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 خالصه داستان
عشقی به رنگ دریا                                            دختری پر 
از عشق و شادی پر از محبت و سرزندگی عاشقانه به عقد کسی در 

می یاد که عاشقشه ولی... مردی پر از شیطنت پر از لحظه های 
میسازهنابی که برای دختر مطلقه داستانمون   

 

 
شاید این آخر راه بود. من تک دختر بزرگ خاندان باید به عقد کسی 

رحمی نذاشتن یومدم که یه روزی عاشقش بودم؛ ولی با بیدر می
ها به باعث و بانیش لعنت باهاش ازدواج کنم. با تمامی این اتفاق

فرستم، که چرا ما رو از هم جدا کردن و امروز ما رو به وصال می
کارم غرق بودم که نفهمیدم کی خطبه قرائت شد هم رسوندن. توی اف

 و با صدای عاقد به خودم اومدم. 

 پرسم؛ وکیلم ؟ برای بار سوم می -

تونم مهران رو برای خودم با ناراحتی و با امید از این که من می
 نگه دارم عزمم رو جزم کردم و جواب عاقد رو دادم: 

 بله.… ترها، پدر و مادرمی بزرگبا اجازه -

کردن. من هم دوست داشتم زدن و هلهله میهمه از شادی دست می
توی این شادیشون شریک باشم؛ اما تمامی این آرزوها برام یک 

رویا بود. به تمامی کسانی که به این مراسم دعوت شده بودن نگاهی 
هاش رو روی انداختم. آقاجون روی صندلی نشسته بود و دست

ش ترسیدم و به خودم امیدواری عصاش گذاشته بود. از نگاه جدی
دادم سرم رو به سمت مهران که داشت با جدیت و بیخیالی امضاء 
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کرد چرخوندم. امضاها که تموم شد مادر مهران، مهساجون، می
هایی که برای من و نزدیکمون شد به احترامش از روی صندلی

مهران تزئین شده بود، بلند شدیم. مادر مهران من رو تو آغوشش 
 و گفت:  گرفت

 مبارکت باشه عروس گلم.  -

 لبخند زدم و گفتم: 

 ممنون مادرجون.  -

با لبخند من رو از آغوشش جدا کرد و به طرف مهران رفت. بعد از 
ها که در کنارش ظرف عسل در صحبت کوچکی بینشون سینی حلقه

اون جا خوش کرده بود رو به طرفمون گرفت. ظرف عسل به 
شت کوچکم کمی عسل برداشتم و به سمت طرف من گرفته شد با انگ

مهران گرفتم. مهران دستم رو گرفت و انگشتی که به عسل آغشته 
شده بود رو به توی دهن خودش گذاشت از این تماس نفسم در سینه 

حبس شده بود. انگشتم رو به آرومی خارج کردم و مهران هم با 
ث انگشت کوچکش کمی عسل برداشت. گاز کوچیکی گرفتم که باع

ی توپ والبیال بشه، سریع انگشتش رو از های مهران اندازهشد چشم
ی من رو برداشت دستم رو گرفت و حلقه دهنم بیرون آورد و حلقه

رو وارد انگشتم کرد. نوبت من بود که حلقه رو دستش کنم. حلقه 
رو برداشتم و بدون این که دستم به دستش برخوردی داشته باشه 

کردم. با این برخورد من نگاهی کرد که پر حلقه رو وارد انگشتش 
های خودشون رو دادن و با من ها کم کم هدیهاز تعجب بود. مهمون

رسید و همه و مهران عکس گرفتن. کم کم مجلس داشت به پایان می
رفتن. مهران با جدیت دستم رو گرفت. از این حرکت داشتن می

 نگاه کردم.  یهویی ترسیدم به مهران که با اخم نگاهم میکرد 

 خسته شدی؟!   -

 از این حرفش تعجب کردم.  
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 نه خوبم.   -

 مادرجون اومد.  

 بهتره برین اتاقتون.   -

 و زمزمه کرد: 

 منتظریم.   -

و رفت، مهران بلند شد و همراه با دستی که توی دستش بود من رو 
 ودن.  بلند کرد. راه افتادیم سمت اتاقی که امشب برای ما آماده کرده ب

کنی، رسی، داری کیف مییه؟ از این که داری به مراد دلت میچ-
 نه؟ 

 با تعجب نگاهی بهش انداختم.

وشحالی، االنم رو اشتم تو هم مثل من خآره، یه روزی آرزو د -
 داشتی!  

 پرید وسط حرفم و گفت:

 ولی ندارم.   -

 در اتاق رو باز کرد 

 برو تو.   -

با ناراحتی و غم وارد اتاق شدم پشت سرم اومد در و بست. نگاهی 
قرمز و -به اتاق کردم که یه تخت با رو تختی سفید و کمد مشکی

پرده های سفید طوسی و فرش فانتزی و دو تا عسلی و میز آرایشی 
طوسی سفید ترکیب جالبی بود. بدون این که جلب توجه کنم رفتم 

سرم جدا کردم و روی میز آرایش  جلوی آینه تاج و تور رو از
گذاشتم. مهران پشت سرم داشت کت و کراواتش رو در می آورد، 

های سرم رو در آورد. اومد نزدیکم دستم رو پس زد خودش گیره
شد، کردم. وقتی بهم نزدیک میبوی بدی رو از پشت سرم حس می

 رسیدم:  شد، طاقت نیاوردم و پبو تشدید می
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 کنی؟ می چرا اینجوری نگاه -

 .  پرنسس من امشب خیلی زیبا شدی -

 چیزی خوردی؟  -

 نه عزیزم.  -

اومد جلوتر دستم رو گرفت، من رو کشید سمت خودش. با این که 
 ازدواج من و مهران اجباری بود؛ ولی من عاشقش بودم.

  

 «مهران»

  

خواست؛ ولی مجبور بودم جوری وانمود با این که دلم مونیکا رو می
خوامش. وقتی که تو لباس عروس دیدمش شوکه شدم. نمیکنم که 

ها بشه. یه کم تکون خورد کردم مثل فرشتهحتی فکرش رو هم نمی
و باعث شد از فکر دیشب بیرون بیام و بهش خیره بشم. اخم کرده 

تر شده بود. مونیکا زندگی بود، نفس ها خواستنیبود و با همین اخم
بل از این که قرد؛ اما سریع بستش. هاش رو باز کبود. یه لحظه چشم

بیدار بشه رفتم طرف حمومی که تو اتاق بود و وان رو پر از آب  
 گرم کردم.

 

 

 وقتی رفتم بیرون، مونیکا از جاش بلند شده بود. به طرفش رفتم با
 نگرانی گفتم: 

 کنی؟ صبر کن.  کار میچی -

 صدای من رو شنید و ترسیده نگاهم کرد.

 م تا بتونی حموم بری.بذار کمکت کن -

 رم.خواد خودم مینمی -
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داخل حموم رفت و در رو بست. کالفه روی تخت دراز کشیدم. چند 
 لحظه بعد از حموم بیرون اومد.

 مهران. -

 بهش نگاه انداختم و با تعجب پرسیدم: 

 جانم؟  -

 ام شده، از دیشب چیزی نخوردم.  من خیلی گشنه -

 با مهربونی گفتم:دلم رفت برای این مظلومیت. 

 گم برات صبحانه بیارن.به خدمتکارها می-

 مرسی.   -

 لبخند زیبایی که زد با لبخند از حموم بیرون رفتم.

  

 «مونیکا»

  

تعجب کرده بودم از رفتارش، تصمیم گرفتم خودم رو قوی نشون 
بدم. یه جا شامپویی که به شکل قفسه مانند درست شده بود چند نوع 

نده، صابون توی قفسه بود. از بین چند تا شامپوی شامپو، نرم کن
مختلفی که وجود داشت یکی رو برداشتم و موهای بلندم رو آغشته 

ی حموم رو پوشیدم و در به شامپو کردم و بعد آبکشی کردم. حوله
خواستم از اتاق بیرون حموم رو باز کردم به بیرون رفتم. بعد از در

ز کردم که یه طرف لباس رفت. به طرف کمد رفتم درش رو با
شلوار برای بیرون چیده شده بود. تعداد -مجلسی یه طرف دیگه مانتو

زیادی کفش و کیف از اسپورت گرفته تا مجلسی، توی کمد دوتا 
های راحتی و کشو داشت هر دو کشو رو باز کردم. اولی لباس

دومی لباس های زیر و جوراب داخلش بود از اولی یه شومیز 
گ سفید که کمی گشاد بود و یه شلوار دمپا طرح لی خوشگل به رن
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بیرون آوردم پوشیدم. از توی کشوی میز آرایش سشوار پیدا کردم، 
زدم برق موهای بلندم رو با سشوار خشک و شونه کردم. وقتی کار 

هایی خشک کردن موهام تموم شد از اتاق خارج شدم به طرف پله
ی م رو روی نردهرفت حرکت کردم. دستکه به سمت پایین می

ی آخری بودم که یکی ها پایین رفتم. روی پلهای گذاشتم از پلهشیشه
روی خورد رو روبهاز خدمتکارها که سنش بین نوزده تا بیست می

 خودم دیدم که گفت:  

یومدم برای صرف صبحانه صداتون انم کوچیک! داشتم میخ -
 بزنم.  

 لبخندی به این مهربونیش زدم و گفتم: 

 مرسی عزیزم. همه سر میز صبحانه هستن؟  -

 خدمتکار گفت: 

 بله خانم همه هستن.  -

سری تکون دادم و به سمت سالن ناهار خوری رفتم. مهران، مهسا 
جون، مهرداد خان، پسر و دختر عموی مهران داشتن صبحانه 

خوردند. به اعضای خانواده که درحال صبحونه خوردن بودن می
مم رو دادن جز مهران که با سر پاسخ داد. سالم کردم. جواب سال

کنار مهران پشت میز نشستم، روی میز همه چی بود مثل پنیر، 
ی کاملی بود. خالصه صبحونه… کره، مربا، کاچی، خامه، عسل و

خدمتکار برام توی لیوان آب پرتغال و یه فنجون چایی آورد کنار 
درست کرد  سلعای از خامه و دستم روی میز گذاشت. مهران لقمه

 به دستم داد. تشکر کردم و لقمه رو ازش گرفتم و خوردم که یهو با
 شیطنت توی گوشم گفت: 

 ظرف کاچی رو بهت بدم؟  -

 خواستم جواب مهران رو بدم که مادرجون با تعجب پرسید: 
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 چرا کاچیت رو نخوردی؟   ،ِاوا مونیکا مادر -

 مهران با همون لحن قبلی جوابش رو داد و گفت:  

 گفتم که بخوره، ضعیف شده باید تقویت بشه.  الن داشتم بهش میا -

تونست لج آدم رو دقیقاً مهران از اون دسته مردایی بود که می
 دربیاره. سریع رو به مهران گفتم: 

 خورم.  االن می -

لبخند محوی زد. ظرف گرد سفیدی که داخلش کاچی ریخته شده بود 
. مادر جون کنارم نشسته بود به رو به دستم داد که ازش گرفتم
اش رو که طعم شیرینی داشت خاطر این که دلش نشکنه همه

خوردم. لبخند عمیقی به لب داشت. سها با ظاهری که ازش غرور 
 بارید گفت: می

 زن عمو مهسا؟  -

 مادرجون با مهربونی خاص خودش گفت:

 جانم مادر؟!  - 

 سها با لبخند گفت: 

 دیشب خیلی خوش گذشت.   -

 مادرجون با لبخند به سها گفت: 

 ذشت.  گدقیقاً سهاجان به همه خوش  -

 بغضی کرد و گفت:  

 و دیدم.بعد دوسال عروسی تک پسرم ر -

مهرداد خان با عصبانیت از جاش بلند شد و سالن رو ترک کرد. 
 هاش گذاشتم. مهران نگاهم کرد و گفت: دستم رو روی شونه

 یکا، آماده بشو باید بریم خونه رو نشونت بدم.  مون -

 مادرجون هم حرف مهران رو تایید کرد و گفت: 

 ن؛ ولی واسه ناهار باید بیاید.  آره مادر، بری -
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 آب پرتقالم رو خوردم و گفتم: 

 .  چشم، شما دیگه ناراحت نباشید -

 زد گفت:یرون میهایی که ازش ستاره ببا چشم

تو عروسمی.  ر ناراحت نیستم، خوشحالم کهناراحت؟! نه ماد -
 ی خوشگل برام بیاری.  شاءهللا یه نوهان

هام رو حس کردم. با این حرف مادرجون هجوم خون رو روی گونه
صبحونه و کاچی رو که خوردم مادرجون رو بوسیدم و از روی 

شد باال ها منتهی میهایی که به طرف اتاقصندلی بلند شدم. از پله
 ز داخل کمد اتاقم لباس مناسبی برداشتم پوشیدم. گوشیم رویرفتم ا

میز عسلی بود که چشمم به گوشی مهران افتاد. هر دو گوشی رو 
برداشتم و داخل جیب مانتوم گذاشتم و از اتاق بیرون اومدم. به 
های طرف سالن طبقه پایین رفتم که فقط مادرجون روی یکی از مبل

ه چشم هاش زده و مشغول مطالعه سالن نشسته بود و عینک طبی ب
 بود. مهران توی سالن نبود، با تعجب از مادرجون پرسیدم: 

 مادرجون، مهران کجاست؟  -

مادرجون صدای من رو که شنید از روی کتاب نگاهش رو برداشت 
 و به من نگاه کرد و گفت: 

 مونه.  یاط منتظرت میواال گفتش که توی ح -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 بینمتون.  اشه، بهتره منتظرش نذارم من رفتم فعالً، بعداً میب -

 با مهربونی و لبخند گفت:

 ون باشین.  فداتشم عزیزم مواظب خودت -

 رفتم گفتم:همین جور که به طرف در خروجی می

 چشم.   -

کفشم رو که هم ساده بود و هم مناسب بود رو رو از توی جا کفشی 
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در رو باز کردم بیرون رفتم در رو پشت بیرون آوردم و پام کردم 
سرم بستم که مهران رو دیدم تکیه زده به ماشین مشکی رنگش و 

منتظره منه. رسیدم بهش در ماشین رو برام باز کرد با خوشحالی از 
اش روی صندلی جلو نشستم؛ ولی این خوشحالی این رفتار جنتلمنانه

تم که در سمت رو بروز ندادم. در رو بست کمربند ایمنی رو بس
راننده باز شد و مهران پشت رل نشست و استارت زد که ماشین به 

ای ماشین توی سکوت غرق شده بود که حرکت در اومد. چند دقیقه
 مهران گفت:

ی من زندگی کنیم. این جوری برای خودتم راحته هتره بیایم خونهب -
 زنی.  بی خودمون حرفی حاضر نیستی به کسی درباره

حرصم گرفته بود سعی کردم خون سردی خودم رو حفظ از حرفش 
 کنم به آرومی و مالیمت گفتم: 

لی زندگی خودمونه، چرا باید به یه نفر بگم توی زندگیمون چه و -
 خبره؟ 

جواب سوالم رو نداد که یهو فهمیدم گوشیش پیش منه. از تو جیب 
مانتوم گوشی رو که خیلی نسبت بهش حساس بود بیرون آوردم و 

 اشتم روی پاهاش یه تای ابروش رو باال داد و گفت: گذ

سپارم وسایلمون رو سیدیم به مادرم و یکی از خدمتکارها میر -
 جمع کنه بیاره خونمون.  

طالیی نگه داشت. به -ماشین رو روبه روی یه درب بزرگ سفید
سمت داشبرد خم شد درش رو باز کرد ریموت رو از داخلش 

برداشت. در رو با ریموت باز کرد و ریموت رو سرجای که بود 
گذاشت و در داشبورد رو بست. ماشین رو به حرکت در آورد. 

ی خوشگل که حیاط بزرگی بود پر از گالهای رز سرخ و درخت ها
سایه ایجاد کرده بودن، چندتا از درخت ها من رو یاد کارتون 

انداخت. نزدیک کردم میآنشرلی که توی بچگی هام دنبال می
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ورودی خونه که رسیدیم ماشین رو پارک کرد. از ماشین پیاده شدیم 
به طرف در رفتیم که مهران با کلید در رو باز کرد رفت داخل من 

جا ایستادم خونه رو دید زدم خونه شدم. همونهم پشت سرش وارد 
یه حال پذیرایی بزرگ داشت آشپزخونه و چهار تا اتاق خواب کنار 
در ورودی سرویس بهداشتی بود. چیدمان خونه ترکیبی از مشکی، 

قرمز و صدفی بود. ترکیب جالبی بود وسایل به زیبایی چیده شده 
از جنگل و طبیعت بودن. تابلوهایی که روی دیوار نصب شده بود 

ی خوشگل و آورد چند تا مجسمههایی بود که آدم رو به وجد می
زینتی و بوفه شیشه ای، میز ناهار خوری دوازده نفره دکور شده 
بود. آشپزخونه هم از ترکیب صدفی، مشکی ایجاد شده بود. که یه 

میز کوچیک چهار نفره گرد مانند وسط آشپزخونه و یخچال 
پزخونه بودند. مهران به طرف آشپزخونه رفت. لباسشویی داخل آش

دیدم گوشیش رو از داخل جیب شلوار مشکی رنگش بیرون آورد 
کمی باهاش کار کرد و کنار گوشش گذاشت که مکالمه کنه. 

خیال شدم و خودم رو مشغول دید زدن خونه ی مهران رو بیمکالمه
ها باال د از پلهشدن؛ یعنی بایها با سه پله از سالن جدا میکردم. اتاق

ها سر زدم. یکی از ها برسی. به تک تک اتاقرفتی که به اتاقمی
ای و ها، اتاق کار مهران و کتابخونه بود. دوتا مبل چرم قهوهاتاق

اش سرتاسری خورد و پنجرهمیز ام دی افی که آخر اتاق به چشم می
 ها اون رو پوشونده بودن. اتاق دومی اتاق خواب من وکه پرده

اش سرتاسری داشت که مهران دکور شده بود. این اتاق هم پنچره
پرده های طالیی و سفیدی که داشت کنار زده شده بود و نور اتاق 
رو قشنگ تر کرده بود. کمد دیواری بزرگی داشت که وقتی بازش 

های من و مهران خالی گذاشته شده. تخت کردم فهمیدم برای لباس
های ریز سفید و پراکنده که ست و گلبزرگ دونفره به رنگ طالیی 

مبل دونفره و میز آرایشی بود. یه اتاق مخصوص مهمون ها و یه 
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اتاق خالی. مهران با سینی که روش دو تا فنجون قهوه گذاشته شده 
بود اومد توی سالن، سینی رو روی میز گذاشت و روی مبلی 

روشن  نشست. تلویزیون پنجاه اینچ رو با کنترلی که روی میز بود
 کرد و با جدیت و کنجکاوی گفت:

 یه؟ چنظرت نسبت به خونه و دکورش  -

ام رو برداشتم و طعم تخلش رو چشیدم و کنارش نشستم فنجون قهوه
 گفتم:

 ش رو دوست دارم؛ ولی یه سوال؟ خیلی خوبه، طرح -

 با کنجکاوی و تعجب نگاهم کرد که با کنجکاوی ادامه دادم:

 ها خالیه؟  چرا یکی از اتاق -

 ای گفت: مکثی کرد و با خنده و حالت طنزگونه

ها خالی باشه. مثل این که خودش طرحی امان گفت یکی از اتاقم -
 دونیم اون چیه.  توی ذهنش داره که ما نمی

اش رو از روی سینی برداشت و مزه مزه کرد که فنجون قهوه
 یهویی گفت: 

هامون رو آماده کرده و داده به راننده. ت لباسمامان زنگ زد، گف -
ت رو که یه خدمتکار هم فرستاده که توی کمد بذارشون. قهوه

 جا.  گردیم اینریم برای ناهار بعدش برمیخوردی می

مون رو سرم رو به معنی تأیید تکون دادم. توی سکوت قهوه
ک های کثیف رو توی آشپزخونه بردم و توی سینخوردیم. فنجون

چکون گذاشتم تا خشک بشه. با مهران از ظرفشویی شستم و توی آب
ی مهرداد خان و مهسا جون حرکت کردیم. خونه به سمت خونه

ی مادرجون که رسیدیم گوشی مهران زنگ خورد. نزدیک به خونه
گوشی رو از داخل جیبش برداشت و نگاهی بهش انداخت. با َشک و 

 تردید بهش گفتم: 
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 ب بدی؟ خوای جوانمی -

صدا کرد و گذاشت روی پاهاش. َشک بدی بهم دست گوشی رو بی
فهمیدم کی بود که یهو گوشی رو ازش قاپیدم دکمه داده بود. باید می

پاسخ رو زدم و به طرف گوشم گرفتم. صدایی که از پشت خط اومد 
 شوکه شدم.  

دی؟ کجایی؟ نگو که با اون دختره چرا جواب نمی… لو مهرانا -
 مردم؟  ت میج کردی؟! پس من چی مهران؟ منی که واسهازدوا

کرد و من هر لحظه زنی که پشت خط بود های و های گریه می
های بدی که داشت بهم دست شدم. از حسشوکه تر و عصبی تر می

ی قطع مکالمه رو زدم و ماشین جلوی در پارک بود و داد. دکمهمی
هران دادم و به سرعت فرصت پیاده شدن رو داشتم، گوشی رو به م

 پیاده شدم در ماشین و با عصبانیت به هم کوبیدم. یعنی اون زن کی
بود؟ چرا به مهران زنگ زد؟ چرا انتظار داشت مهران با من 

دم ازدواج نکنه؟ بین همین فکرها بودم نفهمیدم کی در باز شد، نفهمی
 کی رفتم داخل، فقط یه لحظه به خودم اومدم که سها با پوزخند و

 حق به جانب جلوم ایستاده بود و گفت: 

کنی؟ آخی عزیزم، نکنه مهران ته عروس عمو؟ داری گریه میچ -
 جون کتکت زده؟

و با صدای بلند به حرف خودش خندید. یکی از دستام رو روی 
صورتم کشیدم. کی گریه کرده بودم؟ کسی تو سالن نبود. با بی 

م. کمی به سر و وضعم تفاوتی از کنار سها رد شدم و به اتاق رفت
کردم، رسیدم و از اتاق بیرون اومدم، باید آرامش خودم رو حفظ می

حتی شده به ظاهر. همه پشت میز نشسته بودند، من هم کنار مهران 
اش با خودم نشستم. ذهنم درگیر تماس توی ماشین بود؛ اما همه

م رفتم که مبادا اشکم دربیاد. چیزی از طعم غذا نفهمیدکلنجار می
چون چیز زیادی نخوردم و فقط با غذام بازی کردم. صدای مهران 
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 کنار گوشم حواسم رو به خودش جلب کرد که گفت: 

 گردیم خونه.  میشینیم بعد بره تموم شد یه کم میکغذات  -

در جوابش فقط سرم رو تکون دادم. کم کم همه غذاشون تموم شد، 
؛ اما مادر جون بلند شدم که برای جمع کردن ظرف ها کمک کنم

 مانع شد و گفت:

 ن عزیز دلم تو چرا؟ ما هستیم، برو کنار شوهرت عزیزم.  بشی -

 به حرفش اعتراض کردم و گفتم: 

 جوری که نمیشه. _ آخه این

 با لحن بامزه ای جوابمو داد: 

 ادرشوهرتم حرف نزن.  مبرو عزیزم، رو حرف  -

بل دو نفره نشستم، به لحن شوخش خندیدم و رفتم کنار مهران روی م
حتی سرش رو برنگردوند سمتم. بغضم لحظه به لحظه از این 

شد. چند دقیقه بعد مهران بلند شد، دستم رو ها بیشتر میتوجهیبی
 گرفت و رو به جمع گفت: 

 ون ما بریم دیگه، مامان ممنون بابت ناهار.  با اجازت -

اشتم و مهران ی مخالفت به کسی نداد. کیفم و شالم رو بردو اجازه
کتش رو تنش کرد و از خونه بیرون رفتیم. وقتی به خونه رسیدیم 

هام رو وارد خونه که شدیم مستقیم به طرف اتاقمون رفتم و لباس
عوض کردم. خواستم از اتاق بیرون برم که مهران اومد توی اتاق. 

ها اومد، من دقیقاً جلوی کشوها بودم. با حالت به سمت کشوی لباس
ش فاصله گرفتم با تعجب به رفتارم نگاه کرد. در همین حال قهر از

هاش رو از توی کشو در آورد و با یه پوزخند بیرون خم شد و لباس
کردیم گذشت. هر دو سعی میرفت. یک هفته از ازدواجمون می

زیاد کاری به هم دیگه نداشته باشیم؛ اما هنوز ذهنم مشغول اون زن 
وی خودم نیارم و چیزی به مهران بود و خیلی سخت بود که به ر
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ها ما رو پاگشا کرده بودن. امروز نگم. توی این یک هفته خانواده
؛ اما روم هامون رو دعوت کنمتونستم خانوادهپنج شنبه بود و می

شد به مهران چیزی بگم. آخرش به این نتیجه رسیدم که بهش نمی
رد؟ اگه قبول خوخورد، میبگم یه کم پررو بودن به جایی بر نمی

جا. از اتاق خارج شدم که کرد بهشون زنگ بزنم که فردا بیان این
ای نشسته بود و کارهای شرکتشون رو با مهران روی کاناپه دونفره

 داد.لب تاپش انجام می

 م:کنارش روی کاناپه نشستم قیافه ای مظلومانه به خودم گرفتم و گفت

 مهران؟  -

 کرد جواب داد: همون جور که به کارهاش رسیدگی می

 بله؟  -

 با دودلی و تردید گفتم: 

 شه فردا شب خانواده هامون رو دعوت کنیم؟ می -

 از کارش دست کشید و با تعجب به من نگاه کرد و با جدیت گفت: 

 جا؟ باشه به نظر من که خوبه دعوتشون کن.  بیان این -

 وم رو زمین ننداخت گفتم: با خوشحالی از این که ر

اشه، پس من برم بهشون زنگ بزنم. بعد برم فکر کنم برای فردا ب -
 چی درست کنم.  

از این که خوشحال شده بودم تعجب کرده بود. بلند شدم و به سمت 
 تلفن خونه رفتم. گوشی تلفن رو برداشتم و نشستم رو کاناپه هم به

فرداشب دعوتشون  مادرجون زنگ زدم هم به مادر خودم برای
کردم. دفتر و خودکاری که روی عسلی بود برداشتم و یه لیست 
برای فردا آماده کردم وقتی که تموم شد لیست رو به دستش دادم 

 گفتم: 

 ببین برای فردا خوبه؟  -
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 لیست رو از دستم گرفت نگاهی بهش انداخت و با تعجب گفت: 

 کنی؟!   ها رو خودت درستی اینخوای همهواقعاً می -

 از حرفش تعجب کردم گفتم: 

 آره خب.  -

 وسط حرفم پرید و با خنده گفت: 

اش رو سه نوع غذا، سه نوع دسر، این جا رست کن؛ ولی نه همهد -
خوای اندازه یه رو ساالد شیرازی هم توی لیست هست. حتماً می

 لشکر آدم درست کنی دیگه.  

 ام گرفته بود؛ اما سعی کردم نخندم با مظلومیت گفتم: که خندهبا این

 کنم.ذا درست میخیلی خب باشه دو نوع غ -

کار کنم. خیلی خوشحال بودم از دونستم چیاز ذوق و خوشحالی نمی
که مهران با من خوب شده بود. بلند شدم رفتم توی آشپزخونه، این

برای شام کتلت درست کنم.  ساعت هفت و نیم بود. تصمیم گرفتم
موادش رو آماده کردم و شروع کردم به سرخ کردن. صدای جلز و 

ها و بوی عطر غذا فضای خونه پیچیده شده بود که مهران ولز کتلت
 اومد توی آشپزخونه و گفت: 

 خوای؟  کمک نمی -

که تعجب کرده بودم؛ اما سعی کردم به روی خودم نیارم با با این
  پرویی گفتم:

 تونی خوردشون کن.  ا، گوجه و خیار شور روی میزه، اگه میچر -

 حس کردم با خودشیرینی جوابم رو داد: 

 چشم خانم.   -

تمام مواد کتلت رو که سرخ کردم و زیر گاز رو خاموش کردم. 
ها رو که توی یه ظرف چیده بودم رو برداشتم گذاشتم روی کتلت

ای و خیارشورها رو رو حلقه هامیز آشپزخونه که شوکه شدم. گوجه
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ای توی یه به صورت لوزی خورد کرده و به طرز خیلی ماهرانه
 ذاشت. گفت: ظرف خیلی خوشگل سفید مربعی می

 تموم شد؟   -

 با تعجب از این کارهاش گفتم: 

 آره.   -

دو تا لیوان از توی کابینت برداشتم روی میز گذاشتم، نون 
ساندویچی هم روی میز بود. آب و دوغی که توی یخچال بود و 

 بیرون آوردم و روی میز گذاشتم که گفت: 

  خب بذار ببینم چی درست کردی.  -

 ای ادامه داد: با خنده و لحن خیلی بامزه

 گ بزنم.  د به اورژانس زنکه اگه دست پختت بد بو -

 با پرویی و بدجنسی گفتم: 

تونی زنگ بزنی؛ اما ممکنه از گشنگی و اگه اعتماد نداری میت -
 ضعف کنی.  

کرد که بخوره با همون لحن قبل همین طور که ساندویچ درست  می
 گفت: 

 اون وقت مامانم سراغت میاد.   -

 ام گرفته بود از حرف هاش.  خنده

مهران گذشت. رفتارش برام عجیب  هایشام میون شوخی و خنده
کردم بهش فکر نکنم، همین که باهام مهربون شده بود؛ اما سعی می

 بود خوب بود.

  

 «مهران » 

  

کردم با مونیکا رفتار بهتری داشته باشم. وقتی قبول کردم سعی می
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های طوسی رنگش از خوشحالی برق ها رو دعوت کنه چشمخانواده
آورد. که سو سوی ستاره ها جلوش کم میزد زد. جوری برق میمی

سر شام کمی سر صحبت و خنده رو باز کردم و حس بهتری داشتم. 
ترسیدم تصمیم گرفته بودم رفتارم رو با همسرم درست کنم؛ اما می

این کارم باعث بشه سها نسبت بهم سرد بشه. از توی آشپزخونه سر 
د کاملی به و صدا بلند شده بود و از جایی که نشسته بودم دی

ها رو آشپزخونه داشت. پشت اپن مونیکا ایستاده بود و ظرف
های شرکت رسیدگی شست. از دید زدنش دست برداشتم و به کارمی

 کردم. که مونیکا با صدای بلندی گفت: 

 واهرم و شوهرش رو هم برای فردا دعوت کردم.  مهران، خ -

 برای این که دلش نشکنه گفتم: 

 ت.  باشه مشکلی نیس -

هام از خستگی زیاد درد گرفته بود. لپ تاپ رو خاموش کردم چشم
م حواسم به ساعت لپ تاپ نبود و حاال خاموشش کرده بودم. نگاه

ی ریز و درشت به ای دیواری که چند تا پروانهرو به ساعت پروانه
های ساعت یک شب رو صورت پراکنده کنارش بود دوختم. عقربه

ونیکا به ملند شدم و سمت اتاقمون رفتم، داد. از جا بنشون می
آرومی خوابیده بود. بدون این که چراغی روشن کنم کنارش دراز 

ای رنگش کشیدم به سمت مونیکا چرخیدم. چند تار از  موهای قهوه
ای از موهای مزاحم روی روی صورت مهتابیش افتاده بود. تره
صافش  شونیای نرم روی پیصورتش رو کنار زدم و آروم بوسه

اش راجع به سها و نشوندم. تا خود صبح غرق در افکارم که همه
قسمتی از افکارم راجع به مونیکا بود غرق بودم و چیزی تا دم دم 

 های صبح نمونده بود که خوابم برد.
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 «مونیکا»

 

کرد چشم هام رو باز نوری که مستقیم توی صورتم بود وادارم می
. متوجه شدم مهران توی اتاق نیست کنم. نگاهی به اطرافم انداختم و

 از جام بلند شدم و به سمت سرویس بهداشتی که توی اتاق بود رفتم.
به چشم های توی آیینه که هنوز اثرات خواب توش هویدا بود خیره 

کردم که دیشب وقتی اومد توی اتاق اومد روی شدم. داشتم فکر می
بود. مگه اون تخت و پیشونیم رو بوسید خیلی کارهاش برام عجیب 

کرد که من رو دوست نداره؟ مگه توی مراسم وانمود نمی
خاستگاری اشکم رو در نیاورد؟ مگه وقتی که خواستیم بریم حلقه 

داد؟ کارم که تموم بخریم دنبالم نیومد؟ آخه این کارهاش چه معنی می
شد بعد از مسواک زدن و آب زدن به صورتم بیرون رفتم. لباس 

ای روش داشت رو با یه شلوارک خرس قهوه راحتیم که طرح یه
شرت سفید که پایینش گره خورده بود مشکی رنگ چسبون و یه تی

 رو عوض کردم و از اتاق بیرون رفتم. بهتر بود تیپ این مدلی بزنم
گن مونیکا، من یه کم حسش رو نسبت به خودم تغییر بدم. به من می

اومد که ونه صدا میکنم. از توی آشپزخیتونم و این کار رو ممی
کنه. تا من رو دید با دیدم مهرانه و داره صبحانه رو حاضر می

 خوش رویی گفت: 

 صبح بخیر، خوب خوابیدی؟  -

 با بی حالی و کسلی گفتم: 

 خوب بود. صبح تو هم بخیر، مرسی آره -

 صندلی رو عقب کشیدم و پشت میز نشستم که گفت: 

 یاد.  مثل این که هنوز خوابت می -

 ای کشیدم و گفتم: خمیازه
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 ها؟ نه من بیدارم.   -

ای کرد و هام رو بستم. تک خندهام گذاشتم و چشمدستم رو زیر چونه
 گفت: 

 ات رو بخور که امروز خیلی کار داریم.  ره ازت معلومه، صبحانهآ -

ی نانی برداشتم و هام رو باز کردم چایی جلوم گذاشت. تکهچشم
ند شد، سوئیچ هویج گرفتم و خوردم. مهران بل ی کره و مربایلقمه

ماشین رو برداشت و رفت. وا یعنی کجا رفت؟ نکنه با اون زنه 
قرار گذاشته؟ با تعجب به رفتنش نگاه کردم، با فکری مشغول 

ام رو خوردم. صبحانه رو که خوردم وسایل اش رو ی صبحانهادامه
و فسنجون وش قورمه سبزی خها رو شستم. عطر جمع کردم ظرف

فضای آشپزخونه رو پر کرده بود. برنج رو آبکشی کردم و گذاشتم 
کردم که آیفون رو زدن. از دم بکشه. داشتم دسر ها رو آماده می

آشپزخونه بیرون اومدم و به طرف آیفون رفتم با تعجب خواهرم 
مونا و شوهرش آقا محسن رو دیدم در رو با لبخند باز کردم. وارد 

 م و احوال پرسی کردن و گفتم: سالن که شدن سال

 مونا چه قدر زود اومدین؟   -

 ای کرد و گفت: یه تای ابروهاش رو باال داد تک خنده

 خوای بریم بعداً بیایم؟  می -

 خنده ای کردم و گفتم: 

ین چه حرفیه دیوونه؟ خوشحال شدم زودتر اومدی بیاین داخل دم ا -
 در چرا وایسادین؟ 

اشاره کردم که رفتن نشستن و با شرمندگی  و به سمت کاناپه ها
 ادامه دادم: 

 احت باشین، من برم یه کم کارهام مونده انجام بدم زودی می یام.  ر -

 مونا با خوش رویی گفت: 
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 خوای بیام کمکت کنم؟باشه عزیزم، می -

 د نکنه چیز زیادی نیست. نه خواهری دستت در -

 با خنده گفت: 

 دیم.  گمشو با هم انجام می -

ای کردیم. مونا مانتو و شالش رو در از طرز حرف زدنش خنده
آورد و گذاشت روی جا لباسی کنار در ورودی با هم به طرف 

 هاش رو به هم مالید و گفت: آشپزخونه رفتیم. مونا دست

 دم.  خب چی داری؟ من انجام می -

شون های خورد شده تزئین کرده بودم رو نبهش ژله هایی که با میوه
 دادم و گفتم: 

 ارم تا ببنده.  فقط باید توی یخچال بذ -

 ذارم.  اوکی من می -

 باشه.   -

ها رو توی یخچال گذاشت. چایی خوش رنگی توی یه مونا ژله
استکان ریختم و برای آقا محسن بردم تعارف کردم و باز به 

ا هها و خیارآشپزخونه برگشتم تا با مونا ساالد درست کنیم. گوجه 
های رو گرد خورد کردم و گذاشتم توی یه ظرف که مونا توی ظرف

ای بذاره و تزئینشون کنه کاهو رو خورد کردم و کنار پیرکس شیشه
 های رنده شده هم کنارش. مونا گفت: ها ریختم هویجخیار و گوجه

  من برم برات لباس آماده کنم.  -

کر کردم و توی از این که به فکرم بود چشم هام برق زد.  ازش تش
اتاقم رفت. روی ساالد سلفون کشیدم و گذاشتم توی یخچال، آقا 

محسن سرش رو با تلویزیون گرم کرده بود. رفتم توی اتاق که دیدم 
مونا یه پیرهن سرهمی آبی کاربنی رو با کفش پاشنه دار جلو باز 

گذاشت، نگاه کردم از سلیقه اش اش رو روی تخت میآبی ست
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کمک مونا لباس هام عوض کردم و برام یه آرایش خوشم اومد با 
های خوشگل و مالیم انجام داد. توی آیینه به خودم نگاه کردم چشم

ای آبی رنگ و سبزم به زیبایی آرایش شده بود. یه تل پارچه کشیده
هم روی موهام زدم موهای صافم رو شونه زدم و آزادانه روی 

م مطمئن شدم از مونا تشکر شونه هام ریختم. بعد از این که از خود
 هاش رو بوسیدم با هم از اتاق بیرون رفتم.کردم و گونه

ها اومدن؛ ولی مهران نیومد. جلوی خانواده ها ی مهمونکم کم همه
د خیلی شرمنده شده بودم. انتظار داشتم زود برگرده. آقا مهرداد چن

بار بهش زنگ زد؛ اما گوشیش رو جواب نداد. پدر هم از این که 
دامادش نیومده بود خیلی عصبی شده بود. با کمک مادرم، مونا و 

کردن چیدم. همه از دست پختم تعریف می مادرجون میز شام رو
کردم. مادر و مونا با زدم و تشکر میلبخند مصنوعی و ظاهری می

نگرانی به من خیره شده بودن. آهی کشیدم و چند قاشق غذا خوردم 
تا بغض توی گلوم رو از بین ببره؛ اما فایده نداشت. همه تشکر 

جمع کردیم، چایی ز رو با مونا میز بلند شدن. می کردن و از سر
تازه دمی که درست کرده بودم رو مونا توی استکان ریخت و برای 

ها رو توی ماشین ظرف شویی گذاشتم و بی توجه همه برد. ظرف
کردن توی اتاقم رفتم. بغض به بقیه که با نگرانی من رو نگاه می

کرد. خودم رو روی تخت انداختم و با هق هق داشت من رو خفه می
. جلوی همه خورد شدم، نابود شدم، مهران روح من رو گریه کردم

ای گذشت که در اتاق باز شد. با پشت دستم کشت. چند دقیقه
هام رو پاک کردم و به طرف در برگشتم که مونا رو توی اشک

 هاش بود گفت: چهارچوب در دیدم. لبخندی از غم روی لب

 شه.  یبا غصه خوردن چیزی درست نم -

 روبه روم روی تخت نشست.   به طرفم اومد و

هات رو پاک کن خواهر من، همون اول بهت گفتم این اشک -
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ازدواج رو قبول نکن حتی شده به زور، پاشو خواهر کوچولوی من 
 تو باید قوی باشی.  

هاش راست بود من با کردم. حرفبا بغض و هق هق نگاهش می
نا بهم گفت این ودم کاش همون روز که موام لج کرده بخودم با آینده

کردم مهران عاشقمه؛ دادم. فکر میکار رو نکن به حرفش گوش می
تونستم انکار کنم من مهران ولی اون فقط یه حس زود گذر بود. نمی

خواستم اون هم من رو دوست داشته باشه. با رو دوست داشتم، می
ی های مونا آروم تر شدم. جلوی آیینه ایستادم که در اثر گریهحرف

اد ریمل روی صورتم پخش شده بود و با دستمال پاک کردم. زی
ای کشیدم و همراه مونا از اتاق خارج شدم. دوباره موهام رو شونه

مونا رفت کنار آقامحسن نشست من هم با خجالت سرم رو پایین 
های شسته شده رو از داخل انداختم و به طرف آشپزخونه رفتم. میوه

دار به زیبایی چیدم. ای پایهشیشه یخچال بیرون آوردم و توی ظرف
برای همه پیش دستی و چاقو بردم و جلوی همه گذاشتم که مادرجون 

 با لبخند گفت: 

 یزم. ما دیگه یواش یواش باید بریم.  زحمت نکش عز -

به طرف آشپزخونه برگشتم و ظرف میوه رو برداشتم و تو همین 
 حین گفتم: 

 این چه حرفیه مادرجون؟   -

 خان با جدیت گفت: مهرداد 

 گه دخترم؛ ولی تا وقتی که مهران بیاد ما هستیم.  هسا راست میم -

ظرف رو روی میز گذاشتم و خودم روی یکی از مبل های تکی 
 نشستم و گفتم: 

 هرجور راحتین پدرجون.   -

 مهردادخان لبخندی زد و آقامحسن گفت: 
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ر همراه و باید به مأموریت برم. پدر و مادرمن چند روزی  -
رن. تو و مونا پیش هم باشید تا آقامهرداد و مهساخانم به شمال می

 هم ما خیالمون راحت باشه هم تو تنها نمونی.  

 با لبخند گفتم: 

 ی خوبه.  چه خوب. آره این جوری خیل -

 و با خنده ادامه دادم: 

 هیچ سر خری.  رن مسافرت بدونزن و شوهری می بعد عمری -

دونم تا چه حدی موفق شون گرفت. نمیهمه از این حرف من خنده
 بودم که گریه نکنم؛ ولی با تموم سعی که کردم نتونستم. بغض داشت

برد. مونا همراه با شوهرش به خونشون من رو رو به نابودی می
ها باال رفتن. بعد از یک ساعت مونا با یه چمدون کوچیک از پله

 ش گفتم: مراهش نبود. تعجب بهیومد؛ ولی آقامحسن همی

 د؟ ِا پس آقامحسن چرا داخل نیوم -

وارد خونه شد که در رو بستم چمدونش رو روی زمین گذاشت و 
کرد روی جالباسی کنار طور که مانتو و شالش رو آویزون میهمین

 در گفت: 

سته بود ظهر هم نخوابیده بود. رفت خونه که فردا صبح به خ -
 مأموریت بره.  

 ی تکون دادم و گفتم: سر

 و توی اتاق مهمان بذار.  رآهان. پس وسایلت  -

 باشه.   -

 و رو به همه گفت:  

 گردم.  رم این رو بذارم زود برمیمی -

 همه با مهربونی جوابش رو دادن. از مونا پرسیدم: 

 ام؟ خوای همراهت بیمی -
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 هام کشید و گفت: دستی روی شونه

 رم.  نه آبجی خودم می -

 لبخند کوچیکی زدم و گفتم: 

 باشه خواهر جونم.   -

ای چمدونش رو برداشت و به طرف اتاق مونا بدون هیچ حرف دیگه
مونه این جوری مهمان رفت. خیلی خوب بود که خواهرم پیشم می

موندم. مونا که از اتاق اومد بیرون، بعد چند دقیقه پدر و تنها نمی
آقا مهرداد و مادر جون عزم رفتن کردن. من و مونا هرچه مادرم و 

 قدر اصرار کردیم یه کم دیگه بمونن قبول نکردن و رفتن. وقتی همه
رفتن مونا رفت توی اتاق تا استراحت کنه و من هم تلفن خونه رو 
برداشتم و به مهران زنگ زدم که صدای در رو شنیدم. به طرف 

لی که تلو تلو خوران به طرف در ورودی رفتم. مهران رو در حا
یومد دیدم. نفسی از سر آسودگی کشیدم گوشی رو قطع کردم من می

هاش سرخ شده بود. و روی میز گذاشتم و به سمتش رفتم. چشم
 شوکه و با تعجب گفتم:

 طوری شدی؟ا اینمهران، حالت خوبه؟! چر -

ای کرد و بدون هیچ جوابی به طرف اتاق رفت. خیلی از خنده 
فش شوکه شدم. چه طور روش شد با سها مهمونی بره؟ یعنی از حر

هام صبح که رفت تا االن که اومد خونه با هم بودن؟ اشک از چشم
هاش سرازیر شد، رفتم توی اتاق. مهران بدون عوض کردن لباس

هام رو با لباس راحتی عوض روی تخت خوابیده بود. با اشک لباس
های صبح بود که تونستم نیم م دمریختم، د کردم. تا صبح فقط اشک

ساعتی بخوابم؛ ولی زودتر از مهران بلند شدم. از داخل کمد لباسی 
بدون این که به مدلش و رنگش توجه کنم لباس و یه حوله برداشتم و 
به طرف حموم رفتم. در رو قفل کردم و با بغضی که از دیشب توی 

ها سبد رخت چرک هام رو از تنم بیرون آوردم و تویگلوم بود لباس
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انداختم. آب رو تنظیم کردم و زیر دوش رفتم؛ اشک از چشمام مثل 
شد. از هق خورد و سرازیر میقطرات آب از روی صورتم سر می

یومد. مثل آدمی که به ته خط رسیده باشه هق زیاد نفسم داشت بند می
کنه! عشقی که یه طرفه کار که نمیشده بودم. واقعاً عشق با آدم چه

های زورکی؛ ولی هاش، مهربونیخیالیباشه خیانت معشوقت، بی
ای زنه. چند دقیقهای بدتر از شالق زدن بهت میاجباریش ضربه

کردم. نباید گذشت کمی فکر کردم، باید تا یه مدت ازش دوری می
شدم، باید خودم رو سرگرم کنم، با مونا بیرون بهش نزدیک می

گن غلط کردن بیفته. به من می کردم که بهرفتم و کاری میمی
تونه به من خیانت کنه. هه! آقا مونیکا، کور خونده، فکر کرده می

هام بهم دست داد دوش مهران برات دارم. با آرامشی که از حرف
هام رو توی حموم پوشیدم و بیرون اومدم. مهران بیدار گرفتم. لباس

ستم و کشید. در حموم رو بهاش دست میشده بود و روی چشم
سشوار رو برداشتم به برق زدم و موهام رو سشوار کشیدم خشک 

ای به موهای پرپشت و بلندم کشیدم. تمام مدت سنگینی که شد شونه
کردم و بی توجه بهش از اتاق بیرون اومدم. نگاهش رو حس می

ساز رو روشن کردم. از توی کابینت رفتم توی آشپزخونه و قهوه
کنارش گذاشتم. پشت میز آشپزخونه  باالیی یک فنجون برداشتم

نشستم که قهوه آماده بشه. با این که دوش آب گرم گرفته بودم ولی 
باز هم سردرد بدی داشتم. آه عمیقی کشیدم که مهران اومد توی 

آشپزخونه و به گرمی سالمی داد. به سردی جوابش رو دادم. از این 
 ی کرد و پرسید: حرکتم متعجب شده بود البته باید هم تعجب کنه اخم

 چیزی شده؟   -

 پوزخندی زدم و با عصبانیت جوابش رو دادم: 

دونی مادرجون و پدرجون چه قدر نگران چرا دیشب نیومدی؟ می -
یایی؟ دونی چه قدر جلوشون شرمنده شدم؟ چرا نگفتی نمیشدن؟ می
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 چرا دیشب با سها مهمونی رفتی؟  

واالت بی جوابم نشون ریم رو با سطور داشتم بی وقفه دلخوهمین
دادم. هر لحظه صدام داشت باال تر دادم دست هام رو تکون میمی
ساز رفتم قهوه رو رفت. از جام بلند شدم و به سمت دستگاه قهوهمی

توی فنجونم ریختم. این بار مونا وارد آشپزخونه شد سالم و صبح 
 بخیری گفت و با تعجب رو به من گفت: 

رت، شک ندارم نه رو گذاشتی روی سچه خبره خواهر من خو -
 صدات تا سر خیابون هم رفته. 

 با اخم سر جای قبلیم نشستم. مونا دوتا فنجون بیرون آورد و قهوه
برای خودش و مهران ریخت. فنجون مهران رو گذاشت جلوش 

روی میز و از توی یخچال وسایل صبحونه برداشت و روی میز 
 رون رفت من موندم و مهران باچید. میز رو که چید از آشپزخونه بی

ادب معلوم نیست دیشب کجا اخم بهش خیره شده بودم. عجباً مرد بی
کنه. رفته که االن من رو مثل کسایی که کار خالف کردن نگاه می

 جوری نگاه کنه. با حالت طلبکاری گفتم: یکی باید تو رو این

 ب کجا بودی؟ واسه چی رفتی؟  زود باش بگو دیش -

قی کشید، جوری نفس کشید که بازدمش رو روی صورتم نفس عمی
 حس کردم. با جدیت گفت: 

یشب گفتم که با سها مهمونی بودیم به افتخار تأسیس شرکت د -
خواستم این مشکل رسم خونه و نمیخواستم خبر بدم که دیر وقت می

 دونست سالگرد تأسیس شرکته چرا بهت نگفت؟ پیش بیاد. مادر می

 م قدر گردو شد: از تعجب چشما

 دونست؟ واسه همین چیزی نگفت؟چی؟ مادرجون می -

کشید توی موهاش. اش دست میمثل این که کالفه شده بود چون همه
جور نگاهم کرد. من که هام رو بدون جواب گذاشت و همینسوال
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ذارم دروغ بگه آخرش گندش در گه؛ ولی میدونم دروغ میمی
و اون. به حالت قهر روم رو ازش  دونمیاد اون موقع من میمی

گرفتم و مشغول خوردن صبحونه شدم. مونا وارد آشپزخونه شد و 
کنارم نشست. با مهران مشغول به گفت و گو شد. راستش اصالً 

هاشون نبود و تمام حواسم به دروغی بود که گفت. حواسم به حرف
فتن این جا یه چیزی مشکوک بود یا اصالً مهمونی کاری نبوده یا ر

جایی. بهش شک داشتم با اون حالی که دیشب اومد خونه واقعاً هم 
 کردم.باید شک می

های کثیف رو میز صبحونه رو با کمک مونا جمع کردم و ظرف
دونم مامان وقتی مونا زد. من نمیشستم. مونا همین جور حرف می

زنه. بیخیال مونا قدر حرف میرو باردار بوده چی خورده که این
گرفت رو هایی که بابا میشم اصالً چند باری مهموندیوونه میدارم 

خواست این من هم شرکت کرده بودم؛ اما این جوری نبود. دلم می
 های خوشگلم. ها رو توی صورتش خورد کنم. حیف ظرفظرف

  

 «مهران»

  

ی سها رو گرفتم و گوشیم رو برداشتم و وارد اتاق کارم شدم. شماره
هام های مونیکا پیدا بود حرفشم گذاشتم. از حالتگوشی رو کنار گو

دونم چرا به حرفش گوش رو باور نکرده. همش تقصیر سهاست نمی
ی من و توِا. آهی اش رفتم. به قول خودش این خونهدادم و به خونه

 کشیدم بعد از سه چهار بوق جواب داد: 

 جانم؟  -

 نفسی عمیق کشیدم روی صندلی پشت میز کارم نشستم.  

 کار رو کردی؟  سها برای چی دیشب اون -
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ا، عزیزم بخاطر سالگرد شرکت بود دیگه، خواستم یه جشن و -
 دونفره داشته باشیم.  

نفسی از سر کالفگی کشیدم، دستم رو به پیشونیم کشیدم آرنجم رو 
 روی میز گذاشتم.  

دونم ها، مونیکا باور نکرد سالگرد تأسیس شرکت بوده، نمیس -
 کار کنم.  چی

زیزم، بهت که گفت رک بهش بگو ما با همیم این برای هردوی ع -
 ما بهتره.  

واقعاً گیج شده بودم. مثل مردهایی شده بودم که سر همسرش هوو 
دونه به کدوم راستش رو آورده مثل چی توی گل گیر کرده و نمی

گه. واقعاً هوو آورده بودم موقعی که به اجبار مامان رفتم ب
خاستگاری مونیکا با سها بودم همسر شرعیم بود؛ ولی قانونی نه. 

کار کنم. به کل گیج شدم، دونم باید چیکالفه نفس عمیقی کشیدم، نمی
بعد از چند دقیقه که با سها حرف زدم تماس رو قطع کردم و 

ن دادم. کارهام رو با کالفگی و کارهای شرکت رو سر و سامو
ی عصبانیت تموم کردم و از پشت میز بلند شدم. کتاب مورد عالقه

سها که جلد سفید رنگی داشت رو از بین یه عالمه کتاب برداشتم و 
پشت میز نشستم. با لمس جلد سفیدش ناخودآگاه لبخندی روی 

اه صورتم نشست. یادآوری اون تصادفی که شکستن دستم رو به همر
شد با فکر داشت، برام خوشایند نبود؛ اما تنها چیزی که باعث می

ی شیرینی فرو برم و لبخندم بی اراده باشه، کردن بهش توی خلسه
هایی که با همین کتاب شد. سها! وقتفقط توی یک اسم خالصه می

یومد، برام با صدای مملو از عشقش کلمات توی دستم به مالقاتم می
شد بیشتر به این باور خوند. باعث میب رو میی کتانوشته شده

برسم که سها عشق جاودانه و بچگیمه. در اتاق باز شد و مونیکا 
دونستم از من ناراحت و دلخوره؛ توی چهارچوب در ظاهر شد. می
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کار کنم. بدون هیچ حرفی اومد توی اتاق و با دونستم باید چیاما نمی
زدیک میز کارم نشست. حالت قهر روی اولین مبل چرم مشکی ن

بستم و روی  خوندمش؛ ولی کتاب روبرای هزارمین بار بود که می
هام رو توی هم قفل کردم و روی میز ام دی اف میز گذاشتم، انگشت

ای رنگم گذاشتم و به مونیکا خیره شدم. تقریباً پنج طرح چوب قهوه
 های عمیق و پر صداای در سکوت گذشت و فقط مونیکا نفسدقیقه
ای کشیدم و دو سه بار صداش زدم؛ ولی مثل کشید. پوف کالفهمی

این که نشنید. نه مثل این که تو این دنیا نیست، با صدای بلند صداش 
قدر بامزه تو جاش پرید زدم که از ترس یه متر توی جاش پرید. اون

ای داشت؛ اما با تک سرفههام رو به خنده وا میکه ناخودآگاه لب
هایی که هر ابروهاش به جنگ هم رفتن و با چشم مهارش کردم.

ای رفت. با حالت تحاجمی یومد چشم غرهلحظه به یک رنگ در می
 و عصبانیت گفت: 

 تونی صدام بزنی؟ آدمیزاد نمی مگه مریضی؟ مثل -

 آروم و ریلکس تکیه دادم به صندلی و گفتم: 

بگو ثل آدمیزاد صدات کردم؛ ولی نشنیدی. خب حاال نه چون م -
 چیزی شده که اومدی؟ 

ای بلند شد و جلوی میز با همون اخمی که داشت از روی مبل قهوه
هاش رو روی میز هام به سمتم خم شد و دستایستاد. خیره توی چشم

گذاشت. بی خیال بهش خیره بودم بعد از مکث کوتاهی انگشت 
 دوار گفت: اش رو باال آورد و تهدیاشاره

ری و مثل آدم ثل آدم میخواهرم این جاست م ببین من رو، تا وقتی -
خوام خواهرم بیست و چهار ساعته بهم بگه انتخابم گردی. نمیبرمی

 اشتباه بوده.  سرم رو جلو بردم و با لحن تندی وسط حرفش پریدم: 

شک نکن انتخابت اشتباه بوده. همون روز که با هم حرف زدیم  -
چرا قبول کردی! پس دیگه  دونمبهت هشدار داده بودم؛ اما تو نمی
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 مونه.  جای هیچ بحثی نمی

 از پشت میز بلند شدم گوشیم رو توی جیب شلوارم فرو بردم. مونیکا
رو تو بهت و تعجبش تنها گذاشتم. این زندگی رو خودش ساخته بود 

کردم. پالتوم رو و من هم یه روز این زندگی رو به وقتش تموم می
شتم و از خونه خارج شدم و با از روی جالباسی کنار در بردا

ها زدم. اعصابی خراب سوار ماشین شدم و تخته گاز به دل خیابون
ها از دادم و هر از گاهی صدای بوق ماشینها ویراژ میتوی خیابون

دونم چه قدر گذشت هوا شنیدم؛ اما برام مهم نبود. نمیاین حرکتم می
 کرد.میرو به تاریکی بود. خورشید جاش رو با ماه عوض 

 

 

تونست من رو آروم تصمیم گرفتم برم پیش سها، فقط اون بود که می
کنه. به طرف ساختمونش روندم و بعد از چند دقیقه جلوی 

آپارتمانش ماشین رو نگه داشتم کلیدی که بهم داده بود رو از توی 
داشبور برداشتم و از ماشین بیرون اومدم و به طرف در ساختمون 

کرد توی پارتمانی که سها توش زندگی میطوسی رنگ رفتم. آ
ها با پارکینگ هفده طبقه ی پنجم ساختمون بود و کل طبقهطبقه
شد. کلیدم رو توی قفل فرو کردم و در رو باهاش باز کردم. می

خواستم از این فرشته وارد ساختمون شدم واقعاً من با چه عقلی می
های آسانسور دیوارهام رو به دست بکشم؟ وارد آسانسور شدم و تکیه

ام رو روی سرم گذاشتم و آرنجم رو به دیوار دادم و دست مشت شده
تکیه دادم. نفسی از سر کالفگی کشیدم. پیشنهادی که سها توی شب 

تونستم پدر و مادرم رو ناراحت عروسی داد عالی بود؛ اما من نمی
م با تونستم به عروسی نرم و داماد اون شب نباشو شرمنده ببینم. می

این که شب قبلش خیلی فکر کردم؛ اما نتونستم. خواستم مونیکا رو 
خواستم عذاب وجدان داشته باشم؛ اما قلب من فقط داشته باشم، نمی
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متعلق به یه نفر بود. نفهمیدم کی آسانسور ایستاد، نفهمیدم کی خارج 
شدم وقتی به خودم اومدم خودم رو جلوی واحد سها پیدا کردم که 

های خونه کردم. داخل که شدم چراغرو با کلید باز می داشتم در
روشن بود؛ اما خبری از سها نبود. به طرف اتاقش که رفتم دیدم 

ها خوابیده. لبخندی زدم و کتم رو در آوردم روی تخت مثل فرشته
روی مبل کرم رنگ اتاقش انداختم ساعت مچی رو از روی دستم 

اشتم. تخت دونفره بود و رو در آوردم و روی عسلی کنار تخت گذ
سها گوشه به پهلو خوابیده بود. لباس بیرونم رو با یه بلوز شلوار 
راحتی عوض کردم و کنار سها دراز کشیدم. خیلی خسته بودم و 

 هام گرم بشه و به خواب عمیقی برم.  همین خستگی باعث شد چشم

 

 «مونیکا»

 

رو بسته بود  با بهت به جای خالیش خیره شده بودم. بغض راه گلوم
شد. صاف ایستادم و بغضم کشیدم بغضم بیشتر میو هر نفسی که می
کشیدم کم کردم. آرامش خودم های عمیقی که میرو همراه با نفس

 رو حفظ کردم که صدای مونا رو شنیدم.  

 مونیکا؟   -

به طرفش برگشتم، توی چهارچوب در ایستاده بود و یه دستش روی 
اش روی چهارچوب در بود. لبخندی دیگهدستگیره در و یه دست 

کنم هاش داشت. وقتی که دید دارم همین جور نگاهش میروی لب
 گفت: 

 ای ناهار درست کنیم.بیا بریم یه چیزی بر -

شد به مهران فکر نکنم. سرم فکر خوبی بود. این طوری باعث می
رو تکون دادم و لبخند محوی زدم. همراهش به طرف آشپزخونه 
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ا مشورت هم تصمیم گرفتیم زرشک پلو همراه با مرغ درست رفتم. ب
پز و بعد برنج رو آماده کردیم. بین آشپزی ها رو آبکنیم. اول مرغ

اش شد آدم خندهزد که باعث میای میهای بامزهکردن مونا حرف
بگیره. همیشه همین طور بود من هم مثل خودش بودم؛ ولی وقتی که 

ین خصلتم رو کنار بذارم. بوی مرغ و مهران رو دیدم سعی کردم ا
هام کشیدم و از بوی خوبی که داشت لذت زرشک پلو رو به ریه
 بردم. از مونا پرسیدم: 

 ه نظرت صبر کنیم تا مهران بیاد یا ما ناهارمون رو بخوریم؟  ب -

ی ساعت دو و مونا نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت، عقربه
 ن دوخت.  ماز ساعت گرفت و به  داد. نگاهش روربع رو نشون می

خوریم. سرم هتره یه کم صبر کنیم. اگه نیومد ما ناهارمون رو میب -
رو به معنای تأیید حرفش تکون دادم. ساالد و سس رو با کمک مونا 

ای درست کردم و توی یخچال گذاشتم. ساعت از توی ظرف شیشه
ودم. سه رد کرده بود از شدت ضعف و گرسنگی سر درد گرفته ب

 روبه مونا با حالت مظلومی گفتم: 

 مونا جونم؟  -

 کرد.  کار میدونم داشت چیسرش رو چسبونده بود به گوشی و نمی

 هوم؟  -

 م ناهار بخوریم.  خیال شوهر، پاشو بریامه، بیونا من گشنهم -

 امه.  خیلی خوب، بریم من هم گشنه -

گوشیش رو روی عسلی کنار کاناپه گذاشت و بلند شد به طرف 
ای آشپزخونه رفت. من هم پشت سرش راه افتادم و دوتا ظرف شیشه
از توی کابینت برداشت و به اندازه پلو زرشک برای هر دومون 

کشید و روی میز گذاشت. خورشت مرغ که بوی خوشش هوش و 
ام بود و دلم ذاشت، من که شدید گشنهحواس برای آدم نمی
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خواست دیگ پلو و دیگ خورشت رو بردارم و با دست بخورم، می
 اصالً طاقت نداشتم با ناراحتی رو به مونا گفتم: 

هام دارن کنی؟ زود باش دیگه از گشنگی رودهکار میونا چیم -
 خورن. هام رو میکلیه

  یه خورده صبر داشته باش دختر. -

ی متوسط و گود مانندی از کابینت ابا آرامش زیاد یه کاسه شیشه
ی خورشت برداشت و خورشت رو توی اون ریخت. همراه با کاسه

اومد طرف میز و اون رو گذاشت روی میز، خودش هم روی 
صندلی پشت میز نشست. من هم تند سریع آب و ساالد و سس رو 

روی مونا نشستم و شروع به روی میز گذاشتم و پشت میز روبه
خوردم. مونا یه لحظه به تند تند داشتم غذام رو میخوردن کردیم. 

 ای بلند زد.ی من و طرز خوردنم قهقههمن نگاه کرد و از قیافه

 

 

ام گرفته بود. بین خندید که من هم از خندیدنش خندهجوری می
 هامون گفتم: خنده

 چته مونا؟ دیوونه شدی؟  -

 به سختی گفت:  واش رو کنترل کنه سعی کرد خنده

 شده بود.  … بامزه… خیلی… خی… قیافت… قیا -

 و خندیدنش رو ادامه داد. 

 همین خندیدنش بود که من رو از فکر مهران بیرون آورد.

 شمزه شده. تا بوش بهم خورد دهنم آب افتاد.واقعاً خو -

بعد از ناهار روی کاناپه لم داده بودم، به قدری غذا خورده بودم که 
تونستم از جام تکون بخورم. مونا پیشنهاد داد کمی استراحت نمی

ها رو توی ماشین ظرفشویی بذاریم. کنیم و بعد از استراحت ظرف
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خودمون هم بریم بیرون و کمی خرید کنیم. تا نزدیک ساعت هفت 
ها رو توی ماشین ظرفشویی از اون ظرف استراحت کردیم و بعد

گذاشتیم و اون رو روی ثانیه شمار گذاشتم که وقتی برگشتیم خودکار 
خاموش بشه. با مونا رفتیم آماده شدیم و با ماشینم که بابا برام آورده 

دیگه تصمیم گرفتیم اول بریم خرید. بود بیرون رفتیم. با مشورت هم
کردیم و آخر من کم آوردم و توی راه سر آهنگ گذاشتن کل کل 

وقته اش رو گذاشت. بعد از دوساعت بیمونا آهنگ مورد عالقه
خرید کردن از پاساژ دل کندیم. خریدهامون رو توی صندوق جا 

دادیم و رفتیم فست فودی کنار پاساژ. جای آروم و رمانتیکی بود، 
راست کار کفترهای عاشق بود. شام رو که آوردن خوردیم و با 

ن به طرف شهربازی روندم. توی شهربازی پر از سر و صدا ماشی
شد. چندتا وسیله بازی سوار شدیم؛ ی جا شنیده میو جیغ از همه

ولی مونا به زور من رو سوار همه وسایل بازی کرد. دیگه هیچ 
وسیله ای نبود که مونا سوار نشه. بعد از کلی شیطنت از یه دکه که 

به رنگ صورتی خرید و  فروخت دوتا پشمک بزرگپشمک می
خورد. وسط خوردنش بود که برگشت سمتم ها تند تند میمثل نخورده

 و با دهن پر گفت: 

 شون؟ وت کردن خونهی مهران ما رو دعادهیادته خانو -

 گه.  اخمی کردم و کمی فکر کردم که یادم اومد کدوم روز رو می

 آره یادمه. چه طور مگه؟   -

 بودن!   که خانواده عموش هم -

خوای بگی مونا؟ حرفت رو نپیچون، رک بگو چی ادمه، چی میی -
 خوای بگی.  می

ای انداخت و پشمکش رو که تموم کرد چوبش رو توی سطل زباله
خواستم حداقل امشب به پشمک نصفه من رو از دستم گرفت. نمی

خورد مهران فکر کنم؛ ولی مونا نذاشت. همین طور که پشمک می
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 گفت: با دهن پر 

کنم بینشون ای به مهران داره و حس میکنم سها عالقهن فکر میم -
 یه چیزهایی هست.  

