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 به نام خداوند نون و قلم          

 

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

ها؛ ولی، فقط الزمه یه لعنت به این هوای گرم! خوبه .ریخت روی بدنمهای آب سرد میقطره

 پزی این قدر گرمه. ه توی این هوا بری بیرون، میدقیق

دوش آب سرد، مغزم رو هم آروم کرد. ریلکسی بهم غلبه کرد و مثل همیشه زدم زیر آواز. 

 توی حموم فقط باید آهنگ من درآوردی خوند، با صدای کشیده و بلند زدم زیر آواز: 

 …بیا دوری کنیم از هم، بیا پاره بشیم از دم، بیا -

وپام لیز خورد و با  پریدم جا از. در به زد محکم یکی یهو که بودم بیا یکشیدن کلمه درحال

 نشیمنگاه محترم شوت شدم روی زمین. 

 جیغی زدم و گفتم: 

 …چه خبره؟! آی ک*و*ن*م -

 صدای جیغ ننه جونم اومد: 

ن یار پاییزنی پاره شدی. آهنگ خوندنتم مثل آدم نیست! صدات رو بذلیل شده، چرا هوار می -

 کنه. بابات داره استراحت می

 به صورت پوکرفیس سعی کردم از روی زمین بلند بشم. دستی به باسنم کشیدم و گفتم: 

 کنه؟ جدی میگی؟! نشیمنگاه من رو ترکوندی که بگی بابا داره استراحت می -

 یه دونه محکم زد به در و باهمون صدای بلند و جیغش گفت: 

 رت دارم بچه. بدو بیا بیرون کا -

 پوفی کردم و زیرلب غر زدم: 

 شه! خب بابا با صدای من بیدار نشه با صدای شما حتماً بیدار می -

ورم د پیچیدم رو قرمزم یذارن بخونم! حولهنیشخندی زدم و سریع دوش گرفتم. یه آهنگم نمی

دم و ای کررفت. تک سرفهو رفتم بیرون. ننه جان رو تخت نشسته بود و به گوشیم ور می
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 گفتم: 

 گم که غلط نکنم گوشی من اشتباهی اومده توی دستت! می -

با دیدنم گوشی رو شوت کرد روی میز. حاال من دست به حوله، وسط اتاق ایستادم و مثل 

 کنم. بدون توجه به اینکه گوشیم دستش بود، گفت: جغد مامانم رو نگاه می

بهت بگم شب قراره مهمون بیاد، ضایع بازی نکنیا زنی! ببین آوا، بابات گفت چقدر زر می -

 آوا. 

از دوستای پدرتن. یه پسر همسن و سال خودتم دارن فکر کنم، شاید قرار خواستگاری هم 

 همین امشب بذاریم! 

 زدم زیر خنده و باهمون خنده گفتم: 

 خوای شوهرم بدی ننه؟ مگه ترشیدم آخه! دوباره می -

 ای و درشتشندم رو خوردم. باجدیتی که توی چشمای قهوهدمپاییش رو گرفت دستش که خ

 بود گفت: 

 دونه و تو. آوا شوخی ندارم باهات، شریک پدرته آبرو ریزی کنی بابات می -

زدم زیر خنده که دمپاییش رو پاش کرد و رفت، منم خندم رو ول دادم. خدایا اسم داشتم می

 یره دلیلشم اتفاقیه که دو ماه پیش افتاد. گیاد به صورت اتوماتیک خندم میخواستگار می

 •°•°•°•°•°•°•°• دو ماه قبل / ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

با صدای بابا دست از خود خوری برداشتم و سینی چایی رو بلند کردم. آخه من نخوام شوهر 

 کنم، باید کیو ببینم؟ 

به مرد مسنی که حدودا همسن کشید. سینیِ چایی رو مامان بالبخند داشت برام خط ونشون می

 بابا بود، تعارف کردم. تشکری کرد و رو به بابا گفت: 

 ماشاهلل دختر زیبایی داری تهرانی جان.  -

 بابا تشکری کرد و گفت: 

 دختر و پسر شماهم خیلی خوش چهره هستن.  -
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ذوق  اسمت زن مسنی گرفتم که با آرایش ملیح زیباتر شده بود. بحوصلگی سینی رو بهبا بی

 گفت: 

 قربونت بشم عروس گلم.  -

افتاد بیرون. بیچاره لبخند روی لبش خشک شد با این لبخندم.  دندونام یلبخندی زدم که همه

سمت آقا داماد که فکر کنم اسمشم میالد بود، رفتم. مردک انگار عصا کمرم رو صاف کردم و به

 قورت داده بود! 

 /این بار بیشتر خم شدم که یهو زارت: 

 اومد. سکوت محضی شد. چند لحظه بعد صدای ریز خندیدن امیرِ عوضی )داداشم( می

 جیغ به توجه بدون …چشمام رو فشار دادم روی هم و یهو سینی رو ول کردم روی پای پسره

 و دادی که پشتم شد فرار کردم توی اتاقم. لعنتی خشتکم چرا باید االن جر بخوره؟! 

ها؛ ولی من پام رو کردم تو یه کفش که فقط همین شلوارِ سفیدِ مامان گفت این شلواره تنگه

 ! …یام یا لختخوام بپوشم. یا با این میتنگ رو می

تونستم شلوارم رو در آوردم و سعی کردم به اتفاقی که بیرون افتاد، فکر نکنم. بیرون که نمی

 برم دیگه. 

 خدا!  شلوارم رو بررسی کردم. قشنگ از وسط جر خورده بود. وای

 یهو مغزم شروع کرد به کار کردن. سینی رو گذاشتم روی پای پسره، یا انداختم روش؟ 

 پسر مگه آخه شد، بیداد و داد یهو چرا دیدم! سرم بر خاک …محکم با دست زدم تو سرم

 ! یاره؟می در جیغ صدای

جیغ  کهکردم که یهو بابا به صورت خشمگین اومد توی اتاق داشتم شلوار به دست فکر می

 زدم: 

 ! لختم …نه نه نیا -

 بابا پشتشو کرد به من و باعصبانیت گفت: 

 پسره رو سوزوندی آوا! این چه کاری بود؟  -
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 : گفتم ایشده کنترل یسریع رفتم سمت حموم و باخنده

 بابا خشتک شلوارم مقصره، منم هول شدم خب! خیلی اوضاش خراب شد؟  -

 بابا با حرصی آشکار گفت: 

 الوه برخودش خواهرش رو هم سوزوندی، آبرومون رو بردی آوا! ع -

 خندیدم و گفتم: 

 دیدین کائناتم راضی نیستن من شوهر کنم!  -

 اکتفا کرد و رفت. « دخترِ زبون دراز»باالخره خندید و به گفتن 

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا/زمان حال •°•°•°•°•°•°•°•

  …دیدمبا فکر به گذشته دوباره سرخوش خن

دیگه از اتاق بیرون نرفتم. یه شلوارِ اسپرتِ مشکیِ لوله تفنگی گذاشتم روی تخت، یه تونیکِ 

های درهمِ آبی ومشکی داشت هم برداشتم وگذاشتم کنارِ شلوارم. یه نخیِ سفید که روش طرح

 زکردم. حوله رو اشال آبی کمرنگِ ساده و نخی هم برداشتم، چروک شده بود و باید اتوش می

روی سرم برداشتم و نشستم موهام رو خشک کردم. یکم شونه کشیدم که جیغم دراومد! 

ی، خواستم کوتاه کنم؛ ولای تیره ست. لَخته و خیلی بلند! میازموهای بلند متنفرم. موهام قهوه

 گفت: کشید سرم و میمامان هربار جیغ می

 رم! دم آوا، شوخی نداموهات رو کوتاه کنی از وسط جرت می -

  «.موی دختر باید بلند باشه»گفت کرد و میمی ییدٔ  بابا هم حرف مامان رو تا

 یده پسرهفقط حرص می« شه آهو؟مگه خر موهاش رو بلند کنه، می»گفت این وسط امیر می

 ! دراز

ای بستم تاجلوی دست و پامو نگیره. ساعت هفت بود و بعد از شونه کردن، موهام رو گوجه

اومدن مهمونا. با یادآوری اسم خواستگاری باز زدم والنی. تا یه ساعت دیگه میروزها هم ط

 زیر خنده! 

 شد. تازه قرارم نبود چایی بدم. شلواری که اینبار پام کردم کشی بود و ضایه بازی نمی
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لباس زیرام رو تنم کردم و نشستم جلوی آینه و میز آرایشم تا آرایش کنم یکم. کرم مرطوب 

 به دست و صورتم زدم. کننده رو 

پوستم خوب بود، سفیدکننده الزم نداشت و نداره، فقط یکم کرم پودر زدم. یکم ریمل زدم به 

 خواست فر خدا دادیه مژه هام، خودشیفته هم خودتونین! مژه هام، فر موژه هم نمی

ا ت پوست پیازیِ مات هم زدم -در ادامه یه خط چشم روی پلک باالیی کشیدم و یه رژ صورتی

 یکم به جذابیتم افزوده بشه، بعد بادستمال کمرنگش کردم که فقط یکم رنگ داشته باشه. 

ابروهای پرپشت و قهوه ایِ تیره رنگم که بین هشتی دم کوتاه و کمونی برداشته بودمشون، فرم 

 داد. تر نشون میتر و درشتچشمام رو کشیده

 فرستادم و بلند شدم. خب خوب شدم! با رضایت بوسی توی آینه واسه خودم 

لباسام رو تنم کردم، شالم رو اتو کشیدم و گذاشتم روی تخت. موهام رو باز کردم ودوباره 

 سشوار کشیدم تا قشنگ لَخت بشه. 

 داد. جلوی موهام رو کوتاه کرده بودم که سنم رو کمتر نشون می

 کمد در آوردم.  دستبند و ساعتم روهم دستم کردم و کفش رو فرشیای آبی رنگم رو از تو

 پام کردم و بعد از انداختن شال روی سرم، اونم به صورت آزادانه، رفتم بیرون. 

کرد، رفتم پایین و رفتم توی ها رو از فضای اصلی خونه جدا میای که اتاقاز سه تاپله

 آشپزخونه. مامان با لبخند مشکوکی نگام کرد و گفت: 

 ! شدی خوشگل …. نه، خوشم اومدمثل اینکه سر عقل اومدی سرتق خانوم -

 پشت چشمی نازک کردم وگفتم: 

گما، فکر شوهر دادن من رو از سرتون بیرون کنین. تازه اول خوشگل بودم. ازاالن دارم می -

 …جوونیمه. یادته که چایی و خشتک

دمپاییش رو در آورد تا بزنه تو مغزم که خودمو به صورت انتحاری شوت کردم بیرون. نیومد 

نه که رها دوست صمیمی م«. رها»ون دنبالم، منم نرفتم پیشش دیگه. نشستم به چت کردن با بیر

 خیلیم اسگله؛ ولی، خیلی باحال و دوست داشتنیه. پیامش رو توی تلگرام باز کردم: 
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 چطوری نفله؟  -

 ناموسی فرستادم ونوشتم: دوتا استیکر بی

 از اینا نخور عزیزم. من خوبم تو خوبی؟  -

 کنی؟ ادب، حالم به هم خورد. خوبم! چی کار میبی -

 گم. درانتظار مهمونم، نپرس االن، حاال بهت می -

نوشتم و بلند شدم. بابا از اتاقش « بای»هم زمان بافرستادن پیامم. صدای زنگ در اومد. یه 

 سریع اومد بیرون، نگاهی به من کرد وگفت: 

 باشه؟ آوا، یه امشب اندازه سن وسالت رفتار کن.  -

 اینا ازمن غول ساخته بودن به خدا. چشمام رو درشت کردم وبا لحن مظلومی گفتم: 

 چشم. من که خیلی دختر خوبیم.  -

 تر ایستادم که خیلی توی دید نباشم! خندید و بامامان و امیر رفتن استقبال، منم یکم عقب

عسلی  منظورم نه، …یدر ابتدا پدر خانواده وارد شد. عجب ابهتی! با چشمای درشت اسهال

تیره بود. از این فکر نزدیک بود پقی بزنم زیر خنده؛ ولی، با دستی که جلوم دراز شد، خندم 

 رو خوردم. 

 تو باید آوا باشی، درسته؟ تعریفت رو از پدرت زیاد شنیدم دخترم.  -

 ای زدم و گفتم: توی دلم قهقهه

 تعریف خل بازیام رو حتما!  -

 نای توی م*ن*ی*ر*ب …گفتم بلند رو حرفم فهمیدم امیر، یو خنده با هین کشیدن مامان

 : گفتم سریع و کردم ایسرفه تک! زوده؟ یا زندگی

 لطف خیلی من به بابا دونممی …که یعنی! آها …اوم …که اینه منظورم یعنی …نه …اوم -

 . دارن

 یده بودم، باخنده گفت: آخر از بابا شن یخانوم همتی، زن همین آقا همتی که اسمش رو لحظه

 ماشاهلل دختر بانمک و خوشگلی هستی. ماشاهلل عزیزم!  -
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 ای زیر لب گفتم. « خداخیرش بده»پوفی زیر لب کردم و 

پشت سرشون یه دختر بود حدودا درشت هیکل و قد بلند که هیچی سرش نبود و موهاش 

رو چه خوب درآورده سیخ سیخی بود وجلوی موهاش یه ور توصورتش ریخته بود. ابروهاش 

 بود المصب. چشماشم طوسی روشن بود، لنز گذاشته بود نکبت. چه خوشگل ومامانی! 

 ذوق زده بلند سالم کردم که

همه به صورتِ پوکرفیس، من رو نگاه کردن. لبم روگاز گرفتم وسعی کردم قضیه رو باز 

 جمعش کنم؛ ولی، بدتر شد: 

همسن وسال من دارین؛ ولی، با دیدن دخترتون  راستش مامان جان گفته بودن شمایه پسر -

 ذوق کردم. 

 بابا سریع معذرت خواهی کرد و رو به من با تشر گفت: 

 آوا! این چه حرفیه؟ سریع عذرخواهی کن از آقا شاهین.  -

ای چشمام گرد شد و به سرفه افتادم، امیر دو تا محکم و به همون دختره اشاره کرد. یک دفعه

دی کردم دختره، نگاه کردم. جدی جبدون توجه به بقیه به پسری که فکر می کوبید به پشتم.

 پسره؟ خاک بر سرم شد که. 

 هاش تخته؟ وای آبروم رفت! چرا ندیدم سینه

 : گفت من به رو و خندید. اومدم در فکر از همتی آقای یبا تک سرفه

ها رو اهری که داره، خیلیخاطر ظخواد خجالت بکشی. شاهین بهاشکال نداره آواجان، نمی -

 به اشتباه میندازه. 

 . نهکمی صحبت اشبچه)!(  شخمی ظاهر درمورد خیالبی چه. کردم تعجبی پر و کوتاه یخنده

باز به پسره نگاه کردم مثل این که جدی جدی پسره. همچین این ابروهای خوشگلش رو کرده 

دم واین بار سعی کردم حداقل بابا بود توی هم که یعنی مثال اخم کرده! توی دلم خندی

و به قول ننه جانم  مودبانه و زدم لبخندی! تر زده خجالت واقع در …روخجالت زده نکنم

 گفتم: « خانومانه»
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 ادبیم من رو ببخشید از آشناییتون. بابت بی -

 :(گفتم آخر در و بعدیم یکلمه درست تلفظ ییکم مکث کردم برای فکر کردن درباره)

 د شدم. خورسن

 خندهبا امیر. کردم نگاهشون باتعجب. شد بلند هم با همتی آقای و امیر و بابا یاین بار قهقه

 : گفت

 خورسند شدی آوا؟ خرسند آوا جان، نه خورسند.  -

 و دوباره قهقه زد. 

کرد. خانوم بودنم اومدم مودبانه حرف بزنم زبونم کار نمیلبم رو گاز گرفتم. خب هروقت می

 یاد اصن! نمیبه من 

رینم به خونوادشون، با یه چشم زنم و میمامان که دید اوضاع خرابه و من همش دارم گند می

 سمت سالن هدایت کرد. امیر ایستاد و زیر گوشم گفت: غره به من، همه رو به

این پسره قرار بوده خواستگارت باشه خدایی؟ از االن بگم من مخالفما! من واسه تو باید یه  -

 هر هرکول و ریشو بگیرم که دست بزن داشته باشه! این چیه نصف تو ابرو نداره. شو

زنه زیر گوشم. دستم رو گذاشتم روی یکم نگاهش کردم و دیدم نه بابا! یه سره داره فَک می

 دهنش و باخنده گفتم: 

ت شا پس …یام پیشت تا صبح غیبت کنامیر بذار برن. کلی سوژه دارم االن، بذار برن می -

 آپ شو االن برو پیش مهمونا. 

یه پس گردنیم زدم بهش و باخنده فرار کردم. امیر چهار سال از من بزرگتر بود یعنی بیست و 

جَذَبَش از وسط  …اوه …سرکار بره وقتی ،؛ ولینمک یچهار سالش بود. مثل خودم، گوله

 ده اصن! جرت می

 با صدای مامان از فکر امیر در اومدم و رفتم کمک. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 ها پذیرایی کنیم. تازه شام خورده بودیم و نشسته بودیم دور هم تا بامیوه و چای از مهمون

از همون اول که اومده بودن، شاهین ما رو باصداش دیوونه کرده بود صداش نازک بود و سعی 
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همیده ف کرد.کرد که صداش رو کلفت کنه؛ ولی، موفق نبود. برای همین خیلی صحبت نمیمی

صادرات و واردات قطعات  یبودم آقای همتی با پدرِ گرامیِ بنده توی شرکت و کارخونه

 کامپیوتری شریک هستن یعنی پدر من وشاهینِ گوگولی، رفاقت وشراکت دارن. 

خاطر شامِ امشب یا بهتره بگم مهمونی امشب هم واسه محکم کردن روابطشون بود پس به

خواستگارم باشه و بابا اصرار داشت خانومانه رفتار کنم. خب من گفت ممکنه همین مامان می

 خانوم باشم پس شاهین چی باشه؟ 

 گرفت که باصدای بابا حواسم بهشون جمع شد: داشت دوباره خندم می

 آوا جان برید توی باغ با آقا شاهین، صحبتاتون رو بکنین.  -

 ابروهام پرید باال و باتعجب گفتم: 

 چه صحبتی؟ ببخشید بابا!  -

 بابا اخمی کرد و گفت: 

 ببینید تفاهم دارین یا نه دیگه!  -

خوان من رو بدن به این پسرِ دخترنما! به امیر این بار من اخم کردم. مثل اینکه جدی جدی می

نگاه کردم، دستی به ته ریشش کشید و چشماش رو روی هم گذاشت که یعنی آروم باشم و 

 برم. 

 گفتم و تمام. می« نه»یه  پوفی کردم و بلند شدم.

رفتیم توی باغ، باغ که نه، منظورم حیاطمونه؛ چون خیلی بزرگ بود و پر از درخت و گل و 

 ها گذشتیم تا برسیم به آالچیق. گفتیم باغ. از مسیر سنگیِ مخصوص ماشینگیاه، می

ش ابدون توجه نشستم یه گوشه و نگاش کردم. آروم نشست روی صندلی روبه روی من، صد

 مقدمه گفت: ای، بیرو صاف کرد و بعداز یه مکث چنددقیقه

 من هم مخالف این کارم.  -

 باتعجب گفتم: 

 چی؟ . نشدم متوجه یعنی …نه …هن؟ اِم -
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 لبخندی زد وگفت: 

تو دختر خوشگل و بانمکی هستی. مطمئنم که خاطر خواه زیاد داری؛ ولی، من هم مثل  -

 م. توام، یعنی قراره مثل تو باش

چشمام مثل وزغ شده بود، مطمئنم. یعنی چی آخه؟ یعنی منه؟! نه، یعنی منظورم اینه که مثل 

 من دختره؟ 

 ای کرد و گفت: سؤالم رو به زبون آوردم، خنده

 …دونن این قضیه روقول بده به کسی نگی فعالً. فقط پدر و مادرم می -

 با لودگی گفتم:  و خاروندم رو گوشتیم لبای یبا ناخونای بلندم گوشه

 شه اعتماد کرد. های من نمیبه قول -

 ای کرد و گفت: تک خنده

 مهم نیست. وسط حرفام نپر پس، لطفاً!  -

ذاشت تمرکز کنم. سعی کردم واقعاً کاری نکنم ناراحت شه، پس صدای حدودا دخترونش نمی

ینم خیلی هم شبیه به بکنم میکردم حاال که دقت میفقط سرم رو تکون دادم. خیره نگاهش

دخترا نیست! من اون لحظه خنگ بازی در آوردم که با دختر اشتباهش گرفتم. فقط یکم زیادی 

گفت و من هی بیشتر تعجب گوگولیه: / نیم نگاهی به من کرد و شروع کرد. اون می

 ! …کردممی

 شاهین بعداز یه نفس عمیق، شروع کرد به حرف زدن: 

زدم و دوست داشتم موهام رو کردم، مثال الک میای دخترونه میاز همون بچگی خیلی کار -

شد، دوران بلوغم می …مدل دخترونه بکنم. بزرگتر که شدم، شاید حدودا چهارده سالم بود

اوضاع بدتر شد. به دخترا حسی نداشتم، پسرخوشگلی بودم که حتی پوستم هم مثل دخترا 

 نازک و شفاف بود. 

 ای کرد و گفت: تک خنده

ین کردم. بدتررسیدگی به پوست و موهام رو مثل خیلی از دخترا، به صورت جدی دنبال می -
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دوران زندگیم بین شونزده تا بیست سالگی بود که دوران سخت دبیرستانم عضوش بود. 

 …کردن کهاونقدری مسخرم می

 کردنشیکم مکث کرد. براش سخت بود اینارو بگه درک اینا برای من هم سخت بود، و مرور 

 ! …برای شاهین سخت تر

 ای کشید وهمون جور که خیره به زمین بود گفت: نفس عمیق دیگه

ام دخترونه بود. خب ام هم مثل دخترا بود، پسر بودم؛ ولی، قیافهآخه حتی حالت عادی چهره -

پسرای همسن من تمایالت خاصی داشتن و من اصالً به دخترا کشش نداشتم والبته هنوزم 

 …که …. تازه دردسرهام از اون موقعی شروع شد کهندارم

 چشماش رو بست و اخم کرد. باگفتن حرفش شوکه شدم! آروم؛ ولی عصبی گفت: 

خواستن بهم تجاوز کنن. دوستای خودم، به منی که پسر بودم، فاجعه بود. وقتی جیغ زدم می -

افسرده شدم، از مدرسه  .کردن ولم تعجب و ازخنده شد، نازک دختر یه یو صدام به اندازه

رفتم، البته اونام از خداشون بود. تایه مدت خونه نشین شدم، تااینکه تصمیم گرفتم باچهره و 

 …اوم …اخالقام کنار بیام تا برم

 : وگفتم کردم ایسرفه تک …بازم مکث

 بری؟  کجا …خب -

 لبخندی زدو محتاطانه گفت: 

 تخاب کنم، باید برم خارج. من ترنسم باید جراحی کنم و یه جنس رو ان -

بعد از زدن این حرف با ترس نگام کرد. جدی به این قضیه نگاه کردم، باید جنسیتش رو تغییر 

معنیه. لبخندی زدم و تکیه دادم به چوب پشت خاطر این حرفا بیداد. ترس، برای یه پسر بهمی

 صندلی. با همون لبخندم گفتم: 

 کنی؟ دخترونه ست. حاال چرا با ترس نگام می تو باید دختر بشی. حاالتت خیلی -

 صاف نشست وگفت: 

 دونی که منظورم رو؟! کنن. میآخه به ما به چشم خوبی نگاه نمی -
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 /گفت. بلند شدم و رفتم روبه روش، پرروام دیگه: راست می

 دستم رو گذاشتم روی دستای سفید وانگشتای کشیدش. لبخندی زدم وگفتم: 

ادبیم توی ابتدای دیدارمون من رو ببخش. من بعضی شه. بابت بیدفن میحرفات همین جا  -

 شم؛ ولی، فقط بعضی وقتا! وقتا دختر شوخ و خنگی می

ه ک چشماش …لبخندی زد. صورتش واقعاً زیبا بود، البته به چشم خواهری، دختره دیگه! اوم

 ی، انگار رنگ پریدههیچی، لباشم هیچی، مماخش عملیه. ای ای ای! پوستش خیلی سفیده؛ ول

 ست صاف ایستادم و گفتم: 

 دونن، چرا قبول کردن بیاین خواستگاری من؟ راستی خانوادت چی؟ اگر می -

 اخمی کرد وگفت: 

 تونی همین جوری تغییر کنی! گن اگر بخوای میکنن. میدونن؛ ولی، قبول نمیاونا می -

 پشمِ نداشتم ریخت، بابا اینا دیگه کین! 

 ون دادم و گفتم: سرم رو تک

 بهتره بریم داخل. خیلی وقته نشستیم اینجا.  -

 خواین بیشتر دل بدین قلوه بگیرین! یکم زوده، می -

 باصدای عصبی امیر بهت زده برگشتیم سمتش. 

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 خصوصیه باشگاه. آخرین تمربن هوازی رو انجام دادم. حولم رو برداشتم و رفتم حموم 

های باشگاه، ای کردم و لباسام رو تنم کردم. بایه خداحافظی کوتاه از بچهیه دوش ده دقیقه

قرمزِ نزدیک خونه بودم که  چراغ پشت. افتادم راه خودم یسمت خونهسوار ماشینم شدم و به

 گوشیم زنگ خورد. زدمش روی اسپیکر ماشین و تماس رو وصل کردم: 

 ع بگو کجایی؟ میالد سری -

 سالم مامان جان. من هم خوبم، شما خوبی؟!  -

 خندید و گفت: 
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 مزه نریز پسر، من هم خوبم. پاشو بیا اینجا، حداقل یه امشب دور هم باشیم.  -

 لبخندی زدم وگفتم: 

 یام. چشم، برم خونه لباسام روعوض کنم، بعد می -

 یکم ناراحت شد انگار؛ چون آروم گفت: 

دونی دست اینجام خونه خودته دیگه. لباس هم که داری اینجا، اتاقت هم که میخب مادر،  -

 نخورده ست. نکنه راحت نیستی اینجا؟ 

 خندیدم و گفتم: 

 رسم خونه. یام اونجا االن. بیست دقیقه دیگه میقربون مهربونیت بشم من. چشم می -

 باخوشحالی خداحافظی و قطع کرد. 

به مشکل خوردم، یعنی حدود سه سال پیش که بیست وسه سالم از وقتی بامارال )خواهرم( 

 امتهخس مارال یبچگانه رفتارای ،؛ ولیبرم نبودم راضی. گرفت جدا یبود، بابا برای من خونه

 خونه دو خوابه بود و من هم تنها بودم.  کنه؛ چون زندگی بامن و بیاد گفتم مازیار به. کردمی

اش رو توی تصادف از دست داد، کال رفیق فابریکم شده. خانوادهمازیار دوست دانشگاهیمه و 

مادر و پدرش و خواهر و برادر کوچیکش. اون هم خونه مجردی داشت که فروخت و اومد 

 پیش من. باهم کار پیداکردیم، شرکتِ رفیق مازیار. 

دم بازی شفهمیدم. با کلی پارتی ام مدیریت بود؛ ولی، یه چیزایی ازحسابداری هم میرشته

حسابدارِ یه بخش از شرکت به صورت موقت که دانشگاه هم بتونم برم. به مرور خیلی توی 

 حسابدار بودن پیشرفت کردم که توی این راه مازیارخیلی کمکم کرد. 

تا االن که سه سال گذشته، واقعاً همخونه و رفیق خوبی بوده. یه دوست دختر ِمهربون هم داره 

 …یمکه اسمش جانانه. بگذر

مت سبا رسیدن به خونه تک زنگ زدم که در رو باز کردن. ماشین رو بردم توی پارکینگ وبه

هستن. از آسانسور اومدم  ساکنن بزرگ آپارتمان یه دهمِ یطبقه من، یآسانسور رفتم. خانواده

اطر خبیرون، مارال و مامان ایستاده بودن برای بدرقه کردن. مارال بیست و یک سالشه؛ ولی، به



 انآرامش بعد از طوف 

16 Deli28 
 

خوره. سعی کردم نخندم بهش، با لبخند سالم صورتش که همیشه آرایش داره، سنش بیشتر می

 کردم که مامان بغلم کرد وگفت: 

 مگر اینکه زنگ بزنم تابیای پیشم.  -

 بوسیدمش و معذرت خواستم. به مارال هم فقط سالم کردم. سراغ بابا روگرفتم که مامان گفت: 

 کار برگشته. تو بشین تا بیاد. رفته حموم، تازه از سر -

کرد. با خنده و درحالی که نشستم و یه شربت خنک خوردم. مارال آروم ویه جوری نگاهم می

 کتم رو درمی آوردم، گفتم: 

 کنی! چیه جونور؟ یه جوری نگام می -

 برعکس تصورم خندیدو گفت: 

 شه برگردی؟ یم …که بگم …خواستم بگمهی نگو جونور میالد. می -

 : گفتم آروم. کنم حفظ رو لبخندم کردم سعی …برگردم؟! عجب

 خاطر تو مجبور شدم برم؟ یادت رفته به -

 تر گفت: لبخند از روی لبش پاک شد. با یکم مکث و با لحنی غمگین

چایی  خنگ یشه؟ بعد از ماجرای اون شب که اون دخترهخوام برگردی، نمیخب االن می -

بعدش تو کلی نگرانم شدی نسبت بهت خیلی نظرم تغییر کرده. االن رو ریخت روی من و تو، 

 …فهمم واسم مهمیمی

 توجه بهش سریع گفتم: اخمی کردم از یادآوری اون شب؛ ولی، بی

این قضیه چه ربطی به تغییر نظر تو به من داره؟ این مسئله شاید مال حدود دو ماه پیش  -

 …باشه، بعدم همه نگرانت شدن؛ ولی، تو

 گریه و بغض وسط حرفم پرید و گفت: با

  .کنن توجه هم من به خواستممی هستی، و بودی بابا و مامان یخب تو همیشه عزیز کرده -

سمت جلو خم شدم وبا پوزخند، چشمام رو ریز نتونستم پوزخندم رو مخفی کنم. آروم به

 کردم و با یکم عصبانیت گفتم: 
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کنی. افکارت، رفتارت، اخالقت، بچه هافکر میاشتباهت همین جاست مارال، که مثل  -

زنه، همین جور توقعت از همه ات بیشتر از سنت میهمشون از سنت کمترن و اون وقت چهره

 یدنرس برای اضافه ییه مهره من ،؛ ولی…باالست. تو هم در مرکز توجه بودی و البته هستی

 . هستم هم هنوز شاید و بودم اهدافت به

 ای کشیدم و بدون توجه به صورت بهت زده و غرق اشکش ادامه دادم: نفس عمیق دیگه

خواد ببرتت بیرون، من این وسط غیرتی آخه اهدافتم بچگانه بوده وهست. دوست پسرت می -

ها گند زدی به بچه مثل تو هم اول ازهمون! هه …ماجرام یشم، اون وقت من آدم بدهمی

 بینمون. جمعمون، به خانوادمون و به صمیمیت 

 اش گفت: اشکاش رو پاک کرد و با لحن لوس ومسخره

 …من تو رو خیلی دوست دارم میالد؛ اما، دوست پسرم قضیه اش -

کتم رو از روی مبل چنگ زدم و بدون توجه به حرفاش، توی چشماش خیره شدم و آروم 

 گفتم: 

ره. هم یادم نمیوقت جیغ زدنات، رگ زدنت، گریه هات و فحشات رو یادم نرفته، هیچ -

 بهتره بس کنی خواهر کوچولو. 

 هتب با! ننره و لوس یکردم تا بفهمه هنوزم به چشم من یه بچه کیدٔ  خیلی تا« کوچولو»روی 

 . کردمی نگاهم

سمت اتاقم راه افتادم. مارال دختر بدی نبود ونیست فقط، یکم کردم بهدرحالی که فکر می

س بود و هست. وقتی برای یه پسری مثل مانی )پسری که ذاتش خرابه و صدالبته خیلی هم لو

مارال باهاش دوست بود( دیوونه بازی درآورد، من هم قید خونوادم رو مجبور شدم بزنم. بعد 

هم که مانی با دوست مارال اکی شد و رفتن ترکیه. مارال موند و یه دنیا و زندگی جدید بدون 

 من و مانی. 

تخت. کتم رو شوت کردم روی صندلی و روی تخت دراز  دراتاقم رو بستم و نشستم روی

 کشیدم. خیلی زیاد خسته بودم! 
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حوصله نشستم و از جیبم گوشیم رو شد که با زنگ خوردن گوشیم، بیداشت چشمام گرم می

اومد تا یه نظر می به آویزون بیشتر البته …بود، دختری که باهم دوست بودیم« پونه»در آوردم. 

 دوست! 

ه رد تماس زدم و گوشی رو گذاشتم روی میز عسلی کنار تختم. دراز کشیدم که حوصلبی

دوباره گوشیم زنگ خورد. باعصبانیت برداشتمش، از اینکه کسی مزاحم استراحتم بشه متنفر 

 بودم وهنوز هم هستم. 

 باحرص جواب دادم: 

م که جواب واخنمی یا …تونم جواب بدمدم، یعنی یا خوابم یا نمیخب وقتی جواب نمی -

 بدم! 

 با بهت گفت: 

 شناختی؟ . کنم فکر دیگه یکی با گرفتی اشتباه …سالم میالد، پونم -

 نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم: 

 . بگو داری کاری. ام خسته خیلی من ببین شناختم، …سالم. اشتباه نگرفتم اتفاقا -

 باعصبانیتی آشکار و تهدید وارانه گفت: 

کنی. من زنم این جوری برخورد میزنی، وقتی هم من زنگ مینمیتو که به من زنگ  -

 تونم این وضعیت رو تحمل کنم میالد. نمی

کنه. آروم خطاب ام گرفت. من اصالً طالب این رابطه نبودم که االن تهدید میناخودآگاه خنده

 بهش گفتم: 

 تونی بری. باشه. از اول هم چیزی بهت تحمیل نشده بود، می -

خاطر خالص شدن از ت حرفی بزنه که سریع قطع کردم، اون هم بدون خداحافظی. بهخواس

 شرش لبخندی اومد روی لبم. 

 با زنگ خوردن مجدد گوشی، به صورت پوکر فیس، زیرِ لب گفتم: 

 حدودا از شرش راحت شدم.  -
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 خاطر خستگی خوابم رفت. سایلنت کردم و دراز کشیدم وخیلی زود هم به

اومد؛ ولی، خستگیم در رفته بود. مامان با لبخند اومد توی یدار شدم، خوابم میباصدای در ب

 اتاق و گفت: 

 خوابیده بودی؟ معلومه خیلی خسته بودی عزیزم.  -

 چشمم رو ماساژ دادم و با لبخند گفتم: 

آره خب. امروز باشگاه کلی تمرینِ سنگین کردم، صبح هم که شرکت بودم. اون اوایل  -

 . منه یحت بود. حاال هم که کل بخش حسابداری کاراش به عهدهکارهام را

 دستش رو به سرم کشید وگفت: 

 خسته نباشی پسرم؛ ولی، خوب با مارال دعوا کردیا. هنوز از اتاقش بیرون نیومده.  -

 اخمی کردم وگفتم: 

من دعوایی نکردم، فقط حقیقت رو به روش آوردم البته خودش حرفش رو پیش کشید.  -

 از اون مانی چه خبر؟  …استیر

 اخمی کردو گفت: 

 چی بگم واال! خبری که نیست؛ ولی، مارال هنوز دوستش داره.  -

 سرم رو تکون دادم و بلند شدم. چی بگم دیگه از دست این دختر چموش! 

ام گرفت، فقط نیم ساعت خوابیده بودم. گوشیم رو برداشتم، ساعتش رو نگاه کردم که خندمه

 پاسخ پونه رو ماک کردم و رفتم توی سالن پذیرایی. چهل تا تماس بی چقدر کم!

 خورد. بابا نشسته بود و شربت آبلیمو می

 خورد. اکثرا هم شربتعادتش بود، نیم ساعت قبل ازحموم ونیم ساعت بعدش باید شربت می

 : آبلیمو یا خیار و نعنا. با لبخند رفتم جلو که بادیدنم بلند شد. بغلم کرد وگفت

 گی یه پدر و مادری دارم که باید بهشون سر بزنم؟ کم پیداشدی پسر. نمی -

 زد روی کمرم و ازم فاصله گرفت. بالبخند گفتم: 

واقعاً سرم شلوغ شده، به مامان جان توضیح دادم. کل بخش حسابداری شرکت معین دست  -
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دم کراشت. فکر میمنه. حسابداری هم کار سختیه. به خصوص که باید روی همشون نظارت د

خاطر تغییر رشته توی دانشگاه، یه سال دیرتر فارق راحت باشه؛ ولی، نیست واقعاً. از طرفی به

 شم. التحصیل می

 بالبخند گفت: 

ها رو هم داره. باعث افتخارمی پسر. از اینکه مجبورت کردم مستقل مستقل شدن این سختی -

 بشی پشیمون نیستم، خوب از پسش بر اومدی. 

 بالبخند گفتم: 

 شما لطف دارین، من هم خوشحالم.  -

همون لحظه مارال از اتاقش اومد بیرون و با اخم وناراحتی خنده داری رفت یه گوشه روبه 

 روی من و بابا نشست. خدا به داد کسی برسه که عاشق این خواهر ما میشه! 

 بابا با لبخند گفت: 

 خب دختر گلم چطوره؟  -

 گفت:  مارال باهمون اخمش

 چی بگم؟ از شاه پسرتون بپرسین.  -

 بابا اخم کرد و هیچی نگفت. با لبخند رو به مارال گفتم: 

 ای بابت رفتارات؟ از شنیدن حقیقت قیافت این جوری شده یا شرمنده -

 رفت باعصبانیت گفت: همون جور که انتظار می

 المه. دیگه بزرگ شدم. ست و یک سبی من. دوسالم یجوری بامن حرف نزن انگار بچه -

 بابا بلندشد و بااخم گفت: 

 کنی که بزرگ شدی؟ صدات رو بیار پایین مارال. با این رفتارات مثال داری ثابت می -

شه، بُغ کرد همون گوشه وهیچی نگفت. بعضی مارال هم وقتی دید بابا داره عصبانی می

ود و هست، به خصوص که مدام کنم مغزش بچه مونده. مارال واقعاًخوشگل بها حس میوقت

 ها واین طرف و اون طرف ولو بود تاصورتش وهیکلش مثل مانکنا باشه. توی آرایشگاه
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شدن، به خصوص که دقیقا تو سن بلوغش، یعنی هجده سالگی با مانی بابا ومامان حریفش نمی

ه آشنا شده بود و بعدش هم که اون جوری ترکش کرد، افسرده شد. بابا هم برای اینک

  .خانوم یهای پالستیک وغیره و غیرهاش برگرده گفت آزاده و همین شد شروع جراحیروحیه

شد فقط روی اخالقش خیلی حساس بودن؛ اما، از وقتی پوالی بابا هم این وسط حروم می

 شه روش سلطه داشت. ره، خیلی نمیدانشگاه می

 کنم. راش دخالت نمییه جورایی سرخود شده البته من خیلی وقته دیگه توی کا

بیخیال فکر کردن به مارال شدم. به مامان کمک کردم میز رو بچینه. دست و صورتم رو شستم 

 و نشستیم پشت میز. 

ای که واقعاً هم مارال همچنان اخمالو بود، یکم دلم براش سوخت. زرشک پلو با مرغ خوشمزه

 عالی بود رو خوردیم. 

و من و بابا نشستیم جلوی تلویزیون و یکم میوه خوردیم.  این بار مارال به مامان کمک کرد

 بعد از یک ربع، مارال ومامان هم بهمون ملحق شدن. روبه مارال کردم وگفتم: 

 افته باید بری دوباره ژل تزریق کنیا! اخمات رو بازکن خوشگله. خط می -

 سربع اخماش رو باز کردو گفت: 

 االن خط افتاد؟  -

 خندیدم وگفتم: 

 کنی؟ نه، اخم نکن. من چندوقت به بارمی یام، اون وقت تو بازهم اخم می -

 خب من که گفتم برگرد.  -

 لبخندی زدم وگفتم: 

 رما. بیا امشب بحث نکنیم، من یه ساعت دیگه می -

 مامان سریع و هول زده گفت: 

 خوای بری؟ کجا مادر؟ تازه اومدی زودی هم می -

 . فردا هم دانشگاه کار دارم، هم شرکت باید برم. یام بازقربونت بشم من. می -
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 بابا سیبی پوست گرفت و گفت: 

 این مستقل شدنت، از همه دورت کرده!  -

 خندیدم و گفتم: 

 شه. ترم تابستونی برنداره بریم مسافرت، خوبه؟ آخر هفته دانشگاه مارال هم تموم می -

 مامان سریع وبی معطلی گفت: 

 شه. نمی عالیه. بهتر از این -

 بابا یکم مکث کردو گفت: 

تونم بسپرم دست آقای تهرانی وهمتی یانه، ممکنه سرشون شلوغ بذار ببینم شرکت رو می -

 باشه. 

 باتعجب گفتم: 

 تهرانی کیه؟  -

 لبخندی زدو گفت: 

 . شناسیشمی تهرانی، آرمین. کامپیوتریه قطعات ییکی ازشریکامون توی کارخونه -

 کّی که داشتم به یقین تبدیل شد: باحرف مامان شَ

 پدر همون دختری که رفتیم خواستگاریش، همونی که چایی ریخت روی تو و مارال.  -

 •°•°•°•°•°•°•°•ازنگاه آوا•°•°•°•°•°•°•°•

دونستم حساسه روی من، اون هم خیلی زیاد. قبل از با ترس به امیر اخمو نگاه کردیم، می

 سریع رفتم سمتش و کشیدمش کنار. بااخم گفت:  اینکه چیزی بگه، با نیش باز،

 …گین به هم. نکنه خوشت اومده ازش آوا؟ این پسره آخهدو ساعته چی می -

 رفت باال. دستم رو گذاشتم روی دهنش وبا اخم گفتم: داشت صداش می

 صدات رو بیار پایین امیر. گوش بده به من صداتم در نیاد، شاهین دختره، یعنی قراره دختر -

 بشه؛ ولی، امیر نه من و نه تو اگر چیزی به روش بیاری. 

گفتم چشماش گرد شده بود و معلوم بود اون هم مثل من تعجب کرده. من به شوخی زیاد می
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کردم قضیه این جوری پسره مثل دختراست و این حرفا البته تو مغزم؛ ولی، واقعاً فکر نمی

دادم بره توی خونه که بدون حرف رفت.  باشه. یه دونه آروم زدم پس گردن امیر و هلش

 : گفت استرس با شاهین …خداروشکر! هوف

 چیزی ازحرفامون رو شنیده؟  -

 لبخندی زدم وگفتم: 

 …وت بریم بیا یاره،نمی کسی روی به بشنوه هم چیزی …نه، نترس. امیر کال دهنش قرصه -

 خوبه؟  نداشتیم، تفاهم باهم گیممی ریممی

 روی به باید من؛ اما …م تو. ناراحت بودم از اینکه دروغ گفتم بهشلبخندی زد و رفتی

 ! کننمی اذیتش الکی که نمیشه اینجوری …بیارم خونوادش

•°•°•°•°•°•°•°• 

دو روزی گذشت. وقتی گفتیم تفاهم نداریم، اول همه رفتن توی شوک البته همه به جز امیر. 

د اینکه از شوک در اومدن، اول بابای شاهین کرد. بعتاآخرین لحظه با اخم شاهین رو نگاه می

 عصبانی شد و به شاهین گفت: 

 نه؟  …آخرش گفتی -

 شاهین هم فقط سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت. 

دونستم عصبین که پسر هردو شریکاشون رو رد کردن. میبابا و مامان با اخم نگاهمون می

 شاهین دادم، روبه آقای همتی گفتم: کردم. لبخندی زدم و بدون توجه به قولی که به 

تونم در موردتون قضاوت کنم؛ ولی، بهش حق آقای همتی، شاهین واقعاً آدم خوبیه. نمی -

ده! شما به عنوان مادر وپدرش، ای دارین که جنسیتش داره آزارش میانتخاب بدین. شما بچه

 دوست دارین اذیتش کنین؟ 

ای کردو چیزی نگفت. سکوت ی، باباش تک سرفهکردم عصبانی بشن ازحرفام؛ ولفکر می

لم کرد بغ سمتم اومد همتی خانوم باالخره …ترسیدمسنگینی بود، حتی منم از این سکوت می

 و زیر گوشم گفت: 

دوست داشتم عروسم بشی. نشد که بشه؛ اما، حرفایی رو زدی که مدتهاست توی دلمه و  -
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 این راه خبر داره.  نتونستم بگم. هرچند خود شاهین هم از سختی

 کردم این بود: ای که توی ذهنم بهش فکر میتنهاجمله

 کنن؟ فیلم هندیه مگه؟! فهمیدن دارن اذیتش مییعنی واقعاً خودشون نمی -

از شاهین یواشکی شمارش رو گرفتم تا جویای احوالش بشم. با اینکه از شرکای بابا بودن؛ اما، 

 ا شده بودیم. اصالً ندیده بودمشون و تازه آشن

از امیر شنیدم به جز آقای همتی، آقای صولتی بزرگوارهم شریک باباست. یعنی پدر من، پدر 

 همونی که چایی ریختم روش و پدر شاهین، باهم دوست و شریک بودن و البته هستن. 

 اوف چقدر فکر کردم. 

 /خواستم درس بخونم: کتابم رو بستم و رفتم از اتاقم بیرون. مثال می

دید، امیر هم توی کرد، بابا هم که داشت تلویزیون میامان که پای تلفن داشت غیبت میم

 اتاقش بود. بابا با دیدنم تلویزیون رو خاموش کرد و به مبل بغلش اشاره کرد وگفت: 

 بیا این جا ببینم دخترجون.  -

 ای گفتم: لبخندی زدم و رفتم سمتش. نشستم بغلش و با لحن بامزه

 در! حاال من شدم دخترجون؟ آقای پ -

 خندید و گفت: 

 خوب من رو جلوی شریکام خجالت زده کردیا! من چه کنم باتو؟  -

سمت آشپزخونه رفت و همون جوری که میوه؛ اماده مامان که تلفنش تازه تموم شده بود، به

 کرد، گفت: می

کردم. خانوم صحبت می این رو باید سربه نیستش کرد آرمین جان. همین االن داشتم با عطیه -

 میگه دخترشون هنوز هم ازدست آوا عصبانیه. 

 چی شد؟ عطیه کیه؟ دخترش دیگه چی میگه این وسط؟! 

 باغیض گفتم: 

 عطیه خانوم کیه دیگه؟ دخترش کیه که از دست من عصبانیه؟  -
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 امیر که تازه از اتاقش اومده بود بیرون گفت: 

 ریختی روشون.  مادر اون دوتا طفل معصومی که چایی -

خنده که  زیر زدم صحنه اون یادآوری با. کردم بهش نگاهی! باهم هماهنگن من یچه خونواده

 بابا یه دونه آروم زد پس گردنم. با اعتراض صداش زدم که گفت: 

 خندی دخترِ بابا؟ آبروی مارو بردی می -

 باحرص گفتم: 

گفتین خواستگارن، خب من هم دونستم شریک شماست. یه کلمه فقط بهم خب من نمی -

 ! جریانه در مامان …دردسر هزار و شیکی…اومدم شیک وپیک باشم دیگه

 مامان ظرف میوه روگذاشت روی میز و با حرص گفت: 

 . مثال کردم بزرگ دختر هم من دارن، دختر همه …بله در جریانم -

 بابا خندید و گفت: 

 …دخترمون خانومم حرص نخور. تربیت شما مشکل نداره، مخ -

 نذاشتم حرفش رو تموم کنه و با جیغ گفتم: 

 ! …بابا گفتی نگفتیا -

همه خندیدن که من هم بایکم مکث همراهیشون کردم. خداروشکر جو خونه مون شاد بود و 

 همیشه دور هم بودیم. 

 …دونستم قراره زندگیم عوض شه. ای کاشای کاش میولی

•°•°•°•°•°•°•°• 

ه شد و البتتر میزدیم. هوا هرروز گرملی قشنگ تو گرما دست و پا مییک ماه گذشت و ما خی

 شه. تر هم میهمچنان داره گرم

رم! متنف ازش من که شه چیزیمی ریخته خانواده رفتن استخر یشه، برنامهوقتی هوا گرم می

، آبافتادم توی  بودم، که بچه. ترسممی استخر از ناخودآگاه خیلی …پرسید چراحتماً می

 شدم که نجاتم دادن. داشتم خفه می

کنم. برای همین کال استخر دیگه کال از اون موقع توی آب پرعمق برم، حس خفگی می
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 . بگذریم …رم، شنا هم بلد نیستمنمی

 یعمه خانوم، عمه. بودیم شده دعوت لواسون توی خانوم عمه یطبق قرار هرساله، خونه

 د سالشه؛ ولی، خیلی سرزنده و شاده. بابامه که ماشاءهلل نزدیک هشتا

 اون از! نگو که بودن همدیگه عاشق اینقدر …شوهر سومش، چهار سال پیش فوت کرد

 شی. یه باغ ارث برده به چه بزرگی! اون قدر بزرگه که توش گم می شوهرش

س، اکنن، البته بالبپر از درخت وگل و گیاهه. یه استخر بزرگم داره که همه باهم توش شنا می

 تا این حد چندش! 

 با باز شدن یهویی در از جام پریدم. امیر به صورت مشکوک یکم نگاهم کرد و گفت: 

 کنی؟! چی کار می -

 بابهت گفتم: 

 خوندم خیر سرم. چته؟ ترسیدم روانی! داشتم درس می -

 و گفت:  دیکم گردن درازشو بیشتر کشید و به میزم نگاه کرد و زد زیر خنده. به کتابم اشاره کر

 خوندی، آره؟ که درس می -

های عجیب وغریب. عادت مذخرفم بوده یه نگاه به کتابم کردم که دیدم پر شده از نقاشی

 فهمم. شم و دیگه هیچی نمیرم تو فکر، دست به قلم میوهست که هروقت می

 سعی کردم جمعش کنم وگفتم: 

 اینا مال قبل تره. حاال چی کارم داشتی؟  -

 اش رو خاروند. با یکم مکث گفت: ی تخت و کلهنشست رو

اری. آبرومندانه بی لباسای بگم گفت مامان. لواسون بریم افتیممی راه زود صبح فردا …آها -

 یاد. این دفعه شریکای باباهم هستن، هردوتاشون. شاهین هم می

 زدم توی سرم وگفتم: 

 یاد؟ یم هم شگودزیال آبجی اون با یالقوزه، اون …شاهین مهم نیست -

 زد زیرخنده وگفت: 
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زدی سوزوندیشون، طلبکارم هستی؟ عمه خانوم گفت هرکسی رو خواستین بگین بیاد، بابا  -

 هم از خدا خواسته دعوتشون کرده. اونجا به اندازه همه جا هست. 

 یکم مکث کردو با لبخند مرموزی ادامه داد: 

لبته دیگه ندیدمش؛ ولی، خیلی داف بود ولی یه چیزی، من تو کف خواهر خواستگارتم، ا -

 لعنتی. برم تو نخش، هوم؟ 

 محکم زدم توسرش وگفتم: 

 ! چرا نگی وقت اون کردم، ساقطتت زندگی از زدم اگر …خفه شوها -

 خندید و دستم رو کشید تابشینم روی تخت. 

 بالبخند گفت: 

 ز دیگه رم بگم. خواست خودش بهت بگه؛ ولی، گفتم خودم بیام که یه چیمامان می -

 مکثی کرد وشمرده شمرده گفت: 

 آرش هم با خانوادش هست.  -

 . اومد در کارم …به آنی نفسم حبس شد

 امیر با جدیت؛ ولی، با مهربونی گفت: 

خواد بترسی یا نگران باشی. برای همین االن بهت گفتم که بتونی باهاش کنار بیای اصالً نمی -

 ی؛ اماده کنی. و خودت رو برای هرحرف یارفتار

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 شم حتینمی حریفش …دم اگر اذیتم کنه؛ ولی، آرششناسی، طرفم رو قورت میمن رو می -

 . المصب تره گنده توهم از

 خندید و گفت: 

 شم؟ گی من حریفش نمییعنی می -

 من هم آروم خندیدم وگفتم: 

اش خورده، اون هم از طرف نهسی به رد ستد …دونی کهنه، منظورم این نبود. خودت می -
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ره چی کار کرد، نزدیک بود کل آیندم رو بترکونه بزغاله! خب حق دارم بترسم من. یادم نمی

 ازش. 

 اخم کرد و خواست حرفی بزنه که مامان اومد تو. با لبخند گفت: 

 خواهر و برادر خوب خلوت کردینا. خبریه؟  -

 امیر خندید و گفت: 

 زدیم. جان. داشتیم درمورد لواسون حرف می نه مامی -

 مامان دستی به دامنش کشید و گفت: 

 . باشین مشغول خب …آها -

رفت بیرون که انگار چیزی یادش اومده باشه ایستاد. برگشت سمتمون وبا دو دلی داشت می

 گفت: 

 …راستی بچه ها -

 فتم: کردیم. با خنده گگاهش میسکوت کرد، مکثش بیشتر از ده ثانیه شده بود و ماهم مثل بز ن

 مامان بگو دیگه. چرا خشکت زده؟  -

 زور لبخندی زدو گفت: به

 بابات گفت زودتر بهت بگم راستش آرش هم هست.  -

 امیر خندید وقبل از اینکه بذاره حرفی بزنم یا اصالً عکس العملی نشون بدم، سریع گفت: 

ه! بابا پسر عمومونه دیگه. حاال یک سال و یه جوری میگی آرش هم قراره بیاد انگار غول -

 ای زندان بوده، دلیل براین نیس که آوا ازش بترسه. خورده

 خواست بهم بگه کلی نگران بودا! مامان با حرص بهش گفت: ای مارموز. خوبه خودش می

 …مسئله فقط زندان رفتنش نیست. اینم هست که به یکی یه دونه دختر من چشم داره -

ن دفعه جواب رد شنید چی شد؟ یادته یا دوباره بگم؟ بابات هم با این او ه؟ یادتهرفت یادت

 …همه ریلکسیش نگرانه، چه برسه به من و

 امیر بلند شد و دست مامان رو گرفت وگفت: 
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تر از آرش هم بخوان به خواهرم دست بزنن، بامن طرفن. دست کم آرش که هیچی، گنده -

دست کم گرفتین. بابا هم نگرانه؛ ولی، کم  رو من آوا، هم …گرفتی مامان جان، هم شما

 کنیم. یاره. ما تهرانیا، سکوت نمینمی

 مامان لبخند مضطربی به روی من و امیر زد و گفت: 

 . تهرانین یپس یادت نره اونا هم از خانواده -

 این رو گفت و رفت بیرون. 

همه هم نگران من هستن. پس باید  شد.بودم. این گره به دست خودم باز میباید محکم می

 نشون بدم اکیم و از پس خودم برمی یام. پشتم هم به امیر و بابا گرمه. اونا هوام رو دارن. 

 : کردوگفت نگام بود، در یامیر دستش به دستگیره

 تونی؟ می -

 با تعجب گفتم: 

 چی؟  -

 خندید و گفت: 

 محکم باشی؟ تونی واقعاً گم میبلند فکر کردی خانوم. می -

 سرم رو تکون دادم و باخنده گفتم: 

دونم چه کنم. ترورم نکنن یه تو هم من رو دست کم گرفتی، فقط این صولتیا رو نمی -

 . شم آب خواممی خجالت از اصالً شد چی خشتکم یادمی یادم وای …وقت

 خندیدو گفت: 

 دقیقا مثل آوا رفتار کن، برات مهم نباشه.  -

 نگفتم. رفت بیرون و در رو هم بست. خندیدم و هیچی 

بلند شدم، دفتر و کتابام رو بستم و جا دادم سرجاش. امتحانای دانشگاهم تموم شده بود؛ اما، 

 خوندم. من برای اینکه درسام یادم نره، بعضی وقتا می

دوست صمیمی نداشتم؛ ولی، دوست ساده بیرون دانشگاه یا حتی توی دانشگاه، به جز رها هیچ
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 د داشتم. دانشگاهمون جوری نبود که بشه با کسی خیلی گرم گرفت! زیا

 گوشیم رو یه چک کردم و دیدم رهای حالل زاده پیام داده: 

 بیا بریم بگردیم، خسته شدم.  -

 

 سه تا اموجی خنده گذاشتم و نوشتم: 

 . خانوم عمه خونه لواسون ریممی فردا شه،تو؟ نمی بودی کی یخسته -

 تادم و سین کرد. به یه دقیقه نرسید که زنگ زد: همین که فرس

 سالم رهی خانوم.  -

 جیغ زد و گفت: 

 یان؟ رهی و زهرمار. بگو بیینم کیا می -

. تنهس هم صولتی یخندیدم و براش قضیه رو مختصر تعریف کردم. از اینکه شاهین وخانواده

 : گفتم بامکث رسیدم که آرش قسمت به

 رها، آرش هم هست.  -

 ندثانیه ساکت شد. آروم گفت: چ

 این کی آزاد شد؟  -

دونم رها؛ اما، نباید ضعف نشون بدم. من دیگه اون دختر هیجده ساله نیستم که از پس نمی -

 خودم برنیام. بعد هم بابا و امیر حواسشون بهم هست. 

 بابی حوصلگی گفت: 

 خواممی منم! ماشاهلل …نهست هم خالفکارتون یدو تا خواستگارات و جناب عاشق پیشه -

 ! واهلل داره هیجان کلی …اونجا بیام

 خندیدم و گفتم: 

 تونی ماشین بیاری؟ یا باماشین من بریم؟ ده؟ میباشه بیا، خاله اجازه می -

 خندید و گفت: 

اون که حله. مادر و پدر بنده از خداشونه من تنهاشون بذارم باهم یکم الو تو الو شن. بعدم  -
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ری این ور اون ور یا با پدر گرامی. بخوام ی تو اعتباری نیس، هربار یا با امیر میبه رانندگ

 یام. خودم می

 باصدای در آروم گفتم: 

 گوشی دستت باشه ببینم کیه.  -

 : گفت خنده با. تو اومد امیر یبفرمایید گفتم که در باز شد و کله

 . باشم گفته …ریمایاد؟ با ماشین من میدوستتم می -

 ینداختن و موجبات خندهخواد رها رو اذیت کنه، همیشه باهم کل میای ناقالی شیطون. می

 . سرش توی خورد که کردم پرت رو تخت روی کوسنِ. کردنمی فراهم رو من

 باحرص گفت: 

 نه؟  مگه …یادخواد بیاد؟ میاد دیگه! اصالً به عشق من میزنی؟ چیه؟ نمیچرا می -

 رها گفتم: خندیدم و خطاب به 

 حله؟  …رها، امیر میگه بیا با ماشین اون بریم -

 گوش وایساده بود؟  -

 خندیدم وگفتم: 

 آره، االنم جلوی منه تا اکی رو از تو بگیرم.  -

 …بزن رو اسپیکر آوا، بدو بدو -

 خندیدم و زدم رو اسپیکر. امیر اومد تو و در روبست. رها سالم کرد وگفت: 

 قا امیر. شما چی؟ من جوابم بله ست آ -

 امیر با گیجی گفت: 

 جواب چی من؟  -

 من که از خنده غش کرده بودم گفتم: 

گفتم منتظره اکی رو بگیره، داره مسخره بازی درمی یاره که مثال تو خواستگاری کردی.  -

 جناب گیج! 
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 با تموم شدن حرفم، امیر صداش رو جیغ کرد و با لودگی گفت: 

 …بندی به سیکس پکسای من؟! الفراردت رو داری میای ددم وای! یعنی خو-

 زد فقط. امیر با لبخند لب زد: رهاهم که جَنبش باال، قهقهه می

 یاد دیگه؟ می -

 سرم رو تکون دادم وآروم گفتم: 

 برو به مامان بگو فقط.  -

 سرش رو تکون دادو رفت بیرون. رها باصدایی که ازخنده دورگه شده بود گفت: 

 رفت؟  …وونه ستخیلی دی -

 آره، شما دو تا کامال کِر همدیگه اید. اصالً برای همدیگه ساخته شدین!  -

 نفسی کشید و بحث رو خیلی شیک عوض کرد: 

 حاال فردا ساعت چند حاضر باشم؟ لباس گرم بیارم یاسرد؟  -

و من واقعاً بحث رو عوض کرد. یه ابروم رو انداختم باال و با خودم فکر کردم نکنه خبریه 

 دونم؟! نمی

 ای نکردم و جوابش رو دادم: وقتی اون هیچی نگفت، من هم اشاره

 …ساعت هشت حاضر باش. وسط تابستون لباس گرم بیاری آخه کودن؟ لباس خوب بیار -

 راحت و. خنک نخی،

 مرموز و با خنده گفت: 

 مایو هم بیارم؟  -

 باخنده کثافتی نثارش کردم و گفتم: 

 امی بینمت. فرد …وبرو مزاحمم نش -

 باخنده خداحافظی وقطع کردیم. 

 لباسام رو عوض کردم و بافکر به فردا خوابم رفت. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•
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ون ا دیگه. منشی دست دادم کردنشون مرتب از بعد و کردم بررسی رو حسابا یآخرین پرونده

 ی مجدد، به دفتر حسابداری تحویل بده. داد به رئیس تا بعد از بررسباید می

 کردم تا برم خونه مامان اینا. داشتم وسایالم رو جمع و جور می

 ای گفت: در اتاق زده شد و مازیار اومد تو. کت و کیفش دستش بود، با لبخند خسته

 کارات تموم شد؟!  -

 کردم، گفتم: همون جور که موبایل و کیف پولم رو توی کیفم می

 یای باهام؟! خوام برم خونه خودمون. میداداش تموم شده کارام؛ ولی، می آره -

 پَکَر شدنش رو قشنگ حس کردم؛ اما، لبخندش رو حفظ کرد و گفت: 

 یای خونه؟ کنم، کی میشم. میرم خونه استراحت مینه دیگه مزاحم نمی -

 شب بعد از اونجا بیام. خانواده برنامه لواسون ریختن، ینی جایی دعوتیم. احتماال فردا  -

 با یکم مکث ادامه دادم: 

 ای داشتی؟ مشکلی پیش اومده؟ برنامه -

 . فعالً سالمت، به برو …نه -

و بدون اینکه منتظر جوابی از من باشه رفت. یه چیزیش شده! کتم رو چنگ زدم و بعداز 

 برداشتن کیفم، دوییدم سمتش. از پشت بازوش رو گرفتم و آروم گفتم: 

 ! شده؟ چی …وایسا ببینم -

فقط نگام کرد. بعد از چند لحظه بدون حرف کیفش رو داد دستم. کت طوسی رنگش رو روی 

پیرهن مشکیش تنش کرد. کیفش رو گرفت و با لبخندی که تلخ بودنش کامال مشخص بود، 

 گفت: 

 کنه. جانان داره ازدواج می -

  …اگر بگم شوکه نشدم دروغ گفتم

 گم. وقتی سکوتم رو دید، نفس عمیقی کشید و ادامه داد: راستش موندم چی ب

 تونی خونه هم بگیری، دستت به دهنتدم. پول داری، میباباش میگه دختر به بچه یتیم نمی -
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 رسه، باشه؛ ولی، مادر و پدر باالی سرت نبوده. می

 نشوندمش روی صندلی کنار سالکن و گفتم: 

 ست فکر کنم. چه ربطی داره، مشکلش یه چیز دیگه  -

 ای کرد که واقعاً دپرسم کرد. دستی به ته ریشش کشید و گفت: زهر خنده

 دارم یه هفته میرم مشهد.  -

 بهت زده گفتم: 

 میری؟ پس شرکت چی؟  -

خواستم امشب رو با هم شدم. میخواستم بگم؛ ولی، داشتم خفه میمرخصی گرفتم، نمی -

رامون! افته بسال یه بار اتفاق می صد که همونا از …حرفا این و سیگار و مشروب…بگذرونیم

 . بشم موندگار یهو شاید …آخه فردا صبح بلیط دارم

 اچیز این سمت رفتمی درصورتی فقط مازیار …اسم سیگار و مشروب باعث شد اخم کنم

! پوف بود کرده کارو این خانوادش مرگ سر بار آخرین …واقعاً ناراحت و عصبانی باشه که

 ای کردم. توی ذهنم سریع یه دو دوتا چهارتا کردم و گفتم: کالفه

 …حله داداش. امشب در اختیار شمام. البته نه با سیگار و مشروب -

 اخم کم رنگی کرد وگفت: 

 خوام به هم بزنیش که دل خوری درست شه. پس لواسون چی؟ گفتی برنامه داری. نمی -

 رو لمس کردم.  گوشیم رو در آوردم و بین مخاطبام اسم مامان

 درهمین حین خطاب به مازیار گفتم: 

 فردا سوما. کنیممی حلش ینی میشه، حل مشکل این دوما تری،مهم تو که اوال …مازی -

 …خودم

 باجواب دادن مامان حرفم نصفه موند: 

 میرسی؟  کی جانم؟ مادر …سالم -

 سالم مامان جان، خوبی شما؟  -
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 خندید و گفت: 

 خوبی؟ تو …خوبم عزیزم -

 بیام؟  خودم فردا من نداره مشکلی …خوبم قربونت بشم. میگم مامان -

 نفسش رو کالفه فوت کرد و با حرص گفت: 

 ریم دیگه. ینی چی میالد؟ خودم بیام ینی چی آخه؟! خب بیا با هم می -

 لم شناختن حدودا، برای همین با نیم نگاهی به مازیار که روی مبلمامان و بابا مازیار رو می

 داده بود، خطاب به مامان گفتم: 

خوام مازیار رو تنها حرص نخور قربونت بشم. یه مشکلی برای مازیار پیش اومده، نمی -

 بذارم! 

 همون جور که انتظار داشتم، نگران گفت: 

 چیزی شده؟ حالش خوبه؟  -

 گرامتل یتو رو آدرس فقط. نترس خداروشکر، خوبه. دنیایی یقربونت بشم که نگران همه -

 گیرم، باشه؟ پ بفرست. باهاتون تماس میواتسا یا

 پوفی کرد و گفت: 

 فرستم برات. سالم برسون عزیزم. دونی. میچی بگم مادر؟ باشه خودت می -

 . فعالً …بینمتونقربونت بشم ناراحت نباش. می -

 بعد از قطع کردن گوشی، مازیار عصبی گفت: 

 کنی. خواستم مامانت رو ناراحت نمی -

هیچی نگفتم بهش، بعداز اینکه از آسانسور پیاده شدیم، رفتیم و سوار ماشین من شدیم. پکر 

 ذاشت خیلی به رو بیاره. با خنده گفتم: بود؛ اما، غرورش نمی

 بابای جانان بیکاره به شماها گیر میده؟  -

راضی نیس؛ ولی، دونم جانانم مطمئنم با این اوصاف باید دور جانان رو خط بکشم. حتی می -

 کاریه که شده. 
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 زدم پس گردنش و گفتم: 

 کم حرف بزن بچه. بیا بریم ببینم جانان در چه حاله.  -

 با عصبانیت برگشت سمتم وگفت: 

 خوای بری، منم دیگه تهران نیستم تا یه مدت. خوای چی کار کنی امشب؟ تو که فردا میمی -

 : گفتم جانان ینهسمت خوروندم بههمون جور که ماشین رو می

 خوام فراریتون بدم. می -

 ارزید. زنم؛ ولی، به خوشحالی رفقام میدونستم دارم استارت یه دعوای بزرگ رو میمی

 مثل اینکه از حرفم ترسید؛ چون شوکه گفت: 

 گذره میالد؟! فراریمون بدی؟ ینی چی؟ چی تو فکرت می -

بردم باال. باعصبانیت صداش رو کم کرد و لبخندی زدم و ضبط رو روشن کردم و صداش رو 

 داد زد: 

 میگم چی توی فکرته میالد؟  -

های پی در پی و زد به اون راه. یهو زدم کنار که بوقعصبی شدم از اینکه خودش رو می

 فحشای رکیک ماشینای پشت سر شروع شد. 

 ماشین رو خالص و بعدش خاموش کردم. دو تا نفس عمیق کشیدم و گفتم: 

دونی چی توی فکرمه. یا بلیطت رو کنسل کن، یا دوتا بلیط بگیر برای ودت خوب میخ -

خودت و جانان. یکی دو هفته برین مشهد، برین کیش، برین هرجایی که دوست دارید. نمیگم 

 خانوادش!  به بزنید تلنگر یه میگم …فرار کنید مثل این داستانای کلیشه ای

 همون جور عصبی گفت: 

 . هشنمی راضی جانان …ی چی میالد؟ ینی دخترشون رو بدزدم؟ اصالً من بدرکفهمی ینمی -

یکی نیست بهش بگه تو وکیل وصی جانانی مگه؟ خواستم ماشین رو روشن کنم که نذاشت و 

 آروم گفت: 

خواستم برم خواستگاریش. بعد یکی دوهفته شر میشه میالد. من پسرم، عاشقشم، حتی می -
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زیر یه سقف بمونیم؟ اونم مایی که به هم دیگه کشش داریم؟ خودتم کجا برم باهاش؟ میگی 

 دونی من حشر مشرم بزنه باال واویالست! می

 بدون لبخند، خیلی جدی، دستم رو گذاشتم روی پاش و بالحن مطمئنی گفتم: 

زنم. مطمئنم اراده کنی جانان قید همه چی و همه شناسی. الکی حرفی رو نمیمن رو می -

. تونیپس، می نیستی بیشرف و ه*ز*ر*ه …شناسمزنه. من هم تو رو میات میکس رو بر

 اگر دوستش داری، براش بجنگ. 

 دستش رو کشید توی موهاش و گفت: 

 بزار زنگ بزنم بهش. بپیچونه بریم رستوران حرف بزنیم.  -

ب زبونی سرم رو تکون دادم و ماشین رو راه انداختم. اون هم زنگ زد به جانان و با یکم چر

 کردن، قرار شد بیاد. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 …جانان وقت نداریم. سریع بگو جوابت رو -

باچشمای درشتش که باخط چشم خیلی بامزه شده بود، یه نگاه به من کرد و بعد با بغض رو 

 به مازیار گفت: 

، بابام ای ازدواج کنم؛ ولیخوامم با کس دیگهدونی که من خیلی دوستت دارم، نمیتو می -

 ترسم. می …تونم این جوریکنه مازیار. مامانم داغون میشه، نمیبیچارمون می

ای بهم کرد و هیچی نگفت، حق هم داشت. اونم استرس همین رو داشت. مازیار نگاه کالفه

 خطاب به جانان گفتم: 

 ا یه پیام.نامه بذار، ی یه. مطمئنم …کنهکاری نمیجانان جان، گوش بده به من. بابات هیچ -

شناسم. هاتون رو خاموش کنین تا ردتون رو نگیرن. بابات رو تا حدودی میبعد هم گوشی

 کشه وسط. خاطر آبروی خودش هم شده پای پلیس رو نمیبه

 تونیم هتل بگیریم. اما مامانم چی؟ بعد هم کجا بریم اصالً؟ ما که نمی -

 دم و گفتم: کر« آهانی»گفت. با فکری که به سرم زد، راست می

 تونین برین ویالی ما. برید شمال، برید دریا. هم از هوا لذت ببرید و هم می -
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 مازیار سریع گفت: 

 خوام برم مشهد با جانان. من نذر کردم میالد. می -

 جانان دستش گذاشت روی دست مازیار و گفت: 

خوام م. من مید کردیم بریعق وقتی بذار هم رو مشهد. قبوله؛ ولی …ترسمهرچند می -

 امیدوار باشم همه چی درست میشه! 

مازیار یکم تو چشماش بعد به لبای سرخش نگاه کرد. نفس عمیقی کشید، چشماش رو بست 

 وبعد از اینکه باز کرد، مصمم رو بهم گفت: 

 ویالتون اکیه؟  -

 لبخندی زدم وگفتم: 

 فتین. ارسونمتون که ماشینت رو برداری و راه بیآره اکیه، پس می -

 جانان با یکم استرس گفت: 

 وسایالم چی؟  -

تو برو خونه. با آرامش وسایالت رو جمع کن و بعدش از پنجره بیا پایین. من یا مازیار  -

 گیریمت. می

 ایلیشهک خیلی رو قضیه جورایی یه …راستش خندم گرفته بود. نه به اون اولش، نه به االنش

 کنم!  حل خواستممی تخیلی و

ون رو که آوردن، جانان هم دیگه چیزی نگفت. سریع پیتزامون رو خوردیم و راه افتادیم. غذام

 رسوندمشون جلوی پارکینگ شرکت. مازیار سرش رو از پنجره آورد تو و گفت: 

 دمت گرم میالد! نجاتم دادی.  -

 

 باخنده گفتم: 

 یای وسایالت رو برداری؟ کنی. میبه وقتش جبران می -

 فت: پوفی کرد و گ

 تونی بهم برسونی؟ دونم. کلید ویال رو کی مینمی -
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 گیرم و میرم خونه خودمون. االن یه راست میرم خونه مامانم. کلید رو می -

 بایکم مِن مِن کردن گفت: 

 یه زحمت بهت بدم؟  -

 بدون حرف نگاش کردم که گفت: 

 خوام. تونی برام کیف حاضر کنی؟ لباس و شارژر و اینا میمی -

 مونم تا بیای بگیری. حله. بیدار می -

 با خوشحالی گفت: 

 کردم میالد؟! امشب حسابی ترکوندی. من تو رو نداشتم چی کار می -

زدی داداش. زود جانان رو برسون دیر میشه. حواست باشه نبیننتون. باهام در تماس کپک می -

 باش. 

 خدافظی کردیم و راه افتادم. 

 ردا رو بخیر کنه. عجب شبی بودامشب، خدا ف

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 آوردیم. کردیم و مسخره بازی در میبا آهنگ داشتیم هم خوانی می

 کرد. من جلو نشسته بودم و رها عقب، امیر هم داشت رانندگی می

 معرفتاسالمتی همه بدا همه بی -

 سالمتی اون شبا طعم اون لبا

 هش عشقو از چشمام نخوندهرچی نگاه کردم ب

 سالمتی اونی که خیلی قول داد؛ ولی پاش نموند

 سالمتی همه بدا دنبال ادا

 بزن سالمتی اونی که دید و جواب نداد

 میگه دنبالم نباش االن شلوغ شباش

 سالمتی اونی که میگفت دوستم داره؛ ولی نداشت
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ا ساکت شدیم. فقط دست به اینجای آهنگ که رسید، امیر شروع کرد به بلند خوندن و م

 زدیم ومی خندیدیم. می

 هرموقع بارون رو چترم میریزه -

 تنهایی دلم میگیره

 های لعنتیم بازم که خیسهچشم

 بازم با گریه نامه مینویسه

 خوند. کرد و هم زمان میرفت و اذیتش میدوباره همه باهم خوندیم. رها همش به امیر ور می

 که کج نرفتسالمتی خودم و قلبم قلبی  -

 سالمتی اونی که خبراش میرسه از هرطرف

 اونی که دید دارم میمیرم؛ ولی نگفت بمون

 سالمتی عشق جدیدت سالمتی جفتتون

 ای وای دل گیری دلم چرا انقد پیگیری دلم

 اون گذاشت رفت با یکی میشینی دلم

 کسی که تا آخرم دست از اون کاراش برنداشت

 خت و کم نذاشتسالمتی هرکی مثل من موند و سا

 هر موقع بارون رو چترم میریزه

 تنهایی دلم میگیره

 های لعنتیم بازم که خیسهچشم

 …بازم با گریه نامه مینویسه

  (…ساسی/ …همه بدا)

امیر با دست آزادش دست رها رو گرفت پیچوند تا اینقدر به موهاش ور نره. رها هم باجیغ 

نب وجوش، ضبط رو خاموش کردم و با جیغ دستش رو آزاد کرد. خسته از این همه ج

 خستگی گفتم: 
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 رسیم؟ خسته شدم. کی می -

 بیا بشین پشت فرمون ببینم چقدر بلدی!  -

 با ذوق گفتم: 

 ذاری بشینم؟ واقعاً می -

 دنده رو عوض کرد و با خنده گفت: 

 . بخندیم بگم چیزی یه خواستم …معلومه که نه -

 رها با حرص گفت: 

 م بلده. اصالً هم خنده دار نیس. اتفاقا خیلی ه -

 امیر بلند خندید و گفت: 

 …دوکلمه از مادر زن -

 رها هم با حرص جیغ بلندی کشید و دست به سینه و کالفه نشست! 

 باحرص گفتم: 

 بسه دیگه، حوصلم سر رفت امیر.  -

 باخنده گفت: 

 تونم بکنم. خب ضبط رو خاموش کردی. کاری هم نمی -

هم دست به سینه نشستم. یکم به سکوت گذشت که یهو گوشی امیر شوت پوفی کردم و من 

 شد توی بغلم. پوکر فیس نگاهش کردم که بالبخند مرموزی گفت: 

 هام اسگلش کن بخندیم. زنگ بزن به یکی از شماره -

 باذوق گفتم: 

 کنه؟ هرکسی باشه فرقی نمی -

 رها سریع گفت: 

 من انتخاب کنم؟  -

 کرد و بالبخند گفت:  امیر از آینه نگاش
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 . رها دست بده گوشیو آوا …باشه -

 اینا یه چیزیشون بودا! ببین کی گفتم. 

گوشی رو دادم دست رها، امیر هم رمزش رو گفت. رها بعد از یکم ور رفتن، گوشی رو داد 

 دست من که زدم روی اسپیکر. 

 ! مریم؟ یا …کرد ماریامروصفحه خودنمایی می Mariam اسم

اهی به گوشی انداخت و یهو زد زیر خنده. خواست گوشی رو بگیره که نذاشتم. باخنده امیر نگ

 گفت: 

وای آوا گوشی رو قطع کن االن شر میشه. یکی دیگه رو انتخاب کنین، این دختره ازاون  -

 لوسا مامانیه که دنبال ب*ک*ن*ه. 

 همزمان گفت:  ای شیطانی و به صورتای کرد و بعد همراه من باخندهرها تک سرفه

 …نخیر -

 همون موقع بوق خوردن قطع شد وصدای دختری که کلی عشوه توش بود اومد: 

 جانم؟  -

 خواستم حرف بزنم که امیر سریع گفت: 

 خوبی؟  …سالم ماری -

 دختره انگار گل از گلش شکفت! با ذوق، با اون صدای تو دماغیش گفت: 

 کجایی؟ خوبی؟  …عشقم تویی؟ سالم …امیرم -

 با حرص گفتم: 

 پیش صاحابش نشسته. سؤال اینجاس که شما کجایی؟  -

 دختره با بهت و با صدای جیغ جیغی گفت: 

 تو کی هستی دیگه؟  -

خورد پوست لبش رو نگام از آینه افتاد به رها. افتاده بود به جون لبش، هروقت حرص می

 : ختره گفتمد جواب در سریع! آخه؟ مرگشه چه …کند، ای بیشعورمی
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 ب*ک*ن در رو هستم در خدمت شما.  -

 امیر و رها هردو زدن زیر خنده. 

 دختره با جیغ گفت: 

 ! دیگه؟ کیه میگه؟ این چی این امیر …خفه شو -

 امیر باخنده گفت: 

 . خدافظ …گیری مار خوش خط و خالنپرس که جواب نمی -

 ذاشتم توی بالک لیست. ره رو گدخت یبعد هم سریع قطع کردیم و به خواست امیر، شماره

 : گفت اینیمه و نصفه یرها با خنده

 ب*ک*ن در روی کی بودی تو؟!  -

 امیر هم باخنده گفت: 

 ! حیابی یاز داشته هات بگو دختره -

 و باز زدن زیر خنده که همراهشون منم خندیدم. 

 حدود بیست دقیقه بعد رسیدیم ویالی لواسون

جناب صولتی کوچک رسیدیم جلوی در. خواستم پیاده بشم که و از شانس قشنگم هم زمان با

یهو با صدای پارس سگی که رو به روی ماشین بود، جیغ فرابنفشی کشیدم در رو محکم بستم. 

 صولتی کوچولو و امیر زدن زیر خنده. 

آقا یه سگ بود به چه گندگی، سیاه بود باچشمای به چه ترسناکی، این لنتی سال پیش این 

 ود، امسال چی میگه این وسط! اینجا نب

امیر رفت سمت صولتی کوچولو )آقا اسمش یادم نیست: /( بعد از سالم واحوال پرسی، سگه 

 رو فرستادن بره. رها سرش رو آورد جلو وگفت: 

 این ناناز کیه بزغاله؟  -

 باخنده و تعجب برگشتم سمتش وگفتم: 

 

 ! بود رفته یادم اصالً. اینجایی که توهم …ااا -
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 باخنده زد توسرم وگفت: 

 بگو ببینم کیه این خوشتیپ خان.  -

 صولتی کوچولو.  -

 زد زیر خنده و گفت: 

 صولتی کوچوله چیه دیوونه؟! همون پسره ست که چایی ریختی روش؟ اسمش چیه؟  -

 کنه. آروم گفتم: به پسره نگاه کردم که دیدم داره به ما نگاه می

 دونم. نمی -

وقتی از رفتن سگه مطمئن گشتم، پیاده شدم. رهاهم بعد ازمن پیاده شد. نگاه ازش گرفتم و 

 شالم رو روی سرم صاف کردم ودستی به تونیک تابستونیم کشیدم تا صاف شه. 

 امیر با لبخند نگامون کرد و بعد رو به پسره گفت: 

 شناسی. ایشونم رها خانوم دوست آواست. آوا رو که می -

 بعدم به رها گفت: 

 ونم آقا میالده، فکر کنم قضیه رو بدونی. ایش -

 پس اسمش میالده. آخِی! 

 سمت میالد گرفت وگفت: رهادستش رو باخنده به

 خوشبختم.  -

 /: میده تکون سر فقط! خر …میالد هم دست دادو براش سر تکون داد

 سمتم دراز کرد وگفت: آق میالد با یه لبخند مشکوک نگام کرد و دستش رو به

 شما خانوم دست و پاچلفتی. احوال  -

 امیر مثل همیشه ریزخندید و رها هم صداشو ول کرد. 

هوا کشیدم و همزمان خودم رو کشیدم کنار که نزدیک بود با باحرص دستش رو گرفتم و بی

 تر از این حرفا بود که مثل گوز پهن شه! دماغ بره تو زمین؛ ولی، هیکلش ورزشکاری

 فت: امیر با خنده رو به میالد گ
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  …شرمنده این خواهر ما یکم انتقام جوئه -

 میالد با اخمی که صورتش رو پوشونده بود گفت: 

 . باشه خودش مراقب خیلی باید پس …عجب -

 امیر یهو جدی شد وگفت: 

 ! طرفه من با کنه تهدیدش کسی حساسم، آوا روی من …نکنا تهدید …آی آی -

 میالد یکم نگاش کرد و یهو باخنده گفت: 

 خواهر و برادر خوب پشت هم درمی یاین نه؟  -

ای زده نشد، پسرا سوار ماشیناشون امیر هم با لبخند سرش رو تکون داد. حرف خاص دیگه

ها رو بردن توی باغ قسمت پارکینگ. من و رها هم دست در دست هم، مثل شدن و ماشین

تا لباسامون رو عوض  ای که وسط باغ بودهای شکست خورده )!( رفتیم سمت خونهمعشوقه

 کنیم. 

 با رسیدن به باغ، با سیلی از جمعیت مواجه شدم. یاخدا! رها باخنده گفت: 

 ماشاهلل چقده شلوغه.  -

خندیدم و کشیدمش سمت خونه. با همه سالم کردیم ورفتیم تا لباسامون رو عوض کنیم. 

 شد ومامان اومدتو.  کردم که در بازآبیِ نخیم رو توی تنم مرتب می -داشتم تونیک طوسی

 احوال سالم شاهین و میالد یسالم عزیزم، سالم رهاجان. به موقع رسیدین، بیا با خانواده -

 . آوا کن پرسی

 بعد هم اومدجلوتر و گفت: 

 . بهتره کن محلیبی …اگر یه وقت زن عموت چیزی بهت گفت، عصبانی نشیا -

 کرد. باخنده گفتم: استرس داشت خفش می

 ت بشم آروم باش، رها پیش منه، اعتماد به نفسم اکیه. فقط تیپم خوبه؟ قربون -

 رها شالش رو گرفت دستش وگفت: 

 خاله الزمه شال سرمون باشه؟  -
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 مامان لبخندی زد و گفت: 

 هردوتون عالی شدین. فقط یه شال همین جوری بذارین سرتون باشه.  -

یم. مامان رفت وماهم بعداز تکمیل اکتفا کرد« باشه»سرمون رو تکون دادیم وبه گفتن 

 آرایشمون به هم نگاه کردیم. 

ولوله.  تنگ سفید شلوار یه با بود، تنش رب سه وآستین روشن کرم یرها یه بلوز یقه مردونه

 شال سفیدش رو هم همین جوری انداخت روی سرش. آرایشمم خیلی ملیح وزیبا شده بود. 

یه تونیک نخی تا روی رونم که آبی وطوسی بود و  هوا واقعاً گرم بود، برای همین من هم

بایه شلوار لی آبی روشن. یه شال سفید از  …آستینش هم تا زده بودم تا روی ساعدم، پوشیدم

توی کیفم درآوردم، مدلش چروک بود. انداختمش روی سرم وموهام رو فرق کج زدم ازش 

 بیرون. 

ی من سفید بود با طرحای درهم آبی، دمپایی هر دومون هم دمپایی ال انگشتی پامون بود. دمپای

 رها سفید ساده بود. 

 رها سوتی زد و گفت: 

 محشر شدی، من چه طورم؟  -

 ! سراغمون نیومدن تا بیرون بریم دیگه. شدی خوب خیلی توهم …ایول -

ن جوری بودیم بیشتر با پسرا ای خودمون فامیالی جلوی البته بودیم، آزادی یکال خانواده

 شناختم سالم وعلیک کردیم. ها و عموها وهرکس میای عمهودختر

مادر آرش رو ندیدم؛ ولی، دیدم که عمو آرمان با بابا و عمه آرامش دارن دور یه میز صحبت 

 خوبه!  بازم …اثری از تنش بینشون نبود، هوفخندیدن وهیچکنن. داشتن میمی

ود یکم خجالت کشیده، کشیدم و از دور چشمم به شاهین افتاد، دست رها رو که معلوم ب

 باخنده گفتم: 

 خجالت کشیدی خله؟!  -

 اینا همشون لختن چرا؟  -
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 بلندتر خندیدم وگفتم: 

های فامیلن بیشتر، بیا بریم شاهین خانوم رو ببین. فقط اینا کال خیلی جلفن. دختر ترشیده -

 مسخرش نکنیا، من روش حساسم! 

 هنشست تنها محمدی و رز گالی یت نزدیک باغچهباخنده رفتیم سمتش. شاهین روی نیمک

 . شده معذب هم اون بود معلوم بود،

دومتر مونده بود بهش برسیم و از جمعیت هم تا حدی فاصله گرفته بودیم، خیلی دید به اینجا 

 نداشت. من هم چشمام تیز بود که تونستم شاهین رو ببینم. 

رفتم توی آغوش کسی. سرم رو بلندکردم  رسیدیم که یهو با کشیده شدن دستمداشتیم می

 …که

نفسم حبس شد. چقدر هیکلش گنده شده بود! سریع خودم رو کشیدم کنار. دستم رو محکم 

 گرفت که رها با عصبانیت گفت: 

 ولش کن مرتیکه.  -

 پوزخندی زد و گفت: 

 تو چی میگی این وسط؟ سر پیازی یا تهش؟!  -

 : اومد شاهین صدای که گمب چیزی خواستم …رها از حرص قرمز شد

 چه خبر شده؟!  -

 آرش پوزخندش رو حفظ کرد وگفت: 

 ! داری؟ کار چیه؟ چی …به به! پسر دخترنما -

 شاهین ناراحت بهش نگاه کرد وهیچی نگفت. 

از حواس پرتیش استفاده کردم و دستم رو از دست آرش بیرون کشیدم. خواست دوباره دستم 

کرد  کشیدم. دستاش رویدنم عقب. از عصبانیت تندتند نفس میرو بگیره که رها و شاهین کش

 تو جیب شلوارجینش و گفت: 

 ترسی؟ چیه؟ از من می -
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م دادشدم. باید بهش نشون میمثل خودش پوزخند زدم ونفس عمیقی کشیدم. باید آروم می

 ترسم و برام مهم نیست. نمی

است چیزی بگه که جلوش رو گرفتم. تر شدم. رها خوبا زدن این حرفا به خودم، یکم آروم

 : گفتم بود لبم یدست به سینه شدم و باپوزخندی که گوشه

 شدی؟  آزاد زندان از کی پسرعمو، ببینم بگو …اتفاقا تو؟ نه از …ترس -

 . بشه خارج ازحدش نباید بفهمه تا کردم کیدٔ  تا «پسرعمو» یروی کلمه

 دریده توی چشمام خیره شد و گفت: 

 ت بودم. به فکر -

 …کردو یه قدم اومد سمتم که ناخودآگاه پریدم عقب شاهین بااخم و ساکت داشت نگاه می

 آرومی گفت:  چندان نه صدای با شد، شیر انگار یهو که رها. نکنه دخالت داشت حق

 . حیوان قفست توی برو …چی کارش داری؟ هان؟ چخه -

دش رو رسوند به رها که سریعدبین اون حاال آرش از عصبانیت سرخ شده بود. با دوتا قدم خو

 و رها وایسادم. 

تر شده بود، اصالً تغییر نکرده بود. به خصوص این تر و ورزشکاریبه جز هیکلش که درشت

 رفتارای خشن وبی پرواش! 

 یشاهین سعی کرد مانع نزدیک شدن آرش بشه، همون جور که دستش رو گذاشت روی سینه

 ، با نگرانی گفت: آرش

 بینممون یه وقت. ها میشته آقا آرش. خانوادهز -

 آرش یه نگاه به من و یه نگاه به شاهین کرد و در کمال ناباوری بیخیال شد و کشید عقب. 

ها یه باغ بزرگتر بود که چند تا حوض واستخر و ها و رفت پایین، پایین پلهرفت سمت پله

 نیمکت وکلی گل وگیاه داشت. 

 گفت: شاهین نگاهی بهم کرد و

 خوبی؟ این پسره کی بود؟  -
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 خندیدم و گفتم: 

 . عمومه پسر …خوبم -

 لبخندی زد و گف: 

 کشیدم. منتظرت بودم بیای، بین اینا خیلی خجالت می -

 رها پرید وسط و خطاب به من گفت: 

 من هیچی نگم تو من رو یادت میره!  -

 بعدم دستش رو سمت شاهین دراز کرد وگفت: 

 . وچل خل این تدوس …من رهام -

شاهین با لبخند دست داد، نشستیم روی نیمکت و داشتیم در مورد وضعیت فعلی شاهین 

کردیم. )باالخره بابا ومامانش راضی صد در صد شدن که شاهین کاراش رو جور صحبت می

 . (کنه بره خارج برای جراحی

 رم اونور. کنم. تا سه ماه دیگه میفعالً دارم دارو مصرف می -

 صدای امیر برگشتیم عقب. میالد هم باهاش بود، خواهر میالد هم بود و واقعاً خوشگل بود.  با

 امیر ومیالد باشاهین دست دادن دختره هم باما دست داد و گفت: 

 شناسن. من مارالم، آوا جان من رو می -

 کرد! لبخندی زدم و اصالً به روی خودم نیاوردم. خیلی بد نگام می

 دست داد آروم گفت: وقتی باشاهین 

 پسری؟  …تو -

 شاهین لبخندی زد و گفت: 

 نپرس.  -

 …زدکرد؛ ولی، حرفی نمیمارال هم دیگه هیچی نگفت. میالد کنجکاو شاهین رو نگاه می

 پروا و بیخیال زل زدم توچشماش. یکمم باخنده منو نگاه کرد. من هم مثل خودش بی

 نه نگام کرد و گفت: یهو امیر با اخم منو کشید کنار. موشکافا
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 کردم؛ ولی، دیدم اینجا بود. آرش اینجابود نه؟ داشتم با فامیال سالم علیک می -

 لبخندی زدم وگفتم: 

 حله نترس، چیزی نشد. شاهین فرستادش بره.  -

 اخماش بازشد و با تعجب گفت: 

 شاهین؟ جدی؟  -

 شدم.  خواستم جواب بدم که با صدای بابای خودم و بابای میالد ساکت

 کنیم. پسرا بیاید کمک کنین داریم ناهار رو؛ اماده می -

 امیر با خنده گفت: 

 یان کمک؟ دخترا چی؟ اونا نمی -

 بابای میالد با دست به ما اشاره کرد و گفت: 

 خوان، برن کمک خانوما. تونن و میدخترا اگر می -

میر نگاه کرد، بعد هم رفت یه بعد هم رفتن. شاهین مونده بود چی کار کنه. یکم به من و ا

 گوشه ایستاد. آروم با پام زدم به پای امیرکه با تعجب نگام کرد. 

خیلی نامحسوس به شاهین اشاره کردم که خداروشکر فهمید منظورم رو. سرش رو تکون داد 

 و رفت سمت شاهین. 

ر ن کسی دکرد، منم دیدم بیکارم نشستم روی چمنا. با نشسترها داشت با مارال صحبت می

 کنارم، سرم رو برگردوندم که با میالد چشم توچشم شدم. 

 کرد. باتعجب گفتم: بهم زل زده بودو موشکافانه نگام می

 کنی؟! ها؟ چیه؟ چرا این جوری نگام می -

 آروم خندید وگفت: 

 گیری. عالوه بردست وپاچلفتی بودن، پاچه هم می -

 با حرص گفتم: 

 سگ خودتی!  -
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 شم که دستم رو کشید وشوت شدم روی پاش. اومدم بلند 

موهام اومده بود توی صورتم ودید نداشتم، دستم هم درد گرفته بود. آروم بلند شدم وموهام 

 رو زدم کنار، نذاشت حرفی بزنم و با لبخند وگفت: 

 خوری با نمک میشی؛ ولی، خدایی من چرا اومدم خواستگاری تو؟! حرص می -

 . نکبت یو رفت. این یه تختش کمه؟! پسره بعد هم باخنده بلند شد

 کردن.بلند شدم و لباسام رو تکوندم. رها و مارال رو کشیدم سمت خونه. همه داشتن کمک می

 اومد. اصالً ازاینکه کارگر و مستخدم وازاین حرفا بیارن خوششون نمی

زغذارو کردیم و می همدیگه کمک همگی …خانومای فامیل هم همه اهل کار بودن وهستن

 چیدیم. 

بعد ازخوردن ناهار خوشمزه که جوجه کباب وکباب بود با برنج و مخلفات، جمع و جور 

 کردیم و رفتیم یکم استراحت کنیم. 

نداشتم.  کاریش دیگه منم …گرفتمارال با رها اکی شده بود؛ ولی، هی برای من قیافه می

رد یا با پوزخند. به شاهین هم یهو کآرش رو فقط سرمیز ناهار دیدم. همش یا با اخم نگام می

 شد و با اخم روش رو برمی گردوند. کم مونده بود برای ترک دیوار قیافه بگیره فقط! خیره می

 «ارزش ندارن بعضیا»و « خالیق هرچه الیق»مامانش وقتی منو دید شروع کرد تیکه انداختن که 

 و این حرفا. مامان هم نه گذاشت ونه برداشت گفت: 

 عفت نکنه. ا پسرشون رو باید جمع کنن یه وقت کسی رو بیبعضی -

 زن عموهم بدتر از اون برگشت گفت: 

 کرم از خود درخته، دخترتون چراغ سبز نشون داده حتما.  -

 مامان خواست جواب بده که من سریع بایه پوزخند کامال حرص درار گفتم: 

ه این جوری بارش آوردین. پسرتون هرزس، خودتون هم معلوم نیس چه جوری هستین ک -

 . پندارد خود کیش به راه همه کافر …درضمن

بعد هم دست مامان و رها رو کشیدم و فاصله گرفتیم ازشون. مامان کلی با این حرفم ذوق 
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 کردی. تر بارش میگفت باید کلفتکرد؛ ولی، رها می

 …بگذریم

 ن طور. ان هم همیآسم عمه …عمو خوب بود باهام، کلی هم تحویلم گرفت

بافکر به همین چیزا و همین رفتارا، هنذفریام رو کردم توگوشم و رفتم سمت پله ها. رها وامیر 

سمت رودخونه حرکت کردم، هردوشون سرشون گرم بود، برای همین چیزی نگفتم بهشون. به

شد خیلی عالی بود. ساعت تازه دو کالمی که پخش میفضاش رو دوست داشتم. موسیقی بی

 کردیمرفتن شنا و ساعت پنج هم جرئت حقیقت بازی میر بود، ساعت سه همه میبعدازظه

 همه. پیر و جوون. 

 ! ما هستیم شادی یهمچین خانواده

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 سمت لواسون رفتم. صبح بعد از اینکه مازیار و جانان رو راهی شمال کردم، به

ر با آوا روبه رو شدم، فهمیدم با چیزی که روز خواستگاری دیدم خیلی وقتی برای دومین با

 کنه، دختر بانمک و شیطونی بود. فرق می

 با امیر رفیق شدم، از من دوسال کوچیک تره؛ ولی، پسرخون گرمیه. 

 گرفت. کرد؛ ولی، مدام برای آوا قیافه میمارال یکم بهتر رفتار می

ل بود کال. فقط یکی از پسرای فامیلشون مثل قاتال نگاش از اخالق آوا خوشم اومد، بیخیا

 کرد که برام جای تعجب داشت! می

باصدای نگران امیر چشم از چاییم گرفتم وبهش نگاه کردم. رها هم پیشش بود وخیلی نگران 

 بود چهرش: 

 آوا رو ندیدی؟  -

 چاییم رو گذاشتم روی میز و باتعجب گفتم: 

 ؟ پیش من که نبود، چی شده -

 رها بغضش گرفت. آروم گفت: 
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 توی تهرف شده آب انگار …نیست ،؛ ولیگردیممی دنبالش داریم ساعته یه لعنتی …نیست -

 ! زمین

 امیر رو به رها گفت: 

 باید بقیه رو صدا کنیم. این جوری نمیشه.  -

 اما همه تو استخرن، چه جوری صداشون کنیم؟  -

 دستی به صورتش کشید و زیر لب گفت: 

 اون با من.  -

رفتن توی استخر یه جورایی خوشم بلند شدم و همراهشون رفتم. از اینکه همه باهم می

اومد، برای همین نرفتم و نشستم چایی بخورم؛ اومد، لباس تنشون بود؛ ولی، خب بدم مینمی

 فهمم قضیه چیه! اما، االن نمی

 مگه آوا باهاشون نرفته؟ مگه بچه کوچولوئه گم شه آخه؟ 

 میر باباش رو پیدا کرد وکشیدش کنار. یکم حرف زدن و اومدن سمت ما. با نگرانی گفت: ا

 تونه رفته باشه؟ اینجا نیس که نگران باشم غرق بشه. کجا می -

 باتعجب گفتم: 

 غرق بشه؟ مگه شنا بلد نیس؟  -

 : گفت بلند یهو …جواب موندسؤالم با حرکت امیر که انگار چیزی یادش اومد، بی

 یاعلی! بابا رودخونه.  -

کرد با این کارش. سرسری برای چند کرد و جلب توجه میفهمیدم چه خبره! رها گریه مینمی

 سمتی که امیر و باباشنفر توضیح داد آوا نیس و شاید بالیی سرش اومده باشه. همراه رها به

 رفتن دوییدیم. 

مون پدیدار شد. ینی شنا بلد لوج بزرگ یرودخونه یه که گذشتیم کوچیک یاز یه دروازه

 نیست واقعاً؟! 

هم  فامیلشون مردای از دوتا یکی. طور همین آرمینم آقا و امیر …رها با جیغ صداش کرد
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با لباسای خیس و یه  هم آوا مامان …کرد هم بوداومده بودن. اون پسره که بد به آوا نگاه می

 …زدم، جو متشنجی بودصداش می کردن، منمپتو دورش اومده بود. همه داشتن صداش می

 . شدممی نگران داشتم واقعاً دیگه

 یهو امیر با داد صدا زد: 

 پیداش کردم، بیاین اینجا.  -

 حرص از بود نزدیک روم روبه یهمه دوییدیم سمتی که امیر بود؛ ولی، بادیدن منظره

 …شم خفه وعصبانیت

 دراز کشیده بود. هنذفری توی گوشش بود و روی تخته سنگ بزرگ و صافی 

کردن. رها ازحرص جیغ کشید و خواست بره سمتش که همه خیلی شاکی داشتن نگاهش می

 امیر گرفتتش. آوا یهو چشماش رو باز کرد و باترس و تعجب نگامون کرد. 

نفس عمیقی کشیدم و به چشماش نگاه کردم، خواب آلود بود. هنذفری رو از گوشش درآورد 

  و صاف نشست. آروم گفت:

 چی شده؟  -

 مامانش با گریه گفت: 

 به ینکها بدون میشی وگور گم …کنیمفکر کردیم غرق شدی توله سگ. نمیگی ما سکته می -

 بگی؟  کسی

 های مامان آوا رو ماساژ داد وفقط با اخم به آوا نگاه کرد. آقا آرمین شونه

 آوا باتعجب وخنده گفت: 

 زمان به حواسم اصالً …د. منم خوابم رفت خبمامان آروم باش، آخه همه سرشون گرم بو -

 . نبود

پسر عصبیه که فهمیدم اسمش آرشه، باعصبانیت رفت سمتش. قبل از اینکه کسی بتونه عکس 

وی یعنی پاهاش ر پایین، کشیدش سنگ تخته روی از و گرفت رو آوا یالعملی نشون بده، یقه

 . زد گچن پسره دستای به و کشید ایخفه جیغ آوا …هوا بود
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امیر و باباش وبقیه مردا دوییدن سمتشون وخواستن جداش کنن. رهاجلوی دهنش رو سفت 

 گرفته بود ومامانشم همش داد میزد ولش کنه. 

یهو آوا محکم با پاش کوبید زیرشکم آرش وبعدم سریع رفت بغل امیر. آقا آرمین با عصبانیت 

 : زد داد و گرفت آرشو ییقه

 ! باهات اتمام حجت کردم که دور وبر دخترم نباش. الشی وحشیِ …دور وبر دخترم نباش -

 کرد گفت: آرش هم همون جور که دستای آقا رامین رو جدا می

  …آوا مال منه، حق منه -

کرد؛ ولی، خیلی عصبی بود. دیدم اوضاع خیلی خرابه منم وارد چشمم به آوا افتاد، گریه نمی

ر اشاره کرد بهم تا حواسم به رها و آوا باشه، ایستادم زور جداشون کردیم، امیقضیه شدم. به

 پیششون. امیرهم رفت بابا و مامانش رو ببره توی باغ. آوا با خجالت گفت: 

 کردم اینقدر همه چیز رو به هم بریزم. فکر نمی -

 رها باحرص گفت: 

دیدم  اولش فکر کردم آرش تنها گیرت آورده، همه جا رو دنبالت گشتم؛ ولی، بعدش که -

تونی رفته باشی. با امیر یک ساعت تمام کشه تعجب کردم که کجا میآرش داره قلیون می

 دنبالت گشتیم، امیر گفت ممکنه توی رودخونه افتاده باشی، آخه چرا هیچی نگفتی؟! 

 آوا گردنش رو دست کشید و آروم گفت: 

 کردم کسی نگران بشه. تو سرت به مارال گرم بود، فکر نمی -

 گفتم:  عصبی

 مجبوری؟  مگه …همیشه این جوری فکر میکنی که خرابکاری میشه. خب فکر نکن -

 : گف و کرد عصبی یخنده

 کنم. به تو چه! تو چی میگی این وسط؟ اصالً هرکاری دلم بخواد می -

 اکتفا کردم. « چشم و روبی»نفسام رو محکم فوت کردم توی صورتش و به گفتن 

شخصیت باشه؟! با حرص رفتم توی تونه بیشدم، چه قدر یه دختر می به سرعت از اونجا دور
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تم دیر ومی دونس بودم عصبی خیلی کنن، پیدام نتونن که جایی …باغ و یه جای پرت نشستم

 یا زود تالفی این حرفش رو سرش درمی یارم! 

 شدم.وقتی یکم آروم شدم، گوشیمو روشن کردم که با سیلی از پیامها و تماسها رو به رو 

سمت جایی که جمعیت بودن رفتن. اولین نفر امیر من گوشی رو کردم توی جیب شلوارم و به

 رو دید. باعصبانیت اومد سمتم وگفت: 

 …کجا رفتی تو؟ اول آوا گم شد، حاالم تو -

 بالبخند زدم روی شونش وگفتم: 

 کسی که دنبالم نیومد؟ رفته بودم یکم فکر کنم.  -

 پوفی کرد و گفت: 

 گشت. آوا هم کارت داشت. امانت دنبالت میم -

 دستم هم بعد و …ای نشست روی لبم، امیر یکم نگاهم کرد، بدون حرفپوزخند ناخواسته

 : گفت و کشید رو

 خوایم جرئت حقیقت بازی کنیم. من که نفهمیدم چی شده؛ ولی، االن وقتش نیست. می -

هم، حتی اون خانوم پیری که صاحب بدون حرف به جمعیت پیوستیم. همه نشسته بودن دور

 اینجا بود. آوا هم توی دیدم بود. 

 پشت .شه بیخیال تا زدم روش به لبخندی …کردمامان داشت باعصبانیت و نگرانی نگام می

 . برگردوند رو روش و کرد نازک چشمی

  .شرایط بازی رو گفتن، برای اینکه همه بتونن بازی کنن، قرارشد دوبار بطری رو بچرخونن

 …خانوم آرامش و آرمین آقا به افتاد …بطری ودکای خالی رو گذاشتن وسط وچرخوندن

ی که کردن وسؤاالییک ساعت گذشته بود و خیلیا بازی کرده بودن، اکثرا حقیقت انتخاب می

 رفت. ازشون پرسیده میشد، یا خیلی ساده بود یاخیلی عاشقانه بود. دیگه داشت حوصلم سر می

 شناختنش گفت: شت که باالخره صاحب اینجا که به اسم عمه خانوم مییه ربع دیگم گذ

 ما بزرگترا میریم استراحت کنیم، شما جوونا باهم بازی کنین. موافقین؟  -
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 آرامش خانوم خندید وگفت: 

 . کنین بازی ترراحت بهترو شماها تا میریم ما میگن، راست جون عمه …آره -

. امیر خندید ودستاش رو زد به هم. با نشستیم تروجور جمع یکم رفتن، بزرگترا یوقتی همه

 شیطنت روبه همه گفت: 

 بخواین همش حقیقت انتخاب کنین دهنتون رو مورد عنایت قرار میدم.  -

 همه خندیدن، یکی از دخترای فامیلشون گفت: 

 بچرخون دیگه امیر، بدو تازه بازی هیجانی میشه االن.  -

کرد از یکی. دوباره ش افتاد به آرش، ینی اون باید سؤال میامیر بطری رو چرخوند، سر

 چرخوند و اینبار سرش افتاد به شاهین. 

 کردن. آرش پوزخندی زد وگفت: همه با کنجکاوی نگاشون می

 جرئت یاحقیقت؟  -

 شاهین صداش رو با سرفه صاف کرد وگفت: 

 …حقیقت -

 دختری؟ یا پسری؟ چیز میز وسط پات هست؟  -

 به رو و زد روصدا آرش اسم وعصبی اعتراض با آوا …خنده به شاهین نگاه کردنهمه با 

 : گفت شاهین

 مجبور نیستی جوابش رو بدی شاهین. امیر بطری رو بچرخون.  -

 شاهین نفس عمیقی کشید وگفت: 

 نه جواب میدم.  -

 زور لبخندی زد وگفت: به

 آوا میدونه، منم مثل اونم. تا چند ماه دیگه عازم آمریکام، برای تغییرجنسیت.  -

بعد هم سرش رو انداخت پایین. عجب چیزی بود، یکی از دخترا پوزخند زد و آروم؛ ولی، 

 جوری که خیلیا شنیدن گفت: 
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 …بدبخت یدوجنسه -

 : زد داد صورتش توی …گرفت رو دختره یآوا با عصبانیت بلند شد و یقه

ت تویی کنی. بدبخی که هرشبتو با یکی سر میدهنت رو ببند. سگ شاهین شرف داره به توی -

 …نه اون

 آوا. کردیم جداشون امیر با و شدیم بلند. عقب داد هلش و آوا یدختره محکم زد روی سینه

 : گفت همه به رو باعصبانیت

 …آدمه شماها مثل اونم …کسی به شاهین حرفی بزنه، با من طرفه -

 بعد به آرش نگاه کرد وگفت: 

 بینه. ارزش میمصرفی که همه رو بیهنوز! هنوزم همون الشخور بیآدم نشدی  -

 آرش خندید و گفت: 

 گیری کوچولو. جواب این توهینت رو می -

 دختره اومد حرفی بزنه که امیر سریع جلوش رو گرفت و گفت: 

 . اخالقت این با زدی گند کافی یبسه دیگه نازنین، به اندازه -

 و رو به آرش گفت: 

 ! طرفی ما یهم تهدید تکن. . وگرنه باهمهتو  -

جو که یکم آروم شد، دوباره بازی از سرگرفته شد. این بار اول به امیر افتاد و بعد به رها. 

 امیرمشکوک خندید و گفت: 

 یاحقیقت؟  جرئت ببینم، بگو …خب خب -

 رها سرش رو باغرور گرفت باال وگفت: 

 جرئت.  -

 : وگفت گرفت ودشخ به ترسناکی یامیر قیافه

 تونی بزنی زیرش، حتی اگر جونت به خطر بیفته. باید انجامش بدی. اکی؟ میدونی که نمی -

 رها یه نگاه به آوا کرد و گفت: 
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 حله، نکشیمون فقط.  -

 امیر خندید وگفت: 

 یاد اذیتت کنم آخه! خوایمت، دلم نمینه زنده می -

 بعد هم همه زدن زیرخنده. رها باحرص گفت: 

 …بگو دیگه -

 خب. از اونجایی که من خیلی دل رحمم، این کارو باید بکنی. گوشیت رو بده چک کنم.  -

رها پوکر فیس به امیر نگاه کرد. آوا یهو زد زیر خنده و بغل گوش رها یه چیزی پچ پچ کرد. 

 سمت امیر گرفت. رها یه لبخند ریز زد و گوشیش رو از جیبش در آورد. رمزش رو زد و به

امیر با تعجب گوشی روگرفت ویکم بهش ور رفت، یهو چشماش از تعجب گرد شد. بابهت 

 به رها نگاه کرد، رها هم سرشو با خنده تکون داد و انداخت پایین. 

گفتن بگه چی شده واین حرفا. باخنده رو به صدای اعتراض آمیزهمه بلند شده بود که می

 امیرگفتم: 

 شده؟  چی دیدی اینقد چشمات چراغونی -

 نیشش رو بازکرد وگفت: 

 فوضولی موقوف!  -

 بعد هم گوشی داد دست رها ونشست. 

این بار افتاد به دونفر دیگه. بعد از چند دست بازی کردن، دوباره افتاد به آرش؛ ولی، اینبار 

 طرف مقابلش آوا بود. 

 بلند شد. کردن. با حرفی که آرش زد، امیر مثل ببر زخمی از جاش همه به آرش نگاه می

یاورد؟ یا بهتره بگم چرا اینقدر دعوا این بازی توی این خانواده چرا اینقدر تشنج به وجود می

 و مشاجره توی خانوادشون زیاد بود؟! 

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 آرش با پوزخند گفت: 
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 جرئت یا حقیقت؟  -

 راین گفتم: کنه، بنابدونستم اگر بگم حقیقت مسخرم میمی

 جرئت.  -

 پوزخندی زد و گفت: 

 تونی بزنی زیرش. قانون بازی اینه که هرچی بگم باید انجام بدی، پس نمی -

 : گفت ترسناکی یتر کرد و باقیافهکردن، پوزخندش رو غلیظهمه بهش نگاه می

 فهمی که؟ برو قسمت پر عمق استخر، بپر توی آب. وسط استخر باید بپریا، می -

 یر باعصبانیت بلند شد وگفت: ام

 دونی آوا نفسش میره توی آب. تو که می -

 رها دستم رو گرفت و با حرص گفت: 

 دوباره بچرخونین، این آدم نیس بخواد بازی کنه.  -

 آرش تکیه داد به دستاش و ریلکس گفت: 

ت اید دسدونین. وقتی میگی جرئت، هرچی باشه انجام میدی وگرنه بقانون بازی رو که می -

 یا لب طرف مقابل رو ببوسی. 

 بعد به من که تا اونموقع ساکت بودم نگاه کرد وگفت: 

 کدوم؟  …انتخاب با توئه -

نفس عمیقی کشیدم و به امیر که گارد گرفته بود نگاه کردم. ناخود آگاه به میالد هم نگاه 

 فتم: وگ شدم بلند بودن، جوری یه همه. اومدمی نظر به عصبی هم اون …کردم

 کنم! پرم. بمیرمم بوسش نمیمی -

 امیر باعصبانیت گفت: 

 میری دیوونه. االن وقت لجبازی نیس، می -

 : گفتم آمیزی تمسخر یمستقیم توچشمای آرش نگاه کردم و با خنده

 . شه مالیده خاک به بعضیا یباید پوزه -
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نج متره. شالم رو دور گفت عمقش پهمه بلند شدن ورفتیم سمت استخر پرعمق، مامان می

 موهام وگردنم بستم تا کثیف نشه. موبایل و ساعتم رو هم دادم دست رها که باترس گفت: 

 ! بیخیال من مرگ …آوا خفه میشی -

 خندیدم ولپش رو کشیدم وگفتم: 

 نترس، شاید بتونم خودم رو کنترل کنم.  -

غها داخل آب رو روشن کرده آرش باخنده ودست به سینه ایستاده بود. هوا تاریک بود وچرا

 بودن. امیر جلوم ایستاد وگفت: 

 مطمئنی؟  -

 خندیدم و زدم تو شیکمش وگفتم: 

 . کن باز رو اخمات …رم بمیرم که لنتی، نترسنمی -

 پرم نجاتت میدم سریع. من همین جام. می -

و که من رهمه دورم رو خالی کردن، اومدم بپرم که یهو دستم کشیده شد. با تعجب به دستی 

 : گفت باحرص آرش. بود میالد …گرفته بود، نگاه کردم

 گیرین. ولش کن، وقت همه رو دارین می -

 میالد بدون توجه به آرش باخنده رو به بقیه گفت: 

 خب اگر اینجوری بپره، آرایشش پخش میشه. اون وقت هلو میره، لولو برمی گرده.  -

خنده، خودمم خندم گرفت؛ ولی، بیشتر حرصم  با این حرفش همه حتی امیر و رها زدن زیر

 کرد! کردم، این مسخره میگرفته بود. من داشتم سکته می

کرد. دست میالد و پس زدم و خم شدم، یکم آب زدم به صورتم آرش بدون حرف نگامون می

 هام رو پاک کردم. ومژه

ورم رو د حباب کلی …وقتی مطمئن شدم، بانگاه به میالد که دقیقا بغلم بود، پریدم توی آب

 گرفت. 

نفسم رو حبس کردم وسعی کردم طبق آموزشای امیر با دماغ نفسم رو خالی کنم؛ ولی، یهو 
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نفسم بند اومد و نتونستم کاری کنم. پاهام رسیده بود به زمین و گوشام کیپ شده بود دهنم رو 

هم ین؛ ولی، حس خفگی بناخودآگاه باز کردم؛ ولی بدتر شد. خواستم با پاهام فشار بیارم به زم

 غلبه کرد و دست وپام سر و شل شد. 

 توی همون حالم خندم گرفته بود، چه مرگ خنده داری! 

شد که دستی دور کمرم حلقه اومد؟ دیگه چشمام داشت سنگین میچرا این امیر پدرسگ نمی

 شد؛ ولی تا بکشتم باال از هوش رفتم. 

•°•°•°•°•°•°•°•  

 یسهقف به همزمان …دادآورد و بهم نفس مصنوعی میلبهام فشار مییکی داشت با لبهاش به 

 . آوردمی فشار هم سینم

 : بود میالد صدای …شنیدمحس میکردم، می

 …بلندشو لعنتی، تو رو خدا نمیر. نفس بکش آوا -

 و صدای مارال: 

 میالد مرده؟  -

 و صدای دعوای آرش و امیر: 

 آوا نه نمیگه. دونستی تو کشتیش، توی لعنتی می -

 …تقصیر شماها بود، شماها اون رو با من لج کردین، ، اینم یه بازی بود فقط -

 رها جیغ زد: 

 بس کنین، یکی بره خاله و عمو رو صدا بزنه، بدویین.  -

 …یهو گوشم کیپ شد

های سمت حلقم هجوم آورد، چشمام رو باز کردم. سرفههام و آبی که بهبا حس باد شدن شش

 ی کردم که همراش کلی آب از دهنم ریخت بیرون. پر درد

 ای…کشتمداد، نفسم تنگ بود هنوز، چه غلطی کردم؟! وای مامان میدستی کمرم رو ماساژ می

 . شه بهتر دیدم تا کردم باز ودوباره بستم رو چشمام! بابا وای

رست نفس شد نتونم دترسی که از بودن توی آب دوباره بهم یادآوری شده بود، باعث می
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 بکشم. 

ها وموهای خیس، در حالی که داد نگاه کردم. میالد با لباسبه کسی که کمرم رو ماساژ می

 نفس نفس میزد گفت: 

 خوبی؟ چرا این کارو کردی وقتی واقعاً جونت در خطر بود دیوونه!  -

 بهش تا پشتم نشست هم رها روم، روبه نشست امیر …به چشمای خمارش نگاه کردم فقط

 بود.  خونی دماغش. بدم هتکی

 لمس بدنم یهمه …دستم رو خواستم بیارم روی صورتش که دیدم نمیشه، سنگین بود دستم

 . انگار بود شده

 …حوصله چشمام رو بستمبه آرش نگاه کردم، اون هم بغلم بود. باصدای جیغ و داد مامان بی

 /: شخمی چقدر

 د گفت: بو خوش الکی و وشیطون شجو و پرجنب خدا یاون قسمت از مغزم که همیشه

 ! داره هیجان خیلی اولش یخدایی خوش گذشتا، فقط اون چند دقیقه -

 لبخند ریزی زدم، میالد دستم رو گرفت و نبضم رو چک کرد. 

 مامان طبق معمول ابراز احساساتش رو بافحش بیان کرد: 

 ذلیل شده؟  بر پدرت لعنت که تو این جوری بار اومدی. چیکار کردی باخودت -

 بابا یهو دستش رو کشید و با اعتراض گفت: 

 کنی؟ خانوم به من چیکار داری؟ این خودش رو به کشتن میده، شما منو لعنت می -

 امیر ،؛ ولیخندیدن هم بقیه …کرد؛ اما، آروم خندیدمبا تمام اینکه قفسه سینم درد می

 : گفت و بزرگترا سمت رفت باعصبانیت

 خندین؟ د اون وقت میمرآوا داشت می -

 بابا رفت سمت امیر وگفت: 

 قضیه چیه؟ آوا پریده تو آب یا کسی هلش داده؟  -

 امیر قضیه رو توضیح داد. میالد دست انداخت زیر پام. خواستم ممانعت کنم که بااخم گفت: 
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 . نیست کارا این وقت اصالً االن کنم،می خواهش …کاری هم نکنهیچی نگو، هیچ -

ین بود، برای همین چیزی نگفتم و سرم رو گذاشتم روی سینش. نفسای عمیقش سرم سنگ

تر بشنوم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به باعث میشد صدای ضربان قلبش رو راحت

 چیزی فکر نکنم. 

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

هام همین طور. هنوز یه دقیقه هوقتی آوا پرید توی آب، امیر رفت لب استخر. آرش و بقیه بچ

 نشده بود که با نگرانی گوشیم رو انداختم توی بغل امیر و پریدم توی آب. 

 مقع توی …شنام عالی بود و حتی حکم غریق نجاتم داشتم، برای همین سریع بهش رسیدم

تکون خفیفی خورد؛ ولی،  که کردم حلقه کمرش دور رو دستم. زیاد فشار و بود متری سه

س کشید. تند تند بهش تنفیهو شل شد به کمک امیر و آرش کشیدمش باال. نفس نمی بعدش

 هاش خالی از آب بشه. شش تا آوردم فشار سینش یمصنوعی دادم و به قفسه

 کرد. گفت شاید مرده باشه، استرس داشت خفم میمارال می

 گفتم: امیر پرید سمت آرش و کتک کاری کردن. زیر لب تندتند می

 نفس بکش آوا.  …بلندشو لعنتی، تورو خدا نمیر - -

 باالخره با کلی سرفه به هوش اومد. 

بعداز اینکه باباش اومد. دیدم اینا سرشون به خودشون گرمه، دست انداختم زیرپا و بغل آوا و 

 بلندش کردم. خواست مخالفت کنه که بااخم؛ ولی، التماس وار گفتم: 

 کارانیست.  این وقت اصالً االن کنم،می واهشخ …نکن هم کاریهیچ …هیچی نگو -

 اون هم چیزی نگفت، سرش رو گذاشت روی سینم ونفس عمیق کشید. 

 امیر اومد سمتم و خواست آوا رو بگیره که گفتم: 

 رها خیلی ترسیده، برو پیش اون.  -

 یکم نگاهم کرد؛ ولی، چیزی نگفت. 

بوندمش روی تخت. قبل از اینکه کسی ها وخوارفتیم سمت خونه، بردمش توی یکی از اتاق
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 بیاد، آروم گفت: 

 …خوامادبی که اون موقه بهت کردم معذرت میبابت بی -

 بابا و مامانش همون موقع اومدن تو و نشد جوابش رو بدم. 

کرد. سرم رو با لبخند محوی تکون دادم و یکم به چشماش نگاه کردم، اون هم من رو نگاه می

 خیلی خیس بود و هواهم داشت سرد میشد.  رفتم بیرون. لباسام

سوییچ ماشین رو برداشتم و بعداز گرفتن گوشیم از امیر، با یه خدافظی سرسری بدون توجه به 

 اصرار هاشون، ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. 

 گفت رفتن ویال و مستقر شدن و همه چی اکیه. توی راه با مازیار صحبت کردم، می

 دم ولباسام، روی تخت دراز کشیدم. خو کردن خشک و حموم یه از بعد و خودم یرفتم خونه

به  .وهست بود هیکلش و قد برابر صد زبونش که دختری به آوا، به …به امروز فکر کردم

 چشماش، به بدنش، به لبهاش و حتی به عذر خواهی کردنش. 

 خانواده این با دوباره شدن آشنا وقت، همه این بعد دیگه خدایا …چشمام رو محکم مالیدم

 ؟! میده معنی چه

 ای کشیدم که باصدای گوشیم محکم فوتش کردم. برش داشتم، مامان بود: نفس عمیق دیگه

 جونم؟  …سالم -

 کجایی میالد، بدون خبر رفتی چرا؟  -

 لبخندی زدم وگفتم: 

 همچین بدون خبرم نبود عزیزدلم، خدافظی کردم ازتون.  -

 کردی؟! ون توجه به اینکه گفتم زشته نرو، رفتی. از کی فرار میخدافظی کردی وبد -

 حوصله خندیدم وگفتم: بی

مامان جان، بزرگش نکن قضیه رو. لباسام خیس بود، هوا هم سرد بود، منم کلی کار داشتم و  -

 ! چیه فرار …دارم. مجبور شدم

 نفس عمیقی که کشید رو کامال حس کردم. آروم گفت: 
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گشت مادر. مارال کال همون یه ذره آبرویی هم که داشتیم برد. بد کردی الت میآوا جان دنب -

 رفتی. 

 باتعجب گفتم: 

 مارال چی کار کرده؟ حرفی به کسی زده؟!  -

 باید حضوری بگم. فعالً استراحتت رو بکن. شب بخیر.  -

 خبری ول کرد. ای قطع کرد و من رو تو عالم بیو بدون حرف دیگ

 مارال که خصوص به …ف شب به حرف مامان فکر کردم. نگران شده بودمتاساعت سه نص

 . دادنمی رو جوابم هم

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 باعصبانیت بالشت رو پرت کردم روی زمین و جیغ زدم: 

 . منه کفش زدن لیس لیاقتت میگه من به برگشته ایعقده عملی یا ا ا! دختره -

باخنده بالشت رو برداشت ونشست روی تخت. خواستم دوباره جیغ بزنم که یهو در باز امیر 

 شد ومامان اومد تو. با عصبانیت گفت: 

 چه خبرته؟ تقصیر خودته، پس اینقدر جیغ جیغ نکن.  -

 بابهت گفتم: 

 گیری؟ تقصیرخودمه؟ ینی داری طرف اون توله سگو می -

 : در کمال تعجب با اخم وخیلی جدی گفت

ی رو اون جوری ریختی روی خودش و چای! که؟ نرفته یادت …درست صحبت کن -

داداشش. همین که پسرشون زحمت کشید نجاتت داد تا نمیری ینی بخشیدت، ینی خیلی هم 

 بهت لطف دارن. 

 با بغض وحرص و عصبانیت وصد تاحس دیگه گفتم: 

ذاری؟ برو بیرون کار اون رو سرمن میداد. االن داری منت مگه امیرمرده بود؟ امیر نجاتم می -

شرمنده شد، اون  مامانش کرده، توهین همه جلوی من به برگشته نچسبشون دختره …مامان
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 ! واقا مرسی. گیرهمی رو اون طرف خودم یوقت ننه

 خواست حرفی بزنه که امیر دخالت کرد وگف: 

 زنم. من باهاش حرف می گیری. برومامان بحث نکن لطفاً، الکی داری طرف اونارو می -

 مامان یه نگاه اخمو کرد و رفت. امیر خواست حرفی بزنه که خیلی آروم گفتم: 

 خستم برو بیرون.  -

 نگام کرد؛ ولی، تکون نخورد از جاش. پوکر گفت: 

 واقعاً بغض کردی آوا؟  -

هش ب ریدم منم هرچند. شدم تحقیر خیلی کردم حس بودم، کرده بغض واقعاً …هیچی نگفتم

د. شرمنده ش مامانش که جوری …م ریدم بهشاحترا با خیلی بیشعور، یالبته برعکس دختره

 اون داداشش نجاتم داد، اونوقت دختره زورش گرفته. 

 باصدای امیر از فکر و خیال در اومدم: 

 حرف باهاش من. نگیر دل به …مامان اخالقش همینه، خیلی روی رفتارای بقیه حساسه -

 . میزنم

 وصله سرم رو تکون دادم وگفتم: حبی

 …کنم هم خودم رومن اگر مارال یا میالد رو ببینم هم اونا رو خفه می -

 خندید و گفت: 

 . کرده دعوتشون دیگه یهفته برای مامان آخه …فعالً کوتاه بیا -

 حس کردم مخم سوت کشید، اومدم جیغ بزنم که امیر سریع جیم زد و رفت. 

های دانشگاه رو دادم، بعدش ت. گوشیم رو برداشتم و جواب بچهکالفه نشستم روی تخ

  .کردم فکر دیشب به و خوابیدم! لعنتی …عصبی به رها زنگ زدم. گوشیش خاموش بود

 •°•°•°•°•°•°•°• فلش بک به دیشب •°•°•°•°•°•°•°•

 

ین ین ایوفتم همش. بیکم که درد سینم کم شد، از تخت اومدم پایین. یاد نگاه آخر میالد می

 همه خوشگل پسر، زرتی باید این میالد مارو نجات بده؟! 
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ها رفتم که یهو خوردم به مارال و افتادیم زمین. باسنم درد گرفته بود، باحرص سمت راه پلهبه

 زیر لب گفتم: 

 ای نشیمنگاهت متزلزل باد که نشیمنگاهم رو به فنا دادی. -

 ها داد زد: ارال باعصبانیت مثل س*ل*ی*ط*هبرعکس من که آروم و طنز آمیز حرف زدم، م

گر با ا االن. ببینی درست کن باز رو کورت چشمای. پاچلفتی و دست کولیِ یچته دختره -

 خواستی پولش رو بدی؟ صورت خورده بودم زمین بینیم شکسته بود، تو می

 باتعجب و عصبانیت گفتم: 

مردم، االن منم خودم شدم میداشتم غرق میاالن کی داره کولی بازی درمی یاره؟! خوبه من  -

 کنی. جوری می این نشده چیزیتم خوبه …رو بزنم به موش مردگی؟ خودت رو جمع کن

 باعصبانیت از روی زمین بلند شد و جلوی همه تند تند داد زد: 

لیاقتت اینه که کفشای منو خانوادم رو لیس بزنی، نه اینکه داداش دست گلم بیاد تو رو از  -

خودش رو جمع کنه تویی نه من. یه بار خانوادم  باید که اونی …توی آب جمع کنه. درضمن

 …اشتباه کردن اومدن خواستگاریت، دور بر

 باصدای داد مامانش ساکت شد. 

زنی؟ من تو رو این جوری بار آوردم دهنت رو ببند مارال. این چه حرفاییه داری می -

 چشم و رو؟ بی

و و باعصبانیت؛ ولی آروم جوری که فقط من و مارال و مامانش شنیدیم آقای صولتیم اومد جل

 گفت: 

 برو گمشو حاضر شو تا نزدمت همین جا. زود برو توی ماشین.  -

خانوم صولتی با ناراحتی و شرمندگی اومد سمت من بهت زده، چقدر تحقیر شدم! لیس زدن 

 م! مید جرش وسط از …فا بودمتر از این حرگرفت؛ اما، من محکمکفششون؟ داشت بغضم می

من شرمندتونم. مارال شرایط روحی درستی نداره، خیلی تندخو وعصبیه. عصبانی که میشه  -

خوام دخترم. حرفای مارال رو می معذرت من …فهمه. من شرمندتونم به خدادیگه هیچی نمی
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 جدی نگیر لطفاً! 

 : مگفت بالبخند. بود خوب خیلی رشماد مارال، برعکس. زدم لبخند زوربه مامان یبا سقلمه

 دونم چی بگم؛ ولی،شرمنده نباشین خانوم صولتی، دشمنتون شرمنده باشه. راستش نمی -

 کنین.  تشکر میالد آق از …زشته اگر اینو نگم

 ای مصنوعی سعی کرد دوباره سوتیم رو جمعش کنه: امیر باخنده

 منظورش آقا میالده.  -

 ! زدم گند بازم …ای خدا

•°•°•°•°•°•°•°• 

با صدای گوشیم ازخواب پریدم. چشمام رو ماساژ دادم و نشستم روی تخت. گوشیم رو چشم 

 بسته جواب دادم: 

 هوم؟  -

 تهرانی؟  تهرانی؟ آوای خانوم …سالم -

با شنیدن صدای رسمی و نا آشنای مردی پشت خط سیخ نشستم. صدام رو نامحسوس صاف 

 کردم و گفتم: 

 شما؟  …هستم دمخو بله …سالم -

 یرم. شما دانشجوی اینجا هستین درسته؟ گمی تماس( …از دانشگاه ) -

 یکم نگران شدم. آروم گفتم: 

 بله، چیزی شده؟  -

ل دیگه منتق هایدانشگاه به ما دانشگاه دانشجوهای اینجا، بازسازی و تعمیر خاطربه …خیر -

 اه جدیدتون رو بهتون معرفی کنم و پروندتونتونید امروز یا فردا بیاید اینجا تا دانشگشدن. می

 رو هم بدم بهتون؟ 

 ! راحتی همین به کردن واالخونمون آالخون! خدا ای…اخمم رفت توهم

 پوفی کردم و گفتم: 

 …آقای -
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 بامکثی که کردم خودش فهمید وگفت: 

 امیری هستم.  -

 بیام؟  هستید ساعتی چه تا امروز. امیری آقای …بله -

 ساعت چهار خودتون رو برسونید عالی میشه. اگر تا  -

 رسم خدمتتون. اگر مشکلی پیش نیاد، می -

 ! تازه بود صبح هشت …بعد از خداحافظی، یه نگاه به ساعت کردم، لعنتی

ن. تر و تمیز رفتم بیرودیگه خواب از سرم پریده بود. رفتم یه دوش گرفتم و مسواک کردم و

 دور میز.  بابا، امیر و مامان نشسته بودن

 امیر تا من رو دید باخنده گفت: 

 …صبح عالی متعالی -

 خندیدم وگفتم: 

 …یکمی هم پرتغالی -

 گرفت برای خودش گفت: مامان همون جور که لقمه می

 …سر هردوتون توی باقالی -

پوکر فیس همه نگاش کردیم. با دهن پر یه هوم سؤالی گفت که بابا خندید و آروم لپش رد 

 ! هعی …خیلی همدیگه رو دوست داشتن کشید. کال

 فید،س اسب بر سوار یشاهزاده! شد اشتباه نه …ا …یاد کهاین خر سوار براسب سفید ما نمی

 /: صبحی اول قاطیه مخم

 گرفتم گفتم: همونجور که لقمه می

 امروز باید برم دانشگاه.  -

 امیر یه تیکه نون و خامه داد دستم وگفت: 

 نشگاه نداری تو! چرا؟ االن که دا -

 لقمه رو با چایی قورت دادم و گفتم: 
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های دانشگاه رو به جاهای دیگه منتقل کردن، برای تعمیر و این حرفا ساختمون تخلیه بچه -

 . بگیرم تحویل رو مدارکم برم امروز گفت یارو …میشه مثل اینکه

 بابا آخرین لقمش رو با چاییش خورد و بلند شد. رو به امیر گفت: 

 زحمت آوا رو ببر. امیر، بی -

 زودتر از امیر با اعتراض گفتم: 

بابا! خب رانندگی یاد گرفتم که چی بشه؟ بذار خودم برم دیگه، ماشین مامان داره خاک  -

 خوره اون پایین. می

 باخنده نگام کرد وگفت: 

 باشه باشه! فقط حواست باشه نکشی خودت رو.  -

 این بار مامان با اعتراض گفت: 

 چی؟  ینی آرمین …عه عه -

بسنده کرد. ای « باشه»بابا یواشکی یه چی زیر گوش مامان گفت که مامان خندید و به یه 

 . کرد سکوت مامان که داده بهش رو چی قول نیست معلوم …مارموزا

 من و امیر هم با این حرکتشون خندیدیم. 

