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 زنمیداد نم گهید

 یباسمه تعال
 

به اقایی ک روبروم نشسسسسسته بود نگاه کردم.ماشسسا  مینی کم نداشسست  شسسم 
ما   مو بودن. لی  طوسسسسی و وسسسس وز و  بی و سسسس طی از ا لو خ م یش  ما

سسساله که از رو  تابلو    44.45جوگندمی.قدبلند. هارشسسونه.یا اقا  تقریوا 
 سر در اتاقش فهمیده بودم اسمش کیومرث بی ریا مس.

 اقا  بی ریا امر  داشتین؟ سعی کردم جد  باشم.پرسیدم: خب
 یکم نگامم کرد وگفت: خواستم بیا  اینجا تا... 

 سوالی نگامش کردم. 
 با من من گفت:راستش از تو یه خوامشی دارم .  

شت  شی دا خدایی تعجب کردم . مرد ب این پولدار  و پیر ،از من  ه خوام
دم که نگامش رو به زمین دوخت و گفت: یه مشسسکلی برا  خانوادم ، خانوا

 نه،پسرم،پیش اومده که شاید تو بتونی حلش کنی. 
 نگاش کردمو گفتم:سراپا گوشم بفرمایید.

با تعجب داشسستم نگاش میکردم.حرفاش م پ پتا میخورد تو سسسرم.از کوره در 
رفتم و گفتم:شسسما درباره من  ی فکر کردین؟اصسسال  را من؟این ممه دختر با 

 توانایی و استعداد بیشتر.
من تا حا  ب میچ کدوم از اینا نگامم نکردم  ه برسسسه به اینکه پوزخند زدم.

 سعی کنم دلشون رو به دست بیارم.کامال دارین دربارم اشتواه میکنین.
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سسسعی کرد ارومم کنه:نه نه دخترم،اصسسال من ورم این نوود.تو حرفها  من رو 
مپ گوش نکرد .صسسور کن حرفم رو تموم کنم.خوامش میکنم.پسسسر من  کا

 اره از مم میپاشه.خوامش میکنم گوش کن .زندگیش د
بعد از شسسنیدن حرفاش کمی ب فکر رفته بودم.با بهت از جایم بلند شسسدم و به 
طرف در رفتم.گفت : دخترم اگه تصسسمیمتو گرفتی با من تماس بگیر.خوامش 

 میکنم. شمامو رو  مم فشردمو بیرون اومدم.
 

ستم باید  یکار کنم م پ ممی سخت بود نمیدون ن شه پناه بردم ب ماماخیلی 
بابام . مامان بابایی که سسسالها بود از دسسستشسسون داده بودم ولی م پ مواقعی که 

ستم کنار قورشون . گالب تو  کیفمو در ،nزنده بودن ش شتم بودند . ن شه پ ممی
اوردمو قورشونو شستم . خود به خود گریم گرفت. سرنوشتم خیلی وجیب بود 

رو از دست داده بودم بعد از اونا فقط دایی تو مفت مشت سالگی پدر و مادرم 
و زندایی داشسستم.اونا بزرگم کردن و دو سسسه سسسال پیش بود که تو  یه تصسسادف 
وحشتناک کشته شدند . مامانم ممیشه می گفت خودتو بسپار دست سرنوشت 
شه ممون اتفاق میافته فقط وقتی بجنگ که میخوامند حقت  سمت با مر ی ق

سازه و اگه با رو ازت بگیرند . ولی با سرنوشت رو خود ادم می بام معتقد بود ک 
امروز یا شسسوک بزرب بهم ٬نمیتونی تو باز  سسسرنوشسست بور ٬زندگی نجنگی

شنهاد  که اقا  بی ریا بهم داد شد . پی شنهاد ٬وارد  سمش رو پی شد ا الوته نمی
ستم نادیده بگیرمش زندگی  شویه بود که نمیتون شتر به یا خوامش  شت بی گذا

سان شه لواس مام رو اویزون کردم و  یه ان شتم خونه.م پ ممی در میان بود . برگ
 رو  موپ لم دادم.کم کم  شم مام گرم شد و خوابم برد.
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سسسیامی بود و بس . سسسیامی ک تمومی نداشسست.اما نه یکی رو اخرما  راه 
یدم دسسستم رو ب طرفش دراز  به طرفش دوی ناجیم بود.  یدم. فکر کنم  ید م

فت و یدم.رفتم کردم.دسسسستم رو گر لی یهو ول کرد.داد زدم و از خواب پر
اشپزخونه.یه لیوان اب خوردمو نشستم رو صندلی این  ه خوابی بود؟تو ومرم 
ته ا  بود.مئممنم ک تعویر داره  یده بودم . خواب اشسسف ند ما  از این خواب 
یا  یا بود . از  قا  بیر ته   ا ند روزه فکرم فقط درگیر خواسسس مئممنم. این  

از یا طرف مم نمیتونسسستم بیخیالش بشسسم تا  ند روز ٬ت بودطرف برام سسسخ
دیگه باید جواب میدادم وا . مشسسکالتم کم بودند اینم بهش افسسافه شسسد . زر 
شم . وا راس  شکلی دار  م ال؟یکیش رو بگو من دیگه  ل می نزن باو تو  ه م
 میگیا.ولی حق ممیشسسه باید با من باشسسه . وا  خدایا د خود درگیر  پیدا کردم

 خدا بگم  یکارتون کنه .
 

وپ خوابم برده  والم رو م خاک  یدم،اوا  یازه کشسس باز کردم خم مامو   شسسم 
ته . وا   به مم ریخ گه از بس ذمنم درگیره . کال زندگیم  مه دی بوددخوب معلو
شنوه.امروز باید برم پیش اقا  بی ریا و  ست؟ شنوه  سرم د امروز  ند  خاک تو 

 ؟ من اون رو به ونوان خواننده محووبم جوابم رو بگم،خدایا  یکار کنم حا
مارو،ا ن کی  بدم زندگیش بهم بریزه،موف مو جازه  دوسسسش دارم نمیتونم ا
میخواد موما  به این بلند  رو شسسونه کنه؟ پاشسسدم و ابی به صسسورتم زدم که 
خواب از سرم بپره . بعد از انجام کارا  مربوطه)امم( رفتم تو اتاقم اومم... ی 

اون سسسرت یعنی  ی  ی بپوشسسم؟مگه کجا دار  میر ؟ بپوشسسم؟خاک تو 
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شلوار و  شال و  شیدم با  سفید پو خجالت بکش آوینا،خجالت بکش . مانتو  
کیف و کفش سرمه ا )م ال ست کردم(سوار آژانس شدم و راه افتادم ب طرف 
شرکتش . از ماشین پیاده شدم و خودم رو به جلو  در اتاقش رسوندم . منشی 

میدوید گفت: خانم شسسما وقت قولی ندار  واسسسه من  که پشسست سسسرم داشسست
 مشکپ درست نکن بیا برو . 

با تعجب نگامش کردم و گفتم :  ه مشکلی میخواد برات درست بشه؟خانوم 
 میگم ایشون اطالع دارند که من امروز قراره بیام .

 در رو باز کردم و رفتم تو.اوا خاک والم در نزدم،یکم اقا  بی ریا رو نگاه کردم
به خندیدن . ممنین میخندید انگار  به در زدم . یهو شسسروع کرد  و  ند تقه 

 جوک گفتم براش . سرفه   مصلحتی ا  کردمو گفتم:سالم .
 گفت : سالم دخترم خوش اومد  ، بیا بشین خوشحالم که میوینمت .

با صسسسدا  ارومی گفتم: بله از به منشسسی خور دادنتون و این اسسستقوال گرم و  
 لومه . محشرتون مع

 ولی از شانس من ایشون شنیدنو ... بله د 
 گفت:وا  معذرت میخوام یادم رفته بود به منشی خور بدم که قراره بیا .

 _خیلی ممنون اشکال نداره حا  که اومدم . اومدم جوابمو بگم .  
جد  شسسد و نگامش نگران . منم تو قالب جد  خودم فرو رفتم . سسسرفه ا  

 رما خوردم ممش سرفه میکنم( گفتم:راستش...کردم و )منم انگار س
پرید وسسسط حرفم و گفت:به این مم فکر کن که پا  زندگی یه ادم در میانه به  

شده،کمکش کن . نمیخوام ایمانم به راه ما  دیگه  ونوان خواننده محووبتم که 
 کشیده بشه . خوامش میکنم . 
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حرفش رو قئع  خوشسسم نمیومد بزرگترم از من خوامش کنه واسسسسه ممین زود
 کردم و گفتم: برا   ی خوامش؟من قوول میکنم. 

با بهت بهم نگاه کرد . لوخند مهربونی صسسورتش رو پوشسسوندو گفت: خیلی 
ممنونم دخترم خیلی خیلی ممنونم . حا  دیگه مئممنم که ایمانم ممون ایمان 

 قولی میشه . با وجود تو مئممنم که حالش خوب میشه .
من گفتم: مرسسسی شسسما لئف دارید . ایمان میدونه این  نگامش کردمو با من 

 قضیه رو؟
_نه خب دختر من این  ه سسسوالیه د اون اگه بدونه که قوول نمیکنه . میخوام تو 
شت فرو  شده بزارمش .  اون باید قوول کنه . تو میتونی خوب تو نق ومپ انجام 

 بر ؟
رو  و بی پول و بی کس_ بله میتونم . از من خواسته بودید نقش یه دختر م لوم 

 باز  کنم دیگه؟درسته؟ 
_ بله بله، راستش شرمندم که ازت این رو خواستم . شاید یکم واست سخت 
باشسسه . ولی پا  زندگی ایمان در میانه . تصسسمیم خیلی خوبی گرفتی،مئممن 

 باش پشیمون نمیشی.
 لوخند  زدمو تو دلم گفتم: امیدوارم.

 
ممه دختر  شم رنگی و زیواتر از من .  را من سریع پرسیدم: اقا  بی ریا،این 

 رو انتخاب کردین؟
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ست . واقعا و از ته دل میخوا   شمت دنوال پول و زیوایی ایمان نی _  ون تو  
 کمکش کنی.   

 _امان . مرسی فقط کی میخواین ایمان رو در جریان بزارین؟   
 _دخترم پس فردا صوح دوباره بیا اینجا . پس فردا موقعشه .

 لند شدم و گفتم:حتما پس من زحمت رو کم میکنم ب 
 گفت:رحمتی دخترم خدانگهدارت .

اومدم بیرون و با یا نگاه به منشسسی که خون خونش رو میخورد ، اومدم بیرون 
.  یه تاکسی گرفتم و رفتم خونه . وا  تا پس فردا از استرس میمیرم من د راستی 

گه بفهمه؟ واقعا نقشسسسه اقا   جور  میخواد بهش بگه؟ایمان  یکار میکنه ا
بی ریا بی ن یر بود . ایمان مم که از اقا  بی ریا بدجور حسسسساب میوره . وا  
خپ شدم رفت .  ممنین ایمان ایمان میکنم انگار ... پاشدم یا  ایی خوردم 
باره رو  موپ دراز کشسسیدم . لوتابمو که یادگار  دایی جونم بود رو رو   و دو

ه  ا کردن ایمیپ مایم کردم . طوق معمول مینی پامام گذاشسستم و شسسروع ب
نداشتم . کمی خودم رو با انگر  برد مشغول کردم و بعد گرفتم خوابیدم . طوق 
شه  صوحانم رو خوردمو کمی ورزش کردم . خدایی از خود تعریف نوا معمول 
، اندامم خوبه . وا  امروز با یسنا قرار داشتم . اومم ... ولی اقا  بی ریا گفت 

سوتی نده . منم که با شکلی پیش نیاد و کسی  ید روابئتو با ممه قئع کنی که م
قوول کردم ، پس حق نداشسستم با کسسسی قرار بزارم یا بهشسسون زنگ بزنم . تو  

 افکارم غرق شده بودم که گوشیم زنگ خورد . اقا  بی ریا بود . 
 جواب دادم:الو؟    

 _ سالم دخترم.  
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  _ سالم اقا  بی ریا خوبین؟  
 _ بخوبیت دخترم .
 _امر  داشتین؟    

که  به یکی  یدم  به من . م ید   یار  م ید خونت رو م _زنگ زدم بگم فردا کل
شی . وقتی که بردمت پیش  شته با سیدگی کنه تا نگرانی ا  دربارش ندا بهش ر
ایمان ممه گذشسستتو فراموش میکنی . انگار نه انگار که خانواده ا  دار  . فقط 

 ت کردند ،اون مارو مینوقت فراموش نکن.    پدرومادرت که فو
 _ شم امر دیگه ا  ندارین؟  

 _نه دخترم خداحافظ.
 _خدافظ . 

گوشی رو قئع کردم و نگامش کردم .  ی قرار بود سر من بیاد؟ سرنوشت من 
  ی بود خدا میدونهد

فردا به سروت برق و باد رسید . من با استرس و تا پ تولوپ قلوم اماده شدم. 
به کپ خونه کردم و خداف ی کردم . از وکس دایی و زنداییم که رو  یا نگاه 
شون کردم . در خونه رو  شده بودند . ولی مهار شا  شم مام پر ا دیوار بود .  

 قفپ کردم و تاکسی گرفتم و رفتم شرکت .
 

وارد شرکت شدم . قدمامو که لرزون بودن رو ورمیداشتم و مرلح ه با استرش 
شدم شت تو ٬که به اتاق اقا  بی ریا نزدیا می شد. قلوم دا شتر می سم بی ستر ا

 حلقم میزد.در زدم و وارد شدم. اب دمنمو قورت دادمو گفتم:سالم.  
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 با رو  خندانی گفت:سالم دخترم خوش اومد .  
 _مرسی.  

مید اسسسترس دارم. لوخند کو یکی زد و گفت:خب.کلید از صسسدا  لرزونم فه
 خونتو اورد ؟   

گفتم:بله. بفرمایید و کلیدو رو  میزش گذاشسستم.اصسسال نمیتونسسستم لوخند 
بزنم.بلند شسسد و به طرف در رفت. گفت:دنوالم بیا. دنوالش راه افتادم که دیدم 
رفت طرف منشسسی. کلیدو داد بهشسسو گفت:مید  به اکرم خانم.بهش میگی که 

باشسسسه؟   مرازگامی بره ب این ادرسسسی که دادمو  ب اون خونه رسسسیدگی کنه.
 : شم.امر دیگه ا  ندارین؟   

_ نه. من میرم. امروزو کال نیستم. حواست به ممه  ی باشه. مینکس رو مم 
 راه نمید . فهمید ؟  

 _ بله رییس.خیالتون راحت.  
 _ خداحافظ. 

 _ خداحافظ رییس. 
اومدیم بیرون و به طرف پارکینگ رفتیم. به طرف یا ماشسسین رفت و سسسوارش 

ار وقب ماشین شدم. راه افتاد. یا ساوتی تو راه بودیم. که رسید شد . منم سو
شه. زیاد حرف نمیزنی فقط نقش  شو دخترم.فقط یادت با به خونه. گفت:پیاده 

 م لوم مارو باز  میکنی. 
گفتم: شم. پیاده شد و منم پشت سرش راه افتادم. استرس لعنتی ولم نمیکرد. 

 د. بهم نگفته بود ک  جور  میخوادفقط اقا  بی ریا یا  یزو بهم نگفته بو
من پیش ایمان زندگی کنم.یا خدا  را ازش نپرسسسیدم؟د درو زد . در با صسسدا  
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شنی. که نه خیلی بلند  شدیم. یا جاده بود یا جاده  شد و ما وارد  تیکی باز 
بود و نه خیلی کوتاه این ور اونورش درخت کاشسسته بودن در بزرگی که انتها  

شد. ٬پله میخوردجاده بود و  هارتا  شد و قامتش تو   هار وب در دیده  باز 
 سرمو پایین انداختم. 

 گفت:سالم بابا. 
 _ سالم.خوبی پسرم؟  
 _ بله بابا.شما خوبی؟  

 _ ممنون. 
اخم کردو گفت:بابا میشه بپرسم ٬رفت جلوتر منم پشت سرش ایمان تا منو دید

 این دختر رو برا   ی اورد ؟ 
 ید منت ر سیپ تیکه کنایه ما  ایشون باشم.  فهمیدم که از ا ن با

اقا  بی ریا گفت:این دختره یا دختر بیکسسسه. یکی که مینی نداره.اوردمش 
 تا پیش تو بمونه... 

با خودت  با با بمونه پیش من؟د  با فت:  هت گ با ب مان حرفشسسو قئع کرد و  ای
وول ق میدونی که نمیتونم حرف شسسما رو زمین بندازم.از یا طرفم نمیتونم اینو

یاد بنگیم افتادم.یا دایی دیگم داشسستم که با اون ٬کنم تا این کلمرو شسسنیدم
 ون دایی ٬زنش میتونسسسست کپ دنیارو بهم بریزه. وقتی پدر مادرم فوت کردند

بهش گفتند که باید سسسرپرسسستی منو ب وهده بگیره. حرفی ک ٬بزرگترم اون بود
شومر نکوتش   یکار برا  تو کردند زنش زد مینوقت یادم نمیره:اون خوامرتو 

که ا ن این رو نگهداریم؟  خیلی بهم برخورد . دوباره م پ اون روزما اشا تو 
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 شم مام جمع شد. دوباره احساس کردم یتیم شدم . نه اینکه ایمان رو دوست 
شه  شم نه فقط مر ی با شده با شم و ا ن به خاطر رد کردنم ناراحت  شته با دا

شده بودو من یا یتیمم خیلی زود میرنجم شم مام جمع  شکا  لعنتی تو  . ا
مرکار  میکردم نمیتونسسستم مهارشسسون کنم ایمان داشسست به حرف ماش ادامه 
باش گفت:اون ووض موندنش  با یداد:خوامش میکنم ممین ا ن بورینش.   م
در اینجا واسسست کار میکنه. اون میمونه اینجا  ون من میگم.فهمید ؟ تحکم 

شد ا شو صدا  اقا  بی ریا باوث  شت تو جیو شو گذا ست شه. د ساکت ب یمان 
 یا لوخند خوی انه زد.گفت:باشه قووله.

 
ند  زد و  باش لوخ با نه .  ما قوول ک به این راحتی  جب کردم فکر نمیکردم  تع
مانتی  عد ا به ب که قوول کرد  برو دخترم تو از ممین ا ن  حالم  فت:خوشسس گ

 پناه پیدا کرد دست ایمان مئممنم پدر و مادرت خیلی شاد شدند که یا سر
با اسسسترس لوخند  زدم که باوث پوزخند زدن ایمان شسسد . واقعا درباره ام  ی 

فکر میکرد؟ که واشسسق سسسینه  اکشسسم؟بیناره نمیدونسسست اومدم کمکش .  
سسسرجام وایسسساده بودم که اقا  بی ریا گفت:خیلی خب  این خونه خیلی بزرگه 

یرم به ایمان بگو من دیگه م پس یکی از اتاقاش میشه مال تو  یزیم  زم داشتی
خدافظ پسرم خدافظ دخترم . منکه حواسم پرت بود با شنیدن دخترم با مول و 

 و  سرمو با  اوردمو گفتم :  یز  فرمودین؟  
به رامی که رفته بود نگاه کردم .  خندید و گفت:نه خدافظ . خداف ی کردمو 

یه نقشسسه ا  تو کلش داره وا  خدایا ایمان که به این راحتی ما قوول کرد،حتما 
سرش راه افتادم  شت  بیناره من یه نگاه معمولی بهم انداخت و رفت تو . منم پ
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شد  صدا  بد   ست که باوث ایجاد  . رفت تو اتاقش و درش رو مم محکم ب
پریدم با  و گوش مامو گرفتم اروم رفتم نشسسسسستم رو کاناپه .بسسسم الله من اگه 

این خونه بمونم زندگی ایمان رو نمیتونم  بخوام تا دو سسسه سسسال این شسسکلی تو
شیمم که اقا  بی ریا گرفت کال  شم گو سرده می نجات بدم که میچ خودمم اف
م پ زندانی ما شدم یا دو ساوتی اون شکلی رو کاناپه نشسته بودم که ایمان 
شپزخونه که  شت میرفت ا اومد بیرون بی توجه به من)من اینجا کلمم انگار( دا

 )صدامم کمی بلندتر شد بهتره بگم داد زدم(یهو بی اختیار 
ستم انگار نه  ش ساوته اینجا ن شدم دو شه بگی کدوم اتاق مال منه؟کالفه  _می

 انگار که من اینجام حداقپ بگو اتاقم کدومه برم بتمرگم توش . 
با تعجب داشت بهم نگاه میکرد داد زدنم که تموم شد یه تا  ابروشو داد با  و 

دم کسسسی سسسرم داد بزنه اخم کرد اونم داد کشسسید:شسسیرفهم گفت: من اجازه نمی
 شد؟  

تاق تووه . برو  با  لوام رو غننه کردم و با رو نگاه کردم گفت : اون ا پریدم 
 نمیخوام فعال ریختت رو بوینم .

خت تو رو بوینم ایش وا   را یهو  تاق منم نمیخوام ری گاش کردمو رفتم تو ا ن
ستیپ کردم؟خاک والم ا ستیپ گیر بیارم ؟مامان من ه*و*س پا  ن  جور  پا

نداره پولم  یپ میخوام بزار برم بیرون  یز  نمیگه دیگه اینکه گیر دادن  پاسسست
ممرامم دارم  ممینئور که داشسستم درو باز میکردم با صسسدا  بلند گفتم: یعنی 
خاک تا اومدم بیرون خوردم به ایمان و  اییش ریخت رو من یا جیغ بنفش 

دویدم سسسمت یا در بازش کردم اه لعنتی اتاقه  ند تا در باز  و بلند کشسسیدم و
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کردم که ممشون اتاق بودن داد کشیدم:امه لعنت ب خونه   بزرب گریم گرف 
اخه واقعا بدجور سسسوختم ریخته بود رو شسسکمم شسسکممو گرفته بودمو گریه 
میکردم م پ  ی وایسسساده بود نگامم میکرد که رفت یا درو باز کرد و گفت: 

دنوال حموم میگشسستی؟ دوییدم تو و درو بسسستم . بیحال رفتم زیر اب خب بیا 
تقصسسیر خودمه دیگه اخه  ی م پ گاو سسسرتو مینداز  پایین با داد میا  بیرون 
که بترسسسه  اییرو بریزه روت؟  لواس مامو ممونجا پوشسسیدمو اومدم بیرون راه 

 رفتن برام سخت بود رفتم تو اتاق رو تخت دراز کشیدم .
 

ان:فنجون به دسسست رفتم جلو در اتاقش.میخواسسستم بپرسسسم بوینم  یز  ایم
میخوره؟ یهو در اتاقش باز شسسد . با داد گفت: یعنی خاک. باوث شسسد بپرم با  
شروع کرد  شد و  ایی داغ ریخت روش . جیغ زد و  ستم کج  که فنجون تو  د

 ستبه دویدن.دنوال حموم میگشت و ممش در اتاق مارو باز میکرد اخرش نش
رو زمین و گریش گرفت . یا لح ه از خودم خجالت کشیدم که وایساده بودم 
نگامش میکردمو میخندیدم . زود رفتم در حموم رو باز کردمو گفتم:بیا.دنوال 
حموم میگشسستی نه؟ پاشسسد دوید تو حموم . منم رفتم اشسسپزخونه. صسسدا  در 

بنگیام  دم بازم م پاتاقش رو شنیدم. فهمیدم رفت تو اتاقش . کابینت رو باز کر
ستیپ و از اینجور  یزا دراوردم و  ه*و*س تنقالت کرده بودم  یپس و پفا و پا
رفتم تو مال نشسسسسستم گذاشسستمشسسون رو میزو پاسسستیلو ورداشسستم بازش کردم 

 تلویزیونم روشن کردم کم کم  شام گرم شد و خوابم برد.
 آوینا:
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ست ستیپ میخوا شکمم میسوخت از طرفی مم دلم پا شدم و اروم  منوزم  بلند 
در اتاقو باز کردم ایمان رو موپ و پاماش رو میز،تو این حالت خوابش برده بود. 
تلویزیونم روشن بود، وا  خدایا درست میوینم؟پاستیپ دستشه وا  اروم اروم 
رفتم جلو م پ بنه مایی ک میخوان کار بد بکنن کمی اسسسترس داشسستم اروم 

ستیلرو و ستم پا ستمو بردم جلو خوا سیدمو خودمو د ردارم که تکون خورد، تر
کشسسیدم وقب نه خدا رو شسسکر خوابه منوز اروم دسسستمو بردم جلو خواسسستم 
پاستیلو وردارم که دستمو گرفت  شم مام شد اندازه قابلمه خدایی این خواب 
بود؟کشیدتم جلوتر مر لح ه تعجوم بیشتر میشد یهو منو کشید تو بغلش اروم 

. یه قئره اشسسا از گوشسسه  شسسمش پایین اومد نگاش کردم خواب خواب بود
گفت:فرشسسته مینوقت تنهام نزار  ما من که این ممه دوسسست دارم قول بده 

 مینوقت تنهام نزار  .
ممینجور  داشسستم سسساکت نگاش میکردم که داد زد: دن لعنتی بگو که واسسسه 

 ممیشه پیشم میمونید
شت گریه میکرد شتم نگامش میکردم تو خواب دا ش با تعجب دا د . باورم نمی

 اون دختر  قد داغونش کرده بود.
بغضسسمو قورت دادم تو دلم گفتم:میمونم میمونم تا وقتی که اونو از ذمنت پاک 
ماش گریم  یه  با گر گه داشسسست  بدم  دی جات  یت رو ن که زندگ تا وقتی  کنم 
ستیپ  شا مامو پاک کردم بیخیال پا شدم ا سوز مق مق میکرد. پا میگرفت با 

یکی موپ نشستم زانومامو بغپ کردمو نگاش کردم  قدر داشت شدم و رو اون 
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شته بودم شید وا  من اگه جا  اون دختره فر ستم ٬زجر میک اگه یکی اینقدر دو
 میموندمو منم دوسش میداشتم.٬به جا  اینکه ولش کنم٬داشت

 
 ایمان:

 شسسم مامو باز کردم . این  ه خوابی بود میدیدم اون دختره تو بغپ من  ی 
حذف کرده بودم . کار می ندگیم  گه حتی اسسسمشسسم کرد من اون رو از ز دی

شن؟اما  سمش  ی بود؟ آوی شمم خورد به ا ستم به زبون بیارم . یهو   نمیخوا
آوینا خوابش برده بود . بی توجه بهش پاشدم رفتم تو اتاقم . قلمو دستم گرفتمو 

 شروع کردم به نوشتن.
 آوینا:

سرجاش نوود . پس ق شدم ایمان  شنم بود بیدار  شده بدجور گ وپ از من بیدار 
ولی جرأتم نداشتم برم سر یخنال پاشدم رفتم طوقه با  فضولیم گپ کرده بود 
اوه  قدر اتاق ماشسسا  خونه نیس که متله پایین شسسش مفت تا در بود یکیش 

 اتاق من یکیش اتاق ایمان یکیش حموم اون یکی دستشویی دوتاش اتاق
شویی اون یکی یکی در اتاق مارو باز  ست میکردم دوباره یکیش حموم یکیش د

سرویس  شت با  شم یه تخت دو نفره دا سایپ ورزشی بود یکی دیگ یکی اتاق و
کاملش . رنگ سسسفید و بنفش کمرنگ . اومدم در این یکی اتاقو باز کنم دیدم 
قفله مر قدر تالش کردم دیدم نمیشه پوفی کشیدمو برگشتم برم که دیدم ایمان 

ساده و دار شتم با وای سینم گذا ستمو رو  شیدمو د ه نگامم میکنه یه مین بلند ک
اخم گفت:تو اینجا  یکار میکنی؟ با تته پته گفتم:مینی داشسستم این اتاقهارو 
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مد   به  ه حقی او پایین  یا برو  جا میکنی ب فت:خیلی بی گاه میکردم گ ن
 با ؟مان؟

رد بشسسم که با دادش دو متر پریدم با  و  شسسم مامو بسسستم اومدم از کنارش 
صداش از تو  دندونا  قفپ شده ش اومد:من از دختراخوشم نمیاد سعی کن 

 نزدیا من نشی فهمید ؟
م لوم نگامش کردم که پوزخند  زد و گفت:شسساید نگاماتون م لوم باشسسه اما 

 ذاتتون م پ ممه ذات ممتون خرابه .
 

 م پ شسسم مامو رو  مم فشسسار دادمو گفتم:با خره بهت  ابت میکنم که من 
 بقیه نیسم .

 پوزخندش منوز رو لوش بود: میخوا  بگی خیلی خاصی؟
گسسستاخانه نگامش کردمو گفتم: اره اما نه واسسسه پسسسرا واسسسه خودم میفهمی 
من ورم رو؟م پ بقیه دخترما نیاز  به جلب توجه پسسسرما ندارم خیلیم پابند 
با نامحرم نیسسستم اما محتان نگاه جنس مخالف نیسسستم   حجاب و محرم و 

شون رابئه ا  برقرار کردم و نه خوامم  افتخارم میگم که تا ا ن نه با مینکدوم
 کرد.

یا تا  ابروشسسو انداخت با  و گفت:مه معلومه  را تا حا  دوس پسسسر اینا 
 نداشتی مئممن باش واسه اینه که پول ندار  حا  ولتشو فهمید ؟ 
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بی کس و کار . با  شسسم ما  گرد شسسده نگامش کردم و اون ادامه داد: ون 
بغض گلوم رو گرفت با صدایی که میلرزید گفتم:اره راست میگی شماما که با 

 کس و کارین و پولدار.فقط شماما میتونین خاص باشین. 
تودلم پوزخند زدمو گفتم:مه خوب شد پولدار نشدیم اینجور  طعم شکست 

شا مام مینک شدم ا شیدیم . از کنارش رد  سرده رو نن شقی و زندگی اف  یدو
 رو گونه مام لواسا  بیرونم از صوح که اومدم تنم بودند . زدم بیرون .

 
دستهامو گذاشته بودم تو جیوم و داشتم رامم رو میرفتم و اشکم رو میریختم که 
یهو یا ماشسسین جلو  پام ترمز کرد .صسسورت پسسسره زیاد معلوم نوود با کاله 

شونده بودتش یکم که دقت کردم شه مه ٬پو اقا  پولدار و با کسد دیدم اره خود
بی توجه به رامم ادامه دادم که یهو دستم کشیده شد:بیا سوارشواوصاب من رو 

 بهم نریز .
 نگامش کردمو وگفتم: را اومد  دنوال ادم بی پول و بیکسی م پ من؟   

 _بیا برو بهت میگم. 
شه منو  شین کرد. بهش گفتم:اگه می سوار ما شوندو  منو م پ بز دنوال خودش ک

 بهشت زمرا .  بور
ساوت  هپ و پنج دیقه    شین راه افتاد . یا نیم  سرمو پایین انداختم که ما

گه گامش کردم و ٬دی یدم ن با  اوردمو بهشسسست زمرارو د ترمز کرد . سسسرمو 
به  مادرم لوم رو  پدر و  به طرف قور  یدم  پایین دو یدم  ند  پر گفتم:ممنونم . ت

بغپ کردمو گریه کردم تو دلم باماش دندون گرفتم و افتادم رو زمین قور پدرمو 
شده بود  شده بود بابا  بی معرفتم دلم برات تنگ  حرف میزدم:دلم برات تنگ 
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به؟ دخترتون دلش براتون  . خوبی؟ از مامان خوب مراقوت میکنی؟ حالش خو
سراغم  صی اومده بود  شتم رو قورش ارامش خا سرمو گذا شده ما .  یا ذره 

کجایی پس؟ سسسرم رو با  اوردم یا نگاه  صسسداش اومد: یا سسساوته منت رتم
کالفه رو دیدم بلند شدم و با صدا  گرفته گفتم:میتونستی بر  کسی مجوورت 
نکرده بود منت رم بمونی ابروماشسسو با  انداخت گفت:وه اینئوریه؟باشسسه پس 
خدافظ رو پاشنه   پاش  رخید و به طرف ماشینش رفت . سوارشد و گازش 

د مرموز  زدم . به راه افتادم .کنار جاده وایسادم دست رو گرفت و رفت . لوخن
تکون دادمو راننده مه نگه داشسست سسسوارشسسدمو ادرسسسو دادم ماشسسین به راه افتاد 
سر کو ه پیادم  شدم  ساب کردم و پیاده  شتم کرایه رو ح شه گذا شی سرمو رو 
سو ا ن  جور  میتونم تا ته کو ه به  کرده بودموام تاریا بودوا  خدا منه تر

این تاریکیو تنها برم؟ خودم کردم که لعنت برخودم باد یا قدم ورداشسستم که 
دیدم از پشسست سسسرم صسسدا  پچ پچ میاد قلوم تند تند میزد قدم مامو بزرگتر 
ورداشستم که زودتر برسسم انگار دو نفر پشست سسرم میدویدن از ترسسم جر ت 

 له؟نداشتم پشت سرم رو نگاه کنم زنگ درو زدم صدا  ایمان اومد:ب
 صدام میلرزید گفتم:ایمان درو باز کن منم .

  ند لح ه صدایی نیومد داد زد:آوینا پشت سرت د
دستی جلو  دمنمو گرفت در خونه باز شد و ایمان پرید بیرون ٬تا اومدم برگردم

اومد جلو که اون یکی پسره  اقو کشید روش  ایمان   شم ماش گرد شده بود.
دسسست یارو بیافته بیناره رو انقد زد که دیگه  یه لگد زد که باوث شسسد  اقو از

جون تو تنش نوود اومد طرف پسر  که دستش منوز رو دمن من بود دمنمو باز 
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کردمو اماده یه گاز جانانه شسسدم ممنین گاز زدم که شسسور  خونشسسو تو دمنم 
حس کردم برگشسستم یه سسسیلی ب پسسسره زدم با زانومم یدونه زدم وسسسط پاش که 

ممینکارو میکردم سسسرم داد ٬ز بنگی اگه با کسسسی دووام میشسسدافتاد رو زمین ا
 زد:برو تو. 

 پ  پ نگاش کردمو رفتم تو داشتم میرفتم تو اتاقم که  شمم خورد به اتاق 
ایمان فضولیم گپ کرد رفتم طرف اتاقش درشو باز کردمو با دیدن  یز  که رو 

 نزدیا بود  شام از حدقه بزنه بیرون .٬تختش بود
 

داشسستم نگاشسسون میکردم.قلوم تند تند میزد.اخه اینا،تو اتاق ایمان.با با تعجب 
اومدن صسسداش نزدیا بود قلوم وایسسسه:تو اینجا ط غلئی میکنی؟مگه بهت 
شا  از حدقه در اومده نگاش کردم و گفتم:ا   ضولی نکن؟با   نگفتم دیگه ف

شنوه پارتی داریم.باید اینارو بپ سه  شیو جور  وایمان اینا گفت:اینا برا  تووه.
ک من میگم ارایش کنی.اب دمنمو قورت دادم:اخه ا  این لواسا خیلی لختین  
من مینوقت جلو نامحرم این شسکلی لواس نمیپوشسم.گفت:یا کاریو که میگم 
میکنی،یا میر  کارتن خواب میشسسی.بغضسسمو قورت دادمو رفتم تو اتاقم.ب 

یدم زیر ید بکنم،خز با کارایی  یت  ه  جات دادن زندگ تا صسسوح  خاطر ن پتو.
صوحی خوابم برد.با  سر شتم اینور اونورو میپاییدم. شا  در خوابم نورد و با  
ناخوشی بیدار شدم.  شام سنگین شده بودن.نمیتونستم معمولی راه برم.رفتم 
بیرون.ایمانو دیدم،سالم کردمو متعجب از صدا  وحشتناکم دستمو گذاشتم 

سرما خوردم.ولی بهتر،بهانه  شتم تو رو دمنم،وا  خدا  شنوه.برگ سه  ا  برا  
وپ.داشسسستم  یدم دور خودمو نشسسسسسستم رو م تاقو پتو رو ورداشسسستم،پین ا
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میلرزیدم.ایمانم بی توجه به من داشسست صسسوحونه میخورد.اروم رو موپ دراز 
 کشیدمو سرمو گذاشتم رو دسته اش،اروم اروم  شام گرم شد و خوابم برد.

 ایمان:
میگفت،یه نگاه بهش کردم،ب  نگاش کردم.خوابش برده بود،داشسسست مذیون

به  گاه  یه ن باره  گاه بهش کردم،دو یه ن باره  نداختم،دو گاه ا تلویزیون   ن
با  سسسرش،ورق کرده بود.دسسستمو  یاوردم.رفتم  قت ن طا عه  تلویزیون،این دف
گذاشسستم رو پیشسسونیش،وا   قد داغه.  دسسستمو گذاشسستم زیر زانوماشسسو یه 

ندش کردم.وا  ن،اینجو واس دسسستمو زیر گردنش.بل که نمیشسسسه.رفتم ل ر  
پوشسسیدمو   شسسالو کشسسم اوردم.میخواسسستم موماشسسو بوندم.دسسست بردم    
موماش، قد نرمن.موماشسسو بسسستم، قد کیف میده.شسسالشسسم ممینجور  

 انداختم روسرش.گذاشتمش تو ماشین،با سروت رفتم طرف بیمارستان
 

 از ماشین پیاده شدمو کالمو کشیدم جلوتر رفتم تو
 صفحه مانیتور زل زده بود رو صدا زدم:اقا اقایی رو که به

شنید اخرش داد  صداش زدم ن سه بار  شنید یه بار دیگ این بار کمی بلندتر دو ن
 زدم: اقا باشمام

 با تعجب نگام کرد و گفت: را داد میزنین؟
شینه تند  از جاش پرید: را زودتر نگفتین  _مریض من حالش بده ا نم تو ما

 اوردن مریض ایشونجلوتر از پرستارا راه افتادم پرستاربرانکار بورین واسه
 دیدم موما  اوینا دوباره باز شده٬جلو در ماشین ک رسیدم
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زود دوتا دستامو گرفتم جلو در ماشین پرستار با تعجب گفت:  یکار میکنین؟ 
 مگه نگفتین حال مریضتون بده؟

ستم  سر  ب سر شو شگفتم:یه لح ه درو باز کردم و رفتم تو موما  اوینارو  ال
 انداختم رو سرش اومدم بیرون

که مئممن شسسسدم  عد این کارو بردنش تورفتم تو و ب گذاشسستن رو بران نارو  اوی
بسسستریش کردن رفتم پیش دکترش شسسمارمو بهش دادمو گفتم:این شسسماره منه 
فقط مواقع فسسرور  بهم زنگ بزنین ب مدختره م نگین که شسسمارمو دادم فقط 

 مواقع فرور  خدافظ
 

 آوینا:
مو باز کردم زن سسسفید پوشسسی با   سسسرم بود لوخند  زد و خواسسست  شسسما

جا  یدم:این جب و ترس پرسسس با تع قب  یدم و که خودمو کشسس دسسستمو بگیره 
 کجاست؟

 با لوخند  که رو لوش بود گفت: اینجا بیمارستانه وزیزم
 با تعجب گفتم: بیمارستان؟د  گفت: اره یه اقایی رسوندتتو بعدشم رفت

 فکر ایمان منو رسونده و رفته؟ _ رفت؟کجاد رفتم تو
_ بوخشسسید گلم یه سسسوال بپرسسسم ناراحت نمیشسسی؟  پکر شسسده بودم گفتم: نه 
بفرمایین _ مشکپ مالی دارین؟  _ خیر برا   ی میپرسین؟  _ اخه کسایی که 
مشکپ مالی دارن بعد اینکه مئممن میشن مریضشون بستر  شده میرن دنوال 

شکپ م شاید... _  نه م ضولی پول گفتم  شید ف سوال دیگه بوخ الی نداریم _ یه 
میکنم_ نه گلم راحت باش) م پ ممیشسسه بیخیال(  _ اون اقا  شسسومرت بود؟  
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تعجب کردم که باوث شسسد ولوم صسسدام بره با : نه   _ پس حتما نامزدت بود 
 دیگه  اخه اونجور  که اون به تالطم افتاده بود معلوم بود خیلی واشقته

خانم اخه شسسما  ی میدونی؟ میخواسسستم بگم نه که  )جان؟ واشسسقمه؟ موف
سریع گفتم:  شه(پس  شیده ب شه. ممکن بود فکرش به جاما  دیگه ک دیدم نمی
بله نامزدمه لوخند  زد و گفت: به پا  مم پیر شین  یه لوخند به پهنا  صورتم 

 زدم)الوته نه واسه اینکه خر کیف شده بودما نه واسه اینکه پرستاره شا نکنه(
اره که تو فکر بود یهو پاشد و گفت: من دیگه مزاحمت نمیشم وزیزم توام پرست

اسسستراحت کن تا زودتر خوب شسسی لوخند مهربونی بهش زدمو گفتم: مراحمی 
 خانومی

 رفت بیرونو در و بست
 ایمان:

بعد اینکه مئممن شسسدم بسسستر  شسسده برگشسستم خونه مسسستقیم رفتم طوقه با  
پ ممیشه اون بغض لعنتی اومده بود سراغم بدجور موا  وشقمو کرده بودم م 

 حا م که اون مزاحم نوود راحت تر میتونستم با وشقم حرف بزنم
رفتم جلو در اتاقش از با   درکلیدو ورداشسستم  شسسامو بسسستمو درو باز کردم 

 دیگه نمیتونستم جلو  خودمو بگیرم
اون  وکس باز شدن  شام برابر شد با غلتیدن قئرات اشا رو گونه مام دوباره

 لعنتیا مه به قول خودم وشقم
شقمو  شته و آراد و ستم رو تخت زل زدم به وکس دو نفره روبروم وکس فر ش ن
بهترین دوستم که شدن دشمنم که بهم خیانت کردن مق مق میکردم رو تخت 
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دراز کشیدم  ئور دلت اومد بهم خیانت کنی نامرد؟ منکه خودمو به ابو اتیش 
تا اب تو دلت تکو بدم میزدم  که حتی حافسسر بودم جونمم برات  ن نخوره من

 منکه منوزم حلقت تو دستمه  ئور؟  را؟
  ون اون معروفتر از من بود؟ اره؟ مه

صدا  زنگ تلفن اومد پاشدم اومدم بیرونو درو قفپ کردم کلیدو گذاشتم جا  
ممیشسسگیش جواب دادم: الو؟  _ سسسالم_ سسسالم بفرمایین _ من از بیمارسسستان 

 سرجام خشکم زد به دکتر گفته بودم مواقع فرور  پس،پس ا نزنگ میزنم 
زنه ادامه داد: حال نامزدتون خیلی بده خواستم بهتون خور بدم نامزدم؟د   گفتم: 
 ی؟د  _ اقا حال نامزدتون بده مر  ه زودتر خودتونو برسسسونین بیمارسسستان 

 گوشیو قئع کردم
ئور  تونسسسته بود منو مم تعجب کرده بودم مم وصسسوانی بودم اون دختره  

جا  نامزدش جا بزنه؟ به  ه جر تی؟ با اجازه   کی؟ دسسستامو مشسست کردم 
حالش بد بود؟ مه باشه بهتر از دستش خالص میشم  رفتم یه ساک ورداشتمو 

 توش  ند دست لواس گذاشتم)به افافه   لوازم فرور (
 اماده شدمو به طرف بیمارستان به راه افتادم

ید به طرفم_ سسسالم  گفتم: نامزدم کو؟ حالش رفتم تو پرسسستاره  تا منودید دو
  ئوره؟

که دیدم داره  تادم  والش راه اف نامزدتون دن ید بورمتون پیش  یا وال من ب گفت: دن
ستر  کردن مگه نگفت حالش بده؟  میره طرف ممون اتاقی که اوینا رو توش ب

 ممنین گفت
 گفتم ا ن باید برم تو بخش مراقوت ما  ویژه بوینمش 
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درو باز کرد و گفت: بفرمایید. رفتم توآوینا زل زده بود به پنجره رو منوز متوجه 
حضورم نشده بود ساکمو پرت کردم رو صندلی خواستم حرصشو در بیارم. با 
پوزخند گفتم: سالم اویشن پرید با  و برگشت طرف من با  شا  گرد شدش 

سم از این بهتر پیدا نک شن؟د   _ اره دیگه ا صدات گفت: آوی ردن روت بزارن؟  
مد د_  جب او ند_ ه و فت: وا روشسسو برگردو یافتم گ غذا م یاد  میکنم 
نمیخواسسستم بیام به زور اومدم منوزم پشسستش به من بود گفت: فردا مرخ  
میشسسم میشسسه تصسسویه کنی؟ من ا ن ممرامم پول ندارم بعدا بهت برمیگردونم  

 ایول فهمیدم  یکار کنم از سرم بازش کنم
 

صسسویه کنم؟ کی گفته قراره من تصسسویه کنم؟ خودت قراره پولشسسو بدیو گفتم: ت
مرخ  شسسی. سسسریع برگشسست طرفم. با  شسسا  گرد شسسده گفت: نه. خوامش 
بات  با به  یه نکنی  با من نکن. تو تصسسو ندارم. اینکارو  میکنم. من پول ممرام 

 میگما.
 رف پ  پ نگاش کردم . بنه میترسسسونه . مه . رو پاشسسنه پا  رخیدم و به ط

در اتاق رفتم.درو باز کردمو رفتم بیرون. وهدسسسساکم کو؟د  وا . تو اتاق جاش 
شت نگام کرد .  شدم. آوینا برگ شتم .موف. درو باز کردمو داخپ  شتم. برگ گذا
با ذوق نگام میکرد . گفت: وا  ایمان د   شسسساش پر اشسسسا شسسسده بود . اما 

 میدونستم که برمیگرد د 
شتمو به طرف در حرکت کردم . با صدا  بلند پوزخند  زدم . رفتم ساکمو بردا

شدمو به راه افتادم .  شینم  سوار ما زد زیر گریه . توجهی نکردمو اومدم بیرون . 
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شار  شیم . پامو رو گاز ف شته با شمال دا سفر کار  به  ستام  یه  قرار بود با دو
 دادمو با سروت رفتم سر قرار با دوستام.

