
 



 
منام رمان:من هنوز همون  

 
zahra.zm نویسنده:   



خسته و کوفته از ماشین پیاده شدم و به سمت اسانسور رفتم...دلم برای د
ختر کوچولوم پر میزد،از صبح تا االن ندیده بودمش.بیچاره مامانم،حتما تا 

دم.اسانسور که طبقه چهااالن کالفه اش کرده بود.کلیدو از تو کیفم دراور
رم ایستاد،پیاده شدم و به سمت واحد هفت حرکت کردم.کلید انداختم و درو 
باز کردم.صدای خنده های دختر کوچولوم کل خونه رو برداشته بود.رفتم 
داخل و به مامان که تمام حواسش به مرسانا بود،سالم کردم.مامان که رو

بود،سرشو سمت من برگردوند زمین نشسته بود و مشغول بازی با مرسانا 
 و گفت:سالم عزیزم،کی اومدی؟!

 _همین االن،انقدر سرگرم مرسانا شدی که صدای درو هم نشنیدی.

 _نمیبینی صدای خنده هاش خونه رو برداشته؟!

مرسانا که تازه منو دیده بود،برام دست و پا زد تا بغلش کنم.از رو زمین 
مو فرو کردم تو گردنش و بلندش کردم و محکم به خودم فشردمش...سر

بو کشیدم،بوی مهیارو میداد...لپای خوشگلشو انقدر بوسیدم تا صداش در ا
ومد.یقه مانتوم رو میکشید،شیر میخواست...شکمو جونم هم شیر خودمو م
یخورد هم زمانی که نبودم شیر خشک.رو کردم به مامان و گفتم:مرسانا 

 کی شیر خورده مامان؟!

ی کمکی دادم._یک ساعت پیش بهش غذا  

_بازم گشنشه...شکموی منه دیگه...مامان یه لحظه بگیرش من لباسامو ع
 وض کنم،دستامو بشورم بیام شیرش بدم.

مامان مرسانا رو از بغلم گرفت و من یکراست یه سمت اتاقم رفتم.مانتوم
و از تنم دراوردم و رو جالباسی اوزون کردم.یه تاپ و شلوارک طوسی ا

پوشیدم.رفتم داخل سرویس اتاقم و دستامو شستم.وقتی ز کشوم برداشتم و 
به هال برگشتم،مرسانا خودشو از بغل مامان پرت کرد بغل خودم.نشستم 
رو مبل و شیرش دادم...مامان رفت داخل اتاق و مانتو و شال به دست او
 مد بیرون و رو به من گفت:من برم دیگه اوا جان...کاری با من نداری؟!

عجله؟! _حاال کجا با این  

 _برم دیگه،یک ساعت دیگه آنیسا میاد خونه...

 _کالس داشت امروز؟!



_اره،بچه ام همش سرش تو کتابه...خدا کنه رشته ای که دوست داره قبو
 ل شه.

 _قبول میشه،نگران نباش...ایکاش میموندی شبم بابا و انیسا میومدن.

 _نه دیگه،باید برم.مهمونی فردا،خونه اریا یادت نره...

خنده گفتم:اخه حامله شدن مگه جشن میخواد؟!عالم و ادم باید بفهمن شیوبا 
 ا حامله اس؟!از دست اینا...

 _خب بچه ام ذوق داره،بعد هفت سال باالخره حامله شد زنش.

 _خدا واسش نگه داره...

 _من برم،فعال خدافظ.

 ._دستت درد نکنه بابت نگه داشتن مرسانا

_ دم واسه چی؟!وظیفمه مادر جون،مامان بزرگ ش  

 _قربونت برم...شنبه دیگه پرستارش میاد،مزاحمت نمیشم.

 _مزاحم چیه بابا؟بودن با مرسانا نعمته...خدافظ عزیزم.

چون مرسانا هنوز بغلم بود و داشت شیر میخورد گفتم:ببخشید نتونستم بیام 
 بدرقه...مراقب خودت باش،خدافظ.

دم،پلکهاش سنگین شده بومامان رفت بیرونو درو بست.به مرسانا نگاه کر
د و داشت اروم میخوابید.وقتی نگاهش میکردم دلم برای لپ های خوشگل 

و چشمای نازش ضعف میرفت.با انگشتم اروم لپش رو ناز میکردم تا چ
شمهاش کامل بسته شه.باالخره چشمهاشو بست و خوابید.یه کم از خودم ج

و رفتم سمت اتاقداش کردم و بعد از درست کردن یقه لباسم بغلش کردم 
ش.با یه دست نرده کنار تخت رو دادم پایین.بالشتش رو درست کردم و 

گذاشتمش تو تخت.پتو رو کشیدم روش،نرده تخت رو دادم باال و از اتاق 
رفتم بیرون.درو نیم باز گذاشتم تا اگه گریه کرد صداشو بشنوم.رفتم اشپز

بح تا حاال به جخونه و یه تیکه کیک از یخچال دراوردم و خوردم،از ص
ز یه لیوان ابمیوه هیچی نخورده بودم.انقدر خسته بودم که حال شام درست 
کردن رو هم نداشتم،ترجیح دادم حاال که مرسانا خوابه برم اتاقم و یه کم ا
ستراحت کنم.یه لیوان اب خوردم و به سمت اتاقم رفتم.تو این یک سال و 

غییری نداده بودم.فقط سیسمونیم گذشته دکوراسیون اتاق و خونه رو هیچ ت



نی مرسانا اضافه شده بود.وارد اتاق شدم،وسط اتاق یه تخت دونفره سفید،
با رو تختی ابی سلطنتی،رو به روش هم ایینه و میز لوازم ارایشم.کناره ه

ای تخت هم میز عسلی.گوشه اتاق هم کنار پنجره یه ایینه ایستاده بود،ست 
رو تختیم بود.رفتم رو تخت نشستم و به تختم...پرده اتاق هم که همرنگه 

عکس عروسیمون که باالی تخت رو دیوار زده بودم، نگاه کردم.بهش خ
 یره شدم و گفتم:مهیار...کجایی بی معرفت؟!دلم برات تنگ شده...

به اشکی که تو چشمم حلقه بسته بود نذاشتم بیاد پایین.چشم از عکس گر
بودم که نفهمیدم کی خوابم برد.فتمو روی تخت دراز کشیدم...انقدر خسته 

.. 

با صدای گریه مرسانا از خواب پریدم.همه جا تاریک شده بود.مثل فنر از
جام پریدم و برق اتاق رو روشن کردم و دوییدم سمت اتاق مرسانا...الهی 
بمیرم بچه ام تو تاریکی مونده بود.دو ساعت گذشته بود و هوا تاریک شد

م.مرسانا تو تختش نشسته بود و گریه مه بود.چراغ اتاقش رو روشن کرد
یکرد.بغلش کردم و به خودم فشردمش و اروم موهاشو ناز کردم و گفتم:ن

 ترس دختر خوشگلم،مامان اینجاست...نترس عزیزدلم.

یه کم که اروم شد بردمش اشپزخونه و بهش اب دادم خورد.انقدر بی هوا 
یادم رفت چراغ خواب اتاقش رو روشن کنم.وقتی گرخوابم برده بود،که 

یه اش کامل بند اومد،گذاشتمش رو زمین هال و جلوش اسباب بازی ریخ
تم،خودمم رفتم اشپزخونه تا یه چیزی برای شام درست کنم...خیلی ضعف 
کرده بودم.وقتی شاممو خوردم به مرسانا هم یه کم غذای کمکی دادم.یه ز

ندتا بوق جواب داد و گفت:سالم اوا.نگ به شیوا زدم.بعد از چ  

 _سالم شیوا،خوبی؟!اون برادر زاده من چطوره؟!

 _فدات،خوبم...این برادرزاده ات که هنوز اندازه فندوقم نشده.

 _الهی قربونش برم...

 _خدا نکنه...چه خبرا؟!خودت خوبی؟مرسانا خوبه؟

 _ممنون،مرسانا هم خوبه،داره بازی میکنه.

لپاشو بکش. _ای جونم،از طرف من  

 _زنگ زدم ببینم برای مهمونی فردا کمک نمیخوای؟!



 _نه عزیرم،خود اریا همه کارارو انجام میده...

_وظیفشه...تا میتونی ازش کار بکش،االن کارش گیره،هرکاری بهش ب
 گی انجام میده.

 _مهمونی ایده خودش بود،حاال هم باید همه کاراشو انجام بده.

_داداشه من خله،حداقل صبر نکرد جنسیت بچه معلوم شه بعد جشن بگیره
 ...اخه کی واسه جواب مثبت جشن میگیره؟

 _ذوق داره خب،البته خودمم بدتر از اریام.

_ای جانم...ایشاال سالم به دنیا بیاد...خالصه اگه کاری،چیزی هست من ه
 ستم.فردا از صبح بیکارم.

انگار کلی کار انجام دادی. _قربونت بشم،همین که زنگ زدی  

 _کاری نداری فعال شیوا جون؟!من برم داروی مرسانارو بدم.

 _نه عزیزم،برو.از طرف من ماچش کن.

 _چشم،به اریا سالم برسون،خدافظ.

گوشی رو گذاشتم سرجاش...شیوا واقعا دختر خوبی بود.اریا پنج سال از 
د ازدواج کرده من بزرگ تر بود،یعنی االن سی سالش بود.هفت سال بو

بودند ولی بچه دار نمیشدن.کارشون به جایی رسیده بود که شیوا بهش می
گفت زن بگیر،ولی اریا عاشقش بود و همچین اجازه ای به خودش نداد...
وقتی فهمیدیم شیوا بارداره انگار دنیارو بهمون دادن.اخه با به دنیا اومدن 

میدیدم.حاال که خدا  مرسانا همیشه حسرت رو توی چشم های اریا و شیوا
بهشون یه هدیه داده بود،همه شاکر بودیم.بلند شدم دارو های تقویتیه مرسا
نارو بهش دادم و بعدش هم کلی باهاش بازی کردم.دختر کوچولوم انقدر ا
ز بازی خسته شد که موقع تلوزیون دیدن خودش خوابش برد.اروم بغلش 

ب پیش خودم بخوابه.دوکردم و با خودم بردم اتاق خودم،دوست داشتم  ش
رش بالشت چیدم تا یه وقط از تخت نیفته.خودمم بعد از پوشیدن لباس خوا
ب و خاموش کردن چراغ ها دراز کشیدم کنارش.چراغ خواب کنار تخت 
رو روشن کردم تا یه وقت بیدار شد نترسه.به مژه های بلندش نگاه کردم،

و میدونست یه دختر داحالت خوابیدنش منو یاد مهدیار مینداخت...اگه بود 
ره چیکار میکرد؟!حتما عاشقش میشد.اونوقت من باید حسودی میکردم،چ



ون نسبت به مهیار حسود و خودخواه بودم،دلم نمیخواست کسی رو جز م
ن دوست داشته باشه،یا دوست نداشتم کسی هم اونو بیشتر از من دوست د

د برداشتم و اشته باشه.سرموبرگردوندم و قاب کوچکی که رو پاتختی بو
نگاهی بهش انداختم،عکس دو نفره عروسیمون بود.بوسه ای به عکسش ز
دم و به اغوشم فشردمش...چقدر دلم براش تنگ شده بود...انقدر بهش فک

 ر کردم که اخر سر خودمم نفهمیدم کی خوابم برد...

***** 

ساعت دوازده بود که از خواب بلند شدم،مرسانا هنوز خواب بود.بچه ام 
داشت تا موقعی که من خوابم بخوابه.از تخت اومدم پایین و به سم عادت

ت سرویس رفتم.بعد از اب زدن صورتم رفتم اشپزخونه و قبل از بیدار 
شدن مرسانا یه صبحانه مختصر خوردم و برای مرسانا هم سرالک اماده 
کردم.رفتم کنارش رو تخت نشستم،انقدر موهاشو ناز کردم تا بیدار شد.بغ

و بعد از کلی ماچ،دست و صورتش رو اب زدم و بهش سرالک  لش کردم
دادم.بعدش دوتایی رفتیم حموم تا برای مهمونی شب اماده شیم.دلم میخوا
ست یه کم زودتر برم تا اگه شیوا کاری داشت کمکش کنم.قبل رفتن باید 
یه کادو هم میگرفتم.بعد از حموم مرسانا رو خوابوندم و خودم نشستم ارا

وهام روهم سشوار زدم و لخت ریختم دورم.از تو کمد یه ساپویش کردم.م
رت مشکی برداستم و پوشیدم،از بین لباس هام یه پیراهن کوتاه مشکی ط
الیی دراوردم و تنم کردم.مرسانا کم کم داشت بیدار میشد.از داخل کمد لبا
ساش، یه پیراهن کوتاه سبز،همراه هد همرنگش برداشتم و رفتم سمتش.هم

رو تخت خوابیده بود،لباساشو عوض کردم.انقدر جیگر شده بو ونجور که
د که دلم میخواست بخورمش.گذاشتمش رو زمین و یه عکس ازش انداختم
.یه مانتو مشکی و رو سری مشکی طالیی سرم کردم.کیفمو برداشتم و هم

راه مرسانا رفتیم پارکینگ.مرسانارو روی صندلی کودک نشوندم و اسبا
ودمم پشت فرمون نشستم.اول به سمت مرکز خرید ب بازی دادم دستش،خ

حرکت کردم و یه پیراهن بارداری خوشگل برای شیوا خریدم.ساعت پنج 
و نیم بود که رسیدم دم خونشون.ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم،از 

صندلی عقب هم کیف و کادو رو برداشتم،مرسانارو هم بغل کردم و رفتم 



زدم.در باصدای تیک باز شد.رفتم دا سمت ساختمون.زنگ واحد پنج رو
خل و با اسانسور رفتم طبقه پنجم.هنوز هیچکس نیومده بود انگار.اریا و 
شیوا جلو در منتظرم بودن.اریا با دیدن ما گفت:به به سالم به اجی خودم..

 .بده ببین این عروسکو.

 _سالم بابای ذوق زده...بگیر مرسانا رو دستم افتاد...

ز بغلم گرفت و رفت داخل.شیوا رو بغل کردم و همدیگه اریا مرسانا رو ا
 رو بوسیدیم.شیوا گفت:سالم،خوش اومدی.

_سالم عزیزم،نی نیت مبارک باشه...زود اومدم گفتم اگه کاری هست کم
 ک کنم.

_زحمت کشیدی قربونت برم،اریا کارگر گرفته.خودمم دست به هیچی نز
خاب لباس کمکم کن.دم،اتفاقا خوب شد زود اومدی،بیا بریم تو انت  

 _بریم...

همراه شیوا رفتیم اتاق،اول مانتو و روسریم رو دراوردم و اوزون کردم.
شیوا رو نشوندم رو تخت و گفتم:تو بشین اینجا من برات لباس انتخاب می

 کنم...

در کمدش رو باز کردم و لباس هاشو نگاه انداختم.چندتا از پیراهن هاشو 
ه پیراهن کوتاه سفید انتخاب کردم،گفتم با دراوردم و جلوش گرفتم.اخر ی

یه ساپورت سفید بپوشه.نشوندمش رو صندلی میز ارایش و ارایشش کردم
،موهاش رو هم با اتو مو فر درشت زدم و ریختم دورش.عالی شده بود.

صدای گریه مرسانا رو از هال شنیدم.رو به شیوا کردم و گفتم:معلوم نیس
ورد...مرسانا الکی گریه نمیکنه...ت بچمو چیکار کرد که گریشو درا  

 شیوا_بروببین چیکارش کرد.

_از االن بگم شیوا،بچه ات بدنیا بیاد بدبختی...این اریا خودش از ده تا بچ
 ام هالک شد.ه بدتره.من برم بچه

دوییدم تو سالن.دیدم مرسانا توبغل اریا داره باال پایین میشه،معلوم نی چی
حاال داره ساکتش میکنه.رفتم جلو و گفتم:بده من بچمو...چکارش کرده که 
 یکارش کردی؟!

 اریا_کاریش نکردم.



 _مطمئنی؟!...جانم مامان گریه نکن خوشگلم.

 اریا_به من چه لپای دخترت خوردنیه...
 چشام چهارتا شد و گفتم:گازش گرفتی؟!

 اریا_اوهوم،انقدر خوشمزه اس.
 _دندونات بریزه اریا...

شیوا به جمعمون اضافه شد و گفت:اریا دلت اومد گازش گرهمون موقع 
 فتی؟نگاه کن چجوری داره گریه میکنه.

 اریا_به خدا خیلی شیرینه.
 شیوا_من عمرا بچمونو دستت نمیدم.

 اریا_بچه خودمونو که گاز نمیگیرم...
 _بچه من مگه سر راهیه که اذیتش میکنی؟!

!اریا_بچه تو عشقه،خدایی لپاش خوردن نداره؟  

 شیوا_با بوس کردنم میتونستی ابراز احساسات کنی عزیزم.

 اریا_خدایی واسه لپای این بوس جواب نمیده.
 _دیوونه ای تو...

رفتم نشستم رو مبل تا به مرسانا شیر بدم،شاید اروم شه.وقتی داشت شیر 
لپ بچمو قرمز کرده بود...ار.میخورد دست کشیدم رو لپش و نازش کردم

روبه روم و گفت:راستی امشب یه مهمون ویژه داریم؟!یا نشست رو مبل   

 _منظورت منم دیگه...کی از من ویژه تر؟

 اریا_خودتو تحویل نگیر بابا،یه نفره که از دیدنش تعجب میکنی.
 _کی؟!

 اریا_نمیگم،هر وقت اومد میبینیش.
 رو کردم سمت شیوا و گفتم:شیوا تو بگو کیه.

 شیوا_خدایی منم نمیدونم...

ب بگو کی،از فضولی دارم خفه میشم._اریا خ  

 اریا_تو خماری بمون فعال...
 _لوس.

صدای ایفون که بلند شد،مرسانا رو از خودم جدا کردم،لباسمرو مرتب کر



دم و همراه شیوا و اریا به استقبال رفتم.از ایفون معلوم بود مادر و پدر 
شیوا،مامان وبابا وانیسا هم اومدن.با اومدشیوان.بعد از اومدن مادر وپدر 

ن مامان و انیسا مرسانا دیگه تو بغل من نبود و اونا نگهش میداشتن.کنار 
بابا نشسته بودم و باهم حرف میزدیم،یه دو هفته ای میشد ندیده بودمش.یه 
کم بعد خاله نیره و شوهرش و دخترش نیلوفر که ده سالش بود اومدن،بعد

شیوا،دایی محمد من،با چندتا از دوستای خونوادگیموش هم عمه و عموی 
ن همه اومدن.بین همه منتظر اون شخصی بودم که اریا گفت.ته دلم ارزو 
میکردم مهیار باشه...یکی نیست بهم بگه تا کی میخوای دلتو خوش کنی.ه
مش به خودم امید میدادم.باالخره صبرم به سر رسید و زنگ ایفون زده 

د و روبه من گفت:اینم اون مهمونی که گفته بودم.بلندشد.اریا درو باز کر
شو بریم استقبال... دلم به تب و تاب افتاد،یعنی میشه مهیار باشه؟!چی می
شه از در بیاد تو و بگه تمام این انتظارات یک سال و نیمه ام بیهوده نبود
ه...بیاد و بگه دیگه هیچوقت تنهام نمیذاره...با باز شدن در اسانسور از تع

جب دهنم باز موند.نمیتونستم باور کنم،چقدر چهره اش عوض شده بود.ه
یکلش درشت تر از قبل شده بود،با این همه تغییرات بازم به راحتی شناخ
تمش...اومد نزدیک تر،بعد از دست دادن به اریا سمت من اومد.دستش ر

و دراز کرد سمتمو گفت:به سالااام خانم خانما،چقدر بزرگ شدی...فکر ن
ردم انقدر خوشگل شده باشی...میک  

دستمو گذاشتم تو دستشو گفتم:سالم،تو اینجا چیکار میکنی؟این همه مدت 
 کجا بودی؟؟؟

 _جای خوش امد گوییته بداخالق؟!

 اریا_دیدی بهت گفتم مهمون ویژه اس اوا...
_فکر هرکسی رو میکردم به جزتو...کجا غیبت زده بود؟هشت نه ساله ن

 یستی.
 _حاال همه رو همینجا توضیح بدم؟!نمیخواین دعوتم کنید داخل؟

انقدر تعجب کرده بودم که حواسم به هیچی نبود.از جلو در کنار رفتم و 
گفتم:بیا بریم تو...مطمئنم مامان و بابا از دیدنت خوشحال میشن.همراه سا
مان به سمت مهمون ها رفتیم،بابا با دیدنش تعجب کرد،چشمهاش پر از ا



شد و به سمت سامان اومد.سامان هم چشماش خیس بود.بابا سامان رشک 
و کشید تو بغلش و گفت:سالم عزیزدلم،کجا بودی این همه سال پسر؟!چشم 

 به راهت بودم...خدایا شکرت پسرمو بهم برگردوندی...

سامان از بغل بابا اومد بیرون و گفت:شرمندتونم عمو،تورو خدا منو ببخ
کرده بودم.شید...خیلی نگرانتون   

مامان هم اومد و سامان رو بغل کرد و بوسید.بابا و مامان سامان رو مثل 
اریا دوست داشتن،سامان پسر عموی بزرگم بود.وقتی سامان هفت سالش 

بود عموم و زن عموم با دخترشون که فقط یک سالش بود تصادف میکنن 
زنده و همه شون درجا فوت میکنن،از اون تصادف وحشتناک فقط سامان 

موند.سامان و اریا همسن هم بودن.از دوسالگی من سامان اومد خونه ما 
و با ما زنگی کرد.منم مثل اریا دوسش داشتم،ولی نمیدونم چی شد که یهو 
گذاشت و رفت...فقط یه نامه ازش مونده بود.از بابا عذرخواهی کرده بود 

ی نمیتونم دیگه و گفته بود بابت تمام زحمتاتون ازتون ممنونم،بنا به دالیل
 پیشتون زندگی کنم،خواهش میکنم دنبالم نگردید...

هممون از رفتنش خیلی ناراحت شدیم،مخصوصا بابا،ولی حاال با اومدنش 
همه رو خوشحال کرده بود...یه عالمه ازش سؤال داشتم.اومد نشست کنار

 مو گفت:میبینم که تو فکری.

سامان؟_تو فکر چندسال گذشته بودم،واسه چی یهو رفتی   

غم تو چشمهاش به وضوح پیدا بود،چشمهاشو بست و باز کرد،لبخندی زد 
 و گفت:هرچی دوست داری بپرس اوا، ولی این یه سؤالو نپرس...

 _اوکی...پس بگو کجا بودی؟

 _المان.

 _المان؟!واسه چی؟اصال چجوری رفتی؟

اونج_با پوالی بابا که تو حسابم بود تو نستم کارامو جور کنم و برم،رفتم 
 ا ادامه تحصیل دادم.

 _واقعا؟!چقدر خوب...حاالچی خوندی؟

 _روانشناسی...

 _چه عالی،پس میتونم واسه درد و دل کردن روت حساب کنم.



 _نبینم دلت درد داشته باشه...

 _داره...زیادم داره.حاال اینارو ولش کن،ازدواج نکردی؟!

 _نه،تو که ازدواج نکردی؟!

،اوناهاش بغل مامان نشسته._چرا،یه دختر خوشگل هم دارم  

 با عجله سرشو برگردوند سمت مامان و گفت:واقعا؟!

 _اره واقعا...

تو چشمام نگاه کرد و گفت:چقدر زود دست به کار شدی...همسرت کجا
 س؟!

اخمهام رفت توهم...چشمام خیس شد،ولی نذاشتم اشکی بچکه رو گونم.هم
 ونجور که سرم پایین بود گفتم:نیست...

نیست؟!طالق گرفتی؟!_یعنی چی   

 _نه...

دستشو گذاشت زیر چونه امو سرم رو اورد باال،تو چشم هاش نگاه کردم 
 که گفت:پس چی؟!چرا نیست؟

_میشه االن درموردش حرف نزمیم؟!قول میدم یه روز همه چی رو برات 
 تعریف کنم...نمیخوام امشب خراب شه.

 _باشه،چشم...نمیخوام اذیت شی.

 _حاال بگو ببینم،کی برگشتی؟!مطب زدی؟

 _سه ماهه برگشتم،اره مطب زدم...باید یه روز حتما بیای.

 _معلومه که میام،کلی باهات حرف دارم.شاید تو حرفامو بفهمی سامان.

 _قدمت رو چشمام،تو چی؟!درس خوندی؟!

_لیسانس معماری دارم،االنم دارم واسه فوق میخونم،یه شرکت هم مشغول 
م.به کار  

 _افرین،با بچه خوبه میتونی به درس و کار برسی.

 _اره،مرسانا کاری نداره.براش پرستار گرفتم.

 _افرین،خوشم اومد...

 انیسا مرسانارو که گشنه اش بود داد بغلمو گفت:بگیرش اوا،گشنشه.
مرسانارو از بغلش گرفتم و از سامان عذر خواهی کردم،از کنارش بلند 



ش بدم.چند دقیقه بعد انیسا اومد اتاق و گفت:اوا بیا شدم و رفتم اتاق تا شیر
 شام،میزو چیدن.

 _تو برو منم االن میام.

مرسانارو از خودم جدا کردم،لباسم رو مرتب کردم و باهم به سمت میز ر
فتیم.چون تعداد زیاد بود شام به صورت سلف سرویس سرف میشد.سامان 

اشت و گفت:چی بکشم براکه دید با بچه نمیتونم غذا بکشم،یه بشقاب برد
 ت اوا؟!

 _یه کم جوجه و ته چین بذار.

 _همین؟!

 _اره...

بشقاب منو و بشقاب خودش رو برداشت و باهم به سمت مبل دونفره سالن 
رفتیم.مرسانا رو گذاشتم زمین و بشقاب رو از سامان گرفتم و گفتم:ممنون

. 

 _خواهش...چه دختر خوشگلی داری.

گفتم:به مامانش رفته.خندیدمو   

 _بر منکرش لعنت.

اریا که شام نمیخورد اومد سمت ما،مرسانا رو بغل کرد و گفت:خوب بعد 
 چندسال همدیگه رو پیدا کردید،مارو تحویل نمیگیرید...

 سامان_این چند روز گذشته که همش با تو بودم بی معرفت.

ی و نگفتی؟!_اریا خیلی نامردی،تو چند وقته از برگشن سامان خبر دار  

 اریا_بابا همش یه هفتس پیدا کردیم همو،اونم کامال اتفاقی.
 سامان_همچین اتفاقی هم نبود،من در به در دنبالت گشتم.

_خب چرا نرفتی خونه بابا اینا،ادرس اونجا رو که داشتی...بابا این همه 
 سال خونه عوض نکرد،میگفت شاید سامان برگرده.

رو نداشتم،میخواستم اول یا تورو ببینم یا  سامان_روی رفتن به خونه عمو
 اریا رو.

 اریا_که اول منو پیدا کرد.
 _و تو هم یه هفته هیچی نگفتی،بدجنس...



اریا_خب میخواستم تو مهمونی بگم...اینجوری هیجانش بیشتر بود...حاال 
 من برم شما شامتون رو بخورید.

 _مرسانارو کجا میبری؟

به جای شام بخورمش...اریا_میبرم   

 _اریا گازش نگیریا.

 اریا_قول میدم فقط بوسش کنم.
ازمون دور شد و دیگه نتونستم بیشتر سفارش کنم.سامان یه جوری نگاه م
یکرد.احساس میکردم یه غم بزرگی پشت چشمهاشه...شایدم من اشتباه می

رو  کردم.بعد از شام اریا کیک اورد و با شیوا بریدن.همه هم کادوهاشون
دادن.منم رفتم و لباسی که برای شیوا خریده بودم براش اوردم.با دیدن لبا
س کلی خوشحال شد و ازم تشکر کرد.اون شب به خوبی و خوشی تموم 

شد و گمشده خانوادمون دوباره برگشته بود.بابا از خوشحالی رو پا بند نبو
ی کنه ولی د.کلی به سامان اصرار کرد که دوباره بره خونه بابا اینا زندگ

سامان گفت خونه خودش راحته و قول داد زیاد بهشون سر بزنه.منم شمار
ه و ادرسش رو گرفتم،اون هم همینطور...چقدر خوب بود،کسی رو که اند
ازه اریا دوست داشتم دوباره به جمع خانوادمون برگشت...ساعت یک بود 

تختش و  رسیدم خونه.مرسانا رو که تو ماشین خوابش برده بود گذاشتم رو
چراغ خوابش رو هم روشن کردم.خودمم بعد از شستن صورتم و پوشیدن 

 لباس خواب عکس عشقم رو بوسیدم و بهش شب بخیر گفتم و خوابیدم...
***** 

صبح با صدای االرم گوشیم از خواب بیدار شدم.دلم میخواست هنوز بخوا
م.ولی نمبم،اخه شب قبل چند بار مجبور شدم بیدارشم و به مرسانا شیر بد

یشد خوابید،باید میرفتم سرکار.گوشیمو از رو پاتختی برداشتم و صداشو 
قطع کردم.ساعت هفت بود.از تخت اومدم پایین و یه راست رفتم سمت س
رویس...بعد از شستن دست و صورتم یه ارایش مالیم کردم و مانتو کرم 
و رنگمو همراه شلوار جین روشن و روسری کرم،از داخل کمد دراوردم 

پوشیدم.رفتم اشپزخونه و یه لقمه نون و پنیز خوردم که ضعف نکنم،چای 
ساز رو هم زدم به برق و وقتی اب جوش اومد ریختم تو فالسک تا برای 



شیر مرسانا اماده باشه.منتظر ترانه،پرستار مرسانا بودم.وقتی زنگ درو 
شتم و رزد درو باز کردم تا بیاد باال.کیف و کفشم رو از داخل اتاقم بردا

فتم اتاق مرسانا.دختر خوشگلم خواب بود هنوز،یه بوسه اروم به لپ خو
شگلش زدم و به سمت در پذیرایی رفتم.ترانه پشت در بود.با دیدن من گ

 فت:سالم...

_سالم ترانه جان.مرسانا خوابه،لطفا سر و صدا نکن بذار خوب بخوابه،د
شیرش گذاشتم  یشب دیروقت خوابیده.اب جوش هم ریختم تو فالسک برای

رو اپن.بعد از ناهارش هم داروی اهنش رو بده.حواستم باشه یه وقت سر
 ش به جایی نخوره...

 _چشم،خیالتون راحت،حواسم هست.

 _من رفتم دیرم شد،مراقب باش...

 به سمت اسانسور رفتم و بعد از سوار شدنم،دکمه پارکینگ رو 

ردم.شانس اوردم فشار دادم.سوار ماشینم شدم و به سمت شرکت حرکت ک
سر وقت رسیدم،وگرنه حال و حوصله غر زدن های عزتی رئیس شرکتم
ون رو نداشتم.وقتی وارد شرکت شدم فائزه منشی شرکت بهم سالم کرد و
گفت:خانم واحدی اقای عزتی گفتند وقتی اومدید نقشه پروژه کاویانی رو 

 براشون ببرید.
 _باشه...

میز،نقشه روبرداشتم ورفتم سمت اتاق  رفتم اتاقم و بعد از گذاشتن کیفم رو
عزتی.بعد از چند تقه به در و شنیدن کلمه بفرمایید،وارد شدم.اقای عزتی 
مثل همیشه به صندلیش لم داده بود و سیگار مارک معروفش رو میکشید.
قد کوتاهش و شکمش اونو درست شبیه یه توپ فوتبال کرده بود.موهاش 

ط سرش،از طرف راست به طرف رو هم که به خاطر کم پشت بودن وس
چپ هدایت میکرد تا شاید کچل بودنش کمتر تو ذوق بزنه...دست از وار
سی عزتی برداشتم و بعد از گفتن سالم به سمت میزش رفتم.نقشه رو رو

ی میز جلوش باز کردم وتوضیحات الزم رو دادم.واقعا نقشه خیلی خوبی 
دنش کلی خوشحال شدم.شده بود،اینو خود عزتی هم بهم گفت و من با شنی

بعد از تحویل دادن نقشه برگشتم اتاقم و به کارم مشغول شدم.انقدر مشغول 



کار بودم که وقت ناهار رو هم فراموش کرده بودم.وقتی فائزه در اتاقم ر
وزد و برای سفارش غذا ازم سؤال پرسید تازه فهمیدم وقت ناهاره...بعد ا

ی زنگ گوشیم منو متوقف کرز ناهار دوباره  مشغول کارم شدم که صدا
د.دستمو کردم داخل کیفمو دنبال گوشیم گشتم.وقتی دراوردم دیدم اسم ساما

 ن افتاده.جواب دادم و گفتم:سالم به گمشده تازه پیدا شده،خوبی؟!

 _سالم خانمی،ممنون.تو خوبی؟!دختر کوچولوت خوبه؟!

 _هم من خوبم هم مرسانا...چی شد یاد من کردی؟!

یی دلم تنگ شد گفتم بهت زنگ بزنم._همینجوری،یهو  

 _چه زود دلتنگ شدی.ما که دیشب همدیگه رو دیدیم.

_خب اندازه هشت نه سال باید ببینمتون تا تالفی سالهایی که نبودم رو در
 بیارم.

 _ای جانم...به خدا خیلی تو این سالها منتظرت بودیم.

 _قرار بود بیای مطب...

مان خیلی فکرم بهم ریخته اس،شاید _اره میام،کلی حرف دارم باهات.سا
 تو بتونی ارومم کنی.انگار تورو خدا برام فرستاد.

 _درخدمتم دختر عمو.

 _ایی،اصال بهت نمیاد انقدر مؤدب حرف بزنی.

 _ما اینیم دیگه.

 _تا اخر هفته حتما یه سر میام.

 _خب فردا بیا.

نم شرکت _فردا که نه،تو این چند روز سرم شلوغه و تا دیروقت باید بمو
 پروژه رو تموم کنم،ولی اخر هفته حتما میام.

 _باشه،پس قبل اومدنت بهم زنگ بزن.

 به شوخی گفتم:چیه؟میخوای جلو پام گوسفند قربونی کنی؟!

 سامان خندید و گفت:نه،گوسفند کمه میخوام گاو بزنم زمین.

 _زحمت نکش،من توقع این کارارو ندارم.

 _چه خانم کم توقعی،خوش به حال همسرت.

با یاد اوری مهیار دوباره غمگین شدم.با ناراحتی گفتم:سامان من باید برم،



 فعال کاری نداری؟!

 _ببخشید،ناراحتت کردم؟!به خدا منظوری نداشتم.

 _مهم نیست...من زیادی حساس شدم.

 _معذرت میخوام،تورو خدا به دل نگیر.

 _به دل نگرفتم سامان...حاال قبل اومدنم بهت خبر میدم.

 _باشه،به عمو اینا سالم برسون،دختر خوشگلت رو هم ببوس.

 _سالمت باشی...خدافظ.

گوشی رو قطع کردم و انداختم تو کیفم.با یاداوری مهیار دوباره تمام ذهنم 
نده بهم ریخت.هرچقدر خواستم حواسم رو جمع کارم بکنم نمیتونستم.یاد خ

هاش که میفتادم قلبم به درد میومد...یاد اغوش گرم و امنش منو دیوونه م
یکرد.چقدر دلتنگش بودم.خدایا چرا ازم گرفتیش...من که قدرشو میدونستم
،من که عاشقش بودم.من که همیشه به خاطر داشتنش شکر میکردم.چرا ا

ر دیزم گرفتیش؟دلم میخواد فقط یک بار دیگه هم که شده ببینمش،یک با
گه سرمو بذارم رو سینشو انقدر گریه کنم تا سبک شم.دلم میخواد پیداش 
کنم تا تموم سختی های این مدت رو بهش بگم...برای اینکه حواسم پرت 
شه رفتم ابدارخونه و برای خودم قهوه درست کردم و بردم اتاقم.بعد از خ

گوشیم وردن قهوه دوباره مشغول کارم شدم.چیزی نگذشته بود که دوباره 
زنگ خورد.نه مثل اینکه امروز قرار نیست بذارن ما کار کنیم...گوشیم ر

 و برداشتم،اسم مامان افتاده بود جواب دادم و گفتم:جانم مامان.

 _سالم دخترم،خوبی؟

 _سالم،مرسی.تو خوبی؟!بابا و انیسا خوبن؟

 _ممنون همه خوبیم.سرکاری؟

 _اره...چطور؟!

اینجا. _خواستم بگم شام با مرسانا بیا  

 _واسه چی؟!ما که دیشب خونه اریا بودیم.

_همه رو دعوت کردم،سامان رو هم دعوت کردم.بابات گفت برای برگش
 ت سامان مهمونی بدیم.

 _وا،خب حداقل مینداختین اخر هفته.من کلی کار دارم.



_کیوان عجله داره خب...میگه پسر برادرم بعد اینهمه سال برگشته باید م
 همونی بدیم.

خود سامان زنگ زدی؟ _به  

 _اره،همین االن زنگ زدم.

_باشه،من زودتر میرم خونه مرسانارو برمیدارم و میام.اگه کاری داری 
 میخوای زودتر بیام.

_نه عزیزم تو به کارت برس،انیسا هست،زنگ زدم مهناز خانمم اومده 
 کمکم.

 _باشه پس.فعال خدافظ.

کار...ساعت چهار بود،وگوشی رو قطع کردم و تمام حواسم رو دادم به 
سایلم رو جمع کردم و از شرکت زدم بیرون.نیم ساعت بعد خونه بودم.تو 
راه زنگ زدم به ترانه و گفتم لباس مرسانا رو تنش کنه.وقتی رسیدم سر

یع رفتم باال.ترانه داشت لباسای مرسانارو تنش میکرد که با دیدن من دس
ردم و به ترانه گفتم بذاره ت و پا زد و میخواست بیاد بغلم.رفتم بوسش ک

خودم بپوشونمش.لباساشو تنش کردم و دادمش بغل ترانه.رفتم اتاق و ارای
شم رو تمدید کردم.یه مانتو زرشکی و شلوار مشکی و شال مشکی زرش
کی از کمد دراوردم و پوشیدم.موهام رو هم همه رو با کش پشت سرم ب

نارو همراه ساک وساستم.بعد از برداشتن کیف و کفشم رفتم بیرون.مرسا
یلش از ترانه گرفتم وبا هم از اپارتمان خارج شدیم.داخل اسانسور رو به 

 ترانه گفتم:از اینجا یکراست میخوای بری خونه؟!

 _بله...

 _اژانس میگیری؟!

 _نه با مترو میرم.

 _میخوای برسونمت؟!

 _نه ممنون،خودم میرم.

 _تعارف نکنیا...میتونم برسونمت.

 _نه،ممنون.

ترانه رو تا مترو رسوندم و خودم به سمت خونه مامان حرکت کردم.مر



سانا که تو ماشین خوابش برده بود اروم بغل کردم و باهم رفتیم داخل.انی
سا با دیدن ما اومد طرفمو مرسانارو از بغل گرفت و بعد از بوسیدن من 

رفتم به سمت اتاق رفت.مامان و بابا هم اومدن استقبال و بعد از رو بوسی 
اتاق و مانتو و شالم رو دراوردم.هنوز هیچ کدوم از مهمون ها نیومده بود
.چند دقیقه بعد شیوا و اریا هم اومدن.من و شیوا و انیسا نشسته بودیم رو 
مبالی هال و با هم حرف میزدیم.کنارم یه میز بزرگ بود که یه عالمه قا

مک مب عکس روش بود.بین عکس ها عکس عروسیمون بدجور بهم چش
یزد.انیسا که فهمید دارم به عکس مهیار نگاه میکنم با ناراحتی گفت:خدا ر

 حمتش کنه...خیلی دوستت داشت...

به انیسا با دلخوری نگاه کردم و گفتم:مهیار نمرده انیسا...کی میخواید بفه
 مید؟!

 _اوا جان،خواهر من چرا نمیخوای...

رگشت سمت در.با صدای زنگ حرف انیسا نصفه موند و همه سرمون ب
سامان بود.به احترامش بلند شدم.بعد از سالم و احوالپرسی با بقیه به سم

 ت من اومد.بهش دست دادم و گفتم:سالم خوش اومدی.

 _سالم،مرسی...

نشستیم رو مبل.بابا هرچی بهش گفت بره و تو سالن بشینه گفت همونجا ر
ان روی میز ناحته و میخواد تا اومدن بقیه مهمون ها پیش من بشینه.سام

گاهی به عکس ها انداخت.عکس دو نفره قدیمیمون رو برداشت و تو دس
تش گرفت و گفت:این عکسو یادته اوا؟!یادته قبل این عکس چقدر باهم دع
وا کرده بودیم؟!تو زده بودی گلدون رو میزو شکسته بودی و انداخته بود

 ی گردن من...

کردم تورو دعوا نمیکنه._اره،اخه میترسیدم مامان دعوام کنه...فکر می  

_بعد از کلی دعوا زن عمو جفتمون رو نشوند کنار همو گفت با هم اشتی 
کنیم.دستمو انداختم دور گردنت که این عکسو ازمون انداخت...یادش بخی

 ر.چه روزایی داشتیم.

 _اره،روزای خوبی بود.

سامان عکس رو گذاشت سرجاش که چشمش خیره عکس عروسی من و 



س رو برداشت و بعد از نگاه عمیق گفت:خیلی عروسیت قمهیار شد.عک
 شنگ شده بودی...جای من خالی نبود؟!

 _چرا،خیلی خالی بود...

 _اقا دوماد چه خوشتیپه...

 سرمو انداختم پایین و گفتم:اره،مهیار من عالی بود.

 _بود؟!

 _نه،هنوزم هست...فقط تو دید من نیست...کنار من نیست.

رگردوند و گفت:چی شده که که انقدر تو چشماصورتمو به سمت خودش ب
 ت غمه.

 _یعنی هیچکس بهت نگفته؟!اریا برات تعریف نکرده؟

 _خدا شاهده نه اریا و نه هیچ کس دیگه حرفی نزده.

_پس بذار وقتی اومدم پیشت برات تعریف میکنم...داستانمون خییییلی طو
 النیه.

 _پس دلم میخواد از اولش بشنوم.

 _هنوزم فضولی سامان.

با شنیدن صدای گریه مرسانا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم.چند دقیقه بعد 
بقیه مهمون ها هم اومدن.بعد از شام تازه یادم افتاد که برای سامان کادو 

نگرفتم.پیش خودم گفتم وقتی خواستم برم مطب براش یه چیز میگیرم.اون 
برگشتیم خونه خودمون...دوبار شب هم به خوبی تموم شد و من و مرسانا

ه بعد از خوابیدن مرسانا من موندم و همه تنهاییام،من موندم و خاطرات 
خوشی که با مهیار داشتم...من موندم و یه عالم حرف با عکساش...انقدر 

 به عکسش نگاه کردم و اشک ریختم که نفهمیدم کی خوابم برد...

***** 

 

هفته بود و سرم خلوت تر شده بود.ناهارم رو که تو شرکت خوردم،اخر 
چند ساعت باقی مونده رو مرخصی گرفتم و از شرکت زدم بیرون.میخوا
ستم برم مطب سامان...شاید حرف زدن با سامان ارومم میکرد،باالخره ر
وانشناس بود.شاید سامان بتونه درکم کنه و حرفام رو باور کنه.باور کنه 



ن زنده اس...نشستم تو ماشین اهنگ مورد عالقه خودم و مهیاکه عشق م
 ر رو پلی کردم...با پخش شدن اهنگ یاد خاطرات قشنگمون افتادم...

 چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی

 

 چجوری اسیر این حادثه تازه شدم

 

 من به فکر رد شدن از همه دنیا بودمو

 

 به خودم اومدمو دیدم گرفتار توام

 

هی نمونده من به عشق تعظیم کردمآخرش را  

 

 ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم

 

 آخرش راهی نموند زورم به چشمات نرسید
 

 شک نکن که با تو این دیوونه از قفس پرید

 

 چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق

 

 شدی تو اولین و آخرین عشق

 

 نذاشتی جلو چشمات برم از دست

 

کنندسچقد چشمای تو تعیین   

 

 تو یه حرف تازه ای تو دنیا

 

 با تو فهمیدم چیه دلتنگی

 

 من تا حاال گریه نکرده بودم پای دلتنگی هیچ آهنگی

 

  وقتی دور میشی ازم میمیرم

 

 من نفسم جا میمونه تو سینه ام

 



 اونقدر اوج میگیره احساسم که
 

 همه ی دنیا رو بد میبینم

 

 چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق

 

 شدی تو اولین و آخرین عشق

 

 نذاشتی جلو چشمات برم از دست

 

 چقد چشمای تو تعیین کنندست...

چقدر اون روزا با مهیار این اهنگ رو گوش میکردیم.چند بار اهنگ رو 
زدم عقب و دوباره گوش دادم...بعد از نیم ساعت رسیدم به مطب سامان.

شدم.یه ساختمون هشماشینم رو تو کوچه کنار مطب پارک کردم و پیاده 
ت طبقه بود.مطب سامان طبقه پنجم بود.رفتم سمت اسانسور و سوار شدم
،دکمه پنج رو فشار دادم...از اسانسور که پیاده شدم دو تا واحد جلو روم 

دکتر روانشناس سامان و»بود.سمت راستی کنار در روی تابلو نوشته بود
چهل متری بود با دو  در رو باز کرد و رفتم داخل.یه سالن تقریبا« احدی

تا اتاق،که یکیش اتاق سامان بود یکیش هم ابدار خونه.مبلمان مطب هم به 
رنگ سفید بود و دیوارها کاغذ دیواری مدرن کرم رنگ بود.دو نفر روی 
مبل ها نشسته بودند و منتظر بودند نوبتشون بشه.میز منشی درست رو به 

هم سن من بود سرش تو کاروی در بود.خانم منشی که فکر میکنم تقریبا 
مپیوتر بود که با ورود من سرش رو بلند کرد و نگاهی انداخت.کمی جلو 

 تر رفتم و گفتم:سالم.
 _سالم خانم،خوش اومدید.وقت قبلی داشتید؟!

 _نخیر...میخوام اخرین نفر برم داخل و دکتر رو ببینم.

زم،دمنشی که خیلی مؤدب بود با ارامش گفت:بدون وقت قبلی نمیشه عزی
 کتر بعد از این دونفری که نشستند میخوان تشریف ببرن.

 _اقای دکتر اگه بفهمن من اومدم،از خونه رفتن پشیمون میشن...

منشی که از حرف من جا خورده بود گفت:ببخشید شما نسبتی با اقای واح



 دی دارید؟

 _من دختر عموشون هستم...

بفرمایید بنشینید،االن منشی از جاش بلند شد و گفت:ببخشید نشناختمتون...
 به اقای دکتر میگم تشریف اوردید.

با عجله گفتم:نه،نه...خواهش میکنم االن نگید...میخوام اخرین نفر برم دا
 خل.

 _چرا اخه؟!خیلی وقتتون گرفته میشه.

 _ایرادی نداره،نمیخوام حق کسی ضایع بشه.

 _هرطور راحتید،بفرمایید بنشینید خانم واحدی.

یه لبخند به مکالمه مون پایان دادم و به سمت مبل تک نفره ای که ته با 
سالن بود رفتم.یه مجله از رو میز برداشتم،قبل از باز کردن مجله یه زن

گ به ترانه زدم و گفتم که ممکنه کمی دیر تر برسم خونه...چند دقیقه بعد 
رون و اقادر اتاق سامان باز شد و مراجعه کننده ای که داخل بود اومد بی

یی که نوبتش بود رفت داخل.فقط من مونده بودم و یه خانم دیگه...خانمه 
با پاش مدام روی زمین ضرب میگرفت و هر لحظه شدت این ضربه ها 
زیاد تر میشد.دستمال کاغذی که تو دستش بود انقدر پیچید تا خردش کرد.

ه،اخه خاحساس میکردم االنه که بلند شه هم منو هم منشی بیچاره رو بزن
یلی بد نگاهموم میکرد.یه ان از جاش بلند. و با قدم های محکم به سمت م
یز منشی رفت و گفت:پس چرا اینی که رفت تو بیرون نمیاد؟!من عجله دا

 رم.

منشی با حوصله جواب داد:شما بفرمایید بشینید،نوبتتون میشه...ایشون ده 
 دقیقه اس رفتند داخل.

اش زیر لب غر میزد و میگفت:این چخانمه همینجور که برمیگشت سرج
 ه وضعشه،یه ساعته منتظرم...بلد نیستن مثل ادم وقت بدن.

نگاهم رو ازش گرفتم و به مجله خوندنم ادامه دادم.چند دقیه بعد هم اون ا
قا از اتاق اومد بیرون و خانمه با عجله به سمت اتاق سامان رفت.بیچاره 

عصبانی بود.منشی یه فنجون  سامان،چجوری میخواد اینو اروم کنه،خیلی
برام چای و کیک اورد و گذاشت جلوم.ازش تشکر کردم و رفت.چیزی ن



گذشته بود که در به شدت باز شد و خانمه از اتاق اومد بیرون.داد و بیداد 
میکرد و میگفت:خودت دیوونه ای دکتر قالبی...من پیش روانپزشک نمی

 رم.خودت روانی هستی بدبخت...

اومد بیرون و گفت:خانم کیانی من نگفتم شما روانی هستید،سامان دنبالش 
گفتم شما باید تحت نظر روانپزشک قرار بگیرید و دارو مصرف کنید...م
شاوره های من اعصاب شما رو اروم نمیکنه.درمان شما از هیطه کاری 

 من خارجه.

خانمه عصبی تر از قبل گفت:برو بابا خودت عصبی ای...اصال دیگه نمیا
 م.

ان چایی که روی میز منشی بود زد ریخت و از در خارج شد.سامان دلیو
اشت میرفت اتاقش که تازه چشمش خورد به من.من که هنوز گیج رفتار ا
ون خانم بودم از جام تکون نخوردم،سامان اومد سمتمو گفت:سالم،از کی 

 اومدی اوا؟!
شو به دست دراز شده اش جلوی من نگاه کردم، دستم رو گذاشتم تو دست

 گفتم:سالم،یک ساعت و نیمی هست که اومدم.

سامان رو به منشی کرد و گفت:خانم چیتچیان پس چرا دختر عموم رو ز
 ودتر نفرستادید داخل...

 قبل از اینکه منشی جوابی بده من گفتم:خودم خواستم اخرین نفر بیام...

 _خوبه بهت گفته بودم قبل اومدن بهم خبر بده.

 _خواستم بیخبر بیام که تو زحمت گاو خریدن نیفتی...

 _حاال بیا بریم اتاق حرف بزنیم.

همونجور که کیفم رو برمیداشتم و بریم اتاق،سامان رو به منشی گفت:خا
 نم بی زحمت دو تا قهوه بیار.

 منشی_چشم اقای دکتر.

 رفتیم داخل اتاق و سامان درو بست.اتاقش نسبتا بزرگ بود.یه میز جلوی
پنجره سرتاسری اتاق بود.یه ست مبلمان راحتی ابی رنگ هم جلوش چیده 

شده بود.رو دیوار ها هم چندتا تابلو مفهومی بود.من نشستم رو مبل دو ن
فره و سامان هم نشست رو به روم.همونجور که پامو روی پام مینداختم 



 گفتم:به خانمه چی گفتی که اینجوری عصبی شد؟!

انپزشک...احتیاج به قرص اعصاب داشت._بهش گفتم بره پیش رو  

 _حاال مشکلش چیه؟!چرا انقدر عصبیه.

_نمیتونم راز بیمارانم رو به کسی بگم خانمی،حتی شما دختر عموی عز
 یز.

 چینی به دماغم دادم و گفتم:حاال یه دکتر شده ها...ایش.

 سامان خنده ای کرد و گفت:ما باید محرم بیمارامون باشیم.

ل راحت پیشت درد و دل کنم؟!_پس منم با خیا  

 _تو که بیمار نیستی...

 _بیمار...نمیدونم.نمیدونم به مشکلی که دارم میشه گفت بیماری یا نه.

 _اوا چی بهت گذشته؟!

_داغونم سامان...انداره نه سال برات حرف دارم...اندازه تمام سالهایی که 
عشقم رسیدم،نبودی.نبودی ببینی عاشق شدم،نبودی ببینی به چه سختی به 

نبودی عروسیمو ببینی...و نبودی ببینی عشقمو از دست دادم و بدبخت شد
 م.سامان اگه مرسانا نبود از غم نبود مهیار میمردم.

همون موقع چندتا تقه به در زده شد و منشی با یه سینی که دوتا فنجون قه
 وه داخلش بود وارد شد و قهوه ها رو جلومون گذاشت و رفت...

هی به من انداخت و گفت:دلم میخواد همه رو برام تعریف کنی.سامان نگا
..ولی قبل از هر چیزی میخوام یه چیزو بدونم،اینکه مهیار...شوهرت کج
اس؟!تو این چند وقت از هیچکس نپرسیدم چون دلم میخواست از زبون خ

 ودت بشنوم...

ناراحتی زیاد بغض سنگینی توی گلوم نشست.دلم نمیخواست حتی به زاز 
بون بیارم چه اتفاقی افتاده،انقدر برام تلخ بود که نمیتونستم بگم...گرچه خ

ودم اتفاقی که افتاده بود رو باور نداشتم.با خوردن کمی از قهوه بغضم رو 
لی...ولی مفرو دادم و گفتم:همه میگن...میگن که مهیارم ....مر...مرده.و

ن قبول ندارم،اون مهیار من نبود.سامان به خدا اون مهیار نبود.هیچکس 
حرف منو باور نمیکنه.فکر میکنن من مریضم،فکر میکنن نمیخوام مرگ

 شو باور کنم...تو...تو سامان...تو هم همین فکرو میکنی؟!من بیمارم؟!



ه خودسامان که توقع همچین چیزی رو نداشت با نفس عمیقی که کشید ب
ش مسلت شد و گفت:نه عزیزم...نه اوا جان تو بیمار نیستی،تو فقط یه عا

شقی...عاشقی که نمیتونه مرگ عشقش رو باور کنه...تو باید باهاش کنار 
 بیای...

_کنار اومدم سامان،با نبودنش کنار اومدم،فقط به یه امید...اینکه برمیگرد
ختی کشیدم.هیچکسو نداه پیشم...سامان من واسه رسیدن به مهیار خیلی س

رم درکم کنه.اریا که نمیشه باهاش حرف بزنم چون همه چی رو به شوخ
ی میگیره.انیسا هم که همش سرش تو کتابه...مامانم که خودش مشکالت 

 زندگی همه رو به دوش میکشه،نمیخوام بار اضافی باشم براش.

 _من هستم اوا...با من حرف بزن،بذار کمکت کنم.

وانشناس برای بیمارش؟!_به عنوان یه ر  

چشماش مظلوم شد و گفت:نه عزیزم،به عنوان یه پسر عمو برای دختر ع
 موش،به عنوان یه همبازی بچگی،به عنوان کسی که یه روز...

 حرفشو نصفه گذاشت که گفتم:کسی که یه روز چی؟!

 _هیچی،قهوه اتو بخور سرد شد.

 قهوه امون رو خوردیم که گفت:خب من سرتا پا گوشم.

 _از کجا شروع کنم سامان؟!

_از اوله اولش...از قبل اشناییتون.میخوام مو به مو همه زندگیتو بگی.وا
سم حرف بزن،از همه روزای خوب و بدی که داشتی.نمیخوام حرف نگ

 فته ای روی دلت سنگینی کنه...

 _داستانم خیلی طوالنیه،تو یه ساعتی که پیشتم نمیگنجه.

و االن بگی.میخوام کم کم بگی و قدم به  _خب قرار نیست همه رو امروز
 قدم بریم جلو...

 _باشه...پس قراره حسابی سرتو به درد بیارم.

 _من سرم درد میکنه واسه شنیدن حرفات...

صدای زنگ گوشیم از داخل کیفم بلند شد.برداشتم دیدم ترانه اس.جواب دا
 دم گفتم:بله؟!

 _سالم اوا خانم،خیلی دیر تشریف میارید؟!



ر؟_چطو  

_راستش هم مرسانا بی قراری میکنه هم مادرم حالش بد شده بردنش بیما
 رستان،میخواستم ببینم شما کی میاید که من برم بیمارستان.

 _تا نیم ساعت دیگه خونه ام.فعال خدافظ.

 گوشی رو قطع کردم و گفتم:سامان من باید برم.

 _پس حرفات چی میشه؟!

 _بذار باشه شنبه میام دوباره.

شنبه؟!فردا صبح میخوام برم کوه...خوشحال میشم بیای،اونجا کلی _چرا 
 هم وقت داریم حرف بزنیم.

 _صبح زود؟!مرسانارو چیکار کنم؟!

 _خب زن عمو نگه نمیداره؟!

 _چرا،امشب میرم خونه بابا اینا...صبح باهم از اونجا بریم.

 _میام دنبالت پس،شیش صبح حاضر باش.

._باشه...من برم فعال،خداحافظ  

از جام بلند شدم و به سمت در رفتم،سامان در جوابم گفت:خوشحال شدم ا
 ومدی...

 _سنگ صبور خوبی هستی سامان.

دستش و گذاشت رو سینشو سرشوبه عنوان تشکر انداخت پایین و گفت:د
 رخدمتم...

با لبخند از مطبش خارج شدم...انگار با همین چند جمله حرف کمی اروم 
یه نفر باشه با دل و جون به حرفات گوش بده،کسی شده بودم.چقدر خوبه 

که همخونته و برات غریبه نیست...پامورو پدال گاز فشار دادم و به سمت 
 خونه حرکت کردم،دختر کوچولوم بی تابم بود.دلم براش پر میکشید...

*****با صدای االرم گوشیم چشم باز کردم،سریع گوشی رو از رو پاتخ
کردم که مرسانا بیدار نشه.شب گذشته اومدم  تی برداشتم و صداشو قطع

خونه بابا اینا تا امروز با سامان برم کوه.سامان به اریا  هم زنگ زد و 
گفت بیان ولی اریا به خاطر شیوا نتونست بیاد.کش و قوسی به بدنم دادم،
با اینکه هنوز خوابم میومد ولی از جا بلند شدم.مرسانارو اروم از روی 



بخوابه که یه وقت نیفته.به ساعت نگاهی انداختم،پنج  تخت گذاشتم زمین
صبح بود.هنوز یک ساعت وقت داشتم،خونه مامان اینا همه چی داشتم ح
تی حوله شخصی.حوله و لباسامو برداشتم و رفتمتو حمومی که داخل راه
رو بود.یه دوش اب گرم حالمو جا میاورد.بعد از تموم شدن حمامم همونج

م که بقیه بیدار نشن.یه شلوار دمپاگشاد طوسی پوا موهامو سشوار کشید
شیدم با یه مانتو کوتاه جلو زیپ دار همرنگش.رفتم اتاق و چراغ رو اروم 
روشن کردم که مرسانا بیدار نشه.یه کم ضد افتاب زدم،یه خط چشم نازک 
کشیدم و یه کم هم رژ گلبهی زدم.موهامو دم اسبی پشت سرم بستم.به ساع

دقیقه مونده بود به شیش.کتونی سفیدم رو پوشیدم و شالم ت نگاه کردم،پنج 
رو هم انداختم سرم.کوله پشتی که از انیسا گرفته بودمم برداشتم و رفتم پا
یین.مامان تو اشپزخونه بود،تعجب کردم بیداره.رفتم جلو اپن ایستادم.پشت

 ش به من بود.با صدای اروم گفتم:صبح بخیر مامان.

صبح بخیر...بیا اوا،براتون لقمه گرفتم تو راه سرش رو برگردوند و گفت:
 بخورید.یه سری تنقالتم گذاشتم بذار تو کوله.

 _وای مامان مگه داریم میریم اردو؟!

 _حرف زیاد نزن،بیا بذار تو کوله.

خندیدم و رفتم صورتش رو ماچ کردم.لقمه هارو همراه ظرف تنقالت گر
مامانم...فقط مامان حواست فتم و گذاشتم تو کوله و گفتم:دستت درد نکنه 

 به مرسانا باشه،یه وقت چهار دست و پا نیاد از پله ها بیفته.

 _خیالت راحت،برو بهت خوش بگذره.

 _واسه خوشگذرونی نمیرم که مامان،میخوام با سامان حرف بزنم.

_حاال خوش باشی بده؟!یک سال و نیمه خوشی بهت حروم شده مادر.تو 
و داغونی.رو میخندی،ولی میدونم از ت  

ناراحتیمو بروز ندادم،لبخند ملیحی زدم.صورتش رو محکم بوسیدم و گفتم
 :من خوبم مامان،نگرانم نباش...برم دیر شد.

 _بروبه سالمت...نگران مرسانا هم نباش،االن میرم پیشش.

 _مرسی،خدافط.

از خونه زدم بیرون و حیاط رو به صورت دو رفتم.ماشین سامان درست 



.سامان با دیدنم لبخند زد.رفتم سمت در شاگرد، باز کردجلو در پارک بود
 م ونشستم.

 _سالم صبح بخیر اقا سامان خوش قول.

 _سالم اوا خانم سحر خیز.

دوردیف دندونامو به نمایش گذاشتم و گفتم:از کی اینجایی؟!نکنه از شب ق
 بل اینجا جا انداختی؟!

.یه یک ربعی هس_انقدر دیگه ذوق زده نبودم که از شب قبل اومده باشم
 ت که اینجام.

 _پس چرا زنگ نزدی.

 _خب نمیخواستم بقیه بیدارشن.

 _نمیخوای راه بیفتی؟!

 _چرا...

سامان ماشین رو از پارک دراورد و به سمت دربند حرکت کرد.هردو سا
کت بودیم و به اهنگ های درحال پخش گوش میکردیم.چشم به خیابون د

کیف به دوش میرفتند مدرسه برام وخته بودم.دیدن بچه های کوچولو که 
لذت بخش بود.کی مرسانای من بزرگ میشه و میره مدرسه؟اون موقع ا

س که مهیار با دیدنش به من افتخار میکنه که تنهایی دخترمون رو بزرگ 
وتربیت کردم.سامان که دید تو فکرم جلو چشمم بشکنی زد و گفت:تو فکر

 ی...

میرن مدرسه...کی مرسانا انقدری  _داشتم این بچه هارو نگاه میکردم که
 میشه؟

 _تا چشم بهم بزنی میبینی بزرگ شده.

 _اون موقع دیگه مهیار پیشمه...

 _مطمئنی؟!

 _اره مطمئنم...حس من درمورد عشقم بهم دروغ نمیگه.مهیار میاد...

میومد...اوا...عزیز من،مهیار فوت کرده...چ_اگه میخواست بیاد تا االن 
 را نمیخوای قبول کنی.

قطره اشکی که چکید روگونمو پاک کردم و گفتم:تو هم مثل بقیه حرفامو 



 باور نمیکنی سامان...

_گریه نکن اوا...غلط کردم،اصال قرار بود همه چی رو برام تعریف کنی
رام بگو.قانعم کن که ...باهام حرف بزن،از همه روزایی که باهم داشتین ب

 زنده اس اوا...

 به بیرون خیره شدم...یاد روزای اول دانشگاهم افتادم....

یه هفته از باز شدن دانشگاها گذشته بود.با سپیده که از سوم دبیرستان د»
وست شده بودم توی یه دانشگاه خوب، رشته معماری قبول شده بودیم.سر 

داد.سپیده سرش تو گوشی بود کالس نشسته بودیم و استاد داشت درس می
و داشت یواشکی با دانیال،پسر داییش چت میکرد.تو اون کالس بیشتر دخ

تر بودیم،تا اونجایی که یادمه فقط سه چهارتا پسر بودن.استاد داشت حرف 
میزد که یه تقه به در خورد و یه پسر قدبلند و چهارشونه اومد تو و گفت:ا

 جازه هست استاد؟

دیر تشریف میاوردید. استاد_یه کم دیگه  

 _تو راه تصادف کردم،واسه همین دیر شد.

 _بفرمایید بنشینید.

انقدر اخماش تو هم بود که نمیشد با یه من عسل هم خوردش.نمیدونم چی 
دیدم توش که همون لحظه ازش خوشم اومد.من دختری نبودم که با دیدن ه

...ولی ازش ر کسی عاشق بشم،یا حتی تا اون موقع دوست پسر هم نداشتم
خوشم اومد.سپیده که دید من هنوز دارم نگاهش میکنم با ارنج اروم زد به 

 پهلومو گفت:خوردی پسر مردمو.

 اروم زیر لب گفتم:به نظرت جذاب نی؟!
_چیش جذابه؟!اخمای توهم رفتش یا اون هیکل بادیبیلدینگیش؟!مثل برج ز

 هرماره...

...بیچاره چیکارت کرده ااخم کمرنگی روی پیشونیمو گرفت و گفتم:سپیده
نقدر بد میگی؟!خیلی هم خوبه...همه که نباید مثل دانیال نیششون مدام باز 

 باشه.
 _چرا پای دانیال رو وسط میکشی اخه؟! 

 _همینجوری...خواستم مقایسه کنم.



 _میبینم که خانم خانما عاشق شده...

به اطالع _خفه شو بابا،کی تو یه لحظه عاشق میشه؟اونم یه دختر...باید 
 برسونم که یه خانم عاشق شدنش پونزده روز طول میکشه.

 _پس عزیزم پونزده روز دیگه حالتو میپرسم.

_مگه دیوونه ام عاشق کسی بشم که حتی یه نگاهم به من نکرده؟!فقط از
 ش خوشم اومده.

 _باشه بابا ما هم عر عر...

 _خر شدی دوباره؟!

 _با حرفات خرم میکنی دیگه...

 _ربطی به حرفای من نداره،حیوونه درونت خره.

رون پامو نیشگون گرفت که یه اخ اروم گفتم،ولی از دید استاد دور نموند 
و گفت:خانم واحدی و کمالی،اگه میخواید کالسو بهم بزنید تشریف ببرید 

 بیرون.

 سپیده_ببخشید استاد.

بگو م استاد روشو کرد سمت همون پسر تازه وارد و گفت:شما اسمت رو
 ن اینجا تیک بزنم.

 پسره از جاش بلند شد و گفت:مهیار هستم،مهیار ملکی...

 سپیده دوباره اروم در گوشم گفت:طرف اسمشم با کالسه ها.

 _وای خفه شو سپیده االن از کالس پرتمون میکنه بیرون.

با خنده زیرزیرکی صاف نشست سرجاش.اونجا بود که اسمشو فهمسپیده 
یدم.همه چیز این پسر برام جذاب بود،حتی اسمش.تا اخر کالس چیزی از 

حرفای استاد نفهمیدم.مدام مهیار رو زیر نظر داشتم.خودمم داشتم از دست 
خودم حرص میخوردم،دلم نمیخواست درگیرش بشم،چون از عشق یه طر

.«فه متنفر بودم..  

سامان ماشین رو نگه داشت و پیاده شدیم.هوا عالی بود،نه سرد بود نه گر
 م.سامان رو کرد سمت منو و گفت:پس با مهیار هم دانشگاهی بودی؟!

 _اره...اون روزا بهترین روزای زندگیم بود.

 با یه غم خاصی گفت:جالبه...



 _میگم اگه خسته ات میکنه شنیدنشون میتونم خالصه بگم.

م،دلم میخواد همه رو بشنوم،واسم جالبه.اینجوری خودتم خاطرا_نه عزیز
تتو مرور میکنی و سبک تر میشی.هرچی که یادت میاد رو بگو،کلمه به 

 کلمه...

 _وقتی دارم برات تعریف میکنم انگار برمیگردم به همون دوران.

 _خب حاال بقیه اتفاقات اون روزو بگو...

الس زدیم بیرون،ولی مهیار هنوز اون کالس که تموم شد با سپیده از ک»
نشسته بود و تو جزوه اش یه چیزایی یادداشت میکرد.با سپیده رفتیم روی 
منتظر کالس بعدیمون شدیم.سپیده  یکی از نیمکت های محوطه نشستیم و
مدام داشت حرف میزد ولی تمام حواسم به در ساختمون بود.میخواستم بب

د به بازومو گفت:حواست کجاس؟ینم که مهیار کی میاد بیرون.سپیده ز  

مجبوری نگاهمو ازساختمون گرفتم و به سمت سپیده برگشتم و گفتم:چی 
 گفتی؟!حواسم نبود.

_بله حواست به در ساختمون بود...)ادای منو دراورد و گفت(خانم میگه 
 عاشق نشدم فقط خوشم اومده ازش...

 _لوس...برو ادا عمتو درار.

م و ابرو ساختمون رو نشون داد و گفت(اون_عمه ندارم شرمنده...)با چش
 ی هم که منتظرش بودی اومد بیرون.

سرمو به سرعت برگردوندم سمت در ورودی ساختمون که گردنم درد گر
فت.همونجور که گردنمو میمالیدم،چشم گردوندم ولی مهیارو ندیدم.برگشتم 

اشته،به سپیده بگم کو پس؟!که دیدن از خنده قرمز شده.فهمیدم سرکارم گذ
 واسه همین محکم زدم به بازوشو گفتم:خیلی بدجنسی.

هممونجور که میخندید،بازوشو گرفت تودستشو گفت:عاشق شدی وحشی ه
 م شدی.

 _سپیده خیلی بدی هیچی نمیشه بهت گفت.

 _تو که نگفتی خودم فهمیدم....

 _چی رو؟!

 _اینکه عاشق شدی.



 _عاشق نشدم،گفتم که فقط خوشم اومد ازش همین.

ه خب،بلند شو بریم یه چی بخوریم.معده ام ضعف کرد._باش  

 _حاال یه ذره دیگه بشینیم.

سپیده بلند شد و دست منو کشید و گفت:من زخم معده بگیرم این برج زهر
 مار پول داروهای منو میده؟!بلند شو بابا.

 _دستمو کندی...بریم.

دیگه بب بلند شدم و همراه سپیده به سمت سلف رفتیم.دلم میخواست یه بار
ینمش.وارد سلف شدیم.سر من پایین بود که سپیده گفت:بسم هللا الرحمن ال

 رحیم...

و بعد چند تا فوت کرد.سرمو اوردم باال و با تعجب به سپیده نگاه کردم و 
 گفتم:حالت خوبه؟!مگه جن دیدی؟!

همونجور که به پشت سر من خیره شده  بود گفت:نه روح سرگردان دیدم.
اینجا که ما ندیدیمش؟..این کی اومد   

برگشتم پشتمو نگاه کردم دیدم مهیاره.لبخند بزرگی روی لبهام نشست،شان
س اوردم سرش پایین بود و من رو ندید.سپیده زد به پهلومو گفت:جمع ک
ن اون دهن گشادتو،االن پسره فکر میکنه تا حاال برج زهرمار ندیدی...ذ

 وق مرگ شدی.

تم:میشه انقدر چرت و پرت نگی؟بریم یه چبا اخم به سپیده نگاه کردم و گف
 یز بگیریم دیگه.

دو تا چای و کیک گرفتیم و رفتیم نشستیم.زیر چشمی داشتم مهیارو میپای
یدم.تکیه داده بود به صندلی و پاهاشو تا اخرین حد دراز کرده بود زیر م

هم.دستاشم رو میز بود و تو گوشیش داشت دنبایز و انداخته بودشون رو 
ل یه چیزی میگشت.همه چیش برام جالب بود.حتی مدل نشستنش.سپیده با 

پا زد به ساق پام.از درد ضعف کردم.همونجور که پامو مالیدم گفتم:چته 
 سپیده؟!امروز چرا انقدر وحشی شدی؟!

 _خب زشته اینجوری به پسر مردم خیره شدی...خجالت بکش.

ر چشمی نگاهش کردم خب._زی  

 _این زیرچشمی بود االن؟!خاک تو سرت با این زیرچشمیات.



 _سپیده میزنمتا...چاییتو بخور حرف نزن.

 _اییییش،بخور بریم دیر شد.

چای و کیکمون رو خوردیم.ولی من اصال نفهمیدم کیکش چه مزه ای بود
ی بود خیلی ...حتی نفهمیدم وانیلی بود یا کاکائویی،شایدم پرتقالی...هرچ

«بهم مزه داد چون خوردنش همراه شده بود با دیدن مهیار.  

رسیدیم به کنار رود خونه.نشستیم روی یه سنگ بزرگ و من لقمه ها رو 
از داخل کوله دراوردم بیرون.یکیشو دادم دست سامان و گفتم:بیا بخور،ما

 مان لقمه گرفته.

رو از دستم گرفت،یه بوی عمیق کشید وگفت:لقمه های زن عمو بوی لقمه 
دوران بچگیمونو میده.همون بویی که واسمون لقمه میگرف میبردیم مدر

 سه.

_یادته؟!هر روز صبح لقمه های جور واجور میگرفت،یه روز نون پنیر 
 گردو،یه روز کوکو،یه روز کتلت...چقدرم مزه میداد.

مو یکه..._اره،خدایی دست پخت زن ع  

 _دست پخت منم به مامانم رفته ها.

 _من که نخوردم خب.

_اتفاقا میخوام یه روز دعوتت کنم،هم تورو هم مامان اینا رو هم اریا اینا.
.. 

 _نمیخواد خودتو به زحمت بندازی با بچه کوچیک.

 _مرسانا که کاری نداره.دوس دارم مثل قدیما دور هم باشیم.

 _خب داشتی میگفتی...

روز دیگه مهیارو ندیدم،چون کالس بعدیمون یکی نبود.بعد از کال اون»
سم من سپیده رو رسوندم و خودمم رفتم خونه.ولی فقط جسمم تو خونه بود
،روح و فکر و ذکرم تو سلف دانشگاه پیش مهیار جا مونده بود.توی همو
ن اخرین نگاهی که قبل خارج شدنم از سلف بهش انداختم روح و فکرمو 

دش کرد.چون یک لحظه،فقط یک لحظه چشم تو چشم شدیم.و ادرگیر خو
ین مهیار بود که نگاهشو زودتر ازم گرفت...بیشتر از هرچیز دیگه ای د
رگیر غرورش شده بودم.برام جالب بود که حتی به دخترا نگاهم نمیندازه.



..هر پسره دیگه ای بود خیلی زود متوجه نگاه دختری مثل من میشد.ولی 
..«مهیار نفهمید.  

 _واسه امروز کافی نیست؟!فکم درد گرفت انقدر حرف زدم.

 _با اینکه دوست دارم بازم بشنوم،ولی کافیه.

_دلم میخواد سکوت کنم و از هوای اینجا لذت ببرم...صدای پرنده هارو م
یشنوی سامان؟!با صدای رودخونه قاطی شده.من عاشق رود خونه ام.انگا

خودش میکنه و میبره. ر با نگاه کردن بهش همه درداتو با  

 _اره...منم رودخونه رو دوست دارم...اوا.

 _بله...

_احساس میکنم امروز سرحال تر از روزای دیگه ای،فکر میکنم غم تو
 ی چشمات کمرنگ تر شده.

_اوهوم...تو باعث شدی با یاداوری خاطراتم دوباره زنده شم.یاد مهیار م
 نو شاد میکنه...

ی شدم._خوشحالم که باعث این شاد  

 _میشه چندساعت بشینیم اینجا؟!

_بله که میشه،تا نزدیکای ناهار میشینیم همینجا بعدشم میریم باال تر و یه 
 دیزی خوشمزه میخوریم.

 _اون رستورانه که قبال میرفتیم هنوزم هست.بریم اونجا؟

 _چشم.

از خوردن ناهار و صحبت کردن از همه جا و مرور خاطرات بچگیبعد 
، سامان منو رسوند خونه مامان اینا و خودش هم میخواست بره،ولی وقت
ی فهمید اریا اینا هم اونجان با اصرار های مامان اومد داخل،اخه ما عاد

ت داشتیم هر جمعه خونه مامان اینا جمع بشیم مگر اینکه یه اتفاق خاصی 
که نتونیم.تا شب همگی دور هم بودیم.جمعه خیلی خوبی رو گذروندم بیفته

.مرور خاطرات انگار حالمو بهتر کرده بود.اخر شب مرسانا رو برداشتم 
و رفتم خونه خودم،البته مرسانا از بابا و مامان و انیسا دل نمیکند و با لو
ابوس بازی و گریه میخواست بیشتر بمونه...وقتی رسیدم خونه بعد از خو

ندن مرسانا یه دوش گرفتم تا فردا سرحال برم سرکار.رو تخت که خوابید



 م به دقیقه نکشید که چشمهام بسته شد و به خواب عمیقی فرورفتم...

***** 

کالس داشتم و باید میرفتم دانشگاه.بعد از کالس هم بایدمیرفتم شرکت.کلی 
ون،اگه این چکار داشتم.مرسانا رو سپردم دست ترانه و از خونه زدم بیر

ند ماهم تموم میشد و فوق لیسانسم رو میگرفتم خیلی خوب بود.واقعا سخ
تم بود هم کار کنم هم درس بخونم هم بچه داری کنم.امروز حتما سپیده میا
د دانشگاه،هفته پیش به خاطر کسالتی که داشت نتونست بیاد و تمام کالس 

گ دانشگاه پارک کردهارو تنها بودم.وقتی رسیدم ماشینم رو داخل پارکین
م و پیاده شدم.چشم گردوندم،ماشین سپیده هم چند متر اونطرف تر پارک 
شده بود.به سمت ساختمون اصلی حرکت کردم.دعا میکردم که استاد نیوم
ده باشه،اخه صبح ترانه کمی دیر رسیده بود.به کالس مورد نظرم رسیدم،

میشنیدم،تقه ای  در بسته بود.پس استاد اومده بود.صداش رو از پشت در
به در زدم و رفتم داخل.با باز شدن در استاد به سمتم برگشت.سالم کردم 

 و گفتم:میشه بشینم استاد؟!

استاد با متانت همیشگی سری به نشانه موافقت تکون داد.نگاه کلی به کال
س انداختم،سپیده بهم چشمک زد و سرش رو به عالمت سالم تکون داد.م

م و رفتم سمتش،صندلی های کناریش پر بود،مجنم سرمو اروم تکون داد
بور شدم روی صندلی جلوییش بشینم.وقتی کالس به حالت عادی خودش 
برگشت،سپیده از پشت سرشو بهم نزدیک کرد و گفت:اگه نمیومدی زنده ا

 ت نمیذاشتم،کلی کار باهات دارم.

سپیده »به خاطر اینکه استاد متوجه حرف زدنمون نشه روی کاغذ نوشتم
کاغذ « ف نزن،دیر اومدم نمیخوام استاد به حرف زدنمون هم گیر بدهحر

رو گذاشتم الی دوتا انگشتم و دستم رو بردم پشت سرم،با تکون دادن دس
تم سپیده متوجه کاغذ شد و از دستم گرفت،بعد از خوندنش اروم گفت:باش

 ه،حاال واسه من منضبط شده.

سپردم. لبخندی زدم و تمام حواسم رو به حرفای استاد دلم نمیخواست نتون
م درسی رو پاس کنم و به خاطرش مجبور بشم یه ترم دیگه عالفی بکشم.
بعد از تموم شدن کالس،سپیده اومد جلوم ایستاد و گفت:چرا انقدر دیر اوم



 دی؟

همونجور که وسایلم رو داخل کیفم جا میدادم گفتم:پرستار مرسانا یه کم د
 یر اومد،واسه همین دیرم شد.

انا خوبه؟دلم واسه اون لپای نازش تنگ شده._مرس  

_خوبه،انقدر شیطون شده...فقط چهار دست و پا میره و همه جارو بهم م
 یزنه.

 _بلند شو بریم دیگه...کالس دیگه ای هم مگه داری؟

 _نه،امروز همین یه دونه بود.

 _بلندشو که کلی کار دارم باهات...یه عالمه خبر دارم واست.

،همونجور که به سمت در کالس میرفتیم گفتم:خبر چی؟از جام بلند شدم  

 _بابام باالخره با ازدواج من و دانیال موافقت کرد.

_خب دیوونه بابات از اول هم موافق بود،فقط گفت وقتی درست تموم شد 
 اجازه ازدواج میده.

_خب هفته پیش این اجازه صادر شد...پنج شنبه شب اومدن خواستگاری 
گه هم نامزدیمونه.رسمی،اخر هفته دی  

با خوشحالی گفتم:واقعا؟!خیلی خوشحال شدم سپیده.فکر میکردم بعد از گر
 فتن فوق لیسانست بابات اجازه میده.

 _مامانم انقدر رو مخ بابا کار کرد تا جواب مثبت رو گرفت.

 _خب داماد،بچه برادرشه...باید هم رو مخ بابات کار میکرد.

که سر از پا نمیشناسه._وای خیلی خوشحالم اوا.دانیال   

_خب شیش،هفت ساله که منتظر همچین روزی هستید...حاالمن نامزدی 
 دعوتم؟!

_معلومه که دعوتی دیوونه...امروزم میخوام با تو برم خرید لباس نامزد
 ی.

 _وااا،چرا با من؟!

میکنه،با اون عروس ا_خب من که خواهر ندارم،مامانمم که پاهاش درد 
 فاده ایمونم که نمیشه برم...میمونه فقط تو.یعنی تو هم نمیای؟

 _خب اخه میخواستم از اینجا برم شرکت...



 _به خاطر من نمیتونی مرخصی بگیری؟!گناه دارما.

 _خب چرا با خود دانیال نمیری؟!

خرید نیست اصال،تا دو تا مغا_اول اینکه سرکاره،دومم اینکه دانیال پایه 
زه رو میگرده میگه خسته شدم.هرچی هم که بپوشم میگه بهت میاد،درس

 ت و حسابی که نظر نمیده...

_باشه بابا،بسه هرچقدر دلیل اوردی...میام باهات،فقط بذار زنگ بزنم به 
 شرکت اطالع بدم نمیرم.

 _اخ جون،اجی خودمی...بدو زنگ بزن.

شی خبر دادم که امروز نمیرم.بعد از قطع کردن زنگ زدم شرکت و به من
تماس به سمت ماشینامون رفتیم و سوار شدیم.سپیده افتاد جلو و منم پشتش 

میرفتم،معلوم نبود میخواد کجا بره.حدود یک ساعت فقط تو راه بودیم،اخ
ر سر جلو یه پاساژی که حدسش رو میزدم همونجا بره نگه داشت،از اون

پشت سرش با کمی فاصلهجا خاطره داشتم.منم  پارک کردم و پیاده شدم.م 
اشین رو قفل کردم و رفتم سمت سپیده.به سمتم برگشت و گفت:به نظرت ا

 ین پاساژ خوبه؟

_اره لباساش عالیه،اتفاقا منم لباس نامزدیمو از همینجا خریدم...مهیار عا
 شق اون لباس بود.

تو دانشگاه،تو نخش قیافه سپیده تو هم رفت و گفت:خدا رحمتش کنه،چقدر 
 بودی.

با دلخوری رو بهش گفتم:سپیده مهیار من نمرده...چرا هیچکدومتون باور 
 نمیکنین؟!

_باشه اوا،دوباره شروع نکن...بیخیالش شو.اخماتو باز کن.بعد مدتها باهم 
 اومدیم خرید دلم نمیخواد ناراحت باشی.

از ازدواجم  سپیده راست میگفت،بعد از مدتهاست باهاش اومدم خرید.قبل
خیلی باهم میرفتیم خرید ولی بعد از اون جریان دیگه دل و دماغ هیچ کار
ی نداشتم.نمیخواستم با اخمام روزشو خراب کنم،اخمامو باز کردم و به جا
ش یه لبخند کمرنگ روی لبهام نشوندم و باهم به سمت پاساژ رفتیم.مغازه 

مغازه بعدی هم لباساش اول که بیشتر لباساش یا کوتاه بود یا کت و دامن.



خیلی شلوغ بود.پشت ویترین مغازه سومی یه لباس چشممو گرفت،روبه 
 سپیده گفتم:به نظرت این چطوره؟!

 _خیلی خوشگله.

یه پیراهن دکلته کرمی رنگ بود،تا زانو تنگ بود و از زانو به پایین با 
تور تبقه تبقه پف دار شده بود.قسمت سینه و کمرش هم سنگ کار شده بو

د.رفتیم داخل و فروشنده لباس رو داد به سپیده و رفت اتاق پرو.وقتی درو 
 باز کرد دیدم لباس تو تنش عالیه،جلوم چرخی زد و گفت:چطوره؟!

 _عالیه سپیده...

دستیاره فروشنده اومد جلو و با دیدن سپیده گفت:خیلی بهتون میاد،رنگ ل
تون نشسته...مخباس با پوستتون همخونی داره،لباس خیلی خوشگل به تن

صوصا قسمت گودی کمرتون،هیکلتون رو خیلی قشنگ تر نشون میده...ا
 لبته همینجوریش هم خوش هیکلید.

 سپیده لبخندی زد و گفت:خیلی ممنون،نظر لطفتونه.

خانمه برای انجام کاری رفت اونطرف که سپیده رو به من گفت:به نظرت 
 نریم مغازه های دیگه رو ببینیم؟!

خیلی بهت میاد،با گشتن زیاد فقط خودتو اذیت میکنی...واق _نه،این لباس
 عا لباس به تنت نشسته.

 _تو نمیخوای لباس بخری؟

 _شاید منم خریدم.حاال اول تو بخر.

 _پس من همینو بردارم؟!

 _اره...

سپیده از داخل کیفش یه کارت بانکی دراورد،گرفت سمتم و گفت:این کار
ساب کن تا من بیام.بی زحمت ح ۴۲ ۰۳ت دانیاله،رمزشم   

کارتو ازش گرفتم و پول لباس رو حساب کردم.قبل از اینکه سپیده از اتا
 ق بیاد بیرون فروشنده رو به من گفت:شما خودتون لباس نمیخواید؟

 _چرا میخوام،ولی فعال چیزی نظرمو جلب نکرده.

 _ما لباس های ژورنالی زیبایی داریم،مطمئنم از دیدنشون پشیمون نمیشید.

رنال رو گذاشت جلوم.سپیده هم از اتاق اومد بیرون و لباس رو گذاشت ژو



رو میز فروشنده تا بسته بندیش کنه.سپیده اروم زد به پهلومو گفت:داری 
 لباس انتخاب میکنی؟!

 _اره،به نظرت این لباس قرمزه خوشگل تره یا این مشکیه؟

خیلی به _قرمزه رنگش ماته،ولی این مشکیه خیلی ساده و شیکه،به نظرم
 ت میاد.

 رو به فرونشده کردم و گفتم:این لباسو میارید برام؟!

 _بله حتما،سلیقتون عالیه...این لباس یکی از پرفروش ترین لباسامونه...

لباس رو گرفتم و رفتم داخل اتاق.وقتی پوشیدم و خودم داخل ایینه دیدم خ
اومد.سپیده و خانمه هم لباس رو تأیید کردند.بعد از پوشیدن مایلی خوشم 

نتو و شلوارم از اتاق زدم بیرون.لباس رو گذاشتم رو میز و پولش رو ح
ساب کردم،شانس اوردم کارتم همراهم بود وگرنه حوصله نداشتم یه روز 
دیگه برم خرید کنم.با سپیده از مغازه خارج شدیم.سپیده رو به من کرد و 

توکفش نمیخوای؟گفت:  

 _نه،کیف و کفش مشکی دارم.

 _منم کیف و کفشم رو باید موقعی بخرم که دانیال میخواد کفش بخره.

 _پس خریدت تموم شد؟!

 _اره،فقط لباس میخواستم فعال.

 _پس مرض داشتی گفتی مرخصی بگیرم؟!

_خب فکر نمیکردم انقدر سریع خرید کنم،من اصوال تا ته پاساژو درنیار
میخرم.م چیزی ن  

 _از بس بیکاری...حاال من چیکار کنم؟!

 _بخواب پ...

 _دهنتو ببند سپیده.

 _بریم ناهار بخوریم؟

 _ساعت یازده و نیمه بریم ناهار؟!

 _خب تا برسیم رستوران میشه دوازده...

 _نه بابا.

صدای گوشیم از داخل کیفم بلند شد.برداشتم دیدم سامانه،جواب دادم و گ



 فتم:جانم سامان.

 _سالم،خوبی اوا؟!

 _ممنون،تو خوبی؟!

 _فدات،میگم امروز نمیای مطب؟!

 _امروز...اوممم،چرا اتفاقا بیکارم.ساعت چند بیام؟!

 _هروقت خواستی...

 _مراجعه کننده هات کی تموم میشن؟

 _امروز فقط دونفر وقت داشتن که اومدن و رفتن.

 _اشکال نداره االن بیام؟

اهارم سفارش میدم تا برسی._چه اشکالی؟!خوشحال میشم...ن  

 _باشه،پس تا یک ساعت دیگه اونجام.

 _منتظرم...

گوشی رو قطع کردم که سپیده گفت:به به چشمم روشن،میبینم که سر و 
 گوشت میجنبه،سامان کیه؟!

 _جو الکی نده بابا،پسر عمومه.

 _اااا؟همون که چندسال پیش یهو غیبش زده بود؟!

 _اره،تازه برگشته.

 _چرا به من نگفته بودی؟

 _ببخشید نمیدونستم منتظرش بودی...

 _لوس،منه دیوونه همه خبرارو میذارم کف دست تو.

 _خب ندیده بودمت که بهت بگم.

 _امروز که دیدی...

_امروز تو اصال گذاشتی من حرف بزنم؟!همش ازدانیال و خواستگاری 
 حرف زدی.

 _حاال واسه چی میخوای بری پیشش؟!

فهمیدی میخوام برم پیشش؟!_از کجا   

 _خودت گفتی پشت تلفن.

 _چقدرتو فضولی اخه...میخوام برم مطبش.



 _دکتره؟!

 _روانشناسه.

 _تو روانی ای؟!

 _نخیر فقط واسه درد ودل میرم پیشش.

 _دلت درد داره؟!

_وای سپیده خدا تورو افریده فقط برای چرت و پرت گفتن...بیچاره دانیال 
نه.چجوری میخواد تحملت ک  

 _دل خودمم براش میسوزه.

از دستش خنده ام گرفته بود.لبخندی زدم و گفتم:دیوونه ای به خدا...من بر
 م دیگه.

 _به سامان سالم برسون.

 _همچین میگه سامان انگار صدساله میشناستش.

 _حوصله ندارم سه ساعت اقا ماقا بهش بچسبونم...برو دیگه.

گفتن خداحافظ،ازش جدا شدم و  سری به عنوان تأسف تکون دادم و بعد از
 به سمت ماشینم حرکت کردم...

*****ماشینم رو جلو ساختمون مطب سامان پارک کردم و پیاده شدم.وارد 
مطب که شدم منشی به روم لبخند زد و گفت:سالم خوش اومدید،اقای دک

 تر منتظرتونن.

 من هم متقابال لبخند زدم و گفتم:سالم...ممنون.

اتاق سامان،یه تقه به در زدم و وارد شدم.به احترامیک راست رفتم سمت 
م از پشت میز بلند شد و به سمتم اومد،بهم دست داد و گفت:سالم،خوش ا

 ومدی.

 _سالم،مرسی.

نشستم رو مبل راحتی و سامان هم روبه روم نشست،کیفم رو از روی پام 
ور برداشتم و گذاشتم کنارم،پای راستم رو روی پای چپم انداختم و همونج

 که پایین مانتوم رو درست میکردم گفتم:ببخشید دوباره مزاحم شدم.

 سامان اخم نمایشی کرد و گفت:از این حرفا بزنی ناراحت میشما.

یه تقه به در خورد و بعد از بفرمایید گفتن سامان،منشی داخل شد و گفت:ا



 قای دکتر سفارشتون رو اوردن.

میز اشپزخونه رو بچینید،با اوا میایم اونجا غذا میخوریم.سامان_لطفا   

 _چشم.

منشی از اتاق رفت بیرون و من گفتم:تو زحمت افتادی،حاال یه چیزی میخ
 وردیم دیگه.

 _زحمتی نبود عزیزم.

 _راستی از االن بگم بهت که یادت نره،پنج شنبه شام خونه من دعوتی...

 _آوا گفتم که الزم نیست به زحمت بیفتی با بچه.

 _به قول خودت،زحمت نیست عزیزم.

 _امروز شرکت نرفتی؟!

_نه،صبح دانشگاه کالس داشتم،بعدشم با دوستم،همون سپیده که بهت گفتم،
 رفتیم لباس خریدیم...اخه هفته دیگه نامزدیشه.

 _با همون دانیال که گفتی؟!فکر کنم گفتی پسر داییشه.

خندی زدم و گفتم:خوب یادته،معلومه به حرفام قشنگ گوش میدی.لب  

 _وظیفمه که خوب گوش بدم دیگه.

 _اون دفعه هم گفتم،سنگ صبور خوبی هستی.

منشی دوباره با زدن تقه ای به در،وارد شد و گفت:بفرمایید،ناهار اماده ا
 س.

رسامان بلند شد ودست من رو هم گرفت و به سمت در هدایت کرد.با هم 
فتیم داخل اشپزخونه و برام صندلی رو عقب کشید.تشکر کردم و نشستم.

خودش هم روی صندلی رو به رو نشست و گفت:چی بکشم برات؟!چنجه 
 یا جوجه؟!

 _زیاد اهل گوشت قرمز نیستم،جوجه بهتره.

بشقابم رو گرفت،همونجور که برام غذا میکشید گفت:هنوزم از گوشت قر
 مز خوشت نمیاد؟!

نمیخوردم؟! _مگه یادته  

_اره،زن عمو همیشه سر گوشت نخوردن تو داد و بیداد راه مینداخت...
 تو هم میگفتی دوست ندارم،مزه گوسفند میده...



سامان با یاد اوری اون روز ها خنده بلندی کرد،منم خندیدم و گفتم:خب را
 ست میگفتم دیگه،خدایی مزه گوسفند نمیده؟!

 _چندبار گوسفند خوردی؟!

ظورم اینه یه بویی میده...اصال خوشم نمیاد._مسخره،من  

_خب تو گوشت نمیخوری اونوقت دخترت هم از تو یاد میگیره و نمیخور
 ه،بعدشم خدایی نکرده کم خونی میگیره.

 _نه بابا،مرسانا به مهیار رفته،عاشق گوشته.

 _ای جونم،از لپاش معلومه...

 _لپای دخترمو چشم نزن.

 _من غلط بکنم...

و با خنده و شوخی خوردیم.سامان واقعا برام مثل اریا عزیز ناهارمون ر
بود.چقدر تو اون چند سالی که نبود جای خالیشو تو زندگیم حس میکردم.
حتما اونم خیلی تنها بوده.دلم نمیخواد دیگه اجازه بدم احساس تنهایی بکنه،
امیخوام مثل یه خواهر همیشه کنارش باشم.بعد از ناهار دوباره برگشتیم ات
قش.نشستیم رو مبل و سامان گفت:خب،منتظر ادامه خاطراتتم،بگو ببینم د

 فعه بعدش کی مهیارو دیدی؟

فردای اون روز فقط یه کالس داشتم.از اونجایی که همه کالسامو با سپ»
دانشگاه حرکت کریده تنظیم کرده بودیم رفتم دنبال سپیده و با هم به سمت 

دیم.توی محوطه دانشگاه تا موقعی که برسیم به کالس مدام چشمم دنبال م
هیار میگشت.دلم میخواست حتی شده برای یه لحظه ببینمش.سپیده اخر س
ر بازومو نیشگون گرفت و گفت:میشه عین رادار سرت مدام نچرخه؟!ابر

 ومون رفت اوا...تابلوئه داری دنبال یه نفر میگردی.

نمیخواست سپیده دستم بندازه،واسه همین گفتم:نخیرم،کی گفته من دارم دلم 
 دنبال کسی میگردم؟

سپیده یکی از ابروهاشو انداخت باال و به من خیره شد و گفت:یعنی تو دن
 زهرمار نمیگردی؟! بال اقای برج

 _نه اصال...

 _اوا منو سیاه نکن...چشمات داد میزنه داری دروغ میگی.



ی اینکه اینجا واستی رفتارای منو زیر نظر بگیری،بریم _حاال هرچی،جا
 سرکالس.

به سمت کالس حرکت کردیم،وقتی رفتیم داخل فقط چند تا دختر ردیف اخ
ر نشسته بودن و دو تا هم پسر ردیفای وسط.با سپیده به سمت ته کالس ر
فتیم و نشستیم کنار هم.جزوه مو دراوردم که نگاهی بهش بندازم،ولی حوا

 به جزوه نبود.الکی فقط جلوم باز بود.دستمو گذاشته بودم زیر چسم اصال
ونه مو به در خیره شده بودم.با هر بار تکون خوردن در کالس ارزو می

کردم کسی که میاد داخل مهیار باشه...ولی زهی خیال باطل.نمیدونم چقدر 
تو اون حالت بودم که با بشکنی که سپیده جلو چشمام زد از جا پریدم،این 
دختر مرض داشت کال.بدون اینکه چشم از در بردارم گفتم:مرض داری 

 سپیده؟!

_خواستم یه پلک بزنی،چشمات خشک شد از بس خیره موندی به در...
 کور میشیا.

 کالفه سر تکون دادم و گفتم:وای سپیده انقدر گیر نده به من...

 _خب عزیز من،اون بیاد مطمئن باش میفهمی.

 _چجوری میفهمم اونوقت؟

 _هروقت احساس سرما کردی یعنی اومده...

 متعجب بهش نگاه کردم و گفتم:چه ربطی به سرما داره؟!!!

 _از بس یخ و خشکه که با ورودش همه جا یخ میبنده.

 _خیلی بیمزه ای سپیده...دانیال چجوری تحملت میکنه؟

 خندید و به شوخی گفت:همونجور که هیشکی تورو تحمل نمیکنه.

م باکسی باشم._من خودم نمیخوا  

 _حتی با این یارو برج زهرماره؟!

 _خب اون که پیشنهاد نداده...

 _اگه بده که رو هوا قبول میکنی،فقط میترسم ذوق مرگ شی.

_مطمئن باش اگه مهیارم بهم پیشنهاد بده تا موقعی که مطمئن نشم که واق
یه رابطه بی هدعا دوسم داره پیشنهادشو قبول نمیکنم،دلم نمیخواد با کسی 

 ف داشته باشم.



 _خوشم میاد سریع خودمونی میشی و میگی مهیار.

با وارد شدن استاد نتونستم جوابش رو بدم.تمام طول کالس سعی کردم از 
فکر مهیار بیام بیرون و به حرفای استاد گوش بدم،ولی تالشم بی فایده بو

تمام فکر و ذهنم رد.من یا به کسی دل نمیدادم،یا اگر میدادم عالوه بر دلم،
و هم میدادم.بعد از تموم شدن دو ساعت کالس خسته کننده وسایلم رو ریخ

تم تو کیفم.کالفه بودم،انگار اون روز فقط برای دیدن مهیار به کالس رفته 
بودم که ضد حال خوردم.بعد از برداشتن کوله ام همراه سپیده از کالس خ

دف قدم برمیداشتم به سمت ارج شدیم،همونجور که سرم پایین بود و بی ه
پارگینگ رفتیم.وقتی وارد پارگینگ شدیم سپیده کولمو کشید و گفت:اونی 

 که داره از ماشینش پیاده میشه این یارو ملکی نیست؟!

اصال حواسم به فامیلی که گفت نبود،بهش نگاه کردم و گفتم:چه میدونم بابا
 ،ملکی کدوم خریه؟

ار منظورمه..._به خر توهین نکن!!!همون برج زهرم  

چمام چهار تا شد و به اطراف نگاه کردم.چند متر اونطرف تر از ماشین 
من ماشینش رو پارک کرده بود و داشت پیاده میشد.وااای دلم رفت،با اون 
عینکی که زده بود جذاب تر به نظر میرسید.دست و پامو گم کرده بودم.م

د،این پام به اون یکی ثل دختر بچه های دو ساله راه رفتن از یادم رفته بو
پام میگفت زکی...مهیار داشت میومد سمت ما،یعنی سمت ما که نه،در خ

روجی از اینطرف بود.تو دستش هم کالسور بود.سپیده با حرص گفت:چر
 ا هل کردی دیوونه؟!

مهیار رسیده بود نزدیکمون،بوی عطر گرمش بینیمو پر کرد و مست شدم
ر کرد به چاله کوچیکی که جلو پام بو،تا میخواست از کنارم رد شه پام گی

د و سکندری خوردم.وای چشمت روز بد نبینه،بدجور ضایع شدم.افتادم تو 
بغلش و کالسورش از دستش افتاد و برگه هاش ریخت زمین.سریع به خو
دم اومدم و صاف ایستادم،سپیده غش کرده بود از خنده.از قیافه مهیار اتی

عصابش رو بهم ریخته بود یا خنده سش میبارید،نمیدونم بی حواسی من ا
پیده.بی حرکت ایستاده بودم و هیچ تالشی برای جمع کردن برگه ها نمی

کردم.مهیار دوالشد و برگه هارو جمع کرد و زیر لب با غر غر گفت:نه 



کمک میکنه نه حداقل بلده یه عذرخواهی کنه...دختر انقدر دست و پا چل
 فتی نوبره واال...

و بدون حتی یه نگاه به ما،به سمت در خروجی رفتکالسورشو برداشت 
.سپیده هنوز داشت میخندید...اعصابم بهم ریخته بود،دلم نمیخواست تو چ
شمش یه دختر دست و پا چلفتی به نظر  بیام.با عصبانیت به سپیده نگاه 

کردم و گفتم:اومدی سیرک که اینجوری غش کردی از خنده؟؟من افتادم به 
یخندی...واقعا که.جای کمکت واستادی م  

سپیده به زور خودشو کنترل کرد و گفت:خب جای بدی که نیفتادی،تو بغ
 ل عشقت بود...بهت خوش گذشت؟!

 با حرص گفتم:اره خیلی خوش گذشت،کر بودی؟!نشنیدی چی گفت؟

 _خب از اینکه معذرتخواهی نکردی حرصش گرفت.

برام سنگین تموم شد._بهم گفت دست و پا چلفتی...وای سپیده حرفش   

 _دست و پا چلفتی رو که راست گفت خب...

 _کوفت...

سپیده با یه نیشخند خبیثانه رو به من گفت:میگم هنوزم واسه عذرخواهی د
 یر نشده ها...

 _منظورت چیه؟!

 _باید بهش نشون بدی اونقدرا هم دست و پا چلفتی و خنگ نیستی...

 _چجوری؟

 _تو رژ همراهت داری؟!

همون رژ مدادی قرمزه که دوسش دارم._اوهوم،  

 _خب حله،بیا بریم.

سپیده دستمو گرفت و دنبال خودش کشوند،کسی جز ما تو پارکینگ نبود.م
اشین منو رد کرد و رفت جلو ماشین مهیار ایستاد.دستمو ول کرد و گفت:

 دست به کار شو.

 گیج نگاهش گردم که گفت:یاال دیگه،متن عذرخواهیتو بنویس.

 _کجا؟!

د رو کاپوت ماشین و گفت:اینجا...ز  



 _وای نه سپیده،از اینی که هست عصبی تر میشه.

_تو مگه نمیخوای نظرشو جلب کنی؟!نمیخوای بهش بفهمونی دست و پا 
 چلفتی نیستی؟!

 _خب راستش چرا...

_پس بنویس،با همچین پسرایی باید مثل خودشون رفتار کرد تا نظرشون 
ومده.جلب بشه...بدو دیگه تا کسی نی  

 _میترسم عواقب بدی داشته باشه.

 _نترس بابا،من پشتتم.

دلمو زدم به دریا و رژمو از داخل کیفم دراوردم.روی کاپوت سفید رنگ 
ماشین مدل باالش با خط درشت نوشتم،عذر میخوام اقای مهیار ملکی...پا

 یینش هم نوشتم...از طرف یه دست و پا چلفتی.

مه کار من بوده.با سپیده خنده بلندی کردجمله اخرو از قصد نوشتم که بفه
یم و به سمت ماشینم رفتیم.خیلی سریع از پارکینگ زدم بیرون و به سمت 
خونه حرکت کردم،دلم میخواست بمونم و موقعی که نوشته مو میخونه نگا

«هش کنم ولی موقعیتش جور نبود.  

ی بوسامان خنده بلندی کرد و گفت:از دست شما دخترا...اخه اون چه کار
 د که سر ماشین بدبخت دراوردید؟!

 _حقش بود،میخواست بهم نگه دست و پا چلفتی.

_خب بیچاره حق داشت،یهو افتاده بودی تو بغلش...حاال بقیشو بگو،وقتی 
 که فهمید کار تو بوده،چیکار کرد؟!

 _واااای یه کاری کرد داشتم به غلط کردن میفتادم...

 _بگو...

تا هفته بعد هیجا ندیدمش،فقط تک و توک از بچه های دانشکده میشنیدم »
که اون روز با دیدن اون جمله اونم با رژ قرمز روی ماشین خوشگلش خ
یلی عصبانی شده بود.اون کالس مشترکمون رسید.خیلی استرس داشتم،م

یخواستم ببینم چه عکس العملی نشون میده با دیدن من.از درون استرس دا
ولی تو رو خودمو عادی نشون میدادم.وقتی با سپیده وارد کالس شدیم شتم 

تو یه نگاه کلی که به کالس انداختم متوجه شدم ته کالس نشسته.بر عکس 



همیشه که اخمهاش تو هم بود،خیلی عادی داشت نگاهم میکرد.حتی یه لبخ
ند ملیح هم رو لبهاش بود...دلم براش ضعف رفت یه لحظه،یه نفس راحت 

دم و رو به سپیده گفتم:موقعیت سبزه،فکر کنم نمیخواد تالفی کنه...کشی  

_زیاد دلت خوش نباشه،از خنده این برج زهرمار بیشتر باید بترسی تا اخ
 مهاش.

 _حرف مفت نزن بابا،الکی میخوای تو دل منو خالی کنی.

 _حاال از من گفتن بود...

و میشناخت.پنج دقیقولی انگار حق با سپیده بود و اون بهتر از من پسرار
ه مونده بود کالس تموم شه که مهیار از استاد اجازه گرفت و از کالس خا
رج شد.خیالم راحت شد که کاری باهام نداره و نمیخواد حرصشو سرم خا

لی کنه.حتما نوشته روی ماشینش اونقدرا هم که بچه ها میگفتن عصبانیش 
بود و داشت مطالبی که انکرده بود.بعد از اتمام کالس سپیده هنوز نشسته 

ستاد نوشته بود وارد جزوه اش میکرد،اخه تو طول کالس تمام حواسش 
پی گوشیش و چت کردن با دانیال بود و از کالس عقب مونده بود.حوصله 
نشستن نداشتم دیگه،همه بچه ها رفته بودن و فقط من و سپیده مونده بودیم

ه واسه همین گفتم:سپیده م.دیدم خیلی دیگه از مطالب مونده که وارد نکرد
 ن میرم سلف توهم بیا بعدا،حوصله کالسو ندارم.

 _باشه برو،تا پنج دقیقه دیگه میام.

 _اوکی...

کوله امو برداشتم و به سمت در کالس رفتم.بیرون رفتنم از کالس همانا و 
کشیده شدن دستمو پرت شدنم به داخل کالس بغلی که خالی بود همانا...تا 

دیدم بازوم تو دست مهیاره و در کالس رو هم بسه.تا خواس به خودم بیام
تم دهن باز کنم منو چسبوند به دیواره پشته در، دست ازادش رو گذاشت 
رو دهنمو گفت:دهنتو باز کنی من میدونم باتو...چه غلطی بود رو ماشین 

 من انجام دادی؟!هان؟!

م.دو تا دبا دیدن چهره عصبیش و اخمای توهم رفتش داشتم سکته میکرد
ستمو گذاشتم رو دستش، دستش رو از جلو دهنم اوردم پایین،یه نفس کشید

 م و با پررویی تمام گفتم:خواستم معذرت خواهی کنم دیگه.



 _تو دهات شما اینجوری معذرتخواهی میکنن؟!

این مدلی معذرتخواهی م_نه،رفتم از دهات شما پرس و جو کردم فهمیدم 
 یکنن...دیگه ببخشید اگه خطم بد بود.

بازومو که تو دستش بود فشار داد و گفت:خوشمزگی بسه...بگو غلط کرد
 م.

از درد بازوم قیافمو جمع کردم،عمرا اگه من بگم غلط کردم.درسته ازش 
خوشم میومد ولی اصال همچین کاری نمیکردم.کم نیاوردم و گفتم:غلط کر

مو ول کن ببینم.دی...دست  

 فشار دستشو بی رحمانه بیشتر کرد و گفت:گفتم بگو غلط کردم،زود...

 _ایی...دستم درد گرفت وحشی،ول میکنی یا جیغ بزنم؟

_جیغ بزنی ابرو خودت میره،اونوقت نمیگن یه دختر اونم با یه پسر به ا
ین جذابی تو یه کالس خلوت چیکار میکنه؟!شک نکن میگن کرم از دختر

...ه اس  

راست میگفت،مردم دنبال حرف مفت بودن...اب دهنمو پر سرو صدا قور
ت دادم و گفتم:اعتماد به سقفت تو حلقم،بعدشم من کار بدی نکردم که بگم 

 غلط کردم.

 _چرا،غلط اضافه کردی...ابرومو جلو همه بچه های دانشگاه بردی.

به نفعته د_مطمئن باش اگه کسی مارو اینجا ببینه ابروت بیشتر میره،پس 
 ستمو ول کنی...

دستش شل شد و گفت:اوکی،ولی مطمئن باش تالفی کارتو سرت درمیارم.
 ..بد میبینی،بچرخ تا بچرخیم.

بعد از گفتن این جمله دستمو کامل ول کرد و از کالس رفت بیرون.با اون 
یکی دستم بازومو مالیدم،خیلی درد میکرد.دکمه مانتومو باز کردم و نگاه

انداختم،رد انگشتاش روی بازوم مونده بود،میدونستم که کبود ی به بازوم 
میشه،و کبود هم شد.دکمه هامو بستم و از کالس رفتم بیرون.خدارو شکر 
کسی متوجه ما نشده بود.تو کالسی که سپیده بود نگاه انداختم،رفته بود.به 
سمت سلف رفتم،تا رسیدم جلو در سلف سپیده اومد بیرون.با دیدن من به 

م اومد و گفت:کجایی پس تو؟!سمت  



 _بریم تو بهت میگم کجا بودم...

سپیده با شنیدن حرفام خیلی عصبانی شد و گفت که باید یه جوری حرص
شو دربیارم.ولی من گفتم الزم نیست،دلم نمیخواست ادامه بدم...بعد از کال
س بعدیمون که رفتیم سمت ماشین دیدم یه کاغذ زیر برف پاک کن ماشینم

تم دیدم روش با خط کج و کوله نوشته)منتظر بالیی که میخوام سره.برداش
ت بیارم باش،خانم دست و پا چلفتی...(کاغذو از حرصم ریز ریز کردم و 

ریختم زمین.منم دل نمیبندم به کسی،به یه نفرم که دل میبندم یارو اینجور
یه.بارون نم نم داشت میبارید.سریع نشستیم تو ماشین و از پارکینگ دانش
گاه رفتم بیرون.موقع رفتن دیدم که مهیار کنار ماشینش ایستاده و داره نگا
هم میکنه.از دانشگاه خیلی دور نشده بودیم که احساس کردم ماشینم پنچر 
شده.زدم کنار و از ماشین پیاده شدم،درست چرخ سمت خودم جلوییه باد

به مرش خالی شده بود،کار مهیار بود.پیچ الستیک رو باز کرده و بادش 
ور زمان خالی شده.عجب ادم بی انصافی بود.حاال من چجوری پنچری 

 بگیرم؟!
 سپیده هم پیاده شد و گفت:چی شده؟!

 _پنچر شده،کار مهیاره.

_برج زهرمار کرمم بلده بریزه پس...بهت گفتم دوباره باید حالشو بگیریم
 .حاالچیکار کنیم؟!بارونم تند شده،هواهم که داره تاریک میشه.

الی ازش بگیرم که خودشم کیف کنه._یه ح  

 _منه بدبخت باید زود میرسیدم خونه،امشب دانیال اینا خونمون دعوتن.

 _خب تو ماشین بگیر برو...این بارونم حاال بند نمیاد،خیس خالی شدم.

 _اشکال نداره برم؟

 _نه بابا،برو.منم زنگ میزنم اریا بیاد دنبالم.

 _اوکی،پس فعال خدافظ،بشین تو ماشین تا اریا بیاد.

سپیده رفت و منم تا اومدم در ماشین رو باز کنم و بشینم توش یه ماشین با 
سرعت از بغلم رد شد و هرچی اب و گل بود پاشید روم.زیر لب هرچی 
فحش بود به خودش و جد و ابادش بار کردم.وقتی سرمو اوردم باال دیدم 

چند متر جلو ترایستاده.وقتی دید سرمو اوردم باال و دار ماشین مهیاره که



م نگاهش میکنم دنده عقب گرفت،وقتی رسید کنارم شیشه سمت منو داد پا
 یین و گفت:اخ ببخشید اب پاشیدم روتون...

و بعد خندید و گازشو گرفت و رفت.از حرص داشتم میمردم.واقعا که بد 
ود.نشستم تو ماشین و زنگ زدم تالفی کرد کارمو.لباسامو به گند کشیده ب

به اریا.چیزی طول نکشید که اریا خودشو رسوند.اول منو رسوند خونه و 
«بعدش خودش برگشت و ماشینم رو پنچریشو گرفت و اورد خونه....  

سامان_چه کل کل جالبی،به نطرم قیافت اون موقع که حرص میخوردی د
 یدن داشته...

افیه،من دیگه باید برم خونه.مرسا_خیلی بدجنسی سامان...واسه امروز ک
 نا االناس که بی تابی کنه.

 _باشه،منم دیگه میرم خونه.

_پس اخر هفته یادت نره ها...شام خونه من دعوتی.رفتم خونه به مامان و 
 شیوا هم زنگ میزنم و دعوتشون میکنم.

 _اوکی،میام...

 _فعال خدافظ.