رفت طور داشت میاز این حرفش شوکه شدم و ایستادم. مونا همین
و اصالً حواسش به من نبود. چند بار پلک زدم، چه طور من 

یومدن. ترس، نفهمیدم؟ چند نوع حس به سرعت داشتن به سمتم می
دیگه هیچ صدایی نشنیدم دستم … . ادت، ناراحتی، بغض، غم وحس

هام رو روی سرم گذاشتم و از شوک زیادی که بهم وارد شد چشم
تار شد و آخرین چیزی که دیدم مونا بود که به سرعت به طرفم 

هام رو به آرومی باز کردم، نور چشمم رو زد؛ ولی یومد. چشممی
ز بوی الکل و صدای پیج کردن به هر سختی بود باز نگه داشتم. ا

تاق دکترها که توی فضا پیچیده بود فهمیدم که توی بیمارستانم. توی ا
نگاهی انداختم؛ ولی کسی نبود مثل این که توی اتاق خصوصی 

کرد، دستم رو که سرم بهش وصل نشده بودم. سرم خیلی درد می
ونا بود رو بلند کردم و روی سرم گذاشتم. در سفید رنگ باز شد، م
رو دیدم که با نگرانی به طرفم اومد. دستم رو توی دست هاش 

 گرفت و با نگرانی گفت: 

 بهتری مونیکا؟   -

 به آرومی گفتم:  هایی که خشک شده بودبا لب

 کنه.  ام. سرم خیلی درد میخوبم، فقط تشنه -

 دستش رو روی سرم گذاشت و نوازش کرد.  

 کنه.  زیزم چون ضعف کردی سرت درد میچیزی نیست ع -

 مونا، به مهران زنگ زدی؟   -

 مکثی کرد و با نگرانی گفت: 

 وشیش در دسترس نبود.  بهش زنگ زدم؛ اما گ -
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گه هایی داشتم. نمیکمی ناراحت شدم، من رو باش ازش چه انتظار
ه گوشیش شاید حال من بد بشه، معلوم نیست کدوم قبرستونی رفته ک

دردسترس نیست. ای این گوشیت تو سرت بخورد. همین جوری تو 
 گفتم. مونا گفت: دلم بهش بد و بیراه می

 گردم.  زیزم تو استراحت کن من برم به دکتر خبر بدم زود برمیع -

مونا رفت و بعد از چند دقیقه در باز شد و مونا همراه با دکتری 
من سالم کرد و حالم رو  جوون وارد اتاق شد. با خوش رویی به

بارید؛ ولی ته پرسید. از چشم های سبزی که داشت شرارت می
نگاهش مهربونی و شیطنت عجیبی توی خودش داشت. موهاش کمی 

های جو گندمی بود و ته ریشی که روی صورتش داشت جزء دکتر
هاش که تموم شد یومد. معاینه و سوال پرسیدنجذاب به حساب می

 ارج شد و با جدیت گفت: از حالت قبلی خ

 گم.  خانم پناهی، رک بهتون می -

 ای چیزی نوشت و ادامه داد: کمی مکث کرد و توی برگه

ه خاطر این که بهتون شوک وارد شده کمی سردرد دارین که ب -
تونید ای نیست، سرمتون که تموم شد میطبیعیه و چیز نگران کننده

 .تشریف ببرید

 

 

یاوردم. االن یعنی چی این حرف؟! من ر میاز تعجب داشتم شاخ د
خیال، دکتره. اصالً بی… خواد بگه آخر عمرمه یافکر کردم می
 : ای گفت و رفت. مونا گفتدکتر با اجازه

 یام.  یه حساب کنم با بیمارستان زود میمن برم تصو -

ای گفتم. مونا که رفت بعد از «باشه»سرم رو تکون دادم و زیر لب 
سرمم تموم شد. یه پرستار اومد توی اتاق با کلی ادا سرم چند دقیقه 
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رو از دستم به آرومی در آورد، پشت چشمی نازک کرد و رفت. وا 
انگار ارث باباش رو طلب کاره! تو همین فکرها بودم که مونا اومد. 

 بی حال ازش پرسیدم: 

 چی شد مونا؟ تصویه کردی؟  -

 سری تکون داد و گفت: 

 ه بریم خونه.  آره، بلند شو ک -

 کمکم کرد که از روی تخت بیمارستان بلند بشم.  

 شینی؟ ندارم تو پشت فرمون می االن که من حال -

 سرش رو تکون داد.  

 آره.   -

با کمکش از بیمارستان که سکوت کمی داشت و چندتا از پرستارها 
 و دکترها اون جا بودن بیرون اومدیم و به سمت پارکینگ رفتیم. به

کرد. به نور خیلی ضعیفی که تو پارکینگ رو روشن می کمک
 سختی تونستم ببینم که توی پارکینگ چه خبره! چند ماشین مدل باال
پارک شده بود و به سختی تونستیم ماشینم رو توی پارکینگ به این 
 بزرگی و کم نوری پیدا کنیم. هنوز کمی سرگیجه داشتم، فکر کنم به

به ماشینم که رسیدیم مونا در ماشین  خاطر سرمی بود که بهم زدن.
رو باز کرد به آرومی نشستم خودش هم پشت فرمون نشست و 

. سرم رو ماشین رو به حرکت در آورد و از پارکینگ بیرون رفت
های آروم هام رو بستم. با تکونبه پشتی صندلی تکیه دادم و چشم

 رفتم.  هام گرم شد و اصالً نفهمیدم کی به خوابماشین کم کم چشم

 خوای بلند بشی؟!ونیکا؟! رسیدیم، نمیم - 

های خمار بیرون هام رو باز کردم و با چشمبا صدای مونا چشم
ماشین رو نگاه کردم که حیاط تاریک خونه نظرم رو جلب کرد. 

روبه مونا کردم که از ماشین پیاده شده بود و در طرف من رو باز 



 

 

 WWW.98IA3.IR 40 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

م. هنوز سرگیجه داشتم و کرده بود، با خستگی از ماشین پیاده شد
رفت. با حالت کسلی به کمک مونا جلوی ورودی هام سیاهی میچشم

خونه ایستادم و به دیوار تکیه دادم. مونا با کلیدی که توی کیفم بود 
در رو باز کرد و با هم رفتیم داخل. از پذیرایی تاریک خونه گذشتیم 

  و به سمت اتاق مشترک من و مهران رفتیم. مونا گفت:

 یاد خونه.  ت نمیمثل این که امشب شوهر -

کنه اون یه از این حرفی که زد جلوش شرمنده شدم. البد فکر می
یومد. با هفته که گذشت من تو خونه تنها بودم و مهران خونه نمی

های بیرونم رو با لباس راحتی که مونا از کمدم کمک مونا لباس
هم رفتم زیر پتو و به برداشت عوض کردم. مونا رفت تو اتاقش من 

ده دو دقیقه نرسیده خوابم برد، البته سرمی که زده بودم هم باعثش ش
زد. مونا بهش بود. بعد دو روز مهران برگشت و خیلی مشکوک می

 گفت که حالم بد شده و بردتم بیمارستان؛ ولی فقط سری تکون داد و
از کنارش گذشت. بعد چند روز « خوب کردی.»ی با گفتن جمله

اش و شوهر مونا هم از مأموریت برگشت. مونا هم برگشت خونه
توی اتاقم بودم و فقط برای ناهار  اشمن با مهران تنها شدم. همه

یومدم. ناهار و شامم رو توی اتاقم درست کردن بیرون می
خوابید. بعد از چند ها توی اتاق مهمان میخوردم. مهران شبمی

اد دم که مهران زنگ زد بهم و خبر ددیروز که گذشت داشتم فیلم می
 که فردا شب جشن عقد دوستشه.  

رسم خونه، آماده باش که بریم لباس ن طرف ساعت پنج میم -
 بگیری.  

 با اعتراض گفتم: 

 خوام، اون همه لباس توی کمدم هست!  من لباس نمی -

 پرید وسط حرفم.  
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گه منظورت اون لباس هاییه که نیم متر پارچه هم نبرده، الزم ا -
ریم یه لباس درست و یام خونه باهم میها رو بپوشی. مینیست اون

 حسابی بگیری.  

خوام ناهار بخورم، کاری اشه، حاال کو تا ساعت پنج؟! فعالً میب -
 نداری؟!  

ینم خانم داره آماده بشی که ساعت پنج تازه نیام بب زنگ زدم زود -
 عالً. کنه و آماده نیست، فسرخاب سفیداب می

ذاشتی من هم بگم و تلفن رو قطع کرد. ایش! چه بی ادب! حداقل می
ی سه نقطه استغفرهللا هی کنه. پسرهفعالً، زرت یهو قطع می

ذاره که. ناهارم آماده بود و با صبر و خوام فحش ندم بهش نمیمی
و برای خودم ماکارونی کشیدم. وای! چه حوصله رفتم تو آشپزخونه 

کردی با روح و روانت قدر که خوشمزه شده بود. وقتی نگاهش می
داد. از بچگی عادت داشتم کرد؛ ولی اصالً تنهایی مزه نمیبازی می

تونستم تنهایی غذا یا صبحونه بخورم و چیزی از گلوم پایین و نمی
های کثیف یاد ظرفبا وسواس خیلی ز رفت. غذام که تموم شدنمی

رو شستم. با این که ماشین ظرفشویی هم توی آشپزخونه بود؛ اما 
شستم بهتر بود. آشپزخونه رو یه دستی کشیدم جاهایی که خودم می

 وکثیف شده بود رو تمیز کردم. وقتی کارم تموم شد رفتم توی اتاقم 
لباس تمیز و حوله برداشتم و رفتم توی حموم یه دوش سرسری 

 گرفتم.

 

 

هام رو توی حموم پوشیدم و بیرون اومدم. جلوی آیینه با حوله لباس
کشیدم که آبش بره و زودتر تونستم میافتادم به جون موهام و تا می

خشک بشه. سشوار رو روشن کردم و موهام رو باهاش خشک 
کردم. همزمان داشتم یه آهنگ خیلی غمگین رو زیر لبم زمزمه 
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 کردم.می

 برات گریونه تو نباشی چشام »

 دنیا بدون تو برام زندونه 

 دستات اگه دستامو تنها بذاره 

 شب و روزم لحظه ای آروم نداره 

 تو که بارون تو چشامو می بینی 

 لحظه لحظه ها رو کنارم می شینی 

 تو که مثل گریه آرومم می کنی 

 ¹«تو نباشی دل منو خون می کنی

و لذت بخشی فرو ی عمیق غرق شده بودم توی آهنگ و به خلسه
ی که بارها پلی شده بود و ملکهرفته بودم. این آهنگ با وجود این

ارزید و حرف دلم رو هام میی آهنگذهنم بود، باز هم نسبت به بقیه
زد. آهی پر از غم و دلتنگی کشیدم و سشوار رو خاموش کردم. می

ی مشکی رنگی که مخصوص کش موهام یه کش مو از توی جعبه
وی کشوی میز آرایشی بود برداشتم و باهاش موهام رو ُشل بود و ت

بستم. و برگشتم به طرف تخت رفتم تا کمی استراحت کنم. روی 
شدم داشتم کالفه تخت خوابیدم و هی از این پهلو رو اون پهلو می

شدم از روی تخت بلند شدم و نشستم. ساعت روی میز عسلی رو می
داد نزده دقیقه رو نشون میکه عقربه هاش داشت ساعت چهار و پو

نگاهی انداختم. از روی اجبار بلند شدم و رفتم که آماده بشم اول 
کمی آرایش کردم با یه رژلب کالباسی و یه خط چشم و ریمل آرایشم 
رو به اتمام رسوندم. از توی کمد یه شلوار جین و یه شال آبی و یه 

آیینه به تیپم نگاه مانتو آبی کاربنی برداشتم. اول جلوم گرفتم و توی 
کردم. ِای بدک نیست؛ ولی خوب هم نیست. دوباره تا کمر تو کمد 
رفتم یه مانتو مشکی نظرم رو به خودش جلب کرد. از توی کمد 
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بیرون آوردم و باز توی آیینه بررسی کردم. چشم هام از انتخابم 
ها رو با لباس تو یومد. تند تند لباسبرق زد، خیلی خوب بود بهم می

ایم عوض کردم. شال رو روی موهام گذاشتم و با دقت یه دسته ونهخ
ام. از توی کمد یه جفت کفش شالم رو گرفتم و انداختم روی شونه

ورنی که پاشنه سه سانتی داشت برداشتم با کیف ستش. توی کیفم 
موبایلم رو گذاشتم و از اتاق بیرون آومدم و روی کاناپه منتظر 

جا نشسته بودم. شد که همونای مییست دقیقهمهران نشستم. تقریباً ب
که نگاهی صدای باز شدن در اومد و مهران وارد خونه شد بدون این

کردم. یعنی مهسا بهم بندازه به سمت اتاق رفت. با تعجب نگاهش می
هام توی هم رفتن، یعنی جون به پسرش سالم کردن یاد نداده؟ اخم

ه؟ خب اگه هست پس چرا حدس مونا درسته؟ واقعاً چیزی بینشون
تونست قبول نکنه، چرا همون موقع قبول کرد این ازدواج رو؟ می

ست؟ نکنه از من بخواد انتقام بگیره؟ کم کم نگفت که عاشق سها
کنم هیچ میل و رقبتی به مهران ندارم. توی افکارم دارم حس می

 غرق بودم که صداش از پشت سرم بلند شد.  

جا بشینی و با اخم به اون گلدون نگاه ونخوای تا صبح ااگه می -
 کنی بهتره خونه بمونی و خودم از شرکت یه لباس مناسب بیارم.  

که از یهویی اومدنش ترسیده بودم؛ اما سعی کردم این ترس با این
 توی صورتم پیدا نباشه. با بیخیالی گفتم: 

 خواد پز شرکتت رو بدی.  نمی -

که نگاهی بهش بندازم به طرف  ن ایناز روی کاناپه بلند شدم و بدو
در رفتم و از خونه بیرون اومدم. در ماشین رو باز کردم و نشستم و 

به گل های رز توی حیاط خیره شدم. اومد و پشت فرمون نشست 
سوئیچ رو چرخوند و ماشین راه افتاد. از حیاط خونه بیرون اومد و 

کرد و یبه طرف مرکز شهر رفت. خورشید کم کم داشت غروب م
آسمون نارنجی شده بود. شیشه رو پایین دادم که شیشه باال رفت. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 44 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

 اخمی کردم و بهش خیره شدم. 

 چرا شیشه رو کشیدی باال؟  این چه کاری بود؟ -

 ام کنه دنده رو عوض کرد و گفت: که نگاهبدون این

 .  هوا گرمه، کولر رو روشن کردم -

 ردم و گفتم: با همون اخمی که داشتم پشت چشمی نازک ک

 هوا خیلی هم خوبه.   -

ای کشید و زیر لب و دوباره شیشه رو پایین کشیدم. پوف کالفه
چیزی گفت که نشنیدم. بیخیال بذار هر چی دلش خواست بگه من هم 

ای توی سکوت سپری شد که برم. چند دقیقهاز این هوا لذت می
پشت سرش ی خیابون پاک کرد و پیاده شد. من هم ماشین رو گوشه

خل. پیاده شدم و پشت سرش راه افتادم. به پاساژ که رسیدیم، رفتیم دا
های ی خودم داشتم لباستعداد خیلی کمی توی پاساژ بودن. واسه

ی من نبودن دیدم. هیچ کدوم سلیقهشبی که پشت ویترین بود رو می
قدر باز بود که فرقی با لباس خواب نداشت. از یا اگه هم بودن این

به  برقی که وسط پاساژ قرار گرفته بود باال رفتیم. اصالً حواسمپله 
کردم. به طبقه دوم که مهران نبود و فقط داشتم پایین رو نگاه می

رسیدیم یه لباس خیلی قشنگ نظرم رو جلب کرد؛ ولی بدی که 
 اش پوشیده نبود؛ اما بلند بود و خیلی شیک بود.داشت باال تنه

 .سحر_تو نباشی

 

 

 هاش شیک باشن.  توی همین مغازه فکر کنم لباس شببریم  -

ای که لباسش چشمم رو مهران جلوتر از من رفت توی همون مغازه
های شیک گرفته بود. پشت سرش رفتم، تا وارد شدم یه عالمه لباس

و قشنگ توی مغازه دیدم. فروشنده یه خانم خیلی شیک پوش با 



 

 

 WWW.98IA3.IR 45 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

 . با خوشرویی گفت: ای نشسته بودآرایشی مالیم پشت میز شیشه

 تونم کمکتون کنم؟!  یسالم خوش اومدید، م -

 از مهربونیش لبخندی رو لبم نشست و بدون معطلی گفتم: 

الم، من طرح خاصی مد نظرم نیست. یه لباس شیک و ساده س -
 از باشه، نه خیلی پوشیده.بخوام که نه خیلی می

 لبخندی زد و گفت: 

یترینه. سایز بندی داره و ویم پشت خب، جدیدترین مدلی که آورد -
 تونم براتون بیارم که امتحان کنین.  هر سایزی که بخواید می

از پشت میز بلند شد و رفت سمت رگال که روش لباس آویزون شده 
 بود. پرسید.  

 چه سایزی هستیی خانمی؟!   -

 مهران به جای من جواب داد.  

 سایز بیست و هشت. -

ی آورد و گذاشت روی میز و همین طور از لباس رو با آویز لباس
 زد.  جنس لباس و مدلش حرف می

ای داره و یه کت هم ستش داره و ین لباس پارچه فوق العادها -
 آستینش گیپور هستش.  

گفت اش رو لمس کردم. راست میلباس رو به دستم گرفتم و پارچه
 خیلی جنس خاصی داشت و خیلی سبک بود. رو بهش کردم و گفتم: 

 تونم پرو کنم؟ می -

 ازه سه تا اتاق پرو هست.  البته، انتهای مغ -

 ممنون.   -

لباس رو از روی میز برداشتم و به طرف اتاق پرو رفتم. از بین 
داخل مغازه رد شدم، سه تا در طرح ام دی اف کنار هم های رگال

قرار گرفته بود. وارد اتاق شدم و کلیدی که کنار آیینه نصب شده 
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بود رو فشار دادم کل اتاق روشن شد و تونستم فضای اتاق رو ببینم. 
اتاق پرو یه جورایی شبیه به اتاق بود؛ ولی کوچیک بود. به قدری 

ام گرفت. در رو قفل از فکر خودم خندهتونستی توش بخوابی. که می
هام رو در آوردم و لباس شب رو پوشیدم. قدش کردم و تند تند لباس

رسید و دکلته بود به رنگ مشکی. خیلی خوب تو تنم تا رو زمین می
ای های توی هالیوود شده بودم. از هر زاویهنشسته بود مثل هنرپیشه

انداختم. سیر که نگاه میتوی آیینه نصب شده توی دیوار به خودم 
های خودم رو پوشیدم. از اتاق پرو شدم لباس رو در آوردم و لباس

بیرون اومدم و رفتم طرف میز فروشنده. مهران به سمتم اومد و با 
 همون اخمی که داشت از من پرسید: 

 چی شد؟! اندازه بود؟!   -

لباس  بدون این که جوابی بدم، سرم رو به نشونه تأیید تکون دادم.
رو از من گرفت و رفت تا حساب کنه من هم خودم رو مشغول دیدن 

های طور که داشتم به مدلهای داخل مغازه کردم. همینی لباسبقیه
 متم اومد و پرسید. سکردم مهران به لباس نگاه می

 چیزی چشمت رو گرفته؟  -

بود ازش گرفتم و  برگشتم و بهش خیره شدم توی دستش یه کیسه
ای گفتم و از فروشنده تشکر کردم و با هم از مغازه ”نه“ب زیر ل

رفتیم چشمم خورد طور که به سمت پله برقی میبیرون اومدیم. همین
ی بزرگی به یه مغازه کفش و کیف فروشی. از دور به نظر مغازه

های کفش فروشی که توی طبقه دوم بودن همشون یومد، مغازهمی
صه خیلی هم شلوغ. به مهران کوچیک و جمع و جور بودن و خال

 گفتم: 

 هاش خوبه یا نه؟ برم ببینم کفش -

ی کفش فروشی رفت و من سرش رو تکون داد و به سمت مغازه 
هم پشت سرش روونه شدم. وارد مغازه شدیم نگاه فروشنده رو روی 
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 خودم حس کردم. مهران از من پرسید. 

 نگ نیست؟ به نظرت اون کفش مشکیه قش -

گفت کردم. خیلی شیک و عروسکی با تعجب نگاهی به کفشی که می
ی بلند و روی مچ پا یه پاپیون درشت طراحی شده بود. بود، پاشنه

 یه تای ابروم رو انداختم باال و دست به سینه بهش خیره شدم. رفت
سمت فروشنده که مرد جوونی بود و خیلی نگاهش بد به نظر 

ی نشستم، روی یه صندل رو بیاره. یومد و ازش خواست سایز منمی
یومد و مشغول بررسی کفش بود. مهران کفش به دست به سمتم می

به سمتم گرفت که کفش رو از دستش گرفتم، کفشم رو از پام در 
 آوردم و کفش جدید رو به پای راستم کردم. نگاه فروشنده زیادی رو

رم ی شلواکرد. چون پاچهمخ بود و داشت اعصابم رو خورد می
کمی کوتاه بود کفش رو توی پام خیلی قشنگ کرده بود. فروشنده 

 یهو با صدای بلند گفت: 

 ن کفشی که االن امتحان کردین یه کیف دستی ست ازش دارم.  ای -

های گره خورده بهش خیره شد که فروشنده حرفش رو مهران با اخم
 نیمه تموم رها کرد. ازم پرسید. 

 خوای؟ همین کفش رو می -

فش خودم رو با کفشی که پام بود عوض کردم و سرم رو باال ک
 گرفتم و گفتم: 

 آره.  -

 کفش رو بهش دادم و ادامه دادم. 

 مونم تا بیای. کنی من بیرون دم در منتظرت میا تو حساب میت -

سرش رو تکون داد و رفت که کفش رو حساب کنه. من هم طبق 
و کنار در ایستادم تا  حرفی که زده بودم از مغازه بیرون اومدم

مهران برگرده؛ اما نگاه فروشنده رو تا لحظه آخر روی خودم حس 
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 کردم.

 

 

عطر رو از روی میز آرایشی برداشتم و باهاش دوش گرفتم. یه 
نفس عمیق کشیدم، بوی عطر به مشامم خورد. توی آیینه به خودم 

خیره شدم. موهام رو خیلی ساده مدل داده بودم و آرایش خیلی 
مالیمی کرده بودم. مانتوی مشکی رنگم رو که خیلی بلند بود 

پوشیدم. روی تخت خم شدم و شال مشکی رنگم رو برداشتم و با 
احتیاط روی سرم مرتبش کردم که مدل موهام خراب نشه. اصالً 
عاشق استایلم شده بودم، یه مدل خیلی خاص. رژلب قرمز رو که 

با گوشیم توی کیفم انداختم.  هام زده بودم برداشتم و همراهروی لب
من و مهران تقریباً اولین نفراتی بودیم که رسیدیم. جشن با شکوهی 

گرفته بود و تعداد کمی دعوتی داشتن. خیلی خوب بود که مثل 
های دیگه این قدر ریخت و پاش نداشت. مهران مثل این عروسی

پای های ثروتمند به صندلی تکیه داده بود و پای چپش رو روی آدم
راستش گذاشته بود و شربتی که خدمتکار آورده بود رو با اخم 

خورد. با اون اخمی که کرده بود جرات نکردم که شالم رو از می
روی موهام بردارم فقط مانتوم رو در آورده بودم و به صندلی که 

برای مراسم تزئین شده بود و روش نشسته بودم انداخته بودم. تیپی 
ای با پیرهن آبی ، کت و شلوار رسمی سورمهزده بود بیا و ببین

ای ای، من که تا دیدمش چند دقیقهای نقرهنفتی و کروات سورمه
شد خیلی فاز داشت و بهش خیره شدم. موزیکی که داشت پخش می

من هم قر توی کمرم خشک شده بود. عروس و داماد که اومدن 
م و همه کمی رقصیدن و دی جی اعالم کرد که برای شام حاضر بشی

ها شام رو که سرجاهای خودشون بنشینن. خدمتکارها برای مهمان
یاوردن. هم نوشابه و هم زرشک پلو با مرغ بود رو سر هر میز می
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خوای این رو خیلی دوست پرسیدن کدوم رو میدوغ بود ازت می
ام داشتم و برام جذاب بود. شام رو سرو کردن که چون خیلی گشنه

ا متانت شام بخورم. کم کم داشت به آخرهای شده بود سعی کردم ب
رسیدیم که دی جی از عروس و داماد خواست روی عروسی می

های دیگه پیست رقص بیان. کم کم دوباره دی جی خواست که زوج
ای های دیگهکه توی عروسی بودن به عروس و داماد بپیوندن. زوج
ظر بودم که به پیست رفتن و عاشقانه با آهنگ عاشقانه رقصیدن. منت

مهران از من درخواست کنه؛ اما هر چه قدر منتظر موندم 
شدم. داشتم به این باور درخواست نکرد و من هر لحظه ناامیدتر می

رسیدم که مهران به اجبار با من ازدواج کرده نباید ازش این می
انتظارات رو داشته باشم، ما هیچی بینمون شبیه زن و شوهرهای 

ر بودم و بغض توی گلوم بود. اصالً نفهمیدم کی دیگه نبود. توی فک
رقص تموم شد. نفهمیدم کی دی جی مراسم رو تموم کرد. نفهمیدم 

زدن. کی دوست مهران اومد طرف میز ما و با هم داشتن حرف می
ای متوجه شدم که مهران اسمم رو صدا زد. سرم رو باال لحظه

برادرانه به من  آوردم و بهشون خیره شدم. دوست مهران با لبخندی
 خیره شده بود گفت: 

 سالم، خیلی خوش اومدید.   -

 با خجالت گفتم: 

 شاءهللا که به پای هم پیر شید. الم ممنون، مبارکتون باشه انس -

 کمی خم شد و با متانت گفت: 

 خیلی ممنون زن داداش.  -

ازشون پیدا بود که رفیق گرمابه گلستانن. یه کم که حرف زدن 
 تبریک گفت.  مهران بهش

خب داداش شایان ما دیگه رفت زحمت کنیم، فردا باید برم سرکار  -
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 کلی کار ریخته سرم. 

یلی لطف کردی که اومدی و خوشحالم کردی که همراه خانمت خ -
 . ی آقا شایان گذاشتاومدی. دستش رو روی شونه

 قربونت.  -

ام سر کردن. حوصلهی هم میدیگه داشتن زیادی تعارف تیکه پاره
رفت! بلند شدم مانتوم رو برداشتم و پوشیدم. همه داشتن به عروس 

کردن. باز مهران به آقای شایان گفتن و باغ رو ترک میتبریک می
تبریک گفت و خداحافظی کرد. از باغ بیرون رفتیم و سوار ماشین 

رفت. من هم لرزم گرفته بود که شدیم. هوا داشت رو به سردی می
شین رو روشن کرد. هوای ماشین داشت گرم مهران بخاری ما

هام سنگین شده بود. مهران به رو به شد و از خستگی زیاد چشممی
ایش ای، نقرهرو خیره شد و دستی به موهاش کشید و کروات سورمه

 رو کمی شل کرد. 

ایان دوستم وکیله. چند وقت پیش بهش گفتم خونه رو به نام تو ش -
 ط باید خودت بیای امضاء کنی. بزنه. کارهاش تموم شده فق

شد باورم نمی هام گرد شد و شوکه شدم. اصالً از این حرفش چشم
جوری توی شوک بودم و باور همچین کاری انجام بده. همین

کردم مهران برای من این کار رو بکنه. وقتی به خونه رسیدیم نمی
ه های پاشناز خستگی نای چشم باز کردن نداشتم. همون دم در کفش

بلندم رو از پام در آوردم و به سمت اتاق مشترکمون راه افتادم. 
کیف دستیم رو روی میز آرایشی انداختم و شال و مانتوم رو روی 

های بسته اولین ی دو نفره اتاق پرت کردم. از توی کمد با چشمکاناپه
لباسی که به دستم خورد رو برداشتم و با لباسی که تنم بود عوض 

هایی که توی رو با همون چشم بسته باز کردم سنجاقکردم. موهام 
موهام زده بودم رو روی میز آرایشی ریختم. در اتاق بسته شد با 
بیخیالی رفتم توی سرویس داخل اتاق و با آب و صابون صورت 
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آرایش شدم رو شستم. اوفیش حال اومدم! از سرویس بیرون اومدم، 
 ه بود.هایی که سرخ شده بود بهم خیره شدبا چشم

 

 

 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم. 

 چیزی شده؟   -

 کرد. همون طور خیره خیره نگاه می

 نه، چیزی نشده گلم.  -

چند بار پلک زدم و اخم کردم. خواستم از کنارش بگذرم و برم 
 بخوابم که بازوی راستم رو چنگ زد.

شد. با این آب دهنم رو قورت دادم. دیگه داشت زیادی خطرناک می
م که همسرش بودم؛ اما از این نزدیکی واهمه داشتم. به لباسی که تن
ودم ببود خیره شدم آهی از بی دقتی خودم کشیدم، دقیقاً لباسی پوشیده 

یومد. این لباس رو که گیپور مشکی رنگی بود و خیلی بهم می
هران توی زندگیم نبود از مونا هدیه گرفتم هنوز موقعی که هنوز م

یادمه که چه قدر به خودم فحش دادم که چرا این لباس رو قبول 
کردم. االن همین لباس رو جلوی مهران پوشیده بودم. حس کردم 

هام رو با خجالت بستم و بازوم هام از خجالت سرخ شده. چشمگونه
 و روی تخت افتادم. رو از دست مهران کشیدم که یهو هولم داد 

* * * 

ام خیره شدم، سعی کردم به مهران فکر نکنم. با اون به فنجون قهوه
حالی که دیشب داشت خیلی ترسیده بودم. توی افکارم غرق شده 

فهمیدم کدوم راه درسته، زندگی کردن با شک و دودلی بودم و نمی
تونستم با کسی زندگی تونستم به جدایی فکر کنم و هم نمینمی… یا

اشت من رو از خودش دور کنه. بغضی که از اش سعی دکنم که همه
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موند که یه نفر داره گلوم رو صبح گلوم رو گرفته بود، مثل این می
ده. به صندلی میز آشپزخونه تکیه دادم و آهی پر از درد فشار می

کشیدم. امروز تعطیل بود و مهران توی اتاق کارش بود. صبح که 
فهمم یعنی هیچ و نمیبیدار شدیم عصبی بود، دلیل این عصبانیت ر

وقت نفهمیدم. با خودم فکر کردم بهتره یه سر به پدر و مادرم بزنم، 
یام. آهی کشیدم و از روی این طوری از فکر و خیال بیرون می

ی توی فنجون رو توی سینک ی سرد شدهصندلی بلند شدم و قهوه
ظرف شویی ریختم و لیوانش رو شستم. پکر و با حالی گرفته به 

تاقم رفتم. وارد اتاق شدم و از توی کمدم هرچی دم دستم بود طرف ا
رو با لباسم عوض کردم. یه لحظه فکر کردم مهران برای ناهار چی 

 خوره؟! اخمی کردم و زیر لب گفتم: می

 _ کوفت همراه با زهرمار براش بهتره. 

گوشیم رو برداشتم و توی کیفم انداختم. از اتاق بیرون اومدم و 
 نم رو برداشتم و از در بیرون رفتم. سوییچ ماشی

 * * * 

لهی قربونت برم دختر قشنگم، چرا زودتر نیومدی تا از تنهایی ا -
 در بیام؟! 

کرد. لبخندی مادر سفت بغلم کرده بود و با بغض گله و شکایت می
 برای این همه عشقش زدم و گفتم: 

میشه ن شما که سفر بودی، بعدش هم مونا که هست اون همادر جا -
زنه، فقط منم که بی معرفتم. الهی قربون شکلت برم بهتون سر می

 بغض نکن دیگه بخند ببین ته تغاریت اومده ها. 

شدم. از این همه لوس بازیم خندید. از شادی مادر من هم شاد می
 گفتم: 

 اال دنیا دو روزه. وآ قربونت فقط بخند.  -
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 گفت: اخم شیرینی کرد و من رو از خودش جدا کرد و 

ها! صدای مونا از پشت ختر این لوس بودنت رو هنوز دارید -
 گفت: سرم اومد که می

لش کن مادر خانمی، این دختر لوست از همون َبدو تولدش لوس و -
ش بود. مهران عمراً با لوس بودنش کنار بیاد دو روزه با یه کاسه آ

 گردونه. برش می

وی تیم توی اتاق سابقم. از از این حرف مونا خندیدیم و با مونا رفت 
های مجردیم رو که یه تی شرت سفید و شلوار مشکی بود کمدم لباس

های بیرونم که االن متوجه شدم شال و مانتو بیرون کشیدم و با لباس
ام خوابیده ای هست عوض کردم. مونا رو تخت تک نفرهسورمه

ای کرد بود. دستش رو با شیطنت کشیدم که از تخت اومد پایین. خنده
 و گفت: 

 هامون افتادی؟!چته دیوونه؟! یاد بچگی -

 شم. جوری میخوابی اینط هم وقتی رو این تخت میآره فق -

ای گفت و دستش رو از دستم «دیوونه»ی بلندی زد و زیر لب قهقه
در آورد و از اتاقم بیرون رفت. دست چپم رو روی پیشونیم کشیدم 

ت تک نفره با رو تختی ساتن و به اتاق سابقم خیره شدم. تخ
ای و کاربنی رو به روی کمد دیواری مشکی رنگم که خودم سورمه

طرحش رو دادم گذاشته بودم البته کمد دیواریم میز آرایشی هم 
هام و کرم دست و صورتم روش بود. داشت که چند تا از رژلب

ای حسابی جذابش کرده های سورمهپنجره هم باالی تختم بود با پرده
بود. توی اون همه رنگ های تیره تنها چیزی که روشن بود فرش 

کشیدم فانتزی اتاقم بود با پرز های نرمش که وقتی پاهام روش می
داد. لبخندی زدم و از اتاقم بیرون رفتم تا حس خیلی خوبی بهم می

ی پدریم دوبلکس بود و حیاط کوچیکی پیش مادرم و مونا برم. خونه
خیلی بزرگ بود. اتاق من و مونا با چند تا  داشت؛ اما داخل خونه
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اتاق و سرویس بهداشتی و حمام طبقه دوم بود. اتاق کار بابا و اتاق 
ی پایین بود. یه سرویس بهداشتی هم توی خواب مشترکشون طبقه

اتاقشون گذاشته بودن. اتاق مونا یه ترانس خیلی بزرگ داشت که 
د با هم روی تراس یوماکثر مواقعی که مجرد بودم و مونا می

 کردیم.خوردیم و شیطنت میعصرونه می

 

 

ی اسپرسو روی با یاد آوردی خاطرات گذشته لبخندی به تلخی قهوه
 هام اومد. لب

ات رو درست ومدی قربونت برم؟! بیا برات غذای مورد عالقها -
 کردم، همون جور که دوست داری. 

ین ارو لو نده.  هام منلبخندی به روی صورتم آوردم که غم چشم
کرد زندگی خوبی دارم؛ اما کرد. فکر میجوری مادر بهم شک نمی

ها پایین اومدم و به طرف میز غذا خوری که خدا داند و بس. از پله
خورد. یه کم توی سالن بود رفتم. مونا با لبخند داشت غذاش رو می

های مادر رسید. مونا هیچ وقت خورشت قیمهمشکوک به نظر می
خورد و مادر هر وست نداشت؛ اما امروز داشت با ولع میرو د

رفت. کنجکاویم اش میکشید و قوبون صدقهسری براش بیشتر می
 گل کرد و گفتم: 

بینم این جا خبریه؟! مونا تو که هیچ وقت خورشت قیمه ب -
 خوردی! پس چرا...نمی

 وسط حرفم پرید. 

 خوردم. های مادر رو میی؟! من همیشه قیمهدیوونه شد -

هاش شادی اخمی کردم، با تعجب به مونا و بعد به مادر که از چشم
 فتم: گشد خوند نگاهی کردم. یهو رو می
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 رم. چیزیتون هست و من تا امروز نفهمم خونه نمی شما یه -

نجکاوی از این حرفم مادر و مونا ریز خندیدن. من هم با حرص و ک
جوری زیر نظر گرفتمشون. ساالد شیرازی غذام رو خوردم و همین

رو برداشتم و برای خودم کشیدم. باز بهشون خیره شدم، کمی که 
ای رو کنار ظرف قیمه گذاشتم. تلفن توی بشقابم کشیدم ظرف شیشه

خونه زنگ خورد و مونا رفت تا جواب بده. بدون این که کنجکاوی 
ی مادر کاشتم و ای روی گونهو خوردم و بوسهی غذام رکنم ادامه

ازش تشکر کردم. از پای میز بلند شدم و به طرف مونا رفتم. روی 
کاناپه لم داده بود و گوشی تلفن خونه دستش بود. کنارش نشستم و 

 بهش گفتم: 

 کی بود زنگ زد؟!   -

 ها به گلدون تزیینی خیره بود؛ اما جوابم رو داد. مثل مسخ شده

 هر جناب عالی بود. شو -

 اخمی کردم و گفتم: 

 خب؟ چی گفت؟  -

 تم اومدی این جا. گفت کجایی؟! من هم گف -

 سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم. مونا بلند شد و تلفن بی سیم رو
گذاشت روی عسلی کنار مبل سلطنتی طالیی رنگ که من روش 

مونا تا  نشسته بودم. بعد از چند دقیقه که گذشت من هم رفتم کمک
های کثیف رو توی ماشین ظرفشویی میز ناهار رو جمع کنیم. ظرف

. گذاشتیم و روشنش کرد. مونا پیشنهاد داد که با هم به اتاقش بریم
ها باال مادر خسته بود و رفت توی اتاق مشترکش با پدر. از پله

رفتیم و وارد اتاق مونا شدیم. مونا روی تخت بنفش رنگش دراز 
کنارش دراز کشیدم. کمی که توی سکوت گذشت  کشید و من هم

 مونا به من نگاه کرد و پرسید. 
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رار نیست مهران تو رو توی شرکتش راه بده تا اون جا کار ق -
 کنی؟ 

 پوفی کشیدم و گفتم: 

 گه. دونم اگه کسی رو بخوان مینمی -

 با عجز و ناله ادامه دادم: 

 ره. ر میام سونه، داره حوصلهخخیلی خسته شدم توی  -

 مونا با لبخند مهربونی گفت: 

ات گی؟ باید بدونه تو خونه که هستی حوصلهرا خودت بهش نمیچ -
ات داشته ای برای آیندهخوای کار کنی و یه پشتیبانهره و میسر می

باشی. به نظر من باهاش حرف بزن و ازش بخواه اگه قبول کرد که 
ی که پدر از خداش هم دونحله اگه نکرد توی شرکت پدر برو. می

 هست. 

 سری تکون دادم و گفتم: 

 حتماً.  -

 کمی مکث کردم و چرخیدم به سمتش و با کنجکاوی گفتم: 

وب حاال نوبتی هم باشه نوبت توِا. بگو چرا امروز تو و مادر خ -
 ریع اعتراف کن. سزدین؟! زود، تند، قدر مشکوک میاین

  ی ریزی کرد و گفت:اش گرفت. خندهاز این حالتم خنده

شی. تا تمام شهر رو خبر دار نکنی آروم گه بگم که رو پا بند نمیا -
 شینی. نمی

 با اخم و حالت اعتراض بهش نگاه کردم و گفتم: 

یاد میرم. تو دلت می خب زود بگو دیگه دارم از کنجکاوی میاِ  -
 آبجی کوچیکت رو اذیت کنی؟! 

 با بدجنسی گفت: 

 کم نه.  -
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 اش گفت: ی خندهجیغی کشیدم که باعث خندیدنش شد. با ته مونده

 کردم. دونستم این قدر اذیت کردنت باحاله زودتر اذیتت میگه میا -

 اخمی کردم و با حالت اعتراض مانند گفتم:  

 خیلی بدی مونا.  -

 مثل این که تسلیم شد چون گفت: 

 گم. ی لوس میخیلی خب دختره -

 ن باردارم. م -و گفت:  هاش شکل گرفتلبخندی روی لب

ها بهش خیره شدم. بعد شوکه شدم انتظار اول همین جور مثل منگل
های پشت سر هم بچه نداشتم بعد از این همه دوا درمون و ناامیدی

هام رو با هام جمع شد و دوتا دستدار بشه. اشک شوق توی چشم
 یرت روی دهنم گذاشتم و گفتم: ح

 شه! وای وای باورم نمی -

 یک دفعه از روی تخت پایین اومدم و از خوشحالی و ذوق باال پایین
 پریدم با ذوق گفتم: پریدم. همین جور که می

 شم! یمآخ جون، آخ جون دارم خاله  -

خندید. به طرفش مونا همین جوری داشت از این خل بازی من می
 وی بغلم گرفتمش و گفتم: رفتم و ت

 واهری.خعاشقتم مونا، مبارکت باشه  -

 

 

ام رو دیدم و امروز یکی از بهترین روزهای عمرم بود. هم خانواده
شم. مونا پنج سالی بود که با محسن ازدواج هم فهمیدم دارم خاله می

دار بشن. کرده بود و یه سال بعد از ازدواجشون تصمیم گرفتن بچه
و دوا و درمون و ناامیدی خدا بهشون بچه داد. تا  هزارتا دکتر

عصر با مونا حرف زدیم و کمی خوابیدیم. پدر که اومد همراه با 
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های چنار که پدر با دست خودش کاشته بود و مادر زیر درخت
زیرش میز و صندلی فرفورژه سفید گذاشته بود. عصرونه چایی و 

شد. هام محو نمیز لبای لبخند اکیک گذاشت و با هم خوردیم. لحظه
هاش ستاره پدر هم فهمیده بود قراره پدر بزرگ بشه حسابی چشم

زد. کلید رو توی در چرخوندم و بارون شده بود و از شادی برق می
وارد خونه شدم. کفش هام رو از پام در آوردم که صدای یه زن رو 

هام توی هم رفت. توی پذیرایی که خیلی آشنا بود رو شنیدم. اخم
یومد. چشم هام رو از روی کسی نبود، صدا از توی اتاق مهران می

عصبانیت بستم و بدون این که لباس هام رو عوض کنم رفتم سمت 
اتاق کار مهران. به سرعت در رو باز کردم مهران و سها بودن. به 

جا باشه شد سها اینحدی شوکه و عصبی شده بودم که باورم نمی
ی مشکی پوشیده بود با یه تاپ نیم تنه اون هم توی این وضعیت. یه

دامن خیلی کوتاه سفید و موهاش رو باالی سرش بسته بود. مهران 
ش برهنه بود فقط یه شلوار اسلش مشکی پوشیده بود. هم که باال تنه

سها پشت میز نشسته بود و پاهاش رو روی میز گذاشته بود، مهران 
رفی توی سکوت هم جلوش به میز تکیه داده بود. بدون هیچ ح

ی زد. سری به نشونهگذشت، از تعجب و شوک هیچ کی حرفی نمی
تأسف تکون دادم و هرکاری کردم نتونستم حرفی به زبون بیارم. به 
سرعت رفتم توی اتاقم و در رو قفل کردم. لباس هام رو از حرص 

ی در ای پرت کردم. دستگیرهدر آوردم و هر کدومش رو یه گوشه
 و پشت بندش صدای مهران اومد. با مالیمت گفت: باال پایین شد 

 دم. کا چرا در رو بستی؟! بذار بیام تو بهت توضیح میمونی -

 با عصبانیت و داد گفتم: 

 خوام ببینمت. تنهام بذار، نمی -

 ای به در زد و گفت: تقه

 رم؛ اما تو آروم باش.خیلی خب من می -
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 حرفش رو بی جواب گذاشتم. ادامه داد: 

ام، هر وقت خواستی بیا بیرون بهت توضیح من توی پذیرایی -
 دم. می

 اخم هام بیشتر تو هم رفت. صدام رو پایین تر آوردم و گفتم: 

 توضیحت برای خودت.  -

دیگه صدایی ازش نشنیدم و رفتم روی تخت و روش دراز کشیدم. 
امیدوارم با این همه تنش و عصبانیت و فکر مشغول بتونم کمی 

 . بخوابم

  

 «مهران»

  

کردم که صدای بسته شدن توی اتاقم به کارهای شرکت رسیدگی می
ی در اومد. از پشت میز بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. از پنجره

قدی که کنار در نصب شده بود، متوجه شدم که مونیکا سوار ماشین 
کار کنم. به دونستم باید چیشد و رفت. اخم هام توی هم رفت. نمی

کردم؛ اما گفتم یا با سها همه چیز رو تموم مییمونیکا حقیقت رو م
تونستم از سها از عشقم جدا بشم. مونیکا رو دوست به هیچ وجه نمی

ی سها. دلم برای سها تنگ شده بود. تصمیم داشتم؛ ولی نه به اندازه
ی شرکت رو انجام بدم و طرح های ارائه گرفتم کارهای عقب افتاده

نم و بعد به سها زنگ بزنم. اول ی طراح جدید رو بررسی کشده
رفتم توی آشپزخونه و یه قهوه برای خودم آماده کردم. قهوه باعث 

شد سر دردی که از دیشب گریبان گیرش شدم رو تسکین بده. می
قهوه رو توی فنجون مخصوصم ریختم و برداشتم و با خودم به اتاق 

نشستن  کارم بردم. دستی به گردنم کشیدم. گردن و کمرم از یک جا
خشک شده بود. باالخره کارهام تموم شد، برگه های روی میز رو 
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جمع کردم و از اتاق کارم بیرون اومدم رفتم و اتاقم رو چک کردم. 
هنوز مونیکا نیومده بود. اخم هام توی هم رفت عصبی و نگرانش 

ی کار با پدر مونیکا حرف بودم. کمی صبر کردم اگه نیومد به بهونه
ری از زیر زبونش حرف بکشم. گوشیم رو برداشتم و بزنم و یه جو

زنگ زدم، بعد از دو سه تا بوق خوردن صدای مونا پشت خط بلند 
 شد. 

 الو بفرمایید.  -

 سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم. 

 سالم مونا جان، خوبی؟   -

 سالم، تویی مهران؟!   -

 حاال که خیالم راحت شده بود مادر مونیکا نیست. گفتم: 

ره خواستم ازت بپرسم که مونیکا اومده اون جا؟! چون سرکار آ -
بودم تازه االن اومدم خونه که دیدم نیستش. هر چه قدر به گوشیش 

 زنم خاموشه.زنگ می

خوای باهاش صحبت کنی تا گوشی تلفن ت. اگه میآره این جاس - 
 رو بهش بدم. 

 پریدم وسط حرف زدنش. 

 شم دیگه. خداحافظ. میحمتون ننه نه بذار راحت باشه. مزا -

ی بدون این که بذارم چیزی بگه گوشی رو قطع کردم. روی کاناپه
هام توی سالن نشستم و دست راستم رو گذاشتم روی پیشونیم و چشم

هام رو باز کنم. پیام رو بستم. صدای پیامک گوشیم باعث شد چشم
ش رو هام اومد و پیاماز طرف سها داشتم، لبخند محوی روی لب

 خوندم.
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ای بود، که یک بار آن را نوشیدم و حاال دوست داشتنت نسکافه»
 «برد.هاست خوابم نمیسال

کرد. هر چند که از همون بچگی این دختر داشت من رو دیوونه می
ام کرده بود و خودم خبر نداشتم. آیفون زده شد و رفتم در رو دیوونه

یه دسته گل  که سها بای کنار در دیدم باز کردم، از توی شیشه
 یاد طرف در. در رو باز کردم که پرید جلوم و گفت: نرگس داره می

 سوپرایز!  -

 دستم رو روی قلبم گذاشتم و با شوخی و خنده گفتم: 

 کنی؟ ندیم! تو این جا چی کار میوای دختر ترسو -

 ای کرد و گفت: خنده

 ود گفتم بیام ببینمت. دلم برات تنگ شده ب -

 ا کنجکاوی توی خونه رو نگاه کرد و گفت: بعد ب

 ببینم مونیکا نیست؟  -

دسته گل رو ازش گرفتم و خودش مانتو و شالش در آورد و به دستم 
ی گل رو بردم توی داد. کنار آویز در آویزون کردم و دسته

 آشپزخونه و گفتم: 

 ی پدر و مادرش. نه، رفته خونه -

 روی کاناپه نشست و پرسید: 

 ناهار که نخوردی؟  -

ای آب ریختم و گل ها رو داخل آب لبخندی زدم و توی گلدون شیشه
گذاشتم و روی میز آشپزخونه گذاشتم. از آشپزخونه بیرون اومدم و 

کنارش نشستم. دستم رو روی پشتی کاناپه گذاشتم و بهش خیره شدم. 
 گفتم: 

 ی؟ نخورد تو هم ناهار دم یه چیزی بیارن.یمنه. سفارش  -

 ابروهاش رو انداخت باال و هم زمان گفت:
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 نوچ.  -

گوشی تلفن که روی عسلی بود رو برداشتم. همین جوری که 
 گرفتم. گفتم: ی رستوران رو میشماره

 خوری؟ چی می -

 دونم. بذار فکر کنم! قورمه سبزی چه طوره؟ امم، نمی -

نیکا وارد هام آورد. دقیقاً از وقتی مواز انتخابش لبخندی روی لب
. زندگیم شد و باهاش ازدواج کردم ندیدم یه قورمه سبزی جلوم بذاره

هات رو هم باهاش های سها عالی بود، جوری که دستقورمه سبزی
خوری. از رستوران سفارش دو پرس قورمه سبزی دادم. گفتن تا می

فرستن. سها رفت توی اتاق مهمون تا لباس هاش نیم ساعت دیگه می
. روی کاناپه دراز کشیدم و ساعدم رو روی چشم هام رو عوض کنه

کار دونستم باید چیگذاشتم. دیگه واقعاً به ته خط رسیده بودم. نمی
کنم. فکر کنم این بار هم باید به یه سفر کاری برم و فکرم رو 

وقت مثل االن سردرگم نبودم، به جز وقتی که با متمرکز کنم. هیچ
 ن کار من اشتباه بزرگی بود. من سهامونیکا ازدواج کردم. شاید ای

دونستم رو صیغه کردم که بتونم پدر و مادرم رو راضی کنم، نمی
ها زودتر دست به کار بشن. توی همین فکرها بودم که صدای اون

های بلند کفش سها طنین انداز فضا شد و برای من این صدا پاشنه
که مثل یک مولودی قشنگ بود. یا مولودی نزدیک شدن کسی 

ی زندگیم بود. بوی عطرش نزدیک شد و حس کردم مبل کمی همه
هام بود برداشت و توی پایین اومد. ساعد دستم رو که روی چشم

رو هام رو باز کردم با لبخندی که دنیام بود روبهدستش گرفت. چشم
ی من. نگاهی به ها زندگی من بود، عمر دوبارهشدم. این چشم

هام رو روی هم فشردم تنگ کردم و لبسرتاپاش کردم چشم هام رو 
 و گفتم: 

 م، خانمم چه خوابی برای من دیدی که این قدر خوشگل کردی؟ هو -
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 لبخندش پر رنگ تر شد و گفت: 

کنم. ببینم نکنه دوست زیزم من همیشه برای تو خوشگل میع -
 نداری؟ 

خواستم جوابش رو بدم که آیفون زده شد. دست هاش رو به هم مالید 
 فت: و گ

 آخ جون، قورمه سبزی.  -

 کیف پولم رو از روی کانتر برداشتم و با خنده گفتم: 

زنه. شرط گاه چشم هاش رو از دیدن قورمه سبزی داره برق مین -
 مونه.رمشون داخل چیزی برای من نمیبندم اگه بیامی

ای زدم و هم زمان در رو باز کردم و رفتم دم در. ناهار رو قهقه
اش یه پسر کم سن با موهای آورده بود و رانندهپیک موتوری 

ای و صورتی گردی داشت، روی صورتش هم ته ریش داشت. قهوه
ی بسته ،پول غذا ها رو حساب کردم و بهش مقداری انعام دادم

ها رو به دستم داد. غذاها رو داخل آوردم و روی میز ناهار غذا
توی تنگ خوری گذاشتم. سها روی میز غذاخوری آب رو که 

 بلوری ریخته بود گذاشته بود و دوتا لیوان و دوتا قاشق و چنگال.
پشت میز کنار هم نشستیم و غذای سها رو جلوش گذاشتم و برای 

خودم رو تا خواستم درش رو باز کنم سها بدو بدو رفت توی 
دستشویی. صدای باال آوردنش رو که شدیدم رفتم دنبالش توی 

تونستم این یاورد. اصالً نمیباال میزد و دستشویی داشت عق می
حال بدش رو تحمل کنم. پشت سرش نشستم و کمرش رو ماساژ دادم 

 و با دلهوره گفتم:

خوای ببرمت دکتر؟! از جاش بلند شد و آب چی شدی یهو؟! می -
روشویی رو باز کرد. به صورتش آب زد و سرش رو به معنی 

خورد؛ اما با این می حال بود باید غذاتکون داد. خیلی بی« نه»
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حالش فکر نکنم بتونه غذایی بخوره. بردمش و نشوندمش روی مبل 
توی پذیرایی. دست راستش رو روی پیشونیش وآرنجش رو روی 

 حال گفت: ی مبل گذاشت. بیدسته

هران جان تو برو ناهارت رو بخور من یه کم بشینم حالم خوب م -
 شه نگران من نباش.می

 

 

 دست چپش رو توی دستم گرفتم و گفتم:کنارش نشستم و 

تونم ببینم حال تو بده و من با بی صالً فکرش رو هم نکن، نمیا -
 خیالی برم ناهارم رو بخورم. 

خیلی نگرانش بودم، به قدری که نگرانش بودم که نگران مونیکا 
نبودم. از روی مبل بلند شدم و توی آشپزخونه رفتم. لیوان آبی 
برداشتم و از توی قندونی به رنگ سفید که گل های ریز قرمز 

داشت چند تا قند برداشتم و توی لیوان آب ریختم و با قاشق چایی 
خورد که به زور د سها دادم، نمیخوری هم زدم. به زور به خور

 بهش آب قند رو دادم. 

* * * 

بعد از این که به سختی ناهار رو با هم خوردیم کمکش کردم تا به 
اتاق کارم بریم. روی مبل چرم اتاق کارم نشست، من هم نشستم 

پشت میز. از توی لپ تاپ ایمیل از طرف شرکت داشتم. کمی به 
بل بلند شد و به طرفم اومد از کارها رسیدم که سها از روی م

بارید. به طرفم اومد و برگه هارو کنار زد، هاش شیطنت میچشم
زد. هاش شیطنت موج میروی من نشست. توی چشمروی میز روبه

ی ریزی خواد من رو دیوونه کنه. خندهست! میاین دختر دیوونه
 کرد و زمزمه وار گفت: 
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 خوای بدونی؟  می -

 رت دادم و گفتم: بزاق دهنم رو قو

 چی رو بخوام بدونم؟  -

 توی همون حالت گفت: 

 این که چرا حالم بد شد؟  -

اخمی کردم و به فکر فرو رفتم. سوالش ذهنم رو مشغول کرد. 
ممکنه مسموم شده باشه یا بیماری خاصی گرفته باشه! نذاشت زیاد 

 فکر کنم که ادامه داد: 

 شی. داری پدر می -

شم؟! دارم بچه می… پدر… دارم… شوکه بهش خیره شده بودم. من
ای که مادرش سهاست؟! چندتا حس مختلف داشتن شم؟! بچهدار می

اصالً باور … یومدن. شوکه، خوشحالی، ناراحتی وبه سمتم می
کردم همچین اتفاقی بیفته. حاال جواب مونیکا و پدرمادر رو چی نمی

 انی پرسید: ری بشه. با تعجب و نگرخواستم این جوبدم؟! من نمی

 خوای؟! مون رو نمینگو که بچه -

کار کنم. دونستم چیبا کالفگی دستم رو توی موهام فرو کردم. نمی
 شرتم شل شد و با ناامیدی صدام کرد و گفت: ی تیدست سها از یقه

 مهران؟  -

توی چشم های به رنگ شبش خیره شدم که با گله و شکایت ادامه 
 : داد

کنن؟! چرا تونیم این جوری بمونیم. بقیه چه فکری میما زیاد نمی -
گذاشتی کار به این جا برسه؟! چرا بهم امید دادی که عقدمون رو 

کنی؟ نه تنها این کار رو نکردی بلکه اون دختر رو هم رسمی می
دونم مونیکا تو رو دوست داره، از وقتی که بدبخت کردی. من می

خواستم با هم دست به یکی کردن فهمیدم. من نمیهامون پدر بزرگ
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خوره. مونیکا قربانی این ماجرا باشه؛ اما اگه بفهمه شکست بدی می
مون، هم مونیکا و هم هام رو یادت باشه. هم به خاطر بچهحرف

 خودمون و عشقمون. 

هاش نیاز داشتم ای توی سکوت طی شد. واقعاً به حرفچند لحظه
کرد. االن که گه، مهم صداش بود که آرومم میمهم نبود که چی می

گفتم و مهم نبود که چه شم باید موضوع رو همه میداشتم پدر می
شه. نفس عمیقی چی می یاد مهم نیست آیندهبالیی سر مونیکا می

کشیدم و با کالفگی و عصبانیت تی شرتم رو از تنم در آوردم و 
کردم. کاش قبل از روی زمین پرت کردم. کاش مادر رو راضی می

شد سها همسر رسمی من شده بود. به سها نگاه کردم این که دیر می
که با نگرانی بهم خیره شده بود و دستش رو روی شکمش گذاشته 

ها برای بارداریش بود. چه قدر خنگ بودم که نفهمیدم این حالت
هست. از روی صندلی بلند شدم و به سها کمک کردم که از روی 

ای زد و روی صندلی نشست، خودم هم به میز بیاد. قهقهمیز پایین 
هام دیگه از تکیه دادم. در یهو باز شد و مونیکا وارد اتاق شد. چشم

شد. با ناباوری به من و سها خیره شده بود. کیفش این گرد تر نمی
ی تأسف تکون داد و دوید رفت توی از دستش افتاد، سری به نشونه

 م. با ناراحتی گفت: اتاقش. به سها نگاه کرد

 نبالش و بهش حقیقت رو بگو. بذار تصمیمش رو بگیره. برو د -

 

 «مونیکا» 

  

با اخم روی تخت نشستم و تصمیم گرفتم برم با مهران و سها حرف  
بزنم. شاید اشتباه قضاوت کردم. نباید فکرهای بدی راجع بهشون 

م ایستادم. ی میز آرایشیکردم. نفس عمیقی کشیدم و جلوی آیینهمی
شون ی روی میز شونهموهام کمی به هم ریخته شده بود با شونه
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هام رها کردم. یه تل مشکی که پرهای کوچیک کردم و روی شونه
سفید داشت روی موهام گذاشتم. دستی به لباسم کشیدم و از اتاق به 

ام که حاصل یک ساعت پیشم بود نگاهی انداختم، قفل در هم ریخته
ای که سالن پذیرایی رو با و خارج شدم. از سه تا پلهرو باز کردم 

روی ی تکی روبهکرد پایین اومدم. سها روی کاناپهها جدا میاتاق
مهران نشسته بود و پاهای خوش تراشش رو روی همدیگه انداخته 

ی هام روی کاناپهبود. تا من رو دید از جاش بلند شد. با همون اخم
 ره شدم و گفتم:دو نفره نشستم و به میز خی

 

 

 خب؟!  -

 مهران با صدایی که توش تعجب بود گفت: 

 چی خب؟!  -

شرتش رو پوشیده بود با سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم. تی
 خشم گفتم: 

 هات رو بشنوم. خوام توضیحمی -

 کمی به هم خیره شدیم، من با خشم مهران با خونسردی و نگرانی. با
 من و من گفت: 

 ستش. خب، را -

مکثی کرد و با کالفگی دستی توی موهای مشکی رنگ و پرپشتش 
 کشید. نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

بل از ازدواجمون، سها رو صیغه کردم تا عقدمون رو رسمی ق -
کنم؛ اما آقا جون تو رو انتخاب کرد و مجبورم کرد ازدواج کنم. 

 ام بگم. نوادهاالن هم سها بارداره و من مجبورم یعنی باید به خا

ای که فهمید با هر جملهزد و نمیهمین جوری داشت حرف می
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کنه. هر لحظه بغضم بزرگ و زنه قلب من رو زیر پاهاش له میمی
کردم موضوع از این قرار باشه. کاش شد. فکر نمیبزرگ تر می

گفت. خشم و ناراحتی داشت گفت سوء تفاهم بود؛ اما این رو نمیمی
سراسر وجودم رو به خودش میگرفت، سعی کردم بغضم رو قورت 

باریدن کردن؛ ولی بدون هق  بدم؛ اما نشد چشم هام شروع به
هام دست خودم نبود. این انصاف نبود که های پر از دردم. اشکهق

بعد از یک ماه ازدواجمون زندگیم زیر و رو بشه. زیر چشمی به 
سها و مهران نگاهی انداختم. وقتی دیدم حواسشون به من نیست و 

دم و هام اشکم رو پاک کرکنن، تند تند با دستدارن بهم نگاه می
کمی خودم رو جمع و جور کردم که فکر نکنن تونستن من رو 

ذارم این اتفاق بیفته. دستم رو مشت وقت نمیخورد کنن. من هیچ
ای کردم تا صدام گرفته نباشه. با کردم و نزدیک دهنم گرفتم، سرفه

تعجب و دلهره و نگرانی به من خیره شدن. با عصبانیت رو به 
 بتاً بلندی گفتم: مهران کردم و با صدای نس

خوای؟! چرا الن باید این رو بگی؟! چرا نگفتی من رو نمیا -
 سکوت کردی؟! برای چی من رو بدبخت کردی؟! 

خواستم بیشتر حرصم رو سرش خالی کنم؛ اما وسط گله و 
 هام پرید. شکایت

خواد سرمون در دونستم آقاجون این بال رو مین از کجا باید میم -
کردم؟! من فقط به خاطر سها سکوت ید بدبختت میبیاره؟! چرا با

 کردم برای این که آبروش توی فامیل نره.  

گرفت. از روی مبلی که نشسته از این همه نفهم بودن مهران لجم می
 بودم بلند شدم. با عصبانیت و لرز گفتم: 

ره؛ اما تو با من مثل یه اشه از این به بعد آبروی هیچ کس نمیب -
رم؛ اما یادت باشه کردی. از این خونه و این زندگی می نفهم رفتار

 کسی که عذاب وجدان تا آخر عمرش باهاشه فقط تویی. 
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شد که هر دوتاشون با تعجب و حیرت بهم خیره بودن. باورشون نمی
من، مونیکا این جوری باهاشون حرف بزنم. به طرف اتاقم دویدم، 

هام و تمام وسایل اری برداشتم وهام رو از توی کمد دیوساکم
هام رو توی ساک انداختم. اصالً به چروک شدنشون فکر لباس
خواستم از این خراب شده برم. هروقت با یه نفر کردم و فقط مینمی

گرفت و هرکاری زدم لرز تمام بدنم رو میاین جوری حرف می
تا ساکم رو های لرزون هر سهتونستم آروم بشم. با دستکردم نمیمی

هام بود پر کردم و درش رو بستم. از وسایل شخصیم و لباس که پر
هایی که روی زمین اوفتاده بود رو برداشتم و با لباسی که تنم لباس

بود عوض کردم. هنوز اون لرز رو داشتم و هر بار نفس عمیقی 
کشیدم؛ اما بی فایده بود. یه دردم کم بود این هم اضافه شد. وقتی می

ها رو یکی یکی بردم و پشت ذاشتم چمدونمطمئن شدم چیزی جا ن
ها رو در اتاقی که االن دیگه مال من نبود گذاشتم. یکی از چمدون

 برداشتم و با خودم بردم. از توی سالن جلوی مهران و سها رد شدم.
نیم نگاهی بهشون انداختم، سها توی بغل مهران نشسته بود. نزدیک 

 در رسیدم که صدای سها رو شنیدم. 

نه که د بهت بگم که قرار شده طالق غیابی بگیری. بهتر از ایبای -
 تو مهرانم رو دوباره ببینی. 

