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آرامش بعد از طوفان
به نام خداوند نون و قلم
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
قطرههای آب سرد میریخت روی بدنم .لعنت به این هوای گرم! خوبهها؛ ولی ،فقط الزمه یه
دقیقه توی این هوا بری بیرون ،میپزی این قدر گرمه.
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…درحال کشیدن کلمهی بیا بودم که یهو یکی محکم زد به در .از جا پریدم وپام لیز خورد و با
نشیمنگاه محترم شوت شدم روی زمین.
جیغی زدم و گفتم:
 چه خبره؟! آی ک*و*ن*م…صدای جیغ ننه جونم اومد:
 ذلیل شده ،چرا هوار میزنی پاره شدی .آهنگ خوندنتم مثل آدم نیست! صدات رو بیار پایینبابات داره استراحت میکنه.
به صورت پوکرفیس سعی کردم از روی زمین بلند بشم .دستی به باسنم کشیدم و گفتم:
 نشیمنگاه من رو ترکوندی که بگی بابا داره استراحت میکنه؟ جدی میگی؟!یه دونه محکم زد به در و باهمون صدای بلند و جیغش گفت:
 بدو بیا بیرون کارت دارم بچه.پوفی کردم و زیرلب غر زدم:
 خب بابا با صدای من بیدار نشه با صدای شما حتماً بیدار میشه!نیشخندی زدم و سریع دوش گرفتم .یه آهنگم نمیذارن بخونم! حولهی قرمزم رو پیچیدم دورم
و رفتم بیرون .ننه جان رو تخت نشسته بود و به گوشیم ور میرفت .تک سرفهای کردم و
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گفتم:
 میگم که غلط نکنم گوشی من اشتباهی اومده توی دستت!با دیدنم گوشی رو شوت کرد روی میز .حاال من دست به حوله ،وسط اتاق ایستادم و مثل
جغد مامانم رو نگاه میکنم .بدون توجه به اینکه گوشیم دستش بود ،گفت:
 چقدر زر میزنی! ببین آوا ،بابات گفت بهت بگم شب قراره مهمون بیاد ،ضایع بازی نکنیاآوا.
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:
 دوباره میخوای شوهرم بدی ننه؟ مگه ترشیدم آخه!دمپاییش رو گرفت دستش که خندم رو خوردم .باجدیتی که توی چشمای قهوهای و درشتش
بود گفت:
 آوا شوخی ندارم باهات ،شریک پدرته آبرو ریزی کنی بابات میدونه و تو.داشتم میزدم زیر خنده که دمپاییش رو پاش کرد و رفت ،منم خندم رو ول دادم .خدایا اسم
خواستگار مییاد به صورت اتوماتیک خندم میگیره دلیلشم اتفاقیه که دو ماه پیش افتاد.
••°•°•°•°•°•°•°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؟
مامان بالبخند داشت برام خط ونشون میکشید .سینیِ چایی رو به مرد مسنی که حدودا همسن
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.Deli28
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با بیحوصلگی سینی رو بهسمت زن مسنی گرفتم که با آرایش ملیح زیباتر شده بود .با ذوق
گفت:
 قربونت بشم عروس گلم.لبخندی زدم که همهی دندونام افتاد بیرون .بیچاره لبخند روی لبش خشک شد با این لبخندم.
کمرم رو صاف کردم و بهسمت آقا داماد که فکر کنم اسمشم میالد بود ،رفتم .مردک انگار عصا
قورت داده بود!
این بار بیشتر خم شدم که یهو زارت/ :
سکوت محضی شد .چند لحظه بعد صدای ریز خندیدن امیرِ عوضی (داداشم) میاومد.
چشمام رو فشار دادم روی هم و یهو سینی رو ول کردم روی پای پسره… بدون توجه به جیغ
و دادی که پشتم شد فرار کردم توی اتاقم .لعنتی خشتکم چرا باید االن جر بخوره؟!
مامان گفت این شلواره تنگهها؛ ولی من پام رو کردم تو یه کفش که فقط همین شلوارِ سفیدِ
تنگ رو میخوام بپوشم .یا با این مییام یا لخت…!
شلوارم رو در آوردم و سعی کردم به اتفاقی که بیرون افتاد ،فکر نکنم .بیرون که نمیتونستم
برم دیگه.
شلوارم رو بررسی کردم .قشنگ از وسط جر خورده بود .وای خدا!
یهو مغزم شروع کرد به کار کردن .سینی رو گذاشتم روی پای پسره ،یا انداختم روش؟
محکم با دست زدم تو سرم… خاک بر سرم! دیدم چرا یهو داد و بیداد شد ،آخه مگه پسر
صدای جیغ در مییاره؟!
داشتم شلوار به دست فکر میکردم که یهو بابا به صورت خشمگین اومد توی اتاق که جیغ
زدم:
 نه نه نیا… لختم!بابا پشتشو کرد به من و باعصبانیت گفت:
 پسره رو سوزوندی آوا! این چه کاری بود؟Deli28
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سریع رفتم سمت حموم و باخندهی کنترل شدهای گفتم:
 بابا خشتک شلوارم مقصره ،منم هول شدم خب! خیلی اوضاش خراب شد؟بابا با حرصی آشکار گفت:
 عالوه برخودش خواهرش رو هم سوزوندی ،آبرومون رو بردی آوا!خندیدم و گفتم:
 دیدین کائناتم راضی نیستن من شوهر کنم!باالخره خندید و به گفتن «دخترِ زبون دراز» اکتفا کرد و رفت.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا/زمان حال••°•°•°•°•°•°•°
با فکر به گذشته دوباره سرخوش خندیدم …
دیگه از اتاق بیرون نرفتم .یه شلوارِ اسپرتِ مشکیِ لوله تفنگی گذاشتم روی تخت ،یه تونیکِ
نخیِ سفید که روش طرحهای درهمِ آبی ومشکی داشت هم برداشتم وگذاشتم کنارِ شلوارم .یه
شال آبی کمرنگِ ساده و نخی هم برداشتم ،چروک شده بود و باید اتوش میکردم .حوله رو از
روی سرم برداشتم و نشستم موهام رو خشک کردم .یکم شونه کشیدم که جیغم دراومد!
ازموهای بلند متنفرم .موهام قهوهای تیره ست .لَخته و خیلی بلند! میخواستم کوتاه کنم؛ ولی،
مامان هربار جیغ میکشید سرم و میگفت:
 موهات رو کوتاه کنی از وسط جرت میدم آوا ،شوخی ندارم!بابا هم حرف مامان رو تأیید میکرد و میگفت «موی دختر باید بلند باشه ».
این وسط امیر میگفت «مگه خر موهاش رو بلند کنه ،میشه آهو؟» فقط حرص میده پسرهی
دراز!
بعد از شونه کردن ،موهام رو گوجهای بستم تاجلوی دست و پامو نگیره .ساعت هفت بود و
روزها هم طوالنی .تا یه ساعت دیگه میاومدن مهمونا .با یادآوری اسم خواستگاری باز زدم
زیر خنده!
شلواری که اینبار پام کردم کشی بود و ضایه بازی نمیشد .تازه قرارم نبود چایی بدم.
Deli28

6

آرامش بعد از طوفان
لباس زیرام رو تنم کردم و نشستم جلوی آینه و میز آرایشم تا آرایش کنم یکم .کرم مرطوب
کننده رو به دست و صورتم زدم.
پوستم خوب بود ،سفیدکننده الزم نداشت و نداره ،فقط یکم کرم پودر زدم .یکم ریمل زدم به
مژه هام ،فر موژه هم نمیخواست فر خدا دادیه مژه هام ،خودشیفته هم خودتونین!
در ادامه یه خط چشم روی پلک باالیی کشیدم و یه رژ صورتی -پوست پیازیِ مات هم زدم تا
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
چشمام رو کشیدهتر و درشتتر نشون میداد.
خب خوب شدم! با رضایت بوسی توی آینه واسه خودم فرستادم و بلند شدم.
لباسام رو تنم کردم ،شالم رو اتو کشیدم و گذاشتم روی تخت .موهام رو باز کردم ودوباره
سشوار کشیدم تا قشنگ لَخت بشه.
جلوی موهام رو کوتاه کرده بودم که سنم رو کمتر نشون میداد.
دستبند و ساعتم روهم دستم کردم و کفش رو فرشیای آبی رنگم رو از تو کمد در آوردم.
پام کردم و بعد از انداختن شال روی سرم ،اونم به صورت آزادانه ،رفتم بیرون.
از سه تاپلهای که اتاقها رو از فضای اصلی خونه جدا میکرد ،رفتم پایین و رفتم توی
آشپزخونه .مامان با لبخند مشکوکی نگام کرد و گفت:
 مثل اینکه سر عقل اومدی سرتق خانوم .نه ،خوشم اومد… خوشگل شدی!پشت چشمی نازک کردم وگفتم:
 خوشگل بودم .ازاالن دارم میگما ،فکر شوهر دادن من رو از سرتون بیرون کنین .تازه اولجوونیمه .یادته که چایی و خشتک…
دمپاییش رو در آورد تا بزنه تو مغزم که خودمو به صورت انتحاری شوت کردم بیرون .نیومد
بیرون دنبالم ،منم نرفتم پیشش دیگه .نشستم به چت کردن با «رها» .رها دوست صمیمی منه که
خیلیم اسگله؛ ولی ،خیلی باحال و دوست داشتنیه .پیامش رو توی تلگرام باز کردم:
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 چطوری نفله؟دوتا استیکر بیناموسی فرستادم ونوشتم:
 از اینا نخور عزیزم .من خوبم تو خوبی؟ بیادب ،حالم به هم خورد .خوبم! چی کار میکنی؟ درانتظار مهمونم ،نپرس االن ،حاال بهت میگم.هم زمان بافرستادن پیامم .صدای زنگ در اومد .یه «بای» نوشتم و بلند شدم .بابا از اتاقش
سریع اومد بیرون ،نگاهی به من کرد وگفت:
 آوا ،یه امشب اندازه سن وسالت رفتار کن .باشه؟اینا ازمن غول ساخته بودن به خدا .چشمام رو درشت کردم وبا لحن مظلومی گفتم:
 چشم .من که خیلی دختر خوبیم.خندید و بامامان و امیر رفتن استقبال ،منم یکم عقبتر ایستادم که خیلی توی دید نباشم!
در ابتدا پدر خانواده وارد شد .عجب ابهتی! با چشمای درشت اسهالی… نه ،منظورم عسلی
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.توی دلم قهقههای زدم و گفتم:
 تعریف خل بازیام رو حتما!با هین کشیدن مامان و خندهی امیر ،فهمیدم حرفم رو بلند گفتم… ب*ر*ی*ن*م توی این
زندگی یا زوده؟! تک سرفهای کردم و سریع گفتم:
 اوم… نه… یعنی منظورم اینه که… اوم… آها! یعنی که… میدونم بابا به من خیلی لطفدارن.
خانوم همتی ،زن همین آقا همتی که اسمش رو لحظهی آخر از بابا شنیده بودم ،باخنده گفت:
 ماشاهلل دختر بانمک و خوشگلی هستی .ماشاهلل عزیزم!Deli28
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پوفی زیر لب کردم و «خداخیرش بده» ای زیر لب گفتم.
پشت سرشون یه دختر بود حدودا درشت هیکل و قد بلند که هیچی سرش نبود و موهاش
سیخ سیخی بود وجلوی موهاش یه ور توصورتش ریخته بود .ابروهاش رو چه خوب درآورده
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:
 راستش مامان جان گفته بودن شمایه پسر همسن وسال من دارین؛ ولی ،با دیدن دخترتونذوق کردم.
بابا سریع معذرت خواهی کرد و رو به من با تشر گفت:
 آوا! این چه حرفیه؟ سریع عذرخواهی کن از آقا شاهین.و به همون دختره اشاره کرد .یک دفعهای چشمام گرد شد و به سرفه افتادم ،امیر دو تا محکم
کوبید به پشتم .بدون توجه به بقیه به پسری که فکر میکردم دختره ،نگاه کردم .جدی جدی
پسره؟ خاک بر سرم شد که.
چرا ندیدم سینههاش تخته؟ وای آبروم رفت!
با تک سرفهی آقای همتی از فکر در اومدم .خندید و رو به من گفت:
 اشکال نداره آواجان ،نمیخواد خجالت بکشی .شاهین بهخاطر ظاهری که داره ،خیلیها روبه اشتباه میندازه.
خندهی کوتاه و پر تعجبی کردم .چه بیخیال درمورد ظاهر شخمی (!) بچهاش صحبت میکنه.
باز به پسره نگاه کردم مثل این که جدی جدی پسره .همچین این ابروهای خوشگلش رو کرده
بود توی هم که یعنی مثال اخم کرده! توی دلم خندیدم واین بار سعی کردم حداقل بابا
روخجالت زده نکنم… در واقع خجالت زده تر! لبخندی زدم و مودبانه و به قول ننه جانم
«خانومانه» گفتم:
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 بابت بیادبیم من رو ببخشید از آشناییتون.(یکم مکث کردم برای فکر کردن دربارهی تلفظ درست کلمهی بعدیم و در آخر گفتم):
خورسند شدم.
این بار قهقهی بابا و امیر و آقای همتی با هم بلند شد .باتعجب نگاهشون کردم .امیر باخنده
گفت:
 خورسند شدی آوا؟ خرسند آوا جان ،نه خورسند.و دوباره قهقه زد.
لبم رو گاز گرفتم .خب هروقت میاومدم مودبانه حرف بزنم زبونم کار نمیکرد .خانوم بودنم
به من نمییاد اصن!
مامان که دید اوضاع خرابه و من همش دارم گند میزنم و میرینم به خونوادشون ،با یه چشم
غره به من ،همه رو بهسمت سالن هدایت کرد .امیر ایستاد و زیر گوشم گفت:
 این پسره قرار بوده خواستگارت باشه خدایی؟ از االن بگم من مخالفما! من واسه تو باید یهشوهر هرکول و ریشو بگیرم که دست بزن داشته باشه! این چیه نصف تو ابرو نداره.
یکم نگاهش کردم و دیدم نه بابا! یه سره داره فَک میزنه زیر گوشم .دستم رو گذاشتم روی
دهنش و باخنده گفتم:
 امیر بذار برن .کلی سوژه دارم االن ،بذار برن مییام پیشت تا صبح غیبت کن… پس شاتآپ شو االن برو پیش مهمونا.
یه پس گردنیم زدم بهش و باخنده فرار کردم .امیر چهار سال از من بزرگتر بود یعنی بیست و
چهار سالش بود .مثل خودم ،گولهی نمک؛ ولی ،وقتی بره سرکار… اوه …جَذَبَش از وسط
جرت میده اصن!
با صدای مامان از فکر امیر در اومدم و رفتم کمک.
••°•°•°•°•°•°•°
تازه شام خورده بودیم و نشسته بودیم دور هم تا بامیوه و چای از مهمونها پذیرایی کنیم.
از همون اول که اومده بودن ،شاهین ما رو باصداش دیوونه کرده بود صداش نازک بود و سعی
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میکرد که صداش رو کلفت کنه؛ ولی ،موفق نبود .برای همین خیلی صحبت نمیکرد .فهمیده
بودم آقای همتی با پدرِ گرامیِ بنده توی شرکت و کارخونهی صادرات و واردات قطعات
کامپیوتری شریک هستن یعنی پدر من وشاهینِ گوگولی ،رفاقت وشراکت دارن.
شامِ امشب یا بهتره بگم مهمونی امشب هم واسه محکم کردن روابطشون بود پس بهخاطر
همین مامان میگفت ممکنه خواستگارم باشه و بابا اصرار داشت خانومانه رفتار کنم .خب من
خانوم باشم پس شاهین چی باشه؟
داشت دوباره خندم میگرفت که باصدای بابا حواسم بهشون جمع شد:
 آوا جان برید توی باغ با آقا شاهین ،صحبتاتون رو بکنین.ابروهام پرید باال و باتعجب گفتم:
 ببخشید بابا! چه صحبتی؟بابا اخمی کرد و گفت:
 ببینید تفاهم دارین یا نه دیگه!این بار من اخم کردم .مثل اینکه جدی جدی میخوان من رو بدن به این پسرِ دخترنما! به امیر
نگاه کردم ،دستی به ته ریشش کشید و چشماش رو روی هم گذاشت که یعنی آروم باشم و
برم.
پوفی کردم و بلند شدم .یه «نه» میگفتم و تمام.
رفتیم توی باغ ،باغ که نه ،منظورم حیاطمونه؛ چون خیلی بزرگ بود و پر از درخت و گل و
گیاه ،میگفتیم باغ .از مسیر سنگیِ مخصوص ماشینها گذشتیم تا برسیم به آالچیق.
بدون توجه نشستم یه گوشه و نگاش کردم .آروم نشست روی صندلی روبه روی من ،صداش
رو صاف کرد و بعداز یه مکث چنددقیقهای ،بیمقدمه گفت:
 من هم مخالف این کارم.باتعجب گفتم:
 هن؟ اِم… نه… یعنی متوجه نشدم .چی؟Deli28
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لبخندی زد وگفت:
 تو دختر خوشگل و بانمکی هستی .مطمئنم که خاطر خواه زیاد داری؛ ولی ،من هم مثلتوام ،یعنی قراره مثل تو باشم.
چشمام مثل وزغ شده بود ،مطمئنم .یعنی چی آخه؟ یعنی منه؟! نه ،یعنی منظورم اینه که مثل
من دختره؟
سؤالم رو به زبون آوردم ،خندهای کرد و گفت:
 قول بده به کسی نگی فعالً .فقط پدر و مادرم میدونن این قضیه رو…با ناخونای بلندم گوشهی لبای گوشتیم رو خاروندم و با لودگی گفتم:
 به قولهای من نمیشه اعتماد کرد.تک خندهای کرد و گفت:
 مهم نیست .وسط حرفام نپر پس ،لطفاً!صدای حدودا دخترونش نمیذاشت تمرکز کنم .سعی کردم واقعاً کاری نکنم ناراحت شه ،پس
فقط سرم رو تکون دادم .خیره نگاهشکردم حاال که دقت میکنم میبینم خیلی هم شبیه به
دخترا نیست! من اون لحظه خنگ بازی در آوردم که با دختر اشتباهش گرفتم .فقط یکم زیادی
گوگولیه / :نیم نگاهی به من کرد و شروع کرد .اون میگفت و من هی بیشتر تعجب
میکردم…!
شاهین بعداز یه نفس عمیق ،شروع کرد به حرف زدن:
 از همون بچگی خیلی کارای دخترونه میکردم ،مثال الک میزدم و دوست داشتم موهام رومدل دخترونه بکنم .بزرگتر که شدم ،شاید حدودا چهارده سالم بود …دوران بلوغم میشد،
اوضاع بدتر شد .به دخترا حسی نداشتم ،پسرخوشگلی بودم که حتی پوستم هم مثل دخترا
نازک و شفاف بود.
تک خندهای کرد و گفت:
 رسیدگی به پوست و موهام رو مثل خیلی از دخترا ،به صورت جدی دنبال میکردم .بدترینDeli28
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دوران زندگیم بین شونزده تا بیست سالگی بود که دوران سخت دبیرستانم عضوش بود.
اونقدری مسخرم میکردن که…
یکم مکث کرد .براش سخت بود اینارو بگه درک اینا برای من هم سخت بود ،و مرور کردنش
برای شاهین سخت تر…!
نفس عمیق دیگهای کشید وهمون جور که خیره به زمین بود گفت:
 آخه حتی حالت عادی چهرهام هم مثل دخترا بود ،پسر بودم؛ ولی ،قیافهام دخترونه بود .خبپسرای همسن من تمایالت خاصی داشتن و من اصالً به دخترا کشش نداشتم والبته هنوزم
ندارم .تازه دردسرهام از اون موقعی شروع شد که… که…
چشماش رو بست و اخم کرد .باگفتن حرفش شوکه شدم! آروم؛ ولی عصبی گفت:
 می خواستن بهم تجاوز کنن .دوستای خودم ،به منی که پسر بودم ،فاجعه بود .وقتی جیغ زدمو صدام به اندازهی یه دختر نازک شد ،ازخنده و تعجب ولم کردن .افسرده شدم ،از مدرسه
رفتم ،البته اونام از خداشون بود .تایه مدت خونه نشین شدم ،تااینکه تصمیم گرفتم باچهره و
اخالقام کنار بیام تا برم… اوم…
بازم مکث… تک سرفهای کردم وگفتم:
 خب… کجا بری؟لبخندی زدو محتاطانه گفت:
 من ترنسم باید جراحی کنم و یه جنس رو انتخاب کنم ،باید برم خارج.بعد از زدن این حرف با ترس نگام کرد .جدی به این قضیه نگاه کردم ،باید جنسیتش رو تغییر
میداد .ترس ،برای یه پسر بهخاطر این حرفا بیمعنیه .لبخندی زدم و تکیه دادم به چوب پشت
صندلی .با همون لبخندم گفتم:
 تو باید دختر بشی .حاالتت خیلی دخترونه ست .حاال چرا با ترس نگام میکنی؟صاف نشست وگفت:
 آخه به ما به چشم خوبی نگاه نمیکنن .میدونی که منظورم رو؟!Deli28

13

آرامش بعد از طوفان
راست میگفت .بلند شدم و رفتم روبه روش ،پرروام دیگه/ :
دستم رو گذاشتم روی دستای سفید وانگشتای کشیدش .لبخندی زدم وگفتم:
 حرفات همین جا دفن میشه .بابت بیادبیم توی ابتدای دیدارمون من رو ببخش .من بعضیوقتا دختر شوخ و خنگی میشم؛ ولی ،فقط بعضی وقتا!
لبخندی زد .صورتش واقعاً زیبا بود ،البته به چشم خواهری ،دختره دیگه! اوم… چشماش که
هیچی ،لباشم هیچی ،مماخش عملیه .ای ای ای! پوستش خیلی سفیده؛ ولی ،انگار رنگ پریده
ست صاف ایستادم و گفتم:
 راستی خانوادت چی؟ اگر میدونن ،چرا قبول کردن بیاین خواستگاری من؟اخمی کرد وگفت:
 اونا میدونن؛ ولی ،قبول نمیکنن .میگن اگر بخوای میتونی همین جوری تغییر کنی!پشمِ نداشتم ریخت ،بابا اینا دیگه کین!
سرم رو تکون دادم و گفتم:
 بهتره بریم داخل .خیلی وقته نشستیم اینجا. یکم زوده ،میخواین بیشتر دل بدین قلوه بگیرین!باصدای عصبی امیر بهت زده برگشتیم سمتش.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
آخرین تمربن هوازی رو انجام دادم .حولم رو برداشتم و رفتم حموم خصوصیه باشگاه.
یه دوش ده دقیقهای کردم و لباسام رو تنم کردم .بایه خداحافظی کوتاه از بچههای باشگاه،
سوار ماشینم شدم و بهسمت خونهی خودم راه افتادم .پشت چراغ قرمزِ نزدیک خونه بودم که
گوشیم زنگ خورد .زدمش روی اسپیکر ماشین و تماس رو وصل کردم:
 میالد سریع بگو کجایی؟ سالم مامان جان .من هم خوبم ،شما خوبی؟!خندید و گفت:
Deli28
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 مزه نریز پسر ،من هم خوبم .پاشو بیا اینجا ،حداقل یه امشب دور هم باشیم.لبخندی زدم وگفتم:
 چشم ،برم خونه لباسام روعوض کنم ،بعد مییام.یکم ناراحت شد انگار؛ چون آروم گفت:
 خب مادر ،اینجام خونه خودته دیگه .لباس هم که داری اینجا ،اتاقت هم که میدونی دستنخورده ست .نکنه راحت نیستی اینجا؟
خندیدم و گفتم:
 قربون مهربونیت بشم من .چشم مییام اونجا االن .بیست دقیقه دیگه میرسم خونه.باخوشحالی خداحافظی و قطع کرد.
از وقتی بامارال (خواهرم) به مشکل خوردم ،یعنی حدود سه سال پیش که بیست وسه سالم
بود ،بابا برای من خونهی جدا گرفت .راضی نبودم برم؛ ولی ،رفتارای بچگانهی مارال خستهام
میکرد .به مازیار گفتم بیاد و بامن زندگی کنه؛ چون خونه دو خوابه بود و من هم تنها بودم.
مازیار دوست دانشگاهیمه و کال رفیق فابریکم شده .خانوادهاش رو توی تصادف از دست داد،
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.
رشتهام مدیریت بود؛ ولی ،یه چیزایی ازحسابداری هم میفهمیدم .با کلی پارتی بازی شدم
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
که اسمش جانانه .بگذریم…
با رسیدن به خونه تک زنگ زدم که در رو باز کردن .ماشین رو بردم توی پارکینگ وبهسمت
آسانسور رفتم .خانوادهی من ،طبقهی دهمِ یه آپارتمان بزرگ ساکنن هستن .از آسانسور اومدم
بیرون ،مارال و مامان ایستاده بودن برای بدرقه کردن .مارال بیست و یک سالشه؛ ولی ،بهخاطر
Deli28
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صورتش که همیشه آرایش داره ،سنش بیشتر میخوره .سعی کردم نخندم بهش ،با لبخند سالم
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:
 رفته حموم ،تازه از سرکار برگشته .تو بشین تا بیاد.نشستم و یه شربت خنک خوردم .مارال آروم ویه جوری نگاهم میکرد .با خنده و درحالی که
کتم رو درمی آوردم ،گفتم:
 چیه جونور؟ یه جوری نگام میکنی!برعکس تصورم خندیدو گفت:
 هی نگو جونور میالد .میخواستم بگم… بگم که… میشه برگردی؟برگردم؟! عجب… سعی کردم لبخندم رو حفظ کنم .آروم گفتم:
 یادت رفته بهخاطر تو مجبور شدم برم؟لبخند از روی لبش پاک شد .با یکم مکث و با لحنی غمگینتر گفت:
 خب االن میخوام برگردی ،نمیشه؟ بعد از ماجرای اون شب که اون دخترهی خنگ چاییرو ریخت روی من و تو ،بعدش تو کلی نگرانم شدی نسبت بهت خیلی نظرم تغییر کرده .االن
میفهمم واسم مهمی…
اخمی کردم از یادآوری اون شب؛ ولی ،بیتوجه بهش سریع گفتم:
 این قضیه چه ربطی به تغییر نظر تو به من داره؟ این مسئله شاید مال حدود دو ماه پیشباشه ،بعدم همه نگرانت شدن؛ ولی ،تو…
باگریه و بغض وسط حرفم پرید و گفت:
 خب تو همیشه عزیز کردهی مامان و بابا بودی و هستی ،میخواستم به من هم توجه کنن.نتونستم پوزخندم رو مخفی کنم .آروم بهسمت جلو خم شدم وبا پوزخند ،چشمام رو ریز
کردم و با یکم عصبانیت گفتم:
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 اشتباهت همین جاست مارال ،که مثل بچه هافکر میکنی .افکارت ،رفتارت ،اخالقت،همشون از سنت کمترن و اون وقت چهرهات بیشتر از سنت میزنه ،همین جور توقعت از همه
باالست .تو هم در مرکز توجه بودی و البته هستی…؛ ولی ،من یه مهرهی اضافه برای رسیدن
به اهدافت بودم و شاید هنوز هم هستم.
نفس عمیق دیگهای کشیدم و بدون توجه به صورت بهت زده و غرق اشکش ادامه دادم:
 آخه اهدافتم بچگانه بوده وهست .دوست پسرت میخواد ببرتت بیرون ،من این وسط غیرتیمیشم ،اون وقت من آدم بدهی ماجرام… هه! ازهمون اول هم تو مثل بچهها گند زدی به
جمعمون ،به خانوادمون و به صمیمیت بینمون.
اشکاش رو پاک کرد و با لحن لوس ومسخرهاش گفت:
 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:
 جیغ زدنات ،رگ زدنت ،گریه هات و فحشات رو یادم نرفته ،هیچوقت هم یادم نمیره.بهتره بس کنی خواهر کوچولو.
روی «کوچولو» خیلی تأکید کردم تا بفهمه هنوزم به چشم من یه بچهی لوس و ننره! با بهت
نگاهم میکرد.
درحالی که فکر میکردم بهسمت اتاقم راه افتادم .مارال دختر بدی نبود ونیست فقط ،یکم
ذاتش خرابه و صدالبته خیلی هم لوس بود و هست .وقتی برای یه پسری مثل مانی (پسری که
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.
دراتاقم رو بستم و نشستم روی تخت .کتم رو شوت کردم روی صندلی و روی تخت دراز
کشیدم .خیلی زیاد خسته بودم!
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داشت چشمام گرم میشد که با زنگ خوردن گوشیم ،بیحوصله نشستم و از جیبم گوشیم رو
در آوردم« .پونه» بود ،دختری که باهم دوست بودیم… البته بیشتر آویزون به نظر میاومد تا یه
دوست!
بیحوصله رد تماس زدم و گوشی رو گذاشتم روی میز عسلی کنار تختم .دراز کشیدم که
دوباره گوشیم زنگ خورد .باعصبانیت برداشتمش ،از اینکه کسی مزاحم استراحتم بشه متنفر
بودم وهنوز هم هستم.
باحرص جواب دادم:
 خب وقتی جواب نمیدم ،یعنی یا خوابم یا نمیتونم جواب بدم… یا نمیخوام که جواببدم!
با بهت گفت:
 سالم میالد ،پونم… اشتباه گرفتی با یکی دیگه فکر کنم .شناختی؟نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم:
 سالم .اشتباه نگرفتم اتفاقا… شناختم ،ببین من خیلی خسته ام .کاری داری بگو.باعصبانیتی آشکار و تهدید وارانه گفت:
 تو که به من زنگ نمیزنی ،وقتی هم من زنگ میزنم این جوری برخورد میکنی .مننمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم میالد.
ناخودآگاه خندهام گرفت .من اصالً طالب این رابطه نبودم که االن تهدید میکنه .آروم خطاب
بهش گفتم:
 باشه .از اول هم چیزی بهت تحمیل نشده بود ،میتونی بری.خواست حرفی بزنه که سریع قطع کردم ،اون هم بدون خداحافظی .بهخاطر خالص شدن از
شرش لبخندی اومد روی لبم.
با زنگ خوردن مجدد گوشی ،به صورت پوکر فیس ،زیرِ لب گفتم:
 حدودا از شرش راحت شدم.Deli28
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سایلنت کردم و دراز کشیدم وخیلی زود هم بهخاطر خستگی خوابم رفت.
باصدای در بیدار شدم ،خوابم میاومد؛ ولی ،خستگیم در رفته بود .مامان با لبخند اومد توی
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 اوایلکارهام راحت بود .حاال هم که کل بخش حسابداری کاراش به عهدهی منه.
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.راستی… از اون مانی چه خبر؟
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!
گوشیم رو برداشتم ،ساعتش رو نگاه کردم که خندمهام گرفت ،فقط نیم ساعت خوابیده بودم.
چقدر کم! چهل تا تماس بیپاسخ پونه رو ماک کردم و رفتم توی سالن پذیرایی.
بابا نشسته بود و شربت آبلیمو میخورد.
عادتش بود ،نیم ساعت قبل ازحموم ونیم ساعت بعدش باید شربت میخورد .اکثرا هم شربت
آبلیمو یا خیار و نعنا .با لبخند رفتم جلو که بادیدنم بلند شد .بغلم کرد وگفت:
 کم پیداشدی پسر .نمیگی یه پدر و مادری دارم که باید بهشون سر بزنم؟زد روی کمرم و ازم فاصله گرفت .بالبخند گفتم:
 واقعاً سرم شلوغ شده ،به مامان جان توضیح دادم .کل بخش حسابداری شرکت معین دستDeli28
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منه .حسابداری هم کار سختیه .به خصوص که باید روی همشون نظارت داشت .فکر میکردم
راحت باشه؛ ولی ،نیست واقعاً .از طرفی بهخاطر تغییر رشته توی دانشگاه ،یه سال دیرتر فارق
التحصیل میشم.
بالبخند گفت:
 مستقل شدن این سختیها رو هم داره .باعث افتخارمی پسر .از اینکه مجبورت کردم مستقلبشی 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؟مارال باهمون اخمش گفت:
 چی بگم؟ از شاه پسرتون بپرسین.بابا اخم کرد و هیچی نگفت .با لبخند رو به مارال گفتم:
 از شنیدن حقیقت قیافت این جوری شده یا شرمندهای بابت رفتارات؟همون جور که انتظار میرفت باعصبانیت گفت:
 جوری بامن حرف نزن انگار بچهی دوسالم .من بیست و یک سالمه .دیگه بزرگ شدم.بابا بلندشد و بااخم گفت:
 صدات رو بیار پایین مارال .با این رفتارات مثال داری ثابت میکنی که بزرگ شدی؟مارال هم وقتی دید بابا داره عصبانی میشه ،بُغ کرد همون گوشه وهیچی نگفت .بعضی
وقتها حس میکنم مغزش بچه مونده .مارال واقعاًخوشگل بود و هست ،به خصوص که مدام
توی آرایشگاهها واین طرف و اون طرف ولو بود تاصورتش وهیکلش مثل مانکنا باشه.
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بابا ومامان حریفش نمیشدن ،به خصوص که دقیقا تو سن بلوغش ،یعنی هجده سالگی با مانی
آشنا شده بود و بعدش هم که اون جوری ترکش کرد ،افسرده شد .بابا هم برای اینکه
روحیهاش برگرده گفت آزاده و همین شد شروع جراحیهای پالستیک وغیره و غیرهی خانوم.
پوالی بابا هم این وسط حروم میشد فقط روی اخالقش خیلی حساس بودن؛ اما ،از وقتی
دانشگاه میره ،خیلی نمیشه روش سلطه داشت.
یه جورایی سرخود شده البته من خیلی وقته دیگه توی کاراش دخالت نمیکنم.
بیخیال فکر کردن به مارال شدم .به مامان کمک کردم میز رو بچینه .دست و صورتم رو شستم
و نشستیم پشت میز.
مارال همچنان اخمالو بود ،یکم دلم براش سوخت .زرشک پلو با مرغ خوشمزهای که واقعاً هم
عالی بود رو خوردیم.
این بار مارال به مامان کمک کرد و من و بابا نشستیم جلوی تلویزیون و یکم میوه خوردیم.
بعد از یک ربع ،مارال ومامان هم بهمون ملحق شدن .روبه مارال کردم وگفتم:
 اخمات رو بازکن خوشگله .خط میافته باید بری دوباره ژل تزریق کنیا!سربع اخماش رو باز کردو گفت:
 االن خط افتاد؟خندیدم وگفتم:
 نه ،اخم نکن .من چندوقت به بارمی یام ،اون وقت تو بازهم اخم میکنی؟ خب من که گفتم برگرد.لبخندی زدم وگفتم:
 بیا امشب بحث نکنیم ،من یه ساعت دیگه میرما.مامان سریع و هول زده گفت:
 کجا مادر؟ تازه اومدی زودی هم میخوای بری؟ قربونت بشم من .مییام باز .فردا هم دانشگاه کار دارم ،هم شرکت باید برم.Deli28

21

آرامش بعد از طوفان
بابا سیبی پوست گرفت و گفت:
 این مستقل شدنت ،از همه دورت کرده!خندیدم و گفتم:
 آخر هفته دانشگاه مارال هم تموم میشه .ترم تابستونی برنداره بریم مسافرت ،خوبه؟مامان سریع وبی معطلی گفت:
 عالیه .بهتر از این نمیشه.بابا یکم مکث کردو گفت:
 بذار ببینم شرکت رو میتونم بسپرم دست آقای تهرانی وهمتی یانه ،ممکنه سرشون شلوغباشه.
باتعجب گفتم:
 تهرانی کیه؟لبخندی زدو گفت:
 یکی ازشریکامون توی کارخونهی قطعات کامپیوتریه .آرمین تهرانی ،میشناسیش.باحرف مامان شَکّی که داشتم به یقین تبدیل شد:
 پدر همون دختری که رفتیم خواستگاریش ،همونی که چایی ریخت روی تو و مارال.••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
با ترس به امیر اخمو نگاه کردیم ،میدونستم حساسه روی من ،اون هم خیلی زیاد .قبل از
اینکه چیزی بگه ،با نیش باز ،سریع رفتم سمتش و کشیدمش کنار .بااخم گفت:
 دو ساعته چی میگین به هم .نکنه خوشت اومده ازش آوا؟ این پسره آخه…داشت صداش میرفت باال .دستم رو گذاشتم روی دهنش وبا اخم گفتم:
 صدات رو بیار پایین امیر .گوش بده به من صداتم در نیاد ،شاهین دختره ،یعنی قراره دختربشه؛ ولی ،امیر نه من و نه تو اگر چیزی به روش بیاری.
چشماش گرد شده بود و معلوم بود اون هم مثل من تعجب کرده .من به شوخی زیاد میگفتم
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پسره مثل دختراست و این حرفا البته تو مغزم؛ ولی ،واقعاً فکر نمیکردم قضیه این جوری
باشه .یه دونه آروم زدم پس گردن امیر و هلش دادم بره توی خونه که بدون حرف رفت.
خداروشکر! هوف… شاهین با استرس گفت:
 چیزی ازحرفامون رو شنیده؟لبخندی زدم وگفتم:
 نه ،نترس .امیر کال دهنش قرصه… چیزی هم بشنوه به روی کسی نمییاره ،بیا بریم تو…میریم میگیم باهم تفاهم نداشتیم ،خوبه؟
لبخندی زد و رفتیم تو .ناراحت بودم از اینکه دروغ گفتم بهش…؛ اما من باید به روی
خونوادش بیارم… اینجوری نمیشه که الکی اذیتش میکنن!
••°•°•°•°•°•°•°
دو روزی گذشت .وقتی گفتیم تفاهم نداریم ،اول همه رفتن توی شوک البته همه به جز امیر.
تاآخرین لحظه با اخم شاهین رو نگاه میکرد .بعد اینکه از شوک در اومدن ،اول بابای شاهین
عصبانی شد و به شاهین گفت:
 آخرش گفتی… نه؟شاهین هم فقط سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت.
بابا و مامان با اخم نگاهمون میکردن .میدونستم عصبین که پسر هردو شریکاشون رو رد
کردم .لبخندی زدم و بدون توجه به قولی که به شاهین دادم ،روبه آقای همتی گفتم:
 آقای همتی ،شاهین واقعاً آدم خوبیه .نمیتونم در موردتون قضاوت کنم؛ ولی ،بهش حقانتخاب بدین .شما بچهای دارین که جنسیتش داره آزارش میده! شما به عنوان مادر وپدرش،
دوست دارین اذیتش کنین؟
فکر میکردم عصبانی بشن ازحرفام؛ ولی ،باباش تک سرفهای کردو چیزی نگفت .سکوت
سنگینی بود ،حتی منم از این سکوت میترسیدم… باالخره خانوم همتی اومد سمتم بغلم کرد
و زیر گوشم گفت:
 دوست داشتم عروسم بشی .نشد که بشه؛ اما ،حرفایی رو زدی که مدتهاست توی دلمه وDeli28
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نتونستم بگم .هرچند خود شاهین هم از سختی این راه خبر داره.
تنهاجملهای که توی ذهنم بهش فکر میکردم این بود:
 یعنی واقعاً خودشون نمیفهمیدن دارن اذیتش میکنن؟ فیلم هندیه مگه؟!از شاهین یواشکی شمارش رو گرفتم تا جویای احوالش بشم .با اینکه از شرکای بابا بودن؛ اما،
اصالً ندیده بودمشون و تازه آشنا شده بودیم.
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.
کتابم رو بستم و رفتم از اتاقم بیرون .مثال میخواستم درس بخونم/ :
مامان که پای تلفن داشت غیبت میکرد ،بابا هم که داشت تلویزیون میدید ،امیر هم توی
اتاقش بود .بابا با دیدنم تلویزیون رو خاموش کرد و به مبل بغلش اشاره کرد وگفت:
 بیا این جا ببینم دخترجون.لبخندی زدم و رفتم سمتش .نشستم بغلش و با لحن بامزهای گفتم:
 آقای پدر! حاال من شدم دخترجون؟خندید و گفت:
 خوب من رو جلوی شریکام خجالت زده کردیا! من چه کنم باتو؟مامان که تلفنش تازه تموم شده بود ،بهسمت آشپزخونه رفت و همون جوری که میوه؛ اماده
میکرد ،گفت:
 این رو باید سربه نیستش کرد آرمین جان .همین االن داشتم با عطیه خانوم صحبت میکردم.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؟Deli28
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امیر که تازه از اتاقش اومده بود بیرون گفت:
 مادر اون دوتا طفل معصومی که چایی ریختی روشون.چه خونوادهی من هماهنگن باهم! نگاهی بهش کردم .با یادآوری اون صحنه زدم زیر خنده که
بابا یه دونه آروم زد پس گردنم .با اعتراض صداش زدم که گفت:
 آبروی مارو بردی میخندی دخترِ بابا؟باحرص گفتم:
 خب من نمیدونستم شریک شماست .یه کلمه فقط بهم گفتین خواستگارن ،خب من هماومدم شیک وپیک باشم دیگه…شیکی و هزار دردسر… مامان در جریانه!
مامان ظرف میوه روگذاشت روی میز و با حرص گفت:
 بله در جریانم… همه دختر دارن ،من هم دختر بزرگ کردم مثال.بابا خندید و گفت:
 خانومم حرص نخور .تربیت شما مشکل نداره ،مخ دخترمون…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.
ولیای کاش میدونستم قراره زندگیم عوض شه .ای کاش…
••°•°•°•°•°•°•°
یک ماه گذشت و ما خیلی قشنگ تو گرما دست و پا میزدیم .هوا هرروز گرمتر میشد و البته
همچنان داره گرمتر هم میشه.
وقتی هوا گرم میشه ،برنامهی استخر رفتن خانواده ریخته میشه چیزی که من ازش متنفرم!
حتماً میپرسید چرا… خیلی ناخودآگاه از استخر میترسم .بچه که بودم ،افتادم توی آب،
داشتم خفه میشدم که نجاتم دادن.
دیگه کال از اون موقع توی آب پرعمق برم ،حس خفگی میکنم .برای همین کال استخر
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نمیرم ،شنا هم بلد نیستم… بگذریم.
طبق قرار هرساله ،خونهی عمه خانوم توی لواسون دعوت شده بودیم .عمه خانوم ،عمهی
بابامه که ماشاءهلل نزدیک هشتاد سالشه؛ ولی ،خیلی سرزنده و شاده.
شوهر سومش ،چهار سال پیش فوت کرد… اینقدر عاشق همدیگه بودن که نگو! از اون
شوهرش یه باغ ارث برده به چه بزرگی! اون قدر بزرگه که توش گم میشی.
پر از درخت وگل و گیاهه .یه استخر بزرگم داره که همه باهم توش شنا میکنن ،البته بالباس،
تا این حد چندش!
با باز شدن یهویی در از جام پریدم .امیر به صورت مشکوک یکم نگاهم کرد و گفت:
 چی کار میکنی؟!بابهت گفتم:
 چته؟ ترسیدم روانی! داشتم درس میخوندم خیر سرم.یکم گردن درازشو بیشتر کشید و به میزم نگاه کرد و زد زیر خنده .به کتابم اشاره کرد و گفت:
 که درس میخوندی ،آره؟یه نگاه به کتابم کردم که دیدم پر شده از نقاشیهای عجیب وغریب .عادت مذخرفم بوده
وهست که هروقت میرم تو فکر ،دست به قلم میشم و دیگه هیچی نمیفهمم.
سعی کردم جمعش کنم وگفتم:
 اینا مال قبل تره .حاال چی کارم داشتی؟نشست روی تخت و کلهاش رو خاروند .با یکم مکث گفت:
 آها… فردا صبح زود راه میافتیم بریم لواسون .مامان گفت بگم لباسای آبرومندانه بیاری.این دفعه شریکای باباهم هستن ،هردوتاشون .شاهین هم مییاد.
زدم توی سرم وگفتم:
 شاهین مهم نیست… اون یالقوزه ،با اون آبجی گودزیالش هم مییاد؟زد زیرخنده وگفت:
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 زدی سوزوندیشون ،طلبکارم هستی؟ عمه خانوم گفت هرکسی رو خواستین بگین بیاد ،باباهم از خدا خواسته دعوتشون کرده .اونجا به اندازه همه جا هست.
یکم مکث کردو با لبخند مرموزی ادامه داد:
 ولی یه چیزی ،من تو کف خواهر خواستگارتم ،البته دیگه ندیدمش؛ ولی ،خیلی داف بودلعنتی .برم تو نخش ،هوم؟
محکم زدم توسرش وگفتم:
 خفه شوها… اگر زدم از زندگی ساقطتت کردم ،اون وقت نگی چرا!خندید و دستم رو کشید تابشینم روی تخت.
بالبخند گفت:
 مامان میخواست خودش بهت بگه؛ ولی ،گفتم خودم بیام که یه چیز دیگه رم بگم.مکثی کرد وشمرده شمرده گفت:
 آرش هم با خانوادش هست.به آنی نفسم حبس شد… کارم در اومد.
امیر با جدیت؛ ولی ،با مهربونی گفت:
 اصالً نمی خواد بترسی یا نگران باشی .برای همین االن بهت گفتم که بتونی باهاش کنار بیایو خودت رو برای هرحرف یارفتاری؛ اماده کنی.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 من رو میشناسی ،طرفم رو قورت میدم اگر اذیتم کنه؛ ولی ،آرش… حریفش نمیشم حتیاز توهم گنده تره المصب.
خندید و گفت:
 یعنی میگی من حریفش نمیشم؟من هم آروم خندیدم وگفتم:
 نه ،منظورم این نبود .خودت میدونی که… دست رد به سینهاش خورده ،اون هم از طرفDeli28
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من .یادم نمیره چی کار کرد ،نزدیک بود کل آیندم رو بترکونه بزغاله! خب حق دارم بترسم
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:
 نه مامی جان .داشتیم درمورد لواسون حرف میزدیم.مامان دستی به دامنش کشید و گفت:
 آها… خب مشغول باشین.داشت میرفت بیرون که انگار چیزی یادش اومده باشه ایستاد .برگشت سمتمون وبا دو دلی
گفت:
 راستی بچه ها…سکوت کرد ،مکثش بیشتر از ده ثانیه شده بود و ماهم مثل بز نگاهش میکردیم .با خنده گفتم:
 مامان بگو دیگه .چرا خشکت زده؟بهزور لبخندی زدو گفت:
 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:
 یه جوری میگی آرش هم قراره بیاد انگار غوله! بابا پسر عمومونه دیگه .حاال یک سال وخوردهای زندان بوده ،دلیل براین نیس که آوا ازش بترسه.
ای مارموز .خوبه خودش میخواست بهم بگه کلی نگران بودا! مامان با حرص بهش گفت:
 مسئله فقط زندان رفتنش نیست .اینم هست که به یکی یه دونه دختر من چشم داره…یادت رفته؟ یادته اون دفعه جواب رد شنید چی شد؟ یادته یا دوباره بگم؟ بابات هم با این
همه ریلکسیش نگرانه ،چه برسه به من و…
امیر بلند شد و دست مامان رو گرفت وگفت:
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 آرش که هیچی ،گندهتر از آرش هم بخوان به خواهرم دست بزنن ،بامن طرفن .دست کمگرفتی مامان جان ،هم شما… هم آوا ،من رو دست کم گرفتین .بابا هم نگرانه؛ ولی ،کم
نمییاره .ما تهرانیا ،سکوت نمیکنیم.
مامان لبخند مضطربی به روی من و امیر زد و گفت:
 پس یادت نره اونا هم از خانوادهی تهرانین.این رو گفت و رفت بیرون.
باید محکم میبودم .این گره به دست خودم باز میشد .همه هم نگران من هستن .پس باید
نشون بدم اکیم و از پس خودم برمی یام .پشتم هم به امیر و بابا گرمه .اونا هوام رو دارن.
امیر دستش به دستگیرهی در بود ،نگام کردوگفت:
 میتونی؟با تعجب گفتم:
 چی؟خندید و گفت:
 بلند فکر کردی خانوم .میگم میتونی واقعاً محکم باشی؟سرم رو تکون دادم و باخنده گفتم:
 تو هم من رو دست کم گرفتی ،فقط این صولتیا رو نمیدونم چه کنم .ترورم نکنن یهوقت… وای یادم مییاد خشتکم چی شد اصالً از خجالت میخوام آب شم.
خندیدو گفت:
 دقیقا مثل آوا رفتار کن ،برات مهم نباشه.خندیدم و هیچی نگفتم .رفت بیرون و در رو هم بست.
بلند شدم ،دفتر و کتابام رو بستم و جا دادم سرجاش .امتحانای دانشگاهم تموم شده بود؛ اما،
من برای اینکه درسام یادم نره ،بعضی وقتا میخوندم.
بیرون دانشگاه یا حتی توی دانشگاه ،به جز رها هیچدوست صمیمی نداشتم؛ ولی ،دوست ساده
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زیاد داشتم .دانشگاهمون جوری نبود که بشه با کسی خیلی گرم گرفت!
گوشیم رو یه چک کردم و دیدم رهای حالل زاده پیام داده:
 بیا بریم بگردیم ،خسته شدم.سه تا اموجی خنده گذاشتم و نوشتم:
 خستهی کی بودی تو؟ نمیشه ،فردا میریم لواسون خونه عمه خانوم.همین که فرستادم و سین کرد .به یه دقیقه نرسید که زنگ زد:
 سالم رهی خانوم.جیغ زد و گفت:
 رهی و زهرمار .بگو بیینم کیا مییان؟خندیدم و براش قضیه رو مختصر تعریف کردم .از اینکه شاهین وخانوادهی صولتی هم هستن.
به قسمت آرش که رسیدم بامکث گفتم:
 رها ،آرش هم هست.چندثانیه ساکت شد .آروم گفت:
 این کی آزاد شد؟ نمیدونم رها؛ اما ،نباید ضعف نشون بدم .من دیگه اون دختر هیجده ساله نیستم که از پسخودم برنیام .بعد هم بابا و امیر حواسشون بهم هست.
بابی حوصلگی گفت:
 دو تا خواستگارات و جناب عاشق پیشهی خالفکارتون هم هستن… ماشاهلل! منم میخوامبیام اونجا… کلی هیجان داره واهلل!
خندیدم و گفتم:
 باشه بیا ،خاله اجازه میده؟ میتونی ماشین بیاری؟ یا باماشین من بریم؟خندید و گفت:
 اون که حله .مادر و پدر بنده از خداشونه من تنهاشون بذارم باهم یکم الو تو الو شن .بعدمDeli28
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به رانندگی تو اعتباری نیس ،هربار یا با امیر میری این ور اون ور یا با پدر گرامی .بخوام
خودم مییام.
باصدای در آروم گفتم:
 گوشی دستت باشه ببینم کیه.بفرمایید گفتم که در باز شد و کلهی امیر اومد تو .با خنده گفت:
 دوستتم مییاد؟ با ماشین من میریما… گفته باشم.ای ناقالی شیطون .میخواد رها رو اذیت کنه ،همیشه باهم کل مینداختن و موجبات خندهی
من رو فراهم میکردن .کوسنِ روی تخت رو پرت کردم که خورد توی سرش.
باحرص گفت:
 چرا میزنی؟ چیه؟ نمیخواد بیاد؟ میاد دیگه! اصالً به عشق من مییاد… مگه نه؟خندیدم و خطاب به رها گفتم:
 رها ،امیر میگه بیا با ماشین اون بریم… حله؟ 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:
 من جوابم بله ست آقا امیر .شما چی؟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:
ای ددم وای! یعنی خودت رو داری میبندی به سیکس پکسای من؟! الفرار…رهاهم که جَنبش باال ،قهقهه میزد فقط .امیر با لبخند لب زد:
 مییاد دیگه؟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:
 خیلی دیوونه ست… رفت؟ 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؟واقعاً بحث رو عوض کرد .یه ابروم رو انداختم باال و با خودم فکر کردم نکنه خبریه و من
نمیدونم؟!
وقتی اون هیچی نگفت ،من هم اشارهای نکردم و جوابش رو دادم:
 ساعت هشت حاضر باش .وسط تابستون لباس گرم بیاری آخه کودن؟ لباس خوب بیار…نخی ،خنک .و راحت
مرموز و با خنده گفت:
 مایو هم بیارم؟باخنده کثافتی نثارش کردم و گفتم:
 برو مزاحمم نشو… فردامی بینمت.باخنده خداحافظی وقطع کردیم.
لباسام رو عوض کردم و بافکر به فردا خوابم رفت.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
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آخرین پروندهی حسابا رو بررسی کردم و بعد از مرتب کردنشون دادم دست منشی .دیگه اون
باید میداد به رئیس تا بعد از بررسی مجدد ،به دفتر حسابداری تحویل بده.
داشتم وسایالم رو جمع و جور میکردم تا برم خونه مامان اینا.
در اتاق زده شد و مازیار اومد تو .کت و کیفش دستش بود ،با لبخند خستهای گفت:
 کارات تموم شد؟!همون جور که موبایل و کیف پولم رو توی کیفم میکردم ،گفتم:
 آره داداش تموم شده کارام؛ ولی ،میخوام برم خونه خودمون .مییای باهام؟!پَکَر شدنش رو قشنگ حس کردم؛ اما ،لبخندش رو حفظ کرد و گفت:
 نه دیگه مزاحم نمیشم .میرم خونه استراحت میکنم ،کی مییای خونه؟ خانواده برنامه لواسون ریختن ،ینی جایی دعوتیم .احتماال فردا شب بعد از اونجا بیام.با یکم مکث ادامه دادم:
 مشکلی پیش اومده؟ برنامهای داشتی؟ نه… برو به سالمت ،فعالً.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:
 وایسا ببینم… چی شده؟!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:
 جانان داره ازدواج میکنه.اگر بگم شوکه نشدم دروغ گفتم …
راستش موندم چی بگم .وقتی سکوتم رو دید ،نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
 باباش میگه دختر به بچه یتیم نمیدم .پول داری ،میتونی خونه هم بگیری ،دستت به دهنتDeli28
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میرسه ،باشه؛ ولی ،مادر و پدر باالی سرت نبوده.
نشوندمش روی صندلی کنار سالکن و گفتم:
 چه ربطی داره ،مشکلش یه چیز دیگه ست فکر کنم.زهر خندهای کرد که واقعاً دپرسم کرد .دستی به ته ریشش کشید و گفت:
 دارم یه هفته میرم مشهد.بهت زده گفتم:
 میری؟ پس شرکت چی؟ مرخصی گرفتم ،نمیخواستم بگم؛ ولی ،داشتم خفه میشدم .میخواستم امشب رو با همبگذرونیم…مشروب و سیگار و این حرفا… از همونا که صد سال یه بار اتفاق میافته برامون!
آخه فردا صبح بلیط دارم… شاید یهو موندگار بشم.
اسم سیگار و مشروب باعث شد اخم کنم… مازیار فقط درصورتی میرفت سمت این چیزا
که واقعاً ناراحت و عصبانی باشه… آخرین بار سر مرگ خانوادش این کارو کرده بود! پوف
کالفهای کردم .توی ذهنم سریع یه دو دوتا چهارتا کردم و گفتم:
 حله داداش .امشب در اختیار شمام .البته نه با سیگار و مشروب…اخم کم رنگی کرد وگفت:
 پس لواسون چی؟ گفتی برنامه داری .نمیخوام به هم بزنیش که دل خوری درست شه.گوشیم رو در آوردم و بین مخاطبام اسم مامان رو لمس کردم.
درهمین حین خطاب به مازیار گفتم:
 مازی… اوال که تو مهمتری ،دوما این مشکل حل میشه ،ینی حلش میکنیم .سوما فرداخودم…
باجواب دادن مامان حرفم نصفه موند:
 سالم… جانم؟ مادر کی میرسی؟ سالم مامان جان ،خوبی شما؟Deli28
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خندید و گفت:
 خوبم عزیزم… توخوبی؟ خوبم قربونت بشم .میگم مامان… مشکلی نداره من فردا خودم بیام؟نفسش رو کالفه فوت کرد و با حرص گفت:
 ینی چی میالد؟ خودم بیام ینی چی آخه؟! خب بیا با هم میریم دیگه.مامان و بابا مازیار رو میشناختن حدودا ،برای همین با نیم نگاهی به مازیار که روی مبل لم
داده بود ،خطاب به مامان گفتم:
 حرص نخور قربونت بشم .یه مشکلی برای مازیار پیش اومده ،نمیخوام مازیار رو تنهابذارم!
همون جور که انتظار داشتم ،نگران گفت:
 چیزی شده؟ حالش خوبه؟ قربونت بشم که نگران همهی دنیایی .خوبه خداروشکر ،نترس .فقط آدرس رو توی تلگرامیا واتساپ بفرست .باهاتون تماس میگیرم ،باشه؟
پوفی کرد و گفت:
 چی بگم مادر؟ باشه خودت میدونی .میفرستم برات .سالم برسون عزیزم. قربونت بشم ناراحت نباش .میبینمتون… فعالً.بعد از قطع کردن گوشی ،مازیار عصبی گفت:
 نمیخواستم مامانت رو ناراحت کنی.هیچی نگفتم بهش ،بعداز اینکه از آسانسور پیاده شدیم ،رفتیم و سوار ماشین من شدیم .پکر
بود؛ اما ،غرورش نمیذاشت خیلی به رو بیاره .با خنده گفتم:
 بابای جانان بیکاره به شماها گیر میده؟ مطمئنم با این اوصاف باید دور جانان رو خط بکشم .حتی میدونم جانانم راضی نیس؛ ولی،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:
 میخوای چی کار کنی امشب؟ تو که فردا میخوای بری ،منم دیگه تهران نیستم تا یه مدت.همون جور که ماشین رو میروندم بهسمت خونهی جانان گفتم:
 میخوام فراریتون بدم.میدونستم دارم استارت یه دعوای بزرگ رو میزنم؛ ولی ،به خوشحالی رفقام میارزید.
مثل اینکه از حرفم ترسید؛ چون شوکه گفت:
 فراریمون بدی؟ ینی چی؟ چی تو فکرت میگذره میالد؟!لبخندی زدم و ضبط رو روشن کردم و صداش رو بردم باال .باعصبانیت صداش رو کم کرد و
داد زد:
 میگم چی توی فکرته میالد؟عصبی شدم از اینکه خودش رو میزد به اون راه .یهو زدم کنار که بوقهای پی در پی و
فحشای رکیک ماشینای پشت سر شروع شد.
ماشین رو خالص و بعدش خاموش کردم .دو تا نفس عمیق کشیدم و گفتم:
 خودت خوب میدونی چی توی فکرمه .یا بلیطت رو کنسل کن ،یا دوتا بلیط بگیر برایخودت و جانان .یکی دو هفته برین مشهد ،برین کیش ،برین هرجایی که دوست دارید .نمیگم
فرار کنید مثل این داستانای کلیشه ای… میگم یه تلنگر بزنید به خانوادش!
همون جور عصبی گفت:
 میفهمی ینی چی میالد؟ ینی دخترشون رو بدزدم؟ اصالً من بدرک… جانان راضی نمیشه.یکی نیست بهش بگه تو وکیل وصی جانانی مگه؟ خواستم ماشین رو روشن کنم که نذاشت و
آروم گفت:
 شر میشه میالد .من پسرم ،عاشقشم ،حتی میخواستم برم خواستگاریش .بعد یکی دوهفتهDeli28
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کجا برم باهاش؟ میگی زیر یه سقف بمونیم؟ اونم مایی که به هم دیگه کشش داریم؟ خودتم
میدونی من حشر مشرم بزنه باال واویالست!
بدون لبخند ،خیلی جدی ،دستم رو گذاشتم روی پاش و بالحن مطمئنی گفتم:
 من رو میشناسی .الکی حرفی رو نمیزنم .مطمئنم اراده کنی جانان قید همه چی و همهکس رو برات میزنه .من هم تو رو میشناسم… ه*ر*ز*ه و بیشرف نیستی پس ،میتونی.
اگر دوستش داری ،براش بجنگ.
دستش رو کشید توی موهاش و گفت:
 بزار زنگ بزنم بهش .بپیچونه بریم رستوران حرف بزنیم.سرم رو تکون دادم و ماشین رو راه انداختم .اون هم زنگ زد به جانان و با یکم چرب زبونی
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:
 تو میدونی که من خیلی دوستت دارم ،نمیخوامم با کس دیگهای ازدواج کنم؛ ولی ،بابامبیچارمون میکنه مازیار .مامانم داغون میشه ،نمیتونم این جوری …میترسم.
مازیار نگاه کالفهای بهم کرد و هیچی نگفت ،حق هم داشت .اونم استرس همین رو داشت.
خطاب به جانان گفتم:
 جانان جان ،گوش بده به من .بابات هیچکاری نمیکنه… مطمئنم .یه نامه بذار ،یا یه پیام.بعد هم گوشیهاتون رو خاموش کنین تا ردتون رو نگیرن .بابات رو تا حدودی میشناسم.
بهخاطر آبروی خودش هم شده پای پلیس رو نمیکشه وسط.
 اما مامانم چی؟ بعد هم کجا بریم اصالً؟ ما که نمیتونیم هتل بگیریم.راست میگفت .با فکری که به سرم زد« ،آهانی» کردم و گفتم:
 برید شمال ،برید دریا .هم از هوا لذت ببرید و هم میتونین برین ویالی ما.Deli28
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مازیار سریع گفت:
 من نذر کردم میالد .میخوام برم مشهد با جانان.جانان دستش گذاشت روی دست مازیار و گفت:
 هرچند میترسم…؛ ولی قبوله .مشهد رو هم بذار وقتی عقد کردیم بریم .من میخوامامیدوار 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:
 آره اکیه ،پس میرسونمتون که ماشینت رو برداری و راه بیافتین.جانان با یکم استرس گفت:
 وسایالم چی؟ تو برو خونه .با آرامش وسایالت رو جمع کن و بعدش از پنجره بیا پایین .من یا مازیارمیگیریمت.
راستش خندم گرفته بود .نه به اون اولش ،نه به االنش… یه جورایی قضیه رو خیلی کلیشهای
و تخیلی میخواستم حل کنم!
غذامون رو که آوردن ،جانان هم دیگه چیزی نگفت .سریع پیتزامون رو خوردیم و راه افتادیم.
رسوندمشون جلوی پارکینگ شرکت .مازیار سرش رو از پنجره آورد تو و گفت:
 دمت گرم میالد! نجاتم دادی.باخنده گفتم:
 به وقتش جبران میکنی .مییای وسایالت رو برداری؟پوفی کرد و گفت:
 نمیدونم .کلید ویال رو کی میتونی بهم برسونی؟Deli28
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 االن یه راست میرم خونه مامانم .کلید رو میگیرم و میرم خونه خودمون.بایکم مِن مِن کردن گفت:
 یه زحمت بهت بدم؟بدون حرف نگاش کردم که گفت:
 میتونی برام کیف حاضر کنی؟ لباس و شارژر و اینا میخوام. حله .بیدار میمونم تا بیای بگیری.با خوشحالی گفت:
 من تو رو نداشتم چی کار میکردم میالد؟! امشب حسابی ترکوندی. کپک می زدی داداش .زود جانان رو برسون دیر میشه .حواست باشه نبیننتون .باهام در تماسباش.
خدافظی کردیم و راه افتادم.
عجب شبی بودامشب ،خدا فردا رو بخیر کنه.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
با آهنگ داشتیم هم خوانی میکردیم و مسخره بازی در میآوردیم.
من جلو نشسته بودم و رها عقب ،امیر هم داشت رانندگی میکرد.
 سالمتی همه بدا همه بیمعرفتاسالمتی اون شبا طعم اون لبا
هرچی نگاه کردم بهش عشقو از چشمام نخوند
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
Deli28

39

آرامش بعد از طوفان
به اینجای آهنگ که رسید ،امیر شروع کرد به بلند خوندن و ما ساکت شدیم .فقط دست
میزدیم ومی خندیدیم.
 هرموقع بارون رو چترم میریزهتنهایی دلم میگیره
چشمهای لعنتیم بازم که خیسه
بازم با گریه نامه مینویسه
دوباره همه باهم خوندیم .رها همش به امیر ور میرفت و اذیتش میکرد و هم زمان میخوند.
 سالمتی خودم و قلبم قلبی که کج نرفتسالمتی 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
سالمتی هرکی مثل من موند و ساخت و کم نذاشت
هر موقع بارون رو چترم میریزه
تنهایی دلم میگیره
چشمهای لعنتیم بازم که خیسه
بازم با گریه نامه مینویسه…
(همه بدا… /ساسی )…
امیر با دست آزادش دست رها رو گرفت پیچوند تا اینقدر به موهاش ور نره .رها هم باجیغ
جیغ دستش رو آزاد کرد .خسته از این همه جنب وجوش ،ضبط رو خاموش کردم و با
خستگی گفتم:
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 کی میرسیم؟ خسته شدم. بیا بشین پشت فرمون ببینم چقدر بلدی!با ذوق گفتم:
 واقعاً میذاری بشینم؟دنده رو عوض کرد و با خنده گفت:
 معلومه که نه… خواستم یه چیزی بگم بخندیم.رها با حرص گفت:
 اتفاقا خیلی هم بلده .اصالً هم خنده دار نیس.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:
 خب ضبط رو خاموش کردی .کاری هم نمیتونم بکنم.پوفی کردم و من هم دست به سینه نشستم .یکم به سکوت گذشت که یهو گوشی امیر شوت
شد توی بغلم .پوکر فیس نگاهش کردم که بالبخند مرموزی گفت:
 زنگ بزن به یکی از شمارههام اسگلش کن بخندیم.باذوق گفتم:
 هرکسی باشه فرقی نمیکنه؟رها سریع گفت:
 من انتخاب کنم؟امیر از آینه نگاش کرد و بالبخند گفت:
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 باشه… آوا گوشیو بده دست رها.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.
اسم  Mariamروصفحه خودنمایی میکرد ماریام… یا مریم؟!
امیر نگاهی به گوشی انداخت و یهو زد زیر خنده .خواست گوشی رو بگیره که نذاشتم .باخنده
گفت:
 وای آوا گوشی رو قطع کن االن شر میشه .یکی دیگه رو انتخاب کنین ،این دختره ازاونلوسا مامانیه که دنبال ب*ک*ن*ه.
رها تک سرفهای کرد و بعد همراه من باخندهای شیطانی و به صورت همزمان گفت:
 نخیر…همون موقع بوق خوردن قطع شد وصدای دختری که کلی عشوه توش بود اومد:
 جانم؟خواستم حرف بزنم که امیر سریع گفت:
 سالم ماری… خوبی؟دختره انگار گل از گلش شکفت! با ذوق ،با اون صدای تو دماغیش گفت:
 امیرم… تویی؟ سالم عشقم… خوبی؟ کجایی؟با حرص گفتم:
 پیش صاحابش نشسته .سؤال اینجاس که شما کجایی؟دختره با بهت و با صدای جیغ جیغی گفت:
 تو کی هستی دیگه؟نگام از آینه افتاد به رها .افتاده بود به جون لبش ،هروقت حرص میخورد پوست لبش رو
میکند ،ای بیشعور… چه مرگشه آخه؟! سریع در جواب دختره گفتم:
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 ب*ک*ن در رو هستم در خدمت شما.امیر و رها هردو زدن زیر خنده.
دختره با جیغ گفت:
 خفه شو… امیر این چی میگه؟ این کیه دیگه؟!امیر باخنده گفت:
 نپرس که جواب نمیگیری مار خوش خط و خال… خدافظ.بعد هم سریع قطع کردیم و به خواست امیر ،شمارهی دختره رو گذاشتم توی بالک لیست.
رها با خندهی نصفه و نیمهای گفت:
 ب*ک*ن در روی کی بودی تو؟!امیر هم باخنده گفت:
 از داشته هات بگو دخترهی بیحیا!و باز زدن زیر خنده که همراهشون منم خندیدم.
حدود بیست دقیقه بعد رسیدیم ویالی لواسون
و از شانس قشنگم هم زمان باجناب صولتی کوچک رسیدیم جلوی در .خواستم پیاده بشم که
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
اینجا نبود ،امسال چی میگه این وسط!
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:
 ااا… توهم که اینجایی .اصالً یادم رفته بود!Deli28
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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؟به پسره نگاه کردم که دیدم داره به ما نگاه میکنه .آروم گفتم:
 نمیدونم.نگاه ازش گرفتم و وقتی از رفتن سگه مطمئن گشتم ،پیاده شدم .رهاهم بعد ازمن پیاده شد.
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:
 آوا رو که میشناسی .ایشونم رها خانوم دوست آواست.بعدم به رها گفت:
 ایشونم آقا میالده ،فکر کنم قضیه رو بدونی.پس اسمش میالده .آخِی!
رهادستش رو باخنده بهسمت میالد گرفت وگفت:
 خوشبختم.میالد هم دست دادو براش سر تکون داد… خر! فقط سر تکون میده/ :
آق میالد با یه لبخند مشکوک نگام کرد و دستش رو بهسمتم دراز کرد وگفت:
 احوال شما خانوم دست و پاچلفتی.امیر مثل همیشه ریزخندید و رها هم صداشو ول کرد.
باحرص دستش رو گرفتم و بیهوا کشیدم و همزمان خودم رو کشیدم کنار که نزدیک بود با
دماغ بره تو زمین؛ ولی ،هیکلش ورزشکاریتر از این حرفا بود که مثل گوز پهن شه!
امیر با خنده رو به میالد گفت:
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 شرمنده این خواهر ما یکم انتقام جوئه …میالد با اخمی که صورتش رو پوشونده بود گفت:
 عجب… پس باید خیلی مراقب خودش باشه.امیر یهو جدی شد وگفت:
 آی آی… تهدید نکنا… من روی آوا حساسم ،کسی تهدیدش کنه با من طرفه!میالد یکم نگاش کرد و یهو باخنده گفت:
 خواهر و برادر خوب پشت هم درمی یاین نه؟امیر هم با لبخند سرش رو تکون داد .حرف خاص دیگهای زده نشد ،پسرا سوار ماشیناشون
شدن و ماشینها رو بردن توی باغ قسمت پارکینگ .من و رها هم دست در دست هم ،مثل
معشوقههای شکست خورده (!) رفتیم سمت خونهای که وسط باغ بود تا لباسامون رو عوض
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.
داشتم تونیک طوسی -آبیِ نخیم رو توی تنم مرتب میکردم که در باز شد ومامان اومدتو.
 سالم عزیزم ،سالم رهاجان .به موقع رسیدین ،بیا با خانوادهی میالد و شاهین سالم احوالپرسی کن آوا.
بعد هم اومدجلوتر و گفت:
 اگر یه وقت زن عموت چیزی بهت گفت ،عصبانی نشیا… بیمحلی کن بهتره.استرس داشت خفش میکرد .باخنده گفتم:
 قربونت بشم آروم باش ،رها پیش منه ،اعتماد به نفسم اکیه .فقط تیپم خوبه؟رها شالش رو گرفت دستش وگفت:
 خاله الزمه شال سرمون باشه؟Deli28
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مامان لبخندی زد و گفت:
 هردوتون عالی شدین .فقط یه شال همین جوری بذارین سرتون باشه.سرمون رو تکون دادیم وبه گفتن «باشه» اکتفا کردیم .مامان رفت وماهم بعداز تکمیل
آرایشمون به هم نگاه کردیم.
رها یه بلوز یقه مردونهی کرم روشن وآستین سه رب تنش بود ،با یه شلوار سفید تنگ ولوله.
شال سفیدش رو هم همین جوری انداخت روی سرش .آرایشمم خیلی ملیح وزیبا شده بود.
هوا واقعاً گرم بود ،برای همین من هم یه تونیک نخی تا روی رونم که آبی وطوسی بود و
آستینش هم تا زده بودم تا روی ساعدم ،پوشیدم …بایه شلوار لی آبی روشن .یه شال سفید از
توی کیفم درآوردم ،مدلش چروک بود .انداختمش روی سرم وموهام رو فرق کج زدم ازش
بیرون.
هر دومون هم دمپایی ال انگشتی پامون بود .دمپایی من سفید بود با طرحای درهم آبی ،دمپایی
رها سفید ساده بود.
رها سوتی زد و گفت:
 محشر شدی ،من چه طورم؟ ایول… توهم خیلی خوب شدی .دیگه بریم بیرون تا نیومدن سراغمون!کال خانوادهی آزادی بودیم ،البته جلوی فامیالی خودمون این جوری بودیم بیشتر با پسرا
ودخترای عمهها و عموها وهرکس میشناختم سالم وعلیک کردیم.
مادر آرش رو ندیدم؛ ولی ،دیدم که عمو آرمان با بابا و عمه آرامش دارن دور یه میز صحبت
میکنن .داشتن میخندیدن وهیچاثری از تنش بینشون نبود ،هوف… بازم خوبه!
از دور چشمم به شاهین افتاد ،دست رها رو که معلوم بود یکم خجالت کشیده ،کشیدم و
باخنده گفتم:
 خجالت کشیدی خله؟! اینا همشون لختن چرا؟Deli28
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بلندتر خندیدم وگفتم:
 اینا کال خیلی جلفن .دختر ترشیدههای فامیلن بیشتر ،بیا بریم شاهین خانوم رو ببین .فقطمسخرش نکنیا ،من روش حساسم!
باخنده رفتیم سمتش .شاهین روی نیمکت نزدیک باغچهی گالی رز و محمدی تنها نشسته
بود ،معلوم بود اون هم معذب شده.
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.
داشتیم میرسیدیم که یهو با کشیده شدن دستم رفتم توی آغوش کسی .سرم رو بلندکردم
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؟!رها از حرص قرمز شد… خواستم چیزی بگم که صدای شاهین اومد:
 چه خبر شده؟!آرش پوزخندش رو حفظ کرد وگفت:
 به به! پسر دخترنما… چیه؟ چی کار داری؟!شاهین ناراحت بهش نگاه کرد وهیچی نگفت.
از حواس پرتیش استفاده کردم و دستم رو از دست آرش بیرون کشیدم .خواست دوباره دستم
رو بگیره که رها و شاهین کشیدنم عقب .از عصبانیت تندتند نفس میکشیدم .دستاش رو کرد
تو جیب شلوارجینش و گفت:
 چیه؟ از من میترسی؟Deli28
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مثل خودش پوزخند زدم ونفس عمیقی کشیدم .باید آروم میشدم .باید بهش نشون میدادم
نمیترسم و برام مهم نیست.
با زدن این حرفا به خودم ،یکم آرومتر شدم .رها خواست چیزی بگه که جلوش رو گرفتم.
دست به سینه شدم و باپوزخندی که گوشهی لبم بود گفتم:
 ترس… از تو؟ نه اتفاقا… بگو ببینم پسرعمو ،کی از زندان آزاد شدی؟روی کلمهی «پسرعمو» تأکید کردم تا بفهمه نباید ازحدش خارج بشه.
دریده توی چشمام خیره شد و گفت:
 به فکرت بودم.و یه قدم اومد سمتم که ناخودآگاه پریدم عقب شاهین بااخم و ساکت داشت نگاه میکرد…
حق داشت دخالت نکنه .رها که یهو انگار شیر شد ،با صدای نه چندان آرومی گفت:
 چی کارش داری؟ هان؟ چخه… برو توی قفست حیوان.حاال آرش از عصبانیت سرخ شده بود .با دوتا قدم خودش رو رسوند به رها که سریعدبین اون
و رها وایسادم.
به جز هیکلش که درشتتر و ورزشکاریتر شده بود ،اصالً تغییر نکرده بود .به خصوص این
رفتارای خشن وبی پرواش!
شاهین سعی کرد مانع نزدیک شدن آرش بشه ،همون جور که دستش رو گذاشت روی سینهی
آرش ،با نگرانی گفت:
 زشته آقا آرش .خانوادهها میبینممون یه وقت.آرش یه نگاه به من و یه نگاه به شاهین کرد و در کمال ناباوری بیخیال شد و کشید عقب.
رفت سمت پلهها و رفت پایین ،پایین پلهها یه باغ بزرگتر بود که چند تا حوض واستخر و
نیمکت وکلی گل وگیاه داشت.
شاهین نگاهی بهم کرد وگفت:
 خوبی؟ این پسره کی بود؟Deli28
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خندیدم و گفتم:
 خوبم… پسر عمومه.لبخندی زد و گف:
 منتظرت بودم بیای ،بین اینا خیلی خجالت میکشیدم.رها پرید وسط و خطاب به من گفت:
 من هیچی نگم تو من رو یادت میره!بعدم دستش رو سمت شاهین دراز کرد وگفت:
 من رهام… دوست این خل وچل.شاهین با لبخند دست داد ،نشستیم روی نیمکت و داشتیم در مورد وضعیت فعلی شاهین
صحبت میکردیم( .باالخره بابا ومامانش راضی صد در صد شدن که شاهین کاراش رو جور
کنه بره خارج برای جراحی).
 فعالً دارم دارو مصرف میکنم .تا سه ماه دیگه میرم اونور.با صدای امیر برگشتیم عقب .میالد هم باهاش بود ،خواهر میالد هم بود و واقعاً خوشگل بود.
امیر ومیالد باشاهین دست دادن دختره هم باما دست داد و گفت:
 من مارالم ،آوا جان من رو میشناسن.خیلی بد نگام میکرد! لبخندی زدم و اصالً به روی خودم نیاوردم.
وقتی باشاهین دست داد آروم گفت:
 تو… پسری؟شاهین لبخندی زد و گفت:
 نپرس.مارال هم دیگه هیچی نگفت .میالد کنجکاو شاهین رو نگاه میکرد؛ ولی ،حرفی نمیزد …
یکمم باخنده منو نگاه کرد .من هم مثل خودش بیپروا و بیخیال زل زدم توچشماش.
یهو امیر با اخم منو کشید کنار .موشکافانه نگام کرد و گفت:
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 آرش اینجابود نه؟ داشتم با فامیال سالم علیک میکردم؛ ولی ،دیدم اینجا بود.لبخندی زدم وگفتم:
 حله نترس ،چیزی نشد .شاهین فرستادش بره.اخماش بازشد و با تعجب گفت:
 شاهین؟ جدی؟خواستم جواب بدم که با صدای بابای خودم و بابای میالد ساکت شدم.
 پسرا بیاید کمک کنین داریم ناهار رو؛ اماده میکنیم.امیر با خنده گفت:
 دخترا چی؟ اونا نمییان کمک؟بابای میالد با دست به ما اشاره کرد و گفت:
 دخترا اگر میتونن و میخوان ،برن کمک خانوما.بعد هم رفتن .شاهین مونده بود چی کار کنه .یکم به من و امیر نگاه کرد ،بعد هم رفت یه
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.
رها داشت با مارال صحبت میکرد ،منم دیدم بیکارم نشستم روی چمنا .با نشستن کسی در
کنارم ،سرم رو برگردوندم که با میالد چشم توچشم شدم.
بهم زل زده بودو موشکافانه نگام میکرد .باتعجب گفتم:
 ها؟ چیه؟ چرا این جوری نگام میکنی؟!آروم خندید وگفت:
 عالوه بردست وپاچلفتی بودن ،پاچه هم میگیری.با حرص گفتم:
 سگ خودتی!Deli28
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اومدم بلند شم که دستم رو کشید وشوت شدم روی پاش.
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:
 حرص میخوری با نمک میشی؛ ولی ،خدایی من چرا اومدم خواستگاری تو؟!بعد هم باخنده بلند شد و رفت .این یه تختش کمه؟! پسرهی نکبت.
بلند شدم و لباسام رو تکوندم .رها و مارال رو کشیدم سمت خونه .همه داشتن کمک میکردن.
اصالً ازاینکه کارگر و مستخدم وازاین حرفا بیارن خوششون نمیاومد.
خانومای فامیل هم همه اهل کار بودن وهستن… همگی کمک همدیگه کردیم و میزغذارو
چیدیم.
بعد ازخوردن ناهار خوشمزه که جوجه کباب وکباب بود با برنج و مخلفات ،جمع و جور
کردیم و رفتیم یکم استراحت کنیم.
مارال با رها اکی شده بود؛ ولی ،هی برای من قیافه میگرفت… منم دیگه کاریش نداشتم.
آرش رو فقط سرمیز ناهار دیدم .همش یا با اخم نگام میکرد یا با پوزخند .به شاهین هم یهو
خیره می شد و با اخم روش رو برمی گردوند .کم مونده بود برای ترک دیوار قیافه بگیره فقط!
مامانش وقتی منو دید شروع کرد تیکه انداختن که «خالیق هرچه الیق» و «ارزش ندارن بعضیا»
و این حرفا .مامان هم نه گذاشت ونه برداشت گفت:
 بعضیا پسرشون رو باید جمع کنن یه وقت کسی رو بیعفت نکنه.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:
 پسرتون هرزس ،خودتون هم معلوم نیس چه جوری هستین که این جوری بارش آوردین.درضمن… کافر همه راه به کیش خود پندارد.
بعد هم دست مامان و رها رو کشیدم و فاصله گرفتیم ازشون .مامان کلی با این حرفم ذوق
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کرد؛ ولی ،رها میگفت باید کلفتتر بارش میکردی.
بگذریم…
عمو خوب بود باهام ،کلی هم تحویلم گرفت… عمه آسمان هم همین طور.
بافکر به همین چیزا و همین رفتارا ،هنذفریام رو کردم توگوشم و رفتم سمت پله ها .رها وامیر
هردوشون سرشون گرم بود ،برای همین چیزی نگفتم بهشون .بهسمت رودخونه حرکت کردم،
فضاش رو دوست داشتم .موسیقی بیکالمی که پخش میشد خیلی عالی بود .ساعت تازه دو
بعدازظهر بود ،ساعت سه همه میرفتن شنا و ساعت پنج هم جرئت حقیقت بازی میکردیم
همه .پیر و جوون.
همچین خانوادهی شادی هستیم ما!
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
صبح بعد از اینکه مازیار و جانان رو راهی شمال کردم ،بهسمت لواسون رفتم.
وقتی برای دومین بار با آوا روبه رو شدم ،فهمیدم با چیزی که روز خواستگاری دیدم خیلی
فرق میکنه ،دختر بانمک و شیطونی بود.
با امیر رفیق شدم ،از من دوسال کوچیک تره؛ ولی ،پسرخون گرمیه.
مارال یکم بهتر رفتار میکرد؛ ولی ،مدام برای آوا قیافه میگرفت.
از اخالق آوا خوشم اومد ،بیخیال بود کال .فقط یکی از پسرای فامیلشون مثل قاتال نگاش
میکرد که برام جای تعجب داشت!
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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 نیست… لعنتی یه ساعته داریم دنبالش میگردیم؛ ولی ،نیست… انگار آب شده رفته تویزمین!
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.بلند شدم و همراهشون رفتم .از اینکه همه باهم میرفتن توی استخر یه جورایی خوشم
نمیاومد ،لباس تنشون بود؛ ولی ،خب بدم میاومد ،برای همین نرفتم و نشستم چایی بخورم؛
اما ،االن نمیفهمم قضیه چیه!
مگه آوا باهاشون نرفته؟ مگه بچه کوچولوئه گم شه آخه؟
امیر باباش رو پیدا کرد وکشیدش کنار .یکم حرف زدن و اومدن سمت ما .با نگرانی گفت:
 کجا میتونه رفته باشه؟ اینجا نیس که نگران باشم غرق بشه.باتعجب گفتم:
 غرق بشه؟ مگه شنا بلد نیس؟سؤالم با حرکت امیر که انگار چیزی یادش اومد ،بیجواب موند… یهو بلند گفت:
 یاعلی! بابا رودخونه.نمیفهمیدم چه خبره! رها گریه میکرد و جلب توجه میکرد با این کارش .سرسری برای چند
نفر توضیح داد آوا نیس و شاید بالیی سرش اومده باشه .همراه رها بهسمتی که امیر و باباش
رفتن دوییدیم.
از یه دروازهی کوچیک گذشتیم که یه رودخونهی بزرگ جلومون پدیدار شد .ینی شنا بلد
نیست واقعاً؟!
رها با جیغ صداش کرد… امیر و آقا آرمینم همین طور .یکی دوتا از مردای فامیلشون هم
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اومده بودن .اون پسره که بد به آوا نگاه میکرد هم بود… مامان آوا هم با لباسای خیس و یه
پتو دورش اومده بود .همه داشتن صداش میکردن ،منم صداش میزدم ،جو متشنجی بود…
دیگه واقعاً داشتم نگران میشدم.
یهو امیر با داد صدا زد:
 پیداش کردم ،بیاین اینجا.همه دوییدیم سمتی که امیر بود؛ ولی ،بادیدن منظرهی روبه روم نزدیک بود از حرص
وعصبانیت خفه شم…
هنذفری توی گوشش بود و روی تخته سنگ بزرگ و صافی دراز کشیده بود.
همه خیلی شاکی داشتن نگاهش میکردن .رها ازحرص جیغ کشید و خواست بره سمتش که
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:
 فکر کردیم غرق شدی توله سگ .نمیگی ما سکته میکنیم… گم وگور میشی بدون اینکه بهکسی بگی؟
آقا آرمین شونههای مامان آوا رو ماساژ داد وفقط با اخم به آوا نگاه کرد.
آوا باتعجب وخنده گفت:
 مامان آروم باش ،آخه همه سرشون گرم بود .منم خوابم رفت خب… اصالً حواسم به زماننبود.
پسر عصبیه که فهمیدم اسمش آرشه ،باعصبانیت رفت سمتش .قبل از اینکه کسی بتونه عکس
العملی نشون بده ،یقهی آوا رو گرفت و از روی تخته سنگ کشیدش پایین ،یعنی پاهاش روی
هوا بود… آوا جیغ خفهای کشید و به دستای پسره چنگ زد.
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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
یقهی آرشو گرفت و داد زد:
 دور وبر دخترم نباش… وحشیِ الشی! باهات اتمام حجت کردم که دور وبر دخترم نباش.آرش هم همون جور که دستای آقا رامین رو جدا میکرد گفت:
 آوا مال منه ،حق منه …چشمم به آوا افتاد ،گریه نمیکرد؛ ولی ،خیلی عصبی بود .دیدم اوضاع خیلی خرابه منم وارد
قضیه شدم .بهزور جداشون کردیم ،امیر اشاره کرد بهم تا حواسم به رها و آوا باشه ،ایستادم
پیششون .امیرهم رفت بابا و مامانش رو ببره توی باغ .آوا با خجالت گفت:
 فکر نمیکردم اینقدر همه چیز رو به هم بریزم.رها باحرص گفت:
 اولش فکر کردم آرش تنها گیرت آورده ،همه جا رو دنبالت گشتم؛ ولی ،بعدش که دیدمآرش داره قلیون میکشه تعجب کردم که کجا میتونی رفته باشی .با امیر یک ساعت تمام
دنبالت گشتیم ،امیر گفت ممکنه توی رودخونه افتاده باشی ،آخه چرا هیچی نگفتی؟!
آوا گردنش رو دست کشید و آروم گفت:
 تو سرت به مارال گرم بود ،فکر نمیکردم کسی نگران بشه.عصبی گفتم:
 همیشه این جوری فکر میکنی که خرابکاری میشه .خب فکر نکن… مگه مجبوری؟خندهی عصبی کرد و گف:
 تو چی میگی این وسط؟ اصالً هرکاری دلم بخواد میکنم .به تو چه!نفسام رو محکم فوت کردم توی صورتش و به گفتن «بیچشم و رو» اکتفا کردم.
به سرعت از اونجا دور شدم ،چه قدر یه دختر میتونه بیشخصیت باشه؟! با حرص رفتم توی
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باغ و یه جای پرت نشستم… جایی که نتونن پیدام کنن ،خیلی عصبی بودم ومی دونستم دیر
یا زود تالفی این حرفش رو سرش درمی یارم!
وقتی یکم آروم شدم ،گوشیمو روشن کردم که با سیلی از پیامها و تماسها رو به رو شدم.
گوشی رو کردم توی جیب شلوارم و بهسمت جایی که جمعیت بودن رفتن .اولین نفر امیر من
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:
 مامانت دنبالت میگشت .آوا هم کارت داشت.پوزخند ناخواستهای نشست روی لبم ،امیر یکم نگاهم کرد ،بدون حرف… و بعد هم دستم
رو کشید و گفت:
 من که نفهمیدم چی شده؛ ولی ،االن وقتش نیست .میخوایم جرئت حقیقت بازی کنیم.بدون حرف به جمعیت پیوستیم .همه نشسته بودن دورهم ،حتی اون خانوم پیری که صاحب
اینجا بود .آوا هم توی دیدم بود.
مامان داشت باعصبانیت و نگرانی نگام میکرد… لبخندی به روش زدم تا بیخیال شه .پشت
چشمی نازک کرد و روش رو برگردوند.
شرایط بازی رو گفتن ،برای اینکه همه بتونن بازی کنن ،قرارشد دوبار بطری رو بچرخونن.
بطری ودکای خالی رو گذاشتن وسط وچرخوندن… افتاد به آقا آرمین و آرامش خانوم…
یک ساعت گذشته بود و خیلیا بازی کرده بودن ،اکثرا حقیقت انتخاب میکردن وسؤاالیی که
ازشون پرسیده میشد ،یا خیلی ساده بود یاخیلی عاشقانه بود .دیگه داشت حوصلم سر میرفت.
یه ربع دیگم گذشت که باالخره صاحب اینجا که به اسم عمه خانوم میشناختنش گفت:
 ما بزرگترا میریم استراحت کنیم ،شما جوونا باهم بازی کنین .موافقین؟Deli28
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آرامش خانوم خندید وگفت:
 آره… عمه جون راست میگن ،ما میریم تا شماها بهترو راحتتر بازی کنین.وقتی همهی بزرگترا رفتن ،یکم جمع وجورتر نشستیم .امیر خندید ودستاش رو زد به هم .با
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.امیر بطری رو چرخوند ،سرش افتاد به آرش ،ینی اون باید سؤال میکرد از یکی .دوباره
چرخوند و اینبار سرش افتاد به شاهین.
همه با کنجکاوی نگاشون میکردن .آرش پوزخندی زد وگفت:
 جرئت یاحقیقت؟شاهین صداش رو با سرفه صاف کرد وگفت:
 حقیقت… دختری؟ یا پسری؟ چیز میز وسط پات هست؟همه با خنده به شاهین نگاه کردن… آوا با اعتراض وعصبی اسم آرش روصدا زد و رو به
شاهین گفت:
 مجبور نیستی جوابش رو بدی شاهین .امیر بطری رو بچرخون.شاهین نفس عمیقی کشید وگفت:
 نه جواب میدم.بهزور لبخندی زد وگفت:
 تا چند ماه دیگه عازم آمریکام ،برای تغییرجنسیت .آوا میدونه ،منم مثل اونم.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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 دوجنسهی بدبخت…آوا با عصبانیت بلند شد و یقهی دختره رو گرفت… توی صورتش داد زد:
 دهنت رو ببند .سگ شاهین شرف داره به تویی که هرشبتو با یکی سر میکنی .بدبخت تویینه اون…
دختره محکم زد روی سینهی آوا و هلش داد عقب .بلند شدیم و با امیر جداشون کردیم .آوا
باعصبانیت رو به همه گفت:
 کسی به شاهین حرفی بزنه ،با من طرفه… اونم مثل شماها آدمه…بعد به آرش نگاه کرد وگفت:
 آدم نشدی هنوز! هنوزم همون الشخور بیمصرفی که همه رو بیارزش میبینه.آرش خندید و گفت:
 جواب این توهینت رو میگیری کوچولو.دختره اومد حرفی بزنه که امیر سریع جلوش رو گرفت و گفت:
 بسه دیگه نازنین ،به اندازهی کافی گند زدی با این اخالقت.و رو به آرش گفت:
 تو هم تهدید تکن . .وگرنه باهمهی ما طرفی!جو که یکم آروم شد ،دوباره بازی از سرگرفته شد .این بار اول به امیر افتاد و بعد به رها.
امیرمشکوک خندید و گفت:
 خب خب… بگو ببینم ،جرئت یاحقیقت؟رها سرش رو باغرور گرفت باال وگفت:
 جرئت.امیر قیافهی ترسناکی به خودش گرفت وگفت:
 میدونی که نمیتونی بزنی زیرش ،حتی اگر جونت به خطر بیفته .باید انجامش بدی .اکی؟رها یه نگاه به آوا کرد و گفت:
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 حله ،نکشیمون فقط.امیر خندید وگفت:
 نه زنده میخوایمت ،دلم نمییاد اذیتت کنم آخه!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.
رها یه لبخند ریز زد و گوشیش رو از جیبش در آورد .رمزش رو زد و بهسمت امیر گرفت.
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.
صدای اعتراض آمیزهمه بلند شده بود که میگفتن بگه چی شده واین حرفا .باخنده رو به
امیرگفتم:
 چی دیدی اینقد چشمات چراغونی شده؟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.
همه به آرش نگاه میکردن .با حرفی که آرش زد ،امیر مثل ببر زخمی از جاش بلند شد.
این بازی توی این خانواده چرا اینقدر تشنج به وجود مییاورد؟ یا بهتره بگم چرا اینقدر دعوا
و مشاجره توی خانوادشون زیاد بود؟!
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
آرش با پوزخند گفت:
Deli28

59

آرامش بعد از طوفان
 جرئت یا حقیقت؟میدونستم اگر بگم حقیقت مسخرم میکنه ،بنابراین گفتم:
 جرئت.پوزخندی زد و گفت:
 قانون بازی اینه که هرچی بگم باید انجام بدی ،پس نمیتونی بزنی زیرش.همه بهش نگاه میکردن ،پوزخندش رو غلیظتر کرد و باقیافهی ترسناکی گفت:
 برو قسمت پر عمق استخر ،بپر توی آب .وسط استخر باید بپریا ،میفهمی که؟امیر باعصبانیت بلند شد وگفت:
 تو که میدونی آوا نفسش میره توی آب.رها دستم رو گرفت و با حرص گفت:
 دوباره بچرخونین ،این آدم نیس بخواد بازی کنه.آرش تکیه داد به دستاش و ریلکس گفت:
 قانون بازی رو که میدونین .وقتی میگی جرئت ،هرچی باشه انجام میدی وگرنه باید دستیا لب طرف مقابل رو ببوسی.
بعد به من که تا اونموقع ساکت بودم نگاه کرد وگفت:
 انتخاب با توئه… کدوم؟نفس عمیقی کشیدم و به امیر که گارد گرفته بود نگاه کردم .ناخود آگاه به میالد هم نگاه
کردم… اون هم عصبی به نظر میاومد .همه یه جوری بودن ،بلند شدم وگفتم:
 میپرم .بمیرمم بوسش نمیکنم!امیر باعصبانیت گفت:
 االن وقت لجبازی نیس ،میمیری دیوونه.مستقیم توچشمای آرش نگاه کردم و با خندهی تمسخر آمیزی گفتم:
 باید پوزهی بعضیا به خاک مالیده شه.Deli28
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همه بلند شدن ورفتیم سمت استخر پرعمق ،مامان میگفت عمقش پنج متره .شالم رو دور
موهام وگردنم بستم تا کثیف نشه .موبایل و ساعتم رو هم دادم دست رها که باترس گفت:
 آوا خفه میشی… مرگ من بیخیال!خندیدم ولپش رو کشیدم وگفتم:
 نترس ،شاید بتونم خودم رو کنترل کنم.آرش باخنده ودست به سینه ایستاده بود .هوا تاریک بود وچراغها داخل آب رو روشن کرده
بودن .امیر جلوم ایستاد وگفت:
 مطمئنی؟خندیدم و زدم تو شیکمش وگفتم:
 نمیرم بمیرم که لنتی ،نترس… اخمات رو باز کن. من همین جام .میپرم نجاتت میدم سریع.همه دورم رو خالی کردن ،اومدم بپرم که یهو دستم کشیده شد .با تعجب به دستی که من رو
گرفته بود ،نگاه کردم… میالد بود .آرش باحرص گفت:
 ولش کن ،وقت همه رو دارین میگیرین.میالد بدون توجه به آرش باخنده رو به بقیه گفت:
 خب اگر اینجوری بپره ،آرایشش پخش میشه .اون وقت هلو میره ،لولو برمی گرده.با این حرفش همه حتی امیر و رها زدن زیر خنده ،خودمم خندم گرفت؛ ولی ،بیشتر حرصم
گرفته بود .من داشتم سکته میکردم ،این مسخره میکرد!
آرش بدون حرف نگامون میکرد .دست میالد و پس زدم و خم شدم ،یکم آب زدم به صورتم
ومژههام رو پاک کردم.
وقتی مطمئن شدم ،بانگاه به میالد که دقیقا بغلم بود ،پریدم توی آب… کلی حباب دورم رو
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
ناخودآگاه باز کردم؛ ولی بدتر شد .خواستم با پاهام فشار بیارم به زمین؛ ولی ،حس خفگی بهم
غلبه کرد و دست وپام سر و شل شد.
توی همون حالم خندم گرفته بود ،چه مرگ خنده داری!
چرا این امیر پدرسگ نمیاومد؟ دیگه چشمام داشت سنگین میشد که دستی دور کمرم حلقه
شد؛ ولی تا بکشتم باال از هوش رفتم.
••°•°•°•°•°•°•°
یکی داشت با لبهاش به لبهام فشار میآورد و بهم نفس مصنوعی میداد… همزمان به قفسهی
سینم هم فشار میآورد.
حس میکردم ،میشنیدم… صدای میالد بود:
 بلندشو لعنتی ،تو رو خدا نمیر .نفس بکش آوا…و صدای مارال:
 میالد مرده؟و صدای دعوای آرش و امیر:
 تو کشتیش ،توی لعنتی میدونستی آوا نه نمیگه. 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…
با حس باد شدن ششهام و آبی که بهسمت حلقم هجوم آورد ،چشمام رو باز کردم .سرفههای
پر دردی کردم که همراش کلی آب از دهنم ریخت بیرون.
دستی کمرم رو ماساژ میداد ،نفسم تنگ بود هنوز ،چه غلطی کردم؟! وای مامان میکشتم…ای
وای بابا! چشمام رو بستم ودوباره باز کردم تا دیدم بهتر شه.
ترسی که از بودن توی آب دوباره بهم یادآوری شده بود ،باعث میشد نتونم درست نفس
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بکشم.
به کسی که کمرم رو ماساژ میداد نگاه کردم .میالد با لباسها وموهای خیس ،در حالی که
نفس نفس میزد گفت:
 خوبی؟ چرا این کارو کردی وقتی واقعاً جونت در خطر بود دیوونه!به چشمای خمارش نگاه کردم فقط… امیر نشست روبه روم ،رها هم نشست پشتم تا بهش
تکیه بدم .دماغش خونی بود.
دستم رو خواستم بیارم روی صورتش که دیدم نمیشه ،سنگین بود دستم… همهی بدنم لمس
شده بود انگار.
به آرش نگاه کردم ،اون هم بغلم بود .باصدای جیغ و داد مامان بیحوصله چشمام رو بستم…
چقدر شخمی/ :
اون قسمت از مغزم که همیشهی خدا پرجنب و جوش وشیطون و الکی خوش بود گفت:
 خدایی خوش گذشتا ،فقط اون چند دقیقهی اولش خیلی هیجان داره!لبخند ریزی زدم ،میالد دستم رو گرفت و نبضم رو چک کرد.
مامان طبق معمول ابراز احساساتش رو بافحش بیان کرد:
 بر پدرت لعنت که تو این جوری بار اومدی .چیکار کردی باخودت ذلیل شده؟بابا یهو دستش رو کشید و با اعتراض گفت:
 خانوم به من چیکار داری؟ این خودش رو به کشتن میده ،شما منو لعنت میکنی؟با تمام اینکه قفسه سینم درد میکرد؛ اما ،آروم خندیدم… بقیه هم خندیدن؛ ولی ،امیر
باعصبانیت رفت سمت بزرگترا و گفت:
 آوا داشت میمرد اون وقت میخندین؟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:
Deli28

63

آرامش بعد از طوفان
 هیچی نگو ،هیچکاری هم نکن… خواهش میکنم ،االن اصالً وقت این کارا نیست.سرم سنگین بود ،برای همین چیزی نگفتم و سرم رو گذاشتم روی سینش .نفسای عمیقش
باعث میشد صدای ضربان قلبش رو راحتتر بشنوم .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به
چیزی فکر نکنم.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
وقتی آوا پرید توی آب ،امیر رفت لب استخر .آرش و بقیه بچههام همین طور .هنوز یه دقیقه
نشده بود که با نگرانی گوشیم رو انداختم توی بغل امیر و پریدم توی آب.
شنام عالی بود و حتی حکم غریق نجاتم داشتم ،برای همین سریع بهش رسیدم… توی عمق
سه متری بود و فشار زیاد .دستم رو دور کمرش حلقه کردم که تکون خفیفی خورد؛ ولی،
بعدش یهو شل شد به کمک امیر و آرش کشیدمش باال .نفس نمیکشید .تند تند بهش تنفس
مصنوعی دادم و به قفسهی سینش فشار آوردم تا ششهاش خالی از آب بشه.
مارال میگفت شاید مرده باشه ،استرس داشت خفم میکرد.
امیر پرید سمت آرش و کتک کاری کردن .زیر لب تندتند میگفتم:
  -بلندشو لعنتی ،تورو خدا نمیر… نفس بکش آوا.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:
 هیچی نگو… هیچکاری هم نکن… خواهش میکنم ،االن اصالً وقت این کارانیست.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.
رفتیم سمت خونه ،بردمش توی یکی از اتاقها وخوابوندمش روی تخت .قبل از اینکه کسی
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بیاد ،آروم گفت:
 بابت بیادبی که اون موقه بهت کردم معذرت میخوام…بابا و مامانش همون موقع اومدن تو و نشد جوابش رو بدم.
یکم به چشماش نگاه کردم ،اون هم من رو نگاه میکرد .سرم رو با لبخند محوی تکون دادم و
رفتم بیرون .لباسام خیلی خیس بود و هواهم داشت سرد میشد.
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.
توی راه با مازیار صحبت کردم ،میگفت رفتن ویال و مستقر شدن و همه چی اکیه.
رفتم خونهی خودم و بعد از یه حموم و خشک کردن خودم ولباسام ،روی تخت دراز کشیدم.
به امروز فکر کردم… به آوا ،به دختری که زبونش صد برابر قد و هیکلش بود وهست .به
چشماش ،به بدنش ،به لبهاش و حتی به عذر خواهی کردنش.
چشمام رو محکم مالیدم… خدایا دیگه بعد این همه وقت ،آشنا شدن دوباره با این خانواده
چه معنی میده؟!
نفس عمیق دیگهای کشیدم که باصدای گوشیم محکم فوتش کردم .برش داشتم ،مامان بود:
 سالم… جونم؟ کجایی میالد ،بدون خبر رفتی چرا؟لبخندی زدم وگفتم:
 همچین بدون خبرم نبود عزیزدلم ،خدافظی کردم ازتون. خدافظی کردی وبدون توجه به اینکه گفتم زشته نرو ،رفتی .از کی فرار میکردی؟!بیحوصله خندیدم وگفتم:
 مامان جان ،بزرگش نکن قضیه رو .لباسام خیس بود ،هوا هم سرد بود ،منم کلی کار داشتم ودارم .مجبور شدم… فرار چیه!
نفس عمیقی که کشید رو کامال حس کردم .آروم گفت:
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 آوا جان دنبالت میگشت مادر .مارال کال همون یه ذره آبرویی هم که داشتیم برد .بد کردیرفتی.
باتعجب گفتم:
 مارال چی کار کرده؟ حرفی به کسی زده؟! باید حضوری بگم .فعالً استراحتت رو بکن .شب بخیر.و بدون حرف دیگای قطع کرد و من رو تو عالم بیخبری ول کرد.
تاساعت سه نصف شب به حرف مامان فکر کردم .نگران شده بودم… به خصوص که مارال
هم جوابم رو نمیداد.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
باعصبانیت بالشت رو پرت کردم روی زمین و جیغ زدم:
 ا ا ا! دخترهی عملی عقدهای برگشته به من میگه لیاقتت لیس زدن کفش منه.امیر باخنده بالشت رو برداشت ونشست روی تخت .خواستم دوباره جیغ بزنم که یهو در باز
شد ومامان اومد تو .با عصبانیت گفت:
 چه خبرته؟ تقصیر خودته ،پس اینقدر جیغ جیغ نکن.بابهت گفتم:
 تقصیرخودمه؟ ینی داری طرف اون توله سگو میگیری؟در کمال تعجب با اخم وخیلی جدی گفت:
 درست صحبت کن… یادت نرفته که؟! چایی رو اون جوری ریختی روی خودش وداداشش .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:
 مگه امیرمرده بود؟ امیر نجاتم میداد .االن داری منت کار اون رو سرمن میذاری؟ برو بیرونمامان… دختره نچسبشون برگشته به من جلوی همه توهین کرده ،مامانش شرمنده شد ،اون
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وقت ننهی خودم طرف اون رو میگیره .مرسی واقا!
خواست حرفی بزنه که امیر دخالت کرد وگف:
 مامان بحث نکن لطفاً ،الکی داری طرف اونارو میگیری .برو من باهاش حرف میزنم.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؟هیچی نگفتم… واقعاً بغض کرده بودم ،حس کردم خیلی تحقیر شدم .هرچند منم ریدم بهش
البته برعکس دخترهی بیشعور ،خیلی با احترام ریدم بهش… جوری که مامانش شرمنده شد.
اون داداشش نجاتم داد ،اونوقت دختره زورش گرفته.
باصدای امیر از فکر و خیال در اومدم:
 مامان اخالقش همینه ،خیلی روی رفتارای بقیه حساسه… به دل نگیر .من باهاش حرفمیزنم.
بیحوصله سرم رو تکون دادم وگفتم:
 من اگر مارال یا میالد رو ببینم هم اونا رو خفه میکنم هم خودم رو…خندید و گفت:
 فعالً کوتاه بیا… آخه مامان برای هفتهی دیگه دعوتشون کرده.حس کردم مخم سوت کشید ،اومدم جیغ بزنم که امیر سریع جیم زد و رفت.
کالفه نشستم روی تخت .گوشیم رو برداشتم و جواب بچههای دانشگاه رو دادم ،بعدش
عصبی به رها زنگ زدم .گوشیش خاموش بود… لعنتی! خوابیدم و به دیشب فکر کردم.
••°•°•°•°•°•°•°فلش بک به دیشب••°•°•°•°•°•°•°
یکم که درد سینم کم شد ،از تخت اومدم پایین .یاد نگاه آخر میالد مییوفتم همش .بین این
همه خوشگل پسر ،زرتی باید این میالد مارو نجات بده؟!
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بهسمت راه پلهها رفتم که یهو خوردم به مارال و افتادیم زمین .باسنم درد گرفته بود ،باحرص
زیر لب گفتم:
ای نشیمنگاهت متزلزل باد که نشیمنگاهم رو به فنا دادی.برعکس من که آروم و طنز آمیز حرف زدم ،مارال باعصبانیت مثل س*ل*ی*ط*هها داد زد:
 چته دخترهی کولیِ دست و پاچلفتی .چشمای کورت رو باز کن درست ببینی .االن اگر باصورت خورده بودم زمین بینیم شکسته بود ،تو میخواستی پولش رو بدی؟
باتعجب و عصبانیت گفتم:
 االن کی داره کولی بازی درمی یاره؟! خوبه من داشتم غرق میشدم میمردم ،االن منم خودمرو بزنم به موش مردگی؟ خودت رو جمع کن… خوبه چیزیتم نشده این جوری میکنی.
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 ازتوی آب جمع کنه .درضمن… اونی که باید خودش رو جمع کنه تویی نه من .یه بار خانوادم
اشتباه کردن اومدن خواستگاریت ،دور بر…
باصدای داد مامانش ساکت شد.
 دهنت رو ببند مارال .این چه حرفاییه داری میزنی؟ من تو رو این جوری بار آوردمبیچشم و رو؟
آقای صولتیم اومد جلو و باعصبانیت؛ ولی آروم جوری که فقط من و مارال و مامانش شنیدیم
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
کفششون؟ داشت بغضم میگرفت؛ اما ،من محکمتر از این حرفا بودم… از وسط جرش میدم!
 من شرمندتونم .مارال شرایط روحی درستی نداره ،خیلی تندخو وعصبیه .عصبانی که میشهدیگه هیچی نمیفهمه .من شرمندتونم به خدا… من معذرت میخوام دخترم .حرفای مارال رو
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جدی نگیر لطفاً!
با سقلمهی مامان بهزور لبخند زدم .برعکس مارال ،مادرش خیلی خوب بود .بالبخند گفتم:
 شرمنده نباشین خانوم صولتی ،دشمنتون شرمنده باشه .راستش نمیدونم چی بگم؛ ولی،زشته اگر اینو نگم… از آق میالد تشکر کنین.
امیر باخندهای مصنوعی سعی کرد دوباره سوتیم رو جمعش کنه:
 منظورش آقا میالده.ای خدا… بازم گند زدم!
••°•°•°•°•°•°•°
با صدای گوشیم ازخواب پریدم .چشمام رو ماساژ دادم و نشستم روی تخت .گوشیم رو چشم
بسته جواب دادم:
 هوم؟ سالم… خانوم تهرانی؟ آوای تهرانی؟با شنیدن صدای رسمی و نا آشنای مردی پشت خط سیخ نشستم .صدام رو نامحسوس صاف
کردم و گفتم:
 سالم… بله خودم هستم… شما؟ از دانشگاه (…) تماس میگیرم .شما دانشجوی اینجا هستین درسته؟یکم نگران شدم .آروم گفتم:
 بله ،چیزی شده؟ خیر… بهخاطر تعمیر و بازسازی اینجا ،دانشجوهای دانشگاه ما به دانشگاههای دیگه منتقلشدن .میتونید امروز یا فردا بیاید اینجا تا دانشگاه جدیدتون رو بهتون معرفی کنم و پروندتون
رو هم بدم بهتون؟
اخمم رفت توهم…ای خدا! آالخون واالخونمون کردن به همین راحتی!
پوفی کردم و گفتم:
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بامکثی که کردم خودش فهمید وگفت:
 امیری هستم. بله… آقای امیری .امروز تا چه ساعتی هستید بیام؟ اگر تا ساعت چهار خودتون رو برسونید عالی میشه. اگر مشکلی پیش نیاد ،میرسم خدمتتون.بعد از خداحافظی ،یه نگاه به ساعت کردم ،لعنتی… هشت صبح بود تازه!
دیگه خواب از سرم پریده بود .رفتم یه دوش گرفتم و مسواک کردم وتر و تمیز رفتم بیرون.
بابا ،امیر و مامان نشسته بودن دور میز.
امیر تا من رو دید باخنده گفت:
 صبح عالی متعالی…خندیدم وگفتم:
 یکمی هم پرتغالی…مامان همون جور که لقمه میگرفت برای خودش گفت:
 سر هردوتون توی باقالی…پوکر فیس همه نگاش کردیم .با دهن پر یه هوم سؤالی گفت که بابا خندید و آروم لپش رد
کشید .کال خیلی همدیگه رو دوست داشتن… هعی!
این خر سوار براسب سفید ما نمییاد که… ا… نه اشتباه شد! شاهزادهی سوار بر اسب سفید،
مخم قاطیه اول صبحی/ :
همونجور که لقمه میگرفتم گفتم:
 امروز باید برم دانشگاه.امیر یه تیکه نون و خامه داد دستم وگفت:
 چرا؟ االن که دانشگاه نداری تو!لقمه رو با چایی قورت دادم و گفتم:
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 بچههای دانشگاه رو به جاهای دیگه منتقل کردن ،برای تعمیر و این حرفا ساختمون تخلیهمیشه مثل اینکه… یارو گفت امروز برم مدارکم رو تحویل بگیرم.
بابا آخرین لقمش رو با چاییش خورد و بلند شد .رو به امیر گفت:
 امیر ،بیزحمت آوا رو ببر.زودتر از امیر با اعتراض گفتم:
 بابا! خب رانندگی یاد گرفتم که چی بشه؟ بذار خودم برم دیگه ،ماشین مامان داره خاکمیخوره اون پایین.
باخنده نگام کرد وگفت:
 باشه باشه! فقط حواست باشه نکشی خودت رو.این بار مامان با اعتراض گفت:
 عه عه… آرمین ینی چی؟بابا یواشکی یه چی زیر گوش مامان گفت که مامان خندید و به یه «باشه» بسنده کرد .ای
مارموزا… معلوم نیست قول چی رو بهش داده که مامان سکوت کرد.
من و امیر هم با این حرکتشون خندیدیم.
باالخره ساعت سه شد ،رها زنگ زده بود و گفته بود که اون هم باید بره دانشگاه ،برای همین
دنبال اون هم باید میرفتم.
تندتند حاضر شدم .یه مانتوی طوسی اسپرت و یه شلوار دمپای لی مشکی پوشیدم ،موهام رو
باکلیپس جمع کردم و روش مقنعهی مشکیم رو سرم کردم .یکم کرم ضد آفتاب زدم ،ریمل ،یه
رژ کالباسی براق هم زدم تا بیروح نباشم.
کیفم رو برداشتم و بعد از گرفتم سوییچ از مامان رفتم بیرون.
امیر این ساعت سرکار بود ،مامان هم فیلم میدید . . .برای همین باخیال راحت نشستم پشت
ماشین و بهسمت خونهی رها راه افتادم.
••°•°•°•°•°•°•°
بعد از کلی غرغر کردن و ناز و عشوه اومدن برای آقای امیری و مدیر دانشگاه ،قرار شد من و
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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:
 من آب پرتغال یخ میخوام ،دارم خفه میشم از گرما! من هم یخ در بهشت بلوبری میخوام.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:
 ترسیدم گیر بدن…تو که کال  openاومدی.و باهمدیگه خندیدیم .یکم که گذشت رها به مامانش زنگ زد وگفت دیرتر مییاد.
میخواستیم بریم دور دور… بعد از خوردن آبمیوه هامون بهسمت پاساژ رفتیم تا یکم گشت
وگذار کنیم.
••°•°•°•°•°•°•°
 مامان جان… خب نمیشد حاال دعوتشون نکنی؟ اون هم با آبرو ریزی که دخترشون راهانداخت!
برعکس تصورم ،خیلی مهربون دستم رو گرفت وگفت:
 آوا چرا متوجه نمیشی عزیز دلم؟! من این کار رو بهخاطر همین کردم… که دخترشونشرمنده بشه .اصالً اگر هم نشد ،به جهنم! تو که بلدی ،بشورش و بندازش رو بند .اصالً سگ
محلش کن… یا اصالً عقده هات رو سرش خالی کن.
همین جوری داشت باقر وادا اینارو میگفت ،منم قهقهه میزدم دیگه .خیلی باحال بود! باهمون
خنده گفتم:
 قربونت بشم من ،باشه… پس اگر شستمش انداختمش رو بند ،نگی چرا و این حرفا!لبخند زد و آروم گفت:
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 فقط یه جوری این کارو بکن که آبروی خودت نره! آثار جرم به جا نذار…خندیدم و رفتم توی اتاقم .روزی که قرار بود خانوادهی صولتی بیان رسیده بود و قرار بود
شب بیان.
به رها توی تلگرام پیام دادم و گفتم امشب مییان ،اون هم کلی نصیحتم کرد.
باالخره شب فرا رسید .لباسم یه تونیک آستین سه رب تنگِ صورتی کمرنگه ،با یه شلوار سفید
اسپرت لولهای بود .هیکل بینقصم رو خیلی خوب نشون میداد.
موهام رو لخت کردم و ناخونام رو هم الک صورتی زدم .مامان میگفت اگر روسری و یا شالم
سرم نکنم مشکلی نداره االن ،برای همین من هم بیخیال شدم.
با صدای زنگ ،سریع کفشای رو فرشی صورتیم رو پام کردم رفتم بیرون .با دیدن صحنهی رو
به روم یه لحظه شوکه شدم… خدای من!
آرش همراه با یه سبد گل خیلی خیلی بزرگ ،جلوی در ورودی با اخم ایستاده بود .بابا و امیر
هم مثل کسایی که به خون یکی تشنه باشن وایساده بودن .فکر میکردم میالد و خانوادش
باشن؛ ولی ،نبودن.
دوتا پلهای که جلوی راهم بود رو طی کردم و بهشون رسیدم .مامان با اخم گفت:
 آوا برو توی اتاقت… سریع.مخالفت کردم و همون جور که دست به سینه گردنبند نقرهای طرح برفم رو لمس میکردم ،یه
ابروم رو انداختم باال و گفتم:
 نه نمیرم… آرش بهخاطر من اومده و قضیه مربوط به منه… درسته؟بابا تک سرفهای کرد وگفت:
 اینجا کاری داشتی بیخبر اومدی؟آرش لبخند مذخرفی زد وگفت:
 همون جور که آوا گفت ،بهخاطر اون اومدم ،میخواستم در مورد اتفاقی که توی باغ افتادباهاش حرف بزنم.
Deli28

