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 دو ساعته به چی زل _

 زدی؟

به قطره هایی که آرام روی شیشه لیز 

 میخوردند و انگار که سر

سره بازی می کردند خیره شده بودم 

...انگشتم رو برای لمس قطره های 

 بارون روی شیشه

 .... کشیدم

 

 

به آدم هایی که از زیر این باران با گام 

 های بلند فرار
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  نگاهی انداختم ومیکردند زیر چشمی 

 

 

به سمتش چرخیدم و دستهام رو زیر بغلم 

 پنهان کردم موهاش رو

با روسری سه گوشی باالی سرش بسته 

بود و پیش بند سبزش با اون خرس زبون 

 دراز جلوی

سینه اش به شدت دوست داشتنیش کرده 

 ...بود

 

 

 ...بارون دوست دارم_
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جمله ام لبخند کم رنگی روی لبش آورد 

 روزت چه طور بود؟ ... :

 

 

از روی صندلی شنل سورمه ای رنگیم 

 رو برداشتم و پوشیدم این

خنکی دوست داشتنی هیجان خاصی بهم 

 ..میداد : بد نبود...یه سر به دانشگاه زدم

 

 

بحث براش جدی شده بود با پشت دستش 

 موهای لوله لوله اش رو

 عقب زد و نگاهم کرد : و نتیجه؟؟
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مت چپ خم کردم : سرم رو اندکی به س

 تارا؟؟

 

 

هنوز با همون نگاه پر نفوذش خیره خیره 

 نگاهم کرد...این

نگاهش رو دوست نداشتم... : اون 

 ...جوری نگام نکن

 

 

چه جوری نگات کنم؟؟؟!! چه جوری _

 میپسندی؟؟

 

 

به سمت کیف بزرگ سرمه ای رنگم 
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 رفتم و دست کردم

داخلش...انقدر شلوغ پلوغ بود که پیدا 

چیزی از اون مابین تقریبا امکان کردن 

 ناپذیر

 ...به نظر میومد

 

 

باالخره دفترچه زرد رنگم رو پیدا 

کردم....روی جلد دفترچه دختر بچه ای 

 خندان با

بارونی زرد داشت قایق کاغذیش رو تو 

 ...برکه ای کوچیک مینداخت

 

 

دفترچه ام رو که تو دستم دید لبخند روی 
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 لبش اومد صندلی رو

پشت پیش خون نشست و من کشید و 

 ایستاد بودم

قیمت ها رو نوشتم...ولی خب برای ما  :

 سخته

 

 

 ما؟؟_

 

 

 ....تارا کوتاه بیا_

 

 

بچه بازی در نیار... خودت خوب _

 میدونی که این کار درست ترین
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 ...کاره

 

 

حرفم رو نمیفهمید انگار ؛ موهام رو 

 پشت گوشم فرستادم و.صندلی

میز کشیدم  سبز رنگ چوبی رو از پشت

بیرون و گذاشتم رو به روش: من نمیتونم 

 همچین

کاری بکنم...نمی تونم ...چرا اصال 

 ......یعنی مجبور نیستیم

 

 

این بار دیگه اخم نداشتم...آرنجش رو 

 روی پیش خون گذاشت : ده

سال دیگه میبینی که نیاز بوده...برای 
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 ...آدمی مثل تو با

 

 

 البد با استعداد؟؟؟ من؟؟_

 

 

 ...له دقیقاب_

 

 

دستم رو حرکتی دادم و پام رو روی پام 

 ... انداختم

 

 

نگاهش کمی غمگین شد و آروم از جاش 

 بلند شد و به سمت سینی
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رفت که روی میز پشت پیش خون 

بود...اون آلبالویی های دوست داشتنی 

 رو توی یخچال

کوچیک گذاشت...تمام رفتار ها ش رو 

 ...از بر بودم از حفظ حفظ

 

 

سمتش رفتم...رفتنم پشت پیش خون با  به

 لباس بیرون جزو ممنوع

ترین ها بود پس از همین پشت خیره شدم 

 : از این آلبالویی ها میدی بخورم؟؟

 

 

می دونستم با جمله اول کوتاه نمیاد 

 خواستم ادامه بدم که با
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پیش دستی صورتی رنگی که گل های 

دوست داشتنی قرمز داشت به سمتم 

 لبالویاومد...پای آ

دوست داشتنی ام توش بود...با تعجب به 

پیش دستی که به سمتم دراز دشه بود 

 :نگاه کردم

 !!تارا؟؟؟

 

 

 دیار...داری اذیت میکنی_

 

 

نفسم لحظه ای گرفت به تارای دست به 

 کمر رو به روم نگاهی

کردم : نمی شه ..یعنی میدونی...من اینجا 
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رو دوست دارم..بهت کمک 

 بینمیکنم...باهم...ب

چه قدر اون زنجبلی ها طرفدار پیدا 

 ...کرده

 

 

دست کش های آشپزیش رو از دستش در 

 آورد و به سمتم اومد

چوب روی پیشخون رو کناری زد و ...

محکم بغلم کرد...نفس حبس شده توی 

 سینه ام رو

بیرون فرستادم و دستم رو دور کمرش 

محکم کردم...دور همون پیش بند سبز 

 رنگی که بوی

آرد و آلبالو میداد.... هر آدمی بو و خوش 
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 طعم خودش رو داره...به این جمله ایمان

  ...دارم

 

 

به سمت پنجره رفتم و بازش 

کردم...هوای خنک با بوی تند بارون رو 

نفس کشیدم....باد بین تار تار موهام 

پیچید...دستم رو به لبه پنجره محکم کردم 

و آروم سرم رو به سمت آسمون 

وا آیاز بود...سپید و سیاه و گرفتم....ه

اندکی قرمز.. دور دست میشد تک و 

توک بین تمام تاریکی های کوچه پس 

کوچه ها روشنایی های نقطه ای رو 

 ...دید

لرز کردم. ...خودم رو کمی بیشتر توی 
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لباس خرگوشی تنم جمع کردم و عمیق 

تر نفس کشیدم....تکیه دادم به پنجره قدی 

هر روز دیگه خدا اتاق....امروز هم مثل 

بود...و دیروز هم و شاید پریروز هم...و 

من مثل تمام این سالها از فکر کردن به 

معجزه زندگیم لذت میبردم...این خونه 

بوی کاج میداد..گاهی بوی قهوه تند و تلخ 

 ....و بیشتر روزها بوی بودن

به کاغذ های روی میز نظری 

انداختم...به تک تکشون...به استعدادی 

تارا میگفت هست و محمد تایید که 

میکرد...اعتقاد چندانی نداشتم..فقط یک 

جور پر کردن تنهایی بود که بود...عمیق 

بود...و با وجود تمام تالش هایی که این 

سالها شده بود فقط انگار روش پر شده 
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بود و اون چاله عمیق تر از این حرفها 

 ....بود

کش و قوسی اومدم و به سمت آشپزخونه 

م...در بسته اتاقش لبخندی به لبم آورد رفت

....کتری برقی رو به برق زدم و به 

کابینت تکیه دادم و آشپز خونه کوچیک و 

آجری رو از نظرم گذروندم...تارا تمام 

آشپزخونه رو با وسایل رنگا رنگ و 

لنگه به لنگه پر کرده بود...دوتا لیوان 

سرامیکی قرمز و آبی بر داشتم و شروع 

شمردن..به شماره ده که رسیدم کردم به 

...صبح بخیر سر حالش رو شنیدم...چای 

 ...رو توی لیوان ها ریختم

پاهام رو روی صندلی جمع کردم زیر 

ژاکت بلند خاکستری که تو خونه 
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میپوشیدم ...موهای بلندم رو با مداد باالی 

سرم پیچیده بودم...به تارا با چشمای پف 

 ؟؟کردش نگاه کردم... : نخوابیدی

لیوان توی دستش رو روی میز گذاشت و 

نون تست جو رو برداشت و دستش رو 

به سمت عسل دراز کرد : چرا 

 ...خوابیدم...اما دلم خواب بیشتر میخواد

می خوای بخوابی؟؟ کارها که انجام _

شده من میرم پایین راه میندازم تا تو 

 ...بیای

لبخند پهن و آرامی زد : نه خوشگل 

ریم...تو یکم به کارات خانوم با هم می

برس... عصری با محمد میریم خرید تو 

 ... وایسا

با اومدن اسم محمد لبخندم پهن تر شد : 
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 ...به به پس حسابی نزدیکه

تستش رو گازی زد و به پشتی صندلی 

تکیه داد : اگر بشه تا یه ماه 

دیگه...استرس وحشتناکی دارم..نمیدونم 

 ....واقعا...یعنی

ر در آوردم و به سمتش پاهام رو از زی

 ...روی میز خم شدم : محمد آدم درستیه

تو این شک ندارم اما خب خیلی ساله _

که من تنهام...سی و شش سالمه و تمام 

 ...این مدت خودم تنها بودم..مستقل

 پس من چی بودم..؟؟_

نگاهی به اخمای لوسم کرد : تو یه موش 

 ...کوچولوی فضول بودی

کشید..می دونستم اونم گوشه چشمم تیر 

همین طور...نگاهی بهم انداختیم...این 
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نگاه برای هر دوی ما معانی عمیقی 

داشت.. پر از استرس..پر از نشاط..پر 

از عشق...و پر از حسی بعید که 

بود...شاید از دور این حس زیادی خیالی 

 ...به نظر می آمد اما بود

از جاش بلند شد و به سرعت به سمت 

: تو موندی آخر...پس میز  اتاقش رفت

 ...رو تو جمع میکنی

اعتراضم ...اعتراض نبود..غر غری بی 

ربط و کمی نرم بود...برای ایجاد فضایی 

که بیشتر از ده سال بود در این خونه 

 ....جریان داشت

 

سرم رو تو یقه ژاکت سرخابیم بیشتر 

فرو کردم...هوا امروز سرمای نمناک و 
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کم تر توی ابری داشت...کیفم رو مح

دستم فشردم..دست کش های نیمه 

بافتنیم..دستم رو خیلی گرم نگه نمیداشت 

فقط زیبا بود...راه رفتن روی سنگ 

فرش های این شهر زیبا یک جور هایی 

مثل راه رفتن بین قصه ها بود... کمی 

خودم را به دیواره آجری قرمز رنگ 

کنارم نزدیک کردم..از کنار نوازنده 

رد شدم...انگشتاش  خیابانی هر روز

روی گیتارش می رقصیدن و نوایی که 

تو خیابون ازبین هم همه شهر شنیده 

 ...میشد بیشتر شبیه یک معجزه بود

رو به روش ایستادم..هم اونم عادت کرده 

بود و هم من..موهای قرمز رنگ 

هویجیش به خاطر نبودن آفتاب کدر به 
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نظر می اومد..چشمای ریز سبز رنگش 

سازش باز و بسته با نت های 

میشد...سکه توی دستم رو توی جعبه 

سازش انداختم و آرام به سمت باال 

 ...حرکت کردم

پاییز طالیی دوست داشتنیی بود ...با 

بارون..رنگهای طالیی و سرخ و البته 

عطر خئش قهوه ...از پله های سنگی باال 

رفتم...صدای موسیقی توی راهرو پیچیده 

س رو چک کردم بود...یک بار دیگه آدر

درست بود...آخرین بار آدری رو هشت 

ماه پیش دیده بودم...حاال موهاش کوتاه 

پسرونه بود...با پولیور آبی یقه قایقی و 

دامن پیلی سیز رنگ زیبا تر به نظر 

میومد...با دیدنم از پشت میز بلند شد و 
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صدای آهنگ رو کم کرد...دستم رو 

فشرد ...صورتش سردی خاصی 

بیشتر ناشی از چشمهای آبی  داشت...که

 ...روشنش بود

کیف برگه هام رو روی میز گذاشتم و بند 

ژاکتم رو باز کردم و دستی به موهام 

  کشیدم و شالم رو باز کردم

 ..سر موقع اومدی_

حساسیتش به وقت رو میدونستم..لبخند 

خجالت زده ای زدم : تارا براتون 

 ...توضیح داده؟؟ من خیلی تازه کارم

دی زد و بلند شد و تو لیوان های لبخن

کاغذی پشت سرش یک قاشق سر پر 

قهوه ریخت و کتری برقی رو روشن 

کرد : از شیرینی های تارا که 
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 میخوری؟؟

 زنجبیلی؟_

 ...خندید و گفت : نه خامه ای

پس میخورم ...زنجبیلی ها کار خودمه _

 ...آخه

خنده بلندش باعث شد تا همکار پیرش که 

سرش رو هم بلند  در این مدت حتی

 ...نکرده بود ... با دقت نگاهمون کنه

 ...هر دو سرمون رو پایین انداختم

یا لیوان های خوش عطر قهوه رو به 

روم نشست : میدونم که تازه کاری اما 

 ...می دونم که کارت خوبه

لیوان رو توی دستم چرخوندم و به 

بخارش خیره شدم : تحصیالت دانشگاهی 

 ...ندارمهم تو این زمینه 
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بحثتون با تارا رو میدونم....فعال _

میخوام کارات رو ببینم ...این کار جدید 

سفارش دهنده راحتی داره...آدم سخت 

گیری نیست...میشه اگر اشتباهی هم 

 ...صورت گرفت باهاش کنار اومد

 !!دستام دور لیوان شل شد ...اشتباه .. ؟؟

لیوانش رو روی میز گذاشت : 

ا رنگت پرید..من هم دیار...؟؟!! چرر

هستم..هممون در کنارتیم..و این که اشتبا 

 ..ه رو همه انجام میدن

 ...آخه..من میشه فقط طرح ها رو_

دستش رو به عالمت سکوت باال آورد : 

دیار این کار رو بترین شکل انجام 

میدی...مطمئنم...حاال بذار اول کار هات 

رو ببینم شاید اصال از کارات خوشم 
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 نیومد؟؟

  ...چشمکش باعث شد لبخند پهنی بزنم

 

 

صدای بلند خنده هاشون میومد...حتی تا 

پشت در...در چوبی رو با هل باز 

کردم..مترسک آویزون پشت در تکونی 

خورد و زنگوله رو به صدا در آورد 

...عطر تند دارچین رو نفس کشیدم و 

دستهای یخ کرده ام رو از توی دست 

رتم کش هام در آوردم و جلوی صو

 ...گرفتم و ها کردم

 اومدی بچه؟؟_

کاغذ هام رو روی صندلی گذاشتم و به 

سمتش چرخیدم...با لبخند و دستهای 
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 ...آردی داشت نگاهم میکرد...محمد بود

 ..ببخشید دیر کردم_

نه بابا تارا داره کیک تولد همسایتون _

 رو تزئین میکنه...چیزی میخوری؟؟

روی به عالمت نه سرم رو تکون دادم و 

 ... صندلی ولو شدم

دستهاش رو با دستمال مرطوب پاک کرد 

و آروم به سمتم اومد و صندلی رو کشید 

...قد متوسطی داشت...موهای پر قهوه 

 ...ای...و لبخندی دلچسب

مالقاتتون چه طور بود؟ امکان نداره _

 ....کارهات رو نپسندیده باشه

به اعتمادی که به من داشت لبخند زدم : 

باید ویترین یه شکالت فروشی اوممم..

 ....رو تزئین کنم
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 ....به به چه خوشمزه_

بند ژاکتم رو باز کردم و در 

آوردم...پیراهن زرد رنگم با گل های 

آبیش محمد رو سر حال کرد..کادوی 

تولدم بود که پارسال خودش برام خریده 

 ...بود

 ...ما کال خوشمزه ایم_

 اشاره ام به شغل تارا و شغل رستوران

 ...داری خودش بود

جدیا...ما کال با خورد و خوراک رابطه _

 ....عمیق داریم

 ...پاشم برم کمک تارا_

 ...نه ...کار تموم شد ..من کمکش کردم_

 ...من کاری براش نکردم_

چرا امروز رفتی و این کار رو _
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گرفتی...پس نشون میده که بهترین کار 

 ...رو براش انجام دادی

 

 

 

 ....چه قدر خوشگله_

اشک توی چشمام جمع شده بود...واقعا 

 ....به نظرم بی نهایت زیبا میومد

محمد هم با تحسین نگاهش کرد....به 

تارای تپل و خندان رو یه رومون که 

پیراهن سفید دانتلش شبیه فرشته هاش 

 ...کرده بود

تارا نگاهی به محمد انداخت...اون ته 

نگاهش...ته تهش چیزی بود ..که بهم 

ان میداد...همه چیز زندگیم حاال اطمین
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 ...قراره لبخند های از ته دلی بزنه

محمد اصرار کرد این جوری _

 ...باشه..آخه خیلی شبیه لباس عروسه

محمد از جاش بلند شد و دستش رو دور 

شانه های تارای عزیزش حلقه کرد : 

 ...خب عروسی دیگه

برای نگه داشتن اشکی که داشت 

تم : من میرم میریخت به سمت اتاق رف

 ...دوربین بیارم...عکس بگیرم

در اتاق که بسته شد..دستم رو به لبه میز 

گیر دادم و ایستادم..چشمم به کالغ دوست 

داشتنی افتاد که تمام این سالها گوشه تختم 

بین تمام کابوسها..رویا ها..و آرزوهام 

همراهیم کرده بود توی دستم گرفتمش : 

 مگه نه؟؟سیاه....تارا خوشبخت میشه 
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تقه ای به در خورد سیاه رو رها کردم و 

  به سمت دوربین رفتم

 !!دیار؟؟_

 ...محمد بود

 ...چیزه..این عکس گرفتن داره_

تارا تو هال داره گریه میکنه تو این _

  جا؟؟؟

لبه تخت نشست و با دست به تخت زد : 

 ...بیا بشین ببینم

 ...من گریه نمیکنم_

 ....میدونم...اصال_

 ...کی فاصله کنارش نشستمبا اند

 ..قرار نیست چیزی تغییر کنه_

گوشه دامنم رو توی دستم 

گرفتم..میدونستم..چیزی تغییر 
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نمیکرد..همه چیز با بودن محمد زیبا تر 

هم میشد..سه سال بود که بود و در تمام 

این سه سال بودنش زیبایی و نشاط و 

حمایت بود چیزی که هم من و هم تارا به 

 ...حتیاج داشتیمشدت بهش ا

دستهاش رو بهم گره زد و روی 

زانوهاش گذاشت : روزی که بعد از سه 

سال جسارت کردم که ازش خواستگاری 

کنم قبلش اومدم تا انگشتر رو بهت نشون 

 ...بدم چی گفتم

با یاد آوری اون روز لبخندی زدم : گفتی 

 ...اومدم که من رو بین خودتون راه بدید

کردی تا تارا رو  دقیقا...تو بهم کمک_

مجاب کنم..ترس هاش رو کنار بذاره و 

 ...با من ازدواج کنه
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می دونم محمد باور کن میدونم...تارا _

 ...خیلی سال پیش باید ازدواج می کرد

چه حرفیه...خوب شد ازدواج _

نکرد...اون وقت االن من چه جوری این 

همه حس خوش بختی داشتم؟؟ حاال بلند 

بگیریم تا عروس شو بریم چند تا عکس 

 ...خانوم پشیمون نشدن

محمد بلد بود..اون حرف من و تارا رو 

میفهمید..بی چک و چونه..بی ساعت ها 

توضیح واضحات...محمد سه سال پیش 

وارد زنگی مون شده بود...نه فقط زندگی 

تارا...زندگی هر دوی ما...منی که همه 

زندگیم تارا بود و تارایی که حاال تو سی 

گی تصمیم گرفته بود با مردی و شش سال
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ازدواج کنه که از خودش چهار سال 

  ...کوچکتر بود

 

 

 ....رنگهای جالبی انتخاب کردی_

پیرمرد با نمکی بود...کمی چاق..با سر 

طاس...شلوار بندینک دار و دستمال 

گردن..و چشمهای آبی شیشه ای و دماغ 

 ...بزرگ...کلیشه تما م مردهای اطرافش

مغازه شما این رنگها  فکر میکنم به_

 ...بیاد

جمله ام بیش از اندازه آروم و زیر لبی 

بود...کمی خودم رو جمع و جور کردم 

خوشحال بودم که روز اول آدری به 

همراه اومده بود...یک هفته تمام با تارا 
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مغزم رو خورده بودن تا خودم هم باالی 

سر اجرای کار باشم...دست و پام 

داشتم...کلمه  میلرزید و استرس عجیبی

های اندکی که تو دوساعت گذشته با کار 

برده بودم رو به زور انتخاب کرده و 

 ...کنار هم چیده بودم

چیدن ویترین های مغازه شکالت فروشی 

رنگهایی که ...کار شگفت انگیزی بود

انتخاب کرده بودم رو آدری دوست 

داشت و صاحب مغازه هم با لبخند 

 دوست داشتنی خاص خودش ازش

استقبال کرد...نشاط ته چشمای پیرمرد 

نشون میداد که تا چه حد شغلش رو 

دوست داره..و حاال میخواست تغییر 

دکوراسیون بده...با بر آورد هزینه ها و 
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قبول کردنش و دست فشردنمون..اولین 

کار رسمی من شروع شد...کاری که 

خیلی هم درو از کاری نبود که در تممام 

ارا انجام داده بودم و این سالها در کنار ت

 ..دوستش داشتم...اما این جا فرق میکرد

 ...دیدی گفتم خوشش میاد_

_... 

چرا این شکلی هستی دختر به جای _

 ...ذوق کردنته

به سمت آدری دست به کمر چرخیدم : 

راضیم باور کن...اما 

 ...خب..میدونی..میترسم

اخماش بیشتر رفت تو هم : بی خود... 

یده و تو فقط قراره همه چیز رو پسند

باالی سر کارگرا بایستی تا کارشون رو 
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 ...درست انجام بدن

یه قدم به سمتش اومدم و کمی با التماس 

گفتم : نمیشه من برگردم پیش تارا...این 

چند وقت خیلی سفارش داریم..من که 

 ...طرح رو تحویل دادم

نه نمیشه...یه ماه و یه هفته است داری _

میکنی..نتیجه ای هم همین ها رو تکرار 

 گرفتی؟؟

 ..نه_

دستش رو توی هوا تکون داد و کیفش 

 ....رو برداشت : پس وقت من رو نگیر

دلم میخواست سرم رو به ویترین پر از 

شکالتای خرسی مغازه بکوبم...اینها 

 ...حرف من رو نمیفهمیدن انگار
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 ...زور میگن زور_

محمد لبخندی زد و ماشین حساب رو 

ه سمت خودش کشید : االن کمی بیشتر ب

اومدی متقاعدم کنی مخ کدومشون رو 

 ...بزنم

 ...تارا_

 ...امکان نداره..زورم نمیرسه_

 ...چه راحت اعتراف میکنی_

مرد موفق اونیه که بپذیره زن ذلیله و  _

 ...بر همون اساس هم زندگی کنه

 ...آدری_

من رو با اون کوماندو در _

القشم ننداز...حوصله اون نامزد بد اخ

 ...اصال ندارم..دو تا رفیق لنگه همن

 !!محمد؟؟؟_



 Beste بوی وانیل
 

 ..بله...دیار_

 ...اصال من میرم_

بشین باهم ناهار بخوریم..می خوام _

 ....کمکم کنی یه هدیه برای تارا بخرم

 ...چرا هیچ کس حرف من رو نمیفهمه_

چون قرار نیست تا آخر عمرت توی _

اتاقت بشینی طرح بزنی...و یا تو 

 ..وشی کار کنیشیرینی فر

 !!چرا نه؟؟_

دستی به صورتش کشید : گوش کن 

موش فضول... نمیشه تو فکر کن تارا 

 ...نمیخواد تو رو استخدام کنه

پوفی کشیدم و دست به سینه به صندلی 

 ...تکیه دادم : دوست ندارم

لبخند بد جنسی زد : به ما ربطی نداره که 
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دوست داری یا نه ...میری و این کار رو 

 ..نجام میدیهم ا

 

رومیزی بنفش رو روی میز انداختم و 

بشقابهای سفید رو روی میز 

گذاشتم...اسپاگتی سبزیجات سریعترین 

چیزی بود که میشد تو این مدت کم 

حاضر کرد...تارا دستهاش رو خشک 

کرد و با دیدن میز لبخند زد : دست 

دخترک درد نکنه...چون میز اشتها بر 

 ...انگیزی شده

 م و نشستم : خسته ای نه؟لبخندی زد

امروز نزدیک صدتا شیرینی عروسکی _

  درست کردم

 ...چرا نمیذاری بیام کمکت-/
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ماکارونی توی دهنش رو جوید و قورت 

داد : بیا بحث همیشگی رو تکرار نکنیم 

 ..دیار جان

نخود فرنگی توی بشقابم رو با نوک 

چنگال قلی دادم و دستم رو زیر چونه ام 

 ...نگ زده بود خونهزدم : امروز ز

چنگالش رو توی بشقاب گذاشت و لیوان 

رو به دهنش نزدیک کرد : باهاش حرف 

 ...زدی

ابرو هام رو باال انداختم : پیام گذاشته بود 

 .....من حمام بودم

 بهش زنگ زدی؟_

 ...نه_

 ...نه_

 ...نه...این یکی رو واقعا نه تارا_
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کالفه پوفی کشید : نه اینکه بهت حق 

.نه..حق داری..این وسط هیچ کس ندما..

اندازه تو حق نداره...اما خب...درست 

 ...نیست دیار

 تو بهش زنگ زدی تارا؟؟_

 ...نه..نه باور کن_

 ...آخه تولدم هم نیست_

نگاهش به قدری دردناک شد که از 

 ...عنوان کردن بحث پشیمون شدم : تارا

همه چیز به نظر مسخره است _

 ...دیار..خیلی مسخره

جام بلند شدم و محکم کحکم بغلش از 

کردم : نه...از دوازده ساله پیش دیگه 

 ...نیست

روی موهام رو محکم بوسید ... : قربون 
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 ....موهای قشنگت...سفید برفی

 

آفتاب کم جون غروب پاییز نشانه از 

تموم شدن یک روز دیگه میداد...یه روز 

دیگه از عمر بیست ساله من....پاییز 

ود...شروع خیلی از برای من شروع ب

بزرگترین اتفاق های زندگی من توی 

پاییز اتفاق افتاده بود....تارا یک روز 

سرد پاییزی آمده بود با رنگی پریده و 

چشمهای عصبی...و عصر یک روز 

پاییزی دیگر با چمدانی قرمز من رو هم 

 ...سوار قطار کرده بود

پاییز های بعد از آن روز پاییزی شد 

ز من تازه...دیاری ترسیده آغاز من...آغا

و تنهایی که حاال داشت پوست می 
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 ...انداخت

صبح یک روز پاییزی سه سال پیش 

محمد برای خریدن یک پای آناناس برای 

صبحانه وارد مغازه شد و از بین تمام 

اون سبزها و بنفش ها و قرمز ها تارا 

رو دید و پسندید و شد محمد...شد 

 ..برادر...شد محمد...شد عشق

صدای خنده بلند پسرک زبون دراز 

همسایه که از بین پنجره ها و پرده ها 

گذشت و به گوش من رسید..بار دیگه 

روزها و شبهایی را به یادم آورد که هیچ 

چیز مثل امروز و امشب نبود...هیچ چیز 

انقدر رنگی نبود...نفس عمیقی کشیدم و 

 ....پنجره رو بستم
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بهام رو اخمام رو محکم کردم تو هم و ل

 ...هم جمع کردم : من نمیترسم

 ..آدری و محمد هر دو بلند خندیدن

محمد نگاهی به پشت سرش انداخت : 

حاال چرا خودت رو چرا اون شکلی 

میکنی ؟؟ لبهاتو جمع کن...آخرش تو این 

 ...گارسونای منو از راه به در میکنی

دادم رو در آورد : خیلی بدی 

 ...محمد...خیلی

 ...خب پیش آدری بمونبلند خندید : 

خدا رو شکر که این رو به فارسی گفت : 

امکان نداره...یکی مون اون یکی رو 

 ...میکشه

آدری که با شنیدن اسمش آنتنش قوی شده 

 .. بود..این بار با تعجب نگاهمون کرد
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 ..هیچی گفت آدری میدونه که نمیترسه_

آدری قری به گردنش داد : لوسش میکنید 

...دخترهای هم سن محمد بیست سالشه

دیار تنها زندگی می کنن و دو تا هم 

 ..دوست پسر دارن

محمد به فارسی غلط میکنه غلیظی نثارم 

 ...کرد که قهقهه من رو به همراه داشت

محمد برای ماه عسل تعطیالت پنج روزه 

ای رو به فلورانس آماده کرده بود و حاال 

نگران تنهایی من بود..و من با تمام 

از تنهایی و نبودن تارا داتم وحشتی که 

نمیخواستم همچین شانس و سرگرمی 

دلچسبی رو ازش بگیرم...حق تارا بود 

دوست داشته شدن و خوش 

گذروندن...محمد و تمام نشاطی که با 
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 ...خود آورده بود حق تارا بود

 ...هدیه من کمی وقت میگیره محمد_

از باالی عینکش نگاهم کرد : هدیه؟؟ 

 ی؟تو...چه هدیه ا

می خوام یه مراسم کوچیک تو کافه _

براش بگیرم...کیک درست کنم..خودم 

 ... تزئین کنم

با مهر برادرانه ای نگاهم کرد ادامه دادم 

: خودم براش یه لباس دوختم..تو ساعت 

هایی که خونه نبود ..می خوام تو ماه 

 ...عسلش بپوشه ...اما خب کافی نیست

و و می دونی که این آرامش تو..مهر ت_

موفقیت های تو بهترین هدیه برای 

 تاراست؟؟؟

 ...تارا خودش یه هدیه بود برای من_
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می دونم دیار جان...نمیخواد با مرور _

هر روزشون خودت رو آزار بدی...همه 

چیز تو این دوازده سال تموم شده..به 

خاک سپردید همه چیز رو...پس واقعا 

   تمومش کنید... هم تو و هم تارا

 

 

 ...نم قشنگ شدفکر ک_

خستگی از سر و صورت هر سه مون 

میبارید ولی نتیجه خیلی خیلی عالی تر 

از حتی طرح های توی ذهنم بود...مغازه 

رنگی رنگی تارا حاال پر از تور رو پر 

و مروارید بود ...کیک هم آماده بود سه 

طبقه پر از گل و پروانه های سفید و 

مروارید..آدری عکسش رو گرفته بود 
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معتقد بود که یکی از قشنگ ترین و ..

خوش بو ترین کیک هایی عروسی هست 

که دیده...قول داده بودم به احمد که برای 

عروسی اون ها هم یه کیک درست کنم 

عوض تمام به قوا خودش بی گاری های 

 ...امروز

آخرین و البته اولین عروسی که رفته 

بودم هفت ساله و یا شش ساله بودم ..آنته 

چین دار قرمز رنگی رو به تنم  پیراهن

کرده بود و بعد از یک عالمه سفارش 

های ریز و درشت در حالی که کت و 

دامن سورمه ای رنگ قدیمی به تن 

داشت و کالهی که بوی نفتالین میداد 

ودستم رو بین دستهاش با دستکش های 

گیپور گرفت و رژ لب قرمزش رو چند 
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باری تو آینه چک کرد..به عروسی 

ر زاده اش رفتیم پسر الغر و درازی براد

با دندونهای درشت از عروسی چیز 

خاصی یادم نیومد...اولین و آخرین 

عروسی بود که رفته بودم...آنته بارهای 

بار چپ چپ نگاهم کرده بود..مهمونی به 

یاد ماندنی نبود..پیراهنم رو دوست 

نداشتم...تنها و خسته بودم و در آخر 

..سرتاسر روی نیمکت خوابم برد.

عروسی به یک چیز فکر کرده بودم تنها 

لذتی که برده بودم خوردن از کیک آبی 

 ...رنگ عروسی بود

 !!دیار؟؟ _

به سمت آدری چرخیدم که نگاهم میکرد 

 : کار دیگه ای هست؟؟؟
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 ..سرم رو تکون دادم : نه نه واقعا مرسی

احمد نامزد ترک و کمی بد اخالق آدری 

رداشت : پس ما کتش رو از لبه صندلی ب

بریم به آخرای مهمونی برسیم که مادر 

 ...من رو بهانه کردیم...تا تارا شک نکنه

تا دم در همراهیشون کردم و بیشتر از 

بیست بار دیگه تشکر..چیزی که آخر داد 

 ...احمد رو در آورد

 

مطمئنا هیچ کس توی دنیا توی این ظهر 

طالیی زیبا تر از تارا نبود...کاله 

د رنگش با گیپوری که نیمی کوچک سفی

از صورتش رو پوشونده بود و اون دسته 

گل گرد صورتی دستش ازش زیبا ترین 

عروس..زیبا ترین دوست...زیباترین 
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تارای دنیا رو ساخته بود..که یعنی خود 

 ...خودش

با دیدن من اشک ریخت همدیگه رو بغل 

کردیم. ..بعنوان تنها ندیمه اش با پیراهن 

صورتی تک تک لحظات کوتاه پرنسسی 

عقد همراهیش کردم..خاله عطی نیومد 

البته دلیلش بیماری اش بود و نه چیز 

دیگه ای ..قرار شد تابستون هر دو یک 

سر ایران برن و مهمونی دیگه ای رو 

برگزار کنن...تارا جز خاله عطی کس 

دیگه ای رو نداشت...مادر و پدر و البته 

از خواهر بامزه محمد بودن...خواهرش 

من پنج سالی بزرگ تر بود ...دانشجو 

بود و همراه پدر و مادرش تو شهر دیگه 

ای زندگی میکرد که با فاصله ما نسبتا 
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زیادی داشت...حاال کمی با فاصله از 

تارا ایستاده بودم و نگاهش میکردم..بین 

خانواده جدیدش...کنار مادرشوهر و پدر 

شوهر و خواهرشوهر...حاال محمد 

.خانواده تارا بود..دیگه شوهر بود .

نسبتش یه مردی که عاشق تارا بود یا یه 

دوست خوب و همراه نبود...تارا حاال 

 ....این جا یه خانواده داشت

 ...دیار_

با شنیدن اسمم توسط محمد به سمتشون 

برگشتم لبخندی زد و با دست اشاره کرد 

تا نزدیکشون برم با خجالت کنارشون 

م رها کرده بودم ایستادم ..موهام رو دور

یکم زیادی بلند بود اما تارا معتقد بود به 

خاطر مشکی بودنش قشنگه...و حاال 
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ازشون مثل یه جایی برای پنهان شدن 

 ...داشتم استفاده میکردم

نگاه پر محبت تارا به من موقع وارد 

شدن به مغازه زیبا تر و سفید تر از همه 

تورهای در و دیوار بود....موسیقی مورد 

عالقه اش که پخش شد و اولین 

رقصشون رو که انجام دادن همه چیز به 

نظر تکمیل می اومد....تارا چندین بار 

بغلم کرد برای هر چیزی که حسابی 

سوپرایزش کرده بود بوسیدم و هر بار 

بیش تر از قبل من رو مدیون مهر توی 

 ....چشمهاش کرد

اولین شب تنهایی من....چیزی شبیه به 

بود شاید ...پیراهنم روی تخت اسم فیلم 

بود...موهام رو باالی سرم جمع 
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کردم...با پای برهنه روی پارکتهای سرد 

ایستاده بودم مطمئنا اگر تارا این جا بود 

داد میزد....اولین قطره اشک سر خورد 

و بعد قطره بعد و قطره های بعد ...سالها 

بود که فقط من بودم و تارا...دستم رو 

دکتر برده بود...باهام کار گرفته بود...