هام رو از حرص و خشم روی هم فشار دادم. این هام و لبچشم
یاورد. سعی کردم نسبت به دختر دیگه داشت شورش رو در می

شعور هم نتونست حداقل حرف هاش بی تفاوت باشم. این مهران بی
من کمک کنه. خاک تو سر من که عاشق این مرد شدم واقعاً  بیاد به

خاک. از سالن بیرون رفتم و وارد حیاط خوشگلم شدم. چمدون رو 
توی صندوق عقب ماشینم گذاشتم. تند تند اون دو تا رو هم به سختی 

آوردم و توی ماشین گذاشتم. اون دوتاش رو روی صندلی عقب 
ای که با عشق فقط تونستم یک نهگذاشتم. با ناراحتی به حیاطم و خو
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ماه توش زندگی کنم با حسرت خیره شدم. قبل از این که برگردم 
ی پدرم تا بعد از غروب که هوا داشت نارنجی و قرمز رنگ خونه

ها روندم. تنها آهنگی که وصف حالم بود و هر شد، توی خیابونمی
 شد. هام روی صورتم جاری میشد اشکبار که پلی می

 ت فتم یاد قدمهابینم  یاد تو میفتم تو خیابون هر جا رو میراه می» 

گفتم ماِل من ام، یادته میفتم تو خیابون پر بغض تو سینهراه می
 غمات ماِل من غمات

 

 

 عطرتو دارن همیشه   این خیابونا

 شه شه عطر تو که کم نمیعطر تو که کم نمی

 بینن  این خیابونا منو که بی تو می

 ²«شینن تا رسیدنزیر پای من می

شون هام رو بگیرم. همین امشب باید همهخواستم جلوی اشکاما نمی
دل باشم. این غروب ی فردا محکم و سنگریختم تا واسهرو می

هام هام مثل یه آبشار روی گونهدلگیر بیشتر باعث شده بود اشک
ی اط خونهبریزه. حالم که بهتر شد رفتم خونه. ماشین رو توی حی

هام رو تا دم در ورودی پدریم پارک کردم و با هزار سختی چمدون
ام هام رو از پاهای خستهبردم. در رو به آرومی باز کردم و کفش

زدن. با بیرون کشیدم. پدر و مادر کنار هم نشسته بودن و حرف می
سالم من از حرف زدن دست کشیدن و به طرفم برگشتن. مادر تا 

ن وضعیت دید با نگرانی چنگی به صورت زد و من رو توی ای
 گفت: 

 یا خدا! این چه وضعیه؟!   -

هایی که در دونستم نگران شدن، اون هم با سه تا چمدون و چشممی
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کردم اثر گریه پف کرده و سرخ شده بود. همیشه هروقت گریه می
هام نشن که بخوان به زدم که متوجه گریهخودم رو به خواب می

شون غصه بخورن؛ اما این بار لو رفتم. مادر دستم رو خاطر دختر
ی طالیی رنگ محبوبش. گرفت و به زور نشوند روی مبل دو نفره

هام رو به سختی توی اتاق سابقم برد. پدر هم با خستگی زیاد چمدون
 مادر دستم رو توی دستش گرفت و نگران به من خیره شد و گفت: 

 ده؟!  کر اتفاقی افتاده؟! مهران اذیتت -

 تا اسم مهران اومد زدم زیر گریه. مادر گذاشت خودم رو خالی کنم.
هام رو توی آغوش هاش گذاشتم و تمام غصهسرم رو روی شونه

تونستم مهران رو مهربون و پر از مهرش رها کردم. چه طور می
تونستم تحمل کنم یه نفر دیگه رو کنار فراموش کنم؟ چه طور می

کرد مردم ی من بازی کرد؟ چرا فکر نمییندهعشقم؟ مهران چرا با آ
کردم مادر کنن؟ همین جوری که گریه میی ما چه فکری میدرباره

هاش هاش نشون از گریهداد. لرزش شونهپشت کمرم رو ماساژ می
بود. نفهمیدم چه قدر گریه کردم، نفهمیدم پدر چی گفت فقط 

م جدا بشم. کم خواستم از این سرنوشت شومی خواستم سبک بشم.می
 ی زیاد تار شد و به خواب عمیقی فرو رفتم. هام از گریهکم چشم

_____ 

 این خیابونا-.ماکان بند

* * * 

کارها رو به وکیل پدر سپرده بودم. خودم داشتم روز به روز 
هام گود شدم. موهام شونه نکرده، زیر چشمتر میتر و الغرافسرده

فرستاد حموم تا دوش زور من رو مییومد به افتاده. هروقت مونا می
تونست بیاد روز از نو روزی از نو. پدر و بگیرم؛ اما وقتی نمی

ی مهران و دلیلش رو پرسیدن. مهران آقامحسن یه روز رفتن خونه
خواسته و هم با پررویی تمام گفته بود که من رو از همون اول نمی
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رسمی کنه. وقتی منتظره تا جدا بشیم که بره با سها ازدواجشون رو 
رفتم تا ها رو مونا به من زد تا یه هفته از اتاقم بیرون نمیاین حرف

نبینم پدر و مادر از این که مهران دخترشون رو نخواسته از غصه 
مون کمرشون خورد شده. مادر و پدر مهران هم یه شب اومدن خونه

و از پدر و مادرم عذرخواهی کردن بابت رفتار پسرشون و خیلی 
ها ای داره؟ پشیمونی اونها فایدهاون منده بودن؛ اما مگه پشیمونیشر

گردوند. یه روز قبل از ی من رو به من بر نمیزندگی از دست رفته
ی لباس فروشی دادگاه به خواست مونا باهاش رفتم خرید. توی مغازه

خواست برای خودش لباس بودیم. اون هم چه لباسی؟ مونا می
ی مغازه ایستاده بودیم و مونا داشت از بین بارداری بخره. تو

 کرد. با خوشحالی گفت: ها، پیرهن مد نظرش رو پیدا میلباس

 چه طوره، قشنگه مگه نه؟!  پیداش کردم. ببین -

پیرهن رو از رگال لباسی جدا کرد و جلوی من گرفت. بلند بود تا 
های مهرسید. آستین سه ربع بود و سبز تیره با ترپایین زانوهاش می

ای. سعی کردم از حالت افسرده و ناراحتی که توی این یه ماه نقره
درست کردم در بیام. دوباره به پیرهن سبزی که مونا انتخاب کرده 

 بود خیره شدم و رو بهش گفتم: 

 ری که چیزی پیدا نیست. بهتر نیست بری پرو کنی؟! این جو -

 وقتی دید از اون حالت قبلم خبری نیست خوشحال شد و گفت: 

 رم. چرا چرا االن می -

بدو بدو رفت طرف اتاق پرویی که آخر مغازه قرار داشت. همین 
کردم که هایی که به رگال آویزون بود نگاه میجور داشتم لباس

 صدایی خیلی آشنا شنیدم. 

 م من باال نیومده!  ن نخریم؟ آخه هموز شکعزیزم بهتر نیست اال -

تونی یاد نمینه خانمم از االن بخر، فردا پس فردا شکمت باال می -
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 از جات تکون بخوری. 

ام حبس شده شد اون دو تا هم این جا باشن. نفس توی سینهباورم نمی
لرزید و بغض توی گلوم چنبره زده بود. صداشون هام میبود، دست
  که گفت: تر شنیدم. صدای سها بودرو نزدیک

 ت؟ مهران ببین این رنگ قشنگ نیس -

صداش دقیقاً پشت سرم بود. هول شدم لباسی که از رگال بیرون 
آوردم از دستم سر خورد و افتاد روی زمین. با دست و پاهای 

لرزون از روی زمین برداشتمش. تند و با عجله جوری که من رو 
جا دور شدم.  نبینن لباس رو روی رگال گذاشتم و به سرعت از اون

تا تونستم از اون دوتا دور شدم حتی صداشون هم حال من رو بد 
 کرد.می

 

 

هام رو هم روی نزدیک اتاق پرو ایستاده بودم و یکی از دست
کشیدم. در یکی از اتاق ام گذاشته بودم و نفس عمیق میی سینهقفسه
ها باز شد. مونا خوشحال و راضی از اتاق بیرون اومد. تا پرو

 شمش به من افتاد با نگرانی به سمتم اومد و گفت: چ

ای مونیکا، حالت خوبه دختر؟! یهو چت شد؟ مگه روح دیدی که و -
 ترسیدی؟! 

مونا خیلی نگران شده بود؛ برای جنین توی شکمش نگرانی و ترس 
سم بود. سعی کردم به خاطر خواهرم هم که شده از این حال و هوا 

 فتم: هام آوردم و گلب در بیام. لبخند کوچیکی روی

دیدم که حس کردم های روی رگال رو میچیزه، داشتم لباس آ -
 پشتشون یه چیزی تکون خورد. 

 با کنجکاوی و هیجان گفت: 
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 خب اون چی بود؟!  -

 عی کردم حرف رو عوض کنم.سخواستم دروغ بگم نمی

 ات بود؟! . بگو ببینم پیرهنه اندازهچیزه بیخیال -

 سمت پایین مایل کرد و با ناراحتی گفت:  هاش رو بهلب

ن که خوشم اومد. عکسش رو برای محسن فرستادم؛ اما خوشش م -
 نیومد. 

 ذهنش رو خواستم منحرف کنم و با خوشحالی گفتم: 

یلی خب، عیب نداره، قراره جلوی شوهرت بپوشی نه جلوی من خ -
 که. 

 مکثی کردم و ادامه دادم: 

 خریم؟! اسه فنچ خاله بنظرت چیه چندتا لباس و -

از پیشنهادم استقبال کرد و پیرهنی که دستش بود رو برگردوند و 
گذاشت روی رگالی که اون لباس رو برداشته بود. با هم به طرف 

دیگه مغازه رفتیم. باید بگم مغازه بزرگی بود فقط مخصوص 
های زیر شیش سال. تک و توک زوج پیدا های باردار و بچهخانم
ن اومده بودن لباس بچگونه انتخاب هاشوشد، چند نفری هم با بچهمی

کنن و بخرن. مونا رفت تا چندتا لباس پسرونه ببینه چون حس 
کردم. از بس اش پسره؛ ولی من بر عکس اون فکر میکرد بچهمی

شد. تصمیم ها بود که انتخاب سخت میهای خوشگل روی رگاللباس
بردم گرفتم از هر کدوم یه رنگ خوشگل رو بردارم. همه رو با هم 

قسمت حسابداری. فروشنده که یه خانم شیک پوش بود؛ اما آرایش 
کرد. موهاش هم چتری روی زیادی کرده بود که از جذابیتش کم می

پیشونیش ریخته بود و بلوند کرده بود. وای خدا بال به دور کسی این 
کنه. ترجیح دادم بهش جا فرار میرو این ریختی ببینه حتما از این

یمت رو گفت کارت عابر بانکم رو از توی کیف پولی توجه نکنم ق
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کوچیکم در آوردم و روی دستگاه کارخوان کشیدم مبلغ رو زدم و 
رمز کارتم و در آخر تایید. پاکت لباس رو به دستم داد. کنار در 

ترسیدم نکنه مونا ترسیدم، میورودی ایستادم تا مونا برگرده. می
ی ما و ای بین خانوادههیچ رابطه خواستم دیگهها رو ببینه. نمیاون

ها باشه. با این که مراحل اداری طالق طی شده بود؛ ی اونخانواده
جوشید. ها مونده بود. دلم مثل سیر و سرکه میاما دادگاه و امضاء

 زیر لب زمزمه کردم: 

 موندی تو آخه؟! خدا کنه تو رو ندیده باشن.  مونا کجا -

ز مغازه بیرون اومد. با نگرانی به مونا با یه پاکت توی دستش ا
 طرفش رفتم و گفتم: 

 نگرانت شدم.  چرا این قدر دیر کردی؟! -

ها اون ای کرد که چند نفر به سمتمون برگشتن. مونا بدون توجهخنده
 گفت: 

یوونه، آخه چرا باید نگران من بشی؟! من حالم خوبه. یه کم سر د -
 فروشنده شلوغ بود واسه همین طول کشید تا بیام بیرون. 

کرد. نفسی از سر آسودگی کشیدم. مونا با شک به من نگاه می
خواستم پاکت رو بگیرم که نذاشت. با هم به سمت پارکینگ رفتیم. 

مهران افتاد که هر دوتاشون کنار  ها چشمم به ماشیناز بین ماشین
ماشین ایستاده بودن. وای خدا کنه ما رو نبینن از اون بدتر خدا کنه 

ها رو نبینه. آب دهنم رو قورت دادم سعی کردم خونسرد مونا اون
های لرزون سوییچ از توی کیفم پیدا کردم و ماشینم رو باشم. با دست

ختلف پیدا کردم. صندوق های مبه سختی بین این همه ماشین با مدل
های خریدمون رو توی اون گذاشتیم و سوار شدیم. رو زدم، پاکت
ام حبس ابد خورده بود. ماشین رو به حرکت در نفس توی سینه

شون به من آوردم و وقتی که از کنار ماشین مهران گذشتم توجه
جلب شد. با این که نگاهم بهشون نبود؛ اما سنگینی نگاهشون رو 
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کردن. مونا سمت ردم. با تعجب و حیرت ما رو نگاه میکحس می
هاش از تعجب و من برگشت تا حرفی بزنه که با دیدنشون چشم

هایی که گرد شده بود به من خیره شوک گرد شد و با نگرانی و چشم
ی شد. وقتی کامل از دیدم کنار رفتن نفسی تازه کردم. توی آینه

کنه. نگاهم رو ازش ن نگاه میسمت چپم دیدم که سها با پوزخند به م
کاشتم و هر روز بیشتر از گرفتم. توی قلبم کم کم تخم کینه می

زد. دنده رو عوض کردم و کمی شد و جوانه میدیروز سبز می
سرعتم رو باال بردم. اصالً حواسم به مونا نبود و حضورش رو 
حس نکردم. کمی که گذشت دستی روی دستم که روی دنده بود 

های ظریفش که دست من رو در بر د. نگاهی به دستگذاشته ش
گرفته بود انداختم، نرم بود و لطیف. و بعد به مونا که با نگرانی و 

قدر خوب بود که با لبخند مهربونی به من خیره شده بود دوختم. چه
داد و من رو از فکرهای منفیم دور حضورش بهم آرامش می

 کرد. نفس عمیقی کشیدم و مونا گفت:می

 

 

خواستم االن بهت ها رو دیدی. نمیوی مغازه حدس زدم که اونت -
قدر فکر کردم بگم؛ چون ترسیدم حالت بدتر بشه؛ اما خب هر چه

 بهتره همین االن بگم. 

دستش رو محکم توی دستم گرفتم و با بغضی که توی صدام بود 
 گفتم: 

 خوای به زندگی ادامه بدم. کنی و میرکم میدمرسی که  -

 ا همون لبخندش گفت: ب

 خوام این حرف رو ازت بشنوم. و خواهر منی مونیکا. دیگه نمیت -

 پشت چراغ قرمز نگه داشتم. مونا ادامه داد: 
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دونی که مادر برامون غذای مورد هتره زودتر بریم خونه، میب -
یاد ی هر دوی ما رو درست کرده. پدر هم امروز زود میعالقه

 ر هم مثل قبالً چهار نفره شام بخوریم؟! خونه. موافقی امشب دو

زدن و ماشین رو ها بوق کوتاهی میچراغ سبز شد، چندتا از ماشین
 باز به حرکت در آوردم. لبخندی زدم و با شوخی گفتم: 

ا که االن چهار نفر نیستم. فکر کنم اون فنچ خاله رو فراموش م -
 کردی.

کشید و لبخند زد با دستی به روی شکمش که هنوز برآمده نشده بود 
 زد. گفت: لحنی که ذوق توش موج می

 هنوز که به دنیا نیومده.  -

 با همون لبخندی که داشتم گفتم: 

ی دو نفر بخوری تا هم خودت انرژی داشته باشی ما باید به اندازها -
 نیا بیاد. اش صحیح و سالم به دهم عشق خاله

 ن خوشحالی.ممثل این که تو بیشتر از  -

 کوتاهی کرد و ادامه داد:  مکث

ی من هم که شده خوشحال و وشحالم که حتی به خاطر بچهخ -
خوام خواهر کوچیکم رو به خاطر یه زندگی که از شادی. دیگه نمی

 همون اول اشتباه بود ناراحت و افسرده ببینم. 

لرزید. من هم از بغضش بغضم گرفت؛ اما هاش از بغض میحرف
ام هنم رو همراه با بفضی که داشت خفهسعی کردم نشکنه، آب د

کرد قورت دادم. جلوی در خونه زدم روی ترمز. از توی می
اش رو زدم که در باز داشبورد ریموت در رو بیرون آوردم و دکمه

شد. وقتی در ی این کارها توی سکوت و اخم سپری میشد. همه
 کامل باز شد ماشین رو حرکت دادم و بردم توی پارکینگ خونه

کنار ماشین مادر پارک کردم. هم زمان با هم از ماشین پیاده شدیم. 
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 مونا با خستگی گفت: 

ها تو ماشینت بمونه. محسن که اومد وف خسته شدم. بذار لباسه -
 مون. هگم ازت بگیره و ببره خونبهش می

 سرم رو تکون دادم و زیر لب گفتم: 

 باشه.  -

ورهایی پیشنهاد من بود. مسیر پارکینگ تا در ورودی خونه یه ج
ای بود و زیر اون آب در حال حرکت بود. وقتی از این مسیر شیشه

رفتم حس خوبی داشتم چون هم صدای آرامش بخشی داشت و هم می
جوری نور روی اون افتاده بود که باز تابش رو روی خودت حس 

هامون کردی. جلوی در سالن ایستادیم و من رو باز کردم، کفشمی
وی در بیرون آوردیم و وارد خونه شدیم. توی سالن کسی رو جل

نبود؛ اما بوی عطر غذا به خوبی فضا رو پر کرده بود. هر دومون 
هامون رو بستیم. هامون فرستادیم و از لذت چشماین بوی رو به ریه

هامون کردیم. وقتی که چشمکار رو میموقعی که بچه بودیم هم همین
شدیم و با خجالت و سر به رو میمادر روبهکردیم با اخم رو باز می

رفتیم. از این فکر که االن مادر جلوی ما هامون میزیری توی اتاق
هام رو باز کردم که به جای مادر تر شد. چشمایستاده لبخندم پر رنگ

کرد، از رو شدم. که با لبخند به من نگاه میبا پسر خاله نسرین روبه
جیغی از خوشحالی باال پریدم و بغلش دیدنش هیجان زده شدم و با 

کردم. من رو به خودش فشرد و مونا از پشت سرم با صدایی که پر 
 از خوشحالی و هیجان بود گفت: 

   وای مسیح، کی اومدی؟ -

این سوال من هم بود، با کنجکاوی از بغلش بیرون اومدم. سنگینی 
 نگاهم رو روی خودش حس کرد، با دهن بسته خندید و گفت: 

 کشین؟! بخواین از من حرف وز نرسیدین میدخترها، هن -
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ی ما بود به هم دیگه با هیجان و لبخندی که روی صورت هر سه
خیره شده بودیم. مسیح پسر خاله نسرین بود و از وقتی که دیپلمش 

خواست برای دانشگاهش بره سوئد، قصد داشت اونجا رو گرفت می
 سرین و شوهر خاله نوید توی یهادامه تحصیل بده. اون موقع خاله ن

کنن. مسیح ی اصفهان و تهران فوت میی رانندگی توی جادهحادثه
ره به سوئد و هر از گاهی توی اسکایپ با هم همون سال می

ها هم توی تلگرام پیام به زنیم. بعضی وقتتصویری حرف می
دونه من دیم. از موضوع مهران به خوبی خبر داره و میهمدیگه می

دونه که فردا قراره بریم دادگاه برای هران رو دوست دارم؛ اما نمیم
بینم، امیدوارم اون دختر طالق. فردا برای آخرین بار مهران رو می

ایش باهاش نباشه. از فکر بیرون اومدم و دست مسیح عموی صیغه
 رو گرفتم و روی مبل نشوندمش و بهش گفتم: 

هامون رو عوض ریم لباسونا میممسیح تا تو این جایی من و  -
 کنیم. 

 با همون لبخند همیشگیش گفت: 

 اشه؛ اما باید یه سر به آقاجون هم بزنم، حتماً از من دلخوره. ب -

تکون دادم و همراه با مونا به طرف « باشه»سرم رو به معنی 
هامون اون جا هست رفتیم. مونا رفت توی اتاق ی باال که اتاقطبقه

موند. چون هر از گاهی محسن به ین جا میمجردیش؛ چون امشب ا
ی دراندشت تنها شد مونا توی اون خونهرفت و نمیمأموریت می

 بمونه. در اتاقم رو باز کردم و وارد اتاقم شدم، از توی کمدم یه
 لباس مناسب بیرون آوردم و پوشیدم.

 

 

 با صدای مسیح از فکر و خیال بیرون اومدم و بهش خیره شدم. 
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 حالت خوبه؟ تمام مدت سرت پایین بود.  مونیکا، -

ها رو زیر ذره بین های مسیح این بود که آدمخب یکی از خصلت
گیره. نفس عمیقی کشیدم. سرم رو بلند کردم و با لبخند خودش می
 محو گفتم: 

ه چیزی نیست، سوئد چه طور بود؟ توی این چند سال که اون جا ن -
 بودی چه طور گذشت؟ 

  به مبل تکیه زد و نگاه عمیقی که با شک همراه بود به من انداخت.

ب سوئد، اوایل برام تنها زندگی کردن خیلی سخت و غیر قابل خ -
ها تحمل بود؛ اما توی دانشگاه چند تا دوست خوب پیدا کردم. اون

ها و یا روزهایی که کالس نداشتیم من رو جاهای تفریحی آخر هفته
داد. دست می آدم اون جا احساس خیلی خوبی بهش بردن و واقعاً می

 داد. طبیعتی که اون جا داشت واقعاً به آدم آرامش می

های اشکی و بغضی که مطمئن بودم توی گلوش چنبره مادر با چشم
زده بود، دست مسیح رو توی حصار دستش گرفته بود و با هر 

هم دست اش یگهدیاورد با یه دست ای که مسیح به زبون میجمله
های خواهرهاش کرد. مادر بچهفشرد یا نوازش میمسیح رو یا می

رو مثل من و مونا دوست داشت. یک دفعه به ذهنم رسید که وقتی 
ی جدا شدم از مسیح بخوام که من رو ببره سوئد. امیدوارم اون آرامش

گه رو داشته باشه و من بتونم قوی زندگی کنم. از فکر رو که می
پرسید. دستش رو مونا مدام با هیجان ازش سوال میبیرون اومدم، 

 گرفتم و با نگرانی گفتم: 

 م باش، این قدر هیجانی نشو ممکنه اذیت بشی. مونا آرو -

 مسیح حرفم رو تایید کرد و گفت: 

 حق با مونیکاست.  -

دونم؛ اما بهتره برای جنینی که توی شکمشه، کمی ناراحت شد، می
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تر گرفتم و لبخندی به و محکممواظب خودش باشه. دستش ر
صورتی که ناراحتی و بغض داشت زدم. لبخند بی جونی زد. دستش 
رو از توی دستم بیرون آورد، لبخندم محو شد. از روی مبل بلند شد 

هاش ی آسودگی پلکو به طرف آشپزخونه رفت مادر هم به نشونه
رو به آرومی روی هم گذاشت و پشت سرش دنبالش رفت. با 

گی به مسیح که سنگینی نگاهش رو از وقتی که مادر همراه شرمند
 مونا رفت حس کردم، نگاهی انداختم. لبخند کمرنگی زد و گفت: 

 خوای جدا بشی؟! یخب، نوبت توعه. چرا م -

 آهی از درد کشیدم و آروم گفتم: 

 دونم مادر برات گفته. می -

 وسط حرفم پرید و با غیض گفت: 

دونم اون مرتیکه چه طور جرأت کرده همچین خوام بدونم، میمی -
  ی تو بازی کنه.کار کثیفی انجام بده و با آینده

هام پر از اشک گلوم رو گرفت. چشم از واکنشش ترسیدم، بغض 
ی خواستن که ببارن؛ اما جلوشون رو گرفتم و همهشدن و می

اتفاقات رو برای مسیح با جزئیات گفتم و تمام سعیم رو کردم که 
هام گوش شکم در نیاد. مسیح با اخم تمام مدت تو سکوت به حرفا

داد. در آخر هم گفتم که امشب به من پیام فرستاده و آدرس داده می
اش تغییر رنگ که برم. وقتی این حرف رو از من شنید کم کم چهره

زد و دست روی زانوش داد و عصبی شد، طوری که نفس نفس می
ره شه و میکردم االن پا میحس میرو مشت کرده بود. یک لحظه 

گیرش. مادر من و ی مهران و اون رو زیر مشت و لگد میخونه
مسیح رو صدا زد که بریم شام بخوریم. از جام بلند شدم و کنار 

هایی که ی مسیح رو گرفتم با اشکمسیح نشستم و دست مشت شده
بود هام حلقه زده بود و لحنی که نگرانی درونش مشهود توی چشم

 گفتم: 
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 ای. بخوریم، مطمئنم که گرسنه بریم شاممون رو -

اش حرکت ای کشید و اون یکی دستش رو روی شقیقهپوف کالفه
روی آشپزخونه داد. همراه با مسیح به طرف میز غذاخوری که روبه

قرار داشت رفتیم. مونا و مادر میز رو  به طرز خیلی قشنگی چیده 
ی ریخته شده بود، غذای مورد عالقهبودن. دیسی که توش استنبلی 

من و مونا بود، لبخند محوی روی لبم نشست. وسط میز یه گلدون 
که نقش و نگارهای قشنگی روش و داخل گلدون دو شاخه گل رز 

 زرد گذاشته شده بود. حاال هم بوی عطر استنبلی توی فضا بود و هم
 بوی عطر گل رز. مونا و مادر کنار هم نشسته بودن، مسیح

روی مادر نشست و من هم کنارش پشت میز نشستم. برای روبه
هایی که جلومون قرار داشت، غذا کشیدم. خودم و مسیح توی بشقاب

ی ترسیدم و هم نگرانش بودم، مادر چهرهاش میاز نگاه
ی مسیح رو دید یک تای ابروش باال رفت و نگاهش برافروخته

عجب در اون مشهود رنگ نگرانی گرفت. با لحنی که نگرانی و ت
 بود گفت: 

 مسیح جان چیزی شده؟  -

مسیح سرش رو به معنای چیزی نیست با لبخندی محوی تکون داد 
که مادر نگران نباشه؛ اما مونا سرش رو باال آورد و با لحنی 

 شرمنده و نگران گفت: 

گم عذر ی شده مسیح؟ خوبی؟ اگه به خاطر رفتار منه میچ -
 خوام. یه لحظه ناراحت شدم. می

خواست همه با آرامشش آروم لبخند مسیح عمیق شد و با لحنی که می
 کنه گفت: 

زدم. کمی عصبی شدم به خاطر اون ه داشتم با مونیکا حرف مین -
 ی احمق!پسره
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ها ی کیفم در آوردم. توی پیامصدای پیامک گوشیم بلند شد از تو
رفتم با چیزی که دیدم چشمام گرد شد. پیام از طرف مهران بود 

 بازش کردم، نوشته بود. 

دونم زندگی خوبی رو با هم ات بازی کردم. میهمتأسفم که با آیند»
 نداشتیم؛ اما امیدوارم کسی توی زندگیت بیاد که لیاقتت رو داشته

 « باشه.

 فرستاد که توش آدرس دادگاه نوشته شده بود. روی یه پیام دیگه هم
تخت نشستم و گوشیم رو کنارم انداختم، بغض به گلوم چنگ 

انداخت و نزدیک بود اشکم در بیاد. دیگه به پوچی رسیده بودم، می
 چرا زندگی من این جوری شد؟! کجای زندگیم رو اشتباه رفته بودم؟!

م منی که تنها اشتباه زندگیکجا پام رو کج گذاشتم؟! چرا من آخه؟! 
کردم مهران هم دادم. فکر میعشقی بود که نباید بهش پر و بال می

آهی کشیدم باید برای فردا قوی باشم. … خواد؛ امازندگیمون رو می
باید راهم رو جدا کنم. توی همین فکرها بودم و داشتم به خودم 

 و گفت:  دادم که در اتاقم باز شد و مونا وارد شدامیدواری می

 ی ما منتظر توییم. یای پایین؟ همهچرا نمی -

هام که سرخ شده بود افتاد، با نگرانی به سمتم وقتی چشمش به چشم
اومد، کنارم نشست و من رو توی آغوشش کشید. بدون هیچ حرفی 

هام راه هام اجازه دادم که بباره. بی صدا بدون هق هق اشکبه اشک
هام ریختن. محکم من رو توی گونه خودشون رو پیدا کردن و روی

آغوشش گرفته بود انگار مونا هم بغض کرده بود. نفسی کشید و 
 گفت: 

 هات رو برای کسی که ارزش نداره نریز عزیزدلم. اشک -
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نگاهش به گوشیم که هنوز روی پیام مهران بود افتاد و برداشت با 
هام ههام روی گونه اشکخوند. همین طور کها رو میاخم پیام

ریخت با کنجکاوی به حرکات مونا خیره شدم، یه کم با گوشی می
ور رفت و روی عسلی کنار تختم گذاشت. من رو از توی آغوشش 

هام رو با سر انگشتش پاک کرد. با کشید بیرون و با اخم اشک
 تعجب به حرکتش خیره شده بودم، با همون اخم گفت: 

می که ارزش یه لحظه فکر برای یه آد دیگه نبینم داری خودت رو -
کردن رو هم نداره گریه کنی. خسته نشدی مونیکا؟! خسته نشدی از 

بس این جا نشستی و فکر کردی و اشک ریختی؟! دیگه بس کن 
 ایشه.  خورد، لیاقتش همون دختر عموی صیغهمهران به درد تو نمی

شد. هام دیگه از این گردتر نمیشد چشمصداش هر لحظه بلندتر می
دید، بهش خیره شده بودم، باور هایی که تار میا بهت و چشمب

ترش این زندگی خواست خواهر کوچیککردم که خواهرم نمینمی
و  ای که توش خیانت باشه. با نگرانیرو داشته باشه. زندگی

 آرامشی که از حضور مونا داشتم گفتم: 

 چ وقتدم که دیگه هیخواهری، آروم باش، قول می خیلی خب -
 ست. بهش فکر نکنم. اون دیگه برای من تموم شده

کرد. عزمم نفس عمیقی کشیدم، با سکوت و جدیت به من نگاه می
 رو جزم کردم و ادامه دادم: 

کنم. دیگه عشق برای من هیچ ردا برای همیشه تمومش میف -
 جایگاهی توی زندگیم نداره، به جز تو، مادر و پدر دیگه هیچ عشقی

 خوام. رو نمی

لبخندی زد و دستم رو توی دستش گرفت. از روی تخت بلند شد و 
 من رو هم مجبور کرد بلند بشم. گفت: 

کنی و ناراحتی. تو از امشب دیگه نبینم توی خودتی و گریه می -
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های بهتری رو برای زندگی انتخاب تونی کیسهنوزه جوونی و می
ن مونیکای کنی؛ اما امشب کسی این جاست که قراره تو رو به همو

 شاد و شیطون رو برگردونه. 

 ی تلخی زدم و گفتم: خنده

 منظورت مسیحه؟!  -

 لب خندش پر رنگ تر شد و گفت: 

 آره منظورم مسیحه.  -

های ی چشمی پایین برگشتیم. مادر متوجههمراه با مونا به طبقه
ای به معنای این که برم و صورتم رو سرخ و ملتهبم شد، چشم غره

فت. دور از چشم مسیح سریع رفتم توی سرویس بهداشتی بشورم، ر
که توی همین طبقه قرار داشت. شیر آب سرد رو باز کردم و تا 
هام جایی که تونستم آب سرد به صورتم پاشیدم تا پف و سرخی چشم

ی کوچیکی که آویزون بود کم تر بشه. شیر آب رو بستم، با حوله
ی بیرون اومدم. توی صورتم رو خشک کردم و از سرویس دستشوی

کرد. چایی سالن پذیرایی که رسیدم مادر داشت از مسیح پذیرایی می
کرد. خداییش و میوه و شیرینی روی میز وسط سالن خود نمایی می

پرسید و ازش زد و حالش رو میمادر همیشه به مسیح زنگ می
خواست هر چی الزم داشت به مادر بگه، به قولی غریبی نکنه. می

وی مسیح که فنجون چایی توی دستش بود، نشستم به مونا با رروبه
ش جوری بود که آدم رو شوکه دونم نگاهنمی… لبخند و به من با

کرد. به مادر اشاره کردم و با تعجب و سوالی ازش خواستم که می
  کنه؟! لب زد.قضیه چیه؟! چرا چپ چپ من رو نگاه می

 دونه بهش گفتم. می -

هام رو با ناراحتی بستم و سرم رو پایین انداختم. مسیح و مونا چشم
کرد. ترجیح زدن گاهی هم مادر توی بحثشون شرکت میحرف می
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 یاد تا اون خیانتکار رو ببینه.دونم فردا باهام میدادم سکوت کنم می

 

 

مونا و مادر لبشون رو گزیدن و با کمی ناراحتی مشغول خوردن 
شدند. وقتی تموم شد من و مسیح، مادر و مونا رو فرستادیم توی 

پذیرایی تا استراحت کنن. خودمون هم میز رو جمع کردیم و 
های کثیف رو با کمک همدیگه شستیم. وسط ظرف شستن ظرف

 های در هم گفت: بودیم که مسیح با اخم

یام، که فکر نکنه تنهایی. تو هم سعی کن به من فردا همراهت می -
 فکر خودت باشی. 

م لیوان رو بهش دادم تا آبکشی کنه و به این همه مهربونی لبخند زد
 و گفتم: 

 کار کنم. دونستم چیون که هستی، اگه نبودی واقعاً نمیممن -

 لیوان رو دستم گرفت و حین شستن با لبخند محوی گفت: 

موندی و بیرون مطمئنم که اگه نبودم تو تا فردا توی اتاقت می -
 رفتی. نمی

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 خوام به گذشته فکر کنم. نمی -

 و با عجز و ناراحتی ادامه دادم: 

 ام رو فراموش کنم. گذشته کمکم کن تا بتونم -

 لیوان رو روی آبچکون گذاشت دستش رو شست و با جدیت گفت: 

کنم، نه به خاطر این که از من کمک حتماً این کار رو می -
 دونم. خوای، فقط به خاطر اینه که تو رو خواهرم میمی

این حرف رو که زد از آشپزخونه بیرون رفت. نفسم که از 
هاش حبس شده بود، بیرون دادم و آخرین ظرف رو آبکشی حرف
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بود با آب  هام رو که کفی شدهکردم و توی آبچکون گذاشتم. دست
هام رو ای که کنار سینک ظرفشویی بود دستشستم و با حوله

خشک کردم. نفس عمیقی کشیدم و از آشپزخونه خارج شدم. صدای 
آیفون رو شنیدم، با لبخندی که صورتم رو پوشونده بود رو به همه با 

 لحنی کنجکاو گفتم: 

 کنم. من در رو باز می -

خوردن گذشتم و داشتن تخمه میاز جلوی مادر و مسیح و مونا که 
به آیفون که کنار در ورودی بود رسیدم. توی تصویر کسی نبود، 

 گوشی آیفون رو برداشتم و با کنجکاوی پرسیدم: 

 بله؟   -

صدای شخصی از پشت آیفون شنیده شد که باعث شد لبخندم محو 
 خواستم بهش فکر کنم و باور کنم که همونه! بشه. یه درصد هم نمی

 خوام باهات حرف بزنم. ونیکا لطفاً در رو باز کن، میم -

آب دهنم رو قورت دادم و فشار دستم رو دور گوشی آیفون بیشتر 
 کردم و بعد با عصبانیت و ابروهایی در هم گفتم: 

کنم مهران، با تو هیچ حرفی ندارم، لطفاً از این جا ر رو باز نمید -
 برو. 

ه مسیح رو پشت سرم دیدم از گوشی از دستم کشیده شد، برگشتم ک
ی در رو زد و گوشی رو روی هام گرد شد. با اخم دکمهحیرت چشم

آیفون کوبید. با سرعت از خونه خارج شد. مادر و مونا با ترس و 
 های گرد شده به این صحنه خیره شده بودن. مادر گفت: چشم

 کنم جلوش رو بگیر. مونیکا خواهش می -

 ایین تکون دادم و گفتم: سرم رو تندتند باال و پ

 شما نیاین بیرون.  -

و از در بیرون رفتم. توی حیاط کنار درخت چناری که نزدیک در 
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ورودی بود مسیح پیرهن مهران رو توی مشتش گرفته بود و با 
گفت. با سرعت بهشون نزدیک شدم و رو عصبانیت چیزی بهش می
 به مسیح با التماس گفتم: 

 ش کن. کنم ولمسیح خواهش می -

 بارید گفت: با خشم به من نگاه کرد و با لحنی که عصبانیت ازش می

را ولش کنم؟! زندگی تو رو خراب کرد االن واسه چی اومده این چ -
 جا هان؟! 

 رو به مهران کرد و عربده کشید: 

را؟ چرا اومدی؟! اومدی تا بدبخت شدنش رو ببینی؟! از این جا چ -
 گورت رو گم کن. 

به عقب هولش داد، مهران تلوتلو خوران عقب رفت و نزدیک بود 
روی زمین بیوفته. مسیح روبه من کرد، بازوم رو محکم توی 

 دستش گرفت و به طرف خونه برد. با خشم گفت: 

 رو برسم.   برو داخل تا من حساب این -

هاش رو و انگشتش رو به معنای تهدید جلوم تکون داد و دندون
 داد. ادامه داد: روی هم فشار 

 فهمی. بیرون اومدی خودت می به والی علی اگه -

با ترس سرم رو تکون دادم و سریع رفتم داخل. در رو بستم و با 
های کشیده و پشت سر هم به در تکیه دادم. مادر تا این حرکتم نفس

 اش زد و گفت: رو دید از ترس و نگرانی چنگی به گونه

 شت در؟ ه؟ کی بود پوای خدا مرگم بده، چی شد -

آب دهنم رو قورت دادم و نفس عمیقی کشیدم و با نگرانی و دلهره 
 گفتم: 

 خدانکنه مادر، مهران بود.  -

تا خواستم حرفم رو ادامه بدم صدای داد مسیح بلند شد. مونا و مادر 
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 از ترس و نگرانی هینی کشیدن، زیر لب گفتم: 

 کشه. یبه خدا که مسیح مهران رو م -

ای گذشت هیچ صدایی از مسیح و مهران به گوش چند دقیقه
مردم، همین جور رسید دیگه داشتم از دلشوره و نگرانی مینمی

ی کردم. از ترس مسیح و تهدیدی که لحظهسالن پذیرایی رو متر می
آخر کرده بود جرات نداشتم برم توی حیاط و ببینم چه خبر شد. 

شار دادم. صدای مونا فپیشونیم  ای کشیدم و دستم رو بهپوف کالفه
 رو که با اعتراض همراه بود شنیدم. 

  وای مونیکا! یه لحظه بشین خب. -

 م: روش ایستادم و گفتنفس عمیقی کشیدم و روبه

ترسم آخر یکیشون بزنه اون یکی رو بکشه، اون تونم مونا میمین -
 وقت من چه خاکی باید تو سرم بریزم؟!

 

 

ای رو بین خودش و مادر نشوند. چند دقیقهدستم رو کشید و من 
 یومد. مونا گفت: گذشت؛ ولی صدایی نمی

 رده؟ به نظرتون مهران رو بیرون ک -

 مادر با نگرانی گفت: 

 دونم، خداکنه چیزیشون نشده باشه. نمی -

 دیگه طاقت نیاوردم از روی مبل بلند شدم و به طرف در رفتم. مونا
 با عجله گفت: 

 مونیکا؟ مگه مسیح نگفت بیرون نری؟!   ریکجا می -

هاش به در رسیدم و بازش کردم. بیرون که بدون توجه به حرف
تا در ورودی حیاط  رفتم هر دوشون رو که روی زمین سرامیکی

های چنار و بید مجنون کاشته شده کشیده شده بود و کنارشون درخت
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وی زمین ولو بود نشسته بودن رو دیدم. هر دو چند قدمی با فاصله ر
هام دادن. دستی ریزی از درد سر میشده بودن و آه و ناله

ی زیادم دامن زده بشه. با شد به دلشورهلرزید و همین باعث میمی
نگرانی به سمتشون رفتم و بدون توجه به مهران کنار مسیح نشستم. 

 های کبودش هینی کشیدم و با نگرانی گفتم: با دیدن لب خونی و چشم

 ح! چی شده؟ چرا این طوری شدی؟ مسی -

 یر لب ادامه دادم: هام گذاشتم و زهام رو روی شقیقهدست

 وای خدا!  -

مهران که متوجه اومدن من شده بود پوزخندی زد. صداش به قدری 
هام بیشتر شد. تصمیم گرفتم تا روی اعصابم رفت که لرزش دست

پدر نیومده زود مسیح رو به داخل خونه ببرم. به زور از روی 
زمین بلندش کردم. خیلی بی حال بود و همین وزنش رو بیشتر کرده 

ختم و کمکش کردم تا بلند بشه. بود.  دستش رو دور گردنم اندا
سنگین بدنش یه طرف بدنم رو سر کرد. مهران طاقت نیاورد و با 
همون صورتش که توی اون تاریکی متوجه کبودیش شده بودم، با 

 لحنی تمسخر آمیز گفت: 

ری؟ من با تو کار داشتم که این آقا روی سر من هوار شد. جا میک -
 من هم این جا هستم. گفته باشم! 

مسیح با شنیدن صدا و لحن تمسخر آمیز مهران که من رو خطاب 
خواست سمتش خیز ای گفت و می« عوضی»قرار داده بود زیر لب 

برداره که به سختی تونستم جلوش رو بگیرم. باالخره با هر ضرب 
و زوری بود مسیح رو به داخل بردم. به طوری که مسیح متوجه 

وی حیاط. روی ایوون خونه رم تنشه به مونا اشاره کردم که می
دونم چرا مثل قبل دلم ایستادم و از دور به مهران خیره شدم. نمی

بخشیدم و زد. خیلی دوست داشتم کارش رو میبراش پر پر می
بخشه و دادم؛ اما هیچ کس خیانت رو نمیزندگی رو باهاش ادامه می
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سها  تونه ببخشه. مهران عالوه بر این که به من خیانت کرد بهنمی
هم خیانت کرد. از پله ها پایین اومدم و بهش نزدیک شدم. دست به 
سینه جلوش ایستادم. روی زمین نشسته بود و کف دستش رو روی 

کشید و نفسش رو با کالفگی بیرون داد. متوجه حضور صورتش می
 من نشده بود. با سردی تمام گفتم: 

توی همون  هات رون رو ببینی؟ تو که تمام حرفچرا خواستی م -
 ذاری؟ پیامی که فرستاده بودی گفتی. چرا راحتم نمی

از دیدنم جا خورد؛ اما سعی کرد خودش رو طلبکار نشون بده. پس 
 اخم کرد و فکش فشرده شد و گفت: 

گشتیم بهت چی ادته شبی که از عروسی دوستم داشتیم بر میی -
 گفتم؟ 

گشت مهران چیزی به فکر فرو رفتم. یاد اون شب افتادم که موقع بر
 رو به من گفت. قبل از این که فکر کنم چی گفت خودش ادامه داد. 

هت گفتم خونه رو به نامت زدم که یه پشتوانه برات بشه؛ اما تا ب -
خواست کارهاش راست و ریست بشه تو دادخواست طالق دادی. می

سر االن اومدم تا پای اون برگه ها رو امضاء کنی؛ اما مثل این که پ
ی جنابعالی بدون این که بدونه چرا اومدم زد این طوری من رو الهخ

 لت و پار کرد. 

به خودش اشاره کرد. از حرف آخرش و بالیی که مسیح سرش 
ام ای کردم تا خندهی مصلحتیام گرفت. سرفهآورده بود خنده

 مشخص نباشه گفتم: 

سها  ذاریش برای خودت وخوام. بهتره بون خونه رو نمیاخب من  -
خانم که برای بارداریش به مشکل بر نخوره. االن بهتره از این 

 بینمت. خونه بری، فردا توی دادگاه می

هایی که زدم براش عقب گرد کردم و به طرف خونه رفتم. حرف
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گرون تموم شده بود چون صدای در رو که به شدت به هم کوبیده 
 شد رو شنیدم. 

  * * * 

  

ر خورشید بیدار شدم، با این که دیشب رو صبح روز بعد با تابش نو
خیلی بد گذرونده بودم؛ اما هر لحظه که به ساعت رفتم به دادگاه 

شدم. روی تخت نشستم و پتو رو از روم تر میرسید خوشحالمی
 کنار زدم و از تخت پایین اومدم. سرویس بهداشتی رو به روی اتاقم

خیالی رفتم شنیدم با بی بود. از اتاقم بیرون رفتم. صدای چند نفر رو
توی سرویس بهداشتی کارم که تموم شد دست و صورتم رو شستم و 

به دندونم مسواک زدم. باز برگشتم توی اتاقم و جلوی کمدم لباس 
ای ها رو پوشیدم. موهای بلندم رو شونهمناسبی برداشتم و اون
توی ی موهام رو بافتم تا ها رو بستم. ادامهکشیدم و با یه کش اون

 شد اذیت نشم. مقنعهاین هوای گرم آبان ماه که ظهرها کمی گرم می
رو پوشیدم و کیف و گوشیم رو برداشتم قبل از این که از اتاق 

بیرون برم به لبم کمی برق لب زدم و از اتاق بیرون رفتم. وسط 
دونم چرا اومدن؛ اما ها ایستادم و متوجه شدم همه هستن. نمیپله

 ست من به این جا اومدن.مطمئنم برای شک

 

 

یومد وقتی هم هیچ کدومشون از طالق و مطلقه شدن خوششون نمی
ی ریختن خونهشون میگرفت همهیکی از دخترهای فامیل طالق می

اون دختر. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم جلوشون قوی باشم. 
تم نشوندم. ی سرحالی روی صورها رو طی کردم و چهرهی پلهبقیه
 : گفتم
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 م به همه.  … سال -

با صدای من همه به طرف من برگشتن و با تعجب به من نگاه 
کردن. چشمم به پدر بزرگی افتاد که من رو مجبور به اطاعت این 

 رسم مسخره کرد. به طرفش رفتم و با خوش رویی بهش گفتم: 

 ال و احوالت چه طوره؟ چه طوری آقا جون؟ ح -

هاش هنوز هم مثل جوونی بهش که رسیدم دستش رو بوسیدم.
تونست بهش هاش در هم بود و کم کسی جز من و مسیح میاخم

 نزدیک بشه. با خشمی که همیشه داشت گفت: 

ختر جون خجالت بکش، قراره مهر طالق بخوره به پیشونیت د -
 االن باید ناراحت باشی نه این طوری سر حال! 

م شد. با ناراحتی بدیل به یه اختهاش کم کم محو و لبخندم از حرف
ازش فاصله گرفتم و رفتم توی آشپزخونه تا چیزی بخورم. پدر 

کرد هنوز زمان قدیمه که بزرگ همیشه همین طور بود. فکر می
دخترها از طالق و بیوه شدن بترسن و تا آخر عمرشون به پای 

شوهرشون بسوزن و بسازن تا وقتی که زنده هستن. همین که به 
رابر کسی که بادم به نفعم بود. سکوت در دهاش اهمیت نمیحرف

این طرز فکر قدیمی رو داره صد برابر از فحش دادن هم بدتره. 
میز صبحونه هنوز جمع نشده بود. مسیح پشت میز نشسته بود و 

خورد که انگار خورد. اون قدر سریع میداشت دو لپی صبحونه می
ام رو کنترل خندهدار شده بود. اش خیلی خندهاز قحطی برگشته، قیافه

روی کردم و برای خودم به لیوان چایی ریختم و پشت میز روبه
ی آلبالو گرفتم و خوردم. به مسیح نشستم. یه لقمه با کره و مربا

ام رو جوید خیره شدم. لقمهاش رو میمسیح که هنوز داشت لقمه
زد بهش خیره هایی که توشون شیطنت موج میقورت دادم و با چشم

 گفتم: شدم و 

 دن. هات رگ به رگ شلپ -
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اش با تعجب به من خیره شد. اخمی کرد و بعد از قورت دادن لقمه
 گفت: 

 چی؟  -

هام نشست. متوجه منظورم نشده بود. لیوان چایی لبخندی روی لب
 رو برداشتم و یه قلوپ ازش خوردم. گفتم: 

 ات رو بخور. هیچی صبحونه -

. یه تای ابروش رو با شک و تردید باال داد و مشغول لقمه گرفتن شد
 بعد از چند دقیقه گفت: 

 دادگاه.  زودتر بخور تا باهات بیام -

 م: های درهم گفتبا لحنی که توش اعتراض داشت و اخم

ات رو خوردی االن که نوبت من  خودت نشستی دو لپی صبحونهاِ  -
ه، صبر کن من ًً راه ندارگی زود باشم؟! نوچ اصالً شد می

  ام رو کامل بخورم بعد بریم.صبحونه

 ای روی لبش نشوند و گفت:پوزخند بامزه

 چرا بی اعصابی حاال؟  -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 از آقا جونت بپرس.   -

ها رو ی اونهای مسخرهمنظورم رو متوجه شد. تمام رسم
ن جورین. از باالی اپن فهمیدم چرا این خانواده ایدونست. نمیمی

نگاهی به داخل پذیرایی انداختم. وقتی متوجه شدم کسی حواسش به 
 ما نیست رو کردم به مسیح و به آرومی گفتم: 

 ه کاری بکنی. بعد دادگاه باید برام ی -

 به آرومی گفت: 

 کار کنی مونیکا؟! خوای چیمی -

سرم خیره  یه قلپ دیگه از چایی رو خوردم و به مسیحی که به پشت
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 تر گفتم: شده بود نگاه کردم. با همون لحن قبلی ولی آروم

 ن برم. خوام از ایرامی -

 ره. هیچ کس جایی نمی -

شد که حرف من رو با ترس به طرف آقاجون برگشتم. باورم نمی
ی جدی و اخموی آقاجون خیره شدم. هر آن یکی بشنوه! به چهره

رون قیمت و ی چوبی گای بودم که با اون عصامنتظر لحظه
کرد حسابم رو ای که برای حفظ تعادلش ازش استفاده میعتیقه

برسه. مطمئن بودم که رنگم مثل رنگ پنیری بود که روی میز 
صبحونه گذاشته شده بود. قدمی جلو اومد و با لحنی کامالً جدی و 

 کشید گفت: جوری که توی صداش تحکم رو به رخ می

 م. کنحرفم رو تکرار نمی -

 م: های در هم گفتاز روی صندلی بلند شدم و با اخم

خوام کسی رفت و آمدم رو کنترل کنه. هر ما من آزادم! دیگه نمیا -
 چند موقعی که مجرد بودم هم پدر به من اعتماد کامل داشت. 

 وسط حرفم پرید و گفت: 

 دا ول کنم. خام رو به امان عنی نیست که نوهبه این م -

 گفتم: اخمی کردم و 

 شم. خیلی هم خوشحال می مگه امان خدا چشه؟ -

 از عصبانیت سرخ شده بود و فکش رو منقبض کرده بود. گفت: 

 ری. ونم. بعد دادگاه هیچ جا نمیدیگه چیزی نشن -

اش رو تموم کرد عصاش رو به بعد از این که سخنرانی مسخره
ه با شیدا زمین کوبید تا لحن جدیش رو حفظ کنه، از آشپزخونه همرا

ی آخر دختر داییم شیدا با پوزخند نظارگر بیرون رفتن؛ ولی تا لحظه
های آقاجون داشتم رو کردم به این بحث بود. با خشمی که از حرف

خورد. مسیحی که تمام مدت داشت توی بیخیالی صبحونه می
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ی چشمم چرخوندم، از بی خیالیش کفری شدم. هام رو توی کاسهچشم
ش نشسته بودم رو روی زمین کشیدم و صدای بدی ای که روصندلی

داد. با حرص روش نشستم و پنیر و کره رو از جلوی دستش 
 ای رفت و با اعتراض گفت:برداشتم. چشم غره

 

 

 ها. ذاری یه چی بخوریم_ نوچ. نمی

ام نداشتم. از پشت میز بلند شدم، دیگه میلی به ادامه دادن صبحونه
مسیح هم پشت سرم چایش رو تموم کرد و بعد از خداحافظی با بقیه 

با مسیح و پدر سوار ماشین پدر شدیم و به طرف داداگاه خانواده 
رفتیم. عینک آفتابیم رو روی چشمم گذاشتم؛ چون آفتاب بدجور 

گی ضبط ماشین رو روشن کرد. اولین آهن زد. مسیحچشمم رو می
که پخش شد رو کمی صداش رو زیاد کرد تا از این سکوتی که 

 بینمون رو گرفته بود شکسته بشه. 

 کنی یاد هی باهام قهر میبگو مگه دلت می»

 کنی تو با این کارهات داری زندگیم رو زهر می

 کنی چه جوری داری بی من روزها رو سر می

 یاد برای من نپوشی هایی که بهت مییاد لباسمی بگو مگه دلت

 زنم سرت همش تو گوشی وقتی باهات حرف می

 میره برات این که رو به روشی دونی که میمگه نمی

 ره ره تنهایی خوابش میداره من رو یادش می

 ³« رهلعنت به این شبایی که بدون تو سرم رو بالش می

و نزدیک بود اشکم روی دونم چرا بغض گلوم رو گرفت نمی
خواستم هام بریزه. تمام خاطرات توی خاطرم اومدن، میگونه

فراموش کنم، یعنی باید فراموش کنم. باید امروز این خاطرات 
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های رنگارنگ و مردم سرخوشی که مزخرف رو دور بریزم. مغازه
شون ها همهکردم. حداقل اونرفتن رو نگاه میروها راه میتوی پیاده

هاشون یه هدفی داشته باشن و یه جورایی ه، اما باید بعضیکه ن
خوشحال باشن؛ ولی چرا؟ چرا من؟ فکرم جای دیگه بود و نگاه 

م یه جای دیگه. متوجه ایستادن ماشین شدم، مسیح به سمتم خیره
 برگشت و گفت: 

 ؟! خوای پیاده بشینمی -

م. چشمم سرم رو به معنای تأیید تکون دادم و از ماشین پیاده شد
خورد به ساختمون سفید رنگ دادگاه و عالمت ترازو که باالی 

کردم که یه روزی من اسمش قرار داده شده بود. هیچ وقت باور نمی
ه بهم این جا بیام، شاید اگر زندگی خوبی داشتم و حق انتخاب داشتم 

افتادم. مسیح با سر اشاره کرد که دنبالش برم، پدر دم این روز نمی
تا  ر من و مسیح ایستاده بود. با هم به داخل دادگاه رفتیم ودر منتظ

پام رو توی محیطش گذاشتم سر و صدای کمی رو از هر جای سالن 
بزرگ و طوالنیش شنیدم. حس کردم پدر از ما جدا شد، سالن دادگاه 
به حدی شلوغ بود که بازوی مسیح رو سفت گرفته بودم. با چشم به 

یه سرباز که پشت میز چوبی نشسته بود  دنبالش گشتم که دیدم جلوی
ایستاده بود. بهش چیزی گفت و سرباز هم در جوابش سری تکون 
 داد و به سمتی اشاره کرد. پدر به سمتی که سرباز اشاره کرده بود
رفت و ما هم دنبالش روونه شدیم. از دور وکیل خانوادگیمون رو 

 دیدم بهش که رسیدیم با عجله و توبیخ گرانه گفت: 

 شه. نج دقیقه دیگه جلسه شروع میکجا بودین؟! پ -

 پدر با آرامش گفت: 

 خیلی خب وفایی آروم باش.  -

ی یه اشاره بودن تا از روی هام ناخواسته آمادهرو به من که اشک
 هام بریزن و مسیح کرد و اشاره کرد بریم داخل و گفت: گونه
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 یام. ا وفایی میبشما برید من هم االن  -

چشمی گفت و در رو باز کرد دستم رو کشید و من رو هم به مسیح 
 همراه خودش به داخل برد.

 ره.علی هایپر_داره منو یادش می

  

 « دو ماه بعد»

  

یومدن. هوا قطرات بارون روی سقف ماشین به سرعت فرود می
شد که توی تاریک و دیر وقت شده بود و من خیلی وقت می

ارها و بارها زنگ خورده بود؛ اما من بروندم. گوشیم ها میخیابون
دونستم از طرف پدر و مادرم بی اعتنا بودم نسبت به تماسی که می

گفت برو، برو و رم. فقط دلم میدونستم کجا دارم میهست. نمی
ای نبود که همیشه نمون. این دنیا به تو خوبی نکرد، این زندگی

 ترمز فشار دادم وآرزوش رو داشتی. بعد از چند دقیقه پام رو روی 
های ساختمونش روشن بود نگاه کردم. متوجه ای که برقبه خونه

 ی مهران هست. شوکه و با تعجب به خودم گفتم: جا خونهشدم که این

 « من چه طوری این جا اومدم؟»

ای هیچ جوابی برای این سوالی که از خودم پرسیدم نداشتم. لحظه
ای نگاه به من با پوزخند مسخره رو به یاد آوردم که سها توی دادگاه

کرد. مهران سرش رو پایین انداخته بود و مادر و پدرش با می
خواستن این روز رو ببینن به من ای که مطمئن بودم نمیشرمندگی

های طالق و حکم قاضی هیچ خیره بودن. بعد از امضاء کردن برگه
رش ای که به صورت مهران زدم و بی لیاقتی که نثاوقت کشیده

هام ریختن. هام بار دیگه به روی گونهره. اشککردم رو یادم نمی
هام رو نداشتم، هق هقم اوج گرفت. بعد از نیم دیگه کنترل اشک
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ساعت بی وقفه اشک ریختن و هق هق کردن استارت ماشین رو 
 روندم.  زدم و به طرف خونه

  

 * * * 

  

کردم و از روی هام رو باز خورد. چشمگوشیم بی وقفه زنگ می
دونستم ساعت چنده! ای کشیدم، دقیق نمیتختم بلند شدم. خمیازه

گوشی رو از روی میز عسلی کنار تختم برداشتم، اسم خانم مظفری 
ی پاسخ رو فشار دادم و تا کرد. دکمهروی صفحه خود نمایی می

خواستم گوشی رو به گوشم نزدیک کنم صدای جیغش رو شنیدم. 
م کردم. با م فشردم و دوباره گوشی رو نزدیک گوشهام رو به هچشم

 صدای خواب آلودی گفتم:

 

 

 الو؟!  -

داد صدای شاکیش همراه با جمالت گوهربارش رو که به من می
 شنیدم. 

تونستی اون بی صاحاب رو زودتر جواب بدی؟ لو و کوفت! نمیا -
تون هم زنم. تا در خونهاز صبح تا حاال یه ریز دارم زنگ می

 مدم. او

ی توپ فوتبال درشت شد. شوکه و با هام به اندازهیک دفعه چشم
 تعجب گفتم: 

 چی؟ واقعاً اومدی؟!  -

این بار حرفش رو با داد و لحنی شاکی زد. جوری که گوشی رو از 
 گوشم دور کردم. 
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ره. اومدم دیدم خانم خواب تشریف دارن. بنده خدا مامانت گفت آ -
ودی. من هم زود اومدم شرکت تا این دیشب تا دیر موقع خونه نب

 اژدهای دو سر اخراجم نکنه. 

اژدهای دو سر منظورش به معاون شرکت بود. واقعاً هم حق داشت. 
همه ازش شاکی بودن؛ اما رییس شرکت که با پدر دوست هستن 

ی لبم نشست. خیلی مرد نازنینیه! لبخند کوچیکی از تشبیهش گوشه
 گفت: 

ومدم آقای فتحی هی هر رو بیا. از وقتی اصبح نیومدی حداقل ظ -
 یاد. گه کی میمی

از روی تختم بلند شدم و همین طور که به طرف میز آرایشیم 
 ای کشیدم و گفتم: رفتم خمیازهمی

 رسونم. یگه خودم رو میدباشه تا نیم ساعت  -

 با تاکید و جدیت گفت: 

 دیر نکن.   -

قطع کرد. گوشیم رو روی  بدون این که بذاره حرفی بزنم تماس رو
میز عسلی گذاشتم، با عجله از اتاقم بیرون اومدم و به طرف 

سرویس بهداشتی که رو به روی اتاقم بود رفتم. بعد از شستن و 
خشک کردن دست و صورتم به اتاقم برگشتم و مانتو، شلوار و 

ای اداریم رو از داخل کمد بیرون کشیدم و با لباس ی سورمهمقنعه
 عوض کردم. کیف و سوییچ و گوشیم رو برداشتم و از اتاقم باخوابم 

 های خونه به تندی پایین اومدم.  عجله خارج شدم. از پله

 * * * 

  

ماشین رو با احتیاط به داخل پارکینگ شرکت بردم و سر جای 
همیشگیم پارک کردم. از داخل داشبرد رژلبی برداشتم و به روی لبم 
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حی خارج بشه. پیاده شدم و به طرف کشیدم تا صورتم از بی رو
ای رو فشردم تا برسه. بعد از این که ی نقرهآسانسور رفتم. دکمه

های مدیریت اون جا بود رفتم. ای که اتاقرسید سوار شدم و به طبقه
وارد که شدم آتوسا رو دیدم که پشت میز نشسته و با تلفن صبحت 

اشتم و منتظر موندم کنه. کنارش ایستادم و کیفم رو روی میز گذمی
 تا صحبت کردنش تموم بشه. صدای باز شدن در اتاق رو شنیدم.  

 مونیکا دخترم اومدی؟!  -

با شنیدن صداش لبخندی روی لبم نشست. آقای فتحی بود! به طرفش 
زنه. برگشتم. توی محیط کار و خونه همیشه من رو به اسم صدا می

رکنان و کارمندهای موقعی که من رو به شرکتش راه داد تمام کا
 شدن. با شرمندگی گفتم:  شرکت متوجه

 سفم که صبح نیومدم. بله تازه رسیدم. متا -

 ای زد و گفت: لبخند پدرانه

 اشکالی نداره.  -

 بعد از مکث کوتاهی و با هیجان گفت: 

ی دیگه پروازش گرده. چند دقیقهسرم داره از نیویورک برمیپ -
 شه ازت بخوام با من بیای؟ شینه. میمی

 با من و من گفتم: 

 … چیزه، من تازه… اما -

 وسط حرفم پرید و گفت: 

شکالی نداره خانم مظفری کارهاشون رو سپردن به آقای بهرام ا -
 پور. 

گنه قرار داده بود. سرم رو با ای نداشتم من رو بدجور توی منچاره
ام پیدا نباشه تکون دادم. بنده ای که سعی کردم توی چهرهبی میلی

خدا خیلی خوشحال شد رفت کیفش رو برداره که به فرودگاه بریم. 
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ی پارکینگ رفتیم و با پیشنهاد آقای وقتی برگشت با آسانسور به طبقه
رودگاه راه فتحی یا همون مسعود خان با ماشین من به سمت ف

افتادیم. بعد از چند دقیقه توی ترافیک موندن جلوی فرودگاه پارک 
کردم. با هم از ماشین پیاده شدیم و وارد سالن بزرگ فرودگاه شدیم. 

کرد و شلوغی سالن اخمی صدای سیستم که پروازها رو اعالم می
 هایی که یا برای استقبالرو تقدیم پیشونیم کرد. از سالن و کنار مردم

اومده بودن یا برای راهی کردن مسافرهاشون گذشتیم و به طرف 
های برقی قرار داشت. سعید خان با ای رفتیم که پشتش پلهشیشه

کرد. از ها نگاه میشوق و ذوق به شیشه نزدیک شد و منتظر به پله
های این حرکتش چپ چپ نگاهش کردم و بیخیال روی صندلی

خواست که ولش کنم و برم. م میای پشت سعید خان نشستم. دلنقره
برم جایی که تنها باشم یا شاید کنار خواهرم! صدای سیستم پروازی 
رو اعالم کرد که فرود اومده بود. به سه سوت مردم مثل سعیدخان 
به شیشه نزدیک شدن. همهمه باال گرفت. گوشیم رو از توی کیفم 

ده رو بیرون آوردم و خودم رو مشغول کردم تا شازده برسه. دا
 روشن کردم که پیامی از جانب مونا بهم رسید. نوشته بود: 

 « امشب بیا این جا، شب تنهام محسن مأموریت رفته.»

 روی باکس قسمت تایپ ضربه زدم تا کیبورد باال اومد تایپ کردم. 

 « خوای بخرم؟چیزی نمی»

منتظر جوابش شدم که سعیدخان از اون جا من رو صدا زد. کالفه 
 دم و به طرفش رفتم. با هیجان گفت: پوفی کشی

جاست. بعد پنج سال پیش من و مادرش بین مونیکا، دیاکو اونب -
 برگشته.

 

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 103 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

هام رو توی کاسه گردوندم و با حرص جوری که متوجه نشه چشم
خواستم ازش دور بشم که پسری به ما نزدیک شد و به سعیدخان 

رو به آغوش سالم و احوال پرسی گرمی کرد. اون هم محکم پسر 
ای به کشید. با تعجب بهشون خیره شدم. یعنی این پسرش بود؟! بوسه

ی گوشیم خیره روی پیشونیش کاشت. بدون توجه بهش به صفحه
 شدم. صدای سعید خان رو شنیدم که گفت: 

 ست. همونیکا جان این پسرم دیاکو  -

 سرم رو کمی بلند کردم و سر به زیر بدون این که نگاهم بهش بیفته
 سالمی زیر لبی دادم. جوابم رو با احترام داد و احوال پرسی کرد.