م باید بره دانشگاه، برای همین باالخره ساعت سه شد، رها زنگ زده بود و گفته بود که اون ه

 رفتم. دنبال اون هم باید می

تندتند حاضر شدم. یه مانتوی طوسی اسپرت و یه شلوار دمپای لی مشکی پوشیدم، موهام رو 

، یه زدم، ریمل آفتاب ضد کرم یکم. کردم سرم رو مشکیم یباکلیپس جمع کردم و روش مقنعه

 شم. روح نبارژ کالباسی براق هم زدم تا بی

 کیفم رو برداشتم و بعد از گرفتم سوییچ از مامان رفتم بیرون. 

دید. . . برای همین باخیال راحت نشستم پشت امیر این ساعت سرکار بود، مامان هم فیلم می

 . افتادم راه رها یسمت خونهماشین و به

•°•°•°•°•°•°•°• 

ری و مدیر دانشگاه، قرار شد من و بعد از کلی غرغر کردن و ناز و عشوه اومدن برای آقای امی
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 رها رو بندازن یه دانشگاه. 

آدرس دانشگاه جدید و پرونده هامون رو گرفتیم و راه افتادیم. وقت برای ثبت نام مجدد و 

 معرفی خودمون داشتیم، پس با خیال راحت رفتیم یه کافی شاپ تا عشق کنیم. 

 رها مِنو رو باز کرد و کالفه گفت: 

 خوام، دارم خفه میشم از گرما! ال یخ میمن آب پرتغ -

 خوام. من هم یخ در بهشت بلوبری می -

 سفارشامون رو گفتیم و منتظر شدیم تا بیارن. رها دستی به شالش کشید و گفت: 

 تو چرا اینقد رسمی لباس پوشیدی؟  -

 منم مقنعم رو صاف کردم وگفتم: 

 اومدی.  open کال که تو…ترسیدم گیر بدن -

یاد. مدیگه خندیدیم. یکم که گذشت رها به مامانش زنگ زد وگفت دیرتر میو باه

شت یکم گ تا رفتیم پاساژ سمتبه هامون آبمیوه خوردن از بعد …خواستیم بریم دور دورمی

 وگذار کنیم. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 راه دخترشون که ریزی آبرو با هم نکنی؟ اون دعوتشون حاال شدنمی خب …مامان جان -

 ! داختان

 برعکس تصورم، خیلی مهربون دستم رو گرفت وگفت: 

دخترشون  که …خاطر همین کردمآوا چرا متوجه نمیشی عزیز دلم؟! من این کار رو به -

شرمنده بشه. اصالً اگر هم نشد، به جهنم! تو که بلدی، بشورش و بندازش رو بند. اصالً سگ 

 . کن خالی سرش رو هات عقده اصالً یا …محلش کن

زدم دیگه. خیلی باحال بود! باهمون گفت، منم قهقهه میهمین جوری داشت باقر وادا اینارو می

 خنده گفتم: 

  !حرفا این و چرا نگی بند، رو انداختمش شستمش اگر پس …قربونت بشم من، باشه -

 لبخند زد و آروم گفت: 
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 …ذارفقط یه جوری این کارو بکن که آبروی خودت نره! آثار جرم به جا ن -

 ودب قرار و بود رسیده بیان صولتی یخندیدم و رفتم توی اتاقم. روزی که قرار بود خانواده

 . بیان شب

 یان، اون هم کلی نصیحتم کرد. به رها توی تلگرام پیام دادم و گفتم امشب می

باالخره شب فرا رسید. لباسم یه تونیک آستین سه رب تنگِ صورتی کمرنگه، با یه شلوار سفید 

 داد. نقصم رو خیلی خوب نشون میای بود. هیکل بیاسپرت لوله

گفت اگر روسری و یا شالم موهام رو لخت کردم و ناخونام رو هم الک صورتی زدم. مامان می

 سرم نکنم مشکلی نداره االن، برای همین من هم بیخیال شدم. 

 رو یهون. با دیدن صحنبا صدای زنگ، سریع کفشای رو فرشی صورتیم رو پام کردم رفتم بیر

 ن! م خدای …شدم شوکه لحظه یه روم به

آرش همراه با یه سبد گل خیلی خیلی بزرگ، جلوی در ورودی با اخم ایستاده بود. بابا و امیر 

کردم میالد و خانوادش هم مثل کسایی که به خون یکی تشنه باشن وایساده بودن. فکر می

 باشن؛ ولی، نبودن. 

 جلوی راهم بود رو طی کردم و بهشون رسیدم. مامان با اخم گفت:  ای کهدوتا پله

 . سریع …آوا برو توی اتاقت -

یه  کردم،ای طرح برفم رو لمس میمخالفت کردم و همون جور که دست به سینه گردنبند نقره

 ابروم رو انداختم باال و گفتم: 

 درسته؟  …منه به مربوط قضیه و اومده من خاطربه آرش …رمنه نمی -

 ای کرد وگفت: بابا تک سرفه

 خبر اومدی؟ اینجا کاری داشتی بی -

 آرش لبخند مذخرفی زد وگفت: 

خواستم در مورد اتفاقی که توی باغ افتاد خاطر اون اومدم، میهمون جور که آوا گفت، به -

 باهاش حرف بزنم. 
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 : وگفت گرفت سفت رو آرش اسپرت کت یامیر رفت جلو و یقه

 تر از تو توی عمرم ندیدم. رروپ -

آرش سبد گل رو با یه دستش نگه داشت و با دست دیگه امیر رو محکم هول داد. امیر 

 خواست دوباره بپره سمتش که بابا باعصبانیت گفت: 

 بسه امیر، آرش همین االن میره.  -

و با تا آرش خواست حرفی بزنه، زنگ در به صدا در اومد. مامان محکم زد توی صورتش 

 نگرانی گفت: 

 آرمین خانواده صولتین.  -

 اشکال نداره در رو باز کن.  -

 بعد رو به آرش کرد وگفت: 

 آبرو ریزی نکن آرش، برو.  -

آرش با قلدری تمام از بین بابا و امیر که سعی داشتن مانع بشن گذشت و اومد سمت من، 

 /: دش بیدار یهو درونم سگ که بکشم عقب خواستم …ترسیدم راستش

با خونسردی زل زدم توی چشماش. اون قدر درازه ماشاهلل! سبد گل رو داد دستم و زیر گوشم 

 تهدید وارانه گفت: 

 هنوز کارم باهات تموم نشده.  -

 ! لرزیدم …صداش لحن از …بعدم پشتش رو کرد به من و رفت. از تهدیدش

وری بادسته گل مثل مترسک یارم؟! همین جکنم. فکر کرده کم میالبته که من هم تالفی می

بودن وهمه هم به من  در دم صولتی یوایساده بودم که با تشر مامان به خودم اومدم. خونواده

 کردن. نگاه می

 . سمتشون رفتم و هاپله یسبد گل رو گذاشتم گوشه

فر عطیه خانوم، مادر میالد با لبخند بغلم کرد. محمود آقا، پدرش هم باهام دست داد. مارال ن

بعدی بود، صورت غرق در آرایشش، همراه با اون پوزخند مضحکش، سنش رو خیلی بیشتر 
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 هب چشمشون همه؛ چون …بستمداد. یاد حرف مامان افتادم، باید شمشیر رو از رو مینشون می

وقاحت بدون جواب رفت سمت مامان،  درکمال هم اون. کردم سالم بهش بالبخند بود، من

 و تیکه انداخت: مامان هم کم نیاورد 

ذاریم پای نپخته بودنت؛ ولی، جواب سالم واجبه. این رو بچه کوچیکا هم عزیزم می -

 دونن. از دختر عطیبه جان و آقا محمود بعیده این حرکت. می

 ریز خندیدم. مارال هم با عصبانیت رفت سمت مادرش اینا. عطیه خانوم با شرمندگی گفت: 

 بخشین. مارال رو به بزرگواریتون ب -

نش ت مشکی اسپرت شلوار کت یه …مامان هم فقط لبخند زد. آخرین نفر آقا میالد بود، بعله

بود که زیرش یه بلوز یا یه تیشرت سفید پوشیده بود. شیک شده بود! دست دادیم باهم، لبخند 

 زد و گفت: 

 از دیدار مجددتون خوشحال شدم.  -

 …اوهوم -

 : گفت میالد یدهز بهت یامیر خندید و روبه چهره

 پرسی احوال باهاش راحت …گیریتر از این جواب نمیبا آوا رسمی حرف بزنی قشنگ -

 ! کن

ای به امیر رفتم و پشت سر بزرگترا راه افتادیم. وقتی همه نشستن، مامان شیرینی و چشم غره

کرد. امیر یها رو تعارف مشربت آورد. من شیرینی تعارف کردم و بابا شربت، مامان هم میوه

 خورد! هم که کارد بخوره به شیکمش، نشسته بود می

کس باهاش کار نداشت. . حتی میالد هم تو قیافه بود براش. مارال هم فقط تو قیافه بود، هیچ

زدیم. بابا امیر رو صدا من ومیالد و امیر پیش هم نشسته بودیم و از چیزای مختلف حرف می

 فت. از پیش ما ر« ببخشید»زد که با 

 میالد صداش رو بایه تک سرفه صاف کرد وگفت: 

 نداری؟  دانشگاه و درس ببینم، بگو …خب -
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 . خودمونی چه …اوهوع -

 : وگفت کرد ایمردونه یخنده

 شد؟  چی یادته اینجا اومدیم که یپیش یدفه -

 سرخ شدن صورتم رو قشنگ حس کردم. پوفی کردم و گفتم: 

 بیاری؟!  حاال تو باید به روی من -

 آورد گفت: همون جور که کتش رو در می

 حرص دادنت لذت بخشه، به خصوص که صورت سفیدت مثل گوجه سرخ میشه.  -

 هام و باحرص گفتم: دستم رو گذاشتم رو لپا و گونه

 ! گوالخ …خودت گوجه ای -

 باچشمای درشت شده خندید وگفت: 

 گوالخ؟!  -

 نگاهی به بازوهاش کردم و گفتم: 

 آره گوالخ.  -

 امیر اومد نشست روی مبل وگفت: 

 میالد برو خواهرت رو بیار یخشو آب کنیم.  -

 ایشی کردم وگفتم: 

 الزم نکرده.  -

 میالد اخمی کرد وگفت: 

 . گذاشتن آزادش زیادی …حق با آواست. باید بابت این کاراش تنبیه شه -

 : گفت باتحکم. بود گرفته خودش به جدی یامیر قیافه

 ! داره دم کیشمیشم واال …هوی مردک! آوا چیه؟ آوا خانوم -

 الکام …بعدم زد زیرخنده. خدایی جاییش خنده نداشت؛ ولی، برای اینکه ضایع نشه خندیدم

 ! مصنوعی
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مامان قرمه سبزی و ته چین درست کرده بود، ساالد کاهو و ساالد ماکارونی رو هم من درست 

میالد رو هم  ی، یکم دیگه نشستن وچایی خوردن. شمارهکردم. بعد از خوردن شام دلچسبمون

من وهم امیر گرفتیم تا باهاش در مورد گردش واین حرفا صحبت کنیم. نگاه کن توروخدا! از 

 خواستگاری به کجا رسیدیما! 

 خدایی میالد اصالً شبیه اون خواهر نچسبش نیست

•°•°•°•°•°•°•°• 

ا بریم دانشگاه جدیدمون هم ثبت نام، هم معارفه. ای قرار بود امروز که شنبه هم هست، با ره

 . دیگه رفتن دوستام …خدا

 یبعد از اینکه همون تیپ رسمی خودم رو زدم، سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت خونه

 . رها

کردم یه سال آخری قُد و یه دنده ولجباز که دست بر قضا آشنا هم اون روز اصالً فکر نمی

 س وهم دانشگاهیم باشه. هست قراره هم کال

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه راوی •°•°•°•°•°•°•°•

 دستای جانان رو گرفت وبوسید. لبخند زد وگفت: 

 کردم اگر یه هفته دورت کنم، راضی بشن. باالخره مال خودم شدی، فکر نمی -

 ای که توی تک تک رفتاراش مشخص بود، گفت: جانان لبخند خوشحالی زد و با عشوه

 کردم؛ اما، االن مال خودتم. من هم فکر نمی -

 با نزدیک شدن پدر و مادر جانان ساکت شدن، باباش آروم گفت: 

 …گفتین عروسی باشه برای یک سال دیگه، اگر مشکل خرج و مخارجشه، من -

 مازیار لبخندی زد و گفت: 

ن کمکه. مشکل همین که شما کوتاه اومدین تا من وجانان با هم باشیم، خودش بزرگتری -

 خرج عروسی نیس، مشکل اینه که میخوام جانان؛ امادگی خونه داری رو پیدا کنه. 

 مادر جانان بالبخند بوسیدش وگفت: 

 یای خونه؟ عرفش اینه که پیش ما باشین. امشب می -
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 مازیار رو به پدر جانان گفت: 

 اگر اجازه بدین جانان امشب همراه من بیاد.  -

 بااخم گفت: 

 ال همه چیزعرف نیست؛ اما، پس دوستت چی؟ وا -

 میالد خندید وگفت: 

 . نترسید …توکلی آقای وپدرم مادر یمن میرم خونه -

بعد از کلی نصیحت و این حرفا و بعد ازاینکه بدرقشون کردن، رفتن. سوار ماشین میالد شدن 

 و راه افتادن. 

 میالد صدای موسیقی رو کم کرد وگفت: 

 ارزید! شدین، به کتکی که از بابای جانان خوردی میدیدین مال هم  -

 همه خندیدن بعد از صرف شام، میالد یواشکی مازیار رو کشید کنارو گفت: 

 . خودمون یشما دوتا برین توی اتاق بخوابین. من میرم خونه -

 مازیار اخم کرد وگفت: 

 خواد بری. فکر نکنم اتفاقی بیفته، نمی -

 ز خدافظی و کلی تعارف رفت خونشون. میالد خندید و بعد ا

 داماد باالخره …برادرش و رفیقش دوستش، مازیار، اینکه از …ته دلش واقعاً خوشحال بود

 . بود رسیده دلش مراد به و بود شده

 رو ساز چایی و آشپزخونه رفت هم خودش و حموم رو جانان …بعد از رفتن میالد، مازیار

 . کرد روشن

یی، نفس عمیقی کشید و رفت توی اتاق که جانان رو باحوله وسط اتاق بعداز؛ اماده شدن چا

 دید. 

کرد که با دیدن مازیار حوله از دستش افتاد و هین جانان وایساده بود و موهاش رو خشک می

 بلندی کشید. 
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جنبه و عاشق، حرارت بدنش با سریع حوله رو برداشت و بست دور بدنش؛ ولی، مازیارِ بی

 رفت باال!  همین چند لحظه

سمتش قدم با چشمای گشاد شده به پوست سفید و شفاف جانان خیره شده بود. آروم به

 …برداشت

جانان با خجالت سرش رو انداخته بود پایین، وقتی بهش رسید، دستش رو گذاشت پشت کمر 

جانان و توی چشماش خیره شد. آروم سرش رو آورد پایین و لبهاش رو گذاشت روی 

 …های جانانلب

 شلبا آروم …کرد خودش رو کنترل کنه و قدم قدم پیش بره؛ ولی، واقعاً سخت بودسعی می

 . بوسیدمی رو

ای زد و دستاش رو یهو دست انداخت زیر بغل جانان و بلندش کرد که جانان، جیغ خفه

جانان  چشمای توی از رو این مازیار …محکم دور گردن مازیار حلقه کرد. ترسیده بود

  خوند.می

 ای که توی اتاق بود و مماس بالبش گفت: خوابوندش روی تخت دو نفره

 ! اینجام من …نترس جانان -

آروم حوله رو باز کرد که دست جانان نشست روی دست مازیار. مازیار هم لبخندی زد و 

 …رو ترقوش استخونای رو، گردنش گودی رو، جانان گوش یسرش رو آورد پایین. الله

 . اومد پایین سمتبه و سیدبو آروم آروم

خاطر خواست این فکر مذخرف که بهدست جانان شل شده بود؛ اما، یهو بیخیال شد. نمی

 خواد، به ذهن جانانش خطور کنه. جسمش اون رو می

 آخرین بوسه رو به لباش زد و بلند شد. 

ه آشوب ب جانان باتعجب چشماش رو باز کرد. نگاهش کرد؛ ولی، چیزی نگفت؛ اما، توی دلش

 پا شده بود. 

خبر از دل جانان، با لبخند روی چشماش رو بوسید که بغض جانان یهو ترکید و مازیارِ بی
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 حیرت و تعجب شدت از …شروع کرد به گریه کردن. دست مازیار توی هوا موند

 دونست چی کار کنه! نمی

 با خودش فکر کرد: 

 من که کاری نکردم آخه!  -

 رد و گفت: با همون تعجبش بغلش ک

 خه؟! آ کنیمی گریه چرا عزیزم، …جانان -

 جانان با گریه گفت: 

 خوای؟ برات کافی نیستم؟ ینی من اونی نیستم که تو می -

مازیار از این حرف خندش گرفت. بلند خندید که جانان با گریه زد روی سینش. مازیار دستای 

 جانان رو گرفت و گفت: 

خاطر تو به من …خوامخواستم و مییقا همونی هستی که من میای تو؟ جانان تو دقدیوونه -

! تا هروقت؛ امادگیش رو خواممی تنت خاطربه رو تو کنی فکر خوامنمی؛ چون …ادامه ندادم

 …کنم، به جز ایننداشته باشی کاری نمی

 و لبش رو بوسید. 

 …و این -

ش بدنش رو کامال حس گردنش رو بویید، بازبون لیسی زد و بعدش بوسش کردم که لرز

 …کرد

نفسای عمیقشون نشون از خواستنشون بود، جانان آروم با دستاش صورت مازیار رو قاب 

 گرفت و گفت: 

همین که تو پیشم باشی، تو باهام باشی، واسه من کافیه! من االن زنتم، تو االن شوهرمی، پس  -

 مانعی نیس. 

 …به لبها و بدن جانان حمله کنههمین حرف کافی بود تا مازیار با یه نفس عمیق، 

 ترین شب رو برای هم رقم زدن! و عاشقانه

•°•°•°•°•°•°•°• 
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 رو خون از شده قرمز انگشت دو مازیار …های مازیار، چشماش رو باز کردصبح با بوسه

 : گفت لبخند با و داد نشون بهش

 …دیشب مال خودم شدی -

 : وگفت بوسیدش محکم رمازیا که گزید رو لبش …جانان از خجالت سرخ شد

 خانوم شدنت مبارک جانانِ جانم.  -

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد/یک ماه بعد •°•°•°•°•°•°•°•

دو هفته پیش از طرف دانشگاه پیام اومده بود که یه سری سال دومی و سال سومی جدید 

 …قراره بهمون ملحق بشن

ای که انداختم توی د. یه سال وقفهای دیگه درسم تموم بومن که یه سال و خورده …پوف

 درسم به ضررم شد واقعاً؛ ولی، خب باعث شد کل حسابداری بیفته دست من. 

ه تر شدسمت خونه راه افتادم. توی این مدت مازیار و جانان عاشقاز باشگاه اومدم بیرون و به

ن و همین زنم؛ ولی، معلومه خوشبختبودن، در مورد مسائل خصوصیشون حرفی نزدم و نمی

 واسه من کافیه! 

شب عقدشون که رفتم خونه، تا دور روز بعدش هم نرفتم اونجا که سختشون نباشه؛ ولی، 

 واحد یه ساختمون، همون توی خودمون، یبعدش مازیار خبر داد که دوطبقه باالتر از طبقه

 . جانان وپدر ادرم یرفتن خونهخوابیدن. بعضی وقتام میروز به بعد اونجا می اون از و خریده

امشب با آوا و امیر قرار داشتم. قرار بود بریم کافی شاپ و رستوران. گویا امیر و آوا 

 خواستن پسری که دوجنسه بود رو براش گودبای پارتی بگیرن. می

 قرار بود بره خارج، برای جراحی ومعلوم نبود دیگه کِی همدیگه رو ببینن. 

! به خصوص که فهمیده بودم شاهین پسرِ )شایدم دختر: این صمیمیت بینشون عجیب بود برام

 /( شریک مشترکِ بابای من و آواست. 

 پاسخم رو چکهای بیحموم کردم و با حوله نشستم روی تخت. گوشیم رو برداشتم و تماس

 : داد جواب بوق دو بعد که کردم لمس رو اسمش بود، امیر …کردم
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 سالم پسر کجایی؟  -

 خندیدم و گفتم: 

 توخوبی؟  …سالم خوبم -

 باخنده گفت: 

 ! ندادی خوبی؟ جواب تو مرسی …شرمنده -

 آره حموم بودم، خب حاضرین شما؟  -

 رو شاهین من، و آوا. ما برای خالیه شاپ کافی شیش ساعت از میگه آوا …آره دیگه -

 رسی؟ می کی تو. یاریممی

 ساعت رو نگاه کردم، چهار بود. 

 …رسم که اونجا رو بررسی کنمافتم. نیم ساعت زودتر میاه میمن تا یه ساعت دیگه ر -

 خوبه؟ 

 صدای آوا اومد: 

 ایول عالیه!  -

 خطاب به امیر گفتم: 

 سالم برسون به آوا خانوم.  -

 صدای آروم و نامفهوم آوا اومد و بعد امیر گفت: 

 بینمت. رسونه. خب پس تا شیش میسالمت باشی، آوا هم سالم می -

یه  وشر که سفیدم تیشرت …خدافظی، لباسام رو تنم کردم. یه تیپ خیلی خوب زدمبعد از 

 . اسپرت مشکی لی شلوار بایه …متن قاطی پاطیِ فارسی بود

 موهام رو خشک کردم بعد ازچک کردن چیزای دیگه، راه افتادم. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 . بگیرم عکس خواممی بشینید تروجور جمع یکم …خب خب -

د نشست پایین پای شاهین و دستاش رو کشید عقب و گذاشت روی پای من و امیر. بعد اوم

 ژستش باحال بود! ماهم لبخند زدیم و گارسون ازمون عکس گرفت. 
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 : گفت خستگی با آوا دیگه …بعد از خوردن کیک، شربت وشام

بر براکشمت اگر بری و خوشگل برنگردی! دو من رو به موتم، وای خدا ترکیدم. شاهین می -

 پول عملت، امروز خرجت کردم. 

 شاهین خندید و امیر گفت: 

 دقیقا؟  کردی کار چی تو …آی مفت خور! خوبه پول همه چی رو من و میالد باهم دادیما -

 : گفت رضایت با و گرفت جانبی به حق یقیافه

 ! شه فحی خوراکیا نذاشتم هم بعد …بود من با جور و جمع مهمونی این یاوال که ایده -

ون ایستاده بودیم. بعد از خدافظی با شاهین وامیر، آوا ماشینام روی به رو …همه خندیدیم

اومد جلو، توی اون لباس بلند صورتی رنگ خیلی خوب شده بود. دستاش رو توی هم پیچید 

 و بالبخند گفت: 

 خیلی خوش گذشت، مرسی بابت اینکه اومدی.  -

 لبخند زدم وگفتم: 

 شماها بود، من فقط یکم کمک کردم. دست شماها درد نکنه. همه کارا با  -

تر باهاش دست دادم، اولین چیزی دستش رو آورد جلو ومنتظر نگاهم کرد. با یه لبخند پر رنگ

 که به ذهنم رسید این بود که چقدر پوستش نرمه! سریع یه خداحافظی کرد و رفت. 

خواست خفش کنم؛ اما، دآوریش دلم میباورم نمیشد آوا همون دختری باشه که مدتها با یا

 حاال یه دختر شیرین و بانمک و دوست داشتنی بود توی ذهنم! 

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

شاهین دو روز پیش ینی سه روز بعد از جشنی که براش گرفتیم، برای تغییر جنسیتش رفت 

 ومد با قضیه و همشون باهم رفتن. آمریکا. پدرش هنوز یکم ناراضی بود؛ ولی، کنار ا

 پای پابه جشن روز که خصوص به اومده، خوشم ازش جورایی یه …از میالد خبری ندارم

 . بخندونه کرد وسعی خندید و کرد کمک ما از بیشتر حتی …ما

 ! i liked himمیدونی چیه
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 ! جورایی یه یادمی خوشم ازش کنم،می فکر که حاال که، ینی …اهم

 از فکرای مذخرفم پریدم بیرون.  باصدای در

 ور سرم که من برعکس …امیر بود، با اینکه خیلی باهم راحت بودیم؛ ولی، معموال در میزد

 . تو میرم و پایین اندازممی

 مقدمه گفت: بی

 یای بریم بیرون؟ می -

 باتعجب گفتم: 

 کجا مثال؟  -

 . پوکیده حوصلم فقط، دور دور بریم …دونمنمی -

 چشمم کشیدم وگفتم:  دستی به

دونی که، دانشگاه مکانش عوض شده، باید بیشتر دو هفته دیگه دانشگاه شروع میشه، می -

 بخونم. 

 خندید و بالودگی گفت: 

ی شناسمت که هیچخواستی بگی خیلی خرخونی؟ پلشت هرکی نشناستت من میمثال می -

 خونی. نمی

 هوا گرفتش وگفت: باحرص کوسن روی تخت رو پرت کردم سمتش که رو 

ها، حاال که آقای همتی رفته خارج، بابا و آقای صولتی کارشون بیشتر شده. گذرهخوش می -

 تونیم بکنیم اینه که بریم دور دور. مسافرت نمیشه بریم دیگه، حداقل کاری که می

 اکتفا کردم. « گمشو تا حاضر شم»خندیدم به گفتن 

)بیچاره رو( هم بریم؛ ولی، مطمئن بودم اون االن  خواست بگم دنبال میالد دیالقدلم می

 سرکاره. پس هیچی نگفتم. 

 تر از قبل میشد، حداقل از اون گرمای طاقت فرسا خبری نبود دیگه. هوا داشت خنک

 یه مانتو اسپرت نخی پوشیدم بایه شلوار لی، شال سفیدم رو انداختم روی سرم و رفتم بیرون. 
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 دیم ورفتیم سوار ماشین شدیم. با مامان و بابا خدافظی کر

 صدای آهنگ رو زیاد کرد و شروع کرد خوندن. با یکم مکث، صداش رو کم کردم وگفتم: 

 به رها زنگ بزنم بیاد؟  -

 پیچید توی فرعی و گفت: 

 بگو سریع حاضر شه فقط.  -

 ! داد جواب سریع که بود خوابیده گوشی روی انگار …سریع بهش زنگ زدم

 . دنبالت بیایم امیر با شو حاضر ریعس پچول …سالم -

 . درمانگاه بردیمش شده بد حالش مامان …تونم آوانمی -

 با تعجب و استرس گفتم: 

 شده؟  چی راحیل خاله چی، ینی …خاک برسرم -

 . فهمیدممی رو صداش لرزش …بغض داشت

 . گیرممی تماس باهات بعد خونه، برمشمی کرده، افت فشارش فقط …چیزی نیس -

 با ناراحتی گفتم: 

 رسونیم. باشه عزیز دلم، گریه نکن فقط. کاری بود بهم بگو سریع خودمون رو می -

 اومدم قطع کنم که صدای خندش اومد؛ چون رو اسپیکر بود امیر باتعجب گفت: 

 خنده؟ دیوونه شده؟ مامانش حالش بده می -

 رها باخنده گفت: 

 ینی اینقدر خوب فیلم بازی کردم؟  -

 حرص جیغ زدم: با

 رها! بازم شروع کردی؟  -

 خندید و گفت: 

 من تا یه ربع دیگه حاضرم.  -

 تو گه رو با مخلفات خوردی. اینقدر وایسا تا علف زیر پات سبز بشه!  -
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صدای بوق تلفن ینی قطع کرده بود. خواستم تلفن رو بکوبم رو زمین که دیدم سوار 

 …واال …مگوشی الکیه؟ آیفونه مگه تازه …ماشینیم

 خندید نگاه کردم و گفتم: به امیر که هنوز می

 …رو آب بخندی نمک -

 ذاره ها! عالی بود قیافت، این رها خیلی خوب سرکارت می -

 خوبه شمارو هم اسگل کرده بود.  -

 . افتاد راه رها یسمت خونهای بهخندید و بدون حرف دیگه

خالی کردیم، بردیمش کافی شاپ و شپشای ته  با رها و امیر رفتیم خرید. جیب امیر رو که

 جیبش رو هم خرج آبمیوه وبستنی و شیک کردیم. 

 …خیلی خوش گذشت

 شدت به هردو که البته …از حرکات ونگاهای امیر و رها فهمیدم یه حسایی به هم دارن

 ! کنه؟ باور که کیه خب ،؛ ولیکردن انکارش

 خونه راه افتادیم. امیر دستش رو گذا سمتبعد از اینکه رهارو رسوندیم خونشون، به

 شت روی ضبط و آهنگ رو عوض کرد. همزمان گفت: 

 چیه؟  میالد درمورد نظرت ببینم بگو …خب -

 ریز خندیدم وگفتم: 

 ! چیه؟ نگاهاتون این و رها یمیالد رو نکش وسط. قضیه -

 ای کرد وخیلی ضایع من رو پیچوند: تک سرفه

برمش بیرون. تازه خودت بودی خاطر تو میرها دوست توئه، من به نگاهامون؟ توهم زدیا! -

 …گفتی زنگ بزنم بهش، من نگفتم که

 وسط حرفش پریدم وگفتم: 

 . کنی توجیه خوادنمی تندتند اینقدر حاال …باشه باشه -

 زنمتا آوا، االن خوبه من هم از نگاهای میالد به تو بگم؟ می -
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 باتعجب برگشتم سمتش وگفتم: 

 بگو ببینم، کدوم نگاه ها؟  -

 چشماش رو باشیطنت ریز کرد و با یه لبخند مچ گیرانه گفت: 

 ها که ینی چه غلطی کردم این دختره رو نذاشتم بمیره. از همون نگاه -

 با جیغ صداش کردم که سریع باخنده گفت: 

 /: یادنمی بدش ازت حداقل یا …منظورم اینه که معلومه ازت خوشش اومده -

 

 یخ نشستم و گفتم: س

 چی؟  -

 : گفت کردمی پارک خیابون یهمون جور که بادقت گوشه

 . دارم کار اینجا بریم شو پیاده. خانوم آبجی میگن بار یه …اخبار رو -

شد، خب االن باید حس خاصی نسبت به این حرف حرفی که زد توی مغزم باال پایین می

 داشته باشم؟! 

 خیلی لوس وحال به هم زن گفت: کودک درونم به صورت خیلی 

 …خوامممنی! من بابا می -

 االح …کودک درونم رو شوت کردم سرجاش تا اینقد زر نزنه. همین جوری یتیم بمونه بهتره

 ! پسر؟ دوست عنوان به بزنم رو مخش …هیچی که شوهر

 …سریع یه دونه زدم تو سرم. خاک برسرم! چقدر فکرام بد شده ها

سرم  گویا …سرم روی گذاشتم رو دستم. کشید سوت مخم که پریدم لندیب یبا صدای خنده

 به شدت به سقف ماشین خورده بود. باحرص از ماشین پیاده شدم و خطاب به امیر گفتم: 

 ! زشتت یخنده این با سوزوندی رو فکرام یرشته …نیشت رو ببند ملعون -

 لپم رو کشید و باخنده گفت: 

 فهمی. بهش فکر نکن جوجه. به موقش حرفم رو می -

ریم سمت یه بوتیک توی پاساژی که رو به رومون بود. فکر کردم میبعد هم دستم رو کشید به



 انآرامش بعد از طوف 

88 Deli28 
 

 دیگه؟  کجاست اینجا …خونه

وارد مغازه شدیم که با دیدن میالد و یه پسر دیگه شوکه شدم. حالل زاده ست؟ همین االن 

 حرفش بود! 

برای کم کردن روی این بشر، چشمام رو یه لحظه بستم و باز کرد، امیر با شیطنت بهم نگاه می

 کردم و شدم همون آوایی که همیشه بودم. 

با خنده با میالد و پسر مغازه دار سالم و احوال پرسی کردم. جوری صمیمی برخورد کردم که 

 خود میالد و امیر هم تعجب کردن. 

 میالد با لبخند گفت: 

 تهالب و شدن خوب خیلی عکسات …خندمبینم و میرو میاین پنج روز کلی عکسای جشن  -

 …خنده دار خیلی

 باخنده گفتم: 

 گرم کنم، پس عکسا رو برای من هم بفرست حتما. من همیشه مجلس -

 امیر اهمی کرد وگفت: 

خب حاال بعدا بحث کنین، بهرام این خواهر ما رو ببر یه شلوار و لباس خوشگل انتخاب  -

 کنه. 

 برگشتم سمت امیر و گفتم: باذوق زدگی 

 کنی؟ داری برام خرید می -

 خندید و گفت: 

  .تولد برای بدم خواممی هدیه. بخرم لباس یکی برای گیرممی کمک ازت دارم …ذوق نکن -

 باحرص روم بو برگردوندم و بدون فکر گفتم: 

 تولد من که میشه گوزم بهم نمیدی!  -

  …بیدم روی دهنم. وای وای وایبا ترکیدن همزمان اون سه تا محکم کو

 امیر هولم داد سمت قسمت لباسای زنونه و باخنده گفت: 
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 برو تابیشتر از این سوتی ندادی. انتخاب کن صدام کن بیام ببینم.  -

خندیدن. زیر چشمی به میالد و دوستش نگاه کردم که همچنان درحال سرخ شدن بودن و می

جلوی خندش رو  کرد سعی هم خودش …کنه جمع ور تاخندش بهرام یمیالد زد به شونه

  …خندید هنوزبگیره؛ ولی، امیر می

 ! زدم که حرفی توی موندم بار اولین برای واقعاً …خیلی خجالت کشیدم

سمت لباسا رفتم. خدایا این چه حرفی بود من زدم آخه؟! سریع از جلوشون رفتم کنار به

 . زمین زیر برم ازخجالت بود نزدیک پوف، …بهشون دید نداشتم

نه راه سمت خوای صورتی گرفتیم، بهبعد از اینکه یه شومیز گلبهی و یه شلوار کتون لوله

آخر زد رو شونم و  یافتادیم. اصالً روم نشد تو چشمای اون دو تا نگاه کنم دیگه. میالد لحظه

 زیر گوشم گفت: 

 ! نشو سفید و سرخ جوری این …خرم سوتی دونخودم برات هدیه می -

حرفش رو جدی نگرفتم و فقط هولش دادم اون طرف وسریع رفتم سمت ماشین. امیر تا 

برسیم خونه کلی بهم تیکه انداخت و البته وسط تیکه انداختنش گفت که بهرام ومیالد با هم 

رفیقن و میالد به امیر پیشنهاد داده بیایم اونجا برای خرید؛ چون یه طرف مغازه لباس و شلوار 

 هاش منصفانس. هم اینکه قیمت و آشناست هم …داره وطرف دیگه مردونهزنونه 

 . اینجا حتماً بیام کردم نشون …من هم که خوراکم خرید کردنه

 زد: گوشم رو دادم به امیر که حرف می

سعی کن یکم سوتیات رو کمترش کنی. دارم جدی میگم، ازیه جا به بعد خیلی برات  -

 کشیدی!  خجالت هم ودتخ که دیدی …سنگین تموم میشه

 جلوی صورتم رو گرفتم و با حالت زاری گفتم: 

 . نبود زدم که حرفی به حواسم اصالً …به خدا تقصیر من نیس -

 دستم رو کشید و باشصتش نوازش کرد وبا لبخند گفت: 

برای همین اصرار دارم قبل از حرفی که میزنی، اول یکم فکر کنی، نه فقط حرف زدن، قبل  -
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 اری و هرتصمیمی، باید اول فکر کنی. از هرک

 لبخندی به این همه محبت ونگرانیش زدم وگفتم: 

 . کنم جمع رو حواسم بیشتر کنممی سعی باشه …قربون داداش گلم بشم -

 دوباره لپم رو کشید و با خنده پیاده شد. پیاده شدم و گفتم: 

 کشی! امیر مگه کش تنبونه که هی می -

 خندید و گفت: 

 خودم نیست!  دست …میده حال -

 …مگه هرچی حال میده باید انجامش بدی؟ خوبه که منم -

 جملم رو ادامه ندادم، سریع حرفم رو خوردم و خندیدم که باچشمای ریز شده گفت: 

 خوبه که تو چی؟  -

 هیچی بریم تو خسته شدم.  -

•°•°•°•°•°•°•°• 

 امروز اولین روز دانشگاهه. 

و موهام رو خشک کردم، یه مانتوی مشکی اسپرت و یه شلوار دمپای  بعد از اینکه دوش گرفتم

خیلی کم کردم و  آرایش یه. کردم سرم هم دانشجویی مشکیِ یهم رنگش پوشیدم، یه مقنعه

 سمت آشپزخونه رفتم. بعد از برداشتن کوله پشتی و گوشیم به

دانشگاه  سمتبه امیر راههم بعد و خوردیم خوبی خیلی یهمراه بابا، امیر و مامان صبحونه

 رفتم. 

 سمتم اومد و بعداز اینکه به امیر سالم کرد، گفت: از دور برای رها دست تکون دادم. به

 ه. کنه. زود بریم تا کالس شروع نشد ییدٔ  باید بریم کارت دانشجوییمون رو بدیم دفتر تا تا -

 سمت مدیریت رفتیم. با امیر خداحافظی کردیم و به

 سمت کالسمون رفتیم. کارتامون، با کلی پرس وجو به یدیٔ  بعداز تا

 دونم چه جوریشنیده بودم کلی سال باالیی اینجا هست که تو اکثر کالسامون هستن. نمی

  …تونن با ترم اولی و دومیا کالس مشترک داشته باشن؛ ولی، خب داشتیم دیگهمی
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مواجه شدیم البته سه چهار  وارد کالس شدیم که باحجم عظیمی از دانشجوهای پسر و دختر

 تا دختر بیشتر نبودن و اکثرا پسر بودن. 

خداروشکر استاد هنوز نیومده بود، رها دستم رو کشید سمت جلو و رفتیم ته کالس. نشستیم 

 و وسایالمون رو گذاشتیم جلومون. 

ه روم ببا قرار گرفتن یه جفت پا دقیقا جلوی صندلیم، سرم رو بلند کردم که با دیدن آدم رو 

 /فکم افتاد روی زمین: 

 کنه لنتی! ای کردم و بلند شدم. این اینجا چیکار میرها زد به پهلوم، تک سرفه

 خاطر نزدیک بودن بیش از حدش یه قدم رفت عقب، باخنده گفت: به

 کردم سال اولیمون شماها باشین. فکر نمی -

 با حرص گفتم: 

 کنی؟ و اینجا چیکار میمن و رها سال دومی هستیم آق میالد، ت -

 دوستش باخنده زد روی شونش وگفت: 

 اینجا دانشگاه ماست. شماها منتقل شدین اینجا.  -

 بعد رو به دوستاشون کرد و بلند گفت: 

 خوام معرفی کنم. بیاین اینجا. دانشجوهای جدیدمون رو می -

میالد رو کرد به بقیه و به  ها بهمون جمع شده بود، رها هم ایستاده بود مثل من.توجه اکثر بچه

 من و رها اشاره کرد وگفت: 

ایشون آوا خانوم و ایشون هم رها خانوم هستن. دانشجوهای جدیدمون که سال دومین و  -

 برحسب اتفاق از دوستان ما. 

 بعد رو کرد به همون پسره که باهامون حرف زده بود و رو به ما گفت: 

 …کنن خودشون روکشن معرفی میه هم زحمت میاینم آقا مازیاره، رفیق بنده. بقی -

 رها خندید و رو به همه گفت: 

 . دونمنمی رو شماها …من که ندیده ونشناخته خوشبختم -
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 پسرا خندیدن، یکی از دخترا که خیلی ملوس و بانمک بود اومد جلو وگفت: 

 رم. من جانانم، کالستمون اکثرا باهمه فکر کنم؛ ولی، دو سال از شماها جلوت -

ای مازیار دستش رو انداخت دور کمر جانان که چشمای من و رها گرد شد من تک سرفه

 کردم و گفتم: 

 بابا یکم مالحظه کنین.  -

مازیار و میالد وچند تا ازپسرای دیگه خندیدن. مازیار با لبخند به جانان و بعدش به ما نگاه 

 کرد وگفت: 

 دیم. جانان همسر منه، حدودا یک ماهه عقد کر -

با این حرفش گل از گلم شکفت. جانان روکشیدم بغلم و کلی بوسش کردم. کال از تازه عروسا 

 ! یادمی هم هنوز …اومدخوشم می

های کالس آشنا شدیم. البته یه از شانس قشنگمون، استادِ اون ساعت نیومد و من و رها با بچه

دن. خب ماهم رعایت کردیم و سریا خیلی خودشون رو گرفتن ویکی دو نفر خیلی مذهبی بو

 کاریشون نداشتیم. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 دونستم ممکنه آوا و دوستش باشن. دونستم قراره یه سری دانشجوی جدید بیان؛ ولی، نمیمی

از روزی که جلوی بهرام اون جوری سوتی داد، فهمیدم این بشر خدای سوتی دادنه. جالب 

ست که اولین بار بود دیدم اینقدر سرخ وسفید میشه. حتی روز خواستگاری هم یادمه اینجا

ای کردم که فقط چشماش رو بست وقتی خشتکش جر خورد. با فکر به اون روز تک خنده

 مازیار با کنایه گفت: 

 چیه؟ گل از گلت شکفته دختره رو دیدی؟  -

 جانان اخمی کرد وگفت: 

 ت اسمش رو صدا کن! دختره چیه مازیار؟ درس -

 مازیار خندید و یه ذره لپی که جانان داشت رو کشید وگفت: 
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 خوبه؟  …چشم جانان بانو، آوا خانوم -

 جانان پشت چشمی نازک کرد و باخنده رو به من گفت: 

زور کشید اینجا، آوا و رها چی شده اومدن حاال این مازیار من رو از دانشگاه خودمون به -

 دانشگاه ما؟! 

 اری شرکت رو چپوندم توی کیفم و گفتم: حسابد اطالعات یبرگه

 برای من از طرف دانشگاه پیام اومد. برای شماها نیومد؟  -

 کرد گفت: مازیار درحالی که گوشیش رو چک می

 واسه منم اومده بود.  -

 واسه ماهم اومد، چی شده برای جانان نیومده؟  -

شسته بود و اون حرف رو زد. ن بغلش که پسری امیرعلی، یمازیار با دست آزادش زد پس کله

 بعد با حرصی که همه رو به خنده انداخت گفت: 

 فهمیدی؟  …جانان خانوم بچه -

 ! حاال؟ زنیمی چرا …باشه خب -

 باخنده گفتم: 

 شین. پاشین ساعت بعد کالس داریم. شماها آدم نمی -

 …آوا جونشم هست -

ها بلند شد. این ساعت آوا و رها کالس بچه یقهقهه بازم که ازیارم یاین بار من زدم پس کله

 داشتن و ما بیکار بودیم. 

ه جانان، همرا و مازیار و من. نشستیم کافه وسطِ بزرگِ میزِ دور دانشگاه، یرفتیم توی کافه

 دختر تنها جانان …امیرعلی و امیرحافظ که داداشن و یه سال از من ومازیار کوچیک ترن

 . یپهاک

خوردیم که آوا و رها باسر درگمی وارد کافه شدن. جانان براشون نشسته بودیم و قهوه می

 دست تکون داد، اونا هم با مکث اومدن سمتمون. آوا با لبخند گفت: 
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 …جَمعتون جَمعه ها -

 جا بود؛ ولی، صندلی خالی نبود. به امیر علی اشاره کردم صندلی بیاره. با نشستنشون گفتم: 

 خب کالس چطور بود؟  -

 آوا که کنار من نسسته بود با حرص گفت: 

 ترسه. استاد فاضلی چرا اینجوریه؟! یهو داد میزنه آدم می -

 خندیدیم همه. امیرحافظ بالبخند گفت: 

 خودش کنهمی فکر. سنگینه هم گوشاش یکم …استاد فاضلی همینه، سنش باالست -

 ! شنویمنمی ماهم ینی شنوهنمی

 نعش رو صاف کرد و گفت: رها مق

 کنم. حاال ببینین! من درستش می -

 جانان با خنده گفت: 

 نکشیش رها جون.  -

 نه خیالت راحت!  -

ها رو آورد. پکر شدم و رفتم تو خودم. باز میثم که یه جورایی گارسون کافه بود شیر نسکافه

 یرش یمصرف، مزه ارب یه لیوان. مذخرف چقدر …هم شیر نسکافه توی لیوان یه بار مصرف

 کنه. قهوه رو خراب می وشیر نسکافه

م کرد. منبا صدای جیغ و سوختنِ پام از جا پریدم. آوا بابهت وایساده بود و زمین رو نگاه می

 گفتم: کردم صاف وایسم؛ ولی، بلند بلند میسعی می

 . سوختم لنتی …سوختم -

دم وداد رک آوا روبه باعصبانیت بقیه به توجه بدون. بود داغ یتمام زانوم خیس از شیر نسکافه

 زدم: 

 ! زدی گند باز اینجا اومدی روزه یه …لعنتی دوباره سوزوندیم …عرضهبی یدختره -

 در کمال تعجب بغض کرده بود و دستاش روی هوا بود ومی لرزید. 
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 کردن. همه داشتن نگاهمون می

است حرفی بزنه که مازیار باعصبانیت من رو کرد، میثم با اخم خورها باترس به آوا نگاه می

 کشید و برد سمت دستشویی. 

  .پاچلفتی و دست یدختره …فکرم پی نگاه آوا بود، ینی سوخته بود؟ اصالً به جهنم

مازیار رو باعصبانیت بیرون کردم وشلوارم رو در آوردم. خیلی نسوخته بود؛ ولی، قرمز شده 

 بود. 

 بهتر شد. آب یخ زدم یکم که التهابش 

کس شلوارم رو تمیز کردم و پام کردم. رفتم بیرون که دیدم به جز مازیار، امیرعلی ومیثم هیچ

 ای نیست. دیگه

 کردن. اونا هم با نگرانی داشتن پچ پچ می

 چی شده؟  -

 مازیار کالفه برگشت سمتم و گفت: 

 تو چیزیت نشد؟  -

 اخم کرده گفتم: 

 ها کوشن؟ بهتر شد، بچه -

 همه جلوی میالد، …د روی تو و آواش ول امیرحافظ دست از سینی …وا دستاش سوختهآ -

 ! پوف …نگفت هیچی بازم ،؛ ولیکردی تحقیرش

 ! وای ای…بعد هم با اخم روش رو برگردوند و رفت. ینی چی؟! ینی تقصیر آوا نبود

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

این  و تو ذهنمیه …رو از پسری که نقش گارسون رو داشت گرفت هاامیر حافظ سینی نسکافه

 /فکر اومد که آخه گارسون؟! اون هم تو دانشگاه: 

 سمت من و میالد خم شد تا لیوانمون رو برداریم. خنده داره واقعاً! امیرحافظ به

 دیدم هلحظ یه توی که بگم چیزی اومدم. بود رفته فکر توی و بود توهم خیلی میالد یقیافه
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 . ومیالد من روی شدن کج هالیوان

دم؛ شنیمی رو هابچه یهمهمه صدای …با سوختن دستام و شکمم، باشوک و یهویی بلند شدم

تونستم از سوزش دستام و شکمم جیغ بزنم. فقط از ولی، اونقدر شوکه شده بودم که حتی نمی

  …درد بغضم گرفت

 اومدم روزه یه تازه گفت،می راست …م کردعرضه خطابم کرد، تحقیرشنیدم که میالد بی

 ن! دانشگاهشو

 کس بهش نگفت من مقصر نبودم؟! مازیار کشید و بردش. چرا هیچ

رها باهول زیر بغلم رو گرفت، جانان و امیرحافظ هم کمک کردن. رها زیر بغلم رو ول کرد و 

 رفت و با یه لیوان آب برگشت. 

 و آورد لبم نزدیک رو لیوان رها …لرزید، پاهام مییه طرفم امیرحافظ بود ویه طرفم جانان

 باترس گفت: 

 . میشی کبود داری بده، نشون العمل عکس یه آبجی …آوا -

 زور شنیدم گفتم: با صدایی که حتی خودمم به

 سوزه. می -

خواستم فکر کنن لوسم، امیر حافظ با اشکام باالخره ریخت. سرم رو انداختم پایین. نمی

 ت: شرمندگی گف

 . ببخشید …ببخشید آوا خانوم -

فید گرفتم، پوست سسمت بهداری دانشگاه رفتیم. داشتم آتیش میای بهحرف دیگهبدون هیچ

کردن واین بیشترین دستم قرمز شده بود وتوی همین مدت کم تاول زده بود. همه نگاهمون می

 عذاب رو داشت. 

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 

مارستان. نم بیفرستاد دانشگاه بهداری. بود شده باندپیچی …اه کردمبا ناراحتی به دستام نگ

باماشین امیر حافظ اومدیم، اونقدر وضعیت وخیم بود که رها وجانان به جای من هم گریه 

 کردن. می
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 چندهر …های دانشگاهاکیپشون، جلوی بچه جلوی میالد، جلوی …فکرم پی تحقیر شدنم بود

 لبم رو بکنم که نشد. انگشتامم باندپیچی شده بود.  پوست مخواست باحرص! نبودم مقصر من

چرا جوابش رو ندادم خب؟ زبونم که نسوخته بود! با اومدن دکتر و چک کردن دوباره باند، از 

 فکر در اومدم. بالبخند گفت: 

مونه، ها روی پوستت ندوستات خیلی نگرانتن! یه سری کرم برات نوشتم که جای سوختگی -

کنه. ماشاهلل پوستت خیلی سفید و خوشگله، حیفه جاش روی دستات کمتر می دردش رو هم

 بمونه دخترم. 

 لبخندی زدم وگفتم: 

 تونم برم حاال؟ گمرسی خانوم دکتر، می -

 نسخه رو داد بهم وگفت: 

هرروز باندا رو عوض کن. ازدستات کار نکش وحموم میری حواست باشه خیس نشه،  -

اونم اگر  هک …استفاده کنی. پوست شکمت یکم التهاب داره فقط تونی از دستکشای طبیمی

تونی ها رو مرتب بزن، بعد دیگه میخوابه. دو هفته کرمبا کرم ماساژ بدی خوبه، التهابش می

 دستت رو هم خیس کنی. 

 سرم رو تکون دادم و از روی تخت اومدم پایین. رها وجانان 

رش پایین بود و یکم دورتر ایستاده بود. بیشتر از حد با دیدنم سریع اومدن سمتم، امیر حافظ س

 تصورم پسر خوبی بود وهست. رها بادیدن دستام زد تو صورتش و گفت: 

 دونی که چقدر روت حساسه! کشتمون آوا. میامیر می -

 اونقدر بلند گفت که امیر حافظ سریع اومد سمتمون وگفت: 

ام ییرم بگیرم. الزم باشه برای خانوادتونم میخرج بیمارستان رو دادم، داروهاتون بدین م -

 توضیح میدم. 

 دادم، لبخندی زدم وگفتم: بااینکه داشتم از درد جون می

 . کشیدین زحمت هم جا تاهمین …مرسی امیر آقا، الزم نیست -
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 رو کردم به رها وگفتم: 

 گوشیم رو بده لطفاً.  -

تا اومدم ازش بگیرم سوزش دستم زیاد شد  سمتم گرفت.گوشیم رو از کوله پشتیم درآورد و به

 و گوشی از دستم افتاد روی زمین، خداروشکر چیزیش نشد؛ ولی این ناتوانی حالم رو بد کرد! 

 خواستم برش دارم که دستی زودتر از من برش داشت. 

ش رس رو حرفاش تالفی بهش، لعنت …با دیدن شخص روبه روم ناخودآگاه باز بغض کردم

 یارم. در می

 تونستم دستم رو خم کنم. جانان سریعبااخم گوشی رو گرفت سمتم که دو دستی گرفتم. نمی

 اومد و گوشی رو گرفت، دیدم که مازیار زد به پهلوی میالد، اون هم با اخم گفت: 

 حواسم نبود کع سینی از دست امیر حافظ ول شد. فکر کردم تو بودی.  -

 یدم چیزی نمیگه رو به رها کردم وگفتم: کردم. وقتی دهمچنان بااخم بهش نگاه می

 رها زنگ بزن امیر بیاد دنبالم، تو برو دانشگاه کالس داری.  -

ا، نه سوخت؛ امبعد هم بدون توجه به بقیه نشستم روی صندلی وچشمام رو بستم. دستام می

 اونقدری که نتونم نقشه بچینم چه جوری تالفی تحقیر شدنم رو دربیارم! امیر حافظ مقصر

 نبود، اتفاقا میالد مقصر بود که معطل نگهش داشت. 

کردم که باصدای داد امیر از جا پریدم. رها همین جوری تندتند داشتم فکرای چرت وپرت می

کرد آرومش کنه. رها رو زد کنار واومد سمتم، یه جوری رفتار دستش رو گرفته بود وسعی می

 ! …کرد که انگار من دوست دخترشممی

 گفت:  با نگرانی

 چی شده دستات، چرا این جوری شدی تو؟!  -

 لبخندی زدم وگفتم: 

 . سریع خونه بریم فقط …خوبم امیر -

سرش رو تکون داد و کوله پشتیم رو از رها وگوشیم رو از جانان گرفت. بعداز خدافظی از 
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 هحسی یه ساعت دیگها وپشت چشم نازک کردن برای میالد، سوار ماشین شدیم. اثر بیبچه

 رفت وتازه اون موقع بدبختی شروع میشد. می

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 

صورتم رو توی بالش فرو بردم وجیغ زدم که بعداز چند دقیقه مامان و امیر با هول اومدن توی 

 اتاق. 

کردم با دیدن صورت و چشنای غرق در اشکم، مامان هینی کرد و سریع اومد سمتم. حس می

 : گفت کالفه و کرد چک رو داروهام امیر …کننپوست دستم رو دارن می

 ! آخه؟ نداده کننده حسبی چرا …خوادحس کننده مییه بی -

 مامان اشکام رو با کف دستش پاک کرد وگفت: 

 ! خودت با کردی کار چی آخه؟ ببین نیست خودت به حواست چرا …بمیرم برات -

تر از این نم وبخندم تا نگراننفس عمیقی کشیدم وسعی کردم یکم خودم رو جمع و جور ک

 . دستام سوختنمی واقعاً …نشه؛ اما، موفق نشدم بخندم

 تر از قبل گفت: خدایا این چه بدبختی بود سرِ ما نازل کردی قربونت بشم! امیر کالفه

 . برمیگردم زود …تونم بکنممن میرم داروخونه ببینم چی کار می -

خداروشکر از اون دخترایی که لوسن و تا یه خراش  مامان یه مسکن و یه آرامبخش بهم داد.

اومد، بدتر از اون کنن نبودم؛ ولی اگر بالی جدی سرم میافته روشون شلوغ کاری میمی

  …کردممی

م ام رو همیرم تو شوک، الل میشم اصن! گریه اول یافته بد باشه، در وهلهاگر اتفاقی که می

 ! مظلومم من اینقده همین، …ریزمتونم کنترل کنم و فقط اشک مینمی

 خواد دانشگاه بری. آوا بخواب تا امیر بیاد ببینم چیکار کنیم. نمی -

 بافکر به اینکه برای میالد کلی نقشه داشتم گفتم: 

 …ا مامان زخم شمشیر نخوردم که -

کنه حتما، کم از زخم شمشیر نداره. حرف نزن بچه، این تاوالیی که من دیدم عفونت می -

 فهمم تو چرا اینقدر پوستت حساسه؛ ولی، گردنت خیلی کلفته! نمی
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 با درد خندیدم وگفتم: 

 ژن شما و بابا رو باهم به ارث بردم.  -

 خندید و رفت بیرون. 

پوفی کردم و به دستام نگاه کردم، این مومیاییا هستن، دستام شبیه اونا شده بود. رها دوبار زنگ 

 …رحافظ خیلی پکر شده، میالد هم همش اخموئهزد وحالم رو پرسید. گفت امی

یاد خوان بیان عیادت که من هم گفتم به جانان بگه یا با کمپوت آناناس میجانان با مازیار می

  (…یا توخونمون راهشون نمیدم. )صد البته که به شوخی گفتم

تر هم کتکنه توی اکیپشون: / آخه از امیر حافظ ساامیرعلی هم که نقش هویج رو ایفا می

 کنه. تر از بقیه رفتار میگفت امیرعلی باهاش رفیق شده، یعنی صمیمیهست؛ ولی، رها می

 گرفتنش. خاطر اخالقاشون نبود، با امیر حافظ اشتباه میاگر به

 ! واویالست دیگه بشه، گرم فکش بشر ین. بود گفته برام رها اینارو یهمه

 ابم رفت. کردم که خوداشتم به همین چیزا فکر می

 با صدای امیر و کنار رفتن پتو از روم، چشمام رو باز کردم: 

 …حس کننده خریدم خواهریپاشو برات بی -

حس کننده رو زد روی پوستم. لبم رو کمکم کرد بشینم، باند دستام رو باز کرد و اسپری بی

 ! سوختمی خیلی …سفت گاز گرفتم

 کردم. چشمام رو محکم فشار دادم و نفسم رو خالی 

 سوزه؟ خیلی می -

 حوصله سر تکون دادم. آخه برادر من، اینم سؤاله میپرسی توی این شرایط؟ بی

 باند رو دوباره بست و چسب جدید زد و کمکم کرد بخوابم. آروم گفت: 

 آره؟  …گفت میالد جلوی همه تحقیرت کردهرها زنگ زد خواب بودی، می -

 نفرم از اینکه؛ امارم رو به کسی بده. ای رهای دهن لق! خوبه میدونه من مت

 پوفی کردم و صدام رو صاف کردم و گفتم: 
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 کنیم. چیز مهمی نبود، بین خودمون بعدا حلش می -

 اخم کرد وگفت: 

 دانشگاه اینا چرا افتادین حاال؟!  -

 دستام رو جا به جا کردم تا کمتر بسوزه؛ ولی، فرقی نکرد. با کالفگی گفتم: 

 کنم، باشه؟ یر؛ ولی، تو رو خدا هیچی به روی کسی نیار. خودم حلش میدونم امنمی -

 با اخم یکم نگام کرد و بعدش سرش رو تکون داد و رفت. 

رفت که ایندفعه مامان اومد توی اتاق و گفت دوستام اومدن. هوا هم تاریک داشت خوابم می

 …که بیان عصری بود قرار! پوف …بود، پس شب شده بود

خاطر داروها و گریه، چشمام و صورتم پف کرده بود؛ ان خودم رو مرتب کردم. بهبه کمک مام

 شد کرم بزنم و به صورتم برسم. ولی، با این دستا نمی

وقتی رفتم بیرون فهمیدم فقط مازیار وجانان نیستن که اومدن، امیرحافظ و امیرعلی و رها هم 

 اومده بودن. 

 برات دارم! راضی ازخود یپسره …د نیومده بود، ههکردم همشون بیان، البته میالفکر نمی

 ! …حاال

•°•°•°•°•°•°•°• 

 یای؟! ینی فردا هم دانشگاه نمی -

 یام، مامان سریع گفت: تا اومدم به امیرعلی بگم که می

 . شه خوب دستش تا کنه استراحت بهتره …نه پسرم -

 با اعتراض گفتم: 

 کنه. تم کار بکشم که اون هم رها هست، کمکم میمامان جان من خوبم، فقط نباید از دس -

 بعد رو کردم به رها و باچشم و ابرو اومدن گفتم: 

 کنی دیگه. مگه نه؟ تو کمکم می -

 : گفت سریع؛ چون …از چشم و ابرو اومدنام فهمید حرفم رو انگار

 . هست بهش حواسم خودم. باشه بهتره هست، دانشگاهم اول روزای؛ چون …آره خاله -
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 مامان که خیلی شاکی بود گفت: 

 …حواستون بوده و این جوری شده، دیگه بعدا -

 امیر دخالت کرد وگفت: 

 لگنش بود، دبیرستانی آوا رفته یادت …مامان شمام شلوغش کردینا، چیزی نشده که -

 ! شیکست؟

ن دز یکی یکی بعد رها، بعدش …یهو همه سکوت کردن و اولین نفر مازیار پقی زد زیر خنده

 زیر خنده و به این ترتیب داداشمون اومد چشمش رو درست کنه، زد ابروش هم کور کرد. . 

 امیر با خنده گفت: 

 کنه درست رو ابروش اومد! کن فکر درست هم کنیمی …روخدا تو نکن فکر بلند …آوا -

 …درسته این. کرد کور هم چشمش زد

خندید، فکر کنم نرم شده بود برای و دوباره خندیدن. خب ضرب المثل سختی بود! مامان می

 اینکه برم. 

 بعد از اینکه خندشون تموم شد، امیرحافظ رو کرد به مامان وگفت: 

 …حقیقتش تقصیر من بود که دست آوا خانوم سوخت -

 سریع قبل اینکه جملش رو ادامه بده گفتم: 

 …مدونای مقصر میهقانع کنندای رو به دلیل خیلینه اصالً اینجوری نیس. من شخص دیگه -

 ! نیست ما بین البته که

 دیگه همشون فهمیدن کی رو میگم! مامان بامهربونی یهوییش گفت: 

 یاد دیگه. اشکالی نداره پسرم، باالخره پیش می -

 خواست خفه کنه مقصر رو! امیرعلی زد پشت کمر امیرحافظ وگفت: خوبه تا دو دقیقه پیش می

ه تو خودش. خیلی پکره که روز اول دانشگاه رو به آوا خانوم زهر این داداش ما از صبح رفت -

 کرده! 

 خندیدم وگفتم: 
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 کنین. نه زهر نشد، به جاش از فردا جبران می -

 /= ما شادیم کالخیلی …بازم هم خندیدیم همه

 بعد از اینکه رفتن، قرار شد امیر دنبال رها هم بره و دوباره با هم بریم دانشگاه. 

 اون) کردم عوض رو لباسام مامان کمک به …حس کننده به دستم زدم، دوباره بیموقع خواب

  (…خجالت باکلی هم

. ردمک کپ میالد، از پیام یه بادیدن …گوشیم رو دو دستی گرفتم و گذاشتم روی بالشتم

 شد جلوش رو گرفت. خواستم سین نکنم؛ ولی، دیگه این آوای فضول درونم رو نمی

آزادم زدم روی پیامش و باخوندن متنی که فرستاده بود، چشمام گرد  سریع با نوک انگشت

 ! یاابرفض …شد

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 غرورم که خصوص به …تونستممازیار خیلی اصرار کرد که باهاشون برم؛ ولی، اصالً نمی

 . شکستمی

 وز بعدش؟! از فکرم بارها گذشت که خب فردا چی؟ روز بعدش؟ و ر

پوفی کردم و برای اینکه این فکرا از ذهنم بره سریع خوابیدم روی زمین و سی تا شنای یه 

 دست رفتم. 

 آخرش با خستگی روی کمرم خوابیدم. زمین سنگی بود و بدنم از سرماش لرزید! 

 آروم بلند شدم و بعد از کلی کلنجار رفتن باخودم، بدون توجه به ساعت، یه پیام برای آوا

 فرستادم: 

 یام خونتون، چراغ اتاقت رو روشن بذار لطفاً. دارم می -

گفت سریع یه سوییشرت روی تیشرتم پوشیدم و کتونیام رو هم پام کردم. یه حسی بهم می

شاید خواب باشه، به هرحال ساعت ده بود. سوییچ و گوشیم رو برداشتم و رفتم توی 

 پارکینگ. 

اینا نیومدن هنوز! با همین فکرا ماشین رو روشن کردم و دقیقا  تو فکر این بودم که چرا مازیار
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وقتی از پارکینگ اومدم بیرون، ماشین مازیار رو دیدم. پس حدسم درست بود، یواش یواش 

 خوابه. بیشتر گاز دادم، بیست دقیقه بعد پشت پنجرش بودم. می

راز کردم و دو تا تقه زدم به ها، دستم رو دارتفاع پنجرش تا زمین دو متر بود. رفتم روی نرده

 کرد. پنجرش، دیدمش که با چشمای گشاد شده داشت نگاهم می

یه بلوز و یه شلوارِعروسکی تنش بود و یه شال صورتی سرسری انداخته بود روی کلش. 

سختی در پنجرش رو باز کرد، دستاش تا باالی مچش باندپیچی بود. پریدم پایین و دستام رو به

 آروم گفتم:  کردم تو جیبم.

 خواب بودی؟  -

 اخمی کرد و مثل من آروم گفت: 

 . خوابیدممی داشتم …نه -

 . بزنیم حرف باید …خوام بیام توی اتاقتدر اتاقت رو قفل کن می -

 باچشمای گشاد شده خواست حرفی بزنه که صدای امیر اومد: 

 از در بفرمایید تو در خدمت باشیم جناب!  -

 و کشید عقب. آوا هینی کرد خودش ر

امیر روی بالکن بغل اتاق آوا که فکر کنم اتاق خودش بود، دست به سینه و بااخم ایستاده بود. 

 خواست چیزی بگه که سریع گفتم: 

 …کنم چیز …اوم …بودم اومده …سوءتفاهم نشه -

 ؟ …چیز کنم آخه؟ االن بگم اومده بودم واسه عذر خواهی؟ چی بگم آخه

 …به شدت هول شدم یهو

 وا بدتر از من گفت: آ

 . بده بهم رو امروز هایجزوه بود اومده …آها …اِم …بود اومده …داداش -

 امیر با همون اخمش گفت: 

 . هزشت وایسادی خیابون توی …وقت به من دروغ نگو، میالد بیا توآوا بهت گفتم هیچ -
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 زیپ سوییشرتم رو باز کردم و گفتم: 

 …ده بودمنه االن دارم میرم، حقیقتش اوم -

 سرم رو انداختم پایین و حقیقت رو گفتم: 

 …اومدم بگم رفتار امروزم اشتباه بود، من باید -

 شماها خواب ندارین؟ برین بخوابین دیگه مزاحما.  -

 چشمام از صدای داد زن همسایه قشنگ گرد شد! آوا ریز خندید، امیر خم شد و آروم گفت: 

؛ ولی …درست بزرگتری، ازم …به رفتارت باشه من روی خواهرم حساسم میالد، حواست -

 اکی؟  …بریزه هم به آوا سر دوستیمون نذار

شناختمش و از اینکه تهدیدم کرد خوشم نیومد، اصالً هم خوشم نیومد؛ اما؛ چون می

 دونستم خیلی روی آوا حساسه، هیچی نگفتم، می

 فقط سرم رو تکون دادم. 

و پنجرش رو بست. یه سر برای آوا تکون دادم و اومدم بعداز خداحافظی یه نگاه به آوا کرد 

 سوار ماشین بشم که آوا کلش رو آورد از پنجره بیرون و آروم گفت: 

 …آقا میالد -

 برگشتم سمتش، یه کاغذ انداخت پایین. موذی خندید وگفت: 

 شب بخیر.  -

 گاهن متن به دوباره باتعجب …باتعجب رفتم و برگه رو برداشتم، بازش کردم و خوندمش

 : کردم

  .باش تالفی منتظر ،؛ اماباشه …معذرت خواهی نکردی؛ ولی، قبول کردی اشتباه کردی -

 و داد تکون دست یه هم اون زدم، پوزخند یه …پررو ییه نگاه به پنجرش انداختم. دختره

 . کشید رو اتاقش پرده

 ! بچرخیم تا بچرخ …اکی

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•
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 امیر اصالً به روی خودش نیاورد که چی شده، خداروشکر واقعاً! 

 زور و باخنده بهم دادن، با میالد رفتیم دنبال رها. بعد از اینکه مامان و امیر برام لقمه گرفتن و به

ها فقط جانان و برادرای دوقلومون اومده بودن. امیرحافظ همچنان یخش وا نشده از بین بچه

 …رعکسش امیرعلیبود؛ ولی، ب

یار وماز میالد فهمیدم حرفاشون بین. وخندوندمون پروند مزه کلی اینبار اول، یبرخالف دفعه

 ساعت دوازده تا چهار کالس دارن و ما هم آخرین کالسمون سه تا چهار و مشترک با اونا بود. 

کرد می بعد از اینکه کالس زبان تموم شد، به کمک رها کیفم رو جمع کردم. داشت کمکم

 کیفم رو بندازم روی کولم که صدای ناشناسی توجهم رو جلب کرد: 

 دختر چالغمون چه طوره؟  -

 نبود، نم با شاید گفتم خودم با …با تعجب کلم رو برگردوندم سمت پسری که این رو گفت

 : گفت بااخم اونم که …همین روم رو کردم سمت رها برای

 . کنهمی گاهن بهت داره. بود باخودت مستقیما …فکر کن کنی با تو نبود، برعکساگر فکر می -

و تونستم کاری کنم! اگر جوابش رسوخت. نمیحسی رفته بود و میدستام رو نگاه کردم. اثر بی

دادم ممکن بود کار به حراست بکشه، برای همین بیخیال راه افتادیم سمت در کالس که می

 یهو کوله پشتیم کشیده شد از پشت. 

 وبه پسرای پشت سرم نگاه کردم. سرم رو کج کردم و بالبخند گفتم:  چرخیدم

 مشکلی پیش اومده؟  -

 . کردی تنگ کالس توی مارو جای …آره -

 : گفتم و خندیدم …چه حرف بچگانه ای

 خب یکم ورزش کن تا حجم کمتری اشغال کنی وفضای بیشتری داشته باشی توی کالس.  -

 چند تا از پسرا خندیدن.  با این حرفم اول رها و پشت سرش

؛ اما بود چهارشونه. نبود بد هیکلش خدایی ،؛ ولیداره رو دردسرا این جدید دانشگاه …اه اه

 : اومد عصبیش صدای که برگردم خواستم. الغر
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 خوابی خیارشور؟ شبا تو آب نمک می -

 حدودا زسب …سریع یه نگاه کلی به تیپش کردم، شانس باهام یار بود که شلوارش سبز بود

 . روشن سبز هم لباسش تیره،

خندیدم و رفتم جلوش که قشنگ کشیده شدن کیفم رو توسط رها حس کردم. سرم رو بردم 

جلوش، قدش بلند بود نکبت و من هم که قد کوتاه؛ ولی، موضعم رو حفظ کردم و باخنده، 

 جوری که لبام به زیر گلوش بخوره لب زدم: 

 …کم؛ ولی، شما با این تیپ وقیافت بیشتر شبیه خیار شدیمن شبیه خیارشور نیستم، بانم -

 روت؟  بپاشم خوایمی رو نمکم از یکم

 بیهش کلش البته …کردمی نگام بود وایساده خیار مثل دقیقا هم خودش …دوستاش پاچیدن

 (=کردم هوس …گوجه و خیار …بود اَخِی شده گوجه

 فتیم. سمت کافه رروبه رو شدیم و باهم به سریع باخنده زدیم بیرون که با امیرحافظ و امیرعلی

 تازه. نداشتم رو جدید دانشجوهای یاز دانشگاهشون خوشم اومده بود؛ ولی، خب حوصله

 . بود افتاده اتفاق همه واین بود دوم روز

 دونستم مسیر زندگیم از همین دانشگاه کال عوض میشه! ای کاش میولی

•°•°•°•°•°•°•°• 

ودیم، سوزش دستم زیاد شده بود و کالفم کرده بود. رها داشت با آب و توی کافه نشسته ب

 گفت. تاب برای دوقلوها اتفاق توی کالس رو می

 جانان که بعد از ما اومده بود توی کافه باخنده گفت: 

 پس میالد راست میگه زبونت درازه.  -

بود و امیرعلی باتعجب و چشمای گرد شده نگاش کردم. امیرحافظ جلوی دهنش رو گرفته 

 خندید. ریز ریز می

 رها باخنده گفت: 

 عاشقتم جانان، خیلی رک حرفت رو زدی. جدی میالد اینو گفته؟  -

 جانان که فهمیده بود گند زده آروم گفت: 
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 حاال اینجوریم نیست.  -

 پوزخندی زدم وگفتم: 

 …دارم واسش -

 امیر حافظ خندید وگفت: 

 ه. سرت پشت …حالل زاده اومد -

 ! رو من کشهمی االن …باتعجب برگشتم سمت در، یاد دیشب افتادم

 کشمش. ریز تو دلم خندیدم، بکشه؛ ولی، قبلش من می

 نشستن روی صندلی، همون اول کاری مازیار جانان رو کشید توی بغلش و باخنده گفت: 

 خانوم گل من چطوره؟  -

 جانان ریز خندید و گفت: 

 خوبی؟  تو …خوبم -

 بوس نشوند روی گونش که میالد زد پس گردنش و گفت:  مازیار یه

 یاد گیر میده بهمون. االن حراست می -

 مازیار با حرص گفت: 

 . خب زنیمی چرا اه …عقدیمه زن …بابا زنمه -

 کنی با زنت! اونا به این گیر میدن که وسط دانشگاه نشستی معاشقه می -

 جانان با عصبانیت جیغ زد: 

 …میالد -

کردم! جانان با چشماش و لبخندش از کنن. درست حس میس کردم همه به مانگاه مییهو ح

 کرد. بقیه معذرت خواست. مازیار هم باخنده معذرت خواهی می

 بعداز …دیگه ساکت شدن و هرکس به یه کاری مشغول شد، اتفاق خاصی نیفتاد دیگه

، جانان با دو قلوها، من و رها چایی، رفتیم سر کالس. میالد و مازیار یه کالس داشتن خوردن

 هم یه کالس دیگه. 
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خواستم باهاشون سر یه کالس کالس بعدیمون بامیالد و مازیار بود و اولین بار بود که می

 ها داشتم برای میالد. بشینم. نقشه

•°•°•°•°•°•°•°• 

 آقای رادمنش، استاد کالس }خود شناسی برای ازدواج{ بود. 

رقد بلند خاطباشه؛ ولی، تیپش خیلی باحال بود. شلوار کتون که به خورد پنجاه سالشبهش می

بودنش خوب وایساده بود و یه بلوز بافتنی آبی چهارخونه با کتونی. خیلی حس سر زندگی 

 توش زیاد بود. 

کالسش یه کالس آزاد بود و از هرسن وسالی توی کالسش پیدا میشد؛ ولی بیشتر زیر سی 

 سال بودن. 

ان نشستیم ردیف یکی مونده به آخر، ردیف آخر مازیار و میالد و دو قلوها با رها و جان

نشستن. بغلشون هم چند تا پسر دیگه. میالد پشت من نشسته بود، امیر حافظ پشت رها، مازیار 

 ریخت! هم پشت جانان. امیرعلی هم بغل میالد نشسته بود و کرم می

غیاب کرد. بعد هم با یه بسم اهلل شروع  وقتی دانشجوها کالس رو پر کردن، شروع به حضور

 کرد حرف زدن و درس دادن. 

 کتابی نه زد،می حرف دوستانه که خصوص به …برعکس تصورم حرفاش برام جالب بود

 : وخشک

ها چیزی که باید بهش دقت کنید و یادتون باشه اینه که خود شناسی چیزی نیست که با بچه -

بگیره، برعکس یه تالش آگاهانه ست که اولش ممکنه به باال رفتن سن و خود به خودی شکل 

 تر میشه. نظر دشوار و سخت بیاد؛ اما، به مرور آسون

 مکثی کرد و هم زمان با پاک کردن تخته وایت برد ادامه داد: 

 هک اینجاست سؤال حاال …کنهدر نتیجه شما رو به زندگی زیباتر و حقیقی نزدیک می -

 ؟ . چی ینی اصالً خودشناسی

ها و هاتون آگاه بشین و قدرتها و محدودیتخودشناسی ینی از خصوصیات ذاتی، تحمل

 ها و آرزوهاتون رو بشناسین. ها، خواستهها، عالیق و ترسضعف
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 مکثی کرد و با یه نگاه به کالس گفت: 

 بگه؟  رو خودشناسی ابعاد از یکی تونهمی کسی …خب بگین ببینم -

 بحث شده بودم سریع دستم رو باال گرفتم. از اونجا که عاشق این م

 قبل از اینکه بخوام جواب بدم، میالد باخنده، با صدای نازک و آرومی گفت: 

 . بلده تهرانی خانوم …آقا اجازه آقا اجازه -

 و با چند نفر از کسایی که شنیدن زدن زیر خنده. 

 رو دردش پر نفس! شد خُنَک جیگرم …باحرص صندلیم رو هل دادم عقب که پاش له شد

 : گفت زیرلب و کرد خالی

 کنم. تالفی می -

 …یهو که صندلیم یو همزمان با پاش کوبید به پایه

افتادم که با گرفتن صندلی جلویی مانع صندلی خیلی محکم به جلو پرت شد و منم داشتم می

ا جیغ فتم تشدم. همزمان با گرفتن صندلی جلو، تا فیها خالدونم سوخت؛ ولی، لبم رو گاز گر

 نزنم. 

آقای رادمنش با آرامش اومد سمتمون، بلند شدم و سریع با پا صندلیم رو صاف کردم. با لبخند 

 بهم گفت: 

 شما دانشجوی جدیدی یا ترم اولی هستین؟  -

 ای کردم و گفتم: تک سرفه

 دانشجوی جدید هستم.  -

 سری تکون داد و خطاب به میالد گفت: 

 ای سر به سر یه خانوم باشخصیت گذاشتن یکم باالست؟ کنی سنت برفکر نمی -

 همه زدن زیر خنده. میالد با خنده گفت: 

 ! نذارم؟ من وقت اون زارین،می هابچه سر سربه سنتون این با شما …استاد -

کنه میالد رو از کردم االن شوت میباتعجب بهشون نگاه کردم. برعکس تصورم که فکر می
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 رو بهش گفت:  کالس بیرون، با خنده

 مگه سن من چشه؟ به این خوبیم من!  -

 بعد هم برای اینکه بحث کش پیدا نکنه گفت: 

 یکم تحمل کنین، بعد از اتمام کالس برین همدیگه رو خفه کنین.  -

 که تمرف میالد برای ریز یریز خندیدم، عجب استادی بود این رادمنش. برگشتم و یه چشم غره

  ی آرومش رو شنیدم:صدا

 خوایم بریم کافی شاپ، تو و رها هم بیاین. بعد از کالس می -

 برو بابایی گفتم و توجهم رو دادم به حرفای رادمنش و درس: 

 . باشه بحث یادامه به حواستون …خب بچه ها -

 گفتیم که خودشناسی ینی خصوصیات ذاتی خودتون رو بشناسین. 

 ابعاد خودشناسی رو بگین. حاالسؤالی که پرسیدم رو جواب بدید، یکی از 

دوباره دستم رو باالگرفتم. از بین سی نفر دانشجو، ده نفر دستاشون رو باال گرفتن. استاد 

 بالبخند بهم اشاره کرد تاجواب بدم: 

 . اشهب بدنمون شناخت تونهمی دیگش بعد و کنم فکر داره روانشناختی ییه بُعدش جنبه -

 تا نمودار گفت:  ماژیکش رو برداشت و باکشیدن چند

یات خصوص عالیق، درباره وقتی و داره روانشناختی یجنبه ابعادش از یکی …آفرین درسته -

تونین این بُعد از خودشناسی رو هم ذاتیتون و به طور کلی خودتون اطالعات داشته باشین، می

 درک کنین و خیلی راحت این درس رو هم پاس کنید. 

 رد و گفت: به نمودار روی تخته اشاره ک

بهتر  درک و حفظ برای تونیدمی. شد زده االن تا که بود حرفایی یاین نمودار خالصه -

 مطالب، اینا رو بنویسین، برای امروز کافیه فکر کنم. شروع کنین بنویسین. 

 یکی از دخترا باتعجب گفت: 

 استاد کال یک ساعتم نشده ها! هنوز وقت داریم.  -
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 لبخندی زد و گفت: 

 خوایم بحث آزاد کنیم و باهم آشنا بشیم یکم. مروز میا -

 های توی کالس نگاه کرد و گفت: یکم بعد به بچه

دانش  تا دو دیدمتون، دانشگاه توی یا کالسام سر و شناسممی حدودا رو همتون …خب -

 آموز جدید بینتون دیدم. خودتون رو معرفی کنید تا بحث آزاد رو شروع کنیم. 

 ای کرد و گفت: ا اشاره کرد. همه سرها برگشت سمت ما رها تک سرفهو به من و ره

  (…) رها جعفری پور هستم، ترم دوم از دانشگاه -

 من هم مثل رها گفتم: 

  (…) آوا تهرانی هستم، ترم دوم از دانشگاه -

 استاد رادمنش لبخندی زد و گفت: 

 ین. خب، امیدوارم توی دانشگاه ما بهترین نمرات رو کسب کن -

 میالد شیرین بازی در آورد و گفت: 

 کنم. استاد خودم بهشون کمک می -

 استاد دست به سینه تکیه داد به میزش و باخنده گفت: 

 اش مهم نیس. شما اذیتشون نکن، بقیه -

 مازیار باخنده گفت: 

ون رشاستاد میالد جان که کاری با خانوما نداره، فقط؛ چون باهم آشنا هستن، یکم سربه س -

 ذاره. می

 ای تو روحت مازیار، چرا لو داد توی کالس؟ 

 یکی از دخترا با تعجب رو به ما گفت: 

 آشنا هستین؟ کیه میالد میشی تو؟  -

 چه لحن بدی داشت، امیر علی به جای بقیه جوابش رو داد: 

 شما برو روی صحبت کردنت کار کن. بقیه کارا رو بسپر به بزرگترا.  -
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 ر خنده. رادمنش زد روی میز و بلند گفت: ها زدن زیبچه

 . هباش حواستون من کالس سر. نبود درست اصالً کردنت صحبت لحن امجد خانوم …بسه -

 خب آقا میالد بگو ببینم چه آشنایی با خانوم تهرانی داری؟ 

برگشتم سمتش و بهش نگاه کردم، فکر نکنم حرفی از خواستگاری بزنه، داشتم باچشمای 

 کردم که نگاش رو از من گرفت و گفت: لبخند شیطونش نگاه می ریزشده به

 …آوا خانوم دختر یکی از شرکا و دوستان پدرم هستن، که حدود چهار ماه پیش -

 با یکم مکث وتک خنده گفت: 

 حدود چهار ماه پیش برای اولین بار باهم آشنا شدیم.  -

 و یه نیشگون گرفتم که خفه شد. پوفی کردم که رها زد به شونم و ریز خندید، رون پاش ر

 استاد اوهومی کرد و خطاب به بقیه گفت: 

 . دارین دوست هرچی …خب، حاال بحث آزاد پیش بکشین -

جانان دستش رو باال گرفت و بعد از کسب اجازه از رادی جون )چه خودمونی و بانمکم من 

 آخه، حاال بخندین ضایه نشم( گفت: 

بت کنیم، کال دو جلسه کالس بیشتر نداریم از این درس، ترم استاد در مورد امتحانات صح -

 پیش هم دو جلسه آزاد گذاشتن واسمون، البته بیشتر بود فکر کنم؛ ولی، ازش امتحان گرفتین. 

 رادمنش بادقت به حرفای جانان گوش کرد، گیج شدم باحرفاش! ینی چی؟ 

 رادمنش سرش رو متفکرانه تکون داد و گفت: 

ی کسایی که رشتشون روانشناسیه، پنج جلسه کالسه؛ ولی، برای کسایی که در واقع برا -

 های دیگه هستن، یه جورایی کالس کمکی محسوب میشه. اینجا کیا رشتشون روانشاسیه؟ رشته

باتعجب دستم رو گرفتم باال، رها، جانان، امیرحافظ و چندنفر دیگه هم دستاشون رو گرفتن 

 باال. رادمنش ادامه داد: 

موم ت عمومیتون کالس جلسه دو اینکه بعداز باال، گرفتن رو دستشون که کسایی …بخ -

وقت به دانشجوها نمیگن و هرسال کلی به شد، سه تا کالس اضافه هم دارین که خب هیچ
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 خوریم. برای همین دیگه خودم هرسال به دانشجوها میگم. مشکل می

 بعد خطاب به جانان گفت: 

 هم دیگه یباشه، ترم پیش آخر کالس اعالم کردم که سه جلسه دخترم شما هم اگریادت -

 . دارین

 جانان متفکرانه گفت: 

 فکر کنم اون روز نبودم من استاد، چیزی یادم نیست؛ ولی، یادمه بازم باهاتون کالس داشتیم.  -

 : گفت باخنده و جانان یمازیار زد روی شونه

 شمابودی، فقط خواب بودی.  -

 ای رفت وهیچی نگفت. خنده، جانان چشم غرههمه زدن زیر 

 وقت کالس در مورد آزمون و امتحان واین حرفا گرفته شد. 

 یهو یکی از پسرا با صدای بلند گفت: 

 استاد خسته نباشید.  -

 رادمنش با لبخند گفت: 

 داشته تردف و کاغذ وقت، یه نکنین تنبلی. میدیم درس فقط بعد یجلسه از …خسته نباشید -

 ها رو بنویسین. اشین که جزوهب

 . شدن متفرق کالس یبعداز خداحافظی، همه

 ها گفت: رها کمکم کرد کیفم رو جمع کنم و بعد هم برش داشت. خطاب به بچه

 ریم خونه. خب دیگه ما هم کالسمون تموم شده، من و آوا می -

 ها خودش رو کشید جلو و گفت: امیرعلی سریع از روی صندلی

 خوایم بریم کافی شاپ دور هم یه قهوه بزنیم، تواین هوا میچسبه. ا میم …نرید -

 رها خواست حرفی بزنه که مازیار گفت: 

 . تنهاست هم جانان …بیاید -

من که تا اون لحظه ساکت بودم، خواستم سوزش دستم رو بهونه کنم و بپیچم بریم خونه؛ 
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تونستم به میالد بریزم، بریم کافی شاپ خورد که من زهرم رو نولی، یه حسی تو دلم وول می

 م: این حرفا، تعارفم نزد حتی، گفت بین میالد اینکه به توجه بدون بنابراین …شاید اکی شد

 یایم، رها زنگ بزن امیر بگو نیاد دنبالمون. اکی می -

 سرش رو تکون داد و به امیر زنگ زد. 

حافظ و امیرعلی هم سوار ماشین خودشون جانان، مازیار و میالد سوار ماشین میالد شدن. امیر

 شدن. من و رها موندیم کجا سوار شیم. 

 ماشین دوقلوها واسمون بوق زد و امیرعلی که پشت فرمون بود گفت: 

 ها. بیاید پیش ما بچه -

کرد. پشت چشمی نازک کردم و به کمک رها نشستیم میالد بایه لبخند کج بهم داشت نگاه می

  توی ماشین امیرعلی.

 •°•°•°•°•°•°•°• یک هفته بعد/ از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 در اتاق رو بستم. 

 نفس عمیقی کشیدم و روی تخت ولو شدم. 

 یه شرکت از کردن مجبورم و خونمون بودن کرده دعوت رو تهرانی یمامان و بابا خانواده

 . اینجا بیام راست

سمت رزشی طوسی عوض کردم، رفتم پایین و بهبلند شدم و لباسام رو با تیشرت و یه شلوار و

 آشپزخونه راه افتادم. با دیدن شیر قهوه روی میز ناخود آگاه حالم بد شد. 

 یاد کافی شاپ و اون سوسک توی قهوه افتادم. 

 مامان بالبخند گفت: 

 بشین پسرم، بخور داغه داغه.  -

 عصبی گفتم: 

 خورم. مرسی مامان نمی -

 فت: باتعجب و ناراحتی گ
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 ! حاال؟ شدی عصبی اینقدر چرا …اِوا -

 …ای کردم، مامان چه تقصیری داشت آخهتک سرفه

آوا کاری باهام کرده بود که توی این یه هفته سمت قهوه و شیر نسکافه نتونسته بودم برم. کال 

 داد. دیدم حس بدی بهم دست میمواد مایع می

 آروم پیشونی مامان رو بوسیدم وگفتم: 

 . افتادم چیزی یه یاد …ن قد و باالت برم من، ببخشیدقربو -

 سمت گاز رفت و به غذاهاش سر زد، همزمان گفت: لبخندی زد و هولم داد کنار، به

کنه. امروز جلوی خودت رو بگیر، جلوی آوا و عصبی بودن، روحیت رو هم خراب می -

 خانوادش عصبی نشی یه وقت آبرو ریزی شه. 

 گفتم: پوفی کردم و تو دلم 

 یاد بعد من بخندم؟ عامل عصبانیتم داره می -

 ولی در جواب مامان یه لبخند زدم وسرم رو تکون دادم. 

 مارال اومد توی آشپزخونه و باغیض یه خیار برداشت و گفت: 

 کنین دعوتشون هی هم شماها یاد،نمی خوشم خونوادش و نچسب یحاال من از این دختره -

 . اینجا

 انیت گفت: مامان با عصب

مارال از صبح همش غر زدی، یه حرکت ناشایست ازت ببینم تمام آزادی هات تمومه، بسه  -

هرچی آبروی خانوادمون رو بردی، رفتی از خودت مانکن ساختی؛ ولی اخالقت رو ول 

 کنم باهات وقتی میگم آزادیت تمومه. کردی، میدونی که شوخی نمی

 پشت چشمی نازک کرد و زیرلب گفت: 

 …بدرک -

 باچشمای گرد شده نگاش کردم، اومد بره که گوشش رو گرفتم، جیغ زد و گفت: 

 چی کار میکنی وحشی، ولم کن.  -
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 مامان انگار حرف مارال رو نشنیده بود؛ چون با تعجب گفت: 

 چی کار میکنی میالد.  -

 باعصبانیت گفتم: 

 باشیم. هیچی مامان جان! من و مارال قراره باهم صحبت جدی داشته  -

گوشش رو ول کردم و دستش رو کشیدم سمت اتاقمون توی طبقه دوم، دستش رو کشید که 

 تر گرفتم. محکم

 با جیغ گفت: 

 . کن ولم ندارم، حرفی وحشی توی با من …ولم کن -

کنم یا کال نگران نبود؛ دونست روی مارال دست بلند نمیپرتش کردم تو اتاقش، مامان یا می

 ومد. چون دنبالمون نی

 در اتاق رو بستم و قفل کردم، کلیدش رو گذاشتم توی جیبم. 

به دختری که مثال خواهرم بود و هست و زیر خروارها آرایش و پرتز دفن شده بود خیره 

 شدم، به چشمای لنز دارش نگاه کردم و باعصبانیت؛ ولی، آروم گفتم: 

رز برخورده؟ میگی بدرک؟ اونم کشتمت مارال. این چه طاگر مامان حرفت رو شنیده بود می -

 به مامان؟ آره؟! 

 آره رو داد زدم که یهو پرید، بابغض گفت: 

 اون دختره رو بیشتر از من دوست داره، همش از اون میگه.  -

با اینکه دل خوشی از آوا نداشتم؛ ولی، منطقیش این بود که آوا کاری به مارال نداشت پس االن 

 گرفتم. باید طرف آوا رو می

 رای همین با حرص گفتم: ب

دونم یادت رفته تو برگشتی جلوی همه بهش توهین کردی توی لواسون؟ من نبودم و نمی -

 وده. تر از این حرفا بمارال؛ ولی، وقتی بابا اینقدر از دستت شاکی بود، ینی قضیه خیلی مهم

 زد. کرد گریه کردن و حرف نمیزد زیر گریه، همیشه همین بود. شروع می
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 گریه کردنش مشکل نداشتم، با حرف نزدنش مشکل داشتم، بدون توجه بهش گفتم: با

 …خودت رو درست کن مارال، وگرنه دیگه این میالد نیستم که باهات حرف بزنم، این یک -

 سمتش برداشتم وگفتم: یه قدم به

ه ب خوشگلی و همه پسند شدی؟ باشه؛ ولی فکر نکن اگر از این خونه رفتم ینی ولت کردم -

 امون خدا، حواسم بهت هست. 

 رفت. این تهدید الزم بود، داشت کج می

نگران بودم پسرای ولگرد محل براش حرف در بیارن و یه بالیی سرش بیارن، همین طور 

 تونستم نادیده بگیرم. اخالقش خیلی بد شده بود. توهین کردن به مامان و بابا رو نمی

 اصالً خوب نبود.  کرد و ایناحساس غرور بیش از حد می

 بعد از اینکه در اتاق رو باز کردم، بدون توجه به گریه کردنش از اتاق زدم بیرون. 

باالخره شب شد و آوا و خانوادش اومدن. آوا یه مانتوی صورتی با شلوار سفید کتون تنش 

سفید  -صورتی یکرده بود، وقتی مانتوش رو در آورد، دیدم زیرش یه پیرهن مردونه

 ونه پوشیده بود، شال سفیدش رو هم آزادانه روی سرش انداخته بود. چهارخ

برعکس تصورم مارال خیلی به روی خودش نیاورد، این حرفم ینی یکم سرسنگین بود با همه؛ 

 ولی، با ادب سالم کرد. 

چشمای پف کردش رو با صد قلم آرایش هم نتونسته بود درست کنه و باز هم یکم قرمز و 

 همین که یکم ازم حساب برده بود خوب بود.  …، توجه نکردم بهشمتورم بود؛ اما

 خوبین؟  -

 نگاهی به آوا کردم، بااخم گفتم: 

 مثل اینکه شما بهتری!  -

 لبخند دندون نمایی زدو گفت: 

 صد البته! دیدم کال این هفته دانشگاه نیومدی نگران شدم.  -

 : گفتم دپوزخن با …شدم اول شخص، عجب! نگران هم میشه خانوم
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 . میشه بد حالم بینممی مایع مواد …نگران چی؟ شاهکارت؟ خوشحال باش -

 ریز خندید و آروم گفت: 

 کنی. یاری، یه سوسک بود دیگه، خوبه نخوردیش و این جوری میزود جوش می -

 ای زدم و گفتم: پوزخند دیگه

رد بد طوفانی شدی خانوم کنم. وامنتظر تالفی باش. بازی رو تو شروع کردی، من تموم می -

 خانوما. 

 خواست حرفی بزنه که با صدای باباش ساکت شد. 

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 : ماسید دهنم تو حرفم بابا صدای با که بدم فحشش اومدم بیشعور، یپسره

 آوا، مارال جان تنها نشسته، بیاین پیش هم بشینین.  -

 فتم: نفس عمیقی کشیدم و گ

تونه بیاد پیش ما بشینه؛ اما، یه گوشه بغ کرده، ناسالمتی من مهمونم باباجان، مارال عزیز می -

 و ایشون صاحب خونه. 

 لحنم آروم بود؛ ولی، بابا گارد گرفت و اومد حرفی بزنه که میالد با یه تک سرفه گفت: 

 گیرین. آقای تهرانی! اخالق مارال همینه. یخش دیر باز میشه، به دل ن -

 آقای صولتی رو به دخترش گفت: 

 مارال جان پاشو دخترم.  -

 سمتمون اومد وگفت: مارال با حرص بلند شد و به

 اخالقم خیلی هم خوبه. کنه، منمیالد اشتباه می -

ای باال سمت من دوخت. شونهبابا با تعجب یکم به مارال نگاه کرد و بعد چشماش رو به

 ها برگردوندم. رو به امیر که درحال لمبوندن بود گفتم: ت بچهسمانداختم وسرم رو به

 ها، بیا بشین پیش ما. دل بکن از اون میوه -

مارال نشست روی مبل روبه روی ما و امیر هم با بشقاب میوش نشست بغل من. میالد با 
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 خنده گفت: 

 میوه دوست داری، نه؟  -

 یکرد، با ناز وعشوهکه به ما هم تعارف میامیر سیبش رو از وسط دوبار چاقو زد و درحالی 

 : گفت داری خنده

 بینی چقدر هیکلم رو فرمه و پوستم شفاف! آره خیلی زیاد، نمی -

 خندید، مارال هم یه نیمچه لبخندی زد. زدم زیر خنده، میالد هم می

 هاز اون روزی که جلوی همه برگشت گفت لیاقتم لیس زدن کفشاشونه، کلی ازش بدم اومد

 ! ای عقده یدختره …بود

 پوفی کردم وسیبی که دستم بود رو سریع خوردم. 

 گرفتم. ای کاش حرفش رو جدی میکرد، منم بیخیال بودم، البتهمیالد بد نگاهم می

به دستم یه نگاه کلی انداختم، دستم خیلی بهتر شده بود و خدا رو شکر عفونت نکرد، فقط 

 . سوختمی یکم کرد،می لمسش کسی اگر …هنوز قرمز بود

 با صدا زدن مامان با اکراه بلند شدم، سینی چایی رو داد بهم و آروم گفت: 

 تو ببر تعارف کن، بلکه دخترشون خجالت بکشه.  -

 با حرص گفتم: 

 ریزه یهو خب! اون وقت آبرومون مثل اون دفعه میره. مامان می -

 زمه، بدو برو ببینم. نفس عمیق بکش! برای بستن دهن بعضیا این کار ال -

ریز خندیدم به این کارش. سینی رو بردم سمت آقای صولتی وبابا، بابا لبخندی زد و تشکر 

 کرد و آقای صولتی با خجالت ولبخند گفت: 

 دادی مارال تعارف کنه، شما مهمونی دخترم. می -

 لبخندی به این همه مهربونیش زدم وگفتم: 

 سرش گرم حرفای پسراست. مهم نیست آقای صولتی، مارال  -

 دونم چرا این دلیل چرت وپرت رو گفتم. آقای صولتی باهمون لبخندش گفت: خودم هم نمی
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 تونی عمو محمود صدام کنی. من اسمم محموده آواجان، می -

یه نیم نگاه به بابا انداختم که ببینم عکس العملش چیه، لبخندش ینی مشکلی نیس؛ ولی، من 

 سمت امیر، میالد و مارال راه افتادم. م، برای همین چشمی گفتم و بهکشیدم یکخجالت می

بعداز امیر و مارال به میالد تعارف کردم. با دیدن چایی دست از حرف زدن کشید و یهو قرمز 

 شد. ریز خندیدم وسینی رو بیشتر جلو بردم، باخنده گفتم: 

 بفرمایید، داغه و تازه.  -

 نی و فشار داد تا ازش دور شم، وآروم گفت: اش رو زد به سیانگشت اشاره

 برو اونور بچه.  -

 ناخودآگاه بلند زدم زیر خنده و گفتم: 

 مثل این که واقعاً زندگی برات تیره و تار شده.  -

 یهو بلند شد که امیر با تعجب گفت: 

 ها، چتونه؟ چی شده بچه -

 میالد با حرص و یکم عصبانیت به من اشاره کرد وگفت: 

 . ها بچه جلوی کردی کار چی شاپ کافی توی پیش یز خانوم بپرس، بگو هفتها -

 امیر ریز خندید وگفت: 

 آوا؟  بود میالد به مربوط سوسکا یقضیه -

 مظلوم سرم رو تکون دادم که صدای مارال خیلی ریز شنیده شد: 

 …چندش بازیات داره نمایان میشه، هرروز بیشتر از دیروز -

 گشتم سمتش که سریع بلند شد وگفت: با عصبانیت بر

 ها رو روی من نریزی، سابقت خرابه. چایی -

پوزخندی زدم و سینی چایی که سه تا لیوان چایی بیشتر توش نبود رو چسبوندم به قفسه 

 سینش که مجبور شد نگهش داره. باهمون پوزخند گفتم: 

دی؟ بیچاره مادرت که کنم، توچی که تکون به خودت نمیباز حداقل من یه کاری می -
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 همچین دختری داره. 

 خوشم اومد از جملم! درکمال آرامش و ادب حرصش رو در آوردم. 

 خواست حرفی بزنه که میالد سریع گفت: 

 مارال یادت نره چی گفتم بهت.  -

مارال هم پشت چشمی نازک کرد و رفت. خدایی خوشگل بودا؛ ولی، معلوم بود فقط عمل 

 م سر جام، امیر باخنده گفت: کرده، بیخیالش نشست

 مطمئنم یاخواهرت آوا رو میکشه، یا آوا خواهرت رو.  -

 میالد پوزخندی زد و گفت: 

 خواهرت فعالً بیخیال ما بشه، مارو نکشه، بعد هرکاری خواست بکنه!  -

 با اعتراض گفتم: 

رن ارن ریسه میبابا بقیه هم بودن خب، اونا دیدن، وقتی از دستشویی اومدی چرا نفهمیدی د -

 از خنده؟! 

 خودش رو کشید جلو و باصدای آروم؛ ولی، پرحرص گفت: 

 من پشت دستم رو داغ کردم دیگه باتو و اونا بیام کافی شاپ.  -

 خندیدم و مثل خودش آروم گفتم: 

 حرص نخور، کافی شاپ دانشگاه در خدمتیم.  -

 کرد گفت: ایفا می دیگه نتونست چیزی بگه، امیرکه تا اون لحظه نقش هویج رو

 . دیگه شده تموم بود اتفاقی یه …به نظرم یکم ریلکس باشین، آرام -

 میالد دستی به ته ریشش کشید و گفت: 

خورم یه آره تموم شد؛ ولی، من یک هفته ست سمت مواد مایع میرم حالم بد میشه، آب می -

 جوریم. 

 پوفی کردم و گفتم: 

 …ه اون هم تف کردی. سوسکه توی دهنت نرفت کهخوبه فقط یه قلپ خوردی، که تاز -
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 …بردی رو پسرا آبروی نیار در بازی مسخره اینقدر

 بعدم با حسرت به افق خیره شدم، یه آه نمایشی کشیدم و ادامه دادم: 

 و جون با …اگر بدونید با این دستای افلیجم، با چه مشقتی اون سوسک ناناز رو گرفته بودم -

 . خوردیشمی دل

 …صور میالد که پاهای سوسکه از دهنش زده بیرون زدم زیر خندهاز ت

 کرد. خندید یکم؛ ولی، میالد دست به سینه با اخم نگاهم میامیرهم می

 امیر خواست حرفی بزنه که میالد به حرف اومد: 

 امیر طرفداری نکن، خودش شروع کرده.  -

 هم دوباره مشغول خوردن شد. امیر باخنده دستاش رو به عنوان تسلیم گرفت باال و بعد 

 لبخندی به میالد زدم وگفتم: 

بیا بیرون از دانشگاه اکی باشیم، باالخره روی روابط خونوادگی نباید تاثیر بذاره. هربالیی  -

 خوای بیاری توی دانشگاه باشه. سرم می

 اون هم یه لبخند زد که قشنگ مرموز بودنش هویدا بود! سرش رو تکون داد وگفت: 

 . ندارم کاریت دانشگاه از بیرون …لهح -

با اومدن مارال ساکت شدیم. دیگه بحث به جای باحالی نرسید و از درس و دانشگاه و 

 دوستامون حرف زدیم. 

ای که درست کرده بودن، اومدیم خونه. اونشب هم تموم شد؛ ولی، ای بعداز شام خوشمزه

 هایی برام داره. دونستم میالد چه نقشهکاش می

•°•°•°•°•°•°•°• 

نداشت،  بهم کاریهیچ میالد روز دو اون توی و گذشتمی میالد یدو روز از مهمونی خونه

یه جورایی خیالم راحت شده بود که صلح کرده! من هم که سرم گرم درس شده بود و 

 بیخیالش شده بودم. 

 امروز اولین کالسمون با استاد کاظمیه که یه مرد بد اخالقه المصب. 

ان و دوقلوها کالسشون با ما فرق داشت؛ ولی، از شانس گلم میالد و دوستش مازیار با ما جان



 انآرامش بعد از طوف 

124 Deli28 
 

 بودن. 

طبق عادت نشستیم ته کالس، میالد و مازیار هم با چند تا دختر و پسر جلوتر از ما نشسته 

 خندیدن. گفتن و میبودن و می

ون )!( قرار بود امتحان لومد کاظمی جخوندم وخیلی خوابم میدیشب تاصبح داشتم درس می

کرده بود هرکسی این جلسه غیبت کنه از وسط به صورت اریب جرش میده و  کیدٔ  بگیره و تا

 ذاره دیگه سر کالسش حضور پیدا کنه. نمی

 خالصه که صبح با کلی کرم پودر زیر چمشای گود شدم رو درست کردم و اومدم دانشگاه. 

که یهو با ریخته شدن آب سرد تو صورتم از جام  زدمتوی همین فکرا بودم و نشسته چرت می

پریدم! مقنعه و جلوی مانتوم و یکم از شلوارم خیس آب بود، باحرص به باعث و بانیش نگاه 

 : زدم داد …کرده کارو این قصد از بود معلوم …کردم

 چرا این کارو کردی لعنتی؟  -

 میالد هم با خنده گفت:  …خندیدنمی کالس هایبچه یهمه

 زا خواب االن …کردم اون سوسکه رو، بعد هم بد نشد کهباالخره باید یه جوری تالفی می -

 . پرید سرت

 و بلندتر زد زیر خنده. 

 رها باعصبانیت گفت: 

خوای چیکار کنی؟ پ میدونی که آوا زود این چه کاری بود آخه؟ خب االن سرما بخوره می -

 مریض میشه. 

 اد و ریلکس گفت: میالد به میز پشت سرش تکیه د

 االن …ما قرار گذاشتیم بیرون از دانشگاه کاری به هم نداشته باشیم ومن پای قولم وایسادم -

زودتر برو لباسات رو خشک  هم حاال. نیست مهم میشه چی بیرونش اینکه دانشگاهیم، توی

 دونی که غیبت بزنه برات خیلی بد میشه. کن تا استاد نیومده. می

و بدم؛ ولی، اینقدر سردم شده بود که بیخیال شدم، رها خواست باهام بیاد خواستم جوابش ر
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 که زی لب گفتم بمونه. 

سریع رفتم تا آب لباسام رو بگیرم و بیام کالس تا کاظمی نیومده؛ ولی، ای کاش قلم پام خورد 

 رفتم! میشد و نمی

 رفتم سمت دستشویی دخترا که توی محوطه بود. 

 چلوندمش. ر مانتوم تنم بود، مانتوم هم دستم بود و داشتم میتاپ جذب مشکی رنگی زی

 ! خب بود بودن لخت از بهتر …مطمئن بودم چروک میشه؛ ولی، مهم نبود

دادم که با شنیدن صدای پا، سریع رفتم توی یکی از داشتم تندتند مانتوم رو تکون می

 ها ودرش رو بستم. دستشویی

 دید ممکن بود واسم حرف در بیاد. خیلی تیپم ضایه بود، اگر کسی می

با صدای بسته شدن در اومدم بیرون و سریع لباسام رو تنم کردم که بیشتر لرز کردم! باید به 

رها بگم سوییشرتم رو از توی کیفم بیاره. اومدم دستم رو بکنم تو جیب شلوارم که یهو یادم 

 خر رو به آینه کردم، اکی بودم. افتاد اصالً گوشیم رو باخودم نیاوردم. پوفی کردم و نگاه آ

 سمت در خروجی سرویس بهداشتی؛ اما، هرچی دستگیرش رو کشیدم پایین باز نشد! رفتم به

سمت خودم کشیدمش بلکه باز شه؛ ولی، قفل با تعجب دو دستی کشیدمش پایین و محکم به

 بود. زیر لب تند تند با حرص گفتم: 

 اظمی رو کجای دلم بذارم. وای در رو قفل کردن، وای وای وای ک -

عصبی دور خودم پیچیدم، سرم رو گرفتم و باحرص لگدی به در چوبی زدم. مطمئن بودم این 

یاد، وای کی بود که اومد پس! ینی نفهمید من اینجام؟ اصالً کس این طرف نمیساعت هیچ

 چرا باید در رو قفل کنه، حاال چی کار کنم؟! 

فهمن زدم تا بکوبیدم و داد میتر، با مشت میدر زدم، محکم گوشیم هم که پیشم نیست. باز هم

 من اینجام؛ ولی، فایده نداشت. 

 : کردم ناله دلم تو و دیوار یشنید، نشستم روی صندلی گوشهکس نمیهیچ

 حاال؟  کنم کارش چی! جونم خدا وای سرکالسش، برم ذارهنمی دیگه کاظمی …خدایا -
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خصوص که یه الیه از پوستم کنده شده بود و حاال از سرما سوخت، به از سرما دستام می

 قرمزِقرمز شده بود. 

 باشه؟  کرده کارو این اون نکنه …یه لحظه فکرم رفت سمت میالد، نکنه

 . بمونم زنده باید خودم اول البته …کشمشاگرکار اون باشه، می

دم دم و دوباره شروع کر. سریع بلند ششدممی مریض زود و بود ضعیف خیلی بدنم یمن بنیه

 به در زدن و داد زدن: 

 کس نیست؟ یکی در رو باز کنه، کمک کنین، یکی بیاد اینجا. لعنتی هیچ -

اومد وحاال که سردم شده بود، کس نبود، دوباره نشستم روی صندلی، خیلی خوابم میهیچ

 خیلی بیشتر خوابم گرفته بود. 

 د به دیوار پشت سرم و خوابم رفت. نفهمیدم چی شد که نشسته سرم رو تکیه دا

 با صدای در از جا پریدم، بدنم خشک شده بود. 

 با درد از جا بلند شدم و رفتم سمت در دستشویی، به در چوبی ضربه زدم و گفتم: 

 کی اونجاست؟ در اینجا قفل شده کمک.  -

 صدای رها اومد: 

 ؟ اعته اون توییس تو؟ یه کنیمی غلطی چه اونجا آوا …آوا -

 با حرص گفتم: 

 االغ نر، خب در قفله! یکی در رو قفل کرده.  -

 دست به سینه شدم و با لرز گفتم: 

 میرم از سرما، خوابم هم رفته بود کال. رها دارم می -

 خوری که، وایسا برم کمک بیارم. االن سرما می -

ر پشت بندش یه ربع گذشت که صداش اومد دوباره، دوتا تقه به در خورد و صدای مازیا

 اومد: 

 آوا خانوم، مازیارم.  -
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 دماغم رو کشیدم باال و گفتم: 

 سالم، توروخدا در رو باز کنین، سردمه.  -

 صدای میالد بیشرف اومد که با خنده گفت: 

 ! نشده؟ خفه …عجب جایی هم گیر کرده، دستشویی آخه -

 صدای خندش اومد و بعدش صدای رها رو شنیدم که باعصبانیت گفت: 

خوای تقصیر تو بود میالد، تو لباسش رو خیس کردی، االن استاد کاظمی انداختش تو می -

 جبران کنی؟ 

 پس من رو انداخت! صدای عصبی مازیار رو شنیدم که بلند گفت: 

 بس کنین دیگه! کلیدش کجاست حاال؟ چه جوری قفل کردن اصالً؟  -

استخونم تیر کشید و ناخود آگاه جیغ  دستام رو به هم کشیدم تا گرم شم؛ ولی، یهو تا مغز

 بلندی از درد کشیدم. 

ا هبا بهت و بغض به دستام نگاه کردم، زخمای کف دستم از سرما تِرَک خورده بود و از زخم

 اومد. داشت خون می

خاطر برخورد هوا با زخمم، سوزشش بیشتر شده بود. باصدای داد و بیداد از بیرون یکم از به

 زد: رها داد میبهت در اومدم، 

 …آوا بده، جواب باخودت؟ گوسفند کردی کار شدی؟ چی چی خر آوای …آوا -

بیشرف با باغ وحش یکیم کرد. خواستم جواب بدم که یهو در با صدای بدی باز شد و من هم 

 …که پشت در بودم، شوت شدم توی دیوار

ردی مگه؟ خب یه ؛ امازون فرار کاز کرد، باز رو در جوری این بود کی …بر پدرت خب

 ندایی بده، میالد با بهت گفت: 

 کوش، کجا رفت.  -

 با حرص و درد گفتم: 

 اینجام.  -
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 مازیار در رو تا نیمه بست و با تعجب گفت: 

 کنی؟ چرا اینجا نشستی، پشت در چی کار می -

 آروم بلند شدم و گفتم: 

 …پشت در وایساده بودم که در -

 ه یهو بین دخترا شد ساکت شدم. ای کباصدای جیغ رها و همهمه

 …میالد اومد جلو و دستام رو سفت گرفت توی دستش

 باعصبانیت زیرلب چیزی گفت که نشنیدم، به چشمام نگاه کرد و آروم؛ ولی، عصبی گفت: 

 چی کار کردی با دستات؟  -

 هچکید و مانتوی شیری رنگم و زمین خونی شدانگار رگم رو زده بودم که از دستم خون می

 بود. 

 رها محکم دستام رو از دست میالد کشید بیرون و با عصبانیت گفت: 

 زارم حسابت رو امیر برسه، بیا بریم آوا. می -

سمت بیرون، با خوردن باد سرد بهم بیشتر لرزیدم. رها که فهمید سریع بعد هم کشیدم به

، افتاد روی شونه هام سوییشرتش رو درآورد که بده بهم؛ ولی، قبل از اون یه کت خیلی بزرگ

نگه  هامبا تعجب برگشتم سمت راستم رو نگاه کردم که دیدم میالد با اخم کت رو روی شونه

 داشته. 

یه حس قوی نسبت به اینکه کارِ خودش بود داشتم؛ چون یه جورایی قیافش پشیمون ونگران 

 زد. می

 و کالفه گفت:  حوصلهتر و بیرها با عصبانیت خواست حرفی بزنه که میالد سریع

برمش دستش رو پانسمان خوام جبران کنم، میاالن وقت دعوا نیست، آوا سردشه، من هم می -

 کنه، برو کوله پشتیش رو بیار لطفاً. کنه وگرنه عفونت می

 کرد گفت: مازیار در حالی که بااخم بهمون نگاه می

  گردین دانشگاه؟های اکیپ میگم چی شده، بر میمن برای بچه -
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 زودتر از میالد گفتم: 

یام. باید کاظمی رو راضی کنم برمی گردیم، تا قبل از اینکه کالس بعدیم شروع شه می -

 نندازتم. 

 میالد آروم گفت: 

 کاظمی بامن، بیا بریم -

•°•°•°•°•°•°•°• 

 رها نایلون داروهام رو داد دستم و زیر گوشم گفت: 

ول برداشتم داروهات رو خریدم که میالد نیاد همون جور که خواستی از توی کیف پولت پ -

 . بود اون تقصیر …حساب کنه؛ ولی، حقش بود

 رها بیخیال، پاشو بریم دانشگاه دیر میشه.  -

دوباره دستام باندپیچی شده بود، هعی خدا! ایندفعه انگشتام باند پیچی نشده بود، باز خوبه 

 تونم کارام رو خودم بکنم، آروم به رها گفتم: می

 به امیر حرفی از امروز نزن رها، بفهمم حرفی بهش زدی من میدونم و تو.  -

 با دل خوری نگام کرد و گفت: 

 خاطر خودت میگم بهش؛ ولی؛ چون دوست نداری باشه. من به -

 لبخندی بهش زدم و راه افتادم. 

 زور جلوی در نگه داشته بودم، با دیدنمون اومد جلو وگفت: میالد رو به

 د؟ چی ش -

 رها باتندی گفت: 

 خواستی چی بشه؟ هیچی، می -

 میالد برو بابایی گفت و کالفه به من گفت: 

 جواب منو بده.  -

 رها دوباره خواست حرف بزنه که آروم زدم به پهلوش، ساکت شد. پوفی کردم و گفتم: 

طول  ریشتب یکم شدن، ترعمیق زخما …گفت فعالً باید پانسمان نگهش دارم تا درست شه -
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 کشه. میشه زودتر راه بیفتیم؟ دیر شد. می

 سرش رو تکون داد و نشست پشت فرمون، من و رها هم عقب نشستیم. 

رها با اصرار باهامون اومده بود و یه جورایی کلی حرص میالد و درآورد، وقتی رسیدیم به 

نثی و، خیلی خسمت ساختمون اصلی راه افتادیم. دوقدم که رفتیم جلکمک رها پیاده شدم و به

 برگشتم سمت میالد وگفتم: 

 مرسی که رسوندیمون بیمارستان.  -

 ای گفت: با فک منقبض شده

خواستم این جوری شه، خواستم وسط کالس بیام در رو باز کنم؛ ولی، کاظمی نذاشت نمی -

 خوام برم بیرون. تونستم بگم واسه چی میبیام بیرون. نمی

 رها بابهت گفت: 

 بودی؟  کرده قفل رو در تو ینی …ینی -

عجیب این شرمندگیش به دلم نشسته بود، ته دلم قند آب شد؛ اما، به روی خودم نیاوردم. فقط 

 های ناگهانیِ رها گفتم: یه لبخند کوچیک زدم، قبل از عکس العمل

 بخشمت، فعالً. حدس زدم، با خودم عهد کردم اگر مطمئن شدم بکشمت؛ ولی، حاال می -

سمت ه به دهن باز موندش، دست رها که اونم پراز تعجب بود رو کشیدم بهبدون توج

اند دستم ب که خودم …دستشویی، با غرغر خون روی مانتوم رو پاک کرد، ینی کم رنگش کرد

 سمت ساختمون رفتیم. پیچی بود، رها کمک کرد. بعدش به

 رو به رو شدیم.  رفتیم سمت کالسمون که وسط راه با امیرعلی وامیر حافظداشتیم می

 با دیدنمون سریع اومدن سمتمون. امیرعلی با نگرانی گفت: 

 چی شده آوا؟ زنده ای؟  -

 خندیدم و گفتم: 

 نترس زندم، من صد تا جون دارم بابا.  -

 خندیدیم که یهو امیرحافظ انگار چیزی یادش افتاده باشه گفت: داشتیم می
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السش تموم شده بود با مازیار نیم ساعت جانان گفت بهت بگم باهاش تماس بگیری، ک -

 پیش رفتن. از دفتر مدیریت هم خواستنت، فکر کنم استاد کاظمی انداختت. 

 بیخود کرده، آوا بیا بریم حلش کنم.  -

 باحرص میالد که بزنه حرفی خواست رها. بود میالد …با تعجب به پشت سرم نگاه کردم

 : توپید بهش

 کنم. چیزی بهت نگفتم، حواست باشه من همیشه سکوت نمی امروز خیلی تیکه بارم کردی -

 : گفت و کمرش به زد رو دستاش …وقتیاره هیچرها هم که کم نمی

 خوای چی کار کنی؟ هان؟! مثال می -

 کردن، وای از دست اینا! وسط راه رو وایساده بودن و بحث می

 باصدای استاد کاظمی همه ساکت شدن. 

 هرانی، کالس مارو قابل ندونستین بیاین؟ به به! خانوم آوا ت -

 …ای وای استاد به خدا-

 میالد پرید وسط حرفم و گفت: 

 ببریم رو تهرانی خانوم من یخاطر شوخی بچگانهاستاد تقصیر منه، مجبور شدیم به -

 . بیمارستان

 بعد هم به دستام اشاره کرد. 

 ده به دستام نگاه کرد وگفت: سمت باالو چشمای گرد شکاظمی با ابروهای پریده به

 ینی چی؟  -

 این بار خودم جواب دادم: 

خاطر سرما توی سرویس بهداشتی داخل حیاط زندانیم کردن، بعد دستام زخم بود، به -

 خونریزی کرد. 

 آرومی کرد و روبه میالد گفت: « آهان»

 شوخی بچگانه، آره؟  -
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 میالد خندید. کلش رو خاروند وگفت: 

 انی بخشیدن، شما به رومون نیارین دیگه. خانوم تهر -

کاظمی اومد جلو و زد پس گردن میالد، من و رها همزمان هین کشیدم؛ ولی، میالد با خنده 

 سرش رو با دستش مالید، کاظمی بانیشخند گفت: 

 خیر سرت سال آخرته، بیست وشش سالته، بزرگ شدی دیگه.  -

 مگه ما دل نداریم استاد؟  -

 تکون داد و رو به من گفت:  سفٔ  معنای تاکاظمی سری به 

 تونی؟ یام ازت امتحان بگیرم. میساعت دیگه آخر کالس بمون می -

 سریع سرمو تکون دادم وگفتم: 

 ندازین؟ ینی نمی -

 لبخند جدی زد و گفت: 

 بستگی به جواب آزمونت داره، پس کالس دیگت تموم شد از کالس نیا بیرون.  -

 لی ازمون دور شد. بعد هم بایه خدافظ ک

 ! شکر خدارو …کلی ذوق کردم

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 

 عالی بود، خیلی سؤاالش راحت بود.  -

 خب خداروشکر، خانوما اکی هستین پنجشنبه بیاین مهمونی؟ تولد من و امیرحافظه.  -

 با ذوق گفتم: 

 شین بیست وشیش ساله؟ وای، ینی می -

 همزمان با هم گفتن بله! 

 یام، به صرف شیرینی وشامه دیگه؟ ع، آره که میاوهو -

 همه خندیدن با این حرفم. امیر حافظ آروم گفت: 

 فقط مهمونیش مختلطه، ساعت هفت تا ده شب، مشکلی که ندارین؟  -

 رها دقیقا سؤال من رو پرسید: 
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 تونیم کسی رو با خودمون بیاریم؟ می -

 امیرعلی خندید وگفت: 

های دانشگاه هم هستن و زیار وجانان هم دعوتن. یه سری دیگه از بچهصدالبته، میالد، ما -

 فامیالی درجه یک. پس پنجشنبه ساعت هفت، اکیه؟ 

 گیرم. یام واستون تولد میمن که چهار پایتونم، با این دستای ناقصم می -

 رها باخنده گفت: 

 بینیمت حاال. می -

اتوبوس رفتیم؛ چون امیر خسته بود و حال نداشت سمت خونه راه افتادیم. با بعد از خدافظی به

 تا دانشگاه بیاد دنبالم، داداشمون خیلی من رو دوست داره! 

 وقتی رفتم خونه، در ابتدا مامان کلی نگران شد وقتی که دید دستم و مانتوم خونیه. 

ی اتاقم، وکلی هم دعوام کرد که چرا با این مانتو دانشگاه موندم، بعدش که بیخیالم شد، رفتم ت

 نایلون کشیدم روی پانسمانم و یه راست رفتم حموم. 

 همش فکرم درگیر آخر هفته بود. 

 خواد به امیر بگه بیاد! رها گفته بود می

خیلی ریز اشاره کرده بود که باهم دوستن و من هم قضیه رو فهمیده بودم؛ ولی، اصالً به روی 

 رفتاراشون. آوردیم. حاال توی جشن معلوم میشه خودمون نمی

 روی خوابیدم هم بعد …کردم، با کلی سختی پوشیدملباسام رو همین جوری که فکر می

 . رفت خوابم …هفته آخر به فکر با و تخت

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 

م رو اومد و هیکلتوی آینه به خودم نگاه کردم، لباس مشکی رنگم به پوست سفیدم خیلی می

بدون آستین  و داشت تنگی یرح لباس جوری بود که یقهداد. طتر نشون میهم خوش فرم

. پارچه از ساتنِ مشکی داشت کلوش دامن زانو باالی وجب یه تا کمر از و تنگ تاکمر …بود

 کرد! و حریر بود و همین قشنگ ترش می

 چون مهمونی مختلط و لباسم هم کوتاه بود، جوراب شلواری مشکی رنگی پام کرده بودم. 
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 ن این لباس، مخ امیر رو خوردم. سر پیدا کرد

 . (/ست کیف و کفشم هم خیلی قشنگ بود، مشکی و برق برقی )منظورش درخشانه: 

کرد، بهتر شده بود از اول هفته؛ ولی، برای خالصه کلی ذوق داشتم، فقط دستم خیلی اذیتم می

  امشب نبستمش، زشت بود خب! تازه آرایش کردن هم با دست بسته سخت بود و هست.

به صورتم نگاهی کردم تا از اکی بودنش مطمئن بشم آرایشم دودی مالیم بود که خیلی ناز 

لباسم  آوردم امیرشده بودم، کت کوتاهم رو تا کردم و گذاشتم توی کیفم تا اونجا تنم کنم، نمی

 داد. رو جر می

رم شال س های امیر، سریع مانتو خفاشی مشکیم رو تنم کردم و بااحتیاطباصدای آوا گفتن

که امیر  کردمکردم، کفشام و کیفم رو گرفتم دستم و رفتم جلوی در. داشتم کفشام رو پام می

 اومد، مامان بالبخند گفت: 

 حواست به خودت باشه آوا، خوش بگذره.  -

بوسش کردم و بعد از خدافظی رفتیم بیرون، سوار ماشین امیر شدیم و راه افتادیم. نشستن 

 یر هم همان. همانا و نصیحتای ام

 . رفتیم امیرعلی و امیرحافظ یسمت خونهاول رفتیم دنبال رها، بعد به

•°•°•°•°•°•°•°•°• 

 کردیم، رها با وسواس گفت: توی اتاق رختکن بودیم و داشتیم لباسامون رو مرتب می

 من اکیم آوا؟ مشکلی نداره لباسم؟  -

ود، شنگ توی تنش نشسته بق خیلی که بود تنش رنگی قرمز پیرهن …به لباسش نگاه کردم

تر یقش باز نبود خیلی؛ ولی، بلندیش تا باالی زانوش بود و باساپورت مشکی خیلی جذاب

کشید، داد. آستین سه رب و تنگ لباسش، ظریف بودن دستاش رو خیلی به رخ مینشونش می

 موهاش رو هم دورش ریخته بود. 

 رده بودم. من هم موهام رو لخت کرده بودم و دورم پخش ک

. سمت سالن اصلی رفتیمبعد از مطمئن شدن از تیپ و قیافمون، کادوهامون رو برداشتیم و به

 خونشون خیلی بزرگ بود واقعاً! 
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سمتمون اومدن، میالد با صدای آهنگ هم خیلی بلند بود، از دور امیر و میالد رو دیدیم که به

 لبخند گفت: 

 . خانوما شدین خوشگل چه …به به -

د هم یه نگاه متعجب وشگفت زده به من انداخت. تشکر خجالت زده و آرومی کردم، با اون بع

 کفشای ده سانتی ایستادن طاقت فرسا بود، آروم رو به امیر گفتم: 

 دوقلوها کجان؟  -

 به یه سمتی اشاره کرد وگفت: 

 اوناهاشن، بیا بریم سالم کنیم و کادوها رو بدیم.  -

 سمتشون رفتیم. راه امیر و رها بهسرم رو تکون دادم و هم

ای زد که حواسش جمع ماشد. بهشون که امیرحافظ با دیدنمون به پهلوی امیرعلی ضربه

 رسیدیم امیرعلی بالبخند اومد جلو و بعد از دست دادن و رو بوسی گفت: 

 ! کردین رنجه قدم …خیلی خوشحال شدیم اومدین -

 امیرحافظ هم باخنده گفت: 

 ن بچه ها. خوشگل شدی -

 رها به دخترای دیگه اشاره کرد و باحرص گفت: 

 واال اینا دومتر لباس هم تنشون نکردن، حس کردم محجبشون ماییم.  -

 زدیم زیر خنده هممون، لحنش خیلی خنده دار بود. 

 سمتشون گرفتم و بالبخند گفتم: کادوها رو به

 هم کنار بیاین خودتون. های مختلف. بادیگه ناباقله، یه چیزه؛ ولی، در رنگ -

 میالد باخنده گفت: 

 . ناباقل …آوا جان، ناقابله -

و همشون زدن زیر خنده، فکرم درگیر جان آخراسمم شد که از زبون میالد شنیدم؛ ولی، به رو 

 : گفتم آویزون ینیاوردم و بالب و لوچه



 انآرامش بعد از طوف 

136 Deli28 
 

 خب حاال همون.  -

ا امیر یکم این پا و اون پا کرد و به ره بعد از یکم خوش وبش کردن، رفتیم نشستیم یه گوشه.

 عالمت داد بلند شه، ریز خندیدم و گفتم: 

 خواین برین برقصین، پاشو رها. خواد نامحسوس رفتار کنی، فهمیدم مینمی -

امیر یه لبخند دندون نما زد و رفتن. ده دقیقه بعد از اینکه اون دوتا رفتن، میالد آروم نشست 

حظه یکی از پیش خدمتا اومد جلو و بالبخند سینی رو تعارف کرد، از صندلی بغل من. همون ل

 …بوی الکلی که زیر بینیم پیچید فهمیدم مشروبه، با این حال محض خنده یه گیالس برداشتم

 مشروب.  به چه رو من آخه واال

 یهو میالد خم شد و زیر گوشم با عصبانیت گفت: 

 …نخورش -

 …رد شده یهو برگشتم سمتش کهیاخدا! چی رو نخورم؟ باچمشای گ

 لبامون روی هم قرار گرفت. 

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 فاصله ازش آرومی همون به و بوسیدم نرم رو لباش خواستن، حس …حس عجیبی بود

یره تر شده بود، بهم خآبی درشت -گرفتم. آروم چشماش رو باز کرد. با چشماش که با لنز سبز

 شد. 

یهو بلند شد، من هم همراهش بلند شدم، خواست ازم دور شه که دستش رو آروم کشیدم. 

 : گفتم آروم …سربه زیر برگشت سمتم، گیج بودم

 ببخشید.  -

خواستم؟  عذر چرا آخه بود درگیر مغزم. رفت و کشید رو دستش خواستم، معذرت …همین

 ! احمقانه قدر چه

هو یه دستمال اومد جلوی لبم. یه لحظه ترسیدم؛ ولی، با رفتم که یداشتم با خودم کلنجار می

 دیدن مازیار خیالم راحت شد، آروم زیر گوشم گفت: 
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 لبت رژی شده.  -

 …باچمشای گرد شده سریع پاکش کردم، اگر امیر بفهمه

 کرد. وقتی مطمئن شدم لبام اکیه به مازیار نگاه کردم، اون هم باچشمای ریز شده نگاهم می

 ای کرد و با لبخند گفت: تک سرفه

 دیدیم چی شد، جانان رفت دنبالش.  -

 پوفی کردم وگفتم: 

 یه جورایی ناخواسته بود.  -

 مطمئنی؟  -

کنم. دستی به موهام زد، یعنی مطمئنه من اشتباه میوقتی با این لحن مصمم وجدی حرف می

 کشیدم و کرواتم رو شل کردم. آروم گفتم: 

 عدش کشش داشتم، بعدش خودم خواستم. اولش ناخواسته بود، ب -

 زد روی شونم، بلند شد و من رو هم بلند کرد. 

اومدن سمت ما. سؤالی نگاهش کردم که به یه گوشه از سالن اشاره کرد. جانان و آوا داشتن می

 برای یه لحظه آوا چشماش افتاد به چشمام، هل شدنش به وضوح مشخص بود. 

 ودآگاه خندم گرفت دختر خجالتی و لجباز. سریع مسیرش رو عوض کرد که ناخ

 امیر و رها از پیست رقص خارج شدن، با رسیدن به ما امیر با تعجب و یکم نگران گفت: 

 آوا کجاست، مگه اینجا نبود؟  -

 مازیار سریع گفت: 

 …پیش جانانه، همین دور و بران. نگران نباش -

 برم؟ بعد به من اشاره کرد که بلند شم. تعجب کردم! ینی 

 …یهو جلوی همه زد پس کلم

 با اعتراض گفتم: 

 زنی؟ چته، چرا می -
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 ها کرد وگفت: ای به بچهخنده

 یایم ما. این یکم خنگ شده امروز، یه دقیقه مرخص شیم از حضورتون. االن می -

 سمت اتاقا. بعد هم دستم رو کشید به

 وقتی رسیدیم دستم رو ول کرد و گفت: 

کشه و شاید هم از دستت عصبانی باشه. به صد در صد االن خجالت می برو دنبال آوا، -

 خصوص که فکر کنم اولین بوسش بوده. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

  .هرحال به بود بوسم اولین خب بودم، شده احساساتی هم شاید …دونمعصبی بودم؟! نمی

 جانان لبخندی زد وگفت: 

 خوبی؟  -

 دم؟ نه خوب بو

 خودم رو باد زدم و عصبی و کالفه گفتم: 

 گرممه.  -

 ریز خندید و بلند شد، بعد از یه دقیقه بایه لیوان آب برگشت. 

 سریع خوردمش، جیگرم خنک شد. بالبخند تشکر کردم و آروم گفتم: 

 دیدی چی شد، آره؟  -

 خندید وگفت: 

 باورم نمیشه بوست کرده!  -

 ناله وار گفتم: 

 رت، معنی خاصی داشت؟ به نظ -

 مهمه؟  -

 با شنیدن صداش از جا پریدم، وای خدا چندتا شوک توی یه روز. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 زدیم. کدوم حرف نمیسردم شده بود، توی باغ ایستاده بودیم و هیچ
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 خوای چیزی بگی؟ نمی -

 آروم گفت: 

 ! همین …کشش ندیم، اون فقط یه بوسه بود -

م، اولین بوسم رو ازم دزدید و میگه همین؟ واقعاً تا این حد براش بهت زده نگاهش کرد

 اهمیتم!؟ بی

خورد، حس یه جنسی که دست خورده بغض داشتم، حس اضافی بودن داشت مخم رو می

 شده و انداختنش یه گوشه. 

 /یارم: دونستم دارم عنِ قضیه رو در میالبته خودم هم می

 ولی خب، حس بدیه واقعاً! 

حرفی راه افتادم سمت در ورودی، صدام زد؛ اما، جوابش رو ندادم لک زدم و بدون هیچآروم پ

 و به راهم ادامه دادم. 

دیگه کاریش ندارم، حدودا شش ماهه شناختمش و االن تازه فهمیدم چقدر مغرور، از خود 

 راضی و نامرده! 

 رهبهت یا محلیبی …کشه سرش؛ ولی، نهمطمئنم اگر امیر ماجرا رو بفهمه، خشتکش رو می

 ! همشونه از بهتر کردن محل سگ بگم

 حداقل غرور وشخصیتم حفظ میشه. 

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا / یک هفته بعد •°•°•°•°•°•°•°•

 پوفی کردم و گفتم: 

آرش  زندان، به کشید کارت کشیدی پیش رو بحث این که آخری یبس کن آرش، دفعه -

 عوضی؟  فهمیدی …کشمتدوستام بخوره، خودم میدستت به امیر یا هرکدوم از 

 تکیه زمی روی دستام به و بودم وایساده …زدمآخر حرفم رو کالفه جیغ کشیدم، نفس نفس می

 . بودم کردم

 کردن. همه توی کافی شاپ داشتن مارو نگاه می
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 اومده؟  پیش مشکلی …خانوم -

 آرش زل زدم و غریدم:  بدون توجه به آقایی که این رو پرسید، توی چشمای وحشی

 . کنممی اخطار باره آخرین …پاتو از زندگی من، خونوادم و دوستام بکش بیرون -

 دست به سینه و ریلکس تکیه زد به صندلیش و با پوزخند گفت: 

 ای واسه این حرفا. بچه -

 یه قدم ازش فاصله گرفتم، یه تف جلوی پاش انداختم وگفتم: 

 بود که حرف زدیم و همدیگه رو دیدیم. ارزش نداری، بار آخری  -

 کیفم رو برداشتم و از کافی شاپ زدم بیرون. 