کرده بود...مجبورم کرده بود با صدای 

بلند آواز بخونم...بچه های محل و کوچه 

رو جمع کرده بود و با جباری که اصال 

به چشمهای خیسش نمیومد مجبورم کرده 

بود شعر بخونم...اون الک سفالی و گلی 

دورم رو شکسته بودم ...کم رنگ کرده 

 ... بود...و حاال

دا صبح باید زودتر بیدار میشدم و فر

شیرینی ها رو آماده می کردم ...هر چند 
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تارا گفته بود که شیرینی فروشی رو این 

هفته باز نکنم اما از اونجایی که کار 

مغازه آقای هلموت تموم شده بود 

میتونستم مغازه رو باز نگه دارم...این 

مغازه سالها بود که هر روز صبح با 

یرینی به همسایه ها بوی دل انگیز ش

صبح به خیر گفته بود و حاال نمیخواستم 

جای خالی این بو بین قطره های بارون 

  ....پاییزی حس بشه

 

تا صبح پلک نزده بودم.. شکالت داغ رو 

روی توپ های کاکائویی خالی 

کردم....آلبالو ها رو روشون 

گذاشتم....سرم داشت میترکید دیشب حتی 

رس نبود اسمش پلک هم نزده بودم...ت
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...یک جور کمبود بود یه جای خالی حس 

خوب بود...صبح با نبودن بوی شیرین 

خود تارا حاال مغازه به نظرم خالی 

 ....میومد

به ساعت نگاه کردم..نزدیک نه بود 

صورتم رو آب زم و پیشبند سفیدم رو که 

هر شب میشستم و آهار میزدم رو روی 

رو  پیراهن چهارخونه ام بستم و موهام

باالی سرم محکم بستم...چشمهام کمی 

هنوز ورم داشت و قیافه خواب آلودی 

 ....بهم داده بود

مثل هر روز صبح منتظر سوزانه 

بودم...برای رفتن سر کار شیرینی های 

نارگیلی میخرید و این برای من و تارا 

 ....یعنی آغاز روز
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با اومدنش لبخند به لبم اومد...از تارا 

سی اش و در آخر با پرسید و از عرو

پاکت توی دستش برام دستی تکون داد و 

رفت و بهم گفت که مطمئنه من تنهایی 

 ...هم از پس کار ها بر میام

با لبخند بدرقه اش کردم...به موبایلم 

نظری انداختم...تارا هنوز خواب بود 

مطمئنا...کالفه نفسم رو بیرون 

دادم...قرار بود چیزی تغییر نکنه و من 

نها توی مغازه ایستاده حاال ت

 بودم...اوفففف

با مداد خط های در همی روی کاغذ های 

کاهی رو به روم میکشیدم...آهنگ 

فرانسویی که داشت پخش میشد واقعا 

حس خوبی داشت از جام بلند شدم و به 
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آشپز خونه رفتم تا به فر سر بزنم...بوی 

دارچینشون همه جا رو پر کرده بود ...با 

گوله باالی در سرم رو شنیدن صدای زن

بلند کردم. ..در حالی که سینی رو با 

دستکش فر تو دستم گرفته بودم 

ازآشپزخونه خارج شدم...مردی با قدی 

متوسط و کت اسپرت قهوه ای و موهایی 

درست هم رنگ کتش... ایستاده بود...و 

داشت ویترین رو نگه میکرد....با دیدنم 

و  ملبخندی زد..سینی رو روی میز گذاشت

معذب لبخند نصفه نیمه ای زدم..این 

مغازه مشتری ثابتی داشت و خیلی کم 

پیش میومد که آدم های جدیدی واردش 

 ...بشن

شیرینی های خوشمزه ای به نظر _
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 ...میان

احساس خوبی نداشتم...تو نگاهش و نوع 

حرف زدنش یه جور الس زدن پنهان 

 ...بود

 ...وای به حالت خوشمزه نباشن_

یه آوای فارسی از یه صدای بم  از شنیدن

پشت سر مرد قهوه ای پوش جا 

 ...خوردم...ندیده بودمش انگار

مرد پشت سر مرد قد بلندی بود با پالتوی 

بلند مشکی...صندلی رو کشید و 

نشست...طوری نشست یود که حاال فقط 

پشتش رو میدیدم...محکم و خیلی صاف 

 ...نشسته بود

 .تنه، جنی گفت خیلی خوشمزه اس_

شنیدن فارسی یکی از اتفاقای زیبای این 
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مدت بود.. یه جور نزدیکی خاص میداد 

.. اینجا تعداد ایرانی ها خیلی خیلی بود 

پس یا مهمان بودند و یا توریست.. و 

حرف زدن با غریبه ها به خودی خود 

سخت بود... دهان رو باز کردم تا به 

فارسی سالمی کنم که با آلمانی که 

فظی فراوونی داشت ازم ایرادهای تل

پرسید که آیا نان خامه ای شکالتی 

 ...معروفمون رو داریم یا نه

نگاهی به صورت خندان و سرحالش 

انداختم احساس خوبی ازش نگرفتم 

...فکر کردم فارسی یعنی این آدم رو 

کمی بیشتر اینجا نگه دارم زیر چشمی به 

مرد سیاه پوشی که پشتش به من بود و 

ی پای چپش کفش های پای راستش رو
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سیاهی پاش بود که روی لژش خط 

باریک سورمه ای رنگی داشت...از سر 

آستین پالتوش آستین سورمه ای رنگ 

پیراهنش بیرون زده بود که دکمه سر 

دست های آبی فیروزه ای داشت...جالب 

بود این تیپ تیره جدی ده صبح که شهر 

 ...تازه داشت از خواب بیدار میشد

حتی قهوه ای پوش خجسته با سرفه مصل

رو به روم به خودم اومدم : با چای یا 

 قهوه؟؟

با وجود نیازی که داخل ذهنم فریاد میزد 

 ... فارسی رو کمی عقب روندم

 شازده قهوه میخوری؟؟_

صدای بم مشکی پوش که سرش تو 

تبلتش بود جواب داد یه لیوان بزرگ 
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 ..چای

کنار نون خامه ای ها آلبالوهای خوش 

و گذاشتم تو پیش دستی های رنگ ر

صدفی رنگ..چنگال و کارد رو چک 

کردم تا لک و یا خط نداشته باشه و چای 

رو تو فنجونهای لهستانی پایه دار 

صورتی ریختم و تو هر کدوم یه غنچه 

گل محمدی خشک شده که محمد از 

ایران آورده بود ...همه چیز باید سفید و 

تمیز میبود انگار که تارا خودش هم 

بود...از آشپز خونه که بیرون اومدم 

صدای بلند خنده مرد خجسته رو شنیدم : 

 ...خیلی کوچولو و خواستنیه صورتش

احساس کردم صورتم گل انداخت..شک 

نداشتم که منظورش من بودم...یه قدم به 
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عقب برداشتم..دلم نمیخواست به میزشون 

نزدیک بشم...نگاهی به بیرون 

هنوز از خواب انداختم...شهر ساحلی ما 

بیدار نشده بودم ...قدمی به عقب برداشتم 

و تنها راهی که به ذهنم رسید رو انجام 

دادم..صدام رو صاف کردم و گفتم : 

 ...سفارش هاتون

این روند این جا نبود ما مغازه های 

زنجیره ای نبودیم...ما شیرینی های 

دستی میپختیم و از مشتری هامون مثل 

یی میکردیم..می یه مهمون عزیز پذیرا

دونستم اگر تارا بود حسابی باهم برخورد 

 ...میکرد اما چاره ای نبود انگار

از جاش بلند شد و به سمتم اومد اون 

سیاهی بلند نشسته رو صندلی اما 
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 ...کوچکترین تکونی نخورد

 ..چه قدر خوش سلیقه_

تنها به لبخندی اکتفا کردم و موهای 

ه و ب ریخته دورم رو گذاشتم پشت گوشم

 ... سمت آشپزخونه رفتم

فکر نمیکنم آلمانی باشه...احتمال قوی _

 ....ترک و یا شایدم یه خوشگل اسپانیاییه

دستهام رو به هم پیچیدم یه چیزی این جا 

جور نبود..یه هیجان خاصی داشتم یه 

کنجکاوی خاص که از خصلت من به 

 ...دور بود

هر چه قدر سرخوش جان تکون میخورد 

و به روش یه نظر خونسرد ....مرد ر

 ...میرسید

 ...واقعا خوشمزه است_
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این تنها کالمی بود که ازش تو ده دقیقه 

اخیر شنیدم...احساس رضایت از هر 

چنگالی که به دهانوشن میرفت یه جور 

هدیه بود به مایی که با آزمون و خطا و 

بارها باال و پایین شدن حاال به اینجا 

 ...رسیده بودیم

ن کار خوبی نبود اما یه گوش ایستاد

چیزی تو این آوا بود که من رو به سمت 

گوش کردن می برد...ما همیشه آهنگ 

رو طوری تنظیم میکردیم که صدای 

 ...میزها به گوشمون نرسه

دستهاش بلند بود و ژست با نمکی تو 

گرفتن چنگال داشت..ساعت مربع توی 

دستش حسابی به چشم میومد به خاطر 

 ...ه ای رنگشصفحه بزرگ سورم
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می خوای سفارش امیر حسین رو انجام _

 بدی؟

دستمال آهار زده روی میز رو برداشت 

...صورتش رو اصال نمیدیدم....: امکان 

 همچین چیزی مگه هست؟؟

میشه امتحان کنیم..منم یه سال نسده این _

جا زندگی میکنم با قوانین و اینجا انقدر 

 ...آشنا نیستم که بخوام بگم امکان پذیره

انقدر ماجرا پیچیده است که اصال به _

 ...نظر حقیقی نمیرسه

حاال اینا رو ول کن یه شیرینی دیگه _

 میخوری و یا قهوه؟؟

دستمال رو روی میز گذاشت : مسعود 

 ...انسان باش

جون داداش کاریش ندارم که خیلی با _
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 ..نمکه

  .. سرش رو تکونی داد : یه قهوه

 

 

بیشتر هفت سال به نظر هفت ماه یا نه 

میومد ...محکم بغلش کردم..محکم 

محکم...پشتوانه ام اومده بود...تارا این 

جا بود...تو خونه کنارم...حاال رو به روم 

بود با صورتی که از جز جزئش نشاط 

 ....میبارید...چشماش میخندید

بار دیگه دست انداخت دور کتفم و بغلم 

کرد : دخترکم دلم برات یه ریزه شده 

 ...بود

 ...اشکم رو دوباره هول دادم تو چشمم

 ...واقعا که..منم آدم نیستم_
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به محمد تکیه داده به چارچوب در 

نگاهی کردم که اخم مصنوعی و مسخره 

 ... ای رو صورتش بود

 ...سالم_

سالم از بنده است نیم وجبی...تازه من _

 رو دیدی؟؟؟

تارا کاله روی سرش رو در آورد و به 

هیچ جا خونه آدم سمت مبل رفت : 

نمیشه...بهخصوص که بیای خونه ببینی 

 ...یه موش فضول خونه رو تمیز کرده و

محمد نفس عمیقی کشید : بوی خوش غذا 

 ...بیاد

لبخند پهنی زدم : شما که حسابی غذای 

 ...ایتالیایی خوردید

محمد نشست و نگاه پر محبتی کرد : 



 Beste بوی وانیل
 

 ...جات خالی

و ج ربه سمت آشپزخونه رفتم و زیر برن

  ...کم کردم

 ...الغر تر شدی دیار_

تارا بود و نگاهش که از وزنه طال 

 ...فروشی هم بهتر عمل میکرد

 ...خوبم_

 ..تنها موندی گفتم که بیا_

با چشمهای گرد به سمتش چرخیدم و 

صدام رو آوردم پایین : البد هر شبم به 

بهانه ترسیدن میومدم وسطتون 

 ...میخوابیدم

کرد : اونو که غلط تارا تک خنده ای 

 ...میکردی

خنده بلندی کردم ...که اون فضول خان 
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 ....رو کشید تو آشپزخونه : که منم بازی

 

پاهام رو جمع کردم و لبه پنجره نشستم 

...همسایه رو به رو تو حیاط کوچیکشون 

باربیکیو راه انداخته بود...مادرشون با 

چنگال کباب ها رو دونه دونه تو دهن 

 ...پنج سالش میذاشتپسر شیطون 

 ...لبخند کجی رو لبم اومد

 ..تو فکری_

به پیراهن خواب ابریشمی سفیدش نگاه 

کردم که خیلی با نمکش کرده بود...رو 

 .. صندلی رو به روم نشست

 محمد خوابید؟؟_

ماگ پر از شیر رو به سمتم گرفت : 

 ...آره
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 ...چونم رو روی زانوم گذاشتم

تنگ  دلم برای این ژستای خوشگلت_

 ....شده بود

من دلم برای همه چیزت تنگ شده _

 ...بود

 ...تو چرا این مدت غذا نخوردی_

خوردم باور کن شاید یکم کار مغازه _

 ...زیاد بود

چپ چپ نگاهم کرد : تو بنیه ات 

نمیکشه...خسته و مریض میشی چرا آخ 

این کار رو میکنی..برو دنبال کارای 

 ...دانشگاهت...برو دنبال آرزوهات

 ...من آرزویی ندارم_

 ...این خطرناکه_

نه نیست..بارها سرش بحث کردیم..من _
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از خدا..زندگی.. فلک ..هر چیزی که 

بهش اعتقاد دارید و دارم طلب 

 ...ندارم..درخواستی ندارم

تو فقط بیست سالته....مگه میشه _

رویایی نداشته باشی..حتی یه رویای 

صورتی شاهزاده سوار بر اسب هم 

؟؟ کم کم دارم نگران میشم که نداری

نسیب همون گیتاریست مو هویجی 

 ...میشی

خنده ام گرفته بود : تارا...به اون 

 ....خوشتیپی

با گفتن خوش تیپ یاد مهمان های مغازه 

افتادم ..با آرامش و کالم به کالم برای 

تارا تعریف کردم...با دقت گوش کرد و 

نصیحت کرد که چرا فارسی حرف 
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بعدش خودش زیر لب گفت  نزدم...اما

 ...خوب کردی

تکلیف من رو مشخص کن...باالخره _

 ...خوبم یا بد

دستش رو روی زانوم گذاشت : خوبی 

خوشگله...مگه میشه بد باشی... چرا تو 

 ذهنت موندن؟

چون شبیه هیچ کس اینجا نبودن..چه _

 ...میدونم..غریبه بودن

چونه اش رو خاروند : پس دیدی تو هم 

تنوع داری..چیزی که شبیه به نیاز به 

هیچ چیزی نباشه...دیار تو با فرق داری 

...من سنم به چهل نزدیکه...شوهرم 

اینجاست..مغازه ای دارم که رو روال 

افتاده...راه پله ای برای ترقی کردن الزم 
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 ....ندارم

این شهر کوچیک ساحلی برام بسه...اما 

 ...تو جوونی به شدت با استعدادی

رو روی میز کنار دستم کالفه ماگ 

گذاشتم : تو به خاطر من اومدی این 

 ...شهر

من باید این کا رو میکردم پس انجامش _

دادم..اون زمان هر دومون به یه جای 

 ....جدید و آروم احتیاج داشتیم

 ....االن همه چیز فرق کرده

 ...من نمیخوام برم جای دیگه ای_

دستی به صورتش کشید : دیار...از روی 

زندگیت خودت بپر..قبل از اینکه  سنگ

زندگی با لگد پرتت کنه..دردت میاد اون 

وقت...زندگی به آدم فرصت رکود 
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 ...نمیده...فرار نکن

 ..من فرار_

فرار همیشه دویدن نیست..پنهان شدن _

تو آشپزخونه و حرف نزدن به زبان 

مادری به خاطر ترسیدن از ارتباط گیری 

وب فکر هم فراره....فکر کن دیار...خ

 ....کن

  ...بوسه ای روی گونه ام گذاشت و رفت

 

 

با دست بحث کردنش رو میددیم... تارا 

عصبانی بود..پشت تلفن حسابی ..یه 

چیزی این مدت تارا رو عصبی کرده 

 ....بود

بار دیگه موس رو تکون دادم...داشتم 
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طرحی رو برای یه شرکت هواپیمایی 

ش آماده میکردم...فقط بخش آشپزخونه ا

رو آدری به من سپرده بود ...از پشت 

مانتیور و شیشه پنجره تارای تلفن به 

 ...دست رو توی حیاط میدیدم

آهنگ رو کم کردم...بازهم صداش 

امکان نداشت به گوشم برسه...نفسم رو 

کالفه بیرون دادم ...کنار بینیم رو 

خاروندم کاری که ناخود آگاه موقع 

 ....کالفگی میکردم

کرد و اومد تو خونه...بی  تلفن رو قطع

توجه بهم از جلوم رد شد و وارد 

آشپزخونه شد که پشت سرم بود...منتظر 

بودم داد بزنه که چرا لپ تاپم روی میز 

غذا خوریه..اما بی حرف سراغ تخته 
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گوشت رفت و شروع کرد به خرد کردن 

 ...جعفری های روی تخته

 از جام بلند شدم و به سمتش رفتم: تارا؟؟

ی چوبی رو روی تخته گوشت چاقو

 ...گذاشت : جانم خوشگل

 چیزی شده؟؟_

 فضولی کردی؟؟_

 !!تارا؟؟_

با مامان یکم بحثم شد...کمی ناخوش _

 احوال بد خلق شده

صندلی رو کشیدم و نشستم...خاله عطی 

رو چند باری تو سفرهاش دیده 

بودم...زن بدی نبود....صورتش خیلی 

 نه...کمیشبیه به تارا بود اما خلقیاتش 

تندخو...رک و بی مالحظه بود...این رو 
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افتخار میدونست که حرف دل و زبونش 

یکیه..خب این بد نبود اما بدی ماجرا این 

بود که حرف دلش تند و تیز بود و زخم 

 ...میزد

کم پیش می اومد تارا انقدر عصبانی 

باشه : دیار جان خامه آشپزی رو از تو 

 ...یخچال بده

 ... ستش گذاشتمخامه رو کنار د

دیار جان این مدت بهت دوباره زنگ _

 زد؟؟

آب دهنم رو محکم قورت دادم : به لی لی 

 ربطی داره؟

 حاال تو چرا انقدر هول کردی؟؟_

چه جوری هول نکنم...تو عصبانی _

هستی...با خاله عطی دعوات شده و حاال 
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دنبال لی لی میگردی..حاال نگران 

 نباشم؟؟

اری زنگ زده به خاطر اینکه چند ب_

 ...میپرسم دیوونه

تو این هفته که نیودی اصال زنگ _

 ...نزده

کمی فکر کرد و بعد به سمتم چرخید : 

 ...دوباره البد فیلش یاد هندوستان کرده

لبخند تلخی زدم : چه فیلی..چه 

هندوستانی..دلت خوشه...یا بی پول 

شده...یا باز جو گیر شده...یکی نشسته 

 ...براش درد دل کرده

با تاسف سرش رو تکون داد و سکوت 

 ...کرد
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سیگارش رو توی زیر سیگاری کریستال 

رو به روش خالی کرد...دودش اتاق رو 

 ...پر کرده بود

چند باره طرح ها رو نگاه کرد....از 

صورت جدی اش نمیشد فهمید دقیقا 

 ...توجهش جلب شده...رضایت داره یا نه

کمی معذب به فنجان چای رو به روم 

 ...ره شدمخی

 تو این زمینه تحصیالتی هم داری؟؟_

سوالش خیلی ناگهانی بود.نمی دونستم چه 

جوابی بدم که درست باشه...و به 

موقعیت آدری صدمه نزنه...تو دلم 

فحشی نثار روح پاکش کردم...که من رو 

 ...با این دیو بد اخالق تنها گذاشته بود

 ... منتظر نگاهم میکرد
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 ..وع کنمنه...تصمیم دارم شر_

نیمی صداقت و نیم دیگه دروغ... تصمیم 

نداشتم...فقط کم کم تارا گوشم رو 

میگرفت و پرتم میکرد پشت میز و 

 ...نیمکت

کار بامزه ایه...میگم با مزه چون _

ایراداتی داره....اما این که ناهار خوری 

کارمند ها انقدر رنگی باشه خیلی نشاط 

 ...آوره

بود که از دهن نشاط آور کلمه با مزه ای 

این مرد بد خلق با چشمای سبز در اومده 

بود...به اتاق تیره و یکم پر طمطراقش 

 ...این کلمه نمیخورد

با یکم این ور و اون ور شدنش می شه _

 ...انجامش داد
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 ... نتونستم لبخندم رو پنهان کنم

سیگارش رو خاموش کرد : وقتی یه 

شرکت موفق مثل شرکت آ اند دی کاری 

جوون بیست ساله میسپره ...حتما  به یه

 ...چیزی توش دیده

نگاهش رو دوست نداشتم...بد نبود..به 

منظور نبود..فقط یکم زیادی رک 

بود..نگاهش مثل زبون خاله عطی بود 

انگار...مثل فکر های لی لی بی پرده و 

 ...رک

من ..آدمی بودم پنهان شده پشت یه عالمه 

.و این پرده و دیوار..اون پشت ها بودم..

رکی نگاه و کالم رو دوست 

نداشتم..کالفه ام میکرد....منی رو که کال 

دایره لغاتم محدود بود رو محدود تر 
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 ....میکرد

از باالی عینک نگاه عمیقی بهم انداخت : 

فکر میکنی بتونی چند تا ایرادی که به 

ذهنم رسیده و یادداشت کردم رو خیلی 

 سریع رفع کنی تا کارای اون قسمت هم

 همزمان با جاهای دیگه شروع بشه؟؟

 ....بله ضعیفم لبخندی روی لبش آورد

*************************

**************** 

این رستوران رو خیلی دوست 

داشتم...رو به دریا بود...با وجودد خلوتی 

دل گیر این موقع سالش...بازهم زیبا 

بود...تکه ای از مرغ رو به چنگال زده 

 ...بودم

 ..نگاه آدری و تارا بودمزیر 
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 ...میشه غذام رو بخورم لطفا_

 ...نگاه معنا داری بهم کردن

یعنی نمیخوای یکم بابت کارت صحبت _

 /کنی...؟

لقمه بزرگ توی دهنم رو به زور سودا 

پایین دادم...چشمام رو کوچیک کردم : 

 ...منظور

آدری با خنده به صندلی پشت سرش تکیه 

مون زنانه داد : دختر تو اصال هور

 داری؟

 چشمام گرد شد: بله؟؟

امیر یکی از جذاب ترین مردایی که تا  _

حاال دیدم...لبخندش عین هنر پیشه های 

شماره یکه دنیاست...با او دبدبه و 

کبکبه..دل من رو میلرزونه...بعد تو 
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رفتی تو دفترش..یه ربع باهاش بحث 

 کردی هیچی به هچی؟؟

ر اره باوتارا اینو ببر دکتر این مشکل د

 ....کن

 ...تارا فقط میخندید

عصبی موهام رو پشت گوشم زدن : شما 

 دوتا چه نقشه ای دارید؟؟

احساس میکردم گول خوردم...صبح به 

زور تشر تارا پیراهن قرمز تندی پوشیده 

بودم...چیزی که معموال انجام 

 ...نمیدادم...بوی توطئه میومد

اگه آمار شما دو تا روبه محمد و احمد _

 ندادم؟؟

آدری صاف نشست : نکنی این کار رو 

ها..خل شدی؟؟ امیر پسر خاله 
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احمده....حسودی میکنه بهش...ولی خب 

 ...نمیشه امیر رو نگاه نکرد

شما دوتا اصال حواستون هست چی _

 ....میگید؟؟ دنبال چی هستید

تارا دستمال توی دستش رو وری میز 

گذاشت و پشتش رو صاف کرد : 

وری نداریم..یه شوخیه...ما دیار...ما منظ

فقط انتظار داشتیم مثل همون مهمونهای 

 ...ایرانی

منظورش رو واقعا نمیفهمیدم یه جای 

 ....کار یه خبری بود

تارا..اونا فارسی حرف میزدن..مشتری _

مغازه بودن که توجهم رو جلب 

کردن..من جمله های سوزانه...جمله های 

ای اون زن ارمنی قد بلند ...من جمله ه
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همه اون مدت رو برات گفتم...چیز 

 ...عجیبی تو کار من نیست

آدری لبخندی زد: مردایی مثل امیر 

 !!توجهت رو جلب نمیکنن؟؟

شماها چه تونه؟؟؟ چه ربطی داره... _

آدری من رفتم از طرف تو یه جایی کار 

 ...کنم....چه خبرتونه

تارا به قیافه آویزون آدری با صدای بلند 

میفهمیدم چی به چیه  خندید..من اگه

  ....نمیمردم این جا

 

 

 !!محمد؟؟_

از باالی روزنامه دستش نگاهم کرد تا 

 ...حرفم رو ادامه بدم
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کتابم رو روی میز گذاشتم و سرکی به 

 ... آشپزخونه کشیدم

رد نگاهم رو دنبال کرد : نیستش ...رفته 

 ...قدم بزنه

چرا ده دوازده روزه تارا انقدر تو _

 ...فکره

ممم متوجه نشدم..شاید به نظرت این او_

 ...جوری اومده

به قدری واضح دروغ میگفت که اخمام 

 ...رفت تو هم

 خیلی به نظر کم هوش میام؟؟_

روزنامه رو تا کرد و تو سبد کنار مبل 

 ...گذاشت : این چه حرفیه...البته که نه

 ...با تو هم مشکلی نداره_

 ...با لبخند موذی گفت : نبایدم داشته باشه
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لبخند بی جونی زدم : میشه موضوع رو 

 ...عوض نکنی

میشه شما هم سرت به کار خودت _

 ...باشه

جمله اش واقعا بهم بر خورد..منظوری 

نداشت شاید ...سعی کردم تو صورت و 

لحنم تغییری ایجاد نشه...تک سرفه ای 

کردم و از جام بلند شدم.. : میرم نسکافه 

. امیر. درست کنم..فردا باید برم شرکت

کار ها رو باید یه بار دیگه چک کنم یه 

 گیره بد خلقیه...می خوری نسکافه؟

از جاش بلند شد تو صورتش پشیمونی 

بود : دیار...نگو که انقدر از هم دوریم 

 ..که جمله بی منظورم بهت برخورد

نگاهم رو از صورتش گرفتم و سرم رو 
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پایین انداختم و به سمت آشپزخونه رفتم : 

 ...نه

 ...وایسا ببینم_

  ایستادم ولی نگاهش نکردم

 ...دیار جان_

بی ادبی بود با محمد این طور رفتار 

کردن : من ناراحت 

 نیستم...چیزه..نسکافه نعنا یا فندق..؟؟

 ....بشین رو صندلی_

 ... لحنش خیلی جدی بود

 ...نشستم و سرم رو پایین انداختم

سرت رو بگیر باال تو آخرش دیسک _

ری به تارا صد بار گفتم این گردن میگی

موهای تو باید کوتاه بشه هی میری 

 ...پشتش قایم میشی
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 ...موهام رو دادم پشت گوشم

 ...حاال درست شد_

من جای برادر بزرگ تو هستم...هستم _

 یا نیستم....؟؟؟

_.... 

 با شما هستم باید نا امید بشم؟؟_

به این جمله شدیدا حساسیت داشتم...البته 

زی ورای برادر هم بود حتی که اون چی

 ..من فقط دنبال جمالت مناسب بودم

 ...هستی_

 ...پس اجازه دارم باهات شوخی کنم_

 ..البته که داری_

 پس؟؟_

دست به سینه ایستاده بود و نگاهم میکرد 

قیافه اش خیلی جدی بود : نمیدونم شاید 
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 ...خیلی حساس برخورد کردم

 حساس برخورد کردن نیاز به یه زمینه_

 ...داره

محمد من میدونم که اینجا....یعنی...من _

 وسطتونم نه؟

 ...آره داره بهمون خیلی سخت میگذره_

با تعجب نگاهش کردم... احساس کردم 

 یه لحظه قلبم ایستاد

صندلی اش رو جلو کشید و نشست : به 

این حرفت ایمان نداری..خودت هم 

میدونی چرته به همین خاطر وقتی من 

رفتم رنگت پرید...داری اون جمله رو گ

 ...لوس میشی

نوک انگشتام که یخ کرده بود رو کشیدم 

به پیراهنم...: من که فرصت لوس شدن 
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داشتم آخه..تو کله ام همیشه هزارتا 

 ...شاید..اما اگر و یه چرای گنده است

پشت اینا قایم شدی...پشت تمام این کلمه _

ها...جمله ها...سرت به کارت باشه من 

ونی نبود که تو برداشت مفهومش ا

کردی...سرت به کارت باشه...به 

دانشگاهی که باید بری...میشنوی 

باید...به سرکار..به طرحات و به 

 ...زندگیت...البته بگم پسر مسر نداریم

  ... نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم

نخند بینم...چه خوشش اومده...اون _

پسره امیر یکم دختر کشه...تو طرح ها 

 ...ه آدری خودش ببرهرو بد

این بار با صدای بلند خندیدم آخه قیافه 

 ... اش خیلی خنده دار بود
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 ..دیدی خندیدی_

محمد واقعا محمد بود...بودنش حرفهاش 

و حضورش پر از آرامش و لبخند و 

 .. اطمینان بود

 تارا چرا استرس داره؟؟_

ای بابا بچه دماغت رو از زندگی زن _

ت دارم چی من بکش بیرون...دو ساع

میگم پس..سرت به زندگیت 

 باشه...راستی فندق؟؟

 چی؟؟_

 ...نسکافه من_

با دست اشاره ای کردم : برو عمو اون 

مال اون موقع بود که میخواستم خودم رو 

 ...لوس کنم

به سمت نشیمن رفت : تو ماگ قرمزه 
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 ...باشه لطفا

آفتاب کم جون نزدیک غروب روی 

میکرد...نفس پوستم سر سره بازی 

عمیقی کشیدم بوی شور دریا 

میومد...تارا لبخند میزد اما لبخند هاش 

رو میشناختم...لبخند تارا این شکلی 

نبود..طرحش این طور نبود...تارا 

حوصله نداشت..بوی شیرینی هاش هم 

فرق کرده بود...شیرینی ها بوی دلخوری 

و یه فکر عمیق میدادن...محمد روند 

اشت انگار..اما زیر ساده همیشگی رو د

چشم مدام تارا رو تعقیب میکرد ..تو فکر 

هاش دخالت نمی کرد...فقط نگاهش 

میکرد و گاهی دستش رو توی دستش 

میگرفت..یک جایی از ذهن تارا درد 
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 ...داشت

روی صندلی چوبی نشستم و به دریا چم 

دوختم...بچه که بودم..اون روزهای اول 

فکر که به این شهر اومدیم...همیشه 

میکردم که انتهاای این دریا کجاست..اون 

ورش آدمها چه قدر میخندن یا تا چه 

اندازه خونه هاشون عطر و طعم خانواده 

داره...تارا من رو از خونه ای بیرون 

آورده بود که لبخند نبود...روز اول تارا 

روی کاناپه قهوه ای رنگ نشسته بود 

چهره وحشت زده ان روزش از جلوی 

ای کنار نمیرفت..روی میز  چمم لحظه

چوبی ناهار خوری وسط سالن کتاب و 

دفترهای من پخش بود ...نگاه اون روز 

تارا هیچ وقت فراموشم نمیشه...این 
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روزها نگاه تارا به اندازه همون روزها 

ترسیده بود و دردناک بود...کمی اون 

طرف تر چند تا دختر نشسته بودن 

دای ..دبیرستانی به نظر میومدن با ص

بلند میخندیدن و از پسرهای کالس 

تعریف میکردن...هیجانشون لبخند 

 ... عمیقی روی لبم آورد

من هیچ وقت همچین گروه دوستی 

نداشتم...ترس من از گرفتن ارتباط از 

همون ایام دبستان شروع شد..اون موقع 

که لکنت وحشتناکی داشتم..ترسهای 

زیادی از تاریکی..تنهایی و صدای 

 ...بلند

آهی کشیدم...تارا دوست من خانواده من 

و نجات دهنده من...یه یکشنبه از پله های 
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سنگی آپارتمان باال اومد...قبل از اون 

روز یکشنبه تارا رو دو سه باری بیشتر 

ندیده بودمممتو شهر دیگه ای زندگی 

میکرد...صداش رو گاهی از پشت تلفن 

موقع صحبت با لی لی شنیده بودم...و 

ریبه بود اما اونن یکشنبه وقت همین...غ

از بین در اتاق خواب بحث وحشت زده 

اش با تانیا رو میدیدم به نظرم بیش از 

 …حتی لی لی آشنا میومد

هوا داشت کم کم تاریک تر میشد و 

صداهای اطراف آروم تر و آروم 

تر...کافه کوچیک کنار ساحل حاال 

آهنگهاش رو به آهنگهای خیلی آرومی 

ود ...یک جورهایی این هوا تغییر داده ب

من رو یاد شب رفتن لی لی 
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مینداخت...گریه های همراه با هق هق 

من...نفسم باال نمیومد...هیچ وقت تا اون 

تنهایی رو با بند بند وجودم درک نکرده 

بودم...ترس اون شب که همراه با صدای 

چرخ های چمدونش روی پله های سنگی 

از ایجاد شد...بعد از گذشته بیشتر 

شونزده سال هنوز نه تنها رفع نشده بود 

 ...کمتر هم نشده بود

بغض توی گلوم رو قورت دادم...من 

هرگز و هرگز این کار رو با بچه ام 

نمیکردم..هیچ وقت این رو به خودم قول 

 ...داده بودم

با شنیدن صدای گوشیم از کیفم در آوردم 

 ... شماره رو نمیشناختم

 ...الو_
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سیده بود و الوی اون الوی من خیلی تر

 ....خیلی محکم

 ...امیر هستم_

به پیشونیم فشاری آوردم : ببشخید 

نشناختم...من خدمتتون رسیدم تو شرکت 

 اما نبودید...طرح ها رو دیدید؟؟

بله منشی ام گویا به شما نگفته که _

منتظر بمونید هر چند خب دوساعت 

منتظر موندنتون هم منطقی نبود...فردا 

راجع به طرح ها صحبت  فرصت دارید

 کنیم؟؟

 ...اما فردا یکشنبه است_

 میخواید برید کلیسا؟_

اگر که داشت شوخی میکرد ...لحنش که 

 ...چیزی رو نشون نمیداد



 Beste بوی وانیل
 

صدام رو کمی صاف کردم : من 

مسلمانم...و اینکه من فکر کردم شاید شما 

 ..بخواید استراحت کنید

احساس کردم کمی از خشونت لحنش کم 

دا بنا به دالیلی شرکت هستم اگر شد : فر

 ...براتون سخت نیست

 ...نه نیست..میام_

خداحافظی کردم..گوشیم رو تو جیب 

 ...شنلم سر دادم و راه افتادم

بار خنکی میومد ...کاهم رو وری گوش 

هام کشیدم سنگ فرشهای زیر پام رو 

حس میکردم...نمیدونستم چند نفر از 

 روش رد شدن...چند تاشون مثل من

ذهنوشن پر از فکر بود..و چند نفرشون 

سرخوش و یا مست از روش رد شده 
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بودن..اما هر چی که بود برای من تک 

تکشون یاد آور خاطرات بودن...من حتی 

مسیر رفت و آمدم رو هم تغییر 

 ..نمیدادم...یه خط صاف داشتم

 ... سرم رو باال گرفتم

کلید انداختم و در رو باز کردم...با هوای 

که به صورتم خورد و بوی غذایی  گرمی

که اومد و صدای بلند تعریفهای محمد 

لبخند پهنی روی لبم اومد و فکر کردم که 

 ...گونه هام هم گرم شدن

محمد سرش رو از آشپزخونه بیرون 

آورد : به به موش فضول..خوش 

 ...اومدی

اعتراض تارا هم حتی لبخند بد جنسش 

  ....رو کم رنگ تر نکرد
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 ...رم شرکتباید ب_

محمد از باالی لیوان با ابروهای باال 

 ..رفته نگاهم کرد و تارا لبخندی زد

 که چی؟؟_

 اا محمد؟؟_

دستش رو جلوی صورت تارا به معنای 

سکوت باال آورد : بی خودی ناز 

 ...نیا...یکشنبه صبح چه خبره

تستم رو توی بشقابم گذاشتم : میخوایم با 

 ...هم کر کلیسا بخونیم

 ...سقل ..حواست باشههی ف_

حواسم هست...بابا پول خوبی قرار بهم _

 ...بده
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تارا با لذت به هردومون نگاه میکرد : 