73

آرامش بعد از طوفان
امیر رفت جلو و یقهی کت اسپرت آرش رو سفت گرفت وگفت:
 پرروتر از تو توی عمرم ندیدم.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.تا آرش خواست حرفی بزنه ،زنگ در به صدا در اومد .مامان محکم زد توی صورتش و با
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،
ترسیدم راستش… خواستم عقب بکشم که سگ درونم یهو بیدار شد/ :
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.بعدم پشتش رو کرد به من و رفت .از تهدیدش… از لحن صداش… لرزیدم!
البته که من هم تالفی میکنم .فکر کرده کم مییارم؟! همین جوری بادسته گل مثل مترسک
وایساده بودم که با تشر مامان به خودم اومدم .خونوادهی صولتی دم در بودن وهمه هم به من
نگاه میکردن.
سبد گل رو گذاشتم گوشهی پلهها و رفتم سمتشون.
عطیه خانوم ،مادر میالد با لبخند بغلم کرد .محمود آقا ،پدرش هم باهام دست داد .مارال نفر
بعدی بود ،صورت غرق در آرایشش ،همراه با اون پوزخند مضحکش ،سنش رو خیلی بیشتر
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نشون میداد .یاد حرف مامان افتادم ،باید شمشیر رو از رو میبستم…؛ چون همه چشمشون به
من بود ،بالبخند بهش سالم کردم .اون هم درکمال وقاحت بدون جواب رفت سمت مامان،
مامان هم کم نیاورد و تیکه انداخت:
 عزیزم میذاریم پای نپخته بودنت؛ ولی ،جواب سالم واجبه .این رو بچه کوچیکا هممیدونن .از دختر عطیبه جان و آقا محمود بعیده این حرکت.
ریز خندیدم .مارال هم با عصبانیت رفت سمت مادرش اینا .عطیه خانوم با شرمندگی گفت:
 مارال رو به بزرگواریتون ببخشین.مامان هم فقط لبخند زد .آخرین نفر آقا میالد بود ،بعله… یه کت شلوار اسپرت مشکی تنش
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…امیر خندید و روبه چهرهی بهت زدهی میالد گفت:
 با آوا رسمی حرف بزنی قشنگتر از این جواب نمیگیری… راحت باهاش احوال پرسیکن!
چشم غرهای به امیر رفتم و پشت سر بزرگترا راه افتادیم .وقتی همه نشستن ،مامان شیرینی و
شربت آورد .من شیرینی تعارف کردم و بابا شربت ،مامان هم میوهها رو تعارف میکرد .امیر
هم که کارد بخوره به شیکمش ،نشسته بود میخورد!
مارال هم فقط تو قیافه بود ،هیچکس باهاش کار نداشت . .حتی میالد هم تو قیافه بود براش.
من ومیالد و امیر پیش هم نشسته بودیم و از چیزای مختلف حرف میزدیم .بابا امیر رو صدا
زد که با «ببخشید» از پیش ما رفت.
میالد صداش رو بایه تک سرفه صاف کرد وگفت:
 خب… بگو ببینم ،درس و دانشگاه نداری؟Deli28
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 اوهوع… چه خودمونی.خندهی مردونهای کرد وگفت:
 دفهی یپیش که اومدیم اینجا یادته چی شد؟سرخ شدن صورتم رو قشنگ حس کردم .پوفی کردم و گفتم:
 حاال تو باید به روی من بیاری؟!همون جور که کتش رو در میآورد گفت:
 حرص دادنت لذت بخشه ،به خصوص که صورت سفیدت مثل گوجه سرخ میشه.دستم رو گذاشتم رو لپا و گونههام و باحرص گفتم:
 خودت گوجه ای… گوالخ!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:
 حق با آواست .باید بابت این کاراش تنبیه شه… زیادی آزادش گذاشتن.امیر قیافهی جدی به خودش گرفته بود .باتحکم گفت:
 هوی مردک! آوا چیه؟ آوا خانوم… واال کیشمیشم دم داره!بعدم زد زیرخنده .خدایی جاییش خنده نداشت؛ ولی ،برای اینکه ضایع نشه خندیدم… کامال
مصنوعی!
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مامان قرمه سبزی و ته چین درست کرده بود ،ساالد کاهو و ساالد ماکارونی رو هم من درست
کردم .بعد از خوردن شام دلچسبمون ،یکم دیگه نشستن وچایی خوردن .شمارهی میالد رو هم
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
••°•°•°•°•°•°•°
قرار بود امروز که شنبه هم هست ،با رها بریم دانشگاه جدیدمون هم ثبت نام ،هم معارفه .ای
خدا… دوستام رفتن دیگه.
بعد از اینکه همون تیپ رسمی خودم رو زدم ،سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت خونهی
رها.
اون روز اصالً فکر نمی کردم یه سال آخری قُد و یه دنده ولجباز که دست بر قضا آشنا هم
هست قراره هم کالس وهم دانشگاهیم باشه.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه راوی••°•°•°•°•°•°•°
دستای جانان رو گرفت وبوسید .لبخند زد وگفت:
 باالخره مال خودم شدی ،فکر نمیکردم اگر یه هفته دورت کنم ،راضی بشن.جانان لبخند خوشحالی زد و با عشوهای که توی تک تک رفتاراش مشخص بود ،گفت:
 من هم فکر نمیکردم؛ اما ،االن مال خودتم.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:
 همین که شما کوتاه اومدین تا من وجانان با هم باشیم ،خودش بزرگترین کمکه .مشکلخرج عروسی نیس ،مشکل اینه که میخوام جانان؛ امادگی خونه داری رو پیدا کنه.
مادر جانان بالبخند بوسیدش وگفت:
 امشب مییای خونه؟ عرفش اینه که پیش ما باشین.Deli28

77

آرامش بعد از طوفان
مازیار رو به پدر جانان گفت:
 اگر اجازه بدین جانان امشب همراه من بیاد.بااخم گفت:
 واال همه چیزعرف نیست؛ اما ،پس دوستت چی؟میالد خندید وگفت:
 من میرم خونهی مادر وپدرم آقای توکلی… نترسید.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:
 دیدین مال هم شدین ،به کتکی که از بابای جانان خوردی میارزید!همه خندیدن بعد از صرف شام ،میالد یواشکی مازیار رو کشید کنارو گفت:
 شما دوتا برین توی اتاق بخوابین .من میرم خونهی خودمون.مازیار اخم کرد وگفت:
 فکر نکنم اتفاقی بیفته ،نمیخواد بری.میالد خندید و بعد از خدافظی و کلی تعارف رفت خونشون.
ته دلش واقعاً خوشحال بود… از اینکه مازیار ،دوستش ،رفیقش و برادرش… باالخره داماد
شده بود و به مراد دلش رسیده بود.
بعد از رفتن میالد ،مازیار… جانان رو حموم و خودش هم رفت آشپزخونه و چایی ساز رو
روشن کرد.
بعداز؛ اماده شدن چایی ،نفس عمیقی کشید و رفت توی اتاق که جانان رو باحوله وسط اتاق
دید.
جانان وایساده بود و موهاش رو خشک میکرد که با دیدن مازیار حوله از دستش افتاد و هین
بلندی کشید.
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سریع حوله رو برداشت و بست دور بدنش؛ ولی ،مازیارِ بیجنبه و عاشق ،حرارت بدنش با
همین چند لحظه رفت باال!
با چشمای گشاد شده به پوست سفید و شفاف جانان خیره شده بود .آروم بهسمتش قدم
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
لبهای جانان…
سعی می کرد خودش رو کنترل کنه و قدم قدم پیش بره؛ ولی ،واقعاً سخت بود… آروم لباش
رو میبوسید.
یهو دست انداخت زیر بغل جانان و بلندش کرد که جانان ،جیغ خفهای زد و دستاش رو
محکم دور گردن مازیار حلقه کرد .ترسیده بود… مازیار این رو از توی چشمای جانان
میخوند.
خوابوندش روی تخت دو نفرهای که توی اتاق بود و مماس بالبش گفت:
 نترس جانان… من اینجام!آروم حوله رو باز کرد که دست جانان نشست روی دست مازیار .مازیار هم لبخندی زد و
سرش رو آورد پایین .اللهی گوش جانان رو ،گودی گردنش رو ،استخونای ترقوش رو…
آروم آروم بوسید و بهسمت پایین اومد.
دست جانان شل شده بود؛ اما ،یهو بیخیال شد .نمیخواست این فکر مذخرف که بهخاطر
جسمش اون رو میخواد ،به ذهن جانانش خطور کنه.
آخرین بوسه رو به لباش زد و بلند شد.
جانان باتعجب چشماش رو باز کرد .نگاهش کرد؛ ولی ،چیزی نگفت؛ اما ،توی دلش آشوب به
پا شده بود.
مازیارِ بیخبر از دل جانان ،با لبخند روی چشماش رو بوسید که بغض جانان یهو ترکید و
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شروع کرد به گریه کردن .دست مازیار توی هوا موند… از شدت تعجب و حیرت
نمیدونست چی کار کنه!
با خودش فکر کرد:
 من که کاری نکردم آخه!با همون تعجبش بغلش کرد و گفت:
 جانان… عزیزم ،چرا گریه میکنی آخه؟!جانان با گریه گفت:
 ینی من اونی نیستم که تو میخوای؟ برات کافی نیستم؟مازیار از این حرف خندش گرفت .بلند خندید که جانان با گریه زد روی سینش .مازیار دستای
جانان رو گرفت و گفت:
 دیوونهای تو؟ جانان تو دقیقا همونی هستی که من میخواستم و میخوام… من بهخاطر توادامه ندادم…؛ چون نمیخوام فکر کنی تو رو بهخاطر تنت میخوام! تا هروقت؛ امادگیش رو
نداشته باشی کاری نمیکنم ،به جز این…
و لبش رو بوسید.
 و این…گردنش رو بویید ،بازبون لیسی زد و بعدش بوسش کردم که لرزش بدنش رو کامال حس
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 ،پسمانعی نیس.
همین حرف کافی بود تا مازیار با یه نفس عمیق ،به لبها و بدن جانان حمله کنه…
و عاشقانهترین شب رو برای هم رقم زدن!
••°•°•°•°•°•°•°
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صبح با بوسههای مازیار ،چشماش رو باز کرد… مازیار دو انگشت قرمز شده از خون رو
بهش نشون داد و با لبخند گفت:
 دیشب مال خودم شدی…جانان از خجالت سرخ شد… لبش رو گزید که مازیار محکم بوسیدش وگفت:
 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…
پوف …من که یه سال و خوردهای دیگه درسم تموم بود .یه سال وقفهای که انداختم توی
درسم به ضررم شد واقعاً؛ ولی ،خب باعث شد کل حسابداری بیفته دست من.
از باشگاه اومدم بیرون و بهسمت خونه راه افتادم .توی این مدت مازیار و جانان عاشقتر شده
بودن ،در مورد مسائل خصوصیشون حرفی نزدم و نمیزنم؛ ولی ،معلومه خوشبختن و همین
واسه من کافیه!
شب عقدشون که رفتم خونه ،تا دور روز بعدش هم نرفتم اونجا که سختشون نباشه؛ ولی،
بعدش مازیار خبر داد که دوطبقه باالتر از طبقهی خودمون ،توی همون ساختمون ،یه واحد
خریده و از اون روز به بعد اونجا میخوابیدن .بعضی وقتام میرفتن خونهی مادر وپدر جانان.
امشب با آوا و امیر قرار داشتم .قرار بود بریم کافی شاپ و رستوران .گویا امیر و آوا
میخواستن پسری که دوجنسه بود رو براش گودبای پارتی بگیرن.
قرار بود بره خارج ،برای جراحی ومعلوم نبود دیگه کِی همدیگه رو ببینن.
این صمیمیت بینشون عجیب بود برام! به خصوص که فهمیده بودم شاهین پسرِ (شایدم دختر:
 )/شریک مشترکِ بابای من و آواست.
حموم کردم و با حوله نشستم روی تخت .گوشیم رو برداشتم و تماسهای بیپاسخم رو چک
کردم… امیر بود ،اسمش رو لمس کردم که بعد دو بوق جواب داد:
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 سالم پسر کجایی؟خندیدم و گفتم:
 سالم خوبم… توخوبی؟باخنده گفت:
 شرمنده… مرسی تو خوبی؟ جواب ندادی! آره حموم بودم ،خب حاضرین شما؟ آره دیگه… آوا میگه از ساعت شیش کافی شاپ خالیه برای ما .آوا و من ،شاهین رومییاریم .تو کی میرسی؟
ساعت رو نگاه کردم ،چهار بود.
 من تا یه ساعت دیگه راه میافتم .نیم ساعت زودتر میرسم که اونجا رو بررسی کنم…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:
 سالمت باشی ،آوا هم سالم میرسونه .خب پس تا شیش میبینمت.بعد از خدافظی ،لباسام رو تنم کردم .یه تیپ خیلی خوب زدم… تیشرت سفیدم که روش یه
متن قاطی پاطیِ فارسی بود… بایه شلوار لی مشکی اسپرت.
موهام رو خشک کردم بعد ازچک کردن چیزای دیگه ،راه افتادم.
••°•°•°•°•°•°•°
 خب خب… یکم جمع وجورتر بشینید میخوام عکس بگیرم.بعد اومد نشست پایین پای شاهین و دستاش رو کشید عقب و گذاشت روی پای من و امیر.
ژستش باحال بود! ماهم لبخند زدیم و گارسون ازمون عکس گرفت.
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بعد از خوردن کیک ،شربت وشام… دیگه آوا با خستگی گفت:
 من رو به موتم ،وای خدا ترکیدم .شاهین میکشمت اگر بری و خوشگل برنگردی! دو برابرپول عملت ،امروز خرجت کردم.
شاهین خندید و امیر گفت:
 آی مفت خور! خوبه پول همه چی رو من و میالد باهم دادیما… تو چی کار کردی دقیقا؟قیافهی حق به جانبی گرفت و با رضایت گفت:
 اوال که ایدهی این مهمونی جمع و جور با من بود… بعد هم نذاشتم خوراکیا حیف شه!همه خندیدیم… رو به روی ماشینامون ایستاده بودیم .بعد از خدافظی با شاهین وامیر ،آوا
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:
 همه کارا با شماها بود ،من فقط یکم کمک کردم .دست شماها درد نکنه.دستش رو آورد جلو ومنتظر نگاهم کرد .با یه لبخند پر رنگتر باهاش دست دادم ،اولین چیزی
که به ذهنم رسید این بود که چقدر پوستش نرمه! سریع یه خداحافظی کرد و رفت.
باورم نمیشد آوا همون دختری باشه که مدتها با یادآوریش دلم میخواست خفش کنم؛ اما،
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
آمریکا .پدرش هنوز یکم ناراضی بود؛ ولی ،کنار اومد با قضیه و همشون باهم رفتن.
از میالد خبری ندارم… یه جورایی ازش خوشم اومده ،به خصوص که روز جشن پابه پای
ما… حتی بیشتر از ما کمک کرد و خندید وسعی کرد بخندونه.
میدونی چیه!i liked him
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اهم… ینی که ،حاال که فکر میکنم ،ازش خوشم مییاد یه جورایی!
باصدای در از فکرای مذخرفم پریدم بیرون.
امیر بود ،با اینکه خیلی باهم راحت بودیم؛ ولی ،معموال در میزد… برعکس من که سرم رو
میاندازم پایین و میرم تو.
بیمقدمه گفت:
 مییای بریم بیرون؟باتعجب گفتم:
 کجا مثال؟ نمیدونم… بریم دور دور فقط ،حوصلم پوکیده.دستی به چشمم کشیدم وگفتم:
 دو هفته دیگه دانشگاه شروع میشه ،میدونی که ،دانشگاه مکانش عوض شده ،باید بیشتربخونم.
خندید و بالودگی گفت:
 مثال میخواستی بگی خیلی خرخونی؟ پلشت هرکی نشناستت من میشناسمت که هیچینمیخونی.
باحرص کوسن روی تخت رو پرت کردم سمتش که رو هوا گرفتش وگفت:
 خوش میگذرهها ،حاال که آقای همتی رفته خارج ،بابا و آقای صولتی کارشون بیشتر شده.مسافرت نمیشه بریم دیگه ،حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که بریم دور دور.
خندیدم به گفتن «گمشو تا حاضر شم» اکتفا کردم.
دلم میخواست بگم دنبال میالد دیالق (بیچاره رو) هم بریم؛ ولی ،مطمئن بودم اون االن
سرکاره .پس هیچی نگفتم.
هوا داشت خنکتر از قبل میشد ،حداقل از اون گرمای طاقت فرسا خبری نبود دیگه.
یه مانتو اسپرت نخی پوشیدم بایه شلوار لی ،شال سفیدم رو انداختم روی سرم و رفتم بیرون.
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با مامان و بابا خدافظی کردیم ورفتیم سوار ماشین شدیم.
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.سریع بهش زنگ زدم… انگار روی گوشی خوابیده بود که سریع جواب داد!
 سالم… پچول سریع حاضر شو با امیر بیایم دنبالت. نمیتونم آوا… مامان حالش بد شده بردیمش درمانگاه.با تعجب و استرس گفتم:
 خاک برسرم… ینی چی ،خاله راحیل چی شده؟بغض داشت… لرزش صداش رو میفهمیدم.
 چیزی نیس… فقط فشارش افت کرده ،میبرمش خونه ،بعد باهات تماس میگیرم.با ناراحتی گفتم:
 باشه عزیز دلم ،گریه نکن فقط .کاری بود بهم بگو سریع خودمون رو میرسونیم.اومدم قطع کنم که صدای خندش اومد؛ چون رو اسپیکر بود امیر باتعجب گفت:
 دیوونه شده؟ مامانش حالش بده میخنده؟رها باخنده گفت:
 ینی اینقدر خوب فیلم بازی کردم؟باحرص جیغ زدم:
 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!Deli28
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صدای بوق تلفن ینی قطع کرده بود .خواستم تلفن رو بکوبم رو زمین که دیدم سوار
ماشینیم… تازه مگه الکیه؟ آیفونه گوشیم… واال…
به امیر که هنوز میخندید نگاه کردم و گفتم:
 رو آب بخندی نمک… عالی بود قیافت ،این رها خیلی خوب سرکارت میذاره ها! خوبه شمارو هم اسگل کرده بود.خندید و بدون حرف دیگهای بهسمت خونهی رها راه افتاد.
با رها و امیر رفتیم خرید .جیب امیر رو که خالی کردیم ،بردیمش کافی شاپ و شپشای ته
جیبش رو هم خرج آبمیوه وبستنی و شیک کردیم.
خیلی خوش گذشت…
از حرکات ونگاهای امیر و رها فهمیدم یه حسایی به هم دارن… البته که هردو به شدت
انکارش کردن؛ ولی ،خب کیه که باور کنه؟!
بعد از اینکه رهارو رسوندیم خونشون ،بهسمت خونه راه افتادیم .امیر دستش رو گذا
شت روی ضبط و آهنگ رو عوض کرد .همزمان گفت:
 خب… بگو ببینم نظرت درمورد میالد چیه؟ریز خندیدم وگفتم:
 میالد رو نکش وسط .قضیهی رها و این نگاهاتون چیه؟!تک سرفهای کرد وخیلی ضایع من رو پیچوند:
 نگاهامون؟ توهم زدیا! رها دوست توئه ،من بهخاطر تو میبرمش بیرون .تازه خودت بودیگفتی زنگ بزنم بهش ،من نگفتم که…
وسط حرفش پریدم وگفتم:
 باشه باشه… حاال اینقدر تندتند نمیخواد توجیه کنی. میزنمتا آوا ،االن خوبه من هم از نگاهای میالد به تو بگم؟Deli28
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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:
 از همون نگاهها که ینی چه غلطی کردم این دختره رو نذاشتم بمیره.با جیغ صداش کردم که سریع باخنده گفت:
 منظورم اینه که معلومه ازت خوشش اومده… یا حداقل ازت بدش نمییاد/ :سیخ نشستم و گفتم:
 چی؟همون جور که بادقت گوشهی خیابون پارک میکرد گفت:
 اخبار رو… یه بار میگن آبجی خانوم .پیاده شو بریم اینجا کار دارم.حرفی که زد توی مغزم باال پایین میشد ،خب االن باید حس خاصی نسبت به این حرف
داشته باشم؟!
کودک درونم به صورت خیلی خیلی لوس وحال به هم زن گفت:
 ممنی! من بابا میخوام…کودک درونم رو شوت کردم سرجاش تا اینقد زر نزنه .همین جوری یتیم بمونه بهتره… حاال
شوهر که هیچی… مخش رو بزنم به عنوان دوست پسر؟!
سریع یه دونه زدم تو سرم .خاک برسرم! چقدر فکرام بد شده ها…
با صدای خندهی بلندی پریدم که مخم سوت کشید .دستم رو گذاشتم روی سرم… گویا سرم
به شدت به سقف ماشین خورده بود .باحرص از ماشین پیاده شدم و خطاب به امیر گفتم:
 نیشت رو ببند ملعون… رشتهی فکرام رو سوزوندی با این خندهی زشتت!لپم رو کشید و باخنده گفت:
 به موقش حرفم رو میفهمی .بهش فکر نکن جوجه.بعد هم دستم رو کشید بهسمت یه بوتیک توی پاساژی که رو به رومون بود .فکر کردم میریم
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خونه… اینجا کجاست دیگه؟
وارد مغازه شدیم که با دیدن میالد و یه پسر دیگه شوکه شدم .حالل زاده ست؟ همین االن
حرفش بود!
امیر با شیطنت بهم نگاه میکرد ،برای کم کردن روی این بشر ،چشمام رو یه لحظه بستم و باز
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:
 این پنج روز کلی عکسای جشن رو میبینم و میخندم… عکسات خیلی خوب شدن و البتهخیلی خنده دار…
باخنده گفتم:
 من همیشه مجلسگرم کنم ،پس عکسا رو برای من هم بفرست حتما.امیر اهمی کرد وگفت:
 خب حاال بعدا بحث کنین ،بهرام این خواهر ما رو ببر یه شلوار و لباس خوشگل انتخابکنه.
باذوق زدگی برگشتم سمت امیر و گفتم:
 داری برام خرید میکنی؟خندید و گفت:
 ذوق نکن… دارم ازت کمک میگیرم برای یکی لباس بخرم .هدیه میخوام بدم برای تولد.باحرص روم بو برگردوندم و بدون فکر گفتم:
 تولد من که میشه گوزم بهم نمیدی!با ترکیدن همزمان اون سه تا محکم کوبیدم روی دهنم .وای وای وای …
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.زیر چشمی به میالد و دوستش نگاه کردم که همچنان درحال سرخ شدن بودن و میخندیدن.
میالد زد به شونهی بهرام تاخندش رو جمع کنه… خودش هم سعی کرد جلوی خندش رو
بگیره؛ ولی ،امیر میخندید هنوز …
خیلی خجالت کشیدم… واقعاً برای اولین بار موندم توی حرفی که زدم!
خدایا این چه حرفی بود من زدم آخه؟! سریع از جلوشون رفتم کنار بهسمت لباسا رفتم.
بهشون دید نداشتم… پوف ،نزدیک بود ازخجالت برم زیر زمین.
بعد از اینکه یه شومیز گلبهی و یه شلوار کتون لولهای صورتی گرفتیم ،بهسمت خونه راه
افتادیم .اصالً روم نشد تو چشمای اون دو تا نگاه کنم دیگه .میالد لحظهی آخر زد رو شونم و
زیر گوشم گفت:
 خودم برات هدیه میخرم سوتی دون… این جوری سرخ و سفید نشو!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
زنونه داره وطرف دیگه مردونه… هم آشناست و هم اینکه قیمتهاش منصفانس.
من هم که خوراکم خرید کردنه… نشون کردم حتماً بیام اینجا.
گوشم رو دادم به امیر که حرف میزد:
 سعی کن یکم سوتیات رو کمترش کنی .دارم جدی میگم ،ازیه جا به بعد خیلی براتسنگین تموم میشه… دیدی که خودت هم خجالت کشیدی!
جلوی صورتم رو گرفتم و با حالت زاری گفتم:
 به خدا تقصیر من نیس… اصالً حواسم به حرفی که زدم نبود.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 ،قبلDeli28
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از هرکاری و هرتصمیمی ،باید اول فکر کنی.
لبخندی به این همه محبت ونگرانیش زدم وگفتم:
 قربون داداش گلم بشم… باشه سعی میکنم بیشتر حواسم رو جمع کنم.دوباره لپم رو کشید و با خنده پیاده شد .پیاده شدم و گفتم:
 امیر مگه کش تنبونه که هی میکشی!خندید و گفت:
 حال میده… دست خودم نیست! 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.
بعد از اینکه دوش گرفتم و موهام رو خشک کردم ،یه مانتوی مشکی اسپرت و یه شلوار دمپای
هم رنگش پوشیدم ،یه مقنعهی مشکیِ دانشجویی هم سرم کردم .یه آرایش خیلی کم کردم و
بعد از برداشتن کوله پشتی و گوشیم بهسمت آشپزخونه رفتم.
همراه بابا ،امیر و مامان صبحونهی خیلی خوبی خوردیم و بعد همراه امیر بهسمت دانشگاه
رفتم.
از دور برای رها دست تکون دادم .بهسمتم اومد و بعداز اینکه به امیر سالم کرد ،گفت:
 باید بریم کارت دانشجوییمون رو بدیم دفتر تا تأیید کنه .زود بریم تا کالس شروع نشده.با امیر خداحافظی کردیم و بهسمت مدیریت رفتیم.
بعداز تأیید کارتامون ،با کلی پرس وجو بهسمت کالسمون رفتیم.
شنیده بودم کلی سال باالیی اینجا هست که تو اکثر کالسامون هستن .نمیدونم چه جوری
میتونن با ترم اولی و دومیا کالس مشترک داشته باشن؛ ولی ،خب داشتیم دیگه …
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وارد کالس شدیم که باحجم عظیمی از دانشجوهای پسر و دختر مواجه شدیم البته سه چهار
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.
با قرار گرفتن یه جفت پا دقیقا جلوی صندلیم ،سرم رو بلند کردم که با دیدن آدم رو به روم
فکم افتاد روی زمین/ :
رها زد به پهلوم ،تک سرفهای کردم و بلند شدم .این اینجا چیکار میکنه لنتی!
بهخاطر نزدیک بودن بیش از حدش یه قدم رفت عقب ،باخنده گفت:
 فکر نمیکردم سال اولیمون شماها باشین.با حرص گفتم:
 من و رها سال دومی هستیم آق میالد ،تو اینجا چیکار میکنی؟دوستش باخنده زد روی شونش وگفت:
 اینجا دانشگاه ماست .شماها منتقل شدین اینجا.بعد رو به دوستاشون کرد و بلند گفت:
 دانشجوهای جدیدمون رو میخوام معرفی کنم .بیاین اینجا.توجه اکثر بچهها بهمون جمع شده بود ،رها هم ایستاده بود مثل من .میالد رو کرد به بقیه و به
من و رها اشاره کرد وگفت:
 ایشون آوا خانوم و ایشون هم رها خانوم هستن .دانشجوهای جدیدمون که سال دومین وبرحسب اتفاق از دوستان ما.
بعد رو کرد به همون پسره که باهامون حرف زده بود و رو به ما گفت:
 اینم آقا مازیاره ،رفیق بنده .بقیه هم زحمت میکشن معرفی میکنن خودشون رو…رها خندید و رو به همه گفت:
 من که ندیده ونشناخته خوشبختم… شماها رو نمیدونم.Deli28
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پسرا خندیدن ،یکی از دخترا که خیلی ملوس و بانمک بود اومد جلو وگفت:
 من جانانم ،کالستمون اکثرا باهمه فکر کنم؛ ولی ،دو سال از شماها جلوترم.مازیار دستش رو انداخت دور کمر جانان که چشمای من و رها گرد شد من تک سرفهای
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:
 جانان همسر منه ،حدودا یک ماهه عقد کردیم.با این حرفش گل از گلم شکفت .جانان روکشیدم بغلم و کلی بوسش کردم .کال از تازه عروسا
خوشم میاومد… هنوز هم مییاد!
از شانس قشنگمون ،استادِ اون ساعت نیومد و من و رها با بچههای کالس آشنا شدیم .البته یه
سریا خیلی خودشون رو گرفتن ویکی دو نفر خیلی مذهبی بودن .خب ماهم رعایت کردیم و
کاریشون نداشتیم.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
میدونستم قراره یه سری دانشجوی جدید بیان؛ ولی ،نمیدونستم ممکنه آوا و دوستش باشن.
از روزی که جلوی بهرام اون جوری سوتی داد ،فهمیدم این بشر خدای سوتی دادنه .جالب
اینجاست که اولین بار بود دیدم اینقدر سرخ وسفید میشه .حتی روز خواستگاری هم یادمه
فقط چشماش رو بست وقتی خشتکش جر خورد .با فکر به اون روز تک خندهای کردم که
مازیار با کنایه گفت:
 چیه؟ گل از گلت شکفته دختره رو دیدی؟جانان اخمی کرد وگفت:
 دختره چیه مازیار؟ درست اسمش رو صدا کن!مازیار خندید و یه ذره لپی که جانان داشت رو کشید وگفت:
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 چشم جانان بانو ،آوا خانوم… خوبه؟جانان پشت چشمی نازک کرد و باخنده رو به من گفت:
 حاال این مازیار من رو از دانشگاه خودمون بهزور کشید اینجا ،آوا و رها چی شده اومدندانشگاه ما؟!
برگهی اطالعات حسابداری شرکت رو چپوندم توی کیفم و گفتم:
 برای من از طرف دانشگاه پیام اومد .برای شماها نیومد؟مازیار درحالی که گوشیش رو چک میکرد گفت:
 واسه منم اومده بود. واسه ماهم اومد ،چی شده برای جانان نیومده؟مازیار با دست آزادش زد پس کلهی امیرعلی ،پسری که بغلش نشسته بود و اون حرف رو زد.
بعد با حرصی که همه رو به خنده انداخت گفت:
 جانان خانوم بچه… فهمیدی؟ باشه خب… چرا میزنی حاال؟!باخنده گفتم:
 شماها آدم نمیشین .پاشین ساعت بعد کالس داریم. آوا جونشم هست…این بار من زدم پس کلهی مازیار که بازم قهقههی بچهها بلند شد .این ساعت آوا و رها کالس
داشتن و ما بیکار بودیم.
رفتیم توی کافهی دانشگاه ،دور میزِ بزرگِ وسطِ کافه نشستیم .من و مازیار و جانان ،همراه
امیرعلی و امیرحافظ که داداشن و یه سال از من ومازیار کوچیک ترن… جانان تنها دختر
اکیپه.
نشسته بودیم و قهوه میخوردیم که آوا و رها باسر درگمی وارد کافه شدن .جانان براشون
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:
 استاد فاضلی چرا اینجوریه؟! یهو داد میزنه آدم میترسه.خندیدیم همه .امیرحافظ بالبخند گفت:
 استاد فاضلی همینه ،سنش باالست… یکم گوشاش هم سنگینه .فکر میکنه خودشنمیشنوه ینی ماهم نمیشنویم!
رها مقنعش رو صاف کرد و گفت:
 من درستش میکنم .حاال ببینین!جانان با خنده گفت:
 نکشیش رها جون. نه خیالت راحت!میثم که یه جورایی گارسون کافه بود شیر نسکافهها رو آورد .پکر شدم و رفتم تو خودم .باز
هم شیر نسکافه توی لیوان یه بار مصرف… چقدر مذخرف .لیوان یه بار مصرف ،مزهی شیر
نسکافه وشیر قهوه رو خراب میکنه.
با صدای جیغ و سوختنِ پام از جا پریدم .آوا بابهت وایساده بود و زمین رو نگاه میکرد .منم
سعی میکردم صاف وایسم؛ ولی ،بلند بلند میگفتم:
 سوختم… لنتی سوختم.تمام زانوم خیس از شیر نسکافهی داغ بود .بدون توجه به بقیه باعصبانیت روبه آوا کردم وداد
زدم:
 دخترهی بیعرضه… سوزوندیم دوباره لعنتی… یه روزه اومدی اینجا باز گند زدی!در کمال تعجب بغض کرده بود و دستاش روی هوا بود ومی لرزید.
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همه داشتن نگاهمون میکردن.
رها باترس به آوا نگاه میکرد ،میثم با اخم خواست حرفی بزنه که مازیار باعصبانیت من رو
کشید و برد سمت دستشویی.
فکرم پی نگاه آوا بود ،ینی سوخته بود؟ اصالً به جهنم… دخترهی دست و پاچلفتی.
مازیار رو باعصبانیت بیرون کردم وشلوارم رو در آوردم .خیلی نسوخته بود؛ ولی ،قرمز شده
بود.
آب یخ زدم یکم که التهابش بهتر شد.
شلوارم رو تمیز کردم و پام کردم .رفتم بیرون که دیدم به جز مازیار ،امیرعلی ومیثم هیچکس
دیگهای نیست.
اونا هم با نگرانی داشتن پچ پچ میکردن.
 چی شده؟مازیار کالفه برگشت سمتم و گفت:
 تو چیزیت نشد؟اخم کرده گفتم:
 بهتر شد ،بچهها کوشن؟ آوا دستاش سوخته… سینی از دست امیرحافظ ول شد روی تو و آوا… میالد ،جلوی همهتحقیرش کردی؛ ولی ،بازم هیچی نگفت… پوف!
بعد هم با اخم روش رو برگردوند و رفت .ینی چی؟! ینی تقصیر آوا نبود…ای وای!
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
امیر حافظ سینی نسکافهها رو از پسری که نقش گارسون رو داشت گرفت… یهو تو ذهنم این
فکر اومد که آخه گارسون؟! اون هم تو دانشگاه/ :
خنده داره واقعاً! امیرحافظ بهسمت من و میالد خم شد تا لیوانمون رو برداریم.
قیافهی میالد خیلی توهم بود و توی فکر رفته بود .اومدم چیزی بگم که توی یه لحظه دیدم
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لیوانها کج شدن روی من ومیالد.
با سوختن دستام و شکمم ،باشوک و یهویی بلند شدم… صدای همهمهی بچهها رو میشنیدم؛
ولی ،اونقدر شوکه شده بودم که حتی نمیتونستم از سوزش دستام و شکمم جیغ بزنم .فقط از
درد بغضم گرفت …
شنیدم که میالد بیعرضه خطابم کرد ،تحقیرم کرد… راست میگفت ،تازه یه روزه اومدم
دانشگاهشون!
مازیار کشید و بردش .چرا هیچکس بهش نگفت من مقصر نبودم؟!
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.
یه طرفم امیرحافظ بود ویه طرفم جانان ،پاهام میلرزید… رها لیوان رو نزدیک لبم آورد و
باترس گفت:
 آوا… آبجی یه عکس العمل نشون بده ،داری کبود میشی.با صدایی که حتی خودمم بهزور شنیدم گفتم:
 میسوزه.اشکام باالخره ریخت .سرم رو انداختم پایین .نمیخواستم فکر کنن لوسم ،امیر حافظ با
شرمندگی گفت:
 ببخشید آوا خانوم… ببخشید.بدون هیچحرف دیگهای بهسمت بهداری دانشگاه رفتیم .داشتم آتیش میگرفتم ،پوست سفید
دستم قرمز شده بود وتوی همین مدت کم تاول زده بود .همه نگاهمون میکردن واین بیشترین
عذاب رو داشت.
••°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
با ناراحتی به دستام نگاه کردم… باندپیچی شده بود .بهداری دانشگاه فرستادنم بیمارستان.
باماشین امیر حافظ اومدیم ،اونقدر وضعیت وخیم بود که رها وجانان به جای من هم گریه
میکردن.
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فکرم پی تحقیر شدنم بود… جلوی میالد ،جلوی اکیپشون ،جلوی بچههای دانشگاه… هرچند
من مقصر نبودم! باحرص خواستم پوست لبم رو بکنم که نشد .انگشتامم باندپیچی شده بود.
چرا جوابش رو ندادم خب؟ زبونم که نسوخته بود! با اومدن دکتر و چک کردن دوباره باند ،از
فکر در اومدم .بالبخند گفت:
 دوستات خیلی نگرانتن! یه سری کرم برات نوشتم که جای سوختگیها روی پوستت نمونه،دردش رو هم کمتر میکنه .ماشاهلل پوستت خیلی سفید و خوشگله ،حیفه جاش روی دستات
بمونه دخترم.
لبخندی زدم وگفتم:
 مرسی خانوم دکتر ،میتونم برم حاال؟ گنسخه رو داد بهم وگفت:
 هرروز باندا رو عوض کن .ازدستات کار نکش وحموم میری حواست باشه خیس نشه،میتونی از دستکشای طبی استفاده کنی .پوست شکمت یکم التهاب داره فقط… که اونم اگر
با کرم ماساژ بدی خوبه ،التهابش میخوابه .دو هفته کرمها رو مرتب بزن ،بعد دیگه میتونی
دستت رو هم خیس کنی.
سرم رو تکون دادم و از روی تخت اومدم پایین .رها وجانان
با دیدنم سریع اومدن سمتم ،امیر حافظ سرش پایین بود و یکم دورتر ایستاده بود .بیشتر از حد
تصورم پسر خوبی بود وهست .رها بادیدن دستام زد تو صورتش و گفت:
 امیر میکشتمون آوا .میدونی که چقدر روت حساسه!اونقدر بلند گفت که امیر حافظ سریع اومد سمتمون وگفت:
 خرج بیمارستان رو دادم ،داروهاتون بدین میرم بگیرم .الزم باشه برای خانوادتونم مییامتوضیح میدم.
بااینکه داشتم از درد جون میدادم ،لبخندی زدم وگفتم:
 مرسی امیر آقا ،الزم نیست… تاهمین جا هم زحمت کشیدین.Deli28
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رو کردم به رها وگفتم:
 گوشیم رو بده لطفاً.گوشیم رو از کوله پشتیم درآورد و بهسمتم گرفت .تا اومدم ازش بگیرم سوزش دستم زیاد شد
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.
با دیدن شخص روبه روم ناخودآگاه باز بغض کردم… لعنت بهش ،تالفی حرفاش رو سرش
در مییارم.
بااخم گوشی رو گرفت سمتم که دو دستی گرفتم .نمیتونستم دستم رو خم کنم .جانان سریع
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.همچنان بااخم بهش نگاه میکردم .وقتی دیدم چیزی نمیگه رو به رها کردم وگفتم:
 رها زنگ بزن امیر بیاد دنبالم ،تو برو دانشگاه کالس داری.بعد هم بدون توجه به بقیه نشستم روی صندلی وچشمام رو بستم .دستام میسوخت؛ اما ،نه
اونقدری که نتونم نقشه بچینم چه جوری تالفی تحقیر شدنم رو دربیارم! امیر حافظ مقصر
نبود ،اتفاقا میالد مقصر بود که معطل نگهش داشت.
همین جوری تندتند داشتم فکرای چرت وپرت میکردم که باصدای داد امیر از جا پریدم .رها
دستش رو گرفته بود وسعی میکرد آرومش کنه .رها رو زد کنار واومد سمتم ،یه جوری رفتار
میکرد که انگار من دوست دخترشم…!
با نگرانی گفت:
 چی شده دستات ،چرا این جوری شدی تو؟!لبخندی زدم وگفتم:
 خوبم امیر… فقط بریم خونه سریع.سرش رو تکون داد و کوله پشتیم رو از رها وگوشیم رو از جانان گرفت .بعداز خدافظی از
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بچهها وپشت چشم نازک کردن برای میالد ،سوار ماشین شدیم .اثر بیحسی یه ساعت دیگه
میرفت وتازه اون موقع بدبختی شروع میشد.
••°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
صورتم رو توی بالش فرو بردم وجیغ زدم که بعداز چند دقیقه مامان و امیر با هول اومدن توی
اتاق.
با دیدن صورت و چشنای غرق در اشکم ،مامان هینی کرد و سریع اومد سمتم .حس میکردم
پوست دستم رو دارن میکنن… امیر داروهام رو چک کرد و کالفه گفت:
 یه بیحس کننده میخواد… چرا بیحس کننده نداده آخه؟!مامان اشکام رو با کف دستش پاک کرد وگفت:
 بمیرم برات… چرا حواست به خودت نیست آخه؟ ببین چی کار کردی با خودت!نفس عمیقی کشیدم وسعی کردم یکم خودم رو جمع و جور کنم وبخندم تا نگرانتر از این
نشه؛ اما ،موفق نشدم بخندم… واقعاً میسوختن دستام.
خدایا این چه بدبختی بود سرِ ما نازل کردی قربونت بشم! امیر کالفهتر از قبل گفت:
 من میرم داروخونه ببینم چی کار میتونم بکنم… زود برمیگردم.مامان یه مسکن و یه آرامبخش بهم داد .خداروشکر از اون دخترایی که لوسن و تا یه خراش
میافته روشون شلوغ کاری میکنن نبودم؛ ولی اگر بالی جدی سرم میاومد ،بدتر از اون
میکردم …
اگر اتفاقی که میافته بد باشه ،در وهلهی اول میرم تو شوک ،الل میشم اصن! گریهام رو هم
نمیتونم کنترل کنم و فقط اشک میریزم… همین ،اینقده من مظلومم!
 آوا بخواب تا امیر بیاد ببینم چیکار کنیم .نمیخواد دانشگاه بری.بافکر به اینکه برای میالد کلی نقشه داشتم گفتم:
 ا مامان زخم شمشیر نخوردم که… حرف نزن بچه ،این تاوالیی که من دیدم عفونت میکنه حتما ،کم از زخم شمشیر نداره.نمیفهمم تو چرا اینقدر پوستت حساسه؛ ولی ،گردنت خیلی کلفته!
Deli28

99

آرامش بعد از طوفان
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
زد وحالم رو پرسید .گفت امیرحافظ خیلی پکر شده ،میالد هم همش اخموئه…
جانان با مازیار میخوان بیان عیادت که من هم گفتم به جانان بگه یا با کمپوت آناناس مییاد
یا توخونمون راهشون نمیدم( .صد البته که به شوخی گفتم )…
امیرعلی هم که نقش هویج رو ایفا میکنه توی اکیپشون / :آخه از امیر حافظ ساکتتر هم
هست؛ ولی ،رها میگفت امیرعلی باهاش رفیق شده ،یعنی صمیمیتر از بقیه رفتار میکنه.
اگر بهخاطر اخالقاشون نبود ،با امیر حافظ اشتباه میگرفتنش.
همهی اینارو رها برام گفته بود .ین بشر فکش گرم بشه ،دیگه واویالست!
داشتم به همین چیزا فکر میکردم که خوابم رفت.
با صدای امیر و کنار رفتن پتو از روم ،چشمام رو باز کردم:
 پاشو برات بیحس کننده خریدم خواهری…کمکم کرد بشینم ،باند دستام رو باز کرد و اسپری بیحس کننده رو زد روی پوستم .لبم رو
سفت گاز گرفتم… خیلی میسوخت!
چشمام رو محکم فشار دادم و نفسم رو خالی کردم.
 خیلی میسوزه؟آخه برادر من ،اینم سؤاله میپرسی توی این شرایط؟ بیحوصله سر تکون دادم.
باند رو دوباره بست و چسب جدید زد و کمکم کرد بخوابم .آروم گفت:
 رها زنگ زد خواب بودی ،میگفت میالد جلوی همه تحقیرت کرده… آره؟ای رهای دهن لق! خوبه میدونه من متنفرم از اینکه؛ امارم رو به کسی بده.
پوفی کردم و صدام رو صاف کردم و گفتم:
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 چیز مهمی نبود ،بین خودمون بعدا حلش میکنیم.اخم کرد وگفت:
 دانشگاه اینا چرا افتادین حاال؟!دستام رو جا به جا کردم تا کمتر بسوزه؛ ولی ،فرقی نکرد .با کالفگی گفتم:
 نمیدونم امیر؛ ولی ،تو رو خدا هیچی به روی کسی نیار .خودم حلش میکنم ،باشه؟با اخم یکم نگام کرد و بعدش سرش رو تکون داد و رفت.
داشت خوابم می رفت که ایندفعه مامان اومد توی اتاق و گفت دوستام اومدن .هوا هم تاریک
بود ،پس شب شده بود… پوف! قرار بود عصری بیان که…
به کمک مامان خودم رو مرتب کردم .بهخاطر داروها و گریه ،چشمام و صورتم پف کرده بود؛
ولی ،با این دستا نمیشد کرم بزنم و به صورتم برسم.
وقتی رفتم بیرون فهمیدم فقط مازیار وجانان نیستن که اومدن ،امیرحافظ و امیرعلی و رها هم
اومده بودن.
فکر نمیکردم همشون بیان ،البته میالد نیومده بود ،هه… پسرهی ازخود راضی! دارم برات
حاال…!
••°•°•°•°•°•°•°
 ینی فردا هم دانشگاه نمییای؟!تا اومدم به امیرعلی بگم که مییام ،مامان سریع گفت:
 نه پسرم… بهتره استراحت کنه تا دستش خوب شه.با اعتراض گفتم:
 مامان جان من خوبم ،فقط نباید از دستم کار بکشم که اون هم رها هست ،کمکم میکنه.بعد رو کردم به رها و باچشم و ابرو اومدن گفتم:
 مگه نه؟ تو کمکم میکنی دیگه.از چشم و ابرو اومدنام فهمید حرفم رو انگار…؛ چون سریع گفت:
 آره خاله…؛ چون روزای اول دانشگاهم هست ،بهتره باشه .خودم حواسم بهش هست.Deli28

101

آرامش بعد از طوفان
مامان که خیلی شاکی بود گفت:
 حواستون بوده و این جوری شده ،دیگه بعدا…امیر دخالت کرد وگفت:
 مامان شمام شلوغش کردینا ،چیزی نشده که… یادت رفته آوا دبیرستانی بود ،لگنششیکست؟!
یهو همه سکوت کردن و اولین نفر مازیار پقی زد زیر خنده… بعدش رها ،بعد یکی یکی زدن
زیر خنده و به این ترتیب داداشمون اومد چشمش رو درست کنه ،زد ابروش هم کور کرد. .
امیر با خنده گفت:
 آوا… بلند فکر نکن تو روخدا… میکنی هم درست فکر کن! اومد ابروش رو درست کنهزد چشمش هم کور کرد .این درسته…
و دوباره خندیدن .خب ضرب المثل سختی بود! مامان میخندید ،فکر کنم نرم شده بود برای
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:
 نه اصالً اینجوری نیس .من شخص دیگهای رو به دلیل خیلیقانع کنندهای مقصر میدونم…که البته بین ما نیست!
دیگه همشون فهمیدن کی رو میگم! مامان بامهربونی یهوییش گفت:
 اشکالی نداره پسرم ،باالخره پیش مییاد دیگه.خوبه تا دو دقیقه پیش میخواست خفه کنه مقصر رو! امیرعلی زد پشت کمر امیرحافظ وگفت:
 این داداش ما از صبح رفته تو خودش .خیلی پکره که روز اول دانشگاه رو به آوا خانوم زهرکرده!
خندیدم وگفتم:
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 نه زهر نشد ،به جاش از فردا جبران میکنین.بازم هم خندیدیم همه… کالخیلی شادیم ما=/
بعد از اینکه رفتن ،قرار شد امیر دنبال رها هم بره و دوباره با هم بریم دانشگاه.
موقع خواب ،دوباره بیحس کننده به دستم زدم… به کمک مامان لباسام رو عوض کردم (اون
هم باکلی خجالت )…
گوشیم رو دو دستی گرفتم و گذاشتم روی بالشتم… بادیدن یه پیام از میالد ،کپ کردم.
خواستم سین نکنم؛ ولی ،دیگه این آوای فضول درونم رو نمیشد جلوش رو گرفت.
سریع با نوک انگشت آزادم زدم روی پیامش و باخوندن متنی که فرستاده بود ،چشمام گرد
شد… یاابرفض!
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
مازیار خیلی اصرار کرد که باهاشون برم؛ ولی ،اصالً نمیتونستم… به خصوص که غرورم
میشکست.
از فکرم بارها گذشت که خب فردا چی؟ روز بعدش؟ و روز بعدش؟!
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:
 دارم مییام خونتون ،چراغ اتاقت رو روشن بذار لطفاً.سریع یه سوییشرت روی تیشرتم پوشیدم و کتونیام رو هم پام کردم .یه حسی بهم میگفت
شاید خواب باشه ،به هرحال ساعت ده بود .سوییچ و گوشیم رو برداشتم و رفتم توی
پارکینگ.
تو فکر این بودم که چرا مازیار اینا نیومدن هنوز! با همین فکرا ماشین رو روشن کردم و دقیقا
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وقتی از پارکینگ اومدم بیرون ،ماشین مازیار رو دیدم .پس حدسم درست بود ،یواش یواش
میخوابه .بیشتر گاز دادم ،بیست دقیقه بعد پشت پنجرش بودم.
ارتفاع پنجرش تا زمین دو متر بود .رفتم روی نردهها ،دستم رو دراز کردم و دو تا تقه زدم به
پنجرش ،دیدمش که با چشمای گشاد شده داشت نگاهم میکرد.
یه بلوز و یه شلوارِعروسکی تنش بود و یه شال صورتی سرسری انداخته بود روی کلش.
به سختی در پنجرش رو باز کرد ،دستاش تا باالی مچش باندپیچی بود .پریدم پایین و دستام رو
کردم تو جیبم .آروم گفتم:
 خواب بودی؟اخمی کرد و مثل من آروم گفت:
 نه… داشتم میخوابیدم. در اتاقت رو قفل کن میخوام بیام توی اتاقت… باید حرف بزنیم.باچشمای گشاد شده خواست حرفی بزنه که صدای امیر اومد:
 از در بفرمایید تو در خدمت باشیم جناب!آوا هینی کرد خودش رو کشید عقب.
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:
 سوءتفاهم نشه… اومده بودم… اوم… چیز کنم…چیز کنم آخه؟ االن بگم اومده بودم واسه عذر خواهی؟ چی بگم آخه…؟
به شدت هول شدم یهو…
آوا بدتر از من گفت:
 داداش… اومده بود… اِم… آها… اومده بود جزوههای امروز رو بهم بده.امیر با همون اخمش گفت:
 آوا بهت گفتم هیچوقت به من دروغ نگو ،میالد بیا تو… توی خیابون وایسادی زشته.Deli28
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زیپ سوییشرتم رو باز کردم و گفتم:
 نه االن دارم میرم ،حقیقتش اومده بودم…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:
 من روی خواهرم حساسم میالد ،حواست به رفتارت باشه… ازم بزرگتری ،درست…؛ ولینذار دوستیمون سر آوا به هم بریزه… اکی؟
از اینکه تهدیدم کرد خوشم نیومد ،اصالً هم خوشم نیومد؛ اما؛ چون میشناختمش و
میدونستم خیلی روی آوا حساسه ،هیچی نگفتم،
فقط سرم رو تکون دادم.
بعداز خداحافظی یه نگاه به آوا کرد و پنجرش رو بست .یه سر برای آوا تکون دادم و اومدم
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.باتعجب رفتم و برگه رو برداشتم ،بازش کردم و خوندمش… باتعجب دوباره به متن نگاه
کردم:
 معذرت خواهی نکردی؛ ولی ،قبول کردی اشتباه کردی… باشه؛ اما ،منتظر تالفی باش.یه نگاه به پنجرش انداختم .دخترهی پررو… یه پوزخند زدم ،اون هم یه دست تکون داد و
پرده اتاقش رو کشید.
اکی… بچرخ تا بچرخیم!
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
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امیر اصالً به روی خودش نیاورد که چی شده ،خداروشکر واقعاً!
بعد از اینکه مامان و امیر برام لقمه گرفتن و بهزور و باخنده بهم دادن ،با میالد رفتیم دنبال رها.
از بین بچهها فقط جانان و برادرای دوقلومون اومده بودن .امیرحافظ همچنان یخش وا نشده
بود؛ ولی ،برعکسش امیرعلی…
برخالف دفعهی اول ،اینبار کلی مزه پروند وخندوندمون .بین حرفاشون فهمیدم میالد ومازیار
ساعت دوازده تا چهار کالس دارن و ما هم آخرین کالسمون سه تا چهار و مشترک با اونا بود.
بعد از اینکه کالس زبان تموم شد ،به کمک رها کیفم رو جمع کردم .داشت کمکم میکرد
کیفم رو بندازم روی کولم که صدای ناشناسی توجهم رو جلب کرد:
 دختر چالغمون چه طوره؟با تعجب کلم رو برگردوندم سمت پسری که این رو گفت… با خودم گفتم شاید با من نبود،
برای همین روم رو کردم سمت رها… که اونم بااخم گفت:
 اگر فکر میکنی با تو نبود ،برعکس فکر کن… مستقیما باخودت بود .داره بهت نگاه میکنه.دستام رو نگاه کردم .اثر بیحسی رفته بود و میسوخت .نمیتونستم کاری کنم! اگر جوابش رو
میدادم ممکن بود کار به حراست بکشه ،برای همین بیخیال راه افتادیم سمت در کالس که
یهو کوله پشتیم کشیده شد از پشت.
چرخیدم وبه پسرای پشت سرم نگاه کردم .سرم رو کج کردم و بالبخند گفتم:
 مشکلی پیش اومده؟ آره… جای مارو توی کالس تنگ کردی.چه حرف بچگانه ای… خندیدم و گفتم:
 خب یکم ورزش کن تا حجم کمتری اشغال کنی وفضای بیشتری داشته باشی توی کالس.با این حرفم اول رها و پشت سرش چند تا از پسرا خندیدن.
اه اه… دانشگاه جدید این دردسرا رو داره؛ ولی ،خدایی هیکلش بد نبود .چهارشونه بود؛ اما
الغر .خواستم برگردم که صدای عصبیش اومد:
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 شبا تو آب نمک میخوابی خیارشور؟سریع یه نگاه کلی به تیپش کردم ،شانس باهام یار بود که شلوارش سبز بود… سبز حدودا
تیره ،لباسش هم سبز روشن.
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:
 من شبیه خیارشور نیستم ،بانمکم؛ ولی ،شما با این تیپ وقیافت بیشتر شبیه خیار شدی…یکم از نمکم رو میخوای بپاشم روت؟
دوستاش پاچیدن… خودش هم دقیقا مثل خیار وایساده بود نگام میکرد… البته کلش شبیه
گوجه شده بود اَخِی… خیار و گوجه… هوس کردم)=
سریع باخنده زدیم بیرون که با امیرحافظ و امیرعلی روبه رو شدیم و باهم بهسمت کافه رفتیم.
از دانشگاهشون خوشم اومده بود؛ ولی ،خب حوصلهی دانشجوهای جدید رو نداشتم .تازه
روز دوم بود واین همه اتفاق افتاده بود.
ولیای کاش میدونستم مسیر زندگیم از همین دانشگاه کال عوض میشه!
••°•°•°•°•°•°•°
توی کافه نشسته بودیم ،سوزش دستم زیاد شده بود و کالفم کرده بود .رها داشت با آب و
تاب برای دوقلوها اتفاق توی کالس رو میگفت.
جانان که بعد از ما اومده بود توی کافه باخنده گفت:
 پس میالد راست میگه زبونت درازه.باتعجب و چشمای گرد شده نگاش کردم .امیرحافظ جلوی دهنش رو گرفته بود و امیرعلی
ریز ریز میخندید.
رها باخنده گفت:
 عاشقتم جانان ،خیلی رک حرفت رو زدی .جدی میالد اینو گفته؟جانان که فهمیده بود گند زده آروم گفت:
Deli28

107

آرامش بعد از طوفان
 حاال اینجوریم نیست.پوزخندی زدم وگفتم:
 دارم واسش…امیر حافظ خندید وگفت:
 حالل زاده اومد… پشت سرته.باتعجب برگشتم سمت در ،یاد دیشب افتادم… االن میکشه من رو!
ریز تو دلم خندیدم ،بکشه؛ ولی ،قبلش من میکشمش.
نشستن روی صندلی ،همون اول کاری مازیار جانان رو کشید توی بغلش و باخنده گفت:
 خانوم گل من چطوره؟جانان ریز خندید و گفت:
 خوبم… تو خوبی؟مازیار یه بوس نشوند روی گونش که میالد زد پس گردنش و گفت:
 االن حراست مییاد گیر میده بهمون.مازیار با حرص گفت:
 بابا زنمه… زن عقدیمه… اه چرا میزنی خب. اونا به این گیر میدن که وسط دانشگاه نشستی معاشقه میکنی با زنت!جانان با عصبانیت جیغ زد:
 میالد…یهو حس کردم همه به مانگاه میکنن .درست حس میکردم! جانان با چشماش و لبخندش از
بقیه معذرت خواست .مازیار هم باخنده معذرت خواهی میکرد.
دیگه ساکت شدن و هرکس به یه کاری مشغول شد ،اتفاق خاصی نیفتاد دیگه… بعداز
خوردن چایی ،رفتیم سر کالس .میالد و مازیار یه کالس داشتن ،جانان با دو قلوها ،من و رها
هم یه کالس دیگه.
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کالس بعدیمون بامیالد و مازیار بود و اولین بار بود که میخواستم باهاشون سر یه کالس
بشینم .نقشهها داشتم برای میالد.
••°•°•°•°•°•°•°
آقای رادمنش ،استاد کالس {خود شناسی برای ازدواج} بود.
بهش میخورد پنجاه سالش باشه؛ ولی ،تیپش خیلی باحال بود .شلوار کتون که بهخاطرقد بلند
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.
با رها و جانان نشستیم ردیف یکی مونده به آخر ،ردیف آخر مازیار و میالد و دو قلوها
نشستن .بغلشون هم چند تا پسر دیگه .میالد پشت من نشسته بود ،امیر حافظ پشت رها ،مازیار
هم پشت جانان .امیرعلی هم بغل میالد نشسته بود و کرم میریخت!
وقتی دانشجوها کالس رو پر کردن ،شروع به حضور غیاب کرد .بعد هم با یه بسم اهلل شروع
کرد حرف زدن و درس دادن.
برعکس تصورم حرفاش برام جالب بود… به خصوص که دوستانه حرف میزد ،نه کتابی
وخشک:
 بچهها چیزی که باید بهش دقت کنید و یادتون باشه اینه که خود شناسی چیزی نیست که باباال رفتن سن و خود به خودی شکل بگیره ،برعکس یه تالش آگاهانه ست که اولش ممکنه به
نظر دشوار و سخت بیاد؛ اما ،به مرور آسونتر میشه.
مکثی کرد و هم زمان با پاک کردن تخته وایت برد ادامه داد:
 در نتیجه شما رو به زندگی زیباتر و حقیقی نزدیک میکنه… حاال سؤال اینجاست کهخودشناسی اصالً ینی چی .؟
خودشناسی ینی از خصوصیات ذاتی ،تحملها و محدودیتهاتون آگاه بشین و قدرتها و
ضعفها ،عالیق و ترسها ،خواستهها و آرزوهاتون رو بشناسین.
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مکثی کرد و با یه نگاه به کالس گفت:
 خب بگین ببینم… کسی میتونه یکی از ابعاد خودشناسی رو بگه؟از اونجا که عاشق این مبحث شده بودم سریع دستم رو باال گرفتم.
قبل از اینکه بخوام جواب بدم ،میالد باخنده ،با صدای نازک و آرومی گفت:
 آقا اجازه آقا اجازه… خانوم تهرانی بلده.و با چند نفر از کسایی که شنیدن زدن زیر خنده.
باحرص صندلیم رو هل دادم عقب که پاش له شد… جیگرم خُنَک شد! نفس پر دردش رو
خالی کرد و زیرلب گفت:
 تالفی میکنم.و همزمان با پاش کوبید به پایهی صندلیم که یهو…
صندلی خیلی محکم به جلو پرت شد و منم داشتم میافتادم که با گرفتن صندلی جلویی مانع
شدم .همزمان با گرفتن صندلی جلو ،تا فیها خالدونم سوخت؛ ولی ،لبم رو گاز گرفتم تا جیغ
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؟تک سرفهای کردم و گفتم:
 دانشجوی جدید هستم.سری تکون داد و خطاب به میالد گفت:
 فکر نمیکنی سنت برای سر به سر یه خانوم باشخصیت گذاشتن یکم باالست؟همه زدن زیر خنده .میالد با خنده گفت:
 استاد… شما با این سنتون سربه سر بچهها میزارین ،اون وقت من نذارم؟!باتعجب بهشون نگاه کردم .برعکس تصورم که فکر میکردم االن شوت میکنه میالد رو از
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کالس بیرون ،با خنده رو بهش گفت:
 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.ریز خندیدم ،عجب استادی بود این رادمنش .برگشتم و یه چشم غرهی ریز برای میالد رفتم که
صدای آرومش رو شنیدم:
 بعد از کالس میخوایم بریم کافی شاپ ،تو و رها هم بیاین.برو بابایی گفتم و توجهم رو دادم به حرفای رادمنش و درس:
 خب بچه ها… حواستون به ادامهی بحث باشه.گفتیم که خودشناسی ینی خصوصیات ذاتی خودتون رو بشناسین.
حاالسؤالی که پرسیدم رو جواب بدید ،یکی از ابعاد خودشناسی رو بگین.
دوباره دستم رو باالگرفتم .از بین سی نفر دانشجو ،ده نفر دستاشون رو باال گرفتن .استاد
بالبخند بهم اشاره کرد تاجواب بدم:
 یه بُعدش جنبهی روانشناختی داره فکر کنم و بعد دیگش میتونه شناخت بدنمون باشه.ماژیکش رو برداشت و باکشیدن چند تا نمودار گفت:
 آفرین درسته… یکی از ابعادش جنبهی روانشناختی داره و وقتی درباره عالیق ،خصوصیاتذاتیتون و به طور کلی خودتون اطالعات داشته باشین ،میتونین این بُعد از خودشناسی رو هم
درک کنین و خیلی راحت این درس رو هم پاس کنید.
به نمودار روی تخته اشاره کرد و گفت:
 این نمودار خالصهی حرفایی بود که تا االن زده شد .میتونید برای حفظ و درک بهترمطالب ،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.Deli28
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لبخندی زد و گفت:
 امروز میخوایم بحث آزاد کنیم و باهم آشنا بشیم یکم.یکم بعد به بچههای توی کالس نگاه کرد و گفت:
 خب… همتون رو حدودا میشناسم و سر کالسام یا توی دانشگاه دیدمتون ،دو تا دانشآموز جدید بینتون دیدم .خودتون رو معرفی کنید تا بحث آزاد رو شروع کنیم.
و به من و رها اشاره کرد .همه سرها برگشت سمت ما رها تک سرفهای کرد و گفت:
 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:
 خب ،امیدوارم توی دانشگاه ما بهترین نمرات رو کسب کنین.میالد شیرین بازی در آورد و گفت:
 استاد خودم بهشون کمک میکنم.استاد دست به سینه تکیه داد به میزش و باخنده گفت:
 شما اذیتشون نکن ،بقیهاش مهم نیس.مازیار باخنده گفت:
 استاد میالد جان که کاری با خانوما نداره ،فقط؛ چون باهم آشنا هستن ،یکم سربه سرشونمیذاره.
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.Deli28
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بچهها زدن زیر خنده .رادمنش زد روی میز و بلند گفت:
 بسه… خانوم امجد لحن صحبت کردنت اصالً درست نبود .سر کالس من حواستون باشه.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
ریزشده به لبخند شیطونش نگاه میکردم که نگاش رو از من گرفت و گفت:
 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.پوفی کردم که رها زد به شونم و ریز خندید ،رون پاش رو یه نیشگون گرفتم که خفه شد.
استاد اوهومی کرد و خطاب به بقیه گفت:
 خب ،حاال بحث آزاد پیش بکشین… هرچی دوست دارین.جانان دستش رو باال گرفت و بعد از کسب اجازه از رادی جون (چه خودمونی و بانمکم من
آخه ،حاال بخندین ضایه نشم) گفت:
 استاد در مورد امتحانات صحبت کنیم ،کال دو جلسه کالس بیشتر نداریم از این درس ،ترمپیش 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:
 در واقع برای کسایی که رشتشون روانشناسیه ،پنج جلسه کالسه؛ ولی ،برای کسایی کهرشته های دیگه هستن ،یه جورایی کالس کمکی محسوب میشه .اینجا کیا رشتشون روانشاسیه؟
باتعجب دستم رو گرفتم باال ،رها ،جانان ،امیرحافظ و چندنفر دیگه هم دستاشون رو گرفتن
باال .رادمنش ادامه داد:
 خب… کسایی که دستشون رو گرفتن باال ،بعداز اینکه دو جلسه کالس عمومیتون تمومشد ،سه تا کالس اضافه هم دارین که خب هیچوقت به دانشجوها نمیگن و هرسال کلی به
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مشکل میخوریم .برای همین دیگه خودم هرسال به دانشجوها میگم.
بعد خطاب به جانان گفت:
 دخترم شما هم اگریادت باشه ،ترم پیش آخر کالس اعالم کردم که سه جلسهی دیگه همدارین.
جانان متفکرانه گفت:
 فکر کنم اون روز نبودم من استاد ،چیزی یادم نیست؛ ولی ،یادمه بازم باهاتون کالس داشتیم.مازیار زد روی شونهی جانان و باخنده گفت:
 شمابودی ،فقط خواب بودی.همه زدن زیر خنده ،جانان چشم غرهای رفت وهیچی نگفت.
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:
 خسته نباشید… از جلسهی بعد فقط درس میدیم .تنبلی نکنین یه وقت ،کاغذ و دفتر داشتهباشین که جزوهها رو بنویسین.
بعداز خداحافظی ،همهی کالس متفرق شدن.
رها کمکم کرد کیفم رو جمع کنم و بعد هم برش داشت .خطاب به بچهها گفت:
 خب دیگه ما هم کالسمون تموم شده ،من و آوا میریم خونه.امیرعلی سریع از روی صندلیها خودش رو کشید جلو و گفت:
 نرید… ما میخوایم بریم کافی شاپ دور هم یه قهوه بزنیم ،تواین هوا میچسبه.رها خواست حرفی بزنه که مازیار گفت:
 بیاید… جانان هم تنهاست.من که تا اون لحظه ساکت بودم ،خواستم سوزش دستم رو بهونه کنم و بپیچم بریم خونه؛
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ولی ،یه حسی تو دلم وول میخورد که من زهرم رو نتونستم به میالد بریزم ،بریم کافی شاپ
شاید اکی شد… بنابراین بدون توجه به اینکه میالد بین این حرفا ،تعارفم نزد حتی ،گفتم:
 اکی مییایم ،رها زنگ بزن امیر بگو نیاد دنبالمون.سرش رو تکون داد و به امیر زنگ زد.
جانان ،مازیار و میالد سوار ماشین میالد شدن .امیرحافظ و امیرعلی هم سوار ماشین خودشون
شدن .من و رها موندیم کجا سوار شیم.
ماشین دوقلوها واسمون بوق زد و امیرعلی که پشت فرمون بود گفت:
 بیاید پیش ما بچهها.میالد بایه لبخند کج بهم داشت نگاه میکرد .پشت چشمی نازک کردم و به کمک رها نشستیم
توی ماشین امیرعلی.
••°•°•°•°•°•°•°یک هفته بعد /از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
در اتاق رو بستم.
نفس عمیقی کشیدم و روی تخت ولو شدم.
مامان و بابا خانوادهی تهرانی رو دعوت کرده بودن خونمون و مجبورم کردن از شرکت یه
راست بیام اینجا.
بلند شدم و لباسام رو با تیشرت و یه شلوار ورزشی طوسی عوض کردم ،رفتم پایین و بهسمت
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:
 مرسی مامان نمیخورم.باتعجب و ناراحتی گفت:
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 اِوا… چرا اینقدر عصبی شدی حاال؟!تک سرفهای کردم ،مامان چه تقصیری داشت آخه…
آوا کاری باهام کرده بود که توی این یه هفته سمت قهوه و شیر نسکافه نتونسته بودم برم .کال
مواد مایع میدیدم حس بدی بهم دست میداد.
آروم پیشونی مامان رو بوسیدم وگفتم:
 قربون قد و باالت برم من ،ببخشید… یاد یه چیزی افتادم.لبخندی زد و هولم داد کنار ،بهسمت گاز رفت و به غذاهاش سر زد ،همزمان گفت:
 عصبی بودن ،روحیت رو هم خراب میکنه .امروز جلوی خودت رو بگیر ،جلوی آوا وخانوادش عصبی نشی یه وقت آبرو ریزی شه.
پوفی کردم و تو دلم گفتم:
 عامل عصبانیتم داره مییاد بعد من بخندم؟ولی در جواب مامان یه لبخند زدم وسرم رو تکون دادم.
مارال اومد توی آشپزخونه و باغیض یه خیار برداشت و گفت:
 حاال من از این دخترهی نچسب و خونوادش خوشم نمییاد ،شماها هم هی دعوتشون کنیناینجا.
مامان با عصبانیت گفت:
 مارال از صبح همش غر زدی ،یه حرکت ناشایست ازت ببینم تمام آزادی هات تمومه ،بسههرچی آبروی خانوادمون رو بردی ،رفتی از خودت مانکن ساختی؛ ولی اخالقت رو ول
کردی ،میدونی که شوخی نمیکنم باهات وقتی میگم آزادیت تمومه.
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.Deli28
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مامان انگار حرف مارال رو نشنیده بود؛ چون با تعجب گفت:
 چی کار میکنی میالد.باعصبانیت گفتم:
 هیچی مامان جان! من و مارال قراره باهم صحبت جدی داشته باشیم.گوشش رو ول کردم و دستش رو کشیدم سمت اتاقمون توی طبقه دوم ،دستش رو کشید که
محکمتر گرفتم.
با جیغ گفت:
 ولم کن… من با توی وحشی حرفی ندارم ،ولم کن.پرتش کردم تو اتاقش ،مامان یا میدونست روی مارال دست بلند نمیکنم یا کال نگران نبود؛
چون دنبالمون نیومد.
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:
 اگر مامان حرفت رو شنیده بود میکشتمت مارال .این چه طرز برخورده؟ میگی بدرک؟ اونمبه 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
باید طرف آوا رو میگرفتم.
برای همین با حرص گفتم:
 یادت رفته تو برگشتی جلوی همه بهش توهین کردی توی لواسون؟ من نبودم و نمیدونممارال؛ ولی ،وقتی بابا اینقدر از دستت شاکی بود ،ینی قضیه خیلی مهمتر از این حرفا بوده.
زد زیر گریه ،همیشه همین بود .شروع میکرد گریه کردن و حرف نمیزد.
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باگریه کردنش مشکل نداشتم ،با حرف نزدنش مشکل داشتم ،بدون توجه بهش گفتم:
 خودت رو درست کن مارال ،وگرنه دیگه این میالد نیستم که باهات حرف بزنم ،این یک…یه قدم بهسمتش برداشتم وگفتم:
 خوشگلی و همه پسند شدی؟ باشه؛ ولی فکر نکن اگر از این خونه رفتم ینی ولت کردم بهامون خدا ،حواسم بهت هست.
این تهدید الزم بود ،داشت کج میرفت.
نگران بودم پسرای ولگرد محل براش حرف در بیارن و یه بالیی سرش بیارن ،همین طور
اخالقش خیلی بد شده بود .توهین کردن به مامان و بابا رو نمیتونستم نادیده بگیرم.
احساس غرور بیش از حد میکرد و این اصالً خوب نبود.
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
کرده بود ،وقتی مانتوش رو در آورد ،دیدم زیرش یه پیرهن مردونهی صورتی -سفید
چهارخونه پوشیده بود ،شال سفیدش رو هم آزادانه روی سرش انداخته بود.
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
متورم بود؛ اما ،توجه نکردم بهش… همین که یکم ازم حساب برده بود خوب بود.
 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.شدم اول شخص ،عجب! نگران هم میشه خانوم… با پوزخند گفتم:
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 نگران چی؟ شاهکارت؟ خوشحال باش… مواد مایع میبینم حالم بد میشه.ریز خندید و آروم گفت:
 زود جوش مییاری ،یه سوسک بود دیگه ،خوبه نخوردیش و این جوری میکنی.پوزخند دیگهای زدم و گفتم:
 منتظر تالفی باش .بازی رو تو شروع کردی ،من تموم میکنم .وارد بد طوفانی شدی خانومخانوما.
خواست حرفی بزنه که با صدای باباش ساکت شد.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
پسرهی بیشعور ،اومدم فحشش بدم که با صدای بابا حرفم تو دهنم ماسید:
 آوا ،مارال جان تنها نشسته ،بیاین پیش هم بشینین.نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 باباجان ،مارال عزیز میتونه بیاد پیش ما بشینه؛ اما ،یه گوشه بغ کرده ،ناسالمتی من مهمونمو ایشون صاحب خونه.
لحنم آروم بود؛ ولی ،بابا گارد گرفت و اومد حرفی بزنه که میالد با یه تک سرفه گفت:
 آقای تهرانی! اخالق مارال همینه .یخش دیر باز میشه ،به دل نگیرین.آقای صولتی رو به دخترش گفت:
 مارال جان پاشو دخترم.مارال با حرص بلند شد و بهسمتمون اومد وگفت:
 میالد اشتباه میکنه ،مناخالقم خیلی هم خوبه.بابا با تعجب یکم به مارال نگاه کرد و بعد چشماش رو بهسمت من دوخت .شونهای باال
انداختم وسرم رو بهسمت بچهها برگردوندم .رو به امیر که درحال لمبوندن بود گفتم:
 دل بکن از اون میوهها ،بیا بشین پیش ما.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؟امیر سیبش رو از وسط دوبار چاقو زد و درحالی که به ما هم تعارف میکرد ،با ناز وعشوهی
خنده داری گفت:
 آره خیلی زیاد ،نمیبینی چقدر هیکلم رو فرمه و پوستم شفاف!زدم زیر خنده ،میالد هم میخندید ،مارال هم یه نیمچه لبخندی زد.
از اون روزی که جلوی همه برگشت گفت لیاقتم لیس زدن کفشاشونه ،کلی ازش بدم اومده
بود… دخترهی عقده ای!
پوفی کردم وسیبی که دستم بود رو سریع خوردم.
میالد بد نگاهم میکرد ،منم بیخیال بودم ،البتهای کاش حرفش رو جدی میگرفتم.
به دستم یه نگاه کلی انداختم ،دستم خیلی بهتر شده بود و خدا رو شکر عفونت نکرد ،فقط
هنوز قرمز بود… اگر کسی لمسش میکرد ،یکم میسوخت.
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:
 مامان میریزه یهو خب! اون وقت آبرومون مثل اون دفعه میره. نفس عمیق بکش! برای بستن دهن بعضیا این کار الزمه ،بدو برو ببینم.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:
 میدادی مارال تعارف کنه ،شما مهمونی دخترم.لبخندی به این همه مهربونیش زدم وگفتم:
 مهم نیست آقای صولتی ،مارال سرش گرم حرفای پسراست.خودم هم نمیدونم چرا این دلیل چرت وپرت رو گفتم .آقای صولتی باهمون لبخندش گفت:
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 من اسمم محموده آواجان ،میتونی عمو محمود صدام کنی.یه نیم نگاه به بابا انداختم که ببینم عکس العملش چیه ،لبخندش ینی مشکلی نیس؛ ولی ،من
خجالت میکشیدم یکم ،برای همین چشمی گفتم و بهسمت امیر ،میالد و مارال راه افتادم.
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.انگشت اشارهاش رو زد به سینی و فشار داد تا ازش دور شم ،وآروم گفت:
 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:
 چی شده بچهها ،چتونه؟میالد با حرص و یکم عصبانیت به من اشاره کرد وگفت:
 از خانوم بپرس ،بگو هفتهی پیش توی کافی شاپ چی کار کردی جلوی بچه ها.امیر ریز خندید وگفت:
 قضیهی سوسکا مربوط به میالد بود آوا؟مظلوم سرم رو تکون دادم که صدای مارال خیلی ریز شنیده شد:
 چندش بازیات داره نمایان میشه ،هرروز بیشتر از دیروز…با عصبانیت برگشتم سمتش که سریع بلند شد وگفت:
 چاییها رو روی من نریزی ،سابقت خرابه.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:
 باز حداقل من یه کاری میکنم ،توچی که تکون به خودت نمیدی؟ بیچاره مادرت کهDeli28
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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
کرده ،بیخیالش نشستم سر جام ،امیر باخنده گفت:
 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:
 بابا بقیه هم بودن خب ،اونا دیدن ،وقتی از دستشویی اومدی چرا نفهمیدی دارن ریسه میرناز 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.دیگه نتونست چیزی بگه ،امیرکه تا اون لحظه نقش هویج رو ایفا میکرد گفت:
 به نظرم یکم ریلکس باشین ،آرام… یه اتفاقی بود تموم شده دیگه.میالد دستی به ته ریشش کشید و گفت:
 آره تموم شد؛ ولی ،من یک هفته ست سمت مواد مایع میرم حالم بد میشه ،آب میخورم یهجوریم.
پوفی کردم و گفتم:
 خوبه فقط یه قلپ خوردی ،که تازه اون هم تف کردی .سوسکه توی دهنت نرفت که…Deli28