 واقعاً آبرو ریزی شد، همه دیدن وشنیدن؛ ولی، مهم نیست. 

کرد رها، میالد که البته مردم! رسما داشت همه رو تهدید میاسترس داشتم، در واقع داشتم می

کالفه فوت کردم. به  رو نفسم امیر، خصوص به …اون بدرک، جانان و همین طور خانوادم

 …کردمسرعت سوار ماشین شدم، باید با یکی صحبت می

•°•°•°•°•°•°•°• 

رها دارم دیوونه میشم، همه رو تهدید کرده. اگر امیر یا بابا بفهمن باهاش مالقات داشتم  -

 کنن. خفم می

 دستم رو گرفت و با اطمینان گفت: 

 تونه کمکت کنه. ن میبه امیر بگو، مطمئنم او -

 …ولی -

 گیم. مطمئن باشریم به امیر میهیس، خیلی داغ وعصبی شدی آوا. یکم بخواب، بعدش می -

 تونه یه فکری بکنه. اون می

 سرم رو تکون دادم و روی تختش دراز کشیدم. 

 با نوازش صورتم چشمام رو باز کردم، با دیدن امیر تعجب کردم. بالبخند گفت: 

 لجباز کوچولو؟ بهتری  -

 : وگفتم سرجام نشستم آروم …حس کردم رها براش گفته چی شده
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 کنی؟ خوبم. اینجا چی کار می -

اومدم دنبالت بریم خونه، رها نیم ساعت پیش گوشیت رو جواب داد گفت اینجایی، منم ده  -

 دقیقه پیش اومدم دنبالت. 

 ردم که امیر گفت: کبلند شدم شالم رو برداشتم. داشتم شالم رو درست می

 افته زندان. آرش به زودی می -

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 ده روز گذشته بود، ده روزی که به معنی واقعی برام جهنم شده بود. 

 کردمگرفت که بعضی وقتا حس میکرد و یه جوری من رو نادیده میمحلی میآوا همچنان بی

 نامرئیم. 

 گفت که عاشقش شدم، دید میتی کالفگیم رو در برابر آوا میمازیار وق

ن محلیش و منکر ایو خب در برابرش حرفی نداشتم واسه گفتن، به شدت ناراحت بودم از بی

 شدم که تقصیر خودم بود. نمی

 هاش تنگ شده بود. خواست مثل قبل سر به سرش بذارم و همین طور دلم واسه خندهدلم می

م بری باهم تا بود اومده. دوختم زدمی ورق رو دستش توی یامیر که داشت مجلهنگاهم رو به 

ها رو جمع کردم، کتم رو پوشیدم و بعد از برداشتن رستوران و درباره کار صحبت کنیم. پرونده

 کیفم، از شرکت اومدیم بیرون. 

میر ت فرمون، اوت بودن. باخستگی نشستم پشدع شام جانان یمازیار زودتر رفته بود، خونه

هم نشست بغلم. استارت زدم که یهو در هردو طرف ماشین باز شد و در کسری از ثانیه پرت 

 . شنیدم هم رو امیر گفتن آخ صدای …شدم زمین

گیج شده بودم؛ ولی، تا خواستم بلند شم یکی با پاش محکم زد به شکمم، به هم پیچیدن 

 هام رو قشنگ حس کردم. روده

ردی شنیدم، مثل اینکه درگیر شده بود. ماد بکشم؛ اما، صدای فریاد امیر رو میحتی نتونستم فری

که باالی سرم وایساده بود خواست دوباره باپاش بهم ضربه بزنه که پاش رو گرفتم و 
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 رو چسبید.  پاش فریاد با و زمین افتاد رفت، در پاش کنم فکر …پیچوندم

 دلم درد گرفته بود؛ ولی، رفتم سمت امیر. 

 شونیکی صورت یزدن، رفتم سمتشون و یه مشت حوالهو تا مرد هیکلی داشتن کتکش مید

رو سفت پیچوندم پشتش، اون یکی خواست بیاد سمتم که با پام زدم به وسط  دستش و کردم

 /= کردم ش*م*ی*ق*ع کنم فکر اینم …پاش که پرت شد عقب و فریادش بلند شد

د، پسری که دستش هنوز توی دستم بود از غفلتم حواسم پرتِ امیر شد که صورتش خونی بو

 استفاده کرد و دستش رو آزاد کرد و با آرنج خواست بزنه به گردنم که مهارش کردم. 

گیره! به هرحال خودم رزمی کار معلوم بود رزمی بلده که نقاط خیلی حساس رو نشونه می

 …کرده بودم یه مدت

 رفتم سمت امیر و کمکش کردم بشینه. به پشت کمرش ضربه زدم و پرتش کردم زمین. 

 تونی راه بیای؟! جاییت شکسته؟ می -

 با درد گفت: 

 یام. خوبم، راه می -

کردم که یهو حس سوزش شدیدی توی پهلوم کردم. نفسم یه لحظه داشتم سوار ماشینش می

 بند اومد، امیر داد زد: 

 پشت سرته.  -

ضربه زدم تا بیهوش شه. چاقوی خونی  برگشتم و کوبوندم توصورتش وبعدشم به گردنش

 شینما کاپوت به گرفتم رو دستم بود، خونی …دستش بود، باتعجب به پهلوم دست زدم

 سمت صندلی رفتم. امیر با صدای گرفته گفت: وبه

 چی شد؟ خوبی؟  -

 سمت بیمارستان راه افتادم. سرم رو تکون دادم و بدون حرف به

 بیشتر و نفسام تند شده بود. دید، سوزش پهلوم چشمام تار می

 امیر که انگار یکم حالش بهتر شده بود، دستش رو گذاشت روی دستم و نگران گفت: 
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 خوبی؟  میالد، وای ای…میالد -

تکون دادم. خداروشکر ضعیف نبودم و نیستم که سریع بیهوش « آره»فقط سرم رو به معنی 

 بشم؛ ولی، واقعاً شرایط خراب بود. 

 نم از بیشتر اون …ر روی پدال گاز فشار دادم، امیر هم همش حواسش بهم بودپام رو بیشت

 . بود خورده کتک

 ؟ …ینی اینا کی بودن؟ چی کار داشتن؟ چی میخواستن و از طرف کی بودن

این فکرا و سؤاال تو مغزم در گردش بود، با رسیدن به بیمارستان ماشین رو سرسری یه جا 

 . شد پیاده هم رامی …پارک کردم و پیاده شدم

روی پا وایسادنم، همزمان شد با درد و سوزش شدید توی پهلوم. دستم رو گذاشتم روی 

 : کرد صدام یکی که افتادم راه ورودی در سمتبه آروم …زخمم و خم شدم

 . ممنوعه پارک اینجا بردارین، رو ماشینتون لطفاً آقا …آقا -

تا ببینه چه خبره. دیگه نتونستم روی پام  امیر که از من جلوتر بود آروم برگشت سمتمون

 بایستم و افتادم. 

تونستم حتی نفس به هوش بودم؛ ولی، اونقدر درد و سوزش پهلوم زیاد بود که نمی

 . نکنم حس رو درد تا شدممی بیهوش کاش ای…بکشم

از ب صدای همون آقایی که گفت ماشین رو بردارم رو از باالسرم شنیدم، بابی حالی چشمام رو

 کردم و بهش نگاه کردم. لباس پلیس تنش بود: 

 آقا حالتون خوبه، چی شده؟  -

 امیر آروم نشست بغلم و جواب داد: 

 چند تا آدم ناشناس بهمون حمله کردن، دوستم چاقو خورده.  -

 بعد هم دستم رو گرفت و تندتند با صدای خشدار حاصل از دردش گفت: 

 . نشی بیهوش نک سعی باش، هوش به میالد …میالد

باالخره دوتا مرد و یه زن با یه برانکارد بردنم سمت اورژانس، امیر رو هم بردن تا زخماش رو 
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ای توی تزریق یه ماده با. بود عمیق زخمم انگار …خوان جراحیم کننچک کنن، فهمیدم می

 دستم، اتاق دور سرم چرخید و بیهوش شدم. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

با بهت به گوشی نگاه کردم، سریع به گوشی امیر زنگ زدم. کلی بوق خورد و باالخره صداش 

 توی گوشی پیچید: 

 جانم خواهری؟  -

 امیر کجایی؟  -

 یکم مکث کرد و گفت: 

 گیرم باشه؟ من باهات تماس می -

 صدای یه خانوم اومد: 

 ؟ ندارین همراه …باید از قفسه سینتون عکس بگیرین -

 شَک داشتم؛ ولی، به یقین تبدیل شد. آروم گفتم: 

 ! اونجاست؟ هم میالد …امیر، بیمارستانی؟ میالد -

 پوفی کرد و گفت: 

 آوا چیزی نشده، بذار برات توضیح میدم.  -

 ! میالد …توی ذهنم فقط یه اسم در حال باال پایین شدن بود

 پته تهت با. کردنمی کار زبونم حتی مغزم، به قلبم، به …انگار تلنگر خورده بود بهم، به خودم

 : گفتم

 ! خدا رو تو …میالد …میل …امیر …ام -

 وسط حرفم پرید و گفت: 

. میشه خوب …آوا نباش نگران ،؛ ولیعمله اتاق توی خورده چاقو …حالش خوب میشه -

 . بده خبر خانوادش به بگو مامان به تونیمی اگر فقط

 : بودم مونده جمله این روی. نبود …بود؟ نه مهم حرفاش یبقیه
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  «چاقو خورده توی اتاق عمله» -

 صدای امیر توی مغزم اکو میشد، وسط حرف زدنش پریدم وگفتم: 

 یام بیمارستان، کجایی؟ االن می -

 عصبی گفت: 

 رو؟  حرفم فهمیمی …کجا بیای تو، میگم به مامان بگو به خانوادش زنگ بزنه -

 و جیغ زدم:  ناخودآگاه زدم زیر گریه

 فهمم، اسم اون بیمارستان کوفتی رو بگو تا خودمو نزدم. نه نمی -

 چند لحظه سکوت شد و بعدش آروم گفت: 

آروم باش آوا، باشه؟ ببین آوا من باید برم آزمایش و عکس واینا، فکر کنم دندم شکسته، بیا  -

 اشه؟ ب بدی، خبر میالد یدهکنم یادت نره به خانوامی خواهش فقط و نیا تنها( …بیمارستان )

 ای گفتم و قطع کردم، مامان سراسیمه اومد توی اتاق و با هول گفت: سرسری باشه

 چی شده آوا، چرا جیغ میزنی؟  -

 یهو زد تو صورتش و بانگرانی بیشتری اومد جلو، با دستاش اشکام رو پاک کرد وگفت: 

یاد گریه کنی! چی شده؟ استرس پیش میکنی؟ تو که خیلی کم دردت به جونم چرا گریه می -

 …گرفتم آوا

 آروم گفتم: 

. ستنی مساعد خیلی میالد اوضاع(. …) بیمارستان بیان بگو بزن، زنگ میالد یبه خونواده -

 یای؟ می شما میرم، دارم من دیده، صدمه هم امیر

 خواست دوباره بزنه توصورتش که دستش رو گرفتم و گفتم: 

 دیگه بیرونم، زنگ بزن و سریع حاضر شو.  من تا ده دقیقه -

 بعد بدون توجه به مامان رفتم سمت لباسام. مامان هم بهت زده رفت بیرون. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 چقدر مگه بود، عمل اتاق توی همچنان هم میالد …های امیر شکسته بوددو تا از دنده

 بود؟  عمیق زخمش
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های خودم. به این چند ماهی تفاوتیشکی میالد و بیهای یوابه این ده روز فکر کردم، به نگاه

ای اتاق عمل باز شد و دکتر که آشنا شده بودیم فکر کردم، اون قدر فکر کردم که در شیشه

 اومد بیرون. 

 یه لحظه توی فکرم اومد که دکتر مثل این فیلما میگه: 

 ون باشه. ما هرکاری از دستمون برمی اومد انجام دادیم. امیدوارم غم آخرت -

 بعد تو افق محو بشه! 

 یرو به رو …سمت دکتر رفتم. مامانم پشت سرم اومدها، سرم رو تکون دادم و بهمخم مریضه

 : گفتم و وایسادم دکتر

 حالش خوبه؟  -

 : گفت و کرد نگام تعجب با و بست رو مقابلش یدفترچه

 چه نسبتی با بیمار دارین؟  -

 

 من جواب داد: موندم چی بگم، مامان به جای 

 ست؟  زنده بگین آقا …پسر دوست منه -

 دکتر اخمی کرد و گفت: 

ر دوستتون خوره پسبله مگه قرار بود مرده باشه؟ فقط گفتین پسر دوستتون؟ به سنتون نمی -

 اینقدر مسن باشه. 

 مامان سیخ وایساد و گفت: 

 مسن چیه آقای محترم، میالد بیست وشش سالشه همش.  -

 کرد و گفت: دکتر مکثی 

 بیمارِ من پنجاه سالشه خانوم، اسمش هم میالد نیست، جواده!  -

 به صورت پوکر فیس گفتم: 

 جواد؟ پس دکتر میالد صولتی کیه؟ چاقو خورده توی اتاق جراحیه.  -

 دکتر خندید و گفت: 
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آهان، همونی که بایه پسر دیگه اومده بود؟ خدا رو شکر خطر رفع شده، دکترشون آقای  -

 . یانمی دیگه ربع یک …حمدیها

 رفتضایع شده بودیم شدید، پوفی کردم و بدون توجه به مامان که همش بهم چشم غره می

 نشستم سرجام. 

 خوبه گفت خطر رفع شده، دستم رو گذاشتم روی قلبم، حاال آروم گرفته بود. 

رام چیه؟ میالد بنقشش توزندگیم  میالد …کردم. امیر برادرمه، میالدباید با آرش صحبت می

این رو از کالفگیام توی  شده، پررنگ نقشش! شده مهم بگم بهتره …مهمه، خیلی مهمه! نه نه

 …فهمماین چند وقته می

 …ای که واسه اون مهم نبود؛ ولی، واسه مناز اون بوسش، بوسه

د، موندم من آرایش بو یه با بازم که مارال. اومدم در فکر از مامانش و مارال یباصدای گریه

 چرا آرایشش خراب نمیشه! 

 برعکس، مامانش باچشمای به خون نشسته واشکی اومد جلو و بغلم کرد و گفت: 

 بچم چیشده؟ چه بالیی سرش اومده؟  -

 خاطر من این جوری شده؟ گفتم بهشرمنده شدم. می

 چی میگفتم آخه؟ 

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

رو باز کردم، با دیدن مامان لبخندی زدم. ایستاده بود باال سرم و با دستش سرم آروم چشمام 

 کرد. با بغض گفت: رو نوازش می

 چی کار کردی باخودت؟  -

دستم رو آوردم باال که دستش رو بگیرم؛ ولی، با سوزش پهلوم دستم رو وسط راه نگه داشتم و 

 روی تخت. آروم گفت: نفسم رو حبس کردم. مامان دستم رو گرفت و گذاشت 

 به خودت فشار نیار، تازه یه ساعته از اتاق عمل اومدی.  -

 پوفی کردم وگفتم: 
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 امیر خوبه؟  -

سرش رو به معنی آره تکون داد، در اتاق زده شد و پشت بندش بابا و آقای تهرانی، پدر آوا، 

 بعدش هم مارال اومدن توی اتاق. 

 اقای تهرانی با لبخند نگرانی گفت: 

 چطوری پسر؟ همه رو ترسوندیا.  -

 خندیدم و گفتم: 

 من به این زودیا قصد مردن ندارم آقای تهرانی.  -

 بهم بگو آرمین پسر جون.  -

 : گفت آروم مارال …ای کردمتک خنده

 ه. سفٔ  شناسه و متاآوا گفت بهت بگم اونی که این بال رو سرت آورده رو می -

 بتونم عکس العملی نشون بدم، آقای تهرانی باتعجب گفت:  منظورش رو نگرفتم، قبل از اینکه

 آوا چی گفته؟ کجاست االن؟  -

 هم بعد بود، آوا به نسبت تنفرش از نشان که خودش به گرفت ایمسخره یمارال قیافه

 : گفت و انداخت باال ایشونه

ا این جوری ه و میره ببینه چرسفٔ  نمیدونم کجاست، فقط خواهش کرد به میالد بگم متا -

 شده. 

 دونست قضیه چیه و اون کسایی که مارو زدن کی بودن؟ فهمیدم چه خبره! ینی آوا مینمی

حواس سریع رفت آرومی گفت و با یه ببخشیدِ بی« وای»آقا آرمین با یه لحن فوق نگران 

 بیرون. 

کرد. مامان یمگیج شدم، نمیدونستم چی شده وچه بالیی سر آوا قراره بیاد و این بیشتر عصبیم 

 آروم رو به بابا گفت: 

تونی بکن لطفاً، منم حس کردم آوا حالش خوب برو ببین چه خبر شده و اگر کمکی می -

 نیست و کالفه بود. 
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بابا سری تکون داد و رفت بیرون. پوفی کردم و چند تا نفس عمیق کشیدم. داشتم دیوونه 

  شدم، نگران بودم و این خیلی مسخره بود برام!می

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

از بیمارستان خیلی دور شده بودم! گوشیم رو در آوردم و دوباره به آرش زنگ زدم، واسه بار 

 صدم ریجکت کرد. عصبی دوباره شمارش رو گرفتم که باز هم ریجکت کرد. 

 . بود شده تاریک هم هوا و بودم ایستاده خیابون یگوشه

 کرد؛ ولی، مهم نبود. کشت، امیر هم خون به پا میمی بابا من رو

 امشب باید این قضیه تموم میشد. 

روی  Bisharaf خواستم دوباره به گوشی آرش زنگ بزنم که گوشیم زنگ خورد، اسم

 و مکرد لمس گوشیمو روی رنگ سبز خط …گوشیم افتاده بود. پس باالخره خودش زنگ زد

 گذاشتم بغل گوشم. 

 ، اون هم هیچی نگفت. ده ثانیه سکوت بود و در آخر من به حرف اومدم: هیچی نگفتم

 چرا میالد؟ به اون چیکار داشتی؟  -

 رحمانه گفت: صدای پوزخندش رو شنیدم، بی

 شنیدم خواستگارت بوده، شانس آورده که زنده ست!  -

 خونم به جوش اومد و جیغ زدم: 

من و اون االن فقط هم دانشگاهی و یه دوست کثافت این قضیه مال حداقل پنج ماه پیشه،  -

 . همین …ساده ایم

 زنمش کنار. تو مال منی آوا! حس کنم کسی ممکنه سد راه رسیدنم به تو بشه، می -

 : زدم داد و کردم بلندی یعصبی خنده

 خوایمی تو که چیزی اون همیشه …مگه رمانه روانی؟ دنیای واقعیه، چشمات رو باز کن -

 . نمیشه

 فس عمیقی کشیدم و آرومتر ادامه دادم: ن
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یای. می حساب به مجرم االن خودت خورده، چاقو میالد …هاش شکستهآرش، امیر دنده -

کنی؟ اینکارو می چرا …کنی، تازه از زندان اومدی؛ ولی، هنوز آدم نشدیداری دیوونم می

 ا فقط توی فیلماست! نای …کنمفقط واسه اینکه من رو نداری؟ نگو آره که اصالً باور نمی

 مکثی کرد وعصبانی گفت: 

 ! حاال ببین …یارمتازه شروع شده، زوده واسه دیوونه شدن. به دستت می -

 . بودم شده دیوونه واقعاً …از زور حرص بلند خندیدم

 همون جوری باخنده گفتم: 

 خوای منم بکشی، آره؟ حتماً اگر من نخوام باهات باشم می -

 نیدم: صدای آرومش رو ش

 کشم. آره می -

 . ودب رفته باال خیلی بدنم حرارت …و بالفاصله قطع کرد. بابهت به گوشی نگاه کردم

 …یاد چندساعت پیش افتادم

گیره می رو حاالجوابش باال، برم نداد اجازه حتی که عمو زن اینا، عمو یرفته بودم دم خونه

کنه و رفته پیش دوستاش. دوستای اون؛ ولی، عمو گفته بود آرش پیش اونا زندگی نمی

 خالفکارش، هه! 

 تر از این حرفاست. باید با بابا حرف بزنم االن جون همه در خطره. گویا آرش عوضی

 ای ،بود بابا …آخه ست زاده حالل چقدر. سوزوند رو افکارم یگوشی تو دستم لرزید و رشته

 ! بگم؟ چی االن …وای

 ابا که پر از نگرانی بود توی گوشی پیچید: همین که تماس وصل شد، صدای داد ب

 آوا، آوا کجایی؟ آوا مرگ آرمین بگو پیش آرش نیستی، آوای لعنتی جواب بده.  -

 : گفتم کالفه و آروم …فهمیده بود

 بابا!  -

 صداش آروم شد؛ ولی، نگرانی توی صداش مشهود بود: 
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 تن، امیر داره دیوونه میشه. جان بابا؟ عمربابا! کجایی؟ بگو بیام دنبالت. همه نگران -

دونستم کجام. اومدم جواب بدم که یه ماشین جلوم ایستاد و یه پسر سوسول و ریقو حتی نمی

 کلش رو آورد بیرون و گفت: 

 خوشگل خانوم شبی چند؟!  -

 رسما خشک شدم. صدای عصبی و فوق العاده نگران بابا اومد: 

 کشمت! کجایی؟ آوا، می -

 با یه نگاه به اطراف و تابلوها، بلند جوری که پسره بشنوه گفتم:  ای کردمتک سرفه

 بابا بیا سمت تهرانپارس، قطع نکن فقط.  -

 کنم، توهم برو یه جایی وایسا هرپدر سگی مزاحمت نشه. قطع نمی -

 . افتاد راه سریع شنید دهنم از رو «بابا» یصدای استارت ماشین رو شنیدم. پسره که کلمه

 ایین خیابون راه افتادم و آروم آروم گفتم: سمت پبه

 …کار آرش بود بابا، تقصیر من بود -

 صداش بامکث اومد: 

 . مشگرفت کم دست که بود من تقصیر. نبود تو تقصیر …دونم کار آرش بود؛ ولی، نهمی -

 انگشتم رو به زیر چشمای نمدارم کشیدم و گفتم: 

زن عمو باز  بعد. خطرین در همه …شما حتی و مامان رها، میالد، امیر، …تهدیدم کرده بابا -

 کنه. گیره و با من مثل مجرما رفتار میهم طرف بچش رو می

حساس شده بودم هم ترسیده بودم، هم نزدیک عادت ماهانم بود. دستی به دلم کشیدم وبا 

 گریه و مثل بچه دماغوها گفتم: 

 اصالً بابا، چرا آرش از زندان آزاد شده آخه؟  -

دونست بخنده یا از گریه کردنم ناراحت باشه، بالحن دلداری ابا که از لحن بچگونم نمیب

 ای گفت: دهنده

 . دقیقا کجایی بگو رسم،می دارم من …آوا عزیزم گریه نکن -
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 فقط یه خانوم چادری دیدم توی خیابون، آروم صداش کردم که برگشت سمتم، بالبخند گفت: 

 بله عزیزم؟  -

 ن چشمای گریونم نگران اومد جلو وگفت: بعد با دید

 ای وای چی شده دخترم؟ کسی اذیتت کرده؟ -

 آب دهنم رو قورت دادم تا بغض مسخرم از بین بره، بعد گفتم: 

یگه گم د دبع اومدم پیاده و اتوبوس با رو اینجا تا شریعتی از من فقط …نه مشکلی نیست -

 شه دقیقا؟ پدرم پشت خطه. بگید اینجا کجا میدونم سمت تهرانپارسم. میشه شدم، االن می

لبخندی زد و آدرس دقیق رو گفت، من هم به بابا گفتم. گوشی رو قطع کردم و همون جا 

 ایستادم. به دیوار پشت سرم تکیه دادم تا بابا بیاد دنبالم. 

م اومد؛ ولی، وقتی ازش خواهش کرداینکه از من بدش می با مارال …رفتم توی فکر دوباره

 حرفم رو به میالد برسونه قبول کرد. 

کرد خوب بود، ممکن بود از طریق اون بشه مخ داداشش رو زد. زدم تو اگر بچه بازی نمی

 پیشونیم و زیرلب غریدم: 

یه بار اومد خواستگاریت، بامسخر بازیات آبروی خودت رو بردی؛ ولی، خب اون حتی  -

 سبک نکن.  بوسیدنشم از روی هوس بود، پس الکی خودت رو

خاطر من زخمی شده. . . یاد حرفای آرش افتادم دوباره. مغزم داغ شد و عصبی سرم رو ولی به

 زدم به دیوار پشتم. 

کردم که با بوق یه ماشین ازجا پریدم، بابا ها دعوا میداشتم همین جوری خودم رو مثل دیوونه

 دویید. سمتم بود. رفتم سمت ماشین، سریع از ماشین پیاده شد و به

رار ای کشیدم و فخواد کتکم بزنه، واسه همین جیغ خفهترسیدم و فکر کردم؛ چون عصبیه، می

 /= کردم

 بابا بلند صدام کرد و گفت: 

 …خوام بزنمت که! بیا اینجا ببینمآوا نمی -



 انآرامش بعد از طوف 

153 Deli28 
 

 آروم برگشتم سمتش و محتاطانه گفتم: 

 ی سرم. کِشی رویه جوری دوییدی سمتم گفتم االن خشتکم رو می -

 کرد گفت: اخمی کرد و همون جور که بغلم می

 نگسره پیش میریم فردا …دلم نمیاد بچه، ببین چقدر رنگت چقدر پریده! نگران نباش -

 هوم؟  …شده چی بگی براش تا جعفری

 سمت ماشین هدایتم کرد. آروم سرم رو تکون دادم، پیشونیم رو بوسید وبه

اول هم اون بود که کمک کرد تا آرش رو بندازیم زندان،  سرهنگ جعفری دوست بابا بود و بار

 با یادآوری میالد و امیر سریع برگشتم سمت بابا و گفتم: 

 بابا، میالد وامیر چی شدن؟ خوبن؟  -

 ای کرد و گفت: بابا خنده

 میالد؟ واال کیشمیشم دم داره دختر جون.  -

 با خجالت سرم رو انداختم پایین و آروم گفتم: 

 اسم نبود خب! حاال حالشون چه طوره؟ امیر چه طوره؟ حو -

 پیچید توی یه خیابون و گفت: 

گفتن ممکنه تونه خیلی خوب تکون بخوره، دکترا میامیر دندش شکسته و خب نمی -

دونم دیگه. میالد هم حالش بهتره، باید خونریزی داخلی داشته باشه، من اومدم دنبال تو نمی

 مونه. تافردا شب بیمارستان ب

 و مدست توی گرفتم رو سرم شده، جوری این من خاطربه داداشم، …بغضم گرفت دوباره، امیر

 : نالیدم

 بابا بریم بیمارستان.  -

و رو مونه و تای، استراحت کن فردا باهم میریم. مادرت گفت پیش امیر میولی خیلی خسته -

 ببرم خونه. 

 کنم، باید ببینمشون. بابا خواهش می -



 انآرامش بعد از طوف 

154 Deli28 
 

 ی آرومی گفت. بعد مسیر بیمارستان رو در پیش گرفت. « باشه»فی کرد و پو

، سمت اتاق امیر هدایتم کردوقتی رسیدیم بابا بعد از یکم سروکله زدن باپرستارا، من رو به

 کشیدم. خواستم بگم اول بریم میالد رو ببینم؛ ولی، خجالت میمی

 صندلی روی میالد دیدن با که تو ماومد هم من سرش پشت …در زد و وارد اتاق امیر شد

 . وایسادم سرجام دار چرخ

آروم سالم کردم که میالد با لبخند جواب داد؛ ولی، امیر با اخم روش رو برگردوند. مامان 

 لبخند زد وگفت: 

 من برم دست وصورتم رو بشورم و بیام.  -

 : و گرفتم و گفتمبارفتن مامان من هم رفتم سمت امیر، بغلش ایستادم و خم شدم. دستش ر

 . نباش ناراحت ازم …زدم امیر، به هرحال که ندیدمشباید باهاش حرف می -

 بااخم بدون توجه به اینکه میالد هست غرید: 

عه دف این کنه، تجاوز بهت کرد قصد خودمون یحرف بزنی که چی بشه؟ اون دفعه توخونه -

 خاره. ه خودتم تنت میتنها رفتی که کار نیمه تمومش رو تموم کنه؟ مثل اینک

 اباب. بود سنگین هم خیلی بود، سنگین حرفاش …چشما و دهنم از حرفاش ولحنش باز موند

 : گفت عصبی وخیلی باتشر

 امیر دهنت رو ببند، این حرفا چیه؟  -

 کت بود، شده قرمز میالد …امیر انگار تازه به خودش اومد، یه نگاه به من و یه نگاه میالد کرد

 : گفت آروم کردو ایسرفه

 ببخشید! من میرم بیرون، شب بخیر.  -

 با بغض سریع چند تا پلک زدم و آروم با صدای مرتعشم گفتم: 

 نه من میرم.  -

امیر صدام کرد، توجه نکردم و از کنار میالد گذشتم که دستم کشیده شد، آروم برگشتم سمتش 

ه دست به سینه بود و یکردم  اهنگ رو بابا زیرچشمی سریع …و ناباور به دستش نگاه کردم
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 دستش هم زیر؛ چونش و روی لبش رو پوشونده بود؛ ولی، نه اخم داشت ونه لبخند. 

 باصدای میالد حواسم جمع شد. آروم گفت: 

 این جوری نرو.  -

ابا دونستم باشکم دیدم رو تار کرده بود. دوباره پلک زدم و بدون حرف از در رفتم بیرون. می

 سمت ماشین رفتم. بهیاد پس هم می

  …خاره؟ گفتمی تنم گفت …کردزد، توهین نمیوقت باهام این جوری حرف نمیامیر هیچ

ناخودآگاه از شدت بغض هق زدم، بادیدن بابا سریع اشکام رو پاک کردم؛ ولی، با پلک زدنم 

 دوباره اشکام ریخت. 

ام سنگین بود و همین فکرا حالم خوب نبود، هضم حرفای امیر اون هم جلوی میالد، خیلی بر

 ام رو بگیرم. شد نتونم جلوی گریهباعث می

بابا که دید حالم خوب نیست، بدون حرف ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. وقتی رسیدیم، 

حوصله رفتم دوش گرفتم. لباسام رو تنم کردم و باموهای خیس روی تخت ولو شدم. بی

 م رفت. اونقدر خسته بودم که همون جوری خواب

کرد، موهام هم وز شده بود و گره صبح باصدای گوشیم چشمام رو باز کردم. سرم درد می

خورده بود. گوشی رو برداشتم، وای رها بود. خیلی وقته باهاش حرف نزدم و حتی دانشگاه 

 بینیم. تماس رو وصل کردم که بالفاصله صدای دادش اومد: هم خیلی کم هم رو می

شده کجایی تو؟ از پریروز خبری ندارم ازت، کجایی؟ چرا دانشگاه  آوای گور به گور -

 نیومدی؟ 

 صدام رو با یه تک سرفه صاف کردم ویه نگاه به ساعت کردم وگفتم: 

 رها خواب موندم، حالم اصالً خوب نیس.  -

 صداش یهو نگران شد وگفت: 

 چی شده؟ امیر چیزیش شده؟ خودت چیزیت شده؟  -

 پوفی کردم وگفتم: 
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 یام دانشگاه میگم برات، فعالً. تا نیم ساعت دیگه می -

ذاشتن کسی ای دوست داشتن؛ ولی، نمیو قطع کردم، رها و امیر همدیگه رو به شکل ضایع

 ! چرا دونمنمی …بفهمه

 باحرص گوشی رو پرت کردم روی تخت و بلند شدم تا حاضر بشم. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 قرمزه؟  آوا خانوم چرا اینقدر چشماتون -

 ای به امیرحافظ زدم وگفتم: لبخند خسته

 خوبم، بریم دنبال بقیه، تو کافه دانشگاه میگم چی شده.  -

دانشگاه راه  یسمت کافهبعد از اینکه دنبال جانان، رها، مازیار وامیرعلی رفتیم، همگی به

 ز وگفت: افتادیم. همین که سرجامون نشستیم، مازیار عصبی گوشیش رو انداخت روی می

 . نمیده جواب زنممی زنگ بهش هم هرچی …این میالد کجاست؟ از دیروز خونه نیومده -

 : گفت ونگران گرفت رو دستم آروم رها …لبم رو گاز گرفتم

 آوا جون به لبم کردی، هیچی از کالس نفهمیدم واال، چرا قیافت اینقدر داغونه؟  -

 دم، آروم گفتم: دستام رو توی هم گره زدم و یه نفس عمیق کشی

 میالد بیمارستانه، همراه با داداش من.  -

 زد توصورتش، مازیار نیم خیز شد و بهت زده گفت: « هین»رها همراه با یه 

 چی میگی آوا؟ ینی چی؟!  -

 جانان دست مازیار رو گرفت و آروم گفت: 

 بشین مازیار، بشین ببینیم چی شده.  -

 اخم گفت: با صدای امیرعلی بهش نگاه کردم، با

 آوا میدونی چی شده؟  -

تکون دادم، یاد حرفا و تهمتای امیر افتادم دوباره! یاد تهدیدای آرش « آره»سرم رو به معنی 

ترکید دیگه. سرم رو گرفتم توی دستم و بابغض افتادم و دوباره بغضم گرفت، سرم داشت می

 گفتم: 
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هاش شکسته و میالد بزنن، امیر دنده یکی آدم اجیر کرده بود که داداش من و میالد رو کتک -

 هم چاقو خورده. 

 گفت، رها با بغض گفت: « یا قمربنی هاشم»مازیار زیرلب یه 

 پاشین بریم بیمارستان، لعنتی چرا بهم نگفتی دیروز؟!  -

 دستش رو گرفتم توی دستم و گفتم: 

 آرش تهدید کرده رها، دیوونه شده.  -

 مازیار آروم زد روی میز و گفت: 

کنن. کالساتون اگر مهم نیست پاشین، همه کسایی که توی کافه هستن، دارن مارو نگاه می -

 پاشین بریم بیمارستان. 

 رها بلند شد و گفت: 

 من و آوا یه کالس دیگه داریم که اصالً مهم نیست.  -

 امیرحافظ هم سرش رو تکون داد و گفت: 

 کالس من و امیرعلی تمومه.  -

رو  خواستم امیرخواستم دوباره شرم زده جلوی میالد باشم، نمیاهاشون، نمیخواستم برم بنمی

 ای کردم وگفتم: ببینم. تک سرفه

 شما برین، من هم میرم خونه، سالم من رو به میالد برسونین.  -

 رها باتعجب گفت: 

 یای امیر رو ببینی؟ نمی -

 پوزخندی روی لبم شکل گرفت، آروم گفتم: 

 یارنش خونه. ام ببینمش. امشب میخوفعالً نمی -

ها، سریع خداحافظی کردم و بدون مهلت دادن خواست حرفی بزنه که هولش دادم سمت بچه

سمت پارکینگ رفتم. سوار ماشین شدم و راه افتادم، امیرحافظ خواست جلوی ماشین بهشون به

 رو بگیره که از بغلش پیچیدم و رفتم. 
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رفت. باید برم پیش آقای جعفری ها مینکه آبروم جلوی بچهگور بابای کالسا، گور بابای ای

 تکلیفم رو روشن کنه. 

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 خاطر امیر و حرفای دیشبش. نیومد، مازیار گفت که پیچونده شاید به

 از حرفای امیر فهمیدم آدمایی که کتکمون زدن از طرف آرش، پسرعموش بودن. 

 نکردیم زنگ بزنیم به پلیس تا بیهوش بودن بیان ببرنشون حداقل. عقل 

امیر بعداز دعواش با آوا کالفه بود. وقتی آوا اون جوری رفت بیرون، باباش فقط یه نگاه 

 بار همراه با سرزنش بهش کرد و رفت.  سفٔ  تا

  مامانش از ماجرا خبردار نشد، من رو هم بردن توی اتاقم و دیگه نفهمیدم چی شد.

های امیر شکسته و باید تا چند شیم هردومون، باز وضعیت من بهتره، دندهامروز مرخص می

 وقت بخوابه. 

 باصدای مازیار حواسم بهش جمع شد: 

 االن خوبی داداش؟  -

 سرم رو تکون و بالبخند گفتم: 

 ببخشید دیگه نشد خبر بدم.  -

 آروم زد روی شونم، امیرعلی گفت: 

 ن کردی. ولی خیلی نگرانمو -

 خندیدم وگفتم: 

 بادمجون بم آفت نداره بچه ها.  -

یکم حرف زدیم و از دانشگاه گفتن. رها هم بعد ده دقیقه رفت پیش امیر. فکر کنم بهش 

 به من چه!  اصالً نمیدونم، …شایدم…کراش داره، شاید هم دوستن

زنن یه سر به امیر هم بها جمع کردن و رفتن باتذکر پرستار برای تموم شدن وقت مالقات، بچه

 ها که رفتن رها سریع اومد توی اتاق و گفت: و بعدش برن پی کارشون. بچه
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 بین امیر و آوا چی شده که امیر اینقدر عصبانیه از خودش؟  -

 پس امیر بهش نگفته! یکم توی جام تکون خوردم وگفتم: 

ز آوا بپرس، اگر بخواد وقتی خود آوا و امیر بهت نگفتن، من بگم ممکنه ناراحت بشن. ا -

 خودش بهت میگه حتما. 

 پوفی کرد و؛ چون ضایع شده بود، بدون خدافظی رفت بیرون. 

 ساعد دست آزادم رو گذاشتم روی چشمام. 

 خدایا من با احساساتم نسبت به آوا چیکار کنم؟ 

 ماون روز توی جشن، مثل احمقا بهش گفتم اون فقط یه بوسه بود؛ ولی، همچین بدون حس ه

 نبود. 

ت. اندازبرام مهم شده بود! دختر دست و پا چلفتی و خنگی که به موقعش به چیز خوردن می

 غرورم چی؟  ،؛ ولیخواستگاری بریم دوباره بودم راضی حاال …خواستمشمن می

کردم، کالفه دستم رو از روی چشمام برداشتم که با یه جفت نمیدونم چقدر داشتم فکر می

 به رو شدم.  چشم طوسیِ درشت رو

 لبخندی که روی لبش بود سریع پاک شد و بااخم خودش رو کشید عقب. 

 باتعجب بهش نگاه کردم، آروم گفت: 

 …سالم -

 ای کردم و برعکس اون با لبخند جواب سالمش رو دادم. تک سرفه

ای نبود دیگه، طوسی بود. از طرفی فکرم درگیر این حواسم پی چشماش بود، رنگش قهوه

 …یاد، پسخاطر امیر نمیخاطر من اومده بود؟! رها گفت بهه بود که بهمسئل

 شد محوش کرد از روی لبم گفتم: باهمون لبخندی که نمی

 کنی؟ اتفاقی افتاده؟ اینجا چی کار می -

هول شده بود، این رو از صورت سرخش، باز و بسته شدن لبهاش و پیچش انگشتاش به هم 

 دیگه تشخیص دادم. 
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 مکث طوالنی گفت: با یه 

 کاری من عذرخواهی میدونم چند. هرکنم خواهی معذرت …که اومدم راستش …اومدم -

 . کنهنمی درست رو

 به صندلی کنار تخت اشاره کردم و گفتم: 

 بیا بشین، چی شده؟ چرا باید عذرخواهی کنی؟  -

 نشست، سرش رو انداخت پایین. 

یادمه شر و شیطون بود و حاال، این سر به زیر  تونستم اینقدر مظلوم ببینمش، از وقتینمی

 کرد. بودنش داشت دیوونم می

خواستم حرفی بزنم که خودش شروع کرد، از حرفی که زد تا حدودی مطلع بودم؛ اما، باز هم 

 شوکه شدم و همین طور نگران: 

ر به یدونستم جون تو و امتقصیر من بود، آرش رو دست کم گرفتم. تهدیدم کرد؛ ولی، نمی -

رفتم پیش پلیس؛ ولی، بهم افته. االن من رو هم تهدید کرده، تهدید به مرگ. داشتم میخطر می

 …زنگ زد و گفت جلوی در بیمارستانه و

 با ورود پرستار حرفش رو قطع کرد و یهو از جا پرید. پرستار باعصبانیت گفت: 

وم شده. بفرمایین بیرون، خانوم مگه نگفتم حق ورود ندارین؟ وقت مالقات خیلی وقته تم -

 بفرمایین. 

 پوفی کرد وگفت: 

 فقط پنج دقیقه دیگه.  -

اعصاب که یه دختر جوون هم بود، باعصبانیت بازوش رو گرفت که برای یه لحظه پرستاره بی

 آوای سابق برگشت. 

 دستش رو کشید بیرون و باحرص و لجبازی گفت: 

 ! کنه رفتار وحشیا مثل من با که کسی نشده زاییده پررو، یبکش کنار دختره -

پرستاره اولش هنگ کرد، بعد اومد داد بزنه که آوا دستش رو گذاشت روی دهنش و سریع 
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 برگشت سمتم و بااخم و چشمای درشت خیره شد بهم وگفت: 

 مراقب خودت باش.  -

 بعد هم منِ بهت زده و پرستار عصبی رو تنها گذاشت. 

♡ 

 / پ. ن: عاشقش شده حالیش نیس:

  •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

سمت ماشینم رفتم و با لبخندی که از حرف زدن با میالد روی لبم جا خوش کرده بود، به

 همین که توی ماشین نشستم گوشیم زنگ خورد. 

 ویت نحسش صدای بزنم حرفی اینکه قبل ،؛ امابرداشتم حرص با …دبو آرش یدوباره شماره

 : دپیچی گوشم

 دوستش داری، نه؟ حواسم بود، به جای اینکه بری سراغ امیر، رفتی سراغ اون.  -

 برای چند لحظه دیوونه شدم، فشار روانی زیادی روم بود، واسه همین جیغ زدم: 

. بسه هرکاری خواستی کردی، بسه هرچه کشمتمی بخوره بهشون دستت …خدا لعنتت کنه -

زنم به خودم و خاطراتم. اگر کشم، آتیش میتو رو نمی دونی چیه؟قدر تازوندی، اصالً می

به خودشون و زندگیشون  تو شر و بشن خالص بقیه تا کشممی رو خودم منه، سر اینا یهمه

 نرسه. 

 با نفس نفس ساکت شدم و منتظرجوابش موندم، پوزخند زد و گفت: 

 کنی! تر میراحتکشی خودت رو؛ ولی، به جهنم اگر کشتی، کار من رو میدونم نمی -

 عشق خوب …لیاقتو گوشی رو قطع کرد. بُهت زده به گوشی نگاه کردم، بیشعورِ بی

 . میده نشون داره رو وعالقش

 صداش ضبط شده بود، سیوش کردن تا نشون بقیه بدم. 

 دونستم آرش واسه چی میگه عاشقتم! خوبه از اول هم می

): /( داد ببینیم بازم میگه عاشقتم یانه! اهل دال  واال به پسری که میگه عاشقتم باید یه گلنار

 ! واال …فهمن حرفم رومی



 انآرامش بعد از طوف 

162 Deli28 
 

 خورم وعصبیبه چشمام توی آینه نگاه کردم. طوسی شدن، لعنتی من هروقت خیلی حرص می

 ترسم، چشمام طوسی میشه. میشم یاخیلی می

 نگز آرش ،جعفری آقای پیش رفتممی داشتم وقتی آخه …االن هم عصبیم، هم یکم ترسیدم

 زد و گفت که اگر حرفی به پلیس بزنم، میالد و امیر زنده از بیمارستان برنمی گردن. 

باور نکردم؛ ولی، وقتی آدرس بیمارستان و اسمش رو گفت، فهمیدم شاید خیلی هم دروغ 

 نمیگه و این من رو خیلی ترسوند. 

 رخص میشد و تازه باید با اونسمت خونه راه افتادم. تا یک ساعت دیگه امیر مپوفی کردم و به

 بودم. هم سرسنگین می

ضبط رو روشن کردم و به حرفاش فکر کردم. و برای بار صدم از ناراحتی بغض کردم. لعنت 

 به آرش و حرفاش. 

بارسیدن به خونه یه راست رفتم حموم و بعد از یه دوش و بعدش هم پوشیدن لباسام، گرفتم 

 . کردمی درد سرم …خوابیدم

 زدم، چرا اینقدر قضیه پیچیده شد؟! سما با یه قاتل داشتم سر وکله میمن ر

•°•°•°•°•°•°•°• 

باصدای زنگ واتساپم از خواب پریدم. باز هم با موهای خیس خوابیده بودم و سر درد گرفته 

 هومی گفتم که آلود خواب و کردم وصل رو تماس گوشی یبودم. بدون نگاه کردن به صفحه

 ای باخنده گفت: صدای دخترونه

 سالم تنبل.  -

 صداش آشنا بود، یکم هوشیار شدم و آروم گفتم: 

 سالم، شما؟  -

 شناسی؟ بله دیگه، االن یه ماهه حتی زنگم نزدی بهم. شاهینم خانوم خانوما! واقعاً نمی -

 سر دردم از یادم رفت و باخوشحالی جیغی زدم و باخنده گفتم: 

 یانه؟  شد تموم ن؟ باالخرهشاهی طوری چه …سالم روانی -

 خندید و گفت: 
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 هچ تو. آوا کردم تغییر کلی االنم همین ،؛ ولیمونده دیگه ماه دو نه، راستش …مرسی خوبم -

 خبر؟ 

 تفاوت گفتم: خواستم نگرانش کنم. واسه همین بینمی

 بینی. یای خودت میاینجام خبری نیس، خبرای دیگه رو هم حاال می -

 عجب گفت: مکثی کرد و بات

ور زیام ببینم؟ بعد هم ینی یه ماهه تو واسه خاطرهیچی جواب تلفناتم بهچی رو خودم می -

 میدی؟ 

 حوصله خندیدم وگفتم: کرد. بیداد دیگه ول نمیحقا که اخالقش دخترونه بود. گیر می

یریم گگیرنده ونگران نشو. حاال تو بگو، چه قدر تغییرکردی؟ ویدیو کال )تماس تصویری( ب -

 ببینمت یه روز. 

 آره خیلی تغییر کردم، حتماً بهت خبر میدم.  -

 دوتا تقه به در خورد و باز شد، بابا با لبخند اومد تو و گفت: 

 ها، بیا بیرون. امیر اومده -

 سری تکون دادم واسه بابا و با یه تک سرفه خطاب به شاهین گفتم: 

  شاهین من بهت زنگ میزنم، باید برم االن. -

 خوشحال شدم باهات حرف زدم، بازم بهت زنگ میزنم. دوست داشتی تو هم بزن.  -

 باشه حتماً عزیزم، سالم برسون، فعالً.  -

 بعد از خدافظی گوشی رو قطع کردم و به بابا نگاه کردم. نشست روی صندلی وگفت: 

 حالش خوب بود؟  -

 با لبخند سرم رو تکون دادم وگفتم: 

 وم میشه، دوست دارم بدونم چه جوری میشه. تا دوماه دیگه تم -

 ای کشید: سمت دیگهلبخندی زد و بحث رو به

 امیر توی اتاقشه. خواب بودی وقتی اومد.  -
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 ای کرد و ادامه داد: بدون حرف فقط نگاش کردم، تک سرفه

 تونه راحت راه بره. برو پیشش. خواد ببینتت، فعالً نمیمی -

 دم حرفی بزنم که زودتر گفت: سریع گارد گرفتم و اوم

میدونم آوا، حرفای قشنگی بهت نزد؛ ولی، با لوس بازی وقهر کردن چیزی درست نمیشه،  -

 سر سنگین و جدی برو باهاش صحبت کن، میدونی که امیر و تو خیلی به هم وابسته این. 

 مردم. گفت، من بدون امیر میراست می

•°•°•°•°•°•°•°• 

 ثل همیشه بدون در زدن رفتم توی اتاق نفس عمیقی کشیدم و م

خواب بود. نشستم روی زمین، بغل تختش. به صورتش نگاه کردم، امیر خیلی دوست داشتنیه 

 و دل هردختری رو میتونه ببره. 

 …تونستم اون حرفاش رو از ذهنم پاک کنمداداش خوبی برای من بوده و هست؛ اما، نمی

 احت به من انگ ه*ر*زگ*ی زد. تونستم راحت ببخشمش. اون خیلی رنمی

 با صداش از فکر در اومدم و به لبخندِ روی لباش نگاه کردم: 

 کردم دیگه نخوای من رو ببینی! فکر می -

 صاف نشستم، اخمی کردم و طبق حرف بابا جدی گفتم: 

 …خواستم؛ ولی، به هرحال برادرمی، برعکس تو که خیلی راحت من رو با هرزنمی -

 صبانیت و بلند گفت: وسط حرفم باع

 . میدونیزدم رو حرفا اون و شدم دیوونه بودم، عصبی بودم، نگران من …نگو، لعنتی نگو -

چه فکرایی به سرم زد؟ میدونی چقدر جلز و ولز زدم که اون آرش بیشرف چه بالیی سرت 

 آورده؟ 

تا بقیه هم سرم رو انداختم پایین، همیشه سعی کردم بخندم و رفتارام هم طنز آمیز باشه 

 بخندن؛ ولی، مگه من آدم نیستم؟ 

 ام گرفت و با گریه گفتم: گریه

تهدیدم  آرش تنهام، خیلی االن من …جلوی میالد هرچی خواستی گفتی، بهم تهمت زدی -
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کرده، جون همتون رو تهدید کرده. ردی ازش نیست جز یه صدا، نمیتونم جون شماها رو به 

 …مامان، بابا، میالد، رها و خاطر خودم. تو،خطر بندازم به

در اتاق باز شد و مامان و بابا باهول اومدن تو، سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم. امیر 

 اشاره کرد که برن. در اتاق که بسته شد، آروم گفتم: 

کنین نیستم. میترسم میالد رو بکشه، امیر من میترسم، من اون دختر سر سختی که فکر می -

 …رو بکشه، میترسم ترسم تومی

سمتم متمایل شد و بغلم کرد. دستام رو دورش حلقه کردم و دوباره به هق هق افتادم. با درد به

و گریه کردم، لوس شده بودم؟ شاید؛ ولی، خب بهم فشار اومده بود. روی سرم رو بوسید 

 وگفت: 

ن دیدن م دوستش داری که بدون اینکه بیای نگرانشی، که داری دوستش …دوستش داری -

 میری مالقات اون، البته باهام قهر بودی و این رو پرستار شیفت بهم گفت. 

هق هق زنون ازش فاصله گرفتم. به درک که فهمیده بود، امیر رازدار من بود. آروم و باهق هق 

 گفتم: 

 آرش …آرش و …همه؛ ولی، دوستش دارمبف …خوامنمی امیر، دارم …دوستش -

 . میشم دیوونه دارم کرده، تهدید رو …جونش

 لبخند پر دردی زد و گفت: 

 رازت همین جا پیش من محفوظه؛ ولی، یه شرط داره.  -

 دستم رو کشیدم زیر چشمام و اشکام رو پاک کردم. آروم باصدای خش دار گفتم: 

 چه شرطی؟  -

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

 ! اشه؟ب پشتتم، جوره همه من …قوی باش و چیزی رو از من پنهون نکن -

 آروم و با اشک خندیدم وگفتم: 

 های شکسته؟ با این دنده -
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 ای کرد وگفت: تک خنده

 های شکستم هم پشتتم. پس بخشیدی منو؟ باالخره که خوب میشم؛ ولی، باهمین دنده -

 شدته دلم از داشتن همچین برادری ذوق کردم و خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم، مگه می

 ش؟ خندید وگفت: نبخشمش بااین حرفا

 ددرمور. کرده تهدیدایی چه و گفته چی آرش ببینم بگو بخشیدی، رو من که حاال …خب -

 ! بهم بگی باید هم میالد

کرد که در لبخندی زدم و تمام حرفای اون شب آرش رو گفتم، جدی و بااخم داشت گوش می

 اتاق زده شد و مامان اومد توی اتاق. بالبخند گفت: 

 ختالت کردینا. خوب باهم ا -

 امیر یکم جابه جا شد و گفت: 

 مگه من یه خواهر کوچولوی دوست داشتنی بیشتر دارم؟  -

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 

خواست خودش بخوره؛ ولی، به مامان شام امیر رو آورد باال و من بهش دادم، البته می

 اومد. هاش فشار میدنده

دونم من هم این جوری براش توضیح دادم که نمی همین جوری ریز ریز در مورد میالد پرسید.

چی شد که عاشقش شدم؛ ولی، ازمحبتاش، از نگرانیاش، از اذیتاش! به طور کلی از خودش 

 خوشم اومده. 

آوردی االن شوهرت بود واین حرفا. کلی اون هم کلی تیکه انداخت که اگر غُد بازی در نمی

 هم نصیحتم کرد! 

 قاتا از و برداشتم رو غذا سینی …خاطر مسکنا زود خوابش رفتهباخنده شامش رو دادم و ب

 . بیرون اومدم

 ! بین این در زدم هم مسواک من البته دیگه، آره …بعد از خوردن غذا، جیش بوس الال

لباس خواب عروسکیم رو پوشیدم، دراز کشیدم و گوشیم رو برداشتم تاتلگرامم رو چک کنم. 

 اوه چقدر پیام! 
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 رو اول باز کردم:  خب پیام رها

سالم توله االغ: / فردا استاد آریایی کالسش رو انداخته شیش صبح، زود باید راه بیفتی. من  -

های اکیپ هم کالسشون با ما یکیه. پس خودم میرم گفتم یه فکری واسه خودت بکنی، بچه

 یادت نره. 

فتم پیام بعدی. پیام نوشتم و ر« کنماکی، یه فکری می»پوف این رو کجای دلم بذارم. یه 

 ازشماره ناشناس بود، با تعجب وکنجکاوی بازش کردم: 

 سالم، باید باهم صحبت کنیم.  -

 …اسگل، جوابش رو ندادم و رفتم بعدی. با چشمای گشاد شده دوباره اسمش رو خوندم

 میالد بود که به اسم خر جذاب ثبتش کرده بودم! خندیدم و پیامش رو باز کردم: 

 بین؟ شناختین؟ سالم، خو -

 : دادم جواب بود، قبل دقیقه بیست برای پیامش. کردم اخم …چقدر رسمی

 سالم، بله، خوبین شما؟  -

 بالفاصله جواب داد. تعجب کردم و بالبخند بازش کردم: 

 خوبم. خواستم تشکر کنم.  -

 وا! تشکر واسه چی؟ خواستم جواب بدم که یهو گوشیم زنگ خورد. 

 مدیوون نکنم، بازی مسخره تا گرفتم نیشگون رونم از دونه یه …یهو خودش بود، هول شدم

 /= خودتونین

 تماس رو وصل کردم و منتظر شدم تا حرف بزنه: 

 سالم.  -

 با یکم مکث مثل خودش کوتاه جواب دادم: 

  …سالم -

داره  دوست رو من بفهمم خواستممی …بزنه حرف خواستممی …باز هم سکوت، مثل احمقا

 خواستم بفهمم، خالصه امشب افتادم تو کار فهمیدن! مییانه؟ 
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 باصداش دست از این فکرای مذخرف کشیدم: 

 خواستم واسه هشداری که بهم دادی تشکر کنم و یه سؤال داشتم. می -

 سؤالی؟  چه. بودم مدیون بهتون رو این جورایی یه و …وظیفم بود -

 یکم مکث کرد و آروم گفت: 

خاطر نجات جون ما ینی من و برادرتون و دوستاتون، ممکنه باهاش ش، بهخاطر تهدید آربه -

 ازدواج کنین؟ 

  •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 ریز خندید، صدای خندش رو شنیدم. 

امیر گفته بود آرش قصدش تصاحب کردنه آواست، شاید حتی دوستش هم نداشته باشه و سر 

 خواستم از زبون خود آوا بشنوم تصمیمش چیه. ؛ ولی، خب باز هم میلجبازی این کار رو بکنه

 بعد از چند لحظه فقط گفت: 

 نه.  -

 : گفت که بگم بخیر شب وخواستم زدم لبخندی خوبه، خیلی خوبه، …همین

ذارم هربالیی که خواست سر دوستام و خانوادم بیاره. اگر میگم نه، به این معنی نیس که می -

 کنم. هاییه که بهش فکر میکه ازدواج با اون از آخرین گزینه به این معنیه

خوامت؟! و این بار اگر گفتم دوستت دارم و میگفتم؟ میلبخند از روی لبم محو شد، چی می

 …تونستم بگم؟ سکوتخوامت؟! چی میچایی رو روی صورتم هم بریزی، بازم می

 …مذخرف سکوت هم باز و …سکوت

 و در آخر خودش گفت: 

 بینمت، شب بخیر. فردا صبح زود می -

 اول شخص شدم و قطع کرد. 

موبایل رو از گوشم فاصله دادم و به صفحه خیره شدم. خدایا من چه مرگم شده؟ دستی به ته 

 ریشم کشیدم و خوابیدم. 
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سوخت و اثر مسکنا رفته بود، حتی حال نداشتم بلند شم و برم قرص بخورم، واسه پهلوم می

 کردن رو ترجیح دادم. همین تحمل 

 ! بودم ترراحت اونجا خودم، یبابا نذاشت برم خونه

 پوفی کردم و به سقف خیره شدم. در کمال ناباوری چند دقیقه بعدش خوابم رفت. 

 صبح با صدای گوشی از خواب پریدم، درد داشتم و عرق کرده بودم. 

ها مچین واجبم نبود با این بخیهشدم. حاال هکالسمون افتاده بود صبح زود و باید حاضر می

 خاطر دیدن آوا میرم. دونستم بهپاشم برم دانشگاه؛ ولی، خودم هم می

، خودم رو رسوندم خیرٔ  سختی حاضر شدم و بانیم ساعت تاهمه خواب بودن توخونه، به

 دانشگاه. 

رفتم  زدن با پرس و جو کالس استاد آریایی رو پیداکردم و جلوی در بسته ایستادم. بعد از در

. داره اخم خدا یای ساله ست که همیشهتو، همه نشسته بودن. آریایی یه مرد چهل و خورده

 که مازیار بلند شد و گفت:  بزنه حرفی خواست و کرد اشاره ساعتش به اخمش باهمون

 استاد، میالد تا دیروز بیمارستان بوده. االن هم بهتره سرپا نباشه.  -

 …چیزی نگفت، نشستم و به اطراف نگاه کردم. رها بود؛ ولی، آوا نه آریایی سری تکون دادو

 . کرده دیر آوا ینی این و بود نگران رها یقیافه

 دوساعت گذشت و آوا باز هم نیومد. 

خیلی  …کرد تموم رو کالس «نباشید خسته» یباالخره آریایی یه نگاه به ساعت کرد و باجمله

د با گیره، نکبت دیوونمون کرمدن بگیم جلسه بعد امتحان میکرد به کسایی که نیو کیدٔ  هم تا

 درسش بعد میگه خسته نباشیم. 

 رها مثل مرغ پر کنده سریع بلند شد و اومد سمت من، عصبی ونگران گفت: 

 سالم، شما از آوا خبر نداری؟  -

 یاد. نه واال! دیشب گفت که امروز صبح می -

 ر رفت، گرفت روی گوشش و بغض کرده گفت: لبش رو گاز گرفت و دوباره باگوشیش و
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 کجاست؟  ینی …میگه خاموشه، امیر یک ساعت پیش گفت از خونه راه افتاده -

مازیار و جانان و دوقلوها اومدن سمتمون، امیر حافظ کیفش رو گذاشت روی میز بغل من 

 گفت: 

 ها آوا نیومد چرا؟ بچه -

 جواب داد:  با زنگ خوردن گوشی رها همه ساکت شدیم، سریع

 الو امیر، چی شد؟ کالس نیومده، گوشیش هم خاموشه.  -

 دونم چی شنید که با بهت گوشیو قطع کرد. آروم و زیر لب گفت: نمی

 خدایا ینی کجاست؟  -

 زد قشنگ؟ باعصبانیت گفتم: عصبی شدم، چرا حرف نمی

 رها بگو چی شده؟ آوا کجاست؟  -

ار زد و رفت سمت رها، نشوندش روی صندلی و جانان دست مازیار رو که دورش بود کن

 گفت: 

 رها نفس عمیق بکش و بگو آوا کجاست؟  -

 : گفت و کرد نگاهی تکمون تک به …سرش رو آورد باال و بابغض ونفس نفس زد

 نیست.  ازش ردیهیچ …دونیمنمی -

 کیفم رو برداشتم و خطاب به مازیار گفتم: 

 مه بریم پیش پلیس. پاشو بریم خونشون ببینیم اگر الز -

 رها سریع گفت: 

 یام. منم ببرین تو رو خدا. منم می -

 سرم رو تکون دادم و راه افتادیم. ینی آرش بردتش؟! 

 تونه بکنش؟ آخه چی کار می

 کرد. فکرای بدی توی سرم بود و این داشت دیوونم می

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•
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 ونم و باپوزخند گفت: دستش رو گرفت زیر؛ چ

 واسه کتک خوردن زیادی خوشگلی، حیفی تو!  -

 موهام رو گرفت توی دستش و بلندم کرد که جیغم در اومد. باجیغ گفتم: 

 با اون دستای شخمیت به من دست نزن گوسفند، ولم کن پشمک ع*م*ه ن*ن*ه!  -

 یکم نگام کرد و بعدش شوتم کرد گوشه دیوار. 

خاطر برخورد به دیوار درد گرفته بود رو و در رو قفل کرد، بازوم که بهاز اتاق رفت بیرون 

 رو نثارش کردم. « ک»دار و بی « ک»گرفتم و زیرلب انواع واقسام فحشای 

فهمم چرا من رو آوردن اینجا؟ اصالً اینا کین؟! دستام و پاهام بازه، چشمام بازه، دهنم بازه نمی

 /ر آزادم آخه: این چه جور گروگان گیریه که اینقد

 رسرمب خاک …تازه بهم تجاوز هم نکردن! مثل این فیلما و رمانا باید یه حرکتی بزنن باالخره

 ! کنم دستمالی منو بیان اینا منتظرم انگار

 لب گفتم: زیر …پوفی کردم و تکیه دادم به دیوار

 ینی کار آرشه؟ ولی اینا حرفی از آرش نزدن که!  -

زور سوارم کردن، گوشی نازنینم رو ازم یه ماشین ایستاد و به صبح که منتظر اسنپ بودم،

گرفتن، بعد هم شوتم کردن توی این اتاق، حتی نفهمیدم کجا اومدیم؛ ولی، مسیر زیادی رو 

 طی کردیم. 

 یپوفی کردم و از جام بلند شدم، باید یه فکری کنم. به اطراف نگاه کردم. یه پنجره گوشه

 . داشت اظحف هم اون که بود دیوار

 گرفت یواش یواش؛ ولی، وقت گریه کردن هم نداشتم آخه! ام میداشت گریه

 با خودم فکر کردم که حتماً تا االن فهمیدن من نیستم. 

تم گرفبا صدای گردش کلید توی در چسبیدم به دیوار، اتاق خالی بود وگرنه یه چیزی می

 . پوکشون یدستم تا بزنم توکله

کت شلواری و خوش قد وهیکل و همچنین خوشگل و ناناز، همراه با یکی از با اومدن یه مرد 
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 اون بیریختای گوالخ، دهنم باز موند. 

 ای جونم! تو من رو گروگان گرفتی؟! موش بخوره تو رو! 

بافتم که در اتاق محکم بسته شد و اون مرد داشتم تو مغزم واسه خودم چرت و پرت می

ت و خوشگل پسره، نشست روی صندلی. پای چپش رو هیکلی بیریخته یه صندلی گذاش

انداخت روی پای راستش و دستاش رو روی رون پاش قالب کرد، من هم تواین وضعیت به 

 کنما! چه چیزایی دقت می

 کردم گفتم: حق به جانب درصورتی که داشتم قالب تهی می

 الکی …هم زدین اینجاچه خبره؟ من رو واسه چی برداشتین آوردین اینجا؟ تازه کتکم -

 هرته؟  شهر مگه الکی،

 ای گفت: یارو پوزخندی زد و بالحن مسخره

 آرش گفته بود خیلی فَک میزنی؛ ولی، نه در این حد دیگه.  -

 : گفتم آروم! خدا وای …آرش؟ وای

 پس کار آرشه، دزدیدن من کار اونه؟  -

 بلند قهقهه زد، دروغه اگر بگم نترسیدم. 

 ترسوند. درشتش بدجوری آدم رو میچشمای سبز، وحشی و 

 باخنده، شاید بهتره بگم پوزخند، گفت: 

 آرش روحش هم خبر نداره واسه تو چه خوابی دیدم.  -

 هیچی نگفتم و فقط نگاش کردم. بلند شد و دستاش رو کرد توی جیبش و گفت: 

ر میالد. د من سامیارم، یکی از دوستای خیلی صمیمی آرش و البته یکی از دوستان وهمکار -

 کنیم. واقع من و میالد تو یه شرکت کار می

 میالد؟ ینی میالد هم توی این قضیه مقصره؟! 

 بغضم گرفت باالخره و اشک توی چشمام جمع شد. آروم گفتم: 

 ینی میالد میدونه شماها من رو دزدیدین؟  -
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 پوزخندی زد و گفت: 

دست و پا چلفتی از زندگیش حذف نه؛ ولی، اگر بدونه شاید خوشحال بشه که یه دختر  -

خوره، یه جورایی چشم شده! آخه یادمه یه بار به من و مازیار گفت که حالش ازت به هم می

 خوره! بینتت حرص میدیدن تو رو نداره و هروقت می

 …راست میگه؟ یا داره دروغ تحویلم میده؟ خب دلیل واسه تنفر میالد زیاده؛ ولی، نه نه

 هیستریک جیغ زدم:  و جلوش گرفتم رو دستم سریع که جلو اومد قدم یه. کنم باور خوامنمی

 …سمت من نیا عوضی دروغگو -

 گشت گفت: اومد جلو و دورم میخندید و بازم هم نزدیکم شد، همون جور که می

 سسروی شب دو یکی واسه البته من، میل باب! خوشگل و سفید …ای هستیخوب تیکه -

 ! هستی؟ سکس گروپ یپایه …دلم رو بزنی. اوم، ببینمدهی خوبی! بعدش شاید 

شد! یه قدم باهام فاصله داشت که محکم پام مغزم ار حرفای تحقیر آمیزش داشت منفجر می

فهمیدم اونقدرام شجاع نبودم و رو آوردم باال و زدم وسط پاش. داد زد و خم شد. االن می

م، در که باز شد صندلی رو بردم باال و نیستم، سریع صندلی رو برداشتم و پشت در وایساد

 زمین.  افتاد اوخ و آخ با …محکم زدم تو سر کسی که اومد تو

عالمه پله روبه روم بود و  یه شدم، مواجه بزرگ یسریع از اتاق رفتم بیرون که با یه خونه

پایین،  مها و ازشون رفتدوسه تا پسر یکم دورتر از اتاق ایستاده بودن. سریع دوییدم سمت پله

 صدای داد سامیار رو شنیدم که گفت: 

 دختره رو بگیرین، نزارین فرار کنه تنه لشا.  -

 در بزرگ خونه رو پیدا کردم و بازش کردم و رفتم بیرون. 

ا گیر کشه اگر اینجام گرفته بود، ترسیده بودم ومطمئن بودم چیز خوبی انتظارم رو نمیگریه

 افتم. بی

ای ویال دوییدم که صدای تیر تفنگ اومد. از ترس برگشتم و عقب رو لهسمت در آهنی و میبه

 خودم رو کنترل کردم.  ،؛ اماافتادممی داشتم …نگاه کردم که پام گیر کرد به یه تیکه سنگ
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ها وایساده بود و تیر هوایی زده بود، دوباره دوییدم، تندتر از قبل؛ سامیار باعصبانیت باالی پله

وم وسوزش توی شیکمم مجبورم کرد وایسم. اصالً نفهمیدم چی شد، صدای ولی، صدای تیر د

 سامیار رو شنیدم که عربده کشید: 

 لعنتی!  -

م و تونستم بکشکردم؛ ولی، حتی نفس نمیحس شد، درد زیادی توی شیکمم حس میمغزم بی

 . بابگم. سامیار خودش رو بهم رسوند، نیم خیزم کرد که صدای جیغم بلند شد« آخ»حتی 

 حرص گفت: 

 …هدف پات بود، لعنتی، لعنتی -

داد زد و دستش رو گذاشت روی شیکمم وفشار داد، انگار یهویی درد هزار برابر شد، حس 

ای چشمای درشتش که حاال قهوه به گریه با و زدم بلندی جیغ …کردم روح از تنم جدا شد

 . شد بسته چشمام آروم آروم ازدرد …بود خیره شدم

 ظه به این فکر کردم که ینی قراره این جوری بمیرم؟! چه مرگ غریبانه ای! آخرین لح

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 دو روز گذشت، دو روزه که آوا گم شده و حتی آرش هم میگه نمیدونه کجاست. 

س. رئی های حسابداری شرکت رو خیلی کالفه جمع کردم و دادم دست منشی تا بده بهپرونده

کردم که در اتاق زده شد و سامیار و مازیار اومدن تو، مازیار اومد داشتم وسایالم رو جمع می

 جلو وگفت: 

رسونتمون. صبح که دانشگاه نیومدی، ظهر هم دیدم بدون ماشین اومدی. بیا سامیار می -

 ماشین من روشن نمیشه. 

 خوشم وحشیش چشمای و نگاهش از هرچند …به سامیار نگاه کردم، پسرخوبی بود

اومد؛ ولی، یه جورایی رفیق شده بودیم توی این یه ماه. بدون حرف کیف و کتم رو نمی

 سمت پارکینگ راه افتادیم. برداشتم وبه

 یک ربعی توی سکوت گذشت و سامیار سکوت رو شکست: 
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 گفت دوستتون رو دزدیدن آره؟ مازیار می -

 گفتم: من که روی صندلی عقب نشسته بودم آروم 

 آره، دو روزه.  -

 مازیار عصبی گفت: 

 کار پسرعموشه، آخه مگه میشه خبر نداشته باشه با این اتفاقا؟!  -

 : گفتم باشه، اون کار اومدنمی بهش افتادم، اشزده بهت ییاد قیافه

 اچر اصالً …کنهغلطی نمیکار آرش نیست، یه جورایی مطمئنم. نمیدونم چرا پلیس هیچ -

 . شدزدیدن

 سامیار صداش رو صاف کرد و با یه نیم نگاه به من گفت: 

 دونین دنبال چی هستن ینی؟ نمی -

 چشمام رو فشار دادم روی هم و گفتم: 

خوان. نه باخانوادش، نه بادوستاش، معلوم نیست اصالً نه، حتی تماس نگرفتن بگن چی می -

 …زنده ست یا

 ببخشیدی گفت و سریع برداشت:  با زنگ خوردن گوشی سامیار حرفم رو خوردم،

 کنم. دارم رانندگی می -

 نفهمیدم طرف مقابل چی گفت بهش که یهو داد زد: 

 رسونم. کنین اونجا؟ باشه خودم رو میپس شما لعنتیا چه غلطی می -

 اش نگاه کردم، مازیار باچشمای ریز شده گفت: و قطع کرد، باتعجب به صورت سرخ شد ه

 . نیست مشکلی …م، میخوای همین جا پیاده مون کنمزاحمیم فکر کن -

 نیم نگاهی بهم از توی آینه کرد و فقط گفت: 

 رسونمتون. می -

کرد. وقتی رسیدیم بایه تشکر پیاده شدیم و اون هم گازش رو گرفت با سرعت رانندگی می

 ورفت. مازیار دستم رو گرفت و کشوند سمت در ورودی، نفس عمیقی کشید وآروم گفت: 
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 . داره آوا شدن دزدیده یهول نکن؛ ولی، سامیار یه ربطی به قضیه -

 کردم گفتم: حوصله کنارش زدم وهمون جور که باکلید در رو باز میخندیدم و بی

 چرت وپرت نگو مازیار، سامیار تازه یک ماهه اومده توی بخش حسابداری.  -

 با حرفی که زد سریع برگشتم سمتش: 

« کرده. خونریزی دوباره چموش، آوای …این دختره»زد ود، داد میکسی که پشت خط ب -

 اسم آوا رو شنیدم، مطمئنم. تو که میدونی من چقدر گوشام تیزه. 

 بابهت اول به این فکر کردم که خونریزی کرده؟ ینی بالیی سرش اومده؟ 

 باعجله در رو باز کردم و گفتم: 

 . شاید اونا بتونن یه کمکی بکنن. برو تو، من میرم خونشون با امیر صحبت کنم -

 در رو بست وگفت: 

 یام، تنها نباشی بهتره! من هم می -

 ماشین رو از پارکینگ برداشتم و راه افتادیم. 

گفت و ینی بالیی سر آوا اومده؟ عصبی یه دونه محکم زدم روی فرمون. مازیار هم هیچی نمی

 توی فکر بود. 

کار  دونست باید چی بگه یا چیعصبی شده بود که حتی نمیباامیر تنها صحبت کردیم، اونقدر 

 کنه. باالخره نفس عمیقی کشید وگفت: 

 باید با پلیس هماهنگ کنیم و سامیار رو زیر نظر بگیریم.  -

 سرم رو تکون دادم وگفتم: 

گوشیش رو  GPS فعالً من میرم دنبال سامیار، شاید اگر دنبالش کنم برسم به آوا. میتونم -

 م و جاش رو پیدا کنم. هک کن

 مازیار باتعجب گفت: 

 تو از کِی هک کردن رو یاد گرفتی؟  -

پرسید! امیر آروم دونست یه مدت هکر بودم و میبدون حرف نگاهش کردم، خوبه خودش می
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 گفت: 

 ینی حالش خوبه؟  -

دم و اژ دامیره. چشمام رو با انگشتم ماسخواستم به این فکر کنم که حالش بده یا داره مینمی

 آروم گفتم: 

 خوبه، ینی باید خوب باشه.  -

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

ی درش حسکردم. نبردنم بیمارستان، گلوله توی پهلوم بود و دکترشون با بیاز درد گریه می

 حسیش کامل نبود و صد بار وسط جراحی از درد بیهوش شدم. آورد بماند که بی

 پیچیدم. که زندانیشون بودم و از درد به خودم می دو روز بود

امروز یکی از این غول تشنا، از دستشویی که اومدم، هولم داد توی اتاق که نتونستم بایستم و 

 هام باز شد و خون ریزیم دوباره شروع شد. افتادم زمین، بخیه

 کردم. سوختم، تب داشتم واین رو از گرمای بدنم حس میمی

 کرد؟! کس پیدام نمیا بود؟ میالد کجا بود؟ بابا، مامان، چرا هیچپس امیر کج

طاقت از درد جیغ زدم. بلند و پنج شیش بار پشت سرهم با این فکرا بیشتر گریم گرفت. بی

 شد!  بدتر …جیغ زدم، بلکه بغضم خالی شه، بلکه دردم آروم شه؛ ولی، نشد

تو و یکم نگاهم کرد. همون جور که توی یهو در باز شد، سامیار بود. سریع و کالفه اومد 

 حال و باگریه گفتم: خودم جمع شده بودم، بی

 کنن، حتی شده جسدم رد. ازت متنفرم باالخره پیدام می -

 اومد سمتم و خواست لباسم رو بده باال که دستش رو محکم پس زدم وجیغ زدم: 

 ! کنار بکش نجستو دست …ولم کن لعنتی، بهم دست نزن -

 رده بود؛ ولی، باعصبانیت با یه دستش دوتا دستم رو گرفت وگفت: هول ک

 زر اضافه نزن، بذار ببینم چه مرگته.  -

سرم رو چرخوندم توی بالشت و نفسای عمیق کشیدم، دستش که نشست روی زخم، جیغ 
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 سوخت. سوخت، خیلی میای کشیدم و تکون محکمی خوردم. میخفه

تونستم بکنم. دستش رو انداخت زیر پام و بغلم کرد. با یکرخت شدم، دیگه حتی ناله هم نم

 پوزخند گفت: 

کنم خوره، تقصیر خودم بود. کار خودم رو سخت کردم؛ ولی کاری میمردت به دردم نمی -

 ها و پولی که میخوام و حقمه. آرش به تو برسه، من هم به پرونده

ذشت چند ساعت، پیادم کردم و پرتم دیگه نفهمیدم چی شد، فقط سوار ماشینم کرد و بعد از گ

 کرد روی زمین خاکی. زیر گوشم باصدای خشنی گفت: 

 رسیم آوای تهرانی! دوباره به هم می -

 فهمیدم که به یکی زنگ زد و یه آدرس گنگی بهش داد و بین حرفاش شنیدم که گفت: 

 یاد. ها رو بدستم نرسونین، بدترش سرش میاگر پرونده -

 شین شد و رفت. بعد هم سوار ما

 تاریک بود هوا، سرد بود، شلوارم تیکه پاره شده بود و لباسم خونی بود. 

تونستم بخورم. تر شده وخاک یا چیزی رفته توش، حتی تکون نمیکردم زخمم بازحس می

 …دیدنبغل جاده بودم؛ ولی، ماشینا من رو نمی

 چرا به اینجا رسیدم؟ 

 . چشممشدم خیز نیم ناله و آه با و دادم تکون رو ودمخ یکم …شدمداشتم دوباره بیهوش می

 به کوله پشتیم افتاد، به فکرم رسید شاید گوشیم هم توش باشه. 

سمت کوله پشتیم کشیدم ودرش رو باز کردم، از درد ضعف کردم و با سختی خودم رو بهبه

مس جسم صورت روی زمین خوردم، همون جور خوابیده دستم رو کردم توی کیفم. باحسِ ل

 حال کشیدمش بیرون. سرد و نازک گوشیم، باخوشحالی؛ ولی، بی

 هایی بود که سرازیر شد. ها و پیامیه دستی روشنش کردم موج تماس

ای که چشمم بهش خورد، رها بود. روش کلیک کردم و گوشی رو گذاشتم جلوی اولین شماره

 دهنم. 
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 حال گفتم: نیدم، بیوقتی فهمیدم برداشته وصدای الو الو گفتناش رو ش

 . کن کمکم …کمک، رها کمک -

 صداش پخش شد: 

 . کجایی بگو …گردیمآوا، دردت به جونم کجایی تو؟ االن هممون داریم دنبالت می -

 بعدش صدای امیر اومد: 

 آوا، آوا تو روخدا بگو کجای جاده ای؟ یه نشونی بده.  -

 صدای میالد رو هم شنیدم که گفت: 

 چرا حرف نمیزنه. بیهوش شده؟  -

ختی سکردم خون دیگه به مغزم نمیرسه، فقط تابلوی بزرگ تبلیغاتی رو دیدم و بهحس می

 گفتم: 

 …ماشین …روغن تبلیغات …تابلوی …تاب -

حس از بدنم رفت. صدای داد امیر و  ،؛ ولیبودم هوش به همچنان …و گوشی از دستم افتاد

 شنیدم. های رها رو میمیالد و گریه

این فکر کردم که ممکنه بمیرم وچه قدر حیف که به میالد نگفتم چقدر ازش خوشم اومده به 

 و دوستش دارم! 

ها بود که کنار جاده افتاده بودم. تشنم شده بود، سردم ها بود که خونریزی داشتم، ساعتساعت

 …شده بود

م، یه زور باز کردبا خوردن نور یه ماشین توی چشمم و توقفش، یه چشمم رو که بسته بودم به

 ذاشت بفهمم کیه! نفربود، یه پسر، نور توی چشمم نمی

 بغلم کرد و توی ماشین گذاشتم. شاید امیر بود، یا بابا، شاید هم میالد. آروم زیر گوشم گفت: 

 رسونمت بیمارستان. نخواب آوا، تموم شد. االن می -

 کرد بفهمم کیه! صداش آشنا بود؛ ولی، مغزم یاری نمی

 ونستم بیشتر از این خودم رو نگه دارم و از هوش رفتم. نت
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 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

یک ساعت با امیر و پدرش حرف زدیم و قرار شد من با امیر برم خونه و مازیار باماشین من 

 گوشی GPS من تا یرفتیم سمت خونهکرد، داشتیم میبره پیش پلیس. امیر رانندگی می

 سامیار رو هک کنم. 

 نکهای از قبل ،؛ ولیبرداشتم رو گوشی سریع سامیار یبا زنگ خوردن گوشیم و دیدن شماره

 : پیچید گوشی توی صداش بزنم حرفی

توی همین چند ماه فهمیدم که نقطه ضعفت خانوادت و یه دختره هستن، دختری که دوست  -

جوری ازت  یه رو هاپرونده بتونم تا روش گذاشتم دست. داره دوستش …صمیمی من، آرش

 …بگیرم. البته قبلش دوستانه خواستم نفوذ کنم که نشد؛ ولی

 وسط حرفاش پریدم و داد زدم: 

 خفه شو، فقط بگو آوا کجاست.  -

صدای پوزخند زدنش رو شنیدم، یه آدرس گنگ داد، اسم یه بزرگراه نزدیک کرج رو گفت و 

 ادامه داد: 

ها رو به دستم ره، زودتر بیا نجاتش بده. یادت باشه اگر پروندهآوا جونت خونریزی دا -

 یاد. نرسونی، بدترش سرش می

 ! چی؟ ینی …و قطع کرد، به گوشی با بهت نگاه کردم

 کرد گفت: امیر که تا اون موقع با استرس و عصبی رانندگی می

 میالد چی شده؟ آواکجاست؟  -

 : گفتم امیر به وخطاب گرفتم رو مازیار یسریع شماره

 . کرده ولش اونجا. کرجه سمت( …برو سمت بزرگراه ) -

 همین که مازیار گوشیش رو جواب داد، سریع گفتم: 

 االن؟  کجایی( …برو سمت این بزرگراه ) -

 رسونم سریع. توی اداره پلیس، حله خودم رو می -
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 رسونیم. کنار بزرگراه ولش کرده. ماهم خودمون رو می -

میر پیچید توی یه خیابون و جلوی یه خونه ایستاد، با گوشیش زنگ زد به یکی که قطع کردم، ا

 نفهمیدم کیه وفقط گفت: 

 زود بیا پایین.  -

 رو به من گفت: 

 یاد، آوا و رها دوستای صمیمین، بهتره باهامون باشه. رها هم می -

 کرد و بااسترس گفت: رها که سوار شد سالمی

 دین؟ چی شده امیر، پیداش کر -

 آره. زنگ بزن به بابا بگو آوا رو که پیدا کردیم، میریم بیمارستان.  -

کرد! یکم که گذشت، یهو گوشی شدم، هوا تاریک بود و این عصبی ترم میداشتم دیوونه می

 . بود آوا …رها زنگ خورد

نفهمیدم چی گفت که رها اینقدر استرس گرفت. گوشی رو گذاشت روی اسپیکر، جواب 

 کرد. کرد و رها گریه میزد و اسمش رو صدا می، امیر داد میدادنمی

 یک ساعت گذشت و همچنان پیداش نکرده بودیم. 

های هجده ساله توی دلم قسم خوردم داد. مثل پسر بچههوا خیلی سرد بود و دلم گواه بد می

 اگر آوا حالش خوب باشه بهش بگم چه قدر دوستش دارم. 

  همه اتفاقا یهویی شده بود! مازیار بود: یهو گوشیم زنگ خورد، اصالً

 شد؟  چی …الو مازیار -

 باصدای نگرانی گفت: 

 خیلی میره،می داره(. …پیشمه، توی یه فرعی پیداش کردم. میالد بیاین بیمارستان ) -

 . داره خونریزی

 زیر لب گفت. « یاخدا»گوشی روی اسپیکر بود. رها زد توی صورتش یه 

 سمت بیمارستان راه افتاد. شید و بهامیر نفس عمیقی ک
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 . بمونه زنده فقط …خدایا

•°•°•°•°•°•°•°• 

 روحش خیره شدم. به صورت بی

 شد. اومد و دوباره بیهوش میدو روز بود که به هوش می

رو از  «سامیار»آرش وقتی اومد بیمارستان، یه کتک مفصل از من و امیر خورد و وقتی اسم 

 ز صورت متعجبش این رو فهمید که از هیچی خبر نداشته. شد ازبون ما شنید، می

با پلیس صحبت کردیم، آرش رو هم بردن کالنتری، خط سامیار خاموش شده بود و حتی 

 دونستم چه جوری پیداش کنم دیگه. نمی

 کردیم آوا حالش بهتر بشه تا بتونه حرف بزنه و از اون بپرسیم. باید صبر می

کردن توی حیاط بیمارستان پرسه نه نرفتم و وقتی هم بیرونم میتوی این دو روز اصالً خو

های خیره و معنادار امیر، مادر و پدر اون و خودم و غرغرای مارال اصالً توجه زدم. به نگاهمی

 های ویژه تا از نزدیک ببینمش. کردم. االن هم باکلی اجازه اومده بودم توی بخش مراقبتنمی

دونم چی چیه خونِش به شدت اومده یاد بوده و پالسما و نمیگفت خونریزیش زدکترش می

 شانس آورده که توی اون هوای سرد زنده مونده.  و کرده عفونت هم زخمش …پایین

 به زمان حال برگشتم، با خودم فکر کردم: 

چه جوری توی این مدت آروم آروم ازش خوشم اومد؟ دوستش دارم و اینبار قبل اینکه دیر  -

 یگم؛ ولی، خب غرورم چی؟! اگر یهو ضایعم کنه؟ بشه بهش م

 فکرای مذخرف توی ذهنم بود، آروم دستای رنگ پریده و سردش رو گرفتم و زیر لب گفتم: 

 مونیه بشو …تو فقط خوب شو، بشو همون دختر شر وشیطونی که خدای سوتی دادن بود -

 خواستم سربه تنش نباشه. که می

 وتوی دلم زمزمه کردم: 

 االن دلم برات تنگ شده دخترجون. ولی  -

 نفس عمیقی کشیدم و دستش رو آروم گذاشتم روی تخت. 

همین که برگشتم با صورت اخموی امیر رو به رو شدم که از پشت شیشه ما رو میدید. یکم 
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مکث کردم و بعدش حرکت کردم سمت در خروجی، لباسای مخصوص رو تحویل دادم و 

 رفتم بیرون. 

 ویت رو دستام. ایستادم امیر وکنار دادمی نشون رو آوا اتاق که ایشیشه یرو به روی پنجره

 : گفتم آروم و کردم مشکیم جین شلوار جیب

 ! لطفاً …فکرِ بدی نکن -

 سرش رو برگردوند سمتم و بااخم گفت: 

 دوستش داری؟  -

 زد تویش میسرم رو تکون دادم. فوق« آره»از گوشه چشم یه نیم نگاه کردم بهش و به معنی 

 گوشم دیگه! 

 درکمال تعجب دستش رو گذاشت روی شونم، برگشتم سمتش، لبخندی زد و آروم گفت: 

 …این رو یادت باشه، حواسم بهتون هست و یه چیز دیگه -

برادر  خب و …امیر از من کوچیک تره؛ ولی، از نظر هیکل و قد و اینا اون چهارشونه تره

ش . باحرف بعدیکردم نگاهش منتظر …جه هیچی نگفتمآواست و خیلی روش حساسه، درنتی

 انگار توی دلم عروسی به پا کردن: 

 خفم فتمگ بهت بفهمه اگر البته …فکر کنم آوا هم یه حسایی داره، گفتم شاید بخوای بدونی -

 ! کنهمی

 ای کرد، به آوا نگاه کرد و بالبخند غمگینی گفت: تک خنده

 کرد؟! سیدین، کی فکرش رو میاز اون خواستگاری به اینجا ر -

 یه دونه زدم روی شونش و بدون حرف رفتم بیرون. 

 کمی زدم، زنگ بهش. داشتم مامان از تماس یه …رفتم توی حیاط، گوشیم رو از مازیار گرفتم

 : برداره تا کشید طول

 جانم مامان؟ زنگ زده بودی.  -

 سالم، جونت سالمت. بیا خونه پدرت باهات کار داره.  -
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 آروم گفتم: 

 …مامان فعالً نمیتونم بی -

 وسط حرفم پرید و گفت: 

 . مهمیه چیز یبیا درباره -

 یام! اکتفا کردم وقطع کردم. باشه می"پوفی کردم و به گفتن 

•°•°•°•°•°•°•°• 

رش گفت آسامیار با پارتی بازی یکی از کارمندا استخدام شده، سرهنگِ مسئولِ پرونده می -

 خبری ازشحرفی علیه اون نزده و گفته هیچشناسه؛ ولی، هیچرو از بچگی میگفته سامیار 

 نداره. 

 بابا دستی به ته ریشش کشید و آروم و متفکر گفت: 

گند کاریای آرش رو سامیار انجام میده، ینی من این جوری حدس میزنم؛ ولی، این جور که  -

 پیداست واقعاً خبر نداشته آوا پیش سامیاره. 

 تکون دادم وگفتم: سرم رو 

مطمئنا خبر نداشته؛ ولی، یه چیزی اینجا هنوزم گنگه، اینکه اگر قصدش کشتن آوا نبوده چرا  -

 شده؟ به جایی تیر زده که احتمال مردنش زیاد می

 بابا کاغذای جلوش رو یکم مرتب کرد وگفت: 

تمرکز کن که چرا باید صبر کنی تا آوا به هوش بیاد و بتونه حرف بزنه. فعالً روی این  -

ای استفاده خواسته. اون از آرش، تو، آوا و هرکس دیگههای حسابداری شرکت رو میپرونده

 کنی و مسئولی رو بدزده، حواست هست؟ های شرکتی که تو توش کار میکرده تا پرونده

ا بباید با مازیار صحبت کنم تا باهم با مدیر شرکت صحبت کنیم، هرچند پلیس یه صحبتایی  -

 مدیر عامل و رئیس و منشی و افرادی که توی بخش حسابداری بودن کرده. 

 بابا دستش رو گذاشت روی شونم وگفت: 

کنم این مسئله به این راحتیا حل نمیشه! تازه حواست به خودت باشه، نگرانم و حس می -

 جون آوا هم در خطره. 
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 تر گفت: مکثی کرد و به آشپزخونه نیم نگاهی کرد و آروم

 مادرت نگران رابطتونه، خبریه؟  -

 سریع و تند گفتم: 

 نه بابا، چه خبری آخه؟  -

 لبخندی زد و به مبل تکیه داد و گفت: 

واال مادر و پدر آوا هم توی این دو روز رفتن خونه و استراحت کردن؛ ولی، فقط تو نرفتی.  -

 ی! از پِرسُنِل اونجا شوهرشکنن تو عاشقشی، یا به قول یکی های ویژه فکر میکل بخش مراقبت

 با چشمای گرد شده گفتم: 

 کنن من شوهرشم؟! چی؟! فکر می -

 بلند شد و باخنده گفت: 

 خیلی زود خودت رو لو میدی، عین خودمی میالد.  -

بهت زده به در اتاق خیره شدم، تا این حد ضایع بودم؟ یه دونه زدم توی پیشونیم و زیر لب 

 گفتم: 

 . وقت اون نمیدونه هنوز خودش …مه فهمیدنمیالد احمق، ه -

 مامان از آشپزخونه اومد بیرون و چایی رو گرفت سمتم و گفت: 

 حرفاتون به کجا رسید؟  -

 چشمام رو ریز کردم وگفتم: 

 شما همه چیز رو شنیدی، همه چیزم رو هم میدونی، مگه نه؟  -

 ت: تا اومد جواب بده مارال با جیغ از اتاقش اومد بیرون و گف

 …یامانمی من پاچلفتی، و دست یبخواین دوباره برین خواستگاری این دختره -

مامان لبش رو گاز گرفت و برای مارال چشم و ابرو اومد. گویا مارال گوش وایساده بود و فکر 

 و خیال مادر و پدر عزیزم رو به بدترین شکل ممکن لو داده بود. 

دادن. بلند شدم و بدون ر غلطش رو بابا و مامان میپوزخندی به مارال زدم، جواب این رفتا
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 فتمر خودم یسمت خونهتوجه به صدا زدنای مامان از خونه رفتم بیرون. یه اسنپ گرفتم و به

 . بردارم رو ماشینم تا

کردم که گوشیم زنگ خورد، امیر بود. زدم روی اسپیکر ماشین که صداش داشتم رانندگی می

 پخش شد: 

 بیا بیمارستان، آوا به هوش اومده.  میالد سریع -

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 توی یه باغ بزرگ، بدون درخت و گل و گیاه بودیم. 

سامیار و آرش باال سر میالد و امیر وایساده بودن و دست امیر و میالد هم بسته بود و دو زانو 

 ه بودم و دستام و پاهام بسته بود. نشسته بودن روی زمین. من هم روی صندلی نشست

 سامیار اومد جلو و با پوزخند گفت: 

 قراره داداشت و عشق جانت باهم برن به درک.  -

 دستام رو تند تند تکون دادم تا آزاد بشن و خطاب به آرش جیغ زدم: 

 ! کنممی خواهش آرش …آرش تو رو خدا نجاتشون بده، گوش بده بهم -

 ردنگ زیر گذاشت ترسناک یماسام، چاقوی توی دستش رو با یه خندهآرش بدون توجه به الت

 : گفت و امیر

 رو من نه …کشمشون، مقصرشم تویی. بهت گفتم باید مال من بشی؛ ولی، جدی نگرفتیمی -

 . رو حرفام نه و

کردم، اومد؛ ولی، اصالً دردی حس نمیخوردم. از مچ دستام خون میکردم و تکون میگریه می

 : زدم جیغ بلند …دلم از خدا کمک خواستمتوی 

 کمک کنین، توروخدا ولشون کنین لعنتیا.  -

 سامیار یه چاقو از جیبش در آورد و مثل آرش گرفت زیر گردن میالد. 

 امیر با نگرانی و صدای مرتعشی گفت: 

 …آوا مواظب خودت باش -
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  .نگفته هایحرف از پر …کرد، نگاهش گیج بودمیالد فقط نگام می

 تندتند خودم رو تکون دادم و با گریه جیغ زدم: 

 بگی هرکاری بخوای، تو هرچی بگی، تو هرچی …کنم، باشه آرشنه نه، التماستون می -

 ! لعنتی توروخدا …فقط کن ولشون کنم،می

 امیار پوزخندی زد و گفت: س کرد،نمی کمک کسهیچ چرا خدایا،. کرد بدجنسی یخنده

 اینجا آخر خطه. وداع کنین باهم،  -

 با گریه خودم رو تکون محکمی دادم که با صورت خوردم زمین، بازم دردی حس نکردم. 

صدای داد امیر و میالد اومد و خونی بود که یهو روی زمین جاری شد. با افتادن سر 

هردوتاشون جلوم جیغ بلندی زدم که یهو یه نفر محکم زد توی صورتم و انگار بهم شوک 

 تری به هوش اومدم ونشستم. با یه نفس عمیق و جیغ کوتاهوارد شد که 

هام رو گرفت و دکتری که باالی سرم کردم. پرستار آروم شونهزدم و گریه مینفس نفس می

 بود بااخم گفت: 

 شنوید؟ حالتون خوبه؟ االن صدای من رو می -

 با هق هق گفتم: 

 …خدا رو تو …ور تو …ببینمشون باید …باید امیر، …میالد …داداشم -

 

م ریخت، شوک بدی بهپرستار آروم خوابوندم، دکتره سری تکون داد و رفت بیرون. اشکام می

 وارد شده بود. 

 تازه و مکشید شکمم به دستی. پهلوم …یه نگاه کلی به اتاق کردم بیمارستان بودم، یادم اومد

 سوزه. وشکمم می پهلو چقدر فهمیدم

وص دوباره ناخودآگاه زدم زیر گریه و نیم خیز شدم. سریع با اومدن امیر با لباسای مخص

رسوند خودش رو پیشم و سفت بغلم کرد و روی سرم رو چند بار محکم بوسید. زیرلب 

 گفت: 

 . امنه جات دیگه االن آوا، شد تموم…گریه نکن خواهر قشنگم -
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 تر که شدم، کمکم کرد دراز بکشم. آروم

با دست آزادم اشکمرو پاک کردم و باصدای خش  نشست روی صندلی و دستم رو گرفت.

 داری گفتم: 

 کابوس بدی دیدم. خیلی بد، حال میالد خوبه؟ خودت خوبی؟  -

 کنن، جون همه در خطره امیر. سامیار گفت با میالد توی یه شرکت کار می

 لبخندی زد و روی دستم رو نوازش کرد و گفت: 

 ه. میالد هم خوبه، نگران نباش. قضیه رو خیلی پیچیده نکن، حال همه خوب -

 دلم راضی نشد با این حرفش. خجالت رو گذاشتم کنار و بابغض گفتم: 

 باید ببینمش، تو رو خدا امیر.  -

 چند لحظه نگام کرد و بعد ازجاش بلند شد و گفت: 

باشه، بهش زنگ زدم یکم دیگه میرسه. یکم استراحت کن، بعد از دو روز باالخره  -

 ! کردیا نگران رو همه …به دست آوردی هوشیاریت رو

 حرفی نداشتم واسه گفتن، اون هم دید چیزی نمیگم، لبخندی زد و از اتاق رفت بیرون. 

تونستم به اون دو روزی که پیش سامیار و دار و دستش بودم فکر نکنم. نفس عمیقی نمی

 کشیدم که درد رو قشنگ توی شکمم حس کردم. 

 باصدای در تکونی خوردم. 

ها و زخمم رو چک یه دکتر آقا همراه دو تا پرستار زن اومدن باالی سرم. وضعیت دستگاه

 اش رو گرفت دستش و گفت: کردن، دکتر چراغ قوه

 خوام حرکت چراغ قوه رو دنبال کنی با چشمت باشه؟ می -

 لرزه، بعدکردم مردمک چشمم میسرم و تکون دادم و کاری که گفت رو انجام دادم. حس می

 از دو بار چپ و راست بردن، لبخندی زدو گفت: 

زنن؛ ولی، در خب وضعیت زخمت خوبه، رو به بهبوده. درد داشتی بگو برات مسکن می -

 …مورد عکس العمل چشمات
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 مکثی کرد و بعد از نوشتن چیزی داخل پرونده، ادامه داد: 

 از صداهای ناگهانی شوکه میشی؟  -

د. مطمئنا زیر سی سال سن داشت. یهو تخته شاسی پرونده گنگ نگاهش کردم، مرد جوونی بو

 . کشیدم هینی و شد گشاد چشمام که تخت یرو زد به میله

 یکی از پرستارا دستش رو گذاشت روی دستم و نبضم رو گرفت و خطاب به دکتر گفت: 

 ضربانش رفته باال.  -

 ب! ترسه بد ترکیدم نرمالی میر ترکم کرد که بفهمه میترسم یانه؟ خب هرآزه روانی یمرتیکه

 کرد، خطاب به من گفت: دکتره سری تکون داد وهمون جور که چیزی یادداشت می

ببخشید ترسوندمت، پس فقط نسبت به صداها عکس العمل بدی نشون میدی. تا نیم ساعت  -

 برنت بخش. دوستات وخانوادت خیلی نگرانتن. من نمیدونم چی شده دقیق؛دیگه از اینجا می

 . بهتری االن خوشحالم …ولی، وقتی آوردنت وضعیتت خیلی بد بود

 حال زدم و زیرلب تشکر کردم. لبخند بی

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 

 امیر حافظ نایلون کمپوت رو داد دست امیر و بالبخند مخصوص به خودش گفت: 

 خوشحالم حالت بهتره. جات خیلی خالی بود این چند روز توی دانشگاه.  -

 رعلی زد پشت کمر امیرحافظ و گفت: امی

 . گیرنمی رو میالد و تو سراغ استادا یراست میگه، اتفاقا همه نگرانتن. همه -

 دونستم دوستم داره! سرم رو برگردوندم سمت میالد، میالدی که حاال می

 بالبخند گفتم: 

 پس ینی تمام مدت بیمارستان بودی؟  -

 شتر از قبل براش لرزید. ای کرد و خندید، دلم بیتک سرفه

 من کی اینقدرعاشقش شدم؟ 

یاد دو ساعت پیش افتادم. دو ساعت پیش بود که من رو آوردن بخش، بابا برام اتاق خصوصی 

 گرفته بود و ماشاهلل اتاقش هم بزرگ بود. 
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وقتی میالد اومد، همراه امیر و مامان اومدن توی اتاق؛ ولی، امیر مامان رو پیچوند و رفتن 

 . میالد و موندم من و …رونبی

 •°•°•°•°•°•°•°• فلش بک به دوساعت قبل •°•°•°•°•°•°•°•

امیر چشمکی زد و مامان رو که از نگاهش معلوم بود راضی نیست تنهامون بذاره رو برد 

 بیرون. نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو به میالد دوختم. 

 ث، با لبخند گفت: روی صندلی نشست و دست به سینه نگام کرد، با یکم مک

 حالت خوبه؟ خیلی نگرانت شده بودیم!  -

 صدام هنوز خش داشت، آروم و بااخم گفتم: 

 …خواد بکشتت، آرش همشناسه و میخوبم. من هم نگرانم. میالد، سامیار تو رو می -

بغض کردم و ساکت شدم، یاد خوابم افتادم و بغضم بیشتر شد. از لحن پر بغضم اخمی کرد 

 م متمایل شد، آروم گفت: سمتوبه

اتفاقی نمیتونه بیفته. پلیس در جریانه همه چیز هست، هممون هم آوا، بغض کردی چرا؟ هیچ -

 حواسمون هست. 

 تونستم ببینمش. خواستمبه چشماش نگاه کردم؛ چون خوابیده بودم سختم بود و راحت نمی

 راز بکشم دوباره. هام رو گرفت و کمکم کرد دبلند شم که سریع بلند شد و شونه

 کرد، زیرلب گفت: همون جور که به چشمام نگاه می

 آوردنت اینجا.  ICU بلند نشو، تازه از -

سمتم خم شده بود، نگاهش رفت سمت لبام که خشک شده بود و ترک خورده بود. سرش به

 . دخجالت کشیدم، لبام رو کشیدم توی دهنم و نگاهم رو ازش دزدیدم؛ ولی، اون بیشتر خم ش

سمت پایین کشید، لبم از حصار دندونم آزاد شد. انگشت شصتش رو گذاشت روی فکم و به

 چشمام رو بستم و هیچی نگفتم. . . دوستش داشتم، همین کافی نبود برای سکوت کردن؟! 

 تر شروع کرد به تپیدن: با صداش زیر گوشم وحرفی که زد، نفسم حبس شد و قلبم محکم

 خواینمی! هات خنده واسه چشمات، واسه صدات، واسه …وددلم واست تنگ شده ب -
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 کنی؟  دیوونم بخندی؟ دوباره دوباره

 خواستم حرفی بزنم که با بوسیده شدن پیشونیم حرفم تو دهنم ماسید و چشمام بسته شد. 

 آروم چشمام رو باز کردم، صورتش دقیقا جلوی صورتم بود. لبخندی زد و مماس بالبم گفت: 

 های بهت زده وگیجت هم تنگ شده بود. تو بامن چی کار کردی؟! این نگاهدلم واسه  -

 ! داره دوستم …دوستم داشت، خدایا! حسمون دوطرفه ست

. کردمگریه میخندیدم؛ ولی، االن از خوشحالیچه قدر عوض شده بودم، قبلنا از خوشحالی می

 کرد و گفت:  بانگرانی دستاش رو گذاشت روی صورتم و با شَستش اشکام رو پاک

 کنی آوا؟! چی کار کردم مگه؟ چرا گریه می -

وسط گریه از این نگرانیش خندم گرفت و ذوق کردم، االن فکر میکنه دیوونه شدم واال. آروم 

 گفتم: 

ت ا بهچر …کردم بمیرم، ناراحت این بودم که چراشبی که کنار جاده افتاده بودم، فکر می -

 ! دارم دوستت که نگفتم …نگفتم

 ای کرد و زیرلب گفت: نفس عمیقی کشید و لبخندی زد، بعد از چند ثانیه تک خنده

 نمیشه این کار رو نکنم.  -

 قبل از اینکه منظورش رو بگیرم، لبهاش رو گذاشت روی لبهام. 

 …بوسید و من همآروم هردو لبم رو می

به  چسبوند رو شونیشپی زد، لبهام روی کوتاهی یشوکه شده بودم. بعد از چند لحظه بوسه

 پیشونیم، دستش که باالی سرم بود رو آورد پایین و دستم رو گرفت و آروم گفت: 

 باالخره اعتراف کردیم. حاال شدی آوای میالد!  -

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد / زمان حال •°•°•°•°•°•°•°•

کسی شک نکنه، کردم. با همون لبخند نگاهش رو ازم گرفت و برای اینکه حس سبکی می

 روش رو کرد سمت رها و شروع کردن ریز ریز با اون حرف زدن. 

 امیر زیر گوشم خیلی جدی گفت: 
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از نیش باز دوتاتون کامال مشخصه که خیلی بهتون خوش گذشته، ضایع ها! مامانم هی  -

 پرسه چی شده که اینقدر شما دو دوتا خوشحالین. می

 باتعجب برگشتم سمتش و آروم گفتم: 

 ینی چی؟ خب تو چی جواب دادی؟!  -

 از حالت جدی دراومد و با لبخند بدجنسی گفت: 

گفتم سامیار و آرش همش میالد رو تهدید کردن، آوا هم حساس شده و نگرانشه. حاال از  -

 اینکه حال هردوشون خوبه خوشحالن. 

 پوکر فیس نگاش کردم و گفتم: 

 مامانت باور کرد ینی؟  -

 اال و باخنده و دست به سینه گفت: ابروهاش رو داد ب

م، کن بیخیالش کردم سعی کردن عوض بحث و لبخند با هم من …معلومه که نه؛ ولی، خب -

که صد در صد بیخیال نمیشه و نشده! به خصوص که از وقتی مادر و پدر تو اومدن یه سره 

 کنه. داره با مامانت اون گوشه صحبت می

اتاق اشاره کرد با چشمای گرد شده به مامان هامون نگاه  سمت راست یو نامحسوس به گوشه

کردم. مامانِ بنده یه نگاه به من و یه نگاه به آوا کرد و بالبخند مرموزی زیر گوش مامان امیر 

 چیزی گفت و باهمدیگه ریز ریز خندیدن. باچشمای گرد شده به آوا نیم نگاهی کردم و گفتم: 

 ! خندن؟می و کننمی نگامون جوری این که کشنمی رو چی یدارن نقشه -

 مالحظه با صدای رسایی گفت: امیر باخنده زد پشت کمرم و بی

 فکر کنم یه خواستگاری دیگه در راهه!  -

اصالً وقت نکردم به « خواستگاری کی؟»باصدای امیر حافظ و امیرعلی که هم زمان گفتن 

 وماتیک فر خورد. حرف امیرعکس العملی نشون بدم و پشمامون به صورت ات

کردن، آوا هم باچشمای گرد شده نگاهش باهم برگشتیم سمت بقیه، همه داشتن ما رو نگاه می

 بین من و امیر در گردش بود. 
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من که سنگ کوب کردم رسما! امیر با خونسردی ذاتیش سعی کرد قضیه رو جمع کنه که بدتر 

 گند زد، کال خواهر و برادر خدای سوتی بودن: 

 ِ من دیگه! گاریخواست -

 رو جملش و زده گند فهمید رها، شدن بلند یهویی و امیر و آوا بابای تهرانی، آقای یباخنده

 : کرد تصحیح باخنده

 هدیگ خواستگاری، بریم کنیم جمع یواش یواش دیگه خواممی که بود این منظورم …نه نه -

 . خب تُرشممی دارم

د ززبونی داد میبا رفتار تابلوش داشت بازبون بیهمه خندیدن، به جز رها که یه جورایی 

 . بود شده شوکه حرف این از و …عاشق امیره

  •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا / یک هفته بعد •°•°•°•°•°•°•°•

 داد. دوش آب رو باز کردم و رفتم زیرش. آب، ولرم بود و حس خوبی بهم می

 …خاطر بخیه هامستم برم حموم بهدو روز پیش از بیمارستان مرخص شدم؛ ولی، نتون

هام رو کشیدم و باالخره با خیال راحت اومدم حموم. هنوز هم یکم سوزش و درد امروز بخیه

 کردم؛ ولی، قابل تحمل بود. حس می

اومد در آوردم و آروم آروم با دهنم آروم صدای ریتم آهنگی که حتی اسمش رو هم یادم نمی

 ستم. شُکشیدم و میبدنم رو دست می

 باره، موهام رو پنج بارکردم کثافت ازم مینزدیک دو هفته بود که حموم نرفته بودم و حس می

 شستم و بعدش با ژیلت پشمام رو زدم چیه خب، دوهفته ست نزدمشون در اومدن! 

 یهو یاد حرف میالد افتادم که گفته بود بیدار شدم بهش پیام بدم حتما! 

 اوه اوه یادم رفت. 

یاد، حوله پوشیدم و هام خون نمیکشیدم و بعد از اینکه مطمئن شدم ازجای بخیه بدنمو آب

 اومدم بیرون. 

سریع رفتم سمت گوشیم و برش داشتم. دو تا میسکال از میالد و یکی از رها داشتم. اسم میالد 
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رو لمس کردم و گردنم رو کج کردم و گوشی رو بین گوش و شونم نگه داشتم، بعد مشغول 

 لباس زیرام شدم. بعد از یه دقیقه برداشت و خیلی جدی گفت:  پوشیدن

 سالم بفرمایید.  -

 خندیدم و گفت: 

 سالم آقائه، کسی پیشته رسمی حرف میزنی؟  -

 تر گفت: یکم مکث کرد و آروم و خیلی جدی

 گیرم. آوا جان، من باهات تماس می -

  وشی نگاه کردم و زیر لب گفتم:و قبل اینکه عکس العملی نشون بدم قطع کرد. بابهت به گ

 چی شد االن؟!  -

به س*و*ت*ی*ن توی دستم نگاهی کردم و عصبی انداختمش روی تخت و گوشیم رو هم 

 انداختم روی میز. 

 کنه؟! توی این یه هفته همش پیشم بوده، حاال یهویی تلفن رو قطع می

 چی؟ گیرم؛ ولی، خب ینی می الکی یحاال خودم میدونم دارم بهونه

با صدای در، باز شدنش و اومدن امیر جیغی کشیدم و دستام رو گرفتم جلوم، امیر هم داد میزد 

 و دستاش رو گذاشته بود روی چشماش. 

 جیغ زدم: 

 برو بیرون.  -

 رفت، داد زد: اون هم همون جور که دستش روی چشمش بود و این ور اون ور می

 نمیبینم خب لعنتی.  -

 باری بود واقعاً!  سفٔ  م و سریع پتو رو کشیدم دورم، وضعیت تاای کشیدجیغ دیگه

 پوفی کردم و عصبی گفتم: 

 . خب بیا بزن در. دورم کشیدم رو پتو …بردار دستت رو -

 باخنده دستش رو برداشت و گفت: 
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 مگه تو در میزنی آخه؟  -

 پشت چشمی نارک کردم وگفتم: 

 حرفت رو بگو.  -

 مرموز خندید و گفت: 

 جایی.  خوایم بریمسای خوشگل و ناناز بپوش، یه آرایش کوچولو هم بکن و بیا پایین. میلبا -

 حوصله از رفتار میالد گفتم: بی

 بیخیال، حوصله ندارم.  -

 خندید وگفت: 

 . بیا سریع فقط …بیا حوصلت درست میشه -

 . اینا کننمی اینجوری چرا پوف …و رفت

 م سمت کمد لباسام. لباس زیرم رو کامل تنم کردم و رفت

وقتی امیر میگه یه کوچولو آرایش کن یعنی قراره بریم جای باکالس باکلی غریبه، وقتی بگه 

 خوای بکن. خیلی آرایش کن، ینی خودمونیم هرکاری می

در نتیجه باید یه تیپ خوب بزنم. کالفه بلوز شیری رنگم رو که مایل به سفید بود در آوردم و 

 کشیم رو پام کردم و کمربند مشکی رنگم رو بستم.  پوشیدم. شلوار سفیدِ

 های ستش که تا روی زانوم بود رو گذاشتم بغل تخت. پالتوی طوسی رنگی رو همراه با چکمه

 شال سفیدم رو هم صاف گذاشتم روی تخت و نشستم جلوی آینه تا آرایش کنم. 

ه از نهادم بلند شد. لباسام بادیدن ابروهای پر و موهای پشت لبم ک تک وتوک در اومده بود، آ

رو سریع و پوکر فیس در آوردم و کرم مو بر صورتم رو برداشتم. فقط وقتی عجله داشتم ازش 

 ! االن مثل …کردماستفاده می

•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 

ومد! آرایش مالیمی هم توی آینه قدی به خودم نگاه کردم تیپ سفید و طوسی خیلی بهم می

 رو خودم یکم مرتب کرده بودم و بامدادِ ابرو، بهشون فُرم دادم. کرده بودم، ابروهام 

قشنگ یه ساعت توی اتاقم دارم حاضر میشم، امیر صد بار اومد پشت در اتاق و فحشم داد و 
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 رفت. توی این بین رها یه بار زنگ زد، حتی اون هم خیلی مشکوک بود. 

 دور. مثل اینکه قرار بود بریم دنبال رها و بعدش بریم دور 

کرد! رفتارم مسخره بود؛ ولی، خب توی این دو روز میالد زنگ نزد و این یکم عصبیم می

 …چیز همه به بودم شده حساس پلیس یخاطر رفت وآمدامون به ادارهبه

 توی یکیف سفیدم رو برداشتم و رفتم از اتاقم بیرون. مامان با دیدنم لبخند پررنگی زد، مجله

 از روی مبل بلند شد و بغلم کرد. باتعجب بغلش کردم و آروم گفتم:  ش رو گذاشت کنار،دست

 کنین؟! چی شده مامان؟ مریضی العالج گرفتم اینقدر عجیب رفتار می -

 ازم فاصله گرفت و گونم رو بوسید و گفت: 

 . قشنگم دختر کنی خوشگل ندیدم ست هفته دو …گل بگیر دهنت رو دخترم -

 : فتگ گوشم زیر بابغض و کرد بغلم دوباره! حرفش دوم یتیکه نه به اون حرف اولش، نه با

 دلم برات تنگ شده بود آوا، بمیرم دیگه نبینم بیفتی گوشه بیمارستان.  -

 زور از بغلش اومدم بیرون، دستاش رو گرفتم و با اعتراض گفتم: به

 ؟ باشه …ینی چی مامان؟ خدا نکنه، دیگه حرف از مردن نزنیا -

 داد و لبخندی زد. بوسش کردم و آروم گفتم:  سرش رو تکون

 کردم آخه. من شماها رو نداشتم چی کار می -

 عالفمون ساعته یه بریم بدو! جان خواهر نداره کردن سؤال اینکه …شدیبدبخت می -

 . کردی

 ای به امیر رفت و گفت: مامان چشم غره

 هنگ محمدی چی گفت!؟ برید به سالمت، امیر حواست به آوا باشه. یادته که سر -

 پوفی کردم و با لبخند گفتم: 

سرهنگ محمدی به جای منع کردن من از گردش و اینا بره سامیار رو دستگیر کنه، فعالً که  -

 آرشم هم آزاد کردن. 

 امیر دستم رو کشید و بعد ازخدافظی سوار ماشینش شدیم و راه افتادیم. 

•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
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 جلو و گونم رو بوسید و باخنده گفت:  اش رو آوردرها کله

 خوشگل شدی توله خانوم.  -

 همراه باامیر زدیم زیرخنده؛ ولی، چیزی نگفتم بهش. 

جلوی یه کافی شاپ نگه داشت، با اینکه خورشید توی آسمون بود؛ ولی، هوا سرد بود. رها 

 جلوتر از ما راه افتاد. 

کسی و یهو صدای دست و جیغ و آهنگ همین که وارد کافی شاپ شدیم، رفتم توی آغوش 

 خارجی تمام سالن رو پر کرد. « تولدت مبارک»

ها بلند شد! کردن بچه« هو»ای روی سرم زد که صدای دستاش دور کمرم حلقه شده بود، بوسه

 و صدای میالد زیر گوشم پیچید: 

 تولدت مبارک آوایِ من.  -

 یر با حرص گفت: ها از هم فاصله گرفتیم. امبا صدای اعتراض بچه

 کنن، خجالتم خوب چیزیه واال. چه کارا که جلوی من نمی -

 دونستم چی بگم. هنوز توی شوک بودم و نمی

با بهت دستم رو گرفتم جلوی دهنم و اشک شوق توی چشمام جمع شد. ینی تولدم بود؟ ولی 

 رفت! وقت تولدم رو یادم نمیمن هیچ

 فتم: باصدای امیر فهمیدم فکرم رو بلند گ

 …سالی توی بیمارستان نبودیسالی قبلش دزدیده نشده بودی، هیچهیچ -

 ها گفت: به میالد نگاه کرد و باخنده روی به من وبچه

 سالی عاشق نشده بودی! هیچ -

 سریع رو کردم به میالد و بابهت گفتم: 

 زدی و گوشی رو قطع کردی؟ ینی واسه همین جدی حرف می -

 سمت صندلیا کشید وگفت: خندید، دستم رو به

 کردن، ممکن بود نقشمون لو بره. رها و جانان و مازیار داشتن داد و بیداد می -
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 ذوق کرده بودم. امسال اولین سالی بود که تولدم رو یادم رفت و خیلی غافلگیر شدم. 

 . بودن همه …مازیار، جانان، امیرحافظ و امیرعلی، رها، میالد وامیر

ی و دوستانه توی کافی شاپ گرفته بودن. با آوردن کیک، میالد سریع بلند یه مهمونی خودمون

شد و کیک رو از گارسون گرفت و گذاشت روی میز. شمعی که عدد بیست و یک رو نشون 

 داد رو روشن کرد و رو به رها گفت: می

 . جزء به جزء …ازش فیلم بگیر -

شد اینقدر دوستم داشته باشه که م نمیخندیدن. حقیقتش باورها همه به کارای میالد میبچه

 ها هم بهم محبت و ابراز عالقه کنه. جلوی بچه

 ها رو فوت کردم و کیک رو بریدم. بعد از اینکه آرزو کردم، شمع

 باشوخی وخنده کیک و آبمیوه خوردیم. کلی عکس گرفتیم و کلی خندیدیم. 

 ادرم یتن. مثل اینکه قرار بود برن خونهجانان و مازیار زودتر از بقیه کادوهاشون رو دادن و رف

 . بخورن شام جانان پدر و

 دو قلوها هم هرکدوم کادوی خودشون رو دادن و بعد از خداحافظی رفتن. 

 و کش رها. کنم بازشون خونه گذاشتم و نکردم باز رو کادوها یکلی شرمندشون شدم. جعبه

 : گفت و داد خودش به قوسی

 رگ شدی؛ ولی، عقلت هنوز هم بزرگ نشده! آوا! یه سال دیگم بز -

 آروم زدم توی سرش و باخنده گفتم: 

 …کمال هم نشین دَرَم اثر کرده -

 ای گفت: دست به کمرشد و بالحن بامزه

 پس دَرِت رو بذار.  -

 چهارتایی زدیم زیر خنده. 

رو از اون نگاهم  رها، صدای با …میالد، امیر رو کشید یه گوشه و شروع کردن پچ پچ کردن

 دوتا گرفتم و برگشتم سمت رها: 
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 . پلیس یآوا، اوضاع خوبه؟ از امیر شنیدم فردا دوباره باید برین دادگاه و اداره -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 خوبم رها، میالد و امیر هستن باهام.  -

 نیم نگاهی به میالد کردم و گفتم: 

کنم همون کسیه نجا رسیدم؛ ولی، حس میخیلی دوستش دارم رها، نمیدونم چی شد که به ای -

 که میتونه از من مراقبت کنه. 

 رها زد روی شونم و باخنده گفت: 

کرد آوای تهرانی، که همه چی رو به شوخی فیلم هندیش نکن حاال؛ ولی، کی فکرش رو می -

 گیره، یه روزی این جوری تند تند گریه کنه و حرف از عاشقی بزنه. می

 وم گفتم: لبخندی زدم و آر

 …کنه رها، مثل تو وامیر، مثل من و میالد، مثل جانان و مازیاردنیا آدما رو عوض می -

 امیر اومد سمتمون، لبخندی زد و گفت: 

 یاره. رسونم خونشون، میالد هم تو رو میذاریم توی ماشین، من رها رو میکادوها رو می -

 م: باتعجب به میالد نگاهی کردم و خطاب به امیر گفت

 مامان اینا چی؟  -

 شالم رو صاف کرد و بالبخند گفت: 

اینم یکی از هدایای تولدته. من نِمیرم خونه تا میالد بیارتت، نگران نباش فقط حواستون  -

 باشه که حواسم بهتون هست. 

 : وگفت امیر یمیالد آروم زد تو کله

 کشی؟! خوایم چی کار کنیم که داری خط و نشون میمگه می -

 ها باخنده گفت: ر

 حاال دعوا نکنید. هوا داره تاریک میشه ها! برین زودتر.  -

 کادوها رو گذاشتیم توی ماشینِ امیر و بعد از خداحافظی راه افتادیم. 
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عاشق شدم از علیشمس و مهدی »یکم توی سکوت رانندگی کرد و بعد از یه ربع آهنگ 

 رو گذاشت و صداش رو هم زیاد کرد: « جهانی

 زندگیم شده …ی تو، صدای تو، هوای توچشا -

 دلبستگیم شه همیشگی بذار …نگام کن و صدام کن و

 کرد. شروع کردم زیر لب باهاش خوندن و بالبخند هی بهم نگاه می

 …ریاتبی یعاشق شدم به چشمونه سیات، به دیوونه بازیات، به خنده -

م که صدام با صدای میالد یکی ناخودآگاه؛ چون حفظ بودم این قسمت رپش رو، باهاش خوند

 شد و اون هم باشنیدن صدام سکوت کرد: 

 غمه فاز و منفی انرژی چیهر دور ندازیممی …وقتی تو باشی انگار دنیا ماله منه -

 شمرم روزا رو تک به تک که ببینمتدستات تو دست منه فرق داریم با همه. . می

ون هم دستم رو گرفت گذاشت روی و دستم رو گذاشتم روی دستش که روی دنده بود، ا

 …دنده، زیر دست خودش

 …چشمام بشه باز تو کنار روزهر خواممی …خندونی با همه فرق داری انگارمن رو می -

 خوام کسی جز من خنده هات رو ببینه. کنار من باش نذار بینمون فاصله بگیره، نمی

 عالی بود:  باز هم سکوت کردم و میالد شروع کرد هم خوانی کردن، صداش

 …نوازشم کردی دلم رو به آسمون بردی منی که نداشتم هم دردی، غما رو از یادمون بردی -

 ریاتبی یعاشق شدم، به چشمونه سیاهت، به دیوونه بازیات، به خنده

 با تموم شدن آهنگ باخنده گفتم: 

 میالد صدات فوق العاده ست.  -

ای روی دستم زد و بامهربونی جلو بود، بوسه دستم رو آورد باال و همون جور که نگاش به

 گفت: 

 صدای توهم قشنگه آوای من.  -

 ارسو یاز اینکه بهم گفت آوایِ من حس قشنگی بهم دست داد. ینی به همین راحتی شاهزاده
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 ! کردم؟ پیدا رو سفیدم براسب

 از این فکر فانتزی، ریز خندیدم. 

 به موقعیت خم شد و لبام رو با لباش شکار کرد. پشت چراغ قرمز بودیم که یهو بدون توجه 

  •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 . گرفتم فاصله ازش و زدم لباش به ایثانیه چند یبوسه

 و شدمی سرخ هم باز ،؛ ولیبوسیدمشمی که نبود اولی یلپاش سرخ شده بود. با اینکه دفعه

 . کشیدمی خجالت

 راغ راه افتادم و بعد از ده دقیقه، به مکان مورد نظرم رسیدیم. باسبز شدن چ

 باتعجب پیاده شد و گفت: 

 اینجا کجاست من رو آوردی؟ چرا اینقدر تاریک و سرده میالد؟  -

 قفل ماشین رو زدم و رفتم سمتش. دستم رو گذاشتم پشت کمرش و آروم گفتم: 

 . بکنیم کوچیک یاومدیم یه تجدید خاطره -

 عجب سرش رو برگردوند سمتم وگفت: بات

 . یهو افتممی …ام پاشنه بلندهمن اصالً لباسم مناسب نیستا! تازه چکمه -

 سمت راستش اشاره کردم و گفتم: خندیدم و به

الچیق اونجا آ کن نگاه …اوال که من اینجام و مراقبتم. اینجا بیابون یا کوهستان نیستش که -

 . نزن غر اینقدر بیا …دلی واسه نشستنهست، اون طرف هم نیمکت وصن

 زیر زیرکی اَدام رو در آورد که زدم زیر خنده. 

خاطر نور کم حس خوبی داشتم. رفتیم توی یکی از آالچیقا اطرافمون چراغ زیادی نبود و به

 : گفت و کشید عمیقی نفس …نشستیم

 کرد. روز تولد خوبی بود. امسال با تمام این بیست سال فرق می -

 بخندی زدم و بدون حرف پاهام رو دراز کردم و روی میز وسط آالچیق گذاشتم. ل

کردم که های توی سرم رو مرتب میدست به سینه شدم و چشمام رو بستم. داشتم جمله
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 صدای پر از تعجبش رو شنیدم: 

 میالد خوابیدی؟  -

 به حرفش و لحنِ صداش خندیدم و گفتم: 

 …کوچولو یتجدید خاطره نه عزیز دلم، بیدارم. خب، یه -

 ای کردم، بهش نگاه کردم و ادامه دادم: تک سرفه

 ! سوزوندی رو مارال و من که …اولین دیدارمون رو یادته؟ روز خواستگاری منظورمه -

 آروم زد تو پیشونیش و باخنده گفت: 

 یادم ننداز تو رو خدا.  -

 خندیدم و گفتم: 

رابکار که خدای سوتیه، یه روزی میشه یه دلیل واسه کردم این دختر خاون روز فکر نمی -

 زندگی کردنم. 

 صاف نشستم و دستاش رو گرفتم و گفتم: 

چی  نمیدونم …آوا! خیلی زوده واسه خواستگاری مجدد؛ ولی، بدون خیلی دوستت دارم -

 کار کردی باهام که توی این چند ماه اینقدر توی دلم جا باز کردی. 

 لرزید گفت: و آروم و باصدایی که می سرش رو انداخت پایین

عادت ندارم خیلی از این حرفا بشنوم، اون هم از تو که توی دانشگاه اون بالها رو سرم  -

 کردم خیلی مغرور باشی. آوردی. یه جورایی فکر می

 : فتمگ خنده با …دستم رو گذاشتم پشت گردنش و پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم

وقت و، من هم لجبازی و بچگیم گل کرد و اون کارا رو کردم؛ ولی، هیچلجباز بودی و پرر -

 ای برسه. خواستم بهت صدمهنمی

به چشمام نگاه کرد، خم شدم و خواستم لباش رو ببوسم که باخوردن نورِ یه ماشین به 

 چشمامون و صدای بوق ازش فاصله گرفتم و باتعجب به ماشینه نگاه کردیم. 

سایی که پیاده شدن ازش باعث شدن آوا تکونی بخوره و سریع از جاش ماشین خاموش شد، ک
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 بلند بشه، آروم بلند شدم و زیرلب به آوا گفتم: 

 کنن. همین جا بمون ببینم اینا اینجا چی کار می -

رفت سمت آوا و از آالچیق اومدم بیرون. آرش بدون توجه به من از کنارم گذشت و داشت می

 های آرش رو گرفت و گفت: عقب، سامیار شونه کشیدمش و گرفتم ور کتش اُور یکه یقه

بینم با خانومتون خلوت کردین! دو دقیقه دل بکن ازش که آرش با آوا به به، آقا میالد! می -

 جونت کار داره. 

 ،؛ ولیآرش به خطاب و کرد ایمسخره یآرش عصبی اسم سامیار رو صدا کرد، سامیار خنده

 : تگف من به بانگاه

 . شدن همدیگه عاشق میالد و آوا …چیه؟ حقیقته آرش -

کردن روی این قضیه قصدی داشت و مثل اینکه نقشش داشت خوب پیش  کیدٔ  سامیار از تا

رفت؛ چون یهو آرش مثل وحشیا حمله کرد سمتم و قبل اینکه بتونم عکس العملی نشون می

 ادم زمین. بدم مشت محکمی زد زیر دلم که نتونستم تحمل کنم و افت

 و جیغ صدای کشیدم، عمیق نفس تا چند …آوا با جیغ اسمم رو صدا زد، چشمام بسته بود

 . کنه ولش گفتمی که شد بلند آوا یگریه

سمت ماشین چشمام رو باز کردم ونیم خیز شدم، آرش دست آوا رو گرفته بود و داشت به

بش ل یحواسش پِی سیگار گوشه کرد! نگاهی به سامیار کردم کهکشیدش. فکرم کار نمیمی

 بود. 

 مسئول محمدی، سرهنگ یگوشیم رو با درد از جیب پشت شلوارم کشیدم بیرون و شماره

 جیب جلوییم تا صدا رو بشنوه.  توی گذاشتم رو گوشی و گرفتم رو سامیار یپرونده

 وا رو ول نکردسریع بلند شدم و با پام محکم زدم توی کمر آرش که افتاد زمین؛ ولی، دست آ

برای همین آوا هم خورد زمین، دستش انگار شل شد که آوا سریع بلند شد و اومد سمت من 

 و پشتم پناه گرفت. 

 گوشی رو از جیبم در آوردم و دادم بهش و تند گفتم: 
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 …قایم شو آوا، به سرهنگ بگو رد گوشی رو بزنه. بگو -

 : موند نصفه آوا جیغ با حرفم یبقیه

 اش میالد. مواظب ب -

برگشتم و به تفنگی که دست سامیار بود نگاه کردم. آوا اومد جلوم وایساد و با گریه رو به 

 آرش گفت: 

 یام. بذار میالد بره، هرجایی بخوای باهات می -

آروم برگشت سمتم و گوشی رو داد بهم. خواست عقب گرد کنه که دستش رو ناباور گرفتم و 

 گفتم: 

  …واخوای بری آکجا می -

 لبخندی زد و اشکاش رو پاک کرد، صورتش یکم سیاه شده بود. 

کرد، سریع صورتش رو قاب گرفتم و بدون توجه به هراتفاقی که بغضش داشت دیوونم می

 افته، لبام رو گذاشتم روی لباش. صدای داد آرش رو شنیدم: خواست بیافتاده بود و می

 نبوسش لعنتی، نبوسش.  -

دادم. بعد از چند ثانیه ازش فاصله گرفتم ودستم رو گذاشتم پشت گردنش.  اما به کارم ادامه

 باچشمای اشکی اسمم رو صدا زد. به چشماش خیره شدم و گفتم: 

 . ببرنت ذارمنمی …تو دست من؛ امانتی دختر -

ن تریو گردنش رو آروم نوازش کردم و بعد از اینکه بغلش کردم بامشت محکم زدم به حساس

 م بیهوش شد. بغل توی که دنشگر ینقطه

آرش سریع اومد سمتم که آوا رو بگیره؛ ولی، دست انداختم زیر پای آوا و بغلش کردم، 

دوییدم سمت آالچیق و گذاشتمش روی صندلی و گوشی رو گذاشتم بغلش. امیدوار بودم رد 

 گوشی رو هرچه زودتر بگیرن. 

 . داشت درد واقعاً که شد صورتم یتا برگشتم مشتی حواله

تر بود و برای همین شانس سالم موندنم در برابرش خیلی کم بود؛ ولی آرش از من خیلی گنده
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منم هم کم نیاوردم و محکم زدم توی فکش، از منگیش استفاده کردم و ازآالچیق هلش دادم 

 بیرون. 

 تر بودم و هستم. تر بود؛ ولی، من فرزآره از من گنده

ه توی دستش بود رو گرفتم وگذاشتم زیر گردنش، از دستش رو پیچوندم و چاقویی ک

شنیدم. سامیار با شد و صدای خس خس سینش رو به خوبی میعصبانیت داشت خفه می

 حرص سیگارش رو پرت کرد روی زمین و تفنگش رو در آورد، تیر هوایی زد و داد زد: 

 ولش کن، ولش کن تا شلیک نکردم.  -

 : مزد داد و کردم هیستریکی یخنده

 خوای دوستت رو بکشی؟ میره. توکه نمیاگر شلیک کنی اول آرش می -

ای به ساق پام زد و از زیر دستم خالص شد، چاقو رو با تموم شدن حرفم، آرش با پاش ضربه

 افتاد زمین و من هم رفتم عقب. 

 افته و پلیسا دیر برسن چی؟ فکرم درگیر آوا بود، اگر برای من اتفاقی بی

 ا پوزخند گفت: سامیار ب

ها رو به دستم برسونی؛ ولی، به جاش رفتین دنبال پلیس بازی. اگر تو سر قرار بود پرونده -

 رسم، هم آرش به آوا. ها و پولم میراه نباشی، من هم من به پرونده

 خاطر بارون و رعد و برق صداش یکم گنگ بود و من هم خیس خیس شده بودم. به

 صبی، خطاب به آرش داد زدم: بدون توجه به سامیارِ ع

لعنتی آوا دوستت نداره، اگر واست مهمه حداقل به انتخابش احترام بذار. روز تولدش  -

 ترسونیش؟ اومدی به جای تبریک گفتن داری می

 اون هم دستی به صورتش کشید و داد زد: 

 اگر قراره قلبش واسه من نتپه، پس بهتره بمیره.  -

 و ترسیدم …وی صداش ترسیدم نه واسه خودم، بلکه واسه آوااز صراحت کالمش و جدیت ت

 . شدم نگران
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امیار افته گرفته شد. ستونست اتفاق بیباصدای آژیرِ ماشین پلیس، فرصتِ هرچیزی که می

 رفت گفت: سمتم گرفت و همون جور که عقب عقب میتفنگ رو به

 ه. تر هم پیدا میشرسیم میالد صولتی. از تو زرنگبه هم می -

فقط نگاهش کردم که سریع سوار ماشین شدن و رفتن. دوتا ماشین پلیس دنبالشون رفتن و 

 یکیشون ایستاد. 