 آوینا: 
ستو رفت.خیلی اه .حا    یکار کنم؟  جور  از اینجا در بیام؟ میدونم درو ب

که اگه به باباش زنگ بزنم حسسسابی از خجالتم در میاد . سسسرمو گذاشسستم رو 
شدم رفتم بیرون  شه اقا ایمان . بنرخ تا بنرخیم . پا زانومامو زدم زیر گریه . با
شو به  سالم کرد منم جاب شحالی بهم  ستار مهربونه دوید طرفم . با خو . اون پر

 رمی دادم . گفت : خوشحالم که حالت بهتر شده . _ لئف دار  وزیزم.گ
شونه به شونه مم تو حیاط بیمارستان قدم میزدیم . سرمو پایین انداختم . گفت 
: فضسسولی نواشسسه ما، ولی احسسساس میکنم پکر ؟د  با لوخند غمگینی نگاش 

د و رکردمو گفتم: معی . موندگار شسسدیم پیشسست سسسحر جون. با تعجب نگام ک
شاتو  ا کردم. فقط  ضی  یز  دار  که خودم ممه ازمای گفت : نگو که مری
سه ممون  صویه کنم ، وا شتم ت سرما خوردگی بودد _ نه د فقط   یزه. پول ندا
شکپ مالی  شد:  ی؟د؟مگه نگفتی م شاش گرد تر  شت .   شدم پی موندگار 

سا صویه ح شه اونوقت پول ت شین انننانی می سوار ما شومرت  ه ب یندارین؟د 
بیمارسسستانو نداره؟؟دد  _ نه ، نه د پول که داره... فقط ، ازم نخواه بهت توفسسیح 
ندیدیمو  مه بمونی . خ خدا که از  فت: مرجور راحتی. من ند زد و گ بدم .  لوخ
ته بود . بر خالف فکرم اینجا خیلی خوش  رفتیم داخپ . دو سسسسه روز گذشسس

ه بخش بنه ما سسسر میزدمو میگذشسست . الوته ، خودمو زده بودم به بیخیالی . ب
باماشون باز  میکردم . با مادراشون صحوت میکردمو بهشون امید میدادم . با 
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اینکه خودم تو اون نا امید  بودم. )الوته فعلی بود نا امیدیم. من به این پررویی 
 محاله ممکنه از  یز  نا امید بشم(

دیگه  نجا بیاره بیرون .یه مفته گذشته بود. ولی انگار ایمان نمیخواست منو از ای
نمیتونسسستم تحمپ کنم . رفتم پیش نگار)پرسسستاره( . تو این یه مفته حسسسابی 
باماش گرم گرفته بودم. _ سالم نگار جونیم. خوبی؟  _ سالم وزیزم. مرسی . 
تو  ئور ؟  _ مید بدک نیسستم . میخوام زنگ بزنم؟ امکانش مسست؟ تلفنو 

باو. منو ت فت: بگیر  ند  زدم. مپ داد طرفمو گ که. لوخ نداریم  و این حرفارو 
شماره رو گرفتم و با صدا  مر بوقش فربان قلب منم میرفت با . بعد از سه 
 هار تا بوق ، جواب داد: الو؟  _ الو. سالم اقا  بی ریا . آوینا مستم.  _ سالم 
دخترم . خوبی؟  _ ممنونم. شسسما خوبین؟  _ خوبم. با وجود تو ، تو زندگی 

خیلی خوبم.  _ وه راسسستش  _ اتفاقی افتاده دخترم؟  _وه ،  یزه ، ایمانم، 
سرم  شده؟ اتفاقی برا  پ ستان؟  یز   ستان)...(؟  _ بیمار شه بیاین بیمار می

 افتاده؟  _ نه ، نه ، بیاین بهتون میگم.
 بعد شنیدن ماجرا ،  شاش گرد شد و گفت: واقعا ایمان ممنین کار  کرده؟د

ن تصسسویه میکنم. رفتم اماده شسسدم. الوته از نگار لواس برو لواسسساتو بپوش تا م
 گرفتم.

سوار ماشین شدیمو راه افتادیم به طرف خونه   ایمان. زنگو زد. با ترس داشتم 
نگاه میکردم. ایمان درو باز کرد. رفتیم تو. منو ک دید، با  شا  وصوانیش زل 

 زد بهم و با  شاش برام خط و نشون کشید
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 بی ریا زد  نزدیا بود  شام از حدقه بزنه بیرون  گفتم:  ی؟با حرفی که اقا  
ایمان گفت: امکان نداره بابا  اقا  بی ریا گفت: ممینه که گفتم حق مخالفت 
فت:  را  مان گ که ای قب گرد کرد و خواسسسست بره  کدومتون و ندارین  مین

شما این دختررو به زور و شو   رد ااینکارارو میکنید بابا؟خودتون میدونید وواقو
ندار  ایمان   با منو  زندگی من کردید  دیگه اینو ازم نخواین _ حق مخالفت 
سرپا  ستم  فهمید ؟ خداحافظ رفتو ما دوتارو رما کرد به حال خودمون نمیتون
 وایسم  قوپ از اینکه بیافتم رو زمینو فایع باز  در بیارم  دویدم تو دنوالم اومد 

سخره بازیا  یه؟  داد زد:  ته؟ من که میدونم ا ن تو دلت سیه  پس این م ورو
 نشستین دوتایی بامم نقشه کشیدین اره؟ که خودتو بنداز  به من؟ 

دیگه تحمپ نداشسستم از وصسسوانیت تمام میکلم داشسست میلرزید  دیگه نمیزارم 
بیشسستر از این بهم تومین کنی برگشسستم و با تمام وجودم داد زدم:  را انقد به 

ار ؟  را فا میکنی دلم برات پر میکشسسه؟ خودت میوالی؟ فا میکنی  ی د
با بقیه دخترا فرق دارم دیگه نمیزارم بهم تومین کنی   که من  بار بهت گفتم  یه 

 مراقب حرف زدنت باش ایمان خان  یه وقت آه یتیم نگیرتت 
رفتم تو اتاقم  را اینجور  شدم من؟  ند تا نفس ومیق کشیدم و رفتم نشستم 

 حرفی که اقا  بی ریا زد  رو تختم خپ نشم خیلیه  با
 اخه  ئور قرار نوود کار به اینجاما بکشه من؟ ایمان؟ صیغه؟ وا  خدا  من

پاشسسدم پرده رو کنار زدم پنجره رو باز کردم  یه نفس ومیق کشسسیدم  میترسسسم  
 اخرش  ی میشه؟ میتونم ایمانو به زندگی وادیش برگردونم؟

 س رو تختم دراز کشیدم خدایا  خودت به دادم بر
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شسسوو با اسسسترس و خواب و بیدار  گذروندم  قد زود صسسوح شسسد  با اسسسترس 
پاشسسدم اماده شسسدم  از وکس العمپ ایمان میترسسسیدم  اومدم بیرون موف  م پ 
شپزخونه یه لیوان  سته بود  اب دمنمو قورت دادمو رفتم به طرف ا ش ضوا ن میرغ

 اب خوردمو به کابینت تکیه دادم
دل تو دلت نیس ن؟ با غیظ گفتم: ممنین مالیم  رفتم بیرون با پوزخند گفت:

سرزنش کردم که  را باماش  شم تو دلم خودمو  شته با شم دا سی که بهت   نی
اینئور  حرف میزنم ولی  اره ا  نوود نشسسسسسته بودم رو موپ که گفت: پاشسسو 
شدیمو به  سوار  شینش راه افتادم  سرش به طرف ما شت  شدمو پ دیر میشه بلند 

 دیمسمت محضر راه افتا
 منو ایمان ا ن محرم بودیم به مم  اصاًل باورم نمیشد

 به این حتی فکرم نکرده بودم
 ایمان بدجور تو خودش بود

 ترجیح دادم  یز  نگم 
شد _  ی؟  صداش بلند  سیدیم خونه  ایمان رفت تو اتاقش بعد  ند دقیقه  ر

 باشه حتما خدافظ ٬واقعا؟ باشه
 اومد بیرون و گفت:

شنیدن این حرف  شد وا  خداحا   جور  از زیرش با  شام اندازه قابلمه   
 در برم  یکار کنم؟د
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سسسرجام خشسسا شسسده بودم . وا  . یه دردسسسر دیگه . اب دمنمو قورت دادمو 
 گفتم:

 من ،  یزه وه . نمیتونم . 
ستم .  شد و تون شیم ولی  ستم محرم مم با نگام کرد و پوزخند زد. منم نمیخوا

شه مایی که و سیدم باید تاوان نق شیدیو پس بد  خانوم کو ولو . تر سه من ک ا
ست پدر خودت  شیدم . خوا شه ا  برات نک ولی حفظ ظامر کردم . _ میچ نق
شم .  بود . خوامش میکنم . مرکار  بگی برات میکنم . اما ازم نخواه اینارو بپو
ستش بود نگاه کردم . تار بود و  سی که تو  د شده بود . به لوا شا  شام پر ا  

م وافح بوینمش . پوزخندش منوز رو لوش بود . ا ن  شات فقط پر نمیتونست
ستم . تنه    سو داد د شن . لوا شکا جار  ب شده . کار  میکنم که اون ا شا  ا

 محکمی زد و رفت بیرون . با بهت داشتم به لواس تو  تنم نگاه میکردم.
که  باماش کرده بود  تادم رو تخت . اون دختر  یکار  تاقم . اف مان ایرفتم تو ا

اینجور  شسسده بود . ازم میخواسسست این لواسسسو که کمتر از یه متر پار ه براش 
شم؟ خدایا خودت کمکم کن . اخرشو ختم به  شده بودو تو پارتی بپو صرف  م
خیر کن . پاشسسدم رفتم اشسسپزخونه . اگه بخوام ممینجور  گشسسنه بمونم  یز  

 اومم .  ی درس کنم؟ ازم نمیمونه. یخنالو باز کردمو محتویاتشو نگاه کردم .
ماکارانی. اره ، غذا  مورد والقم . به به ، موادشسسو اماده کردمو ابو گذاشسستم 

 بجوشه. ماکارانیارو ریختم توشو منت ر شدم اماده شه. دمنم اب افتاده بود.
 خندم گرفت . منم شکمویی ام برا  خودما ...



wWw.Roman4u.iR  32 

 

ونو رو میزو تلویزیگذاشتمشون رو گازو اومدم رو موپ نشستم . پامامو گذاشتم 
یا .  که پو یداد .  زدم شسسو جالوی نشسسون نم روشسسن کردم . طوق معمول  یز 

 کارتوناش خیلی جالون . خخخ . کودک درونم  بیدار شده بود 
میزو  یدم . صندلیو وقب کشیدمو نشستم روش . بشقابمو پر کردم . خواستم 

ابو نداختم تو بشققاشقو بورم تو دمنم که صداش اومد : سرخود شد  . قاشقو ا
شنم  شقابم نگاه کرد.خب گ شخند زد. به ب شم وایا؟  نی شنگی بک گفتم: باید گ
بود زیاد کشیده بودم .  نیشخند داشت؟ واسه اینکه حرصشو در بیارم نشستم 
سسسرجام و شسسروع کردم به خوردن. گفت: اره . اره . افرین، خوب بخور تقویت 

 شو که فردا قراره روز من باشه . 
جب نگاش کردم . من ورش پارتی بود . خوب میدونسسستم میخواد اذیتم با تع

کنه . میخواد سسسر به تنم نواشسسه . بیخیال بقیه غذامو خوردم . میزو جمع کردمو 
 ظرفارو شستم . 

شیدم  شتم انجام بدم رو تختم دراز ک رفتم تو اتاقم. طوق معمول  ون کار  ندا
اسسسیم خوب بود . حا  وکاسسسیو . یهو یه فکر به سسسرم زد . منکه نقاشسسیو وک

بیخیال  ون ا ن دوربینم پیشسسم نیس . ولی طراحی  یز خاصسسی نمیخواد . 
 ندتا قلمو کاغذو بوم . حا  بومم نواشه میشه .اماده شدمو رفتم بیرون . خوبه 
یه مقدار پول داشتم . دستم رو دستگیره بود که گفت: کجا؟  _ میرم بیرون . یه 

ارم میخوام بخرم .  ابروماشسسو با  انداختو گفت: برو. با مقدار وسسسایپ  زم د
 ذوق دویدم بیرون . 
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سایپ  شت، راه افتادم . و صلهی کمی از اینجا دا به طرف لوازم التحریر  که فا
مورد نیازمو خریدمو برگشتم خونه . اروم رفتم تو . دیدم از اشپزخونه سرو صدا 

طرف اشپزخونه . با  یز  که دیدم  میاد . وسایالرو گذاشتم رو میزو اروم رفتم
شخند  که اون زد ، فا  شت ماکارانی میخورد . با نی شاخ دراوردم . ایمان دا
کردم خودش نمیخوره میچ نمیزاره منم بخورم . بیخیال شونه مامو با  انداختم 
شیدن. وکس یه بنه رو  شروع کردم به ک شتمو رفتم تو اتاقم .  سایالرو وردا . و

 دستاشو گرفته بودن. که پدرو مادرش
با تموم شسسدن طراحیم نگاش کردم.  ن سسساوتی روش وقت گذاشسسته بودم . 
خیلی خوب دراومده بود .  شسسام پر اشسسا شسسد . دلم برا  پدر و مادرم تنگ 

 شد. رو تختم افتادم و به اشکام اجازه ریختن دادم .
 

   با با اسسستین لواسسسم اشسسکامو پاک کردم  کمدو باز کردم یه بلوز یه وجب
زانومام و یه شلوار خونگی ورداشتمو لواسامو ووض کردم  مومامو شونه کردمو 
سته تر  شیدم رو لوام که برج صورتی کمرنگم ک شون کردم  یه رژ لب  ازاد رما
نشونشون میداد  طراحمیمو ورداشتمو رفتم بیرون ایمان رو موپ نشسته بود و یه 

ه ون اومدنم نگاش به طرفم کشیدکاغذ جلوشو یه خودکار تو دستش بود  با بیر
صدا  ارومی پرسیدم:  شاش رو طراحیم موند  با  شد  ابروماش با  پریدنو  
به؟  _ اره دلت واسسسشسسون تنگ شسسسده؟  با بغض گفتم: اوموم _رانندگی  خو
بلد ؟  _اره   ئور؟  بلند شسسد و رفت تو اتاقش یه سسسو یچ اورد داد دسسستم  با 

ا  برو بهشسست زمرا ماشسسین تو پارکینگه با تعجب نگاش کردم گفت: اگه میخو
قدر دانی نگاش کردمو گفتم: ممنونم  با  شایی که ا ر  از میچ حسی توشون 
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دیده نمیشسد نگام کرد و گفت: ماشسینو سسالم برگردون  رفت رو موپ نشسسست  
رفتم تو اتاقمو اماده شدم رفتم تو پارکینگ یه زانتیا  مشکی اونجا بود با پرادو  

شینو از پارکینگ در خود ایما شدم ما سوار  شو باز کردمو  ن رفتم طرف زانتیا در
اوردم و با ریموت درو بستم سر رامم یه دسته گپ قرمز و سفید گرفتم با گالب  
با سسروت روندم طرف بهشست زمرا  نمیخواسستم دیر کنم پیاده شسدم و قفلش 

 کردم رفتم طرف قورشون
 اشتم جار  بشن باید قو  باشم دوباره  شام پر اشا شد ولی ایندفعه نذ

ستم گال رو پر پر کردمو ریختم رو قورشون فاتحه خوندمو  ش با گالب قورشونو 
برا  شاد  روحشون دوا کردم  سوار ماشین شدمو برگشتم خونه زانیتارو بردم 

 تو پارکینگو سو ینشم به ایمان برگردوندم 
سترس فردا   ه بالیی م صال نتونستم بخوابم از ا سرم بشوو ا ست  یاره؟ تا یخوا

صسسوح از این پهلو به اون پهلو شسسدم با در اومدن افتاب از جام پریدم  تو اینه به 
خودم نگاه کردم  رنگم پریده بود موف  سسر معدمم میسسوخت  رفتم بیرون  یه 
لیوان اب خوردم میلی به صوحانه نداشتم سرم داشت گیج میرفت که ممونجا 

 رو صندلی اشپزخونه نشستم
شتام یخ کرده بودن  مروقت می سردمم بود خودمو بغپ کردم  نوک انگ ترسیدم  

استرس داشتم اینئور  میشدم  زمان به سروت برق و باد گذشت و شب شد  
شتم میلرزیدم با ترس گفتم :  شو بریم دا شو اماده  شن پا صدام زد: آوی ایمان 

وفتی مر ک میشه  یه لواس دیگه بپوشم؟ خوامش میکنم  پ نگام کرد و گفت :
واس  یه ل یدا کردم رفتم تو کمدو نگاه کردم   دلت میخواد بپوش  یکم ارامش پ
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بلند مشکی که برجستگیاتو نشون نمیداد  یقش ایستاده بود و رو  استیناش که 
پایینشسسون گشسساد بود کار شسسده بود یکم فکر کردم  این لواسسسا اینجا  یکار 

ه ا  گفتمو لواسسسو ورداشسستم میکردن؟ از وقتی اومدم تو کمد بودن به من  
پوشسسیدم  شسسال مشسسکیمو به طرز زیوایی با   سسسرم بسسستم مانتو  مشسسکی و 
طالییمو تنم کردم کفشسسو  یکار کنم حا ؟ یه کمد کو ولو کنار کمد لواس 
یه جفت  باز موند کفشسسسا  جورواجور  توش بودن   بازش کردم  دمنم  بود  

  ا یه ریمپ و برق لب سرمم اوردمکفش مشکی پاشنه بلند پام کردم و ارایشمو ب
زیواییم خداداد  بود و نیاز  به ارایش غلیظ نداشسستم کیف سسسست کفشسسمو 
برداشسستم بعدا در مورد این لواسسسا و وسسسایال میپرسسسم حا  رفتم بیرون سسسوار 
ساوت جلو  یه برن  شدم نیم نگامی بهم انداخت راه افتاد  بعد نیم  شینش  ما

رو زد  با  80تیم تو  سوار اسانسور شدیم دکمه شیا نگه داشت پیاده شدیمو رف
؟  یز  نگفتمو تو اینه به خودم نگاه کردم  80 شسسا  گرد شسسده نگاش کردم 

 خوبه لواسام پوشیدن
با رسیدنمون در اسانسور باز شد  به طرف در واحد روبرو  اسانسور رفتیم  با 

 ورم؟سالم به در بباز شدن در  نزدیا بود پس بیافتم  وا   جور  امشوو جون 
دخترا با لواسسسسا  باز که کلش نیم متر نمیشسسسد  داشسستن با پسسسرا  مسسسست 
شو  شا شروب ممه جارو پر کرده بود  ایمان   سیگار و م صیدن  بو   میر*ق*
بستو دستاشو مشت کرد  دید وایسادم  فشار خفیفی به کمرم وارد کرد که یعنی: 

شم   از م تو نمیتونستم نفس بکبرو تو  را وین گاو وایساد  نگاه میکنی؟ رفتی
اینجور جاما متنفر بودم ایمان رو یه صندلی نشست و منم با فاصله رو صندلی 
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کناریش نشسسستم  ایمان گیالسسشسو پر مشسروب کرد کلم داغ کرد _ تو  یکار 
 دار  میکنی؟  _ به تو ربئی نداره _خوامش میکنم زیاده رو  نکن 

کردم  ایمان پیشسسم نوود با ترس اینور با ترس  شسسامو بسسستم وقتی  شسسامو باز 
به دیوار تکیه داده بود و یه  اونورمو نگاه میکردم که یهو  شسسمم خورد بهش  
شت و  سره برگ صحوت میکردن که یهو پ شتن بامم  ساده بود  دا شش وای سر پی پ
ستم با این نگاما  ه*و*س الود من زجر  شامو ب شی بهم انداخت    نگاه  ند

 میکشیدم
 

ون پسسسره رفتن طوقه با  . ترس ممه   وجودمو فرا گرفته بود . اگه ایمان با مم
مست کنه ، وا  فکرشم وحشتناکه. تو افکارم غرق بودم که یهو صدا    پسر 
اومد : افتخار میدین خانوم خوشگله؟  شام گرد شد . سعی کردم فایع باز  

کو ولو.  _ نچ . در نیارم . _ برو پی کارت .  _ و اگه نرم  _ صالحه که بر  اقا 
شدمو رفتم  شم پا شد . اه .با خ شو اورد نزدیکتر . از بو  دمنش حالم بد  سر
طوقه با . یه والمه اتاق اینجا بود . حا  ایمانو از کجا پیدا کنم . خواسسستم برم 
ست کرده بود .  سکه میکرد . م سک شد .  پایین که ایمان از یکی از اتاقا خارن 

شدن . وا   سیخ  شید . دوباره موما  تنم  ستمو گرفت و ک ستم برم که د د خوا
 سکسکه د 

یهو صسسدا  جیغ و داد از پایین اومد. با ترس نگاش کردم که دوسسستش اومد 
سروت پله  شید و بردتم پایین . با  ستمو ک سا د ایمان د بیرونو گفت : ایمان . پلی

 مارو پایین میرفتو منم دنوال خودش میکشید. مگه مست نوود ؟د
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شین به جا  د سوار ما شدیم .  ساختمون برد و از اونجا خارن  شت  ر منو به پ
شسسدیم و ایمان با سسسروت به طرف خونه روند . مسسست بود و میترسسسیدم با این 
سروتش میترسیدم به کشتنمون بده . گفتم : توروخدا یواشتر .  داد زد: خفه شو 

 )سکسکه( که مر  ی میکشم از دست تووه . 
ساکت سرمو به پنجره تکیه دادم . تا خونه نزدیا  بغض گلومو گرفت .  شدمو 

بود از ترس بمیرم ، ولی به رو  خودم نمیاوردم . جلو  در نگه داشسست . پیاده 
شسسسدمو اونم ماشسسینو برد تو پارکینگ . کج و کوله پارکش کرد و اومد بیرون . 

 رفتیم تو .
 وایییید این  را قیافش اینجور  شدهد مو به تنم سیخ شد .

کرد رو موپ . با تعجب داشسستم نگاش میکردم که اومد نزدیکتر . یا خدا پرتم 
صدا زدم . اومد  شتم میلرزیدم . تو دلم خدا رو  میخواد  یکار کنه د از ترس دا

 نزدیکتر ، حا  صورتامون مماس مم بود . 
 ایمان: 

اگه بابا این دخترو وارد زندگی من نمیکرد منم مجوور نمیشسسدم پامو تو اونجور 
 اما  تنفر اور بزارم . منی که اسم پارتی میومد حالم بد میشد ج

که نخوامم کرد .  ما  کار ندگیم بره بیرون  ه  که این دختر از ز خاطر این ب
سه ترسوندنش اینکارو میکردم . وگرنه حتی  صورتامون مماس مم بود. فقط وا

 مستم نوودمد
داشسستمو پاشسسیدم رو آوینا:  شسسمم به لیوان ابی که رو میز بود خورد . ورش 

شدم دویدم تو اتاقم . خدا رو  شو باز کنه پا شا صورت ایمان . تا فرصت کنه  
شسسکر کلید رو در بود . در اتاقو از پشسست قفپ کردمو نشسسسسستم پشسستش . ایمان 
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وربده کشید: دوا کن دستم بهت نرسه .  شمامو بستمو دوا کردم جون سالم 
 به در بورم . 

پارتی ما  لعنتی منوز ادامه داشسستن. انقد فکرا   رت و پرت کردم که  این 
 ممونجا پشت در خوابم برد . 

صسسوح پاشسسدم . یه تکونی به خودم دادم . دیدم صسسدا  ایمان میاد: لعنتی بوین 
واسه اینکه بهت خیانت نکنم دارم  یکار میکنم. با اینکه تو بهم خیانت کرد  

گفت و فا کنم رفت ، حلقت منوز دسسستمه . اینارو با بغض و صسسدا  بلند 
 طوقه با .

سامو ووض کردمو پاور ین پاور ین رفتم طوقه با  . اون در  که قفپ  زود لوا
بود ، باز بود و صسسدا  داد و گریه ایمان از توش میومد . فا کردم میخواد بیاد 
بیرون . پریدم تو یکی از اتاقا . ایمان کلیدو گذاشسسست با   درو رفت پایین . 

 رون . خیلی دوس داشتم بوینم تو اون اتاق  ی مست داروم اومدم بی
رفتم کلیدو ورداشتمو در اتاقو باز کردم . وارد شدم . خواستم مین بکشم که با 
دسسستم جلو  دمنمو گرفتم . با تعجب داشسستم به وکس بزرب رو دیوار نگاه 

 میکردم . نشستم رو تخت . یه پاکت روش بود .
ا دوم بهم وارد شسد . داشستم یکی یکی ورش داشستمو با دیدن محتویاتش شس

وکسارو نگاه میکردم که احساس کردم  شام داره گرم میشه . وکسا تو دستم 
 ، به والم بی خور  فرو رفتم . 

 ایمان:
 در اتاقشو باز کردم . تو اتاق نوود . یعنی کجا میتونه باشه؟ امکان نداره 
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شته باز بود . در حد شدم. رفتم ت دویدم طوقه با  . در اتاق فر صوانی  و مرب و
 دیدم خوابش برده .

 
 رفتم موماشو گرفتمو از تخت انداختمش پایین 

 آوینا:
با احسسساس درد شسسدید  تو سسسرمو بازوم بیدار شسسدم با تعجب به ایمان نگاه 
میکردم اومد جلو بلندم کرد  یکی زد تو گوشسسم داد زد: به  ه اجازه ا  اومد  

 تو این اتاق مان؟
ش ستمو اون ادامه داد: مگه نگفته بودم حق ندار  پاتو تو طوقه با دادش   امو ب

با  بزار ؟ زبون ادمیزاد حالیت نمیشسسسه نه؟  گریم گرفته بود  میدونسسستم به 
قدر  وصسسوانی شسسده که تا حد مرب منو بزنه نشسسسسستم رو زمینو زانومامو بغپ 

 کردم لگدش رو پهلوم فرود اومدصدامو در نیاوردم
انقد زد که دیگه جون تو تنم نمونده بود بیهوش افتادم  ٬مشسست٬لگد ما  بعد 

 رو زمین
تو اتاقم بودم خواسسستم پاشسسم که با درد شسسدید  صسسورتم ٬ شسسامو که باز کردم

 دوباره سرجام دراز کشیدمجمع شد و 
با  تقصسسیر خودم بود   قه  پامو تو طو گه  بار دی یه  گه  که ا ته بود  اون بهم گف

صوحانه گذاشت قلم پامو ٬بزارم سینی حاو   شد و اومد تو یه  شکونه در باز  می
رو میزو رفت میچ میلی به صسسوحانه نداشسستم اروم بلند شسسدم و به درد بدنم 
اممیت ندادم  پرده رو کنار زدم نشسسسسستم رو تخت خدا میدونه تا کی میخواد 

 اینجا زندانیم کنه 
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 یه مفته گذشته بود و من منوز تو اتاقم زندانی بودم 
ست بره بیرون که با مق مق  سینی نامار اومد تو میخوا موقع نامار بود ایمان با 
شدم یه مفتس اینجا زندانیم  سته  گفتم: ایمان تورو خدا بزار بیام بیرون دیگه خ

 کرد 
اومد نشست رو تخت گفت: توکه وین کنه  سوید  به من حداقپ یه مفته برو 

امو پاک کردمو گفتم: دیگه از تو خونه یکی از دوسسستام  بهش اوتماد دارم اشسسک
 اتاق موندن خسته شدم باشه میرم

یا _الو؟  _الو  قا  بی ر به ا تاق در اومدم زنگ زدم  ایمان رفت بیرون منم از ا
 سالم اقا  بی ریا_ سالم دخترم خوبی؟ _ ممنون شما خوبین؟

بعد احوالپرسی جریانو واسش گفتم گفت: منم دیگه از کاراش خسته شدم برو 
وظیفت به پایان رسسسیده اون  ٬نه دوسسستش اگه تا دو سسسه مفته نیومد دنوالتخو

شتم  موقع میتونی از زندگیش بر  بیرون بغض کردم خداف ی کردمو تلفنو گذا
 سرجاش

رفتم تو اتاق  مدونو از زیر تخت بیرون اوردم لواسا و وسایالمو  یدم توش یه 
ردم لواس بیرونمو دوش تو حمام اتاقم گرفتم مومامو با سسسشسسوار خشسسسا ک

شینو با  سو یچ ما ساوت بعد اومد  شیدمو منت ر ایمان موندم تقریوا یه نیم  پو
حد ازم تنفر  تا این  جا دور بود یعنی  تادم خیلی از این ادرس بهم داد راه اف

 داشت؟
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خودمو زدم به بیخیالی . اومم ، فکر کنم رسسسیدم . پیاده شسسدمو زنگ درو زدم . 
بد نیس . ولی به پا  خونه ایمان نمیرسسسه . با این فکر  در باز شسسد و رفتم تو .

لوخند  رو لوم نشسسسسست ولی زود خوردمش . یه پسسسره درو باز کرد و با لوخند 
اومد بیرون . اوف .  ه خوشسستیپ .  شسسا درویش دختره میز . خوب  یکار 

 کنم دخوشتیپه دیگه . 
 کردمو گفتم: اومد جلو دستشو دراز کرد و گفت : سالم .  پ  پ بهش نگاه

 ولیا . اجازه مس برم تو ؟ 
کشسسید کنار و با لوخند گفت : بله بفرمایین خانومی . با تعجب نگاش کردم . 

  ه پررو . رفتم تو . _ میشه ممین اول بگین اتاق من کدومه؟
_ طوقه با  . دنوالم بیا نشسونت بدم . دنوالش راه افتادم و رفتم طوقه با  . در یه 

شد . اتاقو باز کر سرخاله  د و گفت : اینجا اتاقته خانم تخس .   ایی نخورده پ
وا دد  ه شسسکلی میخوام تحملش کنم؟د  به زور یه تشسسکر خشسسا و خالی 
کردمو داخپ اتاق شسسدم . خواسسست  یز  بگه که درو محکم بسسستم . صسسدا  
اخش اومد ولی توجه نکردم .  مدونمو گذاشسستم کنار تختو نشسسسسستم روش . 

سایال  اتاق شکالتی و کرمی .  و سفید بودن . کاغذ دیواریا و فرش و در  کال 
اومم . ابی روشن و سفید بود بهتر میشد . اممیتی ندادمو رو تخت دراز کشیدم 
ساس اینکه یکی کنارم  شد و خوابم برد . با اح شام گرم  شدما .   . منم پررو 

خند زل ا لونشسته از خواب پریدم . دیدم این دوست ایمان نشسته با  سرمو ب
زده بهم . یه جیغ بنفش کشیدمو از جام پریدم . لوخندش محو شد . برگشتم تو 
صورتش داد زدم: بزار تکلیفتو روشن کنم اقا  کامروا . حق ندار  بهم نزدیا 
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شسسی . وگرنه زنگ میزنم به اقا  بی ریا تا بیاد بورتم . حا م بفرما بیرون . شسسما 
 ستین با  سرم ؟د بفرمایین بیرون . به  ه حقی وارد اتاق شدین و نش

اخم جا  لوخندشو گرفت . بلند شد و گفت : خانوم بی ریا د میدونم بد کار  
کردم ولی اینو بدونین جا  خوامر نداشسستم دوسسستون دارم و حق میچ دسسست 
دراز  ندارم . ایمانم منو خوب میشسسناخته که شسسمارو فرسسستاده پیش من . 

 معذرت میخوام . 
و درو بسسست . درسسسته تند  کرده بودم ولی حقش بود . به  ه اجازه رفت بیرون

 ا  اومده بود با  سرم؟د
صدا  قارو  شینم.  شکممون نمیخواد بزاره راحت ب ستم دیدم نخیر د  ش یکم ن
شسته داره  شدمو رفتم پایین . دیدم ن صمیم انی بلند  قورش رو مخم بود. با یه ت

سالم کردم که کواب کوفت میکنه . اب دمنمو قورت دادم و رفتم جلو . محکم 
سرفه کردن . یهو زد زیر خنده . با تعجب  شروع کرد به  شو  کواب پرید تو گلو
نگاش میکردم . اشسسکی که از  شسسماش جار  شسسده بودو پاک کرد و گفت : 
خوشسسم میاد کم نمیار  . گفتم ا ن از خجالت اب میشسسی میر  زیر زمین . 

سه خودم گرفتمو زدم به  اک .   پ  پ نگاش کردم . یه لقمه گنده کواب وا
 خوبهدنمردیمو داداش دارم شدیم . 

 ایمان:
اخییییشد فرسسستادمش رفت . رو موپ دراز کشسسیدم . تلویزیونو روشسسن کردم. 
حوصلم شدید سر رفته بود . اگه آوینا بود یکم سر به سرش میذاشتم . موف د 
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لم ا میگم . به میچ وجه دپسر بزار دو دیقه بگذره از بیرون کردنش . ولی شخص
 براش تنگ نشده و نخوامد شد.به ندا  درونیم اممیتی ندادمو گرفتم خوابیدم.

 آوینا: 
یان وخیلی خوش  با ونو مان بیرونم کرده .  که ای یالمم نوود  اصسسال وین خ
میگذشسست . خوش مشسسرب بود و وقتی کنارش بود  اصسسال حوصسسلت سسسر 

ته فقط  روز خیلی بهم  5یگذشسسست . ولی این روز از اومدنم م 5نمیرفت . الو
 خوش گذشته بود.

_ آوینا اماده شسسد  بریم؟  _ آره آرهد ا ن میام .   زیپ مانتومو کشسسیدم با  و 
دویدم پایین . سسسوار ماشسسین  نویان شسسدیمو راه افتادیم . داشسستیم میرفتیم شسسهر 

ساوت  سرما به خودم لرزیدم . _ کاش یه  یز  میپوش 8باز  .  یدم . بود . از 
 فکر نمیکردم موا  پاییز  انقد سرد باشه . خندید و  یز  نگفت . 

سوار ترن شدیم . داشت راه میافتاد و من از ترس  سویده بودم به صندلیم. راه 
افتاد و جیغ جیغا  منم شسسروع شسسد . محکم میله رو نگه داشسسته بودمو جیغ 

رن نگه داشسست و میکشسسیدم . ترسسسم ریخته بود و حا  م پ خال میخندیدم . ت
پیاده شسسدیم . _ وا د بریم تونپ وحشسست؟     خندید و گفت:  قد وجولی تو 
دختر . سسسوار اژدما شسسدیمو وارد تونپ شسسدیم . تاریان تاریا بود . اب دمنمو 
قورت دادم . یهو یه مرد با اره برقی نشست کنارم . اره برقیو گرفت طرفم . جیغ 

لم جیغ میکشیدم . مرده رفت طرف کسایی کشیدم و  سویدم به نویان . از ته د
شد .  سیخ می شنیدمو مو به تنم  شونو می صدا  جیغا سرمون بودن .  شت  که پ
وا د اب دمنمو قورت دادم . با دیدن ونکووت جلوم که خیلی ازش میترسسسیدم 
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خواسسستم جیغ بزنم که با کار  که نویان کرد نزدیا بود  شسسام از حدقه بزنه 
 بیرون

 
عجب نگاش کردمو پسسسش زدم  با دلخور  نگام کرد و گفت : بغلم کرد  با ت

 گفتم که جا  خوامرمی  زدم تو برجکش د
تا خونه حرفی بینمون رد و بدل نشسسد  روزما تند تند سسسپر  میشسسدن  دو مفته 

سایلمو جمع کنم   ستم و شته بود و خور  از ایمان نوود  دیگه کم کم میخوا گذ
سر  مدونم  خیلی دلم ستم  ش شتم بیاد ولی  با بغض ن ازش پر بود  انت ار دا

نیومد  وسسایالمو  یدم تو  مدونو گذاشستمش زیر تخت  شسالمو انداختم رو 
سسسرمو رفتم پایین: بهد سسسالاام  داداش گرامی  خندید و گفت : سسسالم خله من  
 ئور ؟  _معی  زیاد خوب نیستم   _شکر خدا دستشو گذاشت جلو دمنشو 

 میوه پوست گرفتمو خوردم   قرمز شد   پ  پ نگاش کردم 
یدم طرف ایفون   مان بودم  دو که این روزا ممش منت ر ای نگ درو زدن  من ز
موف بادم خالی شسسد پیا موتور  بود با لب و لو ه اویزون برگشسستم رفتم تو 

 اتاقم  ایش حا  به کجا  این دنیا برمیخورد اگه ایمان میومد دنوالم  
شد  فحشا  رکیا میداد  نزدیا بود  شام دراز کشیدم که صدا  نویان بلند 

از حدقه بزنه بیروند دویدم رفتم پایین با گوشیش صحوت میکرد و طرفو فحش 
میداد  اب دمنمو قورت دادم  وا  خاک والم شالمو سر نکرده بودم دویدم با  
شالمو سر کردم و یه نفس ومیق کشیدم خوبه منو ندید  دوباره صدا  زنگ در 

 م باز کنم که ... وا د خدا جونمممم  ممنونم ازت بلند شد دوید



 45 زنمیداد نم گهید

سالم دادم  جور  که  درو باز کردمو دویدم تو حیاط  ایمان اومد تو با نیش باز 
 سعی میکرد جلو  خندشو بگیره جواب سالممو داد

 ایمان:
موف دیگه دارم میترکم باید برم آوینارو برگردونم  اخه باید یه بهونه ا  داشسسته 

 اما فهمیدم با لوخند خوی انه ا  پاشدم رفتم طرف لواسشو ی  باشم یا نه؟
بعد یه والمه انگولا کردن موفق شدم خرابش کنم  ایول بهونم جور شد  سوار 

 ماشین شدمو روندم طرف خونه نویان
در باز شسسد و آوینا با نیش باز به اسسستقوالم اومد  ا ن از خوشسسحالی پس میافته 

جمع و جور کنم  جواب سالمشو دادم که نویان  بیناره سعی میکردم لوخندمو
با  به روش زدم دسسسست خودم نوود  ند  یه پوزخ ته بود   مد بیرون  یکم گرف او
با ذوق گفت :  نا گفتم: اومدم برت گردونم   به آوی تامم اینجور  بودم   دوسسس
یان گفت : بود  حا  آو  جون  خیلی خوش گذشسست  واقعا؟د _اره واقعا  نو

شو حفظ کنه خدایی  کاله آوین ست تعادل شیدم طرف خودم  نتون ا رو گرفتمو ک
و افتاد تو بغلم  گفتم : وقتی گفتم میریم میگی  شسسم  نه و اما و اگر  در کار 

 نیست  
 آوینا: 

شو  نویان:  شین  سوار ما شا  از حدقه در اومده نگاش کردم  گفت: برو  با  
 اینجور ؟حداقپ بزار لواس بپوشه و وسایالشو ورداره 

ایمانم یه پوزخند تحویلش داد و گفت : لخت که نیس  درفسسمن نیاز  به اون 
 وسایال نیس خودم براش ممه  ی میخرم 
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سی که  شد با  ند تا ح سوار  شدم اونم اومد  شینش  سوار ما با تعجب رفتم 
داخلم امیخته شسسده بود  برگشسستم طرفشسسو ازش پرسسسیدم:  را تو این دو مفته 

نی؟ا نم مجوور شسسدم بیام  لواس شسسوییم خراب نیومد ؟  را ا ن؟  _میدو
 شده بود اومدم بورمت لواسامو بشور 

 با تعجب و دلخور  نگاش کردم  تمام حس خوبم از بین رفته بود 
 وارد خونه شدمو مستقیم رفتم تو اتاقم

 
شدیدا .  صابم خورد بود  شیدم . او لواس تو خونه ا  پوشیدمو رو تخت دراز ک

ستم طاقت شم نتون سته بود . موف . طوق  اخر ش بیارم و رفتم پایین . رو موپ ن
 معمول . با صدا  بلند گفتم: کو این ماشین لواسشو ی کوفتی؟د

اونم خنده حرص درار  کرد و گفت: مگه ماشین لواسشو ی جاش کجاست؟ 
 الهید نمیدونی؟د دنوالم بیا بهت نشون بدم . 