 ی کردم. سعیدخان گفت: «تشکر»زیر لب 

 ر بخوریم؟! خب نظرتون چیه بریم ناها -

 روبه دیاکو کرد و ادامه داد: 

 ی؟ ما هنوز ناهار نخوردیم. تو چ -

 مکث کوتاهی کرد و صداش رو شنیدم که گفت: 

 وردم. بریم من هم چیزی نخ -

با هم به سمت خروجی فرودگاه راه افتادیم. صندوق عقب رو برای 
های دیاکو باز کردم. هنوز سرم پایین بود و بهش نگاهی چمدون

ی گفت. «ممنون»انداختم صداش رو شنیدم که زیر لب نمی
ی گفتم و پشت فرمون نشستم. سعیدخان کنار دستم «کنمخواهش می»

 گفت: روی صندلی شاگرد نشسته بود 

 ک شرکت.به نظرت بریم رستوران نزدی -

صدای باز و بسته شدن در رو شنیدم و خستگی و بی حوصلگی رو 
 ی تأیید تکون دادم و گفتم: از خودم دور کردم. سرم رو به نشونه

 آره خوبه. پس بریم اون جا؟  -

سرش رو تکون داد. توی سکوت به طرف رستوران روندم. نزدیک 
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 ای کشیدم و گفتم: ترافیک خوردیم. آه کالفه شرکت بودیم که به

صدای دیاکو رو شنیدم که  ها تموم بشه؟!خواد این ترافیکی میک -
 گفت: 

ها ترافیک نبود، حاال وی خارج که بودم تو هیچ کدوم از خیابونت -
 که برگشتم احساس بدی دارم. 

 های سعیدخان در هم رفت و با لحن آرومی رو به پسرش گفت: اخم

ها باالخره تو رو دیدم. عمراً ین طوری نگو دیاکو. من بعد مدتا -
 ها از پیشم بری. بذارم حاال حاال

ای گفت. صدای بوق «ای بابا»دیاکو با لحنی کالفه زیر لب 
کرد. هر پنج دقیقه هم راه ها داشت اعصابم رو بدتر خورد میماشین
یک و دلداری افشد. بعد از یه ساعت تریی یه نخود باز ماندازه

دادن سعیدخان به من و دیاکو که خونسردی خودمون رو حفظ کنیم. 
راه باز شد و با سرعت سرسام آوری جلوی رستورانی که دقیقاً 

روی شرکت قرار داشت پارک کردم. صدای دیاکو رو که روبه
 زیرلب جوری که کسی نشنوه رو شنیدم که گفت: 

 ایول سرعت!  -

اش رو مابین بوق د که به سختی زمزمهصداش اون قدر آروم بو
ها رو شنیدم. همگی بعد از پارک کردن ماشینم ها و عابر پیادهماشین

پیاده شدیم. کیفم رو به دستم گرفتم و همراه با سعید خان و پسرش 
وارد رستورانی که نمای سنگ سفید و سه طبقه داشت شدیم. نور 

تابید فضا خورشید می سالن خیلی کم بود؛ اما با نوری که از تابش
ای پشت میزهای غذاخوری یا رو روشن کرده بود. تک و توک عده

در حال غذا خوردن یا درحال صحبت کردن با فرد مقابلشون نشسته 
ای رو که جای دنجی قرار بودن. دیاکو به سمت میز چهار نفره

داشت رفت و ما هم دنبالش رفتیم. پشت میز روی صندلی نشستیم و 
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ای که به تن داشت با سه تا با کت و شلوار شیک مشکی گارسونی
منو و یک دفترچه به سمتمون اومد. با خوش رویی سالم و خوش 

هاش آمدید گرمی گفت و منوها رو به ما داد. با لبخندی که روی لب
 بود گفت: 

 چی میل دارید؟!  -

منو رو که جلد مخمل مشکی رنگی داشت رو باز کردم. با دیدن اسم 
دونستم ها آب دهنم راه افتاد. این قدر تنوع غذاها زیاد بود که نمیغذا

چی باید سفارش بدم. صدای سعید خان و پسرش رو شنیدم که 
ها و ی اونغذاهای مورد نظرشون رو سفارش دادن. نگاه خیره

کردم بعد از چند ثانیه تصمیمم رو گارسون رو روی خودم حس می
رش دادم. گارسون اون رو یادداشت گرفتم و غذای انتخابیم رو سفا

هایی از ما دور شد. نگاه کوتاهی به گل« با اجازه»کرد و با گفتن 
هاش با پیج و تاب روی دیوار که به سقف آویزون شده و شاخه

کشیده شده بود کردم. روی میز یه گلدون باریک که داخلش دوتا رز 
ک و فلفل آبی و قرمز بود قرار داشت که وسط گذاشته بودن. نم

دون هم دو طرفش! یه جعبه دستمال کاغذی هم روی میز با طرح 
اش بیرون اومده بود. نیم گل قرار داشت که کمی از اون از جعبه

ساعت بعد گارسون غذاها رو جلومون روی میز گذاشت و با گفتن 
از ما فاصله گرفت. بوی خوش عطر « نوش جانتون»

کرد. قاشق رو مست می ای که جلوم قرار داشت منسبزیقورمه
استیل رو برداشتم و کمی از قورمه رو به روی برنجی که عطرش 

اش از بوش مشامم رو پر کرده بود ریختم و یه قاشق خوردم. مزه
تر بود به طوری که قبل از این هم فوق العاده خوشمزه و خوش طعم

ی دیگه هم توی ی قرمه و برنج قبلی رو قورت بدم یه لقمهکه لقمه
اش رو با چنگال برداشت و ای از جوجهدهنم گذاشتم. سعیدخان تکه
 قبل از این که بخوره گفت:
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کردم که این قدر غذاشون یام این جا، باور نمیولین باره که میا -
 خوشمزه باشه. 

 ام رو قورت دادم و گفتم: لقمه

کنه ن هم همین طور اما هیچی غذایی که مادرم درست میم -
 شه. نمی

 لبخندی زد و سرش رو تکون داد با لحنی مهربون گفت: 

 صد در صد!  -

خورد و نگاهی به دیاکو انداختم داشت غذاش رو توی سکوت می
ی راه بود که بی حوصله و بدون حواسش به غذاش بود. خسته

خورد. تقریباً نصف حرف نشسته بود و به آرومی غذاش رو می
 رش گفت: به پدخورده بودم که دیاکو رو  غذام رو

 اباجون اگه ممکنه برام یه آژانس بگیر یا به راننده بگین بیاد. ب -

ست و به زور از لحن و طرز حرف زدنش به یقین رسیدم که خسته
با ما همراه شده. سعیدخان سرش رو تکون داد و با تلفن همراهش 

ای رو گرفت. بعد از تماس سعیدخان دیاکو از جاش بلند شد و شماره
 رو به من مودبانه گفت: 

تا نم مونیکا اگه ممکنه بیاید صندوق عقب ماشین رو باز کنید خا -
 من چمدونم رو بردارم. 

این قدر مودبانه حرفش رو بیان کرد که نتونستم نه بگم. سوییچ رو 
از توی کیفم برداشتم و با هم از در رستوران خارج شدیم. با سوییچ 

صندوق عقب رو باز کردم و قدمی به عقب برداشتم. دیاکو 
هاش رو برداشت و بعد از قفل کردن صندوق سوییچ رو به چمدون

ی کردم که سرش رو تکون داد. عقب گرد «تشکر»ن برگردون. م
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کردم و وارد رستوران شدم. پشت میز نشستم سعید خان با نگرانی 
 گفت: 

 دیاکو رفت؟  -

 قاشقم رو برداشتم و گفتم: 

 م برگشتم. هاش رو برداشت من هدونم فقط چمدوننمی -

 مون سعیدخانسرش رو به معنای تأیید تکون داد. بعد از اتمام غذاها
حساب کرد و از رستوران خارج شدیم. به طرف شرکت که اون 

سمت خیابون بود رفتیم. توی این فاصله سعیدخان از پسرش و 
هام دوباره تو هم زد که باعث شده بود تا اخمتحصیالتش حرف می

گره بخوره. بعد از این که داخل شرکت رفتیم آقا سعید به اتاقش 
 ن از پشت میزم بلند شد و به سمتم اومد. بارفت. آتوسا با دیدن م

 کنجکاوی و لبخند گفت: 

 کجا رفتید دیوونه؟  -

لبخندی به روش زدم. با این که خسته بودم اما بودن با آتوسا و 
 کرد. حرف زدن باهاش حالم رو خوب می

 تحی رو از فرودگاه بیاریم. فرفتیم پسر آقای  -

 هاش از خوشحالی برق زد. چشم

 شون؟ رین خونهاوه پس امشب می -

ی کیفم رو روی میز گذاشتم و روی صندلی نشستم. لبم رو به نشونه
 فکر کردن روی هم گذاشتم و گفتم: 

 دونم. امشب که خواهرم تنهاست باید شب رو پیشش باشم. نمی -

 سرش رو به معنای تأیید تکون داد و گفت: 

ای رفتن مسافرت. خواهرت ام یه هفتهمن هم امروز مامان و باب -
مشکلی نداره که من هم باهات بیام؟ چون تو خونه و باغ به این 

 ترسم. بزرگی یه کم می
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 لبخندی زدم و گفتم: 

 یاد. تماً چرا که نه،تازه این جوری بیشتر از تنهایی در میح -

خواستم بیشتر برای خودم بود که از این پیشنهادش استقبال کردم. می
ها ام نکنه. از ذوق مثل بچهباشه تا فکر و خیال دیوونهدورم شلوغ 

کردم که آروم باشه؛ اما باال و پایین پرید. با خنده بهش اشاره می
کرد. از خنده سرخ شده بود نزدیکم که آتوسا کار خودش رو می

رسید محکم گرفتمش تا آروم بشه. مثل آتیشی بود که هر لحظه 
اش، های فر خوردهیره شدم. مژهور بشه. به صورتش خممکنه شعله

های گرد و طوسی رنگش های صورتی رنگ متوسطش و چشملب
اش رو اش رو بامزه و جذاب کرده بود. تا حاال با آرایش چهرهقیافه

ندیده بودم. با این حال مثل مونا سنگ صبورم شده بود. بعضی 
ز برد توی اتاق و اهایی که تایم استراحتمون بود من رو میوقت

ی دلم رو براش باز کردم و گفت. یک روز که سفرهدردهاش می
هاش پر از اشک شد و همراه با زندگیم رو براش تعریف کردم چشم

من اشک ریخت و گریه کرد. از اون لحظه به بعد هروقت پدر و 
موند و حتی مونا، پدر و ها پیشم میرفتن شبمادرش مسافرت می

گرفتن. بهش شه سراغش رو میمادرم خیلی دوستش داشتن و همی
 خیره شدم و گفتم: 

 ماشین که نیاوردی؟  -

 نه، با آژانس اومدم.  -

ریم وسایلت که ساعت کاریمون تموم شد با هم میس بعد از اینپ -
 ی مونا. کنیم که بریم خونهرو جمع می

هاش حسابی نیشش تا بناگوش باز شد. پشت سر هم لپم رو با بوس
 ردم. صورتم رو مچاله کردم و از خودم جداش کمالی کرد. ُتف

 ها. تم آبیاریت حسابی فعالهاه! ولم کن. سیس -
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 چ حرفی به سمت اتاقش رفت. ای زد و بدون هیقهقه

  

 « دیاکو»

  

توی اتاقم روی تخت بزرگم رو به سقف دراز کشیدم و به امروز 
که فکر کردم. موقعی که چمدونم رو تحویل گرفتم بابا رو دیدم 

همراه با یه دختر به استقبالم اومده بودن. به دختره خیره شدم. 
ی زیبایی داشت. سرش رو پایین انداخته بود و به من نگاه چهره
کرد، حتی وقتی که بابا ما رو به هم معرفی کرد. توی همین نمی

 فکرها بودم که دایان وارد اتاق شد و با خنده نگاهم کرد.

 

 

 نیشخندی زدم و گفتم: 

 دی؟! آدم ندیدی یا داداشت رو ندی -

 تر شد. لبخندش پررنگ

خواستم ببینم ارزش داری که برات مهمونی بگیرن که دیدم یم -
 خوام برای امشب خوشتیپت کنم. بله، انگار ارزشش رو داری و می

روی تخت نشستم و به خودم نگاهی انداختم. بعد از کمی کنکاش 
 بهش گفتم: 

 ی آماده شدن رو ندارم. اما فعالً حال و حوصلهخوشتیپ که هستم؛  -

 ای باال انداخت و گفت: شونه 

شه. اشه یه کم استراحت کن. مهمونی ساعت هشت شروع میب -
 … ادهیاد من و تو رو آمساعت شیش آرایشگرم می

بالشت کوچیکی که کنارم بود رو برداشتم و به طرفش پرت کردم. 
ی صاف تو صورتش خورد و حرفش نصفه و نیمه موند. از قیافه
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هاش رو محکم بسته بود انگار کسی دارش که دهنش باز و چشمخنده
ی بلندی سر دادم. روی سرش سطل آب خالی کرده باشه، قهقهه

 هاش تو هم رفت و با حرص گفت: اخم

 گم که من رو آماده کنه. یاصالً به دوستم م -

 هام گفتم: زدم مابین خندهیطور که قهقهه مهمین

ها! ما هم که یه میرییفتی میرص نخور حاال! خدایی نکرده میح -
 داداش بیشتر نداریم. 

ها با حرص و عصبانیت به زمین کوبید و رفت. پاش رو مثل بچه
 خندیدم خودم رو از پشت پرت کردم رو بالشتم. طور که میهمین

  

 * * * 

  

ساعت از شیش گذشته بود و من همچنان روی تختم دراز کشیده 
بودم اصالً خوابم نبرد. تصمیم گرفتم که زودتر آماده بشم. از روی 

ای که توی اتاقم قرار داشت وارد سرویس بهداشتیتخت بلند شدم و 
شدم. به صورتم آبی زدم و باز به اتاقم برگشتم. جلوی آیینه ایستادم 
ژل و تافت و خالصه هر چی دم دستم روی دراور چوبی طوسی 

رنگ که سه تا کشو داشت بود رو روی موهام خالی کردم. با لذت 
خیره شدم. دوتا تار از  به موهام که به باال هدایشتون کرده بودم

موهام رو که ژل و تافت نزده بودم روی پیشونیم ریخته بود. از 
داخل کمدم که همرنگ دراور بود و کنار تراس اتاقم قرار داشت 

ی زرشکی و کفش مشکی کت و شلوار مشکی با پیرهن مردونه
ی قدی که رو به مردونه مجلسیم رو بیرون آوردم و پوشیدم. تو آیینه

تخت قرار داشت به خودم خیره شدم. گوشیم رو از روی روی 
عسلی کنار تخت برداشتم و توی جیبم سر دادم. صدای موسیقی 
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یومد شنیدم. دستم رو توی جیبم ی پایین میمالیمی رو که از طبقه
های سرامیکی پایین رفتم، بابا رو دیدم که کنار فرو بردم از پله

ه من خیره شده بود. سالن پذیرایی مامان و دایان ایستاده و با لذت ب
ای های دعوتیترکیبی از رنگ سفید و طالیی پر شده بود از مهمون

طوری توی این زمان کم خودشون رو رسونده بودن. دونم چهکه نمی
ی باقی مونده بود تا به پایین برسم که بابا اومد و روی اولین چند پله

صدای موسیقی رو بیاره پله ایستاد. دایان رفت تا به دی جی بگه 
 پایین. وقتی صداها خوابید پدر با صدای بلند رو به همه گفت:

یلی خوش اومدید. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید. امروز پسر خ -
 بزرگم دیاکو بعد از پنج سال به ایران برگشت.  

ها رو پایین رفتم و به سمتم برگشت و اشاره کرد که کنارش بیام. پله
ام انداخت و با برق خوشحالی تادم. دستش رو دور شونهکنارش ایس

 وبه جمع ادامه داد. هاش نهفته بود رکه توی چشم

 این هم از پسرم دیاکو.   -

 گفت:  وای رو روی پیشونیم نشوند بوسه

 خیلی خوشحالم که برگشتی.  -

اش ی بابا، مامان با اون لباس کالباسی رنگی که پارچهبعد از بوسه 
ای با ام بوسهگی خاصی داشت به سمتم اومد و کنار شقیقهدرخشند

اش جمع شده های آرایش شدهمهر و محبت کاشت. اشک توی چشم
های قرمز رنگش رو با لبخندی زینت داده بود. مهمون ها بود و لب

های بعد از دیدن این صحنه دست زدن و پسرهای فامیل و دوست
هم بعد از مامان محکم من دایان شروع کردن به سوت زدن. دایان 

ام رو بوسید. بعد از بساط معرفی و رو بغل کرد و تند تند گونه
ای کشوند که انگار حس سخنرانی عظیم بابا من رو به سمت خانواده

دونم کجا! بابا کردم یکی از دخترهاش رو قبال دیده بودم؛ اما نمی
وال زد سالم و احشروع کرد با مردی که همسن و سال خودش می
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پرسی گرمی کرد و من رو بهشون معرفی کرد. متوجه شدم که اون 
ش هست و خانمی که کنارش نشسته و مرد دوست چندین و چندساله

تقریباً همسن مامانه همسرش. دختر بزرگش مونا که ازشون پیدا بود 
باردار هست و در آخر دو تا دختر کنار مونا خانم ایستاده بودن بابا 

ها خانم مظفری کارمند شرکته و دومی که آشنا بود گفت یکی از اون
هم خواهر مونا خانم بود. اسمش مونیکا بود! بعد از چند لحظه 

متوجه شدم که مونیکا همونی بود که صبح دیدمش و جالبیش این جا 
بار با دقت بهش بود که توی شرکت پدر هم مشغول به کار بود. این

درشت کرده بود و روی خیره شدم. موهای خرمایی رنگش رو فر 
صورتش آرایش خیلی خیلی مالیم و محوی نشونده بود. لباس 

 ای رنگی هم به تن داشت.مجلسی سورمه

 

 

ی دوستش کرد با لبخند بزرگی بابا بعد از گپ و گفتی که با خانواده
ی گفت و من رو به سمت «از خودتون پذیرایی کنید»بهشون 
ی دیگه از معرفی چندتا خانوادهای هدایت کرد. بعد ی دیگهخانواده

هاش خالص شدم. نفس عمیقی کشیدم باالخره از دست بابا و دوست
ی کتم رو باز کردم و و از سالن خارج شدم تا هوایی تازه کنم. دکمه

ای به رنگ روی ایوون خونه ایستادم و دستم رو روی سکوی چوبی
باد مالیمی  طالیی ساخته شده بود گذاشتم. به باغ سرسبزمون که با

داد و توی تاریکی غرق شده بود خیره شدم. هاش رو تکون میشاخه
ی کسی شدم که از سمت راستم ی گریهبعد از چند دقیقه متوجه

میومد. به سمت راستم نگاه کردم دختری رو که توی چند قدمی من 
 ای ازش پیدا بود دیدم. اخمی کردم و گفتم: فقط سایه

 خانم حالتون خوبه؟!  -

 ش قطع شد و با صدایی گرفته گفت: حس کردم صدای گریه
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 ممنون حالم خوبه.  -

ابروهام همدیگه رو رها کردن. ازش سوالی که داشت مغزم رو 
 خورد پرسیدم. می

 چیزی شما رو ناراحت کرده؟  -

 ای گفت: با صدای آهسته

 نه. فقط دلم گرفته بود.  -

 با صدایی که کمی لحن طنز داشت گفتم: 

خوای دلت رو بده به من تا بازش کنم. احتماالً پیچ و خب می -
 هاش خراب شده. مهره

نور کمی به صورتش تابیده بود. تونستم تشخیص بدم که مونیکاست. 
 روی لبش لبخند تلخی جا گرفته بود. 

 گی. شاید این طور باشه که تو می -

 ای گفتم: سرم رو تکون دادم و با لحن با مزه

 حتماً همین طوره.  -

منتظر بهش خیره شدم تا شاید بخواد چشزی بگه که دایان سر و 
 کردم.  اش پیدا شد. زیر لب زمزمهکله

 و از دست این داداش کوچیکه خالص کن. ای خدا من ر -

ی با این که این رو آروم گفتم؛ اما اون دختر حرفم رو شنید خنده
 گفتم:  ریزی کرد. لبخندی زدم و روبه دایان

 وری؟ چی شده دایان؟ اومدی هوا بخ -

 هایی که برق شیطنت داشت گفت: لبخند یه وری زد و با چشم

 م سرو شده. چیزی نیست. اومدم بگم شا -

 با خنده و شوخی و همون برق شیطنتی که توی چشمم بود گفتم: 

 ا به جای غذا هوا خوردیم. خیلی دیر اومدی م -

و  بلندی همراه با دایان سر دادم. بعد از خندهی بعد از این حرفم قهقه
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ها رو خاموش کرده بودن و نور هامون به داخل رفتیم. چراغشوخی
ای پخش شده بود. کسی رو کنارم حس مالیمی با موسیقی عاشقانه

کردم. برگشتم که با مونیکا روبه رو شدم. داشت با اخم به پیست 
اشقانه درحال رقصیدن ها عاز زوج کرد که خیلیرقص نگاه می

بودن. صدای نفسش رو که با حسرت بیرون فرستاده شد رو شنیدم 
دونم چرا و چی شد که و بعد از اون رفتنش رو تماشا کردم. نمی

توی اون چند دقیقه باهاش خودمونی شدم؛ اما از کارم پشیمون 
نبودم. بعد از این که رقص دو نفره تموم شد همگی به طرف میز 

. هر کس یه بشقاب دستش بود که به نوبت غذای مورد شام رفتیم
رفت. میز بزرگ کشید و میی خودش رو توی بشقاب میعالقه

مستطیل شکلی که انواع و اقسام غذاها، دسرها و ساالدها رو به 
زیبایی روی خودش جا داده بود. همراه با دایان یه بشقاب برداشتم و 

م. کنارش هم یه کم ساالد زرشک پلو با کمی جوجه برای خودم کشید
و روی اون سس مایونز ریختم. یه میز دیگه هم کنار اون میز قرار 

ها روش چیده شده بود. به طرفش رفتم و یه داشت که انواع نوشیدنی
دلستر کوچیک برای خودم برداشتم و روی اولین مبل دو نفره 

کنارم نشستم. چند دقیقه بعد دایان با دو تا بشقاب به سمتم اومد و 
 نشست. با تعجب بهش خیره شدم و گفتم: 

 خوای بخوری؟ ها رو میی ایندایان خر! همه -

 اش گفت: با نیش باز شده

 گشنمه خب.  -

کنی که این قدر کار میی کارد بخوره به اون شکمت. مگه چیا -
خوری؟! به یکی هم که قانع نیستی، هم کباب کوبیده هم جوجه هم می

 مرغ. 

 رو مظلوم کرد و لبش رو به پایین هدایت کرد. هاش چشم

ظهر مامان و بابا از بس که رو سرم کار ریختن که نتونستم  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 115 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

 درست و حسابی چیزی بخورم. 

 سرم رو تکون دادم. 

شون کردی نگن پسر کوچیکهداقل االن رو یه کم آبروداری میح -
 رو از سومالی آوردن. 

قبل از این که چیزی بگه متوجه اومدن دختری شدم. روبه دایان 
 گفتم: 

 یاد سمت ما؟! باس بنفشه کیه که داره میاون دختر ل -

 با تعجب گفت: 

 منظورت پرواست؟  -

 شد!  ِا این پرواست؟ چه زود بزرگ -

 گذره. موقعی که تو رفتی پنج سال می داداش من از -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 تو هم دوازده سالت بود.  -

ی گفت وبا نزدیک شدن پروا چیزی نگفتم و مشغول «اوهوم»
ای نگذشت که صدای ظریف و ی ساالدم شدم. لحظهخوردن ادامه

 نازکی به گوشم خورد. 

 سالم دیاکو خوبی؟!  -

های بنفش رنگش رو به سرم رو باال آوردم و بهش خیره شدم. لب
ای رنگش رو به حرکتم ابروهای قهوه خنده وا داشته بود. با این

 سمت باال هدایت کرد و با دلبری که توی صداش داشت گفت:

 

 

 یاد؟! پروام!دت نمیاوه دیاکو! من رو یا -

پرسه که انگار آلزایمر گرفتم. همین رو کم داشتیم! یه جوری می
که از ایران برم سعی کردم زیاد از حد تحویلش نگیرم؛ چون قبل این
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دیدم. از اون موقع به بعد دیدم نسبت ی ازش دیدم که نباید میچیزهای
 بهش تغییر کرد. 

 عمه رو ندیدم توی جمع.  یادمه. خوبی پروا؟ -

اش گذاشته بود رو توی دستش ای از موهاش رو که روی شونهدسته
 گرفت و مشغول بازی باهاش شد. با صدای نازکش گفت: 

بد بود نتونست بیاد به جاش  ه کمیمرسی خوبم. مامان پری حالش  -
 من اومدم که تو رو ببینم. 

 گفتم:  وی تأیید تکون دادم سرم رو به نشونه

 سالم من رو بهش برسون.  -

بعد از این حرفم از روی مبل بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم 
های خونه برخوردم. بشقاب رو به که سر راه به یکی از خدمه
 رهای فامیل رفتم. دستش دادم و به طرف پس

  

 * * * 

  

ها رفتن و سالن خالی ساعت از دو هم گذشته بود که کم کم مهمون
جا بودن خودمون بودیم و از جمعیت شد. تنها کسایی که اون

ی آقای پناهی و خانم مظفری. توی سالن روی مبل نشسته خانواده
 ه سرشبودیم. دایان کنارم و روبه روم بابا و آقای پناهی. دایان ک

زد، بابا و آقای پناهی هم داشتن توی گوشیش بود و هی لبخند می
کردن و مونیکا و خانم مظفری هم توی ی شرکت صحبت میدرباره

کردن. مامان هم همراه با خانم پناهی توی هاشون شرکت میبحث
گفتن من بودم آشپزخونه بودن. تنها کسایی که توی جمع چیزی نمی

 چند لحظه مامان و خانم پناهی برگشتن. آقای و مونا. بعد از گذشت
 پناهی هم با دیدن همسرش از روی مبل بلند شد و گفت: 
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گم ب سعید جان دوباره بازگشت پسر بزرگت رو تبریک میخ -
 شاءهللا دامادیش رو جشن بگیری. ما دیگه رفع زحمت کنیم. ان

 بابا از جاش بلند شد و گفت: 

 . ه؟ مراحمیخیلی ممنونم. این چه حرفی -

 ی پناهی و خانم مظفری روبه مامان و بابا گفتم: بعد از رفتن خانواده

 ون ممنونم. فعالً با اجازه. بابت مهمونی ازت -

ها رفتم و تا خواستم از پله ها باال برم بابا صدام زد. به طرف پله
برگشتم و بهش خیره شدم. با اون ته ریش سفیدی که روی صورتش 

 ود لبخندی زد و گفت: جا خوش کرده ب

 خوشحالم که برگشتی.  -

 هاش تو هم رفت و با لحن اعتراض آمیزی گفت: دایان اخم

ابا جون من هم هستم. شما فقط دیاکو رو تنها ندارید. من هم ب -
 ها! هستم

ام گرفت. مامان دایان زد خندهاز حسادتی که توی صداش موج می
ی سید. کنار گوشش چیزاش رو بورو توی آغوشش گرفت و شقیقه

های دایان باز بشه. دستم رو جلوی دهنم گرفتم گفت که باعث شد اخم
 ای کشیدم. و خمیازه

 قعاً شب همگی بخیر. خیلی خب! این بار وا -

 بابا و مامان با لبخند گفتن: 

 خوب بخوابی پسرم.  -

 ی خداحافظی تکون داد و گفت: دایان هم با لبخند دستش رو به نشونه

 شب بخیر.  -

 

 « مونیکا»
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یه ساعت تا تموم شدن ساعت کاری مونده بود که مادر بهم زنگ زد 
و گفت امشب آقا سعید به مناسبت پسر بزرگش که از خارج برگشته 

ز یه مهمونی گرفته و ازم خواست زود برم خونه تا آماده بشم. بعد ا
س مستقیم این که خبر رو با مادر خداحافظی کردم و بعد از قطع تما

ی «بفرمایید»ای به در اتاقش زدم. با به سمت اتاق آتوسا رفتم. تقه
که گفت در رو باز کردم و وارد شدم. داشت لب تاپش رو خاموش 

کرد. با دیدن من سرش رو بلند کرد کرد و وسایلش رو جمع میمی
هاش رنگ کنجکاوی به خودش ام خیره شد. چشمی آشفتهو به چهره

 گرفت و گفت: 

 _ مونیکا چیزی شده؟ حالت خوبه؟ 

ای بود ترین صندلی که چرم قهوهسرم رو تکون دادم و روی نزدیک
 نشستم. گفتم: 

 خبرها رو شنیدی؟  -

 با تعجب پرسید. 

 چه خبری؟  -

 ی آقای فتحی دعوتیم. _ مادرم همین االن زنگ زد گفت خونه

 با لحن مضطربی گفت: 

 خب؟  -

 ج مهمونی گرفته. رگشت پسرش از خارهیچی دیگه به مناسب ب -

ی وسایلش رو توی کیفش چپوند و لب بعد از این حرفم تند تند بقیه
اش جا داد. از این حرکتش ابروهام تاپش درش رو بست و توی کوله

ام گرفت. وقتی کارش تموم شد سرش رو بلند کرد باال رفت و خنده
 و به من خیره شد. 

ی برو وسایلت رو جمع کن بریم خونه جا وایسادی؟چرا هنوز این -
ی من تا لباس بردارم. یادت که نرفته چند روزی چتر شدم خونه
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 مونا! 

هایی که برق ی آخریش رو با لحنی شیطنت آمیز و چشمجمله
ای کردم و با هم از اتاق زد گفت. تک خندهشیطنت توش موج می

. متوجه شدم بیرون اومدیم. تا وسایلم رو جمع کردم کمی طول کشید
موقعی که ما توی اتاق بودیم آقا سعید شرکت رو ترک کرده. به 
همراه آتوسا سوار آسانسور شدیم و دکمه پارکینگ رو زدم. به 

ی پارکینگ که رسیدیم از آسانسور بیرون اومدیم و بین یه طبقه
عالمه ماشین خارجی و شاسی بلند، دویست و شیش آلبالوییم رو 

توی جیب کوچیک کیفم بیرون آوردم و با  دیدم. سوییج رو از
ی ریموتش قفل رو باز کردم. پشت فرمون نشستم و آتوسا دکمه

های عقب گذاشت و روی صندلی شاگرد وسایلش رو روی صندلی
نشست. سوییچ رو چرخوندم بعد از روشن شدن ماشین،  ماشین به 
حرکت در اومد. هنوز از پارکینگ شرکت بیرون نرفته بودیم که 

 آتوسا دستش سمت ضبط ماشین رفت.

 

 

روی اولین آهنگی که پخش شد دستش رو برداشت. موسیقی مالیمی 
 که من عاشقش بودم. خواننده شروع کرد به خوندن و ما هم همراه با

 هامون جا خوش کرده بود. خوندیم و لبخند تلخی روی لبآهنگ می

 چه بیتاُبم برای خنده ی تو »

 ی تو  ببین ماهم شده شرمنده

 نداَرد َکس خبر از این دل من 

 تو رفتی من شدم بازنده ی تو 

 آخ دو چشمون سیاه کار دست من داد 

 همه بود و نبوُدم رفته بر باد 
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 بهار اومد چرا یاُرم نیومد 

 « دل ساده چه آسون دامت اُفتاد

 م. به این جای آهنگ که رسید با صدای بلند همراه با خواننده خوندی 

 آخه عشق، منو دیوونه کرده »

 چقدر تنها بمونم، یار من بر نگرده 

 نفسام، میره دستام چه سرده 

 « همش تو فکر اونم، منو بیچاره کرده

ی ماشین رو کمی پایین داده بودم و صدای آهنگ زیاد چون شیشه
شدن با تعجب هایی که از کنارمون رد میبود سرنشین های ماشین

 .  کردنبه ما نگاه می

 ظاهُرم شاِد ولی بی تو دلم غمگین و تنهاس »

 باید عمری رو با چشمات بموُنم کار دنیاس

 نمیره این دلی که خواب و از چشمام گرفته 

 ⁴« هنوزم درد عشق از تو چشام از دور پیداس

 َستین –.چشمون سیاه 

بعد از این که آهنگ تموم شد به ترافیک خوردیم. آتوسا غرغرکنان 
هایی که داد. اخم روی صورتش و فحشبه زمین و زمان فحش می

کرد. بعد از ربع داد من رو به خنده وادار میبا صدای بلند می
ی خونه ها باز شدن. از خیابون گذشتیم و وارد کوچهساعت راه

ای که داخل باغ سرسبز و رنگی میلهآتوسا شدم و جلوی در مشکی 
پر از درختشون پیدا بود پارک کردم. قبالً هم یکی دوبار اومده 
بودم؛ اما این بار برای برداشتن لوازم ضروری که آتوسا الزم 

 داشت اومدیم. آتوسا از ماشین پیاده شد و گفت: 

 هام! ایلکشه برداشتن وسای داخل چون طول میبهتره بی -

 یزی کردم و گفتم: ای رخنده
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 خیلی خب.   -

 شدم زیر لب زمزمه کردم. همین طور که از ماشین پیاده می

 ر چی داره! دوتا دونه وسیله بیشتر نداره. حاال انگا -

 قفل ماشین رو زدم که با ابروهای باال رفته پرسید. 

 چیزی گفتی؟!  -

 نه چیزی نگفتم که!  -

ای رو با کلید باز میله سرش رو تکون داد و بدون هیچ حرفی در
رسید به وسط کرد. وارد شدیم راه سنگفرش شده رو که انتهاش می

ای چوبی خوشگل باغی که از دل زمین یه ساختمون دوبلکس نقره
ه یبیرون اومده بود طی کردیم و از پله های چوبی باال رفتیم. جلوی 

ن ای که دورتادورش چوب داشت ایستادیم. آتوسا با همودر شیشه
 کلیدش در رو باز کرد و تعارف کرد که اول من برم. 

طور که به طرف آتوسا بعد از من وارد شد و در رو بست. همین
 رفت گفت: ها میپله

کنم. فقط برای انتخاب احت باش من زود وسایلم رو جمع میر -
 زنم. کردن لباس واسه جشن امشب صدات می

فشی ام دی اف ای زمزمه کردم. جلوی جاک«باشه»زیر لب 
خاکستری رنگ ایستادم، چند جفت دمپایی روفرشی روی اون قرار 

های رسمی مشکی رنگم ها رو برداشتم و با کفشداشت. یکی از اون
های سفید و عوض کردم. به سالن پذیرایی که ترکیبی از رنگ

ام رو از سرم طوسی بود خیره شدم. روی اولین مبل نشستم و مقنعه
شرت آستین های مانتوم رو باز کردم و با همون تیدر آوردم؛ دکمه

ای روی مبل نشستم. چند دقیقه گذشت؛ اما هنوز خبری از حلقه
ام ام بدجور سر رفته بود و احساس تشنگی کالفهآتوسا نشد. حوصله

ها کرده بود. از روی مبل بلند شدم و به طرف آشپزخونه که کنار پله
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م و وارد شدم؛ در یخچال رو باز قرار داشت رفتم؛ در رو باز کرد
کردم و نگاهی از باال تا پایین به داخلش انداختم که چشمم به تنگ 

ی خاکستری شربت افتاد؛ برش داشتم و روی میز چوبی چهار نفره
رنگی که پشت سرم بود گذاشتمش. ظاهر و بوش که شبیه پرتقال 

ی قرار ای از روی آبچکون که کنار سینک ظرفشویبود! لیوان شیشه
اش مخصوص ظرف غذاخوری بود های دیگهداشت و روی قسمت

برداشتم. برگشتم و شربت رو توی لیوان ریختم. تا خواستم قلوپی 
ازش بخورم صدای آتوسا رو که با داد پشت سر هم اسمم رو صدا 

 زد شنیدم. با اخم و عصبانیت گفتم: می

 شربت بخورم.  اَه! اگه گذاشت یه قلوپ -

 و با داد گفتم: 

 یام. یر کرده مگه؟ یه بار گفتی شنیدم االن میسوزنت گ -

ای برداشتم و تصمیم گرفتم برای آتوسا هم شربت ببرم. لیوان دیگه
برای آتوسا هم ریختم. سینی مستطیل کوچیک استیلی برداشتم، 

برگشتم و هر دو لیوان رو روش گذاشتم؛ از آشپزخونه بیرون اومدم 
ها باال رفتم جوری که شربت ها رفتم؛ با احتیاط از پلهلهو به طرف پ

ها نریزن. پنج تا پله بیشتر نبود، بعد از اون یه حال کوچیک که 
حالت نیم دایره داشت. توی حال یه ال سی دی چهل اینچ و یه دست 

های طوسی به صورت گرد چیده شده بود. مبل راحتی سفید با رگ
اون ها درش مشکی بود و باز. اتاق  پنج تا اتاق داشت که یکی از

 آتوسا بود، به طرفش رفتم و وارد اتاق شدم.

 

 

آتوسا در حالی که دو تا لباس بلند مجلسی دستش بود، با کالفگی 
های توی دستش رو جلوی آیینه ایستاده و هر دقیقه یکی از لباس
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ی حضورم شد، رو به من با گرفت. از داخل آیینه متوجهجلوش می
 ناالن گفت:  حالتی

ای مونیکا! دستم به شلوارت بیا انتخاب کن ببین کدومش بیشتر و -
 یاد. بهم می

سینی رو روی میز کامپیوترش که کنار در بود گذاشتم و به طرفش 
 رفتم؛ هر دو لباس رو ازش گرفتم و گفتم: 

 بذار ببینم.  -

 اش انداختم و از دور دست به سینه وهر دو رو روی تخت دو نفره
متفکرانه بهشون خیره شدم. هر دو مدل شیکی داشتن و پوشیده 

ها خاکستری بود و باال تنه گیپور و تور داشت، بودن. یکی از اون
دامنش هم توری و سمت چپ دامن چاک داشت. اون یکی آلبالویی و 

اش تمام گیپور و دامنش مثل اون یکی بود؛ اما چاک نداشت. باالتنه
 آتوسا یک دفعه گفت: 

 … به نظرت اون خاکستریه -

 های گرد شده گفتم: پریدم وسط حرفش و با چشم

 ه تو رو خدا! بیا این آلبالوییه رو بردار خیلی خوشگل هم هست. ن -

بعد از این حرفم لباس خاکستریه رو برداشتم و داخل کمد آویزون 
که راضی شد و نتونست رو حرفم حرفی بزنه. کردم. خب مثل این

های مشکی، خاکستری و طوسی هاش آشنا شده بودم رنگاز وقتی با
ما ااستفاده کرده؛ تا حاال توی لباس های این سبکی هم ندیده بودمش؛ 

شه. بعد از این که آتوسا لباس و وسایل مطمئن بودم خیلی زیبا می
مورد نیازش رو تو چمدون کوچیکی گذاشت با هم شربت رو که 

 ش رو شستم. با آتوسا از خونههاخیلی خوشمزه بود خوردیم لیوان
 خارج شدیم و بعد از این که سوار ماشین شدیم مستقیم به سمت خونه

 مونا حرکت کردیم. 
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 * * * 

  

گذشت. کم کم زمستون جاش رو به چند روزی از روز مهمونی می
داد. حال و هوای عید همه جا رو فرا گرفته بود. پاساژها بهار می

رکت هم از همون ششد یه شال بخری. قدر شلوغ بود که نمیاین
روزی که مهمونی دیاکو بود تعطیل شد تا بعد روز سیزده بدر. 

تصمیم گرفته بودم که لباس عیدم رو اینترنتی سفارش بدم. از صبح 
های ده تا پیج عوض کردم تا آخر تصمیم گرفتم از پیجی که لباس

 مورد نظرم و قیمت مناسبی داشت خرید کنم.

ه ککه خریدم تموم شد از اتاقم بیرون اومدم. صدای مادر بعد از این
ی پایین به گوشم خورد. با زد از طبقهانگار داشت با کسی حرف می

ها پایین اومدم و به طرف مادر رفتم. داشت با تلفن کنجکاوی از پله
 زد. حرف می

 یای؟! چشم حتماً! کی می -

ی پشت خطه. بدون چشمش تا به من افتاد با دست اشاره کردم که ک
 این که جوابم رو بده گفت: 

 ب خودت باش، خداحافظ. باشه زود بیا. مواظ -

 تماس که قطع شد مادر رو به من با لبخند گفت: 

 جا. یان اینفت امشب خانواده فتحی میپدرت بود. گ -

 رت اسمش رو صدا زدم. هام گرد شد و با حیچشم

رسن؟! چرا پدر زودتر تماس عنی تا دو سه ساعت دیگه میی -
 نگرفت؟ 

 جوری شدی دختر؟! تونسته! تو چرا اینحتماً نمی -

 ای کشیدم و گفتم: پوف کالفه

  شه کاری کنی؟ من به نظرت تو این سه ساعت می خب مادر -
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گرفتن بود جوابم  طور که مشغول شمارهتلفن رو برداشت و همین
 رو داد. 

ست. کنم تا سه ساعت دیگه آمادهذا رو که از االن درست میغ -
یان برو یه چیز درستی تنت کن مادر ما شب هم مونا و محسن می

 آبرو داریم. 

ای گفت. با تعجب به لباسم خیره جمله آخرش رو با حالت طنزگونه
م. لباس راحتی صورتی رنگی که خال های زرد رنگ داشت و شد

ای کردم. رو به مادر ام گرفت و تک خندهگشاد بود. از لباسم خنده
 گفتم: 

 خوای؟ کمک نمی -

 نه تو برو حاضر شو.  -

ای زیر لب زمزمه کردم و راهی که اومدم رو برگشتم توی «باشه»
ن با یه تونیک آبی اتاقم. از داخل کمدم یه شلوار جین آبی روش

ام خورد و جلوش از پایین تا روی سینهرنگی که پشتش زیپ می
گیپور مشکی کار شده بود برداشتم و روی تخت گذاشتم. رفتم جلوی 

میز آرایشم و آرایش الیتی روی صورتم نشوندم. موهام رو جمع 
های انتخابیم رو کردم و با کش مو محکم باالی سرم بستم. لباس

هام یه صندل پاشنه پنج از داخل کمد مخصوص کفشپوشیدم و 
سانتی آبی رنگ برداشتم. تا پام کردم صدای زنگ خونه به گوشم 
داد رسید. فکر کنم محسن و مونا باشن. ساعت روی دیوار نشون می

که یه ساعتی رو مشغول آرایش کردن و لباس انتخاب کردن 
وش که چه گذروندم. عطرم رو از روی میز برداشتم و باهاش د

عرض کنم شنا کردم! گوشیم رو که رو میز آرایشم بود برداشتم و 
توی جیب شلوار جینم سر دادم. سعی کردم خودم باشم همونی که 
همیشه بودم! همون مونیکایی که قبل از دیدن مهران بودم! همون 

ها پایین اومدم. مونیکای شاد و خنده رو! از اتاق خارج شدم و از پله
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رسید که یی تو دیدم نبود؛ اما صداهاشون به گوشم میسالن پذیرا
کردن. نفس عمیقی کشیدم و لبخند داشتن سالم و احوال پرسی می

مالیمی روی لبم نشوندم. محسن و مونا با دیدنم سالم و احوال پرسی 
گرمی کردن. سعی کردم با لبخند جوابشون رو بدم که خداروشکر 

ار خودش نشوند و با پدر راجع موفق شدم. مونا دستم رو گرفت و کن
 به خرید سیسمونی مشغول حرف زدن شدن.

 

 

تر و شکمش جلو اومده بود. بعد از یک از موقعی که دیدمش تپلی
ساعت زنگ در به صدا در اومد و محسن رفت در رو باز کرد. بعد 

اش وارد سالن شدن. با رسیدنشون از چند دقیقه آقای فتحی و خانواده
ند شدیم و دوباره فضای سالن پر شد از سالم و از روی مبل بل

احوال پرسی. سعیدخان همراه با دایان احوال پرسی گرمی کردن 
من هم با خوش رویی جوابشون رو دادم. دریاخانم با لبخندی که 

هاش نشسته بود من رو توی آغوشش کشید و دو طرف روی لب
 ام رو بوسید و گفت: گونه

 لی که دیدمت شدی. دفعه قب تر ازعزیزم خیلی خوشگل -

 نیشم تا بنا گوشم باز شد و گفتم: 

 د. مرسی خانم فتحی شما لطف داری -

 با دلخوری گفت: 

گی خانم فتحی احساس زیزم به من بگو دریا جون. وقتی میع -
 کنم پیر شدم. می

بعد از این حرفش با هم زدیم زیر خنده. مادر و مونا کنار هم روی 
ته بودن. دریا خانم دستش رو روی کمرم گذاشت مبل سه نفره نشس

و با هم سمتی که نشسته بودن رفتیم. دریاخانم، مونا و مادر مشغول 
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ی مسائل زنونه شدن. آقایون هم با هم در مورد حرف زدن درباره
شرکت و کار و اقتصاد مشغول شدن. کنار مادر روی مبل تک نفره 

ن تونیکم مشغول شدم. کم کم نشستم. سرم رو پایین انداختم و با پایی
رفت؛ چون نه از بحث آقایون چیزی سر در ام سر میداشت حوصله

ها داشتم که همون لحظه های خانمای به حرفآوردم و نه عالقهمی
سنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم؛ اما سرم رو که بلند کردم 

 دیدم همه مشغول حرف زدن هستن. نگاهم به دیاکو که داشت با
کرد افتاد. عجیب بود فقط وقتی محسن و دایان خنده و شوخی می

ی سه اومدن یه سالم زیر لبی گفت و رفت روی مبل نشست. پسره
شه. وقتی خارج زندگی کنی همین نقطه! خجالت و احترام سرش نمی

شه دیگه. همون بهتر که نتونستم برم. بعد از چند دقیقه که دیگه می
ی آرومی به شمردم ضربهزیر پام رو میهای روی فرش داشتم گل

پهلوم زده شد. سرم رو بلند کردم و به مادر که این کار رو کرده 
بود با کنجکاوی خیره شدم. زیر لب جوری که کسی متوجه نشه 

 گفت: 

هایی که آماده کردم رو کار نشستی! برو چایی و شیرینیو که بیت -
 بیار. 

بلند شدم و به طرف  ی زیر لب گفتم و از روی مبل«چشم»
آشپزخونه حرکت کردم. وارد شدم و سینی مستطیل شکل استیل که 

روی اون نقش و نگار کار شده بود و طالیی بود رو روی میز 
ای به تعداد ای باالیی استکان شیشههای قهوهگذاشتم. از داخل کابینت

برداشتم و روی سینی چیدم. مادر چایی و آب جوش رو از قبل آماده 
رده بود برای همه چایی از توی قوری ریختم. فکرم رفت سمت ک

ی پدربزرگ رفت و تا االن ازش دوماه پیش که مسیح به خونه
کرد. به هیچ کدوم از ام میخبری نداشتم. نگرانی داشت دیوونه

داد. توی فکر بودم که احساس سوزش دستم من هام جوابی نمیتماس
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رد کشیدم که لیوان از دستم سر رو از فکر بیرون آورد. جیغی از د
خورد و افتاد. با جیغی که زدم همه به طرف آشپزخونه هجوم 

آوردند. پدر به طرفم اومد و من رو روی صندلی آشپزخونه نشوند. 
ی اشکی سوزش و درد فجیعی که داشت امونم رو بریده بود. قطره

ن . همه حالم رو پرسیدن و مام نشستاز چشمم افتاد و روی گونه
ی گفتم. دریا خانم حیرت «خوبم»تنها با صدای آرومی زمزمه وار 

 زده و با نگرانی گفت: 

 ونیکا جان دستت بدجور سوخته! باید بری بیمارستان. وای م -

ی گردو درشت به دستم که روی میز بود خیره شدم. چشمم اندازه
سوخت. از شد. دستم وحشتناک سرخ و ملتهب شده بود و خیلی می

حس شدن. محسن به من زیادش ضعف کردم و پاهام بیسوزش 
 گفت: 

 یارم، یه چیزی تنت کن و بیا. ا ماشین رو از حیاط بیرون میت -

ره. سرم رو تکون دادم. مادر رفت توی اتاقم تا برام شال و مانتو بیا
 محسن خواست بره توی حیاط که دیاکو گفت: 

 ین من بیرون هست.برم. ماشیکا خانم رو میآقامحسن، خودم مون -
 کشه. تا بخوایید ماشین رو بیارید بیرون، طول می

 پدر روبه دیاکو گفت: 

 شیم پسرم. مزاحمت نمی -

 هی. اید جناب پنامراحم -

 دریا خانم روبه پدر گفت: 

 شپزخونه ببریمش بیرون، انگار ضعف کرده. بهتره از آ -

روی مبل توی پدر و دریا خانم من رو از آشپزخونه خارج کردن و 
تونستم حرفی سالن پذیرایی نشوندن. بغض گلوم رو گرفته بود و نمی

هام رو بستم تا کسی اشکی رو که توی چشمم بزنم. از درد چشم
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 جمع شده بود، نبینه. صدای مادر رو شنیدم. 

 ها رو بپوش. شه دختر قشنگم، بیا اینمادر فدات ب -

رو شدم. نگرانی مادر روبهی پر از چشمم رو باز کردم که با چهره
ها رو پوشیدم و از خونه یه شال و مانتو دستش بود که با کمکش اون

های روی ی آخر مونا رو که با نگرانی و اشکبیرون اومدم. لحظه
کرد، دیدم. توی حیاط کسی رو ندیدم، فقط در هاش نگاهم میگونه

جور . همینی گفتم«آخ»حیاط باز بود. تا باد به دستم خورد، زیرلب 
 فتم:رفتیم روبه مادر گکه به طرف در خروجی می

 

 

ز طرف من از سعید خان و دریا خانم عذرخواهی کن که شبشون ا -
 رو خراب کردم. 

 ایه. نگران نباش. کنه، زن فهمیدهدرک می دریا خانم -

سرم رو تکون دادم. از در بیرون رفتم که ماشین خارجی مشکی 
اش داشت نارش ایستاده بود و با رانندهرنگی رو دیدم. محسن ک

 جب محسن رو صدا زد و گفت: زد. مادر با تعحرف می

 پس دیاکو کجاست؟  -

 محسن سرش رو باال آورد و به طرف ما اومد. 

 یکاست. تو ماشین نشسته، منتظر مون -

 و رو به من هم ادامه داد. 

 بیا مونیکا، سوار شو.  -

در جلو رو باز کرد و اشاره کرد که سوار بشم. بعد از سوار شدنم 
کرد. استارت رو نگاه میدیاکو رو دیدم که با اخم کمرنگی به روبه

 زد و به راه افتاد. چند دقیقه توی سکوت گذشت که دیاکو گفت: 

 ه؟ دستت بدجور سوخته. حالت بهتر -
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 آرومی گفتم: دم شرمنده بودم. به که شبش رو خراب کراز این

 سوزه؛ اما خوبم. یه کم می -

 مکث کوتاهی کردم و ادامه دادم. 

 ام. شرمنده -

 با تعجب گفت: 

 برای چی؟  -

 که شبتون رو خراب کردم. برای این -

ای نگذشت که لبخند کمرنگی روی لبش نشست انگار شوکه شد. ثانیه
ای پارک و چیزی نگفت. به بیمارستان که رسیدیم، ماشین رو گوشه

بعد  کرد. با هم از ماشین پیاده شدیم و به طرف اورژانس راه افتادیم.
سری کرم از این که دکتر دستم رو دید، اون رو باندپیچی کرد و یه

ها رو روی جای سوختگی بزنم تا داد تا بعد از باز کردن دستم اون
ی دارو رو از داروخونه بخره. از جاش نمونه. دیاکو رفت تا نسخه

اورژانس بیرون اومدم و رفتم روی نیمکتی که توی حیاط بود 
 نشستم.

ای که موهاش رو خرگوشی بسته بود؛ آهی کشیدم و به دختر بچه
جا ی نخودی و شیرینش تا اینچرخید و خندهداشت دور خودش می

تر یه مرد نشسته بود؛ اما یومد خیره شدم. چند قدم اون طرفمی
ال حتماً که نباید ملت رو آنالیز کنی خیصورتش معلوم نبود. بی

قدر دوست داشتم یه مونیکا! نگاهم رو باز دوختم به دخترک. چه
زندگی معمولی داشته باشم؛ اما نصیبم نشد که نشد. چه قدر دوست 

شد. داشتم مهران رو ببخشم و زندگی رو باهاش ادامه بدم؛ اما نمی
مطمئنم صبرم لبریز  ی سومیک بار ببخشم، دو بار ببخشم؛ اما دفعه

شد. اگر اون دختر عموی زشتش توی زندگیم نبود االن بهترین می
خورم؟! برای کی؟ زندگی رو داشتم. اصالً چرا دارم حرص می
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دم باید برم برای چی؟ همین که جدا شدم و دارم زندگیم رو ادامه می
 خدا رو شکر بکنم.  

 نفری جلوم بودن.  ببخشید طول کشید! چند -

صدای دیاکو از فکر بیرون اومدم و بهش خیره شدم. لبخند کجی با 
 زدم و گفتم: 

 اشکالی نداره.  -

اومد طرفم و کنارم نشست. توی پالستیکی که دستش بود پاکت 
آبمیوه رو برداشت و به سمتم گرفت. با تعجب نگاهش کردم که 

 گفت: 

 دونم ضعف کردی از رنگت پیداست. بگیرش می -

 از دستش گرفتم و زیر لب زمزمه کردم: 

 ممنون.  -

نی رو توی پاکت زدم و به لبم نزدیک کردم؛ چند قلوپ از آبمیوه 
ها رو رو خوردم. هنوز داشتم به دختر بچه که این بار داشت گل

کردم که مثل کسایی که مجرم گیر آوردن کرد نگاه مینوازش می
 گفت: 

 ؟ کنیچرا به اون دختره نگاه می -

 نی رو از لبم جدا کردم و گفتم: 

 برم. ها لذت میاز دیدن بچه -

 سرش رو تکون داد و گفت: 

 ات. یاد تو خانوادهخوره میو هم بذاری یکیش سر میرچشم  -

ای با تعجب بهش خیره شدم. اصالً فکرم پیش مونا نبود جای دیگه
 های متعجبم رو که دید گفت: کردم. چشمسیر می

 ی خواهرت بود. بچه منظورم -

 ی گفتم. آبمیوه رو که خوردم رو بهش گفتم: «آهان»لبخندی زدم و 
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 مطمئنم االن گرسنه باشی.  بهتره که برگردیم -

 با لحنی مهربون ولی طنز گفت: 

 تره. سنه که هستم؛ ولی کمک کردن به بقیه از هر چیزی مهمگر -

 ای کردم و گفتم: خنده

 ای. قدر از خود گذشتههاوه! آره یادم نبود چ -

های گرد شده و حیرت زده از روی صندلی بلند شدیم که با چشم
 گفت: 

 وای خدا! تو از کجا فهمیدی؟!  -

ام رو باال انداختم. به ای کردم بدون هیچ حرفی فقط شونهتک خنده
طرف پارکینگ رفت که من هم پشت سرش راهی شدم. بعد از این 

  که سوار ماشین شدیم گفت:

 ی شما؟!دونی چرا اومده بودیم خونهمی -

 اخمی کردم و با تعجب گفتم: 

 دونم؟! علم غیب ندارم که. نه از کجا باید ب -

سوییچ رو توی قفل چرخوند و با یک استارت ماشین رو روشن 
 کرد. 

 رای عید برنامه ریزی کنیم. باومده بودیم که  -

برگردوند. سالی که ال قبل سای که گفت من رو به یک با جمله
ی کنارم با مهران با من صیغه بودیم. بدون هیچ حرفی از شیشه

هایی بغض و افسوس بیرون رو تماشا کردم و چیزی نگفتم. به آدم
رفتن و پاساژهای رنگارنگ که خیره شدم که توی پیاده رو راه می

هاشون روشن و شهر تاریک رو نورانی کرده بود. با چراغ
 هام گرم شد و به خواب رفتم.ن چشمهای ماشیتکون
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* * * 

  

هام رو باز کردم. به دیاکو هاش چشمهای دستی و صدا زدنبا تکون
زد. در طرف من باز و به طرف من خیره شدم که من رو صدا می

 آلود گفتم: کمی خم شده بود. خواب

 رسیدیم؟   -

 سرش رو تکون داد و گفت: 

 آره.  -

دید؛ با کمک دیاکو از ماشین پیاده شدم. زیر لب هنوز چشمم تار می
ی ریزی تشکری کردم و زنگ در رو زدم که هیچ صدایی جز خنده

 از جانبش نشنیدم. 

ی بیچاره رو له کردی. کر کنم به جای زنگ آیفون اون مورچهف -
 طرف خودم زنگ رو بزنم. بیا این

صدا در آورد؛ وقتی در باز من رو کنار زد و زنگ آیفون رو به 
 شد با هم وارد حیاط شدیم. گفت: 

ی خوبی یاط قشنگیه! به نظر کسی که طراحیش کرده سلیقهح -
 داشته. 

 با لبخند رو بهش گفتم: 

 لطف داری.  -

 ی توپ فوتبال گرد شد و گفت: هاش اندازهچشم

 سمتنظیره مخصوصاً اون قی خودت بوده؟! واو! بی! جدی ایدهاِ  -
 پارکینگ.

بردم و با جا پناه میخوابیم به اونبه جایی اشاره کرد که مواقع بی
رسیدم. خیلی دوست داشتم به پدر بگم صداش به آرامش می

دونم تر حیاط رو هم به همین شکل دربیاره؛ ولی نمیهای بیشقسمت
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رفت اون سمت از کردم. با صدای دیاکو که میچرا فراموش می
 م. فکر بیرون اومد

 بذار ببینم چی داخلشه؟!  -

 فقط آبه و المپ.  -

 یهو با هیجان گفت: 

 ِا! ماهی داخلشه.  -

 چی؟! ماهی کجا بود؟!  -

 کرد گفت: اه میطور به داخل آب رو نگهمون

 بیا ببین.  -

روم خیره بودم؛ دوتا ماهی ی روبهبه طرفش رفتم؛ ناباور به صحنه
آب دیدم. لبخند پررنگی روی کوچیکی رو درحال بازی کردن توی 

دونم چرا تا االن این دوتا رو ندیده بودم. باد سردی لبم نشست. نمی
که اومد باعث شد سردم بشه؛ شنلی که روی دوشم بود رو به هم 

 نزدیک کردم. دیاکو با توجه به این حرکتم گفت: 

 ی سرد شده. بهتره بریم داخل هوا خیل -

ها برداشتم. با هم وارد از ماهیسرم رو تکون دادم و نگاهم رو 
خونه شدیم. مادر و مونا که جلوی در ایستاده بودن به سمتم حجوم 

 پرسیدن که حالم خوبه یا نه. گفتم: آوردن. همراه باهم می

 ه کمی استراحت کنم. مرسی خوبم؛ اما الزم -

 مادر رو به دیاکو گفت: 

 لطف کردی!  خدا خیرت بده پسرم! خیلی -

 سرم بود که صداش رو شنیدم.  دیاکو پشت

 کنم این چه حرفیه؟! خواهش می -

پرسیدن. با با مونا به پذیرایی رفتیم و با رسیدنم همه حالم رو می
ی «خدایا شکر»خیالشون راحت شد و با گفتن « مرسی خوبم»گفتن 
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 روی مبل نشستن. کنار مونا نشستم که به آرومی گفت: 

وقعی که نبودی پدر دیاکو از ما خواست برای عید و سیزده بدر م -
 همگی بریم ویالی شمالشون. 

 با تعجب بهش خیره شدم و گفتم: 

ها شه موند. شرکتتر نمیدی؟! ولی تا شیشم هفتم فروردین بیشج -
 شه تا اون موقع. همه باز می

 ای باال انداخت و گفت: شونه

 ان به کارمندها مرخصی بدن. خوبدونم، فکر کنم نمی -

ای های روی میز خیره شدم. بعد از مکث طوالنیبه شیرینی
ی آرومی به روی پام زد باعث شد دوباره بهش نگاه کنم که ضربه

 ادامه داد: 

جوری خیلی بهتره دیگه ی دوستت آتوسا هم دعوتن، اینانوادهخ -
 من و تو هم تنها نیستیم. 

خواست باهامون بیاد خیلی خوشحال شدم. از این که آتوسا هم می
ی آقا سعید بعد از این که شام خوردن کمی نشستن و بعد از خانواده

ی حرکت اون عزم رفتن کردن. قرار شد همگی برای پس فردا آماده
تن باشیم. بعد از این که قرار مدارها گذاشته شد محسن و مونا هم رف

کردم، خواستم دیگه آماده بشن. احساس خستگی میتا برای دو روز 
 برم اتاقم که صدای پدر رو شنیدم. 

 شه چند لحظه صبر کنی؟ می مونیکا بابا جان! -

ی گفتم. برگشتم و روی مبل کنارش نشستم. قلپی از چاییش «چشم»
رو خورد و استکان رو توی نعلبکی روی میز جلوش گذاشت و 

 گفت: 

خوام دونی که نمیالن به فکرش بودی، میدونم تا ادخترم می -
اسمش رو به زبون بیارم؛ اما بهتره به فکر خودت باشی. همون 
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رفت، همونی که خونه پر مونیکایی باش که از دیوار راست باال می
بینم واقعاً خیلی طوری تو رو میهاش؛ االن که اینشده بود از خنده

کنم ازت خواهش می کشم.بینی عذاب میتر از اینی که میبیش
هات رو، دارم شنوم صدای گریهمونیکا! من هر شب دارم می

دی؛ اما به خاطر کی؟! به خاطر کسی بینم خودت رو عذاب میمی
کنه! چرا نباید دختر من هم که االن داره با شادی زندگیش رو می

خوام عید امسال رو خوش شاد و خوشحال باشه؟! ازت می
طوری تو دوست داری رو انجام بده؛ اما این بگذرونی. هر کاری که

 خودت نباش. 

توی صداش بغض داشت و باعث شد من هم بغضم بگیره. به 
موهاش که نصفش به خاطر من سفید شده بود نگاه کردم و شرمنده 

 شدم به خاطر رفتارم؛ به پدر حق دادم. 

  

 * * • 

  

کنار در  زیپ چمدونم رو بستم، از روی تخت برداشتم و روی زمین
هایی که پدر اتاقم گذاشتمش که جلوی چشمم باشه. بعد از اون حرف

ام باشه. روی تخت دراز بهم زد بهش حق دادم که نگران من و آینده
خوابیدم کشیدم و ساعد دستم رو روی پیشونیم گذاشتم. باید زودتر می

هام رو بستم تا بخوابم که یکدفعه که فردا صبح سرحال باشم. چشم
 ی یادم اومد و بازشون کردم. گفتم:چیز

 

 

 « رفت.وای! داشت یادم می»

از روی تخت بلند شدم و به طرف وسایلی که دیروز خریده بودم 
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رفتم؛ توی کشوی میز آرایشم گذاشته بودمشون. برداشتم و با لبخند 
ها رو توی جیب چمدونم گذاشتم و با خیال راحت دوباره خبیثی اون

 ای سردادم و گفتم: ی شیطانیندهروی تخت خوابیدم. خ

 « بل برگشته.فهمن مونیکای قبا این کارم همه می»

هام رو باز کردم و لبخندی روی لبم با صدای آالرم گوشیم چشم
نشوندم. امروز روز من بود، روزی که همه شخصیت واقعیم رو 

ای کشیدم، روی تخت نشستم و کش و قوسی به بدنم دیدن. خمیازهمی
صدای آالرم رو خفه کردم و از تخت پایین اومدم و به سمت دادم. 

سرویس بهداشتی رفتم؛ بعد از انجام کارم از سرویس بیرون اومدم؛ 
هایی که آماده روی صندلی میز آرایشیم گذاشته بودم رو سریع لباس

با لباس خوابم عوض کردم؛ موهام رو شونه کردم و با کش بستم؛ 
و جلوی موهام رو که مدل چتری زده شال رو روی سرم قرار دادم 

هام و یه برق لب حرارتی به بودم مرتب کردم؛ یه کم ریمل به مژه
که چیزی بگم، در باز شد ای به در خورد. قبل از اینلبم زدم که تقه

 ر پیدا شد. ی خندون مونا از الی دو چهره

 سالم. چمدونت کو؟  -

ا اشاره به چمدونم با تعجب بهش خیره شدم و آروم سالم دادم. ب
نگاهش سمتش رفت. با دیدنش سرش رو از بین در برد بیرون و 
محسن رو با صدای بلندی صدا زد. در کمی باز شده بود؛ تونستم 

ها رو اومده بود های محسن رو که با عجله پلهصدای نفس نفس زدن
هاش رو باال بشنوم. انگار با صدای مونا هول شده بود که حرف

 زد. ه میبریده برید

 بچه طوریش شد؟ … زم بچعزی… شده عز… ش… چی -

 مونا با سرخوشی گفت: 

 ، خوبیم. صدات زدم چمدون مونیکا رو تو ماشین پدر بذاری. نه -
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 ی بلندی زدم و گفتم: از حرکاتشون قهقهه

جوری که تو محسن رو صدا زدی تا دم مرگ رفت و اون -
 برگشت. 

 مونا تا خواست چیزی بگه با صدای پدر پشیمون شد. 