 از مطب زدم بیرون و به سمت خونه حرکت کردم...
*****  

پنج شنبه به دلیل تعطیل رسمی شرکت هم تعطیل بود.ترانه رو هم گفته بو
دم نیاد چون از شب قبل انیسا اومد پیشم موند تا امروز کمک حالم باشه،با 

اینکه درس داشت ولی اومد.واسش الزم بود بین درس هاش یه کم هم وا
تاقم نگاهسه خواهرش وقت بذاره...از جام بلند شدم و به ساعت دیواری ا

ی انداختم،ساعت نه بود.از خواب سیر شده بودم.رو تختمو صاف کردم و 
بعد از اب زدن دست و صورتم رفتم اشپزخونه و چایی ساز رو روشن 

کردم.حاال که انیسا اینجا بود میخواستم بعد از مدت ها یه صبحانه درست 
م.از داو حسابی بخوریم.امروز کلی کار داشتم و باید به همه اش میرسید

خل یخچال ظرف پنیر و کره و مربا رو برداشتم و گذاشتم رو میز،از داخ
ل فریزر هم چندتا تیکه نون برداشتم و گذاشتم داخل ماکروویو تا گرم شه
.بطری شیر رو هم گذاشتم رو میز.مشغول دم کردن چای بودم که دیدم د



و گفت:صبح ر اتاق مرسانا باز شد و انیسا اومد بیرون.اومد تو اشپزخونه 
 بخیر.

 _صبح بخیر عزیزم،سروصدای من بیدارت کرد؟!

 _نه،من خیلی وقته بیدارم...فکر کنم ساعت هفت بود که بیدار شدم.

 متعجب برگشتم سمتش و گفتم:ساعت هفت؟؟!!واسه چی؟

_خواستم یه دوساعتی درس بخونم،خب تا شب نمیتونم دیگه الی کتابامو 
 باز کنم.

ی ساز و گفتم:اخرسر کور میشی،میدونم.قوری رو گذاشتم رو چای  

 _خب دلم میخواد پزشکی قبول شم.

_اینجوری که تو میخونی میدونم که قبول میشی...مرسانا هنوز خواب بو
 د؟

_نیم ساعت پیش یه کم غر زد،بغلش کردم یه کم راهش بردم دوباره خوا
 بید.

 _دستت درد نکنه،بشین سر میز چایی بریزم صبحانه بخوریم.

ا نشست و منم با دوتا فنجون چای نشستم روبه روش.بعد از خوردن انیس
صبحانه با کمک انی میزو جمع کردیم.صدای مرسانا که از اتاق بلند شد 
رفتم و بغلش کردم.براش سرالک اماده کردم و دادم انی بهش داد.خودمم 
واستادم سر گاز تا قرمه سبزیمو بار بذارم،میخواستم برای شام قرمه سبز

ته چین و سوپ شیر درست کنم.همیشه عادت داشتم خورشت هامو  ی و
زود بذارم تا به قول قدیمی ها خوب جا بیفته.انیسا هم بعد از دادن غذای م
رسانا جلوش اسباب بازی ریخت و اومد کمک من.درست کردن ساالد و 
ژله ها رو سپردم دست انی.خودمم بعد از بار گذاشتن قرمه ،رفتم خونه ر

ردم و همه جارو برق انداختم.البته مرسانا دنبالم چهار دست و پا و تمیز ک
میومد و همه شیشه هارو دوباره دست میمالید.سرمون انقدر شلوغ بود که 
تازه ساعت سه به خودمون اومدیم دیدیم ناهار نخوردیم.از بیرون سفارش 
ساندویچ دادم،البته به خودم بود اصال چیزی نمیخوردم،از بس که استرس 
مهمونامو داشتم.ولی خب انی خونه ام بود، نمیتونستم بدون ناهار بذارمش

.ساعت پنج همه کارام تموم شده بود.حتی برنجمو هم دم کرده بودم و فقط 



مونده بود به موقع زیرشو روشن کنم تا دم بکشه.مرسانا رو برداشتم و دو
لباسای م تایی رفتیم حموم،بعد از ما هم انیسا رفت حموم.بعد از پوشوندن

رسانا خودم نشستم جلو میز لوازم ارایشم و ارایش کردم،موهام رو هم س
شوار کشیدم و ریختم دورم.یه تونیک استین بلند قرمز،همراه با یه شلوار 
جین جذب مشکی از کمدم برداشتم و پوشیدم.به ایینه نگاهی انداختم،همه 

نوز هفت نشدچیز عالی بود.انیسا هم از حموم اومد و حاضر شد.ساعت ه
ه بود که زنگ ایفون بلند شد،مطمئن بودم مامان و بابان.حدسم درست بود
.دکمه ایفون رو فشار دادم و اومدن داخل.انیس مرسانا رو بغل کرد و ر

فتیم دم در استقبالشون.مامان اول از اسانسور پیاده شد و اومد سمتمون.من
 و بغل کرد و گفت:سالم،افتادی تو زحمت دخترم.

،خوش اومدید...زحمتی نبود که._سالم  

مامان بعد از من انیسا رو بوسید و مرسانا رو از بغلش گرفت و رفت دا
 خل.بابا منو کشید تو بغلش و گفت:سالم دختر بابا،خوبی بابا جان؟

 صورتش رو بوسیدم و گفتم:سالم بابا جونم،خوبم.شما خوبی؟

 _تو رو که انقدر سرحال میبینم خوب میشم.

رو بوسید و رفت داخل،به سمت سالن پذیرایی دعوتشون کردم و  بابا انیسا
خودمم رفتم اشپزخونه.چون هوا سرد بود چند تا فنجون هات چاکلت ریخ

 تم و رفتم پیششون.

چیزی نگذشته بود که صدای زنگ دوباره بلند شد.ایفون رو که نگاه کردم 
سبد گل بزرگ دیدم.دکمه رو زدم و گوشی رو برداچهره سامان و با یه 

 شتم و گفتم:بفرما باال.

رفتم در اپارتمان رو باز کردم و منتظر ایستادم.وقتی از اسانسور پیاده شد 
صورتش کال معلوم نبود و گل جلوش رو گرفته بود.اومد نزدیک،جعبه 
ر شیرینی و همراه سبد گل داد دستم و گفت:سالم خوبی؟چقدر ادرست سر

 است بود،راحت پیدا کردم.
 _سالم،خوش اومدی...بده که راحت پیدا کردی؟

 _خب از اون چیزی که فکر میکردم زودتر رسیدم.

 _خوبه دیگه...بفرما سمت سالن،بابا اینا هم هستن.



سامان رفت پیش بابا اینا و منم با گل و شیرینی رفتم تو اشپزخونه.برای 
تم جلوش.بعد از برداشتن فنجونش نسامان هات چاکلت ریختم و رفتم گرف

 شستم کنارش و گفتم:جا بود ماشینت رو پارک کنی؟!

 _گذاشتم توی کوچه بغلیتون،داخل خیابون که اصال جا نبود.

 بابا_خب سامان جان،عمو...چه خبرا؟چیکارا میکنی؟

_میگذرونم عمو جون،خبر خاصی که نیست...هر روز میرم مطب و می
کننده هام.شینم پای حرفای مراجعه   

 بابا_کار سختی داری،فقط مشکالت بقیه رو باید بشنوی.

 انیسا_به نظر من خیلی هیجان انگیزه،یه عالمه داستانای متفاوت میشنوه.
سامان_من خودم عاشق شغلمم...همین که یه نفر با حرفا و توصیه های م

 ن از یه بیماری روانی نجات پیدا کنه برام کلی ارزش داره.

صبور خوبیه بابا جون...من که از درد و دل کردن باهاش  _سامان سنگ
 خیلی لذت میبرم.

مامان با اندوهی که به وضوح تو صداش پیدا بودگفت:به مادرش رفته،خد
ا رحمتش کنه ماهچهره جونو...همیشه پای درد و دل همه مینشست و با 
جون و دل راهنماییشون میکرد.واسه من جاری نبود ماهچهره،مثل خواه

دوسش داشتم. رم  

سامان سرشو پایین انداخت و گفت:خدا رفتگان شمارو هم بیامرزه زن عم
 و.

 برای عوض کردن جو گفتم:به نظرتون اریا دیر نکرده؟!کجا موندن پس؟

 انیسا_اریا عادتشه همه جا دیر بره...از بس که خونسرده.
 سامان_شاید هم تو ترافیک گیر کرده.

 _نمیدونم واال.

با کرد و گفت:راستی بابا امروز صبح داشتم زیست میخوندمانسا رو به با
 ،یه سؤال برام پیش اومد،میشه برام توضیحش بدید؟

 بابا_برو کتابتو بیار بابا جان...

 _وای انی حاال امشبه رو بیخیال شو.

 انی_حاال تا اریا بیاد وقت دارم دیگه...



هم تو د چون پدرم متخصص قلب بود انیسا عاشق پزشکی شده بود،پدرم
رساش کمکش میکرد و همیشه مشوقش بود.خدایی بابا مشوق من و اریا ه
م بود.اریا فوق لیسانس برق داشت و منم که داشتم معماری میخوندم.انیسا 
رفت اتاق و با کتاب برگشت پیش بابا،مامان هم که با مرسانا مشغول باز

طراتت رو ی بود.سامان رو کرد به من و گفت:خیلی دلم میخواد ادامه خا
 بشنوم اوا.

_االن که نمیشه تعریف کنم سامان،امشب بهتره خودتو درگیر خاطرات م
 ن نکنی.

_چشم،امشبو خسته ات نمیکنم...ولی فردا پایه کوه هستی؟!البته به شرط ا
 ینکه وسطای راه از تعریف خاطراتت خسته نشی.

 _اوکی...میام و بقیه شو تعریف میکنم.

دنبالت،بیام اینجا یا خونه عمو؟_پس صبح ساعت شیش میام   

_بذار ببینم مامانم اگه مرسانا رو ببره و من همینجا بمونم بیا اینجا،اگه که 
 نه خودمم میرم خونه مامان اینا.

 _خب االن بپرس...

 رو کردم سمت مامان وگفتم:مامان...

 مامان مرسانا رو نشوند رو پاش و گفت:جانم؟!

 _مامان جونم،میشه امشب مرسانا روببری خونتون؟

 مامان_برای چی؟

 _خب فردا صبح با سامان قراره برم کوه...

بابا که درحال توضیح دادن به انیس بود رو به من کرد و گفت:اره بابا جا
 ن،میبریمش...

 _مرسی بابا جون...

 مامان_بدون خودت میخوابه؟

 _اره،شیر خشک بهش بدی میخوابه.

_باشه،وسایلشو بذار.مامان  

باالخره زنگ ایفون بلند شد و اریا و شیوا اومدن.اریا از موقع ورود دیوو
نه بازیشو شروع کرد و با حرفاش همه رو میخندوند.با مرسانا که انقدر 



بازی کرد و قلقلکش داد بچم از خنده روده بر شد.خالصه شام رو به خو
از دست پختم تعریف  بی و خوشی دور هم خوردیم.همه،مخصوصا سامان

کردند،سامان که میگفت توی این نه سال اصال قرمه سبزی نخورده بوده 
و از موقعی هم که برگشته این بهترین قرمه سبزی و ته چینی بوده که خ
ورده.بعد از شام و خوردن میوه و چای مامان اینا قصد رفتن کردن.منم ل

بعد از مامان اینا هم ساباسا و سایل مرسانا رو دادم و با خودشون بردنش.
مان رفت و گفت که صبح میاد دنبالم.شیوا و اریا هم یه کم بیشتر موندن 

پیشم و اریا توی جمع کردن ظرف های میوه و چای کمکم کرد.ساعت دو
ازده بود که اونا هم رفتن.خونه بدجور سوت و گور بود.ایکاش خودمم با 

فتم اتاقم و شلوارم رو از تنم مرسانا میرفتم،اولین شبی بود که تنها بودم.ر
دراوردم و پرتش کردم رو صندلی.با همون تونیک،دراز کشیدم رو تخت

،عکس مهیار بهم خیره شده بود.قاب عکس رو برداشتم و بوسیدمش.چقدر 
 دلم براش تنگ شده بود.گوشیمو برداشتم و یه اهنگ پلی کردم...

 
 

 همه میگن که تورفتی همه میگن که تونیستی

 

میگن که دوباره دل تنگمو شکستی دروغهههمه    

 

چجوری دلت میومد منو اینجوری ببینی   

 

باستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ببینی دروغهه   

 

همه میگن که عجیبه اگه منتظر بمونم   

 

  همه حرفاشون دروغه تا ابد اینجا میمونم 

 

بی تو و اسمت عزیزم اینجا خیلی سوتو کوره   

 

ولی خوب عیبی نداره دل من خیلی صبورههه   

 

همه میگن که تورفتی همه میگن که تونیستی   

 



همه میگن که دوباره دل تنگمو شکستی دروغهه   

 

چجوری دلت میومد منو اینجوری ببینی   

 

باستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ببینی   

 

همه گفتن که تورفتی ولی گفتم که دروغهه   

 

همه میگن که عجیبه اگه منتظر بمونم   

 

همه حرفاشون دروغه تاابد اینجا میمونم    

 

بی تو و اسمت عزیزم اینجا خیلی سوتوکوره    

 

ولی خوب عیبی نداره دل من خیلی صبوره   

 

همه میگن که تورفتی همه میگن که تومردی   

 

 همه میگن که تنتو به فرشته ها سپردی دروغهه ...

 

روغه مهیار...میدونم که نمردی،میدونم زنده ای...صدای دروغه،به خدا د
نفسات رو میتونم بشنوم.گرمای تنت رو هنوزم میتونم حس کنم،کاش کنار
م بودی...خیلی بهت احتیاج دارم مهیار،خیلی...انقدر گریه کردم و اهنگ 

 گوش دادم که خودمم نفهمیدم کی خوابم برد.

***** 

رون.سامان جلوی در ،تو ماشین منتظرم با یه تیپ اسپرت از خونه زدم بی
 بود.سوار شدم و کوله امو انداختم رو صندلی عقب و گفتم:سالم،خوبی؟

 _سالم،مرسی،تو خوبی؟چیکار کردی با زحمتای دیشب؟

 _مرسی،زحمتی نبود که.

سامان ماشین رو به حرکت دراورد.هر دو ساکت بودیم و به اهنگ در حا
تا موقعی که برسیم حرفی نزنم،سامان ال پخش گوش میدادیم.ترجیح دادم 

صراری به شروع گفتن خاطراتم نکرد.چقدر از دیشب تا حاال دلم برای د
ختر کوچولوم تنگ شده بود.انگار خیلی وقته که ندیدمش.سامان چونه امو 



 گرفت و سرمو برگردوند سمت خودش و گفت:چشمات چرا باد داره؟!

چشمام به خاطره گریه های دیشب بود.دلم نمیخواست بگم گریه کردمپف 
،نمیخواستم فکر کنه ادم ضعیفی هستم.سرمو برگردوندم سمت شیشه و بی 
تفاوت شونه هامو انداختم باال و گفتم:نمیدونم،شاید به خاطر اینکه دیر خوا

 بیدم...

...سامان به جلو خیره شد وگفت:هیچوقت به یه روانشناس دروغ نگو  

دستم رو شده بود،سرمو انداختم پایین و گفتم:خب...خب یه کم گریه کردم،
 فقط همین.

 _اونوقت برای چی؟

 _اولین شبی بود که انقدر تنها بودم،مرسانا تا حاال شب ازم دور نبوده.

 _مطمئنی فقط دلیلش همینه؟

_راستش بیشتر دلیلش برای دلتنگی مهیار بود،وقتی مرسانا پیشمه عطر 
هیارو از مرسانا میگیرم...دیشب که نبود بهم ریختم.خیلی دلم هواشو تن م

 کرده.

_اوا...میدونم مهیارو خیلی دوسش داری،ولی نباید خودتو اذیت کنی.یه ن
 گاه تو ایینه بنداز،ببین چشمات چقدر پف کرده.

 _سامان جای من نیستی درکم کنی...

سی که عاشقشی چ_جات نیستم،ولی درکت میکنم.میدونم از دست دادن ک
 قدر سخته.

 _مگه این درد رو کشیدی؟

 _اره...کشیدم.

متعجب نگاهش کردم،ولی اون همونطور به جلو خیره شده بود.یکی از ا
 بروهامو انداختم باال و گفتم:واقعا؟!چرا بهم نگفتی؟!خیلی دوسش داشتی؟!

_اره،خیییلی دوسش داشتم...منم مثل تو عشقمو از دست دادم،با یه تفاوت.
.. 

 _چه تفاوتی؟

_اینکه اون هیچوقت نفهمید عاشقشم،و اینکه نمرده و زنده اس...پس درد 
من بیشتر از تو،من از یه ادم زنده دل بریدم و تو از کسی که همه میگن م



 رده...

_سامان عشق من نمرده،من دلیل دارم واسه حرفام...چرا تا االن بهم نگ
 فته بودی؟

نم گفتم بفهمی منم درد کشیده ام._خب دلیلی ندیدم که بگم...اال  

 _هنوزم دوسش داری؟

_اره خیلی...ولی تمام تالشم رو میکنم که فقط یه دوست داشتن معمولی با
 شه.

 _خب چرا پا پیش نمیذاری؟

_نمیتونم،یعنی نمیشه...میترسم.بیخیال شو اوا،قراره تو حرف بزنی نه من
. 

رم من سنگ صبور ب_خب چه اشکالی داره تو هم درد و دل کنی؟!یه با
 شم.

 _شاید یه روز برات درد و دل کردم.

سامان ماشین رو پارک کرد و پیاده شدیم.برای اینکه سرباالیی رو راحت 
راه برم بازوشو گرفتم.سرشو برگردوند طرفم و گفت:میخوای کوله رو بد

 ه من.

 _نه سبکه...

نچر کرد _خب،نمیخوای شروع کنی؟!میخوام ببینم بعد از اینکه ماشینتو پ
 و روت اب پاشید،تو چیکارش کردی.

 _شاید باورت نشه،ولی هیچکاری نکردم...

 _چرا؟!!!!!

با اون کاری که انجام داده بود، بی نهایت از دستش عصبانی بودم.دلم م»
از گذشت یخواست یه جوری تالفی کنم که به غلط کردن بیفته...ولی بعد 

یه هفته و اروم شدنم فکر کردم، دیدم چرا باید تالفی کنم؟!اتفاقا بی محلی 
و تالفی نکردن من بیشتر میتونه حرصش بده،بعدشم از یه طرف دلم نمیخ
واست با این کارا نظرش رو جلب کنم،دوست نداشتم پیش خودش بگه دخ

استم ندید تره بهم چراغ سبز نشون داد.زدم تو فاز بی خیالی،اصال میخو
بگیرمش تا شاید این عشق یه طرفه از سرم بیفته.کالس مشترکی که باهم 



داشتیم رسید.من و سپیده زود رسیده بودیم،تقریبا اولین نفر توی کالس بود
یم.همیشه دوست داشتم انتهای کالس بشینم،برای همین با سپیده رفتیم ته 

خودمو زده بود کالس...سپیده مثل همیشه داشت حرف میزد،منم به ظاهر
م به خیالی،ولی حواسم به در بود تا ببینم کی میاد.بعد از چند دقیقه یه اکی
پ دخترونه وارد کالس شدن و بعدش هم دو تا پسر که همه شون همون 
جلو نشستن.بعد از کمی انتظار باالخره اقا تشریف اوردن.تو یه لحظه از 

ه بود با یه بلیز ابی کارسرتا پاشو انالیز کردم.یه شلوار جین مشکی پوشید
بونی،استین هاشو هم تا زده بود.قسمت بازوش انگار داشت میترکید.موها
ش هم مثل همیشه رو به باال درستشون کرده بود.خیلی سریع ازش چشم 
 گرفتم و به سپیده نگاه کردم.سپیده خنده ریزی کرد و گفت:مثال ندیدیش؟!

 _سپیده سوتی نده،درمورد یه چیز دیگه حرف بزن؟

 _اوه اوه داره میاد اینطرف.

 _واقعا؟

سپیده نا گهانی بحث رو عوض کرد و گفت:راستی هفته دیگه مهمونی ی
 کی از بچه هاس،بهم زنگ زد گفت تورو هم دعوت کنم.

 ابرو باال انداختم و گفتم:واا،حالت خوبه سپیده؟!چرا یهو...
بهم اشاره کرد که یه نفر پشتمه،فهمیدم مهیار اومده اینطر با چشم و ابرو

 ف کالس.خودمو زدم به بیخیالی و گفتم:مهمونی چی؟!اصال کی هست؟!

 _مهرنوش دیگه،گفت یه دورهمی بین بچه های دانشگاس...میای؟!

 _نه بابا...مگه تو میری؟!

 _اگه تو بیای اره...بیا بریم دیگه،میریم یه کم میخندیم.

ل این مهمونیا نیستم سپیده،تو هم الزم نکرده واسه خنده پاتو بذار_من اه
 ی اونجا.

 _خب بابا بد اخالق...

با اومدن استاد رو مو برگردوندم و به احترامش ایستادم.مهیار درست ص
ندلی کنار من نشسته بود.فکر نمیکردم انقدر بهم نزدیک باشه.پس حرفامو

ر گفت:ماشینتون درست شد؟ن رو کامل شنیده بود.وقتی نشستم مهیا  

خودم و زدم به اون راه و بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم:بله،برادرم برد د



 رستش کرد،مردم ازار توی دانشگاه زیاده.

 نیشخندی زد و گفت:کار مردم ازار نبود که،کار من بود.

 _شما هم یکی از همونا...

 _من کار خودتونو تالفی کردم،گفتم بچرخ تا بچرخیم.

ن زیادی اهل چرخیدن نیستم،سرم گیج میره،شما هم بهتره به این کارا_م
 ی بچه گانه پایان بدید...

 _فکر میکردم از بازی خوشت بیاد،خودت شروعش کردی.

 _حاال خودمم تمومش کردم،لطفا اجازه بدید حواسمو جمع کالس کنم.

 _اوکی،فقط خواستم گوشزد کنم که دیگه با دم من بازی نکنید.

های جذابش نگاه کردم و گفتم:ببخشید نمیدونستم شما دم هم دارید،اتو چشم
 نگار خیلی هم درازه،چون هرجا که پامو میزارم زیر پام گیر میکنه.

به وضوح قرمز شدن صورتش رو دیدم،ازش رومو گرفتم که گفتم:اونی 
 که دم و زبونش درازه فعال شمایی،کوتاش میکنم.

اییده...به تمسخر خندیدم و گفتم:مادر نز  

 _کنارت نشسته...

 _اگه ساکت نمیشید من جامو عوض کنم.

 دیگه هیچی نگفت،سپیده اروم زد به دستم و گفت:چی میگه؟منم

با سر عالمت دادم و گفتم هیچی.مثال حواسم رو جمع کالس کرده بودم،و
لی مدام کار های مهیارو زیر نظر داشتم.مهیار واقعا حواسش پی حرفای 

ت تو جزوه اش یادداشت میکرد.کالس که تموم شد هیچ استاد بود و داش
تکونی به خوش نداد،من و سپیده وسایالمون رو جمع کردیم.برای بیرون 
رفتن باید از جلوش رد میشدیم.اول سپیده بلند شد و از جلوش رد شد و ر

فت.من تا اومدم رد شم پاشو گرفت زیرپامو سکندری خوردم،ولی شانس ا
م به صندلی و نیفتادم.بد جنس با صدای بلند که همه وردم زود دستمو گرفت

 بشنون گفت:چته خانم؟!مگه جلو پاتون رو نمیبینید؟

با چشمای ریز شده و عصبانی بهش نگاه کردم.زیر لب گفتم:گوریل بادی 
 وحشی.

خیلی نا محسوس خندید و جوری که فقط من بشنوم گفت:دست و پا چلفتی



... 

دست مشت شدشو اورد باال تا یه چیزی بگه،ولی من دستشو گرفتم سپیده 
 و گفتم:چیزی نشد سپیده،خودم پام گیر کرد.بریم.

لحضه اخر تعجب رو تو چشماش خوندم،توقع نداشت من اون حرف رو 
بزنم،فکر میکرد حتما مقابله به مثل میکنم.ولی نمیخواستم ادامه دهنده باز

بیرون سپیده با عصبانیت گفت:چرا نذاشی من باشم.وقتی از کالس زدیم 
 تی یه چیز بهش بگم؟!من که میدونم اون زیر پایی گرفت.

 _حوصله کل کل نداشتم.

 _اگه من بودم تا االن منو خورده بودی،حاال واسه اون متواضع شدی؟

_سپیده نمیخوام این بازی مسخره رو ادامه بدم،نمیخوام فکر کنه دارم چرا
رم رو ماشینش با رژ نوشتم اون لحظه عصبانی بوغ سبز نشون میدم...اگ

 دم.

_خدا عقلت بده،پسره برات زیرپایی میگیره،ماشینتو پنچر میکنه،با ماشین 
اب میپاشه روت،پرتت میکنه تو کالس و بهت میگه بگو غلط کردم،اونو

 قت تو ی خر هیچی بهش نمیگی.

چون یه ح_شایدهرکس دیگه ای بود بدجور باهاش تا میکردم،ولی...ولی 
س خاصی نسبت به مهیار دارم،دلم نمیخواد با کارام نظرشو جلب کنم و 

 بعدش بگم این من بودم که بهش نخ دادم.

 _واال که دیوونه ای.

«_بیا بریم سلف یه چی بخوریم بابا.  

سامان روی یه سنگ بزرگ نشست و گفت:افرین به تو که ادامه ندادی...
 واقعا ازت بعید بود.

د؟_چرا بعید بو  

 _چون یادمه وقتی من اذیتت میکردم تا پوستمو نمیکندی ولم نمیکردی.

 _خب اون موقع بچه بودم.

 _خب،بعدش چی شد؟

یه کم بعد از ما اونم اومد تو سلف،به محض ورودش باهم چشم تو چشم »
شدیم.حتی از اون فاصله هم ناراحتی رو میتونستم تو چشمهاش بخونم.سر



ازش گرفتم،اونم رفت یه میز انتخاب کرد و  یع به خودم اومدم و نگاهمو
نشست.بعد از خوردن چاییم همراه سپیده از سلف خارج شدیم،حتی یه نگا
ه هم به مهیار ننداختم،ترسیدم اینبار که نگاهش کنم دیگه نتونم به راحتی 
نگاهمو بگیرم.زیاد دور نشده بودیم که صدای مهیار متوقفم کرد که گفت:

صبر کن...خانم واحدی،یه لخظه   

من ایستادم و سپیده هم کمی جلوتر از من ایستاد.برگشتم سمتش.اومد جلو
تر و گفت:فکر نمیکردم انقدر زود کوتاه بیای،اون دختر یک دنده ای که 
من اون روز تو کالس دیدم به نظر نمیومد انقدر متواضع باشه که جلو دو

یرپایی انداخستش بگه خودم پام گیر کرد...درصورتی که میدونستی من ز
 تم.

 _اقای ملکی،من اهل کل کل با غریبه ها نیستم.

_ولی من به این زودیا کوتاه نمیام،این عواقب نگفتن غلط کردم اون روز
 تونه.

 _برای شنیدن غلط کردم از من ارزو به دل میمونید...

از چشمهاش میبارید.دلم میخواست بهش بگم عاشق اینجور نگاه شیطونی 
کردنتم،ولی سرم رو انداختم پایین و نگاهمو ازش گرفتم که گفت:پس نمیخ

 وای به این بازی پایان بدی.

 _من تمومش کردم شما تموم نمیکنی.

 _من زمانی عقب نشینی میکنم که بگی غلط کردم.

ارزو به دل میمونی...خداحافظ.تو چشماش خیره شدم و گفتم:منم گفتم   

ازش جدا شدم و به سمت سپیده حرکت کردم.درسته نمیخواستم باهاش کل 
کل کنم،ولی نمیخواستمم غرورمو بشکنم و بگم غلط کردم، چون کار اش
تباهی نکرده بودم،حداقل کارم اندازه کار اون اشتباه نبوده...سپیده همه ح

«ون کلی حرص خورد...رفاشو از زیر زبونم کشید و با شنیدنش  

با سامان رفتیم داخل رستوران،روی یکی از تخت های کنار رودخونه ن
شستیم و سفارش غذا دادیم.سامان رو کرد سمت من و گفت:به نظرم مهیا

ر شخصیته جالبی داشته...برای جلب نطرت از یه راه کامال متفاوت وارد 
 شده.



ب نطرم این کارارو م_یعنی همون موقع هم به من حس داشته و برای جل
 یکرده؟!

_اگر بر من نبودش هیچ میلی،چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟!...اگه نمیخو
 است نظرتو جلب کنه کال بیخیال میشد.

 _نمیدونم واال...فکر میکردم اون موقع ها از رو تنفر حرصم میده.

میکنن،انگار خوششون _اکثر پسرا دخترایی رو که دوسشون دارن اذیت 
میاد ضعف دختر مورد عالقشون رو ببینن...این بهشون یه حس قدرتمند 

 بودن میده،و دوست دارن با این کاراشون دختره بهشون پناه ببره.

 _خب مگه مرض دارن؟!

_اینم یه جور دوست داشتنه خب...درواقع انقدر براش مهم بودی که باها
تو دانشگاه،چرا با بقیه کل کل نمی ت کل مینداخته،وگرنه اون همه دختر

 کرده؟!

 _خب شاید چون بقیه با رژ روی ماشینش متن عذرخواهی ننوشته بودن.

_یه متن عذرخواهی، اونم با رژ اینهمه داستان دار نمیشه،اگه فقط میخوا
ست کارتو تالفی کنه همون پنچر کردن ماشینت کافی بود...اینکه به کل 

ز دیگه بود،یعنی دوست داشتن...اگه در برابر کلش ادامه داده دلیش یه چی
پنچر کردن ماشینت تو دوباره کاری انجام میدادی و اون دوباره برای تال
فی کاری میکرد، میشد گفت از رو عالقه نیست،ولی اینکه در برابر سکو

 باز هم به کارش ادامه داد یعنی یه حسی نسبت بهت داشته. ت تو

ه نبوده._پس اون روزها حس من یه طرف  

 _معلومه که نه...

با اوردن غذامون دیگه حرفی نزدیم،ترجیح دادیم تو سکوت و گوش دادن 
به صدای رودخونه غذامون رو بخوریم.موقع برگشتن هم تمام حرفمون د
ر مورد مسائل مختلف بود.وقتی منو رسوند خونه مامان اینا ،مرسانا با د

به خودم.بوی تنش رو با یدن من دست و پا میزد،بغلش کردم و فشردمش 
تمام وجود بلعیدم و اروم گرفتم.انقدر خسته بودم که از بقیه عذرخواهی 

کردم و با مرسانا رفتم اتاق،اول مرسانا رو شیر دادم خوابوندم بعدش هم 
 خودم خوابیدم کنارش...



***** 

از سرکار خسته و کوفته اومدم خونه.وقتی رسیدم مرسانا خواب بود.ترانه 
رسیدنم سریع حاضر شد و رفت.بیچاره اونم گرفتاری داشت،هم به محض 

کار میکرد هم از مادرش مراقبت میکرد.خدا یه سری از ادم هارو جلوی 
راهت قرار میده تا بهت بفهمونه فقط تو نیستی که سختی میکشی،فقط تو 
نیستی که امتحان میشی...باز خدارو شاکرم که مادرم سالمه،پدرم سایه ا

ه،برادرم زندگی خوبی داره،و شکر میکنم بابت دادن مرسانا.ش باال سرم
..مرسانا ارامش زندگی منه،اگه مهیار نیست،اگه وجودش رو کنارم حس 
نمیکنم ولی در عوض یه هدیه از وجودش دارم،یه هدیه از طرف خدا که 

بوی مهیارو از اون استشمام میکنم.در اتاقش رو باز کردم و بهش نگاه 
لوم اروم خوابیده بود... درو پیش گذاشتم و رفتم سمت اکردم،دختر کوچو

تاقم.با کالفگی مانتو و شالم رو دراوردم و انداختم رو تخت.اصال امروز 
از صبح بی حوصله بودم.تنهایی کالفه ام کرده بود.به عکس باالی تخت 
خیره شدم وگفتم:خوب منو تنها گذاشتی و رفتی...مهیار من با این تنهایی 

م؟جواب مرسانا رو چی بدم؟اخه تو کجایی دیوونه؟!!باور نمیکنم چیکار کن
مرده باشی،همه عالم و ادم بیان و بگن مهیار مرده بازم باور نمیکنم...هر
کی ندونه من که میدونم اونی که زیر خاک جای توخوابیده تو نیستی،من 
که هیکل شوهر خودمو میشناختم...امروز تولدته بی معرفت!!!کجا بیام تو

دتو تبریک بگم اخه...ل  

اشکمو از گوشه چشمم پاک کردم.از جام بلند شدم و شلوارمو با یه دامن 
کوتاه عوض کردم.دستامو شستم و رفتم اشپزخونه.چای داغ بود،یه لیوان 

چایی ریختم و با یه دونه از شیرینی هایی که سامان اورده بود و هنوز تو 
از اتاق بلند شد.رفتم اتاقش،ا یخچال مونده بود خوردم.صدای گریه مرسانا

ز میله تختش گرفته بود و ایستاده بود.دلم براش ضعف رفت،عشق مامان 
تازه یاد گرفته بود بایسته.بغلش کردم و موهای خوشگلش رو ناز کردم تا 
اروم شد.یقه لباسم رو میکشید،شیر میخواست.روی مبل نشستم و شیرش د

ه بود.وقتی که سیر شد بلندش ادم.با چشمای خوشگلش به چشمام خیره شد
کردم و نشوندمش رو پام،یقه لباسم رو درست کردم.تازگیا یاد گرفته بود 



 و چند تا کلمه میگفت.دستای تپلش رو تو دستام گرفتم و گفتم:بگو ماما...

چندبار تکرار کردم که باالخره گفت،انقدر تو بغلم فشارش دادم که صداش 
گوشیم رو باز کردم و عکس دو نفره خوددر اومد.تکیه شو دادم به خودم.

م و مهیار که رو گوشیم بود بهش نشون دادم و گفتم:بگو بابا مرسانا،ببین 
این باباست...بابا مهیار.پیش ما نیست،ولی میدونم اگه اینجا بود با شنیدن  

 بابا گفتن تو خیلی خوشحال میشد...بگو بابا دخترم،بابا...با...با.

بچه نه ماهه چی میفهمید از حرفای من؟!ولی مرسانا زده بود به سرم،اخه 
باهوش تر از این حرفا بود.وقتی صفحه گوشیم خاموش شد زد روگوشی 
و گفت با با ...با شنیدم کلمه بابا از دهنش قطره اشکی که تو چمام بود چ
کید پایین.مرسانا رو گذاشتم زمین و گوشیم رو دادم دستش،انقدر گریه کر

یومد دیگه...نمیدونم چند دقیه گریه کردم که با شنیدن صدادم نفسم باال نم
ی تلفن اروم گرفتم.اشکام رو پاک کردم و به سمت تلفن رفتم،شماره غر

 یبه بود.جواب دادم و گفتم:بله بفرمایید.

 صدای سامان پشت خط بلند شد و گفت:سالم،خوبی آوا؟!

است؟بینیم رو باال کشیدم وگفتم:سالم،مرسی،تو خوبی؟شماره کج  

_ممنون،شماره خونمه...زنگ زدم به گوشیت جواب دادی ولی انگار صد
ای مرسانا میومد.هرچی گفتم الو جواب ندادی،نگران شدم...واسه همین ز

 نگ زدم خونت.

_گوشیم دست مرساناس،حتما وقتی زنگ زدی اون دستش خورده و جوا
 ب داده...

 _اهان،تو حالت خوبه؟چرا صدات گرفته؟گریه کردی؟

ه،چیزی نیست..._ن  

_اوا...من عالوه بر پسرعموت پزشکتم هستما،یا به قول تو سنگ صبور.
 ..به من دروغ نگو،من اینجام که حرفاتو بشنوم.

 _حالم خوب نیست اصال سامان...

گریه مهلتم نداد و دوباره اشکهام سرازیر شد،انگار امشب گریه من تموم
خدا اروم باش،چی شده می نداره.سامان با صدای اروم گفت:اوا تو رو 

 گه؟!



دماغم رو کشیدم باال و گفتم:خسته شدم سامان،دلم خیلی واسه مهیار تنگ 
 شده.

 _میخوای بیای اینجا باهم حرف بزنیم؟!

 _اوهوم،خیلی دلم پره سامان.

 _پس منتظرتم...ادرس رو داری؟

 _اره دارم،راستی تو چیکارم داشتی زنگ زدی؟

،بهت میگم...فعال حال و روز تو مهم تره._حاال کار من خیلی واجب نبود  

 _اوکی،میام.

بعد از خداحافظی گوشی رو گذاشتم و به ساعت نگاه کردم،عقربه ها ساع
ت یک ربع به هفت رو نشون میدادن.باید میرفتم،حرف زدن با سامان ار

تنهایی تا شب سر کردن بهتر بود.لباومم میکرد.حداقل از خونه نشستن و 
سای مرسانا خوب بود،فقط روش یه سویی شرت باید تنش میکردم چون ه
وا داشت رو به سردی میرفت.رفتم اتاقم و یه شلوار جذب مشکی با یه تو
نیک ابی پوشیدم،یه مانتو تقریبا ضخیم و یه شال مشکی هم برداشتم و پو

ه اژانس سر خیابون زدم.گفت که شیدم.حوصله رانندگی نداشتم،یه زنگ ب
االن ماشین میفرستم.مرسانا رو بغل کردم و کیف پولم رو هم برداشتم.از 
خونه رفتم بیرون.تا من رسیدم پایین ماشین اژانس هم جلو پام ترمز زد.

سوار شدم و ادرس رو براش خوندم.مرسانا تو بغلم با تکون های ماشین 
خیابون بود.هرکدوم یه زندگی متفاو خوابید.منم تمام حواسم به مردم توی

تی داشتن،یکی خوشحال بود،یکی ناراحت،یکی کنار عشقش بود،یکی تنها 
قدم میزد...دلم میخواست داستان زندگیشون رو بشنوم.دوست داشتم بدونم 

کسی هم هست که درد منو داشته باشه؟!ای خدا خودت صبرم بده...بعد از 
ده رو پرداختم و پیاده شدم.اپارتمان سانیم ساعت رسیدیم باالخره.پول رانن

مان تو یه ساختمون پنج طبقه بود.رفتم جلو ایفون ایستادم و زنگ دوم رو 
زدم.در با صدای تیک باز شد.رفتم داخل،اسانسور طبقه پنجم بود.حال ندا
شتم منتظر بمونم.به سمت راه پله رفتم،وقتی رسیدم طبقه دوم سامان جلو 

ود.یه شلوارک و تی شرت سفید تنش بود.چون مردر اپارتمانش منتظرم ب
سانا بغلم بود به نفس نفس افتاده بودم،بریده بریده سالم کردم که سامان گ



 فت:سالم،خوش اومدی...خب چرا با اسانسور نیومدی؟

 _حال نداشتم منتظر بمونم.

 _بده من مرسانارو نفست جا بیاد.

 _نه خوابه...

روم یه سالن تقریبا پنجاه متری بود با کفشامو دراوردم و رفتم داخل.جلو 
مبلمان کرم قهوه ای،دست راست هم یه اشپزخونه تقریبا بزرگ بود.از کنا
ر اشپزخونه هم یه راه رو میخورد سمت اتاق ها و سریس بهداشتی.ساما

ن با دستش اتاق رو بهم نشون داد و گفت:برو مرسانارو بذار رو تخت بخ
سانا رو گذاشتم روتخت و دورش بالشت وابه.رفتم سمت اتاق و اروم مر

گذاشتم نیفته.به اطرافم نگاهی گذرا انداختم،فکر نمیکردم خونه یه پسر مج
رد انقدر تمیز باشه.برگشتم سالن و روی مبل های راحتی نشستم.چشمام م
یسوخت،سرمو تکیه دادم به مبل و چشمامو بستم.با صدای سامان که صدا

تم،خودش با یه سینی چای رو به روم م کرد چشم باز کردم و صاف نشس
 نشست و گفت:چرا انقدر حالت بده؟؟چیز خاصی شده؟!

 _امروز تولدش بود...

 _تولد مرسانا؟

 _نه،مهیار.

 _به خاطر این انقدر داغونی؟!

 _یاد تولدایی افتادم که کنارش بودم...

 _میخوای باهام درمورد اون روزا حرف بزنی؟!

 _اوهوم.

 _سرتا پا گوشم.

کم از چای و کیکم رو مزه کردم و دوباره غرق گذشته شدم...یه   

هفته ها میگذشت و من روز به روز بیشتر عاشقش میشدم.اونم مدام سر »
به سرم میذاشت واز هر ترفندی برای اذیت کردن من استفاده میکرد،منم 
بیشتر اوقات سکوت میکردم،یا با گفتن گوریل بادی بدجور حرصشو در م

ن کلمه خیلی حساس شده بود.منم که میدیدم اذیتم میکنه بهش یاوردم،رو ای
میگفتم گوریل بادی...یه روز خیلی اتفاقی از طریق یکی از بچه ها تاریخ 



تولدش رو فهمیدم،یعنی یکی از دوستای من و سپیده نامزد دوست مهیار 
بود.خب مهیار چند ترم از ما باال تر بود ودوستش رو من نمیشناختم،ولی 

ش دوست ما بود.اون هم یه بویی برده بود از عالقه من نسبت به مهنامزد
یار،واسه همین بهم گفت هفته بعد تولدشه،از شانس خوب منم همون روز
ی بود که باهم کالس داشتیم.دلم میخواست تالفی همه بال هایی که سرم د

راورده بود رو دربیارم.هرچقدر دربرابرش سکوت کرده بودم فایده ای ند
عنی هردفعه برای اذیت کردنم یه ایده جدید رو میکرد.مثال یه بار اشت،ی

تو کالس نشسته بود صندلی پشت منو در کولمو اروم باز کرده بود،وقتی 
اخر کالس بلند شدم سرپا همه وسایالم ریخت وسط کالس،حاال بماند که 

چه وسایالی شخصی دخترونه ای تو کیفم بود.خالصه روز تولدش رسید.
قرار گذاشتم و اون روز زودتر از همیشه رفتیم دانشگاه.با سپیده  با سپیده

بدو بدو رفتیم سمت کالس،سپیده پشت در ایستاد تا کسی نیاد.منم با خط بز
 رگ و خوشگل پای تخته نوشتم)تولدت مبارک جناب اقای گوریل بادی...

 توپرانتز هم ریز نوشتم مهیار ملکی،و بعد ادامه دادم...

صدو بیست سالگیت رو هم خودم تبریک بگم( امیدوارم تولد  

اخرش هم کلی عالمت لبخند گذاشتم.پایین تخته هم نوشتم،لطفا پاک نشود. 
کارم که تموم شد همراه سپیده از کالس زدیم بیرون.نمیخواستم بقیه بفهمن 
کار منه،همین که خودش میفهمید بس بود.بعد از یک ربع دوباره برگشتیم 

هنوز نیومده بود،با سپیده رفتیم و نشستیم وسطای تو کالس.خدارو شکر 
کالس.هرکی میومد تو و جمله رو میدید میخندید،چیزی طول نکشید که خ
ودش هم اومد.اول که وارد شد حواسش به تخته نبود،یکی از پسرای کال

 س رو به مهیار گفت:جناب ملکی تولدت مبارک...

تخته اشاره کرد.خودم مهیار متعجب نگاهش کرد،پسره با چشم و ابرو به
و نگه داشته بودم که نخندم،مهیار برگشت و تخته رو نگاه کرد.هر لحظه 
رگ گردنش بیشتر متورم میشد.خب بدبخت حق داشت،اینهمه خرج هیکل
ش کرده بود و من بهش میگفتم گوریل بادی،خداییش باد نبود،همه اش ع

میدادم،منم تا ضله بود...ولی خب وقتی حرصم میداد باید یه جوری جواب 
یه جا تحمل داشتم و سکوت میکردم.سپیده زد زیر خنده و من و بقیه بچه 



ها هم بلند خندیدیم.ولی خنده من زیاد طول نکشید،چون با چهره عصبانی 
و اخمهای تو هم رفتش برگشت سمتمو و سرش رو به عالمت تالفی می

یف کنی...کنم تکون داد،عالمت سرش یعنی یه حالی بهت بدم که خودتم ک
روشو ازم گرفت ورفت جمله رو پاک کرد و نشست سرجاش...بعد از تم
وم شدن کالس با سپیده خیلی زود از کالس زدیم بیرون.دیگه حال کالس 
بعدی رو نداشتیم،رفتیم سمت پارکینگ و از دانشگاه زدیم بیرون.میترسید

س و م کارمو همون موقع تالفی کنه و مثل دفعه پیش منو بکشونه تو کال
«حالمو بگیره...  

سامان تکیه داد به پشتی مبل و گفت:از دست تو،تو که ازش میترسیدی چ
 را این کارو کردی خب؟!

_خب وقتی سکوتم در برابرش هیچ تأثیری نداشت، ترجیح دادم یه کم مقا
 بله به مثل کنم.

_خب اون چیکار کرد؟!با اون سری که تکون داده بود حتما یه بالی اسم
ازل کرد.ونی سرت ن  

 _وااای،یه کاری کرد که اصال خودمم موندم...

صدای گریه مرسانا منو از تعریف کردن ادامه خاطره ام بازداشت.رفتم 
بغلش کردم و اوردمش بیرون،سامان سفارش شام داد و دور هم خوردیم،م
وقع شام خوردن کلی باهام حرف زد و حال و روزم رو تغییر داد.بعد از 

م زودتر برگردم خونه،ازش بابت وقتی که برام گذاشت شام هم ترجیح داد
وارومم کرد کلی تشکر کردم و سامان هم گفت وظیفمه و تنها کاریه که ا
زم برمیاد.وقتی رسیدم خونه چون مرسانا زیاد خوابیده بود و خوابش نمی
برد با خودم بردمش حموم و کلی باهاش بازی کردم،خودمم خیلی به حمو

تم.وقتی اومدیم بیرون چون اب بازی کرده بود خیلی خم ابگرم احیاج داش
سته شد و زود خوابش برد.منم دیگه نبردمش اتاق خودش،کنار خودم خوا
 بوندمش و تا ساعت ها بهش نگاه کردم،اخر هم نفهمیدم کی خوابم برد...

*****روز نامزدی سپیده بود.از شرکت مرخصی گرفته بودم و مونده بود
ان قرار شد برم خونشونو مرسانا رو بذارم پیشش تا م خونه.به اصرار مام

خودم راحت تر بتونم به کارهام برسم.حتی گفت مرسانا رو با خودم نبرم،



گفت بچه اذیت میشه و خودمم از جشن چیزی نمیفهمم.هنوز تو تخت بودم 
و دلم میخواست یه کم دیگه بخوابم...ولی کلی کار داشتم.بعد ازکش و قو

االخره دل از تخت کندم و بلند شدم،روتختیمو مرتب کردس دادن به بدنم ب
م وبعد از شستن دست وصورتم رفتم اشپزخونه و چای اماده کردم.قبل از 
بیدار شدن مرسانا تمام وسایل مورد نیازم رو جمع کردم و گذاشتم دم دس
ت.رفتم اتاق مرسانا و با نوازش های اروم،بیدار کردم.با خودم بردمش ا

ش صبحانه دادم،خودمم فقط به خوردن یه چای و خرما بسشپزخونه و به
نده کردم.لباسای مرسانا روپوشوندم و خودمم حاضر شدم.وسایلم رو بردا
شتم و مرسانا رو هم بغل کردم و ازخونه زدم بیرون.اول وسایلم رو گذا

شتم رو صندلی و بعد هم مرسانارو نشوندم رو صندلی مخصوص کودک.
افتادم.وقتی رسیدم با ریموتی که داشتم درو باز  نشستم پشت فرمون و راه

کردم و ماشین رو بردم داخل حیاط.مامان داشت به درختای حیاط اب میدا
د.با دیدنم اب رو بست و اومد طرفم.از ماشین پیاده شدم و رفتم تو بغلش،

 روشو بوسیدم و گفتم:سالم،خوبی مامان؟

 _سالم دخترم،ممنون،تو خوبی؟!

 _مرسی...

رفت سمت در عقب ماشین و مرسانارو بغل کرد و بعد از کلی ماچ مامان 
و قربون صدقه باخودش برد داخل.منم وسایل هامو برداشتم و یکراست 

بردم توی اتاقی که زمان مجردیم مال من بود،تو این چندوقته اتاقم هیچ تغ
ییری نکرده بود.لباسام رو تعویض کردم و رفتم پایین.مامان داشت به مر

ابمیوه میداد.رفتم رو به روش نشستم و گفتم:چه خبرا؟!آنیسا کجاست؟سانا   

 _سالمتی،کالس تقویتی داشت...

 _بابا خیلی وقته رفته سرکار؟

 _نه،نیم ساعت پیش رفت...راستی تاالرشون کجاست سپیده اینا؟

 _باغه،سمت کرج.

_تا اونجا تنها میخوای بری؟حاال رفتنت هیچی،برگشتنت خیلی دیروقته 
 که.

 _دیگه چیکار کنم؟ماشین دارم،پیاده که نیستم.



 _تنها نرو،زنگ بزن اریا بیاد ببرتت،خودشم بیاد دنبالت.

 _واااا،مامان مگه دختر پونزده ساله ام؟

 _جوون که هستی مامان جان...زنگ بزن قربونت برم.

 _باشه خب،ظهر زنگ میزنم.

 _اوا جان...

 _جانم.

ترسم داد و بیداد راه بندازی..._راستش یه چیزی میخوام بهت بگم،می  

 _وااا مامان من کی داد و بیداد کردم سرت؟

 _خب میترسم خلقت تنگ بشه...ولی باید بگم.

 _خب من سرتا پا گوشم...

مامان مرسانارو از روی میز گذاشت زمین.منم گوشیمو دادم دستش عک
.دستمو س مهیارو نگاه کنه،بچم با اینکه باباشو ندیده بود ولی میشناختش..

گذاشتم زیر چونه ام،ارنجم رو هم گذاشتم رو میز و به مامان خیره شدم...
از رفتارهاش معلوم بود که داره با خودش کلنجار میره.نمیدونستم چه مو
ضوعیه که انقدر کالفه اش کرده،مامانه من، زن اروم و صبوری بود؛کم

به صح تر پیش میومد انقدر مشوش و نگران ببینمش.باالخره شروع کرد
 بت کردن و گفت:میگم.. تو ...پسر دوستم،خانم مؤمنی رو... یادته؟!

یه کم فکر کردم و گفتم:اووومممم...همون که رفتیم عروسیش؟!یادمه زن
 ش خیلی ریزه میزه و با نمک بود...

 _چه خوب یادته...

 _خب؟حاال چرا یهو یاد اونا افتادی؟

که زنشو طالق داده. مامان سرشو انداخت پایین و گفت:چندماهی هست  

_ای وای...بیچاره،چرا اخه؟!تا اونجایی که من یادمه همدیگه رو خیلی دو
 ست داشتن...

 _مشکلشون سر بچه بوده...یعنی زنه بچه دار نمیشده.

_چه پسر نامردی داره خانم مؤمنی،یعنی به خاطر بچه قید زن به اون خو
 شگلی رو زد؟

بهم بخوره،انگار خوده زنه اصرا_نه بیچاره خودشم نمیخواسته زندگیش 



 ر به طالق داشته...

یهو یه جرقه ای تو ذهنم خورد،دعا میکردم فکرم اشتباه باشه...کمی جدی 
تر شدم و گفتم:خب این به من چه ربطی داره مامان؟برای گفتن طالق اونا 

 انقدر مشوش و نگران بودی؟
 _نه...خب...چیزه.

 _چیزه؟!

درحالی که با استرس دستاش رو بهم میسابید گفت:خب مادرش دیرمامان 
 وز زنگ زد به من...

 _خب؟!مامان جان چرا نصفه و نیمه حرف میزنی؟چیزی شده؟

_چیزی که نه...خب،خانم مؤمنی...تو..تورو برای...پسرش خواستگاری 
 کرد.گفت که با اگه قبول کنی با وجود مرسانا هم مشکلی ندا...

ادامه حرفای مامانو نمیشنیدم،حدسم درست از اب در اومد...یه ان ادیگه 
نگار قلبم ایستاد،اماده منفجر شدن بودن.ولی دلم نیومد سر مامان داد بزنم.
..بیچاره مامان چه گناهی داشت؟خودش کلی استرس رو تحمل کرد تا تو

نست به من بگه...چشمامو بستم و یه نفس عمیق کشیدم.همونجور که چشم
بسته بود با صدایی که به سختی کنترلش میکردم تا تبدیل به فریاد نشه  ام

 گفتم:خانم مؤمنی غلط کرد...

چشمامو باز کردم و گفتم:خانم مؤمنی برای پسرشون دنبال یکی دیگه بگر
دن...من شوهر دارم،حلقه تو دستمو نمیبینن؟!به این میگن حلقه مالکیت،ح

ر دارم مامان.لقه تعهد،حلقه دوست داشتن...من شوه  

مامان با دستاش منو به ارامش دعوت کرد و گفت:اروم باش عزیزم...ارو
م باش.من که اجبارت نکردم قربونت بشم،فقط گفتم اینجوری گفته...اوا تو 
جوونی،االن بر و رو داری...پس فردا که یه چین رو پیشونیت بیفته کسی 

ونی؟اخه چرا مرگ دیگه در خونه رو نمیزنه ها.تا کی میخوای منتظر بم
 مهیارو قبول نمیکنی مامان جان؟؟؟

همونجور که از عصبانیت نفس نفس میزدم گفتم:مهیار من زنده اس مامان
 ...اونی که کردن زیر خاک عشق من نبود،به خدا اون مهیار نبود...

_باشه اصال،فکر میکنیم که حق با تو بوده و مهیار زنده اس...پس تا االن 



میخوای واقعیت رو ببینی؟کجا مونده؟!چرا ن  

 _میاد...مطمئنم میاد.یه روز میاد.

_اخه قربون چشمات برم،تا کی میخوای بشینی و منتظر اون یه روز باش
 ی؟هان؟!تا کی میخوای تنها بمونی؟

 _من تنها نیستم،دخترمو دارم...

_دخترت تا کی قراره ور دلت بمونه؟!مگه تو پیش من موندی که دخترت 
روز میره سراغ زندگیش. بمونه؟اونم یه  

 _تا اون روز خیلی مونده...

 _اوا جان یه کم منطقی فکر کن.

_مامان خواهش میکنم ادامه ندید...ببخشید من سرم درد میکنه میرم استرا
 حت کنم.

از جام بلند شدم و به سمت پله ها رفتم،مامان گفت:واسه ناهار صدات می
 کنم،به اریا یه زنگ بزن.

 _چشم.

اال رو در پیش گرفتم.رفتم اتاقم و خودمو انداختم رو تخت.دلم مپله های ب
یخواست داد بزنم و گریه کنم،داد بزنم و مهیارو صدا کنم...ولی خفه شدم 
و بغض تو گلوم رو به سختی فرو دادم.نمیخواستم انقدر ضعیف باشم که 
برای یه مسأله به این پیش پا افتادگی گریه کنم...چیز خاصی نبود که،یه 

خواستگار بود جواب رد دادم...پس گریه نداشت...درواقع درد من از خوا
ستگاری خانم مؤمنی نبود،درد من، نبوده مهیار بود...دردم این بود که هم
ه فکر میکنن من توهم زدم و فکر میکنم که مهیار زنده اس.خسته شده بود

کنار و م دیگه...از رو تخت بلند شدم و به سمت پنجره رفتم.پرده رو زدم 
در پنجره رو باز کردم، یه باد خنک به صورتم خورد.هوای خنک پاییز ا
ز التهاب درونم کم کرد و دمای بدنم رو به حالت نرمال رسوند.تلفن اتاقم 
رو برداشتم و یه زنگ به اریا زدم،بعد از دوتا بوق جواب داد و گفت:جا

 نم مامان؟

 _سالم اریا خوبی؟!

تو چطوری؟_ا،اوا تویی؟!سالم،مرسی...  



 _خوبم،شیوا خوبه؟نی نیتون چطوره؟

_اونا هم خوبن،شیوا در حال استراحته،یعنی دکترش گفته زیاد فعالیت ن
 کنه.رفته خونه مامانش.

 _واقعا؟خبر نداشتم...

_چیز مهمی نیست،دکترش برای احتیاط گفته استراحت کنه،لپه من چطور
 ه؟!

ام اسم داره ها..._لپ چیه؟!تو براش لپ گذاشتی بمونه مگه؟!بچه   

 _من بهش میگم لپ،تو چیکار داری؟حاال کجاست؟

 _پیش مامانه...داره تو گوشیم عکسای مهیارو میبینه.

 _اهان...کی رفتی خونه مامان اینا؟

_یه ساعته اومدم...امشب نامزدی سپیده دعوتم.اومدم مرسانارو بذارم اینج
 ا.

 _به سالمتی...

.._راستش یه زحمت واست دارم اریا.  

 _جونم اجی؟در خدمتم.

_مامان گفتش تنها نرم نامزدی،باغشون سمت کرجه.گفت اگه میتونی به ا
 ریا بگو ببرتت و خودشم بیاد دنبالت.

 _روی چشمم،ساعت چند میخوای بری؟!

 _قربون داداشم برم،ساعت شیش شروع میشه،پنج میای دنبالم؟

 _باشه عزیزم،تو پنج اماده باش میام دنبالت.

 _مرسی داداشی...برو به کارات برس فعال.

خداحافظی کردم و گوشی رو گذاشتم سر جاش.خودمو انداختم رو تخت تا 
 یه کم استراحت کنم...

چشمام بسته بود،احساس کردم یکی کنارم رو تخت نشست.چشمامو باز 
کردم،نور اتاق چشمامو اذیت کرد و دوباره بستمشون،دستمو گذاشتم رو 

ون.احساس کردم یه دست مردونه رفت الی موهام.لبخندی چشممو مالیدمش
 زدم و گفتم:مهیار...اومدی عزیزم؟داشتم خوابتو میدی اتفاقا...

هنوز چشمام بسته بود.رو دستم بوسه ای زد و گفت:قربونت برم که هنوز 



 منتظر مهیاری...

از حالت خلسه اومدم بیرون.چشمامو باز کردم،چشمم به نور اتاق عادت 
ه شخصی که کنارم نشسته بود نگاه کردم،اریا بود.یه لبخند غمگین هکرد.ب

م روی لبهاش بود.بلند شدم نشستم...خودمم نمیدونم چرا فکر کردم مهیاره
،انقدر بهش فکر کرده بودم خوابش رو دیدم...ولی هیچی از خواب یادم ن
 بود،برای همین بین خواب و بیداری فکر کردم مهیاره...خمیازه ای کشیدم

 و گفتم:تو کی اومدی؟!

 ضربه ای به دماغم زد و گفت:سالمت کو خانم خوش خواب؟

 اخم ریزی کردم،دماغم رو مالیدم و گفتم:خب حاال سالم...کی اومدی؟
_تازه اومدم،شرکت کاری نداشتم،گفتم ناهار بیام اینجا بعدشم تورو ببرم 

 جشن دوستت.

 _دستت درد نکنه،مرسانا پیش مامان بود؟

ند شو بریم ناهار،آنیسا هم اومده..._اره،بل  

 کش و قوسی به بدنم دادم و گفتم:حاال ناهار چی داریم؟

 _چی دوست داری؟

 _اووووووووممممم...زرشک پلو با مرغ.

 _مامانم واسه دختر جونش غذای مورد عالقه شو درست کرده خب.

 _اخ جون.بریم پس.

از اینکه بریم سر میز یه اب به دست و صورتم زدم تا کامل خواب اقبل 
ز سرم بپره...دور هم یه ناهار خوشمزه خوردیم،دیگه از عصبانیت چند

ساعت قبلم خبری نبود.به کل حرفای مامانو از یاد بردم.بعد از ناهار زود
ا ی رفتم باال و با همون شکم پر پریدم تو حموم،نمیتونستم دیر تر برم.بعد

ز یه حموم حسابی حوله پیچ اومدم بیرون و نشستم رو صندلیه میز لوازم 
ارایشم.بعد از زدن کرم آبرسان شروع کردم به ارایش کردن.حوصله ارا

یشگاه رفتن رو نداشتم،خودم میدونستم باید چجوری ارایش کنم.انقدر دقت 
ر موبه خرج دادم که فقط چهل دقیقه داشتم ارایش میکردم.حوله رو از دو

هام باز کردم و رفتم از انیسا خواهش کردم بیاد و برام هم سشوار بکشه ه
م با اتو لختش کنه،البته لخت که بود میخواستم لخت تر بشه...بعد از تموم 



شدن کار آنی به خودم تو ایینه نگاه کردم.انیسا سوتی کشید و گفت:عالی 
 شدی اوا...

رد نکنه اجی کوچیکه.از تو ایینه چشمکی بهش زدم و گفتم:دستت د  

 _خواهش،لباستو نمیپوشی؟!

 _چرا االن باید بپوشم.ساعت پنج و نیم شد دیر میرسم.

با کمک انیسا تند تند لباسمو پوشیدم و کفشم رو هم پام کردم.انیسا دستمو 
 گرفت و منو برد به سمت اتاق خودش.خندیدمو گفتم:کجا میبری منو؟!

 _میخوام ازت عکس بندازم...

هوا تاریک شد،به خدا دیر میرسم. _انیسا  

 _یه عکس انداختن مگه چقدر وقت میگیره؟!بیا غر نزن.

انیسا منو برد داخل بالکن اتاق خودش و یه عکس خوشگل ازم انداخت.هم
ونجور که از اتاق انیسا بیرون میرفتم گفتم:آنی برو به اریا بگو ماشینو ر

دن مانتو پاییزه و سر کردن وشن کنه من برم.تند رفتم اتاقم و بعد از پوشی
شالم رفتم پایین،دور از چشم مرسانا از مامان خداحافظی کردم،اگه منو م
یدید بهونه میگرفت دنبالم.رفتم سوار ماشین اریا شدم و راه افتاد.تا موقع 

رسیدن باهم از همه جا حرف زدیم،اون از خوبیای شیوا گفت و منم از در
ید برای مشاوره پیش سامان میرم خیلی خدای زندگیم و دلتنگیام،وقتی فهم

وشحال شد و گفت که سامان میتونه کمکم کنه.ساعت هفت بود رسیدم.از ا
ریا خداحافظی کردم و قرار شد قبل از شام بهش زنگ بزنم.قسمت سنگ 
ریزه های باغ رو با اون پاشنه های بلند به سختی رد کردم.با دیدن مامانه 

سی کردم و گفتم:سالم سیمین خانم،مبارک سپیده رفتم طرفش،باهاش رو بو
 باشه،خوشبخت بشن.

سیمین خانم دستم رو به گرمی فشرد و گفت:سالم عزیز دلم،خوش اومدی.
 ..خیلی خوشحال شدم از دیدنت.پس دختر گلت کو؟!

 _پیش مامانم موند...گفتم بیارمش اذیت میشه.

 _اره،اینجا سرو صدا زیاده،کالفه میشد...برو بشین عزیزم.

از سیمین خانم جدا شدم و به سمت یه میز رفتم،اشنایی به چشمم نمیخورد.
چشم گردوندم.دو تا از بچه های دانشگاه رو دیدم.مهسا و ترنم.رفتم سمت



شون و باهاشون سالم و احوالپرسی کردم و بعد از دراوردن مانتو و شالم
تن به، نشستم کنارشون،درسته خیلی باهاشون گرم نبودم،ولی از تنها نشس

تر بود.چیزی نگذشت که سپیده و دانیال اومدن.سپیده تو اون لباس صور
تی روشن پفدار شبیه پرنسس ها شده بود.با دیدن من به گرمی دستم رو 

 فشرد و گفت:خوش اومدی قربونت برم.

 _مرسی،خوشبخت بشی اجی نازم.

ن مبه دانیالم تبریک گفتم.مهسا و ترنم از جاشون بلند شدن تا برن برقصن.
رو هم با کلی اصرار با خودشون بردن وسط.من زیاد اهل رقصیدن نبود

ن.فقط یه کم اون وسط الکی وول خوردم و دوباره برگشتم سرجام.چیزی 
نگذشته بود که یه پسر حدودا بیست و هفت ساله نشست کنارم.دستش رو 

 دراز کرد سمتم و گفت:مهران هستم...منو به جا نیاوردی؟

ت دراز شده اش توجهی کنم گفتم:نخیر...بدون اینکه به دس  

_مهران،پسرخاله سپیده...من شما رو تو جشنی که سپیده برای گرفتن لی
سانسش گرفته بود دیدم...از اون موقع خیلی تغییر کردید،روز به روز ز

 یبا تر میشید دوشیزه.

از لحن حرف زدنش حالم داشت بهم میخورد،معلوم بود زیادی خورده...تا
م کیه،اون موقع هم تو اون جشن مدام پا پیچم شده بود و بهم پیشنزه فهمید

هاد دوستی داده بود.خیلی از اون موقع تغییر کرده بود قیافه اش،واسه هم
ین همون اول نشناختمش.با اینکه به یاد اورده  بودمش ولی گفتم:ببخشید م

 ن همه مهمون های اون روز رو به خاطرم نسپردم.

گذاشتم رو میز تا حلقه تو دستم رو ببینه و شرش ردست چپم رو از قصد 
 و از سرم کم کنه.تیرم به هدف خورد چون گفت:ازدواج کردید؟!

 _بله.

 ._پس شما زرنگ تر از سپیده بودید..

اگه شما این چیزا رو به حساب زرنگی میذارید، باید بگم یه دختر هم دا_
 رم.

دیگه حرف خاصتعجب رو به وضوح توی چشم هاش دیدم.خدارو شکر 
ی نزد و بعد از اومدن مهسا و ترنم از کنارم بلند شد و رفت.اون چند سا



عت تو یه چشم  به هم زدن تموم شد.چقدر برای سپیده خوشحال بودم،وق
تی خنده های بی وقفه شو موقع رقصیدن با دانیال میدیدم انگار دنیارو بهم 

شام زنگ زدم به دادن.خدارو شکر کردم که به ارزوشون رسیدن.قبل از 
اریا تا بیاد دنبالم...موقع رفتن،رفتم نزدیک سپیده و دانیال و براشون ارز
وی خوشبختی کردم.سپیده خیلی اصرار کرد برای اخر شب هم بمونم ول
ی گفتم مرسانا خونه تنهاس و باید برگردم پیشش...از باغ رفتم بیرون و م

ه برگشت سامان بهم پی ام اشین اریا رو دیدم.سوار شدم و راه افتاد.تو را
داد و گفت)سالم اوا،فردا صبح میای بریم کوه؟خاطراتت هنوز کلیش موند
ه ها...(منم نوشتم)سالم،نه سامان،امشب مراسم نامزدی سپیده بود و خیلی 
خسته شدم،حوصله پیاده روی ندارم.(سامان جواب داد)پس ادامه خاطرات

و هم فردا نرو کوه،بیا خوت چی؟کی باهم دوباره حرف بزنیم(گفتم)خب ت
نه بابا اینا...اریا ایناهم هستن.(سامان گفت)اوکی،میام پس...به زن عمو 

 بگو مزاحم میشم(نوشتم)مراحمی سنگ صبور جونم.(

 از تلگرام اومدم بیرون و تا موقع رسیدن یه کم چشمامو بستم...
***** 

میگشت. با وول خوردنای مرسانا چشم باز کردم.دخترم داشت دنبال شیر
نزدیک خودم کردم و بهش شیر دادم.دیگه از خواب سیر شده بود و چشما
ش رو باز کرده بود.یه بوسه اروم به موهاش زدم.چندتا تقه به درخورد،ه
مونجور که داشتم مرسانارو شیر میدادم سرمو به سمت در چرخوندم،انی

 سا اومد داخل و گفت:سالم،صبح بخیر.

 _سالم،صبح تو هم بخیر...

رسانا خوابه؟_م  

 _نه بیداره،داره شیر میخوره.

دستگیره درو ول کرد و اومد کنار تخت ایستاد و گفت:بده ببرمش پایین،با
 با سراغشو میگیره.خودت هم زودتر بیا،سامان اومده.

 _چه زود اومده...

 _تا اومد سراغ تورو گرفت،بعدشم همچین زود نیستا،ساعت یازده.

جداش کردم و دادمش بغل انی.بعد از رفتن  مرسانا سیر شده بود.از خودم



اونا،کش و قوسی به بدنم دادم و از تخت پریدم پایین.رو تختمو صاف کرد
م و یه ابی به دست و صورتم زدم،ارایش دیشبو شستم.تاپ و شلوارکمو ا
ز تنم دراوردم و یه شلوار چرم مشکی جذب پوشیدم با یه شومیز سفید.مو

بستم.حوصله ارایش نداشتم.از اتاق رفتم بیر هام رو هم باالی سرم با کش
ون و به سمت پله های پایین حرکت کردم.پایین پله ها که رسیدم دیدم همه 
داخل هال نشسته اند،مامان و شیوا داشتند باهم حرف میزدند،بابا که داشت 
با مرسانا بازی میکرد،سامان و اریا هم داشتند حرف میزدند.انیسا هم حتم

الم بلندی کردم که همه جواب دادن.قبل از هرکس رفتم سما اتاقش بود.س
ت شیوا.بغلش کردم و گفتم:خوبی عزیزم؟اریا گفت دکتر بهت استراحت د

 اده.
 _فدات خوبم،اریا شلوغش کرده.چیزی نیست.

 _خب خدارو شکر.

بعدش رفتم سمت سامان که به احترامم ایستاده بود.دست دادم و سالم کرد
ره بغل دستیش که گفت:دیشب خوش گذشت؟!م.نشستم رو مبل تک نف  

 _اره خیلی خوب بود...خیلی خوشحال شدم سپیده به ارزوش رسید.

 _خوبه...میخوای بریم حیاط باهم حرف بزنیم؟

_اره...خیلی برای حرف زدن باهات عجله داشتم،با تعریف کردن اون رو
 زا انگار خونه تازه توی رگهام جریان پیدا میکنه.

 _این عالیه.تو روحیت تأثیر خوبی میذاره.

 _بلندشو بریم حیاط.

 _نمیخوای چیزی بخوری؟!

 _نه،من اهل صبحانه نیستم خیلی.

از جامون بلند شدیم و بعد از معذرتخواهی کردن از جمع به سمت حیاط 
دست راستمون یه تاب دونفره بود.رفتیم روش نشسترفتیم.قسمت انتهاییه 

یم.اروم تکون میخوردیم.خیره شدم به زمین و غرق شدم تو خاطراتم،خاط
 رات شیرینی که با به یاد اوریش حالم خوب میشد...

دوباره کالس مشترکمون رسیده بود.عاشق اون روز هفته شده بودم،چو»
نگران این دلبستگی یه ط ن عشقمو میدیدم.خیلی داشتم بهش دل میبستم و



رفه بودم.میترسیدم کار دستم بده...با سپیده از ماشین پیاده شدیم.تو پارکین
گ دانشگاه چشم گردوندم،ماشینش اونطرف پارک بود.با دیدن ماشینش ل

بخندی روی لبهام نشست.سپیده با دیدن لبخندم و گرفتن رد نگاهم خنده ای 
بینی اینجوری میخندی خودشو کرد و گفت:ذوق مرگ نشی...ماشینشو می

 ببینی چی میشه؟

 _سپیده سر جدت دوباره شروع نکن.بیا بریم سرکالس که دیر رسیدیم.

قبل از خارج شدن از در پارکینگ یکی از همکالسیامون از کنارمون رد 
 شد و گفت:سالم خانم واحدی،تبریک عرض میکنم.

شد و به سمت م و بعد با عجله و بدون گرفتن جواب سالمش از کنارم رد
اشینش رفت...رو به سپیده کردم و گفتم:این چی گفت؟!چیرو تبریک گفت

 ؟

 سپیده شونه باال انداخت و گفت:نمیدونم واال...بیا بریم،حتما اشتباه گرفته.

فاصله بین پارکینگ تا ساختمون اصلی هر دختری منو میدید یا لبخند میز
ون شده.وقتی وارد ساختمود یا با حرص نگاهم میکرد.نمیدونستم اینا چش

ن شدیم مهسا یکی از همکالسیامون به سمتم اومد.بغلم کرد و گفت:سالم،م
 بارک باشه عزیزم...خوشبخت بشی.

تو بغلش بودم که چشمام چهار تا شد.این چی گفت؟!از بغلش اومدم بیرون 
 و همونجور متعجب نگاهش کردم و گفتم:مهسا چی گفتی؟!

م نیست خودتو بزنی به اون راه...وای اوا شممهسا_تبریک گفتم دیگه،الز
 ا دوتا خیلی بهم میاین.امیدوارم خوشبخت بشی.

سپیده هم مثل من هنگ کرده بود.مهسا حتی مهلت نداد من حرف بزنم.بعد 
از تموم شدن حرفش دوباره منو بوسید و بعد از گفتن خداحافظ،با عجله به 

از شوک دراومد و گ سمت کیان،دوست پسرش که دم در بود رفت.سپیده
 فت:نکنه ازدواج کردی و به من نگفتی؟

 _سپیده خلی؟!خودمم نمیدونم چه خبره اینجا.

همون موقع یه دختر دیگه از کنارم رد شد و با حرص نگاهم کرد،یه اییی
یششش کشدار گفت و رد شد.وااا اینا چشون بود؟!رو به سپیده کردم و گ

چی از زیر سر مهیار بلند میشه.فتم:سپیده یه شر گنده تو راهه...همه   



سپیده دستمو گرفت و به سمت پله ها کشوند.به سرعت به سمت کالس می
رفتیم.وارد کالس که شدم دیدم مهیار با یه جعبه شیرینی بزرگ، وسط ای

ستاده و همه دورش جمع شدن.با ورود من و سپیده همه سرها به سمتمون 
و بهم تبریک گفتن،زبونم بند ابرگشت.چندتا از دخترا اومدن منو بوسیدن 

ومده بود و فقط به مهیار نگاه میکردم...اونم با لبخند بهم خیره شده بود.چ
 شمک دختر کشی بهم زد و گفت:سالم عزیزم...

 این چی گفت؟!!!عزیزم؟!کی عزیزش شدم خودم خبر ندارم؟
 با شنیدن صدای استاد که گفت:اینجا چه خبره؟!

من و سپیده فقط هنگ بودیم که اخرین نفر همه رفتند سرجاشون نشستند.
به سمت صندلی های وسط کالس رفتیم و نشستیم.همچنان داشتم مهیارو ن
گاه میکردم.اونم همینطور،لبخندی زد و نگاهش رو ازم گرفت و به استاد 
خیره شد.نمیدونستم لبخندش رو چجوری پیش خودم تجزیه و تحلیل کنم،م

بیثانه،نمیدونستم داره کارمو تالفی میکنه علوم نبود لبخندش دوستانس یا خ
یا ....هیچی نمیدونستم.سیپیده اروم زد به شونه مو گفت:به نظرت چه غل

 طی کرده که اینجوری میخنده؟

 _نمیدونم سپیده...

_نمیدونی؟!این همه ادم اومدن بهت تبریک گفتن...فکر کنم یه غلط اضافه 
 کرده که هیچ جوره نشه جمعش کرد.

فکرمون درست باشه سپیده. _خدا نکنه  

 _پس دلیل شیرینی و تبریک بقیه و سالم کردن عاشقانه اش چی بود؟

 _نمیدونم...وای سپیده قلبم اروم و قرار نداره.

 _این دوساعتو تحمل کن تا کالس تموم شه.

 _سخته...

به هر بدبختی بود کالس رو گذروندم.بعد از اتمام کالس بچه ها یک به ی
میشدن.من و سپیده همینجور نشسته بودیم.مهیار هم هم ک از کالس خارج

ینطور،انگار میدونست کارش دارم.همه بعد از نگاه کردن به ما از کالس 
خارج میشدن.وقتی کالس خالی شد،مهیار از جاش با جعبه شیرینی بلند 

شد و اومد طرفم.نگاهم نمیکرد،سرش پایین بود.وقتی رسید جلوی من س



و گفت:من میرم حیاط... پیده از جاش بلند شد  

به سرعت به سمت در کالس رفت و خارج شد.مهیار همچنان سرش پایی
ن بود.بهش نمیومد انقدر مظلوم باشه.از جام بلند شدم و جلوش ایستادم.به

چیه راه انداختید اقای ملکی؟!چرا هش خیره شدم و گفتم:این مسخره بازیا 
 مه به من تبریک میگن؟این جعبه شیرینی به این بزرگی چیه؟!

سرش رو اورد باال و تو چشمهام نگاه کرد و گفت:شیرینی نامزدیمونه دی
 گه...

یه لحظه هنگ کردم،ولی سریع به خودم اومدم و گفتم:چی؟! چیکار کردید
مید چیکار کردید؟!با ابروی من با؟!!!!....این چه شوخی مسخره ایه؟میفه

 زیکردید...

_اروم باش...کاری نکردم،فقط پیش پیش شیرینی نامزدیمون رو دادم.چو
 ن میدونستم جوابت مثبته دیگه.

 ابرومو انداختم باال و گفتم:جوابم به چی مثبته اونوقت؟
 لبخند دختر کشی زد و گفت:به پیشنهاد اشنایی من دیگه.

گفتم:اقای ملکی شما با ابروی من بازی کردی...  اخمامو کردم تو هم و  

 _یعنی میخوای بگی جوابت منفیه؟!

 _بهتره از بحث خارج نشیم،چرا همچین کار احمقانه ای کردید؟

_کار من احمقانه نبود،درواقع...من...من میخوام...میخوام که به پیشنهادم 
 فکر کنید.

ال قشنگ نیست به خ_من گول این مسخره بازی جدیدتونو نمیخورم...اص
 اطر تالفی کردن با ابروی یه دختر بازی کنید!

_باور کن بحث تالفی نیست.من فقط بهتون پیشنهاد دادم.راستش تا دیروز 
فقط دنبال تالفی کردن و سر به سر گذاشتن بودم،ولی خواستم به حرف د

 لم گوش بدم و این بازی رو تموم کنم.
د دادن شیرینی پخش نمیکردید...بهتره _اگه بحث تالفی نبود قبل از پیشنها

گندی رو که باال اوردید خودتون هم جمع کنید...و به قول خودتون این باز
 ی رو تموم کنید.

_من فکر نمیکردم اینجوری رفتار کنی،فکر میکردم با پیشنهادم موافقت م



 یکنی...

_چرا همچین فکری به سرتون زد؟!فکر کردید کشته مردتونم که انقدر م
ن بودید جوابم مثبته.طمئ  

حاال کشته مرده اش هم بودما،از پیشنهادش قند تو دلم اب شد...ولی عقلم 
میگفت انقدر زود وا ندم.از کجا معلوم یه شوخی مسخره نباشه؟اگه قبول م

 یکردم میگفت تو از خدات بود با من باشی...

 _ اگر بر من نبودش هیچ میلی،چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟!

رم که هستید...اقای ملکی بهتره به بقیه بگید کارتون فقط یه _خوبه شاع
 شوخی مسخره بوده...

_نه،نمیگم چون شوخی نبوده.راستش،خب من ازت خوشم اومده...باور 
کن مسخره بازی درنمیارم.از وقتی کشوندمت تو کالس و تهدیدت کردم،

اشق خوشم اومد که جلوم کوتاه نیومدی...ولی نمیخواستم باور کنم که ع
شدم،خب من اصال اهل این حرفا نبودم...ولی دیگه کم اوردم،نمیتونم جلو 

 ابراز عالقمو بگیرم.خواهش میکنم به پیشنهادم فکر کن.
اگه یه کم دیگه وایمیستادم و حرف هاش رو میشنیدم قطعا غش میکردم.

برای همین کوله امو برداشتم و همونجور که به سمت در میرفتم گفتم:من 
ندید میگیرم و خودم این سوءتفاهم رو برطرف میکنم...بهتره این کارتونو 

 بازی رو تموم کنید.

_این بازی نیست...من تاحاال به کسی ابراز عالقه نکردم،برای همین بد 
 روشی رو انتخاب کردم.

رسیدم دم در کالس برگشتم سمتش و گفتم:اقای ملکی من اهل این حرفا ن
 یستم...

اده بود و به من نگاه میکرد گفت:کدوم حرفا؟!به مهیار همونجور که ایست
خدا من قصد بدی برای داشتن رابطه با شما ندارم،فقط میخوام باهم اشنا 

 شیم.

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:هنوزم میگم،شوخی قشنگی نبود...خداحافظ.

 وقتی از در رفتم بیرون شنیدم که گفت:بهت ثابت میکنم دوستت دارم.

این حرف تو دلم عروسی بود.ولی برای باور کردنشون خیلی زوباشنیدن 



د بود.درسته دوسش داشتم،ولی نمیخواستم با احساساتم بازی بشه.خودم ن
فهمیدم چجوری تا سلف رسیدم،انقدر که تو فکر حرفای مهیار بودم.وقتی 

 رفتم داخل سپیده با دیدنم به سمتم اومد.دستامو گرفت و گفت:چی شد؟!

ست بود،به همه گفته ما نامزد کردیم._حدسمون در  

 _یعنی تو و خودش؟!عجب کرمیه.

 _اره...

 _چرا انقدر کینه ایه؟!واسه حال گرفتن تو ابروی خودش رو هم برد؟

به این فکر نکرده بودم،اون فقط با ابروی من بازی نکرده بود.پای ابروی 
بود.دست سپیده رو گرفتم و باهم نشستیم.چونه مو خارونخودش هم وسط 

دم و گفتم:راست میگیا...اون که انقدر رو ابروی خودش حساس بود چرا 
 اینکارو کرد؟!

_من چه میدونم،دلیل کارشو به تو نگفت؟یعنی گفت برای تالفی کار تو ا
 ین کارو کرده؟

و نگفت...با یاداوری حرفای مهیار لبخند محوی زدم و گفتم:نه این  

سپیده پرسشگرانه بهم نگاه کرد و گفت:پس چی گفت؟!جون بکن دیگه،ن
 سیه حرف میزنی...

_گفت که این کارش برای تالفی نبود،گفت ازم خوشش اومده و بهم پیشنه
 اد اشنایی داد.

 سپیده متعجب گفت:چی؟!خدایی همینو گفت؟!تو غش نکردی؟!

 _نه...

 _پس چی؟!مثل ماست نگاهش کردی؟

اشو باور نکردم و گفتم کارشو به عنوان یه شوخی مسخره به حسا_حرف
ب میارم،گفتم این سوءتفاهمی هم که پیش اومده رو یا خودش جمع کنه یا 

 من.

_خاک تو سرت،اینهمه منتظر بودی برج زهرمار بهت توجه کنه،حاال اال
 ن زدی همه چیزو خراب کردی؟!

ه...اگه بهش میگفتم با_سپیده میترسم حرفاش فقط یه شوخی مزخرف باش
 شه و بعدش میگفت شوخی کردم و منو ضایع میکرد چی؟



 _یعنی همچین کاری ازش برمیاد.

 _چه میدونم...

 _خب اخرش چی شد؟

_من که از کالس زدم بیرون بلند داد زد و گفت بهت ثابت میکنم دوستت 
 دارم.

زد _وویی چه رمانتیک...خب حاال چیکار میخوای بکنی؟!یعنی تو قیدشو
 ی؟

_نه بابا،خب دوسش دارم...ولی اگه واقعا قصدش اشنایی باشه نه یه شوخ
ی مزخرف،بهم ثابت میکنه که دوستم داره.اونوقته که بهش جواب مثبت م

 یدم.نمیخوام با احساساتم بازی شه.

 _بابا عقلت منو کشته.

همون موقع در سلف باز شد و مهیار اومد داخل.با دیدنش دوباره قلبم لرز
اخمهاش تو هم بود،ولی با دیدن من یه لبخند ملیح زد که کم بود بمیرم..ید.

.ولی خودمو نگه داشتم،اخمامو کردم تو هم و رو به سپیده گفتم:بلند شو ب
 ریم سرکالس.

همراه سپیده از کنارش رد شدیم و رفتیم بیرون،خیلی خودمو نگه داشتم 
دلخورم و کارش  که نگاهش نکنم و موفق شدم.میخواستم بفهمه از دستش

«واقعا اشتباه بوده...  

سامان_این مهیار پسر جالبیه،یه روش منحصر به فرد انتخاب کرد برای 
 پیشنهادش.

 _عاشق همین کاراش شدم دیگه.

صدای پای یه نفر توجهمون رو جلب کرد.برگشتیم دیدیم اریاست،مرسانا 
ونه تو میهم بغلش بود.با لبخند نزدیکمون شد و گفت:اوا خانم دخترت به

گیره...جناب اقای دکتر سامان،تشریف بیارید بریم داخل وقته ناهاره...بقیه 
 مشاوره رو بذارید برای بعد ناهار.

از رو تاب بلند شدم و مرسانا رو از اریا گرفتم.همگی با هم رفتیم داخل 
تا ناهار بخوریم...من که خودم به شخصه خیلی گشنه ام بود،صبحانه هم 

.نخورده بودم..  



*****بعد از ناهار مرسانارو خوابوندم و دوباره با سامان رفتیم تو حیاط،
 ولی اینبار راه رفتیم و تعریف کردم...

اون روز بعد از کالس اخرمون که با سپیده رفتیم سمت ماشینم،دیدم زی»
ر برف پاک کن یه تیکه کاغذه.برداشتم و بازش کردم.دست خط مهیار بو

ون دفعه گذاشته بود خطش یکی بود.نوشته بود)قود چون با نامه قبلی که ا
ل میدم عشقمو بهت ثابت کنم،میدونم که تو هم دوسم داری،از چشمات خو

 ندم...(نشستم تو ماشین که سپیده گفت:چی نوشته دوباره؟!

برگه رو دادم دستش و خوند.برگه رو تا کرد و داد دستم و گفت:انقدر تا
دوستش داری.بلو بازی دراوردی که فهمید تو هم   

 _من چیکار کردم اخه؟

 _چشمات لوت داده...

 _بیخیال بابا...

_ولی به نظر من واقعا بهت عالقه مند شده،هیچ پسری نمیاد به خاطر یه 
 تالفی،بازی مسخره یا یه کل کل،هم ابروی خودش رو ببره هم تورو.

 _نمیدونم چی بگم،فعال برای تصمیم گیری زوده.

اینه ماشیم رو درست کنم و دنده عقب بگیرم که ازتو ایینه چشمم ااومدم 
فتاد به مهیار.دست به سینه تکیه داده بود به ماشین پشتی ما و داشت نگاه
م میکرد.وقتی چشمام افتاد تو چشماش دلم هری ریخت،چقدر دلم میخواس
ت جلوش کم میاوردم و میگفتم دوستت دارم،ولی میترسم...میترسم بگه 

یه شوخی مسخره اس.ولی نه،چشمای ادما دروغ نمیگن.صداقت از فقط 
چشمهاش میبارید.رنگ نگاهش با قبال فرق کرده بود.قبال یه جوری بود ا
نگار ازم حرص داشت،ولی حاال...نمیدونم نگاهش رو چجوری توصیف 
کنم،چشم ازش برداشتم و دنده عقب گرفتم و از پارکینگ زدم بیرون.شان

صادف نکردم.بعد از رسوندن سپیده یکراست رفتم خوس اوردم از هلم ت
نه.حتی یادمه اون روز ناهار هم نخوردم و رفتم اتاقم و ساعت ها فکر ک

ردم.چشمهای مهیار مدام جلو نظرم بود،نامه کوتاهی که زیر برف پاک 
کن گذاشته بود چند بار خوندم...دلم میگفت حرفاش از ته دله و عقلم میگ

و بهتره احتیاط کنی تا احساست لطمه نخوره و قلفت نمیشه ریسک کرد 



بت نشکنه...روز بعد دوباره کالس داشتم،ولی مهیار کالس نداشت.تو اون 
مدت فهمیده بودم چه روزایی کالس داره.با اینکه حوصله نداشتم برم ولی 
باید میرفتم.بی حوصله تر از همیشه حاضر شدم و رفتم دنبال سپیده.انگار 

ه بود حال و حوصله ندارم چون کمتر سر به سرم گذاشت.سپیده هم فهمید
وقتی رسیدیم ماشینم رو جای همیشگی پارک کردم و رفتیم سر کالس.او

ن روز فقط یه کالس داشتیم.به هر سختی بود کالس رو گذروندم و تا تمو
م شد کوله مو انداختم رو دوشم و همراه سپیده سالنه سالنه از کالس زدیم 

کم زد به بازومو گفت:چته تو امروز؟!اعصابم بهم ریخت بیرون.سپیده مح
 انقدر ساکت موندم،حرف نمیزنی اصال.

 _حوصله ندارم سپیده.

 _چرا؟!چی شده مگه؟!

_دیشب اصال نخوابیدم،کل دیروز و دیشب به مهیار و حرفاش فکر کردم.
 نمیدونم چی درسته،چی غلط.

ین برج زهرمارو ش_به نظر من که حرفاش راسته...تا اونجایی که من ا
ناختم و از بقیه درموردش شنیدم از این پسرایی نیست که هر چند وقت با 
یه دختر باشه،البته یه کم قیافش غلط اندازه،راستش اونجوری که مهنوش،
نامزد دوست مهیار میگفت...اقا اصال محل سگ به دخترا نمیذاره.پس مط

دیروز وقتی داشت  مئن باش به خاطر کل کل همچین حرفایی نزده.اوا من
بهت نگاه میکرد دیدمش،از نگاهش معلوم بود بهت عالقه پیدا کرده...تو ه

 م که دوسش داری،پس چرا هم خودتو عذاب میدی هم اونو؟!

_باید مطمئن شم سپیده،نمیخوام حاال که عاشق یه نفر شدم با یه عمل اشتبا
ظر میمونم ه به احساسم لطمه بزنم...خودش گفت بهم ثابت میکنه،پس منت

 تا ببینم چیکار میکنه.

 _اینم حرفیه...پس حداقل انقدر تو لک نباش.

رسیده بودیم پارکینگ.به سمت ماشینم رفتیم.تا اومدم سوار شم دیدم یه شا
خه گل سرخ زیر برف پاک کن ماشینه،یه کارت هم زیرشه.گل رو بردا

دست و  شتم و بو کردم،کارت رو هم خوندم،نوشته بود )تقدیم با عشق به
پا چلفتی خودم...(کار کار خودش بود.نمیدونستم از دستش بخندم یا حر



ص بخورم.وقتی نشستم تو ماشین سپیده کارت رو از دستم کشیدو خوند.به 
محض خوندن خندید و گفت:خدایی خیلی جمله اش خوب بود،ابراز عالقه 

 اش هم خاصه...
روز کالس نداشت.سری تکون دادم و گفتم:تا اونجایی که من میدونم ام  

 _حتما فقط به خاطر تو اومده،گفت که ثابت میکنه.

 گل رو یه بار دیگه با عشق بو کردم و گفتم:چه خوش سلیقه هم هست...

با اون کارش کلی انرژی گرفته بودم و سرحال اومده بودم.گل رو گذاشتم 
ماشین رو روشن کردم.وقتی از در پارکینک زدم بیررو صندلی عقب و 

ون ماشینش رو کمی اونطرف تر از در خروجی دیدم.خودش هم نشسته 
بود پشت فرمون و داشت نگاهم میکرد.حتی سپیده هم دیدش.قبل از رفتن 
به خونه با سپیده رفتیم و دوتا ابمیوه خوردیم.بعدش هم سپیده رو رسوندم 

ه...توی اون یه هفته کارش شده بود همین.هر خونشون و خودم رفتم خون
روزی که کالس داشتم زیر برف پاک کن ماشینم گل میذاشت،هر دفعه هم 
تعداد گل ها بیشتر میشد.رو کارت ها هم جمالت عاشقانه مینوشت.با این 
کارش ذوق مرگ میشدم ولی دلم نمیخواست انگشت نمای بچه های دانش

ی که باهم کالس مشترک داشتیم وقتی از گاه بشم.یه روز قبل از اون روز
کالس برگشتم و دیدم دوباره زیر برف پاک کن گل گذاشته.رو کارت هم 
نوشته بود)عشقم انقدر برات گل میارم تا باور کنی ابراز عالقه ام از ته د
له نه یه کل کل یا هوس زود گذر(دیگه داشت ابروم تو دانشگاه میرفت.او

نگاهم میکردن.اعصابم بهم ریخته بود.دو نروز سر کالس همه یه جوری
سش داشتم و کارش برام با ارزش بود،ولی نگاه بچه های دانشگاه اعصا
بمو بهم ریخته بود.با عصبانیت از پارکینگ زدم بیرون.مثل چند روز گذ

شته تو ماشینش چند متر اونطرف تر نشسته بود.ماشینم رو زدم کنارو بعد 
خارج شدم و به سپیده گفتم بشینه تا برگر از کشیدن ترمز دستی از ماشین

دم.رفتم سمتش،با یه لبخند خوشگل داشت نگاهم میکرد،کم بود منم بهش ل
بخند بزنم ولی یادم افتاد عصبانی ام.دو تا تقه به شیشه اش زدم.درو باز 

 کرد و پیاده شد،عینکش رو برداشت و گفت:سالم عزیزم...

مسخره بازیارو تموم کنی؟!ابروم تو دبدون اینکه سالم کنم گفتم:میشه این 



 انشگاه رفت...
لبخندش محو شد و گفت:به خدا مسخره بازی نیست،فقط ابراز عالقه اس.

 ..چرا نمیخوای باور کنی دوستت دارم.

دلم میخواست به پهنای صورت نیشمو باز کنم و بگم منم دوستت دارم ع
چه نیستم که گول شقم،ولی به زور احساساتم رو کنترل کردم و گفتم:من ب

 حرفاتونو بخورم...لطفا دیگه تمومش کنید.

_حداقل بذار باهات حرف بزنم تا بتونم قانع ات کنم...میشه بشینی تو ما
 شین بریم یه جا حرف بزنیم؟

کارت و گل هایی که تو دستم بود گذاشتم رو کاپوت ماشینش و گفتم:من ح
 رفی ندارم...خداحافظ.

ی از جانب مهیار باشم به سمت ماشینم رفتم.نمبدون اینکه منتظر خداحافظ
یدونم چه مرگم بود،مگه من منتظر همچین روزی نبودم که بهم ابراز عال
قه کنه؟!پس چرا انقدر خشن رفتار کردم؟شاید دلم میخواست یه کم بیشتر 
ناز کنم تا از عشقش مطمئن بشم.سپیده از دستم عصبانی بود و کلی سرم 

یت ندادم...وقتی رسیدم خونه انقدر خسته بودم غر زد ولی من خیلی اهم
که بدون خوردن ناهار یکراست رفتم اتاقم و خودمو پرت کردم رو تخت 

«و خوابیدم  

سامان_تو که مهیارو از اولش دوست داشتی،پس چرا انقدر بد برخورد 
 کردی؟!

_حق نداشتم؟!تو جای من بودی چیکار میکردی؟!تا چند روز قبلش سایه 
میزد،نمیتونستم باور کنم انقدر زود بهم عالقه مند شده.منوبا تیر   

_اکثر مرد ها توی یک نگاه عاشق میشن.چند روز که دیگه واسشون زما
 ن زیادیه...

صدای آنیسا که از بالکن اتاق خودش داشت صدام میزد مارو از ادامه بح
 ث وا داشت...

 _اوا...اوا

 _جونم انی...چی شده؟!

ر شده شیر میخواد._بیا باال مرسانا بیدا  



 _االن میام...

با سامان رفتیم داخل و منم رفتم سراغ مرسانا...تا شب دیگه وقت نشد با 
سامان حرف بزنم.بعد از شام هم من زود تر از همه به خونه ام برگشتم،

هم روحی...راستش دلم یه کم تنهایی میخواخسته بودم.هم از نظر جسمی 
ست،یه کم درد و دل کردن با عشقم میتونست خستگیمو در کنه.وقتی رس
یدم خونه بعد از تعویض لباسای خودم و مرسانا،مرسانا رو خوابوندم و خ
ودم مثل اکثر شب ها عکس مهیارو برداشتم و باهاش کلی حرف زدم.انقد

ابم برد...ر حرف زدم تا اخر نفهمیدم کی خو  

 ***** 

در مطب سامان رو باز کردم و داخل شدم.منشی مثل همیشه بادیدنم به اح
 ترامم بلند شد و به روم لبخند زد و گفت:سالم خانم واحدی..خوش اومدید.

 _سالم.ممنون...سامان مراجعه کننده داره داخل اتاق؟

 _بله،اخرین مراجعه کننده اس...بگم شما تشریف اوردید؟

ظر میمونم تا مشاوره شون تموم شه._نه،منت  

به سمت مبلمان رفتم و نشستم،یه مجله از رو میز برداشتم و سرمو باهاش 
گرم کردم.منشی برام چای اورد و ازش تشکر کردم.حدود نیم ساعتی من
تظر موندم.وقتی اتاقش خالی شد،از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقش.در 

خل.پشت میزش نشسته بود و با عینک مزدم و وقتی گفت بفرمایید رفتم دا
طالعه ای که زده بود داشت کتاب میخوندم.متوجه من نشده بود،فکر میکر
د منشیش اومده.درو پشت سرم بستم و گفتم:اقای دکتر بیمار خارج از نو

 بت قبول میکنین؟

_با شنیدن صدای من سر بلند کرد.عینکش رو از چشمش برداشت و به 
،اینجا چیکار میکنی؟!سمتم اومد و گفت:سالم  

 _اومدم مشاوره دیگه...

 _اتفاقی افتاده؟!

 _وااا مگه باید اتفاقی بیفته؟؟من که همیشه باهات حرف میزنم.

 _خب اخه یهو بی خبر اومدی.

 _خب امروز کار نداشتم زودتر از شرکت زدم بیرون.



 _کار خوبی کردی،بشین بگم منشی چای بیاره.

تم گفتم:الزم نیست،دستت درد نکنه...بیروهمونجور که به سمت مبل میرف
 ن که بودم برام اورد.

نشستم رو مبل و سامان هم نشست رو به روم.به صورتم دقیق شد و گفت
 :تو حالت خوبه؟

 _ای،بد نیستم...

 _اتفاق خاصی افتاده؟!

 _نه...

 _نکنه سر خواستگاری که اومده ناراحتی.

 _تو از کجا میدونی؟

 _اریا گفت...

ی دهن لق...نه واسه اون ناراحت نیستم،چند روزه از اون قضیه _ای اریا
 گذشته،اصال برام مهم نبود.

 _پس چی شده؟

_چیز خاصی نیست،فقط یه کم دلم گرفته...راستش تازگیا که مرسانا زبو
ن باز کرده و کم کم داره باباشو میشناسه بیشتر نگران میشم...سامان من 

مرسانا به تنهایی برمیام.میترسم نتونم خنمیدونم چجوری باید از پس اینده 
وب براش مادری کنم.نگران اینم که نتونم خأل روحیش رو که به خاطر 

 نداشتن پدر به وجود میاد،پر کنم.

_میفهممت عزیزم.میدونم خیلی سخته...آوا تو اول باید نگران خودت باش
حی...مرسانا وقتی خوبه که مادرش از همه لحاظ خوب باشه.تو خودت ا

تیاج به یه حمایت کننده داری.ایکاش بیشتر روی ازدواج خودت فکر می
 کردی.

_سامان تو دیگه چرا این حرف رو میزنی؟!تو که باید منو درک کنی...نم
 یتونم مهیارو فراموش کنم،نمیتونم باور کنم دیگه نیست.

_حاال اروم باش عزیزم،نمیخواد ذهنتو درگیر این مسائل بکنی...هنوز تا 
شدن مرسانا خیلی مونده.بزرگ   

 _چشم بهم بزنم بزرگ میشه.همین االن مهیارو به خوبی میشناسه...



_گفتم االن ذهنتو درگیر این مسأله نکن...اصال بریم سراغ خاطرات...برا
م تا جایی تعریف کردی که  از نگاه های همکالسیات بابت گل گذاشتن مه

توپیدی...خب بعدش چی شد؟!یار خسته شده بودی و رفتی بهش   

فردای اون روز کالس مشترکمون بود.صبح یه کم دیر از خواب بیدار »
شدم.هل هلکی حاضر شدم و بدون خوردن صبحانه رفتم حیاط،نشستم تو 
ماشین و سوییچ انداختم،ولی هرکاری کردم روشن نشد که نشد.اخر به س

فتم خیابون و یه درپیده زنگ زدم و گفتم که با اژانس بره،خودمم سریع ر
بست گرفتم.نمیتونستم منتظر آژانس بمونم.با سپیده باهم رسیدیم دانشگاه.با 

 دیدنم اومد سمتم و گفت:سالم...چطوری؟

 _سالم.مرسی...تو چطوری؟

 _مثل همیشه عالی...

 به ساعت توی دستم نگاه کردم،دیر کرده بودیم. 

 _وای سپیده دیرمون شد،االن استاد اومده...

سپیده رو گرفتم وبدو بدو رفتیم سمت ساختمون.پشت در کالس که دست 
رسیدیم یه نفس عمیق کشیدیم و در زدم.وقتی استاد گفت بفرمایید درو باز 

کردم و دوتایی داخل شدیم.سالمی کردیم و استاد گفت:به ساعتتون نگاه 
 کردید؟فکر نمیکنید دیر رسیدید؟

شدم با تاکسی بیام..اجازه ه _عذر میخوام استاد،ماشینم خراب شد مجبور
 ست بشینم.

استاد مرودشتی بدون اینکه جوابی به من بده رو به سپیده کرد و گفت:خا
 نم واحدی ماشینشون خراب بود دیر رسیدن،شما چی؟!

سپیده_خب منم به خاطر اینکه ماشین ایشون خراب بود دیر اومدم دیگه..
. 

کالس خندشون گرفت.اسسپیده یه جوری جمله رو بیان کرد که بچه های 
 تاد سری تکون داد و گفت:از دست شماها...بفرمایید بشینید.

یه نگاه کلی به کالس انداختم،مهیار دست چپ ردیف اخر نشسته بود و با 
یه لبخند خوشگل نگاهم میکرد.دلم میخواست زمان متوقف میشد و من هم

ه به پهلوم ونجور می ایستادم و نگاهش میکردم.ولی با سقلمه ای که سپید



زد به خودم اومدم و دنبالش راه افتادم و روی صندلی های ردیف دوم نش
ستم.تمام طول کالس سنگینی نگاهش رو روی خودم حس میکردم.چقدر 

شیرین بود نگاه های کسی که عاشقشی...دلم میخواست این کالس زود تر 
نم.باتموم شه تا بتونم موقع بیرون رفتن از کالس یک بار دیگه نگاهش ک

الخره کالس تموم شد و استاد زودتر از همه رفت بیرون.بچه های کالس 
فکر میکردند من و مهیار نامزد کردیم،یعنی به خاطرشیرینی که مهیار پخ
ش کرده بود این فکرو میکردن،ولی رفتارای سرد من براشون سؤال بود.

وشتن وسایلم روتوی کیف جا دادم و از جام بلند شدم.سپیده هنوز مشغول ن
بود.طبق معمول از کالس عقب مونده بود.از قصد جلوش ایستادم تا بتونم 

ته کالس رو راحت تر ببینم.از زیر چشم حواسم به مهیار بود.با اینکه و
سایلش رو جمع کرده بود،ولی همچنان نشسته بود و دست به سینه داشت 

اش منو نگاه میکرد.انگار حرف ها و تیکه های بچه های کالس اصال بر
مهم نبود.رو به سپیده که زیادی داشت لفتش میداد کردم و گفتم:سپیده بجن
ب دیگه...میخوام برم یه چیزی بخورم ضعف کردم.اینجوری که تو پیش 

 میری یه راست باید بریم سر کالس بعدی و به سلف رفتن نمیرسیم.

سپیده همونجور که مشغول جمع کردن وسایالش بود گفت:من کالس بعد
یمونم آوا.دانیال میخواد بیاد دنبالم بریم بیرون.ی رو نم  

 _یعنی من کالس بعدی رو تنها باشم؟!

 _خب تو هم برو خونه،کالس مهمی نیست که.

 _نمیدونم،شاید برم.فعال بلند شو بریم سلف تا دانیال نیومده.

یه نگاه گذرا به مهیار که هنوز نشسته بود انداختم و همراه سپیده از کال
م...دم در سلف که رسیدیم گوشی سپیده زنگ خورد.دانیال س خارج شدی

بود،جواب داد.اونجور که معلوم بود انگار رسیده بود دم دانشگاه.شانس م
ن بود دیگه،باید تنهایی میرفتم سلف.سپیده بعد از قطع کردن تماس رو به 

 من گفت:دانیال رسید،من برم عزیزم.

 بوسیدمش و گفتم:بهت خوش بگذره.

تو هم با ما بریم... _میگم بیا  

 _نه بابا من کجا بیام؟!!!برو عزیزم.



صورتم رو بوسید و با عجله به سمت خروجی رفت.یه نگاه به در سلف ا
نداختم،متنفر بودم تنهایی برم بشینم و یه چیزی بخورم.بیخیال گشنگیم شدم
.رفتم رو یکی از صندلی های محوطه نشستم و به اطراف نگاه کردم.صد

ا و دیدن اسمون برام از خوردن چای و کیک لذت بخش تر بوای پرنده ه
د.انگار گشنگیم یادم رفت.چیزی نگذشته بود که احساس کردم یکی نشس
ت کنارم.یکی از پسرای دانشگاه بود.چندوقتی بود که متوجه نگاه های م

نظور دارش شده بودم.خودمو زدم به اون راه و به اطراف نگاه کردم.صد
ت:مزاحم که نیستم خانمی؟اشو صاف کرد و گف  

از طرز حرف زدنش خیلی خوشم نیومد.چینی به دماغم دادم و بدون این
که به خودم زحمت حرف زدن بدن فقط سرمو تکون دادم.همین پر رو تر
ش کرد و گفت:راستش میخواستم یه پیشنهادی بهتون بدم...من چند وقتی ه

ه نظر عالی ای.ست که زیر نظرتون دارم.خب ازتون خوشم اومده،از هم
 چهره،هیکل...

از نگاه هیزش تنم لرزید.دلم میخواست بزنم تو دهنش...با اینگه اخمای تو 
هم رفتمو دید ولی ادامه داد:به گوشم رسید که نامزد اون یارو ملکی شدی
...ولی انگار دروغه.باید بهت بگم من خیلی از اون بهترما...خیالت راح

 ت همه جوره ساپورتت میکنم...

گه حوصله شنیدن اراجیفشو نداشتم.از جام بلند شدم که برم.ولی جلو در دی
سلف، که دقیقا روبه روی ما بود مهیارو دیدم،اونم ما رو دید.با دیدنش م

یخکوب شدم.مثل بچه هایی که کار اشتباه کردن دست و پام میلرزید.درس
سره ته به مهیار متعهد نبودم ولی خب نمیخواستم درموردم فکر بد کنه.پ

که متوجه مهیار نشده بود،دست انداخت کیفمو گرفت تا مانع رفتنم بشه.مه
یار با دیدن اون صحنه دستاشومشت کرد و اومد سمتمون...تا رسید بی ه
وا مشتشو هواله صورته یارو کرد.نا خداگاه یه جیغ خفه کشیدم.پسره دما

ش غ عمل کردش داغون شد.انگار اصال نفهمید از کجا کتک خورده.دست
جلو صورتش بود هنوز، که مهیار لگد محکمی به پاش زد و گفت:دفعه ا

خرت باشه دور و ور ناموس من میپلکی...اگه پیش بیاد دوباره چماتو در 
 میارم.



از شنیدن کلمه ناموس از دهن مهیار ته دلم قند اب کردن...پسره تازه به 
 خودش اومد،از جاش بلند شد و گفت:خره کی باشی؟!

وغ شده بود.دوباره خواستند بپرن بهم که من جیغ زدم و با التمدورمون شل
 اس پیراهن مهیارو گرفتم وگفتم:خواهش میکنم تمومش کن...

نگاه عصبانیش رو توی صورتم گردوند و بعد اروم شد،پسرایی هم که او
نجا بودن جلوشون رو گرفتن و از هم جداشون کردن.خداروشکر کار به 

ن خلوت شد و پسرا اون پسره رو با خودشون حراست نرسید.وقتی دورمو
 بردن،مهیار اومد کنارم و گفت:دلم میخواست گردنشو بشکنم.

بی توجه به حرفش گفتم:اقای ملکی شما توی دانشگاه برای من ابرو نذاش
 تی...

و بدون حرف دیگه ای راهمو گرفتم و رفتم سمت کالس.واقعا ابروم رفته 
کردن شیرینی،اون از گل گذاشتن زیر برف پاک کن مابود،اون از پخش 

 شین،اینم از دعوا...

بعد از تموم شدن کالس رفتم دم در دانشگاه تا تاکسی بگیرم.ولی سر ظهر 
بود و خیلی سخت ماشین گیر میومد.حدود ده دقیقه ای بود واستاده بودم.یه 

گفت:برماشین جلو پام زد رو ترمز،یه پسر جوون توش بود.با لحن بدی 
 سونمت خوشگل خانم...

نمیدونم چرا اونروز همه گیر میدادن به منه بدبخت،ایکاش سپیده نرفته بو
د...بهش محل ندادم و برخالف جهتش حرکت کردم،دنده عقب گرفت و د

 و باره گفت:ناز نکن دیگه بپر باال...

ماشین مهیارو دیدم که از پارکینگ دانشگاه زد بیرون.ترسیدم دوباره دعو
بشه.محکم زدم به ماشین یارو و گفتم:برو دیگه...ا   

پسره که فهمید زیادی اعصاب ندارم گازشو گرفت رفت.ولی دیر شده بود
 ،مهیار دیده بود،چون اومد جلو پام ترمز کرد و گفت:بشین...

رگ گردنش از اون فاصله هم به خوبی معلوم بود.همونجور ایستاده بودم 
یی که سعی در کنترل کردنش داشت گفتکه تو چشمام خیره شد و با صدا

 :گفتم بشین...انگار دوست داری هر ننه قمری بهت گیر بده.

خدایی یه لحظه ترسیدم.در جلو رو باز کردم و نشستم.صدای پخش رو خ



 فه کرد...همونجور که به جلو خیره بود گفت:اون ماشینیه چیکار داشت؟!

 _مز...مزاحم بود.

 _چرا ماشین نیاوردی؟!

بود...روشن نشد صبح. _خراب  

 خودمم نمیدونستم رو چه حسابی دارم جواب پس میدم...

 _ادرس خونتون رو بگو.

 _خودم می...

پرید وسط حرفمو گفت:میگم ادرسو بگو...حوصله ندارم یه دعوای دیگه 
 راه بیفته.

راستش بهم برخورد،واسه همین با اخمای توهم رفته وطلبکارانه گفتم:کس
بود که دعوا کنید. ی مجبورتون نکرده  

 تو چشمام خیره شد و گفت:چرا،مجبورم کرده بود.

 ابرومو انداختم باال و گفتم:کی اونوقت؟!
دستشو گذاشت رو قلبش و گفت:این...این دل المصبم مجبورم کرد،عشقت 

 مجبورم کرد...نمیتونم بشینم و ببینم هر ننه قمری مزاحمت بشه.

ازش گرفتم تا عشقو از تو چشمام  با حرفش دلم بدجور لرزید.سریع رومو
نخونه.مهیار محکم زد رو فرمون و گفت:اخه چرا اذیتم میکنی لعنتی؟؟چ

را نگاهتو ازم میگیری؟!اوا تورو خدا بهم فرصت بده...بذار بهت بفهمونم 
عاشقتم.از وقتی فهمیدم دوستت دارم شب و روز ندارم...چرا انقدر بی ان

ره...تورو میخواد.بیا و بذار اروم بگیرم.صافی؟!آوا قلبم اروم و قرار ندا
به خدا عاشقتم،باور کن تا حاال به هیچ دختری ابراز عالقه نکردم،دست ر
د به سینه ام نزن...بذار بهت بفهمونم میپرستمت...تو چشمام نگاه کن،خود

 ت میفهمی دروغ نمیگم.

قشن با شنیدن اسمم از دهنش قلبم تند تر زد،انگار تا به حال کسی به این
گی اسممو صدا نزده بود...سرمو برگردوندم سمتش،پشت چراغ قرمز بو
دیم.تو چشمام خیره شد...صداقت ازشون میبارید.نمیدونم چرا اشک تو چ
شمام حلقه بست و قبل از اینکه جلوشو بگیرم چکید رو گونه ام و رسوام 
و کرد.مهیار یه دستمال از رو داشتبورد برداشت و اروم کشید رو گونه ام



 گفت:مهیار قربون اون اشکات بره...نریز این مرواریدارو دلم ریش شد...

گریه ام شدید تر شد،دیگه نمیتونستم عشقمو انکار کنم،گاز ارومی از گو
شه لبم گرفتم و با هزار جور جون کندن باالخره زبون باز کردم و گفتم:

 تو بردی...من تسلیمم.من...منم.. دوستت دارم مهیار...

ز خوشحالی خنده بلندی کرد و چندبار پیاپی بوق زد.منم اشکمو پامهیار ا
ک کردم و به کاراش میخندیدم.چقدر حس خوبی بود اعتراف کردن به ع
شق،قلبم اروم گرفته بود.مهیار سرشو رو به اسمون گرفت و گفت:خدا ج

 ونم شکرت...

هنوز پشت چراغ قرمز بودیم،چقدر چراق طوالنی و پر خاطره ای شد بر
ون.یه دختر کوچولو زد به شیشه،دستش چندتا شاخه گل نرگس بود.مهیاام

ر شیشه رو داد پایین که دختره گفت:اقا میشه این گالرو برای خانمت بگ
 یری؟!

 مهیار خنده ای کرد و گفت:بله که میشه...

مهیار یه تراول پنجاهی داد به دخترو گل هارو ازش گرفت و به دختره 
خودت.دختر کوچولو از خوشحالی باال و پایین پرید و گفت بقیه پول برای 

رفت.مهیار دسته گل نرگس رو گرفت جلوم و گفت:تقدیم با عشق به زیبا 
 ترین دختر دنیا...

گل هارو از دستش گرفتم و به روش لبخند زدم...منورسوند خونه و با هز
دا ار جور زبون ریختن باالخره ازم جدا شد و رفت.البته منتظر موند برم

خل بعد بره.گل هارو تو کوله ام جا دادم و وقتی رفتم اتاقم گذاشتمشون پی
«شه بقیه گلهایی که بهم داده بود تا خشگ شه...  

 سامان_بیچاره رو دیوونه کردی تا بهش گفتی دوسش داری.

 _خب باید مطمئن میشدم که عشقش واقعیه.

 ._امان از دست شما دخترا..

_ نداری من برم دیگه،پرستار مرسانا زودتر باید بره خوسامان اگه کاری 
 نشون.