سمتم اومد، رعد و برق شدیدی زده شد و صدای جیغ سرهنگ محمدی پیاده شد و سریع به

طراف اسمت آالچیق رفتم. آوا نشسته بود و باگنگی به آوا اومد! قبل اینکه سرگرد بهم برسه، به

 کرد. نگاه می

با دیدنم ایستاد و زد زیر گریه. رفتم سمتش و بغلش کردم. سفت دستاش رو دورم حلقه کرد 

 و باهق هق گفت: 

 ! کردی؟ کار چی …تو …تو -

 روی سرش رو بوسیدم و آروم گفتم: 

 . ننک خراب رو تولدت روز دیگه، نکن گریه …آوا شد تموم ،؛ ولیشدم مجبور …ببخشید -

گ اسمم روصدا زد که آوا با شوک ازم فاصله گرفت و دستی به صورتش و زیر سرهن

 چشماش کشید. 

 سرهنگ آروم گفت: 

کردیم؛ گوشیت روشن بود، زودتر پیداتون می GPS بهتره همراهمون بیاین کالنتری، اگر -

 ولی، فقط تماس برقرار کرده بودی. 

  ای کرد و نشست روی صندلی و آروم گفت:آوا سکسکه

 من رو ببر خونه میالد.  -

 سرهنگ تا اومد حرفی بزنه آوا با بغض و کالفه گفت: 

 خوام برم خونه. خوام هیچی بشنوم و جایی برم، فقط مینمی -

شد داغون بودنش رو سرهنگ اخمی کرد و از آالچیق رفت بیرون. از صدای آوا قشنگ می
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 کرد. حس کرد و این من رو هم داشت داغون می

  •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

کرد واسه امیر توضیح بده چی شده بود. ساعت ده شب شده و ما ساعت میالد داشت سعی می

 دو بعداز ظهر اومده بودیم بیرون. 

کرد صد در صد بحث بزرگی با خانواده قرار بود داشته باشیم از طرفی سرم اون قدر درد می

 ه منفجر بشه. کردم هرآن ممکنکه حس می

 روز تولدم به همین قشنگی و راحتی خراب شده بود! 

 باصدای داد امیر از جا پریدم: 

غیرتم که گذاشتم خواهرم رو تنها با خودت ببری، اگر بالیی غیرتم؟ آره بیمیالد من بی -

 اومد چی؟! سرش می

 میالد عصبی جوابش رو داد: 

رت داره اصالً؟ من واسه خاطر آوا جونم رو به کنی؟ چه ربطی به غیامیر چرا شلوغش می -

 …خطر انداختم اون وقت تو

 داد دمیال صورت توی امیر عقب، رفتم قدم یه و کشیدم هینی که چسبید رو میالد یامیر یقه

 : زد

ذاری؟ اگر دوستش داری باید هم ازش مواظبت کنی. خواهرِ من دخترِ سرِ راهی منّت می -

 …نیست که

 حالت عصبانیت، و نگرانی …از این دعوای مسخرشون بشم؛ ولی، از استرس خواستم مانع

 . آوردم باال رو معدم محتویات یتهوع گرفتم و یهو عقی زدم و همه

 سمتم دوییدن. با این کارم حرف امیر نصفه موند و هردوشون به

 یهمه کردم جای گلوله، معدم و رودم وسوخت، حسش میدستم رو گذاشتم روی شکمم، می

 سوخت. اومد و میر میفشا بهش داشت وجودم

 من …کِی اینقدر ضعیف شدم؟ کِی اینقدر لوس و بچه ننه شدم؟ همه چی عوض شده بود
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 شد. کردم، من همش توی خودم بودم، همش بدبختی واسم نازل میهمش گریه می

ه کردم کفکر می ریختم به این چیزازدم و درحالی که خم شده بودم و اشک مینفس نفس می

 یهو دستی دور کمرم حلقه شد. 

 به صاحب دستا نگاه کردم، کی عاشق این آدم شدم؟ 

 آدمی که از وقتی وارد زندگیم شده بود، تمام معادالت زندگیم رو به هم ریخته بود. 

سختی صاف شدم و دست میالد رو پس زدم. امیر زیر بغلم رو نباید ضعیف باشم، نباید. به

 سمت ماشین هدایتم کرد. هگرفت و ب

 توجه بهش سوار ماشین شدم. میالد ناباور اسمم رو صدا زد، بی

سمت میالد رفت. زد روی شونش و چیزی گفت و بدون اینکه امیر در ماشین رو بست و به

 منتظر حرفی از جانب میالد باشه نشست توی ماشین و راه افتاد. 

 بدون حرف به جلو خیره بودیم.  بیست دقیقه تا خونه راه بود و تمام مدت

جلوی در خونه پیاده شدم و بدون حرف رفتم توی ساختمون. بابا و مامان با دیدنم 

 باخوشحالی اومدن جلو؛ ولی، بادیدن صورتم، بهت زده به من خیره شدن. 

 هام رو گرفت و گفت: مامان زد توی صورتش و بابا نگران شونه

 چرا اینقدر دیر کردین؟! آوا چی شده؟! چرا گریه کردی؟  -

 با اومدن امیر، باصدای آروم وخش داری گفتم: 

 امیر واستون توضیح میده، من میرم بخوابم صبح بتونم بلند شم بریم کالنتری. شب بخیر.  -

 سمت اتاقم رفتم. و از بغل بابا گذشتم و به

خوبی بود. بعد  در اتاق رو بستم و قفل کردم. ل*خ*ت شدم و رفتم زیر دوشِ آب گرم، حس

از یه دوش کوتاه حوله پوشیدم و اومدم بیرون، یه راست رفتم زیر پتو و گوشیم رو روشن 

 هاشون رو چک کردم. کردم دوتا پیام از رها و میالد داشتم. رفتم توی تلگرام و پیام

 رها گفته بود بهش خوش گذشته و میالد: 

 دونم؟! وا که خودم نمیگیری؟ واسه چی؟ چیکار کردم آمن رو نادیده می -
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 دادم؟ آنالین بود، بادستای لرزون تایپ کردم: چی جوابش رو می

 زندگی جوری این تونمنمی من …خستم میالد! زندگیم و معادالت زندگیم به هم ریخته -

 . کنم

 و فرستادم، بالفاصله سین خورد پس ینی منتظرم بود. 

is typing.  . 

 از یک دقیقه پیامش اومد:  نفسم سنگین شد و باالخره بعد

من اینجام که مراقبت باشم، راحت بهت نرسیدم که راحت بکشم عقب، اینو یادت باشه.  -

 شب بخیر. 

و آفالین شد. خواستم گوشی رو خاموش کنم؛ ولی یهو پیامی از گوشی آرش اومد. با تعجب 

 : کردشتر میبازش کردم، اون که گوشیش خاموش بود! همین تعجبم و کنکجکاویم رو بی

امروز میالد نجاتت داد؛ ولی، آخرش مال منی. فردا توی کالنتری مواظب خودت باش، نه  -

 . دنبالتم سایه مثل االن از …فقط فردا

دونم؛ ولی، جیغ زدم تا حداقل بغض باخوندن پیامش، فشار عصبی بود یا هرچیز دیگه نمی

 ت اکانت کرد. المصبم و عصبانیتم خالی شه. در عرض دو دقیقه دیلی

 ردمک پرتش ایدیگه جیغ با بازم آخر یگوشی رو خواستم پرت کنم توی دیوار؛ ولی، ثانیه

  /: شده گرون گوشی نیست شوخی …روی تخت تا حداقل سالم بمونه

زدن تا در اتاق رو باز کنم. دقیق نمیدونم چقدر به دقیقه نکشید بابا و مامان و امیر محکم در می

 میدونم آرش از وقتی آزاد شده دوباره گه زده به زندگیم. وقته؛ ولی، 

 باصدای داد بابا ازجا پریدم: 

 آوا باز کن این در المصب رو ببینم چی شده.  -

اشکای مسخرم رو پاک کردم و پتو رو کشیدم دورم. قفل رو باز کردم که یهو در با شدت باز 

مین درکمال ناباوری خون بود که از شد و محکم خورد به پیشونیم. آخی گفتم و پرت شدم ز

 پیشونیم ریخت روی زمین و حولم! بدبختی پشت بدبختی. 

•°•°•°•°•°•°•°• 
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با تکون خوردن تخت چشمام رو باز کردم، امیر نشسته بود کنارم. سردرد بدی داشتم، آروم 

 دستم رو گذاشتم روی سرم و خواب آلود و با درد گفتم: 

 تِرِکه. سرم داره می -

 شونیم رو آروم با انگشت شَستش نوازش کرد و گفت: پی

قرص میدم بخوری بلکه بهتر شه. کمکت کنم حاضر شی؟ نیم ساعت دیگه باید اونجا  -

 باشیم. 

 سمت سرویس بهداشتی رفتم و آروم گفتم: نیم خیز شدم که کمکم کرد بلند شم. به

 برو بیرون، خودم حاضر میشم.  -

ا گاز استریلِ چسبی بسته شده بود، نگاه کردم. دیشب اون قدر توی آینه به پیشونیم که ب

 خورد ناقابل یخونریزی پیشونیم زیاد بود که مجبور شدیم بریم بیمارستان. سه تا بخیه

 . بود باال خون فشار خاطربه هم خونریزی. پیشونیم

 …خاطر فشار عصبیفشار خون به

 اومدم و شستم رو صورتم احتیاط با و داغونم یقهای کردم توی آینه به قیاای مسخرهتک خنده

 . بیرون

مانتوی طوسی رنگ اسپرتی کشیدم بیرون و باشلوار مشکی پوشیدم. شال سفیدی که با 

 های مشکی و طوسی تزئین شده بود رو سرم کردم و به زدن یه رژ کالباسی اکتفا کردم. نوشته

سمت لنگون و با گرفتن دستم به دیوار بهگوشی و کیفم رو برداشتم و رفتم بیرون. لنگون 

 آشپزخونه رفتم. 

 مامان با دیدنم اومد سمتم و با بغض گفت: 

 قربونت بشم دیروز مثال قرار بود بهت خوش بگذره.  -

 لبخندی زدم و گونش رو بوسیدم. باصدای خش دارم؛ ولی، باخنده گفتم: 

  کنم.خوش گذشت، روزهای پرهیجانی رو دارم تجربه می -

 یکم نگاهم کرد و یهو باحرص گفت: 
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 وقت عوض نمیشی، این همه بال سرت اومده بازم میگی خوش گذشت؟ آوا تو هیچ -

 های مامان رو گرفت وکشید عقب و گفت: بابا خندید و شونه

 اینقد حرص نخور خانوم، بذار بیاد صبحونش رو بخوره باید بریم کالنتری.  -

 سؤال ازش افتاد که اتفاقاتی یبریمش. قراره فقط دربارهمی خواد بابا، من و میالدنمی -

 . بپرسن

 اگر …داشتم استرس راستش. کردم نگاه کردمی مرتب رو کتش اُوِر یبه امیر که داشت یقه

اینکه ممکنه چیا ازم  مثال میده؟ یا نشون العملی عکس چه ببینه جوری این رو من میالد

 بپرسن. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

های روبه روش رو همراه بایه خودکار گذاشت جلوم، دستاش گ محمدی یکی از ورقهسرهن

 رو توی هم قالب کرد و گذاشت روی میز و گفت: 

 خوام؛ اماده ای؟ پرسم و جواب میاگر سختته حرف بزنی بنویس، سؤال می -

کنم. ر ننفس عمیقی کشیدم و سعی کردم حواسم رو جمع کنم و به اینکه چرا میالد نیومد فک

 سرم رو تکونی دادم و گفتم: 

 . بپرسید …امادم -

 : گفت و زد ایضربه روش روبه یبا سرِ خودکار خودش روی ورقه

 …اینجا نوشته سامیارِ توانا دوست صمیمیِ آرش تهرانیه که میشه -

 : فتمگ لب زیرِ! ست مدرسه انگار! مسخره …خواد من بگمبا سکوتش فهمیدم ادامش رو می

 سر عموم میشه. پ -

 آهانی گفت و چیزی یاد داشت کرد و ادامه داد: 

پرسیدم؛ پرسم رو باید روز اولی که اومدی میخب، این رو بگم که سؤاالیی که امروز می -

 ولی، فرصت نشد. حاال بگو ببینم آدرس جایی که برده بودنت وقتی دزدینت رو بلدی؟ 

 ای گفتم: چشمام رو بستم و بعد از یه مکث پنج ثانیه

شد دید و خب اینقدر ترسیده بودم های ماشین به قدری دودی بود که هیچی نمینه، شیشه -
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 که دقت هم نکردم. 

 سرش رو تکون داد و باز هم شروع کرد نوشتن و درهمین حین سؤال بعدی رو پرسید: 

 وقتی پیدات کردن زخمی بودی و تیر خورده بودی، چی شده بود؟  -

سرم تیری کشید، نالم رو خفه کردم؛ ولی، سرم رو گرفتم توی دستم زیرلب  با یاد آوریش

 گفتم: 

 …کردم، گفت تیرش خطا رفتهداشتم فرار می -

نوشت. بعداز چند دقیقه باسؤالش غافلگیرم کرد، جوری که از خجالت بدون حرف فقط می

های پی در از شوکسرخ شدم و سرم رو انداختم پایین و باز هم اشکایی بود که ناخودآگاه 

 پی، از چشمام ریخت. 

 …کنی؟ و اینکهمی ییدٔ  آرش ادعا داشت که تو باهاش رابطه داشتی، این ادعاش رو تا -

با عصبانیت و بغض محکم زدم روی میز، سرهنگ حرفش رو قطع کرد و یکم نگاهم کرد. با 

 . گرفت سمتمبه رو کاغذی دستمال ییکم مکث جعبه

؛ مآرو و کردم پاک رو چشمم یخت و گذاشت جلوم. با دستمال اشک گوشهلیوان آبی برام ری

 : گفتم باحرص ،ولی

 …دروغه -

 تونه بهم این تهمتا رو بزنه آخه؟ آبروم رو برد. خدا لعنتت کنه آرش، چه جوری می

 سرهنگ سرش رو تکون داد، به لیوان آب اشاره کرد و گفت: 

 پرسم. و میر سؤالم ییکم آب بخور، بعد ادامه -

 لیوان آب رو به لبم نزدیک کردم و یکم خوردم، با پایین آوردن لیوان، سرهنگ شروع کرد: 

میدونم جواب دادن به این سؤاال سخته؛ ولی، الزمه که اینا رو بدونم تا بتونم حکم قطعی  -

برای دستگیر کردن سامیار توانا و آرش تهرانی بگیرم. خب حاال بگو توی اون مدتی که 

 گروگان سامیار بودی، مورد آزار جنسی هم قرار گرفتی؟ از جانب خودش یا اطرافیاش؟ 

از خجالت سرم رو انداختم پایین! بعد از چند ثانیه دوتا زد روی میز که سرم رو گرفتم باال، به 
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 خودکار اشاره کرد و گفت: 

 اگر جواب دادن سخته بنویس.  -

 گفتم:  تکون دادم و آروم« نه»سرم رو به معنی 

کس جرئت نه، کسی بهم کاری نداشت. اونقدری زخمم مشکل ساز شده بود که هیچ -

 کرد از ترس مُردنم بهم دست بزنه. نمی

سرش رو تکون داد و مشغول نوشتن شد. در اتاق زده شد و یه سرباز اومد تو، ادای احترام 

 کرد و گفت: 

 ن رو ببینن. جناب سرهنگ برادر این خانوم اصرار دارن خواهرشو -

 سرهنگ سرش رو تکون داد و گفت: 

 یان بیرون. مشکلی نیس، االن می -

 و رو به من گفت: 

گیریم، تا اون موقع از وقت و صبری که خرج کردین ممنونم. به زودی سامیار و آرش رو می -

 لطفاً تنها جایی نرید و حواستون به خودتون باشه. 

 م. سرم رو تکون دادم و آروم تشکر کرد

 بلند شدم و رفتیم بیرون، امیر با دیدنم بلند شد و دستم رو گرفت وگفت: 

 خوبی؟ چی شد؟ چرا اینقدر طول کشید؟  -

 ای زدم و گفتم: لبخند خسته

 چیزی نشده بابا، چه خبرته! سؤال پرسید فقط.  -

 واسه همین چشمات بارونیه آوا؟  -

 زد و گفت: سمت راستم نگاه کردم، میالد بود. لبخندی به

 تونی یه روز به خودت آسیب نزنی نه؟ دختر سرتق! نمی -

  •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

خاطر رفتاری که دیروز داشت ازش ناراحت بودم؛ ولی، وقتی صورت مظلوم و چشمای به
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 تونستم بیخیال باشم؟ سرخش رو دیدم مگه می

 یهسمت محوطیم رفتم سمتش و دستش رو گرفتم، بهبدون توجه به امیر و جایی که هست

 بیرونی کشیدمش، هم خودش وهم امیراسمم رو صدا زدن؛ ولی، نایستادم و به راهم ادامه دادم. 

وقتی از در رفتیم بیرون، یه گوشه که دید زیادی نداشته باشه بردمش و جلوش وایسادم و 

ناباورش که اسمم رو صدا زد  صدای از رو این بود، کرده تعجب …محکم بغلش کردم

 فهمیدم. 

بعد از چند ثانیه اون هم دستاش رو دور شکمم حلقه کرد. وقتی قلبم آروم شد ازش فاصله 

 گرفتم چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 وقت این کار رو نکن. این کارت باعث میشه ازت دور شم. دیگه ازم رو برنگردون آوا، هیچ -

 ای روی لبام زد و سربه زیر گفت: ه کرد بهت زده چشمام رو باز کردم، بوسهبا کاری ک

 کنم. دیگه نمی -

سمت باال آوردم، مجبور شد توی چشمام نگاه دستم رو گذاشتم زیر؛ چونش و سرش رو به

 زدم اهیکوت یکنه. به لباش نگاه کردم، سرم رو آروم آوردم پایین و از لبهاش کام گرفتم، بوسه

لبخند ملیحی که زده بود رو  ،؛ ولیکردنمی زدم همراهیم تریمحکم یبوسه سرش پشت و

 کردم. حس می

با صدای سرفه از هم فاصله گرفتیم امیر بود که بااخم و دست به سینه، به دیوار تکیه داده بود 

 کرد. و داشت مارو نگاه می

رو گذاشتم روی سرش و  آوا از خجالت سرش رو چسبوند به سینم و هیچی نگفت. دستم

 نوازشش کردم. همزمان رو کردم به امیرِ اخمالو و لب زدم: 

 ضد حال نباش.  -

 تکون داد و بلند گفت:  سفٔ  سری از روی تا

 …کشیدن، االن دیگه بوس وبغل وقدیما دخترا از برادراشون خجالت می -

 آوا سریع سرشو بلند کرد وگفت: 
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 …نه به خدا داداش، من -

 دید و حرفش رو قطع کرد وگفت: امیر خن

رهنگ، س پیش میرم. ندیدم هیچی من بگیم بهتره پس غیرتیم، من که میدونی …بیخی آوا -

 کارتون که تموم شد، ماتیک روی لبای میالد رو پاک کن بعد بیاین. 

ریز خندیدم و دستم رو به لبم کشیدم. آوا اومد حرفی بزنه که نذاشتم و دوباره لباش رو 

 . بامشت زد به سینم و بااعتراض گفت: بوسیدم

 …بذار حرف بز -

 : گفتم و زدم ایقهقهه. اومد در صداش دفعه این که دیگه یدوباره یه بوسه

 …عاشقتم دختر خنگ -

 بهت زده نگام کرد و گفت: 

 …خنگ خودتی، درضمن -

 سفت بغلم کرد و ادامه داد: 

 …منم عاشقتم آقای پررو -

 و بوسه زدم. خدایا چقدر خوبه که دارمش. خندیدم و روی سرش ر

 •°•°•°•°•°•°•°• ازنگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

من با ماشین میالد رفتم و امیر هم گفت کسی خونه نیست و اون هم میره جایی کار داره. 

 زد و گفت:  زخمم جای و پیشونیم روی کوتاهی یموقع پیاده شدن از ماشین، میالد بوسه

 نوز باز نکردی نه؟ کادوهات رو ه -

 لبخندی زدم و گفتم: 

دیشب وقتی رسیدم خونه اینقدر حالم بد بود که یادم رفت بیارمشون توی اتاقم، بعد هم که  -

دیدم امیر گذاشته توی  صبح امروز. رفت فنا به پیشونیم …آرش پیام داد و اون جوری شد

 اتاقم، امروز میرم ببینم. 

هم بوسید. چشمام رو بستم و به این فکر کردم که چقدر عجیبه خندید و خم شد و لبام رو باز 
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 ! من …توی این مدت کم عاشقش شدم، اونم کی

 ای روی لباش زدم و زیر لب گفتم: شد که بوسهداشت ازم جدا می

 توی ماشین زشته آقا پسر.  -

 ای کرد و پیشونیش رو چسبوند به پیشونیم و مثل خودم آروم گفت: تک خنده

 بینه دختر خانوم. درضمن، مال خودمی دوست دارم بوست کنم. ها دودیه کسی نمیشهشی -

از خجالت لپام سرخ شد، سریع پیاده شدم. باید این رو بهش بگم، شاید فکر بدی بکنه از 

حرفم؛ ولی، باید بهش بگم. بامکث سرم رو بردم از پنجره تو و به چشمای منتظرش خیره شدم 

 و آروم گفتم: 

و تو دوست دختر، دوست پسریم، نه زن و شوهر. اگر بگیرنمون خانواده هامون من  -

 فهمن و ممکنه برامون یکم دردسر درست شه. می

 لبخندی زد و بدون توجه به حرفم گفت: 

مشکی و  ینگران این چیزا نباش. یادت باشه کادوی من رو آخر از همه باز کنی، یه جعبه -

 قت کاری داشتی به گوشیم زنگ بزن. قرمزه. خیلی هم بزرگه. هرو

 ای گفتم و بعد از خداحافظی رفتم توی خونه. باشه

لباسام رو عوض کردم و بعد از خوردن دوتا پرتغال خوشمزه، اون هم بانمک ): /(، جلوی 

، sia از i'm still here ها نشستم و بعد از گذاشتن آهنگهای کادو شده و نایلونجعبه

 دن کادوها. شروع کردم باز کر

 نارمک گذاشتم رو میالده مال فهمیدم رنگش از که رو شکل مربع سانت پنجاه در پنجاه یجعبه

 . کنم بازش همه از آخر تا

 با کردم پیدا تبریک کارت یه روش. برداشتم رو رنگی صورتی یازش نگاهم رو گرفتم و جعبه

 . حافظه امیر کادوی این پس زیرش، حافظ امیر اسم

و باز کردم و با دیدن گردنبند طالیی رنگ و ظریفی که توش بود، تقریبا هوش از سرم درش ر

 پرید. 
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 و اشسرج گذاشتم آروم بود، خوشگل یگردنبند طالیی رنگ و ظریفی که پالکش یه پروانه

های دیگه رو برداشتم. توش یه روسری ساتن بود، رنگهای صورتی کم رنگ و یکی از جعبه

 اومد. به چشم می آبی آسمونی خیلی

 هنوشت و بود توش کوچیکی کارت …واقعاً قشنگ بود! همونی که من عاشقش بودم وهستم

 : بود شده

 تقدیم به آوا خله که عاشق روسریه. از طرف دوست گلت رها.  -

 . کردم باز رو کادوها یای نثارش کردم و باخنده دوباره تاش کردم و بقیهدیوونه

مدیگه یه ست گردنبند، گوشواره و دستبندِ طال دادن که حسابی شرمنده جانان و مازیار باه

 …شدم. خیلی قشنگ بود طرحش

امیر علی هم یه دستبند سِت همون گردنبند امیرحافظ داده بود. واقعاً طرحش به دلم نشست 

همدیگه، از زنجیر  از سانت یه یای بود که چهار تا پروانه به فاصلهدستبند زنجیری ساده

 آویزون بودن. 

گرفته بود واسم  iphone ۷ ر دهنم، مغزم و به طورکلی خودم زو جر داد. لعنتی یهامی یهدیه

که خب روی جعبش یه پاکت بود و توی پاکت نوشته شده بود بابا و مامان هم هزینه کردن و 

 با هم این رو واسم خریدن. 

معمولی داریم؛ ولی، من و امیر هرچی پول. حالت عادی و خونوادمون نه خیلی پولدارن، نه بی

 بود و هست!  گرون خیلی دیگه این هرحال به …خواستیم داشتیممی

خالصه با ذوق همه رو جمع کردم و اومدم کادوی میالد رو باز کنم که در اتاق زده شد و بابا 

 اومد تو. لبخندی زد و گفت: 

 سالم عزیزم، باالخره بازشون کردی؟  -

 خندیدم و گفتم: 

 همین نشستم سرکادوها.  واسه بیکارم، دیدم …سالم -

 لبخندی زد و گفت: 
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 کردی؟  باز رو کادوها یهمه -

 مشکوک بود این حرفش، به خصوص لحنش. چشمام رو ریز کردم و گفتم: 

 طور؟  چه …نه -

 ای کرد و گفت: تک سرفه

 زود بیا ناهار بخوریم. من هم امروز ناهار در خدمتتونم.  -

اومد بابا ناهار خونه باشه، یه نگاه به کادوی میالد انداختم و زیر لب فت بیرون. کم پیش میو ر

 گفتم: 

 کنم. بعدا بازت می -

سمت آشپزخونه رفتم. امیر، بابا و مامان نشسته بودن و داشتن ریز ریز باهم رفتم بیرون و به

 …کرد که بقیه ساکت شدن ایزدن که امیر زودتر از همه متوجهم شد و تک سرفهحرف می

 اینا همشون مشکوک بودن.  واقعاً

 باز هم فکرم رو بلند گفتم که امیر باخنده گفت: 

 مشکوک نیستیم بابا. یه عروسی در پیشه، اون وقت همین دو ساعت پیش ما فهمیدیم!  -

 کنه. باتعجب گفتم: یاخدا! کی داره عروسی می

 عروسی کی؟  -

 های روی میز اشاره کرد و گفت: به جوجه کباب ای رفت ومامان چشم غره

 . خریدیم رو اینا راه سر. بودیم آرامشتون عمه یزودتر بخورین االن یخ میشه، ما خونه -

  :گفت و خندید امیر. دهنم توی چپوندم و سرچنگال زدم گنده یسری تکون دادم و یه جوجه

 یاد بگیرتت. شکی نمیآروم بخور آوا، همینه اینقدر گنده شدی دیگه هی -

 چنگال رو بردم سمت چشمش و با دهن پر گفتم: 

 …کنم تو دهن رها تایارم، میزنم چشمت رو در میمی -

 بابا مشکوک وسط حرفم پرید و گفت: 

 رها؟ دوستت رو میگی؟ به اون چه ربطی داره؟!  -
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 دم و سعی کردم گَندیآروم سرم رو برگردوندم سمت باباو با یه لبخند ضایه لقمم رو قورت دا

 که زدم رو جمع کردم: 

 …ببینن رو همدیگه ندارن چشم و کننمی کل کل باهم همش امیر و رها آخه …هیچی بابا -

 . همین واسه

 کرد. آهانی گفت و مشغول شد؛ ولی، مامان هنوز یه جوری نگاهمون می

 /زد: بعضی وقتام یه لبخند فوق العاده ترسناک می

هاشون به خصوص. گیری یافهق …افتادم« جرات و حقیقت»ک و خارجی یاد فیلم ترسنا

 /کردیما: 

 ای کرد و گفت: بابا تک سرفه

 آوا! سرهنگ چی گفت؟  -

 امیر زودتر گفت: 

یه سری سؤال ازش پرسیدن، از میالد هم پرسیدن. گفتن حواسشون باشه و تنها و بدون  -

  اطالع به کسی، جایی نرن یه وقت خفتشون کنن.

  …نکبت نگفته بود سرهنگ اینا رو هم گفته! کِی از میالد بازجویی کردن؟ پوف

کرد. مِن مِن کنان شد این کار رو میمامان دستاش رو توی هم پیچید، هروقت خیلی نگران می

 گفت: 

 ینی چی؟ ینی ممکنه دوباره بدزدنت آوا؟  -

 بابا دست از خوردن کشید و بااخم گفت: 

 این چه حرفیه آخه؟!  خدانکنه خانوم، -

 مامان قاشقش رو گرفت دستش و مشغول ور رفتن به غذاش شد، همون جوری آروم گفت: 

 خب منم مادرم، نگران خانوادمم آرمین.  -

بابا بالبخند به مامان نگاه کرد، نگاهش به قدری عاشقانه بود که قشنگ متوجه شدم احتیاج 

 دارن تنها باشن. 
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ش رو از توی بشقابش کشید سر که امیر پای به زدم پام با و خوردم رو غذام یآخرین لقمه

 خوره! من موندم چرا چاق نمیشه؟! بیرون و با دهن پر زل زد بهم این بشر فقط می

اشاره کردم به بابا اینا. اون هم قضیه رو گرفت و با یه تشکر بلند شد. مامان خواست چیزی 

 بگه که سریع باخنده گفتم: 

 یم، مثل اینکه شماها سیر نشدین، بفرمایین. ما سیر شد -

نزدیک بود دمپاییش بخوره فرق سرم؛ ولی، نجات پیدا کردم و رفتم توی اتاقم. امیر هم پشت 

 /سرم سرش رو مثل بز انداخت پایین اومد تو: 

 پوکر فیس نگاش کردم که طلبکار و بایه لحن خنده داری گفت: 

 وی اتاقت هم نیام؟ خب چیه؟! غذا که نذاشتی بخورم، ت -

 رو گذاشتم روی تخت و باخنده گفتم:  میالد کادوی یجعبه

 کرد توی اتاقت. نجاتت دادم دیوونه! یکم دیگه نشسته بودی، بابا خودش پرتت می -

 اش رو متفکرانه خاروند، اومد نشست روی تخت و رو به روی من و گفت: پشت کله

 این؟ میالد چی خریده؟  حاال بیخیال، بگو بیینم کادوی کیه -

 هام رو انداختم باال و گفتم: شونه

 خواممی االن هنوز، نکردم بازش هم رو میالد کادوی خریدن، مختلف چیزای هابچه یبقیه -

 . کنم بازش

 ریز خندید و گفت: 

 بذار ازت فیلم بگیرم هیجانش بره باال.  -

 یه ابروم رو دادم باال و گفتم: 

 تفاقی افتاده اینقد واستون کادوی میالد مهم شده؟ امیر خبریه؟ ا -

 امیر هم خندید و گفت: 

 ! دیگه کن باز خب …نه بابا چه خبری -

 مورد نبود! راستش رو بخواین دیگه ترسیدم که کادوش رو باز کنم، که خب ترسم هم بی
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 رو هدیگ یجعبه بایه که کردم باز هم اون بود، توش دیگه یدر جعبه رو باز کردم که یه جعبه

 نگاه کردم و گفتم:  امیر به فیس پوکر. شدم رو به

 /مثل این فیلما و رمانا، چرا صد تا جعبه کرده توهم؟ آخرش هم جعبه خالیه حتما:  -

 خندید و گوشی رو با یه دستش گرفت و با دست دیگه اشاره کرد زودتر بازش کنم. 

با  و عصبی …دیگه یجعبه یه بازم و دیگه یپوفی کردم و در جعبه رو باز کردم و یه جعبه

از خوردن به  بعد که کردم پرت دیوار سمتبه رو بود ده در ده که کوچیکتری یحرص جعبه

سه تا سوسک و دو تا مارمولک کوچولو ازش پریدن  -دیوار درش باز شد و افتاد زمین و دو 

 بیرون. 

خت سمت تو باجیغ رو به امیر که باخنده بهبا دیدن مارمولکا جیغی زدم و روی تخت ایستادم 

 اومد تا پناه بگیره گفتم: 

 . اینجا میشن گم االن …بیرون کن پرتش رو مارمولکا …مارمولک -

 گرفت گفت: امیر خندید و همون جور که فیلم می

 . کنممی درستش االن کن صبر …خواد تالفی کنه هاای میالد ناکِس، گفته بود می-

 پاش کرد و با پاش رفت روی مارمولکا وسوسکا و تک تک ریقشون رو در آورد.  دمپاییش رو

  …جیغ بلندی زدم که بابا ومامان هم پریدن تو اتاق

 : گفت داد با ومارمولکا سوسکا یمامان با دیدن بدنای آش و الش شده

 امیر پدر سوخته چرا این جوریه اینجا؟!  -

 بابا دست به سینه گفت: 

 …ا پدرسوخته؟ خوبه دو دقیقه پیش لبات تویخانوم چر -

 …مامانم با جیغ بابا رو هل داد بیرون و در رو بست

شوک زده به امیر نگاه کردم و اون هم به من نگاه کرد. لباش توی چی؟! ینی مادر و پدر مام 

  /خدای سوتی شدن: 

 باسوسکا همراه جعبه یکی اون توی از که ایجعبه. اومدم خودم به امیر یبا تک سرفه
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 گفت:  باخنده و بهم داد رو بود افتاد ومارمولکا

 موندم این حیوونا این دو روز چه جوری زنده موندن.  -

 ایشی گفتم و با حرص شروع به باز کردن جعبه کردم و گفتم: 

  …من که دهن این میالد کپک رو سروی -

 . شد بسته دهنم بهجع توی کوچیک کاغد یه و قشنگ نگین تک یبا دیدن یه حلقه

امیر آهی کشید و با دوربین اومد جلوم نشست و فیلم گرفت، و من این وسط مونده بود االن 

 باید چی کار کنم که امیر گفت: 

 خوای کاغذ رو باز کنی؟ نمی -

 های چرت و پرتش یهگیج نگاهش کردم که به کاغذ اشاره کرد. . بازش کردم و با دیدن نوشته

 ! ابروم پرید باال

 سمت امیر گرفتم و باتعجب گفتم: کاغذ رو به

 این چیه دیگه؟!  -

 برگه رو از دستم گرفت و بعد از خوندنش، یکم مکث کرد و باخنده گفت: 

 نمیدونی چی نوشته؟  -

 یه زبون دیگه ست؟ ترکیه؟ کردیه؟ کجاییه این!؟  -

 کاغذ رو گرفتم و زیر لب دوباره خوندمش: 

 مراد تتسود. تیراگتساوخ مایم و  -

 امیر دوربین رو خاموش کرد و گفت: 

 بشین فکر کن؛ ولی، میالد گفت بهت بگم فقط تا شب وقت داری.  -

وا! میالد به این گفته تاشب وقت دارم؟! چی رو تا شب وقت دارم؟ امیر بعد از گفتن حرفش 

 رفت بیرون. با جیغ صداش کردم و گفتم: 

 لکا رو جمع کن نکبت! امیرِ بیشعور بیا سوسکا و مارمو -

 …صدای خندش اومد؛ ولی، برنگشت



 انآرامش بعد از طوف 

223 Deli28 
 

پوفی کردم و روی تخت خوابیدم، توی اینترنت سرچ کردم؛ اما، فایده نداشت. خواستم به 

 …اومدخودش زنگ بزنم؛ ولی، زورم می

رفت که با زنگ خوردن گوشیم از جا پریدم. خواب آلود گوشی رو دیگه داشت خوابم می

 جواب دادم: 

 ؟ بله -

 به به، خانوم خواب آلود خودم! حالت خوبه؟  -

 پوفی کردم و با حرصی آشکار گفتم: 

 یاد میالد، خسته شدم از بس فکر کردم. ازت بدم می -

ساکت شد. با طوالنی شدن سکوتش فکر کردم که قطع کرده، گوشی رو فاصله دادم و وقتی 

 مطمئن شدم تماس قطع نشده گفتم: 

 فتی؟ مردی میالد؟ کجا ر -

 حسی گفت: بدون توجه به سؤالم با صدای بی

 حلقه رو دیدی؟  -

 اوهومی گفتم که این بار باصدایی حدودا عصبی گفت: 

 کاغذ رو چی؟ تونستی بخونی؟  -

 باتعجب و گیج شده گفتم: 

 زنی؟ االن چرا داری باعصبانیت باهام حرف می -

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

 نتونم. یه ربع دیگه جلوی در خو -

 /و بدون اینکه اجازه بده حرفی بزنم قطع کرد: 

 سریع بلند شدم و با احتیاط از بین سوسکا و مارمولکا گذشتم. 

ای تنم کرد و بعد از سرمه -یکم به سر و صورتم رسیدم و یه سوییشرت کاله دار سفید

 سمت اتاق امیر رفتم. گذاشتن کاغذ و گوشیم توی جیبم، به
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 چی شده، یکم اخم کرد و گفت:  وقتی براش گفتم

 ! «ای جانم قربونت بشم»یاد، انتظار نداری که بگه آوا برگشتی بهش گفتی ازت بدم می -

 یام، بریم توی حیاط. من هم باهات می

 اون هم اُور کتش رو پوشید و همراهم اومد. 

ومد. با پوشیدن امامان و بابا توی اتاق خودشون بودن انگار؛ چون سر و صدایی ازشون نمی

 کفشامون، گوشیم زنگ خورد. خودش بود، همین که برداشتم گفت: 

 من دم درم، بیا پایین.  -

 . هست هم امیر …یامتوی حیاطم، دارم می -

 پوف کالفش رو شنیدم، فقط آروم گفت: 

 زود بیا.  -

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 . شدم شوکه واقعاً …خاطر لحن جدی و عصبیشهیاد، بوقتی گفت ازت بدم می

خواستم برم خواستگاریش، این جوری تونستم باور کنم حاال که براش حلقه گرفتم و مینمی

 کوچیک ازش گرفته بودم.  ییدٔ  ردم کنه. آخه صبحش هم همدیگه رو بوسیدیم و یه تا

 روز تولدش که با باباش حرف زدم گفت: 

 خودم بشی.  مثل اینکه قسمته داماد -

 اما رفتار آوا، بدجوری شوکه و عصبیم کرد. 

 باالخره در خونشون باز شد و همراه با امیر اومدن بیرون. 

 امیر دستش رو کرد توی جیب اُور کتش و بدون اینکه بذاره حرفی بزنیم، با لبخند گفت: 

ه این رو عواتون بشقبل از هربحثی بگم که سوء تفاهم شده بینتون میالد. اومدم قبل اینکه د -

 …بگم. حاال بدون

 پریدم وسط حرفش و با تعجب گفتم: 

 ینی چی سوء تفاهم؟!  -
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 سمت من اشاره کرد و گفت: به جای اینکه جواب من رو بده، به آوا نگاه کرد و به

 زد جیغ بزن بیام نجاتت بدم! خودت درستش کن. من توی حیاطم، اگر داشت کتکت می -

 های ما با خنده و سوت زنان رفت تو. به قیافهبعد هم بدون توجه 

 ای کردم و گفتم: سمت آوا دوختم. تک سرفهاخم کردم و نگام رو به

 یاد؟ بگو ببینم، از من بدت می -

موهای جلوی صورتش رو آروم؛ ولی، با استرس زد پشت گوشش و کالهش رو کشید جلوتر 

 و با صدای آرومی گفت: 

 د. منظورم این نبود میال -

 شد وقتی باید توضیح بده؟ کرد! چرا ساکت میو ساکت شد، داشت عصبیم می

کردم تا بلکه حرف بزنه دستم رو محکم زدم روی خیره و با یه اخم غلیظ داشتم نگاش می

 کاپوت ماشین که یهو ازجا پرید وتند تند گفت: 

 الد. گیرم میکنی، استرس میخب این جوری با این اخم آدم رو نگاه می -

 ترسید؟ اخمام باز شد، از من می

 سؤالمو به زبون آوردم که با تعجب خندید و گفت: 

چی؟ نه میالد. خودت هم میدونی من خیلی دوستت دارم، ترس نه؛ ولی، نمیدونم چه  -

 جوری توضیح بدم که بهم نخندی. 

د ر کرده بواز این اعتراف قشنگش نفسم حبس شد. این دختر توی این چند ماه بامن چی کا

 آخه؟! 

 دستاش رو گرفتم که از سردیشون لرزم گرفت. 

 کردم تا گرم بشه، آروم گفتم: « ها»دستاش رو جلوی دهنم گرفتم و 

 کنم. خندم، به جاش محکم، خیلی محکم بوست مینمی -

 خندید و بعد از یکم مکث بالبخند گفت: 

قشنگه؛  خیلی …ه رو هم دیدمرسم. حلقسوسکا و مارمولکارو که بعدا به حسابت می -
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 …ولی

 ای کرد و دستاش رو از بین دستام کشید بیرون، تک سرفه

 از جیب سوییشرتش کاغذی درآورد و گرفت سمتم و گفت: 

 دیز زنگ وقتی …معنیش رو نفهمیدم میالد. کلی توی اینترنت سرچ کردم؛ ولی نفهمیدم -

 . دیگه بردمی خوابم داشت

یدنش لبخندی زدم که بعد از چند ثانیه تبدیل به قهقهه شد. با دیدن نگاه کاغذ رو گرفتم و با د

 لرزید گفتم: گیجش، خندم رو تموم کردم و با صدایی که هنوز از خنده می

 برو حلقه رو بیار.  -

 باتعجب گفت: 

 خوای ازم پس بگیریش؟ می -

 سمت در هلش دادم و گفتم: آروم به

 . بیارش فقط تو …نه -

اومدنش پنج دقیقه طول کشید. امیر هم این بار با لبخند و یه چشمک به در تکیه داد. رفتن و 

جای مازیار خالیه که کلی  االن. کردم بازش عمیق نفس یه با و گرفتم آوا از رو حلقه یجعبه

  «…میالد و این کارا!؟ اوهوع»مسخرم کنه و بگه 

 رو حلقه و شدم خم زانوم یه روی امیر، نخندو و خیره نگاه و آوا یدربرابر چشمای بهت زده

  …آوا سمت گرفتم

 کاغذ رو بادست آزادم باز کردم و گفتم: 

ا کنه. اینجات میکردم این جوری خواستگاری کردن ذوق زدهبرعکس نوشته بودم، فکر می -

 . «دوستت دارم و میام خواستگاریت»نوشته شده 

دم و گرفتم سمتش و این بار با تمام وجودم دستاش رو گرفت جلوی دهنش. حلقه رو در آور

 و احساساتی که این چند ماه شکل گرفته بود گفتم: 

 کنی سرتق خانوم؟ خوام که با من ازدواج کنی، قبول میآوا، می -
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 برگردوند رو سرش امیر، یهمون جور که دستاش روی دهنش بود خندید، باصدای خنده

 : گفت و گرفت رو بازوم خورد سریع رو خندش و اون سمت

 وای میالد! بلند شو، زشته جلوی امیر.  -

 شدم گفتم: باخنده همون جور که بلند می

 خوای جواب بدی؟ کنم، نمیچرا زشته؟ دارم ازت خواستگاری می -

 سرش رو انداخت پایین و آروم گفت: 

 نمیدونم چی بگم االن، شوکه شدم! واقعاً انتظارش رو نداشتم.  -

 میر انداختم، منظور نگاهم رو فهمید. خندید و گفت: نگاهی به ا

 فقط پنج دقیقه اجازه دارین تنها باشین.  -

 رو یشپیشون و گرفتم رو سرش. آوا دست کف گذاشتم و بستم رو حلقه یبا رفتنش، جعبه

 . زد چنگ کتم به دستاش با و بست رو چشماش. . بوسیدم

 بغلش کردم و بغل گوشش گفتم: 

گفتم؛ ولی، فرصتش پیش نیومد، یایم خواستگاری. باید زودتر بهت میدیگه میما دوشب  -

 …اگر جوابت منفی

 تر ادامه دادم: تر بغلش کردم که اون هم دستاش رو دورم حلقه کرد. آروممکثی کردم، سفت

خوام به منفی بودنش فکر کنم آوا. خوب بهش فکر کن، تا هروقت؛ اماده باشی صبر نه! نمی -

نیم؛ ولی، امیدوارم جوابت منفی نباشه. اگر هم بود اشکالی نداره، من دست از دوست کمی

 مونیم هوم؟ می منتظر …داشتنت برنمی دارم

 صدای فین فینش اومد. سرش رو توی سینم مخفی کرد و آروم و باهق هق گفت: 

 من …من زنیمی. . حرف …جوری این تو خب …خب. میالد مثبته …مث …جوابم -

 ! میشم نهدیوو

هاش رو گرفتم و از خودم فاصلش دادم، باتعجب به اشکایی ای خدا از دست این دختر! شونه

 که از چشمای قشنگش جاری شده بود نگاه کردم، پاکش کردم و بالبخند گفتم: 
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 نبینم اشکات رو خانومی.  -

 هاش خندید و دستام رو گرفت و گفت: آروم بین گریه

 م. خوشحالم، خیلی خوشحال -

 صدای امیر گند زد به فضای عاشقانمون: / این بشر کی اومد: 

 ! دختر؟ ایترشیده مگه …آبرومون رو بردی آوا -

 باحرص نگاش کردیم که باز هم خندید و گفت: 

  .رفتیم ما …بینیدمن تسلیم، خدافظی کنید دیگه. فردا همدیگه رو توی دانشگاه می -

ت توی خونه. خم شدم لبای آوا رو کوتاه بوسیدم و دستی واسش تکون دادم و اون هم رف

 آروم گفتم: 

 کنه، گریه نکن! بینمت خانوم خانوما، چشمات هم پف میفردا می -

 : گفت و سمتم گرفت رو حلقه یلبخندی زد و جعبه

 …روز خواستگاری به عنوان نشون با خودت بیارش. فقط -

 . رو تکرار کردم« فقط»جعبه رو گرفتم و سؤالی 

 آروم گفت: 

 یاد، میدونی دیگه؟! خواهرت، از من بدش می -

 کالهش رو صاف کردم وبالبخند گفتم: 

 یاره. نگرانی نداره که دختر جون! مهم مامانمه که داره از خوشحالی بال در می -

 بعد از خداحافظی سوار ماشین شدم و راه افتادم. 

ه نیستن یا خوابن، وگرنه آبرو ریزی هاشون این موقع شب یا خونشانس آوردیم همسایه

 شد. می

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

کرد. باخنده رفتم توی خونه که با دیدن بابا خشکم زد! دست به سینه ایستاده بود و نگاهم می

 ای کردم و بایه لبخند پراسترس گفتم: تک سرفه
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 خوبین؟ فکر کردم خوابیدین.  -

م بفهمم چه حسی توی نگاهش هست! با استرس سرم رو چرخوندم و اطراف رو تونستنمی

 نگاه کردم و گفتم: 

 مامان کجاست؟  -

 کرد. همچنان در سکوت داشت بهم نگاه می

 : گفت و بابا یبا اومدن امیر نجات پیدا کردم، باخنده زد روی شونه

 ی با هم دوستن. دونستکشه. خوبه میبابا این جوری نگاش نکن، خجالت می -

با چشمای گرد شده به امیر نگاه کردم، بابا اومد سمتم و دستش رو کشید روی سرم لبخندی 

 زد و گفت: 

 نبودیم راضی مامانت نه و من نه داشتین، یواشکی یعاشقانه یهرچند از اینکه رابطه -

 . میالده شخص اون که خوشحالیم ،؛ ولیونیستیم

 م گفتم: با شوک لبخندی زدم و آرو

 دونستین. خوشحالم که خوشحالین. راستش شوکه شدم از اینکه می -

حتماً کار امیر بود. همین که بابا رفت توی اتاقش، امیر رو کشیدم سمت اتاق خودم و در رو 

 بستم. باعصبانیت گفتم: 

 داشتیم؟  و داریم عاشقانه یگفتی من و میالد رابطهحتماً باید به بابا می -

 و یکم اخم گفت:  باتعجب

 من نگفتم، خود میالد گفته.  -

 با عصبانیت گفتم: 

 دونستی؟ ینی چی؟ تو می -

 چند ثانیه توی سکوت نگاهم کرد و بعدش باخنده گفت: 

 آوا خوبی؟ چرا اینقدر عصبی شدی؟  -

 گفت! آروم گفتم: پوفی کردم و نشستم روی تخت، راست می
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 جمع کن تا نکشتمت.  این سوسکا و مارمولکای لعنتی رو -

سری تکون داد و با ته دمپاییش همه رو یه جا جمع کرد و بدون حرف رفت دستمال آورد و 

 زمین رو تمیز کرد. 

 نایلونی که حیوونا رو ریخته بود توش رو برداشت و قبل اینکه بره بیرون گفت: 

زن، ورتتم بفرداشب نه پس فردا شب خواستگاریه، یکم کمتر بخور الغر شی. پشمای ص -

 شبیه گوریل شدی! 

دمپایی رو فرشیم رو در آوردم با جیغ پرت کردم سمتش که زودتر رفت بیرون و دمپاییم 

 …خورد به در

باخنده دراز کشیدم و زیر لب شروع کردم به شعرخوندن. جدی جدی قراره ازدواج کنم! اون 

 …هم باکسی که یه بار اومده خواستگاریم و

•°•°•°•°•°•°•°• 

 …کس چایی نبرم؛ اما، حاالچاییا نگاه کردم. یادش بخیر قسم خورده بودم دیگه واسه هیچبه 

 سمت سالن پذیرایی رفتم. با صدای مامان، سینی رو بایه نفس عمیق برداشتم و به

 اول از همه به مامان و بابای میالد تعارف کردم. مادر میالد بالبخند گفت: 

 دلم، حقا که میالدم خوش سلیقه ست. قسمت بود عروس خودم بشی عزیز  -

لبخندی زدم و آروم تشکر کردم. نفر بعدی مارال بود، بایه پوزخند سینی رو به آرومی هل داد 

اش که سنش رو برده بود باال نگاه کردم، باهمون پوزخند و عقب به صورت آرایش کرده

 جوری که خودم و خودش و میالد بشنویم، گفت: 

 دونی که سابقت خرابه. ی رو، مینریزی رومون چای -

 میالد دستش رو گذاشت روی پای مارال و خیلی خیلی آروم گفت: 

 ساکت نشی من میدونم و تو.  -

سمت بدون اینکه خم به ابروم بیارم، بایه لبخند ملیح و حرص درار، همون جور که سینی رو به

 گرفتم، خطاب به مارال گفتم: میالد می

 ذاری کنار، ممکنه من بشم زن داداشت! بهتره حسودی رو ب -
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ای کرد و بااخم به مارال نگاه کرد. خدا رو شکر بقیه اومد حرفی بزنه که میالد تک سرفه

مشغول صحبت کردن بودن و صدامون رو نشنیدن. میالد بهم نگاه کرد و لبخندی زد که 

 باصدای بابا سریع جمعش کرد، از حرکتش خندم گرفت. 

 بابا رفتم و بعد از تعارف کردن چایی به اونا وهمین طور امیر، باالخره نشستم.  سمت مامان وبه

صورتی پوشیده بودم که بلندیش تا باالی زانوم بود. جوراب  -این دفعه یه پیرهن طوسی 

شلواری طوسی رنگی هم پام بود و موهام رو هم آزاد دورم ریخته بودم، البته اول فر درشت و 

 مرتب کردمشون. 

خورد زدم، یه خط چشم نازک ایشم هم یه رژ لب صورتی کم رنگ که به کالباسی میآر

 کشیدم با ریمل و رژ گونه. 

 سمتش کشیده شد: باصدای امیر نگاهم به

 گفت؟ کنی دختر؟! خواهر میالد چی میکجا سیر می -

 خندیدم و گفتم: 

 …چرت و پرت -

 و دسفی یدت ساده بود، یه بلوز مردونهسری تکون داد و مشغول خوردن شد. تیپ امیر به ش

 . بود کرده تنش سفید جین شلوار یه

پوشه، خیلی چهارشونه نشون داده میشه، واسه همین کم پیش میاد هر دفعه که کت شلوار می

کت شلوار تنش کنه. لبخندی زدم و به میالد که رو به روم نشسته بود خیره شدم کت و شلوارِ 

 سفید، بدون کروات. مشکی همراه با پیرهن 

 کرد دستی به موهام کشیدم و صاف نشستم: باصدای بابای میالد که تقریبا همه رو خطاب می

خب، برسیم به حرف این دوتا جوون! تهرانی جان خودت که هم من رو، هم میالد رو  -

گفت باهاتون صحبت کرده و همگی خبر دارین. ما اومدیم دخترتون رو شناسی. میالد میمی

 برای میالد جان، اونم برای بار دوم خواستگاری کنیم. 

 /چقدر رک: 
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 هیجان داشتم و یکم استرس، بابا خندید و گفت: 

 کنم منفی باشه. واال محمود جان نظر اصلی رو باید آوا بگه که فکر نمی -

ه کرد اسکوت برقرار بود، بابای میالد بالبخند به من و میالد که سرش رو انداخته بود پایین نگ

 و گفت: 

ها برن باهم اگر صحبتی دارن بکنن. حرفی، شرطی، قول و آرمین خان اگر اجازه بدین بچه -

 قراری دارن بذارن و بیان. 

 : گفت و خندید امیر. شدیم بلند بابا یکرد و ماهم با اشاره ییدٔ  بابا تا

 در اتاقورو نبندین با شیطون تنها بشین.  -

 امیر از گردنی پس با بابا و شدم سرخ ازخجالت من خندیدن، همه حرفش این با …لعنتی

 . کرد پذیرایی

 سمت اتاقم بردم. نفس عمیقی کشیدم و پشت سر میالد وارد اتاق شدم. میالد رو به

دونم چرا استرس گرفته بودم. بدون حرف رفت و نشست روی صندلی میز آرایشیم. نمی

 سرش رو برگردوند سمتم و با لبخند گفت: 

 یای بشینی؟ نمی -

لبخند پر استرسی تحویلش دادم و رفتم روی تخت، دقیقا رو به روش نشستم. صندلی رو به 

 تخت یکم نزدیک کرد و گفت: 

 کنم؟  شروع …خب -

 خواد شرط بذاره!؟ ابروهام رو دادم باال و باتعجب گفتم: شروع کنه؟ یعنی می

 خوای برام شرط بذاری؟ ینی واقعاً می -

 ندید و یکم سمتم بیشتر خم شد وگفت: آروم خ

 . دارم شرط …آره -

 منتظر نگاهش کردم. خودش ادامه داد: 

رفت و  جامعه توی بشه، کار محیط وارد زنم ندارم دوست من ببین اینه، اولم شرط …خب -
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رو از  فکر مطب زدن روانشناسیه، دانشگاهیتم یآمد داشته باشه؛ ولی، با توجه به اینکه رشته

 ت بیرون کن. سر

زدم. چشمام رو بستم و با از حرفاش چند ثانیه خون به مغزم نرسید. از حرص نفس نفس می

 عصبانیت گفتم: 

یاری! قرار میالد یعنی چی؟ هنوز جواب بله بهت ندادم داری واسم آقا باال سر بازی در می -

 …باشه اینجوری

که از شوک، ناخودآگاه بازتر شده بود باقرار گرفتن لبهاش روی لبهام رسما خفه شدم. چشمام 

 رو بستم و دستم رو گذاشتم روی سینش. 

یکم فشار دادم که با خنده ازم فاصله گرفت و پیشونیش رو چسبوند به پیشونیم و باهمون 

 لبخند عمیقش به چشمام خیره شد. 

 دستام رو گذاشتم روی دستاش که سرم رو در برگرفته بود. آروم گفت: 

کنم آوا؛ اما، یادت باشه ازدواج یعنی زندگی مشترک و تنها ت محدودت نمیوقمن هیچ -

 روم.  به رو نه …خوام اینه که همیشه باهام و کنارم باشیچیزایی که من ازت می

 حرفاش یادامه که شنیدم رو صداش. خجالت از بستم رو چشمام زد، لبم به ایدیگه یبوسه

 : گفت رو

وقت چیزی رو از من پنهان نکن. درعوض من هم همه جوره و، هیچوقت بهم دروغ نگهیچ -

 باشه؟  …پشتت خواهم بود

 لبخندی روی لبام نقش بست. آروم گفتم: 

 . دارم تو از رو انتظارات همین هم من باشه یادت و …باشه، قول میدم -

 تکون داد. « باشه»لبخندی زد و سرش رو به معنی 

 شد، دستی به لباش کشید و گفت:  ازم فاصله گرفت و دست به سینه

 . بگو داری حرفی یا شرطی شما اگر بعد کن، تمیز رو لبت …خب -

 هام کشیدم و بعد از تمیز شدنشون، نفس عمیقی کشیدم و گفتم: دستم رو به لب



 انآرامش بعد از طوف 

234 Deli28 
 

خوام بدونی اینه که من؛ امادگی عروسی گرفتن فعالً ندارم پس عجله اولین چیزی که می -

 ه؟ نداشته باش. باش

 خندید و آروم گفت: 

 . کنی پیدا دگی؛ اماتا مونیممی منتظر …چیز سختی خواستی؛ ولی، باشه -

م خندم تر باشم از فکرتونسم یکم پررولبخندی زدم. حاال که استرسم خیلی کمتر شده بود، می

 گرفت، پوف دیوونه شده بودما! 

 سعی کردم جدی باشم و به چشماش نگاه کردم و گفتم: 

خوایم شروع کنیم، جوری نیست که اگر دو ل میدی، همیشه باهام باشی؟ این راهی که میقو -

 روز دیگه خوشمون نیومد راحت بیخیالش شیم. 

 دستم رو گرفت توی دستش و جدی؛ ولی، مهربون گفت: 

آوا! من تصمیمم قطعیه، من بیست وشش سالمه و تو هم بیست ویک، ما دیگه بچه نیستیم  -

 آوا جان. 

 کرد شارها لباش به …بخندی زدم و خواستم دستش رو ببوسم که دستش رو کشید و نذاشتل

 : گفت و

 شما از این به بعد فقط باید این جا رو ببوسی، اکی؟  -

 از این حرفش خندم گرفت، باخنده گفتم: 

 خیلی پررویی میالد.  -

 لبخندی زد و باشیطنت گفت: 

 فقط واسه تو پررو میشم.  -

 و جدی شد و مثال تیریپ داش مشتی غیرتی برداشت و گفت: بعد هم یه

 یای، اکی ضعیفه؟ شمام فقط واسه من ناز و عشوه می -

خندیدم و اومدم حرفی بزنم که در اتاق زده شد و امیر سرش رو آورد تو چشماش بسته بود و 

 زد. باتعجب گفتم: یکم مشکوک می
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 چشمات رو چرا بستی؟  -

 د و گفت: لبخند دندون نمایی ز

 وضعیت سفیده؟ باز نکنم باچیزای خاک برسری رو به رو بشم!  -

 من که از خجالت سرخ شدم؛ ولی، میالد خندید و گفت: 

 باز کن چشمات رو امیر. خواهرت از خجالت شبیه لبو شده!  -

 با خنده چشماش رو باز کرد و اومد تو. لبخندی زد و گفت: 

کنن! بیاین یگه اینا یه ساعته توی اتاق دارن چی کار میمیالد، خواهرت صداش در اومده م -

 بیرون دیگه. 

 پوفی کردم و گفتم: 

 ها. یارهاز االن خواهر شوهر بازی داره در می -

 امیر خندید و گفت: 

 خوای من هم برادر زن بازی دربیارم؟! می -

 خندیدم و آروم گفتم: 

 کنم. نه، گناه داره خودم تالفی می -

 روم زد به شونم و گفت: میالد آ

 خوای بکنی وروجک؟ نزنی خواهر مارو بکشی. چی کار می -

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

زور اومده بود همش اخمو اول من و امیر رفتیم بیرون و پشت سرمون آوا اومد. مارال؛ چون به

 آوا بلند شد و گفت:  بود؛ ولی، مامان و بابا با دیدنمون لبخند زدن. بابای

 دخترم چی شد؟  -

 امیر با خنده گفت: 

 مگه میتونه مخالفت کنه؟!  -

 آوا زد توی پهلوی امیر و باصدای آرومی گفت: 
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 . نداشتیم مشکلی …صحبتامون رو کردیم -

 رو آوا و جلو اومد مامان …بعد هم سرش رو انداخت پایین. همه به جز مارال دست زدن

 : گفت آوا به آروم که شنیدم رو اشصد بغلش، تو کشید

قربون خدا برم که من رو به آرزوم رسوند. فقط آوا جان، اگر مارالم حرفی زد نشنیده بگیر  -

 قربونت بشم. 

 آوا سری تکون داد و زیر لب گفت: 

 …مرسی مادر جون. من مشکلی با حرفای دخترتون ن -

 باصدای زنگ آیفون حرفش نصفه موند. 

شد حدس زد منتظر کسی نبودن. امیر و چشمای مادر و پدر آوا بود، میبا تعجبی که ت

 بالبخندی که مصنوعی بودنش هویدا بود، گفت: 

شما مشغول شیرین کردن دهنتون بشین من برم ببینم کیه که فضای عاشقانمون رو به هم  -

 زده! 

 سمت آیفون رفت. ما هم نشستیم روی مبل ها. بعد هم با خنده و سریع به

 شد! مادر آوا، مشغول شیرینی پخش کردن شد. به آوا بالبخند نگاه کردم، باالخره مال خودم می

 باصدای داد و بیدادی از بیرون، آوا یهو از جا پرید، زد توی صورتش با بهت وترس گفت: 

 …امیر -

 از یرام ،؛ ولیسمتش برم خواستم و شدم عصبی آرش دیدن با …سمت در خروجیدوییدیم به

 : گفت و زد داد هاپله یینپا

 …کس نیاد جلوزنگ زدم پلیس. هیچ -

 کرد امیر رو بزنه کنار، خطاب به آوا داد زد: آرش در حالی که سعی می

تو مال منی آوای لعنتی! فکر این بچه سوسول رو از سرت بیرون کن. این خواستگاری از  -

 . برید کنید جمع …ریشه خرابه و اشکال داره

بای امیر ها، بابا امیر رو زد کنار، با)بابای آوا( و بابای من باعصبانیت رفتن پایین از پلهآقا رامین 
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 رفت جلوتر و توی صورت آرش داد زد: 

 . بیرون برو من یخونه از. کن صحبت درست من مهمونای و خانواده یدرباره -

همون  ، افتاد زمین وآرش خواست بیاد جلوتر که با کوبیده شدن دست بابای آوا توی صورتش

 لحظه هم پلیس از راه رسید. 

 همه چی سریع انجام شد و آرش رو بردن. 

سمت خونه برد. آوا بانگرانی امیر بابای آوا نفس عمیقی کشید و با کلی عذر خواهی ما رو به

 رو برد سمت آشپزخونه، من هم بایه عذر خواهی بلند شدم و رفتم پیششون. 

تونست باشه. آوا با شرمندگی های مهم زندگی ما بدون دعوا وتنش نمیقکدوم از اتفاکال هیچ

 به من نگاهی کرد و گفت: 

 کنن؟! االن خانوادت چه فکری می -

لبخندی زدم و خواستم چیزی بگم که مارال اومد تو. دست به سینه به سقف نگاهی کرد و 

 گفت: 

 . خوان حرف بزنن، گفتن بیام پیش شماهاها میخانواده -

 پروا گفت: بعد هم با پوزخند به آوا نگاه کرد و بی

 …کال دختر نحسی هستی، خواستگاریت هم مثل آدم نی -

 قبل از اینکه من جوابش رو بدم امیر بااخم به مارال نگاه کرد، وسط حرفش پرید و گفت: 

کنم، نمی یاد نگرفتی مثل یه دختر خانواده دار صحبت کنی؟ به احترام برادرت دهنم رو باز -

 خانوم؟  دختر اکی …کس و کار نیستحواست باشه خواهر من بی

 مارال بادهن باز به من نگاه کرد و گفت: 

 خوای بهشون چیزی بگی؟! نمی -

 لبخند مهربونی بهش زدم و گفتم: 

 گرفتی خواهر قشنگم. کردی، این جوری جواب نمیاگر درست رفتار می -

رمون داده بود، فرصت هرحرفی از مارال گرفته شد. واقعاً با صدای مادر آوا که خطاب قرا
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 ادب شده بود! بی

 سمت اتاق پذیرایی هدایتمون کرد. از بینیش در آورد و به رو خونی یامیر پنبه

 وقتی همگی نشستیم، بابا سری برای بابای آوا تکون داد و خطاب به من گفت: 

از  تونیخوام بدونم میبشم آوا جان در خطره. میاتفاقی که االن افتاد، باعث شد تا مطمئن  -

 آوا در برابر تمام این مشکالت محافظت کنی؟ البته بدون اینکه اتفاقی برای خودت بیفته. 

کنم رو به آقای تهرانی مطمئن بودم، مطمئن بودم که از آوا حتی به قیمت جونم محافظت می

 کردم و مصمم و جدی گفتم: 

 …ذارمدارم آقای تهرانی و از جونم واسه محافظت ازش مایه می من دخترتون رو دوست -

 نبینید، لطفاً بهم اعتماد کنید.  ایکلیشه یجمله یه رو حرفم این

 بابا پوفی کرد و گفت: 

 افته؛ ولی، کارت درسته پسر! خوبه گفتم بدون اینکه اتفاقی واسه خودت بی -

 کهربعی یک گذشت، ربعی یک …نبودهمه از لحن بابام خندیدیم. دیگه جو متشنج 

ای به مامان کردم که سریع گرفت قضیه زنن. اشارهدونستم چرا دیگه حرف از ازدواج نمینمی

. یواش یواش همه ساکت داد تکون سری هم بابا گفت، چیزی و بابا پای به زد آروم …رو

 شدن. 

 بابا لبخندی زد و گفت: 

ای دارید عنوان کنید تا تاریخ اگر رسم و رسوم دیگهخب آقای تهرانی مهریه و شیربها و  -

 عقد و عروسی رو مشخص کنیم. 

 سنگینی نگاه آوا رو حس کردم. به چشماش نگاه کردم که لب زد: 

 شرطم رو یادت نره.  -

کرد که عروسی نگیریم فعالً. سرم رو آروم تکون دادم و به فکر کنم داشت به این اشاره می

 . حرف بقیه گوش کردم

 یک ربعی بحث مهریه طول کشید و آخر با حرف آوا همه سکوت کردن: 
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خوام رسم و رسومات قدیمی رو بذاریم کنار. من دختر خیلی معتقد و مذهبی راستش می -

ها رو هم لطفاً بذارین ام چهارده تا باشه. شیر بها و این حرفنیستم؛ ولی، دوست دارم مهریه

 کنه. ت نمیکنار. این چیزها ما رو خوشبخ

نوان ع که ایسکه تعداد …مامان آروم بلند شد و نشست پیش آوا. جو سنگین شده بود دوباره

شد نارضایتی رو توی چشمای همه حتی پدر و مادر خودم هم کرده بود خیلی کم بود و می

 دید. 

 مامان دست آوا رو گرفت و گفت: 

بالم؛ ولی، عزیزم لیاقت تو بیشتر دم میاز اینکه همچین گل دختری داره عروسم میشه به خو -

 از چهارده تا سکه ست. 

 آوا هم دست مامان رو گرفت و سربه زیر گفت: 

 من دوش روی میشه اضافه بار. شه شروع سنگین یدوست ندارم زندگیمون با یه مهریه -

 …و

 وا گفت: مامان پیشونی آوا رو بوسید و نذاشت حرفش رو ادامه بده. خطاب به مادر و پدر آ

 الدمی بدم نشون یمهریه صد و چهارده تا باشه اگر موافق باشین. و بااجازتون االن من حلقه -

 زه دست آوا جان. بندا

 چشمی گرفتن از مادر آوا، با لبخند خوشحالی گفت:  ییدٔ  بابای آوا، باتا

 اختیار ماهم دست شماست.  -

 و من و آوا باالخره کنار هم نشستیم. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

ایش کارهای آزم بریم شنبه که شد قرار! نشون یحلقه. کردم نگاه دستم توی یساده یبه حلقه

 رو بکنیم و بعدش عقد کنیم. 

ترسیدم! نفس عمیقی کشیدم و حلقه رو در آوردم. مسواک زدم و لباسم رو عوض کردم. می

 دم که در اتاق زده شد، بعدش مامان اومد توی اتاق. کردراز کشیدم و داشتم فکر می
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 از جام بلند شدم و نشستم روی تخت لبخندی زد و کنارم نشست. آروم گفت: 

 مطمئنی انتخابت از …خواستم زودتر باهات حرف بزنم؛ ولی وقت نشد اصالًراستش می -

 آوا؟ 

 م: سمتش برگشتم. مطمئن وبا لبخند گفتدستش رو گرفتم و کامال به

 دوستش دارم مامان، از این مطمئنم. دوستم داره، از این هم مطمئنم.  -

 لبخند نگرانی زد و گفت: 

 …اخالقاتون چی؟ تفاهم دارین یا فقط -

 وسط حرفش پریدم وگفتم: 

 کنم از تصمیمم پشیمون بشم. دونم نگرانمی؛ ولی، فکر نمیمی -

 پیشونیم رو بوسید و بغلم کرد. با بغض گفت: 

 خیلی زود بزرگ شدی آوا، خوشحالم که خوشحالی دختر گلم.  -

 هاش رو پاک کردم و باخنده گفتم: ازش فاصله گرفتم، اشک

 مامی خانوم! من ور دل خودتم فعالً. قصد نداریم زود عروسی بگیریم.  -

  /چه مهم شدما: با تعجب خواست حرفی بزنه که گوشیم زنگ خورد. نصفه شبی

دونست قراره امشب میالد بیاد به مامان گفتم و جواب رها رو دادم، می رها بود. ببخشیدی

 خواستگاریم. همون اول کار گفت: 

 زود، تند، سریع بگو ببینم چی شد؟  -

 مامان آروم گفت: 

 کنیم. سالم برسون، شب بخیر. بعدا باهم باز صحبت می -

 لبخندی زدم و شب بخیر گفتم. جیغ رها در اومد و گفت: 

 کی حرف میزنی پشکل؟ بدو بگو ببینم چی شد امشب. با -

 خندیدم و گفتم: 

حلقه دستم کردن تا شنبه بریم  و زدیم حرف …آروم باش رها. هیچی اومدن خواستگاری -
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 برای کارهای آزمایشگاه. 

خندید؛ ولی، یهو ساکت شد. صدای پر استرسش باخوشحالی جیغ زد و داشت باخوشحالی می

 رو شنیدم: 

 آزمایش خونتون مثبت بشه چی؟  اگر -

 یهو پوکر شدم، به این فکر نکرده بودم. آروم گفتم: 

 بینمت. کاری نداری؟ یام دانشگاه میدونم رها. بذار فردا مینمی -

 ای گفت و با یه خداحافظی کوتاه قطع کردیم. انگار فهمید پَکَر شدم؛ چون آروم باشه

 کالس ساعت ده صبح داشتم.  فردا پنج شنبه بود، و شانس قشنگم یه

نفس عمیقی کشیدم و به این فکر کردم که تکنولوژی و علم پیشرفته شده. دیگه واسه 

خورن هم راه حل دارن. اینقدر به این چیزها فکر کردم که خوابم های خونی که بهم نمیگروه

 رفت. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 دویید. باخنده بغلم کرد و گفت: سمتم با دیدن رها واسش دست تکون دادم که اون هم به

 چطوری خانوم متاهل؟ دیگه تو هم رفتی قاطی مرغا.  -

خندیدم و خواستم جواب بدم که با صدای جانان برگشتم و پشتم رو نگاه کردم. جانان، مازیار 

 و دوقلوها وایساده بودن. جانان با لبخند بغلم کرد و گفت: 

یاد خواستگاریت. البته ناگفته نماند مازیار خیلی می این میالد نامرد همین دیشب گفت داره -

 دونه. خوشحالم واستون. وقته می

سمت ا بههبالبخند بوسیدمش و تشکر کردم. مازیار و دو قلوها هم تبریک گفتن و بعد با بچه

 کالسامون رفتیم. 

کنه. های به هم ریخته رو درست امروز میالد کالس نداشت و گفت میره شرکت تا پرونده

ا میالد نگفتم ب و پیچوندمشون که کردن سؤال کلی دستم توی یها با دیدن حلقهخیلی از بچه

 عقد کردیم. 

توی کافه نشسته بودیم و منتظر بودیم تا قهوه هامون بیاد. مازیار دستاش رو قالب کرد و 
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 گفت: 

 خب بگو ببینم، االن توی کدوم مرحله این؟  -

 نفس عمیقی کشیدم و گقتم: 

 واال االن کلی رخت ولباس توی خونه ریخته باید برم بشورم و بسابم.  -

 رها زد زیرخنده و گفت: 

فکرش رو بکنین! آوا از این چادر رنگیا ببنده دور کمرش، بعد توی تشت به قول خودش  -

 …رخت بشوره و یه بچم توی قنداق به کمرش بسته باشه که هی نق میزنه

 ده، فکرش هم جر دهنده بود واقعاً. بااین حرفش همه زدن زیرخن

 مازیار باخنده دستی به ته ریشش کشید و گفت: 

کردم میالد به حرفش عمل کنه و بیاد جدی االن به کجا رسیدین؟ راستش فکر نمی -

 خواستگاریت. 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 نش زندانقراره شنبه بریم برای آزمایش، راستی وسط خواستگاری آرش هم اومد دعوا، برد -

 فعالً! 

 جانان هینی کشید، رها با نگرانی گفت: 

 کرد؟ امیر چی؟ پس چرا دیشب به من چیزی نگفت؟ آرش اونجا چی کار می -

کردیم. بعد از چند ثانیه فهمید گند زده و محکم زد روی همگی باتعجب داشتیم نگاش می

 دهنش، با این حرکتش همه زدیم زیر خنده. 

م رها و امیر همدیگه رو دوست دارن. وسط خندیدنامون امیرعلی خطاب دونستیدیگه همه می

 به من گفت: 

 دین؟ راستی شیرینی نمی -

 خندیدم و گفتم: 

 . واینبخ شیرینی بعد کنیم عقد خوبه؟ بذارین …کنیمانشاهلل واسه نامزدی دعوتتون می -
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سامون رفتیم. کال ما همش سمت کالباالخره قهوه هامون اومد، بعد از خوردن قهوه، دوباره به

 /کنیم میریم و دوباره میریم سر کالس: یام یه تجدید قوا میمی

•°•°•°•°•°•°•°• 

با یه چشم غره به خانومی که جلوی دستشویی بود، در رو باز کردم و همزمان با میالد از 

 دستشویی اومدیم بیرون. 

و فقط از میالد گرفتن. از من  کردم، از من آزمایش خون نگرفتنبر عکس چیزی که فکر می

 /آزمایش ادرار گرفتن، آخه آزمایش ادرار؟! تازه یه خانوم قلدر نگهبان بود: 

 میالد به قیافم نگاه کرد و انگار فهمید عصبانیم، اومد سمتم و گفت: 

 اخمات رو باز کن بانو.  -

 با حرص گفتم: 

 رد انگار بهم چشم داره. ککشید کنار، یه جوری رفتار میآخه زنه خودش رو نمی -

سمت خروجی جلوی دهنش رو گرفت و ریسه رفت، با حرص کیفم رو زدم به شکمش و به

 حرکت کردم. 

 …ساعت نه صبحه تازه و منم هالکم واسه خواب؛ ولی، باید بریم دانشگاه

 هسمت دانشگاه رابعد از اینکه زمان جواب آزمایش رو پرسیدیم، سوار ماشین میالد شدیم و به

 افتادیم. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

سمت نزدیک دانشگاه، جلوی یه سوپری ایستادم و دوتا آبمیوه خریدم. بعد از خوردن آبمیوه به

 دانشگاه حرکت کردم. 

ها کلی شلوغ بازی در آوردن و کلی شاد و شنگول بودن. البته همون اول یه کتک مفصل بچه

 خاطر جواب سرباال دادنم، خوردم. جانان بهاز مازیار و 

اون روز هم گذشت و قرار شد فردا برم دنبال آزمایش و بعدش بیام دنبال آوا. این دو روز، 

 …هروقت اومدم خونه جنگ و دعوا بود

 شد. مارال قاطی کرده بود و بابا هم زده بود به سیم آخر. این وسط مامان داشت پرپر می
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ه ست و برم آوا رو بیارم یکم بیشتر آشنا بشه با خانوادم که مامان همون دیروز هم گفتم جمع

 اول گفت: 

 پسر تو چرا اینقدر هولی؟ بذار عقد کنین بعد دختر مردم رو بردار بیار خونه.  -

های هیجده کرد. من هم یکم فکر کردم دیدم واقعاً مثل پسر بچه ییدٔ  بابا هم حرف مامان رو تا

 /کنم: یساله دارم رفتار م

 با پس گردنی که خوردم حواسم جمع شد. مامان به چایی روی میز اشاره کرد و گفت: 

 کنی؟ بخور سرد شد. کجا سِیر می -

 خندیدم و گفتم: 

 خالصه و جدید زندگی و جدید ماشین جدید، یشم باید به فکر خونهدیگه دارم متاهل می -

 . باشم اساسی تغییر یه

 لبخندی زد و گفت: 

 …بینم، فقط اگر مارالمخوشحالم قبل از اینکه بمیرم ازدواج کردنت رو می -

 بااخم وسط حرفش پریدم و گفتم: 

مامان این چه حرفیه؟ شما هنوز چهل و چهار سالتم کامل نشده. نبینم از این حرفا بزنیا!  -

 مارال هم درست میشه، نگران نباش، اخالقش عوض میشه باالخره. 

 رو گرفت و آروم گفت:  نم اشک زیر چشمش

 چی بگم واهلل.  -

چایی سرد شدم رو برداشتم یه نفس خوردم. عطر دارچین و هل زیر بینیم حس خوبی رو بهم 

 تزریق کرد. مامان نفس عمیقی کشید و گفت: 

 …یاد؟ اگر جوابفردا جواب آزمایش می -

 تم: بخند خونسردی گفسکوت کرد و بهم خیره شد. دستام رو تکیه دادم به پشتی مبل و با ل

خوام بشه خانوم خونم هرچی بشه حداقل واسه من مهم نیست، من آوا رو دوست دارم. می -

 البته آوا هم حق انتخاب داره. 
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 ای زد و گفت: مامان قهقهه

 ای حرف میزنی پسرِ عاشق؟! چرا اینقدر کلیشه -

 خندیدم و گفتم: 

 …شما یدرباره بابا یا! حاال تا دینز بابا ینگو که از این حرفا درباره -

 هاش سرخ شدن، به صورتش اشاره کردم و با لحنی که انگار مچ یکی رو گرفتم گفتم: گونه

 دیدی دیدی! خجالت کشیدی.  -

 زد روی شونم و سریع فرار کرد، خندیدم و گفتم: 

 کنی حاال؟ چرا فرار می -

 دادم به مبل. واقعاً قرار بود چی بشه؟  نفس عمیقی کشیدم و خندم رو خوردم. سرم رو تکیه

 خبری از سرگرد، سامیار و جنجال جدید نبود. 

 توی مه ایدیگه یدونستم فتنهگشتم برای مشکالتمون؛ اما، نمیمن دنبال عوامل بیرونی می

 . هست خودمون یخونواده

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

رت غمگینش نگاه کوتاهی کردم و بعد به دستش خیره شدم، یه کاغذ به موهای ژولیده و صو

 دستش بود که فکر کنم آزمایشمون بود. با ناراحتی تکونش داد و گفت: 

شه و حتی ممکنه دکتر مسئول اون جا گفت اگر باهم ازدواج کنیم بچمون ناقص می -

گفت خیلی کم د. یارو میشه درمانش کرراهی هم نمیهیچوقت نتونیم بچه دار بشیم. از هیچ

 یاد این اتفاق بیفته. پیش می

گفت! بهت زده به میالد نگاه کردم. هضم حرفاش برام سخت بود، داشت چرت و پرت می

نفس عمیقی کشیدم تا از ریزش اشکام جلوگیری کنم. بدون اینکه کاغذ رو از دستش بگیرم یا 

 حتی نگاهش کنم، آروم گفتم: 

 چیه؟  چیه؟ تصمیمت یفتکل االن …خب …یعنی -

 ! قلبم وای …خواستخاطر بچه منو نمیگفت ازدواج منتفیه، اگر بهاگر می
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د هام رو گرفت و تندتندستم رو گرفتم روی قلبم و باالخره هق هق زدم، باتعجب سریع شونه

 با نگرانی گفت: 

 . بود شوخی بابا نکن گریه شد؟ آوا چی جونم به دردت آوا …آوا -

رم رو آوردم باال و با چشمای اشکی بهش نگاه کردم. یعنی چی شوخی بود؟ اصالً با تعجب س

 چی شوخی بود؟ 

 به چشمام نگاه کرد و یهو با کف دستش زد توی پیشونیش و گفت: 

ه کردم گریاین جوری نگاه نکن دختر. اشکات رو پاک کن عزیز دلم. لعنت به من! فکر نمی -

 کنی. 

 توی دلم غر زدم: 

 کنی؟! ه فکر هم میتو مگ -

پیشونیم رو بوسید و اشکام رو پاک کرد. باصدای خندون مامان ازم فاصله گرفت و سربه زیر 

 شد: 

 آخر اشک بچم رو در آوردی میالد جان. خوبه گفتم نکشیش!  -

 : گفت و کرد ایمردونه یمیالد سربه زیر خنده

 م یکم شوکه کننده بود! کنم آوا یکم حساس شده. البته حرفی که من زدحس می -

 زدم تخت سینش و بابغض گفتم: 

 هنوز به من جواب ندادی چی شوخی بود، گیجم کردی میالد.  -

 لبخندی زد و گفت: 

 شدم. جواب آزمایش مشکلی نداره؛ ولی، اگر مشکلی داشت هم من بیخیالت نمی -

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

ن نقص بود؛ ولی، کرمم گرفت که یکم آوا رو اذیت کنم. به خونشون زنگ جواب آزمایش بدو

 زدم که خداروشکر مادرش برداشت: 

 سالم بفرمایید؟  -
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 سالم خانوم تهرانی، میالدم.  -

 یکم مکث کرد و باخنده گفت: 

 . پیرم کنممی حس …سالم پسرم، خانوم تهرانی نگو -

 این قضیه گفتم: ای کردم و برای خاتمه دادن به تک خنده

 پیر چیه مادرجون. شما تازه قراره داماد دار بشین.  -

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

 انگار همین دیروز بود پسرم! اولین باری که دیدمت، پونزده سالت هم نبود.  -

خواستم وسط حرفش بپرم؛ ولی، معلوم بود از اون خانوماست که بشینه پای تلفن، یک نمی

 ، دقیقا مثل مامان خودم. زنهساعت حرف می

 بعد از پنج ثانیه گفت: 

 ببخشید خیلی حرف زدم، خب کاری داشتی؟ با آوا کار داری؟  -

 آروم خندیدم و گفتم: 

ام خونفرمایید مادر جون، نه باخودتون کار داشتم. راستش من جواب آزمایش رو گرفتم، می -

 بکنم باهاش، البته اگر شما اجازه بدین.  بیام آوا رو یکم سورپرایز کنم و یه شوخی کوچولو هم

 امان از دست شماها! میالد جان، نکشی دخترم رو!  -

 ای کردم و توی دلم گفتم: ردونهم یخنده

 خبرنداری دخترت خیلی وقته من رو کشته.  -

 خودش ادامه داد: 

ه. کنباز می یادآوا خونه ست پسرم، امیر و پدرش هم نیستن. زنگ خونه رو بزن، خودش می -

 رم توی آشپزخونه که راحت باشین. من هم می

 لبخندی به این همه مهربونیش زدم. مادر و دختر مثل هم دیگن. 

سمت خونشون راه افتادم. جلوی در خونشون، طبق نقشم موهام رو یکم ژولیده کردم و به

 کاغذ آزمایش رو گرفتم دستم. 
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اشتم بزنه زیر گریه! وقتی اصل قضیه رو براش همه چی طبق نقشه پیش رفت، فقط انتطار ند

 گفتم، نفس عمیقی کشید و گفت: 

 ای بود. شوخی مسخره -

 هاش رو پاک کردم و گفتم: اشکای باقی مونده روی گونه

 دونستم اینقدر دوستم داری دختر. ات بگیره، نمیخواستم گریهنمی -

 هب تازه که دخترش به مادرش جلوی دارم! زدم گند فهمیدم تازه مامانش، یبا صدای تک سرفه

 . کنممی احساسات ابراز هستیم، هم نامحرم هم

اکتفا  «ببخشید»آوا موهاش رو گرفت توی دستش و با جیغ رفت توی اتاقش. خندیدم و به یه 

 کردم. 

 کاغذ آزمایش رو دادم دست مادرجون و گفتم: 

 کنم، ببخشید دیگه مزاحم شدم. من رفع زحمت می -

 لبخندی زد و گفت: 

 چه زحمتی پسرم؟ شما مراحمی! بمون ناهار رو با ما بخور.  -

 لبخندی تحویلش دادم و گفتم: 

 شه آوا رو صدا کنید ازش خداحافظی کنم. نه دیگه باید برم شرکت، اگر می -

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

ها اومدن عقد کنیم. به دختری بعد از اینکه مهمون تازه رسیده بودیم باغ و قرار بود نیم ساعت

ن شد ایکه خودش رو شاهین معرفی کرده بود خیره شدم، با بهت بهش نگاه کردم، باورم نمی

 زد. همون پسرِ قد بلند و الغر؛ ولی، تو پری باشه که با ناز وخجالت حرف می

؛ ولی، خیلی توی اون لباس های برجسته داشت، یکم الغرتر شده بودحاال مثل دخترا سینه

 شب صورتی و با اون میکاپ خوشگل شده بود. 

 باخنده دستش رو جلوی صورتم تکون داد و گفت: 

 ینی اینقدر خوب شدم؟  -
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 زیرلب بابهت گفتم: 

 شناختمت. گفتی شاهینی، نمیاگر نمی -

 لبخند با نمکی زد و گفت: 

ودم نامزد کنی، گذاشتم روز نامزدیت اومدم کردم توی این چند ماهی که نبمن هم باور نمی -

 که حسابی سورپرایز بشی. 

 بااحتیاط بغلش کردم و زیر گوشش گفتم: 

 خوشحالم برگشتی، خیلی خوشگل شدی شاهین.  -

 هام حلقه کرد وگفت: میالد با خنده دستش رو دور شونه

! راستی شناسمت، به خصوص که دوست پسر هم داریکنم نمیشاهین خدایی حس می -

 کنی؟! اسمت چی؟ عوضش می

 لبخندی زد و به پسری که آروم و با وقار کنارش ایستاده بود اشاره کرد و گفت: 

ها باهم رفیق بودیم، حاال که فهمیدم دوستم داره، خیلی زندگیم بهتره، من و محسن مدت -

 نیم. اون میگه من با همین اسم دوستت دارم، برای همین قرار شد اسمم رو عوض نک

بالبخند سری برای محسن تکون دادم. با رفتن شاهین ومحسن، نشستیم روی صندلی، لباس 

 ای رنگِ نامزدیم رو مرتب کردم و آروم و بااسترس به میالد گفتم: نقره

 . دستشویی برم باید من بخونن، رو عقد یمیالد، قبل اینکه خطبه -

 پقی زد زیر خنده و گفت: 

 س؟ االن؟ با این لبا -

 باحرص نگاش کردم و گفتم: 

 خب جلوی معده و رودم رو چه جوری نگه دارم؟  -

 ای زد و گفت: بدون توجه به اطراف قهقهه

 …عاشقتم دختر! یه ربع دیگه قراره عقد کنیم اونوقت تو -

حرفش رو ادامه نداد و با خنده سرش رو برگردوند سمت مهمونا و بااشاره به رها گفت بیاد 
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 وب شد عقلش رسید به رها بگه نه به کس دیگه. پیشمون خ

 رها هم وقتی فهمید چه مرگمه، باخنده کمکم کرد بریم سمت دستشویی پشت باغ. 

باسختی لباسم رو جمع کردم و بعد از تموم شدن کارم، دستام رو شستم و اومدم بیرون. رها 

و به خصوص که سامیار دنبود، چند بار آروم صداش زدم؛ ولی جوابی نشنیدم. استرس گرفتم، 

 روز پیش با یه خط ناشناس، به میالد زنگ زده بود و گفته بود: 

حواست به نامزدت باشه، ممکنه شب نامزدیتون زنده نمونه که شب عروسیش رو تجربه  -

 کنه. 

 گفت خط دزدی بوده. سرهنگ می

م م و بادیدن دوتا آدسمت درختا رفتبا صدای پچ پچ و صدای آه وناله از فکر اومدم بیرون. به

 اب …که به درخت تکیه داده بودن از ترس جیغ زدم. باصدای من هردوشون برگشتن سمتم

ترین سؤال ممکن رو یر و رها که هول شدن، نفسم رو فوت کردم و باحرص چرتام دیدن

 پرسیدم: 

 کنین؟ شماها اینجا چه غلطی می -

 م شنیدم: دستی دو کمرم حلقه شد و صدای میالد رو زیر گوش

 خوام باهات بکنم. از همون کارا که االن من می -

 شنلِ روی لباسم رو زد کنار و گردنم رو بوسید. 

 …اش لرز خفیفی کردماز بوسه

 امیر با حرص گفت: 

 کشید؟ کنید؟ خجالت نمیجلوی من از این کارا می -

 میالد دستش رو انداخت دور کمرم و باخنده گفت: 

 کنیم، یه فکری به حال شما دوتا باید بکنیم. بع دیگه عقد میما که تا یه ر -

 رها با جیغ زد توی شکم امیر و فرار کرد سمت سالن اصلی. 

 امیر پوفی کرد و گفت: 
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 شد؟  خوب …بفرما، حاال باید برم منت کشی -

 خاطر لحن بانمکش زدیم زیر خنده. بعد از رفتن امیر، بالبخند به میالد گفتم: به

 شه. گردن، نباشیم ضایع میم؟ االن دنبالمون میبری -

 ای رنگم رو مرتب کرد و گفت: خندید و سرش رو تکون داد، شنلِ ساتنِ نقره

 مواظب فقط. شهنمی االن که حیف کنم، چپت یخواد یه لقمهاونقدر خوشگل شدی دلم می -

 باش شنلت نره کنار، دوست ندارم بقیه خانومم رو دید بزنن. 

 تعریفش حس خوشایندی پیدا کردم. با خنده گفتم: از 

 

 اوهوع! تو غیرتی هم میشی؟  -

 یه ابروش رو داد باال و خیلی جدی گفت: 

 رگه سیب زمینیه، اکی ضعیفه؟ اونی که بی -

کنه! لبخندی زدم و فقط دونستم این لحن جدیش از روی عالقه ست و داره شوخی میمی

 سرم رو تکون دادم. 

سمت مهمونا رفتیم و دوباره سرجامون نشستیم. پنج دقیقه هم نگذشته بود که مامان باهم به

 اومد سمتمون و گفت: 

 بریم اتاق عقد؛ اماده ست. دیگه خیلی راحت نشستین.  -

 سمت اتاق عقد بریم. میالد خندید و کمکم کرد تا با هم به

•°•°•°•°•°•°•°• 

 یسوره و قرآن به. بودن گرفته رو ساتن یپارچه سابید و شاهین و رها دو طرفمارال قند می

 رو رفته بودم. ف خلسه یه توی انگار و شنیدمنمی رو اطراف صداهای. کردم نگاه نور

از خدا کمک خواستم و توی دلم برای خوشبختی خودم و اطرافیان دعا کردم. باصدای مامانِ 

 میالد حواسم جمع شد. زیر گوشم با شیطنت گفت: 

 خوای پسرم رو راحت کنی با بله گفتنت؟ گلم! نمی عروس -

 لبخندی زدم و زیر چِشمی به میالد که عرق کرده بود نگاهی کردم. 
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 حاج آقا با خنده گفت: 

 خواین جواب بدین؟ عروس خانوم! گل و گالب و شربت و شیرینی آوردین، نمی -

 همه که جوری بلند، ایصد و خنده با رها …مهمونا خندیدن و بعضیاشون هم پچ پچ کردن

 : گفت بشنون

 خواد. عروس زیر لفظی می -

 /و پشت بندش صدای کل کشیدن خانوما بلند شد. اینا از من بیشتر ذوق دارن: 

 ترین صدای ممکن گفت: مارال خم شد و زیرِ گوشم با آروم

 ها طَبَق طَبَق، سگها به دورش وَق و وَق. افاده -

تربیت  ایکه با ریلکسی صاف شد و باز هم قند سابید! واقعاً ذرهبا عصبانیت بهش نگاه کردم 

 گفت با این لباس و کفش یه حرکت بزنم روش از وسط نصف بشه. نداشت! آی شیطونه می

 ای وپر زرق و برقی جلوم، تقریبا هوش ازنفس عمیقی کشیدم که باقرار گرفتن دستبند نقره

 سرم رفت. 

 میالد بالبخند گفت: 

 هم از زیرلفظی خانوم خانوما. لطف کن این دفعه بله بده تا من پرپر نشدم. این  -

 امیر، مازیار، جانان، رها، شاهین و مادر میالد ریز ریز شروع کردن به خندیدن. 

میالد دستبند رو برام بست و حاج آقا برای بار پنجم خطبه رو خوند. با لبخند از توی آینه به 

زد! لبخندی زدم و چشمام رو بستم. با یه بسم اهلل توی دلم، بلند میالد نگاه کردم که چشمک 

 گفتم: 

 . بله …جمع بزرگترای و مادرم و پدرم یبااجازه -

 / :شدم خالص و بودم ترشیده کردم حس لحظه یه که بود بلند قدر اون خانوما یصدای هلهله

ره و بعداز کلی امضا، باالخ بعد از بله گفتن محکم و جدی میالد، دفتر ثبت محضری رو آوردن

حاج آقا رفت و ما رسیدیم به اون قسمت قشنگی که باید حلقه دست همدیگه بکنیم و عسل 

 توی حلق همدیگه بریزیم. 
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انگشت کوچیکم رو کردم توی جام عسل و همزمان که انگشت میالد رفت توی دهنم، 

رفت و محکم انگشت انگشت من هم رفت توی دهن میالد. اونقدر یهویی شد که خندم گ

 میالد رو گاز گرفتم، مدیونید اگر فکر کنید از قصد بود! 

 خندیدن! مازیار باخنده گفت: میالد با آخ و اوخ انگشتش رو کشید. همه داشتن می

 داداش از این به بعد دیگه زن ذلیلی.  -

 جانان دست به سینه شد و گفت: 

 ینی چی؟ ینی تو نیستی؟  -

 ساژ داد و گفت: مازیار گردنش رو ما

 من گردنم از مو نازک تره خانوم.  -

 و باز هم همه خندیدن. 

سمت سالن رفتن و ما تنها شدیم. شنلم رو باز کرد ها و رها و امیر، مهمونا بهبا راهنمایی مامان

 و مماس بالبم گفت: 

 حاال مال خود خودمی.  -

 و لبهاش رو قفل لبهام کرد. 

 •°•°•°•°•°•°•°• میالداز نگاه  •°•°•°•°•°•°•°•

 آروم ازش جدا شدم و گفتم: 

 . خودمی خانومِ بگم دنیا یتونم به همهچقدر خوبه بدون ترس می -

 ریز ریز خندید و سرش رو انداخت پایین. 

خاطر عرق کردنم گذاشته بلند شدم و دستمالی از توی جیبِ شلوارم در آوردم شانس آوردم به

 بودم. 

 ه دور لب آوا رو پاک کردم و باخنده گفتم: نشستم و رژ پخش شد

 حاال رژ داری بزنی یا عروس قراره بدون رژ باشه؟  -

 از توی کیفش رژ لبش رو در آورد و گفت: 
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 آرایشگره این رو داد.  -

 لبخندی زدم و خواستم حرفی بزنم که زودتر گفت: 

 رژ لبم لبات رو رنگی کرده، پاک کن کسی نبینه.  -

وردم و توی دوربین، لبم رو چک کردم. بعد از پاک کردن رژ و تمدید رژ لب گوشیم رو درآ

 آوا، دستش رو گرفتم و کمکش کردم تا بریم پیش مهمونا. 

با وارد شدن ما به باغ، دی جی گفت پیست رو برامون خالی کنن. موسیقی الیت و آرومی 

 پخش شد. 

 آوا باچشمای گرد شده زیر گوشم گفت: 

 افتما. ها بخوام برقصم میفشاالن بااین ک -

 : گفتم خمار و زدم گوشش یالله به کوتاهی یخم شدم و بوسه

 دستِ کم گرفتی آقاتون رو؟  -

 با صدای خیلی آرومی مماس با گوشم لب زد: 

 نگرفتم.  -

یه دستم رو دور کمرش حلقه کردم و بادست دیگه، دست آزادش رو گرفتم. آوا هم دستِ 

 روی شونم وسرش رو خم کردم روی سمت چپ سینم. دیگش رو گذاشت 

خوردیم. اطرافمون امیر و رها، شاهین و محسن، جانان و مازیار و مارال و آروم آروم تکون می

 کردم. رقصیدن. باید حد و حدود مارال رو هم روشن مییه پسر غریبه، دونفره می

از پشت خمش کردم. حرکت آخرای آهنگ بود که آروم از خودم جداش کردم و روی دستم، 

بوسیدم. به جاش پیشونیش رو بوسیدم که صدای جیغ زشتی بود اگر جلوی همه لبهاش رو می

 و دست همه بلند شد. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه راوی •°•°•°•°•°•°•°•

 باعصبانیت میز وسط اتاق رو چپه کرد و با داد و فریاد، باهرکلمه به دیوار مشت زد: 

 . شد …اون …مالِ …آوا …اون شد، امشبامشب مال  -
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 های آرش رو گرفت و محکم و جدی گفت: سامیار شونه

تونی آوا رو مال خودت کنی، پس االن نباید ناامید بشی، بازی تازه شروع شده. با دعوا نمی -

 نسبت به میالد سردش کن. 

 نفس عصبیم رو توی صورتش فوت کردم و غریدم: 

 کشمش. می -

 : گفت و زد آرش یشونه به آرومی یهسامیار ضرب

 زیاده وقت …شه، هنوز عروسی نکردن و تازه نامزد شدنمطمئن باش آوا مال تو می -

 . داداش

 آرش نفس عمیقی کشید و سرش رو توی دستاش گرفت. 

خواد زندگی با آوا، یا فقط مالکیت و اثبات دونست چی میدیگه حتی خودش هم نمی

 خودش. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

زور میالد و مامانم خوردم، نوبت کادوها رسید. من بعد از صرف شام که من کال دو تا لقمه به

 همیشه عاشق این بخش از مهمونیام، بس که کودک درونم فعاله. 

و جل اومد الکچریش یاول از همه عمه خانوم، با لبخند و به کمک عصای آب طال کاری شده

های درشت که قشنگ مشخص بود اصله، داد به من و یه و یه سرویس کامل طال با برلیان

 بود هم داد به میالد. « پتک فیلیپ»ساعت مارک و فوق العاده شیک که بِرَندِ 

المصب ساعتش خیلی گرون و اشرافی بود، همین طور سِت طالیی که داد به من داد، واقعاً 

کنه، ی که عمه خانوم بسیار پولداره و به ظاهر بقیه خیلی توجه میخیره کننده بود. از اونجای

 جای تعجب نیست. 

نفر بعدی مامان و بابای من اومدن و یه انگشتر پالتین که با نگین طراحی شده بود روش و 

 خیلی شیک و مردونه بود، دادن به میالد و یه کلید دادن به من. بابا بالبخند گفت: 

و مادرت، دویست و شیش مشکی جلوی در خونه پارک شده، سندش این هم کادوی من  -
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 هم به نام خودته. 

 با ذوق بابا رو بغل کردم. مامان هم بغلم کرد و بابغص آروم زیر گوشم گفت: 

 کی تو اینقدر بزرگ شدی توله؟!  -

 و بوسیدمش و با خنده گفتم: 

 . برم قربونت شنمی بزرگ روزی یه هاتوله یهمه -

ز اینکه بامامان و بابا عکس گرفتم، پدر و مادر میالد هم اومدن و سرویس طال و یه بلیط بعد ا

 هدیگ یهواپیما دادن بهمون. بلیط مسافرت پنج روزه به پاریس، زمان پروازمون هم مال هفته

 . بود

کردن از اون وسط، با عصبانیت داشت زیر گوش مادرجون تند تند دهن مارال رو باید جمع می

 کردم که با صدای عمه آرامش حواسم جمع شد: زد. داشتم نگاهش میر میغ

 دست بزنید به افتخارِ تک برادرِ عروس خانوم و تک خواهر آقا داماد.  -

مارال هم اومد. امیر دستبند ظریفی رو از داخل جعبه در  خیرٔ  امیر اومد جلو و با کمی تا

  آوردو بالبخند برام بست. خطاب به میالد گفت:

 باالخره مال خودت کردیش پسر.  -

 لیاقت داداشم بیشتر از شماها بود.  -

دهنم از این همه وقاحت مارال باز موند. میالد یه نگاه به اطراف کرد و خواست حرفی بزنه که 

 داد به میالد و گفت:  تمام، یامیر بدون اینکه حتی نگاهی به مارال بکنه، دوتا سکه

خواستی رسیدی؛ ولی، اگر حدو حدودت رو فراموش چیزی که می خوشبختانه تو به اون -

کردم، همون جور که االن اگر ظلمی در حق آوا بشه، بامن کردی، قلم پات رو خورد میمی

 طرفی. 

صداش خیلی آروم بود، میالد انگار فهمید این حرفا خطاب به ماراله؛ چون سکوت کرد. انگار 

 دست مارال رو گرفت و با اخم بردتش ییرون.  پدرجون شاهد حرفامون بود که اومد

 سمتمون، یهو صاف ایستادم. با اومدن مادر و پدر آرش به
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بود؛  قیافه توی عمو زن معمول طبق. جلو اومدن …پدر و مادر آرش یا همون عمو و زن عمو

 ای گرفت سمتمون و گفت: ولی، عمو با یه لبخند و انگار نه انگار اتفاقی افتاده، جعبه

 . بشین خوشبخت که انشاهلل. ما یاینم هدیه -

 زن عمو پشت چشمی نازک کرد و آروم، خیلی آروم گفت: 

 ! نحس یپسر مارو بدبخت کردی! من امیدوارم بدبخت شی دختره -

 کنن من نحسم؟! باعصبانیت خواستم حرفی بزنم که میالد زودتر گفت: لعنتی چرا همه فکر می

رم، پسر شما رو، همسر من بدبخت نکرد، خودش مقصر بود و خانومِ به ظاهر محت -

 ه شوهر داره. دیگ آوا! بیرون بکشه ما زندگی از رو پاش بگین پسرتون به …درضمن

دست میالد رو گرفتم و آروم کشیدم. زن عمو با پوزخندی که معلوم بود حرصش دراومده 

 گفت: 

 …آره اون هم چه شوهری -

سمت دیگه رفتن. بابا اومد رو صدا زد و با یه معذرت خواهی بهعمو، با عصبانیت اسم زنش 

 جلو و آروم وپر استرس خطاب به ما گفت: 

 گفت؟ حرفی از آرش شد؟ آرمان چی می -

 میالد بالبخندِ ریلکسی گفت: 

 نه پدرجون، هدیَشون رو دادن و تبریک گفتن.  -

 . کردم حس رو بابا یبه وضوح نفس رها شده

 الد لبخندی زدم وبعد از رفتن بابا آروم زیر گوشش گفتم: به سیاست می

 قربون شوهر باسیاستم برم که این قدر خوبه!  -

 با چشمای گرد شده به چشمام خیره شد و گفت: 

 تو از این حرفا هم بلدی دخترجون؟  -

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم: 

 قربون شوهرم نرم قربون کی برم پسرجون؟  -
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 زیر و شد خم کشید، آهی. جیبش توی کرد رو دستش و کرد ناباوری و دونهمر یتک خنده

 : گفت گوشم

 من.  یشه این جوری، بپیچ امشب بریم خونهنمی -

با تعجب نگاش کردم! از لحن صداش و چشمای خمارش تا ته حرفش رو گرفتم. با حرص با 

 انگشت شَستم پیشونیش رو هل دادم و عقب و گفتم: 

 …گه هاشیطونه می -

 نفس عمیقی کشید و خمار خندید. آروم گفت: 

 …ناال همین …زنه، بگو عملیش کنیم. مثال همین جاچی میگه؟ اگه حرفای خوب می -

 …رولباست

 کنه؛ اما، زدم تخت سینش و باجیغ گفتم: دونستم شوخی میمی

 میالد بسه.  -

م باچش و نشستم آروم کردن،می اهنگ ما به داشتن همه. زدم گند فهمیدم میالد یباصدای خنده

 از همه معذرت خواستم که یهو همشون ترکیدن از خنده و بعد مشغول کار خودشون شدن. 

 رها سریع اومد سمتمون و زیر گوشمون گفت: 

 گفتی به آوا که جیغ میزنه؟ چی شده، چی -

 میالد باخنده گفت: 

 …خوام ببرمش مکان تا ترتیبمی -

 ! شد الل رسما که پاش روی زدم کفشم یوسط حرفش، با پاشنه

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 پام رو کشیدم کنار و با حرص گفتم: 

 آوا ماشاهلل زورت زیاد شده ها!  -

 باناز و عشوه گفت: 

 یعنی اینقدر دردت اومد؟  -
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 خواستم جوابش رو بدم که رها گفت: 

 پدربزرگتون اومدن. ها و بلند شین! مادر بزرگ -

 دیدم. سریع از جام بلند شدم. اولین باره مادربزرگ و پدربزرگِ آوا رو می

پدر بزرگ من فوت کرده، مادر بزرگم به کمک مارال اومد سمتمون. مادر بزرگ و پدربزرگ 

 آوا هم اومدن. 

 درپ و گبزر مادر با صمیمی یرابطه اینکه مثل گفتن، تبریک و دادن تمام یهمشون سکه

مادربزرگم( رو )بزرگشون نداشتن؛ چون بعد از گرفتن عکس دسته جمعی رفتن؛ ولی، مامانی 

 به روی ماایستاد و پیشونیِ آوا رو بوسید و گفت: 

 اگر این شازده پسر اذیتت کرد بیا پیش خودم، بگو تا حسابش رو برسم.  -

 آوا لبخندی زد و گفت: 

 چشم خانوم بزرگ.  -

 ید و باز به کمک مارالِ اخمو رفت سرجاش نشست. مامانی هم خند

•°•°•°•°•°•°•°•  

امحسوس مامان رو ن. باغ توی موندن آوا یخانواده و من یمهمونا رفته بودن و فقط خانواده

 کشیدم کنار و گفتم: 

 . خونه ببرمش بگیرم رو آوا یخوام اجازهمی -

 باچشمای گرد شده گفت: 

 ما؟  پیش یهخون یا خودت یخونه -

 خندیدم و گفتم: 

 . دیگه خودم یخونه -

 زد تو پیشونیم و با حرص گفت: 

 ا بزن. حرف این از بعد بشه خشک عقدنامتون مُهرِ بزار! حیابی یپسره -

 پیشونیم رو ماساژ دادم و صورتم رو مظلوم کردم و گفتم: 

مه دیگه، دوس دخترم که نیست! مگه چی گفتم مامان؟ بده با زنم توی یه اتاق باشم؟! زن -
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 چرا فکرت جاهای دیگه میره آخه. 

 پشت چشمی برام نازک کرد و به آوا و خانوادش نگاهی کرد. با یکم مکث گفت: 

اصالً صالح نیست این حرف رو بزنی. هَوَل بازی درنیاریا میالد، مرگ مامان این کارو  -

 باشه؟  …نکن

جوری من رو شناخته؟! با کالفگی سرم رو تکون دادم و بااخم نگاهش کردم. هَوَل بازی؟! این

 جا هم آوا کنار …سمت بقیه رفتم که روی صندلی نشسته بودن و من هم کنار بابام نشستمبه

 . نبود

یک ربعی گذشت و باالخره بلند شدن که یواش یواش بریم سمت خونه. بعد از اینکه کتم رو 

 پوشیدم، بابای آوا گفت: 

 هم یشپ رو بودنتون مَحرم شب اولین باشین داشته دوست شاید. ما یا خونهپسرم امشب بی -

 . باشین

ها رفت. نفس عمیقی سمت سرویس بهداشتیمارال بایه معذرت خواهی آروم بلند شد و به

 کشیدم و خواستم جواب بدم که مامان زودتر گفت: 

ه ه میگم اگر مشکلی نداشتراستش اگر مشکلی نداشته باشین، آوا جان بیاد پیش ما. البت -

 باشین. 

 بابا با خنده حرف مامان رو ادامه داد: 

 که ما یخانوم راست میگه آرمین جان. اگر مشکلی نداری آواجان و میالد باهم بیان خونه -

 . نشین اذیت شماهم دیگه

 گرفت، گفت: امیر همون جور که موزِ توی دستش رو پوست می

ی، آوا با این تیپ و لباس و آرایش کجا راحت تره بره؟ نظر اصل کنم؛ ولببخشید دخالت می -

 کاری هارو هم بپرسین، البته جسارت نباشه! 

 ای کرد و گفت: و بیخیال گازی به موزش زد و مشغول جوییدنش شد. آوا تک سرفه

 میالد بدین اجازه اگر هم باز و بمونم خودمون یراستش اگر اجازه بدین، من امشب خونه -
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 . نباشه سختش اگر بیاد البته

شد، مامان بالبخند مخصوصش بلند شد و رفت سمت آوا و  ییدٔ  وقتی حرفش از طرف همه تا

 اش رو بوسید و گفت: گونه

 ریزه گلم. خوشبخت باشین عروسکم. قربونت برم که ادب و شعور از سر و روت می -

 عجب مادر شوهری گیر آوا اومده. ای هم میره. زیر لب به مامان خندیدم. چه قربون صدقه

 مامان، بابا و مارال سوار ماشین شدن رفتن. امیر پیشونی آوا رو بوسید و با خنده گفت: 

 زود بیاین خونه، شیطونی نکنین یه وقت!  -

 شنل آوا رو درست کردم و آروم گفتم: 

 زنمه، شیطونی نکنیم چیه پسر.  -

ر و پدر آوا ساکت شدیم. آقا آرمین زد روی شونم و آوا با حرص زد توی بازوم، با اومدن ماد

 با لبخند گفت: 

 خوابیم تا راحت باشین. ما می -

 از این حرفش خیلی شرمنده شدم، سرم رو انداختم پایین و با خجالت زدگی گفتم: 

 ببخشین تو رو خدا. مزاحمتون میشم.  -

 باخنده یکی دیگه زد پشت کمرم و گفت: 

 مونی. نزنیا! زحمت نیست و رحمته، توهم مثل امیر می دیگه از این حرفا -

 امیر خیار توی دستش رو گاز زد و قورت داد و گفت: 

 آزار.  دل میشه کهنه …آره دیگه، نو که اومد به بازار -

 : گفت و امیر یمادر آوا زد پس کله

 . بخور فقط …تو حرف نزن -

 امیر کلش رو خاروند و با حرص گفت: 

 زنی! چرا میخو حاال  -

 از رفتارش و لحن بیانش زدیم زیر خنده. آوا دستاش رو مالید به هم و گفت: 
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 افتیم. هوا سرده، اگر میشه زودتر راه بی -

 مادرش یه دسته کلید گرفت سمتمون و گفت: 

های نو و دست این کلید در باغ و در خونست که پشت در نمونید. یه دست از لباس -

 . برات زارممی هم تمیز یحوله آوا، اتاق توی زارممی امیر ینخورده

 ای کرد و آروم گفت: تک سرفه

 . پسرم خودته یحموم هم که توی اتاق آوا هست دیگه راحت باش و فکر کن خونه -

 لبخندی زدم و خجالت زده تشکر کردم. 

ب دوازده نصف ش به آوا کمک کردم تا بشینه توی ماشین. بعد از خدافظی راه افتادیم. ساعت

 بود، ضبط رو روشن کردم و گفتم: 

 خوام بدزدمت و ببرمت خونم، پایه ای؟ می -

 ای کرد و گفت: تک سرفه

 االن؟ راستش نه میالد راحت نیستم.  -

 و دادم تکون رو سرم. نبود راحت باهام هنوز …شوخی بود حرفم؛ ولی اخم کوچیکی کردم

تند  دکر شروع که بگم چیزی خواستم …اعت راه بودچیزی نگفتم. تا خونشون حداقل یک س

 تند حرف زدن: 

از من ناراحتی؟ ناراحت نباش دیگه! خب آخه االن واقعاً دیره و من هم خستم، تازه تو هم  -

 …خسته ای. بعد یه روز هم نیست مَحرم شدیم! حق بده که من

 تم: ماشین رو کنار خیابون پارک کردم و وسط حرفش پریدم و باخنده گف

 وایسا وایسا، نفس بکش دختر. مگه من چیزی گفتم آخه؟  -

 پوفی کرد و گفت: 

 …همین که چیزی نگفتی ینی -

 خم شدم لبهاش رو با لبهام قفل کردم. 

کردم زمان برای من متوقف شده. آوا مال من بود، آرامش دقیقا، توی اون لحظه حس می
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 ای برقرار شده بود. سابقهبی

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

پیشونیش رو چسبوند به پیشونیم و شروع کرد به نفسای عمیق کشیدن. لبخند زدم و و دستِ 

 راستم رو گذاشتم روی شونش و گفتم: 

 کنیا. خوبی آقاپسر؟ داری عرق می -

 : زد لب آروم و کرد ایمردونه یتک خنده

دی، من خیلی خود خواهم! تو باید فقط مال خوشحالم دارمت. خوشحالم مالِ خودم ش -

 ! شدی که …شدیخودم می

از این حرفاش حس خوبی بهم دست داد خم شدم و این بار من لبهاش رو بوسیدم. همراهیم 

کرد و بعد از چند ثانیه با نفس نفس از هم فاصله گرفتیم. همزمان بافاصله گرفتنمون، کسی 

 . اشینم یشروع کرد به ضربه زدن به پنجره

باترس هینی کشیدم و دستم رو گذاشتم روی دهنم. میالد نگاهی به من کرد با یه دستش شروع 

کرد درست کردنِ شنل من و با دست دیگش شیشه رو کشید پایین. بادیدن پلیس سریع دستی 

 به لبش کشید و از ماشین پیاده شد. 

 نده بهمون. شنیدم، خداکنه گیر خاطر پایین بودن شیشه صداشون رو میبه

 پلیسه بااخم گفت: 

 آقا پارک ممنوعه اینجا، وسط خیابون پارک کردین، اونم با این ماشین گل کاری شده!  -

 میالد گردنش رو ماساژ داد و گفت: 

کردم آخه جناب، راستش خانومم یکم حالش بد شده بود توی ماشین، داشتم کمکش می -

 م خونه. امشب نامزدیمون بود، بااجازه داریم میری

آره اونم چه کمکی! پلیسه انگار بداخالق نبود خداروشکر، لبخندی زد و با میالد دست داد و 

 گفت: 

افتین وگرنه مجبورم جریمتون کنم و ماشینتون رو مبارک باشه. فقط لطفاً همین االن راه بی -
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 منتقل کنم پارکینگ. 

 باخنده رو به من گفت: میالد خندید و بایه تشکر سوار شد و سریع راه افتاد و 

 رفتیم خونتون. شانس آوردیم آوا، وگرنه االن باید پیاده می -

 خندیدم و گفتم: 

 شدیم عین عروس و دامادهای فراری. ها و تیپ وقیافه، میآره اونم با این لباس -

 وباهم زدیم زیرخنده. 

قم راه سمت اتارو صدا بهسبعد از اینکه ماشین رو توی پارکینگ خونه پارک کردیم، آروم و بی

 افتادیم. 

 میالد با خستگی خودش رو انداخت روی تخت و گفت: 

 خیلی خستم. مراسم نامزدیمون عین عروسی بود.  -

وی میالد کرد و جللبخند ی بهش زدم و بالتکلیف نشستم روی صندلی. لباسم خیلی اذیتم می

 فت: کردم که میالد گچیزا فکر میکشیدم ونمی تونستم عوض کنم. داشتم به همین خجالت می

کنی؟ از اون خاک برسریا چرا سرخ شدی آواخانومی؟! نکنه داری فکرای قشنگ قشنگ می -

 …که

وای خدا این چرا اینجوریه؟! خواستم سرش جیغ بکشم که یادم افتاد همه خوابیدن. پوفی 

 کردم و با یه نفس عمیق وسط حرفش گفتم: 

 باسم رو در بیارم. خوام لچشمات رو ببند می -

 خندید و نشست. کتش رو در آورد و گفت: 

 کمک الزم میشی عزیزم. بیا زیپ لباست رو برات باز کنم.  -

 ای کردم و گفتم: تک سرفه

 تونم. نخیرم. خودم می -

بلند شد و اومد سمتم. از روی صندلی بلند شدم و روبه روش ایستادم. به آرومی؛ چونم رو 

 اال آورد. توی چشمام خیره شد و گفت: گرفت وسرم رو ب
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 نترس، هیچی از باشه یادت رو این ،؛ ولیباشه …کشی؟ حق داریاز من خجالت می -

 . افتهنمی اتفاق نخوای تو وقتی تا چیزیهیچ

 : گفت و زد کوتاهی خیلی یهام رو بوسهبعد هم با شیطنت لب

 …انب تو افتادافته؛ ولی اگر از جالبته از جانب من اتفاق نمی -

خاطر درکی که داشت، وسط حرفش، بدون توجه به خاطر این اطمینانی که بهم داد، بهبه

مسخره بازیاش، دستم رو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو به سینش تکیه دادم. از این 

 حرکت یهوییم نفسش توی سینش حبس شد. 

 ید. زیر گوشم گفت: با یکم مکث دستاش رو دور کمر حلقه کرد و روی سرم رو بوس

 تونم بغلت کنم. دونی چه حس خوبیه که بدون دردسر مینمی -

 آروم خندیدم و گفتم: 

 یه جوری میگی انگار قبال اصالً بغلم یا بوسم نکردی.  -

 ای کرد و سرم رو آورد باال و گفت: تک خنده

ه، یا به قول مازیار، شیطون خانوم، االن با اون موقع فرق داره. االن اسمت توی شناسنامم -

 سندت به نامم شده. 

 ای گفتم: شدم. با صدای خفهبعد دوباره سفت بغلم کرد، جوری که رسما داشتم له می

 . میشم خفه دارم میالد …میالد -

. ندلیمص روی گذاشت وبعد بیارم درش کرد کمکم کرد، باز رو شنلم یولم کرد و با لبخند گره

 : گفت و آورد رو گوشیش

 بیا عروس و دامادی عکس سلفی خوشگل بگیریم.  -

خندیدم و بعد از کلی ژستای خنده دار و کلی عکس گرفتن، نشستیم روی تخت. میالد 

های برهنم زد و ای روی شونههام رو گرفت و برگردوند و زیپ لباسم رو باز کرد. بوسهشونه

 گفت: 

وقع کنم. تا اون متشویی لباس عوض میکشی میرم توی دسبفرما. از اونجایی که خجالت می -
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 کنم موهات رو باز کنی. تو هم لباست رو با لباس خونگی هات عوض کن بعدش کمکت می

 لبخندی زدم و گفتم: 

 خوای بری؟ مرسی عزیزم. حموم نمی -

نیشش رو باز کرد، جوری که تموم دندونای سفیدِ یک دستش قابل مشاهده شد. بالحن فوق 

 گفت:  العاده شیطونی

 دو تایی؟  -

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم: 

 نخیرم. هرکدوم جدا میریم.  -

 با لودگی گفت: 

 …هعی. این جوری فایده نداره که -

 بچه پررو رو ببینا! 

لباسای امیر و حوله رو از روی میز برداشت و رفت سمت حموم و با یه چشمک در رو بست. 

وش بگیره. سریع لباسم رو عوض کردم و نشستم خواست دصدای دوش اومد و این یعنی می

 روی صندلیِ میز آرایشم. 

 / :حاالچه جوری باید بخوابیم؟ 

سوخت؛ ولی، حداقل دستمال آرایشیم رو انداختم توی سطل آشغال اتاقم. پوستم یکم می

 سبک شدم. خیلی آرایشم غلیظ نبود؛ اما، خب من عادت نداشتم. 

 های توی تنش اشاره کرد وگفت: کرد، به لباسحوله خشک میمیالد درحالی که موهاش رو با

 کردم واسم گشاد باشه. لباس امیر فیت تنمه ها! فکر می -

 لبخندی زدم و آروم گفتم: 

 شوهر ورزشکار نصیبم شده دیگه.  -

خندید و روی موهای شینیون شدم رو بوسید. پشتم ایستاد، از توی آینه نگاهش کردم. آروم 

کرد که وسط کارش یهو ها رو در آورد، اون قدر با صبر و حوصله این کارو میتاج و گیره
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هام رو گرفت و مانع از افتادنم شد. چشمام رو افتادم که میالد شونهخوابم رفت و داشتم می

 های توی دستش رو گذاشتسختی باز کردم و گیج از توی آینه نگاهش کردم. باخنده گیرهبه

 روی میز و گفت: 

 گیره؟ کشم توی موهات خوابت میست مید -

به تکون دادن سرم اکتفا کردم. دستش رو گرفت جلوی دهنش و خندید، خم شد و کنار گوشم 

 گفت: 

 کنه. پس آوا خانوم از این به بعد به پیشی کوچولو تغییر اسم پیدا می -

 خندیدم و بعد از یه خمیازه گفتم: 

 . ندارم هم کردن حموم یمیرم. حتی حوصلهمی بیا زودتر باز کنیم موهام رو دارم -

لبخندی زد و به کمک هم سریع موهام رو باز کردیم. این قدر چسب و تافت و ژل داشت که 

 هام چپیدم توی حموم. موهام کامال به هم چسبیده بود. آخر هم طاقت نیاوردم و با لباس

•°•°•°•°•°•°•°• 

 ره شد. با خنده گفتم: میالد دستش رو گذاشت زیر سرش و بهم خی

 شم از تخت پایین. یکم تکون بخوری شوت می -

 موهای نَم دارم رو از پیشونیم زد کنار و گفت: 

 کنم که نیفتی. من حواسم بهت هست، بغلت می -

 لبخند خجلی زدم و به چشماش نگاه کردم. 

 . ردمب لذت خوب لحظات این از و بستم رو چشمام زد، کوتاهی یلبهام رو بوسه

دستش رو گذاشت زیر سرم و خودش به پهلو خوابید و بادست دیگش کمرم رو به خودش 

 نزدیک کرد. پاش رو انداخت روی پاهام و با لبخند گفت: 

 حاال بخواب.  -

تر از این حرفاست، چشمام رو بستم که با تعجب یکم نگاهش کردم و وقتی دیدم خیلی پررو

 دستش رفت بین موهام. 

 ور پیشونیم که فهمیدم فقط آخر یدقیقه نوازش کردنش خوابم رفت و لحظه بعد از یک
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 . بوسید

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

به صورت غرقِ خوابش خیره شدم. موهای جلوی صورتش رو آروم کنار زدم و با لبخند، با 

 انگشت شَستم لُپش رو نوازش کردم. 

 رو باز چشماش آروم آروم باال، بلند یازشش کردم که با یه خمیازهچند دقیقه همین جوری نو

ها از جاپرید و خودش رو کشید عقب که از تخت پرت شد کرد و با دیدنم مثل برق گرفته

 پایین. 

باتعجب از جام بلند شدم و کمکش کردم بلند شه. با غرغر سرش رو ماساژ داد که باخنده 

 گفتم: 

 جوری کردی؟! چی شد یهو؟ چرا این  -

 صداش رو صاف کرد و گفت: 

 آخه عادت نداشتم کسی بغلم بخوابه، راستش ترسیدم یهو.  -

 گفتم. « خدا نکنه»موهاش رو زدم پشت گوشش و زیر لب 

 نفس عمیقی کشید و بعد از یکم مکث باخنده گفت: 

 اولین صبح مَحرم بودنمونه، باورم نمیشه االن متاهلم.  -

 ه حرف بزنم در اتاق زده شد و بعدش صدای مادر آوا اومد: خندیدم و قبل اینک

 آوا، میالدجان! بیدارین؟  -

 ای کردو گفت: آوا تک سرفه

 بیداریم مامان.  -

 صبحونتون رو بیارم توی اتاق؟  -

 آوا نگاهم کرد که سریع؛ ولی، آروم گفتم: 

 به نظرم زشته، بریم پیششون صبحونه بخوریم.  -

 خطاب به مامانش گفت: سری تکون داد و 
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 یایم پیشتون. مامان زحمت نکش، می -

 یارما، مشکلی نیست. اگر سختتونه صبحونه رو می -

یه نگاه به لباسامون کردم و بعد از مطمئن شدم از تیپمون در اتاق رو باز کردم. مادرش بالبخند 

 از در فاصله گرفت و گفت: 

 یاین پیش ما؟ صبحتون بخیر، می -

 در تکیه داد و بالبخند گفت: آوا به 

 یایم. آره مامان جان. تا یه ربع دیگه می -

بالبخند سری تکون داد و رفت. بامکث در رو بستم و آوا رو به در چسبوندم. ریز خندید و 

 اش کردم. خواست از زیر دستم در بره که نذاشتم و با خم شدن روی صورتش، حیرت زده

 استخون و کنار زدم یکم رو لباسش یروی گردنش. یقههاش رو بوسیدم و خم شدم چشم

 : گفت و کرد ناز رو سرم باخنده. بوسیدم رو ترقوش

 یاد. میالد قلقکم می -

ای کشید و یهو در اتاق محکم باز شد و نفسم رو توی گردنش فوت کردم که جیغ خفه

 دستگیرش محکم خورد توی کمر آوا! 

روی کمرش و با دست دیگش لباسم رو چنگ زد.  شوت شد توی بغلم، دستش رو گذاشت

 امیر با تعجب نگاهمون کرد و گفت: 

 صدای جیغ کی بود؟ آوا چرا این جوریه؟  -

بانگرانی صداش زدم و کمکش کردم صاف بشه. با  …تازه یادم افتاد دستگیره خورد به کمر آوا

 یه نفس عمیق و صورت سرخ شده، به امیر نگاه کرد و یهو داد زد: 

 این چه طرز در باز کردنه؟ کمرم درد گرفت امیر.  -

 امیر زد توی صورتش و مثل اِوا خواهرا، بدون توجه به بخش اول حرف آوا گفت: 

 کنه؟ مگه دیشب چیکار کردین خواهر؟ پس واسه همین جیغ زدی؟ کمرت درد می -

 آوا یه نگاه خشمگین به من کرد و تهدید وارانه گفت: 
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 بیرون تا خفش نکردم.  به این بگو بره -

 خندیدم و خطاب به امیر گفتم: 

کردم، قلقلکش اومد، واسه همین جیغ زد، اذیتش نکن امیر، داشتم تو گردنش فوت می -

 دستگیره در خورد توی کمرش وقتی در رو باز کردی. 

 ای کرد و کامل اومد تو. باخنده گفت: تک سرفه

 کنین! بدبد می دونستم پشت در اتاق دارین کاراینمی -

 الکی یآوا خونش به جوش اومد و یه دونه محکم زد توی شیکم امیر. اونم باخنده و آه و ناله

 …شدمی دیوونه نداشت رو داداش این اگر آوا. بیرون رفت

بعد از مرتب کردن لباسام و وضعیتم، باهم رفتیم تاصبحونه بخوریم. بعد از خوردن صبحونه 

اسام روعوض کردم و حاضرشدم برم خونه. وقتی به آوا گفتم، توی جمع باصفاشون، لب

 باتعجب گفت: 

 خودت؟  یبری خونه؟ خونه -

 کرواتم رو مرتب کردم و گفتم: 

 یام دنبالت بریم ناهار خوبه؟ آره دیگه. حاضر بشم بعدش چند جا کار دارم. ساعت یک می -

 لبخندی زد و گفت: 

 ها میرم کافه. پس تا اون موقع من با جانان و ر -

 لبخندی زدم و بعد از بوسیدن پیشونیش گفتم: 

 خوش بگذره، فقط حلقت دستت باشه ها.  -

ای گفت. از مادرجون، پدرجون وامیر خداحافظی کردم، کفشم رو پوشیدم و خندید و باشه

سمت درخروجی رفتم. آوا هم ریموت در رو از امیر گرفت و باهام اومد. سوار ماشین شدم به

 گفتم:  و

سالم به دخترا برسون. رسیدی خونه هم بهم زنگ بزن تا ناهار رو هماهنگ کنیم. من هم  -

 یام. میدم و می انجام …امروز مرخصیم؛ ولی، چندجا کار دارم
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 لبخند ملوسی زد وسرش رو از پنجره آورد تو و گفت: 

 باشه، مواظب خودت باش. گلهای روی ماشینم برو بده بردارن.  -

و دو دستی گرفتم و لبهاش رو بوسیدم. با یکم مکث همراهیم کرد، بال بخند ازش سرش ر

 جداشدم و آروم گفتم: 

 برو باال سرده. خدافظ.  -

 بالبخند خداحافظی کردو بعد از زدن ریموت، رفت باال. 

 نفس عمیقی کشیدم تا تب درونم رو خاموش کنم، الزم داشتم دوش آب سرد بگیرم. 

 سمت خونه روندم. وی گاز و با سرعت بهپام رو گذاشتم ر

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه راوی •°•°•°•°•°•°•°•

کرد. عالوه بر دو دختری که یکی رفیق و اون یکی رو چند از دور آوا و دوستاش رو نگاه می

ای زد. دخترِ زیبا و فریبندهاش آشنا میباری با آوا دیده بود، یه دختر دیگر هم بود که چهره

 بود. 

 ای که توی ذهنش خورد، چشماش گرد شد و نفسش را فوت کرد. با جرقه

 …این دختر همون پسری بود که توی باغ، جلوش رو گرفته بود تا با آوا کاری نداشته باشه

 ترین شباهت رو با اون پسر قبل داشت. حاال کامال شبیه دخترها شده بود و کم

 ا صدای سامیار خودش را جمع و جور کرد: کرد که بداشت به همین چیزها فکر می

 کنی. چی شده اینقد با تعجب به اونا نگاه می -

 : گفت متفکرانه و کشید لبش یآرش دستی به گوشه

 ! اومدیم چشم به بیشتر تیپی اون …پسره رفته جراحی کرده و جنسیتش رو تغییر داده -

نده داری نبود؛ ولی، سامیار به این سامیار زد زیر خنده و هیچی نگفت. از نظر آرش چیز خ

 کنه. های داغونی رفاقت داره و زندگی میکرد که آوا با چه آدمفکر می

 : گفت و زد آرش یشونه به آرومی یضربه

 های آواحواست رو جمع کن، برای درست پیش رفتن نقشه، باید ریز به ریز عکس العمل -
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 ا زوم کن لطفاً. رو بلد باشیم، پس تمام حواست رو روی آو

 اکتفا کرد. « باشه»آرش گردنش رو ماساژ داد و به گفتن 

 سامیار نگاهی به نیم رخ آرش انداخت و باخودش فکر کرد: 

از میالد،  بیشتری یتر از میالد داره و هم جذبهتر و ورزشکاریآرش هم هیکلِ خیلی گنده -

 شنه! شه اینه که خیلی خپس تنها دلیلی که آوا عاشقش نمی

تونه توی دل همشون جا خوش کنه و من هم از و اگر این نقشه خوب پیش بره، آرش می

 کنم. کنم و پرونده هارو مال خودم میغفلتشون استفاده می

 از مرور نقشش لبخند مرموزی نشست روی لبهاش. 

تن ن و گفبه این فکر کرد که دو هفته است آوا رو زیر نظر داره و حتی دیروز به میالد زنگ زد

 طیربهیچ اونها یها رو بفهمن؛ ولی، نقشهقصد دارن آوا رو بدزدن تا فقط بتونن عکس العمل

 راه برداشته بشه.  سر از یکی فقط بود قرار و نداشت آوا دزدیدن به

 ها رو تعقیب کرد. با رفتن آوا و دوستاش، سامیار هم ماشین رو روشن کرد و اون

گذروندن و آوا شن، خوش میبدون این که بدونن دارن تعقیب میآوا، جانان، رها و شاهین 

هایی بین اون و میالد کردن تا از زیر زبونش بکشن بیرون که دیشب چه اتفاقرو اذیت می

 افتاد. 

 ها را قدر بداند. دانست که باید این خندهای کاش آوا میو

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 ای از نامزدیمون گذشته بود. دو هفته

باشاهین، جانان و رها دوباره اومده بودیم بیرون. بعد از روز نامزدی، جانان رو فقط توی 

دانشگاه و رها رو هم چند باری توی دانشگاه و خونه دیدم؛ ولی، شاهین رو کال دیگه ندیده 

 بودیم برای همین رفتم دنبالشون و رفتیم رستوران ناهار بخوریم. 

کرد نگاه کردم. جانان که جلو نشسته بود، از تو آینه به شاهین که لباس زیرش رو صاف می

 کرد و گفت: باتعجب برگشت نگاهش
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 کنی؟ شاهین داری با لباس زیرت چی کار می -

 شاهین با حرص گفت: 

 هنوز به اینا عادت نکردم، خیلی سختن خدایی.  -

 : فتگ و شاهین یرها با خنده زد روی شونه

 شه تو همون پسری باشی که براش گودبای پارتی گرفتیم. عاشقتم شاهین، باورم نمی -

 شاهین لبخندی زد و گفت: 

 محسن هم میگه قبل و بعد عملم با هم خیلی فرق کرده؛ ولی، ته چهرم هنوز همونه.  -

 از رو سرش. شد پیاده حرف بدون هم اون داشتم، نگه رها یماشین رو جلوی در خونه

 : گفت و بوسید رو گونم تو، آورد من یپنجره

تر کردی، فردا توی دانشگاه قربونت برم که اینقدر خوشگل شدی، ابروهات رو مرتب -

 بینمت! می

 باخنده گفتم: 

 بینمت. امتحان فردا رو هم بخون؛ چون من هیچی نخوندم. تقلب و اینا دیگه. باشه عزیزم می -

با بقیه رفت توی خونشون. بعد هم شاهین رو رسوندم دم  خندید و بعد از خداحافظی

 رفتیم شرکت. خونشون و جانان هم با مازیار قرار داشت، برای همین باید می

 جانان برگشت سمتم و باخوشحالی گفت: 

 خب بگو ببینم بامیالد به کجا رسیدین؟  -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

رو ببینیم. من درگیر درس و دانشگاه شدم، اون  عادی، راستش خیلی وقت نکردیم همدیگه -

 سرمون شلوغ شده.  خیلی دیگه هست هم عید نزدیکِ. سامیاره یهم درگیر شرکت و پرونده

 لبخند روی لبش ماسید و گفت: 

 ینی پیش هم نبودین این چند وقت؟ مثال نامزدینا!  -

 خندیدم و گفتم: 
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 ا هم نشد پیش هم بخوابیم. چرا پیش هم بودیم؛ ولی، خب خیلی کم. شب -

 ای گفت و ساکت شد، من هم هیچی نگفتم و تا شرکت باسرعت روندم. متفکرانه« عجب»

 خواستم زودتر میالد رو ببینم. می

 بعد از قفل کردن ماشین، باهم رفتیم وسوار آسانسور شدیم. 