حسن، دخترها زود باشید عجله کنید. سعید خان و عادل خان راه م -
 یان سر قرار. افتادن، دارن می

ای گفت و وارد شد. با دیدن «با اجازه»با این حرف پدر، محسن 
که ای کرد و چمدونم رو برداشت. بعد از ایننیش بازم تک خنده

 نگاهی به اتاقم انداختم که چیزی جا نذاشته باشم.   رفت،

  

 * * • 

  

کردیم. با سوار ماشین پدر بودیم و به سمت قرار حرکت می
ی هام رو بستم. توی خلسههندزفریم آهنگ مالیمی گذاشتم و چشم
خواستم این آرامش از من شیرینی فرو رفته بودم، جوری که نمی

 دور بشه.  

«I can’t seem to focus  

 و جمع کنم رتونم( که من حواسم رسه )نمیبه نظر نمی

And you don’t seem to notice  

 و ظاهراً متوجه نیستی که 

I’m not here  

 جا نیستم من این

I’m just a mirror  

 من فقط یه انعکاس هستم 

You check your complexion  
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 کنی ات( رو چک میصورتت )چهره

To find your reflection’s all alone  

 یابی که انعکاست تنهاست و درمی

I had to go  

 رفتم من باید می

Can’t you hear me ? 

 شنوی؟ صدای من رو نمی

I’m not comin’ home  

 یام من به خونه نمی

Do you understand ? 

 فهمی؟ آیا می

I’ve changed my plans  

 ها( خودم رو تغییر دادم های )برنامهمن نقشه

‘Cause I, I’m in love  

 ام چون من، من عاشق شده

With my future  

 ام با آینده

Can’t wait to meet her  

 قرارم که مالقاتش کنم بی

And I (I), I’m in love  

 ام و من )من(، من عاشق شده

But not with anybody else  

 ای ولی نه با کس )شخص( دیگه

Just wanna get to know myself  
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 ⁵« خوام خودم رو بشناسمفقط می

.Billie Eilish-my future 

هام رو باز کردم و به اطرافم نگاهی انداختم. با توقف ماشین چشم
رفت بودیم. مادر به پدر توی بزرگ راهی که به خارج از شهر می

 گفت: 

 کار کنیم؟ برای صبحونه چیفرید بهشون بگو  -

پدر سرش رو تکون داد و از ماشین پیاده شد. شکمم به قار و قور 
ر افتاده بود. بعد از چند دقیقه پدر برگشت و پشت فرمون نشست. ماد

 که جلو و کنار پدر نشسته بود پرسید. 

 چی شد؟  -

 پدر دستی رو خوابوند، راهنما زد و حرکت کرد. 

ه رستوران تمیز که نخورده بودن. قرار شد یخودشون هم صبحانه  -
 هاست، نگه دارن.همین نزدیکی

ای هام رو ببندم. آهنگ قدیمیرسیم چشمتصمیم گرفتم تا وقتی که می
که پدر گذاشته بود، مخصوص خودش بود و حال و هوای خودش. 

طور ی گوشم رو روشن کردم. همینیه چشمم رو باز کردم و داده
، رام ارسال شد. واتس اپ رو باز کردم. اولین پیامپیام پشت پیام ب

پیام صوتی از طرف آتوسا بود. هنوز هندزفری رو از توی گوشم 
ی پخش صدا که زدم، جیغش گوشم بیرون نیاورده بودم. روی دکمه

رو پاره کرد. با صدای جیغش اون یکی چشمم هم ناخودآگاه باز شد. 
ود. از بای این مسافرتم ی خوبی براین دختر خیلی شیطون و پایه

هاش جاری بود رو فرستادم ها اونی که اشک از چشمقسمت ایموجی
 و تایپ کردم.
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 « دختر بد، گوشم کر شد.»

 دوتیک آبی که شد، به سرعت پیام بعدیش رو فرستاد. 

 « خواستم از خواب ناز بیدارت کنم خوشگل خانم.»

از صفحه آتوسا خارج شدم. از خوابیدن پشیمون شدم. با اون جیغی 
 برد. پیام بعدی از طرف مونا بود. که آتوسا زد، تا فردا خوابم نمی

 « یادت نره دیروز چی بهت گفتم!»

بعد از خوندن اون همه پیام و جواب دادن به تک تکشون جلوی یه 
رستوران که روی سر درش صبحونه، ناهار و شام نوشته بود 

که با همه سالم و توقف کردیم و از ماشین پیاده شدیم. بعد از این
احوال پرسی کردیم، وارد رستوران شدیم. یه میز دوازده نفره که 

داشت، انتخاب کردیم. وسط آتوسا و  کنار پنجره بود و جای دنجی
روی آتوسا نشسته روی من و دایان روبهمونا نشستم. دیاکو روبه

بود. همگی با مشورت هم تصمیم گرفتیم املت بخوریم؛ ولی چون 
تونست بخوره، محسن براش خامه و عسل سفارش داد. مونا نمی

هامون رو روی میز چیده شد، گوشی آتوسا زنگ وقتی سفارش
از سر میز بلند شد. نگاهم افتاد به فلفلی « ببخشید»رد. با گفتن خو

که کنار دستم بود. زیر چشمی به همه خیره شدم. تا دیدم حواسشون 
نیست در فلفل پاش رو برداشتم و نصفش رو توی بشقاب آتوسا 

ریختم. با قاشقم کمی املتش رو هم زدم، جوری که پیدا نباشه. باز 
م. کسی حواسش به من نبود؛ اما دیاکو یه لبخند نگاهی به بقیه انداخت

گرفت. به آتوسا روی لبش نشسته بود و داشت لقمه برای خودش می
اومد. خودم رو خیره شدم که تلفنش تموم شد و داشت به سمت ما می

دونستم خیالی زدم و مشغول لقمه گرفتن برای خودم شدم. میبه بی
می به حرکاتش خیره شدم. با آتوسا از غذاهای تند متنفره. زیر چش

یگه. ایول! لقمه گرفت. اَه! زود باش بخور دآرامش داشت لقمه می
اش توی هم رفت و با عصبانیت یه نگاهی به رو تا قورت داد، چهره
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من انداخت و سریع بشقاب رو برداشت و برد به طرف جایی که 
ن گیرن. همه با تعجب بهش خیره شدن؛ اما من چوها رو میسفارش

دونستم قضیه از چه قراره نیشم تا بنا گوشم باز شد. االنه که می
قدر منتظر موندم، صدای آتوسا کل رستوران رو برداره. هر چه

که ضایع شدم رفت. بعد از چند دقیقه طور نشد. پوف! مثل ایناین
 آتوسا با یه بشقاب دیگه برگشت و کنارم نشست. پدرش گفت: 

 چی شده بود آتوسا؟  -

 ش رو به هم فشار داد و گفت: لب

 بلد نیستن یه املت درست کنن.  -

 دریا خانم گفت: 

 ست! طور؟ این که خیلی خوشمزهچه -

 دونم دریا خانم، برای من تند بود. نمی -

مونا مشکوک به من خیره شد. ابروهام رو باال انداختم و مشغول 
وردیم پدرها با که خام شدم. بعد از اینی املت خوشمزهخوردن ادامه

مشورت همدیگه سعید خان رو نماینده برای حساب کردن با کلی 
 تعارف تیکه پاره کردن فرستادن. ما هم اومدیم بیرون تا یه هوایی

 تازه کنیم. حضور کسی رو کنارم حس کردم. دیاکو بود. با لبخند یه
 م: کرد. با کنجکاوی گفتوریش به من نگاه می

 چیزی شده آقای فتحی؟  -

کردم از این دخترهایی باشی که یه کار کردی! فکر مییدم چید -
 شینن و سر به زیرن. گوشه ساکت می

 انگیز گفتم: لبخندی زدم و با لحنی غم

ندگی کاری کرد که من از این شخصیتم فاصله بگیرم؛ اما االن ز -
 بینی. خودم رو پیدا کردم و دوباره شدم همون دختری که االن می

 تر شد. پررنگلبخندش 
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 بیا با هم یه کاری کنیم!  -

نگاه کنجکاوم رو به خودش دید و آروم جوری که کسی نشنوه ادامه 
 داد. 

تونی رو کمک من هم ر کاری خواستی انجام بدی بدون میه -
 حساب کنی. 

ام گذشت. های گرد شدهای که زد از جلوی چشمبعد از چشمک بامزه
ی دستی به بازوم به شدم. با ضربهمات و مبهوت به رفتنش خیره 

خودم اومدم. مونا و آتوسا بودن که با عصبانیت به من خیره شده 
که گاو که نه گوسفنده دوقلو زایید! با بودن. اوه! اوه! مثل این

های در هم به های مظلوم بهشون خیره شدم. آتوسا با اخمچشم
 ام زد و گفت: شونه

کار ظلوم نکن. دیدم داشتی چیی ما مقدر خودت رو واسهاین -
 کردی. می

 ای گفت: مونا بعد از آتوسا با لحن توبیخ کننده

اید به آقای فتحی بگم که از کار اخراجت کنه، درضمن جنسیت ب -
 . ام مشخص که شد عمراً بهت بگمبچه

 ای گفتم: کردم. با لحن کشیدههای گرد شده نگاهشون میبا چشم

 یاد با من این کار رو بکنید؟! می نه! تو رو خدا دلتون -

 آتوسا گفت: 

 طور تو دلت اومد این کار رو بکنی ما هم به همون دلیل. چه -

هام گذشتن و رفتن. بعد که بذاره حرفی بزنم از جلوی چشمبدون این
که همگی سوار ماشین شدیم و به طرف جاده چالوس حرکت از این

دیگه اطراف جاده کوه نبود و پر ای رسیدیم که کردیم. کم کم به جاده
های سرسبز روییده بود. های سر به فلک کشیده و چمناز درخت

رو پایین کشیدم و بوی طبیعت بکر و دست نخورده رو  شیشه
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استشمام کردم. از بوی نابی که داشت مست شدم. همیشه عاشق 
ای که خدا آفریده بود شکرگزار بودم طبیعت بودم و این همه زیبایی

هستم. ماشینی که دیاکو پشت فرمونش نشسته بود از کنارمون  و
گذشت و جلو افتاد. بعد از حدود دو ساعت، وارد مازندران شدیم. 

رو ی رنگیشون از پیادههای بامزههای شمالی با لباسی خانمهمه
 رفتن.می

 

 

های پشمی پوشیده بودن مردهاشون که روی پیراهن سفیدشون جلیقه
آورد. از شهر گذشتیم شون هر آدمی رو به وجد میو کاله گرد بامزه

و وارد جنگل شدیم. حدود چند دقیقه که گذشت از دور یه ویالی 
های دوبلکس شیک چوبی پیدا شد. دور تا دور ویال پر از چمن و گل

کاشته بودن. یه ویالی کوچیک هم دورتر از  لیلیوم قرمز و صورتی
روی ویال توقف کردیم و از ماشین پیاده اون قرار داشت. روبه
 شدیم. سعید خان گفت: 

خوان مشخص هایی که مییلی خوش اومدین. بهتره اول همه اتاقخ -
  ها رو بیاریم داخل.کنن و بعد از اون چمدون

دستش بود در رو باز کرد  همگی موافقت کردیم. دایان با کلیدی که
ها رو باال رفتیم و روی ایوون بزرگی که ی گفت. پله«بفرمایید»و 

ترها وارد بشن. سمت چپ میز و داشت ایستادیم تا اول بزرگ
های ی سفید رنگ که روش بالشتکای شکل فرفورژهصندلی دایره

های خونگی راه راه رنگی گذاشته بودن. سمت راست هم پر از گیاه
که همگی وارد شدن من هم پشت سرشون ده شده بود. بعد از اینچی

ی مشکی رفتم. یه راهروی پهن و بزرگ که جاکفشی فرفورژه
رنگ کمی دورتر از در ویال گذاشته بودن و پادری مستطیل شکلی 

که طرح گل داشت. دیوارهای راهرو پر بود از قاب و عکس 
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سیدی به یه سالن حال رهای طبیعت مختلف. بعد از راهرو میمنظره
و پذیرایی بزرگ که دو دست مبل راحتی ال مانند و گرد نخودی 

ها قرار داشت. چیده شده بود با یه سینما خانگی هم جلوی مبل
طور که ی باال راه داشت. همینروی راهرو پله بود که به طبقهروبه

 : کردم آتوسا اومد کنارم و گفتداشتم نمای داخل ویال رو تماشا می

 تو باید تو یه اتاق باشیم.  بیا مونیکا من و -

ه کو با لبخندی ترسناک ابروهاش رو باال پایین انداخت. ادای کسایی 
 ترسیدن رو در آوردم و گفتم: 

 ترسم!یام ازت میوی مامانی! با تو نمی -

ها برد. در بازوم رو گرفت و کشون کشون من رو به طرف پله
 همین حین با اخم گفت: 

ترسی من باید از تو بترسم که جدیداً کارت بیا ببینم. تو از من نمی -
 شده شیطونی کردن. 

 ی ریزی کردم که گفت: خنده

 رو آب بخندی نفله.  -

 در یه اتاقی رو باز کرد و من رو داخلش هول داد. 

 هامون رو بیارم. جا بمون تا چمدونهمین -

افم نگاهی انداختم. در رو بست و رفت. سوت زنان به دور و اطر
های دو تا تخت تک نفره و میز آرایش و یه کمد بزرگ به رنگ

نیلی و بنفش توی اتاق بود. کف اتاق پارکت و با فرش فانتزی 
پوشیده شده. یه در هم توی اتاق بود جلوش پرده نصب کرده بودن. 

به طرف در رفتم و اون رو باز کردم. تراس بزرگی بود جوری که 
ی دیدی تا روی ایوون رو پوشونده بود. سلیقهرون میوقتی از بی

هام نشست. نظیر بود. لبخندی روی لبآتوسا توی انتخاب اتاق بی
 صدای آتوسا رو از پشت سرم شنیدم. 
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 هامون رو عوض کنیم بریم برای ناهار. بیا لباس -

چمدون خودش رو روی تختی که نزدیک در بود گذاشت و زیپش 
 رو باز کرد. 

خوابم تو هم روی اون تخت که نزدیک ن روی این تخت میم -
 تراسه. 

ی خوبی از تراس و بالکن نداشت برای همین سعی آتوسا خاطره
کرد نزدیکش نخوابه. چمدونم رو برداشتم و روی تخت گذاشتم، می

زیپش رو باز کردم و تونیک زخیم آبی آسمونی رو با یه شال 
ود پس عوض نکردم. بعد از همرنگش برداشتم. شلوارم خوب ب

 هامون رو عوض کردیم همراه با هم پایین رفتیم. که لباساین

با آتوسا مستقیم رفتیم سمت آشپزخونه که سمت راست پله قرار 
کردن و خبری از ها داشتن وسایل الزم رو آماده میداشت. خانم

آقایون نبود به جز محسن، دایان و دیاکو که مشغول فوتبال دیدن 
 دن. مونا تا من و آتوسا رو دید گفت: بو

 یاین دخترها، سفره رو توی سالن بندازید تا آقایون غذا رو بیارن. ب -

ها ی یکبار مصرف رو به من داد و مشغول شمارش بشقابسفره
شد. با آتوسا سفره رو باز و وسط حال پهن کردیم. دوباره به 

ار داشت و قر هایی که توی سینیآشپزخونه برگشتیم و لیوان
ها رو برداشتیم و روی سفره چیدیم. آتوسا با محسن راحت بشقاب

 بود با اخم رو بهش گفت: 

کم جا نشین، بیا یهقا محسن به جای کمک به خواهر خانمت اونآ -
 کمک برسون. 

هایی که شبیه محسن از توی ظرف تخمه یه مشت برداشت و با چشم
 ی شرک شده بود گفت: گربه

دم شب شه االن شما کارها رو انجام بدید؟ قول مینم نمیآتوسا خا -
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 جبران کنم. 

 آتوسا تا فرصت رو غنیمت شمرد دلش به رحم اومد و گفت: 

 بوسه. ما مردها رو میها بعدش دست ش، اما ظرفخیلی خب -

 دایان به شوخی گفت: 

 طور باشه. خانم آتوسا فکر نکنم این -

 آتوسا با کنجکاوی و حرص گفت: 

 طور مگه؟! چه -

 کشه. ش رو میچون ماشین ظرفشویی زحمت -

ای بگه که مونا شه خواست چیز دیگهآتوسا دید حریفشون نمی
ی ریزی کردم و پشت سرش رفتم. صداش زد. بعد از رفتنش خنده

که آقایون برگشتن ناهارمون که هم کوبیده و هم جوجه بود بعد از این
ن، ما ی اتاقشون تا استراحت کنها رفتن تورو خوردیم. مامان

کردیم. ها هم روی مبل نشسته بودیم و تلویزیون تماشا میجوون
 دایان یک دفعه گفت:

 

 

 تون سر نرفت؟ حوصله -

 محسن گفت: 

 کار کنیم؟ را سر رفت. این فیلم رو دیشب دیدیم. به نظرت چیچ -

 دیاکو گفت: 

ها بخوان ر شاید خانمار دریا، بعد هم بریم بازااول بریم ساحل کن -
 چیزی بخرن. 

 هایی که انگار پروژکتور توش روشن کرده بود گفت: آتوسا با چشم

 آره بریم، من موافقم.  -

 دم و گفتم: ی آرومی به بازوش زبا دستم ضربه
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رامش خودت رو حفظ کن. یه نفس عمیق بکش بعد بگو من آ -
 موافقم. 

ه دستم رو پس زد و با بعد از این حرفم یه لبخند مسخره زدم ک
 شوخی و لبخند گفت: 

 خودت رو مسخره کن دیوونه.  -

ی این قدر لحنش بامزه بود که ناخودآگاه همگی پوکیدیم از خنده، حت
اش گرفت. قرار بر این شد که همگی حاضر بشیم و خودش هم خنده

به طرف ساحل بریم. چون این موقع سال سرد بود لباس گرم 
ز و یه سری خوراکی برداشتیم و از ویال بیرون پوشیدیم. زیر اندا

زدیم. محسن خیلی با دایان و دیاکو جور شده بود جوری که با هم 
زدن. ما هم ی هم دیگه میکردن و توی سر و کلهخنده و شوخی می

گرفت. باالخره رسیدیم به جایی تا چشم مون میاز حرکاتشون خنده
های سنگی که به سخره ودبکرد فقط دریای آبی و آروم کار می

کرد. آتوسا با کمک دایان زیر انداز کوچیک و بزرگ برخورد می
هامون رو از که کفشهای ساحل پهن کرد. بعد از اینرو روی شن

ی به «ببخشید»پاهامون بیرون آوردیم روی زیرانداز نشستیم. مونا 
طور که از داخل سبد ما گفت و پاهاش رو دراز کرد. آتوسا همین

 آورد به مونا گفت: راکی بیرون میخو

 شد به خدا.  یاد؟! دلمون آبی کی به دنیا میاین فسقل -

 که مونا بخواد حرفی بزنه به جای مونا جواب دادم: قبل از این

 ، دو ماه دیگه مونده. تازه هفت ماه گذشته -

 سرش رو تکون داد محسن با خنده گفت: 

 ژی پیشرفت نکرده بود. ها که هنوز تکنولوشدیم مثل قدیمی -

 دیاکو با کنجکاوی پرسید. 

 طور مگه؟ چه -
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 گفتم: 

 دونن دختره یا پسر. نمی -

 یی گفتن. «وا»یک دفعه هر سه با هم 

 خوان موقعی که بچه به دنیا بیان ببینن دختره یا پسر. عنی میی -

 بعد از تموم شدن حرفم دایان با خوشحالی گفت: 

 بینید.  ومد من رو بیشتر میموقعی که دنیا ا -

دیاکو یه خورده پفیال که آتوسا توی ظرف ریخته بود و روی زیر 
 داشت و گفت: مون گذاشته بود برانداز وسط همه

دونم چه دی؟! من که میز کی تا حاال به نوزادها عالقه نشون میا -
 مون آوردی! بالیی سر پسر خاله

های متعحب و کنجکاو بهش خیره شدیم. چشمهمگی منتظر و با 
 دیاکو ادامه داد. 

خواست بره بغلش کنه ام تازه دنیا اومده بود، دایان هم میسر خالهپ -
 ام دستش نبود. یهو با کله خورد زمین. خداروشکر پسر خاله

 دایان دست به سینه و با اخم از دیاکو فاصله گرفت و گفت: 

. تازشم من اون موقع پام گیر کرد تقصیر من نبود، فرش الی -
 خیلی بچه بودم. 

 دیاکو نیشخندی زد و پرسید: 

 االن خیلی بزرگی؟  -

 ای گفت: با لحن کشیده

 آره، بزرگ شدم دیگه.  -

 ی دایان زد. اش به شونهیه دونه پفیال خورد و با انگشت اشاره

 د و هیکل نیست، به درک و شعور آدمیزاده. قبزرگی به  -

های درهم شده سریع به طرفش برگشت و با حرص ن با اخمدایا
 گفت: 
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 خوای بگی که من ندارم؟! می -

 محسن با خنده پرید وسط حرفشون و گفت: 

 کنید. پس کنین بابا! ها کلکل میوای مثل بچه -

خورد با دهن پر طور که پشت سر هم پفیال و چیپس میآتوسا همین
 گفت: 

مون هم طوری حوصلهم. اینبیاین بازی کنیآره من یه بازی بلدم،  -
 ره. سر نمی

 ردم. ای رو شکوندم و مغزش رو خوپسته

خوری رو قورت بده بعد حرفت ول جنابعالی چیزی که داری میا -
 رو بزن. 

ر سرش رو تند تند تکون داد, یه لیوان آبمیوه ریخت توی لیوان یکبا
 مصرف و تمام محتویات لیوان رو سر کشید. 

 اکو با کنجکاوی پرسید. دی

 طوریه؟! گی چهبازی که می -

آتوسا تند تند کیف کوچیکش رو باز کرد و خودکار و دفترچه 
 یادداشت کوچیکی از کیفش بیرون کشید. 

که همه با طوریه. مثل بیست سوالی، اما به جای اینبین بازی اینب -
که شرایط شیم. برای اینهم جوابش رو بگیم دو به دو گروه بندی می

یکسان باشه توی هر سه گروه هم خانم هست هم آقا. همه بدون 
دن به گروه شون رو میکه بقیه بفهمن توی برگه چی نوشتن برگهاین

دن و گروهیشون میای که دریافت کردن رو نشون هممقابل و برگه
خودش باید حدس بزنه که روی کاغذ چی نوشته شده. بعد از مکث 

 کوتاهی نگاهی به همه انداخت و ادامه داد. 

 متوجه شدین؟!  -

که واضح و بقیه هم تایید کردن. بعد از این« نه»چند نفرمون گفتیم 
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کاغذ برید و بین همه تقسیم  ی همهبرای همه توضیح داد به اندازه
کرد. اول برای خودش نوشت و خودکار رو به طرف مونا گرفت. 

طور به ترتیب نوشتن و خودکار رو به بغل دستیشون دادن. همین
 آخرین نفر من بودم که نوشتم که آتوسا گفت:

 

 

 مونیکا.  دیاکو هم با خب دایان تو با من، -

جا بشم. ومی نداشت جابهچون کمی نزدیک دیاکو نشسته بودم لز
هاشون رو به دایان بلند شد و رفت کنار آتوسا نشست. همه برگه

ی خودشون رو به گروهی گروه مقابل دادن و گروه مقابل هم برگه
که برگه داده بود دادن. بازی با گروه محسن و مونا شروع شد. 

های بسته باز کرد و طرفی که نوشته داشت محسن برگه رو با چشم
هاش رو باز کرد و با سوالی که پرسید روبه مونا گرفت. چشم رو

 باعث شد همگی بخندیم. 

 شه؟ توی جیب جا می -

 تکون داد. « نه»مونا با خنده سرش رو به معنای 

 آدمه؟  -

باز هم صدای شلیک خنده بلند شد و جواب منفی از طرف مونا. 
خنده و شوخی با  که به روی خودش بیارهیناخیال و بدون محسن بی

تا پرسید که آخر بیستهای بی ربط میطور پشت سر هم سوالهمین
پرسش کامل شد و نتونست جواب رو بگه. مونا برگه رو از دست 

 محسن کشید و جواب رو نشونش داد. با حرص گفت: 

 دی؟! طوری من رو حرص داه شامپانزه چهببین برای ی -

ی «ایش»یم. مونا زیر لب ی ریزی کردی مونا، خندهاز لحن بامزه
ای که بهونهگفت و روش رو از محسن برگردوند. محسن برای این
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 بیاره گفت: 

 ! شامپانزه بود؟ من که جواب رو گفتم! دیاکو با خنده گفت: اِ  -

 مون بود. اونی که جنابعالی گفتی می -

 همگی خندیدیم و محسن با خنده گفت: 

ماشن. فقط اسم روی شون از یه قچه فرقی داره خب؟ همه -
 خودشون گذاشتن. 

ی دوباره نوبت به گروه من و دیاکو رسید. برگه رو بعد از خنده
که جوابش رو ببینم باز کردم. دیاکو یه نگاهی به محتوای بدون این

 کاغذ انداخت و گفت: 

 خب شروع کن.  -

 اولین سوالم رو با کمی مکث پرسیدم. 

 جانداره؟  -

ل با اولین سوالم جواب مثبتی دریافت کردم و با هیجان به سراغ سوا
 بعد رفتم. 

 نسبیته؟  -

با تکونن دادن سرش به طرفین متوجه شدم که سوال دومم جوابش 
 منفیه. کمی فکر کردم و گفتم: 

 اسم شخصه؟  -

ی تایید تکون داد و با لبخند محوی که زد و سری که به نشونه
زد پرسیدنم ا خوشحالی و چشمی که برق میی زیر لبیش ب«آره»

هاشون هاشون جوابش مثبت و بعضیهام خیلیرو ادامه دادم. سوال
دونم چند تا سوال رو جواب دادم و سوال چندم منفی بود. دقیق نمی

ی توی برگه چی بود. چند دور بازی بود که تونستم حدس بزنم کلمه
رفت. کفشم رو پوشیدم کردیم و وقتی خسته شدیم هر کسی یه جایی 

ها با غم خیره و به طرف دریا رفتم. نزدیکش ایستادم و به دوردست
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 شدم. به یاد روزی افتادم که با مهران به دریای شمال اومدیم. 

 « فلش بک»

 گشتم دختر. لت میجایی؟! داشتم دنبایناهی مونیکا  -

 لبخند زدم و رو بهش با ناز گفتم: 

 شه همیشه من رو به دریا بیاری؟ مهران می -

 ای کرد و گفت: تک خنده

 منظورت عیدهاست؟  -

 لب برچیدم و با ناراحتی گفتم: 

 یده. با تو بودن برای من همیشه ع -

 ادم. چرخیدم ادامه دطور که میدستم رو باز کردم و همین

 ی همیشه. ی همیشههمیشه -

خواست من رو بگیره که  م. مهراندفعه تعادلم رو از دست دادیک
مون تا هر دو با هم توی آب افتادیم و خیس آب شدیم. صدای خنده

کردم یک رفت و من هیچ وقت فکرش رو هم نمیآسمون می
اجباری که اولش شیرین بود؛ اما کم کم به زهری کشنده تبدیل شد 

 قدر دردناک و زجر آور باشه. این

 « زمان حال»

 کنی؟ داری گریه می -

با صدای دیاکو از فکر گذشته بیرون اومدم، کنارم ایستاده و با 
 های در هم شده به من خیره شده بود. با تته پته گفتم: اخم

 توی فکر بودم.  نه، نه حالم خوبه. فقط -

وزید و هام خیره شده بود. باد مالیمی میبدون هیچ حرفی به گونه
شه. شالم از دور گردنم سکوت ساحل باعث شده بود زمان متوقف ب

ای از موهام توی هوا به رقص در اومد. به دست باد رها شد و تکه
ام رو لمس کرد. دستش به آرومی باال اومد و با نوک انگشتش گونه
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ام ی سینهنفسم حبس شده و قلبم به شدت خودش رو به دیواره
ام به روی چشمم سر ی دیاکو از روی گونهکوبید. نگاه خیرهمی
دونم چی توی چشمم دید که اخمی بین ابروهای مشکی ورد. نمیخ

رنگش نشست. دستش رو برداشت، روی نوک انگشتش قطرات 
کرد. چند قدم عقب رفت و از من فاصله گرفت؛ اشکم خودنمایی می

ی آخر نگاهش رو از من نگرفت. بعد از رفتنش نفسم اما تا لحظه
کوبید ه به شدت میرو بیرون فرستادم و دستم رو روی قلبی ک

 گذاشتم. 

 * * • 

 بو نیست؟! طر خوشمونیک، به نظرت این ع -

های به طرفش رفتم و عطری که دستش بود رو به دستم داد. با چشم
بسته بو کردم، بوی خوبی داشت که من رو یاد درخت پرتقال 

 انداخت. با یادآوردی اون دوران لبخندی زدم و گفتم:مادربزرگ می

 کردم. ست! این عطر رو من قبالً استفاده میادهفوق الع -

چشمم رو باز کردم. مکث کوتاهی کرد، انگار چیزی یادش اومده 
 عطر رو از دستم گرفت و گفت: 

 تره تا من.ی تو نزدیکلیقهسبه نظرم این به  -

 

 

چشمکی با خنده زد. عطر رو برد و به فروشنده که یه خانم جوون 
ون رو بسته بندی کنه. درسته حق با آتوسا و خوش رو بود داد تا ا

کردم. حضور کسی رو بود. من همیشه این عطر رو استفاده می
ی شالش کنارم حس کردم. سر برگردوندم. مونا بود که با گوشه

جلوی بینیش رو گرفته بود تا بوی این همه عطر اذیتش نکنه. 
 نگران گفتم: 
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وی ب نیست، پر از بجا برای تو خوخوای بریم بیرون؟ اینمی -
 عطره. 

 سرش رو تکون داد و گفت: 

 ه. حداقل بهتر از بوی ادویه جات -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 هر طور راحتی.  -

که همگی ی عطر فروشی نیومدن. بعد از اینپسرها با ما توی مغازه
ی عطر فروشی تموم شد بیرون اومدیم. خریدشون رو توی مغازه

پسرها جلوی یه بوتیک مردونه ایستاده بودن. مونا به طرف محسن 
رفت و با هم شروع به حرف زدن کردن. خواستم به آتوسا چیزی 

یان مشغول صحبت کردنه. حرکاتشون بگم که دیدم کنار دیاکو و دا
مشکوک بود. کمی شک کردم؛ اما شکم رو پس زدم. سرم رو 

ی بدلیجات فروشی خورد. بدون مکث برگردوندم که چشمم به مغازه
وارد شدم و به دختر جوون و کم سن و سالی که فروشنده بود با 

لبخند سالم کردم. ساعت نزدیک ُنه شب شده بود که از خرید دست 
یدیم و برگشتیم ویال. در رو که باز کردیم متوجه شدیم که کش

ترها هم توی ویال نیستن. صدای های سالن خاموشه و بزرگچراغ
 دایان رو شنیدم که گفت: 

 فکر کنم رفتن بخوابن.  -

ی عجیبی به سراغم اومده بود، با صدای لرزونی نگرانی و دلشوره
 گفتم: 

ه فکر نکنم. هنوز برای خواب زود بود. بذار چراغ رو روشن ن -
 کنم. 

ی المپ رو زدم که دکمهدستم رو به روی دیوار کشیدم بعد از این
 تمام سالن  روشن شد. با صدای همه سرم رو بلند کردم. 
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 سوپراز!  -

به عقب برگشتم. همگی جلوم ایستاده بودن. با حیرت و ناباوری به 
های رنگی و کیکی که دست مادر بود خیره از بادکنکسالن که پر 

 شدم. آتوسا نزدیکم اومد و با لبخندش گفت: 

 تولدت مبارک.  -

دونستم امروز اصالً یادم نبود که امروز روز تولدمه و اصالً نمی
قدر توی اثر نبودن. اینست؛ اتفاقات امروز هم بیچندمه یا چند شنبه

ام از طرف بازی امروز و لمس گونهخاطراتم گم شده بودم و محو 
دیاکو بودم که تولدم رو یادم رفت. با حیرت دستم رو جلوی دهنم 

گرفتم و چشمم پر اشک شد. مونا با لبخند من رو توی آغوشش 
 گرفت و توی گوشم زمزمه کرد. 

کر نکن نفهمیدم لب ساحل توی چه فکری بودی؛ اما دیگه بهتره ف -
 ک خواهر کوچولوی من. به خودت بیای. تولدت مبار

ی ام حس کردم. بوسهخجالت کشیدم و هجوم خون رو روی گونه
ام کاشت و از من فاصله گرفت. پدر و مادر من رو آرومی به گونه

بغل کردن و تولدم رو تبریک گفتن. محسن جلو اومد و دستم رو 
 توی دستش گرفت و با مهربونی گفت:

ها رو آرزو بهترین م. براتتولدت مبارک خواهر زن عزیز -
 کنم. می

محسن همیشه برام مثل مسیح یه برادر و حامی بود. هیچ وقت پشتم 
رو خالی نکرد. بعد از محسن همگی جلو اومدن. دریا خانم و ترالن 

خانم محکم من رو بغل کردن. بعد از تبریک و آرزوی موفقیت 
آتوسا کیک رو روی میز جلوی مبل گذاشت و من رو برد توی 

قمون. از توی پاکتی که با خودش به باال آورده بود،  یه لباس اتا
خیلی خوشگل بیرون آورد و روی تخت انداخت. رنگ بنفشش خیلی 
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های به دلم نشست. آتوسا یه روبدوشامبر بهم داد تا بپوشم. لباس
بیرونم رو در آوردم و روبدوشامبر رو پوشیدم. با اصرار زیاد 

الیمی روی صورتم بنشونه. چشمم راضیش کردم که آرایش خیلی م
، «تموم شد»رو بستم و خودم رو به دستش سپردم. بعد از گفتن 

هام کشیده خودم رو توی آینه نگاه کردم. خط چشمی که باالی مژه
های درشتم و رژ لب یاسی رنگی که به لب بود چشمم رو درشت

مو  تر به چشم بیاد. با اتوزده بود باعث شده بود لب و چشمم بیش
چتری موهام رو مرتب کرد و بعد از اون بابلیس رو برداشت و 

که کار موهام رو تموم کرد، موهام رو فر درشت زد. بعد از این
 لباس رو به طرفم گرفت و گفت: 

 یه صفایی به خودم بدم.  بیا بپوش تا من هم -

که جوابی از من بشنوه تند و سریع مشغول آرایش بدون این
رو پوشیدم. جلوی لباس از روی زانوی سمت  صورتش شد. لباس

ی لباس ی دامنش ساده بود. باال تنهچپ تا پایین چاک داشت و پارچه
پوشیده از گیپور و آستینش سه رب بود. کفش روی تخت رو که 

اش حالت گیپوری بود و جلوش ساده ست لباسم بود، پام کردم. پاشنه
شت موهاش رو باالی و رنگش هم بنفش. برگشتم و به آتوسا که دا

کرد خیره شدم. روی تخت نشستم و به کارهاش زل سرش جمع می
ی موهای که موهاش رو باالی سرش بست دنبالهزدم. بعد از این

اش رو شونه صافش رو با بابلیس فر کرد و با شونه موهای فر شده
که موهاش حالت دار شده بود. از توی چمدونش یه کرد؛ جوری

ی رنگ که مدلش تقریباً مثل لباس من بود؛ اما لباس مجلسی یاس
چاک نداشت با یه جفت کفش ست ساده برداشت و پوشید. سنگینی 

 نگاهم رو که حس کرد برگشت و به من نگاه کرد. با لبخند گفت:
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 خوشگل ندیدی، خوشگل خانم؟!  -

 لحنش خیلی بامزه بود. قری به گردنش داد که با خنده گفتم: 

 ست از پهنا توی حلقم. اعتماد به نف -

 ای ساختگی گفت: با نگرانی

 ای وای! خفه نشی یه وقت!  -

از روی تخت بلند شدم. به طرف میز آرایشی رفتم، عطرم رو از 
 روش برداشتم و به روی گردنم زدم. 

های ریز تقسیمش گران نباش. قبلش با کارد و چنگال به تکهن -
 کنم. می

که چیزی بگه بازوم رو کشید و من نوقتی حرفم تموم شد، بدون ای
 رو از اتاق بیرون آورد. با اعتراض گفتم: 

 هی آتوسا، بازوم کنده شد.  -

 کشید گفت: طور که دستم رو میهمین

 غر نزن زود باش بیا.  -

هاشون رو عوض ها سرم رو بلند کردم که دیدم همه لباسوسط پله
کرده بودن. پدرها کت و شلوار و پسرها تیپ اسپرت زده بودن. 

ها هم که نگم! یا کت و دامن پوشیده بودن یا پیراهن بلند. دایان خانم
های کارتونی داشت با یه یک دفعه با کاله تولد که روش شخصیت

و تمام برف شادی رو با خنده باالی سرم  برف شادی اومد کنارم
ای بلند بلند خالی کرد. شعر تولدت مبارک رو با لحن بچگونه

که تمام برف شادی رو خالی کرد، دستم رو خوند. بعد از اینمی
گرفت و برد طرف میزی که روش کیک شکالتی و پر از کادو 

 تونستموقت نمیبود. امروز، بهترین روز عمرم بود که هیچ
کرد. مهم فراموشش کنم. خوشحالی پدر و مادرم من رو هم شاد می

نبود دلشکسته بودم، مهم نبود زن مطلقه بودم؛ مهم این بود که پدر و 
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هام و برق شادی مادرم تونستن بعد از چهار ماه، خنده رو روی لب
توی نگاهم رو ببینن. دایان به طرف ضبط رفت و فلش کوچیکی که 

دستگاه گذاشت و با آهنگی که پخش شد شروع دستش بود رو توی 
به رقصیدن کرد. بعد از اون، محسن و دیاکو هم بهش پیوستن. به 
مونا که با عشق به محسن خیره شده بود نگاه کردم، اون رو هم با 

غمم رنجونده بودم. از خودم عصبی بودم بعد از گذشت این همه 
این حالم بود. به کردم کسی که مسبب وقت باید از فکرم بیرون می

هایی که کنارم بودن و من رو به اصل خودم سختی کنار اومدم با آدم
برگردوندن. مونا سنگینی نگاهم رو که حس کرد سرش رو 

جواب برگردوند و با لبخند به من خیره شد که لبخندش رو بی
نذاشتم. بعد از رقص پسرها، پدر کنارم نشست و با لبخند و 

های زد با فندکی که دستش بود شمعفریاد می هایی که شادی روچشم
روی کیکم رو که عدد بیست و نه گذاشته بودن رو روشن کرد. 

 آتوسا کنار پدر نشست و گفت: 

 ها رو فوت کنی آرزو کن. که شمعقبل از این -

هام رو به تمام کسانی که توی سالن بودن با لبخند نگاه کردم. چشم
. نفس عمیقی کشیدم و با همون بستم آرزوم رو توی دلم گفتم

هام رو به آرومی باز ها رو فوت کردم. چشمهای بسته شمعچشم
شته کردم و به همه خیره شدم. انگار دایان و آتوسا با هم مسابقه گذا
بودن. یک دفعه با هم شروع به خوندن کردن و همزمان دست 

 زدن. می

ه چیکه، چکه چیکات میاشک شادی شمع رو نگاه کن که واسه»
کام همه رو بیا شیرین کن، بیا کیک و ببر تیکه تیکه، همه جمع 

دن تا بچینی در جشن تولدت اند دور تو امشب گل بوسه میشده
ها ها رو نگاه بادکنکعزیزم. همه انگشترن تو نگینی نگاه کن هدیه

رو همه رقصون و رنگی عجب شب قشنگی تولد تولد تولدت 
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 «مبارک.

ای که دت مبارک دایان و آتوسا کارد تزئین شدهبعد از سرود تول
کنار کیک قرار داشت رو برداشتم و کیک رو بریدم. دریا خانم 
کیک رو برداشت و به آشپزخونه برد تا بین همگی تقسیم کنه. 

 محسن با هیجان گفت: 

 آب شد به خدا.  ها رو باز کن دلمونوزود باش کاد -

 با خنده گفتم: 

 تر هیجان زده شدی. _ تو از من هم بیش

 آقا عادل گفت: 

 گه محسن جان دل ما هم آب شد. راست می -

ترین کادو شروع کردم. آتوسا و دایان همگی خندیدیم و از کوچیک
ی پیش دوباره گروه سرودشون دست بردار نبودن مثل چند دقیقه

 خوندن. جوری میتشکیل شد. برای پدرها و مادرها این

 الهی برین کربال  بال،دست شما بی -

 دست شما پولیه، الهی برین سوریه 

 دست شما به سکه، الهی برین به مکه. 

 خوندن. رسید این رو میاما وقتی نوبت به خودشون می

ستت وبال گردنت، با این کادو آواردنت، این چیه که آواردى، د -
 گندش رو در آوردى؟! 

د استیل بود که روش ها رو باز کردم. یه دستبنتراول کادوی بزرگ
نگین کار شده و از طرف آقا عادل و همسرشون ترالن خانم بود. 
کادوی بعدی عطر میس دیوری بود که آتوسا خریده بود. با تعجب 

 نگاهش کردم که با چشمک گفت: 

 ی خودته. گفتم که سلیقه -

 محسن با شوخی گفت: 
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ها! از من یارهوقت کات نکنید. عطر جدایی میواظب باشید یهم -
 گفتن از شما شنیدن. 

همگی خندیدیم. کادوی بعدی از طرف پدر و مادر بود. یه جفت 
شد. خواستم گوشواره آویز مرواریدی که از پایین به باال ریزتر می

 کادوی بعدی رو که از طرف آقا سعید و دریا خانم بود رو باز کنم
 که دایان اومد کنارم نشست و گفت:

 

 

 زود باش دلمون آب شد به خدا.  -

 کادو رو از من گرفت و ادامه داد: 

 کنم. بده اصالً من باز می -

 آقا سعید با تشر اسم دایان رو صدا زد و گفت: 

 بذار مونیکا جان راحت باشه.  -

که حرف پدرش رو گوش بده مشغول باز کردن شد. بدون این
ای رنگ رو که از کاغذ کادو بیرون کشید رو ی مخملی قهوهجعبه

ای به من داد. در جعبه رو باز کردم یه ساعت خیلی خوشگل دایره
اش نگین کار ی ثانیهکه رنگش بین گلد و رز گلد بود. توی شمارنده

که تمام ن تشکر کردم و بعد از اینشده و جنسش استیل بود. ازشو
 ها باز شد دریا خانم و آتوسا برای همه کیک آوردن. هدیه

 * * • 

ساعت نزدیک دو بود و من هنوز بیدار بودم. یه دستم زیر سرم بود 
ای بود که هر و به سقف خیره شده بودم. امشب، شب به یادموندنی

شدم. تا آخر شب کردم؛ اما سیر نمیلحظه، برای خودم تکرارش می
رفت. یادم به موقعی که همگی رفتن بخوابن لبخند از لبم کنار نمی

قدر دایان و محسن همراه با گرفتیم. اینافتاد که داشتیم عکس می
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وقت دیاکو مسخره بازی در آوردن که از خنده دل درد گرفتم. هیچ
کسی من رو این مدلی سورپرایز نکرده بود. همیشه، یه کادو 

آوردن؛ اما امشب انگار با یدن و سر و تهش رو هم میخرمی
کرد. از بس که کرد، خیلی هم فرق میتولدهای دیگه فرق می

اومد. از روی تخت به آرومی بلند زده بودم دیگه خوابم نمیهیجان
شدم و ربدوشامبر بلند پشمیم رو روی لباس خواب کوتاه و گیپورم 

ای بخورم؛ چون هوا سرد نسکافه انداختم. از اتاق بیرون رفتم تا یه
ها به آرومی پایین اومدم و مستقیم رفتم توی چسبید. از پلهبود می

آشپزخونه؛ چراغ رو روشن کردم آب رو توی کتری کوچیکی 
ها دنبال ماگ ریختم و گذاشتم روی گاز تا جوش بیاد؛ توی کابینت

ین بزرگ و سرامیکی گشتم که یه دونه پیدا کردم. روش حرف الت
ی هک شده بود. حدس زدم یا مال دیاکو یا مال دایانه. نسکافه« د»

پودری آماده رو از توی کشوی کابینت برداشتم و یکیش رو توی 
ماگ خالی کردم. آب که جوش اومد توی ماگ ریختم و با قاشق 

ی ماگ بود هم زدم تا خوب مخلوط بشه. با خودش که روی دسته
تم و از در ویال بیرون اومدم. روی احتیاط از آشپزخونه بیرون رف

صندلی ایوون نشستم و نفس عمیقی کشیدم. باد خنک و مرطوبی به 
وزید و باعث شده بود حال و هوام عوض بشه. یه قلپ از آرومی می

نسکافه رو خوردم و ماگ رو روی میز جلوم گذاشتم. به پشتی 
ادم. به هام فرستصندلی تکیه دادم و هوای دلپذیر شمال رو به ریه

خوردن های سرسبز که با باد مالیم صبح به آرومی تکون میدرخت
قدر اونجا نشسته بودم دونم چهخیره شدم. هوا کمی مه آلود بود. نمی

ام تموم شد. وقتی به خودم اومدم دیدم که کم کم مه توی و کی نسکافه
شه. از روی صندلی بلند شدم تا برم توی ویال. تر داره میفضا بیش

ماگ رو هم با خودم برداشتم. جلوی در که رسیدم در باز شد و از 
ترس هینی کشیدم. نزدیک بود ماگ از توی دستم سر بخوره که 
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دونستم کیه. سرش میون زمین و هوا گرفتش؛ چون خم شده بود نمی
رو بلند کرد که فهمیدم دیاکو هست. قلبم هری ریخته بود و االن 

دیدم نفس عمیقی کشیدم و با لبخند وقتی ماگ رو توی دست دیاکو 
 گفتم: 

 دم! فکر کنم هفت هشت تا سکته رو رد کردم. وای! ترسی -

 صاف ایستاد و با خنده گفت: 

 جا باشی. شرمنده! کردم اینفکر نمی -

 ام برداشتم. نفس کشیدنم مرتب و بهتر شد و دستم رو از روی سینه

 یین تا یه هوایی عوض کنم. م نبرد گفتم بیام پااین چه حرفیه؟! خواب -

 ابرویی باال انداخت. سرش رو تکون داد و گفت: 

 طور! که این -

 سرم رو تکون دادم. بعد از مکث کوتاهی گفت: 

 یاد؟ االن خوابت می -

 تکون دادم که ادامه داد. « نه»سرم رو به دو طرفم به معنای 

 دارم.  ی توپنیم روی صندلی. برای فردا یه نقشهخب بیا بشی -

با گفتن این جمله یه لبخند خبیث روی لبش نقش بست. روی صندلی 
روم بهخواست روجایی که نشسته بودم نشستم. دیاکو میو همون

که بشینه کامل سر تا پاش رو نگاه کردم. یه بشینه که قبل از این
بلوز بافت سفید آستین بلند تنش بود با یه گرمکن آبی. موهاش هم 

ده شده بود، فکر کنم به خاطر این بوده که نتونسته ژولیده پولی
خیال بخوابه. قلبم با دیدنش توی این وضعیت ضعف رفت. بی

کار به خوابش داری؟! اصالً به تو چه ربطی داره که مونیکا چی
خوای برای طرف نخوابیده یا چی پوشیده؟ بس کن دیگه! تا کی می

که هست قلبت بشکنه؟  تر از اینیخوای بیشخودت رویا ببافی؟ می
مگه اون چه گلی به سرت زد که دیاکو بخواد بزنه؟ قلب لعنتی! بس 
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که نشست کنی؟! بعد از اینکن ادامه نده. چرا این کار رو با من می
اش رو به من گفت. قرار شد از دایان شروع کنیم و با هیجان نقشه

هر وقت که ترها و مونا که باردار بود نداشته باشیم. کاری به بزرگ
ام رو خواستیم نقشه اجرا بشه به هم پیام بدیم. از من خواست شماره

بهش بدم. گوشی مدل باالش رو که معلوم بود خدا تومن قیمتشه از 
ام رو براش گفتم و با هم به توی جیب گرمکنش بیرون کشید. شماره

ها رفت و من هم به آشپزخونه داخل ویال رفتیم. دیاکو به طرف پله
 م تا ماگی که توش نسکافه خورده بودم رو بشورم.رفت

 

 

 * * • 

  

 « کار من تموم شد. االن نوبت توئه.»

این پیام رو براش فرستادم و روی مبل کنار آتوسا که مشغول ور 
رفتن با گوشیش بود نشستم. اون طرف سالن مشغول بازی شطرنج 

گاه با پدر بود. صدای پیامک گوشیش توجه کسانی که بازی رو ن
کردن رو به خودش جلب کرد. کمی صبر کرد و یکی از می

های بازی رو به حرکت درآورد. ریلکس و عادی گوشیش رو مهره
که کنار میز شطرنج بود برداشت و یه کم باهاش ور رفت. 

طور به حرکاتش خیره بودم که صدای آروم آتوسا توی گوشم همین
 پیچید. 

یه کم بهش مهلت بده بعد  اقلبسه. پسر مردم رو خوردیش. حد -
 شروع کن بهش خیره شو!

ام گرفته بود؛ ی ریزی کرد. از حرفش خندهبهش خیره شدم که خنده
تونستم حتی یه لبخند بزنم. گوشیم اما از بس که استرس داشتم نمی
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اش روشن رو روی ویبره گذاشته بودم که توی دستم لرزید و صفحه
 شد. نوشته بود. 

 « شنوه.؛ چون توی اتاقه صداش رو کسی نمیاوکی، خیالت تخت»

نفس عمیقی کشیدم و زیر چشمی بهش نگاه کردم. حواسش به من 
ی پای چپم روی نبود و همچنان درگیر بازی با پدر بود. با پاشنه
های ناخنم رو جویدم. زمین ضرب گرفتم و از استرس گوشت کناره

 مونا کنار آتوسا نشست و گفت: 

 ن امروز بریم لب ساحل؟ یاییدخترها می -

 اتوسا در جوابش با لبخند گفت: 

 خواد. ما که دو روز پیش رفتیم نکنه دلت آب بازی می مونا -

طور که صورتش رو اش رو به طرفش گرفت و همینانگشت اشاره
 داد، ادامه داد. جلوی مونا تکون می

 ها، ها، ها؟!  -

داد. مونا هم با خنده و کف دستش صورت آتوسا رو هول می
 خواستم پیام دیاکو رو حواب بدم که آتوسا گفت: 

ی مونا نگاه کن مونیکا رو انگار یه کاری کرده که استرس ه -
 گرفته. 

 با تعجب بهش خیره شدم و گفتم: 

 دی؟! کاری نکردم. چرا جو می -

 ابروهاش رو باال پایین کرد و گفت: 

کر کردی ندیدم؟ رفتی توی اتاق دیاکو؟ دیروز صبح هم که تا ف -
 دیر وقت با هم توی ایوون نشسته بودین. 

 اش گفت: های ریز شدهمونا با چشم

 طور فهمیدی که دیروز صبح روی ایوون بودن؟ تو چه -

 ای باال انداخت و گفت: شونه
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رفتم توی دار شدم برم دستشویی دیدم مونیکا نیست. از خواب بی -
 تراس که صداشون رو شنیدم. 

 هام توی هم رفت و گفتم: اخم

کنید نیست. اون بعد از طوری که شما دو تا فکر میصالً هم اینا -
 من اومد پایین من هم اومدم باال. 

هر دو با نیش باز شده به من خیره شده بودن. با حرص روم رو 
ذاشت خیره شدم. می برگردوندم و به تلویزیونی که داشت فیلم ترکی

ی گوشم رو تیز کرده بودم که هر زمانی بتونم صدایی رو از طبقه
ذاشت بفهمم؟ کنترل باال بشنوم؛ ولی مگه سر و صدای بقیه می

 تلویزیون رو برداشتم و صداش رو یه کم زیاد کردم تا چیزی نشونم.
یک دفعه، صدای داد ضعیفی رو شنیدم. با رویی که مطمئن بودم به 

ه. نگ گچ دیوار شده، سریع به بقیه نگاه کردم که ببینم فهمیدن یا رن
خدا کنه نشنیده باشن! هوف! خداروشکر سرشون به حرف زدن 

خودشون گرم بود. به دیاکو نگاه کردم که روی لبش لبخند محوی 
طور که باهاش کار نقش بسته بود، گوشیش رو برداشت و همین

رد. گوشیم توی دستم لرزید. ککرد زیر چشمی به من نگاه میمی
که پیامش رو باز کنم به تلویزیون چشم ازش برداشتم و بدون این

خیره شدم. استرس داشتم و دستم لرزش خفیفی داشت. نشستن کسی 
رو کنار خودم حس کردم؛ سرم رو بلند کردم که مونا رو دیدم. 

 دستش رو روی دستم گذاشت و با تعجب گفت: 

خوای برو ت! می؟ حالت انگار خوب نیسوای! چرا دستت سرده -
گم برای هر توی اتاق استراحت کن؛ شام که حاضر شد به آتوسا می

 دو تاتون شام بیاره توی اتاق بخورین. 

تونم بخورم دونست تنهایی غذا نمیکه مییعنی من عاشقشم! از این
ممنونش بودم. با لبخند سرم رو تکون دادم و از روی مبل بلند شدم 

ی گوشیم رو روشن کردم و پیام دیاکو ها رفتم. صفحهه طرف پلهو ب
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 رو خوندم که نوشته بود. 

 « یاد.خیالت تخت؛ دایان حاال حاالها پایین نمی»

خواست ادامه بدم. نفس عمیقی از خستگی کشیدم. دیگه دلم نمی
جلوی در اتاق که رسیدم در رو باز کردم و وارد شدم و همزمان 

 تم. برای دیاکو نوش

 « بهتره دیگه ادامه ندیم.»

ی ارسال رو زدم و پیام براش ارسال شد. از توی کمد یه دکمه
شلوار راحتی بیرون کشیدم و با شلوار جینم عوض کردم. روی 

هام رو بستم. صدای پیام گوشیم به گوشم تخت دراز کشیدم و چشم
رسید. چشمم رو باز کردم. گوشی هنوز توی دستم بود. صفحه رو 

 از و پیامی که از طرف دیاکو اومده بود رو خوندم. ب

 « اتفاقی افتاده؟»

ی پیامش فرستاده بود. حاال مگه یه ایموجی فکر کردن هم دنباله
 یع، براش تایپ کردم. شه؟ کالفه تند و سرخیال میبی

ی های مسخرهخوام عیدشون با این شوخینه چیزی نیست؛ اما نمی»
 « ما خراب بشه.

با  ردم. هنوز دو ثانیه نشده بود که در اتاق باز شد و دیاکوارسال ک
ای حق به جانب وارد اتاق شد و در رو بست. لباسم کمی باال چهره

 رفته بود و باعث شده بود بدنم پیدا باشه. سریع روی تخت نشستم و
شانس آوردم که دیاکو حواسش به لوازم آرایشیم که روی میز ولو 

 شده پرت بود.

 

 

طور که بررسیش ی تولدم بود رو برداشت و همینکه هدیه ساعتی
 کرد گفت: می
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 ای هستی. کردم به این زودی جا بزنی! تو دختر قوینمی فکر -

که جوابش رو بدم نفس عمیقی کشیدم. صدای نفسم رو که بدون این
 فت: های ریز شده گشنید سرش رو بلند کرد و با چشم

شت این آهی که کشیدی هزار تا حرف هست. اگر خواستی، پ -
 تونی روی من حساب کنی. می

 بغض گلوم رو فشرد. چشمکی زد و با لبخند ادامه داد. 

 ام. سنگ صبور خوبی -

خواست از چشمم بباره لبخندی زدم. میون بغض و اشکی که می
ای به تلخی اسپرسو بود. ساعت رو روی میز لبخندی که مزه

آرایشی گذاشت و قدمی نزدیک شد تا خواست حرفی بزنه در باز 
 زد شنیده شد. شد و صدای آتوسا که بلند بلند حرف می

اشو خرس تنبل! پاشو که وقت شامه. بیا ببین دریا خانم چه کرده، پ -
 همه رو دیوونه کرده. 

طور که سرش پایین بود در رو بست و سینی دیاکو رو ندید؛ همین
ی بزرگ خورشت بود توش دو تا بشقاب برنج و یه کاسهبزرگی که 

رو روی تخت گذاشت. به دیاکو خیره شدم که دستش رو جلوی 
لرزید. یک دفعه، هاش بر اثر خنده میدهنش گذاشته بود و شونه

 آتوسا سرش رو بلند کرد و با دهن باز نگاه مشکوکی به من و دیاکو
ند ثانیه سکوت، فریاد چ هاش رو ریز کرد و بعد ازانداخت. چشم
 پر از خوشحالی گفت:  های درشت شده وزنان با چشم

قدر به هم ره، وای! براتون خیلی خوشحالم! وای عزیزم! چهآ -
 یاین! می

دستش رو توی هم قفل کرد و جلوی چشمش گرفت. من و دیاکو با 
دیم. دیاکو شد بهش خیره شتر از این گرد نمیهایی که دیگه بیشچشم
 : گفت
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کنی نیست؛ ما فقط داشتیم با هم جور که تو فکر میه نه، اونن -
 زدیم. حرف می

و با انگشت شستش به من اشاره کرد. به تأیید از حرف دیاکو سرم 
 رو تکون دادم و گفتم: 

 آره؛ همین که دیاکو گفت.  -

آتوسا در حالی که نگاه کنجکاوش بین من و دیاکو در گردش بود 
ی تسلیم شدن باال گرفت و دستش رو به نشونه روی تخت نشست و

 گفت: 

 هاتون رو باور کنم. کنم حرفباشه؛ سعی می -

دیاکو برگشت سمت من و دستش رو توی جیب شلوار اسلش 
 مشکیش کرد و گفت: 

 شم. بخورید. من بعداً مزاحم می شما شامتون رو -

یرون رفت. که بذاره حرفی بزنیم تند و سریع، از اتاق بو بدون این
آتوسا که برگشته بود سمت در نگاهش رو از در گرفت و به من 
ه خیره شد. ابروهاش رو با لبخند شیطونی باال پایین برد. به غذا ک

 بوی عطر خوشش فضای اتاق رو پر کرده بود، اشاره کرد. 

 د. بیا بخوریم، غذا از دهن افتا -

خودش بلند شد و کنار سینی نشست. صدای شکمم رو که فریاد می 
رو شنیدم. از روی تختم بلند شدم و به طرف « من گشنمه!»زد: 

ریخت ای آب برای خودش میآتوسا که داشت از توی تنگ شیشه
که شام خوردیم برای خودم آب ریختم و تا خواستم رفتم. بعد از این

 با لحن دستوری گفت: بخورم، مونا اومد توی اتاق و 

 ساحل.  خوایم بریم لباعت دیگه حاضر باشین. میتا یه س -

آتوسا که امروز زده بود توی فاز رقص و آواز از روی تخت بلند 
 شد و با قر و ریتم بدنش رو تکون داد و خوند.
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 ایول لب ساحل! ایول لب ساحل.  -

 کرد گفت: یهاش نگاه میک دفعه، ایستاد و به مونا که به خل بازی

 پسرها گیتار دارن؟  -

 ای باال انداخت و گفت: مونا شونه

 بینمتون. دونم؛ شاید داشته باشن. من برم آماده بشم، پایین میمین -

از اتاق بیرون رفت. آتوسا هم سینی غذا رو برداشت و از اتاق 
بیرون رفت. ترجیح دادم نیم ساعتی رو چشم روی هم بذارم. رفتم 

دراز کشیدم و تا چشمم رو بستم چشمم گرم شد و به عالم روی تختم 
مالیمی که آتوسا گذاشته  خواب و رویا سفر کردم. با صدای موسیقی

ای کشیدم. آتوسا حاضر بود به آرومی، چشمم رو باز کردم و خمیازه
 های بازم رو دید گفت: و آماده روی تخت نشسته بود، تا چشم

 آلو؟ وابباالخره بیدار شدی خانم خ -

 روی تخت نشستم و با صدای دورگه گفتم: 

 شتم خوابم برد. تا چشمم رو روی هم گذا -

 از روی تخت بلند شدم تا به سرویس بهداشتی برم. 

 شی. زنی سرحال مییه آب به دست و روت ب -

تاق کشیدم از اطور پاهام رو به زمین میسرم رو تکون دادم و همین
ها بود، وارد شدم. خارج شدم. سرویس بهداشتی توی راهروی اتاق

ی توی روشویی دست و صورتم رو بعد از اتمام کارم با حوله
خشک کردم و از سرویس بهداشتی خارج شدم. وقتی وارد اتاق 

ی روی میز آرایشی موهام رو شونه شدم، آتوسا رفته بود. با شونه
هامون رو خالی کردیم و آتوسا چمدونکردم. موقعی که اومدیم من و 

توی کمدی که توی اتاق قرار داشت چیدیم. یه شلوار گرم پشمی 
ی مشکی و یه شنل بافت صورتی از توی سرخابی با یه شال ساده

هایی که تنم بود عوض کردم. بدون کمد بیرون کشیدم و با لباس



 

 

 WWW.98IA3.IR 171 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

ی نیم ادهکه موهام رو ببندم شال رو روی سرم گذاشتم. یه کفش ساین
ها پایین بوت هم از توی کمد برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. از پله

اومدم و نگاهی به سالن انداختم. از پسرها، مونا و آتوسا خبری 
 نبود. ترالن خانم با دیدن من گفت:

 

 

 ها تازه رفتن لب ساحل.مونیکا جان! بچه -

که دون اینای گفتم. ب«مرسی»با لبخند سری تکون دادم و زیر لب 
که خارج بشم، به بقیه نگاه کنم به سمت در ویال رفتم و قبل از این

هام رو پوشیدم و از ویال خارج شدم. تصمیم گرفتم اول توی نیم بوت
جنگل قدم بزنم، بعد برم لب ساحل. آروم آروم و قدم زنان توی 

های تر و سبز رنگ و جنگل رفتم. جنگل پر از درخت و چون
ها روییده شده بود. کمی مه گرفته بود؛ اما به پای درختهایی که گل

قدری نبود که نتونم جلوی پام رو ببینم. نفسی کشیدم و توی افکارم 
دونستم کجای راهم؛ اما دونستم به قلبم چند چندم نمیغرق شدم. نمی

دونستم خیلی راه رو باید طی کنم تا بتونم زندگیم رو از نو می
دم فعالً به زندگی مشترک با کسی فکر نکنم؛ شروع کنم. ترجیح می

خوام. خورم؛ ولی من این رو نمیدونم باز هم ضربه میچون می
لرزه؛ باید ها و پایه بودن دیاکو میکنم قلبم با محبتجدیداً، حس می

جلوی این قلب رو بگیرم تا کار دست خودم ندم؛ اما تا کی باید این 
تونم ارم برای کسی بلرزه؟ تا کی میقلب رو نگه دارم؟ تا کی باید نذ

خواد به یه نفر دیگه خودم رو به نفهمی بزنم تا نفهمم این دل می
تونستم بدم. ها رو نداشتم؛ یعنی نمیمند بشه؟! جواب این سوالعالقه

قدر ما از این همه ضعیف بودنم بغضم گرفت. آخه چرا عشق این
ترین گن عشق پرقدرتکنه؟! مگه نمیها رو ضعیف و ناتوان میزن

کنه؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ نیرو توی جهانه؟ پس چرا آدم رو ضعیف می
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رفتن؛ اما جوابشون رو اومدن و میی این چراها توی ذهنم میهمه
ها به گوشم ی گرگنداشتم. هوا تاریک شده بود و صدای زوزه

خورد. صدای زنگ گوشیم بلند شد، از توی جیبم بیرون کشیدم. می
ی پاسخ تماس کرد. سریع دکمهحه اسم مونا خودنمایی میروی صف

که چیزی بگم رو زدم و گوشی رو کنار گوشم گرفتم. قبل از این
 مونا با نگرانی و ترس گفت: 

 ا! دختر تو کجایی؟! مگه قرار نبود بیای لب ساحل؟! مونیک -

 وای! فراموش کردم. سریع گفتم: 

یام طرف دم بزنم. االن مینگل کمی قببخشید مونا! اومدم توی ج -
 شما. 

رفتم مونا پشت تلفن طور که میراه اومده رو سریع برگشتم. همین
 نفس عمیقی کشید و گفت: 

یوونه نصف عمر شدم! محسن و دیاکو اومدن دنبالت هر جا د -
گشتن تو رو ندیدن. زودتر بیا. گوشیت هم که درد سترس نبود. 

 مردم از ترس و نگرانی! 

که چیزی بگم، تماس رو قطع کرد. پا تند کردم و برگشتم نقبل از ای
ا جایی که ویال بود. به ویال که رسیدم به سمت راست پیچیدم که دری

اون قسمت قرار داشت. از دور دیدمشون؛ دایان دستش رو باال 
گرفت و تکون داد. بهشون که رسیدم ایستادم، نفس نفس زنان خم 

 م. محسن با حرص گفت: شدم و دستم رو روی زانوم گذاشت

 الت گشتیم. کجا بودی؟ همه جا رو دنب -

 نفسی تازه کردم و روی زیرانداز کنار مونا ولو شدم. با صورتی که
 پر از خستگی بر اثر دویدن زیاد بود گفتم: 

 ت کنم. خواستم با خودم خلوم زدم، میرفتم کمی قد -

د به روی محسن سرش رو تکون داد. مونا کف دستش رو آروم کوبی
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 های در هم گفت: رون پام و با اخم

 نگران نشیم؟!  دادی که ما این همهمردی خبر میمی -

ی گفتم. «ببخشید»های آویزون شده های درشت و لبمظلوم با چشم
و لحن مظلومم باالخره، بیخیال شدن. به بقیه نگاه  با دیدن قیافه

وخی بود. دایان کردم؛ آتوسا لب ساحل با دیاکو در حال خنده و ش
روی زیرانداز دراز کشیده و یه دستش هم زیر سرش قرار داده بود. 