 ...پس پاشو حاضر شو

 ...هنوز خیلی وقت دارم_

محمد با شنیدن صدای موبایلش 

 ...آشپزخونه رو ترک کرد

 !!تارا؟؟_

 ...جانم_

 ...لی لی_

نگران به سمتم چرخید : بهت زنگ 

 زده.؟؟

 ...تارا تو چته؟؟ تو رو خدا_

هیچی باور کن...در ضمن قسم _

 ...نخور...فقط گفتم شاید ناراحتت کرده

 ...امروز تولدشه_

غم نگاه تارا وصف نشدنی بود... : 
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 ...عروسک پر مهر من

من هیچ وقت بهش زنگ نمیزنم اما تو _

فکر میکنی اون االن تنهاست؟؟ یعنی 

کسی هست تولدش رو بهش تبریک 

بگه؟؟ نکنه یه چیزی شده که این همه این 

 ..مدت زنگ میزنه

اشک روی گونه تارا رو دوست 

نداشتم...از جاش بلند شد و محکم بغلم 

کرد : آخه من به تو چی بگم...به اون لی 

لی بی لیاقت چی بگم...من چی بگم 

 ....آخه

دست هام رو محکم دور کمرش قالب 

  ...کردم

ی رو از ازم جدا شد و دستمال کاغذ

روی میز برداشت : دیگه بچه نیستی 
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دیار...که بخوام از چیزی نهی ات 

کنم..اما ..به لی لی فکر نکن..تو حتی 

 ...بهتر از من میشناسیش

سرم رو پایین انداختم و نوک انگشتم رو 

به راه های باریک شلوارم کشیدم : اون 

 ...بیماره

آره...بیماری عمیق _

خوش  خودخواهی....بیماری زیادی

گذورنی...بیماری کم عقلی...اون به تو 

همه عمرش آسیب زده... نمیخوام مادرت 

رو خراب کنم تو ذهنت..تو همه اینها رو 

خودت میدونی...گفتن من چیزی رو نه 

تغییر میده نه کم و زیاد میکنه...فقط 

 ...میخوام این ها یادت باشه

سرم رو با تاسف تکونی دادم....من از 
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شترش رو هم میدونستم..گریه همه اینها بی

های بلند لی لی تو عالم مستی...گریه 

های هیستریک...شبهایی که میومد و 

محکم بغلم میکرد و قول میداد تا مادر 

خوبی باشه..صبحانه برام آماده میکرد و 

شب دوباره میرفت و سه روزی پیداش 

نمیشد...باال آوردنش تو دستشویی برای 

تریکش سر چاق نشدن...جیغ های هیس

همسایه بابت پارس سگش..و خیلی 

 ...چیزهای دیگه

 مگه ممکنه یادم بره؟؟؟_

نه یادت بره...بهش هر روز فکر _

 ...نکن...فقط

تارا من بچه نیستم..یه جایی یه _

 ...خبراییه..اما تو به من نمیگی
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کالفه گونه اش رو خاروند : همه چیز که 

 ...به لی لی ختم نمیشه

عصبی خندیدم.. : به  این بار با حالتی

اون یکی که دیگه هیچ ربطی نمیتونه 

داشته باشه..آخرین بار وقتی شش ماهم 

بوده برام یه بسته پوشک خریده و در 

 ...رفته

اخم های تارا رفت تو هم : اصال همه اینا 

رو ول کن..بریم حاضرت کنم که 

 ...میخوای بری شرکت

یکشنبه کار کردن هم عالمی داره مگه _

 نه؟؟

لبخندی زدم به ژست خونسرد یکشنبه 

 ایش که با شلوار جین تکمیلش کرده بود

طرح های این بارت تقریبا بی _
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نقصن...شاد و پر از رنگ که خب برای 

یه شرکت هواپیمایی که همه چیز معموال 

سرمه و قرمزه جالبن...برای من حس 

خوبه کارمندا مهمه..چون حس خوبشون 

خب در آمد  با محیط یعنی کار بهتر ..و

 ...بیشتر

این طور نگاه مادی به محیط زیاد به 

ذهن من جور در نمیومد اما من در 

موقعیتی نبودم که بخوام بشینم و باهاش 

بحث اجتماعی داشته باشم که البته 

 ...سوادش رو هم نداشتم

 موقع اجرا میخوای خودت هم باشی؟؟_

 ...الزمه_

نمیدونم از جوابم چه برداشتی داشت 

که بود ته چشمش یه لبخند  هرچی
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اومد...نگاهم رو ازش گرفتم.. نگاهش 

بهم مثل نگاه یه آدم بزرگ به یه بچه پنج 

 ...ساله بود که کار شیرینی کرده

با آدری بیا و تو مراحل باش...فکر کنم _

هم تجربه خوبی برات میشه و هم 

 ...نمیذاری طرحت به باد بره

 ونبا سر تاییدش کردم...: پس با اجازت

 ...من برم

این بار واقعا لبخندش پهن شد تو 

صورتش...نمیدونم چرا خوشم 

 ...نیومد..انگار اسباب تفریحش شده بودم

 

تارا سرگرم انتخاب رنگ برای کیکی 

تولدی بود که سفارشش رو گرفته 

بود..ورودم به کافه هم باعث نشد سرش 
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 ...رو از لپ تاپش باال بیاره

 ..سالم_

پوش...موفقیت آمیز سالم زیبای سبز _

 بود؟؟

نگاهی به مانیتورش کردم و با دست 

کیک سبز رنگی پر از عروسک های 

کوچیک بامزه رو نشون دادم : این 

 ...قشنگه

نگاهش رو از مانیتور گرفت و گفت: منم 

 ...نظرم همین بود

دست به سینه صندلی رو به روش نشستم 

 ...: باید برای اجرا هم برم

 ...شد : بسیار عالی این بار خوشحال تر

کجاش بسیار عالی...یه جوری نگاه _

 ...میکنه انگار من گیجم
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خنده بلندی کرد : زیادی جدیه ....ولی 

خیلی قابل اعتماده و نفوذ خیلی زیادی هم 

 ...داره

پالتوی پاییزم رو در آوردم : نوش جون 

 صاحبش به من چه؟؟

توی پیش دستی یه دونه شیرینی انگشتی 

ت و گذاشت جلوم و با سر فندقی گذاش

 ..اشاره کرد که بخور

چرا به تو چه؟؟ ..دیار امیر مرد _

جذابیه..و از همه مهم تر آدم 

خوبیه...احمد با اون همه ایراد گیر 

 ...بودنش تاییدش میکنه

شیرینی تو دهنم رو به زور قورت دادم 

و بقیه اش رو گذاشتم تو پیش دستی : 

 منظورت چیه؟؟
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شید جلو و نشست : تارا صندلی رو ک

 ...هیچی باور کن...فقط داریم گپ میزنیم

زیر چشکی بهش چشم غره ای رفتم..بلند 

خندید و روی موهام رو بوسید...: بریم 

که محمد منتظره ..ناهار خراب شیم تو 

رستوران سرش ..با کباب کوبیده که 

 موافقی؟؟؟

به نشانه موافقت دستهامون رو بهم 

اشت این حرفها زدیم...هرچند امکان ند

زمینه یه تصمیم یا یه نقشه نباشه...من با 

 ....تارا بزرگ شده بودم

دست به کمر ایستادم و نگاهی به دور و 

بر انداختم تو بیش تر از بیست روز 

گذشته پیش رفت خیلی خوبی 

داشتیم...حاال آشپزخونه و النچ روم 
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مخصوص کارمندا تقریبا داشت شکل 

 ...بود میگرفت و جای قشنگی شده

کارگرا در حین کار با صدای بلند 

صحبت میکردن و صدای بریدن چوب و 

بوی رنگ هم با این مجموعه قاطی شده 

بود و سردرد حسابی رو نصیبم کرده 

 ....بود

دستی به پیشونی دردناکم کشیدم و از اون 

فضا خارج شدم ..هر چند قسمت های 

  دیگه هم فرق چندانی با این جا نداشتن

روی نیمکت بامزه ای که به شکل نشستم 

چمدون که کنار سالن گذاشته شده بود و 

کار آدری بود..سرم رو به دیوار تکیه 

  دادم

 چای؟؟_
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سرم رو بلند کردم و امیر رو دیدم که 

لیوانی چای توی دستش داشت ..با سر 

تایید کردم و دستم رو دراز کردم و 

 ...گرفتمش

 توی دستهام رو دور لیوان پیچیدم و سرم

 لیوان بردم : چای یاس؟؟

لبخندی زد و لیوان خودش رو به لبهاش 

نزدیک کرد : بله چای یاس...می تونم 

 بشینم؟؟

کمی خودم رو جمع کردم..کنارم نشست 

..تو این بیست روز دیگه به نظرم یه دیو 

بد اخالق نبود..حاال یه صاحب کار خیلی 

جدی بود که خیلی کم میخندید..خیلی دیر 

یشد و خیلی خوب کارش رو راضی م

میدونست...و البته خیلی ه=خوب هم 
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 ...میدونست که چی میخواد

دیگه کم کم باید به فکره افتتاحیه _

 ...باشیم

 از لیست مدعووین شروع میکنید؟؟_

لبخند پهن تری زد : وقتی بار اول دیدمت 

گفتم یعنی آدری به این دختر بچه اعتبار 

رو خیلی  کرده؟؟ اما باید بگم که کارت

خوب بلدی و البته ...تو دستیار خیلی 

 ...خوبی هم میشی

با خجالت سرم رو پایین انداختم و جرعه 

ای از چای رو قورت دادم..سکوت 

بینمون باعث شد تا سرم رو بلند کنم 

لبخند کم رنگی روی لبش بود و نگاهم 

 ...میکرد

بعد از تموم شدن این پروژه چی کار _
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 میخوای بکنی؟؟

اوایل اصرار داشت تا برم لندن و  تارا_

درس بخونم...بعد به یکی از شهر های 

 ...این جا هم راضی شد

لیوانش رو توی دستش جا به جا کرد : 

 ... یعنی میخوای بری یه شهر دیگه

پای راستم رو روی پای چپم انداختم : 

 ...نمیدونم

واقعا هم نمیدونستم..برای من رفتن و ..

د...و من حقیقتا تنهایی یه جور جنگ بو

آمادگی این جنگ رو نداشتم...ولی 

نشستن و تعریفش برای آدمی که نقش 

صاحب کارم رو داشت خیلی نرمال به 

 ...نظر نمیومد

با بلند شدن صدای زنگ تلفن با عذر 
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 ...خواهی از جاش بلند شد

نفسم عمیقی کشیدم . از جام بلند 

 شدم...هنوز کارهای زیادی مونده بود

...  

 

 

 ...خسته ام تارا_

این رو خیلی آروم توی گوشی زمزمه 

کردم....تارا اصرار داشت تا بعد از اتمام 

 ...کار برای شام بیرون بریم

من نپرسیدم میای یا نه...فقط بهت _

 ...برناممون رو اطالع دادم

 ...خیلی نامردی_

 ....خنده بلندش تو گوشم پیچید

دم شتقه ای به در زدم با بفرماییدش وارد 
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 : میشه من امشب یکم زودتر برم؟

ودکار توی دستش رو روی میز خ

 : میخوای شام بری بیرون؟گذاشت

احساس کردم که چشمام همین االن از 

 ...حدقه بیرون میزنه

آخه منم دعوتم...اگر دنبالت نمیان می _

 ...تونم تا رستوران همراهیت کنم

 ...اینجا بوهای خوبی نمیومد..

بی ادبی به مرد فوق ولی سکوت من هم 

العاده مودب رو به روم بود : چیزه..یعنی 

 ...لطف میکنید

 ...منم دارم میرم همونجا_

دستی به گلوم کشیدم...احساس خیلی ...

بدی داشتم...فکر میکردم پشت سرم نقشه 

 ...هایی داره کشیده میشه و من بی خبرم
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پالتوم رو تنم کردم و دست کش هام رو 

یف بدست جلوی در هم دستم کردم...ک

دفتر ایستادم..در حالی که داشت با تلفن 

همراهش صحبت میکرد از دفتر خارج 

شد ... با دست به ماشینش اشاره 

کرد...واقعا از این موقعیت راضی 

نبودم....واقعا دوست نداشتم با به مرد 

نسبتا غریبه سوار ماشین بشم...و اصال 

 ....دلم نمیخواست تو این شام شرکت کنم

 سرده نه؟؟_

تالشش برای شکستن سکوت برام جالب 

بود..امیر آدم مغروری بود که بد خلقی 

بین همکاراش و دوستان شهرت 

داشت..حاال توی ماشینش سعی داشت 

نقش یه میزبان مهربون رو بازی 
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کنه...که راستش به صورت خشنش خیلی 

 ...نمیومد

 ...یکم..سرده_

بخاری رو به سمتم تنظیم کرد : آدری 

 ...گفته بود که خیلی کم صحبت میکنی

کمی جا خوردم و دستم رو از جلوی 

دریچه بخاری برداشتم...آدری راجع به 

 من با امیر صحبت کرده بود؟؟ چرا؟؟؟

راهنما زد و به سمت چپ 

پیچید...رستوران با دفتر فاصله چندانی 

 ... نداشت و نزدیک به دریا بود

من دلم میخواست بپرسم که آدری چرا از 

صحبت کرده...ولی نمیدونم چرا روم 

 ...نمیشد

زیر چشمی نگاهم کرد...احساس میکردم 
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که ناراحتش کردم...رفتارم صحیح 

 ...نبود

کم حرفم من...فکر کنم خیلی همراه _

 ...خوبی نیستم

حتما نباید پر حرف و بگو بخندی باشی _

 ...تا همراه خوبی باشی

 ناخواست باز کمی پشت موهام پنهان شدم

 ...: پیدا کردن کلمه سخته

پس یعنی تو ذهنت چیزهایی هست ولی _

 ...کلمه پیدا نمیکنی

سرم رو با شدت باال آوردم : مگه قرار 

 بود تو سرم چیزی نباشه؟؟

این بار با صدای خیلی بلند خندید : 

منظورم این نبود ... معلومه که تو ذهنت 

خیلی چیزهاست...از کارت و رفتارت 
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 ...معلومه

دیدن رستوران از دور کیفم رو روی با 

 .. دوشم تنظیم کردم

 ...میخوای از ماشین بپری بیرونا_

ای داد...نه باور کنید...همچین منظوری _

 ....ندارم

ای بابا این با هر حرف من چرا تفریح ..

 ... میکرد

با دیدن تارا و محمد و پشت سرشون 

احمد آدری که دم رستوران ایستاده بودم 

یرون دادم..انگار داشتم از سر نفسم رو ب

 ...جلسه امتحان بیرون میپریدم

 

محمد کمی ساق پاش رو مالید : فکر کنم 

 ...دارم سرما میخورم



 Beste بوی وانیل
 

تارا در حالی که داشت گیره نقره ای 

رنگ رو از موهاش در می آورد به 

سمت آشپزخونه رفت : االن برات پونه 

دم میکنم با لیمو و عسل بخوری برات 

 ...خوبه

یعنی نمیشه از اون زنجبیلی های _

 ...شگفت انگیز تو یخچال بخورم

قیافه تارا طوری بود که حتی منم غالف 

 ...کردم چه برسه به محمد

شروع کردم به مالیدن شقیقه هام محمد 

نگاه عمیقی بهم انداخت : سر درد 

 داری؟؟

دیگه واقعا داشت نالم در میومد : از 

 ...صبح پدرم در اومده

کانتر آشپزخونه آویزون شد : پس تارا از 
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 ...چرا نگفتی خوشگلم

 ...اجازه ندادید که_

 ...محمد نگاه شاکی به تارا انداخت

از جام بلند شدم : یه مسکن میخورم بهتر 

 ...میشه ...مرسی شب خیلی خوبی بود

به سمت اتاقم رفتم و در رو نیمه باز 

گذاشتم..خودم رو وری تخت پرت کردم 

هم روشن و حتی چراغ رو 

نکردم..خنکی مالفه ها لرز کوچیکی بهم 

 ..داد...پاهام رو توی شکمم جمع کردم

  صدای پچ پچ محمد رو واضح میشنیدم

 ...تارا نکن این کا رو با این بچه_

بهش بد نگذشت...بده که امشب تمام _

 مدت مورد توجه مردی مثل امیر بود؟؟

 تارا؟؟_
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 چیه؟؟_

احمد  این طوری شاکی نگام نکن...من_

نیستم حسودی امیر رو بکنم..اما این 

راهش نیست...این بچه رو داری تحت 

 ...فشار قرار میدی

بالشت رو روی گوشام گذاشتم گو کردن 

به حرفهاشون صحیح نبود حتی به 

صورت اتفاقی...ولی واقعا امروز همه 

حس هام بهم گره خورده بود...امیر خیلی 

 واضح به من توجه میکرد...این چیزی

بود که حتی دختر بی تجربه ای مثل من 

هم این رو درک میکرد...اما من واقعا 

ترسیده بودم..جا خورده بودم..هول کرده 

بودم..و بیشتر و بیشتر تو خودم فرو رفته 

 ...بودم
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تقه ای به در خورد و تارا با یه لیوان 

 شیر وارد شد: چراغ رو روشن نکنم...؟؟

نون صدام از ته چاه میومد : نه مم

 ...میشم

 ...لبه تخت نشست : دیار

 ..جانم_

 از ما دلخوری؟؟_

سرم رو از زیر بالشت در آوردم و 

نشستم و لیوان رو گرفتم : نه..چرا این 

 طوری فکر کردی؟؟

اگه میگفتی سر درد داری برنامه امشب _

رو کنسل می کردیم..من دلم میخواست 

 ...که بهت خوش بگذره

سرم رو  لیوان روی پاتخت گذاشتم و

روی زانوش گذاشتم ....دستش رو سر 
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 ...داد بین موهام

بهم خیلی خوش گذشت...فقط یکم خسته _

 ...بودم...یکم هم لباسم مناسب نبود

 ...خیلی هم مناسب بود_

تارا..تو یه چیزت هست...یه چیزی که _

االن بیشتر از یک ماهه داری پنهانش 

 ...میکنی

دستش روی سرم متوقف شد : هیچی 

ست..دارم برای آینده تو نقشه نی

میکشم...دانشگاه خیلی خوبی برات پیدا 

کردم...با این جا یک ساعت فاصله 

داره..می تونی بدون اینکه تو خوابگاه 

 ...بمونی بری

سرم رو بلند کردم و سیخ نشستم...قلبم تند 

 ...میزد : راست میگی؟؟؟ و هزینه اش
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دستش رو به گونه ام کشید : زیاد 

 ......تازه خودتم داری کار میکنینیست...

 ..اما_

 ...اما نداره_

 تارا؟_

 ..جانم_

 شما به امیر چی گفتید؟_

دستش روی صورتم یخ کرد : منظورت 

 چیه؟

کمی عقب رفتم و به دیوار تکیه دادم... : 

 ...نمیدونم

منظوری داری دیار که فکر کنم جرات _

 ...هم نداری ابرازش کنی

 دلش برام سوخته؟؟_

 ...شوی بلندش باعث شد از جام بپرمخفه 
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 زده به سرت...دیوانه شدی؟؟_

اشک توی چشمام جمع شد...چه قدر 

خوب که فقط از الی در کمی روشنایی 

توی اتاق میومد : آخه مردی مثل امیر 

 ...چرا باید توجهش به من جلب بشه

چون یه مرد عاقله..چون قدر دختر سالم _

جواهری رو میدونه...چون فهمیده تو چه 

 ...هستی

سرم رو روی زانوم گذاشتم و این بار نا 

خواسته بلند گریه کردم : جواهر؟؟؟ با 

 اون مادر؟؟ با اون پدر؟؟

احمقی دیگه...تو میدونی برای امیر تو _

یعنی چی؟؟ یعنی دختری که عاقله...یعنی 

سالمه..یعنی چشمش به هبچ چیزی 

نیست...اون خودش اومده ته توی تو رو 
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ری در آورده...خودش بابت شام پیش آد

 ...امشب اصرار کرد

سرم رو از روی زانوم برداشتم ....نبض 

 ...بدی میزد و حالت تهوع داشتم : تارا

و با زانو روس تخت نشست : بس 

کن..انقدر احمق نباش...قدر این 

معصومیت و زیبایی مثل آبت رو 

  ...بدون

 

 

تارا؟؟ چرا موبایلت رو جواب نمیدی؟ _

 ....اجب دارمکار و

حوله رومحکم دور خودم پیچیدم...قطره 

های آب روی تنم سر سره بازی میکردن 

...ناخنم رو به دهنم گرفتم...شنیدن صدای 
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لی لی اونم وقتی میگفت کار واجب داره 

 ...نشانه خوبی نبود

یکشنبه بود و تعطیل...تارا تو مغازه بود 

چون قرار بود که دور همی اونجا 

 ...برگزار بشه

عصبی شروع کردم به عقب جلو بردن 

 ...زانوم...بغض کرده بودم

صدای لی لی بخصوص وقتی این طور 

عاجز به نظر میومد نشانه خیلی بدی بود 

 ...خیلی خیلی بد

دستم به سمت تلفن رفت و 

اومد...میخواستم باهاش تماس بگیرم...اما 

نشد نمیتونستم....یه دردی بود ته 

که جلوم رو دلم...انقدر میسوخت..

 ...میگرفت برای برداشتن تلفن
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انگار تو هوا بودم...خیلی تند موهام رو 

خشک کردم و خیلی سریع اولین لباسایی 

که تو کمد تو دستم اومد رو تنم کردم...و 

دویدم به سمت مغازه که با در خونه فقط 

پنجاه متر فاصله داشت....در رو خیلی 

سریع باز کردم...تارا داشت رو میز 

بلندی که برای دوازده نفر تدارک دیده 

بود رو میزی سبز رنگ رو منظم 

 ... میکشید

 ..تارا_

اومدی خوشگل خوش خواب....بدو یه _

سر به فر بزن ببین اوضاع شیرینی ها 

 ...چه طوره

حرفم توی دهنم موند...دور موهام یه باند 

سفید بستم و با پوشیدن روپوش آشپزخونه 
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 ..به سمت فر رفتم

سرم صدای زنگوله در اومد...و  پشت

صدای یه مردی شینده شد که داشت 

احوال پرسی میکرد...اشتباهات تلفظی 

اش به شدت به نظرم آشنا میومد...درجه 

فر رو کمی کم کردم و به سمت سالن 

رفتم...تارا داشت با مردی صحبت میکرد 

که پشتشبه من بود....نیم رخ که شد...مرد 

 ....د آوردمقهوه ای پوش رو به یا

نمیدونم چرا تعجب کرده بودم..چون 

مشتری های ما معموال ثابت بودن..امکان 

نداشت کسی این حوالی زندگی کنه و 

یکبار که میومد مشتری نشه...اما واقعا 

نمیدونم چرا انرژی که از این مالقات 

 ...دریافت میکردم خیلی مثبت نبود
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تارا بدون دقت کردن به حضور من با 

اره کرد تا اون مرد که حاال یادم دست اش

اومد اسمش مسعود بود نشینه....و خودش 

خیلی پر استرس صندلی رو به روش رو 

کشید و نشست و این بیشتر باعث استرسم 

شد...تارا با مشتری ها بخصوص اگر 

مرد بودن بی دلیل پشت یه میز 

 ...نمینشست

 ... کف دستهام یخ کرده بود

دن که درست به قدری آروم صحبت میکر

 ...نمیشنیدم

خیلی بی اراده به سمت میزی که نشسته 

بودن کشیده شدم...داشتن فارسی صحبت 

 ...میکردن

  ...تارا : میتونستید تلفنی تماس بگیرید
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صداش رو کمی پایین تر آورد و ادامه 

داد : االن هم لطفا برید من باهاتون تماس 

 ....میگیرم...اصال با همسرم میام دیدنتون

لوم خشک شده بود...یه چیزی این جا گ

 ....درست نبود

 !!تارا؟؟_

هر دو سرشون خیلی سریع به سمت من 

چرخید ....ولی با این تفاوت که تارا 

رنگ به رو نداشت و تو چشماش نگرانی 

موج میزد و مرد رو به روش یه لبخند 

 ...خیلی پهن داشت

 ...سالم_

انگار باورش نمیشد من فارسی میدونم که 

 ....ازهم به آلمانی بهم سالم کردب

دیار جان این آقا پای شکالت میخوان _
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 ...لطفا براشون بسته بندی کن

و بعد بی توجه به فک باز مرد از آوای 

فارسی برگشت و پرسید : فرمودید چند 

 تا؟؟؟

یعنی واقعا انقدر کم هوش به نظر 

 ....میومدم

اخم های مرد نه از سر عصبانیت که از 

ت بی انتها تو هم بود...قدمی سر یه به

خیلی آرومی به سمتم برداشت که تارا این 

بار سوالش رو با صدای بلند تری تکرار 

 ...کرد

پنج تای آرومی که از زیر لبش به زور و 

به فارسی در اومد رو خیلی سخت 

شنیدم....خواستم دهنم رو باز کنم که تارا 

تقریبا بازوم رو گرفت و به سمت ویترین 
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 ...ول خیلی کوچیکی دادها ه

از شدت استرسی که تمام بدنم رو گرفته 

 ....بود نمی تونستم راه برم

برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم که مرد 

قهوه ای پوش دست به جیب و عصبی 

  داشت پاهاش رو تکون میداد

جعبه صورتی رنگ رو به دستک گرفتم 

و سعی کردم ذهنم رو جمع کنم که 

 ...ودسفارش دقیقا چی ب

از الی پنجره نیمه باز سوز بدی 

میومد....یا شاید اصال پنجره ای باز نبود 

 ...پس من چرا انقدر سردم بود

نمیدانوم دقیقا چند تا و اصال چه چیزی تو 

جعبه گذاشتم...فقط آخرین نگاه اون مرد 

 ...رو به یاد دارم و بسته شدن در
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 به سمت تارا رفتم : اینجا چه خبره؟

خوشگلم... اگه سفارش رو  هیچ خبری_

بپسندن فکر کنم بتونیم برای مهمونی 

 بیشتر

عصبانی پریدم وسط صحبتش : 

تارا...بسه...بسه جای احمق من رو 

گذاشتی...من حتی مطمئن نیستم تو جعبه 

چی گذاشتم..اونم نمیدونه با خودش چی 

برده..حتی پولش نپرداخته...بعد تو با من 

  بحثه سفارش میکنی.؟؟؟

ی پیشونیش رو خاروند : یکم عصب

مشکوک شدی عزیزم..خوب من 

 ...میخواستم

کالفه دست یخ کردم رو باال آوردم : 

خواهش میکنم...تارا تمومش کنید...یه ماه 
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ذهنم بهم ریخته...راستش رو بگو یه کالم 

و خالصم کن...لی لی بی خود زنگ 

نمیزنه...این آا بی خود این جا نبود...و تو 

 ....ر نگران نیستیبی خود انقد

این بار جدی بودم...جدی جدی...خیره 

شدم به چشمهای خیسش ..نمی خواستم 

 ... ناراحتش کنم ...اما

بادست اشاره کرد که بشینم : چرا رنگت 

پریده عزیزه دلم...فقط میخوام ...ببین 

 ...چیز مهمی نیست

ذره ذره من رو زجر نده تارا...صاف _

 ...بگو چه خبره و خالص

عمیقی کشید...می دونستم این یعنی  نفس

دنبال بهترین جمله هاست...داشت انتخاب 

میکرد....بوی سوختگی شیرینی های تو 
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فر هم نتونست هیچ کدوممون رو از جا 

 ...تکون بده

 .... نفس نمیکشیدم

 ....خانواده پدرت میخوان ببیننت_

کمدی با مزه ای بود....تک خنده عصبی 

 ....ره کردیکردم : تارا من رو مسخ

تارا عصبی دستش رو دراز کرد و دستم 

 ...رو تو دستش گرفت : نه...نه به خدا

نمیتونستم جلوی خنده ام رو 

بگیرم...کمدی بدی بود...بلند بلند خندیدم 

طوری که زیر قفسه سینه ام درد میکرد 

 .....تارا عاجز نگاهم میکرد : دیارم

دستی به چشمهام کشیدم : شیرینی ها 

این مسخره بازی سوختن...بدو بریم بابت 

 ...از فر درشون بیاریم
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از جام بلند شدم...ترسیذه بازوم رو چسبید 

 ...: دیار...جان

تارا...فکر کنم باید سریع به فکر یه _

 ...وسیله پذیرایی دیگه باشه

 ...این بار فریاد بلندی زد : دیار...بس کن

بازوم رو با حرص از دستش بیرون 

بس کن...بس کن...کدوم کشیدم : تو 

پدر؟؟ کدوم خانواده؟؟ من رو مسخره 

 کردید؟؟

مگه تو نمیدونی اونا چرا ازدواج کردن؟؟ 

این مسخره بازی ها چیه؟؟ داریم از آدم 

های مجازی حرف میزنیم...آدم هاییکه 

 ...نیستن...نیستن خیالین

ولی هستن دیار..واقعین....این آدم ها _

 ...وجود دارنمثل تو فامیلیشون روشن...
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عصبی به سمت آشپزخونه رفتم : برای 

 ....من این مغازه تو و محمد وجود دارید

پشت سرم اومد و محکم بغلم کرد این بار 

با صدای بلند گریه میکرد : دیار تو رو 

خدا....این طوری نکن...با انکار تو 

 ...چیزی عوض نمیشه

اون درد تیز توی کمرم باعث میشد نتونم 

بکشم... : عوض میشه...به درست نفس 

لی لی و به همه اونای دیگه بگو ..برن 

رد کارشون...همون جایی که بیست سال 

 ...پیش بودن

ازم جدا شد و صورتم رو بین دستاش 

 ...قاب کرد : دیارم

اون درد تیز هی داشت بیشتر و بیشتر 

میشد...حاال احساس میکردم دستهام رو 
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ن دیار هم نمیتونم تکون بدم : همون...م

 ...تو ام فقط

 خوابید؟؟_

تارا پتو رو تا گلوم باال آورد و دستی به 

 ...موهام کشید و جواب محمد رو نداد

تکون خوردن تخت نشون میداد از جاش 

بلند شده...حرکتشون به سمت نشیمن رو 

حس کردم....در رو کامل نبست...خیلی 

خوب میدونستم تو این شرایط تاریکی 

 ...ممطلق رو دوست ندار

صدای پچ پچشون رو میشنیدم اما 

تشخیص نمیدادم چی میگن...برام خیلی 

مهم هم نبود...تارا من رو نجات داده 

بود..یک بار من رو از پشت دیوارهای 

تنهاییم بیرون کشیده بود..این بار هم 
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 ...نمیذاشت

سرم رو بیشتر تو بالشت فرو بردم...همه 

ال چیز خیلی مسخره بود...این آدم ها دنب

چی بودن؟؟ دنبال آدمی که وجود خارجی 

نداشت؟؟ من اگر برای زنی که من رو نه 

ماه حمل کرده بود و به دنیا آورده بود یه 

حضور کم رنگ داشتم...برای پنجاه 

درصد باقی ماجرای به دنیا اومدن اصال 

وجود نداشتم...یک بار فقط زمانی که 

شش ماه بودم من رو دیده بود و دیگه 

خبری نبود...حاال این آدم  ازش هیچ

خیالی که فقط یک بار ازش عکس دیده 

بودم خانواده ای هم داشت که دنبال من 

  بودن...خیلی مسخره بود
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صدای آکاردئون یه موزیسین دورگرد 

قلبم رو لمس میکرد ...هوا سرد و بارونی 

بود ....به کاپ کیک هایی که روی ظرف 

گاه چهار طبقه شیشه ای گذاشته بودم ن

کردم ...پروانه های آبی شکری رو دونه 

دونه روشون گذاشته بودم حاال برای 

پذیرایی عصرانه سفارش دهنده اش آماده 

بود...دستهام رو کمی به هم مالیدم و سرم 

رو روی شونه چپم کمی خم کردم تا 

 ...خستگی پشت گردنم بیرون بیاد

تو دو روز گذشته خیلی کم حرف زده 

بودم خودم رو بین بو  بودم و سعی کرده

ها و رنگها و طعم های مغازه گم 
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کنم...تموم این دو روز زندگی این بیست 

سالم مثل فیلم از جلوی چشمم رد شده 

 ...بود

لی لی زن سفید رو با قد متوسط بود که 

تپلی شیرینی داشت... زن پر حرف و 

خندانی بود که حد وسط نداشت...لی لی 

ندان به میتونست در لحظه از زنی خ

عمق افسردگی فرو بره و این فاصله شاید 

یک ساعت هم نبود... شبهای زیادی آروم 

از بین در داخل اتاق من خزیده بود و 

محکم بغلم کرده بود و خوابیده بود و در 

عین حال شب های بی انتهایی تنها توی 

خونه رهام کرده بود و شب با بوی تند 

و ت الکل و سیگار برگشته بود و تا صبح

 ...دستشویی عق زده بود
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دیوانه بود...در این شکی نبود...دیوانگی 

طبق گفته خاله عطی از زیاده خواهیش 

بود و یا طبق نظر تارا از کوئکی سختش 

 ...نمی دونم اما دیوانه بود

رفتارهاش تیز و برنده بود مثل زبون 

خاله عطی ..مثل چاقوی قصابی...به 

 ید فقرسختی زندگی میکردیم....این شا

نبود اما دارایی و رفاه هم نبود...لی لی از 

خانواده ای معمولی اومده بود...خیلی 

خیلی معمولی اما با رفتارهای نسبتا غیر 

معمولی...لی لی خیلی کم پدر و مادرش 

رو به یاد داشت گاهی در عالم مستی با 

بغض ازوشن صحبت میکرد ...وقتی 

موسیقی دلخواهش با گرمای خونه و 

وشی الکل ترکیب میشد...سرگذشت سرخ
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لی لی رو بارها به زبان آلمانی وقتی 

برای آنته و یا تانیا تعریف میکرد 

شنیدم...لی لی معتقد بود در ایران 

خواهان زیاد داشت..اما از نظرش هیچ 

کدوم توانایی درک روح بلند پروازش رو 

نداشتن...روحی که ازنظر من نه بلند 

بی مالحظه پرواز که بیشتر احمق و 

 ....بود

نفسم رو محکم بیرون دادم و فکر کردم 

باز لی لی برای من قابل بخشش تر از 

پدری بود که در حقیقت نبود...یک اسم 

 .....در شناسنامه بود و بس

صدای زنگوله در باعث شد سرم رو به 

 ...چرخونم...محمد بود

 ... سالم دخترک_
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لبخند زوری روی لبهام اومد : سالم 

نباشی....تارا رفته دنبال کارای خسته 

 ...بانک

دست کش های چرم سیاه رنگش رو توی 

جیب بارونیش گذاشت : می دونم... 

چشمش به طرف افتاد : به به چه قدر 

 ...خوشگله

این بار لبخند هرچند کم رنگ از ته دل 

بود : خیلی روش فکرکردم که چی 

 ...میتونه جذابش کنه

ه روم صندلی رو بیرون کشید و رو ب

نشست : بسیار عالی...حاال دو تا لیوان 

قهوه بدون شکر با شیر فراوون بریز و 

بیا که میخوام راجع به تزئین زندگی 

 ....خودت حرف بزنیم
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پاهام رو بهم قالب کردم و ماگ قهوه رو 

بین دو دستم گرفتم...محمئ به صندلی 

تکیه داده بود و نگاهم میکرد : تارا بی 

سرش نمیره...اما منطق شده حرف تو 

 ....فکر کنم با تو بشه حرف زد

به کف سفید رنگ روی قهوه چشم 

 ...دوختم

این راهش نیست...این اقا دوست _

خانوادگی شونه....اون بار اومده چند بار 

هم زنگ زده...این آخرین بار نخواهد بود 

 این رو که میدونی؟؟

 ...پوزخندی زدم : عزیز شدم

فرو داد و جرعه ای از قهوه اش رو 

زبونش رو به دندونهای جلوش کشید : 

شاید بودی...شاید از اول عزیز بودی..تو 
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 ... چه میدونی؟؟

ماگ رو با حرصی آشکار روی میز 

گذاشتم : من برای مادرم به خصوص 

پدرم عزیز نبودم و نیستم ..حاال میخوای 

بهم اثبات کنی یه جای دنیا یه ...چه 

 ...میدونم

 ...عمو_

ه عمو دارم که من رو دوست آهان آر_

 !!داره...جک میگی؟؟

جک نیست دختر...واقعیه...چرا باید _

انقدر اصرار داشته باشن به 

دیدنت...راجع به پدرت نمیدونم..ما از ش 

همون چیزی رو میدونیم که لی لی 

تعریف میکنه....در مورد لی لی هم اون 

به سبک خودش با تمام بیماری های 
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 ...دوستت دارهذهنی و روحی خودش 

این بار واقعا نتونستم بغضم رو قورت 

بدم با صدایی که میلرزید گفتم : محمد 

چی داری میگی؟؟ واقعا به چیزهایی که 

میگی ایمان داری یا سعی داری مثبت 

 ...اندیش باشی

عصبی انگشت شصتش رو خم و راست 

کرد : نه سعی دارم بر خالف تو وتارا به 

 ا ابد تو دختر کمماجرا منطقی فکرکنم...ت

که نه البته ولی خواهر کوچک تر 

 منی....تو این شک نداری؟؟

_... 