تم، گفت که اصالً مازیار با دیدنم سالم و احوال پرسی کرد و وقتی سراغ میالد رو ازش گرف

 شرکت نیومده. باتعجب گفتم: 

 نیومده؟ اون که امروز صبح به من گفت شرکت کلی کار داره.  -

 ای کرد و گفت: تک سرفه

 باهاش تماس بگیر، احتماال برنامش عوض شده.  -

سری تکون دادم و بعداز خداحافظی رفتم بیرون. همزمان با اومدن آسانسور، زنگ زدم بهش. 

 ت! بار دوم که زدم بعد از سه بوق برداشت. با نگرانی گفتم: برنداش

 میالد کجایی؟ شرکت نیومدی؟  -

 صداش انگار از یه جای دور اومد که سر یکی داد زد: 

 ساکت شو فقط.  -

 ای خطاب به من گفت: بایه مکث دو ثانیه

 آوا جان تویی؟  -

 با ناباوری گفتم: 

 سرِ کی داری داد میزنی؟ میالد کجایی؟  -

 . اومدمی دختر یه یصدای جیغ و گریه

 صدای سیلی زدن شنیدم و بعدش صدای میالد که سریع گفت: 

 تونم. گیرم. االن نمیآوا جان من باهات تماس می -

 . خداحافظی بدون …و بعد قطع کرد

فر، از ه رفتم تو شکم یه نبابهت به تلفن نگاه کردم. در آسانسور که باز شد اومدم برم بیرون ک
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بوی عطر تلخ و فوق العاده آشناش به خودم لرزیدم؛ اما، فکر اون دختری که صدای سیلی 

 …ذاشتخوردنش رو شنیده بودم راحتم نمی

 حتی صداش شبیه صدای مارال هم نبود وشک داشتم اون باشه. 

باال، کجا داشت  سمت خروجی. سرم رو با گیجی آوردمآرش مچ دستم رو گرفت و کشید به

 برد من رو؟ می

 صدای آقا مهدی، نگهبان ساختمان شرکت رو شنیدم که گفت: 

 بری آقا؟ خانوم صولتی رو کجا داری می -

افته. چشمم به چاقوی باصدای داد آرش به خودم اومدم و تازه فهمیدم اتفاق بدتری داره می

جلو نیاد. باعصبانیت دستم رو  کردتوی دست آرش افتاد که داشت آقا مهدی رو تهدید می

 کشیدم که یهو برگشت و چاقوش رو آورد باال. 

 و گرفت ور لباسم یباترس دستام رو مثل سپر جلوی صورتم گرفتم. عقب عقب رفتم که یقه

 : غرید صورتم توی و کرد بلندم پرکاه مثل

 یای تا نکشمت. فهمیدی؟ دنبالم می -

 

دادم. پرتم کرد که افتادم زمین و از شانس قشنگم پام به بانفس نفس و هق هق سرم رو تکون 

 بدترین شکل ممکن پیچ خورد. 

 از درد جیغ بلندی زدم و نفسم رفت. 

 خدایا چقدر بدبختم من! 

 دورمون پر از آدم شده بود، بین اون همه سر و صدا، شنیدن صدای مازیار خوشایند بود: 

 تونی سالم بری بیرون. آوا رو بفرست بیاد اینجا. میولش کن، اینجا اونقدر آدم ایستاده که ن -

آرش بلندم کرد که تا پام رو گذاشتم زمین از درد ضعف رفت پام و یهو اونقدر شل شدم که 

افتادم؛ ولی، آرش محکم زیر بغلم رو گرفت و جلوی خودش نگهم داشت، چاقو رو داشتم می

 گرفت زیر گلوم. بیشتر از ترس، درد داشتم. 

 و به سینش وتکیه دادم و ساق دست بزرگش رو چنگ زدم و با درد و گریه گفتم: سرم ر
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 آرش پام، تو رو خدا بذار برم. آرش درد دارم.  -

کردم عالوه براینکه شکسته، استخونم از گوشتم و واقعاً اونقدر دردش زیاد بود که حس می

 زده بیرون. 

 فت: زیر گوشم بانفس نفس و عصبانیتِ غیرقابلِ وصفی گ

خواستم بدزدمت. فقط اومده بودم ببینمت وباهات حرف سامیار توی ماشین منتظره. نمی -

 . بیای مجبوری حاال؛ اما …بزنم، همین

 یه قدم رفت عقب و رو به مازیار داد زد: 

 کنم. برید کنار بزارین رد شم. نمی شوخی …کشماگر نذارید برم آوا رو می -

 اومد. عرق کرده بودم، باگریه داد زدم: ولی، کاری از دستم بر نمی کشه؛مطمئن بودم من رو نمی

 میرم بذار بره. برید کنار، تو رو خدا بذارین بره. مازیار دارم می -

صدای جانان رو بین صداها گم کردم؛ ولی، اسم میالد رو از دهنش شنیدم. تیزی چاقو داشت 

 نفس بکشم. تونستم داد. از درد دیگه نمیگردنم رو خراش می

شده تا حاال دردی رو تجربه کرده باشین که بانفس کشیدنتون صد برابر تشدید بشه؟ همون 

 حس رو داشتم. 

تحمل  تونستم درد رورفت. دیگه نمیکس کنار نمیبیست دقیقه بود که ایستاده بودیم و هیچ

 کنم. 

ی، چاقو رو برنداشت. به باناله آرش رو صدا زدم که کشیدتم باال تا پام روی زمین نباشه؛ ول

 دیوار تکیه داده بود و مردم و پلیس دورمون رو گرفته بودن. 

 سرش رو آورد پایین و با پوزخند زیر گوشم گفت: 

کردی. اومدی، باید با من ازدواج مییارم، باید باهام راه میتالفی این کار رو سرت در می -

 ت شدنت باش. رم بیرون و تو منتظر بدبخمن از اینجا سالم می

 آروم و با هق هق فقط لب زدم: 

 ! بخشمتنمی …لعنت بهت آرش -
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 . دیدممی تار کال …هام رو بستم تا اشکام بریزه و دید تارم درست شه؛ ولی، نشدچشم

صدای داد و بیداد میالد و امیر رو که شنیدم چشمام رو باز کردم امیر همون جور که مامورهای 

 بتونه بیاد سمتمون، داد زد: داد تا پلیس رو هل می

کنی؟ به قیافش بیناموس تو گفتی آوا رو دوست داری و حاال داری جونش رو تهدید می -

 شه چی کارش کردی عوضی؟ نگاه کن داره هالک می

آرش بدون توجه به حرفای امیر و میالد از ساختمون فاصله گرفت و بادست آزادش گوشیش 

 بایکم مکث گفت: ای گرفت و رو درآورد. شماره

 سامیار نیم ساعته گیر افتادم، چیکار کنم؟  -

 رفت، لعنتی لعنتی! نباید االن ضعف نشون بدم. شنیدم. مغزم داشت خواب مینمی

سعی کردم روی پای سالمم بایستم. صاف که ایستادم، نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به 

 فکر کردن. 

. صدای میالد که بیشتر شبیه عربده کشیدن بود رو ها سعی داشتن مردم رو متفرق کننپلیس

 شنیدم: 

بینی زنم رو گرفته. ولم کن بذار ببینم چه گهی ذارم. ولم کنین، ولم کن مگه نمیزندت نمی -

 خواد بخوره. می

 قطع کرد. « منتظرتم»دونم سامیار چی به آرش گفت که با گفتن نمی

 خم شد و گفت: 

 دارت کنم. منتظرم باش که قراره عذا -

سمت مخالف همه دویید، همه پلیسا افتادن دنبالش؛ ولی، و هولم داد روی زمین و با سرعت به

همدن لحظه یه ماشین جلوش ایستاد و سریع فرار کردن، من هم با افتادنم روی زمین دوباره 

 دردم بیشتر شده بود. 

مازیار به پام دست زد که لبم رو محکم، خیلی محکم گاز گرفتم. میالد و امیر بغلم کردن، 

 جیغم بلند شد. شلوارم دمپا بود برای همین به راحتی یکم زد باال و با دیدن پام گفت: 
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 . کنین عجله …سریع ببریدش بیمارستان، توی همین نیم ساعت خیلی باد کرده -

 میالد بغلم کرد و با عصبانیت گفت: 

 کشمش. کشمش آوا، میمی -

م و سرم رو توی سینش پنهون کردم. صدای پچ پچ مردم آزار دهنده با درد لباسش رو چنگ زد

 سمت بیمارستان راه افتادیم. بود. با رسیدن به ماشین بااحتیاط سوارم کردن و به

 امیر زد روی فرمون و داد زد: 

 کرد آخه. اینجا چه غلطی می -

ا نگرانی پیشونیم و ب میالد بغلم نشسته بود و من بهش تکیه داده بودم. دستش رو گذاشت روی

 گفت: 

 ! کردی؟ تب چرا لعنتی …امیر گاز بده، تب کرده -

حالی دست میالد رو گرفتم و انگشتام رو بین انگشتاش بردم. ازش ناراحت بودم که تلفن با بی

رو روم قطع کرده بود؛ ولی، االن واقعاً بهش احتیاج داشتم. اونقدر دردم زیاد شده بود که دیگه 

 تم. از حال رف

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 گفت از درد و ضعف از هوش رفته. دکتر می

از پاش عکس گرفتن و مشخص شد دو تا استخون از مچ پاش و ساق پاش شکسته و جراحی 

 تونستن به من بزنن. الزم داره، و این بدترین حرفی بود که می

میر نشستیم پشت در اتاق عمل. مادر و پدر من و آوا هم رضایت نامه رو امضا کردم و همراه ا

 اومدن، درکمال تعجب مارال هم اومده بود. 

 چه قدر جالب که اینقدر پررو بود. 

از فکر اینکه یه ه*ر*ز*ه خواهرمه دوباره خونم به جوش اومد و یهو از جام بلند شدم که بابا 

 اومد جلو و دستش رو گذاشت رو شونم و گفت: 

ه بسه، خودش فهمید گند زده. داستان اون جوری نبود و برای اینکه تو رو عصبانی کنه دیگ -
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 گفته که با اون پسره رفتن پارتی. 

 نفسم رو فوت کردم و چیزی نگفتم. باز هم خوبه فهمید گند زده. 

 یهو یادم افتاد من تلفن رو روی آوا قطع کردم. 

 رش، آوا رو گروگان گرفته. دقیقا ده دقیقه بعدش جانان زنگ زد گفت که آ

 با یادآوریش زدم توی سرم که امیر با تعجب گفت: 

 کنی؟ چی شده، چرا این جوری می -

کرد، برای همین با گفتن تابی میکفایت کردم. مادر آوا خیلی گریه و بی« هیچی»به یه 

 رفتم بیرون. « ببخشید»

 نفس عمیقی کشیدم تا بغض لعنتیم رو قورت بدم. 

غافل شدم، خیلی هم غافل شدم. دوهفته دیگه عید نوروزه اون وقت حتی یه خرید باهم  از آوا

 های حیاط تا یکم آروم بشم. نرفتیم. گردنم رو ماساژ دادم و نشستم روی صندلی

•°•°•°•°•°•°•°•  

 نزدیک. خونه فرستادم هم رو بقیه …دوساعت از عمل گذشته بود. آوا هم بیدار شده بود

 : گفتم آروم و بوسیدم رو آوا یشونیپ و شدم تخت

 شد. اگر اومده بودم شرکت این جوری نمی -

 باصدای خش داری گفت: 

تونه باشه، بهش عادت میالد خودت رو مقصر ندون، زندگی من و تو کال در آرامش نمی -

 کن. 

 صاف ایستادم و گفتم: 

 کشمش. کنم، خودم میخوام. من درستش میتونم، نمینمی -

 کرد و با صدای عصبی گفت:  اخم

 خوام قاتل باشه، فهمیدی؟ خوام شوهرم بیفته زندان. نمینمی -

 اشکی که چکید رو سریع پاک کردم و باعصبانیت جلوی صورتش غریدم: 

خوام قبل از خوام تازه عروسم جوون مرگ بشه و برم سرخاکش، فهمیدی؟ نمیمنم نمی -
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های قدو نیم قد داشته باشم بمیره، فهمیدی؟ بچه اینکه طعم نابِ بدنش رو بچشم و ازش

 فهمیدی؟  …خوام به دست اون رذالی پست فطرت بمیرینمی

 صدام بلند شده بود. با بغض دستاش رو آروم دور گرنم حلقه کرد و گفت: 

من کنارتم میالد، این جوری نکن، فیلم هندیش نکن. من بادی نیستم که با این بیدها بلرزم،  -

 باشه؟ 

 گفتم:  ایوسط عصبانیت یهو پوکر نگاهش کردم. اشکش رو پاک کردم و بالبخند کنترل شده

آوا ضرب المثل بلد نیستی خب نگو. وسط ابراز احساسات و به قول خودت هندی بازیامون  -

 یه چی میگی آدم بپاچه از خنده. 

 یکم مکث کرد و با شَک گفت: 

 چی رو اشتباه گفتم مگه؟  -

 تم: خندیدم و گف

 درستش اینه که تو بیدی نیستی که با این بادها بلرزی. اکی؟  -

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

 خودت رو مسخره کن. حسم رو پروندیا.  -

 لبخندی زدم و گفتم: 

وقت قهر نکنیم و همیشه شاد فکر کنم وسط دعوامونم یه ضرب المثل این جوری بگی، هیچ -

 باشیم قشنگم. 

 له گرفتیم. پرستار بالبخند اومد تو و گفت: باصدای در ازهم فاص

 خب سِرم خانومتون رو عوض کنم و یه آرام بخشم بزنم تا راحت بخوابن.  -

لبخندی زدم و سرم رو تکون دادم. اُور کتم رو از روی صندلی برداشتم، تا کردم و گذاشتم 

 دراز کشیدم.  روی کاناپه و بعداز رفتن پرستار، پیشونی آوا رو بوسیدم و روی کاناپه

همون جوری که خوابیده بودم با آوا درمورد مارال حرف زدم و قانعش کردم. باالخره بعداز 

 نیم ساعت خوابش رفت. 
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 پاش رو گچ گرفته بودن. جراحیش هم خدا رو شکر موفقیت آمیز بود. 

 باز قرار بود فردا معاینش کنن و اگر مشکلی نبود، مرخصش کنن. 

ه اومد کبرد چی؟ اگر بالیی سر آوا میمیار بود. اگر آوا رو باخودش میفکرم درگیر آرش و سا

 کردم؟! قابل جبران نبود، اون وقت چی کار می

 من قول دادم مواظب آوا باشم و اون وقت این بال سرش اومد. 

 چشمام رو باخستگی بستم و سعی کردم یکم بخوابم. 

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

به کمک میالد پیاده شدم. گوسفند بدبخت رو جلو پام نشوندن. با اعتراض بابا رو صدا زدم که 

 گفت: 

 ذاره. اش تاثیر میقربونیه واسه سالمتیتون، میالد نذار نگاه کنه توی روحیه -

خوبه من روحیم خیلی لطیف نیست و این جوری میگه. با نشستن چاقوی قصاب زیر گلوی 

د سرم رو برگردوند سمت خودش و گذاشت روی سینش. با تعجب خواستم گوسفنده، میال

 سرم رو بکشم عقب که نذاشت و گفت: 

 دوست ندارم بریدن سر گوسفنده رو ببینی آواجان.  -

همون که  …با گفتن این حرفش، ناخودآگاه یاد خوابی که خیلی وقت پیش دیده بودم افتادم

دن. از به یا آوردنش تنم لرزید و پاهام سست شد. اون آرش و سامیار سر امیر و میالد رو بری

  …موقع میالد شوهرم نبود و حاال

 دست میالد دور کمرم حلقه شد و نگران؛ ولی، جوری که جلب توجه نشه، گفت: 

 آوا، آوا چی شد؟  -

 دستم رو روی دستش که روی پهلوم بود، گذاشتم و گفتم: 

 خوبم میالد. یاد یه چیزی افتادم.  -

 ه چشمام نگاه کرد و باجدیت گفت: ب

 ذارم این اتفاق تکرار شه، باشه؟ ترسی، بهت قول میدم دیگه نمیاگر هنوز می -
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 ن،برد رو گوسفنده یلبخندی زدم و سرم رو تکون دادم. با صدای بابا حواسم جمع شد. الشه

 . شیم رد تا گوسفنده خون روی گذاشتن نایلون یه

 تهوع گرفتم. چرا االن فکر اون خواب مسخره افتاد تو مغزم؟  رد شدیم؛ ولی آخرش حالت

نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و با اولین عقی که زدم مایع زردنگی رو باال آوردم توی دستم 

کرد و داد  هول بدتر من از بود، شده حساس که هم میالد …که جلوی دهنم گرفته بودم

دستم. نفس عمیقی  تمام به زدم کثافت. کرد هدایتم دیوار سمتبه هم جوری همون …زدمی

 کشیدم و با حرص رو به میالد گفتم: 

 خاطر داروی بیهوشی باشه. اینقدر هول نکن. فکر کنم به -

 اومد آب یسمت عقب کشید. امیر با شیشهپوفی کرد و کالفه موهاش رو با دستاش به

 . خونه توی رفتیم دهنم و صورت دست، شستن از بعد و سمتمون

دهنم تلخ بود برای همین خم شدم یه شکالت از روی میز برداشتم و سریع شروع کردم  یمزه

 جوییدنش. نفس عمیقی کشیدم و باخستگی تکیه دادم به مبل. میالد اومد سمتم و گفت: 

 چطوری چالغ من؟ بهتری؟!  -

 خندیدم و گفتم: 

 ! بذاری سرم سربه نباید میفهمی گردنت، افتاد نقلم و حمل یاز امروز که وظیفه -

 لبخند آوا کشی زد، لپم رو کشید و گفت: 

 من نوکر خانوم گلم هم هستم، امر دیگه؟  -

 خندیدم و با یکم مکث گفتم: 

 چیزی یه مامان از شهمی تلخه هنوز دهنم یقربونت. میگم که من شکالت خوردم؛ ولی، مزه -

 بخورم؟  بگیری

 پیشونیم رو بوسید و گفت: 

 باشه، اول بگو ببینم درد نداری؟  -

 یکم پام رو تکون دادم و برای اینکه نگران نشه گفتم: 
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 سوزه. برو یه چیزی بیار بخورم. نه خوبه خوبم، فقط معدم می -

خندید، پررویی نثارم کرد و رفت سمت آشپزخونه. مامانم اونجا بود ومطمئنا داشت ناهار 

 کرد. درست می

جر هام رو جر وامثل اینکه استخونم کال از وسط شکسته بود و ماهیچه حقیقتا پام درد داشت،

 یا نه.  شممی شَل من ببینیم تا کردیممی صبر باید فقط …کرده بود

 پوفی کردم و دوباره تکیه دادم به پشتی مبل و چشمام رو بستم. 

قیقه خاطر داروهای آرام بخش و مسکن، در هرحال در عرض چند داز خستگی بود یا به

 خوابم رفت. 

شنیدم. میالد یکم صدام زد و بعدش پیشونیم رو خواب بودم؛ ولی، صداهای اطراف رو می

 بردتم توی اتاق خودم. صدای امیر اومد: بوسید و بغلم کرد. انگار داشت می

 بریش؟ چی شده؟ کجا می -

 میالد باصدای آرومی گفت: 

 ابش رفته. یواش حرف بزن. خیلی خسته بود برای همین خو -

 . برد خوابم کامال و نشنیدم رو حرفاشون یدیگه بقیه

•°•°•°•°•°•°•°• 

 خوای بیدار شی؟ آواجان، نمی -

چشمام رو آروم باز کردم و بادیدن چشمای قرمز میالد نفس عمیقی کشیدم و بانگرانی و 

 خستگی گفتم: 

 سالم، چراچشمات قرمز شده؟ چیزی شده؟  -

 و ازتوی صورتم زد پشت گوشم و گفت: لبخندی زد و موهام ر

نه خانوم خوابالو، از خستگیه. رفتم اداره پلیس بعدش یه راست اومدم اینجا. چهار ساعته  -

 خوابیدیا، گشنت نیست؟ 

 دستم روگذاشتم روی شکمم و گفتم: 

 چرا اتفاقا. اول بگو اداره پلیس رفتی چی شد؟  -
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 ای زد و گفت: لبخند خسته

لی هوای بچش رو داره ها. رفته ازت به جرم تهمت و افترا به بچش شکایت زن عموت خی -

 کرده، البته عموت طرف توئه. 

 از حرفش دهنم باز موند. ناخودآگاه مثل آوای سابق شدم وگفتم: 

 شه ها. پشمم، ینی این ننه فوالد زره بیخیال نمی -

 میالد زد زیر خنده و همون جور گفت: 

 قت عوض نشو. همین جوری بمون تو. وعاشقتم آوا. هیچ -

 لبخند دندون نمایی زدم و خواستم جوابش رو بدم که با قار و قور شکمم ساکت شدم. 

 کرد تا بلند بشم، گفت: میالد دوباره خندید و همون جور که کمکم می

فکر کنم خیلی گشنت باشه. مامانت ته چین مرغ درست کرده بود، گفت تو خیلی دوست  -

 هم نخوردم، رفتم سراغ کارام تا بیام با تو بخورم.  داری. من

 خاطر درد پام، گفتم: اخم کردم و با نفس نفس به

 . رفتیمی و خوردیمی …. ای کاش ناهارنخوردی …هم صبحونه …تو -

دستش رو انداخت زیر کمرم و دست دیگش رو انداخت زیر زانوهام و بلندم کرد که دستم رو 

در راه  سمتچند ثانیه نفسش حبس شد و بعدش با یه نفس عمیق به دور گردنش حلقه کردم.

 افتاد. قبل اینکه در رو باز کنه گفتم: 

 یام. فقط دستم رو بگیر. میالد بذارم زمین خودم می -

 یکم کشیدتم باالتر و گفت: 

وقتی خواب بودی هم خودم گذاشتمت توی تخت. دیروز جراحی داشته پات و اگر بهش  -

ری ممکنه بخیه هات هم باز بشه، به خصوص که پات رو گچ گرفتن و اصالً خوب فشار بیا

 نیست. 

 پای سالمم رو آوردم باال و گفتم: 

 گیری دیگه. سنگین شدمتونم راه برم. تو هم زیر بغلم رو مینگاه کن، یه پای سالم دارم می -
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 . گیرهمی درد کمرت …با این گچه

 بعد هم باخنده ادامه دادم: 

 من چالغ شدم. شوهرمم چالغ بشه دیگه چه شود. بذارم زمین عزیزم.  -

لبخندی زدو با اکراه و خیلی آروم گذاشتم زمین. پام که رسید به زمین بالفاصله هم تیر کشید 

 و هم سوخت. 

  بلنده؟ پاشنه کفشم من ندید بزغاله، یکنم، حاال ببین. پسرهآرش دهنت رو سرویس می

 د گفت: پوفی کردم که میال

 ها لجبازی کن. ببین درد داری دیگه. حاال مثل بچه -

نفس عمیقی کشیدم و قدم اول رو به کمک میالد برداشتم. از اتاق رفتیم بیرون و بعد از طی 

 ها، آروم گفتم: کردن پله

 شم. تازه ممکنه کال شَل بشم. اگر راه نرم خشک می -

توی آشپزخونه بود. بادیدنمون سریع اومد ای گفت و ساکت شد. مامان « خدانکنه»زیرلب 

 سمتمون و گفت: 

کردم براتون بیارم. میالد جان هم ناهار آوا چرا بلند شدی از جات؟ داشتم غذا گرم می -

 خوره. نخورد و گفت که با تو می

 لبخند زدم و گفتم: 

 خوریم. زحمت کشیدی مامان آره دیگه توی آشپزخونه می -

مامان گفت که مادر شوهرجان و پدرشوهرجان و خواهر شوهر عزیزم  بعد از خوردن ناهار،

 )تلفظ با حرص(، خونمون دعوتن. گویا میالد هم مرخصی بود و تا شب پیشم موند. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد / دو هفته بعد •°•°•°•°•°•°•°•

 …صدای شلیک توپ و نوای آشنای تحویلِ سال نو توی خونه پیچید

 ا، مادر و پدرِ من و آوا به همراه مارال و امیر نشسته بودیم دور میز. من و آو

 رو سال فامیلمون یها و بقیهگویا امسال اولین سالیه که همگی بدون مادر بزرگ و پدربزرگ
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 . کنیممی نو

 بعد از تبریک گفتن به همدیگه، پیشونی آوا رو بوسیدم. 

آوا رو گرفت و کمکش کرد بیاد سمتم. دستش  پدرجون، یعنی همون پدر آوا، بالبخند دست

 سمت اتاق آوا به آرومی هول داد و گفت: رو گذاشت توی دستم و کمرم رو به

 اولین سال تحویلتونه. برید توی اتاق عیدیاتون رو بدین به هم و حرف بزنین یکم.  -

 مامانِ من پیشونی آوا رو بوسید و بالبخند گفت: 

 خوانمی طرف دوهر یکِ درجه هایفامیل. شهمی شلوغ سرتون یکل عید دوم یاز هفته -

 . پاگشا مراسم برای کنن دعوتتون

 : گفت مامانم حرفای یمادر آوا هم در ادامه

 من و عطیه جون هم قرار شد با همدیگه توی سالن پاگشاتون کنیم.  -

 بابا باخنده روبه پدر آوا گفت: 

 دارن حسابی بندازنمون توی خرج.  آرمین خان! مثل اینکه خانوما قصد -

 همه خندیدن و بعد مشغول کار خودشون شدن. 

مادرها رفتن شام شب عید رو؛ اماده کنن، پدرهامون مشغول صحبت درباره شرکتشون شدن، 

 خورد و مارال هم سرش توی گوشیش بود. امیر طبق معمول داشت می

 امون. تر شده بود بعد اون دعوتر و آروممارال سربه زیر

کردم یکم توی خودش رفته. این دو هفته یا سمت اتاقش هدایت کردم. حس میآوا رو آروم به

. بعد از نشوندن آوا روی تخت، رو به روش پیشش اومدممی من یا خودمون یبردمش خونه

ی رو گرفت جلو دستش باذوق. سمتش گرفتم رو گردنبند یروی صندلی نشستم و جعبه

 گفت: دهنش و باهیجان 

 کنی؟ نکنه دوباره داری ازم خواستگاری می -

 خندیدم و با لودگی گفتم: 

 . پشیمونم حاال …همون یه بار رو هم اشتباه کردم -
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 ای رفت و با حرص گفت: چشم غره

غلط کردی. تا ابد بیخ ریشتم. مجبورم تحملت کنم، تو هم من رو مثل تاج سرت مواظبت  -

 کنی. شیر فهم شدی؟ می

 لحن حرف زدنش دلم ضعف رفت. لبش رو محکم بوسیدم و گفتم: از 

 کس اجازه نداره دست روی چیزی که مال منه بذاره! تاابد بیخ ریشمی؛ چون هیچ -

 بالبخند به چشمام خیره شد و لب زد: 

 خوامت آقای خودخواه. خیلی می -

 همون جور که گردنبند رو از جاش درمی آوردم گفتم: 

 خوامت پیشی خانوم. من بیشتر می -

تاد افبا دیدن گردنبند یهو از جاش بلند شد که انگار از درد ضعف رفت پاش؛ چون داشت می

 زمین. زیر بغلش رو گرفتم و باخنده گفتم: 

 چی شدی تو، چرا یهو بلند شدی دیوونه؟  -

 باخنده و صورتی که از درد جمع شده بود، به ساق دستم آویزون شد و گفت: 

 الد! اصالً یه لحظه پام رو یادم رفت. بدو بدو کادوم رو بنداز گردنم. وای می -

 تر و پررو تره. کردم که آوا افسرده شده: / این از من هم سرحالگویا من اشتباه می

 با ذوق دستی به گردنبندش کشید و گفت: 

 خیلی قشنگه، چه کارخوبی کردی اسم هردومون رو دادی حک کنن روش.  -

 ش کردم و کنار گوشش گفتم: از پشت بغل

 خوشحالم که خوشحال شدی پیشی کوچولو.  -

بدون اعتراض به این جور صدا کردنش خندید. دستاش رو به هم کشید و بالبخند مرموزی 

 گفت: 

 خب منم واست هدیه دارم. االن بگم کادوت چیه یا به وقتش بهت نشونش بدم؟  -

 باتعجب گفتم: 
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 کادو بخری برام؟  تو کی تونستی بری بیرون -

 همون جور مرموز خندید و گفت: 

 من که نگفتم چیزی خریدم، گفتم یه هدیه واست دارم.  -

 لپش رو کشیدم و نشستم روی تختش. باخنده گفتم: 

 خوای بهم کادو بدی وروجک؟ چی می -

 آروم نشست روی صندلی و با شیطنت گفت: 

 مزش میره. بزار به وقتش بهت میگم.  بینم حیفه بگم؛ چونکنم میاالن که فکر می -

 و زدم لبهاش روی کوتاهی یسمت خودم کشیدم، بوسهسمتش خم شدم و صندلی رو بهبه

 : گفتم آروم

 ها کار دستت میده پیشی کوچولو، حواست هست؟ این ناز و عشوه -

 با ناز خندید و گفت: 

 چه کاری؟ من واسه تو ناز نکنم واسه کی بکنم، هان؟  -

 کرد. ند شدم و کمکش کردم بلند شه. داشت دیوونم میبل

 . کنم آروم رو آوا هایعشوه و ناز ینامحسوس به شلوارم دست کشیدم تا نتیجه

پوفی کردم و توی چشمای گیج آوا خیره شدم و تویه حرکت لبهاش رو بالبهام شکار کردم که 

 با یکم مکث همراهیم کرد. 

 باز شد و صدای امیر توی اتاق اکو شد:  بعد از چند ثانیه یهو در اتاق

 . …آوا و میالد چه غلط -

 با دیدن ما حرف تو دهنش ماسید. 

 آورد، جدا شدم و با حرص گفتم: میلی از آوا که داشت به سینم فشار میبا بی

 . …بر خر مگس معرکه -

 امیر پرید وسط حرفم و باطلبکاری؛ ولی، بایه لحن طنز آمیز گفت: 

داری  کردی خفتش من، خواهر اتاق توی ما، یگس معرکه چی؟ هان؟ توی خونهبر خر م -
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 کشی تو؟ کنی. خجالت نمیگیری و کارای خاک برسری میازش لب می

 قبل اینکه آوا چیزی بگه با آرامش دست به سینه شدم و گفتم: 

 زنمه، شرعا و عرفا وقانونا و قلبا و عقال زنمه. حالله حالل.  -

 ند حرصی برگشت سمت امیر و گفت: آوا با لبخ

 فقط برو بیرون دو دقیقه تا بابا رو ننداختم به جونت.  -

 باخنده گفتم: 

 مثل اینکه بهت خوش گذشته ها.  -

از حرص جیغ کشید و خواست بره بیرون؛ ولی؛ چون از حرص پاش رو محکم گذاشت 

 م: بغلش رو گرفتم و به امیر گفت زمین، دوباره جیغش رفت هوا، البته این بار از درد. سریع زیر

 زنم رو ترکوندی امیر. برو تا مامانا نیومدن خفمون کنن.  -

 آوا زد توی سینم وگفت: 

 بچه نزدی زیر بغلت که این جوری فشارم میدی.  -

 خندیدم کمکش کردم بشینه روی تخت. عجیب عاشق این دختر چموش شده بودم من. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

خواستم به عنوان هدیه، بهش نشون بدم که با مارال اکی شدم؛ ولی، خب حقیقت اینه که می

 رها و امیر رو فرستادم تا از طرف من براش ساعت بخرن. 

هم از این قرار بود که بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم، همون شب  مارال و من یقضیه

ون. وقتی توی اتاقم تنها شدم، مارال یهو اومد توی اتاقم که اول جا خونواده میالد اومدن خونم

خوردم و گارد گرفتم؛ ولی، وقتی دیدم آروم و با متانت شروع کرد به حرف زدن، خیلی بیشتر 

 جاخوردم. یه کاغذ گرفت سمتم و گفت: 

ام یشه یه تک بزن به گوشیم. امشب توی تلگرام برات پاین شماره موبایلمه. اگر می -

 فرستم. اشکالی نداره؟ می

 من هم لبخند زورکی زدم و گفتم: 
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 نه عزیزم چه اشکالی؟ االن ینی آتش بس؟  -

 از کرد و گفت: در سمتمبه رو دستش و کرد ملیحی یخنده

 های قبل رو فراموش کنی. امیدوارم کدورت -

 کال دیگه پشمام ریخت از این همه تغییر یهوییش. 

 افتاده پا پیش هایقضیه این داره الکی کنهمی حس اینکه یم پیام داد دربارهاون شب وقتی به

 . زد حرف چیزا این و میده کش رو

خواد به میالد بگه تا خوشحالش کنه؛ ولی راضیش کردم بزاره خودم بگم. خداروشکر گفت می

 همه چیز امن و؛ امان بود تا امروز. 

خندم تا اونا هم مثل من پشماشون بریزه ومطمئن بودم خواستم جلوی جمع با مارال بگم و بمی

 شه. که میالد خیلی خیلی خوشحال می

باالخره به کمک میالد رفتیم بیرون. بادیدن مارال روی مبل دونفره، لبخند شیطانی زدم و 

 خطاب به میالد گفتم: 

 خوام بغل مارال بشینم. کمکم کن برم اون سمت می -

 اخم مالیمی کرد وگفت: 

 . …زنه کهشه یه وقت، یا اون حرفی میدعواتون می -

 وسط حرفش پریدم و بالبخندی مطمئنی گفتم: 

 نگران نباش عزیزم. رگ خواب مارال دستم اومده.  -

شده  های ریزبا تعجب دستم رو گرفت و کمکم کرد برم سمت مبل. مارال بادیدنم یکم باچشم

 د و برای نشستنم جا باز کرد. نگاهم کرد و وقتی بهش چشمک زدم، لبخندی ز

یه نیم نگاه به میالد که از تعجب نگاهش بین من و مارال در گردش بود کردم. بعد از نشستن 

 به مارال گفتم: 

 کنه تا بفهمه من و تو چرا این جوری شدیم. داداشت االن دق می -

 باصدای بابا جون )پدر میالد( سرم رو برگردوندم: 
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دیم راستش. مارال چی شده دخترم؟ این یکی دو هفته کال خیلی ساکت واال ماهم تعجب کر -

 کنی. و خانوم شدیا. االن هم که با آوا خیلی خوب رفتار می

 مارال لبخندی زد و گفت: 

مونه و با هم اکی شدیم. شاید یکی ترغیبم کرده تا عوض شم. فعالً که آوا مثل خواهرم می -

 مگه نه؟ 

 و گفتم:  خندیدم و دستش رو گرفتم

 کنید. درسته. خب دیگه خیلی تعجب نکنید. دیگه بچه که نیستیم این جوری نگاهمون می -

 همه خندیدن و برگشتن سرکارشون. میالد نشست رو مبل روبه روی ما و گفت: 

 ای بود که توی سال نو از شما دوتا وروجک گرفتم. این بهترین هدیه -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 وت همین بود؛ ولی، خب یه چیز دیگم هست که بعدا بهت میدم. اتفاقا کاد -

 یی گفت و مشغول پوست گرفتن سیب شد. « پناه بر خدا»میالد 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا / یک ماه بعد •°•°•°•°•°•°•°•

 …ها، خنده و شادی هاخیلی زود گذشت. مهمونی رفتن

 همه چیز زود گذشت. 

 دم و خداروشکر همه چیز عادیه. گچ پام رو پریشب باز کر

 های زیادی رو تجربه کردیم. رابطم با مارال همچنان خوبه و میالد و من عاشقانه

م سر اومد پیشم تاحوصلم هخاطر پام بیشتر خونه نشین بودم؛ ولی، میالد بیشتر میهرچند به

د یک ماه نره. چند شب پیش به اصرار میالد، قرار شد زودتر عروسی بگیریم، ینی حدو

  …دیگه

گفت این جوری بیشتر پیش خودمی و دیگه آرش و سامیار هم حساب کار دستشون می

 . بود جدیدتر مشکالت شروع تازه این؛ ولی …یادمی

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه راوی •°•°•°•°•°•°•°•
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اومدن بیرون، ماشین رو با دیدن میالد و آوا که دست توی دست هم داشتن از شرکت می

 …روشن کرد. با رسیدنشون به وسط خیابون نفس عمیقی کشید و گاز داد

دقیقا از یه وجبیه هردوشون رد شد. از آینه دید که میالد آوا رو هل داد عقب و خودشم پرت 

 شد روش. بهشون نخورد؛ ولی، صدای داد و فحشای میالد رو شنید. 

سمت ر پوزخندی زد و ماشین رو بهکرد تمرین عذا دار کردن آوا! با این فکداشت تمرین می

 خارج از شهر هدایت کرد. 

د، خورپالک ماشین رو کنده بود، برای همین ممکن بود براش دردسر بشه. تلفنش زنگ می

شد. به این فکر کرد که به سامیار چی بگه؟ اسم سامیار روی گوشیش خاموش و روشن می

به  آورد وو یه جورایی رئیس بازی در می کردسامیاری که دیگه نقش برادر رو واسش ایفا نمی

ها و کنه تا به پروندهتازگی با دختری جیک تو جیک شده بود که به قول خودش کمکش می

 پولی که حقشه برسه. 

 ای کشید و با یکم مکث جواب داد: نفس عمیق دیگه

 یام سامیار. نزدیکه خونه باغم. دارم می -

 تر کرد: صدای داد سامیار اعصابش رو خراب

 شه؟ زود برگرد. دونی اگر گیرت بندازن چی میاحمق کجا پا شدی رفتی؟ می -

 ای نثارش کرد. « خفه شو»بدون گفتن حرفی قطع کرد و زیر لب 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 با خنده به رها که پشت تلفن بود گفتم: 

داداشم رو باید ببری امشب. توی اتاق هم نبینم خره امشب لباس خوشگالت رو بپوشیا، دل  -

 کارای بدبد بکنین یه وقت. 

 خندید و گفت: 

 ای تو، حاال بگو ببینم امیر در چه حاله االن؟ دیوونه -

 ایم رو گذاشتم روی صندلی و گفتم: شال آبی فیروزه
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 امروز از شرکتشون مرخصی گرفته و داره از استرس خفه میشه.  -

تموم شدن حرفم، در اتاق یهو باز شد و امیر، کالفه و کت شلوار به دست اومد تو.  هم زمان با

 کشه منو. با دیدنش تلفن رو شوت کردم روی تخت اگر بفهمه رها پشت خطه می

شب قرار بود بریم خواستگاریِ رها. باالخره امیر به مامان و بابا اعتراف کرده بود که رها رو 

 دوست داره. 

 ت شلوار توی بغلم، از فکر در اومدم. با تعجب گفتم: با افتادن ک

 این چیه دیگه؟ چرامی دیش به من؟  -

 باحرص گفت: 

 شم خیر سرت خواهرمی! بیا کمکم کن. دونم چی بپوشم آوا، دارم خل میمن نمی -

 لبخندی زدم و گفتم: 

بکش ریلکس دیوونه ساعت تازه چهار بعد از ظهره. تا هفت کلی وقت داری. یکم دراز  -

کنم. موهات رو خودت شی، بعدش برو حموم. تا وقتی تو حمومی من برات لباس انتخاب می

 خریم اینقدر استرس نداشته باش. درست کن دیگه. گل و شیرینی هم که تو راه می

 دستی توی موهاش کشید و گفت: 

 کنم. االن حال میالد رو درک می -

 خندیدم و گفتم: 

 کنم. برو بیرون حاال. درک می من هم حال رها رو -

سری تکون داد و بعد از گرفتن کت شلوارش، رفت. پریدم روی گوشی و برش داشتم. صدای 

 فت: گ ثانیه چند از بعد و شنیدم رو رها یخنده

 . گرفته استرس قدر چه …الهی بمیرم براش -

 من هم خندیدم و گفتم: 

 خواد بیاد دنبالم بریم آرایشگاه. دارم. میالد میداداشم رو اذیت نکنیا! حاال هم گمشو کار  -

بعد از یکم مسخره بازی رضایت داد قطع کنیم. سریع حاضر شدم و بعد از اومدن میالد، 
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 سمت آرایشگاه راه افتادیم. به

 تنها ذاشتنمی میالد بگیرن، زیرمون بود نزدیک و بود افتاده پیش یبعد از اون اتفاقی که هفته

 . برم جایی

 کرد. کس نگفتیم و این بیشتر نگرانم میبه هیچ

 سعی کردم فکرم رو روی امروز متمرکز کنم و افکار منفی رو دور کنم. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 به صورتم توی آینه نگاه کردم. ابروهام رو مرتب کرده بود و صورتم رو هم وَکس کرده بودم. 

میالد دقیقا پنج دقیقه دیگه بود. پول رو ساعت پنج و بیست و پنج دقیقه بود و قرارمون با 

 حساب کردم و همزمان با پوشیدن شالم، میالد زنگ زد: 

 خانوم گل! من پایین منتطرتم، زود بیا که برسی حاضر بشی.  -

 خندیدم و گفتم: 

 یام پایین. اومدم عزیزم، االن می -

ست تکون دادم و سریع سریع خدافظی کردم و رفتم بیرون. میالد بادیدنم بوق زد، براش د

 سوار شدم. 

شه، ب حاضر تا خودش یتا خونه کلی گفتیم و خندیدیم. همین که رسیدیم، میالد رفت خونه

 من هم رفتم توی اتاق امیر تا براش لباس انتخاب کنم. 

یه کت سفیدِ یقه مشکی که حالت اسپرت؛ ولی شیک و مجلسی بود گذاشتم روی تختش. 

شد هم رو که همیشه توی پاهای ورزشکاریش خوش فرم می شلوار جینِ سفید رنگش

 گذاشتم. یه پیرهن مشکی اسپرت هم گذاشتم. 

 شه. رها عاشق تیپ اسپرته واسه همین این تیپ به نظرم خیلی خوب می

یهو امیر در حموم رو باز کرد و اومد بیرون. حوله رو دور کمرش بسته بود. باتعجب ایستاد و 

 گفت: 

 کنی؟ ی کار میتو اینجا چ -

 رفتم سمت در گفتم: صورتم رو برگردوندم و همون جور که می
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 سالم، زودتر حاضر شو. لباسایی که انتخاب کردم رو بپوشیا.  -

 ها انداخت و گفت: یه نگاه کلی به لباس

 خیلی اسپرت نیستن آوا؟ خواستگاریه ها!  -

 چشمکی زدم و گفتم: 

 بری کن. اینا فیت تنتن. بپوش و امشب دل -

 از اتاق رفتم بیرون؛ ولی، صدای خندش رو شنیدم چه خوشش هم اومد بچه پررو. 

 سریع رفتم حموم و گربه شور کردم خود رو! 

بعد از خشک کردن موهام، لباسام رو پوشیدم و آرایش ملیحی کردم. کفش و کیفم رو برداشتم 

الد زنگ زدم که بعد از دو بوق و رفتم بیرون. روی مبل نشستم و کفشام رو پام کردم. به می

 جواب داد: 

 جانم آوا؟  -

 رسی؟ من حاضرم. سالم عزیزم، چقدر دیگه می -

 صدای بوق ماشین اومد و با یکم مکث گفت: 

 یای پایین یا من بیام باال؟ من تا پنج دقیقه دیگه دم درِ خونتونم. می -

 گوشی رو بین شونه و گردنم نگه داشتم و گفتم: 

 ونم هرجور راحتی، فقط رسیدی تک بزن. دنمی -

ای گفت و بعد از خدافظی قطع کرد. امیر در حالی که با کروات سفید رنگش کلنجار باشه

 رفت اومد از اتاقش بیرون و باحرص گفت: می

 شه. دونم چرا درست نمیآوا این رو ببند، دیوونم کرد نمی -

 کروات رو از دور گردنش باز کردم و گفتم: 

لرزه، آبرو ریزی نکن دیگه. بعد هم کروات رو نبند. این جوری تیپت اکی چون دستات می -

 تره. 

 نگاهی به لباس کرد و با شَک گفت: 
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 مطمئنی آوا؟ تیپم خوبه؟  -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 عالیه داداش جان. فقط جوراب سفید پات نکنیا، جلفه. مشکی ساده، اکی؟  -

 با کالفگی رفت توی اتاقش. سرش رو تکون داد و 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 میالد آروم به امیر اشاره کرد و نامحسوس گفت: 

آوا این امیر موقع خواستگاریِ تو خیلی بلبل زبون بود، االن این جوری موش شده؟ دلم  -

 واسش کباب شد اصالً! 

 ریز خندیدم و مثل خودش آروم و نامحسوس گفتم: 

 کیلو وزن کم کرد.  فکر کنم همین امشب چند -

 باصدای بابای رها ساکت شدیم: 

شناسن. ما هم که با هم آشناییم آقای تهرانی. به نظرم ها که گویا همدیگه رو میخب بچه -

ها برن حرفی دارن بزنن که بعدش درباره چیزهای دیگه صحبت اگر مشکلی نداشته باشین بچه

 کنیم. 

یپ شده بود. چشمکی زدم که بالبخند کنترل رها توی اون لباس آبی و سفید کلی خوشت

 سمت اتاقش هدایت کرد. ای امیر رو بهشده

خوان عروسی بگیرن و نیم ساعت بعد اومدن وگفتن که با توافق خودشون به جای نامزدی می

 کنن. با حرفی که رها زد از ذوق نزدیک بود جیغ بزنم: فقط تا اون موقع عقد می

خوان تا ماه است باهم دوستیم وخب گویا آوا و آقا میالد هم میراستش من و آوا سال ه -

 دیگه عروسی بگیرن. به نظرم جشنا رو ادغام کنیم. 

همه استقبال کردن و قرار شد تاریخی توی اواخر اردیبهشت انتخاب کنن. امیر خیلی خوشحال 

 بود، از خوشحالیش من هم خوشحال بودم. 

 …کنهبا خوشحالی ما بعضی وقتا لج می دونید، زندگیاما همون جور که می

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•
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 . خودم یخونه بیارمش تا شدن راضی خودش هم آوا، یباالخره امروز هم خانواده

کنن و من و آوا هم این طبقه رو؛ اماده ای که طبقه باال خریدن، زندگی میجانان و مازیار خونه

 برای امیر و رها هم خیلی خوشحالم، یعنی همه خوشحالن. کنیم. می

 به صورت غرقِ خواب آوا خیره شدم. موهاش رو زدم کنار و پیشونیش رو بوسیدم. 

 از روز خواستگاری رها، تا االن که شده ده روز، مدام دنبال کارهای خونه و لباس بودیم. 

روع کردیم به خریدن وسایل به کمک آوا وسایل قدیمی رو جمع کردیم برای فروش و ش

 جدید. 

گفت دوست دارم تمام این خونه خودمون دیوارها رو رنگ کردیم، البته به اصرار زیاد آوا. می

 کردم. به دست خودم رنگ بشه و من هم همراهیش می

 اومده. از امیرعلی شنیدم که امیر حافظ به شدت درگیره با خودش و گویا از آوا خوشش می

بوده که هیچی به روی من یا آوا نیاورده. من هم وقتی توی دانشگاه دیدمش  اون قدر مرد

 چیزی بهش نگفتم. 

با تکونی که آوا خورد، از فکر در اومدم. چشماش رو باز کرد و لبخندی زد وبا صدای 

 ای گفت: خسته

 خوابی؟ چرا نمی -

 نوک بینیش رو بوسیدم و گفتم: 

 م. خواد صدسال فقط نگات کندلم می -

 با یکم مکث، مثل من نیم خیز شد، دستش رو زد زیرِ سرش و با یکم شیطنت گفت: 

 فقط نگام کنی؟  -

 خندیدم و مثل خودش با شیطنت گفتم: 

 دوست داری به جز نگاه کردن چی کار کنم؟  -

با یه حرکت سریع اومد روی شکمم، طوری که پاهاش دو طرف شکمم بود و دستاش هم دو 

 طرف سرم. 
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ند شیطونی زد و دستای منِ بهت زده رو گرفت و با دستاش باالی سرم نگه داشت و لبخ

 ای گفت: کشید، زبون رو دور لبش کشید و با لحن بامزههمون جور که نفسای عمیق می

 مثال یکم بین نگاه کردنات شیطونی کنیم، هوم؟  -

 نفس عمیقی کشیدم و یکم جدی و یکم با لحن شوخ گفتم: 

 ها و ناز کردنا عواقبی داره، در جریانی دیگه خانوم شیطونه؟! هاین عشو -

ریزو با عشوه خندید، سرش رو کج کرد که موهاش از شونش ریخت پایین و توی صورتم 

 پخش شد. 

کرد، یعنی قصدش همین بود که موفق هم شد. پوفی کردم و با یه حرکت داشت دیوونم می

بود و من روش، البته سنگینیم روی پاهام بود نه  جامون رو عوض کردم. حاال اون زیرِ من

 روی اون. 

دستاش رو باالی سرش نگه داشتم و سرم رو آوردم پایین. نفسم رو توی گردنش فوت کردم 

 که با خنده؛ ولی، خمار گفت: 

 دیوونت کردم، نه؟  -

 : زدم لب گوشش کنار و زدم گوشش یای روی اللهبوسه

 . دیوونه …یی ریختی روی پام دیوونت شدممن از همون روزی که چا -

 : گفت و کرد بسته و باز باناز رو چشماش و کرد ایمستانه یخنده

امشب وضعیت  نزنه؛ چون سرت به خوشگل فکرای بگم باید نکردی، چپم یتا یه لقمه -

 قرمزه آقاهه. 

شلوارش کردم و  و باز هم زد زیر خنده. یکم طول کشید تا منظورش رو بفهمم. یه نگاه به

 سریع از روش بلند شدم. باتعجب نگام کرد که با نگرانی گفتم: 

 …افتاد روی دلت چی؟ اگهدیوونه برای چی نگفتی؟ اگر یهو سنگینیم می -

 رفت پایین باخنده گفت: وسط حرفم پرید و در حالی که از تخت می

 االن فهمیدم گول زدنت خیلی راحته میالد جون.  -
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 و کشید و باخنده و قهقهه فرار کرد. میالد جون ر

 پس ینی سرکارم گذاشته بود. پریدم و بعد از یکم بدو بدو گرفتمش. 

ید که ای کشسعی کرد فرار کنه؛ ولی، دستش رو کشیدم و توی بغلم حبسش کردم. جیغ دیگه

 یهو صدای داد همسایه پایینی اومد. 

دیدن. آقای معتمدی، همسایه پایینی یکم جلوی دهن آوا رو گرفتم و ریز ریز شروع کردیم خن

 سمت اتاق رفتیم. گذاشتمش روی تخت و گفتم: غر زد و رفت. آوا رو بغل کردم و به

 شیطونی کنیم یا بخوابیم عزیزِ دلم؟  -

 : گفت و زد سینم یای روی قفسهلختم نزدیک کرد، بوسه یسرش رو به سینه

 از سرم پروندی. میالد میشه موهام رو ناز کنی؟ خواب  -

 آروم خندیدم و گفتم: 

 پیشی خانومِ خودمی.  -

 خدایا …خواست بخوابهموهاش رو ناز کردم تا خوابش ببره، من رو دیوونه کرده بود و می

 ! آخه؟ زنه هم این

کرد و برام وقتی خوابید، بلند شدم و یه لیوان آب خوردم. بودن با آوا بدجوری دیوونم می

 کنیم. ه زودی عروسی میخوشایند بود که ب

 کنارش خوابیدم و خیلی هم زود خوابم رفت. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 دنده رو عوض کردم و گفتم: 

 خوای بری؟ امروز جایی نمی -

 یکم فکر کرد و یهو بشکن زد و گفت: 

 خوان برن دنبال خونه. رها گفت من هم باهاشون برم. یادم اومد، رها و امیر می -

 ا یکم مکث گفتم: هومی کردم و ب

تنها جایی نرو آوا، باشه؟ من یکم نگرانم، تا این قضیه رو برای پلیس نگفتیم مواظب خودت  -

 باش. 
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 نیم نگاهی بهش کردم و ادامه دادم: 

 کدوممون مشکلی پیش بیاد. خواد برای هیچدلم نمی -

 دستش رو گذاشت روی دستم که درگیر دنده بود. آروم گفت: 

یشتر استرس دارم میالد. روزی که آرش جلوی دفتر من رو گرفته بود گفت که من از تو ب -

ترسم بالیی سرت بیاد، تو بیشتر مواظب باش. من مطمئنم اون منتظر باشم تا عذادارم کنه. می

 زنه، دوستم داره هنوز. به من آسیب نمی

 از حرص لبم رو جوییدم، دستش رو ناز کردم و هیچی نگفتم. 

سمت خونه راه افتادم. مارال صبح زود پیام داده اش کردم و خودم بهشون پیادهجلوی در خون

 کس نباشه. خواد خصوصی باهام صحبت کنه و الزمه بریم جایی که هیچبود که می

 مشکوک بود یکم؛ ولی، خب به روش نیاوردم. 

ست پسرش مارال و آوا خیلی باهم خوب شدن، در حدی که آوا گفت مارال درباره مانی، دو

که عاشقش بودو باهاش به هم زد، کلی صحبت کرده و گفته از اینکه اینقدر خود خواه بوده که 

 کنه جبران کنه. های ما رو ندیده پشیمونه و داره سعی میخوبی

 نزدیک خونه که رسیدم به مارال زنگ زدم که سریع جواب داد: 

 میالد رسیدی؟  -

 جلوی درخونه پارک کردم و گفتم: 

 آره عزیزم همین االن رسیدم بیا پایین.  -

 کردم خیلی استرس داره! بدون حرف قطع کرد، حس می

ای اومد دم در. سریع با تعجب گوشی رو گذاشتم روی داشبورد و منتظر نشستم. دو دقیقه

 سوار شد و خیلی آروم سالم کرد. لبخندی زدم و گفتم: 

 سالم خانوم. چی شده اینقدر با عجله؟  -

 اطرافش رو نگاه کرد و تندتند و بابغض گفت:  یکم

خوام باهات حرف کس نباشه، میمیالد تورو خدا استارت بزن سریع برو یه جایی که هیچ -
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 بزنم. 

 هاش رو گرفتم و گفتم: باتعجب شونه

 مارال نفس بکش و بگو چی شده؟  -

ت لباساش س هیچی نگفت، نگاه به صورت و تیپش کردم برعکس همیشه آرایش نداشت و

 نبود و به هم ریخته بود. 

زیرچشماش هم گود و کبود شده بود. یه سوییشرت بلند مشکی تنش بود و یه شلوار ورزشی 

 دمپا و یه کتونی ساده پاش کرده بود. 

 جای صورتش و گردنش روی و …یه شال مشکی و چروک انداخته بود روی سرش

 ! بود کوچیکی هایکبودی

 و زد زیر گریه. باتعجب و چشمای گرد بغلش کردم و گفتم: یهو دستم رو چنگ زد 

 ترسونیم. تو رو خدا حرف بزن. مارال داری می -

 با هق هق و بریده بریده گفت: 

 . یمبر …اینجا از …کن. تو رو خدا از کمکم …میالد کمک،. کرد بدبختم …بدبخت …بد -

ش کردم و اشکاش رو پاک کردم؛ و باز هم زار زد. با نگرانی و یکم عصبانیت از خودم جدا

 شدن. با حرص گفتم: های جدید جایگزین میولی، تمومی نداشت و اشک

 شی. مارال حرف بزن، داری خفه می -

ساکت شد و شروع کرد هق هق کردن. و آروم حرفی رو زد که درعرض چندثانیه نفسم رو 

 برید: 

 . کرد تجاوز …تجا …بهم …یار …سام -

 . کردم تکرار رو نحس یسر خورد، زیر لب این کلمه دستم از روی شونش

های مارال، استارت زدم و راه مغزم قفل شده بود. نفس عمیقی کشیدم و بدون توجه به گریه

 افتادم. 

کشتم یا سامیار رو؟ اصالً سامیار رو از مسیر خارج از شهر رو در پیش گرفتم. باید مارال رو می
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 شناسه؟ کجا می

 کرد. ش کردم، توی خودش جمع شده بود و فقط هق هق مینیم نگاهی به

صورتش رنگ پریده بود. با دست آزادم دستش رو گرفتم و نبضش رو چک کردم، فشارش 

 افتاده بود. 

، با حرفکالفه ماشین رو کنار جاده پارک کردم و از توی داشبورد یه شکالت دادم دستش. بی

 هق هق خورد و چشماش رو بست. 

کان مورد نظرم رسیدیم، بدون حرف پیاده شدم. رفتم سمت پرتگاه و عصبی به وقتی به م

 موهام چنگ زدم و چند تا فریاد از ته دلم کشیدم تا خالی شم. 

بود، دستاش رو توی هم گره زد  شده خون یبا صدای مارال برگشتم سمتش. چشماش کاسه

 تم و گفت: و سوییشرتش رو بیشتر به خودش پیچید و لنگ لنگون اومد سم

 …میالد -

 وسط حرفش پریدم و داد زدم: 

  …بهت …شناسی تو؟ تو با اون چی کار داشتی که بهتاون کثافت رو از کجا می -

 : کشیدم عربده صورتش توی و گرفتم رو لباسش یاز حرص یقه

 اصالً چرا باید باهاش تنها بشی که بخواد بهت تجاوز کنه، چرا لعنتی؟  -

 زد. با ترس و با دستای لرزون به لباسم چنگ زد و جیغ زد: یاون هم ضجه م

 …خاطر من کوتاه بیاد و بیخیال آوا بشه، به خداخواد بهدوستش داشتم، گفت می -

 …خوادمی …دونستم …نمی. میالد دونستمنمی

 کرد. گلوش رو گرفت و نفس بریده هق زد، داشت خر خر می

 هی شد، بهتر که یکم. دادم ماساژ رو سینش یقفسهسریع خوابوندمش کف زمین و  …لعنتی

حال شده بود؛ ولی، آروم هق بطری آب از صندوق عقب در آوردم و یکم بهش آب دادم. بی

 کرد. زیرِ لب گفت: هق می

. کنهمی درد …روحم تنم، تمام …دیشب تا صبح فکر کردم که چی کار کنم. حالم بده -
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استم بدون اینکه به کسی بگم خودم رو بکشم؛ ولی، خومی …بمیرم خوادمی دلم میالد

  …مامان بفهمن، من یا بابا اگر …نتونستم

 نتونست ادامه بده و دوباره زد زیر گریه. وقت باز خواست کردن مارال نبود. 

 مارال چوب سادگیش رو خورد. روی موهای خاکیش رو بوسیدم و گفتم: 

 هرچیزی رو بهم نگفتی بگو. همه چی رو. کنم دیگه پشتتم مارال. فقط التماست می -

 ای زد و دستش رو دور ساقم دستم پیچید و گفت: هق دیگه

 …خواستمی …خوامی …سامیار …سام -

 سمت ماشین بردمش و درهمون حال وسط حرفش پریدم: بغلش کردم و به

 ؟ دونهزنیم. فقط اینو بهم بگو کی دیگه میاالن نگو، هروقت آروم شدی حرف می -

 سرش رو تکون داد و آروم گفت: 

 …کسهیچ -

 بعد از اینکه راه افتادم، آروم گفت: 

 . باشم بابا و مامان جلوی خوامتو؟ نمی یشه بیام خونهمی -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 گم آوا بیاد پیشت. تنها نباشی بهتره. برمت و میباشه می -

 بغض گفت: سرش رو تکیه داد به صندلی و آروم و با

 ای نفهمه من کجام میالد. کس دیگهآره آوا بیاد؛ ولی، هیچ -

 ای گفتم و ساکت شدیم. ضبط رو روشن کردم و مسیر خونه رو درپیش گرفتم. باشه

 ای کاش این قضیه ختم به خیر بشه. تمام لحظه به این فکر کردم که

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

ام کوله پشتیم رو برداشتم و یه دست لباس، مسواک و وسایل آرایشی و موردِ نیاز دیگهباعجله 

 رو ریختم توش. 

با  هام و کوله پشتیم رفتم بیرون. مامان با دیدنمسریع لباسام رو تنم کردم و با برداشتن کتونی
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 تعجب گفت: 

  خوای بری؟خیره مادر، کجا با این عجله؟ تازه اومدی زود هم می -

 کردم گفتم: نفس عمیقی کشیدم و همون جور که کفشام رو پام می

رم اونجا. بابا رو خودت یه مشکلی برای میالد پیش اومده با اجازتون امشب دوباره می -

 راضی کن دیگه. 

 لبخندی زد و گفت: 

 بابات که حرفی نداره آوا؛ ولی، خیلی صالح نیست تنها باشین.  -

 خیلی حالش مارال بود گفته فقط …کس نگم مارال خونشونهه به هیچجورمیالد گفته بود هیچ

 . نیاد سرش بالیی وقت یه تا پیشش برم من و خرابه

 : گفتم و بوسیدم رو مامان یلبخند تصنعی زدم و گونه

فدات بشم من. خودت با بابا حرف بزن. امیر و رها هم من رو رسوندن خودشون رفتن  -

 ین. رستوران. نگران ما نباش

 با تک زنگ میالد، بعد از خدافظی زدم بیرون. با دیدن ماشین مشکی رنگ میالد رفتم سمتش. 

  …هام رو گرفت و برگردوند سمت خودشهمین که نشستم، یهو شونه

  بزنم، حرفی بذاره اینکه از قبل ،؛ ولیکردم نگاه عصبیش یبا تعجب به چهره

 اشت روی لبهام. سرم رو محکم با دستاش گرفت و لباش رو گذ

 خواست حرصش رو خالی کنه. بوسید، جوری که انگار میمحکم می

 تونستم همراهیش کنم. هاش به قدری زیاد بود که حتی نمیشدت بوسه

 های ماشینش دودی بود. بعد از چند ثانیه فاصله گرفت. فقط خدا رو شکر شیشه

د. نفس عمیقی کشید و پیشونیش شه حتی از نگاه پریشونش حدس زکالفه بود و این رو می

 رو چسبوند به پیشونیم. 

 دستم رو گذاشتم پشت گردنش و آروم گفتم: 

 میالد چی شده؟ چرا اینقدر کالفه وعصبی هستی؟  -
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 آروم ازم جدا شد و زیر لب گفت: 

گم، احتیاج داشتم یکم آرامش بگیرم و االن که بذار از جلوی در خونتون بریم. برات می -

 آرومم.  اینجایی

لبخندی زدم و دستش که روی دنده بود رو گرفتم. دستم رو گذاشت روی دنده و دست 

 خودش رو گذاشت روش. 

 یک ربع توی سکوت گذشت، یهو بدون مقدمه گفت: 

 سامیار به مارال تجاوز کرده.  -

 بلندی کشیدم و برگشتم سمتش و گفتم: « هین»بهت زده با 

 چی میالد؟ چی؟ به مارال؟ سامیار؟ ینی  -

 ای کرد و بدون توجه به حرفام گفت: تک سرفه

حال مارال خیلی بده. باهاش حرف بزن و همه چی رو ازش بپرس باشه؟ صداش هم اگر  -

 تونستی یواشکی ضبط کن. شاید خودم هم بیام. 

 با حرص گفتم: 

 شناسن؟ میالد ینی چی؟ مارال و سامیار از کجا همدیگه رو می -

 خیابون که کلی فحش خوردیم. برگشت سمتم و داد زد: یهو زد کنار 

دونم اون آرش و سامیار بیشرف چه بالیی سر دونم چی شده و چه خبره، نمیدونم، نمینمی -

 دونم پس نپرس. خواهرم آوردن، نمی

 اینقدر عصبی بود که باترس دست رو گذاشتم روی شونش و کشیدمش سمت خودم. 

 باصدای گرفته، بدون اینکه حواسش به حرفاش باشه، گفت: بدون حرف اومد توی بغلم. 

خاطر تو؟ مارال ها رو بهش ندادم یا بهخاطر اینکه پروندهعفت کرده بهخواهرم رو بی -

 …خاطر توخاطرش تو رو بیخیال شه. مارال بهگفت سامیار قول داده بوده بهمی

من؟ بغضم رو قورت دادم. االن  انداخت تقصیرِساکت شد. از حرفاش ناراحت شدم. داشت می

 وقتش نبود. کمرش رو ماساژ دادم و زیر گوشش گفتم: 
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دونم شه. تو فقط آروم باش. میزنم نگران نباش. همه چی درست میمن با مارال حرف می -

خوام عجوالنه کاری انجام ندی، مثل االن که از روی سخته و چیز کمی نیست؛ ولی، فقط می

 ه دلِ من رو شکستی. ناراحتی، ناخواست

 ازم فاصله گرفت و صورتم رو با دستاش قاب گرفت. با ناراحتی مشهود توی صداش گفت: 

شم. بارش قصدم ناراحت کردنت نبود آواجان. به جون مامانم، به جون تو دارم دیوونه می -

 . آوا کن درکم. کنهمی خم رو کمرم داره و من یافتاده روی شونه

 نش و با لبخند مطمئنی گفتم: آروم زدم روی شو

کنم، هم پشتتم. تو دیگه تنها نیستی که بخوای تنهایی هم با مشکالتت رو به هم درکت می -

رو بشی. من هستم، پس به جای غرغر کردن استارت بزن و بگو یاعلی تا خدا کمکمون کنه. 

 باشه؟ 

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

 تونم فدات شم؟ می -

 نده و باالخره راه افتادیم و بعد از بیست دقیقه رسیدیم خونه. با هم زدیم زیر خ

 همین که رفتیم توی خونه تازه به عمق فاجعه پی بردم. 

 حرکت روی زمینِ بدون فرش افتاده بود. مارال روی شکمش، بی

 میالد با استرس رفت سمتش و تند تند صداش زد. 

 . زدم آروم یربهرفتم جلو و دستم رو گذاشتم روی صورتش و چندتا ض

 ای که کرد فهمیدم فقط بیهوشه وممکنه فشارش افتاده باشه. با ناله

 میالد بلندش کرد و بردش توی اتاق و روی تخت خوابوندش. 

سریع یه آب قند درست کردم و بردم توی اتاق. به صورت رنگ پریدش نگاه کردم، خیلی 

 عرق کرده بود! 

 تخت و خطاب به میالد گفتم: آب قند رو گذاشتم روی میز کنار 

 مگه نباید بری شرکت؟  -
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 اومد بهم بتوپه که زودتر گفتم: 

هیچی نگو، من رو آوردی اینجا که حواسم به مارال باشه، فقط فشارش افتاده. تو برو من  -

 زنم، باشه؟ افته بهت زنگ میپیشش هستم، اتفاقی هم بی

 مت مارال برگردوند و آروم گفت: سچند ثانیه نگاهم کرد و بامکث نگاهش رو به

 ترسم نتونم کمکش کنم. یاره آوا. میاولین باره که بهم پناه می -

 دستم رو گذاشتم روی شونش ومحکم و جدی گفتم: 

شه. پس به جای هول شدن، برو به کنیم. مطمئن باش درست میمن و تو باهم کمکش می -

 کارت برس. نگران هم نباش! 

 و بعد از بوسیدن پیشونیم، کیفش رو برداشت و رفت. سرش رو تکون داد 

 با رفتن میالد سریع رفتم پیش مارال و سوییشرتش رو از تنش درآوردم. 

 زور یکم از آب قنداش دادم. پتو رو کشیدم روش و بهزور نیم خیزش کردم و به خودم تکیهبه

 رو دادم بهش. 

 ج بهم خیره شد و با بغض گفت: بعد از چند دقیقه آروم چشماش رو باز کرد و گی

 آوا تویی؟  -

 موهاش رو زدم کنار از پیشونیش و بالبخند گفتم: 

 دخترجون، من و میالد رو نصف جون کردی تو.  -

یهو بلند زد زیر گریه. نشوندمش و اومدم جلوش. اومد توی بغلم و بلند بلند گریه کرد. 

 جیگرم واسش کباب شد! 

 ده بود؛ ولی، واقعاً فهمیده بودم که خیلی دختر ساده و مهربونیه. مارال من رو خیلی اذیت کر

تر شد، ازش فاصله گرفتم و دستم رو روی کمرش کشیدم و بعد از چند دقیقه که یکم آروم

 گفتم: 

 خوای برام تعریف کنی چی شده؟ نمی -

 دماغش رو کشید باال و با هق هق گفت: 
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 . شدم …بدبخت …بد -

 ر خودش پیچید و بریده بریده ادامه داد: تر دوپتو رو محکم

 نه؟  مگه …گفته …بهت …میالد -

 سرم رو با ناراحتی تکون دادم و دستش رو گرفتم و گفتم: 

 شناسی و چرا این بال رو سرت آورده؟ مارال، حرف بزن. بگو سامیار رو از کجا می -

 نشستم دوباره و بهش دمدا رو کاغدی دستمال یدماغش رو کشید باال، از روی میز، جعبه

 : گفت و کرد پاک رو اشکاش و بینی. تخت روی

شناختم. یه آشنایی خیلی ساده، تا اینکه وقتی سامیار رو از وقتی توی شرکت میالد بود می -

تو و میالد عقد کردین به صورت کامال جدی دوست شدیم. موقعی که با تو خوب شدم به 

 …فتمگ بهش …سامیار گفتم بیخیال تو بشه

 ای زد و با بغض بیشتری گفت: هق دیگه

خواد زندگی تو و میالد خراب شه. اونم گفت من رو گفتم دختر خوبی هستی و دلم نمی -

 پیشش. . . پسر عموی رفتم من …من …شه. تا دیروزخاطر من بیخیالتون میدوست داره و به

 …منو بعدش …بعدش و بره فرستاد رو اون و زد حرف باهاش …توهم بود؛ ولی

 و شروع کرد زار زدن. یعنی آرش خبر داره؟ سامیار لعنتی چرا آخه؟ 

 دستام رو محکم فشار داد و با گریه گفت: 

 تکمک …هرچی بهش التماس کردم گوش نکرد. التماس کردم ولم کنه؛ ولی لباسامو پاره کرد -

  …زد

 تر زار زد: بلند

 ! کنهمی درد وجودم تمام …دارم درد آوا …بهم تجاوز کرد -

 : گفت بغلم توی نفس نفس با …با بغض بغلش کردم تا یکم حداقل آروم بشه

؛ …نبودم خوبی …دخترِ من. مُردم کنممی …می حس دیروز …از. بده حالم …آوا -

 ! ندارم …برگشت راه دیگه …نیستم دختر …نیستم …پاک دیگه االن؛ ولی …ولی
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 رد. با بغض و چشمای اشکی زیر گوشش گفتم: هام چنگ زد و بلند بلند گریه کبه شونه

 خاطر من بود؟ چرا باهات این کار رو کرد مارال؟ به -

 ها جیغ زد: ازم جدا شد و یهو مثل دیوونه

 …خواد. گفت به میالد بگم پولش رو بده و به تو بگمهاش رو میگفت پول و پرونده -

 : گفت گریه با و گرفت مشتش توی رو لباسم ییقه

 …یاره وگفت بهت بگم اگر از میالد جدا نشی باز من رو تنها گیر می -

لرزید. کرد و میاش رو کشیدم توی بغلم. گریه میدستش رو سفت گرفتم و تنِ نیمه برهنه

 سمت تخت کشیدم و کمکش کردم دراز بکشه. دستش رو به

 بدون حرف با قرص آرام بخش و یه لیوان آب خوابوندمش. 

 ! کردم فکر فقط ساعت یک …ه مطمئن شدم خوابیده، نشستم و فکر کردمبعد از اینک

 باالخره آروم از روی تخت بلند شدم. 

تم گرف رو میالد یهام صورتم رو پوشونده بود، لباسام رو تنم کردم و شمارهدرحالی که اشک

 که سریع جواب داد: 

 سالم چی شده؟ مارال خوبه؟  -

 م: لبخند غمگینی زدم و آروم گفت

 دونی دیگه؟ میالد! من خیلی دوستت دارم می -

 با یکم مکث، با صدای نگرانی گفت: 

 کنی؟ آوا، فدات بشم من چی شده؟ داری گریه می -

 شدم گفتم: من چه جوری اینقدر عاشق این آدم شدم؟ در حالی که از ساختمون خارج می

شه، من هم دارم ه هم بیدار نمیمارال رو با آرام بخش خوابوندم. تا دو یا سه ساعت دیگ -

رم جایی. اگر اتفاقی افتاد، از طرف من از مارال و مادر و پدرت خواهش کن من رو می

 ببخشن. مواظب خودت باش مردِ من. خدافظ. 

 با داد گفت: 
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 …خوای بری؟ لعنتآوا کجا می -

 دترزو ماجرا ینا خواممی فقط من …گوشی رو قطع کردم و چسبوندم به قلبم و زدم زیر گریه

 . بشه تموم

 . گرفتم رو آرش یشماره میالد، یاشکام رو پاک کردم و بعد از ریجکت کردن شماره

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

دونست چقدر سمت خونه روندم. مسیر نیم ساعته رو یک ربعه طی کردم و خدا میبا عجله به

 م! شدتا برسم خونه جریمه می

 های آوا فقط کوله پشتیش بود. کل خونه رو گشتم؛ ولی، نبود. مارال خواب بود و از وسایل

اش رو گرفتم که این بار برداشت و صدای گرفتش توی سریع رفتم پایین و دوباره شماره

 ماشین پیچید: 

 شه. زنگ نزن، نظرم عوض نمی -

 در ماشین رو باز کردم و همون جور تند تند گفتم: 

 خسته و تنها کافی یاندازه به االن من. نکن احمقانه کار کنممی خواهش …آوا عزیزم -

 . هستم

 صدای فین فینش اومد و بایکم مکث گفت: 

 یاد دنبالم. باید با سامیار صحبت کنم. آرش داره می -

 فهمید من اینقدر نگرانم؟ محکم زدم روی فرمون و عربده کشیدم: چرا نمی

کم مونی و کمزن منی. تمام زندگی منی. یادت رفته که به من قول دادی پیشم میلعنتی توِ  -

ذاری تنهایی بار مشکالت رو به دوش بکشم؟ کنی؟ یادت رفت همین امروز بهم گفتی نمیمی

 پس چرا شدی یه بار دیگه روی دوشم؟ چرا آوا؟! 

 نفس گرفتم و با التماس گفتم: 

مونه، تو رو خدا برگرد. اگر سامیار بالیی که سرِ مارال آوا کمتر از یک ماه دیگه عروسی -

  …آورده رو سرت بیاره
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 : گفتم و کشیدم ایدیگه یعربده جاش به …حرفم رو ادامه ندادم

 آوا مرگ من برگرد. اصالً من به درک، جون امیر برگرد.  -

 با گریه گفت: 

حرف بزنم. حق باتو بود میالد، مارال باشه لعنتی زنده برمی گردم؛ ولی، اول باید با سامیار  -

خاطر من این بال سرش خاطر من و تو این جوری شده. اگر این قضیه درست نشه باز هم بهبه

یاد، پس بذار حلش کنم. امیدوارم آرش هنوز هم دوستم داشته باشه تا جلوی سامیار از من می

 مواظبت کنه. خدافظ. 

 ی ریخت روی گونم. با شنیدن صدای ممتد بوق قطره اشک سمج

گوشی از دستم سر خورد و افتاد روی پام. چه جوری برش گردونم؟ کجا برم دنبالش؟ از 

 عصبانیت زیاد، بدون فکر سرم رو محکم کوبیدم روی فرمون و چند تا داد بلند زدم. 

 ای که به سرم زدم اونقدر زیاد بود که واسه چند لحظه منگ شدم. شدت ضربه

از سر درموندگی بود. با حس خیسی باالی لبم انگشتم رو کشیدم روش که  این اشکای لعنتی

 با دیدن خون هنگ کردم، سریع دستمال برداشتم و گذاشتم زیر دماغم. 

 م: شنیدم سریع گفت رو صداش اینکه از بعد و گرفتم رو امیر یگوشیم رو برداشتم و شماره

 تونم فکر کنم. کنم! حتی نمی دونم چی کارامیر، آوا رفته سراغ سامیار، نمی -

 اب مکث، یکم با …از اونجایی که یه راست رفته بودم سر اصل مطلب، اون هم هنگ کرده بود

 : گفت نگرانی

 چرا رفته؟ ببینم جی پی اسِ گوشیِش فعاله؟  -

تونم رد گوشیش رو بگیرم سریع بایه خدافظی گوشی رو قطع کردم و با فکر به اینکه می

 ز بیست دقیقه پیداش کردم. باالخره بعدا

 دستمال لوله کردم و گذاشتم توی بینیم. دستم رو پاک کردم و دستمال رو انداختم دور. 

 به زدم رو گوشی ماشین، بلندگوی روی گذاشتن از بعد و گرفتم رو امیر یدوباره شماره

 آهنربای روی داشبورد. سریع جواب داد، ماشین رو روشن کردم و گفتم: 
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پیداش کردم. هنوز ثابته فکر کنم بهش برسم. به کسی چیزی نگو تا بهت زنگ بزنم  امیر -

 باشه؟ 

 میالد مواظب باش. خبری شد حتماً زنگ بزن.  -

ای گفتم و قطع کردم. باید بهش برسم، قبل از اینکه آرش سوارش کنه. وقتی رسیدم و به باشه

 گوشی و …ستگاه اتوبوس مواجه شدمداد، با جای خالی آوا توی اینشون می GPS جایی که

 . بود صندلی روی که

 یعنی این و …آوار شدن دنیا روی سرم رو کامال حس کردم. آوا رو بدون گوشی برده

 رگ تر. بز یفاجعه

 پیاده شدم و بعد از برداشتن گوشی، نشستم توی ماشین و سرم رو گذاشتم روی فرمون. 

هاش رو چک کنم. رمز گوشیش که الگوش، اولِ امدونم چرا یه لحظه حس کردم باید پینمی

لود  تلگرامش تا شدم منتظر و کردم فعالش بود، خاموش شکنش فیلتر …اسم من بود رو زدم

 بشه. 

گوشی من اومد. یکم مکث کردم و گوشیم رو برداشتم و  pm به محض لود شدن، صدای

 چک کردم. 

 ویت رو چتمون یوشی آوا انداختم و صفحهاز گوشی آوا برای من پیام اومده بود. نگاهی به گ

 : کردم باز اون گوشی

یاد دنبالم. اگر هم این پیام رو دیدی یعنی نویسم، آرش داره میاالن که دارم این رو می -

همین االن با خط  هست، هامتماس لیست توی آرش اصلی یگوشیم رو پیدا کردی. شماره

ی پیدام کنی. پلیس نیار با خودت وگرنه اوضاع بدتر توناصلیش بهم زنگ زد. از روی اون می

مش ذارشه. اگر گوشیم رو باخودم ببرم ممکنه سامیار یا آرش ازم بگیرنش، برای همین میمی

 روی این صندلی. دوستت دارم میالد. مواظب خودت باش. منتظرتم. 

 : تمگف رداشتنشب محض به. گرفتم رو امیر یگوشی رو انداختم روی صندلی کنارم و شماره

 رم برگردونمش. آوا رو پیدا کردم. می -
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اومد حرف بزنه که قطع و بعد خاموشش کردم. ماشین رو یه جای بهتر پارک کردم و لب تابم 

 رو از توی کیفم در آوردم. 

 یک از بعد باالخره و زدم رو آرش یشماره ردیابی، مخصوص یبعداز وارد شدن به برنامه

تر شده بود؛ ولی، گوشیش فعال نبود و پیدا کردنش خیلی سخت GPS. ربع پیداش کردم

 باالخره پیداش کردم. 

 یه خونه باغ نزدیک لواسون! 

 ذارم، بد بالییلب تاب رو بستم و ماشین رو روشن کردم. اگر بالیی سر آوا بیارن، که نمی

 یارم. سرشون می

 . فقط خدا خدا کردم قبل از اینکه دیر بشه بهشون برسم

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 آرش در سمت من رو باز کرد و گفت: 

 پیاده شو. از اینجا به بعد رو باید پیاده بریم.  -

سرم رو تکون دادم و پیاده شدم. استرس گرفتم، اگر میالد نتونه پیدا کنه چی؟ در هرصورت 

  باید باسامیار حرف بزنم تا تموم بشه این بازیا!

 آرش اومد بره که دستش رو گرفتم و نگهش داشتم. با مکث برگشت سمتم و با اخم گفت: 

 چیه؟ بیا دیگه، سامیار بیرون ساختمون منتظره.  -

 نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم: 

 ممکنه بخواین بهم آسیب بزنید؟ مثل بالیی که سر مارال آوردین؟  -

 یکم نگاهم کرد وگفت: 

 ارسامی کارای توی ،؛ ولینداشتم خبر مارال یی؟ بهت گفتم من از قضیهبندداری جمع می -

 . کنمنمی دخالت هم

و با پوزخند روش رو برگردند و رفت. سرم گیج رفت از این کارش و تازه فهمیدم چه غلطی 

 کردم. 
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 رسه! کس بهم نمیاومدم یه جایی که دست هیچ

 خدا کنه میالد به موقع برسه. 

دم و آروم پشت آرش راه افتادم. سامیار جلوی در ورودی ساختمون ایستاده نفس عمیقی کشی

 بود. آرش رفت سمتش و گفت: 

ری! گفتی با دختره فقط درباره بدهکا من به توضیح یه تو. بزنه حرف مارال یاومده درباره -

 داداشش حرف زدی نه چیز بیشتر. 

  و گفت: سامیار دست به سینه شد و یه تای ابروش رو داد باال

 تو خودت رو قاطی نکن. بیا، نگاه کن.  -

 خواد از من استقبل کنه و بغلم کنه، گفت: دستاش رو از هم باز کرد و یه جوری که انگار می

 آوا اینجاست، خوش اومدی مادمازل. مارال جونتون چطورن؟  -

ونم ناخاز حرص و باعصبانیت جیغ زدم و دوییدم سمتش و محکم کوبیدم توی صورتش که 

 صورتش رو خراش داد. آرش سفت دستام رو گرفت و کشیدتم عقب. 

کردم از بغلش بیام بیرون، سر سامیار که بهت زده زخم روی گونش رو همون جور که تقال می

 کرد جیغ زدم: لمس می

درحقت  بدی چه میالد و من کردی؟ مگه رو کار این چرا! آشغال متجاوز …کثافت لجن -

ال چی کارت داشت که این کار رو باهاش کردی؟ مارال دوستت داشت لعنتی، کردیم؟ مگه مار

 تو کشتیش، روحش رو، جسمش رو، زندگیش رو نابود کردی. 

جلو  سمتدستای پر قدرت و بزرگ آرش محکم نگهم داشته بود. خودم رو با شدت بیشتر به

 کشیدم و داد زدم: 

د. باید زنده به گور کرد، لعنت بهت، تف به ولم کن، ولم کن این حرومزاده رو باید جر دا -

 …شَرَفِ بیشرفت. تو

سامیار باعصبانیت اومد جلو خواست بزنه توی صورتم که آرش دستم رو ول کرد و اومد 

 جلوم ایستاد. توی صورت سامیار غرید: 
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 خوره. دستت بهش نمی -

 سامیار اوفی کرد و با عصبانیت خطاب به من گفت: 

 مرگ روی صندلی، بگو واسه چی اومدی اینجا توله سگ؟ بیا مثل آدم بت -

از فرطِ بیچارگی، باحرص کفشم رو درآوردم و پرت کردم سمتش که محکم خورد توی دلش. 

 همزمان جیغ زدم: 

 فهمی و مثل حیوون به یهتوله سگ تویی که فرق بین رفتارای آدمیزادانه و حیوونا رو نمی -

ونیت رو دقیقا مثل ذات کثافتت روی یه دختر پیاده دختر دست درازی کردی. خویِ حیو

خواهر خودت هم بود همین  اگر بیناموس و کش*ک …اش رو تباه کردیکردی و تمام آینده

 …کردی؟ وحشیِ ککار رو می

 آرش سفت دستم رو گرفت و باتشر گفت: 

رو  آروم باش آوا، چه خبرته؟ این دفعه سامیار بخواد بالیی سرت بیاره من جلوش -

 گیرما! نمی

 با و سینش تخت زدم کوچولوش یاون یکی لنگه کفشم رو هم درآوردم و محکم با پاشنه

 : زدم داد گریه

تو هم خفه شو، توی بیشعور یه کاری کردی زندگیم مختل شده. توی بیشعور پام رو  -

 …شکستی، توی بیشعور

 متاهل بودم رو بوسید.  با قرار گرفتن لبهاش رو لبهام رسما خفه شدم. اون، منی که

 خواستم ازش جدا بشم که نذاشت و محکم نگهم داشت. 

 خندید ازم فاصله گرفت. باصدای سامیار که بلند می

با هق هق، بهت زده دستم رو کشیدم روی لبهام. با همین یه حرکتش، حس نجس بودن بهم 

 دست داد. 

 به حریم من و میالد تجاوز کرده بودن. 

 خندید و آرش من روها میکشیدم، سامیار بلند بلند مثل دیوونهام رو دست میمن با گریه لبه
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 کرد. با اخم و بیخیال نگاه می

سمت خروجی حرکت کردم که دستم از پشت کشیده شد، ناخودآگاه دستم رو عقب عقب به

 کشیدم و محکم خوابوندم توی صورت آرش. 

 گرفته گفت:  با صورت سرخ شده و عصبانی نگاهم کرد و باصدای

 لیاقت مهربون بودنم رو نداری آوا.  -

و موهام رو گرفت و دنبال خودش کشید. با جیغ دستم رو روی سرم گذاشتم تا از دردش کم 

 کنم؛ ولی، نشد. با جیغ گفتم: 

 موهام رو ول کن لعنتی، ولم کن.  -

 سامیار صورتش رو آورد جلوی صورتم و با پوزخند گفت: 

 . دادم بهت که فرصتیه آخرین این بزن، حرف بشین آدم یمثل بچه -

 بگو موهام رو ول کنه تا حرف بزنیم. ولم کن آرشِ لندهور.  -

ولم کرد. باحرص پوست سرم رو  و داد هُل مخالف جهت به رو سرم آرش سامیار، یبا اشاره

 تم: گفماساژ دادم و نشستم روی صندلی. سامیارم نشست رو به روم. نفس عمیقی کشیدم و 

 خوای تا بیخیال من و میالد و خانواده هامون بشی؟ بگو چی می -

 ریلکس تکیه داد به صندلی و سرش رو برد عقب و گفت: 

 خوام. چیزیش که به توخواستم مارال رو بفرستم بره بهش گفتم ازتون چی میوقتی می -

 شه اینه. مروبط می

 داد: به جلو متمایل شد و با لبخند ترسناکی ادامه 

 طالق بگیر. بعدش با آرش ازدواج کن.  -

 : گفت سامیار حرف یآرش در ادامه

 خوام باید مال من باشه. دونی که من خیلی وقته دوستت دارم و چیزی که من میتو می -

 بهت زده اشکام رو پس زدم و خطاب به آرش گفتم: 

که این بالها رو سرم بیاری. تو اگر دوستم داری باید از خوشحالیم خوشحال بشی، نه این -
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 …کنم، من عاشق میالدم، اون االن شوهرمه. بعد هم تا یه ماه دیگه عروسیآرش خواهش می

 با کوبیده شدن دستش توی دهنم واسه چند لحظه منگ شدم. 

 اونقدر شدت ضربش زیاد بود که از دردش جیغ کشیدم و زدم زیر گریه. 

ی آرش بدون توجه به من و حالم، با انگشت اشارش در عرض چند ثانیه دستم پرخون شد؛ ول

 سرم رو هل داد و داد زد: 

کشم. تو می رو همتون …کشمخ*یه رو میهم تو رو، هم میالد جونت رو، هم اون امیر بی -

تونم سندت رو به نام خودم بکنم. )فهمیدین شه همین االن میمال منی، اگر باورت نمی

  (منظورش رو؟

دهنم فراموشم شد و با التماس دستاش رو چنگ  درد. داد جرش و گرفت رو ملباس یو یقه

 زدم و خواستم التماسش کنم که با صدای سامیار ساکت شدم: 

ولش کن آرش، تمام صورتش خونی شده. ولش کن حوصله یه خونریزی دیگه اونم وسط  -

 باغ رو ندارم. 

ه کردم و از درد دهنم به خودم باخشم پرتم کرد زمین و رفت توی خونه. هق هقم رو خف

 کردم دندونم لق شده. پیچیدم. لبم جر خورده بود و حس می

لباسم رو با دست کشیدم روی لباس زیرم تا پیدا نشه. آروم بلند شدم و با  یجرخورده ییقه

 سمت در راه افتادم که سامیار سریع کشیدتم و از پشت بهم چسبید. هق هق و بدون کفش، به

 ! بشم مارال مثل هم من ترسیدممی دیگه االن …سیدمترمی

 گردنم رو گرفت و زیر گوشم گفت: 

کجا با این عجله؟ تازه قراره جمعمون جمع بشه. بیا دختر جون، بیا بریم صورتت رو تمیز  -

 کنم. تازه مهمونی شروع شده! 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 شد باغ و ساختمون اصلی رو دید. در آهنی بود و راحت می جلوی در باغ ایستادم.

زنجیری که دور در بسته شده بود رو چک کردم، آزاد بود پس یعنی یا سامیار و آرش 
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 یام، یا اینکه اونقدر حواس پرت بودن که یادشون رفته ببندن. دونستن من میمی

اغ و دقیق پشت ماشینی که توی ب نفس عمیقی کشیدم و بعداز باز کردن در، ماشین رو بردم تو

 بود پارک کردم. 

یه پیام با مضمون اینکه کجام و چیکار بکنه برای امیر فرستادم و گوشیم رو گذاشتم توی جیبم 

 و پیاده شدم. 

 های ساختمون که رسیدم، با دیدن خون روی برگها قلبم از حرکت ایستاد. نزدیک پله

ها دوییدم و رفتم باال و در ساختمون رو باز کردم و پله آوا! یعنی بالیی سرش اومده؟ سریع از

 پریدم تو و با دیدن آوا روی مبل، اون هم دست و پا بسته، خونم به جوش اومد. 

 با دیدن من شوکه بهم نگاه کرد، دستم رو مشت کردم و خواستم بره جلوتر که جیغ زد: 

 نیا جلو، میالد نیا جلو برات تله گذاشتن.  -

با صدای در سریع برگشتم پشتم و چوبی که نزدیک بخوره توسرم رو از دست  بالفاصله

 سامیار کشیدم و پرت کردم گوشه دیوار. 

بامکث از شوک در اومد و شروع کرد به دست زدن. بعد دست به سینه شد و به جای خالی 

 کنار آوا اشاره کرد و گفت: 

خاطر زبون تند و تیزش. فکر د بهتونی بری استقبال خانومت. بیچاره کلی کتک خورمی -

 …کردم از مارال خوشش بیاد؛ ولی، مثل اینکهنمی

 : زدم داد صورتش توی و گرفتم رو لباسش ییقه

ست های لعنتی داسم خواهر منو به زبون نیار کثافتِ حرومزاده! صدبار بهت گفتم اون پرونده -

دستِ رئیس شرکته و من فقط های برادرت دست رئیس شرکته، پول تو من نیست. پرونده

 حسابدار اون شرکتم. 

با صدای جیغ آوا سریع برگشتم سمتش که دیدم آرش چاقو گذاشته روی پهلوی آوا و با 

 کنه. باهمون پوزخندش گفت: پوزخند نگاهم می

 سامیار رو ول کن، خودتم بتمرگ روی صندلی.  -
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 ییقه دراری حرص یا خندهبامکث سامیار و ول کردم و هل دادم سمت آرش. سامیار ب

 : گفت آرش به خطاب و کرد صاف رو لباسش

 با مهمونمون درست صحبت کن آرش، وسایل پذیرایی حاضره؟  -

که آرش چاقو رو گرفت  آوا سمت برم خواستم. زد من یشده سرخ یو نیشخندی به قیافه

 د: کنن، داد زجیغ می ها که وقتی به اسباب بازیشون نزدیک میشی جیغسمت من و مثل بچه

 …شی، فهمیدی؟ آوا مال منهنزدیک آوا نمی -

 وسط حرفش پریدم و عربده کشیدم: 

زنمه، لعنتی زنمه، بیشرف زنمه، شرعا و قانونا زن منه! تو ولش کن. دست کثیفت رو رو  -

 بکش کنار. 

 سرش هک کنار کردم پرتش ثانیه چند عرض در …سمتش حمله کردمنتونستم تحمل کنم و به

 خورد به شوفاژ و سامیار رو هم هل دادم که خیلی محکم خورد به دیوار. 

 توی شدت به خون کردممی حس! سریع خیلی خیلی …همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد

تونم خفه کنم. سریع دست های دستم جریان پیدا کرده و االن هرکسی نزدیکم بشه رو میرگ

سمت در خروجی و ماشین دوییدیم. آوا با ز گرفتن دستش بهو پای آوا رو باز کردم و بعد ا

 گریه گفت: 

 …شیم. میالد گوش بده به منمیالد یه بالیی سرشون نیاد یه وقت. میالد قاتل می -

 هاش رو گرفتم و تند تند تکونش دادم و با داد گفتم: برگشتم و شونه

ن فقط واسه من این مهمه که تو شه، فهمیدی؟ پس اینقدر نرو رو مخ من. االهیچیشون نمی -

 رسه. حالت خوب بشه. تا چند دقیقه دیگه هم پلیس می

 با چشمای اشکی دستاش رو دور کمرم حلقه کرد، با بغض گفت: 

مرسی که به حرفم گوش نکردی و اومدی دنبالم. فکر کردم شاید گوشی رو پیدا نکنی و  -

 نتونی یا شایدم نخوای بیای دنبالم. 

 و بوسیدم و گفتم: روی سرش ر
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 تونم بیخیالت بشم. تو زندگی منی، ناموس منی. نمی -

 آوا رو توی ماشین نشوندم که صدای امیر اومد: 

 ها جواب بدین. کسی اینجا هست؟ آوا، میالد کجایین؟ بچه -

 یکم رفتم جلوتر که دیدمش، دویید سمتم و گفت: 

 یاد. آوا کجاست؟ اون دوتا؟ پلیس داره می -

 ش کردم و گفتم: بغل

دونم چه بالیی سر اونا اومد، اونقدر عصبی شدم که باهاشون درگیر دمت گرم اومدی. نمی -

 شدم؛ ولی، آوا تو ماشینه. 

سمت ساختمون رفت. زد روی شونم و رفت سمت ماشین و از امنیت آوا که مطمئن شد، به

 صدای ماشین پلیس رو شنیدم. 

 ها رفتیم. سمت پلهشون بهها اومدن، همراه چندتاتا پلیس

که  چاقویی و بود گرفته رو شکمش که درحالی خونی دستای با امیر که بودم آخر یروی پله

 توی شکمش فرو رفته بود، تلو تلو خورد و جلوی در افتاد زمین. 

سریع رفتم سمتش و سریع نشستم پشتش و به خودم تکیش دادم. صداش کردم که با نفس 

 نفس گفت: 

 …چاقو …آرش …باش مواظب …ظبموا -

دونم چی شد و چه اتفاقی افتاد که با کلی سر و صدا، آرش و سامیار رو با پلیسا ریختن تو نمی

 زد تا ولش کنن. ها پایین. صدای آرش رو شنیدم که فقط داد میدستبند بردن از پله

 با صدای جیغ آوا به خودم اومدم. داد زدم: 

 اورژانس خبر کنید.  اورژانس خبرکنید، لعنتیا -

 امیر دست آوا رو سفت گرفت و با بغض و درد گفت: 

 دارم.  دوستش…دوستش …به رها، بهش بگو -

 آوا زد زیر گریه و گفت: 
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 وقتی کنیمی غلط …گمنمی هیچی رها به من …امیر تو رو خدا، تو رو خدا زر نزن -

  …میری خالی دست شی، درگیر باهاشون تونینمی

 ای کرد که صورتش از درد جمع شد. ندهامیر تک خ

 نفس عمیقی کشیدم و دستم رو گذاشتم روی زخمِ دور چاقو. آروم گفتم: 

آوا آروم باش. امیر تو هم خفه شو فقط نفس بکش تا آمبوالنس برسه. خودت رو شل کن تا  -

 خونریزی کمتر بشه. 

 بوالنس اومد. ای کرد که صورتش از درد جمع شد. باالخره صدای آمتک سرفه

سمت بیمارستان راه افتادن. شال آوا رو سرش کردم و سوار ماشین سریع سوارش کردن و به

 کردمش و پشت سرشون راه افتادیم. 

شد االن آوا پیشمه و امیر رو داریم از دست اونقدر همه چیز زود اتفاق افتاده بود که باورم نمی

 دیم. می

•°•°•°•°•°•°•°• 

 : آوا با گریه گفت

 داداشم، میالد داداشم چی شد؟ کدومشون بهش چاقو زده؟  -

 شد گفتم: تر میسرعتم رو بیشتر کردم و درحالی که صدام رفته رفته بلند

 هب لعنت لعنتی، یدونم. اصالً نفهمیدم چی شد. اصالً چرا گذاشتم بره توی اون خونهنمی -

 ! من

 گذاشت روی دستم و گفت:  و محکم زدم روی فرمون. آوا با هق هق دستش رو

 . میالد باش آروم …آروم -

 هوا تاریک شده بود و مطمئنا مارال بیدار شده بود. پوفی کردم و خطاب به آوا گفتم: 

 شه. به مارال زنگ بزن، اگر بیدار شده باشه نگران می -

 گوشیش رو از توی داشبورد دادم بهش. همین که روشنش کرد، گوشیش زنگ خورد، دوباره

 زد زیر گریه و با نگرانی گفت: 

 رهاست میالد. من بهش چی بگم؟  -
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 هاش بهش توپیدم: با عصبانیت ناشی از گریه

کنی انگار امیر مرده. امیر هنوز زنده و سالمه. گوشی رو آوا از تو بعیده، یه جوری رفتار می -

 جواب بده و اسم بیمارستان رو بگو تا خانوادت هم بیان. 

کون داد و دماغش رو کشید باال. همین که جواب داد و گفت که امیر چاقو سرش رو رو ت

 خورده، صدای جیغ و داد رو از اون طرف خط شنیدم. 

 بعد از اینکه تلفن رو قطع کرد، به مارال زنگ زد که سریع برداشت. آوا گفت: 

 مارال خوبی؟ مشکلی نداری؟  -

 صدای بغض آلود مارال حالم رو بدتر کرد: 

 خوام تنها باشم. آوا کجا گذاشتی رفتی؟ حال همه خوبه؟ ایین بچه ها؟ هوا تاریکه، نمیکج -

شد، اشاره کردم قطع کنه زودتر. با زنگ خوردن گوشیم و اسم مامان که خاموش و روشن می

 آوا گفت: 

 زنم، نگران نباش همه چی اکیه. مارال بهت زنگ می -

رو وصل کردم که سریع صدای نگران مامان توی  ای گفت و باالخره قطع کرد. تماسباشه

 گوشی پیچید: 

 شنوی صدام رو؟ میالد، میالد جواب بده، می -

 واآ گریون چشمای به نگاهی نیم …ای بودچه شیر تو شیری شده بود! اوضاع به هم ریخته

 : گفتم و داشتم نگه جاده کنار و کردم

 سالم مامان جان. جانم چی شده؟  -

میالد مارالم از صبح نیومده خونه. ساعت هشت شبه و هنوز نیومده خونه، گوشیش مارالم،  -

ده. بچم دیروز هم حالش خوب نبود، تا صبح همش تب داشت. میالد تو رو هم جواب نمی

 میرم! دونی کجاست؟ من و بابات از نگرانی داریم میمی

 ای کردم و گفتم: تک سرفه

 ن نباش. گوشی رو بده بابا لطفاً. آره مامان جان، جاش امنه نگرا -
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 تند تند گفت: 

 جاش امنه؟ کجاست خب؟ من نباید بدونم کجا رفته این بچه؟!  -

 پوفی کردم و یکم عصبی و کالفه گفتم: 

کنم االن اصالً وقت مناسبی نیست. امیر چاقو خورده، آوا مامان بذار بعدا باهات صحبت می -

 ریم بیمارستان. این گوشی رو بده دست بابا لطفاً. ریم میکتک خورده، منم خستم. االن هم دا

 آوا دستش رو گذاشت روی شونم و آروم گفت: 

 کنی. میالد یواش تر. داری بدتر نگرانشون می -

 : داد جواب بابا بعدش و شنیدم رو مامان یزده بهت خداحافظی …گفتراست می

 میالد چی شده؟ مادرت چرا رنگش پریده؟!  -

 رو راه انداختم و کوتاه گفتم:  ماشین

 . لواسونه سمت ،(…بیاید سمت بیمارستان ) -

پرسید خیلی خوب بود. ده ای گفت وبا یه خدافظی کوتاه قطع کرد. همین که سؤال نمیباشه

 دقیقه توی سکوت گذشت که آوا نفس عمیقی کشید و آروم گفت: 

 تر برونی؟ کنه. میشه یکم تندمیالد سرم درد می -

 : گفتم و کردم ناز رو لبش یبا احتیاط گوشه

 رسیم. توی شهریم االن. پنج دقیقه دیگه می -

 سرش رو تکون داد و چشماش رو بست. 

 اون؛ اما …باید برم با مارال صحبت کنم. باید راضیش کنم تا بیاد علیه سامیار شهادت بده؛ اما

 ! ینی بود کرده هنگ چی؟ مغزم کنه ازدواج کنن مجبورش اگر وقت

سرعت ماشین رو کم کردم و یکم جلوتر از بیمارستان پارک کردم. همراه آوا پیاده شدیم و 

وش ها و کامپیوتر جلرفتیم تو. از پرستار سراغ امیر رو گرفتیم که بعد از چک کردن پرونده

 گفت: 

  .چپ سمتبه مستقیم دوم یبیمار اورژانسی بودن بردنشون برای عمل جراحی. طبقه -
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 . اومد من و آوا پدر و مادر رها، یبا آوا پشت در اتاق عمل نشست بودیم که یهو صدای گریه

 با دیدن همشون باهم تعجب کردم. آوا رفت توی بغل رها و با هم زدن زیر گریه. 

 با تذکر پرستار باالخره همه ساکت شدن؛ ولی، هنوز جو متشنج بود و همه نگران بودیم. 

شد فهمید چه خبره، به دو ساعت و نیم دکترش اومد بیرون و بانگاهی که نمیباالخره بعد از 

 تک تکمون خیره شد. 

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 باالخره بعد از یه دقیقه مامان با حرص و گریه گفت: 

 ه؟ خوای بگی بچم حالش چطورکنی. زیر لفظی میآقا چرا بِرّ و بِر مارو نگاه می -

 تا دادممی جون داشتم موقع اون ،؛ ولیخندیدممی حرفش از بود ایدیگه یتوی هرلحظه

 ! نه یا ست زنده امیر بفهمم

 دکتره به خطاب و من یای کرد که رها با گریه دست رو گذاشت روی شونهدکتره تک خنده

 : گفت

 …تو رو جان مادرت بگو شوهرم حالش خوبه، تو رو -

 ف رها دستش رو آورد باال و خیلی جدی گفت: دکتر وسط حر

رم سر اصل مطلب. حال بیمارتون خیلی راستش من اهل مقدمه چینی نیستم و یه راست می -

انه دیر به بیمارستان رسیدن و خون خیلی زیادی از سفٔ  مونه. متاخوب نیست؛ ولی، زنده می

ه ستن. انشاهلل رو به بهبودی میردست دادن. سطح هوشیاریشون باال نیست؛ اما، توی کما هم نی

 حالش. 

و با گریه تند تند خدا رو شکر کرد. من هم به میالد  کرد قایم بابا یمامان سرش رو توی سینه

 تکیه دادم و اون هم سفت بغلم کرد و زیر گوشم گفت: 

 تموم شد آوا. خدا رو شکر حل شد.  -

 ی میگه: با حرف دکتر دوباره همه گوش و چشم شدن تا ببینن چ

 مونن تا وضعیتشون متعادل شه. دعا کنید که بدتر نشه. های ویژه میفعالً توی بخش مراقبت -
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 یبعد از تشکر کردن، دکتر همراه با پرستاراش رفتن و ما موندیم و اتاقی که یکی یکی اجازه

 . ببینیم دور از رو امیر تا داشتیم شدن داخل

 ام گرفت. وباره گریهبادیدن امیر اون هم زیر کلی سیم د

هام رو گرفت و گفت من رو رها هم فشارش افتاد و نشوندیمش روی صندلی. میالد شونه

بره تا زخمم رو پانسمان کنن. مامان که انگار تازه من رو دیده بود زد توی صورتش و می

 بابهت صورتم رو قاب گرفت و گفت: 

 که نفهمیدم صورتت کبوده.  آوا چی شده؟ خدا مرگم بده اینقدر تو بهت بودم -

 لبم رو لمس کرد و با گریه گفت: 

 کی زده توی دهنت؟ با میالد دعوات شده؟ کار اونه؟ آره؟  -

 : وگفت جلو اومد متعجبی یمیالد بابهت و خنده

 مامان جون دست شما درد کنه، من دست روی آوا تا حاال بلند کردم؟  -

 تالش کردم بقیه نفهمن:  مامان میالد با اخم حرفی رو زد که من

شه شه بگی چرا رفته بودی اونجا؟ میگویا آوا پیش آرش و اون یکی پسره بوده. آوا جان می -

 بگین مارال من کجاست؟ 

هام رو گرفتم و لحن مامانش خیلی دوستانه نبود. مامان خواست حرفی بزنه که میالد شونه

 سمت حیاط هدایتم کرد. بدون حرف به

د روی صندلی و جلوم زانو زد. لبم که پاره شد بود رو نگاه کرد. سرم رو آورد باال من رو نشون

 و همزمان با چشم تو چشم شدنمون زدم زیر گریه. نوچی کرد و بغلم کرد و گفت: 

 آوا الهی من بمیرم برات بگو ببینم چی شده؟ چه بالیی سرت آوردن؟  -

خندید و خدای سوتی بود، رسیدم به این می هیچی نگفتم و فقط گریه کردم. از آوایی که فقط

کنه. باالخره بعد از پنج دقیقه ازش جدا شدم. زیر چشمم رو دست آوایی که همش گریه می

 کشیدم و گفتم: 

چی شد که اینقدر زندگیم پیچیده شد میالد؟ چی شد که شدم باعث و بانی از بین رفتن  -
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 خمی شدن داداشم؟ باعث و بانی ز شدم که شد مارال؟ چی یآینده

 سفت سرم رو نگه داشت و باجدیت و عصبانیت گفت: 

ر خاطخاطر یه سوءتفاهم به اینجا رسیدیم. اون بههمچین فکرایی نکن آوا. من و سامیار به -

 انتقام از من این بال رو سر مارال آورده، من مقصرم نه تو. 

 دستم رو گذاشتم روی دستاش و بابغض و هق هق لب زدم: 

 . . من نکشم، عذاب …اینقدر که شده چی …بگو چی، بگو …خب -

 نشست کنارم و بدون توجه به مردم، من رو توی آغوشش گرفت و گفت: 

رکت ما ش توی سامیار بزرگتره برادرِ پیش، سال سه حدود …باشه میگم، فقط تو آروم باش -

اش بود، گم شد. من اون هکرد. بعد از یه مدت یه سری پرونده که پول کالنی توی پروژکار می

موقع مدیر حسابداری نبودم، یه کارمند ساده بودم و؛ چون یه جورایی تازه کار محسوب 

شدم، من مظنون درجه یک پرونده شدم. به کمک مازیار، بابا و پلیس باالخره من تبرئه شدم می

 و سمیر دستگیر شد. 

 با تعجب گفتم: 

 سمیر کیه؟ یعنی رفتی زندان.  -

 رو گرفت و گفت:  دستم

نه زندان نرفتم. سمیر برادر سامیاره. االن خارج از کشوره. خالصه فرار کرد و رفت آمریکا  -

ها رو به یه شرکت دیگه فروخته بود. یه جورایی انگار کس بهش نرسه. پروندهکه دست هیچ

ی هایه و پروندهکنه که اون پول حقشها شده بود. حاال سامیار اومده و ادعا میرابط بین شرکت

 خواد. کنه رو میکه برادرش رو مجرم معرفی می

 پوفی کردم و زیر لب کثافتی نثارش کردم. صاف نشستم و گفتم: 

 مرسی که گفتی! میالد برو پیش مارال، خیلی دیر شده. نگرانشم.  -

 لبخندی زد و گوشیش رو درآورد و گفت: 

 اینجا.  گم مازیار بیارتشذارم، االن میتنهات نمی -
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 سرم رو تکون دادم و چشمام رو بستم. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 یاد؟ گوشی رو بده بهش. یعنی بازم میگه نمی -

یام بیمارستان و میالد بدجوری قاطی کرده بود. دستم رو گذاشتم روی گفت نمیمارال می

 دستش و آروم گفتم: 

 و باباجون رو به رو بشه.  خواد با مامان جونباهاش دعوا نکن میالد، فکر کنم نمی -

 اخمش یکم باز شد و نگاهش رنگ غم گرفت. مارال که اومد پشت تلفن گفت: 

 دیگه. کردن دستگیر رو آرش و سامیار کنی؟ االن پنهونش خوایمی کی تا عزیزم …مارال -

 هستی؟  چی نگران

اشاره کردم چی  کرد. بانگرانی به میالدصدای جیغ مارال رو شنیدم که انگار داشت گریه می

 شده که گفت: 

 از زندانی شدنشون خوشحاله.  -

 لبخندی زدم و تلفن رو از میالد گرفتم و گفتم: 

 . هترهب نباشی تنها …خوای بیای اشکالی نداره؛ ولی، پیش جانان و مازیار بمونمارال اگر نمی -

 با ناراحتی گفت: 

 آوا حالت خوبه؟ چه جوری دستگیرشون کردن؟  -

گم، جلوی مازیار هیچی نگو فال. سختت نیست اونجا اش طوالنیه. دیدمت برات میماجر -

 خوای بیایم دنبالت توی ماشین بمونی؟ بمونی؟ می

 ای کرد و گفت: تک سرفه

 تو پیش داداشت بمون، سختتونه از لواسون بیاین اینجا.  -

 صدای مازیار از پشت خط اومد: 

 ال خانوم. خب من مشکلی ندارم ببرمتون مار -

 مارال آروم گفت: 

 شه. منم دوست ندارم فعالً کسی رو ببینم. زحمتتون می -
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 خطاب به من گفت: 

 مونم. نگران نباشین. آوا من خونه می -

 گوشی رو روی اسپیکر گذاشتم و گفتم: 

 امش تونیمی. اونجا کنیمی پیدا نبات و قند و چایی فقط خالیه، حدودا میالد یمارال خونه -

 . مارال نگرانتیم! بدی؟ سفارش

 یکم مکث کرد و گفت: 

 من خوبم مشکلی ندارم نگران من نباش دیگه.  -

 صدا لب زدم: رو به میالد با اخم سرم رو تکون داد و بی

 برو دنبالش. حس خوبی ندارم.  -

 سرش رو تکون داد و گوشی رو ازم گرفت و گفت: 

 حاضر باش.  دم بیام دنبالت.مارال من ترجیح می -

 مارال با اعتراض گفت: 

 …گممیالد دارم می -

 وسط حرفش پریدم و گفتم: 

 مارال مخالفت نکن. تا یک ساعت دیگه میالد اونجاست.  -

 بعد از یه خداحافظی کوتاه قطع کردیم. خطاب به میالد گفتم: 

 میالد نگرانم. نکنه مجبورش کنن با سامیار ازدواج کنه؟!  -

 شد. آروم زخم لبم رو لمس کرد و گفت: تر اخمش غلیظ

 ذارم. اول باید ببینیم چی به مامان اینا بگیم. نمی -

 سمت مامان اینا رفتم. بابا اومد جلو، صورتم رو چِک کرد و بااخم گفت: باالخره میالد رفت، به

 مگه تو نرفتی زخمات رو پانسمان کنی؟  -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 م. چیزی نیست بابام خوب -
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انگشتش نشست روی لبم و محکم فشارش داد. با درد آخی گفتم که دستش رو برداشت و 

 …گرفت جلوی صورتم انگشتش خونی بود

 پوفی کردم و کالفه گفتم: 

 بابا توی این وضعیت بیخیال شو. من خوبم.  -

 یهو باعصبانیت به موهاش چنگ زد و داد زد: 

پیش آرش و با این وضعیت جلوم ایستادی؟ نباید بیخیال شم؟ من نباید بدونم چرا رفتی  -

 بدونم چرا امیر چاقو خورده؟ بیخیال چی شم آوا؟ بیخیال بودم که االن وضعیت اینه لعنتی! 

تا حاال بابا رو اینقدر عصبانی ندیده بودم. دروغه اگر بگم نترسیدم. پرستارا و مادر و پدر میالد 

 تن بابا رو آروم کنن. و مامان دورمون جمع شده بودن و سعی داش

کشید. از حواس پرتیشون استفاده کردم و رفتم بیرون و به میالد زنگ زدم. چرا سرم تیر می

 همه چیز اینقدر به هم ریخته بود؟! 

 با شنیدن الو گفتن میالد سریع با بغض گفتم: 

 میالد برگرد منم با خودت ببر.  -

 ت: صدای راهنمای ماشینش رو شنیدم، با نگرانی گف

 چی شده آوا؟ اتفاقی افتاده؟!  -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 هیچی نپرس میالد. فقط تو رو خدا برگرد.  -

ه داشتم، تر از بیمارستان نگگی هیچی نپرس؟ بیا یکم پایینصدات پر بغضه خانومی، بعد می -

 تازه راه افتادم. بیا منم دنده عقب گرفتم. 

زد؛ ولی، پشت سرم صدای رها رو شنیدم که داشت صدام می ای گفتم و قطع کردم. ازباشه

 نایستادم و دوییدم سمت خیابون. 

سمتش رفتم. رها باز هم اسمم رو صدا زد که بدون توجه از دور ماشین میالد رو دیدم و به

 سوار ماشین شدم و تند گفتم: 
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 برو میالد. برو تا رها نرسیده بهمون.  -

 بااخم نگاهم کرد و گفت: 

 کنی؟ این کارای بچه گونه چیه آوا؟! رها با این حالش داره میاد دنبالت بعد تو فرار می -

گفت. سرم رو گرفتم توی دستم و هیچی نگفتم. رها رسید بهمون. در ماشین رو باز راست می

 کرد، دستم رو گرفت و پیادم کرد. باعصبانیت گفت: 

این قدر از هم دیگه دور شدیم که حتی بهم کنی؟ کِی از کی تا حاال از دست من فرار می -

ارزشم که با این حالم ولم ری پیش آرش؟ کِی آوا؟ یعنی این قدر برات بینگفتی داری می

 کنی؟ کردی و فرار می

 اشکام رو پاک کردم و آروم با بغض گفتم: 

خستم رها، خیلی خستم. امروز کلی کتک خوردم و کلی تحقیر شدم، کلی اذیت شدم.  -

 خوام با بابا اینا چشم تو چشم بشم. کس گوش نکرد. بذار برم. نمیکس درکم نکرد. هیچچهی

 به چشمام نگاه کرد، بغلم کرد و گفت: 

الهی برات بمیرم که این قدر فشار روته. بیا بریم باهم حرف بزنیم. با میالد نرو. اصالً کجا  -

 ره؟! داره می

 صدای میالد رو از پشت سرم شنیدم: 

مونی؟ هوا یای یا میها نگین که نگران نشن. آوا میباید برم دنبال مارال. چیزی به خانواده -

 خیلی تاریکه. تا قبل از طلوع آفتاب برمی گردم. 

 رها دستم رو گرفت و گفت: 

 خوام باهاش حرف بزنم. شما برو. من حواسم به آوا هست، می -

 سید و گفت: میالد لبخندی زد و اومد جلو، پیشونیم رو بو

 یام باید حالت خوب باشه، اکی؟ گریه نکن. وقتی می -

سمت پارک روبه روی بیمارستان هدایتم محکم بغلش کردم و بعد از بدرقه کردنش، رها به

 های رنگی و تزئینی، روشن شده بود. کرد. نصف شب بود و پارک با چراغ
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 نشستیم روی صندلی و در سکوت به روبه رو خیره شدیم. 

 باالخره رها برگشت سمتم و گفت: 

خب بگو، به جز اینکه با باباجون دعوات شد، بگو سامیار و آرش چه بالیی سرت آوردن که  -

 قراری! تا این حد بی

خورد رو به زبون نفس عمیقی کشیدم و بدون مقدمه چیزی که ذهنم رو داشت مثل خوره می

 آوردم: 

 یثیتم کنه. حخواست بیآرش من رو بوسید رها، می -

و یه نفس عمیق دیگه کشیدم. از اینکه به رها گفتم حس خوبی پیدا کردم و یه جورایی سبک 

 سمتش برگشتم و رفتم توی بغلش. بهت زده زیر گوشم گفت: شدم. به

 دونه؟ می میالد االن …االن -

 هق هق زدم و آروم گفتم: 

 . باشه عصبانی اینقدر بابا نداشتم انتظار کنار، به این. بگم بهش ترسممی …نه -

 ازم جدا شد، با انگشت شصتش اشکام رو پاک کرد و گفت: 

بابا جون نگرانه آوا، خیلی نگرانه. از وقتی گفتین امیر بیمارستانه تا وقتی برسیم اینجا، مدام  -

 خودخوری کرده. حق بده بهش. 

 سرم رو تکون دادم و تکیه دادم به صندلی. آروم گفتم: 

 خواد بمیرم. ندازه پنج سال خسته شدم. دلم میامروز ا -

 هوا زد توی سرم و با حرص گفت: بی

 رسم. تو هم زر نزن! گه نخورا. امیر به هوش بیاد به حساب اونم می -

 دستم رو گرفتم به سرم، باخنده بهش نگاه کردم و گفتم: 

  شی. من زن داداش زشت دوس ندارم.ریزه زشت میحرص نخور موهات می -

 داری نثارم کرد. « ک»خندید و زیرلب فحش 

 دم خدا گرم که همچین رفیقی دارم. 
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 از اینکه با میالد نرفتم خوشحال بودم، حالم با رها بهتر شده بود. 

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

ردم. کخواستم بزنم، فکر شد، به حرفی که میکالم توی ماشین پخش میصدای موزیک بی

 رسیدم. باالخره باید به یه جوابی می

 نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم: 

 سامیار رو دوست داری؟  -

 یهو سیخ نشست و هیستریک تندتند گفت: 

 . ندارم دوستش دیگه نه، دیگه میالد، نه …چی؟ نه -

 با دست آزادم دستش رو گرفتم و گفتم: 

 باشه عزیزم. باشه آروم باش.  -

 کشید و با بغض گفت: نفس عمیقی 

 خوام بمیره. می -

 دستش رو ول کردم و پیشونیم رو ماساژ دادم و گفتم: 

برن ممکنه حبس ابد باشه، شایدم چند ماه تا چند کسی رو نکشته مارال، حکمی که براش می -

 . دونمنمی …سال زندان

کیه داد رش رو تهیچی نگفت. صدای بیرون دادن نفسش که شبیه آه کشیدن بود رو شنیدم. س

 به صندلی و گفت: 

 آوا، حالش خوبه؟  -

 ای کردم و گفتم: تک سرفه

 خوای این قضیهکتک خورده؛ ولی، فکر کنم حالش خوبه. مارال، فکرات رو بکن. تا کی می -

 رو پنهون کنی؟ 

 زیرلب گفت: 

 . ترسممی …دونمنمی -
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 : گفتم و سمتش برگشتم. کردم پارک خاکی یراهنما زدم و کنار جاده

مارال من رو ببین. باهات یه مدت مشکل داشتم، اکی االن این مهمه که تو عوض شدی.  -

دونم چه جوری سرت خورد به سنگ؛ ولی، خب عوض شدی. داری چوب سادگیات رو نمی

شینم تا سامیار از خوری؛ اما، من هنوزم برادرتم، روت غیرت دارم، فکر نکن ساکت میمی

 گیرم. کشمش. هرجوری شده انتقامت رو ازش مییرون، حتی شده خودم میزندان بیاد ب

 نفس عمیقی کشیدم و یکم جابه جا شدم و گفتم: 

خوای باهاش ازدواج کنی یا نه؟ بااین وضعیتی که داری، اگر به خوام بدونم میفقط می -

ر کار به ولی، اگکس هیچی نگی، رک بهت بگم مارال، شاید بتونی بری دکتر و ترمیم کنی؛ هیچ

 …دادگاه برسه

 تر از قبل ادامه دادم: بدون حرف اشکاش رو پاک کرد و بینیش رو کشید باال. محکم

مارال جان! فکرات رو بکن، اینم بدون که من و آوا باهاتیم و تو تنها نیستی. آوا امروز  -

 باهت یخاطر آیندهخاطر زندگیمون و بهخاطر من، بهخاطر تو رفت پیش سامیار و آرش، بهبه

 پشیمون نشی.  بعداً که بگیر تصمیمی و کن فکر بشین. تو یشده

با هق هق اومد توی بغلم. سفت دستام رو دورش حلقه کردم و روی شالش رو بوسیدم. خدا 

دن؛ ولی، مطمئنم دونم چه عکس العملی نشون میبهمون رحم کنه، اگر بابا بفهمه یا مامان، نمی

 مونن. باالخره آروم شد و ازم جدا شد. صندلی رو خوابوندم و گفتم: پشت مارال می

شه. ها هم دودیه کسی متوجه تو نمیکنم پس راحت بخواب. شیشهبخواب، بیدارت نمی -

 نگران نباش! 

 سرش رو تکون داد و بدون حرف خوابید، منم راه افتادم. 

 شکتک کدومشون. متورمش یبه آوا فکر کردم به لب کبودش، به چشمای سرخش، به گونه

زده بود؟ آرش یا سامیار؟ نفس عمیقی کشیدم تا عصبانیتم رو تخلیه کنم. ینی انتقام تا این حد 

خواد چی رو ثابت میچی؟  آرش. پوف …سامیار رو کور کرده که مثل حیوون به خواهرم

 کنه؟ 
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 ای زنگ گوشیم، سریعکردم. با صدجوابی براشون پیدا نمیمغزم پر از سؤاالتی بود که هیچ

هنذفری رو گذاشتم توی گوشم تا مارال بیدار نشه. آوا بود، سریع وصل کردم که صدای 

 نگرانش رو شنیدم: 

 میالد، کجایی؟! مارال پیشته؟!  -

 نیم نگاهی به مارال انداختم و گفتم: 

 نزدیک لواسونیم. یک ساعت هست راه افتادیم. اتفاقی افتاده؟!  -

 : با یکم مکث گفت

بیا،  ترکنه. زودبینه بعد اعتراف میپلیس اینجاست میالد. آرش گفته اول من و تو رو می -

 برن. خوان من رو میمی

 خوان ببرنش! عصبی گفتم: زور مییعنی چی به

 لعنت بهش، آوا سریع گوشی رو بده به بابای من.  -

 و گفتن بابا سریع گفتم: حرفی گوشی رو داد به بابام. با الای گفت و بدون هیچباشه

 سالم، بابا نذار آوا رو ببرن. من تا نیم ساعت دیگه اونجام، باشه؟  -

 بابا عصبانی گفت: 

میالد بهم بگو کجا رفتی فقط. زنت رو توی این وضعیت گذاشتی اینجا رفتی کدوم گوری؟!  -

 …غِییعنی تااین حد بی

 فسشن مکث با. کرد منصرف حرفش ین ادامهگفتنِ بااعتراضِ آوا، بابا رو از گفت« باباجون»

 و گفت:  کرد فوت رو

 کنم، تا بیست دقیقه دیگه اینجا باش. زود باش. من معطلشون می -

 و قطع کرد. لعنت، نگاهم به مارال افتاد که بیدار شده بود. آروم گفت: 

 خوای چی بگی؟ به بابا می -

 بااخم نیم نگاهی بهش کردم و گفتم: 

 . دخترشونی تو باالخره …و ازشونقایم نش -
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 سرعتم رو بیشتر کردم و خیلی جدی گفتم: 

زور ازدواج کن، یا حقت گیرم. تو حق انتخاب نداری مارال، یا با سامیار بهحرفم رو پس می -

 رو بگیر. 

 : گفت ایزده بهت یمارال متعجب و با خنده

م باکسی که زندگیم رو نابود کرده زندگی میالد حالت خوبه؟ سامیار زندانه االن. بعد من بر -

 وقت ازدواج نکنم میالد. دیگه این حرف رو بهم نگو. دم هیچکنم؟ ترجیح می

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 تونی این کار رو بکنی. درسته، نمی -

کرد. اومد، یعنی داشت گریه میسرش رو برگردوند و به خیابون زل زد. صدای فین فینش می

 بیمارستان نگه داشتم و به آوا زنگ زدم. سریع جواب داد: جلوی 

 میالد کجایی؟ تو رو خدا بگو رسیدی!  -

 رسیدم قربونت بشم، جلوی در بیمارستانم. پلیسا هنوز اونجان؟  -

 با یکم مکث آروم گفت: 

 …یاد پایین. مارالنه رفتن. باباجون همراه من می -

 وسط حرفش گفتم: 

 ل پیش منه. مشکلی نیست، مارا -

 ای کرد و عادی گفت: تک سرفه

 یایم پایین. پس داریم می -

 ای گفتم و قطع کردیم. به مارال نگاه کردم و گفتم: باشه

 بیا به بابا سالم کن از نگرانی دربیاد. مامان و بابا هردوشون نگرانتن.  -

 نفس عمیقی کشید و دستم رو گرفت و گفت: 

 بودم این دو روز؟  ترسم. بگم کجامیالد می -

 دستای سردش رو بوسیدم و گفتم: 
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کردم خونه رو؛ اماده کنه واسه عروسی، یه دروغ بگو خونه داداشم داشتم کمکش می -

 مصلحتی بگو فعالً تا تکلیف این ماجرا روشن شه. 

 کس هیچی نگه. باشه؟ گیم آوا هم خبر داشت؛ ولی، قول گرفتیم ازش که به هیچمی

ستم دوننفسش رو فوت کرد. انگار یه باری از دوشش برداشته شد. به هرحال می لبخندی زد و

 کنه! این دلیل بابا رو قانع نمی

 با دیدن بابا، آوا و رها، به مارال اشاره کردم پیاده شه. 

 خواد بزنتش وبابا با دیدن مارال پا تند کرد و سریع اومد سمتمون. مارال فکر کرد بابا می

 صورتش کرد؛ ولی، بابا محکم بغلش کرد و با نگرانی گفت: دستش رو سپر 

 میریم از نگرانی؟ گی من و مامانت میکجا بودی دختر؟ نمی -

 کرد گفت: مارال هم بابا رو بغل کرد و با بغضی که داشت کار رو خراب می

 . بابا بودم داداش یخونه -

 پریدم وسط هندی بازیاشون و سریع گفتم: 

 گن؟ بینم پلیسا چی میبابا بگو ب -

 پیشونی مارال رو بوسید و خطاب به من گفت: 

 بری جایی. فهمیدی؟! میالد بار آخرت باشه که مارال رو بدون اینکه به ما بگی می -

اکتفا کردم. اومد رو به روم « چشم»ای کردم و برای ضایع نشدن قضیه به گفتن تک خنده

 ایستاد و گفت: 

واد اعتراف کنه به تمام کارایی که کرده؛ ولی، گفته قبلش باتو و آوا خمثل اینکه آرش می -

خواد همزمان حرف بزنه. این آدرس اداره پلیسیه که آرش و سامیار رو نگه داشتن تاصبح می

 بفرستن تهران. 

 با اخم سرم رو تکون دادم بعد از گرفتن برگه، به آوا اشاره کردم سوار شه. 

کردن. رها یه چیزی زیر گوش آوا گفت و بعدش هم آوا اومد  آوا و رها همدیگه رو بغل

تر شده بود و این یعنی باز هم سمتم. نگاهی به چمشاش که زیرش گود شده بود انداختم، قرمز
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 گریه کرده بود. با مارال خداحافظی کرد و سوار شد. خطاب به مارال گفتم: 

  پیش بابا اینا بمون. برو پیش مامان خیلی نگرانته. -

با استرس نگاهم کرد که چشمام رو آروم باز و بسته کردم، برای اینکه بابا شک نکنه هم 

 بالبخند خداحافظی کردم. 

 بود ادهد رو آدرسش بابا که پلیسی یسمت ادارهبهتر بود فعالً چیزی نگیم. استارت زدم و به

 . افتادم راه

اف کنه. آوا بدون حرف به بیرون خواست اعترشک برانگیز بود اینکه آرش اینقدر راحت می

 کرد. با دست آزادم دستش رو گرفتم که از سردیش لرزیدم. آروم گفتم: نگاه می

 دلم برات تنگ شده بودا. خوبی؟ چرا اینقدر دستت سرده؟  -

 لبخند زورکی زد و گفت: 

 خوبم؛ چون از ظهر هیچی نخوردم این جوری شدم.  -

 کنم گفتم: م جوری که انگار دارم زمزمه میاخم ملیحی بین ابروهام نشست. آرو

 گی. جواب دلم تنگ شده برات رو ندادی. قیافتم جوریه که انگار یه چیزی به من نمی -

 هول زده گفت: 

 کنی. نه نه، اشتباه می -

 کنه. گفت داره یه چیزی رو پنهون میگفت. حس قوی و بدی بهم میداشت دروغ می

 ن جوری پر استرس و ترسیده ببینمش. خواستم ایبا این حال نمی

 نزدیک یه سوپری نگه داشتم و بدون حرف پیاده شدم. 

بعد از خریدن آبمیوه و کیک سوار شدم و خوراکی ه ارو دادم بهش. بدون اینکه نگاهش کنم 

 آروم گفتم: 

 هدروغ گفتن به من رو تموم کن و اینا رو بخور. هروقت؛ امادگیش رو داشتی، چیزی که دار -

 کنه رو بگو! شاید تونستی بارش رو از روی دوشت برداری و باهم از پسش بربیایم! اذیتت می

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه راوی •°•°•°•°•°•°•°•
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 نفس عمیقی کشید و دست امیر رو آروم توی دستش گرفت. 

 از سردی دستاش بغضش ترکید، آروم زمزمه کرد: 

 کنی؟! با من چی کار میچی کار کردی باخودت امیر، داری  -

 کسی یریخت و امیرِ نیمه هوشیار، عاجزانه به صدای گریهقطرات اشکش روی دست امیر می

 . کردمی گوش پرستیدشمی عاشقانه و داشت دوستش که

تونست خاطر ماسک روی دهانش نمیصدا لب زد. بهدست رها رو آروم فشرد و اسمش رو بی

 راحت حرف بزنه. 

 کرد. ازدست داده بود و برای همین حسِ کرختی زیادی میخون زیادی 

رها که تالش امیر رو برای فشردن دستش دید، با خوشحالی خم شد و پیشونی امیر رو بوسید. 

 بابغض توی چشمای خمارش خیره شد و گفت: 

 تر بلند شو. دلم برای خندیدنات و سر به سر گذاشتنات تنگ شده. دیوونتم دیوونه، زود -

و فرم و هیکل ر شده باندپیچی شکم به بغض با. امیر یبرهنه یره اشکش چکید روی سینهقط

 شوهرش نگاه کرد. 

رو  شدست سختیبه امیر. بود ریخته اشک قطره که جایی دقیقا زد، امیر یای روی سینهبوسه

 باال آورد و ماسک رو برداشت و با صدای آرومی گفت: 

 رها! نگام کن.  -

نگرانی خواست ماسک رو به حالت اول برگردونه که امیر نذاشت. همون جور آروم و رها با 

 شمرده شمرده گفت: 

های یهوییت رو کردم دیگه بتونم لذت بوسهدلم برات تنگ شده بود خانومی! فکر نمی -

 بچشم. 

 رها اخم کرد و با خودش فکر کرد: 

 ؟ موندماومد، من هم زنده میاگر بالیی سر امیر می -

 امیر دستش رو به دست رها رسوند و بعداز گرفتنش گفت: 
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 دیگه نگران نباش. بگو ببینم آوا سالمه؟!  -

 رها سرش رو با لبخند تکون داد و گفت: 

 حالش خوبه. با میالد رفتن کالنتری برای یه سری توضیحات.  -

ت روی دهن و خواست امیر رو نگران کنه. با تذکر پرستار هول هولکی ماسک رو گذاشنمی

 بینی امیر و با یه خدافظی گرم از اتاق رفت. 

 …دونست چه بالیی قرار بود سر آوا و میالد بیادکس نمیو هیچ

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

بهت زده به دهن آرش خیره شدم. مثل ماهی لبهام چند بار باز و بسته شد تا چیزی بگم؛ ولی، 

 نتونستم. 

  …دادترین شکل ممکن تحویل میالد میحقیقت رو به دروغداشت 

اش این بود. از شوکه شدنم استفاده کرد و با پوزخند خطاب به میالدی که قرمز و پس نقشه

 کبود شده بود، گفت: 

کنه. آخه چیزی نداره بگه. مگه نه آوا؟! به صورت آوا نگاه کن، حتی از خودش دفاع هم نمی -

باصداقت پیش برید دیگه.  باید باالخره آخه …ردی رو من زودتر گفتمرازی که پنهونش ک

س تونید برید. منم اعترافام رو به پلینباید چیز پنهونی داشته باشین از همدیگه. خب دیگه می

 کنم. می

 و دست به سینه و ریلکس تکیه داد به صندلیش. چرا ریلکس بود؟! 

جلوی  مگرفت رو دستام ترسیده دیگه، یه گوشهبا پرت شدن میز به یه گوشه و صندلی به ی

 دهنم و به کنج اتاق بازجویی پناه آوردم. از شوک دراومدم و با گریه بلند بلند داد زدم: 

 گه. گه میالد، به جون تو دروغ میدروغ می -

 : زد داد صورتم توی و گرفت مشتش توی رو لباسم یمثل گرگ زخمی پرید سمتم، یقه

گه چرا همون اول انکارش همه چیز، قسم نخور. اگر دروغ میقسم نخور بی جون من رو -

 نکردی؟ چرا ترسیدی؟ امروز ده دفعه پرسیدم چی شده نگفتی. 
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 محکم کوبوندم به دیوار و بلندتر داد زد: 

 . نگفتی …نگفتی آوای لعنتی -

ناشی از  دستام رو گذاشتم روی دستاش و توی چشمای وحشیش زل زدم و آروم و با درد

 کوبونده شدن سرم به دیوار هق زدم: 

 زد هم بعدش کرد، بوسم فقط …. اون فقطنکردم …کاریهیچ من. گفت …دروغ -

 …پشیمون نکن،. کنیمی …قضاوت زود …داری میالد …من …دهنم. به خدا من …توی

وسط حرفم محکم کوبید توی دهنم. زخم لبم باز شد و شوری خون رو توی دهنم حس 

  کردم.