122

آرامش بعد از طوفان
اینقدر مسخره بازی در نیار آبروی پسرا رو بردی…
بعدم با حسرت به افق خیره شدم ،یه آه نمایشی کشیدم و ادامه دادم:
 اگر بدونید با این دستای افلیجم ،با چه مشقتی اون سوسک ناناز رو گرفته بودم… با جون ودل میخوردیش.
از تصور میالد که پاهای سوسکه از دهنش زده بیرون زدم زیر خنده…
امیرهم میخندید یکم؛ ولی ،میالد دست به سینه با اخم نگاهم میکرد.
امیر خواست حرفی بزنه که میالد به حرف اومد:
 امیر طرفداری نکن ،خودش شروع کرده.امیر باخنده دستاش رو به عنوان تسلیم گرفت باال و بعد هم دوباره مشغول خوردن شد.
لبخندی به میالد زدم وگفتم:
 بیا بیرون از دانشگاه اکی باشیم ،باالخره روی روابط خونوادگی نباید تاثیر بذاره .هربالییسرم میخوای بیاری توی دانشگاه باشه.
اون هم یه لبخند زد که قشنگ مرموز بودنش هویدا بود! سرش رو تکون داد وگفت:
 حله… بیرون از دانشگاه کاریت ندارم.با اومدن مارال ساکت شدیم .دیگه بحث به جای باحالی نرسید و از درس و دانشگاه و
دوستامون حرف زدیم.
بعداز شام خوشمزهای که درست کرده بودن ،اومدیم خونه .اونشب هم تموم شد؛ ولی ،ای
کاش میدونستم میالد چه نقشههایی برام داره.
••°•°•°•°•°•°•°
دو روز از مهمونی خونهی میالد میگذشت و توی اون دو روز میالد هیچکاری بهم نداشت،
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.
جانان و دوقلوها کالسشون با ما فرق داشت؛ ولی ،از شانس گلم میالد و دوستش مازیار با ما
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بودن.
طبق عادت نشستیم ته کالس ،میالد و مازیار هم با چند تا دختر و پسر جلوتر از ما نشسته
بودن و میگفتن و میخندیدن.
دیشب تاصبح داشتم درس میخوندم وخیلی خوابم میلومد کاظمی جون (!) قرار بود امتحان
بگیره و تأکید کرده بود هرکسی این جلسه غیبت کنه از وسط به صورت اریب جرش میده و
نمیذاره دیگه سر کالسش حضور پیدا کنه.
خالصه که صبح با کلی کرم پودر زیر چمشای گود شدم رو درست کردم و اومدم دانشگاه.
توی همین فکرا بودم و نشسته چرت میزدم که یهو با ریخته شدن آب سرد تو صورتم از جام
پریدم! مقنعه و جلوی مانتوم و یکم از شلوارم خیس آب بود ،باحرص به باعث و بانیش نگاه
کردم… معلوم بود از قصد این کارو کرده… داد زدم:
 چرا این کارو کردی لعنتی؟همهی بچههای کالس میخندیدن… میالد هم با خنده گفت:
 باالخره باید یه جوری تالفی میکردم اون سوسکه رو ،بعد هم بد نشد که… االن خواب ازسرت پرید.
و بلندتر زد زیر خنده.
رها باعصبانیت گفت:
 این چه کاری بود آخه؟ خب االن سرما بخوره میخوای چیکار کنی؟ پ میدونی که آوا زودمریض میشه.
میالد به میز پشت سرش تکیه داد و ریلکس گفت:
 ما قرار گذاشتیم بیرون از دانشگاه کاری به هم نداشته باشیم ومن پای قولم وایسادم… االنتوی دانشگاهیم ،اینکه بیرونش چی میشه مهم نیست .حاال هم زودتر برو لباسات رو خشک
کن تا استاد نیومده .میدونی که غیبت بزنه برات خیلی بد میشه.
خواستم جوابش رو بدم؛ ولی ،اینقدر سردم شده بود که بیخیال شدم ،رها خواست باهام بیاد
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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
میشد و نمیرفتم!
رفتم سمت دستشویی دخترا که توی محوطه بود.
تاپ جذب مشکی رنگی زیر مانتوم تنم بود ،مانتوم هم دستم بود و داشتم میچلوندمش.
مطمئن بودم چروک میشه؛ ولی ،مهم نبود… بهتر از لخت بودن بود خب!
داشتم تندتند مانتوم رو تکون میدادم که با شنیدن صدای پا ،سریع رفتم توی یکی از
دستشوییها ودرش رو بستم.
خیلی تیپم ضایه بود ،اگر کسی میدید ممکن بود واسم حرف در بیاد.
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
افتاد اصالً گوشیم رو باخودم نیاوردم .پوفی کردم و نگاه آخر رو به آینه کردم ،اکی بودم.
رفتم بهسمت در خروجی سرویس بهداشتی؛ اما ،هرچی دستگیرش رو کشیدم پایین باز نشد!
با تعجب دو دستی کشیدمش پایین و محکم بهسمت خودم کشیدمش بلکه باز شه؛ ولی ،قفل
بود .زیر لب تند تند با حرص گفتم:
 وای در رو قفل کردن ،وای وای وای کاظمی رو کجای دلم بذارم.عصبی دور خودم پیچیدم ،سرم رو گرفتم و باحرص لگدی به در چوبی زدم .مطمئن بودم این
ساعت هیچکس این طرف نمییاد ،وای کی بود که اومد پس! ینی نفهمید من اینجام؟ اصالً
چرا باید در رو قفل کنه ،حاال چی کار کنم؟!
گوشیم هم که پیشم نیست .باز هم در زدم ،محکمتر ،با مشت میکوبیدم و داد میزدم تا بفهمن
من اینجام؛ ولی ،فایده نداشت.
هیچکس نمیشنید ،نشستم روی صندلی گوشهی دیوار و تو دلم ناله کردم:
 خدایا… کاظمی دیگه نمیذاره برم سرکالسش ،وای خدا جونم! چی کارش کنم حاال؟Deli28
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از سرما دستام میسوخت ،به خصوص که یه الیه از پوستم کنده شده بود و حاال از سرما
قرمزِقرمز شده بود.
یه لحظه فکرم رفت سمت میالد ،نکنه… نکنه اون این کارو کرده باشه؟
اگرکار اون باشه ،میکشمش… البته اول خودم باید زنده بمونم.
من بنیهی بدنم خیلی ضعیف بود و زود مریض میشدم .سریع بلند شدم و دوباره شروع کردم
به در زدن و داد زدن:
 لعنتی هیچکس نیست؟ یکی در رو باز کنه ،کمک کنین ،یکی بیاد اینجا.هیچکس نبود ،دوباره نشستم روی صندلی ،خیلی خوابم میاومد وحاال که سردم شده بود،
خیلی بیشتر خوابم گرفته بود.
نفهمیدم چی شد که نشسته سرم رو تکیه داد به دیوار پشت سرم و خوابم رفت.
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:
 آوا… آوا اونجا چه غلطی میکنی تو؟ یه ساعته اون تویی؟با حرص گفتم:
 االغ نر ،خب در قفله! یکی در رو قفل کرده.دست به سینه شدم و با لرز گفتم:
 رها دارم میمیرم از سرما ،خوابم هم رفته بود کال. االن سرما میخوری که ،وایسا برم کمک بیارم.یه ربع گذشت که صداش اومد دوباره ،دوتا تقه به در خورد و صدای مازیار پشت بندش
اومد:
 آوا خانوم ،مازیارم.Deli28
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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:
 عجب جایی هم گیر کرده ،دستشویی آخه… خفه نشده؟!صدای خندش اومد و بعدش صدای رها رو شنیدم که باعصبانیت گفت:
 تقصیر تو بود میالد ،تو لباسش رو خیس کردی ،االن استاد کاظمی انداختش تو میخوایجبران کنی؟
پس من رو انداخت! صدای عصبی مازیار رو شنیدم که بلند گفت:
 بس کنین دیگه! کلیدش کجاست حاال؟ چه جوری قفل کردن اصالً؟دستام رو به هم کشیدم تا گرم شم؛ ولی ،یهو تا مغز استخونم تیر کشید و ناخود آگاه جیغ
بلندی از درد کشیدم.
با بهت و بغض به دستام نگاه کردم ،زخمای کف دستم از سرما تِرَک خورده بود و از زخمها
داشت خون میاومد.
بهخاطر برخورد هوا با زخمم ،سوزشش بیشتر شده بود .باصدای داد و بیداد از بیرون یکم از
بهت در اومدم ،رها داد میزد:
 آوا… آوای خر چی شدی؟ چی کار کردی باخودت؟ گوسفند جواب بده ،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…
بر پدرت خب… کی بود این جوری در رو باز کرد ،از؛ امازون فرار کردی مگه؟ خب یه
ندایی بده ،میالد با بهت گفت:
 کوش ،کجا رفت.با حرص و درد گفتم:
 اینجام.Deli28
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مازیار در رو تا نیمه بست و با تعجب گفت:
 چرا اینجا نشستی ،پشت در چی کار میکنی؟آروم بلند شدم و گفتم:
 پشت در وایساده بودم که در…باصدای جیغ رها و همهمهای که یهو بین دخترا شد ساکت شدم.
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؟انگار رگم رو زده بودم که از دستم خون میچکید و مانتوی شیری رنگم و زمین خونی شده
بود.
رها محکم دستام رو از دست میالد کشید بیرون و با عصبانیت گفت:
 میزارم حسابت رو امیر برسه ،بیا بریم آوا.بعد هم کشیدم بهسمت بیرون ،با خوردن باد سرد بهم بیشتر لرزیدم .رها که فهمید سریع
سوییشرتش رو درآورد که بده بهم؛ ولی ،قبل از اون یه کت خیلی بزرگ افتاد روی شونه هام،
با تعجب برگشتم سمت راستم رو نگاه کردم که دیدم میالد با اخم کت رو روی شونههام نگه
داشته.
یه حس قوی نسبت به اینکه کارِ خودش بود داشتم؛ چون یه جورایی قیافش پشیمون ونگران
میزد.
رها با عصبانیت خواست حرفی بزنه که میالد سریعتر و بیحوصله و کالفه گفت:
 االن وقت دعوا نیست ،آوا سردشه ،من هم میخوام جبران کنم ،میبرمش دستش رو پانسمانکنه وگرنه عفونت میکنه ،برو کوله پشتیش رو بیار لطفاً.
مازیار در حالی که بااخم بهمون نگاه میکرد گفت:
 من برای بچههای اکیپ میگم چی شده ،بر میگردین دانشگاه؟Deli28
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زودتر از میالد گفتم:
 برمی گردیم ،تا قبل از اینکه کالس بعدیم شروع شه مییام .باید کاظمی رو راضی کنمنندازتم.
میالد آروم گفت:
 کاظمی بامن ،بیا بریم••°•°•°•°•°•°•°
رها نایلون داروهام رو داد دستم و زیر گوشم گفت:
 همون جور که خواستی از توی کیف پولت پول برداشتم داروهات رو خریدم که میالد نیادحساب کنه؛ ولی ،حقش بود… تقصیر اون بود.
 رها بیخیال ،پاشو بریم دانشگاه دیر میشه.دوباره دستام باندپیچی شده بود ،هعی خدا! ایندفعه انگشتام باند پیچی نشده بود ،باز خوبه
میتونم کارام رو خودم بکنم ،آروم به رها گفتم:
 به امیر حرفی از امروز نزن رها ،بفهمم حرفی بهش زدی من میدونم و تو.با دل خوری نگام کرد و گفت:
 من بهخاطر خودت میگم بهش؛ ولی؛ چون دوست نداری باشه.لبخندی بهش زدم و راه افتادم.
میالد رو بهزور جلوی در نگه داشته بودم ،با دیدنمون اومد جلو وگفت:
 چی شد؟رها باتندی گفت:
 هیچی ،میخواستی چی بشه؟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:
 گفت فعالً باید پانسمان نگهش دارم تا درست شه… زخما عمیقتر شدن ،یکم بیشتر طولDeli28
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میکشه .میشه زودتر راه بیفتیم؟ دیر شد.
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
کمک رها پیاده شدم و بهسمت ساختمون اصلی راه افتادیم .دوقدم که رفتیم جلو ،خیلی خنثی
برگشتم سمت میالد وگفتم:
 مرسی که رسوندیمون بیمارستان.با فک منقبض شدهای گفت:
 نمیخواستم این جوری شه ،خواستم وسط کالس بیام در رو باز کنم؛ ولی ،کاظمی نذاشتبیام بیرون .نمیتونستم بگم واسه چی میخوام برم بیرون.
رها بابهت گفت:
 ینی… ینی تو در رو قفل کرده بودی؟عجیب این شرمندگیش به دلم نشسته بود ،ته دلم قند آب شد؛ اما ،به روی خودم نیاوردم .فقط
یه لبخند کوچیک زدم ،قبل از عکس العملهای ناگهانیِ رها گفتم:
 حدس زدم ،با خودم عهد کردم اگر مطمئن شدم بکشمت؛ ولی ،حاال میبخشمت ،فعالً.بدون توجه به دهن باز موندش ،دست رها که اونم پراز تعجب بود رو کشیدم بهسمت
دستشویی ،با غرغر خون روی مانتوم رو پاک کرد ،ینی کم رنگش کرد… خودم که دستم باند
پیچی بود ،رها کمک کرد .بعدش بهسمت ساختمون رفتیم.
داشتیم میرفتیم سمت کالسمون که وسط راه با امیرعلی وامیر حافظ رو به رو شدیم.
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.داشتیم میخندیدیم که یهو امیرحافظ انگار چیزی یادش افتاده باشه گفت:
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 جانان گفت بهت بگم باهاش تماس بگیری ،کالسش تموم شده بود با مازیار نیم ساعتپیش رفتن .از دفتر مدیریت هم خواستنت ،فکر کنم استاد کاظمی انداختت.
 بیخود کرده ،آوا بیا بریم حلش کنم.با تعجب به پشت سرم نگاه کردم… میالد بود .رها خواست حرفی بزنه که میالد باحرص
بهش توپید:
 امروز خیلی تیکه بارم کردی چیزی بهت نگفتم ،حواست باشه من همیشه سکوت نمیکنم.رها هم که کم نمییاره هیچوقت… دستاش رو زد به کمرش و گفت:
 مثال میخوای چی کار کنی؟ هان؟!وسط راه رو وایساده بودن و بحث میکردن ،وای از دست اینا!
باصدای استاد کاظمی همه ساکت شدن.
 به به! خانوم آوا تهرانی ،کالس مارو قابل ندونستین بیاین؟ای وای استاد به خدا…میالد پرید وسط حرفم و گفت:
 استاد تقصیر منه ،مجبور شدیم بهخاطر شوخی بچگانهی من خانوم تهرانی رو ببریمبیمارستان.
بعد هم به دستام اشاره کرد.
کاظمی با ابروهای پریده بهسمت باالو چشمای گرد شده به دستام نگاه کرد وگفت:
 ینی چی؟این بار خودم جواب دادم:
 توی سرویس بهداشتی داخل حیاط زندانیم کردن ،بعد دستام زخم بود ،بهخاطر سرماخونریزی کرد.
«آهان» آرومی کرد و روبه میالد گفت:
 شوخی بچگانه ،آره؟Deli28
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میالد خندید .کلش رو خاروند وگفت:
 خانوم تهرانی بخشیدن ،شما به رومون نیارین دیگه.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؟کاظمی سری به معنای تأسف تکون داد و رو به من گفت:
 ساعت دیگه آخر کالس بمون مییام ازت امتحان بگیرم .میتونی؟سریع سرمو تکون دادم وگفتم:
 ینی نمیندازین؟لبخند جدی زد و گفت:
 بستگی به جواب آزمونت داره ،پس کالس دیگت تموم شد از کالس نیا بیرون.بعد هم بایه خدافظ کلی ازمون دور شد.
کلی ذوق کردم… خدارو شکر!
••°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
 عالی بود ،خیلی سؤاالش راحت بود. خب خداروشکر ،خانوما اکی هستین پنجشنبه بیاین مهمونی؟ تولد من و امیرحافظه.با ذوق گفتم:
 وای ،ینی میشین بیست وشیش ساله؟همزمان با هم گفتن بله!
 اوهوع ،آره که مییام ،به صرف شیرینی وشامه دیگه؟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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 میتونیم کسی رو با خودمون بیاریم؟امیرعلی خندید وگفت:
 صدالبته ،میالد ،مازیار وجانان هم دعوتن .یه سری دیگه از بچههای دانشگاه هم هستن وفامیالی درجه یک .پس پنجشنبه ساعت هفت ،اکیه؟
 من که چهار پایتونم ،با این دستای ناقصم مییام واستون تولد میگیرم.رها باخنده گفت:
 میبینیمت حاال.بعد از خدافظی بهسمت خونه راه افتادیم .با اتوبوس رفتیم؛ چون امیر خسته بود و حال نداشت
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.
کلی هم دعوام کرد که چرا با این مانتو دانشگاه موندم ،بعدش که بیخیالم شد ،رفتم توی اتاقم،
نایلون کشیدم روی پانسمانم و یه راست رفتم حموم.
همش فکرم درگیر آخر هفته بود.
رها گفته بود میخواد به امیر بگه بیاد!
خیلی ریز اشاره کرده بود که باهم دوستن و من هم قضیه رو فهمیده بودم؛ ولی ،اصالً به روی
خودمون نمیآوردیم .حاال توی جشن معلوم میشه رفتاراشون.
لباسام رو همین جوری که فکر میکردم ،با کلی سختی پوشیدم… بعد هم خوابیدم روی
تخت و با فکر به آخر هفته… خوابم رفت.
••°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
توی آینه به خودم نگاه کردم ،لباس مشکی رنگم به پوست سفیدم خیلی میاومد و هیکلم رو
هم خوش فرمتر نشون میداد .طرح لباس جوری بود که یقهی تنگی داشت و بدون آستین
بود… تاکمر تنگ و از کمر تا یه وجب باالی زانو دامن کلوش داشت .پارچه از ساتنِ مشکی
و حریر بود و همین قشنگ ترش میکرد!
چون مهمونی مختلط و لباسم هم کوتاه بود ،جوراب شلواری مشکی رنگی پام کرده بودم.
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سر پیدا کردن این لباس ،مخ امیر رو خوردم.
ست کیف و کفشم هم خیلی قشنگ بود ،مشکی و برق برقی (منظورش درخشانه./) :
خالصه کلی ذوق داشتم ،فقط دستم خیلی اذیتم میکرد ،بهتر شده بود از اول هفته؛ ولی ،برای
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
شده بودم ،کت کوتاهم رو تا کردم و گذاشتم توی کیفم تا اونجا تنم کنم ،نمیآوردم امیر لباسم
رو جر میداد.
باصدای آوا گفتنهای امیر ،سریع مانتو خفاشی مشکیم رو تنم کردم و بااحتیاط شال سرم
کردم ،کفشام و کیفم رو گرفتم دستم و رفتم جلوی در .داشتم کفشام رو پام میکردم که امیر
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
همانا و نصیحتای امیر هم همان.
اول رفتیم دنبال رها ،بعد بهسمت خونهی امیرحافظ و امیرعلی رفتیم.
••°•°•°•°•°•°•°•°
توی اتاق رختکن بودیم و داشتیم لباسامون رو مرتب میکردیم ،رها با وسواس گفت:
 من اکیم آوا؟ مشکلی نداره لباسم؟به لباسش نگاه کردم… پیرهن قرمز رنگی تنش بود که خیلی قشنگ توی تنش نشسته بود،
یقش باز نبود خیلی؛ ولی ،بلندیش تا باالی زانوش بود و باساپورت مشکی خیلی جذابتر
نشونش میداد .آستین سه رب و تنگ لباسش ،ظریف بودن دستاش رو خیلی به رخ میکشید،
موهاش رو هم دورش ریخته بود.
من هم موهام رو لخت کرده بودم و دورم پخش کرده بودم.
بعد از مطمئن شدن از تیپ و قیافمون ،کادوهامون رو برداشتیم و بهسمت سالن اصلی رفتیم.
خونشون خیلی بزرگ بود واقعاً!
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صدای آهنگ هم خیلی بلند بود ،از دور امیر و میالد رو دیدیم که بهسمتمون اومدن ،میالد با
لبخند گفت:
 به به… چه خوشگل شدین خانوما.بعد هم یه نگاه متعجب وشگفت زده به من انداخت .تشکر خجالت زده و آرومی کردم ،با اون
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.سرم رو تکون دادم و همراه امیر و رها بهسمتشون رفتیم.
امیرحافظ با دیدنمون به پهلوی امیرعلی ضربهای زد که حواسش جمع ماشد .بهشون که
رسیدیم امیرعلی بالبخند اومد جلو و بعد از دست دادن و رو بوسی گفت:
 خیلی خوشحال شدیم اومدین… قدم رنجه کردین!امیرحافظ هم باخنده گفت:
 خوشگل شدین بچه ها.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.
کادوها رو بهسمتشون گرفتم و بالبخند گفتم:
 دیگه ناباقله ،یه چیزه؛ ولی ،در رنگهای مختلف .باهم کنار بیاین خودتون.میالد باخنده گفت:
 آوا جان ،ناقابله… ناباقل.و همشون زدن زیر خنده ،فکرم درگیر جان آخراسمم شد که از زبون میالد شنیدم؛ ولی ،به رو
نیاوردم و بالب و لوچهی آویزون گفتم:
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 خب حاال همون.بعد از یکم خوش وبش کردن ،رفتیم نشستیم یه گوشه .امیر یکم این پا و اون پا کرد و به رها
عالمت داد بلند شه ،ریز خندیدم و گفتم:
 نمیخواد نامحسوس رفتار کنی ،فهمیدم میخواین برین برقصین ،پاشو رها.امیر یه لبخند دندون نما زد و رفتن .ده دقیقه بعد از اینکه اون دوتا رفتن ،میالد آروم نشست
صندلی بغل من .همون لحظه یکی از پیش خدمتا اومد جلو و بالبخند سینی رو تعارف کرد ،از
بوی الکلی که زیر بینیم پیچید فهمیدم مشروبه ،با این حال محض خنده یه گیالس برداشتم…
واال آخه من رو چه به مشروب.
یهو میالد خم شد و زیر گوشم با عصبانیت گفت:
 نخورش…یاخدا! چی رو نخورم؟ باچمشای گرد شده یهو برگشتم سمتش که…
لبامون روی هم قرار گرفت.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
حس عجیبی بود… حس خواستن ،لباش رو نرم بوسیدم و به همون آرومی ازش فاصله
گرفتم .آروم چشماش رو باز کرد .با چشماش که با لنز سبز -آبی درشتتر شده بود ،بهم خیره
شد.
یهو بلند شد ،من هم همراهش بلند شدم ،خواست ازم دور شه که دستش رو آروم کشیدم.
سربه زیر برگشت سمتم ،گیج بودم… آروم گفتم:
 ببخشید.همین… معذرت خواستم ،دستش رو کشید و رفت .مغزم درگیر بود آخه چرا عذر خواستم؟
چه قدر احمقانه!
داشتم با خودم کلنجار میرفتم که یهو یه دستمال اومد جلوی لبم .یه لحظه ترسیدم؛ ولی ،با
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…
وقتی مطمئن شدم لبام اکیه به مازیار نگاه کردم ،اون هم باچشمای ریز شده نگاهم میکرد.
تک سرفهای کرد و با لبخند گفت:
 دیدیم چی شد ،جانان رفت دنبالش.پوفی کردم وگفتم:
 یه جورایی ناخواسته بود. مطمئنی؟وقتی با این لحن مصمم وجدی حرف میزد ،یعنی مطمئنه من اشتباه میکنم .دستی به موهام
کشیدم و کرواتم رو شل کردم .آروم گفتم:
 اولش ناخواسته بود ،بعدش کشش داشتم ،بعدش خودم خواستم.زد روی شونم ،بلند شد و من رو هم بلند کرد.
سؤالی نگاهش کردم که به یه گوشه از سالن اشاره کرد .جانان و آوا داشتن میاومدن سمت ما.
برای یه لحظه آوا چشماش افتاد به چشمام ،هل شدنش به وضوح مشخص بود.
سریع مسیرش رو عوض کرد که ناخودآگاه خندم گرفت دختر خجالتی و لجباز.
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…بعد به من اشاره کرد که بلند شم .تعجب کردم! ینی برم؟
یهو جلوی همه زد پس کلم…
با اعتراض گفتم:
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خندهای به بچهها کرد وگفت:
 این یکم خنگ شده امروز ،یه دقیقه مرخص شیم از حضورتون .االن مییایم ما.بعد هم دستم رو کشید بهسمت اتاقا.
وقتی رسیدیم دستم رو ول کرد و گفت:
 برو دنبال آوا ،صد در صد االن خجالت میکشه و شاید هم از دستت عصبانی باشه .بهخصوص که فکر کنم اولین بوسش بوده.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
عصبی بودم؟! نمیدونم… شاید هم احساساتی شده بودم ،خب اولین بوسم بود به هرحال.
جانان لبخندی زد وگفت:
 خوبی؟خوب بودم؟ نه
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:
 به نظرت ،معنی خاصی داشت؟ مهمه؟با شنیدن صداش از جا پریدم ،وای خدا چندتا شوک توی یه روز.
••°•°•°•°•°•°•°
سردم شده بود ،توی باغ ایستاده بودیم و هیچکدوم حرف نمیزدیم.
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 نمیخوای چیزی بگی؟آروم گفت:
 کشش ندیم ،اون فقط یه بوسه بود… همین!بهت زده نگاهش کردم ،اولین بوسم رو ازم دزدید و میگه همین؟ واقعاً تا این حد براش
بیاهمیتم!؟
بغض داشتم ،حس اضافی بودن داشت مخم رو میخورد ،حس یه جنسی که دست خورده
شده و انداختنش یه گوشه.
البته خودم هم میدونستم دارم عنِ قضیه رو در مییارم/ :
ولی خب ،حس بدیه واقعاً!
آروم پلک زدم و بدون هیچحرفی راه افتادم سمت در ورودی ،صدام زد؛ اما ،جوابش رو ندادم
و به راهم ادامه دادم.
دیگه کاریش ندارم ،حدودا شش ماهه شناختمش و االن تازه فهمیدم چقدر مغرور ،از خود
راضی و نامرده!
مطمئنم اگر امیر ماجرا رو بفهمه ،خشتکش رو میکشه سرش؛ ولی ،نه… بیمحلی یا بهتره
بگم سگ محل کردن بهتر از همشونه!
حداقل غرور وشخصیتم حفظ میشه.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا  /یک هفته بعد••°•°•°•°•°•°•°
پوفی کردم و گفتم:
 بس کن آرش ،دفعهی آخری که این بحث رو پیش کشیدی کارت کشید به زندان ،آرشدستت به امیر یا هرکدوم از دوستام بخوره ،خودم میکشمت… فهمیدی عوضی؟
آخر حرفم رو کالفه جیغ کشیدم ،نفس نفس میزدم… وایساده بودم و به دستام روی میز تکیه
کردم بودم.
همه توی کافی شاپ داشتن مارو نگاه میکردن.
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 خانوم… مشکلی پیش اومده؟بدون توجه به آقایی که این رو پرسید ،توی چشمای وحشی آرش زل زدم و غریدم:
 پاتو از زندگی من ،خونوادم و دوستام بکش بیرون… آخرین باره اخطار میکنم.دست به سینه و ریلکس تکیه زد به صندلیش و با پوزخند گفت:
 بچهای واسه این حرفا.یه قدم ازش فاصله گرفتم ،یه تف جلوی پاش انداختم وگفتم:
 ارزش نداری ،بار آخری بود که حرف زدیم و همدیگه رو دیدیم.کیفم رو برداشتم و از کافی شاپ زدم بیرون.
واقعاً آبرو ریزی شد ،همه دیدن وشنیدن؛ ولی ،مهم نیست.
استرس داشتم ،در واقع داشتم میمردم! رسما داشت همه رو تهدید میکرد رها ،میالد که البته
اون بدرک ،جانان و همین طور خانوادم… به خصوص امیر ،نفسم رو کالفه فوت کردم .به
سرعت سوار ماشین شدم ،باید با یکی صحبت میکردم…
••°•°•°•°•°•°•°
 رها دارم دیوونه میشم ،همه رو تهدید کرده .اگر امیر یا بابا بفهمن باهاش مالقات داشتمخفم میکنن.
دستم رو گرفت و با اطمینان گفت:
 به امیر بگو ،مطمئنم اون میتونه کمکت کنه. ولی… هیس ،خیلی داغ وعصبی شدی آوا .یکم بخواب ،بعدش میریم به امیر میگیم .مطمئن باشاون میتونه یه فکری بکنه.
سرم رو تکون دادم و روی تختش دراز کشیدم.
با نوازش صورتم چشمام رو باز کردم ،با دیدن امیر تعجب کردم .بالبخند گفت:
 بهتری لجباز کوچولو؟حس کردم رها براش گفته چی شده… آروم نشستم سرجام وگفتم:
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 خوبم .اینجا چی کار میکنی؟ اومدم دنبالت بریم خونه ،رها نیم ساعت پیش گوشیت رو جواب داد گفت اینجایی ،منم دهدقیقه پیش اومدم دنبالت.
بلند شدم شالم رو برداشتم .داشتم شالم رو درست میکردم که امیر گفت:
 آرش به زودی میافته زندان.••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
ده روز گذشته بود ،ده روزی که به معنی واقعی برام جهنم شده بود.
آوا همچنان بیمحلی میکرد و یه جوری من رو نادیده میگرفت که بعضی وقتا حس میکردم
نامرئیم.
مازیار وقتی کالفگیم رو در برابر آوا میدید میگفت که عاشقش شدم،
و خب در برابرش حرفی نداشتم واسه گفتن ،به شدت ناراحت بودم از بیمحلیش و منکر این
نمیشدم که تقصیر خودم بود.
دلم میخواست مثل قبل سر به سرش بذارم و همین طور دلم واسه خندههاش تنگ شده بود.
نگاهم رو به امیر که داشت مجلهی توی دستش رو ورق میزد دوختم .اومده بود تا باهم بریم
رستوران و درباره کار صحبت کنیم .پروندهها رو جمع کردم ،کتم رو پوشیدم و بعد از برداشتن
کیفم ،از شرکت اومدیم بیرون.
مازیار زودتر رفته بود ،خونهی جانان شام دعوت بودن .باخستگی نشستم پشت فرمون ،امیر
هم نشست بغلم .استارت زدم که یهو در هردو طرف ماشین باز شد و در کسری از ثانیه پرت
شدم زمین… صدای آخ گفتن امیر رو هم شنیدم.
گیج شده بودم؛ ولی ،تا خواستم بلند شم یکی با پاش محکم زد به شکمم ،به هم پیچیدن
رودههام رو قشنگ حس کردم.
حتی نتونستم فریاد بکشم؛ اما ،صدای فریاد امیر رو میشنیدم ،مثل اینکه درگیر شده بود .مردی
که باالی سرم وایساده بود خواست دوباره باپاش بهم ضربه بزنه که پاش رو گرفتم و
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پیچوندم… فکر کنم پاش در رفت ،افتاد زمین و با فریاد پاش رو چسبید.
دلم درد گرفته بود؛ ولی ،رفتم سمت امیر.
دو تا مرد هیکلی داشتن کتکش میزدن ،رفتم سمتشون و یه مشت حوالهی صورت یکیشون
کردم و دستش رو سفت پیچوندم پشتش ،اون یکی خواست بیاد سمتم که با پام زدم به وسط
پاش که پرت شد عقب و فریادش بلند شد… اینم فکر کنم ع*ق*ی*م*ش کردم=/
حواسم پرتِ امیر شد که صورتش خونی بود ،پسری که دستش هنوز توی دستم بود از غفلتم
استفاده کرد و دستش رو آزاد کرد و با آرنج خواست بزنه به گردنم که مهارش کردم.
معلوم بود رزمی بلده که نقاط خیلی حساس رو نشونه میگیره! به هرحال خودم رزمی کار
کرده بودم یه مدت…
به پشت کمرش ضربه زدم و پرتش کردم زمین .رفتم سمت امیر و کمکش کردم بشینه.
 جاییت شکسته؟ میتونی راه بیای؟!با درد گفت:
 خوبم ،راه مییام.داشتم سوار ماشینش میکردم که یهو حس سوزش شدیدی توی پهلوم کردم .نفسم یه لحظه
بند اومد ،امیر داد زد:
 پشت سرته.برگشتم و کوبوندم توصورتش وبعدشم به گردنش ضربه زدم تا بیهوش شه .چاقوی خونی
دستش بود ،باتعجب به پهلوم دست زدم… خونی بود ،دستم رو گرفتم به کاپوت ماشین
وبهسمت صندلی رفتم .امیر با صدای گرفته گفت:
 چی شد؟ خوبی؟سرم رو تکون دادم و بدون حرف بهسمت بیمارستان راه افتادم.
چشمام تار میدید ،سوزش پهلوم بیشتر و نفسام تند شده بود.
امیر که انگار یکم حالش بهتر شده بود ،دستش رو گذاشت روی دستم و نگران گفت:
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 میالد…ای وای میالد ،خوبی؟فقط سرم رو به معنی «آره» تکون دادم .خداروشکر ضعیف نبودم و نیستم که سریع بیهوش
بشم؛ ولی ،واقعاً شرایط خراب بود.
پام رو بیشتر روی پدال گاز فشار دادم ،امیر هم همش حواسش بهم بود… اون بیشتر از من
کتک خورده بود.
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
پارک کردم و پیاده شدم… امیر هم پیاده شد.
روی پا وایسادنم ،همزمان شد با درد و سوزش شدید توی پهلوم .دستم رو گذاشتم روی
زخمم و خم شدم… آروم بهسمت در ورودی راه افتادم که یکی صدام کرد:
 آقا… آقا لطفاً ماشینتون رو بردارین ،اینجا پارک ممنوعه.امیر که از من جلوتر بود آروم برگشت سمتمون تا ببینه چه خبره .دیگه نتونستم روی پام
بایستم و افتادم.
به هوش بودم؛ ولی ،اونقدر درد و سوزش پهلوم زیاد بود که نمیتونستم حتی نفس
بکشم…ای کاش بیهوش میشدم تا درد رو حس نکنم.
صدای همون آقایی که گفت ماشین رو بردارم رو از باالسرم شنیدم ،بابی حالی چشمام رو باز
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:
میالد… میالد به هوش باش ،سعی کن بیهوش نشی.
باالخره دوتا مرد و یه زن با یه برانکارد بردنم سمت اورژانس ،امیر رو هم بردن تا زخماش رو
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چک کنن ،فهمیدم میخوان جراحیم کنن… انگار زخمم عمیق بود .با تزریق یه مادهای توی
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:
 من باهات تماس میگیرم باشه؟صدای یه خانوم اومد:
 باید از قفسه سینتون عکس بگیرین… همراه ندارین؟شَک داشتم؛ ولی ،به یقین تبدیل شد .آروم گفتم:
 امیر ،بیمارستانی؟ میالد… میالد هم اونجاست؟!پوفی کرد و گفت:
 آوا چیزی نشده ،بذار برات توضیح میدم.توی ذهنم فقط یه اسم در حال باال پایین شدن بود… میالد!
انگار تلنگر خورده بود بهم ،به خودم… به قلبم ،به مغزم ،حتی زبونم کار نمیکرد .با تته پته
گفتم:
 ام… امیر… میل… میالد… تو رو خدا!وسط حرفم پرید و گفت:
 حالش خوب میشه… چاقو خورده توی اتاق عمله؛ ولی ،نگران نباش آوا… خوب میشه.فقط اگر میتونی به مامان بگو به خانوادش خبر بده.
بقیهی حرفاش مهم بود؟ نه… نبود .روی این جمله مونده بودم:
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 «چاقو خورده توی اتاق عمله »صدای امیر توی مغزم اکو میشد ،وسط حرف زدنش پریدم وگفتم:
 االن مییام بیمارستان ،کجایی؟عصبی گفت:
 کجا بیای تو ،میگم به مامان بگو به خانوادش زنگ بزنه… میفهمی حرفم رو؟ناخودآگاه زدم زیر گریه و جیغ زدم:
 نه نمیفهمم ،اسم اون بیمارستان کوفتی رو بگو تا خودمو نزدم.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 ،بیابیمارستان (…) تنها نیا و فقط خواهش میکنم یادت نره به خانوادهی میالد خبر بدی ،باشه؟
سرسری باشهای گفتم و قطع کردم ،مامان سراسیمه اومد توی اتاق و با هول گفت:
 چی شده آوا ،چرا جیغ میزنی؟یهو زد تو صورتش و بانگرانی بیشتری اومد جلو ،با دستاش اشکام رو پاک کرد وگفت:
 دردت به جونم چرا گریه میکنی؟ تو که خیلی کم پیش مییاد گریه کنی! چی شده؟ استرسگرفتم آوا…
آروم گفتم:
 به خونوادهی میالد زنگ بزن ،بگو بیان بیمارستان (…) .اوضاع میالد خیلی مساعد نیست.امیر هم صدمه دیده ،من دارم میرم ،شما مییای؟
خواست دوباره بزنه توصورتش که دستش رو گرفتم و گفتم:
 من تا ده دقیقه دیگه بیرونم ،زنگ بزن و سریع حاضر شو.بعد بدون توجه به مامان رفتم سمت لباسام .مامان هم بهت زده رفت بیرون.
••°•°•°•°•°•°•°
دو تا از دندههای امیر شکسته بود… میالد هم همچنان توی اتاق عمل بود ،مگه چقدر
زخمش عمیق بود؟
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به این ده روز فکر کردم ،به نگاههای یواشکی میالد و بیتفاوتیهای خودم .به این چند ماهی
که آشنا شده بودیم فکر کردم ،اون قدر فکر کردم که در شیشهای اتاق عمل باز شد و دکتر
اومد بیرون.
یه لحظه توی فکرم اومد که دکتر مثل این فیلما میگه:
 ما هرکاری از دستمون برمی اومد انجام دادیم .امیدوارم غم آخرتون باشه.بعد تو افق محو بشه!
مخم مریضهها ،سرم رو تکون دادم و بهسمت دکتر رفتم .مامانم پشت سرم اومد… رو به روی
دکتر وایسادم و گفتم:
 حالش خوبه؟دفترچهی مقابلش رو بست و با تعجب نگام کرد و گفت:
 چه نسبتی با بیمار دارین؟موندم چی بگم ،مامان به جای من جواب داد:
 پسر دوست منه… آقا بگین زنده ست؟دکتر اخمی کرد و گفت:
 بله مگه قرار بود مرده باشه؟ فقط گفتین پسر دوستتون؟ به سنتون نمیخوره پسر دوستتوناینقدر مسن باشه.
مامان سیخ وایساد و گفت:
 مسن چیه آقای محترم ،میالد بیست وشش سالشه همش.دکتر مکثی کرد و گفت:
 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 آقایاحمدیه… یک ربع دیگه مییان.
ضایع شده بودیم شدید ،پوفی کردم و بدون توجه به مامان که همش بهم چشم غره میرفت
نشستم سرجام.
خوبه گفت خطر رفع شده ،دستم رو گذاشتم روی قلبم ،حاال آروم گرفته بود.
باید با آرش صحبت میکردم .امیر برادرمه ،میالد… میالد نقشش توزندگیم چیه؟ میالد برام
مهمه ،خیلی مهمه! نه نه… بهتره بگم مهم شده! نقشش پررنگ شده ،این رو از کالفگیام توی
این چند وقته میفهمم…
از اون بوسش ،بوسهای که واسه اون مهم نبود؛ ولی ،واسه من…
باصدای گریهی مارال و مامانش از فکر در اومدم .مارال که بازم با یه من آرایش بود ،موندم
چرا آرایشش خراب نمیشه!
برعکس ،مامانش باچشمای به خون نشسته واشکی اومد جلو و بغلم کرد و گفت:
 بچم چیشده؟ چه بالیی سرش اومده؟شرمنده شدم .میگفتم بهخاطر من این جوری شده؟
چی میگفتم آخه؟
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد ••°•°•°•°•°•°•°
آروم چشمام رو باز کردم ،با دیدن مامان لبخندی زدم .ایستاده بود باال سرم و با دستش سرم
رو نوازش میکرد .با بغض گفت:
 چی کار کردی باخودت؟دستم رو آوردم باال که دستش رو بگیرم؛ ولی ،با سوزش پهلوم دستم رو وسط راه نگه داشتم و
نفسم رو حبس کردم .مامان دستم رو گرفت و گذاشت روی تخت .آروم گفت:
 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.تک خندهای کردم… مارال آروم گفت:
 آوا گفت بهت بگم اونی که این بال رو سرت آورده رو میشناسه و متأسفه.منظورش رو نگرفتم ،قبل از اینکه بتونم عکس العملی نشون بدم ،آقای تهرانی باتعجب گفت:
 آوا چی گفته؟ کجاست االن؟مارال قیافهی مسخرهای گرفت به خودش که نشان از تنفرش نسبت به آوا بود ،بعد هم
شونهای باال انداخت و گفت:
 نمیدونم کجاست ،فقط خواهش کرد به میالد بگم متأسفه و میره ببینه چرا این جوریشده.
نمیفهمیدم چه خبره! ینی آوا میدونست قضیه چیه و اون کسایی که مارو زدن کی بودن؟
آقا آرمین با یه لحن فوق نگران «وای» آرومی گفت و با یه ببخشیدِ بیحواس سریع رفت
بیرون.
گیج شدم ،نمیدونستم چی شده وچه بالیی سر آوا قراره بیاد و این بیشتر عصبیم میکرد .مامان
آروم رو به بابا گفت:
 برو ببین چه خبر شده و اگر کمکی میتونی بکن لطفاً ،منم حس کردم آوا حالش خوبنیست و کالفه بود.
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بابا سری تکون داد و رفت بیرون .پوفی کردم و چند تا نفس عمیق کشیدم .داشتم دیوونه
میشدم ،نگران بودم و این خیلی مسخره بود برام!
••°•°•°•°•°•°•°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.
گوشهی خیابون ایستاده بودم و هوا هم تاریک شده بود.
بابا من رو میکشت ،امیر هم خون به پا میکرد؛ ولی ،مهم نبود.
امشب باید این قضیه تموم میشد.
خواستم دوباره به گوشی آرش زنگ بزنم که گوشیم زنگ خورد ،اسم  Bisharafروی
گوشیم افتاده بود .پس باالخره خودش زنگ زد… خط سبز رنگ روی گوشیمو لمس کردم و
گذاشتم بغل گوشم.
هیچی نگفتم ،اون هم هیچی نگفت .ده ثانیه سکوت بود و در آخر من به حرف اومدم:
 چرا میالد؟ به اون چیکار داشتی؟صدای پوزخندش رو شنیدم ،بیرحمانه گفت:
 شنیدم خواستگارت بوده ،شانس آورده که زنده ست!خونم به جوش اومد و جیغ زدم:
 کثافت این قضیه مال حداقل پنج ماه پیشه ،من و اون االن فقط هم دانشگاهی و یه دوستساده ایم… همین.
 تو مال منی آوا! حس کنم کسی ممکنه سد راه رسیدنم به تو بشه ،میزنمش کنار.عصبی خندهی بلندی کردم و داد زدم:
 مگه رمانه روانی؟ دنیای واقعیه ،چشمات رو باز کن… همیشه اون چیزی که تو میخواینمیشه.
نفس عمیقی کشیدم و آرومتر ادامه دادم:
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 آرش ،امیر دندههاش شکسته… میالد چاقو خورده ،خودت االن مجرم به حساب مییای.داری دیوونم میکنی ،تازه از زندان اومدی؛ ولی ،هنوز آدم نشدی… چرا اینکارو میکنی؟
فقط واسه اینکه من رو نداری؟ نگو آره که اصالً باور نمیکنم… اینا فقط توی فیلماست!
مکثی کرد وعصبانی گفت:
 تازه شروع شده ،زوده واسه دیوونه شدن .به دستت مییارم… ببین حاال!از زور حرص بلند خندیدم… واقعاً دیوونه شده بودم.
همون جوری باخنده گفتم:
 حتماً اگر من نخوام باهات باشم میخوای منم بکشی ،آره؟صدای آرومش رو شنیدم:
 آره میکشم.و بالفاصله قطع کرد .بابهت به گوشی نگاه کردم… حرارت بدنم خیلی باال رفته بود.
یاد چندساعت پیش افتادم…
رفته بودم دم خونهی عمو اینا ،زن عمو که حتی اجازه نداد برم باال ،حاالجوابش رو میگیره
اون؛ ولی ،عمو گفته بود آرش پیش اونا زندگی نمیکنه و رفته پیش دوستاش .دوستای
خالفکارش ،هه!
باید با بابا حرف بزنم االن جون همه در خطره .گویا آرش عوضیتر از این حرفاست.
گوشی تو دستم لرزید و رشتهی افکارم رو سوزوند .چقدر حالل زاده ست آخه… بابا بود ،ای
وای… االن چی بگم؟!
همین که تماس وصل شد ،صدای داد بابا که پر از نگرانی بود توی گوشی پیچید:
 آوا ،آوا کجایی؟ آوا مرگ آرمین بگو پیش آرش نیستی ،آوای لعنتی جواب بده.فهمیده بود… آروم و کالفه گفتم:
 بابا!صداش آروم شد؛ ولی ،نگرانی توی صداش مشهود بود:
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 جان بابا؟ عمربابا! کجایی؟ بگو بیام دنبالت .همه نگرانتن ،امیر داره دیوونه میشه.حتی نمیدونستم کجام .اومدم جواب بدم که یه ماشین جلوم ایستاد و یه پسر سوسول و ریقو
کلش رو آورد بیرون و گفت:
 خوشگل خانوم شبی چند؟!رسما خشک شدم .صدای عصبی و فوق العاده نگران بابا اومد:
 آوا ،میکشمت! کجایی؟تک سرفهای کردم با یه نگاه به اطراف و تابلوها ،بلند جوری که پسره بشنوه گفتم:
 بابا بیا سمت تهرانپارس ،قطع نکن فقط. قطع نمیکنم ،توهم برو یه جایی وایسا هرپدر سگی مزاحمت نشه.صدای استارت ماشین رو شنیدم .پسره که کلمهی «بابا» رو از دهنم شنید سریع راه افتاد.
بهسمت پایین خیابون راه افتادم و آروم آروم گفتم:
 کار آرش بود بابا ،تقصیر من بود…صداش بامکث اومد:
 میدونم کار آرش بود؛ ولی ،نه… تقصیر تو نبود .تقصیر من بود که دست کم گرفتمش.انگشتم رو به زیر چشمای نمدارم کشیدم و گفتم:
 تهدیدم کرده بابا… امیر ،میالد ،رها ،مامان و حتی شما… همه در خطرین .بعد زن عمو بازهم طرف بچش رو میگیره و با من مثل مجرما رفتار میکنه.
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؟بابا که از لحن بچگونم نمیدونست بخنده یا از گریه کردنم ناراحت باشه ،بالحن دلداری
دهندهای گفت:
 آوا عزیزم گریه نکن… من دارم میرسم ،بگو کجایی دقیقا.Deli28
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فقط یه خانوم چادری دیدم توی خیابون ،آروم صداش کردم که برگشت سمتم ،بالبخند گفت:
 بله عزیزم؟بعد با دیدن چشمای گریونم نگران اومد جلو وگفت:
ای وای چی شده دخترم؟ کسی اذیتت کرده؟آب دهنم رو قورت دادم تا بغض مسخرم از بین بره ،بعد گفتم:
 نه مشکلی نیست… فقط من از شریعتی تا اینجا رو با اتوبوس و پیاده اومدم بعد دیگه گمشدم ،االن میدونم سمت تهرانپارسم .میشه بگید اینجا کجا میشه دقیقا؟ پدرم پشت خطه.
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.
رفتم توی فکر دوباره… مارال با اینکه از من بدش میاومد؛ ولی ،وقتی ازش خواهش کردم
حرفم رو به میالد برسونه قبول کرد.
اگر بچه بازی نمیکرد خوب بود ،ممکن بود از طریق اون بشه مخ داداشش رو زد .زدم تو
پیشونیم و زیرلب غریدم:
 یه بار اومد خواستگاریت ،بامسخر بازیات آبروی خودت رو بردی؛ ولی ،خب اون حتیبوسیدنشم از روی هوس بود ،پس الکی خودت رو سبک نکن.
ولی بهخاطر من زخمی شده . . .یاد حرفای آرش افتادم دوباره .مغزم داغ شد و عصبی سرم رو
زدم به دیوار پشتم.
داشتم همین جوری خودم رو مثل دیوونهها دعوا میکردم که با بوق یه ماشین ازجا پریدم ،بابا
بود .رفتم سمت ماشین ،سریع از ماشین پیاده شد و بهسمتم دویید.
ترسیدم و فکر کردم؛ چون عصبیه ،میخواد کتکم بزنه ،واسه همین جیغ خفهای کشیدم و فرار
کردم=/
بابا بلند صدام کرد و گفت:
 آوا نمیخوام بزنمت که! بیا اینجا ببینم…Deli28
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آروم برگشتم سمتش و محتاطانه گفتم:
 یه جوری دوییدی سمتم گفتم االن خشتکم رو میکِشی روی سرم.اخمی کرد و همون جور که بغلم میکرد گفت:
 دلم نمیاد بچه ،ببین چقدر رنگت چقدر پریده! نگران نباش… فردا میریم پیش سرهنگجعفری تا براش بگی چی شده… هوم؟
آروم سرم رو تکون دادم ،پیشونیم رو بوسید وبهسمت ماشین هدایتم کرد.
سرهنگ جعفری دوست بابا بود و بار اول هم اون بود که کمک کرد تا آرش رو بندازیم زندان،
با یادآوری میالد و امیر سریع برگشتم سمت بابا و گفتم:
 بابا ،میالد وامیر چی شدن؟ خوبن؟بابا خندهای کرد و گفت:
 میالد؟ واال کیشمیشم دم داره دختر جون.با خجالت سرم رو انداختم پایین و آروم گفتم:
 حواسم نبود خب! حاال حالشون چه طوره؟ امیر چه طوره؟پیچید توی یه خیابون و گفت:
 امیر دندش شکسته و خب نمیتونه خیلی خوب تکون بخوره ،دکترا میگفتن ممکنهخونریزی داخلی داشته باشه ،من اومدم دنبال تو نمیدونم دیگه .میالد هم حالش بهتره ،باید
تافردا شب بیمارستان بمونه.
بغضم گرفت دوباره ،امیر… داداشم ،بهخاطر من این جوری شده ،سرم رو گرفتم توی دستم و
نالیدم:
 بابا بریم بیمارستان. ولی خیلی خستهای ،استراحت کن فردا باهم میریم .مادرت گفت پیش امیر میمونه و تو روببرم خونه.
 بابا خواهش میکنم ،باید ببینمشون.Deli28
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پوفی کرد و «باشه» ی آرومی گفت .بعد مسیر بیمارستان رو در پیش گرفت.
وقتی رسیدیم بابا بعد از یکم سروکله زدن باپرستارا ،من رو بهسمت اتاق امیر هدایتم کرد،
میخواستم بگم اول بریم میالد رو ببینم؛ ولی ،خجالت میکشیدم.
در زد و وارد اتاق امیر شد… پشت سرش من هم اومدم تو که با دیدن میالد روی صندلی
چرخ دار سرجام وایسادم.
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.بارفتن مامان من هم رفتم سمت امیر ،بغلش ایستادم و خم شدم .دستش رو گرفتم و گفتم:
 باید باهاش حرف میزدم امیر ،به هرحال که ندیدمش… ازم ناراحت نباش.بااخم بدون توجه به اینکه میالد هست غرید:
 حرف بزنی که چی بشه؟ اون دفعه توخونهی خودمون قصد کرد بهت تجاوز کنه ،این دفعهتنها رفتی که کار نیمه تمومش رو تموم کنه؟ مثل اینکه خودتم تنت میخاره.
چشما و دهنم از حرفاش ولحنش باز موند… حرفاش سنگین بود ،خیلی هم سنگین بود .بابا
باتشر وخیلی عصبی گفت:
 امیر دهنت رو ببند ،این حرفا چیه؟امیر انگار تازه به خودش اومد ،یه نگاه به من و یه نگاه میالد کرد… میالد قرمز شده بود ،تک
سرفهای کردو آروم گفت:
 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
و ناباور به دستش نگاه کردم… سریع زیرچشمی بابا رو نگاه کردم دست به سینه بود و یه
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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.اشکم دیدم رو تار کرده بود .دوباره پلک زدم و بدون حرف از در رفتم بیرون .میدونستم بابا
هم مییاد پس بهسمت ماشین رفتم.
امیر هیچوقت باهام این جوری حرف نمیزد ،توهین نمیکرد… گفت تنم میخاره؟ گفت …
ناخودآگاه از شدت بغض هق زدم ،بادیدن بابا سریع اشکام رو پاک کردم؛ ولی ،با پلک زدنم
دوباره اشکام ریخت.
حالم خوب نبود ،هضم حرفای امیر اون هم جلوی میالد ،خیلی برام سنگین بود و همین فکرا
باعث میشد نتونم جلوی گریهام رو بگیرم.
بابا که دید حالم خوب نیست ،بدون حرف ماشین رو روشن کرد و راه افتاد .وقتی رسیدیم،
بیحوصله رفتم دوش گرفتم .لباسام رو تنم کردم و باموهای خیس روی تخت ولو شدم.
اونقدر خسته بودم که همون جوری خوابم رفت.
صبح باصدای گوشیم چشمام رو باز کردم .سرم درد میکرد ،موهام هم وز شده بود و گره
خورده بود .گوشی رو برداشتم ،وای رها بود .خیلی وقته باهاش حرف نزدم و حتی دانشگاه
هم خیلی کم هم رو میبینیم .تماس رو وصل کردم که بالفاصله صدای دادش اومد:
 آوای گور به گور شده کجایی تو؟ از پریروز خبری ندارم ازت ،کجایی؟ چرا دانشگاهنیومدی؟
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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 تا نیم ساعت دیگه مییام دانشگاه میگم برات ،فعالً.و قطع کردم ،رها و امیر همدیگه رو به شکل ضایعای دوست داشتن؛ ولی ،نمیذاشتن کسی
بفهمه… نمیدونم چرا!
باحرص گوشی رو پرت کردم روی تخت و بلند شدم تا حاضر بشم.
••°•°•°•°•°•°•°
 آوا خانوم چرا اینقدر چشماتون قرمزه؟لبخند خستهای به امیرحافظ زدم وگفتم:
 خوبم ،بریم دنبال بقیه ،تو کافه دانشگاه میگم چی شده.بعد از اینکه دنبال جانان ،رها ،مازیار وامیرعلی رفتیم ،همگی بهسمت کافهی دانشگاه راه
افتادیم .همین که سرجامون نشستیم ،مازیار عصبی گوشیش رو انداخت روی میز وگفت:
 این میالد کجاست؟ از دیروز خونه نیومده… هرچی هم بهش زنگ میزنم جواب نمیده.لبم رو گاز گرفتم… رها آروم دستم رو گرفت ونگران گفت:
 آوا جون به لبم کردی ،هیچی از کالس نفهمیدم واال ،چرا قیافت اینقدر داغونه؟دستام رو توی هم گره زدم و یه نفس عمیق کشیدم ،آروم گفتم:
 میالد بیمارستانه ،همراه با داداش من.رها همراه با یه «هین» زد توصورتش ،مازیار نیم خیز شد و بهت زده گفت:
 چی میگی آوا؟ ینی چی؟!جانان دست مازیار رو گرفت و آروم گفت:
 بشین مازیار ،بشین ببینیم چی شده.با صدای امیرعلی بهش نگاه کردم ،بااخم گفت:
 آوا میدونی چی شده؟سرم رو به معنی «آره» تکون دادم ،یاد حرفا و تهمتای امیر افتادم دوباره! یاد تهدیدای آرش
افتادم و دوباره بغضم گرفت ،سرم داشت میترکید دیگه .سرم رو گرفتم توی دستم و بابغض
گفتم:
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 یکی آدم اجیر کرده بود که داداش من و میالد رو کتک بزنن ،امیر دندههاش شکسته و میالدهم چاقو خورده.
مازیار زیرلب یه «یا قمربنی هاشم» گفت ،رها با بغض گفت:
 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:
 پاشین ،همه کسایی که توی کافه هستن ،دارن مارو نگاه میکنن .کالساتون اگر مهم نیستپاشین 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.نمیخواستم برم باهاشون ،نمیخواستم دوباره شرم زده جلوی میالد باشم ،نمیخواستم امیر رو
ببینم .تک سرفهای کردم وگفتم:
 شما برین ،من هم میرم خونه ،سالم من رو به میالد برسونین.رها باتعجب گفت:
 نمییای امیر رو ببینی؟پوزخندی روی لبم شکل گرفت ،آروم گفتم:
 فعالً نمیخوام ببینمش .امشب مییارنش خونه.خواست حرفی بزنه که هولش دادم سمت بچهها ،سریع خداحافظی کردم و بدون مهلت دادن
بهشون بهسمت پارکینگ رفتم .سوار ماشین شدم و راه افتادم ،امیرحافظ خواست جلوی ماشین
رو بگیره که از بغلش پیچیدم و رفتم.
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گور بابای کالسا ،گور بابای اینکه آبروم جلوی بچهها میرفت .باید برم پیش آقای جعفری
تکلیفم رو روشن کنه.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
نیومد ،مازیار گفت که پیچونده شاید بهخاطر امیر و حرفای دیشبش.
از حرفای امیر فهمیدم آدمایی که کتکمون زدن از طرف آرش ،پسرعموش بودن.
عقل نکردیم زنگ بزنیم به پلیس تا بیهوش بودن بیان ببرنشون حداقل.
امیر بعداز دعواش با آوا کالفه بود .وقتی آوا اون جوری رفت بیرون ،باباش فقط یه نگاه
تأسف بار همراه با سرزنش بهش کرد و رفت.
مامانش از ماجرا خبردار نشد ،من رو هم بردن توی اتاقم و دیگه نفهمیدم چی شد.
امروز مرخص میشیم هردومون ،باز وضعیت من بهتره ،دندههای امیر شکسته و باید تا چند
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:
 ولی خیلی نگرانمون کردی.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
کراش داره ،شاید هم دوستن…شایدم… نمیدونم ،اصالً به من چه!
باتذکر پرستار برای تموم شدن وقت مالقات ،بچهها جمع کردن و رفتن یه سر به امیر هم بزنن
و بعدش برن پی کارشون .بچهها که رفتن رها سریع اومد توی اتاق و گفت:
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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:
 وقتی خود آوا و امیر بهت نگفتن ،من بگم ممکنه ناراحت بشن .از آوا بپرس ،اگر بخوادخودش 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؟
اون روز توی جشن ،مثل احمقا بهش گفتم اون فقط یه بوسه بود؛ ولی ،همچین بدون حس هم
نبود.
برام مهم شده بود! دختر دست و پا چلفتی و خنگی که به موقعش به چیز خوردن میاندازت.
من میخواستمش… حاال راضی بودم دوباره بریم خواستگاری؛ ولی ،غرورم چی؟
نمیدونم چقدر داشتم فکر میکردم ،کالفه دستم رو از روی چشمام برداشتم که با یه جفت
چشم طوسیِ درشت رو به رو شدم.
لبخندی که روی لبش بود سریع پاک شد و بااخم خودش رو کشید عقب.
باتعجب بهش نگاه کردم ،آروم گفت:
 سالم…تک سرفهای کردم و برعکس اون با لبخند جواب سالمش رو دادم.
حواسم پی چشماش بود ،رنگش قهوهای نبود دیگه ،طوسی بود .از طرفی فکرم درگیر این
مسئله بود که بهخاطر من اومده بود؟! رها گفت بهخاطر امیر نمییاد ،پس…
باهمون لبخندی که نمیشد محوش کرد از روی لبم گفتم:
 اینجا چی کار میکنی؟ اتفاقی افتاده؟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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با یه مکث طوالنی گفت:
 اومدم… راستش اومدم که… معذرت خواهی کنم .هرچند میدونم عذرخواهی من کاریرو درست نمیکنه.
به صندلی کنار تخت اشاره کردم و گفتم:
 بیا بشین ،چی شده؟ چرا باید عذرخواهی کنی؟نشست ،سرش رو انداخت پایین.
نمیتونستم اینقدر مظلوم ببینمش ،از وقتی یادمه شر و شیطون بود و حاال ،این سر به زیر
بودنش داشت دیوونم میکرد.
خواستم حرفی بزنم که خودش شروع کرد ،از حرفی که زد تا حدودی مطلع بودم؛ اما ،باز هم
شوکه شدم و همین طور نگران:
 تقصیر من بود ،آرش رو دست کم گرفتم .تهدیدم کرد؛ ولی ،نمیدونستم جون تو و امیر بهخطر میافته .االن من رو هم تهدید کرده ،تهدید به مرگ .داشتم میرفتم پیش پلیس؛ ولی ،بهم
زنگ زد و گفت جلوی در بیمارستانه و…
با ورود پرستار حرفش رو قطع کرد و یهو از جا پرید .پرستار باعصبانیت گفت:
 خانوم مگه نگفتم حق ورود ندارین؟ وقت مالقات خیلی وقته تموم شده .بفرمایین بیرون،بفرمایین.
پوفی کرد وگفت:
 فقط پنج دقیقه دیگه.پرستاره بیاعصاب که یه دختر جوون هم بود ،باعصبانیت بازوش رو گرفت که برای یه لحظه
آوای سابق برگشت.
دستش رو کشید بیرون و باحرص و لجبازی گفت:
 بکش کنار دخترهی پررو ،زاییده نشده کسی که با من مثل وحشیا رفتار کنه!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 ••°•°•°•°•°•°•°
با لبخندی که از حرف زدن با میالد روی لبم جا خوش کرده بود ،بهسمت ماشینم رفتم و
همین که توی ماشین نشستم گوشیم زنگ خورد.
دوباره شمارهی آرش بود… با حرص برداشتم؛ اما ،قبل اینکه حرفی بزنم صدای نحسش توی
گوشم پیچید:
 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:
 خدا لعنتت کنه… دستت بهشون بخوره میکشمت .بسه هرکاری خواستی کردی ،بسه هرچهقدر تازوندی ،اصالً میدونی چیه؟ تو رو نمیکشم ،آتیش میزنم به خودم و خاطراتم .اگر
همهی اینا سر منه ،خودم رو میکشم تا بقیه خالص بشن و شر تو به خودشون و زندگیشون
نرسه.
با نفس نفس ساکت شدم و منتظرجوابش موندم ،پوزخند زد و گفت:
 میدونم نمیکشی خودت رو؛ ولی ،به جهنم اگر کشتی ،کار من رو راحتتر میکنی!و گوشی رو قطع کرد .بُهت زده به گوشی نگاه کردم ،بیشعورِ بیلیاقت… خوب عشق
وعالقش رو داره نشون میده.
صداش ضبط شده بود ،سیوش کردن تا نشون بقیه بدم.
خوبه از اول هم میدونستم آرش واسه چی میگه عاشقتم!
واال به پسری که میگه عاشقتم باید یه گلنار ( )/ :داد ببینیم بازم میگه عاشقتم یانه! اهل دال
میفهمن حرفم رو… واال!
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به چشمام توی آینه نگاه کردم .طوسی شدن ،لعنتی من هروقت خیلی حرص میخورم وعصبی
میشم یاخیلی میترسم ،چشمام طوسی میشه.
االن هم عصبیم ،هم یکم ترسیدم… آخه وقتی داشتم میرفتم پیش آقای جعفری ،آرش زنگ
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.
پوفی کردم و بهسمت خونه راه افتادم .تا یک ساعت دیگه امیر مرخص میشد و تازه باید با اون
هم سرسنگین میبودم.
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
خوابیدم… سرم درد میکرد.
من رسما با یه قاتل داشتم سر وکله میزدم ،چرا اینقدر قضیه پیچیده شد؟!
••°•°•°•°•°•°•°
باصدای زنگ واتساپم از خواب پریدم .باز هم با موهای خیس خوابیده بودم و سر درد گرفته
بودم .بدون نگاه کردن به صفحهی گوشی تماس رو وصل کردم و خواب آلود هومی گفتم که
صدای دخترونهای باخنده گفت:
 سالم تنبل.صداش آشنا بود ،یکم هوشیار شدم و آروم گفتم:
 سالم ،شما؟ واقعاً نمیشناسی؟ بله دیگه ،االن یه ماهه حتی زنگم نزدی بهم .شاهینم خانوم خانوما!سر دردم از یادم رفت و باخوشحالی جیغی زدم و باخنده گفتم:
 سالم روانی… چه طوری شاهین؟ باالخره تموم شد یانه؟خندید و گفت:
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 مرسی خوبم… راستش نه ،دو ماه دیگه مونده؛ ولی ،همین االنم کلی تغییر کردم آوا .تو چهخبر؟
نمیخواستم نگرانش کنم .واسه همین بیتفاوت گفتم:
 اینجام خبری نیس ،خبرای دیگه رو هم حاال مییای خودت میبینی.مکثی کرد و باتعجب گفت:
 چی رو خودم مییام ببینم؟ بعد هم ینی یه ماهه تو واسه خاطرهیچی جواب تلفناتم بهزورمیدی؟
حقا که اخالقش دخترونه بود .گیر میداد دیگه ول نمیکرد .بیحوصله خندیدم وگفتم:
 گیرنده ونگران نشو .حاال تو بگو ،چه قدر تغییرکردی؟ ویدیو کال (تماس تصویری) بگیریمببینمت 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:
 امیر اومدهها ،بیا بیرون.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:
 تا دوماه دیگه تموم میشه ،دوست دارم بدونم چه جوری میشه.لبخندی زد و بحث رو بهسمت دیگهای کشید:
 امیر توی اتاقشه .خواب بودی وقتی اومد.Deli28
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بدون حرف فقط نگاش کردم ،تک سرفهای کرد و ادامه داد:
 میخواد ببینتت ،فعالً نمیتونه راحت راه بره .برو پیشش.سریع گارد گرفتم و اومدم حرفی بزنم که زودتر گفت:
 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.
راست میگفت ،من بدون امیر میمردم.
••°•°•°•°•°•°•°
نفس عمیقی کشیدم و مثل همیشه بدون در زدن رفتم توی اتاق
خواب بود .نشستم روی زمین ،بغل تختش .به صورتش نگاه کردم ،امیر خیلی دوست داشتنیه
و دل هردختری رو میتونه ببره.
داداش خوبی برای من بوده و هست؛ اما ،نمیتونستم اون حرفاش رو از ذهنم پاک کنم …
نمیتونستم راحت ببخشمش .اون خیلی راحت به من انگ ه*ر*زگ*ی زد.
با صداش از فکر در اومدم و به لبخندِ روی لباش نگاه کردم:
 فکر میکردم دیگه نخوای من رو ببینی!صاف نشستم ،اخمی کردم و طبق حرف بابا جدی گفتم:
 نمیخواستم؛ ولی ،به هرحال برادرمی ،برعکس تو که خیلی راحت من رو با هرز…وسط حرفم باعصبانیت و بلند گفت:
 نگو ،لعنتی نگو… من نگران بودم ،عصبی بودم ،دیوونه شدم و اون حرفا رو زدم .میدونیچه فکرایی به سرم زد؟ میدونی چقدر جلز و ولز زدم که اون آرش بیشرف چه بالیی سرت
آورده؟
سرم رو انداختم پایین ،همیشه سعی کردم بخندم و رفتارام هم طنز آمیز باشه تا بقیه هم
بخندن؛ ولی ،مگه من آدم نیستم؟
گریهام گرفت و با گریه گفتم:
 جلوی میالد هرچی خواستی گفتی ،بهم تهمت زدی… من االن خیلی تنهام ،آرش تهدیدمDeli28
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کرده ،جون همتون رو تهدید کرده .ردی ازش نیست جز یه صدا ،نمیتونم جون شماها رو به
خطر بندازم بهخاطر خودم .تو ،مامان ،بابا ،میالد ،رها و…
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:
 امیر من میترسم ،من اون دختر سر سختی که فکر میکنین نیستم .میترسم میالد رو بکشه،میترسم تو رو بکشه ،میترسم…
و دوباره به هق هق افتادم .با درد بهسمتم متمایل شد و بغلم کرد .دستام رو دورش حلقه کردم
و گریه کردم ،لوس شده بودم؟ شاید؛ ولی ،خب بهم فشار اومده بود .روی سرم رو بوسید
وگفت:
 دوستش داری… دوستش داری که نگرانشی ،دوستش داری که بدون اینکه بیای دیدن منمیری 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:
 دوستش… دارم امیر ،نمیخوام… بفهمه؛ ولی ،دوستش دارم… و آرش… آرشجونش… رو تهدید کرده ،دارم دیوونه میشم.
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:
 قوی باش و چیزی رو از من پنهون نکن… من همه جوره پشتتم ،باشه؟!آروم و با اشک خندیدم وگفتم:
 با این دندههای شکسته؟Deli28
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تک خندهای کرد وگفت:
 باالخره که خوب میشم؛ ولی ،باهمین دندههای شکستم هم پشتتم .پس بخشیدی منو؟ته دلم از داشتن همچین برادری ذوق کردم و خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم ،مگه میشد
نبخشمش بااین حرفاش؟ خندید وگفت:
 خب… حاال که من رو بخشیدی ،بگو ببینم آرش چی گفته و چه تهدیدایی کرده .درموردمیالد هم باید بگی بهم!
لبخندی زدم و تمام حرفای اون شب آرش رو گفتم ،جدی و بااخم داشت گوش میکرد که در
اتاق زده شد و مامان اومد توی اتاق .بالبخند گفت:
 خوب باهم اختالت کردینا.امیر یکم جابه جا شد و گفت:
 مگه من یه خواهر کوچولوی دوست داشتنی بیشتر دارم؟••°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
مامان شام امیر رو آورد باال و من بهش دادم ،البته میخواست خودش بخوره؛ ولی ،به
دندههاش فشار میاومد.
همین جوری ریز ریز در مورد میالد پرسید .من هم این جوری براش توضیح دادم که نمیدونم
چی شد که عاشقش شدم؛ ولی ،ازمحبتاش ،از نگرانیاش ،از اذیتاش! به طور کلی از خودش
خوشم اومده.
اون هم کلی تیکه انداخت که اگر غُد بازی در نمیآوردی االن شوهرت بود واین حرفا .کلی
هم نصیحتم کرد!
باخنده شامش رو دادم و بهخاطر مسکنا زود خوابش رفت… سینی غذا رو برداشتم و از اتاق
اومدم بیرون.
بعد از خوردن غذا ،جیش بوس الال… آره دیگه ،البته من مسواک هم زدم در این بین!
لباس خواب عروسکیم رو پوشیدم ،دراز کشیدم و گوشیم رو برداشتم تاتلگرامم رو چک کنم.
اوه چقدر پیام!
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خب پیام رها رو اول باز کردم:
 سالم توله االغ / :فردا استاد آریایی کالسش رو انداخته شیش صبح ،زود باید راه بیفتی .منخودم میرم گفتم یه فکری واسه خودت بکنی ،بچههای اکیپ هم کالسشون با ما یکیه .پس
یادت نره.
پوف این رو کجای دلم بذارم .یه «اکی ،یه فکری میکنم» نوشتم و رفتم پیام بعدی .پیام
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:
 سالم ،خوبین؟ شناختین؟چقدر رسمی… اخم کردم .پیامش برای بیست دقیقه قبل بود ،جواب دادم:
 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.
خودش بود ،هول شدم یهو… یه دونه از رونم نیشگون گرفتم تا مسخره بازی نکنم ،دیوونم
خودتونین=/
تماس رو وصل کردم و منتظر شدم تا حرف بزنه:
 سالم.با یکم مکث مثل خودش کوتاه جواب دادم:
 سالم …باز هم سکوت ،مثل احمقا… میخواستم حرف بزنه… میخواستم بفهمم من رو دوست داره
یانه؟ میخواستم بفهمم ،خالصه امشب افتادم تو کار فهمیدن!
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باصداش دست از این فکرای مذخرف کشیدم:
 میخواستم واسه هشداری که بهم دادی تشکر کنم و یه سؤال داشتم. وظیفم بود… و یه جورایی این رو بهتون مدیون بودم .چه سؤالی؟یکم مکث کرد و آروم گفت:
 بهخاطر تهدید آرش ،بهخاطر نجات جون ما ینی من و برادرتون و دوستاتون ،ممکنه باهاشازدواج 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
لجبازی این کار رو بکنه؛ ولی ،خب باز هم میخواستم از زبون خود آوا بشنوم تصمیمش چیه.
بعد از چند لحظه فقط گفت:
 نه.همین… خوبه ،خیلی خوبه ،لبخندی زدم وخواستم شب بخیر بگم که گفت:
 اگر میگم نه ،به این معنی نیس که میذارم هربالیی که خواست سر دوستام و خانوادم بیاره.به این معنیه که ازدواج با اون از آخرین گزینههاییه که بهش فکر میکنم.
لبخند از روی لبم محو شد ،چی میگفتم؟ میگفتم دوستت دارم و میخوامت؟! و این بار اگر
چایی رو روی صورتم هم بریزی ،بازم میخوامت؟! چی میتونستم بگم؟ سکوت…
سکوت… و باز هم سکوت مذخرف…
و در آخر خودش گفت:
 فردا صبح زود میبینمت ،شب بخیر.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.
Deli28

168

آرامش بعد از طوفان
پهلوم میسوخت و اثر مسکنا رفته بود ،حتی حال نداشتم بلند شم و برم قرص بخورم ،واسه
همین تحمل کردن رو ترجیح دادم.
بابا نذاشت برم خونهی خودم ،اونجا راحتتر بودم!
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.
کالسمون افتاده بود صبح زود و باید حاضر میشدم .حاال همچین واجبم نبود با این بخیهها
پاشم برم دانشگاه؛ ولی ،خودم هم میدونستم بهخاطر دیدن آوا میرم.
همه خواب بودن توخونه ،بهسختی حاضر شدم و بانیم ساعت تأخیر ،خودم رو رسوندم
دانشگاه.
با پرس و جو کالس استاد آریایی رو پیداکردم و جلوی در بسته ایستادم .بعد از در زدن رفتم
تو ،همه نشسته بودن .آریایی یه مرد چهل و خوردهای ساله ست که همیشهی خدا اخم داره.
باهمون اخمش به ساعتش اشاره کرد و خواست حرفی بزنه که مازیار بلند شد و گفت:
 استاد ،میالد تا دیروز بیمارستان بوده .االن هم بهتره سرپا نباشه.آریایی سری تکون دادو چیزی نگفت ،نشستم و به اطراف نگاه کردم .رها بود؛ ولی ،آوا نه…
قیافهی رها نگران بود و این ینی آوا دیر کرده.
دوساعت گذشت و آوا باز هم نیومد.
باالخره آریایی یه نگاه به ساعت کرد و باجملهی «خسته نباشید» کالس رو تموم کرد …خیلی
هم تأکید کرد به کسایی که نیومدن بگیم جلسه بعد امتحان میگیره ،نکبت دیوونمون کرد با
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؟ نه واال! دیشب گفت که امروز صبح مییاد.لبش رو گاز گرفت و دوباره باگوشیش ور رفت ،گرفت روی گوشش و بغض کرده گفت:
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 میگه خاموشه ،امیر یک ساعت پیش گفت از خونه راه افتاده… ینی کجاست؟مازیار و جانان و دوقلوها اومدن سمتمون ،امیر حافظ کیفش رو گذاشت روی میز بغل من
گفت:
 بچهها آوا نیومد چرا؟با زنگ خوردن گوشی رها همه ساکت شدیم ،سریع جواب داد:
 الو امیر ،چی شد؟ کالس نیومده ،گوشیش هم خاموشه.نمیدونم چی شنید که با بهت گوشیو قطع کرد .آروم و زیر لب گفت:
 خدایا ینی کجاست؟عصبی شدم ،چرا حرف نمیزد قشنگ؟ باعصبانیت گفتم:
 رها بگو چی شده؟ آوا کجاست؟جانان دست مازیار رو که دورش بود کنار زد و رفت سمت رها ،نشوندش روی صندلی و
گفت:
 رها نفس عمیق بکش و بگو آوا کجاست؟سرش رو آورد باال و بابغض ونفس نفس زد… به تک تکمون نگاهی کرد و گفت:
 نمیدونیم… هیچردی ازش نیست.کیفم رو برداشتم و خطاب به مازیار گفتم:
 پاشو بریم خونشون ببینیم اگر الزمه بریم پیش پلیس.رها سریع گفت:
 منم مییام .منم ببرین تو رو خدا.سرم رو تکون دادم و راه افتادیم .ینی آرش بردتش؟!
آخه چی کار میتونه بکنش؟
فکرای بدی توی سرم بود و این داشت دیوونم میکرد.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
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دستش رو گرفت زیر؛ چونم و باپوزخند گفت:
 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.
از اتاق رفت بیرون و در رو قفل کرد ،بازوم که بهخاطر برخورد به دیوار درد گرفته بود رو
گرفتم و زیرلب انواع واقسام فحشای «ک» دار و بی «ک» رو نثارش کردم.
نمی فهمم چرا من رو آوردن اینجا؟ اصالً اینا کین؟! دستام و پاهام بازه ،چشمام بازه ،دهنم بازه
این چه جور گروگان گیریه که اینقدر آزادم آخه/ :
تازه بهم تجاوز هم نکردن! مثل این فیلما و رمانا باید یه حرکتی بزنن باالخره… خاک برسرم
انگار منتظرم اینا بیان منو دستمالی کنم!
پوفی کردم و تکیه دادم به دیوار… زیرلب گفتم:
 ینی کار آرشه؟ ولی اینا حرفی از آرش نزدن که!صبح که منتظر اسنپ بودم ،یه ماشین ایستاد و بهزور سوارم کردن ،گوشی نازنینم رو ازم
گرفتن ،بعد هم شوتم کردن توی این اتاق ،حتی نفهمیدم کجا اومدیم؛ ولی ،مسیر زیادی رو
طی کردیم.
پوفی کردم و از جام بلند شدم ،باید یه فکری کنم .به اطراف نگاه کردم .یه پنجره گوشهی
دیوار بود که اون هم حفاظ داشت.
داشت گریهام میگرفت یواش یواش؛ ولی ،وقت گریه کردن هم نداشتم آخه!
با خودم فکر کردم که حتماً تا االن فهمیدن من نیستم.
با صدای گردش کلید توی در چسبیدم به دیوار ،اتاق خالی بود وگرنه یه چیزی میگرفتم
دستم تا بزنم توکلهی پوکشون.
با اومدن یه مرد کت شلواری و خوش قد وهیکل و همچنین خوشگل و ناناز ،همراه با یکی از
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اون بیریختای گوالخ ،دهنم باز موند.
ای جونم! تو من رو گروگان گرفتی؟! موش بخوره تو رو!
داشتم تو مغزم واسه خودم چرت و پرت میبافتم که در اتاق محکم بسته شد و اون مرد
هیکلی بیریخته یه صندلی گذاشت و خوشگل پسره ،نشست روی صندلی .پای چپش رو
انداخت روی پای راستش و دستاش رو روی رون پاش قالب کرد ،من هم تواین وضعیت به
چه چیزایی دقت میکنما!
حق به جانب درصورتی که داشتم قالب تهی میکردم گفتم:
 اینجاچه خبره؟ من رو واسه چی برداشتین آوردین اینجا؟ تازه کتکم هم زدین… الکیالکی ،مگه شهر هرته؟
یارو پوزخندی زد و بالحن مسخرهای گفت:
 آرش گفته بود خیلی فَک میزنی؛ ولی ،نه در این حد دیگه.آرش؟ وای… وای خدا! آروم گفتم:
 پس کار آرشه ،دزدیدن من کار اونه؟بلند قهقهه زد ،دروغه اگر بگم نترسیدم.
چشمای سبز ،وحشی و درشتش بدجوری آدم رو میترسوند.
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:
 من سامیارم ،یکی از دوستای خیلی صمیمی آرش و البته یکی از دوستان وهمکار میالد .درواقع من و میالد تو یه شرکت کار میکنیم.
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؟Deli28
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پوزخندی زد و گفت:
 نه؛ ولی ،اگر بدونه شاید خوشحال بشه که یه دختر دست و پا چلفتی از زندگیش حذفشده! آخه یادمه یه بار به من و مازیار گفت که حالش ازت به هم میخوره ،یه جورایی چشم
دیدن تو رو نداره و هروقت میبینتت حرص میخوره!
راست میگه؟ یا داره دروغ تحویلم میده؟ خب دلیل واسه تنفر میالد زیاده؛ ولی ،نه نه…
نمیخوام باور کنم .یه قدم اومد جلو که سریع دستم رو گرفتم جلوش و هیستریک جیغ زدم:
 سمت من نیا عوضی دروغگو…خندید و بازم هم نزدیکم شد ،همون جور که میاومد جلو و دورم میگشت گفت:
 خوب تیکهای هستی… سفید و خوشگل! باب میل من ،البته واسه یکی دو شب سرویسدهی خوبی! بعدش شاید دلم رو بزنی .اوم ،ببینم… پایهی گروپ سکس هستی؟!
مغزم ار حرفای تحقیر آمیزش داشت منفجر میشد! یه قدم باهام فاصله داشت که محکم پام
رو آوردم باال و زدم وسط پاش .داد زد و خم شد .االن میفهمیدم اونقدرام شجاع نبودم و
نیستم ،سریع صندلی رو برداشتم و پشت در وایسادم ،در که باز شد صندلی رو بردم باال و
محکم زدم تو سر کسی که اومد تو… با آخ و اوخ افتاد زمین.
سریع از اتاق رفتم بیرون که با یه خونهی بزرگ مواجه شدم ،یه عالمه پله روبه روم بود و
دوسه تا پسر یکم دورتر از اتاق ایستاده بودن .سریع دوییدم سمت پلهها و ازشون رفتم پایین،
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.
گریهام گرفته بود ،ترسیده بودم ومطمئن بودم چیز خوبی انتظارم رو نمیکشه اگر اینجا گیر
بیافتم.
بهسمت در آهنی و میلهای ویال دوییدم که صدای تیر تفنگ اومد .از ترس برگشتم و عقب رو
نگاه کردم که پام گیر کرد به یه تیکه سنگ… داشتم میافتادم؛ اما ،خودم رو کنترل کردم.
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سامیار باعصبانیت باالی پلهها وایساده بود و تیر هوایی زده بود ،دوباره دوییدم ،تندتر از قبل؛
ولی ،صدای تیر دوم وسوزش توی شیکمم مجبورم کرد وایسم .اصالً نفهمیدم چی شد ،صدای
سامیار رو شنیدم که عربده کشید:
 لعنتی!مغزم بیحس شد ،درد زیادی توی شیکمم حس میکردم؛ ولی ،حتی نفس نمیتونستم بکشم و
حتی «آخ» بگم .سامیار خودش رو بهم رسوند ،نیم خیزم کرد که صدای جیغم بلند شد .با
حرص گفت:
 هدف پات بود ،لعنتی ،لعنتی…داد زد و دستش رو گذاشت روی شیکمم وفشار داد ،انگار یهویی درد هزار برابر شد ،حس
کردم روح از تنم جدا شد… جیغ بلندی زدم و با گریه به چشمای درشتش که حاال قهوهای
بود خیره شدم… ازدرد آروم آروم چشمام بسته شد.
آخرین لحظه به این فکر کردم که ینی قراره این جوری بمیرم؟! چه مرگ غریبانه ای!
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
دو روز گذشت ،دو روزه که آوا گم شده و حتی آرش هم میگه نمیدونه کجاست.
پروندههای حسابداری شرکت رو خیلی کالفه جمع کردم و دادم دست منشی تا بده به رئیس.
داشتم وسایالم رو جمع میکردم که در اتاق زده شد و سامیار و مازیار اومدن تو ،مازیار اومد
جلو وگفت:
 صبح که دانشگاه نیومدی ،ظهر هم دیدم بدون ماشین اومدی .بیا سامیار میرسونتمون.ماشین من روشن نمیشه.
به سامیار نگاه کردم ،پسرخوبی بود… هرچند از نگاهش و چشمای وحشیش خوشم
نمی اومد؛ ولی ،یه جورایی رفیق شده بودیم توی این یه ماه .بدون حرف کیف و کتم رو
برداشتم وبهسمت پارکینگ راه افتادیم.
یک ربعی توی سکوت گذشت و سامیار سکوت رو شکست:
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 مازیار میگفت دوستتون رو دزدیدن آره؟من که روی صندلی عقب نشسته بودم آروم گفتم:
 آره ،دو روزه.مازیار عصبی گفت:
 کار پسرعموشه ،آخه مگه میشه خبر نداشته باشه با این اتفاقا؟!یاد قیافهی بهت زدهاش افتادم ،بهش نمیاومد کار اون باشه ،گفتم:
 کار آرش نیست ،یه جورایی مطمئنم .نمیدونم چرا پلیس هیچغلطی نمیکنه… اصالً چرادزدیدنش.
سامیار صداش رو صاف کرد و با یه نیم نگاه به من گفت:
 نمیدونین دنبال چی هستن ینی؟چشمام رو فشار دادم روی هم و گفتم:
 نه ،حتی تماس نگرفتن بگن چی میخوان .نه باخانوادش ،نه بادوستاش ،معلوم نیست اصالًزنده ست یا…
با زنگ خوردن گوشی سامیار حرفم رو خوردم ،ببخشیدی گفت و سریع برداشت:
 دارم رانندگی میکنم.نفهمیدم طرف مقابل چی گفت بهش که یهو داد زد:
 پس شما لعنتیا چه غلطی میکنین اونجا؟ باشه خودم رو میرسونم.و قطع کرد ،باتعجب به صورت سرخ شد هاش نگاه کردم ،مازیار باچشمای ریز شده گفت:
 مزاحمیم فکر کنم ،میخوای همین جا پیاده مون کن… مشکلی نیست.نیم نگاهی بهم از توی آینه کرد و فقط گفت:
 میرسونمتون.با سرعت رانندگی میکرد .وقتی رسیدیم بایه تشکر پیاده شدیم و اون هم گازش رو گرفت
ورفت .مازیار دستم رو گرفت و کشوند سمت در ورودی ،نفس عمیقی کشید وآروم گفت:
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 هول نکن؛ ولی ،سامیار یه ربطی به قضیهی دزدیده شدن آوا داره.خندیدم و بیحوصله کنارش زدم وهمون جور که باکلید در رو باز میکردم گفتم:
 چرت وپرت نگو مازیار ،سامیار تازه یک ماهه اومده توی بخش حسابداری.با حرفی که زد سریع برگشتم سمتش:
 کسی که پشت خط بود ،داد میزد «این دختره… آوای چموش ،دوباره خونریزی کرده».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:
 برو تو ،من میرم خونشون با امیر صحبت کنم .شاید اونا بتونن یه کمکی بکنن.در رو بست وگفت:
 من هم مییام ،تنها نباشی بهتره!ماشین رو از پارکینگ برداشتم و راه افتادیم.
ینی بالیی سر آوا اومده؟ عصبی یه دونه محکم زدم روی فرمون .مازیار هم هیچی نمیگفت و
توی فکر بود.
باامیر تنها صحبت کردیم ،اونقدر عصبی شده بود که حتی نمیدونست باید چی بگه یا چی کار
کنه .باالخره نفس عمیقی کشید وگفت:
 باید با پلیس هماهنگ کنیم و سامیار رو زیر نظر بگیریم.سرم رو تکون دادم وگفتم:
 فعالً من میرم دنبال سامیار ،شاید اگر دنبالش کنم برسم به آوا .میتونم  GPSگوشیش روهک کنم و جاش رو پیدا کنم.
مازیار باتعجب گفت:
 تو از کِی هک کردن رو یاد گرفتی؟بدون حرف نگاهش کردم ،خوبه خودش میدونست یه مدت هکر بودم و میپرسید! امیر آروم
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گفت:
 ینی حالش خوبه؟نمیخواستم به این فکر کنم که حالش بده یا داره میمیره .چشمام رو با انگشتم ماساژ دادم و
آروم گفتم:
 خوبه ،ینی باید خوب باشه.••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
از درد گریه میکردم .نبردنم بیمارستان ،گلوله توی پهلوم بود و دکترشون با بیحسی درش
آورد بماند که بیحسیش کامل نبود و صد بار وسط جراحی از درد بیهوش شدم.
دو روز بود که زندانیشون بودم و از درد به خودم میپیچیدم.
امروز یکی از این غول تشنا ،از دستشویی که اومدم ،هولم داد توی اتاق که نتونستم بایستم و
افتادم زمین ،بخیههام باز شد و خون ریزیم دوباره شروع شد.
میسوختم ،تب داشتم واین رو از گرمای بدنم حس میکردم.
پس امیر کجا بود؟ میالد کجا بود؟ بابا ،مامان ،چرا هیچکس پیدام نمیکرد؟!
با این فکرا بیشتر گریم گرفت .بیطاقت از درد جیغ زدم .بلند و پنج شیش بار پشت سرهم
جیغ زدم ،بلکه بغضم خالی شه ،بلکه دردم آروم شه؛ ولی ،نشد… بدتر شد!
یهو در باز شد ،سامیار بود .سریع و کالفه اومد تو و یکم نگاهم کرد .همون جور که توی
خودم جمع شده بودم ،بیحال و باگریه گفتم:
 ازت متنفرم باالخره پیدام میکنن ،حتی شده جسدم رد.اومد سمتم و خواست لباسم رو بده باال که دستش رو محکم پس زدم وجیغ زدم:
 ولم کن لعنتی ،بهم دست نزن… دست نجستو بکش کنار!هول کرده بود؛ ولی ،باعصبانیت با یه دستش دوتا دستم رو گرفت وگفت:
 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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خفهای کشیدم و تکون محکمی خوردم .میسوخت ،خیلی میسوخت.
کرخت شدم ،دیگه حتی ناله هم نمیتونستم بکنم .دستش رو انداخت زیر پام و بغلم کرد .با
پوزخند گفت:
 مردت به دردم نمیخوره ،تقصیر خودم بود .کار خودم رو سخت کردم؛ ولی کاری میکنمآرش به تو برسه ،من هم به پروندهها و پولی که میخوام و حقمه.
دیگه نفهمیدم چی شد ،فقط سوار ماشینم کرد و بعد از گذشت چند ساعت ،پیادم کردم و پرتم
کرد روی زمین خاکی .زیر گوشم باصدای خشنی گفت:
 دوباره به هم میرسیم آوای تهرانی!فهمیدم که به یکی زنگ زد و یه آدرس گنگی بهش داد و بین حرفاش شنیدم که گفت:
 اگر پروندهها رو بدستم نرسونین ،بدترش سرش مییاد.بعد هم سوار ماشین شد و رفت.
تاریک بود هوا ،سرد بود ،شلوارم تیکه پاره شده بود و لباسم خونی بود.
حس میکردم زخمم بازتر شده وخاک یا چیزی رفته توش ،حتی تکون نمیتونستم بخورم.
بغل جاده بودم؛ ولی ،ماشینا من رو نمیدیدن…
چرا به اینجا رسیدم؟
داشتم دوباره بیهوش میشدم… یکم خودم رو تکون دادم و با آه و ناله نیم خیز شدم .چشمم
به کوله پشتیم افتاد ،به فکرم رسید شاید گوشیم هم توش باشه.
بهسختی خودم رو بهسمت کوله پشتیم کشیدم ودرش رو باز کردم ،از درد ضعف کردم و با
صورت روی زمین خوردم ،همون جور خوابیده دستم رو کردم توی کیفم .باحسِ لمس جسم
سرد و نازک گوشیم ،باخوشحالی؛ ولی ،بیحال کشیدمش بیرون.
یه دستی روشنش کردم موج تماسها و پیامهایی بود که سرازیر شد.
اولین شمارهای که چشمم بهش خورد ،رها بود .روش کلیک کردم و گوشی رو گذاشتم جلوی
دهنم.
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وقتی فهمیدم برداشته وصدای الو الو گفتناش رو شنیدم ،بیحال گفتم:
 کمک ،رها کمک… کمکم کن.صداش پخش شد:
 آوا ،دردت به جونم کجایی تو؟ االن هممون داریم دنبالت میگردیم… بگو کجایی.بعدش صدای امیر اومد:
 آوا ،آوا تو روخدا بگو کجای جاده ای؟ یه نشونی بده.صدای میالد رو هم شنیدم که گفت:
 بیهوش شده؟ چرا حرف نمیزنه.حس می کردم خون دیگه به مغزم نمیرسه ،فقط تابلوی بزرگ تبلیغاتی رو دیدم و بهسختی
گفتم:
 تاب… تابلوی… تبلیغات روغن… ماشین…و گوشی از دستم افتاد… همچنان به هوش بودم؛ ولی ،حس از بدنم رفت .صدای داد امیر و
میالد و گریههای رها رو میشنیدم.
به این فکر کردم که ممکنه بمیرم وچه قدر حیف که به میالد نگفتم چقدر ازش خوشم اومده
و دوستش دارم!
ساعتها بود که خونریزی داشتم ،ساعتها بود که کنار جاده افتاده بودم .تشنم شده بود ،سردم
شده بود…
با خوردن نور یه ماشین توی چشمم و توقفش ،یه چشمم رو که بسته بودم بهزور باز کردم ،یه
نفربود ،یه پسر ،نور توی چشمم نمیذاشت بفهمم کیه!
بغلم کرد و توی ماشین گذاشتم .شاید امیر بود ،یا بابا ،شاید هم میالد .آروم زیر گوشم گفت:
 نخواب آوا ،تموم شد .االن میرسونمت بیمارستان.صداش آشنا بود؛ ولی ،مغزم یاری نمیکرد بفهمم کیه!
نتونستم بیشتر از این خودم رو نگه دارم و از هوش رفتم.
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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
بره پیش پلیس .امیر رانندگی میکرد ،داشتیم میرفتیم سمت خونهی من تا  GPSگوشی
سامیار رو هک کنم.
با زنگ خوردن گوشیم و دیدن شمارهی سامیار سریع گوشی رو برداشتم؛ ولی ،قبل از اینکه
حرفی بزنم صداش توی گوشی پیچید:
 توی همین چند ماه فهمیدم که نقطه ضعفت خانوادت و یه دختره هستن ،دختری که دوستصمیمی من ،آرش… دوستش داره .دست گذاشتم روش تا بتونم پروندهها رو یه جوری ازت
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:
 آوا جونت خونریزی داره ،زودتر بیا نجاتش بده .یادت باشه اگر پروندهها رو به دستمنرسونی ،بدترش سرش مییاد.
و قطع کرد ،به گوشی با بهت نگاه کردم… ینی چی؟!
امیر که تا اون موقع با استرس و عصبی رانندگی میکرد گفت:
 میالد چی شده؟ آواکجاست؟سریع شمارهی مازیار رو گرفتم وخطاب به امیر گفتم:
 برو سمت بزرگراه (…) سمت کرجه .اونجا ولش کرده.همین که مازیار گوشیش رو جواب داد ،سریع گفتم:
 برو سمت این بزرگراه (…) کجایی االن؟ توی اداره پلیس ،حله خودم رو میرسونم سریع.Deli28
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 ماهم خودمون رو میرسونیم .کنار بزرگراه ولش کرده.قطع کردم ،امیر پیچید توی یه خیابون و جلوی یه خونه ایستاد ،با گوشیش زنگ زد به یکی که
نفهمیدم کیه وفقط گفت:
 زود بیا پایین.رو به من گفت:
 رها هم مییاد ،آوا و رها دوستای صمیمین ،بهتره باهامون باشه.رها که سوار شد سالمیکرد و بااسترس گفت:
 چی شده امیر ،پیداش کردین؟ آره .زنگ بزن به بابا بگو آوا رو که پیدا کردیم ،میریم بیمارستان.داشتم دیوونه میشدم ،هوا تاریک بود و این عصبی ترم میکرد! یکم که گذشت ،یهو گوشی
رها زنگ خورد… آوا بود.
نفهمیدم چی گفت که رها اینقدر استرس گرفت .گوشی رو گذاشت روی اسپیکر ،جواب
نمیداد ،امیر داد میزد و اسمش رو صدا میکرد و رها گریه میکرد.
یک ساعت گذشت و همچنان پیداش نکرده بودیم.
هوا خیلی سرد بود و دلم گواه بد میداد .مثل پسر بچههای هجده ساله توی دلم قسم خوردم
اگر آوا حالش خوب باشه بهش بگم چه قدر دوستش دارم.
یهو گوشیم زنگ خورد ،اصالً همه اتفاقا یهویی شده بود! مازیار بود:
 الو مازیار… چی شد؟باصدای نگرانی گفت:
 پیشمه ،توی یه فرعی پیداش کردم .میالد بیاین بیمارستان (…) .داره میمیره ،خیلیخونریزی داره.
گوشی روی اسپیکر بود .رها زد توی صورتش یه «یاخدا» زیر لب گفت.
امیر نفس عمیقی کشید و بهسمت بیمارستان راه افتاد.
Deli28

181

آرامش بعد از طوفان
خدایا… فقط زنده بمونه.
••°•°•°•°•°•°•°
به صورت بیروحش خیره شدم.
دو روز بود که به هوش میاومد و دوباره بیهوش میشد.
آرش وقتی اومد بیمارستان ،یه کتک مفصل از من و امیر خورد و وقتی اسم «سامیار »رو از
زبون ما شنید ،میشد از صورت متعجبش این رو فهمید که از هیچی خبر نداشته.
با پلیس صحبت کردیم ،آرش رو هم بردن کالنتری ،خط سامیار خاموش شده بود و حتی
نمیدونستم چه جوری پیداش کنم دیگه.
باید صبر میکردیم آوا حالش بهتر بشه تا بتونه حرف بزنه و از اون بپرسیم.
توی این دو روز اصالً خونه نرفتم و وقتی هم بیرونم میکردن توی حیاط بیمارستان پرسه
میزدم .به نگاههای خیره و معنادار امیر ،مادر و پدر اون و خودم و غرغرای مارال اصالً توجه
نمیکردم .االن هم باکلی اجازه اومده بودم توی بخش مراقبتهای ویژه تا از نزدیک ببینمش.
دکترش میگفت خونریزیش زیاد بوده و پالسما و نمیدونم چی چیه خونِش به شدت اومده
پایین… زخمش هم عفونت کرده و شانس آورده که توی اون هوای سرد زنده مونده.
به زمان حال برگشتم ،با خودم فکر کردم:
 چه جوری توی این مدت آروم آروم ازش خوشم اومد؟ دوستش دارم و اینبار قبل اینکه دیربشه بهش میگم؛ ولی ،خب غرورم چی؟! اگر یهو ضایعم کنه؟
فکرای مذخرف توی ذهنم بود ،آروم دستای رنگ پریده و سردش رو گرفتم و زیر لب گفتم:
 تو فقط خوب شو ،بشو همون دختر شر وشیطونی که خدای سوتی دادن بود… بشو همونیکه میخواستم سربه تنش نباشه.
وتوی دلم زمزمه کردم:
 ولی االن دلم برات تنگ شده دخترجون.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.
رو به روی پنجرهی شیشهای که اتاق آوا رو نشون میداد وکنار امیر ایستادم .دستام رو توی
جیب شلوار جین مشکیم کردم و آروم گفتم:
 فکرِ بدی نکن… لطفاً!سرش رو برگردوند سمتم و بااخم گفت:
 دوستش داری؟از گوشه چشم یه نیم نگاه کردم بهش و به معنی «آره» سرم رو تکون دادم .فوقش میزد توی
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…امیر از من کوچیک تره؛ ولی ،از نظر هیکل و قد و اینا اون چهارشونه تره… و خب برادر
آواست و خیلی روش حساسه ،درنتیجه هیچی نگفتم… منتظر نگاهش کردم .باحرف بعدیش
انگار توی دلم عروسی به پا کردن:
 فکر کنم آوا هم یه حسایی داره ،گفتم شاید بخوای بدونی… البته اگر بفهمه بهت گفتم خفممیکنه!
تک خندهای کرد ،به آوا نگاه کرد و بالبخند غمگینی گفت:
 از اون خواستگاری به اینجا رسیدین ،کی فکرش رو میکرد؟!یه دونه زدم روی شونش و بدون حرف رفتم بیرون.
رفتم توی حیاط ،گوشیم رو از مازیار گرفتم… یه تماس از مامان داشتم .بهش زنگ زدم ،یکم
طول کشید تا برداره:
 جانم مامان؟ زنگ زده بودی. سالم ،جونت سالمت .بیا خونه پدرت باهات کار داره.Deli28
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آروم گفتم:
 مامان فعالً نمیتونم بی…وسط حرفم پرید و گفت:
 بیا دربارهی چیز مهمیه.پوفی کردم و به گفتن "باشه مییام! اکتفا کردم وقطع کردم.
••°•°•°•°•°•°•°
 سامیار با پارتی بازی یکی از کارمندا استخدام شده ،سرهنگِ مسئولِ پرونده میگفت آرشگفته سامیار رو از بچگی میشناسه؛ ولی ،هیچحرفی علیه اون نزده و گفته هیچخبری ازش
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 کهپیداست واقعاً خبر نداشته آوا پیش سامیاره.
سرم رو تکون دادم وگفتم:
 مطمئنا خبر نداشته؛ ولی ،یه چیزی اینجا هنوزم گنگه ،اینکه اگر قصدش کشتن آوا نبوده چرابه جایی تیر زده که احتمال مردنش زیاد میشده؟
بابا کاغذای جلوش رو یکم مرتب کرد وگفت:
 باید صبر کنی تا آوا به هوش بیاد و بتونه حرف بزنه .فعالً روی این تمرکز کن که چراپروندههای حسابداری شرکت رو میخواسته .اون از آرش ،تو ،آوا و هرکس دیگهای استفاده
کرده تا پروندههای شرکتی که تو توش کار میکنی و مسئولی رو بدزده ،حواست هست؟
 باید با مازیار صحبت کنم تا باهم با مدیر شرکت صحبت کنیم ،هرچند پلیس یه صحبتایی بامدیر عامل و رئیس و منشی و افرادی که توی بخش حسابداری بودن کرده.
بابا دستش رو گذاشت روی شونم وگفت:
 حواست به خودت باشه ،نگرانم و حس میکنم این مسئله به این راحتیا حل نمیشه! تازهجون آوا هم در خطره.
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مکثی کرد و به آشپزخونه نیم نگاهی کرد و آرومتر گفت:
 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.کل بخش مراقبتهای ویژه فکر میکنن تو عاشقشی ،یا به قول یکی از پِرسُنِل اونجا شوهرشی!
با چشمای گرد شده گفتم:
 چی؟! فکر میکنن من شوهرشم؟!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:
 میالد احمق ،همه فهمیدن… خودش هنوز نمیدونه اون وقت.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؟تا اومد جواب بده مارال با جیغ از اتاقش اومد بیرون و گفت:
 بخواین دوباره برین خواستگاری این دخترهی دست و پاچلفتی ،من نمییاما…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.
پوزخندی به مارال زدم ،جواب این رفتار غلطش رو بابا و مامان میدادن .بلند شدم و بدون
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توجه به صدا زدنای مامان از خونه رفتم بیرون .یه اسنپ گرفتم و بهسمت خونهی خودم رفتم
تا ماشینم رو بردارم.
داشتم رانندگی میکردم که گوشیم زنگ خورد ،امیر بود .زدم روی اسپیکر ماشین که صداش
پخش شد:
 میالد سریع بیا بیمارستان ،آوا به هوش اومده.••°•°•°•°•°•°•°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
نشسته بودن روی زمین .من هم روی صندلی نشسته بودم و دستام و پاهام بسته بود.
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:
 آرش تو رو خدا نجاتشون بده ،گوش بده بهم… آرش خواهش میکنم!آرش بدون توجه به التماسام ،چاقوی توی دستش رو با یه خندهی ترسناک گذاشت زیر گردن
امیر و گفت:
 میکشمشون ،مقصرشم تویی .بهت گفتم باید مال من بشی؛ ولی ،جدی نگرفتی… نه من روو نه حرفام رو.
گریه میکردم و تکون میخوردم .از مچ دستام خون میاومد؛ ولی ،اصالً دردی حس نمیکردم،
توی دلم از خدا کمک خواستم… بلند جیغ زدم:
 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…Deli28
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میالد فقط نگام میکرد ،نگاهش گیج بود… پر از حرفهای نگفته.
تندتند خودم رو تکون دادم و با گریه جیغ زدم:
 نه نه ،التماستون میکنم ،باشه آرش… هرچی تو بگی ،هرچی تو بخوای ،هرکاری بگیمیکنم ،ولشون کن فقط… توروخدا لعنتی!
خندهی بدجنسی کرد .خدایا ،چرا هیچکس کمک نمیکرد ،سامیار پوزخندی زد و گفت:
 وداع کنین باهم ،اینجا آخر خطه.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
وارد شد که با یه نفس عمیق و جیغ کوتاهتری به هوش اومدم ونشستم.
نفس نفس میزدم و گریه میکردم .پرستار آروم شونههام رو گرفت و دکتری که باالی سرم
بود بااخم گفت:
 االن صدای من رو میشنوید؟ حالتون خوبه؟با هق هق گفتم:
 داداشم… میالد… امیر ،باید… باید ببینمشون… تو رو… تو رو خدا…پرستار آروم خوابوندم ،دکتره سری تکون داد و رفت بیرون .اشکام میریخت ،شوک بدی بهم
وارد شده بود.
یه نگاه کلی به اتاق کردم بیمارستان بودم ،یادم اومد… پهلوم .دستی به شکمم کشیدم و تازه
فهمیدم چقدر پهلو وشکمم میسوزه.
با اومدن امیر با لباسای مخصوص دوباره ناخودآگاه زدم زیر گریه و نیم خیز شدم .سریع
رسوند خودش رو پیشم و سفت بغلم کرد و روی سرم رو چند بار محکم بوسید .زیرلب
گفت:
 گریه نکن خواهر قشنگم…تموم شد آوا ،االن دیگه جات امنه.Deli28
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آرومتر که شدم ،کمکم کرد دراز بکشم.
نشست روی صندلی و دستم رو گرفت .با دست آزادم اشکمرو پاک کردم و باصدای خش
داری گفتم:
 کابوس بدی دیدم .خیلی بد ،حال میالد خوبه؟ خودت خوبی؟سامیار گفت با میالد توی یه شرکت کار میکنن ،جون همه در خطره امیر.
لبخندی زد و روی دستم رو نوازش کرد و گفت:
 قضیه رو خیلی پیچیده نکن ،حال همه خوبه .میالد هم خوبه ،نگران نباش.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 باالخرههوشیاریت رو به دست آوردی… همه رو نگران کردیا!
حرفی نداشتم واسه گفتن ،اون هم دید چیزی نمیگم ،لبخندی زد و از اتاق رفت بیرون.
نمی تونستم به اون دو روزی که پیش سامیار و دار و دستش بودم فکر نکنم .نفس عمیقی
کشیدم که درد رو قشنگ توی شکمم حس کردم.
باصدای در تکونی خوردم.
یه دکتر آقا همراه دو تا پرستار زن اومدن باالی سرم .وضعیت دستگاهها و زخمم رو چک
کردن ،دکتر چراغ قوهاش رو گرفت دستش و گفت:
 میخوام حرکت چراغ قوه رو دنبال کنی با چشمت باشه؟سرم و تکون دادم و کاری که گفت رو انجام دادم .حس میکردم مردمک چشمم میلرزه ،بعد
از دو بار چپ و راست بردن ،لبخندی زدو گفت:
 خب وضعیت زخمت خوبه ،رو به بهبوده .درد داشتی بگو برات مسکن میزنن؛ ولی ،درمورد عکس العمل چشمات…
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مکثی کرد و بعد از نوشتن چیزی داخل پرونده ،ادامه داد:
 از صداهای ناگهانی شوکه میشی؟گنگ نگاهش کردم ،مرد جوونی بود .مطمئنا زیر سی سال سن داشت .یهو تخته شاسی پرونده
رو زد به میلهی تخت که چشمام گشاد شد و هینی کشیدم.
یکی از پرستارا دستش رو گذاشت روی دستم و نبضم رو گرفت و خطاب به دکتر گفت:
 ضربانش رفته باال.مرتیکهی روانی زهر ترکم کرد که بفهمه میترسم یانه؟ خب هرآدم نرمالی میترسه بد ترکیب!
دکتره سری تکون داد وهمون جور که چیزی یادداشت میکرد ،خطاب به من گفت:
 ببخشید ترسوندمت ،پس فقط نسبت به صداها عکس العمل بدی نشون میدی .تا نیم ساعتدیگه از اینجا می برنت بخش .دوستات وخانوادت خیلی نگرانتن .من نمیدونم چی شده دقیق؛
ولی ،وقتی آوردنت وضعیتت خیلی بد بود… خوشحالم االن بهتری.
لبخند بیحال زدم و زیرلب تشکر کردم.
••°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
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.امیرعلی زد پشت کمر امیرحافظ و گفت:
 راست میگه ،اتفاقا همه نگرانتن .همهی استادا سراغ تو و میالد رو میگیرن.سرم رو برگردوندم سمت میالد ،میالدی که حاال میدونستم دوستم داره!
بالبخند گفتم:
 پس ینی تمام مدت بیمارستان بودی؟تک سرفهای کرد و خندید ،دلم بیشتر از قبل براش لرزید.
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
بیرون… و من موندم و میالد.
••°•°•°•°•°•°•°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.
روی صندلی نشست و دست به سینه نگام کرد ،با یکم مکث ،با لبخند گفت:
 حالت خوبه؟ خیلی نگرانت شده بودیم!صدام هنوز خش داشت ،آروم و بااخم گفتم:
 خوبم .من هم نگرانم .میالد ،سامیار تو رو میشناسه و میخواد بکشتت ،آرش هم…بغض کردم و ساکت شدم ،یاد خوابم افتادم و بغضم بیشتر شد .از لحن پر بغضم اخمی کرد
وبهسمتم متمایل شد ،آروم گفت:
 آوا ،بغض کردی چرا؟ هیچاتفاقی نمیتونه بیفته .پلیس در جریانه همه چیز هست ،هممون همحواسمون هست.
به چشماش نگاه کردم؛ چون خوابیده بودم سختم بود و راحت نمیتونستم ببینمش .خواستم
بلند شم که سریع بلند شد و شونههام رو گرفت و کمکم کرد دراز بکشم دوباره.
همون جور که به چشمام نگاه میکرد ،زیرلب گفت:
 بلند نشو ،تازه از  ICUآوردنت اینجا.سرش بهسمتم خم شده بود ،نگاهش رفت سمت لبام که خشک شده بود و ترک خورده بود.
خجالت کشیدم ،لبام رو کشیدم توی دهنم و نگاهم رو ازش دزدیدم؛ ولی ،اون بیشتر خم شد.
انگشت شصتش رو گذاشت روی فکم و بهسمت پایین کشید ،لبم از حصار دندونم آزاد شد.
چشمام رو بستم و هیچی نگفتم . . .دوستش داشتم ،همین کافی نبود برای سکوت کردن؟!
با صداش زیر گوشم وحرفی که زد ،نفسم حبس شد و قلبم محکمتر شروع کرد به تپیدن:
 دلم واست تنگ شده بود… واسه صدات ،واسه چشمات ،واسه خنده هات! نمیخوایDeli28
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دوباره بخندی؟ دوباره دیوونم کنی؟
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:
 دلم واسه این نگاههای بهت زده وگیجت هم تنگ شده بود .تو بامن چی کار کردی؟!دوستم داشت ،خدایا! حسمون دوطرفه ست… دوستم داره!
چه قدر عوض شده بودم ،قبلنا از خوشحالی میخندیدم؛ ولی ،االن از خوشحالیگریه میکردم.
بانگرانی دستاش رو گذاشت روی صورتم و با شَستش اشکام رو پاک کرد و گفت:
 چرا گریه میکنی آوا؟! چی کار کردم مگه؟وسط گریه از این نگرانیش خندم گرفت و ذوق کردم ،االن فکر میکنه دیوونه شدم واال .آروم
گفتم:
 شبی که کنار جاده افتاده بودم ،فکر میکردم بمیرم ،ناراحت این بودم که چرا… چرا بهتنگفتم… نگفتم که دوستت دارم!
نفس عمیقی کشید و لبخندی زد ،بعد از چند ثانیه تک خندهای کرد و زیرلب گفت:
 نمیشه این کار رو نکنم.قبل از اینکه منظورش رو بگیرم ،لبهاش رو گذاشت روی لبهام.
آروم هردو لبم رو میبوسید و من هم…
شوکه شده بودم .بعد از چند لحظه بوسهی کوتاهی روی لبهام زد ،پیشونیش رو چسبوند به
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••°•°•°•°•°•°•°
حس سبکی میکردم .با همون لبخند نگاهش رو ازم گرفت و برای اینکه کسی شک نکنه،
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 هیمیپرسه چی شده که اینقدر شما دو دوتا خوشحالین.
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 ازاینکه حال هردوشون خوبه خوشحالن.
پوکر فیس نگاش کردم و گفتم:
 مامانت باور کرد ینی؟ابروهاش رو داد باال و باخنده و دست به سینه گفت:
 معلومه که نه؛ ولی ،خب… من هم با لبخند و بحث عوض کردن سعی کردم بیخیالش کنم،که صد در صد بیخیال نمیشه و نشده! به خصوص که از وقتی مادر و پدر تو اومدن یه سره
داره با مامانت اون گوشه صحبت میکنه.
و نامحسوس به گوشهی سمت راست اتاق اشاره کرد با چشمای گرد شده به مامان هامون نگاه
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:
 دارن نقشهی چی رو میکشن که این جوری نگامون میکنن و میخندن؟!امیر باخنده زد پشت کمرم و بیمالحظه با صدای رسایی گفت:
 فکر کنم یه خواستگاری دیگه در راهه!باصدای امیر حافظ و امیرعلی که هم زمان گفتن «خواستگاری کی؟» اصالً وقت نکردم به
حرف امیرعکس العملی نشون بدم و پشمامون به صورت اتوماتیک فر خورد.
باهم برگشتیم سمت بقیه ،همه داشتن ما رو نگاه میکردن ،آوا هم باچشمای گرد شده نگاهش
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:
 خواستگاریِ من دیگه!باخندهی آقای تهرانی ،بابای آوا و امیر و یهویی بلند شدن رها ،فهمید گند زده و جملش رو
باخنده تصحیح کرد:
 نه نه… منظورم این بود که میخوام دیگه یواش یواش جمع کنیم بریم خواستگاری ،دیگهدارم میتُرشم خب.
همه خندیدن ،به جز رها که یه جورایی با رفتار تابلوش داشت بازبون بیزبونی داد میزد
عاشق امیره… و از این حرف شوکه شده بود.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا  /یک هفته بعد ••°•°•°•°•°•°•°
دوش آب رو باز کردم و رفتم زیرش .آب ،ولرم بود و حس خوبی بهم میداد.
دو روز پیش از بیمارستان مرخص شدم؛ ولی ،نتونستم برم حموم بهخاطر بخیه هام…
امروز بخیههام رو کشیدم و باالخره با خیال راحت اومدم حموم .هنوز هم یکم سوزش و درد
حس میکردم؛ ولی ،قابل تحمل بود.
با دهنم آروم صدای ریتم آهنگی که حتی اسمش رو هم یادم نمیاومد در آوردم و آروم آروم
بدنم رو دست میکشیدم و میشُستم.
نزدیک دو هفته بود که حموم نرفته بودم و حس میکردم کثافت ازم میباره ،موهام رو پنج بار
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.
بدنمو آب کشیدم و بعد از اینکه مطمئن شدم ازجای بخیههام خون نمییاد ،حوله پوشیدم و
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
پوشیدن لباس زیرام شدم .بعد از یه دقیقه برداشت و خیلی جدی گفت:
 سالم بفرمایید.خندیدم و گفت:
 سالم آقائه ،کسی پیشته رسمی حرف میزنی؟یکم مکث کرد و آروم و خیلی جدیتر گفت:
 آوا جان ،من باهات تماس میگیرم.و قبل اینکه عکس العملی نشون بدم قطع کرد .بابهت به گوشی نگاه کردم و زیر لب گفتم:
 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.
توی این یه هفته همش پیشم بوده ،حاال یهویی تلفن رو قطع میکنه؟!
حاال خودم میدونم دارم بهونهی الکی میگیرم؛ ولی ،خب ینی چی؟
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.اون هم همون جور که دستش روی چشمش بود و این ور اون ور میرفت ،داد زد:
 نمیبینم خب لعنتی.جیغ دیگهای کشیدم و سریع پتو رو کشیدم دورم ،وضعیت تأسف باری بود واقعاً!
پوفی کردم و عصبی گفتم:
 بردار دستت رو… پتو رو کشیدم دورم .در بزن بیا خب.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:
 لباسای خوشگل و ناناز بپوش ،یه آرایش کوچولو هم بکن و بیا پایین .میخوایم بریم جایی.بیحوصله از رفتار میالد گفتم:
 بیخیال ،حوصله ندارم.خندید وگفت:
 بیا حوصلت درست میشه… فقط سریع بیا.و رفت… پوف چرا اینجوری میکنن اینا.
لباس زیرم رو کامل تنم کردم و رفتم سمت کمد لباسام.
وقتی امیر میگه یه کوچولو آرایش کن یعنی قراره بریم جای باکالس باکلی غریبه ،وقتی بگه
خیلی آرایش کن ،ینی خودمونیم هرکاری میخوای بکن.
در نتیجه باید یه تیپ خوب بزنم .کالفه بلوز شیری رنگم رو که مایل به سفید بود در آوردم و
پوشیدم .شلوار سفیدِ کشیم رو پام کردم و کمربند مشکی رنگم رو بستم.
پالتوی طوسی رنگی رو همراه با چکمههای ستش که تا روی زانوم بود رو گذاشتم بغل تخت.
شال سفیدم رو هم صاف گذاشتم روی تخت و نشستم جلوی آینه تا آرایش کنم.
بادیدن ابروهای پر و موهای پشت لبم ک تک وتوک در اومده بود ،آه از نهادم بلند شد .لباسام
رو سریع و پوکر فیس در آوردم و کرم مو بر صورتم رو برداشتم .فقط وقتی عجله داشتم ازش
استفاده میکردم… مثل االن!
••°•°•°•°•°•°•°•°•°
توی آینه قدی به خودم نگاه کردم تیپ سفید و طوسی خیلی بهم میومد! آرایش مالیمی هم
کرده بودم ،ابروهام رو خودم یکم مرتب کرده بودم و بامدادِ ابرو ،بهشون فُرم دادم.
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.
مثل اینکه قرار بود بریم دنبال رها و بعدش بریم دور دور.
میالد زنگ نزد و این یکم عصبیم میکرد! رفتارم مسخره بود؛ ولی ،خب توی این دو روز
بهخاطر رفت وآمدامون به ادارهی پلیس حساس شده بودم به همه چیز…
کیف سفیدم رو برداشتم و رفتم از اتاقم بیرون .مامان با دیدنم لبخند پررنگی زد ،مجلهی توی
دستش رو گذاشت کنار ،از روی مبل بلند شد و بغلم کرد .باتعجب بغلش کردم و آروم گفتم:
 چی شده مامان؟ مریضی العالج گرفتم اینقدر عجیب رفتار میکنین؟!ازم فاصله گرفت و گونم رو بوسید و گفت:
 گل بگیر دهنت رو دخترم… دو هفته ست ندیدم خوشگل کنی دختر قشنگم.نه به اون حرف اولش ،نه با تیکهی دوم حرفش! دوباره بغلم کرد و بابغض زیر گوشم گفت:
 دلم برات تنگ شده بود آوا ،بمیرم دیگه نبینم بیفتی گوشه بیمارستان.بهزور از بغلش اومدم بیرون ،دستاش رو گرفتم و با اعتراض گفتم:
 ینی چی مامان؟ خدا نکنه ،دیگه حرف از مردن نزنیا… باشه؟سرش رو تکون داد و لبخندی زد .بوسش کردم و آروم گفتم:
 من شماها رو نداشتم چی کار میکردم آخه. بدبخت میشدی… اینکه سؤال کردن نداره خواهر جان! بدو بریم یه ساعته عالفمونکردی.
مامان چشم غرهای به امیر رفت و گفت:
 برید به سالمت ،امیر حواست به آوا باشه .یادته که سرهنگ محمدی چی گفت!؟پوفی کردم و با لبخند گفتم:
 سرهنگ محمدی به جای منع کردن من از گردش و اینا بره سامیار رو دستگیر کنه ،فعالً کهآرشم هم آزاد کردن.
امیر دستم رو کشید و بعد ازخدافظی سوار ماشینش شدیم و راه افتادیم.
••°•°•°•°•°•°•°•°•°
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رها کلهاش رو آورد جلو و گونم رو بوسید و باخنده گفت:
 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.
همین که وارد کافی شاپ شدیم ،رفتم توی آغوش کسی و یهو صدای دست و جیغ و آهنگ
«تولدت مبارک» خارجی تمام سالن رو پر کرد.
دستاش دور کمرم حلقه شده بود ،بوسهای روی سرم زد که صدای «هو» کردن بچهها بلند شد!
و صدای میالد زیر گوشم پیچید:
 تولدت مبارک آوایِ من.با صدای اعتراض بچهها از هم فاصله گرفتیم .امیر با حرص گفت:
 چه کارا که جلوی من نمیکنن ،خجالتم خوب چیزیه واال.هنوز توی شوک بودم و نمیدونستم چی بگم.
با بهت دستم رو گرفتم جلوی دهنم و اشک شوق توی چشمام جمع شد .ینی تولدم بود؟ ولی
من هیچوقت تولدم رو یادم نمیرفت!
باصدای امیر فهمیدم فکرم رو بلند گفتم:
 هیچسالی قبلش دزدیده نشده بودی ،هیچسالی توی بیمارستان نبودی…به میالد نگاه کرد و باخنده روی به من وبچهها گفت:
 هیچسالی عاشق نشده بودی!سریع رو کردم به میالد و بابهت گفتم:
 ینی واسه همین جدی حرف میزدی و گوشی رو قطع کردی؟خندید ،دستم رو بهسمت صندلیا کشید وگفت:
 رها و جانان و مازیار داشتن داد و بیداد میکردن ،ممکن بود نقشمون لو بره.Deli28

197

آرامش بعد از طوفان
ذوق کرده بودم .امسال اولین سالی بود که تولدم رو یادم رفت و خیلی غافلگیر شدم.
مازیار ،جانان ،امیرحافظ و امیرعلی ،رها ،میالد وامیر… همه بودن.
یه مهمونی خودمونی و دوستانه توی کافی شاپ گرفته بودن .با آوردن کیک ،میالد سریع بلند
شد و کیک رو از گارسون گرفت و گذاشت روی میز .شمعی که عدد بیست و یک رو نشون
میداد رو روشن کرد و رو به رها گفت:
 ازش فیلم بگیر… جزء به جزء.بچهها همه به کارای میالد میخندیدن .حقیقتش باورم نمیشد اینقدر دوستم داشته باشه که
جلوی بچهها هم بهم محبت و ابراز عالقه کنه.
بعد از اینکه آرزو کردم ،شمعها رو فوت کردم و کیک رو بریدم.
باشوخی وخنده کیک و آبمیوه خوردیم .کلی عکس گرفتیم و کلی خندیدیم.
جانان و مازیار زودتر از بقیه کادوهاشون رو دادن و رفتن .مثل اینکه قرار بود برن خونهی مادر
و پدر جانان شام بخورن.
دو قلوها هم هرکدوم کادوی خودشون رو دادن و بعد از خداحافظی رفتن.
کلی شرمندشون شدم .جعبهی کادوها رو باز نکردم و گذاشتم خونه بازشون کنم .رها کش و
قوسی به خودش داد و گفت:
 آوا! یه سال دیگم بزرگ شدی؛ ولی ،عقلت هنوز هم بزرگ نشده!آروم زدم توی سرش و باخنده گفتم:
 کمال هم نشین دَرَم اثر کرده…دست به کمرشد و بالحن بامزهای گفت:
 پس دَرِت رو بذار.چهارتایی زدیم زیر خنده.
میالد ،امیر رو کشید یه گوشه و شروع کردن پچ پچ کردن… با صدای رها ،نگاهم رو از اون
دوتا گرفتم و برگشتم سمت رها:
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 آوا ،اوضاع خوبه؟ از امیر شنیدم فردا دوباره باید برین دادگاه و ادارهی پلیس.لبخندی زدم و گفتم:
 خوبم رها ،میالد و امیر هستن باهام.نیم نگاهی به میالد کردم و گفتم:
 خیلی دوستش دارم رها ،نمیدونم چی شد که به اینجا رسیدم؛ ولی ،حس میکنم همون کسیهکه میتونه از من مراقبت کنه.
رها زد روی شونم و باخنده گفت:
 فیلم هندیش نکن حاال؛ ولی ،کی فکرش رو میکرد آوای تهرانی ،که همه چی رو به شوخیمیگیره ،یه روزی این جوری تند تند گریه کنه و حرف از عاشقی بزنه.
لبخندی زدم و آروم گفتم:
 دنیا آدما رو عوض می کنه رها ،مثل تو وامیر ،مثل من و میالد ،مثل جانان و مازیار…امیر اومد سمتمون ،لبخندی زد و گفت:
 کادوها رو میذاریم توی ماشین ،من رها رو میرسونم خونشون ،میالد هم تو رو مییاره.باتعجب به میالد نگاهی کردم و خطاب به امیر گفتم:
 مامان اینا چی؟شالم رو صاف کرد و بالبخند گفت:
 اینم یکی از هدایای تولدته .من نِمیرم خونه تا میالد بیارتت ،نگران نباش فقط حواستونباشه که حواسم بهتون هست.
میالد آروم زد تو کلهی امیر وگفت:
 مگه میخوایم چی کار کنیم که داری خط و نشون میکشی؟!رها باخنده گفت:
 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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یکم توی سکوت رانندگی کرد و بعد از یه ربع آهنگ «عاشق شدم از علیشمس و مهدی
جهانی» رو گذاشت و صداش رو هم زیاد کرد:
 چشای تو ،صدای تو ،هوای تو… شده زندگیمنگام کن و صدام کن و… بذار همیشگی شه دلبستگیم
شروع کردم زیر لب باهاش خوندن و بالبخند هی بهم نگاه میکرد.
 عاشق شدم به چشمونه سیات ،به دیوونه بازیات ،به خندهی بیریات…ناخودآگاه؛ چون حفظ بودم این قسمت رپش رو ،باهاش خوندم که صدام با صدای میالد یکی
شد و اون هم باشنیدن صدام سکوت کرد:
 وقتی تو باشی انگار دنیا ماله منه… میندازیم دور هرچی انرژی منفی و فاز غمهدستات تو دست منه فرق داریم با همه . .میشمرم روزا رو تک به تک که ببینمت
و دستم رو گذاشتم روی دستش که روی دنده بود ،اون هم دستم رو گرفت گذاشت روی
دنده ،زیر دست خودش…
 من رو میخندونی با همه فرق داری انگار… میخوام هرروز کنار تو باز بشه چشمام…کنار من باش نذار بینمون فاصله بگیره ،نمیخوام کسی جز من خنده هات رو ببینه.
باز هم سکوت کردم و میالد شروع کرد هم خوانی کردن ،صداش عالی بود:
 نوازشم کردی دلم رو به آسمون بردی منی که نداشتم هم دردی ،غما رو از یادمون بردی…عاشق شدم ،به چشمونه سیاهت ،به دیوونه بازیات ،به خندهی بیریات
با تموم شدن آهنگ باخنده گفتم:
 میالد صدات فوق العاده ست.دستم رو آورد باال و همون جور که نگاش به جلو بود ،بوسهای روی دستم زد و بامهربونی
گفت:
 صدای توهم قشنگه آوای من.از اینکه بهم گفت آوایِ من حس قشنگی بهم دست داد .ینی به همین راحتی شاهزادهی سوار
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براسب سفیدم رو پیدا کردم؟!
از این فکر فانتزی ،ریز خندیدم.
پشت چراغ قرمز بودیم که یهو بدون توجه به موقعیت خم شد و لبام رو با لباش شکار کرد.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه میالد ••°•°•°•°•°•°•°
بوسهی چند ثانیهای به لباش زدم و ازش فاصله گرفتم.
لپاش سرخ شده بود .با اینکه دفعهی اولی نبود که میبوسیدمش؛ ولی ،باز هم سرخ میشد و
خجالت میکشید.
باسبز شدن چراغ راه افتادم و بعد از ده دقیقه ،به مکان مورد نظرم رسیدیم.
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:
 اومدیم یه تجدید خاطرهی کوچیک بکنیم.باتعجب سرش رو برگردوند سمتم وگفت:
 من اصالً لباسم مناسب نیستا! تازه چکمهام پاشنه بلنده… میافتم یهو.خندیدم و بهسمت راستش اشاره کردم و گفتم:
 اوال که من اینجام و مراقبتم .اینجا بیابون یا کوهستان نیستش که… نگاه کن اونجا آالچیقهست ،اون طرف هم نیمکت وصندلی واسه نشستن… بیا اینقدر غر نزن.
زیر زیرکی اَدام رو در آورد که زدم زیر خنده.
اطرافمون چراغ زیادی نبود و بهخاطر نور کم حس خوبی داشتم .رفتیم توی یکی از آالچیقا
نشستیم… نفس عمیقی کشید و گفت:
 روز تولد خوبی بود .امسال با تمام این بیست سال فرق میکرد.لبخندی زدم و بدون حرف پاهام رو دراز کردم و روی میز وسط آالچیق گذاشتم.
دست به سینه شدم و چشمام رو بستم .داشتم جملههای توی سرم رو مرتب میکردم که
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صدای پر از تعجبش رو شنیدم:
 میالد خوابیدی؟به حرفش و لحنِ صداش خندیدم و گفتم:
 نه عزیز دلم ،بیدارم .خب ،یه تجدید خاطرهی کوچولو…تک سرفهای کردم ،بهش نگاه کردم و ادامه دادم:
 اولین دیدارمون رو یادته؟ روز خواستگاری منظورمه… که من و مارال رو سوزوندی!آروم زد تو پیشونیش و باخنده گفت:
 یادم ننداز تو رو خدا.خندیدم و گفتم:
 اون روز فکر نمیکردم این دختر خرابکار که خدای سوتیه ،یه روزی میشه یه دلیل واسهزندگی کردنم.
صاف نشستم و دستاش رو گرفتم و گفتم:
 آوا! خیلی زوده واسه خواستگاری مجدد؛ ولی ،بدون خیلی دوستت دارم… نمیدونم چیکار کردی باهام که توی این چند ماه اینقدر توی دلم جا باز کردی.
سرش رو انداخت پایین و آروم و باصدایی که میلرزید گفت:
 عادت ندارم خیلی از این حرفا بشنوم ،اون هم از تو که توی دانشگاه اون بالها رو سرمآوردی .یه جورایی فکر میکردم خیلی مغرور باشی.
دستم رو گذاشتم پشت گردنش و پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم… با خنده گفتم:
 لجباز بودی و پررو ،من هم لجبازی و بچگیم گل کرد و اون کارا رو کردم؛ ولی ،هیچوقتنمیخواستم بهت صدمهای برسه.
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.
ماشین خاموش شد ،کسایی که پیاده شدن ازش باعث شدن آوا تکونی بخوره و سریع از جاش
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بلند بشه ،آروم بلند شدم و زیرلب به آوا گفتم:
 همین جا بمون ببینم اینا اینجا چی کار میکنن.و از آالچیق اومدم بیرون .آرش بدون توجه به من از کنارم گذشت و داشت میرفت سمت آوا
که یقهی اُور کتش رو گرفتم و کشیدمش عقب ،سامیار شونههای آرش رو گرفت و گفت:
 به به ،آقا میالد! میبینم با خانومتون خلوت کردین! دو دقیقه دل بکن ازش که آرش با آواجونت کار داره.
آرش عصبی اسم سامیار رو صدا کرد ،سامیار خندهی مسخرهای کرد و خطاب به آرش؛ ولی،
بانگاه به من گفت:
 چیه؟ حقیقته آرش… آوا و میالد عاشق همدیگه شدن.سامیار از تأکید کردن روی این قضیه قصدی داشت و مثل اینکه نقشش داشت خوب پیش
میرفت؛ چون یهو آرش مثل وحشیا حمله کرد سمتم و قبل اینکه بتونم عکس العملی نشون
بدم مشت محکمی زد زیر دلم که نتونستم تحمل کنم و افتادم زمین.
آوا با جیغ اسمم رو صدا زد ،چشمام بسته بود… چند تا نفس عمیق کشیدم ،صدای جیغ و
گریهی آوا بلند شد که میگفت ولش کنه.
چشمام رو باز کردم ونیم خیز شدم ،آرش دست آوا رو گرفته بود و داشت بهسمت ماشین
میکشیدش .فکرم کار نمیکرد! نگاهی به سامیار کردم که حواسش پِی سیگار گوشهی لبش
بود.
گوشیم رو با درد از جیب پشت شلوارم کشیدم بیرون و شمارهی سرهنگ محمدی ،مسئول
پروندهی سامیار رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم توی جیب جلوییم تا صدا رو بشنوه.
سریع بلند شدم و با پام محکم زدم توی کمر آرش که افتاد زمین؛ ولی ،دست آوا رو ول نکرد
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…بقیهی حرفم با جیغ آوا نصفه موند:
 مواظب باش میالد.برگشتم و به تفنگی که دست سامیار بود نگاه کردم .آوا اومد جلوم وایساد و با گریه رو به
آرش گفت:
 بذار میالد بره ،هرجایی بخوای باهات مییام.آروم برگشت سمتم و گوشی رو داد بهم .خواست عقب گرد کنه که دستش رو ناباور گرفتم و
گفتم:
 کجا میخوای بری آوا …لبخندی زد و اشکاش رو پاک کرد ،صورتش یکم سیاه شده بود.
بغضش داشت دیوونم میکرد ،سریع صورتش رو قاب گرفتم و بدون توجه به هراتفاقی که
افتاده بود و میخواست بیافته ،لبام رو گذاشتم روی لباش .صدای داد آرش رو شنیدم:
 نبوسش لعنتی ،نبوسش.اما به کارم ادامه دادم .بعد از چند ثانیه ازش فاصله گرفتم ودستم رو گذاشتم پشت گردنش.
باچشمای اشکی اسمم رو صدا زد .به چشماش خیره شدم و گفتم:
 تو دست من؛ امانتی دختر… نمیذارم ببرنت.و گردنش رو آروم نوازش کردم و بعد از اینکه بغلش کردم بامشت محکم زدم به حساسترین
نقطهی گردنش که توی بغلم بیهوش شد.
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.
تا برگشتم مشتی حوالهی صورتم شد که واقعاً درد داشت.
آرش از من خیلی گندهتر بود و برای همین شانس سالم موندنم در برابرش خیلی کم بود؛ ولی
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منم هم کم نیاوردم و محکم زدم توی فکش ،از منگیش استفاده کردم و ازآالچیق هلش دادم
بیرون.
آره از من گندهتر بود؛ ولی ،من فرزتر بودم و هستم.
دستش رو پیچوندم و چاقویی که توی دستش بود رو گرفتم وگذاشتم زیر گردنش ،از
عصبانیت داشت خفه میشد و صدای خس خس سینش رو به خوبی میشنیدم .سامیار با
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.خندهی هیستریکی کردم و داد زدم:
 اگر شلیک کنی اول آرش میمیره .توکه نمیخوای دوستت رو بکشی؟با تموم شدن حرفم ،آرش با پاش ضربهای به ساق پام زد و از زیر دستم خالص شد ،چاقو رو
افتاد زمین و من هم رفتم عقب.
فکرم درگیر آوا بود ،اگر برای من اتفاقی بیافته و پلیسا دیر برسن چی؟
سامیار با پوزخند گفت:
 قرار بود پروندهها رو به دستم برسونی؛ ولی ،به جاش رفتین دنبال پلیس بازی .اگر تو سرراه نباشی ،من هم من به پروندهها و پولم میرسم ،هم آرش به آوا.
بهخاطر بارون و رعد و برق صداش یکم گنگ بود و من هم خیس خیس شده بودم.
بدون توجه به سامیارِ عصبی ،خطاب به آرش داد زدم:
 لعنتی آوا دوستت نداره ،اگر واست مهمه حداقل به انتخابش احترام بذار .روز تولدشاومدی به جای تبریک گفتن داری میترسونیش؟
اون هم دستی به صورتش کشید و داد زد:
 اگر قراره قلبش واسه من نتپه ،پس بهتره بمیره.از صراحت کالمش و جدیت توی صداش ترسیدم نه واسه خودم ،بلکه واسه آوا… ترسیدم و
نگران شدم.
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باصدای آژیرِ ماشین پلیس ،فرصتِ هرچیزی که میتونست اتفاق بیافته گرفته شد .سامیار
تفنگ رو بهسمتم گرفت و همون جور که عقب عقب میرفت گفت:
 به هم میرسیم میالد صولتی .از تو زرنگتر هم پیدا میشه.فقط نگاهش کردم که سریع سوار ماشین شدن و رفتن .دوتا ماشین پلیس دنبالشون رفتن و
یکیشون ایستاد.
سرهنگ محمدی پیاده شد و سریع بهسمتم اومد ،رعد و برق شدیدی زده شد و صدای جیغ
آوا اومد! قبل اینکه سرگرد بهم برسه ،بهسمت آالچیق رفتم .آوا نشسته بود و باگنگی به اطراف
نگاه میکرد.
با دیدنم ایستاد و زد زیر گریه .رفتم سمتش و بغلش کردم .سفت دستاش رو دورم حلقه کرد
و باهق هق گفت:
 تو… تو… چی کار کردی؟!روی سرش رو بوسیدم و آروم گفتم:
 ببخشید… مجبور شدم؛ ولی ،تموم شد آوا… گریه نکن دیگه ،روز تولدت رو خراب نکن.سرهنگ اسمم روصدا زد که آوا با شوک ازم فاصله گرفت و دستی به صورتش و زیر
چشماش کشید.
سرهنگ آروم گفت:
 بهتره همراهمون بیاین کالنتری ،اگر  GPSگوشیت روشن بود ،زودتر پیداتون میکردیم؛ولی ،فقط تماس برقرار کرده بودی.
آوا سکسکهای کرد و نشست روی صندلی و آروم گفت:
 من رو ببر خونه میالد.سرهنگ تا اومد حرفی بزنه آوا با بغض و کالفه گفت:
 نمیخوام هیچی بشنوم و جایی برم ،فقط میخوام برم خونه.سرهنگ اخمی کرد و از آالچیق رفت بیرون .از صدای آوا قشنگ میشد داغون بودنش رو
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حس کرد و این من رو هم داشت داغون میکرد.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا ••°•°•°•°•°•°•°
میالد داشت سعی میکرد واسه امیر توضیح بده چی شده بود .ساعت ده شب شده و ما ساعت
دو بعداز ظهر اومده بودیم بیرون.
صد در صد بحث بزرگی با خانواده قرار بود داشته باشیم از طرفی سرم اون قدر درد میکرد
که حس میکردم هرآن ممکنه منفجر بشه.
روز تولدم به همین قشنگی و راحتی خراب شده بود!
باصدای داد امیر از جا پریدم:
 میالد من بیغیرتم؟ آره بیغیرتم که گذاشتم خواهرم رو تنها با خودت ببری ،اگر بالییسرش میاومد چی؟!
میالد عصبی جوابش رو داد:
 امیر چرا شلوغش میکنی؟ چه ربطی به غیرت داره اصالً؟ من واسه خاطر آوا جونم رو بهخطر انداختم اون وقت تو…
امیر یقهی میالد رو چسبید که هینی کشیدم و یه قدم رفتم عقب ،امیر توی صورت میالد داد
زد:
 منّت میذاری؟ اگر دوستش داری باید هم ازش مواظبت کنی .خواهرِ من دخترِ سرِ راهینیست که…
خواستم مانع از این دعوای مسخرشون بشم؛ ولی ،از استرس… نگرانی و عصبانیت ،حالت
تهوع گرفتم و یهو عقی زدم و همهی محتویات معدم رو باال آوردم.
با این کارم حرف امیر نصفه موند و هردوشون بهسمتم دوییدن.
دستم رو گذاشتم روی شکمم ،میسوخت ،حسش میکردم جای گلوله ،معدم و رودم و همهی
وجودم داشت بهش فشار میاومد و میسوخت.
کِی اینقدر ضعیف شدم؟ کِی اینقدر لوس و بچه ننه شدم؟ همه چی عوض شده بود… من
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همش گریه میکردم ،من همش توی خودم بودم ،همش بدبختی واسم نازل میشد.
نفس نفس میزدم و درحالی که خم شده بودم و اشک میریختم به این چیزا فکر میکردم که
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.
نباید ضعیف باشم ،نباید .بهسختی صاف شدم و دست میالد رو پس زدم .امیر زیر بغلم رو
گرفت و بهسمت ماشین هدایتم کرد.
میالد ناباور اسمم رو صدا زد ،بیتوجه بهش سوار ماشین شدم.
امیر در ماشین رو بست و بهسمت میالد رفت .زد روی شونش و چیزی گفت و بدون اینکه
منتظر حرفی از جانب میالد باشه نشست توی ماشین و راه افتاد.
بیست دقیقه تا خونه راه بود و تمام مدت بدون حرف به جلو خیره بودیم.
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.
مامان زد توی صورتش و بابا نگران شونههام رو گرفت و گفت:
 آوا چی شده؟! چرا گریه کردی؟ چرا اینقدر دیر کردین؟!با اومدن امیر ،باصدای آروم وخش داری گفتم:
 امیر واستون توضیح میده ،من میرم بخوابم صبح بتونم بلند شم بریم کالنتری .شب بخیر.و از بغل بابا گذشتم و بهسمت اتاقم رفتم.
در اتاق رو بستم و قفل کردم .ل*خ*ت شدم و رفتم زیر دوشِ آب گرم ،حس خوبی بود .بعد
از یه دوش کوتاه حوله پوشیدم و اومدم بیرون ،یه راست رفتم زیر پتو و گوشیم رو روشن
کردم دوتا پیام از رها و میالد داشتم .رفتم توی تلگرام و پیامهاشون رو چک کردم.
رها گفته بود بهش خوش گذشته و میالد:
 من رو نادیده میگیری؟ واسه چی؟ چیکار کردم آوا که خودم نمیدونم؟!Deli28
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چی جوابش رو میدادم؟ آنالین بود ،بادستای لرزون تایپ کردم:
 خستم میالد! زندگیم و معادالت زندگیم به هم ریخته… من نمیتونم این جوری زندگیکنم.
و فرستادم ،بالفاصله سین خورد پس ینی منتظرم بود.
.is typing.
نفسم سنگین شد و باالخره بعد از یک دقیقه پیامش اومد:
 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
بازش کردم ،اون که گوشیش خاموش بود! همین تعجبم و کنکجکاویم رو بیشتر میکرد:
 امروز میالد نجاتت داد؛ ولی ،آخرش مال منی .فردا توی کالنتری مواظب خودت باش ،نهفقط فردا… از االن مثل سایه دنبالتم.
باخوندن پیامش ،فشار عصبی بود یا هرچیز دیگه نمیدونم؛ ولی ،جیغ زدم تا حداقل بغض
المصبم و عصبانیتم خالی شه .در عرض دو دقیقه دیلیت اکانت کرد.
گوشی رو خواستم پرت کنم توی دیوار؛ ولی ،ثانیهی آخر بازم با جیغ دیگهای پرتش کردم
روی تخت تا حداقل سالم بمونه… شوخی نیست گوشی گرون شده/ :
به دقیقه نکشید بابا و مامان و امیر محکم در میزدن تا در اتاق رو باز کنم .دقیق نمیدونم چقدر
وقته؛ ولی ،میدونم آرش از وقتی آزاد شده دوباره گه زده به زندگیم.
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
شد و محکم خورد به پیشونیم .آخی گفتم و پرت شدم زمین درکمال ناباوری خون بود که از
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:
 سرم داره میتِرِکه.پیشونیم رو آروم با انگشت شَستش نوازش کرد و گفت:
 قرص میدم بخوری بلکه بهتر شه .کمکت کنم حاضر شی؟ نیم ساعت دیگه باید اونجاباشیم.
نیم خیز شدم که کمکم کرد بلند شم .بهسمت سرویس بهداشتی رفتم و آروم گفتم:
 برو بیرون ،خودم حاضر میشم.توی آینه به پیشونیم که با گاز استریلِ چسبی بسته شده بود ،نگاه کردم .دیشب اون قدر
خونریزی پیشونیم زیاد بود که مجبور شدیم بریم بیمارستان .سه تا بخیهی ناقابل خورد
پیشونیم .خونریزی هم بهخاطر فشار خون باال بود.
فشار خون بهخاطر فشار عصبی…
تک خندهای مسخرهای کردم توی آینه به قیاقهی داغونم و با احتیاط صورتم رو شستم و اومدم
بیرون.
مانتوی طوسی رنگ اسپرتی کشیدم بیرون و باشلوار مشکی پوشیدم .شال سفیدی که با
نوشتههای مشکی و طوسی تزئین شده بود رو سرم کردم و به زدن یه رژ کالباسی اکتفا کردم.
گوشی و کیفم رو برداشتم و رفتم بیرون .لنگون لنگون و با گرفتن دستم به دیوار بهسمت
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:
 خوش گذشت ،روزهای پرهیجانی رو دارم تجربه میکنم.یکم نگاهم کرد و یهو باحرص گفت:
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 آوا تو هیچوقت عوض نمیشی ،این همه بال سرت اومده بازم میگی خوش گذشت؟بابا خندید و شونههای مامان رو گرفت وکشید عقب و گفت:
 اینقد حرص نخور خانوم ،بذار بیاد صبحونش رو بخوره باید بریم کالنتری. نمیخواد بابا ،من و میالد میبریمش .قراره فقط دربارهی اتفاقاتی که افتاد ازش سؤالبپرسن.
به امیر که داشت یقهی اُوِر کتش رو مرتب میکرد نگاه کردم .راستش استرس داشتم… اگر
میالد من رو این جوری ببینه چه عکس العملی نشون میده؟ یا مثال اینکه ممکنه چیا ازم
بپرسن.
••°•°•°•°•°•°•°
سرهنگ محمدی یکی از ورقههای روبه روش رو همراه بایه خودکار گذاشت جلوم ،دستاش
رو توی هم قالب کرد و گذاشت روی میز و گفت:
 اگر سختته حرف بزنی بنویس ،سؤال میپرسم و جواب میخوام؛ اماده ای؟نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم حواسم رو جمع کنم و به اینکه چرا میالد نیومد فکر نکنم.
سرم رو تکونی دادم و گفتم:
 امادم… بپرسید.با سرِ خودکار خودش روی ورقهی روبه روش ضربهای زد و گفت:
 اینجا نوشته سامیارِ توانا دوست صمیمیِ آرش تهرانیه که میشه…با سکوتش فهمیدم ادامش رو میخواد من بگم… مسخره! انگار مدرسه ست! زیرِ لب گفتم:
 پسر عموم میشه.آهانی گفت و چیزی یاد داشت کرد و ادامه داد:
 خب ،این رو بگم که سؤاالیی که امروز میپرسم رو باید روز اولی که اومدی میپرسیدم؛ولی ،فرصت نشد .حاال بگو ببینم آدرس جایی که برده بودنت وقتی دزدینت رو بلدی؟
چشمام رو بستم و بعد از یه مکث پنج ثانیهای گفتم:
 نه ،شیشههای ماشین به قدری دودی بود که هیچی نمیشد دید و خب اینقدر ترسیده بودمDeli28
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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؟با یاد آوریش سرم تیری کشید ،نالم رو خفه کردم؛ ولی ،سرم رو گرفتم توی دستم زیرلب
گفتم:
 داشتم فرار میکردم ،گفت تیرش خطا رفته…بدون حرف فقط مینوشت .بعداز چند دقیقه باسؤالش غافلگیرم کرد ،جوری که از خجالت
سرخ شدم و سرم رو انداختم پایین و باز هم اشکایی بود که ناخودآگاه از شوکهای پی در
پی ،از چشمام ریخت.
 آرش ادعا داشت که تو باهاش رابطه داشتی ،این ادعاش رو تأیید میکنی؟ و اینکه…با عصبانیت و بغض محکم زدم روی میز ،سرهنگ حرفش رو قطع کرد و یکم نگاهم کرد .با
یکم مکث جعبهی دستمال کاغذی رو بهسمتم گرفت.
لیوان آبی برام ریخت و گذاشت جلوم .با دستمال اشک گوشهی چشمم رو پاک کردم و آروم؛
ولی ،باحرص گفتم:
 دروغه…خدا لعنتت کنه آرش ،چه جوری میتونه بهم این تهمتا رو بزنه آخه؟ آبروم رو برد.
سرهنگ سرش رو تکون داد ،به لیوان آب اشاره کرد و گفت:
 یکم آب بخور ،بعد ادامهی سؤالم رو میپرسم.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 قطعیبرای 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.سرم رو به معنی «نه» تکون دادم و آروم گفتم:
 نه ،کسی بهم کاری نداشت .اونقدری زخمم مشکل ساز شده بود که هیچکس جرئتنمیکرد از ترس مُردنم بهم دست بزنه.
سرش رو تکون داد و مشغول نوشتن شد .در اتاق زده شد و یه سرباز اومد تو ،ادای احترام
کرد و گفت:
 جناب سرهنگ برادر این خانوم اصرار دارن خواهرشون رو ببینن.سرهنگ سرش رو تکون داد و گفت:
 مشکلی نیس ،االن مییان بیرون.و رو به من گفت:
 از وقت و صبری که خرج کردین ممنونم .به زودی سامیار و آرش رو میگیریم ،تا اون موقعلطفاً تنها جایی نرید و حواستون به خودتون باشه.
سرم رو تکون دادم و آروم تشکر کردم.
بلند شدم و رفتیم بیرون ،امیر با دیدنم بلند شد و دستم رو گرفت وگفت:
 خوبی؟ چی شد؟ چرا اینقدر طول کشید؟لبخند خستهای زدم و گفتم:
 چیزی نشده بابا ،چه خبرته! سؤال پرسید فقط. واسه همین چشمات بارونیه آوا؟بهسمت راستم نگاه کردم ،میالد بود .لبخندی زد و گفت:
 نمیتونی یه روز به خودت آسیب نزنی نه؟ دختر سرتق!••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه میالد ••°•°•°•°•°•°•°
بهخاطر رفتاری که دیروز داشت ازش ناراحت بودم؛ ولی ،وقتی صورت مظلوم و چشمای
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سرخش رو دیدم مگه میتونستم بیخیال باشم؟
بدون توجه به امیر و جایی که هستیم رفتم سمتش و دستش رو گرفتم ،بهسمت محوطهی
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
محکم بغلش کردم… تعجب کرده بود ،این رو از صدای ناباورش که اسمم رو صدا زد
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:
 دیگه ازم رو برنگردون آوا ،هیچوقت این کار رو نکن .این کارت باعث میشه ازت دور شم.با کاری که کرد بهت زده چشمام رو باز کردم ،بوسهای روی لبام زد و سربه زیر گفت:
 دیگه نمیکنم.دستم رو گذاشتم زیر؛ چونش و سرش رو بهسمت باال آوردم ،مجبور شد توی چشمام نگاه
کنه .به لباش نگاه کردم ،سرم رو آروم آوردم پایین و از لبهاش کام گرفتم ،بوسهی کوتاهی زدم
و پشت سرش بوسهی محکمتری زدم همراهیم نمیکرد؛ ولی ،لبخند ملیحی که زده بود رو
حس میکردم.
با صدای سرفه از هم فاصله گرفتیم امیر بود که بااخم و دست به سینه ،به دیوار تکیه داده بود
و داشت مارو نگاه میکرد.
آوا از خجالت سرش رو چسبوند به سینم و هیچی نگفت .دستم رو گذاشتم روی سرش و
نوازشش کردم .همزمان رو کردم به امیرِ اخمالو و لب زدم:
 ضد حال نباش.سری از روی تأسف تکون داد و بلند گفت:
 قدیما دخترا از برادراشون خجالت میکشیدن ،االن دیگه بوس وبغل و…آوا سریع سرشو بلند کرد وگفت:
Deli28