 /کمی ترسان پرسید : داری؟؟

 ..نه..ندارم_

اما بشین بشنو ..ببین چی میگن..شاید _
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اون ها هم حرفی برای زدن داشته 

 ...باشن

دیار به منطق ذهنم سرکشی میکرد...به 

 هیچ کس نمیخواستم فرصتی برای حرف

زدن بدم...چه برسه برای دفاع کردن از 

 ...خودشون

میخوای باور کنم که پیدا کردن من _

انقدر سخت بوده که بیست سال طول 

بکشه..اونا اول لی لی رو پیدا کردن..خب 

این کار رو میتونستن با فیس بوک لی لی 

ده سال پیش بکنن..میتونستن پیداش کنن 

و ازش بپرسن... ول کن...محمد قراره 

دانشگاهم رو شروع کنم و کارم رو ادامه 

بدم...به امیر قول دادم تو ترتیب دادن 

جشن افتتاحیه بهش کمک کنم...زندگی 
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جلو میره...من احساس کمبود ندارم..اونها 

 ....هم نداشته باشن

محمد با تاسف سرش رو تکونی داد و 

چند باری دهنش رو باز و بسته کرد تا 

رعه بزرگی حرفی بزنه اما با خوردن ج

 ...از قهوه اش قورتش داد

من هم این ماجرا رو قورت میدادم....این 

هم میگذشت ...اندکی سخت ولی 

  ....میگذشت

 

 

ایده خاصی برای پذیرایی اگر ندارید _

 ...چیزی تو ذهنم دارم

با لبخند نگاهم کرد : چشماش خسته 

بود...در ده روز گذشته همه چیز رو دور 
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انگار...دویده بودیم...و در آخر تند بود 

همه چیز رسیده بود..برای شش روز 

آینده مراسم افتتاحیه بود ....کارت ها همه 

چاپ شده بودند ..گل ها سفارش داده شده 

 ...بود موسیقی هم انتخاب شده بود

 ..تمام ایده ها از جانب تو بود_

کمی خودم رو جمع جور کردم : ببخشید 

 ...من واقعا قصد..یعنی

تمومش کن دیار...کارت عالی بود..تو _

برای اینکار خیلی بیشتر از یه شغلی که 

پولی رو حاصلت میکنه وقت و انرژی 

 ...گذاشتی....و ازت واقعا ممنونم

تشکرش انقدر از ته دل بود که لبخند 

روی لبم بیاره : من این کار رو دوست 

 ...داشتم...تجربه عالی بود
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یی د : مثل کسابه پشتی صندلیش تکیه دا

که میخوان خا حافظی کنن حرف 

 ...نزن...من هنوز سر پیشنهادم هستم

خودکار توی دستم رو روی کاغذ کشیدم 

خط پر رنگ آبی رنگی ایجاد شده : واقعا 

 ... پیشنهادتون عالی بود اما

بی حوصله دستش رو تکون داد : بهانه 

های الکی میاری...جوونم...از کار کردن 

 ...نمیاد تو جمع خوشم

لحنش بانمک بود : فکر نمیکردم اندیشه 

 ..های من انقدر به نظرتون مسخره باشه

چشماش رو تنگ کرد : بچه به عالمه آدم 

اون بیرون هستن که دو برابر تو تجربه 

کاری دارن و این پیشنهاد رو رو هوا 

 ....میزنن
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 ....شک ندارم_

امیر لبخند پهنی زد : حاال بازم بهش فکر 

 ...کن

از جاش بلند شد و کتش رو از جا لباسی 

گوشه دفترش برداشت : باید برم سراغ 

چند تا کار بانکی ...برای پذیرایی هم هر 

ایده ای داری ندیده قبول...فقط به تارا 

بگو میخوام حتما از اون شیرینی خامه 

 ...ای های توت فرنگی بی نظیرش باشه

لبخندم پهن شد...دستش رو به نشانه 

ظی باال آورد و از در بیرون خداحاف

 ....رفت

کلم بروکلی بخار پز رو تو دهنم گذاشتم و 

نگاهی به تارا انداختم که رو به روم 

نشسته بود و با نودل های تو بشقابش 



 Beste بوی وانیل
 

 ....بازی میکرد

چنگالم رو کنار بشقابم گذاشتم : چه خبرا 

خوشگل...برات که یه سفارش تپل 

 ....آوردم

: امروز با  موهاش رو پشت گوشش زد

 ...محمد یه دعوای مفصل کردم

من که فکر میکردم نیومدن محمد برای 

شام خونه به دلیل کارهای زیاد رستوارن 

  واقعا جا خوردم : چرا اخه؟؟؟

امروز باز اون مسعود اومده _

بود....باهاش بحثم شد...البته بی چاره 

هیچی نگفت فقط تلفن زد به یه امیر 

مغازه رفت...نگو  حسین نام و بعد هم از

 ... محمد پشت در بوده همش رو شنیده

نفسم رو کالفه بیرون دادم : باز من باعث 
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 درد سرت شدم نه؟؟

کالفه جواب داد : چرت نگو...دیار...تو 

اصال حواست به خودت هست...از اون 

ماجرا ده روز میگذره...وزنت کم 

شده...کم حرف تر شدی..د رحقیقت الل 

 ...شدی

 ضوع بحثتون بود؟؟اینها مو_

اینها هم بود...یه جاهایی یه طورایی _

 ...حق داره محمد

خواستم جواب بدم که دستش رو باال 

آورد: دیار..اگه واقعا فکر کنم که هیچ 

وقت از این جبهه گیریت پشیمون 

نمیشی...میفرستم چند وقتی بری پیش 

کلوئه...بری پاریس ..تا آبها از آسیاب 

ی میگفت برای آدری بیوفته....امروز آدر
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میگفت برای آشنا شدن با خانواده احمد 

داره میره استانبول و بیست روزی می 

مونه...اگه ذره ای شک نداشتم به این که 

ذهنت همیشه همن قدر راجع به اونها 

تاریک میمونه میگفتم باهاشون 

بری....اما...دیار خیلی جوونی...میترسم 

 یه روزی یه جایی فکر کنی یه شامس

 ....ازت گرفت شده

چشمام میسوخت...اعصابم متشنج تر از 

این حرفا بود تا بتونم این فشارها رو 

تحمل کنم...: از چه شانسی حرف 

 ..میزنی

تو که یادته من با چه روح آش و الش و 

پاره پاره ای اومدم پیشت...چند سال اون 

لگنت لعنتی رو داشتم..هنوز هم اون 



 Beste بوی وانیل
 

یکی همراه ترسها از صدای بلند...تار

منه...هنوزم نمیتونم مثل آدم ارتباط 

بگیرم...حرفام رو تو دلم میزنم اما 

 ...نمیتونم بیانشون کنم

میدونم قربون نگاه خیست بشم...درد من _

اینه..شاید عمو داشتن خوب باشه..شاید 

دختر عمو داشته باشی...مادر 

بزرگ...شاید یه عالمه فامیل داشته 

 ...باشی

دیار..حرفم رو گوش کن...  نه...بلند نشو

من از تو بیشتر شاکیم...من بیشتر 

عصبانیم...به خدایی که از ته دلت 

میپرستیش عصبانی ترم...چون من اون 

دختر بچه ترسیده ای که از پشت در با 

وحشت و التماس نگاه میکرد و از خونه 
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اون زن که شغل رو همه میدونستن در 

شون رو آوردم.... االن دلم میخواد تک تک

پیدا کنم و انقدر بزنم تا تمام حرص این 

دوازده سال بخوابه...اما این راهش 

 ...نیست..محمد بی راه نمیگه

 ...میخوای بفرستیم برم_

 ....خفه شو_

اشکی که روی گونه اش بود بدنم رو 

میلرزوند...بهش نزدیک شدم و محکم 

بغلش کردم : تارا...آخه چرا تو و محمد 

بابت من اذیت  خودتون رو انقدر

میکنید....اصال بذار من خودم با این آقا 

صحبت کنم...خودم بگم که ..از همشون 

 ...حالم بهم میخوره

دستهای یخ کردم با ضربان کند قلبم 
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هماهنگی کامل داشت...احساس میکردم 

سرم با جاذبه بیشتری توسط زمین کشیده 

میشه...چشمام خشک خشک بود...کالفه 

ار جینم کشیدم و دستم رو روی شلو

نشستم روی صندلی...مغازه به نظرم 

امروز بیشتر خاکستری به نظر میومد تا 

 ...رنگارنگ

تارا و محمد دست به سینه و کالفه نشسته 

بودند...هر سه به مرد قهوه ای پوشی 

خیزه شده بودیم که بر عکس ما لبخند 

پهنی داشت..این بار لباسهاش کرم رنگ 

هوه ایش کوتاه تر بود و موهای قهوهای ق

 ...شده بود

فنجان چایش رو دست نزد اما در پنج 

دقیقه گذشته که در سکوت به هم نگاه 
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میکردیم چندین بار تو نعلبکی زیرش 

 ....چرخونده بودتش

ممنون که اجازه دادید خدمتتون برسم _

 ...دیار خانوم

سعی کردم زبون سنگین شده توی دهنم 

 ...رو بچرخونم اما نشد

ن باری که اینجا اومدم...حتی من او_

لحظه ای فکر نمیکردم دختری که دوستم 

امیر حسین این همه مدته دنبالشه شما 

باشید....به همین خاطر...خب..خیلی جا 

 ...خوردم

تارا کالفه شیرینی های آلبالویی 

مخصوصش رو به سمت مسعود گرفت با 

لبخند یکیش رو برداشت : اینا هون 

که قاطی پای آلبالویی هایی هستن 
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شکالت اون بار دادید دستم و از مغازه 

 ...بیرونم کردید...خیلی خوشمزه بودن

از خونسردی مسخره اش کم کم داشتم 

 ...عصبی میشدم

صدام رو با تک سرفه ای صاف کردم و 

سعی کردم لکنتی که هنوز گاهی گریبان 

گیرم میشد رو کنترل کنم : 

 زمن..یعنی...برید و بهشون بگید دست ا

 ...سرم بردارن

چنگال توی دستش خشک شد..دیگه اثری 

از خونسردیش نبود ..نگاهی به محمد و 

تارایی که نقش دیوار رو بازی میکردن 

انداخت و برگشت به سمتم : من واقعا 

 ...فکر میکردم که...یعنی نتیجه مثبته که

نوک موهام رو توی دستم گرفتم..دلم 
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ما ... امیخواست بلند شم و برم...فقط برم

قول داده بودم به خودم که این بار حرفم 

رو درست بزنم..نمیخواستم اختالف بین 

تارا و محمد باال بگیره... : جنبه مثبتی 

 ....وجود نداره

کمی متفکر نگاهم کرد و دستهاش رو 

روی میز بهم قالب کرد : شاید بهتر باشه 

این حرف ها رو با امیر حسین یعنی 

حسین آدم خیلی  عموتون بزنید...امیر

قانون مندیه..فکر نکنم که...می دونید چند 

روز دگیه میاد اینجا با بدبختی براش ویزا 

 ...جور کردیم

احساس میکردم دارم خفه میشم..تارا 

نگاهی بهم انداخت : ببینید آقا مسعود این 

 ...قرار ما نبود
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مسعود کالفه تو جاش جا به جا شد : باور 

اره..من اصال تو کنید به من ارتباطی ند

ریز ماجراها هم نیستم...بگذارید توضیح 

بدم...من مسعود ایرانی هستم...من و امیر 

حسین و روزبه سه تا دوست صمیم 

هستیم که البته این صمیمیت مال دوره ایه 

که تو دانشگاه اقتصاد 

میخوندیم...بگذریم...من انقدر از زندگی 

خصوصی امیر حسین خبر ندارم...فقط 

رسال اومدم اینجا و ساکن شدم...تو من پا

این مدت امیر حسین تازه فهمیده بود که 

یه برادر زاده داره که تو آلمانه...کالفه و 

عصبی بود...از من خواست که اینجا 

دنبال شما بگردم...راستش رو بخواید 

اینجا من انقدر بی چارگی داشتم که همش 
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پشت گوش انداختم...اون روزی که با 

نجا اومدیم...واقعا تصادفی روزبه ای

بود..همکارم بهم گفته بود اینجا شیرینی 

های عالی داره و من اومدم...این مدت هم 

من مامور بودم معذور..وگرنه خدا شاهده 

هر بار که وحشت و خشم تو نگاه شما رو 

میدیدم...دلم میخواست برم و پشت سرم 

 ...رو نگاه نکنم

 ....این بار نگاهش به تارا بود

واقعا خودم رو برای یه سخنرانی 

طوالنی آماده کرده بودم...برای اینکه 

حرفهام رو بزنم و همه چیز تموم 

بشه...نه اینکه بشنوم سد بزرگتری تو 

  .راهه
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 ...پاشو_

دست به سینه و عصبی بود...موهاش 

دور صورتش رو گرفته بود و درست 

زیر تابلویی عکس خندان دو نفرمون شب 

 ...اده بودعروسیش ایست

پاهام رو بیشتر تو خودم جمع کردم و لج 

بازانه پشت به تارا رو به دیوار دراز 

کشیدم...عصر سرد پاییزی بود...آفتاب 

رو یه غروب بود و صدای خنده های بلند 

بچه های همسایه که داشتن با سگشون تو 

حیاط بازی میکردم میومد... و من انگار 

 ...هیچ چیزی نمیشنیدم

ا کتک میبرمت...فکر کردی دیار ب_
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باهات شوخی دارم..ده روزه این جا 

خودت رو زندانی کردی...غذا نمیخوری 

که چی؟؟ تونستی جلوی اومدنش رو 

؟ چی تغییر کرد؟؟ <بگیری...؟؟؟ شد؟

جز اعصاب من...جز جسم و روح 

 ...خودت

بیشتر و بیشتر تو خودم جمع شدم...انگار 

کس  که فقط تو یه مشت جا بشم....هیچ

نمیفهمید حتی تارا که چند وقته و یا چند 

ساله که درست نفس نمیکشم..نفسمیه 

جایی درست وسط سینه ام گیر 

میکنه...گره میشه ...عقده میشه و با هیچ 

 ....دم عمیقی هم خالی نمیشه

نمیفهمیدن شبی که لی لی رفت با تمام 

دیوانگی هاش..خوشنت هاش و مستی 
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همین طور  هاش...چه قدر دلم میخواست

جمع بشم...بشم اندازه ژاکت آبی رنگی 

که داشت تا تو چمدونش جمع بشم..منم 

برم...تنها نمونم...اما نشد...صبح سر میز 

صبحانه آنته بد خلق بود با داد ها و اخم 

های خودش برای نریختن مربای آلبالو 

روی رو میزی سفید رنگی که به طرز 

ظر دم منتاحمقانه ای سفید بود...من بلد نبو

  ...کسی باشم...بلد نبودم

بهم نزدیک شد...بوی عطر دوست 

داشتنی موهاش رو حس کردم...نشست 

کنارم...تخت باال و پایین مختصر 

 ..شد..دستش رو روی موهام گذاشت

ببینیش دلت براش میسوزه...انقدر که _

خسته و هراسون به نظر میاد...تو هم 
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 جبهه اینجا بی چاره به نظر میای...من تو

تو ام بیا...دیار این جوری آینده ای 

نداری...اون آدم صاف ایستاده سر 

 ...تصمیمش...عموت اینجاست

چه قدر این کلمه دور به نظر ..

میومد..عمو...و اون هم با ضمیر مالکیتی 

 ...برای من...چیزی که متعلق به من بود

خم شد و بوسه محکمی روی موهام 

ات هم گذاشت : پاشو خوشگلم...لباس

 ...مناسبه

فقط پالتوت رو بپوش که یخ 

نکنی...بریم...پاشو عسلم...وگرنه صداش 

 ...میکنم بیاد اینجا

سیخ روی تخت نشستم : چشمام یه لحظه 

 ...سیاهی رفت
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موهام رو از روی صورتم کنار زد : 

اونجوری نگام نکن عروسک...فرار تو 

چیزی رو تغییر نمیده... اون آدم 

کرده..عموته...هیچ وقت اینجاست..پیدات 

فکر نمیکردم در خواستشون برای دیدنت 

 ....انقدر جدی باشه

************************8 

دستم رو گرفتم به چارچوب در سعی 

داشتم نفس هام رو که نه دمی داشتن نه 

باز دمی رو یه جوری تنظیم کنم..از 

شیشه در کافه دیدمش...مردی رو دیدم با 

 به سینه ایستاده بود روپولیور آبی...دست 

به روی محمد و صحبت میکرد...پاهاش 

رو عصبی تکون میداد...دیدمش...کسی 

رو که مالکیتی داشت...کسی که ربطی 
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خونی داشت..با من..با منی که بیست سالم 

بود و حتی بیست دقیقه از زندگی ام 

چیزی به نام خانواده نداشتم...یه قدم به 

م برای عقب رفتم..این طور تپش دل

دیدنش...حس خوبی نداشت...نفرت تا ته 

گلوم اومد..اما اونجا بود....امیر حسین 

نامی که مسعود ازش حرف زده بود اینجا 

 ....بود..ایستاده بود وسط کافه

تارا دستش رو دور شونه ام حلقه کرد : 

بریم تو...این اتفاق می افته دیار..ببینش 

..اونم مثل تو فامیلیش روشن...مثل 

وا...چشماش عین توا...این جاست به ت

خاطر تو...شاید اگر پای حرفاش بشینی 

 !!مثل من یکم بتونی تحملش کنی ها؟؟

سرم رو برای تکذیب تکونی دادم که 
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صدای گام هایی بلند به سمت در رو 

شنیدم و همزمان با صدای زنگوله باالی 

در..فقط دستهایی رو حس کردم که من 

ن و آغوشی رو به طرف خودشون کشید

که من رو محکم تو خودش گرفت....و 

صدای نفس هایی که به نظر آشنا 

میومد...غریبه نبود...هیچ رنگی نبود جز 

آبی ..این آدم بوی زنجبیل میداد 

انگار...شیرین بود و آشنا در کنار اینکه 

از راهیی دور میومد..از اونو دنیا 

 ....انگار

میخواستم فرار کنم و در عین حال یه 

جورایی سنجاق بودم به آدمی که بودنش 

غریب بود...مثل غربت من و تارا...دو 

نفره و آشنا هم اگر به نظر می آمد..اما 
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 ...بازم نا شناس و غرضی بود انگار

من رو از خودش جدا کرد و نگاهم 

کرد..صاف و مستقیم..با چشمهای خیس و 

 ... خسته....دستی به موهام کشید : دیار

رای لحنش غریب بود که اسمم انقدر ب

خودم هم انگار تشخیص ندادم که 

 ...منظورش منم

تارا که از بغض صداش معلوم بود گریه 

کرده به سمتمون اومد : بله ایشون دیار 

 ...هستن

 ..و بله من دیار بود....فقط دیار

تارا میز رو پر از انواع شیرینی کرده 

بود شاید کام تلخمون شیرین بشه...و من 

رو دور لیوان شکالت داغم دستهام 

پیچیده بودم پشت موهام پنهان شده 
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بودم...سنگینی نگاهش رو حس میکردم و 

سکوت محمد و تارا انگار تمومی 

نداشت....سکوتی حتی سنگین تر نفس 

های من... و یا نگاه عمیق مرد رو به 

 ....روم

 ...دیار جان_

سرم رو بلند کردم تا تارا رو ببینم...تارا 

اش حاال روان بود..با دستمال که اشکه

پاکشون کرد و دست دراز کرد و موهام 

رو پشت گوشم فرستاد....: چرا ساکتی 

 ...عزیزم

 ....هیچ کلمه ای نداشتم بگم..هیچ حرفی

 ...دیار جان_

این بار صدا از اون ور میز بود...از 

همون رنگ آبی با بوی زنجبیل... 
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 ....نمیتونستم نگاهش کنم

 .. م : دیارخم شد به سمت

  میخواید تنهاتون بذاریم؟؟_

 .... این صدای محمد بود

 ...سریع به سمتش برگشتم : نه

این اولین کلمه شاید در چند روز گذشته 

بود..نه ای قاطع و پر از ترس از بودن 

 .... یک غریبه

محمد نگاه پر محبتی بهم انداخت : آقای 

امیر حسین بفرمایید از خودتون پذیرایی 

..دخترک ما یکم خجالتیه...سالم هم کنید.

 ...نکرد بهتون

لحن صحبتش هر چه قدر هم که پر از 

شوخی بود و برای آروم کرن فضا اما 

تاثیر چندانی روی اضطراب بی سر و ته 
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من نداشت...چیزی که باعث شده بود 

 ...نتونم لب از لب باز کنم

در حالیکه حرفای زیادی رو آماده کرده 

 ...بود

 ...ر من شروع کنم بهتر باشهشاید اگ_

دیار جان...من عموی توام....عموی _

خودت...یک ساله که دارم دنبالت 

 ....میگردم

دستهام رو محکم تر دور لیوان داغم 

پیچیدم....انگار یه زهری از بدنم بیرون 

 ....می اومد که دهنم رو تلخ و قفل میکرد

 یک سال؟؟_

 ... این سوال رو تارا پرسید

محکم بیرون داد : بله نفسش رو 

یکسال...ما تازه یک سال پیش متوجه 
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 ....شدیم که فرهاد یه دختر داره

 دیگه دستهام رو هم حس نمیکردم ..هیچ

...  

یکم به سمت عقب رفتم...تارا انقدر من 

رو میشناخت که دستش رو روی شونه ام 

 ...گذاشت...تا بلند نشم و برم

 میدونم باور نمیکنی...ولی ما حتی_

 ....نمیدونستیم فرهاد ازدواج کرده

به مرد رو به روم نگاه کردم...چرا 

نمیتونستم باهاش حرف بزنم...با دیدن 

نگاهم یکی از پر مهر ترین لبخند های 

دنیا رو بهم زد....لبخندی که بو و رنگ 

آشنایی داشت... می خواستم بگم فرهاد 

رو نمیشناسم...می خواستم بگم من حتی 

 ...درست نمیشناسملی لی رو هم 
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خم شد و دستهام رو از دور لیوان جدا 

کرد و تو دستهاش گرفت نتونستم دستهام 

رو از بین دستهاش بیرون بکشم...: بذار 

باهم حرف بزنیم دیار جان...میدونم خیلی 

 ...سختی کشیدی...شک ندارم...اما

 ... اما_

صدای خودم رو هم نمیشناختم... حالم 

فرهاد نامی بود  اصال خوب نبود... یه

..پدرم...و یه لی لی نامی مادرم...حاال 

هیچ کدومشون این جا نبودن...ولی یه 

طرف میز...مردی بود با لقب عمو...زنی 

  با لقب دختر خاله ...و من

 

توی کیفم رو نگاهی انداختم دنبال آدامس 

توت فرنگیم بودم که مطمئن بودم باز یه 
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گوشه ای از این کیف بزرگ قایم 

ده...تکیه داده به دیوار راهرو با پیدا ش

نشدنش پوف عصبی کشیدم و بند کیفم رو 

آخرین پله … روی دوشم جا به جا کردم

رو که رد کردم سرم رو بلند کردم 

....ایستاده بود رو به روم...خشک شده 

فقط نگاهش کردم...با قدم بلندی فاصله 

بینمون رو به صفر رسوند اما من 

عقب رفتم پله نذاشت بالفاصله یه قدم 

 ...عقب تر برم

 ...دیار جان_

بدون نگاه کردن به صورتش خیره به 

کفشهای چرم قهوه ای رنگش ایستادم : 

 ...میشه من برم

از صداش کالفگی میبارید : عمو جان ما 
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 ...باید با هم حرف بزنیم

کلمه ها مثل یه موج وحشی به دیوار دهنم 

 د بهترمیخوردن و بیرون نمیومدن ... شای

بود برگردم باال....اما پس فرا افتتاحیه 

 ...بود و به امیر قول داده بودم

دیار جان من اینجام که حرف _

 ..بزنیم..فکر نکن بهت حق نمیدم

شما..از کدوم حق صحبت می کنید...من _

..هیچ حقی ندارم...فقط..اصال از کجا 

  معلوم شما عموی منید؟؟

نجا با دستهاش شونه هام رو گرفت ای

سرده و وسط راه بیا بریم یه جا 

 ...بشینیم...من بهت اثبات میکنم که عموتم

کالفه موهام رو دادم پشت گوشم : من 

پدرم معلوم نیست کیه؟ حاال میخواید یه 
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 ...عمو رو بپذیرم

شل شدن دستهاش نه باعث شد که ولم 

کنه...نه بی خیال بشه...فقط صداش 

 ... عصبی تر شد

 ...بیا بریم_

ن شما رو نمیشناسم و جای غریبه هم م_

 ...نمیام

 ...تو بگو کجا بریم_

مغازه تارا نه..نمی خواستم بیشتر عصبی 

و نگرانش کنم...کافه ای رو کوچه پشتی 

میشناختم...هیچ وقت توش نرفته بودم..اما 

 ...انگار چاره ای نبود

انقدر نگاهش مهر داشت که کالفم 

 ...رهمیکرد...همه چیز عجیب بود و مسخ

فنجان چای یاس که جلوم قرار گرفت 
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دستکش هام رو در آوردم...: من اصرار 

 ...شما رو متوجه نمیشم

چرا نباید اصرار داشته باشم...تو برادر _

 ...زاده منی...من یک ساله که دنبالتم

به پشتی چوبی صندلی تکیه دادم و شالم 

رو کمی باز کردم تا بهتر بتونم نفس 

 ون کجان؟؟بکشم....: برادرت

این رو وقتی پرسیدم به صورتش نگاه 

کردم...به پیشونی بلندش که به خاطر 

کمی ریخته شدن جلوی موهاش بود..به 

چشمهای سیاهش...بیشتر از چهل سال به 

نظر نمیومد.. از شهری اومده بود که 

هیچ شناختی روش نداشتم....درسته فامیل 

مشترکی وجود داشت اما اینا هیچ کدوم 

 ....ی الاقل برای من نداشتمفهوم
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 ...اینکه برادرم کجاست...واقعا نمیدونم_

نتونستم خنده عصبیم رو کنترل کنم...: 

 چرا شما اینجایید؟؟

 کالفه بود : دیار جا این چه سوالیه؟؟

اخه مسخره نیست؟؟ مادرم نیست..پدرم _

معلوم نیست کجاست...خونه دختر خالم 

ر زندگی میکنم و عموم اومده و اصرا

 ...داره ببینتم...شما باشید نمی خندید

این بار کالفه تر شد : دیار جان باور کن 

نمیدونیم...آخرین بار که با تماس گرفت 

همون یک سال پیش بود...اسپانیا زندگی 

  ....میکرد

داشتم دق میکردم...چرا هیچ کس 

 ....نمیفهمید

 شما چی میخواید از من...؟؟_
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که مملو از  با تعجب نگاهم کرد...تعجبی

یه شرمندگی بود : من فقط میخوام باهات 

حرف بزنم...می دونم که 

 ...دلخوری...عصبانی هستی

 ...فکر میکنم خیلی چیزها رو نمیدونید_

بله ما حتی تا یک سال پیش نمی _

 ...دونستیم ازدواج کرده

با بهتی غیر قابل کنترل نگاهش کردم 

...باورم نمیشد ...چه طور ممکن بود 

ی که برای دیدن یه برادر زاده خیالی مرد

انقدر تالش کنه و بعد بیشتر از بیست 

سال از برادرش در این حد بی خبر 

 ...باشه

انگار نگاهم رو میخوند که کالفه کمی از 

قهوه اش رو نوشید : دیار جان...فرهاد 
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آدم اشتباهات بی پایانه...ما خیلی ساله که 

 ....میدونیم

متوجه نمیشدم ... :  من مفهوم این ما رو..

 ما؟؟

لبخندی شد : من ...سحر عمه ات و مادر 

 ...بزرگ و پدر بزرگت

این کلمه ها انقدر ناگهانی به ذهنم تزریق 

شدن که بدنم انگار می پذیرفت....دستهام 

 ..یخ زده و لرزان بود

 چرا انقدر کالفه شدی؟؟_

این مرد واقعا نمیفهمید؟؟ من سالها تنها ..

تا هشت سالگی یه زندگی  بودم...الاقل

نکبتی پر از تنهایی و ترس داشتم..دوازده 

سال مدیون یه زن بودم و حاال شوهرش 

هم به این دین اضافه شده بود....در حالی 
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 .... که خودم هم خون هایی داشتم

چی میتونست عصبیت من رو کمی کمتر 

 ...کنه

خم شد دوباره دستهام رو توی دستهاش 

در کم حرفی به گرفت : تو چرا انق

 کدومشون رفتی؟؟

بدترین سوال تو این موقعیتی که مغزم 

داشت می ترکید دستم رو بیرون کشیدم و 

پیشونیم رو محکم گرفتم : هیچ 

کدوم...الاقل لی لی ذو انقدر میشناسم که 

بدونم به اون و سرخوشی بیمار گونه اش 

هیچ ربطی ندارم...درمورد برادرتون هم 

 ...ندارمهیچ شناختی ازشون 

غم نگاهش رو دوست نداشتم انگار که 

ترحم خاصی توش بود : اگر اومدید...که 
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بهم کمک کنید...من حالم خوبه..من در 

کنار تارا و محمد حالم خوبه..زندگی 

 ...خودم رو دارم

اخماش کمی رفت توهم : اینایی که تو 

میگی هیچ ربطی به حس من نداره...چه 

داشته  طور اینکه دختر خالت دوستت

باشه حتی شوهرش رو باور داری اما 

 ...باور نداری عموت دوستت داشته باشه

چون اون دختر خاله دوازده سال از _

 ...عمرش رو صرف من کرده

چون این فرصت بهش دادی...به منم _

فرصت بده...به من به عمه ات...تو یه 

خانواده بزرگ تو ایران داری.. حتی 

بهت کسی رو داری که از همه ما 

نزدیک تره... بذار ما هم برات وقت 
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صرف کنیم...ما واقعا نمیدونستیم تو 

هستی...فرهاد بیست و چهار سال پیش 

برای درس خوندن اومد آلمان....فرهاد 

اینجا به دنیا اومده بود....پدر و مادرم با 

وجود داشتن اقامت اینجا وقتی فرهاد 

چهار سالش بود اینجا رو ترک 

م پر دردسری کردن..فرهاد آد

بود..کارهای ایرانش آبرویی برای پدرم 

نذاشته بودم...اما خود سری هاش سر و 

ته نداشت...و ما چند وقته داریم پشت 

 ...سرش رو جمع میکنیم

عصبی تو صندلیم جا به جا شدم : و من 

یکی و شاید بزرگ ترین اشتباهش 

 ....کردم

ترسیده نگاهم کرد : نه نه...دختر این چه 
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.... شما اصال میدونید برادرتون حرفیه

 چرا با لی لی ازدواج کرده؟

بله حماقتش رو بهمون گفت...زنگ زد _

شاید اون شب مست بود...شاید حالش بود 

نمیدونم بعد از بیشتر از یک سال بی 

خبری مطلق ازش زنگ زد و گریان از 

مادرت صحبت کرد از تو حرف زد...از 

ر داشت اینکه اصال ازت خبری نداره...پد

سکته میکرد...من نمیدونم این مرد این 

 ...خصوصیات رو از کجا آورده

چرا حس بهتری بهم دست داد وقتی گفت 

  فرهاد پشیمونه؟

اول لی لی رو پیدا کردم...باهاش بیشتر _

از سه ماه چونه زدم تا تارا رو بهم 

معرفی کرد....و بعد هم سد تاراو حاال 
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 ...خودت

 ت؟؟لی لی ازتون پول گرف_

با تعجب نگاهم کرد : نه...چه طور 

  همچین فکری کردی؟

سرم رو تکونی دادم : لی لی رو 

 ...نمیشناسید

 ...ولی دلم می خواد تو رو بشناسم_

دوست نداشتم عقده هام رو سر کسی 

خالی کنم که شاید یکی از بی ربط ترین 

 ....آدم ها بود

 ... کالفه پیشونیم رو فشار دادم

 ؟؟سرت درد میکنه_

 شما واقعا من براتون مهمم؟؟_

احساس کردم چشماش خیسه: آخه چرا 

 مهم نباشی...؟؟
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نمیدونم...فقط میدونم که...میشه من _

  برم؟؟

 ...بری؟ آخه چرا؟؟ دیار_

اسمم رو لی لی گذاشته....انگار خیلی _

هوس یار و دیار داشته..یاری که گذاشته 

بود و رفته بود و دیاری که لی لی هیچ 

 ....نداشتوقت 

این بار دیگه واقعا اشک تو چشماش برق 

 ....زد از جاش بلند شد و محکم بغلم کرد

آهنگ پیانویی که پخش میشد همراه با هم 

همه اطراف و ترکیب بوی عطرهای 

مختلف، شیرینی ها و عطر گل های 

رنگارنگ اطراف کمی سرم رو منگ 

کرده بود...امیر تو تک و شلور اسپرتش 

یستاده بود و با دو تا از گ.شه اتاق ا
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خانوم های همکارش گپ مفصلی 

میزد...لیوان آب پرتقال توی دستم رو 

میچرخوندم و به اطراف نگاه 

میکردم..تارا و محمد هم قرار بود بیان 

اما هنوز نرسیده بودن.آدری و احمد کنار 

هم ایستاده بودن و لبخند پر نشاطی روی 

ه ک لبهای آدری نقش بسته بود...لبخندی

کامال ناشی از تعریف هایی بود که ازش 

 ...بابت کار خوبش شده بود

امیر با سر از خانومهای مقابلش اجازه 

ای گرفت و به مت من اومد که با پیراهن 

 ...مشکی رنگم گوشه سالن ایستاده بودم

 چرا این گوشه ای؟؟_

هر دو روی نیمکت شکل چمدان نشستیم 

 ...: دارم گوش میکنم



 Beste بوی وانیل
 

دختر...امروز شروع  سرحال باش_

موفقیت های توا..تو یه دختر بیست ساله 

ای که تونستی همچین کار تمیزی رو از 

 ...آب دربیاری

لحن سرحالش حالم رو بهتر کرد...اون 

که نمیدونست در چند روز گذشته چه قدر 

بین خاطرات مزخرف گذشته ام پاس 

کاری شدم... : همه اش به خاطر حمایت 

 ...د شما به من بودهای آدری و اعتما

لبخندش پهن تر شد...نگاهی به داخل 

سالن انداخت : همه اش به خاطر استعداد 

و نظم خودت بود...هم سن و سالهای تو 

 ... در حال بشکن و باال بندازن

اصطالحش خیلی به نظرم با مزه اومد و 

 ...خنده ام گرفت
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 ...سالم_

سرم رو بلند کردم...از دیدن تارا و محمد 

همراه امیر حسین بودن انقدر جا که 

 ...خوردم که تکون نخوردم

امیر اما بلند شد و دستش رو به سمتشون 

دراز کرد... محمد به امیر حسینی که با 

دقت نظر عجیبی نگاهش بین من و امیر 

تاب میخورد نگاهی کرد و دستش رو 

دور شونه اش انداخت : امیر جان ایشون 

 ...امیر حسین هستند عموی دیار

لبخند امیر بسیار پهن تر شد : پس مهمان 

عزیزی که گفتی همراهت میاری واقعا 

 ...بسیار بسیار عزیز بوده

امیر حسین که بخاطر ندونستن آلمانی 

بسیار کالفه به نظر میرسید به سمتم اومد 
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و کنارم ایستاد..هر چه قدر سعی میکردم 

برام مهم نباشه..اما اومدن اینجا و در 

ت وسط موفقیتی بودم که حالی که درس

بهش افتخار میکردم حس خیلی خوبی بهم 

میداد.. اینجا بر خالف چند روز گذشته یه 

دختر در حال گریه با روحیه داغون 

 ...نبودم

 خوبی؟؟_

سرم رو تکونی دادم و نگاهش کردم 

..چشم دوخته بود به امیر که با خنده 

داشت سکوت بی پایان من رو برای تارا 

تعریف میکرد و گاهی با لبخند به و محمد 

 ...سمتم نگاهی می انداخت

انگار سعی داشت از این پاس کاری های 

نگاهی به نتیجه ای برسه...انقدر 
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حرکاتش پدرانه بود که ته دلم حس خوبی 

داشتم....امیر حسین مثل محمد قرضی 

 ....نبود...اون واقعی بود و متعلق به من

عشون و با پیوستن آدری و احمد به جم

شروع یه صحبت طوالنی ..امیر حسین 

کمی بیشتر به من نزدیک شد و نگاهم 

کرد : رنگ و روت سرجاش اومده 

خوشحالم که نسبت به تمام این مدت حالت 

 ...بهتره

 شما با لی لی تماس گرفتید؟_

لیوان شربتی که به سمتش تعارف شده 

بود رو برداشت و این بار جای امیر رو 

 طور؟؟؟ اشغال کرد : چه

دیشب زنگ شده بود خونه...تارا فکر _

میکرد خوابم اما گفتگوشون رو کمی تا 
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 ...قسمتی شنیدم

 ...یعنی گوش ایستادی_

 ...ابروهام بهم گره خورد : خیر

خنده ای کرد : صحبت کردن من با لی 

 لی انقدر عجیبه؟؟

لیوانم رو روی میز کنار دستم گذاشتم : 

 ...همه چیز خیلی عجیبه

ل دارم..مثل اینکه من االن اومدم تا قبو_

موفقیت انقدر چشم گیر برادر زاده بیست 

 ...سالم رو ببینم

برادر زاده ای که بعد از بیست سال _

 ..دیدید البته

نفسش رو کمی کالفه بیرون داد : فکرکنم 

باور نکردی که واقعا ما خبر نداشتیم از 

 ....بودنت
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از جام بلند شدم....جوابی برای این 

سوالش نداشتم...عادت نداشتم به باور 

کردن هیچ کس..عادت نداشتم ...انقدر آدم 

های اطراف من تعدادشون کم بود و 

روابط من محدود که هیچ وقت نیازی 

 ....نشده بود حرف کسی رو باور کنم

 ...کالفه نگاهش رو بهم دوخته بود

اگر بپذیرم که شما ازم خبر _

 نداشتید....چرا اینجایید؟؟

 ...ون تو برادر زاده منیچ_

 ...من دختر_

وسط حرف پرید : خوب میدونم میخوای 

چی بگی...من کاری به اون دوتای دیگه 

ندارم...تماس من با لی لی هم پیرو همین 

بحث بود...من وظایف خودم رو انجام 
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میدم...مادر بزرگ و پدر بزرگت ..عمه 

اتووهشون دارن بال بال میزنن که حتی 

 ...نت...باهات تلفنی حرف بزننیه بار ببین

موهام رو پشت گوشم دادم...خواستم 

حرفی بزنم که امیر به سمتون اومد و ازم 

پرسید چرا بخشی که خودم طراحی کردم 

 ....رو به عموم نشون نمیدم

 

چشمای براقش نشون از این میداد که 

کارم به چشمش اومده...: خیلی خوشگله 

 ...و پر از رنگ

من این همه رنگ  از دختری مثل_

 بعیده؟؟

به سمتم چرخید : خوشت میاد رو خودت 

حرف و عیب بذاری...این جا دقیقا به 
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اندازه سنت رنگارنگ و دوست 

 ....داشتنیه

 ...شما فرزند دارید_

با ذوق خاصی جوابم رو داد : یه پسر 

 ...بچه شیطون هشت ماهه

از ذوق نگاهش لبخندی روی لبم اومد : 

 اسمش چیه؟؟

کرد توی جیبش و گوشیش رو در دست 

آورد و به سمتم گرفت..زن خیلی زیبایی 

روی زمینه تلفن بود که نوزاد خندان و 

سرخ و سفیدی رو تو آغوشش داشت...: 

 ...چه قدر خوشگل

این جمله کامال نا خود آگاه از دهنم بیرون 

 .... اومد

 ....اسمش شروین...اسم خانومم هم یاس_
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بیصبرانه زن عمو و پسر عموت که 

منتظر ببیننت.... میخوای عکس بقیه رو 

 ...هم بهت نشون بدم

سرم رو به اطرافم تکون دادم...آمادگیش 

 .... رو نداشتم

شما نباید میومدید این جا پسرتون بهتون _

 ...احتیاج داره

 ....مادرش کنارشه_

 ....منم تارا و محمد رو دارم_

یه قدم به سمتم اومد : دیار 

تارا و محمد در حق تو جان...عمو...