اشسسپزخونه رو میکاویدن. راه افتاد طرف اشسسپزخونه .  شسسام با تعجب داشسستن 
شو جمع و جور  شته د نکنه انت ار داره من مم وا د  خوره؟ممه جارو اب وردا
کنم؟د باشسسه . نشسسونش میدم . به من میگن آوینا . اسسستینامو با  زدم . کنارش 
زدمو رفتم جلوتر . پا ه ما  شسسلوارمو تا با   رونام با  زدم . وا د  یکار 

دم . سسسعی کردم اممیتی ندم . رفتم پیش ماشسسین کردم؟د اب دمنمو قورت دا
 لواس شو ی.

 ایمان:
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سعی کردم جلو  خودمو بگیرم  شو با  زده بود .  ستینا کنارم زد و رفت جلو . ا
تا صسسدا  قهقهه ام فضسسا  خونه رو پر نکنه .  ه حرفا؟د از منی که پنج،شسش 

شام از حدقه  د زد بیرون . زوسال نخندیده بودم، بعید بود . با کار  که کرد،  
پشسستمو بهش کردم . اب دمنمو قورت دادمو دسسستمو کشسسیدم رو صسسورتم . 

 نمیتونستم خودمو کنترل کنم .  را نگامم ممش به پشت سرم کشیده میشد؟د
شی مادرت بهت یاد نداد  ستقپ ب ستی م شما وقتی خوا صداش اومد: بفرما . 

 ی کنی؟دوقتی میخوا  لواساتو بنداز  تو ماشین باید جیواشو خال
 برگشتم . منوز پا ه ما  شلوارشو با  نزده بود . خودمو واد  نشون دادم . 

_ خوب ، مشکلش  ی بود؟    دستشو تکون داد و گفت : یعنی واقعا اینارو تو 
سشو یت  شین لوا سم؟ خوب . حا  که ما صال مگه من مهند ستم نمیوینی؟ ا د

 ان؟ددرست شد، نیاز  بهم ندار  . برگردم خونه   نوی
 ناخود اگاه اخم کردم .  ه صمیمی ام اسمشو صدا میزد . نویاند مهد

لت میخواد برگرد  پیشسسش؟ سسسوگلیش بود   گاش کردمو گفتم: خیلی د ن
 خوب. بایدم دلت بخواد.

 آوینا: 
 این ا ن  ی گفت؟د سوگلیش بودم؟  ه فکرایی پیش خودش کرده؟

ندادم پسسسر  وارد _ بوین ایمان . بزار روشسسنت کنم . من از نوجوونی م اجازه 
زندگیم بشسسهدبه مینکدوم از مم جنسسسا  تو اوتماد ندارم . اگرم رفتم خونه   
نویان، فقط به خاطر اینه که تو خواستی . الوته خیال برت نداره . اگه ازاد پیشت 
میگردم ، واسه اینه که محرممی و میدونم اونقدرام سست نیستی . من ورمو که 

ا  اینجا بمونم  زم نیسسسست مرروز مرروز منو بفرسسستی میفهمی؟ اگه نمیخو
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پیش یکی از دوستات که اخرشم بالیی به سرم بیاد که نواید . بیخودم واسه من 
ست . و نخوامد  سرا نووده و نی شمم دنوال پ فکرا  غلط نکن . من مینوقت  

 بود .
که  میه نفس داشتم حرف میزدم . نفسمو دادم بیرون . خواستم از کنارش رد بش

دستمو گرفت: میدونستی خیلی زبون دراز ؟د  _ اره .  یز تعجب اور  نیس. 
بهت گفتم که ، اگه زبون دراز نواشم تو این جامعه به دست گرگا دریده میشم . 
شم . ولی زورش زیاد بود و  ستش بیرون بک ستمو از تو د ستم د با حرص خوا

  نتونستم . _ سعی کن تا وقتی کنار منی کوتامش کنی .
دلم گرفت . راس میگه . منم یه زمانی میرم . دسسستمو رما کرد . دویدم رفتم تو 

 اتاقم . سعی کردم سرمو گرم کنم تا فکرم سمتش کشیده نشه
 

از روز  که برگشسستم  یه مفته میگذره فقط غذا میپزمو کلفتیشسسو میکنم  حداقپ 
باز  ا   یز  میورد منو این کوه  یه شسسهر یان بودم   ی غرور و بوقتی پیش نو

احسسساس اصسسال این  یزا سسسرش نمیشسسه  زنگ درو زدن  پریدم لواس درسسست 
حسسسابی پوشسسیدم شسسالمو انداختم رو سسسرمو رفتم بیرون دیدم ایمان تو حیاط 
شامو گرد کردم  این  سره یاخداد   سره ام روبروش زوم کردم رو پ ساده  یه پ وای

شته رو د سش با فر سره س ممونی که وک یوار اتاق با ییه  این ممون ، ممون پ
وا  د اینجا  یکار میکنه؟د نکنه دوواشون بشه؟ برگشتم تو اتاقم  لوامو با زبونم 

 تر کردم  
 صدا  داد و بیدادشون بلند شد با ترس  شامو بستمو دوا کردم اتفاقی نیافته 
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صدا  بسته شدن در اومد   دویدم بیرون  ایمان رو  دو زانوماش افتاده بود رو 
 مق میکرد زمینو مق

من دوس داشتم تو اون بوینمش نرفتم بیرون  اگه منو میدید غرورش بیشتر خرد 
 میشد  رخیدمو رفتم تو اتاقم 

شکال  شش خب ما به مم محرم بودیم  ا شستم پی شده بود رفتم ن صداش قئع 
نداشسست بهش دسسست بزنم دسسستمو بردم جلو و گذاشسستم رو کمرش دسسستمو 

یکردم حالشو خوب کنم  با بهت زل زده بود نوازشگونه حرکت میدادمو سعی م
بهم  با انگشت اشارم زدم رو بینیشو گفتم : حواست کجاس پسر ریز خندیدم  
شم جوش زیاد دار  زیاد  شو گفتم: ممینجوری شتمو زدم رو پیشونی ایندفعه انگ
شپزخونه  براش  شدم رفتم ا شو  لوخند محو  اومد رو لواش  بلند  صوانی ن و

قوپ اماده کرده بودمو ریختم رفتم پیشش نشستم  دوباره رفته بود قهوه ایو که از 
تو فکر ابرومامو انداختم با  یه نیم سسساوتی نشسسسسستم دیدم نخیر رفتم تو اتاقم  

 دوش گرفتم 
 مومام که تا زیر پایین کمرم بودن و لخت  حا  فر شده بودن  قد با مزه 

 میشم اینجور 
شیدم  ولی خدایی ب شب رو تختم دراز ک شت  سر رفته ما  دا صلم  دجور حو

میشسسسد  ممونئور رو تختم بودم که ایمان بدون اینکه در بزنه اومد تو  از جام 
پریدم  با لوخند کجی که رو لوش بودو بد جور جیگرش میکرد گفت : پاشسسو 
شنگ  سمش مث ف شنیدن ا شو   _ کجا میخوایم بریم؟  _ پارک ارم  با  اماده 

 پریدم 
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ایسسسی نداشسستما ممین ا ن یه ماط ابدار میکردمش  با این خدایی اگه رودر و
 فکرم لوخند اومد رو لوم  گفتم: باشه تو برو بیرون منم اماده میشم میام

باشه ا  گفت و رفت بیرون کمدو باز کردم اصن لواسا  تو کمدو میدیدم ذوق 
شال کرمی بیرون اوردم شلوار قهوه ا  با  ست یه مانتو و   ش صی تو دلم مین   خا

شد رفتم بیرون  -نیم بوت ما  کرم شتم والی  قهوه ا  ام از تو کمد کنار  وردا
ایمانم طوق معمول واسسسه اینکه طرفداراش دیدن نشسسناسسسنش یه کت کاله دار 
شتی  سوار ک شق میجان  شدیمو راه افتادیم منم که وا شینش  سوار ما تنش بود  

ست اخ فی تو جونم م شدیم  وا  خدایا  نمیدونم  ه مر ه دختر تو که صوا 
 میدونی حالت بد میشه  را سوار میشی؟د

اب دمنمو قورت دادم لح ه به لح ه سسروتش بیشستر میشسد به طوریکه وقتی 
با  میرفت من از جام بلند میشسسدم  جیغ ما  گوش خراش میکشسسیدم  دیگه 
سروتش به حداک ر رسیده بود  ناخوداگاه دستمو گذاشتم رو دست ایمانو جیغ 

سفت گرفت زیر گوشم زمزمه کرد : نترس ا ن تموم میشه بدنم  کشیدم دستمو
مور مور شد  پیاده شدیم  یه نفس ومیق کشیدم  میدونستم ا ن شدم رنگ گچ 
دیوار نگام کرد و با تاسسسف سسسر تکون داد  _ اخه دختر خوب تو که میدونی 

 حالت بد میشه  را اصرار دار  سوار شی؟د
ه مر حال دوسسسش دارم  سسسر تکون داد و راه _ نمیدونم میجان خاصسسی داره  ب

افتاد  منم شسسونه به شسسونش راه میرفتم  کاش یه کتی  یز  میپوشسسیدم  انت ار 
ستمو  شه  دندونام به مم دیگه میخوردن یهو ایمان د سرد با شتم موا انقدر  ندا
گرفت  یه تکون اساسی خوردم ا ن دیگه راه نمیرفتم  به دنوالش کشیده میشدم 
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اد  گرمم شد با شنیدن صدا  نویان با تعجب به طرفش برگشتم: به د وا  د زی
سسسالم بر زون واشسسق  ایمان  پ  پ نگاش کرد و گفت : سسسالم  با لوخند 
گفتم : سسسالم خوبی ؟ بینیمو کشسسید و گفت : بخوبیت خانوم خوشسسگله ایمان 

_   مداشت با غیظ مارو نگاه میکرد  به دستم فشار اورد گفت: ما دیگه باید بری
وهد ایمان ما که تازه اومدیم  نگام کرد  یعنی کسسسی از تو ن ر نخواسسست   ل 
شسسدم  دنوالش راه افتادم رفت به طرف ماشسسینش اه د  ی میشسسد نویان نمیومد 

 حا  رفتیم خونه و خور مرگم گرسنه گرفتم خوابیدم
 

و اون ر از روز  که نویانو تو شهرباز  دیده بودیم، ایمان اخالقش از این رو به
 شده بود. شده بود مث او . سرد و کم طاقت . نوایدم رو حرفش حرف میزدم . 
نامارو گذاشسستم. خودم یکم ازش خوردمو رفتم تو اتاقم . صسسسدا  در اومد . 
یاد جلو  به خواب زدم . سسسعی میکردم ز مده . خودمو  مان او که ای یدم  فهم

 کردم  شامو باز نکنم  شمش نواشم . در اتاقو باز کرد . تکون نخوردمو سعی
. ولی اون زرنگتر از این حرفا بود . گفت: میدونم خواب نیسسستی . فردا شسسب 
فایع باز  در بیار  . میدونی که  یکارت میکنم  سعی نکن  تولد خوامرمه . 
ست .  سم که تو کمدت م صرار مادرم . لوا شگر میاد . اونم به ا سه فردا ارای . وا

 مرکدومو خواستی بپوش . 
گم ذوق زده نشسسسدم دروغ گفتم . سسسعی کردم لوخندمو قورت بدم . ولی اگه ب

 وقتی ایمان درو بست ، نتونستم جلوشو بگیرمو لوخند اومد رو لوم . 
 خیلی دوست داشتم خوامر و مادر ایمانو بوینم . 
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یا روزم به سروت برق و باد گذشت وفزدا رسید . دل تو دلم نوود . از ذوق یه 
 یگه ایمانم به شاد  بیش از حدم پی برده بود . جا بند نمیشدم . د

 ولی  یز  نمیگفت . رفتم نشستم کنارش.
  ه وجبد تو یه جا بند شد  . خسته نمیشی دختر؟د –
نه باباد منو خسسستگی؟د لوخند شسسیئونی رو لوم اومد . میخواسسستم بوینم ایمان  –

و و تا تامو بردم جلقلقلکیه یا نه . گره دستامو باز کردم. حواسش نوود . اروم دس
خواستم قلقلکش بدم صدا  زنگ در بلند شد . اکه می د بابا به کی برمیخورد 

 این  ند دقیقه دیر می اومد . دستامو کشیدم وقب .
ارایشگر اومد و منو برد تو اتاقم . اینه رو با ملحفه پوشوند . شروع کرد به ارایش 

شه ک شم زیاد غلیظ نوا ستم ارای شیرینی بهم گفت: کردنم . ازش خوا ه با اخم 
من کارمو بلدم دختر . لوخند اومد رو لوم . اون منو ارایش میکرد و منم زل زده 

ساله . با  شا  وسلی .  40بودم بهش و داشتم انالیزش میکردم . یه زن تقریوا 
پوست سفید . ابروما  شمشیر  . لوا  غننه . خیلیم خوش اندام . نسوت به 

. ولی خوب . از نزدیا که نگاش میکرد  معلوم میشد سنش خیلی جوون بود 
شوار  س سراغ مومام . موما  بلندمو  شد . رفت  شم تموم  سنش زیاده . ارای

 کشید و شروع کرد به درست کردنشون .  ند تقه به در خورد . 
خانوم ارایشگر که اسمشم نمیدونستم ، رفت درو باز کرد . الوته جور  که من 

ه ؟  _ لواس آوینا رو اوردم .   لواسسسو که تو کاور بودو از دیده نمیشسسدم . _ بل
ساییو  شت رو تخت . بوینم مگه قرار نوود یکی از این لوا ستش گرفتو اورد گذا د
که تو کمد مسسستو انتخاب کنمو بپوشسسم؟ ایمان میخواسسست بیاد تو ولی خانمه 
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.  مممانعت کرد و گفت وقتی کارش تموم شسسسد میتونه منو بوینه . ریز خندید
سمتون  شه بگین ا شید . می شد .  _ بوخ شغول کارش  خانمه اومد و دوباره م
شنگی . _  سم ق سمم مئهره س خانومم . لوخند  زدمو گفتم :  ه ا  یه؟  _ ا
شه؟  _  سم تو آوینا بود درسته؟  _ بله .  _معنیش  ی می لئف دار  وزیزم . ا

شد . _ ظام سمت پاک یعنی پاک و ز ل .  اونم لوخند مهمون لواش  رتم م پ ا
سمو  شد . لوا ستم بکنم به جز لوخند زدن . کارش تموم  و ز له . کار  نمیتون
جلوم گرفت . با دمان باز داشسستم نگامش میکردم . یه لواس بلند پف دار . با  
ستیناش تا  شده بود . ا سنگ کار   سینه ماش  سمت  تنه ش پوشیده بود . رو ق

به پایینتر از مچ دسسستم بود .  یه لواس  یکم  رنگه طالیی . وا  که  قدر شسسو
 پرنسس ما بود. من نمیدونم تولد خوامر ایمان بود یا وروسی من ؟د

با ذوق و شوق خاصی لواسو پوشیدم . مئهره خانم ملحفه و از رو اینه برداشت 
. نگام که به خودم افتاد . با  شایی گرد شده تو اینه داشتم خودمو نگاه میکردم 

سکا  شویه ورو شم که مئهره .  ستم مانتو بپو شده بودم . وا  خدا جونم . خوا
ستی  شنلش برا   یه ؟ را ستم . وا د دیگه  شنپ داد د ستی کرد و  خانم پیش د
شکی که  شا  م شنلو تنم کردم . کف شا میکنما .  یز  نگفتم و  ستی دارم  را

سسسانتی طالیی داشسستن و بندما  طالیی میخوردن و یه پاپیون  12پاشسسنه ما  
ی و طالیی روشون داشتنو پام کردم . در باز شد و ایمان اومد تو . وا  . با مشک

ماد اومده  که دا یافتم . حس وروسسسیو  واس نزدیا بود پس ب دیدنش تو اون ل
دنوالشسسو داشسستم . کت شسسلوار مشسسکی با پیرمن طالیی ممرنگ لواس من و یه 

ه سسسنگینش کراوات مشسسکی طالیی تنش بود . اب دمنمو قورت دادم و زیر نگا
 سرمو زیر انداختم . 
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_ دیگه داره دیر میشه باید بریم . راه افتادیم . فضا  ماشینو سکوت پر کرده بود 
. درسته سکوت بود ولی یه سکوت شیرین بود . ممین که وارد باغ شدیم ، منو 

 ایمان نزدیا بود از تعجب پس بیافتیم . شاید ایمان بروز نمیداد ولی من
 

سوالو از ایمان پرسیدم که با لحنی  غیرقابپ باوره  سیه یا تولد؟ممین  اینجا ورو
معمولی گفت: بعدا بهت میگم  با دیدن  ند تا پسسسر با لوخند رفت طرفشسسون  
کم کم داشت خندم میگرفت  یه زن مهربون اومد طرفم  با شوق و  شا  گرد 

شرد  با شو از مم باز کرد و منو به اغوشش ف ستا د لوخن شده می اومد طرفم . د
نگام کرد و گفت : تو باید آوینا باشی درسته؟د  _ بله شما مادر ایمان مستین؟   
_ با من راحت باش وزیزم  اسسسمم آتناس  ممه آتی صسسدام میکنن  منم وادت 

 کردم 
توام ممینجور  صدام کن سراسیمه لوخند  زدمو گفتم : وه اخه   یزه زشته   

 نمیشه که 
 خجالت نداره که  مرجور راحتی مجوورت نمیکنم لوخند  زد و گفت : دختر 

شون مامان ایمان و خانوم  شم اومد  بله دیگه د ای صرار نکرد خو از اینکه زیاد ا
اقا  بی ریاس  بایدم اینجور جذب کننده باشسسسه اخالقش  نتونسسستم جلو  
خندمو بگیرمو به فکرم خندیدم  خیلی دوس داشسستم خوامر ایمانو بوینم  مادر 

خانوم خوش اندام با پوسسستی سسسفید و  شسسما  درشسست مشسسکی با  ایمان یه
سط  موماش خانومانه رو  شیده بود  بینیش کو ولو بود و لواش متو ابروما  ک
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سرش شینیون شده بودن  کت و دامن سفید و مشکی تنش بود با کفشا  سیاه 
 سفید محشر بود 

خند اش کردم  لویهو دیدم یه دختر با ذوق وایسسساد کنارم  با لوخند و تعجب نگ
شده ک افط  صیوش  سکی ن سالم   ه ورو دندون نمایی زد و بغلم کرد  _ وا  د 
بعد میگه از دخترا خوشسسم نمیاد  خیلی خوشسسحالم که تونسسستی وارد زندگیش 

 بشی 
شما  سالم   شیئونه  _  شه  بروکس خودش خیلی  اینم حتما باید خوامرش با

  تو خال حا  اینارو بیخی  انقدرم باید خوامر ایمان باشین  _ بله خانومی  زد
شمون بور    ستو ووض کن بیا یه دلی از این خان دادا رسمی نحرف  بزن بریم لوا

شنلمو  ساختمون باغ  شنیدیم فقط رفتیم تو  قهقهه زدم الوته جور  که دوتامون 
 در اوردمو گذاشتم رو تخت تو یکی از اتاقا 

سید  ج صدا  موزیا به گوش میر ست اومدم بیرون   وون ما زون زون تو پی
ر*ق*ص میر*ق*صسسیدن  رفتم نزدیا ایمان وایسسسادم  ولی اون انگار قصسسد 
نداشسسست بهم توجهی کنه   با لب و لو ه ا  اویزون رو یکی از صسسندلی ما 
نشسسسسسته بودمو داشسستم به ر*ق*صسسنده ما نگاه میکردم که یکی صسسندلیو وقب 

تم فت  پریدم با  و برگشسسکشسسید و نشسسسسست کنارم  با نیشسسگونی که از بازوم گر
 فحشش بدم که 

شدم  با اخم نگاش کردم در حالی که بازومو مالش میدادم  با دیدن نویان خفه 
گفتم :  خورته ؟ ادمما اه  پوسسست من زود  کوود میشسسه یه بار نشسسد م پ ادم 

 اظهار وجود کنی  یکم ادم باش نویان 
 کوود شده وا  خدانگامش گرفته شد به درک پوست سفیدم حتما تا ا ن 
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_ اینم ووض سسسالمته خانوم کم پیدا ؟  _ نیشسسگون شسسما ووض سسسالم بود ؟د 
شدم  _ میخواین دل بدین قلوه  ساکت  صدا  ایمان  خیلی پررویی به خدا با 
ستم  ساختمون   واقعا درباره مون  ی فکر کرده ؟د خوا شین برین تو  بگیرین پا

صوح بگم خیر دلی ندارم که بدم و جاش قلوه بگی سرم زد از  رم که یه فکر  به 
داره با دوسسستاش خوش میگذرونه  منو مگسسسم حسسساب نمیکنه حا  نشسسونت 
میدم اقا ایمان به من میگن آوینا لوخند  مسخره رو لوم نشوندم نویان از جاش 
بلند شد و رو به من گفت: آوینا جان انگار اینجا مزاحم بعضیا مستیم  موافقی 

ساختمون؟  ای شدمو گفتم : بریم منوز  ند قدم بریم تو  صت  بلند  ول اینم فر
جلو نرفته بودیم که دسسستم کشسسیده شسسد  ایمان منو دنوال خودش میکشسسید و به 
سرد نگاش میکردم که  ساختمون میرفت  رفت تو و درو بهم کوبید خون طرف 
سسسرم داد کشسسید : مگه نگفتم حق ندار  دیگه بهش فکر کنی؟ ایندفعه فسسایع 

وردم و با ممون قیافه حق به جانوم گفتم : داشسستم به حرف تو گوش باز  در نیا
میکردم  گفتی برین تو سسساختمون  داشسستم میومدم اینجا  نگامو تو  شسساش 
صورتش و گفت: یعنی انقدر  شید رو  شو ک ست شید  د دوختم نفس ومیقی ک
واسسسه حرفم ارزش قا لی؟د _ اره  _ پس تا اخر مراسسسم از کنارم جم نمیخور   

شو با  انداخت  درو فهم شه   ابروما شودمو گفتم : با ید ؟د  لوخند  رو لوم ن
باز کرد و خواسسست بره بیرون که دسسستمو دور بازوش حلقه کردم اب دمنشسسو 
یا  بی ر قا   یه؟د  _ ا تی  _   یرون  _ راسسسس ب یم  ت مم رف با قورت داد و 
کجان؟دندیدمشسسون_  یه میخوا   قلیمو بهش بکنی؟د حتما میخوا  بگی 

سرجام ای سما تورو به ونوان وروس خانواده معرفی کنه به فامیپ موم؟   ندفعه ر
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خشکم زد  تو  شماش زل زدم  پوزخند  زدمو گفتم : تحفه ا  نیستی بخوام 
خودمو زنت معرفی کنم  از کنارش رد شسسدمو رفتم سسسمت میز قولی  نشسسسسستم 

سم داره خوددرگیر   یهو از سادی س پیش نویان  با حرص گفتم : طرف  شت  ر پ
صحوت  ست  شم در سر خان دادا شت  صدا  جیغ جیغو  خوامرش اومد: پ
ست دادین  ست به د ست  _ امروز ممه د ش کنا با خنده اومد پیش منو نویان ن

 منو سکته بدین؟د
 

صیم . از پیشنهادش بدم نیومد  شو بامم دیگه بر*ق* _خیر زنداداش خانوم . پا
ست و خالی کرد  سط . پی و به د  جی یه  یز  گفت . با . بامم دیگه رفتیم و

 لوخند نگام کرد .  راغا خاموش شد و فقط ر*ق*ص نورا روشن بودن . 
امنگ شروع شد . برگشتم باماش بر*ق*صم که ایمانو دیدم . با تعجب داشتم 
ستمو گرفت و از    دندوناش  نگاش میکردم . اب دمنمو قورت دادم . اروم د

تم . _ منم ممینئور .  دسسستمو گذاشسستم رو غرید: تو ومپ انجام شسسده قرار گرف
شونشو نرم شروع کردیم به ر*ق*صیدن . حسابی گرمم شده بود . این قلب بی 

 صاحومم که نزدیا بود سینمو بشکافه بیاد بیرون . 
امنگم که ماشسسسا  تمومی نداشسسست . ورق کرده بود و میدیدم که قئره ما  

ن خراب بود . با خره امنگ درشسست از پیشسسونیش مینکه . انگار حال مردومو
 تموم شد و با تشویق حضار به سمت میز راه افتادیم . 

ست . یکم دنوالش گشتم که پیداش نکردم . بیخیالش  شستیم . دیدم نویان نی ن
سمتش  سرجام . ایمان به ندرت نگام میکرد . منم می نگام به  ستم  ش شدمو ن
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شد ولی کنترلش میکردم . کیا خوردیمو کاد شیده می شدم . ک و دادیم . اماده 
 سوار ماشین ایمان شدیم . به طرف خونه راه افتادیم . 

اون مستقیم رفت تو اتاقشو منو با خرمنی از مومامو از سنجاق مایی که بهشون 
 زده شده بود ، تنها گذاشت . 

رفتم تو اتاقم . سسسرم زق زق میکرد . سسسنجاق مارو در اوردمو لواسسسمو ووض 
 کردم . اخیشد سوا شدم .  کردم . ارایشمو پاک

صسسوح جر ت نکردم از اتاق بیرون بیام . رو تختم دراز کشسسیدم . کاش ا ن یه 
شتم  شتم بهش زنگ بزنم ولی خوب  دوس دا سیو ندا شتم . درسته ک گوشی دا

 یکی داشته باشم . یعنی اگه از ایمان بخوام برام میخره؟
عجب م . میز اماده بود . تبلند شدمو رفتم تو اشپزخونه . نشستم صوحونه خورد

 کردم ولی گرسنگی مجالی نداد که فضولی کنم . 
رفتم جلو  در اتاق ایمان . صسسسدا  امنگ میومد . اوه د اقا رفتن تو فاز . پس 
مزاحمش نمیشم . دوباره موا  اتاق فرشته به سرم زد . میدونستم ریسا داره 

م که رفتم ، فقط تونسسست ولی خوب ، من فضسسول تر از این حرفا بودم . دفعه قوپ
وکسسسارو نگاه کنم . دیدم ایمان قصسسد بیرون اومدن نداره ، رفتم طوقه با . در 

 اتاقو با کلید باز کردم . اب دمنمو قورت دادم . 
شو  خدایا ایمان نیاد با ؟د خدا خدا میکردم که با  نیاد . رفتم تو . اوف  قد ک

 ه کردم .  قد وکس از فرشته مستاین تووه . یکی یکی توشونو باز کردمو نگا
اینجا . ولی خدایی خیلی خوشگله . ایمان حق داشته واشقش بشه .  شام پر 
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شدم  شن . پا شکام جار  ب شتم ا ضمو قورت دادم .  را بغض؟ نذا شد . بغ
 اومدم بیرون . درو قفپ کردمو کلید و گذاشتم سرجاش . دویدم رفتم پایین .

 
که پیش ای مامی میشسسسد  ند یدونم  را وقتی ا ن   ندگی میکردم نم مان ز

میدیدمش فسسربان قلوم با  میرفت  باورم نمیشسسه که حسسسایی بهش دارم  اون 
اوایپ یکی نویان یکی دو بار اومد ولی با برخورد بد ایمان بنم پشسسیمون شسسد  
ضمن  بنت؟ آوینا بنت؟د بفهم  ی میگی دختره خنگ موف  خود درگیر  م

 دوباره اومده بود سراغم 
یمانم امروز م پ برن زمرمار شسسده یه نگاه  پ بهش انداختم و بلند شسسدم  ا

شپزخونه میومدم  شتم از ا سنم نوود  دا صال گر شپزخونه میزو  یدم ا رفتم تو ا
 بیرون که...

یهو تو یه بغپ گرم گم شسسدم یا خدا د ا ن  یشسسد؟د می وول میخوردمو سسسعی 
ش مرلح ه تنگتر میکردم از حصسسار اغوشسسش خالص بشسسم ولی حلقه دسسستا

 میشد با وصوانیت غرید: نمیشه دو دیقه وول نخور ؟ دن  ه مرگته؟
 _ تو  یکار کرد ؟  _ فقط صور کن اروم بشم  کار  بامات ندارم 

شکم زده بود  بعد  ند دقیقه ولم کرد و بدون اینکه نگام کنه  شوک بودمو خ تو 
ردومون رفت و یکی از صسسندلی مارو وقب کشسسید  نشسسسسست روش  نفسسسا  م

 نامن م بود 
به ایمان  به دریا زدمو  تاقم  گوشسسیم زنگ خورد   ندروز پیش دلمو  رفتم تو ا

 گفتم که گوشی میخوام  اونم بدون  ون و  رایی برام خرید 
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جواب دادم  صدایی شویه صدا  نویان اومد  _ الو؟  _ بله بفرمایین   _ خوبی 
 آوینا؟  _ بلی مگه میشه بد باشم؟د

دونه تو دلم  ه غوغایی به پا بود _  را صسسدات این ریختی شسسده ولی خدا می
 نویان؟د  _ سرما خوردم  _ اوخید الهی بمیرم   _آوینا ساکت شدم 

شماره نگارو بهت بدم  اونم  ستار احتیان دارم _ وه واقعا؟د پس بزار  _ به یه پر
ینه اپرستاره   اصال متوجه من ورش نشده بودم که گفت: دختره خنگ  من ورم 

 که میخوام تو پرستارم بشی  _  ی  ی؟د
شه  فکر کن جوابتو  سی _ با سا _ یعنی قوول نمیکنی؟د  _ باید روش فکر کنم ا

 بهم بگو  خدافظ _ با  با  
به  با حالی نزار اومدم بیرون   ه شسسکلی  یا اینو کجا  دلم بزارم؟د  وا  خدا

یلی نشستم رو صندلی خایمان بگم؟ رفتم تو اشپزخونه به غذا دستم نزده بود  
ریلکس برا  خودم غذا کشسسیدم  بشسسقابمو گذاشسستم جلوم  خواسسستم یه قاشسق 
وردارم که ایمان بشسسقابمو برداشسست گذاشسست جلوش شسسروع کرد به خوردن  با 

 تعجب داشتم نگاش میکردم  ایول یه فرصت طالیی
با اخم گفتم : حا  که اینکارو کرد  منم یه  یز  ازت  به سسسینه و  دسسسست 

یخوام  جد  نگام کرد و گفت:  ی؟د _ نویان سسسرما خورده میخوام به ونوان م
...  با داد  که زد بقیه حرفمو خوردم _  پرسسستارش  ندروز  برم اونجا حق ن.
غلط میکنی مهد  یه؟ قراره ووض پرسسستاریت  یز  بهت بده؟نکنه دلشسسو یا 

 یلی خوبشسسایدم ،منم نامرد  نکردمو یه سسسیلی بهش زدم بقیه حرفشسسو که خ
 میدونستم  یه نگفت صورتش به سمت مخالف  رخیده بود 



 61 زنمیداد نم گهید

_ حق ندار  انگ مرزگی به پیشسسونیم بنسسسوونی  مرکار  بخوام انجام میدم  
 حقم ندار  دخالت کنی 

دویدم تو اتاقم نمیخواستم لواس بردارم   ون ساکم اون سر  اونجا جا مونده 
 ه طرف خونه نویان راه افتادمبود  حافر شدمو اومدم بیرون  درو باز کردم ب

 
با زدن زنگ ، در بالفاصسسله باز شسسد . رفتم تو . نویان با رنگی پریده رو  موپ 
شت . با اخم نگاش کردمو خیلی  شه لوخند به لب دا سته بود ولی م پ ممی ش ن

 سرد سالم دادم . با تعجب گفت : سالم د خوبی؟د  
ک یدیدم . فکرا  غلئی  یان م بارم میکرد ، ممه  یزو از  شسسم نو ه ایمان در

سیلی که به ایمان زدم ممه و ممه به خاطر این شخ  بود . نواید بیشتر از این 
به شسسا ایمان دامن میزدم . اخمم غلیظ تر شسسد و گفتم: فا نمیکنم به شسسما 
شد و  شتر  ست؟؟  تعجوش بی شه بگین  مدونم کجا شه . می شته با ربئی دا

سوال . شده؟  _ نخیر . یه  شنوم . _ لواس  گفت:  یز   لوخند زد و گفت : می
خدمتکار  دارین؟  _ بس کن آوینا . داشسستم از کنارش رد میشسسدم که دسسستمو 
سرتا پا  شیدم .  ستمو پس ک شتم ، د شو ندا شدتی که خودمم انت ار گرفت . با 
شما  شده . _ گفتم که به  شده بود . _ نه تو یه  یزیت  سوال و تعجب  والمت 

بعد از اینکه حالتون خوب شسسسد ، کارتونم با من تموم مربوط نیس . امیدوارم 
 بشه . 

 بلهد زدم تو خال . مستقیم غرورشو نشونه گرفته بودم . _  ته تو ؟د 
شه  اومد نزدیکتر . اب دمنمو قورت دادمو با پررو  و صسدایی سسرد گفتم : می

 اانقد سسسوال نپرسسسین؟ من باید مر ه زودتر کارمو تموم کنم . نمیخوام با اینج



wWw.Roman4u.iR  62 

 

موندنم ایمانو ناراحت کنم . یا خدا .  شسساش سسسرخ شسسد و رنگ پوسسستش به 
قرمز  میزد . سسسرم داد زد : خفه شسسو .  ی فکر کرد ؟ که اونم میخوادت ؟ 
شته بهش خیانت  سته فر شته . در شق فر شقه . وا اره؟ نه دختره احمق . اون وا

که وکس  کرد ولی اون منوزم که منوزه جونشسسم واسسسه فرشسسته میده . مئممنم
فرشسسته رو دید  . دید  که قیافه خاصسسیم نداره . پس مئممن باش که ایمان 

 واشق خودشه و مینوقت حسش نسوت به فرشته ه*و*س نووده . 
یه قئره اشا از گوشه  شمم  کید ولی سعی کردم بقیشو کنترل کنم و موفقم 

شته  شته ما بوده و گذ  . من وشدم . پوزخند  زدمو گفتم : مر ی بوده مال گذ
ایمان وقد دا م کردیم . میفهمی یعنی  ی؟  برق تو  شسسماش خاموش شسسد . 
سرفه کرد که رنگش به کوود  میزد . به تکاپو افتادم . نکنه  سرفه افتاد . انقد  به 
سرفه میکرد . زود زنگ زدم به  صداش زدم : نویان . فقط  اتفاقی براش بیافته ؟ 

اک کردم . نرفتم بیمارسسستان . فقط اورژانس . با اومدن اموو نس اشسسکامو پ
شا   سونم خونه . ایمان درو باز کرد . با دیدن   ستم با حال زارم خودمو بر تون
پف کرده و قرمزم بازومامو گرفت . _  یز  شسسسده . تا خواسسستم  یز  بگم 
دوباره اشکام راه گرفتن . منو کشید تو و درو بست . با وصوانیت فریاد کشید . 

 ی شسسده ؟د با دادش مق مقمو خفه کردم . _ بوینم نکنه بالیی _ دن لعنتی بگو 
سرت اورده ؟ حرف بزن آویناد _ نه د فقط  _ فقط  ی؟  را من من میکنی؟  _ 
یان  ا ن ، تو بیمارسسستانه . _  ی؟ با تعجب داشسسست نگام میکرد . _  را  نو

ستان .  ستش بعدا بهت میگم . ا ن باید بریم بیمار ستان؟د _ را شه؟ _ ببیمار ا
شا ممینجور   سرمو زیر انداخته بودمو قئرات ا صب کن ا ن میام .  شه  با
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سسسرازیر میشسسدن . میخواسسستم به ایمان  ی بگم؟ بگم بهش گفتم وقد کردیم 
 اونجور  شد؟ 

سروت به طرف  شدیمو راه افتاد . کدوم بیمارستان .  _ اما . با  شینش  سوار ما
سمت پذیرش . _  ستان روند . رفت  شین اقا  نویان کامروا .  کدوم بیمار بوخ

اتاقه؟ _ بخش مراقوت ما  ویژه . _ جان؟د با صدا  خیلی بلند  گفته بودم . 
شد . مراقوت ما  ویژه؟ _ باید با دکترش  شتم رو دمنم . باورم نمی ستمو گذا د
صسسحوت کنم . راه افتادیم سسسمت مراقوت ما  ویژه . تو شسسوک بودمو بیصسسدا 

فتم . رسیدیم جلو  در اتاقش . از پنجره شیشه ا  که داشت دنوال ایمان راه میر
میشسسد نویانو دید . م پ اینکه بیهوش بود . دکترش با  سسسرش بود . با اشسساره 
ایمان اومد بیرون . _ سالم اقا  دکتر . _ سالم . شما نسوتی با بیمار دارین؟ _ 

زندگی  من دوسسستش مسسستم . _ پس خانواده ش کجان؟ _ اون خیلی وقته تنها
سکته ناق   شده یه  شوکی که بهش وارد  میکنه . حالش خوبه؟ _ بله . در ا ر 
زده . با  شسسا  گرد دکترو نگاه میکردم . _ سسسکته؟ بهم نگاه کرد . _ بله . فکر 
کنم شما زمان وقوع حاد ه اونجا بودین درسته؟ با تعجب نگاش میکردم . اخه 

کردیم .  یز تعجب اور  بود؟   ه حاد ه ا ؟د فقط بهش گفتم با ایمان وقد
یعنی ممون باوث سکته ش شده؟ _ آوینا . نگاش کردم . _موم؟  _  ی بهش 
نه .  زیر  ته نمیز با مینی سسسک باور کن مینی . _  یه . _  گفتی ؟ زدم زیر گر
نگامش داشسستم ذوب میشسسدم . اینجا جاش نوود . نمیتونسسستم اینجا و تو این 

ستار نگاه ازم گرفت و بلند موقعیت بهش بگم . _ به موش اوم صدا  پر د . با 
 شد . از نگامش میشد فهمید از دستم وصوانی نیست ولی خوب
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حافر نوودم نویانو بوینم . با این سکته ا  که زد، خیلی  یزا واسم روشن شد 
. او  خجالت میکشسسیدم بعد این بالیی که سسسرش اوردم برم بوینمش ، دوما 

 اره نمیخواستم زیاد بهش نزدیا بشم . حا  که فهمیدم بهم والقه د
غافپ از اینکه  ه اتفاقاتی پیش رومه بلند شسسسدمو به طرف در راه افتادم . از 
بیمارستان زدم بیرون . موف د  ه سرنوشتی . وقتی به زندگی خودم فکر میکنم 

 ، نمیدونم بخندم یا گریه کنم .
 