214

آرامش بعد از طوفان
 نه به خدا داداش ،من…امیر خندید و حرفش رو قطع کرد وگفت:
 بیخی آوا… میدونی که من غیرتیم ،پس بهتره بگیم من هیچی ندیدم .میرم پیش سرهنگ،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
بوسیدم .بامشت زد به سینم و بااعتراض گفت:
 بذار حرف بز…دوباره یه بوسهی دیگه که این دفعه صداش در اومد .قهقههای زدم و گفتم:
 عاشقتم دختر خنگ…بهت زده نگام کرد و گفت:
 خنگ خودتی ،درضمن…سفت بغلم کرد و ادامه داد:
 منم عاشقتم آقای پررو…خندیدم و روی سرش رو بوسه زدم .خدایا چقدر خوبه که دارمش.
••°•°•°•°•°•°•°ازنگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
من با ماشین میالد رفتم و امیر هم گفت کسی خونه نیست و اون هم میره جایی کار داره.
موقع پیاده شدن از ماشین ،میالد بوسهی کوتاهی روی پیشونیم و جای زخمم زد و گفت:
 کادوهات رو هنوز باز نکردی نه؟لبخندی زدم و گفتم:
 دیشب وقتی رسیدم خونه اینقدر حالم بد بود که یادم رفت بیارمشون توی اتاقم ،بعد هم کهآرش پیام داد و اون جوری شد… پیشونیم به فنا رفت .امروز صبح دیدم امیر گذاشته توی
اتاقم ،امروز میرم ببینم.
خندید و خم شد و لبام رو باز هم بوسید .چشمام رو بستم و به این فکر کردم که چقدر عجیبه
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توی این مدت کم عاشقش شدم ،اونم کی… من!
داشت ازم جدا میشد که بوسهای روی لباش زدم و زیر لب گفتم:
 توی ماشین زشته آقا پسر.تک خندهای کرد و پیشونیش رو چسبوند به پیشونیم و مثل خودم آروم گفت:
 شیشهها دودیه کسی نمیبینه دختر خانوم .درضمن ،مال خودمی دوست دارم بوست کنم.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:
 من و تو دوست دختر ،دوست پسریم ،نه زن و شوهر .اگر بگیرنمون خانواده هامونمیفهمن و ممکنه برامون یکم دردسر درست شه.
لبخندی زد و بدون توجه به حرفم گفت:
 نگران این چیزا نباش .یادت باشه کادوی من رو آخر از همه باز کنی ،یه جعبهی مشکی وقرمزه .خیلی هم بزرگه .هروقت کاری داشتی به گوشیم زنگ بزن.
باشهای گفتم و بعد از خداحافظی رفتم توی خونه.
لباسام رو عوض کردم و بعد از خوردن دوتا پرتغال خوشمزه ،اون هم بانمک ( ،)/ :جلوی
جعبههای کادو شده و نایلونها نشستم و بعد از گذاشتن آهنگ  i'm still hereاز، sia
شروع کردم باز کردن کادوها.
جعبهی پنجاه در پنجاه سانت مربع شکل رو که از رنگش فهمیدم مال میالده رو گذاشتم کنارم
تا آخر از همه بازش کنم.
ازش نگاهم رو گرفتم و جعبهی صورتی رنگی رو برداشتم .روش یه کارت تبریک پیدا کردم با
اسم امیر حافظ زیرش ،پس این کادوی امیر حافظه.
درش رو باز کردم و با دیدن گردنبند طالیی رنگ و ظریفی که توش بود ،تقریبا هوش از سرم
پرید.
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گردنبند طالیی رنگ و ظریفی که پالکش یه پروانهی خوشگل بود ،آروم گذاشتم سرجاش و
یکی از جعبههای دیگه رو برداشتم .توش یه روسری ساتن بود ،رنگهای صورتی کم رنگ و
آبی آسمونی خیلی به چشم میاومد.
واقعاً قشنگ بود! همونی که من عاشقش بودم وهستم… کارت کوچیکی توش بود و نوشته
شده بود:
 تقدیم به آوا خله که عاشق روسریه .از طرف دوست گلت رها.دیوونهای نثارش کردم و باخنده دوباره تاش کردم و بقیهی کادوها رو باز کردم.
جانان و مازیار باهمدیگه یه ست گردنبند ،گوشواره و دستبندِ طال دادن که حسابی شرمنده
شدم .خیلی قشنگ بود طرحش…
امیر علی هم یه دستبند سِت همون گردنبند امیرحافظ داده بود .واقعاً طرحش به دلم نشست
دستبند زنجیری سادهای بود که چهار تا پروانه به فاصلهی یه سانت از همدیگه ،از زنجیر
آویزون بودن.
هدیهی امیر دهنم ،مغزم و به طورکلی خودم زو جر داد .لعنتی یه  ۷ iphoneگرفته بود واسم
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.
خونوادمون نه خیلی پولدارن ،نه بیپول .حالت عادی و معمولی داریم؛ ولی ،من و امیر هرچی
میخواستیم داشتیم… به هرحال این دیگه خیلی گرون بود و هست!
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:
 سالم… دیدم بیکارم ،واسه همین نشستم سرکادوها.لبخندی زد و گفت:
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 همهی کادوها رو باز کردی؟مشکوک بود این حرفش ،به خصوص لحنش .چشمام رو ریز کردم و گفتم:
 نه… چه طور؟تک سرفهای کرد و گفت:
 زود بیا ناهار بخوریم .من هم امروز ناهار در خدمتتونم.و رفت بیرون .کم پیش میاومد بابا ناهار خونه باشه ،یه نگاه به کادوی میالد انداختم و زیر لب
گفتم:
 بعدا بازت میکنم.رفتم بیرون و بهسمت آشپزخونه رفتم .امیر ،بابا و مامان نشسته بودن و داشتن ریز ریز باهم
حرف میزدن که امیر زودتر از همه متوجهم شد و تک سرفهای کرد که بقیه ساکت شدن…
واقعاً اینا همشون مشکوک بودن.
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!یاخدا! کی داره عروسی میکنه .باتعجب گفتم:
 عروسی کی؟مامان چشم غرهای رفت و به جوجه کبابهای روی میز اشاره کرد و گفت:
 زودتر بخورین االن یخ میشه ،ما خونهی عمه آرامشتون بودیم .سر راه اینا رو خریدیم.سری تکون دادم و یه جوجهی گنده زدم سرچنگال و چپوندم توی دهنم .امیر خندید و گفت:
 آروم بخور آوا ،همینه اینقدر گنده شدی دیگه هیشکی نمییاد بگیرتت.چنگال رو بردم سمت چشمش و با دهن پر گفتم:
 میزنم چشمت رو در مییارم ،میکنم تو دهن رها تا…بابا مشکوک وسط حرفم پرید و گفت:
 رها؟ دوستت رو میگی؟ به اون چه ربطی داره؟!Deli28
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آروم سرم رو برگردوندم سمت باباو با یه لبخند ضایه لقمم رو قورت دادم و سعی کردم گَندی
که زدم رو جمع کردم:
 هیچی بابا… آخه رها و امیر همش باهم کل کل میکنن و چشم ندارن همدیگه رو ببینن…واسه همین.
آهانی گفت و مشغول شد؛ ولی ،مامان هنوز یه جوری نگاهمون میکرد.
بعضی وقتام یه لبخند فوق العاده ترسناک میزد/ :
یاد فیلم ترسناک و خارجی «جرات و حقیقت» افتادم… قیافههاشون به خصوص .گیری
کردیما/ :
بابا تک سرفهای کرد و گفت:
 آوا! سرهنگ چی گفت؟امیر زودتر گفت:
 یه سری سؤال ازش پرسیدن ،از میالد هم پرسیدن .گفتن حواسشون باشه و تنها و بدوناطالع به کسی ،جایی نرن یه وقت خفتشون کنن.
نکبت نگفته بود سرهنگ اینا رو هم گفته! کِی از میالد بازجویی کردن؟ پوف …
مامان دستاش رو توی هم پیچید ،هروقت خیلی نگران میشد این کار رو میکرد .مِن مِن کنان
گفت:
 ینی چی؟ ینی ممکنه دوباره بدزدنت آوا؟بابا دست از خوردن کشید و بااخم گفت:
 خدانکنه خانوم ،این چه حرفیه آخه؟!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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آخرین لقمهی غذام رو خوردم و با پام زدم به پای امیر که سرش رو از توی بشقابش کشید
بیرون و با دهن پر زل زد بهم این بشر فقط میخوره! من موندم چرا چاق نمیشه؟!
اشاره کردم به بابا اینا .اون هم قضیه رو گرفت و با یه تشکر بلند شد .مامان خواست چیزی
بگه که سریع باخنده گفتم:
 ما سیر شدیم ،مثل اینکه شماها سیر نشدین ،بفرمایین.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:
 خب چیه؟! غذا که نذاشتی بخورم ،توی اتاقت هم نیام؟جعبهی کادوی میالد رو گذاشتم روی تخت و باخنده گفتم:
 یکم دیگه نشسته بودی ،بابا خودش پرتت میکرد توی اتاقت .نجاتت دادم دیوونه!پشت کلهاش رو متفکرانه خاروند ،اومد نشست روی تخت و رو به روی من و گفت:
 حاال بیخیال ،بگو بیینم کادوی کیه این؟ میالد چی خریده؟شونههام رو انداختم باال و گفتم:
 بقیهی بچهها چیزای مختلف خریدن ،کادوی میالد رو هم بازش نکردم هنوز ،االن میخوامبازش کنم.
ریز خندید و گفت:
 بذار ازت فیلم بگیرم هیجانش بره باال.یه ابروم رو دادم باال و گفتم:
 امیر خبریه؟ اتفاقی افتاده اینقد واستون کادوی میالد مهم شده؟امیر هم خندید و گفت:
 نه بابا چه خبری… خب باز کن دیگه!راستش رو بخواین دیگه ترسیدم که کادوش رو باز کنم ،که خب ترسم هم بیمورد نبود!
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در جعبه رو باز کردم که یه جعبهی دیگه توش بود ،اون هم باز کردم که بایه جعبهی دیگه رو
به رو شدم .پوکر فیس به امیر نگاه کردم و گفتم:
 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.
پوفی کردم و در جعبه رو باز کردم و یه جعبهی دیگه و بازم یه جعبهی دیگه… عصبی و با
حرص جعبهی کوچیکتری که ده در ده بود رو بهسمت دیوار پرت کردم که بعد از خوردن به
دیوار درش باز شد و افتاد زمین و دو  -سه تا سوسک و دو تا مارمولک کوچولو ازش پریدن
بیرون.
با دیدن مارمولکا جیغی زدم و روی تخت ایستادم و باجیغ رو به امیر که باخنده بهسمت تخت
اومد تا پناه بگیره گفتم:
 مارمولک… مارمولکا رو پرتش کن بیرون… االن گم میشن اینجا.امیر خندید و همون جور که فیلم میگرفت گفت:
ای میالد ناکِس ،گفته بود میخواد تالفی کنه ها… صبر کن االن درستش میکنم.دمپاییش رو پاش کرد و با پاش رفت روی مارمولکا وسوسکا و تک تک ریقشون رو در آورد.
جیغ بلندی زدم که بابا ومامان هم پریدن تو اتاق …
مامان با دیدن بدنای آش و الش شدهی سوسکا ومارمولکا با داد گفت:
 امیر پدر سوخته چرا این جوریه اینجا؟!بابا دست به سینه گفت:
 خانوم چرا پدرسوخته؟ خوبه دو دقیقه پیش لبات توی…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/ :
با تک سرفهی امیر به خودم اومدم .جعبهای که از توی اون یکی جعبه همراه باسوسکا
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ومارمولکا افتاد بود رو داد بهم و باخنده گفت:
 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 …با دیدن یه حلقهی تک نگین قشنگ و یه کاغد کوچیک توی جعبه دهنم بسته شد.
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:
 نمیخوای کاغذ رو باز کنی؟گیج نگاهش کردم که به کاغذ اشاره کرد . .بازش کردم و با دیدن نوشتههای چرت و پرتش یه
ابروم پرید باال!
کاغذ رو بهسمت امیر گرفتم و باتعجب گفتم:
 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:
 تیراگتساوخ مایم و مراد تتسود.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:
 امیرِ بیشعور بیا سوسکا و مارمولکا رو جمع کن نکبت!صدای خندش اومد؛ ولی ،برنگشت…
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پوفی کردم و روی تخت خوابیدم ،توی اینترنت سرچ کردم؛ اما ،فایده نداشت .خواستم به
خودش زنگ بزنم؛ ولی ،زورم میاومد…
دیگه داشت خوابم میرفت که با زنگ خوردن گوشیم از جا پریدم .خواب آلود گوشی رو
جواب دادم:
 بله؟ به به ،خانوم خواب آلود خودم! حالت خوبه؟پوفی کردم و با حرصی آشکار گفتم:
 ازت بدم مییاد میالد ،خسته شدم از بس فکر کردم.ساکت شد .با طوالنی شدن سکوتش فکر کردم که قطع کرده ،گوشی رو فاصله دادم و وقتی
مطمئن شدم تماس قطع نشده گفتم:
 مردی میالد؟ کجا رفتی؟بدون توجه به سؤالم با صدای بیحسی گفت:
 حلقه رو دیدی؟اوهومی گفتم که این بار باصدایی حدودا عصبی گفت:
 کاغذ رو چی؟ تونستی بخونی؟باتعجب و گیج شده گفتم:
 االن چرا داری باعصبانیت باهام حرف میزنی؟نفس عمیقی کشید و گفت:
 یه ربع دیگه جلوی در خونتونم.و بدون اینکه اجازه بده حرفی بزنم قطع کرد/ :
سریع بلند شدم و با احتیاط از بین سوسکا و مارمولکا گذشتم.
یکم به سر و صورتم رسیدم و یه سوییشرت کاله دار سفید -سرمهای تنم کرد و بعد از
گذاشتن کاغذ و گوشیم توی جیبم ،بهسمت اتاق امیر رفتم.
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وقتی براش گفتم چی شده ،یکم اخم کرد و گفت:
 آوا برگشتی بهش گفتی ازت بدم مییاد ،انتظار نداری که بگه «ای جانم قربونت بشم»!من هم باهات مییام ،بریم توی حیاط.
اون هم اُور کتش رو پوشید و همراهم اومد.
مامان و بابا توی اتاق خودشون بودن انگار؛ چون سر و صدایی ازشون نمیاومد .با پوشیدن
کفشامون ،گوشیم زنگ خورد .خودش بود ،همین که برداشتم گفت:
 من دم درم ،بیا پایین. توی حیاطم ،دارم مییام… امیر هم هست.پوف کالفش رو شنیدم ،فقط آروم گفت:
 زود بیا.••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
وقتی گفت ازت بدم مییاد ،بهخاطر لحن جدی و عصبیش… واقعاً شوکه شدم.
نمیتونستم باور کنم حاال که براش حلقه گرفتم و میخواستم برم خواستگاریش ،این جوری
ردم کنه .آخه صبحش هم همدیگه رو بوسیدیم و یه تأیید کوچیک ازش گرفته بودم.
روز تولدش که با باباش حرف زدم گفت:
 مثل اینکه قسمته داماد خودم بشی.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:
 قبل از هربحثی بگم که سوء تفاهم شده بینتون میالد .اومدم قبل اینکه دعواتون بشه این روبگم .حاال بدون…
پریدم وسط حرفش و با تعجب گفتم:
 ینی چی سوء تفاهم؟!Deli28
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به جای اینکه جواب من رو بده ،به آوا نگاه کرد و بهسمت من اشاره کرد و گفت:
 خودت درستش کن .من توی حیاطم ،اگر داشت کتکت میزد جیغ بزن بیام نجاتت بدم!بعد هم بدون توجه به قیافههای ما با خنده و سوت زنان رفت تو.
اخم کردم و نگام رو بهسمت آوا دوختم .تک سرفهای کردم و گفتم:
 بگو ببینم ،از من بدت مییاد؟موهای جلوی صورتش رو آروم؛ ولی ،با استرس زد پشت گوشش و کالهش رو کشید جلوتر
و با صدای آرومی گفت:
 منظورم این نبود میالد.و ساکت شد ،داشت عصبیم میکرد! چرا ساکت میشد وقتی باید توضیح بده؟
خیره و با یه اخم غلیظ داشتم نگاش میکردم تا بلکه حرف بزنه دستم رو محکم زدم روی
کاپوت ماشین که یهو ازجا پرید وتند تند گفت:
 خب این جوری با این اخم آدم رو نگاه میکنی ،استرس میگیرم میالد.اخمام باز شد ،از من میترسید؟
سؤالمو به زبون آوردم که با تعجب خندید و گفت:
 چی؟ نه میالد .خودت هم میدونی من خیلی دوستت دارم ،ترس نه؛ ولی ،نمیدونم چهجوری توضیح بدم که بهم نخندی.
از این اعتراف قشنگش نفسم حبس شد .این دختر توی این چند ماه بامن چی کار کرده بود
آخه؟!
دستاش رو گرفتم که از سردیشون لرزم گرفت.
دستاش رو جلوی دهنم گرفتم و «ها» کردم تا گرم بشه ،آروم گفتم:
 نمیخندم ،به جاش محکم ،خیلی محکم بوست میکنم.خندید و بعد از یکم مکث بالبخند گفت:
 سوسکا و مارمولکارو که بعدا به حسابت میرسم .حلقه رو هم دیدم… خیلی قشنگه؛Deli28
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ولی…
تک سرفهای کرد و دستاش رو از بین دستام کشید بیرون،
از جیب سوییشرتش کاغذی درآورد و گرفت سمتم و گفت:
 معنیش رو نفهمیدم میالد .کلی توی اینترنت سرچ کردم؛ ولی نفهمیدم… وقتی زنگ زدیداشت خوابم میبرد دیگه.
کاغذ رو گرفتم و با دیدنش لبخندی زدم که بعد از چند ثانیه تبدیل به قهقهه شد .با دیدن نگاه
گیجش ،خندم رو تموم کردم و با صدایی که هنوز از خنده میلرزید گفتم:
 برو حلقه رو بیار.باتعجب گفت:
 میخوای ازم پس بگیریش؟آروم بهسمت در هلش دادم و گفتم:
 نه… تو فقط بیارش.رفتن و اومدنش پنج دقیقه طول کشید .امیر هم این بار با لبخند و یه چشمک به در تکیه داد.
جعبهی حلقه رو از آوا گرفتم و با یه نفس عمیق بازش کردم .االن جای مازیار خالیه که کلی
مسخرم کنه و بگه «میالد و این کارا!؟ اوهوع »…
دربرابر چشمای بهت زدهی آوا و نگاه خیره و خندون امیر ،روی یه زانوم خم شدم و حلقه رو
گرفتم سمت آوا …
کاغذ رو بادست آزادم باز کردم و گفتم:
 برعکس نوشته بودم ،فکر میکردم این جوری خواستگاری کردن ذوق زدهات میکنه .اینجانوشته شده «دوستت دارم و میام خواستگاریت».
دستاش رو گرفت جلوی دهنش .حلقه رو در آوردم و گرفتم سمتش و این بار با تمام وجودم
و احساساتی که این چند ماه شکل گرفته بود گفتم:
 آوا ،میخوام که با من ازدواج کنی ،قبول میکنی سرتق خانوم؟Deli28
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همون جور که دستاش روی دهنش بود خندید ،باصدای خندهی امیر ،سرش رو برگردوند
سمت اون و خندش رو خورد سریع بازوم رو گرفت و گفت:
 وای میالد! بلند شو ،زشته جلوی امیر.باخنده همون جور که بلند میشدم گفتم:
 چرا زشته؟ دارم ازت خواستگاری میکنم ،نمیخوای جواب بدی؟سرش رو انداخت پایین و آروم گفت:
 نمیدونم چی بگم االن ،شوکه شدم! واقعاً انتظارش رو نداشتم.نگاهی به امیر انداختم ،منظور نگاهم رو فهمید .خندید و گفت:
 فقط پنج دقیقه اجازه دارین تنها باشین.با رفتنش ،جعبهی حلقه رو بستم و گذاشتم کف دست آوا .سرش رو گرفتم و پیشونیش رو
بوسیدم . .چشماش رو بست و با دستاش به کتم چنگ زد.
بغلش کردم و بغل گوشش گفتم:
 ما دوشب دیگه مییایم خواستگاری .باید زودتر بهت میگفتم؛ ولی ،فرصتش پیش نیومد،اگر جوابت منفی…
مکثی کردم ،سفتتر بغلش کردم که اون هم دستاش رو دورم حلقه کرد .آرومتر ادامه دادم:
 نه! نمیخوام به منفی بودنش فکر کنم آوا .خوب بهش فکر کن ،تا هروقت؛ اماده باشی صبرمیک نیم؛ ولی ،امیدوارم جوابت منفی نباشه .اگر هم بود اشکالی نداره ،من دست از دوست
داشتنت برنمی دارم… منتظر میمونیم هوم؟
صدای فین فینش اومد .سرش رو توی سینم مخفی کرد و آروم و باهق هق گفت:
 جوابم… مث… مثبته میالد .خب… خب تو این جوری… حرف . .میزنی من… مندیوونه میشم!
ای خدا از دست این دختر! شونههاش رو گرفتم و از خودم فاصلش دادم ،باتعجب به اشکایی
که از چشمای قشنگش جاری شده بود نگاه کردم ،پاکش کردم و بالبخند گفتم:
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 نبینم اشکات رو خانومی.آروم بین گریههاش خندید و دستام رو گرفت و گفت:
 خوشحالم ،خیلی خوشحالم.صدای امیر گند زد به فضای عاشقانمون / :این بشر کی اومد:
 آبرومون رو بردی آوا… مگه ترشیدهای دختر؟!باحرص نگاش کردیم که باز هم خندید و گفت:
 من تسلیم ،خدافظی کنید دیگه .فردا همدیگه رو توی دانشگاه میبینید… ما رفتیم.دستی واسش تکون دادم و اون هم رفت توی خونه .خم شدم لبای آوا رو کوتاه بوسیدم و
آروم گفتم:
 فردا میبینمت خانوم خانوما ،چشمات هم پف میکنه ،گریه نکن!لبخندی زد و جعبهی حلقه رو گرفت سمتم و گفت:
 روز خواستگاری به عنوان نشون با خودت بیارش .فقط…جعبه رو گرفتم و سؤالی «فقط» رو تکرار کردم.
آروم گفت:
 خواهرت ،از من بدش مییاد ،میدونی دیگه؟!کالهش رو صاف کردم وبالبخند گفتم:
 نگرانی نداره که دختر جون! مهم مامانمه که داره از خوشحالی بال در مییاره.بعد از خداحافظی سوار ماشین شدم و راه افتادم.
شانس آوردیم همسایههاشون این موقع شب یا خونه نیستن یا خوابن ،وگرنه آبرو ریزی
میشد.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا ••°•°•°•°•°•°•°
باخنده رفتم توی خونه که با دیدن بابا خشکم زد! دست به سینه ایستاده بود و نگاهم میکرد.
تک سرفهای کردم و بایه لبخند پراسترس گفتم:
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 خوبین؟ فکر کردم خوابیدین.نمیتونستم بفهمم چه حسی توی نگاهش هست! با استرس سرم رو چرخوندم و اطراف رو
نگاه کردم و گفتم:
 مامان کجاست؟همچنان در سکوت داشت بهم نگاه میکرد.
با اومدن امیر نجات پیدا کردم ،باخنده زد روی شونهی بابا و گفت:
 بابا این جوری نگاش نکن ،خجالت میکشه .خوبه میدونستی با هم دوستن.با چشمای گرد شده به امیر نگاه کردم ،بابا اومد سمتم و دستش رو کشید روی سرم لبخندی
زد و گفت:
 هرچند از اینکه رابطهی عاشقانهی یواشکی داشتین ،نه من و نه مامانت راضی نبودیمونیستیم؛ ولی ،خوشحالیم که اون شخص میالده.
با شوک لبخندی زدم و آروم گفتم:
 خوشحالم که خوشحالین .راستش شوکه شدم از اینکه میدونستین.حتماً کار امیر بود .همین که بابا رفت توی اتاقش ،امیر رو کشیدم سمت اتاق خودم و در رو
بستم .باعصبانیت گفتم:
 حتماً باید به بابا میگفتی من و میالد رابطهی عاشقانه داریم و داشتیم؟باتعجب و یکم اخم گفت:
 من نگفتم ،خود میالد گفته.با عصبانیت گفتم:
 ینی چی؟ تو میدونستی؟چند ثانیه توی سکوت نگاهم کرد و بعدش باخنده گفت:
 آوا خوبی؟ چرا اینقدر عصبی شدی؟پوفی کردم و نشستم روی تخت ،راست میگفت! آروم گفتم:
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 این سوسکا و مارمولکای لعنتی رو جمع کن تا نکشتمت.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:
 فرداشب نه پس فردا شب خواستگاریه ،یکم کمتر بخور الغر شی .پشمای صورتتم بزن،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…
••°•°•°•°•°•°•°
به چاییا نگاه کردم .یادش بخیر قسم خورده بودم دیگه واسه هیچکس چایی نبرم؛ اما ،حاال…
با صدای مامان ،سینی رو بایه نفس عمیق برداشتم و بهسمت سالن پذیرایی رفتم.
اول از همه به مامان و بابای میالد تعارف کردم .مادر میالد بالبخند گفت:
 قسمت بود عروس خودم بشی عزیز دلم ،حقا که میالدم خوش سلیقه ست.لبخندی زدم و آروم تشکر کردم .نفر بعدی مارال بود ،بایه پوزخند سینی رو به آرومی هل داد
عقب به صورت آرایش کردهاش که سنش رو برده بود باال نگاه کردم ،باهمون پوزخند و
جوری که خودم و خودش و میالد بشنویم ،گفت:
 نریزی رومون چایی رو ،میدونی که سابقت خرابه.میالد دستش رو گذاشت روی پای مارال و خیلی خیلی آروم گفت:
 ساکت نشی من میدونم و تو.بدون اینکه خم به ابروم بیارم ،بایه لبخند ملیح و حرص درار ،همون جور که سینی رو بهسمت
میالد میگرفتم ،خطاب به مارال گفتم:
 بهتره حسودی رو بذاری کنار ،ممکنه من بشم زن داداشت!Deli28
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اومد حرفی بزنه که میالد تک سرفهای کرد و بااخم به مارال نگاه کرد .خدا رو شکر بقیه
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.
بهسمت مامان و بابا رفتم و بعد از تعارف کردن چایی به اونا وهمین طور امیر ،باالخره نشستم.
این دفعه یه پیرهن طوسی  -صورتی پوشیده بودم که بلندیش تا باالی زانوم بود .جوراب
شلواری طوسی رنگی هم پام بود و موهام رو هم آزاد دورم ریخته بودم ،البته اول فر درشت و
مرتب کردمشون.
آرایشم هم یه رژ لب صورتی کم رنگ که به کالباسی میخورد زدم ،یه خط چشم نازک
کشیدم با ریمل و رژ گونه.
باصدای امیر نگاهم بهسمتش کشیده شد:
 کجا سیر میکنی دختر؟! خواهر میالد چی میگفت؟خندیدم و گفتم:
 چرت و پرت…سری تکون داد و مشغول خوردن شد .تیپ امیر به شدت ساده بود ،یه بلوز مردونهی سفید و
یه شلوار جین سفید تنش کرده بود.
هر دفعه که کت شلوار میپوشه ،خیلی چهارشونه نشون داده میشه ،واسه همین کم پیش میاد
کت شلوار تنش کنه .لبخندی زدم و به میالد که رو به روم نشسته بود خیره شدم کت و شلوارِ
مشکی همراه با پیرهن سفید ،بدون کروات.
باصدای بابای میالد که تقریبا همه رو خطاب میکرد دستی به موهام کشیدم و صاف نشستم:
 خب ،برسیم به حرف این دوتا جوون! تهرانی جان خودت که هم من رو ،هم میالد رومیشناسی .میالد میگفت باهاتون صحبت کرده و همگی خبر دارین .ما اومدیم دخترتون رو
برای میالد جان ،اونم برای بار دوم خواستگاری کنیم.
چقدر رک/ :
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هیجان داشتم و یکم استرس ،بابا خندید و گفت:
 واال محمود جان نظر اصلی رو باید آوا بگه که فکر نمیکنم منفی باشه.سکوت برقرار بود ،بابای میالد بالبخند به من و میالد که سرش رو انداخته بود پایین نگاه کرد
و گفت:
 آرمین خان اگر اجازه بدین بچهها برن باهم اگر صحبتی دارن بکنن .حرفی ،شرطی ،قول وقراری دارن بذارن و بیان.
بابا تأیید کرد و ماهم با اشارهی بابا بلند شدیم .امیر خندید و گفت:
 در اتاقورو نبندین با شیطون تنها بشین.لعنتی… با این حرفش همه خندیدن ،من ازخجالت سرخ شدم و بابا با پس گردنی از امیر
پذیرایی کرد.
میالد رو بهسمت اتاقم بردم .نفس عمیقی کشیدم و پشت سر میالد وارد اتاق شدم.
بدون حرف رفت و نشست روی صندلی میز آرایشیم .نمیدونم چرا استرس گرفته بودم.
سرش رو برگردوند سمتم و با لبخند گفت:
 نمییای بشینی؟لبخند پر استرسی تحویلش دادم و رفتم روی تخت ،دقیقا رو به روش نشستم .صندلی رو به
تخت یکم نزدیک کرد و گفت:
 خب… شروع کنم؟شروع کنه؟ یعنی میخواد شرط بذاره!؟ ابروهام رو دادم باال و باتعجب گفتم:
 ینی واقعاً میخوای برام شرط بذاری؟آروم خندید و یکم سمتم بیشتر خم شد وگفت:
 آره… شرط دارم.منتظر نگاهش کردم .خودش ادامه داد:
 خب… شرط اولم اینه ،ببین من دوست ندارم زنم وارد محیط کار بشه ،توی جامعه رفت وDeli28
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آمد داشته باشه؛ ولی ،با توجه به اینکه رشتهی دانشگاهیتم روانشناسیه ،فکر مطب زدن رو از
سرت بیرون کن.
از حرفاش چند ثانیه خون به مغزم نرسید .از حرص نفس نفس میزدم .چشمام رو بستم و با
عصبانیت گفتم:
 میالد یعنی چی؟ هنوز جواب بله بهت ندادم داری واسم آقا باال سر بازی در مییاری! قرارباشه اینجوری…
باقرار گرفتن لبهاش روی لبهام رسما خفه شدم .چشمام که از شوک ،ناخودآگاه بازتر شده بود
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:
 من هیچوقت محدودت نمیکنم آوا؛ اما ،یادت باشه ازدواج یعنی زندگی مشترک و تنهاچیزایی که من ازت میخوام اینه که همیشه باهام و کنارم باشی… نه رو به روم.
بوسهی دیگهای به لبم زد ،چشمام رو بستم از خجالت .صداش رو شنیدم که ادامهی حرفاش
رو گفت:
 هیچوقت بهم دروغ نگو ،هیچوقت چیزی رو از من پنهان نکن .درعوض من هم همه جورهپشتت خواهم بود… باشه؟
لبخندی روی لبام نقش بست .آروم گفتم:
 باشه ،قول میدم… و یادت باشه من هم همین انتظارات رو از تو دارم.لبخندی زد و سرش رو به معنی «باشه» تکون داد.
ازم فاصله گرفت و دست به سینه شد ،دستی به لباش کشید و گفت:
 خب… لبت رو تمیز کن ،بعد اگر شما شرطی یا حرفی داری بگو.دستم رو به لبهام کشیدم و بعد از تمیز شدنشون ،نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
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 اولین چیزی که میخوام بدونی اینه که من؛ امادگی عروسی گرفتن فعالً ندارم پس عجلهنداشته باش .باشه؟
خندید و آروم گفت:
 چیز سختی خواستی؛ ولی ،باشه… منتظر میمونیم تا؛ امادگی پیدا کنی.لبخندی زدم .حاال که استرسم خیلی کمتر شده بود ،میتونسم یکم پرروتر باشم از فکرم خندم
گرفت ،پوف دیوونه شده بودما!
سعی کردم جدی باشم و به چشماش نگاه کردم و گفتم:
 قول میدی ،همیشه باهام باشی؟ این راهی که میخوایم شروع کنیم ،جوری نیست که اگر دوروز 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 نیستیمآوا جان.
لبخندی زدم و خواستم دستش رو ببوسم که دستش رو کشید و نذاشت… به لباش اشاره کرد
و گفت:
 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.بعد هم یهو جدی شد و مثال تیریپ داش مشتی غیرتی برداشت و گفت:
 شمام فقط واسه من ناز و عشوه مییای ،اکی ضعیفه؟خندیدم و اومدم حرفی بزنم که در اتاق زده شد و امیر سرش رو آورد تو چشماش بسته بود و
یکم مشکوک میزد .باتعجب گفتم:
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 چشمات رو چرا بستی؟لبخند دندون نمایی زد و گفت:
 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:
 میالد ،خواهرت صداش در اومده میگه اینا یه ساعته توی اتاق دارن چی کار میکنن! بیاینبیرون دیگه.
پوفی کردم و گفتم:
 از االن خواهر شوهر بازی داره در مییارهها.امیر خندید و گفت:
 میخوای من هم برادر زن بازی دربیارم؟!خندیدم و آروم گفتم:
 نه ،گناه داره خودم تالفی میکنم.میالد آروم زد به شونم و گفت:
 چی کار میخوای بکنی وروجک؟ نزنی خواهر مارو بکشی.••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
اول من و امیر رفتیم بیرون و پشت سرمون آوا اومد .مارال؛ چون بهزور اومده بود همش اخمو
بود؛ ولی ،مامان و بابا با دیدنمون لبخند زدن .بابای آوا بلند شد و گفت:
 دخترم چی شد؟امیر با خنده گفت:
 مگه میتونه مخالفت کنه؟!آوا زد توی پهلوی امیر و باصدای آرومی گفت:
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 صحبتامون رو کردیم… مشکلی نداشتیم.بعد هم سرش رو انداخت پایین .همه به جز مارال دست زدن… مامان اومد جلو و آوا رو
کشید تو بغلش ،صداش رو شنیدم که آروم به آوا گفت:
 قربون خدا برم که من رو به آرزوم رسوند .فقط آوا جان ،اگر مارالم حرفی زد نشنیده بگیرقربونت بشم.
آوا سری تکون داد و زیر لب گفت:
 مرسی مادر جون .من مشکلی با حرفای دخترتون ن…باصدای زنگ آیفون حرفش نصفه موند.
با تعجبی که تو چشمای مادر و پدر آوا بود ،میشد حدس زد منتظر کسی نبودن .امیر
بالبخندی که مصنوعی بودنش هویدا بود ،گفت:
 شما مشغول شیرین کردن دهنتون بشین من برم ببینم کیه که فضای عاشقانمون رو به همزده!
بعد هم با خنده و سریع بهسمت آیفون رفت .ما هم نشستیم روی مبل ها.
مادر آوا ،مشغول شیرینی پخش کردن شد .به آوا بالبخند نگاه کردم ،باالخره مال خودم میشد!
باصدای داد و بیدادی از بیرون ،آوا یهو از جا پرید ،زد توی صورتش با بهت وترس گفت:
 امیر…دوییدیم بهسمت در خروجی… با دیدن آرش عصبی شدم و خواستم برم سمتش؛ ولی ،امیر از
پایین پلهها داد زد و گفت:
 زنگ زدم پلیس .هیچکس نیاد جلو…آرش در حالی که سعی میکرد امیر رو بزنه کنار ،خطاب به آوا داد زد:
 تو مال منی آوای لعنتی! فکر این بچه سوسول رو از سرت بیرون کن .این خواستگاری ازریشه خرابه و اشکال داره… جمع کنید برید.
آقا رامین (بابای آوا) و بابای من باعصبانیت رفتن پایین از پلهها ،بابا امیر رو زد کنار ،بابای امیر
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رفت جلوتر و توی صورت آرش داد زد:
 دربارهی خانواده و مهمونای من درست صحبت کن .از خونهی من برو بیرون.آرش خواست بیاد جلوتر که با کوبیده شدن دست بابای آوا توی صورتش ،افتاد زمین و همون
لحظه هم پلیس از راه رسید.
همه چی سریع انجام شد و آرش رو بردن.
بابای آوا نفس عمیقی کشید و با کلی عذر خواهی ما رو بهسمت خونه برد .آوا بانگرانی امیر
رو برد سمت آشپزخونه ،من هم بایه عذر خواهی بلند شدم و رفتم پیششون.
کال هیچکدوم از اتفاقهای مهم زندگی ما بدون دعوا وتنش نمیتونست باشه .آوا با شرمندگی
به من نگاهی کرد و گفت:
 االن خانوادت چه فکری میکنن؟!لبخندی زدم و خواستم چیزی بگم که مارال اومد تو .دست به سینه به سقف نگاهی کرد و
گفت:
 خانوادهها میخوان حرف بزنن ،گفتن بیام پیش شماها.بعد هم با پوزخند به آوا نگاه کرد و بیپروا گفت:
 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:
 یاد نگرفتی مثل یه دختر خانواده دار صحبت کنی؟ به احترام برادرت دهنم رو باز نمیکنم،حواست باشه خواهر من بیکس و کار نیست… اکی دختر خانوم؟
مارال بادهن باز به من نگاه کرد و گفت:
 نمیخوای بهشون چیزی بگی؟!لبخند مهربونی بهش زدم و گفتم:
 اگر درست رفتار میکردی ،این جوری جواب نمیگرفتی خواهر قشنگم.با صدای مادر آوا که خطاب قرارمون داده بود ،فرصت هرحرفی از مارال گرفته شد .واقعاً
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بیادب شده بود!
امیر پنبهی خونی رو از بینیش در آورد و بهسمت اتاق پذیرایی هدایتمون کرد.
وقتی همگی نشستیم ،بابا سری برای بابای آوا تکون داد و خطاب به من گفت:
 اتفاقی که االن افتاد ،باعث شد تا مطمئن بشم آوا جان در خطره .میخوام بدونم میتونی ازآوا در برابر تمام این مشکالت محافظت کنی؟ البته بدون اینکه اتفاقی برای خودت بیفته.
مطمئن بودم ،مطمئن بودم که از آوا حتی به قیمت جونم محافظت میکنم رو به آقای تهرانی
کردم و مصمم و جدی گفتم:
 من دخترتون رو دوست دارم آقای تهرانی و از جونم واسه محافظت ازش مایه میذارم…این حرفم رو یه جملهی کلیشهای نبینید ،لطفاً بهم اعتماد کنید.
بابا پوفی کرد و گفت:
 خوبه گفتم بدون اینکه اتفاقی واسه خودت بیافته؛ ولی ،کارت درسته پسر!همه از لحن بابام خندیدیم .دیگه جو متشنج نبود… یک ربعی گذشت ،یک ربعیکه
نمیدونستم چرا دیگه حرف از ازدواج نمیزنن .اشارهای به مامان کردم که سریع گرفت قضیه
رو… آروم زد به پای بابا و چیزی گفت ،بابا هم سری تکون داد .یواش یواش همه ساکت
شدن.
بابا لبخندی زد و گفت:
 خب آقای تهرانی مهریه و شیربها و اگر رسم و رسوم دیگهای دارید عنوان کنید تا تاریخعقد و عروسی رو مشخص کنیم.
سنگینی نگاه آوا رو حس کردم .به چشماش نگاه کردم که لب زد:
 شرطم رو یادت نره.فکر کنم داشت به این اشاره میکرد که عروسی نگیریم فعالً .سرم رو آروم تکون دادم و به
حرف بقیه گوش کردم.
یک ربعی بحث مهریه طول کشید و آخر با حرف آوا همه سکوت کردن:
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 راستش میخوام رسم و رسومات قدیمی رو بذاریم کنار .من دختر خیلی معتقد و مذهبینیستم؛ ولی ،دوست دارم مهریهام چهارده تا باشه .شیر بها و این حرفها رو هم لطفاً بذارین
کنار .این چیزها ما رو خوشبخت نمیکنه.
مامان آروم بلند شد و نشست پیش آوا .جو سنگین شده بود دوباره… تعداد سکهای که عنوان
کرده بود خیلی کم بود و میشد نارضایتی رو توی چشمای همه حتی پدر و مادر خودم هم
دید.
مامان دست آوا رو گرفت و گفت:
 از اینکه همچین گل دختری داره عروسم میشه به خودم میبالم؛ ولی ،عزیزم لیاقت تو بیشتراز چهارده تا سکه ست.
آوا هم دست مامان رو گرفت و سربه زیر گفت:
 دوست ندارم زندگیمون با یه مهریهی سنگین شروع شه .بار اضافه میشه روی دوش منو…
مامان پیشونی آوا رو بوسید و نذاشت حرفش رو ادامه بده .خطاب به مادر و پدر آوا گفت:
 مهریه صد و چهارده تا باشه اگر موافق باشین .و بااجازتون االن من حلقهی نشون بدم میالدبندازه دست آوا جان.
بابای آوا ،باتأیید چشمی گرفتن از مادر آوا ،با لبخند خوشحالی گفت:
 اختیار ماهم دست شماست.و من و آوا باالخره کنار هم نشستیم.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
به حلقهی سادهی توی دستم نگاه کردم .حلقهی نشون! قرار شد که شنبه بریم کارهای آزمایش
رو بکنیم و بعدش عقد کنیم.
می ترسیدم! نفس عمیقی کشیدم و حلقه رو در آوردم .مسواک زدم و لباسم رو عوض کردم.
دراز کشیدم و داشتم فکر میکردم که در اتاق زده شد ،بعدش مامان اومد توی اتاق.
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از جام بلند شدم و نشستم روی تخت لبخندی زد و کنارم نشست .آروم گفت:
 راستش میخواستم زودتر باهات حرف بزنم؛ ولی وقت نشد اصالً… از انتخابت مطمئنیآوا؟
دستش رو گرفتم و کامال بهسمتش برگشتم .مطمئن وبا لبخند گفتم:
 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:
 میدونم نگرانمی؛ ولی ،فکر نمیکنم از تصمیمم پشیمون بشم.پیشونیم رو بوسید و بغلم کرد .با بغض گفت:
 خیلی زود بزرگ شدی آوا ،خوشحالم که خوشحالی دختر گلم.ازش فاصله گرفتم ،اشکهاش رو پاک کردم و باخنده گفتم:
 مامی خانوم! من ور دل خودتم فعالً .قصد نداریم زود عروسی بگیریم.با تعجب خواست حرفی بزنه که گوشیم زنگ خورد .نصفه شبیچه مهم شدما/ :
رها بود .ببخشیدی به مامان گفتم و جواب رها رو دادم ،میدونست قراره امشب میالد بیاد
خواستگاریم .همون اول کار گفت:
 زود ،تند ،سریع بگو ببینم چی شد؟مامان آروم گفت:
 بعدا باهم باز صحبت میکنیم .سالم برسون ،شب بخیر.لبخندی زدم و شب بخیر گفتم .جیغ رها در اومد و گفت:
 باکی حرف میزنی پشکل؟ بدو بگو ببینم چی شد امشب.خندیدم و گفتم:
 آروم باش رها .هیچی اومدن خواستگاری… حرف زدیم و حلقه دستم کردن تا شنبه بریمDeli28
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برای کارهای آزمایشگاه.
باخوشحالی جیغ زد و داشت باخوشحالی میخندید؛ ولی ،یهو ساکت شد .صدای پر استرسش
رو شنیدم:
 اگر آزمایش خونتون مثبت بشه چی؟یهو پوکر شدم ،به این فکر نکرده بودم .آروم گفتم:
 نمیدونم رها .بذار فردا مییام دانشگاه میبینمت .کاری نداری؟انگار فهمید پَکَر شدم؛ چون آروم باشهای گفت و با یه خداحافظی کوتاه قطع کردیم.
فردا پنج شنبه بود ،و شانس قشنگم یه کالس ساعت ده صبح داشتم.
نفس عمیقی کشیدم و به این فکر کردم که تکنولوژی و علم پیشرفته شده .دیگه واسه
گروههای خونی که بهم نمیخورن هم راه حل دارن .اینقدر به این چیزها فکر کردم که خوابم
رفت.
••°•°•°•°•°•°•°
با دیدن رها واسش دست تکون دادم که اون هم بهسمتم دویید .باخنده بغلم کرد و گفت:
 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:
 این میالد نامرد همین دیشب گفت داره مییاد خواستگاریت .البته ناگفته نماند مازیار خیلیوقته میدونه .خوشحالم واستون.
بالبخند بوسیدمش و تشکر کردم .مازیار و دو قلوها هم تبریک گفتن و بعد با بچهها بهسمت
کالسامون رفتیم.
امروز میالد کالس نداشت و گفت میره شرکت تا پروندههای به هم ریخته رو درست کنه.
خیلی از بچهها با دیدن حلقهی توی دستم کلی سؤال کردن که پیچوندمشون و نگفتم با میالد
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 خودشرخت بشوره و یه بچم توی قنداق به کمرش بسته باشه که هی نق میزنه…
بااین حرفش همه زدن زیرخنده ،فکرش هم جر دهنده بود واقعاً.
مازیار باخنده دستی به ته ریشش کشید و گفت:
 جدی االن به کجا رسیدین؟ راستش فکر نمیکردم میالد به حرفش عمل کنه و بیادخواستگاریت.
لبخندی زدم و گفتم:
 قراره شنبه بریم برای آزمایش ،راستی وسط خواستگاری آرش هم اومد دعوا ،بردنش زندانفعالً!
جانان هینی کشید ،رها با نگرانی گفت:
 آرش اونجا چی کار میکرد؟ امیر چی؟ پس چرا دیشب به من چیزی نگفت؟همگی باتعجب داشتیم نگاش میکردیم .بعد از چند ثانیه فهمید گند زده و محکم زد روی
دهنش ،با این حرکتش همه زدیم زیر خنده.
دیگه همه میدونستیم رها و امیر همدیگه رو دوست دارن .وسط خندیدنامون امیرعلی خطاب
به من گفت:
 راستی شیرینی نمیدین؟خندیدم و گفتم:
 انشاهلل واسه نامزدی دعوتتون میکنیم… خوبه؟ بذارین عقد کنیم بعد شیرینی بخواین.Deli28
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باالخره قهوه هامون اومد ،بعد از خوردن قهوه ،دوباره بهسمت کالسامون رفتیم .کال ما همش
مییام یه تجدید قوا میکنیم میریم و دوباره میریم سر کالس/ :
••°•°•°•°•°•°•°
با یه چشم غره به خانومی که جلوی دستشویی بود ،در رو باز کردم و همزمان با میالد از
دستشویی اومدیم بیرون.
بر عکس چیزی که فکر میکردم ،از من آزمایش خون نگرفتن و فقط از میالد گرفتن .از من
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:
 آخه زنه خودش رو نمیکشید کنار ،یه جوری رفتار میکرد انگار بهم چشم داره.جلوی دهنش رو گرفت و ریسه رفت ،با حرص کیفم رو زدم به شکمش و بهسمت خروجی
حرکت کردم.
ساعت نه صبحه تازه و منم هالکم واسه خواب؛ ولی ،باید بریم دانشگاه…
بعد از اینکه زمان جواب آزمایش رو پرسیدیم ،سوار ماشین میالد شدیم و بهسمت دانشگاه راه
افتادیم.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
نزدیک دانشگاه ،جلوی یه سوپری ایستادم و دوتا آبمیوه خریدم .بعد از خوردن آبمیوه بهسمت
دانشگاه حرکت کردم.
بچهها کلی شلوغ بازی در آوردن و کلی شاد و شنگول بودن .البته همون اول یه کتک مفصل
از مازیار و جانان بهخاطر جواب سرباال دادنم ،خوردم.
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…
مارال قاطی کرده بود و بابا هم زده بود به سیم آخر .این وسط مامان داشت پرپر میشد.
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دیروز هم گفتم جمعه ست و برم آوا رو بیارم یکم بیشتر آشنا بشه با خانوادم که مامان همون
اول گفت:
 پسر تو چرا اینقدر هولی؟ بذار عقد کنین بعد دختر مردم رو بردار بیار خونه.بابا هم حرف مامان رو تأیید کرد .من هم یکم فکر کردم دیدم واقعاً مثل پسر بچههای هیجده
ساله دارم رفتار میکنم/ :
با پس گردنی که خوردم حواسم جمع شد .مامان به چایی روی میز اشاره کرد و گفت:
 کجا سِیر میکنی؟ بخور سرد شد.خندیدم و گفتم:
 دیگه دارم متاهل میشم باید به فکر خونهی جدید ،ماشین جدید و زندگی جدید و خالصهیه تغییر اساسی باشم.
لبخندی زد و گفت:
 خوشحالم قبل از اینکه بمیرم ازدواج کردنت رو میبینم ،فقط اگر مارالم…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.
نم اشک زیر چشمش رو گرفت و آروم گفت:
 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:
 فردا جواب آزمایش مییاد؟ اگر جواب…سکوت کرد و بهم خیره شد .دستام رو تکیه دادم به پشتی مبل و با لبخند خونسردی گفتم:
 هرچی بشه حداقل واسه من مهم نیست ،من آوا رو دوست دارم .میخوام بشه خانوم خونمالبته آوا هم حق انتخاب داره.
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مامان قهقههای زد و گفت:
 چرا اینقدر کلیشهای حرف میزنی پسرِ عاشق؟!خندیدم و گفتم:
 نگو که از این حرفا دربارهی بابا نزدی تا حاال! یا بابا دربارهی شما…گونههاش سرخ شدن ،به صورتش اشاره کردم و با لحنی که انگار مچ یکی رو گرفتم گفتم:
 دیدی دیدی! خجالت کشیدی.زد روی شونم و سریع فرار کرد ،خندیدم و گفتم:
 چرا فرار میکنی حاال؟نفس عمیقی کشیدم و خندم رو خوردم .سرم رو تکیه دادم به مبل .واقعاً قرار بود چی بشه؟
خبری از سرگرد ،سامیار و جنجال جدید نبود.
من دنبال عوامل بیرونی میگشتم برای مشکالتمون؛ اما ،نمیدونستم فتنهی دیگهای هم توی
خونوادهی خودمون هست.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا ••°•°•°•°•°•°•°
به موهای ژولیده و صورت غمگینش نگاه کوتاهی کردم و بعد به دستش خیره شدم ،یه کاغذ
دستش بود که فکر کنم آزمایشمون بود .با ناراحتی تکونش داد و گفت:
 دکتر مسئول اون جا گفت اگر باهم ازدواج کنیم بچمون ناقص میشه و حتی ممکنههیچوقت نتونیم بچه دار بشیم .از هیچراهی هم نمیشه درمانش کرد .یارو میگفت خیلی کم
پیش مییاد این اتفاق بیفته.
بهت زده به میالد نگاه کردم .هضم حرفاش برام سخت بود ،داشت چرت و پرت میگفت!
نفس عمیقی کشیدم تا از ریزش اشکام جلوگیری کنم .بدون اینکه کاغذ رو از دستش بگیرم یا
حتی نگاهش کنم ،آروم گفتم:
 یعنی… خب… االن تکلیف چیه؟ تصمیمت چیه؟اگر میگفت ازدواج منتفیه ،اگر بهخاطر بچه منو نمیخواست… وای قلبم!
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دستم رو گرفتم روی قلبم و باالخره هق هق زدم ،باتعجب سریع شونههام رو گرفت و تندتند
با نگرانی گفت:
 آوا… آوا دردت به جونم چی شد؟ آوا گریه نکن بابا شوخی بود.با تعجب سرم رو آوردم باال و با چشمای اشکی بهش نگاه کردم .یعنی چی شوخی بود؟ اصالً
چی شوخی بود؟
به چشمام نگاه کرد و یهو با کف دستش زد توی پیشونیش و گفت:
 این جوری نگاه نکن دختر .اشکات رو پاک کن عزیز دلم .لعنت به من! فکر نمیکردم گریهکنی.
توی دلم غر زدم:
 تو مگه فکر هم میکنی؟!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!میالد سربه زیر خندهی مردونهای کرد و گفت:
 حس میکنم آوا یکم حساس شده .البته حرفی که من زدم یکم شوکه کننده بود!زدم تخت سینش و بابغض گفتم:
 هنوز به من جواب ندادی چی شوخی بود ،گیجم کردی میالد.لبخندی زد و گفت:
 جواب آزمایش مشکلی نداره؛ ولی ،اگر مشکلی داشت هم من بیخیالت نمیشدم.••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
جواب آزمایش بدون نقص بود؛ ولی ،کرمم گرفت که یکم آوا رو اذیت کنم .به خونشون زنگ
زدم که خداروشکر مادرش برداشت:
 سالم بفرمایید؟Deli28
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 سالم خانوم تهرانی ،میالدم.یکم مکث کرد و باخنده گفت:
 سالم پسرم ،خانوم تهرانی نگو… حس میکنم پیرم.تک خندهای کردم و برای خاتمه دادن به این قضیه گفتم:
 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.نمی خواستم وسط حرفش بپرم؛ ولی ،معلوم بود از اون خانوماست که بشینه پای تلفن ،یک
ساعت حرف میزنه ،دقیقا مثل مامان خودم.
بعد از پنج ثانیه گفت:
 ببخشید خیلی حرف زدم ،خب کاری داشتی؟ با آوا کار داری؟آروم خندیدم و گفتم:
 نفرمایید مادر جون ،نه باخودتون کار داشتم .راستش من جواب آزمایش رو گرفتم ،میخوامبیام آوا رو یکم سورپرایز کنم و یه شوخی کوچولو هم بکنم باهاش ،البته اگر شما اجازه بدین.
 امان از دست شماها! میالد جان ،نکشی دخترم رو!خندهی مردونهای کردم و توی دلم گفتم:
 خبرنداری دخترت خیلی وقته من رو کشته.خودش ادامه داد:
 آوا خونه ست پسرم ،امیر و پدرش هم نیستن .زنگ خونه رو بزن ،خودش مییاد باز میکنه.من هم میرم توی آشپزخونه که راحت باشین.
لبخندی به این همه مهربونیش زدم .مادر و دختر مثل هم دیگن.
بهسمت خونشون راه افتادم .جلوی در خونشون ،طبق نقشم موهام رو یکم ژولیده کردم و
کاغذ آزمایش رو گرفتم دستم.
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همه چی طبق نقشه پیش رفت ،فقط انتطار نداشتم بزنه زیر گریه! وقتی اصل قضیه رو براش
گفتم ،نفس عمیقی کشید و گفت:
 شوخی مسخرهای بود.اشکای باقی مونده روی گونههاش رو پاک کردم و گفتم:
 نمیخواستم گریهات بگیره ،نمیدونستم اینقدر دوستم داری دختر.با صدای تک سرفهی مامانش ،تازه فهمیدم گند زدم! دارم جلوی مادرش به دخترش که تازه به
هم نامحرم هم هستیم ،ابراز احساسات میکنم.
آوا موهاش رو گرفت توی دستش و با جیغ رفت توی اتاقش .خندیدم و به یه «ببخشید» اکتفا
کردم.
کاغذ آزمایش رو دادم دست مادرجون و گفتم:
 من رفع زحمت میکنم ،ببخشید دیگه مزاحم شدم.لبخندی زد و گفت:
 چه زحمتی پسرم؟ شما مراحمی! بمون ناهار رو با ما بخور.لبخندی تحویلش دادم و گفتم:
 نه دیگه باید برم شرکت ،اگر میشه آوا رو صدا کنید ازش خداحافظی کنم.••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
تازه رسیده بودیم باغ و قرار بود نیم ساعت بعد از اینکه مهمونها اومدن عقد کنیم .به دختری
که خودش رو شاهین معرفی کرده بود خیره شدم ،با بهت بهش نگاه کردم ،باورم نمیشد این
همون پسرِ قد بلند و الغر؛ ولی ،تو پری باشه که با ناز وخجالت حرف میزد.
حاال مثل دخترا سینههای برجسته داشت ،یکم الغرتر شده بود؛ ولی ،خیلی توی اون لباس
شب صورتی و با اون میکاپ خوشگل شده بود.
باخنده دستش رو جلوی صورتم تکون داد و گفت:
 ینی اینقدر خوب شدم؟Deli28
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زیرلب بابهت گفتم:
 اگر نمیگفتی شاهینی ،نمیشناختمت.لبخند با نمکی زد و گفت:
 من هم باور نمیکردم توی این چند ماهی که نبودم نامزد کنی ،گذاشتم روز نامزدیت اومدمکه حسابی سورپرایز بشی.
بااحتیاط بغلش کردم و زیر گوشش گفتم:
 خوشحالم برگشتی ،خیلی خوشگل شدی شاهین.میالد با خنده دستش رو دور شونههام حلقه کرد وگفت:
 شاهین خدایی حس میکنم نمیشناسمت ،به خصوص که دوست پسر هم داری! راستیاسمت چی؟ عوضش میکنی؟!
لبخندی زد و به پسری که آروم و با وقار کنارش ایستاده بود اشاره کرد و گفت:
 من و محسن مدتها باهم رفیق بودیم ،حاال که فهمیدم دوستم داره ،خیلی زندگیم بهتره،اون میگه من با همین اسم دوستت دارم ،برای همین قرار شد اسمم رو عوض نکنیم.
بالبخند سری برای محسن تکون دادم .با رفتن شاهین ومحسن ،نشستیم روی صندلی ،لباس
نقرهای رنگِ نامزدیم رو مرتب کردم و آروم و بااسترس به میالد گفتم:
 میالد ،قبل اینکه خطبهی عقد رو بخونن ،من باید برم دستشویی.پقی زد زیر خنده و گفت:
 االن؟ با این لباس؟باحرص نگاش کردم و گفتم:
 خب جلوی معده و رودم رو چه جوری نگه دارم؟بدون توجه به اطراف قهقههای زد و گفت:
 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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پیشمون خوب شد عقلش رسید به رها بگه نه به کس دیگه.
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
نبود ،چند بار آروم صداش زدم؛ ولی جوابی نشنیدم .استرس گرفتم ،به خصوص که سامیار دو
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 تجربهکنه.
سرهنگ میگفت خط دزدی بوده.
با صدای پچ پچ و صدای آه وناله از فکر اومدم بیرون .بهسمت درختا رفتم و بادیدن دوتا آدم
که به درخت تکیه داده بودن از ترس جیغ زدم .باصدای من هردوشون برگشتن سمتم… با
دیدن امیر و رها که هول شدن ،نفسم رو فوت کردم و باحرص چرتترین سؤال ممکن رو
پرسیدم:
 شماها اینجا چه غلطی میکنین؟دستی دو کمرم حلقه شد و صدای میالد رو زیر گوشم شنیدم:
 از همون کارا که االن من میخوام باهات بکنم.شنلِ روی لباسم رو زد کنار و گردنم رو بوسید.
از بوسهاش لرز خفیفی کردم…
امیر با حرص گفت:
 جلوی من از این کارا میکنید؟ خجالت نمیکشید؟میالد دستش رو انداخت دور کمرم و باخنده گفت:
 ما که تا یه ربع دیگه عقد میکنیم ،یه فکری به حال شما دوتا باید بکنیم.رها با جیغ زد توی شکم امیر و فرار کرد سمت سالن اصلی.
امیر پوفی کرد و گفت:
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 بفرما ،حاال باید برم منت کشی… خوب شد؟بهخاطر لحن بانمکش زدیم زیر خنده .بعد از رفتن امیر ،بالبخند به میالد گفتم:
 بریم؟ االن دنبالمون میگردن ،نباشیم ضایع میشه.خندید و سرش رو تکون داد ،شنلِ ساتنِ نقرهای رنگم رو مرتب کرد و گفت:
 اونقدر خوشگل شدی دلم میخواد یه لقمهی چپت کنم ،حیف که االن نمیشه .فقط مواظبباش شنلت نره کنار ،دوست ندارم بقیه خانومم رو دید بزنن.
از تعریفش حس خوشایندی پیدا کردم .با خنده گفتم:
 اوهوع! تو غیرتی هم میشی؟یه ابروش رو داد باال و خیلی جدی گفت:
 اونی که بیرگه سیب زمینیه ،اکی ضعیفه؟میدونستم این لحن جدیش از روی عالقه ست و داره شوخی میکنه! لبخندی زدم و فقط
سرم رو تکون دادم.
باهم بهسمت مهمونا رفتیم و دوباره سرجامون نشستیم .پنج دقیقه هم نگذشته بود که مامان
اومد سمتمون و گفت:
 بریم اتاق عقد؛ اماده ست .دیگه خیلی راحت نشستین.میالد خندید و کمکم کرد تا با هم بهسمت اتاق عقد بریم.
••°•°•°•°•°•°•°
مارال قند میسابید و شاهین و رها دو طرف پارچهی ساتن رو گرفته بودن .به قرآن و سورهی
نور نگاه کردم .صداهای اطراف رو نمیشنیدم و انگار توی یه خلسه فرو رفته بودم.
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:
 عروس گلم! نمیخوای پسرم رو راحت کنی با بله گفتنت؟لبخندی زدم و زیر چِشمی به میالد که عرق کرده بود نگاهی کردم.
Deli28

251

آرامش بعد از طوفان
حاج آقا با خنده گفت:
 عروس خانوم! گل و گالب و شربت و شیرینی آوردین ،نمیخواین جواب بدین؟مهمونا خندیدن و بعضیاشون هم پچ پچ کردن… رها با خنده و صدای بلند ،جوری که همه
بشنون گفت:
 عروس زیر لفظی میخواد.و پشت بندش صدای کل کشیدن خانوما بلند شد .اینا از من بیشتر ذوق دارن/ :
مارال خم شد و زیرِ گوشم با آرومترین صدای ممکن گفت:
 افادهها طَبَق طَبَق ،سگها به دورش وَق و وَق.با عصبانیت بهش نگاه کردم که با ریلکسی صاف شد و باز هم قند سابید! واقعاً ذرهای تربیت
نداشت! آی شیطونه میگفت با این لباس و کفش یه حرکت بزنم روش از وسط نصف بشه.
نفس عمیقی کشیدم که باقرار گرفتن دستبند نقرهای وپر زرق و برقی جلوم ،تقریبا هوش از
سرم رفت.
میالد بالبخند گفت:
 این هم از زیرلفظی خانوم خانوما .لطف کن این دفعه بله بده تا من پرپر نشدم.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
میالد نگاه کردم که چشمک زد! لبخندی زدم و چشمام رو بستم .با یه بسم اهلل توی دلم ،بلند
گفتم:
 بااجازهی پدرم و مادرم و بزرگترای جمع… بله.صدای هلهلهی خانوما اون قدر بلند بود که یه لحظه حس کردم ترشیده بودم و خالص شدم/ :
بعد از بله گفتن محکم و جدی میالد ،دفتر ثبت محضری رو آوردن و بعداز کلی امضا ،باالخره
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،
انگشت من هم رفت توی دهن میالد .اونقدر یهویی شد که خندم گرفت و محکم انگشت
میالد رو گاز گرفتم ،مدیونید اگر فکر کنید از قصد بود!
میالد با آخ و اوخ انگشتش رو کشید .همه داشتن میخندیدن! مازیار باخنده گفت:
 داداش از این به بعد دیگه زن ذلیلی.جانان دست به سینه شد و گفت:
 ینی چی؟ ینی تو نیستی؟مازیار گردنش رو ماساژ داد و گفت:
 من گردنم از مو نازک تره خانوم.و باز هم همه خندیدن.
با راهنمایی مامانها و رها و امیر ،مهمونا بهسمت سالن رفتن و ما تنها شدیم .شنلم رو باز کرد
و مماس بالبم گفت:
 حاال مال خود خودمی.و لبهاش رو قفل لبهام کرد.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
آروم ازش جدا شدم و گفتم:
 چقدر خوبه بدون ترس میتونم به همهی دنیا بگم خانومِ خودمی.ریز ریز خندید و سرش رو انداخت پایین.
بلند شدم و دستمالی از توی جیبِ شلوارم در آوردم شانس آوردم بهخاطر عرق کردنم گذاشته
بودم.
نشستم و رژ پخش شده دور لب آوا رو پاک کردم و باخنده گفتم:
 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.گوشیم رو درآوردم و توی دوربین ،لبم رو چک کردم .بعد از پاک کردن رژ و تمدید رژ لب
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:
 االن بااین کفشها بخوام برقصم میافتما.خم شدم و بوسهی کوتاهی به اللهی گوشش زدم و خمار گفتم:
 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
دیگش رو گذاشت روی شونم وسرش رو خم کردم روی سمت چپ سینم.
آروم آروم تکون میخوردیم .اطرافمون امیر و رها ،شاهین و محسن ،جانان و مازیار و مارال و
یه پسر غریبه ،دونفره میرقصیدن .باید حد و حدود مارال رو هم روشن میکردم.
آخرای آهنگ بود که آروم از خودم جداش کردم و روی دستم ،از پشت خمش کردم .حرکت
زشتی بود اگر جلوی همه لبهاش رو میبوسیدم .به جاش پیشونیش رو بوسیدم که صدای جیغ
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:
 امشب مال اون شد ،امشب… آوا… مالِ… اون… شد.Deli28
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سامیار شونههای آرش رو گرفت و محکم و جدی گفت:
 االن نباید ناامید بشی ،بازی تازه شروع شده .با دعوا نمیتونی آوا رو مال خودت کنی ،پسنسبت به میالد سردش کن.
نفس عصبیم رو توی صورتش فوت کردم و غریدم:
 میکشمش.سامیار ضربهی آرومی به شونهی آرش زد و گفت:
 مطمئن باش آوا مال تو میشه ،هنوز عروسی نکردن و تازه نامزد شدن… وقت زیادهداداش.
آرش نفس عمیقی کشید و سرش رو توی دستاش گرفت.
دیگه حتی خودش هم نمیدونست چی میخواد زندگی با آوا ،یا فقط مالکیت و اثبات
خودش.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
بعد از صرف شام که من کال دو تا لقمه بهزور میالد و مامانم خوردم ،نوبت کادوها رسید .من
همیشه عاشق این بخش از مهمونیام ،بس که کودک درونم فعاله.
اول از همه عمه خانوم ،با لبخند و به کمک عصای آب طال کاری شدهی الکچریش اومد جلو
و یه سرویس کامل طال با برلیانهای درشت که قشنگ مشخص بود اصله ،داد به من و یه
ساعت مارک و فوق العاده شیک که بِرَندِ «پتک فیلیپ» بود هم داد به میالد.
المصب ساعتش خیلی گرون و اشرافی بود ،همین طور سِت طالیی که داد به من داد ،واقعاً
خیره کننده بود .از اونجایی که عمه خانوم بسیار پولداره و به ظاهر بقیه خیلی توجه میکنه،
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:
 این هم کادوی من و مادرت ،دویست و شیش مشکی جلوی در خونه پارک شده ،سندشDeli28
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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:
 همهی تولهها یه روزی بزرگ میشن قربونت برم.بعد از اینکه بامامان و بابا عکس گرفتم ،پدر و مادر میالد هم اومدن و سرویس طال و یه بلیط
هواپیما دادن بهمون .بلیط مسافرت پنج روزه به پاریس ،زمان پروازمون هم مال هفتهی دیگه
بود.
دهن مارال رو باید جمع میکردن از اون وسط ،با عصبانیت داشت زیر گوش مادرجون تند تند
غر میزد .داشتم نگاهش میکردم که با صدای عمه آرامش حواسم جمع شد:
 دست بزنید به افتخارِ تک برادرِ عروس خانوم و تک خواهر آقا داماد.امیر اومد جلو و با کمی تأخیر مارال هم اومد .امیر دستبند ظریفی رو از داخل جعبه در
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
امیر بدون اینکه حتی نگاهی به مارال بکنه ،دوتا سکهی تمام ،داد به میالد و گفت:
 خوشبختانه تو به اون چیزی که میخواستی رسیدی؛ ولی ،اگر حدو حدودت رو فراموشمیکردی ،قلم پات رو خورد میکردم ،همون جور که االن اگر ظلمی در حق آوا بشه ،بامن
طرفی.
صداش خیلی آروم بود ،میالد انگار فهمید این حرفا خطاب به ماراله؛ چون سکوت کرد .انگار
پدرجون شاهد حرفامون بود که اومد دست مارال رو گرفت و با اخم بردتش ییرون.
با اومدن مادر و پدر آرش بهسمتمون ،یهو صاف ایستادم.
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پدر و مادر آرش یا همون عمو و زن عمو… اومدن جلو .طبق معمول زن عمو توی قیافه بود؛
ولی ،عمو با یه لبخند و انگار نه انگار اتفاقی افتاده ،جعبهای گرفت سمتمون و گفت:
 اینم هدیهی ما .انشاهلل که خوشبخت بشین.زن عمو پشت چشمی نازک کرد و آروم ،خیلی آروم گفت:
 پسر مارو بدبخت کردی! من امیدوارم بدبخت شی دخترهی نحس!لعنتی چرا همه فکر میکنن من نحسم؟! باعصبانیت خواستم حرفی بزنم که میالد زودتر گفت:
 خانومِ به ظاهر محترم ،پسر شما رو ،همسر من بدبخت نکرد ،خودش مقصر بود ودرضمن… به پسرتون بگین پاش رو از زندگی ما بکشه بیرون! آوا دیگه شوهر داره.
دست میالد رو گرفتم و آروم کشیدم .زن عمو با پوزخندی که معلوم بود حرصش دراومده
گفت:
 آره اون هم چه شوهری…عمو ،با عصبانیت اسم زنش رو صدا زد و با یه معذرت خواهی بهسمت دیگه رفتن .بابا اومد
جلو و آروم وپر استرس خطاب به ما گفت:
 آرمان چی میگفت؟ حرفی از آرش شد؟میالد بالبخندِ ریلکسی گفت:
 نه پدرجون ،هدیَشون رو دادن و تبریک گفتن.به وضوح نفس رها شدهی بابا رو حس کردم.
به سیاست میالد لبخندی زدم وبعد از رفتن بابا آروم زیر گوشش گفتم:
 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؟Deli28
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تک خندهی مردونه و ناباوری کرد و دستش رو کرد توی جیبش .آهی کشید ،خم شد و زیر
گوشم گفت:
 نمیشه این جوری ،بپیچ امشب بریم خونهی من.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:
 شیطونه میگه ها…نفس عمیقی کشید و خمار خندید .آروم گفت:
 چی میگه؟ اگه حرفای خوب میزنه ،بگو عملیش کنیم .مثال همین جا… همین االن…لباسترو…
میدونستم شوخی میکنه؛ اما ،زدم تخت سینش و باجیغ گفتم:
 میالد بسه.باصدای خندهی میالد فهمیدم گند زدم .همه داشتن به ما نگاه میکردن ،آروم نشستم و باچشم
از همه معذرت خواستم که یهو همشون ترکیدن از خنده و بعد مشغول کار خودشون شدن.
رها سریع اومد سمتمون و زیر گوشمون گفت:
 چی شده ،چیگفتی به آوا که جیغ میزنه؟میالد باخنده گفت:
 میخوام ببرمش مکان تا ترتیب…وسط حرفش ،با پاشنهی کفشم زدم روی پاش که رسما الل شد!
••°•°•°•°•°•°•°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؟Deli28
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خواستم جوابش رو بدم که رها گفت:
 بلند شین! مادر بزرگها و پدربزرگتون اومدن.سریع از جام بلند شدم .اولین باره مادربزرگ و پدربزرگِ آوا رو میدیدم.
پدر بزرگ من فوت کرده ،مادر بزرگم به کمک مارال اومد سمتمون .مادر بزرگ و پدربزرگ
آوا هم اومدن.
همشون سکهی تمام دادن و تبریک گفتن ،مثل اینکه رابطهی صمیمی با مادر بزرگ و پدر
بزرگشون نداشتن؛ چون بعد از گرفتن عکس دسته جمعی رفتن؛ ولی ،مامانی (مادربزرگم) رو
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.مامانی هم خندید و باز به کمک مارالِ اخمو رفت سرجاش نشست.
••°•°•°•°•°•°•°
مهمونا رفته بودن و فقط خانوادهی من و خانوادهی آوا موندن توی باغ .نامحسوس مامان رو
کشیدم کنار و گفتم:
 میخوام اجازهی آوا رو بگیرم ببرمش خونه.باچشمای گرد شده گفت:
 خونهی خودت یا خونهی پیش ما؟خندیدم و گفتم:
 خونهی خودم دیگه.زد تو پیشونیم و با حرص گفت:
 پسرهی بیحیا! بزار مُهرِ عقدنامتون خشک بشه بعد از این حرفا بزن.پیشونیم رو ماساژ دادم و صورتم رو مظلوم کردم و گفتم:
 مگه چی گفتم مامان؟ بده با زنم توی یه اتاق باشم؟! زنمه دیگه ،دوس دخترم که نیست!Deli28
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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 کارونکن… باشه؟
بااخم نگاهش کردم .هَوَل بازی؟! اینجوری من رو شناخته؟! با کالفگی سرم رو تکون دادم و
بهسمت بقیه رفتم که روی صندلی نشسته بودن و من هم کنار بابام نشستم… کنار آوا هم جا
نبود.
یک ربعی گذشت و باالخره بلند شدن که یواش یواش بریم سمت خونه .بعد از اینکه کتم رو
پوشیدم ،بابای آوا گفت:
 پسرم امشب بیا خونهی ما .شاید دوست داشته باشین اولین شب مَحرم بودنتون رو پیش همباشین.
مارال بایه معذرت خواهی آروم بلند شد و بهسمت سرویس بهداشتیها رفت .نفس عمیقی
کشیدم و خواستم جواب بدم که مامان زودتر گفت:
 راستش اگر مشکلی نداشته باشین ،آوا جان بیاد پیش ما .البته میگم اگر مشکلی نداشتهباشین.
بابا با خنده حرف مامان رو ادامه داد:
 خانوم راست میگه آرمین جان .اگر مشکلی نداری آواجان و میالد باهم بیان خونهی ما کهدیگه شماهم اذیت نشین.
امیر همون جور که موزِ توی دستش رو پوست میگرفت ،گفت:
 ببخشید دخالت میکنم؛ ولی ،آوا با این تیپ و لباس و آرایش کجا راحت تره بره؟ نظر اصلکاری هارو هم بپرسین ،البته جسارت نباشه!
و بیخیال گازی به موزش زد و مشغول جوییدنش شد .آوا تک سرفهای کرد و گفت:
 راستش اگر اجازه بدین ،من امشب خونهی خودمون بمونم و باز هم اگر اجازه بدین میالدDeli28
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بیاد البته اگر سختش نباشه.
وقتی حرفش از طرف همه تأیید شد ،مامان بالبخند مخصوصش بلند شد و رفت سمت آوا و
گونهاش رو بوسید و گفت:
 قربونت برم که ادب و شعور از سر و روت میریزه گلم .خوشبخت باشین عروسکم.زیر لب به مامان خندیدم .چه قربون صدقهای هم میره .عجب مادر شوهری گیر آوا اومده.
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.آوا با حرص زد توی بازوم ،با اومدن مادر و پدر آوا ساکت شدیم .آقا آرمین زد روی شونم و
با لبخند گفت:
 ما میخوابیم تا راحت باشین.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:
 دیگه از این حرفا نزنیا! زحمت نیست و رحمته ،توهم مثل امیر میمونی.امیر خیار توی دستش رو گاز زد و قورت داد و گفت:
 آره دیگه ،نو که اومد به بازار… کهنه میشه دل آزار.مادر آوا زد پس کلهی امیر و گفت:
 تو حرف نزن… فقط بخور.امیر کلش رو خاروند و با حرص گفت:
 خو حاال چرا میزنی!از رفتارش و لحن بیانش زدیم زیر خنده .آوا دستاش رو مالید به هم و گفت:
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 هوا سرده ،اگر میشه زودتر راه بیافتیم.مادرش یه دسته کلید گرفت سمتمون و گفت:
 این کلید در باغ و در خونست که پشت در نمونید .یه دست از لباسهای نو و دستنخوردهی امیر میزارم توی اتاق آوا ،حولهی تمیز هم میزارم برات.
تک سرفهای کرد و آروم گفت:
 حموم هم که توی اتاق آوا هست دیگه راحت باش و فکر کن خونهی خودته پسرم.لبخندی زدم و خجالت زده تشکر کردم.
به آوا کمک کردم تا بشینه توی ماشین .بعد از خدافظی راه افتادیم .ساعت دوازده نصف شب
بود ،ضبط رو روشن کردم و گفتم:
 میخوام بدزدمت و ببرمت خونم ،پایه ای؟تک سرفهای کرد و گفت:
 االن؟ راستش نه میالد راحت نیستم.شوخی بود حرفم؛ ولی اخم کوچیکی کردم… هنوز باهام راحت نبود .سرم رو تکون دادم و
چیزی نگفتم .تا خونشون حداقل یک ساعت راه بود… خواستم چیزی بگم که شروع کرد تند
تند حرف زدن:
 از من ناراحتی؟ ناراحت نباش دیگه! خب آخه االن واقعاً دیره و من هم خستم ،تازه تو همخسته ای .بعد یه روز هم نیست مَحرم شدیم! حق بده که من…
ماشین رو کنار خیابون پارک کردم و وسط حرفش پریدم و باخنده گفتم:
 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.
دقیقا ،توی اون لحظه حس میکردم زمان برای من متوقف شده .آوا مال من بود ،آرامش
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بیسابقهای برقرار شده بود.
••°•°•°•°•°•°•°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:
 خوبی آقاپسر؟ داری عرق میکنیا.تک خندهی مردونهای کرد و آروم لب زد:
 خوشحالم دارمت .خوشحالم مالِ خودم شدی ،من خیلی خود خواهم! تو باید فقط مالخودم میشدی… که شدی!
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
شروع کرد به ضربه زدن به پنجرهی ماشین.
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.
بهخاطر پایین بودن شیشه صداشون رو میشنیدم ،خداکنه گیر نده بهمون.
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:
 جناب ،راستش خانومم یکم حالش بد شده بود توی ماشین ،داشتم کمکش میکردم آخهامشب نامزدیمون بود ،بااجازه داریم میریم خونه.
آره اونم چه کمکی! پلیسه انگار بداخالق نبود خداروشکر ،لبخندی زد و با میالد دست داد و
گفت:
 مبارک باشه .فقط لطفاً همین االن راه بیافتین وگرنه مجبورم جریمتون کنم و ماشینتون روDeli28
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منتقل کنم پارکینگ.
میالد خندید و بایه تشکر سوار شد و سریع راه افتاد و باخنده رو به من گفت:
 شانس آوردیم آوا ،وگرنه االن باید پیاده میرفتیم خونتون.خندیدم و گفتم:
 آره اونم با این لباسها و تیپ وقیافه ،میشدیم عین عروس و دامادهای فراری.وباهم زدیم زیرخنده.
بعد از اینکه ماشین رو توی پارکینگ خونه پارک کردیم ،آروم و بیسرو صدا بهسمت اتاقم راه
افتادیم.
میالد با خستگی خودش رو انداخت روی تخت و گفت:
 خیلی خستم .مراسم نامزدیمون عین عروسی بود.لبخند ی بهش زدم و بالتکلیف نشستم روی صندلی .لباسم خیلی اذیتم میکرد و جلوی میالد
خجالت میکشیدم ونمی تونستم عوض کنم .داشتم به همین چیزا فکر میکردم که میالد گفت:
 چرا سرخ شدی آواخانومی؟! نکنه داری فکرای قشنگ قشنگ میکنی؟ از اون خاک برسریاکه…
وای خدا این چرا اینجوریه؟! خواستم سرش جیغ بکشم که یادم افتاد همه خوابیدن .پوفی
کردم و با یه نفس عمیق وسط حرفش گفتم:
 چشمات رو ببند میخوام لباسم رو در بیارم.خندید و نشست .کتش رو در آورد و گفت:
 کمک الزم میشی عزیزم .بیا زیپ لباست رو برات باز کنم.تک سرفهای کردم و گفتم:
 نخیرم .خودم میتونم.بلند شد و اومد سمتم .از روی صندلی بلند شدم و روبه روش ایستادم .به آرومی؛ چونم رو
گرفت وسرم رو باال آورد .توی چشمام خیره شد و گفت:
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 از من خجالت میکشی؟ حق داری… باشه؛ ولی ،این رو یادت باشه از هیچی نترس،هیچچیزی تا وقتی تو نخوای اتفاق نمیافته.
بعد هم با شیطنت لبهام رو بوسهی خیلی کوتاهی زد و گفت:
 البته از جانب من اتفاق نمیافته؛ ولی اگر از جانب تو افتاد…بهخاطر این اطمینانی که بهم داد ،بهخاطر درکی که داشت ،وسط حرفش ،بدون توجه به
مسخره بازیاش ،دستم رو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو به سینش تکیه دادم .از این
حرکت یهوییم نفسش توی سینش حبس شد.
با یکم مکث دستاش رو دور کمر حلقه کرد و روی سرم رو بوسید .زیر گوشم گفت:
 نمیدونی چه حس خوبیه که بدون دردسر میتونم بغلت کنم.آروم خندیدم و گفتم:
 یه جوری میگی انگار قبال اصالً بغلم یا بوسم نکردی.تک خندهای کرد و سرم رو آورد باال و گفت:
 شیطون خانوم ،االن با اون موقع فرق داره .االن اسمت توی شناسناممه ،یا به قول مازیار،سندت به نامم شده.
بعد دوباره سفت بغلم کرد ،جوری که رسما داشتم له میشدم .با صدای خفهای گفتم:
 میالد… میالد دارم خفه میشم.ولم کرد و با لبخند گرهی شنلم رو باز کرد ،کمکم کرد درش بیارم وبعد گذاشت روی صندلیم.
گوشیش رو آورد و گفت:
 بیا عروس و دامادی عکس سلفی خوشگل بگیریم.خندیدم و بعد از کلی ژستای خنده دار و کلی عکس گرفتن ،نشستیم روی تخت .میالد
شونههام رو گرفت و برگردوند و زیپ لباسم رو باز کرد .بوسهای روی شونههای برهنم زد و
گفت:
 بفرما .از اونجایی که خجالت میکشی میرم توی دستشویی لباس عوض میکنم .تا اون موقعDeli28
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تو هم لباست رو با لباس خونگی هات عوض کن بعدش کمکت میکنم موهات رو باز کنی.
لبخندی زدم و گفتم:
 مرسی عزیزم .حموم نمیخوای بری؟نیشش رو باز کرد ،جوری که تموم دندونای سفیدِ یک دستش قابل مشاهده شد .بالحن فوق
العاده شیطونی گفت:
 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.
صدای دوش اومد و این یعنی میخواست دوش بگیره .سریع لباسم رو عوض کردم و نشستم
روی صندلیِ میز آرایشم.
حاالچه جوری باید بخوابیم؟ : /
دستمال آرایشیم رو انداختم توی سطل آشغال اتاقم .پوستم یکم میسوخت؛ ولی ،حداقل
سبک شدم .خیلی آرایشم غلیظ نبود؛ اما ،خب من عادت نداشتم.
میالد درحالی که موهاش رو باحوله خشک میکرد ،به لباسهای توی تنش اشاره کرد وگفت:
 لباس امیر فیت تنمه ها! فکر میکردم واسم گشاد باشه.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
تاج و گیرهها رو در آورد ،اون قدر با صبر و حوصله این کارو میکرد که وسط کارش یهو
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خوابم رفت و داشتم میافتادم که میالد شونههام رو گرفت و مانع از افتادنم شد .چشمام رو
بهسختی باز کردم و گیج از توی آینه نگاهش کردم .باخنده گیرههای توی دستش رو گذاشت
روی میز و گفت:
 دست میکشم توی موهات خوابت میگیره؟به تکون دادن سرم اکتفا کردم .دستش رو گرفت جلوی دهنش و خندید ،خم شد و کنار گوشم
گفت:
 پس آوا خانوم از این به بعد به پیشی کوچولو تغییر اسم پیدا میکنه.خندیدم و بعد از یه خمیازه گفتم:
 بیا زودتر باز کنیم موهام رو دارم میمیرم .حتی حوصلهی حموم کردن هم ندارم.لبخندی زد و به کمک هم سریع موهام رو باز کردیم .این قدر چسب و تافت و ژل داشت که
موهام کامال به هم چسبیده بود .آخر هم طاقت نیاوردم و با لباسهام چپیدم توی حموم.
••°•°•°•°•°•°•°
میالد دستش رو گذاشت زیر سرش و بهم خیره شد .با خنده گفتم:
 یکم تکون بخوری شوت میشم از تخت پایین.موهای نَم دارم رو از پیشونیم زد کنار و گفت:
 من حواسم بهت هست ،بغلت میکنم که نیفتی.لبخند خجلی زدم و به چشماش نگاه کردم.
لبهام رو بوسهی کوتاهی زد ،چشمام رو بستم و از این لحظات خوب لذت بردم.
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.با تعجب یکم نگاهش کردم و وقتی دیدم خیلی پرروتر از این حرفاست ،چشمام رو بستم که
دستش رفت بین موهام.
بعد از یک دقیقه نوازش کردنش خوابم رفت و لحظهی آخر فقط فهمیدم که پیشونیم رو
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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.
چند دقیقه همین جوری نوازشش کردم که با یه خمیازهی بلند باال ،آروم آروم چشماش رو باز
کرد و با دیدنم مثل برق گرفتهها از جاپرید و خودش رو کشید عقب که از تخت پرت شد
پایین.
باتعجب از جام بلند شدم و کمکش کردم بلند شه .با غرغر سرش رو ماساژ داد که باخنده
گفتم:
 چی شد یهو؟ چرا این جوری کردی؟!صداش رو صاف کرد و گفت:
 آخه عادت نداشتم کسی بغلم بخوابه ،راستش ترسیدم یهو.موهاش رو زدم پشت گوشش و زیر لب «خدا نکنه» گفتم.
نفس عمیقی کشید و بعد از یکم مکث باخنده گفت:
 اولین صبح مَحرم بودنمونه ،باورم نمیشه االن متاهلم.خندیدم و قبل اینکه حرف بزنم در اتاق زده شد و بعدش صدای مادر آوا اومد:
 آوا ،میالدجان! بیدارین؟آوا تک سرفهای کردو گفت:
 بیداریم مامان. صبحونتون رو بیارم توی اتاق؟آوا نگاهم کرد که سریع؛ ولی ،آروم گفتم:
 به نظرم زشته ،بریم پیششون صبحونه بخوریم.سری تکون داد و خطاب به مامانش گفت:
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 مامان زحمت نکش ،مییایم پیشتون. اگر سختتونه صبحونه رو مییارما ،مشکلی نیست.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:
 صبحتون بخیر ،مییاین پیش ما؟آوا به در تکیه داد و بالبخند گفت:
 آره مامان جان .تا یه ربع دیگه مییایم.بالبخند سری تکون داد و رفت .بامکث در رو بستم و آوا رو به در چسبوندم .ریز خندید و
خواست از زیر دستم در بره که نذاشتم و با خم شدن روی صورتش ،حیرت زدهاش کردم.
چشمهاش رو بوسیدم و خم شدم روی گردنش .یقهی لباسش رو یکم زدم کنار و استخون
ترقوش رو بوسیدم .باخنده سرم رو ناز کرد و گفت:
 میالد قلقکم مییاد.نفسم رو توی گردنش فوت کردم که جیغ خفهای کشید و یهو در اتاق محکم باز شد و
دستگیرش محکم خورد توی کمر آوا!
شوت شد توی بغلم ،دستش رو گذاشت روی کمرش و با دست دیگش لباسم رو چنگ زد.
امیر با تعجب نگاهمون کرد و گفت:
 صدای جیغ کی بود؟ آوا چرا این جوریه؟تازه یادم افتاد دستگیره خورد به کمر آوا… بانگرانی صداش زدم و کمکش کردم صاف بشه .با
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:
 کمرت درد میکنه؟ مگه دیشب چیکار کردین خواهر؟ پس واسه همین جیغ زدی؟آوا یه نگاه خشمگین به من کرد و تهدید وارانه گفت:
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 به این بگو بره بیرون تا خفش نکردم.خندیدم و خطاب به امیر گفتم:
 اذیتش نکن امیر ،داشتم تو گردنش فوت میکردم ،قلقلکش اومد ،واسه همین جیغ زد،دستگیره در خورد توی کمرش وقتی در رو باز کردی.
تک سرفهای کرد و کامل اومد تو .باخنده گفت:
 نمیدونستم پشت در اتاق دارین کارای بدبد میکنین!آوا خونش به جوش اومد و یه دونه محکم زد توی شیکم امیر .اونم باخنده و آه و نالهی الکی
رفت بیرون .آوا اگر این داداش رو نداشت دیوونه میشد…
بعد از مرتب کردن لباسام و وضعیتم ،باهم رفتیم تاصبحونه بخوریم .بعد از خوردن صبحونه
توی جمع باصفاشون ،لباسام روعوض کردم و حاضرشدم برم خونه .وقتی به آوا گفتم،
باتعجب گفت:
 بری خونه؟ خونهی خودت؟کرواتم رو مرتب کردم و گفتم:
 آره دیگه .حاضر بشم بعدش چند جا کار دارم .ساعت یک مییام دنبالت بریم ناهار خوبه؟لبخندی زد و گفت:
 پس تا اون موقع من با جانان و رها میرم کافه.لبخندی زدم و بعد از بوسیدن پیشونیش گفتم:
 خوش بگذره ،فقط حلقت دستت باشه ها.خندید و باشهای گفت .از مادرجون ،پدرجون وامیر خداحافظی کردم ،کفشم رو پوشیدم و
بهسمت درخروجی رفتم .آوا هم ریموت در رو از امیر گرفت و باهام اومد .سوار ماشین شدم
و گفتم:
 سالم به دخترا برسون .رسیدی خونه هم بهم زنگ بزن تا ناهار رو هماهنگ کنیم .من همامروز مرخصیم؛ ولی ،چندجا کار دارم… انجام میدم و مییام.
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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.سرش رو دو دستی گرفتم و لبهاش رو بوسیدم .با یکم مکث همراهیم کرد ،بال بخند ازش
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.
پام رو گذاشتم روی گاز و با سرعت بهسمت خونه روندم.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه راوی••°•°•°•°•°•°•°
از دور آوا و دوستاش رو نگاه میکرد .عالوه بر دو دختری که یکی رفیق و اون یکی رو چند
باری با آوا دیده بود ،یه دختر دیگر هم بود که چهرهاش آشنا میزد .دخترِ زیبا و فریبندهای
بود.
با جرقهای که توی ذهنش خورد ،چشماش گرد شد و نفسش را فوت کرد.
این دختر همون پسری بود که توی باغ ،جلوش رو گرفته بود تا با آوا کاری نداشته باشه…
حاال کامال شبیه دخترها شده بود و کمترین شباهت رو با اون پسر قبل داشت.
داشت به همین چیزها فکر میکرد که با صدای سامیار خودش را جمع و جور کرد:
 چی شده اینقد با تعجب به اونا نگاه میکنی.آرش دستی به گوشهی لبش کشید و متفکرانه گفت:
 پسره رفته جراحی کرده و جنسیتش رو تغییر داده… اون تیپی بیشتر به چشم میاومد!سامیار زد زیر خنده و هیچی نگفت .از نظر آرش چیز خنده داری نبود؛ ولی ،سامیار به این
فکر میکرد که آوا با چه آدمهای داغونی رفاقت داره و زندگی میکنه.
ضربهی آرومی به شونهی آرش زد و گفت:
 حواست رو جمع کن ،برای درست پیش رفتن نقشه ،باید ریز به ریز عکس العملهای آواDeli28
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رو بلد باشیم ،پس تمام حواست رو روی آوا زوم کن لطفاً.
آرش گردنش رو ماساژ داد و به گفتن «باشه» اکتفا کرد.
سامیار نگاهی به نیم رخ آرش انداخت و باخودش فکر کرد:
 آرش هم هیکلِ خیلی گندهتر و ورزشکاریتر از میالد داره و هم جذبهی بیشتری از میالد،پس تنها دلیلی که آوا عاشقش نمیشه اینه که خیلی خشنه!
و اگر این نقشه خوب پیش بره ،آرش میتونه توی دل همشون جا خوش کنه و من هم از
غفلتشون استفاده میکنم و پرونده هارو مال خودم میکنم.
از مرور نقشش لبخند مرموزی نشست روی لبهاش.
به این فکر کرد که دو هفته است آوا رو زیر نظر داره و حتی دیروز به میالد زنگ زدن و گفتن
قصد دارن آوا رو بدزدن تا فقط بتونن عکس العملها رو بفهمن؛ ولی ،نقشهی اونها هیچربطی
به دزدیدن آوا نداشت و قرار بود فقط یکی از سر راه برداشته بشه.
با رفتن آوا و دوستاش ،سامیار هم ماشین رو روشن کرد و اونها رو تعقیب کرد.
آوا ،جانان ،رها و شاهین بدون این که بدونن دارن تعقیب میشن ،خوش میگذروندن و آوا
رو اذیت میکردن تا از زیر زبونش بکشن بیرون که دیشب چه اتفاقهایی بین اون و میالد
افتاد.
وای کاش آوا میدانست که باید این خندهها را قدر بداند.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا ••°•°•°•°•°•°•°
دو هفتهای از نامزدیمون گذشته بود.
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.
از تو آینه به شاهین که لباس زیرش رو صاف میکرد نگاه کردم .جانان که جلو نشسته بود،
باتعجب برگشت نگاهشکرد و گفت:
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 شاهین داری با لباس زیرت چی کار میکنی؟شاهین با حرص گفت:
 هنوز به اینا عادت نکردم ،خیلی سختن خدایی.رها با خنده زد روی شونهی شاهین و گفت:
 عاشقتم شاهین ،باورم نمیشه تو همون پسری باشی که براش گودبای پارتی گرفتیم.شاهین لبخندی زد و گفت:
 محسن هم میگه قبل و بعد عملم با هم خیلی فرق کرده؛ ولی ،ته چهرم هنوز همونه.ماشین رو جلوی در خونهی رها نگه داشتم ،اون هم بدون حرف پیاده شد .سرش رو از
پنجرهی من آورد تو ،گونم رو بوسید و گفت:
 قربونت برم که اینقدر خوشگل شدی ،ابروهات رو مرتبتر کردی ،فردا توی دانشگاهمیبینمت!
باخنده گفتم:
 باشه عزیزم میبینمت .امتحان فردا رو هم بخون؛ چون من هیچی نخوندم .تقلب و اینا دیگه.خندید و بعد از خداحافظی با بقیه رفت توی خونشون .بعد هم شاهین رو رسوندم دم
خونشون و جانان هم با مازیار قرار داشت ،برای همین باید میرفتیم شرکت.
جانان برگشت سمتم و باخوشحالی گفت:
 خب بگو ببینم بامیالد به کجا رسیدین؟نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 عادی ،راستش خیلی وقت نکردیم همدیگه رو ببینیم .من درگیر درس و دانشگاه شدم ،اونهم درگیر شرکت و پروندهی سامیاره .نزدیکِ عید هم هست دیگه خیلی سرمون شلوغ شده.
لبخند روی لبش ماسید و گفت:
 ینی پیش هم نبودین این چند وقت؟ مثال نامزدینا!خندیدم و گفتم:
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 چرا پیش هم بودیم؛ ولی ،خب خیلی کم .شبا هم نشد پیش هم بخوابیم.«عجب» متفکرانهای گفت و ساکت شد ،من هم هیچی نگفتم و تا شرکت باسرعت روندم.
میخواستم زودتر میالد رو ببینم.
بعد از قفل کردن ماشین ،باهم رفتیم وسوار آسانسور شدیم.
مازیار با دیدنم سالم و احوال پرسی کرد و وقتی سراغ میالد رو ازش گرفتم ،گفت که اصالً
شرکت نیومده .باتعجب گفتم:
 نیومده؟ اون که امروز صبح به من گفت شرکت کلی کار داره.تک سرفهای کرد و گفت:
 باهاش تماس بگیر ،احتماال برنامش عوض شده.سری تکون دادم و بعداز خداحافظی رفتم بیرون .همزمان با اومدن آسانسور ،زنگ زدم بهش.
برنداشت! بار دوم که زدم بعد از سه بوق برداشت .با نگرانی گفتم:
 میالد کجایی؟ شرکت نیومدی؟صداش انگار از یه جای دور اومد که سر یکی داد زد:
 ساکت شو فقط.بایه مکث دو ثانیهای خطاب به من گفت:
 آوا جان تویی؟با ناباوری گفتم:
 میالد کجایی؟ سرِ کی داری داد میزنی؟صدای جیغ و گریهی یه دختر میاومد.
صدای سیلی زدن شنیدم و بعدش صدای میالد که سریع گفت:
 آوا جان من باهات تماس میگیرم .االن نمیتونم.و بعد قطع کرد… بدون خداحافظی.
بابهت به تلفن نگاه کردم .در آسانسور که باز شد اومدم برم بیرون که رفتم تو شکم یه نفر ،از
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بوی عطر تلخ و فوق العاده آشناش به خودم لرزیدم؛ اما ،فکر اون دختری که صدای سیلی
خوردنش رو شنیده بودم راحتم نمیذاشت…
حتی صداش شبیه صدای مارال هم نبود وشک داشتم اون باشه.
آرش مچ دستم رو گرفت و کشید بهسمت خروجی .سرم رو با گیجی آوردم باال ،کجا داشت
میبرد من رو؟
صدای آقا مهدی ،نگهبان ساختمان شرکت رو شنیدم که گفت:
 خانوم صولتی رو کجا داری میبری آقا؟باصدای داد آرش به خودم اومدم و تازه فهمیدم اتفاق بدتری داره میافته .چشمم به چاقوی
توی دست آرش افتاد که داشت آقا مهدی رو تهدید میکرد جلو نیاد .باعصبانیت دستم رو
کشیدم که یهو برگشت و چاقوش رو آورد باال.
باترس دستام رو مثل سپر جلوی صورتم گرفتم .عقب عقب رفتم که یقهی لباسم رو گرفت و
مثل پرکاه بلندم کرد و توی صورتم غرید:
 دنبالم مییای تا نکشمت .فهمیدی؟بانفس نفس و هق هق سرم رو تکون دادم .پرتم کرد که افتادم زمین و از شانس قشنگم پام به
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:
 ولش کن ،اینجا اونقدر آدم ایستاده که نمیتونی سالم بری بیرون .آوا رو بفرست بیاد اینجا.آرش بلندم کرد که تا پام رو گذاشتم زمین از درد ضعف رفت پام و یهو اونقدر شل شدم که
داشتم میافتادم؛ ولی ،آرش محکم زیر بغلم رو گرفت و جلوی خودش نگهم داشت ،چاقو رو
گرفت زیر گلوم .بیشتر از ترس ،درد داشتم.
سرم رو به سینش وتکیه دادم و ساق دست بزرگش رو چنگ زدم و با درد و گریه گفتم:
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 آرش پام ،تو رو خدا بذار برم .آرش درد دارم.و واقعاً اونقدر دردش زیاد بود که حس میکردم عالوه براینکه شکسته ،استخونم از گوشتم
زده بیرون.
زیر گوشم بانفس نفس و عصبانیتِ غیرقابلِ وصفی گفت:
 سامیار توی ماشین منتظره .نمیخواستم بدزدمت .فقط اومده بودم ببینمت وباهات حرفبزنم ،همین…؛ اما حاال مجبوری بیای.
یه قدم رفت عقب و رو به مازیار داد زد:
 اگر نذارید برم آوا رو میکشم… شوخی نمیکنم .برید کنار بزارین رد شم.مطمئن بودم من رو نمیکشه؛ ولی ،کاری از دستم بر نمیاومد .عرق کرده بودم ،باگریه داد زدم:
 برید کنار ،تو رو خدا بذارین بره .مازیار دارم میمیرم بذار بره.صدای جانان رو بین صداها گم کردم؛ ولی ،اسم میالد رو از دهنش شنیدم .تیزی چاقو داشت
گردنم رو خراش میداد .از درد دیگه نمیتونستم نفس بکشم.
شده تا حاال دردی رو تجربه کرده باشین که بانفس کشیدنتون صد برابر تشدید بشه؟ همون
حس رو داشتم.
بیست دقیقه بود که ایستاده بودیم و هیچکس کنار نمیرفت .دیگه نمیتونستم درد رو تحمل
کنم.
باناله آرش رو صدا زدم که کشیدتم باال تا پام روی زمین نباشه؛ ولی ،چاقو رو برنداشت .به
دیوار تکیه داده بود و مردم و پلیس دورمون رو گرفته بودن.
سرش رو آورد پایین و با پوزخند زیر گوشم گفت:
 تالفی این کار رو سرت در مییارم ،باید باهام راه میاومدی ،باید با من ازدواج میکردی.من از اینجا سالم میرم بیرون و تو منتظر بدبخت شدنت باش.
آروم و با هق هق فقط لب زدم:
 لعنت بهت آرش… نمیبخشمت!Deli28
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چشمهام رو بستم تا اشکام بریزه و دید تارم درست شه؛ ولی ،نشد… کال تار میدیدم.
صدای داد و بیداد میالد و امیر رو که شنیدم چشمام رو باز کردم امیر همون جور که مامورهای
پلیس رو هل میداد تا بتونه بیاد سمتمون ،داد زد:
 بیناموس تو گفتی آوا رو دوست داری و حاال داری جونش رو تهدید میکنی؟ به قیافشنگاه کن داره هالک میشه چی کارش کردی عوضی؟
آرش بدون توجه به حرفای امیر و میالد از ساختمون فاصله گرفت و بادست آزادش گوشیش
رو درآورد .شمارهای گرفت و بایکم مکث گفت:
 سامیار نیم ساعته گیر افتادم ،چیکار کنم؟نمیشنیدم .مغزم داشت خواب میرفت ،لعنتی لعنتی! نباید االن ضعف نشون بدم.
سعی کردم روی پای سالمم بایستم .صاف که ایستادم ،نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به
فکر کردن.
پلیسها سعی داشتن مردم رو متفرق کنن .صدای میالد که بیشتر شبیه عربده کشیدن بود رو
شنیدم:
 زندت نمیذارم .ولم کنین ،ولم کن مگه نمیبینی زنم رو گرفته .ولم کن بذار ببینم چه گهیمیخواد بخوره.
نمیدونم سامیار چی به آرش گفت که با گفتن «منتظرتم» قطع کرد.
خم شد و گفت:
 منتظرم باش که قراره عذادارت کنم.و هولم داد روی زمین و با سرعت بهسمت مخالف همه دویید ،همه پلیسا افتادن دنبالش؛ ولی،
همدن لحظه یه ماشین جلوش ایستاد و سریع فرار کردن ،من هم با افتادنم روی زمین دوباره
دردم بیشتر شده بود.
لبم رو محکم ،خیلی محکم گاز گرفتم .میالد و امیر بغلم کردن ،مازیار به پام دست زد که
جیغم بلند شد .شلوارم دمپا بود برای همین به راحتی یکم زد باال و با دیدن پام گفت:
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 سریع ببریدش بیمارستان ،توی همین نیم ساعت خیلی باد کرده… عجله کنین.میالد بغلم کرد و با عصبانیت گفت:
 میکشمش آوا ،میکشمش.با درد لباسش رو چنگ زدم و سرم رو توی سینش پنهون کردم .صدای پچ پچ مردم آزار دهنده
بود .با رسیدن به ماشین بااحتیاط سوارم کردن و بهسمت بیمارستان راه افتادیم.
امیر زد روی فرمون و داد زد:
 اینجا چه غلطی میکرد آخه.میالد بغلم نشسته بود و من بهش تکیه داده بودم .دستش رو گذاشت روی پیشونیم و با نگرانی
گفت:
 امیر گاز بده ،تب کرده… لعنتی چرا تب کردی؟!با بیحالی دست میالد رو گرفتم و انگشتام رو بین انگشتاش بردم .ازش ناراحت بودم که تلفن
رو روم قطع کرده بود؛ ولی ،االن واقعاً بهش احتیاج داشتم .اونقدر دردم زیاد شده بود که دیگه
از حال رفتم.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
دکتر میگفت از درد و ضعف از هوش رفته.
از پاش عکس گرفتن و مشخص شد دو تا استخون از مچ پاش و ساق پاش شکسته و جراحی
الزم داره ،و این بدترین حرفی بود که میتونستن به من بزنن.
رضایت نامه رو امضا کردم و همراه امیر نشستیم پشت در اتاق عمل .مادر و پدر من و آوا هم
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:
 دیگه بسه ،خودش فهمید گند زده .داستان اون جوری نبود و برای اینکه تو رو عصبانی کنهDeli28
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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.
دقیقا ده دقیقه بعدش جانان زنگ زد گفت که آرش ،آوا رو گروگان گرفته.
با یادآوریش زدم توی سرم که امیر با تعجب گفت:
 چی شده ،چرا این جوری میکنی؟به یه «هیچی» کفایت کردم .مادر آوا خیلی گریه و بیتابی میکرد ،برای همین با گفتن
«ببخشید» رفتم بیرون.
نفس عمیقی کشیدم تا بغض لعنتیم رو قورت بدم.
از آوا غافل شدم ،خیلی هم غافل شدم .دوهفته دیگه عید نوروزه اون وقت حتی یه خرید باهم
نرفتیم .گردنم رو ماساژ دادم و نشستم روی صندلیهای حیاط تا یکم آروم بشم.
••°•°•°•°•°•°•°
دوساعت از عمل گذشته بود .آوا هم بیدار شده بود… بقیه رو هم فرستادم خونه .نزدیک
تخت شدم و پیشونی آوا رو بوسیدم و آروم گفتم:
 اگر اومده بودم شرکت این جوری نمیشد.باصدای خش داری گفت:
 میالد خودت رو مقصر ندون ،زندگی من و تو کال در آرامش نمیتونه باشه ،بهش عادتکن.
صاف ایستادم و گفتم:
 نمیتونم ،نمیخوام .من درستش میکنم ،خودم میکشمش.اخم کرد و با صدای عصبی گفت:
 نمیخوام شوهرم بیفته زندان .نمیخوام قاتل باشه ،فهمیدی؟اشکی که چکید رو سریع پاک کردم و باعصبانیت جلوی صورتش غریدم:
 منم نمیخوام تازه عروسم جوون مرگ بشه و برم سرخاکش ،فهمیدی؟ نمیخوام قبل ازDeli28
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اینکه طعم نابِ بدنش رو بچشم و ازش بچههای قدو نیم قد داشته باشم بمیره ،فهمیدی؟
نمیخوام به دست اون رذالی پست فطرت بمیری… فهمیدی؟
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؟
وسط عصبانیت یهو پوکر نگاهش کردم .اشکش رو پاک کردم و بالبخند کنترل شدهای گفتم:
 آوا ضرب المثل بلد نیستی خب نگو .وسط ابراز احساسات و به قول خودت هندی بازیامونیه چی میگی آدم بپاچه از خنده.
یکم مکث کرد و با شَک گفت:
 چی رو اشتباه گفتم مگه؟خندیدم و گفتم:
 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:
 فکر کنم وسط دعوامونم یه ضرب المثل این جوری بگی ،هیچوقت قهر نکنیم و همیشه شادباشیم قشنگم.
باصدای در ازهم فاصله گرفتیم .پرستار بالبخند اومد تو و گفت:
 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
روی کاناپه و بعداز رفتن پرستار ،پیشونی آوا رو بوسیدم و روی کاناپه دراز کشیدم.
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.
فکرم درگیر آرش و سامیار بود .اگر آوا رو باخودش میبرد چی؟ اگر بالیی سر آوا میاومد که
قابل جبران نبود ،اون وقت چی کار میکردم؟!
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:
 قربونیه واسه سالمتیتون ،میالد نذار نگاه کنه توی روحیهاش تاثیر میذاره.خوبه من روحیم خیلی لطیف نیست و این جوری میگه .با نشستن چاقوی قصاب زیر گلوی
گوسفنده ،میالد سرم رو برگردوند سمت خودش و گذاشت روی سینش .با تعجب خواستم
سرم رو بکشم عقب که نذاشت و گفت:
 دوست ندارم بریدن سر گوسفنده رو ببینی آواجان.با گفتن این حرفش ،ناخودآگاه یاد خوابی که خیلی وقت پیش دیده بودم افتادم …همون که
آرش و سامیار سر امیر و میالد رو بریدن .از به یا آوردنش تنم لرزید و پاهام سست شد .اون
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.به چشمام نگاه کرد و باجدیت گفت:
 اگر هنوز میترسی ،بهت قول میدم دیگه نمیذارم این اتفاق تکرار شه ،باشه؟Deli28