خوبی کردن که تا آخر عمر ما 

مدیونشونیم...هممون...هیچ جور حق ادا 

نمیشه....اما دیگه از این به بعد ما 

 ...هستیم....تو ما رو داری و ما
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کالفه پریدم وسط حرفش : منظورتون 

 /چیه؟

دهنش رو باز کرد تا جوابم رو بده که 

بیا آدری وارد آشپزخونه شد : دیار جان 

 ........کارت دارم

حتی بوش هم آزار دهنده بود ..از تو اتاق 

به سمت آشپزخونه رفتم محمد در حال 

سوت زدن ماهیتابه رو روی گاز جا به 

جا میکرد و تارا کاهو ها رو تند تند خرد 

 ...میکرد

در حالی مه سعی میکردم از راه بینی 

نفس نکشم با صدایی که تو دماغی شده 

 ارا جگر داریم برای ناهار؟؟بود گفتم : ت

 ....تارا لبخندی بهم زد : ما جگر داریم

 /ما؟؟_
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تو مگه برای ناهار دعوت عمو جان _

 ...جانت نیستی

به سمت پنجره رفتم و با وجود سرمای 

بیرون بازش کردم و نفس عمیقی کشیدم : 

 ...نمیرم

تارا چاقو رو روی تخت گوشت گذاشت 

کالم کار و به سمتم چرخید محمد بی 

 خودش رو میکرد : یعنی چی؟

اومده بود من رو ببینه..دید دیگه بره _

 ...پیش زن و بچه اش

تارا سری به نشانه تاسف تکون داد : 

ساعت دوزاده اینجاست...چهل دقیقه وقت 

 ....داری

با اعتراض بلندی به سمت محمد چرخیدم 

 ..: محمد
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زیر گاز رو کم کرد : به نظرم پالتو 

بیرون سرده گول آفتابش رو بپوش هوا 

  ....نخور

 

 

این رستوران رو مسعود آدرس داد و _

 ...گفت غذاهای خوبی داره

نگاهی به فضای ساده رستوران کردم 

منوش باب طبع من بود انواع غذاهای 

مدیترانه ای....شک نداشتم تارا آمار 

 ...داده

اگر دوست نداری می تونیم بریم هر _

 ...باشی جایی که تو دوست داشته

گوشه بافت موهام رو به دستم گرفتم : 

 ....نه..خوبه
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لبخند کمرنگی زد و کمی روی صندلیش 

جا به جا شد : جای جدید شروع به کار 

 نکردی؟

 ....شاید همون شرکتی که دیدید_

کمی اخم کرد و سری تکون داد...نمیدونم 

چرا تا اسم امیر میومد یا اشاره ای بهش 

 ...تو هم میرفت میشد قیافه اش انقدر

 چرا دانشگاه نمیری؟_

کمی از میز فاصله گرفتم تا گارسون بد 

 ...اخم بشقابی از پاستا رو جلوم بگذاره

با تموم شدن کارش از میز فاصله 

 ...گرفت

پیدا کردم شاید از ترم دیگه شروع _

 ....کنم

تکه ای از گوشت رو با کارد برید : یعنی 
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 ...مهر سال بعد

ه تایید تکونی سرم رو به نشون

دادم....خیلی تو فکر بود امروز...و 

من...گیج بودم...این آدم از یک هفته پیش 

افتاده بود درست وسط زندگی من...از 

غیب و حاال داشتم تو یه رستوران موقع 

صرف ناهار براش از برنامه های 

 ....زندگیم میگفتم

خیلی ساکتی...اوایل فکر میکردم با من _

ا تارا میگفت همیشه فقط این طوری ام

 ...انقدر کم حرفی

با چنگال کمی غذام رو بهم زدم : من 

قصد خاصی به شما ندارم ..یعنی منظور 

 ...بدی ندارم

نگاه پر مهرش رو به من انداخت....تارا 
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تمام این سالها با محبت نگاهم کرده بود 

اما محبت نگاه امیر حسین آشنا بود و 

 ...جنس نرمی داشت...یه گرمای خاص

 چرا هیچ سوالی نمیپرسی؟_

من فقط یه سوال توی ذهنم دارم...فقط _

 ....یکی... اونم یه چرا ی ساده است

 ..تاسف توی نگاهش باور نکردنی بود

می دونم نه شما و نه تارا براش جوابی _

ندارید....دو نفر دیگه هستن که باید 

 ...جوابش رو بدن که هر دو فعال فرارین

الفه دور لیوان آبش دستهاش رو خیلی ک

میکشید : فرهاد آدم آرومی نبود...وقتی 

تصمیم گرفت یهو بذاره بره..خیلی سعی 

کردیم جلوش رو بگیریم...چیزهای 

زیادی بود که باید بهشون اون جا پایبند 
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می بود تعهد داشت...مسولیت 

داشت...ولی یهو زد به سرش که بره... 

 وقتی که رفت این جوری اینترنت و اینها

هم که نبود گه گاه یه خبری از خودش 

میداد...اون روزها یاد آوریش هم اذیت 

 ...کننده است

اگر شما این قدر اذیت میشید از من _

بپرسید.... نمیدونم تارا چه قدرش رو 

 ...براتون تعریف کرده...اما ...ولش کنید

کمی به سمتم خم شد : نه نه اصال ول 

چه نکنیم....تو میدونی من و همسرم 

بیچارگی رو تحمل کردیم تا خدا بهمون 

یه بچه بده؟؟ چه قدر نذر و نیاز...چه قدر 

دوا درمون..آخراش به خاطر شدت 

هورمونهای تزریقی یاس انقدر چاق شده 
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بود که فشار خون باال داشت و هزار و 

یک بیچارگی دیگه..سحر به شدت به بچه 

اش وابسته است..ما خانواده بدی 

ه چرا فرهاد این جوری نیستیم...این ک

میکنه باور کن نمیدونم....تو یه پدر 

بزرگ و مادربزرگ داری دیار جان که 

 ...منتظر فقط شنیدن صداتن

نمیدونستم چه حسی باید داشته باشم...همه 

چیز خیلی یهویی بود : من...شما که 

 ... انتظار نداشتید من یهو خوشحال بشم و

 خنده خسته ای کرد : چرا راستش رو

بخوای واقعا فکر میکردم دیدن ما 

 ....خوشحالت میکنه

 ...تعجب کردم : جدی نمیگید

چرا اتفاقا..تو ذهنم هر برخوردی رو _
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انتظار داشتم جز اینکه برای دیدنت برای 

حرف زدن باهات بخوام واسطه 

بذارم...نمیگم محبت دیار ولی انتظار 

 ...داشتم الاقل کنجکاو باشی

وقتی مادرش رو کنجکاو چی؟؟ لی لی _

از دست داد به خاطر ازدواج پدرش 

شروع به زندگی با خاله عطی کرد..مادر 

تارا...که خب حتی تارا هم خیلی سخت 

باهاش کنار میاد...و همه چیز از اونجا 

شاید شروع شده...به دنیا اومدن من یه 

اشتباه بوده...چیزی که لی لی هم بهش 

 ...اعتراف کرده

ا به اندازهای که برای گفتن این جمله ه...

من دردناک بود انگار برای اون هم 

  ....دردناک بود
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دستش رو دراز کرد : من متاسفم که 

مادرت این طور فکر میکنه...چون 

امکان نداره به دنیا اومدن یه فرزند اشتباه 

باشه...حتی فرهاد هم با این همه بی 

مهری و این همه آزار ذهنی که به ما داده 

 ...ومدنش اشتباه نیستبه دنیا ا

سعی کردم اون بغض مسخره توی گلوم ..

رو یه جوری قورت بدم : وقتی لی لی 

من رو حامله بوده ..فرهاد به امید اینکه 

لی لی امکان نداره من رو به دنیابیاره 

گذاشته و رفته....و بعدش هم که فرهاد یه 

 ....بار وقتی شش ماهه بودم اومده و رفته

ه من بندازید... تارا مجبور حاال یه نگاه ب

شد از شهری که زندگی میکرد بیاد و من 

و برداره و بیاره و اینجا و سالها وقت و 
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انرژی و محبت خرج کرد تا بشم یه آدم 

 ....معمولی

احساس کردم اونم بغض داره : من 

میخوام تو به ما فرصت بدی...به من و 

خانواده پدریت...ما برات تارا 

دیگه متاسفانه خیلی دیر نمیشیم...االن 

 ....شده...اما ما رو هم راه بده تو زندگیت

+++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++ 

نشستن روی سنگهای سرد کنار دریا تو 

این سرما شاید کمی دیوانگی بود ...اما 

این نفس شوری که میکشید به هر دومون 

حس خوبی داده بود و با لبخند به غروب 

 ...قرمز رنگ خیره شده بودیم آفتاب

گذروندن وقت با عمو...چیزی که شاید 
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برای خیلی ها یه روند معمولی بود برای 

من یه اتفاق عجیب بود که باورش خیلی 

 ...خیلی سخت بود

 سرش به سمتم چرخید : سردت نیست؟

 ...به نشانه منفی سرم رو تکونی دادم

تارا هم دلش خوشه با تو زندگی _

 ...ه زور حرف میزنیمیکرده...ب

لحنش انقدر بامزه بود که با صدای بلند 

 ..خندیدم

با خنده ام لبخند پهنی زد :آفرین همین 

 .. جوری بخند

 ...شما کی برمیگردید_

با تعجب نگاهم کرد : داری بیرونم 

 میکنی؟؟

سرم رو چند باری تکون دادم : نه...من 
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نگران خانومتون و بچه تونم...اینجا 

 ...بودنتون...یعنی

 ....باهم بر میگردیم_

 !!احساس کردم برق ازم رد شد : چی؟؟؟

+++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++ 

 ...امکان نداره_

تارا موهاش رو پشت گوشش فرستاد و 

دست به کمر به محمد نگاه کرد....پاهام 

 ...رو تکون تکون میدادم

نگاه تیزی بهم انداخت که تکونهای  محمد

 .... پام رو متوقف کردم

 ...تارا جان تنهایی که نمیخواد بره_

تو انتظار داری بچه ام رو بدم دست _
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آدمی که اصال نمیشناسم ببره یه کشور 

دیگه...که دسترسی هم بهش نداشته 

 ...باشم

با شنیدن کلمه بچه ام بغض کردم...دو 

ت و میومد و روز بود امیر حسین مبرف

چونه میزد که برای دیدن بقیه اعضای 

خانواده ام بریم ایران... من و تارا مخالف 

بودیم و محمد معتقد بود مقاومت ما 

مسخره است..اینکه من باید اعضای 

خانواده ام رو بشناسم که الاقل عید به عید 

 ...کسی رو داشته باشم که بهم تلفن کنه

تر از  تارا اما این بار حتی عصبانی

 ....اومدن امیر حسین بود

نمیخواست هیچ جوره کنار بیاد...من اما 

عصبانی نبودم..بیشتر ترسیده و حشت 
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زده از حضور یهویی این همه آدم تو 

 ....زندگیم بودم

 ...عکسم رو ببره نشون بده کافیه_

محمد برگشت به سمتم : د آخه من تا دهنم 

رو باز میکنم که شما دو تا موضع 

د...فکر میکنی نگاهت رو نمیخونم میگیر

دیار...به اون خدای باال سر تو جات رو 

سر منه...ولی د آخه دخترچرا نمیفهمی 

در دنیا همیشه روی پاشنه نمیچرخه 

که...داشتن فامیل و هم خون خوبه....یه 

جایی از زندگیت به دردت 

میخوره...اینکه عمو و عمه ایی داشته 

ک ت تبریابشی که روز عروسیت بیان به

 ....بگن خودش یه داراییه

کالفه بودم...حرف های محمد منطقی 
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بود..اما من و تارا تو وضعیتی نبودیم که 

  ....منطق حالیمون بشه

 

کمر بندم رو محکم بستم...دستهام یخ 

کرده بود...تارا هنوز هم شاکی 

بود...سرش رو به پشتی صندلی تکیه 

 ...داده بود

ای امیر حسین ده روز بیشتر رفت و آمده

طول کشید..چانه زدن هاش با محمد و 

 ... تارا و حتی پای تلفن با لی لی

لی لی چند باری بهم زنگ زد که حاضر 

 ...نشدم جوابش رو بدم

حاال تو هواپیما نشسته بودیم تا به 

کشوری بریم که هیچ بینشی ازش 

نداشتم...تارا زمانی حاضر شده بود بریم 
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طیل کرد و که دو هفته مغازه رو تع

همراهم شد...گفت امکان نداره بذاره تنها 

برم....محمد هم همراهیمون کرد..گفت 

این میشه یه مسافرت برای آشنایی با 

اعضای خانواده من...تارا و حتی معرفی 

تارا به اعضای خانواده خودش....تنها 

کسی که خوشحال بود امیر حسین بود که 

 ...ردیف کناری ما نشسته بود

ستم رو محکم گرفت توی تارا د

دستش....تمام بدنم میلرزید خیلی خوب 

میدونستم این پرواز...پرواز من نه به 

گذشته که به بهانه گذشته به سمت آینده 

است....آینده ای که بین کوچه پس کوچه 

های یه شهر غریب و شلوغ اما دوست 

 ...داشتنی منتظرم بود
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هوای بیرون باد خیلی بدی داشت....همه 

چیز به شدت عجیب و جدید بود در کنار 

تاکسی های زرد رنگ و نوری که از 

سالن به بیرون میومد ایستاده بودیم...تارا 

چشمام میسوخت … اخم آلود و کالفه بود

...چند شب کم خوابی عصبی و پر هیجان 

و بی خوابی دیشب هالکم کرده بود...امیر 

 ...حسین طلب کار به نظر میومد

نبود ..آقای امیر  قرار ما این_

حسین....تارا با من میاد خونه ما...من 

 ...فردا میارمش تا خانواده شما رو ببینه

محمد دخالت نمیکرد...خونسرد کنار من 

و چمدان ها ایستاده بود...باد سردی که 
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وزید باعث شد شالم رو محکم تر بچشبم 

تا نیوفته...ماشینی کنار در ایستاده بود 

ازش پیاده شد با کلی  دختر جوون مبهوتی

چمدون و خانومهایی که حسابی گریان 

 ....بودن

نگاهم رو ازشون گرفتم....وقتی محمد 

کت چرمی دستش رو روی شونه ام 

انداخت....پاهام میلرزید...تو تاریکی 

مطلق افق هیچ دیدگاهی به غیر از یه 

هتل لوکس با نور پردازی آبی و سبز 

مه فارسی نبود...درسته اینکه همه جا نغ

می اومد...و شلوغی اطراف به اندازه 

جدید بود که توجهم از بحث امیر حسین و 

 ...تارا پرت بشه

تارا خانوم خانواده من همگی منتظر _
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دیار هستن ...نخوابیدن تا بیاد پدر و مادر 

 .... من سنشون باال است

تارا که معلوم بود بد جور معذب و کالفه 

رو است : رنگ و روی این بچه 

نمیبینید؟؟ به استراحت احتیاج داره.. من 

دیار رو بزرگ کردم...نمیتونم بذارم به 

خاطر احساسات فوران کرده خانوادتون 

مریضش کنید...اگر به من بود که تا این 

 ...جا اومدنشم اشتباه و بی دلیل بود

امیر حسین که کامال معلوم بود 

 ....عصبانیه...چند تا نفس عمیق کشید

یب بود که در این جنگ قدرتها و برام عج

تو این سرمای ایاز صبح و خستگی 

وحشتناک همگیمون محمد خونسردانه 

 ....ایستاده و فقط نگاه میکنه
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خودم رو توی چرم سرد تاکسی جمع 

کردم....برنده جنگ چهار صبح جلوی 

سالن خروجی فرودگاه تارا بود....که حاال 

کنارم نشسته بود...سرم روی شونه اش 

ذاشته بودم . به جاده بی انتها و بی گ

نهایت خشکی خیره بودم که راننده تاکسی 

 ...سبز رنگ با سرعت طی اش میکرد

محمد جلو نشسته بود به پشت چرخید و 

 ..لبخند زد : بهت افتخار میکنم تارا

تارا دستی به موهام کشید : مسخره کردن 

 ...نداره محمد

اخماش رفت تو هم : من مسخره 

 ......کار درست رو تو کردینکردم.

انگشتام رو بین انگشتای تارا قفل کردم و 

خودم رو بیشتر بهش چسبوندم...من بدون 
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تارا هیچ کجا نمیرفتم...من هیچ کس رو 

درست نمیشناختم...ازم چه انتظاری 

 داشتن؟

محمد نگاهی بهم کرد و لبخندی زد : چرا 

 ساکتی دیار؟

غ بود یبه تابلو های بزرگی که روشون تبل

خیره شدم....نمیتونستم فارسی بخونم و 

وانت آبی رنگ کنارمون رد شد : چی 

 ..بگم

این بار اخم هاش رفت تو هم : می 

 خواستی باهاش بری؟؟

کمی بیشتر به تارا چسبیدم انگار این 

 .... طور بیشتر در امان بودم

 ...اگر میخواستی بری کافی بود بگی_

 تارا کمی جا به جا شد و نگاهم
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کرد...راننده تاکسی ساکت به روبه رو 

خیره شده بود...شهر جنب و جوشش رو 

شروع نکرده بود انگار ...رسیده بودیم به 

محلی که پاساژ بزرگ با نمای رومی 

 ...داشت

تارا که سکوت و دقتم به بیرون رو دید : 

 ...این جا یافت آباده...محل فروش مبلمان

 ...سرم رو تکون دادم

جوابی ازم نگرفته بود عصبی محمد که 

تر شد : بد تر شدی دیار...کم حرف بودی 

 ...کامل ساکت شدی

 بهم حق نمیدی؟؟_

  صدام گرفته بود

چرا حق نمیدم گل دختر...یه عامله آدم _

یهو از آسمون افتادن وسط زندگیت...هر 
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کسی بود قاطی میکرد...اما سکوتت 

 ...خوب نیست دختر خوبم

 ....دی روی لبم اومداز لفظ دخترمش لبخن

 ....هوا کم کم داشت روشن میشد

تارا که هنوز تو فکر بود بیشتر بهم 

چسبید : قول دادم ساعت دو برای ناهار 

 ...ببرمت خونه مادربزرگت

یاد آوریش هم ترسناک بود....بغض بدی 

تو گلوم گیر کرده بود....و نتونستم خودم 

رو کنترل کنم...اولین قطره اشکم رو که 

د محکم تر بغلم کرد و محمد با دی

اعتراض بلندی فقط گفت : ای بابا 

 !!!دیار؟؟

خاله عطی روی میز صبحانه مفصلی 

چیده بود....با محمد با لبخندی که اصال 
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به صورتش نمیومد صحبت 

میکرد...روی صندلی میز ناهار خوری 

کنار پنجره نشسته بودن...نور آفتاب کم 

تور  جون زمستونی از بین پرده های

روی میز و نون سنتی تکه شده روی میز 

می افتاد....روی دیوار عکس بزرگی از 

پدر تارا بود...وجود این عکس خیلی 

جالب بود چون خاله عطی هیچ وقت 

شوهر عصبی و بد اخالقش رو که اندک 

دست بزنی هم داشت رو دوست 

 ....نداشت

محمد با دیدنم اشاره ای به صندلی رو به 

 ا ایستادی دیار جان؟؟روش کرد : چر

صندل های رو فرشی کمی برام بزرگ 

بود و همین کمی عصبیم میکرد ولی خب 
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خاله عطی پا برهنه راه رفتن روی 

 ....پارکت ها رو اصال دوست نداشت

خاله عطی قیافه جدی به خودش 

گرفت...از من بدش نمیومد این رو خیلی 

خوب میدونستم...اما خب از نظرش من 

رای زندگی خطری بودم ب

دخترش...شونزده سا ترسیده بود 

حضورم مانع از ازدواج دخترش بشه و 

حاال میترسید زندگی نو پای دخترش رو 

 ...بهم بزنم

عصبی به سمت میز رفتم و 

نشستم...مسخره بود...همه جا یک 

جورهایی به زور خودم رو جا 

میکردم...استرس وحشت ناک عوض 

ایی که شدن فضا و رو به رو شدن با آدمه
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اصال نمیشناختمشون داشت دیوونه ام 

 ...میکرد

 ... خاله عطی برام چای ریخت

تارا رفته بود دوش بگیره...به خاطر کم 

خوابی و گریه های پی در پی چشمام 

 ...درست باز نمیشد

محمد نون رو به سمتم گرفت : سنگک 

 ..بخور که مطمئنم عاشق مزه اش میشی

 فضا رولبخندی بهش زدم که سعی داشت 

 ...کمی نرم کنه

گاز اول رو که زدم مزه اش رو دوست 

  ...داشتم

 مادرت خوبه؟؟_

 ...بدترین سوال ممکن بود

 ...مامان_
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صدای تارا بود که با حوله ای که دور 

 ... موهاش پیچیده بود پشت سرم میومد

 ... اخم های محمد هم تو هم رفت

چیه خب؟ به لی لی گفتی دخترش رو _

 ردی ایران؟بر داشتی آو

تارا صندلی کنار محمد رو کشید و 

 ....نشست : معلومه که گفتم

خاله عطی به پشتی صندلیش تکیه داد : 

یک ذره معرفت نداره...لی لی رو من 

 ....بزرگ کردم

نیش کالمش رو زد....لقمه توی دهنم رو 

به زور قورت دادم...بغضی تازه تو گلوم 

 ...نشست

 ؟دیار جان پنیر میخوری...؟_

محمد بود که سعی داشت ذهنم رو به 
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سمت دیگه ای پرتاب کنه...سرم رو به 

 نشانه نه تکونی دادم

ممنون خاله دستتون درد نکنه من یه _

 ...درازی بکشم

 ...بشین دیار_

تارا عصبی این جمله رو گفت : هیچی 

 ...نخوردی

خاله عطی کمی سر جاش جا به جا شد : 

 ...حلیم هم که هست

و نمی فهمیدم...من خاله من این زن ر

عطی...مادربزرگم...لی لی...من زنهای 

 ....دیوانه این خانواده رو نمیفهمیدم

 

مامان ما این مدت واقعا تحت فشار _

بودیم...بگذارید کمی آرامش داشته 
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باشیم...اگر سختتونه میتونیم بریم خونه 

 ...عمه محمد و یا حتی هتل

دیگه چی؟ بلد خاله عطی باعث شد از 

جام کمی بپرم...اما تارا گارد گرفته 

بود..خوب میدونستم که اون هم به خاطر 

رفتارهای غیر منطقی مادرش سالها پیش 

زندگی تو یه کشور دیگه رو انتخاب 

کرده...اما خاله عطی بد نبود...اون لی لی 

رو زیر بال و پر خودش گرفته بود...به 

سبک خودش سعی کرده بود درست 

خب خون لی لی تو رگ  تربیتش کنه..اما

های دیوانه وار در جریان بود...و حاال 

تارا داشت دختر لی لی رو میکرد حق 

داشت نخواد...دوست نداشتم تارا سر من 

با مادرش کوچکترین مشکلی داشته 
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 ...باشه

لقمه ای از صبحانه رو خوردم و به بهانه 

  ....دوش گرفتن سریع بلند شدم

 

 

ت د کمر باریککمر بندش رو محکم تر ببن

 ...مشخص تر بشه

استرس تو رفتارها و کالمش داد میزد و 

سعی داشت مادرانه دخترش رو حاضر 

کنه....بی کالم به سمتش رفتم و محکم 

بوسیدمش..دستی به موهام کشید : 

 عروسک این جایزه بابت چی بود..؟؟

 این دل بزرگ رو از کجا آوری؟؟؟_

صورتم رو بین دستام گرفت : ببین 

ار...اشتباه تو اینه که فکر میکنی رابطه دی
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من و تو یک طرفه است...به اون خدایی 

که باال سرمه تو برای من خواهر 

کوچیک تری بودی که نداشتم...تو اومدی 

زندگی من رنگ گرفت از تنهایی در 

اومدم....من و تو تنها معمولی های این 

خاندان دیوانه ایم.... به حرفای مامان 

تو دلش هیچی نیست....اون توجه نکن.. 

از روزگار شاکیه از لی لی شاکیه...از 

تنهایی و نبودن من شاکیه....ربطی به تو 

 ...نداره

خم شد و بوسه ای به گونه ام زد... : 

 ...موهات رو برات می بافم

 میشه نریم؟؟_

چشم غره اش انقدر غلیظ بود که ماستم 

 ..رو کیسه کنم
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کالفه جعبه  از آژانس پیاده شدیم....تارا

شیرینی رو به دست محمد داد...کف 

دستام عرق کرده بود...با حسرت به 

ماشین که داشت دور میشد نگاه 

 ....کردم...میخواستم سوار شم و برم

به ساختمون چهار طبقه رو به رومون 

نگاهی کردم...نماش سنگ مشکی رنگ 

بود...خیابون پهن و خیلی ساکتی 

به نظر لوکس بود....ماشین های تو کوچه 

میومدن...پس چرا پسر این خانواده باید 

 برای ازدواج از لی لی پول میگرفت...؟؟

تارا بار دیگه به گوشیش نگاهی کرد که 

..همین 34آدرس توش بود...: پالک 

جاست...خونه شمالی بود با دیوار های 

بلند...باوجود آفتاب ظهر هوا سرد 
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بود...دستهام رو تو جیب پالتوی قرمزم 

کردم...نفسم تو قفسه سینه ام گیر 

 ...میکرد..نه باال میرفت نه پایین

محمد دستش رو پشت تارا گذاشت : چرا 

زنگ نمیزنی؟؟ اونا هم االن دل تو 

 ....دلشون نیست

 م...میشه نریم؟؟_

 !!محمد و تارا به سمتم برگشتن : دیار؟؟

چرا هیچ کس التماس نگاهم رو ...

خواب نمیفهمید....حسرت یه قطره 

داشتم...میخواستم برگردم به تخت 

خودم..میخواستم برگردم و گیتار 

همیشگی رو تو خیابون گوش کنم و 

شیرینی های خودم رو بپزم...این جا بیش 

از اندازه غریب بود...چرا هیچ کس ترس 
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 من رو درک نمیکرد؟؟؟

خواستم یه قدم عقب برم که در با شتاب 

باز شد و بین سر و صدای تعجب بر 

انگیزی تو آغوش زنی فرو رفتم که عطر 

 ....گرمی داشت

انقدر جا خورده بودم که نمیدونستم چی 

کار کنم...فقط این میون صدای امیر 

حسین رو شنیدم : سحر بچه رو 

 ....ترسوندی

خودم روی مبل بیشتر جمع کردم...مبل 

ها بلند بودن و پاهام کامل رو زمین قرار 

 .... نمیگرفت

و به روم نشسته بودن و تارا و محمد ر

چه قدر احتیاج داشتم که بین این همه 

چشم خیره پر از حرف پشتشون قایم 
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بشم...انگار که تمام حرفها و سوالهای 

توی نگاهشون رو من باید جواب 

 ....میدادم

مادر بزرگم زن تپلی بود با روسری 

ابریشمی قرمز رنگ که با حلقه ای زیر 

ه عجیبی بگلوش محکم کرده بود..شباهت 

سحر داشت ... مدام پایین چشمش رو 

پاک میکرد و چند دقیقه یه بار بلند میشد 

 ....و من رو میبوسید

پدر بزرگم قد متوسطی داشت با موهای 

یه دست سفید که با جلیقه چهارخونه سیاه 

و سفیدش شبیه تمام پدر بزرگ های 

سریالهایی بود که گاهی با تارا از یوتیوب 

..نگاه عمیق و آرام نگاه میکردیم.