بهت زده دست کشیدم روی لبم، میالد کوبید توی دهنم؟ اومد دوباره بیاد جلو که در باز شد و 

 پلیسا ریختن تو و گرفتنش. 

کرد نیم نگاهی کردم. به کمک یه پلیس خانوم به آرش که بالبخند پیروزی داشت نگاهم می

 م: ت آرش و گفتبلند شدم. قبل از اینکه برم بیرون با هق هق و دلی شکسته برگشتم سم

 . ری …بمی …وارم …امید. متنفرم …رسیدی؟ ازت خواستیمی …می …به چیزی که -

 ای و بدون اینکه اجازه بدم حرفی بزنه به کمک خانومه رفتیم بیرون. بدون حرف دیگه

میالد رو برده بودن بیرون. من هم بعد از تحویل گرفتن گوشیم و گذاشتن دستمال روی لبم 

  رفتم بیرون.

 کردم؟ میالد با دیدنم دوباره اومد سمتم و داد زد: باید چی کار می

 خواستی که پنهونش کردی؟ خواستیش؟ میواسه چی زودتر بهم نگفتی؟ خودت می -

 کردن! قطره اشکی چکید روی گونه هام. همه نگاهمون می

 لبخندی زدم و آروم پاکش کردم. 

 فهمید چقدر دوستش دارم؟! نمی

ی ترش کرد که خواست دوباره بزنتم؛ ولی، باصدای داد بابام از حرکت ایستاد. لبخندم جر

کنه؛ اما، خوب شد که دونم بابا اینجا چی کار میخداروشکر، با خودم فکر کردم نمی
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 اینجاست. 

 قبل از اینکه بابا برسه، دست میالد رو گرفتم و گذاشتم روی سینم و گفتم: 

رمی . شوهتهمتات واسه توهینات، واسه عصبانیتت، واسه. پهتمی داره تو واسه …نگاه کن -

 . ببینمت خوامنمی دیگه فعالً؛ اما …میالد و خیلی دوستت دارم؛ اما

سمت خروجی بیمارستان رفتم. شنیدم که باعصبانیت صدام زد؛ ولی، برنگشتم. صدای بابا و به

 زد. رو شنیدم که سرش داد می

بده؟ اینکه من پیش قدم شدم برای بوسیدنش و حتی تا مهم بود حرفای آرش رو تحویلش 

 روی تخت خواب هم پیش رفتیم؟ با سامیار و آرش! 

 پارگی لباسم، کبودی لبام، خستگی و کرختی بدنم، همه رو به اون ربط داد. 

 ستنشک گفت. میالد زندگی توی اومدم نقشه با من گفت …گفت صحنه سازی بوده، گفت

 م. شد الل وقاحتش از من و گفت …فکر غلط بقیه. گفت ییدٔ  تا پام یه نقشه بوده واسه

کردم میالد اینقدر بد دل باشه که با یه حرف غیرِ منطقی از آرش باهام این جوری کنه فکر نمی

 هرچند قبال هم تهمت زده. 

سمت خیابون اصلی دوییدم. هوا روشن شده بود. کیفم رو چک کردم. نفس عمیقی کشیدم و به

کیف پولم همراهم بود. سریع یه اسنپ گرفتم. امیدوار بودم بابا پیدام نکنه و  خداروشکر

 خدارو شکر هم نکرد. 

سوار ماشین شدم و آدرس رو مجددا دادم. یک ربعی توی سکوت گذشت که گوشیم برای بار 

 صدم زنگ خورد. این بار رها بود. تماس بابا و مامان و مادر و پدر میالد و مارال رو همگی رو

 رد کرده بودم. 

رو وصل کردم.  تماس و کردم پاک رو اشکم. بود زده زنگ بار یک فقط …میالد، آخ شوهرم

 وصل شدن تماس همانا و صدای داد و بیداد رها همان: 

 فتی! گه گذاشتی رآوا کجایی لعنتی؟ باز کجا رفتی دیوونه؟ باباجون زنگ زده با نگرانی می -

 باهق هق گفتم: 
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 . دارم کارت …کارت …باش تنها جایی، یه روب …رها …ره -

 با نگرانی و یکم مکث گفت: 

الهی بمیرم برات، غمت رو نبینم آبجی. چی شده؟ کجایی؟ میالد هم گوشیش رو جواب  -

 ده. چی شده؟ نمی

 : گفتم باگریه کرد،می نگاهم باتعجب آینه توی از که مسنی یبدون توجه به راننده

 زد. تمام چرت و پرتای آرش رو باور کرد.  کتکم زد، بهم تهمت -

 بهت زده گفت: 

 …یعنی چی؟ آوا، بابا جون اینجاست گوشی -

 با الو گفتن بابا سریع با هول قطع کردم. 

 ور کاغذی دستمال یدونستم کجا باید برم. راننده جعبهخواستم حرف بزنم. اصالً نمینمی

 : گفت و سمتم گرفت

 یین یکم حالت بهتر شه! دخترم شیشه رو بکش پا -

با لبخند محوی تشکر کردم و چند تا دستمال برداشتم و بینی و لبم رو باهاشون تمیز کردم. لبم 

 سوخت! می

دم از کرگوشیم بازم زنگ خورد، بابا بود. خاموش کردم و انداختم توی کیفم. داشتم فرار می

 میالد، از آرش، ازحرفاشون. 

تونستم رو به رو بشم با میالدی که خرابم کرده بود و اون جوری ضعیف بودم؟ آره بودم. نمی

 باهام برخورد کرده بود. 

نزدیک ظهر بود که رسیدیم. خیلی شلوغ بود و توی ترافیک مونده بودیم. پنجاه تومن واسم 

توی دستم  رو میالد یآب خورد همین مسیر. پول رو اینترنتی پرداخت کردم، کلید خونه

 چرخوندم. 

ع برای اینکه کسی من رونبینه سوار آسانسور شدم و رفتم باال. وارد شدم و در خونه رو سری

 قفل کردم و کلید رو هم در نیاوردم تا نتونه کلید بندازه و بیاد تو. 
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  …شیم جدا کنه مجبورم شاید …وقت حرفم رو باور نکنهممکنه میالد هیچ

در بود که صدای جانان رو شنیدم. نفسم رو با صدای تق تق در از جا پریدم. باترس نگاهم به 

 در رو باز کردم.  …فوت کردم و از چشمی چک کردم و با دیدن جانان، اون هم تنها

با باز شدن در، چند ثانیه نگاهم کرد و چشماش گرد شد. یهو زد توی صورتش و زیر لب 

 گفت: 

 خدا مرگم بده! آوا این چه قیافه ایه؟!  -

 ولی، اشکام چکید. آروم گفتم: هق هقم رو خفه کردم؛ 

 خونتون؟  بیام شهمی …هیچی نیست، جانان -

 بغلم کرد و گفت: 

 گرده وفکر نکنم فکر خوبی باشه! مازیار االن زنگ زد و گفت که میالد داره دنبالت می -

 گردن. من هم اومدم ببینم اینجایی یا نه. گوشیتم خاموشه. یعنی همه دارن دنبالت می

اک کردم و بعد از برداشتن کیفم و سر کردن شالم، از خونه زدم بیرون. طی حاضر اشکم رو پ

هام رو زد که جوابش رو ندادم. با بیرون اومدنم از خونه، شونهشدنم جانان مدام صدام می

 گرفت و با عصبانیت و نگرانی گفت: 

ون ودی؟ لواسیه لحظه صبر کن ببینم چی شده. میالد کتکت زده؟ سرچی؟ اصالً تو کجا ب -

 چیه؟  داداشت یکنین شماها؟ قضیهچی کار می

، استرس ناراحتی از …با یاد آوری امیر بغضم بیشتر شد. بهونه گیر شده بودم، نفس نفس زدم

و عصبانیت حالت تهوع بهم دست داد. جانان که دید اوضاع خرابه، زیر بغلم رو گرفت و 

 کمکم کرد راه برم. زیرلب گفت: 

شه آخه؟ چشمتون زدن به بده به باعث وبانی مشکالت شماها. چرا تموم نمیخدا مرگ  -

 خدا! لعنت به همشون. 

 ها ایستادم و گفتم: پایین پله

رم خونه. توی اتاقم در رو قفل کنم باز خیلی بهتره. جانان برو، بگو پیدام نکردی. منم می -
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 نباش!  یان. نگرانشه تهران، خانوادمم میامیر هم شب منتقل می

 راهم رو ادامه دادم که پوفی کرد و گفت: 

 کنی آوا؟ آخه از چی داری فرار می -

 برگشتم سمتش و بالبخند غمگینی گفتم: 

 فکر کنم میالد دیگه دوستم نداره.  -

 غلط کردی همچین فکری کردی!  -

اال حباصدای عصبانی میالد دستم رو جلوی دهنم گرفتم و برگشتم سمتش. چشمای قهوه ایش 

 تر شده بود با کلی رگ قرمز. تیره

با دوتا قدم خودش رو بهم رسوند و با بلند شدن دستش، سریع جلوی صورتم دستام رو سپر 

کردم. همزمان صدای میالد گفتن پر خشمِ جانان رو هم شنیدم؛ ولی، به جای اینکه کتک 

 بخورم، توی آغوش گرمی فرو رفتم. 

 شار آوردن به سینش ازش فاصله گرفتم. ناباور چشمام رو باز کردم با ف

 نفس عمیقی کشید، توی چشمام زل زد و گفت: 

 …خوام بهم ثابت کنی دروغ گفتهفقط می -

 اخم کردم و آروم و باشَک گفتم: 

 چی؟ چی رو ثابت کنم میالد؟ اینکه بهت دروغ نگفتم؟  -

 مشتش رو کوبید به دیوار و داد زد: 

 اینکه باهاشون نخوابیدی!  -

سمت بیرون خونه در پیش گرفتم. صدا ی جانان، بدون حرف راهم رو به« خفه شو»با گفتن 

هاشون رو شنیدم؛ ولی، پا تند کردم تابهم نرسن. برای یه تاکسی سمند دست بلند کردم که زدن

دویید نگاه کردم و کلید خونش رو پرت کردم سمتش. سمتم میایستاد. به میالد که داشت به

 و با بغض گفتم: سوار شدم 

 آقا برو سریع.  -
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 آقای جوون راننده نیم نگاهی انداخت و گفت: 

 …خانوم من دنبال دردسر نیستم. تورو -

 جیغ زدم: 

 دم شما برو. پولش رو می -

پوفی کرد و سریع راه افتاد. صدای کشیدن ناخونای میالد رو به ماشین شنیدم. سرم رو گرفتم 

 …گریهتوی دستام و بلند زدم زیر 

 …گه ثابت کن دختری، ثابت کن کهخدایا شوهرم بهم می

 خدایا نکنه من و آیندم نفرین شدیم؟! 

 ده دقیقه بعد باکشیدن چندتا نفس عمیق به گریه کردنم پایان دادم. 

 : کردم فکر و صندلی به دادم تکیه رو سرم …با آروم شدنم فکرم باز شد

ای که عاشق زنشه، از م! میالد مثل هرمرد دیگهدشاید من زیادی دارم حساسیت نشون می -

 شنیدن اون حرفا غیرتی شده و مثل خیلی از مردای دیگه غیر منطقی برخورد کرده. 

 کردم، اشتباه کردم. شاید این منم که باید شرمندش کنم! نباید فرار می

 باصدای راننده از آینه بهش نگاه کردم: 

 خانوم باالخره کجا برم؟  -

 ونه رو دادم بهش و دوباره تکیه دادم به پشتی صندلی. آدرس خ

 باز با خودم فکر کردم: 

کنه  برخورد جوری اون دمنمی حق هم میالد به ،؛ ولیزد گند آرش …باید درستش کنم -

 باهام. اگر عاشقشم، باید بتونم کاری کنم که بهم اعتماد کنه. 

 های خونالت سرخ شدم. یعنی اگر قطرهای که توی ذهنم نقش بست، از خجاز فکر ناخواسته

 شه؟ رو ببینه و مالک بدنم بشه بهش ثابت می

 نگز بهش باید …های ملتهبم گذاشتم و چند تا نفس عمیق کشیدم. آرهدستام رو روی گونه

 . بزنم

•°•°•°•°•°•°• 
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ه های از دست رفتکیفم رو گذاشتم روی تختم و گوشیم رو روشن کردم. سیل پیام و تماس

رازیر شد. گوشیم ویبره رفت، جانان بود، ریجکت کردم و با مکث و یکم نگرانی روی اسم س

 ضربه زدم. با یه بوق سریع برداشت و باعصبانیت گفت: « همسرجان»

 کجایی؟  -

 ای گفتم: لبخندی زدم و با بغض ناخواسته و مسخره

برگردم؛  باید شهمی تنگ دلم زود خودم ندارم، هم کردن قهر یجنبه من دیدم …فکر کردم -

 زنیم. حرف می باهم …اینا مامان یولی، خب دیگه پول ندارم که ماشین بگیرم. بیا خونه

 آروم گفت: 

 کردی. نباید فرار می -

 مثل خودش آروم گفتم: 

مثل تو که اشتباه کردی روم دست بلند کردی، من هم اشتباه کردم فرار کردم. گفتی ثابت  -

 هت ثابت کنم. کنم، بیا تا ب

 بدون توجه به حرفم گفت: 

 در رو باز کن پشت در خونتونم.  -

 اومد اینجا؛ چون خیلی زود رسید. پس از قبل داشت می

که  یتصمیم از و داشتم استرس …ای گفتم و قطع کردم. به یه حموم احتیاج داشتم اولباشه

 . …ایدگرفته بودم مطمئن نبودم؛ ولی، باالخره باید ثابتش کنم. ب

•°•°•°•°•°•°•°• 

 در خونه رو باز کردم. همزمان با باز کردن در، میالد رسید باالی پله ها. 

 ام رو توی هم گره زدم و دست به سینه شدم. های برهنهدست

 تاپِ نازکی تنم بود و هوا هم حدودا سرد بود. 

  «باید از در شوخی وارد بشم یا جدی؟ شایدم ناراحت؟» -

 و برهمم با به آغوش کشیده شدنم توسط میالد از سرم پرید. زیر گوشم گفت:  فکرهای درهم

 رمقت مشخصه خراب کردم، نه؟ از چشمای خسته و بی -
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 دونست؟! عجیب بود این حرفش، یعنی نمی

 دستم رو آروم گذاشتم روی سینش و گفتم: 

و امثال آرش ثابت کنیم سازیمش. برای اینکه به آرش هردومون خراب کردیم؛ اما، دوباره می -

 تونه از هم جدامون کنه. چیز نمیکس و هیچهیچ

 ای که روی سرم زد، یه لحظه غرق لذت شدم. با بوسه

مهم بود که زده بود توی دهنم؟ مهم بود که بهم تهمت زد؟ نه نبود و نیست. احمقانه ست؛ 

 ولی، من از ته قلبم مطمئنم میالد من رو دوست داره. 

 سمت در هدایتش کردم و آروم گفتم: ور شکمش حلقه کردم و اومدم کنارش. بهدستم رو د

 . دارم کارت …یان. بیا توبابا اینا تا شب نمی -

 دستش رو روی بازوی لختم، نوازش گرانه کشید و گفت: 

 . آخه کنم چپت یترسم یه لقمهمی -

 آروم خندیدم و به چشماش نگاه کردم و گفتم: 

 یاد؟! کیه که بدش ب -

 آروم لبخندش پاک شد و صورتم رو قاب گرفت. انگشت شصتش رو کشید روی لبم و گفت: 

 خاطر یه حرف زدمت. بشکنه دستم، به -

 سرش رو انداخت پایین و آروم ادامه داد: 

 دونم راسته یا دروغ! حرفی که نمی -

مت سرون و بهپس هنوز شک داشت، بغضم گرفت دوباره. پوفی کردم و از آغوشش اومدم بی

 اتاقم رفتم و همون جور گفتم: 

 کسی عقدیت، زن من، یکنم که داری در بارهخوام برم حموم، بعدش بهت ثابت میمن می -

 …میالد ،؛ ولیکنیمی اشتباه عاشقشی که

 برگشتم سمتش و خیلی جدی گفتم: 

ی، و اشتباه کرده باشکنم؛ ولی، اگر یه روزی، دوباره بهم شک کنی من این بار بهت ثابت می -
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شم و بینی! بیخیال عشق، عالقه و آبروم میمطمئن باش اون روز آخرین روزیه که من رو می

وقت بهم گم هیچکنما، دارم بهت میکس بهم نرسه. تهدید نمیرم یه جایی که دست هیچمی

 شک نکن. 

 استخونای کمرمبا دو قدم بهم رسید و خشن بغلم کرد، جوری که صدای ترق ترقِ شکستنِ 

 رو شنیدم. 

 زیرِ گوشم باصدایی که عصبانی و حریص بود، گفت: 

ذاری. وقت، من رو تنها نمیمونی. هیچیادت باشه تو تا آخر عمرت مال منی، مال من هم می -

 فهمیدی؟ 

دونستم از سر دوست داشتنه، این حریص بودنش، گورِ بابای حموم، این عصبانیتش که می

  …تی فراموش کنم ازش ناراحتم! سست اراده بودم؟ شایدکرد حکاری می

روی انگشتای پام بلند شدم و لبهام رو گذاشتم روی گردنش و میک آرومی زدم. آروم ازم جدا 

 شد و خمار گفت: 

 کنی؟ چی کار می -

 ویر گذاشتم رو لبام و صورتم سمت کشیدمش گرفتم، رو لباسش یبدون جواب دادن، یقه

 . لباش

رو دور کمرم انداخت و من رو کشید باال. پاهام رو دور کمرش حلقه کردم و با دستام دستش 

ام داد و شروع کرد به بوسیدن گردنم و آروم آروم اومد کمرش رو چنگ زدم. به دیوار تکیه

 پایین. 

 اومد از لذت که یه دفعه ازم جدا شد و بریده بریده گفت: نفسم داشت بند می

 ! ی؟مطمئن …آوا، مطم -

 پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم و گفتم: 

 باید برم حموم. بیا باهم بریم.  -

 توی چشمام خیره شد و یکم عصبی گفت: 
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 کنی! خوای چی کار کنی؟ داری داغم میچرا نمیگی می -

 انداختممی هامشونه سر از رو تاپم بند که حالی در و زدم پوزخند …پس موفق شده بودم

 : گفتم پایین

 …ی! لمسم کنبکن رو خواممی که کاری تا کنم داغت اونقدر اینکه …قصدم هم همینه -

چشماش رو عصبی بست و وقتی باز کرد، محکم؛ چونم رو توی دستش گرفت و مماس با 

 لب غرید: 

 چرا لعنتی؟  -

 : زدم لب بغض با و زدم لباش رو کوتاهی یبوسه

  خوام بهت ثابت کنم اشتباه کردی.چون می -

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

منظورش رو فهمیدم. انگار با این حرفش چند ثانیه خون به مغزم نرسید و از بلندی افتادم 

 زمین؛ چون بدنم سرد شد و از حس و حال چند ثانیه پیش پرت شدم بیرون! 

و گرفتم و آوردم باال. هاش سر دادم و دستاش رآروم گذاشتمش زمین. دستم رو از روی شونه

 روی هرکدوم رو یک بار بوسیدم و آروم گفتم: 

 برو حموم، بعد زود حاضر شو تا بریم بیرون.  -

 ستشد توی گرفت دوباره رو لباسم یدستش رو ول کردم و اومدم برگردم که باعصبانیت یقه

 : گفت پوزخند با و

تباه غ گفته؟ مگه نگفتی ثابت کنم اشکنی؟ مگه نگفتی بهت ثابت کنم آرش دروکجا فرار می -

 کنی؟! فکر می

 یهو عصبی شد، محکم زد توی سینم و هیستریک جیغ زد: 

 …کنی؟ مگه منکنی؟ مگه نَجِسم که فرار میپس چرا داری فرار می -

 زد و کشید ترمحکم که گرفتم رو دستاش سریع نگرانی با …زد توی سر خودشداشت می

 : زد جیغ تربلند و سینم توی
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ر دیگه ؟ خب اگزنیمی پس منو حاال و کنم ثابتش گفتی تو …آرش به لعنت …لعنت بهت -

 …خوای بِمنو نمی

 .بستم رو دهنش لبهام با و گرفتم رو سرش طرف دو محکم دفعه این …دیوونه شده بود

 هاش و خواست فاصله بگیره که نذاشتم. اشکاش ریخت روی گونه

 . شد متوقف بدنش یشد و رعشه به ده ثانیه نکشید که آروم

 از این که هنوز هم روش تسلط داشتم و دوستم داشت خوشحال شدم. 

آرومی روی لبهاش زدم، دستم رو انداختم زیر زانوش و بغلش کردم. سرش رو  یبوسه

زد و با خاطر جیغاش، سینش خس گذاشت روی سینم و هیچی نگفت. هنوز یکم هق می

 کرد. خس می

 مبل و روی پام نشوندمش. موهاش رو نوازش کردم و گفتم:  نشستم روی

وقت به خودت نگو نجس آوا! من برای کسی که دوستش دارم مغرور وقت، هیچدیگه هیچ -

 گم اشتباه کردم که بهت تهمتنیستم، این رو باید تا االن فهمیده باشی! پس راحت بهت می

خوام با دم ازم دور شی. اگر نمیازه نمیزدم. هرچی بگی و هرکاری بکنی حق داری؛ ولی، اج

خاطر اینه که اگر رضایت دادی به این کار، دلیلش هم یکی بشیم، اون هم االن، فقط و فقط به

 تباهاش فهمیدم من …خوای به من ثابت کنی که اشتباه کردم، باشهعالقت نیست، فقط می

 . کردم

پر از اشکش خیره شدم و محکم و قرار و سرش رو برگردوندم سمت خودم، توی چشمای بی

 جدی گفتم: 

خوام فکر کنی کس رو باور نکنم آوا. نمیوقت حرف هیچوقتِ هیچدم، دیگه هیچو قول می -

کنم. پس این فکر رو از سرت بیرون کن. تا دارم چیزی رو با کارهام یا حرفام بهت تحمیل می

 باشه؟  …کنمکاری نمیشدی، من هیچوقتی عروسی نکردیم، تا وقتی که تو از ته دلت راضی ن

هاش گل انداخته بود از عصبانیت. پیشونیش رو ای رنگش سرخ شده بود و لپچشمای قهوه

 بوسیدم و باشیطنت گفتم: 
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 شم با بوس کردن ساکتت کنم. دیگه هم جیغ جیغ نکن که اون وقت مجبور می -

اره ای کرد. سرش رو دوبتک خنده اش رو کنترل کنه ونفس عمیقی کشید؛ ولی، نتونست خنده

 گذاشت روی شونم و آروم گفت: 

 ! خستم خیلی …خستم …این دو روز خیلی بد بود میالد، خیلی زیاد! حالم بده -

 اش و گفتم: ام رو گذاشتم روی شونهچونه

یش پ خوام بکنم اینه که فردا باهم بریمکنیم. با هم دیگه؛ ولی، اولین کاری که میجبرانش می -

ش تونیم بعد از اینکه اعترافاتآرش. خوشحالم قهر کردنمون بیشتر از یک روز طول نکشیده! می

 ! هوم؟…رو کرد، باهم بریم و بهش نشون بدیم که موفق نشده بینمون رو خراب کنه

بینیش رو کشید باال و آروم از روی پام بلند شد. تازه نگاهم به خون مردگی روی شونه و 

 . با تعجب بلند شدم و گفتم: بازوش افتاد

 این چیه دیگه؟!  -

 دستم رو آروم کشیدم روش که آخش در اومد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 کار آرش و سامیاره؟  -

 توی چشمام خیره شد و با یکم مکث خندید و گفت: 

 نه اینا اثرات غیرت آقامونه.  -

 لبم رو گاز گرفتم، لعنت به من. 

 ای گفتم: وسیدم و بالحن بچه گونهخم شدم و روش رو ب

 خب دیگه بوسش کردم خوب شد.  -

 آوا زد زیر خنده و با خنده گفت: 

 کنی! میالد نکن این جوری دیوونه. سن بابا شدنت رسیده اون وقت از این کارا می -

سمت اتاقش رفت. برای اینکه صدام بهش برسه بلند و باخنده باخنده سرش رو تکون داد و به

 تم: گف

 بده شوهرت کودک درونش فعاله؟  -
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 اون هم بلند از توی اتاقش گفت: 

جناب شوهرجان! برای اینکه خستگی و ناراحتی این دو روز از تنم و دلم دربیاد، باید بریم  -

 …شهر باز

سمت اتاقش رفتم و سرم رو کردم تو که دیدم با لباس زیر جلوی حرفش رو نصفه ول کرد. به

 توی فکره.  آینه ایستاده و

 جون بابا! المصب چقدر سفیده! 

 وجدانِ بیدارم زد توی سرم و گفت: 

 کنی! خوبه زنته و این جوری می -

 اِهِمی کردم که جیغی زد و پرید توی حموم. بلند خندیدم و گفتم: 

 آروم باش بابا، چیزی ندیدم که.  -

 جیغ زد: 

 نه تو رو خدا بیا ببین.  -

 نِ جوِ متشنج بینمون، با لبخند رضایت بخشی، کشیده گفتم: منم خوشحال از آروم شد

 . بانو آمدم …چشم -

 در حموم رو قفل کرد و با خنده گفت: 

 خیلی پررویی میالد.  -

 دو تا تقه زدم به در و گفتم: 

 خوام بیام. هواییم کردی! باز کن خب منم می -

د، کرد کوچولو داشت پارش میکردم و به شلوارم که میالصدای خندیدنش اومد فقط. پوفی

 ! حس این به لعنت ای…نگاه کردم

 با ناله گفتم: 

 دونم و تو. تا عروسی چیزی نمونده، اون موقع من می -

 باز هم خندید و گفت: 
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 کنما! کاری نمیگفتی تا تو نخوای هیچدو دقیقه پیش بود می -

 روی در با انگشتام ضرب گرفتم و گفتم: 

 کنی؟! قال! از حرفای خودم علیه خودم استفاده میای دختره نا-

 خندید و هیچی نگفت. 

 بالبخند از اتاقش رفتم بیرون. از ذهنم گذشت: 

 چه طوری تونستم به آوا شک کنم؟  -

 مشکل از منه که تا این حد بد دل بازی در آوردم! 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 سمت آوا هل دادم و گفتم: ظرف ساالد سزار رو به

 ودت رو با پیتزا سیر نکن. گفتی ساال سزار دوست داری پس بخور دیگه! خ -

 ای به پیتزاش زد و گفت: گاز دیگه

 …دونی چه قدر این پیتزاش خوشمزه ست کهآخه نمی -

 ای کردم و گذاشتم هرجوری دوست داره غذا بخوره. تک خنده

 م معلوم بود ورم داره. کبودی لبش رو با کِرِم گریم و پنکک پوشونده بود؛ ولی، باز

 بعد از حساب کردن پول غذا، به اصرار آوا رفتیم بستنی بخوریم. 

اومد. شد و آوا هم به نظر خسته میبستنی رو خریدم و دادم دستش. هوا داشت تاریک می

 دست آزادش رو گرفتم و گفتم: 

ریم روی اون کشت. بیا بدید، میخوب شد به بابات زنگ زدیا. وگرنه وقتی من رو می -

 یاد! صندلی بشینیم. به نظرم خیلی خوابت می

 لیسی به بستنیش زد و گفت: 

تونم بیدار بمونم یعتی باید بیدار بمونم تا امیر رو بیارن تهران. درضمن بابای خیلی نه، می -

 من قاتل نیستا. 

دم. زیر ره شهای توی پارک. بستنیم رو تند خوردم و به آوا خیخندیدم و نشستیم روی صندلی

شم، کرد. وقتی دیدی بیخیال نمیخورد بهم نگاه میچشمی در حالی که بستنیش رو می
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 برگشت سمتم و با اعتراض گفت: 

 کنی؟ به چی نگاه می -

یه نگاه به اطراف انداختم و وقتی دیدم کسی نیست، خم شدم و نوک بینیش رو لیس زدم که 

 باچندش گفت: 

 …این چه کاری -

 یه لیس دیگم به لبش زدم و بستنی دور لبش رو مکیدم. خم شدم و 

 تر گفتم: باچشمای گرد شده خواست حرفی بزنه که باخنده سریع

 زنم. اگر بخوای اعتراض کنی این دفعه کل صورتت رو لیس می -

نفسش رو باحرص فوت کرد و بستنیش رو داد دستم. از توی کیفش دستمال در آورد و 

 بستنیش رو گرفت. به لبش اشاره کرد و گفت:  صورتش رو تمیز کرد و

 های صورتم رو لیس زدی. رنگش رفته؟ کِرِم -

 ای نثارم کرد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: « حقته»ام گرفت. خندید و از فکر خوردن کِرِم سرفه

 شه خوردن کرم! رنگش که نرفته؛ ولی، عجب چیز چندشی می -

بستنیش که تموم شد، تکیه داد بهم. دستم رو دورش  خندید و مشغول خوردن بستنیش شد.

 حلقه کردم و گفتم: 

 کدوممون نشکنیمش. وقت، هیچبیا به هم یه قولی بدیم. یه قولی که هیچ -

 سرش رو تکون داد و گفت: 

 چه قولی؟  -

 ای کشیدم و گفتم: نفس عمیق دیگه

بمون از هم جدا نشه، از هم فرار قول بدیم حتی اگر دعوامون هم شد، به هردلیلی، جای خوا -

 ه قدر هم که ناراحت بودیم. باشه؟ چهر حاال …نکنیم، آغوشمون به روی هم بسته نشه

 برگشت سمتم و توی چشمام زل زد و گفت: 

 وقت بهم شک نکنی، باشه؟ دم. قول مردونه! تو هم به من قول بده دیگه هیچقول می -
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 فتم: لبخندی زدم و پیشونیش رو بوسیدم و گ

 دم. قول مردونه! من هم قول می -

خندید. خم شدم تا دوباره لبهاش رو ببوسم که باصدای بیسیم پلیس و دو جفت کفش زنونه و 

مردونه رو به رومون سریع از هم فاصله گرفتیم و بلند شدیم. مشخص بود مامور گشت 

 …ارشادن

 پوفی کردم و خواستم حرفی بزنم که مامور مرده گفت: 

 هم؟  لب تو لب هم اون …خانوم نسبتی دارین؟ این موقع، توی پارکبا  -

 لبخند کجی زدم و رک و بدون خجالت گفتم: 

 شرمنده. خانومم زیادی دلبری کرد، نشد جلوی خودم رو بگیرم.  -

 مامور زنه انگار قاطی کرد؛ چون با عصبانیت گفت: 

 …دوست دخترت رو برداشتی -

 : گفتم و دادم نشون رو آوا و خودم دست یوسط حرفش پریدم و حلقه

 محرمیم خانوم، زن عقدیمه.  -

اومد، زد روی خدارو شکر خیلی گیر نبودن؛ چون مرده که حدودا سی و پنج ساله به نظر می

 شونم و گفت: 

 بهت نمیاد دروغ بگی؛ ولی، حداقل توی مال عام این کارا رو نکن پسر.  -

. انداخت خنده به رو من آوا، یاونام رفتن. نفس رها شدهخندیدم و ترجیح دادم هیچی نگم، 

 : گفتم خنده باهمون

 ترسی؟! مگه دزدی کردی که می -

 اش و گفت: دستاش رو گذاشت روی گونه

تاحاال با گشت ارشاد طرف نشده بودم. ترسیدم گیر بدن بهمون. شناسنامه هم که همراهمون  -

 نیست، دیگه نور علی نور! 

 کیفش رو برداشتم و گفتم: خندیدم و 
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 بیا بریم برسونمت تا همین جا به لقمت نکردم پیشی کوچولو!  -

 بااعتراض کیفش رو گرفت، زد به شیکمم و گفت: 

 پیشی خودتی، لوس!  -

 هاش حلقه کردم و گفتم: دستم رو دور شونه

 خوابی. کنم، سریع مینه دیگه، پیشی تویی که تا موهات رو ناز می -

 سمت خونشون راه افتادیم. دید و هیچی نگفت. سوار ماشین شدیم و بهریز خن

 توی راه بودیم که پدر آوا زنگ زد و گفت امیر منتقل شده و حالش هم خوبه. 

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 میالد دستش رو دور کمرم حلقه کرد و باهم وارد بیمارستان شدیم. 

 نیاورد و اومدیم بیمارستان. باالخره دلم طاقت 

از دور مامان اینا رو دیدم. رها تا چشمش بهمون افتاد سریع اومد پیشمون و محکم بغلم کرد؛ 

 اما، مامان روش رو برگردوند. 

 رها باعصبانیت گفت: 

 ! من واسه کنهمی خاموش رو گوشی لوس یدختره -

 لبخندی زدم و دو تا آروم زدم روی کمرش و گفتم: 

 خوبه از عصر روشنش کردم. االنم همه چی خوبه.  -

 ازم جدا شد و به میالد نگاهی کرد و گفت: 

 کنه. از کی نخوابیدین؟ خستگی تو چشماتون بیداد می -

 ام رو فشرد، به من اشاره کرد و خطاب به رها گفت: میالد شونه

 آوا از دیروز بیداره. دو روزِ پر دردسری رو پشت سر گذاشته!  -

 ها باچشمای درشت شده گفت: ر

 …دو روز آوا؟! پشمم، تو -

 میالد وسط حرفش پرید و باخنده گفت: 
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 حرف بزنین تا من برم حال برادر زنم رو بپرسم. «! خانومِ پشمک» -

مش. ها کشیدسمت صندلیرها با حرص خواست حرفی بزنه که با خنده دستش رو گرفتم وبه

 باناراحتی اومد سمتمون. تاخواستم بشینم بابا رو دیدم که 

 سیخ ایستادم و سرم رو انداختم پایین. 

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

کرد بالیی سرت اومده! چرا بدون امیر که به هوش اومد، اول سراغ تو رو گرفت. فکر می -

 …اینکه چیزی بگی رفتی؟ با میالد دعواهام رو کردم و اومدم دنبالت؛ ولی، نبودی

 گفتم:  لبخندی زدم و آروم

 تصمیمم بهویی بود؛ اما، االن همه چی درست شده.  -

 یکم نگاهم کرد و کالفه خم شد و پیشونیم رو بوسید. خطاب به رها گفت: 

 توهم یادت باشه دخترم، تصمیم یهویی همیشه اشتباهه! ادب کردنش با تو باشه عروس گلم.  -

 بسنده کرد. « چشم»رها هم خندید و به گفتن 

 ت، زدم به بازوی رها و باخنده گفتم: بابا که رف

 شیطون خوب تو دل بابای من خودت رو جا کردیا!  -

پشت چشمی نازک کرد و همراه من خندید. دستش رو گرفتم و با حلقش شروع به بازی 

 کردم. همزمان گفتم: 

 امیر خوبه؟ اتفاق بدی که نیفتاد؟  -

 تکون داد و گفت: « نه»سرش رو به معنی 

کر دکترای اونجا گفتن وضعیتش نرمال شده. االن هم توی بخشه داره استراحت خدارو ش -

تونه پیشش بمونه. تا یه ربع دیگه مامان جون وبابا کنه؛ چون اتاقش خصوصیه یه نفر میمی

 جون رو میگم برن. 

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 خدارو شکر. به خیر گذشت.  -
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 دست به لبم کشید وبا اخم گفت:  میالد و مامان اومدن سمتمون. مامان

 گفت میالد کتکت زده آره؟ بابات می -

 میالد دستی به پشت سرش کشید و گفت: 

 مادر جون شرمندم نکنید دیگه.  -

 دست مامان رو گرفتم و بوسیدم و باخنده گفتم: 

ت؛ سگفتی زن و شوهر دعوا کنند، خوش باوران باور کنند؟ البته درستش ابلهانه یادته می -

شیم. هم جدا نمی از جورههیچ میالد و من …گیولی، خب حاال همینی که شما همیشه می

 نگران نباش. 

 پوفی کرد و با یکم نارضایتی؛ ولی، کامال جدی گفت: 

 آخه میالد جان این ریقو زدن داره؟  -

 ای رفتمیالد و رها پقی زدن زیر خنده! پوکر فیس با اعتراض مامان رو صدا زدم که چشم غره

 و گفت: 

 واال دیگه. شدی پوست و استخون.  -

 میالد دستش رو دراز کرد و لپم رو کشید و گفت: 

 ولی مامان جون، هنوز لپش آب نشده.  -

 زدم روی دستش و همون جور پوکر فیس گفتم: 

 دست به یکی کردین اذیتم کنین باهم؟  -

 باالخره مامان خندید و بغلم کرد و گفت: 

شه آخه؟ از شوک بالیی که سرت آوردن در نیومده، شوک زخمی یامون تموم میکِی سخت -

 شدن امیر بهم وارد شد. پیرم کردین شماها! 

 با لبخند ازش جدا شدم و گفتم: 

 ره، هوم؟ گیریم و همش از ذهنت میبه جاش یه ماه دیگه عروسی می -

 لبخندی زد و گفت: 
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 الهی فداتون بشم من.  -

 ی یادش اومده باشه خطاب به میالد گفت: یهو انگار چیز

 یراستی میالدجان، مادر و پدرت موقع رفتن، گفتن بهت بگم امشب حتماً بری خونه -

 . گویا خاموشه گوشیت. خودتون

 میالد زد روی پیشونیش و بایکم مکث دستم رو گرفت و گفت: 

 ن؟ پدرجو و شما یمیشه آوا رو هم باخودم ببرم، البته با اجازه -

 هاش رو انداخت باال و گفت: مامان شونه

 من که حرفی ندارم. از پدرش بپرس.  -

 صدای بابا از کنارمون اومد: 

 خوای بری؟! منم مشکلی ندارم. آوا خودت می -

 نگاهی به میالد انداختم که چشماش زیادی ملتمس بود. لبخندی زدم و گفتم: 

 دم پیش میالد باشم با اجازه تون. اد ترجیح میبااین اتفاقای عجیبی که این دو روز افت -

 بابا لبخندی زد و گفت: 

 پس بریم که برسونمتون و برگردم اینجا.  -

 ای کرد و گفت: رها تک سرفه

 باباجون شما برید. من اینجا هستم. دوست ندارم برم خونه.  -

 بابا دستش رو گذاشت پشت کمر رها و گفت: 

دادم امشب حتماً برت گردونم خونه. امیرم که کلی مسکن بهش من به پدر و مادرت قول  -

 زدن تا فردا خوابه خوابه. 

سمت باالخره با کلی اصرار، رها راضی شد که برگرده. بعداز خدافظی سوار ماشین شدیم و به

 . افتادیم راه میالد یخونه

 به طور کلی از مارال هم غافل شده بودیم! 

 ی پارکینگ، پیاده شدیم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: بعداز پارک کردن ماشین تو
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خبر اومدم؟ اصالً حواسم نبود بهت بگم به مامان میالد زشت نیست من همین جوری بی -

 جون اینا خبر بدی! 

 لبخندی زد و گفت: 

 نه عزیزم. بیا بریم ببینیم مارال در چه حاله.  -

 . اینا جون مادر یقهسرم رو تکون دادم، سوار آسانسور شدیم و رفتیم طب

میالد زنگ خونه رو فشار داد. مادر جون در رو باز کرد و با دیدن من و میالد اول تعجب کرد، 

 بعد با لبخند بغلم کرد و گفت: 

الهی قربونت بشم عزیز دلم. کجا رفتی یهو؟ دیدم پدرت اومد کالنتری پیشتون؛ ولی، تنها  -

 جایی! دونست کبرگشت گفت آوا رفته، حتی نمی

 ای کرد و گفت: میالد تک سرفه

 مامان بذار بیایم تو حاال.  -

 مادرجون خندید و از جلوی در رفت کنار و گفت: 

مونی ببخشید اصالً پاک یادم رفت. بیاین تو. بابا محمودم توی اتاق کارشه. آوا جان شب می -

 دیگه؟ 

 هام رو در آوردم ولبخند خِجِلی زدم و گفتم: کفش

 مونم. ید دیگه مزاحمتون شدم. بااجازه میببخش -

 ها وگفت: اخم کرد و دستم رو کشید سمت راه روی اتاق

مزاحم چیه دخترم. نبینم دیگه از این حرفا بزنیا. برید اتاق میالد لباساتون رو عوض کنید،  -

 بعد هم بیاید توی سالن براتون میوه بیارم. 

 ولو شد و گفت:  همراه میالد رفتیم توی اتاقش. روی تختش

 دونن صبح چی شده. مامان اینا نمی -

 لبخند ریلکسی زدم و کنارش دراز کشیدم و گفتم: 

 دونن. تو هم فراموشش کن. خداروشکر که نمی -
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 برگشت سمتم و پیشونیم رو بوسید و گفت: 

 خیلی دوستت دارم. در جریانی؟  -

 تُخس سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 م. منم خودم رو دوست دارم اتفاقا! بله که در جریان -

 و زدن جیغ کردم شروع …دستش رو برد زیر بغلم و شروع کرد قلقلک دادنم. منم که حساس

 . کنه ولم که کردن التماس

 دیگه دستشوییم گرفت و باجیغ خودم رو انداختم از تخت پایین. 

 افتادنم همانا و باز شدن در همان. 

 ارال هراسون اومدن تو. مادر و پدر میالد همراه با م

با بهت سریع بلند شدم و لباسم رو مرتب کردم. میالد دستی به ته ریشش کشید و باخنده 

 گفت: 

 دادم فقط. کنین؟! داشتم قلقلکش میچرا این جوری نگاه می -

 مادر جون نفسش رو فوت کرد و گفت: 

 زنی بچه، ترسیدیم. فکر کردم داری کتکش می -

 کردم که باخوش رویی جوابم رو داد.  به پدر جون سالم

مارال با خنده اومد سمتم و دستم رو کشید که ببره، میالد هم اون یکی دستم رو گرفت و 

 باطلبکاری گفت: 

 بری؟ زنم رو کجا می -

 تر کشید و گفت: مارال دستم رو محکم

 برمش اتاق خودم. ول کن زن داداشم رو! اینجا امنیت نداره، می -

و همراه مارال رفتیم توی اتاقش. بعد از پوشیدن یه دست لباس راحت و قشنگ، خندیدم 

خوابیدیم روی تخت و به سقف خیره شدیم. تختش دو نفره بود و مجبور نبودیم چُفت هم 

 بخوابیم. 
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 بیچاره میالد رو سر کار گذاشتما! 

 بعداز یکم سکوت، مارال دستش رو زد زیر سرش و با لبخند گفت: 

 ببینم امروز صبح، بین تو و میالد چه اتفاقی افتاد که گذاشتی رفتی؟  خب بگو -

 سمتش متمایل شدم، مثل خودش دستم رو زدم زیر سرم و گفتم: به

 اتفاقی نیفتاد!  -

 برخالف تصورم خندید و گفت: 

 گم. بگو، نترس به کسی نمی -

 خندیدم و بعد از یه نفس عمیق گفتم: 

 نم. یه دعوای جزئی بود که تموم شد. خوام بهش فکر کآخه نمی -

 سرش رو تکون داد و به لبم اشاره کرد و گفت: 

 شاهکار کیه لبت؟  -

 خیال گفتم: خندیدم و بی

 آرش و میالد. یکی زد، یکی دیگه تمدید کرد.  -

 یهو نشست و محکم زد توی صورتش و هین بلندی کشید. باترس نشستم و گفتم: 

 چی شد مارال؟ خوبی؟  -

 احرص گفت: ب

گفتین مارال آدم بدیه. من که فقط حرفام نیش داشت! واسه چی دست روت بلند بعد می -

 کرده؟ یعنی چی آوا؟! 

 سمتش رفتم، دستش رو کشیدم و گفتم: سمت در که تندی بهاز تخت پرید پایین، رفت به

 وام بفهمن. خوای مارال چته؟ چیزی به کسی نگیا، به خصوص مادرجون اینا! اصالً نمی -

 پوفی کرد و فقط نگام کرد. دستش رو کشیدم و دوباره رفتیم نشستیم روی تخت. 

 این بار بحث رو عوض کردیم و مارال از مدل لباسای عروس برام گفت. 

ای به بالیی که سرش اومده نکردیم. من هم اونقدر خسته بودم که وسط کدوم اشارههیچ
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 خوابم رفت.  و شدم بیهوش داد،می نظر من عروس باسل یحرفای مارال که داشت درباره

•°•°•°•°•°•°•°• 

کرد، چشمام رو باز کردم. لبخندی زد و با صدای میالد و دستش که پوست لبم رو نوازش می

 گفت: 

 بلند شو خانوم گل. از دیشب یه سره خوابیدیا. دلم برات تنگ شد!  -

 : گفتم جانانه یدستم رو گرفتم جلوی دهنم و بعد از یه خمیازه

 ساعت چنده؟  -

 پیشونیم رو بوسید و گفت: 

 نُه صبح. دیشب شام نخوردی، بیا بریم صبحونه بخوریم.  -

 سریع نشستم و با بهت گفتم: 

 ینی از ساعت هشت دیشب تا االن خواب بودم؟ چرا بیدارم نکردی؟  -

 های تخس گفت: صاف نشست و مثل پسر بچه

 کنم؛ ولی، مارال در اتاق رو قفل کرد و گفت مزاحمت نشم.  خواستم بیدارتمن می -

 خندید و ادامه داد: 

کردم اینقدر باهم خوب بشینا. شیطونک خیلی هم هوات رو داره. قشنگ صد و فکر نمی -

 هشتاد درجه فرق کرده. 

 لبخندی زدم و از تخت اومدم پایین. نفسم رو فوت کردم و گفتم: 

 کردی. بیدارم می زشت شدا. ای کاش زودتر -

 دستش رو انداخت دور کمرم و گفت: 

ه گفت این قدر خسته بودی کنگران نباش. معلومه خیلی خسته بودی پیشی خانوم. مارال می -

 وسط حرفاش خوابت رفته. 

 خندیدم و گفتم: 

 کردیم. آره. داشتیم درباره لباس عروسم صحبت می -

 یکردن خودم، شستن دست و صورتم ویه تخلیه سمت اتاق میالد رفتیم و بعد از مرتببه
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 خونه. آشپز تو رفتیم میالد با حسابی،

بعد از خوردن صبحونه درکنار هم که خیلی هم چسبید، حاضر شدم و میالد رسوندتم خونه و 

 خودش هم بعد از دو روز رفت شرکت. حسابی از کار و زندگی افتادیم. 

 . کنم فکر انداختنم استادا همه دیگه االن! اوه اوه …دانشگاه رو بگو

امون رخیٔ  سریع گوشی رو برداشتم و با رها هماهنگ کردم تا دوشنبه بریم دانشگاه تا باهم تا

 رو درست کنیم. 

 خدا به خیر کنه. از فکرم گذشت: 

یک ماه دیگه انشاهلل عروسیمونه، اون وقت دانشگاه هم داریم، امتحانامون که دیگه هیچی.  -

 رسه واقعاً. خدا به داد ب

 بیخیال فکرکردن شدم و رفتم حموم تا خستگیم در بره. 

 و به یاد قدیما زدم زیر آواز و شروع کردم به مسخره بازی! 

 کف رو مالیدم به موهام و زیر لب گفتم: 

 اصالً حمومه و مسخره بازیاش!  -

 و سرخوش واسه خودم خندیدم. دیوونه شدم رفت! 

 •°•°•°•°•°•°•°• اویاز نگاه ر •°•°•°•°•°•°•°•

اش چکید که امیر اخم کرد و با صدای خش با بغض لبای امیرش رو بوسید. اشکش روی گونه

 داری گفت: 

 فدای اون چشمای سرخت بشم. گریه نکن دیگه!  -

 . کردنمی آرومش هم امیر هایصدقه قربون حتی که بود شده برپا رها دل توی غوغایی …اما

ودش نیاورده بود که تا چه حد ناراحت و نگران حال امیر بوده و این چند روز به روی خ

 هست. دست امیر رو گرفت و بابغض لب زد: 

رم آوا رو برمی گردونم و خیلی دیوونه ای! برای چی مواظب خودت نبودی؟ مگه نگفتی می -

 ریم رستوران مورد عالقم؟ شام باهم می
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 ه. بلندتر ادامه داد: حالش جیغ نکشنفس عمیقی کشید تا سر امیر بی

 اما به جای تو، باباجون زنگ زد و گفت که امیر بیمارستانه.  -

هاش بیشتر شد و خواست ادامه بده که امیر با اخم دستش رو از یاد آوری اون لحظه، اشک

 فشرد و گفت: 

 کنه. باگریهریزی، عذاب وجدان من رو بیشتر میبسه رها، بسه! هرقطره اشکی که داری می -

تونم تونم بلندشم و بغلت کنم، نمیکنی و من حتی نمیدی! تو گریه میکردنت داری عذابم می

 آرومت کنم. پس اگر دوستم داری دیگه گریه نکن. باشه؟ 

هاش رو پاک کرد. نشست روی صندلی و توی دلش میل سرش رو تکون داد و اشکرها بی

 وهرش خوبه. برای بار صدم خدارو شکر کرد که حال عزیز دلش، ش

 سختی نیم خیز شد و گفت: امیر وقتی دید رها توی خودش رفته، به

 خوشگله بیا بغلم بخواب ببینم این دو روز چی کارا کردی!  -

 رها لبخند ملیحی زد و با احتیاط کنار امیر دراز کشید. 

دونست اگر . مینکنه نگران رو رها تا نگفت هیچی ،؛ ولیرفت توهم امیر یخاطر درد، چهرهبه

آخ بگه، لذت به آغوش کشیدن عشقش رو از دست میده! چون رها مطمئناً از کنارش بلند 

 …شدمی

 رها با نفس عمیقی گفت: 

 میالد و آوا حالشون خوبه. آوا هم یکم زخمی شده؛ ولی، چیز مهمی نبود و حالش خوبه.  -

 مکثی کرد و با خودش فکر کرد: 

 کنه. خدا کنه سوتی ندم یهو! وش بلند کرده خون به پا میاگر امیر بفهمه میالد دست ر -

 ای روی دست امیر زد و ادامه داد: بوسه

 . میالده ییان. آوا هم خونهمادر و پدر من و تو، هردو گفتن که ساعت مالقات می -

 صدای خش دار امیر نشان از عصبانیتش بود: 

 پدرش؟  و مادر یخونه مجردیش؟ یاخونه -
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 ای کرد و گفت: ندهرها خ

مادر و پدرشن.  یاونا دیگه محرمن امیر. حساسیت زیاد نشون نده! ولی خب خب خونه -

 نگران نباش. 

امیر خواست حرفی بزنه که با صدای باز شدن در و صدای دوقلوها، رها از تخت پرت شد 

 ه رها گفت: پایین. امیر با نگرانی نیم خیز شد و با درد، بدون توجه به پسرا، خطاب ب

 رها، عزیزم خوبی؟ چی شد یهو؟  -

 خندیدن انداخت و گفت: رها آخ و اوخ کنان بلند شد و نیم نگاهی به پسرا که ریز ریز می

 شماها در زدن بلدین انشاهلل؟  -

 امیر که تازه حواسش جمع شده بود، با خنده گفت: 

 . چه خبرا؟ چطورین شماها؟! یان مالقاتمچه مهم شدم که هم دانشگاهیای آوا و رها می -

 امیرحافظ دست داد با امیر و گفت: 

زور پرستارا رو راضی کردیم و اومدیم ببینیمتون آخه از مازیار شنیدیم چه اتفاقی افتاده. به -

 ریم فرانسه. امشب داریم می

 رها با تعجب گفت: 

 شه؟! خبر، قضیه چیه بچه ها؟ دانشگاه چی میفرانسه؟ چه بی -

 علی با لبخند به امیر و رها نگاه کرد و گفت: امیر

شرکتی که پدرمون اونجا داره به مشکل خورده و قراره من و امیرحافظ سر و سامونش بدیم.  -

 کارای دانشگاهم کردیم؛ چون خیلی یهویی شد، نشد باهمه خدافظی کنیم. 

دوباره تنها شدن؟  امیر و رها سری تکون دادن و دیگه بحثی نکردن. بعد از خداحافظی وقتی

 های رها گرفت و گفت: امیر کامی از لب

کاری نکردیما! تا چشم به هم بزاریم روز عروسیمون هم تموم عروسی رو بگو. هنوز هیچ -

 شه. می

 رها خندید و گفت: 
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 پس زودتر خوب شو شاه داماد زخمی!  -

 …و با هم زدن زیر خنده

  •°•°•°•°•°•°•°• عداز نگاه آوا / یک ماه ب •°•°•°•°•°•°•°•

های آرایشگاه دست توی دست کسی که تمام زندگیم رو باهاش شریک شده بودم، از پله

 اومدم پایین. 

 اومدن. رها و امیر هم دست توی دست هم، پشت سر ما می

 شد شب عروسی من و داداشمه! باورم نمی

 ای روی دستم زد و آروم گفت: به میالد نگاه کردم، بوسه

 خواد بدزدمت ببرمت خونه. قدر خوشگل شدی که دلم می اون -

 خندیدم و گفتم: 

 اون وقت مهمونا چی؟  -

 صدای امیر از پشت سرمون اومد: 

 میالد اگر پایه باشی من پایم.  -

 میالد هم خندید و تا اومد حرفی بزنه، فیلم بردار مثل کپک نَشُسته پرید وسط و گفت: 

 ن. دستتون رو بندازین دور کمر خانوماتون لطفاً. از هم فاصله بگیرین آقایو -

 رها پوفی کرد و گفت: 

 آوا برو دیگه. پام درد گرفت ذلیل شده!  -

 به غرغر کردنش خندیدم و به کمک میالد رفتیم پایین. 

 به ور آرایشگاه به ورود یجلوی در آرایشگاه، مارال که زودتر رفته بود شاباش بگیره و اجازه

 . دیدم رو بده دمیال و امیر

 اون هم کمکمون کرد تا بریم سمت ماشین ها. میالد شنلم رو بیشتر کشید جلو وگفت: 

 خانوم گل! اینجا پره مَرده. دوست ندارم بد نگاهت کنن، باشه؟  -

 کفایت کردم. « چشم»به غیرتش لبخندی زدم و به گفتن 
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دم که این حس رو می مردا دوست دارن احساس قدرت کنن، خب من هم به مردِ خودم

 ! /شلوارکش دوتا نشه: 

گیره مثل بعضی مردای نمی« سرگیجه االغی»دونستم دونم و از قبل هم میبه خصوص که می

 گیره. جنبه و بهم سخت نمیبی

 ای رو کالهم زد و گفت: بوسه

 بشین تو ماشین فرشته جان.  -

 با حرص گفتم: 

 م دارما! یه روز پیشی، یه روز فرشته. من اس -

 ریز خندید و زیر گوشم گفت: 

 کنم. باشه. پس همون پیشی صدات می -

 پوفی کردم که با اخطار فیلم بردار، کمکم کرد بشینیم توی ماشین. 

 اول ماشین امیر و بعدش ما حرکت کرد. 

بعد از رفتن به آتلیه و گرفتن عکسای خاک بر سری و دسته جمعی، که رسما ساییدنمون )!(، 

 تاالر شدیم.  راهی

 ساعت نزدیک هشت شب بود و مراسم حداقل تا دوازده ادامه داشت. 

با رسیدنمون به سالن دست و جیغ و هورایی بود که شروع شد. حاال نه این جوری، منظورم 

 ها و دخترای فامیل بود. همون کِل کشیدن زن

 سمت جایگاه رفتیم. به کمک میالد پیاده شدم و به

 . ینیمبش تا رفتیم باهم نفر چهارهر که بودن گذاشته هم کنار خوشگل ینفرهدوتا صندلی دو 

 رها دستم رو گرفت کشید و گفت: 

 بغلم بشین کارت دارم.  -

 با نشستن ما، همه زدن زیر خنده. میالد با تعجب گفت: 

 االن ینی زنونه و مردونش کردین؟  -
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 رها پشت چشمی نارک کرد و گفت: 

 با زنت خلوت کن. االن کارش دارم.  شب تا صبح بشین -

 امیر خندید و میالد رو کشید روی صندلی دیگه و گفت: 

 بیا بشین منم باهات کار دارم عشقم!  -

ای نثارشون کردم و نگاهم رو به رها دوختم. یکم مکث کرد تا صدای آهنگ بلندتر دیوونه

 ای گفت: مقدمهبشه. با نگرانی بدون هیچ

 یغ زدم بیا باال، باشه؟ اگر نصف شب ج -

 ای کردم و گفتم: تک خنده

مازیاره که  و جانان یخونه شماها باالی یدیوونه، اوال که منم شب عروسیمه! بعد هم طبقه -

فکر کنم امشب پیش هم باشن. طبقه پایینتونم من و میالدیم. یه وقت آبرو ریزی نکنی فرار 

 کنی نصف شبی! 

 ت: باحال زاری زیر گوشم گف

 ترسی لنتی؟! ترسم آوا. آخه تو چرا نمیمی -

 شد، پوفی کردم و گفتم: استرسش داشت به من هم منتقل می

به امیر بگو امشب بیخیال شه، اونقدر دوستت داره که مطمئنم به حرفت گوش میده و درکت  -

 ترسونی! خیر سرمون عروسیمونه دیوونه. کنه. داری من رو هم میمی

 د و گفت: باالخره خندی

 ره که االن متاهل شدیم. راستش تو کتم نمی -

خواستم جوابش رو بدم که با دیدن مامانم، مامان میالد و مادر رها ساکت شدم. مامان با لبخند 

 ای نگاهمون کرد و گفت: ذوق زده

 فداتون بشم که همتون خوشبخت شدین. پاشین برین وسط دیگه!  -

 امیر خندید و گفت: 

 رو ازم دزدیدن. بهم بدین برم خونمون. زن من  -
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 های شادو بَشّاش بقیه نگاه کردم. همه با هم خندیدیم، به چهره

این لحظه واقعاً شکر خدا رو به جا آوردن داشت. توی دلم به عادت همیشگیم، شروع کردم 

 اومدم.  خودم به میالد، توسط دستم شدن کشیده با که رفتن خدا یقربون صدقه

 ت رقص رفتیم که آهنگ مالیم و الیتی هم پخش شد. وسط پیس

جانان و مازیار، مارال با امیر علی )که با امیر حافظ برای عروسی ما اومدن ایران(، امیر حافظ با 

دوست دختر جدیدش، شاهین هم با نامزدش، دو به دو اطراف من و میالد و امیر و رها 

 رقصیدن. می

 هم بودن. البته چند تا دختر و پسر غریبه 

 ! ساقدوش کلی و داماد و عروس تا دو. جذاب بسی …ای بودخالصه صحنه

بعد از چند دقیقه میالد خم شد و لبهام رو بوسید که صدای سوت و دست همه بلند شد، حتی 

 امیر و رها! 

لبخندی زدم و خواستم حرفی بزنم که با صدای شلیک شدن یه تیر و نورانی شدن آسمون، 

 م ماسید! حرف توی دهن

های رنگارنگ نورانی شد نگاه کردم. با ذوق برگشتم سمت میالد که به آسمون که با فشفشه

 : گفت و زد کوتاهی یلبامون چِفت هم شد. بوسه

تونم هرشب توی بغل خودم شه. از امشب میدونی! باورم نمیاونقدر خوشحالم که نمی -

 بگیرمت و یه خواب آروم داشته باشم. 

 زدم و گفتم: لبخندی 

 خوشحالم که باالخره همه چیز حدودا نرمال شده!  -

بوسید. خندیدم و خدا چشمکی زد و به رها و امیر اشاره کرد. امیر داشت پیشونی رها رو می

 رو شکر کردم که االن همه خوشحالیم، حتی مارال! 

صیدن بزرگ ترها باالخره اجازه دادن بشینیم توی جایگاهمون. همراه میالد نشستیم و به رق

 وسط پیست نگاه کردیم. امیر با خنده، خطاب به ما گفت: 
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 کننا! مادر و پدرامون چه رقصی می -

 میالد با لبخند گفت: 

تر مادر و پدر تو و آوا هستن. باالخره هردو بچشون ازدواج کردن و سر از همه خوشحال -

 رن از پیششون. خراشون یه شبه دارن می

 ان زدیم زیرخنده. من و امیر هم زم

از عشقی که بین مادر و پدرم بود، همیشه با خبر بودم و بعید نبود یه خواهر یا برادر دیگه 

برامون بیاد به خصوص که مامان هم هنوزم شرایط باردار شدن رو داشت، حتی باداشتن چهل 

 …سه سال سن! حیف -و دو

و میالد اومدن باالی سِن تا  بعد از کلی رقصِ تکی و دسته جمعی، پدر من و امیر، رها

 هاشون رو بدن و بریم برای شام. هدیه

 بابا با خنده رو به جمعیت به شوخی گفت: 

 من رو ور شکست کردن دیگه، دوبل باید هدیه بدیم ما!  -

 مهمونا زدن زیر خنده. بالبخند دست بابارو گرفتم و گفتم: 

 کار؟! خوایم چی شما که عزیزِ دلی بابا جان. هدیه می -

بابا خم شد و پیشونیم رو بوسید و از توی جیبش یه جعبه که توش یه دستبند خیلی ظریف و 

 قشنگِ طال بود داد بهم و دستبند رو هم برام بست. باز هم بغلم کرد و بالبخند گفت: 

 مبارکت باشه گل دخترم.  -

اد؛ اصل با بند چرمی دبا ذوق دستبند ظریف رو نگاه کردم و تشکر کردم. به امیر هم یه ساعت 

 دونست. هاش بند چرمی بود و بابا این رو به خوبی میچون همیشه ساعت

 سمتبه گرفت مامان از جعبه یه آخر در و. داد استیل یبه میالد هم یه ساعت نقره کاری شده

 : گفت هممون به خطاب و رفت رها

 دختر و دو تا پسر گل دارم! این تا چند وقت پیش یه دختر و پسر گل داشتم؛ ولی حاال دوتا -

 شوهرت عروس خانوم.  مادر و من ناقابل یدستبند طال هم هدیه
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ون هاشرها با لبخند و خجالت تشکر کرد و باالخره بابا و مامان رفتن و پدر و مادر میالد هدیه

 رو دادن و بعدش مادر و پدر رها. هرکدوم یا سکه دادن، یا دستبند و گردنبند. 

 پدر میالد با خنده به میالد گفت:  آخر هم

اون بلیط پاریس رو که واسه نامزدیتون داده بودیم رو که حیف و میل کردین و نرفتین؛ ولی،  -

 عروسم رو یه ماه عسل توپ باید ببری پسر! 

 ات کردم منصرفش خودم که داشت کار اونقدر میالد …اصالً اون سفر رو فراموش کرده بودم

 . هبد پس رو هابلیط

باالخره با خنده رفتن از سن پایین و وقتی سِن خالی شد و همگی برای صرف شام به سالن 

ها رو ببرن توی ماشین مجاور دعوت شدن، مارال و جانان و شاهین اومدن کمک تا هدیه

 هامون بذارن. 

ال شاهین نشست و کادوهای مارو از مال امیر و رها و جدا کرد و جانان برای رها اینا و مار

 ها رو گرفتن. برای ما رو برد البته که قبلش کلید ماشین

ماهم همون جا نشستیم و برامون غذا آوردن. با کلی مسخره بازی دو تا لقمه کردیم توی حلق 

 همدیگه. با رفتن فیلم بردار با حرص رو به میالد گفتم: 

 گه بزنم با پاشنه کفشم زنه رو لهش کنما! شیطونه می -

 جوابم رو داد: رها باخنده 

 دم، راحت باش! من با کمال میل این اجازه رو بهت می -

 پوفی کردم و تکیه دادم به میالد. روی موهای شینیون شدم رو بوسید و زیر گوشم گفت: 

 انرژیت رو ذخیره کن که تا صبح کارت دارم!  -

 بچه پررو رو ببینا! 

 د. با حرص کوبیدم روی کفشش که با درد آخی گفت و خندی

های درجه یک، باالخره نیمه شب رسید و بعد از کلی دور دور و بوق بوق، همراه مهمون

سمت ساختمون حرکت کردیم تا پدرها دست هامون رو بزارن توی دست شوهرامون و بریم به
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 خونمون دیگه. 

 شدم ار خونهما رسم نداریم کسی جهیزیه رو ببینه خدا رو شکر وگرنه خودم دست به کار می

 . خب خستم …بیرونشون کنم! واال

که  ایجلوی درِ خونه به کمک میالد پیاده شدم. حس خوبی داشتم از اینکه باالخره توی خونه

 تونستم همراه میالد زندگی کنم. اون هم بدون سرخر! خودم چیدمش، می

ر های امیبابای رها بعد از دعا کردن برای خوشبختی امیر و رها، دست رها رو توی دست

 گذاشت و گفت: 

 ام رو به تو سپردم آقا امیر. دخترم و تنها بچه -

 امیر نفس عمیقی کشید و دست آوا رو بوسید و گفت: 

 کنم. مثل چشمام ازش مواظبت می -

 نوبت ما رسید. بابا اومد سمتمون و دست من رو گرفت و فشار آرومی داد. زیر لب گفت: 

 شه عروس شدی! باورم نمی -

 قی کشیدم تا گریه نکنم. آروم برای خنده گفتم: نفس عمی

رفتم از اومد، من ریسه میمی« خواستگاری»یا « ازدواج»یاد موقعی افتادم که هروقت اسم  -

 خنده؛ اما، حاال خودم متاهل شدم و روز عروسیمه! 

 هم ای نثارم کرد و با لبخند دست من و میالد رو به« پدر سوخته»همه زدن زیر خنده و بابا 

 رسوند و گفت: 

آوا رو راحت به دست نیاوردی، حواست بهش باشه. مشکالتی مثل آرش و سامیار از سر  -

 راهتون برداشته شدن؛ ولی، هنوز هم مشکل زیاده. حواستون به هم دیگه باشه. 

 گفتیم. « چشم»میالد دستش رو انداخت دور کمرم و با همدیگه 

سمت آسانسور بعد از خدافظی با رها و امیر اول ما بهباالخره خداحافظی هامون رو کردیم و 

 رفتیم. نفس عمیقی کشیدم و خطاب به میالد گفتم: 

 شه؟ تموم شد. باورت می -
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سمت چپش اومد و دقیقا پشتم قرار گرفت. سرش رو آورد پایین و نفسش رو توی یه قدم به

 گردنم فوت کرد و گفت: 

 شه! خوام ببوسمت، باورم میکنم، االن که میلمست میشد؛ ولی، االن که دارم باورم نمی -

 ترسیدم. ای روی گردنم نشوند. حرارت بدنم رفت باال، دروغ چرا؟ یکم میو بوسه

 با ایستادن آسانسور، میالد رفت بیرون و در آسانسور رو نگه داشت، بالبخند گفت: 

 بفرمایید بانو.  -

 . در خونه رو باز کرد و باهم رفتیم توی خونه. دامن لباسم رو جمع کردم و اومدم بیرون

 حاال ،؛ ولیبود مجردی خونه روزی یه که ایخوابه دو یاز چیدمان خونه راضی بودم خونه

 . بود شده میالد و من یخونه

 رو لمشن یبا حلقه شدن دست میالد دور کمرم، نفسم حبس شد. دستاش رو آورد باالتر و گره

 . آورد درش تنم از و کرد باز

 هام رو بوسید. دوباره دستش رو حلقه کرد دور کمرم و زیر گوشم گفت: خم شد و بین شونه

 بریم توی اتاقمون؟  -

 نفسِ حبس شدم رو آروم فوت کردم و گفتم: 

 یاد. بریم. اتفاقا خیلی هم خوابم می -

 ریز خندید و گفت: 

 یاد. چون من االن اصالً خوابم نمیفکر خوابیدن رو از سرت بیرون کن خانوم خوشگله؛  -

 سمت اتاق رفتیم. هیچی نگفتم و با خنده به

 روی تخت با رز قرمز تزئین شده بود. 

بدون توجه به چیزای دیگه، یه شلوارک قرمز تا روی زانوم و یه تاپ بندی نازک که سفید بود، 

تر از بیرون بود! رو به رماز توی کمد برداشتم. هوای بیرون که گرم بود هیچ، هوای خونه هم گ

 میالد گفتم: 

 تو اول برو حموم تا من آرایشم رو پاک کنم.  -
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 کرد، گفت: های لباسش رو باز میکتش رو به جالباسی آویزون کرد و درحالی که دگمه

 بیا با هم بریم.  -

ای گفتم و باهمون لباس عروس مشغول پاک کردن صورتم شدم « پررو»باچشمایی گرد شده 

 کرد، حتی بیشتر از لباسم! خه خیلی اذیتم میآ

ای اومد. من هم آرایشم رو میالد هم وقتی دید من سرگرمم، باخنده رفت حموم؛ ولی، ده دقیقه

 های موهام بودم. پاک کرده بودم و مشغول باز کردن گیره

 ت: زد، گفمیالد با یه حوله دور کمرش اومد پشت سرم ایستاد و درحالی که دستم رو کنار می

ردن کشه باز کری، تا فردا صبح طول میبذار من برات بازش کنم. این جوری که توپیش می -

 موهات. 

 از توی آینه به شکم خوش فرمش نگاهی کردم و با یکم خجالت گفتم: 

 خوری. برو لباس تنت کن، یه وقت سرما می -

  خندید و بدون اینکه حرفی بزنه، مشغول باز کردن موهام شد.

کرد که خیلی زود خوابم گرفت و همون طور نشسته داشتم چرت این قدر آروم این کار رو می

 : گفتم حرص و باتعجب. پریدم دفعه یک میالد یزدم. باصدای خندهمی

 …ینی چی میالد؟! مثال خواب بودما -

 خم شد و روی موهای وِز شدم رو بوسید و گفت: 

نامزدی افتادم، اون شب هم همین جوری داشتی پیشی کوچولوی خودمی تو! یاد شب  -

 افتادی! خوابیدی. تازه داشتی میمی

 با یادآوریش لبخندی زدم و گفتم: 

 …چه روزهایی رو گذروندیما! انگار همین دیروز بود -

 آخرین گیره رو درآورد و گفت: 

 ! بشیم نزدیک بیشتر هم به شدن باعث همشون که گذروندیم رو روزهایی …آره -

 ای روی لباش زدم و گفتم: از جام بلند شدم و دستم رو انداختم دور گردنش. بوسه
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 تر بشیم! روزهایی که باعث شدن عاشق -

 صورتم رو قاب گرفت و با یکم مکث گفت: 

 تری آوا. قبال بهت گفته بودم خیلی خوشگلی؟! سبحان اهلل! بدون آرایش خیلی قشنگ -

 نش رو دور لبش کشید و گفت: ای زبوبعد هم با حالت بامزه

 عجب عروسی تور کردم من. جون به خودم! دمم گرم.  -

 از لحنش و حرکتی که کرد، زدم زیر خنده. 

 اون هم خندید وگفت: 

 همیشه بخندی خانومم! بیا زیپ لباست رو باز کنم که بری حموم.  -

 …وشپشت بهش ایستادم، اول چراغ خواب اتاق رو روشن کرد و بقیه رو خام

موهام رو زد کنار و زیپ لباس رو کشید پایین. خودم رو کشیدم جلو؛ ولی، دستش رو دور 

 کمرم حلقه کرد و نذاشت برم. از پشت بهم چسبید و گفت: 

 ترسی؟! می -

 باصدای مرتعشی گفتم: 

 بذار برم حموم میالد.  -

شکمم کشید  هام رو گرفت و لباس رو تا روینفسش رو توی گردنم فوت کرد و سرشونه

 پایین. 

شد نخواستش؟ بغلم کرد و روی تخت نشوندم. لبهام رو بوسید و زیرِ لب نفسم حبس شد! می

 گفت: 

 ! بهت دادم قول …کاری رو شروع کنمخوام بدون میل تو، هیچنمی -

 …دادم روی پیش یلبخند محوی زدم و با پیش قدم شدن برای بوسیدنش، بهش اجازه

 و کردم حلقه گردنش دور رو دستام …که دستم رو کشید و نذاشتخواستم دراز بکشم 

 …ای به لبم زد و کمکم کرد تاپم رو دربیارمنگاه کردم. بوسهتوچشماش

آروم آروم شروع کرد به بوسیدن گردنم و همون طور سگک س*و*ت*ی*نم رو باز کرد و 
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 بندهاش رو سر داد. 

 …که نذاشت و کمکم کرد دراز بکشمخواستم ازش فاصله بگیرم و خودم رو بپوشونم 

  …بستم خجالت از رو چشمام …هام رو درآوردخودش بقیه لباس

 ای روی لبام زد و زمزمه وار گفت: بوسه

 …عاشقتم …عاشقتم دختر خجالتی -

 ! کردم تجربه رو زندگیم یعاشقانه یو اون شب اولین رابطه

•°•°•°•°•°•°•°• 

واب بیدار شدم. اومدم پتو رو بپیچم دور شکمم تا بلکه دردش با درد خفیفی زیر شکمم، از خ

کمتر شه؛ ولی، هرچی دست زدم به اطرافم پتویی نبود و بر عکس دستم خورد به میالد. با 

 کالفگی یک دفعه نشستم که درد خفیفِ دلم، تبدیل شد به یه درد وحشتناک! 

نارم ید. نیم نگاهی به میالد که ککشکشیدم تیر میچشمام درشت شد و نفسم بند اومد نفس می

همیدم چرا تا این حد درد فنمی. چکید چشمم یخوابیده بود، انداختم. قطره اشکی از گوشه

 داشتم. 

 : تگف نگرانی با صورتم، دیدن با …میالد از صدای هق هقم بیدار شد وخواب آلود نگاهم کرد

 کنی آوا؟! قربونت بشم چی شده؟ چرا گریه می -

و  گرفت دستم از رو ملحفه سریع میالد که بپوشونم رو خودم خونی یدم با ملحفهسعی کر

 انداخت روی من گفت: من رو پشت به خودش خوابوند و در حالی که پتوش رو می

 فدات بشم خانومی! بخواب یکم ماساژت بدم، شاید بهتر بشی.  -

ش گرم بود. کمرم به بعد هم دستش رو گذاشت روی دلم و شروع کرد ماساژ دادن. دست

 خاطر حرارت حدودا باالی بدنش، با هق هق خوابم رفت. شکمش چسبیده بود و به

•°•°•°•°•°•°•°• 

 با صدای میالد از خواب بیدار شدم. کت و شلوار تنش بود. پیشونیم رو بوسید و گفت: 

های وندهید پردلم نیومد بدون اینکه بهت صبح بخیر بگم، برم شرکت. از دادگاه زنگ زدن، با -

 مربوط به سامیار رو ببرم دادگاه امروز. 
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 لبخندی زدم و گفتم: 

 گرفتی! صبحت بخیر آقای شوهر. حداقل روز عروسی رو مرخصی می -

 لبخندش محو شد و نشست کنارم. پتو رو بیشتر کشید باال تا روی گردنم و گفت: 

خوام زودتر حکمشون رو دگاه. میشه به دامرخصی تا یک هفته گرفتم؛ ولی، این مربوط می -

ببرن، یک ماه صبر کردیم برای امروز. مارال هم قراره بیاد شهادت بده. خدا رو شکر قبل 

 عروسی با بابا صحبت کردم و اونا هم با این مسئله حدودا کنار اومدن. 

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس …فقط سرم رو تکون دادم

 صبحونه خوردی؟  -

 رو لبهام زد و گفت:  خم شد و یه بوسه

یام دنبالت. تاساعت یک، سه ساعت وقت داری. یه چیز کوچیک خوردم. برای ناهار می -

حموم برو و صبحونه بخور. جانان، مامانِ تو و رها قراره براتون کاچی بیارن. ناراحت نباشی 

 رما، باشه؟ دارم می

 سختی نیم خیز شدم و گفتم: به

 هم خوبه، نگران نباش برو. نه ناراحت نیستم. حالم  -

 تر از قبل بوسید و مماس لبم گفت: با یکم مکث خم شد و لبهام رو محکم

 دونیمی رم،نمی نرو بگی اگر …ناراحت شدی. این رو از لحن حرف زدنت میشه فهمید -

 ! که؟

و خب ذاره آره ناراحت شده بودم واقعاً! صبحِ شبی که اولین رابطم رو داشتم، داره تنهام می

 ناراحتم کرد؛ ولی، دلیلش قانع کننده بود. 

 برای همین لبخندی از ته دلم زدم و پتو رو دورم پیچیدم و گفتم: 

 کنی! مگه نه؟ جبران می -

 بلند شد و پیشونیم رو بوسید و گفت: 

 دونی دوستت دارم دیگه، نه؟ دم جبران کنم. میقول می -
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 خندیدم و گفتم: 

 ارم! برو دیرت نشه عزیزم. ناهارم رستوران سنتی بریما! من هم خیلی دوستت د -

خندید، خم شد و گاز آرومی از گردنم گرفت و پتو رو کشید پایین. باخنده درحالی که فرار 

 کرد گفت: می

 عاشق خودت و خوشگلیاتم دیوونه!  -

 هام بود؛ چون بهشون اشاره کرد! منظورش از خوشگلیام سینه

 حیا! وک کارش بودم، ای بیمیالد رفت و من توی ش

مامان نیم ساعت بعدش اومد. تا قبل از اینکه بیاد، من هم رفتم حموم و یکم به خودم رسیدم 

 ضایع بود جلوی مامان هپلی باشم! 

 یه قاشق دیگه از کاچی خوردم و بعد از خالی شدن دهنم گفتم: 

 خاله راحله )مامان رها( رفت باال؟  -

 : سرش رو تکون داد و گفت

خوام برم یه سر به رها هم بزنم. مادر آره، امیر هم باالست. کاچیت رو بخور، بعدش می -

 یاد اینجا. شوهر تو هم گفت حدودا نیم ساعت دیگه با مارال می

 لبخندی زدم به صورت اخمالوش زدم و گفتم: 

 حاال چرا صورتت اخموئه مامان جان؟  -

 پوفی کرد و سرش رو گرفت باال. 

 مرتعشی که ناشی از بغضش بود، گفت:  باصدای

 خونه بدون شماها سوت و کوره. دیشب اولین شب بود و خیلی بهم سخت گذشت آوا!  -

 آروم بلند شدم و نشستم بغلش. دستش رو گرفتم و بوسیدم و بالبخند گفتم: 

 رهم من و هم امیر خوشبخت شدیم. دیشب بهترین شب زندگیم بود مامان. یادته یکی دو با -

؟ «دخترا دوست دارن اولین شب زندگیشون رو با کسی که دوستش دارن بگذرونن.»بهم گفتی: 

 خب این اتفاق برای من افتاد. پس نگران چی هستی؟ 
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 چشماش رو بست و با یکم مکث باز کرد. آروم گفت: 

 کنه؟ واقعاً خوشبختی؟ از میالد ناراحت نیستی؟ اذیتت نمی -

 بشه، تموم دردم تا داد ماساژ رو دلم حوصله با که صبح ییادآور و …با فکر به دیشب

 ن گفتم: اطمینا با و زدم لبخندی

های کوچیک کنه مامان، دعوایمن خوش حالم. عاشق میالدم و اونم همین طور. اذیتم نمی -

زندگیمون هم اسمش روشه دیگه، دعوای کوچیکه! من و میالد خوشبختیم، مطمئنم امیر هم 

نگران نباش فدات شم! دوری ما از شما هد عشق بین رها و امیر بودم، پسخوشبخته من شا

 شه یکم بیشتر بتونی با بابا خلوت کنی، مگه نه؟! باعث می

 چند ثانیه نگاهم کرد و باالخره خندید و گفت: 

 شیطون معلوم نیس چی دیشب به بابات گفتی که تا صبح نذاشت بخوابم.  -

 : / انگار فهمید سوتی داده؛ چون جلوی دهنش رو گرفت.  گفت بهش سخت گذشته!خوبه می

 ای زدم و گفتم: قهقهه

 پس حسابی خوش گذشته.  -

 . باال یزد روی پام و بلند شد. بعد از کلی سفارش، خداحافظی کرد و رفت طبقه

 منم منتظر مادر شوهر گرامی شدم! 

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 سمتش هل دادم و گفتم: مای قرمز سامیار خیره شدم. آروم پرونده رو بهبه چش

خاطرش افتاد زندان و االن هم فراریه، این یه کپی از قسمتای مهم پرونده ایه که برادرت به -

نگاه کن. امضای زیر پرونده هارو چک کن جعل شده. جعل سند، جعل امضا و کلی خالف 

 خوری که ولت کرده رفته؟ ی؟ حرص برادری رو میزنِ چی رو میدیگه. داری حرص

اش رو محکم کوبید روی میز. محکم و با فکِّ قفل شده و صورت قرمز، دستای مشت شده

 بلند شد و داد زد: 

ه دارم ک داداش یه کنی؟ که ثابت بهم رو چی اینجا اومدی تو. شو خفه! بسه بسه …بسه -
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یلش بیارتم بیرون؟ هان؟! اومدی چی رو بگی بهم؟ حتی وقتی فهمید افتادم زندان، نذاشت وک

خواستی که دیشب تمام و کمال بهش رسیدی. من هم به جرم تجاوز به خواهر زنت رو می

 …سلیطت

 به این جای حرفش که رسید، بلند شدم و محکم کوبیدم توی دهنش. توی صورتش فریاد زدم: 

ر ه دوستت داشت بگی سلیطه؟! خواهتونی به کسی کدهن کثیفت رو ببند. تو چه جوری می -

کردی؟ بهش دست  کار چی تو اما…فهمی؟! امامن عاشقت بود، لعنتی عاشقت شده بود، می

خواب جیغ  توی دونیمی …درازی کردی، روحش رو کشتی. جسمش رو زخمی کردی

 دونی هنوز هم با شنیدن اسمت حالش خراب میشه؟! زنه؟ میمی

کش کرد. به جای عصبانیت، غم توی نگاهش نشست. آروم دونم چی شد که خشمش فرونمی

 گفت: 

ها رو دونستم تا حاال با کسی این جور رابطهکردم دست نخورده باشه. نمیمن فکر نمی -

 …! امااندازه غلط اندامش و قیافش خب …نداشته

 سرش رو آورد باال و توی چشمام نگاه کرد و ادامه داد: 

 ره؟ چرا؟ پس چرا زیر بار ازدواج نمیخوای بگی دوستم داره؟ می -

سمت در رفتم. در ها رو از روی میز برداشتم و بهچه قدر عوضی و پررو بود! کپی پرونده

 همون حال گفتم: 

تو، احساسات مارال رو، زندگیش رو، همه چیزش رو ازش گرفتی. به جایی رسوندیش که  -

ده که بهش تجاوز کردی شهادت مییاد خاطرت زده و گفته که میقید احساساتش رو به

خراب کردی سامیار. اگر زندگی من و زنم رو خراب کردی، بخشیدمت؛ چون دیگه هیچی به 

 …تونه جدامون کنه؛ اما، مارالجز مرگ نمی

 تر گفتم: با یکم مکث درِ اتاق بازجویی رو زدم و آروم

لحن  از رو بکنی این رو تصورش تونینمی که داشت دوستت اونقدر و …مارال خواهرمه -

 …نیستی، هیچی هیچی دیگه حاال ،؛ امافهمیدم لعنتی توی یحرف زدنش درباره
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هم زمان با تموم شدن حرفم در باز شد. سریع رفتم بیرون که با دیدن سرهنگ نفس عمیقی 

 کشیدم و گفتم: 

 شنود و دوربین هنوز هم قطعه؟  -

 دستش رو گذاشت روی شونم و گفت: 

 خوای بگی چی شد؟ ، نمیآره قطعه -

 مارال یرفتیم توی اتاقش و براش حرفایی که الزم بود رو گفتم البته به جز حرفایی که درباره

 ! شد زده هاپرونده درباره جمله تا سه دو کل در …شد زده

 در آخر گفتم: 

  شه؟می چی حکمش …کنم شهادت بده؛ چون برادرش پشتش رو خالی کرده انگارفکر می -

های رو به روش رو یکم بررسی کرد و با چند ثانیه مکث سرش رو آورد باال و رهنگ پروندهس

 گفت: 

 رو خواهرت با ازدواج مجبوره بدید، رضایت اگر. ابد حبس خواهرت، یبا توجه به مسئله -

 . بپذیره

 سرم رو انداختم پایین و گفتم: 

ید برم پیش همسرم. آخه دیروز نه، فکر نکنم رضایت بده. امری بام من ندارین؟ با -

 عروسیمون بود. 

 اولش تعجب کرد؛ اما، بعدش بلند شد و با لبخند گفت: 

 گیرم. به به! پس باالخره داماد شدین به سالمتی. بله بفرمایید، خبری شد باهاتون تماس می -

 سمت خونه راه افتادم. سرم رو تکون دادم و بعد از تشکر و خداحافظی، به

 ، بهترین موقع برای دیدن آوا بود. اون لحظه

•°•°•°•°•°•°•°• 

 …وقتی رسیدم، پشت در ایستادم

کلید داشتم؛ ولی، زنگ خونه رو زدم. بعد از چند ثانیه در خونه باز شد و آوا با صورت 

 متعجب بهم سالم داد. 
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 رفتم جلو وبغلش کردم و گفتم: 

 بینم حالت خوب شده! سالم بر خانوم قشنگم. می -

 دید و اون هم دستاش رو دورم حلقه کرد و گفت: خن

 االن دیدمت بهتر هم شدم. بیا تو، مامان جون و مارال هم هستن.  -

روی موهاش رو بوسیدم و بعد از در آوردن کفشم، رفتیم تو. با مامان و مارال سالم و احوال 

وانِ مد توی اتاق و لیسمت اتاق خوابمون رفتم. چند دقیقه بعد، آوا اوپرسی کوتاهی کردم و به

 شربتِ آبلیمو رو دستم داد. با لبخند گفت: 

 بفرما آقای شوهر! بخور جون بگیری.  -

 با لبخند از دستش گرفتم و باخنده گفتم: 

 کردی پیشی کوچولو؟ کد بانو بودی رو نمی -

 پشت چشمی نارک کرد و گفت: 

کردم که ست ناهاری درست میکرد، وگرنه واتازه کجاش رو دیدی؟ حیف که دلم درد می -

 انگشتات رو هم بخوری. 

لیوانِ خالی رو گذاشتم روی میز توالت، خم شدم و لبهاش رو عمیق بوسیدم. وقتی ازش جدا 

 شدم، مماس لبش گفتم: 

های دونفره زیاده. االن هم دلبری نکن، وگرنه وقت واسه خلوتای دونفره و ناهار و شام -

 ره. میآبرومون جلوی مامان اینا 

 ریز خندید و با عشوه گفت: 

 چشم آقای شوهر!  -

ام اکتفا کردم. خندید و بعد از برداشتن لیوان، رفت بیرون. لباس« پیشی شیطون»زیر لب به گفتن 

مادر و پدر بزرگ حرف  یرو عوض کردم و من هم رفتم از اتاق بیرون. مامان داشت درباره

 زد: می

خاطر باال بودن سنشون فقط اومدن عکس گرفتن و به هاها و پدر بزرگمادربزرگ -
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هاشون رو جدا دادن. دیشب بین کادوها نبود و من هم راستش یادم رفت. مادر بزرگ هدیه

. یمکن پاگشاتون خوایممی راستی …کنهمیالد خیلی سالم رسوند و گفت حتماً جبران می

 موافقین؟ 

 وگفتم:  لبخندی زدم و با یه تک سرفه اعالم حضور کردم

مامان جون طناز )مادر بزرگم( خیلی لطف کردن سر نامزدی همحسابی سنگ تموم گذاشتن  -

ببرم ماه عسل بعد  رو خانومم من بذارین که بگم باید کردن پاگشا یواسمون؛ ولی، درباره

 پاگشا کنید. 

 مارال با ذوق گفت: 

 خواین برین؟! کجا می -

 هاش رو انداخت باال و گفت: به مارال کرد و شونهآوا با تعجب نگاهی به من و بعدش 

 دونم واال. میالد حرفی از ماه عسل نزده بود به من. نمی -

 مامان با تعجب به آوا نگاه کرد و گفت: 

 ای نریختین؟ میالد، واقعاً همین طوره؟! یعنی با هم برنامه -

 آوا کرد و گفت: مارال دست به سینه تکیه داد به مبل و با افتخار نگاهی به 

ای بود االن دهن داداش ما رو آسفالت حیف! دیر قَدرت رو دونستم عروس. هرزن دیگه -

 کرد واسه ماه عسل خودم بودم که صد در صد االن کشته بودمش. می

 همراه آوا و مامان زدیم زیر خنده. آوا با خنده گفت: 

ی این قدر درگیر درس و دانشگاه راستش ماه عسل رفتن اصالً مهم نبود واسم. یه جورای -

 کنم ممکنه کارای خونه هم بمونه. شدم که حس می

 مامان پرتغالی گرفت دستش و شروع به پوست گرفتنش کرد. هم زمان گفت: 

فدات بشم دخترم. تو تازه یه شبه عروسی کردی، از االن به فکر این چیزا نباش. میالد  -

کمکت. تا جا بیفتی توی خونه و زندگیت یکم زمان یایم کنه، من و مارال هم میکمکت می

 بره. می
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 حرف مامان گفت:  ییدٔ  مارال هم در تا

کنم تا درس بخونی، یام اینجا کمکت میآره آوا جون. اصالً نگران این چیزا نباش. من می -

 فقط اگر سرِ هفته مسموم شدین دیگه بدون دست پختم یکم نامیزونه! 

 باال و گفتم: باخنده دستام رو بردم 

 دستت درد نکنه خواهر جان زحمت غذا با خودم و آوا.  -

 باالخره بعد از چند دقیقه، مامان و مارال بلند شدن. موقع رفتن مامان آروم گفت: 

گیره میالد. ببین اگر آوا مشکلی نداره بگو چند وقت یه بار بیاد پیش مارال داره افسردگی می -

 اشته باشه باهاتون. دوست صمیمی هم نداره بچه ام. شماها بخوابه و رفت وآمد د

 پیشونی مامان رو بوسیدم وگفتم: 

 شه. تر میشه مامان. سامیار که حکمش بیاد، مارال هم خیالش راحتهمه چی درست می -

 مارال و آوا که نزدیکمون شدن، ساکت شدیم. مارال با لبخند گفت: 

 ت کنید. ریم تا شماها راحت خلوخب دیگه ما می -

با شوخی و خنده بدرقشون کردیم. با رفتن مامان و مارال، دست انداختم دور کمر آوا و 

 کشیدمش باال که پاهاش رو با یه جیغ کوتاه دور کمرم حلقه کرد. با خنده گفتم: 

 گیرمت. نترس گرفتمت. همیشه محکم می -

خم کرد و و شروع به  نفس عمیقی کشید و دستاش رو دور گردنم محکم حلقه کرد. سرش رو

 کام گرفتن از لبهام کرد. 

سمت اتاق بردمش و روی تخت، روش کردم! بهباال رفتن حرارت بدن هامون رو حس می

 خیمه زدم و کوتاه گفتم: 

 بریم؟  -

 شد، گفت: ای روی گردنم زد، جوری که لبهاش به پوست گردنم کشیده میبوسه

 کجا بریم؟  -

 : گفتم و زدم شونش سر روی ایبوسه و گرفتم سشلبا یدستم رو به یقه
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 …بریم یه جای خوب، مثال زیر پتو -

 خندید و آروم و باعشوه لب زد: 

 ! میل کمال با …اوف …اوم -

 . دمدا پایان رابطمون به ترقوش، استخون روی بوسه یه با …بعد از یه عشق بازی طوالنی

 خودمون. نفس عمیقی کشیدم و با مکث پتو رو کشیدم روی 

 لرزید. دستش رو گرفتم و زیر گوشش رو بوسیدم وگفتم: بدنش می

 لرزی؟ خوبی آوا؟ چرا می -

 سرش رو به سینم چسبوند و آروم گفت: 

 . کن بغلم فقط …فقط …هیچی نیست -

 لبخندی زدم و محکم بغلش کردم. روی موهاش رو بوسیدم و آروم گفتم: 

 

 خوب بود؟ درد نداری؟!  -

 توی دستش فشار داد و با صدای آروم و خش داری گفت:  بازوم رو

 …خیلی خوب بود، فقط -

 سرش رو آوردم باال و گفتم: 

 چی شده؟ نگرانم کردیا! راضی نبودی؟  -

 لبخندی زد و با خنده گفت: 

 از این فکرا نکن دیوونه! من فقط عجیب گشنمه. پاهام و دلم ضعف میره.  -

 اراحتی گفتم: آروم زدم روی پیشونیم و با ن

 ناهار نخورده بودی تو، حواسم نبود اصالً.  -

 ریز خندید و گفت: 

 تو هم نخورده بودی. هوس جوجه کباب کردم بریم رستوران سنتی؟  -

 روی بینیش رو بوسیدم و گفتم: 

 من که چار پایه ام! پس بریم حموم و حاضر شیم.  -
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 ای کرد و گفت: تک سرفه

 م بعد تو برو، با هم نریم. رم حموخب اول من می -

آروم بلند شدم و یهو بغلش کردم که جیغی زد و دستاش رو محکم دور گردنم حلقه کرد. 

 جدی؛ ولی شیطون گفتم: 

 خوام باهم بریم حموم. حق انتخاب نداری دیگه، من می -

و دسمت حموم رفتم و این شد اولین حموم باالخره خندید و سرش رو به سینم تکیه داد. به

 ! ما ینفره

 کرد، خوشحال بودم. از اینکه آوا اولین بارهاش رو با من تجربه می

 خودم به شهمی فتح من فقط و من، توسط بدنش یدونستم این دختر، ذره ذرهاز اینکه می

 . بالممی و بالیدممی

 های قلب منِ عاشق پیشه نیست؟! عشق مگه همین نیست؟ مگه همین تند تپیدن

سمت حموم، که کلی مسخره بازی درآوردم تا یخ آوا باز بشه، حاضر شدیم و به بعد از

 رستوران سنتی یا بهتره بگم سفره خونه راه افتادیم. 

 زور راضیم کرد تا پشت فرمون بشینه. آوا به

 با پیچیدنش توی یه خیابون با خنده گفتم: 

 ت بیاد. فدات بشم من ماشین به درک؛ ولی، تصادف نکنیم بالیی سر -

خندید و سرعت رو کم کرد و جلوی سفره خونه نگه داشت و همون طور که پارک دوبل 

 زد، باخنده گفت: می

 کنی خانومت چه دست فرمونی داره؟ حال می -

 خندیدم و گفتم: 

 پره از گشنگی. آفرین به خانومم. پیاده شو که رنگت داره می -

 ود،ب خونه سفره دنج یها که یه گوشهکی از تختسمت سفره خونه رفتیم و روی یو با هم به

 . نشستیم
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 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

تر زور از میالد گرفتم و آخر هم دو تا کام بیشبعداز خوردن ناهار، کشیدن قلیون که البته به

تادم. فرسنذاشت بگیرم، و خوردن چایی، با لذت چشمام رو بستم و نا محسوس بوسی براش 

 تکیه دادم به پشتی و با خنده گفتم: 

 خیلی خوش گذشتا! دستت درد نکنه، واقعاً چسبید.  -

 دوغش رو یه نفس خورد و بالبخند گفت: 

 رم حساب کنم. تو هم زود بیا که سورپرایز دارم برات. نوش جونت. من می -

ابروهاش رو انداخت باال  ای بزنه،با تعجب نگاهش کردم که خندید و بدون اینکه حرف دیگه

 و رفت سمت صندوق. 

 سمت میالد رفتم. های سفیدِ لِژ دارم رو پام کردم و بعد از برداشتن کیفم، بهکتونی

سمت ماشین رفتیم. یک ربعی توی سکوت گذشت که باالخره بعد از حساب کردن، باهم به

 طاقت نیاوردم، با کنجکاوی برگشتم سمت میالد و گفتم: 

 خوای چی کار کنی؟ ه بگی میشنمی -

 : گفت باخنده و کرد جا جابه رو دنده. ماشین یدستم رو گرفت و گذاشت روی دنده

 داشته دوست اگر بشه، درست چی همه اگر بودم کرده نذر من راستش…صبرت کمه ها -

باشی برای ماه عسل بریم مشهد هم زیارت هم سیاحت؛ اما، شرایط االن جوری نیست که 

خوام بدزدمت بریم شمال م باخیال راحت بریم مشهد و خوش بگذرونیم برای همین میبتونی

 یکی دو روزه روزه. 

 با جیغ و خوشحالی دستام رو کوبیدم به هم گفتم: 

 …عاشقتم، عاشقتم لنتی! وای آخ جون -

 باخنده به خوشحالیم نگاه کوتاهی کرد و گفت: 

 گفتم. دتر میشی، زودونستم اینقدر خوشحال میاگر می -

 نفس عمیقی کشیدم و باکنجکاوی گفتم: 
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 ریم؟ کلید ویال رو بگیرم؟ ویال می -

 داشت، گفت: لپم رو کشید و در حالی که جلوی در پارکینگ نگه می

 خوایم توی چادر، جلوی دریا بخوابیم. موافقی؟ می -

 تونستم توی خودم هضمش کنم. اصالً این حجم از هیجان رو نمی

کرد و شق این بودم که یه بار هم شده جلوی دریا بخوابم؛ ولی، بابا هربار دعوا میمن عا

 …گفت خطرناکه؛ اما، با میالد خطر و اینا پَرمی

باپارک کردن ماشین، مثل اردکا تندی پریدم پایین و رفتم توی بغل میالد. سفت و محکم که 

ه دستی به گردنش کشید چلوندمش و صدای آخ و اوخش که در اومد ولش کردم. باخند

 وگفت: 

 شیا! شی، خطرناک هم میهبجان زده که می -

 سمت آسانسور رفتم وگفتم: ریز خندیدم و به

 خوایم بریم حاال؟ دیگه عاشق همین اخالقام شدی دیگه، کی می -

 : گفت و زد رو سه طبقه یدکمه

 یفتیم،ب راه زود صبح فردا. بخوابیم بعدش ببینیم، فیلم یه بریم …دیگه االن غروب شده -

 خوبه؟ 

 دستام رو به هم مالیدم و باذوق گفتم: 

 وای عالیه!  -

باالخره بعد از عوض کردن لباس هامون، نشستیم روی مبل، من هم تکیه دادم به میالد. یه فیلم 

، خیلی جالب بود، (The kissing boos) بوسه یعاشقانه و طنزِ خارجی بود به اسم غرفه

 /بود:  ناسازگار زیادی یکم فقط…نقشای اصلی دختر و پسر یکمفقط قد 

خالصه بعد از تموم شدن فیلم، تلویزیون رو خاموش کردم و چشمام رو بستم و توی بغل 

 های فیلم خوابش رفته بود، خوابیدم. میالد که از نصفه

 اون قدر خسته بودم که بدون اینکه بیدار بشم تا خود صبح خوابیدم. 
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رنگ گوشیم از خواب پریدم. روی تخت بودم و میالد هم بغلم خوابیده بود. گوشی با صدای 

 رو سریع جواب دادم: 

 بله؟  -

 صدای شرارت بار رها توی گوشم پیچید: 

 خواب بودی شیطون؟ شوشوتم پیشته؟  -

 ایشی کردم و با حرص؛ ولی، آروم گفتم: 

 گیرم؟ ایکبیری مگه من از تو؛ امار داداشم رو می -

 خندید و گفت: 

 خوایم بریم شمال. بلند شو می -

 اومد، برای همین یکم طول کشید تاحرفش و موقعیتم رو تجزیه و تحلیل کنم. خوابم می

داد، از جا یهو یاد دیشب افتادم و با دیدن ساعتِ روی دیوار که هشت صبح رو نشون می

 پریدم. 

شلوارک و بدون لباس خوابیده بود، از جا پرید با باال و پایین شدنِ محکمِ تخت، میالد هم که با

 و با ترس اسمم رو صدا زد. 

 باتعجب نگاهش کردم. با نفس نفس نگاهم کرد و آروم گفت: 

 شده؟  چی …چی -

 ای کردم و گفتم: تک سرفه

 پری؟ خوبی؟ چرا این جوری می -

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

 ریدی که فکر کردم بالیی سرت اومده. کنی آوا؟ تو یه جوری از تخت پچی کار می -

 گفت. لب پایینیم رو گاز گرفتم و گفتم: راست می

 گه پاشین بریم شمال. ببخشید اصالً حواسم نبود. ساعت هشت صبحه، رها رنگ زده می -

دستی به موهاش کشید و از تخت اومد پایین. گوشی رو گذاشتم روی گوشم و خطاب به رها 



 انآرامش بعد از طوف 

391 Deli28 
 

 ته بود گفتم: که پشت تلفن ریسه رف

 زنم نفله. خفه نشی از خنده! بهت زنگ می -

 و بدون اینکه منتظر باشم چیزی بگه، قطع کردم. 

 سمت دستشویی رفت. قبل از اینکه در دستشویی رو ببنده گفت: میالد لپم رو کشید و به

خب این  هاصالً حواسم نبود بهت بگم قراره با داداشت بریم البته قرار بود سورپرایز بشی ک -

 جوری لو رفت. 

 در دستشویی رو بست. 

 خندیدم ومتفکرانه گفتم: 

 قراره هممون با هم توی یه چادر بخوابیم؟  -

 از توی دستشویی با طلبکاری گفت: 

خوام با زنم شیطونی کنم، داداشت باشه که اون وقت اونم یه دور سر نخیرم، من تو چادر می -

 …پا من رو

 م و با قهقهه گفتم: باخنده وسط حرفش پرید

 خیلی پررویی میالد. بیچاره داداشم مگه همجنس بازه؟  -

بلند خندید؛ ولی، چیزی نگفت. رفتم توی دستشویی بیرون اتاقمون، دستی به صورتم کشیدم و 

 اومدم بیرون. 

اومد. رفتم توی اتاقمون و بعد از برداشتن چمدون متوسطی داد صدای میالد از آشپرخونه می

 زدم: 

 مونیم دیگه؟ میالد برات لباس بردارم؟ تا فردا می -

 ! اومد صدابی چه …با حلقه شدن دستش دور کمرم از جا پریدم

 موهام رو زد کنار، پشت گردنم رو بوسید و گفت: 

خوایم بریم شنا، یه دست لباس اضافه برای هردومون بردار. هوای شمال هم حدودت می -

 رتی دو نفره و دو تا بالشت کوچولو بیار همین. گرمه االن. فقط یه پتو مساف
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 سرم رو برگردوندم و لبش رو کوتاه بوسیدم و گفتم: 

 خوراکی چی؟ چیزی نیاریم؟  -

 آورد گفت: درحالی که شلوارش رو از پاش در می

 خریم. لب تاب من رو هم بیار که آهنگ بذاریم. همه چی می -

م رو از هیکل ورزشکاریش گرفتم و سرم رو مشغول پوشیدن شلوارلیِ مشکیش شد. نگاه

 برگردوندم. تیشرتی از توی کشو برداشت و گفت: 

راستی آوا جان، یادم بنداز ذغال و ژل آتش زا هم بگیریم. فندک من رو هم بذار بریم جوجه  -

 درست کنیم. 

ش هچشمام شده بود شبیه دوتا قلب. با یادآوری سیب زمینی ذغالی سریع برگشتم سمتش که ب

 بگم سیب زمینی هم ببریم؛ ولی تا برگشتم لبهامون روی هم قرار گرفت. 

 دستش رو گذاشت دو طرف صورتم و محکم لبهام رو بوسید. 

 بعد از چندثانیه ازم فاصله گرفت و گفت: 

دونی که چه حالی کنم که شدی خانوم خونم. نمیبرم وقتی به این فکر میاصالً لذت می -

 زنت باشه!  داره همچین خوشگلی

 ریز خندیدم و آروم و با کلی حس عاشقانه گفتم: 

 حواسم باید همش …دونی داشتن یه شوهر خوشگل و جنتلمن چقدر دردسر داره کهنمی -

 . باشه بهت

 بلند خندید و گفت: 

 غیرتی کی بودی تو عزیزِ دل!  -

 لبخندی زدم و درحالی که لباس برای خودمون برمی داشتم گفتم: 

 زمینی سیب اونجا که بخر یا بیار زمینی سیب. نشیم دور قضیه اصل از حاال …مه دیگهمعلو -

 . کنیم درست ذغالی

 یکی از لباس زیراش رو گرفت سمتم و با نیش باز گفت: 
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 باشه عزیزم. اینم بذار، حوله هم بذار.  -

من هم  زد،ها رو گذاشتم توی کیف. میالد داشت با امیر حرف میخندیدم و سریع وسایل

 سریع وسایالم رو برداشتم، صورتم رو کرم زدم و باالخره راه افتادیم سمت پارکینگ. 

 بادیدن رها، با ذوق بغلش کردم و مثل دخترای لوس گفتم: 

 سورپرایز بزرگی بود واسه من. اصالً آی اَم ذوق مرگ.  -

 خندید و گفت: 

 یم؟ مطمئنم کلی بهمون خوش میگذره. راستی با ماشین کی بر -

 میالد و امیر با هم اومدن سمتمون. میالد کلید ماشینش رو گرفت سمت امیر و گفت: 

 شینم. نصف راه تو رانندگی کن، خسته شدی من می -

 امیر هم بعد از یکم تعارف کردن، موافقت کرد. 

 من و رها پشت نشستیم و میالد و امیر جلو. 

 ولومون راه افتادیم. سمت شمالِ متاهلی و ماه عسل کوچو باالخره به

 خندید. های مختلف مسخره بازی درمی آورد و امیر هم بهش میرها با آهنگ

عد گرفت و بآورد باالی سرش و از ما یکم فیلم میمیالد هم گوشیش رو چند دقیقه یه بار می

 خندیدن. با امیر هرهر می

 ستیم کباب کنیم تا جوجه،خواوسط راه ایستادیم و خرید کردیم ازسیب زمینی و قارچ که می

 زعفرون و لیموترش و خالصه همه چی خریدیم. 

دیگه وقت ناهار شده بود و صبحونه هم که شیرکاکائو و کیک ریخته بودیم توی خندق بال، 

 برای همین خیلی خیلی گشنه بودیم. 

باالخره جلوی یه رستوران بین راهی خوشگل ایستادیم. بوی جوجه کباب و خاک خیس توی 

 کرد. وا پخش شده بود که حس و حال خوبی رو به آدم منتقل میه

 میالد دستم رو گرفت و با مکث خم شد و زیر گوشم گفت: 

 نکنه! زگیاتا افتهمی فشارت هی …بریم بهت برسم باز دوباره دستت یخ کرده. ضعیف شدیا -
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 ! شدی؟ هم لوس شدی، عروس

 رها با لبخند نگاهمون کردن. امیر باخنده گفت: با تعجب نگاهش کردم و زدم زیر خنده. امیر و 

 خندی؟ چی شده این جوری می -

 میالد شالم رو کشید جلوی صورتم و خطاب به امیر گفت: 

 افته. خواهرِ ریقوت هی فشارش می -

 با حرص گفتم: 

 ریقو خودتی. خب گشنمه، تو هم دستت سرده!  -

ه تخت کشوندتم. امیر و رها هم دست سمت یخندید و دستش رو انداخت دور کمرم و به

 توی دست هم اومدن سمتمون و نشستن روی تخت. 

 باالخره هرکدوم غذا سفارش دادیم. 

بعد از خوردن ناهار، اون هم با کلی شوخی و خنده، این بار میالد نشست پشت فرمون و 

 سمت شمال راه افتادیم. به

 رها یای همین سرم رو گذاشتم روی شونهانگار؛ چون شکمم سیر شده، خوابم گرفته بود، بر

 . رفت خوابم دقیقه چند از بعد و

 کردم بین زمین و هوا معلقم. حس می

 کردم. بوی عطر میالد رو حس می

های پاش صدای دریا که به گوشم خورد، سریع چشمام رو باز کردم و دیدم میالد تا نصفه

ای زدم باخنده پرتم کرد توی آب. جیغ دیگهتوی آبه. جیغی زدم و اومدم گردنش رو بگیرم که 

 که یکم آب رفت تو حلقم شور بود و برای همین به سرفه افتادم. 

 با حرص بهش آب پاشیدم و جیغ زدم: 

 بیشور این چه کاری بود؟! لباسم خیس شد خب.  -

 باخنده کمکم کرد بلند شم و گفت: 

 شه تاشب، نگران نباش. هوای خوبیه! خشک می -



 انآرامش بعد از طوف 

395 Deli28 
 

 پشت از رها دیدم. ساحل یذاشت یه گوشهتر، داشت وسایل رو میدو متر اون طرف امیر

میالد به خودش  اینکه قبل و داد هل رو میالد رها …یواشکی نزدیک میالد شد، ریز خندیدم

 بیاد پرت شد توی آب. 

 ودای که مشخص بباخنده و به کمک رها اومدم بیرون. میالد بلند شد و با ناراحتی مسخره

 شوخیه، رو به امیر داد زد: 

 توچه برادر زنی هستی؟ بیا کمکم کن اینا من رو تنها گیر آوردن.  -

 امیر هم با خنده داد زد: 

ریم به جنگ این خواهرای فوالد زره. ماهی هم باید بیا فعالً چادرا رو بر پا کنیم، بعدش می -

 بگیریم، بیاین کمک. 

ردیم. من و میالد که خیس بودیم، توی چادرمون نرفتیم باخنده و شوخی چادرها رو درست ک

 و فقط کیفمون رو گذاشتیم توی چادر. 

چند دقیقه بعد، امیر و رها بهمون ملحق شدن و باالخره بعد از یه ربع، رفتیم آب بازی توی 

کس نبود، برای همین راحت بودیم و شوهر دریا. هوا روشن بود و جایی که ما بودیم هیچ

 شدن! غیرتی نمی هامون هم

سمت چادر بعداز یک ساعت آب بازی توی دریا و ماهی گرفتن با سنگ و تور و چوب، به

 . کردم عوض لباس میالد، یهامون رفتیم و من با کلی خجالت، زیر نگاه خیره

تر از ما بود، های بلند امیر و رها از چادرشون که حدودا نیم متر اون طرفصدای خنده

 اومد. می

 کردم با خنده گفتم: ام و در حالی که خشکشون میهای خیسم رو پیچیدم توی حولهمو

 تازه یک ساعته رسیدیم و این همه خوش گذشته.  -

خندید و مشغول خشک کردن موهاش شد. موهام رو بافتم و بعد از مرتب کردن لباسم که یه 

 تونیک سفید و شلوارلی آبی روشن بود، رفتم بیرون. 

 بود و مجبور شدم دمپایی پام کنم. کفشم خیس 
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های خیسمون رو بر داشتم و روی بندی که میالد و امیر درستش کرده بودن، کنار لباس

 های امیر و رها انداختم تا خشک بشن. هوا هنوز هم آفتابی بود. لباس

 میالد از چادر اومد بیرون و گفت: 

 امیر و رها بیان ببینیم چی کار کنیم.  -

م و تا اومدم صداشون بزنم، خودشون اومدن. امیر دستی به ته ریش مرتبش کشید و لبخندی زد

 گفت: 

خب ما که یه ساعت پیش غذا خوردیم؛ ولی، من همچین یه نموره گشنمه! یه چیزی درست  -

 کنیم بخوریم؟ بعد واسه شب، جوجه و ماهی کبابی درست کنیم، خوبه؟ 

 دستام رو مالیدم به هم و گفتم: 

 زمینی ذغالی درست کنیم؟ خیلی هوس کردم! سیب  -

 رها ریز خندید و گفت: 

تو همیشه عاشق سیب زمینی ذغالی و قارچ کبابی بودی و هستی. من هم موافقم؛ چون ناهار  -

 کنیم. خوبه؟ خوردیم، از اینا بخوریم، شبم ماهی و جوجه کباب می

 سمت باال هدیت کرد و گفت: میالد موهاش رو به

ها رو که درست ها رو هم بذارین نصف شب درست کنیم. جوجه کبابمن ماهی به نظر -

 ها که مزه دار بشه، موافقین؟ ذاریم تو مایع جوجه کبابکنیم و میکردیم، ماهی هارو پاک می

 : گفت باخنده و میالد یامیر زد روی شونه

 اصالً یه پا کدبانویی شدی واسه خودت.  -

ها رو شستیم و امیر و میالد هم مشغول درست من و رها سیب زمینی زدیم زیر خنده. باالخره

 کردن یه جایگاه برای کباب کردن سبزی جاتمون شدن. 

 کارم که تموم شد، گوشیم رو آوردم و مشغول عکس گرفتن و فیلم گرفتن شدم. 

و  تهای شلوار ورزشیِ طوسی رنگش رو داده بود باال و با یه تیشرخطاب به میالد که پاچه

های باریک چوب و سوییشرت و به صورت پابرهنه داشت چند تا آجر نصفه ونیمه، تَرکه
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 ها؛ اماده بشه، گفتم: کرد تا برای درست کردن سیب زمینیها رو به کمک امیر جابه جا میذغال

 گیرم. آقای شوهر کلت رو بیار باال دارم فیلم می -

 . امیر باخنده گفت: میالد و امیر هم زمان سرشون رو آوردن باال

 ها رو فویل بپیچ. کنیا. به جای این کارا برو سیب زمینیچه خاطراتی داری ثبت می -

 رها اومد کنار ایستاد و گفت: 

 شه امیر، کمتر غر بزن! به قول خودت تمام اینا خاطره می -

 امیر به صورت پوکر فیس گفت: 

 گی کمتر غر بزن! شه میهرچی می -

 کردن فیلم، گوشیم رو بردم و گذاشتم توی چادر.  (save) عد از سیوخندیدم و ب

کردم که باصدای جیغ جیغ رها با ترس از چادر پریدم بیرون، داشتم سیب زمینی هارو فویل می

 . زمین شدم پرت و چادر پایینی یجوری که پام گیر کرد به گوشه

 آروم تا زدم جیغی درد با و حرص از روم، به رو یبا ناله سرم رو آوردم باال و با دیدن صحنه

 . شم

 رها صحیح و سالم جلوم ایستاده بود و همراه میالد و امیر ریسه رفته بودن از خنده. 

ها بریزه. تمیز که شدم و لبخندی به رها زدم آروم بلند شدم و لباسم رو تکوندم تا شن و ماسه

 و یهو شروع کردم به دوییدن سمتش. 

 و شروع کرد به دوییدن قشنگ ده دقیقه که دنبالش کردم، باخستگی جیغ زد:  رها هم جیغی زد

 غلط کردم آوا! خواستم آدرنالین خونت بزنه باال فقط!  -

 پام رو کوبیدم به زمین و با حرص گفتم: 

کشی خواهر شوهرت رو اذیت خودت مثل بچه آدم بیا بزنم پس کلت. خجالت نمی -

 کنی؟ می

 پرید بغل امیر و با زبون درازی گفت: با سرخوشی خندید، 

 قبل از اینکه خوار شووَرم بشی، دوستم بودی. این رو یادت باشه گوگولی.  -
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 میالد اومد سمتم و طی یه عمل انتحاری، من رو انداخت روی کولش و گفت: 

کنی؟ دلم برات تنگ شده بود خب! دو نیم ساعته رفتی توی چادر و سیب زمینی فویل می -

 ه اومدیم خودت رو ببینیم. دقیق

 خندیدم و با دستم زدم روی باسنش و گفتم: 

 یارما. من رو بذار زمین دیوونه. االن هرچی خوردم باال می -

 اونم یه دونه زد روی باسنم و باخنده رو به امیر گفت: 

 خواهرت رو بندازم توی آب؟!  -

 صدای امیر رو شنیدم که باخنده گفت: 

 ش کتک بخوری آره. خوای ازاگر می -

 جیغ زدم: 

 یای! اگر بندازیم توی آب، دیگه سمت من نمی -

خندید و بردتم توی چادر و گذاشتم زمین. باخنده و نفس نفس نشستم روی زمین تا نفسم جا 

 بیاد. 

ها رفت بیرون و چند دقیقه بعد با دوتا بالشت و یه پتو اومد توی میالد با سینی سیب زمینی

 ب گفتم: چادر. باتعج

 خوای بخوابی؟ وا! می -

 لبخندی زد و با یه چشمک گفت: 

 نه، قراره باهم بریم زیر پتو.  -

منظورش رو گرفتم. باچشمای گرد شده از جام پریدم و اومدم برم بیرون که دستم رو کشید و 

 پرتم کرد توی بغلش. 

 جدی و محکم؛ ولی، زمزمه وار زیر گوشم گفت: 

رو  هاخوایم. امیر و رها باهم ذغاله ربع. به امیر گفتم یه ربع وقت میبغلم بخواب، فقط ی -

 م. شیکنن، تا یه ربع دیگه ماهم بهشون ملحق میکنن و سیب زمینی هارو درست میاکی می
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با تعجب به چشمای ملتمسش خیره شدم. کامل برگشتم سمتش و با یه بوسه روی لبهاش، 

 کنار هم دراز کشیدیم. 

 هردومون انداخت و بعد از چند ثانیه سکوت گفت:  پتو رو روی

 شم خیلی. کنم بیشتر از ده دقیقه نبینمت، نگرانت میحس می -

 با انگشت اشاره خطوط نامفهمومی روی سینش کشیدم و گفتم: 

 یام شرکت که نگرانم نشی، هوم؟ پس از این به بعد باهات می -

 خندید و پیشونیم رو بوسید و گفت: 

 کنه بیرون. ازخدامه؛ ولی، رئیس شرکت پرتم می من که -

 سرم رو گرفتم باال و گفتم: 

 میالد اصالً یادم رفتا. دانشگاه من که هیچ، دانشگاه تو چی شد؟  -

 لبخند محوی زد و گفت: 

 کس نفهمید نه؟ من خیلی وقته فارق التحصیل شدم، هیچ -

زد و  ایلم کرد. روی بینیم رو بوسهباچشمای گرد شده اومدم بلند شم که نذاشت و سفت بغ

 گفت: 

 یاد خوشگل خانوم! بلند نشو. تازه داره خستگیم از تنم در می -

ای فکر نکنم مثال فارق التحصیل سرخوش از این حرفاش خندیدم و سعی کردم به چیز دیگه

 خبر میالد! شدن بی

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه راوی •°•°•°•°•°•°•°•

اش رو مرتب کرد و با لبخند قی کشید و سرش رو کج کرد. افکار درهم و برهمرها نفس عمی

 به امیر گفت: 

 تونن همین جوری با آرامش زندگی کنن؟ به نظرت میالد و آوا می -

 امیر که مشغول جابه جایی آجرها بود، با این حرف رها، دست از کار کشید. 

ه آرش و سامیار، حتی توی زندان هم حقیقت این بود که نگران بود، نگران خواهرش ک
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 کردن. تهدیدش می

خاطر همین جون زنش و نگران میالدی که ناخواسته برای خودش دشمن تراشی کرده بود و به

خواهرش رو هم به خطر انداخته بود؛ اما، برای اینکه رهای عزیزش رو ناراحت یا نگران نکنه، 

 لبخندی زد و گفت: 

مشکلی هم براشون پیش بیاد، خیلی راحت و باهم دیگه ازش رد آوا و میالد، حتی اگر  -

 میشن. به قول پدرم: 

 آوا و میالد راحت به هم نرسیدن که راحت هم از هم جدا شن.  -

رها که انگار از این جواب خوشش آمده بود و قانع شده بود، نفس عمیقی کشید و با خنده 

یخیال به صورت امیر کشید و با خنده فرار دستش رو که با ذغال سیاه شده بود، سر خوش و ب

 کرد. 

 یشون موجود بود. زندگ یامیر هم با خنده به دنبالش افتاد. عشق توی لحظه لحظه

باالخره بعد از یک ربع، آوا و میالد هم بهشون ملحق شدن و شروع به درست کردن سیب 

 ها کردن. زمینی

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

سمت آتش هل دادم تا زودتر ای رو بهبا تیکه چوبی که دستم بود سیب زمینی فویل شده

 درست شه. 

 سمتمون اومد و با ذوق گفت: آوا، لب تاب به دست به

 تونیم آهنگ بذاریم و برقصیما. ابنجا خلوته، می -

 رها خندید و جوابش رو داد: 

 بخوریم. خجالت بکش گودزیال. بیا بشین سیب زمینی  -

چوب رو دادم دست آوا و لب تاب رو ازش گرفتم. رفتم توی لیست موزیکام و آهنگ )هم 

نشسته  که چوبی یدست از معین زِد( رو گذاشتم. باخنده لب تاب رو گذاشتم روی کُنده

 بودیم روش و از جام بلند شدم و دست آوا رو گرفتم تا بلند شه برقصه. 
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خندیدیم، رها هم که ای شروع کرد تکون خوردن. همه بهش میآوا الکی و به صورت بامزه

 ریسه رفته بود. امیر با خنده گفت: 

 آوا اصالً بلدی با این آهنگه برقصی؟!  -

 آوا پشت چشمی نازک کرد و شروع کرد با عشوه رقصیدن: 

 ای عشقه خیالیرو تو نگیری ز منو یک ذره لبخند بزن -

 ولی طعنه زنون چایی بیاریخسته من از در به دری قهری؛ 

 با تو دلم گرمو خوشه عاشقم اصالً به تو چه، دورمو دیوار بچینین

 دار و ندارم که تویی، پای به پایم بدویی تا همه دنیا رو ببنیم

 …کردداد و به من اشاره میچرخوند و دستاش رو تکون میباعشوه باسن و کمرش رو می

 خوند. گاهی هم زیر لب با آهنگ می

 رها که انگار سر شوق اومده بود بلند شد و آوا رو همراهی کرد: 

 در دله تو یاد منو در دله من یار تویی تا به همیشه -

 ات ماله منی روح تو در جان منی مثله همیشهبا همه

 آغوشه تو آرامشمه هرچی پیشم باشه کمه من به تو گیرم

 مرگ برای همه؛ اما سراغ از تو اگر قبل تو میرم

 ای عشقه خیالیوتو نگیری ز منو یک ذره لبخند بزنر

 خسته من از در به دری قهری؛ ولی طعنه زنون چایی بیاری

 با تو دلم گرمو خوشه عاشقم اصالً به تو چه دورمو دیوار بچینین

 دار و ندارم که تویی پای به پایم بدویی تا همه دنیا رو ببنیم

رو به معنی احترام آوردن باال و خم شدن.  در آخر هردوشون به صورت نمایشی دستاشون

 باخنده، همراه امیر براشون دست زدیم. 

 امیر با خنده به دخترا اشاره کرد و گفت: 

 ماشاهلل دو تا خوشگلِ هنرمند شدن همسر من و میالد. بیاین سیب زمینی بزنیم به افتخارتون.  -
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 یر گوشش گفتم: رها و آوا اومدن سمتمون. روی موهای آوا رو بوسیدم و ز

 رو نکرده بودی از این رقصا بلدی خوشگله.  -

 م جوری که فقط خودم وخودش بشنویم، گفت: آرو و چوب یریز خندید، نشست روی کُنده

 …کنم برات این هنرای خوشگلم رومن خیلی هنرا بلدم که هنوز رو نکردم. حاال رو می -

 ینی ذغالی بخوریم! ای شیطون. لبخند زدم و نشستم کنارش تا سیب زم

•°•°•°•°•°•°•°• 

 کرد، گفت: ها رو از روی زمین جمع میرها درحالی که فویلِ سیب زمینی

 ای بریم که صنایع دستیِ هندی و چینی داره؟ شه فردا موقع برگشتن، از اون جادهمی -

 اش رو از توی چادر آورد بیرون و با ذوق گفت: آوا، کله

 شه رامسر هم بریم که بستنی بخوریم؟ ! قبل اینکه بریم تهران، میآره آره، راست میگه -

هایی که با مشقت و سختی های شلوارش رو زده بود باال و داشت با چاقو، ماهیامیر که پاچه

 کرد، نیم نگاهی به آوا و رها انداخت و خطاب به من گفت: گرفته بودیم رو تمیز می

هاش واقعاً خوشمزه ست ی رامسر هست. بستنییه بستنی فروشی به اسم پامچال تو -

م تا ریتونیم بریم اونجا. از اون طرفم میکنم: /(، می)مدیونید اگر فکر کنید دارم تبلیغ می

 خانوما خرید کنن، بعدش هم بریم سمت تهران. تو مشکلی نداری؟ 

 نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم: 

ماهی رو به پا کنید، بعد بخوابیم که صبح زود  شه. بساطهوا یواش یواش داره تاریک می -

 بلند شیم. کسی مشکلی نداره؟ 

با موافقت همه، من هم یه ماهی برداشتم و شروع کردم به تمیز کردن تا زودتر کارمون تموم 

 شه. 

 شروع بودیم، خریده راه توی که متوسط مصرف بار یه یرها و آوا هم جدا جدا توی یه کاسه

 . فلفل و نمک و زعفرون پیاز، کردن مخلوط به کردن

ای توی سکوت به صدای دریا گوش دادیم و کارهامون رو انجام دادیم. امیر رو ده دقیقه

ریخت، زیر لب شروع ها ژل آتش زا میفرستادم تا آتیش رو به پا کنه درحالی که روی ذغال
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 : (Ellie Goulding-Love Me Like You Do) کرد به خوندن آهنگ

- You’re the light, you’re the night 

 تو نوری، تاریکی هستی

You’re the color of my blood 

 تو به رنگ خون منی

You’re the cure, you’re the pain 

 تو درمان و درد منی

You’re the only thing I wanna touch 

 تنها چیزی هستی که دوست دارم لمسش کنم

Never knew that it could mean so much, so much ! 

 کردم اینقدر زیاد اینقدر زیاد سخت باشهوقت فکرش رو نمیهیچ

You’re the fear, I don’t care 

 ترسم؛ ولی برام مهم نیستازت می

‘Cause I’ve never been so high 

 وقت تا این حد تو اوج نبودمچون تا حاال هیچ

Follow me through the dark 

 نبالم بیاتوی این تاریکی د

Let me take you past our satellites 

 اجازه بده تورو از قمر خودمون دور کنم

 !You can see the world you brought to life, to life 

 تونی دنیایی که بهش زندگی دادی رو ببینیمی

 وقتی فهمیدم کدوم آهنگه، بشکنی برای آوا زدم و اشاره کردم بخونه. 

داش رو صاف کرد و با لبخند شروع کرد با امیر هم خوانی کردن. رها هم با بایه تک سرفه ص

 کرد، من هم به ترکیب صدای آوا و امیر گوش سپردم: خنده و عشق بهشون نگاه می

- So love me like you do 

 خوای دوستم داشته باشپس من رو هرجور که می
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Lo-lo-love me like you do 

 دوستم داشته باش خوایمن رو هرجور که می

Love me like you do 

 خوای دوستم داشته باشمن رو هرجور که می

Lo-lo-love me like you do 

 خوای دوستم داشته باشمن رو هرجور که می

Touch me like you do 

 خوای لمس کنمن رو هرجوری که می

To-to-touch me like you do 

 خوای لمس کنمن رو هرجوری که می

What are you waiting for? 

 منتظر چی هستی؟ 

 سوتی زدم و گفتم: 

 شه. ماشاهلل خواهر و برادر هردوتون هنرمند هستینا! صداتون با هم به ترکیب عالی می -

اش و تعظیم کرد. آوا هم با دست برامون بوس امیر نمایشی دستش رو گذاشت روی سینه

 فرستاد. رها با خنده گفت: 

 شی به خدا. خوانندگی بدی، آخه داری حیف می امیر ببرمت تست -

 امیر باخنده و با لودگی گفت: 

 ره اصن! بینی رها؟ استعدادهای شوهرت داره به هدر میمی -

همه زدیم زیر خنده. باالخره با کلی شوخی و خنده ماهی رو گذاشتیم روی یه توری فلزی که 

 ب کردیم. به هزار زور پیدا و تمیزش کردیم و ماهی هارو کبا

 ای هم شده بود. الحق که ماهی کبابی خوشمره

 …کردن و پایه بودنبهترین قسمت مسافرتمون پایه بودن خانومامون بود که اَه و اوه نمی

 (ها بسیار خالی بود: جای خانواده

•°•°•°•°•°•°•°• 

روی  ایبوسهبا صدای یه مرد غریبه چشمام رو باز کردم. آوا از پشت توی بغلم خوابیده بود، 
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 موهاش زدم و سریع بلند شدم. 

 اومد. سریع تیشرتم رو تنم کردم و رفتم بیرون. صدای صحبت کردن امیر با اون غریبه می

 : گفت و سمتم اومد امیر. بودن اومده ماشین تا دو با مذهبی ییه خانواده

 گاومون زایید. اینجا ملک خصوصی شده، زمینش برای ایناست.  -

 یام اینجا، اخمی کردم و گفتم: داره! من سال هاست میامکان ن

 سند نشونت داد؟  -

 اش رو خاروند و گفت: پسِ کله

 …نه؛ ولی -

 سمتم و گفت: دستش رو کرد توی جیب شلوار ورزشیش و متمایل شد به

 …طرف پلیسه، فکر نکنم دروغ -

ه با موهای به هم ریخته و با نصفه گذاشتن حرفش، نگاهش رو دنبال کردم و به آوا رسیدم ک

 هاش تا زانوش رفته بود باال و تاپ نیم تنه، اون هم بدون لباس زیر، شلواری که یکی از پاچه

از چادر اومد بیرون و خوابالو و با چشمای بسته، همون طور ایستاده جلوی چادر دوباره 

 خوابش رفت. 

با یه قدم بلند خودم رو بهش رسوندم  ها انداختم و سریع پریدم سمت آوایه نگاه به اون غریبه

و همون طور که توی بغلم بود پرت شدیم توی چادر. آوا که شوکه شده بود، با تته پته و 

 چشمایی که نزدیک بود از حدقه بزنه بیرون، گفت: 

 شده؟  چی …چی میالد …میل -

 آروم از روش رفتم کنار و با حرص گفتم: 

 ری؟ تو توی خوابم راه می -

 : گفت و نشست آروم …عمیقی کشید تا حالش جا بیادنفس 

 گم بگو چی شده میالد؟ چرا این جوری پرتم کردی؟ می -

 من هم نشستم و با خنده گفتم: 
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 دو با هغریب یخانواده یه. چادر از بیرون اومدی پاشدی تنه نیم لباس با و داغون یبا یه قیافه -

 …بعد وسایالرو جمع کنیم که کن مرتب رو ودتخ. دیدن رو تو و اینجا اومدن ماشین تا

 ها لطفاً خودتون رو مرتب کنید بیاین بیرون. بچه -

 رفتم بیرون از چادر گفتم: با صدای امیر اخمی کردم و درحالی که می

 یام. آوا لباست رو عوض کن. لطفاً وسایل رو جمع کن االن می -

 امیر پوفی کرد و گفت: 

رو گیر داده که توی ملک شخصیش دوتا دختر و پسر جوون چی کار شناسنامه آوردین؟ یا -

 گم زن و شوهریم. کنه میکنن. باور نمیمی

 پوفی کردم و گفتم: 

 یارو؛ چون که پلیسه گیر داده یا؛ چون مذهبیه؟  -

 ای به دخترا و پسراشون کرد و با یه تک سرفه گفت: امیر با چشم اشاره

 هاشون خیلی نرمالن. هبیای خشک باشن. بچهیاد از اون مذبهشون نمی -

 اش و گفتم: چه ته توی همه رو هم در آورده. با خنده زدم روی شونه

 ! پلیسیت شَمِّ به فهمیدی؟ ماشاهلل رو اینا یای همهپنج دقیقه -

 رفت، گفت: سمت چادر خودشون میخندید و درحالی که به

 نشون بدیم و جمع کنیم بریم.  زود شناسنامت رو بردار بیار به یارو -

 بست، با خجالت گفت: سرم رو کردم توی چادر، آوا درحالی که زیپ کیف رو می

 شه بیام بیرون. ماشین رو بیارین اینجا من یه راست سوار شم فقط. میالد اصالً روم نمی -

 خندیدم و گفتم: 

 خجالتی کی بودی تو؟ خوشگله شناسنامه هامون دَمِ دسته؟!  -

 ا لبخند از توی کیف دستیش شناسنامه هامون رو در آورد و گرفت سمتم و گفت: ب

 چی شده؟  -

 ها گفتم: بعد از گرفتن شناسنامه
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 خواد ببینه متاهلیم یا مجردی اومدیم! گه اینجا ملک شخصی شده. میآقائه می -

 . شد چادر یخندید و بعد از تکون دادن سرش، مشغول تمیز کردن بقیه

 هم اومد و باهم رفتیم سمت مرد مسنی که گویا مالک زمینی بود که ما توش بودیم.  امیر

سمت رامسر راه مرد بدی نبود و زود کوتاه اومد. ، ماهم سریع جمع کردیم و یه ربعه به

 افتادیم. 

خاطرش ذوق کرده بودن که باورم ها بهبعد از خوردن بستنی که آوا و رها اون قدر مثل بچه

 ها رفتیم تا سوغاتی بخریم و خرید کنیم. سمت صنایع دستیمتاهل باشن، بهشد نمی

 این بار امیر و رها جلو نشستن و من و آوا عقب. آروم زیر گوش آوا گفتم: 

 ! هوم؟ کنم، چپت یبرسیم خونه یه لقمه -

 ریز خندید و گفت: 

 مگه دیشب شیطونی نکردی؟  -

 و دلم توی زد که گرفتم گاز آروم رو لپش. ندخوابو رو من زوربه دیشب خوبه …عجبا

 : گفت باحرص

 شم! نکن کبود می -

 . بود شده جمع ما پیش حواسشون یدم. گویا همهخندی هم من رها، و امیر یبا صدای خنده

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا / سه ماه بعد •°•°•°•°•°•°•°•

آه از نهادم بلند شد. آروم از جام بلند شدم و  دستم رو به کنارم کشیدم و با خالی بودن تخت،

 سمت سرویس بهداشتی رفتم. به

 . (!ام، لبخند محوی روی لبهام نشست )خل شده؟بادیدن رنگ و روی پریده

سمت وان حموم رفتم، شیر آب رو باز کردم و بعد از ده دقیقه که دمای آب نرمال شد، چند به

 . نشستم آروم و توش ریختم رز گل یقطره عصاره

 بوسه به هاش، خنده به هاش، نوازش به میالد، یبه دیشب فکر کردم، به حرفای عاشقانه

 شقه! معا موقع شیطنتاش به …هاش
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سه ماه از عروسیمون گذشته و همه چیز خداروشکر آروم و نرمال شده سامیار و آرش هردو 

که من رو عذا دار کنه که حبس ابد خوردن؛ ولی، آرش توی دادگاه، جلوی همه قسم خورد 

 خب جوابش شد تو دهنی بابا و مشت محکم میالد توی دماغش. 