281

آرامش بعد از طوفان
لبخندی زدم و سرم رو تکون دادم .با صدای بابا حواسم جمع شد .الشهی گوسفنده رو بردن،
یه نایلون گذاشتن روی خون گوسفنده تا رد شیم.
رد شدیم؛ ولی آخرش حالت تهوع گرفتم .چرا االن فکر اون خواب مسخره افتاد تو مغزم؟
نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و با اولین عقی که زدم مایع زردنگی رو باال آوردم توی دستم
که جلوی دهنم گرفته بودم… میالد هم که حساس شده بود ،از من بدتر هول کرد و داد
میزد… همون جوری هم بهسمت دیوار هدایتم کرد .کثافت زدم به تمام دستم .نفس عمیقی
کشیدم و با حرص رو به میالد گفتم:
 فکر کنم بهخاطر داروی بیهوشی باشه .اینقدر هول نکن.پوفی کرد و کالفه موهاش رو با دستاش بهسمت عقب کشید .امیر با شیشهی آب اومد
سمتمون و بعد از شستن دست ،صورت و دهنم رفتیم توی خونه.
مزهی دهنم تلخ بود برای همین خم شدم یه شکالت از روی میز برداشتم و سریع شروع کردم
جوییدنش .نفس عمیقی کشیدم و باخستگی تکیه دادم به مبل .میالد اومد سمتم و گفت:
 چطوری چالغ من؟ بهتری؟!خندیدم و گفتم:
 از امروز که وظیفهی حمل و نقلم افتاد گردنت ،میفهمی نباید سربه سرم بذاری!لبخند آوا کشی زد ،لپم رو کشید و گفت:
 من نوکر خانوم گلم هم هستم ،امر دیگه؟خندیدم و با یکم مکث گفتم:
 قربونت .میگم که من شکالت خوردم؛ ولی ،مزهی دهنم هنوز تلخه میشه از مامان یه چیزیبگیری بخورم؟
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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 نه خوبه خوبم ،فقط معدم میسوزه .برو یه چیزی بیار بخورم.خندید ،پررویی نثارم کرد و رفت سمت آشپزخونه .مامانم اونجا بود ومطمئنا داشت ناهار
درست میکرد.
حقیقتا پام درد داشت ،مثل اینکه استخونم کال از وسط شکسته بود و ماهیچههام رو جر واجر
کرده بود… فقط باید صبر میکردیم تا ببینیم من شَل میشم یا نه.
پوفی کردم و دوباره تکیه دادم به پشتی مبل و چشمام رو بستم.
از خستگی بود یا بهخاطر داروهای آرام بخش و مسکن ،در هرحال در عرض چند دقیقه
خوابم رفت.
خواب بودم؛ ولی ،صداهای اطراف رو میشنیدم .میالد یکم صدام زد و بعدش پیشونیم رو
بوسید و بغلم کرد .انگار داشت میبردتم توی اتاق خودم .صدای امیر اومد:
 چی شده؟ کجا میبریش؟میالد باصدای آرومی گفت:
 یواش حرف بزن .خیلی خسته بود برای همین خوابش رفته.دیگه بقیهی حرفاشون رو نشنیدم و کامال خوابم برد.
••°•°•°•°•°•°•°
 آواجان ،نمیخوای بیدار شی؟چشمام رو آروم باز کردم و بادیدن چشمای قرمز میالد نفس عمیقی کشیدم و بانگرانی و
خستگی گفتم:
 سالم ،چراچشمات قرمز شده؟ چیزی شده؟لبخندی زد و موهام رو ازتوی صورتم زد پشت گوشم و گفت:
 نه خانوم خوابالو ،از خستگیه .رفتم اداره پلیس بعدش یه راست اومدم اینجا .چهار ساعتهخوابیدیا ،گشنت نیست؟
دستم روگذاشتم روی شکمم و گفتم:
 چرا اتفاقا .اول بگو اداره پلیس رفتی چی شد؟Deli28
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لبخند خستهای زد و گفت:
 زن عموت خیلی هوای بچش رو داره ها .رفته ازت به جرم تهمت و افترا به بچش شکایتکرده ،البته عموت طرف توئه.
از حرفش دهنم باز موند .ناخودآگاه مثل آوای سابق شدم وگفتم:
 پشمم ،ینی این ننه فوالد زره بیخیال نمیشه ها.میالد زد زیر خنده و همون جور گفت:
 عاشقتم آوا .هیچوقت عوض نشو .همین جوری بمون تو.لبخند دندون نمایی زدم و خواستم جوابش رو بدم که با قار و قور شکمم ساکت شدم.
میالد دوباره خندید و همون جور که کمکم میکرد تا بلند بشم ،گفت:
 فکر کنم خیلی گشنت باشه .مامانت ته چین مرغ درست کرده بود ،گفت تو خیلی دوستداری .من هم نخوردم ،رفتم سراغ کارام تا بیام با تو بخورم.
اخم کردم و با نفس نفس بهخاطر درد پام ،گفتم:
 تو… صبحونه هم… نخوردی .ای کاش ناهار… میخوردی و میرفتی.دستش رو انداخت زیر کمرم و دست دیگش رو انداخت زیر زانوهام و بلندم کرد که دستم رو
دور گردنش حلقه کردم .چند ثانیه نفسش حبس شد و بعدش با یه نفس عمیق بهسمت در راه
افتاد .قبل اینکه در رو باز کنه گفتم:
 میالد بذارم زمین خودم مییام .فقط دستم رو بگیر.یکم کشیدتم باالتر و گفت:
 وقتی خواب بودی هم خودم گذاشتمت توی تخت .دیروز جراحی داشته پات و اگر بهشفشار بیاری ممکنه بخیه هات هم باز بشه ،به خصوص که پات رو گچ گرفتن و اصالً خوب
نیست.
پای سالمم رو آوردم باال و گفتم:
 نگاه کن ،یه پای سالم دارم میتونم راه برم .تو هم زیر بغلم رو میگیری دیگه .سنگین شدمDeli28
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با این گچه… کمرت درد میگیره.
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.
آرش دهنت رو سرویس میکنم ،حاال ببین .پسرهی بزغاله ،ندید من کفشم پاشنه بلنده؟
پوفی کردم که میالد گفت:
 حاال مثل بچهها لجبازی کن .ببین درد داری دیگه.نفس عمیقی کشیدم و قدم اول رو به کمک میالد برداشتم .از اتاق رفتیم بیرون و بعد از طی
کردن پلهها ،آروم گفتم:
 اگر راه نرم خشک میشم .تازه ممکنه کال شَل بشم.زیرلب «خدانکنه» ای گفت و ساکت شد .مامان توی آشپزخونه بود .بادیدنمون سریع اومد
سمتمون و گفت:
 آوا چرا بلند شدی از جات؟ داشتم غذا گرم میکردم براتون بیارم .میالد جان هم ناهارنخورد و گفت که با تو میخوره.
لبخند زدم و گفتم:
 زحمت کشیدی مامان آره دیگه توی آشپزخونه میخوریم.بعد از خوردن ناهار ،مامان گفت که مادر شوهرجان و پدرشوهرجان و خواهر شوهر عزیزم
(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…
من و آوا ،مادر و پدرِ من و آوا به همراه مارال و امیر نشسته بودیم دور میز.
گویا امسال اولین سالیه که همگی بدون مادر بزرگ و پدربزرگها و بقیهی فامیلمون سال رو
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نو میکنیم.
بعد از تبریک گفتن به همدیگه ،پیشونی آوا رو بوسیدم.
پدرجون ،یعنی همون پدر آوا ،بالبخند دست آوا رو گرفت و کمکش کرد بیاد سمتم .دستش
رو گذاشت توی دستم و کمرم رو بهسمت اتاق آوا به آرومی هول داد و گفت:
 اولین سال تحویلتونه .برید توی اتاق عیدیاتون رو بدین به هم و حرف بزنین یکم.مامانِ من پیشونی آوا رو بوسید و بالبخند گفت:
 از هفتهی دوم عید کلی سرتون شلوغ میشه .فامیلهای درجه یکِ هردو طرف میخواندعوتتون کنن برای مراسم پاگشا.
مادر آوا هم در ادامهی حرفای مامانم گفت:
 من و عطیه جون هم قرار شد با همدیگه توی سالن پاگشاتون کنیم.بابا باخنده روبه پدر آوا گفت:
 آرمین خان! مثل اینکه خانوما قصد دارن حسابی بندازنمون توی خرج.همه خندیدن و بعد مشغول کار خودشون شدن.
مادرها رفتن شام شب عید رو؛ اماده کنن ،پدرهامون مشغول صحبت درباره شرکتشون شدن،
امیر طبق معمول داشت میخورد و مارال هم سرش توی گوشیش بود.
مارال سربه زیرتر و آرومتر شده بود بعد اون دعوامون.
آوا رو آروم بهسمت اتاقش هدایت کردم .حس میکردم یکم توی خودش رفته .این دو هفته یا
بردمش خونهی خودمون یا من میاومدم پیشش .بعد از نشوندن آوا روی تخت ،رو به روش
روی صندلی نشستم و جعبهی گردنبند رو گرفتم سمتش .باذوق دستش رو گرفت جلوی
دهنش و باهیجان گفت:
 نکنه دوباره داری ازم خواستگاری میکنی؟خندیدم و با لودگی گفتم:
 همون یه بار رو هم اشتباه کردم… حاال پشیمونم.Deli28
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چشم غرهای رفت و با حرص گفت:
 غلط کردی .تا ابد بیخ ریشتم .مجبورم تحملت کنم ،تو هم من رو مثل تاج سرت مواظبتمیکنی .شیر فهم شدی؟
از لحن حرف زدنش دلم ضعف رفت .لبش رو محکم بوسیدم و گفتم:
 تاابد بیخ ریشمی؛ چون هیچکس اجازه نداره دست روی چیزی که مال منه بذاره!بالبخند به چشمام خیره شد و لب زد:
 خیلی میخوامت آقای خودخواه.همون جور که گردنبند رو از جاش درمی آوردم گفتم:
 من بیشتر میخوامت پیشی خانوم.با دیدن گردنبند یهو از جاش بلند شد که انگار از درد ضعف رفت پاش؛ چون داشت میافتاد
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:
 وای میالد! اصالً یه لحظه پام رو یادم رفت .بدو بدو کادوم رو بنداز گردنم.گویا من اشتباه میکردم که آوا افسرده شده / :این از من هم سرحالتر و پررو تره.
با ذوق دستی به گردنبندش کشید و گفت:
 خیلی قشنگه ،چه کارخوبی کردی اسم هردومون رو دادی حک کنن روش.از پشت بغلش کردم و کنار گوشش گفتم:
 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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 تو کی تونستی بری بیرون کادو بخری برام؟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:
 چی میخوای بهم کادو بدی وروجک؟آروم نشست روی صندلی و با شیطنت گفت:
 االن که فکر میکنم میبینم حیفه بگم؛ چون مزش میره .بزار به وقتش بهت میگم.بهسمتش خم شدم و صندلی رو بهسمت خودم کشیدم ،بوسهی کوتاهی روی لبهاش زدم و
آروم گفتم:
 این ناز و عشوهها کار دستت میده پیشی کوچولو ،حواست هست؟با ناز خندید و گفت:
 چه کاری؟ من واسه تو ناز نکنم واسه کی بکنم ،هان؟بلند شدم و کمکش کردم بلند شه .داشت دیوونم میکرد.
نامحسوس به شلوارم دست کشیدم تا نتیجهی ناز و عشوههای آوا رو آروم کنم.
پوفی کردم و توی چشمای گیج آوا خیره شدم و تویه حرکت لبهاش رو بالبهام شکار کردم که
با یکم مکث همراهیم کرد.
بعد از چند ثانیه یهو در اتاق باز شد و صدای امیر توی اتاق اکو شد:
 آوا و میالد چه غلط….با دیدن ما حرف تو دهنش ماسید.
با بیمیلی از آوا که داشت به سینم فشار میآورد ،جدا شدم و با حرص گفتم:
 بر خر مگس معرکه….امیر پرید وسط حرفم و باطلبکاری؛ ولی ،بایه لحن طنز آمیز گفت:
 بر خر مگس معرکه چی؟ هان؟ توی خونهی ما ،توی اتاق خواهر من ،خفتش کردی داریDeli28
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ازش لب میگیری و کارای خاک برسری میکنی .خجالت نمیکشی تو؟
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.آوا با لبخند حرصی برگشت سمت امیر و گفت:
 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
زمین ،دوباره جیغش رفت هوا ،البته این بار از درد .سریع زیر بغلش رو گرفتم و به امیر گفتم:
 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••°•°•°•°•°•°•°
میخواستم به عنوان هدیه ،بهش نشون بدم که با مارال اکی شدم؛ ولی ،خب حقیقت اینه که
رها و امیر رو فرستادم تا از طرف من براش ساعت بخرن.
قضیهی من و مارال هم از این قرار بود که بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم ،همون شب
خونواده میالد اومدن خونمون .وقتی توی اتاقم تنها شدم ،مارال یهو اومد توی اتاقم که اول جا
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:
 این شماره موبایلمه .اگر میشه یه تک بزن به گوشیم .امشب توی تلگرام برات پیاممیفرستم .اشکالی نداره؟
من هم لبخند زورکی زدم و گفتم:
Deli28

289

آرامش بعد از طوفان
 نه عزیزم چه اشکالی؟ االن ینی آتش بس؟خندهی ملیحی کرد و دستش رو بهسمتم دراز کرد و گفت:
 امیدوارم کدورتهای قبل رو فراموش کنی.کال دیگه پشمام ریخت از این همه تغییر یهوییش.
اون شب وقتی بهم پیام داد دربارهی اینکه حس میکنه الکی داره این قضیههای پیش پا افتاده
رو کش میده و این چیزا حرف زد.
گفت میخواد به میالد بگه تا خوشحالش کنه؛ ولی راضیش کردم بزاره خودم بگم .خداروشکر
همه چیز امن و؛ امان بود تا امروز.
میخواستم جلوی جمع با مارال بگم و بخندم تا اونا هم مثل من پشماشون بریزه ومطمئن بودم
که میالد خیلی خیلی خوشحال میشه.
باالخره به کمک میالد رفتیم بیرون .بادیدن مارال روی مبل دونفره ،لبخند شیطانی زدم و
خطاب به میالد گفتم:
 کمکم کن برم اون سمت میخوام بغل مارال بشینم.اخم مالیمی کرد وگفت:
 دعواتون میشه یه وقت ،یا اون حرفی میزنه که….وسط حرفش پریدم و بالبخندی مطمئنی گفتم:
 نگران نباش عزیزم .رگ خواب مارال دستم اومده.با تعجب دستم رو گرفت و کمکم کرد برم سمت مبل .مارال بادیدنم یکم باچشمهای ریز شده
نگاهم کرد و وقتی بهش چشمک زدم ،لبخندی زد و برای نشستنم جا باز کرد.
یه نیم نگاه به میالد که از تعجب نگاهش بین من و مارال در گردش بود کردم .بعد از نشستن
به مارال گفتم:
 داداشت االن دق میکنه تا بفهمه من و تو چرا این جوری شدیم.باصدای بابا جون (پدر میالد) سرم رو برگردوندم:
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 واال ماهم تعجب کردیم راستش .مارال چی شده دخترم؟ این یکی دو هفته کال خیلی ساکتو خانوم شدیا .االن هم که با آوا خیلی خوب رفتار میکنی.
مارال لبخندی زد و گفت:
 شاید یکی ترغیبم کرده تا عوض شم .فعالً که آوا مثل خواهرم میمونه و با هم اکی شدیم.مگه نه؟
خندیدم و دستش رو گرفتم و گفتم:
 درسته .خب دیگه خیلی تعجب نکنید .دیگه بچه که نیستیم این جوری نگاهمون میکنید.همه خندیدن و برگشتن سرکارشون .میالد نشست رو مبل روبه روی ما و گفت:
 این بهترین هدیهای بود که توی سال نو از شما دوتا وروجک گرفتم.لبخندی زدم و گفتم:
 اتفاقا کادوت همین بود؛ ولی ،خب یه چیز دیگم هست که بعدا بهت میدم.میالد «پناه بر خدا» یی گفت و مشغول پوست گرفتن سیب شد.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا  /یک ماه بعد••°•°•°•°•°•°•°
خیلی زود گذشت .مهمونی رفتنها ،خنده و شادی ها…
همه چیز زود گذشت.
گچ پام رو پریشب باز کردم و خداروشکر همه چیز عادیه.
رابطم با مارال همچنان خوبه و میالد و من عاشقانههای زیادی رو تجربه کردیم.
هرچند بهخاطر پام بیشتر خونه نشین بودم؛ ولی ،میالد بیشتر میاومد پیشم تاحوصلم هم سر
نره .چند شب پیش به اصرار میالد ،قرار شد زودتر عروسی بگیریم ،ینی حدود یک ماه
دیگه …
میگفت این جوری بیشتر پیش خودمی و دیگه آرش و سامیار هم حساب کار دستشون
مییاد…؛ ولی این تازه شروع مشکالت جدیدتر بود.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه راوی••°•°•°•°•°•°•°
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با دیدن میالد و آوا که دست توی دست هم داشتن از شرکت میاومدن بیرون ،ماشین رو
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.
داشت تمرین میکرد تمرین عذا دار کردن آوا! با این فکر پوزخندی زد و ماشین رو بهسمت
خارج از شهر هدایت کرد.
پالک ماشین رو کنده بود ،برای همین ممکن بود براش دردسر بشه .تلفنش زنگ میخورد،
اسم سامیار روی گوشیش خاموش و روشن میشد .به این فکر کرد که به سامیار چی بگه؟
سامیاری که دیگه نقش برادر رو واسش ایفا نمیکرد و یه جورایی رئیس بازی در میآورد و به
تازگی با دختری جیک تو جیک شده بود که به قول خودش کمکش میکنه تا به پروندهها و
پولی که حقشه برسه.
نفس عمیق دیگهای کشید و با یکم مکث جواب داد:
 دارم مییام سامیار .نزدیکه خونه باغم.صدای داد سامیار اعصابش رو خرابتر کرد:
 احمق کجا پا شدی رفتی؟ میدونی اگر گیرت بندازن چی میشه؟ زود برگرد.بدون گفتن حرفی قطع کرد و زیر لب «خفه شو» ای نثارش کرد.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
با خنده به رها که پشت تلفن بود گفتم:
 خره امشب لباس خوشگالت رو بپوشیا ،دل داداشم رو باید ببری امشب .توی اتاق هم نبینمکارای بدبد بکنین یه وقت.
خندید و گفت:
 دیوونهای تو ،حاال بگو ببینم امیر در چه حاله االن؟شال آبی فیروزهایم رو گذاشتم روی صندلی و گفتم:
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 امروز از شرکتشون مرخصی گرفته و داره از استرس خفه میشه.هم زمان با تموم شدن حرفم ،در اتاق یهو باز شد و امیر ،کالفه و کت شلوار به دست اومد تو.
با دیدنش تلفن رو شوت کردم روی تخت اگر بفهمه رها پشت خطه میکشه منو.
شب قرار بود بریم خواستگاریِ رها .باالخره امیر به مامان و بابا اعتراف کرده بود که رها رو
دوست داره.
با افتادن کت شلوار توی بغلم ،از فکر در اومدم .با تعجب گفتم:
 این چیه دیگه؟ چرامی دیش به من؟باحرص گفت:
 من نمیدونم چی بپوشم آوا ،دارم خل میشم خیر سرت خواهرمی! بیا کمکم کن.لبخندی زدم و گفتم:
 دیوونه ساعت تازه چهار بعد از ظهره .تا هفت کلی وقت داری .یکم دراز بکش ریلکسشی ،بعدش برو حموم .تا وقتی تو حمومی من برات لباس انتخاب میکنم .موهات رو خودت
درست کن دیگه .گل و شیرینی هم که تو راه میخریم اینقدر استرس نداشته باش.
دستی توی موهاش کشید و گفت:
 االن حال میالد رو درک میکنم.خندیدم و گفتم:
 من هم حال رها رو درک میکنم .برو بیرون حاال.سری تکون داد و بعد از گرفتن کت شلوارش ،رفت .پریدم روی گوشی و برش داشتم .صدای
خندهی رها رو شنیدم و بعد از چند ثانیه گفت:
 الهی بمیرم براش… چه قدر استرس گرفته.من هم خندیدم و گفتم:
 داداشم رو اذیت نکنیا! حاال هم گمشو کار دارم .میالد میخواد بیاد دنبالم بریم آرایشگاه.بعد از یکم مسخره بازی رضایت داد قطع کنیم .سریع حاضر شدم و بعد از اومدن میالد،
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بهسمت آرایشگاه راه افتادیم.
بعد از اون اتفاقی که هفتهی پیش افتاده بود و نزدیک بود زیرمون بگیرن ،میالد نمیذاشت تنها
جایی برم.
به هیچکس نگفتیم و این بیشتر نگرانم میکرد.
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.
ساعت پنج و بیست و پنج دقیقه بود و قرارمون با میالد دقیقا پنج دقیقه دیگه بود .پول رو
حساب کردم و همزمان با پوشیدن شالم ،میالد زنگ زد:
 خانوم گل! من پایین منتطرتم ،زود بیا که برسی حاضر بشی.خندیدم و گفتم:
 اومدم عزیزم ،االن مییام پایین.سریع خدافظی کردم و رفتم بیرون .میالد بادیدنم بوق زد ،براش دست تکون دادم و سریع
سوار شدم.
تا خونه کلی گفتیم و خندیدیم .همین که رسیدیم ،میالد رفت خونهی خودش تا حاضر بشه،
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.
شلوار جینِ سفید رنگش رو که همیشه توی پاهای ورزشکاریش خوش فرم میشد هم
گذاشتم .یه پیرهن مشکی اسپرت هم گذاشتم.
رها عاشق تیپ اسپرته واسه همین این تیپ به نظرم خیلی خوب میشه.
یهو امیر در حموم رو باز کرد و اومد بیرون .حوله رو دور کمرش بسته بود .باتعجب ایستاد و
گفت:
 تو اینجا چی کار میکنی؟صورتم رو برگردوندم و همون جور که میرفتم سمت در گفتم:
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 سالم ،زودتر حاضر شو .لباسایی که انتخاب کردم رو بپوشیا.یه نگاه کلی به لباسها انداخت و گفت:
 خیلی اسپرت نیستن آوا؟ خواستگاریه ها!چشمکی زدم و گفتم:
 اینا فیت تنتن .بپوش و امشب دلبری کن.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
و رفتم بیرون .روی مبل نشستم و کفشام رو پام کردم .به میالد زنگ زدم که بعد از دو بوق
جواب داد:
 جانم آوا؟ سالم عزیزم ،چقدر دیگه میرسی؟ من حاضرم.صدای بوق ماشین اومد و با یکم مکث گفت:
 من تا پنج دقیقه دیگه دم درِ خونتونم .مییای پایین یا من بیام باال؟گوشی رو بین شونه و گردنم نگه داشتم و گفتم:
 نمیدونم هرجور راحتی ،فقط رسیدی تک بزن.باشهای گفت و بعد از خدافظی قطع کرد .امیر در حالی که با کروات سفید رنگش کلنجار
میرفت اومد از اتاقش بیرون و باحرص گفت:
 آوا این رو ببند ،دیوونم کرد نمیدونم چرا درست نمیشه.کروات رو از دور گردنش باز کردم و گفتم:
 چون دستات میلرزه ،آبرو ریزی نکن دیگه .بعد هم کروات رو نبند .این جوری تیپت اکیتره.
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؟سرش رو تکون داد و با کالفگی رفت توی اتاقش.
••°•°•°•°•°•°•°
میالد آروم به امیر اشاره کرد و نامحسوس گفت:
 آوا این امیر موقع خواستگاریِ تو خیلی بلبل زبون بود ،االن این جوری موش شده؟ دلمواسش کباب شد اصالً!
ریز خندیدم و مثل خودش آروم و نامحسوس گفتم:
 فکر کنم همین امشب چند کیلو وزن کم کرد.باصدای بابای رها ساکت شدیم:
 خب بچهها که گویا همدیگه رو میشناسن .ما هم که با هم آشناییم آقای تهرانی .به نظرماگر مشکلی نداشته باشین بچهها برن حرفی دارن بزنن که بعدش درباره چیزهای دیگه صحبت
کنیم.
رها توی اون لباس آبی و سفید کلی خوشتیپ شده بود .چشمکی زدم که بالبخند کنترل
شدهای امیر رو بهسمت اتاقش هدایت کرد.
نیم ساعت بعد اومدن وگفتن که با توافق خودشون به جای نامزدی میخوان عروسی بگیرن و
فقط تا اون موقع عقد میکنن .با حرفی که رها زد از ذوق نزدیک بود جیغ بزنم:
 راستش من و آوا سال هاست باهم دوستیم وخب گویا آوا و آقا میالد هم میخوان تا ماهدیگه 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.
اما همون جور که میدونید ،زندگی با خوشحالی ما بعضی وقتا لج میکنه…
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
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باالخره امروز هم خانوادهی آوا ،هم خودش راضی شدن تا بیارمش خونهی خودم.
جانان و مازیار خونهای که طبقه باال خریدن ،زندگی میکنن و من و آوا هم این طبقه رو؛ اماده
میکنیم .برای امیر و رها هم خیلی خوشحالم ،یعنی همه خوشحالن.
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.
به کمک آوا وسایل قدیمی رو جمع کردیم برای فروش و شروع کردیم به خریدن وسایل
جدید.
خودمون دیوارها رو رنگ کردیم ،البته به اصرار زیاد آوا .میگفت دوست دارم تمام این خونه
به دست خودم رنگ بشه و من هم همراهیش میکردم.
از امیرعلی شنیدم که امیر حافظ به شدت درگیره با خودش و گویا از آوا خوشش میاومده.
اون قدر مرد بوده که هیچی به روی من یا آوا نیاورده .من هم وقتی توی دانشگاه دیدمش
چیزی بهش نگفتم.
با تکونی که آوا خورد ،از فکر در اومدم .چشماش رو باز کرد و لبخندی زد وبا صدای
خستهای گفت:
 چرا نمیخوابی؟نوک بینیش رو بوسیدم و گفتم:
 دلم میخواد صدسال فقط نگات کنم.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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لبخ ند شیطونی زد و دستای منِ بهت زده رو گرفت و با دستاش باالی سرم نگه داشت و
همون جور که نفسای عمیق میکشید ،زبون رو دور لبش کشید و با لحن بامزهای گفت:
 مثال یکم بین نگاه کردنات شیطونی کنیم ،هوم؟نفس عمیقی کشیدم و یکم جدی و یکم با لحن شوخ گفتم:
 این عشوهها و ناز کردنا عواقبی داره ،در جریانی دیگه خانوم شیطونه؟!ریزو با عشوه خندید ،سرش رو کج کرد که موهاش از شونش ریخت پایین و توی صورتم
پخش شد.
داشت دیوونم میکرد ،یعنی قصدش همین بود که موفق هم شد .پوفی کردم و با یه حرکت
جامون رو عوض کردم .حاال اون زیرِ من بود و من روش ،البته سنگینیم روی پاهام بود نه
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؟بوسهای روی اللهی گوشش زدم و کنار گوشش لب زدم:
 من از همون روزی که چایی ریختی روی پام دیوونت شدم… دیوونه.خندهی مستانهای کرد و چشماش رو باناز باز و بسته کرد و گفت:
 تا یه لقمهی چپم نکردی ،باید بگم فکرای خوشگل به سرت نزنه؛ چون امشب وضعیتقرمزه آقاهه.
و باز هم زد زیر خنده .یکم طول کشید تا منظورش رو بفهمم .یه نگاه به شلوارش کردم و
سریع از روش بلند شدم .باتعجب نگام کرد که با نگرانی گفتم:
 دیوونه برای چی نگفتی؟ اگر یهو سنگینیم میافتاد روی دلت چی؟ اگه…وسط حرفم پرید و در حالی که از تخت میرفت پایین باخنده گفت:
 االن فهمیدم گول زدنت خیلی راحته میالد جون.Deli28
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میالد جون رو کشید و باخنده و قهقهه فرار کرد.
پس ینی سرکارم گذاشته بود .پریدم و بعد از یکم بدو بدو گرفتمش.
سعی کرد فرار کنه؛ ولی ،دستش رو کشیدم و توی بغلم حبسش کردم .جیغ دیگهای کشید که
یهو صدای داد همسایه پایینی اومد.
جلوی دهن آوا رو گرفتم و ریز ریز شروع کردیم خندیدن .آقای معتمدی ،همسایه پایینی یکم
غر زد و رفت .آوا رو بغل کردم و بهسمت اتاق رفتیم .گذاشتمش روی تخت و گفتم:
 شیطونی کنیم یا بخوابیم عزیزِ دلم؟سرش رو به سینهی لختم نزدیک کرد ،بوسهای روی قفسهی سینم زد و گفت:
 میالد میشه موهام رو ناز کنی؟ خواب از سرم پروندی.آروم خندیدم و گفتم:
 پیشی خانومِ خودمی.موهاش رو ناز کردم تا خوابش ببره ،من رو دیوونه کرده بود و میخواست بخوابه… خدایا
این هم زنه آخه؟!
وقتی خوابید ،بلند شدم و یه لیوان آب خوردم .بودن با آوا بدجوری دیوونم میکرد و برام
خوشایند بود که به زودی عروسی میکنیم.
کنارش خوابیدم و خیلی هم زود خوابم رفت.
••°•°•°•°•°•°•°
دنده رو عوض کردم و گفتم:
 امروز جایی نمیخوای بری؟یکم فکر کرد و یهو بشکن زد و گفت:
 یادم اومد ،رها و امیر میخوان برن دنبال خونه .رها گفت من هم باهاشون برم.هومی کردم و با یکم مکث گفتم:
 تنها جایی نرو آوا ،باشه؟ من یکم نگرانم ،تا این قضیه رو برای پلیس نگفتیم مواظب خودتباش.
Deli28

299

آرامش بعد از طوفان
نیم نگاهی بهش کردم و ادامه دادم:
 دلم نمیخواد برای هیچکدوممون مشکلی پیش بیاد.دستش رو گذاشت روی دستم که درگیر دنده بود .آروم گفت:
 من از تو بیشتر استرس دارم میالد .روزی که آرش جلوی دفتر من رو گرفته بود گفت کهمنتظر باشم تا عذادارم کنه .میترسم بالیی سرت بیاد ،تو بیشتر مواظب باش .من مطمئنم اون
به من آسیب نمیزنه ،دوستم داره هنوز.
از حرص لبم رو جوییدم ،دستش رو ناز کردم و هیچی نگفتم.
جلوی در خونشون پیادهاش کردم و خودم بهسمت خونه راه افتادم .مارال صبح زود پیام داده
بود که میخواد خصوصی باهام صحبت کنه و الزمه بریم جایی که هیچکس نباشه.
مشکوک بود یکم؛ ولی ،خب به روش نیاوردم.
مارال و آوا خیلی باهم خوب شدن ،در حدی که آوا گفت مارال درباره مانی ،دوست پسرش
که عاشقش بودو باهاش به هم زد ،کلی صحبت کرده و گفته از اینکه اینقدر خود خواه بوده که
خوبیهای ما رو ندیده پشیمونه و داره سعی میکنه جبران کنه.
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.بدون حرف قطع کرد ،حس میکردم خیلی استرس داره!
با تعجب گوشی رو گذاشتم روی داشبورد و منتظر نشستم .دو دقیقهای اومد دم در .سریع
سوار شد و خیلی آروم سالم کرد .لبخندی زدم و گفتم:
 سالم خانوم .چی شده اینقدر با عجله؟یکم اطرافش رو نگاه کرد و تندتند و بابغض گفت:
 میالد تورو خدا استارت بزن سریع برو یه جایی که هیچکس نباشه ،میخوام باهات حرفDeli28
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بزنم.
باتعجب شونههاش رو گرفتم و گفتم:
 مارال نفس بکش و بگو چی شده؟هیچی نگفت ،نگاه به صورت و تیپش کردم برعکس همیشه آرایش نداشت و لباساش ست
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.
یه شال مشکی و چروک انداخته بود روی سرش… و روی گردنش و صورتش جای
کبودیهای کوچیکی بود!
یهو دستم رو چنگ زد و زد زیر گریه .باتعجب و چشمای گرد بغلش کردم و گفتم:
 مارال داری میترسونیم .تو رو خدا حرف بزن.با هق هق و بریده بریده گفت:
 بد… بدبخت… بدبختم کرد .کمک ،میالد… کمکم کن .تو رو خدا از… از اینجا… بریم.و باز هم زار زد .با نگرانی و یکم عصبانیت از خودم جداش کردم و اشکاش رو پاک کردم؛
ولی ،تمومی نداشت و اشکهای جدید جایگزین میشدن .با حرص گفتم:
 مارال حرف بزن ،داری خفه میشی.ساکت شد و شروع کرد هق هق کردن .و آروم حرفی رو زد که درعرض چندثانیه نفسم رو
برید:
 سام… یار… بهم… تجا… تجاوز کرد.دستم از روی شونش سر خورد ،زیر لب این کلمهی نحس رو تکرار کردم.
مغزم قفل شده بود .نفس عمیقی کشیدم و بدون توجه به گریههای مارال ،استارت زدم و راه
افتادم.
مسیر خارج از شهر رو در پیش گرفتم .باید مارال رو میکشتم یا سامیار رو؟ اصالً سامیار رو از
Deli28

301

آرامش بعد از طوفان
کجا میشناسه؟
نیم نگاهی بهش کردم ،توی خودش جمع شده بود و فقط هق هق میکرد.
صورتش رنگ پریده بود .با دست آزادم دستش رو گرفتم و نبضش رو چک کردم ،فشارش
افتاده بود.
کالفه ماشین رو کنار جاده پارک کردم و از توی داشبورد یه شکالت دادم دستش .بیحرف ،با
هق هق خورد و چشماش رو بست.
وقتی به مکان مورد نظرم رسیدیم ،بدون حرف پیاده شدم .رفتم سمت پرتگاه و عصبی به
موهام چنگ زدم و چند تا فریاد از ته دلم کشیدم تا خالی شم.
با صدای مارال برگشتم سمتش .چشماش کاسهی خون شده بود ،دستاش رو توی هم گره زد
و سوییشرتش رو بیشتر به خودش پیچید و لنگ لنگون اومد سمتم و گفت:
 میالد…وسط حرفش پریدم و داد زدم:
 اون کثافت رو از کجا میشناسی تو؟ تو با اون چی کار داشتی که بهت… بهت …از حرص یقهی لباسش رو گرفتم و توی صورتش عربده کشیدم:
 اصالً چرا باید باهاش تنها بشی که بخواد بهت تجاوز کنه ،چرا لعنتی؟اون هم ضجه میزد .با ترس و با دستای لرزون به لباسم چنگ زد و جیغ زد:
 دوستش داشتم ،گفت میخواد بهخاطر من کوتاه بیاد و بیخیال آوا بشه ،به خدا…نمیدونستم میالد .نمی… دونستم… میخواد…
گلوش رو گرفت و نفس بریده هق زد ،داشت خر خر میکرد.
لعنتی …سریع خوابوندمش کف زمین و قفسهی سینش رو ماساژ دادم .یکم که بهتر شد ،یه
بطری آب از صندوق عقب در آوردم و یکم بهش آب دادم .بیحال شده بود؛ ولی ،آروم هق
هق میکرد .زیرِ لب گفت:
 دیشب تا صبح فکر کردم که چی کار کنم .حالم بده… تمام تنم ،روحم… درد میکنه.Deli28
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میالد دلم میخواد بمیرم …میخواستم بدون اینکه به کسی بگم خودم رو بکشم؛ ولی،
نتونستم… اگر بابا یا مامان بفهمن ،من …
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:
 پشتتم مارال .فقط التماست میکنم دیگه هرچیزی رو بهم نگفتی بگو .همه چی رو.هق دیگهای زد و دستش رو دور ساقم دستم پیچید و گفت:
 سام… سامیار… میخوا… میخواست…بغلش کردم و بهسمت ماشین بردمش و درهمون حال وسط حرفش پریدم:
 االن نگو ،هروقت آروم شدی حرف میزنیم .فقط اینو بهم بگو کی دیگه میدونه؟سرش رو تکون داد و آروم گفت:
 هیچکس…بعد از اینکه راه افتادم ،آروم گفت:
 میشه بیام خونهی تو؟ نمیخوام جلوی مامان و بابا باشم.سرم رو تکون دادم و گفتم:
 باشه میبرمت و میگم آوا بیاد پیشت .تنها نباشی بهتره.سرش رو تکیه داد به صندلی و آروم و بابغض گفت:
 آره آوا بیاد؛ ولی ،هیچکس دیگهای نفهمه من کجام میالد.باشهای گفتم و ساکت شدیم .ضبط رو روشن کردم و مسیر خونه رو درپیش گرفتم.
تمام لحظه به این فکر کردم کهای کاش این قضیه ختم به خیر بشه.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
باعجله کوله پشتیم رو برداشتم و یه دست لباس ،مسواک و وسایل آرایشی و موردِ نیاز دیگهام
رو ریختم توش.
سریع لباسام رو تنم کردم و با برداشتن کتونیهام و کوله پشتیم رفتم بیرون .مامان با دیدنم با
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تعجب گفت:
 خیره مادر ،کجا با این عجله؟ تازه اومدی زود هم میخوای بری؟نفس عمیقی کشیدم و همون جور که کفشام رو پام میکردم گفتم:
 یه مشکلی برای میالد پیش اومده با اجازتون امشب دوباره میرم اونجا .بابا رو خودتراضی کن دیگه.
لبخندی زد و گفت:
 بابات که حرفی نداره آوا؛ ولی ،خیلی صالح نیست تنها باشین.میالد گفته بود هیچجوره به هیچکس نگم مارال خونشونه… فقط گفته بود مارال حالش خیلی
خرابه و من برم پیشش تا یه وقت بالیی سرش نیاد.
لبخند تصنعی زدم و گونهی مامان رو بوسیدم و گفتم:
 فدات بشم من .خودت با بابا حرف بزن .امیر و رها هم من رو رسوندن خودشون رفتنرستوران .نگران ما نباشین.
با تک زنگ میالد ،بعد از خدافظی زدم بیرون .با دیدن ماشین مشکی رنگ میالد رفتم سمتش.
همین که نشستم ،یهو شونههام رو گرفت و برگردوند سمت خودش …
با تعجب به چهرهی عصبیش نگاه کردم؛ ولی ،قبل از اینکه بذاره حرفی بزنم،
سرم رو محکم با دستاش گرفت و لباش رو گذاشت روی لبهام.
محکم میبوسید ،جوری که انگار میخواست حرصش رو خالی کنه.
شدت بوسههاش به قدری زیاد بود که حتی نمیتونستم همراهیش کنم.
بعد از چند ثانیه فاصله گرفت .فقط خدا رو شکر شیشههای ماشینش دودی بود.
کالفه بود و این رو میشه حتی از نگاه پریشونش حدس زد .نفس عمیقی کشید و پیشونیش
رو چسبوند به پیشونیم.
دستم رو گذاشتم پشت گردنش و آروم گفتم:
 میالد چی شده؟ چرا اینقدر کالفه وعصبی هستی؟Deli28
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آروم ازم جدا شد و زیر لب گفت:
 بذار از جلوی در خونتون بریم .برات میگم ،احتیاج داشتم یکم آرامش بگیرم و االن کهاینجایی آرومم.
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.بهت زده با «هین» بلندی کشیدم و برگشتم سمتش و گفتم:
 چی؟ به مارال؟ سامیار؟ ینی چی میالد؟تک سرفهای کرد و بدون توجه به حرفام گفت:
 حال مارال خیلی بده .باهاش حرف بزن و همه چی رو ازش بپرس باشه؟ صداش هم اگرتونستی یواشکی ضبط کن .شاید خودم هم بیام.
با حرص گفتم:
 میالد ینی چی؟ مارال و سامیار از کجا همدیگه رو میشناسن؟یهو زد کنار خیابون که کلی فحش خوردیم .برگشت سمتم و داد زد:
 نمیدونم ،نمیدونم چی شده و چه خبره ،نمیدونم اون آرش و سامیار بیشرف چه بالیی سرخواهرم آوردن ،نمیدونم پس نپرس.
اینقدر عصبی بود که باترس دست رو گذاشتم روی شونش و کشیدمش سمت خودم.
بدون حرف اومد توی بغلم .باصدای گرفته ،بدون اینکه حواسش به حرفاش باشه ،گفت:
 خواهرم رو بیعفت کرده بهخاطر اینکه پروندهها رو بهش ندادم یا بهخاطر تو؟ مارالمیگفت سامیار قول داده بوده بهخاطرش تو رو بیخیال شه .مارال بهخاطر تو…
ساکت شد .از حرفاش ناراحت شدم .داشت میانداخت تقصیرِ من؟ بغضم رو قورت دادم .االن
وقتش نبود .کمرش رو ماساژ دادم و زیر گوشش گفتم:
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 من با مارال حرف میزنم نگران نباش .همه چی درست میشه .تو فقط آروم باش .میدونمسخته و چیز کمی نیست؛ ولی ،فقط میخوام عجوالنه کاری انجام ندی ،مثل االن که از روی
ناراحتی ،ناخواسته دلِ من رو شکستی.
ازم فاصله گرفت و صورتم رو با دستاش قاب گرفت .با ناراحتی مشهود توی صداش گفت:
 قصدم ناراحت کردنت نبود آواجان .به جون مامانم ،به جون تو دارم دیوونه میشم .بارشافتاده روی شونهی من و داره کمرم رو خم میکنه .درکم کن آوا.
آروم زدم روی شونش و با لبخند مطمئنی گفتم:
 هم درکت میکنم ،هم پشتتم .تو دیگه تنها نیستی که بخوای تنهایی هم با مشکالتت رو بهرو بشی .من هستم ،پس به جای غرغر کردن استارت بزن و بگو یاعلی تا خدا کمکمون کنه.
باشه؟
نفس عمیقی کشید و گفت:
 میتونم فدات شم؟با هم زدیم زیر خنده و باالخره راه افتادیم و بعد از بیست دقیقه رسیدیم خونه.
همین که رفتیم توی خونه تازه به عمق فاجعه پی بردم.
مارال روی شکمش ،بیحرکت روی زمینِ بدون فرش افتاده بود.
میالد با استرس رفت سمتش و تند تند صداش زد.
رفتم جلو و دستم رو گذاشتم روی صورتش و چندتا ضربهی آروم زدم.
با نالهای که کرد فهمیدم فقط بیهوشه وممکنه فشارش افتاده باشه.
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!
آب قند رو گذاشتم روی میز کنار تخت و خطاب به میالد گفتم:
 مگه نباید بری شرکت؟Deli28
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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 منپیشش هستم ،اتفاقی هم بیافته بهت زنگ میزنم ،باشه؟
چند ثانیه نگاهم کرد و بامکث نگاهش رو بهسمت مارال برگردوند و آروم گفت:
 اولین باره که بهم پناه مییاره آوا .میترسم نتونم کمکش کنم.دستم رو گذاشتم روی شونش ومحکم و جدی گفتم:
 من و تو باهم کمکش میکنیم .مطمئن باش درست میشه .پس به جای هول شدن ،برو بهکارت برس .نگران هم نباش!
سرش رو تکون داد و بعد از بوسیدن پیشونیم ،کیفش رو برداشت و رفت.
با رفتن میالد سریع رفتم پیش مارال و سوییشرتش رو از تنش درآوردم.
بهزور نیم خیزش کردم و به خودم تکیهاش دادم .پتو رو کشیدم روش و بهزور یکم از آب قند
رو دادم بهش.
بعد از چند دقیقه آروم چشماش رو باز کرد و گیج بهم خیره شد و با بغض گفت:
 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!
مارال من رو خیلی اذیت کرده بود؛ ولی ،واقعاً فهمیده بودم که خیلی دختر ساده و مهربونیه.
دستم رو روی کمرش کشیدم و بعد از چند دقیقه که یکم آرومتر شد ،ازش فاصله گرفتم و
گفتم:
 نمیخوای برام تعریف کنی چی شده؟دماغش رو کشید باال و با هق هق گفت:
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 بد… بدبخت… شدم.پتو رو محکمتر دور خودش پیچید و بریده بریده ادامه داد:
 میالد… بهت… گفته… مگه نه؟سرم رو با ناراحتی تکون دادم و دستش رو گرفتم و گفتم:
 مارال ،حرف بزن .بگو سامیار رو از کجا میشناسی و چرا این بال رو سرت آورده؟دماغش رو کشید باال ،از روی میز ،جعبهی دستمال کاغدی رو دادم بهش و دوباره نشستم
روی تخت .بینی و اشکاش رو پاک کرد و گفت:
 سامیار رو از وقتی توی شرکت میالد بود میشناختم .یه آشنایی خیلی ساده ،تا اینکه وقتیتو و میالد عقد کردین به صورت کامال جدی دوست شدیم .موقعی که با تو خوب شدم به
سامیار گفتم بیخیال تو بشه… بهش گفتم…
هق دیگهای زد و با بغض بیشتری گفت:
 گفتم دختر خوبی هستی و دلم نمیخواد زندگی تو و میالد خراب شه .اونم گفت من رودوست داره و بهخاطر من بیخیالتون میشه .تا دیروز… من… من رفتم پیشش . . .پسر عموی
توهم بود؛ ولی… باهاش حرف زد و اون رو فرستاد بره و بعدش… بعدش منو…
و شروع کرد زار زدن .یعنی آرش خبر داره؟ سامیار لعنتی چرا آخه؟
دستام رو محکم فشار داد و با گریه گفت:
 هرچی بهش التماس کردم گوش نکرد .التماس کردم ولم کنه؛ ولی لباسامو پاره کرد… کتکمزد …
بلندتر زار زد:
 بهم تجاوز کرد… آوا درد دارم… تمام وجودم درد میکنه!با بغض بغلش کردم تا یکم حداقل آروم بشه… با نفس نفس توی بغلم گفت:
 آوا… حالم بده .از… دیروز حس می… میکنم مُردم .من دخترِ… خوبی نبودم…؛ولی…؛ ولی االن دیگه پاک… نیستم… دختر نیستم… دیگه راه برگشت… ندارم!
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به شونههام چنگ زد و بلند بلند گریه کرد .با بغض و چشمای اشکی زیر گوشش گفتم:
 چرا باهات این کار رو کرد مارال؟ بهخاطر من بود؟ازم جدا شد و یهو مثل دیوونهها جیغ زد:
 گفت پول و پروندههاش رو میخواد .گفت به میالد بگم پولش رو بده و به تو بگم…یقهی لباسم رو توی مشتش گرفت و با گریه گفت:
 گفت بهت بگم اگر از میالد جدا نشی باز من رو تنها گیر مییاره و…دستش رو سفت گرفتم و تنِ نیمه برهنهاش رو کشیدم توی بغلم .گریه میکرد و میلرزید.
دستش رو بهسمت تخت کشیدم و کمکش کردم دراز بکشه.
بدون حرف با قرص آرام بخش و یه لیوان آب خوابوندمش.
بعد از اینکه مطمئن شدم خوابیده ،نشستم و فکر کردم… یک ساعت فقط فکر کردم!
باالخره آروم از روی تخت بلند شدم.
درحالی که اشکهام صورتم رو پوشونده بود ،لباسام رو تنم کردم و شمارهی میالد رو گرفتم
که سریع جواب داد:
 سالم چی شده؟ مارال خوبه؟لبخند غمگینی زدم و آروم گفتم:
 میالد! من خیلی دوستت دارم میدونی دیگه؟با یکم مکث ،با صدای نگرانی گفت:
 آوا ،فدات بشم من چی شده؟ داری گریه میکنی؟من چه جوری اینقدر عاشق این آدم شدم؟ در حالی که از ساختمون خارج میشدم گفتم:
 مارال رو با آرام بخش خوابوندم .تا دو یا سه ساعت دیگه هم بیدار نمیشه ،من هم دارممیرم جایی .اگر اتفاقی افتاد ،از طرف من از مارال و مادر و پدرت خواهش کن من رو
ببخشن .مواظب خودت باش مردِ من .خدافظ.
با داد گفت:
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 آوا کجا میخوای بری؟ لعنت…گوشی رو قطع کردم و چسبوندم به قلبم و زدم زیر گریه… من فقط میخوام این ماجرا زودتر
تموم بشه.
اشکام رو پاک کردم و بعد از ریجکت کردن شمارهی میالد ،شمارهی آرش رو گرفتم.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد ••°•°•°•°•°•°•°
با عجله بهسمت خونه روندم .مسیر نیم ساعته رو یک ربعه طی کردم و خدا میدونست چقدر
تا برسم خونه جریمه میشدم!
کل خونه رو گشتم؛ ولی ،نبود .مارال خواب بود و از وسایلهای آوا فقط کوله پشتیش بود.
سریع رفتم پایین و دوباره شمارهاش رو گرفتم که این بار برداشت و صدای گرفتش توی
ماشین پیچید:
 زنگ نزن ،نظرم عوض نمیشه.در ماشین رو باز کردم و همون جور تند تند گفتم:
 آوا عزیزم… خواهش میکنم کار احمقانه نکن .من االن به اندازهی کافی تنها و خستههستم.
صدای فین فینش اومد و بایکم مکث گفت:
 آرش داره مییاد دنبالم .باید با سامیار صحبت کنم.چرا نمیفهمید من اینقدر نگرانم؟ محکم زدم روی فرمون و عربده کشیدم:
 لعنتی توِ زن منی .تمام زندگی منی .یادت رفته که به من قول دادی پیشم میمونی و کمکممیکنی؟ یادت رفت همین امروز بهم گفتی نمیذاری تنهایی بار مشکالت رو به دوش بکشم؟
پس چرا شدی یه بار دیگه روی دوشم؟ چرا آوا؟!
نفس گرفتم و با التماس گفتم:
 آوا کمتر از یک ماه دیگه عروسیمونه ،تو رو خدا برگرد .اگر سامیار بالیی که سرِ مارالآورده رو سرت بیاره …
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حرفم رو ادامه ندادم… به جاش عربدهی دیگهای کشیدم و گفتم:
 آوا مرگ من برگرد .اصالً من به درک ،جون امیر برگرد.با گریه گفت:
 باشه لعنتی زنده برمی گردم؛ ولی ،اول باید با سامیار حرف بزنم .حق باتو بود میالد ،مارالبهخاطر من و تو این جوری شده .اگر این قضیه درست نشه باز هم بهخاطر من این بال سرش
مییاد ،پس بذار حلش کنم .امیدوارم آرش هنوز هم دوستم داشته باشه تا جلوی سامیار از من
مواظبت کنه .خدافظ.
با شنیدن صدای ممتد بوق قطره اشک سمجی ریخت روی گونم.
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.
شدت ضربهای که به سرم زدم اونقدر زیاد بود که واسه چند لحظه منگ شدم.
این اشکای لعنتی از سر درموندگی بود .با حس خیسی باالی لبم انگشتم رو کشیدم روش که
با دیدن خون هنگ کردم ،سریع دستمال برداشتم و گذاشتم زیر دماغم.
گوشیم رو برداشتم و شمارهی امیر رو گرفتم و بعد از اینکه صداش رو شنیدم سریع گفتم:
 امیر ،آوا رفته سراغ سامیار ،نمیدونم چی کار کنم! حتی نمیتونم فکر کنم.از اونجایی که یه راست رفته بودم سر اصل مطلب ،اون هم هنگ کرده بود… با یکم مکث ،با
نگرانی گفت:
 چرا رفته؟ ببینم جی پی اسِ گوشیِش فعاله؟با فکر به اینکه میتونم رد گوشیش رو بگیرم سریع بایه خدافظی گوشی رو قطع کردم و
باالخره بعداز بیست دقیقه پیداش کردم.
دستمال لوله کردم و گذاشتم توی بینیم .دستم رو پاک کردم و دستمال رو انداختم دور.
دوباره شمارهی امیر رو گرفتم و بعد از گذاشتن روی بلندگوی ماشین ،گوشی رو زدم به
آهنربای روی داشبورد .سریع جواب داد ،ماشین رو روشن کردم و گفتم:
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 امیر پیداش کردم .هنوز ثابته فکر کنم بهش برسم .به کسی چیزی نگو تا بهت زنگ بزنمباشه؟
 میالد مواظب باش .خبری شد حتماً زنگ بزن.باشهای گفتم و قطع کردم .باید بهش برسم ،قبل از اینکه آرش سوارش کنه .وقتی رسیدم و به
جایی که  GPSنشون میداد ،با جای خالی آوا توی ایستگاه اتوبوس مواجه شدم… و گوشی
که روی صندلی بود.
آوار شدن دنیا روی سرم رو کامال حس کردم .آوا رو بدون گوشی برده… و این یعنی
فاجعهی بزرگ تر.
پیاده شدم و بعد از برداشتن گوشی ،نشستم توی ماشین و سرم رو گذاشتم روی فرمون.
نمیدونم چرا یه لحظه حس کردم باید پیامهاش رو چک کنم .رمز گوشیش که الگوش ،اولِ
اسم من بود رو زدم… فیلتر شکنش خاموش بود ،فعالش کردم و منتظر شدم تا تلگرامش لود
بشه.
به محض لود شدن ،صدای  pmگوشی من اومد .یکم مکث کردم و گوشیم رو برداشتم و
چک کردم.
از گوشی آوا برای من پیام اومده بود .نگاهی به گوشی آوا انداختم و صفحهی چتمون رو توی
گوشی اون باز کردم:
 االن که دارم این رو مینویسم ،آرش داره مییاد دنبالم .اگر هم این پیام رو دیدی یعنیگوشیم رو پیدا کردی .شمارهی اصلی آرش توی لیست تماسهام هست ،همین االن با خط
اصلیش بهم زنگ زد .از روی اون میتونی پیدام کنی .پلیس نیار با خودت وگرنه اوضاع بدتر
میشه .اگر گوشیم رو باخودم ببرم ممکنه سامیار یا آرش ازم بگیرنش ،برای همین میذارمش
روی این صندلی .دوستت دارم میالد .مواظب خودت باش .منتظرتم.
گوشی رو انداختم روی صندلی کنارم و شمارهی امیر رو گرفتم .به محض برداشتنش گفتم:
 آوا رو پیدا کردم .میرم برگردونمش.Deli28
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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.
بعداز وارد شدن به برنامهی مخصوص ردیابی ،شمارهی آرش رو زدم و باالخره بعد از یک
ربع پیداش کردمGPS .گوشیش فعال نبود و پیدا کردنش خیلی سختتر شده بود؛ ولی،
باالخره پیداش کردم.
یه خونه باغ نزدیک لواسون!
لب تاب رو بستم و ماشین رو روشن کردم .اگر بالیی سر آوا بیارن ،که نمیذارم ،بد بالیی
سرشون مییارم.
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:
 داری جمع میبندی؟ بهت گفتم من از قضیهی مارال خبر نداشتم؛ ولی ،توی کارای سامیارهم دخالت نمیکنم.
و با پوزخند روش رو برگردند و رفت .سرم گیج رفت از این کارش و تازه فهمیدم چه غلطی
کردم.
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اومدم یه جایی که دست هیچکس بهم نمیرسه!
خدا کنه میالد به موقع برسه.
نفس عمیقی کشیدم و آروم پشت آرش راه افتادم .سامیار جلوی در ورودی ساختمون ایستاده
بود .آرش رفت سمتش و گفت:
 اومده دربارهی مارال حرف بزنه .تو یه توضیح به من بدهکاری! گفتی با دختره فقط دربارهداداشش حرف زدی نه چیز بیشتر.
سامیار دست به سینه شد و یه تای ابروش رو داد باال و گفت:
 تو خودت رو قاطی نکن .بیا ،نگاه کن.دستاش رو از هم باز کرد و یه جوری که انگار میخواد از من استقبل کنه و بغلم کنه ،گفت:
 آوا اینجاست ،خوش اومدی مادمازل .مارال جونتون چطورن؟از حرص و باعصبانیت جیغ زدم و دوییدم سمتش و محکم کوبیدم توی صورتش که ناخونم
صورتش رو خراش داد .آرش سفت دستام رو گرفت و کشیدتم عقب.
همون جور که تقال میکردم از بغلش بیام بیرون ،سر سامیار که بهت زده زخم روی گونش رو
لمس میکرد جیغ زدم:
 کثافت لجن… متجاوز آشغال! چرا این کار رو کردی؟ مگه من و میالد چه بدی درحقتکردیم؟ مگه مارال چی کارت داشت که این کار رو باهاش کردی؟ مارال دوستت داشت لعنتی،
تو کشتیش ،روحش رو ،جسمش رو ،زندگیش رو نابود کردی.
دستای پر قدرت و بزرگ آرش محکم نگهم داشته بود .خودم رو با شدت بیشتر بهسمت جلو
کشیدم و داد زدم:
 ولم کن ،ولم کن این حرومزاده رو باید جر داد .باید زنده به گور کرد ،لعنت بهت ،تف بهشَرَفِ 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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 دستت بهش نمیخوره.سامیار اوفی کرد و با عصبانیت خطاب به من گفت:
 بیا مثل آدم بتمرگ روی صندلی ،بگو واسه چی اومدی اینجا توله سگ؟از فرطِ بیچارگی ،باحرص کفشم رو درآوردم و پرت کردم سمتش که محکم خورد توی دلش.
همزمان جیغ زدم:
 توله سگ تویی که فرق بین رفتارای آدمیزادانه و حیوونا رو نمیفهمی و مثل حیوون به یهدختر دست درازی کردی .خویِ حیوونیت رو دقیقا مثل ذات کثافتت روی یه دختر پیاده
کردی و تمام آیندهاش رو تباه کردی… ک*کش و بیناموس اگر خواهر خودت هم بود همین
کار رو میکردی؟ وحشیِ ک…
آرش سفت دستم رو گرفت و باتشر گفت:
 آروم باش آوا ،چه خبرته؟ این دفعه سامیار بخواد بالیی سرت بیاره من جلوش رونمیگیرما!
اون یکی لنگه کفشم رو هم درآوردم و محکم با پاشنهی کوچولوش زدم تخت سینش و با
گریه داد زدم:
 تو هم خفه شو ،توی بیشعور یه کاری کردی زندگیم مختل شده .توی بیشعور پام روشکستی ،توی بیشعور…
با قرار گرفتن لبهاش رو لبهام رسما خفه شدم .اون ،منی که متاهل بودم رو بوسید.
خواستم ازش جدا بشم که نذاشت و محکم نگهم داشت.
باصدای سامیار که بلند میخندید ازم فاصله گرفت.
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.
من با گریه لبهام رو دست میکشیدم ،سامیار بلند بلند مثل دیوونهها میخندید و آرش من رو
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با اخم و بیخیال نگاه میکرد.
عقب عقب بهسمت خروجی حرکت کردم که دستم از پشت کشیده شد ،ناخودآگاه دستم رو
کشیدم و محکم خوابوندم توی صورت آرش.
با صورت سرخ شده و عصبانی نگاهم کرد و باصدای گرفته گفت:
 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:
 مثل بچهی آدم بشین حرف بزن ،این آخرین فرصتیه که بهت دادم. بگو موهام رو ول کنه تا حرف بزنیم .ولم کن آرشِ لندهور.با اشارهی سامیار ،آرش سرم رو به جهت مخالف هُل داد و ولم کرد .باحرص پوست سرم رو
ماساژ دادم و نشستم روی صندلی .سامیارم نشست رو به روم .نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 بگو چی میخوای تا بیخیال من و میالد و خانواده هامون بشی؟ریلکس تکیه داد به صندلی و سرش رو برد عقب و گفت:
 وقتی میخواستم مارال رو بفرستم بره بهش گفتم ازتون چی میخوام .چیزیش که به تومروبط میشه اینه.
به جلو متمایل شد و با لبخند ترسناکی ادامه داد:
 طالق بگیر .بعدش با آرش ازدواج کن.آرش در ادامهی حرف سامیار گفت:
 تو میدونی که من خیلی وقته دوستت دارم و چیزی که من میخوام باید مال من باشه.بهت زده اشکام رو پس زدم و خطاب به آرش گفتم:
 تو اگر دوستم داری باید از خوشحالیم خوشحال بشی ،نه اینکه این بالها رو سرم بیاری.Deli28
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آرش خواهش میکنم ،من عاشق میالدم ،اون االن شوهرمه .بعد هم تا یه ماه دیگه عروسی…
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.
در عرض چند ثانیه دستم پرخون شد؛ ولی آرش بدون توجه به من و حالم ،با انگشت اشارش
سرم رو هل داد و داد زد:
 هم تو رو ،هم میالد جونت رو ،هم اون امیر بیخ*یه رو میکشم… همتون رو میکشم .تومال منی ،اگر باورت نمیشه همین االن میتونم سندت رو به نام خودم بکنم( .فهمیدین
منظورش رو؟ )
و یقهی لباسم رو گرفت و جرش داد .درد دهنم فراموشم شد و با التماس دستاش رو چنگ
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 وسطباغ رو ندارم.
باخشم پرتم کرد زمین و رفت توی خونه .هق هقم رو خفه کردم و از درد دهنم به خودم
پیچیدم .لبم جر خورده بود و حس میکردم دندونم لق شده.
یقهی جرخوردهی لباسم رو با دست کشیدم روی لباس زیرم تا پیدا نشه .آروم بلند شدم و با
هق هق و بدون کفش ،بهسمت در راه افتادم که سامیار سریع کشیدتم و از پشت بهم چسبید.
میترسیدم… االن دیگه میترسیدم من هم مثل مارال بشم!
گردنم رو گرفت و زیر گوشم گفت:
 کجا با این عجله؟ تازه قراره جمعمون جمع بشه .بیا دختر جون ،بیا بریم صورتت رو تمیزکنم .تازه مهمونی شروع شده!
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
جلوی در باغ ایستادم .در آهنی بود و راحت میشد باغ و ساختمون اصلی رو دید.
زنجیری که دور در بسته شده بود رو چک کردم ،آزاد بود پس یعنی یا سامیار و آرش
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میدونستن من مییام ،یا اینکه اونقدر حواس پرت بودن که یادشون رفته ببندن.
نفس عمیقی کشیدم و بعداز باز کردن در ،ماشین رو بردم تو و دقیق پشت ماشینی که توی باغ
بود پارک کردم.
یه پیام با مضمون اینکه کجام و چیکار بکنه برای امیر فرستادم و گوشیم رو گذاشتم توی جیبم
و پیاده شدم.
نزدیک پله های ساختمون که رسیدم ،با دیدن خون روی برگها قلبم از حرکت ایستاد.
آوا! یعنی بالیی سرش اومده؟ سریع از پلهها دوییدم و رفتم باال و در ساختمون رو باز کردم و
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.بالفاصله با صدای در سریع برگشتم پشتم و چوبی که نزدیک بخوره توسرم رو از دست
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:
 میتونی بری استقبال خانومت .بیچاره کلی کتک خورد بهخاطر زبون تند و تیزش .فکرنمیکردم از مارال خوشش بیاد؛ ولی ،مثل اینکه…
یقهی لباسش رو گرفتم و توی صورتش داد زدم:
 اسم خواهر منو به زبون نیار کثافتِ حرومزاده! صدبار بهت گفتم اون پروندههای لعنتی دستمن نیست .پروندههای برادرت دست رئیس شرکته ،پول تو دستِ رئیس شرکته و من فقط
حسابدار اون شرکتم.
با صدای جیغ آوا سریع برگشتم سمتش که دیدم آرش چاقو گذاشته روی پهلوی آوا و با
پوزخند نگاهم میکنه .باهمون پوزخندش گفت:
 سامیار رو ول کن ،خودتم بتمرگ روی صندلی.Deli28
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بامکث سامیار و ول کردم و هل دادم سمت آرش .سامیار با خندهی حرص دراری یقهی
لباسش رو صاف کرد و خطاب به آرش گفت:
 با مهمونمون درست صحبت کن آرش ،وسایل پذیرایی حاضره؟و نیشخندی به قیافهی سرخ شدهی من زد .خواستم برم سمت آوا که آرش چاقو رو گرفت
سمت من و مثل بچهها که وقتی به اسباب بازیشون نزدیک میشی جیغ جیغ میکنن ،داد زد:
 نزدیک آوا نمیشی ،فهمیدی؟ آوا مال منه…وسط حرفش پریدم و عربده کشیدم:
 زنمه ،لعنتی زنمه ،بیشرف زنمه ،شرعا و قانونا زن منه! تو ولش کن .دست کثیفت رو روبکش کنار.
نتونستم تحمل کنم و بهسمتش حمله کردم… در عرض چند ثانیه پرتش کردم کنار که سرش
خورد به شوفاژ و سامیار رو هم هل دادم که خیلی محکم خورد به دیوار.
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد… خیلی خیلی سریع! حس میکردم خون به شدت توی
رگهای دستم جریان پیدا کرده و االن هرکسی نزدیکم بشه رو میتونم خفه کنم .سریع دست
و پای آوا رو باز کردم و بعد از گرفتن دستش بهسمت در خروجی و ماشین دوییدیم .آوا با
گریه گفت:
 میالد یه بالیی سرشون نیاد یه وقت .میالد قاتل میشیم .میالد گوش بده به من…برگشتم و شونههاش رو گرفتم و تند تند تکونش دادم و با داد گفتم:
 هیچیشون نمیشه ،فهمیدی؟ پس اینقدر نرو رو مخ من .االن فقط واسه من این مهمه که توحالت خوب بشه .تا چند دقیقه دیگه هم پلیس میرسه.
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 ونتونی یا شایدم نخوای بیای دنبالم.
روی سرش رو بوسیدم و گفتم:
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 تو زندگی منی ،ناموس منی .نمیتونم بیخیالت بشم.آوا رو توی ماشین نشوندم که صدای امیر اومد:
 آوا ،میالد کجایین؟ بچهها جواب بدین .کسی اینجا هست؟یکم رفتم جلوتر که دیدمش ،دویید سمتم و گفت:
 پلیس داره مییاد .آوا کجاست؟ اون دوتا؟بغلش کردم و گفتم:
 دمت گرم اومدی .نمیدونم چه بالیی سر اونا اومد ،اونقدر عصبی شدم که باهاشون درگیرشدم؛ ولی ،آوا تو ماشینه.
زد روی شونم و رفت سمت ماشین و از امنیت آوا که مطمئن شد ،بهسمت ساختمون رفت.
صدای ماشین پلیس رو شنیدم.
تا پلیسها اومدن ،همراه چندتاشون بهسمت پلهها رفتیم.
روی پلهی آخر بودم که امیر با دستای خونی درحالی که شکمش رو گرفته بود و چاقویی که
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:
 مواظب… مواظب باش… آرش… چاقو…پلیسا ریختن تو نمیدونم چی شد و چه اتفاقی افتاد که با کلی سر و صدا ،آرش و سامیار رو با
دستبند بردن از پلهها پایین .صدای آرش رو شنیدم که فقط داد میزد تا ولش کنن.
با صدای جیغ آوا به خودم اومدم .داد زدم:
 اورژانس خبرکنید ،لعنتیا اورژانس خبر کنید.امیر دست آوا رو سفت گرفت و با بغض و درد گفت:
 به رها ،بهش بگو… دوستش…دوستش دارم.آوا زد زیر گریه و گفت:
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 امیر تو رو خدا ،تو رو خدا زر نزن… من به رها هیچی نمیگم… غلط میکنی وقتینمیتونی باهاشون درگیر شی ،دست خالی میری …
امیر تک خندهای کرد که صورتش از درد جمع شد.
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 تاخونریزی کمتر بشه.
تک سرفهای کرد که صورتش از درد جمع شد .باالخره صدای آمبوالنس اومد.
سریع سوارش کردن و به سمت بیمارستان راه افتادن .شال آوا رو سرش کردم و سوار ماشین
کردمش و پشت سرشون راه افتادیم.
اونقدر همه چیز زود اتفاق افتاده بود که باورم نمیشد االن آوا پیشمه و امیر رو داریم از دست
میدیم.
••°•°•°•°•°•°•°
آوا با گریه گفت:
 داداشم ،میالد داداشم چی شد؟ کدومشون بهش چاقو زده؟سرعتم رو بیشتر کردم و درحالی که صدام رفته رفته بلندتر میشد گفتم:
 نمیدونم .اصالً نفهمیدم چی شد .اصالً چرا گذاشتم بره توی اون خونهی لعنتی ،لعنت بهمن!
و محکم زدم روی فرمون .آوا با هق هق دستش رو گذاشت روی دستم و گفت:
 آروم… آروم باش میالد.هوا تاریک شده بود و مطمئنا مارال بیدار شده بود .پوفی کردم و خطاب به آوا گفتم:
 به مارال زنگ بزن ،اگر بیدار شده باشه نگران میشه.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؟Deli28
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با عصبانیت ناشی از گریههاش بهش توپیدم:
 آوا از تو بعیده ،یه جوری رفتار میکنی انگار امیر مرده .امیر هنوز زنده و سالمه .گوشی روجواب بده و اسم بیمارستان رو بگو تا خانوادت هم بیان.
سرش رو رو تکون داد و دماغش رو کشید باال .همین که جواب داد و گفت که امیر چاقو
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:
 کجایین بچه ها؟ هوا تاریکه ،نمیخوام تنها باشم .آوا کجا گذاشتی رفتی؟ حال همه خوبه؟با زنگ خوردن گوشیم و اسم مامان که خاموش و روشن میشد ،اشاره کردم قطع کنه زودتر.
آوا گفت:
 مارال بهت زنگ میزنم ،نگران نباش همه چی اکیه.باشهای گفت و باالخره قطع کرد .تماس رو وصل کردم که سریع صدای نگران مامان توی
گوشی پیچید:
 میالد ،میالد جواب بده ،میشنوی صدام رو؟چه شیر تو شیری شده بود! اوضاع به هم ریختهای بود… نیم نگاهی به چشمای گریون آوا
کردم و کنار جاده نگه داشتم و گفتم:
 سالم مامان جان .جانم چی شده؟ مارالم ،میالد مارالم از صبح نیومده خونه .ساعت هشت شبه و هنوز نیومده خونه ،گوشیشرو هم جواب نمیده .بچم دیروز هم حالش خوب نبود ،تا صبح همش تب داشت .میالد تو
میدونی کجاست؟ من و بابات از نگرانی داریم میمیرم!
تک سرفهای کردم و گفتم:
 آره مامان جان ،جاش امنه نگران نباش .گوشی رو بده بابا لطفاً.Deli28
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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:
 مامان بذار بعدا باهات صحبت میکنم االن اصالً وقت مناسبی نیست .امیر چاقو خورده ،آواکتک خورده ،منم خستم .االن هم داریم میریم بیمارستان .این گوشی رو بده دست بابا لطفاً.
آوا دستش رو گذاشت روی شونم و آروم گفت:
 میالد یواش تر .داری بدتر نگرانشون میکنی.راست میگفت… خداحافظی بهت زدهی مامان رو شنیدم و بعدش بابا جواب داد:
 میالد چی شده؟ مادرت چرا رنگش پریده؟!ماشین رو راه انداختم و کوتاه گفتم:
 بیاید سمت بیمارستان (…) ،سمت لواسونه.باشهای گفت وبا یه خدافظی کوتاه قطع کرد .همین که سؤال نمیپرسید خیلی خوب بود .ده
دقیقه توی سکوت گذشت که آوا نفس عمیقی کشید و آروم گفت:
 میالد سرم درد میکنه .میشه یکم تندتر برونی؟با احتیاط گوشهی لبش رو ناز کردم و گفتم:
 پنج دقیقه دیگه میرسیم .توی شهریم االن.سرش رو تکون داد و چشماش رو بست.
باید برم با مارال صحبت کنم .باید راضیش کنم تا بیاد علیه سامیار شهادت بده؛ اما…؛ اما اون
وقت اگر مجبورش کنن ازدواج کنه چی؟ مغزم هنگ کرده بود ینی!
سرعت ماشین رو کم کردم و یکم جلوتر از بیمارستان پارک کردم .همراه آوا پیاده شدیم و
رفتیم تو .از پرستار سراغ امیر رو گرفتیم که بعد از چک کردن پروندهها و کامپیوتر جلوش
گفت:
 بیمار اورژانسی بودن بردنشون برای عمل جراحی .طبقهی دوم مستقیم بهسمت چپ.Deli28
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با آوا پشت در اتاق عمل نشست بودیم که یهو صدای گریهی رها ،مادر و پدر آوا و من اومد.
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.
باالخره بعد از دو ساعت و نیم دکترش اومد بیرون و بانگاهی که نمیشد فهمید چه خبره ،به
تک تکمون خیره شد.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا ••°•°•°•°•°•°•°
باالخره بعد از یه دقیقه مامان با حرص و گریه گفت:
 آقا چرا بِرّ و بِر مارو نگاه میکنی .زیر لفظی میخوای بگی بچم حالش چطوره؟توی هرلحظهی دیگهای بود از حرفش میخندیدم؛ ولی ،اون موقع داشتم جون میدادم تا
بفهمم امیر زنده ست یا نه!
دکتره تک خندهای کرد که رها با گریه دست رو گذاشت روی شونهی من و خطاب به دکتره
گفت:
 تو رو جان مادرت بگو شوهرم حالش خوبه ،تو رو…دکتر وسط حرف رها دستش رو آورد باال و خیلی جدی گفت:
 راستش من اهل مقدمه چینی نیستم و یه راست میرم سر اصل مطلب .حال بیمارتون خیلیخوب نیست؛ ولی ،زنده میمونه .متأسفانه دیر به بیمارستان رسیدن و خون خیلی زیادی از
دست دادن .سطح هوشیاریشون باال نیست؛ اما ،توی کما هم نیستن .انشاهلل رو به بهبودی میره
حالش.
مامان سرش رو توی سینهی بابا قایم کرد و با گریه تند تند خدا رو شکر کرد .من هم به میالد
تکیه دادم و اون هم سفت بغلم کرد و زیر گوشم گفت:
 تموم شد آوا .خدا رو شکر حل شد.با حرف دکتر دوباره همه گوش و چشم شدن تا ببینن چی میگه:
 فعالً توی بخش مراقبتهای ویژه میمونن تا وضعیتشون متعادل شه .دعا کنید که بدتر نشه.Deli28
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بعد از تشکر کردن ،دکتر همراه با پرستاراش رفتن و ما موندیم و اتاقی که یکی یکی اجازهی
داخل شدن داشتیم تا امیر رو از دور ببینیم.
بادیدن امیر اون هم زیر کلی سیم دوباره گریهام گرفت.
رها هم فشارش افتاد و نشوندیمش روی صندلی .میالد شونههام رو گرفت و گفت من رو
می بره تا زخمم رو پانسمان کنن .مامان که انگار تازه من رو دیده بود زد توی صورتش و
بابهت صورتم رو قاب گرفت و گفت:
 آوا چی شده؟ خدا مرگم بده اینقدر تو بهت بودم که نفهمیدم صورتت کبوده.لبم رو لمس کرد و با گریه گفت:
 کی زده توی دهنت؟ با میالد دعوات شده؟ کار اونه؟ آره؟میالد بابهت و خندهی متعجبی اومد جلو وگفت:
 مامان جون دست شما درد کنه ،من دست روی آوا تا حاال بلند کردم؟مامان میالد با اخم حرفی رو زد که من تالش کردم بقیه نفهمن:
 گویا آوا پیش آرش و اون یکی پسره بوده .آوا جان میشه بگی چرا رفته بودی اونجا؟ میشهبگین مارال من کجاست؟
لحن مامانش خیلی دوستانه نبود .مامان خواست حرفی بزنه که میالد شونههام رو گرفتم و
بدون حرف بهسمت حیاط هدایتم کرد.
من رو نشوند روی صندلی و جلوم زانو زد .لبم که پاره شد بود رو نگاه کرد .سرم رو آورد باال
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؟هیچی نگفتم و فقط گریه کردم .از آوایی که فقط میخندید و خدای سوتی بود ،رسیدم به این
آوایی که همش گریه می کنه .باالخره بعد از پنج دقیقه ازش جدا شدم .زیر چشمم رو دست
کشیدم و گفتم:
 چی شد که اینقدر زندگیم پیچیده شد میالد؟ چی شد که شدم باعث و بانی از بین رفتنDeli28
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آیندهی مارال؟ چی شد که شدم باعث و بانی زخمی شدن داداشم؟
سفت سرم رو نگه داشت و باجدیت و عصبانیت گفت:
 همچین فکرایی نکن آوا .من و سامیار بهخاطر یه سوءتفاهم به اینجا رسیدیم .اون بهخاطرانتقام از من این بال رو سر مارال آورده ،من مقصرم نه تو.
دستم رو گذاشتم روی دستاش و بابغض و هق هق لب زدم:
 خب… بگو چی ،بگو… چی شده که اینقدر… عذاب نکشم ،من. .نشست کنارم و بدون توجه به مردم ،من رو توی آغوشش گرفت و گفت:
 باشه میگم ،فقط تو آروم باش… حدود سه سال پیش ،برادرِ بزرگتره سامیار توی شرکت ماکار میکرد .بعد از یه مدت یه سری پرونده که پول کالنی توی پروژهاش بود ،گم شد .من اون
موقع مدیر حسابداری نبودم ،یه کارمند ساده بودم و؛ چون یه جورایی تازه کار محسوب
میشدم ،من مظنون درجه یک پرونده شدم .به کمک مازیار ،بابا و پلیس باالخره من تبرئه شدم
و سمیر دستگیر شد.
با تعجب گفتم:
 سمیر کیه؟ یعنی رفتی زندان.دستم رو گرفت و گفت:
 نه زندان نرفتم .سمیر برادر سامیاره .االن خارج از کشوره .خالصه فرار کرد و رفت آمریکاکه دست هیچکس بهش نرسه .پروندهها رو به یه شرکت دیگه فروخته بود .یه جورایی انگار
رابط بین شرکتها شده بود .حاال سامیار اومده و ادعا میکنه که اون پول حقشه و پروندههایی
که برادرش رو مجرم معرفی میکنه رو میخواد.
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:
 تنهات نمیذارم ،االن میگم مازیار بیارتش اینجا.Deli28
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سرم رو تکون دادم و چشمام رو بستم.
••°•°•°•°•°•°•°
 یعنی بازم میگه نمییاد؟ گوشی رو بده بهش.مارال میگفت نمییام بیمارستان و میالد بدجوری قاطی کرده بود .دستم رو گذاشتم روی
دستش و آروم گفتم:
 باهاش دعوا نکن میالد ،فکر کنم نمیخواد با مامان جون و باباجون رو به رو بشه.اخمش یکم باز شد و نگاهش رنگ غم گرفت .مارال که اومد پشت تلفن گفت:
 مارال… عزیزم تا کی میخوای پنهونش کنی؟ االن سامیار و آرش رو دستگیر کردن .دیگهنگران چی هستی؟
صدای جیغ مارال رو شنیدم که انگار داشت گریه میکرد .بانگرانی به میالد اشاره کردم چی
شده که گفت:
 از زندانی شدنشون خوشحاله.لبخندی زدم و تلفن رو از میالد گرفتم و گفتم:
 مارال اگر نمیخوای بیای اشکالی نداره؛ ولی ،پیش جانان و مازیار بمون… تنها نباشی بهتره.با ناراحتی گفت:
 آوا حالت خوبه؟ چه جوری دستگیرشون کردن؟ ماجراش طوالنیه .دیدمت برات میگم ،جلوی مازیار هیچی نگو فال .سختت نیست اونجابمونی؟ میخوای بیایم دنبالت توی ماشین بمونی؟
تک سرفهای کرد و گفت:
 تو پیش داداشت بمون ،سختتونه از لواسون بیاین اینجا.صدای مازیار از پشت خط اومد:
 خب من مشکلی ندارم ببرمتون مارال خانوم.مارال آروم گفت:
 زحمتتون میشه .منم دوست ندارم فعالً کسی رو ببینم.Deli28
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خطاب به من گفت:
 آوا من خونه میمونم .نگران نباشین.گوشی رو روی اسپیکر گذاشتم و گفتم:
 مارال خونهی میالد حدودا خالیه ،فقط چایی و قند و نبات پیدا میکنی اونجا .میتونی شامسفارش بدی؟! نگرانتیم مارال.
یکم مکث کرد و گفت:
 من خوبم مشکلی ندارم نگران من نباش دیگه.رو به میالد با اخم سرم رو تکون داد و بیصدا لب زدم:
 برو دنبالش .حس خوبی ندارم.سرش رو تکون داد و گوشی رو ازم گرفت و گفت:
 مارال من ترجیح میدم بیام دنبالت .حاضر باش.مارال با اعتراض گفت:
 میالد دارم میگم…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؟!اخمش غلیظتر شد .آروم زخم لبم رو لمس کرد و گفت:
 نمیذارم .اول باید ببینیم چی به مامان اینا بگیم.باالخره میالد رفت ،بهسمت مامان اینا رفتم .بابا اومد جلو ،صورتم رو چِک کرد و بااخم گفت:
 مگه تو نرفتی زخمات رو پانسمان کنی؟لبخندی زدم و گفتم:
 چیزی نیست بابام خوبم.Deli28
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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:
 بیخیال شم؟ من نباید بدونم چرا رفتی پیش آرش و با این وضعیت جلوم ایستادی؟ نبایدبدونم 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
و مامان دورمون جمع شده بودن و سعی داشتن بابا رو آروم کنن.
سرم تیر میکشید .از حواس پرتیشون استفاده کردم و رفتم بیرون و به میالد زنگ زدم .چرا
همه چیز اینقدر به هم ریخته بود؟!
با شنیدن الو گفتن میالد سریع با بغض گفتم:
 میالد برگرد منم با خودت ببر.صدای راهنمای ماشینش رو شنیدم ،با نگرانی گفت:
 چی شده آوا؟ اتفاقی افتاده؟!نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 هیچی نپرس میالد .فقط تو رو خدا برگرد. صدات پر بغضه خانومی ،بعد میگی هیچی نپرس؟ بیا یکم پایینتر از بیمارستان نگه داشتم،تازه راه افتادم .بیا منم دنده عقب گرفتم.
باشهای گفتم و قطع کردم .از پشت سرم صدای رها رو شنیدم که داشت صدام میزد؛ ولی،
نایستادم و دوییدم سمت خیابون.
از دور ماشین میالد رو دیدم و بهسمتش رفتم .رها باز هم اسمم رو صدا زد که بدون توجه
سوار ماشین شدم و تند گفتم:
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329

آرامش بعد از طوفان
 برو میالد .برو تا رها نرسیده بهمون.بااخم نگاهم کرد و گفت:
 این کارای بچه گونه چیه آوا؟! رها با این حالش داره میاد دنبالت بعد تو فرار میکنی؟راست میگفت .سرم رو گرفتم توی دستم و هیچی نگفتم .رها رسید بهمون .در ماشین رو باز
کرد ،دستم رو گرفت و پیادم کرد .باعصبانیت گفت:
 از کی تا حاال از دست من فرار میکنی؟ کِی این قدر از هم دیگه دور شدیم که حتی بهمنگفتی داری میری پیش آرش؟ کِی آوا؟ یعنی این قدر برات بیارزشم که با این حالم ولم
کردی و فرار میکنی؟
اشکام رو پاک کردم و آروم با بغض گفتم:
 خستم رها ،خیلی خستم .امروز کلی کتک خوردم و کلی تحقیر شدم ،کلی اذیت شدم.هیچکس درکم نکرد .هیچکس گوش نکرد .بذار برم .نمیخوام با بابا اینا چشم تو چشم بشم.
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 کجاداره میره؟!
صدای میالد رو از پشت سرم شنیدم:
 باید برم دنبال مارال .چیزی به خانوادهها نگین که نگران نشن .آوا مییای یا میمونی؟ هواخیلی تاریکه .تا قبل از طلوع آفتاب برمی گردم.
رها دستم رو گرفت و گفت:
 شما برو .من حواسم به آوا هست ،میخوام باهاش حرف بزنم.میالد لبخندی زد و اومد جلو ،پیشونیم رو بوسید و گفت:
 گریه نکن .وقتی مییام باید حالت خوب باشه ،اکی؟محکم بغلش کردم و بعد از بدرقه کردنش ،رها بهسمت پارک روبه روی بیمارستان هدایتم
کرد .نصف شب بود و پارک با چراغهای رنگی و تزئینی ،روشن شده بود.
Deli28

330

آرامش بعد از طوفان
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 کهتا این حد بیقراری!
نفس عمیقی کشیدم و بدون مقدمه چیزی که ذهنم رو داشت مثل خوره میخورد رو به زبون
آوردم:
 آرش من رو بوسید رها ،میخواست بیحیثیتم کنه.و یه نفس عمیق دیگه کشیدم .از اینکه به رها گفتم حس خوبی پیدا کردم و یه جورایی سبک
شدم .بهسمتش برگشتم و رفتم توی بغلش .بهت زده زیر گوشم گفت:
 االن… االن میالد میدونه؟هق هق زدم و آروم گفتم:
 نه… میترسم بهش بگم .این به کنار ،انتظار نداشتم بابا اینقدر عصبانی باشه.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 ،مدامخودخوری کرده .حق بده بهش.
سرم رو تکون دادم و تکیه دادم به صندلی .آروم گفتم:
 امروز اندازه پنج سال خسته شدم .دلم میخواد بمیرم.بیهوا زد توی سرم و با حرص گفت:
 گه نخورا .امیر به هوش بیاد به حساب اونم میرسم .تو هم زر نزن!دستم رو گرفتم به سرم ،باخنده بهش نگاه کردم و گفتم:
 حرص نخور موهات میریزه زشت میشی .من زن داداش زشت دوس ندارم.خندید و زیرلب فحش «ک» داری نثارم کرد.
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 ••°•°•°•°•°•°•°
صدای موزیک بیکالم توی ماشین پخش میشد ،به حرفی که میخواستم بزنم ،فکر کردم.
باالخره باید به یه جوابی میرسیدم.
نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم:
 سامیار رو دوست داری؟یهو سیخ نشست و هیستریک تندتند گفت:
 چی؟ نه… نه میالد ،دیگه نه ،دیگه دوستش ندارم.با دست آزادم دستش رو گرفتم و گفتم:
 باشه عزیزم .باشه آروم باش.نفس عمیقی کشید و با بغض گفت:
 میخوام بمیره.دستش رو ول کردم و پیشونیم رو ماساژ دادم و گفتم:
 کسی رو نکشته مارال ،حکمی که براش میبرن ممکنه حبس ابد باشه ،شایدم چند ماه تا چندسال زندان… نمیدونم.
هیچی نگفت .صدای بیرون دادن نفسش که شبیه آه کشیدن بود رو شنیدم .سرش رو تکیه داد
به صندلی و گفت:
 آوا ،حالش خوبه؟تک سرفهای کردم و گفتم:
 کتک خورده؛ ولی ،فکر کنم حالش خوبه .مارال ،فکرات رو بکن .تا کی میخوای این قضیهرو پنهون کنی؟
زیرلب گفت:
 نمیدونم… میترسم.Deli28

332

آرامش بعد از طوفان
راهنما زدم و کنار جادهی خاکی پارک کردم .برگشتم سمتش و گفتم:
 مارال من رو ببین .باهات یه مدت مشکل داشتم ،اکی االن این مهمه که تو عوض شدی.نمیدونم چه جوری سرت خورد به سنگ؛ ولی ،خب عوض شدی .داری چوب سادگیات رو
میخوری؛ اما ،من هنوزم برادرتم ،روت غیرت دارم ،فکر نکن ساکت میشینم تا سامیار از
زندان بیاد بیرون ،حتی شده خودم میکشمش .هرجوری شده انتقامت رو ازش میگیرم.
نفس عمیقی کشیدم و یکم جابه جا شدم و گفتم:
 فقط میخوام بدونم میخوای باهاش ازدواج کنی یا نه؟ بااین وضعیتی که داری ،اگر بههیچکس هیچی نگی ،رک بهت بگم مارال ،شاید بتونی بری دکتر و ترمیم کنی؛ ولی ،اگر کار به
دادگاه برسه…
بدون حرف اشکاش رو پاک کرد و بینیش رو کشید باال .محکمتر از قبل ادامه دادم:
 مارال جان! فکرات رو بکن ،اینم بدون که من و آوا باهاتیم و تو تنها نیستی .آوا امروزبهخاطر تو رفت پیش سامیار و آرش ،بهخاطر من ،بهخاطر زندگیمون و بهخاطر آیندهی تباه
شدهی تو .بشین فکر کن و تصمیمی بگیر که بعداً پشیمون نشی.
با هق هق اومد توی بغلم .سفت دستام رو دورش حلقه کردم و روی شالش رو بوسیدم .خدا
بهمون رحم کنه ،اگر بابا بفهمه یا مامان ،نمیدونم چه عکس العملی نشون میدن؛ ولی ،مطمئنم
پشت مارال میمونن .باالخره آروم شد و ازم جدا شد .صندلی رو خوابوندم و گفتم:
 بخواب ،بیدارت نمیکنم پس راحت بخواب .شیشهها هم دودیه کسی متوجه تو نمیشه.نگران نباش!
سرش رو تکون داد و بدون حرف خوابید ،منم راه افتادم.
به آوا فکر کردم به لب کبودش ،به چشمای سرخش ،به گونهی متورمش .کدومشون کتکش
زده بود؟ آرش یا سامیار؟ نفس عمیقی کشیدم تا عصبانیتم رو تخلیه کنم .ینی انتقام تا این حد
سامیار رو کور کرده که مثل حیوون به خواهرم… پوف .آرش چی؟ میخواد چی رو ثابت
کنه؟
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مغزم پر از سؤاالتی بود که هیچجوابی براشون پیدا نمیکردم .با صدای زنگ گوشیم ،سریع
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:
 پلیس اینجاست میالد .آرش گفته اول من و تو رو میبینه بعد اعتراف میکنه .زودتر بیا،میخوان من رو میبرن.
یعنی چی بهزور میخوان ببرنش! عصبی گفتم:
 لعنت بهش ،آوا سریع گوشی رو بده به بابای من.باشهای گفت و بدون هیچحرفی گوشی رو داد به بابام .با الو گفتن بابا سریع گفتم:
 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؟!یعنی تااین حد بیغِی…
«باباجون» گفتنِ بااعتراضِ آوا ،بابا رو از گفتن ادامهی حرفش منصرف کرد .با مکث نفسش
رو فوت کرد و گفت:
 من معطلشون میکنم ،تا بیست دقیقه دیگه اینجا باش .زود باش.و قطع کرد .لعنت ،نگاهم به مارال افتاد که بیدار شده بود .آروم گفت:
 به بابا میخوای چی بگی؟بااخم نیم نگاهی بهش کردم و گفتم:
 قایم نشو ازشون… باالخره تو دخترشونی.Deli28
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سرعتم رو بیشتر کردم و خیلی جدی گفتم:
 حرفم رو پس میگیرم .تو حق انتخاب نداری مارال ،یا با سامیار بهزور ازدواج کن ،یا حقترو بگیر.
مارال متعجب و با خندهی بهت زدهای گفت:
 میالد حالت خوبه؟ سامیار زندانه االن .بعد من برم باکسی که زندگیم رو نابود کرده زندگیکنم؟ ترجیح میدم هیچوقت ازدواج نکنم میالد .دیگه این حرف رو بهم نگو.
سرم رو تکون دادم و گفتم:
 درسته ،نمیتونی این کار رو بکنی.سرش رو برگردوند و به خیابون زل زد .صدای فین فینش میاومد ،یعنی داشت گریه میکرد.
جلوی بیمارستان نگه داشتم و به آوا زنگ زدم .سریع جواب داد:
 میالد کجایی؟ تو رو خدا بگو رسیدی! رسیدم قربونت بشم ،جلوی در بیمارستانم .پلیسا هنوز اونجان؟با یکم مکث آروم گفت:
 نه رفتن .باباجون همراه من مییاد پایین .مارال…وسط حرفش گفتم:
 مشکلی نیست ،مارال پیش منه.تک سرفهای کرد و عادی گفت:
 پس داریم مییایم پایین.باشهای گفتم و قطع کردیم .به مارال نگاه کردم و گفتم:
 بیا به بابا سالم کن از نگرانی دربیاد .مامان و بابا هردوشون نگرانتن.نفس عمیقی کشید و دستم رو گرفت و گفت:
 میالد میترسم .بگم کجا بودم این دو روز؟دستای سردش رو بوسیدم و گفتم:
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 بگو خونه داداشم داشتم کمکش میکردم خونه رو؛ اماده کنه واسه عروسی ،یه دروغمصلحتی بگو فعالً تا تکلیف این ماجرا روشن شه.
میگیم آوا هم خبر داشت؛ ولی ،قول گرفتیم ازش که به هیچکس هیچی نگه .باشه؟
لبخندی زد و نفسش رو فوت کرد .انگار یه باری از دوشش برداشته شد .به هرحال میدونستم
این دلیل بابا رو قانع نمیکنه!
با دیدن بابا ،آوا و رها ،به مارال اشاره کردم پیاده شه.
بابا با دیدن مارال پا تند کرد و سریع اومد سمتمون .مارال فکر کرد بابا میخواد بزنتش و
دستش رو سپر صورتش کرد؛ ولی ،بابا محکم بغلش کرد و با نگرانی گفت:
 کجا بودی دختر؟ نمیگی من و مامانت میمیریم از نگرانی؟مارال هم بابا رو بغل کرد و با بغضی که داشت کار رو خراب میکرد گفت:
 خونهی داداش بودم بابا.پریدم وسط هندی بازیاشون و سریع گفتم:
 بابا بگو ببینم پلیسا چی میگن؟پیشونی مارال رو بوسید و خطاب به من گفت:
 میالد بار آخرت باشه که مارال رو بدون اینکه به ما بگی میبری جایی .فهمیدی؟!تک خندهای کردم و برای ضایع نشدن قضیه به گفتن «چشم» اکتفا کردم .اومد رو به روم
ایستاد و گفت:
 مثل اینکه آرش میخواد اعتراف کنه به تمام کارایی که کرده؛ ولی ،گفته قبلش باتو و آوامیخواد همزمان حرف بزنه .این آدرس اداره پلیسیه که آرش و سامیار رو نگه داشتن تاصبح
بفرستن تهران.
با اخم سرم رو تکون دادم بعد از گرفتن برگه ،به آوا اشاره کردم سوار شه.
آوا و رها همدیگه رو بغل کردن .رها یه چیزی زیر گوش آوا گفت و بعدش هم آوا اومد
سمتم .نگاهی به چمشاش که زیرش گود شده بود انداختم ،قرمزتر شده بود و این یعنی باز هم
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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.
بهتر بود فعالً چیزی نگیم .استارت زدم و بهسمت ادارهی پلیسی که بابا آدرسش رو داده بود
راه افتادم.
شک برانگیز بود اینکه آرش اینقدر راحت میخواست اعتراف کنه .آوا بدون حرف به بیرون
نگاه میکرد .با دست آزادم دستش رو گرفتم که از سردیش لرزیدم .آروم گفتم:
 دلم برات تنگ شده بودا .خوبی؟ چرا اینقدر دستت سرده؟لبخند زورکی زد و گفت:
 خوبم؛ چون از ظهر هیچی نخوردم این جوری شدم.اخم ملیحی بین ابروهام نشست .آروم جوری که انگار دارم زمزمه میکنم گفتم:
 جواب دلم تنگ شده برات رو ندادی .قیافتم جوریه که انگار یه چیزی به من نمیگی.هول زده گفت:
 نه نه ،اشتباه میکنی.داشت دروغ میگفت .حس قوی و بدی بهم میگفت داره یه چیزی رو پنهون میکنه.
با این حال نمیخواستم این جوری پر استرس و ترسیده ببینمش.
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:
 دروغ گفتن به من رو تموم کن و اینا رو بخور .هروقت؛ امادگیش رو داشتی ،چیزی که دارهاذیتت میکنه رو بگو! شاید تونستی بارش رو از روی دوشت برداری و باهم از پسش بربیایم!
••°•°•°•°•°•°•°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:
 چی کار کردی باخودت امیر ،داری با من چی کار میکنی؟!قطرات اشکش روی دست امیر میریخت و امیرِ نیمه هوشیار ،عاجزانه به صدای گریهی کسی
که دوستش داشت و عاشقانه میپرستیدش گوش میکرد.
دست رها رو آروم فشرد و اسمش رو بیصدا لب زد .بهخاطر ماسک روی دهانش نمیتونست
راحت حرف بزنه.
خون زیادی ازدست داده بود و برای همین حسِ کرختی زیادی میکرد.
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:
 دیوونتم دیوونه ،زودتر بلند شو .دلم برای خندیدنات و سر به سر گذاشتنات تنگ شده.قطره اشکش چکید روی سینهی برهنهی امیر .با بغض به شکم باندپیچی شده و هیکل رو فرم
شوهرش نگاه کرد.
بوسهای روی سینهی امیر زد ،دقیقا جایی که قطره اشک ریخته بود .امیر بهسختی دستش رو
باال آورد و ماسک رو برداشت و با صدای آرومی گفت:
 رها! نگام کن.رها با نگرانی خواست ماسک رو به حالت اول برگردونه که امیر نذاشت .همون جور آروم و
شمرده شمرده گفت:
 دلم برات تنگ شده بود خانومی! فکر نمیکردم دیگه بتونم لذت بوسههای یهوییت روبچشم.
رها اخم کرد و با خودش فکر کرد:
 اگر بالیی سر امیر میاومد ،من هم زنده میموندم؟امیر دستش رو به دست رها رسوند و بعداز گرفتنش گفت:
Deli28

338

آرامش بعد از طوفان
 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.نمی خواست امیر رو نگران کنه .با تذکر پرستار هول هولکی ماسک رو گذاشت روی دهن و
بینی امیر و با یه خدافظی گرم از اتاق رفت.
و هیچکس نمیدونست چه بالیی قرار بود سر آوا و میالد بیاد…
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
بهت زده به دهن آرش خیره شدم .مثل ماهی لبهام چند بار باز و بسته شد تا چیزی بگم؛ ولی،
نتونستم.
داشت حقیقت رو به دروغترین شکل ممکن تحویل میالد میداد …
پس نقشه اش این بود .از شوکه شدنم استفاده کرد و با پوزخند خطاب به میالدی که قرمز و
کبود شده بود ،گفت:
 به صورت آوا نگاه کن ،حتی از خودش دفاع هم نمیکنه .آخه چیزی نداره بگه .مگه نه آوا؟!رازی که پنهونش کردی رو من زودتر گفتم… آخه باالخره باید باصداقت پیش برید دیگه.
نباید چیز پنهونی داشته باشین از همدیگه .خب دیگه میتونید برید .منم اعترافام رو به پلیس
میکنم.
و دست به سینه و ریلکس تکیه داد به صندلیش .چرا ریلکس بود؟!
با پرت شدن میز به یه گوشه و صندلی به یه گوشهی دیگه ،ترسیده دستام رو گرفتم جلوی
دهنم و به کنج اتاق بازجویی پناه آوردم .از شوک دراومدم و با گریه بلند بلند داد زدم:
 دروغ میگه میالد ،به جون تو دروغ میگه.مثل گرگ زخمی پرید سمتم ،یقهی لباسم رو توی مشتش گرفت و توی صورتم داد زد:
 جون من رو قسم نخور بیهمه چیز ،قسم نخور .اگر دروغ میگه چرا همون اول انکارشنکردی؟ چرا ترسیدی؟ امروز ده دفعه پرسیدم چی شده نگفتی.
Deli28