 _برو عزیزم،دوباره بیا حتما...از طرف من مرسانارو ببوس.

 _چشم،خداحافظ.



 از مطب زدم بیرون و به سمت خونه حرکت کردم...
*****در اتاق خواب رو باز کردم و رفتم داخل.مهیار با شلوارک سفید ر

تخت خوابیده بود.دستش روی چشمهاش بودنگش و باال تنه ی لخت روی 
.با ورود من دستش رو برداشت و بهم نگاه کرد.لبخند بزرگی تحویلم داد 

 و گفت:اومدی خانمم؟بیا بغلم ببینم...

 _بذار لباسمو عوض کنم بیام.

تاپ و شلوارکی که تنم بود رو با یه لباس خواب سفید کوتاه عوض کردم 
رام باز کرده بود.خودمو انداختم تو بغلو رفتم سمت تخت.مهیار دستاشو ب

ش.چقدر دلم برای عطر تنش تنگ شده بود.دستشو دورم حلقه کرد،منم س
رمو تو سینه اش فرو کردم و نفس عمیق کشیدم.بوی عطرش مستم کرده 
بود.مهیار سرشو فرو کرد تو گردنم و اروم زیر گوشم گفت:دوستت دارم 

 خانومم...

،از گرمای نفسش چشمامو بستم...ولی وقنفسش رو فوت کرد زیر گردنم
تی چشمامو باز کردم دیگه روی تخت،تو بغل مهیارم  نبودم،لبه یه پرتگاه 
ایستاده بودم و داشتم به دره ای که زیر پام بود نگاه میکردم.هوا گرگ و 
میش بود.خیلی ترسیده بودم...اصال نمیدونستم اونجا چیکار میکنم.تو فکر 

،که یه سنگ از زیر پام در رفت و پرت شدم پایین...این بودم چرا اونجام
با جیغ بلندی که زدم از خواب پریدم.خیلی ترسیده بودم...شیشه ابی که کنا
ر تختم بود یه نفس سر کشیدم.وقتی یاد خواب مهیار افتادم زدم زیر گریه،
چقدر دلم میخواست اون آغوش واقعی باشه...گرمای نفسش رو هنوز به 

خدایا خیلی دلم واسه عشقم تنگ شده،التماست میکنم یه راهخوبی یادمه...
ی پیش روم بذار...چشمم افتاد به ساعت اتاقم.نماز صبح بود،از بیرون هم 

صدای دلنشین اذان به گوشم میخورد.بلند شدم، وضو گرفتم و به نماز ای
ستادم.بعد از تموم شدن نمازم با همون چادر سفید گل گلی نشستم پای سجا

ا خدا درد و دل کردم...چقدر اروم شده بودم.بعد از تموم شدن حرفاده و ب
م سجاده و چادرم رو جمع کردم و دوباره دراز کشیدم رو تختم.هنوز چند 
ساعتی تا موقع رفتن به سرکار وقت داشتم...عکس مهیارو از رو پاتختی 

 برداشتم و بغل کردم،چیزی طول نکشید که دوباره خوابم برد...



رم گوشیم چشم باز کردم.هنوز عکس مهیار تو بغلم بود.گذاشباصدای اال
تمش سرجاش و کش و قوسی به بدنم دادم.از جام بلند شدم و بعد از صا

ف کردن رو تختیم و اب زدن به دست و صورتم رفتم اتاق مرسانا...اروم 
خوابیده بود.ولی میدونستم به زودی بیدار میشه و شیر میخواد.رفتم اشپز

ی ساز رو روشن کردم.خودم یه لیوان شیر همراه کیک خوردخونه و چای
م،تو شیشه مرسانا اب جوش ریختم تا خنک شه.رفتم اتاقم و یه مانتو شلوا

ر ساده پوشیدم و شال و کیفمم برداشتم رفتم تو هال.منتظر ترانه بودم...
صدای مرسانا از اتاقش بلند شد،رفتم اشپزخونه و تو شیشه اش شیر خش

هم زدم.رفتم اتاق و از تو تخت بلندش کردم.با دیدن من یه خک ریختم و 
نده خوشگل کرد.اول صورتش رو اب زدم بعدش هم شیشه رو دادم دست
ش تا بخوره.صدای ایفون بلند شد،ترانه بود.درو باز کردم و اومد داخل.د
ر پذیرایی رو هم باز کردم.وقتی اومد مرسانا رو سپردم دستش و بعد از 

،کیفم رو برداشتم و کفشم رو پوشیدم و رفتم پایین...وقتی رسر کردن شالم
سیدم شرکت بعد از سالم کردن به منشی گفتم کسی نیاد اتاقم و هیچ تلفنی 

 رو وصل نکنه،میخواستم تا موقع ناهار پروژه آقای کامفرو کامل کنم...

انقدر سرگرم کار بودم که زمان از دستم دررفته بود،از صبح فقط سرگرم 
ه بودم.وقتی کارم تموم شد به ساعت نگاه کردم،دوازده و نیم بود.نقپروژ

شه رو برداشتم تا ببرم به رئیس شرکت اقای عزتی نشون بدم.وقتی از اتا
ق رفتم بیرون دیدم اریا نشسته بیرون اتاق.با دیدنم از جاش بلند شد و اوم

 د سمتم.دست داد و گفت:سالم به خواهر خودم.چطوری؟!

.تو خوبی؟اتفاقی افتاده؟_سالم،خوبم..  

 _مرسی خوبم،نه،باید اتفاقی بیفته بیام دیدن خواهرم؟!

 ._اخه سابقه نداشته بی خبر بیای

حاال جای خوش امد گوییته؟!اون از خانم منشی که نذاشت بیام داخل،گ_
فت خانم مهندس گفتن کسی رو نفرستم داخل،اینم از خودت...بابا یه کم م

 نو تحویل بگیرید.

حاال غر نزن...شیوا خوبه؟_خب   

_اونم خوبه،اگه کار نداری وسایالت رو جمع کن ناهار بریم بیرون.یه کم 



 باهات حرف دارم.

 _حرف؟چه حرفی؟

 _حرف خواهر و برادری...میای؟!

 _اره،بذار این پروژه رو بدم به عزتی و بیام.

 _پس من پایین تو ماشین منتظرتم.

 _خب خودم ماشین دارم.

نه شرکت،برت میگردونم اینجا._ماشینت بمو  

 _اوکی،برو االن میام.

رفتم سمت اتاق عزتی و چندتا تقه به در زدم،بعد از شنیدن کلمه بفرمایید،
رفتم داخل.اقای عزتی طبق معمول لم داده بود به صندلیشو سیگار میکش
ید...کمی نزدیک تر رفتم و گفتم:سالم اقای عزتی،پروژه اقای کامفر رو 

وردم خدمتتون.تموم کردم.ا  

 _ممنون خانم واحدی،مطمئنم کارتون مثل همیشه عالیه...

 لبخندی زدم و گفتم:شما لطف دارید...
 _راستی خانم واحدی،درستون کی تموم میشه؟!

 _ترم اخر هستم،دوماهه دیگه تموم میشه.

 _چه عالی...

 _میشه بپرسم چرا سؤال کردید؟!

_راستش یه پروژه خیلی بزرگ هستش،مشارکتی با یکی از دوستانم قرار
ه انجام بدیم،البته تهران نیست...میخواستم شمارو بفرستم اونجا برای انجام 

 کارهاش.

 _کجا هستش؟!

 _رامسر...

با شنیدن کلمه رامسر تمام بدنم یخ کرد...ولی به خودم مسلط شدم و گفتم:ا
خودم برای عید حتما میرم یه سر.تفاقا ما اونجا ویال داریم،  

_پروژه ما بعد از عید کلید میخوره...میخوام شما برید شرکت دوستم،اقای 
فراهانی...میخوام باهاشون همکاری کنید،یعنی یه جورایی نماینده من باش
ید تو شرکتشون...قبول میکنید؟براتون مشکل نیست مدتی رو اونجا زندگ



..ی کنید؟چون پروژه طوالنی مدته.  

موقعیت کاری خیلی خوبی بود،خب خودمونم اونجا ویال داشتیم و مشکلی 
برای زندگی نداشتم...فقط یه کم از خانواده ام دور میشدم...شاید واسم خو
ب بود کمی تنها باشم،احتیاج به ارامش داشتم...بعد سکوت چند ثانیه ای 

بدم...باید با چ که داشتم گفتم:اگه اجازه بدید تا چند روز اینده جوابتون رو
 ندنفر مشورت کنم.

 _مشکلی نیست خانم واحدی،حتما باید با همسرتون درمیون بذارید.

تو شرکت کسی نمیدونست من تنها هستم...بعد از تشکر و اجازه مرخص
ی از اتاقش خارج شدم و رفتم سمت اتاق خودم.کیف و وسایلم رو برداش

در جلورو باز کردم و نشستمتم و رفتم پایین،اریا تو ماشینش منتظرم بود.
 ،اریا گفت:چقدر دیر اومدی؟

 _عزتی داشت درمورد پروژه جدیدش باهام حرف میزد.

 _اهان...خب کجا بریم؟!

 _یه رستوران همین خیابون باالیی هست،غذاهاش خوبه...بریم اونجا.

چند دقیه بعد ماشینش رو جلو رستوران پارک کرد و پیاده شدیم.قبل ااریا 
ز اینکه وارد رستوران بشیم صدای مبایلم بلند شد.سامان پیام داده بود،نو

شته بود)سالم اوا،فردا پایه کوه هستی؟!(دلم برای هوای کوه و صدای رو
(سامان دخونه و پرنده ها تنگ شده بود،واسه همین نوشتم)پایه ام اساسی...

نوشت)پس میام دنبالت...(منم نوشتم)اوکی،بیا دم خونه مامان اینا.شب میر
م اونجا(...گوشی رو انداختم داخل کیفم و همراه با اریا رفتیم داخل رستو

ران.با راهنمایی گارسون یه میز دونفره انتخاب کردیمو نشستیم.هردو غذا
واست زودتر بفهمم مون رو سفارش دادیم.اریا بدجور تو فکر بود،دلم میخ

برای چی منو کشونده اینجا.دیدم حرفی نمیزنه،واسه همین گفتم:اریا انگار 
 باهام حرف داشتی...

 _اره،کارت داشتم.

 _اتفاقی افتاده داداشی؟شیوا حالش خوبه؟

 _اره عزیزم شیوا خوبه...حرفم در مورد خودته آوا.

 _درمورد من؟!



 _اره...درمورد تو،مرسانا،اینده ات...

کیه دادم به صندلیم و گفتم:خب،میشنوم...ت  

 _دلم نمیخواد حاشیه برم آوا،یعنی اصال بلد نیستم حاشیه رفتنو...

 _خب بهتره بری سر اصل مطلب.

اریا بعد از کمی من و من کردن گفت:راستش...حرفام...در...درمورد آرم
 ینه.

 _آرمین؟آرمین کیه؟

ه،آرمین رفیق چندین و چ_پسر خانم مؤمنی،دوست مامان...یادت که نرفت
 ندسالمه...

 _خب این به من چه ربطی داره؟

 _نگو که یادت رفته مامان بهت گفته ازت خواستگاری کردن.

_نه،یادم نرفته...مامان گفت خانم مؤمنی خواستگاری کرده منم گفتم من 
 شوهر دارم...

همون موقع گارسون غذامون رو روی میز گذاشت و رفت،اریا که کالف
صورتش میبارید گفت:آوا یه کم واقع بین باش...مهیار مرده و تو  گی از

باید به فکر آینده ات باشی،اوا این زندگی فقط متعلق به تو نیست.مرسانا ه
 م توی اینده تو سهیمه...اون احتیاج به پدر داره.

_مرسانای من بابا داره،هیچکس نمیتونه جای مهیارو بگیره...چرا درکم 
منتظر مهیارم.پس به خودتون زحمت ندید و برام خوا نمیکنید؟من هنوزم

 ستگار پیدا نکنید...

_ولی آرمین مرد خوبیه آوا،اون خودش اومد پیشم و ازم خواهش کرد باه
ات حرف بزنم.حتی گفت با مرسانا هم مشکلی نداره و میتونه به اسم خود

 ش براش شناسنامه بگیره.

 _یه ایشون بگید زحمت نکشن...اگه کار دیگه ای نداری من برم.

 _کجا بری؟غذاتو نخوردی...

 _دیگه میل ندارم...اعصابم بهم ریخته اس.

_خب غلط کردم آوا...به خدا قصد ناراحت کردنتو نداشتم،فقط نگران ایند
ه اتم،همین...آوا تو برام عزیزی،مرسانا هم همینطور،به خدا زندگیت برام 



مه...اینده ات برام مهمه.اگه حرفی زدم فقط به خاطر خودته.از دستم دمه
 لگیر نشو اجی.

اریا راست میگفت،نباید از دستش دلگیر میشدم.اون خوشبختی منو میخوا
 ست...برای اینکه کدورتی بینمون پیش نیاد گفتم:دلگیر نیستم داداشی...

م،اصال بیخیال دستمو گرفت،لبخندی زد و گفت:الهی من قربون ابجیم بش
حرفام شو...دلم نمیخواد ناراحتیتو ببینم،خودم جواب آرمین رو میدم.حاال 

 غذاتو بخور که یخ کرد.

از اینکه پشتم در اومد و باهام بحث نکرد خوشحال شدم،بیخیال همه چی 
شدم و غذامو خوردم.فعال تمام ذهنمو پروژه جدید اقای عزتی به خودش م

ار اریا منو رسوند شرکت و خودش هم رفت.حشغول کرده بود.بعد از ناه
وصله شرکت رفتن رو دیگه نداشتم،یکراست رفتم پارکینگ،ماشینم رو بر
داشتم و رفتم خونه.وقتی رسیدم مرسانارو از ترانه تحویل گرفتم و به سم

 ت خونه مامان اینا حرکت کردم...

***** 

 

شم جابه جا سامان ماشین رو پارک کرد و پیاده شدیم.کوله امو روی دو
 کردم و بی مقدمه شروع کردم به حرف زدن...

رابطه ام با مهیار روز به روز بهتر و بهتر میشد.با حرفاش و رفتاراش »
منو عاشق تر میکرد...عشق رو تو چشماش به وضوح میدیدم.سپیده از ا

ینکه من باالخره از خر شیطون پایین اومدم و عشق مهیار رو باور کردم 
ود.هیچوقت خاطره خوبی که چهار نفری باهم رفتیم شهر خیلی خوشحال ب

بازی یادم نمیره.روز جمعه بود و تو اتاقم داشتم استراحت میکردم.گوشیم 
زنگ خورد،دیدم شماره سپیده افتاده...جواب دادم و گفتم:چیه سپیده؟!روز 

 جمعه هم دست از سرم برنمیداری؟

نگ زدم بهت بگم بر_جای سالم کردنته بی تربیت؟خاک تو سر من که ز
 یم بیرون...

 نشستم رو تخت و گفتم:خدایی؟!حوصله ام خیلی سر رفته اتفاقا...

 _پایه شهربازی هستی؟!



 _تو که میدونی من عاشق هیجانم،ولی دونفری که حال نمیده.

 _مگه من گفتم دو نفری؟!

_پس چند نفری؟!نگو که مهنوش و مهسا رو هم میخوای راه بندازی دنبا
.ل خودت..  

_نه بابا دیوونه،گفتم با دانیال و مهیار بریم...اینجوری اون دوتاهم با هم ا
 شنا میشن.

 _خوبه به نظرم...تو به دانیال گفتی؟!

 _اره،دانیال اوکیه...تو زنگ بزن به مهیار،خبرشو بهم بده.

 _باشه،تا نیم ساعت دیگه بهت میزنگم.

ندتا بوق جواب داد گوشی رو قطع کردم و شماره مهیارو گرفتم،بعد از چ
 و گفت:سالم خانومی.

 _سالم عزیزم،خوبی؟

 _تو خوب باشی منم خوبم،چه خبرا عشقم؟

خبری نیست...االن سپیده زنگ زده بود،گفت بریم چهارتایی بیرون...خوا
 ستم ببینم میای؟

 _شما دستور بده زندگی،من تا جهنمم میرم.

میارم خب._حاال انقدر زبون نریز بدجنس،من پیش زبون تو کم   

 _عزیزمی خوشگل خانمم.

 _فداتم عشق جان،پس به سپیده بگم میریم؟

 _اره نفسم،حاال کجا میخوان برن؟

 _گفت بریم شهربازی...

 _باشه،ساعت چند بیام دنبالت؟

_اوممم...فکر کنم شیش خوب باشه،تو بیا دنبالم بریم دم خونه سپیده اینا با
 هم بریم.

 _اوکی،پس شیش حاضر باش عزیزم.

 _چشم اقامون.فعال کاری نداری؟!

 _نه خانمی.

 _دوستت دارم خدافظ.



 _من بیشتر،خدافظ.

گوشی رو قطع کردم و دوباره به سپیده زنگ زدم.برنامه ریزیامون رو 
کردیم.قرار شد مهیار بیاد دنبال من،دانیال هم بره دنبال سپیده و دم خونه 

.قرار شد به مامانامون هم سپیده اینا منتظر بمونن تا ما برسیم و باهم بریم
بگیم با دوستای دانشگاهمون قرار گذاشتیم بریم بیرون...یه کم پیچوندن ال
زم بود.به ساعت نگاه کردم،نزدیک چهار بود.حوله امو برداشتم و رفتم 
حموم.بعد از تموم شدن حمومم موهای بلندم رو که تا نزدیکی کمرم میر

میشگیم رو انجام دادم.از داخل سید سشوار کشیدم و ریختم دورم.ارایش ه
کمد یه مانتو کوتاه مشکی،همراه شلوار جین تنگ مشکی و شال مشکی 

برداشتم و پوشیدم.تیپ مشکی بهم خیلی میومد و دوست داشتم اولین شبی 
که با مهیار میرم بیرون خوشگل تر از همیشه به نظر بیام،رنگ مشکی 

نگی که با موهام داشت به خاطر تزادی که با رنگ چشمهام داشت و همر
بهم میومد.کفش اسپرتم رو هم پوشیدم و منتظر زنگ مهیار شدم.درست 

سر ساعت شیش بهم زنگ زد و گفت کمی پایین تر از خونمون منتظرمه.
از اتاقم زدم بیرون و رفتم پایین.مامان و بابا و انیسا تو هال نشسته بودن.

 مامان با دیدن من گفت:کجا میری آوا؟

ه و بچه های دانشگاه قرار گذاشتیم بریم شهربازی...خیلی وقته _با سپید
 بیرون نرفتیم،حوصله امون سر رفته.

 مامان_حداقل قبلش بهم میگفتی...

 _فکر نمیکردم اجازه ندی.

 بابا_چیکارش داری خانم؟برو عزیزم خوش بگذره.

 _مرسی بابا جون.

 مامان_خب انیسا رو هم با خودت میبردی.

اده بودم،انیسا وقتی دید هوا پسه سریع گفت:نه مامان جون به من و من افت
 من فردا امتحان دارم...

واقعا ازش ممنون شدم،بهم چشمک زد.منم دور از چشم مامان و بابا برا
ش بوس فرستادم و بعد از خداحافظی از همه رفتم بیرون.مهیار توماشین

 ش منتظرم بود.سوار شدم و گفتم:سالم اقای خوش قول.



خانم خوشتیپ و خوشگلم...چه خوشگل شدی...البته خوشگل بودی _سالم
 ،امشب خوشگلتر شدی.

 _خوشگل میبینی عزیزم.

خوشحال شدم از اینکه خوشگل تر از همیشه به نظرش اومدم.مهیار مثل 
من تیپ مشکی زده بود.تیشرت مشکیش با موها و چشمهای مشکیش جذا

ر کرد و بعد از گرفتن ب ترش کرده بود.مهیار صدای موزیک رو زیاد ت
ادرس خونه سپیده اینا راه افتاد.با ترافیکی که بود راه یک ربعه رو نیم 

ساعت تو راه بودیم.وقتی رسیدیم سپیده و دانیال منتظرمون توی ماشین ن
شسته بودن.هر چهارتایی از ماشین هامون پیاده شدیم و بعد از سالم و اح

افتادیم.یک ساعت بعد رسیدیم.والپرسی و معارفه به سمت شهربازی راه 
مهیار ماشینش رو تو پارکینگ پارک کرد و دانیال هم کمی اونطرف تر.

چهارتایی به سمت در ورودی حرکت کردیم.من و سپیده همه چیزو سوژه 
میکردیم و میخندیدیم.مهیار و دانیال هم باهم خوب شده بودن و حرف میز

با دیدن تونل وحشت پیراهن دن،انگار چندساله همدیگه رو میشناسن.سپیده 
 دانیال رو کشید و گفت:دانی جونم بریم تونل وحشت؟

 دانیال_حاال چرا تونل وحشت سپیده؟این همه بازی...

سپیده_حتما میخوای بری ماشین بازی؟!خب تونل وحشت هیجان داره دی
 گه،مگه نه آوا؟

 _وااای اره،منم موافقم...تو چی مهیار؟

باشی و من مخالف؟!مهیار_مگه میشه تو موافق   

 _خب سه نفر موافق یه نفر مخالف...

 سپیده_دانیالم موافقه...

 دانیال_مگه میتونم مخالف باشم؟!اونوقت تا یه هفته باید منت خانمو بکشم.

چهارتایی زدیم زیر خنده و مهیار و دانیال رفتند بلیط گرفتند.دانیال وسپیده 
من و مهیار هم نشستیم پشت سرشون.همه جا تاریک نشستند جلوی ما و 

بود،یه قسمت هایی با نور قرمز روشن بود...چیزی نگذشته بود که یهو ج
لو صورت دانیال از باال یه اسکلت اوزون شد.دانیال یه جیغی زد که من 
و مهیار از خنده مردیم.واال تونل وحشت نبود،بیشتر شبیه تونل خنده بود.م



ده بودم،از اول تا اخر فقط خندیدم.وقتی پیاده شدیم قیافه ن که اصال نترسی
دانیال دیدن داشت،رنگش شده بود مثل گچ دیوار.سپیده خودش غش کرده 
بود از خنده.دانیال که خنده های سپیده رو دید گفت:اره بخند عزیزم،حقم د
اری بخندی...خب تو که میدونی من از بچگی از جاهای تاریک میترسیدم

. 

ه سعی در کنترل خنده خودش داشت گفت:واال همچینم تاریک نبومهیار ک
 د دانیال...

 _حاال بیخیال،بیاید بریم سالتو سوارشیم.خیلی حال میده.

 سپیده پرید باال و گفت:واااای سالتوووو

اینبار مهیار به تنهایی رفت و با چهارتا بلیط برگشت.صف سالتو خیلی ط
صف و مهیار و دانیال رفتن واسمون والنی بود.من و سپیده واستادیم تو 

بستنی گرفتن و اوردن.واقعا بستنی توی اون هوای خنک پاییزی خیلی به
مون چسبید.باالخره بعد نیم ساعت نوبتمون شد.البته ما انقدر تو صف خند
یدیم که چیزی از گذر زمان نفهمیدیم.سالتو فقط چهارتا صندلی داشت،ص

م،مهیار و دانیال هم کنارمون.همراه ندلی های وسط رو من و سپیده نشستی
با چرخش سالتو اهنگ بلندی هم درحال پخش بود.من و سپیده فقط جیغ م
یزدیم و میخندیدیم.مهیارم دستمو محکم گرفته بود.خدایی خیلی هیجان دا

شت،مخصوصا وقتی کامل سرو تهمون میکرد.وقتی اومیدیم پایین متوجه 
سوند و به دستشویی...دیگه به خاشدیم حال دانیال خرابه.خودشو سریع ر

طر حال دانیال وسایلی سوار نشدیم.به پیشنهاد مهیار رفتیم یه رستوران 
سنتی تا شام بخوریم.بعد از سفارش غذا سپیده رو به من گفت:شما دوتا چ

 ه تیپ یه جور زدید،از قبل ست کرده بودید؟!

 _نه،اتفاقی مشکی پوشیدیم.

و بده یه عکس ازتون بندازم.سپیده_خیلی باحال شدید...گوشیت  

گوشیمو دادم دست سپیده و بازوی مهیارو گرفتم تو دستم،دست مهیارم رو
ی پام بود.یه عکس خوشگل ازمون انداخت...بعد از خوردن شام از دم ر
ستوران از هم جدا شدیم.مهیار منو رسوند خونه وبعد از بوسیدن دستم و 

رد خونه شدم رفت.وقتی رکلی سفارش، ازم  خداحافظی کرد و وقتی وا



فتم داخل مامان اینا داشتن شام میخوردن.ازشون معذرتخواهی کردم و یه 
راست رفتم اتاقم.چیزی طول نکشید که انیسا اومد پیشم،میدونستم میاد تا ز

یر زبونمو بکشه.میخواست بفهمه با کی رفته بودم.منم تمام جریاناتو برا
هم نشونش دادم،آنیسا خیلی  ش تعریف کردم،حتی عکس دو نفره مون رو

از مهیار تعریف کرد وگفت بهم میایم.منم که کلی کیف کردم...میدونستم د
«هنش چفت و بست داره،ادم با خواهرش درد و دل نکنه با کی بکنه؟!  

 سامان_هنوز اون عکسی رو که اون شب انداختی رو داری؟!

 _اره تو گوشیمه...بیا ببین.

که گفت:بهم میومدید...عکس روبه سامان نشون دادم   

_همه میگفتن...وای سامان میشه زودتر ناهار بخوریم و برگردیم؟!خسته 
 شدم.

 _چشم...کباب یا دیزی؟

 _اووومممم کباب.

بعد از خوردن ناهار سامان من رو رسوند خونه،هرچقدر بهش اصرار 
کردم بیاد داخل قبول نکرد و گفت یه مقدار کار داره.وقتی رفتم تو مامان 

بابا درحال فیلم دیدن بودن.انیسا هم اتاقش بود،وقتی سراغ مرسانا رو  و
گرفتم مامان گفت اتاق من خوابه...چقدر خوب،خودمم رفتم اتاقم و بعد از 

 تعویض لباسهام کنارش خوابیدم...

***** 

با تکون خوردنای مرسانا چشم باز کردم.وقتی چشمای بازمو دید بهم خند
بود،کشیدمش تو بغلمو محکم بوسیدمش.یه کم بهید.خنده هاش مثل مهیار 

ش شیر دادم و جا و لباساش رو عوض کردم.موهای خودمو با گیره پشت 
سرم جمع کردم،میخواستم برم پیش آنیسا،خیلی وقت بود درست و حسابی 
ندیده بودمش.مرسانارو از رو تخت بغل کردم و رفتم سمت اتاق آنی،تا او

ار داشت با تلفن حرف میزد،قصد فضولی مدم در بزنم صداشو شنیدم،انگ
 نداشتم ولی خب شنیدم که 

 گفت:باشه عزیزم

_ 



 _منم دوستت دارم...مراقب خودت باش آقایی.

_ 

 خدافظ عشقم.

 

خنده ام گرفته بود.آنیسا هم راه افتاده بود.ولی من به عنوان خواهر بزرگ
میدادم به راه اشتباه کشیده بشه.مخالف رابطه با جنس مخالتر نباید اجازه 

ف نبودم،البته از نوع سالمش،فقط میخواستم راه و چاه رو بهش نشون بدم
،میخواستم بهش بگم که به کسی اجازه نده با احساسات و قلبش بازی کنه.
..باید طرف مقابلش رو کامل بشناسه و خدایی نکرده به راه اشتباه کشیده 

.تقه ای به در زدم و بعد از گفتن بفرمایید رفتم داخل.خودش نشسته نشه..
 بود رو تخت،گوشیش رو گذاشت رو پا تختی و

گفت:چه عجب اومدی اینجا...   

_راستش دلم میخواست یه کم باهم حرف بزنیم،خیلی وقته انگار ازت قافل 
 شدم،خواهر خوبی نیستم...

 

ا چیه؟تو بهترین آجی دنیایی..آنیس اخم ریزی کرد و گفت:وا آوا این حرف  

 

با دست زد کنار خودش و ادامه داد:بیا،بیا بشین اینجا کنار خودم،اون فس
 قل رو هم بده من.

 

مرسانارو دادم بغلش ونشستم کنارش رو تخت.مرسانا دست و پا زد که آن
بره فضولی کنه.آنیسا گذاشتش زمین،دستمو یسا بذارتش زمین،میخواست 

 گذاشتم رو پای آنیسا و 

 گفتم:مزاحم درس خوندنت که نشدم؟!

 _نه،ساعت استراحتم بود.

 

یه کم دل دل کردم،نمیدونستم بهش بگم مکالمه اشو شنیدم یا نه...ولی باید 
میگفتم،باید راهنماییش میکردم....این وظیفه من بود.اگه با من درد و دل 

نه پس به کی حرف دلشو بزنه؟!بدون تردید زبون باز کردم ونک  

گفتم: یه چیزی ازت بپرسم راستشو میگی آنیسا؟   

 



آنیسا سری به عالمت مثبت تکون داد و گفت:آره آجی،مگه من تا حاال به
 ت دروغ گفتم؟

_نه...راستش پشت در که بودم شنیدم داشتی با تلفن حرف میزدی...به خد
د آنیس.ببین عزیزم من خواهر بزرگترتم و وظیفه خودا قصدم فضولی نبو

 م میدونم یه سری از مسائل رو بهت بگم و راهنماییت کنم...

 

رنگ آنیسا به سفیدی زد و به من و من افتاد و گفت:آجی...باور...کن...به 
 خدا.

 

دستمو روی گونه اش گذاشتم و گفتم:چرا ترسیدی قربونت برم؟من که چی
هم سن تو بودم این کارارو کردم...یادت رفته تو دا زی نگفتم،من خودمم

نشگاه با مهیار آشنا شدم؟فقط تو یه کم زودتر اقدام کردی...آنیسا من با را
بطه سالم هیچ مشکلی ندارم.اتفاقا عقیده ام اینه آدما قبل ازدواج باید به خو
بی همدیگه رو بشناسن...آنیسا نمیخوام کسی با قلب و احساسات خواهر 

ولوم بازی کنه.کوچ  

 

آنیسا که یه کم اروم شده بود دستمو گرفت و گفت:خیالت راحت آوا،منم خ
واهر خودتم و همه جوره حواسم هست...مطمئن باش اگه نمیشناختمش و ا

 ز دوست داشتنش مطمئن نبودم هیچ جوره وارد رابطه نمیشدم...

 

خت کی هبا خیال راحت یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:حاال این آقای خوشب
 ست؟!کجا آشنا شدید؟؟؟؟

 

آنیسا موهاشو داد پشت گوشش و گفت:اوووممم...راستش..تو میشناسیش آ
 وا.

 

 ابرومو انداختم باال و با تعجب گفتم:من؟!!!خب کی هست؟
 

 آنیسا سرشو انداخت پایین و گفت:سا...سام..سامیار.
 

تم:نگو که با شنیدن اسم سامیار چشمام چهارتا شد.به خودم مسلط شدم و گف
 منطورت سامیار ملکیه...یعنی برادرشوهر من؟!!!!



آنیسا با اخمهایی که معلوم بود از استرس روی صورتش نشسته، دستشو 
 روی پام گذاشت و گفت:به خدا پسر خوبیه آوا...

 

چقدر حال و روزش واسم آشنا بود.خود من این روزهارو گذرونده بودم،ا
عاشقه...لبخند محوی زدم وز چشمهاش میخوندم که   

گفتم:من که نگفتم سام پسر بدیه...من به پاک بودنش قسم میخورم.سامیار  
درست مثل مهیاره...قلبش صاف و پاکه...ولی خب دلم نمیخواد اون سخ
تی هایی که من و مهیار برای رسیدن بهم کشیدیم شماها هم بکشید.یادت 

هنوزم منو برای مرگ مهیار که نرفته مادرش با من چیکار کرد؟!مطمئنم 
مقصر میدونه...گرچه مهیار من نمرده،منتظر روزیم که مهیار بیاد و جوا
ب تمام حرفایی که ازشون شنیدم رو بده...خون به دلم کردن آنیس...تو ا

ین مدتی که مرسانا به دنیا اومد حتی یک بارم نیومده ببینتش،البته سامیار 
 و پدرش چندباری بهم سر زدن...

 

رسانا داشت با کتابای انیسا ور میرفت.رفتم بغلش کردم که زد زیر گریهم
،ترسیدم کتاباشو پاره کنه.خوابوندمش بغلم و شیرش دادم تا ساکت شه.انی

 سا تو چشمهام خیره شد و 

گفت:اگه تو تونستی تحمل کنی به خاطر مهیار،پس منم به خاطر سامیار 
 تحمل میکنم...

ت:دوستش دارم آوا...سرش رو انداخت پایین و گف  

 

از شرم دخترانه اش خنده ام گرفت،چونه اشو گرفتم و سرش رو اوردم با
 ال و 

گفتم:خوشحالم که انقدر بزرگ و خانم شدی عزیزدلم...خیالم راحت شد آن
ی...از موقعی که صدات رو پشت در شنیدم نگران شدم.میترسیدم خدایی 

میخوام آجی کوچولومو کسی اذنکرده تو یه رابطه بد گیر افتاده باشی...ن
 یت کنه.

 

آنیسا صورتم رو بوسید و گفت:خیالت راحت عزیزدلم.سامیار خیلی خوبه
... 



 _خدا رو شکر...آنیسا میخوای درس بخونی االن؟

 _نه،دیگه تا شب نمیخونم...چشمام درد گرفت.

_میتونی مرسانارو نگه داری پیش خودت؟!میخوام با مامان و بابا راجع 
وضوعی مشورت کنم،مرسانا ییاد با فضولی کردناش حواسم پرت به یه م
 میشه...

 _بذار باشه همینجا،باهاش بازی میکنم.

 _دستت درد نکنه...

 

مرسانارو دادم بغل آنیس و از اتاق رفتم بیرون.به سمت پله ها رفتم،میدو
نستم این موقع روز مامان و بابا تو هال درحال تلوزیون دیدن هستن.پایین 

ها که رسیدم،بابا و مامان رو جلو تلوزیون دیدم.نشسته بودن روی مبل پله 
دونفره و درحال چای خوردن بودن.قبل از اینکه برم پیششون رفتم آشپز

خونه،واسه خودم یه لیوان از چای خوش رنگ و بویی که مامان دم کرده 
بود ریختم.لیوان رو نزدیک بینیم بردم و عمیق بو کشیدم،عاشق بوی دار

نی بودم که مامان توی چای میندازه.از روی میز آشپزخونه یه شکالت چی
برداشتم و رفتم سمت هال.از کنار مبل دونفره ای که روش نشسته بودن 

 گذشتم و روی مبل تکی کنار بابا نشستم،چای رو روی میز گذاشتم و 

 گفتم:مزاحم که نیستم؟

حظات لیلی و مبابا دستی به پشت گردنش کشید و به شوخی گفت:مزاحم ل
 جنونی ما شدی دیگه،ولی حاال که اومدی دیگه اشکال نداره...

 

اخم مصنوعی کردم و گفتم:دستت درد نکنه دیگه بابا جون،حاال من شدم م
 زاحم؟

 

 مامان ضربه آرومی به بازوی بابا زد و گفت:کیوان دخترمو اذیت نکن.

 

دخترم،حاال  بابا خنده ای کرد و گفت:چیزی نگفتم من اخه؟!خب مراحمی
 خوب شد؟

 

 _بله،عالی شد...

 



بابا با خنده سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت.من چاییمو تو دستم گرفتم 
 و کمی مزه کردم،هنوز داغ بود.مامان چشم از تلوزیون گرفت و 

 گفت:مرسانا کجاس؟هنوز خوابه؟!یه وقت از تخت نیفته؟!

 _بیداره،گذاشتمش پیش آنیسا.

مگه درس نمیخوند؟!مامان_آنیسا   

_گفت ساعت استراحتشه...گفتم مرسانا رو نگه داره من بیام با شما حرف 
 بزنم...

 

 بابا با نگرانی رو به من کرد و گفت:چیزی شده آوا؟!

_نه بابا اتفاق خاصی نیفتاده،فقط درمورد کارم خواستم باهاتون مشورت 
 کنم.

 مامان_بگو دخترم خب...کارت چی شده مگه؟!

_راستش آقای عزتی یه پیشنهاد خیلی خوب بهم داده...چون کار من رو 
خیلی میپسنده ازم خواست روی پروژه مشترکش با یکی از دوستاش،من 

 کار کنم...

 بابا زیر گوشش رو خاروند و گفت:خب این که خیلی خوبه.

_بله عالیه،تا اونجایی که من میدونم یه مجتمع تجاری خیلی بزرگ میخوا
و پروژه طوالنی مدته...ن بزنن   

 مامان_خب طوالنی باشه...به نظر من پیشنهاد خوبیه.

 _از همه نظر عالیه...فقط.

 بابا_فقط چی عزیزم؟!

_پروژه اینجا نیست،رامسره....یعنی من برای مدتی باید برم اونجا زندگی 
 کنم

 

مامان عصبانی شد و گفت:چی؟!رامسر؟!بری اونجا زندگی کنی؟!از سر
ن که بذارم تنها بری اونجا آوا...اونم رامسر.تو همینجا که کنات بیرون ک

ر مایی من مدام نگرانتم،دیگه چه برسه بری رامسر...اونجا همه اش میخ
 وای قصه بخوری و با خاطراتت زندگی کنی...

 _مامان من...



مامان پرید وسط حرفم و گفت:آوا ادامه نده،من نمیتونم مدام دلم شور تور
 و بزنه.

 

رو کرد به مامان و با آرامش ذاتیش گفت:خانمم اوا بچه دو ساله نیس بابا
 ت که نگرانش باشی...نمیتونه به خاطر دلنگرانی ما از آینده اش بگذره.

مامان_ولی آوا نمیتونه با یه بچه کوچیک دور از خانواده اش زندگی کنه.
 ..اونجا کسی رو نداره.

نباشید...واقعا احتیاح به تنها_مامان جان من از پس خودم برمیام،نگرانم 
یی دارم،میخوام با خودم کنار بیام...شاید با یاداوری خاطرات مشترک خو

 دم و مهیار بتونم یه کم اروم بگیرم.

مامان_آوا من میمیرم و زنده میشم از نگرانی...تو اینجا مدام به فکر مهیا
 ری،بری اونجا بدتره.

ه مامان جان.اراده کنی اونجا_سفر قنده هار که نیست،فقط چندساعت راه
پس فرقی نداره.یی...من هرجا باشم یاد مهیار با منه،چه اینجا چه اونجا...

 ..بعدشم همین فردا که نمیخوام برم.

 بابا_پس کی میری؟!

_قراره بعد از عید پروژه رو استارت بزنن...خودمم که مثل پارسال عید 
ذارم و میرم.یه سر میرم ویال...البته تنهایی،مرسانارو می  

 مامان_به خاطر سالگرد مهیار؟

 

سالگرد؟!چه کلمه غریبی...سالگرد رو که برای مرده ها میگیرن،مهیار م
ن زنده اس...نه به خاطر سالگرد نمیرفتم،به خاطر تجدید خاطراتمون میر

داشتیم.تمام گوشه و کنار ویال،تمام فتم...جای جای ویالی رامسر خاطره 
وسایل های ویال شاهد عشق و خوشبختی ما بودن.بابا که دید رفتم تو فکر 

 برای عوض کردن جو 

 گفت:خب حاال کی بهمون شیرینی این پروژه جدید رو میدی؟!

 

خندیدمو گفتم:هر وقت که رفتنم حتمی شد،البته اگه مامان اخماشو باز کنه 
 و بخنده.

 



به زور اخمهاشو باز کرد و لبخند زد.با بلند شدن صدای تلفن از جا مامان 
بلند شد و به سمت تلفن رفت.منم چشم دوختم به تلوزیون و فیلمی که در 
حال پخش بود رو نگاه میکردم.چند دقیقه بعد مامان اومد نشست و گفت:

 سامان بود...

 بابا_چیکار داشت؟!

س...مامان_سراغ اوا رو میگرفت،گفتم اینجا  

 _کارم داشت؟!

مامان_گفت میخواد باهات حرف بزنه،منم گفتم بیاد اینجا شامم دور هم با
 شیم.

 بابا_شما که صبح باهم کوه بودید.

_اخه دارم خاطرات گذشته مو برای سامان باز گو میکنم،میگفت این کار 
باعث میشه حال روحیم بهتر شه...واسه همین هروقت،وقته آزاد گیر میار

نگ میزنه و قرا میذاره همدیگه رو ببینیم،یا من گاهی اوقات میرم ه بهم ز
 مطبش.

 بابا_عالیه...کی بهتر از سامان،مطمئنم میتونه کمکت کنه.

_اصال وقتی باهاش حرف میزنم کلی سبک میشم،با اینکه مشاوره خاصی 
نمیده و زیاد حرف نمیزنه...ولی همین که واسه خاطراتم گوش شنوا داره 

ه.واسم کافی  

 

صدای آنیسا رو از باال شنیدم که گفت:آوا...آوا بیا لباسای مرسانا رو عو
ض من،بهش بستنی دادم،بستنی رو به جای اینکه بخوره مالید به همه جا.

.. 

 _اون بستنی نمیخوره زیاد،االن میام...

 

 از جام بلند شدم و پله های طبقه باال رو درپیش گرفتم...
***** 

دیم میوه میخوردیم.یه تیکه سیب دادم دست مرسانا همه دور هم نشسته بو
 و رو به مامان

گفتم:راستی آریا و شیوا نمیان؟!   



مامان خیاری که پوست کنده بود نمک زد و داد دست بابا و گفت:نه امش
 ب تولد دختر خاله شیوا بود،اونجا دعوتن.

 

رو آنیسا خنده ای کرد و گفت:همون دختر افاده ایه؟!فکر کنم شصت سال 
 داشته باشه.

 

من از حرفش و یاداوری دختر خاله شیوا با اون افاده هاش خنده ای کردم 
که مامان گفت:آنیسا تو با اون چیکار داری؟!هرکس یه اخالقی داره...تو 

 هم نخند آوا.

 

خنده ام رو جمع کردم و گفتم:خب آنی راست میگه دیگه،زیادی افاده داره
 ...انگاری از دماغ فیل افتاده.

 

صدای زنگ آیفون مانع از ادامه بحثمون شد.انیسا بلند شد رفت سمت آیفو
 ن.با دیدن تصویر فرد پشت در گفت:سامانه.

 

 آیفون رو برداشت و گفت:سالم،بیا تو سامان.
 

_آنیا در پذیرایی رو دیر تر باز کن،تا برسه خونه یخ میکنه...هوا سرد 
 شده.

 

همه جوره منو صدا میکنیا،آنیسا،آنیس،آنی،آنیا...خودمم خودمو آنی_تو 
 گم کردم.

 _خوبه دیگه،از خدات هم باشه چند مدل صدات کنم،تکراری نمیشی.

 

آنیا سری تکون داد و در پذیرایی رو باز کرد.سامان اومد داخل و  یه سال
ت داد.م کلی به همه داد و به طرفمون اومد.اول به بابا و بعد به مامان دس

من هم مرسانا رو از رو پام برداشتم و نشوندم رو مبل و به احترامش ای
ستادم و بهش دست دادم.مرسانا رو بغل کرد و بوسید و کنارم روی مبل 
نشست.آنیسا رفت و برای همه چای ریخت و اورد.بعد از خوردن چای 

 سامان رو به من کرد و گفت:میخوای بریم تو حیاط حرف بزنیم؟!

سرده،بیا بریم تو پذیرایی بشینیم._حیاط   



با عذرخواهی از جمع جدا شدیم و رفتیم سمت مبل های پذیرایی،فاصله ن
سبتا زیادی با بقیه داشتیم و کسی صدامون رو نمیشنید...سامان به روم ل
بخندی زد و گفت:انقدر خاطراتت برام جذابه که نتونستم تا روزای دیگه 

ام پیشت.صبرکنم،گفتم حاال که بیکارم بی  

_اتفاقا کار خوبی کردی...حاال برات از زمانی که اومدن خواستگاری تع
 ریف کنم یا هنوز از خاطرات دوستیمون بگم؟!

سامان_خاطرات دوستیتون رو فعال بگو،بازگو کردن اون دوران خوش 
 فعال به نظرم بهتره.

ه به تابلو فرش زیبایی که رو به روم بود خیره شدم و دوباره غرق گذشت
 شدم. 

از طرف دانشگاهمون اردوی دانشجویی گذاشته بودن.من نمیخواستم بر»
م ولی با اصرار های سپیده باالخره قبول کردم و اسم نوشتم،مهیارم که د
ید من میرم اونم اسم نوشت.به قول خودش غیرتش اجازه نمیداد خانمش 

ر بود تنهایی بره مسافرت.البته مامان و بابا هم به زور راضی شدن.قرا
سه شنبه صبح حرکت کنیم،جمعه صبح هم برگردیم.شب سه شنبه سپیده ا
نقدر پی ام داد و برنامه ریزی کرد که نذاشت درست و حسابی بخوابم.

صبح با صدای مامان از خواب بیدار شدم.وسایالم رو از شب قبل جمع 
کرده بودم.برای تو راه میخواستم یه لباس راحت بپوشم.شلوار کمر کش د

گشاد طوسی رنگم رو همراه یه مانتو تقریبا کوتاه همرنگ خودش از  مپا
داخل کمد برداشتم و پوشیدم.مغنه ام رو انداختم سرم و جلو آیینه درستش 
کردم.یه کم کرم ضد افتاب به صورتم زدم و یه کم هم ارایش کردم.با کم

ک مامان ساکم رو بردم پایین.بعد از خوردن مختصر صبحانه از زیر قرا
رد شدم و از مامان خداحافظی کردم.مامان پشت سرم اب ریخت...نمیخ ن

واستم ماشین ببرم چون قرار بود همگی با اتوبوس بریم.ماشین آژانسی که 
مامان زنگ زده بود دم در منتظر بود.وسایلم رو گذاشتم صندوق عقب و 
خودمم نشستم رو صندلی عقب.وقتی جلو در دانشگاه از ماشین پیاده شدم 

یار رو دیدم که به طرفم میاد.تا رسید بهم ساک رو از دستم گرفت و مه
 گفت:سالم خوشگلم،خوبی؟!



 به روش لبخند زدم و گفتم:سالم عزیزم،خوبم.تو خوبی؟

 _من که عالی ام،اخه اولین مسافرته که دارم با عشقم میرم.

با حرفاش کلی ذوق میکردم.همونجور که لبخند رو لبهام بود رو به مهیار 
فتم:سپیده رو ندیدی؟!گ  

_چرا،وقتی دم در منتظرت بودم دیدم که اومد.به من سالم کرد و رفت دا
 خل.

وقتی وارد محوطه شدیم چشمم رو گردوندم تا سپیده رو پیدا کنم.چیزی ط
ول نکشید که دیدمش.روی نیمکت نشسته بود و سرش تو گوشیش بود.هم

سرش رو اورد باال و راه مهیار رفتیم سمتش.یه پس گردنی بهش زدم که 
 گفت:ااایی،مگه مرض داری؟!جای سالم دادنته.

_خب سرت پایین بود نمیشد سالم بدم،خواستم سرتو از اون گوشی بیاری 
 بیرون که متوجه سالمم بشی.

 سپیده همونجور که گردنش رو میمالید گفت:مردم آزاری دیگه...

 _همینی که هست،خدایی چرا همش سرت تو گوشیه؟!

ا دست مهیارو نشون داد و گفت:ببخشید من مثل شما یارم در برم سپیده ب
 نیست...مجبورم بهش پیام بدم.

 مهیار زد زیر خنده و گفت:راحت باش،مزاحم گفتمانتون نمیشیم.

 سپیده رو به مهیار گفت:دیگه حرفمون تموم شد...رفت سرکار.

 _اون دانیال از دست تو میتونه کار هم بکنه؟!

که تا اون لحظه نشسته بود، کنارم ایستاد و گفت:چطور مگه؟!سپیده   

_خب انقدر بهش پیام میدی و فک میزنی که بیچاره رو اخر اخراج میکن
 ن.

سپیده اخم ریزی کرد و گفت:تو نگران دانیال نباش...نگران مهیار باش 
 که با وجود تو هیجا استخدامش نمیکنن.

ید بگم که از شنبه تو یه شرکت مهمهیار سرش رو خاروند و گفت:اتفاقا با
 ندسی مشغول به کار میشم.

 نگاهی به مهیار انداختم و گفتم:واقعا؟!چرا پس به من نگفتی؟

 مهیار_خب میخواستم همون شنبه بهت بگم...



 _شیرینیش کو؟!

 مهیار_بریم شمال،برگردیم...شیرینیش رو چشمم.

نم شیرینی میخواسپیده لب ورچید و با  حالت بچگانه گفت:پس من چی؟!م
 م خب...

 مهیار_چشم،شنبه شام مهمون من.

 سپیده_پس دانیالم میگم بیاد.

 _روتو برم سپیده،خودتو انداختی کم نبود دانیالم اضافه کردی؟!

 سپیده_همینی که هست،من بدون عشقم شیرینی از گلوم پایین نمیره...

 مهیار_حاال نمیخواد کل کل کنید.بیاید بریم اتوبوس اومد.

ه تایی به سمت خروجی دانشگاه حرکت کردیم.مهیار ساک هارو به، کمس
ک راننده سپرد و داخل اتوبوس شدیم.دلم میخواست کنار مهیار بشینم ولی 

نمیشد.البته همه بچه ها از رابطه ما خبر داشتند،حتی استاد ها،به خاطر 
خشیرینی که مهیار پخش کرده بود فکر میکردند رسما نامزد کردیم.دیگه 
بر نداشتند که خانواده هامون روحشون هم خبر نداره.دخترها قسمت جلو

ی اتوبوس میشستند و پسر ها هم عقب.من و سپیده ردیف دوم نشستیم،من 
کنار پنجره نشستم چون اگه موقع حرکت بیرون رو نگاه نمیکردم حالت 

تهوع میگرفتم.مهیار که از جای من خیالش راحت شد بهم چشمکی زد و 
تهای اتوبوس.بچه ها پشت سر هم با سر و صدا وارد اتوبوس میرفت ان

شدند و صندلی هارو اشغال میکردند.صدای خنده دختر ها و حرف زدن 
پسر ها کل اتوبوس رو برداشته بود.وقتی همه بچه ها سوار شدند استاد کا
مرانی فر و استاد نریمانی هم اومدند باال و ردیف جلوی ما نشستند،چقدر 

که این دوتا استاد جوون همراه ما بودند و جفتشون پایه بودند.باخوب بود 
الخره اتوبوس راه افتاد و دانشگاه رو به مقصد شمال ترک کرد.از همون 
لحظه شوق دیدن دریا رو داشتم.تو اون فصل موج های بلند دریا دیدن دا

 شت.سپیده پاکت تخمه رو گرفت جلوم و گفت:بردار سرگرم شی...

تم:سپیده بذار راه بیفتیم بعد شروع کن.خندیدم و گف  

 _از االن بخوای غر بزنی از اتوبوس پرتت میکنم پایینا.

 _اوه اوه،اعصاب نداریا...



یه کم از تخمه ها برداشتم و مشغول شدم.به پیشنهاد بچه ها یه فیلم کمدی 
گذاشتن و دیدیم.وسطای فیلم بود که چشمهام سنگین شد،دیشب به خاطر 

پیده دیر خوابیده بودم،هرچقدر مقاومت کردم که خوابم نبره پی ام های س
 نشد و پلکهام روی هم افتاد و خوابم برد...

با تکون های دست سپیده بیدار شدم ولی حال باز کردن چشمهامو نداشتم.
غر میزد و میگفت:بلند شو دیگه مثل خرس قطبی خوابیدی،هی دارم صدا 

ر فقط ما موندیم...میکنم بیدار نمیشی...همه رفتند ناها  

 مهیار_سپیده، خانممو اروم بیدار کن...

چشمامو به زور باز کردم.کش و قوسی به بدنم دادم که مهیار گفت:خوب 
 خوابیدی عشقم؟!

 _اوهوووممم.هنوزم خوابم میاد.

سپیده_تورو خدا بازم بگیر بخواب،مثال کنار تو نشستم حوصله ام سر نره
....بلندشو بابا،مردم از گشنگی  

 _اه سپیده انقدر جیغ جیغ نکن،بیدار شدم دیگه.

سپیده ایشی گفت و به شوخی پشت چشم نازک کرد و از جاش بلند شد.س
پیده افتاد جلو و منم پشت سرش،مهیارم پشت سر من از اتوبوس خارج 

شدیم.یه رستوران بین راهی بود.قبل از وارد شدن به رستوران به سمت د
و صورتمون زدیم.خواب الودگی به کل از  ستشویی رفتیم و ابی به دست

سرم رفت.وارد رستوران شدیم،مهیار به سمت پسرا رفت و من و سپیده ه
م به سمت دختر ها.ناهار کباب بود و من اصال دوست نداشتم.از گوشت 

قرمز متنفر بودم.کباب رو گذاشتم تو بشقاب سپیده و فقط یه قاشق از برنج
ون بوی کباب میداد به زور نوشابه فرستام رو با گوجه خوردم که اونم چ

دم پایین.سرم رو اوردم باال که چشم تو چشم مهیار شدم.خیلی گشنه ام بود 
و معده درد گرفته بودم.اخمهام نا خدا گاه رفت تو هم که مهیار با چشم و ا

برو پرسید چی شده،منم با چشم به غذا اشاره کردم.یادش افتاد که من کبا
پشت میز بلند شد و به سمت اشپزخونه رفت.بعد از چب دوست ندارم.از 

ند دقیقه غذا به دست اومد سمت من،گل از گلم شکفت...غذارو که جوجه 
 کباب بود گذاشت جلومو گفت:تا اخرش بخور عزیزم.



سپیده لبخندی زد و گفت:خیالت راحت چون تو پولشو دادی تا ته میخوره.
 ..شانس بیار جاشو نخوره.

پا لگدی به سپیده زدم که اخش در اومد.رو به مهیار کردم و گفتم:مرسبا 
 ی عشقم،خودم روم نشد برم غذا بگیرم.

 مهیار_قربونت برم،بخور نوش جونت.

تقریبا همه نگاه ها روی ما بود،مخصوصا نگاه دختر ها...از داشتن عشق 
به خودم میبالیدم.مهیار رفت سمت میز خودشون به این خوبی و مهربونی 

و من هم شروع کردم غذامو خوردم.خیلی بهم چسبید،نمیدونم چون خیلی 
گشنه ام بود بهم چسبید یا به خاطر اینکه مهیار برام خریده بود.بعد از خو
ردن ناهار دوباره به اتوبوس برگشتیم و راه افتادیم.تا خود شمال پسرا ته ا

رقصیدن البته دخترا هم دست کمی از پسرا نداشتن...دم  توبوس خوندن و
غروب بود که رسیدیم.محل اقامتمون یه هتل اپارتمان نزدیک دریا بود.
صدای موج های دریا به خوبی به گوشم میرسید.ساک هامون رو از کم

ک راننده گرفتیم و رفتیم داخل.قرار شد هر شیش نفر یه اتاق داشته باشن.
یامون اومدن سمت من و سپیده و یکی از اونها گفت:بچچهارتا از همکالس

ه ها میشه ما با شماها هم اتاق بشیم؟!اخه ما چهارتایی یه اکیپیم و شماهم د
 و نفرید،میشیم شیش تا و میشه تویه اتاق باشیم.

 رو به سپیده کردم و گفتم:من که مشکلی ندارم.

نداره...خوشحالم سپیده هم رو به اونها گفت:مشکلی نیست،واسه ما فرقی 
 میشیم با شما هم اتاق باشیم.

به ظاهر دخترای خوبی بودن.هر شیشتامون به سمت استاد کامرانی فر ر
فتیم و ازش یه کلید گرفتیم.اتاق ما طبقه دوم بود.مهیار هم با پنج تا پسر به 
طبقه سوم رفت.همگی به سمت اتاق هامون رفتیم و مستقر شدیم.هر کدوم 

تا خواب داشت.یه خواب یه تخت دو نفره داشت که من و از اتاق ها دو 
سپیده برداشتیم،یه خواب هم دوتا تخت یه نفره داشت،دو تا مبل تختخواب 
شو هم که داخل هال بود.ساکم رو یه گوشه انداختم و بعد از دراوردن لبا

س هام به سمت حمام رفتم.یه دوش ابگرم خستگی راه رو از تنم درمیاور
ام اومدم بیرون دیدم همه خوابیدن،به ساعت نگاه کردم،تازه د.وقتی از حم



شیش بود.تصمیم گرفتم منم بخوابم هنوز دوساعت و نیم تا شام وقت داش
«تیم.یه تاپ و شلوار راحتی پوشیدم و کنار سپیده خوابیدم.  

انیسا اومد نزدیکمون و گفت:بچه ها شام حاضره،همه سر میز منتظر شما
 ن.

.سامان_داریم میایم  

همراه سامان به سمت میز غذاخوری که داخل اشپزخونه بود رفتیم و دور 
هم شام خوردیم.چقدر فسنجون های مامان رو دوست داشتم،سامان هم یادم
ه از بچگی عاشق فسنجون بود. سامان کلی از دست پخت مامان تعریف 

کرد.بعد از شام دیگه فرصتی برای حرف زدن پیش نیومد.سامان که رفت 
رسانارو حاضر کردم و به سمت خونه خودم راهی شدم...منم م  

*****مرسانارو به ترانه سپردم و به سمت دانشگاه حرکت کردم.حدود چ
هل دقیقه تو راه بودم.ماشینم رو تو پارکینگ دانشگاه پارک کردم و پیاده 
شدم.نگاهم رو توی پارکینگ چرخوندم...یاد خاطرات چندسال پیش افتادم.

ر توی همین پارکینگ خوردم به مهیار و از اونجا داستانموواسه اولین با
ن شروع شد.چقدر دلم براش تنگ شده بود.تکیه داده بودم به ماشینم و غر
ق خاطراتم بودم که با تکون های دست یه نفر به خودم اومدم،برگشتم دید
م سپیده اس.دستش رو از روشونه ام برداشت و گرفت جلوم و گفت:سالم

دارم صدات میکنم جواب نمیدی؟ ،کجایی تو هی  

دستم رو گذاشتم تو دستش و گفتم:سالم،داشتم خاطراتمو مرور میکردم...
 یادته اینجا خوردم به مهیار و تمام وسایل هاش پخش زمین شد؟

سپیده با خنده سری تکون داد و گفت:وای آره...بعدشم بهت گفت دست و 
تی شد.پا چلفتی...اخرشم خودش عاشق همین دست و پاچلف  

 _سپیده خیلی دلم براش تنگ شده...

 سپیده دستی به کمرم کشید و گفت:درکت میکنم عزیزم...

نگاهی به ساعت مچی توی دستم انداختم و گفتم:بدو بریم سپیده،االن استاد 
 میره سرکالس...

همراه با سپیده به سمت کالس راه افتادیم.وقتی پشت در کالس رسیدیم متو
نیومده.تقریبا همه صندلی های کالس پر بود.با سپیده  جه شدیم هنوز استاد



رفتیم رو دوتا صندلی از صندلی های ردیف دوم نشستیم.داشتم تو کیفم دن
بال گوشیم میگشتم که با صدای یه نفر که فامیلیم رو صدا میکرد سر بلند 
کردم.آقای پناهی یکی از همکالسیهام بود.تو چشمهاش خیره شدم و گفتم:

ناهی،امری داشتید؟!بله آقای پ  

 پناهی کمی من و من کرد و گفت:راستش،یه عرضی خدمتتون داشتم...

 _بفرمایید،بنده گوش میدم.

_اخه اینجا جای مناسبی نیست،االن هم استاد میاد،اگه ممکنه بعد از کالس 
 کمی از وقتتون رو به من اختصاص بدید ممنون میشم.

بود...نگاهی به سر تا پاش ااز اون همه رسمی حرف زدن خنده ام گرفته 
نداختم،پسر خوبی بود،فقط زیادی ساکت و خجالتی بود و این با شخصیت 
من جور نبود...واقعا برای حرف زدن با همچین آدمی راحت نبودم.چون 
من اصوال خیلی مبادی اداب رفتار نمیکنم و نمیتونم خیلی رسمی حرف 

و گفتم:باشه بعد از کالس  بزنم.با لبخندی که به لب داشتم سری تکون دادم
 در خدمتتون هستم.

با اومدن استاد،پناهی هم به سمت صندلی خودش رفت.بعد از تموم شدن 
کالس سپیده زود تر از من از جاش بلند شد و رو به من گفت:اگه با من 

کاری نداری من زودتر برم آوا،میخوام برم یه لباس بخرم شب خونه خاله 
 دانیال دعوتیم.

که داشتم وسایلم رو جمع میکردم گفتم:پا گشاتون کرده؟!همونجور   

 _آره...

 _راستی منم میخواستم واسه پنج شنبه شام دعوتتون کنم.

 _برو بابا دیوونه،تو با بچه کوچیک میخوای مارو پا گشا کنی؟!

 _اره،مثال آبجی جناب عالی هستما...پنج شنبه شام منتظرتونم.

انیال دعوتیم._خب پنج شنبه خونه دایی بزرگه د  

 _ای بابا خب جمعه شام بیاین.

 سپیده خندید و گفت:جمعه هم خونه دایی وسطیه دعوتیم.

 _ااااا...خب چهارشنبه بیاین.

سپیده لبخند گنده ای تحویلم داد و گفت:چهار شنبه هم خونه خواهرش دعو



 تیم.
 اخم ریزی کردم و گفتم:منو مسخره کردی سپیده؟!

 _نه به خدا دارم جدی میگم...

 _ماشاال فک و فامیل نیستن که،خودشون یه قبیله ان.

سپیده خندید و با انگشت زد به میز جلوی من و گفت:خب حاال اینجوری 
 نگو چشم میخورن.

 _اگه فردا شب کسی دعوتتون نکرده تشریف بیارید خونه من.

 _فردا شب میتونیم بیایم ولی تو سرکاری.

هفته سبکه،میتونم فردا رو مرخصی بگیرم...دلم میخواد یه ش_کارم این 
 بو به یاد چندسال پیش دور هم باشیم.

 _چشم مزاحم میشیم.

 _اوه اوه،اصال بهت نمیاد اینجوری حرف بزنی...

 _منم یه بار خواستم مثل ادم باهات حرف بزنم تو نمیذاری.

مگه نمیخواستی براز جام بلند شدم،کوله ام رو انداختم روی دوشم و گفتم:
ی خرید؟!خب االن دیرت میشه...تو برو منم برم ببینم این پناهی چیکارم 

 داره.

سپیده صورتم رو بوسید و با خداحافظی عجله ای به سمت در کالس رفت
...کالس تقریبا خالی شده بود.پناهی کنار در کالس ایستاده بود و به من ن

یستادم گفتم:من در خدمتم گاه میکرد.به سمتش حرکت کردم،وقتی جلوش ا
 اقای پناهی،امری داشتید؟!

پناهی لبخند کمرنگی زد و گفت:عرض میکنم خدمتتون،اگه اشکالی نداره 
بیرون از محوطه دانشگاه با هم صحبت کنیم...رستورانی،کافی شاپی،چیز

 ی...

در حالی که یه کم کالفه شده بودم گفتم:آقای پناهی من واقعا وقت ندارم،م
م سرکار و دیرم شده...اگر حرف مهمی دارید میتونید از اینجا تا یخوام بر

 پارکینگ همراهیم کنید و حرفتون رو بزنید.

پناهی دستی به مو ها و پشت گردنش کشید و گفت:بسیار خب،انگار چاره 
 دیگه ای نداره.



دستش رو به سمت در دراز کرد و گفت:بفرمایید.   

از کالس خارج شدم و پناهی هم پشت سر من.کنار من راه افتاد،البته من 
با یه کم فاصله.سکوت کرده بود و به کفشهاش موقع راه رفتن نگاه میکرد
.ترسیدم بخوره زمین یا بره تو دیواری جایی...واسه همین گفتم:آقای پناه

 ی نمیخواید حرفاتون رو بزنید؟

سری تکون داد و گفت:راستش میخوا پناهی بدون اینکه نگاهی بهم بندازه
 م حرف بزنم،ولی نمیدونم از کجا شروع کنم.

_خب یک راست برید سر اصل مطلب،من واقعا وقت واسه حاشیه رفتن 
 ندارم.

پناهی نگاهی بهم انداخت و گفت:خدا رحمت کنه همسرتون رو،آقای ملک
میدوی خیلی خوب بودن و شمارو واقعا دوست داشتن...اینو همه بچه ها 

 نستن.
حوصله کل کل کردن نداشتم و نمیتونستم بهش بگم مهیار من زنده اس،یع

نی با حرف من به عقلم شک میکرد،واسه همین گفتم:خدا رفتگان شما رو 
 هم بیامرزه...

_بله داشتم میگفتم...میدونم هیچکسی...نمیتونه جای ایشون رو براتون پر 
احدی من...میخواستم بهتون.کنه...راستش نمیدونم...چجوری بگم..خانم و

 ..بهتون پیشنهاد ازدواج بدم...

چشمام چهار تا شد و بهش خیره شدم.اصال فکر نمیکردم همچین حرفی 
بزنه،اون هم انقدر بی مقدمه و یهویی...البته خودم بهش گفتم که حاشیه نر
ه...تا دهن باز کردم حرفی بزنم ادامه داد و گفت:من واقعا دوستتون دارم،

وقته دارم با خودم کلنجار میرم...راستش رو بخواید به خاطرتون با خیلی 
مادرم کلی بحث کردم.وقتی فهمید کسی که دوسش دارم یه بار ازدواج کر
ده کلی سرم غر زد...ولی من هرجور بود راضیش کردم...مامان دوست 
داشت همسر اینده من رو خودش انتخاب کنه،ولی من مطمئنم با دیدن شما 

ض میشه...نظرش عو  

این داشت چی میگفت؟!یعنی چی اخه؟!واقعا پیش خودش چه فکری کرده 
که قبل از پرسیدن نظر من با مادرش هم درمیون گذاشته؟اعصابم به کل 



بهم ریخته بود،نتونستم خودمو کنترل کنم...تازه خبر نداشت من بچه هم دا
کم به خودرم.دیگه رسیده بودیم دم در پارکینگ،دستامو مشت کردم تا یه 

م مسلط شم و صدامو باال نبرم،دندون هامو بهم فشردم و گفتم:اقای پناهی 
تشریف ببرید به مادرتون بگید یه دختر خوب براتون پیدا کنن،چون بنده 

 یه دختر هم دارم...خدا نگهدارتون.

قیافش واقعا دیدن داشت وقتی فهمید بچه دارم.همونجا سرجاش خشکش ز
که نامردی نکردم و همونجوری ولش کردم و به  د و خیره شد به من.منم

سمت ماشینم حرکت کردم.سوار ماشینم شدم و در کمتر از یک دقیقه از پا
رکینگ زدم بیرون.وقتی یاد قیافه متعجب پناهی میفتادم خنده ام میگرفت..
.پیش خودش فکر کرده بود من رو هوا جواب خواستگاریش رو میدم و با

 بیچاره باید بره به مامانش بگه این خانمی که هاش ازدواج میکنم...حاال
گفتم تازه یه بچه هم داره،اخ قیافه مادرش دیدنی تر از قیافه خودش میشه.

تو فکر پناهی بودم که گوشیم زنگ خورد.پشت چراغ قرمز بودم،برداشتم 
 دیدم سامانه.جواب دادم و گفتم:سالم سامان.

 _سالم،چطوری؟!

 _ای،بد نیستم...تو خوبی؟!

_قربانت منم خوبم،تو نمیخوای یه سر بیای پیش من؟!مثال من مشاور جنا
ب عالی هستما...میخوام حرفاتو درست و حسابی بشنوم.هربار فقط یه کم 

 تعریف میکنی.

و یه عالمه کار دارم_خب امروز که نمیرسم بیام چون دارم میرم شرکت 
،فردا شب هم که مهمون دارم...میمونه واسه پس فردا،اون موقع وقت دار

 ی؟!

_آره،به منشی میگم اون روز رو به کسی وقت نده،چون میخوام چند ساع
 تی رو درخدمتت باشم...خسته شدم انقدر تیکه تیکه تعریف کردی.

اشب توهم بیا._خب باشه زیاد تعریف میکنم،راستی اگه دوست داری فرد
 ..سپیده وشوهرش رو دعوت کردم.

 _نه ممنون،توجمع دوستانتون من نباشم بهتره...

 _خب میتونی بیای و باهاشون اشنا بشی.



 _نه عزیزم مرسی،برات خوبه که با دوستات خلوت کنی.

 _خالصه گفتم اگه دوست داری میتونی بیای.

انداختم رو صندچراغ سبز شد که با عجله خداخافظی کردم و گوشی رو 
 لی کنارم و به راهم ادامه دادم...

***** 

صبح با صدای زنگ خونه چشم باز کردم،حتما ترانه بود.امروز نمیخوا
ستم برم سرکار چون قرار بود سپیده و دانیال شب بیان خونم.دلم نمیخوا

ست دل از تخت بکنم،ولی بلند شدم و به سمت آیفون رفتم.درو زدم،به سم
رفتم و بازش کردم.رفتم تو آشپزخونه و دکمه چایی ساز رت در پذیرایی 

 و زدم.ترانه اومد داخل،با دیدن من گفت:سالم آوا خانم،صبح بخیر.

 _سالم صبح بخیر.

 همونجور که شالش رو از سرش برمیداشت گفت:مرسانا خوابه؟

 _آره،بذار بخوابه فعال.

 _شما سرکار نمیری؟

تو مرسانارو نگه دار که من به کا_نه،مهمون دارم شب باید بمونم خونه،
 رام برسم.

 _چشم.

 همونجور که به سمت دستشویی میرفتم گفتم:برو لباساتو عوض کن فعال.

رفتم دستشویی و آبی به صورتم زدم تا خواب از سرم بپره.بعدش رفتم ا
شپزخونه و میز صبحانه رو اماده کردم،دوتا لیوان شیر و دوتا فنجون چا

و میز.از همون اشپزخونه ترانه رو صدا کردم تا بیای ریختم و گذاشتم ر
د صبحانه بخوریم.نشستم پشت میز که ترانه اومد داخل اشپزخونه و گفت:

 من صبحانه خوردم آوا خانم،شما بخورید.

 برات شیر و چای ریختم،یه لقمه بخور.._بشین حاال یه کم هم اینجا بخور

ید آوا خانم،همه جوره هترانه نشست روبه روی من و گفت:شما خیلی خوب
 وای منو دارید...همیشه خونه ما حرف از خوبی شماست.

لبخندی زدم و گفتم:من که کاری نکردم.خوبی از خودته...راستی مادرت 
 بهتره؟!



 _پوالمو جمع کردم،چهار ماه دیگه وقت عمل داره.

 _یعنی عید؟!

 _بله،هفته دوم عید.

خوام برم،یعنی برای مدتی باید _راستی ترانه من بعد از عید از تهران می
 برم رامسر...خواستم از االن بگم که به فکر یه کاری باشی.

 با ناراحتی به من خیره شد و گفت:واقعا خانم؟!

_آره،حاال تا عید بیا،ولی بعد از عید میرم.امیدوارم یه کار خوب پیدا کنی
یاز دا،اصال شاید خودم یکی رو پیدا کردم که به پرستار خوبی مثل تو ن

 شته باشه.

_ممنونم آوا خانم،ولی من مشکلم کار نیست،دلم برای مرسانا و شما تنگ 
 میشه...

_دل من و مرسانا هم تنگ میشه،حاال وقتی برگشتم میبینمت...شاید شیوا ا
حتیاج به پرستار داشته باشه،بعد از عید ماه های آخرش رو میگذرونه و 

چه اش به دنیا میاد و میدونم که الزمه یه پرستار کنارش باشه،بعدش هم ب
نمیتونه به تنهایی از بچه نگهداری کنه،حاال بهش میگم اگه قبول کرد خبر 

 میدم بهت.

 _واقعا ممنونم.

لقمه توی دهنم رو همراه با چای پایین دادم و گفتم:یه لقمه بخور چاییت یخ 
 کرد.

از صبحانه رفتم سراغ کارهام،مرسانا هم بیدار شد و ترانه رفت اوردبعد 
ش و بهش صبحانه داد.البته وقتی دید من خونه ام مدام مامان مامان میکر
د و میخواست بیاد بغل من.ولی ترانه کار خودش رو بلد بود و سرش رو 
با اسباب بازی گرم کرد.خونه رو حسابی تمیز کردم و شام رو هم اماده 

ردم،ساالد و دسر رو هم اماده کردم.برای ناهار از غذایی که دیشب موک
نده بود گرم کردم و با ترانه و مرسانا خوردیم.بعد از ناهار رفتم سراغ کا
دویی که دیروز موقع برگشت از سرکار برای سپیده و دانیال خریده بودم
،یک جفت ساعت ست بود.هر کدومشون رو توی ساک های کوچیک جدا

گذاشتم و دورش رو هم تزئین کردم.تقریبا همه کار هام تموم شده بوگونه 



د،به ساعت نگاه کردم،عقربه ها ساعت چهار و نیم رو نشون میداد.مرسا
نارو از بغل ترانه گرفتم و بردمش حموم،اول مرسانا رو شستم و دادمش 
به ترانه تا لباس هاش رو بپوشونه،بعد هم خودم حمام کردم و اومدم بیرو

از ترانه خواستم تا من حاضر میشم پیش مرسانا بمونه و بعد بره.موهام ن.
رو با سشوار خشک کردم و با کش باالی سرم بستم و یه آرایش مالیم کر
دم،از داخل کمد یه شلوار جین مشکی همراه با یه شومیز زرشکی ساده 

برداشتم و پوشیدم.یه کم هم به خودم عطر زدم.دیگه کامال حاضر بودم.تر
نه دیگه باید میرفت،مرسانارو سپرد دست من و بعد از پوشیدن مانتو و ا

شالش از من و مرسانا خداحافظی کرد و رفت.تا اومدن مهمونام کمی با م
رسانا بازی کردم،دیگه کم کم کلمه میگفت و راه میرفت،موقع راه رفتن و
قتی به اون پاهای تپل و بامزه اش خیره میشدم دلم براش ضعف میرفت.و

قتی میگفت بابا ارزو میکردم که ای کاش مهیار بود و بابا گفتن دخترمون 
رو میدید...ساعت هفت و نیم بود که زنگ آیفون به صدا در اومد.دکمه ا

یفون رو زدم و به سمت در رفتم،مرسانا هم دنبال من اومد دم در و کنارم 
دن.سپیده ایستاد.سپیده و دانیال از آسانسور پیاده شدن و به سمت من اوم

شیرینی توی دستش رو داد دست من و صورتم رو بوسید و گفت:سالم ع
 زیزم.

 _سالم،خوش اومدی،چرا زحمت کشیدی؟!

 _زحمت دادیم...

سپیده با دیدن مرسانا که کنار من بود دوالشد، بغلش کرد و بعد از کلی ما
 چ گفت:سالم جیگر خاله،خوبی خوشگلم؟!

که از قبل سپیده رو میشناخت غریبی نکرد و با سر جواب مثبت دمرسانا 
اد.دانیال هم بعد از سالم و احوالپرسی داخل شد.به سمت پذیرایی راهنما

ییشون کردم و خودم رفتم آشپزخونه.شیرینی هارو داخل ظرف چیدم و با 
چایی بردم برای مهمون ها.مرسانا که حسابی سرشون رو گرم کرده بود.

شون نشستم و گفتم:خیلی خوش اومدین.رو به رو  

دانیال_ببخشید شمارو به زحمت انداختیم،با یه بچه مهمونی دادن سخته خ
 ب.



_نه بابا چه زحمتی؟مرسانا پیش پرستارش موند و من کارهامو انجام دادم
. 

سپیده لپ مرسانا رو بوسید و رو به من گفت:وای آوا دخترت چقدر خوش 
ز هم بیشتر شبیه خودت میشه.رو و خونگرمه...روز به رو  

 لبخندی زدم و گفتم:به باباش هم میخوره.
 سپیده_نه بابا کجاش به اون برج زهرمار میخوره؟!

سپیده انگار فکر کرد من ناراحت شدم که ادامه داذ:وای ببخشید،اصال حو
 اسم...

پریدم وسط حرفش و گفتم:ناراحت نشدم دیوونه...اتفاقا مهیار میدونست تو 
گی برج زهرمار.بهش می  

 سپیده_خدایی میدونست؟!شانس آوردم نیومد منو بزنه...

_مگه یادت نیست یه بار که داشتم تلفنی باهاش حرف میزدم و تو هم کنار
م بودی...بعد از تموم شدن حرفمون من یادم رفته بود گوشیمو قطع کنم و 

گفمهیار داشت صدامون رو میشنید،من که گوشی رو گذاشتم تو جیبم تو 
تی برج زهرمار بود؟!منم گفتم اره مهیار بود...بعدش از من پرسید جریا
ن برج زهرمار چیه که منم براش توضیح دادم،گفتم تو از همون روز او
ل به خاطر اینکه مدام اخمهاش تو هم بوده بهش میگفتی برج زهرمار....

 تازه خودش کلی خندید.

ده بودی.سپیده_پس کال آبروی نداشته منو پیش مهیار بر  

چند ساعتی رو دور هم از خاطراتمون گفتیم،از اون شبایی که چهارتایی 
میرفتیم بیرون و کلی بهمون خوش میگذشت،دوست داشتم زمان برمیگش
ت عقب و توی اون دوران می ایستاد و دیگه حرکت نمیکرد تا بتونم برا
فی همیشه کنار عشقم بمونم...ای کاش هیچوقت اون سفر لعنتی رو نمیر

تیم...موقع شام سپیده مرسانا رو داد بغل دانیال و اومد کمک من و باهم م
یزشام رو چیدیم.شام رو دور هم خوردیم و دانیال و سپیده کلی از غذا و د
سر ها تعریف کردند،سپیده باورش نمیشد همه اون  غذا و دسر و ساالد 

ارایی.اکار خودم باشه،میگفت از اون دختر لوس تن پرور بعیده همچین ک
خه من خونه بابام اصال هیچ کاری نمیکردم،ولی خب وقتی با مهیار نامز



د کردم،سعی کردم همه غذاهارو به خوبی یاد بگیرم،چون مهیار خیلی ش
کمو بود...ولی زیاد نتونست دستپختم رو بخوره...بعد از شام که برای 
شصرف چای دور هم جمع شدیم رفتم و از اتاق ساک های هدیه رو بردا

تم و برگشتم پیششون،اول هدیه سپیده رو دادم دستش و گفتم:ببخشید عزیز
 م ناقابله...

سپیده ساک رو از دستم گرفت و صورتم رو بوسید و گفت:وای دستت در
 د نکنه آوا،چرا زحمت کشیدی؟!

 _حاال ببین خوشت میاد.

بعد به سمت دانیال رفتم و ساک رو دادم دستش و گفتم:بفرمایید،امیدوارم 
 خوشبخت بشید...

 دانیال_خیلی ممنونم،راضی به زحمت نبودیم به خدا.

_زحمتی نبود،هدیه خریدن برای دوستام برام نعمته نه زحمت...امیدوارم 
 خوشتون بیاد.

نشستم سرجام و سپیده ساعتش رو از جعبه دراورد،جلوی صورتش گرف
 ت و گفت:آوا این عاااالیه،خیلی خوشگله مرسی.

زیزم،دیگه چیزی به ذهنم نرسید،گفتم یه ست ساعته دو ن_قابلتو نداره ع
 فره بگیرم.

 دانبال_عالیه واقعا،دستتون درد نکنه.

سپیده و دانیال تا ساعت دوازده پیشم بودن.سپیده کمکم کرد همه ظرف ها
رو جابه جا کردیم،هرچی گفتم الزم نیست و خودم بعدا جمع میکنم اصال 

تنها اون همه کار رو انجام بدم.بعد ا گوش نکرد و گفت اجازه نمیده دست
ز رفتنشون مرسانارو خوابوندم و خودم هم بعد از تعویض لباس هام عک

 س مهیارو بغل کردم و خوابیدم...

*****بعد از خوردن ناهار، از شرکت زدم بیرون و به سمت مطب ساما
ن حرکت کردم.از قبل برای امروز باهم قرار گذاشته بودیم.با اینکه هوا 

رد بود ولی شیشه ماشین رو دادم پایین تا هوای پاییزی روس خوب تنفس  
کنم و به داخل ریه هام بکشم.پشت چراغ قرمز که ایستادم یه دختر کوچو

لو با یه بسته پر آدامس اومد طرفم و مظلومانه گفت:خاله میشه ازم آدامس 



 بخری؟!تورو خدا...خیلی سردمه خاله اگه بخری زودتر میرم خونه.

شمای درشت و مشکیش از زیر موهایی که نا مرطب ریخته بود رو چ
صورتش خودنمایی میکرد.به ثانیه شمار چراغ نگاهی انداختم،زمان زیاد
ی مونده بود تا چراغ سبزشه.شالگردن آبی رنگ و کلفتی که مامان برام 
بافته بود از دور گردنم باز کردم و انداختم دور گردنش و قسمت دماغ و 

خوب پوشیوندم و گفتم:این شال مال تو،مراقب باش سرما نخور دهنش رو
 ی عزیزم،حاال بگو ببینم همه آدامسات باهم چند میشه؟!

با دستای کوچولوش که کمی سیاه شده بود بسته های آدامس رو شمرد و 
گفت:بسته ای هزار تومنه،االن بیستا مونده...میشه بیست تومن ولی شما 

 پونزده تومن بده.

بهش زدم و از داخل کیف پولم سه تا اسکناس ده تومنی دراوردم  لبخندی
 و دادم دستش و گفتم:با بقیه اش واسه خودت یه چیز گرم بخر و بخور...

جعبه آدامس هارو داد بهم، شالگردن رو کمی کشید پایین و لبخند بزرگی 
 تحویلم داد.همون لبخند برام اندازه یه دنیا ارزش داشت،توجه کردن به این
بچه های کوچولو، هم حال اونا رو خوب میکنه و هم حال خودمون رو،ل

بخند اونا روی روحمون اثر مثبت میذاره،شاید اونها این پول هارو بدن به 
یه آدم های از خدا بیخبری که اونهارو مجبور به کار میکنن،ولی دادن خ

داخوراکی یا یه لباس گرم بهشون خیلی کار مناسب و خوبیه.آدامس هارو 
ل داشبورد گذاشتم و با شنیدن بوق ممتد ماشین های پشت سرم پام رو رو
ی پدال گاز فشار دادم و حرکت کردم.وقتی رسیدم ماشینم رو روبه رو سا
ختمون مطب پارک کردم و پیاده شدم.بعد از قفل کردن ماشین و زدن دزد
گیرش به سمت مطب حرکت کردم.منشی مثل همیشه با دیدنم لبخند بزرگ

بهم تحویل داد و گفت:سالم خانم واحدی،خوش اومدید.ی   

درو پشت سرم بستم،نزدیک تر رفتم و گفتم:سالم خیلی ممنون،سامان مرا
 جعه کننده داره؟!

_نخیر،اخرین مراجعه کنندشون نیم ساعت پیش رفتند،میدونستند شما تشر
 یف میارید واسه همین گفتند بقیه مالقات هارو کنسل کنم.

با کارهاش منو شرمنده میکنه...میتونم برم پیشش؟! _سامان همیشه  



 _راستش دارن ناهار میخورند،بذارید بهشون بگم شما تشریف آوردید.

 _نه نه،الزم نیست،بذارید غذاشو بخوره بعد.

منشی که نیم خیز شده بود،دوباره سرجاش نشست.من هم روی یکی از م
دیوار شدم.چیزی ن بل ها نشستم و مشغول نگاه کردن به تابلو های روی

گذشته بود که سامان در اتاقش رو باز کرد و توی چهارچوب ایستاد،هنوز 
منو ندیده بود.رو به منشی گفت:خانم بی زحمت این ظرف غذا رو میبرید

 ؟!آوا نیومد؟!

منشی از جاش بلند شد،با دست منو که پشت سر سامان بودم نشون داد و 
 گفت:پشت سرتون هستند.

مت من و با دیدنم لبخندی زد و گفت:سالم،چرا دوباره نسامان برگشت س
 یومدی داخل؟!

دستم رو داخل دستش که جلوم دراز کرده بود گذاشتم و گفتم:سالم،نخواس
 تم مزاحم ناهار خوردنت بشم.

 _بهت گفتم ناهار بیا گوش نکردی،اگه غذا نخوردی سفارش بدم.

 _شرکت ناهار خوردم بعد راه افتادم.

داخل._خب پس بریم   

منشی با ظرف غذا از اتاق سامان اومد بیرون ما رفتیم داخل،سامان قبل ا
ز بستن در اتاق سفارش قهوه داد.سرجای همیشگیم نشستم و پام رو روی 
پام انداختم.سامان دستی الی موهای خوش حالتش کشید و گفت:خب،بگو 

 ببینم چه خبر؟!

دون مقدمه گفتم:پری با یادآوردی خواستگاری پناهی اخم ریزی کردم و ب
 روز یکی از هم دانشگاهیام ازم خواستگاری کرد...

 سامان کمی تو جاش جا به جا شد و گفت:واقعا؟!تو چی گفتی؟!

_فکر نمیکرد من یه دختر داشته باشم،میدونست من همسر مهیارم و گفت 
که خدا مهیارو رحمت و کنه و هزار تا چرت و پرت دیگه،خالصه ازم خ

و گفت که مادرش رو هم به زور راضی کرده ولی وقتی  واستگاری کرد
گفتم یه دختر دارم بیچاره هنگ کرد،منم بدون حرف دیگه ای ازش جدا 

شدم و رفتم سمت ماشینم...پسره دیوونه واقعا چی فکر کرده؟!بدون پرسید



 ن نظر من مامانش رو هم راضی کرده.

ه...فعال در م_خب حاال حرص خوردن نداره که عزیز من،تموم شده رفت
وردش فکر نکن،تو تازه بیست و پنج شیش سالته،موقعیت های خوبی می

 تونی داشته باشی...

_سامان تو دیگه چرا این حرف رو میزنی؟!من که دنبال ازدواج نیستم،م
 ن منتطر مهیارم...

سامان دستاشو برای آروم کردن من باال اورد و گفت:باشه عزیزم آروم با
..ش،من که حرفی نزدم.  

منشی دو تا تقه به در زد و بعد از بفرمایید گفتن سامان،با یه سینی که دو 
تا فنجون قهوه داخلش بود اومد داخل.فنجون هارو روی میز گذاشت و ر

فت بیرون.سامان قهوه اش رو چشید و گفت:خب حاال بریم سر خاطراتت.
.. 

 _کجا رو داشتم تعریف میکردم؟!

_اردوی دانشجویی شمال رو داشتی تعریف میکردی...شب اولی که رس
 یده بودید.

بعد از خوابی که کردیم خستگیمون حسابی در رفت،همگی بلند شدیم و »
بعد از پوشیدن مانتو و شال برای صرف شام رفتیم.شیش تایی دور یه می
ز شیش نفره نشستیم.سپیده رفت از روی میز وسط برای دوتاییمون سوپ 
ریخت و اورد.یا سوپش واقعا خوشمزه بود یا چون من خیلی گرسنه ام بو
د به مزاجم خوش اومد.چشمم به ورودی در رستوران بود.مهیار با چندتا 
از دوستاش اومدن.با دیدن من لبخند بزرگی تحویلم داد و بعد از برداشتن 
نون و پیاله سوپ به سمت میز رو به رویی ما رفت و نشست.چقدر دلم م
یخواست میرفتم کنارش میشستم و شام رو باهم میخوردیم.گارسون با میز
ش کنار ما اومد و روی میز،جلوی هر کدوممون یه ظرف غذا که شامل 
سنیسل مرغ ، گوجه و خیارشور بود گذاشت و رفت.من عاشق شنیسل بو
دم،هرچقدر که از گوشت قرمز بدم میومد گوشت سفید،مخصوصا قسمت 

داشتم.زیر نگاه های عاشقانه مهیار شامم رو کامل  سینه مرغ رو دوست
خوردم.اون وسط ها هم که سپیده مدام مارو مسخره میکرد و منو میخندو



ند.بعد از شام یکراست رفتیم اتاقامون،هرچی به سپیده گفتم باهم بریم لب 
دریا گفت سرم درد میکنه و موکلش کرد به روز بعد.سپیده همیشه همین 

زیادی رو تو ماشین میشست سردرد میگرفت.از داخل بود،وقتی مسافت 
کیفش بهش قرص دادم و گرفت خوابید.من و بقیه هم نشستیم تلوزیون نگا
ه کردیم.ساعت از یازده گذشته بودکه اون چهارتا هم قصد خواب کردن.و
لی من هیچ جوره خوابم نمیومد.تو تختم دراز کشیدم و مشغول پیام دادن 

م که خوابم نمیبره.ازم خواست برم پشت پنجره.وقبه مهیار شدم.بهش گفت
تی از پست پنجره لب دریارو نگاه کردم دیدم داره برام دست تکون میده،
زنگ زد به گوشیم.سریع جواب دادم و گفتم:سالم عشقم،لب دریا خوش م

 یگذره؟!
 _سالم خانمی،بدون تو هیجا خوش نمیگذره...اگه خوابت نمیبره بیا اینجا.

وقت یکی ببینه._میترسم یه   

 _خب ببینه،همه میدونن من و تو باهمیم.

 _خب استادا چی؟!زشته.

 _بلندشو بیا آوا،استادا خوابن...برات یه سورپرایز دارم عشقم.

 _باشه االن میام.

گوشی رو توی جیب شلوار جینم گذاشتم و روی تیشرتی که تنم بود یه سو
انداختم سرم و بعد از برداشتن کلید،از اتاق زدم یی شرت پوشیدم.شالم رو 

بیرون.تا دریا مسافت زیادی نبود.تقریبا همه جا تاریک بود و تعداد خیلی 
کمی لب دریا بودن.البته از بچه های ما نبودن هیچکدومشون.مهیار دستا

ش رو به سمتم دراز کرد،جفت دستاش رو گرفتم و با هم نزدیک تر رفتیم
ریا توی اون تاریکی شب جلوه قشنگی داشت.مهیار دس.موج های سفید د

تاشو دورم حلقه کرد و منم خودمو تو آغوشش گم کردم.توی اون سرما م
ن احساس گرما میکردم،از گرمای عشق و تن مهیار گر گرفته بودم،احسا
س میکردم لپ هام گل انداخته.مهیار دستش رو روی گونه ام گذاشت و ه

م بود گفت:چرا صورتت داغه عشقم؟!مونجور که چونه اش روی سر  

 هول کردم و گفتم:خب...این سویی شرته زیادی گرمه..

 مهیار خندید و گفت:آهان...بیا بشینیم.



مهیار نشست روی شن ها و من هم کنارش نشستم،دستش رو انداخت دور 
شونه هام و منو چسبوند به خودش.سرم و گذاشتم رو سینه اشو به صدای 

ادم.مهیار موهام رو که از زیر شال بیرون زده بود ضربان قلبش گوش د
و روی صورتم افتاده بود داد پشت گوشیم و آروم گفت:صدای قلبمو میشن

 وی آوا؟!

سرمو به عالمت مثبت تکون دادم،انگار قدرت تکلم نداشتم،مهیار دوباره 
گفت:با تمام وجود،توی هر ضربانش داره تو رو صدا میکنه...خیلی دوس

ا،توی قلب من فقط و فقط جای توئه.تت دارم آو  

حرفاش برای من که عاشقانه میپرستیدمش مثل الالیی شیرینه بچگی هام 
بود.دستش رو گذاشت زیر چونه امو سرمو برد باال،تو چشم هام خیره شد 

 و گفت:دوستم داری آوا؟!

زبون قفل شده ام رو به زور تو دهنم چرخوندم و گفتم:خیلی دوستت دارم 
شتر اون چیزی که فکر کنی دوستت دارم.مهیار،بی  

مهیار همونجور که به چشمام خیره بود گفت:چشمات همه دنیای منه،هیچ
 وقت ازم نگیرشون.

 لبخند پسر کشی تحویلش دادم و گفتم:چشم آقایی...
 مهیار سرش رو روی سرم گذاشت و به دریا خیره شد و گفت:آوا...

 _جانم.

گاری کنم،جوابت چیه؟!_اگه...اگه من...ازت..ازت خواست  

،اصال توقع همچین حرفی رو اونم االن نداشتم،انگااز حرفش شوکه شدم
ر تمام خون توی بدنم توی صورتم ریخته شد.با تعجب سر بلند کردم و تو
ی چشم هاش نگاه کردم،فکر کردم داره شوخی میکنه ولی کامال جدی بود

داری از من..خوا...خوا.دهن باز کردم و گفتم:یعنی...تو....االن داری...
 ستگاری میکنی؟!

 با دستاش صورتم رو قاب کرد و گفت:اره خوشگلم...

 _من...آخه...نمیدونم چی بگم.

 _مگه دوسم نداری خانمی؟!

 _معلومه که دوستت دارم.



 _پس بهم جواب مثبت بده...

جواب مثبتم رو توی یه لبخند خالصه کردم و با خجالت سرمو انداختم پا
 یین.

کمی ازم جدا شد و رو به روم روی دو زانو نشست.از داخل جیب  مهیار
شلوارش یه جعبه قرمز مخملی کوچیک دراورد و درش رو باز کرد و 

گرفت جلوم.یه حلقه تک نگین خیلی خوشگل بود.دستمو گرفتم جلو دهنم 
 و با تعجب گفتم:این مال منه؟!

،میخوام مال من _آره عشق همیشگی من،مال توئه بهترینم...حلقه مالکیته
 باشی،تا همیشه...تا ابد.

حلقه رو از تو جعبه دراوردم و نگاهش کردم،بعدش دادم دستش و خودش 
انداخت توی دستم.دوباره منو تو اغوشش کشید و نشست کنارم.بغلش بهتر
ین و امن ترین جای دنیا بود.سرمو بردم باال و تو چشم هاش خیره شدم و 

...گفتم:خیلی دوستت دارم مهیار  

مهیار نگاهشو از چشم هام گرفت و به سمت لبهام برد ...سرش رو اروم 
نزدیک اورد و بوسه ای روی لبهام نشوند،لبهای سردم از داغی لبهای مه
یار گر گرفت...چقدر خوبه اولین بوسه رو باکسی که واقعا عاشقشی و هم

بم ه روح و فکر و جسمت متعلق به اون آدمه تجربه کنی...من اون شب قل
 رو رسما به مهیار سپردم و حلقه مالکیتش رو به دستم انداختم...

صبح با سرو صدای سپیده بیدار شدم.نشسته بود کنارم و مدام با دستاش 
تکونم میداد و میگفت:آوا بیدارشو،بابا بلندشو بریم صبحانه بخوریم دیگه..

 .تموم میشه ها.

هنوز خوابم میومد،چوکش و قوسی به بدنم دادم و به زور چشم باز کردم.
ن شب قبل تا دیروقت با مهیار لب دریا بودم،با یاداوری اتفاقات شب قبل 
لبخندی روی لبهام نشست.لبخندم از دید سپیده دور نموند چون گفت:آوا خ

 ل شدی؟!چرا با خودت میخندی؟!

بی اعتنا به حرفش روی تخت نشستم و به ساعت روی دیوار نگاه کردم.
نیم بود.با حرص روبه سپیده کردم و گفتم:چرا انقدر تازه ساعت هشت و 

 زود بیدارم کردی؟!من دیشب دیر خوابیدم خب...



سپیده همونجور که به سمت لباس هاش میرفت گفت:ببخشید اینجا خونه خا
له ات نیست که هرموقع دلت خواست بلندشی و بهت صبحانه بدن،فقط تا 

 نه و نیم صبحانه هست...بلند شو حاضر شو.

از تخت پریدم پایین و به سمت دسشویی رفتم و بعد از زدن مسواک و ش
ستن دست و صورتم اومدم بیرون.حال و حوصله آرایش کردن نداشتم فق
ط یه کم کرم ضدآفتاب زدم و یه کم هم ریمل و رژ مالیم.موهام رو با کل
یپس پشت سرم جمع کردم.یه شلوار جذب کرم رنگ همراه با تاپ همرن

یه مانتو پاییزه قهوه ای هم پوشیدم روش،شال کرم قهوه ایم رگش پوشیدم.
و هم سرم کردم.داشتم تو آینه خودم و برنذاز میکردم که سپیده یهو گفت:آ

 وا،اون چیه تو دستت؟!

نگاهش رو دنبال کردم تا به حلقه ای که مهیار داده بود رسیدم،لبخندی زد
د.م و گفتم:دیشب خوابیدی یه عالمه اتفاق خوب افتا  

سپیده اومد دستم رو تو دستش گرفت و همونجور که به حلقه نگاه میکرد 
 گفت:مثال چه اتفاقی؟!

 _مهیار ازم خواستگاری کرد سپیده،بعدشم این حلقه رو داد بهم...

سپیده با ذوق پرید بغلم کرد و گفت:اینکه عااالیه...وااای بهترین خبری بو
 د که میتونستم بشنوم.

اورد و تو چشمام با تعجب نگاه کرد و گفت:تو کی مهبعد منو از بغلش در
 یارو دیدی اصال؟!

_دیشب که تو خوابیدی بهم گفت برم لب دریا،تا دیروقت با هم کنار دریا 
 بودیم...

 _خب پس چشم منو دور دیدی!!!!

_مثال من از تو خیلی میترسم؟!دیوونه...مگه گرسنه ات نبود؟!خب بریم د
 یگه.

 _بریم ولی همه اتفاقات دیشبو مو به مو،بدون سانسور برام تعریف کن...

زدم پشتش و گفتم:عزیزم فقط ازم خواستگاری کرد،شب عروسیمون نبود 
 که میگی بدون سانسور بگو.

همراه با سپیده از اتاق رفتیم بیرون...وارد رستوران هتل که شدیم هرچقد



خواب بود.برای خودمون چای ر چشم گردوندم مهیارو ندیدم.حتما هنوز 
و شیر ریختیم و بعد از برداشتن نون و پنیر و چیزای دیگه نشستیم.سر م
یز سپیده انقدر در مورد شب قبل ازم سؤال کرد که نفهمیدم چی خوردم...

آخرای صبحانه مون بود که هم اتاقیامون اومدن سمت ما و بهمون پیشنهاد 
هتل زدیم بیرون و به سمت دریا ح دادن بریم لب دریا.شیش تایی با هم از

 رکت کردیم،هوا واقعا عالی بود،نه سرد بود نه گرم،باد مالیمی میوزید و
با موهایی که تو صورتم ریخته بود بازی میکرد.به سمت یه سنگ بزرگ 
رفتم و نشستم روش و به دریا خیره شدم،به اون نقطه ای که دریا و آسمو

به آینده فکر میکردم،اون زمان نمیدو ن بهم متصل میشدن نگاه میکردم و
نستم که اینده و سرنوشت چه خوابی برای من و مهیار دیده.سپیده زد به با

 زومو و گفت:کجایی آوا؟!

 از فکر بیروم اومدم و گفتم:هیجا...
 _میگم میای بریم تو آب؟!

 _حالت خوبه سپیده؟!تو این هوا؟!

 _سرد نیست که...

..آب دریا تو این فصل سرده،سرما میخو_سرد نیست ولی گرم هم نیست.
 ریم.

 _خب بیا بریم فقط پامونو بکنیم تو آب.

 _شن میچسبه به پاهام،دوست ندارم.

 _اه،لوس...بیا بریم دیگه.

 _خب تو برو،اون همه  دخترو پسر اونجان...

 _آخه نمیخوام تو تنها بمونی.

ش بدم._نگران تنهایی من نباش،دوست دارم بشینم و به صدای موج گو  

 _باشه پس من رفتم.

بعد از رفتن سپیده جفت آرانج هامو گذاشتم رو زانوهام و دستامو گذاشتم 
زیر چونه ام.دوباره به دریا خیره شدم.نگاه کردن به اون قسمت آروم دریا 

یه آرامش خاصی بهم میداد...نمیدونم چقدر تو اون حالت بودم که با گرما
م اومدم.برگشتم کنارمو نگاه کردم ی دستی که روی کمرم نشست به خود



 که مهیارو دیدم.به روم لبخند زد و گفت:صبح بخیر خانمی...

 _صبح بخیر عزیزم.

 _تو فکر چی بودی که متوجه حضورم نشدی؟!

دوباره به دریا خیره شدم و گفتم:تو فکر آینده...همیشه دریا منو تو خودش 
فل میشم.غرق میکنه،وقتی نگاهش میکنم از دنیای اطرافم قا  

چونمو گرفت و صورتم رو سمت خودش برگردوند،تو چشمهام خیره شد 
و گفت:منم وقتی تو چشمای رنگ دریای تو نگاه میکنم همینجوری میشم 

 خانمی...

با صدای سلفه یکی سریع برگشتیم پشت سرمون رو نگاه کردیم.سپیده مزا
رو صاف کرد و گفت:عزیزان جمع کنین خودتونو.حم بود،دوباره گلوش 

 ..زشته این کارا توی مکان عمومی...

مهیار از مدل حرف زدن سپیده خنده اش گرفته بود.من که به حرفا و کار
اش عادت داشتم اخم مصنوعی کردم و گفتم:بر خرمگس معرکه لعنت...

؟!تو که تا االن تو آب غوطه ور بودی،چرا یهو این طرفا پیدات شد  

سپیده پشت چشمی نازک کرد و گفت:اصال تقصیر منه که اومدم صدات 
 کنم و بهت یه خبر خوب بدم...

 _خبر چی مثال؟!

 سپیده_نه دیگه نمیگم،من دیگه مزاحم نمیشم دارم میرم.

روشو برگردوند که بره،بلند شدم دستشو گرفتمو گفتم:خودتو لوس نکن ب
 گو...

همه دارن میرن بازار محلی،اومدم بهسپیده_حاال که اصرار میکنی میگم،
 تون بگم بریم حاضرشیم.

دو تا دستامو بهم کوبیدمو گفتم:آخ جووون بازار محلی...مهیار بدو بریم 
«حاضرشیم...  

_سامان میشه به منشی بگی یه لیوان اب بیاره؟!گلوم خشک شد انقدر حر
 ف زدم...

 _میخوای بگم ابمیوه یا چای بیاره؟!

اب... _نه،فقط یه لیوان  



سامان به منشی گفت و بعد از چند دقیقه منشی با یه لیوان بلند آب وارد 
شد.لیوان رو از دستش گرفتم و تشکر کردم.منشی از در خارج شد...کمی 

از اب رو خوردم و بقیه اش رو روی میز گذاشتم.سامان با دقت بهم نگاه
کنارت  ی انداخت و گفت:با تعریف خاطراتت احساس میکنم اون موقع ها

حضور داشتم،انقدر با جزئیات و خوب تعریف میکنی این حس بهم دست 
 میده...

 _من کال همینجوری ام،همه چیز رو با جزئیات تعریف میکنم.

_از نظر من عالیه...میگم آوا به نظرم اون موقع ها شادتر و سرحال تر 
 بودی،درست نمیگم؟!

تر و پر انرژی تر بودم سرمو به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:آره،شاد 
 چون مهیار کنارم بود...

سامان سرش رو تند تند تکون داد و گفت:نه نه...دلیلش مهیار نبوده آوا...
 تو قبل از وارد شدن مهیار تو زندگیت هم شاد و پر انرژی  بودی.

_شاید،ولی مطمئنم بعد از رفتن مهیار تمام اون انرژی رو به یکباره از د
دوره که کال دپرس بودم،حتی حرف هم نمیزدم.یه مرده ست دادم...تو یه 

متحرک بودم،اوایل که دانشگاه نمیرفتم بعدشم که به خاطر غر زدن های 
بقیه رفتم فقط یکراست میرفتم سر کالس و برمیگشتم،حتی با سپیده هم ح

 رف نمیزدم.

 _دقیقا تو چه دوره ای اینجوری شدی و کی خوب شدی؟!

ت تا موقعی که مرسانا به دنیا اومد...سامان اگه م_از زمانی که مهیار رف
 رسانا نبود من هم میمردم،وجود مرسانا به من احساس زنده بودن داد...

 _این خیلی خوبه که انقدر به مرسانا عالقه داری...

 _بعد از مهیار مرسانا شده همه زندگی من.تمام تالشم برای مرساناست...

 _خوبه عزیزم.

سامان عذرخواهی کردم و گوشیم رو از داخل کیفم دبا صدای گوشیم از 
 راوردم،شماره مامان بود.جواب دادم و گفتم:سالم مامان جون.خوبی؟!

 _سالم دخترم،تو خوب باشی منم خوبم عزیزم،خونه نیستی؟!

 _نه مامان جون مطب سامانم...کارم داشتی؟



،ما هم تنه_خواستم بگم فردا که تعطیل رسمیه بیا با مرسانا تا جمعه بمون
 اییم...به اریا هم زنگ زدم گفتم بیان.

 _میان اونا؟!

 _اره،گفت االن میره خونه شیوارو برمیداره و میاد...

 _پس منم میام...ولی فعال مطبم چون یه کم با سامان حرف دارم.

_باشه عزیزم،به سامانم بگو بیاد،دلم میخواد مثل قبال همگی دور هم باش
 یم.

 _چشم،فعال خدافظ.

گوشی رو قطع کردم و رو به سامان گفتم:جفتمون احضار شدیم خونه مام
 ان اینا،قراره تا جمعه دور هم باشیم.

 _منم باید بیام؟!

 _مگه میتونی رو حرف مامانم حرف بزنی؟!

 _معلومه که نمیتونم...پس از اینجا باهم بریم.

 _ساعت چند بریم؟!

ن موقع میخوام باهام ح_فعال که ساعت چهاره،هفت و هشت میریم...تا او
 رف بزنی.

_خب مرسانا پس چی؟!ترانه ساعت شیش باید بره...البته میتونم زنگ بز
نم به اریا بگم بره خونه ما مرسانا رو از ترانه بگیره و ببره خونه مامان 

 اینا.
 _پس زنگ بزن...چون من حاال حاال ها نمیذارم بری!!!

رسانا،اونم از خدا خواسته قبول زنگ زدم به آریا و بهش گفتم بره دنبال م
کرد.بعدشم زنگ زدم به ترانه و بهش گفتم مرسانا رو حاضر کنه و وسا

یل مورد نیازش رو هم بذاره داخل ساک...بعد از تموم شدن مکالمه ام ت
کیه دادم به مبل و دوباره توی خاطراتم غرق شدم...خالصه اردوی شمال 

شد و برگشتیم تهران.طبق قرار با کلی خاطره خوب و به یادموندنی تموم
ی که از قبل گذاشته بودیم قرار بود شنبه شب بریم بیرون و مهیار بهمون 
شیرینی بده.سپیده بعد از کالس دانشگاه یکراست اومد خونه ما،قرار بود 
دانیال و مهیار بیان دم خونه ما دنبالمون.مهیار بعد از تموم شدن ساعت 



ه حاضر شیم چون تا یک ساعت دیگه کاریش زنگ زد به گوشیمو گفت ک
میاد دنبالمون.سپیده هم زنگ زد به دانیال و گفت تا یک ساعت دیگه دم 
خونه ما باشه.جلو آیینه نشستمو کمی آرایش کردم.موهام رو مثل همیشه ا
زاد گذاشتم.یه شلوار جین مشکی پوشیدم با یه مانتو پاییزه کوتاه مشکی و 

هم برداشتم.سپیده مشغول شال سرکر روسری کرم.کیف کفش کرم رنگمو
دن بود که گوشیش زنگ خورد.عکس دانیال افتاده بود رو گوشیش جواب 

 داد و گفت:جانم دانی؟

_ 

 _رسیدی؟؟االن دم خونه آوا اینایی؟!

_ 

 _آهان سر کوچه ای پس...خب هنوز مهیار نیومده.

_ 

 _آره ما حاضریم،االن میایم.

یفش و گفت:دانیال سر کوچه منتظرگوشی رو قطع کرد و انداخت داخل ک
 مونه،بریم؟!

همونجور که  خودم رو داخل آیینه برانداز میکردم گفتم:خب مهیار هنوز 
 نیومده که...

 _تا ما بریم اونم میرسه،دانی گناه داره تنها سرکوچه بمونه.

چینی به دماغم دادم و یه پس گردنی بهش زدم و گفتم:خاک تو سر شوهر 
 ذلیلت کنن.

همونجور که گردنش رو میمالید گفت:حاال خوبه خودت از من بدتر سپیده
 یا...

_حرف مفت نزن بابا،بیا بریم که تا مامانمو راضی کنم ده ساعت طول م
 یکشه.

حاضر و اماده از اتاق زدیم بیرون و به سمت پایین حرکت کردیم.بابا سر
وقتی دید  کار بود و مامان و آنیس هم داشتند تلوزیون نگاه میکردن.مامان

 ما با لباس بیرون داریم از پله ها پایین میایم گفت:کجا به سالمتی؟!

پله آخر رو هم رد کردم و گفتم:با چندتا از دوستامون شام قراره بریم بیر



 ون.

مامان ابرویی باال انداخت و گفت:شما چقدر با این دوستاتون شام میرید ب
 یرون؟!

دوستای دوران دبیرستانمونن،خیل_خب...چیزه...میدونی مامان جون اینا 
 ی وقته همو ندیدیم.

 سپیده نیشخندی زد و گف:بله خاله جون،خیلی وقته...

با ارنج خیلی نا محسوس کوبیدم به پهلوی سپیده و گفتم:حاال اگه کاری ندا
 ری ما بریم.

همونجور که اخمهاش کم کم تو هم میرفت گفت:خوبه همین دیروز مامان 
از شمال برگشتی...من نمیدونم بین این همه ولگردیا کی وقت میکنی در

 س بخونی،وای به حالت آوا این ترم بیفتی.

 _وا مامان مگه داری با بچه دبستانی حرف میزنی؟!

 مامان_دست کمی از بچه دبستانیا نداری...

ست برم؟!_حاال اجازه ه  

 مامان_نه اینکه منتظر اجازه منی...زود برگرد.

 یه لبخند گنده تحویلش دادم و براش بوس فرستادم و گفتم:خدافظ.

مامان هم تمام سعیش رو کرد که نخنده و در اخر یه خداخافظی زیرلب 
 گفت.آنیسا هم بهم چشمک زد و گفت:خوش بگذره...

م سپیده یه نفس راحت کشید و گبا سپیده از خونه زدیم بیرون.تا درو بست
 فت:اخیش...باالخره تموم شد،گفتم مامانت االن منو میزنه.

 _وا دیوونه مامانم با تو چیکار داشت؟گیرش رو من بود.

 _خب ترکشش منم میگرفت.

وسطای حیاط بودیم که سپیده دستمو کشید و گفت:حلقه ای که مهیار بهت 
 داد کو آوا؟چرا دستت نکردی؟!!

یستادم و نگاهی به دستم کردم،دیشب وقتی رسیدم خونه از دستم همونجا ا
دراوردم و انداختم داخل کوله تا مامان و بابا نبینن.زدم رو پیشونیم و گفتم

 :ای بابا،جا گذاشتم خونه...دیگه نمیتونم برگردم بردارم.

 _خب بیا به یه بهونه ای بریم برش داریم.



میخواد بهم گیر بده. _چه بهونه ای اخه؟!مامان االن دوباره  

 _خب اگه مهیار ببینه دستت نکردی ناراحت میشه...

 _دیروز بهم گفت هروقت میرم بیرون دستم کنم.

 _پس ناراحت میشه...بیا برو برش دار.

_میگم حال ندارم برم دوباره مامان گیر بده،االنم که با خودش دارم میرم 
 بیرون،پس مشکلی نیست.

 _میخوای بگم من یه چیزی جا گذاشتم؟

همون موقع صدای زنگ گوشیم از داخل کیفم بلند شد.دراوردم و با دیدن 
 عکس مهیار دکمه وصل تماس رو فشار دادم و گفتم:رسیدی آقایی؟!

 _اره عشقم بیاید سرکوچه،دانیالم اینجاس.

 _اومدیم اومدیم.

رو کشیدم و گفتم:بیخیاگوشی رو قطع کردم و انداختم تو کیفم.دست سپیده 
 ل حلقه بیا بریم،سر کوچه منتظرن.

 _خاک تو سر شوهر ذلیلت کنن...

 _حرف منوبه خودم برمیگردونی؟!

 _اااا فهمیدی؟

 _فکر کردی مثل خودت مگس مغزم؟!!!

 _خفه بابا...

وقتی رسیدیم سر کوچه دانیال و مهیارو دیدیم که دارن باهم کپ میزنن.بع
سالم و احوالپرسی کردن،من رفتم داخل ماشین مهیار و د از رسیدن ما و 

سپیده هم رفت تو ماشین دانیال و راه افتادیم به سمت دربند.هوا عالی بود،
واسه همین من و سپیده پیشنهاد دادیم بریم دربند.مهیار پخش ماشین رو ر

 وشن کرد و گفت:حال خانم من چطوره؟!

عالی ام عزیزم.لبخندی تحویلش دادم و گفتم:وقتی کنارتم   

مهیار لپم رو اروم کشید و خندید.دستم رو گرفت و گذاشت رو دنده و هم
راه با آهنگ برام خوند.وسطای آهنگ بود که چند بار دست کشید رو دس

 تم،در اخر نگاهی به دستم انداخت و گفت:آوا حلقه ات کو؟!

م خوگوشه لبمو آروم گاز گرفتم و گفتم:اوومممم،چیزه...راستش جا گذاشت



 نه...

مهیار همونجور که نگاهش بین من و شیشه جلو در رفت و امد بود گفت:
 جاش گذاشتی؟!یعنی انقدر برات بی ارزش بود؟!

چرا مهیار همچین فکری پیش خودش کرد؟!حاال جا موندن یه انگشتر مبن
ی بر بی ارزش بودنش نمیشد که...تو چشمهاش با تعجب نگاه کردم و گ

رزشی داره؟!اون انگشتر از همه دنیا برام با ارزش فتم:چه ربطی به بی ا
تره...دیروز که رسیدم خونه گذاشتم تو کوله ام که مامان و بابا نبینن،امر

 وزم هل هلکی اومدیم بیرون واسه همین فراموش کردم بندازم.

مهیار که از موضع خودش پایین نیومده بود گفت:اگه برات ارزش داشت 
 فراموشش نمیکردی...

ظلومیت نگاهش کردم و گفتم:به خدا خیلی واسم ارزشمنده مهیار...خبا م
 ب چرا اینجوری میگی؟!