ه بودم حا  تو زندگیم ممینجور  راه میرفتم بی مدف  ولی منوز نا امید نشسسد
فقط ایمانو داشتم  حا  که میدونم دوسش دارم  را نواید تالش کنم به دستش 
بیارم؟ تالشسسمو میکنم  اره من آوینام  دختر  که مرکی جا  اون بود تا حا  
خودکشی کرده بود من ممیشه امید داشتم ممیشه توکپ کرده بودم و ممه  یرو 

سپرده بودم  و این د شینم  انقدر تو افکارم غرق بودم به خدا  ساکت نمی فعه مم 
شده بودم  داد میزدم و ادمایی که تا  شده بودم  خپ  که متوجه باریدن بارون ن
و توک از اونجا رد میشدن با تعجب نگام میکردن  داد و قهقهه میزدم  _ ارمسسسد 

 من دوسسسسسسسش دارم خدا دوسسسسسسسسسسش دارم 
مم ادامه دادم  سسسرمو بلند کردمو در خونه رو دیدم قهقهه ا  سسسر دادم و به را

زنگ درو زدم  با صدا  تیکی باز شد  رفتم تو  خواستم برم تو اتاقم که صدا  
ایمان اومد: کجا بود ؟ _ قدم میزدم  _ خوب  حا  توفیح بده   ی به نویان 

 گفتی که باوث سکته ش شده؟ _ قول مید  وصوانی نشی؟ _ نه 
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تم : دیدم داره زیاده رو  میکنه  فقط بهش گوشزد کردم که ما پوفی کشیدمو گف
وقد کردیم  مگه نمیدونست؟  دیدم ساکته  با ترس سرمو بلند کردمو با نگامی 
تاقش  جه شسسسدم مینی نگفت  فقط رفت تو ا یاوردم موا که ازش سسسر در نم

 وصوانی نوود  این رفتارش  ه معنی ا  میداد؟ 
ام جمع شد  بغضی که تو گلوم نشسته بود  به میچ یاد حرفا  نویان افتادم اخم

وجه نمیتونستم قورتش بدم فرشته  ایمان  وشق خدایا  بلند شدم رفتم تو اتاقم 
شقی  شته رو نگاه کنم و سا  ایمان و فر شتم برم دوباره و دوباره وک ست دا دو
تاقم اومدم بیرون رفتم با حالی گرفته از ا   شسسما  ایمان فریاد میزدنو بوینم  

سا   شروع کردم به نگاه کردن وک ستم و  ش شدم  ن شته  طوقه با  وارد اتاق فر
شته زل  شق به فر سا ایمان با و شته  گریم گرفت  اره  تو ممه   وک ایمان و فر
زده بود بلند شسسدم اومدم  بیرون  حالم خراب بود  اره ا ن حال دوسسستمو درک 

س سی زل میزنم که دو شق به ک م ش دارم اما اون تمامیکردم وقتی میگفت با و
توجهش به کسسسیه که بهش خیانت کرده ولی اون با تمام وجود دوسسسش داره  

 مسخرش میکردم  اما ا ن حالشو میفهمم
رفتم پایین  روز ولنتاین نزدیا بود  باید یه کار  میکردم خاطره ما  فرشته رو 

 خیر بگذرون بهمن بود  خدایا به 1بهمن روز ولنتاینه و امروزم  26فراموش کنه  
 

مر روز  که میگذشسسست به اسسسترس منم افسسسافه میشسسسد . ولنتاین یا ممون 
شب ولنتاین  شاید  سپندارمذگان نزدیا بود . میدونستم ایمان یاد فرشته س . 
شایدم فرشته بیاد اینجا . اهد این فکرا   رت و پرت  یه  صال بیرونم کنه . یا  ا

 آوینا ؟د 
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شدم رفتم د صدا  زنگ در بلند  سی با  رو باز کردم . مر قدر منت ر موندم ک
نیومد . رفتم تو باغ . در و باز کردمو یه نگاه به بیرون انداختم . کسسسی نوود . 
شته  شتم . روش نو سته ا  جلو  در دیدم . برش دا ستم درو بوندم که ، ب خوا

 بود : براے وشقم ایمان
سته نگاه میکردم . اخمام رفت تو مم .  سبا دمن باز به ب شتم تو خونه و ب ته برگ

 رو گذاشتم رو میز . ممینجور  بهش زل زده بودم . یعنی کار فرشته س؟
نمیتونم اینو به ایمان بدم . بازش کردم . وا  د خدا  من . نفسسسم با  نمیومد . 
سلی د بسته رو ممراه با کوریت برداشتم و رفتم تو باغ  س س خیلی پستی فرشته . خی

شش زدم . بعد از اینکه مئممن شدم سوخته ، رفتم تو . گذاشتمش رو زمینو اتی
. 

سته نگامم  ش شما  به خون ن شتم طرف در و با ایمان که با   صدا  در برگ با 
 میکرد ، مواجه شدم . داد زد : کو بسته ؟ با من من گفتم : کدوم بسته؟ 

 _ ممونی که  ن ساوت پیش اوردن . 
 _ من بسته ا  ندیدم . 

 _ دروغ میگی . 
 نه._ 

 _ میگم بسته رو بده به مسسسسسسسسسسسن د با داد  که زد تا مرز سکته پیش رفتم .
 _ توش  یز  نوود . فقط  یه جعوه توش بود . جعوه موزیکال . 

 _ دروغ میگیسسس د وا  وکساش . 
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دیدم  شسسماش پر اشسسا شسسده . پشسستمو بهش کردم . رفتم تو اتاقم . جعوه 
شتم . رفتم بیرون . جعوه رو گرفتم موزیکالی که خودم براش خریده  بودمو بردا

 جلوش . 
_ وکساشو اتیش زدم . اینو بگیر . داشت نگام میکرد . جعوه رو از دستم گرفتو 

 رفت تو اتاقش . صدا  دادش میومد . اشکام سرازیر شدن . 
صوح شده بود ولی ایمان از اتاقش بیرون نیومده بود . از دیشب رو موپ نشستم 

شم قفله . و بیدار م ست . در اتاق وندم . منت رم بیاد بیرون . ولی خور  ازش نی
 فقط خدا کنه بالیی سرش نیاد ، وگرنه 

سرمو با  اوردم . ایمان بدون توجه  شد .  صدا  در اتاقش رشته افکارم پاره  با 
به من رفت تو اشسسپزخونه . خوبه د حا  که دیدم حالش خوبه ، بهتره یکم تنها 

باغ زل زدم . باشسسسه . رفتم  به  قا . پرده رو کنار زدمو  تا با  ، تو یکی از ا طوقه 
نمیتونستم جلو  اشکامو بگیرم . بس نیس؟ بس نیس اشا ریختن ؟ سختی 

 کشیدن ، فجه زدن ، مق مق کردن 
مرب والدینم کافی نوود ؟ حا  باید واشق کسی باشم که یه نفر دیگه تو دلشه . 

 ر نیست . نه د نه آوینا د باید  در کا
شادیام و  شه خونه نیومده . منم که کم کم  شب ، ولنتاینه . ایمان دو روز  می ام

 لوخند زدن داره یادم میره . اغلب تو خودمم . 
رو موپ نشسسسسسته بودمو به تلویزیون خاموش زل زده بودم . در باز شسسد و بعد 

 جایی .  مصدا  ایمان که گرفته به ن ر میرسید اومد : پاشو حافر شو باید بری
ستمو گرفت :  یز   شتم میرفتم تو اتاق که د شدم . دا سرمو تکون دادمو بلند 

 شده؟  را تو خودتی؟ 
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 _  یز  نیس . 
شیدم . م پ ایمان . اومدم  شکی پو سر تا پا م ستمو ول کرد و رفتم تو اتاق .  د
بیرون . سسسوار ماشسسینش شسسدیمو راه افتاد . به بیرون نگاه میکردم . نمیدونسسستم 

اریم کجا میریم . م پ اینکه بازم آوینا  قولی شسسده بودم . فضسسولیم گپ کرده د
 بود . ولی با اینحال بازم جلو  خودمو گرفتم . 

_ رسیدیم . پیاده شو . پیاده شدم و دنوالش راه افتادم . اینجا استدیووهد رفتیم تو 
سر دیگه رفتن سالم و ولیا کرد . با یه پ ست داد و  سر د و اتاق . ت . با  ندتا پ

 یکی از پسرا یه مدفون بهم داد و گفت : بزار تو گوشت . 
صسسدا  جعوه ا  که به ایمان داده بودم اومد و بعد صسسدا  ایمان : اه د انقد در 

 نیار صدا  اون جعوه لعنتیو د بسه دیگه 
 حلقه کن دستتو منم حلقمو پس میدم . 

 به مرب خودت از ممین روزا ترسیدم
 دستاتو سردشه  دور گردنش بنداز

 بهونه میگیره امشوش با تو سر بشه
 روز وشقه. یه خورده راه بیا خوب باماش
  قدر میاین بهم مث خودته این کاراش
 دومین ولنتاینه که کادومات دستم موند 

ن بعد روت  میچ تعصوی ندارم من ، من
 گرمش کن با نفسات ولن امشب واسه اونه
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شد شکا  منو ایمان ممزمان جار  می . مدفونو در اوردمو پرت کردم رومیز .  ا
صدا  بلند میگفتم .  شدم . دوباره با  ستم از اونجا دور  دویدم بیرون . تا میتون
سد آوینا اون  س س سهد اون نمیتونه فراموشش کنه س س س س داد میزدمو مق مق میکردم : ن
سفت ؟د دیگه نا  راه  س س س سد دختره احمقد دید  نویان راس میگ س س س س واشقشه

داشتم . رو  دوزانوم افتادم رو زمین . بیصدا مق مق میکردم . فقط شونه رفتن ن
مام میلرزیدن . با شسسنیدن صسسدا  ترمز ماشسسین سسسرمو با  اوردم . ایمان بود . 
سی  ستم . نواید میفهمید که ح شمامو ب شدم .   شینش  سوار ما شدم .  بلند 

 رحمه . ترحم دبهش دارم . باید اینو به خودمم تلقین کنم . این حس اسمش ت
 

رسسسیدیم خونه  با فین فینی که میکردم پیاده شسسدمو رفتم توخونه  طوق معمول 
مسسستقیم رفتم تو اتاقم در حالیکه گریه میکردم لواسسسامو ووض کردم  خودمو 

 پرت کردم رو تخت  انقدر گریه کردم که با خره خوابم برد 
د پریدم با  دوازده و نیم؟ شامو باز کردمو با دیدن ساوت با   سرم  م پ فنر 

 وا  خدا  من  ه خوره   را اینقدر خوابیدم ؟د 
پاشسسدم  خواسسستم برم بیرون که یاد امنگ دیشسسب ایمان افتادم  دوباره بغضسسم 
گرفت  اممیتی ندادم  برگشسستم نشسسسسستم رو تخت  گوشسسیمو برداشسستم تو کانال 

شتم  پیداش کردمو زدم دانلود  شدم ایمان دنوال امنگ جدیدش میگ شه  بلند 
شیدم ولی نگرانش بودم از یه طرف  رفتم بیرون  ایمان خونه نوود نفس راحتی ک

 دوست نداشتم سین جیم بشم و از یه طرفم نگران بودم که  را خونه نیست 
احساس میکردم دارم یخ میزنم پاشدم رفتم یه کت تنم کردم  امنگه دانلود شده 

ستم جلو  گریمو ب شیده بوبود  بازش کردم  نتون سه اب پا دن گیرم  انگار یه کا
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شدید گریه میکردم رفتم طوقه با   در اتاق فرشته رو  صدا ولی  صورتم  بی  رو 
باز کردم جعوه موزیکال رو میز بود  دستم رو دستگیره خشا شد جعوه ا  که 

شته بود   شته بهش داده بودم ا ن رو میز اتاق فر سم فر من خریده بودم ولی به ا
وکسسسسارومم اتیش نزده بودم  قاب میکرد میزد به دیوار  درو محکم حتما اگه 

شقم  شش کنی یه کار  میکنم وا شتم پایین  یه کار  میکنم فرامو ستمو برگ ب
صد برابر از اون بهتره  شته کم دارم ؟زیوایی ؟مئممنم اخالقم  شی   ی از فر ب

شت  میذااحساس که مئممنم نداره اگه داشت کسیو که انقدر واشقشه رو تنها ن
 نامار درست کردم و برگشتم تو  اتاق 

کمدو باز کردم ا  جانم د این لواسا  ارتشیو نگاه کن د برشون داشتم کاله کپ 
و پوتین ارتشیم توش بود یادم باشه از ایمان بپرسم  را این کمد ممه نوع لواس 

 توش مست 
زدم که  لواسسسارو تنم کردم  رژ لب قهوه ا  پررنگ مایپ به مشسسکی زدم ریمپ

باوث پرپشسست تر شسسدن مژه ما  بلندم شسسد  رژ گونه قهوه ایم زدم جون  ه 
ستم برم بیرون که در باز  شتم و خوا شدم به حرف خودم خندیدم  برگ جیگر  
شد و قامت ایمان تو  هار وب در نمایان شد  اب دمنمو قورت دادم ایمان با 

ستم بیخیال از کنارش رد  ست یخموتعجب به من نگاه میکرد  خوا شم که د  ب
 گرفت

 
 قلوم داشت تو حلقم میزد . تقال کردم که دستمو از تو دستش در بیارم . 

 _ ول کن دستمود
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 _  را اینکارو کرد ؟د
 _ کدوم کار؟د

_ خوب میدونی درباره    ی حرف میزنم . اینکارات برا   یه؟ تازگیا زیاد 
 به خودت میرسی . 

شده بودم . _ آرزو بر ج ستمو . میگن واقعا کفر   ست . ول کن د وانان ویب نی
 خوشگلی دردسر داره ما . حا  فهمیدم . 

ست .  شو قورت بده ولی نمیتون ست بیاد رو لو شت لوخند  که میخوا سعی دا
لوخند مرموز  زدم . شسسروع کردم به قلقلا دادنش . ولی میچ حرکتی نمیکرد 

یدم . یا خداد اینکه قلقلکی نیسسسست . وا  مامان د اب دمنمو  قورت دادم . دو
سر داره .  شقی درد سر نداره وا شگلی درد بیرون و رفتم تو باغ . آوینا خانوم خو
با صدا  بلند به حرف خودم خندیدم که صدا  ایمان اومد . الوته رگه مایی از 
سرت دار  ، بریزشون دور  شن اگه فکر و خیال خام تو  خنده توش بود . _ آوی

 نشون بده .  . حا م اگه جر ت دار  خودتو
باره  به فرار . اره ممینه . دو پا گذاشسستم  باره قهقهه زدم . دیدم داره میاد که  دو
با فکر  که از سسسرم رد شسسسد لوخند رو لومو خودم  لوخند اومده رو لوامون . 
سسسرجام خشسسا شسسدم . ایمان از پشسست منو گرفت . منو برگردوند و با خنده 

.  شو قورت دادو با نگرانی نگام کردخواست  یز  بگه که با دیدن قیافم لوخند
گریم گرفت . خودمو انداختم تو بغلش و با صسسدا  بلند گریه کردم . دسسستاش 
شروع به نوازش کردنم کرد  شو با  آورد و  ستا کنارش افتاده بودن ولی کم کم د
. گریم بند اومده بود . اشسسکامو پاک کردم و از تو بغلش اومدم بیرون . سسسرم 
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شدت از نگاه کردن بهش خجالت میکشیدم . _ معذرت میخوام  پایین بود و به
 نتونستم خودمو کنترل کنم . 

_ اتفاقی افتاده؟ با شنیدن سوالش داغ دلم تازه شد .  شام لوالب پر اشا بود 
 ولی کنترلشون کردم . با صدایی که از ته  اه در میومد گفتم: نهد

. رفتم تو اتاق . لواسسسا  بیرونو از کنارش رد شسسدمو رفتم تو . میز نامارو  یدم 
 تنم کردم و اومدم بیرون . سوالی نگام کرد و گفت : کجا ؟د 

 _ میشه بروم بیرون یکم قدم بزنم؟
_ تو باغم میتونی قدم بزنی . با وجز و خوامش نگاش کردم که گفت : خیلی 

 خب برو ولی زود برگرد . 
اومدم بیرون . انقدر قدم زده بودم که نا  راه رفتن نداشسستم . ممش یاد حرف 
وادیش  به زندگی  مانمو  تادم و گریم میگرفت و تو میتونی ای یاف یا م قا  بی ر ا
برگردونی . وقتی لوخند اومد رو لوش یعنی زندگیش رنگ گرفته . اون دوسسسسه 

شه که حتی یه لوخند کو یکم نزده . بعد از ای شد ،سالی می  نکه حالش خوب 
 از زندگیش برو بیرون . نمیخوام دوباره دل بونده و

سط  یکار  سته بودم . پس من این و ستم؟د حا  که خودمم دل ب  ئور میتون
کنم؟د ب*ن*ا*ه من  یه ؟ من که تا این سسسنم حتی یه نگامم از رو  والقه به 

ستمو گ شده بودم ، د شق  شر  ننداخته بودم و حا  وا شتم جلمیچ بنی ب و ذا
دمنمو مق مقمو خفه کردم . موا تاریا شسسده بود . دنوال آرامش بودم . از این 
ممه تنش تو زندگیم ، خسسسته بودم . دنوال آرامش میگشسستم . درسسسته تنها منوع 
آرامشم ایمانه ، ولی نمیتونستم مر ی شد زرت زرت برم تو بغلش ، درفمن 
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اسه  ند ماه پیشش باشم . نمیدونه اون مینی نمیدونه . نمیدونه که من قراره و
که واشسسقش شسسدم . بهترین کس تو اون موقعیت ، نویان بود . سسسوار تاکسسسی 

 شدمو آدرس خونه نویانو دادم . 
پولو حسسساب کردمو پیاده شسسدم . زنگ درو زدم . بعد یکی دو دقیقه باز شسسد . 

 .  دادمرفتم تو و درو بستم . اب دمنمو قورت دادمو به قیافه برزخیش سالم 
داد زد : واسه  ی اومد  اینجا؟ مان؟ اومد  شکستنمو بوینی؟ بوین . اره د من 
ازت خوشم میومد . ولی مستقیم غرورمو نشونه گرفتی . لعنتی نمیتونستی م پ 
سرتون  ساس  شما دخترا مینی از اح شت میاد ؟  ادم بهم بگی کهاز ایمان خو

شه . مینی د فقط بلدین آدمو باز  بدین .  سته ؟د یه نمی سیله بودم در من یه و
شش میاد یا نه ؟د  سیله برا  اینکه ایمانو امتحان کنی . تا بوینی اونم از تو خو و

 دن حرف بزن . 
با داد  که زد  شا  اشکیمو تو  شاش دوختم . با صدا  آرومی گفتم :  را 
 ممتون فکر میکنین دخترا با احساساتتون باز  میکنن ؟ اتفاقا دخترا این وسط
شتر باز  میوینن . وقتی یه دختره ه*ر*ز*ه یه ب*ن*ا*می میکنه نواید  از ممه بی
یان .  اونو بنویسسسین به پا  دخترا  دیگه . تو مینی از زندگی من نمیدونی نو

 مینی 
 برگشتم و خواستم برم که صدام زد .

 _ آوینا . برگشتم .
من بدبخت ترشسسم _ میخوام ممه  یزو بشسسنوم . میخوام بشسسنوم تا باور کنم از 

شم  سر   شین بگو برام . از ممه  یز . نترس کاریت ندارم . من پ ست . بیا ب م
 میز  نیستم . بیا بشین . رفتم نشستم رو صندلی . سرمو پایین انداختم . 
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مه فکر میکنن  بدبختی دارن . م که تو زندگیشسسون خیلی  مه فکر میکنن  _ م
 از اینکهمشکالت فقط به سمت اونا مجوم میارن . غافپ 

 
غافپ از اینکه از اونا بدبخت ترشسسم مسسست  منم مینی از زندگی تو نمیدونم 
سعی کردم  شه  شکالت تووه  ممی شکالت من  ند برابر م ولی مئممن باش م
سعی کردم به خدا توکپ کنم ) گریه میکردمو حرف میزدم (  شه  شم ممی نامید ن

دادم  بعدش مجوور  وقتی بنه بودم  پدر و مادرمو تو صانحه تصادف از دست
شدم با داییم زندگی کنم  با نیش و کنایه ما  اون یکی زنداییم   ند سال پیشم 

 دایی و زنداییم فوت کردن 
داشسستم م پ مردم واد  زندگیمو میکردم تا اینکه پدر ایمان اومد سسسراغم ازم 
واد   لت  حا به  تا اونو  یام تو زندگیش  مان  ب یام تو زندگی ای تا ب خواسسسست 

ونم و کار  کنم که سراغ خود کشیو خالف نره  ولی شرطشم این بود که برگرد
شت و قوول  شد  از زندگیش برم بیرون اون موقع کلم باد دا بعد از اینکه خوب 
شم  ممکنه بهش دل بوندم  ا ن  اوتراف  شقش ب کردم غافپ از اینکه ممکنه وا

به زندگیش  تا اون  برگرده من میکنم که دوسسسش دارم حافسسرم زندگیمو بدم 
 لوخندشو دیدم  خنده از ته دلشو دیدم و این یعنی ...

یعنی اینکه به زندگی وادیش برگشسسته و موقع رفتنمه ولی به خدا نمیتونم ازش 
 جدا شم  نمیتونم 

 مق مق میکردم صورتمو با دستام پوشوندم 
 نویان:
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شو بوینم ولی به خودمم  ستم گری ین ابا تعجب به حرفاش گوش میکردم  نمیتون
اجازه رو نمیدادم که بهش نزدیا بشسسم  پس اونم ا ن حس و حال منو داره  
ستم  شدمو خوا سرزنش کردن جایز نوود  بلند  شقش یا طرفس دیگه  اونم و
برم یه لیوان اب براش بیارم که زنگ در به صسسدا در اومد  در و باز کردم  ایمان 

د  با دیدن  شسسسا  منو کنار زد و رفت تو دسسسست آوینا رو گرفت و بلندش کر
 اشکیش با تعجب و کمی نفرت نگامم کرد  _  ش شده ؟ 

_ این یه رازه نمیتونم بهت بگم پوزخند زدمو از کنارش رد شدم  رفتم طوقه با  
تو اتاقم  پس امید  مسسست  ایمان نمیتونه یه میچ دختر  دل بونده و این یعنی 

مان آره سرد بشه نسوت به ای احساس آوینا بی نتیجه میمونه ولی آوینا که میتونه
 ممین کارومیکنم  تمام تالشمو میکنم اما به موقعش .

 آوینا:
 منو پرت کرد تو ماشینو خودشم سوار شد  با سروت به طرف خونه میروند 

میچ حرفی بینمون رد و بدل نمیشسسد و سسسکوت تلخی بینمون بود  سسسکوت و 
 شمنشکستم حالم تعریفی نداشت  ترجیح میدادم ساکت با

 
اشکام خشا شده بودن با صدا  ترمز کردن ماشین  شمامو باز کردم  ایمان 
به من زل زده بود  اب دمنمو قورت دادم  اروم سسسرمو برگردوندم که با کارش 

 شوکه شدم  تنش بی نهایت گرم بود نفساش به گوشم میخورد 
  ت شده؟د–
 مینی  –
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زنی من تو رو خیلی ظهر که حالت خوب بود یهو  ت شد؟ سعی نکن گولم ب–
خوب میشناسم  سر  یزا  الکی گریه نمیکنی  پس یه اتفاقی افتاده که حالت 

 انقدر بده د
 راست میگفت  نمیتونستم گولش بزنم  

 راستش ... –
 با صدایی حرفمو قئع کردم 

خاک والم ننه  حیاتون کجا رفته ؟د تو کو ه زشسسته اخه ننه  صسسدا  خنده   –
ش شد  برگ ستش رو گونش بود ایمان ایمان بلند  تم و وقب و نگاه کردم پیرزنه د

شا و تعجب گفت : ایمان ننه تویی؟د خاک والم  شد  با دیدن ایمان با  پیاده 
 پسرم اینکارا  یه ؟د از تو بعیده اخه پسرم 

به خاطر طرز حرف زدنش خندم گرفته بود  پیاده شسسدم  سسسرمو زیر انداختمو 
 کرد و گفت : سالم ننه  خوبی ؟  سالم دادم  پیرزنه  شماشو ریز

 ممنون  شما خوبین؟د –
 خوبم دخترم خوبم  –
 مادر جان بفرمایین تو  آوینا؟د –

شو زد به  شاره  شت ا سرمو با  آوردمو نگامش کردم  انگ سمم  صدا زدن ا با 
 نوک بینیم 

 خندید و گفت : یخ زد   برو تو 
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ه نومه رو موپ نشسته بود و گوشرفتم تو و ایمانم ماشینو پارک کرد و اومد تو  خا
 ادرشسسو به دمنش گرفته بود   زل زده بود به من  به محض اینکه ایمان اومد تو 

 برگشت و رو بهش گفت : ننه نامحرم آورد  تو خونت؟د
 مادر جان نامحرم  یه؟دزنمه –

صور کن بوینم ایمان  سقف  سوم به  زنت؟د با داد  که پیرزنه زد نزدیا بود بن
 زنشد ی گفت؟ 

 یا قمر بنی ماشم  با تعجب زل زدم بهش 
 م پ اینکه خسته ا  آوینا  برو تو اتاقمون من فعال پیش بی بی ام – 

 ابرومامو با  انداختم . بلند شدم برم تو اتاقم که یادم افتاد گفته اتاقمون 
به سمت اتاق ایمان راه افتادم  درو باز کردمو رفتم تو پریدم رو تخت و  شمامو 

 تم  ایمان اومد تو و درو بست سریع نشستمبس
 تو که پیش اون خانومه بود  –
 اول بگو  ت شده  بعدش میرم –
 ازم نخواه بهت بگم مئممن باش به موقعش میفهمی –

 ابروماشو با  انداختو گفت: پس یه  یز  مست باشه شوت بخیر 
 و رفت بیرون موف خدارو شکر گیر نداد

 
شدید تخت ب شمامو باز کردم . دیدم صوح با تکون  شدم .    یکی از   یدار 

 ایمان رو تخت نشسته .  پ  پ نگامش کردم و گفتم: بله؟د
_ او  سالم . دوما صوحت بخیر . سوما پاشو نامار درست کن تا بی بی بیدار 

 نشده . 
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 با شنیدن کلمه   بی بی پریدم با  : مگه اینجاست؟د
 _ اره . 

 میزنی؟_ کیه؟  را بی بی صداش 
_ قوال خدمتکار خونمون بود که منو خوامرم بیشسستر از مادر بزرگمون دوسسسش 

 داشتیم . واسه ممونم بی بی صداش میزنیم . 
 _ امان .

ست کن . خونه رومم تمیز کن .  شو نامار در سختگیر و کاربلده  .پا _ خیلیم 
 امروز زیاد  خوابیده . که الوته اینم یه فرصت طالییه برا  تو . 

 دید و بلند شد رفت بیرون . خن
 اقا یه لح ه د ایمان د رو تخت . یعنی شب رو تخت خوابیده بود ؟د

شغول  شپزخونه م صورتم زدم . رفتم بیرون . تو ا ست و  شدم یه ابی به د بلند 
 بودم که صدا  بی بی رو شنیدم . 

_ صوح بخیر دخترم . لوخند گرمی زدم و گفتم : صوح شمام بخیر بی بی جون 
. 

 لوخند زد و اومد نشست رو صندلی . 
 _ ننه صوحونه نداریم؟

 _  را . ا ن اماده میکنم.
میزو  یدمو بی بی با لذت شسسروع کرد به خوردن . با لوخند نگاش میکردم . 
حا  که ایمان گفته بود خیلی دوسسسش داره به ن ر منم خیلی دوسسست داشسستنی 

ا   ند لح ه محو شسسد ولی بود . سسسرشسسو اورد با  و نگام کرد . لوخندش بر
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باره لوخند  زد و به خوردنش ادامه داد . غم خاصسسی تو  شسسماش بیداد  دو
 میکرد . شونه مامو با  انداختم و مشغول کارم شدم . 

 _ ننه میخوام یه  یز  بپرسم ولی میترسم ناراحت بشی . 
 _ نه بی بی جون . راحت باش بپرس .
پس؟  جور  رافی شد سایه شو از رو  _ ننه اون دختر از خدا بی خور  یشد

 زندگی شما دوتا برداره؟
 ند تا احسسسساس بامم بهم مجوم اوردن . خوشسسحالی به خاطر اینکه گفت 
زندگی شسسما دوتا . نگرانی واسسسه اینکه این زندگی  ند وقت بعد مال ما دوتا 
نیس و ناراحتی واسه اینکه گفت  ئور  رافی شده سایه شو از رو زندگیتون 

 اره ؟ مگه ...برد
 _ نمیخواد جواب بد  ننه . بوخش ناراحتت کردم .

 _ نه بی بی این  ه حرفیه ؟د
با صسسدا  زنگ در از اشسسپزخونه اومدم بیرونو درو باز کردم . نگران بودم . اره 
 ون اسسسم فرشسسته اومده بود . سسسر نامار ایمانم حس کرد یه  یزیم شسسده ولی 

 جلو  بی بی نتونست  یز  بپرسه . 
شروع کردم به تمیز کردن خونه .  شم  ستم . بعد ش ظرفا  نامارو جمع کردمو 

 بی بی مم پا به پا  من کار میکرد . خدایی خیلی سختگیر بود . 
 داشتم میز تلویزیونو پاک میکردم که اومد با  سرم . 

 _ اونجور  نه دخترم . بده به من . 
شروع کرد به پاک کردنش .  ستم گرفتو  ستمالو از د ستم جلو  خندمد و میخوا

 بگیرم اما نمیتونستم . افتاده بود به جون میز . انگار داشت میسابیدش . 



wWw.Roman4u.iR  80 

 

شیدمو نزدیا بود بیافتم  سرم ، جیغ ک شت  شتم که با دیدن ایمان پ با خنده برگ
شدن .  شنیدم که خورد  ستخونامو  صدا  ا ستمو گرفت .  زمین که ایمان مچ د

فته سریع ومپ کنه و فقط مچ دستمو گر  ون دستش تو جیوش بود نتونسته بود
 بود . نمیتونستم دستمو تکون بدم . ایمان دستمو گرفت که داد زدم . 

 _ خاک والم .  یشد ننه؟
 _ ا  دستم . اخ اخد

 ایمان با اخم نگام میکرد . _ شاید در رفته باشه . بی بی بوین  ش شده؟
ساژ می ستمو تو آب گرم ما شده بی بی رفت اب گرم اورد . د داد . دردش کمتر 

بود .  شمامو بسته بودمو تو خلسه شیرینی فرو رفته بودم که بی بی یهو دستمو 
 پینوند . با جیغ بنفشی که کشیدم ، ایمان سریع جلو  دمنمو گرفت . 

 _ تموم شد . 
ظامر  مث جن پشسسست سسسرم  گه اونجور   نه . ا کارت ک _ اخ د خرا بگم  ی

 نمیشد  ا ن اینجور  نمیشد . 
مدن بی بی  ته ا  از او یه مف نداختم .  فه شسسسدمو سسسرمو زیر ا گامش خ با ن
میگذشسست . وا  داریم به وید نزدیا میشسسیم . باورم نمیشسسه . از وقتی بی بی 
اومده فقط مشسسغول تمیز کردن خونه بودیم . خونه برق میزنه از تمیز  . فقط 

 مونده خرید ویدمون
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ده مام از ته دل بودن دوباره به خدا مشسستاقانه منت ر رسسسیدن وید بودم دیگه خن
صالح بود منو بهش  سر رامم قرار داده بود  اگه  توکپ کرده بودم حا  که ایمانو 

 میرسوند 
شد که  شت گرم می شمام دا شیده بودم    سته از کار کردن  رو  موپ دراز ک خ

 بو  سوختنی به مشامم خورد  سریع پریدم با   وا  غذام سوخت 
 ونه  ا  وا   زانیام جزغاله شد دویدم تو اشپزخ

دیگه گریم داشسست در میومد  فقط بشسسور و بسسساب و بپز  نشسسسسستم رو صسسندلی  
شده  صی  شدن  الوته  ون حر شکام کم کم جار   شتم رو میز و ا سرمو گذا
بودم گریم گرفته بود   ند دقیقه بعد حضور ایمانو حس کردم  سرمو اوردم با  

 نشسته که دیدم رو صندلی روبروییم 
 با نگرانی نگام میکرد _  یز  شده ؟ 
 اشکامو پاک کردمو با بغض گفتم : نه 

 _ واسه مینی که گریه نمیکنن باز  ت شده؟د
 نگاه م لومی بهش کردم و گفتم : غذام سوخت

با تعجب و خنده نگام میکرد که دوباره زدم زیر گریه بلند بلند خندید و گفت : 
 خوب این کجاش گریه داره؟

 بابا مگه یادت رفته؟_ 
 _  یو؟د

 _امروز... با صدا  بی بی حرفمو خوردم _ وا  ننه این بو   یه ؟ 
 _ غذام سوخت بی بی .

 _ فدا  سرت دخترم گریه کرد ؟د
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 _ خب
 _ ا ن زنگ میزنم سفارش میدم  یز  نیس که 

 _ ایمان 
 _ جانم؟

 _ مگه یادت رفته؟ امروز قراره  پدر بیان اینجا 
 میگی  خوب  حا   یکار کنیم؟ بزار زنگ بزنم سفارش بدم دیگه _ وه راس 

 _ من میخواستم پدر بوینه دستپختم  جوریه ؟
لب پایینیمو داده بودم بیرونو م پ بنه ما وقب و جلو میشدم  پاشد لپمو کشید 

 و گفت : مرکار  میخوا  بکن و رفت بیرون 
صد و مشتاد درجه تغییر بی بی جونم قربونت برم که از وقتی اومد  ممه  ی 

کرده  من پدر ایمانو پدر صسسدا میزنم  ایمان با من صسسمیمی تر شسسده و منم مر 
 شب تو اتاق ایمان میخوابم  منتها ایمان بیشتر وقتا رو کاناپه میخوابه 

پاشدم دوباره مواد  زانیارو اماده کردم  من مینوقت کم نمیارم تازه ا نم وقت 
فرو اومدم بیرون دسسسست و پام یخ کرده بودن  از بس زیاده  ظرفو گذاشسستم تو 

 استرس داشتم خب ممه  ی اماده س حا  نوبت خودمه برم اماده بشم 
یه پیرامن آسسستین بلند سسسوز یشسسمی تنم کردم  تا یه وجب با   زانومام بود یه 
شلوار مشکی ام پوشیدم مومامو با   سرم بستم  آرایش نکردم دوست نداشتم 

فکرا  دیگه ا  بکنه  اومدم بیرون وممزمان زنگ در زده شسسد در و پدر ایمان 
 باز کردم و با لوخند از اقا  بی ریا استقوال کردم بی بی لنگ لنگان اومد 

 _ سالم آقا 
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 _ وه سالم بی بی خانوم  شما اینجا  یکار میکنین؟
در نق_ اومده بودم ایمانو بوینم  موندگار شسسدم  لوخند  زد و گفت : حا  ننه ا

 غریوه شدم منو وروسی ایمان دووت نکردین؟
یا خدا  لوخندم کم کم محو شسسد و سسسرمو زیر انداختم میترسسسیدم اقا  بی ریا 

  یز  بگه و جو کال بهم بخوره ولی بر خالف انت ارم 
_ اخه مول مولکی شسسد بی بی  ایشسسا  وروسسسی آسسسمان جوران میکنیم موف  

 اخیش 
 _ سالم بابا 

شسسما  اقا  بی ریا میخندید  بلند شسسد و ایمانو بغپ کرد  _ سسسالم پسسسرم  
سایپ نامارو اماده  شپزخونه و و شون پذیرایی کردم  رفتم تو ا ستن و من از ش ن
کردم  خواسسستم رو میز بنینمشسسون که بی بی گفت سسسفره رو رو زمین بندازم  
 میگه صمیمیتا بیشتر میشه   قدر این بی بی دوست داشتنیه  سفره رو رو زمین
شکمم بلند  صدا  قار و قور  سفره رو دیدم  سایالرو  یدم وقتی  پهن کردمو و
شد  نشستیم و با یه والمه خنده و شوخی غذامونو خوردیم  مادر ایمانو آسمان 

 )خوامرش( برگشته بودن خارن 
اقا  بی ریا بعد نامار کمی نشست و با ایمان و صحوت کرد و بعدشم با رو  

 و رفت  خوش ازمون خداحاف ی کرد
ستم انقدر  شت و گفت : اگه میدون صدا  بلندم ایمان به طرفم برگ اخ جون با 

 ذوق میکنی که زودتر بهت میگفتم 
مستانه خندیدم  امروز قرار بود بریم خرید وید  رو پا بند نوودم رفتم اماده شدم  

 بی بی ام  ادرشو سر کرد و دنوالمون راه افتاد 
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 دقیقه بعد بهم بخوره _ فقط نگرانم این خوشیت  ند 
 _  را؟

 _ اگه طرفدارا منو بوینن
_ صورتتو بپوشون  و لوخند مسخره ا  بهش زدم و تا رسیدن به محپ مورد ن ر 

 ساکت موندم
 

با ذوق ویترین مغازه مارو نگاه میکردم . تقریوا  ند مامی میشسسد خرید نیومده 
 .  بودم . یهو ایمان دستمو گرفت . با تعجب بهش نگاه کردم
 _ اینئور  نگام نکن . کم کم صدا  بی بی داره درمیاد . 

شدیم . ایمان  ابرومامو انداختم با  و به رامم ادامه دادم . با ایمان وار یه مغازه 
دسسست رو لواسسسایی میذاشسست که سسست بودن . منم که از خدام بود ، مخالفتی 

 نداشتم . دو دست لواس تقریوا ست خریدیم . 
ساده بود و با لوخند مارو نگاه میکرد . اومدیم بیرون . ایمان یه بی بی بیرون وا ی

 والمه خرت و پرت افافی که نیازیم بهشون نداشتم ، خرید .
سته جلو  بی بی ،  ستگی خودمو پرت کردم رو موپ . در شتیم خونه . با خ برگ

 بی ادبی بود ولی اونم دیگه به این کارام وادت کرده بود . 
 یخوا  یه  ایی بهمون بد ؟_ آوینا خانوم نم

 _ وا د را ،  را ا ن میام . 
سه ایمانو بی بی  ایی بردم . رفتم تو اتاقو رو تخت  شدمو وا ستگی بلند  با خ

 دراز کشیدم . 
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شدیم  سید . ممگی که کال  هار نفر می شت و وید ر یه مفته م پ برق و باد گذ
صسسدا  توپ با ، دور سسسفره مفتسسسین نشسسسسسته بودیم و دوا میخوندیم . با 

ستامو  شون ویدو توریا گفتم . م پ بنه ما د شحالی از جام پریدمو به مم خو
 بهم زدم و گفتم : خب ، حا  نوبت میرسه به وید  دادن . و خندیدم . 

اقا  بی ریا یه پاکت گذاشسسست جلوم . برش داشسستمو بازش کردم . تقریوا یه 
تشسسکر کردم . ولی این  میلیون میشسسسد . دمنم از تعجب باز مونده بود . ازش

کارش منو به شا مینداخت . بی بی مم یه بقنه گذاشت جلوم . بازش کردمو 
 با دیدن لواس محلی پریدم بغلش . 

 _ وا  مرسی بی بی جونم . واقعا ازت ممنونم . 
 _ خوامش میکنم دختر گلم . 

 _  خب . نوبتی ام که باشه نوبت منه . 
 و گفتم: خب ، زود باش ویدیمو بده . با شوق و اشتیاق خاصی نگاش کردم

 _ یادته ازم خواستی بهت اجازه بدم بر  دانشگاه؟
 _ اوموم . 

 _ خب بهت اجازه میدم بر  . اینم وید  من به تو . 
مئممنا اگه تنها بودیم ، خجالتو کنار میذاشسستمو دو تا ماط ابدار ازش میکردم . 

 وا  از خوشحالی رو پا بند نوودم . 
 ریز دیگه مم دارم . _ یه سوپ
 _ ی؟د
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شون میکردم .  شد . با دمن باز نگام شیده  شون ک شدن در نگام به طرف با باز 
آسمان و مادر ایمان . آسمان با خنده به طرفم دوید و ممدیگرو بغپ کردیم . _ 

 وا  د سالم . ویدت موارک زنداداش د خوبی؟
 _ مرسی وزیزم د تو خوبی؟

 _ بهتر از این نمیشم . 
الم مادر جان . لوخند مهربونی زد و به طرفم اومد . بغلم کرد و گفت : _ سسس

 سالم دخترم . خوبی؟
 _ والیم . خیلی خوب شد که اومدین . شما خوبین؟
 _ اره دخترم . خوبم . نمیخوا  ازمون پذیرایی کنی؟

_  را. بفرمایین بشینین . قدم رو  شمون گذاشتین . لوخند زد و سرشو با ناز 
انداخت . ازشسسون به نحو احسسسنت پذیرایی کردم . حس میکردم کنار پایین 

خانواده خودم نشستم . با خوشحالی خاطرات بنگیمو براشون تعریف میکردم 
که بی بی گفت: ننه  را ممش از دایی و زنداییت خاطره دار ؟ پدر مادرت 

  ی پس؟
شویی  ست شدم دویدم تو د سرفه افتادم . بلند  شد و به  شت  . یهلوخندم محو  م

اب به صورتم زدم . نمیتونستم جلو  اشکامو بگیرم . پدر و مادرم تمام زندگیم 
به دیوار تکیه  به مق مق افتادم .  بودن در حالیکه مینوقت تو زندگیم نوودن . 
دادمو ُسر خوردم و نشستم رو زمین . خانواده ا  که ندارم . اگه ایمانم از دست 

ندارم . با فکر از دست دادن ایمان گریم شدت  بدم دیگه انگیزه ا  برا  زندگی
 گرفت . تقه ا  به در خورد . خواست درو باز کنه ولی قفلش کرده بودم . 



 87 زنمیداد نم گهید

 _ آوینا بیا بیرون زشته . 
 با بغض گفتم : زشت سرنوشت منه . برو منم ا ن میام . 

بلند شسسدم یه مشسست اب دیگه به صسسورتم زدم . اومدم بیرون . یه لوخند زورکی 
 زدم و گفتم : معذرت میخوام . نمیدونم یهو  م شد د

سیدمو گفتم : نه بی بی  شو ب*و* ستم . گونه  روکیده  _ بوخش ننه . نمیدون
 جونم این  ه حرفیه؟

سعی میکرد با جوک مایی که میگفت ، حال و موامو ووض کنه . منم  سمان  آ
 ه دلوخند میزدم تا ازم دلگیر نشه ولی خدا میدونه تو دلم  ه خور

با خره شب شد و بعد از شام ، وزم رفتن کردن . بی بی ام گفت که میخواد یه 
  ندروزم بره خونه اقا  بی ریا .

بی رمق برگشسستم تو و رفتم تو اتاق . افتادم رو تخت . ایمان اومد تو و گفت : 
 فردا قراره بریم یه جایی . 

 _ باشه . 
 _ شب بخیر. 

 _ شب توام بخیر.
 _ میگم  یزه

  یه؟ _
 _ مینی.

 _ واد
 _ آوینا؟

 _ بله؟
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 _ مینی. 
 _ وا د

 _ کوفت . 
_ حوصسسله شسسوخی ندارم . شسسب بخیر. و لحافو کشسسیدم رو سسسرم . بر خالف 
انت ارم خیلی زود خوابم برد . صوحم با یادآور  حرف دیشوش زود بیدار شدم 

 . نمیدونستم قراره کجا بریم ولی خیلی سرحال بودم .
 