339

آرامش بعد از طوفان
محکم کوبوندم به دیوار و بلندتر داد زد:
 نگفتی آوای لعنتی… نگفتی.دستام رو گذاشتم روی دستاش و توی چشمای وحشیش زل زدم و آروم و با درد ناشی از
کوبونده شدن سرم به دیوار هق زدم:
 دروغ… گفت .من هیچکاری… نکردم .اون فقط… فقط بوسم کرد ،بعدش هم زدتوی …دهنم .به خدا من… من… میالد داری… زود قضاوت… میکنی .نکن ،پشیمون…
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.
به آرش که بالبخند پیروزی داشت نگاهم میکرد نیم نگاهی کردم .به کمک یه پلیس خانوم
بلند شدم .قبل از اینکه برم بیرون با هق هق و دلی شکسته برگشتم سمت آرش و گفتم:
 به چیزی که… می… میخواستی رسیدی؟ ازت… متنفرم .امید… وارم… بمی… ری.بدون حرف دیگهای و بدون اینکه اجازه بدم حرفی بزنه به کمک خانومه رفتیم بیرون.
میالد رو برده بودن بیرون .من هم بعد از تحویل گرفتن گوشیم و گذاشتن دستمال روی لبم
رفتم بیرون.
باید چی کار میکردم؟ میالد با دیدنم دوباره اومد سمتم و داد زد:
 واسه چی زودتر بهم نگفتی؟ خودت میخواستیش؟ میخواستی که پنهونش کردی؟همه نگاهمون میکردن! قطره اشکی چکید روی گونه هام.
لبخندی زدم و آروم پاکش کردم.
نمیفهمید چقدر دوستش دارم؟!
لبخندم جری ترش کرد که خواست دوباره بزنتم؛ ولی ،باصدای داد بابام از حرکت ایستاد.
خداروشکر ،با خودم فکر کردم نمیدونم بابا اینجا چی کار میکنه؛ اما ،خوب شد که
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اینجاست.
قبل از اینکه بابا برسه ،دست میالد رو گرفتم و گذاشتم روی سینم و گفتم:
 نگاه کن… واسه تو داره میتپه .واسه عصبانیتت ،واسه توهینات ،واسه تهمتات .شوهرمیمیالد و خیلی دوستت دارم؛ اما…؛ اما فعالً دیگه نمیخوام ببینمت.
و بهسمت خروجی بیمارستان رفتم .شنیدم که باعصبانیت صدام زد؛ ولی ،برنگشتم .صدای بابا
رو شنیدم که سرش داد میزد.
مهم بود حرفای آرش رو تحویلش بده؟ اینکه من پیش قدم شدم برای بوسیدنش و حتی تا
روی تخت خواب هم پیش رفتیم؟ با سامیار و آرش!
پارگی لباسم ،کبودی لبام ،خستگی و کرختی بدنم ،همه رو به اون ربط داد.
گفت صحنه سازی بوده ،گفت… گفت من با نقشه اومدم توی زندگی میالد .گفت شکستن
پام یه نقشه بوده واسه تأیید فکر غلط بقیه .گفت… گفت و من از وقاحتش الل شدم.
فکر نمیکردم میالد اینقدر بد دل باشه که با یه حرف غیرِ منطقی از آرش باهام این جوری کنه
هرچند قبال هم تهمت زده.
نفس عمیقی کشیدم و بهسمت خیابون اصلی دوییدم .هوا روشن شده بود .کیفم رو چک کردم.
خداروشکر کیف پولم همراهم بود .سریع یه اسنپ گرفتم .امیدوار بودم بابا پیدام نکنه و
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.
میالد ،آخ شوهرم… فقط یک بار زنگ زده بود .اشکم رو پاک کردم و تماس رو وصل کردم.
وصل شدن تماس همانا و صدای داد و بیداد رها همان:
 آوا کجایی لعنتی؟ باز کجا رفتی دیوونه؟ باباجون زنگ زده با نگرانی میگه گذاشتی رفتی!باهق هق گفتم:
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 ره… رها… برو یه جایی ،تنها باش… کارت… کارت دارم.با نگرانی و یکم مکث گفت:
 الهی بمیرم برات ،غمت رو نبینم آبجی .چی شده؟ کجایی؟ میالد هم گوشیش رو جوابنمیده .چی شده؟
بدون توجه به رانندهی مسنی که از توی آینه باتعجب نگاهم میکرد ،باگریه گفتم:
 کتکم زد ،بهم تهمت زد .تمام چرت و پرتای آرش رو باور کرد.بهت زده گفت:
 یعنی چی؟ آوا ،بابا جون اینجاست گوشی…با الو گفتن بابا سریع با هول قطع کردم.
نمیخواستم حرف بزنم .اصالً نمیدونستم کجا باید برم .راننده جعبهی دستمال کاغذی رو
گرفت سمتم و گفت:
 دخترم شیشه رو بکش پایین یکم حالت بهتر شه!با لبخند محوی تشکر کردم و چند تا دستمال برداشتم و بینی و لبم رو باهاشون تمیز کردم .لبم
میسوخت!
گوشیم بازم زنگ خورد ،بابا بود .خاموش کردم و انداختم توی کیفم .داشتم فرار میکردم از
میالد ،از آرش ،ازحرفاشون.
ضعیف بودم؟ آره بودم .نمیتونستم رو به رو بشم با میالدی که خرابم کرده بود و اون جوری
باهام برخورد کرده بود.
نزدیک ظهر بود که رسیدیم .خیلی شلوغ بود و توی ترافیک مونده بودیم .پنجاه تومن واسم
آب خورد همین مسیر .پول رو اینترنتی پرداخت کردم ،کلید خونهی میالد رو توی دستم
چرخوندم.
سریع برای اینکه کسی من رونبینه سوار آسانسور شدم و رفتم باال .وارد شدم و در خونه رو
قفل کردم و کلید رو هم در نیاوردم تا نتونه کلید بندازه و بیاد تو.
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ممکنه میالد هیچوقت حرفم رو باور نکنه… شاید مجبورم کنه جدا شیم …
با صدای تق تق در از جا پریدم .باترس نگاهم به در بود که صدای جانان رو شنیدم .نفسم رو
فوت کردم و از چشمی چک کردم و با دیدن جانان ،اون هم تنها …در رو باز کردم.
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؟!هق هقم رو خفه کردم؛ ولی ،اشکام چکید .آروم گفتم:
 هیچی نیست ،جانان… میشه بیام خونتون؟بغلم کرد و گفت:
 فکر نکنم فکر خوبی باشه! مازیار االن زنگ زد و گفت که میالد داره دنبالت میگرده وگوشیتم خاموشه .یعنی همه دارن دنبالت میگردن .من هم اومدم ببینم اینجایی یا نه.
اشکم رو پاک کردم و بعد از برداشتن کیفم و سر کردن شالم ،از خونه زدم بیرون .طی حاضر
شدنم جانان مدام صدام میزد که جوابش رو ندادم .با بیرون اومدنم از خونه ،شونههام رو
گرفت و با عصبانیت و نگرانی گفت:
 یه لحظه صبر کن ببینم چی شده .میالد کتکت زده؟ سرچی؟ اصالً تو کجا بودی؟ لواسونچی کار میکنین شماها؟ قضیهی داداشت چیه؟
با یاد آوری امیر بغضم بیشتر شد .بهونه گیر شده بودم ،نفس نفس زدم… از ناراحتی ،استرس
و عصبانیت حالت تهوع بهم دست داد .جانان که دید اوضاع خرابه ،زیر بغلم رو گرفت و
کمکم کرد راه برم .زیرلب گفت:
 خدا مرگ بده به باعث وبانی مشکالت شماها .چرا تموم نمیشه آخه؟ چشمتون زدن بهخدا! لعنت به همشون.
پایین پلهها ایستادم و گفتم:
 جانان برو ،بگو پیدام نکردی .منم میرم خونه .توی اتاقم در رو قفل کنم باز خیلی بهتره.Deli28
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امیر هم شب منتقل میشه تهران ،خانوادمم مییان .نگران نباش!
راهم رو ادامه دادم که پوفی کرد و گفت:
 آخه از چی داری فرار میکنی آوا؟برگشتم سمتش و بالبخند غمگینی گفتم:
 فکر کنم میالد دیگه دوستم نداره. غلط کردی همچین فکری کردی!باصدای عصبانی میالد دستم رو جلوی دهنم گرفتم و برگشتم سمتش .چشمای قهوه ایش حاال
تیرهتر شده بود با کلی رگ قرمز.
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.
ناباور چشمام رو باز کردم با فشار آوردن به سینش ازش فاصله گرفتم.
نفس عمیقی کشید ،توی چشمام زل زد و گفت:
 فقط میخوام بهم ثابت کنی دروغ گفته…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!با گفتن «خفه شو» ی جانان ،بدون حرف راهم رو بهسمت بیرون خونه در پیش گرفتم .صدا
زدن هاشون رو شنیدم؛ ولی ،پا تند کردم تابهم نرسن .برای یه تاکسی سمند دست بلند کردم که
ایستاد .به میالد که داشت بهسمتم میدویید نگاه کردم و کلید خونش رو پرت کردم سمتش.
سوار شدم و با بغض گفتم:
 آقا برو سریع.Deli28
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آقای جوون راننده نیم نگاهی انداخت و گفت:
 خانوم من دنبال دردسر نیستم .تورو…جیغ زدم:
 پولش رو میدم شما برو.پوفی کرد و سریع راه افتاد .صدای کشیدن ناخونای میالد رو به ماشین شنیدم .سرم رو گرفتم
توی دستام و بلند زدم زیر گریه…
خدایا شوهرم بهم میگه ثابت کن دختری ،ثابت کن که…
خدایا نکنه من و آیندم نفرین شدیم؟!
ده دقیقه بعد باکشیدن چندتا نفس عمیق به گریه کردنم پایان دادم.
با آروم شدنم فکرم باز شد… سرم رو تکیه دادم به صندلی و فکر کردم:
 شاید من زیادی دارم حساسیت نشون میدم! میالد مثل هرمرد دیگهای که عاشق زنشه ،ازشنیدن اون حرفا غیرتی شده و مثل خیلی از مردای دیگه غیر منطقی برخورد کرده.
شاید این منم که باید شرمندش کنم! نباید فرار میکردم ،اشتباه کردم.
باصدای راننده از آینه بهش نگاه کردم:
 خانوم باالخره کجا برم؟آدرس خونه رو دادم بهش و دوباره تکیه دادم به پشتی صندلی.
باز با خودم فکر کردم:
 باید درستش کنم… آرش گند زد؛ ولی ،به میالد هم حق نمیدم اون جوری برخورد کنهباهام .اگر عاشقشم ،باید بتونم کاری کنم که بهم اعتماد کنه.
از فکر ناخواستهای که توی ذهنم نقش بست ،از خجالت سرخ شدم .یعنی اگر قطرههای خون
رو ببینه و مالک بدنم بشه بهش ثابت میشه؟
دستام رو روی گونههای ملتهبم گذاشتم و چند تا نفس عمیق کشیدم .آره… باید بهش زنگ
بزنم.
••°•°•°•°•°•°
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کیفم رو گذاشتم روی تختم و گوشیم رو روشن کردم .سیل پیام و تماسهای از دست رفته
سرازیر شد .گوشیم ویبره رفت ،جانان بود ،ریجکت کردم و با مکث و یکم نگرانی روی اسم
«همسرجان» ضربه زدم .با یه بوق سریع برداشت و باعصبانیت گفت:
 کجایی؟لبخندی زدم و با بغض ناخواسته و مسخرهای گفتم:
 فکر کردم… دیدم من جنبهی قهر کردن هم ندارم ،خودم زود دلم تنگ میشه باید برگردم؛ولی ،خب دیگه پول ندارم که ماشین بگیرم .بیا خونهی مامان اینا… باهم حرف میزنیم.
آروم گفت:
 نباید فرار میکردی.مثل خودش آروم گفتم:
 مثل تو که اشتباه کردی روم دست بلند کردی ،من هم اشتباه کردم فرار کردم .گفتی ثابتکنم ،بیا تا بهت ثابت کنم.
بدون توجه به حرفم گفت:
 در رو باز کن پشت در خونتونم.پس از قبل داشت میاومد اینجا؛ چون خیلی زود رسید.
باشهای گفتم و قطع کردم .به یه حموم احتیاج داشتم اول… استرس داشتم و از تصمیمی که
گرفته بودم مطمئن نبودم؛ ولی ،باالخره باید ثابتش کنم .باید….
••°•°•°•°•°•°•°
در خونه رو باز کردم .همزمان با باز کردن در ،میالد رسید باالی پله ها.
دستهای برهنهام رو توی هم گره زدم و دست به سینه شدم.
تاپِ نازکی تنم بود و هوا هم حدودا سرد بود.
 «باید از در شوخی وارد بشم یا جدی؟ شایدم ناراحت؟ »فکرهای درهم و برهمم با به آغوش کشیده شدنم توسط میالد از سرم پرید .زیر گوشم گفت:
 از چشمای خسته و بیرمقت مشخصه خراب کردم ،نه؟Deli28
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عجیب بود این حرفش ،یعنی نمیدونست؟!
دستم رو آروم گذاشتم روی سینش و گفتم:
 هردومون خراب کردیم؛ اما ،دوباره میسازیمش .برای اینکه به آرش و امثال آرش ثابت کنیمهیچکس و هیچچیز نمیتونه از هم جدامون کنه.
با بوسهای که روی سرم زد ،یه لحظه غرق لذت شدم.
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.
دستم رو دور شکمش حلقه کردم و اومدم کنارش .بهسمت در هدایتش کردم و آروم گفتم:
 بابا اینا تا شب نمییان .بیا تو… کارت دارم.دستش رو روی بازوی لختم ،نوازش گرانه کشید و گفت:
 میترسم یه لقمهی چپت کنم آخه.آروم خندیدم و به چشماش نگاه کردم و گفتم:
 کیه که بدش بیاد؟!آروم لبخندش پاک شد و صورتم رو قاب گرفت .انگشت شصتش رو کشید روی لبم و گفت:
 بشکنه دستم ،بهخاطر یه حرف زدمت.سرش رو انداخت پایین و آروم ادامه داد:
 حرفی که نمیدونم راسته یا دروغ!پس هنوز شک داشت ،بغضم گرفت دوباره .پوفی کردم و از آغوشش اومدم بیرون و بهسمت
اتاقم رفتم و همون جور گفتم:
 من میخوام برم حموم ،بعدش بهت ثابت میکنم که داری در بارهی من ،زن عقدیت ،کسیکه عاشقشی اشتباه میکنی؛ ولی ،میالد…
برگشتم سمتش و خیلی جدی گفتم:
 من این بار بهت ثابت میکنم؛ ولی ،اگر یه روزی ،دوباره بهم شک کنی و اشتباه کرده باشی،Deli28
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مطمئن باش اون روز آخرین روزیه که من رو میبینی! بیخیال عشق ،عالقه و آبروم میشم و
میرم یه جایی که دست هیچکس بهم نرسه .تهدید نمیکنما ،دارم بهت میگم هیچوقت بهم
شک نکن.
با دو قدم بهم رسید و خشن بغلم کرد ،جوری که صدای ترق ترقِ شکستنِ استخونای کمرم
رو شنیدم.
زیرِ گوشم باصدایی که عصبانی و حریص بود ،گفت:
 یادت باشه تو تا آخر عمرت مال منی ،مال من هم میمونی .هیچوقت ،من رو تنها نمیذاری.فهمیدی؟
گورِ بابای حموم ،این عصبانیتش که میدونستم از سر دوست داشتنه ،این حریص بودنش،
کاری میکرد حتی فراموش کنم ازش ناراحتم! سست اراده بودم؟ شاید …
روی انگشتای پام بلند شدم و لبهام رو گذاشتم روی گردنش و میک آرومی زدم .آروم ازم جدا
شد و خمار گفت:
 چی کار میکنی؟بدون جواب دادن ،یقهی لباسش رو گرفتم ،کشیدمش سمت صورتم و لبام رو گذاشتم روی
لباش.
دستش رو دور کمرم انداخت و من رو کشید باال .پاهام رو دور کمرش حلقه کردم و با دستام
کمرش رو چنگ زدم .به دیوار تکیهام داد و شروع کرد به بوسیدن گردنم و آروم آروم اومد
پایین.
نفسم داشت بند میاومد از لذت که یه دفعه ازم جدا شد و بریده بریده گفت:
 آوا ،مطم… مطمئنی؟!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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 چرا نمیگی میخوای چی کار کنی؟ داری داغم میکنی!پس موفق شده بودم… پوزخند زدم و در حالی که بند تاپم رو از سر شونههام میانداختم
پایین گفتم:
 قصدم هم همینه… اینکه اونقدر داغت کنم تا کاری که میخوام رو بکنی! لمسم کن…چشماش رو عصبی بست و وقتی باز کرد ،محکم؛ چونم رو توی دستش گرفت و مماس با
لب غرید:
 چرا لعنتی؟بوسهی کوتاهی رو لباش زدم و با بغض لب زدم:
 چون میخوام بهت ثابت کنم اشتباه کردی.••°•°•°•°•°•°•°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!
آروم گذاشتمش زمین .دستم رو از روی شونههاش سر دادم و دستاش رو گرفتم و آوردم باال.
روی هرکدوم رو یک بار بوسیدم و آروم گفتم:
 برو حموم ،بعد زود حاضر شو تا بریم بیرون.دستش رو ول کردم و اومدم برگردم که باعصبانیت یقهی لباسم رو دوباره گرفت توی دستش
و با پوزخند گفت:
 کجا فرار میکنی؟ مگه نگفتی بهت ثابت کنم آرش دروغ گفته؟ مگه نگفتی ثابت کنم اشتباهفکر میکنی؟!
یهو عصبی شد ،محکم زد توی سینم و هیستریک جیغ زد:
 پس چرا داری فرار میکنی؟ مگه نَجِسم که فرار میکنی؟ مگه من…داشت میزد توی سر خودش… با نگرانی سریع دستاش رو گرفتم که محکمتر کشید و زد
توی سینم و بلندتر جیغ زد:
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 لعنت بهت… لعنت به آرش… تو گفتی ثابتش کنم و حاال منو پس میزنی؟ خب اگر دیگهمنو نمیخوای بِ…
دیوونه شده بود… این دفعه محکم دو طرف سرش رو گرفتم و با لبهام دهنش رو بستم.
اشکاش ریخت روی گونههاش و خواست فاصله بگیره که نذاشتم.
به ده ثانیه نکشید که آروم شد و رعشهی بدنش متوقف شد.
از این که هنوز هم روش تسلط داشتم و دوستم داشت خوشحال شدم.
بوسهی آرومی روی لبهاش زدم ،دستم رو انداختم زیر زانوش و بغلش کردم .سرش رو
گذاشت روی سینم و هیچی نگفت .هنوز یکم هق میزد و با خاطر جیغاش ،سینش خس
خس میکرد.
نشستم روی مبل و روی پام نشوندمش .موهاش رو نوازش کردم و گفتم:
 دیگه هیچوقت ،هیچوقت به خودت نگو نجس آوا! من برای کسی که دوستش دارم مغرورنیستم ،این رو باید تا االن فهمیده باشی! پس راحت بهت میگم اشتباه کردم که بهت تهمت
زدم .هرچی بگی و هرکاری بکنی حق داری؛ ولی ،اجازه نمیدم ازم دور شی .اگر نمیخوام با
هم یکی بشیم ،اون هم االن ،فقط و فقط بهخاطر اینه که اگر رضایت دادی به این کار ،دلیلش
عالقت نیست ،فقط میخوای به من ثابت کنی که اشتباه کردم ،باشه… من فهمیدم اشتباه
کردم.
سرش رو برگردوندم سمت خودم ،توی چشمای بیقرار و پر از اشکش خیره شدم و محکم و
جدی گفتم:
 و قول میدم ،دیگه هیچوقتِ هیچوقت حرف هیچکس رو باور نکنم آوا .نمیخوام فکر کنیدارم چیزی رو با کارهام یا حرفام بهت تحمیل میکنم .پس این فکر رو از سرت بیرون کن .تا
وقتی عروسی نکردیم ،تا وقتی که تو از ته دلت راضی نشدی ،من هیچکاری نمیکنم… باشه؟
چشمای قهوهای رنگش سرخ شده بود و لپهاش گل انداخته بود از عصبانیت .پیشونیش رو
بوسیدم و باشیطنت گفتم:
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 دیگه هم جیغ جیغ نکن که اون وقت مجبور میشم با بوس کردن ساکتت کنم.نفس عمیقی کشید؛ ولی ،نتونست خندهاش رو کنترل کنه و تک خندهای کرد .سرش رو دوباره
گذاشت روی شونم و آروم گفت:
 این دو روز خیلی بد بود میالد ،خیلی زیاد! حالم بده… خستم… خیلی خستم!چونهام رو گذاشتم روی شونهاش و گفتم:
 جبرانش میکنیم .با هم دیگه؛ ولی ،اولین کاری که میخوام بکنم اینه که فردا باهم بریم پیشآرش .خوشحالم قهر کردنمون بیشتر از یک روز طول نکشیده! میتونیم بعد از اینکه اعترافاتش
رو کرد ،باهم بریم و بهش نشون بدیم که موفق نشده بینمون رو خراب کنه…هوم؟!
بینیش رو کشید باال و آروم از روی پام بلند شد .تازه نگاهم به خون مردگی روی شونه و
بازوش افتاد .با تعجب بلند شدم و گفتم:
 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.
خم شدم و روش رو بوسیدم و بالحن بچه گونهای گفتم:
 خب دیگه بوسش کردم خوب شد.آوا زد زیر خنده و با خنده گفت:
 میالد نکن این جوری دیوونه .سن بابا شدنت رسیده اون وقت از این کارا میکنی!باخنده سرش رو تکون داد و بهسمت اتاقش رفت .برای اینکه صدام بهش برسه بلند و باخنده
گفتم:
 بده شوهرت کودک درونش فعاله؟Deli28
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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 بریمشهر باز…
حرفش رو نصفه ول کرد .بهسمت اتاقش رفتم و سرم رو کردم تو که دیدم با لباس زیر جلوی
آینه ایستاده و توی فکره.
جون بابا! المصب چقدر سفیده!
وجدانِ بیدارم زد توی سرم و گفت:
 خوبه زنته و این جوری میکنی!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.منم خوشحال از آروم شدنِ جوِ متشنج بینمون ،با لبخند رضایت بخشی ،کشیده گفتم:
 چشم… آمدم بانو.در حموم رو قفل کرد و با خنده گفت:
 خیلی پررویی میالد.دو تا تقه زدم به در و گفتم:
 باز کن خب منم میخوام بیام .هواییم کردی!صدای خندیدنش اومد فقط .پوفیکردم و به شلوارم که میالد کوچولو داشت پارش میکرد،
نگاه کردم…ای لعنت به این حس!
با ناله گفتم:
 تا عروسی چیزی نمونده ،اون موقع من میدونم و تو.باز هم خندید و گفت:
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 دو دقیقه پیش بود میگفتی تا تو نخوای هیچکاری نمیکنما!روی در با انگشتام ضرب گرفتم و گفتم:
ای دختره ناقال! از حرفای خودم علیه خودم استفاده میکنی؟!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!
••°•°•°•°•°•°•°
ظرف ساالد سزار رو بهسمت آوا هل دادم و گفتم:
 خودت رو با پیتزا سیر نکن .گفتی ساال سزار دوست داری پس بخور دیگه!گاز دیگهای به پیتزاش زد و گفت:
 آخه نمیدونی چه قدر این پیتزاش خوشمزه ست که…تک خندهای کردم و گذاشتم هرجوری دوست داره غذا بخوره.
کبودی لبش رو با کِرِم گریم و پنکک پوشونده بود؛ ولی ،بازم معلوم بود ورم داره.
بعد از حساب کردن پول غذا ،به اصرار آوا رفتیم بستنی بخوریم.
بستنی رو خریدم و دادم دستش .هوا داشت تاریک میشد و آوا هم به نظر خسته میاومد.
دست آزادش رو گرفتم و گفتم:
 خوب شد به بابات زنگ زدیا .وگرنه وقتی من رو میدید ،میکشت .بیا بریم روی اونصندلی بشینیم .به نظرم خیلی خوابت مییاد!
لیسی به بستنیش زد و گفت:
 خیلی نه ،میتونم بیدار بمونم یعتی باید بیدار بمونم تا امیر رو بیارن تهران .درضمن بابایمن قاتل نیستا.
خندیدم و نشستیم روی صندلیهای توی پارک .بستنیم رو تند خوردم و به آوا خیره شدم .زیر
چشمی در حالی که بستنیش رو میخورد بهم نگاه میکرد .وقتی دیدی بیخیال نمیشم،
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برگشت سمتم و با اعتراض گفت:
 به چی نگاه میکنی؟یه نگاه به اطراف انداختم و وقتی دیدم کسی نیست ،خم شدم و نوک بینیش رو لیس زدم که
باچندش گفت:
 این چه کاری…خم شدم و یه لیس دیگم به لبش زدم و بستنی دور لبش رو مکیدم.
باچشمای گرد شده خواست حرفی بزنه که باخنده سریعتر گفتم:
 اگر بخوای اعتراض کنی این دفعه کل صورتت رو لیس میزنم.نفسش رو باحرص فوت کرد و بستنیش رو داد دستم .از توی کیفش دستمال در آورد و
صورتش رو تمیز کرد و بستنیش رو گرفت .به لبش اشاره کرد و گفت:
 کِرِمهای صورتم رو لیس زدی .رنگش رفته؟از فکر خوردن کِرِم سرفهام گرفت .خندید و «حقته» ای نثارم کرد .نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 رنگش که نرفته؛ ولی ،عجب چیز چندشی میشه خوردن کرم!خندید و مشغول خوردن بستنیش شد .بستنیش که تموم شد ،تکیه داد بهم .دستم رو دورش
حلقه کردم و گفتم:
 بیا به هم یه قولی بدیم .یه قولی که هیچوقت ،هیچکدوممون نشکنیمش.سرش رو تکون داد و گفت:
 چه قولی؟نفس عمیق دیگهای کشیدم و گفتم:
 قول بدیم حتی اگر دعوامون هم شد ،به هردلیلی ،جای خوابمون از هم جدا نشه ،از هم فرارنکنیم ،آغوشمون به روی هم بسته نشه… حاال هرچه قدر هم که ناراحت بودیم .باشه؟
برگشت سمتم و توی چشمام زل زد و گفت:
 قول میدم .قول مردونه! تو هم به من قول بده دیگه هیچوقت بهم شک نکنی ،باشه؟Deli28
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لبخندی زدم و پیشونیش رو بوسیدم و گفتم:
 من هم قول میدم .قول مردونه!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:
 با خانوم نسبتی دارین؟ این موقع ،توی پارک… اون هم لب تو لب هم؟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…وسط حرفش پریدم و حلقهی دست خودم و آوا رو نشون دادم و گفتم:
 محرمیم خانوم ،زن عقدیمه.خدارو شکر خیلی گیر نبودن؛ چون مرده که حدودا سی و پنج ساله به نظر میاومد ،زد روی
شونم و گفت:
 بهت نمیاد دروغ بگی؛ ولی ،حداقل توی مال عام این کارا رو نکن پسر.خندیدم و ترجیح دادم هیچی نگم ،اونام رفتن .نفس رها شدهی آوا ،من رو به خنده انداخت.
باهمون خنده گفتم:
 مگه دزدی کردی که میترسی؟!دستاش رو گذاشت روی گونهاش و گفت:
 تاحاال با گشت ارشاد طرف نشده بودم .ترسیدم گیر بدن بهمون .شناسنامه هم که همراهموننیست ،دیگه نور علی نور!
خندیدم و کیفش رو برداشتم و گفتم:
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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!دستم رو دور شونههاش حلقه کردم و گفتم:
 نه دیگه ،پیشی تویی که تا موهات رو ناز میکنم ،سریع میخوابی.ریز خندید و هیچی نگفت .سوار ماشین شدیم و بهسمت خونشون راه افتادیم.
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.
باالخره دلم طاقت نیاورد و اومدیم بیمارستان.
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:
 دخترهی لوس گوشی رو خاموش میکنه واسه من!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:
 خستگی تو چشماتون بیداد میکنه .از کی نخوابیدین؟میالد شونهام رو فشرد ،به من اشاره کرد و خطاب به رها گفت:
 آوا از دیروز بیداره .دو روزِ پر دردسری رو پشت سر گذاشته!رها باچشمای درشت شده گفت:
 دو روز آوا؟! پشمم ،تو…میالد وسط حرفش پرید و باخنده گفت:
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 «خانومِ پشمک»! حرف بزنین تا من برم حال برادر زنم رو بپرسم.رها با حرص خواست حرفی بزنه که با خنده دستش رو گرفتم وبهسمت صندلیها کشیدمش.
تاخواستم بشینم بابا رو دیدم که باناراحتی اومد سمتمون.
سیخ ایستادم و سرم رو انداختم پایین.
نفس عمیقی کشید و گفت:
 امیر که به هوش اومد ،اول سراغ تو رو گرفت .فکر میکرد بالیی سرت اومده! چرا بدوناینکه چیزی بگی رفتی؟ با میالد دعواهام رو کردم و اومدم دنبالت؛ ولی ،نبودی…
لبخندی زدم و آروم گفتم:
 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.رها هم خندید و به گفتن «چشم» بسنده کرد.
بابا که رفت ،زدم به بازوی رها و باخنده گفتم:
 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؟سرش رو به معنی «نه» تکون داد و گفت:
 خدارو شکر دکترای اونجا گفتن وضعیتش نرمال شده .االن هم توی بخشه داره استراحتمیکنه؛ چون اتاقش خصوصیه یه نفر میتونه پیشش بمونه .تا یه ربع دیگه مامان جون وبابا
جون رو میگم برن.
سرم رو تکون دادم و گفتم:
 خدارو شکر .به خیر گذشت.Deli28
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میالد و مامان اومدن سمتمون .مامان دست به لبم کشید وبا اخم گفت:
 بابات میگفت میالد کتکت زده آره؟میالد دستی به پشت سرش کشید و گفت:
 مادر جون شرمندم نکنید دیگه.دست مامان رو گرفتم و بوسیدم و باخنده گفتم:
 یادته میگفتی زن و شوهر دعوا کنند ،خوش باوران باور کنند؟ البته درستش ابلهانه ست؛ولی ،خب حاال همینی که شما همیشه میگی… من و میالد هیچجوره از هم جدا نمیشیم.
نگران نباش.
پوفی کرد و با یکم نارضایتی؛ ولی ،کامال جدی گفت:
 آخه میالد جان این ریقو زدن داره؟میالد و رها پقی زدن زیر خنده! پوکر فیس با اعتراض مامان رو صدا زدم که چشم غرهای رفت
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:
 کِی سختیامون تموم میشه آخه؟ از شوک بالیی که سرت آوردن در نیومده ،شوک زخمیشدن امیر بهم وارد شد .پیرم کردین شماها!
با لبخند ازش جدا شدم و گفتم:
 به جاش یه ماه دیگه عروسی میگیریم و همش از ذهنت میره ،هوم؟لبخندی زد و گفت:
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 الهی فداتون بشم من.یهو انگار چیزی یادش اومده باشه خطاب به میالد گفت:
 راستی میالدجان ،مادر و پدرت موقع رفتن ،گفتن بهت بگم امشب حتماً بری خونهیخودتون .گوشیت خاموشه گویا.
میالد زد روی پیشونیش و بایکم مکث دستم رو گرفت و گفت:
 میشه آوا رو هم باخودم ببرم ،البته با اجازهی شما و پدرجون؟مامان شونههاش رو انداخت باال و گفت:
 من که حرفی ندارم .از پدرش بپرس.صدای بابا از کنارمون اومد:
 منم مشکلی ندارم .آوا خودت میخوای بری؟!نگاهی به میالد انداختم که چشماش زیادی ملتمس بود .لبخندی زدم و گفتم:
 بااین اتفاقای عجیبی که این دو روز افتاد ترجیح میدم پیش میالد باشم با اجازه تون.بابا لبخندی زد و گفت:
 پس بریم که برسونمتون و برگردم اینجا.رها تک سرفهای کرد و گفت:
 باباجون شما برید .من اینجا هستم .دوست ندارم برم خونه.بابا دستش رو گذاشت پشت کمر رها و گفت:
 من به پدر و مادرت قول دادم امشب حتماً برت گردونم خونه .امیرم که کلی مسکن بهشزدن تا فردا خوابه خوابه.
باالخره با کلی اصرار ،رها راضی شد که برگرده .بعداز خدافظی سوار ماشین شدیم و بهسمت
خونهی میالد راه افتادیم.
به طور کلی از مارال هم غافل شده بودیم!
بعداز پارک کردن ماشین توی پارکینگ ،پیاده شدیم .نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
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 میالد زشت نیست من همین جوری بیخبر اومدم؟ اصالً حواسم نبود بهت بگم به مامانجون اینا خبر بدی!
لبخندی زد و گفت:
 نه عزیزم .بیا بریم ببینیم مارال در چه حاله.سرم رو تکون دادم ،سوار آسانسور شدیم و رفتیم طبقهی مادر جون اینا.
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 ،تنهابرگشت گفت آوا رفته ،حتی نمیدونست کجایی!
میالد تک سرفهای کرد و گفت:
 مامان بذار بیایم تو حاال.مادرجون خندید و از جلوی در رفت کنار و گفت:
 ببخشید اصالً پاک یادم رفت .بیاین تو .بابا محمودم توی اتاق کارشه .آوا جان شب میمونیدیگه؟
کفشهام رو در آوردم ولبخند خِجِلی زدم و گفتم:
 ببخشید دیگه مزاحمتون شدم .بااجازه میمونم.اخم کرد و دستم رو کشید سمت راه روی اتاقها وگفت:
 مزاحم چیه دخترم .نبینم دیگه از این حرفا بزنیا .برید اتاق میالد لباساتون رو عوض کنید،بعد هم بیاید توی سالن براتون میوه بیارم.
همراه میالد رفتیم توی اتاقش .روی تختش ولو شد و گفت:
 مامان اینا نمیدونن صبح چی شده.لبخند ریلکسی زدم و کنارش دراز کشیدم و گفتم:
 خداروشکر که نمیدونن .تو هم فراموشش کن.Deli28
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برگشت سمتم و پیشونیم رو بوسید و گفت:
 خیلی دوستت دارم .در جریانی؟تُخس سرم رو تکون دادم و گفتم:
 بله که در جریانم .منم خودم رو دوست دارم اتفاقا!دستش رو برد زیر بغلم و شروع کرد قلقلک دادنم .منم که حساس… شروع کردم جیغ زدن و
التماس کردن که ولم کنه.
دیگه دستشوییم گرفت و باجیغ خودم رو انداختم از تخت پایین.
افتادنم همانا و باز شدن در همان.
مادر و پدر میالد همراه با مارال هراسون اومدن تو.
با بهت سریع بلند شدم و لباسم رو مرتب کردم .میالد دستی به ته ریشش کشید و باخنده
گفت:
 چرا این جوری نگاه میکنین؟! داشتم قلقلکش میدادم فقط.مادر جون نفسش رو فوت کرد و گفت:
 فکر کردم داری کتکش میزنی بچه ،ترسیدیم.به پدر جون سالم کردم که باخوش رویی جوابم رو داد.
مارال با خنده اومد سمتم و دستم رو کشید که ببره ،میالد هم اون یکی دستم رو گرفت و
باطلبکاری گفت:
 زنم رو کجا میبری؟مارال دستم رو محکمتر کشید و گفت:
 ول کن زن داداشم رو! اینجا امنیت نداره ،میبرمش اتاق خودم.خندیدم و همراه مارال رفتیم توی اتاقش .بعد از پوشیدن یه دست لباس راحت و قشنگ،
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:
 خب بگو ببینم امروز صبح ،بین تو و میالد چه اتفاقی افتاد که گذاشتی رفتی؟بهسمتش متمایل شدم ،مثل خودش دستم رو زدم زیر سرم و گفتم:
 اتفاقی نیفتاد!برخالف تصورم خندید و گفت:
 بگو ،نترس به کسی نمیگم.خندیدم و بعد از یه نفس عمیق گفتم:
 آخه نمیخوام بهش فکر کنم .یه دعوای جزئی بود که تموم شد.سرش رو تکون داد و به لبم اشاره کرد و گفت:
 شاهکار کیه لبت؟خندیدم و بیخیال گفتم:
 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؟باحرص گفت:
 بعد میگفتین مارال آدم بدیه .من که فقط حرفام نیش داشت! واسه چی دست روت بلندکرده؟ یعنی چی آوا؟!
از تخت پرید پایین ،رفت بهسمت در که تندی بهسمتش رفتم ،دستش رو کشیدم و گفتم:
 وای مارال چته؟ چیزی به کسی نگیا ،به خصوص مادرجون اینا! اصالً نمیخوام بفهمن.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.
هیچکدوم اشارهای به بالیی که سرش اومده نکردیم .من هم اونقدر خسته بودم که وسط
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حرفای مارال که داشت دربارهی لباس عروس من نظر میداد ،بیهوش شدم و خوابم رفت.
••°•°•°•°•°•°•°
با صدای میالد و دستش که پوست لبم رو نوازش میکرد ،چشمام رو باز کردم .لبخندی زد و
گفت:
 بلند شو خانوم گل .از دیشب یه سره خوابیدیا .دلم برات تنگ شد!دستم رو گرفتم جلوی دهنم و بعد از یه خمیازهی جانانه گفتم:
 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؟صاف نشست و مثل پسر بچههای تخس گفت:
 من میخواستم بیدارت کنم؛ ولی ،مارال در اتاق رو قفل کرد و گفت مزاحمت نشم.خندید و ادامه داد:
 فکر نمیکردم اینقدر باهم خوب بشینا .شیطونک خیلی هم هوات رو داره .قشنگ صد وهشتاد درجه فرق کرده.
لبخندی زدم و از تخت اومدم پایین .نفسم رو فوت کردم و گفتم:
 زشت شدا .ای کاش زودتر بیدارم میکردی.دستش رو انداخت دور کمرم و گفت:
 نگران نباش .معلومه خیلی خسته بودی پیشی خانوم .مارال میگفت این قدر خسته بودی کهوسط حرفاش خوابت رفته.
خندیدم و گفتم:
 آره .داشتیم درباره لباس عروسم صحبت میکردیم.بهسمت اتاق میالد رفتیم و بعد از مرتب کردن خودم ،شستن دست و صورتم ویه تخلیهی
Deli28

363

آرامش بعد از طوفان
حسابی ،با میالد رفتیم تو آشپزخونه.
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.
دانشگاه رو بگو… اوه اوه! االن دیگه همه استادا انداختنم فکر کنم.
سریع گوشی رو برداشتم و با رها هماهنگ کردم تا دوشنبه بریم دانشگاه تا باهم تأخیرامون
رو درست کنیم.
خدا به خیر کنه .از فکرم گذشت:
 یک ماه دیگه انشاهلل عروسیمونه ،اون وقت دانشگاه هم داریم ،امتحانامون که دیگه هیچی.خدا به داد برسه واقعاً.
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!
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه راوی••°•°•°•°•°•°•°
با بغض لبای امیرش رو بوسید .اشکش روی گونهاش چکید که امیر اخم کرد و با صدای خش
داری گفت:
 فدای اون چشمای سرخت بشم .گریه نکن دیگه!اما… غوغایی توی دل رها برپا شده بود که حتی قربون صدقههای امیر هم آرومش نمیکرد.
این چند روز به روی خودش نیاورده بود که تا چه حد ناراحت و نگران حال امیر بوده و
هست .دست امیر رو گرفت و بابغض لب زد:
 خیلی دیوونه ای! برای چی مواظب خودت نبودی؟ مگه نگفتی میرم آوا رو برمی گردونم وشام باهم میریم رستوران مورد عالقم؟
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نفس عمیقی کشید تا سر امیر بیحالش جیغ نکشه .بلندتر ادامه داد:
 اما به جای تو ،باباجون زنگ زد و گفت که امیر بیمارستانه.از یاد آوری اون لحظه ،اشکهاش بیشتر شد و خواست ادامه بده که امیر با اخم دستش رو
فشرد و گفت:
 بسه رها ،بسه! هرقطره اشکی که داری میریزی ،عذاب وجدان من رو بیشتر میکنه .باگریهکردنت داری عذابم میدی! تو گریه میکنی و من حتی نمیتونم بلندشم و بغلت کنم ،نمیتونم
آرومت کنم .پس اگر دوستم داری دیگه گریه نکن .باشه؟
رها بیمیل سرش رو تکون داد و اشکهاش رو پاک کرد .نشست روی صندلی و توی دلش
برای بار صدم خدارو شکر کرد که حال عزیز دلش ،شوهرش خوبه.
امیر وقتی دید رها توی خودش رفته ،بهسختی نیم خیز شد و گفت:
 خوشگله بیا بغلم بخواب ببینم این دو روز چی کارا کردی!رها لبخند ملیحی زد و با احتیاط کنار امیر دراز کشید.
بهخاطر درد ،چهرهی امیر توهم رفت؛ ولی ،هیچی نگفت تا رها رو نگران نکنه .میدونست اگر
آخ بگه ،لذت به آغوش کشیدن عشقش رو از دست میده! چون رها مطمئناً از کنارش بلند
میشد…
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:
 اگر امیر بفهمه میالد دست روش بلند کرده خون به پا میکنه .خدا کنه سوتی ندم یهو!بوسهای روی دست امیر زد و ادامه داد:
 مادر و پدر من و تو ،هردو گفتن که ساعت مالقات مییان .آوا هم خونهی میالده.صدای خش دار امیر نشان از عصبانیتش بود:
 خونه مجردیش؟ یاخونهی مادر و پدرش؟Deli28
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رها خندهای کرد و گفت:
 اونا دیگه محرمن امیر .حساسیت زیاد نشون نده! ولی خب خب خونهی مادر و پدرشن.نگران نباش.
امیر خواست حرفی بزنه که با صدای باز شدن در و صدای دوقلوها ،رها از تخت پرت شد
پایین .امیر با نگرانی نیم خیز شد و با درد ،بدون توجه به پسرا ،خطاب به رها گفت:
 رها ،عزیزم خوبی؟ چی شد یهو؟رها آخ و اوخ کنان بلند شد و نیم نگاهی به پسرا که ریز ریز میخندیدن انداخت و گفت:
 شماها در زدن بلدین انشاهلل؟امیر که تازه حواسش جمع شده بود ،با خنده گفت:
 چه مهم شدم که هم دانشگاهیای آوا و رها مییان مالقاتم .چه خبرا؟ چطورین شماها؟!امیرحافظ دست داد با امیر و گفت:
 از مازیار شنیدیم چه اتفاقی افتاده .بهزور پرستارا رو راضی کردیم و اومدیم ببینیمتون آخهامشب داریم میریم فرانسه.
رها با تعجب گفت:
 فرانسه؟ چه بیخبر ،قضیه چیه بچه ها؟ دانشگاه چی میشه؟!امیرعلی با لبخند به امیر و رها نگاه کرد و گفت:
 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.
امیر و رها سری تکون دادن و دیگه بحثی نکردن .بعد از خداحافظی وقتی دوباره تنها شدن؟
امیر کامی از لبهای رها گرفت و گفت:
 عروسی رو بگو .هنوز هیچکاری نکردیما! تا چشم به هم بزاریم روز عروسیمون هم تموممیشه.
رها خندید و گفت:
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 پس زودتر خوب شو شاه داماد زخمی!و با هم زدن زیر خنده…
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا  /یک ماه بعد ••°•°•°•°•°•°•°
دست توی دست کسی که تمام زندگیم رو باهاش شریک شده بودم ،از پلههای آرایشگاه
اومدم پایین.
رها و امیر هم دست توی دست هم ،پشت سر ما میاومدن.
باورم نمیشد شب عروسی من و داداشمه!
به میالد نگاه کردم ،بوسهای روی دستم زد و آروم گفت:
 اون قدر خوشگل شدی که دلم میخواد بدزدمت ببرمت خونه.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:
 از هم فاصله بگیرین آقایون .دستتون رو بندازین دور کمر خانوماتون لطفاً.رها پوفی کرد و گفت:
 آوا برو دیگه .پام درد گرفت ذلیل شده!به غرغر کردنش خندیدم و به کمک میالد رفتیم پایین.
جلوی در آرایشگاه ،مارال که زودتر رفته بود شاباش بگیره و اجازهی ورود به آرایشگاه رو به
امیر و میالد بده رو دیدم.
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؟به غیرتش لبخندی زدم و به گفتن «چشم» کفایت کردم.
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مردا دوست دارن احساس قدرت کنن ،خب من هم به مردِ خودم این حس رو میدم که
شلوارکش دوتا نشه!/ :
به خصوص که میدونم و از قبل هم میدونستم «سرگیجه االغی» نمیگیره مثل بعضی مردای
بیجنبه و بهم سخت نمیگیره.
بوسهای رو کالهم زد و گفت:
 بشین تو ماشین فرشته جان.با حرص گفتم:
 یه روز پیشی ،یه روز فرشته .من اسم دارما!ریز خندید و زیر گوشم گفت:
 باشه .پس همون پیشی صدات میکنم.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 (!)،
راهی تاالر شدیم.
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
همون کِل کشیدن زنها و دخترای فامیل بود.
به کمک میالد پیاده شدم و بهسمت جایگاه رفتیم.
دوتا صندلی دو نفرهی خوشگل کنار هم گذاشته بودن که هرچهار نفر باهم رفتیم تا بشینیم.
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؟Deli28
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رها پشت چشمی نارک کرد و گفت:
 شب تا صبح بشین با زنت خلوت کن .االن کارش دارم.امیر خندید و میالد رو کشید روی صندلی دیگه و گفت:
 بیا بشین منم باهات کار دارم عشقم!دیوونهای نثارشون کردم و نگاهم رو به رها دوختم .یکم مکث کرد تا صدای آهنگ بلندتر
بشه .با نگرانی بدون هیچمقدمهای گفت:
 اگر نصف شب جیغ زدم بیا باال ،باشه؟تک خندهای کردم و گفتم:
 دیوونه ،اوال که منم شب عروسیمه! بعد هم طبقهی باالی شماها خونهی جانان و مازیاره کهفکر کنم امشب پیش هم باشن .طبقه پایینتونم من و میالدیم .یه وقت آبرو ریزی نکنی فرار
کنی نصف شبی!
باحال زاری زیر گوشم گفت:
 میترسم آوا .آخه تو چرا نمیترسی لنتی؟!استرسش داشت به من هم منتقل میشد ،پوفی کردم و گفتم:
 به امیر بگو امشب بیخیال شه ،اونقدر دوستت داره که مطمئنم به حرفت گوش میده و درکتمیکنه .داری من رو هم میترسونی! خیر سرمون عروسیمونه دیوونه.
باالخره خندید و گفت:
 راستش تو کتم نمیره که االن متاهل شدیم.خواستم جوابش رو بدم که با دیدن مامانم ،مامان میالد و مادر رها ساکت شدم .مامان با لبخند
ذوق زدهای نگاهمون کرد و گفت:
 فداتون بشم که همتون خوشبخت شدین .پاشین برین وسط دیگه!امیر خندید و گفت:
 زن من رو ازم دزدیدن .بهم بدین برم خونمون.Deli28
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همه با هم خندیدیم ،به چهرههای شادو بَشّاش بقیه نگاه کردم.
این لحظه واقعاً شکر خدا رو به جا آوردن داشت .توی دلم به عادت همیشگیم ،شروع کردم
قربون صدقهی خدا رفتن که با کشیده شدن دستم توسط میالد ،به خودم اومدم.
وسط پیست رقص رفتیم که آهنگ مالیم و الیتی هم پخش شد.
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
میرقصیدن.
البته چند تا دختر و پسر غریبه هم بودن.
خالصه صحنهای بود… بسی جذاب .دو تا عروس و داماد و کلی ساقدوش!
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،
حرف توی دهنم ماسید!
به آسمون که با فشفشههای رنگارنگ نورانی شد نگاه کردم .با ذوق برگشتم سمت میالد که
لبامون چِفت هم شد .بوسهی کوتاهی زد و گفت:
 اونقدر خوشحالم که نمیدونی! باورم نمیشه .از امشب میتونم هرشب توی بغل خودمبگیرمت و یه خواب آروم داشته باشم.
لبخندی زدم و گفتم:
 خوشحالم که باالخره همه چیز حدودا نرمال شده!چشمکی زد و به رها و امیر اشاره کرد .امیر داشت پیشونی رها رو میبوسید .خندیدم و خدا
رو شکر کردم که االن همه خوشحالیم ،حتی مارال!
باالخره اجازه دادن بشینیم توی جایگاهمون .همراه میالد نشستیم و به رقصیدن بزرگ ترها
وسط پیست نگاه کردیم .امیر با خنده ،خطاب به ما گفت:
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 مادر و پدرامون چه رقصی میکننا!میالد با لبخند گفت:
 از همه خوشحالتر مادر و پدر تو و آوا هستن .باالخره هردو بچشون ازدواج کردن و سرخراشون یه شبه دارن میرن از پیششون.
من و امیر هم زمان زدیم زیرخنده.
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
و دو -سه سال سن! حیف…
بعد از کلی رقصِ تکی و دسته جمعی ،پدر من و امیر ،رها و میالد اومدن باالی سِن تا
هدیههاشون رو بدن و بریم برای شام.
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:
 شما که عزیزِ دلی بابا جان .هدیه میخوایم چی کار؟!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.با ذوق دستبند ظریف رو نگاه کردم و تشکر کردم .به امیر هم یه ساعت اصل با بند چرمی داد؛
چون همیشه ساعتهاش بند چرمی بود و بابا این رو به خوبی میدونست.
به میالد هم یه ساعت نقره کاری شدهی استیل داد .و در آخر یه جعبه از مامان گرفت بهسمت
رها رفت و خطاب به هممون گفت:
 تا چند وقت پیش یه دختر و پسر گل داشتم؛ ولی حاال دوتا دختر و دو تا پسر گل دارم! ایندستبند طال هم هدیهی ناقابل من و مادر شوهرت عروس خانوم.
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رها با لبخند و خجالت تشکر کرد و باالخره بابا و مامان رفتن و پدر و مادر میالد هدیههاشون
رو دادن و بعدش مادر و پدر رها .هرکدوم یا سکه دادن ،یا دستبند و گردنبند.
آخر هم پدر میالد با خنده به میالد گفت:
 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!
اصالً اون سفر رو فراموش کرده بودم… میالد اونقدر کار داشت که خودم منصرفش کردم تا
بلیطها رو پس بده.
باالخره با خنده رفتن از سن پایین و وقتی سِن خالی شد و همگی برای صرف شام به سالن
مجاور دعوت شدن ،مارال و جانان و شاهین اومدن کمک تا هدیهها رو ببرن توی ماشین
هامون بذارن.
شاهین نشست و کادوهای مارو از مال امیر و رها و جدا کرد و جانان برای رها اینا و مارال
برای ما رو برد البته که قبلش کلید ماشینها رو گرفتن.
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:
 شیطونه میگه بزنم با پاشنه کفشم زنه رو لهش کنما!رها باخنده جوابم رو داد:
 من با کمال میل این اجازه رو بهت میدم ،راحت باش!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!
با حرص کوبیدم روی کفشش که با درد آخی گفت و خندید.
باالخره نیمه شب رسید و بعد از کلی دور دور و بوق بوق ،همراه مهمونهای درجه یک،
بهسمت ساختمون حرکت کردیم تا پدرها دست هامون رو بزارن توی دست شوهرامون و بریم
Deli28

372

آرامش بعد از طوفان
خونمون دیگه.
ما رسم نداریم کسی جهیزیه رو ببینه خدا رو شکر وگرنه خودم دست به کار میشدم ار خونه
بیرونشون کنم! واال… خستم خب.
جلوی درِ خونه به کمک میالد پیاده شدم .حس خوبی داشتم از اینکه باالخره توی خونهای که
خودم چیدمش ،میتونستم همراه میالد زندگی کنم .اون هم بدون سرخر!
بابای رها بعد از دعا کردن برای خوشبختی امیر و رها ،دست رها رو توی دستهای امیر
گذاشت و گفت:
 دخترم و تنها بچهام رو به تو سپردم آقا امیر.امیر نفس عمیقی کشید و دست آوا رو بوسید و گفت:
 مثل چشمام ازش مواظبت میکنم.نوبت ما رسید .بابا اومد سمتمون و دست من رو گرفت و فشار آرومی داد .زیر لب گفت:
 باورم نمیشه عروس شدی!نفس عمیقی کشیدم تا گریه نکنم .آروم برای خنده گفتم:
 یاد موقعی افتادم که هروقت اسم «ازدواج» یا «خواستگاری» میاومد ،من ریسه میرفتم ازخنده؛ اما ،حاال خودم متاهل شدم و روز عروسیمه!
همه زدن زیر خنده و بابا «پدر سوخته» ای نثارم کرد و با لبخند دست من و میالد رو به هم
رسوند و گفت:
 آوا رو راحت به دست نیاوردی ،حواست بهش باشه .مشکالتی مثل آرش و سامیار از سرراهتون برداشته شدن؛ ولی ،هنوز هم مشکل زیاده .حواستون به هم دیگه باشه.
میالد دستش رو انداخت دور کمرم و با همدیگه «چشم» گفتیم.
باالخره خداحافظی هامون رو کردیم و بعد از خدافظی با رها و امیر اول ما بهسمت آسانسور
رفتیم .نفس عمیقی کشیدم و خطاب به میالد گفتم:
 تموم شد .باورت میشه؟Deli28
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یه قدم بهسمت چپش اومد و دقیقا پشتم قرار گرفت .سرش رو آورد پایین و نفسش رو توی
گردنم فوت کرد و گفت:
 باورم نمیشد؛ ولی ،االن که دارم لمست میکنم ،االن که میخوام ببوسمت ،باورم میشه!و بوسهای روی گردنم نشوند .حرارت بدنم رفت باال ،دروغ چرا؟ یکم میترسیدم.
با ایستادن آسانسور ،میالد رفت بیرون و در آسانسور رو نگه داشت ،بالبخند گفت:
 بفرمایید بانو.دامن لباسم رو جمع کردم و اومدم بیرون .در خونه رو باز کرد و باهم رفتیم توی خونه.
از چیدمان خونه راضی بودم خونهی دو خوابهای که یه روزی خونه مجردی بود؛ ولی ،حاال
خونهی من و میالد شده بود.
با حلقه شدن دست میالد دور کمرم ،نفسم حبس شد .دستاش رو آورد باالتر و گرهی شنلم رو
باز کرد و از تنم درش آورد.
خم شد و بین شونههام رو بوسید .دوباره دستش رو حلقه کرد دور کمرم و زیر گوشم گفت:
 بریم توی اتاقمون؟نفسِ حبس شدم رو آروم فوت کردم و گفتم:
 بریم .اتفاقا خیلی هم خوابم مییاد.ریز خندید و گفت:
 فکر خوابیدن رو از سرت بیرون کن خانوم خوشگله؛ چون من االن اصالً خوابم نمییاد.هیچی نگفتم و با خنده بهسمت اتاق رفتیم.
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،
از توی کمد برداشتم .هوای بیرون که گرم بود هیچ ،هوای خونه هم گرمتر از بیرون بود! رو به
میالد گفتم:
 تو اول برو حموم تا من آرایشم رو پاک کنم.Deli28
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کتش رو به جالباسی آویزون کرد و درحالی که دگمههای لباسش رو باز میکرد ،گفت:
 بیا با هم بریم.باچشمایی گرد شده «پررو» ای گفتم و باهمون لباس عروس مشغول پاک کردن صورتم شدم
آخه خیلی اذیتم میکرد ،حتی بیشتر از لباسم!
میالد هم وقتی دید من سرگرمم ،باخنده رفت حموم؛ ولی ،ده دقیقهای اومد .من هم آرایشم رو
پاک کرده بودم و مشغول باز کردن گیرههای موهام بودم.
میالد با یه حوله دور کمرش اومد پشت سرم ایستاد و درحالی که دستم رو کنار میزد ،گفت:
 بذار من برات بازش کنم .این جوری که توپیش میری ،تا فردا صبح طول میکشه باز کردنموهات.
از توی آینه به شکم خوش فرمش نگاهی کردم و با یکم خجالت گفتم:
 برو لباس تنت کن ،یه وقت سرما میخوری.خندید و بدون اینکه حرفی بزنه ،مشغول باز کردن موهام شد.
این قدر آروم این کار رو میکرد که خیلی زود خوابم گرفت و همون طور نشسته داشتم چرت
میزدم .باصدای خندهی میالد یک دفعه پریدم .باتعجب و حرص گفتم:
 ینی چی میالد؟! مثال خواب بودما…خم شد و روی موهای وِز شدم رو بوسید و گفت:
 پیشی کوچولوی خودمی تو! یاد شب نامزدی افتادم ،اون شب هم همین جوری داشتیمیخوابیدی .تازه داشتی میافتادی!
با یادآوریش لبخندی زدم و گفتم:
 چه روزهایی رو گذروندیما! انگار همین دیروز بود…آخرین گیره رو درآورد و گفت:
 آره… روزهایی رو گذروندیم که همشون باعث شدن به هم بیشتر نزدیک بشیم!از جام بلند شدم و دستم رو انداختم دور گردنش .بوسهای روی لباش زدم و گفتم:
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 روزهایی که باعث شدن عاشقتر بشیم!صورتم رو قاب گرفت و با یکم مکث گفت:
 سبحان اهلل! بدون آرایش خیلی قشنگتری آوا .قبال بهت گفته بودم خیلی خوشگلی؟!بعد هم با حالت بامزهای زبونش رو دور لبش کشید و گفت:
 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.پشت بهش ایستادم ،اول چراغ خواب اتاق رو روشن کرد و بقیه رو خاموش…
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:
 میترسی؟!باصدای مرتعشی گفتم:
 بذار برم حموم میالد.نفسش رو توی گردنم فوت کرد و سرشونههام رو گرفت و لباس رو تا روی شکمم کشید
پایین.
نفسم حبس شد! میشد نخواستش؟ بغلم کرد و روی تخت نشوندم .لبهام رو بوسید و زیرِ لب
گفت:
 نمیخوام بدون میل تو ،هیچکاری رو شروع کنم… قول دادم بهت!لبخند محوی زدم و با پیش قدم شدن برای بوسیدنش ،بهش اجازهی پیش روی دادم…
خواستم دراز بکشم که دستم رو کشید و نذاشت… دستام رو دور گردنش حلقه کردم و
توچشماشنگاه کردم .بوسهای به لبم زد و کمکم کرد تاپم رو دربیارم…
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.
خواستم ازش فاصله بگیرم و خودم رو بپوشونم که نذاشت و کمکم کرد دراز بکشم…
خودش بقیه لباسهام رو درآورد… چشمام رو از خجالت بستم …
بوسهای روی لبام زد و زمزمه وار گفت:
 عاشقتم دختر خجالتی… عاشقتم…و اون شب اولین رابطهی عاشقانهی زندگیم رو تجربه کردم!
••°•°•°•°•°•°•°
با درد خفیفی زیر شکمم ،از خواب بیدار شدم .اومدم پتو رو بپیچم دور شکمم تا بلکه دردش
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!
چشمام درشت شد و نفسم بند اومد نفس میکشیدم تیر میکشید .نیم نگاهی به میالد که کنارم
خوابیده بود ،انداختم .قطره اشکی از گوشهی چشمم چکید .نمیفهمیدم چرا تا این حد درد
داشتم.
میالد از صدای هق هقم بیدار شد وخواب آلود نگاهم کرد… با دیدن صورتم ،با نگرانی گفت:
 قربونت بشم چی شده؟ چرا گریه میکنی آوا؟!سعی کردم با ملحفهی خونی خودم رو بپوشونم که میالد سریع ملحفه رو از دستم گرفت و
من رو پشت به خودش خوابوند و در حالی که پتوش رو میانداخت روی من گفت:
 فدات بشم خانومی! بخواب یکم ماساژت بدم ،شاید بهتر بشی.بعد هم دستش رو گذاشت روی دلم و شروع کرد ماساژ دادن .دستش گرم بود .کمرم به
شکمش چسبیده بود و بهخاطر حرارت حدودا باالی بدنش ،با هق هق خوابم رفت.
••°•°•°•°•°•°•°
با صدای میالد از خواب بیدار شدم .کت و شلوار تنش بود .پیشونیم رو بوسید و گفت:
 دلم نیومد بدون اینکه بهت صبح بخیر بگم ،برم شرکت .از دادگاه زنگ زدن ،باید پروندههایمربوط به سامیار رو ببرم دادگاه امروز.
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لبخندی زدم و گفتم:
 صبحت بخیر آقای شوهر .حداقل روز عروسی رو مرخصی میگرفتی!لبخندش محو شد و نشست کنارم .پتو رو بیشتر کشید باال تا روی گردنم و گفت:
 مرخصی تا یک هفته گرفتم؛ ولی ،این مربوط میشه به دادگاه .میخوام زودتر حکمشون روببرن ،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.
فقط سرم رو تکون دادم… نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 صبحونه خوردی؟خم شد و یه بوسه رو لبهام زد و گفت:
 یه چیز کوچیک خوردم .برای ناهار مییام دنبالت .تاساعت یک ،سه ساعت وقت داری.حموم برو و صبحونه بخور .جانان ،مامانِ تو و رها قراره براتون کاچی بیارن .ناراحت نباشی
دارم میرما ،باشه؟
بهسختی نیم خیز شدم و گفتم:
 نه ناراحت نیستم .حالم هم خوبه ،نگران نباش برو.با یکم مکث خم شد و لبهام رو محکمتر از قبل بوسید و مماس لبم گفت:
 ناراحت شدی .این رو از لحن حرف زدنت میشه فهمید… اگر بگی نرو نمیرم ،میدونیکه؟!
آره ناراحت شده بودم واقعاً! صبحِ شبی که اولین رابطم رو داشتم ،داره تنهام میذاره و خب
ناراحتم کرد؛ ولی ،دلیلش قانع کننده بود.
برای همین لبخندی از ته دلم زدم و پتو رو دورم پیچیدم و گفتم:
 جبران میکنی! مگه نه؟بلند شد و پیشونیم رو بوسید و گفت:
 قول میدم جبران کنم .میدونی دوستت دارم دیگه ،نه؟Deli28
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خندیدم و گفتم:
 من هم خیلی دوستت دارم! برو دیرت نشه عزیزم .ناهارم رستوران سنتی بریما!خندید ،خم شد و گاز آرومی از گردنم گرفت و پتو رو کشید پایین .باخنده درحالی که فرار
میکرد گفت:
 عاشق خودت و خوشگلیاتم دیوونه!منظورش از خوشگلیام سینههام بود؛ چون بهشون اشاره کرد!
میالد رفت و من توی شوک کارش بودم ،ای بیحیا!
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:
 آره ،امیر هم باالست .کاچیت رو بخور ،بعدش میخوام برم یه سر به رها هم بزنم .مادرشوهر تو هم گفت حدودا نیم ساعت دیگه با مارال مییاد اینجا.
لبخندی زدم به صورت اخمالوش زدم و گفتم:
 حاال چرا صورتت اخموئه مامان جان؟پوفی کرد و سرش رو گرفت باال.
باصدای مرتعشی که ناشی از بغضش بود ،گفت:
 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:
 هم من و هم امیر خوشبخت شدیم .دیشب بهترین شب زندگیم بود مامان .یادته یکی دو باربهم گفتی« :دخترا دوست دارن اولین شب زندگیشون رو با کسی که دوستش دارن بگذرونن».؟
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:
 واقعاً خوشبختی؟ از میالد ناراحت نیستی؟ اذیتت نمیکنه؟با فکر به دیشب… و یادآوری صبح که با حوصله دلم رو ماساژ داد تا دردم تموم بشه،
لبخندی زدم و با اطمینان گفتم:
 من خوش حالم .عاشق میالدم و اونم همین طور .اذیتم نمیکنه مامان ،دعوایهای کوچیکزندگیمون هم اسمش روشه دیگه ،دعوای کوچیکه! من و میالد خوشبختیم ،مطمئنم امیر هم
خوشبخته من شاهد عشق بین رها و امیر بودم ،پسنگران نباش فدات شم! دوری ما از شما
باعث میشه یکم بیشتر بتونی با بابا خلوت کنی ،مگه نه؟!
چند ثانیه نگاهم کرد و باالخره خندید و گفت:
 شیطون معلوم نیس چی دیشب به بابات گفتی که تا صبح نذاشت بخوابم.خوبه میگفت بهش سخت گذشته!  / :انگار فهمید سوتی داده؛ چون جلوی دهنش رو گرفت.
قهقههای زدم و گفتم:
 پس حسابی خوش گذشته.زد روی پام و بلند شد .بعد از کلی سفارش ،خداحافظی کرد و رفت طبقهی باال.
منم منتظر مادر شوهر گرامی شدم!
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد ••°•°•°•°•°•°•°
به چشمای قرمز سامیار خیره شدم .آروم پرونده رو بهسمتش هل دادم و گفتم:
 این یه کپی از قسمتای مهم پرونده ایه که برادرت بهخاطرش افتاد زندان و االن هم فراریه،نگاه کن .امضای زیر پرونده هارو چک کن جعل شده .جعل سند ،جعل امضا و کلی خالف
دیگه .داری حرصِ چی رو میزنی؟ حرص برادری رو میخوری که ولت کرده رفته؟
محکم و با فکِّ قفل شده و صورت قرمز ،دستای مشت شدهاش رو محکم کوبید روی میز.
بلند شد و داد زد:
 بسه… بسه بسه! خفه شو .تو اومدی اینجا چی رو بهم ثابت کنی؟ که یه داداش دارم کهDeli28
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حتی وقتی فهمید افتادم زندان ،نذاشت وکیلش بیارتم بیرون؟ هان؟! اومدی چی رو بگی بهم؟
زنت رو میخواستی که دیشب تمام و کمال بهش رسیدی .من هم به جرم تجاوز به خواهر
سلیطت…
به این جای حرفش که رسید ،بلند شدم و محکم کوبیدم توی دهنش .توی صورتش فریاد زدم:
 دهن کثیفت رو ببند .تو چه جوری میتونی به کسی که دوستت داشت بگی سلیطه؟! خواهرمن عاشقت بود ،لعنتی عاشقت شده بود ،میفهمی؟! اما…اما تو چی کار کردی؟ بهش دست
درازی کردی ،روحش رو کشتی .جسمش رو زخمی کردی… میدونی توی خواب جیغ
میزنه؟ میدونی هنوز هم با شنیدن اسمت حالش خراب میشه؟!
نمیدونم چی شد که خشمش فروکش کرد .به جای عصبانیت ،غم توی نگاهش نشست .آروم
گفت:
 من فکر نمیکردم دست نخورده باشه .نمیدونستم تا حاال با کسی این جور رابطهها رونداشته… خب قیافش و اندامش غلط اندازه! اما…
سرش رو آورد باال و توی چشمام نگاه کرد و ادامه داد:
 میخوای بگی دوستم داره؟ پس چرا زیر بار ازدواج نمیره؟ چرا؟چه قدر عوضی و پررو بود! کپی پروندهها رو از روی میز برداشتم و بهسمت در رفتم .در
همون حال گفتم:
 تو ،احساسات مارال رو ،زندگیش رو ،همه چیزش رو ازش گرفتی .به جایی رسوندیش کهقید احساساتش رو بهخاطرت زده و گفته که مییاد شهادت میده که بهش تجاوز کردی
خراب کردی سامیار .اگر زندگی من و زنم رو خراب کردی ،بخشیدمت؛ چون دیگه هیچی به
جز مرگ نمیتونه جدامون کنه؛ اما ،مارال…
با یکم مکث درِ اتاق بازجویی رو زدم و آرومتر گفتم:
 مارال خواهرمه… و اونقدر دوستت داشت که نمیتونی تصورش رو بکنی این رو از لحنحرف زدنش دربارهی توی لعنتی فهمیدم؛ اما ،حاال دیگه هیچی نیستی ،هیچی…
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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:
 آره قطعه ،نمیخوای بگی چی شد؟رفتیم توی اتاقش و براش حرفایی که الزم بود رو گفتم البته به جز حرفایی که دربارهی مارال
زده شد… در کل دو سه تا جمله درباره پروندهها زده شد!
در آخر گفتم:
 فکر میکنم شهادت بده؛ چون برادرش پشتش رو خالی کرده انگار… حکمش چی میشه؟سرهنگ پروندههای رو به روش رو یکم بررسی کرد و با چند ثانیه مکث سرش رو آورد باال و
گفت:
 با توجه به مسئلهی خواهرت ،حبس ابد .اگر رضایت بدید ،مجبوره ازدواج با خواهرت روبپذیره.
سرم رو انداختم پایین و گفتم:
 نه ،فکر نکنم رضایت بده .امری بام من ندارین؟ باید برم پیش همسرم .آخه دیروزعروسیمون بود.
اولش تعجب کرد؛ اما ،بعدش بلند شد و با لبخند گفت:
 به به! پس باالخره داماد شدین به سالمتی .بله بفرمایید ،خبری شد باهاتون تماس میگیرم.سرم رو تکون دادم و بعد از تشکر و خداحافظی ،بهسمت خونه راه افتادم.
اون لحظه ،بهترین موقع برای دیدن آوا بود.
••°•°•°•°•°•°•°
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:
 سالم بر خانوم قشنگم .میبینم حالت خوب شده!خندید و اون هم دستاش رو دورم حلقه کرد و گفت:
 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
پرسی کوتاهی کردم و بهسمت اتاق خوابمون رفتم .چند دقیقه بعد ،آوا اومد توی اتاق و لیوانِ
شربتِ آبلیمو رو دستم داد .با لبخند گفت:
 بفرما آقای شوهر! بخور جون بگیری.با لبخند از دستش گرفتم و باخنده گفتم:
 کد بانو بودی رو نمیکردی پیشی کوچولو؟پشت چشمی نارک کرد و گفت:
 تازه کجاش رو دیدی؟ حیف که دلم درد میکرد ،وگرنه واست ناهاری درست میکردم کهانگشتات رو هم بخوری.
لیوانِ خالی رو گذاشتم روی میز توالت ،خم شدم و لبهاش رو عمیق بوسیدم .وقتی ازش جدا
شدم ،مماس لبش گفتم:
 وقت واسه خلوتای دونفره و ناهار و شامهای دونفره زیاده .االن هم دلبری نکن ،وگرنهآبرومون جلوی مامان اینا میره.
ریز خندید و با عشوه گفت:
 چشم آقای شوهر!زیر لب به گفتن «پیشی شیطون» اکتفا کردم .خندید و بعد از برداشتن لیوان ،رفت بیرون .لباسام
رو عوض کردم و من هم رفتم از اتاق بیرون .مامان داشت دربارهی مادر و پدر بزرگ حرف
میزد:
 مادربزرگها و پدر بزرگها بهخاطر باال بودن سنشون فقط اومدن عکس گرفتن وDeli28
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هدیه هاشون رو جدا دادن .دیشب بین کادوها نبود و من هم راستش یادم رفت .مادر بزرگ
میالد خیلی سالم رسوند و گفت حتماً جبران میکنه… راستی میخوایم پاگشاتون کنیم.
موافقین؟
لبخندی زدم و با یه تک سرفه اعالم حضور کردم وگفتم:
 مامان جون طناز (مادر بزرگم) خیلی لطف کردن سر نامزدی همحسابی سنگ تموم گذاشتنواسمون؛ ولی ،دربارهی پاگشا کردن باید بگم که بذارین من خانومم رو ببرم ماه عسل بعد
پاگشا کنید.
مارال با ذوق گفت:
 کجا میخواین برین؟!آوا با تعجب نگاهی به من و بعدش به مارال کرد و شونههاش رو انداخت باال و گفت:
 نمیدونم واال .میالد حرفی از ماه عسل نزده بود به من.مامان با تعجب به آوا نگاه کرد و گفت:
 یعنی با هم برنامهای نریختین؟ میالد ،واقعاً همین طوره؟!مارال دست به سینه تکیه داد به مبل و با افتخار نگاهی به آوا کرد و گفت:
 حیف! دیر قَدرت رو دونستم عروس .هرزن دیگهای بود االن دهن داداش ما رو آسفالتمیکرد واسه ماه عسل خودم بودم که صد در صد االن کشته بودمش.
همراه آوا و مامان زدیم زیر خنده .آوا با خنده گفت:
 راستش ماه عسل رفتن اصالً مهم نبود واسم .یه جورایی این قدر درگیر درس و دانشگاهشدم که حس میکنم ممکنه کارای خونه هم بمونه.
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 .میالدکمکت میکنه ،من و مارال هم مییایم کمکت .تا جا بیفتی توی خونه و زندگیت یکم زمان
میبره.
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مارال هم در تأیید حرف مامان گفت:
 آره آوا جون .اصالً نگران این چیزا نباش .من مییام اینجا کمکت میکنم تا درس بخونی،فقط اگر سرِ هفته مسموم شدین دیگه بدون دست پختم یکم نامیزونه!
باخنده دستام رو بردم باال و گفتم:
 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:
 مارال داره افسردگی میگیره میالد .ببین اگر آوا مشکلی نداره بگو چند وقت یه بار بیاد پیششماها بخوابه و رفت وآمد داشته باشه باهاتون .دوست صمیمی هم نداره بچه ام.
پیشونی مامان رو بوسیدم وگفتم:
 همه چی درست میشه مامان .سامیار که حکمش بیاد ،مارال هم خیالش راحتتر میشه.مارال و آوا که نزدیکمون شدن ،ساکت شدیم .مارال با لبخند گفت:
 خب دیگه ما میریم تا شماها راحت خلوت کنید.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:
 نترس گرفتمت .همیشه محکم میگیرمت.نفس عمیقی کشید و دستاش رو دور گردنم محکم حلقه کرد .سرش رو خم کرد و و شروع به
کام گرفتن از لبهام کرد.
باال رفتن حرارت بدن هامون رو حس میکردم! بهسمت اتاق بردمش و روی تخت ،روش
خیمه زدم و کوتاه گفتم:
 بریم؟بوسهای روی گردنم زد ،جوری که لبهاش به پوست گردنم کشیده میشد ،گفت:
 کجا بریم؟دستم رو به یقهی لباسش گرفتم و بوسهای روی سر شونش زدم و گفتم:
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 بریم یه جای خوب ،مثال زیر پتو…خندید و آروم و باعشوه لب زد:
 اوم… اوف… با کمال میل!بعد از یه عشق بازی طوالنی… با یه بوسه روی استخون ترقوش ،به رابطمون پایان دادم.
نفس عمیقی کشیدم و با مکث پتو رو کشیدم روی خودمون.
بدنش میلرزید .دستش رو گرفتم و زیر گوشش رو بوسیدم وگفتم:
 خوبی آوا؟ چرا میلرزی؟سرش رو به سینم چسبوند و آروم گفت:
 هیچی نیست… فقط… فقط بغلم کن.لبخندی زدم و محکم بغلش کردم .روی موهاش رو بوسیدم و آروم گفتم:
 خوب بود؟ درد نداری؟!بازوم رو توی دستش فشار داد و با صدای آروم و خش داری گفت:
 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.آروم زدم روی پیشونیم و با ناراحتی گفتم:
 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.Deli28

386

آرامش بعد از طوفان
تک سرفهای کرد و گفت:
 خب اول من میرم حموم بعد تو برو ،با هم نریم.آروم بلند شدم و یهو بغلش کردم که جیغی زد و دستاش رو محکم دور گردنم حلقه کرد.
جدی؛ ولی شیطون گفتم:
 حق انتخاب نداری دیگه ،من میخوام باهم بریم حموم.باالخره خندید و سرش رو به سینم تکیه داد .بهسمت حموم رفتم و این شد اولین حموم دو
نفرهی ما!
از اینکه آوا اولین بارهاش رو با من تجربه میکرد ،خوشحال بودم.
از اینکه میدونستم این دختر ،ذره ذرهی بدنش توسط من ،و فقط من فتح میشه به خودم
میبالیدم و میبالم.
عشق مگه همین نیست؟ مگه همین تند تپیدنهای قلب منِ عاشق پیشه نیست؟!
بعد از حموم ،که کلی مسخره بازی درآوردم تا یخ آوا باز بشه ،حاضر شدیم و بهسمت
رستوران سنتی یا بهتره بگم سفره خونه راه افتادیم.
آوا بهزور راضیم کرد تا پشت فرمون بشینه.
با پیچیدنش توی یه خیابون با خنده گفتم:
 فدات بشم من ماشین به درک؛ ولی ،تصادف نکنیم بالیی سرت بیاد.خندید و سرعت رو کم کرد و جلوی سفره خونه نگه داشت و همون طور که پارک دوبل
میزد ،باخنده گفت:
 حال میکنی خانومت چه دست فرمونی داره؟خندیدم و گفتم:
 آفرین به خانومم .پیاده شو که رنگت داره میپره از گشنگی.و با هم بهسمت سفره خونه رفتیم و روی یکی از تختها که یه گوشهی دنج سفره خونه بود،
نشستیم.
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••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
بعداز خوردن ناهار ،کشیدن قلیون که البته بهزور از میالد گرفتم و آخر هم دو تا کام بیشتر
نذاشت بگیرم ،و خوردن چایی ،با لذت چشمام رو بستم و نا محسوس بوسی براش فرستادم.
تکیه دادم به پشتی و با خنده گفتم:
 خیلی خوش گذشتا! دستت درد نکنه ،واقعاً چسبید.دوغش رو یه نفس خورد و بالبخند گفت:
 نوش جونت .من میرم حساب کنم .تو هم زود بیا که سورپرایز دارم برات.با تعجب نگاهش کردم که خندید و بدون اینکه حرف دیگهای بزنه ،ابروهاش رو انداخت باال
و رفت سمت صندوق.
کتونیهای سفیدِ لِژ دارم رو پام کردم و بعد از برداشتن کیفم ،بهسمت میالد رفتم.
بعد از حساب کردن ،باهم بهسمت ماشین رفتیم .یک ربعی توی سکوت گذشت که باالخره
طاقت نیاوردم ،با کنجکاوی برگشتم سمت میالد و گفتم:
 نمیشه بگی میخوای چی کار کنی؟دستم رو گرفت و گذاشت روی دندهی ماشین .دنده رو جابه جا کرد و باخنده گفت:
 صبرت کمه ها…راستش من نذر کرده بودم اگر همه چی درست بشه ،اگر دوست داشتهباشی برای ماه عسل بریم مشهد هم زیارت هم سیاحت؛ اما ،شرایط االن جوری نیست که
بتونیم باخیال راحت بریم مشهد و خوش بگذرونیم برای همین میخوام بدزدمت بریم شمال
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:
 اگر میدونستم اینقدر خوشحال میشی ،زودتر میگفتم.نفس عمیقی کشیدم و باکنجکاوی گفتم:
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 ویال میریم؟ کلید ویال رو بگیرم؟لپم رو کشید و در حالی که جلوی در پارکینگ نگه میداشت ،گفت:
 میخوایم توی چادر ،جلوی دریا بخوابیم .موافقی؟اصالً این حجم از هیجان رو نمیتونستم توی خودم هضمش کنم.
من عاشق این بودم که یه بار هم شده جلوی دریا بخوابم؛ ولی ،بابا هربار دعوا میکرد و
میگفت خطرناکه؛ اما ،با میالد خطر و اینا پَر…
باپارک کردن ماشین ،مثل اردکا تندی پریدم پایین و رفتم توی بغل میالد .سفت و محکم که
چلوندمش و صدای آخ و اوخش که در اومد ولش کردم .باخنده دستی به گردنش کشید
وگفت:
 هبجان زده که میشی ،خطرناک هم میشیا!ریز خندیدم و بهسمت آسانسور رفتم وگفتم:
 دیگه عاشق همین اخالقام شدی دیگه ،کی میخوایم بریم حاال؟دکمهی طبقه سه رو زد و گفت:
 دیگه االن غروب شده… بریم یه فیلم ببینیم ،بعدش بخوابیم .فردا صبح زود راه بیفتیم،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
عاشقانه و طنزِ خارجی بود به اسم غرفهی بوسه) ، (The kissing boosخیلی جالب بود،
فقط قد نقشای اصلی دختر و پسر یکم…فقط یکم زیادی ناسازگار بود/ :
خالصه بعد از تموم شدن فیلم ،تلویزیون رو خاموش کردم و چشمام رو بستم و توی بغل
میالد که از نصفههای فیلم خوابش رفته بود ،خوابیدم.
اون قدر خسته بودم که بدون اینکه بیدار بشم تا خود صبح خوابیدم.
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با صدای رنگ گوشیم از خواب پریدم .روی تخت بودم و میالد هم بغلم خوابیده بود .گوشی
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:
 ایکبیری مگه من از تو؛ امار داداشم رو میگیرم؟خندید و گفت:
 بلند شو میخوایم بریم شمال.خوابم میاومد ،برای همین یکم طول کشید تاحرفش و موقعیتم رو تجزیه و تحلیل کنم.
یهو یاد دیشب افتادم و با دیدن ساعتِ روی دیوار که هشت صبح رو نشون میداد ،از جا
پریدم.
با باال و پایین شدنِ محکمِ تخت ،میالد هم که باشلوارک و بدون لباس خوابیده بود ،از جا پرید
و با ترس اسمم رو صدا زد.
باتعجب نگاهش کردم .با نفس نفس نگاهم کرد و آروم گفت:
 چی… چی شده؟تک سرفهای کردم و گفتم:
 خوبی؟ چرا این جوری میپری؟نفس عمیقی کشید و گفت:
 چی کار میکنی آوا؟ تو یه جوری از تخت پریدی که فکر کردم بالیی سرت اومده.راست میگفت .لب پایینیم رو گاز گرفتم و گفتم:
 ببخشید اصالً حواسم نبود .ساعت هشت صبحه ،رها رنگ زده میگه پاشین بریم شمال.دستی به موهاش کشید و از تخت اومد پایین .گوشی رو گذاشتم روی گوشم و خطاب به رها
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که پشت تلفن ریسه رفته بود گفتم:
 بهت زنگ میزنم نفله .خفه نشی از خنده!و بدون اینکه منتظر باشم چیزی بگه ،قطع کردم.
میالد لپم رو کشید و بهسمت دستشویی رفت .قبل از اینکه در دستشویی رو ببنده گفت:
 اصالً حواسم نبود بهت بگم قراره با داداشت بریم البته قرار بود سورپرایز بشی که خب اینجوری لو رفت.
در دستشویی رو بست.
خندیدم ومتفکرانه گفتم:
 قراره هممون با هم توی یه چادر بخوابیم؟از توی دستشویی با طلبکاری گفت:
 نخیرم ،من تو چادر میخوام با زنم شیطونی کنم ،داداشت باشه که اون وقت اونم یه دور سرپا من رو…
باخنده وسط حرفش پریدم و با قهقهه گفتم:
 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.
صدای میالد از آشپرخونه میاومد .رفتم توی اتاقمون و بعد از برداشتن چمدون متوسطی داد
زدم:
 میالد برات لباس بردارم؟ تا فردا میمونیم دیگه؟با حلقه شدن دستش دور کمرم از جا پریدم… چه بیصدا اومد!
موهام رو زد کنار ،پشت گردنم رو بوسید و گفت:
 میخوایم بریم شنا ،یه دست لباس اضافه برای هردومون بردار .هوای شمال هم حدودتگرمه االن .فقط یه پتو مسافرتی دو نفره و دو تا بالشت کوچولو بیار همین.
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سرم رو برگردوندم و لبش رو کوتاه بوسیدم و گفتم:
 خوراکی چی؟ چیزی نیاریم؟درحالی که شلوارش رو از پاش در میآورد گفت:
 همه چی میخریم .لب تاب من رو هم بیار که آهنگ بذاریم.مشغول پوشیدن شلوارلیِ مشکیش شد .نگاهم رو از هیکل ورزشکاریش گرفتم و سرم رو
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 جوجهدرست کنیم.
چشمام شده بود شبیه دوتا قلب .با یادآوری سیب زمینی ذغالی سریع برگشتم سمتش که بهش
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:
 اصالً لذت میبرم وقتی به این فکر میکنم که شدی خانوم خونم .نمیدونی که چه حالیداره همچین خوشگلی زنت باشه!
ریز خندیدم و آروم و با کلی حس عاشقانه گفتم:
 نمیدونی داشتن یه شوهر خوشگل و جنتلمن چقدر دردسر داره که… همش باید حواسمبهت باشه.
بلند خندید و گفت:
 غیرتی کی بودی تو عزیزِ دل!لبخندی زدم و درحالی که لباس برای خودمون برمی داشتم گفتم:
 معلومه دیگه… حاال از اصل قضیه دور نشیم .سیب زمینی بیار یا بخر که اونجا سیب زمینیذغالی درست کنیم.
یکی از لباس زیراش رو گرفت سمتم و با نیش باز گفت:
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 باشه عزیزم .اینم بذار ،حوله هم بذار.خندیدم و سریع وسایلها رو گذاشتم توی کیف .میالد داشت با امیر حرف میزد ،من هم
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:
 مطمئنم کلی بهمون خوش میگذره .راستی با ماشین کی بریم؟میالد و امیر با هم اومدن سمتمون .میالد کلید ماشینش رو گرفت سمت امیر و گفت:
 نصف راه تو رانندگی کن ،خسته شدی من میشینم.امیر هم بعد از یکم تعارف کردن ،موافقت کرد.
من و رها پشت نشستیم و میالد و امیر جلو.
و باالخره بهسمت شمالِ متاهلی و ماه عسل کوچولومون راه افتادیم.
رها با آهنگهای مختلف مسخره بازی درمی آورد و امیر هم بهش میخندید.
میالد هم گوشیش رو چند دقیقه یه بار میآورد باالی سرش و از ما یکم فیلم میگرفت و بعد
با امیر هرهر میخندیدن.
وسط راه ایستادیم و خرید کردیم ازسیب زمینی و قارچ که میخواستیم کباب کنیم تا جوجه،
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
هوا پخش شده بود که حس و حال خوبی رو به آدم منتقل میکرد.
میالد دستم رو گرفت و با مکث خم شد و زیر گوشم گفت:
 بریم بهت برسم باز دوباره دستت یخ کرده .ضعیف شدیا… هی فشارت میافته تازگیا! نکنهDeli28
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عروس شدی ،لوس هم شدی؟!
با تعجب نگاهش کردم و زدم زیر خنده .امیر و رها با لبخند نگاهمون کردن .امیر باخنده گفت:
 چی شده این جوری میخندی؟میالد شالم رو کشید جلوی صورتم و خطاب به امیر گفت:
 خواهرِ ریقوت هی فشارش میافته.با حرص گفتم:
 ریقو خودتی .خب گشنمه ،تو هم دستت سرده!خندید و دستش رو انداخت دور کمرم و بهسمت یه تخت کشوندتم .امیر و رها هم دست
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
بهسمت شمال راه افتادیم.
انگار؛ چون شکمم سیر شده ،خوابم گرفته بود ،برای همین سرم رو گذاشتم روی شونهی رها
و بعد از چند دقیقه خوابم رفت.
حس میکردم بین زمین و هوا معلقم.
بوی عطر میالد رو حس میکردم.
صدای دریا که به گوشم خورد ،سریع چشمام رو باز کردم و دیدم میالد تا نصفههای پاش
توی آبه .جیغی زدم و اومدم گردنش رو بگیرم که باخنده پرتم کرد توی آب .جیغ دیگهای زدم
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:
 هوای خوبیه! خشک میشه تاشب ،نگران نباش.Deli28
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امیر دو متر اون طرفتر ،داشت وسایل رو میذاشت یه گوشهی ساحل .دیدم رها از پشت
یواشکی نزدیک میالد شد ،ریز خندیدم… رها میالد رو هل داد و قبل اینکه میالد به خودش
بیاد پرت شد توی آب.
باخنده و به کمک رها اومدم بیرون .میالد بلند شد و با ناراحتی مسخرهای که مشخص بود
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:
 بیا فعالً چادرا رو بر پا کنیم ،بعدش میریم به جنگ این خواهرای فوالد زره .ماهی هم بایدبگیریم ،بیاین کمک.
باخنده و شوخی چادرها رو درست کردیم .من و میالد که خیس بودیم ،توی چادرمون نرفتیم
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
دریا .هوا روشن بود و جایی که ما بودیم هیچکس نبود ،برای همین راحت بودیم و شوهر
هامون هم غیرتی نمیشدن!
بعداز یک ساعت آب بازی توی دریا و ماهی گرفتن با سنگ و تور و چوب ،بهسمت چادر
هامون رفتیم و من با کلی خجالت ،زیر نگاه خیرهی میالد ،لباس عوض کردم.
صدای خندههای بلند امیر و رها از چادرشون که حدودا نیم متر اون طرفتر از ما بود،
میاومد.
موهای خیسم رو پیچیدم توی حولهام و در حالی که خشکشون میکردم با خنده گفتم:
 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.
کفشم خیس بود و مجبور شدم دمپایی پام کنم.
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لباسهای خیسمون رو بر داشتم و روی بندی که میالد و امیر درستش کرده بودن ،کنار
لباسهای امیر و رها انداختم تا خشک بشن .هوا هنوز هم آفتابی بود.
میالد از چادر اومد بیرون و گفت:
 امیر و رها بیان ببینیم چی کار کنیم.لبخندی زدم و تا اومدم صداشون بزنم ،خودشون اومدن .امیر دستی به ته ریش مرتبش کشید و
گفت:
 خب ما که یه ساعت پیش غذا خوردیم؛ ولی ،من همچین یه نموره گشنمه! یه چیزی درستکنیم بخوریم؟ بعد واسه شب ،جوجه و ماهی کبابی درست کنیم ،خوبه؟
دستام رو مالیدم به هم و گفتم:
 سیب زمینی ذغالی درست کنیم؟ خیلی هوس کردم!رها ریز خندید و گفت:
 تو همیشه عاشق سیب زمینی ذغالی و قارچ کبابی بودی و هستی .من هم موافقم؛ چون ناهارخوردیم ،از اینا بخوریم ،شبم ماهی و جوجه کباب میکنیم .خوبه؟
میالد موهاش رو بهسمت باال هدیت کرد و گفت:
 به نظر من ماهیها رو هم بذارین نصف شب درست کنیم .جوجه کبابها رو که درستکردیم ،ماهی هارو پاک میکنیم و میذاریم تو مایع جوجه کبابها که مزه دار بشه ،موافقین؟
امیر زد روی شونهی میالد و باخنده گفت:
 اصالً یه پا کدبانویی شدی واسه خودت.زدیم زیر خنده .باالخره من و رها سیب زمینیها رو شستیم و امیر و میالد هم مشغول درست
کردن یه جایگاه برای کباب کردن سبزی جاتمون شدن.
کارم که تموم شد ،گوشیم رو آوردم و مشغول عکس گرفتن و فیلم گرفتن شدم.
خطاب به میالد که پاچه های شلوار ورزشیِ طوسی رنگش رو داده بود باال و با یه تیشرت و
سوییشرت و به صورت پابرهنه داشت چند تا آجر نصفه ونیمه ،تَرکههای باریک چوب و
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ذغالها رو به کمک امیر جابه جا میکرد تا برای درست کردن سیب زمینیها؛ اماده بشه ،گفتم:
 آقای شوهر کلت رو بیار باال دارم فیلم میگیرم.میالد و امیر هم زمان سرشون رو آوردن باال .امیر باخنده گفت:
 چه خاطراتی داری ثبت میکنیا .به جای این کارا برو سیب زمینیها رو فویل بپیچ.رها اومد کنار ایستاد و گفت:
 به قول خودت تمام اینا خاطره میشه امیر ،کمتر غر بزن!امیر به صورت پوکر فیس گفت:
 هرچی میشه میگی کمتر غر بزن!خندیدم و بعد از سیو ) (saveکردن فیلم ،گوشیم رو بردم و گذاشتم توی چادر.
داشتم سیب زمینی هارو فویل میکردم که باصدای جیغ جیغ رها با ترس از چادر پریدم بیرون،
جوری که پام گیر کرد به گوشهی پایینی چادر و پرت شدم زمین.
با ناله سرم رو آوردم باال و با دیدن صحنهی رو به روم ،از حرص و با درد جیغی زدم تا آروم
شم.
رها صحیح و سالم جلوم ایستاده بود و همراه میالد و امیر ریسه رفته بودن از خنده.
آروم بلند شدم و لباسم رو تکوندم تا شن و ماسهها بریزه .تمیز که شدم و لبخندی به رها زدم
و یهو شروع کردم به دوییدن سمتش.
رها هم جیغی زد و شروع کرد به دوییدن قشنگ ده دقیقه که دنبالش کردم ،باخستگی جیغ زد:
 غلط کردم آوا! خواستم آدرنالین خونت بزنه باال فقط!پام رو کوبیدم به زمین و با حرص گفتم:
 خودت مثل بچه آدم بیا بزنم پس کلت .خجالت نمیکشی خواهر شوهرت رو اذیتمیکنی؟
با سرخوشی خندید ،پرید بغل امیر و با زبون درازی گفت:
 قبل از اینکه خوار شووَرم بشی ،دوستم بودی .این رو یادت باشه گوگولی.Deli28

397

آرامش بعد از طوفان
میالد اومد سمتم و طی یه عمل انتحاری ،من رو انداخت روی کولش و گفت:
 نیم ساعته رفتی توی چادر و سیب زمینی فویل میکنی؟ دلم برات تنگ شده بود خب! دودقیقه اومدیم خودت رو ببینیم.
خندیدم و با دستم زدم روی باسنش و گفتم:
 من رو بذار زمین دیوونه .االن هرچی خوردم باال مییارما.اونم یه دونه زد روی باسنم و باخنده رو به امیر گفت:
 خواهرت رو بندازم توی آب؟!صدای امیر رو شنیدم که باخنده گفت:
 اگر میخوای ازش کتک بخوری آره.جیغ زدم:
 اگر بندازیم توی آب ،دیگه سمت من نمییای!خندید و بردتم توی چادر و گذاشتم زمین .باخنده و نفس نفس نشستم روی زمین تا نفسم جا
بیاد.
میالد با سینی سیب زمینیها رفت بیرون و چند دقیقه بعد با دوتا بالشت و یه پتو اومد توی
چادر .باتعجب گفتم:
 وا! میخوای بخوابی؟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:
 بغلم بخواب ،فقط یه ربع .به امیر گفتم یه ربع وقت میخوایم .امیر و رها باهم ذغالها رواکی میکنن و سیب زمینی هارو درست میکنن ،تا یه ربع دیگه ماهم بهشون ملحق میشیم.
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با تعجب به چشمای ملتمسش خیره شدم .کامل برگشتم سمتش و با یه بوسه روی لبهاش،
کنار هم دراز کشیدیم.
پتو رو روی هردومون انداخت و بعد از چند ثانیه سکوت گفت:
 حس میکنم بیشتر از ده دقیقه نبینمت ،نگرانت میشم خیلی.با انگشت اشاره خطوط نامفهمومی روی سینش کشیدم و گفتم:
 پس از این به بعد باهات مییام شرکت که نگرانم نشی ،هوم؟خندید و پیشونیم رو بوسید و گفت:
 من که ازخدامه؛ ولی ،رئیس شرکت پرتم میکنه بیرون.سرم رو گرفتم باال و گفتم:
 میالد اصالً یادم رفتا .دانشگاه من که هیچ ،دانشگاه تو چی شد؟لبخند محوی زد و گفت:
 من خیلی وقته فارق التحصیل شدم ،هیچکس نفهمید نه؟باچشمای گرد شده اومدم بلند شم که نذاشت و سفت بغلم کرد .روی بینیم رو بوسهای زد و
گفت:
 بلند نشو .تازه داره خستگیم از تنم در مییاد خوشگل خانوم!سرخوش از این حرفاش خندیدم و سعی کردم به چیز دیگهای فکر نکنم مثال فارق التحصیل
شدن بیخبر میالد!
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه راوی••°•°•°•°•°•°•°
رها نفس عمیقی کشید و سرش رو کج کرد .افکار درهم و برهماش رو مرتب کرد و با لبخند
به امیر گفت:
 به نظرت میالد و آوا میتونن همین جوری با آرامش زندگی کنن؟امیر که مشغول جابه جایی آجرها بود ،با این حرف رها ،دست از کار کشید.
حقیقت این بود که نگران بود ،نگران خواهرش که آرش و سامیار ،حتی توی زندان هم
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تهدیدش میکردن.
نگران میالدی که ناخواسته برای خودش دشمن تراشی کرده بود و بهخاطر همین جون زنش و
خواهرش رو هم به خطر انداخته بود؛ اما ،برای اینکه رهای عزیزش رو ناراحت یا نگران نکنه،
لبخندی زد و گفت:
 آوا و میالد ،حتی اگر مشکلی هم براشون پیش بیاد ،خیلی راحت و باهم دیگه ازش ردمیشن .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
دستش رو که با ذغال سیاه شده بود ،سر خوش و بیخیال به صورت امیر کشید و با خنده فرار
کرد.
امیر هم با خنده به دنبالش افتاد .عشق توی لحظه لحظهی زندگیشون موجود بود.
باالخره بعد از یک ربع ،آوا و میالد هم بهشون ملحق شدن و شروع به درست کردن سیب
زمینیها کردن.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
با تیکه چوبی که دستم بود سیب زمینی فویل شدهای رو بهسمت آتش هل دادم تا زودتر
درست شه.
آوا ،لب تاب به دست بهسمتمون اومد و با ذوق گفت:
 ابنجا خلوته ،میتونیم آهنگ بذاریم و برقصیما.رها خندید و جوابش رو داد:
 خجالت بکش گودزیال .بیا بشین سیب زمینی بخوریم.چوب رو دادم دست آوا و لب تاب رو ازش گرفتم .رفتم توی لیست موزیکام و آهنگ (هم
دست از معین زِد) رو گذاشتم .باخنده لب تاب رو گذاشتم روی کُندهی چوبی که نشسته
بودیم روش و از جام بلند شدم و دست آوا رو گرفتم تا بلند شه برقصه.
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آوا الکی و به صورت بامزهای شروع کرد تکون خوردن .همه بهش میخندیدیم ،رها هم که
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:
 رو تو نگیری ز منو یک ذره لبخند بزنای عشقه خیالیخسته 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
باعشوه باسن و کمرش رو میچرخوند و دستاش رو تکون میداد و به من اشاره میکرد…
گاهی هم زیر لب با آهنگ میخوند.
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 همیشهبا همهات ماله منی روح تو در جان منی مثله همیشه
آغوشه تو آرامشمه هرچی پیشم باشه کمه من به تو گیرم
مرگ برای همه؛ اما سراغ از تو اگر قبل تو میرم
روتو نگیری ز منو یک ذره لبخند بزنای عشقه خیالی
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
در آخر هردوشون به صورت نمایشی دستاشون رو به معنی احترام آوردن باال و خم شدن.
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.Deli28
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رها و آوا اومدن سمتمون .روی موهای آوا رو بوسیدم و زیر گوشش گفتم:
 رو نکرده بودی از این رقصا بلدی خوشگله.ریز خندید ،نشست روی کُندهی چوب و آروم جوری که فقط خودم وخودش بشنویم ،گفت:
 من خیلی هنرا بلدم که هنوز رو نکردم .حاال رو میکنم برات این هنرای خوشگلم رو…ای شیطون .لبخند زدم و نشستم کنارش تا سیب زمینی ذغالی بخوریم!
••°•°•°•°•°•°•°
رها درحالی که فویلِ سیب زمینیها رو از روی زمین جمع میکرد ،گفت:
 میشه فردا موقع برگشتن ،از اون جادهای بریم که صنایع دستیِ هندی و چینی داره؟آوا ،کلهاش رو از توی چادر آورد بیرون و با ذوق گفت:
 آره آره ،راست میگه! قبل اینکه بریم تهران ،میشه رامسر هم بریم که بستنی بخوریم؟امیر که پاچههای شلوارش رو زده بود باال و داشت با چاقو ،ماهیهایی که با مشقت و سختی
گرفته بودیم رو تمیز میکرد ،نیم نگاهی به آوا و رها انداخت و خطاب به من گفت:
 یه بستنی فروشی به اسم پامچال توی رامسر هست .بستنیهاش واقعاً خوشمزه ست(مدیونید اگر فکر کنید دارم تبلیغ میکنم ،)/ :میتونیم بریم اونجا .از اون طرفم میریم تا
خانوما خرید کنن ،بعدش هم بریم سمت تهران .تو مشکلی نداری؟
نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:
 هوا یواش یواش داره تاریک میشه .بساط ماهی رو به پا کنید ،بعد بخوابیم که صبح زودبلند شیم .کسی مشکلی نداره؟
با موافقت همه ،من هم یه ماهی برداشتم و شروع کردم به تمیز کردن تا زودتر کارمون تموم
شه.
رها و آوا هم جدا جدا توی یه کاسهی یه بار مصرف متوسط که توی راه خریده بودیم ،شروع
کردن به مخلوط کردن پیاز ،زعفرون و نمک و فلفل.
ده دقیقهای توی سکوت به صدای دریا گوش دادیم و کارهامون رو انجام دادیم .امیر رو
فرستادم تا آتیش رو به پا کنه درحالی که روی ذغالها ژل آتش زا میریخت ،زیر لب شروع
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کرد به خوندن آهنگ): (Ellie Goulding-Love Me Like You Do
 You’re the light, you’re the nightتو 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
هیچوقت فکرش رو نمیکردم اینقدر زیاد اینقدر زیاد سخت باشه
You’re the fear, I don’t care
ازت میترسم؛ ولی برام مهم نیست
‘Cause I’ve never been so high
چون تا حاال هیچوقت تا این حد تو اوج نبودم
Follow me through the dark
توی این تاریکی دنبالم بیا
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
میتونی دنیایی که بهش زندگی دادی رو ببینی
وقتی فهمیدم کدوم آهنگه ،بشکنی برای آوا زدم و اشاره کردم بخونه.
بایه تک سرفه صداش رو صاف کرد و با لبخند شروع کرد با امیر هم خوانی کردن .رها هم با
خنده و عشق بهشون نگاه میکرد ،من هم به ترکیب صدای آوا و امیر گوش سپردم:
 So love me like you doپس من رو هرجور که میخوای دوستم داشته باش
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Lo-lo-love me like you do
من رو هرجور که میخوای دوستم داشته باش
Love me like you do
من رو هرجور که میخوای دوستم داشته باش
Lo-lo-love me like you do
من رو هرجور که میخوای دوستم داشته باش
Touch me like you do
من رو هرجوری که میخوای لمس کن
To-to-touch me like you do
من رو هرجوری که میخوای لمس کن
?What are you waiting for
منتظر چی هستی؟
سوتی زدم و گفتم:
 ماشاهلل خواهر و برادر هردوتون هنرمند هستینا! صداتون با هم به ترکیب عالی میشه.امیر نمایشی دستش رو گذاشت روی سینهاش و تعظیم کرد .آوا هم با دست برامون بوس
فرستاد .رها با خنده گفت:
 امیر ببرمت تست خوانندگی بدی ،آخه داری حیف میشی به خدا.امیر باخنده و با لودگی گفت:
 میبینی رها؟ استعدادهای شوهرت داره به هدر میره اصن!همه زدیم زیر خنده .باالخره با کلی شوخی و خنده ماهی رو گذاشتیم روی یه توری فلزی که
به هزار زور پیدا و تمیزش کردیم و ماهی هارو کباب کردیم.
الحق که ماهی کبابی خوشمرهای هم شده بود.
بهترین قسمت مسافرتمون پایه بودن خانومامون بود که اَه و اوه نمیکردن و پایه بودن…
جای خانوادهها بسیار خالی بود) :
••°•°•°•°•°•°•°
با صدای یه مرد غریبه چشمام رو باز کردم .آوا از پشت توی بغلم خوابیده بود ،بوسهای روی
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موهاش زدم و سریع بلند شدم.
صدای صحبت کردن امیر با اون غریبه میاومد .سریع تیشرتم رو تنم کردم و رفتم بیرون.
یه خانوادهی مذهبی با دو تا ماشین اومده بودن .امیر اومد سمتم و گفت:
 گاومون زایید .اینجا ملک خصوصی شده ،زمینش برای ایناست.امکان نداره! من سال هاست مییام اینجا ،اخمی کردم و گفتم:
 سند نشونت داد؟پسِ کلهاش رو خاروند و گفت:
 نه؛ ولی…دستش رو کرد توی جیب شلوار ورزشیش و متمایل شد بهسمتم و گفت:
 طرف پلیسه ،فکر نکنم دروغ…با نصفه گذاشتن حرفش ،نگاهش رو دنبال کردم و به آوا رسیدم که با موهای به هم ریخته و
شلواری که یکی از پاچههاش تا زانوش رفته بود باال و تاپ نیم تنه ،اون هم بدون لباس زیر،
از چادر اومد بیرون و خوابالو و با چشمای بسته ،همون طور ایستاده جلوی چادر دوباره
خوابش رفت.
یه نگاه به اون غریبهها انداختم و سریع پریدم سمت آوا با یه قدم بلند خودم رو بهش رسوندم
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:
 میل… میالد چی… چی شده؟آروم از روش رفتم کنار و با حرص گفتم:
 تو توی خوابم راه میری؟نفس عمیقی کشید تا حالش جا بیاد… آروم نشست و گفت:
 میگم بگو چی شده میالد؟ چرا این جوری پرتم کردی؟من هم نشستم و با خنده گفتم:
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 با یه قیافهی داغون و با لباس نیم تنه پاشدی اومدی بیرون از چادر .یه خانوادهی غریبه با دوتا ماشین اومدن اینجا و تو رو دیدن .خودت رو مرتب کن بعد وسایالرو جمع کنیم که…
 بچهها لطفاً خودتون رو مرتب کنید بیاین بیرون.با صدای امیر اخمی کردم و درحالی که میرفتم بیرون از چادر گفتم:
 آوا لباست رو عوض کن .لطفاً وسایل رو جمع کن االن مییام.امیر پوفی کرد و گفت:
 شناسنامه آوردین؟ یارو گیر داده که توی ملک شخصیش دوتا دختر و پسر جوون چی کارمیکنن .باور نمیکنه میگم زن و شوهریم.
پوفی کردم و گفتم:
 یارو؛ چون که پلیسه گیر داده یا؛ چون مذهبیه؟امیر با چشم اشارهای به دخترا و پسراشون کرد و با یه تک سرفه گفت:
 بهشون نمییاد از اون مذهبیای خشک باشن .بچههاشون خیلی نرمالن.چه ته توی همه رو هم در آورده .با خنده زدم روی شونهاش و گفتم:
 پنج دقیقهای همهی اینا رو فهمیدی؟ ماشاهلل به شَمِّ پلیسیت!خندید و درحالی که بهسمت چادر خودشون میرفت ،گفت:
 زود شناسنامت رو بردار بیار به یارو نشون بدیم و جمع کنیم بریم.سرم رو کردم توی چادر ،آوا درحالی که زیپ کیف رو میبست ،با خجالت گفت:
 میالد اصالً روم نمیشه بیام بیرون .ماشین رو بیارین اینجا من یه راست سوار شم فقط.خندیدم و گفتم:
 خجالتی کی بودی تو؟ خوشگله شناسنامه هامون دَمِ دسته؟!با لبخند از توی کیف دستیش شناسنامه هامون رو در آورد و گرفت سمتم و گفت:
 چی شده؟بعد از گرفتن شناسنامهها گفتم:
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 آقائه میگه اینجا ملک شخصی شده .میخواد ببینه متاهلیم یا مجردی اومدیم!خندید و بعد از تکون دادن سرش ،مشغول تمیز کردن بقیهی چادر شد.
امیر هم اومد و باهم رفتیم سمت مرد مسنی که گویا مالک زمینی بود که ما توش بودیم.
مرد بدی نبود و زود کوتاه اومد ، .ماهم سریع جمع کردیم و یه ربعه بهسمت رامسر راه
افتادیم.
بعد از خوردن بستنی که آوا و رها اون قدر مثل بچهها بهخاطرش ذوق کرده بودن که باورم
نمیشد متاهل باشن ،بهسمت صنایع دستیها رفتیم تا سوغاتی بخریم و خرید کنیم.
این بار امیر و رها جلو نشستن و من و آوا عقب .آروم زیر گوش آوا گفتم:
 برسیم خونه یه لقمهی چپت کنم ،هوم؟!ریز خندید و گفت:
 مگه دیشب شیطونی نکردی؟عجبا… خوبه دیشب بهزور من رو خوابوند .لپش رو آروم گاز گرفتم که زد توی دلم و
باحرص گفت:
 نکن کبود میشم!با صدای خندهی امیر و رها ،من هم خندیدم .گویا همهی حواسشون پیش ما جمع شده بود.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا  /سه ماه بعد ••°•°•°•°•°•°•°
دستم رو به کنارم کشیدم و با خالی بودن تخت ،آه از نهادم بلند شد .آروم از جام بلند شدم و
بهسمت سرویس بهداشتی رفتم.
بادیدن رنگ و روی پریدهام ،لبخند محوی روی لبهام نشست (خل شده؟)!.
بهسمت وان حموم رفتم ،شیر آب رو باز کردم و بعد از ده دقیقه که دمای آب نرمال شد ،چند
قطره عصارهی گل رز ریختم توش و آروم نشستم.
به دیشب فکر کردم ،به حرفای عاشقانهی میالد ،به نوازش هاش ،به خنده هاش ،به بوسه
هاش… به شیطنتاش موقع معاشقه!
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سه ماه از عروسیمون گذشته و همه چیز خداروشکر آروم و نرمال شده سامیار و آرش هردو
حبس ابد خوردن؛ ولی ،آرش توی دادگاه ،جلوی همه قسم خورد که من رو عذا دار کنه که
خب جوابش شد تو دهنی بابا و مشت محکم میالد توی دماغش.
مارال هم خانوم و مهربونتر از قبل شده والبته که زیر بار ازدواج با سامیار نرفت.
امیرحافظ و امیرعلی برای همیشه برگشتن ایران و فهمیدم که امیرعلی عاشق مارال شده.
همین دو روز پیش توی دانشگاه اعتراف کرد؛ ولی ،هنوز نمیدونه چه اتفاقی برای مارال افتاده
البته به من گفت که با مارال حرف بزنم؛ اما ،خب باید حساب شده پیش رفت.
نمیدونم چقدر توی وان نشسته بودم و داشتم فکر میکردم که با صدای نگران میالد از فکر
در اومدم.
تا اومدم بلند شم یهو در حموم محکم باز شد و میالد بهت زده اومد تو و نگام کرد .هنگ
کردم! باحرص هلش دادم بهسمت بیرون و در رو بستم .با جیغ گفتم:
 میالد چرا این جوری مییای تو ،ترسیدم خب!با یکم مکث در حموم رو آروم زد و گفت:
 آوا سریع بیا بیرون ،باید بریم جایی عزیزم.تُنِ صداش نگران بود.
من این لحن حرف زدن رو میشناختم .میالد هروقت برای گفتن حرفی استرس داشت ،این
جوری صداش میلرزید!
حولهام رو دور تنم پیچیدم و اومدم بیرون .به میالد و چشمای سرخش که تازه متوجهش شدم،
نگاه کردم.
بااسترسی که از ظاهرش بهم منتقل شده بود ،گفتم:
 میالد چی شده؟ چرا چشمات این قدر قرمزه؟یکم لباش رو باز و بسته کرد؛ ولی ،هیچی نگفت .استرسم تشدید شد .در آخر سَرَم رو گرفت،
پیشونیم رو بوسید و گفت:
Deli28