مهیار که با دیدن چشمهای مظلومم کمی اروم شده بود گفت:خب عزیزه م
ن اون حلقه رو دادم دستت کنی تا همه بفهمن تو مال منی...دیروز بهت 

مو فراموش کردگفتم وقتی بیرون میری حتما دستت کنن،انقدر زود حرفا
 ی عشقم؟

همونجور که لبهام رو ورچیده بودم گفتم:خب ببخشید،االنم خودت باهام ه
 ستی دیگه...

لبخند محوی زد،لپم رو کشید و گفت:حاال لباتو اینجور ورنچین کوچولوی 
 من...دلم ضعف رفت.

 لبخند دندون نمایی زدم و گفتم:اخه چرا انقدر خوبی تو عزیزدلم؟!
غبغبش انداخت و گفت:ما اینیم دیگه...مهیار بادی به   

 مشت ارومی به بازوش زدم و گفتم:از خود راضی.

صدای خنده هامون کل فضای ماشین رو برداشته بود،جوری که صدای آه
نگ به گوشمون نمیرسید.میخندیدیم فارق از اینکه سرنوشت چه خوابی بر

 امون دیده...
سیدیم دربند.با اینکه مبه علت ترافیک سنگینی که بود یک ساعت بعد ر

سافت طوالنی نبود.مهیار دم یه رستوران شیک نگه داشت و دانیال هم ک



نار ما ایستاد.چهارتایی از ماشین ها پیاده شدیم.من دستمو و دور بازوی م
هیار حلقه کردم و به سمت رستوران رفتیم.با پا فشاری من و سپیده داخل 

و من عاشق اون هوا بودم.یه فضای باز نشستیم.هوا رو به سرما میرفت 
تخت رو انتخاب کردیم و نشستیم.واسه شام خوردن هنوز زود بود.مهیار 
قلیون و چای سفارش داد.موافق صد درصد قلیون نبودم ولی مخالف هم ن
بودم،یه موقع هایی برای تفریح خوب بود.مخصوصا تو اون هوا واقعا حا

حرفای پسرونه من و سپیده  ل میداد.دانیال و مهیار زدند تو بحث ماشین و
هم زدیم تو غیبت های دخترونه و حرفای مربوط به خودمون.دور هم چا
ی خوردیم و کمی قلیون کشیدیم،البته سپیده نکشید و نذاشت من هم بیشتر 

از تا بکشم...کار خوبی کرد برای ریه امون خوب نبود.دیگه کم کم داشت 
گفتم:مهیار جونی... گشنه ام میشد.اروم تیشرت مهیار و کشیدم و  

 مهیار سرش و نزدیک صورتم اورد و گفت:جونم خانمی؟

 _من گشنمه،میشه شامو سفارش بدی؟!

 _چشم خانم کوچولو...

مهیار با اشاره دست،گارسون رو خبر کرد.پسر جوون با یه قلم و دفترچه 
 کوچولو مقابل تخت ما ایستاد و گفت:سفارشتون رو بفرمایید.

تا کرد و گفت:بچه ها سفارشاتتون رو بگید. مهیار رو به ما سه  

 دانیال_مهیار جان همه رو یه چیز سفارش بده.

 سپیده_اره شیرینی کارته دیگه خودت سفارش بده.

مهیار رو به گارسون کرد و گفت:چهارتا شیش لیک،دوتا جوجه،نوشابه،م
 است موسیر،ساالد،ترشی...

گوشم گفت:هواسم بود خبعد از رفتن گارسون مهیار رو کرد به من و در 
 انمم گوشت قرمز دوست نداره.

لبخندی به روش زدم و لپش رو اروم بوسیدم...بعد از خوردن شام سپیده 
که این پا و اون پا میکرد رو به من با صدای اروم گفت:اوا میشه بریم د

 ستشویی؟واجبه...

هنو غذای من و سپیده تموم شده بود ولی دانیال و مهیار داشتند میخوردند
ز.بلند شدم سرپا و رو به مهیار گفتم:ما میریم دستشویی،شما هم غذاتونو 



 بخورید بیاید بریم دیگه.

مهیار سری تکون داد و ماهم بعد از پوشیدن کفش و برداشتن کیفمون ر
فتیم.موقع رفتن از جلو تخت چندتا پسر رد شدیم،هر کدومشون تیکه بهمو

ی دوتاشون افتادند دنبالمون.باالخره رن انداختند و ما بی اعتنا رد شدیم.ول
سیدیم به دستشویی،سپیده رفت داخل و من هم ایستادم روسریم رو مرتب 
کردم.بعد از تموم شدن کارمون وقتی از دستشویی زدیم بیرون با اون دو 
تا پسرا روبه رو شدیم.ترسیده بودم.اومدن سمتمونو یکیشون رو به من گ

.فت:در خدمت باشیم خانم خوشگله  

 هیچی نگفتم،دوستش روبه سپیده کرد و گفت:منم در خدمت هستم خانمی.

 سپیده:ببند گاله رو بابا خفه شدیم از بو گند دهنت...

 پسره که از رو نرفته بود گفت:جووون عجب صدایی.

 دست سپیده رو گرفتم و گفتم:بیا بریم سپیده.

پسره یه قدم بهم نزدیک شد و گفت:کجا خوشگله؟تازه داریم اشنا مدوباره 
 یشیم...

نگاهم افتاد به پشت سر پسرا،مهیار و دانیال داشتند میومدن سمتمون.از ه
مون فاصله میتونستم رگ گردن مهیار و ببینم.از ترس نفس نفس میزدم،

ه قدم صدای پسره رو نمیشنیدم،آشغال انقدر بهم نزدیک شده بود که فقط ی
کوتاه بینمون فاصله بود.مهیار و دانیال با دستهای مشت شده و صورت ق

رمز اومدن سمتمون و رسیده و نرسیده حمله کردن به پسرا...حاال نزن 
کی بزن،من و سپیده هم که فقط جیغ میزدیم...خالصه کل رستوران ریخ
ن تند دورمون و اونارو جدا کردند.ولی پسرا حسابی کتک خوردند و دل م
و سپیده هم خنک شد...دانیال و سپیده زودتر از ما رفتند سمت ماشین.مه

یارم پول شام رو پرداخت و مچ دست من رو گرفت و به سمت ماشین ک
شوند.وقتی رسیدیم در سمت کمک راننده رو باز کرد و من رو نشوند تو 
ماشین،البته یه جورایی پرتم کرد.درو محکم کوبید و به سمت اون طرف 

مچ دستم که درد گرفته بود رو میمالیدم،دلم گرفت...انگار تقصیر ما رفت.
بود که اونا گیر دادن بهمون.مهیار نشست پشت فرمون و راه افتاد.بعد از 

چند دقیقه یهوفریاد زد و گفت:وقتی به حرفم گوش نمیدی همین میشه...من 



 اون حلقه روگرفتم واسه خونتون یا واسه دست تو؟!هااااا؟!
از ترس به تته پته افتاده بودم گفتم:خب...ت...تق...تقصیر من...چمن که 

 ...چی بود؟م...مگه من...من نخ دادم؟!

مهیار محکم کوبید رو فرمون و گفت:من نگفتم تو نخ دادی...اوا من حلقه 
لعنتی رو گرفتم که همه بفهمن تو صاحب داری.نمیخوام کسی بهت نگاه 

گه یه بار دیگه...فقط یه بار دیگه ببینم اچپ بندازه خب،بففففهم...به خدا ا
 ون حلقه رو موقع بیرون رفتن ننداختی من میدونم و...

بقیه حرفش رو خورد و به جاش نفسش رو فوت کرد بیرون.منم رومو از
ش گرفتم و به بیرون خیره شدم.بغض کرده بودم شدید...دلم گرفت از دس

میدیدم روم حساسه و غیرت تش،ولی از یه طرف هم دلم قنج رفت وقتی 
داره.عقیده ام این بود مردایی که همسرشون رو دوست دارن، روشون غ
یرت دارن.البته منظورم اون غیرتی نیست که با زن مثل زندانی ها برخو
رد بشه و اونو محدود کنه،منظورم غیرتیه که زنش رو ازاد بذاره و به ب

اصل قلب همسرش رو لقیه اجازه نده به حریم همسرش وارد بشن...در 
بریز از عشق و محبت کنه تا جایی برای کسی نباشه...وقتی ماشین جلو 

خونمون ایستاد قبل از اینکه دست بندازم و درو باز کنم دستم رو گرفت و 
گفت:ببخشید خانمی،به خدا دست خودم نبود صدامو بردم باال...اوا واقعا 

 نمیتونم ببینم یکی رو ناموسم چشم بد داره.

رم پایین بود،بغضم شکست و یه قطره اشک سر خورد رو گونه ام.مهیاس
ر صورتم رو برگردوند سمت خودش،با انگشتش اشکم روگرفت و انگش
تش رو بوسید و گفت:مهیار بمیره اشک تورو نبیه عشقم...غلط کردم صد

 امو بردم باال آوا...
شدم به زور بغضم روقورت دادم سعی کردم اشک نریزم دوباره،و موفق

...با صدایی که انگار از ته چاه درمیومد گفتم:دوستت دارم مهیار،حتی ا
 ین غیرتی بازیاتم دوست دارم.

مهیار منو کشید توآغوشش و محکم منو به خودش فشرد،چقدر این آغوش 
گرم و امنش رو دوست داشتم...بعد از تشکر و خداحافظی از ماشینش پیا

تظرم موند تا برم تو خونه و درو بده شدم و به سمت خونه رفتم،انقدر من



بندم،وقتی درو بستم و بهش تکیه دادم صدای چرخ های ماشینش رو شنید
«م که روی اسفالت خیابون کشیده شد...  

سامان زیر چونه اش رو خاروند و گفت:خوشم اومد به پسرا یه حالی داد.
.. 

وا_اون شب یکی از شبای خوب و بد زندگیم بود...وقتی عصبانی میشد 
 قعا ازش میترسیدم،ولی حتی اون عصبانیتش رو هم دوست داشتم.

 _خوش به حالش که انقدر دوسش داشتی...

 _هنوزم دوستش دارم خب.

_میدونم،اتفاقا بیش از حد دوسش داری،حتی بیشتر از قبل...حاال بقیه شو 
 بگو.

از اون شبی که شام چهارتایی رفتیم بیرون تا اواخر هفته که کالس مش»
داشتیم مهیارو ندیدم،حتی فرصت هم پیش نیومده بود باهم حرف بزترک 

نیم...حرفمون در حد چندتا پیام بود،دلم براش تنگ شده بود و میخواستم ز
 ودتر ببینمش...

صبحانه خورده و نخورده از مامان خداحافظی کردم و از خونه زدم بیرو
مو دراوردم ن،سوار ماشینم شدم و روشنش کردم.از داخل کوله ام حلقه ا

و انداختم دستم.با نگاه کردن به حلقه یاد مهیار و اون شبی که حلقه رو به
م داده بود میفتادم،لبخند محوی زدم و  حلقه رو بوسیدم.با ریموت در حیا

ط رو باز کردم و ماشین رو از حیاط دراوردم و به سمت دانشگاه حرکت 
ه رسیدم دانشگاه و ماکردم.سپیده قرار بود خودش بره...بعد از چهل دقیق

شینم رو تو پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم.نگاهی به اطراف انداختم،ما
شین مهیارو ندیدم.به ساعت نگاهی انداختم،دیر کرده بود...کوله امو روی 
دوشم جا به جا کردم و به سمت ساختمون دانشگاه حرکت کردم.وارد کال

کنار پنجره نشسته بود. س که شدم چشمم دنبال سپیده گشت،انتهای کالس
با دیدن من دستی برام تکون داد،صندلی کنارش خالی بود،به سمتش رفتم 
و بعد از دست دادن و سالم کردن کنارش نشستم،مدام چشمهام به در بود 

تا مهیار بیاد.گوشیمو دراوردم و بهش زنگ زدم،ولی هرچقدر بوق خورد 
تماس بگیرم،گوشیمو گذا جواب نداد.با اومدن استاد دیگه نتونستم باهاش



شتم رو سایلنت و انداختم داخل کوله.مدام ذهنم درگیرش بود،دلم شور افتا
د...نگران شدم،تا حاال پیش نیومده بود سرکالس مشترکمون غیبت کنه.با 
اینکه نیم ساعت از شروع کالس گذشته بود ولی هنوز چشم به راهش بود

اسم پرت بود و پریشون بودم م،از حرفای استاد هیچی حالیم نشد.انقدر حو
 که استاد گفت:خانم واحدی حالتون خوبه؟!

 بی اختیار به عالمت منفی سر تکون دادم که گفت:مشکلی پیش اومده؟!

 _استاد میشه برم بیرون؟حال مساعدی ندارم...

استاد نگاهی به ساعتش کرد و گفت:فقط نیم ساعت از کالس مونده،اگه 
نید میتونید تشریف ببرید.فکر میکنید نمیتونید تحمل ک  

 _ممنون.

داشتم وسایلم رو جمع میکردم که سپیده با نگرانی گفت:چیزی شده؟چرا ا
 نقدر نگرانی.

 _چیزی نیست،فعال میرم بیرون...بعد از کالس بیا تو محوطه.

کوله امو روی دوشم انداختم و بعد از عذرخواهی از استاد از کالس زدم 
حوطه رفتم و روی اولین نیکمت نشستم.گوبیرون.سالنه سالنه به سمت م

شیم رو از کیفم دراوردم تا دوباره به مهیار زنگ بزنم.دیدم چها تا تماس 
سریع شمار.بی پاسخ از مهیار دارم،گوشیم رو سایلنت بود و نفهمیده بودم
ه اش رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم،بعد از سه چهارتا بوق ج

زم.واب داد و گفت:سالم عزی  

 _سالاام،معلوم هست کجایی مهیار؟

 _تو پارکینگ دانشگاه منتظر تو ام...

 _تو پارکینگ دانشگاه؟!خب چرا نیومدی سر کالس؟!

_دیر رسیدم،بعدشم حوصله کالس رو نداشتم،اومدم فقط تورو ببینم...راس
 تش باهات حرف دارم.

صداش و لحن حرف زدنش حس کردم ناراحته،واسه همین گفتم:چیزی از 
 شده مهیار؟

 _بیا پیشم بهت میگم.

 _اوکی االن میام.



گوشی رو قطع کردم و انداختم تو کیفم،از رو نیمکت بلند شدم و به سمت 
پارکینگ حرکت کردم...مهیار تکیه زده بود به کاپوت ماشین و منتظر م

و تو دستش گذاشتم و گفتم:سالم،خوبی؟ن بود.رفتم نزدیکش،دستم ر  

 _سالم،بشین تو ماشین بریم بیرون.

 _کجا بریم؟چی شده مهیار؟چرا انقدر پریشونی...آخه چرا کالس نیومدی؟

_دیشب تا دیروقت بیدار بودم اخرسرم با قرص خوابیدم،واسه همین صبح 
ی باخواب موندم....وقتی تو زنگ زدی تازه بیدار شدم.نمیخواستم بیام ول

 ید میدیدمت...حاال هم بشین تو ماشین بریم یه جا باهم حرف بزنیم.

 ._خب من خودم ماشین آوردم

مهیار دستی الی موهاش کشید و گفت:خب ماشینتو بذار همین جا باشه یه 
 ساعت دیگه میارمت اینجا ماشینتو برمیداری میری خونه.

،مهیار هم کناربدون هیچ حرف دیگه ای به سمت در ماشین رفتم و نشستم
م نشست و ماشین رواز پارکینگ دانشگاه خارج کرد.رو کرد سمت من و 

 گفت:کجا بریم؟

 _هر جا فکر میکنی راحت تری...

_ترجیح میدم راه بریم.انقدر اعصابم بهم ریخته اس که نمیتونم یه جا بشی
 نم.

 _پس بهتره بریم پارک نزدیک دانشگاه.

هره اش به خوبی معلوم بود که عصباسری به عنوان تأیید تکون داد.از چ
نیه،ترجیح دادم تا موقع رسیدن حرفی نزنم،نمیتونستم حدس بزنم چه اتفاق
ی افتاده،با خودم قرار گذاشتم هر موضوعی بود سعی کنم آرومش کنم تا 

این عصبانیتش بخوابه.باالخره جلو پارک ماشین رو پارک کرد و پیاده 
م و شروع کردیم به راه رفتن.مهیار شدیم.دستم رو دور بازوش حلقه کرد

حجم زیادی از هوارو داخل ریه هاش کشید و بعد هوا رو فوت کرد بیرو
 ن و گفت:دیشب با مامان حرف زدم...

 مثل این خنگا بهش نگاه کردم و گفتم:حرف زدی؟درمورد چی؟!

 مهیار همونجور که به رو به رو خیره شده بود گفت:درمورد خودمون.

استرس یهو ریختند تو دلم...نمیدونم چرا اینجوری شدم.به خ انگار یه دنیا



ودم یه کم مسلط شدم و گفتم:خب...خب چی گفتی؟؟مامانت چی گفت؟اصل
 ا چجوری گفتی؟!

 مهیار پوفی کرد و گفت:اصال نذاشت حرف بزنم...

 ابرویی باال انداختم و گفتم:یعنی چی؟!میشه کامل توضیح بدی؟
قدمه چینی گفتم که از یه دختری تو دانشگاه _رفتم پیشش و بعد از کلی م

 خوشم اومده،بهش گفتم میخوام واسم پا پیش بذاره...

 _خب بعدش چی شد؟!

مهیار سری تکون داد و گفت:هیچی...گفت اصال حرفشم نزن،گفت اوال 
 که باید درستو تموم کنی،بعدشم...گفت...گفت که...

به لبم کردی مهیار...کالفه نگاهی بهش انداختم و گفتم:گفت چی؟!جون   

مهیار عصبانی تر از قبل دستی به موهاش کشید و گفت:گفت فکر دختره 
رو از سرت بیرون کن...گف...گفت من دخترای...دخترای فامیل رو ول 

 نمیکنم برم از غریبه دختر بگیرم...

 یه آن انگار یخ زدم،سر جام ایستادم و گفتم:بعد تو چی گفتی؟!

سرش رو انداخت پایین و گفت:هیچی،ترجیح دادم فعال حرفی نزنم،مهیار 
کال اعصابمو ریخت بهم...اخه میدونی آوا،مامان مثل یه دیکتاتور میمونه.

 هیچ کس رو حرفش حرف نمیزنه،حتی بابام...

خونم جوش اومده بود از حرفش،مثل دخترا رفتار کرده بود...اگه مادر م
من اینجوری ساکت نمیموندم که این مونده ن با ازدواجم مخالفت کرده بود 

بود،چاقو میزدی خونم در نمیومد...توقع نداشتم به خاطر من تو روی ماد
رش بایسته و داد و بیداد راه بندازه،ولی توقع داشتم از عالقه خودش دفاع 
کنه و نذاره مادرش دخترای فامیلشون رو براش لقمه بگیره...نمیخواستم ا

زیر پاش،چون مادر حرمت داره،ولی عهد تیر و کم حترام مادرشو بذاره
ون نبود که مادرش اینجوری رفتار کنه و این هم هیچی نگه...مادرش ح

تی اجازه نداده بود مهیار درمورد من حرف بزنه،حتی نخواسته بود منوب
بینه بعد نظرشو بگه...از عصبانیت داشتم منفجر میشدم،ترجیح دادم اونجا 

م:واقعا هنر کردی آقا مهیار،در همین حد دوسم داشنمونم،واسه همین گفت
 تی دیگه؟!اوکی...



حلقه مو از دستم دراوردم،دستش رو گرفتم و حلقه رو کوبوندم کف دست
ش و گفتم:تشریف ببرید به مادرتون بگید دخترای فامیلو براتون لقمه بگیر

 ن...

بدون خمهیار انگار هنگ کرده بود،چون فقط ایستاده بود و نگاهم میکرد.
داحافظی ازش جدا شدم و به سمت در خروجی پارک حرکت کردم،هرچ

ی اسمم رو صدا زد و ازم خواهش کرد بایستم و به حرفاش گوش بدم اهم
یت ندادم و به راه خودم ادامه دادم.یه تاکسی گرفتم و به سمت دانشگاه ر

ر تظفتم.وقتی وارد پارکینگ دانشگاه شدم سپیده رو دیدم که کنار ماشینم من
منه.وقتی منو دید دویید سمتم و گفت:معلوم هست تو کجایی آوا؟نگرانت 

شدم دیوونه،هرچی زنگ زدم به گوشیت جواب ندادی...اومدم دیدم ماشین
 ت هنوز اینجاست،واستادم تا بیای...

 با کالفگی گفتم:میشه دو دقیقه آروم بگیری سپیده؟حوصله ندارما...

سمت ماشین حرکت کردم که سپیده هم افتاد دنبالم و گفت:وااا چته آوا؟!به 
 اصال کجا بودی؟

 _سر قبرم...

در ماشین رو باز کردم تا بشینم،سپیده گفت:کجا داری میشینی تو ماشین؟
 کالس داریما...

 _حوصله کالس رو ندارم،اگه میخوای با من بیای بهتره بشینی.

باهات میام. _اگه بهم میگی چته و کجا بودی  

 _پس بشین تو ماشین.

دوتایی سوار ماشین شدیم و از دانشگاه زدیم بیرون.تمام اتفاقاتی که افتاده 
بود و حرف های مهیار و براش تعریف کردم،سپیده هم عصبانی شد ولی 
نه به اندازه من.وقتی حرفام کامل تموم شد گفت:درسته کارش اشتباه بوده 

نی میکرد،ولی تو هم زود از کوره در رفتی،نو نباید انقدر زود عقب نشی
 باید حلقه رو بهش پس میدادی...

همونجور که نگاهم بین سپیده و جلوی ماشین در رفت و امد بود گفتم:پس 
چیکار میکردم؟مثل احمقا وایمیستادم و به توهینات مامانش گوش میکردم؟

درش بگه !مهیار ادعای عاشقی کرد ولی حتی ارزش اینو نداشتم که به ما



 من اون دختره رو دوست دارم.

_خب شاید موقعیتش نبوده،حتما میخواسته مادرش اروم شه بعد دوباره ا
ین مسأله رو پیش بکشه...آوا، هم تو مهیار رو دوست داری هم اون تورو 
دوست داره،شاید خودت متوجه نشده باشی،ولی از نگاهش عشق میباره.و

یه جنس با ارزش و قیمتی نگاه میکنه. قتی بهت نگاه میکنه انگار داره به
 ..نباید انقدر زود از کوره در میرفتی.

_اعصابم یهو بهم ریخت،قبل از اینکه بفهمم چرا عصبانیه به خودم گفتم 
باید سعیمو بکنم آرومش کنم،ولی نتونستم...هنوزم از دستش عصبانیم،حق 

 نداشت انقدر زود شونه خالی کنه.

خالی کرده؟مطمئنم مهیار تا تورو به دست نیاره _تو از کجا میدونی شونه 
 از تک و تا نمیفته.

_نمیدونم چی بگم واال،فعال بهتره چند روزی از هم دور باشیم،جفتمون ا
 حتیاج به فکر کردن داریم

_اوکی،هرکاری فکر میکنی صالحه انجام بده،ولی نه خودتواذیت کن نه 
 مهیارو...

ور و پایه درد و دله خوبی بود.همیشه سپیده به عنوان یه دوست واقعا مشا
مشکالتم رو باهاش درمیون میذاشتم و به بهترین نحو ارومم میکرد.درس
ته خیلی مواقع شوخ بود و همیشه منو با کارها و حرف هاش میخندوند،و
لی به وقتش کامال جدی میشد.سپیده رو رسوندم دم خونشون و خودم بعد ا

کمی آروم شدن رفتم خونه...وقتی ز یک ساعت چرخ زدن تو خیابونا و 
برای استراحت روی تختم دراز کشیم،گوشیمو برداشتم و دیدم بیست و سه 
تا تماس بی پاسخ دارم و پنج تا پیام.اول تماس هارو نگاه کردم،هفتاش که 
سپیده بود،اون موقعی زنگ زده بود که من و مهیار پارک بودیم،بقیه اش 

واسه مهیار بود و ازم خواهش کرده بود گوهم که مهیار بود...پیام ها هم 
شیمو جواب بدم،بی اعتنا گوشیمو خاموش کردم و روی پاتختی گذاشتم.ان
قدر فکرم درگیر بود که نمیتونستم جواب پیام هاشو بدم،ترجیح دادم یه کم 

 اروم شم بعد باهاش حرف بزنم...
س و حال فردای اون روز پنج شنبه بود و کالس داشتم ولی نرفتم.واقعا ح



سر کالس نشستن رو نداشتم،هنوز اعصابم سرجاش نیومده بود و با مهیار 
آشتی نکرده بودم.حتی گوشیم رو هم روشن نکرده بودم.تازه چشم باز کر

 ده بودم که مامان صدام زد.در اتاقم رو باز کردم و گفتم:بله...

پشت خطه.مامان از پایین پله ها گفت:آوا تلفن رو از باال جواب بده،سپیده   

 _باشه...

به سمت تلفن طبقه باال رفتم،همونجور که چشمامو میمالیدم تلفن رو جواب 
دادم و کنار گوشم گذاشتم و با صدایی که هنوز خواب آلود بود گفتم:چیه 

 سپیده؟سر صبحی چیکار داری؟!

راه اتاقم رو در پیش گرفتم،سپیده که انگار عصبی بود گفت:اوال سالم،دو
ا بود؟لنگه ظهره خرس قطبی...چرا دانشگاه نیومدی؟!اما سر صبح کج

صال چرا گوشیت خاموشه؟!میدونی مهیار بدبخت چقدر نگرانت بود...اخ
 ر دست به دامن من شد که بهت زنگ بزنم.

خودم رو پرت کردم رو تختم و گفتم:اوووو خب حاال انقدر غر نزن،حو
گیره اگه واقعا دوسم دصله دانشگاه اومدن رو نداشتم...مهیار هم باید یاد ب

 اره باید به پام وایسته.
سپیده کالفه تر از قبل ادامه داد:تو یه زبون نفهمی آوا...بابا گناه داره به 
خدا.زنگ زد به من گفت هرچقدر گوشیت رو میگیره خاموشه،ازم خواه

 ش کرد زنگ بزنم خونتون.خیلی نگرانته...

م...همونجور که رو تخدلم یهو براش قنج رفت،ولی هنوزم عصبانی بود
ت نشسته بودم با پاهام روی زمین ضرب گرفتم و گفتم:میخوام بفهمه اگه 
دوسم داره باید برای بهم رسیدنمون تالش کنه،منم اگه خانواده ام مخالفت 
کنن تمام تالشم رو میکنم که مهیاروقبول کنن...من نمیگم باید به مادرش 

پایین نیاد... بی احترامی کنه فقط میگم از موضع خودش  

سپیده که کمی اروم تر شده بود گفت:میدونم عزیزم،حق باتوئه...ولی مهیا
ر که از خواستن تو دست نکشیده،اون خودش االن اعصاب مسائدی نداره
،تو به جای اینکه تو این شرایط کنارش باشی و ارومش کنی داری با این 

و اخر مال همین. کارات بدتر اذیتش میکنی...من مطمئنم تو و مهیار اول
سرمو خاروندم و گفتم:خب االن میگی چیکار کنم؟!برم بهش بگم ببخشید؟



 بگم تقصیر منه که مادرت مخالفت کرده؟

_من نگفتم برو بگو ببخشید،میگم با این کارات اذیتش نکن...به من که ز
نگ زد از صداش معلوم بود چقدر عصبانیه،به خدا من ترسیدم از پشت 

 تلفن منو بزنه.
 _خب حاال یه کاریش میکنم.

 _پس همین االن گوشیتو روشن کن...بهش زنگ بزن.

_نه،حرف زدن پشت تلفن درمورد این قضیه فایده نداره...باید باهاش رو 
در رو حرف بزنم،بهتره گوشیم خاموش بمونه...واقعا االن احتیاج به فکر 

 دارم.

 _خب تا کی خاموش بمونه،اصال کی میخوای ببینیش؟

_بهش بگو شنبه بیاد دانشگاه،بگو حالم خوبه و خودشو اذیت نکنه...بگو آ
 وا گفت فقط یه کم احتیاج به آرامش دارم،همین.

 _اوکی،همه رو بهش میگم...

یه لحظه صدای سپیده دور شد،انگار گوشی رو از کنار گوشش برداشت،
 چند ثانیه بعد گفت:مهیار اومد پشت خط...فعال خدافظ.

کردم و پرت کردم کنارم.دلم برای شنیدن صدای عشقم پر  گوشی رو قطع
میکشید ولی الزم بود رو در رو حرف بزنیم.مجبور بودم تا شنبه تحمل 
«کنم.خواستم دوباره بخوابم که صدای مامان از پایین مانع خوابیدنم شد...  

سامان نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:آوا جان بریم دیگه؟ساعت شیش 
الن همه خونه عمو اینا منتظر ما هستن.و نیم شد...ا  

 _آره بریم،مرسانا هم االن بهونه میگیره.

از جام بلند شدم و کیفم رو برداشتم و همراه سامان از مطب خارج شدیم.م
ن به سمت ماشین خودم رفتم و سامان هم ماشین خودش رو از پارکینگ 

م..در حیاط ممجتمع دراورد و با هم به سمت خونه مامان اینا حرکت کردی
امان اینا رو با ریموت باز کردم و با ماشین رفتم داخل حیاط.سامان هم پ
شت سر من داخل شد و ماشینش رو پارک کرد.قبل از پیاده شدن آریا رو 
دیدم که با مرسانا داره تاب بازی میکنه...ماشین رو خاموش کردم و بعد ا

دیدنم با کمک آریا از  ز بازکردن کمر بندم از ماشین پیاده شدم.مرسانا با



تاب پایین اومد و با قدم های گوچولو و تند به طرفم اومد.با نگاه کردن به
ش دلم ضعف میرفت.وقتی رسیدم بهش بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم:

 سالم دختر خوشگلم،خوبی مامانی؟

صورتم رو بوسید و سرش رو به عالمت مثبت تکون داد.سامان به سمت 
و فشرد و گفت:سالم،چطوری؟آریا و رفت دستش ر  

آریا با دست آزادش روی شونه سامان زد و گفت:شما بهتری داداش...یه 
 کم دیگه دیر میومدید،ساعت نزدیکه هشته.

سامان_ما شیش و نیم راه افتادیم،خیابون پاسدارن مثل همیشه خیلی ترافی
 ک بود.

مد.آریا_برو تو بابا منتظرته،کشت مارو انقدر گفت سامان چرا نیو  

سامان رفت داخل و آریا اومد سمت من،منو تو آغوشش گرفت و صورتم 
 رو بوسید و گفت:آبجی کوچولوی من چطوره؟!

اخم ریزی همراه با خنده کردم و گفتم:همچینم کوچولو نیستما... دیگه دخ
 تر دارم.

من همیشه کوچولویی...این دخترت که پدرمونو دراورد،همه ااریا_واسه 
 ش بهونتو گرفت.دیگه اوردمش تاب بازی کردیم تا یه کم آروم شد.

مرسانا که متوجه گالیه آریا شده بود اخمی به آریا کرد.اریا لپش رو کشید 
 و گفت:واسه من اخم میکنی پدر سوخته؟بیا بغلم ببینم...

مرسانا خودشو کشید عقب و سرشو گذاشت رو اریا خواست بغلش کنه که 
شونه ام.آریا اروم زد پشت مرسانا و گفت:حاال خوبه تا االن آوزون من 

 بودیا،مامانت اومد من رو یادت رفت؟!

خنده ای کردیم و با هم رفتیم داخل.بابا و سامان مشغول بازی شترنج شده 
الم بلندی کردم بودند،مامان و انیسا و شیوا هم مشغول حرف زدن بودند.س

و به همه دست دادم.مرسانا رو گذاشتم کنار مامان و رفتم اتاق لباسامو ع
وض کردم.یه شلوار جذب مشکی پوشیدم با یه تونیک آستین سه ربع آبی 
کاربونی...بلندی لباسم تا زیر باسنم میرسید و جلو سامان راحت بودم.موه

افتاد با شیوا کار داشتم،کناام رو ریختم روی یه شونه ام و رفتم پایین.یادم 
رش نشستم و دستم رو گذاشتم رو پاش و گفتم:چطوری مامان کوچولو؟!



 فسقل عمه خوبه؟!

شیوا لبخندی به روم زد و دستش رو گذاشت رو شکمش که کمی بزرگ 
 شده بود و گفت:هم خودم خوبم هم این فسقل...تو خوبی؟چه خبرا؟!

تو چه خبر؟_منم خوبم...خدا روشکر.خبر خاصی نیست   

_منم هیچی،ویار پدرمو دراورده...مدام حالت تهوع دارم.تازمانی که آریا 
پیشم باشه خوبم ولی وقتی میره سرکار کال بهم میریزم،بچه ام از االن بابا

 ییه.
یهو دلم گرفت،یاد بارداری خودم افتادم...ویار من چجوری بود؟اصال چیز

تا بفهمم بچه ام باباییه یا نه،مه ی از بارداری فهمیدم؟!من مهیار پیشم نبود
یار نبود تا خودمو براش لوس کنم و بگم هوس لواشک یا شیرینی کردم...
اصال یادم نمیاد تو دوران بارداری هوس چیزی رو کرده باشم،فقط میخوا
ستم مهیار پیشم باشه که نبود...نفس عمیقی کشیدم و لبخند مصنوعی زدم.

یوا کارت داشتم...برای عوض کردن بحث گفتم:راستی ش  

 شیوا سؤالی نگاهم کرد و گفت:جانم،بگو.

همونجور که با پایین موهام بازی میکردم گفتم:خبر داری که بعد از عید 
 قراره برم رامسر و چندوقت نیستم؟!

شیوا سری به عالمت مثبت تکون داد و گفت:آره،آریا و مامان یه چیزایی 
ت؟گفتن...ولی اخه چرا قبول کردی؟سختت نیس  

_نه سختم نیست،یه کم احتیاج به تنهایی دارم،بعدشم این یه تجربه خوبیه..
.من که نمیتونم مدام به مامان و شماها تکیه کنم،هرموقع کار دارم مرسانا 
رو میسپرم به مامان،اینجوری یاد میگیرم رو پای خودم بایستم...بعدشم پ

 یشنهاد کاری خیلی خوبی بود.

و گفت:آهان...خب اینم حرفیه.. شیوا ابرویی باال انداخت  

دستم رو تو هوا تکون دادم و گفتم:حاال این حرفارو بیخیال،اصل حرفم یه 
 چیز دیگه بود.

 شیوا دوباره سؤالی نگاهم کرد و گفت:چی؟!

پام رو روی پام انداختم و گفتم:خواستم درمورد ترانه باهات حرف بزنم،م
 یشناسیش که...پرستار مرسانا رو میگم.



از داخل سینی که آنیسا جلوش گرفته بود استکان چای رو برداشت  شیوا
 و گفت:آره دیدمش...

آنیس سینی رو جلو من گرفت،به انیسا نگاهی کردم و گفتم:چای نمیخورم 
 اجی،اگه میتونی یه لیوان برام آب بیار...

 انیسا_االن میارم.
 _قربون دستت.

اطر رفتن من به رامسر رو کردم سمت شیوا و گفتم:داشتم میگفتم...به خ
ترانه هم بیکار میشه...راستش دلم براش میسوزه،خدایی خیلی دختر خوب

یه...پدرش فوت کرده و مادرش هم مریضه،خودش تنهایی خرج خودش و 
مادرش رو درمیاره...بهش گفتم شاید تو برای اخر های بارداریت و برای 

ی خوشحال شد وقتی ابعد از زایمانت احتیاج به پرستار داشته باشی...خیل
ینو گفتم...گفتم بهت بگم اگر میخوای شمارشو بهت بدم بهش بگی بیاد پی

 شت.

شیوا لبخندی زد و گفت:اتفاقا کار خوبی کردی بهش گفتی،اون موقع اواخ
ر بارداریمه و میدونم که به پرستار احتیاج دارم،بعدشم که بچه ام به دنیا 

م کمک کنه...میاد و باید یکی باشه تو نگهداریش به  

لیوان آبی که آنی برام اورد رو از دستش گرفتم و تشکر کردم،کمی از ا
ب رو خوردم و رو به شیوا گفتم:واقعا کارش هم خوبه،خدایی از مرسانا 
خیلی خوب مراقبت کرد.وقتی مرسانا رو میسپرم بهش و میرم سرکار خ

 یالم از همه نظر راحته.

ی بیاد خونه ما..._پس بهش بگو بعد از عید که تو رفت  

لبخندی از سر رضایت زدم و گفتم:اوکی عزیزم،حاال شمارش رو به خود
 ت هم میدم.

 از جام بلند شدم و گفتم:من برم کمک مامان میز شام رو بچینیم.
 شیوا هم بلند شد و گفت:منم میام کمک.

دسمت رو گذاشتم رو شونه اشو گفتم:نه نه اصال،تو کجا بیای با این وضع
مثل خانمای خوب بشین همینجا تلوزیون نگاه کن،عذا که حاضر شیتت...

 د صدات میکنم بیای.



 _اخه زشته بشینم اینجا وکاری نکنم.

 _هیچم زشت نیست،بشین...افرین.

شیوا نشست سرجاش و من هم به سمت آشپزخونه رفتم.خیالم از بابت ترا
 نه راحت شده بود...

رف زدیم و بازی کردیم،یاد قدبعد از شام همگی دور هم نشستیم و کلی ح
یما افتادیم...اون موقعی که من و آریا و سامان سه نفری تو این خونه باز
ی میکردیم و کلی شر میسوزوندیم.من و آریا و سامان و آنیسا نشسته بود
یم چهار تایی منچ بازی میکردیم،مامان و شیوا هم داشتند با هم حرف میز

ن بابا بود،انقدر که بابامو دوست داشت دند و مرسانا هم طبق معمول آوزو
منو دوست نداشت...بچه ام خب باباش نبود و مجبور بود خال روحیش رو 
با وجود بابام پر کنه.خدایی بابا هم مرسانا رو یه جور مخصوص دوست 
داشت.همیشه میگفت بچه بادومه نوه مغز بادوم،منم که کلی حسودی میکر

م و به دستهای سامان خیره شدم،تاس رو ادم...چشم از بابا و مرسانا گرفت
 نداخت و شیش آورد،من با جیغ جیغ گفتم:قبول نیست آقا آیینه بود.

 سامان_نخیرم کجا آیینه بود؟قشنگ معلوم بود شیشه.

 _نخیرم گوشه اش افتاد لبه صفحه منچ،دوباره باید بندازی.

ها،از  سامان_آریا ببین این خواهرت دوباره داره جرزن بازی در میاره
 بچگی همین جور بود.

آریا_این همینجوره،تو یه بار دیگه بنداز وگرنه تا صبح نمیذاره ادامه باز
 ی رو بریم.

 آنی_آقا منم دیدم آیینه بود...
 _بفرما،من جرزنم آنیس چی میگه پس؟؟؟

 سامان_خب بابا،یه بار دیگه میندازم.

یک ماشین که سسامان دوباره تاس انداخت،باز هم شیش اومد...مثل الست
وراخ میشه یهو بادم خالی شد،سامان مثل پسر بچه ها زبون درازی کرد 
و جازه اش رو انداخت،باز هم شیش آورد...سه تاپشت سر هم شیش آورد
،آخر صدای همه مون در اومد و همه ریختیم سرشو به خاطر شانسی که 

و آن داشت کلی اذیتش کردیم.اون دست ،سامان اول شد،من دوم،آریا سوم



ی هم آخر...بابا که معلوم بود خوابش گرفته مرسانا رو داد بغل من و گ
 فت:بیا دخترت رو بگیر من برم بخوابم.

بابا که به سمت پله ها رفت مرسانا زد زیر گریه و بابا رو نشون داد...با
 با دوباره برگشت،بغلش کرد و گفت:من میخوام برم الال کنم عزیزم...

 مرسانا_من الال.

ا_تو هم میخوای الال کنی؟پیش من؟باب  

 مرسانا_اوهوم.

 _مرسانا عزیزم تو که نمیتونی پیش باباجون بخوابی،اذیتش میکنی.

 مرسانا با بغض گفت:نه...اذیت..نه...من بابا شون الال.

 بابا صورتش رو بوسید و گفت:قول میدی زودی خوابت ببره؟!

سرشرو به عالمت مثبت تکون داد و گفت:اوهوم...مرسانا   

 بابا_پس بریم الال کنیم خوشگلم.

 مرسانا با خنده دستی زد و گفت:اخ شووون.

از خنده مرسانا خنده ام گرفت و رو به بابا که پله های باال رو درپیش گر
 فته بود گفتم:بابا اگه مرسانا اذیتت کرد صدام کن بیام بیارمش.

راحت اذیت نمیکنه،خودت تا پنج سالگی رو سینه من میخواببابا_خیالت 
 یدی.

از یادآوری اون دوران لبخند بزرگی روی لبهام نشست...به سمت آنیسا 
که روی مبل دو نفره نشسته بود رفتم.کنارش نشستم و دستم رو گذاشتم ر

و پاش و با صدای نسبتا آرومی که فقط خودم و آنیس بشنویم گفتم:خب آبج
وی من،چه خبر از برادر شوهر گرام بنده؟!خوبه؟ی کوچول  

آنیسا از سؤال من لپهاش گل انداخت،سرش رو انداخت پایین و گفت:خوبه
 ،سالم داره.

دستش رو تو دستم گرفتم و گفتم:قربون خجالتت بشم عزیزدلم،از طرف م
ن بهش بگو خیلی بی معرفتی...نه یادی از ما میکنه،نه حتی زنگ میزنه 

ادرش رو بپرسه.حال دختر بر  

آنی تو چشمهام نگاهی انداخت و گفت:به خدا سرش خیلی شلوغه،دنبال کا
 رای شرکته...ولی همیشه حال تو و مرسانا رو از من میپرسه.



 موهام رو دادم پشت گوشم و گفتم:تو شرکت کار میکنه؟!

 _نه،با چندتا از دوستاش دارن خودشون شرکت میزنن.

._آفرین،پس حسابی بزرگ شده..  

آنیسا خنده ریزی کرد و چیزی نگفت.پای چپم رو روی پای راستم انداختم 
 و گفتم:هنوز به مامانش در مورد تو چیزی نگفته؟

 _نه...میگه فعال زوده،البته نظر خودمم همینه،خیلی زوده.

_حاال مامانش یه سری هم میخواد سر شما ها برنامه درست کنه،یادت نی
ر مخالف بود؟میخواست دختر خواهر خودست چقدر با ازدواج من و مهیا

 ش رو برای مهیار بگیره.

انیسا سری تکون داد و گفت:آره یادمه...ولی سامیار میگه اخالق مامانش 
خیلی عوض شده،میگه چندباری که حرف از ازدواج سامیار افتاده مامان
ش گفته هر دختری رو که انتخاب کنی نه نمیگم...گفته نمیخوام مثل مهیا

جلو پات بندازم،گفته خیلی مهیار رو اذیت کردم و آخر هم از در سنگ 
 ستش دادم.

شونه ای باال انداختم و گفتم:واال بعیده همچین حرفایی بزنه،حاال خدا کنه 
 .جلو پای شما سنگ نندازه

آنیسا دست روی شونه ام گذاشت و گفت:فکرتو درگیر نکن آجی،خدا بزر
 گه...

و بعد از کش و قوس دادن به بدنش گفت:شیوا  آریا خمیازه بلندباالیی کشید
 تو خوابت نمیاد؟

شیوا سری به عالمت مثبت تکون داد و گفت:چرا،اتفاقا خیلی خسته ام،کم
 رم درد گرفت انقدر نشسته ام.

مامان دستی به کمر شیوا کشید و گفت:بلند شو آریا،بلند شو دست زنت ر
 و بگیر ببر باال بخوابید...

چین حرفی بود سریع بلند شد و همراه با شیوا به اتاقشوآریا که منتظر هم
ن رفتند.مامان رو به سامان کرد و گفت:سامان جان تو هم میتونی بری 

بخوابی،اتاقت هنوز همون جوری مونده...فقط چند وقت یکبار تمیزش می
 کنم.هنوزم متعلق به توئه.



عمو.. سامان لبخندی زد و گفت:شما همیشه نسبت به من لطف داشتی زن
 .ممنونم

 مامان_تو هم واسه من مثل آریایی،هیچ فرقی بینتون نیست.

آنیسا از کنار من بلند شد و گفت:منم برم چندتا تست بزنم،امروز کم درس 
 خوندم...شب بخیر.

آنیسا و سامان رفتند اتاقشون...من و مامان هم بعد از جمع کردن استکان 
به اتاقشون رفتم تا ببینم اگه میتو های چای به طبقه باال رفتیم.همراه مامان

نم مرسانا رو ببرم پیش خودم،وقتی وارد اتاق شدم دیدم مرسانا روی سینه 
بابا آروم خوابیده.مامان نذاشت تکونش بدم و گفت که خودش مراقبشه.به 
مامان شب بخیر گفتم و رفتم اتاق خودم.ساعت دوازده و نیم بود ولی اص

کشیدم رو تخت،عکس مهیار نبود که باهاش دال خوابم نمیومد.رفتم دراز 
 رد و دل کنم،گوشیم رو برداشتم و یه اهنگ پلی کردم...

 حالت چطوره عشقم

 خوبی خوشی کجایی

 

 )مهیار کجایی؟!کجایی که دارم بدون تو میمیرم(

 

 از بعد رفتنه تو من موندمو تنهایی
 من موندمو سکوتو یه عالمه ترانه

عالمه خیالو حرفایه عاشقانهیه   

 نبودیو ندیدی چقد ترانه گفتم

 نیستی منو ببینی از پا دارم میفتم

 

 )واقعا هم دارم از پا میفتم،بدون تو خیلی سخت میگذره روز هام(

 
 

 چه خاطراته خوبیو تویه دلم گذاشتی

 کاش گفته بودی عشقم هیچوقت دوسم نداشتی

 کاش گفته بودی عشقم

شتیهیچوقت دوسم ندا  

 



)مهیار دوسم نداشت؟!چرا...خیلی دوسم داشتم،اینو همیشه میگفت...اگه د
وسم داشت پس چرا رفت و تنهام گذاشت؟!!!!خب دست خودش که نبود،یه 

 حادثه بود...یه حادثه وحشتناک.(

 

 حالت چطوره عشقم منم بغضم زیاده

 از بس که این زمونه چشمامو بازی داده
ه هر دوتاموناز بس که غبطه خوردم به حال  

 تنهایی و جدایی شد فال هر دوتامون

 حالت چطوره عشقم خوش باشی هر کجایی

 من جایه هردوتامون غمگینم از جدایی

 

 )تو خوب باش عزیزم،من حاضرم همه این سختیارو تحمل کنم...(

 

 نبودیو ندیدی چقد ترانه گفتم

 نیستی منو ببینی از پا دارم میفتم

چطوره عشقم خوبی خوشی کجاییحالت   

 از بعد رفتنه تو من موندمو تنهایی
 من موندمو سکوتو یه عالمه ترانه یه عالمه خیالو حرفایه عاشقانه

 نبودیو ندیدی چقد ترانه گفتم نیستی منو ببینی از پا دارم میفتم

 چه خاطراته خوبیو تویه دلم گذاشتی

 کاش گفته بودی عشقم هیچوقت دوسم نداشتی

گفته بودی عشقم کاش  

 هیچوقت دوسم نداشتی

 حالت چطوره عشقم منم بغضم زیاده

 

 )بغضم شکست و قطره اشکی روی گونه ام سر خورد(

 

 از بس که این زمونه چشمامو بازی داده
 از بس که غبطه خوردم به حاله هر دوتامون

 تنهایی و جدایی شد فال هر دوتامون



 حالت چطوره عشقم خوش باشی هر کجایی

جایه هردوتامون غمگینم از جدایی من  

 نبودیو ندیدی چقد ترانه گفتم

 نیستی منو ببینی از پا دارم میفتم

 

اشکهامو پاک کردم و آهنگ رو قطع کردم،عکس مهیار رو که روی گو
شیم بود بوسیدم و گوشی رو گذاشتم کنار،هر چی این پهلو اون پهلو کردم 

مت پنجره اتاقم رفتم،پرده رو زدخوابم نبرد...از رو تخت بلند شدم و به س
م کنار و به حیاط نگاه کردم...چراغ های حیاط روشن بود،سامان رو دیدم 
که رو تاپ نشسته،اون هم مثل من بی خواب شده بود...تصمیم گرفتم برم 
پیشش،شاید از این حال و هوا درمیومدم...سویی شرتم رو از داخل کمد د

بیرون.راوردم و تنم کردم و از اتاق زدم   

به آرومی از پله ها پایین رفتم و به سمت حیاط حرکت کردم.کاله سویی 
شرتم رو کشیدم سرم و از خونه زدم بیرون،در رو آروم پشت سرم بستم.
نگاهی به اطراف انداختم،سامان روی تاپ نشسته و چشم هاش رو بسته 
ببود.پاهاش رو روی زمین گذاشته بود و تاپ رو به آرومی تکون میداد.
ی سروصدا نزدیکش شدم و یهو نشستم رو تاپ،بیچاره از جاش یه متر 

پرید هوا،دستمو گذاشتم جلو دهنم تا صدای خنده ام بلند نشه...سامان با دید
ن من دستش رو گذاشت رو قلبش و نفس راحت کشید و گفت:وای آوا چر

 ا یهویی ظاهر میشی؟سکته زدم...
اهی انداختم و گفتم:خب به من چبعد از بند اومدن خنده ام تو صورتش نگ

 ه که تو حواست نبود،تو فکر چی بودی که نفهمیدی اومدم حیاط؟

سامان نگاه عاقل اندرسفیهی بهم انداخت و بعد سرش رو تکیه داد به پشت 
تاپ و به آسمون خیره شد و گفت:یاد و خاطره دوران بچگیمون ذهنمو م

دم که تو این حیاط بدو بدشغول کرده بود،داشتم به اون دورانی فکر میکر
و میکردیم،یا دوچرخه بازی میکردیم...یادته یه بار یهو پریدی جلو دوچر

 خه من؟!

منم به تقلید از سامان به آسمون نگاه کردم و گفتم:مگه میشه یادم نباشه؟ا



فتادم زمین و سرم خورد لبه باقچه،پامم پیچ خورد...سرم دوتا بخیه خورد.
مد و چقدر گریه کردم،اون موقع ها میگفتن بزر..وااای که چقدر خون او

گ میشی یادت میره...ولی بزرگ شدم و دردش هنوز به خوبی یادمه...ه
 نوزم جاش هست،چون موهام روشه معلوم نیست.

سامان نا خداگاه اخمهاش رفت توهم انگار غرق در گذشته بود.دستی الی 
،همه اش خودم موهاش کشید و گفت:من اون روز بیشتر از تو گریه کردم

رو مقصر میدونستم...دلم میخواست من جای تو اون درد رو میکشیدم،مدا
م خودم رو سرزنش میکردم...همه اش منتظر بودم عمو زن عمو منو به 
خاطر حواس پرتیم دعوام کنن،ولی اونا هیچی بهم نگفتن.حتی بیشتر از ا

ش امشب که ینکه بخوان تورو آروم کنن داشتند منو اروم میکردند...راست
زن عمو گفت من با آریا براشون هیچ فرقی ندارم به صداقت گفتارش پی 

 بردم.

لبخند محوی زدم و گفتم:مامان و بابا واقعا تورو دوست دارند...من و آریا 
و آنیسا هم همینطور،من خودم به شخصه تورو به عنوان پسر عمو ندیدم،

ارم.تو برام مثل یه برادری...درست مثل آریا دوستت د  

سامان چشم از آسمون پرستاره گرفت و نگاهی به صورتم انداخت،نمیدو
نم چرا حس کردم نگاهش کمی دلخوره...نمیدونم،شاید اشتباه حس کردم.ن
گاهش رو از صورت من گرفت و به سنگ ریزه های کف حیاط چشم دو
خت و گفت:یه وقتایی حس میکنم خیلی نمک نشناسی کردم که شماها رو 

خبر ترک کردم و رفتم...ولی مجبور بودم آوا.موندنم درست نبود،اگه بی 
 میموندم نمکدون میشکوندم،اونوقت بدتر میشد...

دستم رو روی شونه اش گذاشتم و گفتم:منظورت چیه سامان؟!یعنی چی نم
 کدون میشکوندی؟!!

 سامان سری تکون داد و گفت:هیچی...مهم نیست.

ره شد،برای اینکه بحث رو عوض صاف سرجاش نشست و به چشمهام خی
 کنه گفت:چرا خوابت نبرد؟!

_مثل همیشه،فکر و خیال مهیار نذاشت بخوابم...مدام با خودم فکر میکنم 
کجاست؟!بعضی وقتا به این باور میرسم که شاید واقعا مرده ولی زود این 



 باور غلط رو کنار میذارم و میگم اونی که زیر خاکه مهیار من نیست.

س عمیقی کشید و گفت:اگه اون مهیار نیست،پس مهیار کجاس؟سامان نف  

با کالفگی سری تکون دادم و گفتم:نمیدونم...اصال بیخیال این بحث تکرار
 ی،تو چرا خوابت نبرد و اومدی حیاط؟

سامان لبخندی زد و گفت:وقتی رفتم اتاق تمام اون خاطرات هجوم آوردن 
م حیاط یه بادی به سرم بخوره.تو ذهنم و نتونستم بخوابم،ترجیح دادم بیا  

 ابروهام رو باال انداختم و گفتم:آها
سامان دستش رو پشت من،روی تاپ گذاشت و گفت:خب،نگفتی بعد از او

 ن قهر چند روزه چجوری با مهیار آشتی کردی...

_از یاد آوری اون موقع لبخند بزرگی زدم و دوباره تو گذشته غرق شدم.
.. 

و من صبح زود به سمت دانشگاه حرکت کردمباالخره روز شنبه رسید »
...ماشینم رو مثل همیشه توی پارکینگ دانشگاه پارک کردم و پیاده شدم.
نگاهی به اطرافم انداختم،نه خود مهیار رو دیدم نه ماشینش رو،سپیده به

ش گفته بود میخوام ببینمش،ولی هنوز نیومده بود.شونه ای باال انداختم و 
حرکت کردم.سر راه سپیده رو دیدم که روی نیمبه سمت ساختمون اصلی 

کت محوطه نشسته و داره جزوه شو مرور میکنه.کنارش ایستادم و زدم 
 به شونه اشو گفتم:میبینم که درس خون شدی...

 سپیده سرش رو آورد باال و نگاهی بهم انداخت و گفت:سالم،کی اومدی؟

مونده بود.کوله به ساعتم نگاهی انداختم،هنوز یک ربعی به شروع کالس 
ام رو روی نیمکت گذاشتم و خودمم نشستم کنار سپیده و گفتم:همین االن 

 رسیدم،تو خیلی وقته اومدی؟

سپیده جزوه اش رو بست و گذاشت داخل کیفش و گفت:حدودا نیم ساعته،
 شایدم کمتر.

موهام رو که از زیر مقنعه بیرون زده بود دادم پشت گوشم و گفتم:چرا ان
دی پس؟قدر زود اوم  

_چون با دانیال میخواستم بیام مجبور شدم زود بیام،اخه میخواست منو بر
 سونه بعد بره سرکار.



 _اهان...پس واسه همین دیشب گفتی نیام دنبالت؟

 سپیده سری تکون داد و گفت:اره...راستی چه خبر؟با مهیار حرف نزدی؟

ر رو صحبت به اطراف نگاهی انداختم و بعد گفتم:نه...گفتم که باید رو د
 کنم باهاش،مگه تو بهش نگفتی بیاد دانشگاه امروز؟

_چرا بهش گفتم،گفت که بعد از تموم شدن کالست میاد...فقط خواهشا اوم
 د کالس نذاریا،مثل آدم باهاش حرف بزن.

_کالس چی بذارم دیوونه؟مگه دختر چهارده ساله ام؟!میخوام فقط باهم ح
شخص شه.رف بزنیم...باالخره باید تکلیفمون م  

 سپیده دستم رو گرفت و گفت:کی تو انقدر عاقل شدی که من خبر ندارم...

از لحن جدی سپیده خنده ام گرفت و اروم زدم به بازوشو گفتم:خفه شو با
 با...

 سپیده نگاهی به دستم انداخت و گفت:تو دوباره حلقه اتو ننداختی؟!

به انگشتم کشیده شد،باز یادم رفته بود...همونجور که تو کیفم دنبال نگاهم 
حلقه میگشتم گفتم:خنگم دیگه،همه اش یادم میره بندازمش...ایناهاش پیدا

 ش کردم.

حلقه رو توی انگشتم انداختم و همراه با سپیده به سمت کالس حرکت کرد
«یم  

اون حلقه رو هنوز داری آوا؟-سامان  

ه ازدواجم بازی میکردم گفتم:آره توی خونه خودمه...همونجور که با حلق
موقعی که حلقه ازدواجمون رو انداختم اونو گذاشتم کنار،بعضی اوقات م

 یندازمش.

 سامان دوباره به آسمون خیره شد و گفت:خب تعریف میکردی...

با سپیده به سمت پارکینگ بعد از تموم شدن دوتا کالسی که داشتم همراه »
دانشگاه حرکت کردم.بازم خبری از ماشین مهیار نبود.وقتی نشستیم تو ما
شین دیدم مثل موقعی که میخواست نظرمو جلب کنه زیر برف پاک کن ما
شینم گل گذاشته،دوباره از ماشین پیاده شدم و گل رو برداشتم...زیرش یه 

دم،هنوز جمله اش به خوبی کارت هم بود.برداشتم و نوشته پشتش رو خون
یادمه...نوشته بود)عشق همیشگی من،خانمی جونم بیا به این کافی شاپ...



منتظرتم عزیزترینم( دلم براش پر زد...گل و کارت رو به سینه ام فشردم 
و به جمله قشنگی که نوشته بود فکر کردم.بینیم رو گذاشتم روی گل و عم

گفت:دوباره گل گذاشته؟!یق بو کشیدم.نشستم تو ماشین که سپیده   

 لبخندی زدم و گفتم:آره،دلم براش یه ذره شده...بهم گفته برم کافی شاپ...
سپیده سری تکون داد و گفت:کافی شاپش همین نزدیکه...من خودم میرم 

 خونه تو برو پیش مهیار،فقط جان من بحث رو کش نده.

د میرم._انقدر منو نصیحت نکن مامان بزرگ... بشین من میرسونمت بع  

 _نه بابا دیر میشه،مهیار االن منتظرته.

سپیده از ماشین پیاده شد و خداحافظی کرد،منم به شعوری که به خرج داد
ه بود لبخندی زدم و خداحافظی کردم.از پارکینگ دانشگاه زدم بیرون و 

به سمت کافی شاپ روندم...دلم خیلی براش تنگ شده بود.ولی نباید به رو
اید جدی حرف میزدم...بعد از یک ربع رسیدم به کافی ی خودم میاوردم،ب

شاپ.اصال جا نبود ماشین رو پارک کنم.دو دور توی خیابون باال و پایین 
کردم،آخر هم مجبور شدم توی یه کوچه ماشینم رو پارک کنم.پخش ماشین 

رو خاموش کردم و بعد از باز کردن کمربندم از ماشین پیاده شدم.پشت د
سیدم یه نفس عمیق کشیدم و وارد شدم.نگاهی به اطرار کافی شاپ که ر

ف انداختم،فضای داخل کافی شاپ کامال رمانتیک بود و با نور های مخ
فی قرمز روشن شده بود.تمام ست داخل کافی شاپ ترکیبی از رنگ قرم

ز و مشکی بود.هرچی چشم گردوندم طبقه پایین مهیار رو ندیدم.گارسون 
دم به طرفم اومد و گفت:شما مهمون آقای ملکه دید من دنبال کسی میگر

 کی هستید؟!

 _بله،تشریف نیاوردن.

 _خیلی وقته منتظرتون هستند...ایشون طبقه باال تشریف دارند...

 _ممنون از راهنماییتون.

از دست راست چند تا پله چوبی میخورد و به طبقه باال راه پیدا میکرد.کو
پله ها باال رفتم،آخه یکی نیست له ام رو روی دوشم جا به جا کردم و از 

بگه کی با تیپ دانشگاه و مقنعه و کوله میره سر قرار...پله ها که تموم 
شد سرم رو اوردم باال،مهیار یه گوشه دنج نشسته بود و خیره به من نگاه 



میکرد.با نزدیک تر شدنم از جاش بلند شد و برام صندلی رو به روی خو
می.دش رو عقب کشید و گفت:سالم خان  

 نتونستم جلو لبخندم رو بگیرم،لبخندی زدم و گفتم:سالم.

 مهیار به صندلی اشاره کرد و گفت:بفرمایید دوشیزه...

روی صندلی نشستم و کوله م رو هم روی صندلی کناریم گذاشتم،طبقه با
ال هیچکسی به جز ما نبود.مهیار رو به روم نشست،گارسون اومد کنارمو

ید؟ن ایستاد و گفت:چی میل دار  

 مهیاربه من نگاهی کرد و گفت:چی میخوری عزیزم؟

 نگاهی به منوی روی میز انداختم و گفتم:یه اسپرسو...

 مهیار_فقط همین؟!

سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم،مهیار رو کرد به گارسون و گفت:بی 
 زحمت دو تا اسپرسو و کیک شکالتی بیارید...

و تنهامون گذاشت. گارسون بعد از گرفتن سفارشات رفت پایین  

مهیار رو کرد به من و گفت:تو نمیگی گوشیتو خاموش میکنی من نگران
 ت میشم بی معرفت؟!دلم واسه شنیدن صدات پر پر شد...

خودم میدونستم کارم اشتباه بود،نباید انقدر عجوالنه و مثل دختر بچه ها ر
بود مهیار...فتار میکردم،سرم رو انداختم پایین و گفتم:میدونم کارم اشتباه 

 ولی واقعا احتیاج به فکر داشتم...قبول کن که کار تو هم اشتباه بود.

مهیار دست روی دستم که روی میز بودگذاشت و گفت:کدوم کارم اشتباه 
 بود عزیزم؟!

_همین که جلوی مامانت انقدر زود کوتاه اومدی و بی خیال همه چی شد
 ی...

ل شم...به خدا تا دیشب با مامامهیار اخمی کرد و گفت:من غلط بکنم بیخیا
نم سرسنگین بودم،تو فکر کردی عشق من انقدر زود گذره که با مخالفت 

 مامانم دست بکشم ازت؟!درمورد من اینجوری فکر کردی آوا؟!

گوشه لبم رو گزیدم و گفتم:خب...خب فکر کردم حرف مادرتو زمین نمین
مادرت دعوا کنی و خددازی وبیخیالم میشی...مهیار من دلم نمیخواد تو با 

ایی نکرده ازت دلخور بشه،فقط میگم عشق و دوست داشتنمون رو هم در 



نظر بگیر و نذار به سادگی همه چیز خراب بشه...احترام مادرت واقعا وا
 جبه ولی مادرت هنوز منو ندیده مخالفت کرده.

گارسون با سینی سفارشات از پله ها باال اومد،فنجون ها رو همراه با ظر
کیک روی میز گذاشت و رفت.مهیار فشار ارومی به دستم آورد و گف 

فت:نگران نباش عزیز دلم،هرجور شده راضیش میکنم...من اگه میخواس
تم ازت دست بکشم که بهت حلقه نمیدادم خانمی،من و تو اول و آخرش ما

 ل همیم.فقط ازت فرصت میخوام آوا...حاضری به خاطرم صبر کنی؟!

زیزم...فکر کردی دوست داشتن من الکیه و ازت _معلومه که حاضرم ع
میگذرم؟!حتی شده تا آخر عمر صبر میکنم،چون میدونم عشقت واقعیه و 

 منو دوست داری...

مهیار لبخندی زد و گفت:عاشقتم من خانمی...فقط یه سال صبر کن...کارم 
که درست شده و حله،خونه ام که خدارو شکر دارم...فقط مونده درسم،ماد

تر گیر درسمه،این یه سال تموم شه، هم من فوق لیسانسم رو میگیررم بیش
 م هم تو لیسانست رو میگیری...

_خب اینجوری بهتره،من خودمم االن امادگی نداشتم...فقط تو مطمئنی ماد
 رت یکسال دیگه راضی میشه؟!

پسرش تا اخر عمر _هرجور شده راضیش میکنم...مطمئنن دلش نمیخواد 
بی زن بمونه،چون من فقط و فقط تورو میگیرم،بعدشم مادرم باید از خدا

 ش باشه عروس به این خوشگلی گیرش میاد.

سرم رو انداختم پایین و لبخند زدم،مهیار خنده تقریبا بلندی کرد و گفت:قر
 بون اون خنده های خجالتیت برم من...قهوه اتو بخور خانمی، سرد شد.

خوردن قهوه،یک ساعتی نشستیم و باهم کلی حرف زدیم،راجع به آبعد از 
ینده مون نقشه کشیدیم و کلی برنامه ریزی کردیم.اون روز اگه مامان زن

گ نمیزد و نمی گفت کجا گیر کردم مطمئنن دلم نمیومد از مهیار دل بکنم 
«و برم خونه...  

گرفته بود.سام خمیازه بلندباالیی کشیدم و چشمهام رو مالیدم،حسابی خوابم
ان که چشمهای خواب آلودم رو دید خنده ای کرد و گفت:خوابت گرفت؟ب

 لند شو،بلند شو بریم تو خونه...بقیه شو بذار واسه فردا...



منم از خدا خواسته سریع از رو تاپ بلند شدم و همراه سامان رفتیم داخل.
م و بعد از دیه راست رفتیم طبقه باال و بعد از گفتن شب بخیر به اتاقم رفت

 راوردن سویی شرتم خودم رو انداختم رو تخت و بشمر سه خوابم برد...

 
 

 سامان:

با حرف زن عمو که گفت من براشون با اریا هیچ فرقی ندارم حس خوبی 
بهم دست داد،واقعا هم همینطور بود...دوران بچگیمون هیچ فرقی بین من 

ن توی این خونه احو بچه های خودشون نمیذاشتن،یعنی من به هیچ عنوا
ساس غریبی نکردم،بعضی وقتا حس میکنم خیلی نامردی کردم که بی خ

بر گذاشتم و رفتم،ولی اگه نمیرفتم بدتر بود...اون حس باید تو نطفه خفه م
یشد،نمیتونستم نمک بخورم و نمکدون بشکونم...من و انیسا زودتر بلند ش

بخیر به اتاقش رفت.منم به دیم و به طبقه باال رفتیم،آنیسا بعد از گفتن شب 
سمت انتهای راه رو رفتم،اتاقی که قبال مطعلق به من بود انتهای راه رو 

قرار داشت...یادمه تو بچگی آریا همیشه دلش میخواست اتاق من مال اون 
باشه،ولی زن عمو گفت که اون اتاق مال منه...آریا هم هیچوقت اعتراض 

خدایی اریا کم از یک برادر برای نکرد که چرا به من بیشتر اهمیت میدن.
من نبود.پشت در اتاق ایستادم، دستهام رو روی دستگیره در گذاشتم وچش
مهام رو بستم...درو هل دادم و داخل شدم.چشمهامو باز کردم،اتاق تاریک 
بود و فقط نور کمی از حیاط و راه رو داخل اتاق افتاده بود.با همون نور 

وسایل های اتاق هنوز همونجور مونده بود.. کم هم میشد اتاق رو دید،تمام
.تمام خاطرات نه سال قبل و قبل ترش جلوی چشم هام زنده شد،تمام روز 
های نو جوانیم اینجا گذشت...چقدر روی این تخت دراز میکشیدم و به این
ده فکر میکردم،چقدر با خودم کلنجار رفتم تا یه وقت به عمو خیانت نکنم.

به سمت تخت رفتم و دراز کشیدم،هجوم افکار  ..درو پشت سرم بستم و
گذشته نمیذاشت بخوابم.چقدر خوب شد که برگشتم پیش عمو اینا،درسته با 
دیدن آوا دوباره عشقی که بهش داشتم تو قلبم زنده شد،ولی احتیاج داشتم 

به این خانواده،ای کاش از اول عاشق آوا نمیشدم،کاش میتونستم اون روز 
رو بگیرم تا این همه سال خودم رو آوره نکنم...دلم نمها جلوی احساساتم 



یخواست عمو فکر کنه من پسر چشم ناپاکی هستم،نمیخواستم بگه نمک خ
وردی و نمکدون شکستی...من به آوا به چشم بد نگاه نمیکردم،فقط دوس

ش داشتم...نه سال از اینجا رفتم تا فکر آوا از سرم بیرون بیره،ولی فایده 
ه آهنگی افتادم که میگفت...نداشت...یاد ی  

 سفر کردم که از یادم بری دیدم نمیشه

 آخه عشق یه عاشق با ندیدن کم نمیشه...
وقتی رفتم فکر میکردم عشق زود گذره دوران نو جوانیه و میتونم فرامو

شش کنم ولی توی اون نه سال نتونستم به هیچکس به جز آوا فکر کنم.وق
تر داره شکه شدم،وقتی میبینم عاشقانه متی هم که برگشتم و فهمیدم یه دخ

نتظره مهیار نمیتونم به خودم اجازه بدم بهش ابراز عالقه کنم،آوا منو به 
چشم برادرش میبینه و نمیتونم این دید رو خراب کنم...ایکاش زودتر برم

یگشتم،قبل از اینکه آوا عاشق بشه،ایکاش میموندم و اونو عاشق خودم می
داشت و در موردم فکر بد نمیکرد...میدونست من کردم...عمو منو دوست 

از خون خودشم و چشمم ناپاک نیست.االن دیگه جا نمیزنم،انقدر میمونم تا 
آوا باورکنه مهیار مرده.اونوقت تمام سعیم رو میکنم که به دستش بیارم...
هرکاری کردم خوابم نبرد،از جام بلند شدم و به سمت در رفتم.احتیاج به ه

شتم،از پله ها رفتم پایین و به سمت در ورودی حرکت کردم.اوای آزاد دا
ز در خارج شدم و آروم بستمش،چراغ حیاط رو روشن کردم و به سمت 
تاپ رفتم.با دیدن حیاط یاد روزی افتادم که با دوچرخه خوردم به آوا و آو
ا افتاد زمین و سرش شکست...وقتی اون درد میکشید انگار داشتند جون 

ند.از همون بچگی یه احساس خاصی بهش داشتم.روی تاپ من رو میگرفت
نشستم و سرمو تکیه دادم به پشتش.چشمامو بستم و توی گذشته غرق شدم
...نمیدونم چقدر گذشته بود که با تکون خوردن تاپ هراسون چشم باز کر
دم.آوا بود،دستش رو گذاشته بود روی دهنش و مثل دختر بچه های شیطو

تم رو قلبم و نفس راحتی کشیدم و گفتم:وای آوا سن میخندید.دستمو گذاش
 کته کردم،چرا یهویی ظاهر میشی...

با شیطونی جوابم رو داد،ازم پرسید تو فکر چی بودم و چرا نخوابیدم،منم 
گفتم فکر دوران بچگیمون نذاشت که بخوابم...اون هم مثل من اون روز 



نگار درد اون رو که من با دوچرخه بهش زده بودم رو به خاطر داشت.ا
شکستگی رو هنوز به خوبی یادش بود...وقتی مابین حرفاش گفت منو م

ثل برادرش میبینه و مثل آریا دوسم داره حالم گرفته شد و اخمهام رفت تو
هم،ولی زود به خودم مسلط شدم...منم ازش پرسیدم که چرا خوابش نبرده

ا انقدر دوسش ،دلیلش باز هم مهیار بود...مهیار چقدر خوشبخت بود که آو
داره...یاد خاطراتش افتادم و ازش خواستم برام ادامه اش رو تعریف کنه،
وقتی از خاطراتش تعریف میکرد و حسش رو نسبت به مهیار میگفت ح

سودیم میشد.ولی حسادتم انچنان مهم نبود،مهم این بود که اوا با بازگو کرد
مریض نبود... ن خاطراتش حالش بهتر بشه...البته از نظر من اوا اصال

گاهی هم من خودم به این باور میرسیدم که مهیار شاید زنده اس و آوا دار
ه راست میگه...شاید خودخواهانه باشه اگه بگم دلم میخواد فکر اوا غلط 
باشه و مهیار واقعا مرده باشه،ولی از یه طرف هم میگم خوشحالی آوا بر

ا کنارش خوشبخت میشه،و ام مهمه و میدونم اگه مهیار واقعا زنده باشه آو
برای من هیچ چیزی تو این دنیا مهم تر از خوشبختی آوا نبود...وقتی دیدم 

چشمهاشو میماله و خمیازه میکشه فهمیدم خوابش گرفته،بهش گفتم بقیه ح
رفهاش رو بذاره واسه فردا و بریم بخوابیم...اون هم از خدا خواسته سری

رفتم داخل و با هم به سمت اتا ع قبول کرد و از جا پاشد.من هم همراهش
ق هامون رفتیم.من هم خوابم گرفته بود.شلوارم رو با یه شلوارکی که زن 
عمو برام گذاشته بود عوض کردم و تیشرتم رو هم دراوردم و خوابیدم ر
و تخت...با فکر کردن به اینده نا معلومم چشمام گرم شد و به خواب عمی

 قی فرو رفتم...

 
 

 آوا
 

که از پنجره به چشمام میخورد بیدار شدم.شب قبل یادم ر صبح با نوری
فته بود پرده رو بکشم...چشمام رو مالیدم و به بدنم کش و قوس دادم.به 

ساعت نگاهی انداختم،عقربه ها ساعت هشت و نیم رو نشون میدادن،اخه 
یکی نیست بگه واسه چی روز تعطیل انقدر زود بیدار شدی،عجب غلطی 



و زدم کنار...حاال دیگه خوابمم نمیبرد،از رو تخت بلند کردم دیشب پرده ر
شدم و رو تختیم رو صاف کردم،از داخل کمد حوله ام رو برداشتم و به 

سمت حموم رفتم.از بیکاری که بهتر بود.بعد از یه دوش نیم ساعته اومدم 
بیرون.یه شلوار جذب سفید پوشیدم با یه تونیک مشکی سفید.اب اضافی م

وله گرفتم و ریختم دورم تا خشک بشه.آهنگ گوشیم رو پلی وهام رو با ح
کردم و نشستم جلو ایینه تا کمی ارایش کنم،کرم آب رسانم رو به صورتم 

زدم،یه خط چشم تقریبا کلفت پشت چشمام کشیدم و کمی هم ریمل به موژه 
هام زدم.یه کم رژگونه آجری رنگ به گونه هام زدم...آرایشم رو با کمی 

نگ کاملش کردم که صدای در بلند شد،همونجور که به ایینه رژ گلبهی ر
 خیره شده بودم گفتم:بفرمایید...

در باز شد و سامان اومد داخل.به سرتا پاش نگاهی انداختم،یه شلوارک پا
ش بود با تی شرت.تو این مدت با لباس خونگی ندیده بودمش،نا خداگاه خ

سامان خیلی باحال شدی...مثل قبلنا شدی...اون منده ای کردم و گفتم:وای 
 وقع ها هم این شکلی لباس میپوشیدی.

سامان نگاهی به خودش انداخت و بعد به من نگاه کرد و گفت:خیلی بد شد
 م؟!

هنوز لبخند رو لبهام بود که گفتم:نه بابا،اتفاقا باحال شدی...تازه شدی سام
 ان خودمون...

خاروند و گفت:راستی صبح بخیر...سامان با لبخند پشت سرش رو   

 اهنگ گوشیم رو قطع کردم و گفتم:صبح بخیر.
سامان رفت رو صندلی کامپیوترم نشست و گفت:چه خوب که روزای تع

 طیل هم زود بیدار میشی.

روی صندلی میز ارایشم نشستم و گفتم:فکر نکن سحرخیزم،نور خورشید 
لو تر از این حرفام.افتاد تو صورتم که زود بیدار شدم،وگرنه خوابا  

_حاال من هرکاری میکنم نمیتونم بیشتر از ساعت هشت بخوابم،اتوماتیک 
 وار بیدار میشم.

 _چه جالب،پس یک ساعته بیداری؟!

سامان سری تکون داد و گفت:اره،تا یک ربع پیش تو اتاق خودمو سرگرم 



دکردم،ولی دیدم حوصله ام سر رفته...رفتم پایین که دیدم هیچکس نیست،
 وباره اومدم باال که شنیدم از اتاقت صدا میاد...گفتم بیام پیش تو.

 _کار خوبی کردی،صبحانه نخوردی؟!

_نه...من کال وقت صبحانه خوردن ندارم،خونه خودمم هیچی نمیخورم،و
 قتی میرم مطب منشیم یه قهوه یا چایی میاره با کیک...

معده ام ضعف کرده...تو _منم زیاد اهل صبحانه نیستم،ولی االن بدجوری 
 بشین اینجا من برم واسه جفتمون شیر و خرما بیارم.

سامان سرش رو به عنوان موافقت تکون داد.از جام بلند شدم و از اتاق ر
فتم بیرون.همه خواب بودن،انگار فقط آنیسا بیدار بود چون صدای قدم زد

زرگ شیر ن و درس خوندنش رو شنیدم.رفتم تو اشپزخونه و دو تا لیوان ب
ریختم،تو یه پیاله چندتا خرما و مغز گردو گذاشتم،توی هر لیوان شیر یه 
قاشق عسل ریختم و بردم باال...خالصه هرچی گرمی بود بستم به خودمو
ن،انگار دلم واسه جوش های صورتم تنگ شده بود...چون دستم پر بود د

و سینی رو ار اتاقم رو با پا هل دادم و داخل شدم،سامان از جاش بلند شد 
ز دستم گرفت و گذاشت رو میز کامپیوتر.منم نشستم رو به روش روی 

تخت.لیوان شیر من رو داد دستم و ظرف خرما رو گرفت جلوم.یه خرما 
برداشتم و تشکر کردم،با قاشقی که داخل لیوان بود عسل داخل شیر رو ح

ام ل کردم و با خرما خوردم.انقدر مقوی بود که خیلی سریع ضعف معده 
برطرف شد.سامان هم بعد از خوردن شیر ازم تشکر کرد،لیوان من رو ه
م ازم گرفت و گذاشت رو میز.موهای نم دارم رو ریختم پشت کمرم و او
نایی رو هم که ریخته بود دادم پشت گوشم و رو به سامان گفتم:دیشب خو

 ب خوابیدی؟

یدم سامان دستی الی موهای خوش فرمش کشید و گفت:انقدر خوب خواب
که صبح کلی به خودم فحش دادم که چرا نه سال خودمو عذاب دادم و از 

 اینجا رفتم...
چشمامو ریز کردم و پرسشگرانه به سامان نگاه کردم و گفتم:هنوز هم نم

 یخوای بگی چرا رفتی؟!

سامان سرش رو به طرفین تکون داد و گفت:نه...خواهش میکنم ازم نپر



خودم گفتم.ولی االن چیزی نپرس. س چرا رفتم آوا...شاید یه روزی  

 شونه ای باال انداختم و گفتم:باشه خب،اصرار نمیکنم...

سامان برای عوض شدن جو گفت:تو نمیخوای ادامه حرفای دیشبت رو ب
 گی؟!دیشب که زود خوابت گرفت و حرفات نصفه کاره موند.

 _عوضش امروز کلی وقت داریم واسه حرف زدن.

ت و گفت:چی از این بهتر؟!سامان ابرویی باال انداخ  

پامو روی پام انداختم و به دست سمت راستم که گذاشته بودم کنار بدم ت
 کیه زدم و شروع کردم به تعریف کردن...

توی اون یک سال تا درس مهیار تموم شه اتفاق خاصی نیفتاد.فقط گاهی »
اوقات مادرش یه جورایی اذیتمون میکرد،یعنی هروقت که مهیار حرف ا

و ازدواج میزد کال میزد تو پر مهیار و میگفت اول باید درست تمو ز من
م شه بعدم دخترای فامیلو نمیشه ول کرد و رفت یه دختر غریبه رو گرفت

.خالصه من و مهیار هم یه دعواهای کوچیکی این وسط میکردیم...خال
صه اون یک سال هم با همه خوشی هاش و نا خوشی هاش تموم شد و ر

رو گرفتم و مهیار هم فوق لیسانسش رو.مهیار دیگه تصم فت.من لیسانسم
یمش رو گرفته بود هرجور شده مامانش رو راضی کنه بیان خواستگاری

 .پدرش که هیچ مخالفتی 

نداشت و میگفت هر دختری رو که مهیار انتخاب کنه میدونم خوبه...ولی 
هیار مادرش هیچ جوره کوتاه نمیومد...ولی آخر به خاطر پا فشاری های م

و اینکه گفته بود یا من با آوا ازدواج میکنم یا کال ازدواج نمیکنم باالخره 
راضی شد بیاد خواستگاری...یه روز داشتم تو اتاقم استراحت میکردم که 
مهیار زنگ زد به گوشیم.فلشک سبز گوشیم رو کشیدم و تماس وصل شد.

 نشستم رو تخت و گفتم:جونم اقایی؟

معلوم بود گفت:سالم عشقم،خوبی؟!با خوشحالی که از صداش   

منم ازش انرژی گرفتم و گفتم:سالم عزیزم،مرسی...تو خوبی؟انگار خیلی 
 خوشحالی...

 _معلومه که خوشحالم...وای آوا مامان باالخره موافقت کرد.

از رو تخت اومدم پایین و به سمت پنجره اتاقم حرکت کردم،به حیاط خیر



وری راضی شد؟!ه شدم و گفتم:واقعا راست میگی؟چط  

_اولش که کلی از تو و خانوادت تعریف کردم،بعدم گفتم اگه من با آوا از
دواج نکنم با هیچکس دیگه ازدواج نمیکنم...دیگه این شد که باالخره قبول 

 کرد بیایم خواستگاری...

 _خب یعنی این که من االن باید با مامان و بابا درمیون بذارم؟!

و بابات حرف بزن و اجازه خواستگاری رو ا_اره خانمم،امشب با مامان 
 زشون بگیر...

 _وای مهیار کلی استرس دارم،یعنی چی میشه؟!

_استرس نداشته باش خانمی،همه چی درست میشه...هر اتفاقی بیفته من 
 و تو از هم نمیگذریم و مال هم میشیم.

 لبخندی زدم و با شیطنت و لحن بچگانه گفتم:آقایی شونم...
و گفت:جونم عشق توله...مهیار خندید   

 _خیلی دوشت دالمااا.

_منم دوست دارم زندگانی...خب اینجوری حرف میزنی که من نفسم میره
... 

 _به نفست بگو نره چون حاال حاال ها میخوامت.

 _خب نرو...

 تعجب کردم و گفتم:کجا نرم؟!

_تو گفتی به نفست بگو نره،نفس من تویی دیگه،واسه همین بهت گفتم نر
 و...

 با خوشحالی خندیدم و گفتم:دیوونه ای...

 _دیوونه تو ام.

 _من دیوونه ی این دیوونه ام.

 _از دست زبون تو،کم نمیاری...

با شنیدن صدای مامان که از پایین صدام میزد به مهیار گفتم:عشقم مامان 
 داره صدام میکنه،من برم...

 _باشه عزیزم برو،با مامانت حرف بزن،یادت نره.

ت آقایی جونم،مراقب خودت باش...دوست دارم._یادم هس  



 _منم دوست دارم خانومم...فعال خدافظ.

گوشی رو قطع کردم و عکسش رو بوسیدم.از رو تخت اومدم پایین و از ا
تاق زدم بیرون...به طبقه پایین که رسیدم دنبال مامان گشتم،دیدم تو آشپز

میخوره.با دیدن من به روم لبخند زد و خونه نشسته و داره چای و کیک 
 گفت:اومدی مادر؟!بیا...بیا بشین برات چای ریختم با کیک بخور.

همونجور که صندلی رو به روی مامان رو عقب میکشیدم گفتم:مرسی مام
 انی،من عاشق این کیک شکالتیاتم...

نشستم رو صندلی و یه تیکه از کیک رو گذاشتم دهنم وهمراه با یه کم چا
فرو دادم و گفتم:آنی کو؟!ی   

 _امروز کالس زبان داشت.

 _این دختره تابستونا هم به خودش رحم نمیکنه.

مامان بلند شد و به خورشی که روی گاز بود یه سر زد.یاد حرفای مهیار 
افتادم هرجور شده باید امروز با مامان حرف بزنم...دیگه کیک و چای 

ب.مامان با دیدن اینکه چای و کوفتم شد.لیوان چایم رو کمی هل دادم عق
کیکم رو نخوردم اخمی کردی گفت:چرا نخوردی پس؟تو که گفتی عاشق 

 کیک شکالتی ای...چرا یهو اخمات رفت تو هم آوا؟!

سرمو انداختم پایین و همونجور که با ناخن های دستم بازی میکردم گفتم:
...حرف خب...راستش..مامان..من..من...میخوام...یعنی من باید باهاتون

 بزنم.
مامان دوباره رو صندلی نشست،دستمو تو دستش گرفت و گفت:چیزی شد
ه عزیزم؟!کسی اذیتت کرده؟!چرا انقدر با نگرانی حرف میزنی آوا؟!جون 

 به لب شدم به خدا...

همچنان سرم پایین بود که گفتم:چیزی نشده...یعنی جای نگرانی نداره،فقط
 ...فقط نمیدونم چجوری باید بگم.

ان دستم رو با دستای سفید و نرمش ناز کرد و گفت:آوا جان من مامانمام
 تم،باهام راحت باش...

 _مامان...من...من...

 _تو چی عزیزم؟!



 چشمام و بستم و تند تند گفتم:من عاشق شدم...

جرأت باز کردن چشمام رو نداشتم تا بتونم عکس العمل مامان رو بیبینم،
د از چند ثانیه مکث بوسه ای به صورزمانی چشم باز کردم که مامان بع

 تم زد و گفت:قربون این خجالت دخترونت بشم عزیزم...

چشمام رو باز کردم و با خجالت تو چشم هاش نگاهی انداختم،روی صور
ت مهربونش یه لبخند خوشگل نشسته بود.دستم رو آروم فشرد و گفت:خ

 ب حاال کی هست این آقای خوشبخت؟؟!

گفتم:یکی از بچه های دانشگاهه...یک سالی هست گوشه لبم رو گزیدم و 
 که همدیگه رو میشناسیم.

بعد از تموم شدن جمله ام دوباره سرمو انداختم پایین.مامان گفت:پس یه 
 ساله بنده خبر ندارم که دل دخترم یه جا گیره.

_ببخشید مامان،میدونم باید زودتر از اینا میگفتم،ولی واقعا موقیعتش منا
 سب نبود...

اشکال نداره دخترم،میدونم دخترم انقدر عاقل شده که خوب رو از بد ت_
 شخیص بده...حاال پسره چی کاره اس؟!پسره خوب و خانواده داریه؟!

_بله مامان جون،از همه نظر پسر خوبیه...از همون اول قصدش ازدواج 
بود،ولی مادرش گفت اول باید درسش تموم شه...االن فوق لیسانس معمار

ویه شرکت هم مشغول به کاره...خانواده خوبی هم داره.ی داره،ت  

 _خب پس اینجوری که تعریف میکنی معلومه پسر خوبیه...

_راستش مامان مهیار همین نیم ساعت پیش زنگ زد و گفت که با شما و 
 بابا حرف بزنم و ازتون اجازه خواستگاری بگیرم.

لبخندی زد و گفت:پس این اقا پسر خوشبخت اسمش مهیاره...مامان   

 _اره...حاال شما با بابا حرف میزنی؟!

 _اره دخترم،واسه ناهار که اومد خونه باهاش حرف میزنم...

 _به نظرت جوابش چیه؟!

_یعنی تو هنوز بابات رو نشناختی؟!معلومه که به نظرت احترام میذاره و 
 میگه هرچی خودش بگه...

رف مامان دلم گرم شد و لبخندی زدم،مامان صورتم رو بوسید و گفتبا ح



 :قربون خنده هات برم من...

 _خدا نکنه مامانی...

_بذار یه چای دیگه برات بریزم که با کیک بخوری،مطمئنم اشتهات باز 
 شده.

تا اومدن بابا کلی درمورد مهیار با مامان حرف زدم،حتی حلقه ای رو هم 
بود به مامان نشون دادم.وقتی بابا اومد خونه دوباره کل که مهیار بهم داده

ی استرس گرفتم بعد از خوردن ناهار دست آنیسا رو گرفتم و دوتایی رف
تیم اتاق من.آنیسا که از موضوع با خبر شده بود مدام دلداریم میداد و می

گفت همه چی به خیر و خوشی تموم میشه و الزم نیست انقدر حرص بخو
شت حدودا چهل دقیقه در اتاقم به صدا در اومد.سیخ سرجام رم.بعد از گذ

نشستم و گفتم بفرمایید،در باز شد و بابا رو دیدم که اومد داخل.آنیسا از ک
نارم بلند شد و رفت اتاق خودش...قلبم داشت تو دهنم میزد،هر لحظه امکا
ن داشت از دهنم بزنه بیرون.بابا اومد کنارم رو تخت نشست،سرم رو اندا

م پایین و به دستام و ناخن های الک زده ام نگاه کردم.بابا دستش رو خت
 گذاشت رو کمرم و گفت:چرا سرتو انداختی پایین عزیزم؟!

 با شنیدن لحن اروم بابا نفس راحتی کشیدم و گفتم:خب...میدونید...چیزه...

بابا خنده ای کرد و گفت:باشه خب نمیخواد به خودت زحمت بدی و توض
اومدم بهت بگم به این پدرسوخته ای که میخواد دخترمو ازم یح بدی.فقط 

جدا کنه زنگ بزن و بگو بیان ببینم چند مرده حالجه...میخوام ببینم لیاقت 
 دخترم رو داره و میتونه خوشبختش کنه یا نه.قرارو واسه اخر هفته بذار.

از حرف بابا کم مونده بود ذوق مرگ بشم،جلوی جیغم رو گرفتم...فقط یه 
بخندی زدم و گفتم:چشم بابا جون،زنگ میزنم.ل  

بابا موهام رو بوسید و گفت:فدای دخترم بشم،من میرم پایین تو زنگ بزن
. 

 _خدا نکنه بابا جون.

بابا بلند شد و از اتاق رفت بیرون،هالک این فهم و شعورش شدم که تنهام 
م،گذاشت.گوشی رو از رو پاتختی برداشتم و سریع شماره مهیار رو گرفت

دومین بوق جواب داد و با صدای اروم گفت:چند دقیقه دیگه زنگ میزنم 



 عزیزم.

گوشی رو قطع کردم و منتظر تماسش موندم.پنج دقیقه بعد زنگ زد.همو
 ن اولین بوق برداشتم و گفتم:کجایی مهیار؟!

 _سرکارم خانمی،تو جلسه بودم زنگ زدی.

 _ببخشید،کارم مهم بود.

 _چی شده؟!

با حرف زدم._با مامان و با  

 مهیار با استرس گفت:خب...چی شد؟!چی گفتن؟!مخالفت که نکردم؟!

واسه اینکه یه کم اذیتش کنم صدام رو کمی ناراحت کردم و گفتم:چرا مهیا
 ر...بابا مخالف بود.گفت...گفت که من دخترم و به هرکسی نمیدم...

قیقا مهیار چند لحظه سکوت کرد و گفت:یعنی چی اوا؟!به همین سادگی؟!د
 چی گفت بابات؟!

 با بغض ساختگی گفتم:میخوای بدونی دقیقا چی گفت؟!

 _اره،میخوام بدونم...

 _قول میدی ناراحت نشی؟!

 مهیار که کالفه شده بود گفت:وای آوا، جانه من بگو...

صدامو کمی صاف کردم و با اهنگ خوندم:گفت...یه دختر دارم شاه نداره
نداره،به کس کسونش نمیدم به همه نشونش نمیدم...به ،صورتی داره ماه 

 کسی میدم کس باشه...

مهیار پرید وسط اهنگ خوندنم و گفت:واااای آوا از دست تو،منو سکته دا
 دی دختر...داشتی شوخی میکردی؟!

 _نخیرم اصال شوخی نکردم...

 _آوااااا...جون من شوخی نکن بگو بابات چی گفت.

:گفت به اون پدرسوخته ای که میخواد دخترمو اصدامو کلفت کردم و گفتم
 زم جدا کنه بگو بیاد تا ببینم چند مرده حالجه...

 مهیار خنده ای کرد و گفت:خدایی اوکی رو داد؟!

 _بله اقا،گفتند اخر هفته تشریف بیارید.

 _وای آوا باورم نمیشه...انگار دارم رو آسمونا راه میرم.



 _منم همینطور عشقم.

باز شد و انیسا اومد داخل.با هیجان گفت:آوا چی شد؟!بابا دع در اتاقم یهو
 وات کرد؟!

با دست اشاره کردم که واسته،بعد به مهیار گفتم:عزیزم من فعال برم،پنج 
 شنبه شب رو اوکی کن.

 _باشه عشقم،منم برم سر جلسه...خدافظ.

ه گوشی رو قطع کردم و رو به آنیسا گفتم:به تو یاد ندادن اول در بزنی بچ
 جان؟!

 انیسا اومد نشست کنارم و گفت:گیر نده اوا،بگو ببینم چی شد.
دلم نیومد آنیسا رو هم بذارم سرکار،واسه همین همه چی رو براش تعری
ف کردم،خواهر کوچولوم کلی خوشحال شد و بغلم کرد و بهم تبریک گف
ت...چقدر اون روز حالم خوب بود،اگه دنیارو بهم میدادن انقدر خوشحال 

شدم...نمی  

باالخره روز پنج شنبه رسید.از صبح استرس داشتم و تو جنب و جوش بو
دم،مادر مهیار یه دور زنگ زده بود به مامان و رسمی اجازه خواستگار
ی گرفته بود،ولی انقدر سرد برخورد کرد که مامانم تعجب کرد،کامال مع

چید لوم بود به زور مهیار زنگ زده...ساعت هفت قرار بود بیان.بعد از
ن میوه توی ظرف بزرگ میوه خوری ایستاده ای که کنار مبل های پذیرا
یی قرار داشت به سمت اتاقم رفتم.به ساعت نگاهی انداختم،عقربه ها ساع
ت پنج رو نشون میداد،یه دونه کوبیدم تو سر خودم،فقط دو ساعت تا اومد

و گفتم مو ن مهیار اینا وقت داشتم.گوشیم رو برداشتم و به مهیار پیام دادم
قع راه افتادن بهم خبر بده.حوله مو از داخل کمد برداشتم و به سمت حموم 
هجوم بردم.بعد از یه حموم اب گرم به مدت نیم ساعت،اومدم بیرون.حوله 
رو دور موهام پیچیدم تا ابش گرفته شه...کرم ابرسانم رو زدم به صورتم.

ودی زدم و محویه خط چشم گربه ای پشت چشمم کشیدم و یه کم سایه د
ش کردم،یه خط چشم هم زیر چشمم کشیم تا چشمم رو جذاب تر و درشت 
تر نشون بده.یه کم کرم پودر و پنکیک زدم،یه کم هم رژگونه زدم...در آ
خر یه رژ صورتی خوشگل هم به لبهای بر جسته ام زدم.تو ایینه نگاهی 



از همیشه ز به خودم انداختم،ارایشم عالی شده بود...دلم میخواست اونشب
یبا تر به نظر بیام،نمیخواستم مادر مهیار فکر کنه مهیار تو انتخابش اشتبا
ه کرده،البته همه چیز به چهره نیست و مهم ذات ادم هاست...نیت و قلب ا
دم اگه درست باشه دیگه همه چیز حله.از داخل کمدم یه شلوار جذب مش

ز دور موهام باز کی و یه تاپ جذب مشکی برداشتم و پوشیدم.حوله رو ا
کردم و سشوار کشیدم.بعد همه رو جمع کردم و با کلیپس پشت سرم بستم.
جلوش رو هم کج ریختم تو صورتم.صدای پیامک گوشیم بلند شد،برداشتم 
دیدم مهیاره،نوشته بود راه افتادن.از داخل کمد کت سفیدم رو دراوردم و 

م...دوست نداشروی تاپم پوشیدم،یه رو سری سفید و مشکی هم سرم کرد
تم سرتا پا تیپ سفید بزنم،به نظرم ترکیب سفید و مشکی بهم بیشتر میومد.
گوشیم رو برداشتم و از خودم جلوی آیینه یه عکس انداختم.در آخر دمپای
ی های رو فرشیم رو پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون،مامان و بابا و آنیسا 

دن.مامان با دیدنم به سمتم تو هال نشسته بودن،آریا و شیوا هنوز نیومده بو
اومد،صورتم رو آروم بوسید و گفت:قربون دخترم بشم که مثل قرص ماه 

 شده.

 لبخندی زدم و گفتم:خدا نکنه مامانی.
 بابا و آنیسا هم به روم لبخند زدند و بابا گفت:الهی خوشبخت بشی دخترم.

 منم لبخندی تحویل بابا دادم و گفتم:ممنون بابا جون.

یفون به صدا در اومد،امکان نداشت مهیار اینا باشن چون صدای زنگ آ
پنج دقیقه هم نبود که راه افتاده بودن.انیسا که به آیفون رسیده بود گفت:باال
خره آریا و شیوا هم اومدن.مامان با اسپند دود کن وارد هال شد و دور س
رم گردوند.لبخندی تحویلش دادم و گفتم:مرسی مامان،ولی االن بوش همه 

ونه رو برمیداره...خ  

مامان اخمی مصنوعی کرد و گفت:خب بوش خونه رو برداره،مگه بوی 
بد میده؟!دخترم چشم بخوره بهتره یا خونه رو دود اسپند و بوش پر کنه؟!!

! 

 شونه ای باال انداختم و گفتم:من که حریف زبون شما نمیشم مامان جون.

رفت و سالم و احوال  مامان با همون اسپند دود کن به سمت اریا و شیوا



پرسی کرد،اریا نگاهی به اطراف انداخت و گفت:چیکار کردی مامان؟!خ
 ونه رو دود برداشته...االن مهمونا میرسن زشته.

مامان زد تو بازوی اریا و گفت:اریا نیومده شروع نکن...هیچم زشت نی
 ست...شیوا جان برو لباساتو عوض کن عزیزم.

یوا رفت اتاق باال تا لباس عوض کنه.بعد از به اریا و شیوا دست دادم و ش
گذشت یک ربع باالخره زنگ ایفون به صدا در اومد.قلبم به شدت شروع 
به تبیدن کرد...استرس شدید گرفتم،نمیدونستم عکس العمل خانواده اش چ

جوریه،از یه طرف هم دلم برای دیدن مهیار پر میزد.اول از همه مامان و 
د آریا و شیوا بعد هم من و آنیسا...همگی چشممون بابا ایستادند جلو در،بع

به حیاط بود،یه آقا و خانم خوش تیپ جلو راه میومدن که کامال معلوم بود 
پدر و مادر مهیار هستند،پشت سرشون هم مهیار و یه پسر حدودا بیست و 

یکی دو ساله بودند که معلوم بود برادره مهیاره.مادرش زود تر از همه ا
ودی باال اومد.به بابا سالمی داد و بدون دست دادن به ماماز پال های ور

ن با یه سالم خشک و خالی از کنار مامان رد شد،به اریا و شیوا هم سالم 
کرد...به سرتا پای من نگاهی انداخت،مهیار از قبل عکس من رو بهش ن
شون داده بود،برای همین من رو به خوبی شناخت...اخمهاش همچنان تو

کامال معلوم بود راضی نیست و شمشیر رو از رو بسته بود،ی هم بود...
ولی برای من اصال اهمیت نداشت،تنها چیزی که برای من مهم بود زندگ
ی کنار مهیار و خوشبخت شدنمون بود.سرم رو کمی پایین انداختم و گفتم

 :سالم خوش آمدید،بفرمایید باال...

پذیرایی حرکت کرد.آ بدون اینکه جواب سالم من و آنیسا رو بده به سمت
 نیسا در گوشم اروم گفت:این چرا اینجوری کرد؟!

 شونه ای باال انداختم و گفتم:مهم نیست...

ولی خدایی خیلی خورد تو ذوقم،اصال توقع همچین رفتاری رو نداشتم،مید
ونستم مخالفه ولی نه در این حد که جواب سالمم رو نده.برعکس مادرش،

رد و کلی ازم تعریف کرد.بعد از پدرش سامپدرش به گرمی باهام رفتار ک
ی.یار برادرش وارد شد و در اخر هم مهیار،چند لحظه روش خیره موندم
ه پیراهن جذب مشکی پوشیده بود با یه شلوار جذب کتون مشکی و یه کرا



وات سفید...از قبل لباس هامون رو بهم گفته بودیم و ست کرده بودیم.واقع
شده بود.دور از چشم بقیه چشمکی بهم زد و سا تو اون لباس فوق العاده 

بد گل بزرگی که دستش بود همراه با جعبه شیرینی داد دستم.بهش لبخندی 
زدم و به سمت اشپزخونه حرکت کردم،انیسا هم همراهم به آشپزخونه اوم
د.چند دقیقه بعد مامان صدام زد و گفت چای بریزم،من هم سینی چای رو 

هم پشت سرم اومد بیرون و رفت کنار مامان نبردم داخل پذیرایی،انیسا 
شست.چای رو گردوندم،اول از همه جلوی پدر مهیار و بابا گرفتم،بعد هم 
جلوی مامانامون...مادرش که همچنان اخمهاش تو هم بود اول استکان رو 
برداشت،نگاهی کرد و گفت:رنگ و روی درست و حسابی هم که نداره..

 .یه چای هم بلد نیست بریزه؟!

درسته این جمله رو اروم گفت،ولی مطمئن بود من شنیده ام...استکان رو 
 دوباره سرجاش گذاشت و گفت:من نمیخورم...

دلم میخواست استکان های داغ چای رو خالی کنم رو سرش،اخه چرا با م
در حقش نکرده بودم اینجور رفتار میکرد...به خاطنی که تا به حال بدی 

ر مهیار کوتاه اومدم و چیزی نگفتم،لبخندی زدم و گفتم:هرجور صالح م
 یدونید.

بعد از تعارف کردن چای، رفتم و کنار شیوا نشستم.شیوا آروم گفت:میگم 
 آوا خوش سلیقه بودی و خبر نداشتم...

 لبخندی زدم و گفتم:پس چی فکر کردی؟!
پاش رو روی پاش انداخت و گفت:ولی هیچکس به شوهر خودم نمیشیوا 

 رسه...

 _اوه اوه،چه شوهر ذلیل...شوهرت ارزونی خودت بابا.

بابا و پدر مهیار در حال صحبت بودند،این وسط ها مادرش هم با جمالتی 
مخالفت خودش رو اعالم میکرد،ولی با چشم غره های مهیار ساکت میشد

صال هیچی از حرف های بابا که با مهیار زد ن.انقدر حرص خوردم که ا
فهمیدم...موقعی به خودم اومدم که مامان رو به من گفت:آوا جان آقا مهیا

 ر رو راهنمایی کن داخل حیاط با هم صحبت کنید.

مادر مهیار نیشخندی زد و گفت:دیگه چه حرفی؟!مگه حرفی هم مونده؟!خ



 ودشون همه چیز رو بریدند و دوختند...

که نیش حرف مادر مهیار رو به خوبی متوجه شده بود گفت:چه عمامان 
یبی داره؟!خودشون میخوان زندگی کنن نه ما...بهتره به جای مخالفت برا

 ی خوشبختیشون دعا کنیم.

اخ قربون مامانم برم که یه جواب خوب و دندون شکن داد،مادر من اصال 
دست خودشونه،و اهل بی احترامی کردن به کسی نبود،ولی احترام ادم ها

قتی مادر مهیار چند بار به طور علنی به من و خانواده ام بی احترامی کر
د پس الزم بود مامان یه جواب دندون شکن بده.ولی باز هم از خر شیطو

 ن پیاده نشد و گفت:راست میگن مادر رو ببین دختر رو بگیر...

مش واجوای خدا دلم میخواست یه چیزی بگم،ولی بزرگ تر بود و احترا
ب.مهیار که از صورت سرخ شده اش معلوم بود جوش اورده از جاش بل

 ند شد و گفت:من اماده ام...

من هم از جام بلند شدم و با هم به سمت حیاط رفتیم...وقتی وارد حیاط شد
یم مهیار بی مقدمه گفت:آوا به خاطر بی احترامی های مامانم معذرت میخ

 وام...به خاطر من ببخش عزیزم.

ی اینکه از اینی که هست بیشتر ناراحتش نکنم گفتم:اشکال نداره عزیزبرا
 م،من همه این هارو به خاطر تو تحمل میکنم...

 مهیار لبخندی زد و گفت:ممنون که بهش بی احترامی نکردی خانمی...

_خب هرچی باشه بزرگ تره،مادر و پدرم بهم یاد دادن احترام بزرگ تر 
 رو نگه دارم.

تخاب زندگیمی آوا،قول میدم خوشبختت کنم..._تو بهترین ان  

 به زمین خیره شدم و گفتم:همین که کنارم باشی خوشبختم مهیار.

مهیار دستی الی موهای تافت خورده اش کشید و گفت:امشب بهترین شب 
 زندگیمه آوا...البته اگه مامان زهرمارم نکنه.

نگه داره،آخر یه روز متو_واسه منم همینطور،اهمیت نده مهیار...احترام 
 جه میشه من انتخاب بدی نبودم.

 مهیار دوالشد تو صورتم نگاه کرد و گفت:چرا تو انقدر خوبی اخه؟!

لبخندی زدم و شونه باال انداختم...اون شب حدود یک ساعت با مهیار درم



ورد اینده مون و هدف هامون در زندگی مشترک صحبت کردیم.وقتی ر
دست زدند،مادر مهیار هم به زور چندباری دستش  فتیم داخل همه برامون

رو بهم کوبید.وقتی نشستیم پدر مهیار گفت:خب عروس خانم،جواب بله ر
 و به ما میدید؟!

نگاهی به همه انداختم،به جز مادر مهیار همه لبخند میزدند...به پدرش نگا
 هیکردم و گفتم:هرچی پدرم بگن...

یزم...خودت میخوای زندگی بابا رو به من گفت:نظرت خودت مهمه عز
 کنی دخترم.

 سرم رو انداختم پایین و گفتم:با اجازه شما...بله.

صدای دست و تبریک همه باال گرفت.سامیار بلند شد و شیرینی رو پخش 
کرد.دیگه اخم های مادر مهیار مهم نبود،مهم من و مهیار بودیم که باالخر

.قرار شد دو هفته دیه بهم رسیدیم.اون شب قرار عقدمون رو هم گذاشتن
گه پنج شبنه جشن عقدمون باشه.تو این دو هفته هم باید ازمایش میدادیم و 
خرید میکردیم.انگار رو اسمون ها سیر میکردم از خوشحالی...خالصه 

بعد از یک ساعت بلند شدند و عزم رفتن کردند،هرچی مامان و بابا برای 
به بعد...موقع خداخافظشام اصرار کردند قبول نکردند و موکولش کردند 

ی وقتی تو چشم های مهیار خیره شدم به وضوح خوشحالی رو تو چشم ه
اش دیدم...خوشحال بودن مهیار توی دنیا برای من از همه چیز با ارزش 
تر بود.شب خواستگاری بعد از رفتن مهمون ها داشتم با کمک آنیسا ظر

فعال ظرف هارو  ف های میوه و شیرینی رو جمع میکردم که بابا گفت:آوا
 ول کن،بیا بشین کارت دارم.

بشقاب هایی که دستم بود روی میز گذاشتم وبه سمت بابا رفتم،کنارش رو
 ی مبل تکی نشستم و گفتم:جانم بابا.

بابا دستی به صورتش کشید و گفت:ببین آوا چیزی که امشب من متوجه 
دل دوست دا شدم اینه که مهیار واقعا پسر خوبیه و فهمیدم که تورو از ته

ره،ولی اونچیزی که از رفتار مادرش فهمیدم...انگار راضی به این وصل
 ت نیست.

 سری تکون دادم و گفتم:بله حق با شماست...



بابا دست سردم رو تو دستهای مردونه اش گرفت و گفت:خب تو میتونی 
با این مسأله کنار بیای؟ممکنه تا آخر عمر مادرش از تو خوشش نیاد و 

له ای بخواد باهات بحث کنه...خوب فکراتو کردی؟!سر هر مسأ  

سرمو انداختم پایین و بعد از مکث کوتاهی گفتم:بله بابا جون...همه جوان
ب رو در نظر گرفتم،از نظر من مهم نیست مادرش از من بدش میاد...مه
م دوست داشتنه مهیاره...مادرش اگر به مرور زمان من رو بشناسه و منم 

ارم مطمئنم رفتارش درست میشه.احترامش رو نگه د  

بابا لبخندی زد و گفت:خوشخالم که انقدر عاقل شدی عزیزم...امیدوارم خ
 وشبخت بشی.

 صورتش رو اروم بوسیدم و گفتم:ممنون بابایی.

پذیرایی به لطف شیوا و آنیسا و مامان تمیز شده بود و دیگه کاری نبود 
میز شام رو چیدم.دور هم شام خوردیم و حرف زدکه انجام بدم.فقط رفتم 

یم اخرای شب بود که مهیار زنگ زد خونه و برای روز بعد قرار ازمای
شگاه گذاشت...در اصل باید مادرش زنگ میزد،ولی این کار رو نکرده 
بود.بعد از رفتن آریا و شیوا به اتاقم رفتم و ارایش صورتم رو شستم،لبا

ی تعویض کردم و گرفتم خوابیدم...صبح زود س هام رو با یه لباس راحت
با صدا و تکون های مکرر مامان بیدار شدم.کش و قوسی به بدنم دادم و 
به ساعت نگاه کردم،شیش و نیم بود...دلم میخواست بازم بخوابم.ولی ماما
ن که نمیذاشت،مدام میگفت االن مهیار میاد و تو هنوز حاضر نیستی.باال

ه سمت سرویس بهداشتی رفتم.بعد از اب زدن دخره از تخت دل کندم و ب
ست و صورتم و شستن دندون هام از سرویس زدم بیرون.یکراست به سم
ت کمد لباسهام رفتم.یه مانتو سفید برداشتم که قسمت پایینش گل سبز رن

گ و راه راه مشکی داشت،یه شلوار جذب سفید و یه رو سری بلند مشکی 
تی مشکی و کیف ستش رو هم برداشتم.هم برداشتم و پوشیدم.یه کفش راح

جلو آیینه ایستادم و مختصر آرایشی کردم.با بلند شدن صدای ایفون فهمیدم 
که مهیار اومده.از اتاقم رفتم بیرون و به سمت پله ها پا تند کردم.مامان از 
طریق ایفون داشت با مهیار صحبت میکرد.به سمت در خروجی رفتم و ا

ام طول حیاط رو تند تند راه رفتم.وقتی در رز مامان خداحافظی کردم.تم



و باز کردم مهیار با مامان خداحافظی کرد.به سمتم اومد و گفت:سالم خان
 م خودم.خوبی؟!

 _سالم عزیزم،تو خوبی؟

 _عالی ام،بریم؟!

 _بریم...ماشینت کجاست؟

 _سر کوچه پارک کردم.

ی صندلی کنارش راه افتادم به سمت ماشین.وقتی رسیدیم دیدم مامانش رو
 جلو نشسته،رو به مهیار کردم و گفتم:مامانت هم میاد؟!

 _اره...صبح دیدم حاضر شد و گفت منم میام.

 _اهان...

مامانش با دیدن ما حتی یه لحظه هم در رو باز نکرد تا بتونم باهاش درس
ت و حسابی سالم و احوالپرسی کنم.منم رفتم سمت صندلی عقب و بعد از 

،که جوابی نشنیدم...واقعا دلیل این رفتار هارو نمیفهنشستن فقط گفتم سالم
میدم...اخه من چیکار کرده بودم که حتی جواب سالمم رو هم نمیداد.یعنی 

حاضر بود پسرش با کسی ازدواج کنه که دوسش نداره؟!حاال که مهیار 
کنار من میتونه خوشبخت باشه راضیش نمیکرد؟!تا خود آزمایشگاه تو ف

هم حرف نزدم.مهیار و مامانش هم خرفی نزدند.... کر بودم و یک کلمه
بعد از تموم شدن کارای آزمایشگاه برگشتیم تو ماشین،طی اون دو سه سا
عتی که تو آزمایشگاه بودیم مادرش هیچ حرفی با من نزد.منم تالشی برا
ی رابطه برقرار کردن نکردم.وقتی نشستیم تو ماشین مهیار گفت:خب حا

وریم؟!ال کجا بریم صبحانه بخ  

مامانش اجازه حرف زدن به من نداد و گفت:هر کی میره خونه خودش 
 صبحانه میخوره دیگه،تو مگه نمیخوای بری سرکار...

مهیار اخم ریزی کرد و گفت:چرا مامان،ولی بدون صبحانه که نمیشه ر
 فت سرکار...مگه نه آوا؟تو مگه گرسنه ات نیست؟

ه عزیزم گرسنه نیستم،بهتره چون از حرف مادرش دلگیر شده بودم گفتم:ن
منو برسونی خونه و خودت هم بری سرکار...البته قبل از سرکار حتما یه 

 چیز بخور.



مهیار که دید من هم اخمام رفته تو هم دیگه اصراری نکرد و من رو رس
وند خونه،موقع پیاده شدن یه خداحافظی سرد کردم و رفتم سمت خونه...

» 

تن بفرمایید آنیسا اومد داخل و گفت:صبح بخدر اتاقم زده شد و بعد از گف
 یر...ا سامان تو هم اینجایی؟!

 سامان_صبح بخیر،اره دیدم آوا بیداره اومدم باهم حرف بزنیم.

 _کارم داشتی آنیسا؟

 آنیسا_مامان گفت بیام برای صبحانه صداتون کنم.
به ساعت نگاه کردم،ده و نیم بود...من با اون شیر و عسل و خرمایی که 

ورده بودم گرسنه ام نبود.واسه همین گفتم:من که گرسنه ام نیست...خ  

سامان هم گفت:من هم همینطور،اخه یک ساعت پیش شیر و خرما خورد
 یم.

 آنیسا_باشه پس،من میرم مزاحم حرف زدنتون نباشم...
 _آنیسا جان مراقب مرسانا باش.