مان اومد تو  لواسسسامون دسسستش بودن با نیش باز گفتم : سسسالم در باز شسسد و ای
 صوح بخیر 

 با لوخند کج ولی دلنشینی نگام میکرد  _ صوح توام بخیر
 لواسمو اورد گذاشت رو تخت  _ صوحونه نمیخوریم؟

 _ نه . 
 _ وا اینئور  که وسط راه میافتم میمیرم

  دستشو گذاشت رو دمنمو گفت : لواستو بپوش بیا بیرون
با لب و لو ه   آویزون گفتم : باشسسه  بلند شسسدم لواسسسامو پوشسسیدم پالتو  
جیگر  با شسسال و شسسلوار و بوت ما  مشسسکی  لواسسسا  ایمانم یه پیرمن بافت 

جیگر  و پالتو و شلوار و کفشا  مشکی تشکیپ میدادن  وا  ا ن پس میافتم  
 اماده شدم و اومدم بیرون 

 _ بریم؟
 _ بریم 



 89 زنمیداد نم گهید

یمو ایمان با سروت مر ه تمامتر راه افتاد   سویدم به صندلی  سوار ماشین شد
امنگی که داشسست پخش میشسسد  آرامش خاصسسی بهم میداد  احسسساس میکردم 

 ایمانم منو دوس داره  محو امنگ شده بودم 
 با ترمز کردن ماشین  شمامو باز کردم  وا   دربند

مم گرفت  نگاممون توبا ذوق پیاده شدم  بین درختا قدم میزدیم که یهو دستمو 
گره خورد  میخواست  یز  بگه که صدا  قار و قور شکمم بلند شد  صدا  
خندش بلند شسسد  لوامو غننه کردمو گفتم : خب تقصسسیر تووه دیگه میگم اول 

 صوونه بخوریما 
صپ به خوردم داد اومدیم بیرون.  صوحونه مف شید و رفتیم تو کافه  یه  ستمو ک د

شتم از کنار ایمان رد ستمو  دا شو آورد جلو نزدیا بود بیافتم که د شدم که پا می
گرفت  با  شا  گرد شده سرش داد زدم : ایمان مریضی؟ شروع کردم به دنوال 
صدا  خنده مون خیلی بلند بود و توجه ممه  شت به فرار  کردنش  اونم پا گذا
ساد  _ موف د  قد انرژ   سادم  ایمانم وای شدمو وای سته  رو جلب میکرد  خ

 تو . دار 
 _ بله ما اینیم دیگه .

 _ مو  دخی
شخراش که متعلق    شن و گو صدا  خ صاحب این  شتم و دنوال  با تعجب برگ

به یه دختر بود  گشتم  یه دختره با لواسا  تقریوا پسرونه  پشت سرم وایساده بود 
 و اخماشو تو مم کشیده بود 

 با تعجب گفتم: با من بودین؟
 ومد  تحملش غیرقابپ ممکن بود_اره  از لحن  تیش خوشم نمی



wWw.Roman4u.iR  90 

 

 _ بفرما 
 _  یکارشی ؟

 _ جان ؟د
 _ میگم  یکارشی؟

... بقیه حرفمو نگفتم  ممکن بود واسسسه ایمان دردسسسر درسسست بشسسه  ایمان  _ ز.
 اومد کنارم وایساد و گفت : فکر نمیکنم به شما ربئی داشته باشه 

خودشسسون دنوال   _ مه اره دیه ممه رپرا سسسر ته یکین واس ما دیسسسالو میخونن
 وشق و حالشونن   را میخونین پ؟ میدونی  ن نفر خاطر خواته؟

 با تعجب زل زده بودم به دختره  با لوند  لوخند  زد و گفت : منم یکی ع اونام 
 وا  د این بشر  قدر پررووه ایمان دستمو گرفت و گفت: بریم وزیزم 

شه  را سوز می سرم  شگپ رو  شاخ خو ه نمیرفتم  دنوالش یا خدا  ا ن یه جفت 
کشیده میشدم  نشستیم تو ماشین  دوباره ممون امنگ شاد داشت پخش میشد  

 خیلی وجیب بود  ایمان ممیشه امنگا  خودشو گوش میداد اما اینوار 
 _ کجا بریم؟

 _ من؟
 _ تعجب داره؟ میگم کجا بریم؟

 _ اخه مینوقت ن رمو نمیپرسی واس ممون 
 _ خب حا  که پرسیدم بگو 

اومم  نمیدونم ابروماشسسو با  انداختو به رامش ادامه داد  امنگو ووض کردم   _ 
 بیا  امنگ خودش  صداشو دوست داشتم  یعنی دیوونش بودم 
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 امشب موا بارونیه تو اتاقم وجب بارونی میزنه زیر پلا بستم
ست بورم به تیغ ولی حیف که  سراغم میخوام د ساتو نگاه کنم گریه میاد باز  وک

 خستم
 

که  ماش ممخونی میکردم  با گه داد نمیزنم . حفظ بودم . داشسستم  نگ دی ام
 ماشین وایساد . اومده بودیم رستوران . 

 _ وا  د من پره پرما نمیتونم  یز  بخورم . 
 _ پیاده شو . 

پیاده شدیمو رفتیم تو . یه جا  خلوت نشستیم . دور و برمو نگاه کردمو گفتم : 
 نیاورد . راستی نمیترسی منو با تو بوینن ؟د ه وجب د کسی به سمتت مجوم 

 _ نه  را باید بترسم؟
 _ واست شایعه درست میکننا . 

_ درسسسست کنن . مهم خودمم که میدونم الکیه . به حرف مردم زیاد اممیت 
 نمیدم . منو رو داد دستمو گفت : انتخاب کن . 

 _ موف . به خدا دارم میترکم . 
 _ اشکال نداره . 

 بهش .  یه مشت زدم
 _ خیلی خب . من جوجه میخورم . 

سخت  سفارش داد و تمام غذارو به خوردم داد .  دو پرس جوجه با مخلفاتش 
 میتونستم نفس بکشم . خدایی خیلی خورده بودم . 
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رفتیم پارک . رو صسسندلی نشسسسسسته بودیم و از مر در  حرف میزدیم . با خنده 
 ونم تشنه بود  . گفتم : ایمان روزا  اولو یادت میاد ؟د به خ

 _ کی میگه حا  نیستم؟
ستمو  شمامو ب  پ  پ نگاش کردم . _ ولی خدایی  یاد اون پارتیا افتادم .  

 سرمو زیر انداختم . 
 _  یشد؟ خوبی؟

 _ ارهد میشه برگردیم خونه؟ سردمه د
ستش بود . امنگی که  ستم تو د ستمو گرفت و بلندم کرد . اروم راه میرفت و د د

 ش داده بودیمو تو ذمنم مرور میکردم . شیفته ش شده بودم . تو ماشین گو
 ز اینجا ا اونور دنیا

 
 از اینجا تا اونوره دنیا، بامات میام بامات میمونم

 تورو می خوام تا پایه جونم،دوست دارم آرومه جونم
 

 از اینجا تا اونوره دنیا، واسه تو دل خوشی میارم
 ندارمنمی دونی  قدر وزیز ، آرزویی جز تو 

 
 با دلو جون بمسسون، با دلو جسسسسون بخند،

 بگو دوسسسِـت دارم، بگو خیلی بلسسسسسند
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 با دلسسسو جسون بهم ، بگو که با مسنسسسسی،
 بگو که تا ابسد ، وهسسسسدو نمی شکنسسسی

 
 کنارتم تو وشقو لوخند، کنارتم تو غم و شاد 

 ممنون از اینکه به دل من،این واشقی رومدیه داد 
 
 سم تو که رو لب میارم، لح ه مام واشقونه میشها

 نگام میوفته تو نگاتو، دلم برات دیونه میشه
 لوخند اومد رو لوم . ُگر گرفته بودم . 

 _ میدونی امروز  ه روزیه؟
 _ نه د

_ بیا بریم بهت میگم . سسسوار ماشسسین شسسدیم . به طرف خونه راه افتاد . پیاده 
 موندم تا بیاد . یهو جلو  شمامو گرفت . شدیم . جلو  در وایسادمو منت ر 

 _  یکار میکنی؟د
 _ اروم راه بیافت . مواظوم زمین نخور  . نترس . 

 _ باشه . 
سیدیم به پله ما . یکی  شمام بود . ر ستا  ایمانم رو   اروم اروم راه میرفتمو د

 یکی با  رفتم . رسیدیم جلو  در . 
 _  شماتو باز نکنیاد

 _  شم .
 رد و رفتیم تو .درو باز ک
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 _ مروقت گفتم  شماتو باز کن .
 دستاشو از رو  شمام برداشت و صدا  قدماشو میشنیدم که دور میشد . 

 _  شماتو باز کن . 
ستم  صحنه روبروم نزدیا بود پس بیافتم . نمیدون شمامو باز کردمو با دیدن   

  یکار کنم .
 کم کم لوخند اومد رو لوم . 

 د تو از کجا میدونستی؟د_ وا  اصال یادم نوود 
 _ دیگه دیگه د

 _ وا  ایمان تو دیوونه ا  د
به کیکی که رو میز بود و وکس من  به میز روبروم نگاه میکردم .  _ پ  ی؟  
روش بود . به کادویی که کنارش بود . به امنگی که پخش میشد گوش سپردم . 

 وه د
 _ امروز بدجور رفتی تو فاز این امنگا . 

 ا بدجور ازش خوشم میاد . _ نمیدونم  ر
 _ وه د

 خندید و گفت : بیا کیکو بور کادوتو بگیر.
 _ ما که دو نفریم  را کیکه انقد گنده س ؟

 _ مامان . بابا . بی بی . آسمون ، بیاین . 
سنگین  ست و جیغ ) الوته به جز اقا  بی ریا که  شاد  و د شون با ملهله و  مم

 وا  خدا  من د زندگیم پر از شاد  شده . تر از ممشون بود (، اومدن پایین . 
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آسمان میر*ق*صید . اخرش منو ایمانم آورد وسط و با مم دیگه ر*ق*صیدیم 
 . 

بی بی با غم نگامون میکرد . سرشو زیر انداخت . نشستیم .  اقو رو تو دستم 
گرفتمو خواستم کیکو بورم که ایمانم دستشو گذاشت رو دستم . تو شوک بودم 

 دستمو حرکت داد و یه تیکه کو ولو از کیکو برید . دست زدن .  . که ایمان
زود گفتم : خوب حا  کادو مارو بدین . خندیدن و یکی یکی کادوماشسسونو 
گذاشتن رو میز . بعد خوردن کیا ممشون رفتن . منم کادو مارو گذاشتم فردا 

 بازشون کنم . خیلی خسته بودم . ولی روز خیلی خوبی بود .
 

ردرد شدید  بیدار شدم  ولی شروع روزم با ایمان منو به وجد میاورد صوح با س
شدم  سردردم اممیت ندم  با به یاد آوردن کادوما با ذوق بلند  شد به  و باوث می
یه آبی به دست و صورتم زدم  کادومارو گذاشتم رو تخت و اول از ممه کادو  

 به گردنوند  که پالکش ایمانو باز کردم   دوتا گردنوند  وا  خدایا  قدر نازن 
الله بود  زل زدم  یه قئره اشا از گوشه  شمم  کید  گردنوند و ب*و*سیدمو 

 گذاشتمش تو جعوه ش 
کادو  آسمانو باز کردم  تاپ و شلوارک  ریکی بود  خندم گرفت . شویه تیپا  
خودش  اخالقش تقریوا پسرونه بود  تیپشم ممینئور کادو  خانم بی ریارو باز 

یه لواس مجلسی تا با   زانومام  به رنگ صورتی و یه پاپیون مشکی ام کردم  
سفید و یه جانماز بود  آ  قربونت برم بی  شت کادو  بی بی یه  ادر  روش دا

 بی ممه  یزت متفاوته حتی کادومات 
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آقا  بی ریامم که م پ ممیشسسه یه پاکت پر پول بهم داده بود  دسسستام یخ زده 
 از دادن این پو   یه ؟ دست مزدم یا کادوم بودن  نمیفهمم من ورش 

پرتش کردم اونور  کادومامو جمع و جور کردمو اومدم بیرون  ایمان خونه نوود 
شتم میومدم  صوحونمو خوردم  دا شونه مامو با  انداختمو رفتم  تعجب کردم  

 بیرون که ایمان با وجله اومد تو و درو بست با تعجب نگاش کردم 
 _ موف سالم .

 سالم  یز  شده ؟ _ 
_ یکی از طرفدارا تعقیوم کرده بود  وا  بدبخت شسسسدم اینجام دیگه لو بره بابا 

 کنلم میکنه
 _ وا  من که سر در نمیارم  ی میگی 

 _ من تا حا   هار بار خونه ووض کردم 
 _  را؟

 _  یز  نخورده تو سرت ؟
 _ من؟ نه

 میان اینجا _ جا  خونه ام لو بره از فردا مر روز صد نفر 
 _ واسه  ی؟

 _ موف بیخیال راستی  کارا   وت نام دانشگامتو انجام دادم 
 _ وا   مرسی

 _ من باید برم  کار دیگه ا  ندار ؟
 _ نه فقط  راستش  میشه امروز برم خرید ؟
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 _ خودم میام میورمت  خدافظ
 _ خدافظ .

 ایمان رفت و منو با خوشی وصف ناپذیر  تنها گذاشت
 

شده بودمو منت ر بودم تا ایمان بیاد وا  باور شگاه . آماده  شه قراره برم دان م نمی
شدم . اوه د  شین  سوار ما بریم خرید . تا زنگ زد و منم زود  پریدم بیرون . 

 ایمان تازگیا  ه امنگایی گوش میدهد
 میگن میچ وشقی تو دنیا م له وشقه اولین نیست

 میگذره یه ومر  اما از خیالت رفتنی نیست
 اغه وشقه مینکی م له اونکه پس میزنتت نیستد

  قده تنهاشی وقتی مینکسی مم قدمت نیست
 مینکسی مم قدمت نیست

 میگن میچ وشقی تو دنیا م له وشقه اولین نیست
 میگذره یه ومر  اما از خیالت رفتنی نیست

 داغه وشقه مینکی م له اونکه پس میزنتت نیست
 نیست قده تنهاشی وقتی مینکسی مم قدمت 
 تکست آمنگ وشق اول مهد  احمدوند

  قده سخته بدونی اونکه میخوایش نمیمونه
 که دلش یه جایه دیگست و ممه وجودش ماله اونه

  قده برا  اونکه جون مید  غریوه باشی
 بگی میخوام با تو باشم بگه میخوام که نواشی
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 نواشی
  قده سخته بدونی اونکه میخوایش نمیمونه

 گست و ممه وجودش ماله اونهکه دلش یه جایه دی
  قده برا  اونکه جون مید  غریوه باشی

 بگی میخوام با تو باشم بگه میخوام که نواشی
پوف د بابا غم کپ وجودمو گرفت د زدم امنگ بعد  . از امنگا  خودش بودن 

 . اره د صدا  خودشو بیشتر دوست داشتم . امنگ درد بی پدر
با ذوق پریدم پایین . کنار ایمان راه میرفتم و  ماشینو نگه داشت . با دیدن پاساژ

به ویترین مغازه ما نگاه میکردم . یه کوله پشتی  شممو گرفت . یه کوله پشتی 
ستمو گرفت منو  ستش . زل زده بودم به اونا که ایمان د شا   شکی  رم با کف م

 برد تو مغازه . اونارو خریدیمو اومدیم بیرون . با ذوق ازش تشکر کردم . 
ندید و گفت : کودک درونت خیلی فعاله ما . یه والمه خرت و پرت دیگه ام خ

 خریدم . شده بودم وین وقتایی که میخواستم برم مدرسه . 
برنامه کالسسسیمو نگاه کردم . موف د امروز سسسسه تا کالس داریم . رفتم تو کال 
نشسسسسستم . یه ذره احسسساس غریوی میکردم . دسسستامو گذاشسسته بودم رو میزو 

مشون میکردم که یهو دوتا دختر اومدن اینور اونورم نشستن و با ذوق شروع نگا
 به سالم و احوال پرسی کردن . با خنده بهشون نگاه کردم . 

 _ وا  سالم د
 _  قد نازه این د

 لپمو کشید . 
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 _ سالم . 
_ معلومه تنهایی . میتونی بیا  تو اکیپ دو نفرمون . اسم من آرشیداس . اسم 

 زنینه . دوستمم نا
 _ خوشوقتم . خیلیم خوشحال میشم اگه منو تو اکیپتون راه بدین . 

بامم گفتیمو خندیدیم تا اسسستاد اومد . دخترا  خوبی بودن . ولی باید احتیاط 
میکردمو دمنمو  فت و بست میکردم . با تموم شدن کالسا اومدم بیرونو سوار 

مو لید پرادوشو کش رفته بودماشین شدم . ایمان کلمو میکنه . بلند خندیدم . ک
با اون اومده بودم دانشگاه . نازنین و آرشیدا سوار ماشین شدنو شروع کردن به 

 سوت زدن . 
 _ ایول بابا ماشینشو د

 _ وا  میدونی یاد  ی افتادم ناز ؟
 _ نه از کجا باید بدونم ؟د

شین او ساس میکنم تو ما شینش پرادووه . وا  ا ن اح شو د ایمانم ما ن _ گم
 نشستم . 

صمیمی ، یکم اخمام رفت  شیدا اونم اینئور  سم ایمان از دمن آر شنیدن ا با 
 تومم . 

_ اگه میخواین درباره ایمان  رت و پرت بگین گمشین پایینا . حوصلشو ندارم 
. 

_ موف د بیخی آو  جون د خودمونیما .  را از ایمان حرف میزنیم قاط میزنی؟ 
 ازش خوشت نمیاد؟

 حافرم جونمم براش بدم .تو دلم گفتم 
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 _ زیاد نمیشناسمش . شما گفتین شناختم . 
 آرشیدا: الکی میگی د مگه میشه کسی نشناستش؟

 نازنین :بلوف میزنه باو د ا ن خدا میدونه تو دلش  ه خورهد
 _ بس کنین  رت گفتنو . آدرسی  یز  نمیخواین بدین؟

 _ مستقیم برو بهت میگیم . 
 کسا  جدیدشو دید ؟آرشیدا : وا  ناز  د و

 نازنین : وا  آره د خداییش خیلی جیگره . 
موف . بدجور  رو اوصاب بودن . باید یه جور  دمنشونو میوستم . ولی ا ن 

 وقتش نوود
 

اونارو رسوندمو خودم رفتم خونه  ماشینو پارک کردم  رفتم تو خونه  ایمان خونه 
مشغول درست کردن نامار بودم نوود  لواسامو ووض کردمو رفتم تو آشپزخونه  

که صدا  در اومد سرک کشیدم که دیدم ایمان با ممون لواسا  بیرون افتاد رو 
 موپ و  شماشو بست 

ستکی  ست را سرش  را شته بود که طاقت نیاوردمو رفتم با   ساوتی گذ یه نیم 
خوابش برده بود  یه فکر به سسسرم زد یواشسسکی رفتم تو اتاق ایمان  مونوپادشسسو 

شو خودمم بردا شتم تو شیمو گذا سادم گو شتمو اومدم بیرون  رفتم کنارش وای
ژسسست گرفتم دکمه رو فشسسار دادم و وکس گرفته شسسد  وو   قدر باحال شسسد  
یدار بشسسسه  گوشسسیمو در اوردمو  ایمان تکون خورد  احسسسساس کردم میخواد ب

 مونوپادو انداختم رو میز 
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یدم تو آشسسپزخونه  درسسسست حدس زده بودم ایمان  یدار شسسسد و اومد تو دو ب
آشسسپزخونه  مونوپادش دسسستش بود آب دمنمو قورت دادم و به درسسست کردن 

 نامار ادامه دادم .
 _ تو برش داشتی؟

 _ من  یو؟
 _ خودتو نزن به اون راه  مونوپادو 

 _ وا به  ه دردم میخوره؟
 _ موف 

 _ خوب  را وسایلتو میزار  دم دست که این و اون برش دارن ؟
 فرض نکن  غیر از من و تو کسی تو این خونه نیست_ منو خر 

 _ خوب حا  
 خواستم از کنارش رد بشم که نذاشت 

 _ وه  برو کنار بزا رد شم 
 _ مونو رو واسه  ی برداشته بود ؟

 _ من؟ به ن رت واسه  ی برش میدارن ؟ 
 _ بوینم وکسرو

 _ ما ؟
 _ ما و کوفت وکسی رو که گرفتیو

 _ وکسی نگرفتم که 
 پس واسه  ی برش میدارن ؟ شما بگو _ 

 _ خواستم وکس بگیرم بیدار شد  خوب 
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 _ مگه میخواستی با من وکس بگیر ؟
 یا خدا  قدرم حدسیاتش درسته 

 _ وا  ایمان برو کنار 
کنارش زدمو رفتم تو اتاقم موف  گوشسسیمو روشسسن کردمو به وکسسسی که گرفته 

ش معصسسوم و م لومه اگه اینو به بودم نگاه کردم  اخی  ایمان  قدر اینجا قیاف
 آرشیدا و نازنین نشون بدم ...

 نه  نه بیخیال اون موقع معلوم نیس  ه شایعاتی پشت سرمون درست کنن 
صندلی   ستم رو  ش شدم رفتم بیرون  میزو  یدمو ن شدمو بلند  بیخیال اینکار 

روع شایمان پیداش نوود  حتما طوق معمول تو اتاقشه واسه خودم غذا کشیدمو 
کردم به خوردن  فردا کالس نداشسستم  پس با خیال راحت پاشسسدم ظرفارو جمع 

 کردمو شستم 
شد  درو باز کردم که با  شتم کتاب میخوندم که زنگ در زده  سته بودم و دا ش ن

 دیدن شخصی که وارد شد  از شدت شوک  ل شدم 
ست و اومد تو وا  نه د این اینجا  یکار میکنه م ؟ اخم کردنویان با خنده درو ب

 با لوخند اومد تو و شروع کرد به صحوت کردن
 

اخم کردم و گوشسسامو گرفتم . داد زدم : برو بیرون د ابروماشسسو انداخت با  و 
 لوخند زد : وزیزم نمیخوا  سالم کنی؟
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نگاش کردمو گفتم : به  ه حقی اومد  اینجا؟ مگه من کسسسی نوودم که باوث 
دیپ شسسد : قصسسد اذیت کردن ندارم که سسسکته ت شسسد؟  لوخندش به پوزخند تو

 خانومی . دلم برات تنگ شده بود اومدم بوینمت . این شکلی استقوال میکنن؟
 _ من تنهام نویان . درست نیست تو ا ن اینجا باشی . 

_  را مگه میخوام  یکارت کنم؟د امان نگرانی ایمان جونت بیاد بوینه؟ نگران 
 نواش اون ککشم نمیگزه . 

 وامش میکنم ازت . برو بیرون . _ نویان خ
خواست  یز  بگه که با صدا  ایمان  ل شد . یا خدا د این کی اومد؟د حا  
خر بیار و باقالی بار کن .  شمامو بستم و خواستم شامد جر و بح شون نواشم 

 ولی نشد . 
 نویان : به د بوین کی اینجاست ؟  ئور  دوست من؟

 _ اینجا  یکار میکنی؟
 ودم دوستمو خانومشو بوینم . _ اومده ب

 رو  کلمه   خانوم تاکید کرد . 
 _ خوب حا  اومد  و منو خانوممم دید  د میتونی بر  . 

 ایمانم رو  خانوم تاکید کرد که باوث اخم کردن نویان شد . 
 نویان: فعال د و رفت . 

 _ دیگه این مرتیکه رو تو خونه راه نده . فهمید ؟
 . _  آره . آره فهمیدم 

رفتم تو اتاقم . خسته بودم . دراز کشیدمو گوشیو روشن کردم . وکسی که ظهر 
 گرفته بودمو واسه تصویر زمینه تن یم کردم . لوخند زدم و  شمامو بستم . 
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شتر از دیروز میرفتن رو  شیدا و نازنین مر روز بی شته بود و آر سه  هار روز گذ
 مخم . ممش میگفتن ایمان اله . ایمان بله . 

 رو صندلی نشسته بودم و آرشیدا و نازنین دوباره داشتن فا میزدن . 
 آرشیدا : نازنین امنگ جدیدشو شنید ؟

 نازنین : اره د خیلی خوبه . کاش میشد یه روز از نزدیا بوینمش . 
 آرشیدا : آره . کاش د

 _ اه د بابا بس کنین دیگه . خسته نمیشین شما؟د
 ان خسته میشه که ما بشیم؟آرشیدا : گمشو توام د کی از ایم

 _ موف د من میرم شماما به بح تون برسین . فعال . 
 بلند شدمو رفتم سوار ماشین شدم . به طرف خونه روندم . 

موا سوز داشت . ماشینو پارک کردم . خواستم برم تو خونه که منصرف شدم . 
شروع  شتم بیرونو  شتی  ی بگم؟ برگ ردم به کاگه ایمان بگه  را انقدر زود برگ

شروع به باریدن کرد . قوپ از  شیده بودم . یهو بارون  قدم زدن . لواس گرمم نپو
شدم . به خودم میلرزیدم . دندونام  سونم خیسن خیس  اینکه خودمو به خونه بر

 به مم میخوردن . رفتم تو خونه . مستقیم رفتم تو اتاقم . 
ا این یه مفته زیاد ب یه مفته گذشسسته بود و من بدجور سسسرما خورده بودم ولی تو

ایمان برخورد نداشسستم که بفهمه سسسرما خوردم . فا کنم دوباره میخواسسست یه 
امنگ جدید بخونه .  ون زیاد خونه نمیومد . شوا اصال نمیتونستم بخوابم . از 
شت  سردم بود . یه  ندوقتی ممینجور  گذ شتم آتیش میگرفتمو بازم  درون دا

در اومد . دیگه باید یه ایمان میگفتم وگرنه . تو اتاقم نشسسسسسته بودم که صسسدا  
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وفعیتم رفته رفته بدتر میشد . بعضی وقتا که سرفه میکردم کمی خون از دمنم 
میومد . درو باز کردم و اومدم بیرون . ایمان رو موپ نشسسسسسته بود . با دیدنم 
 لوخند زد و به سمتم اومد ولی قوپ از اینکه بهم برسه ،  شمام تار شد و افتادم

 رو  زمین . 
ایمان : با دیدنش لوخند زدم .  را رنگ و روش پریده ؟ منه احمق  را تو این 
دو سسسسه مفته بهش توجه نکردم ؟  را انقدر سسسهپ انگار  میکردم ؟ من  از 
دسسست نویان وصسسوانی بودمو سسسر آوینا خالی میکردم . باید جوران میکردمو از 

شدم رفتم طرفش . و شد و افتاد دلش در میاوردم . بلند  سته  شماش ب لی یهو  
 رو زمین . با  شا  گرد شده نشستم کنارش و داد زدم : آوینا . آویناد

زود بغلش کردمو به طرف بیمارسسستان راه افتادم . تو رامرو رژه میرفتمو منت ر 
 بودم دکترو بوینم . 

 _ اقا  دکتر د
 _ بله بفرمایین . 

 _ حالش  ئوره؟
 _ شما ممسرش مستین؟

 _ بله .
_  را انقدر دیر آوردینش ؟د وفونت تو کپ بدنش پخش شده و ممینئور د ار 

 تنگی نفسم شده .
 با تعجب نگاش کردم . وفونت؟د تنگی نفس؟د

 _ مگه  یشده؟ 
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_ از یه سسسرماخوردگیه سسساده . اگه زودتر میاوردینش این اتفاق براش نمیافتاد . 
سرتون ممکنه تا  ند روز تو  سفم ولی مم شی بمونن . دکتر از متا حالت بیهو

سوا  به  ستم . اخه  را؟  را بهم نگفته؟  ش صندلی ن شد و من رو  کنارم رد 
شدم . یه نخ  ستان  صابی داغون رامی حیاط بیمار ذمنم مجوم میاوردن . با او
شش زدم . ُپا ما  ومیقی بهش میزدم . اگه اتفاقی براش  سیگار دراوردمو آتی

 نیاد؟د بیافته؟د اگه مرگز به موش
 

داشسستم از پشسست شسسیشسسه آوینا رو نگاه میکردم  به  ه ب*ن*ا*ه نکرده ا  این 
بالما سسسرش میومد؟ سسسرمو زیر انداختمو آروم با خودم زمزمه کردم : شسساید 

 مقصر تویی
دکتر و  ند تا پرسستار رفتن تو اتاق پرده مارو کشسیدن  نشسسستم رو صسندلی و 

ش بیا   با صدا  جیغ جیغو  پرستار سرمو گرفتم با  مرطور شده باید به مو
 بلند شدم و به طرف اتاق آوینا دویدم 

 _ به موش اومد د
رفتم با  سرش  پلکاش لرزید و کم کم  شماش باز شد  نفس ومیقی از رو  

 آسودگی کشیدمو لوخند زدم 
 _ نصفه جونم کرد  خوبی؟

 خواست حرف بزنه که به سرفه افتاد  اخمام رفت تومم 
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اید  ندروز  مهمون ما باشسسه  حالش زیاد تعریفی نداره  باید تنهاش دکتر : ب
بزاریم تا اسسستراحت کنه  موندن شسسمام اینجا فایده ا  نداره  میتونین برین اگه 

 اتفاقی افتاد خورتون میکنیم 
 _ ممنون  فعال 

شدمو به راه افتادم   شین  سوار ما شتم   سمت در قدم بردا وقب گرد کردم و به 
ستم شتم  نمیدون سرگردون تو خیابونا  تهران میروندم  انگار دا دارم کجا میرم  

شینم تکیه  شب بود  ولی من به ما صف  شینم خالی میکردم  ن صمو رو ما حر
 داده بودم و به سیگارم ُپا میزدم  گوشیم زنگ خورد  جواب دادم:

 _ الو ؟
 _ اقا  بی ریا زود خودتونو برسونین بیمارستان 

شین و با  منت ر حرف دیگه ا  شدمو قئع کردم  پریدم تو ما ستار ن از جانب پر
 سروت مر ه تمامتر به طرف بیمارستان روندم 

 _  یشده؟
 _ وا  شما نذاشتین بقیه حرفمو بزنم  خانومتون میخواستن بویننتون  

از وشوه ا  که تو کالمش داشت  حالم بهم میخورد  رفتم تو اتاق آوینا با دیدن 
ید بهم  من لوخند زد رفتم وا با اخم نگاش کردم و گفتم : ن کنارش نشسسسسستم 

 میگفتی؟
 به سختی حرف میزد .

 _ وا  اولی حضرت محپ نمیذاشت وگرنه  ن بار خواستم بگم
 سرمو زیر انداختمو گفتم : متاسفم از دست نویان وصوانی بودم واسه ممون

 لوخند زد 



wWw.Roman4u.iR  108 

 

 _ خیلی خب صورتتو بپوشون پاشو برو بیرون  
 اینجا میارمت بیرون _ زود از 

 میدونستم میخواد حرصمو دربیاره  لوخند شیئونی زد و خودشو تکون داد 
شگپ میان  سر خو سر م _ وا  نه کی گفته من میخوام بیام ؟ مرروز یه والمه پ

 اینجا  
خواسسستم به طرفش مجوم بورم که تو خودش جمع شسسد ولی طولی نکشسسید که 

من باو ش بودم  زود ماسا اکسیژنو بهش شروع کرد به سرفه کردن  اه  لعنتی  
 دادم  لوخند زد و گفت : ممنون 

از اون بیمارستان لعنتی زدم بیرون  روزما بدون آوینا خیلی کند میگذشتن پدرم 
از این موفسسوع با خور بود و مرروز ممراه مادر و آسسسمان و بی بی به دیدنش 

 میرفتن منم ممینئور  اخه تو خونه طاقت نمیاوردم 
د از دو مفته دکتر گفت آوینا مرخصسسسه  با خوشسسحالی رفتم بیمارسسستانو بع

 آوردمش خونه  به بابا اینا گفتم امروز نیان تا آوینا استراحت کنه 
صدام کن  حق ندار  بیرون  شتی  شید  گفتم :  یز  نیاز دا رو تختش دراز ک

 بیا  
 _ وا  مگه زندانیم؟

عمولی گفت : مرسی  حا  برو _ مریض که مستی یکم نگام کرد  بعد خیلی م
 بیرون میخوام استراحت کنم 

اومدم بیرونو درو بسسستم  لوخند اومد رو لوم  _دار  با دل من  یکار میکنی 
 دختر؟
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یام بیرون . فقط بخور و  تاقم ب مان نمیزاره از ا ته س ای یه مف نا : درسسسست  آوی

. غلتی  ابابخواب د اینجور  پیش بره تودیپ به خرس میشسسمد موف د پوکیدم ب
 زدم که تقه ا  به در خورد . 

 _ ما؟د
 _ ما  یه بی ادب ناسالمتی اومدم ویادتت . 

سرم کردم و  شال  شدم یه  شدم . پا شحال  صدا  نویان یه جورایی یکم خو با 
 دوباره نشستم رو تخت .

 _ بیا تو . 
م د من  با لوخند اول سرشو آورد تو . _ ان

ستی  جور  اومد ؟د خندیدمو گفتم : حتما باید نازتو ب شم تا بیا  تو؟د را ک
 ایمان

 _ بله؟
 _ صدات نزدم که وجپ معلق د

 _ من جنوه ام اونقدرام زیاد نیستا زیاد شوخی نکن . 
یان  لوخند دندون نمایی زدمو گفتم :  شسسم فقط  یزه برو بیرون میخوام با نو

 جونم حرف بزنم . 
 جور  درو کوبید که پریدم با  . 

 _  شه این؟د
 _ بیخیال آوینا خانوم .  ئوریایی؟د

 _ می د بدک نیستم . خیلی بهتر شدم . تو در  ه حالی؟
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 _ یه والمه کار ریخته رو سرم . پشت سرممم بهم شوک وارد میشه . 
 _ مگه  یشده؟د

_ پدرم برگشسسته و میخواد تمام مال و اموالشسسو به نامم بزنه . خوامرمو از ارث 
 محروم کرده . 

 ارم . _ سر در نمی
سسسالم بود از خانوادم جدا شسسدم . با پس انداز  که داشسستم که  16_ من وقتی 

مقدارش کمم نوود ، رفتم آمریکا . اونجا تحصسسیپ کردمو با کارا  پاره وقت 
مزینه مو تامین کردم . بعدش شغپ پیدا کردمو بعد از  ند سال با پول منگفتی 

شتم ایران . الوته این پول منگفتم به لئف شر برگ کتم تو اوتماد  بود که رییس 
 آمریکا بهم داشت . 

 سالت بود د 16_ خوب  را از خانوادت جدا شد ؟ اونم وقتی 
صال بامم کنار نمیومدن . مرروز کتا کار  و دووا . تا اینکه  _ مامان و بابام ا

 یه روز گفتن اینا برام آسون نیس آوینا . بیخیال .
 _ باش . 

 . _ یه سوپریز برات دارم 
 _  ی؟د

 _ به زود  میفهمی . 
 _ اه زد  تو ذوقم د

 _ الوته برنامشو یکی از دوستام  یده . ایمان سوپریزت میکنه . 
 _ اصن بلده؟د
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 قهقهه زد . یهو در باز شد و ایمان اومد تو . 
 ایمان:  ه خورته ؟د ویادتت تموم شد پاشو برو.

 _ اوکی ایمان  را میزنی؟د
 د و گفت: خدافظ آوینا جونم . با خنده حرص درآر  پاش

 و رفت بیرون . ابرومام پریدن با  . زیر لب گفتم : رو مید  سوارت میشه د
 _ واسه ممینم میگم نزدیکش نشو وگرنه واقعا سوارت میشه . 

 با تعجب به ایمان نگاه کردم : بی ادب د برو بیرون میخوام بخوابم . 
 ود . کم کم  شمامو خواب ربود . ایمانم رفت بیرون . فکرم پیش سوپریزه ب

 ایمان : 
 گوشیم زنگ خورد . نمیدونم آوینا و نویان داشتن  ه غلئی اون تو میکردن ؟د

 گوشیمو جواب دادم : الو؟
 _ سالم داداش . خوبی؟

 _ مرسی تو خوبی؟
 _ می بد نیستم .

 _  یز  میخواستی بگی؟
یا  ولی  ته نم به تومم بگم . درسسس با اکیپمون بریم کیش . گفتم  _ اره . قراره 

 خوب گفتم بگم دیگه د
 _ واقعا؟د اتفاقا این دفعه میام .

 _  ی؟د میا ؟
 _ آره . منتها ایندفعه یه نفرم ممرام مس .
 _ باشه داداش تو مزار نفرم بیار  قووله . 
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 _ فعال . 
 _ خدافظ.

ومد . کنترلمو از دسسست دادم و  رفتم تو اتاق:  ه خوره؟د صسسدا  قهقهه نویان ا
 ویادتت تموم شد پاشو برو . 

بعد از کمی  رت و پرت گفتن رفت . اومدم بیرون و رفتم تو اتاقم .  مدونمو 
 در اوردمو کمی لواس و لوازم مورد نیازو گذشاتم توش . 

 رفتم تو مال نشستم . _ آوینا؟د
 _ ما؟د

 دارم _ ما  یه بیا کارت
 

 اومد بیرون  نشست رو موپ روبروییم 
 _ بله؟

 _  ون تو زیاد حال ندار  مستقیم میرم سر اصپ مئلب  قراره برم کیش 
 _  ی؟

 _  را داد میزنی؟ تعجب نداره که قراره برم کیش 
 _ پس من  ی؟  با کی میر ؟

 _ با اکیپمون  
 _ دخترم تو اکیپتون مست؟

 _ اره تا دلت بخواد 
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گفت : خوش بگذره بلند شد رفت تو اتاقش  ابرومامو انداختم با  و با حرص 
رفتم تو اتاق . داشسستم به  مدونم نگاه میکردم که  یز  کم نواشسسه که یهو در 
  هار طاق باز شد و آوینا اومد تو  با تعجب نگاش کردم که اومد کنارم نشست 

 ینجا با بغض گفت : ایمان توروخدا منم بور  تنهایی دق میکنم ا
 _ نویان جونت میاد میوینتت 

 _ گور باباش  موف د
 خندیدمو گفتم : قراره توام بیا   

 _ پس مرض دار ؟
 _ اره 

 _ ایمان 
 _ کوفت  پاشو وسایالتو اماده کن فردا صوح زود باید بریم 

 _ با  ی میریم؟
 _ مواپیما .

 _ مان؟
 _  یه؟

 _ من تا حا  سوار مواپیما نشدم اخه
م میشسسه تجربه جدید ولی خودمونیما از وقتی با منی زندگیت پر از _ خوب این

 شور و میجان شده  
 _ باشه بابا شما خوبی

 _ خوب دیگه زیاد  رت گفتیم پاشو برو 
 _ یه سوال   جور  میخوا  منو به دوستات معرفی کنی؟
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 _ میگم دوس دخترمی .
 _  ی؟

 _ وا  آویشن تو  را انقد امروز  ی  ی میکنی؟
 خه  دوس دختر   یزه _ ا

 _ پاشو برو حا  
به سسسرم اومد فکم  با فکر  که  پاشسسسد رفت بیرون موف  قدر حرف میزنه 

 منقوض شد  یعنی اونا مم میان؟
 

سعی کردم  شیدمو  سعی کردم این افکارو از خودم دور کنم . رو تخت دراز ک
شسسد به یبخوابم ولی نتونسسستم . نمیتونسسستم از فکرش بیام بیرون .  ند مامی م

 اتاقش سر نزده بودم . آوینا ملکه ذمنم شده بود ولی ا ن 
 آوینا :

شتم و اومدم بیرون . ایمان با تعجب به  مدونام  شحالی  مدونامو بردا با خو
 نگاه کرد و گفت :  ه خوره؟د یکیش کافی بودا د 

 _ بیخیال ایمان . بریم .
 _ پس  مدوناتو خودت حمپ میکنی . 

 _ باشه  قد غر میزنی د
 سوار آژانس شدیمو به طرف فرودگاه رفتیم . نشستم کنار پنجره . 

 _ وا  د ایمان قلوم داره تو حلقم میزنه . میترسم حالم بد شه . 
 _ بد نمیشه نترس . 
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 نفس ومیقی کشیدم که مهماندار گفت کمربندارو بوندیم . 
 _ بسم الله د خدایا خودمو به خودت سپردم . 

تا خنده ا  کرد و کمربندشسسو بسسست . مواپیما داشسست سسسعود میکرد . تکون 
 میخورد و من احساس میکردم ا نه که دل و روده م بریزه بیرون . 

 _ ایمان ، حالم بده د
 به مهماندار اشاره ا  کرد که اونم با وشوه و ناز اومد جلو . 

 _ بفرمایین .
 آروم بهش یه  یز  گفت .

 رم خدمتتون . _ بله . ا ن میا
شکالت و یه لیوان آب قند بود ،  سینی که توش   ند لح ه بعد مهماندار با یه 

 برگشت . اونا رو که خوردم احساس کردم حالم بهتر شد . 
 _ دید  گفتم  یز  نیست؟د

 _ موف د کی میرسیم؟
 _ یه دو ساوت دیگه . 

  مدونامو دنوال خودم میکشیدم . 
 _ ایمان د

 _ بله؟
 نمیکنی؟_ کمکم 

 _ گفتم که خودت باید حملشون کنی . 
 _ وا  خدا د
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راننده در ماشینو باز کرد و اون یکی مم  مدونامونو گرفت . سوت آرومی زدم 
 و گفتم : تازه اینجا اولشه . بوین بعدش  ی میشه د

 _ پیش دوستام ندید بدید باز  درنیاریا .
 _ برو بابا د

 ه کردم . کیش واقعا زیوا بود . پیاده شدیم . رومو ازش برگردوندمو به بیرون نگا
 _ خوب حا  کجا میریم؟د

 _ صور میکنیم دوستام بیان . بعد میریم متلی که از قوپ رزرو شده . آوینا؟
 _ بله ؟

 _ یه دیقه م ازم جدا نمیشیا د باشه؟
 _ باشه د

رفتم نزدیکش ایسسستادم . کم کم دوسسستاش اومدن . یکی از اونا که پسسسر شسسر و 
 شیئونی به ن ر میومد ، سوت بلند  کشید . 

 _ به د شنیدم ایمان ایندفعه تنها نمیاد د نگو یه فرشته م با خودش میاره . 
 _ اسم نحسشو نیارین . 