408

آرامش بعد از طوفان
 لباس تنت کن بیا بیرون .توی راه باهم حرف میزنیم.اومد بره بیرون که عصبی شدم ،دستش رو کشیدم و گفتم:
 یعنی چی میالد؟ این جوری بهم استرس تزریق میکنی بعد میری؟ بهت میگم بگو چیشده ،دارم از استرس میمیرم!
دستش رو کشید توی موهاش و با حالت زاری زیر لب گفت:
 خب آخه چه جوری بگم؟دیگه واقعاً بدنم از استرس میلرزید .دست لرزونم رو آوردم باال که حوله ازت تنم افتاد،
نگاهی به بدنم کرد و با مکث خم شد وحولهام رو برداشت .نفس عمیقی کشید و درحالی که
بهسمت کمد میرفت و از توی کمدم لباس بر میداشت برای من ،گفت:
 از مادر و پدرت خبر داری؟چرا سؤال بیربط میپرسه توی این وضعیت؟ پوفی کردم و لباسهام رو از دستش گرفتم و
درحالی که میپوشیدم گفتم:
 بله خبر دارم .دیشب با مامان حرف زدم ،گفت امروز از مشهد راه میافتن بهسمت ته…دستم روی دکمهی شلوار لیم خشک شد… نه… امکان نداره… با بهت خندیدم و ناباور
گفتم:
 نه… امکان نداره!دستم رو گرفت و کمکم کرد بشینم روی تخت .حرف نمیزد و فقط نگاهم کرد ،همین بدتر
کرد حالم رو!
مانتوم رو برداشت و همین طور که تنم میکرد ،باالحره به حرف اومد:
 فقط گفتن تصادف کردن .تا ما برسیم بیمارستان هلی کوپترشون هم میرسه ،هنوز نمیدونیمچی شده عزیزم ،انشاءهلل زنده ان .فقط بیا بریم زودتر.
هیچی نمیفهمیدم فقط زیر لب و تند تند میگفتم( :امکان نداره)!
هم زمان با بیرون رفتن ما از آسانسور ،رها و امیر سریع اومدن سمتمون ،رها محکم بغلم کرد
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و میگفت هیچی نیست و نگران نباشم و از این حرفا…؛ ولی ،من این حرفا حالیم نبود.
لحظهی آخر صدای یا ابَلفضل گفتن امیر و «آوا» گفتن میالد رو شنیدم و توی بغل رها از
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:
 همش یه خواب بده ،از خواب که بیدار بشم ،همه چیز درست میشه.سرش رو انداخت پایین .امیر این بار ،بعد از یک روز فریاد زد:
 آوا خواهش میکنم ،مرگ مامان و بابا سخت هست .امروز تو رو باید تشییع جنازه کنم وبزارم کنار مامان و بابا؟ بفهم که مردن ،قبولش کن!
باورم نمیشد .از دیروز که خبر قطعی رو شنیدم ،صد دفعه از هوش رفتم و هربار به امید اینکه
خواب باشه بیدار شدم؛ اما ،بقیه جوری رفتار میکنن انگار واقعاً مردن!
آروم نشستم و خشک و سرد به چشمای امیر خیره شدم .آروم ،برای صدمین بار و شاید
هزارمین بار لب زدم:
 امکان نداره.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 منرو کتک بزن ،فقط این بغض لعنتی رو تخلیه کن .دو روزه حتی یه قطره اشکم نمیریزی .فقط
میگی امکان نداره .بس کن آوا ،داری داغون میشی.
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.با دستاش دستام رو سفت گرفت و با گریه گفت:
 آوا! دردت به جونم ،تو رو خدا این جوری نکن.با تعجب گفتم:
 واسه چی گریه میکنی دیوونه؟ مگه من چی کار کردم؟امیر بازوم رو گرفت و کشید ،زیر لب با عصبانیت گفت:
 باید بریم سرخاک .وقتی ببینتشون ،باورش میشه.هیچی نگفتم .میالد شال مشکی رنگم رو سرم انداخت و دستم رو از دست امیر کشید بیرون و
گفت:
 خودم مییارمش .شماها برین.امیر سری تکون داد و همراه رها و مارال رفتن .آروم گفتم:
 میالد… مامانم… باید ببینمش.روی سرم رو بوسید و بدون حرف کمکم کرد بریم سمت ماشین.
سوار شدم ،نفس عمیقی کشیدم و به بیرون خیره شدم .باورم نمیشه… هیچوقت… باورم…
نمیشه.
••°•°•°•°•°•°•°
از نگاههای خیره اشون حالم به هم میخورد .یه طرفم امیر و یه طرف دیگم میالد ایستاده بود.
به کمکشون رفتم سرخاک ،با دیدن دو تا جسم سفید پوش سر جام خشک شدم .میالد دستش
رو دور کمرم حلقه کرد و گفت:
 میخوای برگردیم یا بریم جلوتر؟چشمم به اون پارچههای سفید بود .یعنی واقعاً… نه… نه نه نه نه.
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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باالخره اشکم از چشمای گرد شدهام چکید…؛ اما هق هق نه ،الل شدم.
رفتم سمت جنارهها و به کمک میالد پارچه رو از صورت یکیشون زدم کنار ،با دیدن صورت
مامان نفسم رفت شوک اول!
با دستم به دست میالد چنگ زدم ،با نگرانی صورتم رو برگردوند سمت خودش.
وای! با مشتم محکم زدم روی سینش… نفس کشیدن از یادم رفته بود .با نگرانی تکونم داد،
میخواستم جیغ بزنم؛ ولی ،راه نفسم بسته شده بود ،گوشم کیپ شده بود ،فقط فهمیدم همه به
جنب و جوش افتادن.
اینقدر محکم به یقهی لباس میالد چنگ زدم که دو سه تا از دگمههاش پاره شد.
یهو امیر دستم رو کشید و محکم و بدون مالحظه خوابوند توی گوشم.
راه نفسم باز شد ،درد داشت… صورتم نه ،بلکه قلبم.
نفس عمیقی کشیدم و تمام غمی که توی دلم بود رو جیغ زدم.
اون قدر محکم که گلوم زخم شد .بلند جیغ زدم:
 خدا… چرا من؟ چرا مادر و پدر من؟ چرا االن؟ خدا…رها ،جانان ،شاهین و حتی مارال ،همه گریه میکردن ،امیر هم همین طور.
میالد با اخم و چشمای قرمز دستام رو گرفت؛ ولی ،از دستاش دستام رو کشیدم بیرون و
کوبیدم توی سرم و جیغ زدم:
 ولم کن ،به خاک سیاه نشستم .بدبختم کردین .بیچارهام کردین!با دیدن عمو آرمان ،یعنی بابای آرش و زنش ،از جام بلند شدم و بهسمتشون پا تند کردم،
جوری که هیچکس نتونست جلو دارم بشه.
درکمال بهت و ناباوری بقیه ،محکم کوبیدم توی صورتش ،بعد کوبیدم توی سینش و توی
صورتش جیغ کشیدم:
 پسر کثافتت مقصره .باید جواب پس بده ،میکشمش ،قسم میخورم میکشمش!میالد از پشت دستام رو گرفت و با فریاد امیر رو صدا زد .درحالی که با تمام توانم جیغ
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میزدم و تکون میخوردم تا ولم کنم ،یهو انرژیم تحلیل رفت و توی بغل میالد که داشت
اسمم رو فریاد میزد ،از حال رفتم.
*پ .ن :با نوشتن هرخط این قسمت… خودم اشک ریختم .حروم اون کسی که کپی کنه.
••°•°•°•°•°•°•°
با سوزش دستم چشمام رو باز کردم .پرستار داشت سرم میزد و میالد دست به سینه نگاهم
میکرد.
نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم:
 میالد…عجیب صدام خش داشت ،یادم اومد ،جیغام رو… جنازه هارو… برادرِ متظاهرِ پدرم رو.
قطره اشکم چکید .هق هقم رو خفه کردم .مطمئنم… مطمئنم کار آرشه! خودِ نحسش زندانه؛
ولی…
باصدای میالد حواسم جمع شد:
 چی کار کردی باخودت؟ تو که نمیدونی کار آرشه یا…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 ازخانوادهام ،مطمئنم… مطمئنم کار آرشه ،قسم میخورم.
اخمش باز شد .دستم رو گرفت توی دستش و با لبخند تلخی گفت:
 گربهی چموش! خیلی چنگ انداختی امروز.نتونستم واکنشی نشون بدم؛ اما ،بابغض گفتم:
 داغونم میالد ،نتونستم حتی باهاشون خدافظی کنم.نشست کنارم و درحالی که دستم رو نوازش میکرد ،گفت:
 تو دیگه بزرگ شدی آوا .مطمئن باش هیچچیز این دنیا بیحساب و کتاب نیست.با هق هق گفتم:
 پس… چرا… من… فقط مشکالت برای من… پی… پیش می… یاد؟Deli28
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با چشمایی که غم توشون موج میزد نگاهم کرد .دستم رو بوسید و آروم گفت:
 تو من رو داری ،امیر رو داری ،رها و مارال رو داری .میدونم هیچکس جای مادر و پدرترو نمی گیره؛ ولی ،پدر و مادر من هم مثل مادر و پدر خودتن آوا جان .مطمئنم اونا هم راضی
نیستن که تو اینقدر بیتابی کنی.
یکم… فقط یکم با حرفاش آروم شدم.
اشکام رو پاک کرد ،مزهی دهنم تلخ بود و دلم میخواست چیزی بخورم؛ اما ،حالت تهوع هم
داشتم .به هرحال قبل از اینکه بخوام حرفی بزنم ،آرام بخش اثر کرد و من آروم خوابم رفت.
••°•°•°•°•°•°•°
 مراسم تشییع جنازه رو فقط بهخاطر وجودِ بیوجود اون عوضیا از دست دادم .نمیدونم باچه رویی اومده بودن سرخاک.
اشکم رو پاک کردم و آرومتر ادامه دادم:
 میخوام آرش تقاص پس بده ،من مطمئنم که کار اونه وگرنه بیدلیل ماشین پدرم توی الینمخالف ،پرت نمیشد توی دره ،اونم توی جادهی مشهد .بعد هم خیلیا شاهد بودن که آرش
قسم خورد من رو عذادار کنه.
سرهنگ محمدی نفس عمیقی کشید ،لیوان آب رو بهسمتم گرفت و شمرده شمرده گفت:
 من پیگیریش میکنم؛ ولی ،این جوری نمیشه ثابت کرد .توی این مدت به جز پدر و مادرآقای تهرانی ،یه فرد غریبه هم اومده مالقات .ازش شماره تلفن و اسم داریم که خب ممکنه
جعلی باشه.
خواستم حرفی بزنم که دستش رو به معنی سکوت آورد باال و با مکث گفت:
 دخترم تو االن داغداری .چشمات کاسهی خونه .بهتره فعالً استراحت کنی و بقیهی ماجرا روبسپری به من و همکارام.
با اعتراض گفتم:
 آقای محمدی من چه جوری استراحت کنم وقتی پدر و مادرم به قتل رسیدن؟لبخند غمگینی زد و با مهربونی؛ اما ،جدی گفت:
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  -به کمکت احتیاج پیدا میکنم .شاید الزم باشه خودت بری با آرش حرف بزنی .برای شبهفت والدینت که چهار روز دیگه ست ،مزاحم میشم و با خودت و برادرت صحبت میکنم.
به ناچار سرم رو تکون دادم و بعد از خداحافظی کوتاه اومدم بیرون.
میالد خبر نداشت اومدم ،کارای شرکتش به هم ریخته بود و درگیر شرکت شده بود ،بهخاطر
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؟ جونت سالمت .آوا کجایی؟ میالد میگه زنگ زده بهت جواب ندادی ،خونه نیستی ،نه؟تک سرفهای کردم و گفتم:
 تا نیم ساعت دیگه میرسم خونه .خودم با میالد تماس میگیرم.باشهای گفت و بعد از خدافظی قطع کرد.
تا موقعی که برسم خونه به میالد زنگ نزدم ،نگران میشه؛ اما ،شب که بیاد بهش میگم.
وقتی رسیدم خونه ،به میالد زنگ زدم و گفتم بیرون بودم و تازه رسیدم… در آخر هم گفتم
وقتی بیاد خونه حرف میزنیم .اون هم که دید خستم ،پیگیر نشد و به گفتن «پس شب
میبینمت» اکتفا کرد.
وقتی رسیدم خونه ،یه راست رفتم توی اتاقمون .به لباسام نگاه کردم شلوار جین مشکی و تاب
سیاه اکلیلی تنم بود.
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.
با ورود میالد به اتاق ،نفس حبس شدهام رو رها کردم.
بالبخند نشست گوشهی تخت و گفت:
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 خواب بودی تا االن؟خمیازهای کشیدم و آروم گفتم:
 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:
 ببخشید! اگر صبر کنی ،سریع یه چیزی درست میکنم بخوری.از تخت اومدم پایین که سرم گیج رفت و داشتم میخوردم زمین؛ ولی ،میالد بغلم کرد.
بیخیال بوسهای روی سینهاش زدم و از بغلش اومدم بیرون؛ اما ،میالد با نگرانی و یکم عصبی
گفت:
 فکر نکن حواسم بهت نیست .دو روزه هیچی نمیخوری ،حتی امروز صبحم توی مراسمندیدم لب به چیزی بزنی .داری از بین میری آوا ،داری من رو هم از بین میبری.
صداش بلند شده بود و یه جورایی داشت داد میزد .حق داشت ،سه روز بود که زندگی
عادیش رو مختل کرده بودم خب من هم حق داشتم ،مادر و پدرم مرده بودن… نه به مرگ
طبیعی ،بلکه به قتل رسیده بودن .از فکر بهش ،دوباره هقی زدم و آروم گفتم:
 مگه… مگه من حق… حق ندارم ناراحت… ناراحت باشم؟نفسش رو کالفه فوت کرد ،صورتم رو با دستاش قاب گرفت و مالیمتر گفت:
 حق داری؛ اما ،تو دیگه تنها نیستی ،من اینجا شلغم نیستم آوا!به این فکر نمیکنی که شاید من هم دارم با هرقطره اشکت جون میدم؟ اصالً واسهی تو ،من
مهم هستم؟! من بلد نیستم واضحتر از این بهت بگم عاشقتم!
از ابراز عالقش خوشحال شدم؛ ولی ،واقعاً حالم خوب نبود .دستم رو آوردم باال و گذاشتم
روی سینش .بالبخند محوی گفتم:
 از اینکه دارمت به خودم میبالم میالد؛ ولی…؛ ولی ،واقعاً به زمان نیاز دارم.Deli28
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شونههاش خم شد ،حسش کردم انگار بار سختیای من رو هم به دوش میکشید.
میالدِ محکمِ من ،برای چند دقیقه مثل پسربچهها شد و مظلومانه گفت:
 پس من چی کار کنم که تو حالت خوب باشه؟لبخند از ته دلی اومد روی لبهام ،رفتم پشتش و کتش رو از تنش در آوردم و در حالی که به
جا لباسی آویزون میکردم ،گفتم:
 تو که پیشمی خوبم؛ اما ،نمیتونی مانع ناراحتیم برای نبودن خونوادهام بشی .میالد …برگشتم سمتش و با بغص کنترل شده و لبخندی که سعی داشتم پاک نشه گفتم:
 من االن یتیم شدم .نمیتونی بهم بگی حق گریه و زاری و عذاداری ندارم.با دو قدم بهسمتم اومد و بغلم کرد .دوباره محکم شده بود ،دوباره خشن شده بود .زیر گوشم
غرید:
 عذاداری کن؛ اما ،حق نداری خودت رو از من دریغ کنی .گریه کن؛ اما ،حق نداری غذانخوری .به قول خودت زاری کن؛ اما ،حق نداری آوا ،حق نداری من رو داغون کنی.
حرفاش تهدید آمیز بود؛ ولی ،بوی عشق میداد.
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.
سریع و خجالت زده از میالد فاصله گرفتم و عق دیگهای زدم .میالد با نگرانی اومد که بیاد
سمتم؛ ولی ،دستم رو به معنی «نیا جلو» گرفتم سمتش و بهسمت دستشویی دوییدم.
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،
پاهام توی هم پیچید و بعد از اصابت سرم به دیوار بین اتاق و دستشویی ،به صورت خنده
داری خوردم زمین.
بیهوش نشدم؛ ولی ،توان حرکت کردن ازم گرفته شد .میالد با نگرانی تکونم میداد ،جوری که
دلم میخواست بزنم له شه! باحرص زیر لب گفتم:
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 یه دقیقه تکونم نده .بدنم بیحسه.نفس عمیقی کشید و با استرس گفت:
 جایی نرو االن زنگ میزنم اورژانس.کجا برم آخه! لنتی بوی گند میدم االن کجا بیان آخه… با حرص و درد جیغ زدم:
 میالد یه دقیقه هیچکاری نکن…آرومتر با درد ناله کردم:
 تو استرس میگیری از دخترا بدتری که…خودش هم نمیدونست بخنده یا نگران باشه .یکم که نفسم باال اومد ،آروم نیم خیز شدم که
کمکم کرد .بلندم کرد ،دست و صورتم رو شستم و لباسام رو عوض کردم.
اما خبر نداشتم قضیه به این سادگیها نیست…!
••°•°•°•°•°•°•°
بالبخند به میالد که با اشتها ماکارونی رو میخورد نگاه کردم.
ماکارونی خوشمزهای شد؛ ولی ،خودم خیلی نتونستم بخورم.
میالد که دهنش خالی شد ،اشارهای به ماکارونیهای روی میز کرد و گفت:
 آوا دو تا قاشق بیشتر نخوردیا .مریض میشی با این وضعیت… که البته شدی!ظرف ماست رو بهسمتش گرفتم و گفتم:
 نگران نباش ،خوبم.دستش رو نوازش وار روی پیشونی ورم کردهام کشید و گفت:
 همش داری یه بالیی سر خودت مییاری.از سر انگشتاش به بدنم انرژی تزریق میشد؛ اما یادم نبود که بهش گفته بودم یا نه .بالبخند
ملیحی گفتم:
 وقتی لمسم میکنی حالم خوب میشه .گفته بودم بهت؟دستم رو بوسید و گبت:
 االن گفتی .خیلی دوستت دارما ،یادت نره!Deli28
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مگه میشد یادم بره؟ یهو یاد ظهر افتادم که رفته بودم کالنتری.
نفس عمیقی کشیدم و دستای عرق کردهام رو توی هم پیچیدم .بدون مقدمه گفتم:
 امروز رفته بودم پیش سرهنگ مسئول پرونده.دست از خوردن کشید و زل زد بهم خنثی بود ،نه عصبانی ونه هیچچیز دیگه .لقمهی توی
دهنش رو قورت داد و باچشمای ریز شده نگاهم کرد… این ینی منتظر بقیهی حرفم بود.
لبای خشک شدهام رو با زبونم خیس کردم و آرومتر ادامه دادم:
 دربارهی آرش و قتلی که رخ داده صحبت کردیم.تکیه داد به صندلی .حرف نمیزد ،برای همین استرسم بیشتر شد و معدم دوباره به هم پیچید.
خواستم نفس عمیق دیگهای بکشم که آب دهنم پرید توی گلوم.
بلند شد و یه لیوان آب برام ریخت و بهزور بهم داد بخورم و بعدش آروم شروع کرد پشتم رو
ماساژ دادن.
اشک جاری شده از چشمم رو پاک کردم و باصدای گرفتهای گفتم:
 باهام موا… بهت گفتم دست نگه دار… نکردی… گوش نکردی.لیوان رو گذاشت روی میز و ادامه داد:
 خب؟ االن آروم شدی؟ اعدام آرش رو میخوای؟در کمال بهت و ناباوریش ،سنگدالنه گفتم:
 دلم به زانو در اومدن آرمان تهرانی و زنش رو میخواد .دلم التماس کردن آرش رو برایزندگیش میخواد .دلم برگشتن مادر و پدرم رو میخواد .تو… کمکم …نکردی ،پس خودم
دست به کار شدم.
خواست جملم رو قطع کنه که بلند شدم و انگشتم رو گذاشتم روی لبش و جدیتر ادامه دادم:
 تو . .شوهرم… باورم نکردی ،پس نمیتونی از من ناراحت باشی که چرا بهت نگفتم.سرش رو تکون داد و تکیه داد به سینک ظرف شویی و دست به سینه گفت:
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 آره .شاید تو راست میگی؛ ولی ،نمیتونی بگی باورت نکردم .من فقط گفتم صبر کن تافرصت 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:
 درکت میکنم ،تنهات نمیذارم ،پس واسه من جدی نشو که جدی بشم بد میبینی پیشیچموش!
االن تهدیدم کرد؟ با حرص گفتم:
 جدی بشی چی میشه مثال؟با سوختن گردنم جیغی زدم و هلش دادم عقب ،گازم گرفته بود .با حرص و بیحواس گفتم:
 تو روحت میالد! خب جاش میمونه اون وقت مامانم اگر ببی…حرف نصفه تو دهنم ماسید ،ناخودآگاه اومده بود توی دهنم .میالد که دید دوباره دارم میرم
توی خودم ،لبخندی زد و با رضایت به خون مردگی روی گردنم اشاره کرد و گفت:
 رها و امیر این رو ببینن چیا که نمیگن .برم زنگ بزنم بیان اینجا.با حرص دوییدم دنبالش و دمپایی ابریام رو پرت کردم سمتش که قشنگ خورد توی باسنش.
ایستاد و با آخ و اوخ دستش رو گذاشت روی باسنش.
با رضایت یه ابروم رو انداختم باال و گفتم:
 جونم نشونه گیری.باخنده بوسی فرستاد و گفت:
 منتظر تالفیش باش.لبخندی زدم و برگشتم توی آشپزخونه.
شاید میالد تنها کسی بود که در اوج ناراحتی ،من رو خوشحال میکرد و به وجد میآورد.
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••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
سینی حلوا رو به دست یکی از مستخدمها دادم و بهسمت زنونه راه افتادم.
مازیار و جانان در حالی که زیر بغل آوا رو گرفته بودن اومدن بیرون.
از دو متری رنگ پریدهی آوا توی ذوق میزد .سریع رفتم سمتش و کمکش کردم بشینه.
سرش رو توی سینهام قایم کرد ،لباسم رو توی دستش مچاله کرد و زار زد:
 دارم… خفه میشم… میالد… دارم خفه… میشم!پشتش رو ماساژ دادم و به مازیار و جانان که ترحم انگیز نگاهمون میکردن ،اشاره کردم که
برن.
پنج دقیقه فقط گریه کرد و با اومدن رها و امیر ،بلند شد و رفت بغل امیر و با گریه گفت:
 تو چه طوری اینقدر آرومی؟ چه جوری میتونی کنار بیای؟مشت آرومی زد روی سینهی امیر و گفت:
 لعنتی من دارم دیوونه میشم… دارم تموم میشم.امیر دستش رو دور کمر آوا حلقه کرد و بابغض مردونهای که توی صداش جا خوش کرده
بود ،گفت:
 مردها کم پیش مییاد گریه کنن ،کم پیش مییاد زار بزنن .من سفت و محکم ایستادم که بهکمک میالد تو رو آروم کنم .یادت نره اگر کوه ریزش کنه ،خیلیها آسیب میبینن .تو تنها
نیستی عزیزم ،به رها نگاه کن ،داره پا به پای تو آب میشه آوا جان.
آوا با هق هق از آغوش امیر اومد بیرون و به رها نگاه کرد و گفت:
 خواهری…رها دستاش رو باز کرد و آوا رفت توی بغلش.
رها چشماش رو روی هم گذاشت و اشاره کرد که بریم ،خودش و آوا هم آروم بهسمت زنونه
راه افتادن.
نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم حال بد آوا داشت حالم رو خراب میکرد.
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امیر و رها ثبل از اومدن به مسجد ،رفته بودن تا رستوران رو اکی کنن… حاال که امیر اومده
بود ،راحتتر وضعیت رو جمع و جور میکردیم.
بعد از انجام کارهایی که مربوط به ما بود ،بقیهی کارها رو سپردیم دست عموها و داییهای
امیر و آوا
البته آقا آرمان ،بابای آرش و زنش نیومدن ،نباید هم میاومدن.
آوا خیلی مطمئن دربارهی قاتل بودن آرش صحبت میکرد ،پس نباید این قدر راحت کوتاه
میاومدیم.
پول آخرین مستخدم رو هم دادم و اومدم برم دنبال امیر که صدای همهمه توی قسمت زنونه
باعث شد تندتر برم سمتشون.
رها و جانان داشتن به آوا آب میدادن و بادش میزدن .چرا اینقدر غش میکنه ،نکنه بالیی
سرش اومده؟!
مارال و مامان اومدن سمتم .مارال با استرس گفت:
 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.باتعجب گفتم:
 چه خبری مامان؟ آزمایش برای چی؟ ضعیف شده فقط!زد روی شونهام و گفت:
 فکر کنم خانومت بارداره .با این وضعیت باید خیلی بیشتر حواست باشه .با مرگ آناهیتا(مادر آوا) و شوهرش همه چیز براش سختتر میشه ،تنهاش نذار.
و من رو گذاشت توی شوک و رفت سمت آوا… ینی من دارم پدر میشم… ینی…؟ با
صدای امیر و تشری که بهم زد به خودم اومدم و دوییدم سمت آوا.
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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 یخبخورم.
سرم رو تکون دادم و بعد از خداحافظی و معذرت خواهی از بقیه ،به آوا کمک کردم سوار شه.
بعد از کلی سفارش شنیدن از مامان و امیر ،رفتیم بهسمت دریاچه چیتگر.
توی مسیر از بیکاری شروع کردم به فکر کردن:
 شاید براش بهتر باشه امروز که هفتم پدر و مادرشه نبرمش دکتر ،شاید هم بهتره ببرمش!اصالً نمیدونستم بهش بگم یا نه! تا حاال بابا نشدم که بدونم باید چی کار کنم.
مثل دیوونهها به خودم نهیب زدم:
 خل شدم رفت… یه جوری میگم ،انگار همهی اونایی که پدر میشن بار دومشونه .فعالًحواسم باید به آوا باشه ،اون اولویت اوله .تازه هنوز هیچی هم معلوم نیس!
لبخندی زدم و با فکر به این حسهای خوب سرعتم رو بیشتر کردم تا بریم و یه بستنی توپ
بخوریم.
••°•°•°•°•°•°•°
با لبخند به بستنی خوردنش نگاه کردم و گفتم:
 دور لبت بستنیه خوشگله.لیس دیگهای به بستنیش زد و بیخیال و بیمقدمه گفت:
 بعضی وقتا دلم مستی میخواد ،دلم میخواد نفهمم دور و برم چه خبره ،دلم یه خوابطوالنی…
پریدم وسط حرفش و معترضانه گفتم:
 آوا من این همه دارم زور میزنم تا تو یه لبخندِ از تهِ دل بزنی ،بعد اسم مستی و بیخبریمییاری؟ اصالً تو تا حاال الکل خوردی که حاال حرف از…
اون هم پرید وسط حرفم و بالحن آروم و مهربونی گفت:
 قربونت بشم که این جوری ناراحت میشی .تا تو هستی الکل و مشروب چیه؟ تو من روDeli28
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بوس میکنی ،من میرم یه دنیای دیگه .تو من رو لمس میکنی ،من مست میشم .تو بهم
لبخند میزنی ،من پرواز میکنم؛ ولی ،خب مشکل…
مشکل ما؛ اما و اگرهای آوا بود و هست! بستنیم رو زدم به بینیش و باخنده گفتم:
 ولی و؛ اما نداره .قربون ابراز عالقه هات بشم من دیوونه…باحرص بستنی رو بینیش رو پاک کرد و بقیهی بستنیش رو خورد.
بعد از خوردن بستنی ،رفتیم سمت فضای سبز محوطه و شروع کردیم به قدم زدن .بعد از ده
دقیقه سکوت ،دستش رو گرفتم و شروع کردم به مقدمه چینی کردن:
 میگم آوا .یادم نیست ازت پرسیدم قبال یانه ،تو بچه دوست داری؟سرش رو تکون داد و آروم گفت:
 آره ،خیلی زیاد.هوف ،خدا رو شکر! لبخندی زدم و سؤال دیگهای پرسیدم:
 خب یعنی؛ امادگیش رو هم داری؟با تعجب ایستاد و نگاهم کرد .چشماش رو ریز کرد و گفت:
 نکنه بچه میخوای؟ توی این وضعیت؟لحنش یکم طلبکار بود .یعن نمیخواست بچه؟ خودش االن گفت که دوست داره! به راهم
ادامه دادم که اومد سمتم و دوباره گفت:
 میالد جواب بده .تو بچه میخوای؟بیخیال مقدمه چینی! دستام رو کردم توی جیبم و یه راست رفتم سر اصل مطلب:
 فکر میکنم حامله باشی آوا .از اینجا بریم آزمایش بدی؟ایستادم… ایستاد .خیلی رک گفتم دیگه!
با قیافهی خنده دار و با لودگی گفت:
 اون وقت تو از کجا میدونی آقای دکتر؟لبخندی زدم و با توجه به وضعیتی که داشتیم ،گفتم:
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 چقدر عقب انداختی؟قضیه رو گرفت .با تغییر یهویی حالت صورتش ،مهر تأیید کم رنگی به پیش بینیم خورد.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
با شنیدم اسم و فامیلیم ،با پاهای لرزون بلند شدم.
حسهای متفاوتی داشتم ،نه میتونستم بگم ناراحتم و نه خوشحال.
من و میالد هیچکاری برای جلوگیری نکرده بودیم… نه کاندوم ،نه قرص…؛ اما ،االن که
مامان و بابا نیستن…
میالد پشتم بلند شد و کمکم کرد تا زودتر بریم سمت اون خانومی که اسم من و یه نفر دیگه
رو صدا زده بود.
بهش که رسیدیم ،آروم اسمم رو گفتم .خانوم مسنی بود با لباس سفید و عینک مستطیلی به
نظرم دکتر بود ،شاید هم پرستار… نمیدونم! فکرم رو متمرکز کردم و آروم گفتم:
 جواب آزمایش ما چی شد خانوم؟موشکافانه به حلقهی دستای میالد دور کمرم نگاه کرد و برگهای بهسمتمون گرفت و گفت:
 امیدوارم منطقی و راحت کنار بیاین ،جواب منفیه.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:
 همسر من فامیلشون تهرانیه .برگه رو اشتباه دادین خانوم محترم.خانوم دکتره با تعجب برگه رو گرفت و بعد از چک کردن برگه ،با خندهی بیخیالی گفت:
 ببخشید دوتا برگه به من دادن برای جواب نهایی ،پس این مال شماست.نگاه دیگهای به برگه کرد و با ذوق گفت:
ای جانم! مبارک باشه! خوب شد اسم رو چک کردین .شما نزدیک دو ماهتون هم هست.Deli28
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حاملم… بچه… بچهی من… بچه مون…
واقعاً حاملم!
ناخود آگاه دستم رو گرفتم جلوی دهنم و زدم زیر گریه ،از خوشحالی ،از ناراحتی.
من مادرم رو از دست دادم؛ ولی ،حاال خودم داشتم مادر میشدم و همه اینها توی یک هفته
اتفاق افتاده بود!
میالد بهت زده و سریع من رو بهسمت صندلیا کشید ،همه نگاهمون میکردن.
با ناراحتی توی صداش و اخم مردونهاش گفت:
 پس واقعاً بچه نمیخواستی… آوا!داشت اشتباه فکر میکرد .بدون توجه به بقیه ،دستم رو دور گردنش حلقه کردم و آروم و با
گریه گفتم:
 من مادر شدم میالد ،تو داری بابا میشی.بایکم مکث مثل خودم آروم گفت:
 خوشحالی؟سرم رو تکون دادم و گفتم:
 خیلی زیاد ،میالد…ازش فاصله گرفتم و با سری افتاده گفتم:
 میشه بریم سرخاک؟ االن میخوام برم پیششون.اشکام رو پاک کرد و با لبخند گفت:
 باشه میریم ،فقط قول بده خیلی بیتابی نکنی.سرم رو برخالف میلم تکون دادم ،بعد از تحویل گرفتن برگهی آزمایش و شنیدن تبریکای
بقیه ،رفتیم سمت بهشت زهرا.
میخواستم مامانم بفهمه مادر بزرگ شده ،بابام بفهمه پدر بزرگ شده.
حامله شدن من یعنی یه اتفاق خوب بین کلی اتفاق بد.
••°•°•°•°•°•°•°
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میالد بطری آب رو گرفت سمتم و گفت:
 حاال چرا این قدر باال مییاری؟ نگران سالمتیتم که بهخاطر یه بچه که هنوز حتی روحمنداره ،داره به خطر میافته.
اخم کردم و بعد از تف کردن آب توی دهنم ،آروم گفتم:
 دیگه نگو روح نداره .االن توی وجود منه ،بچهی منه ،بچهی ماست .باید مثل جونمون ازشمراقبت کنیم.
لبخندی زد .با لحن مرموز و شیطونی گفت:
 تو که هی میگفتی…و با لودگی شروع کرد به ادای من رو در آوردن:
 بچه میخوای؟ توی این شرایط؟ناخود آگاه خندم گرفت .باخنده گفتم:
 خب واقعاً فکر نمیکردم همچین خبری باشه و خب راستش هنوز هم نمیدونم باید چیکار کنم!
شالم رو روی سرم درست کرد و گفت:
 لباس سیاهت رو که در نمییاری ،ماهم در نمییاریم؛ ولی ،بیا بریم زودتر به بقیه خبر بدیمتا یکم آروم بشن ،موافقی؟
تک سرفهای کردم و بحث رو عوض کردم و گفتم:
 میالد .االن که تابستون هم هست ،چند وقت دیگه شاید بریم باغ عمه خانوم .همون جاییکه همه چیز شروع شد .یادته؟
نشستیم توی ماشین ،هم زمان با استارت زدنش گفت:
 مگه میشه یادم بره؟ دختر لج بازی که شنا کردن بلد نیست ،حاال شده همسر بنده.خندیدم و دستی به شکمم کشیدم و با ناراحتی گفتم:
 یادش بخیر… االن خوشگلم؛ اما حاال تپل میشم ،زشت میشم اون وقت …Deli28
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وسط حرفم بلند خندید و گفت:
 تپلتم دوست دارم پیشی خانوم؛ ولی ،حواسم بود بحث رو عوض کردیا ،نمیخوای به بقیهبگی این خبر خوب رو؟ به خصوص به مامان من!
ضبط رو روشن کردم و گفتم:
 دلم میخواد چهلم مامان و بابا تموم بشه بعد مشکیم رو در بیارم… و اگر میشد تا اونموقع به کسی چیزی نگیم خوب میشه؛ ولی فکر نمیکنم بشه.
 تا ببینیم چی پیش مییاد خوشگلم .بخواب تا برسیم خونه.سرم رو تکون دادم و بدون حرف چشمام رو بستم.
خبر خوبی بود حامله شدنم؛ ولی ،نوگل من با مردن مادر و پدرم ابراز وجود کرده و شاید
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
هم محسوب میشد.
روی تخت دراز کشیدم و دستم رو گذاشتم روی شکمم و گفتم:
 یعنی جدی جدی داری توی وجود من رشد میکنی؟ ینی خواب نیست؟ رؤیا نیست؟سرخوش مثل دیوونهها خندیدم .نه به اون بیذوقی و استرسی که قبال داشتم ،نه به االن.
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 یهشوهر و یه برادر دارم که مثل کوه پشتم ایستادن ،اگر…
باصدای در از فکر دراومدم .با یکم مکث بلند شدم و لباسم رو مرتب کردم .ینی کی میتونه
باشه این وقت روز؟
از چشمی نگاه کردم و با دیدن جانان ،شاهین ،مارال و رها با تعجب در رو باز کردم.
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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.لبخند مهربونی زدم و در حالی که بهسمت پذیرایی هدایتشون میکردم گفتم:
 نه حالم خوبه عزیزم .بگید ببینم مراسم خوب تموم شد؟بهسمت آشپزخونه رفتم ،صدای مارال رو شنیدم که گفت:
 آره خدا رو شکر .عمهات دنبالت میگشت ،بهش گفتم حالت بد شد رفتی؛ ولی ،مراسمخوب بود ،نگران نباش.
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:
 بگیر بشین دو دقیقه دختر ،چه قدر هم رنگت پریده.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؟باید میپیچوندمشون؟ خندیدم و گفتم:
 آره رفتیم یکم گشتیم.رها شالش رو انداخت دور گردنش و نصف شربتش رو یه سره خورد .جانان آروم زد پس
کلهاش و گفت:
 اومدیم خونه صاحب عذا ،خونهی خودت نیست که…رها خندید و ریلکس لش کرد روی مبل و گفت:
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 المصب اینجا از خونهی خودمونم راحت تره.همه از لحنش زدن زیر خنده ،به تبعیت از بقیه من هم خندیدم .نیم ساعتی پیشم موندن و
باالخره بعداز کلی خنده و شوخی ،خداحافظی کردن و رفتن.
مشغول تمیز کردن خونه بودم که با زنگ خوردن گوشیم ،دست از کار کشیدم.
سرهنگ بود ،امروز ندیدمش متأسفانه! سریع جواب دادم:
 سالم جناب سرهنگ.با یکم مکث صداش پیچید توی گوشی:
 سالم دخترم .میتونی صحبت کنی؟نشستم روی مبل و گفتم:
 بله بله ،خوبین؟ چرا امروز نیومدین؟ گفته بودین که مییاین صحبت کنیم.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:
 بله یکم حالم خراب شد ،برای همین رفتیم. بال دور باشه ،دخترم فردا همراه شوهرت و برادرت میتونی بیای کالنتری؟ میخوام برممالقات پسرعموت.
گوشی رو توی دستم جا به جا کردم ،دستام عرق کرده بود و استرس تمام بدنم رو به لرزه
انداخته بود.
چرا اینقدر ضعیف شده بودم من؟ تک سرفهای کردم و گفتم:
 بذارید شب شوهرم بیاد ،باید باهاش صحبت کنم… ترجیح میدم برادرم چیزی ندونه؛ چونجدی نمیگیره .من همون شب بهتون خبر میدم ،خوبه؟
صدای زیادی میاومد از اون طرف خط .صدای حدودا نامفهومش رو شنیدم:
 باشه دخترم هرجور راحتی .فقط حتماً تا شب به من خبر بده.Deli28
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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:
 یتیم بدبخت… تنهای بیچاره!نفس عمیقی کشیدم و بوسههای میالد ،نوازشهای مردونهاش و معاشقههاش رو به یاد آوردم.
نفس عمیق دیگهای کشیدم و امیر رو با حمایتهای برادرانهاش بهخاطر آوردم.
رها و رفاقتی که سال هاست بینمونه رو هم به یاد آوردم.
نفس عمیق دیگهای کشیدم و زیر لب گفتم:
 من تنها نیستم ،بدبخت نیستم… آره یتیم هستم؛ ولی ،بیچاره نیستم.حس بدی که پیدا کرده بودم از بین رفت .لبخندی زدم و بلند شدم تا شام درست کنم .با کلی
سختی و مشقت شروع به درست کردن زرشک پلو با مرغ کردم …
غذای مورد عالقهی میالد… و بابام.
با خنده به میالد که دو لپی داشت غذا میخورد ،نگاه کردم و گفتم:
 فکر کنم تا چند ماه دیگه توی غذا درست کردن به مشکل جدی بخورم .همین االن که تازهماه اول بارداریمه و هیچی نشده ،از بوی بعضی مواد غذایی مثل پیاز ،حالم یه جوری میشه!
با یه لیوان دوغ ،غذاش رو قورت داد و گفت:
 هروقت سختت شد ،اذیت نکن خودت رو ،فدای سرت! میریم رستوران یا خودم دست بهکار میشم.
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.
تکیه دادم به میالد و پاهام رو روی مبل دراز کردم و گفتم:
 امروز جانان ،شاهین ،رها و خواهر شوهرِ گرامی اومدن اینجا.سرم رو تکیه دادم به شونهاش ،روی سرم رو بوسید و گفت:
 خوش گذشت؟ چی میگفتین؟ حرف خاصی نزدیم ،بیشتر میخواستن ببینن حالم خوب هست یا نه.دست رو کشید روی شکمم و بالبخند گفت:
 از این کوچولو حرفی نزدی؟لبخندی زدم و دستم رو گذاشتم روی دستش و گفتم:
 نه فعالً صبر کنیم .بریم دکتر بعد میریم سورپرایزشون میکنیم ،خوبه؟اوهومی گفت و مشغول دیدن فیلم شد.
از فکرم گذشت که االن وقتشه دربارهی فردا بگم.
سرم رو برگردوندم سمتش و آروم و مظلوم گفتم:
 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 بریمزندانی که آرش توشه .این شاید آخرین فرصتی باشه که داریم تا از آرش اعتراف بگیریم.
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.Deli28
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یهو از جاش بلند شد و با حرص گفت:
 آوا حواست هست االن تو دیگه بچه داری؟ میدونی باید حواست به خودت باشه؟ من دلمنمیخواد زنم نزدیک اون الشی بشه!
من هم بلند شدم و سرم رو تکون دادم .بالحن مطمئنی گفتم:
 میالد من تمام عمرم درگیر این موضوع میشم که همه چی؛ اماده شد برای تقاص پس دادنآرش و تو جلوی من رو بهخاطر بچمون گرفتی .نکن میالد ،جلوم رو نگیر.
برخالف تصورم عصبانی شد… اون هم زیاد ،جوری که واقعاً ترسناک شد.
خندهی عصبی کرد و باچشمای گرد شده ،داد زد:
 لعنتی فکر میکنی فقط بهخاطر بچه میگم نه؟ آرش کثافته ،لجنه… یادت رفت یه کاریکرد که بهت شک کنم؟ از کجا معلوم این دفعه هم یه کاری نکنه که رابطمون خراب شه؟ اون
هم با وجود این بچه.
این نقدر صداش بلند بود که مطمئنم طبق باالییها و پایینیها همه شنیدن صداش رو…
یعنی اینقدر به ادامهی رابطمون شک داشت؟ ینی اینقدر زندگیمون ناپایدار بود؟ تا این حد
رابطمون به چس بند بود؟! (نخندین قضیه احسایه )!
اینقدر به عشقمون بیاعتنا بود؟ شکستم… بد هم شکستم .بغض کردم؛ ولی ،هیچی نگفتم.
بدون حرف ،سری از روی تأسف تکون دادم و از کنارش گذشتم ،دستم رو گرفت که
کشیدم و باقدمای بلند بهسمت اتاق رفتم.
صدام زد؛ ولی ،ترجیح دادم توجهی نکنم.
در اتاق رو که بستم صدای فریادش بلند شد! دستم رو گذاشتم روی قلب بیقرارم و نشستم
روی تخت.
مطمئن بودم مییاد منت کشی .دراز کشیدم و حرفام رو توی ذهنم مرتب کردم…
میالد خیلی خیلی حساس شده بود و این من رو خیلی نگران میکرد!
نمیدونم چقدر گذشت؛ ولی ،اون قدری گذشته بود که داشت خوابم میرفت.
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امیدوار بودم زودتر حل بشه این قضیه؛ چون ،باید تا آخر امشب به سرهنگ خبر میدادم.
دیگه واقعاً داشت هوشم میرفت که در اتاق آروم باز شد.
چشمام رو بستم ،بذار فکر کنه خوابیدم.
از حضورش و بوی عطرش ،ضربان قلبم ناخودآگاه رفت باال .از بین چشمای نیمه بازم
نگاهش کردم.
طبق عادتش ،تی شرتش رو از تنش درآورد و با نیم تنهی برهنه کنارم دراز کشید.
پشتم بهش بود و فقط نفسای عمیقی که میکشید رو حس میکردم ،نفسایی که دقیقا کنارِ
گوشم کشیده میشد.
بوسهاش که روی گردنم نشست ،نفسم حبس شد .دستش دور شکمم حلقه شد از پشت
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:
 خوبه که فهمیدی…ای کاش همه چیز رو همین طوری زود بفهمی!من رو بهسمت خودش برگردوند .اخم کم رنگی بین ابروهاش بود.
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:
 حرف بزن باهام .صدات ،داره داد میزنه که ناراحتی.باید میگفتم… پس با لبخند ،رک حرفم رو زدم:
 ناراحتم از اینکه این قدر زندگیمون ناپایداره.نیم خیز شد و بااخم گفت:
 یعنی چی؟ کی گفته این حرف مسخره رو؟!Deli28
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جالبه… نمیفهمید واقعاً؟ بهسختی لبخندم رو حفظ کردم و گفتم:
 الزم نیست کسی بهم بگه میالد! وقتی میگی ممکنه که آرش دوباره یه کاری کنه که باوجودبچه ،تو به من شک کنی و یا هراتفاق دیگهای بیافته ،پس ینی زندگیمون ،رابطمون و حتی
عشقمون ناپایداره .تو…
با قرار گرفتن لباش روی لبهام ،ساکت شدم.
هول شدم و ناخودآگاه همراهیش کردم.
برعکس بقیه که شوکه میشن بیحرکت میمونن ،من شوکه میشم همراهی میکنم…
میدونم ،خاک تو سرم!/ :
ازم فاصله گرفت ،دستش رو گذاشت زیر سرم و گفت:
 منظورِ من از اون حرفا ،این نبود که بهت شک دارم فقط دلم نمیخواد باز حرف نا مربوطیبزنه .من موقعی که اون حرفارو میشنوم منطقم از بین میره آوا… رک بهت بگم ،میترسم از
وقتی که زر بزنه… تهمت بزنه!
پیشونیم رو چسبوندم به پیشونیش و با بغض گفتم:
 دوست ندارم این جوری باشی ،دوست ندارم بهخاطر دوتا دونه حرف به من و رابطمونشک کنی ،اون هم االن که زن و شوهریم و بچه داریم.
لبخندی زد ،پیشونیم رو بوسید و گفت:
 من قربون بچمون و مادرش میشم .چشم… ناراحت نباش دیگه فقط اگر قرار باشه تو همبری توی بازداشتگاه و با آرش حرف بزنی ،من هم باید باشم… شرطم اینه.
باالخره قبول کرد .لبخندی زدم و گفتم:
 به چَشم… پس خودت به سرهنگ زنگ بزن بگو.خندید و گوشیش رو از پاتختی برداشت و شمارهی سرهنگ رو گرفت .قرارِ فردا رو گذاشت
و قطع کرد .دراز کشید و گفت:
 فردا بهش میگم که توی عمل انجام شده هم قرار بگیره ،حاال هم بگیر بخواب که حسابیDeli28
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انرژیم رو گرفتی.
خندیدم و گفتم:
 من که کاری نکردم!با چشمای گرد شده و قیافهی بانمکی دوباره نیم خیز شد و گفت:
 همین دیگه ،هیچکاری نکردی .فردا حتماً شمارهی یه دکتر زنان و زایمان خوب رو پیدامیکنم که بعد از زندان ،بریم اونجا.
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 ،مناالن نیازمندم… میفهمی ینی چی؟!
به لحن پرحرصش خندیدم و گفتم:
ای جان .خب راههای دیگه هم برای آروم کردنت هستا.سرش رو برگردوند و بانیش باز نگام کرد .باز هم خندیدم و گفتم:
 فعالً بخوابیم ،خیلی خستم .روز پر مشغلهای بود واقعاً!یکم دیگه نگاهم کرد و باحرص سرش رو تکون داد و درحالی که از من به عنوان متکای
الپایی استفاده میکرد ،خوابید.
من هم بعد از یکم تکون خوردن ،خوابم رفت.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
با مکث مقابل آرش نشستیم.
آوا از زیر میز دستش رو گذاشت روی پام .دستش رو گرفتم و محکم و جدی خطاب به آرش
که با پوزخند نگاهمون میکرد ،گفتم:
 مطمئنا از مرگ مادر و پدر آوا خبر داری .اومدیم ازت بپرسیم چرا این کار رو کردی!دست آوا هرلحظه سردتر میشد و صورتش سرخ تر .معلوم نیست فشارش داره میافته یا داره
میره باال!
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پوزخند آرش تبدیل شد به لبخند… لبخندی که واقعاً مرموز و روی اعصاب بود .با صدای
محکمی گفت:
 تسلیت میگم آوا .امیدوارم این آخرین غمی باشه که بهخاطر این تحمل میکنی.و به من اشاره کرد… آوا هم محکم و بلند گفت:
 این به اشیاء میگن کثافت.جلوی عصبانی شدنش رو نگرفتم ،بهش قول دادم جلوش رو نگیرم.
نفس عمیقی کشید و آرومتر ادامه داد:
 اومدم ازت بپرسم چرا خونوادم رو گرفتی .تو اگر زندانی ،داری تقاص کاری که خودتکردی رو پس میدی ،پس چرا این کار رو کردی؟
آرش فقط خندید ،خیلی بلند .آوا بلند شد و با جیغ زد روی میز و داد زد:
 نخند ،نخند عوضی… خونوادهی من مردن ،من االن… االن یتیم… شد… شدم…هق هق نذاشت ادامهی حرفش رو بگه… تغییر یهویی نگاه آرش رو حس کردم غم ،تعجب،
عصبانیت ،پشیمونی…
همهاش رو میشد حس کرد.
بلند شدم و شونههای آوا رو گرفتم و بغلش کردم .روم رو برگردوندم سمت آرش و با
تأسف گفتم:
 تو که این همه ادعات میشد دوستش داری ،پس چرا این کار رو باهاش کردی؟ فقطهیکلت ورزشکاریه؟ پس مرام و معرفت چی؟ ینی باید باور کنیم که تو خیلی الشی هستی؟
مثل رفیقت سامیار؟ یعنی این قدر بیناموسی؟
آوا لباسم رو چنگ زد و نا امیدانه و با گریهی جگر سوزی گفت:
 اعتراف… نمیکنه میالد ،فایده نداره! این سنگدلِ پست ،هیچوقت…دوباره حرفش رو قطع کرد.
برخالف حرف آوا ،داشت اثر میکرد.
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آرش عرق کرده بود و کالفه دست و پاش رو تکون میداد ،آوا هم نمیدونم داشت فیلم بازی
میکرد یا واقعاً از ته دل داشت زار میزد ،اونقدر عمیق که یهو عق زد.
سریع از بغلم کشیدمش بیرون ،نفس عمیقی همراه با هق هق کشید که عق دیگهای زد.
یه دستش جلوی دهنش بود و دست دیگش توی دست من.
آرش ناباور بلند شد .آوا هق زد:
 بریم… بیر… بیرون… دار… دارم باال… باال مییارم.سرم رو تکون دادم و خواستم بگم در رو باز کنن که آوا برگشت سمت آرش و با چشمای
قرمز و حال خراب گفت:
 نمی… نمیبخشمت… تو… باید… آوا! تو… تو… حامله ای؟برگشتم سمت آرش و به جای آوا ،آروم گفتم:
 آره… بارداره ،بد کردی آرش!قطره اشکی که از چشمش چکید ،و لبخند دندون نمای روی لبش ،مخم رو پوکوند… واقعاً
شوکه شد؟ واقعاً… آرش… داره گریه میکنه؟!
آوا به کمک من صاف ایستاد و لب زد:
 اگر خبر حامله شدنم اینقدر شوکت میکنه ،چرا خبر یتیم شدنم به دست خودت ،به خندهمیندازتت لعنتی؟
آرش یهو جنی شد و لیوان آب وسط میز رو برداشت و کوبید توی دیوار و عربده کشید:
 من نمیخواستم بمیرن .فقط گفتم در حد زخمی شدنشون باشه ،در حد ترسیدن تو باشه! مننمیخواستم بمیرن… نمیخواستم لعنتیا…
آرش محکم داشت میزد روی میز و عربده میکشید…
آوا صاف ایستاد… نیم نگاهی بهم کرد و بالبخند و اشک ،آروم هق زد:
 باالخره… اع… اعتراف کرد.Deli28
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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 .آرشبرخالف ظاهر خشنش ،واقعاً به هم ریخته ست؛ ولی ،هیچحرفی از اینکه کسی رو به قتل
رسونده یا نه نزده… و البته هربار با کتک کاری و دیوونه بازی بحث رو تموم کرده.
با عصبانیت گفتم:
 اون وقت من زنم رو ،زنِ حاملم رو بفرستم پیش اون بیشرف؟سرهنگ دستاش رو توی هم قالب کرد و گفت:
 ما فکر میکنیم که اگر هردوتون برید تو ،خانوم تهرانی (آوا رو میگه) با یه سری حرفا وحرکات ،میتونه آرش رو عصبی و مجبور کنه که حرف بزنه ،ما فکر میکنیم این تنها راه باشه.
آوا نگاه نگرانی به من و بعد به سرگرد کرد و خطاب به مشاور گفت:
 آقای… سمیعی هستم. بله… آقای سمیعی .خب من باید… باید چی کار کنم؟ ینی چه جوری باید آرش روعصبی کنم؟
این که سؤال پرسیدن نداشت! زیر لب گفتم:
 تو سعی کن خودت باشی ،اون عصبی میشه!سمیعی پیشونیش رو ماساژ داد و گفت:
 سرهنگ به من یه سری حرفا زد ،درباره عالقهی غیرِ معقول غیرِ متعارفی که پسرعمتون بهشما داشته… درسته؟
یعنی چی؟! سرهنگ اینا رو از کجا میدونه؟ زودتر از من آوا به حرف اومد:
 سرهنگ شما از کجا میدونید؟ تا جایی که من یادمه و میدونم خودم و همسرم هیچحرفیDeli28
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تا حاال به شما از این قضیه…
سرهنگ پرید وسط حرف آوا و گفت:
 دخترم کمتر از یک سال پیش ،یادته وقتی سامیار تاره وارد زندگیتون شده بود؟ اگر یادتنرفته باشه ،سامیار و آرش همچنان با هم دوستن و توی بازجوییها ،سامیار اعتراف کرد که
آرش تو رو دوست داشته و هنوز هم داره و بهخاطر همون عالقه…
دیگه خونم به جوش اومد و وسط حرفاشون از جام بلند شدم و کالفه گفتم:
 جلوی من دارید از عالقهی یه بیشرفِ عوضی به همسرم حرف میزنید؟ یا بس میکنید یاهمین االن من و آوا از این جا میریم.
سرهنگ هم بلند شد و با دستاش اشاره کرد آروم باشم .آوا دستم رو گرفت و گفت:
 میالد! من مطمئنم کار آرشه .باید ثابتش کنم میالد ،هیچکس دیگه حرف نمیزنه ،فقطخواهش میکنم نریم.
پوفی کردم و نشستم .باالخره بعد از یک ربع ،بلند شدیم بهسمت اتاق بازجویی رفتیم.
سرهنگ نزدیکمون شد و گفت:
 هرمشکلی پیش اومد ،فقط الزمه بگید در رو باز کنن ،همهی صداها شنود میشه و خطریتهدیدتون نمیکنه .انشاءهلل که اعتراف میکنه.
تشکری کردیم و باهم رفتیم تو…
••°•°•°•°•°•°•°زمان حال  /از نگاه آوا ••°•°•°•°•°•°•°
بهزور میالد یکم آب خوردم .از وقتی از اتاق باز جویی اومدیم بیرون بیشتر از پنج بار باال
آوردم ،دیگه هیچی توی معدهام نبود و فقط زردآب باال میآوردم.
معدم میسوخت و همین بیشتر اذیتم میکرد.
بیحال سرم رو گذاشتم روی شونه اش .حال جسمیم خراب بود؛ ولی ،حال روحیم خوب بود
خدا رو شکر.
آرش قبول کرده بود ،پس… تقاصش رو پس میداد؛ ولی ،واقعاً من قصاص میخواستم؟
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نمیدونستم…!
نفس عمیقی کشیدم که بوی خوبی رو حس کردم .سرم رو بردم سمت یقهی لباس میالدو زیر
لب گفتم:
 این بوی عطرت معرکه ست .حالم رو بهتر میکنه!آروم گفت:
 بوی عطر نیست ،هیچی نزدم به لباسم.واو… با صدای در ازش فاصله گرفتم و صاف نشستم.
سرهنگ اومد تو و گفت:
 بهتری دخترم؟ اگر حالت بده میتونید برید.میالد خواست جواب بده که نذاشتم و زودتر گفتم:
 نه آقای محمدی… خوبم فقط ،میخوام بدونم االن چی میشه؟ آرش ،قص… قصاصمیشه؟
سرهنگ مستقیم توی چشمام نگاه میکرد .انگار میخواست بفهمه واقعاً چی میخوام… انگار
میفهمید حرفم رو…
یهو سرش رو انداخت باال و گفت:
 تصمیم با توئه که ببخشی یا…؛ اما ،فعالً باید صبر کنید تا پرونده تشکیل بدیم و بفرستیمبرای دادگاه و قاضی .وکیل دارید؟
این بار میالد سرش رو تکون داد و گفت:
 بله… وکیل هم داریم .فقط چقدر این کاغذ بازیها و دادگاه رفتناش طول میکشه؟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.میالد هیچی نگفت .فقط از رنگ پوست صورتش فهمیدم عصبانیه .بعد از خدافظی ،بهسمت
پارکینگ رفتیم.
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به محض نشستنمون توی ماشین ،میالد برگشت سمتم و با پوزخند گفت:
 فکرش رو بکن .با شیکم بر آمده… توی یه وضعیت حساس ،زنم باید بره دادگاه و تصمیمِاعدام کردن یا نکردن یه نفر رو بگیره.
با بهت و حرص گفتم:
 اون یه نفر قاتل خونوادهی منه میالد .میفهمی چی میگی؟نفس عمیقی کشید ،استارت زد و راه افتاد .هیچی نگفتم ،هیچی نگفت؛ ولی ،با ترمز یهوییش
وسط خیابون ،بهخاطر نبستن کمربند پرت شدم جلو و سرم خورد به داشبورد.
آخی گفتم که توی صدای داد و بیداد میالد گم شد .برگشته بود سمتم و داد میزد:
 من دلم نمیخواد زنم توی خطر باشه ،دلم نمیخواد صحنهی اعدام شدن ببینه ،دلم نمیخوادکسی بهش به چشم معشوقهی آرش نگاه کنه ،دلم نمیخواد به زنم که پاک بوده وهست ،به
چشم یه ناپاک نگاه کنن .زنِ من ،مال منه ،عشق منه ،دلم نمیخواد هرکسی…
صداش گنگ شد… میالدِ بُز! این چه وضع ترمز کردن بود خب؟!
یکی نیست به خودم بگه آوای خر ،کمربندت رو چرا نبستی؟ سرم رو گرفتم و آروم تکیه دادم
به صندلی.
صدای میالد قطع شد و نگران صدام زد .کم کم صداش کال قطع شد .انگار بیهوش شدم؛ چون
صدایی نمیشنیدم؛ ولی ،سر درد رو حس میکردم.
••°•°•°•°•°•°•°
با نوازش پیشونیم و درد خفیفش ،چشمام رو باز کردم .میالد بود ،با دیدن چشمای بازم هول
کرد و صاف ایستاد .با اخم بامزهای گفت:
 خوبی؟ میخوای دکنر رو صدا کنم؟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.بَهَع! اخمش بیشتر شد که!
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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.یه جوری میگه انگار کتکم زده! برای اینکه بیخیال شه ،باخنده گفتم:
 دستت بشکنه اون وقت کی بره پول در بیاره برای این فسقله؟ بعدشم خدا نکنه دیوونه! مگهچی شده این جوری میکنی؟
بغض کرد ،خشکم زد! اولین بارم نبود گریه کردنش رو میدیدم؛ ولی ،االن واقعاً هیچی نشده
بود! از ذهنم گذشت که نکنه شده بود؟ بچه ام… وای…
بابهت نیم خیز شدم و نگران گفتم:
 میالد بچه ام . .بچهام چیزیش شده؟شونههام رو گرفت و خوابوند.
المصب هیچی نمیگفت و این بیشتر نگرانم میکرد.
اومدم دوباره حرفی بزنم که خودش به حرف اومد:
 نه آوا .خدا رو شکر بچه سالمه ،فعالً این تویی که… بهخاطر من…نفسم رو فوت کردم و با حرص وسط حرفش گفتم:
 میالد نمیگی سکته میکنم؟ یه جوری بغض کردی ،گفتم دیگه بچهام افتاده!دستش رو کرد توی جیبش و گفت:
 نه فدات بشم! سرت درد نمیکنه؟سرم رو کج کردم و آروم گفتم:
 االن بهترم .اگر تو اخمات رو باز کنی بهتر هم میشم.لبخندی زد و گفت:
 از دستم عصبانی نیستی؟ االن باید فحشم بدی ،قهر کنی ،بِز…پریدم وسط حرفش و با تعجب گفتم:
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 یه جوری میگی انگار از اون شوهرای معتادی که مست و پاتیل مییان خونه و زنشون رو باکمربند تا میخوره میزنن .من هم االن از زیر دستت اومدم بیرون و بچههای قدو نیم قدم
توی خونه چشم انتظارِ من که فرشتهی نجاتشونم هستن.
همین طوری با لودگی و خنده داشتم واسش حرف میزدم که باالخره خندید .خب
خداروشکر! با لبخند گفتم:
 همیشه بخند ،این جوری حالم زودتر خوب میشه میالد.تک سرفهای کرد و با لبخندی که از حرفام روی لبهاش اومده بود ،گفت:
 ببخش .خیلی خودم رو کنترل کردم که داد و بیداد نکنم؛ ولی ،نشد .هرچند هنوز هم دلمراضی نیست تو توی دادگاهها شرکت کنی.
میترسید ،نگران بود و من اون قدر عاشقش بودم که کامال درکش میکردم.
تنها راهش سیاست زنانه بود که این مورد رو مامان خوب بهم یاد داده بود!
آهی کشیدم از یادآوری مامانم.
با لبخند ،بادست آزادم که سِرُم نداشت ،دست میالد رو گرفتم و گفتم:
 اگر تو راضی نباشی نمیریم .اصالً اگر تو راضی نباشی هیچکاری نمیکنیم .به جاش امیر رومیفرستیم بره…خوبه؟
یهو صاف ایستاد ،تعجب کرد… از چشماش مشخص بود .با اومدن پرستار ،بحث موقتا
بینمون تموم شد.
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 حتماًببند گلم ،به خصوص با این تو راهیِ خوشگلی که داری.
چه صدای آرامش بخشی داشت لنتی! با لبخند گفتم:
 چشم؛ ولی ،شما ازک جا میدونید خوشگل میشه یانه؟!همراه با یه چشمک ،رک و راست گفت:
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 از ظاهر پدر و مادر عاشق پیشهاش کامال مشخصه دخترم .خوشبخت باشید .میتونید بریدفقط…
رو کرد به میالد که دستم رو گرفته بود وگفت:
 چون گفتین ماههای اول بارداریه خانومتونه ،خوبه که برید پیش یه دکتر متخصص .یهسونوگرافی حتماً توی همین هفته انجام بدید.
میالد هم لبخندی زد و به گفتن چشم اکتفا کرد .باالخره بهسمت خونه رفتیم.
خونهای که عشق توش موج میزد.
اوپس ،چه فانتزی شد! به گروه خونی من نمیخوره/ :
••°•°•°•°•°•°•°
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:
 دیوونه چی کار میکنی؟! بذارم زمین االن میافتم.خندید و گفت:
 تو اگر صد کیلو هم بشی باز من میتونم بغلت کنم ،جوری که نیفتی ،پس این قدر تکوننخور.
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:
 قرص چی؟ نمیخوام میالد .فقط اگر میشه تلفن رو بده ،باید زنگ بزنم به عمه آسمان کهشمارهی دکتر زنان رو بگیرم.
کتش رو در آورد و بعد از آویزون کردنش به جالباسی ،اومد سمتم و دوباره خوابوندتم.
جدی توی چشمام خیره شد و گفت:
 امروز نه ،فوقش شب زنگ میزنیم و برای فردا یا پس فردا وقت میگیریم .صبر کن برم غذاسفارش بدم بعدش…
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وسط حرفش پریدم و گفتم:
 از زرشک پلو با مرغای دیشب به اندازهی ناهارمون مونده .همون رو گرم میکنم بخوریم.پیرهنش رو از تنش درآورد و گفت:
 خیلی هم خوب! خودم گرم میکنم ،شما بخواب تا من بیام.خندهام گرفت .داره لوسم میکنه! با لبخند کنترل شدهای گفتم:
 اگر شکمم اومد جلو ،بعد گشادی بهم غلبه کرد و دیگه دست به سیاه و سفید نزدم ،نگیچراها! داری لوسم میکنی! به خدا حالم خوبه.
شلوارک به دست نگاهی بهم کرد و گفت:
 مطمئنی؟ آخه سفیدی صورتت و کبودی روی پیشونیت داره یه چیز دیگه میگه.آروم پیشونیم رو لمس کردم و گفتم:
 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!باحرص روسریم رو مچاله کردم و پرت کردم سمتش .قبل از اینکه بخوره به صورتش،
گرفتش و باخنده مرتبش کرد.
لبخند بدجنسی زدم ،بلند شدم و در برابر چشمای خمارش ،لباسم رو عوض کردم.
حقشه… تا اون باشه من رو اذیت نکنه!/ :
وقتی غذا رو گرم و؛ اماده کردم ،همراه میالد نشستیم سر میز .فکر نمیکردم تا این حد گرسنه
باشم!
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:
Deli28

446

آرامش بعد از طوفان
 میالد من االن باردارما! دارو واسه سردرد و اینا نمیتونم بخورم ،یعنی نباید بخورم.لبخندی زد و نشست روی صندلی رو به روم و گفت:
 من هم حواسم هست عزیزم .این ویتامینه ،واسه حالت تهوع هات .دکتری که ویزیتت کردهبود توی اورژانس ،گفت این تقویتت میکنه و اگر سر دردی واسه تصادف داشته باشی هم
درست میشه .بخورش نگران نباش.
سرم رو تکون دادم و قرص رو ازش گرفتم .با به صدا دراومدن زنگ خونه ،لیوان رو از لبم
فاصله دادم که میالد دوباره بهسمت دهنم بردش و درحالی که بلند میشد ،گفت:
 من باز میکنم ،تو بلند نشو.لیوان خالی رو گذاشتم روی میز تا با بقیه ظرفا بذارمش توی ماشین ظرف شویی .باصدای امیر
از جام بلند شدم .یه نگاه به لباسم کردم .تاپ دکلته و شلوارک مشکی! اوه اوه .میالد اومد توی
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.ای وای چقدر زشت .دوییدم سمت اتاق و در رو بستم.
صدای احوال پرسیهاشون میاومد .لباسام رو با تونیک آستین سه ربِ مشکی و شلوارِ مشکی
رنگِ راحتی عوض کردم.
یه شال هم سرسری انداختم روی سرم .ترجیح میدم زخم پیشونیم رو نبینن.
رفتم بیرون و بعد از سالم کردن رفتم توی آشپزخونه.
چند تا لیوان شربت درست کردم و بهسمت بچهها رفتم ،درحالی که تعارفشون میکردم ،گفتم:
 خوش اومدین .خوبید؟ از خودتون پذیرایی کنید.کنار میالد نشستم .میالد یه قلپ از لیوان شربتش خورد و گفت:
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 خب چه خبر؟ چه طور شده این وقت روز اومدین؟ من که مرخصی گرفتم امروز رو ،مازیارتو چرا نرفتی شرکت؟
مازیار بدون حرف نگاهی به بقیه کرد ،رها تک سرفهای کرد و گفت:
 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:
 دیشب صدای دعواتون میاومد .مازیار اینا شنیدن صداتون رو .من هم حدودا شنیدم.اوه اوه! یعنی… با حرف رها که با دلخوری هم نگاهم میکرد ،شرمنده شدم:
 به بقیه کاری ندارم آوا؛ ولی ،من باید از داد و بیدادهاتون بشنوم که تو بارداری؟نفس عمیقی کشیدم .میالد زودتر خودش رو جمع کرد و به حرف اومد:
 راستش من و آوا خودمون هم تازه دو روزه فهمیدیم… دقیقا شب هفت مادر و پدر آوا وامیر.
رها نیم نگاهی بهم کرد و گفت:
 دقیقا ما عصرش اومدیم خونتون آوا ،چرا نگفتی؟پوفی کردم و با بغض گفتم:
 دلم نمیخواست بقیه فکر کنن بچهام دقیقا وقتی اعالم حضور کرده که مادر بزرگ وپدربزرگش مردن .نمیخواستم لعنت بشه.
امیر با عصبانیت بلند شد و باصدای نه چندان آرومی گفت:
 این مذخرفات عصر قجر رو کی کرده توی مخ تو؟ ما ناراحت میشیم؟ بقیه به درک .اگریکی رفت ،یکی داره مییاد .چرا این قدر همه چیز رو پیچیدهاش میکنی آخه؟
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 تصمیمشاحترام گذاشتم و میذارم ،پس داد و بیداد نکنید .بحث مهمتری هست که بهتره االن راجبش
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صحبت کنیم.
سریع برگشتم سمتش .میخواست آرش رو بگه ،مطمئنم.
دل شورهی بیدلیلی توی دلم برپا شد .امیر شربتش رو یه سره سر کشید و با اخم گفت:
 به اندازهی کافی شنیدیم.میالد یه ابروشو انداخت باال و با پوزخند گفت:
 عجب… این قدر که آوا پیگیر قتل خانوادتون بود ،تو نبودی .چیه؟ عروسی کردی ،فکرکردی دیگه همه چیز تمومه؟ گور بابای مادر و پدری که معلوم نیس چی شده مردن؟
عصبی بود ،یکی نبود فکر میکرد میالد پریود شده!
جلوی لبخندی که داشت میاومد روی لبم از این فکر رو گرفتم و بقیهی حرف میالد رو من
ادامه دادم.
به چهرههای بهت زده شون نگاه کردم و گفتم:
 مادر و پدر من من و امیر به قتل رسیدن .تقصیر… تقصیرِ آرش بوده .امروز…مازیار پرید وسط حرفم و بااخم گفت:
 این تهمت کمی نیستا! میفهمین چی میگین؟! مدرکی دارین؟میالد دستش رو آورد باال و خطاب به مازیار گفت:
 داداش ما امروز زندان بودیم ،آوا رو ببین ،تصادفم کردیم .توی یه روز این همه اتفاق افتادهو شما اومدین سر دوتا کلمه که دیشب شنیدین دعوا راه میندازین.
جانان و رها زدن تو صورتشون .جانان زودتر گفت:
 بمیرم من .شالت جلوی پیشونیت رو گرفته ،متوجه نشدیم.رها اومد جلوم زانو زد و با نگرانی گفت:
 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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شروع کردم به تعریف کردن اتفاقهای امروز ،البته با سانسور یه سری از حرفای آرش.
با سکوت کردنم ،امیر از جاش بلند شد و دستش رو کشید توی موهاش ،نفس نفس میزد و
اشکاش میریخت .بمیرم برای داداشم ،بمیرم براش که خم شدن کمرش رو دیدم و درک
کردم.
خواستم بلند بشم؛ ولی ،زودتر از من رها بلند شد و رفت سمتش .میالد دستش رو گذاشت
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.امیر باعصبانیت برگشت سمتمون و باعصبانیت به میالد پرید:
 تموم نشده؟ برای چی زودتر اینارو نگفتی آوا؟ چرا لعنتی؟اشکم رو پاک کردم با بغض گفتم:
 نمیخواستم درگیرت کنم ،نمیخواستم تا وقتی مطمئن نشدم حرفی بزنم؛ ولی ،سر خاک منیقهی عمو رو گرفتم و تو نفهمیدی چرا… پس… پس من مقصر… مقصر…
از بغض زیاد نفسم گرفت و به هق هق افتادم .بازم حالت تهوع ،اه خسته شدم.
آرش لعنتی ،زندگی لعنتی ،لعنتیا! دست میالد رو پس زدم و بهسمت دستشویی رفتم.
چه مسخره بازیی جلوی مازیار و جانان شد .اونا که ربطی به این ماجرا نداشتن و ندارن.
همهی غذاهایی که خوردم رو باال آوردم.
صدای رها ،امیر و میالد و حتی جانان و مازیار هم از پشت در میاومد .سیفون رو زدم و در
حالی که شیر آب رو باز میکردم ،گفتم:
 برید توی پذیرایی بشینید االن مییام.Deli28
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میالد با نگرانی دو تا محکم زد به در و گفت:
 آوا باز کن بهت میگم.با حرص گفتم:
 من هم بهت گفتم برو .حالم خوبه خودم مییام .برید یکم بشینید بلکه آروم بشید.میالد با حرص یه دونه دیگه زد به در و باالخره رفت .دهنم رو شستم و مسواک زدم تا مزهی
دهنم عوض شه.
دستی به شکمم کشیدم و زمزمه وار و آروم گفتم:
 خیلی داری مامانی رو اذیت میکنی وروجک .میدونم تازه اولشه؛ ولی ،تو هم یکم با منراه 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.مهم نیستی زیر لب گفت ،نگاهش رو ازم گرفت و رفت روی تخت نشست.
نیم نگاهی به بقیه که روی مبلها نشسته بودن کردم .بهسمت امیر رفتم و کنارش نشستم و با
یکم مکث برای بهتر شدن حالش گفتم:
 من هم حالم بده ،شاید بدتر از تو .میدونی بین من و آرش چی گذشت؟ بین من و میالد؟فکر اینکه مادر و پدرمون به قتل رسیدن و حتی نمیتونم ثابتش کنم ،داشت دیوونم میکرد.
من هم…
برگشت سمتم و محکم بغلم کرد .زیر گوشم آروم گقت:
ای کاش زودتر با هم حرف میزدیم .من پیشتم ،فکر میکردم میالد حواسش بهت هست،برای همین خیلی نگرانت نبودم؛ اما ،از این به بعد هردقیقه و هرثانیه نگرانت خواهم بود و
حواسم عالوه بر رها ،به تو هم هست.
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داشت اشتباه فکر میکرد .فکر میکرد میالد و من مشکل داریم! لبخندی زدم و به عکس
عروسیمون اشاره کردم و گفتم:
 میالد همه جوره مراقبمه .اگر میگم نمیدونی بینمون چی گذشت ،منظورم این نیست کهدوستم نداره.
آهی کشیدم و ادامه دادم:
 میالد حساس شده .به خصوص االن که میدونه حاملم میگه دلش نمیخواد من برم دادگاه،یا حداقل کارای دادگاه روی شونههای من نباشه.
روی موهام رو بوسید و گفت:
 قربونت بشم خواهر کوچیکه .راستش میالد حق داره ،خودم درستش میکنم .شمارهیسرهنگ رو بده خودم باهاش حرف میزنم و میرم دنبال پرونده…؛ اما ،هنوز باورم نمیشه
آرش قاتله!
سرش رو گرفت توی دستاش و گفت:
 هنوز هم… هنوز هم باورم نمیشه که مامان و بابا دیگه پیشمون نیستن.بغضم گرفت .من هم باورم نمیشه .بابا و آرامش غیرقابل وصفش ،شوخیاش… حرفاش،
مامان با حرص خوردناش ،آوا گفتنهای عاشقانش… حتی کتکای بدون دردش!
دلم تنگ شده ،خیلی زیاد! نبودشون حس میشه… خیلی زیاد!
انگار فکرام رو به زبون آورده بودم؛ چون امیر دستم رو گرفت و گفت:
 من هم دلم براشون تنگ شده؛ ولی ،یادت بیاد آوا ،یادته مامان وقتی بچه بودیم چیمیگفت؟ مردهها میشنون ،میبینن ،حس میکنن ،درک میکنن… حتی بیشتر از زنده ها.
یادت بیار و بیتابی نکن زیاد .مامان اینا بیتابی تو رو حس میکنن.
اگر بگم حالم بهتر نشد دروغه .لبخندی زدم و بلند شدم .دستش رو کشیدم و گفتم:
 دیگه بریم پیش بقیه ،خوشحالم آروم شدی… من رو هم آروم کردی.دستش رو انداخت دور کمرم و گفت:
Deli28

452

آرامش بعد از طوفان
 خوشحالم دارم دایی میشم.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 روبکشه.
رها هم باخنده رو به امیر گفت:
 خواهر و برادر خوب الو میترکونیدا! آوا خانوم اونجا جای منه جهت اطالع.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:
 خودم یه بهترش رو دارم .شوهرت مال خودت!باز هم زدیم زیر خنده .انگار نه انگار تا نیم ساعت پیش جو متشنج بود.
جانان و مازیار بعد از چند دقیقه بلند شدن و گفتن که قراره برن خونهی جانان برای شام تا
تکلیف عروسیشون روشن بشه.
خوشحال بودم واسشون.
به خصوص که مازیار پدر و مادرش رو از دست داده بود و کنار جانان واقعاً خوشحال بود.
داستان به هم رسیدنشون رو از میالد شنیده بودم .چقدر تعجب کردم وقتی فهمیدم فرار کردن!
امیر و رها هم بعدشون رفتن و قرار شد شمارهی سرهنگ رو بفرستم برای امیر.
باصدای میالد از فکر در اومدم:
 خب خانوم خوشگله ،گشنت نیست؟روی تخت جا به جا شدم و یکم ملچ مولوچ کردم و گفتم:
 دهنم مزه آهن میده .حالم رو بد میکنه .نمیخوام چیزی بخورم.دستش رو انداخت دور کمرم و گفت:
 فکر کنم از عالئم بار داری باشه .فردا میریم دکتر مشخص میشه .امروز روز شلوغی بودا!خیلی خستم.
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پیشونیش رو بوسیدم و گفتم:
 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 خونهمادرجون وپدر جون .بهشون بگیم باردارم.
لبخندی زد و گفت:
 من پیشیم بغلم نباشه خوابم نمیبره که!«دیوونهای» نثارش کردم و با خنده رفتم سمت تلفن .شمارهی عمه رو گرفتم .وقتی گفتم
باردارم ،اونقدر خوشحال شد که زد زیر گریه.
یاد مامان افتادم .هروقت خیلی خوشحال میشد گریه میکرد.
بعدش هم به دکتر زنگ زدم.
وقتی فامیلیم رو گفتم ،شناخت… انگار با عمه آشنا بود .برای فردا عصر قرار گذاشت و قطع
کردیم.
رفتم پیش میالد و کنارش خوابیدم .به قول خودش وقتی توی بغلش نخوابم ،خوابش نمیبره.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد ••°•°•°•°•°•°•°
دکتر ملک زاده بالبخند گفت:
 خب ،به نظرم بهتره یه سونوگرافی واژینال داشته باشی عزیزم؛ چون حدود هشت هفتهاتهم هست ،میتونید صدای قلب بچتون رو هم بشنوید.
آوا با استرس نگاهی به من و بعد به دکتر کرد و گفت:
 سونوگرافی شکمی با واژینال خیلی فرق میکنه؟ نمیشه شکمی باشه؟دکتر لبخند اطمینان بخشی زد و گفت:
 سونوگرافی واژینال ،هم درصد خطاش کمتره هم تصاویری که نشون میده واضح تره .دردDeli28
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نداره گلم ،از چی میترسی؟
لب پایینش رو گاز گرفت و هیچی نگفت .به جاش من گفتم:
 شما هرکدوم رو صالح میدونید بنویسید و وقت رو رزرو کنید ،ما مییایم.آوا سرش رو آورد باال و دستاش رو توی هم قالب کرد و گفت:
 حقیقتش خجالت… خجالت میکشم و اصالً دوست ندارم این کار رو بکنم.ای جانم… خوشگلِ باحیای من .دکتر خندید و گفت:
 باشه عزیزم ،خیلی اصرار نمیکنم اگر دوست نداری .پس برای پس فردا برات وقت رزرومیکنم بیا همین جا .حتماً از نیم ساعت قبلِ اینکه بیای اینجا شروع کن به آب خوردن که
سونوگرافی واضح باشه .خوبه دخترم؟
سرش رو تکون داد و به گفتن «خوبه» اکتفا کرد .قبل از اینکه بریم بیرون ،سؤالی که خیلی
روی مخم بود رو پرسیدم:
 ببخشید خانوم دکتر ،توی این مدت حاملگی آوا جان ،داشتن رابطه خطرناکه برای خودش وبچه؟
آوا با حرص زد توی پهلوم و اسمم رو زیر لب صدا زد .من هم اعتراض آمیز گفتم:
 خب آخه خیلی سخته .ایشون هی عشوه میریزه ،بعد هم به ریش من میخنده!دکتر با خنده خطاب به هردومون گفت:
 داشتن رابطه فعالً مجازه؛ ولی ،از داشتن هرگونه رابطهی خشن و مقعدی پرهیز کنید .ممکنهخیلی 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.
خداروشکر! چقدر رک حرف میزد.
آوا که سرخ شده بود سریع تشکر کرد و با یه خدافظی رفت بیرون.
خندیدم و بعد از گرفتن نسخه و کارت ویزیت ،خداحافظی کردم و اومدم بیرون.
آوا درحالی که هنوز سرخ بود ،زودتر بهسمت بیرون بیمارستان راه افتاد.
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من هم سر خوش دنبالش راه افتادم .ای دختر شیطون ،مثال داره فرار میکنه! همین که نشستیم
توی ماشین برگشت سمتم و با حرص گفت:
 فکرایی که داری رو بیخیال میشیا… من فعالً؛ امادگیش رو ندارم.ایای ای! ریلکس و بالبخند مطمئنی گفتم:
 من هم تا وقتی تو؛ امادگیش رو نداشته باشی کاری نمیکنم .این رو خودت هم میدونی.انگار خیالش راحت شد؛ چون «خوبه» ای گفت و آروم شد.
خبر نداشت براش برنامهها دارم! موسیقی گذاشتم و گفتم:
 ناهار که نخوردی ،بریم خونه مامان اینا ناهار بخوریم؟ من امروز مرخصی گرفتم کال.خندید و گفت:
 دقت کردی همش مرخصی میگیری؟ دیگه من هم باید برم برای دانشگاه…وسط حرفش پریدم و گفتم:
 فعالً فکر دانشگاه رو از سرت بیرون کن آوا ،با بچه خطرناکه.اعتراص آمیز گفت:
 یعنی چی میالد؟! من دلم میخواد دانشگاهم رو تموم کنم. من هم نگفتم کال ولش کن ،فقط تا وقتی بچه داری خانومِ گلم.یکم نگاهم کرد و زیر لب گفت:
 آهان… بد متوجه شدم.لبخندی زدم ،دستش رو گرفتم ،بوسیدم و گذاشتم روی دنده و گفتم:
 یکم عصبی هستی… میخوای بریم خونه؟نفس عمیقی کشید و گفت:
 ببخشید تو رو خدا… نمیفهمم چرا اینقدر یهو داغ میکنم؛ ولی ،نه بریم خونه مامان جوناینا .دیشب هم تقصیر تو شد که نرفتیم… تا دیر وقت خوابیدیم.
خندیدم و گفتم:
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 آخه نمیدونی چقدر کیف میده یه پیشی گرم و نرم و کوچولو بغلت بخوابه…سر خوش خندید… این دیوونهی دوست داشتنی شده بود تمام زندگی من!
باالخره رسیدیم خونهی مامان اینا.
آوا که پیاده شد ،لباس مشکیش رو مرتب کرد و گفت:
 من خوبم میالد؟ حواسم نبود بگم بریم حداقل یه لباس مشکی بهتر تنم کنم.جعبهی شیرینی و کتم رو از صندلیای عقب برداشتم و با لبخند گفتم:
 مرتبی خانوم ،اینقدر نپرس ،نگران هم نباش.نفس عمیقی کشید و باهم بهسمت خونه رفتیم .مامان اینا دم در منتظرمون بودن .با دیدن
جعبهی شیرینی دست آوا ،ابروهای مامان پرید باال.
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:
 شیرینی مناسبتی داره؟ اون هم توی این وضعیت؟ای مارال… لبخند آوا روی لبش خشک شد ،مامان اسمش رو با عصبانیت صدا زد و من
چشم غرهای به مارال رفتم که نگاهش رفت سمت آوا و سریع با شرمندگی گفت:
 وای ببخشید ،نمیخواستم ناراحتت کنم به خدا!آوا لبخند زورکی زد و برای عوض کردن جو ،شیرینی رو داد دست مارال و گفت:
 این شیرینی خوردن داره ،شیرینی عمه شدن شماست.نفهمید…؛ چون با گیجی گفت:
 عمه شدنم؟ ینی چی؟ داری تیکه میندازی؟!خندیدم و گفتم:
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 مامان و بابا پیر شدین دیگه .تا هفت یا هشت ماه دیگه نوه تون رو میذاریم بغلتون ودوتایی با آوا میریم گردش و عشق و حال! مواظبت از گوگولی ما هم میافته گردن مارال
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:
 راست میگه دخترم؟ یعنی حدسم درست بود؟ ینی دارم مادر بزرگ میشم عزیز دلم؟!نمیدونم چی شد که آوا هم بغض کرد و دست مامان رو گرفت و گفت:
 بله ،حدستون درست بود .دارید مادر بزرگ میشید؛ ولی ،مامان جون… شما رو به خاکمادر و پدرم قسم میدم ،از امروز من رو هم مثل مارال ببینید ،من دیگه مادر ندارم که کمکم
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 پدرتیمگلم .تو هم مثل مارال میمونی برامون… هم عروسمونی ،هم دخترمون .دیگه بغض نکن ،االن
با وجود این برکت آسمونی دیگه نباید غم به دلت راه بدی.
رفتم سمتشون ،آوا رو از پشت بغل کردم و خطاب به بابا که بالبخند نگاهمون میکرد ،گفتم:
 فیلم هندیش نکنید حاال… بابا بگو بهم مییاد پدر بشم؟زیر لب «پدر سوخته» ای گفت و اومد بهسمتمون .از آوا یکم فاصله گرفتم ،بابا خم شد و
پیشونی آوا رو بوسید و گفت:
 مرسی دخترم .مرسی که اینقدر قوی هستی و خونوادهی ما رو کامل کردی.آوا لبخند ملیحی زد و دست بابا رو گرفت تا ببوسه که بابا دستش رو کشید و دوباره آوا رو
بوسید .باالخره مارال گفت:
 خب دیگه ،برید بشینید میخوام شیرینی بیارم بخوریم .به قول آوا این شیرینی خوردن داره.Deli28
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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.
روی تخت دراز کشیده بودم و آوا هم نیم رخ جلوی آینه قدی ایستاده بود و خودش رو با
وسواس برانداز میکرد .آروم گفت:
 میالد حس میکنم شکمم یه کوچولو اومده جلو .چه طوری توی این یک ماه و خوردهاینفهمیدیم 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 خوشگلمهستم.
آوا دستی به لباس خواب مشکی رنگش که مامان داده بود بپوشه ،کشید و اومد کنارم خوابید و
گفت:
 از کجا میدونی دختره؟ شاید پسر باشه!پیشونیش رو بوسیدم و گفتم:
 یه حسی بهم میگه دختره؛ ولی ،هرچی باشه جنسیتش ،عشقه منه… فقط سالم باشه،هرچی میخواد باشه.
لبخندی زد و با مکث و زمزمه وار گفت:
 دلم میخوادت .دلم هیجان با هم بودنمون رو میخواد.با تعجب نیم خیز شدم و نگاهش کردم.
واقعاً خودش داشت اعتراف میکرد که رابطه میخواد؟ لبخندم کم کم تبدیل به خنده شد.
باخجالت زد روی سینم و گفت:
 نخند بیشور .خب مگه چیه؟Deli28
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خندیدم و گفتم:
 عصری کی بود میگفت نقشه نریز و؛ امادگی ندارم و این حرفا؟!ریز خندید و گفت:
 هنوز هم میگم .جدی نگیر ،دارم اذیتت میکنم .قرار نیست کاری بکنیم.من رو اذیت میکنه؟! یه ابروم رو انداختم باال و گفتم:
 عجب ،که اینطور ،اینجا نمیشه؛ ولی ،فردا شب دارم برات .خودت رو؛ اماده کن.خندید و خواست حرفی بزنه که لبهام رو گذاشتم روی لبهاش و مهر سکوت زدم تا جای
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؟!
نشستم و گوشیم رو کالفه برداشتم .با دیدن ساعت مخم سوت کشید .ساعت ده صبح بود و
میالد هشت باید میرفت سرکار.
وای چرا اینقدر خوابیدم من ،اون هم توی خونهی مادر شوهر ،چقدر زشت!
ملچ مولوچی کردم و رفتم توی سرویس بهداشتی اتاق میالد ،خودم رو مرتب کردم و بعد از
پوشیدن لباسهای بیرونیم ،رفتم از اتاق بیرون.
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:
 ببخشید توروخدا .اصالً نمیدونم چرا ایتقدر خوابیدم .دیشب هم زود خوابیدیم؛ ولی،نمیدونم چم شده!
دستم رو کشید و هم زمان گفت:
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 بهخاطر گوگولی عمه ست .بیا بریم مامان توی آشپزخونه ست.مادرجون داشت ناهار درست میکرد ،قرمه سبزی که عاشقشم .یکم نون و کره و عسل با
چایی شیرین خوردم و بلند شدم .مارال که یه لقمهی دیگه دستش بود ،با تعجب گفت:
 توکه هیچی نخوردی .بشین بابا…پشتش مادرجون گفت:
 بیا ببینم دخترم ،ضعیف میشیا.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:
 گفت خودش باهات تماس میگیره ،زنگ نزده هنوز؟ گوشیم توی اتاقه .با اجازه برم ببینم زنگ زده یانه.با لبخند سری تکون داد که بهسمت اتاق رفتم… اتفاقا یه میسکال ازش داشتم .بهش زنگ زدم
که با بوق دوم جواب داد:
 سالم بانوی خوش خواب من .چه طوری؟خندیدم و گفتم:
 سالم بر آقای سحرخیزم .خوبم ،توخوبی؟ تو خوب باشی من هم خوبم .کی بیدار شدی؟ خوب خوابیدی؟ آره خیلی خوابم میاومد انگار .نیم ساعتی میشه بیدار شدم .میالد ،مادر جون داره ناهاردرست میکنه ،من دارم معذب میشم.
بایکم مکث گفت:
 دیشب رو یادت رفته؟ تو االن مثل دخترشی عزیزم ،بعد هم من خواستم صدات کنم؛ ولی،مامان و مارال بیرونم کردن رسما.
خندیدم و گفتم:
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ای بابا ،پس موندگارم اینجا .کی مییای حاال؟مرموز خندید و گفت:
 ناهار نمییام .خیلی کار دارم؛ اما ،امشب خونهی خودمونیم .کارها دارم باهات…ای فرصت طلب! باشهای با خنده گفتم و بعد از یکم شوخی زن و شوهری ،قطع کردیم.
وقتی رفتم بیرون ،مارال بهزور بردتم توی اتاقش و خوابوند روی تختش.
خودش هم نشست روی صندلی ،رو به روی تخت .باخنده نیم خیز شدم و گفتم:
 چی شده اینقدر عجله داری؟!بدون مقدمه چینی گفت:
 قضیهی قتل خونوادت چیه آوا؟پشمام رسما ریخت… کی به اینا گفته!؟ خنده روی لبام خشک شده بود ،زوری دوباره لبخند
کجی زدم و آروم گفنم:
 ازکی شنیدی این حرف رو؟به وضوح رنگش پرید و همین ینی از کسی شنیده که نباید من بفهمم! با من و من گفت:
 خب… من از بچهها شنیدم دیگه …قانعم نکرد ،خیلی ترسیده بود .نشستم و دستش رو گرفتم وگفتم:
 مارال مطمئن باش هرحرفی بهم بزنی ،تا وقتی خودت نخوای به هیچکس نمیگم .اگرحرفی 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 گفتیمیخوای همه چیز رو براش بگی؟ پس سامیار چی میگه این وسط؟!
چشماش پر از اشک شد و با صدای گرفتهی ناشی از بغض گفت:
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 خب آره؛ ولی ،سامیار… خب آخه خودش گفت برم ببینمش… آخه… آوا نمیخوام میالدیا مامان اینا… چیزی بفهمن .من نمیتونم…
دستش رو گرفتم و وسط حرفای نصفه و نیمهاش پریدم و محکم؛ ولی ،مهربون گفتم:
 بهت نگفتم حرف بزنیم که باترس و بغض بخوای چیزی بگی .هرچی بین من و تو تویگذشته بوده ،خیلی وقته تموم شده .من و تو االن مثل دوست یا خواهر میمونیم ،من به جز
شماها کی رو دارم دیگه؟! پس نترس .من قول میدم به هیچکس حرفی نزنم .فقط االن به یه
سؤالم جواب بده …
نفس عمیقی کشید و منتظر نگاهم کرد .لبخندی زدم و گفتم:
 قبال هم ازت پرسیدیم… هم من و هم میالد ،االن دوباره میپرسم . .تو ،سامیار رو دوستداری؟
چند ثانیه توی چشمام نگاه کرد و سرش رو انداخت پایین .زیر لب گفت:
 دوستش دارم؛ ولی ،بیشتر از دوست داشتن ازش میترسم.دستش رو نوازش کردم و گفتم:
 حق داری ،بیا بشین کنارم تعریف کن چی شده.با مکث بلند شد و چهار زانو نشست روبه روم روی تخت ،اشکش رو پاک کرد و شروع کرد
به تعریف کردن:
 روزی که اومدیم خونتون با دخترا ،وقتی داشتم با اتوبوس بر میگشتم خونه ،یکم دورتر ازخونمون پیاده شدم که وکیل سامیار رو دیدم انگار تعقیبم کرده بود .خواستم فرار کنم؛ ولی،
تند تند میگفت کاریم نداره و فقط میخواد یه پیغام از سامیار بهم برسونه .من هم وایسادم به
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:
 دلش… برام تنگ شده .وک… وکیلش گفت .من هم… دیروز… صبح زود رفتم… رفتمDeli28
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دیدنش.
بغلش کردم و گفتم:
 آروم باش ،االن صدات رو مادرجون میشنوه .نفس عمیق بکش ببینم چی گفته بهت.یکی دو دقیقه گریه کرد و بعد ازم فاصله گرفت و ادامه داد:
 نمیذاشتن برم ببینمش؛ ولی ،خود وکیله اومد درستش کرد نمیدونم چی گفت به نگهبانا.اولش که دیدمش جا خوردم ،آوا! خیلی الغر شده .همون موقع که نشستم دستام رو گرفت،
حتی وقتی خواستم دستم رو از دستش بکشم بیرون ،نذاشت .خواستم جیغ بزنم؛ ولی ،وقتی
دیدم داره گریه میکنه الل شدم… سامیار داشت گریه میکرد .بهم گفت دوستم داره و
نتونسته اعتراف کنه .گفت از زیر زبون آرش کشیده بیرون که خونوادت به قتل رسیدن،
قضیهی فوت خانوادت رو از خود آرش شنیده بود .گفت میخواد کمکمون کنه.
حرفاش منطقی نبود ،خیلی شاخه به شاخه حرف میزد و این من رو گیج کرده بود.
وقتی مارال ساکت شد ،آروم گفتم:
 اگر بهت بگم داره دروغ میگه ،حرفم رو حسودی یا هرچیز منفی دیگه برنداشت نمیکنی؟بدون حرف توی چشمام خیره شد.
انگار چیزی به فکرش رسیده باشه برای قانع کردنم ،یهو گفت:
 اما واقعاً داشت گریه میکرد! مگه کسی که دروغ میگه گریه میکنه؟! فکر نمیکنم…پریدم وسط حرفش و جدی و بااخم گفتم:
 موقعی که میخواست بهت تجاوز کنه چه قدر محکم و جدی حرف میزد که باور کردی؟!چیا بهت گفت که باور کردی؟ اگر نظر من رو بخوای… بهت میگم بازیگر الشی و
ماهریه…
خشکش زد .و این یعنی قانعش کردم .یه رودهی راست توی شکم این سامیار بیشرف
نیست… حاضرم قسم بخورم!
نفس عمیقی کشید و با شَک پرسید:
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 آوا… مطمئنی؟پوزخندی زدم و گفتم:
 ببخشید این جوری میگم؛ ولی ،آرشی که من میشناسم از ک*و*ن سامیار میخوره ،بدونسامیار هیچکاری نمیتونه انجام بده .با این حساب فکر میکنی از نقشهی قتل مادر و پدر
من… خبر نداشته؟ شاید دستی توش نداشته باشه؛ ولی ،همچین بیتقصیرم نیست.
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:
 امیدوارم قانعت کرده باشم؛ اما ،سامیار آدم خوبی نیست مارال .یادت رفنه زندگیت رو سیاهکرده؟ یادت بیاد حال بدت رو… بالهایی که سرمون اومد ،گریه هات یادت بیاد.
لبخندی زدم و بعد از گرفتن دستش ادامه دادم:
 و این هم بهت بگم که من امیرعلی رو خیلی وقت نیست که میشناسم؛ ولی ،فهمیدم کهواقعاً دوستت داره .اگر دوستش نداری ،رابطت رو باهاش قطع کن… اگر فکر میکنی میتونی
دوستش داشته باشی ،پس شروع کن باهاش حرف زدن درباره شرایطت.
اخم کرد و با حرص گفت:
 دلم نمیخواد بهش بگم ،کدوم مردی یه دختر دست خورده رو دوست داره؟لبخندی زدم و درحالی که بلند میشدم گفتم:
 امیرعلی اگر واقعاً دوستت داشته باشه پات وامیسته .اگر هم چیز بدی بهت گفت ،با من ومیالد طرفه… خشتکش رو میکشیم روی سرش!
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:
 آوا جان… مادر… حال مارال خوبه؟Deli28