داشت...احساساتش از چشمهاش خونده 



 Beste بوی وانیل
 

 ...نمیشد

عمه سحر..با کت و دامن کرم رنگ و 

روسری قهوه ایش و چشمهایی که از 

شدت گریه قرمز بود نگاهم 

میکرد...سمت چپم نشسته بود زیر تابلوی 

 ..کوبلن دوزی شده ای از منظره برفی

امیر حسین و یاس کنار هم روی مبل دو 

ه نشسته بودن...و فقط یاس بود که نفر

 ....خیره نگاهم نمیکرد

من معذب کمی دست و پام رو بیشتر 

 ....جمع کردم

تارا نگاهی بهم انداخت...مضطرب 

بود...میشناختمش....به قالی قرمز رنگ 

زیر پام خیره شدم...روی میز کوچیکی 

که رو به روم گذاشته بودن انواع و اقسام 



 Beste بوی وانیل
 

ها رو چیده بودن و شیرینی و ها و میوه 

چای تو استکان هایی بود که پایینش نقره 

کوبی هایی داشت که بعدا تارا بهم گفت 

اسمشون انگاره است ...خونه بوی تند هل 

 ...میداد

بافت موهام روی شونه چپم افتاده 

بود...برای جلو گیری از لرزش دستهام 

 ...دنباله بافت موهام رو توی دستم گرفتم

بودم؟؟ خیلی غریب چرا من اینجا 

نبود؟؟؟ یه عالمه آدم اینجا بود که 

نگاهشون مهر خاصی داشت..من واقعا 

به اینجا تعلق داشتم؟؟؟ یا به آپارتمان 

تارا؟؟ و یا شاید کافه؟؟ و یا شاید به 

 آپارتمان کوچیک لی لی؟؟؟

 عزیزکم چرا حرف نمیزنی؟؟؟_
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 ...سحر بود...عمه...چه اصطالح غریبی

م اومد و کنارم نشست : امیر حسین سمت

دخترمون کال کم حرفه...کلی براشون 

ازت گفتم...مامان اشرف میبینی چه قدر 

 خوشگله؟؟

پدربزرگم که آهی کشید پر از درد : 

 ...اشرف براش اسفند دود کن

تارا با عالقه نگاهی بهم انداخت : دیار 

 ..عزیز ترین منه

با این حرف انگار به من عرج و قرب 

شت...دلم میخواست محکم بیشتری گذا

بغلش کنم...محمد با لبخند نگاهش بین هر 

دومون میرفت و میومد...میدونم که 

انتظار رفتار تا این حد آرام رو از ما 

دوتا نداشت ....اینکه داشت بهمون افتخار 
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میکرد که خودمون رو کنترل 

 ....کردیم...بخصوص تارا

لرزش بدنم یه دقیقه هم قطع 

وشهام سوتی نمیشد...گاهی گ

میکشید....نفس عمیقی کشیدم...که باعث 

شد امیر حسین کمی عمیق تر نگاهم 

 ...کنه

کمی سرش رو به سمت صورتم خم کرد 

 : خوبی عمو؟؟؟

دلم زیر رو میشد...با التماس به تارا نگاه 

کردم...تارا از جاش بلند و کنارم 

نشست..اینکارش باعث شد همه با 

یخواست استرس نگاهم کنن...دلم نم

مریض احوال و ترسیده به نظر بیام...اما 

 ...خب...واقعا حالم بد بود
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تارا برای جمع کردن اوضاع دستش رو 

دورم حلقه کرد : دخترک ما کمی 

 ...خجالتیه

پاهام انقدر میلرزید که احساس میکردم 

 ...روش کنترلی ندارم

  م..م...من_

محمد که احساس کرده بود اوضاع من 

ست نگران سر جاش جا به زیاد درست نی

 ...جا شد

که از کنار دستم صدای قاشقی که به 

دیواره لیوان میخورد شنیدم و بعد مامان 

اشرف لیوانی حاوی یه مایع به شدت 

شیرین رو وارد دهنم ...درسته سوت 

گوشم رو از بین برد..اما دلم رو بیشتر 

  ....زیر رو کرد
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 خوبی؟؟_

ی پاک صورت خیسم رو با دستمال کاغذ

کردم....و سعی کردم به روی یاس 

 ...لبخندی بزنم : بله

کمکم کرد تا روی راحتی آبی رنگ 

نشیمن بشینم : انقدر هول شدن که رعایت 

حالت رو نکردن...متوجه نیستن تو بیشتر 

 ...از همه این وسط تحت فشاری

لبخند زورکی به نگاه دوست داشتنیش 

 وقتیزدم...حاال میفهمیدم چرا امیر حسین 

 ....ازش حرف میزد انقدر عاشقانه بود

نمیشد دوستش نداشت...بوی یاس 

 ...میداد..دقیقا مثل اسمش
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تارا به سمتمون اومد به آلمانی پرسید : 

 میخوای بریم؟؟

به چشمهای نگران و پر امید مامان 

اشرف که از پشت کانتر آشپزخونه نگاهم 

می کرد رو که دیدم دلم یه جور خاصی 

 ...شد

 ...نشانه نه سرم رو تکونی دادم : خوبمبه 

تارا بوسه ای به شقیقه ام زد...و چشمام 

 ...بدجور میسوخت

یاس یه چیزی بده بخوره بچه رنگ به _

 ...رو نداره

عمه سحر پیش دستی پر از موز قاچ شده 

 ...به دست یاس داد

یادم نمی اومد هیچ وقت تو زندگیم این 

کرده همه آدم این طور پر محبت نگاهم 
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باشن...و من..دلم فقط یه گریه بلند 

 ...میخواست

غذا خوش مزه و به شدت پر ادویه 

بود...پر از بوی هل و زعفران...بشقاب 

چینی با گل های ریز آبی رو به روم حاال 

پر از برنج پر ادویه و تکه های گوشت و 

بادام بود...غذای به شدت چربی به نظر 

 ...میومد

ه روم ماست تو یه قاشق از کاسه رو ب

دهنم گذاشتم...تارا با لبخند در حال 

صحبت با یاس بود و گاهی سحر هم 

نظری میداد بحث شیرینی های تارا 

بود...امیر حسین با محمد صحبت میکرد 

و مامان اشرف بشقاب پر من رو پر تر 

میکرد و پدرجون ساکت و عمیق نگاهم 
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میکرد و احساس میکردم فقط اونه که 

خراب من رو..خونه به نظر میفهمه حال 

نو میومد...پس فرهاد هیچ وقت تو این 

خونه نبوده...عکسی هم ازش نبود...کالفه 

 ...کمی شقیقه هام رو فشار دادم

خوشگلم آخه چرا یه کالم حرف _

 ...نمیزنی؟؟ دلمون لک زد آخه

سحر با گفتن این جمله با عالقه بیشتری 

بهم خیره شد : یکی دو ساعت دیگه پانی 

دخترم میاد....پونزده سالشه...اون همچین 

 ...به حرفت میاره

سرم رو تکون دادم... دختر عمه 

داشتم....پسر عمو داشتم....و پدر بزرگ 

و مادر بزرگ و در حقیقت هیچ کس رو 

نداشتم... لبخند تلخم هم نتونست پدر جون 
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رو گول بزنه که هنوز داشت عمیق و پر 

 ...حرف نگاهم میکرد

ش رو دورم حلقه کرد....چه قدر تارا دست

 ....بودنش زیبا بود

پانی اومد...همراه پدرش...مرد قد بلند و 

سبزه و درشت اندامی به نام علی که 

رفتاری آرام و لبخندی خونسرد 

داشت...انگار که بودن من اونجا اصال 

عجیب نبود...انگار من هر جمعه ناهار 

اونجا بودم و این یه دور همی ساده 

 ...ی بودهمیشگ

پانی اما دختر پر نشاط و شلوغی 

بود....به محض ورود خیلی محکم بغلم 

 ...کرد و باهام روبوسی کرد

دستهاش بر عکس من گرم بود...پر 
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حرف بود...خودش رو تو بغل پدرجون 

جا کرد و من...فقط سرم رو پایین 

 ... انداختم

تارا نگاهی به ساعت مچیش و بعد من 

بودم و تحت فشار  کرد..انقدر عرق کرده

بودم که تمام انرژیم داشت تحلیل 

 ...میرفت

محمد کنار هر دوی ما نشست : به نظرم 

کم کم پاشیم بریم...دیار به نظر حالش 

 ...خوب نمیرسه

پچ پچ ما نگاه هایی که از ظهر لحظه ای 

از روی من کنده نشده بود رو بیشتر به 

 ...سمتم کشید

و مامان اشرف که معلوم بود هول 

پریشونه و فقط سعی داره کارها رو 
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عادی جلوه بده...به سمتم اومد : میخوای 

 دراز بکشی گل دخترم؟؟

 ...نگاه پر التماسی به تارا انداخت

تا تارا دهنش رو باز کرد تا صحبت 

کنی...امیر حسین خیلی جدی به سمتم 

اومد : دیار عمو یه دقیقه بیا تو اتاق 

 ...کارت دارم

مع کردم و بلند تمام زورم رو ج

شدم...پاهام لرزش عجیبی داشت....پشت 

سرش راه افتادم..سه تا پله اختالف سطح 

رو رد کرد به سمت پایین و در اولین 

اتاق رو باز کرد....کنار چرخ خیاطی 

 ...بزرگی که رو میز بود ایستاد

و دست من رو کشید و رو به روش 

 ....ایستادم : نگام کن
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  ...سرم رو بلند کردم

چته؟؟ میخوای گریه کنی گریه کن...داد _

میخوای بزنی چرا نمیزنی؟؟؟ بسه...از 

ظهر فقط نگاه کردی و رنگ دادی... بس 

کن دیار...میخوای همه ما رو فحش 

 ...بدی..بده

عرق سردی پشت گردنم راه افتاده بود : 

 ا...از من چه انتظاری دارید؟؟؟

دستم رو کشید و بغلم کرد : به خدا 

.ما هولیم..نمیبینی؟؟ هیچ هیچی..

کدوممنون نمیدونیم چی کار کنیم...تو هم 

سکوت کردی...داریم برای صدات له له 

میزنیم...باور کن به اون خدایی که باالی 

 ...سرته...ما هم از دست فرهاد کشیدیم

چرا دوست داشتم بیشتر بغلش کنم؟؟ سرم 
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رو روی سینه اش گذاشتم و ناخواسته 

 ...اشکم روان شد

دستش رو پدرانه روی موهام کشید 

 .......پدرانه ای که هیچ وقت نداشتم

م..من نمیخوام اذیت کنم...اما همش دارم _

 همه رو اذیت میکنم..تارا رو..شما رو

با دست کمی از آغوشش جدام کرد : چی 

داری میگی؟؟ تو ذهن تو چی میچرخه؟؟ 

من تارا رو نمیدونم...اما تو نور چشم 

ماعت االن یک ساله همین مایی...این ج

طور دارن بال بال میزنن برای پیدا 

کردنت دیدنت...مامام اشرف یه هفته 

است داره برات اتاق درست میکنه..تو 

 ....دختر این خونه ایی

واقعا نمیتونستم خودم رو کنترل 
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 ....کنم..گریه ام شبیه هق هق شد

تقه ای به در خورد و تارا اومد تو با 

دم هاش رو تند تر کرد و شنیدن هق هقم ق

  از بغل امیر حسین من رو کشید بیرون

 ...دیار...دیار_

بعد با صدای بلند گفت : محمد..پالتو و 

 ....شال دیار رو بیار

 ...تارا خانوم...آخه_

حضور همه رو دم در احساس میکردم 

اما هیچ کس انگار درد من رو 

 ....نمیفهمید

و  چند لحظه بعد پالتوم روی دوشم بود

محمد هول و دست پاچه شالم رو روی 

سرم انداخت...هق هقی که مانع از نفس 

کشیدنم میشد به قدری بلند بود که خودم 
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 ....هم ترسیده بود

نفس عمیقی کشیدم....اتاق تاریک 

بود...هنوز هم با هر نفس عمیقی که 

 ...میکشیدم قفسه سینه ام درد میگرفت

اتاق در اتاق باز شد...نور کمرنگی وارد 

شد تارا بود با لباس خواب 

صورتیش...بالش به دست اومد تو اتاق... 

 ...: بکش اون ور بچه ببینم

کمی توی تخت جا به جا شدم بالشتش رو 

گذاشت رو تخت و سر خورد زیر پتو : 

 ...سرده ها

موهام رو از زیر سرش جمع کردم و 

 کمی بیشتر جمع شدم : چرا اینجایی؟؟

یه شبم تنها بخوابه خنده ای کرد : بذار 

 ...قدر عافیت بدونه
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لحن بد جنسش لبخند کم جونی رو لبم 

 ...آورد

 روز خوبی نبود نه؟؟_

 ...نمیدونم_

 ...واقعا ترسوندیمون_

دستم رو دور شکمش قالب کردم : 

 ...ببخشید

دستی به موهام کشید : دیوونه شدی؟؟ 

ببخشید چی؟؟ خیلی ازت انتظار مون باال 

 ....بود

 طبق معمولکه _

میشه بس کنی دیار؟؟ واقعا میشه؟؟ تو _

نه مزاحم زندگی کسی هستی..نه اضافه 

ای...نه مانع خوشبختی...تو خواهر 

منی...تمام این سالها یار تنهایی هام 
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بودی...هدف زندگیم بودی...حاال هم نوه 

عزیز کرده و برادرزاده دوردونه 

اونایی...میدونی چه قدر زنگ 

ون عموی قلدرت چه قدر زدن...میدونی ا

 شاکیه که برداشتم آوردمت با خودم؟؟

 پانی رو دیدی؟_

کالفه نفسش رو بیرون داد : تو فکر 

میکنی من زندگیم عادی بود؟؟ یا لی 

لی...لی لی رو هم پدر و مادرش 

نخواستن...اومد خونه ما مادرم رو که 

میشناسی..خودش هم پر از زخم و تاول 

کودکیم تنها  روحی بود...خود من تمام

بودم..پدرم دست بزن داشت خونمون 

جنگ و دعوا بود...بزن و بشکن بود...ما 

چند نسل هیچ کدوم عین آدم زندگی 
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نکردیم...از هممون مریض تر هم لی لی 

بود که فقط میخواست خوش باشه...همین 

و بس...ولی میشه این حلقه رو یه جا 

شکست..به نظرم من و تو 

 ...ونیم...شک نکنشکستیمش...بازم میت

تو میگی فرهاد هم تو اون خونه زندگی _

 کرده ؟

بوسه محکمی روی موهام گذاشت : لی 

لی تو این خونه زندگی کرده...اون اتاقی 

که االن من و محمد توشیم اتاق لی لی 

بود..خب که چی؟؟ تو چرا کینه ات از 

 فرهاد بیشتر از لی لی ؟؟

 ...لی لی مریضه تارا_

  بهتره فکر میکنی؟فرهاد حالش _

لی لی دلیل داره...از بچگی طرد شده و _
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بیچاره بوده...تو اون خانواده رو 

 دیدی...فرهاد اونا رو داشته

اوال که ما عمق قضیه رو نمیدونیم...اما _

حتی اگر بدونیم هم ...خب تو یه باغ پر 

میوه حتما یکی دوتا فاسد که پیدا میشه 

 نمیشه؟؟

ت هم و من که دوتاش خوردن به پس_

 ...ایجاد شدم

 ...یه هلوی خوشگل خواستنی_

بیشتر تو آغوشش فرو رفتم : آبرو ریزی 

  کردم ؟؟

نه گلم..نه عروسک...نه....خودت رو _

 ...آزاد بذار با حست برو جلو

 ...تقه ای به در خورد : تارا

 ...خنده ام گرفته بود..محمد بود
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 بیا تو محمد_

اومدی سراغ  ااا...ببین تو رو خدا باز تو_

 این موش فضول منو تنها گذاشتی...؟؟

نتونستم خنده ام رو نگه دارم... : حسودی 

 کردی؟؟

به من که میرسه حرف میزنی دیگه _

 ...فسقل

تارا کمی تو تخت جا به جا شد : حاال که 

 سه تامونم بی خوابیم...فیلم ببینیم؟؟

  ....من و محمد باهم :کارتون

 
 

 

شمش جا به جا خاله عطی عینکش رو چ

کرد و مجله رو کمی به صورتش نزدیک 
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تر...تارا و محمد تد آشپزخونه با صدای 

بلند میخندیدن و من سعی داشتم کتاب 

 ...بخونم که صداشون نمیذاشت

صدای زنگ تلفن خونه از جا 

پروندتم...نمیدونستم برم جواب بدم یا 

نه...دلم نمیخواست آماج تیرهای زهر 

 ...ی بشمآلود زبون خاله عط

 ....دیار جواب بده دیگه_

با صدای تارا به سمت تلفن روی کنسول 

 ...رفتم...گوشی رو که برداشتم : الو

 ...دیار_

  امیر حسین بود : خوبی عمو؟؟

 ....خوبم_

گفته بودم بیدار که شدی باهام تماس _

 بگیری تارا خانوم نگفتن بهت؟؟
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به ساعت نگاه کردم یازده بود ...خیلی 

د بیدار شده بودیم و تارا بهم نگفته وقت بو

بود..جنگ قدرتش با امیر حسین خنده ای 

 ...به لبم آورد : تازه بیدار شدم

 ...میام دنبالت_

دستی به گلوم کشیدم...هم میخواستم برم و 

هم نه...یه نیروی جاذبه ای من رو به 

اون سمت میکشید و در عین حال..یه 

ه دیار بداخالق مدام تکرار میکرد ک

 ...نرم

 ...آخه_

آخه نداره...میام دنبالت خونه _

نمیریم...فقط منم و تو و اگر دوست داشته 

باشی یاس و شروین..میریم باهم ناهار 

 ...بیرون..مثل همون روز تو آلمان
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تارا و محمد و خاله عطی حاال شش دنگ 

 ...حواسشون به من بود

تو ماشین که نشستم حس خاصی 

دستی به نشانه داشتم...امیر حسین 

خداحافظی برای تارا و محمد جلوی در 

تکون داد و راه افتاد..حس اولین روز 

مدرسه رو داشتم...همون حسی که هم پر 

از هیجان یک شروع تازه است و هم پر 

از ترس از تنهایی و استقاللی که تو هفت 

 ...سالگی شاید خیلی آمادگیش رو نداریم

امیر حسین سر حال به نظر 

...خیابونا به شدت شلوغ بود و هم میومد

 ...چیز برای من جالب بود...و جدید

 تابلو ها توجهت رو جلب کردن؟_

 ...بلد نیستم فارسی بخونم_
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 ... آخ آخ بیسواد_

لبخندی زدم : میریم دنبال یاس و 

 شروین...؟؟

 دوست داری باشن؟؟_

 ...البته_

یاس هم خیلی دوست داره بیاد شروین _

 ...رو دیروز ندیدی

به عشق پدرانه اش لبخندی زدم : باید از 

 ...خانوادتون عذرخواهی کنم بابت دیروز

اخماش خیلی سریع رفت تو هم : خانواده 

 من؟؟ اونا خانواده تو نیستن؟؟

سرم رو کمی پایین انداختم چرا انقدر 

 عجله داشتن؟؟ چرا من رو نمیفهمیدن؟؟

 من بیست سالمه درست؟_

_... 
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د من چه ماجراهایی شما اصال میدونی_

 رو از سرم گذروندم؟؟

هفت سالم بود که لی لی تصمیم -شش_

گرفت بره تو یه شهر دیگه کار کنه...تو 

شهر خودمون تو یه مغازه لباس بچه کار 

میکرد که درآمد بدی هم نداشت...اما 

راضیش نمیکرد..نه با روحیه سرکشش 

جور بود نه در آمدش اونقدری بود که 

ای تفریحاتش رو بده...یه بتونه هزینه ه

بچه هم تو خونه بود که هم هزینه خورد 

و خوراک و مدرسه داشت..هم همیشه 

مریض بود و هراسون...شوهری هم که 

 ...نبود

تو یه بار کار پیدا کرده بود...به قول 

خودش مسئول برگزاری و پارتی های 
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شبانه...یه جور روابط عمومی...پول 

 ...خوبی داشت

رو نمیدونستم چه طور  اخمای درهمش

باید تحلیل کنم : من رو گذاشت پیش یه 

خانوم مسنی بد اخالقی که ماهیانه برای 

نگهداری ازش پول میگرفت...همه چیز 

خفقان آور بود...همیشه ترس داشتم..یه 

وقت اگر این خانوم بمیره من چی کار 

کنم..از لی لی فقط یه شماره تلفن داشتم و 

 ...بس

قورت دادم اما هنوز  بغض لعنتیم رو

صدام میلرزید: سخت گیر بود....تنبیه 

های خاص خودش رو داشت...خسته و نا 

 ...امید و وسواس بود...و من تنها بودم

آنته بیمار شد... و من چی کشیدم رو خدا 
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میدونه...لی لی اومد...یه هفته موند باید 

برمیگشت من رو سپرد دست زنی همسن 

زندگی میکرد  خودش که تو همسایگیمون

و سالها بود میشناختیمش اهل مجارستان 

بود...خوش اخالق و خوشگل بود..اما 

 ...خب شغلش

 چی؟؟_

اینا رو نمیدونستید نه؟؟ فکر میکردید از _

اول من بودم و تارا؟؟ نه عمو جان...این 

 ...جوری نبود

تارا که اوضاع رو فهمید با لی لی تماس 

گرفت...اومد..شهرمون رو عوض 

دیم..خود تارا هم زخم خورده کر

بود...فقط شونزده یا هفده سال از من 

بزرگتر بود...البته هجده سالش بود که 



 Beste بوی وانیل
 

برای تحصیل به آلمان اومده بود و 

موندگار شده بود...خالصه زندگی من از 

دوازده سال پیش شروع شد.... حاال شما 

فکر میکنید من خودم رو براتون لوس 

رو نمیپذیرم..؟؟ نه می کنم که خانواده ام 

باور کنید...من جز تارا هیچ کس رو 

ندارم...نداشتم....محمد که شد شوهر 

 ...تارا

امیر حسین عصبی پیشونیش رو فشار داد 

: من...دیار...من فکر میکردم تا هضت 

سالگی پیش لی لی بودی بعد به خاطر 

 ...کار تو رو سپرده به تارا

پوزخندی زدم : لی لی دیوانه 

 .....فرهاد احتماال از اونم بدتراست..

نفس های کالفه و قرمزی گونه هاش 
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نشونه عصبی بودنش بود : اما همه اش 

 ...گذشته رو رفته...االن من بیست سالمه

لبخند زورکی زد : یعنی االن بزرگ 

 شدی؟؟

 ...دارم بزرگ میشم_

 ...تارا زن قابل تقدیریه_

 ...اما گاهی شما رو عصبانی میکنه_

زد : ولی بازهم یادم نمیره که چه  لبخندی

 ...بزرگواری کرده

به پشتی صندلی تکیه دادم : نمیخواستم 

براتون تعریفش کنم...یعنی ما زیاد اینها 

 ...رو به زبون نمیاریم

من عموتم..دیار عادت میکنی...به این _

که من عموتم..سحر عمته...حتی به پانی 

و علی هم عادت میکنی...مامان اشرف و 
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 ...ر جون که جای خودشون رو دارنپد

 لبخندی زدم : لی لی به شما چی گفت؟؟

 ...نگران بود_

 ...من رو نخندونید_

 بیا فراموششون کنیم..ها؟؟_

بوی پودر میداد...به قدری آروم و خوش 

اخالق بود کههی فشارش میدادم و اونم 

 ....فقط میخندید

یاس و امیر حسین بالبخند به من و 

خته بودن که باهم مشغول شروین چشم دو

 ...بودیم

 ....چه قدر شما خوشمزه ایه پسرک_

یاس یا دستمال دستش آب دهن شروین 

رو پاک کرد : ببشخید دیگه دختر عموی 

 ....خوشگلمون رو دیدیم هول شدیم
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موهای ریخته شده تو صورتم رو تو شالم 

 ... دادم و لبخندی به محبت نگاهش زدم

ولی روحم سیر بود بشقابم هنوز پر بود.. 

شروین و لبخند هاش و آرامشش حالم رو 

  خوب میکرد

 ...بدش به یاس غذات رو بخور_

 ....سیر شدم_

امیر حسین اخماش رو مصنوعی تو هم 

 ..کرد : بخور بچه ببینم

نگاهی به بشقابش انداختم : شما هم چیزی 

 ....نخوریدید

 ...من میخورم_

 خیلی خوب میدونستم حرفای من انقدر

براش سنگین بوده که با وجود تظاهری 

 ...که میکنه حال و حوصله نداره
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یاس شروین رو بغل کرد و شیشه اش رو 

 به دهنش داد : بخور دیار جان

تکه ای از کباب رو دهنم گذاشتم : به 

محمد نگیدا اما کبابای رستوران اون 

 ...خوشمزه تره

ایمر حسین لبخند کم جونی زد : اگر ازت 

بعد از ناهار بیای خونه  خواهش کنم

 مامان و بابا میای؟؟

چنگال رو توی ظرف رها کردم : من 

 ...مشکلی یعنی

میخوام رو راست باشی...دیروز بهت _

سخت گذشت میدونم اما از یه جایی باید 

 ....شروع کنیم دیگه

نفس عمیقی کشیدم که ترکیبی از بوی 

خاک نم خورده و چمن رو وارد ریه هام 
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ا تو کوچه ها خبری از کرد...این ج

سنگفرش نبود...دیوارهای قرمز 

نداشت..دریا و نم دلپذیرش رو هم 

نداشت..اما یه جور نزدیکی حسی 

 ... دلپذیری برای من داشت

امیر حسین شروین به بغل کنارم ایستاده 

بود..یاس با لبخند ملیحی که انگار جزئی 

جدا نشدنی از صورتش بود کنارموم 

دو منتظر بودن تا من  ایستاده بود...هر

 ...زنگ بزنم

دستم دوباری رفت و برگشت...امیر 

حسین شروین خواب رو توی بغلش کمی 

جا به جا کرد : چرا هنوز ایستادی عمو 

 جان؟؟

میشه که..یعنی من برم..قول میدم فردا _
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 ...بیام

امیر حسین نگاهی کالفه بهم انداخت: 

 ...دیار جان..ما صحبت کردیم درسته

ه شروین ر بیشتر روی سرش یاس کال

کشیدم مثل هر مادر دیگه ای نگران بود 

که یکی یه دونه اش سرما بخوره..به 

لپهای اناری که ار بین اون همه لباس و 

پتو بیرون زده بود لبخندی زدم و با 

دستهایی که هنوز کمی میلرزیدن زنگ 

طبقه سه رو فشار دادم.. به ثانیه نکشید 

چ سوال و جوابی که در با تقی بدون هی

  ...باز شد

 

پاهام رو بیشتر جمع کردم..به معنای 

واقعی کلمه معذب بودم...نه چشمهای 
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خیس مامان اشرف...نه محبت های ریز 

و درشت عمه سحر و نه لبخندها و 

فضولی های بانمک پانی یخم رو باز 

نمیکرد...بخصوص که پدر جون با 

جدیتی بیشتر از دیروز داشت نگاهم 

..ته گاهش یه محبت ناب و میکرد.

خالصانه بود..مثل امیر حسین...این دو 

نفر طور دیگه ای من رو نگاه 

میکردن...فرق میکرد با زنانگی های پر 

از دلسوزی مامان اشرف و یا نگاه 

همیشه خیس عمه سحر...شبیه هیچ نگاه 

 ...دیگه ای نبود

 ناهار خوردید؟؟_

امیر حسین هسته پرتقال توی دستش رو 

اشته روی پیش دستیش : نه.. خیر گذ
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 ...گرسنه بردم و برگردوندم

مامان اشرف لبخندی زد : برای ناهار 

 قیمه داشتیم مونده گرم کنم بخوری؟؟

آب دهنم رو آروم قورت دادم : نه ممنونم 

 ...من کامال سیرم

 ...آخه خیلی الغری مادر_

یا این حرفش نگاهی به خودم انداختم که 

ن رو بلند کرد حرکتم صدای خندشو

..عمه سحر به سمتم اومد و محکم بوسیدم 

: چرا به خودت شک میکنی دختر 

 ...جون...خیلی هم نازی..الغر هم نیستی

پدر جون : اشرف خانوم حاال بپرس شام 

چی دوست داره براش آماده کنید..مهمان 

 ...هم که داریم

با تعجب به امیر حسین نگاه ...
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 ...کردم...مهمانی چی؟ من

میر حسین نگاهی بهم انداخت : به تارا ا

 ...خانوم زنگ زدم اجازت رو گرفتم

من حوصله شلوغی نداشتم...خیلی بیشتر 

از این حرفا احساس غریبگی 

میکردم...که بخوام بمونم...لباسم هم 

مناسب نبود...سارافون پشمی سورمه ای 

با یقه اسکی زد رنگ زیرش و جوراب 

ر به شلواری پشمی سورمه ای...قرا

مهمان نبود....اما راه فراری نبود 

 ...انگار

یاس و عمه سحر تو آشپزخونه مشغول 

آماده کردن جوجه کباب بودن و مامان 

اشرف قرمه سبزی رو میچشید که بوی 

شگبفت انگیزی داشت...پانی باالخره 
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دست از سر من با سوالهای بامزه اش که 

دامنه اش از اسم دوست پسر نداشتم تا 

های آلمان بود برداشته بود و خیابون 

داشت برای امتحان ریاضیش درس 

میخوند...امیر حسین و پدر جون داشتن 

 ...گوشه سالن صحبت میکردن

یاس با لبخند از کنار من سرگردون کنار 

 ...چارچوب آشپزخونه رد شد : امیر جان

 ... جانم_

 ....میری دنبال میوه لطفا_

ر امیر حسین که چشم پدر بزرگ رو دو

دید بوس با مزه ای برای یاس فرستاد که 

چشمهای گرد شده اش و اشاره اش به من 

رو همراه داشت...امیر حسین که معلوم 

بود متوجه حضور من نبوده واقعا جا 
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خورد که قیافه اش رو خیلی بامزه 

کرد..نتونستم جلوی خودم رو بگیرم...با 

صدای بلند شروع کردم به خنده ...که 

برم مامان اشرف رو از جانم قربونت 

 ....آشپزخونه شنیدم

روی صندلی میز چهار نفره آشپزخونه 

نشستم...به جنب و جوش اطرافم نگاه 

کردم..همه چیز به شدت جدید بود...من 

تارا و محمد رو داشتم...فقط همین...هیچ 

وقت کسی بزرگ سال رو اطرافمون 

نداشتیم....و این خونه که عجیب بوی 

ته بودم و خیره بودم به خونه میداد نشس

بخاری که قابلمه روی پنجره ایجاد 

 ...میکرد

عمه سحر تربچه های نقلی رو با چاقو 
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طرح میداد : تو چرا انقدر ساکتی قشنگم 

 ...آخه

مامان اشرف قاشق دستش رو گذاشت تو 

 ...سینک : همه مثل ور وره تو نیستن

لبخند خجولی زدم : پانی جون دختر 

 ...سرحالی هستن

یاس موهاش رو پشت گوشش داد و 

خیاری که داشت تو بشقاب خرد میکرد 

رو گذاشت کنار : امیر حسین کلی از 

 ...هنرهات گفته

 شیرینی هام؟؟_

 هر سه برگشتن : شیرینی بلدی؟

به تعجب تو نگاهشون لبخندی زدم : 

عجیبه؟؟ خب تارا یه شیرینی فروشی 

دوست داشتنی داره..ما خودمون درست 
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 ...میکردیم

امیر از طراحی های داخلیت گفته بود _

 ....اما شیرینی

کمی من من کردم فضای صمیمی اطراف 

باعث شد پیشنهاد بدم که اگر وسایلش رو 

دارن چند تا از زنجفیلی هام رو برای 

مهمانی شب آماده کنم ..عمه سحر دوید تا 

 ....از پانی قلم و کاغذ بگیره

 

از نگاهی به داخل فر انداختم حسابی 

کارم راضی بودم....که پدر جون تسبیح 

به دست اومد تو آشپزخونه : عجب بویی 

 ...چه خبره؟؟

مامان اشرف که داشت شیرینی خوری 

کریستال پایه دارش رو از بوفه شیشه ای 
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آشپزخونه در می آورد با افتخار نگاهی 

 ...بهم انداخت : نوه ات شیرینی پخته

پدر جون لبخندی زد که بیشتر غم 

اشت...نزدیکم شد و پیشونیم رو محکم د

بوسید...یه چیزی انگار با همون بوسه و 

نگاه من و احساسم رو به پیرمردی پیوند 

 ...زد که نگاهش شبیه هیچ کس نبود

 ...میخوای بهت ریمل بدم_

نگاهی به پانی انداختم که کیف مادرش 

 ...توی دستش بود با سر گفتم که نه

ست : تو از روی تخت اتاق چهارزانو نش

هم کالسی های منم ساده تری..من بابام 

 .... میترسم....بابا تو که بیست سالته و

 ...پوزخندی زدم : پدر هم ندارم

پانی یهو از جاش پرید : نه بخدا من 
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منظورم این نبود...تو هم خب عین 

 ...شایان

بیتوجه به اسمی که بکار برده بود انقدر 

نگار که از صبح اسم های مختلف رو ا

که منم مثل خودش ده بار شنیده باشم به 

سمتش چرخیدم : میشه تلفن رو برام 

 بیاری؟؟

  از من ناراحتی؟؟_

البته که نه..من روم نمیشه میشه تلفن _

 ...رو بیاری باید با تارا صحبت کنم

 ...سالم موش من_

 ...دلم برای صداش پر کشید : تارا

جونم قشنگم...بزرگ شدی تنهایی میری _

 مونی؟؟مه

 ...میخوام برگردم_
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این بار صداش جدی شد : چرا ؟؟ اتفاقی 

 افتاده؟

نه نه...همه چیز خوبه...بهم محبت _

 ...میکنن اما

نفسش رو با خیال راحت داد بیرون : 

عادت میکنی..تو اصال برای چی 

 ...اونجایی؟؟ که خانواده ات رو بپذیری

من که شدید احساس میکردم خودش هم 

ایمان نداره گفتم : مهمون  به این جمله

 ...دارن

آره عمو جانتون فرمودن دوست _

خانوادگیشون هستن ...فرمودند همسایه 

های طبقه باال....فعال حدس میزنن تو 

آمادگی دیدن فامیل رو نداری... تو 

خوشگل منی...من میدونم از پس امشب 
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 ...بر میای

 ...شیرینی پختم_

 خنده بلندی کرد که محمد پرسید چی

 ....شده؟: زنجبیلی پخته

دهنش رو به گوشی آماده کرد : موش 

فضول اشک و آهت مال ماست شیرینی 

  هات مال خاندان روشن؟؟

 
موهام رو روی شونه چپم بافتم....بیرون 

صدای سالم علیک میومد...دستام رو به 

 ...دامن سارافنم کشیدم

من هنوز خودم نمیدونستم اینجا چی کار 

میرفتم بیرون و خودم رو میکردم...حاال 

چی معرفی میکردم؟؟ متعجب نگاهم 

میکردن؟ یا با دلسوزی؟؟ نفسم رو کالفه 
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بیرون دادم و لبه تخت نشستم...کاش االن 

تو اتاق خودم بودم..با تارا منو فردا رو 

 ...آماده میکردیم....اوفففف

تقه ای به در خورد یاس بود با یه بلوز 

 ..گلمدامن مشکی با نمک : نمیای 

پایین بافت موم رو که به شکمم میرسید 

رو تو دستم گرفتم : من آخه 

 ...نمیشناسمشون

یاس در رو پشت سرش بست و همهمه 

های پشت در همونجا موند : دیار... یه 

پیله هست..همه آدم ها دورشون 

دارن...اونهایی که به هر دلیلی کمی 

آسیب بیششتری خوردن این پیله شون 

 ...سخت تره کمی کلفت تر و

نگاهی به نگاه مهربونش کردم : آخه..من 
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 ...نمی دونم بیام چی بگم

لبخندی پهنی زد : سخنرانی سازمان 

ملل...چی میخوای بگی دختر...میخوای 

یه سالم و احوال پرسی بکنی...اگه قرار 

بود کل خاندانشون بریزن سرت چی؟؟ 

من تازه با امیر نامزد کرده 

ه خانوادشون بودم...میخواستن منو ب

معرفی کنن نمیدونی چه حالی بودم آخه 

صد نفر آدم چشم دوخته بودن به من...بین 

خودمون باشه اومده بودم تو همین اتاق 

که مال مجردی های امیره قایم شده 

بودم...آی امیر قربون صدقه رفت تا از 

 ...در بیام بیرون

دلم شاد میشد وقتی یاس رو 

.نه اون قدر میدیدم...انگار تارا بود..
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 ...نزدیک...اما یه جورهایی تارا بود

دستش رو به سمتم دراز کرد از روی 

تخت بلند شدم ک امیر حسین از روز اول 

که دیده بودت دلش برات رفته بود...منم 

 ....باهاش موافقم

یاس بلد بود حال لحظه آدم رو خوب 

کنه...اعتماد بنفس میداد...حمایت دلپذیر و 

 .....مثل تارازنانه ای داشت.