 تر از قبل شده والبته که زیر بار ازدواج با سامیار نرفت. مارال هم خانوم و مهربون

 امیرحافظ و امیرعلی برای همیشه برگشتن ایران و فهمیدم که امیرعلی عاشق مارال شده. 

دونه چه اتفاقی برای مارال افتاده ی دانشگاه اعتراف کرد؛ ولی، هنوز نمیهمین دو روز پیش تو

 البته به من گفت که با مارال حرف بزنم؛ اما، خب باید حساب شده پیش رفت. 

کردم که با صدای نگران میالد از فکر دونم چقدر توی وان نشسته بودم و داشتم فکر مینمی

 در اومدم. 

حموم محکم باز شد و میالد بهت زده اومد تو و نگام کرد. هنگ  تا اومدم بلند شم یهو در

 سمت بیرون و در رو بستم. با جیغ گفتم: کردم! باحرص هلش دادم به

 یای تو، ترسیدم خب! میالد چرا این جوری می -

 با یکم مکث در حموم رو آروم زد و گفت: 

 آوا سریع بیا بیرون، باید بریم جایی عزیزم.  -

 نگران بود.  تُنِ صداش

شناختم. میالد هروقت برای گفتن حرفی استرس داشت، این من این لحن حرف زدن رو می

 لرزید! جوری صداش می

ام رو دور تنم پیچیدم و اومدم بیرون. به میالد و چشمای سرخش که تازه متوجهش شدم، حوله

 نگاه کردم. 

 بااسترسی که از ظاهرش بهم منتقل شده بود، گفتم: 

 یالد چی شده؟ چرا چشمات این قدر قرمزه؟ م -

یکم لباش رو باز و بسته کرد؛ ولی، هیچی نگفت. استرسم تشدید شد. در آخر سَرَم رو گرفت، 

 پیشونیم رو بوسید و گفت: 
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 زنیم. لباس تنت کن بیا بیرون. توی راه باهم حرف می -

 اومد بره بیرون که عصبی شدم، دستش رو کشیدم و گفتم: 

گم بگو چی کنی بعد میری؟ بهت میچی میالد؟ این جوری بهم استرس تزریق می یعنی -

 میرم! شده، دارم از استرس می

 دستش رو کشید توی موهاش و با حالت زاری زیر لب گفت: 

 خب آخه چه جوری بگم؟  -

 لرزید. دست لرزونم رو آوردم باال که حوله ازت تنم افتاد،دیگه واقعاً بدنم از استرس می

ام رو برداشت. نفس عمیقی کشید و درحالی که نگاهی به بدنم کرد و با مکث خم شد وحوله

 داشت برای من، گفت: رفت و از توی کمدم لباس بر میسمت کمد میبه

 از مادر و پدرت خبر داری؟  -

 هام رو از دستش گرفتم وپرسه توی این وضعیت؟ پوفی کردم و لباسربط میچرا سؤال بی

 پوشیدم گفتم: لی که میدرحا

 …سمت تهافتن بهبله خبر دارم. دیشب با مامان حرف زدم، گفت امروز از مشهد راه می -

 ناباور و خندیدم بهت با …نداره امکان …نه …شد خشک لیم شلوار یدستم روی دکمه

 : گفتم

 ! نداره امکان …نه -

فقط نگاهم کرد، همین بدتر  زد ودستم رو گرفت و کمکم کرد بشینم روی تخت. حرف نمی

 کرد حالم رو! 

 کرد، باالحره به حرف اومد: مانتوم رو برداشت و همین طور که تنم می

دونیم میرسه، هنوز نفقط گفتن تصادف کردن. تا ما برسیم بیمارستان هلی کوپترشون هم می -

 چی شده عزیزم، انشاءهلل زنده ان. فقط بیا بریم زودتر. 

 ! (گفتم: )امکان ندارهم فقط زیر لب و تند تند میفهمیدهیچی نمی

هم زمان با بیرون رفتن ما از آسانسور، رها و امیر سریع اومدن سمتمون، رها محکم بغلم کرد 
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این حرفا حالیم نبود.  من ،؛ ولی…گفت هیچی نیست و نگران نباشم و از این حرفاو می

میالد رو شنیدم و توی بغل رها از  گفتن «آوا» و امیر گفتن ابَلفضل یا صدای آخر یلحظه

 هوش رفتم. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

با صدای هق هق و پچ پچ چند نفر باالی سرم، برای بارِ هزارم به هوش اومدم و چشمام رو 

 آروم باز کردم. 

 سرم روی پای میالد بود، با دیدن چشمام، خم شد پیشونیم رو بوسید. آروم گفت: 

 بهتری؟  -

 : آروم لب زدم

 شه. همش یه خواب بده، از خواب که بیدار بشم، همه چیز درست می -

 سرش رو انداخت پایین. امیر این بار، بعد از یک روز فریاد زد: 

کنم، مرگ مامان و بابا سخت هست. امروز تو رو باید تشییع جنازه کنم و آوا خواهش می -

 بزارم کنار مامان و بابا؟ بفهم که مردن، قبولش کن! 

شد. از دیروز که خبر قطعی رو شنیدم، صد دفعه از هوش رفتم و هربار به امید اینکه باورم نمی

 کنن انگار واقعاً مردن! خواب باشه بیدار شدم؛ اما، بقیه جوری رفتار می

آروم نشستم و خشک و سرد به چشمای امیر خیره شدم. آروم، برای صدمین بار و شاید 

 هزارمین بار لب زدم: 

 کان نداره. ام -

 امیر کالفه پوفی کشید و روش رو برگردوند. میالد چرخید سمتم و آروم گفت: 

دو روزه خون به جیگر همه کردی آوا. مرگ من به خودت بیا، جیغ بزن، داد بزن، اصالً من  -

زی. فقط ریرو کتک بزن، فقط این بغض لعنتی رو تخلیه کن. دو روزه حتی یه قطره اشکم نمی

 شی. ان نداره. بس کن آوا، داری داغون میگی امکمی

صداش بلند شده بود، شاید دیوونه شده بودم. لبخندی زدم و از جام بلند شدم. بدون توجه به 

 بقیه، دست رها رو گرفتم و آروم گفتم: 
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 بریم پیش مامانم اینا، حتماً از مشهد برامون سوغاتی آوردن.  -

 ه گفت: با دستاش دستام رو سفت گرفت و با گری

 آوا! دردت به جونم، تو رو خدا این جوری نکن.  -

 با تعجب گفتم: 

 کنی دیوونه؟ مگه من چی کار کردم؟ واسه چی گریه می -

 امیر بازوم رو گرفت و کشید، زیر لب با عصبانیت گفت: 

 شه. باید بریم سرخاک. وقتی ببینتشون، باورش می -

م انداخت و دستم رو از دست امیر کشید بیرون و هیچی نگفتم. میالد شال مشکی رنگم رو سر

 گفت: 

 یارمش. شماها برین. خودم می -

 امیر سری تکون داد و همراه رها و مارال رفتن. آروم گفتم: 

 . ببینمش باید …مامانم …میالد -

 روی سرم رو بوسید و بدون حرف کمکم کرد بریم سمت ماشین. 

 …رمباو …وقتهیچ …شهن خیره شدم. باورم نمیسوار شدم، نفس عمیقی کشیدم و به بیرو

 . شهنمی

•°•°•°•°•°•°•°• 

 خورد. یه طرفم امیر و یه طرف دیگم میالد ایستاده بود. های خیره اشون حالم به هم میاز نگاه

به کمکشون رفتم سرخاک، با دیدن دو تا جسم سفید پوش سر جام خشک شدم. میالد دستش 

 فت: رو دور کمرم حلقه کرد و گ

 خوای برگردیم یا بریم جلوتر؟ می -

 . نه نه نه نه …نه …های سفید بود. یعنی واقعاًچشمم به اون پارچه

 رو کردم به امیر و با عصبانیت گفتم: 

 این مسخره بازیا چیه؟ من رو واسه چی آوردین اینجا؟  -

 پوزخند تلخش مثل سیخ داغ رفت توی چشمم. 
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 . شدم الل نه، هق هق؛ اما …ام چکیددهباالخره اشکم از چشمای گرد ش

ها و به کمک میالد پارچه رو از صورت یکیشون زدم کنار، با دیدن صورت رفتم سمت جناره

 مامان نفسم رفت شوک اول! 

 با دستم به دست میالد چنگ زدم، با نگرانی صورتم رو برگردوند سمت خودش. 

داد،  متکون نگرانی با. بود رفته یادم از کشیدن نفس …وای! با مشتم محکم زدم روی سینش

خواستم جیغ بزنم؛ ولی، راه نفسم بسته شده بود، گوشم کیپ شده بود، فقط فهمیدم همه به می

 جنب و جوش افتادن. 

 . شد پاره هاشدگمه از تا سه دو که زدم چنگ میالد لباس یاینقدر محکم به یقه

 ه خوابوند توی گوشم. یهو امیر دستم رو کشید و محکم و بدون مالحظ

 . قلبم بلکه نه، صورتم …راه نفسم باز شد، درد داشت

 نفس عمیقی کشیدم و تمام غمی که توی دلم بود رو جیغ زدم. 

 اون قدر محکم که گلوم زخم شد. بلند جیغ زدم: 

 …االن؟ خدا من؟ چرا پدر و مادر من؟ چرا چرا …خدا -

 کردن، امیر هم همین طور. ه میرها، جانان، شاهین و حتی مارال، همه گری

میالد با اخم و چشمای قرمز دستام رو گرفت؛ ولی، از دستاش دستام رو کشیدم بیرون و 

 کوبیدم توی سرم و جیغ زدم: 

 ام کردین! ولم کن، به خاک سیاه نشستم. بدبختم کردین. بیچاره -

سمتشون پا تند کردم، بهبا دیدن عمو آرمان، یعنی بابای آرش و زنش، از جام بلند شدم و 

 کس نتونست جلو دارم بشه. جوری که هیچ

درکمال بهت و ناباوری بقیه، محکم کوبیدم توی صورتش، بعد کوبیدم توی سینش و توی 

 صورتش جیغ کشیدم: 

 کشمش! خورم میکشمش، قسم میپسر کثافتت مقصره. باید جواب پس بده، می -

ریاد امیر رو صدا زد. درحالی که با تمام توانم جیغ میالد از پشت دستام رو گرفت و با ف
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خوردم تا ولم کنم، یهو انرژیم تحلیل رفت و توی بغل میالد که داشت زدم و تکون میمی

 زد، از حال رفتم. اسمم رو فریاد می

 . کنه کپی که کسی اون حروم. ریختم اشک خودم …پ. ن: با نوشتن هرخط این قسمت*

•°•°•°•°•°•°•°• 

زد و میالد دست به سینه نگاهم سوزش دستم چشمام رو باز کردم. پرستار داشت سرم میبا 

 کرد. می

 نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم: 

 …میالد -

 . رو پدرم متظاهرِ برادرِ …هارو جنازه …عجیب صدام خش داشت، یادم اومد، جیغام رو

؛ زندانه نحسش خودِ! آرشه کار مطمئنم …قطره اشکم چکید. هق هقم رو خفه کردم. مطمئنم

 …ولی

 باصدای میالد حواسم جمع شد: 

 …دونی کار آرشه یاچی کار کردی باخودت؟ تو که نمی -

 پریدم وسط حرفش و با صدای خش دارم گفتم: 

میالد، به جون تو که دیگه شدی تموم دنیای من، به جون امیر که شده تنها باز مانده از  -

 . خورممی قسم آرشه، کار نممطمئ …ام، مطمئنمخانواده

 اخمش باز شد. دستم رو گرفت توی دستش و با لبخند تلخی گفت: 

 . امروز انداختی چنگ خیلی! چموش یگربه -

 نتونستم واکنشی نشون بدم؛ اما، بابغض گفتم: 

 داغونم میالد، نتونستم حتی باهاشون خدافظی کنم.  -

 کرد، گفت: نشست کنارم و درحالی که دستم رو نوازش می

 حساب و کتاب نیست. چیز این دنیا بیتو دیگه بزرگ شدی آوا. مطمئن باش هیچ -

 با هق هق گفتم: 

 یاد؟  …می پیش …پی …من برای مشکالت فقط …من …چرا …پس -
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 زد نگاهم کرد. دستم رو بوسید و آروم گفت: با چشمایی که غم توشون موج می

کس جای مادر و پدرت دونم هیچها و مارال رو داری. میتو من رو داری، امیر رو داری، ر -

گیره؛ ولی، پدر و مادر من هم مثل مادر و پدر خودتن آوا جان. مطمئنم اونا هم راضی رو نمی

 تابی کنی. نیستن که تو اینقدر بی

 . شدم آروم حرفاش با یکم فقط …یکم

هم  تهوع حالت ،؛ امابخورم یزیچ خواستمی دلم و بود تلخ دهنم یاشکام رو پاک کرد، مزه

 داشتم. به هرحال قبل از اینکه بخوام حرفی بزنم، آرام بخش اثر کرد و من آروم خوابم رفت. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

دونم با وجود اون عوضیا از دست دادم. نمیخاطر وجودِ بیمراسم تشییع جنازه رو فقط به -

 چه رویی اومده بودن سرخاک. 

 تر ادامه دادم: م و آروماشکم رو پاک کرد

دلیل ماشین پدرم توی الین خوام آرش تقاص پس بده، من مطمئنم که کار اونه وگرنه بیمی -

شاهد بودن که آرش  خیلیا هم بعد. مشهد یشد توی دره، اونم توی جادهمخالف، پرت نمی

 قسم خورد من رو عذادار کنه. 

 سمتم گرفت و شمرده شمرده گفت: بهسرهنگ محمدی نفس عمیقی کشید، لیوان آب رو 

شه ثابت کرد. توی این مدت به جز پدر و مادر کنم؛ ولی، این جوری نمیمن پیگیریش می -

آقای تهرانی، یه فرد غریبه هم اومده مالقات. ازش شماره تلفن و اسم داریم که خب ممکنه 

 جعلی باشه. 

 ال و با مکث گفت: خواستم حرفی بزنم که دستش رو به معنی سکوت آورد با

 رو ماجرا یقیهب و کنی استراحت فعالً بهتره. خونه یدخترم تو االن داغداری. چشمات کاسه -

 . همکارام و من به بسپری

 با اعتراض گفتم: 

 آقای محمدی من چه جوری استراحت کنم وقتی پدر و مادرم به قتل رسیدن؟  -

 ت: لبخند غمگینی زد و با مهربونی؛ اما، جدی گف
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کنم. شاید الزم باشه خودت بری با آرش حرف بزنی. برای شب به کمکت احتیاج پیدا می - -

 کنم. شم و با خودت و برادرت صحبت میهفت والدینت که چهار روز دیگه ست، مزاحم می

 به ناچار سرم رو تکون دادم و بعد از خداحافظی کوتاه اومدم بیرون. 

خاطر شرکتش به هم ریخته بود و درگیر شرکت شده بود، بهمیالد خبر نداشت اومدم، کارای 

 من از کار و زندگیش افتاده بود. 

همین که پام رو گذاشتم از کالنتری بیرون، گوشیم زنگ خورد، با دیدن اسم امیر نفس عمیقی 

 کشیدم و جواب دادم: 

 جانم داداش؟  -

 ندادی، خونه نیستی، نه؟ گه زنگ زده بهت جواب جونت سالمت. آوا کجایی؟ میالد می -

 ای کردم و گفتم: تک سرفه

 گیرم. رسم خونه. خودم با میالد تماس میتا نیم ساعت دیگه می -

 ای گفت و بعد از خدافظی قطع کرد. باشه

 گم. شه؛ اما، شب که بیاد بهش میتا موقعی که برسم خونه به میالد زنگ نزدم، نگران می

تم گف هم آخر در …د زنگ زدم و گفتم بیرون بودم و تازه رسیدموقتی رسیدم خونه، به میال

پس شب »زنیم. اون هم که دید خستم، پیگیر نشد و به گفتن وقتی بیاد خونه حرف می

 اکتفا کرد. « بینمتمی

وقتی رسیدم خونه، یه راست رفتم توی اتاقمون. به لباسام نگاه کردم شلوار جین مشکی و تاب 

 د. سیاه اکلیلی تنم بو

با بغض روی تخت دراز کشیدم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم که خداروشکر خیلی زود 

 خوابم رفت. 

 با صدای در از جا پریدم. گیج و با استرس به در اتاق نگاه کردم. 

 ام رو رها کردم. با ورود میالد به اتاق، نفس حبس شده

 : گفت و تخت یبالبخند نشست گوشه
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 ن؟ خواب بودی تا اال -

 ای کشیدم و آروم گفتم: خمیازه

 آره، اصالً حواسم نبود ساعت بذارم. ساعت چنده؟  -

 از جاش بلند شد و نگاهی به ساعتش کرد و گفت: 

 ساعت نزدیک هشت شبه. با این حساب شام نداریم نه؟  -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 . کنم بخوریببخشید! اگر صبر کنی، سریع یه چیزی درست می -

 خوردم زمین؛ ولی، میالد بغلم کرد. از تخت اومدم پایین که سرم گیج رفت و داشتم می

اش زدم و از بغلش اومدم بیرون؛ اما، میالد با نگرانی و یکم عصبی ای روی سینهبیخیال بوسه

 گفت: 

خوری، حتی امروز صبحم توی مراسم فکر نکن حواسم بهت نیست. دو روزه هیچی نمی -

 بری. ری آوا، داری من رو هم از بین میلب به چیزی بزنی. داری از بین میندیدم 

زد. حق داشت، سه روز بود که زندگی صداش بلند شده بود و یه جورایی داشت داد می

 مرگ به نه …عادیش رو مختل کرده بودم خب من هم حق داشتم، مادر و پدرم مرده بودن

 هقی زدم و آروم گفتم:  دوباره بهش، کرف از. بودن رسیده قتل به بلکه طبیعی،

 باشم؟  ناراحت …ناراحت ندارم حق …حق من مگه …مگه -

 تر گفت: نفسش رو کالفه فوت کرد، صورتم رو با دستاش قاب گرفت و مالیم

 حق داری؛ اما، تو دیگه تنها نیستی، من اینجا شلغم نیستم آوا!  -

 من تو، یدم؟ اصالً واسههرقطره اشکت جون میکنی که شاید من هم دارم با به این فکر نمی

 م عاشقتم! بگ بهت این از ترواضح نیستم بلد من! هستم؟ مهم

از ابراز عالقش خوشحال شدم؛ ولی، واقعاً حالم خوب نبود. دستم رو آوردم باال و گذاشتم 

 روی سینش. بالبخند محوی گفتم: 

 . دارم نیاز زمان به واقعاً ،؛ ولی…بالم میالد؛ ولیاز اینکه دارمت به خودم می -
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 کشید. هاش خم شد، حسش کردم انگار بار سختیای من رو هم به دوش میشونه

 ها شد و مظلومانه گفت: میالدِ محکمِ من، برای چند دقیقه مثل پسربچه

 پس من چی کار کنم که تو حالت خوب باشه؟  -

رو از تنش در آوردم و در حالی که به  لبخند از ته دلی اومد روی لبهام، رفتم پشتش و کتش

 کردم، گفتم: جا لباسی آویزون می

  …ام بشی. میالدتونی مانع ناراحتیم برای نبودن خونوادهتو که پیشمی خوبم؛ اما، نمی -

 برگشتم سمتش و با بغص کنترل شده و لبخندی که سعی داشتم پاک نشه گفتم: 

 حق گریه و زاری و عذاداری ندارم.  تونی بهم بگیمن االن یتیم شدم. نمی -

سمتم اومد و بغلم کرد. دوباره محکم شده بود، دوباره خشن شده بود. زیر گوشم با دو قدم به

 غرید: 

عذاداری کن؛ اما، حق نداری خودت رو از من دریغ کنی. گریه کن؛ اما، حق نداری غذا  -

 داری من رو داغون کنی. نخوری. به قول خودت زاری کن؛ اما، حق نداری آوا، حق ن

 داد. حرفاش تهدید آمیز بود؛ ولی، بوی عشق می

مکثی کرد و خواست ادامه بده که یهو بوی عطر لباسش و بوی خیلی نامحسوس عرق بدنش 

 که قاطی شده بود، زد زیر دلم و در کسری از ثانیه عق زدم. 

میالد با نگرانی اومد که بیاد ای زدم. سریع و خجالت زده از میالد فاصله گرفتم و عق دیگه

 سمت دستشویی دوییدم. گرفتم سمتش و به« نیا جلو»سمتم؛ ولی، دستم رو به معنی 

 نرسیده به دستشویی، مایع زرد رنگی رو توی دستام باال آوردم. 

حالم از خودم به هم خورد، چه کثیف کاری شد! چون هول کرده بودم که جایی کثیف نشه، 

ید و بعد از اصابت سرم به دیوار بین اتاق و دستشویی، به صورت خنده پاهام توی هم پیچ

 داری خوردم زمین. 

ی که داد، جوربیهوش نشدم؛ ولی، توان حرکت کردن ازم گرفته شد. میالد با نگرانی تکونم می

 خواست بزنم له شه! باحرص زیر لب گفتم: دلم می
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 حسه. یه دقیقه تکونم نده. بدنم بی -

 کشید و با استرس گفت:  نفس عمیقی

 زنم اورژانس. جایی نرو االن زنگ می -

 : زدم جیغ درد و حرص با …دم االن کجا بیان آخهکجا برم آخه! لنتی بوی گند می

 …کاری نکنمیالد یه دقیقه هیچ -

 تر با درد ناله کردم: آروم

 …گیری از دخترا بدتری کهتو استرس می -

نگران باشه. یکم که نفسم باال اومد، آروم نیم خیز شدم که  دونست بخنده یاخودش هم نمی

 کمکم کرد. بلندم کرد، دست و صورتم رو شستم و لباسام رو عوض کردم. 

 ! …ها نیستاما خبر نداشتم قضیه به این سادگی

•°•°•°•°•°•°•°• 

 خورد نگاه کردم. بالبخند به میالد که با اشتها ماکارونی رو می

 ای شد؛ ولی، خودم خیلی نتونستم بخورم. ماکارونی خوشمزه

 های روی میز کرد و گفت: ای به ماکارونیمیالد که دهنش خالی شد، اشاره

 ! شدی البته که …شی با این وضعیتآوا دو تا قاشق بیشتر نخوردیا. مریض می -

 سمتش گرفتم و گفتم: ظرف ماست رو به

 نگران نباش، خوبم.  -

 ام کشید و گفت: وی پیشونی ورم کردهدستش رو نوازش وار ر

 یاری. همش داری یه بالیی سر خودت می -

شد؛ اما یادم نبود که بهش گفته بودم یا نه. بالبخند از سر انگشتاش به بدنم انرژی تزریق می

 ملیحی گفتم: 

 شه. گفته بودم بهت؟ کنی حالم خوب میوقتی لمسم می -

 دستم رو بوسید و گبت: 

 تی. خیلی دوستت دارما، یادت نره! االن گف -
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 شد یادم بره؟ یهو یاد ظهر افتادم که رفته بودم کالنتری. مگه می

 ام رو توی هم پیچیدم. بدون مقدمه گفتم: نفس عمیقی کشیدم و دستای عرق کرده

 امروز رفته بودم پیش سرهنگ مسئول پرونده.  -

 توی یچیز دیگه. لقمهبانی ونه هیچدست از خوردن کشید و زل زد بهم خنثی بود، نه عص

 حرفم بود.  یبقیه منتظر ینی این …دهنش رو قورت داد و باچشمای ریز شده نگاهم کرد

 تر ادامه دادم: ام رو با زبونم خیس کردم و آروملبای خشک شده

 . کردیم صحبت داده رخ که قتلی و آرش یدرباره -

 ی همین استرسم بیشتر شد و معدم دوباره به هم پیچید. زد، براتکیه داد به صندلی. حرف نمی

 ای بکشم که آب دهنم پرید توی گلوم. خواستم نفس عمیق دیگه

زور بهم داد بخورم و بعدش آروم شروع کرد پشتم رو بلند شد و یه لیوان آب برام ریخت و به

 ماساژ دادن. 

 گفتم:  ایاشک جاری شده از چشمم رو پاک کردم و باصدای گرفته

 …باهام موا -

 . نکردی گوش …نکردی …بهت گفتم دست نگه دار -

 لیوان رو گذاشت روی میز و ادامه داد: 

 خوای؟ خب؟ االن آروم شدی؟ اعدام آرش رو می -

 در کمال بهت و ناباوریش، سنگدالنه گفتم: 

رش رو برای خواد. دلم التماس کردن آدلم به زانو در اومدن آرمان تهرانی و زنش رو می -

نکردی، پس خودم  …کمکم …خواد. توخواد. دلم برگشتن مادر و پدرم رو میزندگیش می

 دست به کار شدم. 

 : تر ادامه دادمخواست جملم رو قطع کنه که بلند شدم و انگشتم رو گذاشتم روی لبش و جدی

 . نگفتم بهت چرا که باشی ناراحت من از تونینمی پس نکردی، باورم …تو. . شوهرم -

 سرش رو تکون داد و تکیه داد به سینک ظرف شویی و دست به سینه گفت: 



 انآرامش بعد از طوف 

420 Deli28 
 

تونی بگی باورت نکردم. من فقط گفتم صبر کن تا گی؛ ولی، نمیآره. شاید تو راست می -

 فرصت مناسب پیش بیاد. 

 شروع کردم به جمع کردن میز و گفتم: 

 فرصت مناسب همین االن بود. امیدوارم درکم کنی.  -

کشش نداد، از پشت دستش رو دور کمرم حلقه کرد و پشت گردنم رو بوسید و زمزمه وار 

 گفت: 

بینی پیشی ذارم، پس واسه من جدی نشو که جدی بشم بد میکنم، تنهات نمیدرکت می -

 چموش! 

 االن تهدیدم کرد؟ با حرص گفتم: 

 شه مثال؟ جدی بشی چی می -

 م: حواس گفتدم عقب، گازم گرفته بود. با حرص و بیبا سوختن گردنم جیغی زدم و هلش دا

 …مونه اون وقت مامانم اگر ببیتو روحت میالد! خب جاش می -

رم حرف نصفه تو دهنم ماسید، ناخودآگاه اومده بود توی دهنم. میالد که دید دوباره دارم می

 فت: توی خودم، لبخندی زد و با رضایت به خون مردگی روی گردنم اشاره کرد و گ

 گن. برم زنگ بزنم بیان اینجا. رها و امیر این رو ببینن چیا که نمی -

ام رو پرت کردم سمتش که قشنگ خورد توی باسنش. با حرص دوییدم دنبالش و دمپایی ابری

 ایستاد و با آخ و اوخ دستش رو گذاشت روی باسنش. 

 با رضایت یه ابروم رو انداختم باال و گفتم: 

 یری. جونم نشونه گ -

 باخنده بوسی فرستاد و گفت: 

 منتظر تالفیش باش.  -

 لبخندی زدم و برگشتم توی آشپزخونه. 

 آورد. کرد و به وجد میشاید میالد تنها کسی بود که در اوج ناراحتی، من رو خوشحال می
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 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 سمت زنونه راه افتادم. دم و بهها داسینی حلوا رو به دست یکی از مستخدم

 مازیار و جانان در حالی که زیر بغل آوا رو گرفته بودن اومدن بیرون. 

  .بشینه کردم کمکش و سمتش رفتم سریع. زدمی ذوق توی آوا یاز دو متری رنگ پریده

 ام قایم کرد، لباسم رو توی دستش مچاله کرد و زار زد: سرش رو توی سینه

 ! شممی …خفه دارم …میالد …شممی خفه …دارم -

کردن، اشاره کردم که پشتش رو ماساژ دادم و به مازیار و جانان که ترحم انگیز نگاهمون می

 برن. 

 پنج دقیقه فقط گریه کرد و با اومدن رها و امیر، بلند شد و رفت بغل امیر و با گریه گفت: 

 یای؟ تونی کنار بتو چه طوری اینقدر آرومی؟ چه جوری می -

 : گفت و امیر یمشت آرومی زد روی سینه

 . میشم تموم دارم …شملعنتی من دارم دیوونه می -

ای که توی صداش جا خوش کرده امیر دستش رو دور کمر آوا حلقه کرد و بابغض مردونه

 بود، گفت: 

ه به ک یاد زار بزنن. من سفت و محکم ایستادمیاد گریه کنن، کم پیش میمردها کم پیش می -

بینن. تو تنها ها آسیب میکمک میالد تو رو آروم کنم. یادت نره اگر کوه ریزش کنه، خیلی

 شه آوا جان. نیستی عزیزم، به رها نگاه کن، داره پا به پای تو آب می

 آوا با هق هق از آغوش امیر اومد بیرون و به رها نگاه کرد و گفت: 

 …خواهری -

 رفت توی بغلش. رها دستاش رو باز کرد و آوا 

سمت زنونه رها چشماش رو روی هم گذاشت و اشاره کرد که بریم، خودش و آوا هم آروم به

 راه افتادن. 

 کرد. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم حال بد آوا داشت حالم رو خراب می
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 هاومد امیر که حاال …امیر و رها ثبل از اومدن به مسجد، رفته بودن تا رستوران رو اکی کنن

 . کردیممی جور و جمع رو وضعیت ترراحت بود،

های سپردیم دست عموها و دایی رو کارها یبعد از انجام کارهایی که مربوط به ما بود، بقیه

 امیر و آوا 

 اومدن. البته آقا آرمان، بابای آرش و زنش نیومدن، نباید هم می

 اهکوت راحت قدر این نباید پس کرد،می صحبت آرش بودن قاتل یآوا خیلی مطمئن درباره

 . اومدیممی

پول آخرین مستخدم رو هم دادم و اومدم برم دنبال امیر که صدای همهمه توی قسمت زنونه 

 تر برم سمتشون. باعث شد تند

کنه، نکنه بالیی زدن. چرا اینقدر غش میدادن و بادش میرها و جانان داشتن به آوا آب می

 سرش اومده؟! 

 رال و مامان اومدن سمتم. مارال با استرس گفت: ما

 میالد! آوا دوبار تا حاال باال آورده، چی شده؟  -

بدون حرف و کالفه اومدم برم سمت آوا که مامان دستم رو کشید و از مارال دورم کرد. نگاهی 

 به اطراف انداخت و آروم گفت: 

 فکر کنم خبریه میالد. آوا رو ببر آزمایشگاه.  -

 جب گفتم: باتع

 چه خبری مامان؟ آزمایش برای چی؟ ضعیف شده فقط!  -

 ام و گفت: زد روی شونه

فکر کنم خانومت بارداره. با این وضعیت باید خیلی بیشتر حواست باشه. با مرگ آناهیتا  -

 شه، تنهاش نذار. تر می)مادر آوا( و شوهرش همه چیز براش سخت

 ؟ با…ینی …شممی پدر دارم من ینی …واو من رو گذاشت توی شوک و رفت سمت آ

 . آوا سمت دوییدم و اومدم خودم به زد بهم که تشری و امیر صدای
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 چشمش که بهم افتاد، یکم صاف شد و انگار نجات پیدا کرده باشه، آروم گفت: 

میالد حالم خوبه. فقط بریم یه جایی که بتونم یکم هوای تمیز تنفس کنم و یه چیز یخ  -

 بخورم. 

 م رو تکون دادم و بعد از خداحافظی و معذرت خواهی از بقیه، به آوا کمک کردم سوار شه. سر

 سمت دریاچه چیتگر. بعد از کلی سفارش شنیدن از مامان و امیر، رفتیم به

 توی مسیر از بیکاری شروع کردم به فکر کردن: 

 ! ید هم بهتره ببرمششاید براش بهتر باشه امروز که هفتم پدر و مادرشه نبرمش دکتر، شا -

 دونستم بهش بگم یا نه! تا حاال بابا نشدم که بدونم باید چی کار کنم. اصالً نمی

 ها به خودم نهیب زدم: مثل دیوونه

. فعالً دومشونه بار شنمی پدر که اونایی یهمه انگار گم،می جوری یه …خل شدم رفت -

 هنوز هیچی هم معلوم نیس!  حواسم باید به آوا باشه، اون اولویت اوله. تازه

های خوب سرعتم رو بیشتر کردم تا بریم و یه بستنی توپ لبخندی زدم و با فکر به این حس

 بخوریم. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 با لبخند به بستنی خوردنش نگاه کردم و گفتم: 

 دور لبت بستنیه خوشگله.  -

 مقدمه گفت: خیال و بیای به بستنیش زد و بیلیس دیگه

خواد نفهمم دور و برم چه خبره، دلم یه خواب خواد، دلم میبعضی وقتا دلم مستی می -

 …طوالنی

 پریدم وسط حرفش و معترضانه گفتم: 

 خبریزنم تا تو یه لبخندِ از تهِ دل بزنی، بعد اسم مستی و بیآوا من این همه دارم زور می -

 …ازیاری؟ اصالً تو تا حاال الکل خوردی که حاال حرف می

 اون هم پرید وسط حرفم و بالحن آروم و مهربونی گفت: 

شی. تا تو هستی الکل و مشروب چیه؟ تو من رو قربونت بشم که این جوری ناراحت می -
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شم. تو بهم کنی، من مست میرم یه دنیای دیگه. تو من رو لمس میکنی، من میبوس می

 …کنم؛ ولی، خب مشکلزنی، من پرواز میلبخند می

 کل ما؛ اما و اگرهای آوا بود و هست! بستنیم رو زدم به بینیش و باخنده گفتم: مش

 …ولی و؛ اما نداره. قربون ابراز عالقه هات بشم من دیوونه -

 . خورد رو بستنیش یباحرص بستنی رو بینیش رو پاک کرد و بقیه

ز ده دن. بعد ابعد از خوردن بستنی، رفتیم سمت فضای سبز محوطه و شروع کردیم به قدم ز

 دقیقه سکوت، دستش رو گرفتم و شروع کردم به مقدمه چینی کردن: 

 گم آوا. یادم نیست ازت پرسیدم قبال یانه، تو بچه دوست داری؟ می -

 سرش رو تکون داد و آروم گفت: 

 آره، خیلی زیاد.  -

 ای پرسیدم: هوف، خدا رو شکر! لبخندی زدم و سؤال دیگه

 رو هم داری؟  خب یعنی؛ امادگیش -

 با تعجب ایستاد و نگاهم کرد. چشماش رو ریز کرد و گفت: 

 خوای؟ توی این وضعیت؟ نکنه بچه می -

 

خواست بچه؟ خودش االن گفت که دوست داره! به راهم لحنش یکم طلبکار بود. یعن نمی

 ادامه دادم که اومد سمتم و دوباره گفت: 

 خوای؟ میالد جواب بده. تو بچه می -

 خیال مقدمه چینی! دستام رو کردم توی جیبم و یه راست رفتم سر اصل مطلب: بی

 کنم حامله باشی آوا. از اینجا بریم آزمایش بدی؟ فکر می -

 ! دیگه گفتم رک خیلی. ایستاد …ایستادم

 : گفت لودگی با و دار خنده یبا قیافه

 دونی آقای دکتر؟ اون وقت تو از کجا می -

 توجه به وضعیتی که داشتیم، گفتم: لبخندی زدم و با 
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 چقدر عقب انداختی؟  -

 رد. کم رنگی به پیش بینیم خو ییدٔ  قضیه رو گرفت. با تغییر یهویی حالت صورتش، مهر تا

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 با شنیدم اسم و فامیلیم، با پاهای لرزون بلند شدم. 

 تونستم بگم ناراحتم و نه خوشحال. های متفاوتی داشتم، نه میحس

 که االن ،؛ اما…قرص نه کاندوم، نه …کاری برای جلوگیری نکرده بودیممن و میالد هیچ

 …تننیس بابا و مامان

تر بریم سمت اون خانومی که اسم من و یه نفر دیگه میالد پشتم بلند شد و کمکم کرد تا زود

 رو صدا زده بود. 

م رو گفتم. خانوم مسنی بود با لباس سفید و عینک مستطیلی به بهش که رسیدیم، آروم اسم

 و آروم گفتم:  کردم متمرکز رو فکرم! دونمنمی …نظرم دکتر بود، شاید هم پرستار

 جواب آزمایش ما چی شد خانوم؟  -

 : فتگ و گرفت سمتمونبه ایبرگه و کرد نگاه کمرم دور میالد دستای یموشکافانه به حلقه

 رم منطقی و راحت کنار بیاین، جواب منفیه. امیدوا -

نفسم رو با حرص رها کردم. ناراحت شدم؟ آره شدم. میالد با تعجب و اخم برگه رو گرفت و 

 بعدا ز یکم مکث زیر لب گفت: 

 خانوم مقتدر؟  -

 سرش رو بلند کرد و با حرص گفت: 

 م. همسر من فامیلشون تهرانیه. برگه رو اشتباه دادین خانوم محتر -

 : فتگ بیخیالی یخانوم دکتره با تعجب برگه رو گرفت و بعد از چک کردن برگه، با خنده

 ببخشید دوتا برگه به من دادن برای جواب نهایی، پس این مال شماست.  -

 ای به برگه کرد و با ذوق گفت: نگاه دیگه

 تون هم هست. ای جانم! مبارک باشه! خوب شد اسم رو چک کردین. شما نزدیک دو ماه-
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 …مون بچه …من یبچه …بچه …حاملم

 واقعاً حاملم! 

 ناخود آگاه دستم رو گرفتم جلوی دهنم و زدم زیر گریه، از خوشحالی، از ناراحتی. 

ها توی یک هفته شدم و همه اینمن مادرم رو از دست دادم؛ ولی، حاال خودم داشتم مادر می

 اتفاق افتاده بود! 

 کردن. سمت صندلیا کشید، همه نگاهمون مییع من رو بهمیالد بهت زده و سر

 اش گفت: با ناراحتی توی صداش و اخم مردونه

 ! آوا …خواستیپس واقعاً بچه نمی -

کرد. بدون توجه به بقیه، دستم رو دور گردنش حلقه کردم و آروم و با داشت اشتباه فکر می

 گریه گفتم: 

 شی. می من مادر شدم میالد، تو داری بابا -

 بایکم مکث مثل خودم آروم گفت: 

 خوشحالی؟  -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 …خیلی زیاد، میالد -

 ازش فاصله گرفتم و با سری افتاده گفتم: 

 خوام برم پیششون. شه بریم سرخاک؟ االن میمی -

 اشکام رو پاک کرد و با لبخند گفت: 

 نکنی. تابی ریم، فقط قول بده خیلی بیباشه می -

 کایتبری شنیدن و آزمایش یسرم رو برخالف میلم تکون دادم، بعد از تحویل گرفتن برگه

 رفتیم سمت بهشت زهرا.  بقیه،

 خواستم مامانم بفهمه مادر بزرگ شده، بابام بفهمه پدر بزرگ شده. می

 حامله شدن من یعنی یه اتفاق خوب بین کلی اتفاق بد. 

•°•°•°•°•°•°•°• 
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 آب رو گرفت سمتم و گفت:  میالد بطری

خاطر یه بچه که هنوز حتی روحم یاری؟ نگران سالمتیتم که بهحاال چرا این قدر باال می -

 افته. نداره، داره به خطر می

 اخم کردم و بعد از تف کردن آب توی دهنم، آروم گفتم: 

 ازش جونمون مثل یدبا. ماست یبچه منه، یدیگه نگو روح نداره. االن توی وجود منه، بچه -

 . کنیم مراقبت

 لبخندی زد. با لحن مرموز و شیطونی گفت: 

 …گفتیتو که هی می -

 و با لودگی شروع کرد به ادای من رو در آوردن: 

 خوای؟ توی این شرایط؟ بچه می -

 ناخود آگاه خندم گرفت. باخنده گفتم: 

دونم باید چی نوز هم نمیکردم همچین خبری باشه و خب راستش هخب واقعاً فکر نمی -

 کار کنم! 

 شالم رو روی سرم درست کرد و گفت: 

یاریم؛ ولی، بیا بریم زودتر به بقیه خبر بدیم یاری، ماهم در نمیلباس سیاهت رو که در نمی -

 تا یکم آروم بشن، موافقی؟ 

 ای کردم و بحث رو عوض کردم و گفتم: تک سرفه

، چند وقت دیگه شاید بریم باغ عمه خانوم. همون جایی میالد. االن که تابستون هم هست -

 که همه چیز شروع شد. یادته؟ 

 نشستیم توی ماشین، هم زمان با استارت زدنش گفت: 

 شه یادم بره؟ دختر لج بازی که شنا کردن بلد نیست، حاال شده همسر بنده. مگه می -

 خندیدم و دستی به شکمم کشیدم و با ناراحتی گفتم: 

  …وقت اون شممی زشت شم،می تپل حاال خوشگلم؛ اما االن …ش بخیریاد -
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 وسط حرفم بلند خندید و گفت: 

یه خوای به بقتپلتم دوست دارم پیشی خانوم؛ ولی، حواسم بود بحث رو عوض کردیا، نمی -

 بگی این خبر خوب رو؟ به خصوص به مامان من! 

 ضبط رو روشن کردم و گفتم: 

شد تا اون می اگر و …مامان و بابا تموم بشه بعد مشکیم رو در بیارمخواد چهلم دلم می -

 کنم بشه. شه؛ ولی فکر نمیموقع به کسی چیزی نگیم خوب می

 یاد خوشگلم. بخواب تا برسیم خونه. تا ببینیم چی پیش می -

 سرم رو تکون دادم و بدون حرف چشمام رو بستم. 

با مردن مادر و پدرم ابراز وجود کرده و شاید  خبر خوبی بود حامله شدنم؛ ولی، نوگل من

 حس خوبی به کسی نده. 

میالد من رو رسوند خونه و خودش رفت شرکت. از صبح درگیر کارای مراسم هفتم مامان و 

 بابام بود. 

شانسی که داشت این بود که رئیس شرکتش، رفیق مازیار بود و خب یه جورایی رفیق میالد 

 شد. هم محسوب می

 خت دراز کشیدم و دستم رو گذاشتم روی شکمم و گفتم: روی ت

 کنی؟ ینی خواب نیست؟ رؤیا نیست؟ یعنی جدی جدی داری توی وجود من رشد می -

 ذوقی و استرسی که قبال داشتم، نه به االن. ها خندیدم. نه به اون بیسرخوش مثل دیوونه

 به قاب عکس مامان و بابا نگاه کردم و باخودم فکر کردم: 

خدایا اگر مادرم رو ازم گرفتی، حس مادری رو بهم دادی، اگر پدرم رو گرفتی، به جاش یه  -

 …شوهر و یه برادر دارم که مثل کوه پشتم ایستادن، اگر

تونه باصدای در از فکر دراومدم. با یکم مکث بلند شدم و لباسم رو مرتب کردم. ینی کی می

 باشه این وقت روز؟ 

 با دیدن جانان، شاهین، مارال و رها با تعجب در رو باز کردم.  از چشمی نگاه کردم و
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با لبخند و چشمای نگران، هم زمان سالم کردن. تعجب کرده بودم. منم با لبخند سالم کردم و 

 دعوتشون کردم داخل. رها با نگرانی گفت: 

 حالت خوبه؟ امروز صبح یه جوری رفتی، گفتم دیگه آوا از دست رفت.  -

 کردم گفتم: سمت پذیرایی هدایتشون میبونی زدم و در حالی که بهلبخند مهر

 نه حالم خوبه عزیزم. بگید ببینم مراسم خوب تموم شد؟  -

 سمت آشپزخونه رفتم، صدای مارال رو شنیدم که گفت: به

گشت، بهش گفتم حالت بد شد رفتی؛ ولی، مراسم ات دنبالت میآره خدا رو شکر. عمه -

 ن نباش. خوب بود، نگرا

 باتموم شدن حرف مارال، صدای شاهین رو شنیدم که گفت: 

 مامان و بابای من هم خیلی نگرانتن آوا، گفتن بهت بگم اکی بودی باهاشون تماس بگیری.  -

با سینی حاوی پنج تا لیوان شربت پرتقال رفتم پیششون. جانان سریع بلند شد و با لبخند 

 مهربونی گفت: 

 قه دختر، چه قدر هم رنگت پریده. بگیر بشین دو دقی -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 تازه از بیرون اومدیم، شاید یکم گرما زده شدم.  -

 مارال با تعجب گفت: 

 یعنی از صبح تا حاال بیرون بودین؟  -

 پیچوندمشون؟ خندیدم و گفتم: باید می

 آره رفتیم یکم گشتیم.  -

شربتش رو یه سره خورد. جانان آروم زد پس رها شالش رو انداخت دور گردنش و نصف 

 اش و گفت: کله

 …که نیست خودت یاومدیم خونه صاحب عذا، خونه -

 رها خندید و ریلکس لش کرد روی مبل و گفت: 
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 . تره راحت خودمونم یالمصب اینجا از خونه -

م موندن و همه از لحنش زدن زیر خنده، به تبعیت از بقیه من هم خندیدم. نیم ساعتی پیش

 باالخره بعداز کلی خنده و شوخی، خداحافظی کردن و رفتن. 

 مشغول تمیز کردن خونه بودم که با زنگ خوردن گوشیم، دست از کار کشیدم. 

 انه! سریع جواب دادم: سفٔ  سرهنگ بود، امروز ندیدمش متا

 سالم جناب سرهنگ.  -

 با یکم مکث صداش پیچید توی گوشی: 

 نی صحبت کنی؟ توسالم دخترم. می -

 نشستم روی مبل و گفتم: 

 یاین صحبت کنیم. بله بله، خوبین؟ چرا امروز نیومدین؟ گفته بودین که می -

 باز هم مکث کرد و گفت: 

 من اومدم دخترم، یکم دیر اومدم و گفتن که همراه شوهرت رفتین.  -

 لعنتی! کالفه پیشونیم رو ماساژ دادم و گفتم: 

 شد، برای همین رفتیم.  بله یکم حالم خراب -

خوام برم تونی بیای کالنتری؟ میبال دور باشه، دخترم فردا همراه شوهرت و برادرت می -

 مالقات پسرعموت. 

گوشی رو توی دستم جا به جا کردم، دستام عرق کرده بود و استرس تمام بدنم رو به لرزه 

 انداخته بود. 

 کردم و گفتم:  ایچرا اینقدر ضعیف شده بودم من؟ تک سرفه

 ونندونه؛ چ چیزی برادرم میدم ترجیح …بذارید شب شوهرم بیاد، باید باهاش صحبت کنم -

 دم، خوبه؟ ه. من همون شب بهتون خبر میگیرنمی جدی

 اومد از اون طرف خط. صدای حدودا نامفهومش رو شنیدم: صدای زیادی می

 خبر بده.  باشه دخترم هرجور راحتی. فقط حتماً تا شب به من -
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 چشمی گفتم و بعد از خداحافظی کوتاه قطع کردم. 

خدا به داد برسه. حاال چرا من اینقدر ترسو و ضعیف شدم؟ دنیا به آخر رسیده مگه؟ صدایی از 

 ته قلبم داد کشید: 

 ! بیچاره تنهای …یتیم بدبخت -

 رو به یاد آوردم.  هاشاش و معاشقههای مردونههای میالد، نوازشنفس عمیقی کشیدم و بوسه

 خاطر آوردم. اش بههای برادرانهای کشیدم و امیر رو با حمایتنفس عمیق دیگه

 رها و رفاقتی که سال هاست بینمونه رو هم به یاد آوردم. 

 ای کشیدم و زیر لب گفتم: نفس عمیق دیگه

 . نیستم بیچاره ،؛ ولیهستم یتیم آره …من تنها نیستم، بدبخت نیستم -

بدی که پیدا کرده بودم از بین رفت. لبخندی زدم و بلند شدم تا شام درست کنم. با کلی  حس

  …سختی و مشقت شروع به درست کردن زرشک پلو با مرغ کردم

 . بابام و …میالد یغذای مورد عالقه

 خورد، نگاه کردم و گفتم: با خنده به میالد که دو لپی داشت غذا می

یگه توی غذا درست کردن به مشکل جدی بخورم. همین االن که تازه فکر کنم تا چند ماه د -

 شه! ماه اول بارداریمه و هیچی نشده، از بوی بعضی مواد غذایی مثل پیاز، حالم یه جوری می

 با یه لیوان دوغ، غذاش رو قورت داد و گفت: 

ت به ریم رستوران یا خودم دسهروقت سختت شد، اذیت نکن خودت رو، فدای سرت! می -

 شم. کار می

 خندیدم و گفتم: 

 راهی بیمارستانمون نکنی کد بانو!  -

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

 خوشگله، من چند سال خونه مجردی داشتما، من رو دست کم گرفتی؟  -

خندیدم و مشغول خوردن غذام شدم. بعد از جمع کردن میز به کمک میالد، نشستیم جلوی 
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 تلویزیون. 

 الد و پاهام رو روی مبل دراز کردم و گفتم: تکیه دادم به می

 امروز جانان، شاهین، رها و خواهر شوهرِ گرامی اومدن اینجا.  -

 اش، روی سرم رو بوسید و گفت: سرم رو تکیه دادم به شونه

 گفتین؟ خوش گذشت؟ چی می -

 خواستن ببینن حالم خوب هست یا نه. حرف خاصی نزدیم، بیشتر می -

 روی شکمم و بالبخند گفت: دست رو کشید 

 از این کوچولو حرفی نزدی؟  -

 لبخندی زدم و دستم رو گذاشتم روی دستش و گفتم: 

 کنیم، خوبه؟ ریم سورپرایزشون مینه فعالً صبر کنیم. بریم دکتر بعد می -

 اوهومی گفت و مشغول دیدن فیلم شد. 

 . بگم فردا یاز فکرم گذشت که االن وقتشه درباره

 و برگردوندم سمتش و آروم و مظلوم گفتم: سرم ر

 میالد.  -

 بامکث نگاهش رو از تلویزیون گرفت و گفت: 

 جانم؟  -

 صاف نشستم و کامل برگشتم سمش. با یه نفس عمیقی گفتم: 

امروز با سرهنگ حرف زدم، یعنی خودش زنگ زد گفت فردا بریم کالنتری، از اونجا بریم  -

 ید آخرین فرصتی باشه که داریم تا از آرش اعتراف بگیریم. زندانی که آرش توشه. این شا

 چند ثانیه فقط نگاهم کرد. آروم و باچشمای ریز شده گفت: 

 تو قراره اعتراف بگیری؟  -

 آرامش قبل از طوفانشه؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 شاید الزم بشه من هم باهاش صحبت کنم.  -
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 یهو از جاش بلند شد و با حرص گفت: 

دونی باید حواست به خودت باشه؟ من دلم آوا حواست هست االن تو دیگه بچه داری؟ می -

 خواد زنم نزدیک اون الشی بشه! نمی

 من هم بلند شدم و سرم رو تکون دادم. بالحن مطمئنی گفتم: 

شم که همه چی؛ اماده شد برای تقاص پس دادن میالد من تمام عمرم درگیر این موضوع می -

 خاطر بچمون گرفتی. نکن میالد، جلوم رو نگیر. جلوی من رو به آرش و تو

 سناک شد. تر واقعاً که جوری زیاد، هم اون …برخالف تصورم عصبانی شد

 : زد داد شده، گرد باچشمای و کرد عصبی یخنده

ه کاری ی رفت یادت …گم نه؟ آرش کثافته، لجنهخاطر بچه میکنی فقط بهلعنتی فکر می -

هت شک کنم؟ از کجا معلوم این دفعه هم یه کاری نکنه که رابطمون خراب شه؟ اون کرد که ب

 هم با وجود این بچه. 

 …ها همه شنیدن صداش روها و پایینیاین نقدر صداش بلند بود که مطمئنم طبق باالیی

 حد این بود؟ تا ناپایدار زندگیمون اینقدر داشت؟ ینی شک رابطمون ییعنی اینقدر به ادامه

  (!رابطمون به چس بند بود؟! )نخندین قضیه احسایه

 گفتم. ن هیچی ،؛ ولیکردم بغض. شکستم هم بد …اعتنا بود؟ شکستماینقدر به عشقمون بی

تکون دادم و از کنارش گذشتم، دستم رو گرفت که  سفٔ  بدون حرف، سری از روی تا

 سمت اتاق رفتم. کشیدم و باقدمای بلند به

 ح دادم توجهی نکنم. صدام زد؛ ولی، ترجی

ستم قرارم و نشدر اتاق رو که بستم صدای فریادش بلند شد! دستم رو گذاشتم روی قلب بی

 روی تخت. 

 …یاد منت کشی. دراز کشیدم و حرفام رو توی ذهنم مرتب کردممطمئن بودم می

 کرد! میالد خیلی خیلی حساس شده بود و این من رو خیلی نگران می

 رفت. ذشت؛ ولی، اون قدری گذشته بود که داشت خوابم میدونم چقدر گنمی
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 دادم. امیدوار بودم زودتر حل بشه این قضیه؛ چون، باید تا آخر امشب به سرهنگ خبر می

 رفت که در اتاق آروم باز شد. دیگه واقعاً داشت هوشم می

 چشمام رو بستم، بذار فکر کنه خوابیدم. 

ناخودآگاه رفت باال. از بین چشمای نیمه بازم  از حضورش و بوی عطرش، ضربان قلبم

 نگاهش کردم. 

 کشید.  دراز کنارم برهنه یطبق عادتش، تی شرتش رو از تنش درآورد و با نیم تنه

ارِ کردم، نفسایی که دقیقا کنکشید رو حس میپشتم بهش بود و فقط نفسای عمیقی که می

 شد. گوشم کشیده می

ت، نفسم حبس شد. دستش دور شکمم حلقه شد از پشت اش که روی گردنم نشسبوسه

 کشیدتم سمت خودش که کامال چسبیدم بهش. 

 پاش رو انداخت روی پام و زیر گوشم زمزمه کرد: 

 بازیگر خوبی نیستی، فهمیدم بیداری!  -

 من هم پچ پچ وار گفتم: 

 ! بفهمی زود طوری همین رو چیز همه کاش ای…خوبه که فهمیدی -

 سمت خودش برگردوند. اخم کم رنگی بین ابروهاش بود. من رو به

 با اینکه ناراحت بودم ازش؛ اما، خودم رو کشیدم باال و بین ابروهاش رو بوسیدم و گفتم: 

 اخم نکن، شوهرِ اخمو دوست ندارم.  -

 پوفی کرد و گفت: 

 زنه که ناراحتی. حرف بزن باهام. صدات، داره داد می -

 : زدم رو حرفم رک لبخند، با پس …گفتمباید می

 ناراحتم از اینکه این قدر زندگیمون ناپایداره.  -

 نیم خیز شد و بااخم گفت: 

 یعنی چی؟ کی گفته این حرف مسخره رو؟!  -
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 : گفتم و کردم حفظ رو لبخندم سختیواقعاً؟ به فهمیدنمی …جالبه

ود ه یه کاری کنه که باوجالزم نیست کسی بهم بگه میالد! وقتی میگی ممکنه که آرش دوبار -

افته، پس ینی زندگیمون، رابطمون و حتی ای بیبچه، تو به من شک کنی و یا هراتفاق دیگه

 …عشقمون ناپایداره. تو

 با قرار گرفتن لباش روی لبهام، ساکت شدم. 

 هول شدم و ناخودآگاه همراهیش کردم. 

 …کنمشم همراهی مییمونن، من شوکه محرکت میشن بیبرعکس بقیه که شوکه می

 ! /: سرم تو خاک دونم،می

 ازم فاصله گرفت، دستش رو گذاشت زیر سرم و گفت: 

خواد باز حرف نا مربوطی منظورِ من از اون حرفا، این نبود که بهت شک دارم فقط دلم نمی -

 زا ترسممی بگم، بهت رک …ره آواشنوم منطقم از بین میبزنه. من موقعی که اون حرفارو می

 ! بزنه تهمت …بزنه زر که وقتی

 پیشونیم رو چسبوندم به پیشونیش و با بغض گفتم: 

خاطر دوتا دونه حرف به من و رابطمون دوست ندارم این جوری باشی، دوست ندارم به -

 شک کنی، اون هم االن که زن و شوهریم و بچه داریم. 

 لبخندی زد، پیشونیم رو بوسید و گفت: 

تو هم  باشه قرار اگر دیگه فقط نباش ناراحت …شم. چشمو مادرش می من قربون بچمون -

 نه. ای شرطم …بری توی بازداشتگاه و با آرش حرف بزنی، من هم باید باشم

 باالخره قبول کرد. لبخندی زدم و گفتم: 

 . بگو بزن زنگ سرهنگ به خودت پس …به چَشم -

 تگذاش رو فردا قرارِ. گرفت رو هنگسر یخندید و گوشیش رو از پاتختی برداشت و شماره

 : گفت و کشید دراز. کرد قطع و

گم که توی عمل انجام شده هم قرار بگیره، حاال هم بگیر بخواب که حسابی فردا بهش می -
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 انرژیم رو گرفتی. 

 خندیدم و گفتم: 

 من که کاری نکردم!  -

 : گفت و شد خیز نیم دوباره بانمکی یبا چشمای گرد شده و قیافه

 پیدا رو خوب زایمان و زنان دکتر یه یکاری نکردی. فردا حتماً شمارههمین دیگه، هیچ -

 . اونجا بریم زندان، از بعد که کنممی

 دوباره دراز کشید و من رو هم کشید توی بغلش و ادامه داد: 

همش سه ماه از ازدواجمون گذشته، اون وقت دیگه حق نزدیک شدن بهت رو ندارم، من  -

 ! چی؟ ینی فهمیمی …الن نیازمندما

 به لحن پرحرصش خندیدم و گفتم: 

 های دیگه هم برای آروم کردنت هستا. ای جان. خب راه-

 سرش رو برگردوند و بانیش باز نگام کرد. باز هم خندیدم و گفتم: 

 ای بود واقعاً! فعالً بخوابیم، خیلی خستم. روز پر مشغله -

احرص سرش رو تکون داد و درحالی که از من به عنوان متکای یکم دیگه نگاهم کرد و ب

 کرد، خوابید. الپایی استفاده می

 من هم بعد از یکم تکون خوردن، خوابم رفت. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 با مکث مقابل آرش نشستیم. 

م و جدی خطاب به آرش آوا از زیر میز دستش رو گذاشت روی پام. دستش رو گرفتم و محک

 کرد، گفتم: که با پوزخند نگاهمون می

 مطمئنا از مرگ مادر و پدر آوا خبر داری. اومدیم ازت بپرسیم چرا این کار رو کردی!  -

اره افته یا دشد و صورتش سرخ تر. معلوم نیست فشارش داره میتر میدست آوا هرلحظه سرد

 ره باال! می
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 یصدا با. بود اعصاب روی و مرموز واقعاً که لبخندی …بخندپوزخند آرش تبدیل شد به ل

 : گفت محکمی

 کنی. خاطر این تحمل میگم آوا. امیدوارم این آخرین غمی باشه که بهتسلیت می -

 : گفت بلند و محکم هم آوا …و به من اشاره کرد

 گن کثافت. این به اشیاء می -

 جلوش رو نگیرم. جلوی عصبانی شدنش رو نگرفتم، بهش قول دادم 

 تر ادامه داد: نفس عمیقی کشید و آروم

اومدم ازت بپرسم چرا خونوادم رو گرفتی. تو اگر زندانی، داری تقاص کاری که خودت  -

 دی، پس چرا این کار رو کردی؟ کردی رو پس می

 آرش فقط خندید، خیلی بلند. آوا بلند شد و با جیغ زد روی میز و داد زد: 

 …شدم …شد …یتیم االن …االن من مردن، من یخونواده …عوضینخند، نخند  -

 تعجب، کردم غم، حس رو آرش نگاه یهویی تغییر …بگه رو حرفش یهق هق نذاشت ادامه

 …یت، پشیمونیعصبان

 شد حس کرد. اش رو میهمه

های آوا رو گرفتم و بغلش کردم. روم رو برگردوندم سمت آرش و با بلند شدم و شونه

 گفتم:  سفٔ  تا

شد دوستش داری، پس چرا این کار رو باهاش کردی؟ فقط تو که این همه ادعات می -

هیکلت ورزشکاریه؟ پس مرام و معرفت چی؟ ینی باید باور کنیم که تو خیلی الشی هستی؟ 

 ناموسی؟ مثل رفیقت سامیار؟ یعنی این قدر بی

 : گفت یسوز جگر یآوا لباسم رو چنگ زد و نا امیدانه و با گریه

 …وقتهیچ پست، سنگدلِ این! نداره فایده میالد، کنهنمی …اعتراف -

 دوباره حرفش رو قطع کرد. 

 کرد. برخالف حرف آوا، داشت اثر می
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دونم داشت فیلم بازی داد، آوا هم نمیآرش عرق کرده بود و کالفه دست و پاش رو تکون می

 ونقدر عمیق که یهو عق زد. زد، اکرد یا واقعاً از ته دل داشت زار میمی

 ای زد. سریع از بغلم کشیدمش بیرون، نفس عمیقی همراه با هق هق کشید که عق دیگه

 یه دستش جلوی دهنش بود و دست دیگش توی دست من. 

 آرش ناباور بلند شد. آوا هق زد: 

 . یارممی باال …باال دارم …دار …بیرون …بیر …بریم -

م بگم در رو باز کنن که آوا برگشت سمت آرش و با چشمای سرم رو تکون دادم و خواست

 قرمز و حال خراب گفت: 

 …باید …تو …بخشمتنمی …نمی -

 ای؟  حامله …تو …آوا! تو -

 برگشتم سمت آرش و به جای آوا، آروم گفتم: 

 ! آرش کردی بد بارداره، …آره -

 واقعاً …م رو پوکوندقطره اشکی که از چشمش چکید، و لبخند دندون نمای روی لبش، مخ

 ! کنه؟می گریه داره …آرش …شد؟ واقعاً شوکه

 آوا به کمک من صاف ایستاد و لب زد: 

کنه، چرا خبر یتیم شدنم به دست خودت، به خنده اگر خبر حامله شدنم اینقدر شوکت می -

 ندازتت لعنتی؟ می

 و عربده کشید:  آرش یهو جنی شد و لیوان آب وسط میز رو برداشت و کوبید توی دیوار

خواستم بمیرن. فقط گفتم در حد زخمی شدنشون باشه، در حد ترسیدن تو باشه! من من نمی -

 …لعنتیا خواستمنمی …خواستم بمیرننمی

 …کشیدزد روی میز و عربده میآرش محکم داشت می

 : زد هق آروم اشک، و بالبخند و کرد بهم نگاهی نیم …آوا صاف ایستاد

 . کرد اعتراف …اع …باالخره -
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 •°•°•°•°•°•°•°• فلش بک به دو ساعت قبل •°•°•°•°•°•°•°•

 سرهنگ و مرد مسنی که گویا مشاور زندان بود، روبه رومون نشسته بودن. 

 آقای سمیعی، همون مشاوره، گفت: 

دخترم من این مدت آرش رو زیر نظر داشتم و حتی باهاش صحبت هم کردم. آرش  -

حرفی از اینکه کسی رو به قتل قعاً به هم ریخته ست؛ ولی، هیچبرخالف ظاهر خشنش، وا

 تموم کرده.  رو بحث بازی دیوونه و کاری کتک با بارهر البته و …رسونده یا نه نزده

 با عصبانیت گفتم: 

 اون وقت من زنم رو، زنِ حاملم رو بفرستم پیش اون بیشرف؟  -

 سرهنگ دستاش رو توی هم قالب کرد و گفت: 

گه( با یه سری حرفا و کنیم که اگر هردوتون برید تو، خانوم تهرانی )آوا رو میکر میما ف -

 ه. کنیم این تنها راه باشتونه آرش رو عصبی و مجبور کنه که حرف بزنه، ما فکر میحرکات، می

 آوا نگاه نگرانی به من و بعد به سرگرد کرد و خطاب به مشاور گفت: 

 …آقای -

 سمیعی هستم.  -

 رو آرش باید جوری چه کنم؟ ینی کار چی باید …باید من خب. سمیعی آقای …لهب -

 کنم؟  عصبی

 این که سؤال پرسیدن نداشت! زیر لب گفتم: 

 شه! تو سعی کن خودت باشی، اون عصبی می -

 سمیعی پیشونیش رو ماساژ داد و گفت: 

 هب پسرعمتون که متعارفی غیرِ معقول غیرِ یسرهنگ به من یه سری حرفا زد، درباره عالقه -

 درسته؟  …داشته شما

 دونه؟ زودتر از من آوا به حرف اومد: یعنی چی؟! سرهنگ اینا رو از کجا می

حرفی دونم خودم و همسرم هیچدونید؟ تا جایی که من یادمه و میسرهنگ شما از کجا می -
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 …تا حاال به شما از این قضیه

 سرهنگ پرید وسط حرف آوا و گفت: 

خترم کمتر از یک سال پیش، یادته وقتی سامیار تاره وارد زندگیتون شده بود؟ اگر یادت د -

ها، سامیار اعتراف کرد که نرفته باشه، سامیار و آرش همچنان با هم دوستن و توی بازجویی

 …خاطر همون عالقهآرش تو رو دوست داشته و هنوز هم داره و به

 از جام بلند شدم و کالفه گفتم:  دیگه خونم به جوش اومد و وسط حرفاشون

 ای کنیدمی بس زنید؟ یامی حرف همسرم به عوضی بیشرفِ یه یجلوی من دارید از عالقه -

 ریم. جا می این از آوا و من االن همین

 سرهنگ هم بلند شد و با دستاش اشاره کرد آروم باشم. آوا دستم رو گرفت و گفت: 

زنه، فقط کس دیگه حرف نمیاید ثابتش کنم میالد، هیچمیالد! من مطمئنم کار آرشه. ب -

 کنم نریم. خواهش می

 سمت اتاق بازجویی رفتیم. پوفی کردم و نشستم. باالخره بعد از یک ربع، بلند شدیم به

 سرهنگ نزدیکمون شد و گفت: 

 خطری و شهمی شنود صداها یهرمشکلی پیش اومد، فقط الزمه بگید در رو باز کنن، همه -

 . کنهمی اعتراف که انشاءهلل. کنهنمی تهدیدتون

 …تشکری کردیم و باهم رفتیم تو

  •°•°•°•°•°•°•°• زمان حال / از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

زور میالد یکم آب خوردم. از وقتی از اتاق باز جویی اومدیم بیرون بیشتر از پنج بار باال به

 آوردم. فقط زردآب باال میام نبود و آوردم، دیگه هیچی توی معده

 کرد. سوخت و همین بیشتر اذیتم میمعدم می

حال سرم رو گذاشتم روی شونه اش. حال جسمیم خراب بود؛ ولی، حال روحیم خوب بود بی

 خدا رو شکر. 

خواستم؟ می قصاص من واقعاً ،؛ ولیدادمی پس رو تقاصش …آرش قبول کرده بود، پس
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 ! …دونستمنمی

 زیر میالدو لباس یشیدم که بوی خوبی رو حس کردم. سرم رو بردم سمت یقهنفس عمیقی ک

 : گفتم لب

 کنه! این بوی عطرت معرکه ست. حالم رو بهتر می -

 آروم گفت: 

 بوی عطر نیست، هیچی نزدم به لباسم.  -

 . نشستم صاف و گرفتم فاصله ازش در صدای با …واو

 سرهنگ اومد تو و گفت: 

 تونید برید. اگر حالت بده میبهتری دخترم؟  -

 تر گفتم: میالد خواست جواب بده که نذاشتم و زود

 قصاص …قص شه؟ آرش،می چی االن بدونم خواممی فقط، خوبم …نه آقای محمدی -

 شه؟ می

 ارانگ …خوامخواست بفهمه واقعاً چی میکرد. انگار میسرهنگ مستقیم توی چشمام نگاه می

 …رو حرفم فهمیدمی

 و سرش رو انداخت باال و گفت: یه

 بفرستیم و دیمب تشکیل پرونده تا کنید صبر باید فعالً ،؛ اما…تصمیم با توئه که ببخشی یا -

 دارید؟  وکیل. قاضی و دادگاه برای

 این بار میالد سرش رو تکون داد و گفت: 

 کشه؟ می طول رفتناش دادگاه و هابازی کاغذ این چقدر فقط. داریم هم وکیل …بله -

 سرهنگ دستی به گردنش کشید و با یکم مکث گفت: 

 چون خودش اعتراف کرده، کمتر از یک سال. ما نیاز داریم هم دستاش رو هم پیدا کنیم.  -

سمت میالد هیچی نگفت. فقط از رنگ پوست صورتش فهمیدم عصبانیه. بعد از خدافظی، به

 پارکینگ رفتیم. 
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 د برگشت سمتم و با پوزخند گفت: به محض نشستنمون توی ماشین، میال

 صمیمِت و دادگاه بره باید زنم حساس، وضعیت یه توی …فکرش رو بکن. با شیکم بر آمده -

 . بگیره رو نفر یه نکردن یا کردن اعدام

 با بهت و حرص گفتم: 

 گی؟ می چی فهمیمی. میالد منه یاون یه نفر قاتل خونواده -

راه افتاد. هیچی نگفتم، هیچی نگفت؛ ولی، با ترمز یهوییش نفس عمیقی کشید، استارت زد و 

 خاطر نبستن کمربند پرت شدم جلو و سرم خورد به داشبورد. وسط خیابون، به

 زد: آخی گفتم که توی صدای داد و بیداد میالد گم شد. برگشته بود سمتم و داد می

 خواددلم نمی ببینه، شدن اعدام یخواد صحنهخواد زنم توی خطر باشه، دلم نمیمن دلم نمی -

پاک بوده وهست، به  که زنم به خوادنمی دلم کنه، نگاه آرش یکسی بهش به چشم معشوقه

 …خواد هرکسیچشم یه ناپاک نگاه کنن. زنِ من، مال منه، عشق منه، دلم نمی

 ! خب؟ بود کردن ترمز وضع چه این! بُز میالدِ …صداش گنگ شد

آوای خر، کمربندت رو چرا نبستی؟ سرم رو گرفتم و آروم تکیه دادم یکی نیست به خودم بگه 

 به صندلی. 

صدای میالد قطع شد و نگران صدام زد. کم کم صداش کال قطع شد. انگار بیهوش شدم؛ چون 

 کردم. شنیدم؛ ولی، سر درد رو حس میصدایی نمی

•°•°•°•°•°•°•°• 

ردم. میالد بود، با دیدن چشمای بازم هول با نوازش پیشونیم و درد خفیفش، چشمام رو باز ک

 ای گفت: کرد و صاف ایستاد. با اخم بامزه

 خوای دکنر رو صدا کنم؟ خوبی؟ می -

 خواستم قهر یا به قول آوای قدیمی، خودم رو چُس کنم؛ ولی، خب تقصیر میالد نبود. 

 تقصیر خودم بود که کمربند نبسته بودم برای همین لبخندی زدم و گفتم: 

 باز کن اون اخمات رو آقای شوهر.  -

 تر شد که! بَهَع! اخمش بیش
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دستی به ته ریشش کشید، خم شد و پیشونیم رو بوسید که درد گرفت و آخم در اومد. توی 

 چشمام نگاه کرد و گفت: 

 بشکنه دستم.  -

 گه انگار کتکم زده! برای اینکه بیخیال شه، باخنده گفتم: یه جوری می

اون وقت کی بره پول در بیاره برای این فسقله؟ بعدشم خدا نکنه دیوونه! مگه  دستت بشکنه -

 کنی؟ چی شده این جوری می

دیدم؛ ولی، االن واقعاً هیچی نشده بغض کرد، خشکم زد! اولین بارم نبود گریه کردنش رو می

 …وای …بود! از ذهنم گذشت که نکنه شده بود؟ بچه ام

 فتم: بابهت نیم خیز شدم و نگران گ

 ام چیزیش شده؟ میالد بچه ام. . بچه -

 هام رو گرفت و خوابوند. شونه

 کرد. تر نگرانم میگفت و این بیشالمصب هیچی نمی

 اومدم دوباره حرفی بزنم که خودش به حرف اومد: 

 …من خاطربه …نه آوا. خدا رو شکر بچه سالمه، فعالً این تویی که -

 سط حرفش گفتم: نفسم رو فوت کردم و با حرص و

 ام افتاده! کنم؟ یه جوری بغض کردی، گفتم دیگه بچهگی سکته میمیالد نمی -

 دستش رو کرد توی جیبش و گفت: 

 کنه؟ نه فدات بشم! سرت درد نمی -

 سرم رو کج کردم و آروم گفتم: 

 شم. االن بهترم. اگر تو اخمات رو باز کنی بهتر هم می -

 لبخندی زد و گفت: 

 …دستم عصبانی نیستی؟ االن باید فحشم بدی، قهر کنی، بِزاز  -

 پریدم وسط حرفش و با تعجب گفتم: 
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یان خونه و زنشون رو با گی انگار از اون شوهرای معتادی که مست و پاتیل مییه جوری می -

های قدو نیم قدم زنن. من هم االن از زیر دستت اومدم بیرون و بچهخوره میکمربند تا می

 . هستن نجاتشونم یخونه چشم انتظارِ من که فرشتهتوی 

زدم که باالخره خندید. خب همین طوری با لودگی و خنده داشتم واسش حرف می

 خداروشکر! با لبخند گفتم: 

 شه میالد. همیشه بخند، این جوری حالم زودتر خوب می -

 گفت: ای کرد و با لبخندی که از حرفام روی لبهاش اومده بود، تک سرفه

ببخش. خیلی خودم رو کنترل کردم که داد و بیداد نکنم؛ ولی، نشد. هرچند هنوز هم دلم  -

 ها شرکت کنی. راضی نیست تو توی دادگاه

 کردم. ترسید، نگران بود و من اون قدر عاشقش بودم که کامال درکش میمی

 بود!  تنها راهش سیاست زنانه بود که این مورد رو مامان خوب بهم یاد داده

 آهی کشیدم از یادآوری مامانم. 

 با لبخند، بادست آزادم که سِرُم نداشت، دست میالد رو گرفتم و گفتم: 

یر رو کنیم. به جاش امکاری نمیریم. اصالً اگر تو راضی نباشی هیچاگر تو راضی نباشی نمی -

 خوبه؟ …فرستیم برهمی

 موقتا بحث پرستار، اومدن با. بود مشخص چشماش از …یهو صاف ایستاد، تعجب کرد

 . شد تموم بینمون

 پرستاره که تپل؛ ولی، مهربون و مسن بود، سرمم رو با آرامش در آورد و با لبخند گفت: 

همسرت کل بیمارستان رو گذاشته بود روی سرش. از این به بعد کمربند ایمنیت رو حتماً  -

 ببند گلم، به خصوص با این تو راهیِ خوشگلی که داری. 

 چه صدای آرامش بخشی داشت لنتی! با لبخند گفتم: 

 شه یانه؟! دونید خوشگل میچشم؛ ولی، شما ازک جا می -

 همراه با یه چشمک، رک و راست گفت: 
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د تونید بریاش کامال مشخصه دخترم. خوشبخت باشید. میاز ظاهر پدر و مادر عاشق پیشه -

 …فقط

 وگفت:  رو کرد به میالد که دستم رو گرفته بود

های اول بارداریه خانومتونه، خوبه که برید پیش یه دکتر متخصص. یه چون گفتین ماه -

 سونوگرافی حتماً توی همین هفته انجام بدید. 

 سمت خونه رفتیم. میالد هم لبخندی زد و به گفتن چشم اکتفا کرد. باالخره به

 زد. ای که عشق توش موج میخونه

 /خوره: گروه خونی من نمی اوپس، چه فانتزی شد! به

•°•°•°•°•°•°•°• 

میالد در خونه رو باز کرد و کفشاش رو در آورد. من هم کفشام رو درآوردم؛ ولی، قبل از 

 اینکه پام رو بذارم توی خونه، بغلم کرد. هینی کشیدم و گفتم: 

 افتم. کنی؟! بذارم زمین االن میدیوونه چی کار می -

 خندید و گفت: 

تونم بغلت کنم، جوری که نیفتی، پس این قدر تکون صد کیلو هم بشی باز من میتو اگر  -

 نخور. 

 به ناچار دستم رو دور گردنش حلقه کردم. روی تخت خوابوندتم و گفت: 

 بخواب تا برات قرص و آبمیوه بیارم بخوری.  -

 نیم خیز شدم و گفتم: 

، باید زنگ بزنم به عمه آسمان که خوام میالد. فقط اگر میشه تلفن رو بدهقرص چی؟ نمی -

 . بگیرم رو زنان دکتر یشماره

 کتش رو در آورد و بعد از آویزون کردنش به جالباسی، اومد سمتم و دوباره خوابوندتم. 

 جدی توی چشمام خیره شد و گفت: 

ذا گیریم. صبر کن برم غزنیم و برای فردا یا پس فردا وقت میامروز نه، فوقش شب زنگ می -

 …سفارش بدم بعدش
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 وسط حرفش پریدم و گفتم: 

 . بخوریم کنممی گرم رو همون. مونده ناهارمون یاز زرشک پلو با مرغای دیشب به اندازه -

 پیرهنش رو از تنش درآورد و گفت: 

 کنم، شما بخواب تا من بیام. خیلی هم خوب! خودم گرم می -

 ای گفتم: ترل شدهکنه! با لبخند کنام گرفت. داره لوسم میخنده

اگر شکمم اومد جلو، بعد گشادی بهم غلبه کرد و دیگه دست به سیاه و سفید نزدم، نگی  -

 کنی! به خدا حالم خوبه. چراها! داری لوسم می

 شلوارک به دست نگاهی بهم کرد و گفت: 

 گه. مطمئنی؟ آخه سفیدی صورتت و کبودی روی پیشونیت داره یه چیز دیگه می -

 یشونیم رو لمس کردم و گفتم: آروم پ

 خب کوفته شده دیگه. فشارم افتاده و گشنمه، همین!  -

 پوفی کرد و کم کم لبش به خنده باز شد. 

 باخنده اشاره کرد به شکمم و گفت: 

 فکر کن شکمت گنده بشه، اونقدر که مجبور بشی مثل پنگوئن راه بری!  -

. قبل از اینکه بخوره به صورتش، باحرص روسریم رو مچاله کردم و پرت کردم سمتش

 گرفتش و باخنده مرتبش کرد. 

 لبخند بدجنسی زدم، بلند شدم و در برابر چشمای خمارش، لباسم رو عوض کردم. 

 ! /: نکنه اذیت رو من باشه اون تا …حقشه

کردم تا این حد گرسنه وقتی غذا رو گرم و؛ اماده کردم، همراه میالد نشستیم سر میز. فکر نمی

 اشم! ب

 بعد از خوردن غذا، میالد یه قرص با آب پرتغال گرفت سمتم و گفت: 

 بخور جون بگیری. واسه سر دردتم خوبه.  -

 با تعجب به کپسول توی دستش نگاه کردم و گفتم: 
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 تونم بخورم، یعنی نباید بخورم. میالد من االن باردارما! دارو واسه سردرد و اینا نمی -

 صندلی رو به روم و گفت:  لبخندی زد و نشست روی

من هم حواسم هست عزیزم. این ویتامینه، واسه حالت تهوع هات. دکتری که ویزیتت کرده  -

کنه و اگر سر دردی واسه تصادف داشته باشی هم بود توی اورژانس، گفت این تقویتت می

 شه. بخورش نگران نباش. درست می

صدا دراومدن زنگ خونه، لیوان رو از لبم  سرم رو تکون دادم و قرص رو ازش گرفتم. با به

 شد، گفت: سمت دهنم بردش و درحالی که بلند میفاصله دادم که میالد دوباره به

 کنم، تو بلند نشو. من باز می -

لیوان خالی رو گذاشتم روی میز تا با بقیه ظرفا بذارمش توی ماشین ظرف شویی. باصدای امیر 

لباسم کردم. تاپ دکلته و شلوارک مشکی! اوه اوه. میالد اومد توی از جام بلند شدم. یه نگاه به 

 آشپزخونه و گفت: 

 برو توی اتاق لباست رو عوض کن. مازیار و امیر با خانوماشون اومدن.  -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 خوش اومدن، کسی نیست اینجا من بیام؟  -

 نه بیرون منتظرن که تو بری توی اتاق.  -

 ت. دوییدم سمت اتاق و در رو بستم. ای وای چقدر زش

اومد. لباسام رو با تونیک آستین سه ربِ مشکی و شلوارِ مشکی هاشون میصدای احوال پرسی

 رنگِ راحتی عوض کردم. 

 دم زخم پیشونیم رو نبینن. یه شال هم سرسری انداختم روی سرم. ترجیح می

 رفتم بیرون و بعد از سالم کردن رفتم توی آشپزخونه. 

 فتم: کردم، گها رفتم، درحالی که تعارفشون میسمت بچهچند تا لیوان شربت درست کردم و به

 خوش اومدین. خوبید؟ از خودتون پذیرایی کنید.  -

 کنار میالد نشستم. میالد یه قلپ از لیوان شربتش خورد و گفت: 
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ز رو، مازیار خب چه خبر؟ چه طور شده این وقت روز اومدین؟ من که مرخصی گرفتم امرو -

 تو چرا نرفتی شرکت؟ 

 ای کرد و گفت: مازیار بدون حرف نگاهی به بقیه کرد، رها تک سرفه

 …راستش، دیشب -

حرفش رو نصفه گذاشت، به امیر اشاره کرد. مشکوک بودن چقدر! امیر حدود پنج شیش ثانیه 

 به چشمام نگاه کرد و در آخر هوفی کرد و گفت: 

 اومد. مازیار اینا شنیدن صداتون رو. من هم حدودا شنیدم. یدیشب صدای دعواتون م -

 : شدم شرمنده کرد،می نگاهم هم دلخوری با که رها حرف با …اوه اوه! یعنی

 به بقیه کاری ندارم آوا؛ ولی، من باید از داد و بیدادهاتون بشنوم که تو بارداری؟  -

 حرف اومد:  نفس عمیقی کشیدم. میالد زودتر خودش رو جمع کرد و به

 و آوا پدر و مادر هفت شب دقیقا …راستش من و آوا خودمون هم تازه دو روزه فهمیدیم -

 . امیر

 رها نیم نگاهی بهم کرد و گفت: 

 دقیقا ما عصرش اومدیم خونتون آوا، چرا نگفتی؟  -

 پوفی کردم و با بغض گفتم: 

ضور کرده که مادر بزرگ و ام دقیقا وقتی اعالم حخواست بقیه فکر کنن بچهدلم نمی -

 خواستم لعنت بشه. پدربزرگش مردن. نمی

 امیر با عصبانیت بلند شد و باصدای نه چندان آرومی گفت: 

شیم؟ بقیه به درک. اگر این مذخرفات عصر قجر رو کی کرده توی مخ تو؟ ما ناراحت می -

 کنی آخه؟ اش مییاد. چرا این قدر همه چیز رو پیچیدهیکی رفت، یکی داره می

 سرم رو انداختم پایین و هیچی نگفتم. میالد اخم کرد و گفت: 

امیر بشین داد نزن. این تصمیمی بود که آوا گرفت به عنوان یه مادر و منم به تصمیمش  -

تری هست که بهتره االن راجبش ذارم، پس داد و بیداد نکنید. بحث مهماحترام گذاشتم و می
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 صحبت کنیم. 

 خواست آرش رو بگه، مطمئنم. سمتش. میسریع برگشتم 

 : فتگ اخم با و کشید سر سره یه رو شربتش امیر. شد برپا دلم توی دلیلیبی یدل شوره

 . شنیدیم کافی یبه اندازه -

 میالد یه ابروشو انداخت باال و با پوزخند گفت: 

کر ف کردی، وسیچیه؟ عر. نبودی تو بود، خانوادتون قتل پیگیر آوا که قدر این …عجب -

 کردی دیگه همه چیز تمومه؟ گور بابای مادر و پدری که معلوم نیس چی شده مردن؟ 

 کرد میالد پریود شده! عصبی بود، یکی نبود فکر می

 نم رو میالد حرف یاومد روی لبم از این فکر رو گرفتم و بقیهجلوی لبخندی که داشت می

 . دادم ادامه

 گاه کردم و گفتم: های بهت زده شون نبه چهره

 …امروز. بوده آرش تقصیرِ …مادر و پدر من من و امیر به قتل رسیدن. تقصیر -

 مازیار پرید وسط حرفم و بااخم گفت: 

 گین؟! مدرکی دارین؟ فهمین چی میاین تهمت کمی نیستا! می -

 میالد دستش رو آورد باال و خطاب به مازیار گفت: 

، آوا رو ببین، تصادفم کردیم. توی یه روز این همه اتفاق افتاده داداش ما امروز زندان بودیم -

 ندازین. و شما اومدین سر دوتا کلمه که دیشب شنیدین دعوا راه می

 جانان و رها زدن تو صورتشون. جانان زودتر گفت: 

 بمیرم من. شالت جلوی پیشونیت رو گرفته، متوجه نشدیم.  -

 گفت:  رها اومد جلوم زانو زد و با نگرانی

 تصادف چی؟ چی شده اصن؟ زندان واسه چی؟!  -

 بلندش کردم و نشوندمش روی مبل کناری. نگاهی به میالد کردم. با سر اشاره کرد ادامه بدم. 

باالخره اگر قرار باشه امیر بره دنبال کارای دادگاه، باید خبردارم باشه. نفس عمیقی کشیدم و 
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 مروز، البته با سانسور یه سری از حرفای آرش. های اشروع کردم به تعریف کردن اتفاق

زد و با سکوت کردنم، امیر از جاش بلند شد و دستش رو کشید توی موهاش، نفس نفس می

ریخت. بمیرم برای داداشم، بمیرم براش که خم شدن کمرش رو دیدم و درک اشکاش می

 کردم. 

تش. میالد دستش رو گذاشت خواستم بلند بشم؛ ولی، زودتر از من رها بلند شد و رفت سم

 روی دستم و آروم گفت: 

 تو خوبی؟  -

 دستم رو کشیدم و اشک زیر چشمم رو پاک کردم و بالبخند گفتم: 

 خوبم.  -

 سرش رو تکون داد و خطاب به امیر گفت: 

 امیر آروم باش و بشین. حرفامون تموم نشده.  -

 رید: امیر باعصبانیت برگشت سمتمون و باعصبانیت به میالد پ

 تموم نشده؟ برای چی زودتر اینارو نگفتی آوا؟ چرا لعنتی؟  -

 اشکم رو پاک کردم با بغض گفتم: 

خواستم تا وقتی مطمئن نشدم حرفی بزنم؛ ولی، سر خاک من خواستم درگیرت کنم، نمینمی -

 …مقصر …مقصر من پس …پس …چرا نفهمیدی تو و گرفتم رو عمو ییقه

 و به هق هق افتادم. بازم حالت تهوع، اه خسته شدم.  از بغض زیاد نفسم گرفت

 سمت دستشویی رفتم. آرش لعنتی، زندگی لعنتی، لعنتیا! دست میالد رو پس زدم و به

 چه مسخره بازیی جلوی مازیار و جانان شد. اونا که ربطی به این ماجرا نداشتن و ندارن. 

 . آوردم باال رو خوردم که غذاهایی یهمه

اومد. سیفون رو زدم و در ، امیر و میالد و حتی جانان و مازیار هم از پشت در میصدای رها

 کردم، گفتم: حالی که شیر آب رو باز می

 یام. برید توی پذیرایی بشینید االن می -



 انآرامش بعد از طوف 

451 Deli28 
 

 میالد با نگرانی دو تا محکم زد به در و گفت: 

 گم. آوا باز کن بهت می -

 با حرص گفتم: 

 یام. برید یکم بشینید بلکه آروم بشید. و. حالم خوبه خودم میمن هم بهت گفتم بر -

 یمیالد با حرص یه دونه دیگه زد به در و باالخره رفت. دهنم رو شستم و مسواک زدم تا مزه

 نم عوض شه. ده

 دستی به شکمم کشیدم و زمزمه وار و آروم گفتم: 

اولشه؛ ولی، تو هم یکم با من  دونم تازهکنی وروجک. میخیلی داری مامانی رو اذیت می -

 راه بیا. 

  …لبخندی به خل بودنم زدم و رفتم بیرون که رفتم توی بغل کسی

 سرم رو آوردم باال و بادیدن امیر لبخند تلخی نشست روی لبم. 

 از بغلش اومدم بیرون. دستام رو نشون دادم و گفتم: 

 دستام و صورتم خیسن.  -

 و ازم گرفت و رفت روی تخت نشست. مهم نیستی زیر لب گفت، نگاهش ر

ا سمت امیر رفتم و کنارش نشستم و بها نشسته بودن کردم. بهنیم نگاهی به بقیه که روی مبل

 یکم مکث برای بهتر شدن حالش گفتم: 

دونی بین من و آرش چی گذشت؟ بین من و میالد؟ من هم حالم بده، شاید بدتر از تو. می -

کرد. تونم ثابتش کنم، داشت دیوونم میبه قتل رسیدن و حتی نمیفکر اینکه مادر و پدرمون 

 …من هم

 برگشت سمتم و محکم بغلم کرد. زیر گوشم آروم گقت: 

کردم میالد حواسش بهت هست، زدیم. من پیشتم، فکر میای کاش زودتر با هم حرف می-

ه نگرانت خواهم بود و برای همین خیلی نگرانت نبودم؛ اما، از این به بعد هردقیقه و هرثانی

 حواسم عالوه بر رها، به تو هم هست. 
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کرد میالد و من مشکل داریم! لبخندی زدم و به عکس کرد. فکر میداشت اشتباه فکر می

 عروسیمون اشاره کردم و گفتم: 

دونی بینمون چی گذشت، منظورم این نیست که گم نمیمیالد همه جوره مراقبمه. اگر می -

 دوستم نداره. 

 آهی کشیدم و ادامه دادم: 

خواد من برم دادگاه، گه دلش نمیدونه حاملم میمیالد حساس شده. به خصوص االن که می -

 های من نباشه. یا حداقل کارای دادگاه روی شونه

 روی موهام رو بوسید و گفت: 

 یکنم. شمارهقربونت بشم خواهر کوچیکه. راستش میالد حق داره، خودم درستش می -

باورم نمیشه  هنوز ،؛ اما…رم دنبال پروندهزنم و میسرهنگ رو بده خودم باهاش حرف می

 آرش قاتله! 

 سرش رو گرفت توی دستاش و گفت: 

 شه که مامان و بابا دیگه پیشمون نیستن. ینم باورم هم هنوز …هنوز هم -

 حرفاش، …شه. بابا و آرامش غیرقابل وصفش، شوخیاشبغضم گرفت. من هم باورم نمی

 ! دردش بدون کتکای حتی …های عاشقانشمامان با حرص خوردناش، آوا گفتن

 ! زیاد خیلی …شهدلم تنگ شده، خیلی زیاد! نبودشون حس می

 انگار فکرام رو به زبون آورده بودم؛ چون امیر دستم رو گرفت و گفت: 

ی بچه بودیم چی من هم دلم براشون تنگ شده؛ ولی، یادت بیاد آوا، یادته مامان وقت -

از زنده ها.  بیشتر حتی …کننکنن، درک میبینن، حس میشنون، میها میگفت؟ مردهمی

 کنن. تابی تو رو حس میتابی نکن زیاد. مامان اینا بییادت بیار و بی

 اگر بگم حالم بهتر نشد دروغه. لبخندی زدم و بلند شدم. دستش رو کشیدم و گفتم: 

 . کردی آروم هم رو من …، خوشحالم آروم شدیدیگه بریم پیش بقیه -

 دستش رو انداخت دور کمرم و گفت: 
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 شم. خوشحالم دارم دایی می -

 خندیدم و باهم از اتاق خارج شدیم. میالد با دیدنمون به رها نگاه کرد و با خنده گفت: 

 این شوهرت دو دقیقه ست اومده، اونوقت زن من رو بغل کرده. بهش بگو دستاش رو -

 بکشه. 

 رها هم باخنده رو به امیر گفت: 

 ترکونیدا! آوا خانوم اونجا جای منه جهت اطالع. خواهر و برادر خوب الو می -

همه زدیم زیر خنده. از بغل امیر در اومدم و کنار میالد و توی آغوشی که برام باز شده بود 

 نشستم و با لبخند گفتم: 

 خودت! خودم یه بهترش رو دارم. شوهرت مال  -

 باز هم زدیم زیر خنده. انگار نه انگار تا نیم ساعت پیش جو متشنج بود. 

ا ی شام تبرا جانان یجانان و مازیار بعد از چند دقیقه بلند شدن و گفتن که قراره برن خونه

 تکلیف عروسیشون روشن بشه. 

 خوشحال بودم واسشون. 

د و کنار جانان واقعاً خوشحال بود. به خصوص که مازیار پدر و مادرش رو از دست داده بو

داستان به هم رسیدنشون رو از میالد شنیده بودم. چقدر تعجب کردم وقتی فهمیدم فرار کردن! 

 بفرستم برای امیر.  رو سرهنگ یامیر و رها هم بعدشون رفتن و قرار شد شماره

 باصدای میالد از فکر در اومدم: 

 خب خانوم خوشگله، گشنت نیست؟  -

 تخت جا به جا شدم و یکم ملچ مولوچ کردم و گفتم:  روی

 خوام چیزی بخورم. کنه. نمیدهنم مزه آهن میده. حالم رو بد می -

 دستش رو انداخت دور کمرم و گفت: 

شه. امروز روز شلوغی بودا! ریم دکتر مشخص میفکر کنم از عالئم بار داری باشه. فردا می -

 خیلی خستم. 
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 و گفتم:  پیشونیش رو بوسیدم

 بخواب. من برم زنگ بزنم عمه، شماره دکتر رو بگیرم.  -

 این جوری ممکنه همه بفهمن بارداری، حواست هست؟  -

 لبخندی زدم و گقتم: 

با اتفاقی که امروز افتاد، دیگه واسم مهم نیست. تو هم یکم بخواب، شب بریم خونه  -

 مادرجون وپدر جون. بهشون بگیم باردارم. 

 و گفت:  لبخندی زد

 بره که! من پیشیم بغلم نباشه خوابم نمی -

 تمگف وقتی. گرفتم رو عمه ینثارش کردم و با خنده رفتم سمت تلفن. شماره« ایدیوونه»

 که زد زیر گریه.  شد خوشحال اونقدر باردارم،

 کرد. شد گریه مییاد مامان افتادم. هروقت خیلی خوشحال می

 بعدش هم به دکتر زنگ زدم. 

 قطع و گذاشت قرار عصر فردا برای. بود آشنا عمه با انگار …وقتی فامیلیم رو گفتم، شناخت

 . کردیم

 بره. رفتم پیش میالد و کنارش خوابیدم. به قول خودش وقتی توی بغلش نخوابم، خوابش نمی

  •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 دکتر ملک زاده بالبخند گفت: 

ات ه نظرم بهتره یه سونوگرافی واژینال داشته باشی عزیزم؛ چون حدود هشت هفتهخب، ب -

 تونید صدای قلب بچتون رو هم بشنوید. هم هست، می

 آوا با استرس نگاهی به من و بعد به دکتر کرد و گفت: 

 شه شکمی باشه؟ کنه؟ نمیسونوگرافی شکمی با واژینال خیلی فرق می -

 خشی زد و گفت: دکتر لبخند اطمینان ب

ده واضح تره. درد سونوگرافی واژینال، هم درصد خطاش کمتره هم تصاویری که نشون می -
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 ترسی؟ نداره گلم، از چی می

 لب پایینش رو گاز گرفت و هیچی نگفت. به جاش من گفتم: 

 یایم. دونید بنویسید و وقت رو رزرو کنید، ما میشما هرکدوم رو صالح می -

 ورد باال و دستاش رو توی هم قالب کرد و گفت: آوا سرش رو آ

 . بکنم رو کار این ندارم دوست اصالً و کشممی خجالت …حقیقتش خجالت -

 : گفت و خندید دکتر. من باحیای خوشگلِ …ای جانم

کنم اگر دوست نداری. پس برای پس فردا برات وقت رزرو باشه عزیزم، خیلی اصرار نمی -

تماً از نیم ساعت قبلِ اینکه بیای اینجا شروع کن به آب خوردن که کنم بیا همین جا. حمی

 سونوگرافی واضح باشه. خوبه دخترم؟ 

اکتفا کرد. قبل از اینکه بریم بیرون، سؤالی که خیلی « خوبه»سرش رو تکون داد و به گفتن 

 روی مخم بود رو پرسیدم: 

ن رابطه خطرناکه برای خودش و ببخشید خانوم دکتر، توی این مدت حاملگی آوا جان، داشت -

 بچه؟ 

 آوا با حرص زد توی پهلوم و اسمم رو زیر لب صدا زد. من هم اعتراض آمیز گفتم: 

 خنده! ریزه، بعد هم به ریش من میخب آخه خیلی سخته. ایشون هی عشوه می -

 دکتر با خنده خطاب به هردومون گفت: 

ه کنید. ممکن پرهیز مقعدی و خشن یگونه رابطهداشتن رابطه فعالً مجازه؛ ولی، از داشتن هر -

خیلی خطرناک باشه و میزان سقط رو ببره باال؛ اما، معاشقه و رسیدن به ارگاسم برای آوا جان 

 خیلی هم خوبه. برید خوش باشید! به سالمت. 

 زد. خداروشکر! چقدر رک حرف می

 ون. آوا که سرخ شده بود سریع تشکر کرد و با یه خدافظی رفت بیر

 خندیدم و بعد از گرفتن نسخه و کارت ویزیت، خداحافظی کردم و اومدم بیرون. 

 سمت بیرون بیمارستان راه افتاد. آوا درحالی که هنوز سرخ بود، زودتر به
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 کنه! همین که نشستیممن هم سر خوش دنبالش راه افتادم. ای دختر شیطون، مثال داره فرار می

 حرص گفت: توی ماشین برگشت سمتم و با 

 . ندارم رو دگیش؛ امافعالً من …شیافکرایی که داری رو بیخیال می -

 ای ای! ریلکس و بالبخند مطمئنی گفتم: ای

 دونی. کنم. این رو خودت هم میمن هم تا وقتی تو؛ امادگیش رو نداشته باشی کاری نمی -

 ای گفت و آروم شد. « خوبه»انگار خیالش راحت شد؛ چون 

 ها دارم! موسیقی گذاشتم و گفتم: ت براش برنامهخبر نداش

 ناهار که نخوردی، بریم خونه مامان اینا ناهار بخوریم؟ من امروز مرخصی گرفتم کال.  -

 خندید و گفت: 

 …گیری؟ دیگه من هم باید برم برای دانشگاهدقت کردی همش مرخصی می -

 وسط حرفش پریدم و گفتم: 

 رت بیرون کن آوا، با بچه خطرناکه. فعالً فکر دانشگاه رو از س -

 اعتراص آمیز گفت: 

 خواد دانشگاهم رو تموم کنم. یعنی چی میالد؟! من دلم می -

 من هم نگفتم کال ولش کن، فقط تا وقتی بچه داری خانومِ گلم.  -

 یکم نگاهم کرد و زیر لب گفت: 

 . شدم متوجه بد …آهان -

 گذاشتم روی دنده و گفتم: لبخندی زدم، دستش رو گرفتم، بوسیدم و 

 خونه؟  بریم خوایمی …یکم عصبی هستی -

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

مامان جون  خونه بریم نه ،؛ ولیکنممی داغ یهو اینقدر چرا فهممنمی …ببخشید تو رو خدا -

 . خوابیدیم وقت دیر تا …اینا. دیشب هم تقصیر تو شد که نرفتیم

 خندیدم و گفتم: 
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 …ده یه پیشی گرم و نرم و کوچولو بغلت بخوابهنی چقدر کیف میدوآخه نمی -

 ! من زندگی تمام بود شده داشتنی دوست یدیوونه این …سر خوش خندید

 . اینا مامان یباالخره رسیدیم خونه

 آوا که پیاده شد، لباس مشکیش رو مرتب کرد و گفت: 

 مشکی بهتر تنم کنم.  من خوبم میالد؟ حواسم نبود بگم بریم حداقل یه لباس -

 : گفتم لبخند با و برداشتم عقب صندلیای از رو کتم و شیرینی یجعبه

 مرتبی خانوم، اینقدر نپرس، نگران هم نباش.  -

سمت خونه رفتیم. مامان اینا دم در منتظرمون بودن. با دیدن نفس عمیقی کشید و باهم به

 . البا پرید مامان ابروهای آوا، دست شیرینی یجعبه

 بابا آوا رو بغل کرد و با مهربونی ذاتیش گفت: 

 خوش اومدی دخترم، خوشحالمون کردین.  -

 مامان هم بغلش کرد و همراه با مارال بردنش داخل. 

 من هم که اینجا کشک محسوب میشم! با خنده همراه بابا رفتیم تو. 

 هنوز ننشسته بودیم که مارال با تعجب گفت: 

 ره؟ اون هم توی این وضعیت؟ شیرینی مناسبتی دا -

 من و زد صدا عصبانیت با رو اسمش مامان شد، خشک لبش روی آوا لبخند …ای مارال

 ای به مارال رفتم که نگاهش رفت سمت آوا و سریع با شرمندگی گفت: چشم غره

 خواستم ناراحتت کنم به خدا! وای ببخشید، نمی -

 شیرینی رو داد دست مارال و گفت: آوا لبخند زورکی زد و برای عوض کردن جو، 

 این شیرینی خوردن داره، شیرینی عمه شدن شماست.  -

 : گفت گیجی با؛ چون …نفهمید

 ندازی؟! عمه شدنم؟ ینی چی؟ داری تیکه می -

 خندیدم و گفتم: 
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ذاریم بغلتون و مامان و بابا پیر شدین دیگه. تا هفت یا هشت ماه دیگه نوه تون رو می -

افته گردن مارال ریم گردش و عشق و حال! مواظبت از گوگولی ما هم میآوا می دوتایی با

 خانوم. 

 با تموم شدن حرفم، صدای جیغ مارال توی خونه پیچید و یهو پرید بغل من. 

باخنده بغلش کردم و نگاهم رو به بقیه دوختم. مامان با چشمای اشکی اومد سمت آوا و با 

 بغض گفت: 

 شم عزیز دلم؟! م؟ یعنی حدسم درست بود؟ ینی دارم مادر بزرگ میگه دخترراست می -

 دونم چی شد که آوا هم بغض کرد و دست مامان رو گرفت و گفت: نمی

خاک  به رو شما …شید؛ ولی، مامان جونبله، حدستون درست بود. دارید مادر بزرگ می -

، من دیگه مادر ندارم که کمکم دم، از امروز من رو هم مثل مارال ببینیدمادر و پدرم قسم می

 کنه، مادر ندارم که بهم یاد بده چه جوری بچه داری کنم. 

 الهی بمیرم براش. خواستم برم سمتش که مامان محکم بغلش کرد و گفت: 

نبینم بغص کنی دختر قشنگم، نبینم دیگه فکر کنی تنهاییا! من و محمود مثل مادر و پدرتیم  -

دخترمون. دیگه بغض نکن، االن  هم عروسمونی، هم …مونی برامونگلم. تو هم مثل مارال می

 با وجود این برکت آسمونی دیگه نباید غم به دلت راه بدی. 

 گفتم:  کرد،رفتم سمتشون، آوا رو از پشت بغل کردم و خطاب به بابا که بالبخند نگاهمون می

 یاد پدر بشم؟ بهم می بگو بابا …فیلم هندیش نکنید حاال -

سمتمون. از آوا یکم فاصله گرفتم، بابا خم شد و ای گفت و اومد به« پدر سوخته»لب زیر 

 پیشونی آوا رو بوسید و گفت: 

 . کردی کامل رو ما یمرسی دخترم. مرسی که اینقدر قوی هستی و خونواده -

 وآوا لبخند ملیحی زد و دست بابا رو گرفت تا ببوسه که بابا دستش رو کشید و دوباره آوا ر

 بوسید. باالخره مارال گفت: 

 خوام شیرینی بیارم بخوریم. به قول آوا این شیرینی خوردن داره. خب دیگه، برید بشینید می -
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 همه خندیدیم و باالخره نشستیم. 

بعد از خوردن شیرینی و یه شام مختصر، به اصرار مامان و بابا و مارال، شب رو همون جا 

 موندیم. 

بودم و آوا هم نیم رخ جلوی آینه قدی ایستاده بود و خودش رو با روی تخت دراز کشیده 

 کرد. آروم گفت: وسواس برانداز می

ای کنم شکمم یه کوچولو اومده جلو. چه طوری توی این یک ماه و خوردهمیالد حس می -

 نفهمیدیم حامله ام؟ آخه یه ذره هم عالئم بار داری رو نداشتم. با این حساب یه ماه بعد از

 عروسی من حامله شدم! 

 خندیدم و گفتم: 

مونده تا مثل پنگوئن بشی. هرچند اون موقع هم خودم نوکر خانوم گلم و دختر خوشگلم  -

 هستم. 

آوا دستی به لباس خواب مشکی رنگش که مامان داده بود بپوشه، کشید و اومد کنارم خوابید و 

 گفت: 

 دونی دختره؟ شاید پسر باشه! از کجا می -

 شونیش رو بوسیدم و گفتم: پی

 باشه، سالم فقط …گه دختره؛ ولی، هرچی باشه جنسیتش، عشقه منهیه حسی بهم می -

 اشه. ب خوادمی هرچی

 لبخندی زد و با مکث و زمزمه وار گفت: 

 خواد. خوادت. دلم هیجان با هم بودنمون رو میدلم می -

 با تعجب نیم خیز شدم و نگاهش کردم. 

خواد؟ لبخندم کم کم تبدیل به خنده شد. کرد که رابطه میداشت اعتراف میواقعاً خودش 

 باخجالت زد روی سینم و گفت: 

 نخند بیشور. خب مگه چیه؟  -
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 خندیدم و گفتم: 

 گفت نقشه نریز و؛ امادگی ندارم و این حرفا؟! عصری کی بود می -

 ریز خندید و گفت: 

 کنم. قرار نیست کاری بکنیم. میگم. جدی نگیر، دارم اذیتت هنوز هم می -

 کنه؟! یه ابروم رو انداختم باال و گفتم: من رو اذیت می

 شه؛ ولی، فردا شب دارم برات. خودت رو؛ اماده کن. عجب، که اینطور، اینجا نمی -

هام رو گذاشتم روی لبهاش و مهر سکوت زدم تا جای خندید و خواست حرفی بزنه که لب

 اعتراضی هم نمونه. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 با خوردن آفتاب توی چشمم کالفه چشمم رو باز کردم و جابه جا شدم. 

با دیدن جای خالی میالد، نیم خیز شدم و نشستم. با خودم فکر کردم که یعنی رفته سرکار؟ 

 پس چرا من رو گذاشته رفته؟! 

ساعت مخم سوت کشید. ساعت ده صبح بود و  نشستم و گوشیم رو کالفه برداشتم. با دیدن

 رفت سرکار. میالد هشت باید می

 شوهر، چقدر زشت!  مادر یوای چرا اینقدر خوابیدم من، اون هم توی خونه

ملچ مولوچی کردم و رفتم توی سرویس بهداشتی اتاق میالد، خودم رو مرتب کردم و بعد از 

 رون. های بیرونیم، رفتم از اتاق بیپوشیدن لباس

 اولین نفر مارال من رو دید که با لبخند اومد سمتم و گفت: 

 سالم عشقم. صبحت بخیر، بیا بریم صبحونه بخور. میالد کلی سفارشت رو کرده ها!  -

 لبخندی زدم و بعد از سالم، گفتم: 

دونم چرا ایتقدر خوابیدم. دیشب هم زود خوابیدیم؛ ولی، ببخشید توروخدا. اصالً نمی -

 ونم چم شده! دنمی

 دستم رو کشید و هم زمان گفت: 
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 خاطر گوگولی عمه ست. بیا بریم مامان توی آشپزخونه ست. به -

کرد، قرمه سبزی که عاشقشم. یکم نون و کره و عسل با مادرجون داشت ناهار درست می

 گفت:  تعجب با بود، دستش دیگه یچایی شیرین خوردم و بلند شدم. مارال که یه لقمه

 …توکه هیچی نخوردی. بشین بابا -

 پشتش مادرجون گفت: 

 شیا. بیا ببینم دخترم، ضعیف می -

 خندیدم و گفتم: 

 به خدا سیر شدم. دستتون درد نکنه خیلی زحمت دادم. میالد نگفت کی برمی گرده؟  -

 

 مادرجون زیر گاز رو کم کرد و گفت: 

 گیره، زنگ نزده هنوز؟ گفت خودش باهات تماس می -

 گوشیم توی اتاقه. با اجازه برم ببینم زنگ زده یانه.  -

زنگ زدم  . بهشداشتم ازش میسکال یه اتفاقا …سمت اتاق رفتمبا لبخند سری تکون داد که به

 که با بوق دوم جواب داد: 

 سالم بانوی خوش خواب من. چه طوری؟  -

 خندیدم و گفتم: 

 سالم بر آقای سحرخیزم. خوبم، توخوبی؟  -

 خوب باشی من هم خوبم. کی بیدار شدی؟ خوب خوابیدی؟ تو  -

شه بیدار شدم. میالد، مادر جون داره ناهار اومد انگار. نیم ساعتی میآره خیلی خوابم می -

 شم. کنه، من دارم معذب میدرست می

 بایکم مکث گفت: 

، م؛ ولیدیشب رو یادت رفته؟ تو االن مثل دخترشی عزیزم، بعد هم من خواستم صدات کن -

 مامان و مارال بیرونم کردن رسما. 

 خندیدم و گفتم: 
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 یای حاال؟ ای بابا، پس موندگارم اینجا. کی می-

 مرموز خندید و گفت: 

 …باهات دارم کارها. خودمونیم ییام. خیلی کار دارم؛ اما، امشب خونهناهار نمی -

 زن و شوهری، قطع کردیم. ای با خنده گفتم و بعد از یکم شوخی ای فرصت طلب! باشه

 زور بردتم توی اتاقش و خوابوند روی تختش. وقتی رفتم بیرون، مارال به

 خودش هم نشست روی صندلی، رو به روی تخت. باخنده نیم خیز شدم و گفتم: 

 چی شده اینقدر عجله داری؟!  -

 بدون مقدمه چینی گفت: 

 آوا؟  چیه خونوادت قتل یقضیه -

 خندلب دوباره زوری بود، شده خشک لبام روی ؟ خنده!گفته اینا به کی …پشمام رسما ریخت

 : گفنم آروم و زدم کجی

 ازکی شنیدی این حرف رو؟  -

 به وضوح رنگش پرید و همین ینی از کسی شنیده که نباید من بفهمم! با من و من گفت: 

  …دیگه شنیدم هابچه از من …خب -

 م و دستش رو گرفتم وگفتم: قانعم نکرد، خیلی ترسیده بود. نشست

گم. اگر کس نمیمارال مطمئن باش هرحرفی بهم بزنی، تا وقتی خودت نخوای به هیچ -

 حرفی داری و دوست داری حرف بزنی، بگو. نگران نباش. 

 چند ثانیه توی چشمام نگاه کرد و بعد چشماش رو بست و تند گفت: 

 رفتم زندان و با سامیار حرف زدم.  -

 : آروم گفتم

مگه تو با امیرعلی نیستی؟ یادت رفته؟ امیرعلی دوستت داره! مگه این تو نبودی که گفتی  -

 خوای همه چیز رو براش بگی؟ پس سامیار چی میگه این وسط؟! می

 : گفت بغض از ناشی یچشماش پر از اشک شد و با صدای گرفته
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 میالد خوامنمی آوا …آخه …ببینمش برم گفت خودش آخه خب …خب آره؛ ولی، سامیار -

 …تونمنمی من. بفهمن چیزی …اینا مامان یا

 اش پریدم و محکم؛ ولی، مهربون گفتم: دستش رو گرفتم و وسط حرفای نصفه و نیمه

بهت نگفتم حرف بزنیم که باترس و بغض بخوای چیزی بگی. هرچی بین من و تو توی  -

مونیم، من به جز دوست یا خواهر می گذشته بوده، خیلی وقته تموم شده. من و تو االن مثل

کس حرفی نزنم. فقط االن به یه دم به هیچشماها کی رو دارم دیگه؟! پس نترس. من قول می

  …سؤالم جواب بده

 نفس عمیقی کشید و منتظر نگاهم کرد. لبخندی زدم و گفتم: 

 دوست رو امیارس تو،. . پرسممی دوباره االن میالد، هم و من هم …قبال هم ازت پرسیدیم -

 داری؟ 

 چند ثانیه توی چشمام نگاه کرد و سرش رو انداخت پایین. زیر لب گفت: 

 ترسم. دوستش دارم؛ ولی، بیشتر از دوست داشتن ازش می -

 دستش رو نوازش کردم و گفتم: 

 حق داری، بیا بشین کنارم تعریف کن چی شده.  -

تخت، اشکش رو پاک کرد و شروع کرد با مکث بلند شد و چهار زانو نشست روبه روم روی 

 به تعریف کردن: 

تر از روزی که اومدیم خونتون با دخترا، وقتی داشتم با اتوبوس بر میگشتم خونه، یکم دور -

خونمون پیاده شدم که وکیل سامیار رو دیدم انگار تعقیبم کرده بود. خواستم فرار کنم؛ ولی، 

اد یه پیغام از سامیار بهم برسونه. من هم وایسادم به خوگفت کاریم نداره و فقط میتند تند می

حرفش گوش کردم. گفت سامیار خیلی کالفه ست و عذاب وجدان گرفته. گفت باید باهام 

 …حرف بزنه، گفت دلش

 بغضش گرفت و یهو با هق هق گفت: 

 مرفت …رفتم زود صبح …دیروز …هم من. گفت وکیلش …وک. شده تنگ برام …دلش -
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 . دیدنش

 ش کردم و گفتم: بغل

 شنوه. نفس عمیق بکش ببینم چی گفته بهت. آروم باش، االن صدات رو مادرجون می -

 یکی دو دقیقه گریه کرد و بعد ازم فاصله گرفت و ادامه داد: 

ا. دونم چی گفت به نگهبانذاشتن برم ببینمش؛ ولی، خود وکیله اومد درستش کرد نمینمی -

ا! خیلی الغر شده. همون موقع که نشستم دستام رو گرفت، اولش که دیدمش جا خوردم، آو

حتی وقتی خواستم دستم رو از دستش بکشم بیرون، نذاشت. خواستم جیغ بزنم؛ ولی، وقتی 

کرد. بهم گفت دوستم داره و می گریه داشت سامیار …کنه الل شدمدیدم داره گریه می

ون که خونوادت به قتل رسیدن، نتونسته اعتراف کنه. گفت از زیر زبون آرش کشیده بیر

 خواد کمکمون کنه. شنیده بود. گفت می آرش خود از رو خانوادت فوت یقضیه

 زد و این من رو گیج کرده بود. حرفاش منطقی نبود، خیلی شاخه به شاخه حرف می

 وقتی مارال ساکت شد، آروم گفتم: 

 ی؟ کنمنفی دیگه برنداشت نمی گه، حرفم رو حسودی یا هرچیزاگر بهت بگم داره دروغ می -

 بدون حرف توی چشمام خیره شد. 

 انگار چیزی به فکرش رسیده باشه برای قانع کردنم، یهو گفت: 

 …کنمکنه؟! فکر نمیگه گریه میکرد! مگه کسی که دروغ میاما واقعاً داشت گریه می -

 پریدم وسط حرفش و جدی و بااخم گفتم: 

زد که باور کردی؟! جاوز کنه چه قدر محکم و جدی حرف میخواست بهت تموقعی که می -

الشی و  بازیگر گممی بهت …چیا بهت گفت که باور کردی؟ اگر نظر من رو بخوای

 …ماهریه

 بیشرف سامیار این شکم توی راست یخشکش زد. و این یعنی قانعش کردم. یه روده

 ! بخورم قسم حاضرم …نیست

 د: نفس عمیقی کشید و با شَک پرسی
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 مطمئنی؟  …آوا -

 پوزخندی زدم و گفتم: 

خوره، بدون شناسم از ک*و*ن سامیار میگم؛ ولی، آرشی که من میببخشید این جوری می -

 درپ و مادر قتل یکنی از نقشهتونه انجام بده. با این حساب فکر میکاری نمیسامیار هیچ

 تقصیرم نیست. چین بیهم ،؛ ولیباشه نداشته توش دستی نداشته؟ شاید خبر …من

 لب پایینش رو گاز گرفت و با شرمندگی گفت: 

 به ایناش فکر نکرده بودم. ببخشید ناراحتت کردم.  -

سرم رو انداختم پایین و بعد از یه نفس عمیق دوباره آوردم باال. باید بهش یادآوری کنم چه 

 حالی داشته، برای همین گفتم: 

، سامیار آدم خوبی نیست مارال. یادت رفنه زندگیت رو سیاه امیدوارم قانعت کرده باشم؛ اما -

 هات یادت بیاد.  گریه اومد، سرمون که بالهایی …کرده؟ یادت بیاد حال بدت رو

 لبخندی زدم و بعد از گرفتن دستش ادامه دادم: 

شناسم؛ ولی، فهمیدم که و این هم بهت بگم که من امیرعلی رو خیلی وقت نیست که می -

ونی تکنی میمی فکر اگر …دوستت داره. اگر دوستش نداری، رابطت رو باهاش قطع کنواقعاً 

 دوستش داشته باشی، پس شروع کن باهاش حرف زدن درباره شرایطت. 

 اخم کرد و با حرص گفت: 

 خواد بهش بگم، کدوم مردی یه دختر دست خورده رو دوست داره؟ دلم نمی -

 دم گفتم: شلبخندی زدم و درحالی که بلند می

امیرعلی اگر واقعاً دوستت داشته باشه پات وامیسته. اگر هم چیز بدی بهت گفت، با من و  -

 ! سرش روی کشیممی رو خشتکش …میالد طرفه

با هم زدیم زیر خنده. با صدای مادر جون دیگه بحث همون جا تموم شد. اول من رفتم بیرون 

 که مادر جون با لبخند ناراحتی گفت: 

 خوبه؟  مارال حال …مادر …انآوا ج -
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 : گفتم و خندیدم. بود شنیده رو مارال یپس صدای گریه

  …کرد باهام. حالش خوبه، نگران نباشیددرد دل می -

 ترسم افسردگی بگیره. شم از دست این دختر، میدارم آب می -

 صدای مارال از پشت سرمون اومد: 

 سردگی بگیره؟ من کجام شبیه افسرده هاست؟ گی افمامان دختر به این خوشگلی داری می -

 ام رو خوردم و آروم به مارال گفتم: اش نگاه کردم و ریز خندیدم. خندهبه چشمای پف کرده

 زدی به چشمات عزیزم. ببخشید؛ اما، یه آب می -

 مارال سریع دستی به چشماش کشید و گفت: 

 . گشنمه خیلی فقط …من خوبم -

 سمت آشپزخونه رفت، ما هم رفتیم دنبالش. تکون داد و به سفٔ  ی تامادر جون سری به معن

زور فرستادتم توی پذیرایی بعد از خوردن قرمه سبزی خوشمزه که واقعاً عالی بود، مادرجون به

تا میوه بیاره برامون. خداروشکر حالت تهوع زیاد نداشتم و غذایی که خوردم حسابی بهم 

 چسبید. 

 این و داشتن ذوق خیلی مارال و مادرجون. زدیم حرف بچه و گرافیسونو یدور هم درباره

 : گفتمی بود مامان اگر که بردمی فکر این به رو من

 . شهمی مادر داره من، یدختر کوچولوی ذلیل شده -

شد و وقتی به خودم اومدم، نزدیک غروب اون قدر گفتیم و خندیدیم که گذر زمان حس نمی

 ود دنبالم. بود و میالد اومده ب

سریع حاضر شدم و بعد از خداحافظیِ گرم با مادر جون، سفارش کردم سالم من رو به 

 پدرجون هم برسونن گویا هنوز سرکار بود. 

 همین که نشستیم توی ماشین، میالد خم شد سمتم و لبهام رو به بازی گرفت. 

 بعداز چند ثانیه ازم جدا شد و گفت: 

 . شرکت ببرمت خودم با باید بعد به این از! دابو شده تنگ برات دلم …اوم -
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کشه از خوشحالی! دستم رو گذاشتم روی دستش لعنت به این ابراز احساساتش که من رو می

 که پشت سرم بود و زیر لب با ناز گفتم: 

 بیاد؟  بدش که کیه …قبلنم بهت گفتم -

 افتاد،می راه و کردمی وشنر رو ماشین که درحالی و لبهام روی زد ایدیگه یباخنده بوسه

 : گفت

 شیطونِ زبون باز!  -

 . گفتم جون مادر و مارال با هامون خنده و شوخی یتوی مسیر درباره

های مارال چیزی نگفتم. به هرحال قول ای که خوردیم؛ اما، از حرفاز قرمه سبزی خوشمزه

 ایستادم. داده بودم و باید پاش می

 کردم گفتم: های مانتوم رو باز میحالی که دکمه وقتی رفتیم توی خونه، در

 من برم یه دوش بگیرم بیام که شام درست کنم.  -

 سمت اتاق راه افتادم که یهو بین زمین و هوا معلق شدم. جیغی زدم و با صدای بلند گفتم: و به

 افتم. کنی؟ بذارم زمین االن میدیوونه چیکار می -

 فت: با خنده روی تخت انداختم و گ

 افتی! دونی که نمیگی. خودت هم میهردفعه همین رو می -

ریز خندیدم و با ناز موهام رو زدم کنار. نیم خیز شدم و خواستم بلند بشم که اومد روی تخت 

 و روم خیمه زد. 

سنگینیش روی پاها و دستاش بود؛ ولی، شکمش چسبیده بود به شکمم. خودم رو کشیدم 

 وسیدم و خمار گفتم: باالتر و زیر گلوش رو ب

 االن مثال حبسم کردی؟!  -

 توی گلو خندید و کنار گوشم زمزمه کرد: 

 خوام شیطونی کنم. می -

 

 به شلوارش نیم نگاهی کردم و با دیدن برجستگی شلوارش، بلند خندیدم. 
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 با چشمم به حموم اشاره کردم و باخنده گقتم: 

 بریم؟  -

 : چشمکی زد و از روم کنار رفت و گفت

 ایول! بزن بریم.  -

 سمت حموم رفتیم. آروم آروم لباس هامون رو به جز لباس زیرهامون در آوردیم و به

 باخنده زد روی باسنم و گفت: 

 یایم حموم. شه تا چند وقت دیگه سه تایی میباورم نمی -

 خندیدم و دوش آب رو باز کردم. 

دوش که از سرماش به خودم لرزیدم و جیغ قبل از اینکه دمای آب متعادل بشه، هولم داد زیر 

 کشیدم. 

 بلند خندید و گفت: 

 …آب سردش خوبه -

 با لرز اومدم کنار و آروم گفتم: 

 یخ کردم دیوونه.  -

 از پشت بغلم کرد و بند سوتینم رو زد کنار. 

 های لختم زد و نفس گرمش رو توی گردنم خالی کرد. ای روی سر شونهبوسه

 گردنم و آروم آروم ستون فقراتم رو بوسید. لبهاش نشست پشت 

 با همین چندتا حرکتش اونقدر گرم شدم که نفسای منقطعم، عمیق و کش دار شد. 

 ای رو شکمم زد و با لبخند گفت: اومد روبه روم نشست و بوسه

 کوچولوی من، امیدوارم بزاری من و مامانت یکم خوش بگذرونیم.  -

 من بودن، نگاه کردم.  خندیدم و به چشماش که زندگی

 لباس زیرم رو گرفت و زمزمه وار گفت: 

 اماده ای؟!  -
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 …لبم رو گاز گرفتم و چشمام رو بستم

این  دادن، بایه عشق بازی یه ساعته پیش رومون بود. اونقدر حالم خوب بود که دنیا رو بهم می

 کردم. ها عوضشون نمیلحظه

•°•°•°•°•°•°•°• 

 خوب بود؟  -

 حال گفتم: تر شد. آروم؛ ولی، بییقلبخندم عم

خوب واسه یه لحظش بود. حیف! این کوچولو که بیاد دیگه خلوتای دونفرمون نصف  -

 شه. می

 ای روی موهای نمدارم زد و گفت: بوسه

 خوابه تا ما به کارمون برسیم. غلط کرده پدر سوخته. بچم دختر خوبیه، می -

 کث گفتم: ای نثارش کردم و با یکم مدیوونه

  …خواستم خبنگران فردام میالد، من سونوگرافی واژینال نمی -

 پیشونیش رو چسبوند به پیشونیم و گفت: 

 ترسی؟ می چرا آخه …درد نداره که -

 کشم، دوست ندارم میالد. بیشتر خجالت می -

 خندید و گفت: 

 اگر بخوای بچه طبیعی بدنیا بیاری، اون وقت چی؟  -

 باخنده گفتم:  زدم روی شونش و

 ! کنم کار چی دونمنمی …هعی …خب تا اون موقع -

 پیشونیم رو بوسید و گفت: 

 اگر گشنت نیستی، بخواب. تا ساعت دو مرخصی گرفتم فردا رو. زود باید بریم بیمارستان.  -

 گشنم بود یکم؛ ولی، اونقدری نبود که حتماً بخوام چیزی بخورم. برای همین آروم گفتم: 

 وابیم. تو گشنت نیست؟ پس بخ -

 با لحن خماری گفت: 
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 من که غذام رو خوردم سیرم. تو گشنته؟  -

 خندیدم و بدون حرف سرم رو چسبوندم به سینش. 

 دستاش رو دورم حلقه کرد و برهنه توی بغل هم دیگه خوابمون رفت. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 دم. با صدای جیغ یه زن و داد یه مرد، با هین بلندی از خواب پری

 هام حلقه کرد و آروم زیر گوشم گفت: میالد دستش رو دور شونه

 . اینجام من نترس …آروم -

 نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم: 

 ! جانانه؟ صدای …صدای -

 چشماش رو بست و مثل خودم آروم گفت: 

 . مازیار با …دعواشون شده -

 رو مگوش یزد. میالد اللهز تند میلب پایینیم رو گاز گرفتم و دوباره دراز کشیدم. قلبم هنو

 : گفت و بوسید

 صبحت بخیر! حالت خوبه؟ خوب خوابیدی؟  -

 نگران جانان بودم؛ ولی، لبخندی زدم و گفتم: 

 خوابیدی؟  خوب تو …آره -

 اون هم لبخندی زد و کوتاه جوابم رو داد. 

ال دم. وقتی دیدم بیخیاز کنارش بلند شدم و در برابر نگاه شیطونش لباس زیرهام رو تنم کر

 خوره، با خنده به ساعت اشاره کردم و گفتم: دستش رو زده زیر سرش و من رو با نگاهش می

خوای دوش بگیری، جناب شوهرجان! حواست به ساعت هست؟ پاشو حاضر شو، اگر می -

 برو بگیر تا میالد کوچیکه دوباره سرحال نشده. 

 ده بریده گفت: چشماش گرد شد و بلند زد زیر خنده. بری

 . آوا بود عالی …دلم …وای. . دل -

 کردم گفتم: خندیدم و در حالی که شلوارلی آبی رنگم رو پام می
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 گم مگه؟ حاال هم پاشو زودتر بریم که تو هم به کارت برسی. دروغ می -

سمت حموم رفت. صدای مازیار و جانان هم سرش رو تکون داد و بعد از برداشتن حولش به

 ده بود! قطع ش

سمت آشپزخونه رفتم تا صبحونه حاضر کنم. دیشب خیلی دیگه مانتو تنم نکردم. همون طور به

 گشنم نبود؛ ولی، االن گشنم شده. 

 هم زمان با چیده شدن میز، میالد هم اومد. صبحونه رو خوردیم و خیلی زود راه افتادیم. 

  من هم شروع کردم به آب خوردن تا سونوگرافی شکمی بکنم.

 توی مطب دکتر نشسته بودیم و منتظر بودیم که نوبتمون بشه. 

 باالخره بعد از نیم ساعت رفتیم تو. 

دکتر وقتی فهمید زیربار سونوگرافی واژینال نرفتم، از آب سرد کن اتاقش دو تا لیوان دیگه آب 

 داد بهم و زورم کردن بخورم حس بدی داشتم واقعاً! 

های مانتوم رو باز کردم. خانوم دکتر ژل کمک میالد دکمه باالخره خوابیدم روی تخت و به

 مخصوص رو مالید به دستگاهش و گفت: 

 ن؟ هستی بچتون قلب صدای شنیدن یاماده -

گفتیم. دکتر با یه لبخند دستگاه رو چسبوند به شکمم « بله»نگاهی به میالد انداختم و همزمان 

 که از سردیش لرزم گرفت. 

 اومد که دکتر یهو با خوشحالی گفت: گاه میصدای خش خش از دست

 تونید بشنوید! صدای قلب بچتون رو االن می -

 اومد، گوش کردم. چشمام رو بستم و به صدای تاپ تاپی که از دستگاه می

 تجربه قشنگی بود، اونقدر شوکه شدم که اشکم در اومد. 

 میالد دستم رو گرفت و با ذوق گفت: 

 لب بچمونه! شنوی آوا؟ صدای قمی -

 که جون کوچولو یتوده یه. بود من وجود توی که کوچولو یبه دستگاه نگاه کردم. یه توده
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کنه. با بغض و خوشحالی کنه و توی وجود من رشد میداره، داره از وجود من تغدیه می

  …نگاهش کردم

 دکتر دستگاه رو یکم تکون داد و گفت: 

 شنیده نرمالی کامال طور به هم قلبش صدای …هدر حال حاضر، خداروشکر جنین سالم -

  …شهمی

زیر لب خداروشکر کردم و به میالد که با ذوق و عشق کامال مشهودی، نگاهش بین من و 

 دستگاه در حال گردش بود، نگاه کردم. 

 دکتر بالبخند دستمالی داد دستم و گفت: 

چهار ماهگی هم الزم نیست کنه به بزرگ شدن، تا سه یا شکمت از این به بعد شروع می -

 بیای برای سونوگرافی مجدد البته تا وقتی که کار خطرناکی نکنی که جون بچت به خطر بیفته. 

 شه. کوچولوت االن جون داره و هرخطری برای مادر، شامل اون هم می

 میالد کمکم کرد بلند بشم و همزمان گفت: 

 جنسیت بچه چی؟ از کی میشه تشخیص داد؟  -

حرفش حس کردم جنسیت براش خیلی مهمه؛ اما، با حرف بعدیش لبخند اومد روی با این 

 لبم: 

خواد باشه؛ ولی، خب اگر ما بخوایم براش اسباب بازی و لباس البته سالم باشه، هرچی می -

 بخریم باید جنسیتش رو در نظر بگیریم. 

 دکتر خندید و گفت: 

 شمشخص سونو بعدی یشاال برای جلسهدرسته؛ اما، جنسیت بچه فعالً مشخص نیست. ای -

 . کنیممی مشخص هم رو جنسیت موقع همون و کنیممی

 لبخندی زدم و گفتم: 

 کنم کار خطرناکی نکنم. ی میسع ممنون، هم حرفاتون از …مرسی -

 دکتر با لبخند سری تکون داد که میالد کالفه گفت: 
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ترسم هیچی ازش هوعاش. من میخانوم، یه قرصی، شربتی چیزی هم بدین واسه حالت ت -

 نمونه دیگه! 

 نوشت گفت: های رو به روش میدکتر خندید و در حالی که چیزی روی برگه

حساسیه. دیگه دوران ویار و هوس کردن چیزهای خوشمزه هم  یآوا جان االن توی مرحله -

اگر دیدی  هاش تا یه حدی عادیه،افتی توی خرج! حالت تهوعشه که شما میبهش اضافه می

کنه، از این قرصی که برات نوشتم، یه دونه بخور. داروی گیاهیه به خیلی زیاده و اذیتت می

 زنه. بچه هم آسیب نمی

 گفت:  کیدٔ  عینکش رو درآورد و جدی و با تا

آوا جان خودت حواست باشه، توی این دوران مصرف هرجور داروی شیمیایی مثل مسکن  -

یر نظر پزشک باشه، باشه دخترم؟ آسمان جان کلی سفارشت رو کامال ممنوعه، مگر اینکه ز

 کرده، امیدوارم دوران بارداریت راحت باشه. 

 ی گفتم. خطاب به میالد گفت: « چشم»زیر لب 

شمام حواست باشه تنبلی نکنه خانومت. روزی نیم ساعت حتماً پیاده روی داشته باشه.  -

گذره حاملگی بگیره، بهتون سخت می خورد و خوراکشم جوری نباشه که دیابت دوران

 اونوقت! 

دونستم؟! خدا به داد برسه. باالخره بعد از کلی یه حاملگی اینقدر دردسر داشت و من نمی

 سفارش، از مطب اومدیم بیرون. 

 هک جوری …فهمیدمش! حتی از منم بیشتر خوشحال بودمیالد اونقدر خوشحال بود که نمی

 ! کردمی حسش کامال و بود اون وجود توی بچه انگار

باالخره من رو رسوند خونه و بعد از کلی سفارش که مواظب خودم و کوچولومون باشم، رفت 

 …شرکت

من هم از بیکاری زنگ زدم به جانان و رها تا بیان باهم ناهار بخوریم؛ ولی، اتفاقی افتاد که 

 ناهار به طور کلی فراموشم شد! 

•°•°•°•°•°•°•°• 
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لرزید، نشسته بود ورم و قرمز، چشمای سرخ و اشک آلود و دستایی که میجانان، با لب مت

 کردم. روی مبل و منم با استرس و بهت نگاهش می

ای بود که اومده بود و بدون حرف فقط نشسته بودیم و منتظر بودم تا حرف بزنه و ده دقیقه

 بفهمم چی شده و چرا کتک خورده! 

خوره و بعدش هم باید بره خونه امیر توی رستوران می رها هم زنگ زد و گفت ناهار رو با

 تونه بیاد. مامانش و نمی

 ای گفت: باالخره جانان به حرف اومد وبا لبخند نصفه و نیمه

 خوای از مهمونت پذیرایی کنی؟ کنی؟ نمیچرا این جوری نگاه می -

 وقت گیر آورده؟! شایدفضولی بود؛ ولی، با اخم گفتم: 

کردین که کارتون به کتک ؟ این جوری زده تو دهنت؟ صبح سر چی دعوا میمازیار زده -

 کاری کشیده؟! 