 _ اسمش که سهله داداشم ا ن خودش میاد . 
 شام از کاسه بیرون زدن . یعنی من ورشون ممون فرشته س؟د با صدا  ترمز 

شین به طرفش ب سویده ما شتیم . با دمن باز نگاش میکردم . بازو  ایمانو   رگ
 بودم . پیاده شد و با ناز به طرفمون اومد

 
 ایمان :
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لرزه خفیفی به جونم افتاده بود  دندونامو رو  مم فشار دادم آوینا بازومو گرفته 
شد آب دمنمو قورت دادم   را دوباره حس و حال  شین پیاده  شته از ما بود  فر

شد و ابروماش پریدن با   قدیما رو ستا  آوینا قفپ  شته رو  د دارم؟ نگاه فر
نه نگام میکرد   باورا نا نا رو پس زدمو ملش دادم اونور   گاه دسسسست آوی ناخود آ
فرشسسته یه نیم نگامی بهم انداخت و پوزخند زد  بازو  آرادو  سسسوید و بامم 

شته ما بی پروا بود  م  شته م پ گذ شه ازدیگه به طرفمون اومدن  فر ن ر  پ ممی
من تا بود  سسسرمو پایین انداختم من  م شسسده بود ؟ را آوینارو اونئور پس 
زدم زیر شسسمی نگاش کردم بغض داشسست و اخم کرده بود  فرشسسته با تا تا 
دوستام دست داد  ه پسر  ه دختر  میچ وقت فرقی براش نداشت مه  معلومه 

نداره  مر ی نفرت و یه ه*ر*ز*ه مینوقت فرقی  سسسرد  بود ریختم تو  برا  
نگام  زل زدم به فرشته و آراد فرشته پشت سر مم به آراد لوخند میزد و براش ناز 
به آوینا  و وشسسوه میومد  نفسسسمو بیرون دادم  خیلی جلو  خودمو گرفتم که 
نزدیا نشسسم  سسسوار ماشسسینا شسسسدیم و رفتیم متپ اتاق من و آوینا یکی بود 

 نار زدم و بیرونو نگاه کردم  مدونارو آوردن با   پرده مارو ک
 _ اون  ه رفتار  بود؟خوبه خودت گفتی ازت جدا نشم  

 آروم و زیر لوی گفتم : متاسفم  ولی فکر کنم نشنید 
 صدا  در اومد 

 _ بله؟
 _ ایمان داداش بیاین پایین نامار بخوریم 

 _ باشه برو مامم میایم  آوینا بلند شو بریم 
 صدا  پچ پچ بنه ما به گوش میرسید   بلند شد و دنوالم راه افتاد
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 _ یعنی به ن رت نامزدن؟
 _ نه بابا حلقه ملقه دستشون نیس 

 _ پس دوستن 
 _ آره آوینا دوس دخترمه مشکلی با این قضیه دارین؟

 _ نه نه 
 _  یز  سفارش دادین؟

 _ساسان:  جوجه 
 امیر : اه  بابا حالت تهوع گرفتم مرجا میریم جوجه جوجه 

 خنده گفت : بیاین منو بخورین  حرف ندارما  آرمیا با
 بنه ما خندیدن خدا رو شکر خور  از فرشته و آراد نوود 

 آراد : نه بابا آرمیا فا کنم تو این جمع آوینا از ممه خوشمزه تر باشه  
فرشسسته که ممرامش اومده بود   پ  پ نگاش کرد  اومدن نشسسسسستن  آراد 

 نگامش رو  آوینا بود 
 د نگات بدجامایی مینرخه آرمیا : آرا

 آراد : جاما  خوشمزه مینرخه 
 فرشته : بسه آراد نامارو کوفتم نکن خوامشا 

شون بودم  آوینا با غذاش باز  میکرد  یکی از دخترا   با پوزخند ن اره گر بح 
 جمع) پانته آ (با صدا  نازکش گفت : ن رتون  یه وصر بریم ساحپ؟

 نامار رفتیم با  تو اتاق  ممه موافقت کردن  بعد تموم شدن 
 آوینا :



 119 زنمیداد نم گهید

یان منوز نیومده بود  از ایمانم که جر ت نداشسستم بپرسسسم از  تعجب کردم نو
شده بود   شته موایی  سم  ایمان که با دیدن فر شیدم بپر شم خجالت میک ستا دو

 آرادم با تیکه ماش اذیتم میکرد  اصال نمیومدم بهتر بود  اه 
زمان سسریع گذشست و ا ن باید برا  سساحپ حا  سساحلو کجا  دلم بزارم؟ 

رفتن اماده بشیم لواسام به رنگ سفید و مشکی بودن بنه ما پایین ایستاده بودن  
شون  سا سابی با  رفته بود  الوته میگفتن و میخندیدن با دیدن لوا شون ح صدا
فکم افتاد  دارن میرن سسساحپ یا پارتی؟یه نگاه به لواسسسا  خودمو یه نگامم به 

سا شتم لوا سرم اومد  با تعجب برگ شت  ست زدن از پ صدا  د   اونا انداختم 
 که دیدم آراد سر تا پا نگام میکنه و دست میزنه 

 _ جوجه کو ولو   قدر پوشیده و خجالتی  
 ایمان : درست بروکس فرشته 

 دمن آراد بسته شد با اومدن فرشته رسما سرویس شدم
 

سسسته بود . یه سسسساپورت که ممه مانتو  تنگ و کوتاه که دکمه ماش رومم نو
 یزشو نمایان میکرد با یه شال تور  رو  سرش . ممه تیپا  باز زده بودن ولی 
فرشته شورشو در آورده بود . راه افتادیم به طرف کافه ساحلی . نشسته بودیم که 

 یه صدا  آشنا شندیم . 
 _ سالم . جیگرتون اومد .

نه د اصسسال تکون نخوردم . از دسسسست یا با من  وا  نو حت بودم .  نارا مان  ای
 اونئور  رفتار کرد میچ ، تازه گفته نواید با کسی حرف بزنی . 
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سرم پایین بود و اخمام تومم که نویان نشست کنارم . سرمو بلند کردم : سالم 
 خانومی  ئور ؟د

 _ بد د
 _  را ؟د  را تنها نشستی؟ با کسیم حرف نمیزنی د

 و با کسی حرف نزنه به تو  ه ربئی داره؟ایمان : خودش خواسته تنها بشینه 
باز نکن .  را م پ  یان : ایمان دیگه زیاد  دارم تحملت میکنم . دمن منو  نو

 اسیرا باماش رفتار میکنی؟
_ خفه شو د دمنتو باز کنی بو گند ممه جارو برمیداره د به تو ربئی نداره مرطور 

 بخوام باماش رفتار میکنم . تو این وسط  یکاره ا ؟د
یان داد زد : دن خفه شسسو د  را وقده تو سسسر این بیناره خالی میکنی؟د این  نو

 دختره بیناره و ساده
با مشسستی که ایمان بهش زد نتونسسست بقیه حرفشسسو بزنه . افتاد رو زمین . ولی 
سسسریع بلند شسسد . شسسدیدا بامم دوواشسسون شسسده بود . جو بهم ریخته بود . 

ستن اون دوتارو از مم دیگه جد شدن میخوا شون کنن ولی بامم دیگه درگیر می ا
ستم قورت بدم . از کافه  شتم . این بغض لعنتی رو مم نمیتون . دیگه تحمپ ندا
یدن . داد زدم: خدایا جرم  اومدم بیرون . مق مق میکردم . شسسروع کردم به دو
من  یه؟د  را این ممه بال سسسرم میار ؟ مگه یه دختر  قد تحمپ داره ؟ که 

ش بگیر  و یه وشق که آیندش سیاه و مجهوله رو بهش بد  د پدر و مادرشو از
 اخه  را؟د
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افتادم رو زمین . خسسسته بودم . کمرم زیر بار این ممه غم و غصسسه داشسست خم 
میشد . پاشدم و آروم آروم به طرف متپ قدم برداشتم . با داخپ شدنم نگاما به 

ون یکی به ا طرفم برگشتن . بعضی از دخترا  پ  پ نگام میکردن . یکیشون
بده وا  د مردم خودشسسونو براش  طور  که من بشسسنوم گفت : خدا شسسسانس 

 جرواجر میکنن . نه زیوایی داره نه لوند  . اصال مم به دل نمیشینه د
 ایمان :  ی دارین واسه خودتون بلغور میکنین؟د

 _ می  مینی د
 _ ایمان من میرم با  تو اتاقم . 

آروم کنار گوشسسم گفت : برو ولی اینو بدون که ممه جا مراقوتم . نوینم با نویان 
 دمن به دمن بشی .

 _ باشه . 
رفتم با  تو اتاق . نویانو دیدم ولی محلش نذاشسستم . افتادم رو تخت و بشسسمار 
سسسه خوابم برد.صسسوح با احسسساس یه  یز سسسنگینی که رو  من افتاده بود ، 

مام داشست از حدقه درمیومد . ایمان دسستشسو دورم  شسمامو باز کردم .  شس
 حلقه کرده بود . لوخند اومد رو لوم .

 ایمان: فرشته .
با گفتن این کلمه تمام احساساتم نسوت بهش زیر سوال رفت . اینوار باید دل و 

 به دریا بزنم و بهش بگم . بگم که براش میمیرم
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دمو به خواب زدم  یا نیم ولی ا ن موقعش نوود  آب دمنمو قورت دادم و خو
ساوتی گذشت  که دیدم ایمان قصد نداره بلند بشه  خواستم بلند بشم که حلقه 

 دستش تنگ تر شد 
 _ بگیر بکپ  ته می وول میخور ؟

 با صدا  سرد  گفتم : ولم کن  وروسا خیمه شب باز  نیستم که 
سه شی میفهمی  ه جور ادمایین  وا شون مم کالم ب سه روز باما ممین  _ دو 

 میگم نواید بهشون نزدیا بشی 
 _ اگه ادما  خوبی نیستن  را باماشون دوستی ؟ مان؟

 _ زیاد سوال نپرس بعضی  یزارو نمیشه جواب داد 
 _ مرطور میلته من میرم صوحانه بخورم 

 _ صور کن منم بیام 
پایین  نداختم  پایین دخترا  پ  پ بهم نگاه میکردند سسسرم و ا با مم رفتیم 

مینئور بهم زل زده بود و قصسسد گرفتن نگامش رو نداشسست  ترسسسیدم نویان م
دوباره دووا بشه .بلند شدم و به بهانه   دستشویی از اون جمع دور شدم رفتم 
بیرون به دریا  بی کران نگاه میکردم   را تا میام به دریا نگاه کنم  یاد زندگی 

صوحانه رو تموم کردن داغونم میافتم؟ بنه ما با ممهمه اومدند بیرون   ه زود 
داشتن به سمت دریا میرفتن  ند تا پسر برگشتن و رفتن تو متپ  منم دنوال بنه 
ما راه افتادم  سسسرم پایین بود  ایمان با اخم با یکی از پسسسرا صسسحوت میکرد یهو 
آراد اومد کنارم با تعجب نگامش کردم  لوخند  زد که از ن ر من اصسسال به دل 

 نمینشست _  ئور  جوجه؟
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 _ بوخشین فکر نمیکنم به شما ربئی داشته باشه 
_ به   ه حافرجواب  معلومه خیلی خوشمزه ا  وگرنه ایمان حافر نوود بعد 

 از فرشته با کسی باشه 
اخمامو کشسسیدم تومم : میشسسه انقدر خودمونی نواشسسید؟ من با شسسما احسسساس 

 راحتی نمیکنم 
 _ ولی من با تو خیلی راحتم 

ستمو گرفت که باوث شم  ممه نگاما به طرفمون برگشت   د شد مین بلند  بک
ایمان دوید به طرفمون میدونسسستم ا ن دووا میشسسه  دسسستشسسو آورد با  بزنه تو 
صسسورت آراد که دسسستشسسو گرفتم و با بغض گفتم : خوامش میکنم ایمان  بسسسه 

 دیگه خسته شدم 
تم فنمیخواستم بغضم جلو   شما  این آدما  فرصت طلب بترکه دویدم و ر

ضمو با مزار زحمت قورت دادم  تو اتاق از پنجره اتاق به بیرون نگاه میکردم  بغ
 شب شده بود ولی اونا منوز مشغول به خوش گذرانی بودند تقه ا  به در خورد

 _ بله؟
 ایمان : آوینا بیا بیرون 

 _ باشه تو برو منم ا ن میام  
 یز   ه بودن و داشتن سر یه ند دقیقه بعد  منم رفتم بیرون یه دایره تشکیپ داد

 بحث میکردن 
 پانته آ : یعنی واقعا تو جمع کسی بلد نیست گیتار بزنه؟ خاک تو سرتون 

 یکتا : وا  خاک تو سر خودت  مگه تو بلد ؟
 پانته آ : نه ولی واقعا از بین این ممه آدم یکیشون بلد نیست؟
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 _ من بلدم  یعنی فقط یا امنگو میتونم با گیتار بزنم 
دوباره دخترا نگاه نفرت انگیزشسسونو به من دوختند یکی از دوسسستام گیتار زدن 

 یادم داده بود 
 _ گیتار ممرامتون مست؟

 پانته آ : آره  بیا بگیرش 
 ازش گرفتمو شروع کردم به زدن و خوندن :

 دوباره دل موا  با تو بودن کرده
 نگو این دل دوریه وشقتو باور کرده

 به دواما بردن دل من خسته از این دست
 ممه   آرزومام با رفتن تو مردن

 حا  من یه آرزو دارم تو سینه
 که دوباره  شم من تو رو بوینه
 حا  من یه آرزو دارم تو سینه

 که دوباره  شم من تو رو بوینه
 واسه پیدا کردنت تن به دل صحرا میدم
 آخه تو رنگ  شات میوت دنیا رو دیدم

   منی تو  مفتا آسمون تو تا ستاره
 به خدا ناز دو  شماتو به دنیا نمیدم

 حا  من یه آرزو دارم تو سینه
 که دوباره  شم من تو رو بوینه
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 حا  من یه ارزو دارم تو سینه
 که دوباره  شم من تو رو بوینه

 دوباره دل موا  با تو بودن کرده
 نگو این دل دوریه وشقتو باور کرده

 ندل من خسته از این دست به دواما برد
 ممه   آرزومام با رفتن تو مردن
 ممه   آرزومام با رفتن تو مردن

 حا  من یه آرزو دارم تو سینه
 که دوباره  شم من تو رو بوینه
 حا  من یه آرزو دارم تو سینه

 که دوباره  شم من تو رو بوینه
صدات  ست زدند و پانته آ با تعجب گفت : گیتار زدنت زیاد خوب نوود ولی  د

 والیه 
 از پسرا قهقهه زد و گفت : ایمان به فکر خواننده جدید باش یکی 

ایمان لوخند یا طرفه ا  زد  قلوم شسسروع کرد به تند زدن و سسسرم و انداختم 
پایین  رو  تخته سنگی نشسته بودم  نسیم مالیمی می وزید  تپ مامو که رو  

  پیشونیم ریخته بود رو باز  میداد  با صدا  بنه ما به خودم اومدم .
 _ پاشین بریم دیگه 

 _ اره راست میگه  دیروقته 
با پا شسسدن اونا  منم پا شسسدم و دنوالشسسون راه افتادم  خدا خدا میکردم فردا دیگه 

 دووا نشه  اونئور  که به ن ر میرسید  اینا مرروز میخواستن یه جایی برن
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 .صوح با صدا  خش خش  شم مامو باز کردم . پرده ما کنار زده شده بودند 

نور افتاب به صورتم میخورد و باوث شده بود  شمامو ریز کنم . ایمان داشت 
 لواس میپوشید . 

 _ بیدار شد ؟
 _ آره د

 _ امروز تو کافه ساحلی یه مهمونی داریم . 
 _  ه خوره مر روز مر روز مهمونی ، دورممی د

 _ دست من نیست وگرنه ممین ا ن برمیگشتم تهران د
 _ وا  د

 _  یشد؟
 من لواس مناسب مهمونی با خودم نیاوردم که_ 

 _ پاشو حافر شو بریم خرید . 
با شسسنیدن اسسسم خرید لوخند اومد رو لوم . بلند شسسدم و آماده شسسدم . با ایمان 
رفتیم خرید . ایندفعه ایمان سسسساکت بود . م پ دفعه   قوپ ن ر نمیداد و فقط 

ش لوزو تنم کردم . پشسستاخم کرده بود . بعد از خریدن لواس برگشسستیم متپ . ب
سوز بود . یه تپ  سفید با برب ما   سه تا گپ رز  یا کم لختی بود . رو  بلوز 
شونه کردم و تلم زدم . در  مم با ممون گپ ما ممراه بلوز خریده بودم . مومامو 
باز شسسد و ایمان اومد تو . وئرشسسو برداشسست و به مچ ما و گردنش زد . داشسستم 

 نجور  میخوا  بر ؟ حداقپ یه  یز  تنت کن دمیرفتم بیرون که گفت : ای
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 _ نمیخواد . 
 _ تو که ادوا  پاکی میکرد  د

 _ وا د  ه ربئی داره؟د من که میرم طرف دخترا د
 _ طرف دخترا؟د

 _ آره . مگه جدا نیستیم؟
 _ نه کی گفته د

 _  ی؟د  را بهم نگفتی؟
 _  ون ازم نپرسید  . 

 _ مگه  وا  د از دست تو . 
 یه شالم برداشتم و انداختم رو  شونه مام .

 ایمان : بریم؟
 _ بریم . 

رفتیم پایین و به سمت کافه ساحلی قدم برداشتیم . به دریا  بی کران آبی نگاه 
ستم . ممه با مم  ش شه تنها ن کردم . آفتاب در حال غروب کردن بود . م پ ممی

 مشغول خوش گذرانی بودند . آراد نشست کنارم . 
 مش میکنم به من نزدیا نشین د_ خوا

 _  را؟
 _ من م پ فرشته ه*ر*ز*ه نیستم . دیگه بهم نزدیا نشو . 

 فرشته: من ه*ر*ز*ه ام؟ ا ن یا کار  میکنم مم رنگ ما بشی . 
 بلندم کرد . شال رو  دوشمو برداشت و انداخت رو زمین . 
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کردم . وا  _ حا  تومم شسسد  م پ من . با تعجب و ترس دور و برمو نگاه می
خدایا د کاش ا ن زمین دمن باز کنه و منو بولعه د ممه نگاه ما رو  من بود . 

 بعضی ما از رو  تعجب و بعضی ما از رو 
 شمام پر اشا شده بود . ایمان دوید به سمت ما . سویتشرتش رو دراورد و 
شت و پرت کرد اونورتر .  شرتم بردا سویت شم . فرشته با حرص  انداخت رو دو

شکهام راه گرفتن . دویدم و ای ست و ا شک ضمو کنترل کنم .  ستم بغ ندفعه نتون
 رفتم تو اتاق . سرم رو گذاشته بودم رو  زانومامو از ته دل زار میزدم . 

 ایمان :
 _  را اینکارو کرد ؟

 فرشته : خیلی ادواست . خواستم بهش بفهمونم که ممرنگ خودمونه د
 یه ه*ر*ز*ه به تمام معنایی فرشته د_ اون مینوقت ممرنگ تو نمیشه د تو 

سینه  اکش میمونم  شق  با ناباور  نگامم میکرد . فکر میکرد تا اخر ومرم وا
 . 

شت  شته بود و دا شو رو  زانوماش گذا سر سته بود و  ش رفتم تو اتاق . آوینا ن
 گریه میکرد . طاقت نیاوردم . 

 آوینا :
با  شسسمها  اشسسکیم  یه لح ه تو  دنیایی از گرما گم شسسدم . پسسسش زدم و

 نگامش کردم .
 ایمان : خیلی وقته میخوام بهت بگم که 
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_ نه نگو . بزار من اول حرفمو بگم . ) یا قئره اشسسا از گوشسسه    شسسمم 
شت نیومدم تو زندگیت .  سرنو ست  صادفی و به د  کید (ایمان ، من به طور ت

رم . قت پیش بپدرت منو آورد تو زندگیت . قرار نوود بمونم . قرار بود خیلی و
 ایمان من 

نگذاشت بقیه حرفمو بزنم . بلند شد رفت بیرون و درو بست . از پشت قفلش 
 کرد . رفتم پشت در . فجه میزدم و صداش میزدم . 

_ ایمان د به خدا من قصسد رفتن ندارم . ایماند دوسستت دارم . سساکت شسدم . 
سرمو به در تکیه دادم .  شنیدم .  فوح می ساس میکردم صدا  قلومو به و اح

 ایمان ممینجا پشت دره د اشکهام امون نمیدادند . به خدا دوستت دارم ایمان
 

 ایمان: 
ته میکنین و بعدشسسم  به خودتون وابسسس یه نفرو  ممه دخترا م پ ممن ممتون 
میزارین میرین یه کم دیگه گریه کردم و نفهمیدم کی خوابم برد  رو  جمله   

اولین بار  بود که این جمله رو از زبون دوست دارم حساسیت خاصی داشتم  
شتم با  صوح دا ستم آوینا نمیتونه دروغ بگه دلم نیومد تا شنیدم و میدون آوینا می
خودم کلنجار میرفتم آخرشسسم تصسسمیم گرفتم درو وا کنم درو که باز کردم آوینا 
ندش کردم و  ته گرفتمش و بل که بیف وپ این تاد  ولی ق یه داده بود اف به در تک که 

 شتمش رو  تختگذا
 آوینا:

به آرومی  شسسم مامو باز کردم از اینکه روتخت بودم تعجب کردم به سسسمت  
راسسستم نگاه کردم یه سسسینی صسسوحانه با تمام امکانات نگران ایمان بودم بدون 
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اینکه صسسوحونمو بخورم به آرومی از اتاق بیرون اومدم و به طرف مال رفتم  با 
ممیشسسه مشسسغول دیدن برنامه ما  بیمزه  دیدن ایمان که کامال بی خیال م پ

شه  سالم دادم تا م پ ممی شیدم و به آرومی  سر راحتی ک تلوزیون بود موفی از 
 روش م لوم کردن خودمو روش پیاده کنم.

 ایمان:سالم صوحونتو خورد ؟
 _نه 

 _نه؟آوینا حالت خوبه؟دست و صورتتم که نشستید
 و خورد ؟_ مان؟ وا  ا ن میرم میشورم راستی تو صوونت

 _آره.فقط توموند 
بعد از شسسنیدن جوابش به سسسمت سسسرویس بهداشسستی رفتم بعد از در اومدن از 
سسسرویس بهداشسستی به طرف اتاق رفتم سسسینی صسسوحانه رو ورداشسستم و به زور 
جاش  یدن من از  باد مان  ندم  ای مان رسسسو تا پیش ای با اون سسسینی  خودم و 

 پرید_دختر  ه خورته ا ن میندازیش
 ا  ا ن میذارمش زمین _نه باب

ممون موقع  یز  نمونده بود سسینی بیفته که ایمان از دسستم گرفتش  نمیدونم 
  را خدا انقد فایع کردن بنده ما  م لومی م پ منو دوس داره

 _دید  گفتم میندازیش 
 _ بوخشید   

 _خیلی خوب  حا  حتما باید میاوردیش اینجا 
 _میخواستم صوونمو با تو بخورم
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 ه گفتم خوردم  _من ک
 _میدونم حا  این وسط یه  ن تایی ام به خورد تو میدم

سرش رو از رو  تاسف تکون داد و دوباره مشغول تماشا  تلوزیون شد  ممین 
 جور  که داشتم صوحونه میخوردم یهو فکر  م پ  کش زد تو ذوقم

 _راستی ایمان منو بخشید ؟
 _آره

 _واقعا؟
 _آره.

 _ ه طور ؟
 نوخشمت_میخوا  

 _نه نه 
 دوباره مشغول خوردن صوونم شدم منوز تو فکر بودم

 _ایمان؟
 _بله؟ 

 _ممنون  یکم بهم خیره موندو دوباره به سمت تلوزیون برگشت
 

 ایمان :
دلم نیومد نوخشسسمش  اون که نمیخواسسست بره پس بهتر بود کنار خودم نگهش 

هش  زل زده بودم ب دارم و نفرستمش بره  میخواستم بهش بگم که دوستش دارم 
یعنی میتونسسستم غرورمو بزارم زیر پام و بهش بگم؟ اره  من این دختر رو خیلی 
ستت  سی نگفته بودم دو شتر از غرورم  خیلی وقت بود به ک شتم بی ست دا دو
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ستت دارم انقدر  شنا بودم  زیر لب زمزمه کردم : دو دارم خیلی با این کلمه نا ا
  اروم بود که نشنوه در تالطم بود

 _  ته آوینا؟
 _ وا  مانتوم نیس 

 _ خوب بگرد بوین کجا گذاشتیش
 _ مئممنم اینجا بود

 با تعجب نگامش کردم 
 آوینا :

 صور کن بوینم نکنه... مین  بلند  کشیدم و پا شدم  
 _ ایمان سویتشرتت کو؟

 _ میخوا   یکار؟
 _ وا  زود باش بدش به من

ون این واسم بزرب بود دویدم بیر سویتشرتو از دستش کشیدمو تنم کردم  خیلی
ور اون ور رو نگاه کردم که دیدمش داد زدم : مو  صسسور کن بوینم  بدش به من  

 دار   یکار میکنی؟
 _ بکش دستتو بابا جوجه 

 _ دیگه خیلی تحملت کردم 
دستمو اوردم با  و یکی خوابوندم تو گوش فرشته با تعجب نگام کرد و گفت : 

 تو  ه غلئی کرد ؟
 مانتومو بده _ 
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شن کرد و گرفت زیر مانتوم  با دمان باز  شد  فندکو رو پوزخند زد و از کنارم رد 
نگامش میکردم  واسسسه  ی اون کار رو کرد؟ برگشسست و نگامم کرد  _ میدونم 

 انقدر گدا گشنه ا  که با اتیش زدن مانتوت حرصتو میتونم در بیارم 
 _ خفه شو 

نوود  رو تخت دراز کشیدم  یعنی فرشته منوزم ایمان  رفتم تو اتاق  ایمان تو اتاق
رو دوسسست داره ؟ یعنی به خاطر توجه ما  ایمان به من اینکار رو کرد؟ خوبه 

 میدونه من وین خیالم نیست فقظ با اینکاراش حرص ایمان در میاد  
سمت اتاق فرشته و آراد در  شدم و رفتم بیرون  دویدم به  سریع بلند  وا  ایمان 

شون  رفتم تو و کنار اتاق  ساده بود ایمانم رو به رو شت آراد وای شته پ باز بود  فر
شیدم  فربان قلوم رفت با   نفس ومیقی ک سادم  ایمان نگامم کرد   ایمان وای
که تو گرما  وجودش گم شسدم   شسمام گرد شسدند   ند تا از دوسستاش مم 

نگامم و به سسسمت ایسسستاده بودند و ما رو نگاه میکردند آب دمنمو قورت دادم 
فرشسته کشسیدم  با دمان باز ما رو نگاه میکرد   شسماش لوالب پر اشسا بودن 

 ایمان خم شد و در گوشم گفت: دوستت دارم 
وجودم پر گرما شسسد فسسربان قلوم تند و تند تر میشسسد  سسسخت میتونسسستم نفس 
بکشم  به خاطر اون سرما خوردگیه لعنتی  احساس میکردم تو اون لح ه فقط 

ایمان اونجاییم وقتی دید نفسسسم تنگ شسسسده من و از خودش جدا کرد  من و
 دستمو گرفت و برد بیرون 

 _ دیگه اینجا موندن جایز نیست
 

 _ کجا داریم میریم؟د
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 _ بیا وسایالتو جمع کن . 
شونه مامو با  انداختم و مشغول جمع کردن وسایالم شدم .  مدونهام خیلی 

میرفتم . راننده  مدونهارو گرفت و درو برامون سسسنگین بودن . م پ پنگو نا راه 
شمهامو باز کردم .  شین   شین و راه افتاد . با توقف ما ستیم تو ما ش باز کرد . ن
جلو  یا ویال با نمایی زیوا ایسستاده بودیم . در باز شسد و وارد شسدیم . نما  

 ساختمان سفید بود . یا والمه گپ ما  سفیدم اونجا بودن . 
 ینجا خوشگله د_ وا   قدر ا

 _ اسمش رو گذاشتم باغ سفید . 
 _ بوینم مگه مال تووه؟د

 _ آره . مال من بود . از این به بعد مال منو تووه . 
مر  ی وشق داشتم ریختم تو نگامم و بهش نگاه کردم .  قدر من این موجود 
دوسسست داشسستنی رو دوسسست داشسستم . رفتیم تو ویال . داخلش مم واقعا م پ 

سی در یکی از بیرونش زی شان وا و بی ن یر بود .  مدون مارو بردم طوقه با  . 
اتاق مارو باز کردم و رفتم تو . دمانم باز مونده بود . تخت دو نفره سسسلئنتی به 
رنگ طالیی با روکش حریر . پرده ما  طالیی و سسسفید . کمد  و پاتختی ما و 

 شسده بود . یاد میز توالت سست تخت . یه قالی دسست بافت مم کف اتاق پهن
شون  شتم شیدم و گذا سس ما افتادم . خنده ام گرفت .  مدونهارو ک اتاق پرن
سنگ تو باغ بود . به  کنار تخت . پرده رو کنار زدم و به باغ نگاه کردم . یه تخته 
شتم .  شدن در اتاق برگ شه . خیلیم بزرب بود . با باز  صنووی با سید م ن ر میر
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مد تو . به دسسسست او مدون  مان   جا  ای گاش کردم : میخوا  این جب ن با تع
 بخوابی؟د 

 _ پ نه پد
 _ واقعا میخوا  اینجا بخوابی ؟د

 _ به ن رت کجا باید بخوابم ؟د
 _ خوب این ممه اتاق اینجا مست . 

 _ اما تو که تو ممه این اتاقا نیستی د
 وسسسرمو زیر انداختم . داغ کرده بودم . اومدم بیرون . رفتم تو باغ . قدم میزدم 

گپ مارو بو میکشسسیدم . صسسدا  قار و قور شسسکمم بلند شسسد . رفتم تو خونه و 
 مشغول درست کردن نامار شدم

 
 ایمان اومد تو اشپزخونه و بو کشید بعدشم خندید 

 _ وا واسه  ی میخند ؟
 _ مینی یه  یز  به ذمنم رسید  ه بویی راه انداختی 

 _ غذا  مورد والقته  راستی...
 _  یه؟
 واقعا قصد ندار  با من تو یا اتاق بخوابی؟_ تو که 

وا خودم  تپ شسس گار تو م گه ان کالی داره؟ ممنین می گه  ه اشسس _  را؟ م
شدم  یا خدا  ی میگه این؟ خدا به  سویدم به خودم  با تعجب بهش خیره  مین
دادم برسسسه  بعد از خوردن نامار رفتم تو اتاق فقط خدا خدا میکردم ایمان نیاد 

 تو این اتاق 
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ش شدم رفتم   ساوت خوابیدم؟ ایمان کو؟ پا مامو باز کردم وا  یا خدا   ند 
 بیرون  یه کاغذ جلو  در بود  برش داشتم و شروع کردم به خوندنش

 
ستم و منت رتم . زود میا  وگرنه  ش ساختمان ن شت  سنگ پ تو باغ رو  تخته 

 مخودم میام و میکشونمت بیرون . خندم گرفت . ایمان کارما  واشقانه ش م
شت .  سته بود . با اومدن من برگ ش سنگ ن با زور بود . رفتم تو باغ . رو  تخته 
شب  هاردمم بود و  شش .  ستم پی ش شاره کرد . رفتم ن لوخند زد و به کنارش ا
به ماه . خیلی زیوا بود . ایمان نفسسسشسسو بیرون داد .  ماه کامپ . زل زده بودم 

در کسسسر  از  انیه برگشسست و نگامش کردم . اونم داشسست ماه رو نگاه میکرد . 
نگاممون تومم گره خورد . لوخند زدم . پامامو تکون میدادم . ایمان قهقهه زد 

 و گفت : اینکارمات منو مم بنه میکنه . 
 لوامو غننه کردم و گفتم : مگه بده؟د

 لپمو کشید و گفت : نه د خیلیم خوبه . 
 _  یزه 
 _  یه؟

 _ راستش 
 _  یه؟دد

 _ بیخیال .
 _ بگو . من که دیگه غریوه نیستم د

 _بوینم مگه غریوه بود ؟د



 137 زنمیداد نم گهید

 _ اگه نوودم بهم میگفتی دیگه . 
 _  ی رو؟د

 _ موف د آویشن تو خنگی یا خودتو زد  به خنگی؟
 سرم رو خاروندم . 

 من : می میخوام یه  یز  رو بهت بگما ولی 
 _ بگو دیگه دق مرگم کرد  د

 _ تو متپ  ی تو گوشم گفتی؟
باره  بلند بلند خندید و گفت : امان د بوینم خیلی خوشسسست اومده میخوا  دو

 بشنو ؟د
 رومو برگردوندم و گفت : نخیرم د

 از پشت بغلم کرد . خیلی آروم زمزمه کرد : دوستت دارم د
 دوباره نفس تنگی گرفتم . اه د لعنتی د

شدم . آب دمنم سینم میکوبید . زود ازش جدا  شو به قفسه  شت خود  وقلوم دا
 قورت دادم . 

 _ میگم بیا یا کم قدم بزنیم . 
 _ باشه . 

داشسستیم قدم میزدیم و من این ور اون ور رو نگاه میکردم . با ذوق گفتم : وا  
  قدر اینجا قشنگه د

 _ بیشتر از من؟د
 خندیدم و گفتم : نه بابا مگه قشنگر تر از شمامم داریم قربان؟د

 _ بریم بخوابیم؟
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 ینم تو راست راستکی میخوا  پیش من بخوابی؟_ من؟د بخوابیم؟ بو
 _ دو بار بهت گفتم آره د بازم میپرسی؟د

تاق آوردم  به زور از اون ا یدم تو .  مدونهام رو  آب دمنم رو قورت دادم و دو
بیرون و بردم تو یا اتاق دیگه . موفد خدا رو شسسکر تخت این اتاق یا نفره 

ا  به در خورد و دسسستگیره تکون سسست . زود در رو بسسستم و قفلش کردم . تقه 
 خورد . 

 _ باز کن درود
 _ بیخیال د

 _ آویناد موف د شب بخیر .
 _ شب تومم بخیر. 

مرکار  میکردم خوابم نمیورد . از زور ذوق و میجان د دیدم کم کم سسسخت 
میتونم نفس بکشم . بیخیال ماجراما  امروز شدم و سعی کردم بخوابم . صوح 
شدم و در رو باز کردم . ایمان پرید تو و  شدم . بلند  شدید در بیدار  صدا   با 

  مدونهامو برداشت . برد گذاشت تو ممون اتاق دیشوی د
 ا تعجب نگامش کردم و گفتم :  ته  را اینجور  میکنی؟دب

دستم رو گرفت و برد تو اتاق . نشوندم رو تخت و گفت : خودتو بزن به خواب 
 د از اینجام بیرون نیا . 

 _ واسه  ی؟د
 _ بنه ما اومدند اینجا د فرشته و آراد مم ممرامشونن د

 _  ی؟د
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 _ فعال بگیر بخواب . 
 ه ما می اومد . رفت بیرون . صدا  بن

 امیر : آ  شلوغ د  یکار کردین دیشب؟د
 ایمان : امیر  رت نگو د خودتم میدونی از این شوخی ما خوشم نمیاد . 

 نویان : آوینا کجاست؟د
 ایمان : تو اتاقمون . 

 ایمان :
 نویان یه تا  ابروشو انداخت با  و گفت : اتاقتون؟

 _ اره اتاقمون د واسه  ی اومدین اینجا؟
 آرمیا : وه د فد حال نزن دیگه د

 ساسان : من به خاطر پانته آ اومدم . اگه ناراحتی بریم د
 _ ناراحت رو که مستم . ولی اگه بگم مم نمیرین د

 فرشته با طعنه گفت : اینجا رنگ و بو  خاطره ما  قدیم رو دارن د
 دمنم با پوزخند ومیقی گفتم : که ممه شون رو دیشب با آوینا سوزوندیم 

 با حرص نگامم کرد و گفت : من میرم تو ممون اتاق ممیشگی . 
 داشت میرفت که گفتم : صور کن . آوینا تو اون اتاق خوابه د

شت  شو گذا ست شته د به رامش ادامه داد . من و بقیه بنه ما مم رفتیم با  . فر
 رو دسسستگیره . م پ اینکه منوز باور نکرده بود . ممزمان آوینا مم از اون طرف

دستگیره رو گرفت و کشید . در باز شد . فرشته با تعجب به آوینا نگاه میکرد . 
لواس خواب تنش بود . منم با تعجب نگاش میکردم . صسسوح که آوردمش  را 
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به لواسسسهاش توجه نکردم ؟د برگشسستم و رو به بنه ما داد زدم :  ی رو نگاه 
 میکنین؟ برین تو اتاقها  خودتون د

شون زود  غیب  ستاده بود و ممه  شپ ای شته رو کنار زدم . خیلی  شدن . فر
 ممین باوث شد بیافته رو زمین . رفتم تو اتاق و در رو بستم . 

 _ لواسهاتو ووض کن د
 _ برو بیرون ووض کنم . 

 _ دن نمیخوام بخورمت که د زود ووفشون کن د
 _ حداقپ  شمهاتو بوند . 

  شمهامو بستم و گفتم : زود باش . 
 خب بریم . _ خیلی 

در رو باز کردم و دوتامون مم اومدیم بیرون . رفتیم پایین . بنه ما مرکدومشون 
شروع کرد به  شیدن . آوینا  شته و آراد مم قلیون میک شغول به کار  بودن . فر م

 سرفه کردن . 
 رفتم قلیون رو برداشتم . بردم و گذاشتمش رو  یکی از میزمایی که تو باغ بود.

 مر غلئی دلتون میخواد بکنین د_ بیاین بیرون 
 رفتم تو و به آوینا گفتم : حالت خوبه؟

 _ آره آره خوبم . فقط نامار رو  یکار کنیم؟
 _ اگه نمیتونی درست کنی زنگ بزنم سفارش بدم یا زنگ بزنم خدمتکاره بیاد د

 _ نه ، میتونم درست کنم .
 _ باشه
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ستم خ شدم  ایندفعه میخوا شون بدم   مامی مشغول درست کردن نامار  ود  ن

شده بودم  یه  ند دقیقه  سته  صندلی  خیلی خ ستم رو  ش شتم تو  فر  ن رو گذا
شون کردم  نمیدونم  ند  ست مامو تکیه گام شتم رو  مم و د شمهامو گذا  
دقیقه گذشسسته بود که با احسسساس بو  سسسوختنی  شسسم مامو باز کردم  با دیدن 

در فر رو باز کردم  با ناله گفتم : مامی ما که جزغاله شسسسده بودند  پریدم با  
 وا  نه  این ممه براش زحمت کشیده بودم  

 ایمان اومد تو آشپزخونه و گفت :  یشد ؟
 سرفه کردم و گفتم : مینی  ممه  زحمتهام مدر رفت پنجره رو باز کن 

 _ اشکال نداره ناراحت نواش ایندفعه بامم درستش میکنیم 
 _  ی؟

ستش میکن شومرا _ گفتم با مم در شما با مزه ا  زد (مگه زن و  یم دیگه )  
 موقع نیاز بهم دیگه کما نمیکنن؟

 _ راحت باش 
 _ راحتم وزیزم پاشو حا  زانو  غم بغپ نگیر 

دستشو گرفتم و بلند شدم  دوتامون مم پیشوند آشپز  پوشیدیم . ایمان خیلی 
 بامزه شده بود رو  میز رو نگاه کردم  ممه  یز روش بود 

 مان میشه تو سا د رو درست کنی؟ یا تو این کارمم مهارت ندار ؟_ ای
 _ من تو مرکار  که واسه خوشحال کردن تو باشه مهارت دارم خانوم کو ولو 

 آب دمنم رو قورت دادم و گفتم : خوب حا  به کارت برس 



wWw.Roman4u.iR  142 

 

مواد  زانیا رو آماده کردم آب رو گذاشسستم جوش اومد و  زانیا ما رو گذاشسستم 
بعد از آماده شدنش گذاشتمش تو  فر  ایمان مم تند تند داشت کامو ما توش 

رو خرد میکرد مامی رو تمیز کردم و بقیه کارماش رو انجام دادم و اون رومم 
گذاشسستم رو  میز تا بعد از  زانیا بزارمش تو  فر  ماکارانی رو گذاشسستم دم 

شید  برنجم مم آماده بود  شت میجو سوز  مم دا شه  قرمه  وا  خدا  من بک
شه  ایمان بقیه کارمارو انجام داد و من مم ظرف و ظروف آماده  بهتر از این نمی

سفره   سایپ مارو به کما ایمان  یدم تو  سفره رو رو زمین پهن کردم  و کردم 
رفتم تو آشپزخونه  پیشوندم رو در آوردم و انداختم رو میز کش و قوصی به بدنم 

 دادم 
 _ وا  خسته شدم 

 ینئور_منم مم
گاه بغلش کردم و گفتم : خسته نواشی   نا خودآ

 به خودم اومدم و ازش جدا شدم  لپهام گپ انداخته بودند 
 _ وا  معذرت میخوام  یهو جو گرفتم

 _ اشکال نداره کو ولو بیا بریم 
 رفتیم سر سفره ایمان دوستهاشو صدا زد 

 ایمان : بنه ما بیاین پایین بوینین خانومم  ه کرده 
 آرمیا : به به  ه بویی راه انداختی 

امیر : غذا به این میگن   یه ممش جوجه جوجه یه نگاه به خودتون بندازین 
 انقدر جوجه خوردید شویه جوجه شدین 
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 ممه زدند زیر خنده 
 ساسان : آقا به جا  فا زدن بخورین که از دست میدین این دستپخت رو 

 د سقلمه ا  بهش زد و گفت : بخور دیگه فرشته بی حال زل زده بود به غذا   آرا
 _ میپ ندارم 

 _ به درک 
فرشسسته با بغض زل زد بهش بعدش مم بلند شسسد رفت بیرون  نویان مم غذاش 
شما زد و  سرش رو بلند کرد و دید که نگامش میکنم    رو با لذت میخورد  
دوباره مشسسغول خوردن شسسد  از اینکارش خوشسسم نیومد  غذایی که ایمان برام 
کشسسیده بود رو خوردم  بعد از تموم شسسدن غذا  بنه ما با به به و  ه  ه کما 

 کردند تا وسایالرو جمع کنم 
 نشسته بودیم و به کپ کپ ساسان و سامان ) برادرش ( میخندیدیم 

 ساسان : بابا حداقپ تو زن بگیر از دست غذاما  بیرون خالص بشیم 
 اد  کلفت بگیر سامان : خوب اگه دلت خیلی غذا  خونگی میخو

 فرشته یهو اومد تو و گفت : آراد یه لح ه میا  بیرون  
 _ وجب گیر  کردیما باز  یکار دار ؟

شه   شته : مینی بیخیال  رفت طوقه با   خیلی بد بود غرورت اینئور  له ب فر
 ممه رفتن تو اتاق ماشون من و ایمان مم رفتیم تو اتاق 

 بخوابی   _ ممین اول بگما من نمیزارم رو تخت
نگام کرد و خندید  از اون خنده ما  جذابش  رو تخت دراز کشسسیدم و ایمان 
پررو مم افتاد رو تخت نصف شب  شمامو باز کردم  ایمان تو خواب شیرینی 
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بود  دلم نمیومد این کار رو بکنم ولی با تصسسمیمی ناگهانی ملش دادم و ایمان 
 وصوانیت نفسشو بیرون داد  از تخت پایین افتاد خودم رو به خواب زدم  با

شم مام  شون ندادم    یکی از   یه لگد به تخت زد ولی من وکس العملی ن
رو خیلی کم باز کردم . یکی از بالشسست مارو برداشسست و انداخت رو زمین و 

 دراز کشید  الهی  ولی مجوور بودم   شمهامو رو  مم گذاشتم و خوابم برد
 

 ایمان : 
شم مامو باز کردم . بد شت رو پرت کردم رو   شدم و بال نم درد میکرد . بلند 

تخت . رفتم پایین . آوینا داشسست صسسوحانه رو آماده میکرد . منوز متوجه ورود 
 من به آشپزخونه نشده بود . 