ند بعد از چند دقیقه، دیاکو با آتوسا اومدن سمت ما و دیاکو با لبخ
 گفت: 

 ه آتیش درست کنیم و دورش بشینیم؟! نظرتون چیه ک -

 ای گفت: زدهدایان یک دفعه، از جاش پرید و با صدای هیجان

 ام، زود باشید بریم. همن پای -

روی هم ی درخت روبهجلوتر از همه رفت به سمتی که دو تا تنه
ی تأسف تکون داد. از روی قرار داشتن. دیاکو سرش رو به نشونه

که با زیرانداز بلند شدم و به مونا کمک کردم تا بلند بشه. بعد از این
ردیم، کمک هم زیرانداز و وسایل روش که تنقالت بودن رو جمع ک

های درخت نشستیم و به جایی که دایان رفته بود رفتیم. روی تنه
ها گذاشتیم. پسرها و آتوسا به جز دایان که موند وسایل رو کنار کنده

مواظب من و مونا باشه رفتن تا برای آتیش هیزم جمع کنند. تصمیم 
ای که دیده بودم رو نشون مونا گرفتم تا وقتی که بیان ست سیسمونی

ها و دونستم هنوز سیسمونی نخریدن و فقط لباسچون می بدم؛
ی پدر هاش رو خریدن. خرید سیسمونی رو به عهدهبازیاسباب

گذاشتن. من هم یعنی اومدم زرنگی کردم و پدر رو راضی کردم که 
ی خودم انتخاب کنم که پدر یه ست سیسمونی قشنگ به سلیقه

میلی دادم. با بیبراشون سفارش بده. عکسش رو به مونا نشون 
 هاش ستاره بارون بود. گفت: نگاهش کرد؛ اما توی چشم
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 .خوب نیست. یکی دیگه انتخاب کن -

 

 

با ابروهای باال رفته خیره خیره نگاهش کردم و عکس بعدی رو 
 نشون دادم. یه خورده نگاه کرد و گفت: 

تر پیدا ین هم دوست ندارم. یه خورده بهتر بگرد ببین قشنگا -
 کنی؟! نمی

 کفری شدم با صدای بلند گفتم: 

طوری دوستشون ای مونا! این دو تا که خیلی قشنگن! تو چهو -
 دم. ها رو نشونت نمیی عکسنداری؟! اصالً دیگه بقیه

تراض ی اعزدم و با لحن شاکطور که داشتم یه ریز غر میهمین
هاش کردم دیدم مونا روش رو به سمت مخالف من گرفته و شونهمی

 لرزه. با ترس گفتم: داره می

طوری باهات حرف زدم. ونا حالت خوبه؟! ببخشید که اونم -
 کنی؟! ببینمت، داری گریه می

اش رو گرفتم و طرف خودم برگردوندم. دیدم از خنده با دستم چونه
صورتش سرخ شده. اخمم توی هم رفت و دستم رو برداشتم. زیر 

اش بلند شد. بعد از چند دقیقه، ی گفتم که صدای قهقه«ایش»لب 
محسن، دیاکو و آتوسا با یه بغل چوب توی دستشون برگشتن و 

ش درست کرده بودن و قبل، آتی ها رو جایی که انگار ازنصف چوب
دور تا دورش رو سنگ گذاشته بودن ریختن. مابقی رو یه گوشه 
گذاشتن و آتیش رو درست کردن. دایان دستش رو با لبخند به هم 

 کوبید و گفت: 

 چسبه. االن یه داستان ترسناک می -

 محسن با خنده گفت: 
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 ه. بران ترسناک بگیم که تو شب خوابت نمیاگه ما داست -

 ه کرسی بنشونه گفت: بخواست حرفش رو دایان که می

 ترسم. نه من نمی -

 آتوسا گفت: 

ی بچگیم رو تعریف کنم. یلی خب آقای شجاع، بذار من خاطرهخ -
 فقط یه کم ترسناکه. 

که بذاره کسی چیزی بگه دو تا از انشگشتش رو روی بدون این
 اش گذاشت و با آرومی گفت: شقیقه

ی خیلی قدیمی توی زرگ پیری داشتم که توی یه خونهمن مادرب -
هایی که قمی کرد و اونهای پایین شهر زندگی مییکی از محله

دم که برن و بزرگم رو بهشون میی مامانهستند من آدرس خونه
 خونه رو ببینن؛ البته االن بعد از فوت مادربزرگم در خونه رو از

دمه مادربزرگم تنها زندگی چوبی به آهنی تغییر دادیم. همیشه یا
کرد و بابابزرگم وقتی بابام کوچیک بوده فوت کرد. همیشه، می

ها میان من رو ها همون جنننه جون از اون»گفت: مادربزرگم می
« خوره.کنن طوری که حالم بهم میدن و من رو اذیت میقلقلک می

ذاشت؛ ولی باز هم اذیتش همیشه، یادمه قیچی زیر متکاش می
جا ننه وسایل خونه رو جابه»گفت: کردن، تا حدی که گاهی میمی
گم طرف و اون طرف بهشون میکشن اینکنن و میز رو میمی

 « دن.نکنید؛ ولی گوش نمی

های جن زده و مکث کوتاهی کرد. وقتی دید همگی داریم مثل آدم
ی کنیم لبخند کمرنگی گوشهکسایی که انگار روح دیدن نگاهش می

 وند و ادامه داد. لبش نش

کردم. گاهی مادر روغ بگم باور نمیترسیدم؛ اما چرا دمن می - 
خوردم دم در ایستاده ننه! چرا ظهر ناهار می»گفت:  بزرگم می
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در صورتی « بودی و هر چی بهت گفتم غذا بخور گوش نکردی؟
خواست صحت جا نرفته بودم. همیشه، دلم میکه من ظهر اصالً اون

که یه شب تابستون پیشش موندم و ون رو باور کنم تا اینهای اگفته
ترسیدم؛ اما توی حیاط روی تخت دراز کشیدم. با وجودی که می

روی من یه ایوون نیروی کنجکاوی به من غلبه کرده بود. دقیقاً روبه
دیدم و تقریباً بزرگ بود و من پایین توی حیاط کامالً ایوون رو می

برد. کمی از شب که از ترس خوابم نمی مطمئنم بیدار بودم؛ چون
گذشت دیدم یه زن با موهای مشکی بلند که موهاش خیلی ضخیم بود 

ها ترکید از ترس. از پلهاز زیر زمین اومد بیرون. قلبم داشت می
باال رفت و دقیقاً پشت به من ایستاد. نای حرکت نداشتم و حتی 

بهش نگاه کردم. یادم تونستم فریاد بزنم. روی تخت نشستم و فقط نمی
ی همین من ها سم دارن، واسهگفتن از ما بهترون یا جنبود که می

ی ما رو آفریده به پاهاش نگاه کردم. به خدا به اون کسی که همه
قسم پاهاش سم داشت. برگشت و به من نگاه کرد. من دیگه نفهمیدم 

 چی شد و از هوش رفتم. 

محفلمون رو فرا گرفت و حرفش تموم شد. چند دقیقه سکوت مطلق 
ها توی آتیش و باد سرد مالیمی که فقط صدای سوختن چوب

شکست. محسن آب دهنش رو قورت داد و وزید سکوت رو میمی
 گفت: 

طور یک نفس ذاشتی ما بگیم تعریف بکنی یا نه؟! همینداقل میح -
 گفتی و رفتی. 

 گفتم:  وی تایید تکون دادم سرم رو به نشونه

 گه. است میمحسن ر -

انگار بهش برخورد؛ چون بدون هیچ حرفی از کنارم بلند شد و 
رفت، پشت سرش هم دیاکو. مونا دستش رو روی شکمش به 

 صورت نوازش وار کشید و گفت: 
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 انگار ناراحت شد.  -

 ای باال انداختم و گفتم: شونه

 ما که چیزی نگفتیم.  -

م در حال بحث بودن. به آتوسا که دستش توی دست دیاکو بود و با ه
 خیره شدم و ادامه دادم. 

 هاست. تر از این حرفاش بیشآتوسا جنبه -

ساعت از دوازه شب گذشته بود و من و دایان همچنان دور آتیش 
نشسته بودیم. مونا هم با محسن یک ساعت پیش برگشتن تا بخوابن. 

ی کاری که توی مدرسه انجام داده بود حرف دایان داشت درباره
هاش رو از خودش درآورده بود. کارش زد و مطمئنم بعضیمی

 تر شبیه خرابکاری بود.بیش

 

 

زدن؛ اما دیگه خبری آتوسا و دیاکو هم هنوز داشتن با هم حرف می
ی آتوسا نبود و انگار جاش رو لبخند و از ناراحتی توی چهره

 آرامش گرفته بود. 

فرستادم توی هوا  قدراون سوسکه رو این حواست هست مونیکا؟! -
که یه دفعه در کالس باز شد و معلممون اومد توی کالس. سوسکه 
هم افتاد روی سر معلممون. اولش نفهمید؛ اما تا متوجه شد مدرسه 

های کالسمون ترک رو گذاشت روی سرش. از بس جیغ کشید شیشه
 برداشت. 

 با کف دستم آروم هولش دادم و خنده کنان گفتم: 

 ها رو الکی گفتی. خالی ببند. شک ندارم که شیشه برو بابا! کم -

 ای زد و گفت: قهقه

 طور فهمیدی؟! وای! چه -
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 ات، مهشید، شنیدم. چون که از دختر عمه -

 لبخندش جمع شد و گفت: 

 با مهشید حرف زدی؟ کجا؟!  -

 لبخندم محو شد و اخم کمرنگی بین ابروهام نشست. 

هفته پیش، که هنوز دیاکو زنیم. چند همیشه با هم حرف می -
 ی. اتون؛ ولی تو نبودبرنگشته بود اومدم خونه

ی گفت و به سمت دیاکو و آتوسا خیره شد. بلند شدم «آهان»زیر لب 
 و رو به دایان گفتم: 

 جا بمونی. شه همینیای بریم؟ دیر وقته نمینمی -

به من نگاه کرد و سرش رو تکون داد. بلند شد و به طرفم اومد. 
یان مراه با هم به طرف ویال راه افتادیم. نزدیک ویال که رسیدیم داه

 گفت: 

 اراحتی؟! از رفتار آتوسا و دیاکو ن -

 لبخندی زدم و گفتم: 

ه برای چی باید ناراحت باشم؟! به هر حال آتوسا دوست منه؛ ن -
 یز دیگه. چدونم دوسته یا ولی دیاکو رو هنوز نمی

هام شده. دونستم متوجه حرفها بود. میتر از این حرففهمیده
 سرش رو به معنای تایید تکون داد. 

تر نشون داده؛ اما یاکو از وقتی برگشته رفتار غربیش رو بیشد -
 نی. کتونه کسی باشه گه روش حساب می

 چشمکی زد و ادامه داد. 

 مثل کار امروز.  -

 خندیدم و پرسیدم. 

 ه شدی؟! وای! متوج -

 ی ریزی کرد. خنده
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های ریزی که های توی سردوش و سوسکره. اون تخم مرغآ -
توی شامپو بود خیلی باحال بود؛ ولی با اون روغنه که کف حموم 

 ریخته بودی قابل مقایسه نبودن. 

مون شدت گرفت و با هم آروم و بدون سر و صدا توی خنده
ام هامون رفتیم. یک مرتبه از کاری که با دایان کردم خندهاتاق

گرفت. با کمک دیاکو توی سردوش تخم مرغ ریختم و کف حموم 
ره رو پر از روغن رو جاهاییش که دیاکو گفت دایان اون قسمت می

ی من بود که از یه جا خریده ههای ریز و سیاه ایدکردم. اون سوسک
بودم ریخته بودم توی شامپوی گرون قیمت دایان. انصافاً هم فکر 

باحالی بود، فقط یادم باشه محسن رو هم این مدلی یا شاید مدل 
کارها رو نکنم باید کار کنم؟! اگر اینای اذیت کنم. خب چیدیگه

باس خواب هام رو با یه لبشینم یه گوشه و هی غصه بخورم. لباس
عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم. به رفتار دیاکو فکر کردم، 

گفت. یعنی با هم هستن؟ خب اگر با هم بودن که آتوسا به من می
هام گرم شد و به خوابی پر از خیال توی همین فکرها بودم که چشم

 قدم برداشتم. 

  

 * * • 

بودیم. ی هفت سین نشسته سال تحویل شده بود و همگی دور سفره
های توی سفره که شامل آجیل، میوه، شیرینی هر کسی از خوراکی

کرد و همه سرگرم بودن. آتوسا با بود از خودش پذیرایی می… و
مونا گرم صحبت بودن و من هم با ترالن خانم و دریا خانم. ترالن 
خانم از من خواست تا توی شو شرکتشون مدل بشم؛ اما دریا خانم 

ی من تعیین گار دریا خانم مادر منه که واسهکرد. انمخالفت می
 خانم با لبخند گفتم:  کنه! رو به دریاتکلیف می

 طوره مهشید جون توی شو مدل بشن؟! چه -
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 دریا خانم با لبخند گفت: 

ای عزیزم! مرسی که دختر خواهر شوهرم رو پیشنهاد دادی. و -
 خواهر سعید دیوونه شده از دستش. 

 گفت:  ترالن خانم با تعجب

 ِاوا! برای چی؟  -

 گرفت گفت: طور که پرتقال رو پوست میدریا خانم همین

های مدلینگ شدن رو ه مدل شدن خیلی عالقه داره. تمام راهب -
 های سخت. رفته، از رژیم غذایی بگیر تا ورزش

 های کیک ریخته بود. رو بهشون گفتم: روی لباسم خورده

 . گردمتون االن برمیبا اجازه -

 ترالن خانم با لبخند گفت: 

 راحت باش عزیزم.  -

ی پشت بندش هم دریا خانم با لبخند و ذوقی که از خواهر زاده
 شوهرش تعریف کردم و هنوز آثارش هویدا بود گفت: 

 زود برگرد.  -

ها لبخند کمرنگی سرم رو تکون دادم. از روی فرش که روی پارکت
رو جوری باال گرفتم که پهن شده بود بلند شدم. دامن لباسم 

طور بود تا کیک های کیک روی زمین نریزه. همیشه همینخورده
قدر مواظب ریخت. حاال هر چههاش میخوردم روی لباسم خردهمی

باشم که نریزه؛ ولی انگار که نه انگار. رفتم توی آشپزخونه؛ در 
 های کیک تویسطل زباله رو باز کردم و دامنم رو تکوندم تا خورده

که مطمئن شدم روی لباسم نچسبیده باشه در سطل بریزه. بعد از این
سطل رو گذاشتم و تا خواستم از آشپزخونه بیرون برم دیاکو جلوم 

هام خیره شد و کنار رفت. نگاهم رو ازش گرفتم سبز شد. توی چشم
 اش رو شنیدم.و بدون هیچ حرفی از کنارش گذشتم. صدای کالفه
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 صبر کن.  -

 ؛ ولی به طرفش برنگشتم. ایستادم

  قرار بود مشکلت رو به من بگی. -

 فتم: ی چپم نزدیک کردم و گسرم رو به شونه

یزی نیست که اسمش رو مشکل بذاری. اسمش سرنوشته، یا چ -
کنی خوشبخت رسی و سعی میشی یا نمیرسی و خوشبخت میمی

 بشی. 

حضورش رو پشتم سرم حس کردم. دستش روی بازوم نشست. 
بازوم رو از دستش کشیدم و از آشپزخونه بدون توجه به صدا 

 هاش بیرون رفتم. زدن

 

  * * • 

 

مون برگردیم. بعد از سیزده بدر، پدر رو راضی کردم که به خونه
پدر هم از خدا خواسته راضی شد ما هم همراه با مونا و محسن 

جا موندن. قبل از ی دیاکو اونی آتوسا و خانوادهبرگشتیم. خانواده
رفتن به آتوسا گفته بودم که رازم رو به دیاکو نگه؛ چون این چند 

ی من در خواست سر از گذشتهآورد میا گیر میروز تا من رو تنه
بیاره. آتوسا هم به من قول داد که چیزی در این باره نه به دیاکو 

بلکه به هیچ بنی بشری چیزی نگه. فردای روزی که برگشتیم مونا 
ای که نشونش دادم رو بگیریم. االن هم اومد خونه و گفت سیسمونی

قرمز نارنجی رو انتخاب کنه ی سیسمونی بودیم تا رنگ توی مغازه
طور که داشت بهش خیره اش رو حساب کنه. مونا همینو پدر هزینه



 

 

 WWW.98IA3.IR 182 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

 کرد گفت: خیره نگاه می

 به نظرت رنگش تو چشم نیست؟!  -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

را تو چشمه. خیلی هم رنگ جلفیه. به نظر من اون آبی صورتیه چ -
 نارنجی قرمزه. تر از رو بردار رنگشون خیلی مالیم

 برگشت و به من نگاه کرد و گفت: 

 قرمز نارنجی.  -

 هر چی! مهم اینه این دو تا رنگ روی تخت و کمدش هست. حاال -

بعد از کلی چک و چونه مونا تصمیم گرفت که رنگ صورتی آبی 
که سر قیمت و مدل انتخابیمون با صاحب رو برداره. بعد از این

فروشگاه به توافق رسیدیم، پدر در حالی که لبخندی روی لب داشت 
 رو به مونا گفت: 

 خوای؟ ؟ همین رو میراضی هستی دیگه مونا -

 مونا با لبخند گفت: 

 در جان، زحمت کشیدی. آره پ -

 پدر سرش رو تکون داد. فروشنده گفت: 

 پس آماده کنم وسایل رو جناب؟  -

 پدر دستش رو توی جیب داخلی کتش فرو کرد و گفت: 

زحمت حاضرش کن که ما هم به امید خدا دنبال کار ره پسرم بیآ -
 و زندگیمون بریم. 

کرد با لبخند یار توی دستش رو باز و بسته مطور که در خودکهمین
 گفت: 

 کتون باشه! قابل شما رو نداره. مبار -

ش بود رو پدر دسته ِچکش رو همراه با خودکاری که همیشه همراه
از جیبش بیرون آورد و روی میز قرار داد. کمی خم شد و شروع 
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ی کرد به نوشتن مبلغ. توی همین فاصله خانمی همراه با یه بچه
. کمی به اجناس توی فروشگاه هفت هشت ساله وارد مغازه شد

 نگاهی انداخت و بعد رو به صاحب مغازه با صدای نازکی گفت: 

 ه رو پسندیدم. چنده قیمتش؟  سالم. این کالسک -

 صاحب مغازه از روی صندلی بلند شد و روبه اون خانم گفت: 

 کدوم کالسکه؟  -

ی نخودی رنگ رو نشون صاحب اش کالسکهخانمه با انگشت اشاره
 ازه داد. پدر چک رو به طرف صاحب مغازه گرفت و گفت: مغ

 خدمت شما.  -

فروشنده مغازه که یه چشمش به اعداد و ارقام چک بود به یکی از 
 اال بود گفت: بهای خانم که کمی سن فروشنده

 شه لطف کنید ببینید این خانم چی الزم دارن؟! انم رفیعی میخ -

نامش زده باشن نیشش تا بنا فروشنده هم انگار که شرکتی رو به 
گوشش باز شد و چک رو گرفت. به طرف پرسنل فروشگاه که چند 
 تا مرد بودن رفت و چیزی بهشون گفت و برگشت طرف ما و گفت: 

 دیزاینر از خودتونه؟  -

 من و مونا به هم نگاه کردیم و چیزی نگفتیم. فروشنده گفت: 

  تونم براتون انجام بدم.می اگه ندارید خودم -

یه آلبوم زرشکی رنگ از روی میز برداشت و بازش کرد. 
 گفت: زد میطور که ورق میهمین

ها کارهای خودم هستن. چند ساله توی طراحی داخلی هستم و ینا -
 کنم. فعالیت می

رو  گفت، هم دیزاین خونه هم اتاق نوزاد و عروس و دامادراست می
خودش به زیبایی طراحی کرده بود. پدر سرش رو تکون داد و رو 
به فروشنده گفت که خودش طراحی رو به عهده بگیره. پرسنل هم 
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جایی سیسمونی بودن که ببرن و داخل وانت بذارن. من مشغول جابه
 و مونا از پدر اجازه گرفتیم و از فروشگاه خارج شدیم. 

 

 « مهران»

 

ه بود و خبری از سها نبود. هر دفعه بهش ساعت از دو شب گذشت
زدم گوشیش در دسترس نبود. یعنی کجاست؟ با کیه؟ به زنگ می

سره بکنم هنوز نتونسته ذاشتن کا رو یکخاطر مامان و بابا که نمی
بودیم عقد دائم بکنیم. روی کاناپه دراز کشیدم و ساعدم رو روی 

و رن کلید توی قفل در چشمم گذاشتم. بعد از چند دقیقه، صدای انداخت
های میخیش روی مخم شنیدم. هیچ واکنشی نشون ندادم، صدای پاشنه

بود. حضورش رو کنارم حس کردم. دستش روی موهام نشست که 
با اون یکی دستم مچ دستش رو محکم گرفتم و اون رو فشار دادم. 

 آخش بلند شد و گفت:

 

 

 ت شب؟! مهران جنی شدی؟ چته این وق -

شه دونستم آخرش به خشم تبدیل میلت با مالیمتی که میتو همون حا
 گفتم: 

 کجا بودی تا این وقت شب؟  -

اش از تونستم تصور کنم که چهرههام بسته بود؛ اما میکه چشمبا این
 درد توی هم رفته. با صدای ضعیفی گفت: 

هام تونی بپرسی. با دوستی! دستم درد گرفت. با مالیمت هم میآ -
 دم. بیرون بو

دستم رو که روی چشمم بود برداشتم و روی مبل نشستم. چشمم رو 
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 ام غریدم و گفتم: های کلید شدهباز کردم و با دندون

جا یا اشون زنگ زدن اینگی. با دوستات نبودی. همهروغ مید -
 . اومدن دم در خونه دنبال جنابعالی، ولی تو انگار جای بهتری بودی

ام افتاد یه قدم خواست به عقب برداره ههای سرخ شدچشمش به چشم
کرد که دستش رو از دستم بیرون تر گرفتمش. تقال میکه محکم

اومد تونستم اشکی که از چشمش در میبکشه. توی اون تاریکی می
 رو ببینم. با همون لحن و ابروهای در هم تنیده شده، داد زدم. 

کردی؟! طی میدی؟ تا این وقت شب بیرون چه غلها! بگو کجا بو -
 ها؟! 

هاش رو ببنده و لبش رو با حرص فریادی که زدم باعث شد چشم
فشار بده. مچ دستش رو ول کردم و سریع بازوش رو گرفتم. از 

گفت فقط تقال زمان با من پاشد. هیچی نمیروی مبل بلند شدم که هم
 ود. بکرد، همین کارش روی اعصابم می

 د گفتم: زنه با فریاوقتی دیدم حرفی نمی

ی عمو هم گی کجا بودی؟ خونهزنی؟ چرا نمیرا حرف نمیچ -
نبودی! همین کارها رو کردی که اون طفل معصوم هنوز سه ماهش 
نشد رو کشتی. هر شب بیرون، هر شب با دوست و رفیق، هر شب 

 دونم کیه! با یه عوضی که من نمی

ش، هاش گرد شد. شک کردم بهتا این حرف رو از من شنید چشم
 تر توی هم رفت. با حرص گفتم: هام بیشاخم

کار کردی سها؟ چرا این کار رو کردی؟ مگه من چی کم چی -
ای که بابا بهم داده بود که با مونیکا زندگیم گذاشته بودم برات؟ خونه

رو باهاش شروع کنم زدم به نامت کم بود؟ بهترین ماشین رو برات 
خریدم کم بود؟ سر تا پات رو طال گرفتم و بهت محبت کردم، 

من عاشقت نیستم؟ چرا زندگیم رو نابود  عاشقت بودم کم بود؟! مگه
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کردم. چرا وسط زندگی کردی لعنتی؟ من که داشتم زندگیم رو می
 من و مونیکا اومدی؟ 

بازوش رو به زور از دستم بیرون کشید و با خشم و عصبانیت 
 گفت: 

ات و اون زن متنفرم! ازش قدر حرف از گذشته نزن! از گذشتهینا -
یاری. تو ری اسم اون رو میراست می ری،یاد! چپ میبدم می

چته؟ تو مشکلت اینه که از روی اجبار و عذاب وجدانت من رو 
صیغه کردی. من اصالً عاشقت نبودم و تو هم چشمت هنوز دنبال 

دونی از کی فهمیدم؟ از وقتی که ازش جدا شدی. از اون زنه. می
توی  گرفتی.رفت آمارش رو میوقتی که هر لحظه و هر جا که می

 لعنتی عاشق اونی نه من. تو فقط دوستم داری همین و بس. 

که حرفش رو زد، کیف دستی ام حبس شد. بعد از ایننفس توی سینه
مشکیش رو که روی زمین افتاده بود برداشت و رفت توی اتاق. از 

که فهمیده بود ناراحت نبودم، از این ناراحت بودم که حقیقت رو این
توی صورتم کوبید. روی مبل نشستم و کف دستم رو به صورتم 

هایی که بینمون رد و بدل شد فکر نکنم؛ کشیدم. سعی کردم به حرف
شه فکر نکرد؟! سها کسی که زن من بود راست راست ولی مگه می

ست. مامان و بابا تو روم نگاه کرد و غیر مستقیم گفت با یکی دیگه
ای حق داشتن که از دستم دلخور باشن. من نباید چشم روی زندگی

بکنه. االن چرا  تونست من رو شاد و خوشبختبستم که شاید میمی
خورم؟ من که گذاشتم مونیکا بره دیگه برای چی دارم حسرت می

کنم؟ برای چی هر لحظه آمارش رو دارم؟ االن هنوز بهش فکر می
تونم مواظبش نباشم؟ همون دونم کجاست و با کیه؛ اما مگه میهم می

ی مبل تا جا روی مبل خوابیدم. پتوی مسافرتی نازکی که روی دسته
ذاشته بودم رو برداشتم و روی خودم انداختم. از عصبانیت شده گ

سر درد گرفتم. شک نداشتم که فردا صبح هم همین سر درد 
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اعصاب خرد کن رو دارم. هنوز اتاقی که خالی از وسایل بود پر 
ها رو تحویل دونستم باید اونهای عروسیمون. میشده بود از عکس

ا نداد. صدای ترق و تروق از دادم؛ اما نتونستم. دلم رضدادگاه می
به صدا چشمم رو روی هم گذاشتم. تا  توجهاومد. بیتوی اتاق می

چشمم گرم شد صدای باز شدن در اتاق اومد، چشمم رو باز کردم. 
داشت رو دیدم. کاغذ سهایی که با عصبانیت به سمت من قدم بر می

های . تکهمون بود! اون رو باال گرفت و با خشم پاره کردنامهصیغه
 کاغذ رو به سمتم پرت کرد. 

که نامه. دیگه هیچ چیزی بینمون نیست به جز اینیا این هم صیغهب -
رم تو هم تو پسر عموی منی! همین و بس. فردا هم از این خونه می

 برو گمشو پیش اون زنی که طالقش دادی. 

 راه اومده رو برگشت تا به در اتاق رسید. با پوزخند گفتم: 

م که تو ن که صیغه باطل نشده، یک ماه دیگه قرار بود تمدید کنیاال -
تونی بهم با من این کار رو کردی. بعدش هم وقتی باطل شد تو نمی

دستور بدی که برم پیش کی یا کی بیاد پیش من. شب بخیر دختر 
 عمو!

 

 

که برگرده، وارد اتاق شد و در رو محکم بست. امیدوارم تا بدون این
که بیدار بشم وسایلش رو جمع کرده و رفته باشه. با قبل از این

حرص پتو رو تا باالی صورتم کشیدم و ساعدم رو روی چشمم 
جا ساکت بود و به جز صدای آرامش بخش تیک تاک گذاشتم. همه

هام گرم بشه و خوابم شنیدم که باعث شد چشمساعت چیزی نمی
 ببره. 

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 188 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

 * * • 

 

حدس زده بودم سها تمام وسایلش طور که صبح که بیدار شدم همین
رو جمع کرده و رفته بود. مطمئن بودم بعد از فسخ صیغه سر و 

شه تا من رو از خونه بندازه بیرون؛ چون خونه به اش پیدا میکله
نامش بود. به سمت سرویس بهداشتی رفتم و دست و صورتم رو با 

ریشم  ام انداختم. تهآب سرد شستم. از توی آیینه نگاهی به چهره
ی اصالح کردنش رو نداشتم. با حوله شد و حوصلهداشت بلند می

صورتم رو خشک کردم و بیرون اومدم. وارد آشپزخونه شدم و 
برای خودم توی قهوه ساز یه کم آب و یه پیمانه قهوه ریختم و 

اش رو زدم تا درست بشه. تا قهوه حاضر بشه رفتم توی اتاق دکمه
ی ای برداشتم با یه کفش مردونهسرمه از داخل کمد یه ست اسپورت

شرت و شلوار ورزشی بود های تنم که یه تیمشکی رنگ. با لباس
عوض کردم. بعد از پوشیدن کفشم از اتاق خارج شدم و رفتم توی 

ام رو بخورم و به شرکت برم. بوی گس قهوه تمام آشپزخونه تا قهوه
رو استشمام  خونه رو پر کرده بود. یه نفس عمیق کشیدم و عطرش

کردم. باعث شد کمی سرحال بشم و سردردی که از دیشب 
ساز گریبانگیرم شده بود رفع بشه. فنجونی برداشتم و کنار قهوه

هام روی کابینت ضرب گرفتم. از دیشب تا حاال گذاشتم و با انگشت
که کار کنم یا بعد از ایندونستم باید چیحسابی گیج شده بودم. نمی

فکرها بودم که دستگاه قهوه ساز  شه؟! توی همینسها رفت چی می
با صدای تیکی خاموش شد. از توی قوری پیرکس توی فنجون قهوه 

ریختم. قوری رو برگردوندم سرجاش و به طرف اپن آشپزخونه 
ام رو به طور که قهوهرفتم و روی صندلی پایه بلندش نشستم و همین

توی پیج مونیکا. چون خوردم گوشیم رو برداشتم و رفتم آرومی می
ی اینستاگرامش رو ببینم. یه تونستم صفحهپیجش باز بود راحت می
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عکس از خودش لب ساحل گرفته بود و یه لبخند پررنگ روی 
های قبلی که گرفته بود بدون هیچ هاش جاخوش کرده بود. عکسلب

مونن که از کسی یا چیزی ناراحته. لبخندی بودن، انگار مثل این می
توری گذاشته بود روی پروفایل که یه دایره ظاهر شده بود یه اس

هام ضربه زدم. فیلمی از خودش بود. صداش رو زیاد کردم و گوش
رو تیز کردم. دور و اطرافش پر از آدم بود و سر و صدا و بوق 

 ها! ماشین

خواد سالم به همه، من امروز اومدم برای یه فسقلی که کم کم می»
که خیلی ن اضافه بشه سیسمونی بگیرم و اینی مبه جمع خانواده

 « شم.خوشحالم چون دارم خاله می

دونستم که حرفش تموم شد استوری هم به پایان رسید. میبعد از این
خواد دونستم سیسمونی رو میخواهرش، مونا بارداره ولی نمی

قدر داره یا باباش اش بخره. یعنی اینخودش برای خواهر زاده
ام تموم شد. از ه؟ توی همین فکرها بودم که قهوهخواد بخرمی

ی گوشیم رو قفل کردم و اون رو اینستاگرام خارج شدم و صفحه
توی جیب داخلی کتم گذاشتم. از روی صندلی بلند شدم و فنجون رو 

ای دوبار از طوری روی اوپن گذاشتم. بعد از ظهرها هفتههمین
فرستادن تا افتچی میشرکت خدماتی مطمئنی که سراغ داشتم یه نظ

طور که از خونه رو تمیز کنن و یه غذایی درست کنن. همین
رفتم باز گوشیم رو از جیب کتم خارج کردم و آشپزخونه بیرون می

ی شرکت خدماتی رو گرفتم. بعد از دو بوق صدای خانمی رو شماره
 شنیدم. 

 زینت بفرمایید! شرکت خدماتی گل -

ناهارخوری برداشتم و با جدیت  کیف سامسونت رو از روی میز
 گفتم: 

سالم خسته نباشید، برای نظافت منزل و کارهای منزل تماس  -
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 گرفتم. 

 زمه بفرستم؟  خواید و چند نفر المی از چه ساعتی -

 کمی فکر کردم و گفتم: 

کنم دو نفر کافی باشه. یکی برای خرید و درست کردن کر میف -
 اعت ُنه! کلید رو هم سر ساعت ُنهغذا و یکی هم برای نظافت. از س

 فرستم. می

له. آدرستون رو لطف کنید بدید تا یک ساعت دیگه من دو نفر ب -
 فرستم. رو می

که آدرس رو گفتم از خونه بیرون رفتم. ماشین رو دیشب بعد از این
توی حیاط پارک کرده بودم. سوییچ رو از جیب کتم بیرون آوردم و 

که پشت فرمون نشستم ز کردم و بعد از اینقفلش رو زدم. در رو با
با ریموت در حیاط رو باز کردم. سوییچ رو توی قفل چرخوندم و 

 خونه رو به مقصد شرکت ترک کردم. 

 

 « دیاکو»

 

 دستم رو کالفه روی صورتم کشیدم و رو به مامان گفتم: 

کنم! من تازه برگشتم ایران، بذار یه سال امان جان! خواهش میم -
 عد زن برام پیدا کن. بشه ب

که برگردیم، محسن تازه از شمال برگشته بودیم. یه هفته قبل از این
ی آتوسا. از ی مونیکا برگشتن. فقط ما موندیم و خانوادهو خانواده

 وقتی تو راه بودیم تا وقتی رسیدیم مامان از متانت و وقار آتوسا
 ل خودم رو بهکرد. اوتأیید می های مامان روحرف زد بابا هم حرف

نشنیدن زدم؛ ولی آخر اومد توی اتاقم و برای مراسم خواستگاری 
 کرد.پافشاری می
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 ال بیا بریم، زشته به خدا من تو شمال به دریا جون گفتم. حا -

 : ای کشیدم و به اجبار گفتمهوف کالفه

 ریم. اگه اجازه بدید، من یه کم استراحت کنم. اشه مامان جان، میب -

ام رو ی چونهرسید گوشهبا خوشحالی جلو اومد. چون قدش بهم نمی
 ای زد و گفت: بوسه

 م. قربونت برم! استراحت کن عزیز -

انگار بغض کرده بود؛ چون به سرعت از اتاقم بیرون رفت. نفس 
شرتم رو از تنم بیرون آوردم. با همون شلوار عمیقی کشیدم و تی

که کاش تخت پرت کردم. از اینورزشی که پام بود خودم رو روی 
کردن برام جالب بود و به جای آتوسا مونیکا رو انتخاب می

ی مونیکا چه اتفاقی افتاده که طور مشکوک. یعنی توی گذشتههمین
گه؟ اون روز هم که تا خواست بگه آتوسا وارد اتاق کس بهم نمیهیچ

که یا اینزنم چیز مهمی بوده باشه و شد و نشد حرفی بزنه. حدس می
مونیکا دختر شیطونی باشه که دوست پسر داشته باشه. از این که 

تونستم توی سفر شمال بفهمم که فهمیدم؛ اما دوست شیطون بود می
که دوست پسر داشته باشه اخم دونم. از اینپسر داشتنش رو نمی

غلیظی بین ابروهام جا خوش کرد. با عصبانیت بالشت زیر سرم رو 
قدی اتاقم پرت کردم که بهش برخورد کرد که آیینه  یبه سمت آینه

طوری دونستم حرص و عصبانیتم رو چهکمی تکون خورد. نمی
تونست این فکری که مثل خوره به تخلیه کنم. فقط و فقط مونیکا می

جونم افتاده بود رو دور کنه. گوشی رو از روی میز عسلی طالیی 
اسمش رو پیدا کردم و  رنگ برداشتم و وارد مخاطبین گوشیم رفتم.

تا خواستم روی اسمش ضربه بزنم و تماس رو برقرار کنم یه فکر 
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مانع شد. به چه بهونه باهاش حرف بزنم؟ اصالً مگه من نسبتی 
باهاش دارم که بخوام ازش این سوال رو بپرسم و ازش جواب 
بخوام؟ شاید بگه به تو چه ربطی داره! یا بگه تو بابام یا داداشم 

ی گوشیم رو خاموش شی! با حرص صفحهه برام غیرتی مینیستی ک
کردم و کنارم روی تخت انداختم. تصمیم گرفتم یه چرت بزنم بعد یه 

ها بزنم تا از خشمم کم کنه. پلکم رو روی هم دور توی خیابون
توجه به اون ای ظاهر شد. بیگذاشتم که تصویر یک جفت چشم قهوه

زد به عالم خواب و شون موج میای روشن که خنده تودو گوی قهوه
 رویا رفتم. 

  

 « مونیکا»

  

ی دیگه نوبت سونوگرافی دارم تو هم بیا چون ب چهل دقیقهخ -
 رسه بیاد باهام. ست نمیمحسن اداره

رفتیم با طور که از پل هوایی باال میسرم رو تکون دادم و همین
 ذوق گفتم: 

 شده. بزن بریم.  چه افتخاری نصیبم وای! جدی بیام باهات؟ -

م جلوتر از مونا به سرعت باال رفتم. وسط پل ایستادم و منتظر موند
 باال بیاد. وقتی که اومد از دور هن هن کنان گفت: 

 ری. قدر تند می+ مونیکا دیوونه، صبر کن چه

زد به سمتم اومد. نزدیک بود از غرغرهاش طور که غر میهمین
بگیرم. بهم رسید و دستم  ودم روام بگیره، سعی کردم جلوی خخنده

 ها گفت: رو محکم گرفت و مثل مامان

 قدر هم تند نرو. قدر بدو بدو نکن! بذار با هم بریم اینینا -

 ی ریزی کردم و گفتم: خنده
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 ها شدی. باشه؛ مثل مامان -

قدر که چیزی بگه پشت چشمی نازک کرد. روی پل اینبدون این
های زیر هامون و صدای بوق ماشینخلوت بود که فقط صدای قدم

رسید. از پل پایین اومدیم و به سمت ماشینم قدم پل به گوش می
 برداشتیم. دستم رو بردم توی کیفم و محتویاتش رو زیر و رو کردم.

کردم. با  چیز مربعی و سفت رو لمسهای کیفم یه توی خرت و پرت
ده ابرویی باال رفته که نشونه از کنجکاویم بود بیرونش آوردم. نرسی

طور که با کنجکاوی و ابروهای در هم به ماشین ایستادم و همین
 وار گفتم: کردم زمزمهتنیده بهش نگاه می

 کنه؟! کار میاین توی کیف من چی -

 اد و به سمتم برگشت و گفت: مونا انگار حرفم رو شنید. ایست

 چی شده؟! برای چی وایسادی؟  -

 ی توی دستم خیره شد و با کنجکاوی پرسید: مکثی کرد و به جعبه

 اون چیه توی دستت؟!  -

 ام رو باال انداختم و گفتم: شونه

 یاد که این رو توی کیفم گذاشته باشم. دونم. یادم نمینمی -

بود و مخمل قرمز رنگی داشت.  انگار جعبه انگشتر بود. مربعی
های ریز و درشتش به درش رو باز کردم که دیدم انگشتره. نگین

های درخشید و پرتوی نور به نگینزیبایی زیر نور خورشید می
سفیدش تابیده شده بود. یه یادداشت کوچیک روی انگشتر بود. 

کرد محتویات برداشتم و جعبه رو به مونا دادم؛ چون داشت سعی می
ی کاغذ رو که تا شده بود رو باز کردم و داخل جعبه رو ببینه. برگه

 متنی که داخلش نوشته شده بود رو خوندم. 

بینی؛ اما مطمئنم که دونم این کادوی ناقابل رو کی میسالم، نمی»
که دیشب توی مهمونی بینیش که من پیشت نیستم. از اینوقتی می
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با چه ذوق و شوقی برای  دونمکنم. مینبودم ازت عذرخواهی می
ی ذوق پدر و مادرهامون تدارک شام دیده بودی. این رو از چهره

 «تونستم بخونم. همسر تو، مهران.ات میزده

 

 

شد. یعنی چی؟! امکان نداره تر از این گرد نمیهام دیگه بیشچشم
این همه وقت توی کیفم بوده باشه و من نفهمیده باشم. غیر ممکنه 

طور مثل چوب خشک ایستاده شه، مگه داریم؟! همینیاصالً مگه م
هام به سختی از تونستم تکون بخورم. ننفسبودم و از شوک نمی

کرد ر نگاه میطور که به انگشتشد. مونا همینهام خارج میریه
 گفت: 

 … یاد که خیلی گرون قیمت باشه. مگهبهش می -

که ون بدون اینفس کشیدنم شد؛ چنی صدای غیر عادی انگار متوجه
اش رو به زبون بیاره سرش رو بلند کرد و به من خیره ی جملهادامه

 های نگران گفت: شد. با چشم

 نامه نوشته؟! حالت خوبه؟! چی توی اون -

دفعه روی دونم این اشک لعنتی از کجا پیداش شد که یکنمی
هام جاری شد. مونا برگه رو از دستم کشید و متنش رو خوند. گونه

 با عصبانیت به من خیره شد و گفت: 

 گذره. بیا بریم االن نوبتم می -

خودش جلوتر رفت و من هم به آرومی و پاهای لرزون پشت سرش 
رفتم. این بار دستم رو به آرومی توی کیفم فرو بردم. باالخره 

سوییچ پیدا شد. دزدگیر رو زدم و هر دو جلو سوار شدیم. با دستمال 
هام رو پاک کردم و سوییچ رو اشین بود اشکای که توی مکاغذی

رو زل چرخوندم. ماشین به راه افتاد. توی سکوت هر دو به روبه
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دونستم اگر یه قطره اشک دیگه از چشمم بیرون بیاد زده بودیم. می
ره سراغ مهران. پس با دستمال کاغذی اشکم رو با پای خودش می

ها رفتیم؛ پس کوچهرو خیره شدم. از کوچه پاک کردم و به روبه
کنیم. دونستم اگه از جاده اصلی بریم به ترافیک برخورد میچون می

نزدیک مطب نگه داشتم و همراه با مونا از ماشین خارج شدم. یه 
ای با نمای سنگ مرمر سفید. وسطش هم ساختمون دوازده طبقه

ای بود. وارد ساختمون شدیم و به طرف آسانسور که درب شیشه
که ی آسانسور رو زدم، مثل اینبه راه افتادیم. دکمه مشکی داشت

توی همین طبقه بود؛ چون به دقیقه نکشید که در باز شد. دستم رو 
روی کمر مونا گذاشتم تا اول وارد بشه. پشت سرش وارد شدم و 

ی سوم رو که مطب زنان و مطب سونوگرافی داشت ی طبقهدکمه
زنم موقعی ودم. حدس میرو فشردم. هنوز توی فکر اون انگشتر ب

اون انگشتر رو توی کیفم گذاشت که من توی آشپزخونه بودم. خیلی 
خواست انگشتر رو بهش برگردونم؛ اما یه چیزی ته قلبم مانع دلم می

شد حس کنم ته قلبم حسی زیر خروارها خاکستر شد که باعث میمی
ر ونسبت به مهران خوابیده و با یه اشاره از طرف مهران شعله

هام ظاهر ای یه نفر جلوی چشمهای قهوهشه. هر لحظه، چشممی
ای که مونا بهم زد از فکر شد. هنوز توی فکر بودم که با سقلمهمی

 بیرون اومدم. جلوی در مطب زنان بودیم. با نگرانی گفت: 

 مونیک حالت خوبه؟  -

 لبخند کمرنگی به روی لبم نشوندم و گفتم: 

 ه. فقط سردرگمم. نگران نباش، حالم خوب -

 با کف دستش بازوم رو نوازش کرد و گفت: 

دونم توی چه فکری هستی. انگشتر رو بده به من تا به محسن یم -
 بگم تا به دست مهران برسوندش. 

کرد که هنوز قلبم پیش مهران گیره. پس کردم فکر میاگه قبول نمی
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ن آوردم، ای که انگشتر توش بود رو از توی کیفم بیروجعبه مکعبی
 تفاوت گفتم: به طرفش گرفتم و با لحنی بی

 طوری دیگه لزومی نداره که ببینمش. آره این -

  

 « دیاکو»

  

قدر عطرش تو فضا خوردیم. اینسر میز شام داشتیم فسنجون می
پیچیده بود که نزدیک بود تموم غذایی که روی میز بود رو کامل 

دارم دولپی غذام رو دید کرد وقتی میبخورم. مامان عشق می
خورم؛ چون این روزها روانیم کرده بود که الغر شدم و باید مثل می

ها مواظب غذا خوردنم باشه تا چاق و چله بشم. از اون بچه کوچیک
ی ازدواج و خواستگاری صحبت کردیم یه هفته روزی که درباره

گذشت. خوشبختانه هیچ صحبتی راجع بهش نکرده بود؛ اما با می
شد. توی تر مشکوک میکرد آدم هر لحظه، بیشرهایی که میرفتا

ای که کنار بشقابم قرار داشت کمی آب ریختم و یه قلپ لیوان شیشه
 از آب رو خوردم. یک دفعه مامان رو به بابا گفت: 

 با عادل خان صبحت کردی؟!  سعید جان باالخره -

با یه لیوان رو سر جاش گذاشتم و مشغول به خوردن غذا شدم. با
قاشق خورشت که روی برنجش ریخته بود رو خورد و بعد از 

 سرش رو تکون داد و گفت:  که کامل قورت داداین

 گیره؛ اما هنوز خبری نشده. هش گفتم، گفت که باهام تماس میب -

 مامان سرش رو تکون داد. 

 اضی کنن. فکر کنم بخوان آتوسا رو ر -

شد. دایان که کنار مامان  پدر سرش رو تکونم داد و مشغول خوردن
هام رو نشسته بود بهم با ابروهاش اشاره کرد که چیزی نگم. اخم
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دونم چی توی نگاهم دید که آب دهنش رو قورت توی هم کردم. نمی
داد، سرش رو انداخت پایین و مشغول چنگال زدن به رون مرغش 

 شد. مادر روبه من گفت: 

 ! با کنجکاوی پرسیدم: دونی؟! بهت گفته؟جریان آتوسا رو می -

 نگفته. کدوم جریان؟ نه به من چیزی -

 

 

 ریخت، با افسوس گفت: در حالی که کنار غذاش ساالد شیرازی می

کنن. بنده که از قبل ازدواج کرده توی جاده تصادف میثل اینم -
ره توی کما، آتوسا هم یکی از شه میخدا پسره ضربه مغزی می

 شکنه. دست و پاش می

جوید با کنجکاوی وسط حرف طور که غذاش رو میدایان همین
 مامان پرید. 

 شه؟! شوهرش چی می -

 مامان چنگالش رو توی ساالد فرو کرد و با ناراحتی گفت:

یاد به رحمت که از کما بیرون میمرش به دنیا نبود. بعد از اینع -
 ره. خدا می

مون برده بشه. خواستم اسمی به جز مونیکا توی خونهدیگه نمی
دستتون درد »اخمی کردم و وقتی که غذام تموم شد زیر لب 

ای گفتم و از روی صندلی بلند شدم. از سالن غذاخوری «نکنه
پله رفتم. روی اولین پله که پام رو بیرون اومدم و به طرف راه

زمان دستم رو توی جیب شلوار ورزشیم فرو بردم. برام گذاشتم هم
خواستم مونیکا رو ببینم؛ ، مهم این بود که میمهم نبود که چی شده

ای به شرکت برم تا ببینمش. پس تصمیم گرفتم فردا صبح به بهونه
کالفه وارد اتاقم شدم و نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم. ساعت 
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داد. سریع یه بلوز و شلوار طوسی پوشیدم تازه ُنه شب رو نشون می
ز داخل جاکفشی توی اتاقم و کفش اسپورت طوسی مشکیم رو هم ا

بیرون آوردم و پام کردم. سوییچ و گوشیم رو از روی عسلی کنار 
ها رو پایین رفتم. شانس تخت برداشتم و از اتاق بیرون اومدم. پله

دادن. درسته آوردم که کسی من رو ندید وگرنه تا صبح بهم گیر می
که پیدا هایی زده نشده بودم. دوستپنج سال خارج بودم؛ اما غرب

انی بودن، به غیر از دو سه نفرشون که شون ایرکرده بودم همه
اصالتاً سوئدی بودن. از در خونه بیرون اومدم و به سمت پارکینگ 
رفتم. با سوییچ قفل ماشینم رو زدم، تا خواستم در ماشین رو باز کنم 

با صدای بابا که اسمم رو صدا زد متوقف شدم به طرفش که روی 
ده بود برگشتم. هر دو دستش رو توی جیب شلوار ایوون ایستا

 ایش فرو برده و با جدیت نگاهش رو بهم دوخته بود. ای سرمهپارچه

 ری؟ جایی می -

 نفسم رو بیرون دادم و با لبخند محوی گفتم: 

 گردم.زنم و برمیرم بیرون یه دور میمی -

هاش رو توی هم فرو کرد. سرش رو تکون داد و از روی اخم
 یوون پایین اومد. ا

قط یادت باشه زود برگردی و سمت جایی که فکرت رو مشغول ف -
 کرده نری. 

های گرد شده خیره شدم. از کجا فهمید چی فکرم رو مشغول با چشم
 کرده؟! با حیرت گفتم: 

 … بابا شما -

 با یه لبخند محو وسط حرفم پرید. 

ا خودت چند خواستم بدونم بدونستم. فقط میاز همون اول می -
چندی. االن مادرت یکی دیگه رو زیر نظر داره باهاشون هم حرف 
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 شه بگیم منصرف شدیم. زده؛ نمی

ام گذاشت. با دوباره قدمی به سمتم برداشت و دستش رو روی شونه
 همون لبخندش ادامه داد. 

ز من به تو نصیحت پسرم، دل مامانت رو نشکن. شاید از آتوسا ا -
خیال و چه دیدی شاید مهرش به دلت افتاد و بیخوشت اومد، خدا ر

 مونیکا شدی. 

ام زد و ی آرومی به شونهکه حرفش تموم شد چند ضربهبعد از این
رفت. چند لحظه توی شوک باقی موندم. نفسم رو با صدا بیرون 
فرستادم و برگشتم سمت ماشین. در رو باز کردم و پشت فرمون 

 نشستم. 

 

 « مونیکا»

 

زد رفتم. هر روز آقا سعید زنگ میود که شرکت نمیچند روزی ب
کردم خواست برگردم؛ اما خوب نبودن حالم رو بهونه میو ازم می

اندازی که داشتم یه و نرفتم. تصمیم گرفته بودم استعفاء بدم و با پس
ی کوچیک لباس یا لوازم آرایشی بخرم و سرگرم باشم. مغازه

ه دم؛ اما شرکت آقا سعید رو بهونتصمیمم رو به پدر و مادر گفته بو
دونم چه حسی داشتم؛ اما هر چی بود االن برای من کردن. نمیمی

تر خواستم ذهنم رو درگیرش کنم. باید هر چه سریعخوب نبود و نمی
کردم. کالفه توی اتاقم رفتم و گوشیم رو از روی ازش دوری می

مونا رو پیدا  یهام شمارهعسلی کنار تختم برداشتم. از بین مخاطب
کردم و باهاش تماس گرفتم. بعد از دو یا سه بوق صدای گرم و 

 آرومش رو شنیدم. 

 جانم خواهر؟  -
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ُتن صداش خیلی پایین بود؛ جوری که گوشی رو به گوشم فشردم و 
 ی حرفی که زد شدم. با کنجکاوی گفتم: به سختی متوجه

 سالم، خوبی؟ کجایی؟  -

 آهنگش گفت: کمی مکث کرد و با همون صدای آروم و خوش

ام. طورن؟ من خونهالم، خوبم عزیزم، تو خوبی؟ مادر و پدر چهس -
 طور مگه؟! چه

تر شد که راحتکرد، همین باعث میهاش کمی مکث میمابین حرف
 گه. بفهمم چی می

 زنی؟ قدر آروم حرف مییم. چرا اینمرسی، ما خوب -

 داد.  سریع جواب

بود، االن خواب هست؛ برای  حسن تازه از اداره اومده. خستهم -
 زنم تا بیدار نشه. همین آروم حرف می

 لبخندی زدم و با شیطنت گفتم: 

 کارها رو! فهمیدیم شوهرت رو دوست داری، ای بابا! این نکن -

 ی آرومش به گوشم رسید.صدای خنده

 

 

 بینم. حاال تو رو هم می -

 ی شدم و پرسیدم. یهو جد 

 شه با پدر صحبت کنی؟ مونا می -

تر کرد. با تعجب احساس کردم مونا گوشی رو به دهنش نزدیک
 پرسید. 

دونم. با محسن صبحت کردم. گفت من برای کار تو بوتیک؟ نمی -
که وقتی از خدامه مونیکا دیگه توی اون شرکت نره. مثل این

منشیش داشته با شرکت آقای  خواسته انگشتر رو بهش بده، شنیدهمی
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 کرده. فتحی برای جلسه صحبت می

هام از تعجب گرد شد. وای خدا! همین رو کم داشتم. مونا که چشم
 تر از قبل ادامه داد. گم، آرومدید چیزی نمی

 گم با پدر صحبت کنه. حاال به محسن می -

 روی تخت نشستم و نفس عمیقی کشیدم. با ناراحتی گفتم: 

 یای خونه پدر؟ خب. از طرف من از محسن تشکر کن. نمیخیلی  -

 صدای خش خشی اومد و صدای مونا رو کمی بلندتر از قبل شنیدم. 

رسم بیام؛ اما اگه تونستم با محسن یه سر ربونت. امشب که نمیق -
دونی که یکی دو روز دیگه باید برم بستری بشم برای به یام. میمی

 دنیا اومدن فسقلی. 

هام گرد شد، با لحنی که بهت توی اون مشهود بود، دوباره چشم
 گفتم: 

 برای چی بری؟ هنوز که ُنه ماهت نشده! -

ند وقته درد دارم؛ باید برم. اون دفعه که رفتیم سونوگرافی دادم، چ -
یاد توی کانال زایمان. تأکید کرد به محض دکترم گفت بچه داره می

 که درد تشدید شد، برم. این

 میدوار بودم که چیز بدی نباشه. دراز کشیدم و دم عمیقی گرفتم. ا

 ودت باش. باشه خواهری؛ فقط مواظب خ -

که کلی قربون صدقه تحویل هم دادیم، تماس رو قطع بعد از این
که شارژ پولیم تموم شده برخورد کردم که دیدم پیامکی منبی بر این

کردم. محسن برای من مثل یه برادر بود و همیشه هوای من رو 
توی هر شرایطی داشت، درست مثل مسیح! نامرد خیلی وقت بود 

گوشیم رو روشن کردم و رفتم توی که ازش خبری نداشتم. اینترنت 
ی چت مسیح رو باز کردم. آفالین بود؛ اما ی تلگرام. صفحهبرنامه

 براش نوشتم. 
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 « زنی؟ی ما و بهمون سر نمییای خونهخیلی نامردی، چرا نمی»

ی چت بیرون اومدم. با صدای ی ارسال رو زدم و از صفحهدکمه
کنارم  کردم وی گوشیم رو خاموش باز شدن در اتاق صفحه

 گذاشتمش. در که باز شد، مادر رو دیدم که با لبخند مهربونش وارد
 اتاق شد. لبخند پررنگی زدم و روی تخت نشستم. 

 ت کنه. خواد باهات صحبیای پایین؟! مسیح اومده مینمی -

هام پروژکتور مطمئن بودم که االن با این خبری که شنیدم توی چشم
 م: روشن کردن. با هیجان گفت

 ای مادر! واقعاً مسیح اومده؟! کی اومد؟ چرا من متوجه نشدم؟! و -

مادر که از خوشحالی من به وجد اومده بود و انگار دنیا رو بهش 
 داده بودن، خندید و گفت: 

ای هست که اومده. زود یه لباس مناسب بپوش و ره، یه چند دقیقهآ -
 بیا پایین. 

زده به ن رفت. هیجانتاق بیروکه حرفش تموم شد، از ابعد از این
سمت کمد طوسی رنگم قدم برداشتم و در کشوییش رو باز کردم. از 

هام یه شومیز گلبهی که جلوش نگین داشت و آستین سه بین لباس
رب بود، بیرون کشیدم. یه شلوار جین آبی کاربنی هم از بین 

ه شلوارهام برداشتم. هر دو رو روی تختم انداختم و رفتم طرف آین
های روی که کارم تموم شد، لباستا موهام رو شونه کنم. بعد از این

تخت رو با تاپ و دامن کوتاه طوسی رنگی که به تن داشتم، عوض 
ها سرازیر طوری از اتاق بیرون اومدم و از پلهکردم. نفهمیدم چه

شدم؛ وقتی به خودم اومدم دیدم از هیجان و خوشحالی مسیح رو بغل 
اش گرفت و با صدای بلند قهقهه زد و اسمم م خندهکردم. از حرکت

 رو صدا زد. از بغلش بیرون اومدم و با لبخند گفتم: 

 کجا بودی این همه مدت؟!  -
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ها هدایتم کرد. با خنده دستش رو پشت کمرم گذاشت و به سمت مبل
 گفت: 

 تو خوبی؟!  اوالً سالم. دوماً خوبم، -

 روی مبل نشستیم که ادامه داد. 

دونی که کسی این چند وقت وماً درگیر شرکت آقاجون بودم. میس -
 نبوده به کارهای مالی و حسابداریی، سر و سامون بده. 

 با کنجکاوی پرسیدم. 

 جا حسابدار نداره؟! مگه اون -

ای که دست مادر بود طور که چایی رو از روی سینیپدر همین
 داشت، گفت: برمی

جان مدتی هست مرخصی  رکت پدرچرا داره؛ منتها حسابدار ش -
 گرفته. بنده خدا پسرش سرطان داره. برده خارج تا عملش کنن. 

قلپی از چاییش رو خورد. مادر برای من و مسیح هم چایی آورد و 
جلومون روی میز چوبی مربعی شکل که روش شیشه قرار داشت؛ 

 گذاشت و کنار پدر نشست. با ناراحتی گفت: 

ه؛ خدا نصیب گرگ طان خیلی مریضی بدیخدا بهش صبر بده. سر -
 بیابون نکنه. 

 مسیح به پشتی مبل محبوب مادر تکیه داد و با لبخند گفت: 

شاءهللا که با شیمی درمانی و دارو خوب خوب ی خاله جان، انه -
 راحت نکن قربونت برم. شه. شما خودت رو نامی

اش ی سینهمادر بعد از این حرف مسیح دستش رو روی قفسه
 هایی که توی نگاهش حلقه زده بود، گفت:گذاشت و با اشک

 

 

 خدا نکنه پسرم.  -
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به  لیوان چاییم رو برداشتم. تا دیدم پدر با مادر در حال صحبتن، رو
 مسیح به آرومی گفتم: 

خوام یه چیزی بهت بگم. باید قول بدی که به پدر و مادر چیزی یم -
 نگی. 

 مسیح اخمی کرد و با کنجکاوی پرسید. 

 ی چی؟ درباره -

قلپی از چایی رو خوردم. دست و پاهام شروع به لرزش نامحسوس 
دونستم اگه بگم، مهران رو بدتر از سری قبل کتک کردن. می

 ته گفتم: پشنید. با تته گفتم از یه نفر دیگه میزنه؛ اما اگه نمیمی

 ش بودم، یه کاری کرد. خونه ام راستش، اون قبالً که توی -

کردم، کالفه شده بود. خوب هام مکث میکه بین حرفاز این
تونستم با ای نداشتم. نمیدونستم از این حرکت متنفره؛ اما چارهمی
 خیالی حرفم رو بزنم. بی

 قدر تته پته نکن. ون بکن، حرفت رو بزن مونیکا. خوهشاً اینج -

 زدم، زدم. نباید میهول شدم و با سرعت حرفی که 

ها رو دعوت کرده بودم و نبود ابت اون شب که خانوادهب -
 . عذرخواهی کرده بود و توی کیفم یه انگشتر تمام الماس گذاشته بود

پدر همراه با مادر از روی مبل بلند شدن و به طرف آشپزخونه 
کردن که الحق رفتن. هر از گاهی با هم برای شام غذا درست می

های دستمون رو هم باهاش شد؛ جوری که انگشتخیلی خوشمزه می
خوردیم، از بس که لذیذ و دلچسب بود. مسیح بعد از حرفم بدون می

و لیوان چاییش رو نزدیک  هیچ عکس العملی بهم خیره شده
صورتش گرفته بود. انگار خشکش زده بود. بعد از گذشت چند ثانیه 

هاش به سرعت در هم گره خورد و ی حرفم شد. اخمانگار متوجه
های های بینیش گشاد شد. دستش رو مشت کرد؛ جوری که رگپره
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ی کنار پیشونیش زیر پوستش به خوبی توی دید قرار گرفت. شقیقه
زد. با دیدن صورت عصبانیش آب دهنم رو قورت دادم و مینبض 

 به سرعت گفتم: 

نگشتر رو دادم به محسن تا بهش برگردونه. خیالت راحت، اون ا -
تونم کسی رو که بهم خیانت دیگه توی قلب من جایی نداره. من نمی

 کرده، دوست داشته باشم. این رو مطمئن باش داداشی. 

دونستم کار بکنم. فقط من میستم باید چیدوناز ترس و نگرانی نمی
شد و فقط من بودم قدر ترسناک میشد چهوقتی مسیح عصبانی می

ای جای تونستم حرفی بزنم. اگر یه نفر دیگهکه توی اون لحظه می
کرد. من بود صد در صد عصبانیتش رو روی اون فرد خالی می

اما هنوز هم چند دقیقه که گذشت، مسیح عصبانیتش کمتر شده بود؛ 
کرد جلوی خودش رو بگیره. از توی ترسناک بود! سعی می
های نامفهوم پدر به های ریز مادر و حرفآشپزخونه صدای خنده

ای نگذشت که بوی عطر برنج و یه بوی خوش رسید. دقیقهگوشم می
دونم چی بود توی فضا پخش شد. مسیح تا خواست ای که نمیدیگه

ن مانع شد. از روی مبل بلند شد و به چیزی بگه صدای زنگ آیفو
دونم کی پشت در بود؛ اما در رو باز سمت آیفون قدم برداشت. نمی

که کنجکاو شده بودم؛ اما کرد و سر جای قبلش کنارم نشست. با این
نتونستم حرفی رو به زبونم بیارم. صدای پدر رو که از آشپزخونه 

 کرد شنیدم. صدام می

 مونیکا کی بود؟!  -

 جای من مسیح جواب پدر رو داد.  به

 محسن اومده عمو جان.  -

ای خسته و بالفاصله بعد از این حرفش در باز شد و محسن با قیافه
آلود اومد و در رو بست. پدر همراه با مادر که توی یه دستش خواب

پرسی کرد. چاقو بود وارد پذیرایی شدن و با محسن سالم و احوال
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ی ی خستهشست. مادر با دیدن چهرههای کنارمون نروی مبل
 اش زد و گفت: دامادش چنگی به روی گونه

 کردی! موندی خونه استراحت می وا مادر! تو که حال نداری میاِ  -

 ای کشید و گفت: محسن خمیازه

ه کار با پدر داشتم اومدم یه سر بزنم و زود برگردم خونه. مونا ی -
 خونه تنهاست. استراحت مطلقه. 

رفت توی آشپزخونه تا به غذا سر بزنه. همیشه، خودش دوست  پدر 
عیب و نقص مادر پخت بیداشت برامون غذا درست کنه؛ اما دست

 شد. مادر روبه محسن گفت: مانع می

 م بخور برای مونا هم ببر. مادر حداقل یه شا -

خواست روی مادر رو زمین بندازه زیر لب محسن چون نمی
فاصله رفت توی آشپزخونه. مسیح با ی گفت. مادر بال«چشم»

 پوزخند به محسن گفت: 

 ای؟! مگه نخوابیدی؟ قدر خستهرا اینچته پسر؟! چ -

 ای گفت: دای گرفتهداری کشید و با صی کشمحسن خمیازه

مروز از مأموریت برگشتم. خانم از بس جیغ جیغ کرد که نذاشت ا -
 بخوابم. 

 مکث کوتاهی کرد و ادامه داد.  

 چه جفت پایین بوده و خطر سقط جنین زیاد! برای همین دکترشب -
سرکالژ انجام داده و تحت هیچ شرایطی نباید از جاش تکون بخوره 

 ها.  وگرنه ممکنه خونریزی کنه و از این حرف

که بالیی به سرش بیاد من چه نگران خواهرم شده بودم. نگران این
. محسن بعد ور گذشتطدونم چهخاکی تو سرم بریزم. اون شب نمی

از شام که قورمه سبزی بود، رفت خونه. مادر هم توی یه ظرف 
برای مونا غذا کشید تا محسن براش ببره. پدر و مادر هم مثل من یا 
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کردن با آروم شاید بیشتر از من نگران مونا بودن؛ ولی سعی می
نشون دادن خودشون این رو پنهون کنن. مسیح با اصرارهای پدر 

که بخوابیم با مسیح توی حیاط رفتیم و روی د. قبل از اینشب مون
 سکوی ایوون نشستیم.