465

آرامش بعد از طوفان
پس صدای گریهی مارال رو شنیده بود .خندیدم و گفتم:
 درد دل میکرد باهام .حالش خوبه ،نگران نباشید … دارم آب میشم از دست این دختر ،میترسم افسردگی بگیره.صدای مارال از پشت سرمون اومد:
 مامان دختر به این خوشگلی داری میگی افسردگی بگیره؟ من کجام شبیه افسرده هاست؟به چشمای پف کردهاش نگاه کردم و ریز خندیدم .خندهام رو خوردم و آروم به مارال گفتم:
 ببخشید؛ اما ،یه آب میزدی به چشمات عزیزم.مارال سریع دستی به چشماش کشید و گفت:
 من خوبم… فقط خیلی گشنمه.مادر جون سری به معنی تأسف تکون داد و بهسمت آشپزخونه رفت ،ما هم رفتیم دنبالش.
بعد از خوردن قرمه سبزی خوشمزه که واقعاً عالی بود ،مادرجون بهزور فرستادتم توی پذیرایی
تا میوه بیاره برامون .خداروشکر حالت تهوع زیاد نداشتم و غذایی که خوردم حسابی بهم
چسبید.
دور هم دربارهی سونوگرافی و بچه حرف زدیم .مادرجون و مارال خیلی ذوق داشتن و این
من رو به این فکر میبرد که اگر مامان بود میگفت:
 دختر کوچولوی ذلیل شدهی من ،داره مادر میشه.اون قدر گفتیم و خندیدیم که گذر زمان حس نمیشد و وقتی به خودم اومدم ،نزدیک غروب
بود و میالد اومده بود دنبالم.
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:
 اوم… دلم برات تنگ شده بودا! از این به بعد باید با خودم ببرمت شرکت.Deli28
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لعنت به این ابراز احساساتش که من رو میکشه از خوشحالی! دستم رو گذاشتم روی دستش
که پشت سرم بود و زیر لب با ناز گفتم:
 قبلنم بهت گفتم… کیه که بدش بیاد؟باخنده بوسهی دیگهای زد روی لبهام و درحالی که ماشین رو روشن میکرد و راه میافتاد،
گفت:
 شیطونِ زبون باز!توی مسیر دربارهی شوخی و خنده هامون با مارال و مادر جون گفتم.
از قرمه سبزی خوشمزهای که خوردیم؛ اما ،از حرفهای مارال چیزی نگفتم .به هرحال قول
داده بودم و باید پاش میایستادم.
وقتی رفتیم توی خونه ،در حالی که دکمههای مانتوم رو باز میکردم گفتم:
 من برم یه دوش بگیرم بیام که شام درست کنم.و بهسمت اتاق راه افتادم که یهو بین زمین و هوا معلق شدم .جیغی زدم و با صدای بلند گفتم:
 دیوونه چیکار میکنی؟ بذارم زمین االن میافتم.با خنده روی تخت انداختم و گفت:
 هردفعه همین رو میگی .خودت هم میدونی که نمیافتی!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
باالتر و زیر گلوش رو بوسیدم و خمار گفتم:
 االن مثال حبسم کردی؟!توی گلو خندید و کنار گوشم زمزمه کرد:
 میخوام شیطونی کنم.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.آروم آروم لباس هامون رو به جز لباس زیرهامون در آوردیم و بهسمت حموم رفتیم.
باخنده زد روی باسنم و گفت:
 باورم نمیشه تا چند وقت دیگه سه تایی مییایم حموم.خندیدم و دوش آب رو باز کردم.
قبل از اینکه دمای آب متعادل بشه ،هولم داد زیر دوش که از سرماش به خودم لرزیدم و جیغ
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.
بوسهای روی سر شونههای لختم زد و نفس گرمش رو توی گردنم خالی کرد.
لبهاش نشست پشت گردنم و آروم آروم ستون فقراتم رو بوسید.
با همین چندتا حرکتش اونقدر گرم شدم که نفسای منقطعم ،عمیق و کش دار شد.
اومد روبه روم نشست و بوسهای رو شکمم زد و با لبخند گفت:
 کوچولوی من ،امیدوارم بزاری من و مامانت یکم خوش بگذرونیم.خندیدم و به چشماش که زندگی من بودن ،نگاه کردم.
لباس زیرم رو گرفت و زمزمه وار گفت:
 اماده ای؟!Deli28
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لبم رو گاز گرفتم و چشمام رو بستم…
یه عشق بازی یه ساعته پیش رومون بود .اونقدر حالم خوب بود که دنیا رو بهم میدادن ،با این
لحظهها عوضشون نمیکردم.
••°•°•°•°•°•°•°
 خوب بود؟لبخندم عمیقتر شد .آروم؛ ولی ،بیحال گفتم:
 خوب واسه یه لحظش بود .حیف! این کوچولو که بیاد دیگه خلوتای دونفرمون نصفمیشه.
بوسهای روی موهای نمدارم زد و گفت:
 غلط کرده پدر سوخته .بچم دختر خوبیه ،میخوابه تا ما به کارمون برسیم.دیوونهای نثارش کردم و با یکم مکث گفتم:
 نگران فردام میالد ،من سونوگرافی واژینال نمیخواستم خب …پیشونیش رو چسبوند به پیشونیم و گفت:
 درد نداره که… آخه چرا میترسی؟ بیشتر خجالت میکشم ،دوست ندارم میالد.خندید و گفت:
 اگر بخوای بچه طبیعی بدنیا بیاری ،اون وقت چی؟زدم روی شونش و باخنده گفتم:
 خب تا اون موقع… هعی… نمیدونم چی کار کنم!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:
 پس بخوابیم .تو گشنت نیست؟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.
••°•°•°•°•°•°•°
با صدای جیغ یه زن و داد یه مرد ،با هین بلندی از خواب پریدم.
میالد دستش رو دور شونههام حلقه کرد و آروم زیر گوشم گفت:
 آروم… نترس من اینجام.نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم:
 صدای… صدای جانانه؟!چشماش رو بست و مثل خودم آروم گفت:
 دعواشون شده… با مازیار.لب پایینیم رو گاز گرفتم و دوباره دراز کشیدم .قلبم هنوز تند میزد .میالد اللهی گوشم رو
بوسید و گفت:
 صبحت بخیر! حالت خوبه؟ خوب خوابیدی؟نگران جانان بودم؛ ولی ،لبخندی زدم و گفتم:
 آره… تو خوب خوابیدی؟اون هم لبخندی زد و کوتاه جوابم رو داد.
از کنارش بلند شدم و در برابر نگاه شیطونش لباس زیرهام رو تنم کردم .وقتی دیدم بیخیال
دستش رو زده زیر سرش و من رو با نگاهش میخوره ،با خنده به ساعت اشاره کردم و گفتم:
 جناب شوهرجان! حواست به ساعت هست؟ پاشو حاضر شو ،اگر میخوای دوش بگیری،برو بگیر تا میالد کوچیکه دوباره سرحال نشده.
چشماش گرد شد و بلند زد زیر خنده .بریده بریده گفت:
 وای . .دل… دلم… عالی بود آوا.خندیدم و در حالی که شلوارلی آبی رنگم رو پام میکردم گفتم:
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 دروغ میگم مگه؟ حاال هم پاشو زودتر بریم که تو هم به کارت برسی.سرش رو تکون داد و بعد از برداشتن حولش بهسمت حموم رفت .صدای مازیار و جانان هم
قطع شده بود!
دیگه مانتو تنم نکردم .همون طور بهسمت آشپزخونه رفتم تا صبحونه حاضر کنم .دیشب خیلی
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!
باالخره خوابیدم روی تخت و به کمک میالد دکمههای مانتوم رو باز کردم .خانوم دکتر ژل
مخصوص رو مالید به دستگاهش و گفت:
 امادهی شنیدن صدای قلب بچتون هستین؟نگاهی به میالد انداختم و همزمان «بله» گفتیم .دکتر با یه لبخند دستگاه رو چسبوند به شکمم
که از سردیش لرزم گرفت.
صدای خش خش از دستگاه میاومد که دکتر یهو با خوشحالی گفت:
 صدای قلب بچتون رو االن میتونید بشنوید!چشمام رو بستم و به صدای تاپ تاپی که از دستگاه میاومد ،گوش کردم.
تجربه قشنگی بود ،اونقدر شوکه شدم که اشکم در اومد.
میالد دستم رو گرفت و با ذوق گفت:
 میشنوی آوا؟ صدای قلب بچمونه!به دستگاه نگاه کردم .یه تودهی کوچولو که توی وجود من بود .یه تودهی کوچولو که جون
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داره ،داره از وجود من تغدیه میکنه و توی وجود من رشد میکنه .با بغض و خوشحالی
نگاهش کردم …
دکتر دستگاه رو یکم تکون داد و گفت:
 در حال حاضر ،خداروشکر جنین سالمه… صدای قلبش هم به طور کامال نرمالی شنیدهمیشه …
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:
 شکمت از این به بعد شروع میکنه به بزرگ شدن ،تا سه یا چهار ماهگی هم الزم نیستبیای برای سونوگرافی مجدد البته تا وقتی که کار خطرناکی نکنی که جون بچت به خطر بیفته.
کوچولوت االن جون داره و هرخطری برای مادر ،شامل اون هم میشه.
میالد کمکم کرد بلند بشم و همزمان گفت:
 جنسیت بچه چی؟ از کی میشه تشخیص داد؟با این حرفش حس کردم جنسیت براش خیلی مهمه؛ اما ،با حرف بعدیش لبخند اومد روی
لبم:
 البته سالم باشه ،هرچی میخواد باشه؛ ولی ،خب اگر ما بخوایم براش اسباب بازی و لباسبخریم باید جنسیتش رو در نظر بگیریم.
دکتر خندید و گفت:
 درسته؛ اما ،جنسیت بچه فعالً مشخص نیست .ایشاال برای جلسهی بعدی سونو مشخصشمیکنیم و همون موقع جنسیت رو هم مشخص میکنیم.
لبخندی زدم و گفتم:
 مرسی… از حرفاتون هم ممنون ،سعی میکنم کار خطرناکی نکنم.دکتر با لبخند سری تکون داد که میالد کالفه گفت:
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 خانوم ،یه قرصی ،شربتی چیزی هم بدین واسه حالت تهوعاش .من میترسم هیچی ازشنمونه دیگه!
دکتر خندید و در حالی که چیزی روی برگههای رو به روش مینوشت گفت:
 آوا جان االن توی مرحلهی حساسیه .دیگه دوران ویار و هوس کردن چیزهای خوشمزه همبهش اضافه میشه که شما میافتی توی خرج! حالت تهوعهاش تا یه حدی عادیه ،اگر دیدی
خیلی زیاده و اذیتت می کنه ،از این قرصی که برات نوشتم ،یه دونه بخور .داروی گیاهیه به
بچه هم آسیب نمیزنه.
عینکش رو درآورد و جدی و با تأکید گفت:
 آوا جان خودت حواست باشه ،توی این دوران مصرف هرجور داروی شیمیایی مثل مسکنکامال ممنوعه ،مگر اینکه زیر نظر پزشک باشه ،باشه دخترم؟ آسمان جان کلی سفارشت رو
کرده ،امیدوارم دوران بارداریت راحت باشه.
زیر لب «چشم» ی گفتم .خطاب به میالد گفت:
 شمام حواست باشه تنبلی نکنه خانومت .روزی نیم ساعت حتماً پیاده روی داشته باشه.خورد و خوراکشم جوری نباشه که دیابت دوران حاملگی بگیره ،بهتون سخت میگذره
اونوقت!
یه حاملگی اینقدر دردسر داشت و من نمیدونستم؟! خدا به داد برسه .باالخره بعد از کلی
سفارش ،از مطب اومدیم بیرون.
میالد اونقدر خوشحال بود که نمیفهمیدمش! حتی از منم بیشتر خوشحال بود… جوری که
انگار بچه توی وجود اون بود و کامال حسش میکرد!
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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جانان ،با لب متورم و قرمز ،چشمای سرخ و اشک آلود و دستایی که میلرزید ،نشسته بود
روی مبل و منم با استرس و بهت نگاهش میکردم.
ده دقیقهای بود که اومده بود و بدون حرف فقط نشسته بودیم و منتظر بودم تا حرف بزنه و
بفهمم چی شده و چرا کتک خورده!
رها هم زنگ زد و گفت ناهار رو با امیر توی رستوران میخوره و بعدش هم باید بره خونه
مامانش و نمیتونه بیاد.
باالخره جانان به حرف اومد وبا لبخند نصفه و نیمهای گفت:
 چرا این جوری نگاه میکنی؟ نمیخوای از مهمونت پذیرایی کنی؟وقت گیر آورده؟! شایدفضولی بود؛ ولی ،با اخم گفتم:
 مازیار زده؟ این جوری زده تو دهنت؟ صبح سر چی دعوا میکردین که کارتون به کتککاری 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؟!سرم رو تند تند تکون دادم و قبل اینکه چیزی بگه ادامه دادم:
 اصالً هرچی… حق نداشته این جوری بزنتت .از صبح رفتی خونهی خودتون؟سرش رو آروم به معنی «نه» تکون داد و گقت:
 همین امروز صبح اومدم پیشش .دیشب نتونستم بیام ،آخه دعوا شد .بابام گیر داده یه سالهعقدت کرده ،چرا نمیبردت خونش.
چه غیر منطقی! اخمم بیشتر شد ،با حرص گفتم:
 خیلیا هستن بیشتر از دو سال عقد میمونن… چه ربطی داره؟!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:
 بابام تعصبای خاصی داره آوا .میگه بیشتر از چند ماه عقد بودن خوب نیست ،حرف درمییارن واستون .اگر پول نداره من بهش پول قرض میدم .اگر قبول نکنه یعنی نمیخوادت و
داره معطلت میکنه.
ازم جدا شد و آرومتر ادامه داد:
 خریت کردم ،ترسیدم… از نگرانیم اینو به مازیار گفتم .اونم قاطی کرد و یهو داد و بیدادکرد؛ چون این جوری کرد بیشتر شک کردم منو دوست نداره .سرش داد زدم ،گفتم اگر منو
نمیخوای میتونی طالقم بدی…
دستش رو گذاشت روی چشمشاش رو با گریهی بلندی گفت:
 من خیلی دوستش دارم آوا… نمیدونم چرا این حرف رو زدم!واقعاً حرفش احمقانه بوده! دستش رو گرفتم توی دستام و با ناراحتی گفتم:
 خب اون چی کار کرد؟! کِی زدت؟ همون موقع زد توی دهنم و گفت: جانان بخوای گه اضافه بخوری و بگی طالق میخوام و این ک*شرا ،همین جا تا آخرعمرت حبست میکنم… بدون عروسی .منو سگ نکن…
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 رویقضیهی طالق خیلی حساسن ،به خصوص اگر طرف رو خیلی دوستش داشته باشن .به نظر
منم حرفت درست نبوده؛ ولی ،اونم حق نداشت دست روت بلند کنه.
لبخندِ تلخی میون گریه زد و گفت:
 منم بعضی وقتا خنگ میشم ،اشتباه کردم… حتی بعدش هم خواستم درستش کنم؛ ولی،Deli28
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منو پس زد… رفت از خونه بیرون آوا! اشتباه کردم؛ ولی ،حاال نمیدونم چیکارش کنم.
مطمئن بودم درست میشه ،برای همین لبخندی زدم و گفتم:
 شرط میبندم مازیار هم االن حالش خیلی بده .درست میشه ،نگران نباش .شب رومیمونی؟
سرش رو به آرومی تکون داد و گفت:
 مگه میتونم برم؟ گند زدم تا درستش نکنم پام رو از ساختمون بیرون نمیذارم.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 بهنظرم یکم دیگه صبر کنن.
سرش رو تکون داد و گقت:
 واقعاً عجوالنه تصمیم گرفتم.اوهومی گفتم و دستی به شکمم کشیدم ،قشنگ یه ساعت کشید حرفامون .باخنده به جانان
گفتم:
 بریم یه چیزی بخوریم؟ این کوچولوی من گشنشه.زد توی صورتش و با بهت گفت:
 ببخشید اصالً حواسم نبود .پاشو بریم یه چیزی بخوریم… ببخشید تو رو خدا.آروم زدم پس کلش و گفتم:
 چه ببخشید ببخشیدم میکنه! پاشو بریم یه چیزی بریزیم تو این خندق بال.و با خنده بهسمت آشپزخونه رفتیم.
تا غروب هیچخبری نشد .با جانان نشستیم فیلم دیدیم و کمکم کرد شام بپزم.
با زنگ خوردن گوشیم ،ببخشیدی گفتم و از آشپزخونه اومدم بیرون .میالد بود ،تماس رو
وصل کردم و سالم کردم که صدای محکم و مهربونش پیچید توی گوشی:
 سالم خانوم… حالت خوبه؟Deli28
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 مرسی… شما خوبی؟ کی مییای؟تک سرفهای کرد و باصدایی که ته مایههای خنده داشت گفت:
 یه ساعت دیگه مییام .میگم جانان اونجاست؟ اگر اونجاست یه ماشین براش بگیر بفرستشبره خونشو…
و یهو گوشی قطع شد!
با تعجب دوباره شمارهاش رو گرفتم که رد کرد… وا… چشه؟!
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. .چینی به بینیم دادم ،چشمام و ریز کردم و گوشیم رو تهدید آمیز بهسمتش تکون دادم و گفتم:
 اه اه اه! جانان یه بار دیگه تعارف کنی پرتت میکنم تو حموم ،در رو هم روت قفل میکنم تامازیار جنازتم پیدا نکنه ها! شام درست کردیم دور هم باشیم مثال!
دستاش رو باخنده برد باال و گفت:
 باشه باشه .خشن نباش خوشگل خاله اذیت میشه… چه عین مازیار هم تهدید میکنی!خندیدم و با هم بهسمت آشپزخونه رفتیم.
قیمه بادمجون درست کردیم و پلو رو هم من گذاشتم دم بکشه.
بماند که کلی این وسط من حالت تهوع گرفته بودم؛ ولی ،خب باالخره تموم شد.
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.Deli28
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اوهومی کردم و گفتم:
 آره حدس زدم .مازیار پیشته؟ آره ،میگم مشکلی نداری امشب شام مهمون ما باشن؟ جانان و مازیار یکم به مشکلخوردن ،میخوام باهاشون صحبت کنیم.
لبخندی زدم و گفتم:
 آره خبر دارم .جانان پیش منه ،شام هم حاضره تا نیم ساعت دیگه .چقدر دیگه میرسین؟بیتوجه به تیکه آخر حرفم خندید و گفت:
 خانوم کد بانوی خودمی .حالت که بد نشد؟لبخندی زدم و گفتم:
 چرا؛ ولی ،جانان خیلی کمکم کرد .نگفتی کی میرسی؟با یکم مکث صدای راهنمای ماشینش رو شنیدم و بالفاصله گفت:
 ده دقیقه دیگه خونه ایم .برو لباست رو اکی کن فقط.صدای تک سرفهی مازیار رو هم شنیدم .لبم رو گاز گرفتم و گفتم:
 چشم… منتظرتونیم.و گوشی رو قطع کردم .جانان در حالی که دستاش رو توهم گره میزد ،باصدای لرزونی گفت:
 چی شد؟ مازیار هم باهاشه؟!بهسمت اتاق رفتم و گفتم:
 بله خوشگله! خوبه از قبل قصد دعوت کردنتون رو داشتم!دیگه عکس العملش رو ندیدم.
تاپ و شلوارکم رو با تونیک آستین سه ربِ مشکی و شلوار لی مشکی عوض کردم.
قشنگ تنگ شدن لباسم رو حس میکردم .یکم… فقط یکم تنگ شده بود.
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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جانان با استرس بهم نزدیک شد و گفت:
 االن… االن من باد چی کار کنم؟خندیدم و دستش رو گرفتم .دستش سرد بود… باتعجب گفتم:
 دیوونه االن غش میکنی… آروم باش! بذار ببینیم مازیار چی میگه و چی کار میکنه…فوقش یکم داد و بیداد میکنه که میالد مواظبه!
سرش رو تکون داد و کنار من ایستاد .در رو باز کردم که اول میالد با یه جعبه شیرینی اومد تو.
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.و از جلوی در رفتم کنار .سالم کوتاهی کرد و برخالف انتظارم ،مسقیم رفت سمت جانان.
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. .
جانان هم انگار منتظر یه تلنگر بود که دستش رو دور کمر مازیار حلقه کرد و زد زیر گریه.
مازیار هم تند تند میگفت:
 غلط کردم زدمت ،گه خوردم ،بشکنه دستم… ببخشید اینجوری رفتم… گریه نکن تو روخدا ،غلط کردم…
صحنهای بسی عاشقانه و جذاب بود.
دست میالد رو گرفتم و بهسمت آشپزخونه رفتیم تا اون دوتا یکم خلوت کنن.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه راوی••°•°•°•°•°•°•°
جانان با صدای بلند ،بغضی که از صبح توی گلوش بود رو خالی میکرد.
حقیقت این بود که از این همه توجه مازیار قند توی دلش آب میشد.
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مازیار آروم جانان رو از خودش جدا کرد و با دیدن لبِ ورم کردهاش ،برای بار هزارم در اون
روز ،خودش رو سرزنش کرد.
آروم انگشت شستش رو کشید روی زخم لبش و گفت:
 جاش درد میکنه؟جانان به معنی «نه» سرش رو تکون داد و با هق هق گفت:
 نه…؛ اما قلبم… نباید… بهت… بهت اون حرفا رو… میزد… میزدم.مازیار از یاد آوری صبح اخمی کرد و آرومتر گفت:
 بیا فراموشش کنیم ،هیچوقت هم به روی هم نیاریم؛ اما ،دربارهی گرفتن عروسی ،یهتصمیمایی میگیرم به زودی .سعی میکنم تا آخر تابستون عروسی بگیرم.
جانان باتعجب به چشمای مصمّم مازیار نگاه کرد و گفت:
 مازیار من… من واقعاً نمیخوام… بهت فشار… بیارم .مجبور…مازیار از نبود میالد و آوا استفاده کرد و نرم و آروم ،لبهاش رو گذاشت روی لبهای جانان.
اونقدر آروم پیش میرفت تا درد رو مهمون لبهای جانانش نکنه.
بهخاطر داشتن جانان ،از زندگی هیچی نمیخواست و از اینکه صبح ،جانان رو اون طور رها
کرده بود ،خیلی عذاب وجدان داشت.
بوسه شون رو با دو بوسهی کوتاه به پایان رسوند و مماس لبش زمزمه کرد:
 دیگه هیچوقت ،هیچوقتِ هیچوقت… اون جوری از پیشِت نمیرم.جانان هم لبخندی زد و مثل مازیار آروم گفت:
 خیلی دوستت دارم مازیار ،هیچوقت تنهام نذار… هیچوقت.و محکم همدیگه رو در آغوش کشیدن .با صدای اعتراض آمیز میالد ،باالخره از هم جدا شدن:
 خب دیگه خیلی دارید الو میترکونید .بقیش رو نگه دارید واسه نصف شب …الزمتونمیشه .بیاید بشینید سر میز که خانومم زحمت کشیده شام درست کرده.
جانان با لبخند اشکهاش رو پاک کرد و گفت:
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 خانومت تنها نبوده .شماها بشینید من و آوا میز رو میچینیم.شام رو در آرامش ،با خنده و شادی خوردند… زندگی پر از فراز و نشیبهایی بود و هست
که آوا و میالد ،جانان و مازیار ،و همین طور رها و امیر باهم و به کمک هم ازشون عبور
میکردن و میکنن…
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
مازیار از صبح اعصابش خورد بود و حتی میخواست زودتر بیاد دنبال جانان؛ ولی ،رئیس
شرکت با اینکه رفیقش بود ،قاطی کرد و نذاشت که بره.
توی ماشین حرفام رو به مازیار زده بودم ،گویا آوا هم با جانان صحبت کرده بود و دیگه الزم
نبود باهاشون مجددا صحبت کنم ،برای همین بعد از شام ،جانان یکم به آوا توی جمع کردن
ظرفا کمک کرد و بعد هم با مازیار رفتن باال ،طبقهی خودشون.
وقتی رفتن ،آوا رفت روی مبل ولو شد و گفت:
 خداروشکر .از صبح همش نگرانشون بودما!رفتم کنارش نشستم و با خنده گفتم:
 نگرانی نداشت که ،جانان و مازیار این قدر سخت به هم رسیدن که به این راحتیا از هم جدانمیشن… مثل ما .مازیار قیافش یکم غلط انداز هست؛ ولی ،خیلی مهربون و احساساتیه.
سرش رو برگردوند سمتم و با عشوه پرسید:
 حتی بیشتر از تو؟!دماغش رو اروم کشیدم و با لبخند گفتم:
 حتی بیشتر از من؛ ولی ،فکر نکنم اندازه من عاشق باشه.سرخوش خندید و بلند شد .دستی به شکمش کشید و گفت:
 امروز خداروشکر خیلی حالم بد نشد؛ اما ،خیلی خوابم مییاد.به ساعت اشاره کردم و گفتم:
 تعجب نداره ،ساعت ده شبه .از نه صبح تا حاال بیداری.Deli28
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سرش رو کالفه تکون داد و لباسش رو از تنش درآورد و گفت:
 من اول میرم حموم دوش بگیرم .بوی غذا میدم ،دوست ندارم اینجوری بخوابم.ابروهام پرید باال و لبخند شیطونی زدم که سریع قصدم رو فهمید و قبل اینکه حرفی بزنم با
خنده گفت:
 فکرای شومِ توی سرت رو بیرون کن.لبخندی زدم و تکیه دادم به مبل و دست به سینه و ریلکس گفتم:
 باشه عزیزم ،خوش بگذره!چشماش رو ریز کرد و یکم نگام کرد… وقتی دید همون جور با لبخند نشستم ،انگار خیالش
راحت شد و رفت.
صدای بسته شدن در حموم که اومد ،رفتم توی اتاق و بعد از در آوردن لباسام ،یهو در حموم
رو باز کردم که جیغ فرابنفشی کشید و سعی کرد بدنش رو بپوشونه.
بلند خندیدم و گفتم:
 من که همه چیز تو رو دیدم ،پس چرا خودت رو میپوشونی؟!دستش رو از روی سینههاش برداشت و زد توی بازوم و با غرغر گفت:
 واسه چی اومدی؟ مگه نگفتم نیا…خندیدم و بعداز گرفتن دستاش ،بردمشون بهسمت باال و چسبوندمش به دیوار حموم ،با پام در
حموم رو بستم .از سردی موزاییکای روی دیوار ،بدنش لرز خفیفی کرد و هین آرومی کشید!
لبخند کجی زدم و در حال که خم میشدم سمت گردن خوش تراشش گفتم:
 اگر ناراحتی برم ! . .برم؟با برخورد لبم به گردنش ،آه آرومی کشید و زمزمه وار گفت:
 هربار دیوونم میکنی لعنتی… مگه میتونم بگم برو؟نفسم رو توی گردنش خالی کردم و آروم برش گردوندم .حاال پشتش به من بود صورتش
چسبیده بود به دیوار.
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از اینکه ذره به ذرهی بدن بِکر آوا توسط خودم فتح شده بود و حاال بچهای از خون خودم توی
وجودش درحال رشد بود ،احساس پادشاهی میکردم!
تا وقتی تجربش نکنید نمیتونید درک کنید!
با هربار آه کشیدنِ از سر لذتش و جیغای کوتاهش ،حس میکردم تنها مرد خوشبخت جهانم.
کمکش کردم دوش بگیره و بعداز پوشیدن حوله هامون ،باهم رفتیم بیرون و روی تخت
خوابوندمش.
سشوار رو زدم به برق ،نشوندمش و خودمم نشستم پشتش .با خماری گفت:
 ولش کن میالد ،خودش خشک میشه.حولش رو زدم کنار و سرشونهی برهنش رو بوسیدم و گفتم:
 ممکنه سرما بخوری .موهات رو خشک کنم خیال خودم راحت تره.بیحال تکیه داد بهم و آروم گفت:
 خیلی شلم… هربار که این کار رو میکنی ،اونقدر انرژیم تخلیه میشه از خوشی که خوابممیگیره بعدش! چه جوری اینقدر خوب و ماهری؟!
از تعریفش حس خوبی بهم تزریق شد.
مردا هم از اینکه زنشون ،عشقشون ،یا هرکس دیگه ازشون تعریف کنه حس خوبی پیدا
میکنن… ومن هم مستثنی از این موضوع نبودم و نیستم!
سشوار رو روشن کردم و کنار گوشش با خنده گفتم:
 شاید بهخاطر اینه که تو خیلی خوبی پیشی خانومِ من! تو بخواب… من خودم موهات روخشک میکنم.
و مشغول خشک کردن موهاش شدم .حرارت سشوار زیاد نبود؛ ولی ،پوست سینم یکم
میسوخت.
آوا اونقدر خسته بود که به چند دقیقه نرسیده ،نفساش منظم شد و خوابش رفت.
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••°•°•°•°•°•°•°
چهار ماه با تمام خوشیها و سختیهاش گذشت.
شکم آوا اومده جلو و همچنان ویارها و حالت تهوعهاش ادامه که داره هیچ ،بدتر هم شده!
این بار وقتی رفتیم باغِ لواسون ،جانان و مازیار هم اومدن و عمه خانوم به قدری ازشون
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
دارن زندگی میکنن.
امیر و رها هم فعالً خبری از بچه و اینا نیست و به قول آوا خلوت دو نفرشون رو حفظ کردن!
امیر دنبال کارای آرش رو گرفت و حکمش شد حبس ابد… اون هم با کلی پارتی بازی!
وقتی مادر و پدر آرش اومدن واسه رضایت گرفتن ،آوا رو اونقدر حرص دادن که کارش کشید
به سِرُم و بیمارستان!
و بچهی من و آوا… جنسیتش مشخص شد.
یه دختر خوشگل و بابایی! هروقت این رو میگم آوا کلی حرص میخوره و میگه:
 نو که اومد به بازار ،کهنه میشه دل آزار! دیگه منو دوست نداری.به خصوص از ماه پیشش که پنج ماهش کامل شده بود و بهخاطر حساس بودن بدنش ،رابطه
داشتن ممنوع شد و من هم کلی مراعاتش رو میکردم؛ اما ،آوا زود رنج شده بود!
زود گریش میگرفت ،حتی وقتی باهاش شوخی میکردم زود بغض میکرد.
به هرحال هنوز هم مثل قبل دوستش دارم… حتی بیشتر.
هر شب براش از زندگی قشنگی که قراره برای دخترمون بسازیم میگم تا بدون فکر و خیال
بخوابه… مامان و مارال ،رها و جانان خیلی کمک کردن و میکنن و موقعهایی که من نیستم،
مییان پیشش تا تنها نباشه.
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دیشب به جای خیال پردازی ،بعد از کلی بوس بازی با آوا ،خوابیدیم! اما ،خب باز هم زندگی
با اتفاقهای یهویی و شوکه کننده ،غافلگیرمون کرد…
صبح بود که با ویبرهی گوشیم از خواب بیدار شدم .پیشونی آوا رو بوسیدم و سریع جواب
دادم تا آوا بد خواب نشه:
 بله بفرمایید.باصدای گریه و هق هق مارال ،سیخ سرجام نشستم:
 میالد… تو رو خدا… بیا اینجا… بیا خونهی سامیار.یاخدا! آروم از تخت اومدم پایین و رفتم از اتاق بیرون .همزمان گفتم:
 مارال… لنتی تو توی خونهی سامیار چی کار میکنی؟در جواب سؤالم سکوت نصیبم شد! یهو صدای جیغش و بعد صدای آشنای یه مرد توی
گوشی پیچید:
 به به جناب صولتی… کم پیدایی!خودش بود ،خود نامردش بود.
زیرلب غریدم:
 چی میخوای؟خندید و گفت:
 من؟ من اومدم حقمون رو پس بگیرم.نفس عمیقی کشیدم تا صدام بلند نشه و گفتم:
 خواهرم رو ول کن ،طرف حسابت منم… بیوجود نباش ،به خواهرم کاری نداشته باش.صدای پوزخندش رو شنیدم .با یکم مکث گفت:
 تازه با زن داداشم آشنا شدم ،کجا ولش کنم؟!نتونستم عربده نکشم .با دست آزادم مشت زدم توی قاب عکس روی دیوار که شیشهاش
خورد و دستم زخم شد .داد زدم:
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 لعنتی حروم زاده… برادر کثافطت به خواهرم تجاوز کرده بعد تو میگی زنداداش؟بیخیال گفت:
 تا شب بهت وقت میدم… با خانومت ،تنها… بیاید اینجا ،باید صحبت کنیم .در مورد گندکاریای داداشم و گند کاریای معشوقهی همسرت سامیار میگفت بدجور خاطر خواهش بوده.
عربده کشیدم؟ نه… این بار کار از عربده کشیدن گذشته بود ،گوشی رو پرت کردم زمین که
قشنگ خورد شد.
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.
دستش رو گرفت به دیوار و با بهت و گریه گفت:
 میالد چی شده؟ دستت… پات… خون… خون…دستش رفت سمت کمرش و نفساش تند شد ،یه قدم بهسمتم اومد؛ ولی ،اونقدر شوکه شده
بود که نتونست قدم بعدی رو برداره.
بدون توجه به وضعیتم ،دوییدم سمتش و زیر بغلش رو گرفتم که دستم رو پس زد.
با دست لرزونش ،دستم رو گرفت و بهسمت مبل بردتم.
همین که نشستیم شروع کرد به درآوردن خورده شیشهها از دستم .زمان نداشتم ،باید میرفتم
سمت خونهی سامیار… تنها و بدون آوا؛ اما ،نمیدونستم به آوا چی بگم که حالش بد نشه!
لعنت به این زندگی که یهو با یه اتفاق ،زیر و رو میشه!
کارش که تموم شد ،نفسش رو فوت کرد و خواست بلند شه که نذاشتم.
دستش رو گرفتم و باصدای دو رگهی ناشی از داد و بیداد چند دقیقه پیشم ،گفتم:
 باید برم جایی آوا .بلند شو حاضر شو ،میرسونمت خونهی مامان اینا ،تا وقتی هم نیومدمدنبالت ،جایی نرو… فهمیدی؟
سه-چهار ثانیه توی چشمام خیره شد و محکمتر از من گفت:
 نه… نمیرم… تا بهم نگی چی شده که خونه رو داری به آتیش میکشی ،هیچجا نمیرم .باDeli28
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این تن زخمیت ،تو رو هم نمیذارم بری .ببین چی کار کردی با خودت!
آوا کله شقتر از این حرفا بود و هست؛ ولی ،هیچجوره نمیخواست بهش بگم!
پیشونیش رو بوسیدم و بلند شدم .بهسمت حموم رفتم تا زخمام رو بشورم و حاضر بشم.
همزمان گفتم:
 گوشیم خورد شده .توی کمد لوازم لب تابم ،یه گوشی سامسونگ هست ،اگر سختت نیستاون رو برام بیار.
دستم رو گرفت کشید و نگران گفت:
 میالد من نگرانم .نمیخوای بگی چی شده؟!سرم رو به معنی «نه» تکون دادم و دستم رو کشیدم بیرون .رفتم توی حموم و شیر آب رو باز
کردم و درحالی که پام رو میشستم گفتم:
 من یکم عصبی شدم ،چیز مهمی نیست قربونت بشم .نگران نباش حالت بد میشه.با حرص گفت:
 یکم عصبی شدی؟ فقط یکم؟ لنتی خودت رو توی اون حال ندیدی .بعدم… بعدم من کرنیستم ،تو داشتی درباره مارال حرف میزدی!
با تموم شدن حرفش خشکم زد ،پس شنیده بود… لعنتی!
هرچند تعجب هم نداشت ،اونقدر صدام بلند بوده که راحت بشنوه! نیم نگاهی بهش کردم و به
کارم ادامه دادم و گفتم:
 خودم درستش میکنم ،الزم نیست تو نگران باشی.آخ آرومی گفت که سریع از جا پریدم .سریع رفتم سمتش که دست آزادش رو به معنی مکث
نگه داشت .با درد گفت:
 نیا بیرون ،از پات داره خونابه (خون و آب) مییاد ،خونه رو کثیف میکنه .خوبم ،فقط بچهلگد زد!
هوفی کردم و با عصبانیت گفتم:
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 بهت میگم نگران نباش ،چرا این جوری میکنی تو؟نفس عمیقی کشید و آروم گفت:
 تو که ماشاهلل مَرد گندهای هستی واسه خودتم نگرانی ،نمیخوای بگی چی شده ،باشهنگو… نگفتنت اذیتم میکنه؛ ولی ،اگر نمیخوای نگو… فقط اگر برای مارال اتفاقی افتاده،
تنها نرو ،با امیر علی برو .یادت نره که اون و مارال االن تا حدودی زن و شوهرن ،امیرعلی
میتونه کمکت کنه.
راست میگفت .حدودا دو ماه پیش مارال رفت و همه چیز رو برای امیرعلی گفت.
آوا میگفت امیرعلی خیلی وقته مارال رو دوست داره و مارال هم همچین بیحس نیست!
امیرعلی قاطی کرد خیلی و تازه اون موقع مارال اومد واسم حرف زد.
کلی گریه کرد و گفت نگرانه که امیرعلی اذیتش کنه! من هم رفتم با امیرعلی حرف زدم و
تهدیدش کردم اگر این قضیه رو به کسی بگه ،آبرو واسش نمیذارم… که البته اعتراف کرد
عاشق ماراله و این چیزا براش مهم نیست.
قاطی کردنش از دست مارال نبوده ،بهخاطر مسبب این اتفاقه… ینی سامیار!
چند وقت بعدش هم خواستگاری اومدن و نشون هم دیگه شدن.
سرم رو برای آوا تکون دادم و گفتم:
 سمت شیشه خوردهها نرو .فقط از توی اتاق ،گوشی رو بیار برام تا سیم کارتم رو بزنم توشو به امیرعلی زنگ بزنم.
س رش رو تکون داد و رفت .با دستمال زخمام رو پوشوندم .آوا هم بعد از آوردن گوشی ،با
باند و چسب زخمام رو بست .همزمان که داشتم لباس میپوشیدم ،به امیرعلی زنگ زدم و
گوشی رو گذاشتم روی اسپیکر ،چند دقیقه بعد صدای کالفش اومد:
 چی میگی میالد؟زیپ شلوار جین مشکی رنگم رو کشیدم باال و گفتم:
 کجایی؟ هرجا هستی سریع بیا سمت خونهی ما .با موتورت بیا.Deli28
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تک سرفهای کرد و گفت:
 دانشگاهم ،نمیتونم بیام .مارال قراره بیاد به عنوان مهمان ببرمش سر کالس مشاوره.پس قرار بود بره پیش امیرعلی که دزدیدنش! پوفی کردم و آروم گفتم:
 فقط بیا ،مارال نمییاد ،دیگه هیچی نپرس .اگر میخوای زندهی مارال رو بغل کنی به جایجنازهاش ،بیا… رسیدی تک بزن ،خداحافظ.
و گوشی رو قطع کردم .مانتو خفاشی بافتنی آوا رو از جا لباسی برداشتم و خواستم تنش کنم
که نذاشت و گفت:
 چالغ که نشدم میالد! رها هم تا ساعت دوازده کالسش تموم میشه و مییاد پیشم .برومارال رو بفرست زودتر خونه .مامان جون قلبش ضعیفه… نگرانم .خودتم… زنده و ترجیحا
سالم برگرد.
پیشونیش رو بوسیدم و گفتم:
 اتفاقی نمیافته ،به سرهنگ هم خبر میدم .پس بخواب ،دست به خونه نزن لطفاً!گونم رو بوسید و گفت:
 حالم خوبه میالد ،نگران نباش… فقط یکم دلشوره دارم .برو؛ ولی ،زود برگرد… باشه؟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.با تک زنگ امیرعلی ،وسایلم رو برداشتم و بهسمت پارکینگ راه افتادم.
امیرعلی تمام طول راه با نگرانی مدام میپرسید چی شده و منم فقط راه رو بهش نشون
میدادم.
وقتی رسیدیم ،به محض پیاده شدنم ،دستم رو کشید ،یقهی لباسم رو توی مشتش گرفت و داد
زد:
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 لعنتی دارم بهت میگم چه خبر شده؟! چرا حرف نمیزنی؟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:
 امیرعلی هیچی نگو فقط گوش بده ،داداشِ سامیار… سمیر ،اومده ایران .دشمنیشون بامنه… مارال رو گرفتن که…
وای خدا… آوا! چرا قبول کردم تنهاش بذارم! امیرعلی پوفی کرد و خواست حرفی بزنه که
ازش فاصله گرفتم و سریع به مازیار زنگ زدم که با بوق سوم جواب داد:
 جانم داداش؟ مازیار… آوا… برو پیشش .برو پیشش تنها نباشه ،به امیر هم زنگ بزن.با یکم مکث گفت:
 خب به جانان و رها خانوم میگیم برن پیشش .من شرکت رو چه جوری…وسط حرفش پریدم و با حرص گفتم:
 مازیار آوا در خطره .سمیر برگشته ،حتی شرکت هم امنیت نداره .تو رو به ارواحِ خاکِ باباتبیا برو خونه ،من نمیتونم برگردم االن.
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 روخراب کرد .من به سرهنگ زنگ میزنم ،فقط خواهش میکنم برو پیش آوا .خداحافظ.
وقطع کردمGPS .گوشیم رو روشن کردم تا راحت ردیابیم کنن و گوشیم روگذاشتم توی
جیب شلوارم.
امیرعلی سر در گم ایستاده بود و منو نگاه میکرد .گوشیش رو ازش گرفتم و شمارهی سرگرد
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رو براش زدم .بعداز برگردوندن گوشی ،شونههاش رو گرفتم و گفتم:
 امیرعلی منو ببین .ممکنه… ممکنه بالیی سرم بیاد ،سمیر االن از خالفکارای آمریکامحسوب میشه و گرفتنش یه کمک بزرگ به کشوره .من فکر میکردم داداشش رو ول کرده؛
ولی انگار نکرده ،تو اینجا بمون زنگ بزن به سرهنگ و هرچی فهمیدی از مکان و اتفاقایی که
افتاده براشون بگو .باشه؟
سرش رو تکو داد و آروم گفت:
 مارال باالست؟سرم رو تکون دادم و آرومتر گفتم:
 من درستش میکنم .برش میگردونم ،فقط مواظب باش.بهسمت خونه دوییدم .اصالً کدوم طبقه باید برم! شمارهی مارال رو گرفتم که سمیر جواب داد:
 میبینم با دوستت اومدی ،نکنه ترسیدی؟! خفه شو سمیر… خفه شو! بگو بیام کدوم طبقه… جلوی آسانسور ایستادم.پوزخندی زد و گفت:
 اگر پلیس بیاد اینجا ،اونوقت دیگه نمیتونی زن و بچت رو ببینی .راستی خانومت با پیرهنگل گلی خیلی بانمک میشه!
دروغه اگر بگم نفسم نرفت .ترسیدم .نه بهخاطر خودم ،بلکه بهخاطر آوا و بچم.
اون خونه رو تحت نظر داشت و همین ترسناک ترش میکرد!
باعصبانیت داد زدم:
 یه مو… فقط یه مو از سر زن و بچهی من کم بشه ،خار و مادرتو م*ی*گ*ا*م سمیرتوانا… فقط بگو بیام کدوم طبقه.
 طبقهی پونزده ،واحد سمت چپ.و قطع کرد .زیرلب چند بار «کثافت» نثار زنده و مردهاش کردم و سریع سوار آسانسور شدم .به
امیر علی زنگ زدم و خیلی کوتاه گفتم:
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 خونهی منو تحت نظر دارن .اینم به پلیس بگو.و قطع کردم ،گوشی رو دوباره به جیب شلوارم برگردوندم و نفس عمیقی کشیدم تا آروم شم.
از آسانسور پیاده شدم و بهسمت واحد سامیار راه افتادم.
دستم رو مشت کردم و دو تا محکم زدم به در که بالفاصله باز شد.
رفتم تو که از پشت دستم رو کشیدن و دو نفری بهزور بردنم سمت سمیر .هلم دادن؛ ولی پام
رو سفت نگه داشتم تا نیفتم.
سمیر با پوزخندی که انگار جزئی از صورتش بود ،گفت:
 به به… آقای صولتی عزیز.با صدای جیغ مارال برگشتم سمتش و خواستم برم پیشش؛ ولی ،با ضربهای که به سرم خورد
منگ شدم و دو زانو خوردم زمین.
صدای جیغای مارال و صدا زناش توی مغزم پیچید… لعنتی نباید بیهوش میشدم!
زیرلب آوا رو صدا زدم و از هوش رفتم.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
دلم شور میزد… دست خودم نبود!
لباسم رو مرتب کردم و رفتم تا شیشهها رو جمع کنم.
پردهی اتاقم رو کشیدم و پنجره رو باز کردم تا یکم نور بیاد توی خونه بلکه حالم بهتر شه.
بعد بهسمت جایی که شیشهها شکسته بود رفتم.
دو ساعتی مشغول بودم ،اول شیشهها رو جمع کردم و بعد شروع کردم به جارو کشیدن.
داشتم جارو برقی رو خالی میکردم که با خوردنِ پی در پیِ زنگ درخونه ،هول زده بلند شدم
که کمرم تیر کشید .نفس عمیقی کشیدم و یکم آرومتر حرکت کردم.
از چشمی نگاه کردم ،مازیار بود.
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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 آوا باز کن ،تو رو خدا باز کن وضعیت خطریه… باز کن لعنتی چرا جواب نمیدی؟!ترسیدم… سریع باز کردم که اومد تو و شونههام رو محکم گرفت.
سر تا پام رو از نظر گذروند و نفسش رو راحت فوت کرد… خدا رو شکری زیر لب گفت و
بدون حرف بهسمت اتاق خواب من و میالد رفت.
توی ذهنم فکر کردم:
 وا! چرا این جوری میکنه؟از اتاق داد زد:
 آوا بیا هرچی الزم داری تا شب ،بردار میخوایم بریم خونهی جانان …ینی چی؟! ته دلم یه حس بدی میگفت به میالد مربوطه .با استرس تندتند گفتم:
 مازی… مازیار صبر کن .اول بگو چی شده؟ چرا این جوری میکنی؟ داری میترسونیم…میالد کجاست؟ حالش خوبه؟
برگشت سمتم و خواست حرفی بزنه که انگار پشیمون شد و دوباره مشغول شد.
یه مانتو و یه شال از کمدم در آورد و داد دستم و گفت:
 من میرم بیرون ،زود بپوش آوا… وقت تنگه.نگاهی به پنجره انداخت و سریع پنجره رو بست و پرده رو کشید.
شما بودید هول نمیشدید؟ اون هم با استرسی که از صبح توی جون من بود.
مطمئن بودم یه اتفاقی افتاده و حرف نزدن مازیار بدترش میکرد.
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.
زنگ خونه اومد که هردومون از جا پریدیم ،مازیار بلند شد رفت سمت در و چند لحظه بعد با
جانان اومدن تو.
جانان هم فقط سالم کرد ،به کمکش شلوار جین حاملگیم رو تنم کردم و بعد از برداشتن
Deli28

493

آرامش بعد از طوفان
گوشی و داروهام ،به کمک جانانی که اون هم یه کلمه حرف نمیزد ،رفتیم بیرون.
با آسانسور ،در سکوت رفتیم پایین .جانان جلوی در یه چادر مشکی گرفت سمتم و گفت:
 اینو بپوش آوا… تا بریم توی ماشین اینو بپوش لطفاً.فهمیدم ،منو زیر نظر داشتن؛ ولی ،خب کیا؟! جانان و مازیار میخوان منو نجات بدن؛ ولی ،از
دست کیا؟! خواستم بپرسم؛ اما ،جانان چادر رو انداخت روی سرم و با لبخند پر استرسی
گفت:
 بزار بریم خونهی ما ،بعد من هرچی میدونم رو برات میگم .فقط االن وقت نداریم،هرلحظه ممکنه بریزن اینجا که تو رو هم ببرن.
اصالً معلوم نیست چی میشه .فقط بیا بریم ،من به رها و امیر هم میگم که نیان خونه.
سرم رو بهت زده تکون دادم و با سری افتاده ،بهسمت ماشین رفتیم.
نیم ساعت بعد خونهی جانان بودیم.
مازیار بعد از رسوندن ما ،بدون یه کلمه حرف ،گازش رو گرفت و رفت .بعد از یه سالم کوتاه
به خانوادهی متعجب جانان ،دستم رو گرفت و منو برد توی اتاقش و بعد از اینکه منو خوابوند
روی تختش گفت:
 حالت خوبه؟ چیزی الزم نداری؟بدون توجه به سؤالش ،ماتم زده گفتم:
 میالد کجاست؟سرش رو تکون داد و آروم گفت:
 برات میگم؛ ولی ،قول میدی حالت بد نشه؟لعنتی توی این شرایط شرط میذاره واسم؟! کالفه چشمام رو بستم و با گریه گفتم:
 مازیار کجا رفت؟ میالد کجاست؟ امیرعلی باهاشه… اون کجاست؟ مارال کجاست؟ چرااذیتم میکنی؟ دارم له له میزنم تا حرف بزنین!
جانان دستم رو گرفت و تندتند گفت:
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 بمیرم برات… تو رو خدا گریه نکن… االن برات میگم .راستش منم خیلی نمیدونم چیشده ،مازیار رفت پیش پلیس… مثل اینکه ردیاب گوشی میالد خاموش شده؛ ولی ،مازیار
گفت میتونن رد گوشی امیرعلی و مارال رو رو بزنن.
بلندتر زدم زیر گریه و بلند شدم.
با گریه گفتم:
 باید برن خونهی سامیار… احتماال اونجاست ،تو رو خدا برو بهشون بگو زودتر پیداشونکنن.
کالفه با یه دست شونهی منو ماساژ میداد و با یه دستش به گوشی ور میرفت که حتماً داشت
به مازیار زنگ میزد:
 ببین آوا میگه میالد احتماال رفتن خونهی سامیار… آدرسش رو از پروندهی سامیار میتونیدپیدا کنید خب… جدی جواب داده؟ باشه باشه ،فقط ما رو بیخبر نذار .خدافظ.
بعد اومد بغلم کرد و زیر گوشم گفت:
 الهی دورت بگردم ،امیرعلی جواب داده… پیداشون کردن ،نگران نباش .من مطمئنم درستمیشه.
یکم خیالم راحت شد؛ اما ،با هق هق گفتم:
 دلم… شور میز… میزنه.دوباره کمکم کرد بخوابم ،پتو رو کشید روم و گفت:
 استرس حالت رو بدتر میکنه .حق داری نگران باشی؛ ولی ،به فکر این طفل معصومم باش.اگر اتفاقی برات بیفته میالد زمین و زمانو به هم میدوزه ،خودت هم اینو میدونی پس آروم
باش.
سرم رو تکون دادم ،چشمام رو بستم و زیر لب شروع کردم دعا خوندن.
تکون خوردنهای دختر کوچولوم رو توی وجودم حس میکردم… اون هم مثل من نگران
پدرش شده بود!
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••°•°•°•°•°•°•°از نگاه راوی••°•°•°•°•°•°•°
مارال جیغ می زد تا بلکه میالد بشنوه و به هوش بیاد .موهای بلندش اسیر دستای یکی از
محافظهای سمیر شده بود ،سمیر با پوزخند بهسمتش خم شد و گفت:
 شنیدم عاشق داداشم شده بودی ،آره؟ شاید مزهی بدنِ بکر و خوش تراشت رفته زیر زبونشکه خیلی پیگیرت بود! میدونی که… تخت سامیار رنگ یه دختر رو دو بار نمیبینه.
مارال با هق هق گفت:
 خفه… شو… تو… داداشت رو ول… ول کردی… چرا… چرا برگشتی؟پوزخندهای ترسناک سمیر ،مارال سرتق و لجباز رو میترسوند .ته دلش استرس داشت نکنه
لباسهاش رو مثل حیوونهای وحشی پاره بکنن و مثل سامیار ،ازش سواستفادهی
ج*ن*س*ی کنن.
سمیر اومد جلو و؛ چونهی مارال رو توی دستش گرفت و گفت:
 نمیخواستم بیام؛ ولی ،خب سامیار برادرمه .خیلی گند باال آورد ،برای همین اومدم با خودمببرمش ،از مغز پوکش میشه یه استفادههایی کرد .راستش اونجا دخترای خوشگلتری هم داره.
سرش رو به لبهای مارال نزدکتر کرد .مارال با گریه تقال میکرد تا ازش فاصله بگیره؛ ولی ،از
یه طرف موهاش کشیده میشد و از طرف دیگه؛ چونش فشرده .سمیر با خودش فکر کرد:
 این دختر جون میده برای رقاصی توی کاباره! جفتک زیاد میندازه؛ ولی زود رام میشه.خیلی هم خوشگله ،اونقدر که دلم میخواد جای جای بدنش رو گاز بگیرم!
مماس با لبهای مارال لب زد:
 تو هم خیلیتر و تازه ای… شاید تو رو هم با خودمون ببرم و آموزشت بدم… پول خوبیازت در مییاد!
با تموم شدن حرف سمیر ،مارال با ترس جیغ بلندتری کشید و خودش رو کشید عقبتر که
لب پایینش توسط دندونهای سمیر شکار شد… سمیر چشم تو چشم مارالِ وحشت زده،
اونقدر مثل دیوونهها دندوناش رو روی لبهاش فشار داد که خون ازش سرازیر شد.
Deli28

496

آرامش بعد از طوفان
مارال اونقدر جیغ زد و گریه کرد ،که با جدا شدن سمیر ،از درد بیحال و روی زمین ولو شد!
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:
 چه عجب به هوش اومدی ،نگران خواهرت نباش… فقط یکم لبش جر خورده… مونده تاجاهای دیگش جر بخوره! خب میرسیم به بحث اصلی بدون حاشیه میگم ،باید سامیار و اون
دوستش رو آزاد کنید.
میالد که هنوز از ضربهای که به سرش خورده بود منگ بود ،با پوزخند گفت:
 فکر کردی کشکه؟ به همین راحتی از زندان درش بیاریم؟!سمیر سرش رو با خنده تکون داد و با لبخند ترسناکی گفت:
 اونش انتخاب خودته… یا تا فردا آرش و سامیار آزاد میشن ،یا خواهرت و بعد هم زنحاملت بین من و بچهها دست به دست میشن.
دستی به ته ریشش کشید و خم شد سمت میالدی که از عصبانیت قرمز شده بود.
آرومتر گفت:
 فکر میکنم زنت توی شرایطیه که رابطه داشتن واسش خیلی خطرناک باشه! هوم؟ تک نفرهکه خطرناکه… اگر گروپ باشه…
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
توی جیبش شنید ،سریع از جیبش کشید بیرون؛ ولی ،قبل اینکه فرصت کنه چکش کنه،
ضربههای محکم پا بود که بهسمت صورت و بدنش فرود میاومد!
••°•°•°•°•°•°•°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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 تو… فکر میکنی حاال که واسه اون داداش متجاوز و رفیق قاتلش اومدی ایران ،میتونی بههمین راحتی هم برگردی؟!
دهن باز کرد تا زر بزنه؛ ولی ،من حرفم رو ادامه دادم:
 رفیق من ،نامزد مارال هنوز پایینه .حتماً تا االن زنگ زده به پلیس! تو اونقدر کودن و سادهایکه حتی به اینکه ممکنه گیر پلیس بیافتی ،فکر نکردی.
پوزخندی زد و گفت:
 از کجا میدونی وقتی بیهوش نبودی چند نفر رو نفرستادم سراغش؟!شاید… شاید راست میگفت .خواستم نفس عمیق بکشم؛ ولی ،بینیم پر خون بود و به سرفه
افتادم!
یکم که آروم شدم ،من هم پوزخند زدم و گفتم:
 پس کجاست؟ نه میبینمش نه صداش رو میشنوم!با حرفش ،برای چند لحظه خون توی رگهام یخ بست:
 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:
 کثافت حرومزاده! دروغ میگی… مثل سگ داری ک*شر میگی .ت*خ* ،م* انجام این کاررو نداری ،تایمی که من بیهوش بودم اونقدری نبود که بشه برید دنبالش ،خر خودتی…
آشغال کثافت.
پوزخندش روی اعصابم بود ،دستش رو کرد توی جیبش ،یه ابروش رو انداخت باال و گفت:
 فعالً نگران خودت و خواهر کوچولوت باش ،آخه خوشگلیاش یکی یکی داره از بین میره!با این حرفش سرم به شدت برگشت سمت مارال .لعنتی فراموشش کرده بودم!
بهسختی دستم رو از دست نگهباناش در آوردم و خواستم برم سمت مارال که دوباره جلوم رو
گرفتن.
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با اشارهی سمیر از جلوم رفتن کنار .سریع رفتم سمتش و بغلش کردم ،موهاش رو زدم کنار،
که با صورت پر از خونِش مواجه شدم.
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.
با نالهی مارال ،کشیدمش باالتر و سرم رو بردم سمت گوشش .با ناله ،خیلی خیلی آروم لب
زد:
 میالد… تو رو خدا… لبم… میس… میسوزه.پیشونیش رو بوسیدم و آروم گفتم:
 مییان کمکمون میکنن .یکم… فقط یکم دیگه تحمل کن .مطمئنم امیرعلی کمک مییاره.سمیر جلومون زانو زد و دستش رو گذاشت روی رون مارال .محکم با دستم پسش زدم و
گفتم:
 بهش دست نزن بیناموس عوضی!لبخندی زد و گفت:
 چرا؟ خب تو که هیچ کار مفیدی انجام نمیدی ،پس حداقل ازتون یه استفاده بکنیم دیگه!کامل نشست کنارمون… که باعث شد مارال رو بیشتر به خودم بچسبونم.
سمیر همون طور که دستمال گردنش رو باز میکرد گفت:
 االن که فکر میکنم ،میتونم برای سامیار و آرش وکیل بگیرم و خودم برگردم؛ ولی ،قبلشزنت رو که مثل موش قایم کردی ،همراه با خواهرت که دیگه از قیافه هم افتاده رو کادو پیچ
میکنم و با خودم میبرم.
یه مرد وقتی کاری ازش برنیاد ،آروم از ناتوانیش ،توی خودش میشکنه… نه یک بار… بلکه
صد بار توی هرثانیه!
حالم به هم خورد از خودم… از اینکه فقط نفسای عمیق و عصبی میکشیدم و به حرفای
تهوع آور سمیر دربارهی ناموسهام گوش میدادم.
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مارال رو خوابوندم روی زمین تا بلند شم و یه کتک کاری دیگه راه بندازم؛ اما ،قبل از اینکه
بلند شم ،صدای شکستن در خونه و پلیس پلیس گفتنها بلند شد.
و بعدش همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
پلیسها ریختن توی خونه و با سمیر و دار و دستهاش درگیر شدن.
از ترس اینکه بین درگیریها بالیی سر مارال بیاد ،محکم بغلش کرده بودم و اون هم دستای
بیجونش رو انداخته بود دور گردنم و سرش رو توی سینم پنهون کرده بود.
یهو یه تفنگ از پشت گذاشته شد روی سرم .باصدای سمیر دقیقا کنار گوشم ،عرق سرد از
گردنم بهسمت ستون فقراتم راه افتاد:
 بلند میشی و همراهم مییای .بخوای گه اضافه بخوری یه گلوله حروم اون مغزت میکنم!بعضی وقتا آدما هنگ میکنن… منم دقیقا توی همون وضعیت بودم و اصالً نمیدونستم چی
کار کنم! آروم مارال رو از خودم جدا کردم که اسمم رو صدا زد.
از مردن نمیترسیدم ،فقط میخواستم مارال و آوا سالم بمونن .بلند خطاب به مارال گفتم:
 هیچی نمیشه… از جات تکون نخور ،نگران نباش.سمیر یه تیر هوایی زد تا جلب توجه کنه و همین هم شد .سرهنگ از بین جمعیت سربازها
اومد جلو و گفت:
 سمیرِ توانا ،تفنگت رو بذار زمین .این جوری داری جرمت رو سنگینتر میکنی.سمیر پوزخند زد و گفت:
 من فقط اومدم برادرم و دوستش رو باخودم ببرم… همین!این آدم احمق نبود؟ یه جوری میگه فقط اومدم اینا رو با خودم ببرم ،انگار هرکی هرکیه!
سمیر تفنگش رو گذاشت روی شقیقم ،از سردیش برای چند ثانیه چشمام رو بستم و دوباره
باز کردم.
تمام نگهبانای سمیر دستگیر شده بودن و این مقاومت سمیر رو درک نمیکردم .صداش رو از
بین دندونای چفت شدهاش شنیدم:
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 من باید از اینجا زنده برم بیرون… وگرنه زنِ این سالم از اون خونه بیرون نمییاد.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 همدستگیر شده! سمیر تو همیشه خیلی ساده بودی ،خیلی راحت میشه دورت زد ،تو حتی به
ردیاب هم توجه نکردی ،هنوز هم هیچتغییری نکردی .همون مرد جوونی هستی که هشت
سال پیش زیر دست خودم بود .همونی که خیلی ساده میشد وسط خراب کاریش ،گیرش
انداخت!
نفسم از حرفای سرهنگ حبس شد… پس ینی سرهنگ سمیر رو خیلی وقته میشناسه!
صدای شلیک اولین گلوله از فکر کشیدتم بیرون و خون از دست چپم سرازیر شد.
سوختم… تا عمق وجودم سوخت .سرهنگ داد زد:
 نزن سمیر… لعنتی اگر تیر بزنی مجبور میشم بهت شلیک کنم.سمیر که تا اون لحظه فقط گوش داده بود با پوزخند عصبی گفت:
 یادت رفته من االن از کله گندههای آمریکا محسوب میشم؟ اگر من رو بکشین باید کلیجواب پس بدین .پس نمیتونی… هه… راه رو باز کن دایی… همین االن بچهها رو آزاد کن
وگرنه میکشمشون.
و تفنگ رو بهسمت مارال گرفت… هرچی میگذشت ،رازهای بدتری فاش میشد! دایی؟
نگاهم به تفنگی که بهسمت مارال نشونه رفته بود جلب شد…
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.
رفتم سمت مارال که تفنگش رو دوباره بهسمتمون گرفت و همون لحظه دومین تیر زده شد و
برای چند ثانیه همه جا سکوت شد.
مرد جوون ،مغرور و خالفکاری که اون همه دبدبه و کبکه داشت ،حاال افتاده بود روی زمین و
از سینهاش خون میرفت… همه چیز تموم شد… همه چیز!
Deli28

501

آرامش بعد از طوفان
سرهنگ کنار سمیر زانو زد و داد زد:
 زودتر آمبوالنس خبر کنید ،سریع…دست سمیر رو توی دستش گرفت ،سمیر با نفس نفس گفت:
 من… نمی… نمیخواستم… داداشم… اینجا… اینجا بمونه .مواظب… مواظبش باش…بهش… نگو چی… چی شد… دایی…
و با نگاه خیره به سرهنگ ،تموم کرد.
آخرین خواستش هم برای برادرِ متجاوزش بود .شاید دلم براش سوخت… شاید!
نفسم رو فوت کردم و دست انداختم زیر زانوی مارال و بلندش کردم .با تیر کشیدن دستم،
شل شدم و داشتم میخوردم زمین که یکی از سربازها کمکم کرد و زیربغلم رو گرفت.
مارال رو روی مبل نشوندم و خودمم پایین مبل نشستم.
سرم سنگین بود ،توی یه روز اتفاقایی افتاده بود که توی مغزم نمیتونستم به راحتی حلشون
کنم!
باصدای گرفتهی سرهنگ سرم رو بلند کردم:
 پسرم حالت خوبه؟بیتوجه به سؤالش گفتم:
 شما… داییِ خونیِ سامیار و سمیر؟ آره؟!سرش رو انداخت پایین و گفت:
 آره… قضیش مفصله .فعالً بلند شو باید برید توی آمبوالنس .با آسانسور برید ،توی راه پلهجمعیت زیادی ایستاده.
سرم رو تکون دادم و یلند شدم.
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.
دستم رو دور شونههای مارال حلقه کردم و گفتم:
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 بریم خونه خواهری… بریم عزیزم.هیچی نگفت ،سوار آسانسور که شدیم ،یهو ضعف کردم و پاهام سست شد.
مارال جیغ زد و نشست کنارم ،بهخاطر لبش نمیتونست خیلی راحت حرف بزنه .دستش رو
گرفتم و بیحال گفتم:
 خوبم… آروم… آروم باش.در آسانسور که باز شد ،با دیدن وضعیتم دو تا پلیس اومدن کمکم و از بین جمعیت ،بهسمت
آمبوالنس هدایتم کردن.
تیر هنوز توی دستم بود و همین درد و سوزش دستم رو بیشتر میکرد.
دکتری که توی آمبوالنس بود ،با دیدن وضعیتم سریع کمربندم رو باز کرد و محکم بست دور
دستم .با نگرانی گفت:
 چرا زودتر دستش رو نبستین؟ خون زیادی از دست دادی پسر… زودتر ببریدش بیمارستان.روی تخت خوابوندنم.
مارال با گریه نگاهم میکرد ،دستش رو گرفتم و خواستم حرفی بزنم که با دیدن امیرعلی،
خیالم راحت شد.
امیرعلی مارال رو محکم بغل کرد ،مارال هم با گریه دستاش رو دور شکمش حلقه کرد.
داشتن میبردنم توی آمبوالنس که امیرعلی از مارال جدا شد و گفت:
 ماهم پشت سرت مییایم… نگران نباش.سرم رو تکون دادم و گفتم:
 نه ،تا شب نشده خودم مییام ،اول به آوا بگید حالم خوبه .مارال رو هم اول یه شالی چیزیسرش… کن بعد حتما… بیارش… بیمارستان .لبش… زخم…
نمیدونم اثر مسکنی بود که بهم تزریق کردن یا چیز دیگه؛ ولی ،حرفم با از حال رفتنم نصفه
موند.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا••°•°•°•°•°•°•°
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دو ساعتی بود که آورده بودنم خونهی مامان و بابای میالد.
مادر جون از من حالش بدتر بود؛ ولی ،بهخاطر من خودش رو کنترل میکرد…
اما من دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و با گریه ،خطاب به مازیار که دستم رو گرفته بود،
جیغ زدم:
 ولم کن ،بذار برم دنبالش .تو رو خدا بگید کجاست؟ تو رو خدا…مازیار ،جانان و رها حریفم نشدن که یهو ،امیر اومد جلو و شونههام رو محکم گرفت ،تکونم
داد و داد زد:
 بهت گفتم سالمه .همین نیم ساعت پیش باهاش حرف زدم ،توی بیمارستان بود ،حالشمخوبه… این صد دفعه! بعدش هم گفت تا نیم ساعت دیگه مییاد دنبالت .به فکر ما و خودت
نیستی به فکر این بچه باش لنتی.
باورم نمیشد؛ اما چشمای امیر دروغ نمیگفت .اینقدر جدی بود که جای بحث نمیذاشت.
سرم رو تکون دادم و با نفس نفس دستم رو به شونش گرفتم .از استرس ،از گریه و از فشاری
که از صبح روم بود ،درد داشتم .دخترکم اونقدر لگد زده بود که دلم میخواست از درد زار
بزنم؛ ولی ،گریههام واسه نگرانی بود.
نگران شوهری که از صبح زود با اون وضعیت رفته بود و االن که شب بود هنوز ندیده
بودمش .حتی نبردنم بیمارستان… امیر میگفت که امیرعلی ،مارال و پدر جون پیش میالدن؛
ولی ،من دلم راضی نمیشد!
به کمک امیر دراز کشیدم و سرم رو گذاشتم روی پای مامان جون.
موهای پریشونم رو نوازش کرد و گفت:
 الهی دورت بگردم ،ببین چقدر چشمات قرمز شده و رنگت پریده! چرا این جوری میکنی باخودت؟
فین فینی کردم و با بغض لب زدم:
 نگرانم… شما نمیدونید میالد با چه حالی امروز رفت از خونه.Deli28
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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 حالببینتت خونه رو آتیش میزنه… میشناسیش که! . .
لبخند بیحالی زدم و سعی کردم این نیم ساعت رو هم بگذرونم.
نیم ساعت شد یک ساعت…؛ ولی ،باالخره صدای زنگ خونه اومد.
مادر جون و امیر نذاشتن از جام بلند شم؛ اما ،همین که قامت میالد رو توی چارچوب در
دیدم ،نفسم حبس شد تمام صورتش زخم بود و خون مرده شد بود.
یه دستم رو گرفتم جلوی دهنم و با دست دیگم به دست امیر چنگ زدم .میالد لنگون اومد تو
و با لبخند نصفه نیمهای اومد سمتم .امیر دستم رو کشید و باخنده گفت:
 دیدی سالمه؟ اینقدر دیوونه بازی در آوردی الکی…سالم؟! ابن سالم بود؟ با بهت دستام رو دور صورت میالد قاب کردم و آروم گفتم:
 چی کار کردن با صورتت… میل… میالد…بغض لعنتی نمیذاشت زر بزنم!
اون هم دستِ باند پیچی شدهاش رو آورد باال و سرم رو گرفت توی دستش و بعد پیشونیم رو
بوسید و بدون حرف بغلم کرد.
همین که االن پیشم بود ،برام بس بود .با صدای امیر علی از هم فاصله گرفتیم.
میالد که رفت کنار ،چشمم به مارال افتاد که گوشت پایین لبش زخمهای بدی بود! اومد سمتم
و آروم… خیلی آروم لب زد:
 ببخشید اینقدر نگرانت کردیم.دستم رو بهسمت لبش بردم و گفتم:
 خدا لعنتشون کنه… ببین چه بالیی سرت آوردن!میالد شونههام رو گرفت و گفت:
 بهتره دیگه خودت رو اذیت نکنی ،خداروشکر همه چیز خوبه… به نظرم بریم خونه یواشDeli28
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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 جورینیست که بخواد از توی چالغ مواظبت کنه!
میالد با اعتراض و لحن خنده داری گفت:
 بابا! چالغ چیه… یه تیر خورده دیگه! که تازه اون رو هم در آوردن و تموم شد.با شنیدن ابن حرف شوک دیگهای بهم وارد شد… میالد تیر خورده بود! این بار دیگه نتونستم
تحمل کنم و با جیغ محکم زدم توی بازوی میالد که اون هم داد بلندی کشید!
با چشمای گشاد شده به هم نگاه میکردیم .مادرجون زد توی صورتش و گفت:
 میالد… چی شد مادر؟میالد نفس عمیقی کشید و با خندهای که زوری بودنش کامال مشخص بود ،خطاب به من که
از دادش ترسیده بودم ،گفت:
 هیچی نشده… نترس! فقط دستت رو زدی روی زخمم .تو خوبی؟سرم رو آروم به معنی «آره» تکون دادم.
مازیار با خنده گفت:
 من فکر میکنم بهتره جمع کنیم بریم تا آوا و میالد همدیگه رو نکشتن!با اعتراض اسمش رو صدا زدم که باز هم خندید .جانان و رها همراه با شوهر هاشون بعد از
چند دقیقه رفتن.
امیر قبل از رفتنش بغلم کرد و زیر گوشم گفت:
 امیدوارم دیگه هیچوقت اونقدر عصبی و ناراحت نبینمت.لبخندی زدم و منم مثل خودش آروم زمزمه کردم:
 امیدوارم!امیرعلی هم بعداز خداحافظی با مارال و بقیه ،کامال بیمیل رفت.
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مادر جون مارال رو برد توی آشپزخونه تا بهش مسکن بده که بره بخوابه.
صورتش خیلی زخمی بود و لبش به شکل فجیعی سوراخ شده بود و صد در صد به این زودیا
خوب نمیشد!
مارال بعداز بغل کردن من و میالد ،رفت سمت اتاقش.
میالد دستش به موهاش کشید و آروم گفت:
 ماراا روحیهی حساسی داره .حس میکنم دوباره کابوسهاش برگردن!راست میگفت… نگاهش رو به چشمام دوخت و گفت:
 اگر بخوایم بمونیم ،مشکلی نداری؟! من واقعاً نمیتونم تا خونه تحمل کنم… واقعاً خستم.با لبخند سرم رو تکون دادم و گفت:
 نه… اشکالی نداره ،فقط… دلم میخواد حرف بزنیم .یادت نره.پیشونیم رو بوسید و گفت:
 من به فدای دلت! چشم… حتماً حرف میزنیم.با صدای پدر جون که اسممون رو صدا زد ،بهسمت آشپزخونه راه افتادیم.
مادرجون با لبخند به میز اشاره کرد و گفت:
 بچم مارال که نتونست چیزی بخوره ،بیاید شماها غذا بخورید .میالد ،آوا از صبح هیچینخورده ،بیا بشین به هوای تو شاید یه چیزی بخوره.
یاد ظهر افتادم .نفس عمیقی کشیدم و در حالی که روی صندلی مینشستیم گفتم:
 ظهری توی خونهی مادر و پدر جانان یکم آبمیوه خوردم ،نگران نباشید.میالد با اخم بامزهای گفت:
 هراتفاقی که بیافته باید غذاتو بخوری… یادت نره دیگه فقط خودت نیستی! االن؛ امانتیمنم مسئولیتش با توئه.
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:
 خدا رو شکر همه چیز به خیر گذشت .راستی کی میخواد به سامیار…میالد پرید وسط حرف پدر جون و گفت:
 بابا بذار بعدا صحبت میکنیم… من هم گرسنمه ،اول یه چیزی بخوریم.گیج به میالد و پدرجون نگاه کردم.
خیلی ضایع نگاهی بینشون رد و بدل شد و بعد همه مشغول کشیدن غذا شدن.
شام در سکوت خورده شد و بعد با یه شب بخیر کوتاه ،به همراه میالد رفتیم توی اتاقش.
شب غیر منتظرهای پیش روم بود…
به کمک میالد ،لباسهام رو با یه تیشرت از لباسهای خودش عوض کردم و کنارش روی
تخت دراز کشیدم.
خیلی باد کرده بودم نسبت به حالت عادی و این اذیتم میکرد.
سرم رو بلند کرد و بعد از برداشتن بالشت ،سرم رو گذاشت روی بازوی سالمش و آروم
گفت:
 امروز خیلی نگرانت شدما… اصالً تحمل دوری ازت رو ندارم!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:
 اون وقت تو رو هم با خودم میبرم .دیگه این کوچولو که بدنیا بیاد ،کارت سختتر میشه.لبم روز کشیدم زیر دندونم و آروم گفتم:
 میگی امروز چی شد؟ داداش سامیار… چی شد؟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.Deli28
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نفسم حبس شد.
امروز یه نفر بهخاطر زنده موندن شوهر من مرده بود!
امروز بیشتر از ظرفیتم شوک بهم وارد شده بود .این بار نالهام رو خفه نکردم.
از درد ،نیم خیز شدم و نالهی بلندی کردم.
میالد با نگرانی از جاش پرید و گفت:
ای الل بشم من! آوا… آوا حالت خوبه؟با دیدن بپر بپر کردنای میالد بدتر خندم گرفت .بین گریه و خنده مونده بودم که یهو در
شترق… باز شد و مامان جون و بابا جون پریدن توی اتاق .با اینکه یکم درد داشتم؛ ولی،
سریع پتو رو کشیدم روی پاهای لختم .مادرجون تند تند اومد سمتم و گفت:
 آوا خوبی؟ چی شده مادر؟! کجات درد میکنه؟دیگه واقعاً خندم گرفته بود .نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 فقط ،یکم دلم تیر میکشه مادر جون .میالد… شلوغش کرده.مادرجون نفسش رو راحت فوت کرد .پدرجون با اخم زد پس کلهی میالد و گفت:
 گفتم نکنه بالیی سر آوا آوردی .این کارا از سن تو…با درد شدیدی که یهو و بیمقدمه زیر شکمم حس کردم ،دستم رو گذاشتم روی دهنم و
چشمام رو محکم بستم که پدرجون هم حرفش نصفه موند.
لعنتی االن وقتش نیست ،نمیتونه االن به دنیا بیاد!
میالد مادر جون رو زد کنار و با نگرانی نشست جلوم و گفت:
 آوا نفس عمیق بکش .خوبی؟ میخوای بریم بیمارستان؟ترسیدم …از اینکه بهخاطر تقالهام ،بهخاطر استرسایی که امروز داشتم و بهخاطر شوکهایی
که بهم وارد شده بود ،بچم… دخترم توی خطر باشه.
درد زیر شکمم به طرز مسخرهای هرلحظه بیشتر میشد .جوری که دست میالد رو محکم گرفتم
و با جیغ اسمش رو صدا زدم.
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پدرجون رو بیرون کردن و به کمک مادر جون و میالد لباسام رو تنم کردم.
مارال هم بیدار شده بود و با نگرانی پشت در صدامون میزد.
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.
جیغ دیگهای کشیدم و بیحال شدم ،تمام تنم میلرزید و نفسم باال نمیاومد دیگه.
نفهمیدم چی شد ،توی بغل میالد از هوش رفتم… شاید هم نه… نمیدونم؛ ولی ،وقتی به
خودم اومدم که توی بیمارستان و زیر سرم و دستگاه تنفس بودم.
میالد با دیدن چشمای بازم سربع بلند شد و گفت:
 آوا… آوا دورت بگردم .باهام حرف بزن… خوبی؟گیج نگاهش کردم.
خبری از درد نبود! ینی بچم… مرده؟
میترسیدم
بپرسم و چیز بدی بشنوم… آخه هیچی حس نمیکردم!
انگار بدنم لَخت یا لمس شده بود .نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم:
 بچم میالد…بهخاطر ماسک تنفسی نشنید .سرش رو آورد نزدیکتر و گفت:
 چی؟ نشنیدم عزیزم.لنتی صدام بلندتر نمیشد .بهزور دستم رو آوردم باال و ماسک رو خواستم بردارم که دستم رو
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.
ته دلم قرص شد… بچه سالمه .دستم اسیر دستای میالد بود.
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بوسهای روش زد و گفت:
 یه روزه که بیهوشیا! همه رو نگران کردی از همه بیشتر من رو… دیشب خیلی ترسوندیم.به خون روی آستین لباسش نگاه کردم و بهش اشاره کردم.
رد دستم گرفت و با لبخند گفت:
 چیزی نیست… بخیههام باز شده بود ،دیگه نرفتم خونه لباسم رو عوض کنم.سرم رو تکون دادم وچشمام رو بستم .سرم سنگین بود… دوست داشتم زودتر برم خونه و
توی بغل میالد بخوابم!
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
مارال به دکتر خانومی که از اتاق آوا اومد بیرون ،اشاره کرد و آروم گفت:
 بیا میالد… دکتر آواست.سریع بلند شدم و رفتیم سمتش .پروندهاش رو چک کرد و گفت:
 خداروشکر مشکل حل شده پس نگران نباشید؛ ولی؛ چون ماههای آخر بارداریه ،بهتره خیلیبیشتر حواستون رو جمع کنید .رحم مادر خیلی حساسه و هرلحظه ممکنه بچه رو سقط کنه
پس ،لطفاً یه فضای آروم رو براش محیا کنید توی این مدت باقی مونده.
سرم رو تکون دادم و به گفتن «چشم» اکتفا کردم .بمیرم برای آوا! کالفه نشستم روی صندلی،
بابا اومد سمتم و گفت:
 خطر رفع شد خداروشکر .پرستار گفت بهش نتونستن مسکن و آرام بخش قوی بزننبهخاطر بچه؛ ولی ،همینی که زدن تا صبح میخوابونتش .تو بمون ،براش اتاق خصوصی
گرفتم .ما میریم… نمیذارن بمونیم نصف شبی.
راست میگفت .ساعت دو نصف شبه! شانس آوردیم دکتر بخش اورژانسشون خوب بود.
بعد از خدافظی و شنیدن کلی سفارش از جانب مامان ،باالخره رفتن.
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.
پیشونیش رو بوسیدم و روسری صورتی بیمارستان رو باز کردم تا راحتتر باشه.
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:
 سالم میالد جان .میتونی امروز بیای اداره؟تک سرفهای کردم و برای اینکه آوا بیدار نشه ،از اتاق رفتم بیرون .مکثم طوالنی شد انگار؛
چون گفت:
 تلفن دستته پسرم؟در اتاق رو آروم بستم و گفتم:
 ببخشید .توی اتاق بودم ،همسرم خواب بود .راستش من بیمارستان پیش خانومم هستم.نمیخوام تنهاش بذارم .به اندازهی کافی اعصابش متشنج بوده!
سرهنگ پوفی کرد و گفت:
 درسته! حاال تا شب… تا قبل از ساعت یازده شب هم نمیتونی بیای؟نگران شدم… ینی چیزی شده؟! نشستم روی صندلیهای بیمارستان و گفتم:
 سرهنگ نگرانم کردید .چی شده؟سریع گفت:
 نه نه… چیزی نشده ،باید برای مرگ سمیر و اتفاقایی که دیروز افتاد ،گزارش رد کنم و بهشهادت تو و خواهرت نیاز دارم.
آهانی گفتم و با یکم مکث ادامه دادم:
 سعی میکنم تا شب خودم رو برسونم .باهاتون تماس میگیرم .فقط با این حساب مارال روهم باید با خودم بیارم؟ مارال نمیتونه حرف بزنه خیلی.
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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.
حدود یک ربع فقط بهش خیره شدم که باالخره چشماش رو باز کرد .سریع رفتم سمتش و
گفتم:
 آوا… آوا دورت بگردم .باهام حرف بزن… خوبی؟یکم پلک زد و گیج نگاهم کرد .اخم کمرنگی نشست بین ابروش و آروم چیزی گفت که
بهخاطر ماسک روی دهنش ،ناواضح شنیدم .سرم رو بردم جلوتر و گفتم:
 چی؟ نشنیدم عزیزم.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.
نفس حبس شدهاش رو آشکارا خالی کرد .دستش رو گرفتم و بوسیدم و بعد گفتم:
 یه روزه که بیهوشیا! همه رو نگران کردی از همه بیشتر من رو… دیشب خیلی ترسوندیم.دستش رو کشید بیرون و به لباسم اشاره کرد ،منظورش خون روی آستینم بود .لبخند زدم و
گفتم:
 چیزی نیست .بخیههام باز شده بود ،دیگه نرفتم خونه لباسم رو عوض کنم.سرش رو تکون داد وچشماش رو بست .پتوش رو مرتب کردم و رفتم بیرون تا ببینم دکترش
کجاست.
پرستار گفت دکتر نیم ساعت دیگه مییاد و همراه من اومد تا سِرُم آوا رو در بیاره .بعداز رفتن
پرستار ،دو تا بالشت گذاشتم پشت آوا و کمکش کردم بشینه .ماسک رو برداشت و قبل ازاینکه
اعتراض کنم گفت:
 خوبم میالد .االن بدون ماسک هم میتونم نفس بکشم.Deli28

513

آرامش بعد از طوفان
سرم رو تکون دادم و گفتم:
 این سه چهار ماه باقی مونده ،حواسم رو بیشتر جمع میکنم .این دو روز خیلی اذیت شدی!دوست ندارم این طوری ببینمت.
لبخند محوی زد و گفت:
 من فقط وقتی حالم بد میشه که نگران تو باشم و راستش یکم ناراحتم… از اینکه یه نفرمرده! سامیار دیگه هیچکسی رو نداره .دلم… دلم واسش میسوزه.
پوزخندی زدم و گفتم:
 اونقدرام بیکس و کار نیست… الزم نکرده دلت براش بسوزه!به چشمای گرد شدهی آوا نگاه کردم و تازه دوهزاریم افتاد چی گفتم .تک سرفهای کردم و
اومدم ماست مالیش کنم که زودتر گفت:
 بیکس و کار نیست؟ پس چی؟ کسی رو داره؟! اگر داره پس چرا هیچسراغی ازشنمیگیرن!؟
آوای کنجکاوِ من! چیزی نیست که بخوام از پنهون کنم… آروم گفتم:
 سرهنگ داییشونه .بیا دربارش حرف نزنیم ،واقعاً دوست ندارم به دیروز فکر کنم .بیادربارهی اسم انتخاب نشدهی گل دخترمون حرف بزنیم… اینقدر بهش گفتم دختر ،جوجو،
جوجه و فالن و بیسار ،حس میکنم بچم غریبی میکنه!
خندید و سرش رو به معنای تأسف تکون داد .بیطاقت خم شدم و بوسهی کوتاهی به لبهای
خشک شدهاش زدم و میک آرومی هم زدم تا یکم خیس بشه لباش .اومی کردم و گفتم:
 االن دلم واسه بودنت توی بغلم پر میزنه!ریز خندید و خواست حرفی بزنه که با ورود دکتر ساکت شد.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا  /دوماه بعد••°•°•°•°•°•°•°
دو ماهی از اون ماجراها گذشت.
وقتی میالد و مارال ،با هم دیگه رفتن و خبر مرگ سمیر رو به سامیار دادن ،سامیار… فقط
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میتونم بگم دیوونه شد.
میالد میگفت وقتی خبر مرگ سمیر رو بهش گفت ،اول کلی خندید و یهو میز و صندلی رو
توی در و دیوار کوبید… آخر هم سرش رو چندین بار توی شیشه زد؛ ولی ،به موقع
گرفتنش… و زنده ست! البته توی آسایشگاه بستریه.
سرهنگ میگفت سامیار خودش و سرهنگ رو مقصر میدونه برای مرگ برادرش.
و؛ اما آرش… آرش و خونوادش خیلی در حقم بد کردن.
اونقدر که هیچوقت نمیتونم ببخشمشون؛ اما ،حکم حبس ابدش قطعی شد و اون هم به
چیزی که حقش بود رسید!
ذهنم پر کشید سمت رها و امیر… دیروز فهمیدیم رها یک ماهه حامله ست… و چقدر
زندگی برامون شیرین شد وقتی فهمیدیم جانان هم دو هفته ست که بارداره.
توی تختم یکم جا به جا شدم و به مارال فکر کردم… مارالی که زندگی بارها و به روشهای
مختلف تنبیهش کرده بود و حاال تبدیل شده به یه دختر فوق العاده مهربون ،خوشگل و دوست
داشتنی که عاشقانه با امیرعلی زندگی میکنه البته عقد کردن و قراره عروسیشون رو یک ماه
دیگه بگیرن.
با قرار گرفتن لبهای میالد روی لبهام از فکر بچهها و زندگیشون در اومدم.
دستم رو بردم پشت گردنش و همراهیش کردم .نفسم که گرفت ،از هم جدا شدیم .با یه
حرکت تیشرتش رو در آورد و گفت:
 خیلی عمیق توی فکر بودیا… به چی فکر میکردی حاال؟!لبخندی زدم و گفتم:
 به این مدتی که گذشت ،به بچه ها… به خودمون.به نگاه خمارش خندیدم و گفتم:
 به اینکه یک ماهه داری جون میدی وقتی کنارم میخوابی!شیطون خندید و گفت:
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 عجب… پس میدونی و به روی خودت نمییاری؟موهام رو زدم پشت گوشم و با ناز گفتم:
 میخواستم آستانهی تحملتو ببینم که دیدم.یکم جدیتر؛ ولی ،با لبخند گفتم:
 اما ،اگر واقعاً سختته… یه جور دیگه آرومت میکنم… هوم؟خندید و اومد جلو و بغلم کرد .روی موهام رو محکم بوسید و گفت:
 اون وقت تو رو چه جوری آروم کنیم؟روی شکم ورزشکاری و خوش فرمش خطوط فرضی کشیدم و گفتم:
 تا وقتی «آمین» توی وجودمه آرومم… بعدش که بیاد بیرون ،باباش آرومم میکنه… مگهنه؟
بلند خندید و گفت:
 خیلی داری زبون میریزیا .وقتی همش درگیر کارای شرکت میشم ،اعصابم رو به هممیریزه؛ اما ،وقتی مییام خونه اینقدر شیطونی میکنی و نمک میریزی و عشوه مییای که
یادم میره همه رو! خستگی از تنم در میره اصالً…
یکی از پاهام رو گذاشتم بین دوتا پاهاش و گفتم:
 آمین که به دنیا بیاد اشتیاقت بیشترم میشه .فکرش رو بکن بیای خونه ،آمین کوچولو بدو بدوبیاد دنبالت بگه…
صدام رو بچگونه کردم و ادامه دادم:
 بابا واسم چی خریدی؟میالد سرخوش خندید و گفت:
 آوا اینا رو میگی ،دل منو آب میکنی! حواست هست؟با یکم مکث ،با لحن پر از شیطنتی گفت:
 اوم میگم نمیخوای یه فکری به حال این میالد کوچولو بکنی که بلند شده؟! امشب دیگهDeli28
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نگه داشتنش خیلی سخته جون تو…
ریز خندیدم و آروم با کمکش نشستم… دستم که نشست روی شلوارش ،دست میالد مانعم
شد و بعد از گذاشتن سه تا بالشت پشتم ،خودش بلند شد…
••°•°•°•°•°•°•°
آه بلندتری از سر لذت کشید ،باالخره بعد از بیست دقیقه ،خودش رو روی شکمم خالی کرد.
با یکم مکث خم شد و لبهای مرطوبم رو عمیق مکید و بوسید.
مماس با لبم خندید و گفت:
 اوم… عجب مزهای میده .خوب بود؟ اذیت نشدی؟!زبونم رو کشیدم دور لبم و گفتم:
 مثل همیشه عالی و خوشمزه بود… نترس اذیت نشدم.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!
نمِ اشک هایزیر چشمم رو پا انگشتم پاک کردم…
کارش که تموم شد ،شرتش رو پاش کرد ،پوفی کرد و گفت:
 آوایی خوابت مییاد؟ بخوابیم؟حقیقتش دلم بودنش رو میخواست ،اینکه من هم مثل خودش به اوج برسم… همون جوری
که من به اوج رسوندمش؛ اما ،نمیدونم چرا خجالت میکشیدم بگم… شاید؛ چون خودش
هیچی نگفت.
سرم رو به معنی «باشه» تکون دادم .نفسم رو کالفه فوت کردم و دراز کشیدم .خواستم پتو رو
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:
 چیزی نشده… اگر میخوای برو حموم ،بعد بیا بخوابیم.تک خندهای کرد و مثل خودم زمرمه وار گفت:
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 فکر کنم بدونم دردت چیه!خواستم حرفی بزنم تا بیخیال بشه که یهو پاهاش رو گذاشت دو طرف بدنم و از روی
سینههام شروع کرد به بوسیدن تا رسید به شکمم .بوسهی آرومی زد و زمزمه وار گفت:
 آمین کوچولو! میخوام حال مامانت رو عوض کنم .پس همکاری کن دخترِ بابا.لبخند زدم به این حرکتش…
خندید و نفسش رو روی شکمم خالی کرد .بوسههاش تا زیر شکمم ادامه پیدا کرد که از لذت
سرم رو خواستم ببرم عقب که بهخاطر بالشتها نشد!
آروم اسمش رو صدا زدم که بلند شد و منتظر نگاهم کرد.
کالفه به بالشتها اشاره کردم و با ناله گفتم:
 بهخاطر کمرم… میخوام دراز بکشم… نمی… شه.همون جوری خم شد و دوتا از بالشتا رو کشید و انداخت زمین .خندیدم که یهو پاهام رو یکم
از هم باز کرد و گذاشت دو طرفش و بوسهای روی رون پام زد…
••°•°•°•°•°•°•°
میشد این مرد رو دوست نداشت؟ حتی با اینکه نتونستم بگم؛ اما ،من رو مثل خودش به اوج
رسوند .اونقدر قلبم تند میزد و حالم خوب بود که آمین هم این رو فهمیده بود و واسه
خودش توی شکمم بپر بپر میکرد!
باهم یه دوش کوتاه گرفتیم و بعد از پوشیدن لباس گرم ،دراز کشیدیم.
میالد پیشونیم رو بوسید و گفت:
 خیلی حال دادی خانومی .خوشحالم که حواست به من هست؛ اما ،دوست دارم هروقت توهم میخواستی بهم بگی… باشه؟
منظورش رو فهمیدم.
آروم «باشه» ای گفتم و لبهام رو گذاشتم رو لبهاش .بعد از به بوسهی کوتاه دیگه ،توی آغوش
میالد خوابم رفت.
صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم .میالد کنارم نبود ،حتماً رفته شرکت.
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بلند شدم و گوشیم رو از روی میز آرایشیم برداشتم… امیر بود .این وقت صبح چی کار داره
با من!
عالمت سبز رنگ رو لمس کردم و گفتم:
 سالم داداش… جانم چی شده؟با یکم مکث صداش اومد:
 سالم عزیزم .چیزی نشده ،فقط من هرچی زنگ میزنم خونمون ،رها جواب نمیده ،میشه باآسانسور بری ببینی خونه هست یا نه؟!
وا! با تعجب گفتم:
 خب به گوشیش زنگ بزن! شاید خوابه خب.تک سرفهای کرد و گفت:
 جواب نمیده ،بعد هم ساعت دوازده ظهره آوا ،صبح کجا بود؟ امروز هم دانشگاه نداره ،اگرسختت نیست برو… نگرانم.
قضیه به شدت بودار بود .بیمقدمه گفتم:
 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.
گوشیم و کلید رو برداشتم و بعد از انداختن پالتوی بلندم روی لباسام و یه شال روی سرم،
بهسمت آسانسور رفتم.
پشت در خونشون ایستادم و زنگ زدم؛ اما ،هرچی درِ خونه یا زنگِ خونه رو زدم جواب نداد.
از ذهنم گذشت که نکنه مرده!
زیر لب خدا نکنهای به این فکرم گفتم و با گوشیم به موبایلش زنگ زدم…
اول رد کرد .با حرص دوباره گرفتم که بعد از سه -چهار بوق صدای خش دارش توی گوشی
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پیچید. :
 چیه؟ چی میگی؟ خسته نشدی اینقدر زنگ زدی؟ گفتی بچه رو نمیخوای ،منم اومدم ازبچم… نه… از بچمون مواظبت کنم .اینقدر واست بیارزشم که…
وسط حرفاش پریدم و با تعجب گفتم:
 رها چی زر میزنی!؟ منم… آوا… حالت خوبه؟سکوت پشت تلفن داشت اذیتم میکرد .بالتکلیف پشت در خونه ایستاده بودم .آمین هم
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:
 نیستم خونه ،خونه مامانم اینام.کالفه دوباره رفتم توی آسانسور و گفتم:
 اوه… چه بیخبر رفتی! میشه بگی اون حرفا رو به کی میخواستی بزنی؟ البته با توجه بهاسم بچه که آوردی ،جز امیر ،شخصِ دیگهای نمیتونه باشه… هوم؟
با صدای بغض آلودی گفت:
 من… آوا من دیشب از خونه زدم بیرون… پریروز ،بعد از اینکه از خونهی شما رفتیم ،امیرجنی شد گفت واسه بچه دار شدن خیلی زود بوده! من… من فکر کردم خوشحاله که داره بابا
میشه!
اِی امیر… با عصبانیت گفتم:
 ینی نیست؟ غلط کرده پسرهی پررو… پس دعواتون شده؟ آره… دیشب هم نیومد خونه ،مونده بود شرکتشون پروژه شون رو تحویل بده مثال…لباسم رو کالفه در آوردم و گفتم:
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 این جوری که نمیشه رها… اشتباهه که گذاشتی رفتی! من از حرفات چیزِ زیادی نفهمیدم،وایسا االن مییام خونتون.
سریع گفت:
 فقط تنها بیا تو رو خدا… نمیخوام فعالً امیر رو ببینم. باشه؛ ولی ،تا کی میخوای قهر باشی؟ امیر رو که میشناسی… دیوونه میشه یهو.فین فینی کرد و گفت:
 میدونم! تو فقط بیا ،تنهام خونه ،مامان اینا رفتن شمال!ای بابا! «باشه» ای گفتم و بعد از اینکه قطع کردم ،حاضر شدم.
عجب خر تو خری شده بود توی این وضعیت.
این دعوا میکنه ،درست میشه اون یکی شروع میکنه! آروم آروم حاضر شدم و در همین حین
زنگ زدم میالد که با بوق سوم جواب داد:
 عزیزم من بهت زنگ میزنم.قبل اینکه قطع کنه سریع گفتم:
 میالد قطع نکن ،فقط خواستم بگم دارم میرم پیش رها .خونهی خودشون نیست ،باشه؟مواظب خودت باشی گفت و بعد از خدافظی قطع کردیم.
زنگ زدم آژانس و بعد از برداشتن وسایلم راه افتادم .مطمئن بودم امیر مییاد واسه منت کشی،
فقط نمیدونستم این منت کشی با یه دعوا همراهه و این وسط من هم از خشم امیر بینصیب
نمیمونم.
••°•°•°•°•°•°•°
دستاش رو گرفتم و به چشمای پر از اشکش خیره شدم و برای اینکه فازش رو عوض کنم،
گفتم:
 قیافشو نگاه کن .مثل یه بچه میمونه که مامانشو گم کرده.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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 مسخره بازی در نیار آوا… من واقعاً ناراحتم.با لبخند روی لبش اشاره کردم و گفتم:
 میخندی بعد ناراحتی؟ اصالً بگو ببینم .میدونی که امیر خیلی دوستت داره… هوم؟سرش رو دوبار آروم به معنی «آره» تکون داد .خندیدم و ادامه دادم:
 پس مشکل چیه؟ مهم همینه… در ضمن امیر نمیتونه بین تو و بچه یکی رو انتخاب کنه.تو و گوگولیت باهمید… یا هردوتون رو میخواد یا هیچکدومتون رو نمیتونه داشته باشه.
دوباره اشکاش چکید و با گریه گفت:
 آخه تو نمی دونی چی گفته بهم ،دوست ندارم دربارش صحبت کنم خیلی؛ ولی ،تا وقتی امیربا خودش کنار نیاد نمیرم خونه.
دیگه عصبی شدم .با حرص گفتم:
 ینی چی رها؟ مگه بچه بازیه؟ یه مشکل الکی پیش اومده خیلی هم راحت حل میشه؛ اما ،بهشرط اینکه باهم دیگه حرف بزنید نه اینکه ازش جدا باشی!
با گریه داد زد:
 اونی که دقیقا بعداز دعوا حتی نیومد خونه و به بهونهی پروژه ،توی شرکت موند من نبودم.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.
چند ثانیه طول کشید تا بفهمه زیاده روی کرده! سریع اومد سمتم .قبل از اینکه بهم دست بزنه
با اخم دستمو به معنی صبرکن جلوش گرفتم ،دستم رو گرفت و با ناراحتی گفت:
 غلط کردم… ببخشید.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.
پوفی کردم و اول رفتم سمت گوشیم که برخالف تصورم میالد بود .تماس رو وصل کردم و
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بهسمت آیفون رفتم .صدای نگران میالد توی گوشی پیچید:
 آوا… لعنتی چرا گوش رو جواب نمیدی؟! امیر داره مییاد اونجا ،خیلی هم عصبانیه …عصبانی! با تعجب گفتم:
 ینی چی امیر داره مییاد؟ تو بهش چیزی گفتی؟ نگفتی بهش چیزی نگم آخه… بهت کلی زنگ زده جواب ندادی… دیوونه شده آوا!رها با نگرانی بهم نگاه کرد.
صدای زنگ آیفون دوباره و سه باره بلند شد .پوفی کردم و خطاب به میالد گفتم:
 میالد بیا خونهی مادر و پدر رها .من واقعاً نمیتونم با این وضعیت شکمم و بچه اکیشونکنم! خودم هم رو فرم نیستم… زود بیا!
اومدمی گفت و قطع کرد .رها از اتاقش تند تند اومد بیرون و گفت:
 از پنجره نگاه کردم ،امیره .در رو باز نکن… تو رو خدا!سعی کردم آرومش کنم ،هرچند خودم هم یکم نگران بودم.
امیر از صبح منتظر تماس من بوده و االن هم نزدیک غروبه و خب عادیه نگران باشه.
آیفون رو زدم و قبل اینکه رها جیغ و داد کنه گفتم:
 بذار همین االن درستش کنیم .پشت در نگهش داری فکر میکنی بهتر میشه؟ نخیر عزیزم یهدعوا و دلخوری جدید درست میشه.
موهاش رو گرفت توی دستش و دهنش رو باز کرد که جیغ بزنه؛ ولی ،با صدای کوبیده شدن
در و صدای داد امیر ،هردومون خشکمون زد!
با داد اسم رها رو صدا میزد میگفت تا در رو باز کنه.
رها با ترس رفت عقب که بهش اشاره کردم بره توی اتاق و گفتم:
 برو توی اتاقت ،تا وقتی هم نگفتم نیا بیرون .خواهش میکنم هیچی نگو یا حداقل بد حرفنزن تا بدتر نشه… باشه خواهری؟
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:
 امیر آروم باش تا در رو باز کنم ،یهو در رو باز نکن میخوره توی شکمم …یه دونه محکم زد به در و آرومتر گفت:
 باشه ،باشه آرومم… فقط باز کن این درِ بیصاحابو!در رو باز کردم و رفتم عقب که سریع اومد تو ،با صورت سرخ شده اطراف رو نگاه کرد و
گفت:
 کوش؟ کجاست؟ واسه من از خونه میزاره میره؟ جواب تلفنای منو نمیده؟ مثال ازدواجکردیم ،دوست نیستیم که هروقت دلت خواست بذاری بری خونه بابات…
توپش خیلی پر بود! جلوش ایستادم و بلند گفتم:
 آروم باش تا حرف بزنیم .این جوری به جای حل کردن ماجرا ،بدترش میکنی داداش… یهدقیقه صبر کن.
بر خالف انتظارم که فکر میکردم منطقی برخورد کنه ،بلندتر داد زد:
 لعنت بهت رها ،دو روزه از زندگی سیرم کردی .از صبح دلم مثل سیر و سرکه میجوشه…یاال بیا بیرون بگو ببینم چته… چته که حالمو داری به هم میزنی!
خیلی داشت توهین میکرد!
خواستم دوباره حرف بزنم که صدای رها از توی اتاق اومد:
 بچم رو… بچمون رو میخوام دوست داشته باشی .تو گفتی نمیخوایش… من نمیخوامسقطش کنم.
یهو امیر محکم زد توی صورت خودش و عربده کشید:
 نمیخوامش؟ من کِی گفتم نمیخوامش؟! فقط گفتم زوده… خیلی زوده ،دوست ندارم ونداشتم و نخواهم داشت اینقدر زود مزاحم داشته باشیم… فقط همین؛ ولی ،اگر توی
میخوای باشه… اونحرومزادت رو نگه دار.
با شنیدن این حرف ازش با قدرتی که نمیدونم از کجا اومد ،یهو محکم کوبیدم توی صورتش.
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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:
 حق نداری… حق نداری به بچهی رها و خودت ،به حاصل عشقتون ،بگی حرومزاده! مامانو بابا نیستن و خدا رو شکر که نیستن تا ببینن و بشنون این حرف هارو از گل پسرشون…
نفس عمیقی کشیدم از درد کشیدم ،از سکوتش استفاده کردم و ادامه دادم:
 ولی ،من مثلِ…مثل شیر پشت رها و بچهاش ایستادم! گه میخوری به بچهی خودت میگیحرومزاده بیغیرت!
امیر با پوزخند جوری که رها هم بشنوه داد زد:
 اونوقت رها میتونه سرشو بندازه پایین مثل ج*ن*د*هها فرار کنه؟! آره من بیغیرتم کهزنم به خودش اجازه میده از خونه بزاره بره!
چقدر وقیح شده بود… زیر دلم تیر کشید و نتونستم جواب این بیشعوریش رو بدم؛ اما ،رها
اومد بیرون…
توپ هردوشون پر بود و این وسط من با این حالم سعی داشتم آرومشون کنم.
دستم رو گرفتم به سینهی امیر که جلوتر نره .حاال میالد چرا نمیاومد؟! رها اومد جلوتر و
جیغ زد:
 من ه*ر*ز*م؟ اگر هستم چرا اومدی خواستگاریم؟ چرا عاشق این ه*ر*ز*هی دمِ دستیشدی؟! اما بهم اینو بگو… مگه من با کسی خوابیدم که اینو میگی؟
به شکمش ضربهی محکمی زد و بلندتر جیغ کشید:
 اینی که توی رحم من داره رشد میکنه از ت*خ*م خودته بیشعور ،بچهی خودته… پسچرا بهم میگی ج*ن*د*ه…؟!
رها با گریه و جیغ حرفاش رو میزد!
امیر آرومتر نشد ،بلکه جریتر شد و محکم کنارم زد و رفت سمت رها .پام سست شد و
نتونستم تعادلم رو حفظ کنم.
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همه چیز در عرض چند ثانیه اتفاق افتاد…
فرش کوچیک زیر پام لیز خورد و محکم افتادم روی موزاییکهای سفت .کمرم ،دلم ،همه جام
واسه چند لحظه بیحس شد!
حس که به بدنم برگشت ،با درد نشستم سرجام.
با گیجی نگاهی به بین پام انداختم و با دیدن خون روی شلوارم و دردی که توی تمام جونم
پیچید ،ناباور زدم زیر گریه…
صدای گریه کردنم بین جیغ و داد رها و امیر گم شد.
نمیدونم چقدر گذشت شاید چند دقیقه… شاید بیشتر که یهو در خونه محکم خورد به دیوار
و میالد اومد تو.
درد داشتم ،بچم… جونش در خطر بود ،از تکونای شدیدش اینو حس میکردم که اون هم نا
آرومه!
میالد با دیدن من دویید سمتم ،انگار رها و امیر تازه متوجهم شدن؛ چون یهو ساکت شدن و
فقط صدای گریههای من بود که سکوت رو میشکست.
میالد وقتی دید نمیتونه آرومم کنه ،بلند شد و با مشتش کوبید توی دهن امیر و داد زد:
 چی کارش کردی احمق؟ بهت گفتم نباید فشار عصبی بهش وارد بشه .گفتم حواست بهشباشه ،ببین چیکارش کردی کثافت!
بعد هم هولش داد به عقب .رها با گریه دستم رو گرفت و تند تند گفت:
 غلط کردم… وای وای… میالد بیا ،میالد بیا ببرش بیمارستان… داره خونریزی میکنه!از درد جیغ دیگهای کشیدم و روی زمین دراز کشیدم.
میالد سریع اومد سمتم و بغلم کرد .رها شالم رو انداخت روی سرم .دیگه صدای گریه و
جیغم داشت تحلیل میرفت .داشتم بیهوش میشدم ،کم کم بدنم بیحس شد…
با ضربهای که توی صورتم خورد چشمام رو باز کردم و به میالد که کنارم روی صندلی ماشین
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
نبود… آب و خون با هم بود… حسش کردم…
کیسه آبم… بچم…
دوباره بدتر از قبل ،زدم زیر گریه .میالد هول زده با یه دستش فرمون رو گرفت و با دست
دیگش ،دستم رو گرفت و گفت:
 بمیرم برات… چی کار کنم االن؟! میرسیم… یکم دیگه… یکم دیگه تحمل کن.با گریه گفتم:
 کیسه… کیسه آبم میالد… بچه… بچه خفه میشه .زود… زود تر…با ترمز یهویی میالد و با دیدن ترافیک گریهام شدت گرفت و میالد هم محکم کوبید روی
فرمون و بلند داد کشید.
ماشین رو خالص کرد و برگشت سمتم ،شونههام رو گرفت و گفت:
 آوا… آوا به من گوش بده ،نفس بکش… نفسای عمیق.دستم رو گذاشتم روی دستاش و با بغض سعی کردم نفس عمیق بکشم؛ ولی ،نمیشد… درد
نمیذاشت تمرکز کنم روی نفس کشیدن!
صدای گوشی میالد بلند شد ،وصل کرد به ماشین که صدای نگران مامان جون بلند شد:
 الو میالد… کجایین مادر؟ آوا چی شده؟! چی شده جواب تلفن امیر رو نمیدی؟میالد در حالی که صندلیم رو میخوابوند تا به شکمم بیشتر فشار نیاد گفت:
 ما توی ترافیک گیر کردیم مامان ،نزدیکترین بیمارستان به خونهی رها اینا میریم .من قطعمیکنم فال.
و قطع کرد و خطاب به من گفت:
 آوا سعی کن نخوابی… میرم راه رو باز کنم.من مرگ رو حس میکردم… دستش رو گرفتم با بغض لب زدم:
 موا…مواظب با…باش .اگر . .اگر ندیدمت… بدون…دوست . .دوستت… دارم… خیلیDeli28
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خیلی…زیاد
هق زد… من شنیدم! سرش رو چسبوند به پیشونی عرق کردهی من و زیرِ لب با گریه گفت:
 فقط یکم بیشتر دووم بیار… بهخاطر من… بهخاطر بچمون لنتی…و بعد از بوسیدن دستم پیاده شد .درد داشت کم میشد ،حس از بدنم داشت میرفت ،این
خوب نبود!
بچم …بچم داشت سقط میشد .صدای داد و بیداد میالد رو میشنیدم که میگفت راه رو باز
کنن و دو نفر دیگه هم خدا رو شکر داشتن کمکش میکردن تا ماشینا راه رو باز کنن؛ اما ،من
دیگه نتونستم به هوش بمونم و آروم سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی و با چشمای نیمه باز
به تقالی میالد خیره شدم.
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه میالد••°•°•°•°•°•°•°
بهزور راه رو باز کردم .سریع رفتم سمت ماشین که دیدم آوا سرش کج شده بهسمت پنجره.
دستش رو گرفتم… بدنش داشت سرد میشد .نه… نه نمیتونست این جوری بشه.
در سمتش رو باز کردم و آروم چند بار زدم توی صورتش تا بلکه به هوش بیاد .فقط یکم ناله
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.نمیفهمیدم دارم چی کار میکنم .با بیشترین سرعت ممکن روندم بهسمت بیمارستان و به
محض اینکه رسیدیم ،بدون توجه به ماشین ،آوا رو بغل کردم و بهسمت اورژانس راه افتادم.
با دیدن وضعیت یه برانکارد آوردن ،آوا رو خوابوندم روش و واسه دکتری که اونجا بود
توضیح دادم چی شده.
دست آوا رو بوسیدم و ازم جداش کردن .دکتر بهسمت تلفن هدایتم کرد و گفت:
 ما همسرتون رو برای سزارین؛ اماده میکنیم ،جون بچه درخطره .شما با دکترش تماسبگیرین و بگین خودش رو زود برسونه اینجا.
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دستی به صورتم کشیدم و از توی گوشیم شمارهی دکترش رو پیدا کردم و گفتم کجاییم تا بیاد
و خدا رو شکر گفت سریع خودش رو میرسونه.
به مامان و مازیار هم زنگ زدم و گفتم بیمارستانیم و خودم… خودم نشستم پشت در اتاق
عمل.
از ذهنم این فکر گذشت… که اگر… اگر بمیرن چی؟ من بچه رو بدون آوا نمیخوام،
نمیخوامش!
دستام رو روی چشمام فشار دادم تا اشکام نریزه .با دستی که روی شونم قرار گرفت سرم رو
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؟انگار زیر آتیش روشن کردن… بلند شدم و یه چک خوابوندم زیر گوشش و داد زدم:
 چه طوری روت میشه بگی حالش خوبه یا بد؟! وقتی خودت مسبب این اتفاقی …میخوایبدونی حالش چه طوره؟! بچهی من یه ماه زودتر داره به دنیا مییاد و معلوم نیست زنده ست
یا مرده و آوا داره میمیره .خواهرت… تنها عضو باقی مونده از خانوادت!
یا ابولفضلی گفت و محکم سرش رو کوبید توی دیوار که رها جلوش رو گرفت و بغلش کرد.
انگار باهم اکی شدن!
به ازای ناقص شدن زن و بچهی من یه خانواده خوب شدن .خدایا انصافت رو شکر!
اونقدر اعصابم ضعیف شده بود که با بیرحمی ،پوزخندی زدم و خطاب به امیر گفتم:
 محکمتر سرتو بکوب به دیوار .شاید یادت بیاد بهخاطر تو این اتفاقا افتاده!امیر هیچی نگفت ،به جاش رها با عصبانیت و گریه گفت:
 خودمون میدونیم ،تو نمک روی زخممون نشو لطفاً! آوا قبل اینکه زن تو و عشق تو باشه،دوست من و خواهر امیره ،یادت نره اینو!
راست میگفت؛ اما ،االن بچهی من در خطر بود .بیحرف نشستم روی صندلی و دوباره
صورتم رو با دستام پوشوندم.
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نمی دونم چقدر گذشت که مامان و بابا ،مازیار و مارال بهمون ملحق شدن .پشت در اتاق عمل
راه میرفتم و همگی متظر بودیم.
مامان دستم رو گرفت و نشوند ،خودش هم کنارم نشست و گفت:
 به خدا توکل کن .آوا قویتر از این حرفاست ،من بهش ایمان دارم .از پس زنده موندنخودش و دخترتون برمی یاد!
به چشمای مطمئنش نگاه کردم و زیرلب گفتم:
 خدا بهمون رحم کنه! آوا بهخاطر آمین باید زنده بیاد از این اتاق بیرون.لبخند زد و مطمئن به چشمام نگاه کرد.
یک ساعت دیگه هم گذشت… یک ساعتی که جون من رو ذره ذره ازم گرفت.
باالخره دکترش اومد بیرون ،دکتر خودش و دکتر اورژانس هردوشون باهم اومدن بیرون.
دوییدم سمتش و تند گفتم:
 آوا… آوا خوبه؟تک سرفهای کرد و گفت:
 راستش انتظارش رو نداشتم.گیج شدم… توان پرسیدن ازم گرفته شد! مامان با نگرانی گفت:
 ینی… ینی چی؟ آوا…امیر عصبی گفت:
 خب حرف بزنین دیگه…دکتر با تعجب خندید و گفت:
 چرا این جوری میکنید؟ آروم باشید لطفاً! منظورم این بود که انتظار نداشتم آوا اینقدر خوبدووم بیاره .با اتفاقی که افتاده ،خیلی بهش فشار اومده و خون زیادی هم از دست داده؛ اما ،هم
بچه و هم مادر ،هردو سالمن .خوشحالم واستون! با اجازه…
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:
 خدایا شکرت… شکرت که سالمن هردوشون.چند دقیقه بعد آوا رو آوردن بیرون ،سریع رفتم سمتش… پرستار با لبخند گفت:
 حالشون خوبه خداروشکر ،فقط بهخاطر خونریزیشون باید یکم بیشتر تحت مراقبت باشن.نگران نباشید.
وقتی توی اتاق مستقر شد ،پرستار تذکر داد که فقط یه نفر میتونه این ساعت بمونه؛ چون
شب بود!
بابا و مامان کلی سفارش کردن و امیر هم بعد از بوسیدن آوا ،بدون حرف همراه بقیه رفت.
نیم ساعتی گذشته بود و من نشسته بودم و آوای رنگ پریده رو نگاه میکردم .در اتاق زده شد
و پرستار اومد تو ،با یه نیمچه لبخند ،سِرم آوا رو چک کرد و درهمون حال گفت:
 نمیخواین دخترتون رو ببینین؟چشمام با این حرفش گرد شد ،چرا یادم رفت این موضوع رو؟ سریع بلند شدم و گفتم:
 کجا میتونم ببینمش؟نیشش بهخاطر هول شدنم باز شد .پتو رو روی آوا صاف کرد و گفت:
 بفرمایید من راهنماییتون میکنم.باهم بهسمت بخش اطفال رفتیم .از دیدن آمین کوچولو با اون بدن سفید و سرخش به وجد
اومدم؛ اما ،از دیدنش توی اون حالت با کلی سیم که بهش وصل بود و توی اون دستگاه تکون
تکون میخورد ،قلبم فشرده شد.
نیم نگاهی به پرستار کردم و گفتم:
 چرا اینقدر بهش سیم وصله؟سرش رو تکون داد و گفت:
 دخترتون حدودا یه ماه زودتر به دنیا اومده ،به مادرش هم فشار اومده ،تأخیر داشتین تویDeli28
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رسوندنش… برای همین باید حداقل تا فردا توی دستگاه بمونه .خداروشکر الزم نیست بیشتر
بمونه و کوچولوتون کامل رشد کرده .فکر کنم دخترتون هم مثل مادرش قوی باشه اگر این
جوری باشه خیلی زود میتونید بغلش کنید!
لبخندی زدم و کوتاه تشکر کردم.
صبح با صدا زدنهای آوا بیدار شدم .بهسمتش رفتم و اول پیشونیش رو بوسیدم .با گیجی
گفت:
 اینجا… اینجا جه خبره؟دستش رو بوسیدم و گفتم:
 خسته نباشی خانومم… خوبی؟با بغض گفت:
 بچم… کجاست؟ میالد …نشستم کنارش و در حالی که دستش رو نوازش میکردم ،گفتم:
 آروم باش… چیزی نشده ،فقط؛ چون خیلی توی ترافیک موندیم مجبوری آمین تویدستگاهه .یکم دیگه هم مییارنش تا بهش شیر بدی پس نترس و آروم باش.
نفسش رو فوت کرد و گفت:
 بچم تو دستگاهه! ینی حالش خوبه واقا؟سرم رو تکون دادم و گفتم:
 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 .اولمامان بعد بچه ،شیرفهم شدی؟!
به این حسادتش خندیدم ،با عشق لپش رو کشیدم گفتم:
 آخ ببین این جیگر منو آخه! اول عشق مادرش توی وجودم لونه کرده ،بعد گوگولیمون.Deli28
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هیچکس… هیچکس نمیتونه جای تو رو بگیره واسم جیگرخانوم.
لبخند از ته دلش حال دلم رو خوب بود ،خوبتر کرد.
بوسهای روی لباش زدم که با صدای در ،ازش فاصله گرفتم.
پرستاری که دیشب برده بود منو پیش آمین ،با تخت بچه اومد تو و گفت:
 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:
 خوشگل خانوم ،دخترت از دیشب گشنشه .دکترش تأیید کرد به دستگاه نیاز نداره و سالمسالمه! البته ممکنه یکم تنفسش مشکل داشته باشه که اون هم فقط باید حواستون باشه
داروهاش رو مرتب بدین بهش .االن؛ امادهای به نی نی شیر بدی؟
آوا با بغض دستاش رو دراز کرد و گفت:
 آره آره… میالد بدش ببینمش ،وای بدو دیگه… دلم رفت.با لبخند کمکش کردم بغلش کنه .دکمههای لباسش زو باز کردم و به کمک پرستار سینهی آوا
رو کردیم توی دهن بچه.
آمین با اون چشمای قهوهای و درشتش دل بری میکرد .با دست فسقلیش انگشت آوا رو
گرفت ،با اون لبهای ناز و کوچولوش سینهی آوا رو میک میزد و شیرهی وجود آوا رو
میخورد.
پرستاره رفت بیرون ،چند لحظه بعد با دیدن اشکای آوا با تعجب گفتم:
 چی شده آوا؟ درد داری؟!وسط گریه لبخندی زد و گفت:
 میبینیش؟ خیلی کوچیکه؟ دخترمونه ،دختر من و تو .میالد…ای کاش مامان منممیدیدش…
روی سرش رو بوسیدم و آروم گفتم:
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 مطمئن باش دارن میبینن… ناراحت نباش پیشی کوچولوی من!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
شد ،اتاق پر شد از خانواده و دوستانمون… کسایی که همیشه پشتمون بودن و هستن.
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…
همه با دیدن قیافهی با نمکی که گرفته بود خندیدن.
لحظهای بعد ،امیر با ناراحتی و آروم همراه رها اومدن جلو ،بهتر بود کش پیدا نکنه این
دعوا …
برای همین آمین رو از مامان گرفتم و بردم بهسمت امیر ،گرفتم سمتش و گفتم:
 ببینش ،خواهر زادته! وقتی بچهی تو و رها هم به دنیا بیاد ،اون حس پدریای که تویوجودت 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
که یهو صدای خندهی آروم امین بلند شد…ای جانم! دختر کوچولوم مثل مامانش روی
گردنش حساسه!
مارال با ذوق گفت:
 الهی قربونش بشم من! ببین داره میخنده…آوا یکم خودش رو کشید باال تا بتونه ببینه وبا ذوق بیشتری گفت:
 اولین خندشه میالد… عکس بگیر تو رو خدا…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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 آمین بوی زندگی میده آوا… بوی مامانو میده…آوا با این حرف بغض کرد… رها اومد سمت امیر و با لبخند بوسهای به سر آمین زد و خطاب
به آوا گفت:
 آمین فرشته ایه که خدا واسه شما فرستاد ،فرستاد تا غم از دست دادن عزیزانتون رو جبرانکنه…
همه سکوت کرده بودن… از سکوت و جو سنگین ،آمین هم شروع کرد به گریه کردن!
مازیار با خنده گفت:
 االن وقت شادیه واال… بخندین بابا… بخندین! در ضمن جناب میالد خان ،شرینی باباشدنت رو ندادی ،فکر نکن حواسمون نیست و تونستی بپیچونی!
امیرعلی خندید و گفت:
 راست میگه داداش… یه شام افتادی!با خنده «چَشم» کشیدهای گفتم و رفتم کنار آوا…
جانان با لبخند ،همراه دوربینش اومد جلو و گفت:
 بچهها دور تخت رو خلوت کنین که اولین عکس سه نفرشون رو بندازم.ایدهی خوبی بود! خندیدم و به آوا نگاه کردم ،لبخندی زد و آمین رو گرفت سمتم .دست
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…
اونقدر اون لحظهها قشنگ بود که دلم میخواست دنیا همون جا متوقف میشد و من برای
هزاران سال ،اون لحظهها رو زندگی میکردم!
اما زندگی همچنان جریان داره… و گذر زمان ما رو هم با خودش به جلو میبره!
••°•°•°•°•°•°•°از نگاه آوا  /یک سال بعد••°•°•°•°•°•°•°
موهای قهوهای رنگ و لخت آمین رو خرگوشی بستم ،نوک بینیش رو بوسیدم و گذاشتمش
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توی تختش که حفاظ داشت… سابقش خراب بود ،ولش میکردی با مخ مینداخت خودش
رو زمین و هرهر میخندید!
با صدای بچگونهای گفتم:
 عشقِ مامان اینجا بشینه تا برم باباش رو از حموم بکشم بیارم بیرون.خندید که دوتا دندونای خرگوشی و خوشگلش که تازه دو میلی مترش از لثهاش زده بود
بیرون ،نمایان شد بعد هم مشغول تکون دادن عروسک کوچولوش شد که ینی مثال داشت
بازی میکرد!
حوله به دست رفتم سمت حموم ،دو تا تقه زدم به در که با مکث صدای میالد رو شنیدم:
 جانم آوا بانو؟ حولهات رو آوردم آقای شوهر ،اگر آب بازیت تموم شد بیا بیرون که دیر شده.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:
 حاال چرا فحش میدی؟ چیه؟ میخوای بیای تو؟ دیشب که نشد ،حداقل االن…حوله رو انداختم توی بغلش و با خنده گفتم:
 برو… برو تا بیشتر از این هواییم نکردی .دیر شده ،توی باغ همه منتظرن .یه ساعت راههها!
سرش رو تکون داد و بیتوجه ،دستم رو کشید توی حموم… جیغ خفهای کشیدم و سریع به
آمین که توی تختش مَشغول بود نگاه کردم…
میالد؛ چونم رو گرفت توی دستش و چرخوند سمت خودش ،آروم لبش رو چسبوند روی
لبهام با لبخند مشغول بوسیدن شد… همین حرکتش کافی بود واسه اینکه اونقدر داغ بشم تا
همراهیش کنم… دامن پیرهنم رو داد باال و آروم و زمزمه وار گفت:
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 برگرد… سرپایی!با ناله گفتم:
 حوصله حموم ندارم میالد… تازه حموم بودم…پوفی کرد و بهسمت دیوار برگردوند منو… زیر گوشم گفت:
 فقط یه ربع طول میکشه… فوقش نیم ساعت ،آخرش یه ساعت دیرتر میرسیم؛ ولی،حالمون خوب میشه ها… مرگ میالد…
پیرهنم رو در آوردم و گفتم:
 مگه میشه تو قسم بخوری و من بگم نه؟ بریم تو کارش! فقط سریع که آمین نترسه.خندید و مشغول شد… و زندگی من با این معاشقههای یهویی با میالد ،واقعاً قشنگ و پر
هیجان بود!
••°•°•°•°•°•°•°
با حوله مشغول خشک کردن بدنم شد .حوله رو ازش گرفتم ،خودش هم حولش رو تنش کرد
و با خنده رفت بیرون… بله دیگه بایدم بخنده…؛ ولی خوش گذشت…؛ چون هردومون
ارض*ا شده بودیم!
قرار بود بریم باغ عمه خانوم… طبق قرار هرسال.
یک سالی که گذشت ،زندگی حدودا به کاممون شیرین بود ،امیر بعد از اون روز توی
بیمارستان ،سعی کرد با بچه داشتن کنار بیاد و االن که بچشون به دنیا اومده زندگیشون خیلی
شاده.
جانان و مازیار بعد از به دنیا اومدن پسرشون رفتن آلمان و قراره چند سال دیگه برگردن هنوز
هم دقیق نمیدونم چرا رفتن؛ ولی ،میالد میگفت یه موقعیت شغلی عالی برای مازیار پیش
اومد!
مارال و امیرحافظ هم یه ماه بعداز به دنیا اومدن آمین عروسی گرفتن و شکر خدا حالشون
خوبه… البته امیرعلیِ بیش از حد غیرتی و مارالی که تیپ میزنه یه دعواهای جزئی دارن
باالخره! اما زندگی به کامشون میگرده ،به خصوص که مارال بدجوری عشوه میریزه واسش!
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مامان آرش ،زن عموی من ،نتونست زندانی بودن بچش رو تحمل کنه و سکته کرد و عمو…
عمویی که بد کرد در حقمون؛ چون هم ورشکست شد ،هم زنش ناقص شد و هم بچش
زندانی شد ،دووم نیاورد و فوت کرد و االن زنش ،همون زن عموی مغرور و بدجنسِ من ،توی
آسایشگاهه!
آرش هم آخرین خبری که ازش گرفتم ،اینه که افسردگی گرفته… سامیار هم هنوز حالت
نرمال نداره!
با صدای میالد که کرواتش رو داد دستم از فکر این یک سال در اومدم… لبخندی زد و گفت:
 میبندیش خانوم گلم؟با لبخند بِراش (قلم موی آرایشی) رو گذاشتم سر جاش ،بلند شدم و همون طور که کروات
باریکِ مشکی میالد رو براش میبستم باز رفتم توی فکر…
به این فکر کردم که دنیا پر از آرشها و سامیار هاست ،پر از آدمهایی مثل من ،مثل میالد ،فقط
باید سعی کنیم قشنگ زندگی کنیم« .زنده موندن با زندگی کردن فرق میکنه ».این حرف رو
بابا همیشه بهم میزد…!
و چه قدر جای خالی مامان و بابا توی زندگیم حس میشه.
پشتم رو کردم به میالد که برم؛ ولی ،با حلقه شدن دستاش دورم ،دوباره از فکر در اومدم.
اللهی گوشم رو بوسید و گفت:
 خوشگلِ من به چی فکر میکنه؟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
میکردم ،با خنده گفتم:
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 به داشتن تو و آمین میارزید.میالد اومد جلو و من و آمین رو با هم توی آغوشش گرفت و گفت:
 این وسط بهخاطر خوشبختی ما چند نفر قربانی شدن ،کسایی که بدی کردن ،جواب بدیشونرو گرفتن ،من… فقط موندم چه کار خوبی کردم که خدا تو رو به من داد .نه فقط تو ،این
زندگی رو ،این آرامش رو!
کرواتش رو با دست آزادم گرفتم و کشیدم سمت خودم که خم شد و سرش اومد جلوی
صورتم .سرم رو کج کردم و بوسهی عمیق و صدا داری روی لباش زدم که صدای خندهی
آمین هم بلند شد.
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.
لبخندهای آمین ،وجود میالد ،همگی نشان از وجود خدا توی زندگیم بوده و هست…
دلتون شاد…
داستان زندگی آوا و میالد زادهی تخیل نویسنده بوده و هرگونه کپی غیر قانونی ،و پیگرد

قانونی داره🚫

۷۷اردیبهشت ۷۹۳۱
۰۷:۲۲
پایان رمان
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