 _ اه د شدم نوکرشون . ماشا  کمکم که نمیکنن . 
 _ میخوا  من کمکت کنم؟

 با ترس برگشت طرفم . 
 امروز م پ جن ما شدین .  _ وا  تو کی اومد ؟ممتون

 _ مگه کس دیگه ا  مم تورو ترسوند؟
 _ مان؟ نه ، نه .

 _ باشه . بزار کمکت کنم .
با کما مم صوحانه رو اماده کردیم و بنه مارو صدا زدم . فرشته خیلی گرفته 
بود . اممیت ندادم و بعد خوردن صسسوحانم بلند شسسدم و گفتم : من باید برم . 

 فعال . 
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 بلند شد دنوالم اومد . آوینا مم 
 _ کجا میر ؟

 _ یکی از دوستام میخواد منو بوینه . 
 _ باشه . مواظب خودت باش . 

ند د وگرنه مر ی دید  از  یان نزدیکت بشسس یا نو _ تومم ممینئور . نزار آراد 
  شم خودت دید  . 

 لوخند زد و گفت :  شم قربان . 
 _ خداحافظ د

 _ با  با  .
 آوینا :

مان برگشتم تو آشپزخونه . فرشته خیلی تو خودش بود . بعد صوحانه با رفتن ای
 سسسوید به آراد و بامم دیگه رفتن تو باغ قدم بزنند . دیگه حرصسسم داشسست در 
میومد . من رو نوکر حساب کردند . ظرف ما رو گذاشتم تو  ظرفشویی . بعد 

 از شستنشون نشستم رو صندلی . ایمان اومد تو آشپزخونه . 
 اومد ؟د _ وه د

 _ اره . 
 _ به این زود ؟

 _ بله خانوم . میخوا  برم؟
 _ نه فقط 

 _ فقط  ی؟
 _ یه فکر  برا  نامار بکن . 
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 _ وا  اینا شیفته دستپختت شدند . 
 _ بیخود د بابا میخورند حداقپ یه کمکی بهم بکنند د

 _ بیخیال د زنگ میزنم به خدمتکاره بیاد . 
 قدم بزنم . زود  برمیگردم . _ مرسی د من میرم باغ یکم 

 _ باشه د حیف خستم وگرنه بامات میومدم . 
 _ اشکال نداره . من رفتم . 

راسسستش فضسسولیم گپ کرده بود و میخواسسستم بوینم نویان از صسسوح رفته پشسست 
ساختمان . وه د  شت  ساختمان ویال  یکار میکنه . پاور ین ، پاور ین رفتم پ

برم که دیدم نویان ایسسستاده و نگامم میکنه . اینجا که کسسسی نیسسست . برگشسستم 
سته د مینی نگفتم . اومد نزدیکتر . دور و برم رو نگاه کردم  نزدیا بود قلوم بای

 . فقط گپ و گیاه اینجا بود ، ا  خدا اگه بخواد بالیی سرم بیاره  ی؟
 _ با خره اومد  خانومی؟

 _ نویان حوصله شوخی ندارم . برو کنار بزار برم . 
 نه ام رو گرفت و گفت : خوامش میکنم . به حرف مام گوش بده .  و

 _ باشه . فقط دستتو بکش . 
 دستشو برداشت . لب ماش رو با زبانش تر کرد . 

 _ دوستت دارم .
  شم مام گرد شد . خواستم کنار بزنمش و رد بشم که دستم رو گرفت . 

 اره اینو بفهم .داد زد :  را به حرفهام اممیت نمید ؟ ایمان دوستت ند
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دستم رو از تو دستش کشیدم بیرون و دویدم تو ویال . نفس نفس میزدم . ایمان 
 اومد کنارم ایستاد . دستشو گذاشت رو پشتم و نوازش گونه حرکتش داد . 

 _  یز  شده؟
 _ نویان د

 _ کار  کرده؟
 _ گفت . با خره گفت د

 _  یو؟
 _ گفت دو دوستم دارهد
 حسابش رو میرسم .  _  ی؟د صور کن ا ن

یا د این  ه غلئی بود  خدا که بتونم جلوش رو بگیرم ، رفت . وا   وپ از این ق
صدا  داد نویان و تیا آف ) شه د با  شون ب شین  (take offکردم؟د اگه دووا ما

 دویدم تو باغ
 

ایمان و نویان سسسوار ماشسسین شسسده و رفته بودند  وا  خدایا   را بهش گفتم؟ 
 ممشون اومده بودن پایین  برگشتم تو  بنه ما
 ساسان :  یشد؟

 آرمیا :  را نویان وربده کشید؟
 امیر : کتا کار ؟

 پانته آ : وا  یکی یکی بپرسین 
 سرم رو پایین انداختم و گفتم : منم نمیدونم  ی شده 
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دروغ گفتم ممه این اتیش ما از گور من بلند میشد  سردرد فجیعی داشتم  رفتم 
 راز کشیدم مسکن خوردم و سعی کردم بخوابم تو اتاق و رو  تخت د

 ایمان :
رفتم پشسست سسساختمان  میدونسسستم اونجاسسست  ممیشسسه بهم میگفت پشسست 
سات کنم  سا سی ابراز اح ساختمان ویالت جا  خیلی خوبیه  اگه بخوام به ک
حتما اینکار رو اونجا انجام میدم  پشسست به من ایسسستاده بود  یه لگد بهش زدم 

 که دادش بلند شد 
 _  ته وحشی؟ با حرف مم حپ میشه 

سوار  صد  شن کردم  دیدم ق شین رو رو برگشتم و راه افتادم  اونم دنوالم اومد  ما
سروت به راه افتادم  طور   شین  با  شدم و پرتش کردم تو ما شدن نداره  پیاده 

 که صدا  جیغ  ستیا ما بلند شد 
 داد زدم :  ه غلئی کرد ؟  ه زر  زد  مان؟

 رمزم رو دید و پوزخند زد  شم ما  ق
 _  را اینئور  میکنی؟ م پ مرد میشینیم حرف میزنیم 

 _ دن اخه تو اگه مرد بود  که ...   اله ا  الله  موف 
 _ اگه مرد بودم  ی؟ به ناموس مردم نمیگفتم دوستت دارم؟

 _ آره 
که برا  جلب توجهت مرکار   یده و میوینم  _ وقتی کسسسی بهش اممیت نم

 وصوی میشم  الوته فکر کنم تا ا ن نسوت بهت سرد شده باشه میکنه  
 نگاه سوالی و مسخره ا  بهش انداختم  گفت :  یه فکر میکنی  رت میگم؟
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 _ فکر نمیکنم مئممنم 
_ خیلی وقت پیش بهم گفت تو رو دوسسست داره  بامم وقد کردین اون سسسکته 

 یادت میاد؟
 ؟با تعجب نگامش کردم _  ی  بلغور میکنی تو

ست بیاره من این  شد دلت رو به د صمم تر می _  ون بهش اممیت نمیداد  م
 مارو دیدم و مینی نگفتم  ولی فکر کنم تا ا ن نسوت بهت سرد شده باشه 

سکوت کردم آوینا بهم  ستش دارم  ولی  ستم بهش بگم که به آوینا گفتم دو خوا
 نگفته بود دوستم داره ا ن موقعش بود 

 ؟_ باشه  شرط میوند 
 _ آره  اگه تونستم دلش رو به دست بیارم دست از سرش برمیدار  

 _ ولی حق ندار  بهش دست بزنی  منم ممینئور 
 _ باشه  اگه برد  من از زندگیتون میرم بیرون و براتون ارزو  خوشوختی میکنم  
لوخند کجی نشست رو  لوم  مئممن بودم میورم  ولی فکرکردن به این که آوینا 

باشسسه مم دلم رو به درد میاورد  برگشسستیم خونه  با وارد شسسدنمون  تمام با نویان 
نگاه ما به سمتمون برگشت  آوینا با ترس به سمتم اومد  خون گوشه لوم رو که 

 ا ر مشت نویان بود رو پاک کرد و با ترس و استرس پرسید : خوبی؟
یانی که با تعجب به آوینا نگاه میکرد  رفتم  نگاه کردم _ اوموم  با پوزخند به نو

 تو اتاق
 

رو  تخت دراز کشسسیده بودم که آوینا اومد تو . گفت : ایمان اون خدمتکاره 
 اومده . تو بهش گفتی؟
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 _ آره . بهت کما میکنه . یا اگه دوست داشتی میتونی اصال کار نکنی . 
_ نه کار رو که میکنم ولی بابتش ازت ممنونم . خیلی به کما احتیان داشسستم 

 . 
 امش میشود گوگولی . _ خو

خندید . یه جور  شسسدم . میخواسسستم بغلش کنم ولی حرفی که به نویان زدم 
شتم  یز  رو از آوینا پنهان کنم . ممین  ست ندا شه؟ نمیدونم  را دو  ی می
ا نش مم دوسسست داشسستم که بهش بگم . اگه بعدا میفهمید مئممنا از دسسستم 

 م . ناراحت میشد . فکر میکرد بهش اوتماد ندار
 _ راستش آوینا

 _  یه؟
 _ میخوام یه  یز  رو بهت بگم .

  ی رو؟ —
 خواستم حرفی بزنم که در زده شد . آوینا گفت : بله؟د

 _ خانوم بوخشین . نامار  ی میپ دارین درست کنم ؟د
 گفتم : از بنه ما بپرس . 

 _  شم اقا . 
 .  قسمت نیستآوینامم پاشد رفت . وه یادم رفت بهش بگم . بیخیال . شاید 

 آوینا : 
تو باغ قدم میزدم . برگشسستم تو . ایمان میخواسسست یا  یز  بهم بگه . بعدا 
ساس میکردم خوابم میاد . رفتم تو  سم . نمیدونم  را پکر بودم . اح ازش میپر
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اتاق . ایمان رفته بود . رو تخت دراز کشسسیدم .نمیدونم  قدر خوابیده بودم که 
 ن و  یزمایی که تو دستش بود شکه شدمدر باز شد . با دیدن نویا

 
 گفتم : این ما  یه آورد ؟ خودم داشتم میومدم پایین 

 _ مئممنی میخواستی بیا ؟ ساوت رو یه نگاه بنداز 
 یعنی  قدر خوابیدم؟   6:30ساوت رو نگاه کردم  ساوت 

شدم   نویان رو نگاه کردم و گفتم : نمیخواد ا ن خودم میام پایین  از کنارش رد 
احساس کردم گرفته شد باید مم گرفته بشه  یه سینی پر از غذا آورده بود  رفتم 
شت رو میز  بهتره  سینی رو گذا ست اومد نویان  سینی به د پایین و نویان مم 

بگم پرت کرد  ایمان ابروماش پریدند با  و لوخند یا طرفه ا  اومد رو لوش  
 بیرون یا قدمی بزنم نویان نفسشو فوت کرد بیرون و گفت : من میرم 

امیر قهقهه زد و گفت : داداش بزار منم بامات بیام دوتاشسسون مم رفتن بیرون  
 رفتم تو آشپزخونه و کمی غذا خوردم  ایمان اومد تو آشپزخونه 

 _ اوه نترکی 
 _ بی مزه گشنمه

 _ بخور وزیزم بخور 
 _ ایمان؟
 _ جانم ؟

 _ میگم این ویال جا  پنهونی دیگه ا  نداره؟
 _  را اینجا تا دلت بخواد سوراخ سنوه داره 

 _ م ال؟
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 _ م ال ممین استخر تو  زیرزمین  مینکسی ازش خور نداره 
 _ پس حتما باید یا سر  بهش بزنم  

 _ الوته 
 _ اینجا  ندتا استخر داره؟

 _ سه تا  
 _ اوه   ه خوره؟

 _ یکیش پشت ساختمانه یکیش مم که جلوشه یکی مم تو زیرزمینه 
 امان _ 

 سر و صدا  بنه ما بلند شد  دوتایی رفتیم تو مال 
 پانته آ : اقا بیاین شام امشب رو تو باغ بخوریم  یکم مم شنا کنیم 

 امیر :  شمم روشن  
 پانته آ  پ  پ نگامش کرد 

 ساسان : اقا من که موافقم  
 آراد : آره مم شام میخوریم مم فیض میوریم 

 نگامی از با  بهش انداخت و گفت :  یه؟ فرشته با بهت نگامش کرد آراد
 _ مینی 

 سامان : با شناش موافقم 
 پریا : آره منم خیلی وقته شنا نکردم 

یهو ایمان گفت : باشه  شنا کنین ولی خوامشا لخت نشین و یه مایو  مناسب 
 بپوشین 
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 ساسان گفت : اوه کی میره این ممه راه رو؟
 ایمان : خفه 

ساکت بود  زدند زیرخنده  تو   سته بودیم  نویان  ش آ  یقی که تو  باغ بود ن
 شام رو خوردیم 

شین مایو  شین  پا ست پا شنا شه  نوبت  پانته آ : خوب  خوب نوبتی مم که با
 ماتون رو بپوشین بریم شنا 

 ایمان؟ 
 _ بله؟

 _ میشه بریم تو استخر پشت ویال شنا کنیم؟ اونجا بهتره 
 _ باشه 

 نم برم؟ نمیخوام شنا کنم فقط تماشاشون میکنم در گوش ایمان گفتم : م
 _ باشه 

مان  آبش خیلی تمیز بود دخترما  پاشسسسدیم رفتیم پشسسست سسسساخت با دخترما 
سر  شنا بودند  دیدم حوصله ام  شغول  شون رو پوشیدن  پریدن تو آب م مایوما
رفته  رفتم کنار اون یکی اسسستخر ایسسستادم  داشسستم آب رو نگاه میکردم که یه 

شدم لح ه اح ستاده  تا به خودم بیام و برگردم پرت  شتم ای ساس کردم یه نفر پ
ستخر  شت  ا ست و پا زدم  فایده ا  ندا شنا بلد نوودم  د تو آب  وا  خدایا من 
 خیلی ومیق بود  فقط لح ه اخر سرم رو از اب بیرون آوردم و جیغ زدم : ایمان

 تم  ریکی فرو رفبعدش دیگه نفهمیدم  ی شد  شمهام بسته شدن و تو قعر تا
 ایمان :
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ستخر زود پیرامنم رو در آوردم و  شدم  دویدم طرف ا صدا  جیغ آوینا بلند  با 
 پریدم تو آب

 
زیر آب داشتم دنوال آوینا میگشتم . داشتم نفس کم میاوردم که پیدایش کردم . 
گذاشسستمش رو زمین و  با  .  یدمش  ج ه ظریفش رو تو بغلم گرفتم و کشسس

شون صدایش زدم :  شی ن سیلی بهش زدم ولی میچ واکن آوینا د آوینا . نا ار یه 
نداد . قلوم داشت کنده میشد . سرم رو گذاشتم رو  سینه اش . قلوش نمیزد د 

 خدایا د نوضشو گرفتم . نوضش مم نمیزد . بغض کرده بودم . 
 پانته آ : خوب بهش نفس مصنووی بده . 

 _ آوینا ؟
صدا  نویان نگامش کردم .  ست بزنه با  ست بهش د ست . خوا ش کنار آوینا ن

که نگذاشتم . دستام رو گذاشتم رو سینش و  ند بار فشار دادم . ولی فایده ا  
نداشسست . اشسسا مام جار  شسسده بودند . ولی  ون صسسورتم خیس بود معلوم 
ستم بهش نفس  سرم رو بردم جلو تا اخرین راه رو امتحان کنم . خوا شد .  نمی

ان سرفه کرد و آب ما  تو  سینش رو بیرون داد . خدایا مصنووی بدم که ناگه
 شکرت . گفتم : آوینا صدام رو میشنو ؟

با صسسدا  خش دارش گفت : نمیتونم نفس بکشسسم . سسسرفه کرد . صسسورتم رو 
 سسسووندم به صسسورتش . ممون موقع گفتند : آموو نس اومد . بغلش کردم و 

صندلی  شتمش رو  شین خودم . گذا سمت ما ستان دویدم به  و به طرف بیمار
سرم رو به دیوار  صندلی و  شستم رو  شتنش رو برانکار و بردنش . ن روندم . گذا
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ضئرب بودم . اگه بفهمم  شد . م شت ولی خور  ن ساوتی گذ تکیه دادم .  ند 
مدن  با او گذارم . مئممنم یکی ملش داده .  کار رو کرده زنده اش نمی کی این

 دکتر به طرفش رفتم . 
 _ حالش خوبه؟

 _ آب ما  تو  ریه اش رو خالی کردیم . سابقه بیمار  دارند؟
_ بله . یا بار سسسرما خورد و  ندمفته بعدش حالش بد شسسسد . دکتر گفت 
وفونت کرده . از اون موقع مروقت د ار ترس ، اسسسترس یا میجان میشسسد ، 

 نفسش یکم میگرفت . 
 _ و از این به بعد نفس تنگیش ممکنه حادتر بشه .

 _ نه د
 میشه بوینمش؟_ 

 _ فعال بیهوشه . وقتی به موش اومد حتما د 
 قدم ما  ناموزونم رو به طرف ماشینم برداشتم و سوارش شدم

 
آوینا یا سه  هار روز  تو بیمارستان بستر  بود  دکتر گفته بود نواید تو موا  
سسسرد یا آلوده نفس بکشسسه  و برا  ممین نمیتونسسستیم برگردیم تهران  رفتم تو 

 ش ماسا اکسیژن رو برداشت و با لوخند نگامم کرد اتاق
 _ سالم خانومی  خوبی؟

 _ بهترم  
 _ شکر آوینا یه  یز  بپرسم؟

 _ بپرس 
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 _ اگه یه روز   ند نفر به بریزند سرم و بخوامند منو بزنند  تو  یکار میکنی؟
 دستاشو باز کرد و گفت : اینجور  میپرم جلوت تا لگدما بهت نخوره 

 لی لذت بخش بود بدونی تو دنیا یکی خیلی دوستت داره  خندیدم خی
 _ خوب اگه فربه اش کار  باشه و خدایی نکرده بمیر   ی؟

 _ خوب اممیتی نداره  یز  واسه از دست دادن ندارم 
 _ پس دروغ میگفتی منو دوست دار  

ازم ب_ نه نه  خوب اگه خدایی نکرده فسسربه ما به تو بخوره و اتفاقی برات بیافته 
 زندگی با مرب برام فرقی نداره 

 _ خوب یه خور خوب میخوام بهت بدم 
 _  ی؟

 _ مرخ  شد 
 _ وا  جون من راست میگی؟

 _ بله که راست میگم پاشو لواس ماتو ووض کن بریم 
کمکش کردم لواس ماش رو ووض کنه  سوار ماشین شدیم و به طرف ویال راه 

 افتادیم 
 

شدن  سر رفته بود   ند مفته ا  از مرخ   شت   ون حوصله اش  آوینا میگذ
شیده بود و با  ساحپ  رفتم تو اتاقش  دراز ک صمیم گرفتم بورمش  می غر میزد ت

 گوشیش ور میرفت 
 _ آوینا خانوم؟



 157 زنمیداد نم گهید

 _  یه؟
 _ م پ اینکه حوصلت بدجور سر رفته ما 

 _ آره 
 _ میخوا  بریم بیرون؟

 _ نمیور  که 
 و _  را خانوم میورم  پاشو آماده ش

 _ واقعا؟
 _ اره 

بلند شد و سه سوت آماده شد سوار ماشین شدیم که پرسیدم : اسپر  تنفسیت 
 رو برداشتی؟

 _ وا  نه خوب شد یادم انداختی 
 _ من نواشم تو میخوا   یکار کنی؟

 _ خوب حا  
 پیاده شد و رفت تو تا اسپریش رو بیاره 

فتم : م سوار ماشین شدم و گآوینا : اسپر  رو برداشتم و گذاشتم تو کیفم  رفت
 من آماده ام بریم

 
 از زبان سوم شخ  :

سته اون رو بزاره  شته اما وقتی که میخوا سپر  تنفیس رو بردا آوینا فکر میکرد ا
تو  کیفش ، اسپر  افتاده بود و آوینا متوجه این قضیه نشده بود . آوینا و ایمان 

تی رو درست کنارش حس رفتند ساحپ . کنار مم قدم میزدند . ایمان خوشوخ
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میکرد . فکر میکرد تمام مشسسکالت به پایان رسسسیدند و آوینا دیگه مال اونه . با 
تمام وشسسقی که داشسست ، دسسست ما  کو ا آوینا رو گرفت . ناگهان باد ، 
کاغذ  رو که به باز  گرفته بود رو ، آورد زیر پا  ایمان . ایمان خم شسسد برش 

. ایمان مم دست ما  آوینا رو ول کرد و دنوال  داره ولی باد کاغذ رو حرکت داد
اون کاغذ رفت . آوینا زل زده بود به دریا و ومیقا تو فکر بود برا  ممین متوجه 
نشسسد . نسسسیم مالیمی شسسروع به وزیدن کرد . آوینا منت ر ایمان بود ، ولی اون 

نا یمنوز نیومده بود . تو  این جمعیت مم نمیتونسسست بره و دنوالش بگرده . آو
رنگش پریده به ن ر میرسید . نمیخواست بروز بده ولی به سختی داشت نفس 
شده بود .  ندبار  شده بود . نفس تنگیش بدتر  سرد  شید .  ون موا کمی  میک

 به رو  سینش کوبید . 
 گفت : وا  خدایا د ا ن نه . 

به سسسرفه افتاد . ناگهان خانمی خورد به آوینا و کیف و وسسسایلی که توش بود ، 
ست اون رو پیدا  شت ، ولی نمیتون سپریش میگ ریختند رو زمین . آوینا دنوال ا
کنه . به فکر رفت : وقتی که اسپر  رو گذاشتم تو  کیفم ، صدایی اومد . شویه 

 . سهپ انگار  کردم .صدا  افتادن یه شیء . ولی من سهپ انگار  کردم 
یان آوینا رو دید . از جمع  یان و دوسسستاش مم به سسسساحپ اومده بودند . نو نو

 دوستهاش جدا شد و رفت کمی جلوتر . صدایش زد : آوینا؟
یان رو  یت جلو  دید نو ید . جمع بد بود ، نشسسن که حالش خیلی  نا  ولی آوی

 دادود و داشت جان میگرفتند . و وقتی کنار رفتند که آوینا رو  زمین افتاده ب
 



 159 زنمیداد نم گهید

 ایمان : 
شتم  از بین  سرم رو نگاه کردم  وا  من نواید آوینا رو تنها میگذا شت  برگشتم پ
سخت بود یا لح ه آوینا رو دیدم که رو  زمین افتاده  شدن  این جمعیت رد 
بود  ولی بعد از مدتی که رسسسیدم اونجا  آوینا نوود  فقط وسسسایالش بودند که 

 ین   ندبار صدایش زدم : آوینا؟ آوینا؟ریخته بودند رو زم
سوار  سایپ ماش رو جمع کردم و  شه؟ و صدایی نیومد  یعنی کجا میتونه با اما 

 ماشین شدم  به نویان زنگ زدم 
 _ الو؟

 _ از آوینا خور دار ؟
 _ آره  آوردمش بیمارستان  

 _  ی؟ ا ن خودم رو میرسونم 
 رو رسوندم به نویان گوشی رو قئع کردم و رفتم بیمارستان  خودم 

 _  یشده؟
 تکیه داد به دیوار و گفت : وقتی حواست بهش نواشه  اینجور  میشه دیگه 

به در اتاق خیره شدم و گفتم : تو ممینجور  تو زندگی ما دخالت نکنی  زندگی 
 مشترکمون خوب پیش میره 

مام  برا  اولین میتونسسستم غم واقعی رو تو   خت تو  شسس گامش رو دو ن
 نویان بوینم   شمها 

_ بهش بگو خودت آوردیش بیمارسسستان  من دیگه میرم خداحافظ رفیق  برا  
 ممیشه 
 نویان :
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برا  اینکه اشسسکم رو نوینه  زدم بیرون از بیمارسسستان  قدم میزدم و امنگی که 
داشسست از گوشسسیم پخش میشسسد  حالم رو بدتر میکرد  گریه میکردم  به معنا  

نمیتونسسستم آوینا رو با ایمان بوینم  میخواسسستم واقعی بدبختی رو مینشسسیدم  
 برگردم خارن

 
اشا مام رو پاک کردم . خوشوختی مینوقت سهم من نووده و نیست . اون از 
بابام که به سسسادگی ه مادرم خیانت کرد و بعدش مم مادرم خودکشسسی کرد . از 

ید فکر من و خوامرم مم میوود . اه د بی با یال مادرم مم دلخور بودم . اون  خ
 نویان . 
 ایمان : 

شه  سی ممی سپر  تنف صحوت کردم . تاکید کرد که از این به بعد ا با دکتر آوینا 
شه . و ممینئور گفت که  شه . فردا مم میتونه مرخ  ب و ممه جا ممراممون با

 میتونیم برگردیم تهران . رفتم تو اتاق آوینا . 
تان در میان باید بیام بیمارس_ نمیدونم کی قراره برگردم به خود قولیم . یا روز 

 . یا روزم باید بیاین منو از تو سردخونه اش جمع کنین .
 _ قرص مات رو خورد ؟

 _ مان؟ آره . نه د نمیدونم . 
 _  ته؟

 _ تو کی اومد  تو؟
 _ ا ن .
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 _ یعنی شنید   ی گفتم؟
 _ بله . دیگه نشنوم از این حرفا بزنیا .

 _  شم .
 _ آ قربونت د 
تخت . آوینا خوابش برده بود . اون یا روز مم گذشت و فرداش  نشستم رو 

شوق اومدم تو اتاقش و گفتم : مژده بده ،  سید . با  صی آوینا ر ، یعنی روز مرخ
 مرخصی

 
 _ خدا رو شکر خدا کنه دیگه پام به بیمارستان باز نشه 

شین   شت تو ما شتیم  راننده  مدون مارو گذا رفتیم ویال و  مدون مارو بردا
سوار شدیم و راه افتادیم رسیدیم فرودگاه راننده در رو برامون باز کرد و خواست 
شو  شتم به آوینا بگم پیاده  شون  برگ  مدون مارو بیاره که گفتم : خودم میورم
که دیدم نیسسست  دور و برم رو نگاه کردم که دیدمش  با اخم به صسسحنه   رو به 

یان با مم میگ فتند و میخندیدند  نه م پ اینکه باید روم نگاه میکردم  آوینا و نو
 زور با  سرش باشه  صداش زدم : آوینا 

 نگامم کرد و اومد طرفم : جانم؟
 _ تو  مدونهات سنگ ریختی؟

سیون  شون تا دکورا شتم ساحپ پیدا کردم  بردا سه  هارتا قشنگش رو تو  _ آره  
 خونت رو ووض کنم 

 _ بهت اجازه نمیدم دکوراسیونشو ووض کنی  
  را؟_ 
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 _  ون فقط وشقم حق داره دکوراسیون خونم رو ووض کنه  
 آوینا :

 با حرفی که زد  جا خوردم حتما داره شوخی میکنه . 
 گفت : بیا  مدون مات رو خودت بیار 

 مدون مارو از دسستش گرفتم  با صسدایی که کمی گرفته بود  پرسسیدم : یعنی 
 واقعا وشقت نیستم؟

 لعنتی به جونم افتاده؟ نگامش سرد شد   را این ترس
 _ من مینوقت تو زندگیم وشقی نداشتم و ندارم  

ست  میدونستم  میدونستم میخواد انتقام فرشته رو  شک ضی که تو گلوم بود  بغ
از دخترا بگیره که از شسسسانس گندم من اولین نفر بودم   مدون ما از دسسستم 

 افتادند  دویدم تو فرودگاه 
 ایمان :

فتادند  یکی از  مدون ماش که باز شسسد  یه والمه  مدون ماش از دسسستش ا
سسسنگ از توش ریخت بیرون .خندم گرفت دید  گفتم سسسنگ ریخته توش؟ 
دیدم داره میدوه تو فرودگاه  صسسداش زدم : آوینا ؟ ولی واینسسستاد  نکنه حرف 
تا  ت جلوش رو گرفتند و  یدم که دیدم  ند  والش دو مامو جد  گرفته؟ دن

 ذارند وصوانی شدم و رفتم جلو دارند سر به سرش می
 _  یکارش دار ؟

 _ تو  ی میگی؟  یکارشی؟
 _ شومرش 
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آوینا با تعجب بهم نگاه کرد  پسره خواست بهم مشت بزنه که دستشو گرفتم و 
پینوندم  یکی دیگه از پسرا از فرصت استفاده کرد و یه مشت زد تو صورتم که 

سره پاش رو بلند کرد بزنه سینم که آوینا پرید جلوم و ل افتادم رو زمین  پ گد تو 
محکمی که پسسسره زد  خورد به آوینا  آوینا افتاد تو بغلم  سسسرفه کرد و خون با  
آورد  با ترس صداش زدم : آوینا ؟  شم ماشو بست و بیهوش شد  پسرما فرار 
یان  یان بردیمش بیمارسسستان نو کردند  آوینا رو گرفتم تو بغلم و با ماشسسین نو

ردانه رفتار میکرد و این رفتارش حرص منو در میاورد به محض خیلی خون سسس
رسسسیدن  بدون اینکه اجازه ا  از من گرفته بشسسه  به اتاق ومپ منتقپ شسسد  خدا 

 کنه اتفاق جد  ا  براش نیافتاده باشه
 

خدایا  قدر دیگه آوینا باید زجر بکشسسه؟ اصسسال اون  ه حرفی بود من زدم . 
 خارن شدن دکتر از اتاق ، به طرفش رفتم . وا  دارم دیوونه میشم . با 

 _ آقا  دکتر  یشده؟
 نگامی به نویان انداخت و گفت : میتونین بیاین تو اتاقم تا صحوت کنیم . 

 دنوالش رفتم . نشست ولی من سر پا بودم . 
 _ بشینین .

 _ ممنون راحتم . میشه بگین مشکلش  یه؟
ی ه که قفسه سینه بشکنه و یک_ لگد محکمی که به سینشون خورده ، باوث شد

از اسسستخوان ماش تو  ریه فرو بره . ما خونش رو تخلیه کردیم . ولی فکر کنم 
  ند روز اول براشون خیلی سخت باشه . 

 _ وا  د من باو شم . اگه اتفاقی براش بیافته ، خودم رو نمیوخشم . نمیوخشم . 
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دنش تو اتاق و یه والمه دم و اومدم بیرون و منت ر موندم تا آوینا رو بیارند . بر
صندلی  ستم رو  ش ستم . ن صپ کردند . رفتم تو اتاق و در رو ب ستگاه بهش و د
کنار تختش . سرم رو گذاشتم رو تخت و  شم مام گرم شدند و خوابم برد . با 
سرم رو نوازش  شت  شم مامو باز کردم . آوینا دا سرم ،   ستی رو   ستن د ش ن

 میکرد . دستش رو گرفتم . 
 الت خوبه؟_ ح

با صسسدا  خیلی آرومی که انگار از ته  اه در میومد ، گفت : خوبم . فقط بگو 
 که اون حرف مات شوخی بیش نوود . 

 _ شوخی بود . دیگه از این به بعد شوخیش مم نمیکنم . معذرت میخوام . 
 _ اشکال نداره . 

ص سرفه افتاد و دوباره از دمنش خون اومد . کمکش کردم خون رو   ورتش به 
 رو بشوره . نویان غیوش زده بود .

 ند روز گذشسسته بود ولی حال آوینا بهتر نمیشسسد . ممش خون با  میاورد و 
سرفه ش  شه . رفتم تو اتاق . دوباره  ست نفس بک سخت میتون سرفه میکرد و 

 گرفته بود .
 _ اه د دیگه تحمپ ندارم . میخوام بمیرم . 

 گریش گرفته بود . 
 فا نزن د مگه بهت نگفتم ؟د_ دیگه از این حر

_ نفس کشیدن سخته د تحمپ ندارم . سرفه ش شدیدتر شد . خون با  آورد . 
بغلش کردم و بردمش سرویس بهداشتی . سر و صورتش رو شستم و ممونجور 
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تو بغلم ، برش گردوندم تو اتاق . نشستم رو تخت . یه نیم ساوتی میشد نشسته 
 ابش برده . داشت تو خواب حرف میزد . بودم که دیدم آوینا تو بغلم خو

 _ کاش بمیرم د تحمپ ندارم . نمیتونم . سخته
 

گذاشتمش رو  تخت و دستم رو کردم تو  جیوم حلقه ا  رو که خریده بودم 
رو  نگامش کردم  درسسست روز  که به آوینا گفته بودم دوسسستش دارم  خریده 

 رو پاشنه پا  رخیدم و رفتمبودم  دستش رو آوردم با  و حلقه رو دستش کردم  
شدم؟  شق  سخته  من کی وا بیرون  یعنی واقعا دیگه مال من بود؟ باورش مم 
اصسسال  جور ؟خندم گرفت  من حتی یه تعریفم واسسسه وشسسق بلد نوودم و 

 نمیدونستم  یه
 آوینا :

 شسسم مام رو باز کردم  تعجب کردم که ایمان نیسسست  شسسمم خورد به حلقه 
ش نگاه میکردم  اینو کی دسسستم کرده بود؟ نکنه ایمان تو  دسسستم با تعجب به

وا  خدا  من  ا نه که بال در بیارم و پرواز کنم  بزار بیاد اصسسال میپرم بغلش 
شیدم با  که  شدن در با لوخند نگامم رو ک میکنم بیخیال خجالت و اینا  با باز 

 با نویان  شم تو  شم شدیم  اون اینجا  یکار میکنه؟
 لحتی زدم و گفتم : سالم یه لوخند مص

سالم داد   سرش رو پایین انداخت  بعدش مم یه لوخند زور  زد و  اخم کرد و 
 این  شه؟

 _  یز  شده؟خوبی؟
 گرفتگی صداش قشنگ معلوم بود م پ اینکه بغض داشت : آره  خوبم 
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 داشتم نگامش میکردم که یهو اومد جلو 
 زور زدم و خواستم از بغلش بیام بیرون که نذاشت  

 _ مو   یکار میکنی ولم کن 
صدا  مق مقش بلند شد   شم مام قد بشقاب شدند  این یه  یزیش مست  

 کنارش زدم و گفتم : اگه ایمان بیاد بوینه  ی؟ مان؟
 _ اومدم ازت خداحاف ی کنم 

 ند شد  شمش افتاد به حلقه   تو  دستم  پوزخند  زد و بل
 _ برا  سومین بار شکست خوردم 

 _  ی؟ یعنی سه بار شکست وشقی خورد ؟
 زدم تو دمنم ا  خاک بر سرت آوینا که نمیتونی جلو  زبونت رو بگیر 

 _ نه  سومین شکستم وشقی بود 
 دیگه رو  نحسم رو نمیوینی  دارم برا  ممیشه میرم 

 _  ی؟ کجا؟
 دار  با بغض گفت : مواظب خودت باش  خدانگه

نگذاشسسست حرفی بزنم و زود رفت بیرون  یعنی  ی برا  ممیشسسسه میره؟ اخه 
ستم در اوردم و  شیدم حلقه رو از تو د شونه مام رو با  انداختم  دراز ک کجا؟ 

 نگامش کردم با نگاه کردن بهش  آرامش خاصی به وجودم تزریق میشد
 

گ یه جورمایی ازمم فرار میکردیم و ن تاق .  مد تو ا مان او یدیم ولی ای یدزد اه م
 اخرش دل رو به دریا زدم و گفتم : حوصله ام سر رفته . کی برمیگردیم تهران؟
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 _ شاید پس فردا برگردیم .
 _ راست میگی؟د

 _ آره . 
 _ راستش

 _  یه؟
 _ نویان اومده بود . 

 _  ی؟
 _ حرف ماش گنگ بودند . میگفت واسه ممیشه داره میره . 

 _  ی؟
 ره واسه ممیشه میره . اومده واسه خداحاف ی . _ کوفت د میگم گفت دا

 _ وا  د
 _  یه؟د

 _ رفت . فکر نکنم دیگه برگرده . 
 _ کجا رفت؟

 _ غربت . 
 _ مان؟

پوفی کشسسید و اومد نشسسسسست کنارم . گفت : امیدوارم ممه   بدبختی ما تموم 
 شده باشه د نگران زندگی خودمون باش نه رفتن نویان . 

 ممیشه مستند ، باید کنار مم دیگه حلشون کنیم .  _ سختی ما  زندگی که
 پیشونیشو  سووند به پیشونیم و گفت : یعنی واشق این طرز فکرماتم . 

 مپ شدم و ملش دادم وقب . 
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_ اوم  یزه میگم  میگم  یزه اصسسال برو از دکتر بپرس بوین نمیشسسسه امروز 
 مرخ  بشم؟

شد و رفت بیرون . کاش دکتر اجاز شه . بلند  شم . دیگه _ با ه میداد مرخ  ب
با  رنگ بیمارسسستان رو مم میدیدم ، حالت تهوع میگرفتم .  ند دقیقه بعد 

 خوشحالی اومد تو و گفت : آوینا دکتر گفت امروز مرخ  میشی . 
 _ وا  خدا رو شکر د بهتر از این نمیشه . 

بهتر  متو مواپیما نشسته بودیم و داشتیم میرفتیم تهران . نسوت به دفعه قوپ حال
 بود . 

 ایمان : میدونی وقتی رسیدیم تهران اولین کار  که میکنم  یه؟
 _ نه د  یه؟

 _ نه دیگه نمیگم . بزار سوپریزت کنم . 
 _ باشه بابا . احوال سوپریز؟د

 خندید و لپم رو کشید .
شینش رو آورده بود .   ست ایمان ما شتیم و رفتیم بیرون . دو  مدون مارو بردا

 راه افتادیم . سوارش شدیم و 
 _ وا  دلم برا  تهران لا زده بود . 