 

 

موضوع خرید مغازه رو باهاش در میون گذاشتم، از تصمیمم 
کنه. با نگاه استقبال کرد و مطمئنم کرد که با پدرم صحبت می

 های حیاط گفت: اش به درختخیره

 گردی به اون شرکت؟ چرا برنمی -

ها گرفت و به من دوخت. سرم رو پایین نگاهش رو از درخت
انداختم، ترجیح دادم راستش رو بگم. حداقل با مسیح رو راست 

 باشم. با صدای آرومی گفتم: 

 خوام از کسی که توی ذهنمه دور باشم. می -

 کمی مکث کرد و گفت: 

ال و هوات شده مثل اون روزها که عاشق اون بودی؛ اما ح -
 خوای مثل قبالً بشه. که نمی خوشحالم

 با عجز رو بهش گفتم: 

 جا برم؟ خوام دیگه اونشه به آقای فتحی هم بگی که نمیمی -

ی لبش نشوند و سرش رو تکون داد. رنگ و محوی گوشهلبخند کم
دستش رو باز کرد و من رو توی آغوشش گرفت. با بغضی که سد 

کردم با احساسم گلوم شده بود توی آغوشش جا گرفتم و سعی 
از دیاکو تسلیم شدنم حتمیه.  دونستم با یه اشارهبجنگم. جنگی که می

که آروم شدم ای من رو توی آغوشش گرفت. بعد از اینچند دقیقه
 زمزمه کنان گفت:
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 ستراحت کنیم. فردا روز سختی داریم. ابهتره بریم  -

فتیم. از روی سکوی ایوون بلندم کرد و به طرف در که باز بود ر 
وارد که شدیم مسیح در رو به آرومی بست و آروم آروم به سمت 

دیدم و با ها رفتیم. چون خونه تاریک بود درست جایی رو نمیپله
 کردم. های مسیح حرکت میراهنمایی

تا دم اتاقم همراهیم کرد و بعد به طرف اتاق مهمون که انتهای 
شدی ی باال میهقی ما وقتی وارد طبراهرو بود حرکت کرد. خونه

سمت راست یه راهروی پهن داشت با سه تا اتاق، یه حموم و یه 
سرویس بهداشتی که اولین اتاق مال من و سومی اتاق سابق مونا و 

تر اتاق مسیح بود تا مهمون. چهارمی متعلق به مهمون بود که بیش
که ها هم سرویس بهداشتی و حمام بود. بعد از اینروی اتاقروبه
هام رو با لباس خوابی که عکس پلنگ صورتی اتاقم شدم لباسوارد 

قدر خسته روش داشت و بنفش بود عوض کردم و زیر پتو رفتم. این
حوصله بودم که تا پلک روی هم گذاشتم به خواب عمیقی فرو و بی

 رفتم. 

 * * • 

 

های دکتر مونا، فردای اون روز مثل برق و باد گذشت. طبق حرف
ارستان بستری کردیم. برای هر لحظه دردش آماده اون رو توی بیم

بودیم که امروز این اتفاق افتاد. همراه مادر، مسیح و محسن پشت 
در اتاق زایمان ایستاده بودیم و منتظر فارغ شدن مونا بودیم. پدر 

صبح به شرکت رفته بود؛ اما قول داد خودش رو به موقع برسونه. 
خوند، های قرآن رو میگرفته آیهمادر که کنارم نشسته بود با صدای 

ی روی من و مادر نشسته بود و با پاشهمسیح روی صندلی روبه
کرد یا کوبید. محسن هم یا طول راهرو رو متر میپاش به زمین می

دونم ذاشت. نمینشست و دستش رو روی سرش میروی زمین می
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و باز ای کدر رچند دقیقه گذشت که دکتر مونا از اتاقی که در شیشه
کرد و بیرون اومد. با عجله به سمت دکتر دویدیم. محسن با بغض و 

 اضطرابی که داشت گفت: 

 طوره؟ انمم چهخچی شد خانم دکتر؟ حال  -

 دکتر نفس عمیقی کشید و گفت: 

که زایمانشون زود رس بود؛ اما به خوبی الشون خوبه، با اینح -
 پیش رفت. هر دو صحیح و سالمن. 

ی زمزمه کردیم. «خدا رو شکر»یدیم و زیر لب نفس عمیقی کش
هایی که هاش جاری شد. مسیح با چشمهاش روی گونهمحسن اشک

انگار توشون نورافکن گذاشته باشن، لبخند پهنی روی صورتش 
هاش به نمایش در اومد. خانم های روی گونهنشوند. جوری که چال

 دکتر رو به محسن گفت: 

 ن کار مهمی دارم. تاقم باهاتولطفاً تشریف بیارید به ا -

ی سمت چپ محسن و دکتر که رفت مسیح با خنده زد روی شونه
 گفت: 

 رکت. مبارکت باشه پسر! قدمش پر ب -

محسن میون اشک خندید و بدون هیچ حرفی به اتاق خانم دکتر 
رفت. مادر چادرش رو که از سرش افتاده بود برداشت و روی 
سرش انداخت. از خوشحالی رو پا بند نبود رفت تا به پدر خبر 

که منتظر جوابی از ما باشه با دار شدنش رو بده. بدون ایننوه
لبخند خیریه شدم. خوشحال سرعت از کنارمون رد شد. به مسیح با 

اش سالم بودن. توی دلم خدا رو شکر که خواهرم و بچهبودم از این
هام جمع و مانع دیدنم شدن. باعث شد همه کردم. اشکم توی چشممی

جا رو تار ببینم. چند دقیقه بعد در اتاق باز شد و متوجه پرستاری 
تر که ای دستگاه بود. نزدیکی شیشهشدم که چیزی توی محوطه



 

 

 WWW.98IA3.IR 210 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

شد، نگاهم به یه نوزاد خیلی ریزه میزه که چشمش رو بسته بود 
افتاد. یک آن چشمش رو باز کرد که با دیدنش نگاه سبزش ته دلم 
ضعف رفت. حالت صورتش به مونا رفته بود. رو به پرستار با 

 نگرانی گفتم: 

 ه؟ خانم پرستار، حال خواهرم خوب -

  پرستار با لبخند اطمینان بخشی گفت:

ها توی اتاق ریکاوری گران نباش حالش خوبه. به خاطر مسکنن -
 یارنش. شاءهللا تا یک ساعت دیگه توی بخش میهست. ان

کردم. یعنی حالش خوبه؟ این سوالم رو بلند پرسیدم  نگاهی به بچه
 که گفت:

 

 

اش الش خوبه. چون زود رس بوده باید توی دستگاه بمونه تا ریهح -
 کامل بشه.

با شنیدن صدای مسیح که صدام کرد، نگاه نگرانم رو از پرستار 
کرد. به گرفتم و بهش خیره شدم. داشت آخر راه رو نگاه می

رو با اخم زل زده بود که نگاهش رو دنبال کردم و دو نفری روبه
دیدم. مهران روی یه صندلی نشسته بود و دست رو دیدم که نباید می

ه زده بود و به من خیره شده بود. دیاکو به سینه به پشتی صندلی تکی
از اون طرف با دسته گلی که توی دستش گرفته بود داشت با 

زد و کمی اش با تلفن حرف میعصبانیت و ابروهای درهم تنیده
دیگه رو ندیدن، دورتر از مهران ایستاده بود. خدا رو شکر هم

هم نبود گفتم. البته برام مدونستم چی باید بهشون میوگرنه نمی
فهمید خیلی ا اگه دیاکو میکنه؛ اممهران راجع به من چه فکری می

خواستم ذهنیتش رو خراب کنم. هوف من چم شده؟ شد. نمیبد می
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قدر ذهنیت دیاکو برام مهمه؟ اصالً چرا دارم توی ذهنم چرا این
قدر برام مهم ها اینرم؟ چرا و برای چی تازگیباهاش کلنجار می

و پایی لرزون با شال کرم رنگم ور رفتم و موهایی که شده؟ با دست 
ها تر زیر شال فرو بردم. توی همین فکرزیر شال بودن رو بیش

بودم که مسیح با مالیمت دستش رو پشت کمرم گذاشت و به اتاق 
مونا راهنماییم کرد. دیاکو تماسش که تموم شد به طرف ما اومد و 

ا متانت جوابش رو داد؛ اما پرسی گرمی کرد. مسیح بسالم و احوال
من هنوز توی شوک بودم و جوابش رو زیر لب دادم. به پشت سرم 

جا جایی که مهران نشسته بود با گیجی خیره شدم. هنوز همون
کرد. دیاکو و مسیح اش به من نگاه مینشسته بود و با نگاه خیره

فهمیدم ای بود و نمیزدن؛ اما من فکرم جای دیگهداشتن حرف می
کنن. وقتی خواستیم وارد اتاق مونا راجع به چه چیزی صحبت می

بشیم نگاهم رو از مهران گرفتم و وارد اتاق شدم. مونا روی تخت 
بیمارستان خواب بود. یه صندلی راحتی نزدیک تختش بود؛ رفتم 

سمت صندلی و روش نشستم. دست مونا رو توی دستم گرفتم و به 
عجیب بود، خیلی وقت بود که از ام چسبوندم. برام یه چیز گونه

آتوسا خبری نداشتم. از حرفی که مادر راجع به خواستگاریش شنیدم 
دونستم اون کسی که خواستگارشه دیگه خبری ازش نداشتم. نمی

کیه! فقط دوست داشتم که خوشبخت بشه. اون هم مثل من توی 
زندگیش خیلی زجر کشیده، امیدوارم که این بار رو خوشبخت و 

ی سمت راستم ال باشه. سنگینی دست کسی رو روی شونهخوشح
حس کردم. سرم رو از دست مونا جدا کردم و به صاحب دست 

های مشتاقش به من خیره شده بود. خیره شدم. دیاکو بود که با چشم
 نگاهی به اتاق انداختم؛ اما مسیح رو ندیدم، برای همین پرسیدم: 

 پس مسیح کجاست؟  -

م مسیح از من ناراحت شد؛ چون اخمی کرد و با انگار از شنیدن اس
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 ای گفت: صدای گرفته

 رفت دنبال محسن.  -

های ریز سرم رو بدون هیچ حرفی تکون دادم، سرم رو به روی گل
و درشت روی پتوی مونا گرفتم و بهشون نگاه کردم. بعد از مکثی 

 طوالنی با شک و دو دلی پرسید:

 جاست؟ مسیح کیه؟ برای چی این -

از خشمش خیره شدم. پوفی کشیدم و  با تعجب به صورت سرخ شده
 به آرومی گفتم:

 ی منه و هم برادرم. هم پسرخاله -

ی انگار خیالش راحت شد که بین من و مسیح چیزی جز رابطه
 خواهر و برادری نیست؛ چون نفس عمیقی کشید و با مالیمت گفت: 

 ری؟ چرا دیگه شرکت بابام نمی -

 و گفتم: اخمی کردم 

 جا برم. خوام دیگه اوننمی -

 ابروهاش رو به طرف باال هدایت کرد و گفت: 

 ری؟! ره تو هم نمیچون آتوسا دیگه نمی -

 جا شدم و گفتم: کمی روی صندلی جابه

 نم. خوام دیگه کار کتوسا نداره. خودم نمیربطی به آ -

وارد  تا خواست چیزی بگه، در باز شد و محسن و مسیح با خنده
اتاق شدن. دیاکو با دیدنشون قدمی عقب رفت و محسن با دیدنش 

ها پرسی گرمی کرد. محسن، دیاکو رو به طرف کاناپهسالم و احوال
های روی میز هدایت کرد. وقتی همگی نشستن، دیاکو با دیدن مجله

دونم ی مشکی رنگ اتاق سرگرم کرد. نمیمربعی شکل جلوی کاناپه
نجکاوی کمده بود! اون که با ما نسبتی نداشت. با جا اوبرای چی این

 از محسن پرسیدم: 
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 خانم دکتر چی گفت؟  -

 زمان با نفس عمیقی که کشید، گفت: روی مبل نشست و هم

فت که مونا باید چند روزی توی بیمارستان بمونه؛ چون تازه گ -
تونیم بیاریمش خونه؛ اما نباید تکون بخوره. ممکنه عمل داشته. می

 ها پاره بشه و خونریزی کنه. خیهب

 مسیح گفت: 

کنیم که بیاریمش خونه موافقم. یه پرستار هم استخدام مین با اینم -
 باشه.  ذاریم باالی سرش که مواظبشمی

 محسن سرش رو تکون داد و به آرومی گفت: 

 کنم. می آره، خودم هم همین فکر رو -

 گفت: دیاکو که تا االن سرش توی روزنامه بود، 

شناسم برای پرستار. اگه بخواید باهاش تماس ن یه نفر رو میم -
 گیرم.می

 

 

 دست مونا رو دوباره به صورتم چسبوندم و گفتم: 

 شه. کم صبر کنین تا ببینیم وضعیت مونا چی می حاال یه -

مسیح حرفم رو تأیید کرد. بعد از چند دقیقه سکوت که فقط صدای 
رسید، در باز قطرات سرم که به دست مونا وصل بود به گوش می

شد و مادر با لبخند وارد اتاق شد. دیاکو با دیدن مادرم از روی 
 رویی گفت: پرسی کرد. مادر با خوشکاناپه بلند شد و سالم و احوال

 ی خوبن؟ پسرم؟ مادرت و آقای فتحسالم دیاکو. خوبی  -

هن هن کنان به طرف کاناپه تکی که کنار دیوار قرار داشت، 
 نشست. دیاکو با لبخند رو به مادر گفت: 

 ه خوبی شما، سالم دارن خدمتتون. خیلی ممنون. ب -



 

 

 WWW.98IA3.IR 214 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

ی تکی ی زمزمه کرد و روی کاناپه«سالمت باشن»مادر زیر لب 
 نشست. با صدای بلندتری گفت: 

  خوای سر و سامون بگیری.می شنیدم به سالمتی -

هایی گرد شده از تعجب به زده و با چشمبا این حرف مادر بهت
خواست ازدواج کنه؟ با کی؟ پس چرا دیاکو خیره شدم. یعنی می

قدر به من چند دقیقه پیش نزدیک شده بود؟ نگاهم رو که حس این
ز دیاکو نگاهم رو به کرد، زیر چشمی به من خیره شد؛ اما زودتر ا

های سفید کف اتاق دوختم. محسن که قضیه رو سرامیک
 دونست، با خنده و شوخی گفت: نمی

 ی هست، ناقال؟ کحاال اون دختر خوشبخت  -

دیاکو سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت. مادر به پشتی کاناپه 
 تکیه داد و گفت: 

 گذاشته. ی مظفری گفت قرار رو با خانوادهمادرت می -

گیر راه نفس کشیدنم وای خدا! چرا با آتوسا؟ ناخودآگاه بغضی  نفس
هام سنگین شده بود؛ به حدی که موندن رو جایز رو گرفت. نفس

دونستم. دست مونا رو آروم روی شکمش قرار دادم و از روی نمی
 ای گفتم: صندلی بلند شدم. با صدای گرفته

 رم توی محوطه قدم بزنم. می -

ی بغض توی گلوم شده بود، اخمی کرد و ح که انگار متوجهمسی
 گفت: 

 اشه، اتفاقاً هوا خیلی خوبه. بهتر از فضای داخل بیمارستانه. ب -

ی جدی و مهربون بدون نگاه به بقیه از اتاق خارج شدم و با چهره
مهران مواجه شدم. سرم رو پایین انداختم و به طرف راه خروجی 

هام رو بگیرم. باد سرد ار جلوی بارون اشکبرفتم. نتونستم این
بهاری به صورت خیس از اشکم برخورد کرد، لرزیدم و خودم رو 
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به اولین نیمکت فلزی رسوندم. پاهام از لرزش سست شد و همین 
کردم که به این زودی باعث شد روی نیمکت فرو بریزم. باور نمی

ام کشیده خواست صاحب قلب رنجناامید بشم! اون هم کسی که می
طوری هق هقم رو کنترل کنم؛ اما وقتی به خودم دونستم چهبشه. نمی

ام حس کردم. برگشتم و به اون فردی که اومدم که دستی روی شونه
های غمگین و ناراحت دونستم چه کسیه خیره شدم. با چشمنمی

مهران مواجه شدم. نگاهم رو ازش گرفتم و با سر انگشت دستم 
 ای گفتم: هام رو پاک کردم. با صدای گرفتهههای روی گوناشک

 کنی؟ کار میجا چیاین -

ام برداشت و کنارم نشست. خودم رو جمع دستش رو از روی شونه
 و جور کردم و کمی ازش فاصله گرفتم. نفس عمیقی کشید و گفت: 

 اومدم باهات صحبت کنم.  -

ر هم و حق دست به سینه به پشتی نیمکت تکیه دادم و با ابروهای د
 به جانب گفتم: 

 ندارم.  ی حرف زدن با تو روجا برو، حوصله از اینلطفاً  -

شم. کرد هر دقیقه از کنارش بلند میهول شده بود، انگار فکر می
 گفت: 

 طور ازت عذرخواهی کنم. دونم باید چهمونیکا من نمی ببین -

 به تندی جوابش رو دادم. 

جا بری. برو پیش زن و رای چی عذرخواهی کنی؟ بهتره از اینب -
خوام زندگی کسی رو خراب کنم، ات نزدیک من نباش. نمیبچه
 نوم. خوام صدات رو بشخوام وسط یه زندگی باشم. نمینمی

شد. صدای آمبوالنس تر میهر لحظه صدام بلندتر و بغضم بیش
شد تحمل کرد؛ ن رو میدای مهراتر روی نروم بود، حداقل صبیش

  اما آمبوالنس نه. با هر دو دستش بازوهام رو گرفت و با اخم گفت:
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دوم زن؟ کدوم بچه؟! زنی که هر شب با صد تا پسر بیرونه زن ک -
 نیست. 

شدم. مطمئن تر میتر شوکهزد بیشهایی که میهر لحظه از حرف
ا این کار رو شد سهنمی ی گردو شده. باورمهام اندازهبودم که چشم

همه عشق و عالقه به هم از بین  با مهران کرده باشه! یعنی اون
 رفت؟ با مالیمت ادامه داد. 

که جواهری مثل تو رو از دست دادم. ن رو ببخش به خاطر اینم -
از وقتی که تو رفتی هر لحظه توی زندگیم با حسرت نبود تو 

رو با بودنت  د و دنیای سیاهمکنم برگرد، برگرگذشت. خواهش می
 رنگی کن. 

داد. از روی حتی فکر کردن با این موضوع حالت بدی بهم دست می
 صندلی با حرص و عصبانیت بلند شدم و گفتم: 

خوای بفهمی که من دیگه شی؟! چرا نمیس کن! چرا متوجه نمیب -
شم. اون مونیکایی که بهت دل بسته اون مونیکای سابق نیستم و نمی

ی اون عشق ز وقتی که خیانتت رو دیدم خودم همهبود دیگه مرد. ا
های خودم خاکش کردم. دیگه سمت خودم و و عالقه رو با دست

 زندگیم نبینمت.

 

 

تموم کسانی که توی حیاط بیمارستان بودن با تعجب به جر و بحث 
ما خیره شده بودن. با سرعت خودم رو از مهران دور کردم؛ اما 

اومد. از اون طرف نگران نبالم میبردار نبود؛ چون داشت ددست
مونا بودم، از یه طرف دیگه هم اعصابم به شدت از مهران و آتوسا 
خرد بود. پشت سرم رو نگاه کردم؛ وقتی مطمئن شدم ندیدمش نفس 

 عمیقی کشیدم و گفتم: 
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 آخیش! از دستش راحت شدم.  -

 یک مرتبه صدای مهران که پر از خشم بود رو از پشت سرم شنیدم. 

 ستم خالص بشی. دحاال حاالها عمراً از  -

از ترس جیغی کشیدم. برگشتم و با ترس به صورت سرخش خیره 
شدم. تپش قلبم به شدت باال بود. ابروهام در هم شد و نفس زنان 

 گفتم: 

 حت باشم. کنی؟! ولم کن بذار راطوری میچرا این -

نگ مچ دستم رو گرفت و کشون کشون من رو برد به سمت پارکی
 بیمارستان. تقال کنان با اخمی که داشتم گفتم: 

 ولم کن. بذار برم.  -

کس توی پارکینگ نبود. سوییچش رو از توی جیبش برداشت و هیچ
هام اش رو زد. صدای باز شدن ماشینش که به گوشم رسید چشمدکمه

گردتر شد. در سمت شاگرد رو باز کرد و من رو داخل ماشین 
داد. در رو بست خودش هم کنارم پشت  لکسوس مشکی رنگش هول

فرمون نشست و قفل مرکزی رو زد. قلبم از ترس نزدیک بود از تو 
کردم؛ اما هام حس میدهنم بیرون بزنه. سوزش اشک رو توی چشم

خواستم حتی یه قطره اشک بریزم. ماشین رو که روشن کرد، به نمی
چون سرعت از پارکینگ خارج شدیم. مجبور بودم سکوت کنم؛ 

یاره. آرنجم رو روی دونستم اگر چیزی بگم یه بالیی به سرم میمی
دستگیره در گذاشتم و سرم رو پایین انداختم. هنوز با سرعت 

تونستم حرفی ترسیدم و نمیروند. از عصبانیتی که داشت میمی
دونم چند دقیقه سرم پایین بود جا بشم. نمیبزنم یا روی صندلی جابه

ب مانتوم لرزید. به آرومی دست کردم توی جیبم که گوشیم توی جی
تا گوشیم رو بیرون بیارم. وقتی متوجه شد گوشیم رو از دستم کشید 

اش انداخت. پوزخندی زد و گوشی رو جلوی و نگاهی به صفحه
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هام رو با حرص روی هم ی کیلومترشمار انداخت. دندونصفحه
 فشردم و گفتم: 

 رو پس بده! کنی؟! گوشیم طوری میچرا این -

 ت: روش با همون پوزخندش گفخیره به روبه

 ساکت شو.  -

 اخمی کردم و گفتم: 

ه تو ربطی نداره. زود باش یا من رو برگردون یا گوشیم رو پس ب -
 بده. 

 ابرویی باال انداخت و با لحن حرص دربیاری گفت: 

ات زنگ بزنی و بگی نگران نباش من خستهخوای به عاشق دلیم -
 ات؟! رم تو هم برو پیش همسر آیندهدارم با شوهر سابقم می

ها رو از کجا یک آن قلبم فرو ریخت و رنگم پرید. چی؟ این
خواد با بهترین دوستم دونست؟! از کجا فهمیده بود که دیاکو میمی

 ر توی هم رفت. تهام بیشازدواج کنه؟! اخم

 دونی؟ ها رو میتو از کجا این -

رو ای بهم انداخت و بدون هیچ حرفی به روبهنگاه عاقل اندر سفیهانه
ی ویالیی پارک کرد و از ماشین پیاده شد. خیره شد. جلوی یه خونه

در طرف من رو باز کرد، بازوم رو گرفت و از ماشین به زور 
که مشکی رنگ بود ایستاد و اون ای ام کرد. جلوی در آهنیپیاده

ایش فرو برد. از توی جیبش کلید دستش رو توی جیب شلوار پارچه
بیرون آورد و در رو باهاش باز کرد و من رو به زور داخل برد. 

روح ویال افتاد. هر لحظه منتظر بودم جن یا دیو چشمم به حیاط بی
از حیاط یه  ایببینم تا با یه بهونه از این خونه فرار کنم. گوشه

های خشک شده استخر لجن گرفته پر از آب قرار داشت و درخت
طور که داشتم حیاط رو نگاه اطراف حیاط قرار گرفته بودن. همین
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تری رو آنالیز کردم با کشیده شدن بازوم دیگه نتونستم چیز بیشمی
ی اشباح بود تا یه خونه برای زندگی. یه تر شبیه خونهکنم. بیش

ساخته شده بود. دو پله رو باال رفتیم و  سط حیاط متروکهساختمون و
به یه در چوبی رسیدیم. با همون کلید در رو باز کرد و من رو هول 

داد داخل خونه. از ترس نزدیک بود سکته کنم. اشکم داشت لبریز 
هام رو. دونستم جلوی ترسم رو بگیرم یا جلوی اشکشد. نمیمی

د که مهران کلید رو زد و همه جا خونه توی تاریکی غرق شده بو
روشن شد. داخل خونه برخالف بیرونش ظاهر مدرن و شیکی 

های شیک سفید و آبی، داشت. دیوارها کاغذ دیواری شده، مبل
تلویزیون ال ای دی پنجاه اینچ. به مهران که داشت پیرهن کرم 

طور که با نوک کرد خیره شدم و همینرنگش رو از تنش جدا می
 زدم گفتم: ها ضربه میسرامیکپام به 

 جا؟! این کنی؟ چرا من رو آوردیکار میداری چی -

که منتظر جوابش باشم به سمت در قدم برداشتم تا خواستم بدون این
 در رو باز کنم با دستش مانع شد. 

 صدای بمش توی گوشم پیچید. 

 . ری؟ بودی حاالکجا می -

بازوم رو گرفت. با ترس بهش نگاه کردم که نفهمیدم چی شد پاهام 
 هام سیاهی رفت. سست و چشم

 

 «مهران»

 

 

دونم چی شد که به سرم زد مونیکا رو اذیت بکنم؛ اما یهو توی نمی
هوش شد. از خودم و جدا بودن از مونیکا عصبی بودم. این بغلم بی
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اسم من زده بود. هر از  ی مامان بود و مامان اون رو بهخونه واسه
گرفتم تا بیان خونه رو تمیز کنن؛ اما هنوز برای گاهی کارگر می

حیاط فرد مورد اعتمادم رو پیدا نکرده بودم تا به حیاط سر و 
سامونی بده. مونیکا رو روی دستم بلند کردم و به اتاقم بردم. از 
دور  وقتی که سها خونه رو گرفت، وسایلم رو توی این خونه آوردم.

دونستم های مونیکا و پر از گل رز سرخ بود. میتا دور اتاقم عکس
کار رو برای شه. اینکار من شوکه میهوش بیاد از اینوقتی به

دونستم اگه حتی مونیکا هم به من گرمی خودم کرده بودم. میدل
تونم خودم رو قانع کنم. مونیکا رو روی هاش میبرنگرده با عکس

بی کاربنیم گذاشتم و شال کرم رنگش رو که دور ی آتخت دونفره
گردنش افتاده بود، برداشتم. گرمم شده بود برای همین یه رکابی رو 

ی صندلی بود رو برداشتم، پوشیدم. روی مبل تکی که روی دسته
هوش بیاد. لپ تاپم رو برداشتم داخل اتاق نشستم و منتظر موندم تا به

عینکم رو هم روی چشمم گذاشتم تا به کارهای شرکت رسیدگی کنم. 
ی مانیتور چشمم اذیت نشه. بعد از تا موقع نگاه کردن به صفحه

گذشت یکی دو ساعت که کارهام تقریباً رو به تموم شدن بود، 
 صدای مونیکا بلند شد. 

 آخ! من کجام؟  -

 کردم، گفتم: طور که متن ایمیل رو برای منشی شرکت تایپ میهمین

 جا. هوش شدی، من هم آوردمت اینم در بیتو اتاق منی. د -

 بعد از مکثی طوالنی با صدای طلبکاری گفت: 

هتره یه چیزی بپوشی. من و تو هیچ نسبتی با هم نداریم که ب -
 طوری برهنه جلوی من نشستی. این

ی ارسال ایمیل رو زدم. عینک رو از چشمم نفسی کشیدم و دکمه
 کنارم گذاشتم.  ای کوچیکبرداشتم و روی میز دایره
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تونم باهات نسبت داشته باشم. به هر ه بخوای، چه نخوای میچ -
 حال ما یکی دو ماه رو با هم زندگی کردیم. 

های پر پر بدون هیچ حرفی از روی تخت بلند شد. نگاهش به گل
ها افتاد. مکث کوتاهی کرد و با اخم شدیدی شالش رو شده و عکس

طور که به سمت در ت و همینبرداشت. برعکس روی سرش انداخ
 رفت، گفت: اتاق می

 باید برم دیرم شده.  -

لپ تاپ رو روی میز، کنار عینکم گذاشتم و پام رو روی هم قرار 
 خیالی گفتم: دادم. با بی

 باشه، برو.  -

العملی ترسه بره توی حیاط؛ اما بدون هیچ عکسدونستم میمی
ر خونه و در حیاط هر دو ودم. دبجا نشستم و بهش خیره شده همون

قفل بود. از اتاق با حرص خارج شد و رفت. بعد از چند دقیقه 
 صدای بلندش که با خشم آمیخته بود به گوشم رسید. 

ام ه! چرا این در قفله؟! زود بیا بازش کن. من باید برم. خانوادها -
 نگران من هستن. 

عالً بره. پوفی ذاشتم فاید میخواست بمونه؛ اما بکه دلم میبا این
کشیدم و از روی مبل بلند شدم. یه دستم رو توی جیبم فرو بردم و 

ی گفت و روش رو «هین»از اتاق بیرون اومدم. تا چشمش بهم افتاد 
ی مبل از من برگردوند. لبخندی زدم و پیرهنم رو از روی دسته

 برداشتم. وقتی پوشیدم با شیطنت و ابروهای باال رفته گفتم: 

 تونی نگاه کنی. یاالن م -

هاش رو نبستم، با آسودگی برگشت و بهم خیره شد. وقتی دید دکمه
ها چرخوند. با پوفی کشید و نگاهش رو به سمت میز وسط مبل

 حرص گفت: 
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 های اون المصب رو ببند. زودتر بریم. دکمه -

ها رو که دکمهداری گفتم. بعد از اینکش« چشم»تو گلو خندیدم و 
داد که ندونم نه بیرون اومدیم. غروب آسمون نشون میبستم، از خو

اومد؛ اما بار بازوش رو نگرفتم، کنارم میقدر زمان گذشته. اینچه
دونم توی حیاط چی دید که خودش رو به من نزدیک کرد. با نمی

تعجب بهش خیره شدم. رنگش مثل گچ سفیده شده بود. باید هر چه 
هوش بشه، از حیاط به این که دوباره بیتر قبل از اینسریع
 رفتیم. دشتی بیرون میدرن

از در ویال که بیرون رفتیم در رو قفل کردم. مستقیم سوار ماشین 
روندم تا به بیمارستان رسیدیم. شدیم؛ با سرعت سرسام آوری می
روم بگیرم؛ که نگاهم رو از روبهجلوی در پارک کردم و بدون این

منتظر شدم مونیکا پیاده بشه. به محض پیاده شدنش با سرعت ازش 
ه ارستان دور نشده بودم که از آیینه نگاهی بدور شدم. هنوز از بیم

جا ایستاده بود. جایی انداختم که مونیکا پیاده شده بود. هنوز همون
تر فرمون رو گرفتم و نگاهم رو ازش گرفتم. هنوز مونده بود محکم

دونستم تا یه مدت ذهنش که مونیکا راضی بشه و به من برگرده. می
خواست بودم. دلم نمینسره مطمئن شه؛ اما به خاطر اون پدرگیر می

به این موضوع فکر کنم که ممکنه مونیکام رو برای همیشه، از 
 دست بدم. 

  

 « مونیکا»

 

فکرم مشغول مهران بود. تمام طول راه هیچ حرفی نزد، حتی یه نیم 
نگاه هم به من ننداخت و من از بهت حرکت بهوییش به در ماشین 

داشتم که فکرم رفت ستان قدم برمیچسبیده بودم. توی راهروی بیمار
جا بودن؟! وقتی به هوش ها. از کی اونها و عکسسمت اون گل
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کردم که مهران همچنین آدمی اومدم، شوکه شده بودم. باور نمی
 کنم.شدم که اشتباه میگشتم متوجه میباشه؛ اما وقتی به گذشته برمی

 

 

گه به جدا بشه که دی امسرم رو تکون دادم تا این افکار از ذهن خسته
 اون فکر نکنم. مهران همون آدم قبلیه، هیچ فرقی نکرده. وارد بخش
 شدم و به سمت اتاق مونا راه افتادم؛ وقتی نزدیک شدم، مسیح جلوی
در دست به سینه روی یه صندلی نشسته بود و حسابی به فکر فرو 

روی هام سرش رو باال آورد و با دیدنم از رفته بود. با صدای قدم
 صندلی بلند شد. با اخم گفت: 

 رفته بودی؟! توی محوطه نبودی چرا؟!  چی شد؟! کجا -

به خاطر خودم مجبور بودم به مسیح دروغ بگم. نفسی کشیدم تا 
 موقع گفتنش لکنت نداشته باشم. 

هام مشکل داشت. اومد دنبالم با هم م راستش، یکی از دوستا -
 رفتیم بعد من رو برگردوند. 

رو به کمرش زد و با اخم بهم خیره شده بود. زیر نگاه دستش 
ای سنگینش دووم نیاوردم و سعی کردم بحث رو به سمت دیگه

 بکشونم. 

 ومد؟ حالش خوبه؟ امونا چی شد؟! به هوش  -

 لبخند محوی زد و به آرومی گفت: 

شه به هوش اومده. منتظر بودم بیای یه سر به ای میه چند دقیقهی -
 بخش نوزادها بزنیم. 

هام پروژکتور روشن با شنیدن این حرف ازش انگار توی چشم
کردن. به کل ذهنم رو از دیاکو و مهران خالی کرده بودم؛ فقط و 

فقط خواهرم و کوچولوش برام مهم بود. نفس عمیقی که کشیده بودم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 224 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

عث شد تا بوی تند الکل که توی فضای بیمارستان پخش شده بود با
 هام بشه. لبخندی از ذوق زدم و گفتم: وارد ریه

 موافقم بریم.  -

ام انداخت و با خنده من تر شد. دستش رو دور شونهلبخندش پررنگ
 رو به سمت بخش نوزادها هدایت کرد. 

  

 « سه ماه بعد»

  

رو دیدم گذشت که پر از  سه ماه از اون روزی که مهران
شکستگی و اشک و غصه سپری شد. فرداشب، شب مرگ منه دل

اومد. کاری ازم بر نمیاومد و من هیچکه آتوسا به عقد دیاکو در می
با اصرار مادر مجبور بودم به جشن عقدشون برم. مهران توی این 

تر اوقات شرکت پدر بود تا پدر رو راضی کنه که چند وقت بیش
خواستم. هیچ حس و به هم برگردیم؛ اما من مهران رو نمی بذاره
که ای به مهران نداشتم. آتوسا انگار روی ابرها بود. از اینعالقه

اومد و شد رو پا بند نبود. هر موقعیتی بود میعروس آقای فتحی می
برد. من رو برای لباس عقدش به این پاساژ و اون پاساژ می

ین همه ذوق و شوق برای ازدواج با دیاکو تونستم تحمل کنم که انمی
داره؛ چون تحملش برام سخت بود. خدا رو شکر امروز پیداش نبود 
که پیله کنه و من رو دنبال خودش بکشونه. جلوی آیینه نشسته بودم 

ی ام از گریههای کشیدهکردم. چشمی پریشونم نگاه میو به چهره
های آتیش هام شعلهمزیاد ورم کرده بود و انگار توی سفیدی چش

روشن کرده بودن. هر چند که ظاهرم رو حفظ کرده بودم؛ اما با 
کار کنم. با صدای در از فکرهای دونستم چیهام نمیچشم

حال به در نگاه ای بیحوصله و با چهرهام خارج شدم. بیآزاردهنده
کردم که باز شد و مونا همراه ملیسا با لبخند وارد شد. با دیدنشون 
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 بخندی زدم و گفتم: ل

 سالم مونا، خوبی؟  -

از روی صندلی میز آرایشیم بلند شدم و به سمتشون رفتم. با لحن 
اش به من خیره های گرد و کشیدهای رو به ملیسا که با چشمگونهبچه

 شده بود. گفتم: 

 ها. طوری خوشگل شهر پریهوای عزیز خاله! چ -

قدر که دلم خواست ت، اونلبخند شیرینی زد که دلم براش ضعف رف
و ربغلش کنم. مونا که تا االن با لبخند به ما خیره شده بود ملیسا 

سمتم گرفت که با آغوش باز استقبال کردم و اون رو توی بغلم 
ی کوچولوش رو توی دستم پنهون کردم. گرفتم. دست مشت شده

ی نشستن به مونا روی تختم نشست و با جدیت دستش رو به نشونه
خواد چیزی بهم بگه. کنارش رش ضربه زد.؛ معلوم بود که میکنا

 نشستم که بعد از نفس عمیقی گفت: 

 گه مهران کارش شده هر روز بیاد شرکت.  پدر می -

زدم ترجیح دادم سکوت کنم؛ چون حرفی نداشتم بزنم. اگه حرفی می
تو که دوستش داری چرا حاال که سها رفته »شد جوابش این می

ترسیدم سرم اومد. اما از چیزی که می« خونه زندگیت؟ ری سرنمی
ایش خیره شده های قهوهزد و اون چشمبه لبخندهایی که ملیسا بهم می

 بودم که ادامه داد. 

کنه یا همون اول تو نباید به اش میگه مهران داره کالفهدر میپ -
گرفتی. مهران هم پاش رو دادی یا نباید طالق میاین ازدواج تن می

 کرده تو یه کفش که حتماً باید با مونیکا ازدواج کنم.  

 ای کشید. نفس عمیق دیگه

هر شب گفتن چند روز پدر و مادر خیلی ازت شاکی بودن. می این -
 کنی. ری توی حیاط گریه میمی
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ام نسبت به دیاکو اعتراف کنم. پوفی کشیدم شد که از عالقهروم نمی
 و گفتم: 

قدر اسم اون رو جلوی من نیار. من کنم. اینونا خواهش میم -
 حاضرم به خاطر پدر و مادر برم زیر تریلی؛ اما به اون آدم خیانت

 کار برنگردم.  

 م و با حرص ادامه دادم. صورتم رو جمع کرد

ذاره و اتاقش رو پر از عکس من یش! واسه من تو اتاقش گل میا -
شم. هاش میکنه؛ فکر کرده من با این چیزهای الکی خام حرفمی

 کور خونده!

 

 

اش گرفته بود؛ اما سعی های من خندهمونا از طرز غرغر کردن
که توش خنده  وی خندیدنش رو بگیره. با صداییکرد با دستش جلمی

 زد گفت: موج می

ی مظفری. قدر غر نزن. پاشو قراره بریم خونهیلی خوب اینخ -
ی فتحی قراره برای عروسشون هدیه بیارن، ما رو هم خانواده

جا دعوت کردن. زود باش آماده شو که یه ساعت دیگه باید اون
 باشیم. 

گرفت و  که منتظر حرفی از جانب من باشه ملیسا رو ازمبدون این
رفت تاکید کرد که زودتر آماده بشم. طور که از اتاقم بیرون میهمین

های دستم رو توی موهام فرو بردم. پوفی کشیدم و انگشت
ای بیارم، به اجبار از روی تخت بلند شدم و به تونستم بهونهنمی

ای که مناسب این مراسم بود رو پیدا طرف کمدم رفتم تا لباس ساده
که سرهمیم رو پوشیدم، شال و کیفم رو برداشتم از این کنم. بعد از

ها پایین رفتم. همگی توی پذیرایی حاضر و اتاقم خارج شدم و از پله
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. محسن با دیدن من آماده نشسته بودن. ملیسا هم توی بغل پدر بودن
 از روی مبل بلند شد و گفت: 

 ه. بهتره زودتر بریم تا دیر نشد -

بلند شدن و با هم از در خارج شدیم. کیف بعد از این حرف همگی 
ام دادم و کفش پاشنه پنج سانتیم رو پام کردم. دستیم رو به دست دیگه

های پایه بلند گرد داخل حیاط، فضای تاریک حیاط رو کامالً چراغ
روشن کرده بودن. با اصرار پدر پشت فرمون نشستم. مونا، محسن 

ک بود رفتن. ماشین رو و ملیسا با ماشین خودشون که بیرون پار
که حرکت کنم گوشیم رو از کیفم خارج روشن کردم، قبل از این

کردم و به ضبط ماشین وصل کردم. آهنگی که این روزها وصف 
ی پدری آتوسا پشت حالم شده بود رو پلی کردم و به سمت خونه

 ماشین محسن حرکت کردم. 

 شاید فراموشت شدم »

 شاید دلت تنگه برام 

 اری مثل من شاید بید

 هام به فکر اون خاطره

 شه شاید تو هم شب که می

 ها ری به سمت جادهمی

 بگو تو هم خسته شدی  

 ها  مثل من از فاصله

 با هر قدم برداشتنت 

 فاصله بینمون نشست 

 ای که بستی در رو لحظه

 شنیدی قلب من شکست 

 ام یاد که من کییادت می
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 میره برات همون که می

 همونی که دل نداره 

 « برگی بیفته سر راهت

هایی ها و آدمهای خیابون روشن بود. صدای بوق ماشینمغازه چراغ
شد رفتن باعث میکه توی پیاده رو به این طرف و اون طرف می

 ای برای زندگی ندارم. حس کنم تنها آدمی هستم که هیچ انگیزه

 بگو من از کی بگیرم »

  حتی یه بار سراغت رو

 کنم  دارم حسودی می

 ی اتاق تو به آینه

 کاش جای اون آینه بودم 

 دیدمت هر روز تو رو می

 اگر که بالشت بودم 

 بوسیدمت هر لحظه می

 تونم دورت کنم نمی

 ای از تو رویاهام لحظه

 تو مثل خالکوبی شدی 

 هام تو تک تک خاطره

 شی از کی داری تو دور می

 میرم برات از من که می

 از منی که دل ندارم 

 ⁶«برگی بیفته سر رات

ی قدر گذشت که توی آهنگ غرق شده بودم؛ اما خونهدونم چهنمی
آتوسا خیلی بهمون نزدیک بود. وارد کوچه که شدم پشت ماشین 
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 محسن پارک کردم و سعی کردم لبخند بزنم. 

 خب رسیدیم.  -

 پدر که تا االن ساکت بود لبخندی زد و گفت: 

شد که تو هم مثل آتوسا سر و سامون بگیری، خوب می قدرچه -
 عزیزم!  

ی زیر لب «شاءهللاان»رنگ شد. مادر با هیجان لبخندم محو و کم
 گفت. کمربند رو باز کردم و گفتم: 

 ها وقت زیاده. یم. برای این حرفبهتره پیاده ش -

 ابرویی باال انداخت و گفت: 

 دی. تشکیل می ندگیزآخرش که چی؟! تو هم یه روز  -

همراه با مادر از ماشین پیاده شد. کالفه نفسم رو به شدت بیرون 
 دادم و از ماشین پیاده شدم. پدر زنگ آیفون رو زد و بعد از گفتن

که برم ترالن خانم در رو برامون باز کردن. قبل از این« بفرمایید»
داخل شال مشکیم رو روی موهام مرتب کردم و با نفس عمیق وارد 

جا اومده بودم؛ اما این بار برام حیاط شدم. درسته که قبالً توی این
هام رو سنگین کرده بود؛ حیاط نفس بخش نبود. امشب هوای اینلذت

ای که راه تر مراسم مسخرهفقط امیدوار بودم که هر چه سریع
انداختن تموم بشه. جلوی در ترالن خانم با کت و دامن شیک کرم 

گفت. تا بهش رسیدم با و با لبخند خوش آمد می رنگش ایستاده بود
 خوشحالی من رو توی آغوشش گرفت و گفت: 

ای مونیکا جان! خیلی دلم برات تنگ شده بود عزیزم! چرا و -
 یومدی یه سر بهمون بزنی؟ نمی

 ای زدم. از آغوشش بیرون اومدم و لبخند مصنوعی

قدر این روزها سرم شلوغه که وقت سر رمنده! به خدا اینش -
 خاروندن ندارم. 
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هاش های سفید رنگش پیدا شد و از توی چشملبخندی زد که دندون
 شد. ستاره پرت می

 ! شیرینیش رو کی بخوریم؟! راستی مبارک باشه -

ی زمزمه کردم. دستش رو پشت «شاءهللا سر فرصتان»زیر لب 
 به داخل هدایتم کرد. با رسیدن به سالن پذیرایی با کمرم گذاشت و

رو شدم؛ اولین نفر دیاکو رو دیدم که روی مبل ی فتحی روبهخانواده
زد. بعد از ی پاش به زمین ضربه مینشسته و سر به زیر با پاشنه

ی فتحی، کنار مادر پرسی گرم از جانب خانوادهسالم و احوال
بینم؛ اما بچرخوندم تا آتوسا رو  های جمع چشمنشستم. میون صحبت

با جای خالیش مواجه شدم. مونا با دیدن این حرکتم سرش رو به 
معنای تأسف تکون داد. سکوت سالن پذیرایی با صدای کفشی 

 شکسته شد.

 

 

طور که ها برگشتن. همونهمه به جز من، دیاکو و دایان به سمت پله
نشسته بودم از سمت راستم قامت آتوسا رو دیدم. لباس خیلی بازی 

هام حس کردم. به تن داشت که با دیدنش هجوم خون رو روی گونه
اش رو از اون حالت آرایشی به روی صورتش نشونده بود که چهره

ی کرد «سالم»بود. با لبخند و به آرومی  اش خارج کردهمعصومانه
روی من نشست. گل بود و به سبزه نیز و روی مبل تک نفره روبه

 جا بشینه؟ آراسته شد! جا قحط بود که بیاد این

  

 .هنگامه_خالکوبی 

 

قدر خسته کننده بود که تنها راه خالصی ترها اینهای بزرگصحبت
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تماعی بود. سریع گوشیم های اجازش مشغول شدن با گوشیم و شبکه
رو از توی کیف دستی مشکی رنگم که روی پام بود در آوردم و 

ای بشم گوشی نت همراهم رو روشن کردم. تا خواستم وارد برنامه
توی دستم لرزید و اسم مهران روی صفحه نمایان شد. اخمی کردم، 

دونم چرا تماس رو رد کردم و گوشی رو توی کیف برگردوندم. نمی
ش کرده بودم تا تمام چیزهایی که ازش توی گوشیم مونده بود فرامو

هام به سختی از لرزید و نفسرو پاک کنم. دست و پام از ترس می
اومد. مونا که کنارم نشسته بود متوجه حال بدم هام بیرون میریه

 شد. خودش رو کمی به من نزدیک کرد و کنار گوشم زمزمه کرد. 

 تازه کن.  اط یه هواییاگه حالت بده برو توی حی -

ترالن خانم با این حرکت مونا متوجه موضوع شد، از روی مبل بلند 
روم ایستاد. کمی خم شد و بازوم رو با مالیمت توی شد و روبه

 دستش گرفت و گفت: 

 مونیکا جان! بیا عزیزم.  -

طور که دستم روی کیفم بود از روی مبل قدرت مخالفت نداشتم همین
شدم. ترالن خانم دستش رو پشت کمرم گذاشت و باهام به سختی بلند 

رفتیم با نگرانی طور که میبه سمت در خروجی به راه افتاد. همین
 گفت: 

ت شده آخه دختر؟! تو که خوب بودی! بیا توی حیاط روی چ -
 صندلی بشین هوات عوض بشه. 

من رو سمت آالچیق چوبی سفید رنگی که داخلش صندلی و میز 
 داشت برد و کمک کرد روی صندلی بشینم. چوبی قرار 

گم برات شربت بیاره. احتماالً فشارت باال پایین الن به مهتا میا -
 شده. 

بعد از این حرف به سرعت رفت. هنوز گوشیم روی کیفم بود و 
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خیال بشه. گوشی و کیفم رو روی میز انگار مهران قصد نداره بی
شد حدس زد که مهران ی گوشی میچوبی گذاشتم. از لرزش دوباره

شد خورد و باعث میخیال بشه. باد سردی بهم میقص د نداره بی
زد؛ با کمی حالم رو به راه بشه. هنوز مهران داشت زنگ می

کالفگی گوشی رو برداشتم و تماس رو وصل کردم. با لحنی خشک 
 و جدی گفتم: 

 زنی؟! قدر زنگ میبله؟! چرا این -

 ای گفت: دای گرفتهبعد از مکث کوتاهی با ص

 فکرهات رو کردی؟  -

 اخمی کردم و گفتم: 

 چه فکری؟  -

خواد که دونم که ته دلت میکه دوباره با من عقد کنی. میینا -
 دوباره با من ازدواج کنی. 

تونم تحمل کنم. نفس عمیقی وای خدای من! این یکی رو دیگه نمی
 کشیدم و گفتم: 

تونم با تو کاری و من نمییلی پرویی مهران! تو یه خیانتخ -
کنم جون ازدواج کنم؛ راه من و تو از هم جداست. خواهش می

مادرت به من دیگه زنگ نزن؛ مزاحم تنهاییم نباش و دور و ور 
 کنم. ام نگرد که ازت شکایت میخانواده

 سریع گوشی رو قطع کردم و روی میز گذاشتم. دستم رو روی
ام رو بیرون فرستادم. سینی کوچیکی پیشونیم گذاشتم و نفس کالفه

روم قرار گرفت. سرم رو بلند کردم که روش لیوان شربت بود روبه
رو شدم. تا نگاهم رو ی غمگین و اخموی دیاکو روبهکه با چهره

 ای گفت: روی خودش دید با صدای گرفته

 نه؟ هاتون رو شنیدم. از آشناهاتوناخواسته حرف -
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 ابرویی باال دادم و گفتم: 

 آره دوست فامیلی قدیمیه.  -

نشست. چند دقیقه سکوت فضا رو پر کرده بود؛ فقط  کنارم با فاصله
صدای جیرجیرک بود و وزش باد. سوالی ذهنم رو آشفته کرده بود. 

 بدون مکث پرسیدم: 

 سا ازدواج کنی؟ خودت خواستی که با آتو -

 م گرفت و به حیاط تاریک انداخت. نگاهش رو از لیوان شربت

 نه به خواست مامانم اومدم.  -

 ابروهام باال رفت و با لحنی کنجکاو پرسیدم: 

 خوای؟ پس یه نفر دیگه رو می -

 بهم با لبخند خیره شد و گفت: 

 حرف بزنم.  تونم روی حرف مامانمخوامش؛ اما نمیره خیلی میآ -

 رنگی زدم و گفتم: لبخند کم

 وش به حالش! پس خ -

 سرش رو تکون داد و گفت: 

 آره خوش به حالت!  -

 ای گفتم: شوکه و حیرت زده از حرفی که زد، با صدای خفه

 … چی؟! من؟! اما -

 وسط حرفم پرید و با لحن ناراحتی گفت:

ام که زودتر بهت نگفتم. خواستم بهت بگم؛ اما تو یلی شرمندهخ -
 هام رو.  ه تماسهام رو دادی، ندیگه نه جواب پیام

 . اش گذاشت و ادامه داددستش رو روی شقیقه

ه بار هم وقتی از شمال برگشتیم، خواستم بهت بگم که دیگه تو ی -
 شرکت بابام نیومدی. 
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سوخت که چرا زودتر متوجه سوخت، از این میدلم برای خودم می
هام نشدم. چرا دو دستی دو نفری که عاشقشون بودم، تقدیم رقیب

تر و غیر قابل تحمل کردم. چرا آخه؟! کم کم بغض توی گلوم بزرگ
خواستم جلوی دیاکو گریه کنم؛ پس لیوان شربت رو که شد. نمیمی

های لرزون برداشتم و کامل محتوای نارنجی رنگی داشت با دست
 سرکشیدم.

 

 

طعم تلخش با بغض توی گلوم عجین شده بود. لیوان رو برگردوندم 
تر شد؛ اما سنگینی چیزی رو روی قلبم م کمروی سینی، بغض

کار کنم، خودم رو نجات بدم و دونستم باید چیکردم. نمیاحساس می
دوستم رو بدبخت کنم یا بذارم آتوسا و دیاکو به هم برسن. با 

 ای گفتم: ناراحتی و صدای گرفته

 خوام آتوسا لطمه بخوره. من نمی -

خودش رو به من نزدیک کرد. دستش رو روی دستم که روی میز 
 بود، گذاشت و با مالیمت گفت: 

خوام از دستت بدم. آتوسا اون کسی که کنم مونیکا! نمیواهش میخ -
خوام نیست. دیدی که امشب با چه ظاهری توی جمع اومد! مامانم می

بده،  هم با این ظاهر متفاوت آتوسا نظرش عوض شد. بهم یه فرصت
 بذار اون عشقی که الیقشی رو بهت بدم. 

ر از خدام بود قبول کنم و از این بالتکلیفی در بیام. اون موقع پد
ذاشت مهران نزدیک من بشه. سر به زیر شد و نمیدیگه راضی می

 زمزمه کردم. 

 باید فکر کنم.  -

 با صدایی که پر از خوشحالی بود، گفت: 
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ید فکر کنی یعنی تو هم بهم یه گفتی باوای خدا! نوکرتم! همین که  -
 حسی داری. 

طور سریع از روی صندلی بلند شد و از آالچیق بیرون رفت. همین
 رفت، گفت: که به سمت در ورودی خونه می

 ی مظفری به صالح نیست. ید به مامان بگم وصلت با خانوادهبا -

 تا خواستم حرفی بزنم وارد خونه شد. بعد از گذشت نیم ساعت
 پیامکی برام از طرف مونا اومد که نوشته بود؛ 

 « اون بیرون چی شد؟! چرا دیاکو نامزدیش رو با آتوسا به هم زد؟»

تا خواستم جواب رو براش تایپ کنم، در ورودی باز شد و 
ی فتحی بیرون اومدن. صدای آروم آقا سعید رو شنیدم که با خانواده

 گفت: عصبانیت رو به دیاکو می

کار رو کردی؟! مگه دیوونه شدی پسر؟ چرا با ا اینآخه چر -
 خوای آبروی ما رو ببری؟! کنی؟ میاحساسات دختر مردم بازی می

 دایان به جای دیاکو گفت: 

ابا دیاکو حق داشت. دختره تا چند روز پیش با وضعیت بهتری ب -
گشت، االن هر چی سرخاب سفیداب داشت مالیده به صورتش. یه می

 شه بپوشه. ه که آنجلینا جولی شرمش میلباس پوشید

دار دایان خندیدم. مادر دیاکو به طرفداری از پسرها از تشبیه خنده
 گفت: 

که این دختر رو برای پسرم در ق با دایانه. پشیمون شدم از اینح -
 نظر گرفتم. 

هاشون رو نشنوم. به از در بیرون رفتن و باعث شد مابقی حرف
بودم. یعنی واقعاً دیاکو همچین حرفی زده؟  معنای واقعی هنگ کرده

توی فکر بودم که آتوسا با آرایشی که از گریه روی صورتش پخش 
شده بود به سمتم اومد. با عصبانیت بازوم رو گرفت و از روی 
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 صندلی بلندم کرد. فریاد زد. 

جا خواد؟! چرا گذاشتی کار به اینرا نگفتی دیاکو تو رو میچ -
 تی با احساساتم بازی بکنه؟! لعنتی ما برای فردابکشه؟! چرا گذاش

 شب یه عالمه دعوتی داشتیم. 

با صدای آتوسا همگی از در ورودی بیرون اومدن. ترالن خانم 
 آتوسا رو از من جدا کرد و رو به آتوسا با اخم گفت: 

فهمیدی و سه آتوسا! دیگه ادامه نده، تموم شد. اگه االن نمیب -
شدی، چه حالی بهت یه سقف و بعد متوجه میرفتی باهاش زیر می

بستی داد؟ هان؟! جواب من رو بده، اون موقع بهش دل میدست می
شد بهت انگ شدی؛ باعث میهای دیاکو ازش جدا میو با سردی

 مطلقه و بیوه بودن رو بزنن. 

 محسن قدمی جلو اومد و با اخم گفت: 

گیریم. ممنون از می ، این حرف شما رو نشنیدهببخشید ترالن خانم -
 پذیرایی و مهمان نوازیتون، شبتون بخیر. 

با سر به من اشاره کرد تا از آالچیق بیرون بیام. پدر دستش رو 
مشت کرده و صورتش سرخ شده بود. سرش رو زیر انداخته بود. 

مادر و مونا هم با حرفی که ترالن خانم زد، ناراحت شده بودن. 
ترامشون حفظ بشه، زیر لب که احمادر و مونا برای این

 ای کردن و همراه با ما از در حیاط بیرون اومدن. «خداحافظی»

* * * 

چند روز از ماجرای آتوسا گذشته بود. از اون روز به بعد هر روز 
های متفاوتی و صبح پیک موتوری برام از طرف دیاکو دسته گل

لبخند  فرستاد که هربار با خوندنشونی قشنگی میهای عاشقانهمتن
بست. پدر و مادر انگار با این مسئله کنار هام نقش میروی لب

هر »گفتن اومده بودن. مونا و محسن هم کاری به من نداشتن و می
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ترین مسئله که آتوسا بود؛ از و اما مهم« تصمیمی بگیری ما پشتتیم.
اون روز دیگه خبری ازش نداشتم؛ فقط به دیاکو زنگ زده و ازش 

. با صدای زنگ گوشیم از فکر بیرون اومدم. گوشیم گله کرده بود
رو از روی میز آرایشی برداشتم که با اسم مهران مواجه شدم. با 

 کنجکاوی و اخم تماس رو وصل کردم. 

 بله؟!  -

 وشم رسید. گاش با کمی تاخیر به صدای گرفته

 … تونی بیایصحبت کنم. می سالم. باید باهات -

هام رو روی هم فشردم و دستم رو حرفش رو قطع کردم. دندون
 مشت کردم. 

 تونم. نه، نمی -

کنم مونیکا. حالم اصالً خوب نیست، لطفاً بیا به این واهش میخ -
 فرستم.آدرسی که برات می

 

 

ای نگذشت که بذاره چیزی بگم، تماس رو قطع کرد و دقیقهبدون این
م رو بیرون دادم و پیامکش رو باز اپیامکی فرستاد. نفس کالفه

کردم. آدرس کافی شاپ نزدیک بوتیک بود. گفته بود ساعت شیش 
داد. توی صداش التماس برم و االن ساعت گوشیم پنج رو نشون می

زد. نگران شدم؛ ولی چرا باید نگران بشم؟ فکرهای عجیبی موج می
که  رفتن، کنجکاوی هم باعث شده بودیومدن و میتوی ذهنم می

ای از نتونم درست تصمیم بگیرم. با یه تصمیم آنی مانتو شلوار ساده
توی کمد بیرون آوردم و سریع حاضر شدم. گوشی و سوییچ ماشینم 

ی رو برداشتم و از اتاقم بیرون اومدم. مادر امروز رفته بود خونه
ها رو پایین اومدم و از کنار در داری کنه. پلهمونا تا از ملیسا نگه
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 خونه رو از روی جا کلیدی برداشتم.  کلید

  

 * * • 

  

بعد از نیم ساعت جلوی کافی شاپی که آدرسش رو داده بود، رسیدم 
ها و ی خیابونی که پر از سر و صدای ماشینو ماشین رو گوشه

روها بودن، پارک کردم. با خاموش ی افرادی که توی پیادههمهمه
ه کردن ماشین پیاده شدم. بعد از قفل کردن ماشین وارد کافی شاپی ک

ت و تماماً از گرانیت و چوب ساخته شده فضای نیمه تاریکی داش
های قرمز رنگ کوچیکی که یا روی کف زمین بود شدم. المپ

نصب شده بودن یا روی سقف فضا رو از اون تاریکی خارج 
کردم، چشمم به مهران طور که اطراف رو آنالیز میکرد. همینمی

ا کنم؟! چرکار میجا چیای به خودم اومدم، من اینافتاد. لحظه
است؛ چرا با این حرفش کنجکاو شدم اومدم؟! مهران که یه آدم غریبه

و سریع به خاطرش اومدم کافه؟! نکنه از جریان دیاکو خبر داشته 
ی ها نقشهی اینخواد ما رو از هم جدا کنه! نکنه همهباشه! نکنه می

مهران باشه که من رو به سمت خودش بکشونه! اخمی کردم و به 
که درست وسط کافه قرار داشت قدم برداشتم.  طرف میز مهران

روش پشت میز مربع شکل سفید رنگ نشستم و با ابروهای در روبه
 هم تنیده گفتم: 

 خوام برم. زودتر حرفت رو بزن، می -

ای رو که جلوش بود، برداشت و قلپی از قهوه خورد. فنجون قهوه
 سرش رو بلند کرد و با لحنی تمسخرآمیز گفت: 

 دی! خیلی عجله داری! سالم هم که نمی انگار -

 حوصلگی گفتم: بدون توجه به حرفش با بی
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 انگار کاری نداری.  -

تا خواستم از روی صندلی بلند بشم، سریع مچ دستم رو گرفت و 
مانع بلند شدنم شد. اخمی کردم و دستم رو از توی دستش کشیدم که 

صندلی با  با صدای کسی از پشت سرم هول کردم. بلند شدم که
صدای بدی به زمین برخورد کرد. کسی که پشت سرم بود، دیاکو 

وار رو به من کرد. زمزمهبود که با اخم و ناباوری به من نگاه می
 گفت: 

 کنی؟! این کیه؟! کار میجا چیاین -

مهران انگار حرفی که دیاکو زد رو شنید؛ چون از پشت میز بلند 
 شد و رو به دیاکو گفت: 

 ودم. بما ربطی نداره که من کی هستم؛ مهم اینه که چه کسی به ش -

های ریز شده و شمرده شمرده تر شد. با چشماخم دیاکو پررنگ
 پرسید: 

 د؟ منظورت از حرفی که زدی چی بو -

با نگرانی به بحثشون خیره شده بودم. امیدوار بودم که یکیشون 
اخمی ما بین ابروهاش  مهران کردم. متقابالً کوتاه بیاد؛ اما اشتباه می

 نشوند و با صدای بلندی گفت: 

زنم منظوری داشته هایی که میطور مگه؟! باید برای حرفهچ -
 باشم؟! 

تا دیاکو خواست جوابی بهش بده گارسون کافه سمت میز ما اومد و 
 رویی گفت: با خوش

قایون لطفاً کمی صداتون رو پایین بیارید یا الاقل خارج از کافه آ -
 حثتون رو ادامه بدید. ب

زد با سرعت بازوی دیاکو که صورتش از خشم به قرمزی می
مهران رو گرفت و کشون کشون از کافه بیرون برد. با نگرانی رو 
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 کرد، گفتم: به گارسون که صندلی رو صاف می

 خیلی ببخشید! روز بخیر.  -

ن که بذارم جوابی بهم بده به سرعت دنبال دیاکو و مهرابدون این
قدر دنبالشون گشتم نتونستم پیداشون کنم. رفتم. بیرون از کافه هر چه

ی گوشیم رو از داخل کیف کوچیک رو دوشیم برداشتم و شماره
دیاکو رو گرفتم. استرس بدی گرفته بودم که باعث شده بود دست و 

 پاهام به لرزه در بیاد. 

  

 « دیاکو»

  

ی که کوچهکردم. بعد از اینالی مردم عبور میبا سرعت از البه
کرد بازوش رو از خلوتی دیدم اون رو کشیدم داخل کوچه. تقال می

بسته به تونست. وقتی مطمئن شدم کوچه بندستم خارج کنه؛ اما نمی
سمت دیوار هولش دادم که روی زمین خاکی برخورد کرد. با تشر 

 گفت: 

 … برچته روانی؟!  -

اش رو گرفتم و به دیوار از روی زمین بلند شد. با سرعت یقه
 کوبوندم. با صدای بلندی گفتم: 

ی مونیکایی که بهش گفتی بیاد توی اون کارهاکت شو. تو چیس -
 ها؟! خراب شده

 پوفی کشید و مچ دستم رو گرفت. 

 مونیکا زن سابق منه.  -

! زنش بوده؟! شوکه و حیرت زده بهش خیره موندم. چی گفت؟
کردم! چرا مونیکا باید بیاد پیش مونیکا زن این مرد بوده؟! باور نمی

شوهر سابقش؟! نکنه هنوز دوستش داره یا خواسته من رو دور 
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اش جدا کرد و کتش رو که خاکی شده بود هام رو از یقهبزنه! دست
 رو با دستش تکوند و مرتب کرد.

 

 

ری هستی که قراره باهاش ون پسنگفتی تو کی هستی؟! نکنه هم -
 ازدواج کنی؟! 

 هنوز توی بهت بودم. سرم رو تکون دادم که ادامه داد. 

  

 « مونیکا»

  

شاپ بودم که مسیح بهم زنگ زد و دونم چند دقیقه جلوی کافینمی
که نگران دیاکو بهم خبر داد که برم به آدرسی که فرستاده. با این

ن بزنم. سریع سوار ماشین بودم؛ اما نتونستم روی مسیح رو زمی
ی پلیس شدم و به طرف آدرسی که مسیح داد روندم. آدرس اداره

تر جا برم. حتماً اتفاقی براش افتاده! کمدونم چرا گفت اونبود؛ نمی
پلیسی که مسیح آدرس داده بود، رسیدم.  از بیست دقیقه به اداره

ن کارت ای ماشین رو پارک کردم و رفتم داخل. بعد از دادگوشه
جا بود تونستم وارد ملی و تحویل دادن گوشیم به مامور زنی که اون

قدر اداره بشم. صدای جر و بحث و داد و فریاد و شلوغی اداره این
کار کنم. تا به حال، یک بار هم دونستم باید چیزیاد بود که نمی

طور ی پلیس نیومده بودم. حاال حسابی گیج شده بودم. همیناداره
چرخیدم که با دیدن مسیح که دستش رو برام دور خودم می داشتم

داد نفس راحتی کشیدم و به طرفش پا تند کردم. نگرانی تکون می
هاش به وضوح پیدا بود و باعث لغزش مردمکش شده بود. توی چشم

 ام گذاشت. دستش رو روی گونه
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 حالت خوبه؟! چته تو؟!  -

 نشست.  ضی توی گلومهام کشیدم. بغبا تعجب دستم رو زیر چشم

 ی شده؟ مسیح، چرا گفتی بیام؟! چیز -

خیال شد، به طرف دری که کنارمون وقتی دید جوابش رو ندادم بی 
ای به در زد و با قرار داشت رفت و من رو همراه خودش کشید. تقه

 اخم زمزمه کرد. 