 آنیسا_باشه حواسم بهش هست...
امه حرفام رو شروع کردم...آنیسا رفت بیرون و دوباره اد  

فردای اون روز جواب آزمایشمون حاضر شد و خداروشکر هیچ مشکل»
ی نداشتیم.توی اون دو هفته باقی مونده همه خرید هامون رو کردیم،مادر

ش تو هیچکدوم از خرید ها همراهمون نیومد...دیگه داشتم به رفتار هاش 
م نامزدیم یه پیراهن سادعادت میکردم و زیاد دلخور نمیشدم...برای مراس

ه آبی رنگ گرفتم که قسمت سینه و سر شونه اش تور ساده بود.دلم نمیخو
است مراسم نامزدیمون خیلی رسمی برگزار بشه،خب قرار بود چند ماه د
یگه یه جشن عروسی مفصل بگیریم.مهیار هم یه کت و شلوار همرنگ لبا

 س من گرفت با بلیز سفید و پاپیون آبی...

هفته عین برق و باد گذشت،مراسم عقد و نامزدی قرار بود تو حیااون دو 
ط خونه ما برگزار بشه،البته حیاطمون دست کمی از باغ نداشت.مهمون ه
ای زیادی هم نداشتیم،شاید کال رو هم میشدن دویست نفر...مهیار صبح ز
ود اومد دنبالم و بعد از خوردن صبحانه منو رسوند ارایشگاه...چند ساع



دست ارایشگر بودم،ازش خواستم آرایشم خیلی غلیظ نباشه.موهام ت زیر 
رو هم نذاشتم شنیون کنه،به نظرم موهای باز مناسب تر بود با لباسم.فقط 
برام سشوار و اتو کشید.بعد از تموم شدن کارم لباسم رو با کمک مستخدم 

ارایشگاه تنم کردم.چیزی نگذشت که مهیار اومد دنبالم،شنلم رو روی لبا
تنم کردم و رفتم دم در.مهیار با دیدنم لبخندی زد و با دست گلی که د س

ستش بود اومد سمتم،دستگلم هم گل های رز سفید بود ولی سر رز ها آبی 
 رنگ بود.مهیار پیشونیم رو بوسید و گفت:خیلی خوشگل شدی خانمم..

من هم نگاهی به سر تا پاش انداختم،واقعا جذاب شده بود،من هم لبخندی ز
م و گفتم:مرسی عشقم،تو هم خیلی خوب و جذاب شدی.د  

همراه با فیلمبردار به سمت ماشین رفتیم و به طرف اتلیه حرکت کردیم...
چند ساعتی رو تو اتلیه گذروندیم و هزار جور عکس های مختلف گرفتیم.
اخر های کارمون بود که مامان زنگ زد به گوشی مهیار و گفت عاقد من

مقصد خونه ترک کردیم.وقتی تو ماشین نشستیم مهیا تظرمونه.آتلیه رو به
ر پخش ماشین رو روشن کرد و دنبال یه اهنگ گشت.وقتی به اهنگ مو

رد نظرش رسید صداشو زیاد کرد و دستم رو گرفت و گذاشت رو دنده ما
 شین و خودش همراه آهنگ برام خوند...

 

 میدونی این دیوونه کیه رو به روت

که عشقت شده همه آرزوشاونی   

 میفهمی همه زندگیم وابسته اس به تو

 همه جا جاااار بزن عشق منی تووووو

 عشق منی تو...

 من همون یار قدیمی

 همون عشق صمیمی 

 همونی که میمونه باتو

 تو همونی زیبا و جذابی

 همونی که تمام دنیامی

 همون هم نفس من



 من همون یار قدیمی ...

 

زدم و همراهش خوندم...چقدر دوست داشتم این پسر رو.همه زندگلبخند 
 یم توی چشمهاش خالصه میشد.

 

 منو ببین منو بشناس منو حسم کن

 منو ببین منو لمس کن اره درکم کن

 منو ببین منو بشناس منو حسم کن....

 من همون یار قدیمی...

 

خند زدم باتموم شدن اهنگ دستم رو به گرمی بوسید و من هم به روش لب
 و گفتم:دوستت دارم اقایی جونم...

 مهیار هم لبخند زیبایی زد و گفت:من عااااشقتم خانمی.

چند دقیقه بعد رسیدیم دم خونه.همه جا رو چراغونی کرده بودن و صندلی 
چیده بودن،مهیار پیاده شد و اومد سمت من،درو باز کرد و باهم به سمت 

مون دست زدند و رو سرمون خونه رفتیم.همه دورمون جمع شدن و برا
پول و نقل ریختند،نگاهی به جمع انداختم همه بودند،سپیده هم اومده بود.او
ل رفتیم داخل خونه چون سفره عقد اونجا پهن بود.عاقد حاضر و اماده من

تظر ما بود.همراه با مهیار روی صندلی هامون نشستیم.مهیار قران رو 
به خوندن.چند نفر پارچه باالسر برداشت و داد دستم،دوتایی شروع کردیم

مون رو گرفتند و سپیده برامون قند سابید.انقدر غرق در دعا و شکر کرد
ن بابت رسیدن به عشقم بودم که فهمیدم عاقد چجوری سومین بار ازم سؤا
ل کرد...موقعی به خودم اومدم که مهیار به عنوان زیرلفظی به گردنم یه 

عروس خانم،بنده وکیلم با مهریه ای  گردنبند زیبا انداخت،عاقد گفت:خب
که عرض کردم شمارا به عقد دائمی شاخ شمشاد،اقا دوماد گلمون،اقای مه

 یار ملکی در بیاورم؟؟؟

نگاهی به بابا و مامان انداختم،اشک توی چشمهاشون به وضوح پیدا بود.
نگاهی هم به مادر مهیار کردم،مثل همیشه اخمهاش تو هم بود.بغضم رو 

و گفتم:با اجازه پدر و مادر عزیزم بله.فرو دادم   



صدای دست و کل همه خونه رو پر کرد.بعد از جاری شدن خطبه عقد و 
گذاشتن عسل تو دهن هم دیگه وگرفتن امضا ها همه اومدند و کادوهاشون 
رو بهمون دادند.بعد از مراسم عقد همه رفتند داخل باغ و جشن شروع شد

دیم همونجا و بعد از گرفتن چندتا عک.من و مهیارم همراه با عکاس مون
س رفتیم داخل باغ.اونشب انقدر خوشحال بودم که اصال نفهمیدم چجوری 
گذشت،هیچوقت رقص دو نفره ای که با مهیار داشتیم رو فراموش نمیکنم
.انگار رو ابر ها داشتم میرقصیدم و به جز چشم های مهیار هیچ جایی ر

و خوشی گذشت...بعد از رفتن م و نمیدیدم.خالصه اون شب هم به خوبی
همون ها انقدر خسته بودم که دلم میخواست تا دو روز بخوابم.اون شب م

هیار هم موند خونه ما.من و مهیار از خستگی زیاد زودتر از همه شب ب
خیر گفتیم و رفتیم اتاق من.خدا رو شکر موهام شنیون نبود و احتیاجی به 

ستم و با کمک مهیار زیپ لباسم باز کردن سنجاق نبود.فقط صورتم رو ش
رو باز کردم...خجالت میکشیدم جلوش لباسم رو عوض کنم،واسه همین 
یه تاپ و شلوارک از تو کشوم برداشتم به سمت سرویس رفتم.مهیار هم 

کامال درکم کرد و مانعم نشد.بعد از تعویض لباسم وقتی اومدم بیرون دیدم 
ی که مامان بهش داده بود رو مهیار هم لباسش رو دراورده و با شلوارک

تختم دراز کشیده،با دیدن باال تنه عضالنیش دلم قیلی ویلی رفت...ولی چ
شمامو درویش کردم و بعد از اوزون کردن لباسم به سمت چراغ رفتم و 

خاموشش کردم.مهیار چراغ خواب رو روشن کرد و گفت:بیا بغلم خانمم..
. 

یه کم بزرگتر از اندازه استاندا گوشه لبم رو گزیدم و به سمتش رفتم.تختم
رد یک نفره بود و به راحتی میتونستیم دو نفری روش بخوابیم.خودم رو 
تو آغوش گرم و مردونه اش جا دادم.مهیار با دست ازادش چراغ خواب 

رو خاموش کرد.بعد دستش رو گذاشت رو موهام.بوسه ارومی به پیشونیم 
شدی...زد و گفت:بخواب خوشگلم،امروز خیلی خسته   

بدون هیچ حرفی چشمهام رو بستم و با نوازش های دست مهیار به خواب 
 عمیقی فرو رفتم...

فردای جشن نامزدیمون شام خونه مادرش اینا دعوت بودیم.صبح با صدا



ی زنگ گوشی مهیار جفتمون از خواب بیدار شدیم.هنوز تو بغلش بودم و 
از رو پاتختی گوشیش  حس اینکه بلند شم رو نداشتم،مهیار با دست آزادش

رو برداشت،جواب داد و گفت:سالم مامان......خواب بودم........یعنی چ
ی کجا خوابیدم؟.......پیش آوا.......اااا مامااااان.......نخیر........میام حا
ال......چیکار؟ .......خب بذار بیدار شیم میام.....باشه.......چشم.....خدا

 حافظ.

سرم رو سینه اش بود ولی چشمام باز بود،دیگه خوابم نمیبرد.تو همچنان 
 صورتش نگاه کردم و گفتم:مامانت بود؟

 نوک بینیم رو بوسید و گفت:آره خوشگلم...

لبهامو جمع کردم و با حس کنجکاوی پرسیدم:خب چیکار داشت صبح اول 
 صبح؟

 _گفت زود تر بیا خونه،واسه امشب کار داره گفت برم کمک...

ان،پس تو زودتر میری؟_اه  

عشقم،من تا یک ساعت دیگه میرم...بعد ساعت پنج و شیش میام دنبا_اره
 لت.

 _بااشه.

مهیار بوسه ای به پیشونیم زد و من هم از بغلش بلند شدم.یکراست به سم
ت سرویس رفتم...وقتی اومدم بیرون موهام رو شونه زدم و پشت سرم ج

شدم مهیار از سرویس بیاد بیرون تا  مع کردم،لباسام هم مناسب بود.منتظر
باهم بریم پایین و صبحانه بخوریم.مهیار هم اومد و بعد از پوشیدن زیر پ
یراهنیش باهم رفتیم پایین.هیچکس هنوز بیدار نشده بود،نامزدی ما بود و 
بقیه خسته شده بودن.با مهیار رفتیم داخل اشپزخونه و چایی ساز رو رو

رو آماده کردم و بعد از ریختن چای و شیر  شن کردم.همه وسایل صبحانه
رو به روی مهیار نشستم،اولین صبحانه مشترکمون بود.مهیار برام لقمه ه
ای کوچیک کره عسل میگرفت و میذاشت دهنم و منم واسش کلی ادا در م
یاوردم...چقدر خوب بود همه خواب بودن و ما دوتایی اولین صبحانمون 

ردن صبحانه دو تایی با هم میز رو جمع رو عاشقانه خوردیم.بعد از خو
کردیم و رفتیم اتاقم...مهیار سریع حاضر شد...دلم نمیخواست بره،میخوا



ستم بیشتر کنار هم باشیم.میدونستم خودش هم دلش میخواد بمونه،ولی ماما
نش کارش داشت...وقتی کامل حاضر شد اومد سمتم،رو تخت نشسته بودم 

دستش رو انداخت دورم،موهام رو که و نگاهش میکردم.کنارم نشست و 
ریخته بود تو صورتم داد پشت گوشم،پیشونیم رو بوسید و گفت:دلم میخوا

 ست تمام امروز رو کنارت بمونم خانمی...ولی....

تو چشمهاش نگاه کردم و گفتم:میدونم که باید بری عزیزم...خب مامانت 
 کارت داره.

 _مرسی که درکم میکنی عشقم.

یزی نگفتم،مهیار منو به خودش فشرد،سرش رو تو گودلبخندی زدم و چ
ی گردنم فرو کرد و عمیق نفس کشید...چقدر نفس های گرمش رو که به 
پوستم میخورد دوست داشتم...بوسه ارومی روی گردنم نشوند و ازم جدا 
شد.از جاش بلند شد و خودش رو توی ایینه برانداز کرد.عزم رفتن کرده 

اط رفتم،موقعی که میخواست از در خارج بشه بود.همراهش تا دم در حی
 بوسه عمیقی روی لبهام زد و گفت:مراقب خودت باش خانمم.

از بوسه یهوییش لبخندی زدم و گفتم:تو هم مراقب خودت باش اقایی جونم
 ...به همه سالم برسون.

_چشم،از طرف من از مامان و بابا و بقیه خداحاظی کن،عذرخواهی کن.
دون خداخافظی برم...بگو مجبور شدم ب  

 _کسی از دستت دلخور نمیشه عشقم،خیالت راحت.

مهیار با خداحافظی کوتاه به سمت ماشینش که دم در پارک بود رفت و م
نم اومدم داخل و در رو بستم.نگاهی به حیاط انداختم،هنوز همه جا ریخت 
و پاش بود...قرار بود تا یه ساعت دیگه چندتا کارگر بیان و همه جارو تم

 یز کنن و میز و صندلی هارو هم ببرن تحویل بدن...

عصری حاضر و اماده منتظر مهیار بودم که بیاد دنبالم،مامان و بابا و ان
یسا هم قرار بود منتظر آریا و شیوا بمونن و کمی بعد از ما بیان.باالخره 
زنگ ایفون به صدا در اومد و فهمیدم که مهیاره،رژم رو تمدید کردم و 

داشتن کیفم رفتم پایین،از مامان و بابا و آنی خداحافظی کردم و بعد از بر
رفتم بیرون.مهیار دم در کنار ماشینش منتظرم بود.وقتی منو دید با مهربو



نی همیشگیش سالم کرد و در ماشین رو برام باز کرد.دوتایی نشستیم تو م
اشین و راه افتاد،دستمو بردم سمت پخش ماشین،کمی صداش رو کم کردم 

گفتم:مهیار دم یه گلفروشی نگه دار من گل بخرم،دفعه اولمه دارم میام و 
 خونتون زشته دست خالی بیام.

 _چشم عزیزم،نزدیک خونمون یه گلفروشی هست.

چند دقیقه بعد مهیار دم گلفروشی ایستاد و گفت:تو بشین من برم بگیرم بیا
 م.

ونتون خودم میخدستش رو گرفتم و نذاشتم پیاده بشه،گفتم:من قراره بیام خ
 وام بخرم...بشین خودم میرم.

بدون اینکه منتظر جواب بمونم از ماشین پیاده شدم و به سمت گلفروشی 
رفتم،یکی از سبد های گل اماده رو برداشتم و بعد از حساب کردن پولش 
به سمت ماشین حرکت کردم،گل رو گذاشتم رو صندلی عقب و نشستم کنا

وقتی رسیدیم ماشین رو برد داخل حیاط.با هم ر مهیار و دوباره راه افتاد.
پیاده شدیم و گل رو گرفتم دستم.دستم رو دور بازوی مهیار حلقه کردم و ا
ز پله های ورودی باال رفتیم،مهیار در رو باز کرد و گفت:سالااام ما اومد

 یم.
پدر مهیار و سامیار به استقبالمون اومدن.پدرش جلو اومد پیشونیم رو بو

سالم دخترم،خوش اومدی.سید و گفت:  

 _سالم ممنون...

با سامیار هم دست دادم و سالم و احوال پرسی کردیم.رو به مهیار کردم 
 و گفتم:پس مامان کجاست؟!

 سامیار به جای مهیار گفت:مامان تو اشپزخونه اس.

یعنی به استقبال منه تازه عروس هم نیومد.دلم نمیخواست عروس بازی د
سبد گل به سمت اشپزخونه رفتم.دم در ایستادم و نر بیارم واسه همین با 

گاهی به اشپزخونه انداختم،کار خاصی انجام نمیداد پشت به من روی صن
 دلی نشسته بود.جلو تر رفتم و گفتم:سالم...خوب هستین؟

روشو برگردوند سمتم و با اخم همیشگیش یه سالم خشک و خالی گفت.م
ید اینو برای شما اوردم...ن سبد گل رو جلوش گذاشتم و گفتم:بفرمای  



سبد گل رو کمی به عقب هل داد و گفت:مهیار نگفته که من گل لیلیوم دو
 ست ندارم؟

از کارش واقعا یکه خوردم،اخه چرا انقدر این زن مغرور و از خود را
که بلند شد و از اشپزخونه بیرون رفت.همونجور ضی بود...چیزی نگفتم 

سرجام خشکم زده بود که مهیار اومد داخل اشپزخونه و گفت:بیا عزیزم 
 بریم اتاقم لباستو عوض کن.

 سری تکون دادم و گفتم:نه،با همین مانتو راحتم.

 _چرا خب؟تا شب میخوای با مانتو بمونی؟نمیشه که...بیا بریم.

دستم رو گرفت و به سمت اتاقش کشوند.وقتی از پله ها باال میرفتیم مهیار 
نگاهی کلی به خونه انداختم،خونه خوشگلی بود و وسایل هاش همه شیک 
بودند و به نحو احسن چیده شده بودند.سومین در،اتاق مهیار بود.مهیار در 

 رو باز کرد و گفت:بفرمایید بانو.

داختم،همه وسایل های اتاق اعم از رو رفتم داخل و نگاهی کلی به اتاق ان
تختی و پرده و فرش همه ترکیبی از رنگ کرم و قهوه ای بود.کیفم رو 
گذاشتم رو تخت و مانتو و شالم رو هم دراوردم،از زیر مانتو یه شومیز 
کرم رنگ تنم بود.از داخل کیفم عطرم رو برداشتم و کمی به خودم زدم..

گفتم:راستی مهیار چرا بهم نگفتی مامانت .یاد حرف مامان مهیار افتادم و 
 از گل لیلیوم بدش میاد؟!

مهیار متعجب نگاهم کرد و گفت:مامان من؟!کی گفته از گل لیلیوم بدش م
 یاد؟تا اونجایی که من خبر دارم مامان از همه گل ها خوشش میاد.

 _ولی خودش گفت که از گل لیلیوم بدش میاد...

:وای از دست این مامان...خواهش میمهیار اخمهاش تو هم رفت و گفت
کنم آوا تو به این رفتار های مامان حساسیت نشون نده...میخواد با این حر

 فا مخالفت های خودش رو نشون بده.

دستمو گذاشتم رو شونه مهیار و گفتم:تو ناراحت نشو عزیزم.من تحمل م
تظرن.یکنم،باالخره درست میشه اقایی...حاال بیا بریم پایین که بقیه من  

داشتم میرفتم سمت در که بازومو گرفت و کشید سمت خودش،منو چسبون
د به سینه اشو دستش رو دورم حلقه کرد و گفت:کجا خانم خانما؟!حاال در



 خدمت هستیم...

از لحن شیطونش خنده ام گرفت و گفتم:عزیزم بیا بریم پایین،زشته...بقیه 
 منتظرن.

ین موهام فرو کرد و نفس عمیقی مهیار بدون اینکه جوابم رو بده سرشو ب
 کشید و گفت:عاشق این عطر موهاتم...

سرش رو توی گودی گردنم فرو کرد و بوسه ارومی به گردنم زد.از نفس 
های گرمش که به گرنم میخورد حالم عوض شد...ولی موقعش نبود واقعا
...چشمامو بستم و کمی رفتم عقب و گفتم:مهیار خواهش میکنم بیا بریم پا

دلم نمیخواد مامانت یه حرف دیگه بزنه.یین،  

مهیار دستی به گردنش کشید و گفت:کسی با ما کاری نداره آوا،تو زن ع
 قدی منی...تا اومدن مامانت اینا دلم میخواد کنارم باشی.

دلم نیومد اذیتش کنم،البته خودمم به اغوش گرمش احتیاج داشتم...مخالفتی 
بوسه ارومی به لبهاش زدم....نکردم و دستمو انداختم دور گردنش و   

با شنیدن صدای ایفون سر از رو سینه اش برداشتم و روی تخت نشستم و 
 به مهیار گفتم:بلندشو عزیزم،مامانم اینا هم اومدن.

از داخل کیفم رژم رو برداشتم و به لبهام زدم.مهیار هم تیشرتش رو تنش 
دیم هنوز مامان اینا دکرد و از اتاق رفتیم بیرون.وقتی به پایین پله ها رسی

اخل نیومده بودن.مامان مهیار با دیدنمون گفت:چه عجب تشریف اوردید،م
 هیار خسته نباشی...

از حرفی که زد گونه هام از خجالت سرخ شد.مهیار هم اهمیتی نداد و برا
ی استقبال به سمت در ورودی رفت...خالصه اون شب رو با تیکه های م

مهیار دم گوشم و شوخی و خنده های اریا  امان مهیار وحرفهای عاشقونه
«و سامیار به پایان رسید و من با مامان اینا برگشتم خونه خودمون.  

سامان دستی پشت گوشش کشید و گفت:چجوری تونستی با مادرش انقدر 
 راحت کنار بیای؟

_همچین هم راحت نبود...چون مهیار رو دوست داشتم،بقیه چیز ها برام 
 مهم نبود.

خالقش بعدها درست نشد؟_یعنی ا  



_نه بابا،هیچ تغییری نکرد...هنوزم که هنوزه به من میگه تو قاتل پسرمی
 ،باورت میشه تاحاال مرسانارو ندیده؟

 _نمیدونم چی باید بگم...خب حاال تعریف میکردی...

تا اومدم حرف بزنم در اتاق زده شد و اریا اومد داخل و گفت:بابا بلند شید 
هم باشیم،دوتایی چپیتید تو این اتاق که چی بشه؟بیاید پایین دور   

 سامان لبخندی زد و گفت:داشتیم درمورد گذشته آوا حرف میزدیم.

اریا کمی جلوتر اومد و گفت:آوا جان بابا ول کن این گذشته رو،همه چی 
 تموم شده رفته...به آینده باید فکر کنی عزیز من.

نظر من باید گذشته روزنده سامان زودتر از من جواب داد و گفت:ولی به 
 نگه داشت و با حل کردن مشکالت گذشته به آینده روشن تر فکر کرد...

_حق با سامانه...من با تعریف کردن اون روز ها ارامش میگیرم آریا،ح
س میکنم اون روز ها جلو چشمام هستن و با دیدنشون لبخند رو لبهام می

 شینه.

یاید بریم پایین بقیه خاطراتتون رو آریا_من که سر در نمیارم واال،حاال ب
نگه دارید واسه بعد از ناهار...در ضمن آوا خانم دخترت داره دنبالت می

 گرده.

 _االن میام.

اریا رفت پایین و من و سامان هم پشت سرش رفتیم.مرسانا با دیدن من د
ویید طرفم و خودشو انداخت بغلم.همگی دور هم نشستیم و گفتیمو خندیدیم

ون وسط گهگاهی توی گذشته غرق میشدم و میدیدم چقدر جای ،ولی من ا
 مهیار توی جمعمون خالیه...

بعد از خوردن ناهار آریا و شیوا رفتن خونه مادر زنش.مرسانا هم شیر خ
ورد و خوابید،آنیسا هم که طبق معمول رفت تو اتاقش درس بخونه،من و 

سامان و بابا هم با هم حرف میزدند...با مامان داشتیم باهم حرف میزدیم و 
بلند شدن صدای زنگ گوشیم بلند شدم و به اتاقم رفتم،سپیده پشت خط بود

 .جواب دادم و گفتم:سالم سپیده،چطوری؟

 _سالم خل و چل،خوبم تو خوبی؟

در اتاقم رو پشت سرم بستم و گفتم:خل و چل عمته،ای بد نیستم....چه عح



 ب یاد من افتادی؟

م بهت بگم فردا دانشگاه میری؟_زنگ زد  

به خاطر این که مرسانا خواب بود صدامو کمی پایین اوردم و گفتم:اره چ
 طور؟

 _خواستم بگم هرچی استاد گفت بنویسی بعد من جزوه رو ازت بگیرم.

 _مگه خودت نمیای؟

_نه من و دانیال دیروز اومدیم شمال،فردا شب برمیگردیم...نمیتونم بیام د
 انشگاه.

ی مینویسم برات._اوک  

 _دستت درد نکنه عجقم،فعال کاری نداری؟

 _نه عزیزم،خوش بگذره...به دانی هم سالم برسون.

_سالمت باشی،تو هم به همه سالم برسون اون دختره قلمبه تو هم ببوس..
 .فعال خدافظ.

گوشی رو قطع کردم و گذاشتم رو میز ارایش.رفتم کنار مرسانا دراز کش
م دور بدن کوچولو و تپلش.انقدر خوابش عمیق بود که یدم و دستمو انداخت

تکون نخورد...سپیده گفت رفتن شمال...وقتی اسم شمال میاد تن و بدنم م
یلرزه،یاد اون اتفاق شوم افتادم...اتفاقی که مهیارمو ازم گرفت.چشمامو ب
ستم و به اون روز ها فکر کردم،من چجوری تونستم اون درد رو تحمل 

دادن مهیار درد کمی نبود...راست گفتن وقتی خدا دردی  کنم؟درد از دست
رو میده درمونش رو هم میده،درمون درد من مرسانا بود...با اومدن مر

سانا قسمت زیادی از درد هام و بهونه گیری هام کم شد،ولی هنوز هم بی 
تابم،دلم میخواد فقط یک بار دیگه مهیارمو ببینم و توی اغوش گرمش فرو 

ریه کنم تا شاید یه کم اروم بگیرم.نمیدونم چقدر تو حال خودم برم،انقدر گ
بودم که با صدای اروم در به خودم اومدم،رو تخت نشستم و قطره اشکی 

 که روی گونه ام ریخته بود پاک کردم و گفتم:بفرمایید.

در باز شد و طبق حدسم سامان وارد اتاق شد و با دیدن من گفت:خواب بو
 دی؟مزاحم شدم؟

ه عالمت منفی تکون دادم و گفتم:نه...نه اصال مزاحم نیستی...سرمو ب  



اومد داخل و در رو پشت سرش بست و گفت:اخه قیافت یه جوریه،حس 
 کردم خواب بودی.

همونجور که لبه تخت میشستم و پام رو اوزون میکردم گفتم:نه خواب نبو
 دم،فقط چشمام رو بسته بودم.

رو به روم روی صندلی کامپیوتر نشست و بعد از دقت کردن به سامان 
 چشم هام گفت:گریه کردی آوا؟اتفاقی افتاده؟

به خاطر رنگ چشمهام اگر گریه میکردم سریع همه میفهمیدند...لبخند بی
جونی به نگرانیش زدم و گفتم:چیزی نیست،فقط...فقط یاد مهیار افتادم و د

 وباره گریه ام گرفت.

ه داد به صندلی و گفت:تا کی میخوای انقدر خودتو عذاب بدی آسامان تکی
 وا؟!

به پاهام خیره شدم و با صدای خیلی اروم که مطمئن بودم نمیشنوه گفتم:تا 
 هروقت که پیداش کنم...

 _من که نشنیدم چی گفتی واال...

 گردن زدم و گفتم:مهم نی...مامان و بابا هنوز پایینن؟

...اومدم باال که لیلی و مجنون تنها باشن._اره،احساس کردم اضافی ام  

 _دیوونه این حرفا چیه؟!

_خب حاال که اریا نیست سرمون غر بزنه،میشه بقیه شو برام تعریف کن
 ی؟

سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم،کمی خودمو کشیدم باال و به تاج تخ
ت تکیه زدم،پتوی روی مرسانا رو مرتب کردم و دوباره توی گذشته غر

دم...ق ش  

توی چند ماهی که نامزد بودیم اتفاق خاصی نیفتاد...تنها چیزی که اذیتم »
میکرد حرف های مادرش بود،ولی خود مهیار واقعا عالی بود و همین برا
م کافی بود.همین که میدونستم عاشقمه برام کافی بود.مهیار خونه ای که 

ه گشتیم،میگفت قبال خریده یود رو فروخت و دوتایی رفتیم باهم دنبال خون
دلش میخواد به سلیقه خانمش خونه بگیره...فقط یک ماه مونده بود به عر
وسیمون که باالخره یه خونه باب میل من خریدیم و مهیار سندش رو زد 



به نام من،هر چی گفتم واقعا احتیاجی به این کار نیست به گوشش نرفت و 
«گفت دلم میخواد خونه مون به نام تو باشه...  

_همین خونه ای که االن هستی همون خونه اس؟!سامان  

 _اره...دلم نمیاد خونه رو عوض کنم...

 _خب ادامه بده...

بعد از خرید خونه مهیار چندتا کارگر گرفت و خونه رو مثل دسته گل »
و توی کرد،مامان اینا هم دو هفته مونده بود به عروسی جهازم رو بردند 

خونمون چیدن،روز جهاز برون مادر مهیار نیومد،فقط یک ساعت اخر او
مد. تا دلت بخواد از همه چیز ایراد گرفت...ولی خدایی مامان و بابا هیچ 
چیزی کم نذاشته بودن و مهیار هم کلی ازشون تشکر کرد.چند روز بعد ه

یدنش م از مزون زنگ زدن و گفتند لباس عروسم آماده اس،دلم برای پوش
لحظه شماری میکرد...وقتی رفتیم برای پرو سپیده رو هم همراه خودم بر
دم،وقتی پوشیدم عالوه بر خودم سپیده هم دهنش باز مونده بود،میگفت فو
ق العادس...مهیار خیلی اصرا کرد ببینه ولی اجازه ندادم،دلم میخواست ر

نده اروم و وز عروسی منو با اون لباس ببینه...توی اون یه هفته باقی مو
قرار نداشتم،عید هم که بود دیگه بدتر...موقع سال تحویل کنار هم نبودیم،
باهم قرار گذاشتیم سال تحویل بعدی خونه خودمون کنار سفره هفتسین کنا
ر هم باشیم.روز سوم عید عروسیمون بود.از شب قبلش خوابم نمیبرد و م

م هاش نمیومد و کلدام به مهیار پیام میدادم.اون هم مثل من خواب به چش
ی واسه اینده برنامه ریزی میکرد.شاید اون شب فقط دو ساعت خوابیدیم.

صبح زود با صدای مامان چشم باز کردم و خودمو انداختم تو حموم.وقتی 
اومدم بیرون مهیار هم اومده بود و پایین منتظرم بود،مامان همه وسایل ها

بکشم،مانتو سفید کالباسیم  مو آماده کرده بود.بدون اینکه موهام رو سشوار
رو همراه شلوار سفیدم پوشیدم و شال سفید کالباسیم رو هم سرم کردم و با 
کمک مامان جعبه لباس عروس،جعبه سرویس طال و بقیه وسایل هامو هم 
برداشتم و رفتم پایین.همه دور میز صبحانه بودند.مهیار با دیدنم لبخندی ز

 د و گفت:صبح بخیر خانمم.

ستادم و گفتم:صبح بخیر،بریم عزیزم؟!کنارش ای  



 _نه...صبحانه نخوردی هنوز،کجا بریم؟

 _صبحانه نمیخورم دیرمون میشه...

 بابا_مگه میشه بدون صبحانه بری دختر؟بشین،بشین یه چیزی بخور.

مهیار_اره عزیزم،بشین یه صبحانه کامل بخور...منم میرم این وسایالت 
 رو بذارم تو ماشین و برگردم.

ر وسایل هارو از مامان گرفت و رفت.من نشستم پشت میز و مامان مهیا
جلوم یه لیوان چای گذاشت و برام شیرینش کرد،قبل از اینکه لقمه اول رو 
بذارم دهنم،رو به مامان گفتم:مامان آنیسا کجاس پس؟مثال خواهره منه ها.

 ..بهش گفتم باید امروز باهام بیاد.

با گفت:قبل از تو اومد صبحانه خورد،مامان همونجور که میشست کنار با
 االن رفت حاضر شه...دنبال سپیده هم میخوای بری؟

_اره،نرم که خفه ام میکنه....بی زحمت مامان یه زنگ بزن بهش بگو حا
 ضرشه..

 مامان_گوشیت تو کیفت بود،کیفتم مهیار برد...

۳۰۰۳۹۰_خب شمارشو میگم با تلفن خونه زنگ بزن بهش...  

به سپیده و گفت حاضر شه.انیسا هم حاضر و اماده اومد مامان زنگ زد 
پایین.موقع رفتن بود،مهیار هم اومد داخل تا از بابا و مامان خداحافظی ک
نه.همه دم در بودیم،مامان با قران ایستاده بود.وقتی به چشم های اشکی با
با خیره شدم بغضم شکست و خودمو انداختم بغلش.همه داشتند گریه میکر

ا موهام رو بوسید و با صدای گرفته گفت:گریه نکن دخترم،جای بددند.باب
 ی که نمیخوای بری...مهیار همیشه مراقبته عزیزم...

بینیم رو باال کشیدم و گفتم:دوستت دارم بابا،ببخشید اگه دختر خوبی نبودم
 ،حاللم کنید اگه اذیتتون کردم...

فت:این حرف ربابا منو کمی از خودش جداکرد،به صورتم نگاه کرد و گ
 و نزن قشنگم،تو بهترین دختر دنیایی.

 آنیسا برای اینکه جو رو عوض کنه گفت:پس من چی؟!
 بابا خندید و گفت:تو هم حسود ترین دختر دنیایی...

انیسا به شوخی لب ورچید و چیزی نگفت.بعد از بابا مامان رو بغل کردم 



ن کن...خیلی دو بوسیدمش و گفتم:مامان جونم دعای خیرتو بدرقه راهمو
 وستت دارم،ببخشید اگه تو این بیست و دو سه سال اذیتتون کردم.

مامان اشکش رو پاک کرد،صورتم رو بوسید و گفت:اینجوری نگو آوا،تو 
هیچ بدی در حقمون نکردی و همیشه باعث سر بلندیمون بودی...ان شاهللا 

 کنار مهیار خوشبخت بشی...

هم دست من رو گذاشت تو دست مهیار دست مامان و بابا رو بوسیدم.بابا 
و گفت:دخترمو اول به خدا بعد هم به تو میسپارم پسرم،امیدوارم خوشبخ

 ت بشید.

مهیار هم صورت بابا و مامان رو بوسید و گفت:تا اخر عمر نوکرشم،مم
 نون که بهم اعتماد کردید و منو به عنوان داماد پذیرفتین...

رد شدم و به سمت در خروجی رفتم.همراه مهیار و انیسا از زیر قران  
سر راه رفتیم دنبال سپیده،سپیده قبل از رسیدن ما دم در منتظرمون بود،و
قتی نگه داشتیم اومد باال و گفت:سالم،چرا انقدر دیر کردید؟خیلی وقته من

 تظرم.
مهیار با انگشت اشاره اش گونم رو نوازش کرد و گفت:مراسم گریه کنو

 ن داشتیم اخه...

لهی بمیرم...چقدر گریه کردی آوا؟!سپیده_ا  

 _لوس بازی در نیار سپیده...

سپیده به بیرون خیره شد و گفت:روز عروسیشم پاچه منه بدبخت رو می
 گیره...

یک ربع بعد مهیار دم ارایشگاه نگه داشت و ما سه تا همراه با وسایل من 
منم بعپیاده شدیم...مهیار گفت که بعد از تموم شدن کارم بهش زنگ بزنم.

د از بوس فرستادن براش به سمت در ورودی ارایشگاه حرکت کردم.چند 
ساعتی زیر دست ارایشگر نشسته بودم و این کالفه ام کرده بود،وقتی بهم 

 گفت کارش تموم شده میتونم بلند شم انگار دنیارو بهم دادن،بعد از تموم
ت شه بعد شدن ارایشم خودم رو تو ایینه نگاه نکردم،خواستم موهام درس

ببینم.شینیون موهام هم فقط نیم ساعت طول کشید...وقتی خودمو تو آیینه د
یدم از همه چی راضی بودم.قبل از اینکه لباس بپوشم به مهیار زنگ زدم 



و گفتم بیاد دنبالم.با کمک مستخدم ارایشگاه لباسم رو پوشیدم و رفتم طبقه 
د و گفتند خیلی خوشگل شپایین پیش سپیده و آنیسا،با دیدنم کلی ذوق کردن

دی،داشتم تو آیینه تاجم رو درست میکردم که سپیده کنار گوشم گفت:میگم
 ا امشب مهیار خوش به حالش میشه...
 متعجب نگاهش کردم و گفتم:چطور؟

 _یه خانم به این خوشگلی تمام و کمال در اختیارشه...چه شود...

فکر مسمومش لبخندی زدم و گفتم:خیلی فکرت خرابه سپیده.به   

از دم در اسممو صدا زدن و گفتند داماد اومده.با کمک سپیده شنلم رو پو
شیدم و وسایل هام رو سپردم دست سپیده و ازشون خداحافظی کردم و ر

فتم بیرون.مهیار و فیلمبردار مشغول صحبت بودند.مهیار با دیدنم به سمتم 
د رو لبهاش بود...محو تیپش شدم،تو اون کت و شلوار مشکی جاومد،لبخن

ذب خیلی خوشگل شده بود.اومد جلوم ایستاد و کاله شنلم رو داد باال تر.
برای اینکه رژم پاک نشه پیشونیم رو آروم بوسید و گفت:سالم خانمم،خیل

 ی ناز شدی...

ب شدی آاز تعریفش ته دلنم قنج رفت.لبخندی زدم و گفتم:تو هم خیلی جذا
 قایی...

فیلمبردار دوربین رو اورد پایین و گفت:عالی شد...خب حاال اقا داماد هم
راه عروس خانم بیاید بیرون و در ماشین رو برای عروس خانم باز کن..

. 

همه کارهایی که فیلبردار گفت انجام دادیم و راه افتادیم به سمت اتلیه و با
هامون رو بندازیم.تمام طول مسیر مهیار باهام حرف های عاغ که عکس 

شقونه میزد و با هر اهنگی برام میخوند...باالخره بعد از تموم شدن عک
س ها به سمت باغ تاالری که مراسممون اونجا برگزار میشد رفتیم.وقتی 
رسیدیم همه مهمونها اومده بودند و جوون ها داخل پیست رقص درحال ر

بودن.دست در بازوی مهیار انداختم و به همه مهمون ها  قص و پایکوبی
خوش امد گفتیم...دوتایی به سمت جایگاه عروس و داماد رفتیم و نشستیم.ه
مه چیز عالی بود...چیزی نگذشت که دی جی مارو برای اجرای رقص د
ونفره به پیست دعوت کرد.مهیار بلند شد و دستش رو به سمتم دراز کرد.



ای گرم و مردونه اش گذاشتم و با هم به سمت پیست دستم رو توی دسته
رفتیم.همه جوون ها عقب رفتند و دور پیست حلقه زدند.با شروع شدن آه
نگ مهیار یه دستش رو روی پهلوم گذاشت و من رو به خودش چسبوند 

و با دست دیگه اش دستم رو گرفت،من هم اون یکی دستم رو گذاشتم رو 
 سینه اش و همراهیش کردم...

 

 تو چشمات سواله یه عالم سوال

 نگاهت پر از آرزوهای کال

 میدونم تو ذهنت چیا میگذره

 میبینی تو اما کی عاشقتره

 

مهیار پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و چشمهاش رو بست...منم اروم ز
 یر لب اهنگ رو زمزمه میکردم براش...

 
 

 میمونم کنارت درست مثل سایت

ن بینهایتاز امروز تا هر روز تا او  

 نمیگیره هیچکس جای خاک پاتو
 نمیمیره این عشق قسم میخورم

 

 تا روزی که قلبم هنوز میزنه

 تا وقتی که جونی توی این تنه

 تو روزای خوب تو روزای بد

 همیشه باهاتم قسم میخورم

 

 چشمهاش رو باز کرد و تو چشمهام خیره شد و همراه اهنگ برام خوند...

 

رمهمیشه باهاتم قسم میخو  

 توی لحظه هاتم قسم میخورم

 همیشه باهاتم قسم میخورم

 توی لحظه هاتم قسم میخورم

 



همونجور که دستم تو دستش بود رفتم عقب و بعد از یه چرخ دوباره بر
گشتم تو اغوشش...دو تا دستاش رو گذاشت رو کمرم و من هم دستامو دو

 ر گردنش گذاشتم.

 

 به بارون نم نم به دریا به کوه

این آفرینش به کشتی نوحبه   

 به ماه و ستاره به هفت آسمون

 به عشقم به عشقی تا مرز جنون
 به لحظه ی دیدار قسم میخورم

 دوباره با تکرار قسم میخورم

 به عهدی که بستیم قسم میخورم

 به هستم به هستیم قسم میخورم

 

 تا روزی که قلبم هنوز میزنه

 تا وقتی که جونی توی این تنه

ب تو روزای بدتو روزای خو  

 همیشه باهاتم قسم میخورم

 

 همیشه باهاتم قسم میخورم

 توی لحظه هاتم قسم میخورم

 همیشه باهاتم قسم میخورم

 توی لحظه هاتم قسم میخورم

 

اخر اهنگ بوسه ارومی روی لبهام نشوند که جیغ و سوت همه رفت هوا.
ی کر..اهنگ بعدی یه اهنگ شاد بود که همه ریختن وسط و دور هم شاد

دیم.سپیده و دانیال باهم بودند،اریا و شیوا با هم بودند،انیسا و سامیار هم با
هم بودند...نا قال ها از همون موقع تو نخ هم بودند...بعد از چند ساعت ر
قص باالخره موقع شام شد...دلم انقدر ضعف کرده بود که روده بزرگه دا

مخصوص سرو غذشت روده کوچیکه رو میخورد.با مهیار به سمت اتاق 
ا رفتیم.جایگاه غذامون با بقیه مهمون ها فرق داشت.مهیار یه تیکه جوجه 



گذاشت دهنم و من هم تکه ای کباب گذاشتم دهنش و فیلبردار باالخره دس
ت از سرمون برداشت...هنوز مزه غذاهاش زیر دندونمه،نمیدونم واقعا خ

ام بود انقدر بهم وشمزه بود یا چون کنار مهیار میخوردم و زیادی گرسنه 
چسبید...بعد از شام هم هنوز رقصو پایموبی ادامه داشت،پاهام درد گرفته 
بود و دیگه نا نداشتم...با مهیار تو جایگاه خودمون نشسته بودیم وبه بقیه 
نگاه میکردیم.به اصرار سپیده و دانیال دوباره رفتیم وسط.همه چراغ هار

د...هیچ کس حواسش به ما و خاموش کردند و رقص. نوررو روشن کردن
نبود اصال...مهیار یهو دستم رو گرفت و به سمت در خروجی حرکت کر
د...مدام ازش میپرسیدم کجا میری،میگفت بیا کارت دارم.وقتی به ماشینم

 ون رسیدیم ایستاد،درو برام باز کرد و گفت:بفرمایید بانو...

 متعجب نگاهش کردم و گفتم:واسه چی بشینم؟!

یزم من بهت میگم..._تو بشین عز  

بدون هیچ حرف دیگه ای نشستم توماشین و مهیار هم نشست پشت فرمون 
 و گفت:موافق قال گذاشتن مهمونا هستی؟!میخوام ببرمت یه جای خوب...

من عاشق هیجان بودم و رو هوا پیشنهادش رو قبول کردم.هیچکس تو با
تاد،نمیدونستم دغ نبود و مارو ندیدن.مهیار ماشین رو روشن کرد و راه اف

اره کجا میره...هرچی هم میپرسیدم. میگفت تو صبر کن میفهمی...خیلی 
دور نشده بودیم که گوشی مهیار زنگ خورد...شماره دانیال بود،جواب ند
اد،بعدش چندبار اریا و سامیار زنگ زدند باز هم جواب نداد...دوباره س

ندادیم،اخر سر  پیده به گوشی من که دست مهیار بود زنگ زد بازم جواب
بابام زنگ زد...دلم نیومد جواب ندیم واسه همین به مهیار گفتم:جواب بده 

 مهیار،بابام نگرانه...

مهیار گوشی رو کنار گوشش گذاشت و گفت:جانم بابا....جای خاصی نر
قال بذاریم....خیالتون راحت.....بهتون گفته بودفتیم....خواستیم مهمونارو 

م که.....به همه بگید نگران نباشن و به جشن ادامه بدن.....ما جامون خو
 به....قربان شما....خدافظ.

 مهیار که گوشی رو قطع کرد گفتم:بابا چی گفت؟!

_چیز خاصی نگفت،گفت همه دارن دنبالتون میگردند...فکر کن چراغا ر



ما نیستیم...وشن شده دیدن   

 _خیلی باحال بود...هنوزم نمیخوای بگی منو کجا داری میبری؟!

_یه کم صبر داشته باش خانمم...اصال بگیر بخواب،امروز خیلی خسته 
 شدی...مطمئنم وقتی بیدارشی رسیدیم.

به حرفش گوش کردم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و صندلیم رو 
شب قبل نخوابیده بودم و تمام روز در حاکمی خوابوندم...به خاطر اینکه 

 ل جنب و جوش بودم خیلی سریع چشمهام سنگین شد و خوابم برد....

 
 

با صدای موج های دریا چشم باز کردم.ماشین توی ساحل دریا متوقف شد
ه بود و در سمت راننده باز بود.مهیار به کاپوت ماشین تکیه زده بود و به 

منو میخواد بیاره شمال،من عاشق شمال و دردریا نگاه میکرد.نمیدونستم 
یا بودم و مهیار اینو به خوبی میدونست...کش و قوسی به بدنم دادم و خود
مو تو ایینه افتابگیر نگاه کردم،ارایشم تکون نخورده بود...دست ارایشگر
ش درد نکنه...با باد خنکی که می وزید لرزم گرفته بود،ولی هیچی نداش

ا شدم و از ماشین رفتم پایین.با باز شدن در ماشین متم بپوشم.بیخیال سرم
هیار به طرفم برگشت و دستش رو برام باز کرد.خودمو بهش رسوندم و 
تو بغلش فرو رفتم.مهیار روی موهام رو بوسید و گفت:صبح بخیر عزیزم

 ...خانم خوش خواب من خوبه؟

 _صبح بخیر اقایی،عالی ام،ببخشید نتونستم بیدار بمونم.

ا خوب شد خوابیدی..._اتفاق  

 سرم رو بردم باال و تو چشمهاش خیره شدم و گفتم:چطور؟؟!!!

مهیار لبخندی زد،به دریا خیره شد و گفت:وقتی خواب بودی فرصت داش
 تم یه عالمه نگاهت کنم...

از جمله ای که گفت قند تو دلم اب شد،سرمو به سینه اش تکیه دادم و به د
مهیار کتش رو از تنش دراورد و پیچید دریا خیره شدم،دریای طوفانی...

ورم،شانس اوردم صبح زود بود و کسی اون اطراف نبود...چون من حتی 
شنل هم تنم نبود.حدود یک ربع همونجا ایستادیم...بعدش مهیار بهم گفت:

 بریم عزیزم؟خیلی خسته ام...



 _کجا بریم؟

 _بریم ویال دیگه...

 _کی ویال اجاره کردی؟

نداشته باش،بیا بریم ببین دوسش داری... _تو به اینش کاری  

 _بریم اقایی جونم.

دوتایی سوار ماشین شدیم و مهیار ماشین رو از ساحل خارج کرد و دم یه 
ویالی خوشگل نگه داشت.مهیار از ماشین پیاده شد و اومد در طرف من 

رو باز کرد و منم پیاده شدم،همچنان کتش دور من بود.دم در ورودی ویال 
جلوم ایستاد و گفت:خب حاال چشماتو ببند...مهیار   

 _واسه چی؟

 _توببند وقتی رفتیم تو باز کن.

 _خب میفتم زمین...

 _نمیفتی من مراقبم،ببند قول هم بده بازش نکنی تا وقتی که من بگم.

 _چشم قول میدم.

چشمهام رو محکم بستم.مهیار درو باز کرد و چند لحظه بعد احساس کردم 
نو رو دستاش بلند کرد و برد داخل.همونجور با چشمهارو هوام،مهیار م

 ی بسته به بلیزش چنگ زدم و گفتم:وای مهیار االن میفتم...

 _نمیفتی عشم،من مراقبتم.

 _خب باز کنم؟کجا داری میبری منو؟!

_نه باز نکن،دارم میبرمت یه جای خوب که خستگی کل دیشبو از تنم در 
 بیاری...

منظورش رو فهمیدم،خودم هم احساس کردم لپ هام گل انداخته،وقکامال 
 تی مهیار خندید و زیر لب گفت:قربون خجالت کشیدنت برم.

مطمئن شدم که لپهام قرمزه.احساس کردم از پله ها داره باال میره،از تر
سم چشمامو محکم فشار میدادم و به بلیزش چنگ میزدم.احساس کردم در

و رفت داخل.چند لحظه بعد از بغلش جدا شدم و ری رو با ارنج باز کرد 
 وی یه جای نرم فرود اومدم،مهیار گفت:حاال چشماتو باز کن خانمی...

آروم چشمامو باز کردم،به اطراف نگاهی انداختم.روی یه تخت خیلی خو



شگل و شیک بودم.یه اتاق تقریبا بزرگ بود که تشکیل شده بود از تخت 
،با یه ایینه قدی بزرگ که ست تخت بود.رو و میز توالت و دوتا پاتختی

و پرده و فرش همه به رنگ سرمه ای سلطنتی بود...یه در هم گوتختی 
شه اتاق بود که حدس زدم سرویس باشه...رو کردم به مهیار و گفتم:اینجا 

 عالیه...از کجا اجاره کردیش؟خیلی تمیزه...

؟!مهیار منو کشوند تو بغلش و گفت:کی گفته اجاره کردم  

 _پس واسه کیه؟!

مهیار کلید ویالرو از جیبش دراورد گرفت جلو منو گفت:هدیه بابا بود برا
ی ازدواجمون،بهت نگفته بودم که برای ماه عسل بیارمت اینجا...همه و

 سایالش رو هم خودم خریدم و چیدم،دوس داری؟!

 _وای عالیه مهیار،مگه میشه دوست نداشته باشم.

جدا کرد،دکمه های پیراهنش رو دونه به دونه مهیار کمی منو از خودش 
 باز کرد،چشمکی زد و گفت:خب حاال رسیدیم به اصل ماجرا...

 ابرو انداختم باال و گفتم:کدوم ماجرا؟!
 _ماجرای خستگی در کردن عزیزم...

قلبم تند تر زد...از تخت اومدم پایین و جلوی میز لوازم ارایش نشستم و 
رو باز کنم؟گفتم:میشه کمکم کنی موهام   

مهیار پیراهنش رو انداخت پایین تخت و به طرفم اومد.موهام رو که باز 
کرد بلند شدم ایستادم،خواستم به سمتش برگردم که اجازه نداد،از پشت سر 
بغلم کرد و موهام رو ریخت یه طرف شونه ام.سرش رو به گرنم نزدیک 

انیه باال رفت.کرد و یه نفس عمیق کشید.درجه حرارت بدنم کمتر از یه ث
بوسه ای به سرشونه لختم زد و دستش رو به طرف زیپ لباس عروسم 

برد...ساعتی بعد توی آغوش گرم و مردونه عشقم برای همیشه با دنیای د
 خترونه ام خداحافظی کردم و شدم همسر بهترین مرد زندگیم....

 با ضعفی که تو معده ام احساس کردم چشم باز کردم.سرم رو سینه برهنه
مهیار بود.به ساعت دیواری خیره شدم،ساعت یک ظهر بود.ما نه صبحا
نه خورده بودیم،نه ناهار.خواستم کش و قوسی به بدنم به بدم که با دردی 
که توی دل و کمرم پیچید به کل منصرف شدم،باید یه دوش ابگرم میگر



فتم.اروم از بغل مهیار خودمو کشیدم بیرون.از تخت اومدم پایین و یکرا
به سمت حموم رفتم...وان تمیزی که داخل حموم بود بدجور بهم چشم ست

ک میزد،اب داغ رو باز کردم داخل وان و بعد از پر شدنش دراز کشیدم 
داخلش.چیزی نگذشته بود که با صدای در چشم باز کردم،مهیار اومد داخ

 ل و درو پشت سرش بست و گفت:خوب از بغلم در رفتیا خانمی...

رده بود._معده ام ضعف ک  

 _خب بذار حموم کنیم میرم ناهار میگرم و میام...

مهیار اومد داخل وان و منم بلند شدم ایستادم،دیگه خجالتم ریخته بود...مه
یار دوش اب رو باز کرد و دوتایی حموم کردیم...اول من رفتم بیرون.حو
له رو دور موهام پیچیدم،حاالنمیدونستم لباس از کجا بیارم.در حموم رو با

 ز کردم و گفتم:مهیار من لباس ندارم.

مهیار کف روی صورتش رو اب کشید و گفت:خانمی من به همه این چیز
ا قبال فکر کردم،کشو میز ارایش رو باز کن میبینی یه عالمه لباس برات 

 خریدم.

بهش لبخند زدم و در حموم رو بستم.به سمت کشو رفتم و کشیدمش بیرون
بود از بازار جمع کرده بود و ریخته بو ....بی انصاف هرچی لباس لختی

د تو کشو.از بین همه لباسا یه پیراهن کوتاه عروسکی بهم چشمک میزد.
برداشتمش و پوشیدم.بلندیش تا یه کم زیر باسنم بود.خیلی خوشگل بود.دا

شتم حوله رو از دور موهام باز میکردم که مهیار از حموم اومد بیرون...
ور میرفتم که در حموم رو بست و با حوله ای داشتم جلو آیینه با موهام 

 که تنش بود به سمتم اومد...از پشت منو بغل کرد و گفت:خانمم گشنشه؟!

 _وویی آره آقایی،معده ام ضعف کرده...

کاله حوله اش رو از رو سرش انداخت پایین و گفت:اول موهامونو خش 
 ک کنیم بعدشم حاضر شیم بریم ناهار بیرون...

میشه نریم رستوران؟واقعا حال ندارم لباس بپوشم...دلم میخو_وای مهیار 
 اد همینجا ناهار بخوریم.

_چشم خانمی،پس تا تو همه جای ویال رو ببینی منم میرم غذا میگیرم و م
 یام،فقط بگو چی بگیرم..



 کمی فکر کردم و گفتم:اووومممم من پیتزا میخوام...

 _چشم عزیزم،حاال موهای آقاتونو خشک میکنی؟

سشوار رو برداشتم و زدم به برق.رو به روش ایستادم و با ارامش موها
ش رو سشوار کشیدم،مهیار هم دستشو انداخته بود دور کمرم و به من نگا
ه میکرد...عاشقش بودم،یه مرد به تمام معنا بود...واقعا کنارش ارامش ر
و حس میکردم.مهیار بعد از خشک شدن موهاش سشوار رو از دستم گر

و اروم نشوند رو صندلی ارایش و موهام رو خشک کرد.من خودم فت،من
خیلی حوصله نداشتم کل موهام رو سشوار بکشم،چون بلند بود تنبلیم میوم
د.مهیار با حوصله همه موهام رو سشوار کشید و بعد بوسه ای روی موه
ام نشوند و منم یه لبخند شوهر کش تحویلش دادم...مهیار بعد از پوشیدن 

ش یه شلوار کتون کرم رنگ همراه یه تی شرت خردلی پوشید لباس زیر
و گفت:عزیرم من میرم ناهار بگیرم،تو هم همه جای ویالرو بگرد تا من 

 بیام...

 _چشم اقایی،مراقب خودت باش.

لپم رو بوسید و از اتاق خارج شد.منم موهام رو خرگوشی بستم و یه مدا 
کشیدم و کمی هم رژ صورتی زدم،با اون لباس زرد عد مشکی تو چشمم 

روسکی مثل دختر بچه های پنج ساله شده بودم.از اتاق رفتم بیرون.یه راه 
رو باریک بود با چند تا در.در اول که همین اتاق ما بود،در بغلیش رو با
ز کردم.یه اتاق معمولی بود با تخت یه نفره و کمد دیواری و میزتوالت.د

ز کردم که سرویس بهداشتی بود،رسیدم در آخر.بازش کردم ر بعدیشو با
که دیدم یه  سری وسایل اضافه اونجاست،تقریبا میشه گفت انباری بود.دو

باره در اتاق رو بستم و به سمت پله ها رفتم.طبقه پایین که رسیدم همه جا 
رو از زیر نظرم گذروندم.بغل پله ها یه آشپزخونه کامال شیک و مجهز 

پله ها هال بود که یه دست مبل راحتی به رنگ طوسی چیده شده بود،جلو 
بود با یه تلوزیون بزرگ.قسمت پذیرایی هم که با چندتا دونه پله از هال 

جدا میشد و مبل های استیل خوشگلی چیده شده بود.رفتم داخل اشپزخونه 
و از یخچال بطری اب رو برداشتم و کمی اب ریختم داخل لیوان و خورد

 رو دوباره از زیر نظرم گذروندم،خیلی شیک و دوست داشتنی م...ویال



بود،و اینکه تمام وسایل هاشو مهیار به سلیقه خودش انتخاب کرده بود و 
چیده بود برام دوست داشتنی تر میشد. پشت آشپزخونه یه در کوچیک بود

.رفتم سمتش و بازش کردم،واااای چه جای خوشگلی بود.حیاط پشتی ویال 
ی سر پوشیده با یه استخر...دور حیاط پر چمن مصنوعی و گل بود.یه جا

های تزئینی بود.یه میز و چند تا صندلی هم یه گوشه بود.اب استخر انقدر 
تمیز بود که دلم میخواست همون لحظه برم داخلش.اون طرف استخر،ته 

حیاط هم یه تاپ یه نفره حصیری بود.من عاشق این تاپ ها بودم.با همون 
رفتم سمت تاپ و نشستم روش و چشمامو بستم.نوری که از  پای پرهنه

سقف تقریبا شیشه ای به داخل میومد چشممو اذیت کرد...داشتم چشممو م
یمالیدم که با صدای مهیار به سمت در برگشتم.مهیار لبخندی زد و گفت:ا

 ینجارو پیدا کردی؟!

دم بهم و همونجور که از رو تاپ بلند شدم و به سمتش میرفتم دستامو کوبی
 با ذوق گفتم:مهیار اینجاااا عاااااالیه...کل ویال یه طرف اینجا یه طرف.

مهیار دستشو دورم انداخت و گفت:فکر نمیکردم انقدر ذوق کنی،وگرنه ز
 ودتر بهت نشونش میدادم خانم.

 _خدایی خیلی خوشگله...

 _اره عزیزم خوشگله،منم خوشم اومد ازش...مگه گشنه ات نبود خانمم؟!

دستای خالیش نگاه کردم و گفتم:چرا گرسنمه،پس غذاها کو؟!نگرفتی؟ به  

لپم رو کشید و گفت:مگه میشه نگرفته باشم عزیزم؟گذاشتم رو میز هال...
 بدو بریم بخوریم تا یخ نکرده.

با مهیار به سمت هال رفتیم.من نشستم رو به رو تلوزیون روی کاناپه و م
شست کنارم.پیتزای اون روز بهترهیار هم بعد از روشن کردن تلوزیون ن

ین پیتزایی بود که تو عمرم خوردم،مهیار تیکه های پیتزای خودشو میگر
فت جلو دهنه منو بعد از گاز زدن من خودش میخورد و میگفت وقتی ده

نی توئه خوشمزه تر میشه...منم کلی کیف میکردم.واقعا عاشقش بودم و ه
«ستم...  

لو خورد...نمیخواستم فعال بیدار شه.وبا صدای من مرسانا یه تکون کوچو
اسه همین بغلش کردم و موهاشو نوازش کردم تا دوباره خوابش برد.ساما



 ن که منتظر ادامه حرف هام بود گفت:خوابش برد؟

پیشونی مرسانارو بوسیدم و دوباره گذاشتم سرجاش و گفتم:اره خوابید دو
 باره...

 _خب تعریف میکردی...

 _کجا بودم؟

خوردن..._سر پیتزا   

 _خسته که نشدی؟!

 _نه بابا،اتفاقا برام جالبه.خیلی خوب و با جزئیات تعریف میکنی...

_چون اون لحظات به خوبی تو قلب و ذهنم هک شده،واسه همین همه ج
 زئیاتش یادمه.

 دوباره به یه نقطه خیره شدم و غرق شدم تو گذشته...

من یه فیلم ترسناک دید بعد از خوردن ناهار دوتایی نشستیم و به پیشنهاد»
یم...خودمم میترسیدم و مدام سرمو تو بغل مهیار قایم میکردم،ولی باز دلم 
میخواست فیلمشو تا اخر ببینم...بعد از تموم شدن فیلم یاد استخر افتادم.کم
ی خودمو کشیدم جلو،تو صورت مهیار نگاه کردم،دستش رو گرفتم و گ

 فتم:آقایی جونم میای بریم استخر؟!

ار چشمهاش شیطون شد و گفت:معلومه که میام خانمی....مهی  

به افکار شوم و شیطونش لبخندی زدم و گفتم:پس من میرم لباسمو عوض 
 کنم و بیام،تو مایو نمیخوای؟

_چرا عزیزم،مایو من تو کشو پایینه،واسه تو هم به مایو خوشگل گرفتم..
 .بپوش بیا.

 _چشم...

ند پیراهنم رو دراوردم و از کشو اخر مایو دوییدم از پله ها رفتم باال.تند ت
هارو برداشتم.مایو من عالی بود،یه مایو سرهمی مشکی که پشتش بندی 
بود.تنم کردم و جلو آیینه یه چرخی زدم،دلم برای مهیار سوخت...بیچاره 
منو با این مایو ببینه حالش بد میشه....حوله خودم رو انداختم رو شونه ام 

ر رو هم برداشتم و رفتم پایین.مهیار نگاهی به سرتا پاو مایو و حوله مهیا
م انداخت،از نگاهش همه چیز رو میشد خوند حتی گرمای بدنش رو که ر



 وبه افزایش بود.مایورو انداختم بغلش و گفتم:بپوش بیا اقایی.

خودم رفتم سمت استخر.دست چپ چندتا کمد بود،حوله هارو انداختم داخل 
اب رو باز کردم و رفتم زیرش.هیچوقت دوسکمد و رفتم سمت دوش اب.

ت نداشتم قبل از دوش گرفتن برم داخل استخر...بعد از اینکه خوب خیس 
شدم رفتم لبه استخر ایستادم.میخواستم مهیار بیاد باهم بریم داخل.با نوک ا
نگشت پام با اب بازی میکردم،احساس کردم مهیار دیر کرد.تا اومدم بر

ش فرو رفتم،اگه نگرفته بودتم پرت میشدم تو اگردم سمت در یهو تو بغل
ب.چشهاش خمار شده بود و داشت سرتاپامو نگاه میکرد...از نگاه داغش 
داشتم اب میشدم.سرش رو به گوشم نزدیک کرد و گفت:خیلی دوستت دار

 م آوا...تو بینظیری.

وقتی نفس های گرمش روی پوست گردنم میخورد درجه حرارت بدنم باال 
رو گرفت و گذاشت رو قلبش و گفت:میبینی قلبم برات چجو میرفت.دستم

 ری میزنه عشقم؟میبینی باهام چیکار کردی؟؟؟

زبونم انگار بند اومده بود،دلم نمیخواست ماست باشم.واسه همین دستامو د
ور گرنش حلقه کردم و سرمو بردم در گوشش و گفتم:خیلی دوستت دارم 

 آقایی.
کرده بود،منو کمی از خودش جدا کرد، انگار گرمای نفسم حالش رو بدتر

صورتم رو با دستاش قاب گرفت و چند ثانیه بعد گرمای لبهاش رو روی 
لبهام احساس کردم...بعد از یه بوسه طوالنی مهیار منو بغل کرد و دوتای
ی پریدیم تو آب...کلی با هم شنا کردیم و بعد از اینکه خسته شدیم کنار ا

.ستخر تو بغل هم دراز کشیدیم  

اون شب شام رو با مهیار دوتایی درست کردیم و خوردیم.بعد از شام همو
نجور که ظرف هارو از رو میز جمع میکردم گفتم:مهیار میشه بریم لب د

 ریا؟

مهیار لیوان و بشقابی که تو دستش بود گذاشت داخل سینک ظرفشویی و 
 گفت:باشه بریم...بیا بریم حاضر شیم.

بعد._اول بذار ظرف هارو بشورم   

 _منم کمکت میکنم که زودتر تموم شه.



مهیار کنارم ایستاد و دوتایی مشغول ظرف شستن شدیم.من دستکش صور
تی رنگم رو دستم کردم تا من کف بزنم مهیار هم آب بکشه.بعد از تموم 

شدن ظرف ها دوتایی رفتیم باال تا حاضر شیم.من یه شلوار اسپرت طوس
و کوتاه جلو باز اسپرت طوسی هم روی پوشیدم با یه تاپ مشکی،یه مانت

ش پوشیدم.حوصله شال سر کردن نداشتم،هوا هم تاریک بود و کسی اون 
دور و اطراف دیده نمیشد...کال منطقه خلوتی بود.کاله مانتوم رو انداختم 

 سرم و رو به مهیار گفتم:من آماده شدم...

هم یه شلوار طوسی پوشیده بود با یه تیشرت مشکی استین کوتاه که مهیار 
بازوهای خوش فرمش رو به خوبی به نمایش گذاشته بود.دستش رو به ط

 رفم دراز کرد و گفت:بیا بریم خانمم.

دستم رو گذاشتم تو دستش و از اتاق رفتیم بیرون و به سمت پایین حرکت 
اط یه گوشه اش یه قایل موتوری کردیم.از ویال که رفتیم بیرون داخل حی

سایز کوچیک دیدم.با شوق و ذوق رو به مهیار کردم و گفتم:مهیار این قا
 یق مال توئه؟!

مهیار نگاهی به قایق و بعد به من انداخت و گفت:آره خانمی،قبال واسه 
صاحب ویال بود...میخواست بفروشتش که من گفتم میخوام،آخه خودم عا

ا وقتی که بری وسطای دریا و بپری تو اب شق قایق سواریم...مخصوص
 و شنا کنی.

بلیز مهیار رو کشیدم و گفتم:مهیار جونم میشه االن باخودمون ببریم کنار 
 دریا و بریم قایق سواری؟!

مهیار لپم رو کشید و گفت:نخیر االن نمیشه شیطون خانم...االن شبه خطر 
ی.داره،قول میدم فردا هرچقدر خواستی ببرمت قایق سوار  

 لب ورچیدم و گفتم:خب من االن میخواستم...
_آوا باور کن االن خطر داره عزیزم،اصال شاید هم بنزین نداشته باشه...

 فردا صبح اوکی میکنم...باشه عشقم؟

 سرمو تکون دادم و گفتم:باشه اقایی...

مهیار دستشو انداخت دور کمرمو با هم به سمت دریا حرکت کردیم.فاصل
دریا نداشتیم.وقتی رسیدیم مهیار نشست زمین و منو نش ه چندان زیادی با



وند بغل خودش...منم سرمو تکیه دادم به سینه اش و به دریا خیره شدم...
دریا طوفانی بود و موج های خیلی بلندی میزد.جفتمون ساکت بودیم و به 
صدای موج ها گوش میدادیم.چیزی نگذشت که مهیار سکوت رو شکست 

 و گفت:آوا...

ور که سرم رو سینه اش بود گفتم:جون دلم...همونج  

 _میگم که تو بچه دوست داری؟!

سرم رو از رو سینه اش برداشتم،به چشمهاش خیره شدم و گفتم:بچه ای 
 که باباش تو باشی عاشقشم...

 لبخندی زد و گفت:یعنی اونو از من بیشتر دوست داری؟!
کردم و گفتم: دستمو گذاشتم رو صورتش،یه کم ته ریش داشت...نوازشش

معلومه نه،من اول از همه عاشق توام،بعد عاشق بچمون چون اونم از وج
ود توئه آقاییم...مطمئن باش روی این کره خاکی تورو از همه بیشتر دو

 ست دارم.

 لبخند مهیار عمیق تر شد و گفت:خیالم راحت شد...
 _مگه تا االن خیالت ناراحت بود؟

تکون داد و گفت:آره،همیشه از آینده میترسیدم...آوا من نسبت به تو سری 
 حسودم.دوست دارم منو بیشتر از همه دوست داشته باشی.

دستمو گذاشتم رو قلبم و گفتم:قسم میخورم تا وقتی نفس میکشم سلطان این 
 قلبم تو باشی.تو تنها مرد زندگی منی مهیار.

تو دستش،بوسه ای روش زد و گفتممهیار دستم رو که رو قلبم بود گرفت 
:خوشحالم که عاشق تو شدم آوا...تا چند روز پیش فقط آرزوم این بود که 
باهات ازدواج کنم و حتی شده فقط یه شب رو کنارت صبح کنم،این تنها آ
رزوی قلبیم بود...حاال که به آرزوم رسیدم از خدا ممنونم،دیگه آرزویی 

.تو برام عزیزترینی آوا...ندارم به جز اینکه خوشبختت کنم..  

از حرفاش چشمام پر شد...مگه داریم مرد به این خوبی و با احساسی؟!حا
ضر بودم جونمم براش بدم انقدر که دوسش داشتم.قطره اشکی که از چشم
م چکید پاک کردم و گفتم:نمیدونم در برابر این همه خوبی که داری باید 

ت باشم.چیکار کنم مهیار،امیدوارم همسر خوبی برا  



بوسه ای به پایین موهام که روی شونه ام ریخته بود زد و گفت:همین که 
کنارمی برام از همه دنیا با ارزش تره...کی به جز تو میتونست انقدر حا

 ل منو خوب کنه؟!

با شیطنت لبخندی زدم و گفتم:خب معلومه هیشکی...فقط خوده خودم میتو
 نستم.

رد بچه سؤال کردم که برسیم به منو به آغوشش فشرد و گفت:ازت درمو
جای دیگه،حرف از عشق و عاشقیمون شد...میخواستم ببینم تو دختر دو

 ست داری یا پسر؟!

_اوومممم من دخمل دوست دارم...دلم میخواد موهاشم بلند باشه براش خ
 رگوشی ببندم...تو چی؟!دختر دوست داری یا پسر؟

ر منم دلم دختر خواست..._من برام فرق نداره،ولی حاال که تو گفتی دخت
 یه دختر شبیه تو،دلم میخواد ازت دوتا داشته باشم.

خندیدم و گفتم:تو ببین از پس همین یه دونه من برمیایی...ولی مهیار پسرم 
دوست دارما،به پسر شبیه تو،بعد لباسای خوشگل تنش کنم که همه براش 

 غش و ضعف کنن.

هم دختر میاریم هم پسر،المهیار موهام رو داد پشت گوشم و گفت:اصال 
 بته اگه خدا بخواد...

_وای چقدر عالی میشه مهیار،اونوقت یه خانواده چهار نفره میشیم...اسم
 شونو چی بذاریم به نظرت؟!

 _من اسم دخترمونو میذارم تو هم اسم پسرمونو بذار...

 _به نظرم منصفانه اس...خب حاال اسم دخترمونو چی بذاریم؟

همونجور که با انگشتای دستم بازی میکرد گفت:خیلی وقته اسم مرمهیار 
 سانا تو سرمه...احساس میکنم اسم قشنگیه.

چندبار اسم مرسانا رو با خودم تکرار کردم و گفتم:عالیه مهیار...ولی بدج
 نس یه اسم انتخاب کردی که اولش با اول اسم خودت یکی باشه؟!

دجنسم؟!مهیار چشمکی زد و گفت:فهمیدی چقدر ب  

 با مشت زدم تو سینه اش و گفتم:بدجنس...

مهیار خندید و گفت:خب تو هم یه اسم انتخاب کن که اولش با اسم خودت 



 یکی باشه.
 _خب اونوقت به اسم دخملمون نمیخوره...

_چه اشکالی داره؟!مهم اینه اسم بچهامونو دوست داشته باشیم،مهم نیست 
 بهم بیان یا نه...

دلم میخواد اسم پسرمونو بذاریم آرشام،به نظرت خو_راست میگی...من 
 به؟!

 _عالیه خانمم...مرسانا و آرشام.

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:حاال کو تا بچه دارشیم...فعال اول راهیم عشقم.

تا نیمه های شب با مهیار لب دریا نشستیم و به ماه و دریای طوفانی خیره 
حرف زدیم،قافل از اینکه دست  شدیم و درمورد آینده مون نقشه کشیدیم و 

 سرنوشت، آینده مون رو جور دیگه رقم زده بود...

صبح با سرو صدای مهیار چشم باز کردم،یعنی چشمام از شدت خواب ا
صال باز نمیشد.گوشه چشممو باز کردم دیدم از حموم اومده بیرون،لباس 

پوشیده و داره موهاشو خشک میکنه،همون تیشرت زرشکیه که من عاشق
م تنش بود...انقدر خوابم میومد دوباره چشممو بستم و پتو رو کشیدم رو ش

خودم که مهیار گفت:خانمی بلند شو دیگه...مگه نمیخواستی بریم قایق سوا
 ری؟!

همونجور که چشمام بسته بود سرمو تو بالشت فرو کردم و گفتم:وای مهیا
کمم دل و کم ر تورو خدا بذار یه کم دیگه بخوابم...دیشب دیر خوابیدم،یه

 رم درد میکنه.بذار یه ساعت دیگه بریم.

مهیار که دست بردار نبود گفت:عزیزم بلند شو دیگه،یه دوش بگیری سر
 حال میای...من میز صبحانه رو هم آماده کردماااا...

با حرص تو هوا لگد پروندم و گفتم:من صبحانه نمیخورم اصال،فقط بذار 
!بخوابم...بابا مگه پادگانه اینجا؟  

_پادگان چیه؟ساعت دهه آوا...خودت دیشب گفتی میخوای بری قایق سوا
 ری،بلند شو خانمم.

بالشتو گذاشتم رو گوشم و گفتم:اصال من غلط کردم گفتم بریم قایق سوار
 ی،آقا جون خوابم میااااااد...



بالشت رو گوشم بود ولی هنوز صدای مهیارو میشنیدم که گفت:باشه عش
ق و میذارم کنار دریا یه دورم باهاش میزنم تا بیایقم بخواب،من میرم قای

 ،اصال شاید هم بنزین نداشته باشه...بیدار شدی بیا لب دریا عزیزم.

هیچی نگفتم و مهیار از اتاق رفت بیرون...بوی عطری که زده بود کل ا
تاق رو برداشته بود...با بوی عطرش مست شدم و تو سکوت اتاق خوابم 

اکی که دیدم از خواب پریدم،خواب دیدم لب یه پشبرد...با کابوس وحشتن
ت بوم دراز کشیدم و دارم میفتم،تا اومدم بیفتم پایین از خواب پریدم...دی
گه از خواب هم سیر شده بودم،نگاهی به ساعت انداختم،عقربه ها ساعت 
یازده و نیم رو نشون میدادن...چه عجب مهیار دوباره نیومد سراغم و بیدا

لش برام سوخته بود.اخه دیشب خیلی دیر وقت خوابیده بودرم کنه،حتما د
یم،منم که خوابالو اصال دلم نمیومد از تخت دل بکنم...کش و قوسی به بند
م دادم و باالخره از تخت اومدم پایین.حوله مو برداشتم و یکراست به سم

ت حموم رفتم.دوش آبگرم یک ربعه گرفتم و اومدم بیرون.از پنجره اتاق 
حیاط ویال انداختم،قایق تو حیاط نبود...حتما مهیار با خودش بر نگاهی به

ده بود.خیلی سریع خودم رو خشک کردم و یه شلوار اسپرت مشکی پوش
یدم با یه تی شرت مشکی که روش نوشته سفید داشت،یه دونه مانتوجلو با

ز سفید مشکی هم تنم کردم.موهام رو همونجور خیس با کلیپس پشت سرم 
مشکیم رو هم انداختم سرم...از پله ها که پایین رفتم چشمم ابستم و شال 

فتاد به میز صبحانه...یهو دلم ضعف رفت.رفتم دو تا لقمه نون و مربا خو
ردم و به سمت در خروجی حرکت کردم.از ویال زدم بیرون و به سمت 
ساحل حرکت کردم،تو محدوده ساحل هیچکس نبود،چون ساحل اون قسم

سی میومد اونجا.باچشم دنبال مهیار گشتم ولی ت خصوصی بود کمتر ک
 پیداش نکردم...باصدای بلند داد زدم و گفتم:مهیار...مهیار کجایی؟!

رسیدم لب دریا ولی مهیار نبود،تو دریارو نگاه کردم که دیدم قایقمون تو ا
به ولی مهیار توش نیست،حتما داشت شنا میکرد،چون یادمه دیشب گفت 

بری اون وسط و بپری تو آب...دیوونه رو نگاه  خیلی حال میده با قایق
کنا،نمیگه من نگرانش میشم...رو نوک پنجه هام ایستادم تا بتونم مهیار رو 

داخل آب ببینم،ولی هرچی چشم میگردوندم از مهیارم خبری نبود...این ه



مه مدت هم که نمیتونست زیر آب شنا کنه...شاید هم توی قایق دراز کشید
چجوری تا اون قسمت دریا میرفتم؟شنا بلد بودم ولی دریا  ه بود...حاال من

زیادی طوفانی بود.دستامو گذاشتم کنار دهنم و با تمام قدرت اسمش رو 
فریاد زدم،یک بار..دو بار...سه بار...ده بار...ولی جوابی نشنیدم.دیگه د
لشوره عجیبی گرفته بودم.آروم و قرار نداشتم،اگه تو قایقه چرا جوابمو نم

یا اگه در حال شنا کردنه چرا من نمیبینمش...خدایا یه وقت اتفاقی برا یده
ش نیفتاده باشه؟عجب غلطی کردم خوابیدم و همراهش نیومدم...کاش همو
ن موقع باهاش میومدم...به اطراف نگاهی انداختم یه کم دور دو تا پسر ر

.شاید او دیدم نشسته اند رو سخره ها،یادمه وقتی اومدم اونا اونجا بودن..
ز مهیار خبر داشته باشن.پا تند کردم و رفتم سمتشون.در چند قدمیشون ا

 یستادم و لرزش صدام رو کمی کنترل کردم و گفتم:ببخشید...

 یکیشون برگشت سمتم،نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت:جان؟!

از این که اومدم و از اون ها کمک بگیرم واقعا پشیمون شدم،ولی چاره د
اشتم.واسه همین گفتم:ببخشید شما خیلی وقته اومدید لب ساحل؟!یگه ای ند  

 همون پسره جواب داد:حدودا ده دقیقه،چطور خانمی؟تنهایی؟!

یعنی واقعا کر بود و نشنیده بود من چجوری مهیار رو صدا میزدم؟!وقتی 
یه نفرو صدا میکنی یعنی تنها نیستی...بیخیال سؤال آخرش شدم و گفتم:

این اطراف ندیدید؟!قد بلندی داشت و یه تی شرت زر شما یه پسر جوون
 شکی تنش بود..هیکلش هم ورزشکاریه...

پسره پرید وسط حرفم و گفت:به نظرت ما بهتر از اون نیستیم؟خوب دقت 
 کن عزیزم...

سعی کردم عصبانیتم رو کنترل کنم،گفتم:آقا خواهش میکنم احترام خودتو
،وقتی اومدم تو ساحل دیدم نیسن رو نگه دارید...ایشون همسر من هستن

 ت و قایقمون وسط آبه،شما وقتی اومدید ندیدید کسی تو قایق باشه؟!

پسره که حسابی خورده بود تو ذوقش گفت:نه،من کسی رو ندیدم...وقتی ه
 م اومدم اون قایق همونجا بود.

 پاهام سست شده بود...توان ایستادن نداشتم،یعنی مهیارم کجا بود؟

درموندگی دستمو گذاشتم رو سرم که اون یکی پسره گفت:ولی من یک با 



ساعت پیش این اقایی که میگید دیدم،انگار داشت با قایق ور میرفت...اوم
 ده بودم سیگار بکشم دیدمش.

تو چشم های پسره نگاه کردم و گفتم:پس شما دیدینش؟!یعنی االن تو قایقه؟
! 

قایق ور میره...انگار میخواست ر _احتماال همینطوره،من دیدم که داره با
 وشنش کنه،دیگه واینستادم و رفتم سمت ویالمون.

ازشون تشکر کردم و دوباره به سمت ساحل شنی رفتم.دستامو گذاشتم کنا
ر دهنمو و با تمام وجود اسمشو چندین بار تکرار کردم،ولی دریغ از یه 

و قایق بود مطجواب...میترسیدم به اون فکری که تو سرم دامن بزنم.اگه ت
مئنا با اون گوش های تیزی که مهیار داشت صدامو میشنید،و اگه تو قایق 
نیس یعنی تو آبه...میترسیدم حتی فکرم رو به زبون بیارم...پاهام شل شده 
بود و قلبم به شدن خودش رو به در و دیوار میکوبید...یاد گوشیش افتادم.

ه اتاقمون رسوندم.گوشدوییدم سمت ویال،اصال نفهمیدم چجوری خودمو ب
یمو از رو پاتختی چنگ زدم و برداشتم،شماره مهیار و چند بار پشت سر 
هم گرفتم ولی جواب نداد،رسما داشتم میمردم...دوباره برگشتم سمت ساح
ل،هنوز قایق همونجا بود و مهیار هم توش نبود...دیگه نباید ساکت میشس

تن،انقدر جیغ زده بودم تم.شروع کردم به داد و بیداد کردن و کمک خواس
و گریه کرده بودم گلوم میسوخت...اول از همه همون دو تا پسر اومدن 

سمتم و بعدش هم چندتا مرد و زن دیگه...با گریه بهشون التماس میکردم 
که کمکم کنن تا عشقمو پیدا کنم.هرکی یه چیزی میگفت،یکی میگفت شاید 

ا تو قایق حالش بد شده..غرق شده،یکی میگفت شایدتو قایق خوابش برده ی
.وقتی شاید هاشون رومیشنیدنم قلبم می ایستاد...اون دو تا پسر به سمت و
یالشون رفتند و با ماشینشون یه جت اسکی بوکسور کردند و اوردند لب 
ساحل...با دیدن جت اسکی روح تازه ای به درون جسمم نفوذ کرد و بلند

میکنم اجازه بدید من همراهشدم سر پا و به سمتشون رفتم و گفتم:خواهش 
 تون بیام سمت قایق...

پسره که مؤدب شده بود گفت:نمیشه خانم،شما همینجا صبر کن،من همراه 
 دوستم میریم و یکدوممون قایق رو میاریم لب ساحل.



هرچقدر اصرار کردم نذاشتن من برم،خالصه دوتاشون سوار جت اسکی 
حرکاتشون معلوم بود مهیار داخل قایق نیست.شدن و رفتن سمت قایق.از 

یه ذره امیدی که داشتم از بین رفت.یکیشون رفت داخل قایق و با بدبختی 
قایق رو روشن کرد و به سمت ساحل اومد ولی قبل از رسیدن به ساحل 
قایق خاموش شد...مجبودی پیاده شد و قایق رو همراه چندتا مرد دیگه به 

م به قایق و داخلش رو نگاه کردم،هیچی توساحل کشوند...خودمورسوند
ش نبود....ای خداااا مهیار من کجا بود آخه،پسره دست کرد تو جیب پیراه
نش و گوشی مهیار رو دراورد گرفت سمتم و گفت:فقط این تو قایق بود..

. 

گوشی رو از دستش گرفتم و زدم زیر گریه...وقتی گوشیش تو قایقه و خو
شی رو گذاشته داخل قایق تا بره داخل دریا دش نیست یعنی چی؟!یعنی گو

وشنا و کنه...اونم تو دریای طوفانی...ای خدا مهیارمو از خودت میخوام،
خدایا ما تازه داشتیم مزه خوشبختی رو میچشیدیم...به این زودی ازم گر

فتیش؟!هیچ کاری از دستم بر نمیومد،فقط میزدم تو صورتم و رو پام و گ
ودم برم تو دریا که همه جلومو گرفتن...حدود نیم ریه میکردم.میخواستم خ

ساعت بعد چند نفر از غریق نجات ها رفتن داخل دریا و دنبال عشقم گش
تن،حدود چهل دقیقه در حال گشتن بودن ولی هیچی پیدا نکردن،تمام اون 

مدت روی شن های ساحل نشسته بودم و میزدم رو پام و گریه میکردم،به 
فته باشه حدس دیگه ای نمیشد زد،اکه جایی هم رفجز اینکه داخل دریا ر

ته بود توی اون دو ساعت باید برمیگشت.وقتی غریق نجات ها نا امید اوم
دن بیرون نمیدونستم ته دلم گرم شه یا بدتر نگران شم.احتمال میدادن اب م
هیارمو کشونده باشه و و با خودش برده باشه منطقه دور تر.گفتند اگر غر

چند روز آینده آب پسش میزنه بیرون و پیداش میکنن و به  ق شده باشه تا
«پزشک قانونی تحویلش میدن...  

به این قسمت از حرفام که رسیدم از گریه به هق هق افتاده بودم...از گر
یه من مرسانا هم بیدار شد و با دیدن چشمای اشکی من زد زیر گریه،دخ

نمیتونستم مرسانارو بغل ترم ترسیده بود...ولی انقدر حالم بد بود که حتی 
کنم تا اروم شه،دست خودم نبود...با یاداوری اون روز وحشتناک و از د



ست دادن عشقم حالم خیلی بد شد،انگار تموم اون لحظه ها برام تکرار شد
 ه بود...

 
 

 سامان

 

به صندلی تکیه دادم و به حرف های اوا گوش میدادم،هر لحظه که میگذ
.عکس و العمل هاش اصال غیر طبیعی نشت گریه هاش شدت میگرفت..

بود،هرکسی با یاداوری بدترین روز زندگیش اینجوری به گریه میفته...م
ن که یه پسرم نمیتونم به هیچ عنوان خودم رو جای اوا قرار بدم،فقط دو 
روز از زندگی مشترکشون گذشته بود و اون همسرش رو از دست داده 

اش تبدیل به هق هق شد...از ص بود.یه جای حرفاش که رسید دیگه گریه
دای گریه اوا مرسانا هم بیدار شد و با دیدن گریه مامانش اون هم به گریه 
افتاد،ولی اوا برای اروم کردن دخترش هیچ کاری انجام نداد...فکر کردم 
اگه بشینم و هیچی نگم اوا خودش اروم میشه ومرسانارو هم بغل میکنه تا 

رده بودم چون اوا از شدت گریه نفسش داروم بگیره ولی فکر مزخرفی ک
اشت بند میومد و به سختی قفسه سینه اش باال و پایین میرفت.از رو صند
لیم بلند شدم و کنار اوا رو تخت نشستم،جیغ های مرسانا تمرکزم رو بهم 

زده بود،بغلش کردم ولی اصال اروم نشد...باید یه جوری ارومش میکردم 
کنم.دست و پام رو گم کرده بودم،مرسانا رو تا بتونم بعدش اوا رو اروم 

گذاشتم رو تخت و رفتم سمت در اتاق و با صدای بلند گفتم:زن عمو..زن 
 عمو....آنیسا...یکی بیاد.

در اتاق انیسا باز شد و هراسون خودش رو به من رسوند و گفت:چی شده
 ؟چرا اینا اینجوری گرین میکنن؟!

رفتم و گفتم:آنیسا مرسانا روبغل  بدون توجه به سوال انیسا به سمت تخت
 کن واز اتاق ببرش بیرون و ارومش کن...یا زن عمو رو بگو بیاد.

انیسا همونجور که به سمت مرسانا میرفت گفت:بابا و مامان نیستن،رفتن 
 جایی...

آوا انگار اصال تو این اتاق نبود،چون چشم هاش رو بسته بود وسرش رو



ن ابر بهار اشک میریخت...کاش فقط گربه تاج تخت تکیه داده بود و عی
یه ساده بود،از شدت گریه نفسش میرفت.مرسانا هم بدتر از آوا،دستش رو 
گرفته بود به بازوی اوا و کنارش ایستاده بود و اشک میریخت...انیسا به 
بدبختی مرسانا رو بغل کرد و با خودش برد بیرون.منم نشستم کنار آوا و 

گفتم:آوا...خواهش میکنم اروم باش یه لحظه. دستاش رو گرفتم تو دستم و
خودتو کنترل کن...چشماتو باز کن و از فکرش بیا بیرون عزیزم...دیگه ا

 الن همه اون روزا تموم شده...

آوا با چشم های اشکی بهم خیره شد و با لکنتی که به خاطر گریه بود گف
.به بدترین..ت:ن..نه...هنوز...چیزی..تم...تموم نشده..من...من مهیارمو..

 .شکل...شکل ممکن...از دست دادم.

پشت کمرشو آروم ماساژ دادم و گفتم:االن تو مرسانا رو داری،ندیدی به 
 خاطر گریه تو چجوری اشک میریخت؟!اروم باش آوا.

_چحوری...آروم باشم سا...سامان؟چجوری؟!تو...اگه...جا...جای من بود
 ی،میتونستی..آروم باشی؟

میدونم که تو خیلی صبوری کردی و به خاطر مرسانا  _نه...نمیتونستم،و
این درد به این بزرگی رو متحمل شدی...اصال من اشتباه کردم ازت خوا
ستم برام تعریف کنی،نباید میذاشتم یاد اون روز بیفتی...من نمیدونستم تو

 ی ماه عسلتون این اتفاق افتاده.

داغوووون کرد سامان. آوا که فقط یه کم آروم شده بود گفت:این اتفاق منو
..من بدون مهیارم مردم.اگه االن زنده ام و نفس میکشم همه اش به خاطر 
حضور مرساناست...من تا قبل از فهمیدن بار داریم مدام به مردن فکر م
یکردم،احساس میکردم با مرگ به مهیارم میرسم،ولی بعد از یه مدت اح

 ساس کردم مهیار من نمرده...

یار نمرده ته دلم یه حسی میگفت حرفش حقیقت داره،وقتی آوا میگفت مه
شاید هم این حسم به خاطر اطمینان اوا به حرفش بود.برای رقع این ابهاما
ت گفتم:خب اوا خودت مگه نمیگی مهیار تو دریا غرق شد؟مگه نمیگی قا

 یق وسط اب بود و مهیار نبود؟!پس چرا به مردنش شک داری؟!

پاک کرد و دوباره به تاج تخت تکیه داداوا اشک های روی گونه اش رو 



...انگار میخواست دوباره ادامه سرگذشتش رو تعریف کنه،میترسیدم دوبا
ره حالش بدشه ولی باید تا اخرش رو تعریف میکرد...واسه همین منتظر 

 موندم تا دوباره حرف بزنه...

نمیدونم چرا یهو چشمام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم.زمانی که چ»
باز کردم باالی سرم سامیار و مامانم رو دیدم...روی تخت بیمارستان  شم

 بودم.مامان با دیدن چشمهای بازم گفت:بهوش اومدی قربونت برم؟!

هر دو چشمهاشون پف کرده و قرمز بود و مشکی تنشون بود.با یاداوری 
 ماجرا سریع روی تخت نشستم و گفتم:مهیارم کو؟!

:اروم باش آوا...مامان شونه ام رو گرفت و گفت  

و بعد زد زیر گریه،نه این امکان نداشت.مهیار من انقدر بی معرفت نبود 
که بدون من جایی بره،یا زنش رو تنها بذاره.با حرص سرم توی دستم رو 
کشیدم که از دستم خون جاری شد.میخواستم از تخت بیام پایین که سامیار 

ت.جلوم رو گرفت و گفت:کجا اوا؟!تو حالت خوب نیس  

صداش از شدت گریه دو رگه شده بود.سعی کردم با دست کنارش بزنم،و
قتی دیدم از جاش تکون نمیخوره گفتم:میخوام برم پیش مهیارم...قرار بود 
باهم بریم قایق سواری...برو کنار سامیار،االن مهیار میره ویال میبینه من 

 نیستم نگرانم میشه.

با شنیدن حرفای من به هق هق افتاد و روی مبل کنار تخت نشست.مامان 
سامی شونه های من رو گرفت و گفت:آروم بگیر اوا...مهیار...مهیار وا

 سه...واسه همیشه از پیشمون رفت.

سامان سرش رو انداخت پایین و با نوک انگشتهاش گوشه چشمش روفشا
ت تا نیفتم زمین.گوش هر داد تا اشک هاش پایین نیاد.دستمو گرفتم لبه تخ

ام انگار مال خودم نبود،حداقل تا قبل از اومدن به بیمارستان یه کورسوی 
امیدی به برگشتن مهیار داشتم ولی با شنیدن این حرف از دهن سامیار تما

 م امیدم نا امید شد...

با مشت به قفسه سینه سامیار کوبیدم و گفتم:داری دروغ میگی،مهیار من 
 زنده اس...

یار دستهامو تو دستش گرفت و گفت:زنده نیست،جنازشو امروز صبح سام



از آب گرفتن...میفهمی؟!آوا تو دو روزه بیهوش روی این تخت افتادی و ا
 ز هیچی خبر نداری...

پاهام شل شد و روی زمین نشستم،شکه شده بودم.سامیار گفت جنازه مهیا
ه شوخی هر رو از اب گرفتن؟!چرت و پرت میگفت...عادت داشت همیش

ای مسخره کنه.اخرش که کفر منو درمیاورد میگفت شوخی کردم...زیر 
بازومو گرفت که بلندم کنه،ولی دستمو از دستش کشیدم بیرون و گفتم:ولم 

 کن سامی،بازم مسخره بازیت گل کرده؟!بگو داری شوخی میکنی...

صدای هق هق مامان تو گوشم میپیچید و اعصاب ضعیف شدم رو بدتر خ
رد.سامیار جلوم زانو زد و گفت:به نظرت قیافه من به آدمی میخورد میک

 ره که داره شوخی میکنه؟!آوا مهیار رفت...تورو خدا بفهم،داداشم رفت...

 _باور نمیکنم سامیار،مهیارم بهم قول داد باهم میریم قایق سواری...

سامیار دستش رو روی شونه ام گذاشت و گفت:از داخل همون قایق افتاده 
آب...امروز صبح...امروز صبح چند کیلومتر اونطرف تر...جن...جناتو 

زشو پیدا کردن،آوا داداشم هیچی ازش نمونده...انقدر آب خورده باد کرده،
 صورت خوشگلش داغون شده و هیچی ازش نمونده.

 مامان با تشر روبه سامیار گفت:سامیار بس کن،نمیبینی حالش بده؟

،میخوام باور کنه مهیار رفته...سامیار_ببخشید...دست خودم نیست  

حرفای سامیار داشت داغونم میکرد.باالخره بغص توی گلوم شکست و ز
دم زیر گریه.سامیار منو از رو زمین بلند کرد و با کمک مامان نشوند رو 
تخت،سرمو توسینه مامان فرو کردم و به هق هق افتادم...آخه مگه میشد م

اده بودیم بدون هم جایی نریم،پس چرا هیار من مرده باشه؟ما که بهم قول د
منو تنها گذاشت و رفت...با هق هق رو به سامیار که تکیه داده بود به دی

 وار گفتم:میخوام ببینمش...

سامیار تکیه اش رو از رو دیوار برداشت،متعجب به من نگاه کرد و گفت
 :کی رو میخوای ببینی؟

علوم مهیار من باشه؟ه_مهیارو...مگه نمیگی پیداش کردن؟اصال از کجا م
 ان؟!

 سامیار دستی الی موهاش کشید وگفت:مامان شناساییش کرد...



 _من خودم باید ببینمش.

 مامان_نمیشه که مامان جان...تو دل دیدنش رو نداری.

_باید ببینمش مامان،من بااااید ببینمش...من مهیارمو میخوام ببینم.تورو خ
 دا بذارید ببینمش.

گفت:اروم باش آوا،ااجازه نمیدن ببینی. سامیار جلوتر اومد و  

 _غلط کردن اجازه نمیدن...منو میبری سامیار یا خودم برم؟

سامیار که کمی عصبانی شده بودگفت:یه کم اروم بگیر آوا،آخه چی رو م
 یخوای بری ببینی؟!

در اتاق باز شد و اریا اومد داخل...اون هم مشکی تنش بود.از روتخت پر
متش و خودمو تو آغوش برادرانه اش انداختم و گفتم:دایدم پایین و رفتم س

 داشی تورو خدا منو ببر پیش مهیار...خواهش میکنم.

آریا روی سرم رو بوسید و گفت:قربونت برم کجا ببرمت اخه؟مهیار که د
 یگه نیست...

_مگه نمیگید پیداش کردن؟میخوام ببینمش...میخوام مطمئن بشم مهیار منه
... 

اژ داد و گفت:آوا هیچی ازش نمونده،تو دله دیدنش رو آریا کمرم رو ماس
 نداری...بذار همون اخرین صحنه ای که ازش دیدی توذهنت بمونه.

وقتی گفت هیچی ازش نمونده دلم میخواست بمیرم.دستامو گذاشتم رو گو
شهامو نشستم زمین و با صدای بلند گریه کردم...داد میزدم و مهیار رو 

ن و مامان داشتند آرومم میکردن که در اتاق باز صدا میکردم.آریا و ساما
شد و پرستار اومد داخل و گفت:چه خبره خانم؟اینجا بیمارستانه،خودتونو 

 کنترل کنید.

 _تا زمانی که مهیارمو نبینم اروم نمیشم.

 سامیار روبه پرستار کرد و گفت:یه ارام بخش بیارید خانم لطفا...

بازوی اریا چنگ زدم و گفتم:نه...آریا تورو خدا بگو ارامبخش نیاره،به 
 نمیخوام بخوابم...

آریا رو به پرستار گفت:احتیاجی به ارامبخش نیست خانم،تشریف ببرید م
 ن ارومش میکنم.



پرستار بدون هیچ حرف دیگه ای از اتاق رفت بیرون.با عجز رو به اریا 
میکنم منو ببر پیشش،باید ببینمش.من تنها کسی ام که کردم و گفتم:خواهش 
 میتونم شناساییش کنم.

سامیار_آوا جان عزیز من،گفتم که مامان شناساییش کرده...مهیار قفسه 
سینه اش مو نداشت هیچی،این جنازه ای هم که پیدا شده هیچی مو نداره د

 رست مثل مهیار...از روی صورت که قابل شناسایی نیست.

م باید ببینمش سامیار،اخه چرا حرف منو نمیفهمید؟_من خود  

 مامان_آخه اوا اگه ببینیش حالت از اینی که هست بدتر میشه،بفهم...

 _بدتر نمیشم،قول میدم بدتر نشم.

آریا_باشه عزیزم،اگه با دیدنش اروم میشی میبرمت...فقط بایدقول بدی خ
 ودتو کنترل کنی.

 _قول میدم آریا،به خدا قول میدم.

یا_باید مرخص شی بعد ببرمت...آر  

 _من حالم خوبه پس بگو مرخصم کنن.

آریا رفت دنبال کارای ترخیصم و باالخره مرخص شدم.سامیار موند بیما
رستان چون مامانش هم زیر سرم بود.من و اریا و مامان به سمت سردخو
نه رامسر حرکت کردیم...تمام طول مسیر اشک ریختم و به خاطرات چند 

ون فکر کردم،به اون شبی که کنار دریا نشسته بودیم و باهم درروز پیشم
مورد اینده و بچه هامون صحبت میکردیم،اون شب خبر نداشتم که روز 

بعدش تنهام میذاره و واسه همیشه میره...یه چیزی ته دلم میگفت همه اینا 
خواب و دروغه و مهیار من داره نفس میکشه و زنده اس.باالخره بعد از 

عت رسیدیم.مامان نشست تو ماشین و من و اریا پیاده شدیم و رفتیم نیم سا
داخل.آریا رو به من گفت:عزیزم تو بشین رو این صندلی ها من برم باها

 شون حرف بزنم ببینم اجازه میدن ببینیش یا نه.

 _خواهش میکنم هرجور شده راضیشون کن.

 _باشه...

ی سردخونه رفت.از اومن نشستم رو صندلی ها و اریا به سمت دفتر اصل
ن محیط اصال خوشم نمیومد.هیچوقت فکر نمیکردم پا تو همچین جایی بذا



رم،اونم واسه دیدن و شناسایی کردن عشقم.اشکهامم که هیچ جوره بند نم
یومد.مخصوصا وقتی یاد آخرین باری که توی اون لباس زرشکی دیدمش 

 میفتادم بدتر هق هق میکردم...

آریا اومد پیشم و گفت:به هر بدبختی بود اجازه  باالخره بعد از یک ربع
 گرفتم،بلند شو بریم.

پاهام سست شده بود و نمیتونستم از جام بلند شم،دروغه اگه بگم نترسیده 
بودم،از یه طرف از فصای سرخونه میترسیدم از یه طرف هم از اینکه 

م نگاه ببینم واقعا خوده مهیاره...آریا دستم روگرفت و بلندم کرد،تو چشمها
 کرد و گفت:اگه تردید داری نرو آوا،حالت بدتر میشه ها...

 _نه،باید ببینمش.

آریا سری تکون داد و چیزی نگفت.با هم به سمت در اخر سالن رفتیم.یه 
اقایی داخل ایستاده بود.یه عالمه یخچال اونجا بود،فکر اینکه توی همشون 

اریا رفتم داخل.کنار جنازه اس منو میترسوند.نفس عمیقی کشیدم و همراه 
یکی از اون یخچال ها که آقاهه جلوش ایستاده بود ایستادیم.یارو در یخچا
ل رو باز کرد و کشو رو کشید بیرون،جنازه داخل کاور بود.چشمام رو 

بستم و با شنیدن صدای باز شدن زیپ چشمام رو باز کردم.آقاهه کاور رو 
کمش باد کرده بود،صورتش کامل باز کرد...نگاه کلی به جنازه انداختم،ش

کامال داغون شده بود و هیچی ازش پیدا نبود...نگاهم به لباس زیرش افتاد
...نه این مهیار من نبود،اطمینان داشتم مهیار نیست.نگاهی به دست چپش 
کردم،حلقه نداشت....البته یادمه مهیار حلقه ننداخته بود،چون حلقه اش تن

اون صحنه رو نداشتم،چشمام داشت گ شده بود براش...دیگه تحمل دیدن 
سیاهی میرفت...فقط یادمه لحظه اخر قبل از اینکه بیفتم تو بغل اریا گفتم:ا

 ین مهیار من نیست...

و بعد افتادم توبغل آریا و دیگه هیچی نفهمیدم...وقتی چشم باز کردم روی 
صندلی جلوی ماشین آریا بودم و مامان کنارم ایستاده بود،آریا هم روی 

لی راننده نشسته بود و اب میپاشید رو صورتم.مامان سرم رو بلند کرصند
 د و کمی ابقند بهم داد و گفت:دیدی گفتم حالت بدتر میشه،نباید میرفتی...

 سرمو به دو طرف تکون دادم و گفتم:نه...اون مهیار من نبود.



مامان سؤالی به آریا نگاهی انداخت و اریا هم سرش رو به عالمت منفی 
داد.داشتم حرص میخوردم،آریا حرفمو باور نکرده بود.با عصبانیت باال 

گفتم:چرا سرتو به عالمت نه تکون میدی؟!کور بودی ندیدی اون مهیار ن
 بود؟!!!!مهیار من هیکلش اینجوریه؟!

رو به مامان کردم و گفتم:مامان به خدا اون مهیار نبود...به جون خودش 
 راست میگم.

اد و گفت:باشه عزیزم،تو اروم باش.مامان شونه هامو ماساژ د  

 اریا_مامان بشین بریم هتل.
 _هتل واسه چی؟من هتل نمیام.

 اریا_پس کجا ببرمت خواهر من؟!
_باید برم ویالی خودمون،اگه مهیار برگرده و ببینه من نیستم نگرانم میش

 ه.

 اریا_آوا چرا نمیخوای بفهمی مهیار دیگه برنمیگرده....
فتم:برمیگرده...مهیار برمیگرده،خودش بهم قول داد صدامو بلند کردم و گ

منو ببره قایق سواری...مهیار همیشه سر قولش میمونه.منو ببر ویال...تو
 رو خدا منو ببر ویال.

 اریا_باشه عزیزم آروم باش،میبرمت...
سرمو تکیه دادم به پشتی صندلی و به بیرون خیره شدم.اصال نمیدونستم م

خبر دار شدن...همونجور که سرمو تکیه داده بودم گفتم:مامان اینا از کجا 
 امان شما چجوری خبر دار شدین؟

مامان_انگار یکی از اهالی اون منطقه با گوشی مهیار زنگ زده به سامیا
ر،چون اخرین نفری که با مهیار حرف زده بود سامیار بوده،جریان رو 

جفتتون بیمارستانیدیواش یواش گفته بوده،نگفته بود مهیار غرق شده گفته 
...خالصه سامیارم به اریا گفت...من و بابات و اریا با مادر پدر مهیار و 
سامیار اومدیم اینجا...وقتی اومدیم بیمارستان تازه فهمیدیم قضیه چیه و مه

 یار...
مامان دیگه نتونست ادامه بده و بغضش ترکید.اخه چرا گریه میکردن؟مه

بود و غرق شده بود باید جنازه شو پیدا م یار من که زنده بود...اگر مرده



یکردن.مطمئنم اون فردی که توی سردخونه بود مهیار من نبود،اینو مطم
ئنم...ولی هیچکس حرفمو باور نمیکرد...باالخره بعد از نیم ساعت رسید

یم دم ویال،اریا از قبل ادرس داشت.از ماشین پیاده شدم،مامان هم خواست 
امان جون ببخشید ولی میخوام تنها باشم...خواهش همراه من بیاد که گفتم:م

 میکنم.

 مامان_ولی نمیشه تنها بمونی...

 _مامان خواهش میکنم،نترسید بالیی سر خودم نمیارم.

 مامان_باشه عزیزم،مراقب خودت باش.

اریا سرش رو از پنجره اورد بیرون و گفت:وسایالت رو جمع کن،فردا 
رو فردا تحویل میدن.صبح زود برمیگردیم تهران...جنازه   

حوصله نداشتم دوباره بگم اون مهیار نیست،اصال چه اهمیتی داره بقیه ح
رفامو باور کنن یا نه،مهم اینه من میدونم اون مهیار نیست.فقط سرمو به 
عالمت مثبت تکون دادم و سالنه سالنه به سمت ویال حرکت کردم.کلید و

ب مانتومو زیپشو کشیدم.دست یال کجا بود؟!یادمه اخرین بار گذاشتم تو جی
زدم به مانتوم،کلید همونجا بود.درش اوردم و در ورودی رو باز کردم و 
رفتم داخل،یه راست به سمت اتاقمون رفتم.هنوز بوی عطر مهیار توی اتا
ق پیچیده بود.بغض تو گلوم داشت خفه ام میکرد...مهیارم کجایی آخه؟با ه

بالشتش رو بغل کردم و زدم زیر مون لباس ها خودمو انداختم رو تخت و 
گریه.انقدر گریه کردم که نفهمیدم چجوری خوابم برد...با کابوس همیشگ
یم از خواب پریدم.با ترس روی تخت نشستم و اطرافمو نگاه کردم،جای 
خالی مهیار رو که دیدم دوباره یادش افتادم.ساعت چهار بعد از ظهر بود 

ر اصل دو سه روزه هیچی نخوو من از صبح هیچی نخورده بودم،یعنی د
ردم...اخرین صبحانه ای که خوردم همون صبحانه ای بود که مهیار واس

م روی میز چیده بود.از تخت اومدم پایین و مانتوم رو دراوردم و پرت 
کردم رو تخت.جلو آیینه ایستادم و نگاهی به خودم انداختم...زیر چشمهام 

گریه پف کرده بود.احتیاج به حمگود رفته و سیاه شده بود.پلکهام از شدت 
وم داشتم.به سمت سرویس اتاقمون رفتم و لباس هامو دراوردم و انداختم 
رو زمین و رفتم داخل حموم.دوش اب گرم رو باز کردم و رفتم زیرش،ا



شکهام دست خودم نبود،دونه دونه سر میخورد و روی گونه هام میچکید.
یکرد...سریع خودم رو شستم خاطره حموم دو نفره مون داشت دیوونه ام م

و رفتم بیرون.از داخل کشوی لباسهام یه تاپ و شلوار مشکی دراوردم و 
پوشیدم.به رنگش نگاهی انداختم،نا خواسته مشکی برداشته بودم...واسه م

هیاری که نمرده مشکی بپوشم؟!نمرده ولی نیست...واسه نبودنش و دل مر
ین بهترین رنگ بود.لباسام رده خودم باید بپوشم پس.واسه حال و روزم ا

و تنم کردم و با حوله اب موهام رو گرفتم و رفتم پایین.میز صبحانه هنوز 
همونجور مونده بود،نون خشک شده بود و پنیر و کره هم خراب شده بود.
همه ظرف هارو ریختم تو سینک ظرفشویی و میز رو تمیز کردم.هرچی 

ه هیچکاری نمیرفت.تکیه دادخواستم سرم رو گرم کار کنم نتونستم،دستم ب
ه بودم به میز و به روز های گذشته فکر میکردم که صدای زنگ منو از 
فکر دراورد.حتما مهیاره...اره خودشه.موهامو ریختم یه طرفم و به سمت 

 در رفتم و با صدای بلند گفتم:اومدی مهیار 

یار و در رو باز کردم.با دیدن سامیار و مادر و پدر شوهرم خشکم زد.سام
زیر بغل مادرشو گرفته بود.مادرش با دیدن من گفت:پسرمو کشتی حاال م

 نتظرشی برگرده اینجا؟!راحت شدی مهیارمو ازم گرفتی عجوزه؟!

با شنیدن حرفهاش چشمام پر شد.سامیار گفت:مامان به آوا چه ربطی داره 
 آخه؟!

مه مادرش پرخاشگرانه به سامیار نگاه کرد و گفت:تو خفه شو سامیار...ه
 چی تقصیر همینه،همین با حرفا وکاراش مهیارمو خام خودش کرد.

نتونستم جلو گریمو بگیرم،قطرات اشک روی گونه هام چکید و گفتم:مهیا
 ر نمرده،به خدا مهیار نمرده باور کنین.

پدرش مثل همیشه ساکت بود و چیزی نمیگفت،ولی کمرش خم شده بود.سا
شروع کردی آوا؟مگه نرفتی سرد میار نگاهی بهم انداخت و گفت:دوباره 

 خونه؟مگه جنازه داداشمو ندیدی؟

 _چرا رفتم...اون مهیار نبود.

مامانش منو از جلو در زد کنار و گفت:خوبه واال،دیوونه ام شدی...برو 
 کنار میخوام بیام تو.



انقدر ضعیف شده بودم که با کنار زدن مامانش کم بود بیفتم زمین،ولی سا
نذاشت بیفتم.همه اومدن داخل و روی مبل های راح میار بازومو گرفت و

تی نشستند.حال پذیرایی کردن نداشتم واقعا.سامیار قبل از نشستن نزدیک 
 گوشم گفت:ببخشید مزاحمت شدیم،مامان اصرار کرد بیایم اینجا.

 _اشکال نداره...

اشپزخونه روی زمین نشستم و زانوهام رو تو شکمم جمع کردم.رو جلو 
 به سامیار کردم و گفتم:سامیار گوشی مهیار دست توئه؟!

 سام_اره دست یکی از همسایه هاتون بود.

 _میشه بهم بدی؟!

 سام_اره بیا...

سامیار گوشی رواز جیبش دراورد و داد دستم.مادرش رو به من کرد و 
ذاریم زیر خاک بعد اموالشو صاحب شو...گفت:بذار مهیار رو ب  

دیگه داشتم از دستش کالفه میشدم.چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم و 
بعد گفتم:مادر جون من واقعا حالم مساعد نیست،لطفا کنایه هاتون رو بذار
ید برای بعدا...شما اگه پسرتون رو از دست دادید من مرد زندگیمو،عشقم

فقط دوروز باهاش زندگی کرده بودم،لطفا درو از دست دادم...مردی که 
 کم کنید...گرچه من باور ندارم مهیار مرده باشه،اون برمیگرده.

 مادرش پشت چشمی برام نازک کرد و گفت:بروبابا دیوونه...

پدرش رو به زنش گفت:خانم بس کن خواهش میکنم،االن وقت این حرفا 
 نیست.

ی گوشیش بود.بوسه ای گوشی مهیار رو باز کردم،عکس نامزدیمون رو
به عکس زدم و رفتم داخل گالریش.همه عکسامونو دونه دونه نگاه کردم 

و اشک ریختم.چقدر دلم براش تنگ شده بود...با دیدن عکس اخر دست و 
دلم لرزید.کنار قایق ایستاده بود و با همون پیراهن زرشکی که تنش بود 

اهن بهش میومد.صفحپشت به دریا عکس سلفی انداخته بود.چقدر اون پیر
ه گوشی رو قفل کردم و صدای هق هقمو بین دست هام خفه کردم.یه کم 
که اروم شدم روبه سامیار گفتم:سامیار میشه خواهش کنم قایق مهیار رو 

 بیاری داخل حیاط؟قایقش رو خیلی دوست داره.



 سام_باشه،میرم میارم...

گفتم:ببخشید،من وا از جام بلند شدم و همونطور که به سمت پله ها میرفتم
 قعا حالم خوب نیست...میخوام تنها باشم.

پدرجون_آوا جان صبح زود باید بیدارشی،باید جنازه رو تحویل بگیریم و 
 بریم تهران...همه فامیل برای مراسم تدفین منتظرن.

با شنیدن تمام حرفای پدرجون مو به تنم سیخ شد...چقدر راحت در مورد 
میزدن...نفسمو پر صدا بیرون دادم و بعد از گفتن چشم مرگ عشقم حرف 

به طبقه باال به اتاق خودمون رفتم و درو قفل کردم.معده ام ضعف کرده 
بود.از داخل کیفم یه ابنبات برداشتم و گذاشتم دهنم.احتیاج به یه خواب عم
یق داشتم.یه قرص خواب انداختم باال و دراز کشیدم رو تخت و نفهمیدم 

چشمامو دزدید...کی خواب   

 

صبح با صدای تقه ای که به درخورد از خواب پریدم،سامیار پشت در بو
د و ازم خواست حاضرشم و برم پایین.با چشمهای پف کرده نگاهی به سا
عت دیواری انداختم.عقربه ها ساعت چهار و نیم صبح رو نشون میدادن.ا

ودم نبرده بودز تخت اومدم پایین و رو تختی رو مرتب کردم.وسایلی با خ
م شمال که حاال بخوام ساک جمع کنم...رفتم داخل سرویس و اب یخ پاشید
م رو صورتم تا اثر قرص خواب از سرم بپره...از داخل کمد یه شلوار ج
ین مشکی برداشتم و همراه با یه مانتو مشکی پوشیدم،شال مشکیم رو هم ا

ز دست دادم،ولی نداختم سرم...دیگه کم کم داشت باورم میشد که مهیارو ا
اینو مطمئن بودم که اون جنازه مهیار نیست.یه کیف مشکی هم برداشتم و 
وسایل شخصیم و همیطور حلقه و گوشی مهیار رو انداختم داخل کیفم،سو
ئیچ ماشینش رو هم برداشتم و رفتم پایین.پدر و مادر مهیار و سامیار پایی

رن دم سرد خونه.به همن منتظر بودن.مامان و بابا و آریا هم قرار بود ب
گی یه سالم خشک و خالی کردم و کلید ویال رو از رو اپن اشپزخونه برد
اشتم.آخر از همه از ویال رفتم بیرون و درو پشت سرم قفل کردم.سامیار 

 رو به من گفت:تو با ماشین مهیار میای؟!