با ورودم به پذیرایی خانوم حدودا پنجاه 

ساله ای رو دیدم که با کت و دامن آب 

آسمانی و روسری سرمه ای کنار مامان 

اشرف نشسته بود...لبخند دلپذیری داشت 

و در کنارش مردی حدودا شصت و 

خرده ای ساله ای که داشت با امیر حسین 

و مردی حدودا سی و دو سه ساله 
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میکرد...با ورود من نگاه ها به صحبت 

 ...سمتم من چرخید

یاس دستش رو پشت من گذاشت : اینم 

 ...دیار ما

سعی کردم استرس مسخره رو از خودم 

دور کنم...و لبخندی لرزان به نگاه پر 

مهر مامانن اشرف زدم...به سمت اون 

خانوم رفتم و دستش رو فشردم اما اون با 

کشید و یه حرکت من رو به سمت خودش 

سه بار رو بوسی جانانه ای باهام کرد : 

سالم...وای اشرف جون چشمتون 

 ....روشن...من پوران هستم

سرم رو تکونی دادم و سالم بسیار 

ضعیفی کردم که شک داشتم شنیده 

باشه...رفتار خالصانه و صمیمانه اش 
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برام کمی عجیب بود...به مردی که 

کنارشون بود هم سالمی دادم ، آقای 

روس نظری پدر خانواده که دستم رو سی

 ...فشرد : خوبی بابا جان

 ...ممنونم_

بعد سرم به سمت مردی چرخید که خیلی 

جدی و خونسرد کنار امیر حسین ایستاده 

بود...از امیر حسن قد بلند تر بود...و 

چیزی که شدید توجه جلب میکرد 

چشمهای سیاهش بود که به چهره اش 

و البته ساعت  حالت بسیار باهوشی میداد

دوست داشتنی مربعی شکل دستش که به 

شدت آشنا میزد....بدون اینکه دستش رو 

 ....دراز کنه سالم کرد : سالم

 ...لبخندم رو کمی جمع کردم : سالم
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امیر حسین دستش رو پشتم گذاشتم : 

ایشون روزبه هستن...دیار جان دوست 

 ...عزیز من و البته همسایه طبقه باال

رو جایی شنیده بودم...کمی  من این اسم

 ...بیشتر نگاهش کردم

سرم رو پایین انداختم رو مبل رو به 

روشون کنار یاس لبخند به لب 

نشتم...عمه سحر و پانی هم از آشپزخونه 

با سینی چای و البته کریستال شیرینی 

 ....های دست پخت من وارد شدن

از این مبل ها خوشم نمیومد پاهام به 

احساس امنیت  زمین نمیرسید و

 ...نمیکردم

چای ها و شیرینی ها که تعارف شد 

...پوران خانوم با گاز اول گفت : چه قدر 
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اینا خوشمزه ان...آدرسش رو بهم بده 

 ...اشرف جون

مامان اشرف که نگاهش برق میزد به 

 ... سمت من اشاره کرد : رو به روت

پوران خانوم نگاه پر تحسینی بهم انداخت 

ینی هستم و میتونم بگم تا : من عاشق شیر

حاال کم پیش اومده شیرینی به این 

 ...خوشمزگی و تردی بخورم

 ....لبخند زدم : ممنونم

 ...پس دستور پختش رو ازت میگیرم_

من شیرینی خامه ای های ایشون رو هم _

 ....امتحان کردم

یه لحظه سرم رو بلند کردم و به روزبه 

ردی نگاه کردم. که این جمله رو با خونس

خاصی عنوان کرده بود ..یه جفت کفش با 
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خط سرمه ای یادم اومد و دکمه سر 

دستهای فیروزه ای... همونی که من 

برای تارا تعریف کرده بودم....نمیدونم 

چرا انقدر جا خوردم.. هیچ کس از این 

جمله تعجب نکرد انگار که همه در 

جریان باشند و این چیزی نبود که من 

 ...خوشم بیاد

ر حسین که احساس کرد حالم دگرگون امی

شد .. لبخندی زد : پوران خانوم حاال که 

انقدر خوشتون اومده بازهم 

 ...بردارید...پانی دایی جان تعارف کن

به مبل پشت سرم تکیه دادم...بوی 

شیرینی و چای و غذا ترکیب شده بود و 

با گرمای حاصل از شومینه کنار پذیرایی 

و میچرخید و  ترکیب میشد ...می چرخید
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 ...به دل من نزدیک میشد انگار

پدر جون ظرف خورشت رو سمت آقای 

 .... ناظری گرفت : واال حاج آقا جا ندارم

پوران خانوم چنگالی به خیارش زد : 

شیرینی های دختر نازمون رو خوردیم 

 ...جا برای شام نموند

  ...لبخندی زدم و تشکر کوتاهی کردم

به روم  روزبه کنار امیر حسین رو

نشسته بود...چند قاشقی برنج توی ظرفم 

بود..خدا رو شکر میکردم که مامان 

اشرف سرش به مهمون هاش گرمه و 

تعارف نمیکنه که البته اشتباه فکر کرده 

بودم چون یه کفگیر بزرگ برنج از سمت 

 ....پدر جون تو ظرفم خالی شد

 ...بهزاد قرمه سبزیتون رو از دست داد_
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امه حرف آقای ناظری رو پوران خنوم اد

گرفت : دیگه نامزد که میکنن ما رو 

فراموش میکنن...امروز تولد خواهر 

 ...خانومش بود

پانی با نشاط خاص خودش پرسید : 

 عروسی کیه خاله پوران؟؟

روزبه قلپی از آبش رو خورد و با لبخند 

شیطون و لحن بانمکی گفت: ببخشید از 

  ...پذیرایی از کودکان معذوریم

عتراض بلند پانی که همراه با شیطنت ا

خاصی همراه بود...لبخند آرومی به لبم 

 ...آورد

 ...بچه ام رو اذیت نکن_

پوران خانوم این رو گفت و ادامه داد : 

 ... خدا بخواد بهمن ماه...شما هم گل مایی
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پانی با صورت یک فاتح به روزبه 

نگاهی کرد که حاال به لبخند با نمک 

 ...نگاهش میکرد

عمه سحر به سمت روزبه چرخید : این 

دختر ما نازک نارنجیه عمو روزبه 

 ...جانش...ادامه بدید...گریه میکنه

 ....ااا مامان مگه من بچه ام_

روزبه که حسابی داشت تفریح میکرد 

لیوان رو تو دستش گرفت و با زست با 

نمکی به پشتی صندلیش تکیه داد : 

 نیستی؟؟؟

که پدر جون تک پانی براق شد جواب بده 

سرفه ای کرد : پانی شما خانومی 

 ....شدی

 ...دیار مادر غذات سرد شد_
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 ...سیر شدم خیلی ممنونم_

پوران خانوم لبخندی زد : با ما 

 ...رودربایستی داری با

یاس برام کمی دوغ ریخت : دخترمون 

 ...ساکته خاله پوران

روزبه که با زنگ خوردن گوشیش از 

با عذر خواهی از جاش بلند شده بود...

جاش بلند شد و از میز کنار رفت...همه 

با کلی تعارف بلند شدن تا به جمع کردن 

میز کمک کنن ..من که نمیدونستم دقیقا 

این وسط چی کار کنم..خیلی آروم روی 

مبل نشستم...خسته شده بودم و خوابم 

میومد...دلم میخواست سریع برم و به تارا 

 ...دیدمبگم که اون آقا رو اینجا 

گوشه پذیرایی با موبایل خیلی جدی 
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صحبت میکرد و گوشی دست راستش 

بود و دست چپش تو جیب 

شلوارش...کنار میز بلند گوشه پذیرایی 

ایستاده بود و از پنجره بیرون رو نگاه 

میکرد...با شنیدن صدای پانی که با 

صدای بلند میخندید نگاهم رو از روزبه 

 داشت از گرفتم و پانی دوختم که مثال

پاک کردن میز فرار میکرد...لبخندی به 

 ...لبم اومد...این دختر واقعا جغجغه بود

دستش رو زیر بالشت قالب کرد : پس 

 بازم توجهت رو جلب کرد؟

روی بازوی سمت راستم چرخیدم تا 

بیشتر به صحبت کردن تسلط داشته باشم 

 ..چشمهام رو تنگ کردم : منظور؟

...عقده گذاشتی رو لبخندی زد : هیچی بابا
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دلم بشینم یه دل سیر باهات بحث پسر 

 ...بکنم...بی عرضه خانوم

لحنش لبخندی روی لبم آورد : بی عرضه 

 رو خوب اومدی؟؟

صدای خنده بلند خنده محمد از سالن بلند 

  شد

نگو که داره با خاله عطی این جوری _

 ...بگو و بخند میکنه

با دلت خوش ها خدایی...نه بابا داره  _

پسر عمه اش صحبت میکنه. ..فردا 

دعوتمون کردن ناهار..فکر نمیکردم امیر 

 ..حسین بذاره شب برگردی

نفسم رو بیرون دادم : خیلی اصرار 

کردن...برام یه اتاق آماده کردن...خیلی 

 مسخره است نه؟؟
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نه..اینکه به فکرت هستن..این که امشب _

بهت انقدر خوش گذشته کجاش مسخره 

 است؟

م چرخیدم و طاق باز روی بالشت سر جا

مخمل قرمز دراز کشیدم و دست خواب 

رفتم رو چند باری تکون تکون دادم : یه 

بچه ای رو همه خواستن..حتی حتی 

شوهر دختر خاله اش...پدر و مادرش 

 نخواستن..این به نظرت مسخره نیست؟؟

خیلی چیزهای مسخره تر تو دنیا _

خاطر هست...مثل یه عالمه بچه ای که به 

خودخواهی های کسای دیگه ای آواره 

شدن ...یه عالمه زنی که از ترس یچه ها 

شون رو به دنیا آوردن و یه جا ول کردن 

و رفتن...و خیلی دختر های که تو سن 
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سیزده چهارده سالگی عروس شدن...و 

 ...خیلی مسخره بازی های دیگه

من میفهممت دیار...من اصال راضی 

ومدنت...نه اینکه نبودم حتی به ایران ا

اینجا بد باشه..نه..من ترجیح میدادم همون 

روند عادی خودمون رو جلو بریم..اما 

انگار که دیگه نمیشد...تو االن یه خانواده 

 ...داری و این خیلی زیباست

احساس کردم تو جمله آخرش یه بغض 

بدی هست...محکم بغلش کردم...تارا 

عزیز ترین من بود...تنها خانواده 

 .....بقیه یه حاشیه بودند و بسمن.

 ... ببینید ...ما دعوتیم_

نمیدونم امیر حسین پای تلفن چی میگفت 

که تارا رو خیلی با نمک عصبانی می 



 Beste بوی وانیل
 

 ... کرد از صبح سه بار زنگ زده بود

محمد به سمت من چرخید که داشتم 

عصبی پاهام رو تکون میدادم : این عمو 

بد جان شما یه قفل حسابیه...با کلید 

 ...اخالقی های تارا هم باز نمیشه

کالفه چتری هام رو از صورتم عقب 

زدم...خاله عطی که داشت به گلدونهای 

ردیف کنار پنجره اش آب میداد چرخید به 

سمتمون : من نمیدونم تارا سر چی داره 

بحث میکنه..تو برای آشنایی با خانواده 

پدریت اومدی...چرا بریا هر بار رفتن 

 ...ر بحث میکنی آخهخونون انقد

حرفش راست بود...بی منطق نبود..اما ..

خب انگار جاش نبود برای منی که خودم 

رو تو زندگی تارا همیشه اضافه حساب 
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 ...میکردم...لبهام رو جمع کردم

تو از خودت هیچ فکری نداری یعنی؟؟ _

بابا بیست سالته دختر...بگو میخوام برم 

بگیر  خونه عموم...و یا اینکه گوشی رو

 ...محکم بگو نمیام

محمد هم از لحن تند خاله اخماش یکم 

رفت تو هم...اما میشناختمش این جور 

 ...مواقع دخالت نمیکرد

 ...من باور کنید گفتم_

آب پاش پالستیکی سفید رو روی میز با 

رومیزی قالب دوزی شده گذاشت و شال 

دورش رو کمی مرتب کرد : به کی چی 

 گفتی؟؟

دم که تارا گوشی رو قطع خواستم جواب ب

کرد و از آشپزخونه بیرون اومد : خدایی 
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پشتکار این عمو جان شما رو من داشتم 

 ....االن دست کم نخست وزیر آلمان بودم

محمد خیلی خونسرد جواب داد : انگال 

مرکل؟؟ خیلی بی ریخته باهات ازدواج 

 ....نمیکردم

با وجود اینکه جمله اش حرص در آر بود 

 ..تارا ب صدای بلند خنیدیدم...من و 

اخمات چرا تو همه؟؟ نمیخواستی _

 بیای؟؟

به امیر حسین که داشت با دقت رانندگی 

میکرد ولی اخم آلود بود نگاه کردم : 

 ...من..ناراحت نیستم

کالفه فسش رو بیرون داد : دختر خجالتی 

و کم حرفی هستی درست 

میشناسمت...اما ...دیار چرا نظر خودت 
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 ؟؟رو نمیگی

جمله اش دقیقیا جمله خاله عطی ..

بود...اما نمیدونم برعکس اون چرا 

 ...ناراحتم نکرد

دستهام رو روی دامن پالتوی چهار خونه 

قرمز و مشکیم قالب کردم... : من 

 نمیدونستم آخه چی بگم

یعنی چی؟؟ شروین شش ماهشه نخواد _

شیر بخوره نمیخوره...تو یعنی نمیدونی 

 ونی؟؟کجا میخوای بری مهم

کالفه نفسم رو بیرون دادم : من با شروین 

 ...فرق دارم

 ...بله داری ازش بیست سال بزرگتری_

 .... نه_

دستهام عرق کرده بود سعی کردم صدام 
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نلرزه: شروین با پدر و مادر خودش 

طرف حسابه...من یه طرف تارا است که 

تنها کسیه که من دارم...و یه طرف شما 

 ..... که عموم هستید ولی

انگار کسی با چیزی توی سرش کوبیده 

 ...باشه مبهوت بود : دیار

دستهام رو دوباره توی هم چلوندم : من 

باید حواسم باشه کسی ازم ناراحت 

 ....نشه...باز اضافی رو دوش کسی نباشم

ماشین رو گوشه ای پارک کرد و با 

بغض به سمتم برگشت : عمو 

 ....جون...آخه

...حتی به تارا به شما راستش رو میگم_

 ....هم نمیگم چون غصه میخوره

اون لرزش چشماش نشون میداد امیر ....
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 ....حسین هم غصه میخوره

یاس در آپارتمان یک دست سفیدشون رو 

به روم باز کرد...همه چیز خونه سفید 

بود...مبلها ..فرشها...سنگ کف ...قاب 

عکس ها و مجسمه ها....و حتی میز 

ه روش آینه بلندی که به جای شیش

بود...تنها شیء رنگی لوستر بزرگ 

کریستال وسط خونه بود که به رنگ سبز 

 ....زیبایی بود

دسته گل توی دستم رو به دست یاس دادم 

که برای اولین بار با یه پیراهن سبز 

خوشگل چین دار ایستاده بود...امیر 

حسین تو لک بود...لبخند میزد اما غم 

ه تعریفی چشمهاش به قدری زیاد بود ک

 ....نداشت
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یاس باهام روبوسی کرد پالتوم رو گرفت 

 ....تا آویزون کنه

امیر حسین کتش رو آویزون کرد : 

 شروین خوابه؟؟

یاس که دستش رو دور من قالب کرده 

بود لبخندی زد : کم کم بیدار 

میشه...خوش اومدی دیار جان...امروز 

از عمه سحرت دزدیدمت...شاکی بود که 

...ولی خب ما زورمون  اون بزرگتره

بیشتره...مامان اشرف و پدر جونم یه سر 

رفتن چکاپ پدر جون بعد از ناهار 

 ...میان

روی مبل نشستم... نگاهی دوباره به 

  خونه انداختم

یاس به سمت آشپز خونه اپن رفت : 
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 نظرت چیه خانوم طراح؟؟

 من طراح نیستم؟؟_

امیر حسین پیش دستی چینی سفید رو جلو 

: من کار خیلی قشنگت رو گذاشت 

 ...دیدم

یکم رنگی رنگی بود شما دوستش _

 ...داشتید

یاس در فر رو بست : این جا هم که 

 ...اصال رنگ نیست

 ...رنگ این خونه شما هستید دیگه_

امیر حسین لبخند پر از مهری زد : 

شروین که بزرگ شه دیگه نمیشه انقدر 

 ....تمیز نگهش داشت

ومد : همین االنشم یاس با چای به سمتم ا

 ...نمیشه
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برای من قرار گفتن تو محیط های جدید 

 ...خیلی سخت بود

یاس با لبخند خاص خودش نگاهم میکرد 

 ...: این چند روز اصال بهت خوش گذشته

چشمام گرد شد : البته...جور دیگه ای به 

 ....نظر میام

امیر حسین کالفه فنجان چایش رو روی 

میشیم...اگر میز گذاشت : ما ناراحت ن

 ....داریم اذیتت میکنیم..بگو

چشم دوختم به شمع های بزرگ سفید 

کنار تلویزیون روی زمین...حرفام به 

 فکرش انداخته بود از خودم ناراحت شدم

... 

 ...من اذیت نیستم_

 ...امیر حسین پاش رو روی پاش انداخت
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یاس شکالت ها رو به سمتم گرفت : ما 

.میخوایم دوست داریم پیشت باشیم...

 ...کنارمون باشی

با یاس یه جور حس راحتی غریب داشتم 

 : چرا؟؟؟

برعکس امیر حسین که این سوال 

عصبیش کرد ..یاس خونسرد فنجونش رو 

توی دستش گرفت : چون تو عضو 

خانواده ما هستی...یه خانواده بزرگ...ما 

این جوری یاد گرفتیم...تو برادر زاده 

ن...چون امیر حسینی دوستت داره.همی

 ...عموته

تارا هم من رو دوست داره با وجود _

 ...اینکه

امیر حسین که کمی آتیشی شده بود : تارا 
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 ..دختر خالته...من عموتم..عمو

یاس لبخندی زد و بازوش رو نوازشی 

 ...کرد : حسود خان

دلم نمیخواست ناراحتش کنم...تمام بد 

قلقی های من رو تحمل کرده بود حقش 

 ...بحث رو عوض کنیم لطفانبود : میشه 

امیر حسین سری تکون داد و به مبل تکیه 

  ...داد

 

 

شروین با صدای بلند میخندید...لگوهای 

 ....پنبه ایش رو باهم میچیدیم

امیر حسین داشت با تلفن صحبت می کرد 

یاس از آشپزخونه نگاهم کرد : اذیتت که 

 نمیکنه؟؟
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به لپای آویزون خوردنی شروین نگاهی 

 ...م : نه...خیلی خوردنیهاندخت

دختر عموش رو دیده خوش اخالق _

 ..شده

امیر حسین گوشی رو قطع کرد و دستی 

به موهای من کشید ...: یاس فردا که 

 ...نمیری دادگاه

 ...نه_

روزبه میگه بیا سند بزنیم... آقای _

 ...اکبری پس فردا شب بلیط داره

 ...یاس سرش رو تکونی داد

نشست : خانوم ما امیر حسین کنار ما 

 ...خالف کار نیستا...وکیله

یاس بلند خندید : که اونم خودش یه جور 

 ...خالفه
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 ...شغل خاصی دارید_

 ...نه به خاصی شغل تو_

 شیرینی پختن؟؟_

 ...منظورم طرح هایی که امیر میگه_

من دو تا کار جدی بیشتر نداشتم مهم _

ترینش کار امیر بود که در جریان 

 ...هستید

حسین با اخم با نمکی گفت : همون  امیر

 ...آقای پر ژست رو میفرمایید

از عکس العملش تعجب زده پرسیدم : 

 ...امیر؟؟ ...منظورتون رو متوجه نمیشم

یاس خنده ای کرد : حسودی 

 ...میکنه...جدیش نگیر

نخیر....من خودم عمری این کاره _

بودم...ژستای تکراری برای جذب 
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 ...دختر

ن جمله ها بودم با جمله من که مبهوت ای

  یاس نتونستم جلوی خنده بلندم رو بگیرم

چشمم روشن امیر حسین...عمری چی _

 کاره بودی نشنیدم؟؟

 کمکتون کنم؟؟_

ظرف ها رو از دستم گرفت و توی 

ماشین ظرفشویی گذاشت ..نه 

عزیزم...من که کاری نمیخوام بکنم...اگر 

عادت به استراحت بعد از ناهار داری 

 ...تخت ما جا هسترو 

 ...نه ممنونم_

پس بذار چایی بذارم با فیلم چه _

 طوری؟؟

امیر حسین وارد آشپزخونه شد : عصری 
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بریم بیرون؟؟ از وقتی اومدی بیشتر 

داری خاله بازی میکنی...میتونیم بریم 

سینما و یا پارک ..جایی از تهران هست 

 که بخوای ببینی؟

: یاس لیوانی رو از روی میز برداشت 

موزه ها و جاهای این سبکی که این 

ساعت تعطیلن...نظرت راجع به درکه یا 

فرحزاد چیه...اینا خب بیشتر تهران رو 

 ..بهش نشون میده تا پارک یا پاساژ

امیر حسین لبخندی زد : عالیه..میشه 

 ...دنبال پانی هم بریم

 مگه نگفتید که میان این جا؟_

 کیا؟؟_

 ...چیزه..یعنی پدر و مادرتون_

احساس کردم کمی غمگین شد : ازت 



 Beste بوی وانیل
 

انتظار ندارم انقر سریع به ما و نسبت 

هامون عادت کنی اما اونا پدر بزرگ و 

مادر بزرگت هستن..کسایی که شاید 

بیشتر از هر کدوم از ما شوق داشتنت رو 

 .دارن

حرفش رو و غمگینی نگاهش رو ...

درک میکردم اما منم با هم محق 

ک نفر نسبت بودم...سالها فقط با ی

 ...داشتم...و حال با چندین نفر

 

با شنیدن موبایلش از جاش بلند شد : سالم 

 ...روزبه جان

 ...و به سمت اتاق خواب رفت

یاس با استکانی چای وارد شد : امیر 

حسین به شدت عجوله...میخواد همه چیز 
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خیلی سریع اتفاق بیوفته ...درک کردن 

 ...موقعیت تو به نظرم اصال سخت نیست

شما..میدونید احساس میکنم فقط شما _

 ...متوجه میشید من چی میگم

لبخند دوست داشتنی زد : برای اینکه یکم 

عقب ترم...من میتونم تحمل کنم که تو 

یک سال دیگه بپذیری که زن عموتم...یا 

اینکه اصال فقط من رو به شکل یه دوست 

 ...ببینی...اما بقیه این طوری نیستن

 .....دیدیدششما...منظورم_

خیلی راحت متوجه منظورم شد : نه...از 

وقتی من وارد زندگی امیر حسین 

شدم...فرهاد فقط یه اسم بود...اسمی که 

گاهی باعث اشک و آه مامان اشرف 

 ...میشد و خیلی مسائل جانبی دیگه
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 ...شبیه هیچ کدومشون نیست_

ظرف پر از نقل رو به سمتم گرفت دست 

برداشتم : چه دراز کردم و یه دونه 

اهمیتی داره...اصال دنبال نسبتشون با 

فرهاد نباش...به خودت فکر کن...لذت 

 ...ببر

لبخندی خسته به جمله اش زدم ..لذت 

بردن فعلی که بار های بار توسط افراد 

مختلف عنوان شده بود...من هم بلد 

بودمش...من با این فعل غریب 

نبودم...من از موسیقی خیابانی ...از 

ار پسرک مو قرمز..از بوی گیت

شیرینی..رنگ...من از سر گذاشتن روی 

پای تارا لذت میبردم...دور نبودم از این 

فعل...اما انگار قرار بود چیزهای دیگه و 
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بسیار متفاوتی هم وارد دایره عادت ها و 

 ...لذت های من بشه

امیر حسین از اتاق بیرون اومد...نگاهی 

خونه...پس به هر دو ما انداخت : خانوم 

 چایی ما چی شد..؟؟

 . یاس لبخندی زد و بلند شد

روزبه این نزدیکی هاست داره میاد _

اینجا..شناسنامه اش سر به نام زدن 

 ...آپارتمان دست ما مونده

یاس از آشپزخونه بیرون اومد :تو گاو 

صندوق...نگهش دار...به پانی هم زنگ 

بزن بریم فرحزاد...به مامان اشرف هم 

...اگه دوست دارن بیان...اگر زنگ بزن

 ...نه بعدش ببینیمشون

 ...خالصه اینکه مامانم خیلی شاکی شد_
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تو متن صحبت هاشون نبودم...یاس 

داشت با مادرش تلفنی صحبت میکرد و 

من شروین داشتیم لگو بازی 

میکردیم...روزبه تو لباس اسپرت 

خاکستری رنگش روی صندلی های سفید 

د...روبه روی رنگ آشپزخونه نشسته بو

امیر حسین و چیزی رو تعریف میکرد با 

صدای آهسته که اخم های متفکر امیر 

 ...حسین رو به همراه داشت

شروین غر ریزی زد که باعث شد توجه 

امیر حسین به سمت ما جلب بشه : اذیتت 

 میکنه دیار جان؟؟

روزبه از جاش بلند شد و به سمت ما 

 ..و رواومد : بدیدش به من ببینم تپل عم

شروین تو بغل روزبه حاال که حسابی از 
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زمین فاصله گرفته بود خنده خوردنی 

 .. کرد که باعث لبخند من هم شد

روزبه نگاهی به سمت من انداخت : عمو 

جون نشوندنت مثل دختر ها لگو بازی 

کنی؟؟ خوبه باهات خاله بازی نمی 

 کنن...ب

این رو گفت و شروین رو از پاهاش 

ا خود آگاه روی مبل نیم آویزون کرد ن

 ... خیز شدم

امیر حسین با خنده به خاطر غش غش 

خنده شروین نزدیک شد : روزبه یاس 

 ...اعداممون میکنه

 ...آخه بشر تو چه قدر از زنت میترسی_

امیر حسین برو بابایی گرفت و شروین 

رو محکم تو بغلش گرفت...شروین نق 



 Beste بوی وانیل
 

نق میکرد و خودش رو به سمت روزبه 

 ...دمیکشی

یاس تلفن به دست از اتاق اومد 

بیرون...روزبه به قدری سریع خودش 

رو عقب کشید و قیافه معصومی به 

خودش گرفت که واقعا نتونستم خودم رو 

  ...کنترل کنم که با صدای بلند خندیدم

 

 

آخه من صندلی کودکم رو وصل _

 ...نکردم

پانی دست به کمر و طلبکار به روزبه 

طر صندلی کودک نگاه کرد...به خا

شروین همگی تو ماشین امیر حسین جا 

 ...نمیشدیم
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حاال جلوی خونه عمه سحر ایستاده بودیم 

و روزبه میگفت پانی رو سوار نمیکنه 

چون صندلی کودک وصل نیست...عمه 

سحر که هنوز من رو تو بغلش داشت : 

اگه مهمون نداشتم خودم میومدم آقا 

 روزبه تا انقدر دخترک من رو اذیت

 ...نکنی

روزبه لبخند به لب سری به نشانه کرنش 

 برای عمه سحر تکون داد

 ...من خیلی هم بزرگم...دخترک چیه_

صدای جیغ جیغ پانی تو کوچه پیچید که 

چند نفری برگشتن و نگاهشمون 

کردن...روزبه کی جدی شد : بشین 

 ... جغجغه تو ماشین

منم بعد از بوسه های عمه سحر به سمت 
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حسین قدمی برداشتم که پانی  ماشین امیر

  دستم رو کشید : بیا با من کجا میری

واقعا خجالت میکشیدم...کمی خودم رو به 

عقب کشیدم که امیر حسین با لخندی به 

سمتم اومد : با پانی برو عمو جان...تو 

ماشین ما شروین خوابیده یه موسیقی هم 

 ...نمیتونیم روشن کنیم

...پانی با خجالت در پشت رو باز کردم

کلی تعارف کرد تا جلو بشینم...اما 

مخالفت کردم و نشستم...سردم شده 

 ...بودم..کمی بیشتر جمع شدم

پانی جلو نشست و کمر بندش رو بست و 

دستش به سمت پخش ماشین رفت...بر 

عکس ماشین امیر حسین که بوی خوش 

بو کننده کاج میداد..بوی چرم 
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میداد...سرمای چرم قهوه ای ماشینش 

اذیتم میکرد...پالتوم رو بیشتر روی پام 

 ... کشیدم

روزبه از توی آینه نگاهی بهم انداخت و 

 ...شیشه سمت پانی رو باال کشید

پانی اعتراضی کرد و روزبه در حالی که 

راهنما زده بود تا از پارک در بیاد گفت : 

 ...دختر داییت سردشه

کمی سرش رو به عقب خم کرد : یکم 

 ...بخاری گرمتون میکنهصبر کنید االن 

تشکر زیر لبی کردم و به خیابون خیره 

شدم...پانی بی وقفه حرف میزد...با 

صدای بلند میخندید...و گاهی صدای 

پخش رو زیاد میکرد که با اعتراض 

  روزبه مواجه میشد
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پانی به پشت سر چرخید : دختر یه کلمه 

 ...حرف بزن

 ...لبخندی به نشاط ته چشمهاش زدم

تک بوقی به موتوری بغل دستش روزبه 

 ...زد : تو مکه مجال میدی

 ...من خوبم_

 از تهران خوشت اومده؟_

لبخندی زدم : شلوغه...اما قشنگه چرا بدم 

 بیاد؟؟

روزبه نگاهی از آینه بهم کرد : شهری 

که شما توش زندگی میکنید خیلی ساکت 

و البته ساحلیه...به همین خاطر اینجا به 

 ...میاد نظرتون خیلی شلوغ

لحن صحبتش با من زمین تا آسمون با 

پانی فرق داشت...خبری از اون شیطنت 



 Beste بوی وانیل
 

ته نگاهش و البته لذتی که از جوابها و 

جیغ های پانی میبرد نبود...جدی..بی 

منظور بود..دقیقا شبیه همون مرد با دکمه 

سر دست های فیروزه ای رنگ 

 ...میشد...تو آلمان

به خونه من این مدت بیشتر از خونه _

 ...رفتم

پانی بلند خندید : عین خاله بازی های 

عید...اشکال نداره پنجشنبه میبرمت 

گردش...کلی دو تایی خوش می 

 ...گذرونیم

روزبه خنده بلندی کرد : میخوای ببریش 

 ..چرخ و فلک سواری

آخه پیرمرد تو چه میدونی تفریح یعنی _

 چی؟
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موسیقی پر رنگ و ریتم ماشین با زنگ 

 ...ای پانی نشاط آور بودخنده ه

ماشین قرمز رنگی از کنارمون رد شد 

پانی سر جاش نشست : نذار این ماشین 

 ...ازت جلو بزنه

روزبه نگاه جدی به پانی انداخت : 

 منظورت نذارید بود دیگه...؟

 پانی خنده ای کرد : پیرمردی دیگه

جای خیلی جالبی بود...بوی غذا با اسانس 

ده بود..همهمه دود قلیون ها ترکیب ش

ضعیفی از تخت های قرمز رنگ اطراف 

میپیچید...امیر حسین و یاس دستی تکون 

دادن و به سمتمون اومدن که منتظرشون 

 ...ایستاده بودیم

امیر حسین دستش رو محکم دور شون 
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های یاس حلقه کرد : ببخشید یکم طول 

 ...کشید

رفته بودند خونه مادر یاس تا شروین رو 

 ...بذارن پیششون

لخندی به سمت من زد : خوبی عمو 

 جون؟؟

روزبه سوئیچش رو توی جیبش گذاشت : 

نه خوب نیست شکنجه اش کردیم تا تو 

 ...بیای

امیر حسین لبخندی زد : با تو نیستم که با 

 ...این شیطنت مجسمم

پانی اخماش رو کرد تو هم و خودش رو 

تو بغل یاس جا کرد : اینا هیچ کدوم من 

 ..نرو دوست ندار

لوسی بانمکی داشت لبخندی بهش زدم : 
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من یکم بد قلقم پانی جان...منظورشون با 

 ...هیچ کس نبود

یس تختی رو انتخاب کرد که کنار حوض 

بود..روزبه نگاهی به اطراف انداخت و 

با دست به تختی گوشه پشت شمشاد ها 

 ...اشاره کرد : اونجا بهتره

 ...یاس بلند خندید : تو آدم نمیشی دیگه

روزبه بدون جواب دادن بهش به سمت 

 ...تخت رفت

حواسم به شلوغی های اطراف 

بود...صدای خنده هایی که هر چند وقت 

یه بار از دایره های تشکیل شده روی 

تخت های اطراف بلند میشد ...و البته 

سردی که از فرش قرمز رنگ زیرم به 

بدنم نفوذ میکرد.. زانو هام رو خم کردم 
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م تا کمی از نفوذ سرما کم و روشون نشست

 ...کنم

روزبه که لبه تخت نشسته بود و هنوز 

کفش هاش رو در نیاورده بود به گارسون 

الغر و سیاه چرده ای که قلیون بلند به 

دستش بود اشاره کرد : لطفا اگر بخاری 

 ...برقی دارید بیارید با منقل

از این که برای دومین بار حواسش به 

ه بود خجالت کشیدم اینکه سردمه جلب شد

 ...: خیلی ممنون

سرش رو تکونی داد و بعد چهار زانو 

کنار امیر حسین و یاس رو به روی من و 

 ...پانی نشست

یاس پالتوی کوتاه آبی رنگش رو روی 

 پاش مرتب کرد : نظرت چیه دیار جان؟
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 ...با مزه است_

اینجا به غذاهاش اعتباری نیست...فقط _

م که شام جاییی میرییکم اینجا میشینیم بعد 

 ...معتبر تر باشه...اما اگر گرسنه هستی

 ... سرم رو برای نفع تکونی دادم

پانی دکمه باالیی پالتوش رو باز کرد : آخ 

 ...جون پیتزا

روزبه چرخید تا اعتراضی بکنه که پانی 

با خنده دستش رو باال آورد : آخ آخ 

ببخشید یادم نبود معده پیرمردها فست فود 

 ...نمی کنه رو هضم

خنده امیر حسین بلند شد : قبول کن 

 ....جوابش عالی بود روزبه

یاس ظرف باقالی رو به سمتم آورد : 

 ...بخور خوشگلم
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بوش رو دوست نداشتم اما خب رد کردنه 

دستش هم صحیح نبود یه دونه 

برداشتم...اما پانی ته ظرف رو به روش 

 ...در آورده بود

خورد...نه روزبه جرعه ای از چایش رو 

اون و نه امیر حسین اهل دود نبودن...به 

همین خاطر قلیون سفارش نداده بودن هر 

چند من عاشق بوی سیبش بودم...گاهی با 

محمد میرفتیم رستوران مصری ها و یا 

ترکها...اون و احمد میکشیدن و من بوش 

رو نفس میکشیدم...از تخت کناری بوی 

ه ه بدود میومد اما سیب نبود..چیزی شبی

 آلبالو بود...نگاهم خیره به قلیونشون بود

... 

یاس رد نگاهم رو گرفت : میخوای یه 
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 ...قلیون سفارش بدیم

پانی سر جاش جا به جا شد : ایول زندایی 

 ...من پایه ام

 امیر حسین تشری زد : دیگه چی؟؟

یاس ادامه داد : از شما مبتالیان به 

بیماری دگماتیسم نپرسیدم...از دیار 

 ....یدمپرس

لبخندی زدم : نه اهلش نیستم..بوش رو 

خیلی دوست دارم...محمد..میکشه گاهی 

 ...بوی سیب ترش میده

امیر حسین به سمت پانی چرخید که پنچر 

شده بود : فسقلی بخوای از این کارا بکنی 

گزارشت رو به پدرت نمیدم خودم اختیار 

 ..تام دارم میدونی که

د لبخندی زپانی بدون اینکه ناراحت بشه 
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: میدونم دایی جان خوش تیپ..شوخی 

 ...کردم

 ...آهان همون شوخی بود_

خنده ام گرفته بود از سیاست دوست 

 ...داشتنی دخترک فسقلی

روزبه ساکت بود...برام جالب بود روزبه 

ای که تو این دوبار دیده بودم همچین 

موقعیت دبشی رو برای سر به سر 

متفکر گذاشتن با پانی از دست بده...