 _ موم د اگه یا روز  منم نوینی ، دلت برام لا میزنه؟
 _ ایمان د

 مینی نگفت . رسیدیم خونه . رفتم تو اتاقم و افتادم رو تخت . 
 ایمان : کجا رفتی؟
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 _ تو اتاقمم.
 _ اتاقت؟

 _ اره دیگه . 
 نه اونجا . _ اتاق تو از این به بعد اینجاست 

 رفتم بیرون و دیدم نشسته تو اتاق خودش . 
 _  ی؟د من ورت اینه که امکان نداره د

 _  را داره . و لوخند پت و پهنی زد . 
صلحتی  سرفه م شتم که  یکار باید بکنم؟د  سترس دا سیده بود و من ا شب ر
فه .  جا؟د راه از این طر فت : ک مان گ که ای تاقم  کردم و داشسستم میرفتم تو ا
شه ا  ترین جا   ممونجور  م پ ربات رامم رو کج کردم و رفتم تو اتاق . گو

 تخت دراز کشیدم و  شم مام رو بستم .  را انقدر جلوش سوتی میدم؟د
 

 ایمان : 
شدم  رفتم جلو در  صداش کنجکاو  شنیدن  صدا بزنم که با  ستم آوینا رو  خوا

 اتاق و گوشم رو  سووندم به در : 
 ر موقع بیا  ما آوینا: باشه  فقط س

 با کی داشت قرار میگذاشت؟ در رو باز کردم و رفتم تو 
 _ باشه وزیزم میوینمت  جانم؟  شم  شم  قربونت خدافظ 

 گوشی رو قئع کرد و  پ  پ نگامم کرد 
 _ وزیزم؟

 _ آره دیگه وشقمه 
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 _  ی؟
 _  ی داره؟ با وشقم حرف میزدم 

 دیگه داشتم میزدم به سیم آخر 
 ر میذاشتی؟_ با کی قرا

 _ با زندگیم 
 دیگه داشتم میزدم به سیم آخر . داد زدم : میگم با کی قرار میگذاشتی؟

 _  ته  را داد میزنی؟ با شهرزاد دوستم به خاطر تو یا ساله ندیدمش 
 _ حق ندار  بر  

 _  ی؟بهش گفتم فردا حتما میرم 
 _ خوب بهش زنگ بزن بگو نمیتونی بر  

 _  را؟د
 فعیت خودت رو فراموش کرد  _ م پ اینکه و

 _ مگه من  مه؟
 _  ته؟ با من بحث نکن نمیر 

 _ باشه بابا نخواستم  پس از نامار و شامم خور  نیست 
اومدم بیرون و تلفن رو برداشسستم  دو پرس کواب سسسفارش دادم و لوخند  به 
شتم   سترس دا شغول بود  ا شیدم فکرم م آوینا زدم  بعد از نامار رو موپ دراز ک
نه  یا  یز  رو فراموش کردم و ممک یدونم  را ولی احسسسساس میکردم  نم
دردسسسر درسسست کنه  بیخیال فکر کردن شسسدم و  شسسم مام رو  رومم گذاشسستم  
ستگی میکردم   ساس خ شده بود  اما بازم اح شب  شمامم رو که باز کردم    
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 ومیخواسسستم این ممه بی خوابی رو یا جا جوران کنم  رفتم تو اتاق و افتادم ر
 تخت 
 آوینا :

شیدم و  شده بود جیغی ک ست ایمان دور کمرم حلقه  شم مام رو باز کردم  د  
ست  پریدم با   ایمانم بیدار شسد گیج و منگ بود و  شسم ماش رو مم نمیتون

 باز کنه  
 _  ی شده؟
 _ پاشو بوینم

 _ بیخیال بگیر بخواب  
 _ بغلم کرد  گرفتی خوابید   مگه من خرس وروسکیم؟

یه خرس _ اول  که اون رفت   عد  یدم ب ته رو بغپ میکردم میخواب که فرشسس ما 
 وروسکی داشتم  اون رو بغپ میکردم ا ن مم تورو 

 خیلی بهم برخورد  که اول ما فرشته رو بغپ میکرد ؟
رفتم بیرون  نشستم صوحانم رو خوردم  راستش کنجکاو شده بودم درباره اون 

 خرسه دوست داشتم بوینمش 
 زخونه اومد تو آشپ

 _ میگم میشه اون خرسه رو نشونم بد ؟
 _ آره  پاشو بیا نشونت بدم 

سرم رو نگاه کردم ولی دیدم نیومده  رفتم پایین  شت  شتم پ رفتم طوقه با   برگ
 که دیدم ایستاده و داره نگامم میکنه 

 _ بیا دیگه 
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ز _ نمیام مر ی خاطره بد دارم واسسسه طوقه با وه  به خاطر فرشسسته من دو رو
 زندانی شدم تو اتاقم 

 با به یاد آوردنش ناراحت شدم 
 _ مگه نمیخواستی خرسه رو بوینی؟

 _  را 
 _ بیا دیگه 

با تردید اومد با   در اتاق فرشسسته رو باز کردم و رفتیم تو  رفتم سسسمت یکی از 
شمم به وکس رو  دیوار نخوره  در کمد رو باز کردم  سعی میکردم   کمد ما 

میافتاد که من و آوینا گرفتیمش  نشستیم و تکیه دادیم به خرس  و خرس داشت 
 خیلی بی مقدمه و یهویی گفت : خیلی واشقش بود ؟

 _ ولی لیاقتش رو نداشت  را این سوال رو پرسید ؟
 _  ون ممیشه بی دلیپ به فکرشی

 _ بوینم حسود  میکنی؟
 _ نه  دلیلی ندارم  منم یه زمان واشق بودم 

 _  ی؟
 رو ریز کرد و گفت : مگه نمیدونستی؟ شم ماش 

 _ واشق کی بود ؟
 _ نویان جونم 

  پ  پ نگامش کردم میخواست حرص منو در بیاره  
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شته رو فراموش کرد ؟ یا منوزم اون ته  _ بیخیال این حرفا ایمان یعنی واقعا فر
 تها  قلوت جایی واسش مست؟

 _ معلومه که نه  اون دیگه جایی تو قلب من نداره 
ست  زدم به در و گفتم :  یعو شتی و در رو ب سرویس بهدا شد دوید تو  وق زد پا

 حالت خوبه؟ باز کن بوینم درو
 _خوبم  )وق(
 _ باز کن درو 

 _ خوبم نیاز  نیست بیا   
شد  با دیدن اون ممه خون  دیدم در رو باز نمیکنه  ند تا لگد به در زدم که باز 

 جا زدم 
 د رنگ آرامش به خودش بگیره؟ نه دوباره؟ زندگی ما کی میخوا 

 _ آوینا؟ آوینا؟ حالت خوبه؟
 _ خوبم فقط  یکم ترسیدم  

ست خون با  بیار   پس  ست  دکتر گفته بود امکانش م _ آروم باش  یز  نی
 نترس 
 _ باشه

 
شت با  صدا  ایمان میومد . م پ اینکه دا شده بود .  به لئف ایمان حالم بهتر 

زد  بهت گفتم نمیدونم . من از دسسست شسسماما  تلفن حرف میزد : یه بار زنگ
شم خودت دید  د  سایش ندارم . یا بار دیگه زنگ بزنی مر ی دید  از   آ

 بهت گفتم که اگه اومدیم بهت زنگ میزنم . اه د پیله کردیا . خدافظ . 
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یعنی ماجرا  یه؟ کجا قراره بریم؟ بیخیال پرسسیدن این سسوال ما شسدم .  ون 
 ز زیر زبونش حرف بکشم . اومد تو اتاق . میدونستم نمیتونم ا

 _ آوینا؟
 _ جانم؟د

_ راسسستش پس فردا تولد دوسسستمه . اصسسرار داره که بریم . زیاد مم بامم دیگه 
 صمیمی نیستیم . میگه یه سوپریز داره . میخوا  بریم؟

 _ نمیدونم . حالم بهتر شد باشه . نمیخوام اونجا آبرو ریز  بشه .
 ومم استراحت کن . _ باشه . من میرم ت

شده بود . به ایمان مم  شت و حالم بهتر  ست . دوروز گذ رفت بیرون و در رو ب
شالم رو  شیدم و  ساده و بلند پو ستش . یه لواس  گفتم که میتونیم بریم تولد دو
انداختم رو سرم . رفتم بیرون و دیدم که ایمانم منت ر منه . سوار ماشین شدیم 

 و راه افتادیم . 
 تو باغه؟_ تولدش 

 _ نه تو خود ویال . 
 _ بوینم مشروبم سرو میکنن؟

 _ آره  ئور؟
 _ یه وقت نخوریا د

 _ نه . نگران نواش . رسیدیم . 
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شویه یه پارتی  شتر  شین رو تو  باغ پارک کرد و رفتیم تو . بی  ه زود د ایمان ما
شغول مبود تا تولد . طوق معمول دخترا لواس ما  باز پوشیده بودن و مر کدوم 

 ر*ق*ص با یا پسر بودند . 
 ایمان در گوشم گفت : فکر بد نکن . اک را زن و شومرن . 

  پ  پ نگامش کردم . 
 _ مر مر د نخند . ذمن خودت منحرفه . 

 _ میخوا  بر*ق*صیم؟د
 _ من؟ نه بابا . 

 _  را؟ من و تو فقط یا بار ر*ق*صیدیم . اگه به یاد بیار  . 
*ق*صیدیم . ر*ق*صوندنمو                                             _ _ بله یادمه د اونم نر

 حا  مر ی د افتخار مید  بانو؟
 

 نمیتونستم جلو  خندم رو بگیرم دستش رو گرفتم و بلند شدم 
 _ وا   این  ه آمنگیه؟خوابم گرفت 

با خاموش شدن  راغ ما   شم مام قد غورباقه شدند  خواستم یکم ایمان رو 
که دور  یدیدمش  اذیت کنم  دسسسست ماش رو ول کردم و ازش دور شسسسدم  م
باغش  جا  والم میگرده  آروم آروم رفتم بیرون  وا  این خه و دن خودش مینر
 قدر خوشگله استخر نداشت ولی درخت بید مجنون داشت که من واشقش 
صدا  صاحب  شدم دنوال  صدا  گریه می اومد  گریه یه دختر  کنجکاو  بودم 

که  شمم خورد به یه جسم ظریف که به یکی از درخت ما تکیه داده میگشتم 
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شت  با دیدن  سریع برگ شونش که  شتم رو   ستم رو گذا بود و گریه میکرد د
 قیافش خیلی شیا و مجلسی شاخ درآوردم 

 _ نگار؟
 _ آوینا  تو اینجا  یکار میکنی؟

 _ تولد دوست ایمانه  
 _ آره تولد اون پست فئرت 

 _  ی؟
 ال   ئور  تو؟_ بیخی

 _ والی  بهتر از این نمیشم  ولی م پ اینکه حال تو خوب نیست 
با ایمان سسسساخت و پاخت کردین ما  نداره  م پ اینکه  نه حال من تعریفی   _

 حسابی 
 خندیدم و گفتم : وا  ولی خارن از شوخی   یز  شده؟

 _ بپرس  ی نشده تو این یا سال مر ی بال بود به سرم اومد 
  ی؟  _ یا خدا

_ واشق شدم اما واشق کی؟ یا ووفی به تمام معنا با دختر ما  س میزنه و 
... 

 _ بوینم نکنه تو واشق دوست ایمان شد ؟
 _ آره  اره من احمق دل به یا ممنین آدمی دادم 

 _ وا  من که نمیشناسمش 
 _ باشه ایمان کجاست؟



 177 زنمیداد نم گهید

 _ وا  گفتی ایمان  مین  من برم 
شتم میرفتم تو که یا نفر پا  سرش رو تکون داد و رفت شد  دا شینش  سوار ما

انداخت  داشتم میافتادم که دستم رو گرفت برگشتم که مر  ی از دمنم در میاد 
بهش بگم که با دیدن ریخت اون بی ممه  یز   ل شسسسدم  لوخند ک یفش رو 

 لوش بود 
 _  یه؟  ی میخوا ؟ ول کن دستم رو 

 _ حا  حا  ما بامات کار دارم
ت بر بیام؟_ و  ل کن بوینم فکر کرد   ون دخترم نمیتونم از پسن

 _ نمیا    ون نقئه فعف مات دست منه جوجو 
یادم بود  این ممون پسسسره  با تعجب نگامش میکردم قیافش رو خیلی خوب 

سسست که دفعه اول وقتی ایمان من رو به زور برد پارتی خیلی بد نگامم میکرد  
شیش برام  شم ما  وح شید  ترس رو تو تا تا انگار با   شون میک خط و ن

ستم جیغ بزنم اما  شید  خوا ساس میکردم منو دنوال خودش میک سلول مام اح
 از ترس اینکه جلو  دمنم رو بگیره  این کار رو نکردم

 
سیدم از حال  ست این نجات میداد . میتر کاش ایمان ا ن میومد و من رو از د

  رفت . خدایا میخواد  یکار کنه؟ نکنه برم . از یا در وارد شد و پله ما رو با
بالیی سسسرم بیاره؟ با فکر کردن به این  یز ما ، حالم بدتر شسسد . منو برد تو  

 اتاق و پرت کرد رو  تخت . اشا مام راه گرفته بودند . 
 _ خوامش میکنم بزار برم . 

 _ به این آسونی ما ولت نمیکنم . 
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 _ ازت خوامش کردم د
 _ مهم نیست . 

 د نزدیکتر و گفت : من باید وظیفه مو انجام بدم . اوم
 وظیفه؟د  ی میگه این؟

 _  ی؟د وظیفه؟
 _ به زود  میفهمی من ورم  یه . 

 اومد نزدیکتر . تقریوا دو وجب بامم فاصله داشتیم . جیغ کشیدم و فجه زدم . 
ستند .  شگذرونی م شغول خو شنوه . ا ن ممه پایین م صدات رو نمی سی  _ ک

 انت دحتی ایم
 نفسم تنگ شده بود . 

 _ به من نزدیا نشو . بهم دست نزن ووفی د نهد
 پسش میزدم و داد میزدم که یهو در باز شد و ایمان اومد تو . به موقع رسید . 

 ایمان : دار   ه غلئی میکنی؟د
 با حرفی که پسره زد ، تمام دنیا م پ پتا زده شد تو سرم

 
 نیم و بفرستیمش جهنم دره _ خوب خودت گفتی کارش رو یکسره ک

صدا  خرد شدنم رو شنیدم ایمان نمیتونست به غیر از فرشته کسی رو دوست 
 داشته باشه  من  را بهش اوتماد کردم؟  را؟ 

بلند شدم  تمام بدنم میلرزید   شم مام پر اشا شده بود  داشتم از کنارش رد 
 میشدم که دستم رو گرفت  با شدت دستم رو پس کشیدم 
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 آوینا  خوامش میکنم  _ نه
دستم رو با  آوردم و یکی خوابوندم تو  گوشش  داد زدم : اینم ووض ممه   
سسسختی مایی که به خاطر تو کشسسیدم  این خیلی کم بود  تو باید بیشسستر از اینا 

 بکشی ایمان به خاطر باز  با احساسات و زندگی من  میسپارمت به خدا 
شن کرده مق مق میکردم به زور خودم رو به ب شینش رو رو سوندم  نگار ما اغ ر

بود و میخواسسست بره که پریدم تو ماشسسین با تعجب نگامم کرد و گفت :  ته 
 آوینا؟ خوبی؟

 گفتم : فقط برو  نزار بهمون برسه خوامش میکنم . 
نگار از آیینه نگاه کرد و دید که ایمان داره به طرف ماشسسین میاد پاش رو رو گاز 

شار داد و از باغ خ ساتم ف سا ستی؟  را با اح شد  را ایمان ؟  ئور تون ارن 
سر گرفتم  نگار  شمت مق مقم رو از  سم میخورم نمیوخ باز  کرد  لعنتی؟ ق

 گفت : داد بزن آوینا  داد بزن 
 داد زدم : ایمان نمیوخشمت  به خداوند  خدا نمیوخشمت  خیلی نامرد  

میکردم به خاطر  فسسجه میزدم و به حال خودم گریه میکردم  خودم رو لعنت
اینکه به ایمان اوتماد کردم  خیلی پسسستی  خیلی  سسسرم رو به شسسیشسسه تکیه دادم  
شدند  خاطره مامون م پ  شا  شم مام پر ا شتم  ولی دوباره   دیگه نایی ندا
صم میداد  قدر اذیتش میکردم  شدند   قدر حر شمم رد می فیلم از جلو   

شتن ما ست دا شتم و ووض این دو ستش دا شیدم و   قدر دو سختی ک  قدر 
بی محوتی دیدم  اومدن تو زندگی ایمان کار درسسستی نوود  اون م پ یا شسسیر 
صدایی  شدم با  فربه بزنه و زخمی کنه من بیناره قربانی  زخمی منت ر بود تا 
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که از ته  اه در میومد  آدرس رو به نگار دادم  آدرس خونه خودم  که از این به 
 یا  من  اشا مام متوقف نمیشدند نمیوخشمتبعد قرار بود بشه خونه تنهای

 
نگار کمکم کرد پیاده بشسسم . من رو برد تو  خونه . ممه  یزش م پ روز اول 
بود . با به یاد آوردن خاطرات حالم دگرگون شد . سرفه ام گرفت و دوباره خون 

 با  آوردم . نگار با نگرانی نگامم میکرد . 
 _ آوینا باید بریم بیمارستان . 

نمیام . از اون محپ متنفرم . تموم خاطراتمو بهم یادآور  میکنه .  یز  جز _ 
 وذاب نداره برام . 

 _ ولی تو حالت خوب نیست . 
 _ به درک . بزار بمیرم . دیگه انگیزه ا  ندارم . 

_ این حرف ما  یه آوینا؟ تو  ت شسسده؟د اونجا  ه اتفاقی افتاد که تورو بهم 
 ریخت؟

 _ مینی . 
یرون از سسسرویس بهداشسستی و به سسسمت اتاقم قدم برداشسستم . خاطرات اومدم ب

کودکیم به ذمنم مجوم آوردند . مه د اون دختر شاد و شنگول یا شوه شکست 
.  را نفهمید  که وروسسسکی بیش نیسسستی؟  را دختره احمق؟د سسسرم رو بدنم 

م اسنگینی میکرد . افتادم رو تختم و وکس پدر و مادرم رو بغپ کردم . اشا م
جار  شدند . دکمه پخش رو زدم و صدا  مرتضی پاشایی تو خونه پخش شد 

 و به درد من دامن زد .
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 دل دنیا رو خون کرد  که اینجور  تو رفتی

 تموم دل خوشی مام و تو با رفتن گرفتی
 م پ حس یه وشق تازه بود 

 م پ افسانه بی اندازه بود 
 

 میشکی برا  من شویه تو نووده
 حمی آخه تنهایی زودهدنیا  ه بی ر

 دل دنیا رو خون کرد  که اینجور  تو رفتی
 تموم دل خوشی مام و تو با رفتن گرفتی

 م پ حس یه وشق تازه بود 
 م پ افسانه بی اندازه بود 

 تو رفتی
 تموم دل خوشی مام و تو با رفتن گرفتی

 
 دل دنیا رو خون کرد  که اینجور  تو رفتی

 رفتن گرفتیتموم دل خوشی مام و تو با 
 م پ حس یه وشق تازه بود 

م پ افسانه بی اندازه بود ) حتما اگه امنگ رو دارید ، ممراه خوندن ، گوشش 
 کنید (
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شده بود . از این به  شا  صورتم خیس از ا امنگ رو زیر لب زمزمه میکردم . 
بعد زندگی من اینئور  بود .  شسسم مام رو رو  مم گذاشسستم و خوابم برد . 

ی واد  و حوصله سربر شده بود . موبایلی رو که تازه خریده بودم زندگیم خیل
ستم به کی زنگ بزنم؟  صال برا   ی خریده بودمش؟ میخوا رو نگاه کردم . ا
ست به من زنگ بزنه؟ پوزخند  زدم و به قدم زدنم ادامه دادم  سی میخوا  ه ک

گفت ولی . آره ممین جا ، ممین پارک بود . ممین جا بود که ایمان حقیقت رو 
من احمق بازمم نفهمیدم . وایمان روزا  اولو یادت میاد ؟د به خونم تشنه بود  

 . 
شنه بود   سهله به جونمم ت ستم؟و آره ، آره تو به خونم که  _ کی میگه حا  نی
نامرد د سسسرم رو تکون دادم و سسسعی کردم افکاراتم رو از خودم دور کنم . سسسرم 

 کی منو گرفت . بهش نگاه کردم . اقا  بیگیج رفت و نزدیا بود بیافتم که ی
 ریا . مه د پدر ممون پسر . نگامم رو ازش گرفتم و به رامم ادامه دادم . 

 _ دخترم؟د
طاقت نیاوردم . برگشسستم و تقریوا با صسسدا  بلند  گفتم : دخترت؟د دخترت؟ 
یعنی تو حافسسر  زندگی آسسسمانم به ممین آسسسونی خراب کنی؟ بهش لئمه 

 بزنی؟ 
 دم و گفتم : آفرین پدر نمونه . آفرین د به کارت ادامه بده . دست ز

دسسست ما  یخ زدم رو مشسست کردم و دویدم تا ازش دور بشسسم . زندگی نکوت 
بارم  را به پایان نمیرسه؟ ولی من منوز ممسر اون پست فئرتم . باید وقد رو 

 فت . یم گرباطپ کنیم . اما نه دلم میومد نه میتونستم به ایمان زنگ بزنم . گر
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مرکسسسی حداقپ تو دورامی قرار میگیره اما من کال رامی برا  انتخاب ندارم . 
 تنها رامش مم مرگه که من جر تش رو ندارم . لعنت بهت ایمان د لعنت بهت د

 
سردگی رفته بودم  دیگه یه لوخند مم نمیزدم   شته بود و من تا مرز اف  ند ماه گذ

شیم رو تو   ستم گرفته بودم و مرّدد بودم که به ایمانفقط گریه بود و بس گو  د
زنگ بزنم یا نه ؟میخواستم بهش بگم وقد رو باطپ کنیم  بغضم رو قورت دادم  
با یا تصمیم آنی شماره ایمان رو که ازبر بودم رو گرفتم  صدا  خسته اش تو 

 گوشی پینید 
 _ الو؟

فربان قلوم صداش  شنیدن  ستم  ی بگم  با  شده بودم  نمیدون  رفته با   ل 
ضم ترکید ولی بی  ساس میکردم بغ شم مام اح شا رو تو    بود و جوشش ا
صدا گریه کردم  با صدایی که میلرزید گفتم : آقا  بی ریا زنگ زدم بهتون بگم 
باید وقد رو باطلش کنیم شسساید من دوسسست دارم دوباره ازدوان کنم  نمیخوام 

 این وقد برام دردسر درست کنه 
 _ آوینا

 ن رو به زبون نیار  پست فئرت _ اسم م
شق  ستم دوباره و سخت بود ولی  زم بود  من نمیتون زدن این حرف ما خیلی 

 رو تجربه کنم  ون وشق ایمان تو  دلم ممیشگی بود 
 _ خوامش میکنم گوش کن تو نگذاشتی منم حرف مامو بزنم .باور کن
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سه مر ی باورت کردم  دوباره میخوا  من رو سه لعنتی ب شکنی؟ خرد _ دن ب  ب
شم  شدم جلو    سادگیم بخند ؟ بخند  من خرد  شدن غرورم رو بوینی؟ به 

 مات  دن بخند به حالم 
مق مق کردم  گوشی رو قئع کردم و بلند شدم  داشتم از جلو  آینه رد میشدم 
که  شسسمم خورد بهش  من  را اینجور  شسسده بودم؟  غر شسسده بودم و زیر 

س ش شم مام گود افتاده بود  ن شانیم   ستم رو تکیه گاه پی صندلی و د تم رو  
کردم  اشا مام شروع به ریختن کردند  کنترلم رو از دست دادم و مر ی رو  
میز بود رو پرت کردم رو زمین  داد زدم و فجه  خدایا  ه ب*ن*ا*می مرتکب 
شسسدم که دارم مجازات میشسسم؟ رو  دوتا زانومام افتادم رو زمین  خاطراتمونو 

و گامی لوخند و گامی ام اشا میریختم  آره من به جنون رسیده  مرور میکردم
بودم  شب شده بود ولی من ممونجا نشسته بودم  دیگه خالی از مر احساسی 
شدم و در رو باز  صدا در اومد م پ مرده   متحرک بلند  شده بودم  زنگ در به 

ستم در رو  شدم  مه پوزخند زدم و خوا شوک زده   بوندم کهکردم  با دیدن نویان 
شی  تو دیگه  شت در رو باز کردم و داد زدم : مان  یه؟ توام از ممون قما نگذا

 برا   ی اومد ؟ اومد  من رو به باز  بگیر ؟ آره؟  را خفه شد ؟
 _ تو نابود شد  آوینا 

 _ آره  یکی ممجنس تو نابودم کرد 
 _  من مزاحمت نمیشم فعال 
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و نشسسسسستم  به در تکیه دادم و  برگشسست و رفت  اومدم تو پشسست در سسسر خوردم
ستی به در  لوخند دردناکی زدم : نامرد یه زمانی تو تکیه گامم بود   حا  که نی

 تکیه میکنم  اسمت رو گذاشتی مرد؟
 ایمان :

نام جهنم بود  نمیتونسسستم تحمپ کنم  از یا طرف مم اگه  بدون آوی زندگی 
شتر میکردم و زندگی سراغش  فکر و خیالش رو بی سخت میرفتم  تر   رو براش 

ایستادم جلو  آینه  زیپ لواسم رو کشیدم با تعجب به خودم نگاه میکردم  این 
قئره اشسا رو صسورتم  یکار میکنه؟ می  ایمان این یا قئره اشسا در برابر 
اشسسا مایی که اون شسسب ریختی  یه؟ اشسسکمو پاک کردم  قدر تو این یکی 

تم خارن بشسسم که نویان اومد تو  دوماه پیر شسسده بودم  در رو باز کردم و خواسسس
 شسسم ماش قرمز بود و این نشسسون میداد که خیلی وصسسوانیه  یه مشسست زد تو 

 صورتم  یز  نگفتم  ووفش بغض بد  گلوم رو گرفت 
وربده کشسسید : اینئور  قول داد  ازش محاف ت کنی؟ تو که زد  نابودش 

 کرد  
 ورد  مان؟مینی نگفتم  یقه امو  سوید و گفت :  ه بالیی سرش آ

مینی نگفتم  دید حرفی نمیزنم یقه امو ول کرد  از کنارش رد شسسسدم و اومدم 
سیژنم آوینا بود که اونم رفته باید یکم بهش  شتم  اک بیرون  به موا  تازه نیاز دا

 زمان بدم تا با خودش کنار بیاد بعد بتونه من رو قوول کنه اما دوماه کافی نوود؟
 

برگرد . برگرد به زندگیم روح بده . دسسستی تو  میخواسسستم برم سسسراغش . بگم 
 مومام کشیدم . آمنگی که پخش میشد ، وصف حالم بود . 
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 رفتو تنها شدم تو شوا با خودم
 دلهره دارمو از خودم بیخودم

 اونکه دیر اومدو زود به قلوم نشست
 رفتو با رفتنش قلوه من رو شکست

 نکن دستموانگار  قسمته فاصله از ممو مر جا میر  برو ول 
 نذار باور کنم رفتنت حقمه نذار دور شم از خدا از خودم از ممه

 دستمو ول نکن که زمین میخورم
 تو بر  از ممه آدما میورم

 تو خودت خوب میدونی که آرامشی
 باید با من بمونی با مر خوامشی

 انگار  قسمته فاصله از ممو
 مر جا میر  برو ول نکن دستمو

 قمهنذار باور کنم رفتنت ح
 نذار دور شم از خدا از خودم از ممه

 تو که دل بردیو رفتی من که افسرده و خستم
 من که واسه کنارت بودن رو ممه  شمایه خیسمو بستم

 رفتو تنها شدم تو شوا با خودم دلهره دارمو از خودم بیخودم
 اونکه دیر اومدو زود به قلوم نشست رفتو با رفتنش قلوه من رو شکست

 نگار دلم لرزیدو واسه اولین بار از ته دل خندیدوتورو دیدم ا 
 با خودم گفتم دیگه تنهاییا تمومه با خودم گفتم آره خدایه من ممونه
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 ممون دیوونه که حالمو ووض کرد ممون که واسه من وجود اون تولده
 نمیدونم  را از وقتی فهمید دوسش دارم ووض شده

 دیگه حتی امروز اسم منم یادت نیست
 نیست میشن  شام به یادت خیس واست مهم

 دیگه انگار واقعا به حالو روز من حواست نیست , حواست نیست
 دستمو ول نکن که زمین میخورم

 تو بر  از ممه آدما میورم
 تو خودت خوب میدونی که آرامشی

 باید با من بمونی با مر خوامشی
 انگار  قسمته فاصله از ممو

 مر جا میر  برو ول نکن دستمو
 اور کنم رفتنت حقمهنذار ب

 نذار دور شم از خدا از خودم از ممه
 تو که دل بردیو رفتی من که افسرده و خستم

 من که واسه کنارت بودن رو ممه  شمایه خیسمو بستم
 رفتو تنها شدم تو شوا با خودم دلهره دارمو از خودم بیخودم

 تساونکه دیر اومدو زود به قلوم نشست رفتو با رفتنش قلوه من رو شک
ستم آوینا رو  شا مام رو پاک کردم . زدم رو ترمز . حالم خوش نوود . میخوا ا
سروت به طرف  شتم و با  شده بود . پام رو ، رو گاز گذا بوینم . دلم براش تنگ 
خونه بابام رفتم . پیاده شدم و زنگ رو زدم . صدا  آسمان اومد : به د داداشی . 

 بیا تو . 
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سمان در رو باز ک صدا  رفتم تو . آ رد و با دیدن قیافه من ، رنگ اونم پرید . با 
 گرفته ام گفتم : بابا کجاست؟

 _ تو اتاقشه . 
ستش با دیدن  سمت اتاق بابا . را صدام میزد ، توجه نکردم و رفتم  به مامان که 
باغ یاد اون شسسسب افتاده بودم و حالم بدتر شسسسده بود . در رو باز کردم . بابا با 

 لوخندش محو شد . بلند شد و به طرفم اومد .  لوخند برگشت ولی یهو
 _  یز  شده ایمان؟

 _ آدرس خونه آوینا رو میخوام . 
 _ واسه  ی؟ خوب از خودش میپرسید  د

_ خودش نیسسست که ازش بپرس . خوامش میکنم آدرس خونه اش رو بدین . 
 دیگه تحمپ ندارم .

 _ قضیه  یه؟
 بود . صدام یکم با  رفت . الوته ممراه با بغض 

ست؟ فقط آدرس  سین جیمم کنین؟ نمیوینین حالم خوب نی شه بعدا  _ بابا می
 رو بدین . 

شدم و اومدم  سروت از اتاق خارن  آدرس رو رو  کاغذ نوشت و داد بهم . به 
بیرون . سوار ماشینم شدم و با سروت مر ه تمامتر رفتم . از ماشین پیاده شدم 

آوینا که سرش پایین بود و من رو نمیدید گفت و زنگ در رو زدم . در باز شد و 
 : امرتون؟د 
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 شمش خورد به پامام . ممونجور  نگامش رو با  آورد .  قدر تو این مدت 
  غر شده بود . صداش زدم : آوینا ؟د

پوزخند  رو لوش نشست .  شم ماش سرد بودند . یعنی واقعا دیگه احساسی 
 بهم نداره؟

 _ فرمایش؟
 یم؟_ میشه حرف بزن

 _ حرفی بین ما نمونده د وقد رو باطپ کردین؟
 _  را این شکلی حرف میزنی؟ آوینا من  دلم برات تنگ شده بود . 

 _ به درک د کار دیگه ا  ندار  ، مزاحم نشو . 
 شسم مام رو بسستم . ادامه داد : ممه  ی بین ما تموم شسده . برگشستی در کار 

 . وقد رو باطپ کن . نیست . کارت وروسیم رومم برات میفرستم 
سی؟د  شدم . ورو سوارش  سوندم و  شین ر ست . به زور خودم رو به ما در رو ب
 را می دم از وروسسسی میزنه؟ نه امکان نداره . من وقد رو باطپ نمیکنم . داد 
زدم و مشسستم رو کوبیدم به فرمون . برگشسستم خونه . خواسسست خدا بود که زنده 

 نه از دستش بدم .موندم . اگه دست رو دست بزارم ممک
 

بعد از  ندروز به مر در  زدم تا تونسسستم شسسمارش رو پیدا کنم بدون معئلی 
 شمارش رو گرفتم 

 صداش تو  گوشی پینید : الو؟
 _ آوینا؟

 _ ا  بابا  قدر دیگه میخوا  مزاحمم بشی؟
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 _ اگه تو زندگیم نواشی منم نمیخوامش 
 _ نخواه به من  ه ربئی داره؟

 کنم برگرد _ آوینا خوامش می
 _ بوین...

 حرفش رو قئع کردم و گفتم : اگه نیا  خودم رو میکشم 
 _ برام مهم نیست  و قئع کرد 

 آوینا :
نکنه راست راستی بخواد خودش رو بکشه؟ خدایا کمکم کن  افئراب داشتم 

 و نگران ایمان بودم  کسی نوود که بخواد الکی حرف بزنه 
 ایمان :

ش کردم  گذاشستم رو  دسستم و  شسم مام رو بسستم  تیغ رو آوردم با  و نگام
خداحافظ آوینا  من اشسسا مام ریختند  اولین بار کشسسیدم به خاطر نامرد  

فرشسسته دومین بار رو به خاطر حماقت خودم  و سسسومین بار مم به خاطر آوینا    
  شم مام بسته شدند و افتادم 

 نویان :
شدم و کتم رو صحوت کنم  بلند  شتم  تا خونه ایمان قدم زد باید با ایمان  م  بردا

زنگ در رو زدم  ند دقیقه صسسور کردم ولی کسسسی در رو باز نکرد اون که  ند 
دقیقه پیش گفت خونه ام  از دیوار با  رفتم و پریدم تو  خواسسستم در رو باز کنم 

ولی قفپ بود  با آرنجم شیشه رو شکستم و در رو باز کردم کسی تو  خونه نوود  
رو باز کردم  با دیدن صحنه روبروم پامام شپ شدند  تو  یکار کرد  در اتاقش 
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فعیف  ضش رو گرفتم  خیلی  ستم کنارش  نو ش سر؟ زنگ زدم به اورژانس ن پ
 میزد خیلی فعیف  داد زدم : ایمان تو نواید بر  احمق  بیدار شو 

تن بی جونش رو گذاشسستند رو  برانکار و بردنش منم باماشسسون رفتم  رو  
 یمارستان نشستمصندلی ب

 
 زنگ زدم به آوینا . دست مام میلریزدند .

 _ الو؟
 _ پاشو بیا بیمارستان تا ایمان رو از دست ندادیم . 

 _  ی؟د
 _ میگم بیا بیمارستان . 

 _  باشه .
 تلفن رو قئع کرد . 

 آوینا :
ست و گریم گرفت . یه  یز  تنم کردم و رفتم  شک ضم  شتم میلرزیدم . بغ دا

تان . مارسسس یه  بی خدا میکردم این  خدا  ند . ممش  مام ممرامیم نمیکرد قدم 
شوخی بوده باشه . نویان رو  صندلی نشسته بود . تو بخش مراقوت ما  ویژه 
شه دیدم . داد زدم : نه د تنم  شی شت  شد . رفتم جلو . ایمان رو از پ . حالم بدتر 

 شروع به لرزیدن کرده بود . گریه میکردم . 
 ن برگرد . خوامش میکنم . به خدا دوستت دارم . _ خوامش میکنم ایما

یان ممینئور نگامم میکرد . دکتر داشسسست میرفت تو که گفتم : میشسسسه برم  نو
 پیشش ؟ خوامش میکنم . 
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 _ اشکال نداره . شما ممسرش مستین؟
 _ بله . 

 رفتم تو . دکتر بعد از معاینه رفت بیرون . داشتم اشا میریختم . 
 ذرت میخوام ایمانم د _ معذرت میخوام . مع

 بعد از حرف زدن ، اومدم بیرون . 
 نویان : امنگ جدیدشو شنید ؟

 _ نه د
 _گوش کن . 

 بعد تو از دست دادم تعادل روحیمو 
 مدیون رفتنتم ریه ما  دودیمو

 واسه  ند دیقه امشب درددل نیاز دارم
 دیگه اروم نمیشم حتی با دیازپامم
 ایه جا  سالم دیگه رو بدنم نیستش

 حتی وقتی که خوابم خیسه یا ریز  شام
 جسممو ترکونده این قرصا  بی دینم
 وقتی مم نمیخورم ، خواب بد میوینم
 لعنتی غرور دارم با غرورم باز  نکن

 تو کال مال منی منو به کم رافی نکن
 تموم میکنم امشب خودم این قا له رو

 لعنت به تو که مینوقت نفهمید  حال منو
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 سرمو به دیوار بکوبم؟اخه تا کی باید 
 پیش اطرافیانم ت امر کنم که خوبم

 از اینکه تا به این اندازه داغون شدم از تو
 به خدا خسته شدم از مق مق زیر پتو

 پیش مادرم تا کی سرم رو پایین بدوزم 
 دینمو ادا نکردم در حقش سر سوزن

 _ بسهد اشا مامو پاک کردم . بلند شدم و رفتم پیش ایمان . 
شونه  ند م شش .  شته بود و ایمان منوز از تو کما در نیومده بود . رفتم پی اه گذ

ضم رو قورت  شونه کردم . بغ شتش رو  شو در آوردم و موما  پرپ رو از تو  ک
 دادم و پیشش نشستم . صدا  بوق دستگاه ما بلند شد . بلند شدم و داد زدم . 

 _ دکتر د پرستار . کسی نیست؟ ایمان د ایمان . 
را اومدن داخپ و مشسسغول به کار شسسدند . با گریه نگامشسسون میکردم که پرسسستا

 یکی از پرستار ما گفت :  یز  نیست گلم . آروم باش . 
اومدم بیرون . سسسیپ طرفدارما  ایمان صسسف بسسسته بودند پشسست در . به ن ر 
ستش بود رو  شیمی که تو  د ستند . یکی از اونا ،  صوانی م سید خیلی و میر

 پرت کرد طرفم
 

 شم مام رو بستم و منت ر موندم بخوره بهم که اتفاقی نیافتاد  یهو ممهمه شد 
و  ند تا از دخترا جیغ کشسسیدند   شسسم مام رو باز کردم و دیدم دسسستی جلو  
سینه  سم تو  سرم بود  نگاه کردم  نف شت  صی که پ شخ شتم و به  صورتمه  برگ

 حوس شد  خواستم صداش کنم که افتادم 
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 ایمان : 
آوینا بیافته و گرفتمش طرفدار ما با تعجب نگامم میکردند بعضی از نگذاشتم 

با حرص بعضسسی ما مم فیلموردار  میکردند و وکس میگرفتند   دخترما مم 
آوینا رو برداشتم و رفتم تو یکی از اتاق ما گذاشتمش رو  تخت  پرستار اومد 

شه  رفتم دکتر گفت باید تحت سرم زد  قوپ از اینکه بیدار ب شم ن و بهش   ر با
یان و خانوده ام مم  ولی توجه نکردم  لواس مام رو پوشسسیدم و راه افتادم  به نو
گفتم که به آوینا  یز  نگویند  حا  که فهمیده بیش از اندازه دوسسستش دارم 
صمیمش رو بگیره رفتم خونه  رفتم تو اتاق آوینا و رو  تختش  باید فکر کنه و ت

 د طولی نکشید که خوابم برددراز کشیدم تختش بو  تنش رو میدا
 آوینا :

بیدار که شسسدم  پرسسستار ما رو کنار زدم و رفتم طرف اتاق ایمان  اما کسسسی نوود 
یعنی  ی؟یا  یز  رو  قلوم سنگینی میکرد  برگشتم خونه  اشا مام رو از 

 سر گرفتم  در حق ایمان بد  کرده بودم  روم مم نمیشد برم بوینمش 
 _سه روز بعد 

صورتش گرفته بود گپ  زنگ در به صدا در اومد در رو باز کردم  گپ رو جلو  
سرم  شیدم و  فربان قلوم رفت با   خجالت ک رو پایین آورد  با دیدنش دوباره 

رو پایین انداختم  اومد تو   قدر کت و شسسلوار بهش میومد نشسسسسست رو موپ  
 یا بسته گذاشت رو  میز 

 _ سالم خانومی 
 _ سالم  این  یه؟
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 م جدیدم تقدیم به شما _ آلوو
لوخند زدم   قدر خوب بود که منو بخشسسیده بود  بعد از ممه   اون کارمایی 
که در حقش کردم جلوم زانو زد  با تعجب نگامش کردم  لوخند دلنشسسینی زد و 

 گفت : با من ازدوان میکنی؟
 با تعجب گفتم :  ی؟

 _ با من ازدوان میکنی؟
گامش میکردم  کم کم مات ن ندم گرفت نمیتونسسستم جلوش رو  ممینئور  خ

 بگیرم 
 _ پس قوول کرد  

 _ نه کی گفته؟
 _ صور کن بوینم 

خواست بگیرتم که بلند شدم و دویدم  دنوالم میکرد و میگفت : صور کن  دوا 
 کن گیرم نیافتی  

اون روز  روز خیلی خوبی بود  میچ وقت فراموشسسش نمیکنم  برگشسسته بودم به 
 خونمون  
 _ آوینا ؟

 جانم؟_ 
 _ یه لح ه بیا اینجا خانم پویا کارت دارند 

یا بود  نشسسسسسته بود رو  موپ و  از اتاق اومدم بیرون خانومی که فامیلیش پو
داشت  اییشو مینوشید  ایمان ژورنال رو به طرفم گرفت و گفت : به سلیقه ات 

 اوتماد دارم  یه لواس برا  خودت انتخاب کن 
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ود  ژورنال لواس وروس رو باز کردم  یکی از من ورش لواس برا  ازدواجمون ب
شونش دادم  شمم رو بدجور گرفت  به ایمان ن شون   یکی زیواتر بود  ولی یکی
یا مم اندازه مام رو گرفت و رفت  ایمان ممه کار  که اونم پسسسندید  خانوم پو

 مارو انجام داده بود  منم که از زور شوق  رو  پا بند نوودم 
جام شد  نگار زیپ لواسم رو کشید با  و گفت : وا  ممه  یز خیلی سریع ان

  ه جیگر  شد 
 _ مرسی وزیزم 

 شهرزاد : میمونو نیگا  قدر مم خرکیف شده  
 _ نواید باشم حسود خانم؟

 _ وا  کی حسود  کرد حا ؟
خندیدم و ممون موقع گفتند ایمان اومده  اسسسترس گرفته بودم با ایمان سسسوار 

خونه پدر اینا به راه افتادیم  قرار بود یه جشسسن تو باغ ماشسسین شسسدیم و به طرف 
سوت زدند رو  ست و جیغ و  شدیم و رفتیم داخپ  ممه د اون ما بگیریم  پیاده 
لب ما  ممه فقط لوخند بود و لوخند بعد از وکاسسسی تو  باغ  ایمان گفت : 

 میخوا  ممشون رو قال بزاریم؟
 خندیدم و گفتم :  ی؟
ماشین شدیم  از باغ خارن شد و گفت : اونجا میخوایم دستم رو گرفت و سوار 

 بشینیم که  ی؟  را این روز قشنگ رو خسته کننده کنیم؟
 _ وا  ایمان تو یه خپ به تمام معنایی 

 دوتامون مم از ته دل خندیدیم رفتیم بام تهران 
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شدند  شون پا سی _ وا  من  جور  بیام؟ نمیگند این ما خپ و  لند روز ورو
 نجا ؟اومدند ای

 _ بگند من به حرف مردم کار  ندارم 
از شسسانس ما کسسسی اونجا نوود  فقط  ند نفر بودند که اون ما مم انگار غرق 
خوشسسی بودند و متوجه ما نشسسدند  تهران زیر پام بود  یه نفس ومیق کشسسیدم و 

 گفتم : به پایان رسید 
 _  ی؟

 _ قصه مون دیگه 
 در خوشگپ شد  _ نخیر خانومم  تازه شرووشه  راستی  ق

 _ کوفت دستام رو گذاشتم رو  صورتم و سرم رو پایین انداختم  
 _ وا  تو و خجالت؟ اصال بهت نمیاد 

 غش غش خندید و گفت : دست مات رو بردار بوینم 
شتم  ایمان یه گپ گرفت جلوم و گفت : وا   صورتم بردا ست مام رو از رو   د

 این رو قوول کن مدیه مام رو اونجا جا گذاشتم فعال شما 
گپ رو از دسسستش گرفتم . یهو و خیلی غیر منت ره بغلم کرد و گفت : پیوندمون 

 مم موارک

  بازی رمانبابت نوشتن این  عزیز .شاهالیل با تشکر از 