 _آره...



 مادرش گفت:آره دیگه،پسرمو به کشتن داد حاال اموالشو صاحب شده...

وای خدا این چرا نمیفهمید من داغدار عشقمم،چرا درکم نمیکرد؟!ترجیح د
ادم جوابش رو ندم.خودم رو به نشنیدن زدم و نشستم تو ماشین و ماشین ر
و از داخل حیاط خارج کردم.در لحظه اخر نگاهی به قایق مهیار انداختم 

پ و دوباره چشمهام پر از اشک شد.چشمام رو محکم رو هم فشار دادم و
شت سر سامیار حرکت کردم.چند دقیقه بعد جلو سرد خونه بودیم.مامان ا

ینا زودتر از ما رسیده بودن و اریا و بابا یه سری از کار هارو انجام داده 
بودن.حال و حوصله هیچکسی رو نداشتم...واسه همین از ماشین پیاده نش

و روی دم.درو قفل کردم و سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمهام ر
هم گذاشتم.ولی با بسته شدن چشم هام صحنه دیدن اون جنازه اومد جلو چ
شم هام،جنازه ای که میدونستم عشقم نیست....قفسه سینه ام سنگین شده بو
د و به سختی نفس میکشیدم...به سختی در ماشین رو باز کردم و با صدا

ومد سمتمیی که از ته چاه درمیومد مامانم رو صدا کردم.مامان هراسون ا
 ،درو کامل باز کرد و گفت:چی شده عزیزم؟!حالت خوب نیست؟!

 _اب...

 _صبر کن دخترم،االن برات اب میارم.

مامان رفت سمت ماشین اریا و یه بطری اب اورد.یه کم اب خوردم تا ن
فسم اومد سر جاش.یه مشت هم اب زدم به صورتم.به پشتی صندلی تکیه 

ار نیست به خدا...چرا حرفمو باور نمیزدم و گفتم:مامان اون جنازه مهی
 کنید؟اون جنازه خانواده داره...

مامان دستم رو گرفت و گفت:عزیزدلم تو داری با این قضیه احساسی بر
خورد میکنی،نمیخوای باور کنی مهیار رفته.واسه همین فکر میکنی اون 

 مهیار نیست.

ر کنید دار_مامان من عشقمو میشناسم حتی اگه صورتش معلوم نباشه،باو
 م راست میگم.

مامان_دختر خوشگلم ما که االن نمیتونیم چیزی بگیم،به خدا حوصله ندار
 م مامانش اینجا ابرو ریزی کنه.تو هم هیچی نگو،خواهش میکنم.

وقتی دیدم حرفم به جایی نمیرسه تصمیم گرفتم الل بمونم و منم مثل بقیه 



جنازه رو تحویل د به ظاهر مرگ عشقمو باور کنم.چیزی طول نکشید که
ادن.مادرش خودشو انداخته بود رو جنازه و نمیذاشت بذارنش داخل امبوال
نس،ولی من هیچ حسی به اون فرد روی برانکارد نداشتم.اون فرد غریبه 
ای بیش نبود...امبوالنس راه افتاد و ما هم پشت سرش راه افتادیم.مامان م

ا هم گفت ماشین خودش ریخواست بیاد پیش من بشینه که اجازه ندادم،اری
و بده دست بابا و بیاد بشینه پشت فرمون که گفتم حالم خوبه و میخوام خو
دم ماشین مهیار رو ببرم تهران.از سکوت ماشین داشت خوابم میگرفت.یا

دم افتاد تو گوشی مهیار یه فایل غمگین هست.گوشیش رو دراوردم و و
دم...افتاده بودیم تو صل کردم به پخش ماشین و فایل غمگینش رو پلی کر

 جاده شمال به تهران...

 

 بیزارم از شمال،از هرچی خاطره اس

 بیزارم از غمی که تو دلم نشست

 دلگیرم از خودم،دلگیرم از همه

 چون عاشقت شدم،این گریه هم غمه

 خوشحالی منو دریا ازم گرفت

 از دست دادمت،دنیامو غم گرفت
 دریا تورو گرفت،دریا چشماتو برد

ودی و دنیام با تو مرددنیام ب  

 

 هیچ دردی اینجوری منو شکست نداد

 دریای لعنتی عشقمو پس نداد

 بیزارم از خیال،از فکرای محال

 تا روز مرگمم بیزارم از شمال...

 

 نمیخوام برم اون حوالی

 تو اون جاده های شمالی بگم جات خالی

 نفس میکشم با چه بغضی

 قدم میزنم با چه حالی،فقط جات خااالی

 



ولی من باز هم میام شمال،چون بهترین خاطراتمون اینجا گذشت مهیار،چ
ون اینجا بهم حلقه دادی و اینجا تو اغوش مردونه ات با دنیای دخترانگیم 
خداحافظی کردم....میام که پیدات کنم و بازم بهت بگم دوستت دارم اقاییم،

ه تو همنتظرم باش عشقم چون یه چیزی ته ته قلبم،در اعماق وجودم میگ
 نوز داری نفس میکشی...حس یه عاشق هیییچوقت دروغ نمیگه...

 
 

 رفتیم با هم شمال همه چی عالی بود

 اما میومدم جات دیگه خالی بود
 تو جاده شمال باهات قدم زدم

 با خنده رفتیم و با گریه اومدم

 

اره عشقم،با خنده رفتیم و با گریه دارم برمیگردم،اونم بدون تو...موقع ر
هم نگفتی رفیق نیمه راهی،نگفتی برگشتنی تهام میذاری اقایی...فتن ب  

 
 

 کی جاتو پر کنه

 کی زندگیم بشه

 کی هست که مانع دیوونگیم بشه

 این غصه ها منو بعد از تو میکشن
 کاش یکی تورو برگردونه به من....

 

 کاش یکی تورو برگردونه به من مهیار...

 

رو پاک کردم تا مانع دیدم نشه...اشکهام   

حدود ساعت نه صبح رسیدیم تهران و یکراست به سمت بهشت زهرا حر
کت کردیم.ساعت ده بهشت زهرا بودیم،همه اقوام دم غسال خونه منتظر م
ا بودن.سپیده هم اومده بود...نمیدونم کی بهش خبر داده بود.با دیدنم اومد 

توی گلومو ازاد کردم.سپیده کمرم طرفم،خودمو انداختم تو بغلش و بغض 
رو ماساژ میداد و هیچی نمیگفت،انگار اون هم فهمیده بود دردم انقدر عم
یقه که با هیچ جمله ای اروم نمیگیرم.سپیده میدونست من چقدر عاشق مه



یارم...وقتی از بغل سپیده اومدم بیرون سرگیجه شدیدی گرفتم.داشتم میفتاد
ازه رسیده بود منو گرفتن.همه ناراحت بودنم زمین که سپیده و شیوا که ت

،حتی غریبه ها هم وقتی میشنیدن مهیار تازه داماد بوده دلشون به حالم م
یسوخت...بعد از خوندن نماز به سمت قطعه ای که میخواستن جنازه اون 
غریبه رو دفن کنن رفتیم.حالم انقدر خراب بود که نمیتونستم قدم بردارم،

ته بود و یه دستم رو شیوا...حال خرابم به خاطر دیه دستم رو سپیده گرف
فن اون غریبه نبود،به خاطر نبودن مهیارم بود.شاید اگه جنازه واقعا مطع
لق به مهیار بود یه کم اروم میگرفتم و میدونستم جاش اینجاست و رفته پ
یش خدا و میتونم بیام سر خاکش و باهاش درد و دل کنم،ولی وقتی میدون

نیست و ازش خبر نداشتم حالم بیشتر بد میشد.مثل این شو ستم اون مهیار
ک زده ها یه گوشه نشسته بودم و به مراسم تدفین نگاه میکردم.حتی دیگه 
اشکهامم پایین نمیومد و تبدیل به یه بغض گنده میشد و تو گلوم گیر میکرد
.سپیده میزد در گوشم و میگفت گریه کن،خودتو خالی کن ولی واقعا اشکم 

ده بود.هر چند دقیقه یکبار از هوش میرفتم،سرگیجه هام امونم رخشک ش
و بریده بود.بعد از مراسم همراه با سپیده و شیوا و اریا یکراست به بیمار

ستان منتقل شدم.دکتر با دیدن حال و روزم یه سرم قندی بهم وصل کرد و 
از یه طرف هم بهم امپول ارامبخش تزریق کرد که به دقیقه نکشید و چشم
ام سنگین شد...شاید فقط خواب میتونست این درد عظیم رو برام قابل تحم

 ل تر کنه...

با آب سردی که روی صورتم پاشیده شد چشم باز کردم...در لحظه اول م
حیط اطرافم برام غیر اشنا بود.بعد فهمیدم کجا هستم و چه اتفاقی افتاده...ا

ده بودن و دست خانم قای فراهانی و منشیش خانم ترابی رو به روم ایستا
ترابی یه لیوان اب قند بود.لیوان رو گرفت سمتم و گفت:این رو بخورید 

 حالتون بهتر میشه.

دستش رو پس زدم،به فراهانی خیره شدم و با صدایی که از ته چاه درمیو
 مد گفتم:مهیار...اون...اون مهیار منه...

دست منشیش  فراهانی در کمتر از یک ثانیه رنگش پرید...لیوان رو از
 گرفت و گفت:خانم ترابی شما تشریف ببرید بیرون به کارتون برسید.



ترابی سری تکون داد و بعد از گفتن چشم قربان به سمت در رفت و از ا
تاق زد بیرون.فراهانی صندلی کنار من رو کشید بیرون،نشست روش و 

 گفت:خوبی دخترم؟!

یاد آوری مهیار چشمهام پر شد و گفتم:نه...خوب نیستم...اصال نمیدونم با 
چه مرگمه،نمیدونم چیزی که دیدم حقیقت داشت یا دوباره وهم و خیال بود
....آقای فراهانی حالم اصال خوب نیست....نمیدونم اونی که اومد تو اتاق 

 مهیار من بود یا پسر شما...

ید هم مهیار تو بود و هم پسر من...فراهانی با چهره ای گرفته گفت:شا  

از حرفش شوکه شدم،معنی حرفش رو اصال نمیفهمیدم.یعنی چی آخه؟اگه 
مهیا بود پس چرا منو نشناخت و بی اعتنا از کنارم گذشت؟چقدر سخته ک
سی که همه زندگیته و همه زندگیش بودی بی اعتنا از کنارت بگذره،جور

ه...فراهانی لیوان آب قند رو گری که انگار تمام عمرش اصال تورو ندید
 فت جلوم و گفت:خواهش میکنم یه کم بخور تا بعدش باهم صحبت کنیم.

به اجبار نیمی از آب قند داخل لیوان رو سر کشیدم و لیوان رو گذاشتم رو 
 میز و گفتم:میشه برام توضیح بدید چه خبره؟من واقعا گیجم.

ودش رفت...قاب عکسی فراهانی از رو صندلی بلند شد و به سمت میز خ
از روی میز که پشت قاب به سمت من بود برداشت و به طرف من اومد.
 ..قاب رو داد دست من و گفت:با دقت به عکس نگاه کن،ببین میشناسیش؟

چشم از چهره غمزده فراهانی گرفتم و به عکس سه نفره ای که دستم بود 
ی فراهانی سمت نگاه کردم...عکسی که مهیار من وسط ایستاده بود و اقا

چپش و یه خانم میانسال سمت راستش بود...شک نداشتم مهیار بود،با همو
ن لبخند جذاب و همیشگیش...همون لبخندی که من میمردم براش.چشم ها
م پر از اشک شد و دیدم رو تار کرد،قاب عکس رو به سینه ام فشردم و 

..پدر بچمه...اقای با ناله گفتم:این مهیار منه...به خدا قسم این مهیار منه.
فراهانی تورو خدا شما هم بگو این مهیاره،التماست میکنم بگو مهیاره...بذ
ار تموم شه این عذاب دو ساله ام...بذار تموم شه کابوسای شبانه ام...بذار 

 تموم شه بی پدری دخترم...التماستون میکنم.

ر فراهانی با انگشت شصت و اشاره اش گوشه چشمش رو فشار داد تا از



یختن نا به هنگامی اشکش جلوگیری کنه...دستش رو روی شونه ام گذاش
ت و گفت:مهیار توئه دخترم،ولی نه اون مهیاری که تو میشناختی...اون..

 .اون االن دیگه تورو نمیشناسه.

احساس کردم قلبم تیر کشید وقتی گفت تورو نمیشناسه،خیلی درد داره ع
شکام رو از روی گونه ام پاک کرشقت تورو نشناسه،خیییلی درد داره...ا

دم و بعد از گذاشتن قاب عکس روی میز گفتم:منظورتون چیه منو نمیشنا
 سه؟!

فراهانی به عکسی که روی میز بود نگاهی انداخت و گفت:فراموشی گر
 فته...

ای خدا اخه چرا باید اینجوری میشد؟دوسال که ازم دور بود حاال هم که 
عنی تمام خاطرات خوبمون رو فراموش کردپیداش کردم منو نمیشناسه...ی

ه؟!خاطرات دوران دانشگاه...خاطرات نامزدیمون...سختی هایی که برای 
 بهم رسیدنمون کشیدیم...شب ازدواجمون....یعنی االن هیچی یادش نمیاد؟؟

با زبون لبهای خشک شده ام رو تر کردم و گفتم:یعنی االن هیچی یادش نم
 یاد؟

 _نه متأسفانه...

رو صاف کردم و گفتم:میشه بگید براش چه اتفاقی افتاده؟گلوم   

فراهانی سری به عالمت مثبت تکون داد و بعد از خیره شدن به دست ها
ش گفت:دقیقا دوسال پیش....فکر میکنم چهارم پنجم عید بود...با خانمم دا

شتیم میرفتیم عید دیدنی خونه یکی از اقواممون...پشت فرمون بودم و تمام 
ه جلو بود.جاده خلوت بود و ماشین کمی رفت و امد میکرد،چون حواسم ب

اونجا یه جاده فرعی بود...یهو چشمم افتادکنار جاده، یه جوون رو دیدم که 
افتاده زمین...انگار ماشین بهش زده بود و در رفته بود.خانمم با دیدنش به

م م گفت بزنم کنار.سریع زدم کنار و پیاده شدم...سر و صورت جوون تما
خونی بود و نمیشد حتی چهره اش رو به خوبی دید....فقط یادمه پیراهنش 
زرشکی بود...اولین کاری که به ذهنم رسید این بود که نبضش رو بگیرم
...خدارو شکر میزد ولی خیلی کند بود.با کمک همسرم سریع سوار ماش
ینش کردیم تا برسونیمش بیمارستان...تمام طول مسیر خانم داشت گریه م



کرد،اخه یاد پسر از دسترفته مون افتاده بود....پسرم کامران شیش ساله ی
بود که یه ماشین بهش زد و بر اثر ضربه مغزی از دنیا رفت...خانمم تو 
گریه هاش میگفت کامرانم اگه زنده بود االن همسن این جوون بود...خال
صه بعد از یک ربع رسیدیم بیمارستان رامسر و جوون رو گذاشتیم رو 

برانکارد و بردند سمت اورژانس...پذیرش مارو صدا کردند و ازمون سؤ
ال پرسیدند،نمیدونم چرا یهو از دهنم در رفت و گفتم پسرمه...انگار منم یا
د کامرانم افتاده بودم...اخه ما از دار دنیا همون یه دونه پسر رو داشتیم،او

تی شیش سالنم بعد از هشت سال چشم انتظاری خدا بهمون داده بود و وق
ش شد ازموم گرفت...نا شکری نمیکنم،حتما یه حکمتی داشته...خالصه 

جوون رو که حاال شده بود کامران  فرستادن اتاق عمل...حالش خیلی وخ
یم بود.خانمم خیلی بیتابی میکرد....وقتی فهمید به پذیرش گفتم پسرمونه تو

افسرد ی چشمهاش برق رضایت رو دیدم.خانمم بعد از مرگ کامرانمون
گی گرفته بود...احساس کردم این کار کمی ارومش کرد...کامران رو که 
حاال فهمیدم اسمش مهیار عمل کردند،ولی دکترا گفتند رفته تو کما و معلو
م نیست کی بهوش بیاد...یک ماه تموم کارمون شده بود دعا کردن،از طر

انواده افی هم دلم برای خانواده اش میسوخت...خیلی اون اطراف دنبال خ
ش گشتم ولی ردی پیدا نکردم،حتی گوشیش هم همراهش نبود تا از روی 
گوشیش شماره ای پیدا کنیم...خالصه بعد از یک ماه بالخره بهوش اومد.
..ولی به کل حافظه اش رو از دست داده بود.دکترش گفت ممکنه باز بد
ست بیاره،ولی اگه توی محیطی باشه که خاطراتش براش مرور بشه...و

ی اون که با ما خاطره ای نداشت...نمیتونستیمم حقیقت رو بهش بگیم چول
ن دکتر گفت استرس و شوک براش به شدت خطر داره...تا االن هم حقیق
ت رو نگفتیم...یعنی نمیتونیم بگیم،خیلی سختی کشید تا تونست به زندگی 
عادی برگرده،مدت ها گوشه گیر بود و با کسی هم حرف نمیزد....فقط چ

ماهه اینجا پیش خودم مشغول به کار شده.ند   

از شنیدن حرفای اقای فراهانی شوکه شده بودم.دنیا رو سرم خراب شد و
قتی فهمیدم عشقم،مرد زندگیم چقدر عذاب کشیده...خیلی سخته فراموشی 

 بگیری و بیست و شیش سال از زندگیت رو یادت نیاد...



بهش بگیم...مهیار همس اشکهام رو پاک کردم و گفتم:ولی باید حقیقت رو
ر منه اقای فراهانی،اون روزی که تصادف کرد فقط دو روز از زندگی م
شترکمون گذشته بود و اومده بودیم ماه عسل...ما االن یه دختر یک سال 

 و سه ماهه داریم که به پدرش احتیاج داره...

 داقای فراهانی با کالفگی که کامال تو رفتارش مشهود بود گفت:میدونم بای
بهش بگی،ولی واقعا االن موقع اش نیست...خواهش میکنم شوک بهش وا

 رد نکن،اگه دوسش داری یهو نگو بهش...براش خطر داره دخترم.

_معلومه که دوسش دارم،تمام این دوسال مرگش رو باور نکردم و پاش ا
 یستادم،ولی حاال شما بگید من چیکار کنم؟!

بهش بگیم...اصال شاید با دیدن  _فقط اروم باش دخترم...بذار اروم اروم
تو،گذشته ها یادش بیاد...بهت که گفتم دکترش گفت ممکنه با یاداوری خا

 طرات همه چیز یادش بیاد...

_اگه یادش نیومد چی؟بشینم و ببینم عشقم کنارمه ولی نمیتونم داشته باشم
 ش؟!

_فقط یکی دو ماه بهش فرصت بده،شما دو تا تو این مدت وقت زیادی رو 
راره با هم بگذرونید...شاید همه چی یادش بیاد،اگر یادش نیومد بهت قول ق

 میدم خودم همه چیز رو بهش بگم.

_چشم!!!من که دو سال برای عشقم صبر کردم چند وقت دیگه هم روش،
 چون نمیخوام حالش بدشه...

 _قربونت برم دخترم که رومو زمین ننداختی...

م...چقدر سخت بود بخوام کنار علبخند بی جونی زدم و دیگه حرفی نزد
شقم باشم و مثل یه غریبه رفتار کنم.ولی به خاطر مهیارم باید تحمل کنم،با
ید کمکش کنم تا خودش همه چیز یادش بیاد...فایده نداره من همه چیز رو 
بهش بگم،اگه بگم و یادش نیاد چی؟بازم براش غریبه ام...دوست دارم خو

بیاره،تمام روز های خوبی رو که باهم دادش تمام خاطراتمون رو به یاد 
شتیم رو یادش بیاره...میخوام حسی که بهم داشته دوباره تو قلبش زنده شه
،نمیخوام خودمو تحمیلش کنم...پس مجبورم عادی رفتار کنم در برابرش..

. 



فراهانی از روی صندلی بلند شد و گفت:خب حاال دخترم اشکاتو پاک کن 
نشون بدم،بعدشم میتونی بری خونه چون حالت  و بیا بریم اتاقت رو بهت

 خوب نیست...کارتو از فردا شروع کنی بهتره...

اشکمو پاک کردم و از روی صندلی بلند شدم،قبل از اینکه از در خارج 
بشیم گفت:فقط جلوی خانم ترابی و بقیه هم چیزی نشون ندید...من بعد از 

تا از وجون نا گهانی کا اون جریان شرکت و همه کارمندام رو تغییر دادم
 مران شوکه نشن...

 _راستی اقای فراهانی شناسنامه مهیار،یا کامران رو چیکار کردید؟

 _شناسنامه پسرم بود دیگه...تو ثبت احوال اشنا داشتم ردیفش کرد.

_انگار همه چیز دست به دست هم داد تا شما یک بار دیگه حضور کامرا
شما براش زحمت کشیدید،من مدیون ن رو کنار خودتون حس کنید...واقعا

 تونم...اگه شما نبودید مهیار من ممکن بود بمیره.

 _از خدا باید ممنون باشی دخترم،ما فقط وسیله بودیم.

 _از خدا که همیشه ممنونم...

از اتاق رفتیم بیرون و اقای فراهانی اتاقم رو نشون داد و گفت میتونم برم 
که حال مساعدی نداشتم زودتر از شرکت زدم بیرون...خونه...منم   

 

 آوا
 
 

از اتاق اومدم بیرون و به سمت پله ها رفتم.با بازگو کردن تمام خاطراتم ا
نگار کمی سبک تر شده بودم.چقدر ممنون بودم از سامان که مثل یه براد
ر کمکم کرد...یکراست به سمت اشپزخونه رفتم و یه لیوان اب خوردم.تو

نه قدی کنار اشپزخونه نگاهی به خودم انداختم،از گریه چشمهام قرمی ایی
ز شده بود.ایکاش میشد قبل از اومدن مامان و بابا برم خونم.االن بیان و م

ن رو با این چشمها ببینن کلی غصه میخورن که گریه کردم.گوشیم رو از 
ب داخل جیب شلوارم دراوردم و به آنیسا زنگ زدم.بعد از دوتا بوق جوا

 داد و گفت:جانم آجی.

 _انیسا کجایی عزیزم؟!



_پارکیم دیگه...مرسانا رو گذاشتم رو تاپ داره عشق میکنه،نمیبینی چجو
 ری میخنده که...

 _قربونش برم،انی زودتر بیارش میخوام برم دیگه.

 _کجا میخوای بری؟!شام بمون بعد برو .

هفت...واسه کالس فردا کلی کا_نه دیگه ساعت شیشه،تا برم خونه میشه 
 ر دارم،هیچی نخوندم.

 _اوکی،االن میارمش.

 _مراقب باش،خدافظ.

از پله ها رفتم باال تا وسایلمو جمع کنم و حاضر شم.تا اومدم برم اتاقم سام
ان رو دیدم که حاضر و آماده از اتاقش اومد بیرون.نگاهی به سرتا پاش ا

 نداختم و گفتم:توهم میخوای بری؟!

ه دیگه...خیلی زحمت دادم._ار  

 _چه زحمتی بابا...منم اتفاقا دارم میرم.

_یه زنگ به عمو و زن عمو میزدی ای کاش ببینی کی میان،زشته بدون 
 خداحافظی برم.

تا سامان حرفش تموم شد زنگ ایفون به صدا در اومد،بعید میدونستم آنی
ن گفت:من باسا باشه،چون انقدر زود نمیرسه.سامان که داشت میرفت پایی

 ز میکنم،حتما عمو اینان.

رفتم اتاقم و مانتوم رو پوشیدم و شالم رو انداختم سرم،کیف و ساک مرسا
نا رو هم برداشتم.بیخیال قرمزی چشمهام شدم و رفتم پایین.سامان درست 
حدس زده بود،بابا و مامان بودن.مامان با دیدنم گفت:کجا شال و کاله کرد

ر شدی؟ی آوا؟!سامان تو چرا حاض  

 _باید برم دیگه مامان،واسه کالس فردا هیچی نخوندم.

 سامان_منم دیگه باید رفع زحمت کنم...خیلی مزاحم شدم.

مامان_این حرفا چیه سامان؟تو مثل پسر خودم میمونی قربونت برم.اگه 
 شام میموندین خوب میشد خیلی.

ول بدید یه سامان_ممنون،من خیلی کار دارم حتما باید برم...شما هم باید ق
 شب حتما بیاید خونه من.



 بابا_حتما میایم...

بابا نگاهی به چشمهای من انداخت و گفت:چیزی شده اوا؟!چرا چشمهات 
 قرمزه؟

مامان هم با دقت نگاهم کرد و گفت:گریه کردی؟اتفاقی افتاده؟!اصال مرسا
 نا کجاس؟!

 _چیزی نشده مامان،مرسانا با انیسا رفته پارک االن میاد...

 مامان_پس چشمهات چرا قرمزه؟!

 _چیز خاصی نیست،فقط یه کم یاد مهیار افتادم.

سامان دستی الی موهاش کشید و گفت:در اصل تقصیر من بود،با تعریف 
 کردن خاطراتش برای من یه کم حالش بد شد و گریه کرد.

بابا گردنش رو ماساژ داد و گفت:من نمیدونم کی میخوای این خاطرات ز
اموش کنی...تا کی میخوای خودتو عذاب بدی اوا؟!جراور رو فر  

_من حالم خوبه بابا،فقط گاهی اوقات دلتنگی میکنم...مهیار شوهرمه،پدر 
 بچمه،توقع ندارید که فراموشش کنم؟!

مامان به جای بابا جواب داد:ما توقع نداریم فراموشش کنی،ولی توقع دار
نی،احتیاج به یه زندگی یم به یه زندگی جدید فکر کنی...اوا تو هنوز جوو

مرسانا احتیاج به یه پدر داره...چرا نمیخوای به ازدواح دوبار.اروم داری
 ه فکر کنی.

کالفه سری تکون دادم و گفتم:مامان تورو خدا دوباره شروع نکنید...من 
نمیتونم ازدواج کنم در صورتی که هنوز مرگ مهیارو باور نکردم،مهیار 

تا االن جنازه اش پیدا میشد من زنده اس...اگه مرده بود  

بابا خودشو روی مبل جلو کشید و گفت:پس اون جنازه ای که دفن کردیم 
 کی بود؟!مهیار بود آوا...باور کن.

 _به خدا اون مهیار نبود بابا،من مهیارمو میشناختم...

بابا رو به سامان کرد و گفت:سامان تو رو خدا میبینی چقدر با حرفاش ح
چیزی بهش بگو. رصمون میده؟تو یه  

سامان دستی روی پاش کشید و گفت:ولی عمو جون جسارتا باید بگم من ه
م یه جورایی حرف های اوا رو قبول دارم،یعنی دالیلش برای اثبات اینکه 



 اون جنازه مهیار نبوده عقالنیه...
بابا_چه دالیلی اخه سامان جان...تو رو خدا تو دیگه به افکارش پر و بال 

 نده.

فون خبر از اومدن انیسا میداد.زمان خوبی برای فرار من از بحصدای آی
ث بابا اینا بود.از رو مبل بلند شدم و درو باز کردم،ساک و کیفم روبردا

شتم و از همه خداحافظی کردم و از خونه زدم بیرون،در لحظه اخر صدا
ی سامان رو شنیدم که برای مجاب کردن بابا شروع به گفتن دالیل من ک

ا بچه به بغل به سمت من میومد،احساس کردم یه جورایی تو فکرهرد.انیس
.وقتی رسید به من مرسانارو ازش گرفتم و گفتم:دستت درد نکنه عزیزم،ا

 فتادی به زحمت.

انیسا سری تکون داد و گفت:چه زحمتی دیوونه؟مرسانا که اصال اذیت ندا
 ره...داری میری؟

 _اره دیگه برم.

فظ._باشه پس منم برم تو...خدا  

باید میفهمیدم از چی ناراحته،داشت میرفت سمت ساختمون که لحظه اخر 
 بازوشو گرفتم و گفتم:انیسا...صبر کن ببینم.

 برگشت سمتم و گفت:بله؟!

 _چیزی شده؟چرا ناراختی.

 انی سرش رو انداخت پایین و گفت:راستش تو پارک سامیارو دیدم...
....حاال چرا انقدر پکری_اهان پس قرار داشتی و دختر منو بهونه کردی

 ؟نکنه دعواتون شده؟!

آنیسا سری به عالمت منفی تکون داد و گفت:نه دعوا نکردیم...اوا...مادر 
 سامیار حالش خوب نیست....

از شنیدن حرفش دلم هری ریخت،درسته خیلی رابطه خوبی نداشتیم با هم 
کردم ولی خب هرچی بود مادر شوهرم بود.مرسانا رو تو بغلم جا به جا 

 و گفتم:یعنی چی؟!چه اتفاقی براش افتاده؟!

_سرطان سینه گرفته...شیمی درمانیش رو شروع کرده.سامیار خیلی بهم 
 ریخته بود..تو نمیخوای بری ببینیش؟!



_فکر میکنی از دیدن من خوشحال میشه انیسا؟!رفتن من پیشش فایده ای 
 نداره...پس بهتره مزاحم نشم.

سانا رو ببینه._گفتم شاید دلش بخواد مر  

 _فکر نکنم...ان شاهللا خوب میشه...

_بعید میدونم،سامیار که خیلی نا امید بود...میگفت بعد از رفتن مهیار خی
 لی داغون شده.

 _مهیار با رفتنش همه رو داغون کرد...ای بابا.

 انیسا دستی روی شونه ام گذاشت و گفت:ببخشید تورو هم ناراحت کردم.
_قربونت برم اشکال نداره،کار خوبی کردی بهم گفتی...حاال هم برو اس

 تراحت کن و زیاد بهش فکر نکن.

_اعصابم به خاطر ناراحتی سامیار خرده و یه کم هم به خاطر مریضی م
 ادرش ناراحت شدم.

 _درست میشه،خدا بزرگه...من برم دیگه،خدافظ.

به بیهوشی بود روی به سمت ماشین رفتم،مرسانا رو که از خستگی رو 
صندلیش گذاشتم و خودمم پشت فرمون جا گرفتم و به سمت خونه روندم..

. 

 
 

***** 

بعد از کالس خسته و کوفته به سمت خونه حرکت کردم.چون تو شرکت 
کار نداشتم ترجیح دادم برم خونه.خداروشکر پناهی با حرفی که بهش زده 

م شد و دیگه پا پیش نذاشت.وبودم و فهمیده بود از مهیار بچه دارم بیخیال
قتی رسیدم خونه ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم و به سمت اسانسور 
رفتم.وقتی رفتم باال مرسانا که درحال بازی کردن با ترانه بود دویید طر

 فم و خودشو تو آغوشم جا کرد و گفت:ماما...آمه.

تنی ات بسبه بستنی میگفت آمه.لپش رو بوسیدم و گفتم:ببخشید خوشگلم بر
 نگرفتم،فردا میگیرم،باشه عشقم؟

سرش رو به معنای باشه تکون داد،لپم رو محکم بوسید و دوباره به سمت 
ترانه رفت.همونجور که مانتو و شالم رو درمیاوردم رو به ترانه گفتم:ترا



نه من خیلی خوابم میاد،مراقب مرسانا باش...داشتی میرفتی بیدارم کن ع
 زیزم.

کرد و گفت:چشم،شما بخوابید... ترانه سرش رو کج  

شب گذشته دیروقت خوابیده بودم و صبح زود هم که بیدار شدم و رفتم دا
نشگاه.سپیده هم که نبود  کالس خیلی کسل کننده شده بود.انگاری بهش شم

ال خوش گذشته.یه تاپ و شلوارک طوسی صورتی تنم کردم و بعد از باز 
زیدم زیر پتو...به ثانیه نکشید کردن موهام خودمو انداختم رو تخت و خ

 که خوابم برد...

نمیدونم چقدر خوابیده بودم که با صدای زنگ مبایلم از خواب پریدم،اه چ
را یادم رفت بذارمش بی صدا...حاال سر درد میگیرم با این خوابه نصفه 

و نیمه.با چشمهای نیمه باز گوشی رو از رو پاتختی برداشتم و صفحه ا
پیده مزاحم بود.فلش سبز رنگ رو روی صفحه حرکش رو نگاه کردم،س

ت دادم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و گفتم:بر مزاحم بی موقع لعنت،
 چیه بگو.

 _بی ادب سالمتو خوردی؟

 _وای سپیده خب خواب بودم مزاحم.

 _االن چه وقته خوابه خب؟فکر کردم شرکتی.

رم نپریده._حاال که میبینی نیستم،کارتو بگو تا خوابم کامل از س  

 _راستش....چیزه،اینجوری نمیشه گفت.

 _وای سپیده داری کالفه ام میکنی،پس چجوری میشه گفت.

 _فردا خونه ای؟

 _تا چهار شرکتم،چطور؟

 _میخوام بیام پیشت،باید یه چیزی بهت بگم...

 _چیزی شده؟اینجوری که حرف میزنی نگران میشم.

بیام پیشت._نه عزیزم اتفاق خاصی نیفتاده،فقط میخوام   

 _اوکی،من حدودا چهار و نیم خونه ام.

 _من ساعت پنج میام پیشت پس...

 _مگه از شمال برگشتی؟



 _االن تو راهیم...تازه راه افتادیم.

 _باشه،به دانیال سالم برسون.

_سالمت باشی،تو هم مرسانارو از طرف من ماچ کن...برو بخواب ببخ
 شید بیدارت کردم.

 _اشکال نداره،خدافظ.

گوشی رو قطع کردم و دوباره چشم هامو بستم،هرکاری کردم نتونستم بخ
وابم...حرفا و لحن نگران سپیده منو به دلشوره انداخته بود،مطمئنن فقط 

برای دیدنم نمیخواست بیاد.بیخیال سپیده شدم و نشستم سرجام و نگاهی به 
ساساعت انداختم،عقربه ها ساعت سه و نیم رو نشون میداد.همه اش یک 

عت خوابیده بودم.معده ام ضعف کرده بود،از صبح فقط یه لیوان چای خو
رده بودم.از تخت اومدم پایین و بعد از آب زدن به دست و صورتم از اتا

ق رفتم بیرون.ترانه داشت مرسانارو رو پاش میخوابوند،با دیدن من گفت:
 چقدر زود بیدار شدید.

ونده ترانه؟خیلی گشنمه._دوستم زنگ زد بیدارم کرد،از ناهار چیزی م  

 _بله گذاشتم داخل یخچال.

 _مرسی.

ظرف غذارو از داخل یخچال برداشتم و گذاشتم داخل ماکروویو و بعد از 
داغ شدنش چند قاشق خوردم.هنوز فکرم درگیر حرفای سپیده بود،چی می
خواست بگه که االن زنگ زد تا واسه دیدن فردا برنامه ریزی کنه،من که 

روز دیگه تو دانشگاه ببینمش...انقدر به این موضوع فکر کقرار بود دو 
ردم که اصال نفهمیدم چی خوردم.ترانه مرسانارو که خوابیده بود گذاشت 

 داخل تختش و رو به من گفت:اگه کاره دیگه با من ندارید من برم.

 _نه کاری ندارم،خسته نباشی.

 _ممنون...

شتن کیفش ازم خداحافظی کرترانه مانتو و شالش رو پوشید و بعد از بردا
 د و رفت.منم تنها موندم با یه عالمه فکر و خیال...

***** 

از حموم اومدم بیرون و حولمو پیچیدم دورم،االنا بود که سپیده پیداش شه.



ترانه مرسانارو سپرد به خودم و ازم خداحافظی کرد و رفت.تند تند لباس 
ختم پشتم.مرسانا داشت تو پوشیدم و موهام رو با حوله ابش رو گرفتم و ری

هال راه میرفت و به همه چیز فضولی میکرد.دخترم هفته دیگه تولد یک 
سالگیش بود،ولی مهیار نبود کنارش...همونجور که موقع بدنیا اومدنش ن
بود.صدای زنگ آیفون خبر از اومدن سپیده میداد.دکمه رو زدم و به سم

یدن در باز میخواست بره ت در اپارتمان رفتم و بازش کردم.مرسانا با د
 تو راه رو که گرفتمش تو بغلم و گفتم:میری از پله ها میفتی عزیزم.

 مرسانا لب ورچید و گفت:بلیم دد.

 _اخ قربونت بشم،حوصله ات سر رفته....قول میدم بریم پارک.

 مرسانا دستای کوچولوشو بهم کوبید و گفت:بیلیم پارک.

 _االن که نه،خاله سپیده اومده.

سانسور باز شد و سپیده اومد بیرون.همدیگه رو بغل کردیم و گفتم:خدر ا
 وش اومدی بیا تو.

 _فدات...این دخترتو بده من ببینم.

مرسانارو از بغلم گرفت و اومد تو،مرسانارو با خودش چرخوند،لپش رو 
 بوسید و گفت:دلم برات یه ذره شده بود قلمبه.

خوش گذشت سپیده؟!من که به سمت آشپزخونه میرفتم گفتم:شمال   

 _آره خیلی خوب بود...

 _هواش چطور بود؟!

 _بارون میومد،عالی بود.

 _خوش به حالت...چای میخوری یا نسکافه؟

 _اووووم،نسکافه بی زحمت.

 خواستم اذیتش کنم واسه همین گفتم:نسکافه ام تموم شده،چای میارم.

مرسانارو گذاشت زمین و گفت:پس غلط میکنی نظر میپرسی.سپیده   

خندیدم و چیزی نگفتم،از داخل کابینت نسکافه رو دراوردم و دو تا فنجون 
ریختم و با کیک بردم داخل هال.سپیده شال و مانتوش رو دراورده بود و 

 لم داده بود روی مبل،خندیدم و گفتم:بیا اینم نسکافه.
 _مرض داری پس میگی ندارم.



سپیده صاف نشست سرجاش،فنجونش رو برداشت تو دستش،منم یه تیکه 
کیک گذاشتم تو بشقابش و گذاشتم جلوش و گفتم:خب چی میخواستی بهم 

 بگی؟!

سپیده که داشت نسکافه اش رو مزه میکرد گفت:میگم حاال،فعال بذار بخو
 رم...

 _خاک تو سر شکموت کنن...

نسکافه اش رو خورد و تکیه داد به مبل و گفت:آوا...میگم سپیده کیک و 
 تو هنوزم به مرگ مهیار مشکوکی؟!یعنی هنوزم فکر میکنی زنده اس؟

پامو رو پام انداختم و گفتم:چرا یاد این موضوع افتادی؟!کسی چیزی گفته
 ؟

سپیده سرشو به عالمت منفی تکون داد و گفت:نه کسی چیزی نگفته،فقط 
هنوزم همین فکرو میکنی؟!میخوام بدونم   

_معلومه که همین فکرو میکنم،تا زمانی که جنازه مهیارو نبینم باور نمی
 کنم مرده باشه...

 _پس یعنی اونی که دفن کردند مهیار نبوده؟اینو مطمئنی؟

_معلومه که مطمئنم،دالیل محکمی دارم...اتفاقا برای سامان همه چیز رو 
منطقی اومد.تعریف کردم،از نظر اون هم حرفام   

سپیده کمی فکر کرد و گفت:راستش آوا من یه چیزی باید بهت بگم،ولی ن
 میدونم گفتنش درسته یا نه...

 کنجکاو نگاهش کردم و گفتم:چی؟اتفاقی افتاده؟!درمورد مهیاره؟!

سرش رو به عالمت مثبت تکون داد ...قلبم داشت میومد تو دهنم،نکنه یه 
ر واقعا مرده...وای خدا من تحمل ندارم..چیزی بگه به یقین برسم که مهیا

.دست سردمو بردم جلو و دستش رو گرفتم و گفتم:چی شده سپیده؟خواهش 
 میکنم زودتر بگو،دارم میمیرم از نگرانی.

 _اروم باش عزیزم،االن بهت میگم.

 _ارومم...

سپیده من و من کنان گفت:خب میدونی که ما شمال بودیم،ویالیی هم که 
امسر بود...یعنی نزدیک ویالی شما...گرفته بودیم ر  



 _خب...

_دیروز وقتی داشتیم از رامسر میزدیم بیرون،توی خیابون...پشت چراغ 
 قرمز یه چیزی دیدم....نمیدونم درست دیدم یانه...

 _چی دیدی سپیده؟داری جونمو میگیری با حرف زدنت.

 _آوا تورو خدا آروم باشیا....

 _به خداااا آرومم بگو دیگه.

وی ماشین بغلیمون یکی رو دیدم،نمیدونم خودش بود یا شبیهش بود...و_ت
 لی انقدر شباهت امکان نداره....

هر لحظه فشارم افت میکرد و بدنم یخ تر میشد.سپیده ادامه داد:فکر کنم م
هیار بود...یعنی میدونی من گفتم مهیاره ولی دانیال تا اومد ببینتش رفت..

. 

د و به سختی نفس میکشیدم.سپیده که متوجه حقفسه سینه ام سنگین شده بو
الم شده بود سریع برام اب اورد،اب رو که خوردم گفت:آروم باش اوا....ا

صال چرت و پرت گفتم،اگه مهیار بود منو میشناخت،چون یه لحظه نگاهم 
کرد....مهیار نبود آره مهیار نبود چون یه دخترم کنارش نشسته بود،مهیار 

ونه باشه...غلط کردم اصال گفتم،اروم باش.که با کسی دیگه نمیت  

نفس عمیقی کشیدم و گفتم:سپیده من حالم خوبه،تو رو خدا درست بگو....
تو این همه سال مهیارو دیدی،پس به خوبی میشناسیش...خودش بود؟!مگه 

 نه؟

سپیده سرش رو انداخت پایین و گفت:من که میگم خودش بود،ولی به نظر
بود منو که میدید یه عکس العملی نشون میداد. م غیر منطقیه....اگه اون  

 _شاید تورو نشناخته....گفتی...گفتی یه دخ...دختر کنارش بود؟!

_آوا اصال شاید یه شباهت بوده...تورو خدا خودتو اذیت نکن عزیزم.مهیا
 ر عاشق تو بود،اگه زنده بود برمیگشت پیشت.

سمون معلقم...تکلی_سپیده دارم داغون میشم،احساس میکنم بین زمین و آ
فم با خودم مشخص نیست.میگم اگه مهیار مرده چرا جنازه اش پیدا نشده،ا
گه زنده اس چرا بر نگشته پیشم...حاالهم که تو میگی اونو با یه نفر دیگه 
دیدی،اخه این چه معنی میده؟!یعنی منو دو روز بعد ازدواجمون ول کرد 



ال امکان نداره،مهیار من عاو رفت تا با یکی دیگه باشه؟!نه...نه این اص
شقم بود...به مهیار اندازه چشمام اعتماد داشتم و دارم...حتما مهیار نبوده،

 شاید اشتباه کردی سپیده...

 سپیده صورتم رو بوسید و گفت:اره عزیزم،حتما اشتباه کردم...

 _ولی اگه واقعا خودش بوده باشه چی؟!باید برم دنبالش بگردم....

_تو که نمیتونی کار و درست رو ول کنی و بری دنبال کسی بگردی که 
 فقط شاید شبیه مهیار بوده....

 _یعنی تو میگی بیخیال از کنار این قضیه بگذرم؟

_نمیگم بیخیال بگذر،تو که چند ماه دیگه به کل میخوای بری شمال....یه 
 دفعه همون موقع پیگیری کن.

 _تا اون موقع چی؟

دوساله صبر کردی،سه ماهم روش...اصال فکرتو درگیر _تو که نزدیک
 ش نکن فعال...کاش نمیگفتم.

_اتفاقا کار خوبی کردی گفتی،یه نور امیدی تو دلم روشن شد...یعنی میش
 ه پیداش کنم سپیده؟!

 _هیچ چیزی غیر ممکن نیست عزیزم...

مرسانا رفته بود اتاقش و از توی کشوی لباساش برام کاپشنشو اورد و گ
ت:ماما بیلیم پارک...ف  

 _قربونت برم االن نمیشه،بذار فردا میبرمت...باشه؟

 لب ورچید و گفت:نه...االن..بیلیم...
سپیده_میگه بریم پارک؟!چه بامزه حرف میزنه،چقدرم زود زبون باز کر

 د...

_اره بهش قول دادم ببرمش...مثل خودمه،مامانم میگفت منم زود حرف ز
 دم.

بلند شو ببریمش،منم میام باهات.سپیده_خب   

 _خودم حالشو ندارم،فکرم درگیره.

سپیده_غلط کردی فکرت درگیره،بلندشو ببینم...اتفاقا واسه خودتم خوبه...
 بدو برو حاضرشو،منم مرسانارو حاضر میکنم.



با اصرار های سپیده باالخره رفتم و لباس پوشیدم.مرسانا از خوشحالی دا
ه دخترم...اصال وقت نمیکردم ببرمش گردش.یه شت بال درمیاورد،بیچار

ساعتی با سپیده و مرسانا تو پارک گشتیم،هرچی به سپیده گفتم برای شام 
از همون پارک رفت  بیاد خونمون و به دانیال هم زنگ بزنه گوش نکرد

 خونشون.منم مرسانارو برداشتم و برگشتم خونه....

***** 

ت تو فکر حرفای سپیده بودم.به قول یه هفته گذشته بود و من تمام این مد
خودش مگه میشه انقدر دو نفر شبیه به هم باشن؟حتما انقدر شباهت بوده 

که سپیده فکر کرده مهیاره،و شاید واقعا خود مهیار بوده...ولی...ولی اون 
دختری که ازش حرف زد چی؟از همه چی بدتر این حس حسادت زنانه 

سوزش دستم از فکر اومدم بیرون...وا بود که داشت دیوونه ام میکرد...با
ی انگشتم چقدر بریده بود،داشتم برای ساالد شام کاهو خرد میکردم که د

ستم برید....سریع انگشتم رو فشار دادم روش،گرفتم زیر آب سرد.ترانه با 
 صدای آخ من اومد تو آشپزخونه و گفت:چیزی شد آوا خانم؟

 _انگشتم رو بریدم...مرسانا کو؟

مش،گفتم برای شب سرحال باشه._خوابوند  

آخه امروز تولدش بود و براش یه مهمونی دور همی گرفته بودم.با اینکه 
حال و حوصله درست و حسابی نداشتم ولی نمیشد اولین تولد دخترم رو نا
دیده بگیرم.ساعت پنج بود و من هنوز کارام تموم نشده بود،از ترانه خواه

د از جشن خودم براش آژانس بگیرم ش کردم تا آخر شب پیشم بمونه و بع
و بفرستمش خونه...خون دستم که بند اومد رفتم سمت کشو آشپزخونه و ا
ز باکس داروها یه چسب زخم برداشتم و دور انگشتم پیچیدم،ببین فکر و 

خیال مهیار با من چه میکنه...ترانه که دید داشتم ساالد رو درست میکردم 
الد رو درست کنم.گفت:اگه اشکال نداره من بقیه سا  

_اشکال چی اخه؟اگه زحمتت نمیشه درست کن...منم برم یه دوش بگیرم،
 تا یک ساعت دیگه مهمونا میان.

 _شما برید،خیالتون راحت...

سریع رفتم اتاقم و خودمو انداختم تو حموم،بعد از یه دوش اب گرم اومدم 



هم بیدابیرون و حاضر شدم.به ساعت نگاه کردم،شیش شده بود...مرسانا 
 ر شد و لباس هاش رو دادم ترانه تنش کرد...

اولین مهمون مامان اینا بودن،بعدش هم سامان اومد...و مثل همیشه اخرین 
نفر آریا اینا اومدن.سپیده و دانیال روهم دعوت کرده بودم ولی گفت روش
ون نمیشه بیان و ترجیح میده جمع خانوادگیمون رو بهم نزنن،هرچی هم 

ا چیه و بیاین گوش نداد و گفت خودش برای دیدن مرسانا یه گفتم این حرف
روز دیگه میاد.منم دیگه اصرار نکردم...باید شام رو زودتر میدادم تا بعد

ش کیک رو بیارم،ساعت هشت و نیم با کمک ترانه میز شام رو چیدم.سر 
میز شام سامان کنارم نشسته بود،برام کمی برنج کشید و گفت:آوا چرا اح

نم تو فکری؟!مثل همیشه نیستی...چیزی اذیتت میکنه؟!ساس میک  

چقدر خوب حال من رو میفهمید...لبخند محوی زدم و گفتم:یه مسأله ای 
 پیش اومده،حاال بعد از شام برات تعریف میکنم.

سامان در حالی که روی ساالدش سس میریخت گفت:حتما مسأله مهمیه 
 که انقدر فکرت رو درگیر کرده.

 _تقریبا آره...

 _پس حتما بعد شام بهم بگو.

 _چشم.

شام تو سکوت خورده شد و مثل همیشه همه از دستپختم تعریف کردند و 
من خوشحال شدم.بعد از شام ترانه چای ریخت و برد،من هم کیک طرح 
کیتی که برای مرسانا سفارش داده بودم  بردم و گذاشتم رو میز جلو مر

سته بود.شمع یکسالگی که رو کیک بود روشن سانا که توی بغل بابا نش
کردم و همه برای مرسانا شعر تولد رو خوندن و دخترم شمع رو فوت کر
د...یک سال از بدنیا اومدن مرسانا گذشته بود و باباش هنوز ندیده بودش.
..ایکاش بود و میدید دخترش یکساله شده و احتیاج به پدرش داره...مامان 

کرد.سامان بهم اشاره کرد برم کنارش،از کنار آنکیک رو بین همه تقسیم 
یسا بلند شدم و رفتم پیش سامان نشستم که گفت:نمیخوای بگی چی شده؟م

 ثال تولد دخترته،چرا انقدر تو فکری؟!
 _راستش دیروز سپیده اومده بود...



همه حرفای سپیده رو به سامان گفتم،سامان هم مثل من تعجب کرده بود...
شید و گفت:واال با اون حرفایی که تو زدی بعید نیسدستی الی موهاش ک

 ت خود مهیار باشه...من واقعا گیج شدم.

_ببین من تو این یک هفته چی کشیدم پس...به سرم زده برم رامسر،ولی 
خب امتحاناتم شروع شده،از طرفی هم عید کال میرم رامسر...میگم یه د

 فعه همون موقع برم دنبالش بگردم...

االن رفتنت به درد نمیخوره،اون موقع سر وقت میتونی دنبا_به نظر منم 
 لش بگردی.

_سامان فقط بین خودمون بمونه...فعال نمیخوام کسی بدونه،دوباره انگ د
 یوونه بودن بهم میخوره.

_دیوونه چیه آوا،کسی بهت نگفت دیوونه...فقط فکر میکردن نمیخوای مر
سی نمیگم.گ مهیارو باور کنی،ولی بازم خیالت راحت.به ک  

 _ممنون...

نیم ساعت بعد همگی بلند شدن و عزم رفتن کردن،واسه ترانه هم آژانس 
گرفتم و اونم رفت.مرسانا هم انقدر ورجه وورجه کرده بود خوابش برد.م
نم همه وسایل های پذیرایی رو جمع کردم و کادوهای مرسانارو هم گذاش

نمیذاشت بخوابم،مثل همتم تو اتاقش.با اینکه خسته بودم ولی فکر و خیال 
یشه عکس مهیارو برداشتم و باهاش درد و دل کردم،انقدر گریه کردم چ

 شمام پف کرده بود...اخر هم نفهمیدم کی خوابم برد..*****

برگه رو تحویل مراقب دادم و از جلسه امتحان زدم بیرون،باالخره اخرین 
دم.تو راه امتخانم رو هم خوب دادم.به سمت پارکینگ دانشگاه حرکت کر

به منشی شرکت زنگ زدم و گفتم نمیرم.باید زودتر میرفتم خونه،ترانه سا
عت دو میخواست بره،انگار کار واجبی داشت.ترافیک امونم رو بریده بو
د،دست بردم و کمی صدای پخش رو زیاد کردم تا شاید با شنیدن اهنگ م

موت رو ورد عالقه ام کمی اروم بگیرم...سر کوچمون که رسیدم دکمه ری
زدم تا برسم در پارکینگ باز شه،ولی با دیدن شخصی که جلو خونم بود م
حکم زدم رو ترمز و داخل نرفتم،اینجا چیکار میکرد؟!تواین دوسال حتی 
یکبارم به دیدنم نیومده بود.جفتمون تو چشم هم خیره شده بودیم و چیزی 



و پیاده شدم.منمیگفتیم،باالخره از شوک در اومدم و کمربندم رو باز کردم 
ادرشوهرم که جلو در ورودی ساختمون ایستاده بود ماشینم رو دور زد و 

 اومد نزدیک تر و گفت:سالم دخترم...
داشتم شاخ درمیاوردم...گفت دخترم؟!فکر کردم اومده دوباره دعوا راه بند

ازه،ولی لحنش همچین چیزی رو نشون نمیداد.همونجور که بین در ماشین 
تم:سالم،خوب هستید؟ایستاده بودم گف  

 _ممنون...

 _راه گم کردید؟چه عجب ازاین طرفا...

 سرش رو انداخت پایین و گفت:اومدم ببینمتون،هم تورو هم نوه ام رو...

حرصم گرفته بود،بعد گذشت  یک سال از تولد مرسانا تازه اومده بود ببی
!نتش.واسه همین با صدای لرزون گفتم:فکر نمیکنید یه کم دیر اومدید؟  

_شرمنده ام واقعا....میدونم کوتاهی کردم،ولی باید باهات صحبت کنم،یعن
 ی منو راه نمیدی؟

مگه میتونستم راه ندم؟هرچی باشه مادر مهیاره و احترامش واجبه.یهو یاد 
بیماریش هم افتادم و از دست خودم بابت رفتارم عصبانی شدم.نباید به رو

برای جبران لحن بدم گفتم:اینجی خودم میاوردم که از بیماریش خبر دارم،
 ا خونه پسرتونه و من حق ندارم شمارو از اینجا برونم...چرا نرفتید باال؟
_زنگ زدم،یه خانمه برداشت و گفت که نیستی و قراره زود بیای،منم د

 یگه اینجا منتظر موندم.

 _حاال بفرمایید داخل.

رک کردن مامادرشوهرم از در باز پارکینگ داخل شد و من هم بعد از پا
شین به طرفش رفتم و سوار اسانسور شدیم...از پشت در صدای خنده ها
ی مرسانا میومد،تو چشمهای مادرشوهرم اشک جمع شده بود.از ادم مغر
وری مثل اون اشک ریختن اونم جلو من بعید بود.در خونه رو باز کردم 

 و گفتم:بفرمایید.

و سالم کرد،مرسانا با دیدنم دوتایی رفتیم داخل،ترانه به احتراممون ایستاد 
دویید طرفم و خودشو پرت کرد بغلم.مادر مهیار همونجور مارو نگاه می
کرد و اشک میریخت.خواست مرسانا رو بغل کنه ولی مرسانا غریبی می



کرد و نمیرفت بغلش،همینجور که دکمه های مانتوم رو باز میکردم گفتم:
 بنشینید لطفا...منم االن میام پیشتون.

رو به من گفت:اجازه هست من برم آوا خانم؟ ترانه  

 _برو عزیزم،به سالمت.

مرسانا رو گذاشتم زمین و به سمت اتاقم رفتم،مرسانا چسبید به پام ودنبالم 
تا اتاق اومد،بدجوری غریبی میکرد.سریع لباسام رو عوض کردم و رفتم 

چای ریختم و همراه کیک بردم،میدونستم چاتو اشپزخونه و دوتا فنجون 
ی دوست داره.مرسانا مدام خودش رو پشت سرم قایم میکرد.مادرشوهرم

م که همه اش چشمش بهش بود و ریز ریز قربون صدقه اش میرفت.واقعا 
تعجب کرده بودم از رفتارش.واقعا برام قابل هضم نبود اینهمه تغییر.او ه

فته بود؟!تصمیم گرفتم سکوت عذاب اومه غرور و تکبر به یکباره کجا ر
 ر رو بشکنم،برای همین گفتم:چه عجب از این طرفا مادرجون؟!

همونجور که به مرسانا نگاه میکرد گفت:باید خیلی زودتر از اینا میومدم..
.ولی غرور لعنتیم اجازه نمیداد،اگه بیمار نمیشدم باز هم غرورم نمیذاشت 

مجبور شدم بیام.ترسیدم بمیرم و نوه ام  بیام،ولی حاال به خاطر این بیماری
 رو نبینم،ترسیدم بمیرم و حرفای نا گفته ام رو با خودم تو گور ببرم.

خودم رو بی خبر نشون دادم و گفتم:دور از جون،کدوم بیماری؟اتفاقی افتا
 ده؟

سرش رو اروم تکون داد و گفت:سرطان گرفتم...دیگه امیدی به زندگی ن
خیلی بد کردم...خیلی اذیتت کردم،میشه حاللم کنی؟!دارم،آوا من به تو   

 _خواهش میکنم این حرفارو نزنید...

پرید وسط حرفم و گفت:حاللم کن آوا،بذار آروم بگیرم...بگو که حاللم کر
 دی دخترم...

به فرش خیره شدم و با صدایی که انگار از ته چاه درمیومد گفتم:حاللتون 
 کردم...

رمم مهم نیست._ممنون...حاال دیگه بمی  

_خواهش میکنم اینقدر نا امید نباشید،علم االن پیشرفت کرده و خوب میش
 ید.



 _امیدی ندارم واقعا...

 یرای اینکه بحث عوض شه گفتم:پدرجون و سامیار خوب هستن؟!

 _خدارو شکر...

 تو جام نیمخیز شدم و گفتم:چاییتون یخ کرد،میخواید عوضش کنم....

م._نه دخترم من سرد میخور  

دوباره سرجام نشستم و مرسانارو نشوندم رو پام.مادر جون کمی از چای 
 رو خورد و گفت:راستش آوا برای گفتن یه مسأله ای اومدم اینجا...

وقتی این جمله رو گفت دلم هری ریخت پایین.نمیدونم چرا دلشوره گرفتم.
 با دقت بهش نگاه کردم و گفتم:اتفاقی افتاده؟!

ید یه چیز بگم...تا نگم اروم و قرار نمیگیرم،خیلی با_اتفاق که نه،فقط با
 بت این مسأله عذاب وجدان دارم...

 _کدوم مسأله؟!میشه واضح تر صحبت کنید؟دارم نگران میشم.

مادر جون دستهاش رو توهم قفل کرد و بهشون خیره شد و با من و من 
 گفت:راستش....میدونی...چیزه...اخه نمیدونم چجوری بگم...

همه استرسی که مادر جون داشت منم استرس گرفتم،داشتم از نگرا با این
نی میمردم...دوباره ادامه داد:آوا اون...اون جنازه..فکر میکنم مطعلق...

 به مهیار نبود..

از شنیدن این حرف اونم از دهن مادر جون واقعا شوکه شده بودم،مگه م
 یشد خودش هم بدونه این موضوع رو....

باال و گفتم:ولی...ولی شما خودتون اون جنازه رو به عنابروهام رو دادم 
وان جنازه مهیار تأیید کردید،من که گفتم اون مهیار من نیست...شما گفتید 

 مطمئنید که خودشه.

اشکهاش رو از روی گونه اش پاک کرد و گفت:اشتباه کردم دخترم،منه ل
ودم کم کنمعنتی میخواستم با اینکار فقط تورو عذاب بدم و کمی از درد خ

،فکر میکردم اگه اون به جای مهیار دفن بشه حداقل میتونم خودمو اروم 
کنم و بگم مهیارم قبرش مشخصه...ولی کار احمقانه ای بود،هرکسی رو 
میتونستم گول بزنم اال خودم رو...تمام این دو سال رو عذاب کشیدم بابت 

ون موهاشون بوداین کارم...تنها وجه اشتراک مهیار و اون جنازه سینه بد



...مهیار روی شونه اش یه خال تقریبا بزرگ داشت،ولی اون جنازه خالی 
 رو شونه اش  نداشت...

گریه اش شدت گرفت،خودمم به گریه افتاده بودم...مرسانا هم از گریه ما 
ترسیده بود و جیغ میزد و گریه میکرد.مادر جون دستم رو گرفت و گفت:

خش دخترم...خیلی در حقت بدی کردم،خوآوا منو ببخش،تورو خدا منو بب
دمم نمیدونم چرا همچین کار احمقانه ای رو انجام دادم...خواهش میکنم د
نبال مهیارم بگرد،اگر فهمیدی جنازه اش رو کجا دفن کردند برو سر خا

 کش و ازش برام حاللیت بطلب...شاید عمرم قد نده خودم حاللیت بگیرم.

کردم و گفتم:آخه چرا مادر جون؟!چرا به بدبختی لرزش صدام رو کنترل 
با من این کارو کردید...من دو سال تموم به همه گفتم اون جنازه مهیار ن
 یست و کسی باور نکرد،روم انگ دیوونگی خورد و دم نزدم...اخه چرا؟!

اشکهای روی گونه اش رو پاک کرد و گفت:همه اش به خاطرتکبر و غر
خود مهیار بودی و مهیار به خاطرورم بود،باهات لج بودم چون انتخاب 

ت تو روم ایستاد و گفت یا آوا یا هیچکس...من چشمامو باز نکردم تا خو
 بیهاتو ببینم...

دستم روفشرد و گفت:التماس میکنم منو ببخش،از اشتباهاتم بگذر آوا...نذا
 ر با این عذاب وجدان بمیرم...ببخش منو،بگو که بخشیدی...

واقعا از ته دل پشیمون بود.اشکهام رو پاک دلم کباب شد برای حرفهاش،
 کردم و گفتم:آروم باشید تورو خدا،یه وقت حالتون بد میشه..

 _تا نبخشی اروم نمیشم...

 _منکه گفتم حالل کردم،حاال اروم باشید...

حدود یک ربع بعد وقتی کمی ارومتر شده بود ازم خواست براش اژانس 
بته قبل از رفتن دو تا جعبه از دابگیرم.منم براش اژانس گرفتم و رفت.ال

خل کیفش دراورد و داد دستم و گفت:قابل نداره عزیزم،باید موقع به دنیا ا
 ومدن مرسانا اینا رو میاوردم،ولی االنم ازم قبلول کن و دلمو نشکن....

 جعبه ها رو گرفتم و گفتم:ممنون مادر جون،احتیاج به زحمت نبود...

 _وظیفه بود.

 _به پدر جون و سامیار سالم برسونید.



بعد از رفتنش با فکر کردن به حرفاش داشتم دیوونه میشدم،وقتی حرفای 
مادرجون رو با حرفهای سپیده تطبیق میدادم احتمال اینکه اون شخصی 
که سپیده دیده بود مهیار باشه بیشتر میشد...دیگه داشتم دیوونه میشدم،اح

معلق موندم و هیچکاری از دستم برنمیا ساس میکردم بین زمین و اسمون
 د...

*****روزها پشت سر هم میگذشت و من کارهام رو برای رفتن به رام
سر راست و ریست میکردم،دیگه کمتر میرفتم شرکت چون پروژه قبول 
نمیکردم.فقط یک ماه مونده بود به عید...توی این مدت سعی میکردم بیش

وقتی رفتم شمال کمتر دلتنگی کنم.توی اتر وقتم رو با خانوادم بگذرونم تا 
ین مدت سامان رو خیلی کم دیده بودم،به نظرم خیلی بی معرفت بودم که 
بعد از تموم شدن جلسات مشاوره ام دیگه بهش سر نزده بودم.با خودم قرا

ر گذاشتم امروز حتما یه سر برم پیشش...بعد از خوردن ناهار مرسانا رو 
ر جین روشن همراه با یه پالتو کالباسی و حاضر کردم و خودمم یه شلوا

یه شال کالباسی پوشیدم.مرسانارو بغل کردم و از خونه زدیم بیرون،نمیتو
نستم مرسانارو با خودم ببرم مطب سامان،اونجارو زیر و رو میکرد...تر
انه هم نبود که بذارمش پیش ترانه،این روزا چون خودم کمتر میرم شرک

شیوا تا بیشتر باهم اشنا بشن.پس تنها یه راه مت به ترانه گفتم بره کمک 
یموند،اونم خونه مامان اینا...در عقب ماشینم رو باز کردم و مرسانارو ن
شوندم رو صندلی مخصوص خودش و یه عروسکم دادم دستش.خودمم پ

شت فرمون جا گرفتم و به سمت خونه مامان اینا روندم.به خاطر وجود 
نداختم و بیست دقیقه ای خودم رو رسوندترافیک از کوچه پس کوچه  ها ا

م.با ریموت در حیاط رو باز کردم و با ماشین رفتم داخل...مامان با شنید
ن صدای ماشین از خونه اومد بیرون و باالی پله های ورودی ایستاد.دی

گه نمیخواستم از ماشین پیاده شم و برم داخل،سرم رو از پنجره ماشین کر
ان جون،میشه بیزحمت مرسانا پیشت بمونه؟دم بیرون و گفتم:سالم مام  

مامان همونجور که پله هارو میومد پایین گفت:سالم عزیزم،اره...چرا نش
 ه؟!

کمربندم رو باز کردم و پیاده شدم،مامان رسید کنارم،صورتش رو بوسیدم 



 و گفتم:همیشه زحمتم با شماست...ببخشید.

غریبه ام. مامان اخمی کرد و گفت:این حرفا چیه اخه؟انگار من  

مامان در عقب رو باز کرد و همونجور که قربون صدقه مرسانا میرفت 
بغلش کرد و بعد از خداحافظی با من رفت داخل.منم نشستم و ماشین رو ا
ز حیاط خارج کردم.میخواستم به سمت مطب سامان حرکت کنم ولی تصم
یمم عوض شد...توی این یک ماه گذشته هیچ سراغی از مادرشوهرم نگر

ته بودم و جویای حالش نشدم،حاال که بخشیده بودمش بهتر بود اینو تو رف
فتارمم نشون میدادم...به ساعت نگاهی انداختم،دو و نیم بود...خب کلی و

قت داشتم،میتونستم اول برم به مادر شوهرم سر بزنم و بعد هم برم مطب 
قع تموسامان.اینجوری بهتر بود و مراجعه کننده های سامان هم تا اون مو

م میشدن...پس به سمت خونه مادر شوهرم حرکت کردم.ترافیک کالفه ام 
کرده بود،راه یک ربعه رو من چهل دقیقه تو راه بودم.سر راه یه سبد گل 
و یه جعبه شیرینی هم گرفتم...باالخره باید یه جوری کادویی که به من و 

ی بیشتر ممرسانا داده بود جبران میکردم،گرچه کادوش از نظر مادی خیل
ی ارزید...برای من یه دستبند جواهر ظریف و خوشگل اورده بود و برا
ی مرسانا یه زنجیر با پالک قلب کوچولو...ماشینم رو جلو خودنشون پار

ک کردم و گل و شیرینی رو از روی صندلی شاگرد برداشتم و پیاده شدم.
م انداماشین رو با دزدگیر قفل کردم و سوئیچ رو داخل کیف دستی کوچیک

ختم.به سمت ایفون رفتم و تک دکمه ای که روش بود فشردم.چند ثانیه بع
د در با صدای تیک باز شد،در بزرگ اهنی رو هل دادم و داخل شدم.با و
رودم به حیاط یاد اون موقعی افتادم که برای اولین بار با مهیار اومده بود

ت کردمم.نفس عمیقی کشیدم و بعد از بستن در به سمت ساختمون حرک .
سامیار باالی پله ها ایستاده بود،از همون فاصله هم میشد تعجب توی چشم 

 هاش رو خوند.درحال باال رفتن از پله ها بودم که گفت:واقعا خودتی آوا؟

 لبخندی زدم و گفتم:بله واقعا خودمم،بعدشم سالمت کو؟!
سری تکون داد و گفت:ببخشید انقدر تعجب کردم که یادم رفت سالم کنم،

 خوبی؟!چه عجب از این طرفا؟

گل و شیرینی رو دادم دستش و گفتم:اومدم به مادر جون سر بزنم...نباید م



 یومدم؟

 _چرا...ولی تو از کجا فهمیدی حال مامان خوب نیست؟!حتما آنیسا...

پریدم وسط حرفش و گفتم:عالوه بر آنیسا خود مادر جون بهم گفته،مگه خ
دن؟برنداری یک ماه پیش خونه ما اوم  

 سامی ابروهاشو با تعجب انداخت باال و گفت:مامان اومد خونتون؟!واقعا؟!

 _اره،انقدر دور از انتظار بود؟!

سری به عالمت منفی تکون داد و گفت:نه...میدونستم مامان خیلی از باب
ت رفتار های قبل پشیمونه ولی توقع نداشتم بیاد خونتون...حاال چی گفتید 

 بهم؟!
دادم حاال که چیزی نمیدونه منم هیچی نگم،واسه همین گفتم:چیز خترجیح 

 اصی نگفتیم،نمیخوای منو دعوت کنی داخل؟!زیر پام علف سبز شد..
 سامی زد رو پیشونیش و گفت:ببخشید اصال حواس ندارم...بفرما...

همونجور که به سمت در میرفتیم گفتم:چرا این وقت روز خونه ای؟مگه 
 سرکار نمیری؟

میرم...تا همین یک ساعت پیش سرکار بودم،دیگه امروز پنج شنبه  _چرا
 بود زود اومدم.

 _اهان...خب مادر جون کجاس؟

 _توی اتاقشه،تو بشین تو پذیرایی من برم صداش کنم.

من به سمت پذیرایی رفتم و سامیار گل و شیرینی رو به دست خدمتکار دا
ذیرایی نشستم و نگاهد و به سمت پله ها رفت.روی مبل تک نفره قسمت پ

ی به اطراف انداختم.هیچ چیز تغییر نکرده بود و همه چیز مثل دو سال 
پیش بود.خدمتکار با یه سینی که محتواش سه تا فنجون قهوه بود جلوم دو

 ال شد و گفت:بفرمایید.

یه فنجون برداشتم و تشکر کردم.دو تا فنجون دیگه رو هم گذاشت رومیز 
داشتم قهوه ام رو مزه میکردم که سام و مادرجوو رفت داخل اشپزخونه...

 ن از پله اومدن پایین،به احترامش ایستادم و گفتم:سالم.

مادرجون نگاهی به صورتم انداخت و گفت:سالم دخترم،خوش اومدی...د
 ل منو شاد کردی امیدوارم خدا دلتو شاد کنه...



ک و سامیار همچنان از رفتار مادرش متعجب بود.مادرجون اومد نزدی
صورتم رو بوسید و روی مبل رو به روی من نشست.سامیار هم کنار ماد
رش نشست و رو به من گفت:چرا مرسانا رو نیاوردی؟!خیلی دلم براش 

 تنگ شده...

_قرار بود برم مطب سامان...پسر عموم،واسه همین گذاشتمش خونه ماما
 ن.نمیتونستم با خودم ببرمش اونجا.

لم میخواست یه بار دیگه ببینمش.مادر جون_ایکاش میاوردیش،د  

 _دفعه دیگه حتما میارمش...

با دقت بیشتری به صورتش نگاه کردم،از دفعه پیش تا حاال ضعیف تر به 
نظر میومد،رنگ و روش هم سفید تر بود...پامو روی پام انداختم و گفتم:

 بهترید مادر جون؟!

تکون داد و گفت:نه آوا جان،من بهتر نمیشم...امیدی ندارم دیگه...سری   

سامیار دستی الی موهاش کشید و گفت:اخه مادر من چرا اینجوری میگید
؟!جلسه اول شیمی درمانیتون که خداروشکر موفق بود...خوب میشی ماد

 ر من،مطمئنم...

دی،تنها _سامیار راست میگه مادر جون...نباید شما امیدت رو از دست ب
 چیزی که این بیماری رو ریشه کن میکنه امیده.

مادر جون بغض کرد و گفت:دیگه به چی امید داشته باشم اخه؟!پسر دسته 
گلم که جوون جوون،اونم فقط دوروز بعد عروسیش رفت...دیگه منه پیر 

 میخوام چیکار زنده بمونم؟

ونی مامانسامیار دست مادرش رو فشرد و گفت:به خاطر من باید زنده بم
 ....نمیخوای داماد شدنم رو ببینی؟

مادر جون_مرگ و زندگی دست خداس پسرم،ارزومه دامادیتو ببینم...ول
ی اگه نباشمم میدونم انقدر عاقلی که یه دختر خوب اتنخاب کنی،مثل براد

 رت که انتخابش عالی بود،ولی متأسفانه دیر فهمیدم.

م...خالصه یک ساعتی اونجا از خجالت سرمو انداختم پایین و چیزی نگفت
موندم و با کمک سامیار، مادر جون رو کمی امیدوار کردیم.خیلی دلم می
سوخت...هیچی بدتر از نا امیدی نیست،من خودم به امید پیدا کردن مهیار 



سرپا بودم،اگه همون روزهای اول مرگ مهیار رو باور میکردم مطمئنأ 
از جام بلند شدم و قصد رفتن تا االن سرپا نمیموندم...بعد از یک ساعت 

کردم و گفتم از طرف من به پدر جون که سرکار بود سالم برسونن،مادر 
جون کلی ازم تشکر کرد و ازم خواست دفعه بعد حتما مرسانا رو ببرم پ
یشش...سامیار هم تا دم در همراهیم کرد و ازم تشکر کرد که کدورت ها

...از سامیار خداحافظی ی گذشته رو گذاشتم کنار و مادرش رو بخشیدم
کردم و سوار ماشینم شدم و به سمت مطب سامان روندم...انگار با رفتن 

به خونه مادر شوهرم و بخشیدنش و فراموش کردن گذشته ها بار سنگینی 
 رو از رو دوشم برداشته بودن...

***** 

 سامان

 
 

آخرین مراجعه کننده هم از اتاق رفت بیرون و درو پشت سرش بست...به 
پشتی صندلی تکیه دادم و نفس عمیق کشیدم.به ساعت نگاهی انداختم،دیگه 
باید میرفتم خونه.از رو جا لباسی کیفم رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون..
.رو به خانم منشی خداحافظی کردم و رفتم بیرون،تا اومدم دکمه اسانسور 

نگه نداشته رو بزنم در اسانسور باز شد و یکی افتاد تو بغلم.اگه خودمو 
بودم مطمئنا افتاده بودیم زمین...دختره سرش رو که اورد باال دیدم آواست

،بیچاره هل کرده بود.موهاش رو زد پشت گوشش و گفت:وای سالم،ببخ
 شید.

 خنده ای کردم و گفتم:سالم عزیزم،چه عجب از این طرفا؟اتفاقی افتاده؟

اداشم سر بزنم؟؟اخم مصنوعی کرد و گفت:حتما باید اتفاقی بیفته به د  

ای خدا این چرا انقدر اصرار داره منو مثل داداشش بدونه؟!وقتی میگه دا
داش عذاب وجدان میگیرم،عذاب میکشم که اون از اول منو مثل برادرش 
میدونست،ولی من از موقعی که خودمو شناختم فهمیدم عاشقشم....با تکون 

یزی گفتی؟!دادن دستش جلو صورتم به خودم اومدم و گفتم:جانم،چ  

 _میگم داشتی میرفتی خونه؟!

_اره،ولی االن دیگه خونه تعطیل...نظرت چیه باهم بریم یه قهوه بخوریم؟



! 

 چشمک خوشگلی زد و گفت:کامال موافقم...بزن بریم.

دوتایی سوار اسانسور شدیم و دکمه پارکینگ رو فشردم.آوا درحالی که 
ن خودم ماشین اوردما..توی ایینه اسانسور شالش رو مرتب میکرد گفت:م

. 

 _خب با ماشین من میریم،بعد میارمت ماشینتو برداری.

 _اوکی...

در اسانسور باز شد و به سمت ماشینم حرکت کردیم.با ریموت درو باز 
کردم و در جلو رو هم برای آوا باز کردم،تشکر کرد و نشست،منم ماشین 

نگ مجتمع خاررو دور زدم و پشت فرمون جا گرفتم.ماشین رو از پارکی
ج کردم و به سمت کافی شاپ مورد نظرم روندم.تمام طول مسیر جفتمون 
ساکت بودیم و به موزیک بی کالمی که در حال پخش بود گوش میکردیم.
آوا تو فکر بود،میدونم تمام فکر و ذهنش هنوز درگیر حرفای دوستش س

و پیدپیده اس.ایکاش میتونستم یه جوری کمکش کنم...کمکش کنم که مهیار
ا کنه؟!خب اگه پیداش کنه که من برای همیشه از دستش میدم،از دست داد
نش مهم نیست....مهم اینه به آرامش برسه...قول میدم همه جوره کمکش 
کنم تا یه ردی از مهیار پیدا کنه،اگه زنده بود که هیچ ولی اگه مرده بود ا

اهاش درمیوون موقع دیگه مرگش رو باور میکنه و میتونم عالقه ام رو ب
ن بذارم.اون موقع شاید بتونه منو قبول کنه...به کافی شاپ مد نظرم که ر
سیدیم ماشینم رو کنار خیابون پارک کردم و باهم پیاده شدیم و به سمت کا
فی شاپ حرکت کردیم.در رو براش باز کردم و رفت داخل،خودم هم پش

ر جفتمون کات سرش  رفتم.یه میز دو نفره رو انتخاب کردیم و نشستیم.ه
پوچینو سفارش دادیم.به صندلیم تکیه دادم و دست به سینه نشستم و گفتم:چ

 ه خبرا؟!

 _سالمتی...چند وقت بود ندیده بودمت،گفتم یه سری بهت بزنم...

 _کار خوبی کردی...مرسانا خوبه؟

_اونم خوبه،گذاشتمش پیش مامان...یه سر رفتم خونه مادرشوهرم و بعد
 شم اومدم پیش تو.



تعجب ابرو باال انداختم و گفتم:مادر شوهرت؟!واسه چی؟! با  

کمی خودش رو روی میز خم کرد و گفت:مگه بهت نگفته بودم چند وقت 
 پیش اومد خونم؟!

 _نه واال،چیزی به من نگفتی...اون که دل خوشی از تو نداشت.

اتفاقات چند وقت اخیر رو برام تعریف کرد،وقتی حرف های مادر شوآوا 
هرش رو میگفت هر لحظه تعجبم بیشتر میشد...حاال به یقین رسیده بودم 
که حرفای آوا درمورد اون جنازه درست بوده....پس اگه اون جنازه مهیا
ر نبوده، مهیار کجاس؟!من انقدر فکرم درگیر شده پس ببین آوا چی میک

یلی دلم میخواست یه جوری کمکش کنم،واسه همین گفتم:آوا اگه شه...خ
فکر میکنی کمکی از دست من برمیاد خواهش میکنم بهم بگو...دلم میخوا

 د زودتر از این سردرگمی نجات پیدا کنی....

سرش رو به طرفین تکون داد و گفت:نه...از هیچکس کاری برنمیاد،فقط 
تم زودتر برم،ولی نمیخوام مامان اخودم باید برم رامسر...ایکاش میتونس

 ینا از چیزی بو ببرن،واسه همین نمیتونم زوتر برم.

 _خب چرا نمیخوای عمو و زنعمو از چیزی خبردار بشن؟

کمی از کاپوچینویی که چند لحظه پیش گارسون روی میز گذاشت مزه کر
د و گفت:نمیخوام بیخود نگرانشون کنم،از طرفی هم نمیخوام فکر کنن دچ

توهم شدم...اصال فعال بیخیال این حرفا،مثال اومدم حال تورو بپرسم،باار 
 زم پای مشکالت من وسط کشیده شد...بگو ببینم چه خبرا؟!

_واال خبری نیست،مدام درگیر کارم...فقط از خونه میرم مطب،از مطبم 
 میرم خونه...زندگیم تکراری شده.

ندگی تکراری خالدستشو زد زیر چونه اش و گفت:خب میتونی از این ز
 ص بشی...چرا ازدواج نمیکنی؟

 اهی کشیدم و گفتم:فعال موقعیتش نیست.
 _پس کی موقع اشه؟!هان؟!بابا من دلم عروسی میخواد...

نمیدونم چرا ولی یهو از دهنم پرید و گفتم:چجوری میتونم ازدواج کنم وق
 تی دلم گیره...

ابرویی باال انداخت و گفت:پس قضیه از این قراره،آقا دلش گیره...حااوا 



 ببینم،کی هست این خانم خوش بخت؟! ال بگو
 ابرویی در هم کشیدم و گفتم:بیخیال شو آوا...

 _بیخیال نمیشم....بگو دیگه،خواهش.

 _چه فایده داره بدونی،وقتی نمیتونم بهش برسم؟!

ه چی از خدا میخواد؟پسر به این _خب چرا نتونی بهش برسی؟!اصال دیگ
 خوبی و ماهی...خودم میرم ضمانتتو میکنم تا بیاد زنت بشه.

نیشخندی زدم و گفتم:چقدر خوشخیالی آوا...کاش مشکلم انقدر کوچیک بو
 د که با پادرمیونی تو حل میشد..

قیافش کمی تو هم رفت و گفت:خب مگه مشکلتون چیه؟!اصال اون میدونه 
 دوسش داری؟!

و به عالمت منفی تکون دادم و گفتم:نه...هیچی نمیدونه.سرم  

_خب خاک تو سرت،بهش بگو دیگه...مطمئنم بهش بگی همه چی اوکی 
 میشه...

 خنده عصبی کردم و گفتم:میترسم بهش بگم و کال از دستش بدم...

 _ولی...

_پریدم وسط حرفش و گفتم:بیخیال شو آوا...اگه اشکال نداره زودتر بریم.
.. 

ونم چرا انقدر عصبانی شده بودم،رفتارم دست خودم نبود...اوا بدون هنمید
یچ حرفی بلند شد،منم به سمت صندوق رفتم و حساب کردم.اوا هم زودتر 
از من به سمت ماشین رفت.نشستیم و راه افتادم،فهمیدم از دستم ناراحته و

بیا لی واقعا اعصابم بهم ریخته بود و نمیتونستم حرف بزنم تا از دلش در
رم...وقتی رسیدیم دم ماشینش یه خداحافظی کوتاه کرد،داشت پیاده میشد..
.دلم نمیخواست همینجور که ناراحته از پیشم بره،واسه همین دستش رو 
گرفتم و گفتم:آوا بابت رفتارم عذر میخوام،به خدا دست خودم نبود...میدو

 نم ناراحتت کردم،ببخش.

داشی،درکت میکنم....خدافظ.اوا لبخندی زد و گفت:ایراد نداره دا  

از ماشین پیاده شد و من رو با یه عالمه تنهایی و خیال تنها گذاشت،با دادا
شی گفتن هاش بیشتر اتیشم میزد....ای خدااااا خودت کمکم کن تا بتونم ف



کرش رو از سرم بیرون کنم...همونجا ایستادم تا آوا سوار ماشینش شد و 
می اروم شده بودم به سمت خونه حرکت رفت،منم بعد از چند دقیقه که ک

 کردم...

***** 

 آوا
 

فقط یه ساعت به سال تحویل مونده بود و همه خونه بابا اینا جمع شده بود
یم،من و مرسانا،اریا و شیوا،سامان هم اومده بود...این دومین سالی بود 

اکه مهیار کنار سفره هفسین پیشم نبود،البته اون سال هم پیشم نبود.باهم قر
ر گذاشته بودیم از سال بعدش خونه خودمون کنار سفره هفتسین باشیم...و
لی نمیدونستیم سال بعدی وجود نداره....لباس مرسانارو تنش کردم و دادم 

انیسا بردتش پایین پیش بقیه...خودمم یه دوش سریع گرفتم و بعد از خش
داخک کردن موهام،یه شلوار جین سفید همراه یه تیشرت سفید مشکی از 

ل کمد برداشتم و پوشیدم،فقط یک ربع مونده بود به سال تحویل...یه ارای
ش مالیم کردم و سریع از اتاق رفتم بیرون.همه تو هال جلو تلوزیون نش
سته بودند و منتظر سال تحویل بودن.بین بابا و اریا نشستم و به تلوزیون 

ی بهم زد،مخیره شدم.بابا دستش رو انداخت دور شونه ام و لبخند مهربون
ن هم جوابش رو با لبخند دادم و سرم رو روی شونه اش گذاشتم،روی شو
نه مردی که توی همه سال های زندگیم پشتیبانم بود...نمیدونستم میتونم دو
ری خانواده ام رو تحمل کنم یا نه.ولی مجبور بودم،واقعا احتیاج داشتم به 

رسته کارم بعد از تعاین تنهایی...سه روز دیگه باید راهی شمال میشدم،د
طیالت شروع میشد ولی با خودم قرار گذاشته بودم هر سال سومین روز 
عید برم شمال،درست همون موقعی که با مهیار رفته بودم...حتی سال گذ
شته هم رفته بودم.تو فکر شمال بودم که سال تحویل شد.بعد از خوندن دع

ه رو بوسیدیم و ساای سال تحویل همه از جامون بلند شدیم و روی همدیگ
ل نو رو تبریک گفتیم.بابا قران رو برداشت و به همه مون عیدی داد،اریا 
هم همینطور....سامان هم به همه عیدی داد ولی برای من یه دستبند اسپر

ت چرم که روش اسم خودم خورده بود عیدی داد و  انداخت دستم و گفت:



ه از من...دلم میخواد هدوست دارم این همیشه دستت بمونه آوا،یه یادگاری
 روقت دیدیش یاد من بیفتی.

از محبت زیادش چشمام پر شد و بغلش کردم و گفتم:من همیشه یادتم ساما
 ن،تو خیلی به من کمک کردی...چجوری میتونم یادت نباشم؟!

روی موهام بوسه زد و از بغلش اومدم بیرون.واقعا دستبند خوشگلی بود.
از ناهار یه سر هم به خونه مادر شوهرم اینا بزنم.همر..تصمیم داشتم بعد 

اه آنیسا رفتیم تو آشپزخونه و میز ناهار رو چیدیم و بقیه رو صدا کردیم.د
ور هم سبزی پلو با ماهی خوشمزه ای که مامان درست کرده بود خوردیم
...بعد از ناهار رفتم اتاقم و یه مانتو سفید مشکی روی لباسم پوشیدم و یه 

سفید مشکی هم سرم کردم،لباسای مرسانا خوب بود.سوئیچ ماشی روسری
نم رو برداشتم و رفتم پایین.مرسانا رو که درحال فضولی کردن بود بغل 
کردم و رو به بقیه که داشتند میوه میخوردند گفتم:اگه با من کاری ندارید 

 من برم...

؟!حامامان چاقویی که دستش بود داخل بشقاب گذاشت و گفت:کجا عزیزم
 ال نشستیم دور هم.

_میخوام برم یه سر به مادر شوهرمم بزنم،اون دفعه بهشون قول دادم مر
 سانا رو ببرم خونشون.

بابا_کار خوبی میکنی دخترم،اون هم چشم به راهه...ولی اگه تونستی دو
 باره برگرد اینجا پیش ما...

سفرمو انجا_فکر نکنم دیگه بتونم بیام بابا جون،باید برم خونه و کارهای 
 م بدم،سوم میام اینجا و از اینجا میرم.

 آنیسا_نمیشه حاال کل عید رو بمونی تهران و بعدش بری؟!
 _نه عزیزم...باید برم.

اریا_اخه من نمیدونم چرا قبول کردی این کارو انجام بدی،همین جا داشت
 ی کار میکردی دیگه عزیز من.

اج داشتم یه کم تنها باشم._وای اریا تورو خدا باز شروع نکن....من احتی  

 اریا_نمیدونم واال چی بگم.
 _هیچی نگو داداشی...من برم دیگه...خداحافظ همگی.



با همه دست دادم و از خونه زدم بیرون.بابا و مامان تا دم ماشین همراهم 
اومدن.مرسانا رو روی صندلی مخصوصش نشوندم و خودمم نشستم پشت 

حرکت کردم...پشت چراغ قرمز گوفرمون و به سمت خونه مادر شوهرم 
شیمو از داخل کیفم دراوردم،بلوتوثش رو وصل کردم به ماشین و شماره 
 سامیار رو گرفتم.بعد از چهار تا بوق جواب داد و گفت:سالم آوا،خوبی؟

 _سالم،قربونت....تو خوبی؟سال نو مبارک.

 _مرسی خوبم،سال نو تو هم مبارک،امیدوارم سال خوبی باشه.

رای تو هم همچنین...خونه اید سامیار؟_ممنون،ب  

 _اره،چطور؟!

 _دارم میام اونجا یه سر...

 _بیا قدمت رو چشم...مرسانا هم همراهته دیگه؟

 _اره دارم میارمش.

 _بیارش که دلم براش یه ذره شده،دلم میخواد لپاشو گاز بگیرم.

 _دلت میاد؟اگه اذیتش کنی نمیارمشا.

 _خب قول میدم فقط بوسش کنم...

 _آخی دلم سوخت...هرچقدر دوست داشتی بوسش کن.

 _پس بیا منتظریم.

 _تو راهم،یه ربع دیگه اونجام.

 _رسیدی زنگ بزن در خونه رو باز کنم ماشینتو بیاری تو.

 _اوکی...فعال خدافظ.

از داخل آیینه نگاهی به مرسانا انداختم،کم کم داشت خوابش میگرفت.یه 
بیشتر کردم و با خواننده برای مرسانتا اهنگ خوندم کم صدای پخش رو 

که نخوابه،اخه زشت بود وقتی میرسیم خواب باشه.خداروشکر خوابش ن
برد،وقتی رسیدیم سر کوچشون زنگ زدم به سامیار و گفتم درو باز کنه،

با ماشین رفتم داخل حیاط و ماشین رو پشت ماشین سام پارک کردم و پیاد
باالی پله ها ایستاده بودن.مرسانارو بغل کردم و به ه شدم.سام و پدر جون 

سمت پله ها حرکت کردم...وقتی رسیدم باال به پدرجون دست دادم و رو
 ی همدیگه رو بوسیدیم و گفتم:سالم پدرجون،سال نوتون مبارک.



پدرجون درحالی که مرسانارو میبوسید گفت:سالم دخترم،سال نو تو هم م
 بارک خیلی خوش اومدی.

سامیار هم دست دادم و سال نو رو تبریک گفتم،سام مرسانا رو از بغلم به 
گرفت و کلی قربون صدقه اش رفت.مرسانا چون چندبار سام رو دیده بود 

غریبی نمیکرد و باهاش راحت بود.رفتیم داخل،مادرجون روی مبل راح
تی هال نشسته بود.رنگ و روش پریده تر از سری قبل شده بود،ضعیف 

تر هم شده بود.با دیدن من میخواست از جاش بلند شه که گفتم: تر و الغر
 خواهش میکنم بشینید.

رفتم کنارش،صورتش رو بوسیدم و سال جدید رو تبریک گفتم.مادرجون 
لبخندی زد و گفت:سال نو تو هم مبارک دخترم،خیلی خوشحالم کردی اوم

 دی...

هم با خودش اوسامیار مرسانا رو برد کنار مادر جون و گفت:مرسانا رو 
 رده.

مرسانا این بار دیگه غریبی نکرد و رفت بغلش.با دقت بیشتری به چهره 
مادر جون نگاه کردم،چقدر ضعیف و شکسته شده بود.مقداری از ابرو ها
، مژه ها و موهاش هم ریخته بود.با دیدن حال و روزش واقعا ناراحت ش

کردن من باعث تدم،دلم میخواست گریه کنم ولی واقعا شدنی نبود،گریه 
ضعیف روحیه اش میشد و این اصال براش خوب نبود...بعد از یک ساع
ت عزم رفتن کردم ولی پدرجون و مادرجون نذاشتن برم،انقدر اصرار 

کردن برای شام پیششون بمونم،منم قبول کردم...دلم نمیخواست دلشون ب
م شکنه،مرسانا به کل یخش اب شده بود و همه جا فضولی میکرد.منم که

یخواستم جلوش رو بگیرم مادر جون میخندید و میگفت:تورو خدا کارش 
 نداشته باش...مثل باباش کنجکاوه بچه ام....

پدر جون هم دستی به شونه ام زد و گفت:خیلی لطف کردی اومدی،واقعا 
حال و روزمون با دیدنتون عوض شد...بعد از مدتها باالخره خانم خندید..

. 

با اوردن مرسانا انقدر حالشون رو خوب کرده بوواقعا خوشحال بودم که 
دم.شب بعد از شام از جام بلند شدم و با بغل کردن مرسانا ازشون خداحا



فظی کردم،بهشون گفتم قبل رفتن به شمال دوباره بهشون سر میزنم...ماد
ر جون وقتی فهمید میخوام برم شمال دوباره یاد دوسال پیش افتاد و کمی 

ک گوشش بهش گفتم میرم و مهیار رو پیدا میکنم...ناراحت شد،ولی نزدی
 فقط به روم لبخند زد و گفت:اگه نتونستم ببینمش بگو خیلی دوسش دارم...

از همگی خداحافظی کردم و به سمت ماشینم رفتم،بارون نم میزد،سریع م
رسانا رو نشوندم تو ماشین تا خیس نشه،بعد هم خودم نشستم پشت فرمون 

ط خارج کردم و به سمت خونه روندم..*****و ماشین رو از حیا  

سومین روز عید و دومین سالگرد ازدواج من و مهیار بود...چشمامو تازه 
باز کرده بودم که گوشیم زنگ خورد.مرسانا رو شب گذشته کنار خودم خ
وابونده بودم،واسه اینکه بیدار نشه سریع گوشی رو جواب دادم و گفتم:بله

 ؟!

ند شد و گفت:سالم،صبح بخیر...ببخشید بیدارت صدای سامان پشت خط بل
 کردم.

 _سالم،صبح تو هم بخیر...بیدار بودم.

 _پس چرا انقدر آروم حرف میزنی؟

 _مرسانا پیشم خوابیده نمیخوام بیدارشه...کارم داشتی؟!

 _خواستم ببینم امروز ساعت چند راه میفتی؟

 _بعد از ظهر راه میفتم که شب برسم...چطور؟

قبل از رفتن ببینمت... _خب خواستم  

 _بیا خونه مامان اینا پس،ناهار قراره برم اونجا.

 _اوکی،ساعت چند میری؟

_االن که ساعت ده...مرسانا رو حاضر کنم و خودمم حاضر شم میشه یا
زده،قبل از خونه مامان اینا هم باید یه سر به مادرشوهرم بزنم،فکر کنم تا 

 برسم حدودا ساعت یک بشه.

نم بعد از ناهار میام..._خوبه،پس م  

 _وااااا چرا بعد از ناهار؟!

_خب زشته،تو این مدت خیلی رفتم خونه عمو اینا...ولی شماها اصال نیو
 مدین خونه من.



_خونه غریبه که نمیخوای بری، عموته...بعدشم ما موقعی میایم خونه ات 
لو با خکه زن گرفته باشی...االن بیایم گشنه و تشنه میمونیم،بهمون گشنه پ

 ورش دل ضعفه میدی.

 _تو بیا قول میدم بهترین غذا هارو بذارم جلوت...

 _فعال که دارم میرم و چند ماهی تهران پیدام نمیشه...

 _راست میگی...برو مزاحمت نمیشم،میخوای حاضرشی.

 _مراحمی،خونه مامان اینا ناهار منتظرتیم،ناهار نیای کله تو میکنم.

چشم ناهار میام،مگه میتونم رو حرفت حرف سامان خنده ای کرد و گفت:
 بزنم؟!

 _معلومه که نمیتونی...

مرسانا کش و قوسی به بدنش داد که گفتم:سامان من برم،مرسانا هم بیدار 
 شد...فعال خدافظ.

گوشی رو قطع کردم و انداختم رو تخت.مرسانا رو بغل کردم و با خودم 
به صورتش زدم.دلم میخواست برم حموم ولی فعبردمش دستشویی و ابی 

ال نمیشد،تصمیم گرفتم خونه مامان اینا برم...همراه مرسانا رفتم اشپزخون
ه و نشوندمش رو اپن و چایی ساز رو روشن کردم.مختصر صبحانه ای 
خوردیم و دوباره رفتیم اتاق،لباسای مرسانا رو پوشوندم تنش و بعدش هم 

انا گریه کرد و گفت بیلیم ددر که نفهمیدم چجخودم حاضر شدم.انقدر مرس
وری حاضر شدم.از طریق ایفون با سرایداری تماس گرفتم و ازش خوا

ستم بیاد کمک،دو تا چمدون بزرگ بسته بودم، نمیتونستم خودم به تنهایی 
ببرمش پایین.سرایدار که اومد چمدون هارو همراه سوئیچ ماشید سپردم د

اب و گاز رو بستم...همه جای خونه رو  ستش و رفت پایین،خودمم شیر
نگاه کردم و اشک ریختم،دلم واسه خونمون تنگ میشد...لحظه اخر رفتم ا
تاق خودم و جلوی عکس عروسی خودم و مهیار ایستادم،بوسه ای روی 
عکسش زدم و گفتم:سالگرد ازدواجمون مبارک اقاییم...دوساله تنهام گذا

نیا دنبالت میگردم...عاشقتم...شتی بی معرفت،ولی حتی شده تا اخر د  

مرسانا با دستای کوچولوش اشکهام رو پاک کرد و گفت:ماما گلیه نچن...
 منم گلیه...بابا دعوا نه...



اشکهامو پاک کردم و بوسیدمش و گفتم:گریه نمیکنم مامانی...بابا رو هم د
 عوا نکردم دخترم...بریم دیگه،دیر شد.

خونه زدم بیرون،درو قفل کردم و کلید کیفم رو هم انداختم رو دوشم و از 
رو انداختم توکیفم...وارد اسانسور شدم و دکمه پارکینگ رو زدم.وارد پار
کینگ که شدم سوئیچ رو از سرایدار گرفتم و ازش تشکر کردم،مرسانا ر

و نشوندم رو صندلیش و خودمم نشستم پشت فرمون و راه افتادم.حدود نیم 
بودم.پیاده شدم و بعد از بغل کردن مرسا ساعت بعد دم خونه مادر شوهرم

نا زنگ خونه رو فشردم،خدمتکار ایفون رو جواب داد و وقتی فهمید منم 
درو باز کرد،در بزرگ اهنی رو هل دادم ورفتم داخل.مسیر بین در ورود
ی تا پله ها زیاد بود،مرسانا میخواست بذارمش زمین ولی اینکارو نکردم 

له ها،کسی باالی پله ها منتظرم نبود...حتما و خودمو زودتر رسوندم به پ
سام و پدرجون نبودن.خدمتکار در ورودی رو باز کرد و بهم خوش امد 

 گفت...بعد از سالم گفتم:مادر جون کجاس؟

با دست پله هارو نشون داد وگفت:تو اتاقشون هستن،میخواین بگم بیان پا
 یین؟

 _نه،زحمتشون میشه...خودم میرم باال.

گذاشتم زمین و دستش رو گرفتم و به طبقه باال رفتیم،از قبل ممرسانا رو 
یدونستم اتاقشون کدومه...پشت در ایستادم و چند تقه به در زدم،ولی صدا
یی نشنیدم...دوباره در زدم،حتی مرسانا هم به تقلید از من دستای کوچولو
شو میکوبید به در،ولی باز هم صدایی نیومد...یه لحظه نگران شدم،درو 

ز کردم و رفتم داخل...ولی اتاق خالی بود،چند بار صداش کردم و جوابا
بی نشنیدم.از اتاق رفتم بیرون...داشتم میرفتم سمت پله ها که صدای گریه 
و هق هق شنیدم،برگشتم و به اطراف نگاهی انداختم،چشمم افتاد به اتاق م

نیمه باز  هیار...با قدم های اهسته همراه با مرسانا به سمت اتاقش رفتم،در
بود و صدای هق هق مادر جون از اونجا به گوش میرسید.چند تقه به در 
زدم و رفتم داخل،انگار صدای در رو نشنیده بود.مادر جون کنار تخت مه
یارم نشسته بود،سرش رو گذاشته بود رو تخت و داشت گریه میکرد.دلم ا

بود،گوشه تیش گرفت...نگاهی به اطراف انداختم،اتاق هیچ تغییری نکرده 



و کنار این اتاق منویاد دوران نامزدیمون مینداخت...همه جا هنوز بوی م
هیارمو میداد...مرسانا دستش رواز دست من دراورد و رفت سمت مادر 
جون،با دستای خوشگلش سر مادر جون رو نوازش کرد و دوال شد و بو

سیدش،مادر جون سرش رو بلند کرد و با دیدن مرسانا گریه اش شدت گر
فت...به عکس مهیار که باالی تخت بود خیره شد و گفت:کجایی مهیاااار.
..کجایی مامان ببینی دخترتو؟کجایی قربونت برم...میدونم اخر ارزو به د

 ل میمونم و بدون اینکه ببینمت از این دنیا میرم...

چشمهای منم خیس شده بود و همه جاروتار میدیدم،رفتم کنار مادر جون 
ورو خدا اروم باش مادر جون...گریه اصال برای حالتون نشستم و گفتم:ت

 خوب نیست.

مادرجون مرسانا رو تو اغوشش کشید و گفت:چجور اروم باشم اوا جان؟ا
ین کار هر روز منه...وقتی تنها میشم میام اینجا و با عکس پسرم حرف م

 یزنم.
م دستش رو گرفتم و گفتم:منم درست همین کارو انجام میدم،اینجوری یه ک

 اروم میگیرم.
مادرجون اشکهای منو از روصورتم پاک کرد و گفت:ببخشید تورو هم به 

 گریه انداختم.

 لبخند کمرنگی زدم و گفتم:من عادت کردم به این اشک ریختن ها...
مادر جون بوسه ای روی موهای مرسانا زد و گفت:کی اومدی؟اصال متو

 جه نشدم.

یم نیستید،بعد اومدیم اینجا...راستش ا_تازه اومدیم،رفتیم اول تواتاقتون دید
 مروز بعد از ظهر میرم رامسر...خواستم قبل از رفتن شمارو ببینم.

 _کار خوبی کردی دخترم...کی برمیگردی؟

 _بستگی داره کارم کی تموم میشه.

 _امیدوارم موفق باشی...و امیدوارم یه ردی از مهیارم پیدا کنی...

 _ته دلم روشنه مادر جون...

 _ته دل منم روشنه دخترم....بلندشو بریم پایین یه چایی باهم بخوریم

 _چشم.



همراه هم رفتیم پایین و چای خوردیم،بعد از خوردن چای و اون کیک خو
نگی های خوشمزه ازشون خداحافظی کردم و خواستم از طرف من از سا
میار و پدرجون هم خداحافظی کنه...مادر جون تا دم در با اون حالش هم

راهم اومد و من و مرسانا رو از زیر قران رد کرد و پشت سرمون اب ر
یخت و کلی دعای خیر بدرقه راهمون کرد....واقعا خوشحال بودم که را
بطمون باهم انقدر خوب شده بود،دلم میخواست تموم اون خاطرات بد دو
سال و نیم گذشته رو از ذهنم پاک کنم و فقط خوبی های مادر جون یادم 

..نشستم پشت فرمون و برای مادر جون بوق زدم و دست تکون دادبمونه.
 م و به سمت خونه بابا اینا روندم...

وقتی رسیدم خونه مامان اینا سامان هم رسیده بود،اینو از ماشینش که داخ
ل حیاط بود فهمیدم.از ماشین پیاده شدم و مرسانا رو هم بغل کردم و به 

الی پله ها منتظرم بودند.مامان بعد از سمت پله ها رفتم.مامان و انیسا با
بوسیدنم مرسانا رو از بغلم گرفت و رفت داخل،منم همراه با انیسا رفتم دا
خل...بابا و سامان نشسته بودند رو مبل های هال و داشتند تلوزیون نگاه م
یکردند...رفتم سمتشون و بهشون دست دادم.رو به مامان که درحال بازی 

گفتم:اریا و شیوا نمیان؟کردن با مرسانا بود   

_چرا عزیزم تو راهن...اریا سرکار بود،االن بهش زنگ زدم گفت شیوار
 و بردارم از خونه بیام.

 _اهان...مامان مرسانارو بده ببرم لباساشو عوض کنم.

 _ساکشو بده خودم عوض میکنم.

ساک مرساناروکه دستم بود دادم مامان و خودم رفتم باال،آنیسا هم اومد دن
م.رفتیم اتاقم و من یکراست به سمت کمد لباسهام رفتم.دلم یه لباس راحبال

تی میخواست،یه شلوار دمپاگشاد مشکی برداشتم همراه یه تیشرت سرمه ا
ی و پوشیدمش.همونجور که لباسام رو اوزون میکردم رو به انیسا که رو 

 تختم نشسته بود گفتم:چه خبرا؟!سامیار خوبه؟

خت و گفت:اونم خوبه...آوا...از خجالت لپهاش گل اندا  

 _جونم...

چشمهاش رو کمی ریز کرد و گفت:یه چیزی فکرمو خیلی مشغول کرده..



 .نمیدونم بهت بگم یا نه.

 دست از کارم کشیدم،کناش نشستم و گفتم:چی؟!بگو...

خودش جلب کرده...میدون_راستش خیلی وقته رفتارای سامان نظرمو به 
 ی،احساس میکنم....احساس میکنم بهت عال...بهت عالقه داره...

یه لحظه از حرفش شوکه شدم،بعد زدم زیر خنده و گفتم:خانم کوچولو زیا
دی سرتو کردی تو کتاب خل شدی...الکی واسه پسر مردم حرف در نیار

دارم..رابطه من و سامان درست مثل من و اریاس...مثل اریا دوسش   

_تو مثل اریا دوسش داری،اون چی؟!تاحاال به نگاه هاش دقت کردی؟!به 
 خدا یه حسی بهت داره.

دلم نمیخواست این بحث ادامه پیدا کنه،چون میترسیدم نگاهم نصبت به سا
مان عوض بشه و اونوقت نتونم انقدر باهاش گرم بگیرم و راحت باشم،سا

سامان مثل یه خواهر...نمیخوامان برای من مثل اریا بود و من هم برای 
ستم به حرفهای انیسا فکر کنم و توی ذهنم بهشون شاخ و برگ بدم،واسه 

همین از جام بلند شدم و گفتم:انیسا چرت نگو...بلند شو،بلند شو بریم پایین 
 که االن اریا و شیوا هم میان،خیلی گشنمه.

ر کنیاااا....انیسا از رو تخت بلند شد و گفت:به نظر من بد نیست بهش فک
 خدایی پسر خوبیه.

دستشو گرفتم و به سمت در کشوندم و گفتم:بیا بریم انیسا...بیا بریم که زده 
به سرت.تو به همون سامیار دقت کنی ببینی چقدر دوست داره بسه عزیز

 م.

 انیس خندید و گفت:حاال از ما گفتن بود...
رسیدند.همراه با ان باهم رفتیم پایین،چیزی نگذشته بود که اریا و شیوا هم

یسا رفتیم کمک مامان و میز ناهار رو چیدیم،واقعا گرسنه ام بود.هروقت 
یاد حرفای انیسا میفتادم خنده ام میگرفت،از یه طرف هم میترسیدم و می

گفتم نکنه واقعا حرفاش درست باشه...دلم نمیخواست حس برادرانه ای که 
تایم ناهار با فکر های مز نصبت به سامان داشتم از بین بره...خالصه کل

خرفم گذشت و اصال هیچی از طعم قرمه سبزی مامان نفهمیدم...بعد از ج
مع کردن میز با یه سینی چای رفتم داخل هال و بعد از تعارف کردن به ه



 مه کنار شیوا نشستم و گفتم:چه خبرا عزیزم؟برادر زاده من چطوره؟!

،فقط خیلی شیطونی میکنشیوا با خنده دستی به شکمش کشید و گفت:خوبه
 ه...مدام درحال تکون خوردنه.

 _الهی قربونش برم...راستی از ترانه راضی هستی؟

شیوا سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و گفت:اره خیلی دختر خوبیه..
 .روزی صدبار دعات میکنم که به من معرفیش کردی.

نا که خیلی لبخندی زدم و گفتم:خدایی پرستار خوبیه،تو نگهداری از مرسا
 به من کمک کرد...درسته سنش کمه ولی واقعا کار بلده.

_حاال من نگهداری بچه ازش ندیدم فعال،ولی این روزا خیلی کمک حال 
کنه...مثل این زنای قدیمی میدونه باید چجوری از زن باردار نگهداری 

 کنه.

 _تورو خدا هواش رو داشته باش...

 _حواسم بهش هست خیالت راحت.

رو که خوردم به ساعت نگاهی انداختم،عقربه ها ساعت سه رو نشچاییم 
ون میدادند...تصمیم داشتم ساعت پنج و شیش راه بیفتم واسه همین از جم
ع عذرخواهی کردم و رفتم اتاقم تا دوش بگیرم.از تو کمد حوله رو بردا

شتم و رفتم حموم.بعد از نیم ساعت حموم ابگرم همه خستگیم از تنم در ر
ا همون حوله روی تخت دراز کشیدم و چشمام رو بستم...میخواستم فت...ب

یه کم استراحت کنم تا بعد حاضرشم و برم پایین واسه خداحافظی.یک سا
عت چشمامو بستم ولی خواب عمیق نرفتم،هر پنج دقیقه چشم باز میکردم 
و به ساعت نگاهی مینداختم.ساعت چهار و نیم دیگه دل از تخت کندم،ک

ه بدنم دادم و به سمت کمد رفتم.یه شلوار جین لوله همراه یه ش و قوسی ب
مانتو جلو باز سفید و یه تاپ مشکی برداشتم و پوشیدم،یه شال سفید هم اند
اختم سرم.جلو ایینه ایستادم و مختصر ارایشی کردم و عطر مورد عالقه 
مو رو خودم خالی کردم.از اتاق رفتم بیرون و پله های پایین رو درپیش 

فتم.مامان با دیدنم گفت:میخوای بری عزیزم؟!گر  

 _اره مامان جون،میشه مرسانا رو اماده کنی؟

 بابا_نمیشد حاال فردا صبح بری؟



_نه بابا االن راحت ترم...صبح افتاب میزنه تو چشمم نمیتونم رانندگی کن
 م.

شیوا_با بچه سختت نیست تا اونجا رانندگی کنی،ایکاش با هواپیما میرفتی
. 

رسانا کاری نداره،نمیشد با هواپیما برم که...اونجا ماشینم رو الزم د_نه م
 ارم.

مرسانا حاضر شده بود و اومد کنارم ایستاد.ساک مرسانارو از دست ماما
ن گرفتم،نمیخواستم تو چشمهای مامان نگاه کنم چون مطمئن بودم گریه ام 

شدن و میگره،دست مرسانارو گرفتم و به سمت در حرکت کردم.همه بلند 
برای استقبال من تا دم در اومدن.مامان قران و یه کاسه اب گذاشت تو س
ینی و دم در ایستاد.اول از همه بابا بغلم کرد و پیشونیم رو بوسید و گفت:

 مراقب خودت باش دخترم،هروقت بشه میایم بهت سر میزنیم.

 _چشم بابا جون مراقبم،حتما بیاید.

یا رفتم،اریا منو کشید تو بغلش و گصورت بابا رو بوسیدم و به سمت ار
 فت:دلم برات تنگ میشه خواهر لجباز من...

 _دل منم برات تنگ میشه،واسه تولد پسرت حتما میام

 _نیای که چشماتو از کاسه درمیارم...

اریا روی موهام رو بوسید و از بغلش اومدم بیرون.به سامان دست دادم و 
گم...ولی دیدم موقع اش نیست..گفت:آوا امروز میخواستم یه چیزی بهت ب

 ..فقط...فقط االن میتونم بگم دلم برات خیلی تنگ میشه.

نمیدونم چی میخواست بگه،زیاد هم فکرمو درگیرش نکردم و گفتم:دل منم 
برات تنگ میشه داداشی...هروقت تونستی میتونی بهم سر بزنی،منم حتما 

 وقت ازاد داشتم میام تهران...

_اگه کمکی ازم برمیومد برای پیدا کردن مهیار حتما بهم زنگ بزن....ام
یدوارم پیداش کنی...ولی..ولی اگه پیداش نکردی باید بهم قول بدی به فک

 ر یه زندگی جدید باشی.

 لبخند تلخی زدم و گفتم:پیداش میکنم...
به سمت آنیسا رفتم و کشوندمش تو بغلم،دلم برلی خواهر کوچولوم یه ذره 



 میشد.بوسیدمش و گفتم:دلم برات تنگ میشه فسقل من.

 انیسا با بغض گفت:دل منم برات تنگ میشه ابجی جونم.
به باال نگاه کردم تا اشک نریزم...یه بار دیگه بوسیدمش و به سمت شیوا 
رفتم.صورتم رو بوسید و گفت:امیدوارم موفق باشی عزیزم و هرچه زود

 تر کارت تموم شه و برگردی پیشمون.

_مرسی قربونت بشم،منم امیدوارم این فسقل عمه به سالمتی به دنیا بیاد..
. 

به مامان نگاهی انداختم،چشمهاش پر بود.از قصد گذاشتم اخرین نفر بغل
ش کنم تا هرچقدر دلم میخواد تو بغلش بمونم و اشک بریزم.مامان سینی 

ش و رو داد دست انیسا و منو کشید تو اغوشش،سرمو گذاشتم رو شونه ا
بدون گفتن حرفی هر دو اشک ریختیم.دلم براشون تنگ میشد...اگه چاره 
داشتم زنگ میزدم به شرکت و میگفتم از رفتن منصرف شدم،ولی راه بر
گشتی نداشتم....خودم انتخاب کرده بودم و باید تا اخرش میرفتم.بابا با صد

شای بغض دار و مردونه اش گفت:خانم پشت سر مسافر گریه نمیکنن...
 گون نداره عزیزم.

مامان منو از بغلش دراورد،جفتمون اشکهامون رو پاک کردیم و مامان 
گفت:مراقب خودت و مرسانا باش...لباس گرم بپوش،غذا هم خوب بخور.