 چیزی نیست، مطمئن باش.  -

با باز شدن در دستش رو روی کمرم گذاشت و وادار به حرکتم 
 کرد. وقتی وارد اتاق شدم، اولین چیزی که دیدم پدر، آقای فتحی و

سمت چب و راست میزی نشسته  پدر مهران بود که روی صندلی
های پر از نگرانی بهشون خیره شده بودم؛ بودن. با تعجب و چشم

زدن رو نداشتم. پشت میز یه مرد انگار الل شده بودم و توان حرف 
های کوتاه جو گندمی و عینک با قاب مشکی رنگی میانسال با ریش

اش های سر شونهکه لباس سبز نیروی انتظامی تنش بود و درجه
داد، نشسته بود و داشت با آقای فتحی نشون از سرهنگ بودنش می

کرد. با صدای بسته شدن در توسط مسیح به خودم صحبت می
بار صدای خودم رو پیدا کردم و زیر لب سالمی دادم. دم. ایناوم

د. اون آقا با خوشرویی جوابم رو داد و با لبخند دعوت به نشستنم کر
کنار پدر یه صندلی خالی بود، سر به زیر کنار پدر نشستم. زیر 

کردم. چشمم به روی پیرهن سرهنگ افتاد که چشمی به همه نگاه می
تلفن روی میزش «. آرین کاظمی نژاد» اسمش روش حک شده بود؛

ای رنگش های قهوهرو برداشت و با لحنی محکم و جدی که از چشم
 بارید، گفت: می

 لطفاً اون دو نفر رو بیار.  -

 بعد از گذاشتن تلفن و گفتن این حرفش رو به من کرد. 
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ب خانم پناهی، شما با جناب دیاکو فتحی و مهران مسعودی فر خ -
 ؟ نسبتی دارید

ی همه مشهود بود. تپش نگاهی به بقیه انداختم، کالفگی توی چهره
 قلب گرفته بودم. بغضم رو قورت دادم. 

هران مسعودی فر همسر سابقم هستن. مسیح که باالی سرم م -
 ایستاده بود ادامه داد. 

یاکو هم پسر جناب فتحی هستن که باهاشون رفت و آمد خانوادگی د -
 داریم. 

سرگرد کاظمی نژاد با همون ابروهای درهمش سرش رو تکون داد. 
ای به در خورد و کسی در رو باز کرد. تا خواست چیزی بگه، تقه

 سرباز وارد اتاق شد و احترام نظامی داد. 

 آوردیم.  جناب سرگرد اون دو نفر رو -

سرگرد، سرباز اطاعت کرد و مهران و « بیارشون داخل»با گفتن 
 ند به دست و سر و وضع آشفته وارد اتاق شدن. پیدا بوددیاکو دستب

با هم دعوا کردن؛ چون صورتشون هر کدوم یکی دو تایی یا زیر 
شون جای زخم و کبودی بود. با نگرانی به چشمشون یا روی گونه

دیاکو نگاه کردم که روش رو با اخم از من برگردوند و به جناب 
طوری کرد؟! با چرا این سرگرد نگاه کرد. یعنی چی این حرکت؟!

ی اشکالی نداره ناراحتی به مسیح نگاه کردم که سرش رو به نشونه
 تکون داد. سرگرد رو به همه گفت: 

 جا. ین دو نفر با هم دعوا کردن، برای همین ما آوردیمشون اینا -

سنگینی نگاه مهران رو حس می کردم؛ اما بی توجه بهش سرم رو 
ی کذایی، گفت برم اون کافهز مهران نمیپایین انداختم. اگه امرو

 خم گفت: جا نبودم. پدر مهران با ااین

 کار کنیم که آزاد بشن؟! باید چی -
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 سرگرد برگه و خودکاری برداشت و چیزی روی برگه نوشت. 

تونن اید این تعهدنامه رو امضا کنن. بعد اگه شکایتی ندارن، میب -
 برن. 

 و و مهران بود، گفت: خطاب به سربازی که کنار دیاک

 ن. کنویسم دستبندها رو باز یمتا من متنش رو  -

بعد از باز کردن دستبندهاشون نزدیک میز سرهنگ شدن و همراه 
ی کمی با با امضاء انگشت زدن. مهرداد خان با ابروهایی که فاصله

تر نشون داده شده بود، به مهران هم داشتن و خطوط پیشونیش عمیق
ی مهران سمت من بود. با اخمی ؛ اما نگاه ذوق زدهخیره شده بود

نگاهم رو ازش گرفتم و به گل پیچکی که توی اتاق بود، دادم. از 
قدر از وضع پیش اومده تیزی نگاه مهرداد خان معلوم بود که چه

 ناراحت و عصبانیه.

 

 

های سبز رنگش صدای سرگرد باعث شد که نگاهم رو از برگ
 بگیرم. 

 نید. کهی، شما هم باید این قسمت رو امضاء خب خانم پنا -

ای از جا خوردنم بود. برای تکون محسوسی خوردم و این نشونه
 کردم؟ چی باید امضاء می

 من؟! برای چی؟!  -

 برگه و خودکار رو روی میز نزدیک پدر گذاشت و جواب داد. 

خوان شما رو ببینن، ا توجه به تعهد دیاکو فتحی که نوشتن نمیب -
 ا هم باید به ما تعهد بدید. شم

تر از همیشه شد و تپش لرزش خفیف دستم، بغض توی گلوم بزرگ
هام حس کردم. چرا قلبم باال رفت. سوزشی رو توی چشم
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خواست من رو ببینه؟ مگه مهران چی بهش گفته بود؟! با مکث نمی
و پاهای لرزون حکم قتلم رو امضاء کردم. با گذاشتن خودکار روی 

ام چکید. یعنی همه ب اشک سمجی روی گونهتعهدنامه قطرهی برگه
چی به این سادگی تموم شد؟! دلخوشیم فقط توی این چند روز بود؟! 

یعنی مطلقه بودنم باعث شد که دیاکو نخواد حتی یه نیم نگاه بهم 
ی حال بدم شد. نزدیک اومد، با اخم رو به بندازه؟ مسیح متوجه

من رو از اتاق خارج کرد. پشت ای گفت و «با اجازه»سرگرد 
سرمون پدر هم از اتاق خارج شد. با ناراحتی دستش رو دور 

ام انداخت و من رو به آغوش گرمش کشید که برام آرامش رو شونه
داد. آخ پدر! کاش نبینی دختر ته تقاریت توی این دو سال هدیه می

خواست همین جا روی قدر زجر کشید و دم نزد. دلم میچه
های راهرو بشینم و زار بزنم؛ اما اون وقت دیگه چی از کسرامی

موند؟ یه زن مطلقه که نابود شد یا شاید هم نابودش کردن. با من می
های مسیح و پدر به طرف خروجی بانوان رفتم. بعد از راهنمایی

ی پلیس بیرون اومدم. مسیح گرفتن گوشیم و کارت شناساییم از اداره
ها منتظر من بود. با دیدنم به جی خانمروی در ورودی خروروبه

 طرفم اومد.  

روم باش عزیزم. تموم شد، با پدرت صحبت کردم؛ قرار شد از آ -
 خواهرم رو اذیت کنه.  ذارم هیچ کسیجا بریم. دیگه نمیاین

هام لبخند زدم. خیلی بخش بود، به قدری که میون اشکلحنش آرامش
یه نعمته که من نداشتم؛ اما خوب بود که مسیح هست. داداش داشتن 

قدر حس خوبیه که با بودن مسیح کنارم فهمیدم داداش داشتن چه
 لمات توصیف کنم. تونم اون حس رو توی کنمی

  

 « دیاکو»
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کردم که مونیکا با من شد. باور نمیسرم از درد داشت منفجر می
جا کار رو بکنه. چرا زودتر نگفت؟! چرا گذاشت کار به ایناین

کشه؟! چرا کاری کرد که من عاشقش بشم؟ تموم این چراها مغزم ب
ی پلیس مونیکا همراه با مسیح رو پر کرده بودن. جلوی در اداره

کرد. اولش خواستم برم جلو؛ اما بابا با بود؛ انگار داشت گریه می
 اخم و صدایی که هشدار ازش سرازیر بود، گفت: 

ایسا! حق اعتراض نداری. چون خودت خواستی دیگه نبینیش. و -
ای براش گذاشته باشی با بذار زندگیش رو بکنه؛ البته اگه زندگی

 اون دعوای امروزت. 

طور توی دیدم اینگرفت وقتی مینگاهم فقط به مونیکا بود. دلم می
کنه. بابا بازوم رو گرفت و توی ماشین هولم بغل مسیح هق هق می

ی شخصیش با لحنی اد. خودش هم کنارم نشست و به رانندهد
 دستوروار و اخم گفت: 

 حرکت کن.  -

هام رو بستم و به پشتی صندلی تکیه دادم. صدای بابا رو شنیدم چشم
 که گفت: 

هات یخ وچ نوچ نوچ! صورتش رو. رسیدیم خونه روی کبودین -
 یکنه. کاری مبذار، فردا پس فردا نگن پسر ارشد فتحی کتک

هام رو ماساژ دادم. امروز قرار بود با پوفی کشیدم و با دستم چشم
قدر فکر مونیکا بیرون برم که اون اتفاق کذایی رخ داد. هر چه

دادم. به هر رسیدم که نباید اون تعهد رو میکردم به این نتیجه میمی
دیدم. حاال چه اون عوضی شوهرش طریقی بود باید مونیکا رو می

گم؟! هوف! روانم کامالً به هم ریخت. به زور ا نه! اه! چی میبوده ی
ی بابا از ماشین پیاده و وارد خونه شدم. مامان و دایان تو پذیرای

زده کردن که با دیدن من شوکه و حیرتنشسته و داشتن فیلم نگاه می
 اش زد. ی آرومی به روی گونهاز جا پریدن. مامان ضربه
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 سر خودت آوردی؟!وای دیاکو! چه بالیی  -

 جا جلوی در بیرون آوردم.کفشم رو همون

 خوبم مامان چیزیم نیست.  -

طور که به طرف آشپزخونه اخمی بین ابروهاش نشست، همین
 رفت غرغر کنان گفت: می

 دیدی؟!  صورتت رو توی آینه چی چی رو خوبم؟! -

دایان سرش رو به معنای تأیید تکون داد و با نگرانی که توی 
 چشمش لونه کرده بود به آرومی لب زد. 

 ده. دعوا کردی؟ گه صورتت خیلی بد شیممامان راست  -

های راحتی خودم رو رها کردم و ابروهام در هم شد. روی مبل
دستم رو با کالفگی روی صورتم کشیدم. چشمم رو بستم، خسته و 

ام درگیر کسی بود که به راحتی آب خوردن ی بودم. ذهن خستهعصب
پسش زد و از دست دادش. که چی؟! ازدواج کرده بود؟! بهم 

اش نگفت؟! خب آتوسا هم ازدواج کرده بود؛ اما اگه مونیکا از عالقه
گفت تا االن با آتوسا ازدواج کرده بودم و مونیکا رو بهم چیزی نمی

وی افکارم غرق الن هم همین اوضاع بود. تدادم؛ البته ااز دست می
ام از سرما یخ زد. چشم باز کردم که با بودم که حس کردم گونه

ی اخم آلود مامان که کمپرس یخ روی صورتم گذاشته بود و چهره
 زد مواجه شدم.زیر لب غر می

 

 

نگاهی به دایان که سرش توی پلی استیشنش نفسی تازه کردم و نیم
 بود انداختم. 

دی این یخ طور که شما داری فشار میتر اینآخ مامان! یه کم آروم -
 ره. تو صورت من فرو می
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 مامان با تشر زد. 

 هیس! بذار کارم رو بکنم.  -

 تری زیر لب غر زد. با صدای آروم

دونم پسر بزرگ کردم که یه کسی بشه برای خودش یا مثل مین -
 کنه.  های پایین شهری بره دعوابچه الت

دونستم به غرغرهاش بخندم یا شرمنده باشم. وسط غرغرهای نمی
 مامان یک مرتبه دایان فریاد کشید. 

 گل بزن دیگه!  -

 با صدای دایان مامان از جا پرید برگشت تا به دایان تشر بزنه که
 بابا وارد سالن شد و با اخم رو به دایان تشر زد. 

جا تر! مگه اینآرومزنی؟! یه کم اد میدچه خبرته پسر؟! چرا  -
کار دونم از دست شماها باید چیکنی؟ نمیست داد و هوار میطویله

کنم! یکی خونه رو با طویله اشتباه گرفته، یکی هم برای من قیصر 
 کنه. کاری میره کتککنه میبازیش گل می

مامان با ناراحتی و نگرانی کمپرس رو دستم داد و به سمت بابا 
ار گوشش چیزی گفت که اخم بابا کم کم باز شد رفت. به آرومی کن

ی عصبیش آروم شد. بازوی بابا رو گرفت و به طرف و قیافه
 . ند. رو به دایان کردماتاقشون راه افتاد

 تونی بری توی اتاقت بازی کنی؟! مگه اتاقت تلویزیون نداره؟! مین -

 صورتش رو مچاله کرد. 

 و اتاق تنها بودم، برای همین اومدم پایین پیش مامان باشم. ت -

 ی گفتم و دستم رو به معنای پاشو تکون دادم. «آهان»زیر لب 

 زنیم. اشو فعالً برو تو اتاقت یه کم دیگه با هم یه دست فیفا میپ -

ها حرکت کردم که صدای از روی مبل بلند شدم و به طرف پله
 . اش رو شنیدمزدههیجان
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 ایول!  -

طور به این ها باال رفتم و همینپوزخندی به این وضعیتم زدم. از پله
البته تقصیر « دادم؟مردم اون تز رو نمیمی»کردم که فکر می

ود مونیکا هم بود که تا این پسره گفت بیا، اون هم انگار از خداش ب
سریع سر قرار رفت. نگفت که با من قرار شام داره! هلک و هلک 

حرف اون دهن سرویس گذاشت رفت. تا وارد اتاقم شدم، مستقیم  با
خودم رو روی تختم پرت کردم و دستم رو روی پیشونی دردناکم 

 گذاشتم. 

 

 « دو سال بعد» 

 

ی گوشیم از خواب پریدم. نگاهی به صفحه انداختم، اسم بابا با ویبره
 کرد. خسته و کالفه گوشی رو برداشتم و تماس روخودنمایی می
 وصل کردم. 

 الو، سالم. جانم بابا؟!  -

 صداش با کمی تاخیر به گوشم رسید. 

 سالم، کجایی؟!  -

 ای دادم. آهی کشیدم و جوابش رو با صدای گرفته

 ؟ ام. کارم داشتیخونه -

 ونه. مامانت دلش برات تنگ شده. خبهتره برگردی  -

 مکث کوتاهی کرد و ادامه داد. 

گیره. تو هم که ایران ی تو رو میهونهاش باز وقتی رفتی همه -
 زنی. نیستی، وقتی هم که هستی یه سر به من و مامانت نمی

 دستم رو روی پیشونی دردناکم کشیدم و به آرومی گفتم: 

 ام بابا! وام! حال خوبی ندارم. واقعاً شرمندهعذر میخ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 250 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

ای که توی صداش نمایان بود، پرید و نذاشت وسط حرفم با دلتنگی
 دامه بدم. ا

ای پسر؟! تو که کاری نکردی. همین که داری رای چی شرمندهب -
 اش کردی. گردی لطف بزرگی به خودت و خانوادهدنبالش می

 بغضی که دو سال آزگار همراهم بود دوباره توی گلوم نشست. 

 دونم کجا رو دنبالش بگردم. ام؛ نمیلی خستهبابا! خی -

 صدای نفس عمیقش توی گوشم پخش شد. 

 ه؟! دونن کجا ممکنه رفته باشاش نمیخانواده -

ی طوسی رنگم بلند شدم و وارد آشپزخونه شدم تا یه از روی کاناپه
 نسکافه برای خودم آماده کنم. 

 ام. دونم بابا. تمرکز ندارم، خیلی خستهنمی -

 ساز ریختم تا جوش بیاد. آب توی چای

 شه. نگران نباش پسر؟ پیدا می -

 کمی من و من کرد و گفت: 

 اش رو پیدا نکردی؟ اون پسر خاله -

دکمه رو زدم تا آب جوش بشه و ماگ رو از توی جا لیوانی 
گشتم زیر لب زمزمه طور که دنبال پاکت نسکافه میبرداشتم. همین

 کردم. 

 ن. نه انگار آب شده رفته تو زمی -

ات وردعالقهمشب بیا. مامانت برات داره غذای خیلی خب پس ام -
 کنه. رو درست می

رو توی لیوانم  لبخند تلخی زدم و تمام محتویات پودری نسکافه
 ریختم. 

 رسونم. د تا کار ضروری دارم، تموم بشه خودم رو مییه چن -

که خداحافظی کردیم گوشی رو روی کانتر آشپزخونه بعد از این
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جوش ساز بلند شد. کتری رو برداشتم و آبایگذاشتم. صدای تیک چ
رو توی لیوان ریختم. توی این دو سال از وقتی که مونیکا رفته بود 

جا باشه زدم مونیکا اوندنبالش بودم. جایی نمونده بود که حدس می
و نرفته باشم. ذهنم رفت سمت روزی که از خواب بیدار شدم و خبر 

کار کنم، دونستم باید چیروز نمیناپدید شدن مونیکا رو شنیدم. اون 
اش هم با من کجا دنبالش بگردم و راضیش کنم برگرده. خانواده

کردن تا دخترشون پیدا بشه. ذهنم کشیده شد سمت همکاری می
اش توی نبودن مونیکا دست حرفی که بابا زد. یعنی ممکنه پسر خاله

حتماً اون  داشته باشه؟! یعنی کجا بردتش؟! باید به محسن زنگ بزنم؛
ام با محسن تماس دونه. بعد از خوردن نسکافهیه چیزهایی می

گرفتم؛ ولی گوشیش در دسترس نبود. االن که ساعت روی کانتر 
داد. تصمیم گرفتم به حرف بابا گوش کنم و پنج عصر رو نشون می

 به دیدنشون برم.

 

 

دونستم قبل از حاضر شدنم، وارد حموم شدم تا دوش بگیرم. می
دونه با به تصمیم آنی سرسری دوش گرفتم تا قبل سن چیزی میمح

 ی محسن بزنم. ی بابا، یه سر به خونهاز رفتن به خونه

  

 * * • 

  

ی محسن بیرون زدم،؛ سوار ماشین با آشفتگی و عصبانیت از خونه
اش زیر سر اون پسر شدم و روشن کردم. بابا حق داشت، همه

ودش سوئد برده و تا تونسته به ریش اش بود. مونیکا رو با خخاله
من خندیده. نفسم رو کالفه بیرون فرستادم و با کف دستم محکم 
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 روی فرمون کوبیدم.  

 کشمت مسیح! دعا کن دستم بهت نرسه. می -

دونستم مامان و بابا نگرانم تونستم االن برم خونه، چون مینمی
شدم و به  آروم ها دور زدم تا آخر سریابونشن. کمی توی خمی

 طرف خونه روندم. 

شدم و ماشین رو جلوی در پارک کردم. قبل از پیاده  وارد کوچه
شدن گوشیم رو که روی داشبرد بود، برداشتم. سریع وارد سایت 

شدم و بلیطی به مقصد سوئد رو رزرو کردم. نفس عمیقی کشیدم و 
ی زمزمه کردم. از شانسم اولین پروازش «خدا رو شکر»زیر لب 

ی فردا ساعت پنج عصر بود و صندلی خالی داشت. از ماشین برا
پیاده شدم. با کلیدی که توی جیب کت اسپورت خردلی رنگم بود، در 

که خودش در رو برام باز کنه دونستم مامان از اینرو باز کردم. می
یاد؛ اما قصد داشتم سوپرایزش کنم. وارد حیاط که شدم خوشش می

به درخت تکیه دادم و به «. توی حیاطم من»به دایان پیام دادم؛ 
ی زیر پام خیره شدم. تصمیم داشتم کمی منتظر های کاشته شدهگل

 بمونم تا جواب پیامم رو بده. تاریکی هوا باعث شده بود که نبینم
جا بودم که صدای آروم دایان قدر اوندونم چهها چه رنگیه. نمیگل

 رو شنیدم. 

 جایی؟! دیاکو، این -

خت جدا شدم و به طرفش که دو قدم نزدیک من ایستاده بود، از در
 رفتم. 

 … داداش -

 وسط حرفش پریدم. 

 طوری پسر؟! مامان و بابا کجا هستن؟ سالم، چه -

سالم داداش. ممنون، تو خوبی؟ مامان توی اتاقشونه. بابا هم داره  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 253 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

 کنه. اخبار نگاه می

طور که ختم. همینسرم رو تکون دادم، دستم رو دور گردنش اندا
 شدیم با هیجان گفت: وارد خونه می

تر از اون پنج سالی که یلی دلم برات تنگ شده بود، حتی بیشخ -
 نبودی. 

لبخندی کنج لبم نشست. وارد سالن پذیرایی شدم. تا خواستم جواب 
دایان رو بدم که بابا با دیدن من با سرعت از روی مبل مخصوصش 

بلند شد و به طرفم اومد. میون راه نزدیک بود زمین بخوره که به 
هاش سفید سرعت خم شدم و مانع افتادنش شدم. موهای کنار شقیقه

داد. اش رو پیرتر نشون میتش، چهرههای روی صورشده و ریش
های عمیقی کنار گوشم من رو محکم توی آغوشش گرفت و نفس

ی گوشم شد؛ انگار داشت عطرم رو توی کشید که باعث قلقلک الله
فرستاد. با بغضی که توی صداش داشت، ازم گله و هاش میریه

 شکایت کرد. 

کار وریت چیز ددونی که من و مامانت انمی چرا رفتی پسر؟! -
شه؟ چرا توی این دو سال نگفتی یه گی دایان چی میکنیم؟ نمی

 مامان و بابایی دارم، بذار بهشون سر بزنم؟ 

از آغوشم بیرون اومد و تمام اجزای صورتم رو یکی یکی نگاه 
خواست مطمئن بشه که من دیاکو پسرشونم و هیچ کرد، انگار می

روی مبل نشوندم و خودم هم  تغییری نکردم. با کمک دایان بابا رو
 کنارش نشستم. با بغض لب زد. 

 چرا رفتی پسر؟  -

کار رو با بابا جان، شما که با من در تماس بودی! حاال چرا این -
ی شما بشم؟! باور کن بابا خوای من شرمندهکنی؟ میخودت می

خواستم کمی که از شما و دایان جدا شدم. فقط میام از اینشرمنده
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باشم تا بتونم مونیکا رو پیدا کنم که کردم. دایان کنار بابا نشست تنها 
 و پرسید. 

 داداش پیداش کردی؟!  -

رنگی زدم و های منتظر و خوشحالش خیره شدم. لبخند کمتوی چشم
سرم رو به معنای آره تکون دادم. هیجان زده دستش رو به هم 

 کوبید. 

 نیکا برگرده. اداش، ان شاءهللا مووای! خیلی خوشحالم د -

ی گفت. نفس رو صدادار بیرون فرستاد و «ان شاءهللا»بابا زیر لب 
 ی گفت. «هی روزگار»زیر لب 

ایان برو به مامانت بگو بسه هر چه قدر خوشگل کردی. بگو شاه د -
 پسرت اومده زودتر بیا. 

هایی از طنز داشت که باعث شد من و دایان بخندیم. توی کالمم رگه
 کرد. دایان که رفت، بابا توی این فاصله نصیحت می

طوری که تر توی خودت باش. کمی بهمون سر بزن. اینمک -
ات رو از ما جدا کردی؛ فقط هر از گاهی با دایان شه. خونهنمی

، انگار دلتون از ز توگیری. دایان هم بدتر اتماس تصویری می
یای ذاری مامانت باهات تصویری صحبت کنه نه میسنگه، نه می

پیشمون. امشب هم افتخار دادی اومدی؛ وگرنه تا برگشت مونیکا 
 یومدی! نمی

 هام گرد شد. چشم

 … ِا! بابا من -

ی حرفم رو ی مامان باعث شد نتونم ادامهصدای ناباور و ذوق زده 
 بزنم. 

 پسرم!  دیاکو،  -

ها برگشتم. لبخند شرمساری از روی مبل بلند شدم و به طرف پله
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هام نشست و باعث شد سرم رو پایین بندازم. مامان نزدیکم روی لب
رنگ و پر از های خوششد و سرم رو توی دستش گرفت و با چشم

اشکش به من خیره شد. تا خواست حرفی بزنه، بغض توی گلوش 
هاش ذهن و شم جا کرد. هق هقشکست و خودش رو توی آغو

 داد.روحم رو آزار می

 

 

ام کار رو با خانوادهشد از خودم متنفر بشم که چرا اینباعث می
انجام دادم. انگار توی این مدت حال روحی و جسمی خوبی نداشت؛ 

طور که توی بغلم بود، فشارش باال پایین شد و از هوش چون همین
 رفت. دایان گفت: 

 از دوباره از هوش رفت؟! ای وای! ب -

 با تعجب به دایان خیره شدم. 

 طوری شده؟ مگه قبالً هم این -

 با ناراحتی سرش رو تکون داد. 

 شه. طوری میها اینتر شبطوریه. بیشره، چند مدته که اینآ -

 اش رو بیرون داد. بابا نفس خسته

یدوارم یا پسر، کمک کن مامانت رو ببریم توی اتاقش. امدیاکو ب -
 این بار آخریش باشه. 

اون شب خونه موندم و صبح فرداش آماده شدم که برگردم خونه و 
وسایل ضروری برای پرواز آماده کنم. از اتاق که بیرون اومدم، 

 مامان رو در حال صبحونه خوردن، دیدم. به طرفش رفتم. 

 طوره؟ مامان خانم من چه -

برگشت طرفم و با دیدن من که لباس پوشیده آماده بودم، اخمی بین 
پیشونیش نشست. با حالت قهر روش رو از من برگردوند و مشغول 
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 اش شد. صبحونه

 ری؟ کجا می -

 ای کشیدم. پوف کالفه

 رم خونه ساک ببندم، عصر پرواز دارم. می -

 کنارش نشستم و تکه نون برداشتم. 

 پیدا کنی؟  ری مونیکا رومی -

ی صبحونه رو روی نون زدم. سرم رو تکون دادم و لقمه رو خامه
 . توی دهنم گذاشتم. لیوان چایی رو برام پر کرد و کنار دستم گذاشت

 ات کنیم. پرواز داری؟ بگو که بیاییم بدرقه ساعت چند -

لقمه رو که خوردم، کمی شکر داخل چاییم ریختم و با قاشق چایی 
 زدن شدم.  خوری مشغول هم

 ساعت پنج پرواز دارم.  -

 قاشق رو از چایی بیرون آوردم و توی نعلبکی گذاشتم. 

شین. موقعی که خواستم با مونیکا برگردم، بهتون خبر ذیت میا -
 دم بیاین استقبالمون. می

ام ای گفت. بعد از خوردن صبحونه«خدا کنه»لبخندی زد و زیر لب 
ن مامان رو بوسیدم. مامان بلند شد و از پشت میز بلند شدم و گونه م

 وار گفت: رو توی آغوشش کشید. زیر گوشم زمزمه

 مت پسرم. امیدوارم با دست پر برگردی. برو، به سال -

ی گفتم. با «چشم»مامان رو توی آغوشم فشردم و زیر لب  
 خداحافظی از خونه بیرون زدم. 

  

 * * • 

  

 - Snälla, det här kommer också från ditt rum. Du 
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hade något att göra med mig . 

 )بفرمایید جناب، این هم از اتاقتون. کاری داشتید در خدمتم.( 

 ساکم رو کنار در گذاشتم. 

- Tack. Säker . 

 )خیلی ممنون. حتماً.( 

به « روز خوش»سرش رو پایین گرفت و کمی خم شد. بعد از گفتن 
بان سوئدی در رو بست. کتم رو با خستگی از تنم در آوردم و ز

ای که وسط اتاق قرار داشت انداختم. وارد حموم روی تخت دو نفره
ها شدم تا با یه دوش آب گرم خستگی رو از تنم بیرون کنم. ساعت

نشستن روی صندلی هواپیما بدنم رو کرخت کرده بود. آب گرم رو 
 بشه. وقتی تا نصفه پر شد، کمی آب سردباز کردم تا وان از آب پر 

هام رو از تنم بیرون آوردم و داخل وان بهش اضافه کردم. لباس
جا ای که مسیح اونرفتم. باید یه ساعت دیگه خودم رو به خونه

رسوندم. آدرسش رو مونا بهم داد و گفته بود کرد میزندگی می
تونستم ه میخوشحال بودم ک جا باشه. خیلیممکنه که مونیکا اون

 دوباره اون دوتا گوی سبز رنگ رو ببینم. از فکرش لبخندی کنج لبم
که خستگیم رفع شد، دوش سر سری گرقتم و بعد نشست. بعد از این

ای و جین مشکی از اتاق بیرون رفتم. شرت سرمهاز پوشیدن تی
توی راهرو چند تا خانم و آقا به زبون سوئدی با هم صحبت 

یستاده بود و ابچه با موهای طالیی هم کنارشون  کردن. یه دخترمی
کرد. دلم براش رفت، خیلی ریزه میزه بود. با بغض به دعوا نگاه می

 کنارش زانو زدم با مهربونی دستی به سرش کشیدم. 

- Hur mår du lilla dam? Varför gråter du? Låt mig 
ge dig något gott . 

ی؟ بیا یه چیز خوشمزه بهت کن)خوبی خانم کوچولو؟ چرا گریه می



 

 

 WWW.98IA3.IR 258 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

 بدم.( 

از توی جیب شلوارم یه بسته آدامس بیرون آوردم و به طرف دختر 
 مو طالیی گرفتم. 

- Berätta för mig, vad heter du, vacker flicka  ? 

 )بگو ببینم اسمت چیه دختر خوشگل؟( 

های مونیکا بود، به آدامس توی دستم با نگاهش که رنگ چشم
هاش رو با پشت دستش پاک کرد. با صدای ریزی انداخت و اشک
 جوابم رو داد. 

- Clara . 

 )کالرا.( 

 آدامس رو بهش دادم. 

- Vilket vackert namn du har, farbror John. Jag 
heter också  … 

 …( م من هم)چه اسم قشنگی داری عمو جون! اس

ت تا خواستم اسمم رو بگم یه خانمی که انگار مامانش بود یا عصبانی
شن! از روی زمین هایی پیدا میدستش رو کشید و برد. عجب آدم

روم بود پایین اومدم. از البی هتل که هایی که روبهبلند شدم و از پله
وزید و بیرون اومدم، هوا کمی ابری بود و باد خنک مالیمی می

 وی در هتل یه عالمه تاکسی ایستاده بود. یکیش رو گرفتم و سوارجل
روی ساختمونی طوسی رنگ ایستاد. بهشدم. بعد از بیست دقیقه رو

کرایه رو حساب کردم و وارد البی ساختمون شدم. رو به مرد 
 جوونی که پشت میز نشسته بود، با کنجکاوی گفتم:

 

 

- God dag, Mr. Mohebbi bor I den här 
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byggnaden ? 

 کنه؟( )روز بخیر، آقای محبی توی این ساختمون زندگی می

حوصله باال آورد و سالم کرد. با یه نگاه سر حال و بیسرش رو بی
تا پام رو از نظر گذروند که با این حرکتش اخمی بین ابروهام 

 سید: هام با صدای بمش پرنشست. خیره توی چشم

- Ja, han bor här. Vem är du ? 

 کنه. شما کی هستین؟( جا زندگی می)بله، این

هستم و البی اومدن من رو  گفتم کیمونده بودم که چی بگم! اگر می
داد، امکان داشت که قبل از رفتن من مونیکا رو به مسیح خبر می

 ای ببره.جای دیگه

  

- Vilken våning? Jag måste se dem . 

 )کدوم طبقه؟ باید ببینمشون.( 

ای رو گوشی تلفن رو که روی میز کنار دستش بود برداشت، دکمه
 زد و گوشی رو کنار گوشش قرار داد. 

- Hej, någon vill träffa dig . 

 خواد شما رو ببینه.( )سالم، یه نفر می

های چرمی گذاشته بودن. البی من روی میز البی من کاناپهروبه
 پرسید: 

- Kan du säga ditt namn ? 

 شه بگین؟( تون رو می)اسم

ها نشستم و به فکر فرو رفتم. اسمم رو که گفتم، روی یکی از اون
هام رو روی ی کاناپه گذاشتم و دوتا از انگشتآرنجم رو روی دسته

کردم که وقتی مسیح رو دیدم، چه ام قرار دادم. به این فکر میچونه
دازم؟ واکنشی نشون بدم. برم جلوی درشون و داد و هوار راه بن
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هوف! نه، این واکنش به دور از شخصیت منه؛ باید مناسب 
شخصیتم رفتار کنم. با صدای البی من دست از افکار درهم و 

 پریشونم برداشتم. 

- Säger nu själva . 

 یان.( )گفتن االن خودشون می

های ی زیر لب گفتم. به گلدون«ممنون»سرم رو تکون دادم و 
های داخل البی خیره شدم. از هیجانی که سرتاسر بدنم رو فرا گیاه

های البی ضرب گرفته ی کفشم روی سرامیکگرفته بود با پاشنه
دونم چند دقیقه معطل شدم که با صدای مسیح سرم رو باال بودم. نمی

ا به لند شدم. با دیدن من تعجب کرده بود؛ امآوردم و از روی کاناپه ب
 روی خودش نیاورد. 

 کنی؟ کار میجا چیسالم، این -

 چند قدم به سمتش برداشتم و با لحن کنجکاوی پرسیدم: 

گردم. مونا گفت ممکنه پیش تو باشه؛ برای الم، دنبال مونیکا میس -
 همین اومدم که مطمئن بشم. 

 هام خیره شد. م انداخت و به چشممکث کرد، نگاهی به سر تا پا

 ه نیستش. بیا باال؛ اما مونیکا خون -

 به طرف آسانسور حرکت کرد که پشت سرش رفتم. 

 تو نیست، پس کجاست؟!  کجا رفته؟! اگه پیش -

 ی آسانسور رو زد. دکمه

ول تو بگو، چرا بعد از دو سال پیدات شده و اومدی سراغ ا -
 دت دور کردی و نخواستی ببینیش. مونیکا؟ تو که اون رو از خو

 آهی کشیدم و سرم رو پایین انداختم. با لحن محزونی گفتم: 

کنه؛ برای کردم مونیکا داره به من خیانت میشتباه کردم. فکر میا -
 همین از روی عصبانیت تصمیم گرفتم. 
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ی واحدش رو آسانسور که رسید هر دو سوار شدیم. مسیح دکمه
هام زل ی آسانسور گرفت و توی چشمه میلهلمس کرد. دستش رو ب

 زد. 

خواستم. بعد یه طرفه به گه من جای تو بودم، اول ازش جواب میا -
رفتم؛ البته هنوز هم دیر نشده. مونیکا هنوز هم خاطر تو قاضی می

 خواد. بهتره دست بجنبونی. رو می

 سرم رو تکون دادم و دستم رو توی جیب شلوارم فرو کردم. 

 رفته که پیش تو نیست؟!  نگفتی، مونیکا کجا -

ای شدیم که یه سالن آسانسور ایستاد. بعد از پیاده شدنمون وارد طبقه
های مختلف داخلش قرار بزرگ با چندتا گلدون و قاب از منظره

کرد، جوابم رو طور که با کلید در رو باز میداشت. مسیح همین
 داد. 

هامه. مونیکا رفته کمکش دوست امشب تولد دوست دختر یکی از -
 که حاضر بشن. 

در رو باز کرد و اول گذاشت که من وارد بشم. کلید رو روی میز 
 کنار در انداخت. 

 ن یه چیز بیارم، بخوری. راستی کی رسیدی سوئد؟ بیا بشی -

روی اولین مبل نشستم. مسیح به طرف آشپزخونه که با یه پله از 
 شد، رفت. سالن جدا می

. تا عت پنج بلیط داشتم. حدود ساعت نِه ایران رسیدم استکهلمسا -
 َچمدونم تحویل گرفتم و هتل گرفتم، کمی طول کشید. 

 سرش رو تکون داد. 

کشه؛ ولی باید فردا جا کمی طول میره، کارهای فرودگاه اینآ -
 صبح ببرمت کل استکهلم رو نشونت بدم. 

ای کنه. با سینیکار میچیدیدم داره اش اپن بود، میچون آشپزخونه
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ای بود و محتویات داخلش قرمز رنگی که حاوی دو تا لیوان شیشه
ای گذاشت. لیوان داشت به سمتم اومد. سینی رو روی میز شیشه

روم نشست. کمی از محتویات خودش رو برداشت و روی مبل روبه
 هایی تزبین پرسید: لیوان خورد با چشم

 ی؟ و ببینرخوای مونیکا می -

ای روشن کردن. هام نور خیلی درخشندهاحساس کردم توی چشم
 هام نشست. لبخندی روی لب

کنم که ببینمش و را که نه. از وقتی که رفته لحظه شماری میچ -
 بهش بگم که پس زدنش از خودم کار اشتباهی بود. 

سرش رو تکون داد و لیوان خالی رو توی سینی گذاشت. دستی 
 و لبش کشید. روی سیبیل کوتاهش

 

 

 خوای براش توضیح بدی و ببینیش، بیا. الن باید برم تولد. اگه میا -

ده! خودش بود که فهمیدم چرا این پیشنهاد رو داره به من مینمی
خواد من رو به مونیکا مونیکا رو از من جدا کرد؛ حاال چرا می

نزدیک کنه؟ به جلو خم شدم و آرنج دوتا دستم رو روی زانوهام 
های زیر شده، هام رو توی هم قفل کردم. با چشمرار دادم و انگشتق

 پرسیدم: 

  یه سوالی ذهنم رو درگیر کرده. -

خوای بگی که چی شده که خوای بپرسی. میدونم چی مییم -
 گذاشتم مونیکا رو ببینی و چرا خودم پیشنهادش رو دادم؟ 

ت از شرب طور کهسرم رو تکون دادم و لیوان رو برداشتم. همین
هاش رو بگه. با خشم و خوردم، منتظر شدم تا مابقی حرفآلبالو می

 ابروهای در هم شده جوابم رو داد. 
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ون که توی این مدت مونیکا خیلی اذیت شد. مخصوصاً ازدواج چ -
خوام قول شرف بدی اولش، اون دیگه رو به نابودی بردش؛ اما می
تم، دیگه هیچ وقت که از وقتی دست مونیکا رو توی دستت گذاش

 تنهاش نذاری و عذابش ندی. 

 از روی مبل بلند شد و به طرف اتاقش رفت. 

 قت نداریم. بیا یه لباس بهت بدم بپوشی. پا شو که و -

اش آیینه و با هم وارد اتاقش شدیم. مستقیم رفت سمت کمدش که همه
درش کشویی بود. یه کت اسپورت آبی کاربنی با شلوار جین 

شد و  هم داد تا امتحان کنم. وقتی پوشیدمش کمی بهم خیرهای بسرمه
 با نارضایتی گفت: 

 دم تا بپوشی. ین خوب نیست. درش بیار یکی دیگه بهت میانه  -

آوردم مسیح یه کت و شلوار طور که کت رو از تنم بیرون میهمین
 هم داد بپوشم.  های ریز سفید باسپرت مشکی با خط

خوام ل هر لباسی میکیلی دوست داره. در این رنگ رو مونیکا خ -
ده. شانس آوردی که این لباس رو یه سایز بخرم، مونیکا نظر می

 کوچیک بود برات.  تر خریدم؛ اون قبلیهبزرگ

 سرم رو تکون دادم و با لبخند جوابش رو دادم. 

 ه. این یکی خیلی بهتره. آره، دستت درد نکن -

ر نوک مدادیش رو پوشید از که خودش هم کت و شلوابعد از این
اتاق بیرون اومدیم. از خونه خارج شدیم، مسیح در رو قفل کرد. 

اش رو توی گوشیش چیزی تایپ کرد و وارد آسانسوری که دکمه
ای گرفت زده بودم، شد. از ساختمون که بیرون اومدیم، مسیح تاکسی

و آدرس رو بهش داد. بعد از گذشت چهل دقیقه به مقصد رسیدیم. 
یاده که شدم مسیح کرایه رو حساب کرد و پیاده شد. مسیح زنگ در پ

ای رو زد و در با صدای تیکی باز شد. وارد که شدیم، روی هر پله
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ها باز بود و ازش رقص شمع کوچیک گذاشته بودن. در باالی پله
ها رو باال رفتیم و وارد خونه شدیم. فضای زد. پلهنور بیرون می

و صدای موسیقی فضا رو شبیه پارتی  تاریک، رقص نور رنگی
رفتیم، بوی عطرهای متفاوتی بینیم قدر جلوتر میکرده بود. هر چه

ام گذاشت و به کرد. مسیح دستش رو روی شونهرو نوازش می
جایی اشاره کرد. دستش رو دنبال کردم که مونیکا رو دیدم. یه 

پوشیده پیرهن دکلته تا باالی زانو و دامن بلند توری دور کمرش 
بود. موهاش رو هم بلوند طوسی و باز دورش ریخته بود. با اخم 

بهش خیره شدم و با مسیح به سمتش رفتم. تا مسیح رو دید با لبخند و 
برق خوشحالی که توی تاریکی نمایان شده بود، دوید سمت مسیح و 

خودش رو توی آغوش مسیح انداخت. با دیدن لباس مونیکا اخمم 
کردم که وقتی از بغل مسیح خیره خیره نگاهش می تر شده بود.غلیظ

بیرون اومد من رو دید و شوکه شدنش رو تونستم حس کنم. دهنش 
خواست ای شبیه به ماهی باز و بسته شد. انگار که میبرای لحظه

 ای مردد گفت: تونست. مسیح با چهرهحرفی بزنه و نمی

 یاردت. دش میا یه جایی، موقع برگشتن دیاکو خومن باید برم ت -

 هایی ریز شده گفتم: مسیح که رفت. نزدیکش شدم و با چشم

 سالم! باالخره پیدات کردم.  -

کشید که نشون از های عمیقی میکمی به سمتش خم شدم. نفس
سعیش برای آروم کردن خودش داشت. لبخندی از روی حرص زدم 

 و ادامه دادم. 

 لت گشت. و سال آزگار دنبادکسی جلوت وایساده که  -

 د: های سرگردونش پرسیمن من کنان با همون چشم

 کنی؟! … کار میجا چیاین… ای -

جاش رو به طلبکار بودن داد. آب دهنش  یک دفعه اون سردرگمی
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رو قورت داد و نگاهی به دور و برش انداخت. وقتی از شلوغی 
 د. دورش مطمئن شد با لحنی که توش پر از گله و کنایه بود، ادامه دا

 خواستی من رو ببینی. تو که دیگه نمی -

 کالفه نفس عمیقی کشیدم و اعتراف کردم. 

خوام شتباه کردم. اون روز عصبی بودم و پر از خشم. االن میا -
 جبران کنم. 

 بازوهاش رو به آرومی گرفتم و ادامه دادم. 

کنم مونیکا. من اشتباهم رو پذیرفتم؛ دقیق همون روز واهش میخ -
 که از دادگاه بیرون اومدیم. من رو ببخش. بعد از این

بازوش رو از دستم بیرون کشید و با عصبانیت زل زد توی 
 ش توی شلوغی جمعیت گم شد. ها و لحن تندهام، گرمی نفسچشم

 .خوام هیچ وقت ببینمتبخشیدمت؛ اما نمی -

 

 

هاش اشک جمع شده بود. بعد از این حرفش گذاشت و توی چشم
 رفتم صداش زدم. طور که دنبالش میرفت. همین

 کنم یه دقیقه وایسا!مونیکا، خواهش می -

 بازوش رو گرفتم و به سمت خودم کشیدمش.  

 بذار حرفم رو بزنم، بعد برو!  -

 طلبکارانه جوابم رو با اخم داد. 

های یه پسر غریبه گوش بدم؟ ولم کن، بذار راجیفچرا باید به ا -
 برم! 

اخمی از کالفگی کردم و مطمئن بودم صورتم سرخ شده بود. کنار 
زد و همین باعث عصبانیتم شده بود. کالفه دستش هام نبض میشقیقه

 رو فشردم و غریدم. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 266 یانودهشت کاربرعشقی به رنگ دریا _ سمانه قباشی 

 

 ره؟ آحس من نسبت به تو اراجیفه،  -

 م جوابم رو داد. آب دهنش رو قورت داد و با شجاعت تمو

دوم حس، کدوم؟ شماها فقط بلدین یه دختر رو به بازی بگیرین و ک -
 کنید دور! بعدش مثل یه دستمال کثیف پرت می

ام از شدت خشم رفت. سینهدیگه داشت زیادی یه طرفه به قاضی می
 اه رو کشوندمش. رشد. به انتهای باال و پایین می

 گیریم. تر رو به بازی میطوری یه دخبیا تا بهت بگم چه -

هام براش بد تموم شده. دونستم حرفکرد، ترسیده بود. میتقال می
خواستم از نزدیک و به دور از هیچ بنی بشری ترس رو فقط می

توی نگاهش ببینم و التماس کردنش رو بشنوم. اون دو سالی هم که 
ثل از من دور شده بود، دلیلش رو بدونم و بعد رهاش کنم. درست م

اون موقعی که من رو رها کرده بود. از بین کسانی که توی تولد 
 بودن گذشتیم. در اولین اتاقی که به چشمم خورد رو باز کردم و هر
دو با هم وارد اتاق شدیم. انگار اتاق مخصوص رخت و لباس بود؛ 

خم چون یه عالمه پالتو و کت توی اتاق آویزون شده بود. مونیکا با ا
 اعتراض کرد. و حق به جانب 

 کنی؟!  طوری میچرا این -

 ام رو روی بینیم گذاشتم و با حرص داد زدم. انگشت اشاره

 الن نوبت منه که حرف بزنم. اهیس! هیچی نگو،  -

 دادم.  مکث کوتاهی کردم و ادامه

ی من گذاشتی رفتی؟ چی نصیبت را بعد از اون کار مسخرهچ -
رم از ایران؛ گور نی! گفتی میکه دل من رو خون کشد؟! به جز این

کنم. رم فراموشش میخواد من هم میبابای دیاکو اون که من رو نمی
 … فقط

 وسط حرفم پرید و با عصبانیت داد زد. 
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ها رو به من نزن. داری سه، چیزی نگو. ادامه نده. این حرفب -
 ن آسونی تو رو ول نکردم. کنی. من به ایاشتباه می

 مکثی کرد و با لحنی ناراحت و عاجزانه ادامه داد. 

کنم به عشقی که به تو دارم؛ ولی تو با اون حرفی که عتراف میا -
ی پلیس زدی من رو شکستی. اصالً دیدی جلوی سرهنگ توی اداره

کردم؟! وقتی با التماس از مسیح من رو وقتی داشتم خون گریه می
! نه ندیدی؛ چون نبودی که خواستم من رو از ایران نبره دیدی؟

 ببینی. 

شد و روی هاش سرازیر میاز چشم زد اشکطور که داد میهمین
شنیدم، فقط تکون خوردن. دیگه صداش رو نمیاش سر میگونه

هاش هاش جلوی چشمم بود و اشک. آخ! امون از اشکخوردن لب
رفت. دلم ای از اشکش تیری توی قلبم قرو میکه با هر قطره

طوری خواست که توی بغلم بگیرمش و کاری کنم که دیگه اینمی
 سرم داد نزنه. 

ی من از ن دوستت داشتم دیاکو! هنوز هم دوستت دارم! عالقهم -
سر هوس نیست که باهام مثل عروسک رفتار کنی. هر وقت دلت 
ی خواست با من بازی کنی و هر وقت دلت نخواست بذاریش گوشه

 اتاق.  

غرور و عشق به وجودم سرازیر شد. تحمل هاش حس از حرف
خواستم این فاصله رو از بین ببرم. با اخم بازوش رو نداشتم؛ می

گرفتم و مونیکا رو توی آغوشم کشیدم و با این کارم نطقش بسته 
شد. بعد از چند دقیقه، انگار به خودش اومد و دستش رو دور کمرم 

مالیمش رو توی حلقه کرد. نفس عمیقی توی موهاش کشیدم و عطر 
 ش زمزمه کردم. هام فرستادم. کنار گوشریه

 خیلی عاشقتم مونیکا!  -
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وار هاش نشست. اون هم مثل من زمزمهحس کردم لبخندی روی لب
 جوابم رو داد. 

 من هم عاشقتم!  -

 با خنده و شوخی گفتم: 

 ها اعتراف کردن و جواب مثبت دادن. م خانمحاال که خان خب، -

 مه دادم. اش کشیدم و اداای رنگ کردهدستی به موه

 ن رو یه رنگ دیگه بزنن. باید برن و موهاشو -

 با اخم شیرینی جوابم رو داد. 

 دوست دارم رنگش رو.  -

 تری بزنی. دونم دوست داری؛ اما بهتره رنگ قشنگمی -

 از آغوشم جدا شد. کمی فکر کرد و پرسید. 

 مثالً چه رنگی؟!  -

 ش رو دادم. ای باال انداختم و جوابشونه

 یاد. وشم نمیخجا بریم. از محیطش دونم، فعالً بیا از اینمین -

 ا هم از اتاق بیرون اومدیم. ی ریزی کرد و بخنده

  

 « مونیکا»

  

ی مسیح با هم از خونه بیرون اومدیم و با پیشنهاد دیاکو تا خونه
کو بود و با لبخند زیباش باعث روی کردیم. دستم توی دست دیاپیاده

هام حس کنم. سرم رو پایین انداختم شد که هجوم خون رو روی گونه
 ای گفت: که با لحن بامزه

 کشی؟! االن داری از من خجالت می -

هایی که اطراف قرار داشت، باعث شده روها و خونههای پیادهچراغ
رفتیم می راه میطور که به آروبود که بتونم دیاکو رو ببینم. همین
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دستش رو روی گودی کمرم گذاشت و نوازشگرانه به آغوشش 
 داد. کشید. ادامه

 

 

 شم. ات میتر دیوونهکنی، من بیشکار رو میاین -

 تر پایین بردم. زیر خندیدم و سرم رو بیش

ها که خواستیم برگردیم ایران به مامانم اینادم باشه قبل از اینی -
 خبر بدم. 

 با ناراحتی پرسیدم: 

 خوای بری؟ مگه می -

 بهم خیره شد و با لحن مهربونش جوابم رو داد: 

 ریم. ذارم؛ با هم مینهات نمیعزیزم، من که ت -

ها که اسباب بازیشون رو به زور میلی مثل بچه کوچیکبا بی
 ازشون جدا کردن، من هم پام رو به زمین زدم و گفتم: 

 ردم ایران. خوام برگاما من نمی -

 نفس عمیقی کشید. 

 جا. نظرت؟ گردیم اینکنیم دوباره برمیریم کارهامون رو مییم -

ی شوق و عشق درخشید. سرم رو روی هام ستارهتوی چشم
 اش جا دادم و گفتم: شونه

 هر چی تو بگی.  -

هام جا خوش ای که روی موهام کاشت لبخند عمیقی روی لببا بوسه
توی سکوت راه رو طی کردیم که دیاکو شروع کرد کرد. چند دقیقه 

گفت به حرف زدن. گاهی از حال و احوال بدش موقعی که نبودم می
قدر مشغول صحبت شد احساس بدی بهم دست بده. اینو باعث می

شده بودیم که زمان رو از دست دادم و نفهمیدم کی رسیدیم. با هم از 
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دیاکو من رو روی دستش  البی گذشتیم و جلوی آسانسور که رسیدیم،
 ها برد. با خنده و هیجان گفتم: بلند کرد و به طرف پله

 یفتم. کنی؟ االن میکار میاری چیهی دیوونه! د -

روی پخش شده بود، رفع احساس کردم دردی که توی پام موقع پیاده
رفت. چند پله های پام رو اعصابم یورتمه میشد و فقط گزگز شدن

 فس نفس زنان، نگاه قشنگی بهم انداخت.رو باال رفت و ن

 ندازمت. نگران نباش نمی -

ای گفتم و از خدا خواسته دستم رو دور گردنش «باشه»زیر لب 
اش گذاشتم. خدا رو شکر کسی حلقه کردم و سرم رو روی شونه

ی شونزدهم اومد. با ها نبود؛ به جز دختری که به طبقهتوی پله
کار داشت؟ ش مسیح بود؟ باهاش چیتعجب بهش خیره شدم. یعنی پی

وقتی رسیدیم جلوی در از بغلش بیرون اومدم و با کلیدی که توی 
 کیف دستیم بود؛ در رو باز کردم. با هم توی خونه رفتیم. کفشم رو

 در آوردم و مسیح رو صدا زدم. 

 ای؟! ما اومدیم. مسیح خونه -

وارد  بود، هاش رو نبستهمسیح با شلوارک و بلوزی که دکمه
 پذیرایی شد. دستی توی موهای پریشونش کشید و با اخم گفت: 

 تر دختر ساعت رو دیدی؟! یه کم آروم -

 دیاکو به جای من جواب داد: 

 نده، اصالً حواسمون به ساعت نبود. نه داداش شرم -

سرش رو تکون داد و تا خواست بره توی اتاقش دیاکو با دستش 
ای باال گفت که نشنیدم. شونه مانعش شد و چیزی توی گوش مسیح

انداختم و کت پشمی روی لباسم رو از تنم در آوردم. کفشم رو توی 
دستم گرفتم و توی اتاقم رفتم. نمیدونم چرا حس کردم اون دختر 

ی فکر کردن به این جا بوده. خیلی خسته بودم و حوصلهاین
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از  خواست قبلخواستم بخوابم؛ اما دلم میموضوع رو نداشتم. می
رفتن دیاکو بیدار باشم. لباسم رو با یه بلوز و شلوار راحتی سفید که 

روش خال خال مشکی رنگ بود عوض کردم. جلوی میز آرایشم که 
به رنگ قرمز سفید بود، نشستم و با شیر پاک کن آرایشم رو پاک 

کردم. نگاهم به موهای طوسی رنگم افتاد. دستی بهش کشیدم و 
قدر رنگش بده که باید عوض کنم؟ واقعاً این لبخندی نشست کنج لبم.

رنگش رو دوست داشتم، طوسی تیره بود. وقتی کارم تموم شد. 
 ای به در خورد و دیاکو وارد شد. با لبخند گفت: تقه

 رم. هتل فردا صبح، ساعت ده حاضر باش. باید بریم جایی. ن میم -

. زیر لب ای روی موهام زدسرم رو تکون دادم، جلو اومد و بوسه
ی گفت و با عجله از اتاقم خارج شد. یعنی چش بود؟! «شب بخیر»

ای انداختم باال و خودم چرا یهویی رفت؟ نکنه ناراحت بود؟ شونه
های دستی از رو روی تخت زرشکی رنگم انداختم.  کالفه با تکون

خواب بیدار شدم. یه چشمم رو باز کردم و به اون کسی که تکونم 
 آلودی گفتم: م. با لحن خوابداد خیره شدمی

 م کن بذار بخوابم. دیشب دیر خوابیدم. ِا! مسیح ول -

کشید با لحن دستوری زمان که پتو رو از روم میچشمم رو بستم. هم
 گفت: 

 و دختر! دیاکو اومده دو ساعت نشسته تا تو حاضر بشی. پا ش -

هام باز شد و با شنیدن اسم دیاکو ضربان قلبم رفت روی هزار؛ چشم
با یه حرکت از روی تخت بلند شدم. غرغر کنان به طرف در 

 سرویس بهداشتی رفتم. 

 گی؟ آخه چرا زودتر نمی -

 در رو با حرص به هم کوبیدم که در زد. 

 آلو. تر خوابآروم -
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م و نفسم رو با حرص به اهای پف کردهی روشویی به چشمتوی آیینه
توجه خوابن. بیطور میها چهدونه این پفبیرون فرستادم. خدا می

ها تند و سریع آب سرد رو روی صورتم زدم تا خواب از به پف
که کارهام رو انجام دادم، از سرویس بیرون سرم بپره. بعد از این

ش رنگاومدم و از کمدم یه بلوز گیپوری طوسی و یه دامن تور هم
های راحتیم عوض کردم. که تا زیر زانو بود بیرون کشیدم و با لباس

. یه اشتیاق عجیبی داشتم و این لباس بهترین گزینه برای امروز بود
ها رو بارها و بارها با خودم مرور به طوری که این صحنه

کردم، با بیرون رفتنم از اتاق، دیاکو و مسیح که مشغول حرف می
 . با لبخند و صدایی رسا گفتم:زدن بودن، ساکت شدن

 

 

 من حاضرم.  -

ای که روی میز مربعی داخل آشپزخونه چیده بود مسیح به صبحونه
 اشاره کرد. 

 _ حداقل یه چیزی بخور بعد برین. 

ه از خدا خواسته قبول کردم و کنار دیاکو که با لبخند بهم خیره شد
ن، پنکیک که ای بود! تخم مرغ، بیکی شاهانهبود، نشستم. صبحونه

روش شیره ریخته بودن و آب پرتقال و چای روی میز صبحونه 
ام بود که به صبحونه حمله کردم و توجهی قدر گشنهگذاشته بود. این

هام رو پشت های دیاکو نکردم. لقمهمسیح و خنده« آروم دختر»به 
کردم؛ خوردم. سنگینی نگاهشون رو به خوبی حس میسر هم می

شدن. وقتی کامل نگاهشون نکنم؛ چون پررو می ولی ترجیح دادم
ام رو خوردم از روی صندلی بلند شدم. دیاکو آب پرتقالش صبحونه

 رو که خورد، مسیح سوییچ ماشینش رو بهش داد. 
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 خواد با تاکسی برین. ماشین من هست، نمی -

دیاکو زیر لب تشکری کرد و از روی صندلی بلند شد. سوییچ 
ه طرف در رفتم. کفش مشکی رنگ پاشنه ماشین رو برداشت. ب

دارم رو از روی جاکفشی برداشتم و پام کردم. با خنده و شوخی از 
خواد کجا خونه بیرون اومدیم. کنجکاو بودم که دیاکو من رو می

ببره؛ ولی ترجیح دادم سکوت کنم و حرفی نزنم. توی ماشین 
ای شکست و لبخندهموزیک مالیمی بود که سکوت بینمون رو می

شد جوشش خون رو توی پر از عشق دیاکو بود که باعث می
هام حس شیرینی بهم دست بده. بعد از دقایقی، جلوی اسکله رگ

رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم. یه مرد میانسال که ریش کوتاه 
جوگندمی روی صورتش داشت و با یه قایق کوچیک که داخل آب 

 گرفت.  بود، ایستاده بود. دیاکو دستش رو جلوم

 با من بیا.  -

هاش که برق عشق توش نمایان بود، خیره شدم. با اطمینان به چشم
های گرمش قرار دادم. با این کارم لبخندش دستم رو توی دست

تر شد. من رو سمت قایق کشوند و کمک کرد تا با هم توی عمیق
 قایق بریم. رو به اون مرد گفت: 

- Skada inte din hand, far John . 

 )دستتون درد نکنه پدر جان.( 

 اب دیاکو رو داد. اش گذاشت و جودستش رو روی سینه

- Snälla, min son. Ha så kul . 

 ه.( کنم پسرم. برید خوش بگذر)خواهش می

روی قسمتی که برای نشستن بود، دامنم رو مرتب کردم و نشستم. 
ایق رو دیاکو پارویی که کنارش قرار داشت رو برداشت و با پارو ق

ی وزید. موهام مثل یه پردهاز اسکله فاصله داد. باد مالیمی می
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ریخت. کالفه از توری به رقص در اومده بود و توی صورتم می
ی دیاکو روی صورتم کنارشون زدم و پشت گوشم انداختم. خنده

توجهم رو به خودش جلب کرد. اخمی بین ابروهام نشوندم و مشتی 
 به بازوش زدم. 

 خندی؟ می به چی -

خورد و هوا کمی سرد شده بود. قایق با حرکت آب تکون می
 نمایشگرانه با خنده گفت: 

 آخ! آخ! دردم گرفت.  -

نگاهم روی دریای آبی رنگ افتاد. یه لحظه حس کردم یه برگ پر 
ی گل روی آب افتاده. دوباره که نگاه کردم چیزی ندیدم. با شده

 برداشتم.  صدای دیاکو دست از شکی که داشتم

 هیچی.  -

 دامنم رو روی پام مرتب کردم. 

 خب بگو دیگه.  -

 انگار با موهات سر جنگ داری!  -

به پشت سرم نگاه کرد؛ کنجکاو شدم. خواستم برگردم که با دستش 
مانع شد. پارو رو کف قایق گذاشت و دستم رو توی دستش گرفت. 

 کمی من من کرد؛ ولی حرفش رو با لکنت به زبون آورد. 

 خواستم باهات در مورد یه موضوع صحبت کنم. من می -

زد به هام موج میشک توی چشمبا کنجکاوی و تعجبی که بی
 ای رنگش خیره شدم. های قهوهچشم

 … دونی مونیکا ازمی -

های عرق از پیشونیش نفسش رو با حرص به بیرون فرستاد. دونه
 اش کشید. خوردن. دستش رو روی پیشونی عرق کردهسر می

ی مونیکا که دیگه خوام که بدونطور بگم؛ ولی میدونم چهنمی -
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خوام همراهم باشی، پا تونم بدون تو نفس بکشم. با تمام وجود مینمی
 به پام باشی، محرم اسرارم باشی. 

اش گذاشت و با التماسی که توی نگاهش کف دستم رو روی گونه
 زد، ادامه داد. موج می

 شی؟! می -

با هم  لبخندی روی لبم نشست. یک آن فکرم افتاد به اون دورانی که
های دو بودیم. دیدار اولمون توی فرودگاه، شمال، کنار دریا، شیطنت

مون و بالیی که سر بقیه آوردیم و قرارهامون. با یادآوری این نفره
اش رو نوازش ی اشکم از خوشحالی جوشید. گونهخاطرات چشمه

خواستمش، دونستم جوابش رو چی بدم؛ ولی از ته قلبم میکردم. نمی
کردم که بعد از دو سال، به که قابل توصیف نبود. باور نمیقدر این

کردم هام باهاش زندگی میام و رویاهایی که توی تنهاییخواسته
اش رسیدم. به سرم زد کمی اذیتش کنم. دستم رو از روی گونه

 م. ی مغروری به خودم گرفتبرداشتم و چهره

 نه.  -

حس من  مثل… ردم. چرا حس توچرا؟! من کاری نک… چ -
 نیست؟! 

سرم رو پایین انداختم و لبم رو گاز گرفتم. بازوم رو توی دستش 
 گرفت و با بغضی که توی صداش معلوم بود، گفت: 

کنی، این شوخی مسخره رو با دونم داری شوخی میونیکا میم -
 قلب و احساس من تموم کن.

 

 

عث ی بلندی زدم که بادیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم؛ قهقهه
 ص گفت: ای تحویلم بده. با حرشد اخم بامزه
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 ه. نخند که نزدیک بود قلبم وایس -

 شد. مابین خنده گفتم: ام رو بند بیارم؛ ولی مگه میسعی کردم خنده

 ببخشید!  -

نفس عمیقی کشید و بدون هیچ حرفی به دریا خیره شد. با دیدن 
شگفتی  ورت ام بند اومد. با حیی دورمون خندههای پرپر شدهگل

 دستم رو روی دهنم گذاشتم و به دیاکو نگاه کردم. 

 … ها رواین -

دیگه مطمئن شده بودم این کار دیاکو هست.  با دستم صورتش رو 
 هاش زل زدم. قاب گرفتم و با عشق و عالقه به چشم

 شم. شم. محرم اسرارت میآره همراهت می -

 منی که بار غم رو تا پای جون کشیدم »

 و پیدا کردم، به آرزوم رسیدم تو ر

 وقتی که در نگاهت، طلوع عشق رو دیدم

 دیدم شراب نابی، سبو سبو چشیدم 

 ای گل رویایی! از مظهر زیبایی! 

 ای تو عروس شهر افسانه

 دونم مونم، قدر تو رو میعاشقت می

 نیاد اون روزی که بی تو بمونم! 

 اده دیدم! هات، خودم رو چه ستوی مروارید اشک

 گل عشق رو از نگاهت مثل یک ستاره چیدم 

 اومدی از پشت ابرها، از تو قصه و کتابم 

 با همون نگاه اول، واسه دردام چاره دیدم

 ای گل رویایی! از مظهر زیبایی! 

 ای تو عروس شهر افسانه
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 دونم مونم، قدر تو رو میعاشقت می

 تو بمونم روزی که بی نیاد اون

 عشق به رنگ دریاست به رنگ آسمون 

 زیباست!  مونه، عشق بهاربه رنگ چهار فصل خدا می

 ⁷«ای از خدای عاشقونهخزونه هدیهبهار بی

 __ 

 . امید_گل رویایی

 

 پایان

// 
//  
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