 دوباره بغض کرد و اشکش ریخت روی گونش. آروم گفت: 

 تقصیر خودم بود، بهش فشار آوردم.  -

 سرم رو کج کردم و گفتم: 

 سر چی بهش فشار آوردی که این جوری زده توی دهنت؟!  -

 دادم و قبل اینکه چیزی بگه ادامه دادم:  سرم رو تند تند تکون

 خودتون؟  یخونه رفتی صبح از. بزنتت جوری این نداشته حق …اصالً هرچی -

 تکون داد و گقت: « نه»سرش رو آروم به معنی 

همین امروز صبح اومدم پیشش. دیشب نتونستم بیام، آخه دعوا شد. بابام گیر داده یه ساله  -

 دت خونش. برعقدت کرده، چرا نمی

 چه غیر منطقی! اخمم بیشتر شد، با حرص گفتم: 

 ! داره؟ ربطی چه …موننخیلیا هستن بیشتر از دو سال عقد می -

لب پایینش رو آروم گاز گرفت و یهو زد زیر گریه. از جا پریدم، رفتم کنارش نشستم و بغلش 
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 کردم. با گریه گفت: 

ز چند ماه عقد بودن خوب نیست، حرف در بابام تعصبای خاصی داره آوا. میگه بیشتر ا -

و  خوادتدم. اگر قبول نکنه یعنی نمییارن واستون. اگر پول نداره من بهش پول قرض میمی

 کنه. داره معطلت می

 تر ادامه داد: ازم جدا شد و آروم

 دادداد و بی یهو و کرد قاطی اونم. گفتم مازیار به اینو نگرانیم از …خریت کردم، ترسیدم -

کرد؛ چون این جوری کرد بیشتر شک کردم منو دوست نداره. سرش داد زدم، گفتم اگر منو 

 …تونی طالقم بدیخوای مینمی

 : گفت بلندی یدستش رو گذاشت روی چشمشاش رو با گریه

 ! زدم رو حرف این چرا دونمنمی …من خیلی دوستش دارم آوا -

 ی دستام و با ناراحتی گفتم: واقعاً حرفش احمقانه بوده! دستش رو گرفتم تو

 خب اون چی کار کرد؟! کِی زدت؟  -

 همون موقع زد توی دهنم و گفت:  -

خوام و این ک*شرا، همین جا تا آخر جانان بخوای گه اضافه بخوری و بگی طالق می -

 …نکن سگ منو. عروسی بدون …کنمعمرت حبست می

 معلومه مازیار خیلی دوستش داره و خب قاطی کرده. 

 دستاش رو فشار آرومی دادم و دستمال رو دادم دستش. 

 از کنارش بلند شدم و بعد از آوردن یه لیوان آب، دوباره نشستم. بالبخند گفتم: 

تو از مشکالت بین من و میالد تا حدودی با خبری. تاجایی که من فهمیدم، مردا روی  -

ظر ن به. باشن داشته شدوست خیلی رو طرف اگر خصوص به حساسن، خیلی طالق یقضیه

 منم حرفت درست نبوده؛ ولی، اونم حق نداشت دست روت بلند کنه. 

 لبخندِ تلخی میون گریه زد و گفت: 

 ،لی؛ وکنم درستش خواستم هم بعدش حتی …شم، اشتباه کردممنم بعضی وقتا خنگ می -
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 کنم.  کارشچی دونمنمی حاال ،؛ ولیکردم اشتباه! آوا بیرون خونه از رفت …منو پس زد

 شه، برای همین لبخندی زدم و گفتم: مطمئن بودم درست می

شه، نگران نباش. شب رو بندم مازیار هم االن حالش خیلی بده. درست میشرط می -

 مونی؟ می

 سرش رو به آرومی تکون داد و گفت: 

 ذارم. تونم برم؟ گند زدم تا درستش نکنم پام رو از ساختمون بیرون نمیمگه می -

 گونش رو بوس کردم و اشکاش رو پاک کردم و باخنده گفتم: 

آفرین به خانوم باسیاست. درباره عروسی هم بهش فشار نیار دیگه. بابات اینا رو اکی کن به  -

 نظرم یکم دیگه صبر کنن. 

 سرش رو تکون داد و گقت: 

 واقعاً عجوالنه تصمیم گرفتم.  -

گ یه ساعت کشید حرفامون. باخنده به جانان اوهومی گفتم و دستی به شکمم کشیدم، قشن

 گفتم: 

 بریم یه چیزی بخوریم؟ این کوچولوی من گشنشه.  -

 زد توی صورتش و با بهت گفت: 

 . خدا رو تو ببخشید …ببخشید اصالً حواسم نبود. پاشو بریم یه چیزی بخوریم -

 آروم زدم پس کلش و گفتم: 

 یه چیزی بریزیم تو این خندق بال. کنه! پاشو بریم چه ببخشید ببخشیدم می -

 سمت آشپزخونه رفتیم. و با خنده به

 خبری نشد. با جانان نشستیم فیلم دیدیم و کمکم کرد شام بپزم. تا غروب هیچ

با زنگ خوردن گوشیم، ببخشیدی گفتم و از آشپزخونه اومدم بیرون. میالد بود، تماس رو 

 بونش پیچید توی گوشی: وصل کردم و سالم کردم که صدای محکم و مهر

 خوبه؟  حالت …سالم خانوم -
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 یای؟ می خوبی؟ کی شما …مرسی -

 های خنده داشت گفت: ای کرد و باصدایی که ته مایهتک سرفه

گم جانان اونجاست؟ اگر اونجاست یه ماشین براش بگیر بفرستش یام. مییه ساعت دیگه می -

 …بره خونشو

 و یهو گوشی قطع شد! 

 ! چشه؟ …وا …اش رو گرفتم که رد کرددوباره شمارهبا تعجب 

 باصدای جانان چشم از گوشیم گرفتم و بهش نگاه کردم: 

 کی بود آوا؟  -

 گوشیم رو تو هوا تکون دادم و گفتم: 

 میالد بود. فکر کنم پیش مازیار بود؛ چون تا اسم تو اومد یهو گوشی رو قطع کرد.  -

 سرش رو تکون داد و آروم گفت: 

 میگم، اگر مزاحمم برم باال. سر تو رو هم درد آوردم با گریه زاریام. .  -

 تم: سمتش تکون دادم و گفچینی به بینیم دادم، چشمام و ریز کردم و گوشیم رو تهدید آمیز به

ا کنم تکنم تو حموم، در رو هم روت قفل میاه اه اه! جانان یه بار دیگه تعارف کنی پرتت می -

 پیدا نکنه ها! شام درست کردیم دور هم باشیم مثال!  مازیار جنازتم

 دستاش رو باخنده برد باال و گفت: 

 کنی! می تهدید هم مازیار عین چه …شهباشه باشه. خشن نباش خوشگل خاله اذیت می -

 سمت آشپزخونه رفتیم. خندیدم و با هم به

 قیمه بادمجون درست کردیم و پلو رو هم من گذاشتم دم بکشه. 

 ماند که کلی این وسط من حالت تهوع گرفته بودم؛ ولی، خب باالخره تموم شد. ب

 نیم ساعتی از تماس میالد گذشته بود که دوباره گوشیم زنگ خورد. خودش بود: 

 الو میالد.  -

 سالم عزیزم، ببخشید اون موقه گوشی دست من نبود.  -
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 اوهومی کردم و گفتم: 

 آره حدس زدم. مازیار پیشته؟  -

گم مشکلی نداری امشب شام مهمون ما باشن؟ جانان و مازیار یکم به مشکل آره، می -

 خوام باهاشون صحبت کنیم. خوردن، می

 لبخندی زدم و گفتم: 

 رسین؟ آره خبر دارم. جانان پیش منه، شام هم حاضره تا نیم ساعت دیگه. چقدر دیگه می -

 توجه به تیکه آخر حرفم خندید و گفت: بی

 نوم کد بانوی خودمی. حالت که بد نشد؟ خا -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 رسی؟ چرا؛ ولی، جانان خیلی کمکم کرد. نگفتی کی می -

 با یکم مکث صدای راهنمای ماشینش رو شنیدم و بالفاصله گفت: 

 ده دقیقه دیگه خونه ایم. برو لباست رو اکی کن فقط.  -

 : گفتم و گرفتم گاز رو لبم. شنیدم هم رو مازیار یصدای تک سرفه

 . منتظرتونیم …چشم -

 زد، باصدای لرزونی گفت: و گوشی رو قطع کردم. جانان در حالی که دستاش رو توهم گره می

 چی شد؟ مازیار هم باهاشه؟!  -

 سمت اتاق رفتم و گفتم: به

 بله خوشگله! خوبه از قبل قصد دعوت کردنتون رو داشتم!  -

 دم. دیگه عکس العملش رو ندی

 تاپ و شلوارکم رو با تونیک آستین سه ربِ مشکی و شلوار لی مشکی عوض کردم. 

 . بود شده تنگ یکم فقط …کردم. یکمقشنگ تنگ شدن لباسم رو حس می

خداروشکر شلوارم خیلی تنگ نبود که اذیت شم. یه دست به سر و صورتم کشیدم و همین که 

 رفتم بیرون، صدای زنگ خونه هم اومد. 
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 ن با استرس بهم نزدیک شد و گفت: جانا

 کنم؟  کار چی باد من االن …االن -

 گفتم:  باتعجب …خندیدم و دستش رو گرفتم. دستش سرد بود

 …کنهمی کار چی و میگه چی مازیار ببینیم بذار! باش آروم …کنیدیوونه االن غش می -

 ! مواظبه میالد که کنهمی بیداد و داد یکم فوقش

د و کنار من ایستاد. در رو باز کردم که اول میالد با یه جعبه شیرینی اومد تو. سرش رو تکون دا

 بعد از سالم، پیشونیم رو بوسید و به جانان هم بعدش سالم کرد. 

 پشتش مازیار اومد که اخم داشت. سالم کردم و گفتم: 

 خوش اومدین، بفرمایید تو.  -

خالف انتظارم، مسقیم رفت سمت جانان. و از جلوی در رفتم کنار. سالم کوتاهی کرد و بر

 ترسیدم که نکنه بزنش دوباره حتی میالد هم اسمش رو با تشر صدا زد. 

جانان انگار چشمش ترسید بود که دستش رو سپر صورتش کرد؛ ولی، مازیار محکم جانان رو 

 …بغل کرد

 و این اتفاقی بود که حداقل من انتظارش رو نداشتم. . 

ظر یه تلنگر بود که دستش رو دور کمر مازیار حلقه کرد و زد زیر گریه. جانان هم انگار منت

 گفت: مازیار هم تند تند می

 رو وت نکن گریه …رفتم اینجوری ببخشید …غلط کردم زدمت، گه خوردم، بشکنه دستم -

 …کردم غلط خدا،

 ای بسی عاشقانه و جذاب بود. صحنه

 تیم تا اون دوتا یکم خلوت کنن. سمت آشپزخونه رفدست میالد رو گرفتم و به

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه راوی •°•°•°•°•°•°•°•

 کرد. جانان با صدای بلند، بغضی که از صبح توی گلوش بود رو خالی می

 شد. حقیقت این بود که از این همه توجه مازیار قند توی دلش آب می
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اش، برای بار هزارم در اون رم کردهمازیار آروم جانان رو از خودش جدا کرد و با دیدن لبِ و

 روز، خودش رو سرزنش کرد. 

 آروم انگشت شستش رو کشید روی زخم لبش و گفت: 

 کنه؟ جاش درد می -

 سرش رو تکون داد و با هق هق گفت: « نه»جانان به معنی 

 . زدممی …زدمی …رو حرفا اون بهت …بهت …نباید …قلبم؛ اما …نه -

 تر گفت: صبح اخمی کرد و آروممازیار از یاد آوری 

یه  عروسی، گرفتن یوقت هم به روی هم نیاریم؛ اما، دربارهبیا فراموشش کنیم، هیچ -

 کنم تا آخر تابستون عروسی بگیرم. گیرم به زودی. سعی میتصمیمایی می

 جانان باتعجب به چشمای مصمّم مازیار نگاه کرد و گفت: 

 …مجبور. بیارم …فشار بهت …امخونمی واقعاً من …مازیار من -

های جانان. مازیار از نبود میالد و آوا استفاده کرد و نرم و آروم، لبهاش رو گذاشت روی لب

 های جانانش نکنه. رفت تا درد رو مهمون لباونقدر آروم پیش می

خواست و از اینکه صبح، جانان رو اون طور رها خاطر داشتن جانان، از زندگی هیچی نمیبه

 کرده بود، خیلی عذاب وجدان داشت. 

 : کرد زمزمه لبش مماس و رسوند پایان به کوتاه یبوسه شون رو با دو بوسه

 . رمنمی پیشِت از جوری اون …وقتِ هیچوقتوقت، هیچدیگه هیچ -

 جانان هم لبخندی زد و مثل مازیار آروم گفت: 

 . وقتهیچ …وقت تنهام نذارخیلی دوستت دارم مازیار، هیچ -

 و محکم همدیگه رو در آغوش کشیدن. با صدای اعتراض آمیز میالد، باالخره از هم جدا شدن: 

الزمتون  …ترکونید. بقیش رو نگه دارید واسه نصف شبخب دیگه خیلی دارید الو می -

 شه. بیاید بشینید سر میز که خانومم زحمت کشیده شام درست کرده. می

 اک کرد و گفت: هاش رو پجانان با لبخند اشک
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 چینیم. خانومت تنها نبوده. شماها بشینید من و آوا میز رو می -

هایی بود و هست ندگی پر از فراز و نشیبز …شام رو در آرامش، با خنده و شادی خوردند

که آوا و میالد، جانان و مازیار، و همین طور رها و امیر باهم و به کمک هم ازشون عبور 

 …کننکردن و میمی

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

خواست زودتر بیاد دنبال جانان؛ ولی، رئیس مازیار از صبح اعصابش خورد بود و حتی می

 شرکت با اینکه رفیقش بود، قاطی کرد و نذاشت که بره. 

زم التوی ماشین حرفام رو به مازیار زده بودم، گویا آوا هم با جانان صحبت کرده بود و دیگه 

نبود باهاشون مجددا صحبت کنم، برای همین بعد از شام، جانان یکم به آوا توی جمع کردن 

 خودشون.  یظرفا کمک کرد و بعد هم با مازیار رفتن باال، طبقه

 وقتی رفتن، آوا رفت روی مبل ولو شد و گفت: 

 خداروشکر. از صبح همش نگرانشون بودما!  -

 فتم: رفتم کنارش نشستم و با خنده گ

نگرانی نداشت که، جانان و مازیار این قدر سخت به هم رسیدن که به این راحتیا از هم جدا  -

 یکم غلط انداز هست؛ ولی، خیلی مهربون و احساساتیه.  قیافش مازیار. ما مثل …شننمی

 سرش رو برگردوند سمتم و با عشوه پرسید: 

 حتی بیشتر از تو؟!  -

 بخند گفتم: دماغش رو اروم کشیدم و با ل

 حتی بیشتر از من؛ ولی، فکر نکنم اندازه من عاشق باشه.  -

 سرخوش خندید و بلند شد. دستی به شکمش کشید و گفت: 

 یاد. امروز خداروشکر خیلی حالم بد نشد؛ اما، خیلی خوابم می -

 به ساعت اشاره کردم و گفتم: 

  تعجب نداره، ساعت ده شبه. از نه صبح تا حاال بیداری. -
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 سرش رو کالفه تکون داد و لباسش رو از تنش درآورد و گفت: 

 دم، دوست ندارم اینجوری بخوابم. من اول میرم حموم دوش بگیرم. بوی غذا می -

ابروهام پرید باال و لبخند شیطونی زدم که سریع قصدم رو فهمید و قبل اینکه حرفی بزنم با 

 خنده گفت: 

 کن. ِ توی سرت رو بیرون فکرای شوم -

 لبخندی زدم و تکیه دادم به مبل و دست به سینه و ریلکس گفتم: 

 باشه عزیزم، خوش بگذره!  -

وقتی دید همون جور با لبخند نشستم، انگار خیالش  …چشماش رو ریز کرد و یکم نگام کرد

 راحت شد و رفت. 

یهو در حموم صدای بسته شدن در حموم که اومد، رفتم توی اتاق و بعد از در آوردن لباسام، 

 رو باز کردم که جیغ فرابنفشی کشید و سعی کرد بدنش رو بپوشونه. 

 بلند خندیدم و گفتم: 

 پوشونی؟! من که همه چیز تو رو دیدم، پس چرا خودت رو می -

 هاش برداشت و زد توی بازوم و با غرغر گفت: دستش رو از روی سینه

 …واسه چی اومدی؟ مگه نگفتم نیا -

سمت باال و چسبوندمش به دیوار حموم، با پام در از گرفتن دستاش، بردمشون بهخندیدم و بعد

حموم رو بستم. از سردی موزاییکای روی دیوار، بدنش لرز خفیفی کرد و هین آرومی کشید! 

 شدم سمت گردن خوش تراشش گفتم: لبخند کجی زدم و در حال که خم می

 اگر ناراحتی برم. . ! برم؟  -

 به گردنش، آه آرومی کشید و زمزمه وار گفت:  با برخورد لبم

 برو؟  بگم تونممی مگه …کنی لعنتیهربار دیوونم می -

نفسم رو توی گردنش خالی کردم و آروم برش گردوندم. حاال پشتش به من بود صورتش 

 چسبیده بود به دیوار. 
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 خون خودم توی از ایچهب حاال و بود شده فتح خودم توسط آوا بِکر بدن یاز اینکه ذره به ذره

 کردم! وجودش درحال رشد بود، احساس پادشاهی می

 تونید درک کنید! تا وقتی تجربش نکنید نمی

 کردم تنها مرد خوشبخت جهانم. با هربار آه کشیدنِ از سر لذتش و جیغای کوتاهش، حس می

روی تخت کمکش کردم دوش بگیره و بعداز پوشیدن حوله هامون، باهم رفتیم بیرون و 

 خوابوندمش. 

 سشوار رو زدم به برق، نشوندمش و خودمم نشستم پشتش. با خماری گفت: 

 شه. ولش کن میالد، خودش خشک می -

 : گفتم و بوسیدم رو برهنش یحولش رو زدم کنار و سرشونه

 ممکنه سرما بخوری. موهات رو خشک کنم خیال خودم راحت تره.  -

 گفت: حال تکیه داد بهم و آروم بی

 بمخوا که خوشی از شهمی تخلیه انرژیم اونقدر کنی،می رو کار این که هربار …خیلی شلم -

 اهری؟! م و خوب اینقدر جوری چه! بعدش گیرهمی

 از تعریفش حس خوبی بهم تزریق شد. 

مردا هم از اینکه زنشون، عشقشون، یا هرکس دیگه ازشون تعریف کنه حس خوبی پیدا 

 ! نیستم و نبودم موضوع این از ستثنیم هم ومن …کننمی

 سشوار رو روشن کردم و کنار گوشش با خنده گفتم: 

 ور موهات خودم من …خاطر اینه که تو خیلی خوبی پیشی خانومِ من! تو بخوابشاید به -

 . کنممی خشک

و مشغول خشک کردن موهاش شدم. حرارت سشوار زیاد نبود؛ ولی، پوست سینم یکم 

 سوخت. می

 اونقدر خسته بود که به چند دقیقه نرسیده، نفساش منظم شد و خوابش رفت.  آوا

موهاش که خشک شد، آروم حوله رو از تنش در آوردم و پتو رو کشیدم روش. خودم هم 
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 لباس زیر و شلوارکم رو پام کردم و دراز کشیدم. 

 اونقدر حالم خوب بود که بدون اینکه بفهمم، سریع خوابم رفت. 

 •°•°•°•°•°•°•°• چهار ماه بعد / از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 هاش گذشت. ها و سختیچهار ماه با تمام خوشی

 هاش ادامه که داره هیچ، بدتر هم شده! شکم آوا اومده جلو و همچنان ویارها و حالت تهوع

شون این بار وقتی رفتیم باغِ لواسون، جانان و مازیار هم اومدن و عمه خانوم به قدری از

 خوشش اومد که بهشون گفت عروسیشون رو توی باغ بگیرن و همین هم شد. 

عروسی جانان و مازیار به بهترین شکل ممکن توی باغ لواسون گرفته شد و طبقه باالی ما 

 کنن. دارن زندگی می

 امیر و رها هم فعالً خبری از بچه و اینا نیست و به قول آوا خلوت دو نفرشون رو حفظ کردن! 

 ! بازی پارتی کلی با هم اون …یر دنبال کارای آرش رو گرفت و حکمش شد حبس ابدام

وقتی مادر و پدر آرش اومدن واسه رضایت گرفتن، آوا رو اونقدر حرص دادن که کارش کشید 

 به سِرُم و بیمارستان! 

 . شد مشخص جنسیتش …آوا و من یو بچه

 خوره و میگه: وا کلی حرص میگم آیه دختر خوشگل و بابایی! هروقت این رو می

 شه دل آزار! دیگه منو دوست نداری. نو که اومد به بازار، کهنه می -

خاطر حساس بودن بدنش، رابطه به خصوص از ماه پیشش که پنج ماهش کامل شده بود و به

 کردم؛ اما، آوا زود رنج شده بود! داشتن ممنوع شد و من هم کلی مراعاتش رو می

 کرد. کردم زود بغض میگرفت، حتی وقتی باهاش شوخی میزود گریش می

 . بیشتر حتی …به هرحال هنوز هم مثل قبل دوستش دارم

هر شب براش از زندگی قشنگی که قراره برای دخترمون بسازیم میگم تا بدون فکر و خیال 

یستم، هایی که من نموقع و کننمی و کردن کمک خیلی جانان و رها مارال، و مامان …بخوابه

 یان پیشش تا تنها نباشه. می
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دیشب به جای خیال پردازی، بعد از کلی بوس بازی با آوا، خوابیدیم! اما، خب باز هم زندگی 

 …های یهویی و شوکه کننده، غافلگیرمون کردبا اتفاق

 جواب سریع و بوسیدم رو آوا پیشونی. شدم بیدار خواب از گوشیم یصبح بود که با ویبره

 : نشه خواب بد آوا تا دادم

 بله بفرمایید.  -

 باصدای گریه و هق هق مارال، سیخ سرجام نشستم: 

 . سامیار یخونه بیا …اینجا بیا …خدا رو تو …میالد -

 یاخدا! آروم از تخت اومدم پایین و رفتم از اتاق بیرون. همزمان گفتم: 

 کنی؟ می کار چی سامیار یخونه توی تو لنتی …مارال -

اب سؤالم سکوت نصیبم شد! یهو صدای جیغش و بعد صدای آشنای یه مرد توی در جو

 گوشی پیچید: 

 ! پیدایی کم …به به جناب صولتی -

 خودش بود، خود نامردش بود. 

 زیرلب غریدم: 

 خوای؟ چی می -

 خندید و گفت: 

 من؟ من اومدم حقمون رو پس بگیرم.  -

  نفس عمیقی کشیدم تا صدام بلند نشه و گفتم:

 . باش نداشته کاری خواهرم به نباش، وجودبی …خواهرم رو ول کن، طرف حسابت منم -

 صدای پوزخندش رو شنیدم. با یکم مکث گفت: 

 تازه با زن داداشم آشنا شدم، کجا ولش کنم؟!  -

اش نتونستم عربده نکشم. با دست آزادم مشت زدم توی قاب عکس روی دیوار که شیشه

 . داد زدم: خورد و دستم زخم شد
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 زنداداش؟  میگی تو بعد کرده تجاوز خواهرم به کثافطت برادر …لعنتی حروم زاده -

 بیخیال گفت: 

د گند مور در. کنیم صحبت باید اینجا، بیاید …تنها خانومت، با …دمتا شب بهت وقت می -

 وده. خاطر خواهش ب بدجور گفتمی همسرت سامیار یکاریای داداشم و گند کاریای معشوقه

 که نزمی کردم پرت رو گوشی بود، گذشته کشیدن عربده از کار بار این …عربده کشیدم؟ نه

 . شد خورد قشنگ

با پام محکم زدم به گلدون که شکست و پام هم زخم شد و خون اومد. خواستم وسایل روی 

 میز غذا خوری رو بشکنم که با صدای جیغ آوا بهت زده ایستادم. 

 وار و با بهت و گریه گفت: دستش رو گرفت به دی

 …خون …خون …پات …میالد چی شده؟ دستت -

سمتم اومد؛ ولی، اونقدر شوکه شده دستش رفت سمت کمرش و نفساش تند شد، یه قدم به

 بود که نتونست قدم بعدی رو برداره. 

 بدون توجه به وضعیتم، دوییدم سمتش و زیر بغلش رو گرفتم که دستم رو پس زد. 

 سمت مبل بردتم. ونش، دستم رو گرفت و بهبا دست لرز

فتم رها از دستم. زمان نداشتم، باید میهمین که نشستیم شروع کرد به درآوردن خورده شیشه

 که حالش بد نشه!  بگم چی آوا به دونستمنمی ،؛ اماآوا بدون و تنها …سامیار یسمت خونه

 شه! لعنت به این زندگی که یهو با یه اتفاق، زیر و رو می

 کارش که تموم شد، نفسش رو فوت کرد و خواست بلند شه که نذاشتم. 

 چند دقیقه پیشم، گفتم:  بیداد و داد از ناشی یدستش رو گرفتم و باصدای دو رگه

 منیومد هم وقتی تا اینا، مامان یرسونمت خونهباید برم جایی آوا. بلند شو حاضر شو، می -

 فهمیدی؟  …نرو جایی دنبالت،

 تر از من گفت: چهار ثانیه توی چشمام خیره شد و محکم-سه

ا رم. بجا نمیهیچ کشی،می آتیش به داری رو خونه که شده چی نگی بهم تا …رمنمی …نه -
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 ذارم بری. ببین چی کار کردی با خودت! این تن زخمیت، تو رو هم نمی

 واست بهش بگم! خجوره نمیتر از این حرفا بود و هست؛ ولی، هیچآوا کله شق

سمت حموم رفتم تا زخمام رو بشورم و حاضر بشم. پیشونیش رو بوسیدم و بلند شدم. به

 همزمان گفتم: 

گوشیم خورد شده. توی کمد لوازم لب تابم، یه گوشی سامسونگ هست، اگر سختت نیست  -

 اون رو برام بیار. 

 دستم رو گرفت کشید و نگران گفت: 

 خوای بگی چی شده؟! میالد من نگرانم. نمی -

تکون دادم و دستم رو کشیدم بیرون. رفتم توی حموم و شیر آب رو باز « نه»سرم رو به معنی 

 شستم گفتم: کردم و درحالی که پام رو می

 شه. من یکم عصبی شدم، چیز مهمی نیست قربونت بشم. نگران نباش حالت بد می -

 با حرص گفت: 

 رک من بعدم …خودت رو توی اون حال ندیدی. بعدمیکم عصبی شدی؟ فقط یکم؟ لنتی  -

 ! زدیمی حرف مارال درباره داشتی تو نیستم،

 ! لعنتی …با تموم شدن حرفش خشکم زد، پس شنیده بود

هرچند تعجب هم نداشت، اونقدر صدام بلند بوده که راحت بشنوه! نیم نگاهی بهش کردم و به 

 کارم ادامه دادم و گفتم: 

 کنم، الزم نیست تو نگران باشی. خودم درستش می -

آخ آرومی گفت که سریع از جا پریدم. سریع رفتم سمتش که دست آزادش رو به معنی مکث 

 نگه داشت. با درد گفت: 

کنه. خوبم، فقط بچه یاد، خونه رو کثیف مینیا بیرون، از پات داره خونابه )خون و آب( می -

 لگد زد! 

 هوفی کردم و با عصبانیت گفتم: 
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 کنی تو؟ گم نگران نباش، چرا این جوری میبهت می -

 نفس عمیقی کشید و آروم گفت: 

خوای بگی چی شده، باشه ای هستی واسه خودتم نگرانی، نمیتو که ماشاهلل مَرد گنده -

اده، مارال اتفاقی افت برای اگر فقط …نگو خواینمی اگر ،؛ ولیکنهمی اذیتم نگفتنت …نگو

یر علی برو. یادت نره که اون و مارال االن تا حدودی زن و شوهرن، امیرعلی تنها نرو، با ام

 تونه کمکت کنه. می

 گفت. حدودا دو ماه پیش مارال رفت و همه چیز رو برای امیرعلی گفت. راست می

 حس نیست! گفت امیرعلی خیلی وقته مارال رو دوست داره و مارال هم همچین بیآوا می

 خیلی و تازه اون موقع مارال اومد واسم حرف زد. امیرعلی قاطی کرد 

کلی گریه کرد و گفت نگرانه که امیرعلی اذیتش کنه! من هم رفتم با امیرعلی حرف زدم و 

رد البته اعتراف ک که …ذارمتهدیدش کردم اگر این قضیه رو به کسی بگه، آبرو واسش نمی

 عاشق ماراله و این چیزا براش مهم نیست. 

 ! سامیار ینی …خاطر مسبب این اتفاقهاز دست مارال نبوده، بهقاطی کردنش 

 چند وقت بعدش هم خواستگاری اومدن و نشون هم دیگه شدن. 

 سرم رو برای آوا تکون دادم و گفتم: 

ها نرو. فقط از توی اتاق، گوشی رو بیار برام تا سیم کارتم رو بزنم توش سمت شیشه خورده -

 و به امیرعلی زنگ بزنم. 

رش رو تکون داد و رفت. با دستمال زخمام رو پوشوندم. آوا هم بعد از آوردن گوشی، با س

پوشیدم، به امیرعلی زنگ زدم و باند و چسب زخمام رو بست. همزمان که داشتم لباس می

 گوشی رو گذاشتم روی اسپیکر، چند دقیقه بعد صدای کالفش اومد: 

 گی میالد؟ چی می -

 گم رو کشیدم باال و گفتم: زیپ شلوار جین مشکی رن

 . بیا موتورت با. ما یکجایی؟ هرجا هستی سریع بیا سمت خونه -
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 ای کرد و گفت: تک سرفه

 تونم بیام. مارال قراره بیاد به عنوان مهمان ببرمش سر کالس مشاوره. دانشگاهم، نمی -

 پس قرار بود بره پیش امیرعلی که دزدیدنش! پوفی کردم و آروم گفتم: 

 جای به کنی بغل رو مارال یخوای زندهیاد، دیگه هیچی نپرس. اگر میفقط بیا، مارال نمی -

 . خداحافظ بزن، تک رسیدی …بیا اش،جنازه

و گوشی رو قطع کردم. مانتو خفاشی بافتنی آوا رو از جا لباسی برداشتم و خواستم تنش کنم 

 که نذاشت و گفت: 

یاد پیشم. برو شه و میا ساعت دوازده کالسش تموم میچالغ که نشدم میالد! رها هم ت -

 اترجیح و زنده …. خودتمنگرانم …مارال رو بفرست زودتر خونه. مامان جون قلبش ضعیفه

 سالم برگرد. 

 پیشونیش رو بوسیدم و گفتم: 

 دم. پس بخواب، دست به خونه نزن لطفاً! افته، به سرهنگ هم خبر میاتفاقی نمی -

 د و گفت: گونم رو بوسی

  باشه؟ …برگرد زود ،؛ ولیبرو. دارم دلشوره یکم فقط …حالم خوبه میالد، نگران نباش -

 اور کتم رو پوشیدم و با یکم مکث، خم شدم و پیشونیش رو محکم بوسیدم و گفتم: 

 قول میدم زود برگردم.  -

 چشماش رو بست و آروم گفت: 

 منتظرتیم.  -

 سمت پارکینگ راه افتادم. رداشتم و بهبا تک زنگ امیرعلی، وسایلم رو ب

پرسید چی شده و منم فقط راه رو بهش نشون امیرعلی تمام طول راه با نگرانی مدام می

 دادم. می

 داد و رفتگ مشتش توی رو لباسم یوقتی رسیدیم، به محض پیاده شدنم، دستم رو کشید، یقه

 : زد
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 زنی؟ میلعنتی دارم بهت میگم چه خبر شده؟! چرا حرف ن -

دستم رو گذاشتم روی دهنش و نگران به اطراف نگاه کردم تا جلب توجه نکرده باشیم که 

 نگاهم به دو تا هیوندای سیاه افتاد که نزدیک ساختمون پارک شده بود. 

 امیرعلی دستم رو از روی دهنش کشید کنار و خواست دوباره داد و بیداد کنه که سریع گفتم: 

 با دشمنیشون. ایران اومده سمیر، …فقط گوش بده، داداشِ سامیارامیرعلی هیچی نگو  -

 …که گرفتن رو مارال …منه

پوفی کرد و خواست حرفی بزنه که  امیرعلی! بذارم تنهاش کردم قبول چرا! آوا …وای خدا

 ازش فاصله گرفتم و سریع به مازیار زنگ زدم که با بوق سوم جواب داد: 

 جانم داداش؟  -

 . بزن زنگ هم امیر به نباشه، تنها پیشش برو. پیشش برو …آوا …مازیار -

 با یکم مکث گفت: 

 …گیم برن پیشش. من شرکت رو چه جوریخب به جانان و رها خانوم می -

 وسط حرفش پریدم و با حرص گفتم: 

مازیار آوا در خطره. سمیر برگشته، حتی شرکت هم امنیت نداره. تو رو به ارواحِ خاکِ بابات  -

 تونم برگردم االن. برو خونه، من نمیبیا 

 صدای سایش صندلی با زمین اومد و گفت: 

 میالد کجایی؟ احمق پا نشی تنها بری پیشش! بیا بریم پیش پلیس.  -

 پوزخندی زدم و گفتم: 

صبح کله سحر زن حاملم رو ول کردم اومدم دنبال کسی که داداشش زندگی خواهرم رو  -

 کنم برو پیش آوا. خداحافظ. زنم، فقط خواهش میگ میخراب کرد. من به سرهنگ زن

گوشیم رو روشن کردم تا راحت ردیابیم کنن و گوشیم روگذاشتم توی  GPSوقطع کردم. 

 جیب شلوارم. 

رگرد س یکرد. گوشیش رو ازش گرفتم و شمارهامیرعلی سر در گم ایستاده بود و منو نگاه می
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 هاش رو گرفتم و گفتم: شونه رو براش زدم. بعداز برگردوندن گوشی،

آمریکا  خالفکارای از االن سمیر بیاد، سرم بالیی ممکنه …امیرعلی منو ببین. ممکنه -

کردم داداشش رو ول کرده؛ محسوب میشه و گرفتنش یه کمک بزرگ به کشوره. من فکر می

ه تفاقایی کولی انگار نکرده، تو اینجا بمون زنگ بزن به سرهنگ و هرچی فهمیدی از مکان و ا

 افتاده براشون بگو. باشه؟ 

 سرش رو تکو داد و آروم گفت: 

 مارال باالست؟  -

 تر گفتم: سرم رو تکون دادم و آروم

 گردونم، فقط مواظب باش. کنم. برش میمن درستش می -

 : داد جواب سمیر که گرفتم رو مارال یسمت خونه دوییدم. اصالً کدوم طبقه باید برم! شمارهبه

 بینم با دوستت اومدی، نکنه ترسیدی؟! می -

 . ایستادم آسانسور جلوی …طبقه کدوم بیام بگو! شو خفه …خفه شو سمیر -

 پوزخندی زد و گفت: 

تونی زن و بچت رو ببینی. راستی خانومت با پیرهن اگر پلیس بیاد اینجا، اونوقت دیگه نمی -

 گل گلی خیلی بانمک میشه! 

 خاطر آوا و بچم. خاطر خودم، بلکه بهفت. ترسیدم. نه بهدروغه اگر بگم نفسم نر

 کرد! اون خونه رو تحت نظر داشت و همین ترسناک ترش می

 باعصبانیت داد زدم: 

 سمیر م*ا*گ*ی*م مادرتو و خار بشه، کم من یط یه مو از سر زن و بچهفق …یه مو -

 . طبقه کدوم بیام بگو فقط …توانا

 . چپ سمت واحد پونزده، یطبقه -

اش کردم و سریع سوار آسانسور شدم. به نثار زنده و مرده« کثافت»و قطع کرد. زیرلب چند بار 

 امیر علی زنگ زدم و خیلی کوتاه گفتم: 



 انآرامش بعد از طوف 

492 Deli28 
 

 منو تحت نظر دارن. اینم به پلیس بگو.  یخونه -

 شم.  مو قطع کردم، گوشی رو دوباره به جیب شلوارم برگردوندم و نفس عمیقی کشیدم تا آرو

 سمت واحد سامیار راه افتادم. از آسانسور پیاده شدم و به

 دستم رو مشت کردم و دو تا محکم زدم به در که بالفاصله باز شد. 

زور بردنم سمت سمیر. هلم دادن؛ ولی پام رفتم تو که از پشت دستم رو کشیدن و دو نفری به

 رو سفت نگه داشتم تا نیفتم. 

 ار جزئی از صورتش بود، گفت: سمیر با پوزخندی که انگ

 . عزیز صولتی آقای …به به -

م خورد ای که به سربا صدای جیغ مارال برگشتم سمتش و خواستم برم پیشش؛ ولی، با ضربه

 منگ شدم و دو زانو خوردم زمین. 

 ! شدممی بیهوش نباید لعنتی …صدای جیغای مارال و صدا زناش توی مغزم پیچید

 دم و از هوش رفتم. زیرلب آوا رو صدا ز

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•

 ! نبود خودم دست …زددلم شور می

 ها رو جمع کنم. لباسم رو مرتب کردم و رفتم تا شیشه

 . شه ربهت حالم بلکه خونه توی بیاد نور یکم تا کردم باز رو پنجره و کشیدم رو اتاقم یپرده

 ها شکسته بود رفتم. سمت جایی که شیشهبعد به

 ها رو جمع کردم و بعد شروع کردم به جارو کشیدن. دو ساعتی مشغول بودم، اول شیشه

کردم که با خوردنِ پی در پیِ زنگ درخونه، هول زده بلند شدم داشتم جارو برقی رو خالی می

 تر حرکت کردم. که کمرم تیر کشید. نفس عمیقی کشیدم و یکم آروم

 دم، مازیار بود. از چشمی نگاه کر

با تعجب اول نگاهی به لباسم کردم، یه پیرهن گشاد گل گلی تا پایین زانوم، فقط آستین لباسم 

 کوتاه بود بهتر دیدم عوضش کنم. برای همین خواستم بگم صبر کنه که یهو داد زد: 
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 ! دی؟نمی جواب چرا لعنتی کن باز …آوا باز کن، تو رو خدا باز کن وضعیت خطریه -

 . گرفت محکم رو هامشونه و تو اومد که کردم باز سریع …سیدمتر

 و گفت لب زیر شکری رو خدا …سر تا پام رو از نظر گذروند و نفسش رو راحت فوت کرد

 اتاق خواب من و میالد رفت.  سمتبه حرف بدون

 توی ذهنم فکر کردم: 

 کنه؟ وا! چرا این جوری می -

 از اتاق داد زد: 

  …جانان یخوایم بریم خونهالزم داری تا شب، بردار میآوا بیا هرچی  -

 گفت به میالد مربوطه. با استرس تندتند گفتم: ینی چی؟! ته دلم یه حس بدی می

 …ترسونیمکنی؟ داری می. اول بگو چی شده؟ چرا این جوری میکن صبر مازیار …مازی -

 خوبه؟  کجاست؟ حالش میالد

 که انگار پشیمون شد و دوباره مشغول شد.  برگشت سمتم و خواست حرفی بزنه

 یه مانتو و یه شال از کمدم در آورد و داد دستم و گفت: 

 . تنگه وقت …رم بیرون، زود بپوش آوامن می -

 نگاهی به پنجره انداخت و سریع پنجره رو بست و پرده رو کشید. 

 بود.  شدید؟ اون هم با استرسی که از صبح توی جون منشما بودید هول نمی

 کرد. مطمئن بودم یه اتفاقی افتاده و حرف نزدن مازیار بدترش می

 …عرق روی پیشونیم رو با پشت دستم پاک کردم و با هق هق نگاهش کردم

لب پایینیش رو گاز گرفت و اومد سمتم. روی همون لباس کمکم کرد مانتوم رو بپوشم. بازم 

 هیچی نگفت. 

پریدیم، مازیار بلند شد رفت سمت در و چند لحظه بعد با زنگ خونه اومد که هردومون از جا 

 جانان اومدن تو. 

جانان هم فقط سالم کرد، به کمکش شلوار جین حاملگیم رو تنم کردم و بعد از برداشتن 
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 زد، رفتیم بیرون. گوشی و داروهام، به کمک جانانی که اون هم یه کلمه حرف نمی

 نان جلوی در یه چادر مشکی گرفت سمتم و گفت: با آسانسور، در سکوت رفتیم پایین. جا

 . لطفاً بپوش اینو ماشین توی بریم تا …اینو بپوش آوا -

خوان منو نجات بدن؛ ولی، از فهمیدم، منو زیر نظر داشتن؛ ولی، خب کیا؟! جانان و مازیار می

ترسی دست کیا؟! خواستم بپرسم؛ اما، جانان چادر رو انداخت روی سرم و با لبخند پر اس

 گفت: 

 نداریم، وقت االن فقط. گممی برات رو دونممی هرچی من بعد ما، یبزار بریم خونه -

 . ببرن هم رو تو که اینجا بریزن ممکنه لحظههر

 اصالً معلوم نیست چی میشه. فقط بیا بریم، من به رها و امیر هم میگم که نیان خونه. 

 سمت ماشین رفتیم. به سرم رو بهت زده تکون دادم و با سری افتاده،

 . بودیم جانان ینیم ساعت بعد خونه

مازیار بعد از رسوندن ما، بدون یه کلمه حرف، گازش رو گرفت و رفت. بعد از یه سالم کوتاه 

جب جانان، دستم رو گرفت و منو برد توی اتاقش و بعد از اینکه منو خوابوند متع یبه خانواده

 روی تختش گفت: 

 چیزی الزم نداری؟ حالت خوبه؟  -

 بدون توجه به سؤالش، ماتم زده گفتم: 

 میالد کجاست؟  -

 سرش رو تکون داد و آروم گفت: 

 گم؛ ولی، قول میدی حالت بد نشه؟ برات می -

 ذاره واسم؟! کالفه چشمام رو بستم و با گریه گفتم: لعنتی توی این شرایط شرط می

 کجاست؟ چرا کجاست؟ مارال اون …باهاشهمازیار کجا رفت؟ میالد کجاست؟ امیرعلی  -

 ! بزنین حرف تا زنممی له له کنی؟ دارممی اذیتم

 جانان دستم رو گرفت و تندتند گفت: 
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ی چ دونمنمی خیلی منم راستش. میگم برات االن …گریه نکن خدا رو تو …بمیرم برات -

 مازیار ،؛ ولیشده خاموش میالد گوشی ردیاب اینکه مثل …شده، مازیار رفت پیش پلیس

 تونن رد گوشی امیرعلی و مارال رو رو بزنن. گفت می

 تر زدم زیر گریه و بلند شدم. بلند

 با گریه گفتم: 

ال اونجاست، تو رو خدا برو بهشون بگو زودتر پیداشون احتما …سامیار یباید برن خونه -

 کنن. 

  داشتحتماً که رفتمی ور گوشی به دستش یه با و دادمی ماساژ منو یکالفه با یه دست شونه

 : زدمی زنگ مازیار به

تونید سامیار می یپرونده از رو آدرسش …سامیار یببین آوا میگه میالد احتماال رفتن خونه -

 نذار. خدافظ.  خبربی رو ما فقط باشه، داده؟ باشه جواب جدی …پیدا کنید خب

 بعد اومد بغلم کرد و زیر گوشم گفت: 

 درست مطمئنم من. نباش نگران کردن، پیداشون …رت بگردم، امیرعلی جواب دادهالهی دو -

 . میشه

 یکم خیالم راحت شد؛ اما، با هق هق گفتم: 

 . زنهمی …میز شور …دلم -

 دوباره کمکم کرد بخوابم، پتو رو کشید روم و گفت: 

. فل معصومم باشکنه. حق داری نگران باشی؛ ولی، به فکر این طاسترس حالت رو بدتر می -

دونی پس آروم دوزه، خودت هم اینو میاگر اتفاقی برات بیفته میالد زمین و زمانو به هم می

 باش. 

 سرم رو تکون دادم، چشمام رو بستم و زیر لب شروع کردم دعا خوندن. 

 نگران من مثل هم اون …کردمهای دختر کوچولوم رو توی وجودم حس میتکون خوردن

 ! بود شده پدرش
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 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه راوی •°•°•°•°•°•°•°•

زد تا بلکه میالد بشنوه و به هوش بیاد. موهای بلندش اسیر دستای یکی از مارال جیغ می

 سمتش خم شد و گفت: های سمیر شده بود، سمیر با پوزخند بهمحافظ

ونش زب زیر رفته تراشت خوش و بکر بدنِ یشنیدم عاشق داداشم شده بودی، آره؟ شاید مزه -

 بینه. نمی بار دو رو دختر یه رنگ سامیار تخت …دونی کهکه خیلی پیگیرت بود! می

 مارال با هق هق گفت: 

 برگشتی؟  چرا …چرا …کردی ول …ول رو داداشت …تو …شو …خفه -

ترسوند. ته دلش استرس داشت نکنه پوزخندهای ترسناک سمیر، مارال سرتق و لجباز رو می

 یهای وحشی پاره بکنن و مثل سامیار، ازش سواستفادهرو مثل حیوون هاشلباس

 ج*ن*س*ی کنن. 

 : گفت و گرفت دستش توی رو مارال یسمیر اومد جلو و؛ چونه

خواستم بیام؛ ولی، خب سامیار برادرمه. خیلی گند باال آورد، برای همین اومدم با خودم نمی -

 داره.  تری همهایی کرد. راستش اونجا دخترای خوشگلببرمش، از مغز پوکش میشه یه استفاده

کرد تا ازش فاصله بگیره؛ ولی، از تر کرد. مارال با گریه تقال میسرش رو به لبهای مارال نزدک

 شد و از طرف دیگه؛ چونش فشرده. سمیر با خودش فکر کرد: یه طرف موهاش کشیده می

ندازه؛ ولی زود رام میشه. جفتک زیاد میاین دختر جون میده برای رقاصی توی کاباره!  -

 خواد جای جای بدنش رو گاز بگیرم! خیلی هم خوشگله، اونقدر که دلم می

 مماس با لبهای مارال لب زد: 

 یخوب پول …تو رو هم با خودمون ببرم و آموزشت بدم شاید …تر و تازه ایتو هم خیلی -

 ! یادمی در ازت

ر که تتری کشید و خودش رو کشید عقبا ترس جیغ بلندبا تموم شدن حرف سمیر، مارال ب

زده،  وحشت مارالِ چشم تو چشم سمیر …های سمیر شکار شدلب پایینش توسط دندون

 ها دندوناش رو روی لبهاش فشار داد که خون ازش سرازیر شد. اونقدر مثل دیوونه
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 حال و روی زمین ولو شد! مارال اونقدر جیغ زد و گریه کرد، که با جدا شدن سمیر، از درد بی

 میالد باالخره از صداهای اطرافش، کم کم به هوش اومد. 

با دیدن مارالِ نیمه جون نیم خیز شد؛ ولی، از درد نتونست بلند شه. سمیر خون روی لبهاش 

 رو پاک کرد و با اشاره به مارال گفت: 

 تا مونده …ردهخو جر لبش یکم فقط …چه عجب به هوش اومدی، نگران خواهرت نباش -

رسیم به بحث اصلی بدون حاشیه میگم، باید سامیار و اون جاهای دیگش جر بخوره! خب می

 دوستش رو آزاد کنید. 

 ای که به سرش خورده بود منگ بود، با پوزخند گفت: میالد که هنوز از ضربه

 فکر کردی کشکه؟ به همین راحتی از زندان درش بیاریم؟!  -

 ده تکون داد و با لبخند ترسناکی گفت: سمیر سرش رو با خن

 زن هم بعد و خواهرت یا شن،می آزاد سامیار و آرش فردا تا یا …اونش انتخاب خودته -

 . میشن دست به دست هابچه و من بین حاملت

 دستی به ته ریشش کشید و خم شد سمت میالدی که از عصبانیت قرمز شده بود. 

 تر گفت: آروم

توی شرایطیه که رابطه داشتن واسش خیلی خطرناک باشه! هوم؟ تک نفره کنم زنت فکر می -

 …باشه گروپ اگر …که خطرناکه

میالد نتونست جلوی خودش رو بگیره و یهو از جا پرید و مشت محکمی نثار دهن کثیف 

سمیر کرد؛ اما، یهو به عقب کشیده شد و محکم خورد زمین که صدای شکستن گوشیش رو 

سریع از جیبش کشید بیرون؛ ولی، قبل اینکه فرصت کنه چکش کنه، توی جیبش شنید، 

 اومد! سمت صورت و بدنش فرود میهای محکم پا بود که بهضربه

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

خون توی دهنم رو تف کردم جلوی پای سمیر و با لبخند کجی که واسه مسخره کردنش بود، 

 گفتم: 
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 هب تونیمی ایران، اومدی قاتلش رفیق و متجاوز داداش اون واسه که حاال کنیمی فکر …تو -

 ! برگردی؟ هم راحتی همین

 دهن باز کرد تا زر بزنه؛ ولی، من حرفم رو ادامه دادم: 

ای رفیق من، نامزد مارال هنوز پایینه. حتماً تا االن زنگ زده به پلیس! تو اونقدر کودن و ساده -

 افتی، فکر نکردی. ینکه ممکنه گیر پلیس بیکه حتی به ا

 پوزخندی زد و گفت: 

 دونی وقتی بیهوش نبودی چند نفر رو نفرستادم سراغش؟! از کجا می -

ه ؛ ولی، بینیم پر خون بود و به سرفبکشم عمیق نفس خواستم. گفتمی راست شاید …شاید

 افتادم! 

 یکم که آروم شدم، من هم پوزخند زدم و گفتم: 

 شنوم! بینمش نه صداش رو میس کجاست؟ نه میپ -

 هام یخ بست: با حرفش، برای چند لحظه خون توی رگ

 رفیقت رو زنده زنده چال کردم، االن کنجکاویت ارضا شد؟!  -

بلند شدم و خواستم برم سمتش که نگهباناش جلوم رو گرفتن؛ ولی، اینکارشون باعث نشد داد 

 نزنم: 

کار  این انجام* م* خ،*ت. میگی شر*ک داری سگ مثل …میگی کثافت حرومزاده! دروغ -

 …رو نداری، تایمی که من بیهوش بودم اونقدری نبود که بشه برید دنبالش، خر خودتی

 . کثافت آشغال

 پوزخندش روی اعصابم بود، دستش رو کرد توی جیبش، یه ابروش رو انداخت باال و گفت: 

 باش، آخه خوشگلیاش یکی یکی داره از بین میره! فعالً نگران خودت و خواهر کوچولوت  -

 با این حرفش سرم به شدت برگشت سمت مارال. لعنتی فراموشش کرده بودم! 

سختی دستم رو از دست نگهباناش در آوردم و خواستم برم سمت مارال که دوباره جلوم رو به

 گرفتن. 
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 نار،ک زدم رو موهاش کردم، لشبغ و سمتش رفتم سریع. کنار رفتن جلوم از سمیر یبا اشاره

 . شدم مواجه خونِش از پر صورت با که

لبش و زیر لبش زخم شده بود، زیر لبش جای دندون بود. نفسم رو فوت کر دم و زیر لب جد 

 و آباد سمیر رو مورد عنایت قرار دادم. 

 بل آروم خیلی خیلی ناله، با. گوشش سمت بردم رو سرم و ترباال کشیدمش مارال، یبا ناله

 : زد

 . میسوزه …میس …لبم …خدا رو تو …میالد -

 پیشونیش رو بوسیدم و آروم گفتم: 

 . رهیامی کمک امیرعلی مطمئنم. کن تحمل دیگه یکم فقط …کنن. یکمیان کمکمون میمی -

سمیر جلومون زانو زد و دستش رو گذاشت روی رون مارال. محکم با دستم پسش زدم و 

 گفتم: 

 ناموس عوضی! نزن بیبهش دست  -

 لبخندی زد و گفت: 

 کار مفیدی انجام نمیدی، پس حداقل ازتون یه استفاده بکنیم دیگه! چرا؟ خب تو که هیچ -

 چسبونم. ب خودم به بیشتر رو مارال شد باعث که …کامل نشست کنارمون

 کرد گفت: سمیر همون طور که دستمال گردنش رو باز می

تونم برای سامیار و آرش وکیل بگیرم و خودم برگردم؛ ولی، قبلش یکنم، ماالن که فکر می -

زنت رو که مثل موش قایم کردی، همراه با خواهرت که دیگه از قیافه هم افتاده رو کادو پیچ 

 برم. کنم و با خودم میمی

 لکهب …بار یک نه …شکنهیه مرد وقتی کاری ازش برنیاد، آروم از ناتوانیش، توی خودش می

 ! ثانیههر توی ارب صد

 حرفای به و کشیدممی عصبی و عمیق نفسای فقط اینکه از …حالم به هم خورد از خودم

 . دادممی گوش هامناموس یدرباره سمیر آور تهوع
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مارال رو خوابوندم روی زمین تا بلند شم و یه کتک کاری دیگه راه بندازم؛ اما، قبل از اینکه 

 ها بلند شد. و پلیس پلیس گفتنبلند شم، صدای شکستن در خونه 

 و بعدش همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. 

 اش درگیر شدن. ها ریختن توی خونه و با سمیر و دار و دستهپلیس

ها بالیی سر مارال بیاد، محکم بغلش کرده بودم و اون هم دستای از ترس اینکه بین درگیری

 توی سینم پنهون کرده بود. جونش رو انداخته بود دور گردنم و سرش رو بی

یهو یه تفنگ از پشت گذاشته شد روی سرم. باصدای سمیر دقیقا کنار گوشم، عرق سرد از 

 سمت ستون فقراتم راه افتاد: گردنم به

 کنم! یای. بخوای گه اضافه بخوری یه گلوله حروم اون مغزت میشی و همراهم میبلند می -

ی چ دونستمنمی اصالً و بودم وضعیت همون توی قیقاد منم …کننبعضی وقتا آدما هنگ می

 کار کنم! آروم مارال رو از خودم جدا کردم که اسمم رو صدا زد. 

 خواستم مارال و آوا سالم بمونن. بلند خطاب به مارال گفتم: ترسیدم، فقط میاز مردن نمی

 . نباش نگران نخور، تکون جات از …شههیچی نمی -

د تا جلب توجه کنه و همین هم شد. سرهنگ از بین جمعیت سربازها سمیر یه تیر هوایی ز

 اومد جلو و گفت: 

 کنی. تر میسمیرِ توانا، تفنگت رو بذار زمین. این جوری داری جرمت رو سنگین -

 سمیر پوزخند زد و گفت: 

 ! همین …من فقط اومدم برادرم و دوستش رو باخودم ببرم -

 گه فقط اومدم اینا رو با خودم ببرم، انگار هرکی هرکیه! این آدم احمق نبود؟ یه جوری می

سمیر تفنگش رو گذاشت روی شقیقم، از سردیش برای چند ثانیه چشمام رو بستم و دوباره 

 باز کردم. 

کردم. صداش رو از تمام نگهبانای سمیر دستگیر شده بودن و این مقاومت سمیر رو درک نمی

 اش شنیدم: بین دندونای چفت شده
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 . یادنمی بیرون خونه اون از سالم این زنِ وگرنه …من باید از اینجا زنده برم بیرون -

 داغ کردم و خواستم حرفی بزنم؛ ولی، حرف سرهنگ خیالم رو راحت کرد: 

اگر منظورت اون مرد جوونیه که همسر ایشون رو زیر نظر داشت، باید بهت بگم که اون هم  -

شه دورت زد، تو حتی به لی ساده بودی، خیلی راحت میدستگیر شده! سمیر تو همیشه خی

تغییری نکردی. همون مرد جوونی هستی که هشت ردیاب هم توجه نکردی، هنوز هم هیچ

شد وسط خراب کاریش، گیرش سال پیش زیر دست خودم بود. همونی که خیلی ساده می

 انداخت! 

  !شناسهمی وقته یخیل رو سمیر سرهنگ ینی پس …نفسم از حرفای سرهنگ حبس شد

 صدای شلیک اولین گلوله از فکر کشیدتم بیرون و خون از دست چپم سرازیر شد. 

 : زد داد سرهنگ. سوخت وجودم عمق تا …سوختم

 شلیک کنم.  بهت شممی مجبور بزنی تیر اگر لعنتی …نزن سمیر -

 سمیر که تا اون لحظه فقط گوش داده بود با پوزخند عصبی گفت: 

شم؟ اگر من رو بکشین باید کلی های آمریکا محسوب میه من االن از کله گندهیادت رفت -

ها رو آزاد کن بچه االن همین …دایی کن باز رو راه …هه …تونیجواب پس بدین. پس نمی

 کشمشون. وگرنه می

 دایی؟ ! شدمی فاش بدتری رازهای گذشت،می چیهر …سمت مارال گرفتو تفنگ رو به

 …سمت مارال نشونه رفته بود جلب شدی که بهنگاهم به تفنگ

با دهنم نفسم رو از درد دستم فوت کردم، پام رو آوردم باال و محکم از پشت زدم وسط پای 

 سمیر که با داد بلندی خم شد. 

سمتمون گرفت و همون لحظه دومین تیر زده شد و رفتم سمت مارال که تفنگش رو دوباره به

 وت شد. برای چند ثانیه همه جا سک

مرد جوون، مغرور و خالفکاری که اون همه دبدبه و کبکه داشت، حاال افتاده بود روی زمین و 

 ! چیز همه …شد تموم چیز همه …رفتاش خون میاز سینه
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 سرهنگ کنار سمیر زانو زد و داد زد: 

 …تر آمبوالنس خبر کنید، سریعزود -

 فت: دست سمیر رو توی دستش گرفت، سمیر با نفس نفس گ

 …باش مواظبش …مواظب. بمونه اینجا …اینجا …داداشم …خواستمنمی …نمی …من -

 …دایی …شد چی …چی نگو …بهش

 و با نگاه خیره به سرهنگ، تموم کرد. 

 ! شاید …آخرین خواستش هم برای برادرِ متجاوزش بود. شاید دلم براش سوخت

ندش کردم. با تیر کشیدن دستم، نفسم رو فوت کردم و دست انداختم زیر زانوی مارال و بل

 خوردم زمین که یکی از سربازها کمکم کرد و زیربغلم رو گرفت. شل شدم و داشتم می

 مارال رو روی مبل نشوندم و خودمم پایین مبل نشستم. 

لشون تونستم به راحتی حسرم سنگین بود، توی یه روز اتفاقایی افتاده بود که توی مغزم نمی

 کنم! 

 : کردم بلند رو سرم سرهنگ یهباصدای گرفت

 پسرم حالت خوبه؟  -

 توجه به سؤالش گفتم: بی

 ! سمیر؟ آره؟ و سامیار خونیِ داییِ …شما -

 سرش رو انداخت پایین و گفت: 

د شو باید برید توی آمبوالنس. با آسانسور برید، توی راه پله بلن فعالً. مفصله قضیش …آره -

 جمعیت زیادی ایستاده. 

 تکون دادم و یلند شدم.  سرم رو

یه پلیس خانوم یه چادر گرفت سمت مارال که از دستش گرفتم و انداختم روی سر مارال، 

 بعدش خانومه خواست مارال رو ببره که نذاشتم. 

 های مارال حلقه کردم و گفتم: دستم رو دور شونه
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 . عزیزم بریم …بریم خونه خواهری -

 ، یهو ضعف کردم و پاهام سست شد. هیچی نگفت، سوار آسانسور که شدیم

تونست خیلی راحت حرف بزنه. دستش رو خاطر لبش نمیمارال جیغ زد و نشست کنارم، به

 حال گفتم: گرفتم و بی

 . باش آروم …آروم …خوبم -

سمت در آسانسور که باز شد، با دیدن وضعیتم دو تا پلیس اومدن کمکم و از بین جمعیت، به

 دن. آمبوالنس هدایتم کر

 کرد. تیر هنوز توی دستم بود و همین درد و سوزش دستم رو بیشتر می

دکتری که توی آمبوالنس بود، با دیدن وضعیتم سریع کمربندم رو باز کرد و محکم بست دور 

 دستم. با نگرانی گفت: 

 . ارستانبیم ببریدش زودتر …چرا زودتر دستش رو نبستین؟ خون زیادی از دست دادی پسر -

 خت خوابوندنم. روی ت

کرد، دستش رو گرفتم و خواستم حرفی بزنم که با دیدن امیرعلی، مارال با گریه نگاهم می

 خیالم راحت شد. 

 امیرعلی مارال رو محکم بغل کرد، مارال هم با گریه دستاش رو دور شکمش حلقه کرد. 

 بردنم توی آمبوالنس که امیرعلی از مارال جدا شد و گفت: داشتن می

 . نباش نگران …یایمهم پشت سرت میما -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

یام، اول به آوا بگید حالم خوبه. مارال رو هم اول یه شالی چیزی نه، تا شب نشده خودم می -

 …زخم …بیمارستان. لبش …بیارش …حتما بعد کن …سرش

فه ا از حال رفتنم نصدونم اثر مسکنی بود که بهم تزریق کردن یا چیز دیگه؛ ولی، حرفم بنمی

 موند. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا •°•°•°•°•°•°•°•
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 . میالد بابای و مامان یدو ساعتی بود که آورده بودنم خونه

 …کردخاطر من خودش رو کنترل میمادر جون از من حالش بدتر بود؛ ولی، به

د، زیار که دستم رو گرفته بواما من دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و با گریه، خطاب به ما

 جیغ زدم: 

 …ولم کن، بذار برم دنبالش. تو رو خدا بگید کجاست؟ تو رو خدا -

هام رو محکم گرفت، تکونم مازیار، جانان و رها حریفم نشدن که یهو، امیر اومد جلو و شونه

 داد و داد زد: 

ستان بود، حالشم بهت گفتم سالمه. همین نیم ساعت پیش باهاش حرف زدم، توی بیمار -

ت فکر ما و خود به. دنبالت یادمی دیگه ساعت نیم تا گفت هم بعدش! دفعه صد این …خوبه

 نیستی به فکر این بچه باش لنتی. 

 ذاشت. گفت. اینقدر جدی بود که جای بحث نمیشد؛ اما چشمای امیر دروغ نمیباورم نمی

فتم. از استرس، از گریه و از فشاری سرم رو تکون دادم و با نفس نفس دستم رو به شونش گر

خواست از درد زار که از صبح روم بود، درد داشتم. دخترکم اونقدر لگد زده بود که دلم می

 هام واسه نگرانی بود. بزنم؛ ولی، گریه

نگران شوهری که از صبح زود با اون وضعیت رفته بود و االن که شب بود هنوز ندیده 

؛ الدنمی پیش جون پدر و مارال امیرعلی، که گفتمی امیر …انبودمش. حتی نبردنم بیمارست

 شد! ولی، من دلم راضی نمی

 به کمک امیر دراز کشیدم و سرم رو گذاشتم روی پای مامان جون. 

 موهای پریشونم رو نوازش کرد و گفت: 

 اکنی بالهی دورت بگردم، ببین چقدر چشمات قرمز شده و رنگت پریده! چرا این جوری می -

 خودت؟ 

 فین فینی کردم و با بغض لب زدم: 

 . خونه از رفت امروز حالی چه با میالد دونیدنمی شما …نگرانم -
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 اشکش رو پاک کرد و با دست لرزونش دستم رو گرفت و با لبخند گفت: 

هم مارالِ من، هم میالد سالمن خداروشکر. دیگه نگران نباش که اگر میالد بیاد و با این حال  -

 . . ! که شناسیشمی …زنهت خونه رو آتیش میببینت

 حالی زدم و سعی کردم این نیم ساعت رو هم بگذرونم. لبخند بی

 . اومد خونه زنگ صدای باالخره ،؛ ولی…نیم ساعت شد یک ساعت

مادر جون و امیر نذاشتن از جام بلند شم؛ اما، همین که قامت میالد رو توی چارچوب در 

 ام صورتش زخم بود و خون مرده شد بود. دیدم، نفسم حبس شد تم

یه دستم رو گرفتم جلوی دهنم و با دست دیگم به دست امیر چنگ زدم. میالد لنگون اومد تو 

 ای اومد سمتم. امیر دستم رو کشید و باخنده گفت: و با لبخند نصفه نیمه

 …دیدی سالمه؟ اینقدر دیوونه بازی در آوردی الکی -

 با بهت دستام رو دور صورت میالد قاب کردم و آروم گفتم:  سالم؟! ابن سالم بود؟

 …میالد …میل …چی کار کردن با صورتت -

 ذاشت زر بزنم! بغض لعنتی نمی

اش رو آورد باال و سرم رو گرفت توی دستش و بعد پیشونیم رو اون هم دستِ باند پیچی شده

 بوسید و بدون حرف بغلم کرد. 

 ام بس بود. با صدای امیر علی از هم فاصله گرفتیم. همین که االن پیشم بود، بر

م های بدی بود! اومد سمتمیالد که رفت کنار، چشمم به مارال افتاد که گوشت پایین لبش زخم

 : زد لب آروم خیلی …و آروم

 ببخشید اینقدر نگرانت کردیم.  -

 سمت لبش بردم و گفتم: دستم رو به

 ! آوردن سرت بالیی چه ببین …خدا لعنتشون کنه -

 هام رو گرفت و گفت: میالد شونه

 یواش خونه بریم نظرم به …بهتره دیگه خودت رو اذیت نکنی، خداروشکر همه چیز خوبه -
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 ! یواش

 پدرجون اخم کرد و گفت: 

تو نظر نده، با این وضعیت دستت الزم نکرده بری خونه. آوا جان هم وضعیتش جوری  -

 ظبت کنه! نیست که بخواد از توی چالغ موا

 میالد با اعتراض و لحن خنده داری گفت: 

 . شد تموم و آوردن در هم رو اون تازه که! دیگه خورده تیر یه …بابا! چالغ چیه -

م خورده بود! این بار دیگه نتونست تیر میالد …ای بهم وارد شدبا شنیدن ابن حرف شوک دیگه

 ون هم داد بلندی کشید! تحمل کنم و با جیغ محکم زدم توی بازوی میالد که ا

 کردیم. مادرجون زد توی صورتش و گفت: با چشمای گشاد شده به هم نگاه می

 مادر؟  شد چی …میالد -

ای که زوری بودنش کامال مشخص بود، خطاب به من که میالد نفس عمیقی کشید و با خنده

 از دادش ترسیده بودم، گفت: 

 خوبی؟  تو. زخمم یرو زدی رو دستت فقط! نترس …هیچی نشده -

 تکون دادم. « آره»سرم رو آروم به معنی 

 مازیار با خنده گفت: 

 کنم بهتره جمع کنیم بریم تا آوا و میالد همدیگه رو نکشتن! من فکر می -

با اعتراض اسمش رو صدا زدم که باز هم خندید. جانان و رها همراه با شوهر هاشون بعد از 

 چند دقیقه رفتن. 

 رفتنش بغلم کرد و زیر گوشم گفت:  امیر قبل از

 وقت اونقدر عصبی و ناراحت نبینمت. امیدوارم دیگه هیچ -

 لبخندی زدم و منم مثل خودش آروم زمزمه کردم: 

 امیدوارم!  -

 میل رفت. امیرعلی هم بعداز خداحافظی با مارال و بقیه، کامال بی
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 که بره بخوابه.  مادر جون مارال رو برد توی آشپزخونه تا بهش مسکن بده

صورتش خیلی زخمی بود و لبش به شکل فجیعی سوراخ شده بود و صد در صد به این زودیا 

 شد! خوب نمی

 مارال بعداز بغل کردن من و میالد، رفت سمت اتاقش. 

 میالد دستش به موهاش کشید و آروم گفت: 

 ! برگردن هاشکابوس دوباره کنممی حس. داره حساسی یماراا روحیه -

 : گفت و دوخت چشمام به رو نگاهش …گفتراست می

 . تمخس واقعاً …تونم تا خونه تحمل کنماگر بخوایم بمونیم، مشکلی نداری؟! من واقعاً نمی -

 با لبخند سرم رو تکون دادم و گفت: 

 . نره یادت. بزنیم حرف خوادمی دلم …داره، فقطن اشکالی …نه -

 پیشونیم رو بوسید و گفت: 

 . زنیممی حتماً حرف …به فدای دلت! چشممن  -

 سمت آشپزخونه راه افتادیم. با صدای پدر جون که اسممون رو صدا زد، به

 مادرجون با لبخند به میز اشاره کرد و گفت: 

بچم مارال که نتونست چیزی بخوره، بیاید شماها غذا بخورید. میالد، آوا از صبح هیچی  -

 شاید یه چیزی بخوره. نخورده، بیا بشین به هوای تو 

 نشستیم گفتم: یاد ظهر افتادم. نفس عمیقی کشیدم و در حالی که روی صندلی می

 . نباشید نگران خوردم، آبمیوه یکم جانان پدر و مادر یظهری توی خونه -

 ای گفت: میالد با اخم بامزه

 نتی؛ امااالن! ستینی خودت فقط دیگه نره یادت …افته باید غذاتو بخوریهراتفاقی که بی -

 . توئه با مسئولیتش منم

 با خجالت سرم رو انداختم پایین. 

 پدرجون خندید و گفت: 
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 عروسم خجالت کشید میالد.  -

 میالد و مادرجون زدن زیر خنده! پدر جون نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

 …خواد به سامیارخدا رو شکر همه چیز به خیر گذشت. راستی کی می -

 پرید وسط حرف پدر جون و گفت: میالد 

 . بخوریم چیزی یه اول گرسنمه، هم من …کنیمبابا بذار بعدا صحبت می -

 گیج به میالد و پدرجون نگاه کردم. 

 خیلی ضایع نگاهی بینشون رد و بدل شد و بعد همه مشغول کشیدن غذا شدن. 

 د رفتیم توی اتاقش. شام در سکوت خورده شد و بعد با یه شب بخیر کوتاه، به همراه میال

 …ای پیش روم بودشب غیر منتظره

های خودش عوض کردم و کنارش روی هام رو با یه تیشرت از لباسبه کمک میالد، لباس

 تخت دراز کشیدم. 

 کرد. خیلی باد کرده بودم نسبت به حالت عادی و این اذیتم می

روی بازوی سالمش و آروم سرم رو بلند کرد و بعد از برداشتن بالشت، سرم رو گذاشت 

 گفت: 

 ! ندارم رو ازت دوری تحمل اصالً …امروز خیلی نگرانت شدما -

 روی بازوش رو بوسیدم و گفتم: 

 …منم نگرانت شدم. خدا نکنه تو مجبور شی سفر کاری بری، اون وقت -

 وسط حرفم آروم خندید و گفت: 

 ه. تر میشکه بدنیا بیاد، کارت سختبرم. دیگه این کوچولو اون وقت تو رو هم با خودم می -

 لبم روز کشیدم زیر دندونم و آروم گفتم: 

 شد؟  چی …میگی امروز چی شد؟ داداش سامیار -

 لبخندش محو شد و اخم کمرنگی نشست بین ابروهاش. پیشونیم رو بوسید و گفت: 

 تیر خورد. تفنگش من رو نشونه گرفته بود که سرهنگ بهش تیر زد.  -
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 شد. نفسم حبس 

 خاطر زنده موندن شوهر من مرده بود! امروز یه نفر به

 ام رو خفه نکردم. امروز بیشتر از ظرفیتم شوک بهم وارد شده بود. این بار ناله

 . کردم بلندی یاز درد، نیم خیز شدم و ناله

 میالد با نگرانی از جاش پرید و گفت: 

 خوبه؟  حالت آوا …ای الل بشم من! آوا-

ن بپر بپر کردنای میالد بدتر خندم گرفت. بین گریه و خنده مونده بودم که یهو در با دید

درد داشتم؛ ولی،  یکم اینکه با. اتاق توی پریدن جون بابا و جون مامان و شد باز …شترق

 سریع پتو رو کشیدم روی پاهای لختم. مادرجون تند تند اومد سمتم و گفت: 

 کنه؟ درد میآوا خوبی؟ چی شده مادر؟! کجات  -

 دیگه واقعاً خندم گرفته بود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 . کرده شلوغش …کشه مادر جون. میالدفقط، یکم دلم تیر می -

 : گفت و میالد یمادرجون نفسش رو راحت فوت کرد. پدرجون با اخم زد پس کله

 …گفتم نکنه بالیی سر آوا آوردی. این کارا از سن تو -

مقدمه زیر شکمم حس کردم، دستم رو گذاشتم روی دهنم و که یهو و بی با درد شدیدی

 چشمام رو محکم بستم که پدرجون هم حرفش نصفه موند. 

 تونه االن به دنیا بیاد! لعنتی االن وقتش نیست، نمی

 میالد مادر جون رو زد کنار و با نگرانی نشست جلوم و گفت: 

 م بیمارستان؟ خوای بریآوا نفس عمیق بکش. خوبی؟ می -

ی هایخاطر شوکخاطر استرسایی که امروز داشتم و بهخاطر تقالهام، بهاز اینکه به …ترسیدم

 . باشه خطر توی دخترم …که بهم وارد شده بود، بچم

ای هرلحظه بیشتر میشد. جوری که دست میالد رو محکم گرفتم درد زیر شکمم به طرز مسخره

 و با جیغ اسمش رو صدا زدم. 
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 رجون رو بیرون کردن و به کمک مادر جون و میالد لباسام رو تنم کردم. پد

 زد. مارال هم بیدار شده بود و با نگرانی پشت در صدامون می

 میالد سریع لباساش رو تنش کرد و دست انداخت زیر زانوم تا بلندم کنه. 

 به محض اینکه بلندم کرد، حس کردم روح از تنم رفت و بند دلم پاره شد. 

 اومد دیگه. لرزید و نفسم باال نمیحال شدم، تمام تنم میای کشیدم و بیجیغ دیگه

 به وقتی ،؛ ولیدونمنمی …نه هم شاید …نفهمیدم چی شد، توی بغل میالد از هوش رفتم

 خودم اومدم که توی بیمارستان و زیر سرم و دستگاه تنفس بودم. 

 گفت: میالد با دیدن چشمای بازم سربع بلند شد و 

 خوبی؟  …بزن حرف باهام. بگردم دورت آوا …آوا -

 گیج نگاهش کردم. 

 مرده؟  …خبری از درد نبود! ینی بچم

 ترسیدممی

 ! کردمنمی حس هیچی آخه …بپرسم و چیز بدی بشنوم

 انگار بدنم لَخت یا لمس شده بود. نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم: 

 …بچم میالد -

 تر و گفت: د. سرش رو آورد نزدیکخاطر ماسک تنفسی نشنیبه

 چی؟ نشنیدم عزیزم.  -

زور دستم رو آوردم باال و ماسک رو خواستم بردارم که دستم رو شد. بهتر نمیلنتی صدام بلند

 گرفت و نذاشت. 

 پیشونیم رو بوسید و گفت: 

 ،برش ندار. دکتر گفت فشار عصبی باعث شده دردت زیاد بشه. شانس آوردیم بچه سالمه -

 نگران نباش! همه چیز اکیه. 

 . بود میالد دستای اسیر دستم. سالمه بچه …ته دلم قرص شد
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 ای روش زد و گفت: بوسه

 . ترسوندیم خیلی دیشب …یه روزه که بیهوشیا! همه رو نگران کردی از همه بیشتر من رو -

 به خون روی آستین لباسش نگاه کردم و بهش اشاره کردم. 

 ا لبخند گفت: رد دستم گرفت و ب

 . کنم عوض رو لباسم خونه نرفتم دیگه بود، شده باز هامبخیه …چیزی نیست -

 و خونه برم زودتر داشتم دوست …سرم رو تکون دادم وچشمام رو بستم. سرم سنگین بود

 ! بخوابم میالد بغل توی

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 اتاق آوا اومد بیرون، اشاره کرد و آروم گفت: مارال به دکتر خانومی که از 

 . آواست دکتر …بیا میالد -

 اش رو چک کرد و گفت: سریع بلند شدم و رفتیم سمتش. پرونده

های آخر بارداریه، بهتره خیلی خداروشکر مشکل حل شده پس نگران نباشید؛ ولی؛ چون ماه -

و هرلحظه ممکنه بچه رو سقط کنه بیشتر حواستون رو جمع کنید. رحم مادر خیلی حساسه 

 پس، لطفاً یه فضای آروم رو براش محیا کنید توی این مدت باقی مونده. 

اکتفا کردم. بمیرم برای آوا! کالفه نشستم روی صندلی، « چشم»سرم رو تکون دادم و به گفتن 

 بابا اومد سمتم و گفت: 

آرام بخش قوی بزنن خطر رفع شد خداروشکر. پرستار گفت بهش نتونستن مسکن و  -

خوابونتش. تو بمون، براش اتاق خصوصی خاطر بچه؛ ولی، همینی که زدن تا صبح میبه

 . شبی نصف بمونیم ذارننمی …گرفتم. ما میریم

 گفت. ساعت دو نصف شبه! شانس آوردیم دکتر بخش اورژانسشون خوب بود. راست می

 باالخره رفتن. بعد از خدافظی و شنیدن کلی سفارش از جانب مامان، 

دستم خونی بود، وقتی به پرستار نشونش دادم، با کلی غرغر برام دوباره بخیه زد. احتماال 

 موقعی که آوا رو بغل کردم باز شده. 
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 بعد از پانسمان رفتم توی اتاق آوا. ماسک اکسیژن روی دهن و بینیش بود و آروم خوابیده بود. 

 تر باشه. رستان رو باز کردم تا راحتپیشونیش رو بوسیدم و روسری صورتی بیما

 کالفه روی کاناپه دراز کشیدم و خودمم اونقدر خسته بودم که خوابم رفت. 

 با صدای گوشیم چشمام رو باز کردم و گیج به اطرافم نگاه کردم. 

بعد از چندثانیه فهمیدم توی بیمارستانم. گوشی رو سریع جواب دادم، با صدای سرهنگ سیخ 

 نشستم: 

 تونی امروز بیای اداره؟ الم میالد جان. میس -

ای کردم و برای اینکه آوا بیدار نشه، از اتاق رفتم بیرون. مکثم طوالنی شد انگار؛ تک سرفه

 چون گفت: 

 تلفن دستته پسرم؟  -

 در اتاق رو آروم بستم و گفتم: 

م. ومم هستببخشید. توی اتاق بودم، همسرم خواب بود. راستش من بیمارستان پیش خان -

 ! بوده متشنج اعصابش کافی یخوام تنهاش بذارم. به اندازهنمی

 سرهنگ پوفی کرد و گفت: 

 بیای؟  تونینمی هم شب یازده ساعت از قبل تا …درسته! حاال تا شب -

 : گفتم و بیمارستان هایصندلی روی نشستم! شده؟ چیزی ینی …نگران شدم

 سرهنگ نگرانم کردید. چی شده؟  -

 ع گفت: سری

 به و کنم رد گزارش افتاد، دیروز که اتفاقایی و سمیر مرگ برای باید نشده، چیزی …نه نه -

 . دارم نیاز خواهرت و تو شهادت

 آهانی گفتم و با یکم مکث ادامه دادم: 

گیرم. فقط با این حساب مارال رو کنم تا شب خودم رو برسونم. باهاتون تماس میسعی می -

 تونه حرف بزنه خیلی. م بیارم؟ مارال نمیهم باید با خود
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 …الزم نیست حرف بزنه، همین که بنویسه کافیه. پس بهم خبر بده-

 چشمی گفتم و با یه خداحافظی کوتاه قطع کردم. رفتم توی اتاق. 

نشستم روی صندلی روبه روی تخت آوا، ساعت نزدیک ده صبح بود و آوا هنوز خواب بود. 

یره شدم که باالخره چشماش رو باز کرد. سریع رفتم سمتش و حدود یک ربع فقط بهش خ

 گفتم: 

 خوبی؟  …بزن حرف باهام. بگردم دورت آوا …آوا -

یکم پلک زد و گیج نگاهم کرد. اخم کمرنگی نشست بین ابروش و آروم چیزی گفت که 

 خاطر ماسک روی دهنش، ناواضح شنیدم. سرم رو بردم جلوتر و گفتم: به

 عزیزم. چی؟ نشنیدم  -

 خواست ماسک رو برداره که دستش رو گرفتم و نذاشتم. پیشونیش رو بوسیدم و گفتم: 

برش ندار. دکتر گفت فشار عصبی باعث شده دردت زیاد بشه. شانس آوردیم بچه سالمه،  -

 نگران نباش! همه چیز اکیه. 

 م: اش رو آشکارا خالی کرد. دستش رو گرفتم و بوسیدم و بعد گفتنفس حبس شده

 . ترسوندیم خیلی دیشب …یه روزه که بیهوشیا! همه رو نگران کردی از همه بیشتر من رو -

دستش رو کشید بیرون و به لباسم اشاره کرد، منظورش خون روی آستینم بود. لبخند زدم و 

 گفتم: 

 هام باز شده بود، دیگه نرفتم خونه لباسم رو عوض کنم. چیزی نیست. بخیه -

د وچشماش رو بست. پتوش رو مرتب کردم و رفتم بیرون تا ببینم دکترش سرش رو تکون دا

 کجاست. 

یاد و همراه من اومد تا سِرُم آوا رو در بیاره. بعداز رفتن پرستار گفت دکتر نیم ساعت دیگه می

پرستار، دو تا بالشت گذاشتم پشت آوا و کمکش کردم بشینه. ماسک رو برداشت و قبل ازاینکه 

 فت: اعتراض کنم گ

 تونم نفس بکشم. خوبم میالد. االن بدون ماسک هم می -
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 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

کنم. این دو روز خیلی اذیت شدی! این سه چهار ماه باقی مونده، حواسم رو بیشتر جمع می -

 دوست ندارم این طوری ببینمت. 

 لبخند محوی زد و گفت: 

نفر  اینکه یه از …باشم و راستش یکم ناراحتمشه که نگران تو من فقط وقتی حالم بد می -

 . سوزهمی واسش دلم …کسی رو نداره. دلممرده! سامیار دیگه هیچ

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 نکرده دلت براش بسوزه!  الزم …کس و کار نیستاونقدرام بی -

 و کردم ایسرفه تک. گفتم چی افتاد دوهزاریم تازه و کردم نگاه آوا یبه چشمای گرد شده

 : گفت زودتر که کنم مالیش ماست اومدم

سراغی ازش کس و کار نیست؟ پس چی؟ کسی رو داره؟! اگر داره پس چرا هیچبی -

 گیرن!؟ نمی

 : گفتم آروم …آوای کنجکاوِ من! چیزی نیست که بخوام از پنهون کنم

فکر کنم. بیا سرهنگ داییشونه. بیا دربارش حرف نزنیم، واقعاً دوست ندارم به دیروز  -

 دختر، جوجو، گفتم بهش اینقدر …بزنیم حرف دخترمون گل ینشده انتخاب اسم یدرباره

 کنه! کنم بچم غریبی میجوجه و فالن و بیسار، حس می

 هایلب به کوتاهی یطاقت خم شدم و بوسهتکون داد. بی سفٔ  خندید و سرش رو به معنای تا

 م تا یکم خیس بشه لباش. اومی کردم و گفتم: اش زدم و میک آرومی هم زدخشک شده

 زنه! االن دلم واسه بودنت توی بغلم پر می -

 ریز خندید و خواست حرفی بزنه که با ورود دکتر ساکت شد. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا / دوماه بعد •°•°•°•°•°•°•°•

 دو ماهی از اون ماجراها گذشت. 

 فقط …رفتن و خبر مرگ سمیر رو به سامیار دادن، سامیاروقتی میالد و مارال، با هم دیگه 
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 . شد دیوونه بگم تونممی

گفت وقتی خبر مرگ سمیر رو بهش گفت، اول کلی خندید و یهو میز و صندلی رو میالد می

 موقع به ،؛ ولیزد شیشه توی بار چندین رو سرش هم آخر …توی در و دیوار کوبید

 . بستریه ایشگاهآس توی البته! ست زنده و …گرفتنش

 دونه برای مرگ برادرش. گفت سامیار خودش و سرهنگ رو مقصر میسرهنگ می

 

 . کردن بد حقم در خیلی خونوادش و آرش …و؛ اما آرش

تونم ببخشمشون؛ اما، حکم حبس ابدش قطعی شد و اون هم به وقت نمیاونقدر که هیچ

 چیزی که حقش بود رسید! 

 چقدر و …ست حامله ماهه یک رها فهمیدیم دیروز …رذهنم پر کشید سمت رها و امی

 زندگی برامون شیرین شد وقتی فهمیدیم جانان هم دو هفته ست که بارداره. 

ی هاه زندگی بارها و به روشک مارالی …توی تختم یکم جا به جا شدم و به مارال فکر کردم

ست مهربون، خوشگل و دو مختلف تنبیهش کرده بود و حاال تبدیل شده به یه دختر فوق العاده

کنه البته عقد کردن و قراره عروسیشون رو یک ماه داشتنی که عاشقانه با امیرعلی زندگی می

 دیگه بگیرن. 

 ها و زندگیشون در اومدم. با قرار گرفتن لبهای میالد روی لبهام از فکر بچه

یم. با یه دستم رو بردم پشت گردنش و همراهیش کردم. نفسم که گرفت، از هم جدا شد

 حرکت تیشرتش رو در آورد و گفت: 

 ! حاال؟ کردیمی فکر چی به …خیلی عمیق توی فکر بودیا -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 . خودمون به …به این مدتی که گذشت، به بچه ها -

 به نگاه خمارش خندیدم و گفتم: 

 خوابی! به اینکه یک ماهه داری جون میدی وقتی کنارم می -

 و گفت:  شیطون خندید
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 یاری؟ نمی خودت روی به و دونیمی پس …عجب -

 موهام رو زدم پشت گوشم و با ناز گفتم: 

 . دیدم که ببینم تحملتو یخواستم آستانهمی -

 تر؛ ولی، با لبخند گفتم: یکم جدی

 هوم؟  …کنممی آرومت دیگه جور یه …اما، اگر واقعاً سختته -

 ی موهام رو محکم بوسید و گفت: خندید و اومد جلو و بغلم کرد. رو

 اون وقت تو رو چه جوری آروم کنیم؟  -

 روی شکم ورزشکاری و خوش فرمش خطوط فرضی کشیدم و گفتم: 

 همگ …کنه، باباش آرومم میبیرون بیاد که بعدش …توی وجودمه آرومم« آمین»تا وقتی  -

 نه؟ 

 بلند خندید و گفت: 

شم، اعصابم رو به هم ش درگیر کارای شرکت میریزیا. وقتی همخیلی داری زبون می -

یای که ریزی و عشوه میکنی و نمک مییام خونه اینقدر شیطونی میریزه؛ اما، وقتی میمی

 …یادم میره همه رو! خستگی از تنم در میره اصالً

 یکی از پاهام رو گذاشتم بین دوتا پاهاش و گفتم: 

دو میشه. فکرش رو بکن بیای خونه، آمین کوچولو بدو بآمین که به دنیا بیاد اشتیاقت بیشترم  -

 …بیاد دنبالت بگه

 صدام رو بچگونه کردم و ادامه دادم: 

 بابا واسم چی خریدی؟  -

 میالد سرخوش خندید و گفت: 

 کنی! حواست هست؟ آوا اینا رو میگی، دل منو آب می -

 با یکم مکث، با لحن پر از شیطنتی گفت: 

ی یه فکری به حال این میالد کوچولو بکنی که بلند شده؟! امشب دیگه خوااوم میگم نمی -
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 …نگه داشتنش خیلی سخته جون تو

 عممان میالد دست شلوارش، روی نشست که دستم …ریز خندیدم و آروم با کمکش نشستم

 …د از گذاشتن سه تا بالشت پشتم، خودش بلند شدبع و شد

•°•°•°•°•°•°•°• 

 ید، باالخره بعد از بیست دقیقه، خودش رو روی شکمم خالی کرد. آه بلندتری از سر لذت کش

 با یکم مکث خم شد و لبهای مرطوبم رو عمیق مکید و بوسید. 

 مماس با لبم خندید و گفت: 

 اذیت نشدی؟! بود؟  خوب. میده ایمزه عجب …اوم -

 زبونم رو کشیدم دور لبم و گفتم: 

 . نشدم ذیتا نترس …مثل همیشه عالی و خوشمزه بود -

 دستمال کاغدی رو از روی میز برداشت و خودش مشغول پاک کردن و تمیز کردن شکمم شد. 

 یه دستمال هم داد دستم که باهاش دور لبم و گردنم رو از آب دهنم تمیز کردم! 

 …زیر چشمم رو پا انگشتم پاک کردمنمِ اشک های

 کارش که تموم شد، شرتش رو پاش کرد، پوفی کرد و گفت: 

 یاد؟ بخوابیم؟ آوایی خوابت می -

 جوری همون …خواست، اینکه من هم مثل خودش به اوج برسمحقیقتش دلم بودنش رو می

؛ چون خودش شاید …کشیدم بگمدونم چرا خجالت میمن به اوج رسوندمش؛ اما، نمی که

 هیچی نگفت. 

و کشیدم. خواستم پتو ر تکون دادم. نفسم رو کالفه فوت کردم و دراز« باشه»سرم رو به معنی 

 بکشم روی خودم که دستم رو گرفت و نذاشت. خم شد روی صورتم و گفت: 

 چی شده؟ خسته شدی یا حالت بده؟  -

 لبخند زورکی زدم و زیر لب گفتم: 

 برو حموم، بعد بیا بخوابیم.  خوایمی اگر …چیزی نشده -

 ای کرد و مثل خودم زمرمه وار گفت: تک خنده
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 بدونم دردت چیه! فکر کنم  -

خواستم حرفی بزنم تا بیخیال بشه که یهو پاهاش رو گذاشت دو طرف بدنم و از روی 

 گفت:  وار زمزمه و زد آرومی یهام شروع کرد به بوسیدن تا رسید به شکمم. بوسهسینه

 خوام حال مامانت رو عوض کنم. پس همکاری کن دخترِ بابا. آمین کوچولو! می -

 …این حرکتشلبخند زدم به 

هاش تا زیر شکمم ادامه پیدا کرد که از لذت خندید و نفسش رو روی شکمم خالی کرد. بوسه

 ها نشد! خاطر بالشتسرم رو خواستم ببرم عقب که به

 آروم اسمش رو صدا زدم که بلند شد و منتظر نگاهم کرد. 

 ها اشاره کردم و با ناله گفتم: کالفه به بالشت

 . شه …نمی …بکشم دراز خوامیم …خاطر کمرمبه -

همون جوری خم شد و دوتا از بالشتا رو کشید و انداخت زمین. خندیدم که یهو پاهام رو یکم 

 …ای روی رون پام زداز هم باز کرد و گذاشت دو طرفش و بوسه

•°•°•°•°•°•°•°• 

وج دش به اشد این مرد رو دوست نداشت؟ حتی با اینکه نتونستم بگم؛ اما، من رو مثل خومی

زد و حالم خوب بود که آمین هم این رو فهمیده بود و واسه رسوند. اونقدر قلبم تند می

 کرد! خودش توی شکمم بپر بپر می

 باهم یه دوش کوتاه گرفتیم و بعد از پوشیدن لباس گرم، دراز کشیدیم. 

 میالد پیشونیم رو بوسید و گفت: 

ت به من هست؛ اما، دوست دارم هروقت تو خیلی حال دادی خانومی. خوشحالم که حواس -

 باشه؟  …خواستی بهم بگیهم می

 منظورش رو فهمیدم. 

 آغوش توی دیگه، کوتاه یای گفتم و لبهام رو گذاشتم رو لبهاش. بعد از به بوسه« باشه»آروم 

 . رفت خوابم میالد

 فته شرکت. صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم. میالد کنارم نبود، حتماً ر
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 داره ارک چی صبح وقت این. بود امیر …بلند شدم و گوشیم رو از روی میز آرایشیم برداشتم

 ! من با

 عالمت سبز رنگ رو لمس کردم و گفتم: 

 شده؟  چی جانم …سالم داداش -

 با یکم مکث صداش اومد: 

ده، میشه با زنم خونمون، رها جواب نمیسالم عزیزم. چیزی نشده، فقط من هرچی زنگ می -

 آسانسور بری ببینی خونه هست یا نه؟! 

 وا! با تعجب گفتم: 

 خب به گوشیش زنگ بزن! شاید خوابه خب.  -

 ای کرد و گفت: تک سرفه

جواب نمیده، بعد هم ساعت دوازده ظهره آوا، صبح کجا بود؟ امروز هم دانشگاه نداره، اگر  -

 . نگرانم …سختت نیست برو

 مقدمه گفتم: بود. بیقضیه به شدت بودار 

 دعوا کردین باهم؟!  -

 پوفی کرد و گفت: 

 آوا تو رو ارواح خاک مامان گیر نده، فقط برو ببین کجاست.  -

 چون روح مامان رو قسم خورد، دیگه هیچی نگفتم و با یه خدافظی کوتاه قطع کردم. 

رم، و یه شال روی س گوشیم و کلید رو برداشتم و بعد از انداختن پالتوی بلندم روی لباسام

 سمت آسانسور رفتم. به

 پشت در خونشون ایستادم و زنگ زدم؛ اما، هرچی درِ خونه یا زنگِ خونه رو زدم جواب نداد. 

 از ذهنم گذشت که نکنه مرده! 

 …ای به این فکرم گفتم و با گوشیم به موبایلش زنگ زدمزیر لب خدا نکنه

چهار بوق صدای خش دارش توی گوشی  -بعد از سهاول رد کرد. با حرص دوباره گرفتم که 
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 پیچید: . 

خوای، منم اومدم از چیه؟ چی میگی؟ خسته نشدی اینقدر زنگ زدی؟ گفتی بچه رو نمی -

 …که ارزشمبی واست اینقدر. کنم مواظبت بچمون از …نه …بچم

 وسط حرفاش پریدم و با تعجب گفتم: 

 ه؟ خوب حالت …آوا …زنی!؟ منمرها چی زر می -

کرد. بالتکلیف پشت در خونه ایستاده بودم. آمین هم سکوت پشت تلفن داشت اذیتم می

 شروع کرده بود ورجه وورجه کردن توی شکمم. 

 آخی گفتم که صداش توی گوشی پیچید: 

 چی شد؟  -

 فقط بگو کجایی؟ پشت در خونتونم من.  -

 بینیش رو کشید باال و کوتاه جواب داد: 

 نه مامانم اینام. نیستم خونه، خو -

 کالفه دوباره رفتم توی آسانسور و گفتم: 

وجه به البته با تبزنی؟  خواستیمی کی به رو حرفا اون بگی میشه! رفتی خبربی چه …اوه -

 هوم؟  …تونه باشهای نمیاسم بچه که آوردی، جز امیر، شخصِ دیگه

 با صدای بغض آلودی گفت: 

رفتیم، امیر  شما یخونه از اینکه از بعد پریروز، …بیرون زدم خونه از دیشب من آوا …من -

خوشحاله که داره بابا  کردم فکر من …جنی شد گفت واسه بچه دار شدن خیلی زود بوده! من

 میشه! 

 : گفتم عصبانیت با …اِی امیر

 شده؟  دعواتون پس …پررو یینی نیست؟ غلط کرده پسره -

 …مثال بده تحویل رو شون پروژه شرکتشون ودب مونده خونه، نیومد هم دیشب …آره -

 لباسم رو کالفه در آوردم و گفتم: 
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حرفات چیزِ زیادی نفهمیدم،  از من! رفتی گذاشتی که اشتباهه …این جوری که نمیشه رها -

 یام خونتون. وایسا االن می

 سریع گفت: 

 . ببینم رو امیر فعالً خوامنمی …فقط تنها بیا تو رو خدا -

 . یهو میشه دیوونه …شناسیخوای قهر باشی؟ امیر رو که میولی، تا کی می باشه؛ -

 فین فینی کرد و گفت: 

 دونم! تو فقط بیا، تنهام خونه، مامان اینا رفتن شمال! می -

 ای گفتم و بعد از اینکه قطع کردم، حاضر شدم. « باشه»ای بابا! 

 عجب خر تو خری شده بود توی این وضعیت. 

کنه! آروم آروم حاضر شدم و در همین حین کنه، درست میشه اون یکی شروع مییاین دعوا م

 زنگ زدم میالد که با بوق سوم جواب داد: 

 زنم. عزیزم من بهت زنگ می -

 قبل اینکه قطع کنه سریع گفتم: 

 باشه؟  نیست، خودشون یمیالد قطع نکن، فقط خواستم بگم دارم میرم پیش رها. خونه -

 ت باشی گفت و بعد از خدافظی قطع کردیم. مواظب خود

، یاد واسه منت کشیزنگ زدم آژانس و بعد از برداشتن وسایلم راه افتادم. مطمئن بودم امیر می

 نصیبدونستم این منت کشی با یه دعوا همراهه و این وسط من هم از خشم امیر بیفقط نمی

 مونم. نمی

•°•°•°•°•°•°•°• 

مای پر از اشکش خیره شدم و برای اینکه فازش رو عوض کنم، دستاش رو گرفتم و به چش

 گفتم: 

 مونه که مامانشو گم کرده. قیافشو نگاه کن. مثل یه بچه می -

اومدم ادامه بدم که با لبای خندون و چشمای اشکی، آروم با دستش زد توی شونم و با لحن 

 لوس و بغض آلودی گفت: 
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 . ناراحتم واقعاً من …مسخره بازی در نیار آوا -

 با لبخند روی لبش اشاره کردم و گفتم: 

 هوم؟  …دونی که امیر خیلی دوستت دارهخندی بعد ناراحتی؟ اصالً بگو ببینم. میمی -

 تکون داد. خندیدم و ادامه دادم: « آره»سرش رو دوبار آروم به معنی 

نه. ک انتخاب رو یکی بچه و تو بین تونهنمی امیر ضمن در …پس مشکل چیه؟ مهم همینه -

 تونه داشته باشه. نمی رو کدومتونهیچ یا خوادمی رو هردوتون یا …تو و گوگولیت باهمید

 دوباره اشکاش چکید و با گریه گفت: 

دونی چی گفته بهم، دوست ندارم دربارش صحبت کنم خیلی؛ ولی، تا وقتی امیر آخه تو نمی -

 با خودش کنار نیاد نمیرم خونه. 

 دم. با حرص گفتم: دیگه عصبی ش

ینی چی رها؟ مگه بچه بازیه؟ یه مشکل الکی پیش اومده خیلی هم راحت حل میشه؛ اما، به  -

 شرط اینکه باهم دیگه حرف بزنید نه اینکه ازش جدا باشی! 

 با گریه داد زد: 

. دمموند من نبو شرکت توی پروژه، یاونی که دقیقا بعداز دعوا حتی نیومد خونه و به بهونه -

 مگه میشه یه شرکت بیست و چهار ساعت ساعت باز باشه. 

یهو با حرص جیغ بلندی کشید که؛ چون انتظارش رو نداشتم از ترس هینی کشیدم، با نگرانی 

 دستم رو گذاشتم روی شکمم و نفس عمیق کشیدم. 

زنه ب چند ثانیه طول کشید تا بفهمه زیاده روی کرده! سریع اومد سمتم. قبل از اینکه بهم دست

 با اخم دستمو به معنی صبرکن جلوش گرفتم، دستم رو گرفت و با ناراحتی گفت: 

 . ببخشید …غلط کردم -

 با هق هق خواست ادامه بده که یهو زنگ خونه به صدا در اومد. 

 خواستم برم سمت آیفون که گوشیم هم واسه بار صدم شروع کرد به زنگ زدن. 

ه برخالف تصورم میالد بود. تماس رو وصل کردم و پوفی کردم و اول رفتم سمت گوشیم ک
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 سمت آیفون رفتم. صدای نگران میالد توی گوشی پیچید: به

  …یاد اونجا، خیلی هم عصبانیهر داره میامی! نمیدی؟ جواب رو گوش چرا لعنتی …آوا -

 عصبانی! با تعجب گفتم: 

 یاد؟ تو بهش چیزی گفتی؟ ینی چی امیر داره می -

 ! آوا شده دیوونه …ندادی جواب زده زنگ کلی بهت …ش چیزی نگم آخهنگفتی به -

 رها با نگرانی بهم نگاه کرد. 

 صدای زنگ آیفون دوباره و سه باره بلند شد. پوفی کردم و خطاب به میالد گفتم: 

 اکیشون بچه و شکمم وضعیت این با تونمنمی واقعاً من. رها پدر و مادر یمیالد بیا خونه -

 ! بیا زود …نیستم فرم رو هم ودمخ! کنم

 اومدمی گفت و قطع کرد. رها از اتاقش تند تند اومد بیرون و گفت: 

 رو خدا!  تو …از پنجره نگاه کردم، امیره. در رو باز نکن -

 سعی کردم آرومش کنم، هرچند خودم هم یکم نگران بودم. 

 خب عادیه نگران باشه. امیر از صبح منتظر تماس من بوده و االن هم نزدیک غروبه و 

 آیفون رو زدم و قبل اینکه رها جیغ و داد کنه گفتم: 

 کنی بهتر میشه؟ نخیر عزیزم یهبذار همین االن درستش کنیم. پشت در نگهش داری فکر می -

 دعوا و دلخوری جدید درست میشه. 

دن ده شموهاش رو گرفت توی دستش و دهنش رو باز کرد که جیغ بزنه؛ ولی، با صدای کوبی

 در و صدای داد امیر، هردومون خشکمون زد! 

 گفت تا در رو باز کنه. زد میبا داد اسم رها رو صدا می

 رها با ترس رفت عقب که بهش اشاره کردم بره توی اتاق و گفتم: 

 کنم هیچی نگو یا حداقل بد حرفبرو توی اتاقت، تا وقتی هم نگفتم نیا بیرون. خواهش می -

 خواهری؟  باشه …شهنزن تا بدتر ن

 سرش رو با استرس تکون داد و سریع رفت توی اتاق. 
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 رفتم سمت در و قبل از اینکه بازش کنم داد زدم: 

  …خوره توی شکممامیر آروم باش تا در رو باز کنم، یهو در رو باز نکن می -

 تر گفت: یه دونه محکم زد به در و آروم

 ! صاحابوبی رِد این کن باز فقط …باشه، باشه آرومم -

در رو باز کردم و رفتم عقب که سریع اومد تو، با صورت سرخ شده اطراف رو نگاه کرد و 

 گفت: 

ده؟ مثال ازدواج زاره میره؟ جواب تلفنای منو نمیکوش؟ کجاست؟ واسه من از خونه می -

 …کردیم، دوست نیستیم که هروقت دلت خواست بذاری بری خونه بابات

 ! جلوش ایستادم و بلند گفتم: توپش خیلی پر بود

 یه …کنی داداشآروم باش تا حرف بزنیم. این جوری به جای حل کردن ماجرا، بدترش می -

 . کن صبر دقیقه

 تر داد زد: کردم منطقی برخورد کنه، بلندبر خالف انتظارم که فکر می

 …جوشهکه میلعنت بهت رها، دو روزه از زندگی سیرم کردی. از صبح دلم مثل سیر و سر -

 ! زنیمی هم به داری حالمو که چته …چته ببینم بگو بیرون بیا یاال

 کرد! خیلی داشت توهین می

 خواستم دوباره حرف بزنم که صدای رها از توی اتاق اومد: 

 خوامنمی من …خوایشنمی گفتی تو. باشی داشته دوست خواممی رو بچمون …بچم رو -

 . کنم سقطش

 توی صورت خودش و عربده کشید:  یهو امیر محکم زد

و  ندارم دوست زوده، خیلی …خوامش؟! فقط گفتم زودهخوامش؟ من کِی گفتم نمینمی -

توی  اگر ،؛ ولیهمین فقط …نداشتم و نخواهم داشت اینقدر زود مزاحم داشته باشیم

 . دار نگه رو حرومزادتاون …خوای باشهمی

دونم از کجا اومد، یهو محکم کوبیدم توی صورتش. با شنیدن این حرف ازش با قدرتی که نمی
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 …اونقدر محکم که صورتش به طرف چپش پرت شد و نفسش حبس

 دستش رو گذاشت روی صورتش و ناباور نگاهم کرد. با عصبانبت غریدم: 

! مامان حرومزاده بگی عشقتون، حاصل به خودت، و رها یبچه به نداری حق …حق نداری -

 …ا رو شکر که نیستن تا ببینن و بشنون این حرف هارو از گل پسرشونو بابا نیستن و خد

 نفس عمیقی کشیدم از درد کشیدم، از سکوتش استفاده کردم و ادامه دادم: 

 یمیگ خودت یبچه به خوریمی گه! ایستادم اشبچه و رها پشت شیر مثل…ولی، من مثلِ -

 ! غیرتبی حرومزاده

 هم بشنوه داد زد: امیر با پوزخند جوری که رها 

غیرتم که ها فرار کنه؟! آره من بیتونه سرشو بندازه پایین مثل ج*ن*د*هاونوقت رها می -

 زنم به خودش اجازه میده از خونه بزاره بره! 

 رها ،اما ؛بدم رو بیشعوریش این جواب نتونستم و کشید تیر دلم زیر …چقدر وقیح شده بود

 …بیرون اومد

 و این وسط من با این حالم سعی داشتم آرومشون کنم.  توپ هردوشون پر بود

 و جلوتر اومد رها! اومد؟نمی چرا میالد حاال. نره جلوتر که امیر یدستم رو گرفتم به سینه

 : زد جیغ

دستی  دمِ یمن ه*ر*ز*م؟ اگر هستم چرا اومدی خواستگاریم؟ چرا عاشق این ه*ر*ز*ه -

 میگی؟  اینو که خوابیدم کسی اب من مگه …شدی؟! اما بهم اینو بگو

 : کشید جیغ تربلند و زد محکمی یبه شکمش ضربه

 پس …خودته یشعور، بچهکنه از ت*خ*م خودته بیاینی که توی رحم من داره رشد می -

 ! ؟…چرا بهم میگی ج*ن*د*ه

 زد! رها با گریه و جیغ حرفاش رو می

رم زد و رفت سمت رها. پام سست شد و تر شد و محکم کناتر نشد، بلکه جریامیر آروم

 نتونستم تعادلم رو حفظ کنم. 
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 …همه چیز در عرض چند ثانیه اتفاق افتاد

های سفت. کمرم، دلم، همه جام فرش کوچیک زیر پام لیز خورد و محکم افتادم روی موزاییک

 حس شد! واسه چند لحظه بی

 حس که به بدنم برگشت، با درد نشستم سرجام. 

نگاهی به بین پام انداختم و با دیدن خون روی شلوارم و دردی که توی تمام جونم با گیجی 

 …پیچید، ناباور زدم زیر گریه

 صدای گریه کردنم بین جیغ و داد رها و امیر گم شد. 

 یوارد به خورد محکم خونه در یهو که بیشتر شاید …دونم چقدر گذشت شاید چند دقیقهنمی

 . تو اومد میالد و

 نا هم اون که کردممی حس اینو شدیدش تکونای از بود، خطر در جونش …تم، بچمدرد داش

 ! آرومه

میالد با دیدن من دویید سمتم، انگار رها و امیر تازه متوجهم شدن؛ چون یهو ساکت شدن و 

 شکست. های من بود که سکوت رو میفقط صدای گریه

 شتش کوبید توی دهن امیر و داد زد: تونه آرومم کنه، بلند شد و با ممیالد وقتی دید نمی

چی کارش کردی احمق؟ بهت گفتم نباید فشار عصبی بهش وارد بشه. گفتم حواست بهش  -

 باشه، ببین چیکارش کردی کثافت! 

 بعد هم هولش داد به عقب. رها با گریه دستم رو گرفت و تند تند گفت: 

 ! نهکمی خونریزی داره …رستانبیما ببرش بیا میالد بیا، میالد …وای وای …غلط کردم -

 ای کشیدم و روی زمین دراز کشیدم. از درد جیغ دیگه

میالد سریع اومد سمتم و بغلم کرد. رها شالم رو انداخت روی سرم. دیگه صدای گریه و 

 …حس شدشدم، کم کم بدنم بیرفت. داشتم بیهوش میجیغم داشت تحلیل می

م رو باز کردم و به میالد که کنارم روی صندلی ماشین ای که توی صورتم خورد چشمابا ضربه

 …نشسته بود نگاه کردم؛ ولی، دیگه نای جیغ زدن نداشتم که یهو
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انگار یه چیزی توی وجودم پاره شد و همزمان شلوارم دوباره خیس شد، این بار فقط خون 

 …کردم حسش …بود هم با خون و آب …نبود

 …بچم …کیسه آبم

 

ل، زدم زیر گریه. میالد هول زده با یه دستش فرمون رو گرفت و با دست دوباره بدتر از قب

 دیگش، دستم رو گرفت و گفت: 

 مل کن. تح دیگه یکم …دیگه یکم …رسیممی! االن؟ کنم کار چی …بمیرم برات -

 با گریه گفتم: 

 …تر زود …زود. میشه خفه بچه …بچه …میالد آبم کیسه …کیسه -

ام شدت گرفت و میالد هم محکم کوبید روی ا دیدن ترافیک گریهبا ترمز یهویی میالد و ب

 فرمون و بلند داد کشید. 

 هام رو گرفت و گفت: ماشین رو خالص کرد و برگشت سمتم، شونه

 . عمیق نفسای …ن گوش بده، نفس بکشم به آوا …آوا -

 درد …شددستم رو گذاشتم روی دستاش و با بغض سعی کردم نفس عمیق بکشم؛ ولی، نمی

 ! کشیدن نفس روی کنم تمرکز ذاشتنمی

 صدای گوشی میالد بلند شد، وصل کرد به ماشین که صدای نگران مامان جون بلند شد: 

 ! چی شده جواب تلفن امیر رو نمیدی؟ شده؟ چی مادر؟ آوا کجایین …الو میالد -

 ت: خوابوند تا به شکمم بیشتر فشار نیاد گفمیالد در حالی که صندلیم رو می

 قطع نم. میریم اینا رها یترین بیمارستان به خونهما توی ترافیک گیر کردیم مامان، نزدیک -

 . فال کنممی

 و قطع کرد و خطاب به من گفت: 

 رم راه رو باز کنم. می …آوا سعی کن نخوابی -

 : زدم لب بغض با گرفتم رو دستش …کردممن مرگ رو حس می

 خیلی …دارم …دوستت. . دوست…بدون …ندیدمت اگر. . اگر. باش…با مواظب…موا -
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 زیاد…خیلی

 : تگف گریه با لب زیرِ و من یکرده عرق پیشونی به چسبوند رو سرش! شنیدم من …هق زد

 …لنتی بچمون خاطربه …خاطر منبه …فقط یکم بیشتر دووم بیار -

رفت، این ت میشد، حس از بدنم داشو بعد از بوسیدن دستم پیاده شد. درد داشت کم می

 خوب نبود! 

گفت راه رو باز شنیدم که میبچم داشت سقط میشد. صدای داد و بیداد میالد رو می …بچم

کردن تا ماشینا راه رو باز کنن؛ اما، من کنن و دو نفر دیگه هم خدا رو شکر داشتن کمکش می

یمه باز با چشمای ندیگه نتونستم به هوش بمونم و آروم سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی و 

 به تقالی میالد خیره شدم. 

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه میالد •°•°•°•°•°•°•°•

 سمت پنجره.زور راه رو باز کردم. سریع رفتم سمت ماشین که دیدم آوا سرش کج شده بهبه

 بشه.  جوری این تونستنمی نه …نه. شدمی سرد داشت بدنش …دستش رو گرفتم

دم و آروم چند بار زدم توی صورتش تا بلکه به هوش بیاد. فقط یکم ناله در سمتش رو باز کر

 کرد. 

 یکی از آقایونی که کمکم کرد تا راه رو باز کنم، زد روی شونم و گفت: 

 پاشو به جای این کارا با سرعت برو سمت بیمارستان. رنگ به روی خانومت نمونده پسر.  -

سمت بیمارستان و به ترین سرعت ممکن روندم بهکنم. با بیشفهمیدم دارم چی کار مینمی

 سمت اورژانس راه افتادم. محض اینکه رسیدیم، بدون توجه به ماشین، آوا رو بغل کردم و به

با دیدن وضعیت یه برانکارد آوردن، آوا رو خوابوندم روش و واسه دکتری که اونجا بود 

 توضیح دادم چی شده. 

 سمت تلفن هدایتم کرد و گفت: ردن. دکتر بهدست آوا رو بوسیدم و ازم جداش ک

کنیم، جون بچه درخطره. شما با دکترش تماس ما همسرتون رو برای سزارین؛ اماده می -

 بگیرین و بگین خودش رو زود برسونه اینجا. 
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 بیاد تا اییمکج گفتم و کردم پیدا رو دکترش یدستی به صورتم کشیدم و از توی گوشیم شماره

 . رسونهمی رو خودش سریع گفت رشک رو خدا و

 اتاق در پشت نشستم خودم …به مامان و مازیار هم زنگ زدم و گفتم بیمارستانیم و خودم

 . عمل

 خوام،نمی آوا بدون رو بچه چی؟ من بمیرن اگر …اگر که …از ذهنم این فکر گذشت

 ! خوامشنمی

روی شونم قرار گرفت سرم رو دستام رو روی چشمام فشار دادم تا اشکام نریزه. با دستی که 

 بلند کردم. امیر بود، این از کجا فهمید. انگار گنگ بودنم رو حس کرد که با اخم گفت: 

 مازیار زنگ زد گفت کجایین، حالش خوبه؟  -

 : زدم داد و گوشش زیر خوابوندم چک یه و شدم بلند …انگار زیر آتیش روشن کردن

خوای می …بد؟! وقتی خودت مسبب این اتفاقیچه طوری روت میشه بگی حالش خوبه یا  -

معلوم نیست زنده ست  و یادمی دنیا به داره زودتر ماه یه من یبدونی حالش چه طوره؟! بچه

 مونده از خانوادت!  باقی عضو تنها …میره. خواهرتیا مرده و آوا داره می

رد. رفت و بغلش کیا ابولفضلی گفت و محکم سرش رو کوبید توی دیوار که رها جلوش رو گ

 انگار باهم اکی شدن! 

 ! شکر رو انصافت خدایا. شدن خوب خانواده یه من یبه ازای ناقص شدن زن و بچه

 رحمی، پوزخندی زدم و خطاب به امیر گفتم: اونقدر اعصابم ضعیف شده بود که با بی

 تاده! خاطر تو این اتفاقا افتر سرتو بکوب به دیوار. شاید یادت بیاد بهمحکم -

 امیر هیچی نگفت، به جاش رها با عصبانیت و گریه گفت: 

دونیم، تو نمک روی زخممون نشو لطفاً! آوا قبل اینکه زن تو و عشق تو باشه، خودمون می -

 دوست من و خواهر امیره، یادت نره اینو! 

 دوباره و صندلی روی نشستم حرفبی. بود خطر در من یگفت؛ اما، االن بچهراست می

 . پوشوندم دستام با رو صورتم
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دونم چقدر گذشت که مامان و بابا، مازیار و مارال بهمون ملحق شدن. پشت در اتاق عمل نمی

 رفتم و همگی متظر بودیم. راه می

 مامان دستم رو گرفت و نشوند، خودش هم کنارم نشست و گفت: 

دارم. از پس زنده موندن تر از این حرفاست، من بهش ایمان به خدا توکل کن. آوا قوی -

 خودش و دخترتون برمی یاد! 

 به چشمای مطمئنش نگاه کردم و زیرلب گفتم: 

 خاطر آمین باید زنده بیاد از این اتاق بیرون. خدا بهمون رحم کنه! آوا به -

 لبخند زد و مطمئن به چشمام نگاه کرد. 

 . گرفت ازم ذره ذره رو من جون که ساعتی یک …یک ساعت دیگه هم گذشت

باالخره دکترش اومد بیرون، دکتر خودش و دکتر اورژانس هردوشون باهم اومدن بیرون. 

 دوییدم سمتش و تند گفتم: 

 خوبه؟  آوا …آوا -

 ای کرد و گفت: تک سرفه

 راستش انتظارش رو نداشتم.  -

 : گفت نگرانی با مامان! شد گرفته ازم پرسیدن توان …گیج شدم

 …چی؟ آوا ینی …ینی -

 امیر عصبی گفت: 

 …خب حرف بزنین دیگه -

 دکتر با تعجب خندید و گفت: 

کنید؟ آروم باشید لطفاً! منظورم این بود که انتظار نداشتم آوا اینقدر خوب چرا این جوری می -

دووم بیاره. با اتفاقی که افتاده، خیلی بهش فشار اومده و خون زیادی هم از دست داده؛ اما، هم 

 …هردو سالمن. خوشحالم واستون! با اجازه بچه و هم مادر،

و از بینمون گذشت. دو زانو نشستم روی زمین و به حالت سجده سرم رو گذاشتم روی زمین 
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و سه بار پشت هم و با بغض خدا رو شکر کردم. بابا و مازیار کمکم کردن بلند بشم، مامان 

 دستاش زو برد باال و گفت: 

 . دوشونهر سالمن که شکرت …خدایا شکرت -

 : گفت لبخند با پرستار …چند دقیقه بعد آوا رو آوردن بیرون، سریع رفتم سمتش

خاطر خونریزیشون باید یکم بیشتر تحت مراقبت باشن. حالشون خوبه خداروشکر، فقط به -

 نگران نباشید. 

ون تونه این ساعت بمونه؛ چوقتی توی اتاق مستقر شد، پرستار تذکر داد که فقط یه نفر می

 شب بود! 

 بابا و مامان کلی سفارش کردن و امیر هم بعد از بوسیدن آوا، بدون حرف همراه بقیه رفت. 

د کردم. در اتاق زده شنیم ساعتی گذشته بود و من نشسته بودم و آوای رنگ پریده رو نگاه می

 و پرستار اومد تو، با یه نیمچه لبخند، سِرم آوا رو چک کرد و درهمون حال گفت: 

 خواین دخترتون رو ببینین؟ ینم -

 چشمام با این حرفش گرد شد، چرا یادم رفت این موضوع رو؟ سریع بلند شدم و گفتم: 

 تونم ببینمش؟ کجا می -

 خاطر هول شدنم باز شد. پتو رو روی آوا صاف کرد و گفت: نیشش به

 کنم. بفرمایید من راهنماییتون می -

یدن آمین کوچولو با اون بدن سفید و سرخش به وجد سمت بخش اطفال رفتیم. از دباهم به

اومدم؛ اما، از دیدنش توی اون حالت با کلی سیم که بهش وصل بود و توی اون دستگاه تکون 

 خورد، قلبم فشرده شد. تکون می

 نیم نگاهی به پرستار کردم و گفتم: 

 چرا اینقدر بهش سیم وصله؟  -

 سرش رو تکون داد و گفت: 

داشتین توی  خیرٔ  ودا یه ماه زودتر به دنیا اومده، به مادرش هم فشار اومده، تادخترتون حد -
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تر . خداروشکر الزم نیست بیشبمونه دستگاه توی فردا تا حداقل باید همین برای …رسوندنش

بمونه و کوچولوتون کامل رشد کرده. فکر کنم دخترتون هم مثل مادرش قوی باشه اگر این 

 تونید بغلش کنید! جوری باشه خیلی زود می

 لبخندی زدم و کوتاه تشکر کردم. 

سمتش رفتم و اول پیشونیش رو بوسیدم. با گیجی های آوا بیدار شدم. بهصبح با صدا زدن

 گفت: 

 خبره؟  جه اینجا …اینجا -

 دستش رو بوسیدم و گفتم: 

 خوبی؟  …خسته نباشی خانومم -

 با بغض گفت: 

  …کجاست؟ میالد …بچم -

 کردم، گفتم: رش و در حالی که دستش رو نوازش مینشستم کنا

 توی آمین مجبوری موندیم ترافیک توی خیلی؛ چون فقط نشده، چیزی …آروم باش -

 یارنش تا بهش شیر بدی پس نترس و آروم باش. دستگاهه. یکم دیگه هم می

 نفسش رو فوت کرد و گفت: 

 بچم تو دستگاهه! ینی حالش خوبه واقا؟  -

 ن دادم و گفتم: سرم رو تکو

 همه چیز آروم و اکیه، فقط اگر بدونی چقدر سفیده این آمینِ بابا.  -

 اخم کرد و با تخسی گفت: 

آمینِ بابا؟ اگر فکر کردی اجازه داری بیشتر از من دوستش داشته باشی کور خوندی. اول  -

 مامان بعد بچه، شیرفهم شدی؟! 

 م گفتم: به این حسادتش خندیدم، با عشق لپش رو کشید

آخ ببین این جیگر منو آخه! اول عشق مادرش توی وجودم لونه کرده، بعد گوگولیمون.  -
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 وم. جیگرخان واسم بگیره رو تو جای تونهنمی کسهیچ …کسهیچ

 تر کرد. لبخند از ته دلش حال دلم رو خوب بود، خوب

 ای روی لباش زدم که با صدای در، ازش فاصله گرفتم. بوسه

 که دیشب برده بود منو پیش آمین، با تخت بچه اومد تو و گفت: پرستاری 

 باباش مژده گونی بده که دخملتو آوردم.  -

با لبخند آمین رو نگاه کردم و پنج تا تراول صدی از کیف پولم در آوردم و دادم به پرستار، اون 

 هم بعد از تشکر، با خنده آمین رو بغل کرد و داد دستم. خطاب به آوا گفت: 

کرد به دستگاه نیاز نداره و سالم  ییدٔ  خوشگل خانوم، دخترت از دیشب گشنشه. دکترش تا -

سالمه! البته ممکنه یکم تنفسش مشکل داشته باشه که اون هم فقط باید حواستون باشه 

 ای به نی نی شیر بدی؟ داروهاش رو مرتب بدین بهش. االن؛ اماده

 آوا با بغض دستاش رو دراز کرد و گفت: 

 . رفت دلم …دیگه بدو وای ببینمش، بدش میالد …آره آره -

 آوا یهای لباسش زو باز کردم و به کمک پرستار سینهبا لبخند کمکش کردم بغلش کنه. دکمه

 دیم توی دهن بچه. کر رو

کرد. با دست فسقلیش انگشت آوا رو ای و درشتش دل بری میآمین با اون چشمای قهوه

آوا رو  وجود یشیره و زدمی میک رو آوا یی ناز و کوچولوش سینههاگرفت، با اون لب

 خورد. می

 پرستاره رفت بیرون، چند لحظه بعد با دیدن اشکای آوا با تعجب گفتم: 

 چی شده آوا؟ درد داری؟!  -

 وسط گریه لبخندی زد و گفت: 

 منم امانم کاش ای…بینیش؟ خیلی کوچیکه؟ دخترمونه، دختر من و تو. میالدمی -

 …دیدشمی

 روی سرش رو بوسیدم و آروم گفتم: 
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 ! من کوچولوی پیشی نباش ناراحت …بیننمطمئن باش دارن می -

 لبخند زد و سرش رو تکون داد و منم اشکاش رو پاک کردم. 

باالخره شیر خوردن آمین تموم شد و خوابید و دقیقا ده دقیقه بعدش که تایم مالقات شروع 

 هستن.  و بودن پشتمون همیشه که کسایی …از خانواده و دوستانمونشد، اتاق پر شد 

مامان با لبخند آوا رو بوسید و آمین رو بغل کرد، شروع کرد قربون صدقه رفتن و عشق 

  …کردن

 …آمین که تازه خوابیده بود، یهو چشماش رو باز کرد و با دیدن جمعیت لباش رو برچید

 . خندیدن بود گرفته که نمکی با یهمه با دیدن قیافه

ای بعد، امیر با ناراحتی و آروم همراه رها اومدن جلو، بهتر بود کش پیدا نکنه این لحظه

  …دعوا

 سمت امیر، گرفتم سمتش و گفتم: برای همین آمین رو از مامان گرفتم و بردم به

که توی  ایپدری حس اون بیاد، دنیا به هم رها و تو یببینش، خواهر زادته! وقتی بچه -

 وجودت خواهد بود، اونقدر شیرینه که نمیشه توصیفش کرد. 

نفس عنیقی کشید و با بغض بغلش کرد. سرش رو برد توی گردن آمین و نفس عمیقی کشید 

روی  مامانش مثل کوچولوم دختر! جانم ای…شد بلند امین آروم یکه یهو صدای خنده

 گردنش حساسه! 

 مارال با ذوق گفت: 

 …خندهقربونش بشم من! ببین داره میالهی  -

 آوا یکم خودش رو کشید باال تا بتونه ببینه وبا ذوق بیشتری گفت: 

 …خدا رو تو بگیر عکس …اولین خندشه میالد -

 همه باهم خندیدیم. سریع قبل اینکه خندش از بین بره عکس گرفتم. 

 امیر که سرش رو آورد باال، با چشمای اشک آلودش مواجه شدیم. 

 بدون حرف اومد سمت آوا و با بغض گفت: 
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 …میده مامانو بوی …آمین بوی زندگی میده آوا -

 زد و خطاب آمین سر به ایبوسه لبخند با و امیر سمت اومد رها …آوا با این حرف بغض کرد

 به آوا گفت: 

بران جآمین فرشته ایه که خدا واسه شما فرستاد، فرستاد تا غم از دست دادن عزیزانتون رو  -

 …کنه

 ! کردن گریه به کرد شروع هم آمین سنگین، جو و سکوت از …همه سکوت کرده بودن

 مازیار با خنده گفت: 

ن جناب میالد خان، شرینی بابا ضم در! بخندین …بابا بخندین …االن وقت شادیه واال -

 شدنت رو ندادی، فکر نکن حواسمون نیست و تونستی بپیچونی! 

 : امیرعلی خندید و گفت

 ! افتادی شام یه …راست میگه داداش -

 …ای گفتم و رفتم کنار آواکشیده« چَشم»با خنده 

 جانان با لبخند، همراه دوربینش اومد جلو و گفت: 

 ها دور تخت رو خلوت کنین که اولین عکس سه نفرشون رو بندازم. بچه -

ین رو گرفت سمتم. دست خوبی بود! خندیدم و به آوا نگاه کردم، لبخندی زد و آم یایده

انداختم دور گردن آوا و با دست دیگم آمین رو گرفتم و آوا هم یه دستش رو انداخت زیر 

 پاهای آمین و دست دیگش رو قالب کرد توی انگشتای دستم که دور گردنش بود. 

 …جانان با لبخند دوربینش رو تنظیم کرد و با گفتن عدد سه، تیک! عکس انداخت

شد و من برای خواست دنیا همون جا متوقف میها قشنگ بود که دلم میهاونقدر اون لحظ

 کردم! ها رو زندگی میهزاران سال، اون لحظه

 ! برهمی جلو به خودش با هم رو ما زمان گذر و …اما زندگی همچنان جریان داره

 •°•°•°•°•°•°•°• از نگاه آوا / یک سال بعد •°•°•°•°•°•°•°•

و لخت آمین رو خرگوشی بستم، نوک بینیش رو بوسیدم و گذاشتمش  ای رنگموهای قهوه
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کردی با مخ مینداخت خودش ب بود، ولش میخرا سابقش …توی تختش که حفاظ داشت

 خندید! رو زمین و هرهر می

 ای گفتم: با صدای بچگونه

 عشقِ مامان اینجا بشینه تا برم باباش رو از حموم بکشم بیارم بیرون.  -

اش زده بود دوتا دندونای خرگوشی و خوشگلش که تازه دو میلی مترش از لثه خندید که

بیرون، نمایان شد بعد هم مشغول تکون دادن عروسک کوچولوش شد که ینی مثال داشت 

 کرد! بازی می

 حوله به دست رفتم سمت حموم، دو تا تقه زدم به در که با مکث صدای میالد رو شنیدم: 

 جانم آوا بانو؟  -

 ات رو آوردم آقای شوهر، اگر آب بازیت تموم شد بیا بیرون که دیر شده. حوله -

خندید و در رو باز کرد، با دیدن بدن برهنش اوفی کردم و زیر لب، باخماری که از دیشب به 

 دلم مونده بود گفتم: 

 بیشرفِ خوش هیکل!  -

 بلند خندید و گفت: 

 …تو؟ دیشب که نشد، حداقل االنخوای بیای حاال چرا فحش میدی؟ چیه؟ می -

 حوله رو انداختم توی بغلش و با خنده گفتم: 

ر از این هواییم نکردی. دیر شده، توی باغ همه منتظرن. یه ساعت راهه بیشت تا برو …برو -

 ها! 

 به سریع و کشیدم ایخفه جیغ …توجه، دستم رو کشید توی حمومسرش رو تکون داد و بی

 …کردم نگاه بود شغولمَ تختش توی که آمین

میالد؛ چونم رو گرفت توی دستش و چرخوند سمت خودش، آروم لبش رو چسبوند روی 

تا  شمب داغ اونقدر اینکه واسه بود کافی حرکتش همین …لبهام با لبخند مشغول بوسیدن شد

 : گفت وار زمزمه و آروم و باال داد رو پیرهنم دامن …همراهیش کنم
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 ! سرپایی …برگرد -

 اله گفتم: با ن

 …بودم حموم تازه …حوصله حموم ندارم میالد -

 زیر گوشم گفت:  …سمت دیوار برگردوند منوپوفی کرد و به

 ،؛ ولیرسیممی دیرتر ساعت یه آخرش ساعت، نیم فوقش …فقط یه ربع طول میکشه -

 …میالد مرگ …ها میشه خوب حالمون

 پیرهنم رو در آوردم و گفتم: 

 خوری و من بگم نه؟ بریم تو کارش! فقط سریع که آمین نترسه. مگه میشه تو قسم ب -

های یهویی با میالد، واقعاً قشنگ و پر ن معاشقهای با من زندگی و …خندید و مشغول شد

 هیجان بود! 

•°•°•°•°•°•°•°• 

با حوله مشغول خشک کردن بدنم شد. حوله رو ازش گرفتم، خودش هم حولش رو تنش کرد 

 هردومون؛ چون …گذشت خوش؛ ولی …بخنده بایدم دیگه بله …رونو با خنده رفت بی

 ارض*ا شده بودیم! 

 . سالهر قرار طبق …قرار بود بریم باغ عمه خانوم

یک سالی که گذشت، زندگی حدودا به کاممون شیرین بود، امیر بعد از اون روز توی 

خیلی  یا اومده زندگیشونبیمارستان، سعی کرد با بچه داشتن کنار بیاد و االن که بچشون به دن

 شاده. 

جانان و مازیار بعد از به دنیا اومدن پسرشون رفتن آلمان و قراره چند سال دیگه برگردن هنوز 

گفت یه موقعیت شغلی عالی برای مازیار پیش دونم چرا رفتن؛ ولی، میالد میهم دقیق نمی

 اومد! 

عروسی گرفتن و شکر خدا حالشون  مارال و امیرحافظ هم یه ماه بعداز به دنیا اومدن آمین

دعواهای جزئی دارن  یه زنهمی تیپ که مارالی و غیرتی حد از بیش امیرعلیِ البته …خوبه

 ریزه واسش! گرده، به خصوص که مارال بدجوری عشوه میباالخره! اما زندگی به کامشون می
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 …ه کرد و عمومامان آرش، زن عموی من، نتونست زندانی بودن بچش رو تحمل کنه و سکت

هم زنش ناقص شد و هم بچش  شد، ورشکست هم حقمون؛ چون در کرد بد که عمویی

زندانی شد، دووم نیاورد و فوت کرد و االن زنش، همون زن عموی مغرور و بدجنسِ من، توی 

 آسایشگاهه! 

 حالت هنوز هم سامیار …آرش هم آخرین خبری که ازش گرفتم، اینه که افسردگی گرفته

 ! دارهن نرمال

 : تگف و زد لبخندی …با صدای میالد که کرواتش رو داد دستم از فکر این یک سال در اومدم

 بندیش خانوم گلم؟ می -

با لبخند بِراش )قلم موی آرایشی( رو گذاشتم سر جاش، بلند شدم و همون طور که کروات 

 …بستم باز رفتم توی فکرباریکِ مشکی میالد رو براش می

هایی مثل من، مثل میالد، فقط ها و سامیار هاست، پر از آدمدم که دنیا پر از آرشبه این فکر کر

رو  این حرف« کنه.زنده موندن با زندگی کردن فرق می»باید سعی کنیم قشنگ زندگی کنیم. 

 ! …زدبابا همیشه بهم می

 و چه قدر جای خالی مامان و بابا توی زندگیم حس میشه. 

 که برم؛ ولی، با حلقه شدن دستاش دورم، دوباره از فکر در اومدم. پشتم رو کردم به میالد 

 : گفت و بوسید رو گوشم یالله

 کنه؟ خوشگلِ من به چی فکر می -

 سرم رو بردم عقب و زیر گلوش رو بوسیدم و زمزمه وار گفتم: 

 به روزهایی که گذشت، به این دو سالی که اندازه ده سال گذشته!  -

 : لبخندی زد و گفت

 اما ارزشش رو داشت، نداشت؟  -

با صدای )بَ بَ( گفتن آمین از آغوش میالد اومدم بیرون و در حالی که آمین رو بغل 

 کردم، با خنده گفتم: می
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 ارزید. به داشتن تو و آمین می -

 میالد اومد جلو و من و آمین رو با هم توی آغوشش گرفت و گفت: 

نفر قربانی شدن، کسایی که بدی کردن، جواب بدیشون  خاطر خوشبختی ما چنداین وسط به -

تو رو به من داد. نه فقط تو، این  خدا که کردم خوبی کار چه موندم فقط …رو گرفتن، من

 زندگی رو، این آرامش رو! 

کرواتش رو با دست آزادم گرفتم و کشیدم سمت خودم که خم شد و سرش اومد جلوی 

 یعمیق و صدا داری روی لباش زدم که صدای خنده یصورتم. سرم رو کج کردم و بوسه

 . شد بلند هم آمین

 با خنده از هم فاصله گرفتیم و به آمین که توی بغلم بود نگاه کردیم. 

 …بعد از هرسختی، آسونیه، این حرف خداست

 و چیزی که من توی زندگیم به شدت حسش کردم. 

 …ا توی زندگیم بوده و هستلبخندهای آمین، وجود میالد، همگی نشان از وجود خد

 …دلتون شاد

یر قانونی، و پیگرد غ کپی هرگونه و بوده نویسنده تخیل یداستان زندگی آوا و میالد زاده

 ��قانونی داره

 ۷۹۳۱اردیبهشت ۷۷

۰۷:۲۲ 

 پایان رمان
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