 ..دفعه بعد نیای ببینم الغر شدیا...هر روز بهم زنگ بزن.

ن _چشم مامان جونم،شماهم مراقب خودت و بابا و آنی باش....دلم براتو
 تنگ میشه.

مرسانا رو که بغل اریا بود گرفتم و از زیر قران رد شدیم....مامان قطره 
اشکش رو از روی گونه اش پاک کرد و کاسه اب رو پشت سرمون خالی 

کرد...لحظه اخر نگاهی به همه انداختم،چشمهای همه خیس بود....براشو
 ن دست تکون دادم و گفتم:به امید دیدار...

راهت بابا جان...بابا_خدا به هم  

 مامان_مراقب باش عزیزم.

 اریا_اروم رانندگی کن...
 سامان_به امید دیدار....زود بیا.



 انیسا_رسیدی زنگ بزن ابجی.
 شیوا_اگه خوابت گرفت حتما بخواب...

به همه لبخندی زدم و دست تکون دادم و نشستم پشت فرمون و ماشین رو 
خاطرات دوسال گذشته و یاد  از حیاط خارج کردم...پیش به سوی شمال و

 مهیار...

***** 

ساعت ده و نیم بود که رسیدم ویال.مرسانا از خستگی خوابش برده بود...
ماشین رو داخل حیاط ویال پارک کردم و پیاده شدم.دو روز پیش زنگ ز
ده بودم به مش رحیم و ازش خواسته بودم همراه خانمش اینجا رو مرتب 

م دیدم همه جا بهم ریخته اس و گرد و خاک گرکنه...پارسال که اومده بود
فته...خودم تنهایی از پسش بر نمیومدم واسه همین از یکی اهالی اینجا شم
اره مش رحیم رو گرفته بودم و یه کلید یدک از ویال بهش داده بودم تا هر
وقت نیستم یه سری به ویال بزنن...در ویال رو باز کردم و رفتم مرسانار

برداشتمش و بردم داخل.گذاشتمش روی مبل راحتی و د و از داخل ماشین
وباره رفتم سمت ماشین و چمدون هارو به هر بدبختی بود کشوندم و بردم 
داخل...یکی یکی چمدونارو بردم گذاشتم اتاق خودم و مرسانا...باید زنگ 
میزدم تهران و ازشون میخواستم تخت و کمد مرسانارو بفرستن بیاد شمال

ره چندوقتی اینجا زندگی کنم...چمدونا رو کنار تخت ول ،هرچی باشه قرا
کردم و نشستم رو تخت...نگاهی به اطراف انداختم،انگار همین دیروز بو
د که با مهیار اینجا بودیم...درست یه همچین شبی عروسیمون بود و بعد

ش اومدیم اینجا...انگار همه اش خواب و رویا بود.نگاهم به شیشه عطر م
یز ارایش بود افتاد.بلند شدم و رفتم سمتش،درشو باز کردم هیار که رو م

و گرفتمش جلو بینیم و عمیق بو کشیدم...یه عطر اسپرت بود،من عاشق 
بوش بودم...وقتی میزد مست میشدم انگار...یادمه روز اخری هم داشت م
یرفت ساحل همین عطر رو زده بود.صدای گریه مرسانا که بلند شد عطر

پله هارو به دو رفتم پایین.دخترم ترسیده بود و داشت و گذاشتم سرجاشو 
گریه میکرد،چون تا حاال نیاورده بودنش اینجا،واسه همین محیط براش نا 
اشنا بود.رفتم بغلش کردم و سرشو چسبوندم به سینه ام و گفتم:جونم دختر



 م....گریه نکن عزیزم،من اینجام...

 با هق هق گفت:تل...تلسیدم مامانی.

بونت برم...ببخشید تنهات گذاشتم._نترس قر  

 _اینجا...تجاش؟!

_اینجا خونه جدیدمونه،قراره چند وقتی اینجا بمونیم...تازه دریا و استخرم 
 داره،میتونیم بریم اب بازی...

 _دلیا شیه؟!

اخی بچه ام تاحاال دریا ندیده بود،خندیدم و گفتم:دریا یه جای خیلی بزرگه 
ی گریه نکنی فردا میبرمت دریا رو بهت نکه توش اب داره...اگه قول بد

 شون میدم...

 _بوشه مامانی،گول میدم.

صورتش رو محکم بوسیدم و نشوندمش رو مبل و براش تلوزیون روشن 
کردم،دختر کوچولوم انقدر شیرین حرف میزد که دلم میخواست بخورمش
...درسته فقط یک سال و سه ماهش بود ولی کامل صحبت میکرد....ماما

گفت خودمم زود حرف زده بودم.مانتومو دراوردم و رفتم اشپزخونهنم می
...یه مقدار پول برای مش رحیم کارت به کارت کرده بودم تا یخچال رو 
پرکنه،باید فردا بابت همه این زحمت هایی که کشیده بود از خودش و خا
نمش تشکر میکردم...دستامو شستم و برای شام از داخل فریزر ناگت مر

بیرون....یه کم برنج کته کردم و چندتا ناگت سرخ کردم با گوج غ گذاشتم
ه...میز رو چیدم و مرسانا رو هم با خودم بردم تو آشپزخونه و دوتایی شا
م خوردیم.بعد از شام هم باهم رفتیم اتاق های باال رو نشونش دادم.دختر 

کوچولوم چشمهاشو میمالید،باز هم خوابش میومدن.گذاشتمش رو تخت خو
و روشو کشیدم.تا بخوابه...دیگه بدون شیر خوردن هم خوابش میبرد.مدم 

ن هم لباسامو با یه پیراهن کوتاه راحتی عوض کردم.یادم افتاد به مامان ز
نگ نزدم...گوشیمو از داخل کیفم دراوردم و شماره خونه رو گرفتم،بعد ا

 ز دوتا بوق انیسا جواب داد و گفت:سالم اوا...رسیدی؟!

لم،اره رسیدم._سالم عزیزد  

 _به سالمتی،مرسانا خوبه؟!



 _اره خوبه،یواش یواش داره میخوابه.

 _الهی قربونش برم...آوا مامان کارت داره از من خدافظ.

 _خدافظ...

 مامان گوشی رو گرفت و گفت:سالم قربونت برم،رسیدی دخترم؟!

 _اره مامان جون رسیدم،خوبید؟

 _فدات شم خوبیم،تو و مرسانا خوبید؟!هوا که سرد نیست سرما بخورید؟

 _نه مامان هوا عالیه...نگران نباشید.

 _همه چیز خوبه پس؟خیالم راحت باشه؟

 _اره خیالت راحت...فقط مامان یه زحمتی داشتم واستون..

 _چی دخترم؟

انا رو _میشه به بابا بگید بره خونه ما و کارگر بگیره و تخت و کمد مرس
 برام بفرسته؟الزممه واقعا.

 _باشه عزیزم،میگم فردا بره...کلید خونتونو کجا گذاشتی؟!

 _گذاشتم تو جاکلیدیتون...

 _باشه عزیزم..

 _دستت درد نکنه،اگه کاری ندارید من برم دیگه.

_برو خسته ای استراحت کن...مرسانارو از طرف من ببوس،هنوز هیچ
 ی نشده دلم براش تنگ شده.

بونت بشم،چشم...شماهم به بابا سالم برسون...خدافظ_قر  

گوشی رو قطع کردم و گذاشتم رو پاتختی،مرسانا خوابش برده بود...خود
مم چراغ رو خاموش کردم و کنارش دراز کشیدم،انقدر خسته بودم که نفه

 میدم کی خوابم برد...

***** 

ساعت تازه هصبح با نور خورشید که داخل اتاق افتاده بود چشم باز کردم،
شت و نیم بود ولی از خواب سیر شده بودم.مرسانا با همون چشمای بسته 
دست انداخت به یقه ام،شیر میخواست...یه کم بهش شیر دادم و دوباره خو
ابید...دورش بالشت چیدم تا یه وقت از تخت نیفته،رفتم سمت حموم و یه د

شیر با خرما خوردم وش گرفتم.بعد از پوشیدن لباس رفتم پایین و یه لیوان 



تا دلم رو بگیره...دلم میخواست برم کنار دریا ولی میترسیدم مرسانا بیدار 
شه و بترسه...امروز کلی کار داشتم،باید میرفتم برای مرسانا دنبال مهد 

کودک میگشتم،البته اگه باز باشه...بعدش باید یه سر به مش رحیم میزدم،
مرسانا از تهران برسه...ترجیح  و در اخر منتظر میموندم تا وسایل های

دادم بشینم یه کتاب بخونم تا مرسانا بیدارشه...رفتم از داخل چمدونم یه کتا
ب برداشتم،تازه وسایل هامو هم هنوز جابه جا نکرده بودم...خدایا یه عالم
ه کار داشتم،تصمیم داشتم وقتی برای مرسانا مهد پیدا کردم یه سر هم برم 

د از زنده بودن مهیار مطمئن میشدم،االن یقین داشتم سردخونه رامسر...بای
که اون جنازه ای که دوسال پیش دفن کردیم مهیار نبوده...پس اگه خدایی 
نکرده مهیار مرده باشه حتما جنازه اش بعد از رفتن ما به تهران پیدا شده 
و اگه عکسی ا..و سرد خونه یه سری عکس از اجساد گمنام نگه میداره.

اون عکس ها نباشه یعنی مهیار من زنده اس...فعال فکرمو ازاد شنا بین 
کردم و رفتم روی صندلی که مشرف به حیاط بود نشستم و شروع کردم 

به کتاب خوندن.نیم ساعتم نشده بود که با صدای زنگ ویال چشم از کتاب 
گرفتم و رفتم سمت در،مانتو عباییم رو از روی چوبلباسی کنار در بردا

ختم تنم و گفتم:بله...شتم و اندا  

صدای مش رحیم از پشت در بلند شد و با لهجه شیرینش گفت:منم خانوم..
 .مش رحیم.

درو باز کردم و با خوشرویی به مش رحیم و خانومش گفتم:سالم،خوش ا
 ومدین....بفرمایید داخل.

 کبری خانم گفت:سالم خانم...به سالمتی تشریف اوردید؟!

 مش رحیم_سالم...

 _سالم...بله کبری خانم دیشب اومدم...تورو خدا بفرمایید داخل.

مش رحیم_نه مزاحم نمیشیم...راستش داشتیم از اینجا رد میشدیم گفتم ببینم 
تشریف اوردید یا خیر...کبری خانمم چند تا شیشه مربا و ترشی محلی برا

 تون درست کرده بود اوردیم بدیم خدمتتون.

متم و گفت:قابلتونو نداره...ببخشید اگه کمه...کبری خانم یه کیسه گرفت س  

کیسه رو از کبری خانم گرفتم و گفتم:وای کبری خانم خیلی زحمت کشید



ید،شما همیشه منو شرمنده میکنید...مربا ها و ترشیای شما عالیه...من عا
 شقشونم.

 کبری خانم_نوش جانتون خانم جان...ببخشید مزاحم شدیم.

رحیم_ما دیگه رفع زحمت کنیم...اگه کاری داشتید حتما به ما بگید.مش   

 _دوست داشتم بیاید داخل...ولی یه لحظه صبر کنین من االن میام.

سریع رفتم باال و از داخل کیفم مقداری پول برداشتم و رفتم پایین.پول رو 
گرفتم سمت مش رحیم و گفتم:مش رحیم تمام این مدت زحمت این ویال و 

هاش پای شما بوده،نا قابله...کار  

مش رحیم دستمو پس زد و گفت:این کارا چیه خانم؟شما که کلی پول برای 
 من کارت به کارت کردی...

 _این جداس...خواهش میکنم بگیرید،نگیرید دلخور میشم.

مش رحیم پول رو گرفت و گفت:خیلی ممنون خانم،خدا سایه شما رو از 
 سر ما کم نکنه...

کبری خانم هم برای من نگه داره،من که تو این شهر کسی ر_خدا شما و 
 و به جز شما ندارم.

 کبری خانم_واقعا قراره چند وقت اینجا بمونید؟!

_بله...برای کار اومدم اینجا...راستی شما این طرفا مهد کودک سراغ ندا
 رید؟!

مش رحیم_چرا خانم...یه دونه مهد کودک سر کوچه یه کم باالتره...یه دو
هم توی خیابون اونطرفیه...نه   

 کبری خانم_واسه دخترتون میخواید؟!

 _بله،نمیتونم با خودم ببرمش سرکار که...

 کبری خانم_چند سالشه؟!

 _یک سال و سه ماه...

 کبری خانم_خدا نگهش داره واستون.

 _ممنون...

 مش رحیم رو به کبری خانم کرد و گفت:خب بریم خانم؟

انم،اگه کاری داشتید حتما به ما بگید.کبری خانم_بریم...خداحافظ خ  



 _چشم،زحمت کشیدید...خداحافظ.

اومدم داخل و درو بستم،کیسه مربا و ترشی هارو از کنار در برداشتم و 
بردم داخل اشپزخونه و چیدمشون داخل یخچال...مرسانا که بیدار شد حا

ضرش کردم و خودمم حاضر شدم،اول بردمش کنار دریا و دریا رو بهش 
ن دادم...اولش میترسید و سمتش نمیرفت بعد که ترسش ریخت میرفنشو

ت نزدیک و وقتی موج میزد میدویید میومد طرفم...بعد از نیم ساعت که 
بازی کرد برگشتیم سمت ویال و سوار ماشینم شدیم تا بریم دنبال مهد بگر

دیم...اول رفتم مهد سر کوچه که تعطیل بود و زده بود تا بعد از سیزده به 
در باز نمیکنن...ولی من تا قبل از اینکه برم سرکار کلی کار داشتم،نمیتو
نستم مرسانارو دنبال خودم همه جا بکشونم...بعدش رفتیم اون یکی مهد خ
دا رو شکر باز بود.رفتیم داخل و با مدیریت صحبت کردم ولی گفتند بچه 

که گفت سه سال به باال قبول میکنن،ازشون ادرس یه مهد دیگه رو گرفتم 
یه کم راهش د...به احتمال زیاد اونجا قبول میکنن از مرسانا مراقبت کنن
ور بود ولی می ارزید...یک ربع بعد رسیدیم و پیاده شدیم.رفتیم داخل و 
با مدیریت صحبت کردم و گفت قبول میکنن...یک ساعت طول کشید تا 

نی سه روز کارای ثبت نام رو انجام بدم،قرار شد از شنبه بذارمش مهد یع
دیگه...دیگه وقت ناهار شده بود.سر راهمون یه سر به پیتزایی زدیم و یه 
پیتزا گرفتم و با هم خوردیم...بعدشم رفتیم ویال...مرسانا انقدر خسته شده 
بود افتاد رو مبل و با همون لباس ها خوابش برد...منم با تمام خستگیم چم

ر جاش...بعدشم یه ساعت دون ها رو باز کردم و همه وسایلم رو چیدم س
استراحت کردم...بابا زنگ زده بود و گفته بود تا ساعت پنج و شیش وسا
یل مرسانا میرسه...همون هم شد،ساعت شیش و نیم بود که کارگرا رسید
ند و تخت و کمد مرسانا رو بردند باال و گذاشتن تو اتاقش...مرسانا با دید

از شام منو کشوند برد اتاقن وسایالش کلی ذوق کرده بود.از ذوقش بعد 
ش و خودش خوابید تو تخت و بهم گفت براش الالیی بگم،منم موهای لخ

تش رو نوازش کردم و انقدر براش الالیی خوندم تا چشم هاش گرم شد و 
خوابش برد...چراغ خواب کنار تختش رو روشن گذاشتم و رفتم اتاق خود

و مثل همیشه باهاش م...عکس مهیارو از کنار تخت برداشتم بغلش کردم 



 درد و دل کردم تا خوابم ببره...

***** 

شنبه صبح بعد از اینکه مرسانا رو گذاشتم مهد یکراست رفتم سمت سرد
خونه رامسر...وقتی رسیدم با دیدن محیطش یاد دو سال پیش افتادم،یاداور
ی اون روز کزایی حالمو بد میکرد...ماشینم رو پارک کردم و سرمو تک

پشتی صندلی تا یه کم حالم بهتر بشه...بعد از پنج دقیقه از ماشیه دادم به 
ین پیاده شدم و به سمت در ورودی سرد خونه حرکت کردم.یکراست به 
سمت دفتر رئیس سرد خونه رفتم و با هزار جور درخواست و تمنا باالخ
ره اجازه داد عکس های جنازه های گمنام و بی خانواده ای که طی این د

دن رو ببینم...تا موقعی که فایل عکس هارو بیاره دل تو دلم و سال دفن ش
نبود...از طرفی دل دیدن جنازه هارو نداشتم،از طرفی هم میترسیدم خدای
ی نکرده مهیار هم جزوشون باشه وکامل نا امید شم...داشتم دیوونه میشدم
...کف دستامو بهم میمالیدم،کمرم عرق سرد کرده بود و ضربان قلبم باال 

ه بود.باالخره بعد از چند دقیقه آقای کمالی چندتا عکس جلوم روی میز رفت
گذاشت و گفت:این هم از عکس جنازه های مجهول الهویه...امیدوارم با د

 یدنشون حالتون بد نشه...

 _ممنونم.

با دستای لرزون پاکت رو از رو میز برداشتم،مدام توی دلم صلوات میفر
ا عکس که بدتر از دیدن اون جنازه نیسستادم،پیش خودم گفتم دیدن چند ت

ت که...عکس هارو از داخل پاکت کشیدم بیرون...اولین جنازه که یه پسر 
نو جوون بود،با دیدنش دلم کباب شد...دومین جنازه سوخته بود ولی میشد 
تشخیصش داد...سومین جنازه...چهارمین...خالصه به هر بدبختی بود هم

ار من توی اونا نبود...دل و روده ام داه عکسارو دیدم،خدارو شکر  مهی
شت میپیچید بهم.سر گیجه شدید گرفته بودم...اقای کمالی یه لیوان اب گر

 فت سمتم و گفت:لطفا این اب رو بخورید،رنگتون خیلی پریده...

لیوان رو از دستش گرفتم و یه سره رفتم باال...اقای کمالی در حالی که ل
گفت:توی عکس ها چیزی پیدا نکردید یوان و عکسهارو از دستم میگرفت

 ؟!



نتونستم حرف بزنم،فقط سرمو به عالمت منفی تکون دادم که گفت:خدارو 
 شکر...

کیفمو چنگ زدم و از رو صندلی بلند شدم.حال مساعدی نداشتم،فقط میخو
استم از اونجا بزنم بیرون...با عجله از اقای کمالی تشکر و خداحافظی ک

حض بیرون اومدن دل و روده ام به هم پیچید و هردم و زدم بیرون...به م
رچی تو معده ام بود داخل جوب خالی کردم...اونطرف خیابون سوپر مار
کت بود،رفتم یه بطری اب گرفتم و خالی کردم رو صورتم،شانس اوردم ا

رایش نداشتم و فقط کرم ضد افتاب زده بودم...هوای شرجی شمال به حال 
شین و به سمت ویال روندم...وقتی رسیدم ماشبدم دامن میزد،نشستم تو ما

ین رو بردم سمت ساحل...از ماشین پیاده شدم و به طرف دریا رفتم.اع
صابم بهم ریخته بود،تا رسیدم کنار دریا نشستم رو جفت زانوهام و زدم ز
یر گریه مثل دیوونه ها داد میزدم و اسم مهیارو صدا میکردم...با مشت م

ل و میگفتم:خداااایا خسته شدم...دیگه نمیکشم،یکوبیدم روی شن های ساح
نمیتونم این همه درد رو تحمل کنم.خدایا اخه این چه امتحانی بود؟!نتونستم 
ازش سربلند بیرون بیام...مهیارمو بهم برگردون،التماااست میکنم...خدا ج
ونم خواهش میکنم بذار تموم شه این دردم...انگار بین زمین و اسمون گی

ته شدم از بال تکلیفی...اینکه نمیدونم مهیار زنده اس یا مرده ر کردم...خس
بدتر اذیتم میکنه...اگه مرده بود حداقل میدونستم مرده و میرفتم سر خاکش 
و با خاطراتش زندگیمو میگذروندم...ولی االن بالتکلیفم،خدایا کجا دنبالش 

قین ربگردم؟!...خدا جونم نا شکری نمیکنمااا،شکرت که یه جورایی به ی
سیدم زنده اس....ولی خودت یه راهی نشونم بده تا بتونم پیداش کنم...خدا

 یا به مرسانا رحم کن،واقعا به پدرش احتیاج داره...

پاهام رو گرفتم تو بغلم و سرمو گذاشتم رو زانوم...اشکهام بند نمیومد و 
پشت سر هم روی گونه ام میچکید...شانس اوردم سر ظهر بود و کسی تو

نبود.مطمئنا اگر کسی من رو میدید فکر میکرد دیوونه ام...نیم  ی ساحل
ساعتی نشستم تا اروم شدم.نگاهی به ساعتم انداختم،عقربه ها ساعت دواز
ده و نیم رو نشون میدادن...میخواستم برم دنبال مرسانا،درسته تا ساعت 

پنج نگهش میداشتن ولی احتیاجی نبود...خودم خونه بودم و میخواستم پیش



باشه،حداقل اینجوری کمتر فکر و خیال میکنم.سوار ماشینم شدم و به  م
سمت مهد روندم.بعد از تحویل گرفتن مرسانا سر راه غذا گرفتم و رفتیم 

ویال...به مرسانا قول دادم بعد از ظهر ببرمش استخر و هرچقدر دلش می
خواد اب بازی کنه،حتی براش یه تویوپ بادی خوشگلم گرفتم...وقتی رس

یم خونه غذا رو گذاشتم تو اشپزخونه و همراه مرسانا رفتیم باال و لباسامید
ون رو عوض کردیم و دوباره برگشتیم پایین...هنوز قاشق اول غذارو ده

نم نذاشته بودم که گوشیم زنگ خورد.از پشت میز بلند شدم و از روی اپ
ک ن گوشیم رو برداشتم...اسم و عکس سپیده روی گوشیم افتاده بود،فلش

 سبز رو کشیدم و گذاشتم کنار گوشم و گفتم:سالم چطوری؟!

صدای تقریبا عصبانی سپیده پشت گوشی پیچید و گفت:سالم و زهرمار،
سالم و کوفت...به تو هم میگن دوست؟اخه بی معرفت من از مامانت باید 

 بشنوم رفتی رامسر؟!

تو تهران نبودی تا بتونم _وای کر شدم سپیده یه کم اروم تر،به من چه که 
 ازت خداحافظی کنم...

 _نمیتونستی یه زنگ بهم بزنی؟!خیلی نامردی...

_ببخشید قربونت برم،به خدا سرم شلوغ بود...میخواستم بیام ببینمت که فه
 میدم رفتی کاشان.

 _از کجا فهمیدی کاشانم؟

د _وقتی اون همه عکس گذاشتی تو اینستاگرام و لوکیشن زدی کاشان نبای
 بفهمم؟!حاال خوش گذشت؟!

 _اره خیلی خوب بود...دیروز اومدیم.

 _به سالمتی... از کجا فهمیدی من اومدم شمال؟

_دیروز هرچی زنگ زدم به گوشیت گفت در دسترس نیست،زنگ زدم 
خونه ات کسی جواب نداد،اخر زنگ زدم به مامانت بیچاره با کلی بغض 

شده،میخواستم قبل رفتن ببینمگفت رفت شمال...نامرد دلم خب برات تنگ 
 ت.

 _دل منم تنگ شده...انقدرا هم دور نیستمااا،میتونی بیای.

 _اتفاقا میخوام همین کارو کنم،واسه اخر هفته مهمون نمیخوای؟!



_چرا نخوام؟!...خیلیم خوشحال میشم بیای،منم از تنهایی در میام...سپیده 
 کلی حرف باهات دارم،دلم خیلی گرفته.

_الهی من قربون دل دوستم برم،بذار با دانیال برنامه ریزی کنم ببینم اگه 
 شد حتما میایم...حتی شده یکی دوروزه بیام و برگردیم...

 _خیلی خوش حال میشم واقعا...بهم خبرشو بده.

 _چشم...

 _سپیده فعال کاری نداری؟من برم به مرسانا غذاشو بدم.

 _برو عزیزم،ببخشید مزاحم شدم.

چه حرفیه؟مراحمی...به دانیال سالم برسون. _این  

 _سالمت باشی،تو هم مرسانا رو ببوس...خدافظ.

 _خدافظ.

گوشی رو قطع کردم و رفتم پیش مرسانا نشستم و بهش ناهار دادم...خودم 
که چیزی از گلوم پایین نرفت...با یاداوری اون عکسا باز دلم بهم میریخ

نه برنامه اش جور شه و اخر هت...چقدر خوب شد سپیده زنگ زد،خدا ک
 فته بیاد پیشم.حداقل یه کم از این حال و هوا در میام...

***** 

مرسانا رو گذاشتم اتاقش و اسباب بازی هاش رو گذاشتم جلوش و رفتم پا
یین تا برای شام غذا درست کنم،چهار شنبه بود و قرار بود سپیده اینا بیان 

چند تا تیکه ماهی گذاشتم بیرون و تا جمعه شب بمونن...از داخل یخچال 
و مزه دارشون کردم،برنجم رو هم دم کردم و میز شام رو هم چیدم تا وق
تی اومدن فقط ماهی رو سرخ کنم...ساعت هشت بود و میدونستم که تا سا
عت نه حتما میرسن...رفتم اتاقم و تاپ و شلوارکم رو با یه شلوار و تیشر

هم بافتم تا دورم نباشه...در حال عت تقریبا گشاد عوض کردم،موهام رو 
طر زدن بودم که صدای زنگ ویال بلند شد.مرسانا با شنیدن صدای زنگ 

 از اتاقش اومد بیرون،دم اتاق من ایستاد و گفت:اله سپی اومد؟
 _اره عشقم خاله سپیده اومد...بدو بریم درو باز کنیم.

پیده پشت در ایمرسانا رو بغل کردم و باهم رفتیم دم در.درو باز کردم،س
ستاده بود و دانیال هم داشت ماشینش رو پارک میکرد.سپیده با دیدنم منو 



 به اغوش کشید و گفت:سالم عشقم،دلم برات تنگ شده بود...

 _سالم عزیزم،دل منم تنگیده بود...خیلی خوش اومدی بیا تو...

سپیده کفش های پاشنه بلندش رو دراورد و اومد داخل و مرسانا رو از بغ
لم گرفت و بوسه بارونش کرد.دانیال هم ماشینش رو قفل کرد و درحالی 
که چمدون کوچیکی رو دنبال خودش میکشید به طرف ما اومد و رو به م

 ن گفت:سالم خوبی؟!

 _سالم،ممنون،خوش اومدی...

_ببخشید افتادی تو زحمت،هرچی به سپیده گفتم حاال بعدا میریم گوش نک
 رد و گفت باید بریم...

فاقا کار خوبی کردید،منم تنها بودم..._ات  

اومد داخل و درو پشت سرش بستم...به مبل های پذیرایی اشاره کردم و 
گفتم:تورو خدا راحت باشید...بشینید خستگیتون در بره تا براتون شربت 

 بیارم...
سپیده همونجور که مرسانارو میذاشت زمین گفت:من رو مبالی هال راح

 ت ترم.

 _خب هرجا راحتی بشین.

 دانیال کتش رو دراورد و گفت:اوا میشه بگی چمدونمون رو کجا بذارم؟!

پارسال که اومده بودم به مش رحیم گفتم اتاقی که وسایل اضافه داشت رو 
مرتب کرد و تبدیل شد به اتاق مهمان،حتی یه تخت اسپرت دونفره هم گذا

به دانیال گفتم:بده من ببرم  شتم داخلش...فکر این روزارو کرده بودم...رو
 باال...

 _نه بابا چرا تو ببری،بگو کجا، خودم میبرم.

 _پله هارو برو باال در اخر اتاق مهمانه...

دانیال با سر باشه ای گفت و به سمت پله ها رفت.منم رفتم تو اشپرزخونه 
و سه تا شربت ریختم...ماهی هارو انداختم داخل سرخ کن و رفتم نشستم 

مون ها...دانیال لباس عوض کرد و اومد پایین و پیش سپیده نشسپیش مه
ت...سپیده کمی از شربتش خورد و گفت:خب چه خبر آوا؟خوش میگذره؟

! 



_خوش که نه...حوصله ام بدجوری سر میره،مخصوصا صبح ها که مر
 سانا مهده...منتظرم این چند روز تموم شه و از یک شنبه برم سرکار.

ت پر میشه بهتره...سپیده_بری سرکار وقت  

 _راستی بهت نگفتم شنبه رفتم سرد خونه رامسر...

 دانیال با تعجب ابرویی باال انداخت و گفت:سرد خونه برای چی؟!

 _رفتم عکسای اجسادی که طی این دوسال بی هویت بودن رو دیدم...

 سپیده_برای چی خب؟!

 _برای اینکه ببینم مهیار بینشون بوده یا نه...

میخوای باور کنی مهیار رفته،اخه با اینکارا داغون میشی.دانیال_کی   

 _کارای من بی دلیل نیست...خوده سپیده گفت مهیارو دیده.

دانیل روبه سپیده کرد و گفت:تو اخر سر بهش گفتی؟!بابا یه شباهت ساده 
 بود فقط...چرا باور کردی؟!

 سپیده_اشتباه کردم گفتم بهت آوا...امید الکی بهت دادم.

د الکی نیست سپیده...چند وقت بعد از اینکه تو بهم گفتی مهیارو تو ر_امی
 امسر دیدی مادر شوهرم اومد خونمون...

سپیده از تعجب چشمهاش گشاد شد و گفت:چی؟!!!!مادر شوهرت؟!اون که 
 طی این دوسال یک بارم بهت سر نزده بود...

 _خیلی اخالقش عوض شده...بیچاره مریضه...

؟!سپیده_واقعا؟!چشه  

_سرطان داره...حاال این هیچی...یه سری حرف زد که من تقریبا به زنده 
 بودن مهیار یقین پیدا کردم.

 دانیال_چه حرفی اخه؟!

با بلند شدن صدای سرخ کن از جام بلند شدم و گفتم:بیاید داخل اشپزخونه 
 سر شام براتون تعریف میکنم.

سر میز.خودمم نشس همگی رفتیم تو اشپزخونه و غذا رو کشیدم و گذاشتم
تم و گفتم:اگه یادتون باشه من از اول گفتم اون جنازه مهیار نیست...من م

 هیار خودمو میشناختم،ولی اون زمان هیچکس حرف منو باور نکرد...

سپیده غذای داخل دهنش رو فرو داد و گفت:خب حاال مگه چی گفت که 



 تو دوباره یاد اون جنازه افتادی؟

 _مادر جون گفت اون جنازه مهیار نبوده...

دانیال غذا پرید تو گلوش،سپیده زد پشتش و یه لیوان اب داد دستش...وقت
ی اروم شد گفت:واقعا؟!خب اگه میدونست مهیار نیست پس چرا تأییدش 

 کرد؟!

 _هم واسه اذیت کردن من،هم اینکه فکر میکرده اینجوری اروم میگیره...

دالیل مسخره ای...حاال باید چیکار کنی؟!سپیده_چه   

_نمیدونم...فعال که رفتم سردخونه و با دیدن عکسا خیالم راحت شد که مه
 یار جزوشون نبوده.

 دانیال_خب چرا از پلیس کمک نمیخوای؟!

_خب برم چی بگم آخه؟!بگم شوهرم دو ساله نا پدید شده؟!یارو برمیگرده 
 میگه تو این دو سال خواب بودی؟!

پیده_خب تمام جریان رو تعریف کن...س  

_اخه میترسم با گفتن اینکه جنازه یه نفر دیگه رو جای مهیار دفن کردن،
 با اینکه میدونستن مهیار نیست دردسر به وجود بیاد.

 سپیده_خب همه جزئیات رو نگو...

 _به نظرم کمکی بهم نمیکنن...ولی حاال شاید بعد از تعطیالت رفتم.

نم بری بهتره.دانیال_به نظر م  

سپیده_وای آوا چجوری تونستی بری سرد خونه و عکسای جنازه هارو 
 ببینی؟حالت بد نشد؟

_چرا خیلی حالم بد شد،تا دو روز نمیتونستم غذا بخورم...حاال بیخیال اینا
 ،سر شام هستیم مثال....راستی عروسیتون کیه؟

 سپیده کمی اب خورد و گفت:شاید عروسی نگیریم...

!!چرا اخه؟!_واقعا؟!  

سپیده_اخه جشن نامزدیمون خیلی مفصل بود...گفتم بریم یه مسافرت توپ
 ...دلم میخواد برم چندتا کشور رو بگردم.

_توهم که سر و تهت رو بزنن مسافرتی...دانیال تو یه چیزی بهش بگو...
 ما دلمون عروسی میخواد.



یدیم...دانیال_چی بگم واال؟!هرکاری خودش دوست داشته باشه انجام م  

سپیده_خب من ترجیح میدم بریم بگردیم و بهمون خوش بگذره تا اینکه یه 
 عالمه پول فقط برای یه شب خرج کنیم...

_هرکاری فکر میکنی درسته و دوست داری انجام بده عزیزم،فقط مهم ا
 ینه کنار هم خوشبخت باشید...

و بع اون شب بعد از شام با کمک سپیده ظرف هارو جمع کردیم و شستیم
د از خوردن چای زود رفتیم خوابیدیم،چون سپیده و دانیال خسته بودن و ا

 حتیاج به استراحت داشتن...

*****صبح با سروصدا های سپیده از خواب بیدار شدم...کنارم نشسته بود 
رو تخت و مدام صدام میکرد.کش و قوسی به بدنم دادم و با چشم های نیم

یده چرا انقدر صدام میکنی؟!ه باز نگاهش کردم و گفتم:چیه سپ  

_صبح بخیر خوابالو...حوصله ام سر رفته گفتم بیام با هم بریم دریا...دی
 شب زود خوابیدم االن سیرخواب شدم.

 نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:تازه ساعت نه که...

_از ساعت هشت بیدارم...هرکاری کردم دانیال بیدار نشد،گفتم بیام تورو 
لب دریا.بیدار کنم بریم   

 _از دست تو...بذار االن حاضر میشم میریم.

از تخت پریدم پایین و رفتم سرویس داخل اتاق وآبی به دست و صورتم ز
دم.از داخل کمد یه شلوار اسلش طوسی همراه با یه مانتو جلو باز سفید م
شکی برداشتم و پوشیدم و یه شال مشکی هم انداختم سرم و رو به سپیده 

وردیم که...گفتم:صبحانه نخ  

سپیده که از قبل حاضر شده بود شالش رو داد پشت گوشش و گفت:بریم 
بیایم وقتی دانیال بیدار شد با هم بخوریم...راستی یه وقت مرسانا بیدار ن

 شه ببینه نیستی گریه کنه.

_نه ساعت خوابش دستمه،تا یازده این طورا میخوابه...ولی بذار یه سر 
 بهش بزنم بعد بریم.

اتاق مرسانا،دخترم خوابه خواب بود.اروم موهاش رو بوسیدم و از ارفتم 
تاق رفتم بیرون.همراه سپیده رفتیم پایین و اول دوتا لیوان شیر و خرما خ



وردیم و بعد از ویال زدیم بیرون.سپیده دستمو گرفت تو دستشو با شیطون
 ی گفت:میای بریم تو دریا؟!

موج هایی میزنه؟_نه دیوونه...دریا طوفانیه.نمیبینی چه   

 _خب فقط پامونو بکنیم تو اب و راه بریم...

 _باشه...

رسیدیم کنار دریا،پاچه های شلوارمون رو تا زیر زانو زدیم باال و کمی 
جلو تر رفتیم...با برخورد اب سرد به پاهام حس خوبی بهم دست داد...هم

طرفا پیداونجور که راه میرفتیم سپیده گفت:من اگه جای تو بودم دیگه این 
 م نمیشد...

 ابرویی در هم کشیدم و با تعجب گفتم:چرا؟!
_خب تو خیلی خاطره بدی از اینجا و دریا داری...دریا مهیارو ازت گر

 فت.

_خب خاطرات خوب هم دارم...مثال مهیار کنار دریا ازم خواستگاری کر
د و بهم انگشتر داد،یا شب ازدواجمون اومدیم اینجا و بهترین لحظات رو 

نار هم رقم زدیم...بعدشم معلوم نیست مهیار االن کجاس،دریا اونو ازم نک
گرفت...یعنی اصال نمیدونم چه اتفاقی افتاده،تنها چیزی که من دیدم قایقش 

 بود که وسط دریا بود و گوشیشم افتاده بود توش،همین...

سپیده شونه ای انداخت باال و گفت:نمیدونم واال چی بگم...امیدوارم یه رد
ازش پیدا کنی. ی  

به رو به رو خیره شدم و گفتم:دو ساله تمومه از دوریش دارم عذاب میک
شم،اگه صد ساله دیگه هم بگذره باز به پاش میمونم.مگه اینکه مرگش بهم 

ثابت شه...اونوقت شاید به حرف سامان گوش کنم وبه فکر یه زندگی جد
 ید بیفتم...

فاداری و صبوریته که منو کشسپیده دستی به بازوم کشید و گفت:همین و
ته...مطمئنا هر کس دیگه ای بود کم میاورد و یه جوری فراموشش میکر

 د...میدونم که خدا جواب اینهمه صبوری رو میده.

_تمام امیدم به خداس...حاال بیخیال این حرفا،باالخره یه چیزی میشه دیگه
 ...تو تعریف کن،از دانیال راضی هستی؟همه چیز اوکیه؟!



خدارو شکر،همه چیز خوبه...فقط دلم میخواد زودتر بریم خونه خود _اره
 مون...یه کم نامزد موندنمون اذیتم میکنه

 چرا؟دوران نامزدی که خیلی خوبه._

_اره خوبه...ولی دوس دارم بریم خونه خودمون،یعنی یه جورایی شوق و 
 ذوق دارم،دلم میخواد ببینم زندگی دو نفره چجوریه.

روز فقط من تجربه داشتم،اندازه همون دو روز میتونم بگم  _به اندازه دو
عااالیه...زندگی مشترک کنار کسی که عاشقشی به نظرم فوق العاده اس..
.از نظر من هیچ لذتی باالتر از این نیست که وقتی صبح چشم باز میکنی 

 عشقتو کنارت ببینی.

دستشو کوبید بهم و گفت:وااای چه عالی...خدا کنه زودتر بریم سر سپیده 
 زندگیمون.

_دیوونه ذوق مرگ نشی حاال...خب چرا زود تر نمیرید خونتون؟شما که 
 نمیخواید عروسی بگیرید.

_ داریم دنبال خونه میگردیم،خونمون رو که بگیریم،جهازمم که حاضره 
ه قبلش یه مسافرت توپ باید بردیگه اون موقع میریم خونه خودمون...البت

 یم.
_من واقعا به عقل تو شک کردم،اخه چجوری تونستی از عروسی گرفتن 

 بگذری؟!هر دختری آرزوشه لباس عروس بپوشه...

 _خب لباس نامزدی هم چیزی کمتر از لباس عروس نداره...

 _خلی بابا...من که عاشق عروسی ام.

شب عروسی رو دوس دارمسپیده چشمکی زد و با شیطتنت گفت:ولی من 
... 

 محکم زدم به بازوش و گفتم:خجالتم خوب چیزیه هاااا چشم سفید.

سپیده درحالی که بازوش رو میمالید گفت:چته وحشی؟ما که با هم این حر
 فا رو نداریم...

 بلند خندیدم و گفتم:تو دیوونه ای...

رو  صدای دانیال که از پنجره اتاق سرش رو اورده بود بیرون و سپیده
صدا میکرد نظرمونو جلب کرد.سپیده دستی تکون داد و گفت:بیدار شدی 



 عزیزم.

 دانیال داد زد_چی میگی؟!

 سپیده_میگم بیدار شدی؟!

من زدم پس کله سپیده و گفتم:په نه په هنوز خوابه اینم روحشه داره باها
 ت حرف میزنه...خب روانی بیدار شده دیگه.

پشت گردنش رو مالید و گفت:وحشی شدی امروزا.سپیده   

دستشو گرفتم و همونجور که به طرف ویال میکشوندم گفتم:بیا بریم صبحا
 نه بخوریم بابا...

 وقتی رسیدیم دم ویال هر دو رو کردیم سمت پنجره و گفتیم:صبح بخیر

 دانیال_صبح بخیر خانم های سحرخیز.

...هرچی بهت گفتم بیا بریم بلند سپیده_خوابالو دلت بسوزه انقدر خوب بود
 نشدی.

 دانیال_خب خوابم میومد خانمم.

 _دانیال بیا پایین صبحانه بخوریم...

 دانیال_مگه شما صبحانه نخوردین؟

 سپیده_من که بدون تو چیزی از گلوم پایین نمیره اقایی.

 دانیال_قربون خانمم برم من...

..عوووق....بعدشم دانیال ایقیافمو جمع کردم و گفتم:اه اه حالم بهم خورد.
 ن سپیده چرت گفت،شیر و خرما  از گلوش رفته پایین اونم بدون تو...

 سپیده زد به پهلومو گفت:خیلی ادم فروشی...

دانیال_حاال دعوا نکنید،برید داخل میز صبحانه رو بچینید که من خیلی 
 گشنمه...

 _امر دیگه ای نیست؟!

 دانیال_نخیر عرضی نیست.

د خدا در و تخته رو خوب باهم جور کرده._خوشم میا  

 سپیده_چطور؟!

 _جفتتون به سنگ پا قزوین گفتید زکی...

رفتیم داخل و من و سپیده مانتو شالمون رو دراوردیم و به چوب لباسی 



کنار در اوزون کردیم.رفتیم داخل اشپزخونه و میز صبحانه رو چیدیم،دان
ایین...مرسانا رو ازش گرفتم یال هم درحالی که مرسانا بغلش بود اومد پ

 و گفتم:بیدار شدی دخترم؟!

 سپیده_په نه په هنوز خوابه....

 _کوفت حرف خودمو به خودم پس میدی؟!

 دانیال_داشتم میومدم دیدم بیدار شده و تو تختش ایستاده،گفتم بیارمش.

 _دستت درد نکنه.

 همگی نشستیم دور میز و صبحانه خوردیم...

 

ال رو کرد به من و گفت:دستت درد نکنه.بعد از صبحانه دانی  

 _نوش جان...

 سپیده_دستت درست...بچه ها میگم بریم یه جایی.

 _کجا مثال؟!

 سپیده_بریم یه جا بگردیم دیگه،نکنه میخوای بشینیم تو خونه و بپوسیم؟!!

 _تا همین االن که ساحل بودیم دیوونه...تو چرا انقدر ولگردی اخه؟!

اخ حرف دل من رو زدی اوا،تو خونه بند نمیشه.دانیال_اخ   

 _یه هفته دست و پاش رو ببندی به تخت ترک میکنه ولگردی رو...

سپیده با اخم مصنوعی نگاهی به من کرد و گفت:تو شریک دزدی یا رفی
 ق قافله؟!

 _االن کدومتون دزدید کدومتون قافله؟!

دزدم دانیال قاف....نه نه...من قافله دانیال دز....ای بابا خدا ازسپیده_من 
 ت نگذره آوا خودمو گم کردم...

از لحن جدی سپیده من و دانیال زدیم زیر خنده...این دختر دیوونه بود،هم
یشه منو به خنده مینداخت...دانیال لپ سپیده رو کشید و گفت:قربونت برم 

شو بریم خرید... با این شیرین کاریات...برو حاضر  

 سپیده پرید لپ دانیال رو بوسید و گفت:اخ جون عشق منی...

 سلفه ای کردم و گفتم:فضا رو مثبت هیجده نکنین...

 سپیده رو به من گفت:بلند شو سریع میز رو جمع کنیم بریم حاضر شیم.



 _شما برید دیگه من خودم میز رو جمع میکنم.

 دانیال_مگه نمیای؟!

حمتون نمیشم..._نه دیگه من مزا  

سپیده_حرف مفت نزن اوا تو که همیشه مزاحم بودی این دفعه هم روش..
. 

به شوخی هاش عادت داشتم واسه همین گفتم:حاال که انقدر اصرار میکنید 
 باشه میام.

با کمک سپیده میز رو جمع کردیم و مرسانا رو بغل کردم و بردم باال تا 
سرمه ای با یه جوراب شلواری حاضر شیم،تن مرسانا یه پیراهن کوتاه 

سفید کردم و سپردمش دست دانیال.خودمم یه شلوار جین مشکی همراه یه 
مانتو کوتاه سبزیشمی و یه شال همرنگش پوشیدم.جلو ایینه ایستادم و یه خ
ط چشم نازک کشیدم و کمی هم ریمل و رژ قهوه ای زدم.سپیده حاضر و 

وا...اماده دم اتاقم ایستاد و گفت:بدو دیگه ا  

 _اومدم...اومدم.

سریع کمی عطر زدم و بعد از برداشتن کیفم از رو تخت همراه سپیده ر
فتم پایین.دانیال مرسانا رو برده بود داخل ماشین.از ویال خارج شدیم و بع
د از قفل کردن در همراه سپیده به سمت ماشین رفتیم.سپیده نشست کنار دا

مرسانا رو داد بغلم و راه افتاد...نیال و منم صندلی عقب جا گرفتم،دانیال 
بعد از یک ربع ماشین رو جلو یه پاساژ بزرگ نگه داشت و گفت:اینم مح

 ل مورد عالقه شما خانم های محترم...

 _وای چه پاساژ خوبیه،من تاحاال ندیده بودمش.

دانیال با دست اشاره ای به سپیده کرد و درحالی که از ایینه به من نگاه م
طف خانم ما همه پاساژ های کل ایران رو بلدیم....هرجا یکرد گفت:به ل

 که میریم اول باید پاساژ های اون شهر رو زیر و رو کنه.

 _از دست این سپیده...

 سپیده_جای غرغر کردن پیاده شید زودتر بریم داخل.

همگی پیاده شدیم و به سمت در ورودی پاساژ حرکت کردیم.اولین مغازه 
ده نگاهی به مانکنی که پشت ویترین بود انداخت و لباس مردونه بود...سپی



 گفت:دانیال میگم این تی شرته خوشگل نیست؟فکر کنم بهت بیادا...

دانیال_وای نه سپیده،انقدر تو این مدت واسم تی شرت گرفتی نمیدونم دی
 گه کجا جاشون بدم.

 خندیدم و گفتم:شما دو تا فوق العاده اید...

 سپیده_نظر لطفته...

رو به من که مرسانا بغلم بود کرد و گفت:مرسانا رو بده بغل من تا  دانیال
 راحت تر باشی.

منم سریع مرسانا رو دادم بغلش و همراه با سپیده به سمت مغازه بعدی که 
لباس زنونه بود رفتیم.سپیده پیراهن کوتاهی از پشت ویترین نشونم داد و 

 گفت:به نظرت قشنگه؟

 _اره خوشگله....

منتظر تأیید من بود،چون بالفاصله دستم رو کشید و داخل مغازه شدانگار 
...مثال قرار بود فقط همون پیراهن رو بگیره،عالوه بر اون دو دست هم 
تاپ و شلوارک برداشت...منم یه پیراهن کوتاه و یه تاپ گرفتم.پیراهنم ر
نگش ابی کاربونی بود،همون رنگی که مهیار عاشقش بود.زودتر از سپید

ز مغازه خارج شدم،سرم پایین بود که با یه نفر برخورد کردم...قبل از ه ا
اینکه کامل سرم رو بیارم باال گفتم ببخشید،وقتی کامل نگاهش کردم یه لح
ظه خشکم زد...مهیار...فقط یک ثانیه دیدمش اونم نیم رخش رو...بدون 

توجه به من دست در دست یه دختر مو بلوند به سمت در خروجی حرکت 
رد...پالستیک های خرید از دستم افتاد...سپیده که تازه از مغازه خارج ک

 شده بود دست روی شونه ام گذاشت و گفت:چی شد؟!

دانیال که کمی اونطرف تر بود به سمتمون اومد...من همچنان شوکه بودم 
و مهیار کم مونده بود از پاساژ خارج شه...به خودم اومدم و به سمتش دو

ار...مهیاااار واستا کارت دارم...ییدم و گفتم:مهی  

هرکسی رو که سر راهم بود کنار میزدم،همه داشتن منو نگاه میکردن...م
هیار ولی بی توجه به صدا زدنم به  راهش ادامه میداد.انگار اصال صدام 
رو نمیشنید،سپیده و دانیال هم دنبالم بودن...وقتی نزدیکش شدم دست انداخ

رش گردوندم سمت خودم...درحالی که نفس تم و شونه اش رو گرفتم و ب



نفس میزدم به صورتش خیره شدم...مهیار..نه...مهیار نبود...فقط مدل مو
هاش و کمی هم هیکلش به مهیار شباهت داشت...پسره که از کارم عصبا

 نی شده بود گفت:خانم چته؟!

چشمام پر اشک شد و نتونستم حرفی بزنم...دختره که از پسره عصبانی 
گفت:مرض داری یا تنت میخاره؟! تر بود  

سپیده که رسیده بود کنارم رو به دختره گفت:ببخشید تو رو خدا...دوستم ا
 شتباه گرفته.

 پسره رو به سپیده گفت:خانم دوستتون رو به یه روانشناس نشون بدید...

و بعد دستش رو انداخت دور کمر دختره و از پاساژ خارج شد.عقب رفتم 
تکیه دادم.سپیده اشک روی گونه ام رو پاک کرد و  و به دیوار پشت سرم

 گفت:چرا فکر کردی مهیاره؟

 _نمیدونم واقعا،حس کردم شبیهشه.

دانیال که داشت مرسانا رو اروم میکرد گفت:حالت خوب نیست؟!میخوای 
 برگردیم خونه؟!

نمیخواستم روزشون رو بهم بزنم واسه همین سری به عالمت منفی تکون 
خوبم...چیزی نیست،ببخشید اذیت شدید.دادم و گفتم:نه   

سپیده_نه بابا این حرفا چیه...بیا بریم به خریدمون برسیم حالت بیاد سرجا
 ش.

لبخندی زدم و دنبالش راه افتادم،مرسانا رو از بغل دانیال گرفتم و ارومش 
کردم،دختر کوچولوم از گریه من گریه اش گرفته بود.باالخره بعد از دو 

پاساژ و کلی خرید، سپیده رضایت داد بریم ناهار بخ ساعت گشت زدن تو
وریم.دانیال ما رو برای ناهار به یکی از بهترین رستوران های رامسر 

 برد...سر میز ناهار بودیم که سپیده رو به دانیال گفت:دانیال جونم...

 دانیال کمی نوشابه خورد و گفت:جونم.

 سپیده_میگم میشه فردا بریم تله کابین؟!

تعجب گفتم:از االن به فکر فردایی سپیده؟! من با  

 سپیده_خب اومدیم شمال خوش بگذرونیم دیگه،من تله کابین دوس دارم.

 دانیال_چشم میریم،امر دیگه ای نیست بانو؟!



سپیده انگشتش رو گذاشت رو لبش و مثال کمی فکر کرد و گفت:اوووممم 
 نه...اگه چیزی یادم اومد بهت میگم.

لبخندی زدم و خدارو شکر کردم،شکر کردم که بهترین  به گفت و گوشون
دوستم از زندگیش راضیه و کنار عشقش بهترین لحظات رو سپری میکنه

... 

روز بعد،بعد از خوردن ناهار رفتیم تله کابین و کلی بهمون خوش گذشت
،مگه میشه یه جا با سپیده بری و بهت خوش نگذره...اون باال کلی عکس 

وونه که همه جور ژستی میگرفت...میگفت میخوام بذارم انداختیم،سپیده دی
تو اینستا شاخ شم...کال خوراکش مسخره بازی بود.برای شام من پیتزا گر
فتم و رفتیم ویال،قرار بود اخر شب راه بیفتن و برن سمت تهران...بعد از 
شام دانیال رفت کمی استراحت کرد و من و سپیده نشستیم درد و دل کرد

زده شب بود که حاضر شدن و رفتن،میخواستن برای سیزده یم.ساعت دوا
بدر پیش خانواده هاشون باشن...منم که تنها بودم و باید میموندم خونه...و

قتی رفتن دوباره ویال سوت و کور شد و من باز تنها شدم...مرسانا هم که 
خواب بود، نمیتونستم باهاش بازی کنم که یه کم سرم گرم شه...تلوزیون ه

هیچی نداشت...ترجیح دادم برم بخوابم،دلم میخواست فردا هم زودتر  م که
بگذره و یکشنبه برم سرکار...اونجوری حداقل سرم شلوغ میشد و تنهایی 

کمتر اذیتم میکرد...بعد از خوردن یه لیوان اب رفتم اتاقم و بعد از پاک 
کردن ارایشم دراز کشیدم رو تخت و انقدر به موضاعات مختلف فکر کر

م که اخر نفهمیدم کی خوابم برد...د  

***** 

روز سیزده به در بود و من جایی برای رفتن نداشتم،یعنی تنهایی که نمی
شد رفت بیرون و سیزده رو به در کرد...ترجیح دادم بمونم خونه و روزم
و با مرسانا بگذرونم.مرسانا داشت تو هال کارتون نگاه میکرد و من هم د

ست میکردم...دلم یهو هوای مامان اینا رو کرد.ماشتم برای ناهار غذا در
یدونستم خونه نیستن و حتما رفتن بیرون،واسه همین گوشی رو برداشتم و 
با مبایلش تماس گرفتم...بعد از دوتا بوق جواب داد و گفت:سالم اوا...خو

 بی عزیزم؟



 _سالم مامانی،قربونت خوبم...تو خوبی؟بابا و انیسا و بقیه خوبن؟

 _ما هم خوبیم...مرسانا چیکار میکنه؟

 _داره کارتون نگاه میکنه.

 _چه خبرا؟سپیده اینا رفتن؟

 _اره دیشب رفتن...

 _پس تنهایی عزیزم؟!

 _اره...دلم یهو براتون تنگ شد،شما بیرونید؟

اریا اومد و اصرار کرد_اره مادر،من که حوصله نداشتم بیام بیرون ولی 
 ...همگی اومدیم پارک جنگلی...سامان هم باهامونه.

 _به همه سالم برسون...اصال گوشی رو بده باهاشون صحبت کنم.

مامان گوشی رو به همه داد و من صحبت کردم،جمعشون حسابی جمع بو
د و اونجور که میگفتن جای من و مرسانا خالی بود...سامان هم میگفت د

رف زدن باهام و درد و دل کردنامون حسابی تنگ شده...وقلش برای ح
تی گوشی رو قطع کردم نشستم رو صندلی میز ناهار خوری و زدم زیر 
گریه...خیلی دلم گرفته بود،از تنهایی خسته شده بودم،ولی کاری از دستم 
برنمیومد،راهی بود که خودم انتخاب کرده بودم و باید ادامه اش میدادم.مر

تو اشپزخونه و جلو پام ایستاد و گفت:مامان گله موچونی؟!سانا اومد   

اشکهام رو پاک کردم و گفتم:نه مامان جان،گریه نکردم...کارتون دیدی د
 خترم؟

 _آله...خیلی اوشل بود کالتونش...

 _پس چرا نشستی بقیه اش رو هم ببینی؟

 _اوشنمه...به به موخوام.

گشنته...غذا حاضره دخترم  لپش رو بوسیدم و گفتم:اخ من قربونت برم که
 بیا بشینیم بخوریم.

مرسانا رو نشوندم رو صندلی مخصوص خودش و رفتم غذا کشیدم و بعد 
از خنک کردنش گذاشتم جلوش.برای خودمم کمی کشیدم و نشستم خوردم.
..دو ساعت بعد از ناهار مرسانا رو برداشتم و باهم رفتیم استخر.کلی باها

گذشت.ولی خوشی من همیشه نصفه و نیمش بازی کردم و بهمون خوش 



ه اس،موقعی کامل میشه که مهیار کنارم باشه...موقعی خنده هام از ته دل 
میشه که با مهیار بخندم...برای من زندگی یعنی مهیار و مهیار یعنی زند
گی...قلبم دیگه مال خودم نبود تا ازم پیروی کنه،چند ساله که سپردمش د

برده...برای دلتنگیم کلمه مناسبی پیدا نمیکنم  ست مهیار و با خودش قلبمو
 تا بتونم اندازه اش رو به زبون بیارم...

امروز از اون روزایی بود که هیچ جوره اروم نمیگرفتم و از فکر مهیار 
یه لحظه هم بیرون نمیومدم.بعد از شام مرسانا رو بردم اتاقش و خوابوندم

ه بود که خیلی سریع خوابش،انقدر تو استخر بازی کرده بود و خسته شد
ش برد...رفتم اتاق خودم و از پنجره اتاقم به دریا و اسمون گرفته خیره 

شدم.دلم هوای ازاد میخواست،شاید یه کم پیاده روی کنار دریا حالم رو به
تر میکرد...مرسانا که خواب بود و میدونستم انقدر خسته اس که بیدار نم

شیدم و شالم رو انداختم سرم و بعد از یشه.روی لباسم یه مانتو جلو باز پو
برداشتن گوشی و هندزفریم از اتاق زدم بیرون و به سمت پله ها رفتم.کل
ید رو برداشتم و از ویال زدم بیرون...تعدادی از جوون ها کنار ساحل ن

شسته بودن و اتیش روشن کرده بودن...ازشون دور شدم و برخالف اون 
دزفریم رو توی گوشم گذاشتم و اهنگی رها شروع کردم به راه رفتن...هن

و که تو این چند روزه روش قفل کرده بودم پلی کردم...به نظرم بیشتر اد
م ها روی اهنگ هایی قفل میکنن که با زندگیشون یه رابطه ای داره،اونا 
رو یاد کسی یا یه دورانی میندازه...به نظرم اهنگ ها فقط اهنگ نیستن...

ی یه خاطره رو برات زنده کنه،یا حالت رو یه یه اهنگ و موسیقی میتون
جوری بیان کنه که خودت نمیتونی به زبون بیاری...احساس میکردم این ا
هنگ هم برای من از همون اهنگ هایی بود که حسم رو میگفت...بارون 

 شروع کرد به نم زدن ولی من به پیاده رویم ادامه دادم..

 

اراده نگاه میکنمتو این شهر به هرکی شبیه تو/ بهش بی   

 میدونم که نزدیک من نیستی/ میدونم دارم اشتباه میکنم

 تو نیستی و من مثل دیوونه ها /دارم زیر بارون قدم میزنم 

 تورو اونقدر از خدا خواستم/ زمین و زمان رو بهم میزنم...



 مثل یه دیوونه ام دلتنگ و بارونی

 اشکام سر میره تو هر خیابونی
بدی دارم قلبم ترک خورده حال  

 هیچوقت نفهمیدی چقدر دوست دارم...

 مثل یه دیوونه ام دلتنگ و بارونی

 اشکام سر میره تو هر خیابونی
 قلبم ترک خورده حال بدی دارم

 هیچوقت نفهمیدی...من دوست دارم

 

سرمو بلند کردم و با چشم های بسته سمت اسمون گرفتم تا بارون بزنه ر
 و صورتم و اشک هام معلوم نشه..

 

 هربار باریدم هم بغض بارونا

 دستاتو کم دارم تو این خیابونا

 هرگوشه این شهر تو هر پیاده رو

 هربار حس کردم این جای خالی رو

 

 مثل یه دیوونه ام دلتنگ و بارونی

 اشکام سر میره تو هر خیابونی
 قلبم ترک خورده حال بدی دارم

 هیچوقت نفهمیدی... من دوست دارم...

یه دیوونه ام دلتنگ و بارونیمثل   

 اشکام سر میره تو هر خیابونی
 قلبم ترک خورده حال بدی دارم

 هیچوقت نفهمیدییییییی... من دوست دارم...

 
 

اشکامو پاک کردم و به رو به رو خیره شدم...سه تا پسر داشتن میومدن 
سمت من،احساس میکردم اونی که وسط ایستاده خیلی شبیه به مهیاره...یه 

حظه اومدم برم سمتش،وقتی به خودم اومدم دیدم فقط یه وهم و خیال بوده ل



و هیچ شباهتی بینشون نیست...شانس اوردم پسره متوجه نگاه های خیره ا
م نشد،وگرنه پیش خودش چه فکرایی که نمیکرد...انگاری داشتم دیوونه م

اسیشدم،انقدر تو فکر مهیارم که هرجایی رو نگاه میکنم حس میکنم اونج
ت و هرکسی رو شبیه بهش میبینم...سرمو انداختم پایین و راه اومده رو 
برگشتم،بارون داشت تند تر میشد و ترجیح دادم قبل از سرما خوردن بر

سم به ویال...دلم نمیخواست فردا که روز اول کاریمه با بینی کیپ شده و 
 گلوی درد گرفته برم سرکار....

***** 

چشم باز کردم.چون دیشب تا دیر وقت بیدار صبح با صدای آالرم گوشیم 
بودم و فکر و خیال نمیذاشت بخوابم هنوز خوابم میومد...ولی باید میرفتم 
شرکت و نمیشد روز اولی دیر برسم سرکار.کش و قوسی به بدنم دادم و ا
ز تخت اومدم پایین...رو تختم رو مرتب کردم و به سمت سرویس رفتم.

رفتم اتاق مرسانا و با کلی ناز و نوازش بیدا بعد از انجام کارای مربوطه
رش کردم و لباس پوشوندم تنش.ساعت هفت و ربع بود،مرسانا رو باید ق
بل هفت و نیم میرسوندم به مهد تا به تایم صبحانه برسه و خودمم قبل هش
ت میرسیدم به شرکت.وقت صبحانه خوردن نمیموند دیگه واسم...سریع 

انتو کوتاه مشکی رسمی برداشتم و پوشیدم،چیه شلوار جین مشکی با یه م
ون دلم نمیخواست سرتا پا مشکی باشم یه روسری ابر و بادی بلند برداش
تم و انداختم سرم و به دور گردنم پیچوندم و یه گره کوچیک زدم...ارایشم
م که مثل همیشه بود.سریع مرسانا رو بغل کردم و بعد از برداشتن کیف 

یرون و به سمت پله ها رفتم...وای یادم رفت عطو سوئیچم از اتاق زدم ب
ر بزنم،زشته بو عطر ندم،دوباره برگشتم اتاقم و کمی عطر به مچ دستام 

و روسریم زدم و رفتم پایین.حتی نتونستم یه لیوان شیر و خرما بخورم که 
ته دلمو بگیره...مرسانا رو نشوندم رو صندلی خودش و خودمم پشت فرم

شین رو از حیاط دراوردم و به سمت مهد حرکت ون جا گرفتم.سریع ما
کردم...جلو در مهد که رسیدیم نگاهی به ساعت کردم،ده دقیقه دیر کرده 
بودم...خاک تو سرم االن از اونطرف هم دیر میرسم شرکت.سریع پیاده 
شدم و مرسانا رو بغل کردم و بردم داخل مهد،تحویلش دادم به مربیش و 



خشید دیر کردم،مرسانا تحویل شما...صبحانه هگفتم:سالم مژگان جون...بب
 م نخورده.

مژگان جون لبخندی زد و گفت:اشکال نداره خانم واحدی،صبحانش رو هم 
 بهش میدم خیالتون راحت...

 باعجله گفتم:پس ساعت پنج میام دنبالش،خدانگهدار...

از مهد خارج شدم و سریع سوار ماشین شدم...ترافیک لعنتی قفل شده بود 
چ جوره باز نمیشد...پنج دقیقه بعد باالخره کمی باز شد و همه ماشین و هی

ها باید از یه الین عبور میکردن،انگار تصادف شده بود...شانس منه دیگه
،وقتی بخواد بدشانسی بباره از همه جا میباره،اخه چرا باید روز اول کار

یک لعنیم دیر برسم شرکت و فکر کنن من بد قولم...باالخره از اون تراف
تی در اومدم و گازشو گرفتم به سمت شرکت.ساعت هشت و نیم بود رس
یدم،یعنی نیم ساعت تأخیر...وای که از بدقول شدن متنفر بودم.ماشین رو 
کنار خیابون پارک کردم و بعد از زدن دزدگیر به سمت ساختمون مجلل 
هو شیکی که رو به روم قرار داشت رفتم.بعد از ورودم از روی تابلو را

نمایی، طبقه و شماره واحد شرکت اقای فراهانی رو برداشتم...سوار اسان
سور بزرگ ساختمون شدم و دکمه هفت رو فشار دادم.خودم رو توی آیینه 

اسانسور نگاه کردم و روسریم رو مرتب کردم.وقتی اسانسور ایستاد خار
ج شدم و به سمت شرکت اقای فراهانی که دست راستم قرار داشت رفتم..

میدونم چرا انقدر استرس داشتم،از شدت استرس ضعف کرده بودم و مع.ن
ده ام میسوخت...پشت در شرکت ایستادم و نفس عمیقی کشیدم تا شاید سو
زش و ضعف معده ام برطرف بشه...نگاهی به تابلو شرکت انداختم و زن
گ در رو فشردم.چند لحظه بعد در با صدای تیک باز شد.رفتم داخل و د

بستم...یه سالن بزرگ رو به روم قرار داشت که به طرز م رو پشت سرم
اهرانه ای چیدمان شده بود و دو دست مبل چرم قهوه ای رنگ چیده شده 
بود...گوشه و کنار سالن هم گلدون های بزگ و خوشگل به چشم میخورد
.دست راستم یه راهرو کوچیک بود که سرویس بهداشتی و ابدار خونه در

،یعنی انتهای سالن یه راهرو بزرگ بود که درش ش بود.رو به روم هم
پنج تا اتاق قرار داشت...منشی که میزش کنار راهرو بود عینکش رو رو



 ی چشمش جا به جا کرد و گفت:بفرمایید...

قدم برداشتم و به سمت میز منشی رفتم،انقدر سکوت بود که صدای پاشنه 
میپیچید و به خودم لعنت فرستادم که چرا کفش راحهای کفشم داخل سالن 

تی نپوشیدم...زمانی که جلوی میز رسیدم گفتم:سالم،صبحتون بخیر...واح
 دی هستم،آوا واحدی...با اقای فراهانی مالقات داشتم.

منشی خوشرو لبخندی زد و گفت:سالم،صبح شما هم بخیر...خوش امدید.ا
ت...بفرمایید داخل.اتاقشون اقای رئیس نیم ساعتی هست که منتظر شماس

 نتهای راهرو...

با لبخند سری تکون دادم و به سمت در اتاق رئیس رفتم...پشت در ایستاد
م و چند تقه به در زدم،صدایی مردونه و تقریبا مسن بلند شد و گفت:بفرما

 یید...

دستکیره درو پایین دادم و رفتم داخل و درو پشت سرم بستم...یه اتاق بز
ر تمیز و شیک با یه میز بزرگ کنفرانس و در انتها میز خود رگ و بسیا

رئیس....آقای فراهانی که مردی تقریبا پنجاه ساله و شیک پوش بود،و هم
ینطور محترم به نظر میومد با دیدن من از روی صندلی خودش بلند شد و 

 گفت:خانم واحدی؟!

کردم و بد قولبخندی زدم و گفتم:سالم...بله واحدی هستم،عذر میخوام دیر 
 ل شدم.

فراهانی درحالی که به نزدیک ترین صندلی به میز خودش اشاره میکرد 
گفت:سالم،خیلی خوش آمدید...اشکالی نداره.ما به این دیر و زود کردن ه

 ا عادت داریم.بفرمایید بنشینید.
خودش نشست روی صندلیش،من هم به سمت صندلی رفتم و گفتم:من خو

،واقعا امروز دست خودم نبود...توی خیابون تصادم با بدقولی مشکل دارم
 دف شده بود و راه بند اومده بود...

روی صندلی نشستم و کیفم رو گذاشتم کنارم که فراهانی گفت:خب اقای ع
 زتی خوب هستن؟!

 _سالم داشتن خدمتتون...

 _حتما شما یکی از بهترین کارمنداشون بودید که فرستادتتون اینجا...



تکون دادم و گفتم:اقای عزتی لطف دارن...وگرنه بهتر از من هم هسری 
 ستن...

_اقای عزتی که خیلی از شما تعریف کردند...و حاال میبینم تعریفاتشون 
بیجا هم نبوده...یه بانوی منضبط و مرتب،و اون چیزی که از کارهاتون 

 که عزتی برام فرستاد دیدم عالی هستید.

وز خیلی منضبط و مرتب نبودم._شما لطف دارید...ولی امر  

 _همین که از دیرکردتون انقدر ناراختید یعنی مضبط هستید.

فراهانی از طریق تلفن سفارش دو تا نسکافه داد و بعد رو به من گفت:خ
 ب خانم واحدی برای همکاری با ما که اماده هستید؟

 _بله...اماده ام.

ه زمان زیادی طول _بسیار عالی...این یه پروژه بسیار عظیمیه و ممکن
 بکشه، امیدوارم تا آخر با ما بمونید و وسط کار خسته نشید.

 _من به هیچ عنوان کاری رو نصفه رها نمیکنم.

_عالوه بر شما پسر خودم کامران و همینطور یکی دیگه از مهندسین اقا
ی وفادار روی این پروژه همراه با شما قراره کار کنن،امیدوارم همکاران 

م دیگه باشین.خوبی برای ه  

 _قطعا همینطور خواهد بود...

چند ضربه به در خورد و ابدارچی با سینی وارد اتاق شد و بعد از گذاش
تن فنجون ها جلوی من و فراهانی از اتاق خارج شد...فراهانی یه پوشه 

جلوم گذاشت و گفت:شما این برگه ها رو مطالعه کنید،یه سری اطالعات 
 راجع به پروژه اس...

رو کشیدم جلو و مشغول شدم...تلفن روی میز زنگ خورد،فراهانی  پوشه
 جواب داد و گفت:بله....کامران؟چیکار داره؟!...بگو بیاد داخل.

مثل اینکه پسرش اومده بود...به من چه اصال فضولی میکنم،سرم پایین با
شه و به کارم برسم بهتره.در اتاق زده شد و یه نفر اومد داخل که اقای فر

گفت:جانم کامران؟!تو که قرار نبود امروز بیای شرکت...اهانی   

صدای پسری که اقای فراهانی کامران خطاب کرده بود بلند شد و گفت:
 سالم بابا...راستش یه سری اسناد بود باید بهتون میدادم بعد میرفتم.



به گوش های خودم نمیتونستم اعتماد کنم،مگه میشه صدای دونفر انقدر به 
؟!!!!صدای مهیارم بود...حاضرم قسم بخورم صدای مهیار هم شبیه باشه

بود.سرمو بلند کردم که ببینمش ولی از پشت من رد شد و به سمت پدرش 
رفت...پشتش کامال به من بود...هیکلش هم که شبیه به مهیار بود...یعنی 

چی اخه؟مگه همچین چیزی امکان داره؟!قلبم به شدت درحال تپش بود...م
دتر شده بود و دهنم خشک شده بود...نه این امکان نداعده ام سوزشش ب

شت...مهیار...یعنی مهیاره منه یا دوباره توهم زدم؟!قطرات عرق رو رو
ی پیشونیم به خوبی احساس میکردم...حالم زمانی بدتر شد که پسر بعد از 
دادن پوشه به پدرش کامال برگشت طرف من،نیم نگاهی به من انداخت و 

عملی به سمت در اتاق رفت...مهیار من بود...به خدا مبدون هیچ عکس ال
هیار بود....این دیگه توهم و وهم و خیال نبود،چهره اش،مدل موهاش،قد 
و هیکلش و همینطور صدای جذاب و مردونه اش همه اش مطعلق به یه 
نفر میتونست باشه،اونم مهیارم.با صدای در اتاق از شوک در اومدم...د

ار میدادم تا شاید کمی اروم شه...قلبم که داشت خوستمو روی معده ام فش
دش رو به در و دیوار قفسه سینه ام میکوبید...فراهانی با دیدن چهره رن
گ پریده من گفت:خانم واحدی حالتون خوبه؟!خانم واحدی...صدای منو م

 یشنوید؟!

 فراهانی صداش رو بلند کرد و گفت:خانم ترابی یه لیوان اب بیار...

و چشم هام تار شد فقط یادمه لحظه اخر گفتم:مهیار...این مهیاهمه چیز جل
 ر من بود....مهی....

 و بعد دیگه چیزی نفهمیدم...

با آب سردی که روی صورتم پاشیده شد چشم باز کردم...در لحظه اول م
حیط اطرافم برام غیر اشنا بود.بعد فهمیدم کجا هستم و چه اتفاقی افتاده...ا

خانم ترابی رو به روم ایستاده بودن و دست خانم  قای فراهانی و منشیش
ترابی یه لیوان اب قند بود.لیوان رو گرفت سمتم و گفت:این رو بخورید 

 حالتون بهتر میشه.

دستش رو پس زدم،به فراهانی خیره شدم و با صدایی که از ته چاه درمیو
 مد گفتم:مهیار...اون...اون مهیار منه...



نیه رنگش پرید...لیوان رو از دست منشیش فراهانی در کمتر از یک ثا
 گرفت و گفت:خانم ترابی شما تشریف ببرید بیرون به کارتون برسید.

ترابی سری تکون داد و بعد از گفتن چشم قربان به سمت در رفت و از ا
تاق زد بیرون.فراهانی صندلی کنار من رو کشید بیرون،نشست روش و 

 گفت:خوبی دخترم؟!

چشمهام پر شد و گفتم:نه...خوب نیستم...اصال نمیدونم  با یاد آوری مهیار
چه مرگمه،نمیدونم چیزی که دیدم حقیقت داشت یا دوباره وهم و خیال بود
....آقای فراهانی حالم اصال خوب نیست....نمیدونم اونی که اومد تو اتاق 

 مهیار من بود یا پسر شما...

بود و هم پسر من... فراهانی با چهره ای گرفته گفت:شاید هم مهیار تو  

از حرفش شوکه شدم،معنی حرفش رو اصال نمیفهمیدم.یعنی چی آخه؟اگه 
مهیا بود پس چرا منو نشناخت و بی اعتنا از کنارم گذشت؟چقدر سخته ک
سی که همه زندگیته و همه زندگیش بودی بی اعتنا از کنارت بگذره،جور

وان آب قند رو گری که انگار تمام عمرش اصال تورو ندیده...فراهانی لی
 فت جلوم و گفت:خواهش میکنم یه کم بخور تا بعدش باهم صحبت کنیم.

به اجبار نیمی از آب قند داخل لیوان رو سر کشیدم و لیوان رو گذاشتم رو 
 میز و گفتم:میشه برام توضیح بدید چه خبره؟من واقعا گیجم.

عکسی فراهانی از رو صندلی بلند شد و به سمت میز خودش رفت...قاب 
از روی میز که پشت قاب به سمت من بود برداشت و به طرف من اومد.
 ..قاب رو داد دست من و گفت:با دقت به عکس نگاه کن،ببین میشناسیش؟

چشم از چهره غمزده فراهانی گرفتم و به عکس سه نفره ای که دستم بود 
نگاه کردم...عکسی که مهیار من وسط ایستاده بود و اقای فراهانی سمت 

چپش و یه خانم میانسال سمت راستش بود...شک نداشتم مهیار بود،با همو
ن لبخند جذاب و همیشگیش...همون لبخندی که من میمردم براش.چشم ها
م پر از اشک شد و دیدم رو تار کرد،قاب عکس رو به سینه ام فشردم و 

قای با ناله گفتم:این مهیار منه...به خدا قسم این مهیار منه...پدر بچمه...ا
فراهانی تورو خدا شما هم بگو این مهیاره،التماست میکنم بگو مهیاره...بذ
ار تموم شه این عذاب دو ساله ام...بذار تموم شه کابوسای شبانه ام...بذار 



 تموم شه بی پدری دخترم...التماستون میکنم.

با انگشت شصت و اشاره اش گوشه چشمش رو فشار داد تا از رفراهانی 
یختن نا به هنگامی اشکش جلوگیری کنه...دستش رو روی شونه ام گذاش
ت و گفت:مهیار توئه دخترم،ولی نه اون مهیاری که تو میشناختی...اون..

 .اون االن دیگه تورو نمیشناسه.

،خیلی درد داره عاحساس کردم قلبم تیر کشید وقتی گفت تورو نمیشناسه
شقت تورو نشناسه،خیییلی درد داره...اشکام رو از روی گونه ام پاک کر
دم و بعد از گذاشتن قاب عکس روی میز گفتم:منظورتون چیه منو نمیشنا

 سه؟!

فراهانی به عکسی که روی میز بود نگاهی انداخت و گفت:فراموشی گر
 فته...

ازم دور بود حاال هم که  ای خدا اخه چرا باید اینجوری میشد؟دوسال که
پیداش کردم منو نمیشناسه...یعنی تمام خاطرات خوبمون رو فراموش کرد
ه؟!خاطرات دوران دانشگاه...خاطرات نامزدیمون...سختی هایی که برای 
 بهم رسیدنمون کشیدیم...شب ازدواجمون....یعنی االن هیچی یادش نمیاد؟؟

تم:یعنی االن هیچی یادش نمبا زبون لبهای خشک شده ام رو تر کردم و گف
 یاد؟

 _نه متأسفانه...

 گلوم رو صاف کردم و گفتم:میشه بگید براش چه اتفاقی افتاده؟

فراهانی سری به عالمت مثبت تکون داد و بعد از خیره شدن به دست ها
ش گفت:دقیقا دوسال پیش....فکر میکنم چهارم پنجم عید بود...با خانمم دا

ونه یکی از اقواممون...پشت فرمون بودم و تمام شتیم میرفتیم عید دیدنی خ
حواسم به جلو بود.جاده خلوت بود و ماشین کمی رفت و امد میکرد،چون 

اونجا یه جاده فرعی بود...یهو چشمم افتادکنار جاده، یه جوون رو دیدم که 
افتاده زمین...انگار ماشین بهش زده بود و در رفته بود.خانمم با دیدنش به

کنار.سریع زدم کنار و پیاده شدم...سر و صورت جوون تمام م گفت بزنم 
خونی بود و نمیشد حتی چهره اش رو به خوبی دید....فقط یادمه پیراهنش 
زرشکی بود...اولین کاری که به ذهنم رسید این بود که نبضش رو بگیرم



...خدارو شکر میزد ولی خیلی کند بود.با کمک همسرم سریع سوار ماش
رسونیمش بیمارستان...تمام طول مسیر خانم داشت گریه مینش کردیم تا ب

یکرد،اخه یاد پسر از دسترفته مون افتاده بود....پسرم کامران شیش ساله 
بود که یه ماشین بهش زد و بر اثر ضربه مغزی از دنیا رفت...خانمم تو 
گریه هاش میگفت کامرانم اگه زنده بود االن همسن این جوون بود...خال

یک ربع رسیدیم بیمارستان رامسر و جوون رو گذاشتیم رو صه بعد از 
برانکارد و بردند سمت اورژانس...پذیرش مارو صدا کردند و ازمون سؤ
ال پرسیدند،نمیدونم چرا یهو از دهنم در رفت و گفتم پسرمه...انگار منم یا
د کامرانم افتاده بودم...اخه ما از دار دنیا همون یه دونه پسر رو داشتیم،او

بعد از هشت سال چشم انتظاری خدا بهمون داده بود و وقتی شیش سال نم
ش شد ازموم گرفت...نا شکری نمیکنم،حتما یه حکمتی داشته...خالصه 

جوون رو که حاال شده بود کامران  فرستادن اتاق عمل...حالش خیلی وخ
یم بود.خانمم خیلی بیتابی میکرد....وقتی فهمید به پذیرش گفتم پسرمونه تو

چشمهاش برق رضایت رو دیدم.خانمم بعد از مرگ کامرانمون افسردی 
گی گرفته بود...احساس کردم این کار کمی ارومش کرد...کامران رو که 
حاال فهمیدم اسمش مهیار عمل کردند،ولی دکترا گفتند رفته تو کما و معلو
م نیست کی بهوش بیاد...یک ماه تموم کارمون شده بود دعا کردن،از طر

دلم برای خانواده اش میسوخت...خیلی اون اطراف دنبال خانواده افی هم 
ش گشتم ولی ردی پیدا نکردم،حتی گوشیش هم همراهش نبود تا از روی 
گوشیش شماره ای پیدا کنیم...خالصه بعد از یک ماه بالخره بهوش اومد.
..ولی به کل حافظه اش رو از دست داده بود.دکترش گفت ممکنه باز بد

لی اگه توی محیطی باشه که خاطراتش براش مرور بشه...وست بیاره،و
لی اون که با ما خاطره ای نداشت...نمیتونستیمم حقیقت رو بهش بگیم چو
ن دکتر گفت استرس و شوک براش به شدت خطر داره...تا االن هم حقیق
ت رو نگفتیم...یعنی نمیتونیم بگیم،خیلی سختی کشید تا تونست به زندگی 

ت ها گوشه گیر بود و با کسی هم حرف نمیزد....فقط چعادی برگرده،مد
 ند ماهه اینجا پیش خودم مشغول به کار شده.

از شنیدن حرفای اقای فراهانی شوکه شده بودم.دنیا رو سرم خراب شد و



قتی فهمیدم عشقم،مرد زندگیم چقدر عذاب کشیده...خیلی سخته فراموشی 
نیاد...بگیری و بیست و شیش سال از زندگیت رو یادت   

اشکهام رو پاک کردم و گفتم:ولی باید حقیقت رو بهش بگیم...مهیار همس
ر منه اقای فراهانی،اون روزی که تصادف کرد فقط دو روز از زندگی م
شترکمون گذشته بود و اومده بودیم ماه عسل...ما االن یه دختر یک سال 

 و سه ماهه داریم که به پدرش احتیاج داره...

فراهانی با کالفگی که کامال تو رفتارش مشهود بود گفت:میدونم باید اقای 
بهش بگی،ولی واقعا االن موقع اش نیست...خواهش میکنم شوک بهش وا

 رد نکن،اگه دوسش داری یهو نگو بهش...براش خطر داره دخترم.

_معلومه که دوسش دارم،تمام این دوسال مرگش رو باور نکردم و پاش ا
شما بگید من چیکار کنم؟! یستادم،ولی حاال  

_فقط اروم باش دخترم...بذار اروم اروم بهش بگیم...اصال شاید با دیدن 
تو،گذشته ها یادش بیاد...بهت که گفتم دکترش گفت ممکنه با یاداوری خا

 طرات همه چیز یادش بیاد...

_اگه یادش نیومد چی؟بشینم و ببینم عشقم کنارمه ولی نمیتونم داشته باشم
 ش؟!

ط یکی دو ماه بهش فرصت بده،شما دو تا تو این مدت وقت زیادی رو _فق
قراره با هم بگذرونید...شاید همه چی یادش بیاد،اگر یادش نیومد بهت قول 

 میدم خودم همه چیز رو بهش بگم.

_چشم!!!من که دو سال برای عشقم صبر کردم چند وقت دیگه هم روش،
 چون نمیخوام حالش بدشه...

ترم که رومو زمین ننداختی..._قربونت برم دخ  

لبخند بی جونی زدم و دیگه حرفی نزدم...چقدر سخت بود بخوام کنار ع
شقم باشم و مثل یه غریبه رفتار کنم.ولی به خاطر مهیارم باید تحمل کنم،با
ید کمکش کنم تا خودش همه چیز یادش بیاد...فایده نداره من همه چیز رو 

بازم براش غریبه ام...دوست دارم خوبهش بگم،اگه بگم و یادش نیاد چی؟
دش تمام خاطراتمون رو به یاد بیاره،تمام روز های خوبی رو که باهم دا

شتیم رو یادش بیاره...میخوام حسی که بهم داشته دوباره تو قلبش زنده شه



،نمیخوام خودمو تحمیلش کنم...پس مجبورم عادی رفتار کنم در برابرش..
. 

شد و گفت:خب حاال دخترم اشکاتو پاک کن  فراهانی از روی صندلی بلند
و بیا بریم اتاقت رو بهت نشون بدم،بعدشم میتونی بری خونه چون حالت 

 خوب نیست...کارتو از فردا شروع کنی بهتره...

اشکمو پاک کردم و از روی صندلی بلند شدم،قبل از اینکه از در خارج 
ندید...من بعد از  بشیم گفت:فقط جلوی خانم ترابی و بقیه هم چیزی نشون

اون جریان شرکت و همه کارمندام رو تغییر دادم تا از وجون نا گهانی کا
 مران شوکه نشن...

 _راستی اقای فراهانی شناسنامه مهیار،یا کامران رو چیکار کردید؟

 _شناسنامه پسرم بود دیگه...تو ثبت احوال اشنا داشتم ردیفش کرد.

تا شما یک بار دیگه حضور کامرا_انگار همه چیز دست به دست هم داد 
ن رو کنار خودتون حس کنید...واقعا شما براش زحمت کشیدید،من مدیون

 تونم...اگه شما نبودید مهیار من ممکن بود بمیره.

 _از خدا باید ممنون باشی دخترم،ما فقط وسیله بودیم.

 _از خدا که همیشه ممنونم...

رو نشون داد و گفت میتونم برم از اتاق رفتیم بیرون و اقای فراهانی اتاقم 
 خونه...منم که حال مساعدی نداشتم زودتر از شرکت رفتم بیرون...

 

از ساختمون شرکت زدم بیرون...حوصله رانندگی نداشتم،انقدر حالم بد بو
د که فقط دلم میخواست پیاده راه برم...فکرم خیلی مشغول بود...حرفای آ

میتونستم محکم باشم تا مهیارو ببیقای فراهانی بهمم ریخته بود.من چقدر 
نم ولی اشک نریزم،مهیارم رو ببینم ولی مثل یه غریبه رفتار کنم...منی 

که تشنه اغوش مردونه مهیارم چجوری میتونم سمتش نرم؟خدایا خودت به
م صبر بده...خودت کمکم کن تا بتونم تحمل کنم...بارون نم میزد و من ب

دم،بدون اینکه مقصد مشخصی داشیخیال خیابونای رامسر رو طی میکر
ته باشم.انگار هیچی تو سرم نبود،به هیچی فکر نمیکردم...فقط خاطرات 
گذشته جلو چشم هام رژه میرفتن...هندزفریم رو گذاشتم داخل گوشم و اه



نگ رو پلی کردم...اشک هام میچکید روی گونه ام و برام اهمیت نداشت 
کنارم میگذرن درموردم چه فکر افرادی که با تعجب بهم نگاه میکنن و از

ی میکنن...بذار بگن دختره دیوونه اس،اره من دیوونه ام...دیوونه عشقمم
.دیوونه مردی که همه زندگیمه،دیوونه پدر بچه ام...دلم میخواست داد بز

نم و بگم من...عاشقم...ولی صدامو توی گلوم خفه کردم و صدای خفه شد
وش سپردم به اهنگ تا شاید یه کم اه ام تبدیل به یه بغض بزرگ شد....گ

 رومم کنه...

 

 یه آدم چقد میتونه پای عشقش بمونه

 یه عاشق چقد میتونه و میشه گفت مهربونه

 تحمل کنه تو سکوتش بشینه...

 بدیای عشقو نخواد و نبینه...

 قدم میزنی خاطراتو خیابون خیابون

 قدم میزنی بغض تو توی باروووون

و عکسای یادگاری تو گوشیتو   

 هنوز آرزوته باهاش رو به رو شی...

 

بارون روی صورتم میزد و با اشکهام قاطی میشد،خاطراتش داشت دیوو
 نه ام میکرد...

 

 یه آدم مثل من بیار و نشونم بده باز

 که روی همه چی رو غیر تو خط زد از آغاز

 تو راحت با هرکی به جز من که بودی...

تو عاشق نبودی... بریدی از عشقم  

 

مهیار یعنی به جز من تو این مدت با کسی بوده؟!اون دختری که سپیده از
ش حرف میزد و میگفت توماشین کنارش بوده کی بوده یعنی؟!...نه مهیار 
عاشق من بود،االنم مال منه...پدر بچمه.از دستش نمیدم.اقای فراهانی هم 

 درمورد دختری حرف نزد...

 
 



تو خیابون خیابونقدم میزنی خاطرا  

 قدم میزنی بغض تو توی باروووون

 تو و عکسای یادگاری تو گوشی
 هنوز آرزوته باهاش رو به رو شی...

 

 قدم میزنی خاطراتو خیابون خیابون

 قدم میزنی خاطراتو خیابون خیابون

 قدم میزنی خاطراتو خیابون خیابون...

 

ستم...زمان و مووقتی به خودم اومدم دیدم توی یه پارک،روی صندلی نش
قعیت از دستم در رفته بود،معده ام از ضعف داشت میسوخت...از صبح ه
یچی نخورده بودم.به ساعت گوشیم نگاهی انداختم،باورم نمیشد...یعنی من 
سه ساعته تو خیابونا سرگردونم؟ساعت یازده از شرکت زده بودم بیرون 

رو صندلی بلند  و االن ساعت  دو و نیم بود.دستی به صورتم کشیدم و از
شدم،لباس هام و موهام کمی نم داشت...شانس اوردم بارون خیلی شدید ن
شده بود و فقط نم زده بود...هنوز هم باور نمیکردم مهیار رو پیدا کردم.د
لم میخواست داد بزنم و به همه بگم عشقمو پیدا کردم،بگم دیدید مهیارم ز

اید به مامان اینا بگم...بیچاره نده بود و من دیوونه نبودم؟...ولی نه،االن نب
ها چه گناهی کردن،دلشون میمونه پیش من.باید بذارم هروقت مهیار حال

ش خوب شد بهشون بگم...مادر جون چی؟به اونم نگم؟اگه بگم خوشحال م
یشه ولی اگه بفهمه مهیار فراموشی گرفته دوباره حالش بد میشه...میترسم 

ه کی بگم تا یه کم حالم خوب این شوک بزرگ براش خوب نباشه...پس ب
شه؟!اهان سامان و سپیده بهترین گزینه هان...اول به سامان زنگ بزنم،م
طمئنم خیلی خوشحال میشه...همینجور که راه میرفتم تا به در خروجی پا
رک برسم شماره سامان رو گرفتم...بعد از چندتا بوق جواب داد و گفت:

 سالم خانمی،چه عجب یادی از ما کردی...

 _سالم،خوبی؟ببخشید درگیر بودم خیلی.

 _قربونت خوبم،تو خوبی؟مرسانا خوبه؟

 _ما هم خوبیم مرسی.



 _چه خبرا؟کارا خوب پیش میره؟

_امروز تازه رفتم شرکت...سامان یه اتفاقی افتاد که باورت نمیشه اگه ب
 گم.

 سامان با خنده و کنجکاوی پرسید:مثال چه اتفاقی؟

رو دیدم...بی مقدمه یهو گفتم:مهیار   

سامان بعد از مکث طوالنی مدت با صدایی که انگار ناراحت بود گفت:چ
 ی؟!درست شنیدم؟مه...مهیار؟تو...تو مطمئنی؟!ولی این...امکان نداره.

 _اره سامان به خدا خودش بود،دیدی گفتم مهیار من نمرده؟

 _ولی چطور ممکنه؟!

 _فکر میکردم خوشحال بشی...

که انگار به زور میخواست خودش رو خوشحال نشون بده گفت:خسامان 
 وشحالم عزیزم...فقط غیر قابل باوره...

_خودمم خیلی شوکه شدم سامان...جریانش خیلی طوالنیه،فقط بدون فرامو
 شی گرفته و من رو نمیشناسه...باید یه کاری کنم همه چیز یادش بیاد.

امیدوارم همه چیز درست سامان با صدایی که حس کردم بغض داره گفت:
 شه...

_فقط سامان بین خودمون بمونه،نمیخوام تا خوب شدن مهیار کسی چیزی 
 بفهمه...

 _اوکی...آوا من بعدا باهات تماس میگیرم،فعال خدافظ...

گوشی رو قطع کرد،حتی منتظر خداحافظی من نموند...یهو چش شد اخه؟
اختم و به سمت خیاوقتی که زنگ زدم حالش خوب بود.شونه ای باال اند

بون رفتم،حالم خیلی بهتر شده بود...به سپیده هم وقتی رسیدم خونه زنگ 
میزنم.یه دربست گرفتم و ادرس شرکت رو دادم.وقتی رسیدیم بعد از پیاده 
شدنم رفتم سمت ماشینم و سوار شدم.باید میرفتم دنبال مرسانا و میبردمش 

ز حاضری برای ناهار بخوخونه،سر راه هم یه سری خرید کردم تا یه چی
 ریم...

***** 

مرسانا رو رسوندم مهد و به سمت شرکت حرکت کردم.استرس و نگرانی 



یک لحظه هم دست از سرم برنمیداشت.خداروشکر امروز خیابون ها خلو
ت بود و به موقع رسیدم،ماشینم رو بردم داخل پارکینگ و جای مناسب پا

برداشتم و از ماشین پیاده ش رکش کردم...کیفم رو از روی صندلی کنارم
دم.تا در اسانسور اندازه ده قدم فاصله داشتم،کم مونده بود در بسته بشه...
حوصله نداشتم بایستم و منتظر بمونم،واسه همین سریع خودم رو رسوندم 
بهش و دکمه رو زدم.در که فقط یه کم مونده بود بسته شه دوباره باز شد..

قلب من همانا...مهیار داخل اسانسور بود..باز شدن در همانا و ایستادن 
شوک زده ایستاده بودم سرجام و هیچ حرکتی نمیکردم.دستم همونجور رو
ی دکمه خشک شده بود و چشمهام جای دیگه رو به جز چشمهای عشقم ن
میدیدن.مهیار با تعجب بهم نگاه کرد و وقتی دید بی حرکت ایستاده ام گفت

 :سالم...تشریف نمیارید داخل؟!

گه فقط یک ثانیه دیگه بیشتر توی چشمهاش خیره میموندم مطمئنا اشکهام ا
سرازیر میشدن و همه چیز رو لو میدادن...سرم رو انداختم پایین و بعد ا
ز یه سالم کوتاه و اروم،به سختی قدم برداشتم و داخل آسانسور شدم...مه

م باال و نیار دکمه طبقه رو فشار داد و اسانسور راه افتاد...سرم رو اورد
گاهی داخل آیینه انداختم،مثل همیشه مرتب بودم و مانتویی که تنم بود سلی

قه خود مهیار بود...زیر چشمی نگاهی به عشقم انداختم،یه شلوار جذب 
سرمه ای تنش بود با یه پیراهن مردونه جذب سرمه ای که استین هاش ر

و مثل غریبه  و هم زده بود باال...وااای خدا چقدر سخت بود کنارش باشم
ها رفتار کنم...ای کاش به اقای فراهانی قول نداده بودم و همینجا همه چی
ز رو میگفتم...همونجور که با خودم کلنجار میرفتم مهیار لب باز کرد و 

 گفت:اگه اشتباه نکنم شما باید خانم واحدی باشید...

پسربه سختی توی چشمهاش نگاهی گذرا انداختم و گفتم:بله...و شما هم 
 شون...

یه دونه از اون لبخند آوا کش هاش رو زد و گفت:بله درسته...فکر نمیکر
 دم اقای عزتی خانم به این جوونی بفرستن برای این پروژه.

 بدون اینگه نگاهش کنم گفتم:از نظر شما ایرادی داره؟

سری تکان داد و گفت:نخیر اصال،حتما انقدر کارتون درست بوده که شما



...رو انتخاب کردن  

یه دفعه یاد کل کل های دوران دانشگاهیمون افتادم و با غرور گفتم:قطعا ه
 مینطوره،شک نکنید...

 _شکی درش نیست...در هر صورت از همکاری با شما خوشحالم.

لبخندی زدم و چیزی نگفتم،لبخندی زورکی که بغضی بزرگ زیرش پنها
ش به بیرون اشارن شده بود...باالخره در اسانسور باز شد و مهیار با دست

 ه کرد و گفت:بفرمایید...

از اسانسور خارج شدم و به سمت در شرکت حرکت کردم.قبل از اینکه د
 رو باز کنم صدای مهیار متوقفم کرد که گفت:خانم واحدی...

 برگشتم نگاهش کردم و گفتم:بله...

رو کمی ریز کرد و گفت:ببخشید من قبال شمارو مالقات کرده چشمهاش 
 بودم؟یعنی منظورم اینه شما قبال با شرکت ما همکاری داشتید؟!

لبم رو از داخل گاز گرفتم و بعد از مکث کوتاهی سرم رو تکون دادم و 
 گفتم:نخیر...

به سرعت رومو ازش گرفتم و وارد شرکت شدم.سالم کوتاهی به خانم تر
دم و یکراست رفتم سمت اتاقم ودر رو پشت سرم بستم.تکیه زدم ابی کر

به در و بغض توی گلوم رو ازاد کردم،دستم رو گذاشتم جلو دهنم تا صدا
ی هق هقم بلند نشه....ای خدا من چیکار کنم؟!این مهیاری که من میبینم 

حاال حاالها چیزی یادش نمیاد...بعد از کلی حرف زدن تازه به من میگه م
ال شمارو مالقات نکردم؟؟اخه یکی نیست بگه عزیزم من زنتم،مالقان قب

ت چیه اخه هزار بار تو بغلت بودم...دیوونه نشم خییلیه...باید تحمل کنم،
باید به خاطر خودش تحمل کنم...دلم میخواد همه چیز رو به یاد بیاره،کم

ستم اگه دکش میکنم تا منو به یاد بیاره،تا عشقمون رو به یاد بیاره...آوا نی
وباره تورو مال خودم نکنم...اشکهام رو پاک کردم و خودم رو تو ایینه 

کوچکی که داخل اتاقم بود نگاه کردم و سیاهی زیر چشمم رو تمیز کردم،
کیفم رو گذاشتم رو میز و روی صندلیم ولو شدم...پشت سرم تمام شیشه 

و نفسی عمیبود و رامسر کال معلوم بود،نگاهی به منظره بیرون انداختم 
ق کشیدم...تو فکر بودم که صدای تقه ای منو به خودم اورد،صاف نشستم 



 سرجام و گفتم:بفرمایید.

در باز شد و خانم ترابی اومد داخل و گفت:خانم واحدی لطفا تشریف ببر
 ید اتاق آقای رئیس،جلسه تشکیل دادن...

 _االن میرم.

مانتو و روسریم رو ترابی رفت بیرون و من هم از روی صندلی بلند شدم،
مرتب کردم و از اتاق زدم بیرون.به سمت اتاق اقای فراهانی رفتم و بعد 
زدن دو تا تقه به در وارد شدم.به جز اقای فراهانی مهیار و یه اقای دیگه 
هم حضور داشتند...بدون اینکه نگاهی به مهیار بندازم رو به اقای فراهان

 ی گفتم:سالم،صبحتون بخیر...

الم،صبح شما هم بخیرفراهانی_س  

بعد رو به مهیار و اون یکی گفت:ایشون خانم واحدی هستند...   

و بعد رو به من کرد و با دست اون اقا رو نشون داد و گفت:ایشون اقای 
 وفادار یکی از مهندسین خبره این شرکت هستند...

رو به اقای وفادار،که مردی تقریبا سی و هفت هشت ساله بود کردم و گ
شبختم جناب وفادار...فتم:خو  

 وفادار_من هم همینطور.

 اقای فراهانی مهیار رو نشون داد و گفت:ایشون هم پسرم اقا کامران...
_سعادت اشنایی باهاشون رو داخل اسانسور داشتم...البته دیروز متوجه 

 شدم پسرتون هستند.

 و بعد رو به مهیار کردم و گفتم:خوشبختم...

 مهیار_من هم خوشبختم.

فراهانی صندلی کنار مهیار رو به من نشون داد و گفت:لطفا بنشینید  اقای
 تا در مورد پروژه صحبت کنیم.

به سمت صندلی رفتم و کشیدمش عقب،کمی صندلی رو از مهیار فاصله د
ادم و نشستم...تمام طول جلسه بوی عطر مردونه اش توی بینیم پیچیده بو

بزنم و بگم مهیار منو نگاه  د و داشت دیوونه ام میکرد.دلم میخواست داد
کن،منم آوا...همونی که بهش میگفتی خانمم بدون تو نمیتونم حتی نفس ب
کشم،همونی که عاشقش بودی...اخه چطور مرو به یاد نمیاری...هرزگاه



ی نگاهی بهش مینداختم ولی اون تمام حواسش پی حرفهای فراهانی بود،
ه زیر شده بود...از حرحتی یکبار هم نگاهم نکرد...حاال واسه من سرب

ص انقدر ناخنهام رو داخل گوشت دستم فرو کرده بودم جای ناخن هام رو
ی دستم مونده بود...جلسه به پایان رسید و من هیچی از حرفاشون نفهمیدم
....اقای فراهانی رو به مهیار کرد و گفت:پسرم میتونی امروز خانم واحد

!ی رو ببری و زمین پروژه روبهشون نشون بدی؟  

مهیار کمی من و من کرد و گفت:میشه بمونه برای فردا؟اخه نقشه اقای م
 نصوری رو باید تکمیل کنم امروز...

وفادار نگاهی به من انداخت و بعد از زدن لبخند ملیحی رو به فراهانی 
 گفت:میخواید من خانم واحدی رو ببرم؟

،وای خدااین لبخندش چه معنایی داشت دقیقا؟!نگاهی به دست چپم انداختم
ی من چرا یادم رفت حلقه ام رو دستم کنم...باید میفهمیدن من همسر دارم.
..اخمی کردم و قبل از اینکه فراهانی حرفی بزنه گفتم:منم ترجیح میدم بم
ونه برای بعدا،یه سری کارا هست که باید امروز انجام بدم...راستش یه 

 سر و سامونی باید به اتاقم بدم.

انداخت و گفت:پس فردا صبح من میبرمتون سر پرومهیار نگاهی به من 
 ژه...

 سری تکون دادم و با صدای ارومی گفتم:بسیار خب...

 ازجام بلند شدم و گفتم:عذرمیخوام،اگر حرفی باقی نمونده من برم اتاقم...
 فراهانی:نخیر حرفی نیست خانم واحدی...تشریف ببرید.

نارش بودم انگار نفس کاز اتاق زدم بیرون و نفس عمیقی کشیدم.وقتی ک
شیدن برام سخت تر میشد،یا شایدذبهتره بگم نفس کشیدن به کل یادم میر

 فت...

***** 

 کامران

 

حرف های بابا که در مورد پروژه تموم شد رو کرد به من و گفت:پسرم م
یتونی امروز خانم واحدی رو ببری و زمین پروژه روبهشون نشون بدی؟



! 

من و من کردم و گفتم:میشه بمونه برای فردا؟اخه نقشه اقای منصورکمی 
 ی رو باید تکمیل کنم امروز...

 وفادار رو به بابا گفت:میخواید من خانم واحدی رو ببرم؟

یه لبخندی رو روی لبهاش حس کردم،از اول جلسه زیر نظر داشتمش.ان
ومد،مثل این دخگار تو نخ خانم واحدی بود...خیلی از این رفتار ها بدم می

تر ندیده ها عاشق همه میشد...اون از اون منشی قبلی که باهاش ریخته بو
 د رو هم، حاال رفته تو نخ خانم واحدی.

نگاهی به واحدی انداختم،اخمهاش رو کمی تو هم کرد و گفت:منم ترجیح 
میدم بمونه برای بعدا،یه سری کارا هست که باید امروز انجام بدم...راس

سامونی باید به اتاقم بدم. تش یه سر و  

خوشم اومد جوابش رو با اخم داد،پس از اوناش نیست... نگاهش کردم و
 گفتم:پس فردا صبح من میبرمتون سر پروژه...

سری تکون داد و با صدای ارومی که به زور شنیده میشد گفت:بسیار خ
 ب...

ه من ازجاش بلند شد و رو به بابا گفت:عذرمیخوام،اگر حرفی باقی نموند
 برم اتاقم...

 بابا_نخیر حرفی نیست خانم واحدی...تشریف ببرید.

خانم واحدی به سمت در رفت و از اتاق زد بیرون...از صبح تو فکر اینم 
که قبال کجا دیدمش،خیلی برام اشناس.نه تنها چهره اش بلکه صداش،رفتا
رش و همینطور طرز صحبت کردنش برام اشناس...این فراموشی لعنتی 

ه ام کرده بود،خیلی سخته نمیتونم خاطرات گذشته مو به یاد بیارم...یکالف
عنی قبال کجا دیدمش؟!شایدم اصال ندیدمش.اگه قبال با هم مالقات داشتیم 
حتما منو میشناخت،وقتی صبح ازش پرسیدم ،گفت قبال من رو ندیده...نم

بچه دو یدونم واال...امیدوارم این حافظه ام یه روزی برگرده،االن حکم یه 
ساله رو دارم که فقط اندازه همین دو سال تجربه و خاطره داره...وفادار 
بعد از کسب اجازه از بابا از اتاق خارج شد،من هم رو کردم سمت بابا و 

 گفتم:اگه با من کاری ندارید من برم اتاقم...



بابا مثل همیشه با خوشرویی گفت:برو بابا جان،نقشه اقای منصوری حتما 
وز تکمیل بشه...اگر هم برات سخته میتونی از خانم واحدی کمک باید امر

 بگیری،اون سرش خلوته.
لبخندی زدم و به شوخی گفتم:یعنی من برم از یه خانم کمک بگیرم؟!بابا 

 جون برام افت داره...

_بهت اطمینان میدم که از پیشنهادم پشیمون نمیشی...خانم واحدی توکار
 ش خبره اس...

،اگه ببینم نمیرسم تمومش کنم مجبورم ازشون کمک بخوا_حاال شاید رفتم
 م...

 _کار خوبی میکنی،فردا هم یادت نره ببریش سر ساختمون.

 _چشم میبرمشون،فعال من برم...

از روی صندلی بلند شدم و به سمت در رفتم و از اتاق بابا زدم بیرون،اتا
یز کارم رفق من درست کنار اتاق بابا بود...وارد اتاق شدم و به سمت م

تم،وای خدا عمرا اگه بتونم یه نفری این رو تمومش کنم،بهتره یه امروزه 
رو غرورمو بذارم زمین و به خانم واحدی رو بندازم...باالخره همکارمه 

و میتونه کمکم کنه.نقشه رو لول کردم و از اتاقم رفتم بیرون،چند قدمی 
سیدم پشت در اتاقکه تا اتاق خانم واحدی فاصله داشتم رو طی کردم و ر

ش...با خودم کلنجار میرفتم،یه وقت زشت نباشه همین اول کاری ازش کم
ک بخوام؟االن میگه خوب شد من اومدم وگرنه لنگ میموندی...خب خودم
م نمیتونم تمومش کنم و اگه تموم نشه پیش اقای منصوری بدقول میشم...

ین بهترین کاره،بدخب اصال میندازم گردن بابا،میگم بابا گفت بیام...اره ا
ون تردید تقه ای به در زدم.صداش رو شنیدم که از پشت در گفت:بفرمای

 ید...

درو باز کردم و رفتم داخل.نگاهی بهش انداختم،پشت میزش نشسته بود و 
داشت نگاهم میکرد...بهتره بگم بهم خیره شده بود،انگار توقع دیدن هرک

رومیبینه خشکش میزنه. سی رو داشت به جز من...اصال نمیدونم چرا من
اون از صبح دم اسانسور اینم از االن...صدام رو کمی صاف کردم که به 

 خودش اومد و گفت:امری داشتید اقای فراهانی؟!



نمیدونم چرا حس میکردم یه غم خاصی تو صداشه...شاید اشتباه حس می
کردم و کال مدل حرف زدنش اینجوری بود.بیخیال افکارم شدم و گفتم:ببخ

مزاحمتون شدم...یه زحمتی داشتم براتون. شید  

از روی صندلیش بلند شد و در حالی که به صندلی های رو به روش اشا
 ره میکرد گفت:بفرمایید بنشینید،هر امری باشه من در خدمتم.

در رو پشت سرم بستم و رفتم جلو میزش ایستادم و گفتم:راستش یه نقشه ا
بهم گفت بیام خدمت شما و باهم کا س که امروز حتما باید تمومش کنم،بابا

 ملش کنیم...تنهایی از پسش بر نمیام.

 

خاااک تو سرم،چرا گفتم تنهایی از پسش بر نمیام؟؟االن فکر میکنه خیلی 
خنگ و دست پاچلفتی ام و اگه کمکم نکنه لنگ میمونم...نا خدا گاه اخمها

نه کار شما م رفت تو هم و گفتم:یعنی بر میاما...ولی خب بابا خواست ببی
 چه جوریه...

 

واحدی درحالی که سعی در پنهان کردن لبخندش داشت گفت: پدرتون نمو
نه کار های من رو قبال دیدن...ولی اشکالی نداره میتونم کمکتون کنم تا ا

 ین نقشه رو امروز تموم کنید...

 

سوتی داده بودم بدجور،ترجیح دادم دیگه به روی خودم نیارم،واسه همین 
ت میز کار و همونجور که نقشه رو پهن میکردم گفتم:پس بهتره رفتم سم

زودتر شروع کنیم...واحدی اومد کنارم ایستاد و نگاهی به نقشه انداخت و 
گفت:به نظرم عالیه...این نقشه یه ویالی منحصر بفرده...تبریک میگم به

 تون بابت کشیدن نقشه به این خوبی.

داده بودن...ولی به روی خودم نیاچقدر ازم تعریف کرد،انگار بهم تیتاب 
 وردم و گفتم:ممنون این که چیزی نیست...

خانم واحدی نگاهی گذرا بهم انداخت و بعد از زدن نیشخندی گفت:بله در
 ست میفرمایید،اینکه چیزی نیست...من از این بهتراش رو هم کشیدم...

پوسخواااای خدا حیف که کارم گیرش بود،وگرنه جوابش رو میدادم تا با 
ند به من تیکه نندازه...کارمون رو شروع کردیم،خدایی کارش خوب بود 



و با دقت زیادی نقشه رو میکشید...یه ایده و نظر هایی هم میداد که واقعا 
به درد بخور بود...خالصه تا موقع ناهار کار کردیم،وقت ناهار انقدر خ

م...بهتره سته شده بودم که رو کردم به واحدی و گفتم:من دیگه خسته شد
 بقیه اش بمونه برای بعد از ناهار...

خانم ترابی غذاهامون رو اورد داخل اتاق و باهم شروع کردیم به خوردن
،من میخوردم ولی خانم واحدی فقط با غذاش بازی میکرد...انگار یه چیز

انقدر اونو به فکر فرو برده..ی اذیتش میکرد،ایکاش میدونستم چه چیزی 
.البه به من ربطی نداشت...وقتی غذام تموم شد گفتم:خانم واحدی شما که 

 چیزی میل نکردید.

لبخندی غمگین زد و بدون اینکه نگاهم کنه گفت:ممنون سیر شدم...بهتر 
 نیست بریم سراغ بقیه کار؟!

غول شدبعد از تموم شدن جمله اش زودتر از من به سمت میز رفت و مش
...تا اومدم بلند شم گوشیم زنگ خورد،از داخل جیبم درش اوردم و به 

صفحه اش نگاهی انداختم...شماره ساناز بود،این دختره ول کن من نیست
...مامان هم برای منه بدبخت چه لقمه ای گرفته.میدونستم اگه جوابش رو 

ذاندم تا فردا صبح زنگ میزنه،فلش سبز رنگ رو کشیدم و گوشی رو گ
 شتم دم گوشم و گفتم:بله.

 صدای جیغ جیغوش بلند شد و گفت:سالم عزیزم،خوبی؟

 _ممنون،کاری داشتی؟من سرکارم نمیتونم زیاد صحبت کنم...

 _میخواستم بگم میای امشب شام باهم بریم بیرون؟حوصله ام سر رفته...

 _فکر نمیکنم وقت کنم،امروز سرم شلوغه.

بمونی،خواهش میکنم کامران...با_خب تا اخر شب که نمیخوای شرکت 
 شه؟!

با کالفگی سری تکون دادم و گفتم:اوکی،اگه تونستم خبر میدم...فعال خدا
 فظ.

گوشی رو قطع کردم و داخل جیبم گذاشتم،رفتم کنار خانم واحدی ایستادم 
 و گفتم:خب...کجای کار بودیم؟!

لحظه  نگاهی به صورتم انداخت،نگاهش انقدر ناراحت و دلگیر بود که یه



تعجب کردم... شاید یک ثانیه هم طول نکشید ولی به خوبی دلخوری توی 
نگاهش معلوم بود...شونه ای باال انداختم و به کارم ادامه دادم...ساعتی بع
د کارمون تموم شد،درحالی که نقشه رو از روی میز جمع میکردم گفتم:د

 ستتون درد نکنه خانم واحدی،خیلی زحمت کشیدید...

که نگاهم کنه با صدایی گرفته،خیلی کوتاه گفت:خواهش میکنم...بدون این  

این چش شده بود؟!چرا اخمهاش انقدر رفته بود توهم؟!شونه ای باال انداخ
تم و بیخیالش شدم...به سمت میزش رفت و روی صندلی نشست و به بیر

ون خیره شد،منم ترجیح دادم بدون حرف اضافه ای از اتاق بزنم بیرون و 
به بابا تحویل بدم... نقشه رو  

***** 

 آوا
 

صبح با صدای آالرم گوشیم چشم باز کردم،دلم میخواست گوشیمو پرت 
کنم تو دیوار تا از صداش راحت شم...به شدت خوابم میومد،چون شب ق
بل تا نیمه های شب بیدار بودم،مدام با خودم کلنجار میرفتم و به مهیار ف

گوشیش زنگ زد کی بود...مط کر میکردم،نمیدونستم اون شخصی که به
مئن بودم یه دختر بود چون صدای نازک و جیغ جیغوش رو به وضوح 
شنیدم...چقدر دلم شکست و حالم بد شد.دلم میخواست همونجا بزنم زیر 

گریه...خیلی جلو خودم رو نگه داشتم تا چیزی بهش نگم...باید درمورد ا
همیدم پای دختری توین موضوع با آقای فراهانی صحبت میکردم،باید میف

ی زندگی مهیار من باز شده یا نه...امیدوارم جوابش منفی باشه وتمام ت
صورات من غلط باشه،اگه بگه مهیار نامزد داره یا با یه نفر عقد کرده چ
ی؟!اونوقت واقعا میمیرم....ای خدا میشه این روزای بد زودتر بگذرن؟خ

 واهش میکنم...دیگه تحمل ندارم...

خت دل کندم و یکراست به سمت حموم رفتم،یه دوش اب سربه زور از ت
د میتونست حالم رو بهتر کنه و خواب آلودگی رو از تنم در کنه...بعد از ا
ینکه از حموم اومدم بیرون موهام رو سریع با سشوار خشک کردم و کم

ی هم ارایش کردم.از داخل کمد یه شلوار جذب مشکی همراه با مانتو جلو



و یه رو سری بلند مشکی سفید برداشتم و پوشیدم...چشمم باز مشکی سفید 
افتاد به عطر مهیار که روی میز بود.یادمه عاشق این عطر بود،شاید بوی 
این عطر خاطراتی رو براش زنده میکرد...عطرش اسپرت بود و مردونه 
و زنونه نداشت،خودمم عاشق بوش بودم...پس بهتر بود امروز که قراره 

وژه از این عطر استفاده کنم...شیشه رو برداشتم و مقدار باهم بریم سر پر
زیادی روی مچ دست و گردنم زدم،کمی هم از دور روی روسری ام اس
پری کردم...نفس عمیق کشیدم و تمام بوش رو استشمام کردم...عاشق بو
ش بودم...از توی جعبه جواهرات ،حلقه ام رو برداشتم و انداختم دستم و 

فم از اتاق زدم بیرون و به سمت اتاق مرسانا رفتم.دخبعد از برداشتن کی
تر کوچولوم خودش بیدار شده بود و داخل تختش نشسته بود...بغلش کردم 
و صورتش رو بوسیدم.بردمش داخل سرویس و ابی به صورتش زدم...از 

داخل کمدش یه دست تاپ و شلوارک برداشتم و پوشوندم تنش...ساعت ه
زدیم بیرون...مرسانا رو رسوندم مهد و به سمفت و ربع بود که از ویال 

ت شرکت روندم...وقتی رسیدم ماشین رو داخل پارکینگ پارک کردم و 
بعد از زدن دزدگیر به سمت اسانسور رفتم و دکمه طبقه رو فشار دادم...
صدای موسیقی ارامشبخش اسانسور انگار حالم رو خوب کرده بود،نگاه

لبخندی زدم و گفتم:امروز تمام سعیتو برای توی آیینه به خودم انداختم و 
 ی یاداوری خاطرات بکن...فرصت خوبیه...

بعد از ایستادن اسانسور ازش خارج شدم و به سمت در شرکت حرکت ک
ردم...در رو باز کردم و رفتم داخل...خانم ترابی نگاهش رو از مانیتور 

 گرفت و به من دوخت و گفت:سالم خانم مهندس،صبحتون بخیر...

سالم صبح شما هم بخیر..._  

وارد راه رو شدم،ولی دوباره برگشتم و گفتم:خانم ترابی اقای فراهانی تش
 ریف اوردند؟!

 ترابی_نخیر هنوز تشریف نیاوردند...

 _پسرشون اقا مهیا...اوووممم...ببخشید اقاکامران چطور؟!

 ترابی متعجب نگاهم کرد و گفت:نخیر ایشون هم تشریف نیاوردند...

_بسیار خب،هر موقع اومدند بهشون بگید من برای رفتن سر پروژه آماده 



 ام...
 ترابی_به اقای فراهانی بزرگ یا کوچیک؟!

 _فرقی نداره...

 ترابی_چشم.
 _چشمتون بی بال.

به سمت اتاقم رفتم و بعد از ورودم نفس عمیقی کشیدم،کم بود جلوی تراب
مهیار...کیفم رو روی یکی از صندلی ها انداختم و به ی سوتی بدم و بگم 

سمت صندلی راحتی و دوست داشتنی خودم رفتم...فعالکاری برای  انجام 
دادن نداشتم و باید منتظر میموندم تا مهیار بیاد و با هم بریم سر پروژه...
صندلیم رو کامل به سمت پنجره برگردوندم و بهش تکیه دادم و به نمای 

ب و هوای رامسر خیره شدم...شهر خوش ا  

نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای در به خودم اومدم،صندلیم رو برگر
 دوندم،صاف نشستم سرجام و گفتم:بفرمایید...

در باز شد و قد و قامت عشقم از الی در معلوم شد...به احترامش ایستادم 
 و قبل از اون گفتم:سالم،صبحتون بخیر...

گفت:سالم،صبح شما هم بخیر...حالتون خوبه؟مهیار لبخندی زد و   

 منم در جوابش لبخندی زدم و گفتم:ممنون،شما خوب هستید؟

 _مرسی،اماده اید برای رفتن سر پروژه؟!

 _بله آماده ام...

 _پس من دم در منتظرتونم...

 _االن میرسم خدمتتون...

رگشت مهیار از در رفت بیرون،ولی قبل از اینکه دروکامل ببنده دوباره ب
 و با تردید گفت:اووممممم ببخشید خانم واحدی...شما ماشین دارید؟!

 _بله...

_میشه با ماشین شما بریم؟!راستش من امروز ماشین نیاوردم و با بابا اوم
دم...من با ماشین بابا هم مشکل دارم...چون ماشین بابا بنز قدیمیه رانندگ

اشکال نداره با ما ی باهاش سخته و کار هرکس نیست...خواستم بگم اگر
 شین شما بریم.



میخواستم بهش بگم ای تنبل،همیشه با ماشین دنده ای مشکل داشت و اع
صابش خرد میشد توی ترافیک مدام دنده عوض کنه.لبخدی زدم و گفتم:ب

 سیارخب با ماشین من میریم.

 _ممنون،پس من دم در منتظرم.

ی صندلی برش دااز اتاق رفت بیرون...منم به سمت کیفم رفتم و از رو
شتم.مچ دستم رو نزدیک بینیم بردم و عقیق بو کشیدم،خواستم مطمئن بشم 
که هنوز بوی عطرم مونده...کاش شیشه اش رو همراه خودم میاوردم.به ا
فکارم لبخندی زدم و از اتاق رفتم بیرون.مهیار دم در شرکت کنار اسانسو

ل اسانسور اشاره کرر ایستاده بود،در اسانسور که باز شد با دست به داخ
 د و گفت:بفرمایید.

سرم رو انداختم پایین و رفتم داپشت سر من مهیار وارد شد و در اسانسو
ر بسته شد...توی فضای داخل اسانسور بوی عطرم به خوبی پیچیده بود.
نگاهی به مهیار انداختم.نگاهش به پاهاش بود و اخمهاش کمی تو هم...ن

نگاهی به من انداخت و عمیق تر نفس فس هاش هم کوتاه و پشت هم بود،
کشید...دست راستش رو اورد باال و شقیقه اش رو ماساژ داد و گفت:خانم 

 واحدی این بوی عطر شماس؟!

فکرکنم یه کم موفق شده بودم،لبخندی کمرنگ زدم و گفتم:بله...چطور م
 گه؟بوش اذیتتون میکنه؟

آشناس،انگار منو مهیار سری تکون داد و گفت:نه...فقط بوش خیلی برام 
 یاد دوران خاصی میندازه.

 _میتونم بپرسم چه دورانی؟

 _خودمم نمیدونم...

در اسانسور باز شد و هردو رفتیم بیرون و مهیار ادامه داد:راستش من د
و سال پیش دچار حادثه شدم و تمام حافظه ام رو از دست دادم...بعضی م

سری تصاویر میاد جلو واقع با دیدن یه سری چیز ها یا بو های خاص یه 
نظرم که اصال برام اشنا نیستن...واقعا اذیت میشم،احساس میکنم اینی که 
هستم نیستم...دلم میخواد گذشته ام رو به خاطر بیارم ولی نمیشه،خیلی تال

 ش کردم تو این دوسال...



رسیده بودیم کنار ماشین من،درحالی که درو باز میکردم گفتم:خیلی متأس
ادم دوران زیادی از زندگیش رو به خاطر نیاره... فم،واقعا سخته  

مهیار نشست کنار من و گفت:بله خیلی سخته...حاال هم با بوی عطر شما 
همون حالت بهم دست،انگار یه خاطره های گنگی یادم اومد،ولی نمیتونم 
کامل به یاد بیارمشون....گاهی یه سری افراد به ذهنم میاد که اصال نمیدو

یادتونه از شما پرسیدم قبال باهاتون مالقات داشتم؟؟چهرتونم کی هستن...
 ن برام خیلی اشنا بود...

دلم میخواست همه چیز رو بگم،ولی واقعا االن موقع اش نبود...میخواستم 
خودش به یاد بیاره و بفهمه من همسرشم،گفتن من فایده ای نداشت،بعدش 

ن رو از پارکینگ خهم من به فراهانی قول داده بودم...همونجور که ماشی
ارج میکردم گفتم:امیدوارم هرچه زودتر حافظه تون رو بدست بیارید...چ

 را پیش یه پزشک خوب نمیرید؟

_پیش بهترین پزشک ها رفتم،همه میگن با مرور خاطرات و دیدن جاها
یی که برام اشناس حافظه ام برمیگرده،ولی توی این دوسال هیچ اتفاقی ن

 یفتاده...
یاد میارید،نگران نباشید...حاال من کجا باید برم؟ _من مطمئنم به  

 _این خیابون رو مستقیم برید تا بگم...

چقدر سخت بود با مهیار انقدر رسمی حرف بزنم،نگاهی به دست های مر
دونه اش که روی پاهاش بود انداختم...دلم میخواست دست دراز کنم و د

گرمای دستهاش رستای کشیده و  ظریفم رو میمون دست هاش جا کنم و 
و با تمام وجودم حس کنم...واقعا سخته کنار عشقت باشی ولی نداشته باش
یش...دارم دیوونه میشم ...ایکاش یکی بود تا باهاش درد و دل کنم.کاش 

سامان اینجا بود تا بتونم با حرف زدن اروم بگیرم...کاش خانواده ام کنارم 
 بودن،غریبی و تنهایی بد دردیه...

رو گفت و بعد از نیم ساعت با ترافیکی که بود رسیدیم سر  مهیار ادرس
پروژه.ماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم...یه زمین بسیار بزرگ بود...
کارگرا مشغول گود برداری بودند تا زمین رو برای زدن فوندانسیون آماد
ه کنند،تازه فهمیدم چه پروژه عظیمیه...با مهیار همه جارو دیدیم و یه سر



ضیحات بهم داد.حدود یک ساعت اونجا بودیم...بعد از تموم شدن کای تو
رمون وقتی نزدیک ماشین شدیم گوشیم زنگ زد...مهیار درست کنارم ای
ستاده بود و منتظر بود گوشیم رو جواب بدم،گوشی رو از داخل کیفم درا
وردم و نگاهی به صفحه اش انداختم...شماره و عکس سامیار افتاده بود،د

افتاد...نکنه برای مادرجون اتفاقی افتاده؟!نگاهی به مهیار انداختم لم شور 
و بعد از وصل تماس گوشی رو کنار گوشم گذاشتم و گفتم:سالم سامیار...

 خوبی؟!

تمام حواسم پی مهیار بود،با شنیدن اسم سامیار کمی تو فکر رفت و چند 
به زبون اورد و اخر هم شونه ای باال انداخت و بی خبار اسم سامیار رو 

یال شد...صدای ناراحت سامیار پشت خط به گوشم رسید که گفت:سالم آو
 ا،مرسی خوبم...تو خوبی؟!مرسانا خوبه؟

 _قربانت مرسی...مرسانا هم خوبه،گذاشتمش مهد.مادرجون خوبه؟

؟؟صدای سامیار بغض دار شد و گفت:آوا میشه یه سر بیای تهران  

 احساس کردم رنگم پرید،با دلهره گفتم:اتفاقی افتاده؟؟
_مامانم اصال حالش خوب نیس،ازم خواست بهت زنگ بزنم و بگم بیای 

 به دیدنش...خیلی سراغ تو و مرسانا رو میگیره.

 _االن حالش چطوره؟!

_دیروز شیمی درمانی داشت...روند درمانش خوب پیش نمیره،میخواد تو
 رو ببینه حتما...

تمام سعیم رو میکنم بیام،خیلی متأسفم سامیار...درکت میکنم._  

 _دارم داغون میشم آوا،اون از رفتن مهیار اینم از مامان...

 _آروم باش...ان شاهللا اتفاق بدی نمیفته.

 _امیدوارم...خب برو دیگه مزاحمتم شدم،اگه تونستی یه سر بیا.

ه...تو هم جلو مادر _باشه بذار با رئیس شرکت صحبت کنم ببینم چی میش
 جون خیلی ناراحت نباش،نذار روحیه اش رو از دست بده.

 _باشه...

 _افرین پسرخوب،فعال کاری نداری؟

 _نه از طرف من مرسانا رو ببوس...خداحافظ.



گوشی رو قطع کردم و رو به مهیار گفتم:ببخشید منتظر موندید...بفرمایید 
 بنشینید.

سؤال میپرسم،اتفاقی افتاده؟اخه یهو رنگتون پرید.مهیار_ببخشید   

_یکی از نزدیکانم حالش مساعد نیست،باید حتما به دیدنش برم...امیدوارم 
 پدرتون اجازه بدن.

 _نگران بابا نباشید،زیاد سختگیر نیست.

 _باید باهاشون صحبت کنم.

در ماشین رو باز کردم و نشستم پشت فرمون،مهیار هم نشست...بعد از ا
ینکه راه افتادم پخش ماشین رو روشن کردم ولی صداش رو کم کردم...م
هیار نگاهی به دست چپم که باالی فرمون بود انداخت و گفت:میشه یه سؤ

 ال بپرسم؟!
 _بله حتما...

 _شما ازدواج کردید؟!

با شنیدن سؤالش انگار خون تمام رگ هام یخ زد...چی جوابش رو میدادم
لقه چیه؟میگفتم اره!!!میگفت خوشبخت باشید...؟میگفتم نه!!!میگفت پس ح

یا بهش میگفتم همسرم خود تویی و خبر نداری...گیر کرده بودم،زشت بو
 د بیشتر از این سکوت کنم...نگاهی گذرا بهش انداختم و گفتم:بله...

 _همسرتون هم مهندس هستند؟!

واسه تصمیم گرفتم به سؤاالتش جواب بدم تا شاید یه چیز هایی یادش بیاد،
 همین گفتم:بله...با هم هم دانشگاهی و هم رشته بودیم.

_چه خوب...ایشون هم با شما اومد رامسر؟!یا اینکه سرکارشون تهران م
 وندند؟!

لبم رو گاز گرفتم تا اشکهام پایین نریزه،نفس عمیقی کشیدم و گفتم:همسرم 
 دو ساله پیشم نیست...من و دخترم دوتایی اومدیم رامسر.

جب نگاهم کرد و گفت:یعنی جدا شدید؟!مهیار متع  

اشکی که روی گونه ام چکیده بود پاک کردم و گفتم:نه...ما عاشق هم بود
یم،دست تقدیر از هم جدامون کرد...فقط دو رو...دو روز... از ازدواجمو

 ن گذشته بود که...که نا پدید شد.



 _یعنی چی نا پدید شد؟!

_اول فکر کردیم داخل دریا غرق شده...ولی من مرگش رو باور نکردم..
. 

گریه ام شدت گرفته بود،ماشین رو کنار خیابون پارک کردم و به بیرون 
خیره شدم.مهیار از روی داشتبورد دستمال کاغذی برداشت،گرفت سمتم و 

 گفت:متأسفم...اصال نمیخواستم ناراحتتون کنم.

از پاک کردن اشکهام گفتم:اشکال نداره...من به ادستمال رو گرفتم و بعد 
 ین اشک ریختن ها عادت کردم،شما رو هم ناراحت کردم ببخشید...

_نه نه...اصال اینطور نیست.اگر حالتون مساعد نیست میخواید من بشینم 
 پشت فرمون.

 _زحمت نمیشه؟

 _نه بابا چه زحمتی؟

رو تکیه دادم به پش من پیاده شدم و با مهیار جام رو عوض کردم...سرم
تی صندلی و به بیرون خیره شدم و به اهنگ ارومی که در حال پخش بو

 د گوش سپردم،مهیار هم بدون هیچ حرفی رانندگی میکرد...

وقتی رسیدیم مهیار ماشین رو سرجای قبلیش پارک کرد و باهم پیاده شدیم
 .داخل آسانسور که شدیم سوئیچ رو گرفت سمتم و گفت:بفرمایید...

سوییچ رو از دستش گرفتم و همونجور که داخل کیفم مینداختم گفتم:ممنون
... 

مهیار با دقت به چهره ناراحتم نگاه کرد و گفت:حالتون بهتر نشد؟!واقعا م
 عذرت میخوام همه اش تقصیر منه...

 _مشکلی نیست،خودتون رو اذیت نکنید.

که دیگه نی_ولی خانم واحدی باید بگم وفاداری شما نسبت به همسرتون 
 ست قابل ستایشه...هنوز بعد از دوسال حلقه تون رو درنیاوردید...

لبخند غمگینی زدم و گفتم:این وفاداری به خاطر عشق زیادی که بهش دار
 م.نمیتونم کسی دیگه رو جایگزینش کنم.

 _جالبه،کمتر کسی رو میشه االن پیدا کرد که انقدر وفادار باشه.

ما هم به پایان رسید.وارد شرکت که شدم ی با باز شدن در اسانسور بحث



کراست به سمت میز خانم ترابی رفتم،مهیار هم رفت اتاقش...خانم ترابی 
وقتی دید جلوی میزش ایستادم نگاهش رو از مانیتور مقابلش گرفت،نگاه

 ی به من انداخت و گفت:جانم؟کاری دارید خانم واحدی؟

 _خانم ترابی کسی پیش اقای فراهانی هست؟

نظورتون..._م  

پریدم وسط حرفش و گفتم:اقای فراهانی بزرگ،با اقا کامران که االن با ه
 م اومدیم...پس منظورم پدرشونه.

ترابی لبخندی زد و گفت:اصال حواسم نیست...اوممم نخیر کسی اتاقشون 
 نیست.کارشون دارید؟

 _بله،بی زحمت بهشون خبر بدید.

 _چند لحظه صبر کنید...

یق تلفن با فراهانی تماس گرفت و گفت من باهاش کار خانم ترابی از طر
دارم.بعد از این که تلفن رو قطع کرد رو به من گفت:جناب رئیس منتظر

 تونن...
سری به عنوان تشکر تکون دادم و به سمت اتاق انتهای راه رو،یعنی اتاق 
ریاست رفتم...پشت در ایستادم و تقه ای به در وارد کردم و بعد از شنیدن 

مایید،رفتم داخل.فراهانی روی صندلی مخصوص خودش نشسته بود و بفر
درحال مطالعه بود،با دیدن من عینکش رو از چشمش دراورد و گفت:سال

 م خانم واحدی،از پروژه دیدن کردید؟

 _سالم،بله...باید بهتون تبریک بگم بابت پروژه به این عظیمی...

 _لطف داری دخترم...بیا بنشین چرا ایستادی؟!

دیک رفتم و روی صندلی نشستم...اقای فراهانی مرد خیلی محترمی بونز
د و توی این چند باری که باهاش مالقات داشتم به ذات پاک و بی آالیشش 

 پی برده بودم.فراهانی ظرف شیرینی رو جلوم گرفت و گفت:بفرمایید...

 _ممنون میل ندارم.

 _خب،نظرت درمورد پروژه چیه؟ایده هات رو بگو...

 _ایده و نظر که خیلی هست،ولی من االن برای پروژه خدمت نرسیدم.

فراهانی تکیه اش رو از صندلی گرفت،روی میز خم شد و گفت:اتفاقی ا



 فتاده؟!نکنه کامران چیزی فهمیده؟

سری به عالمت منفی تکون دادم و گفتم:نه...چیزی یادش نیومده،البته فک
بیاد چون امروز بوی عطرم براش اشنا اومد...برای ر میکنم کم کم یادش 

 گفتن این موضوع هم خدمت نرسیدم،راستش یه اتفاق دیگه افتاده...

 _بگو دخترم راحت باش.

_روم نمیشه همین اوله کاری ازتون مرخصی بگیرم،ولی خیلی واجبه...
 باید برم تهران.

 _اتفاقی افتاده که با نگرانی حرف میزنی؟!

فعال،ولی حال مادر مهیار خوب نیست...سر پروژه که بودیم،_اتفاق...نه 
سامیار...منظورم برادر مهیاره،زنگ زد و گفت حال مادرش اصال خوب 

 نیست و میخواد من و مرسانا رو ببینه...

 _واقعا متأسفم،ایکاش کامران هم میتونست مادرش رو ببینه.

رو به مهیار بگم _ولی مهیار االن چیزی به یاد نمیاره،میترسم همه چیز 
و حالش بد شه،و همینطور به مادرش بگم و براش شوک بدی به وجود 

 بیاد...گیر کردم.

فراهانی دوباره تکیه داد و گفت:حق با توئه،نمیشه االن چیزی گفت...کام
 ران امادگیش رو نداره.

 _حاال شما اجازه میدید من برم؟!

 _امروز میخوای بری؟!

وز سه شنبه اس،قول میدم تا شنبه برگردم._اگه اجازه بدید بله...امر  

 _بسیار خب اشکالی نداره...امیدوارم اتفاق بدی براشون نیفته.

 _ممنون...

خواستم از روی صندلی بلند شم که یاد یه موضوع دیگه افتادم،دوباره نش
ستم و رو به فراهانی گفتم:اقای فراهانی یه سوال داشتم از خدمتتون،راجع 

 به مهیاره...

رس دخترم._بپ  

 _توی این دوسال...پای...پای دختری توی زندگی مهیار باز نشده؟!

 فراهانی کمی فکر کرد و گفت:نه به اونصورت که تو نگرانی دخترم...



 _منظورتون چیه؟یعنی یه چیزایی هست؟

_راستش همسرم توی این دوسال سعی کرد بین دختر خواهرش با کامرا
مهیار،انگار زبونم نمیچرخه... ن....ببخشید میگم کامران و نمیگم  

 _اشکال نداره راحت باشید.

_داشتم میگفتم،همسرم سعی کرد بین کامران و دختر خواهرش یه رابطه 
ای ایجاد کنه...من مخالفم،خود کامران هم مخالفه...ولی سوگند...منظورم 
دختر خواهر زنمه،اون از کامران خوشش میاد.خودت که بهتر دخترای ا

انه رو میشناسی...ولی نگران نباش،با روشن شدن گذشته کاین دور و زم
 مران همه چیز درست میشه،کامران تنها مال خودته دخترم...

با شنیدن حرفاش هم ناراحت شدم هم ته دلم گرم شد،ولی باز با نگرانی پر
 سیدم:یعنی عشقی هم...

نم فراهانی لبخندی زد و بین حرفم پرید و گفت:نه نه اصال...حداقل مطمئ
کامران ازش خوشش نمیاد و فقط حرمت فامیلی رو نگه داشته تا دل مادر

 ش نشکنه...

 نفس راحتی کشیدم و گفتم:خیالم راحت شد...اگه اجازه میدید من برم.

 _برو دخترم،سفرت بی خطر.

 _خدانگهدار...

اتاق خارج شدم و یکراست به سمت درخروجی شرکت رفتم...اول راز 
فتم دنبال مرسانا و به مربیش گفتم که تا شنبه نمیبرمش مهد...بعد هم رفتم 
برای اخرشب بلیط هواپیما گرفتم...وقتی رسیدم ویال ساعت چهار بعد از 
ظهر شده بود.مرسانا که تو مهد صبحانه و ناهار خورده بود،ولی من از 

ح هیچی نخورده بودم و دیگه داشتم پس میفتادم.از داخل یخچال تخم مصب
رغ برداشتم و نیمرو کردم...مرسانا هم که دراز کشیده بود رو کاناپه مو
قع کارتون دیدن خوابش برده بود.تو این فرصت رفتم داخل اتاقم و یه چم

دون کوچیک برای خودم و مرسانا لباس جمع کردم.ساعت یازده پرواز دا
تم و حداقل ساعت نه، نه و نیم باید راه میفتادم...فعال ساعت شیش بود،ش

رفتم حموم و یه دوش ابگرم گرفتم...وقتی اومدم بیرون مرسانا بیدار شده 
بود و خودش اومده بود اتاقم،گوشیم روبرداشتم و یه تماس با تهران گرفتم 



با مرسانا و بهشون خبر دادم که میخوام برم...دو ساعت باقی مونده رو 
کلی بازی کردم و با هم خوش گذروندیم...ساعت نه بود که حاضر شدیم 
و از ویال زدیم بیرون.تصمیم گرفتم شام رو داخل فرودگاه بخوریم...تاک
سی که جلو در فرودگاه نگه داشت پیاده شدیم و بعد از گرفتن چمدونم از 

بود...من که خراننده وارد فرودگاه شدم،هنوز شماره پروازم اعالم نشده 
یلی گرسنه نبودم ولی مرسانا باید شام میخورد،رفتیم سمت رستوران فرود
گاه و یه پیتزا گرفتم و دوتایی باهم خوردیم...بعد از اعالم شماره پرواز 
بلند شدم و همراه مرسانا به سمت گیت رفتیم و بعد از انجام کارای مربو

پیما...مرسانا اولین بارطه باالخره سوار اتوبوس شدیم و رفتیم سمت هوا
ش بود هواپیما میدید،بچه ام کلی ذوق کرده بود و از اینکه انقدر هواپیما 
بزرگ بود تعجب کرده بود.از روی کارت پرواز شماره صندلیم رو پیدا 
کردم و نشستم،خداروشکر افتاده بودم کنار پنجره...همیشه دوست داشتم و

م...درست سر ساعت یازده هواپقتی سوار هواپیما میشم کنار پنجره بشین
 یما شهر رامسر رو به مقصد تهران ترک کرد...

***** 

ساعت نزدیک یک بود که از فرودگاه تهران خارج شدم.مرسانا تو بغلم خ
وابش برده بود،با دست ازادم چمدون رو دنبال خودم میکشیدم،دم در فرود

رو خوابوندم روگاه تاکسی گرفتم و آدرس خونه بابا اینا رو دادم.مرسانا 
ی صندلی و از کیفم گوشیم رو دراوردم و زنگ زدم به مامان و بهشون 

گفتم رسیدم تهران و دارم میرم خونه شون...کلید خونه خودم رو داده بودم 
دست مامان وگرنه مزاحمشون نمیشدم و میرفتم خونه خودم.خیابون های 

انا رو بغل کردتهران اون موقع شب تقریبا خلوت بود و زود رسیدیم.مرس
م و بعد از گرفتن چمدون و حساب کردن پول راننده به سمت در خونه ر

فتم،زنگ رو فشردم و در باصدای تیک باز شد...وقتی وارد شدم بابا و ما
مان رو دیدم که به سمتم میان...وقتی رسیدیم بهم مامان صورتم رو بوسید 

گرفت و رفت داخل. و بعد از سالم و احوالپرسی مرسانا رو اروم از بغلم
..بابا هم منو به اغوش کشید و بعد از بوسیدن صورتم چمدونم رو از دس

تم گرفت و با هم به سمت خونه رفتیم.همه چراغ های خونه به جز اباژور 



ها خاموش بود.مامان مرسانا رو برد اتاقم و منم همراه بابا به سمت اتاقم 
ن موقع منتظرم موندید...رفتم،رو کردم سمت بابا و گفتم:ببخشید تا ای  

 بابا_این چه حرفیه بابا جان،وظیفه اس...خیلی دلمون تنگ شده بود.

 _دل منم تنگ شده بود،انیسا خوابه؟

رسیدیم دم اتاقم و مامان داشت میومد بیرون که سؤال من رو شنید و گفت
:اره خوابه،خیلی دلش میخواست بیدار بمونه ولی فردا صبح امتحان داره.

.. 

خوبی کرد خوابید،شما هم برید بخوابید دیگه... _کار  

 مامان_باشه مامان جان،تو هم زودتر بخواب که خیلی خسته ای.

شب بخیر گفتم و بعد از گرفتن چمدون از بابا رفتم داخل اتاق.لباسامو با 
 یه پیراهن راحتی عوض کردم و کنار مرسانا رو تخت خوابیدم...

م باز کردم.بیدار شده بود و میخواصبح با وول خوردن های مرسانا چش
ست من رو هم بیدار کنه،نگاهی به ساعت انداختم...عقربه ها ساعت ده و 
نیم رو نشون میدادند...وای زیاد خوابیده بودم،مثال میخواستم زودتر بیدار 
شم تا زود برم دیدن مادر جون...کش و قوسی به بدنم دادم و از تخت اوم

ردم و بعد از بوسیدن صورتش بردمش داخل دم پایین،مرسانا رو بغل ک
سرویس و به صورتش اب زدم...خودمم باید میرفتم حموم.مرسانا رو س
پردم به مامان تا بهش صبحانه بده و بعد هم حاضرش کنه تا با خودم ببرم
ش خونه مادرشوهرم.خودمم رفتم حموم و بعد از یه دوش سریع از داخل 

م و پوشیدم...مرسانا هم که حاضر شدکمد هرچی که دم دستم اومد برداشت
ه بود.مامان به زور یه لیوان شیر و خرما به خوردم داد...منم ازش تشکر 

کردم و همراه مرسانا از خونه زدم بیرون،یادم افتاد که ماشین ندارم و با
ید زنگ میزدم به اژانس...دوباره برگشتم داخل و به مامان گفتم برام ما

ابون بود و زود میرسید،از مامان خداحافظی شین گرفت...اژانس سر خی
کردم و رفتم سمت در...ماشین رسید و سوار شدم و ادرس خونه مادر جو
با ترافیک سنگینی که بود یک ساعت بعد رسیدیم دم خونه ا...ن رو دادم

شون.پول ماشین رو حساب کردم و پیاده شدم،زنگ در رو فشردم ولی ک
ه خدمتکارشون جواب داد و گفت:بله سی جواب نداد،دوباره زنگ زدم ک



 بفرمایید.

 _سالم،منم اوا،همسر مهیار...مادرجون هستن؟

_سالم اوا خانم،خوش امدید...راستش کسی خونه نیست،خانم دیشب حالش
 ون خراب شد و بردنش بیمارستان...

 _شما نمیدونید کدوم بیمارستان؟!

د اقا سامیار بیان _نه به من چیزی نگفتن...حاال تشریف بیارید داخل شای
 خونه.

 _نه ممنون...خداحافظ.

گوشیم رو از داخل کیفم دراوردم و با سامیار تماس گرفتم.بعد از چهار پ
 نج تا بوق جواب داد و گفت:سالم اوا...

 صداش گرفته بود،با نگرانی گفتم:سالم،مادرجون رو بردید بیمارستان؟

 _اره تو از کجا میدونی؟

خدمتکارتون گفت بردینش بیمارستان..._االن اومدم دم خونتون،  

 صدای سامیار بغض دار شد و گفت:اره اوا،حالش اصال خوب نیست.

 _کدوم بیمارستانی؟

 _بیمارستان....خودتو برسون،مدام سراغتو میگیره.

 _االن میام...خدافظ.

رو داخل کیفم انداختم و یه دربست گرفتم و ادرس بیمارستان رو داگوشی 
دم...با اون ترافیک شدید چهل دقیقه تو راه بودم.پول راننده رو حساب کر
دم و با عجله پیاده شدم و رفتم داخل...نگهبان دم در جلوم رو گرفت و گ

 فت:خانم اجازه ندارید بچه رو ببرید داخل...

رم،مریض بد حال داریم._خواهش میکنم بذارید ب  

 _خانم من نمیتونم اجازه بدم،برای بچه تون دارم میگم...

کالفه یه گوشه ایستادم و با سامیار تماس گرفتم و موضوع رو گفتم،چیزی 
 طول نکشید که اومد پایین...وقتی رسید بهم گفت:سالم...

 _سالم...نذاشتن با مرسانا بیام باال.

گفت:من اینجا میمونم تو برو باال...طبقه دمرسانا رو از بغل من گرفت و 
 وم،قسمت ای سی یو...



بدون حرف دیگه ای رفتم سمت پله ها و رفتم طبقه دوم...به سمت ای س
ی یو رفتم و از پشت شیشه داخل رو نگاه کردم،مادر جون زیر یه عالمه 

...دستگاه خوابیده بود.هنوز متوجه من نشده بود سمت ایستگاه پرستاربه 
ی رفتم و گفتم:سالم خسته نباشید...میخواستم ببینم اجازه دارم بیمارمون ر

 و ببینم؟داخل ای سی یو...

 _نه خانم نمیشه.

_خواهش میکنم،من از رامسر برای دیدنشون اومدم،ایشون میخواستن من 
 رو ببینن...خواهش میکنم اجازه بدید.

اره و دیشب اوردنش؟_بیمارتون اون خانمیه که سرطان د  

 _بله بله...اجازه میدید؟

 _شما عروسشون هستید؟

 _بله

_چندباری سراغ شما رو از منم گرفته،میتونید برید داخل...فقط باید گان 
بپوشید...زیاد با مریض صحبت نکنید و فقط چند دقیقه میتونید مالقاتشون 

 کنید.

 _چشم.

هاش بسته بود...باال سر بعد از پوشیدن گان رفتم داخل...مادر جون چشم
ش ایستادم و اروم صداش زدم.رنگ و روش پریده بود و الغر شده بود.

با بی حالی چشم باز کرد و نگاهی بهم انداخت،لبخند کمرنگی زدم و گفتم:
 سالم مادر جون...خدا بد نده...

مادرجون ماسک اکسیژن رو از روی دهان و بینیش پایین کشید و  با صد
م دخترم،خیلی چشم به راهت بودم...ای آروم گفت:سال  

دست سردش رو تو دستم گرفتم و گفتم:سامیار بهم زنگ زد و گفت حالتو
 ن بد شده،دیشب بلیط گرفتم و سریع اومدم...

ماسک رو گذاشت رو دهنش نفس عمیقی کشید،بعد دوباره برداشت و گف
 ت:دیگه رفتنی ام دخترم،نفسای اخرمه...

ار بگم،شاید این یه انگیزه میشد برای بهتر شدمیخواستم بهش درمورد مهی
نش،واسه همین گفتم:اینجوری نگید تورو خدا،شما باید زنده بمونید...باید 



 بمونید و مهیار رو ببینید.

مادرجون چشم های مشتاقش رو بهم دوخت و گفت:مگه ردی از مهیارم 
 پیدا کردی؟؟اره قربونت برم؟!پیداش کردی؟

گه دارم،چشمهام پر شد و گفتم:آره مادرجون،مهیانتونستم جلو خودم رو ن
ر رو پیدا کردم...یعنی خدا اون رو سر راهم قرار داد،باالخره خدا جواب 

 صبوری هام رو داد...

مادر جون چشم هاش پر شد،چند تا نفس عمیق کشید و گفت:خدایا شکرت
 ...باو...بارم نمیشه...

 _باور کنید،به خدا رایت میگم..

...نیومد؟_پس...پس چرا  

_راستش...نمیدونم چجوری بگم...مهیار...مهیار دچار فراموشی شده،حت
ی من رو هم به خاطر نمیاره...دارم کمکش میکنم که حالش خوب شه...م

 ادر جون شما برای دیدن مهیار هم که شده باید حالتون خوب شه..
دستم رو فشرد و گفت:بهش...بگو خیلی دوسش دارم...به مهیارم بگو...

گو....حاللم کنه....آوا تو هم...تو هم من رو حالل ...حال...ب  

دستش از دستم شل شد...بوق ممتد دستگاه رو اعصابم بود.چشم های پر ا
ز اشکش هنوز به من خیره بود،تکونش دادم و چند بار صداش کردم...و
لی فایده ای نداشت،چندتا دکتر و پرستار اومدند داخل و من رو از اتاق 

دند...پشت در ای سی یو بودم و دعا میکردم که دوباره برگرده،بیرون کر
ولی با بیرون اومدن دکتر از اتاق و تسلیتی که بهم گفت فهمیدم که مادرج

ون برای همیشه از پیشمون رفته...اشکهام پشت سر هم روی گونه ام سر 
میخوردند...مادر جون به خاطر غم دوری مهیار اینجوری شده بود...حاال 

ی باید به سامیار و پدر جون میگفتم؟!خبر مرگ کسی رو دادن واقچجور
عا سخت بود...ولی باید این کار سخت رو انجامش میدادم...اشکهام رو پا
ک کردم و به سمت پله ها رفتم...وقتی رسیدم پایین با چشم دنبال سامیار 
..اگشتم،اونجا نبود.رفتم داخل محوطه که دیدم با مرسانا درحال راه رفتنه.

ز اونطرف هم دیدم پدر جون از در بیمارستان وارد محوطه شد.رفتم سم
ت سامیار و مرسانا رو از بغلش گرفتم که سامیار گفت:مامان رو دیدی؟



 گذاشتن بری داخل؟

گوشه لپم رو گاز گرفتم و سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم،پدرجون ه
اومدی؟ م رسید کنار ما و رو به من گفت:سالم دخترم،باالخره  

 _سالم پدر جون...بله دیشب رسیدم.

 پدرجون با ناراحتی گفت:رفتی دیدیش؟!دیدی چقدر حالش خرابه؟

 بغضم شکست و گفتم:بله...دیدمش...ولی...

 سامیار_ولی چی آوا؟

لبهای خشک شده ام رو با زبون خیس کردم و گفتم:نمیدونم...نمیدونم چج
 وری بگم...

اااان؟سامیار_چی رو چجوری بگی اوا؟ه  

 پدرجون_نگو که....

 _تسلیت میگم...

اینو گفتم و به هق هق افتادم،مرسانا هم از گریه من به گریه افتاد...پدر ج
ون دستش رو گرفت به صندلی و نشست روش،سامیار هم با چشم های 

پر اشک و ناباور بهم خیره شد و گفت:یعنی تموم شد؟!اوا یعنی مامانمم ر
 فت؟!

رو به عالمت مثبت تکون دادم...سامیار چنگی به موهاش زد و رفسرم 
ت داخل،انگار حرف های من رو باور نکرده بود و امید داشت که اشتباه 
کرده باشم...پدر جون بی صدا اشک میریخت...گوشیم رو دراوردم و با م
امان تماس گرفتم،ازشون خواستم بیان و مرسانا رو با خودشون ببرن.من 

ر جون و سامیار رو تنها میذاشتم تو این شرایط...نباید پد  

***** 

مراسم خاکسپاری و سوم مادر جون هم تموم شد و پدرجون و سامیار ازم 
خواهش کردند بیشتر از این از کارم نمونم و برگردم رامسر.شب گذشته 
بلیط گرفتم و برگشتم...اون چند روزی که تهران بودم نتونستم حتی یک 

رو تنهایی مالقات کنم و باهاش درمورد مهیار حرف بز ساعت هم سامان
نم.فقط توی مراسم سوم مادرجون دیدمش،اونم نشد باهاش حرف بزنم...نم

یدونم چرا باهام سرسنگین تر از همیشه بود...شاید از چیزی دلخور بود و 



من خبر نداشتم...به هر حال باید سر یه فرصت مناسب باهاش حرف میز
 دم.

ز ایستاده بودم و منتظر بودم چراغ سبز شه تا زودتر برپشت چراغ قرم
سم شرکت،بابت غیبت این چند روزه ام واقعا خجالت زده بودم،البته از ته
ران با اقای فراهانی تماس گرفتم و گفتم که مادرجون فوت کرده و مجبور
م تا مراسم سوم بمونم و فراهانی هم بعد از گفتن تسلیت گفت که هیچ اش

ه و تا اومدنم کامران و وفادار یه سری کار هارو انجام میدن...کالی ندار
باالخره چراغ سبز شد و راه افتادم،ده دقیقه بعد رسیدم و ماشینم رو سرجا
ی همیشگیش پارک کردم و رفتم داخل اسانسور...از داخل ایینه نگاهی به 

 خودم انداختن،سرتا پا مشکی پوشیدم،تو این چند روز از گریه زیاد زیر
چشمم گود افتاده بود و کمی الغر تر شده بودم...صدای خانمی که با عشو
ه شماره طبقه رو اعالم میکرد منو به خودم اورد،از اسانسور پیاده شدم و 
به سمت شرکت رفتم...خانم ترابی با دیدنم به احترامم ایستاد و گفت:سالم 

 خانم مهندس...تسلیت عرض میکنم،غم اخرتون باشه.

منون...غم نبینید._سالم...م  

 _اقای رئیس فرمودند وقتی اومدید برید اتاقشون.

 _باشه

به سمت اتاق اقای فراهانی رفتم،در زدم و داخل شدم...نگاهی به اقای فرا
هانی که کنار پنجره ایستاده بود انداختم و گفتم:سالم اقای فراهانی،صبحتو

 ن بخیر.

عینکش رو جابه جا کرد و گفت:سالم خانم واحدی،صبح شما هم فراهانی 
 بخیر...تسلیت عرض میکنم...

 _خیلی ممنون.

_واقعا خیلی متأسف شدم که مادر کامران فوت کرد...میدونم اگه حافظه ا
 ش رو بدست بیاره و بفهمه خیلی ناراحت میشه.

،کاری _بله....مادرش رو دوست داشت،خانم ترابی گفتند برسم خدمتتون
 با بنده داشتید؟

 _نه کار خاصی نداشتم،فقط میخواستم بهتون تسلیت بگم...



 _ممنون...من شرمنده شما هم شدم،همین اول کاری چند روز نیومدم.

_اشکالی نداره،عوضش از امروز بچسبید به کار...هر ایده و نظری هم 
 که دارید با کامران و اقای وفادار درمیون بذارید.

اگه امر دیگه ای نیست من برم کارم رو شروع کنم که کلی _چشم حتما...
 عقبم.

 _برو دخترم،موفق باشی...

از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق خودم رفتم.کیفم رو گذاشتم رو صندلی
...شالم رو کمی شل کردم و به سمت میزکارم رفتم و شروع کردم به کش

احساس خستگی یدن قسمتی از نقشه...حدود یک ساعتی غرق کارم بودم،
میکردم...اخه شب قبل ساعت یک رسیده بودم رامسر و اصال درست و 
حسابی نخوابیده بودم...باید برای خودم قهوه درست میکردم و یه ابی هم 

به صورتم میزدم.دست از کار کشیدم و از اتاق رفتم بیرون...به سمت اش
اشیدم...پزخونه رفتم،جلو ظرف شویی ایستادم و یه مشت اب به صورتم پ

از طرفی بیخوابی کالفه ام کرده بود از طرفی هم فکر و خیال مهیار،اگه 
حافظه اش رو بدست میاورد من چجوری بهش میگفتم مادرش فوت کرده
؟!یه وقت شوکه میشد...مشت ارومی روی سینک زدم و زیر لب گفتم:اه 

 چجوری بهش بگم...

ی بگید؟!صدایی اشنا از پشت سرم بلند شد و گفت:چی رو چجور  

از ترس یه متر پریدم هوا و همونجور که دستم رو قلبم بود برگشتم و مه
 یار رو نگاه کردم... لبخندی زد و گفت:سالم،ببخشید ترسوندمتون...

 نفسم رو که حبس کرده بودم دادم بیرون و گفتم:سالم...اشکالی نداره.

یگم.مهیار دستی الی موهای خوش فرمش کشید و گفت:راستی...تسلیت م
 ..غم اخرتون باشه.

مهیار هم میدونست؟یعنی فراهانی بهش چی گفته بود؟نگاهی بهش انداختم 
 و گفتم:ممنون،شما از کجا خبردار شدید؟

 _از بابا شنیدم که یکی از اقوامتون فوت شدن...

 _اهان...بله.

مهیار از روی میز اشپزخونه دستمال کاغذی برداشت،گرفت سمتم و گفت



ک کنید...:صورتتون رو خش  

وقتی خواستم دستمال رو ازش بگیرم دستهای سردم با دستهای گرمش بر
خورد کرد،انگار بهم برق وصل کرده بودند...تمام بدنم مور مور شد.چقد
ر احتیاج داشتم بهش،به این که دستهای گرم و مردونه اش رو توی دستا

ابچکون قهوه ی خودم احساس کنم...صورتم رو خشک کردم و از داخل 
جوش رو برداشتم.مهیار به میز تکیه زد و گفت:میخواید قهوه درست کنید

 ؟

 _بله...خوابم گرفته میخوام خواب از سرم بپره.

 _مگه دیشب خوب نخوابیدید؟

 _نه...دیروقت رسیدم رامسر،دیر خوابیدم و زود بیدار شدم.

._خب امروز هم نمیومدید،من کارهاتون رو میتونستم انجام بدم  

_نمیشد،تو همین چند روزه هم زحمت کارها افتاد گردن شما و اقای وفادا
 ر...

 مهیار با شیطونی گفت:خب میتونید این زحمتهارو جبران کنید.

داشتم قهوه میریختم داخل قهوه جوش که دست از کارم کشیدم و نگاهش 
 کردم و گفتم:چجوری مثال؟

ون قهوه درست کنید...لبخندی زد و گفت:مثال اینکه برای منم یه فنج  

 خنده ای کردم و گفتم:چشم،حتما...

برای جفتمون قهوه درست کردم و ریختم داخل فنجون...مهیار همیشه عا
شق قهوه های من بود،میگفت انگار مزه قهوه هات با همه قهوه ها فرق دا
ره...منم بهش میگفتم چون با عشق برات درست میکنم...با یاداوری خاط

یقی کشیدم...فنجون قهوه رو جلوی مهیار که روی صندلراتمون نفس عم
ی اشپزخونه نشسته بود گذاشتم،خودمم رو به روش نشستم و به فنجون قه
وه ام خیره شدم.بوی مطبوعش حالم رو خوب میکرد...کمی شکر داخلش 
ریختم و اروم همش زدم.مهیار کمی از قهوه رو مزه کرد و گفت:اووممم.

رد نکنه...انگار مزه اش با بقیه قهوه ها فرق دا..عجب قهوه ای،دستتون د
 ره!!!من عمرا بتونم همچین قهوه ای درست کنم.

چشمم از حرف همیشگیش پر شد،ولی تند تند پلک زدم تا پر تر از این ن



 شه...بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:نوش جان.

با دهنوز قهوه ام رو کامل نخورده بودم که سر و کله وفادار هم پیدا شد...
 یدن ما سالمی کرد و گفت:ببخشید مزاحم خلوتتون شدم؟!

دلم نمیخواست کسی تومحیط کار درموردم فکر بدی بکنه،برای همین گف
تم:نخیر خلوت نکرده بودیم،فقط من میخواستم قهوه بخورم که اقای فراها

 نی هم سر رسیدند و برای ایشون هم درست کردم...

پس میشه در حق منم از این لطف ها وفادار لبخند مسخره ای زد و گفت:
 بکنید و یه قهوه هم من رومهمون کنید؟!

ته مونده فنجونمذرو سر کشیدم و همونجور که از روی صندلیم بلند میشدم 
 .گفتم:ببخشید ولی من خیلی کار دارم...با اجازه

از کنارش رد شدم و از اشپزخونه زدم بیرون.ولی هنوز دور نشده بودم 
ه مهیار گفت:خوش گذشت؟!خوب چیزی تور کردیا بال....دخکه وفادار ب

 تر خاله ات میدونه؟!!!

مهیار که معلوم بود عصبانی شده گفت:ببین محسن کمتر خوشمزگی کن،
بین من و خانم واحدی چیزی نیست و ایشون ازدواج کردند...بعدشم مح

 ض اطالعت بگم،کارای من به دختر خاله ام هیچ ربطی نداره...

دلیش رو که شنیدم سریع پا تند کردم و به سمت اتاقم رفتم...از صدای صن
روز اول از این وفادار اصال خوشم نیومده بود،خوشحال شدم که مهیار ج
وابش رو داد،از طرفی هم مطمئن شدم که مهیار هیچ حسی به دختر خاله 
اش نداره...به طور کامل خواب از سرم پریده بود،چسبیدم به کارم و تا ع

کسره کار کردم...حتی وقت نکردم ناهارم رو بخورساعت چهار کاصر ی
رم تموم شد و از شرکت زدم بیرون و به سمت مهد مرسانا روندم.وقتی 
رسیدم ماشینم رو پارک کردم و پیاده شدم و به داخل مهد رفتم.به خانم ح
سینی که مسئول تحویل گرفتن و تحویل دادن بچه ها بود سالم کردم و گ

مت میگید مرسانا رو بیارن؟فتم:بی زح  

خانم حسینی جوابم رو با لبخند داد و دکمه مخصوص کالس مرسانا رو 
 فشار داد و گفت:مرسانا ملکی رو لطفا بیارید،مادرش اومده دنبالش...

بعد از رها کردن دکمه به من نگاه کرد و گفت:راستی خانم ملکی فردا مه



 د تعطیله...

 _برای چی؟!

اید انجام بشه برای همین فردا رو تعطیل کردیم._یه سری تعمیرات ب  

سرمو تکون دادم و هیچی نگفتم،حاال فردا من چیکار کنم؟هیچ کس رو ندا
رم مرسانا رو بذارم پیشش بمونه...از طرفی خودمم نمیتونم مرخصی ب
گیرم چون چند روز به خاطر مرگ مادر جون نرفته بودم سرکار و کلی 

رام باقی میموند،اونم اینکه با خودم ببرمش شرکار داشتم...تنها یک راه ب
کت.اذیتی که نداشت،میشوندمش رو صندلی و گوشیم رو میدادم دستش با

زی میکرد،یا براش اسباب بازی میبردم...اره،این بهترین کار بود...مرسا
نا رو اوردند و بغلش کردم و بعد از بوسیدنش از مربیش و خانم حسینی 

خارج شدم.... خداحافظی کردم و از مهد  

 
 

 کامران

 

شرکت تموم شده بود.از اتاقم زدم بیرون و به سمت اتاق بابا رفتمکارم تو 
.چون ماشین نیاورده بودم مجبور بودم با بابا برگردم.تقه ای به در زدم و 

نشسته بود و داشت مطالعه میکرد.رفتم داخل...بابا روی صندلی چرمش 
با ورود من چشم از کتاب گرفت،نگاهی به من انداخت و گفت:کارت تموم 

 شد کامران؟

 _اره بابا،اگه شما هم کاری نداری بریم دیگه.

بابا کتاب رو بست و گذاشت رو میز و همونجور که از جاش بلند میشد 
 گفت:بریم پسرم.

رو از روی پشتی صندلی برداشت و به طرفم اومد.در اتاقش رو بکتش 
ست و بعد از قفل کردنش از شرکت زدیم بیرون...وارد پارکینگ شدیم و 
به سمت ماشین بابا رفتیم.من نمیدونم چی از این ماشین درب و داغون دید

ه که ول کنش نیست...هر بارم بهش میگم این ماشین رو بفروش میگه این 
زه تو برام عزیزه...نمیتونم ازش دل بکنم.سوار شدیم و بابا راه افتابه اندا

د...خداروشکر خیابون ها خلوت بود و یک ربعه رسیدیم.بابا ماشین رو د



اخل حیاط برد و پارک کرد،هر دو با هم پیاده شدیم و رفتیم داخل.مامان 
ند شد روی کاناپه نشسته بود و تلوزیون نگاه میکرد.با دیدن ما از جاش بل

 و اومد سمتمون.کت بابا رو از دستش گرفت و گفت:سالم،خسته نباشید.

 بابا_سالم خانم،شماهم خسته نباشی.

 مامان سمت من اومد،صورتم رو بوسید و گفت:خسته نباشی پسرم.

 _قربونت برم مامان،با این استقبال شما که خستگی از تنم بیرون رفت.

رو گرفت،برگشتم سمتش که گفت: داشتم میرفتم سمت اتاق که مامان دستم
 کامران جان سوگند تو اتاقته...باهاش تلخ...

پریدم وسط حرف مامان و با عصبانیت گفتم:این دیگه شورشو دراورده ما
 مان...تا االنم به خاطر شما مراعاتش رو کردم.

دسم رو از دست مامان دراوردم و به سمت اتاق رفتم،مامان میخواست بیا
ا دستش رو گرفت و گفت:ولش کن....بیا بشین باهات کار داد دنبالم که باب

 رم،یه موضوعی هست که باید بهت بگم...

دیگه به اتاقم رسیده بودم،درو به شدت باز کردم و داخل شدم.سوگند روی 
تختم دراز کشیده بود که با دیدن من از جاش بلند شد و به سمت من اومد 

 و گفت:سالم عزیزم.

مش رو بدم درو پشت سرم بستم و گفتم:با اجازه کبدون اینکه جواب سال
 ی اومدی اتاقم؟!

 قیافشو مظلوم کرد و گفت:وااا عشقم من و تو که از این حرفا نداریم...

چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:دفعه بعد بدون اجازه وارد این اتاق نمیشی 
 سوگند...حاال هم برو بیرون که میخوام برم دوش بگیرم.

م پشت بهش کردم و رفتم سمت حموم داخل اتاقم.داشتم دکمه هااینو که گفت
ی پیراهنم رو باز میکردم که دستشو دور کمرم حلقه کرد و از پشت بینی
ش رو میمالید به کمرم.تو همون حالت گفت:دوستت دارم کامران...چرا با

 هام بداخالقی اخه؟

کونش به شدت دستشو پس زدم و برگشتم سمتش،شونه هاش رو گرفتم و ت
دادم و گفتم:دیگه داری از حد خودت فراتر میری...تا االنم که احترامتو ن

 گه داشتم به خاطر مامان بوده،خودتو جمع کن سوگند.



 با چشم های پر بهم نگاه کرد و گفت:ولی...ما مال همی...

پریدم وسط حرفش و گفتم:مایی وجود نداره...من و تو راهمون سواس،ا
بودم امید داشتم که خودت بفهمی... گه تا االنم بهت نگفته  

محکم زد به سینه امو گفت:چی داری میگی اخه؟کامران من دوستت دارم 
 بفهم.

توی چشم هاش خیره شدم و با قاطعیت گفتم:ولی من هیچ حسی بهت ندار
 م،بهتره همه چی همین جا تموم شه...البته چیزی هم نبوده.

فت بیرون.به دیوار پشت سرشونه هاش رو ول کردم و با گریه از اتاق ر
م تکیه دادم و نفس راحت کشیدم،باالخره تموم شد...دلم نمیخواست دلش ر
و بشکونم،ولی مجبورم کرد...من و سوگند هیچ جوره به درد هم نمیخورد
یم.توی این مدت هیچوقت نتونستم بهش حسی پیدا کنم...اون داشت پیش خ

ه این موضوع فکر هم ودش رویای ازدواجمون رو میبافت و من اصال ب
نمیکردم.اصال نمیتونم به ازدواج فکر کنم تا زمانی که حافظه ام سر جاش 
نیومده،تمام فکر و ذکر این مدتم فقط و فقط گذشته ام شده...احساس میکنم 
یه موضوعی هست که من ازش خبر ندارم.هرطور شده باید گذشته ام رو 

ر رفتم داخل حموم تا مامان به خاطر بیارم....لباسام رو دراوردم و زودت
نیاد و به خاطر رفتارم با سوگند سرزنشم کنه،اینبار دیگه کوتاه نمیام،یه ج

 ا باید میفهمید که دوسش ندارم و باید به فکر زندگیش باشه...
***** 

ماشین رو داخل پارکینگ شرکت پارک کردم و پیاده شدم،مرسانا رو هم ا
مت اسانسور رفتیم...وارد شز روی صندلی مخصوصش برداشتم و به س

رکت که شدم خانم ترابی نگاهی بهم انداخت و گفت:سالم صبحتون بخیر.
 ..وااای چه دختر نازی.

 لبخندی زدم و گفتم:سالم صبح شما هم بخیر...
 رو به مرسانا کردم و گفتم:سالم کردی به خاله؟

 مرسانا با خجالت گفت:دالم...

یزنی...ترابی_سالم خوشگلم،چقدرم ناز حرف م  

 _لطف داری...



 ترابی_میخواید من نگهش دارم و شما به کارتون برسید؟

_فعال با خودم میبرمش اتاق،اگه اذیت کرد و نتونستم نگهش دارم مجبورم 
 مزاحم شما بشم...امروز مهدش تعطیل بود و مجبور شدم بیارمش...

 ترابی_خواستید حتما صدام کنید.

سر ازش تشکر کردم و رفتم سمت اتاقم.مرسانا رو نشوندم رو صندلی با 
و چند تا از اسباب بازی هاش رو ریختم جلوش تا سرش گرم شه...خودم
م رفتم سر میز کارم و مشغول شدم...یک ساعتی گذشته بود که در اتاقم 

به صدا در اومد و بعد از گفتن بفرماییدم در باز شد و مهیار اومد داخل و 
ت:سالم...گف  

 _سالم.کاری داشتید؟!

مهیار چشمش افتاد به مرسانا...مرسانا هم با دقت به مهیار نگاه میکرد،تر
سیدم یه وقت مرسانا چیزی بگه...واسه همین دوباره گفتم:اقای فراهانی کا
ری داشتیدترابی ار همونجور که به سمت مرسانا میرفت گفت:چه دختر 

 خوشگلی...اسمت چیه عمو جون؟

انا هنوز داشت نگاهش میکرد،ولی چیزی نمیگفت.مهیارجلوش نشسمرس
 ت،به من نگاه کرد و گفت:حرف میزنه؟

 _اره تقریبا کامل حرف میزنه...

مهیار دوباره به مرسانا نگاه کرد و گفت:اسمت چیه خوشگل خانم؟من کام
 رانم...

 مرسانا_ملسا...

 _منظورش مرسانا...

سانا...مرسانا..مرسا...مهیار_چه اسم خوشگلی هم داری...مر  

مهیار دستش رو گذاشت رو پیشونیش و فشرد و گفت:چقدر اشناست...من 
 این اسمو قبال کجا شنیدم،مرسانا....

دلم نمیخواست انقدر اذیت شه،واسه همین گفتم:حاال الزم نیست به ذهنتون 
 فشار بیارید،کارم داشتید انگار...

فت:برای یه قسمت نقشه میخوامهیار لپ مرسانا رو به ارومی بوسید و گ
 ستم باهاتون مشورت کنم.



اومد کنارم و سر میزکار ایستاد.مرسانا از صندلی اومد پایین و گفت:ماما 
 اوشی بده.

_نه عزیزم گوشی نمیشه بازی کنی،بشین با همون اسباب بازی ها بازی 
 کن.

 اروم پاش رو کوبید به زمین و گفت:مامان اوشی موخوام...
ست بیشتر از این جلو مهیار باهاش بحث کنم،برای همین گوشدلم نمیخوا

یم رو دادم دستش و نشوندمش رو صندلی.با مهیار سرگرم پروژه شدیم 
که یهو دیدم مرسانا گوشی به دست کنار مهیار ایستاده،یه نگاه به گوشی م

 یکرد یه نگاه به مهیار و یهو گفت:ماما... بابا مهیا...

بیشتر از این حرف بزنه،داشت همه چیز رو میگفت،دخترم پدرش نذاشتم 
رو شناخته بود.دلم میخواست بزنم زیر گریه،سریع بغلش کردم و گوشیم 

 رو ازش گرفتم و گفتم:بیا بریم پیش خاله بمون تا کارم تموم شه...

االن مناسب نبود که همه چیز رو بشه،اونم از زبون مرسانا...دلم میخوا
با اقای فراهانی بمونم و به مهیار زمان بدم تا همه چیز رو ست سر قولم 

به یاد بیاره...از اتاق که زدم بیرون مرسانا زد به شونه ام و سؤالی پرسید
 :اقا بابا؟!

_نه خوشگلم بابا نیس...حاال بمون پیش خاله تا کارم تموم شه و بریم خو
 نه...

بی زحمت میشه از مرجلوی میز خانم ترابی ایستادم و گفتم:خانم ترابی 
 سانا مراقبت کنید،اذیتتون نمیکنه.

ترابی از جاش بلند شد و مرسانا رو از من گرفت و بعد از بوسیدن صور
 تش گفت:بله که نگهش میدارم...شما برو به کارت برس.

باخیال راحت به سمت اتاقم رفتم و وارد شدم.مهیار با دیدنم لبخندی زد و 
ست با من حرف بزنه...گفت:چرا برپیش،انگار میخوا  

سرمو تکون دادم و گفتم:دیگه داشت اذیت میکرد،اینجوری بهتره...میخوا
 ید اقای وفادار رو هم صدا کنم؟

مهیار همونجور که به نقشه نگاه میکرد گفت:نه...نه الزم نیست...لطفا به 
 لحظه بیاید اینجا رو ببینیدد.



.نزدیک ظهر بود که کار مرفتم کنارش ایستادم و  به کارمون ادامه دادیم 
هیار با من تموم شد و رفت اتاق خودش،منم مرسانا رو اوردم پیش خودم 
و با هم ناهار خوردیم.بعد از ناهار هم کار چندانی نداشتم واسه همین زود

 تر رفتم خونه تا مرسانا دیگه مهیار رو نبینه...

 
 

 کامران

 

با صدای االرم گوشیم ازخواب بیدار شدم.نگاهی به ساعت انداختم،هصبح 
فت و نیم بود...از تخت اومدم پایین و رفتم سمت دستشویی و ابی به دست 
و صورتم زدم...خداروشکر توی این دو روز گذشته خبری از سوگند نشد
ه بود،ایکاش از همون اول همینجوری باهاش رفتار میکردم تا حد خودش 

نه.بعد از خشک کردن صورتم از اتاق زدم بیرون و یکراست به رو بدو
سمت اشپزخونه رفتم،انقدر گرسنه ام بود که میتونستم یه گاو درسته رو 

بخورم،اخه شب گذشته هم شام نخورده بودم،از خستگی وقتی رسیدم خونه 
بیهوش شدم و نشد که چیزی بخورم...مامان داخل اشپزخونه مشغول چید

بود،به اپن تکیه زدم و گفتم:صبح بخیر،مامان خودم چطو ن میز صبحانه
 ره؟

مامان نگاهی بهم انداخت و با لبخندی که معلوم بود زورکیه گفت:صبح 
 بخیر...

از همون شبی که با سوگند بحثم شد مامان ناراحته،باید یه جوری از دلش 
درمیاوردم.یکی از صندلی هارو کشیدم عقب،نشستم و گفتم:مامان جون از 

 دست من ناراحتی؟!

مامان که داشت برام چای میریخت نگاهی بهم انداخت و گفت:نه،چرا باید 
 ناراحت باشم؟

_به خاطر رفتارم با سوگند...مامان باور کن من و سوگند به هیچ جایی نم
 یرسیدیم،دنیامون با هم فرق داشت...

ممامان چای رو گذاشت جلوم و گفت:کار خوبی کردی،االن این کار رو ن
 یکردی مجبور میشدی بعدا انجامش بدی...



از جواب مامان یکه خوردم،فکر نمیکردم انقدر منطقی برخورد کنه.همی
شه میگفت دوست دارم با سوگند ازدواج کنی،اگرم باهاش بد رفتاری می
کردم باهام تندی میکرد...لقمه ای که تو دهنم بود رو همراه با چای فرستا

رکم کردی...پس چرا دو روزه ناراحتی؟!دم پایین و گفتم:ممنون که د  

مامان به انگشتای دستش خیره شد و گفت:چیزی نیست کامران...فقط نگر
 انم...

 _نگران چی اخه قربونت برم؟

 مامان اه عمیقی کشید و گفت:نگران اینده...نگران از دست دادن...

بابا وارد اشپزخونه شد و با صبح بخیر گفتنش حرف مامان نصفه موند...
منم دیگه پاپیش نشدم.همین که فهمیدم به خاطر رفتارم با سوگند ناراحت 
نیست خودش کلی بود...بقیه چایم رو سر کشیدم و از اشپزخونه زدم بیرو

ن.رفتم اتاقم و خیلی زود حاضر شدم،ادکلن مورد عالقه ام رو روی خودم 
دم و خالی کردم و بعد از برداشتن کیفم رفتم بیرون.جلو اشپزخونه ایستا

 گفتم:بابا شما با من نمیای؟

بابا که درحال صحبت کردن با مامان بود رو کرد سمت من و گفت:نه،تو 
 برو من دیر تر میام...

 _اوکی،پس خدافظ.

 مامان_خدا به همرات.

از خونه زدم بیرون و سوار ماشینم شدم،پخش ماشینم رو روشن کردم و م
عد از دیگری پلی میشد...اشین رو از حیاط خارج کرم...اهنگ ها یکی ب

یه سری از اهنگ ها من رو یاد خاطراتی گنگ مینداخت...صدای خوانند
 ه توی فضای ماشین بلند شد...

 

 میدونی این دیوونه کیه رو به روت

 اونی که عشقت شده همه ارزوش
 میفهمی زندگیم وابسته اس به تو

 همه جا جااار بزن عشق منی تو...

 

چقدر اشنا بود...لباس نامزدی تنش بود...صداچشم هاش جلو نظرم اومد،



 ی خنده هاش توی گوشم پیچید...

 

 من همون یار قدیمی

 همون عشق صمیمی

 همونی که میمونه با تو...

 

دستم تو دستاش بود...این کی بود که چهره اش به خوبی یادم نمیومد؟یعنی 
و دسمن قبال ازدواج کردم؟ماشین گل زده و لباس نامزدی تن اون دختر 

ت گل...اگه ازدواج کردم چرا کسی بهم حرفی نزده...ماشین رو زدم بغل 
و سرمو گذاشتم رو فرمون...صدای خواننده هنوز توی گوشم میپیچید و 

 خاطرات گنگ و تار رو برام یاداوری میکرد...

 

 تو همونی زیبا و جذابی

 همونی که تمام دنیامی

 همون همنفس من...

 

هم سر درد گرفتم،دکمه خاموش پخش رو زدم تا کمی اروم بگیرم.دباز 
ستم رو گذاشتم روی شقیقه ام و اروم ماساژ دادم...خدایا کی قراره تموم 

شه این روز های سخت؟کی قراره همه چیز روبه یاد بیارم؟اخه این چه خ
اطراتیه؟!چرا چشم هاش انقدر برام اشنا بود؟صدای خنده هاش...صدای خ

ش بهم حس زندگی میداد...این دختر کی بود؟!...با تقه ای که به شنده ها
یشه ماشین خورد به خودم اومدم...سرم رو از روی فرمون بلند کردم و 

به مأموری که کنار ماشینم ایستاده بود نگاهی انداختم،شیشه رو دادم پایین 
 و گفتم:سالم...

فا حرکت کنید._سالم جناب،زیر تابلو حمل با جرثقیل ایستادید...لط  

 _چشم...

ماشین رو به حرکت دراوردم و به سمت شرکت رفتم هم زمان با خانم وا
حدی رسیدیم دم پارکینگ،با سر به هم سالم کردیم و اشاره کردم اول ایش
ون بره داخل...رفت و من هم پشت سرش رفتم،ماشینم روکنار ماشینش پا

همراه هم به سمت اسارک کردم و پیاده شدم.هر دو به هم سالم کردیم و 



نسور رفتیم...نمیدونم چرا هرموقع که خانم واحدی من رو میدید دست پاچ
ه میشد،شاید هم من اشتباه حس میکردم...وارد اسانسور شدیم،دوباره بوی 
عطرش تمام فضای اسانسور رو پر کرده بود...چرا انقدر این عطر برام 

از این عطر میزدم.ولی  اشنا بود؟یه عطر اسپرت بود....شاید قبال خودم
توی این دوسال  همچین عطری من توی اتاقم ندیدم...از سکوت بینمون 

خسته شده بودم،برای همین گفتم:دخترتون خوبه؟ماشاال خیلی ناز و شیرین
 ه...

لبخندی زد و گفت:ممنون خوبه،دیگه امروزگذاشتمش مهد کودک...شما ح
 التون خوبه؟انگار چشمتون قرمزه.

سرم رو ن دادم و گفتم:چیزی نیست،فقط مثل همیشه خاطرات گنگ کمتکو
ی بهمم ریخته،یه چیزایی یادم میاد که اصال نمیفهمم کین و چین....مثال ام
روز با شنیدن یه اهنگ یه صحنه از ماشین گل زده و یه دختری که با لبا

 س نامزدی کنارم بود دیدم،درصورتی که من اصال ازدواج نکردم...

رش رو پایین انداخت،کمی مکث کرد و گفت:امیدوارم هرخانم واحدی س
 چه زودتر گذشته رو به خاطر بیارید.

در اسانسور باز شد و پشت سر خانم واحدی پیاده شدم و به سمت شرکت 
 رفتم...

 
 

 آوا
 

جلو تر ازمهیار وارد شرکت شدم و بعد از سالم کردن به خانم ترابی به 
بعد از وارد شدن نفس راحتی کشیدم.هر موقع مهیار رسمت اتاقم رفتم و 

و میبینم دست و پام رو گم میکنم،انگار نه انگار که همسرمه...درست م
ثل روزهای اول اشناییمون که هربار میدیدمش  ضربان قلبم باال میرفت،ا

الن هم دست کمی از اون روز ها نداشتم...چقدر خوشحال شدم وقتی گفت 
به خاطر اورده،درسته کامل چیزی رو نفهمیده ولی هروز نامزدیمون رو 

مین قدرش هم برام دلگرم کننده بود...کمی از ابسردکن داخل اتاقم اب برد
اشتم و یه نفس سر کشیدم...هوا روبه گرمی میرفت و هوای شرجی رام



سر کالفه ام میکرد.پنجره اتاقم رو باز کردم و شالم رو از روی سرم اندا
ت میزم نشستم و مشغول شدم...ختم رو دوشم...پش  

تا نزدیکای ظهر مشغول کار بودم،تلفن اتاقم که زنگ خورد دست از کار 
 کشیدم و به سمت تلفن رفتم،جواب دادم و گفتم:جانم خانم ترابی؟

_مهندس واحدی جناب رئیس کارتون دارن،بی زحمت تشریف ببرید اتاق
 شون.

 _باشه االن میرم.

اق زدم بیرون،پشت اتاق فراهانی ایستادم و دگوشی رو قطع کردم و از ات
ر زدم و بعد شنیدن بفرمایید رفتم داخل.فراهانی با دیدن من لبخندی زد و 

 گفت:اومدی دخترم؟بیا...بیا بشین کارت دارم.

متقابال لبخندی زدم و رفتم نزدیک و روی صندلی نشستم و گفتم:من در خ
 دمتم...

ش انداخت و گفت:خواستم بیای تا فراهانی نگاهی به قاب عکس رو به رو
 در مورد کامران باهات صحبت کنم.

 نگاه مضطربم رو بهش دوختم و گفتم:اتفاق خاصی افتاده؟!

 _اول اینکه یه خبر خوب برات دارم

کنجنکاو نگاهش کردم که ادامه داد: سوگند برای همیشه از زندگی کامرا
 ن رفت بیرون...

ری؟پیروزمندانه لبخند زدم و گفتم:چجو  

_بهت که گفته بودم کامران ازش خوشش نمیاد،باهاش بحثش شد و بهش 
 گفت اونو برای ازدواج نمیخواد...

نفس راحتی کشیدم و گفتم:اخیش خیالم راحت شد...حتما همسرتون کلی نا
 راحت شدن.

فراهانی سری تکون داد و گفت:اولش اره،ولی بعدش که همه چیز رو برا
پای سوگند باید بریده میشد...ش تعریف کردم درک کرد که   

 _شما همه چیز رو درمورد من بهشون گفتید؟

_اره...اولش خیلی بی تابی کرد،ولی اخرش به خودش قبولوند که باالخره 
کامران باید پیش خانواده اصلیش برگرده،وقتی بهش گفتم شما بچه دارید 



 خیلی متأسف شد و گفت ایکاش بیشتر دنبالتون میگشتیم...

تون هم مثل خودتون خوبن..._خانوم  

_حاال صدات کردم بیای اینجا تا باهم مشورت کنیم...من و همسرم امروز 
صبح تصمیم گرفتیم همه چیز رو به کامران بگیم...خواستم ببینم نظر تو 

 چیه؟

 _نظر من؟!راستش میخوام یه کم دیگه صبر کنید.

 _چرا اخه؟تو که میخواستی همون روز اول بگی.

م اگه بهش بگیم و باز هم من رو به خاطر نیاره چه فایده ای دا_اخه میبین
ره؟میخوام یه کم دیگه بهش فرصت بدم تا شاید خودش یادش اومد....االنم 
یه چیزایی رو به یاد اورده،امروز صبح تو اسانسور برام تعریف میکرد 

 که روز نامزدیمون رو به خاطر اورده...

ت صالح میدونی انجام بده دخترم،_خب این خیلی خوبه...هرچی که خود
 خواستم بگم ما برای گفتن حقیقت حاضریم.

 _فقط میخوام یه کم دیگه هم صبر کنم،شاید خودش همه چیز رو فهمید...

 _باشه من حرفی ندارم...

 _ممنون...اگه امر دیگه ای نیست من برم به بقیه کارم برسم.

 _عرضی نیست،موفق باشی.

از اتاق رفتم بیرون...وقت ناهار بود و معده ا از روی صندلی بلند شدم و
م ضعف کرده بود،یکراست به سمت اشپزخونه رفتم.مهیار هم اونجا نشس
ته بود و داشت چای مینوشید.ظهر بخیری بهش گفتم و به سمت یخچال ر
فتم،ظرف غذام رو از داخل یخچال دراوردم و گذاشتم داخل مکروویو تا 

ید و گفت:عجب بوی قرمه سبزی...گرم شه...مهیار نفس عمیقی کش  

 _بوی غذای منه.

 _خودتون درست کردید؟!

 سری تکون دادم و گفتم:بله..

 _اینجور که معلومه دستپختتون خیلی خوبه.

 _خب میتونید امتحانش کنید،بعد نظرتون رو بگید.

به صندلیش تکیه داد و گفت:من که مشکلی ندارم،ولی میترسم کمتون بشه



. 

ه کافی هست._نه...به انداز  

 _پس خوشحال میشم از این قرمه سبزی خوشمزه بخورم.

 _شما که هنوز نخوردید میگید خوشمزه.

 _از بوش معلومه چیه...

غذا گرم شد و از داخل مکروویو درش اوردم و داخل دو تا بشقاب ریختم
،یکی رو گذاشتم جلو مهیار و یکی رو هم گذاشتم جلو خودم.ظرف سبزی 

شتم وسط و گفتم:دیگه قابل تعارف نیست بفرمایید.خوردن رو هم گذا  

مهیار قاشق اول رو که گذاشت دهنش چشمهاش رو بست و اروم اروم ج
وید و بعد از این که فرو داد گفت:وای این عالیه خانم واحدی...مگه داریم 

 قرمه سبزی به این خوبی؟

 از تعریفش قند تو دلم اب شد،لبخندی زدم و گفتم:نوش جونتون...
انقدر حواسم به خوردن و رفتار مهیار بود که خودم نفهمیدم اصال چی خو
ردم...هر قاشق رو اروم اروم میخورد تا به خوبی مزه اش رو حس کنه،

و من عشق میکردم از این که بعد از مدت ها رو به روی عشقم نشسته ام 
و دارم را خوردنش رو تماشا میکنم.بعد از تموم شدن غذامون ازم تشکر 

رد و کمکم کرد تا ظرف هاش رو بشورم و بعد همراه هم از اشپزخونه ک
 خارج شدیم و هر کدوم به اتاق های خودمون رفتیم...

صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم.کش و قوسی به بدنم دادم و از 
حموم رفتم.بعد از گرفتن یه دوش او یکراست به سمت  تخت اومدم پایین

بگرم یک ربعه اومدم بیرون و حوله رو پیچیدم دور خودم،جلو کمد ایستاد
م و لباس های امروزم رو انتخاب کردم.موهام رو سشوار کشیدم و ارایش 
مختصری کردم و حاضر شدم.بعدشم رفتم اتاق مرسانا و بیدارش کردم و 

ن،سوار ماشین شدم و به سمت مهبعد از حاضر کردنش از ویال زدم بیرو
د کودک مرسانا روندم.ترافیک سنگینی بود و نیم ساعتی تو راه بودم.وق
تی رسیدیم سریع مرسانا رو سپردم دست مربیش و به سمت شرکت حر

کت کردم.یک ربع دیر تر ازهمیشه رسیدم، ماشین رو پارک کردم و رفتم 
کردم که گفت:سالم خانم باال،وقتی وارد شرکت شدم سالمی به خانم ترابی 



 واحدی،اقای فراهانی گفتند وقتی اومدید برید اتاقشون.

 _منظورتون کدوم اقای فراهانی؟

 _اقا کامران...

 _باشه میرم.

وارد راهرو شدم و یکراست به سمت اتاق مهیار رفتم...یعنی چیکارم دا
شت؟!پشت در اتاقش ایستادم و نفس عمیقی کشیدم و تقه ای به در زدم و 

بعد از شنیدن صداش که گفت بفرمایید دستگیره درو فشار دادم و وارد شد
م.پشت میز کارش ایستاده بود و مشغول بود.با ورود من سرش رو اورد 

 باال و نگاهی بهم انداخت و گفت:سالم صبحتون بخیر...

دستگیره در تو دستم بود،ولش کردم و گفتم:سالم،صبح شماهم بخیرهنوز 
 ...خانم ترابی گفتند بیام خدمتتون.

 کامران نقشه رو نشون داد و گفت:خواستم باهم کار کنیم...میشه؟!

 منم که از خدا خواسته لبخندی زدم و گفتم:بله حتما...

وفادار رو هم درو پشت سرم بستم و رفتم نزدیک تر و گفتم:میخواید اقای 
 صدا کنم؟!

مهیار سری تکون داد و گفت:نه نه...امروز پنج شنبه اس ایشون تشریف 
 نیاوردند.

 _اهان.

کیفم رو گذاشتم رو صندلی و رفتم کنارش ایستادم و گفتم:خب من حاضرم
... 

مشغول کار بودیم که مهیار بی مقدمه پرسید:خانم واحدی همسر شما کی 
ون کی گم شدن...فوت شدن؟!یا به قول خودت  

از سوالش خون توی رگهام یخ بست،چرا همچین سؤالی پرسید؟خودم اح
ساس کردم رنگم پرید،سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم...ولی اصال مو
 فق نبودم،بدون اینکه نگاهش کنم با صدای لرزون گفتم:دو...دو سال پیش.

!مهیار ول کن نبود و دوباره پرسید:دقیقا چه اتفاقی افتاد؟  

شاید داشت همه چی یادش میومد...واسه همین سعی کردم دقیق توضیح بد
م...نفس عمیقی کشیدم و گفتم:فقط دو روز از ازدواجمون گذشته بود...بهم 



قول داده بود باهم بریم قایق سواری،صبح که از خواب بیدار شد بهم گفت 
رم...ولی ایمیره تا قایق رو اماده کنه،منم که خوابم میومد گفتم دیر تر می

کاش همون موقع باهاش میرفتم،یک ساعت بعدش که رفتم دیدم قایق وسط 
 دریاست و مهیاارم نیست...

 _اسمش...مهیار بود؟

_اره...خالصه همه فکر کردند تو دریا غرق شده،حتی مادرش یه جنازه 
دیگه رو به جای مهیار شناسایی کرد و دفنش کردند...ولی من تمام این مد

ور نکردم مهیار مرده...ت هیچوقت با  

 _از کجا انقدر مطمئنید که زنده اس؟!

 _چون دالیل محکمی دارم...میشه به کارمون ادامه بدیم؟

 _بله...ببخشید با سؤال هام خستتون کردم.

تا موقع ناهار مشغول کار بودیم،ولی هر دو تو فکر بودیم،یعنی چیزی به 
؟برای ناهار مهیار با خانم خاطر اورده بود؟اخه دلیل این سؤال ها چی بود

ترابی تماس گرفت و گفت غذا سفارش بده،وقتی غذا رو اوردند دوتایی د
ست از کار کشیدیم و نشستیم رو صندلی رو به روی هم و مشغول شدیم..
.انقدر فکرم مشغول بود که اصال نفهمیدم چی دارم میخورم.صدای گوشیم 

گوشیم رو از داخل کیفم  از داخل کیفم در اومد،دست از خوردن کشیدم و
 دراوردم،شماره سامان افتاده بود جواب دادم و گفتم:سالم سامان خوبی؟!

 _سالم خانم بی معرفت...تا من زنگ نزنم یاد من نمیفتی؟

 _به خدا درگیرم سامان...خودت که خبر داری.

 _هنوز درگیر مهیاری؟چیزی یادش نیومد.

 _فکر کنم یه کم درست شده...

ست حرف بزنی؟!_نمیتونی در  

 نگاهی به مهیار انداختم که مشغول غذا خوردن بود و گفتم:اووممم...نه.

 با صدایی که حس کردم کمی ناراحت شد گفت:پیشته؟!

 _اره...

_خوش بگذره...اوا من نیم ساعت دیگه باهات تماس میگیرم،یه مراجعه 
 کننده دارم.



 _اوکی پس فعال...

رو قطع کردم و گذاشتم رو میز و بقیه غذام رو خوردم.بعد از ناهاگوشی 
ر مهیار تکیه داد به صندلیش و گفت:وای انقدر خوردم نمیتونم تکون بخو

 رم.

 _ولی باید تکون بخورید چون بقیه کارمون مونده...

 _نمیشه یه کم استراحت کنیم بعد؟!

 _خب این قسمت نقشه رو امروز تموم کنیم بهتره...

لند میشم ولی یه شرط داره!!!_ب  

متعجب نگاهش کردم و گفتم:شرط؟!اونم برای کار خودتون؟!خب اون شر
 ط چیه؟

مهیار لبخندی زد و گفت:اگه شما از اون قهوه های خوشمزتون برام درس
 ت کنید من قول میدم بقیه کار رو امروز خودم به تنهایی انجام بدم.

ست میکنم.خندیدم و گفتم:فقط همین؟االن میرم در  

اینو گفتم و از روی صندلی بلند شدم و به سمت در رفتم و از اتاق رفتم 
بیرون...وسط راه رو یادم افتاد از مهیار نپرسیدم قهوه اش شیرین باشه یا 
تلخ...دوباره برگشتم و با عجله درو باز کردم،سرمو از الی در کردم داخ

 ل و گفتم:مهیار قهوه...

جب بهم خیره شد تازه فهمیدم چی گفتم...گوشه لبم وقتی مهیار با چهره متع
 رو گاز گرفتم،مهیار با دقت بهم نگاه کرد و گفت:شما گفتید مهیار؟!!!

 _ببخشید اشتباه شد...اقای فراهانی قهوه تون تلخ باشه یا شیرین؟

 مهیار که کمی تو فکر فرو رفته بود گفت:یه کم شیرین لطفا...

به سمت اشپزخونه رفتم...قهوه رو بعد ا بدون حرف دیگه ای درو بستم و
ز درست شدن ریختم تو دوتا فنجون و برای مهیار کمی شکر ریختم و ر

فتم سمت اتاق...سینی رو گرفتم توی یه دستم و با یه دستم در اتاق رو باز 
کردم،با دیدن گوشی خودم دست مهیار سینی از دستم ول شد و افتاد رو ز

..عکس نامزدی خودم و مهیار روی صفحه مین و صدای بدی ایجاد کرد.
اصلی گوشی بود،امیدوار بودم ندیده باشه....مهیار گوشیم رو اورد باال و 

 ناباورانه به من نگاه کرد و گفت:این...این عکسه منه رو گوشیت؟!



قبل از اینکه جوابی بدم خانم ترابی اومد کنارم ایستاد و گفت:اتفاقی افتاده؟
ول شد؟!چرا سینی از دستتون   

به زور از چهره متعجب و کمی خشمگین مهیار چشم گرفتم،به خانم تراب
 ی نگاهی انداختم و گفتم:چیزی نیست لطفا شما تشریف ببرید.

خانم ترابی همونجور که به مهیار نگاه میکرد از اتاق رفت بیرون.من در
و پشت سرش بستم و برگشتم سمت مهیار،مهیار که هنوز گوشی من دس

چهره ام خیره شد و با دقت نگاه کرد و گفت:تو...آوا... تش بود به  

و بعد از درد سرش چهره اش رو جمع کرد و همونجور که شقیقه اش رو 
ماساژ میداد چند قدم عقب رفت و روی صندلی نشست...حالش چندان مسا
عد نبود...حال من هم دست کمی از مهیار نداشت،چشمهام پر از اشک ش

رده بود.دلم میخواست بشینم زمین و بزنم زیر گریه.ده بود و دستهام یخ ک
..ولی توان هیچ حرکتی رو نداشتم.مهیار دوباره به عکس نگاه کرد و گ

 فت:این عکس نامزدیمونه؟مگه نه؟!

 جوابم تنها سکوت بود،با عصبانیت بهم خیره شد و گفت:مگه ننننه؟!!!

 بغض توی گلوم رو به زور فرو دادم و گفتم:اره...

بلند شد و کمی نزدیک تر اومد و گفت:چرا آوا؟چرا تا االن هیچی مهیار 
 بهم نگفتی؟!

قطره اشک سمجی که روی گونه ام چکیده بود پاک کردم و گفتم:چون نم
 یخواستم به زور چیزی رو یادت بیارم...

مهیار صداش رو بلند کرد و گفت:ولی این بی انصافیه...تو دیدی من چه 
نگفتی....لعنتی تو میفهمی من چی کشیدم؟!عذابی میکشم و هیییچی   

منم عصبانی شده بودم،دلیلی نداشت سرم داد بزنه...تو این جریان فقط او
ن نبود که عذاب کشیده بود...با عصبانیت توی چشم هاش خیره شدم و گ
فتم:اره من میفهمم تو چی کشیدی...درد تو فقط و فقط ندونستن گذشته بود.

... 

نه اش زدم و گفتم:تو میدونی من چی کشیدم؟میفهمی با نوک انگشت به سی
به تازه عروسی که میگن دامادت غرق شده چه حالی میشه؟میفهمی حامل
گی بدون اینکه عشقت کنارت باشه چقدر سخته؟میدونی وقتی بچه ات بدن



یا میاد تنها باشی چقدر عذاب اوره؟تو میدونی بچه بزرگ کردن اونم بدو
ی تو این دو سال چی کشیدم مهیار؟!نه...نمیدونن پدر چقدر سخته؟!میدون

 ی...

مهیار گوشه چشمش رو با دو تا انگشتهاش فشار داد و گفت:اره نمیدونم،و
 لی حرف من اینه که تو وقتی منو دیدی چرا هیچی بهم نگفتی؟

_چون فقط دونستنت کافی نبود...من خواستم خودت همه چیز رو به یاد 
برات زنده بشه...ولی هنوزم همه چیز یاد بیاری،خواستم همه خاطراتمون

 ت نیومده.فقط فهمیدی کی هستی.

_آوا تو حق نداشتی این همه مدت همه چیز رو از من پنهون کنی درصو
رتی که میدیدی من دارم عذاب میکشم...تو حق ندااااشتی...خیلی خودخوا

 هی.

 _سر من داد نزن مهیار...

اتاق یهو باز شد و فراهانی اومد داخل و گفت:اروم باشید بچه ها...اوا در 
 جان اروم باش.

مهیار درحالی که رگهای گردنش متورم شده بود به فراهانی نگاه کرد و 
 گفت:حتما شما هم میدونستید اوا زنه منه و هیچی بهم نگفتید...

کردیم،گففراهانی_کامر...مهیار جان ما فقط به خاطر خودت کمی صبر 
 تیم شاید با دیدن اوا همه چیز یادت بیاد.

 مهیار_اگه یادم نمیومد چی؟

رو به من کرد و دوباره گفت:اگه یادم نمیومد چی؟!هااا؟!!!تا کجا میخواس
تی ادامه اش بدی؟!شایدم اخرش بیخیالم میشدی!!!فقط به خاطره اینکه من 

 یادم نبوده تو زنمی؟!

ی این دو سال میشدم...من فقط خواستم خو_اگه میخواستم بیخیالت بشم تو
دت همه چیز رو بفهمی،نمیخواستم چیزی رو بهت تحمیل کنم بفهم...من 
تمام این دو سال به خاطرت زجر کشیدم حاال داری منو به خاطر این مد

 ت کوتاه که دندون رو جیگر گذاشتم متحمم میکنی؟این بی انصافیه...

فت:نه...این بی انصافیه که یه حقیقت مهیار بازوم رو گرفت،تکون داد و گ
به این بزرگی رو از کسی که گذشته اش رو به یاد نمیاره پنهون کنی...شا



 ید غرورت بهت اجازه نداد تا بیای و بگی کی هستی.

 _من برای هرکی غرور داشته باشم برای عشقم ندارم...

داشتم بازوم رو از دستش دراوردم و به سمت کیفم رفتم،گوشیم رو هم برن
و موند روی میز و از اتاق مهیار زدم بیرون و به حرف های فراهانی گ
وش ندادم...واقعا تحمل اون فضا رو نداشتم،دلم میخواست فقط از اونجا د
ور بشم.ترابی سر راهرو ایستاده بود و با تعجب به رفتن من نگاه میکرد.

رکینگ زدم ..با عجله به سمت پارکینگ رفتم و سوار ماشینم شدم و از پا
بیرون،مقصدم نا مشخص بود...فکر نمیکردم وقتی بفهمه همچین رفتاری 
از خودش نشون بده...شاید حق با اون بود و کار من اشتباه بود،شاید باید 
همون اول بهش میگفتم بعد بهش فرصت میدادم تا همه چیز رو به خاطر 

اگه منم جای بیاره....خیلی عصبانی بود،خیلی بهم ریخت...حق داره،شاید 
اون بودم و با حقیقت به این بزرگی رو به رو میشدم اینقدر بهم میریختم..
.فقط در عرض چند دقیقه فهمید من کی هستم و خودش کیه،فهمید که دو

سال تموم بین یه خانواده غریبه بزرگ شده...حتما االن اقای فراهانی خیل
ز مهیار نداشی چیز هارو براش تعریف کرده...حال خودمم دست کمی ا

ت.اون نمیدونست من توی این دوسال چقدر عذاب کشیدم و دوریش رو 
تحمل کردم،کل دو سال یه طرف این مدتی که کنارش بودم و نداشتمش یه 
طرف...نباید اینجوری سرم داد میزد و زود قضاوت میکرد...من فقط به 
ا خاطر خودش چیزی بهش نگفتم.فکر میکردم به صالح جفتمونه که اروم

 روم همه چیز رو بفهمه...

وقتی به خودم اومدم دیدم کنار ساحل پارک کردم،از ماشین پیاده شدم و به 
سمت دریا رفتم...دریا هم امروز مثل من طوفانیه...اشک هام یکی پس از 
دیگری روی گونه هام میریزه و دیدم رو تار میکنه...به نظرم کار خوبی 

وتامون نیاز به خلوت داریم...و مهکردم از شرکت زدم بیرون،شاید هر د
یار بیشتر از من احتیاج به این خلوت داره...نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته
...گوشیم هم پیشم نبود تا مثل همیشه اهنگش رو پلی کنم تا شاید یه کم ار

وم بگیرم...بعد از یک ربع درد و کردن با دریا سوار ماشینم شدم،باید می
..با چشم های پف کرده به مهد رفتم و مرسانا رو تحورفتم دنبال مرسانا.



یل گرفتم و با هم رفتیم سمت ویال...وقتی رسیدم یکراست به سمت تلفن ر
بعد از چندتا بو...فتم و شماره سامان رو گرفتم،واقعا بهش احتیاج داشتم

ق جواب داد و گفت:سالم آوا،معلوم هست کجایی؟!هرچی زنگ میزنم به 
دی...گوشیت جواب نمی  

 _سالم،ببخشید گوشیم دستم نیست...

 سامان کمی مکث کرد و بعد گفت:تو حالت خوبه آوا؟چرا صدات گرفته؟!

 .._همه چیز رو شد سامان...مهیار همه چیز رو فهمید.

جمله ام که تموم شد زدم زیر گریه،سامان هم انگار شوکه شده بود.بعد از 
شنیده میشد گفت:خب این  چند ثانیه سکوت با صدای ارومی که به زحمت

که خوبه...خودت مگه نمیخواستی همه چیز رو به خاطر بیاره؟!باید خو
 شحال باشی که عزیزم،چرا گریه میکنی پس؟!

اشکهام رو پاک کردم و گفتم:خیلی بهم ریخت اخه...بهم گفت چرا این مد
 تی که پیشش بودم هیچی بهش نگفتم.

ن وضعیت روحی خوبی نداره._خب باید یه کم بهش حق بدی آوا،اون اال
.. 

_حال منم دست کمی از مهیار نداره به خدا...خیلی بهم ریخته ام سامان،ا
 ینجا هم هیچکس رو ندارم باهاش درد و دل کنم.

_همه چیز درست میشه عزیزم،فقط هر جفتتون به فرصت احتیاج دارید ه
 مین...

و همه چیز یادش بیاد_میدونم مهیار احتیاج به تنهایی داره...باید فکر کنه 
 ...تمام خاطراتمون رو باید به یاد بیاره تا بفهمه چقدر عاشقشم...

 _درست میشه همه چی آوا،تو فقط ارامشتو حفظ کن...

_االن آرومم دیگه،وقتی با تو حرف میزنم اروم میشم...ممنون که همیشه 
 و همه جا کمکم میکنی سامان.

 _وظیفمه...

میکنم ناراحتی؟_سامان...چرا یه مدته حس   

 _نه...چیز خاصی نیست.

 _ولی نگرانتم داداشی...



_نگران نباش،االن فقط و فقط به فکر زندگیت باش آوا...تو که خوشبخت 
 بشی حال منم خوب میشه.

 _فدات بشم من که انقدر مهربونی.

 _خدا نکنه... فعال کاری نداری؟!

 _نه ببخشید اگه مزاحم کارت شدم،مراقب خودت باش.

 _مراحمی خانمی،تو هم مراقب باش...مرسانا رو هم ببوس.

 _خدافظ

گوشی رو قطع کردم و گذاشتم سرجاش.نگاهی به مرسانا انداختم،دختر 
کوچولوم روی تخت من افتاده بود و از خستگی خوابش برده بود...منم تر
جیح دادم ذهنم رو از همه چی خالی کنم و یه ساعتی کنار دخترم بخوابم..

. 

امان****س  

 

تماس رو با آوا قطع کردم، به صندلیم تکیه دادم و گوشیم رو انداختم رو م
یز...دیگه همه چیز تموم شده بود،هرجور شده باید فراموشش کنم...اون م
هیار رو پیدا کرده بود و حاال هم مهیار همه چیز رو به خاطر آورده بود.

آرزوی خوشبخ باید برای همیشه عشقش رو توی سینه ام دفن کنم و براش
تی کنم.با انگشت شصت و سبابه ام گوشه چشم هام رو فشار دارم تا قطر
ه اشکی که داخل چشمم بود پایین نیاد و بیشتر از این پیش خودم شکسته 

نشم،تا بیشتر از این غرورم پیش خودم له نشه...از رو صندلی بلند شدم و 
به سوال های  من گوشیم رو هم برداشتم و از اتاق زدم بیرون و بی توجه

شیم از مطب زدم بیرون.با اسانسور خودم رو رسوندم به پارکینگ و بعد 
از سوار شدن توی ماشینم به سمت خونه حرکت کردم...هیچ چیز بدتر از 
عشق یه طرفه نیست.ادم داغون میشه و نمیتونه حرفی بزنه...ایکاش حدا

اروم بگیرم،ا قل قبل از سفرش بهش میگفتم که چقدر دوسش دارم تا کمی
ینجوری تا اخر عمرم خودم رو سرزنش میکنم و میگم که چرا بهش حر

فی نزدم...البته از طرفی هم بهتر شد که چیزی نگفتم،دلم نمیخواد نگاهش 
نسبت بهم عوض شه...دستم رو بردم سمت پخش ماشین و روشنش کردم.



 ..صدای خواننده فضای ماشین رو پر کرد...

 

موندنت کاری نمیشه کرد برای  

 گذشته از من گریه و التماس

 قلبم واسه توئه هرجا اگه بری

 کاری نمیشه کرد قلبت منو نخواست

 کاشکی یه جمله بود که معجزه میکرد

 میشد با گفتنش عوض بشه حالت

 کاشکی میشد منو قانع میکردی تا 

 وقتی داری میری نیام دنبالت...

 

 برای تو بمیرم و زنده بشم
پای تو گریه بشم خنده بشمبه   

 اصال دیگه فایده نداره خواهشم
 تو داری میری....

 اسم تو رو فریاد بزنم یا نزنم
 از دیدنت دل بکنم یا نکنم

 اصال دیگه واست مهم نیست بودنم
 تو داری میری...تو داری میری...تو داری میری...

 

م...تا چند روآوا...تو داری میری،اونم برای همیشه.دیگه هیچ امیدی ندار
ز پیش حداقل امیدوار بودم مهیاری درکار نباشه و همه فکر و خیاالت بر
ای زنده بودنش الکی باشه،اونوقت میتونستم کنارت باشم و برای همیشه 

خوشبختت کنم...ولی حاال دیدم عشق تو نصبت به مهیار انقدر عمیقه که م
د دیگه انقدر نارارگش رو باور نکردی و فهمیدی که زنده اس...االن نبای

حت باشم،من انقدر دوست دارم که فقط خوشبختیت برام مهمه،مهم نیست 
کنار من خوشبختی یا مهیار،فقط مهم اینه خوشبخت باشی...مهم اینه که د

وباره از ته دل بخندی،باید منم خوشحال باشم که بعد از دوسال به عشقت 
..اینجوری برای همه رسیدی...منم میرم،این بار دیگه برای همیشه میرم.



بهتره...دستم رو بردم سمت داشتبورد ماشین و بازش کردم،بلیطم رو درا
وردم و نگاهی به تاریخش انداختم...فقط چند روز دیگه ایرانم و بعدش بر

 ای همیشه میرم....
***** 

 مهیار

 

با عصبانیت از شرکت زدم بیرون، به سمت پارکینگ رفتم و سوار ماشی
افتادم...نمیدونستم باید از اینکه حقیقت رو فهمیدم خوشحال نم شدم و راه 

باشم یا ناراحت...بابا...یا بهتره بگم اقای فراهانی تمام اتفاقاتی که دوسال 
پیش برام افتاده بود تعریف کرد.گفت که همه تالشش رو برای پیدا کردن 

ن باشم خانواده ام انجام داد ولی ردی ازشون پیدا نکرد...باید ازشون ممنو
بابت این دوسال...ولی خانواده خودم چی؟مرگم رو باور کردند و یه نفر د
یگه رو جای من کردند زیر خاک...ولی آوا گفت مرگ من رو باور نکرد
ه...ماشین رو کنار ساحل پارک کردم و پیاده شدم.هیچ جایی بهتر از دریا 

شدم،هویت خو نمیتونه آرومم کنه،پیاده شدم و رفتم نزدیک تر...خدایا گیج
دم رو گم کردم...هنوز همه چیز رو کامل به خاطر نیاوردم،چهره مادرم 

هنوز برام گنگه...یه سری از خاطرات رو هنوز به یاد نیاوردم...آوا نباید 
این کار رو انجام میداد،نباید تمام این مدت حقیقت رو ازم پنهان میکرد...

همم چرا وقتی میدیدمش یه من حق داشتم بفهمم اون زنمه...تازه االن میف
حس خاصی بهم دست میداد،دستمو گذاشتم رو قلبم،حتی وقتی بهش فکرم 
میکنم قلبم تند تر میزنه...چشمم رو بستم و خاطره روز اخری که دیمش 
به یاد اوردم،خوابیده بود رو تخت و هرچی بهش گفتم بیا بریم قایق سوار

...تازه فهمیدم چقدر عای گفت خوابم میاد...حس خیلی خوبی بهش داشتم
شقش بودم و ....هستم...آره من هنوزم عاشقشم،من هنوزم همون آدمم هم
ون مهیاری که دیوونه وار دوستش داشت...ایکاش سرش داد نمیزدم،ایکا
ش از خودم نمیرنجوندمش...ولی خب عصبانی بودم،حق داشتم ازش خرد

ب میکشم ولی حره بگیرم.تمام این مدت دید چقدر از ندونستن گذشته عذا
فی نزد...شایدم حق داشت حرفی نزنه...اگه بهم میگفت و چیزی یادم نمیو



مد چه فایده ای داشت؟االن که خودم به خاطرآوردم خیلی خوبه...االن با 
تمام وجودم فهمیدم که چقدر دوسش دارم.ایکاش پیشم بود،بغلش میکردم و 

تنها باشیم.میخوام امش از دلش درمیاوردم...ولی نه...بهتره جفتمون یه کم
ب رو تنها باشم تا به ذهنم فشار بیارم و همه چیز رو به یاد بیارم.البته بی
شتر خاطراتم برام واضح شده بود،یادم اومده بود خانواده ام کیا هستند...با
با و مامان و سامیار رو به یاد آورده بودم.خانواده آوا رو به یاد آورده بود

شون برام گنگ بود که با دیدنشون درست میشد...م...فقط یه کم چهره ها
یاد مرسانا افتادم،یعنی اون دختر کوچولو بچه من و آواست؟!پس به خاطر 
همین همون روز اول انقدر به دلم نشست...چقدر خوبه خاطراتم رو به یاد 

اوردم و فهمیدم کی هستم،دلم میخواست داد بزنم و بگم من مهیارم...همو
آوا بود...گوشیم رو از جیبم دراوردم و هنزفربم رو  ن مهیاری که عاشق

گذاشتم تو گوشم و نشستم روی شن های ساحل...حالم خوب شده بود...اح
 ساس خیلی خوبی داشتم...

 

 با دوست داشتن تو دوست داشتنی تر میشه زمینم

 تو باعث شدی که این زندگی رو زیبا ببینم

جون میگیرم تا نفسم باهامه توی قلبم همرامه با خیالش  

 اون همه دنیامه توی اغوشش جامه دیگه دور از اون میمیرم
 دیگه دور از اون میمیرم...

 من همونم که دیوونه میشه برات 

 اونکه داره نفس میکشه تو هوات
 اون که دلش باهاته عاشق دنیاته

 پات نشسته تا دنیا تا دنیاست باهات...

 

 انگاری مهرت از قبل تو قلبم بود
م که اسمت رو قلبم بودمن نبود  

 من نذاشتم یه مو از سرت کم شه

 تو نذاشتی که من حس کنم کمبود...

 انگاری مهرت از قبل تو قلبم بود



 من نبودم که اسمت رو قلبم بود

 تو دلیلی واسه خنده های من
 قلب من واسه عشقم بهت کم بود...

 

 من همونم که دیوونه میشه برات 

واتاونکه داره نفس میکشه تو ه  

 اون که دلش باهاته عاشق دنیاته
 پات نشسته تا دنیا تا دنیاست باهات...

 

اهنگ رو قطع کردم و از جام بلند شدم،میخواستم برم پیش آوا ولی ترجی
ح دادم امشب رو تنهاش بذارم تا عصبانیتش کم تر بشه و راحت تر بتونم 

ای زحمات ااز دلش دربیارم...باید میرفتم خونه پیش مامان،میخواستم بر
 ین دوسالش ازش تشکر کنم...

***** 

 آوا
بعد از یک ساعت از خواب بیدار شدم و سر خودم رو با آشپزی گرم کرد
م تا شاید کمتر یاد رفتار مهیار بیفتم و از دستش دلخور بشم...البته نمیتون

باشم،انقدر دوسش داشتم که اگه بیشتر از اینم سرم ستم از دستش دلخور 
فریاد میکشید بازم دلخور نمیشدم...ولی خب ازش توقع نداشتم که انقدر ز

ود درموردم قضاوت کنه.اگه اون از فراموشی رنج میبرد من تمام این دو 
سال از اینکه نداشتمش رنج بردم،از اینکه با خاطراتش زندگی کردم عذا

درکم میکردم...یعنی االن کجاست؟هنوز عصبانیه؟!فکر ن ب کشیدم...باید
کنم،مهیاری که من میشناسم قلبش پاک تر از این حرفاس،مطمئنم تا االن ا
ز رفتار خودش هم پشیمون شده...با چسبیدن دستم به لبه قابلمه که داغ بو
د از فکر اومدم بیرون،شامم حاضر بود.مرسانا رو که درحال کارتون دید

کردم بیاد تو اشپزخونه تا شام بخوریم...خودم که هیچی از گل ن بود صدا
وم پایین نرفت و فقط به مرسانا غذا دادم.بعد از شام هم میز رو جمع کرد
م و مرسانا رو بردم اتاقش و گذاشتم تو تختش تا خودش بخوابه...بعدشم ر

م فتم اتاق خودم و لباسام رو که بوی غذا گرفته بود با یه شلوار برمودای



شکی و یه تیشرت چسبون سفید مشکی عوض کردم...اصال خوابم نمیومد
،ترجیح دادم برم پایین و کمی تلوزیون نگاه کنم...روی کاناپه دراز کشیدم 
و تلوزیون رو روشن کردم و صداش رو کم کردم...داشت فیلم نشون میدا
 د...وسطای فیلم بود که چشمهام گرم شد و نفهمیدم چجوری خوابم برد...

***** 

 

صبح با بدن درد از خواب بیدار شدم.خودمم تعجب کردم که رو کاناپه خو
ابم برده...کش و قوسی به بدنم دادم و نگاهی به ساعت انداختم،ساعت ه

شت و نیم بود...نمیدونم روز جمعه ای چرا انقدر زود بیدار شدم.از جام 
بیرون و ر بلند شدم و به سمت سرویس رفتم،بعد از انجام کارهام اومدم

فتم سمت آشپزخونه...از دیروز هیچی نخورده بودم،معده ام ضعف کرده 
بود...یه لیوان آبمیوه برای خودم ریختم و یه نفس سر کشیدم.تا لیوان رو 
گذاشتم روی میز صدای زنگ ویال بلند شد...کی میتونه باشه این موقع 

ونه صدام صبح؟حتما مش رحیمه دوباره با خانمش اومده.از همون اشپزخ
 رو بلند کردم و گفتم:اومدم...

رفتم سمت در و قبل از باز کردنش مانتو جلو بازی که روی جالباسی بود 
تنم کردم و شال همرنگش رو هم انداختم سرم،شلوارمم که خیلی کوتاه نبو

د.درو باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم،در حیاط ویال باز بود ولی 
.شونه ای باال انداختم و تا خواستم دوباره بیام کسی پشت در ورودی نبود..

تو دیدم یه دسته گل رو زمین جلو دره...دوال شدم و برش داشتم،یه دسته 
گل رز که عاشقش بودم.زیرش هم یه برگه بود که نوشته بود...بیا لب سا
حل...این دست خط و این کار فقط میتونست کار یه نفر باشه...با عجله 

و از ویال زدم بیرون.از در حیاط هم خارج شدم و در رکلید رو برداشتم 
و پشت سرم بستم.از همین فاصله هم میتونستم هیکل مردونه اش رو تشخ
یص بدم...پشتش به من بود و داشت به دریا نگاه میکرد.مثل روز اخر یه 
پیراهن جذب زرشکی تنش بود.پا تند کردم و رسیدم بهش...دیگه طاقت د

قدم باقی مونده رو هم طی کردم و دستمو انداختم دووریش رو نداشتم،یه 
 ر کمرش و صورتم رو چسبوندم به کمرش و گفتم:دوستت دارم مهیارم...



مهیار دستش رو گذاشت روی دستام و حلقه دستم رو کمی شل کرد،برگ
شت سمتم و منو کشید تو آغوشش و گفت:من بیشتر دوستت دارم خانمم...

 بابت رفتار دیروزم عذر...

رمو باال کردم و انگشتم رو گذاشتم رو لبش و گفتم:هییییشششش...من چس
 یزی یادم نیست...

مهیار نگاهی به اطراف انداخت و بعد دوباره به من خیره شد.چشمش بین 
چشم هام و لبهام در گردش بود...نگاهی به لبهاش انداختم و کمی خودم ر

رد...حال تشنه ای رو و باال کشیدم،مهیار هم خم شد و فاصله رو از بین ب
داشتم که بعد از مدت ها به اب رسیده.دستم رو انداختم دور گردنش و هم
راهیش کردم...بعد از چند ثانیه ازش جدا شدم و بدون اینکه نگاهی بهش 
بندازم سرم رو گذاشتم رو سینه اش،مهیار منو محکم به خودش فشار داد 

بعد از دو سال قولمو عمل و گفت:هنوز سر قولم هستماااا....امروز اومدم
 ی کنم.

 کمی ازش جدا شدم،به چشمهاش خیره شدم و گفتم:کدوم قول؟

دستش رو از دورم باز کرد،با دست راستش قایق پشت سرش رو نشون د
 اد و گفت:قایق سواری...

 خندیدم و گفتم:تو دیوونه ای مهیار...کی اومدی قایق رو برداشتی؟

_یک ساعت پیش،این بار دیگه با خودم بنزین هم آوردم تا برای خریدن 
 بنزین نرم و دوسال دیگه برگردم...

 _یعنی دوسال پیش برای بنزین رفته بودی؟!

 _بله خانمی...حاال میای بریم قایق سواری؟!

 _بله که میام اقایی...ولی زود برگردیم که مرسانا خونه تنهاس...

عزیزم تو نباید در حیاط رو قفل کنی تا هرکسی نتو_چشم خانمم...بعدشم 
 نه به راحتی در حیاط رو باز کنه؟!

 _فکر نمیکردم جناب عالی بخوای بیای و قایق رو کش بری...

مهیار بینیم رو کشید و جفتمون به خنده افتادیم.با کمکش سوار قایق شدم و 
شست...کمی خودش هم بعد از هل دادن قایق به داخل آب، اومد و کنارم ن

جلو تر که رفتیم،جایی که دریا موج نمیزد.مهیار قایق رو خاموش کرد و 



 گفت:میبینی اینجا چه آرامشی داره؟!

بدون اینکه جوابی بدم خودم رو کشوندم سمتش و یکبار دیگه بوسه آروم
ی به لبهاش زدم...تا خواستم بیام عقب مهیار دستش رو دور کمرم حلقه 

قدر به اغوش گرم و مردونه اش احتیاج داشتم...خداکرد و اجازه نداد...چ
 یا ازت ممنونم که مهیارمو بهم برگردوندی....

***** 

 سامان

 

باالی پله های هواپیما ایستادم و نفس عمیق کشیدم...دلم برای ایران و تهر
ان و خانواده ام تنگ میشه...از همه بیشتر برای آوا...ولی باید برم،اینجو

..با تلنگر پشت سریم به خودم اومدم و حرکت کردم.از ری به نفع خودمه.
روی کارت پرواز شماره صندلیم رو خوندم و پیداش کردم.چشم از شماره 
گرفتم و به فردی که کنار پنجره نشسته بود نگاه کردم...تعجب کردم از د

یدنش...چقدر شبیه آوا بود...نه این امکان نداره...با تعجب بهش خیره شدم 
ا؟!و گفتم:آو  

قبل از اینکه کامل برگرده سمتم مردی که پشت سرم ایستاده بود گفت:اقا 
 میشه لطفا بنشینید...

چشم از مرده گرفتم و نشستم رو صندلی،دختره کامل برگشته بود سمت م
 ن...خیره نگاهش کردم و گفتم:آوا خودتی؟!

 دختره متعجب نگاهم کرد و گفت:آوا؟!اشتباه گرفتید آقا...

میشه اینهمه شباهت؟ _ولی...مگه  

 دختره لبخندی زد و گفت:حتما اشتباهی شده آقا.

راست میگفت،آوا نبود چون صداش کامال با آوا فرق داشت...ولی چهره ا
ش اصال مو نمیزد...خدا رو چه دیدی،شاید به این طریق بشه عشق آوا ر

 و از سرم بیرون کنم،اونم با یه جایگزینی که شبیه آواس...

***** 

 آوا
 

مهیار مرسانا رو از بغلش گذاشت زمین و کنار قبر مادرش زانو زد...د



ستی روی قبر کشید و با بغض گفت:سالم مامان،ببخشید که انقدر دیر اوم
 دم...

کنارش نشستم و دست روی شونه اش گذاشتم و گفتم:مادر جون قبل رفتن
ش بهم گفت بهت بگم خیلی دوستت داره...مهیار دوری تو برای همه سخ

بود. ت  

قطره اشکی که روی گونه اش چکیده بود پاک کرد و گفت:دیر فهمیدم آو 
ا...ایکاش زودتر همه چیز یادم میومد،دلم میخواست فقط یک بار دیگه ما

 مان رو ببینم.

_ناراحت نباش عزیزم،مادرجون دلش نمیخواست ناراحتی تورو ببین...او
م خوشبختیم.ن االن داره مارو نگاه میکنه و میبینه که کنار ه  

 مرسانا صورت باباش رو بوسید و گفت:بابا گلیه نچن.

 مهیار هم مرسانا رو بوسید و گفت:چشم بابایی.

سامیار با دبه اب نشست رو به رومون و محتوای دبه رو خالی کرد رو 
 قبر و گفت:دیدی مامان،مهیار رو آوردم پیشت...آوا باالخره پیداش کرد.

منه خر حرفاتو باور نمیکردم که میگفتی مهیابعد به من نگاه کرد و گفت:
 ر زنده اس....

 _حتما فکر میکردی دیوونه شدم.

 مهیار_یعنی سامیار تو باور کردی من مردم؟

سامیار_ببخشید خب وقتی یه جنازه جات دفن میکنن و میگن مهیار مرده 
نباید باور میکردم؟چه توقعاتی داریا...ولی خودمونیم مهیار،واقعا داغون 

دم...ش  

 مهیار_بله،انقدر داغون شدی که افتادی به عاشق شدن و عشق و حال...

سامیار نگاهی به من کرد و گفت:بهش گفتی من و آنیسا با همیم؟!دهن لق.
.. 

 خندیدم و گفتم:من هیچی از شوهرم پنهون نمیکنم...

ا نبعد از چند دقیقه بلند شدم و گفتم:بلند شید بریم دیگه...االن خونه مامان ای
 کلی مهمون منتظر ما هستند...

 سامیار و مهیار بلند شدن که مهیار گفت:به خدا مهمونی الزم نبود..



سامیار_بابا دامادشون زنده شده ها،مگه میشه مهمونی نگیرن؟من که میم
 یرم واسه این مهمونیا...

 مهیار_بایدم بمیری...چون آنیسا هستش..

 سامیار_حاال همش بگو اینو...

برمیکردیم شمال؟پروژه فراهانی بیچاره به خاطر ما مونده ر _مهیار کی
 و هوا...

 مهیار_شنبه میریم عزیزم...

دستم رو دور بازوش حلقه کردم و باهم به سمت ماشین رفتیم...یاد جمله ا
ی افتادم که میگفت،بعد از هر سختی گشایشی هست...خدایا ازت ممنونم 

رو دادی و مهیارم رو بهم که بعد از دو سال سختی جواب صبوری هام 
برگردوندی...درسته امتحانه سختی بود ولی فکر کنم سربلند ازش بیرون 

 اومدم...
***** 

 پایان 

 دهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

 
 
 
 