  داشت به رو به روش که دیواری

آجری بود خیره بود..اما کمی که گذشت 

نگاهش رو از دیوار گرفت و بخاری 

زغالهای منقل رو کمی جا به جا کرد تا 

  .....گرمای بیشتر به سمت من بیاد
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از روزبه کمی متفکر سفره خونه خبری 

نبود...منو رو جلوی صورتش گرفته بود 

ورت مسخره ای و صورتش رو به ص

جمع کرده بود و غر میزد : آخه چرا به 

 ...حرف یه وجب بچه باید بیایم اینجا

یاس با لبخند نگاهی به شلوغی اطرافش 

 ...انداخت : امشب شب این دوتاست چون

نمیدونستم باید از اینکه همسن پانی دیده 

شدم شاکی باشم یا حس خوبی داشته باشم 

نن تا از اینکه تمام سعیشون رو میک

 ...خوشحال باشم

روزبه منو رو رها کرد و به امیر حسین 

که پشت پنجره تو خیابون با حرارت با 
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تلفن صحبت نگاه می کرد نگاهی 

 ..انداخت

واال از دیار که کسی سئوال نپرسید _

 ...پانی انتخاب کرد

پانی با خنده پیروز مندانه ای گفت : چون 

 ...قدرت دست منه

 ...ستهلبخند پهنی زدم : در

روزبه نگاهی گذرا به من انداخت و به 

سمت پانی چرخید : خب پس تو که 

  منوکودک رو میخوای

پانی بدون جواب دادن با خونسردی گفت 

: ببینید فعال من برنده شدم با منو کودک 

گفتن نمیتونی برگ برنده رو به دست 

 ...بگیرید

صدای خنده یاس تو چه خبره پر از عشق 
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تش که روی شونه یاسی امیر حسین و دس

 ...فشاری آورد مهر شد

 ...شروین نق کوچیکی تو بغل یاس زد

امیر حسین دست محکمی با روزبه داد 

که سوئیچش رو تو دستش میچرخوند : 

 ...شب خوبی داشته باشی

روزبه لبخندی زد : پس برای فردا 

 ...منتظرتم

دم خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ 

 ...ایستاده بودیم

به سمت من چرخوند و خدا سرش رو 

 ...حافظی کرد و از پله ها باال رفت

مامان اشرف در رو باز کرد و بوسه 

محکمی روی گونه ام گذاشت...و 

 ...دعوتمون کرد داخل
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به ساعت روی دیوار نگاهی کردم یازده 

 ...بود

مامان اشرف دستش رو محکم دورم حلقه 

کرد : بیا تو دخترکم بیرون سرده..خوش 

 گذشت؟

بخندی زدم و شال زرشکی رنگ دور ل

گردنم رو کمی شل کردم : خیلی خوب 

 ...بود

خیلی خوبم از ته دل بود...بهم خوش 

گذشته بود...حرفم لبخند عمیقی و نگاه 

 ....راضی روی صورت همه آورد

امیر حسین با پدر جون که از اتاق بیرون 

 ..اومد دست داد : پانی رو گذاشتیم خونه

من اومد و صورتم رو  پدر جون به سمتم

بوسید : این یکی نوه خوشگلم رو به 
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 ...جاش آوردی

یاس شروین رو تو بغلش جابه جا کرد 

امیر حسین به سمتش رفت : خسته شدی 

 ...گلم بده من بغلش کنم

میاس لبخندی زد و شروین رو روی 

کاناپه راحتی حال گذاشت و پایین مبل 

 ...روی فرش نشست

ایستاده بودم و  من بالتکلیف وسط سالن

نمیدونستم پس باالخره من رو کی 

میرسونن خونه خاله عطی...چون فاصله 

خونشون تا خونه پدر جون زیاد به نظر 

 ...میومد و داشت دیر میشد

مامان اشرف به سمتم اومد و با دست 

اشاره کرد تا روی مبل بشینم : پالتوت 

 ...رو دربیار عزیزم خونه گرمه
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داشت با پدر جون به امیر حسین که 

آهسته صحبت میکرد نگاهی کردم : آخه 

 مگه نمیرم خونه؟؟

جمله ام مثل یه بمب وسط سالن 

ترکید..بمب بی صدایی که تمام اون 

محبت و رنگ نگاه چند ثانیه رو از بین 

برد..انگار تمام حس ها زیر و رو 

شد...حتی یاس هم کمی نگگران به 

صورت رنگ عوض کرده مامان اشرف 

 ...ه کردنگا

مامان اشرف که بغض داشت : امیر جان 

 مامان مگه به تارا خانوم زنگ نزدی؟؟

امیر حسین که اخم کرده بود به سمتم 

اومد : تارا خانوم کرج هستن..امشب 

نتونستن برگردن...شما شب اینجا میمونی 
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من وقتی داشتیم شام میخوردیم باهاشون 

 ...صحبت کردم

م و کمی دستهام رو توی هم قالب کرد

فشار دادم دلخور کردنشون آخرین چیزی 

بود که میخواستم..ولی انگار دست من 

نبود..جمله هام گاهی مسیرش رو اشتباه 

 ... میرفت...ناخواسته

امیر حسین روی مبل کناریم نشست : 

 میخوای با خود تارا صحبت کنی؟؟

کمی دستهام هنوز توی هم قالب بود و 

خور بقیه : نگاه زیر زیرکیم به نگاه دل

اوممم اگر شما اطالع دادید که خب دیگه 

 ...هیچی

مامان اشرف میرم اتاقت رو آماده کنمی 

 ...گفت و رفت
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پدر جون زیر لب چیزی گفت و تسبیحش 

رو تو دستش چرخوند و پشت مامان 

اشرف رفت ...یاس نگاهی به من معذب 

انداخت : اگر اینجا معذبی بریم خونه 

 ...ما...یا اصال

...آخه مسواک نیاوردم...لباس نه _

 ..خواب..هیچ وسیله ای ندارم

امیر حسین نگاهی گذرا به در اتاق 

انداخت : مامان اشرف برات آماده 

کرده..از همون روزی که گفتم با خودم 

 ...میارمت ایران

سرم رو کمی پایین انداختم : من نمیخوام 

 ..کسی رو دلخور کنم

 ...ولی اینکار رو میکنی _

می سر جاش جا به جا شد و پاش یاس ک
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 ...رو از زیرش در آورد : امیر حسین

امیر حسین دستی به صورتش کشید و به 

من که عذاب وجدان از هر نفسم میریخت 

 ...نگاهی عمیق انداخت

من نمیدونم چی شما رو اذیت _

 ...میکنه....من با شما آشنا که نیستم

در کنار عذاب وجدان آزار دهنده ای که ..

تم..جواب هم داشتم به اخم های داش

آویزون امیر حسین..اما شاید سکوت 

 ...بهترین راه بود

یاس کمی بهم نزدیک تر شد دستهام رو 

از قالب هم نجات داد..دستههای کشیده و 

گرمش رو روی دستهام گذاشت : میدونم 

نجابت میکنی خیلی چیز ها رو جواب 

نمیدی...از وقتی دیدمت دارم میگم تارا 
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رو خیلی خوب بار آورده..من ارادت تو 

به تارا رو میفهمم..وابستگی شدید و 

عمیقت رو هم...من کاری به امیر حسین 

ندارم...فقط میخوام کمی حواست به 

مامان اشرف و پدر جون باشه اونا 

کمرشون زیر بار اشتباهات فرهاد خم 

  شده...یکی و دوتا که نیست...باشه؟

م نیش سعی کردم اشکی که گوشه چشم

میزد رو عقب بزنم...سرم رو خیلی آروم 

تکونی دادم...تکونی که خودم هم معنیش 

  ...رو خیلی درک نمیکردم

 
 

 

جا به جا شدم...لباس آستین بلند و نخی 
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مامان اشرف برام خیلی بزرگ بود..توش 

گم شده بودم...رنگ سبز با مزه ای 

داشت...روی تخت گرم و راحت بود اما 

اصال گرم نبود...دلم برای دل و روح من 

تارا تنگ شده بود و برای آرامش هر چند 

قرضی بودنش...جام عوض شده بود و 

ذهنم گیر کرده بود...این بود که خواب 

انگار که با آخرین سرعت از من فراری 

بود...دستهام رو زیر بالشت 

گذاشتم...ملحفه ها نو بودن و بوی پارچه 

ه هنوز نو میدادن...مثل رابطه نویی ک

خیلی مونده بود تا کهنه و اندازه بشه...اما 

کسی این فرصت رو به من 

نمیداد....نمیگذاشتن این رابطه مثل یه 

غذای خوب درست جا بیوفته و انتظار 
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داشتن از من رفتاری مثل رفتار پانی 

ببینن..انقدر روی تخت جا به جا شدم که 

ملحفه زیرم جمع شد...نفسم رو بیرون 

هم توی سالن جا مونده بود...از  دادم..کیفم

جام بلند شدم..تو کیفم کتاب جیبی شعری 

داشتم شاید خوندنش کمی بهم کمک 

 ...میکرد تا خوابم ببره

ژاکتی که روی صندلی بود رو پوشیدم و 

سعی کردم آروم و پاورچین وارد سالن 

بشم...با دیدن در جون که پشت به در 

 روی سجاده اش نشسته بود نمیدونستم

برم یا برگردم...نفسم توی سینه حبس شده 

بود...حس عجیبی به این مرد داشتم...در 

این چند روز کمتر از هر کسی سعی 

کرده بود وارد حریم حسی من بشه و 
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بیشتر از هر کسی نگاهم کرده 

بود...نگاهش به اندازه تمام جمله های به 

کار رفته این مدت حرف داشت و دهانش 

و خاموش از هر  به اندازه من بسته

کالمی بود...پاهام روی سنگهای سرد 

کمی یخ کرده بودن اما نمیدونستم چه 

نیرویی من رو ایستاده بین تاریکی 

راهرو نگه داشته تا فق نشستن آرام 

پدرجون رو نگاه کنم...دستش از جاش که 

بلند شد..با هیجان ناشی از خجالت 

خواستم برگردم که من رو 

اصی داشتن..انگار دید...چشمهاش برق خ

 ...که خیس بود

 ..دیار جان_

دیار جان گفتنش به قدری دل نشین بود 
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که انگار هیچ کس تا به حال اینطور از 

 ...ته دل صدام نکرده بود

خجالت زده کمی این پا و اون پا کردم : 

 ...ببخشید اومدم کیفم رو بردارم

تسبیح دستش رو کمی جا به جا کرد : بیا 

 ...وفاژ یخ کردی دختراینجا نزدیک ش

به سمتش رفتم..از کنار سجاره پهن سبز 

رنگش گذشتم و نشستم روی مبل کنار 

شوفاژ...رو به روم نشست و عمیق نگاهم 

کرد : چیزی الزم داری؟؟ اشرف رو 

 ...بیدار کنم

 ...نه نه...خوابم نمیومد_

موهام رو پشت گوشم فرستادم...لبخند 

یه پهنی داشت : میدونی چه قدر شب

خواهر خدا بیامرزمی؟؟ همه حرکاتت ، 
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 ..نگاهت...مادرت رو ندیدم اما

موهای بلندم رو توی دستم گرفتم : شبیه 

 ...اش نیستم زیاد

نفسش رو با بغضی آزار دهنده خالی کرد 

: اگر بازم مجبورت کردن اینجا بمونی 

 ..کافی قبلش به خودم بگی

نمیدونم چرا من هم بغض کردم : من 

 ...ستمناراحت نی

کمی به جلو خم شد : از نگاهت معلوم 

بود..داریم اذیتت میکنیم...تمام ایرادها و 

کمبودها مون رو داریم سر تو خالی 

میکنیم...مثل همین پیراهنی که 

تنته..لباسهایی که تازه دام میبینم همه اش 

 ...باید برات خیلی بزرگ باشن

دستی به صورت خسته اش کشید : ما 
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 ...ندیدمبزرگ شدنت رو 

کف دستم رو به پیراهنم کشیدم...یک 

جورهایی میخواستم بتونم تمرکز 

کنم..نمیشد انگار...: من از مشا انتظاری 

 ...نداشتم..شما که نمیدونستید من هستم

پسر خودم رو که میدونستم _

هست...نمیدونم فرهاد نشانه کدوم اشتباه 

منه...نمیدونم نتیجه کدوم گناهه منه...من 

روم تو این خونه لقمه ح

نیاوردم...سالهاست هر شب استغفار 

 ...میکنم بلکه بخشیده بشم

کالفه تو جام جا به جا شدم: آخه شما 

 ..چرا؟؟ شما که نباید جوابگو باشید

چرا...من باید پاسخگو باشم..ما بچه دار _

نمی شدیم تا پنج سالووهر شب گریه بود 
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و نذر و دعا...جایی نبود که نذر 

نکردیم...خواهر خدا بیامروزم هی گفت 

نکن...چیزی رو از خدا به زر نخواید 

بلکه مصلحت تو اینه...به زور 

خواستمش..به زور گرفتمش..و بعد 

سلسله اشتباهات ما شروع شد...لوس و 

خودخواهش کردیم...طلبکار بزرگ 

شد...آخر و عاقبتش شد خودخواهی های 

 ...بی حد و اندازه اش...شدی..تو..شد

دستش رو حکم روی صورتش کشید : 

 ...من..خوشحالم که شما ها هستید

نگاهی عمیق بهم انداخت : خودت هم به 

این جمله ات ایمان نداری..چون واقعا 

نیازی به ما نداری.جایگاهی برای ما 

 ...نداری
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جمله اش مثل یک سیلی بود...راست ..

میگفت این جمله انگار یه تعارف بود که 

فتاده بود.من تعریفی برای این سر زبونم ا

حضور پر رنگ نداشتم..اما خب ناراحت 

 ...هم نبودم

کمی سر جام جا به جا شدم و نفسم رو 

بیرون دادم : من اولش فرار کردم...بعد 

ترسیدم...استرس گرفتم...اما االن...دام 

 ...شما رو میشناسم

اشرف و امیر حسین کال خصلت _

انواده عجولی دارن...تو مثل مایی..خ

من...میفهممت که نیاز به زمان 

داری..اینه که اگر اصال دیگه نخوای 

 ...بیای می فهممت

به قدری صدا و نگاهش پر از غم بود که 
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 ..ته دلم یه چیزی لرزید : من...فقط

دستش رو دراز کرد و دستم رو توی 

دستهای چروک خوردش گرفت : هیچی 

نگو عروسک..فقط هر کاری که بهت 

میده رو انجام بده...به هیچ  حس بهتری

کس و هیچی چیزی هم فکر نکن..فردا 

شب سحر دعوتت کرده..اما صبح گفتم 

امیر حسین و خانومش بیان...اگر واقعا 

دلت خواست باهاشون برو خونه تارا 

  ...خانوم

 

 

روی تخت جا به جا شدم...سرو صدای 

 صحبت و خنده

میومد...نفسم رو بیرون داد نمیدونستم کی 
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رم بیرون...صدای پوران خانوم هم ب

 ...میومد

 

 

موی بافتم رو توی دستم گرفتم...دلم 

 میخواست به

تارا تلفن بزنم..گرسنه بودم و روم نمیشد 

برم بیرون...با حرفهای دیشب پدرجون 

 بیشتر

خجالت میکشیدم..فکر میکردم 

ناراحتشون کردم...پاهم رو کمی تکون 

 دادم و به پرده بنفش

 .. گاهی انداختمرنگ اتاق ن
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تقه ای به در خورد و در آرام باز شد و 

 سر یاس رو

 ...دیدم : ا...دختر تو که بیداری

 

 

سرم رو تکونی دادم...: سالم صبحتون 

 ..بخیر

 

 

 ...چه صبحی دختر ساعت یازده و نیمه_

 

 

 ..خیلی وقته بیدارم_
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پس چرا نمیای بیرون؟؟ دختر گرسنگی _

 یه طرف تو

 ری؟؟دستشویی ندا

 

 

 خنده ای کردم : مهمان هست؟؟

 

 

خوبه از دیشب پیشرفت _

 کردی...دیگران رو مهمان

 ..میبینی

 

 

 ...سرم رو پایین انداختم
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خب حاال..دختر هم انقدر خجالتی و کم _

 حرف؟؟

قورتت میدن دختر اینجوری..االن دوره 

زمونه دخترایی مثل تو نیست 

 که..پاشو..بیا که

وند که سه بار انقدر چایی رو گاز م

 ...جوشید ریختیم دور

 

 

همراه یاس وارد آشپزخونه شدم...پوران 

 خانوم رو

به روی مامان اشرف نشسته بود و 

 ..دوتایی مجله نگاه میکردن
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 ...سالم_

 

 

هر دو سرشون رو بلند کردن پوران 

 خانوم لبخند

پهنی زد : سالم خوشگل خانوم...بیدارت 

 کردیم؟؟

 

 

 ...نه بیدار بودم_

 

 

مامان اشرف از جاش بلند شد و گونه ام 

 رو بوسید
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 ..عروسکم گرسنه ات که هست حتما :

 

 

به چشمهای براقش نگاه کردم : ممنون 

 میشم که

 ...چایی بهم بدید

 

 

پوران خانوم مجله رو توی دستش گرفت 

 : بیا..تا

مامان اشرفت صبحانه رو ردیف کنه بگو 

م سکدوم یکی از اینا قشنگه..مبلهای عرو

 رو ما

 ...باید بخریم تو هم نظر بده
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 نگاهی به یاس

انداختم...شونه اش رو باال انداخت و 

لبخند زد...و من موندم و کاتالوگ و لقمه 

 های

 ...بزرگ مامان اشرف

 

 

 

 

 همه چیز رو به راهه؟؟_
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کمی صدام رو پایین آوردم : دلم برات 

 ...تنگ شده

 

 

دنبالت؟ بگم منم موش فضول...بیایم _

 برات آژانس

 بگیرن؟

 

 

 ...امشب خونه عمه سحر دعوتیم_

 

 

  کمی سکوت کرد : دوست نداری بری؟؟
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 ..لباس نیاوردم_

 

 

فقط مشکل لباسه..برات با آژانس _

 بفرستم یا یه

 ...سر بیا بردار از اینجا برو

 

 

 میشه اینکار رو بکنم؟؟_

 

 

البته که میشه عزیزه دل من ....من به _

 یفدا

 سکوتت..آخه چرا انقدر تو مظلومی...؟؟
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 ...اا تارا من مظلوم نیستم._

 

 

کالفه نفسش رو بیرون داد : االن زنگ 

 میزنم به

اون عموی قلدرت...برای ناهار بیا اینجا 

 ...دوباره برای شام بیان دنبالت

 

 

 ...مامان اشرف برام آش پخته_

 

 

مامان اشرف سیر داغ و پیاز داغ رو 
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 روی کاسه

ریخت و نگاهی به من کرد که ایستاده 

بودم جلوی در آشپزخونه : این رو ببر 

 برای تارا

 ...خانوم

 

 

 ...چرا زحمت میکشید آخه_

 

 

چه زحمتی مادر وظیفه است هر خدمتی _

 بهش کنیم

 ...کمه
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 ...حاال تو بیا غذای خودت رو بخور

 

 

پوران خانوم تلفن رو قطع کرد : روزبه 

 گفت

 ...میاد

 

 

ران خانوم دستش رو پشتم گذاشت : بیا پو

 بشین

 ..غذات رو بخور تا روزبه بیاد

 

 

 کمی جا خوردم : ایشون چرا؟
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یاس امروز کار داشت...امیر حسین هم _

 باید شرکت

 ...می بود امروز اینه که روزبه میاد

 

 

نه..آخه چرا...اصال نیازی به این همه _

 زحمت

 ...نیست

 

 

ردن رو به پوران خانوم ظرف سبزی خو

 سمتم دراز

کرد : چه زحمتی دختر..با ماشین میرید 

 ...و بر میگردید
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 ...کالفه پیشونیم رو خاروندم : آخه

 

 

 

 

 

 مامان اشرف ظرف

آش بی نظیرش رو رو به روم گذاشت : 

بخور مادر جون بگیری...روزبه جان 

 خیلی به ما لطف

  ...دارن
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انگشت هاش با حرکات ریتمیک آهنگ 

 مون باال و پایینروی فر

میشد...در رو بستم و به سمتم برگشت و 

لبخندی محترمانه زد و در جواب سالمم 

 سری تکون

داد و من ظرف آش رو محکم تر بین 

 ..دستهام گرفتم

 

 

 ...ممنونم بابت زحمتی که میکشید_

 

 

به آینه پشت نگاهی انداخت : کار ویژه 

 ...ای نمیکنم
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آژانس میرفتم ای کاش اجازه میدادن با _

 ...خودم

 

 

دست انداز خیابون رو با آرامش خاصی 

 رد کرد و من برای کثیف

 ...نشدن ماشین ظرف رو محکم تر گرفتم

 

 

 داغ که نیست؟؟_

 

 

 ...یکم_
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 پس چرا انقدر محکم گرفتی میسوزی؟؟_

 

 

 ...آخه میرزه..ماشین کثیف میشه_

 

 

سری تکون داد : خرجش یه 

 ...کارواشه...دستت میسوزه

 

 

خم شدم و ظرف رو روی زمین 

 ...گذاشتم
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و موهای روی صورتم رو توی روسریم 

 کردم...و به پشتی صندلی

تکیه دادم...آفتاب نصفه نیمه ای بود و 

خیابون ها شلوغ..پر از ماشین و صدا و 

 بوق و

البته عابرهای پیاده....توجهم به عابرهایی 

 ...بود که رد میشدن

 

 

میشد و گاهی از آهنگ دلنشینی پخش 

 بیرون صدای بوقی میومد و

یا همهمه ای...بعضی ماشین ها با صدای 

آهنگ نسبتا بلند رد می شدن و من برای 

 اولین

بار از وقتی که پام رو به این به شهر 
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گذاشته بودم داشتم با دقت اطرافم رو نگاه 

 ...میکردم

 

 

گوشیش زنگ خورد...نگاهی گذرا بهش 

 جوواب انداخت و بعد و بدون

 ..دادن کنار دنده گذاشتش

 

 

به غیر از خونه خالتون جای دیگه ای _

 هم کار دارید؟

 

 

 ...نه...همین اندازه هم ممنونم_
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نفس عمیقی کشید...تو ترافیک پشت 

 چراغ قرمز ایستادیم...حواسم

رفت به مردی که با قفس پرنده اش داشت 

از خط کشی عابر رد می شد طوطی سبز 

 رنگ و

از توی قفس دیده میشد.... کمی بزرگی 

جلوتر رفتیم به سمت راستم نگاه کردم 

 شیرینی

فروشی بزرگی بود ...دلم برای مغازه 

 ...تارا تنگ شد

 

 

کمی بیشتر به سمت مغازه چرخیدم...رد 

 ... نگاهم رو گرفت
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 دلت تنگ شده؟؟_

 

 

 ..خیلی_

 

 

فکر نمیکنم امیر حسین از شنیدنش _

 ...خوشحال بشه

 

 

رکت ماشین به پشتی صندلی تکیه با ح

 دادم و نفسم رو بیرون

 ...دادم...: نمیخوام ناراحت بشن
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به نظر من که حق داری دلت تنگ _

 بشه..یکی از بامزه ترین

 ...مغازه هایی بود که تا حاال دیده بودم

 

 

ناخود آگاه لبخند پهنی روی لبهام 

 اومد..انگار بعد از چندین

قطه مشترک روز یه حرف مشترک..یه ن

برای صحبت کردن پیدا کرده 

 بودم...نقطه مشترکی که

 ...اصال دردناک نبود
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لبخند توجهش رو جلب کرد انگار... : 

 شیرینی های خوشمزه ای هم

 ...داشتید

 

 

من و تارا درست میکنیم شیرینی های _

 اون جا رو فضاش هم خودم

 ...طراحی کردم

 

 

 ...متعجب نگاهم کرد : اومم بسیار عالی

 

 

اونجا سالهای ساله همه دنیای من و تارا _

 است... البته
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میدونم این رو هم نباید امیر حسین 

 ...بشنوه

 

 

 ...لبخندی زد : موافقم نشنوه

 

 

نفسم رو بیرون دادم : برام عزیز و 

 ...محترم هستن اما

 

 

نمی خواستم ادامه بدم..این حرفها رو به ..

 روزبه زدن تا چه

رو نمیدونستم..اون هم اندازه درست بود 

 ...ادامه جمله ام رو نگرفت
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چه قدر کافمون دور به نظر میومد...چه 

 قدر ساحل دور بود...چه

 ...قدر امیر دور بود..یا حتی آدری

 

 

عادت میکنی...اینجا هم به دوست _

 ...داشتنی هات اضافه میشه

 

 

 

 

 

 کالفه به بیرون
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  .... نگاهی انداختم

 

 

 

 

بیرون منتظره بعد تو اون بنده خدا _

 ...میگی آرایش کن

 

 

تارا رژ به دست نگاهم کرد : داره با 

 محمد صحبت

میکنه..میبینم که پیشرفت کرده با آقا 

 ...خوشتیپه اومدی اینجا
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نگاه زیر زیکی بهش انداختم و گردن 

 بلندم رو روی پیراهن یقه

 ...بسته طوسیم بستم

 

 

موهام رو خیلی شلوغ دورم ریختم و 

 ستمال سر صورتی رو مثل تلد

روی سرم نزدیک پیشونیم با یه پاپیون 

 ...بزرگ بستم

 

 

تارا به سمتم اومد : چه قدر خوشگل 

 ...شدی
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تو آینه نگاهی کردم..چشمام به خاطر کم 

 خوابی کمی ورم کرده

 ..بود...: تارا

 

 

به سمتم اومد و محکم بغلم کرد : احساس 

 مادری رو دارم که دخترش

 ...ر داده...انگار ازم گرفتنترو شوه

 

 

دستهام رو دور کمرش محکم کردم..مهر 

 : بی پایانش رو حس کردم

نگو تارا...اصال نمی رم..من و تو محمد 

میشینیم باهم قهوه میخوریم براتون 

 شیرینی
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 ...میپزم ها

 

 

ازم جدا شد و پاپیون نزدیک پیشونیم ر 

 : مرتب کرد

این رو  نه...دخترکم...اما امشب منتظرتم

  ...به عمو جانتون هم گفتم

 

 

از کیفم عطرم رو در آوردم و نزدیک 

گوشم زدم..بیرون بوی عطر و چای و 

صدای خنده و صحبت با هم ادام شده 

بود..خونه عمه سحر بزرگ بود و بر 

عکس خونه سفید و مدرن یاس و امیر 

حسین مثل موزه بود..پر از وسایل 
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یم رو کالسیک و آنتیک...جوراب شلوار

 ... مرتب کردم

پانی کنار دیوار ایستاده بود و نگاهم 

 ..میکرد : دامن پرنسسی بهت میاد

لبخند خجولی زدم...بعد از اینکه تارا بهم 

گفته بود زیبا شدم. و محمد گفته بود از 

موش فضول به دلبر کوچک ارتقا مقام 

پیدا کردم ..قیافه نسبتا ناراضی روزبه 

کر برم... این باعث شده بود کمی تو ف

تعریف پانی حالم رو کمی بهتر 

کرد....خجالت میکشیدم...کمی پیشونیم 

 .. رو خاروندم

 ..بیا بریم دیگه...همه منتظر تو هستن_

لبخندی به شیطنت نگاهش زدم و 

همراهش شدم از پله ها پایین رفتیم تا به 
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سالن گرد خونه برسیم...مامان اشرف با 

در فدات دیدنم لبخندی زد : الهی ما

 ...شم..خوشگل من

عمه سحر ظرف نقره ای بزرگ دستش 

رو روی میز ناهار خوری گذاشت و 

روسریش رو مرتب کرد : عروسک... 

بیا فدات شم که باالخره پا خونه عمه ات 

 ...گذاشتی

پدر جون لبخند پهنی روی لب هاش 

بود...علی آقا اما هنوز همون قدر 

زده  خونسرد و محترم بود...واقعا خجالت

از این که این همه مرکز توجه قرار 

گرفتم روی اولین مبل سر راهم 

نشستم...امیر حسین و یاس هنوز نیومده 

بودن..روزبه من رو دم خونه پیاده کرد تا 
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بره مادر و پدرش رو بیاره و گویا قرار 

بود بهزاد برادر روزبه و نامزدش هم 

 ...باشن

 و نامزدی که پانی تا دم اومدن از زیبایی

لوندی اش تعریف کرد و البته از دماغی 

که به قول پانی یکم زیادی سر باال 

 =...بود

=======================

=======================

= 

فنجان چای سبز رنگ انگلیسی عمه 

سحر لبخندی روی لبم آورد ...گل دار 

بود ..طرح مورد عالقه من.. مامان 

ه اشرف و پوران خانوم تو آشپزخونه ب

عمه سحر کمک میکردن و پانی کنارم 
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نشسته بود و به طرز عجیبی پنج دقیقه 

بود که حرف نمیزد...رد نگاهش رو 

دنبال کردم و به ملیسا رسیدم که کنار 

بهزاد نشسته بود و با ست خاصی داشت 

با چاقو و چنگال موز توی پیش دستیش 

رو میخورد...و گاهی کنار گوش بهزاد 

ن چسبان خردلی چیزی میگفت...پیراه

رنگی به تنش بود...با موهای هایالت 

بسیار شیک..هر رفتارش زنانگی و 

لوندی داشت...لبخند بسیار شیک و 

رفتارهای حساب شده که انگار تحت 

تعلیم خاصی بوده...شبیه مدل ها 

بود...زنانی که تو سریالهای شیک و تین 

ایجری آمریکایی بودن...بهزاد شبیه 

 ...ولی کمی الغر تر روزبه بود..هم قد
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 ...چشمات چپ شد_

پانی ازشون چشم گرفت و به سمتم 

 ...چرخید : خیلی خوشگله

لبخندی رو لبم اومد...ملیسا دقیقا همون 

شکلی بود که هر دختر نوجوانی شاید این 

 ...روزها آرزو داشت شبیه اش باشه

 ...بله_

به سمتم چرخید : اشرف جون راضی 

فت دختر نبود به ازدواجشون..میگ

 ...خوبیه...اما به ما نمیخوره

 ...کمی صداش رو پایین تر آورد : نچسبه

به شیطنت کالمش لبخند زدم...انگار از 

این که در این بتی که جلوش بود ایرادی 

 ...پیدا کرده بود خوشحال بود

این جور حرفها برای من جذابیتی 
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نداشت...بهزاد همسرش رو دوست 

فهمید...بقیه داشت..میشد از رفتارهاش 

 ..اش شاید به ما ربط چندانی نداشت

عمه سحر پانی رو صدا کرد ...پانی به 

سمت آشپزخونه رفت...پدر جون به 

حرفهایی که علی آقا میزد گوش میکرد و 

یاس و شروین کنار شومینه نشسته بودن 

 ...و یاس غذا تو دهنش میذاشت

سرم رو چرخوندم پشت میز قهوه سه 

روزه و امیر حسین نفری گوشه سالن 

نشسته بودن ..روزبه چیزی رو با 

حرارت صحبت میکرد و امیر حسین 

تیکه داده به مبل داشت با آرامش و 

 ...متفکر بهش گوش میکرد

روزبه تای پیراهن مردانه طوسی رنگش 
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رو مرتب کرد و آرنجش رو روی کند 

کاری های مبل گذاشت...صفحا ساعتش 

م ...دستنور ساطع از لوستر رو میشکست

رو زیر چونه ام زدم...وسط این جمع 

بودن دل انگیز بود اما خب عجیب هم 

 ...بود

نفسم رو بیرون دادم... بلند شدم و به 

سمت آشپزخونه رفتم...پانی داشت سس 

 ...ساالد رو درست میکرد و غر میزد

 ...شیطنتش دوست داشتنی بود

پوران جون داشت با مامان اشرف 

ت سالم هم صحبت میکرد...: درس

 ...نمیکنه

عمه سحر که داشت زعفورن دم میکرد 

گوشه روسریش رو روی شونه اش 
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 ...گذاشت : جوونن...پوران جون

 ..سالشه...دانشگاه رفته است 26_

 ...موضوع بحث احتماال ملیسا بود

عمه سحر با دیدنم لبخند زد : قربونت برم 

 ...عمه تنها موندی..نشین اینجا گرمه

 هست انجام بدم؟؟ راحتم..کاری_

مامان اشرف سمتم اومد و محکم بغلم 

 ...کرد : قربونت برم...نه دخترکم

نشستم روی صندلی میز ناهار خوری 

 ...آشپزخونه...پشت به گاز

پوران خانوم بادی به شال سرش داد و 

گفت : برنحت بخار افتاد سحر دیگه 

 ..زیرش رو کم کن

دستم رو زیر چونه ام زدم و به دنیای 

نانه ی آشپزخانه ایشون نگاه کردم...به ز
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دستهاشون که با مهارت همه چیز رو 

مرتب میکرد و دل هاشون که در آن 

واحد از عروسی بهزاد به سمت جهیزیه 

دختر همسایه تا پیراهن پانی میرفت و 

دور میزد و بر میگشت...به نگاهشون که 

همه جا بود..از لکه زعفران افتاده روی 

های خیس و موهای کابینت تا ظرف 

 ...ملیسا

زندگی که در عین پیچیدگی اش سادگی 

دلپذیری داشت...سادگی دوست داشتنی 

که بوی همین برنج در حال دم کشیدن رو 

 ...میداد

پوران خانوم فسنجون رو کمی چشید به 

 ... خواست عمه سحر و کنار من نشست

عمه سحر به سمت پانی چرخید : پانی 
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 ...ه پوران جونجان..یه فنجون چای بد

پانی از پشت صندلی من به زور خودش 

رو رد کرد و به سمت قوری و کتری 

روی گاز رفت و فنجانی چای ریخت 

ذاشت روی سینی گریستال کنار گاز و 

خواست از پشت سر من رد کنه که سینی 

و لیز خورد و با صدای شکستنش و داد 

پانی داغی وحشتناکی روی سرشونه هام 

نا خود آگاه از جام پریدم.  احساس کردم و

و با هین بلندی یقه پیراهنم رو تا جایی که 

میتونستم از خودم دور کردم اما بی فایده 

 ..بود

عمه سحر شروع کرد به جیغ زدن و 

پوران جون روسری سرش رو کرد توی 

یقه ام...سوزش وحشتناک چای داغ یک 
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طرف و شوک این سورزش یک 

 ...طرف

تقریبا همه وارد با صداهای بلند شده 

 ...آشپزخونه شدن

فقط صدای روزبه رو شنیدم : سحر 

 !!خانوم؟؟

پانی بغض کرده گوشه ایستاده بود ....و 

عمه سحر هنوز داشت داد میزد : سوخت 

 .. بچه...عمه ات بمیره

به سمتم اومد....سوزشش وحشتناک بود 

نفس عمیقی کشیدم : چیزی نیست ...هول 

 ...نکنید چیزی نیست

پوران جون که بین پیراهن و شاونه  شال

ام فاصله انداخت بود واقعا بهم کمک 

کرده بود..حرکتش به قدری سریع و به 
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 ...موقع بود که ازش واقعا عالی بود

 ...پانی آخه تو حواست کجاست_

صدای امیر حسین باعث شد پانی بزنه 

 ....زیر گریه

پدر جون تسبیح به دست وارد شد : به 

بیداد ببرید ببیندی چی  جای این داد و

 ...شد

الزمه بریم دکتر؟؟ این صدا از سمت 

 ..روزبه اومد

عمه سحر دستمال سرد به سمتم 

اومد..نفسم رو بازم بیرون دادم : چیزی 

نیست...چرا انقدر هولید...من چیزیم 

 ...نیست

و به سمت در رفتم از کنار همه رد شدم 

و وارد دستشویی شدم...پوستم حسابی 
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ده بود و و وسعتشم زیاد قرمز ش

بود...شال پوران خانوم رو کنار روی 

 ...حولع دستی گذاشتم

واقعا پوستم کباب شده بود...دستم رو 

 ...خیس کردم و گذاشتم روش..تیر کشید

در دستشویی با تقی صدا کرد : بیام تو 

 دیار جان؟؟

صدای مامان اشرف بود خجا لت 

میکشیدم ازش پیراهنم رو کمی باالتر 

شیدم و در رو باز کردم پشت بندش عمه ک

سحر هم اومد مامان اشرف پماد به دست 

 ...بود

عمه سحر با دیدن پوستم : الهیی بگردم 

کباب شدی که فدای چشمات...پاشو بریم 

 ...دکتر



 Beste بوی وانیل
 

صداش باز باعث جمع شدن همه پشت در 

 ...دستشویی رو داد

خواستم پیراهنم رو ببیندم که مامان 

کرم بزنم..بگردم برای  اشرف گفت : بذار

 دخترکم..آخه صدات چرا در نمیاد...؟؟

چیزی نیست...عمه جان چرا انقدر _

 ...خودتون رو اذیت می کنید

من فدای عمه گفتنت...جاش میمونه _

 ...آخه

نفسم رو بیرون دادم...سرم گیج میرفت 

انگار که فشارم افتاده بود که خب طبیعی 

 ...هم بود

با اون بوی مامان اشرف پماد رو _

روغن ماهی وحشتناکش به جای 

سوختگی زد : سحر به جای اینکه اینجا 
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وایسی برو یه لباس نخی پیدا کن بیار این 

 ...بچه بپوشه

و بعد داد زد : پانی اون گاز ها رو 

 ...بیار

چند دقیقه بعد...پیراهن نخی کمی گشاد 

پانی به تنم بود با پانسمان روش شونه 

 ...ام

با اسفند دود کن به سمتم پوران خانوم 

اومد و دور سرم چرخوند و مامان اشرف 

با شربت آناناس : بیا مادر ضعف 

 ...کردی

همه داشتن نگاهم میکردن...خجالت 

 ...کشیدم و سرم رو پایین انداختم

امیر حسین به سمتم اومد : عمو جان بریم 

 دکتر...؟؟
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علی آقا چپ چپی به سمت پانی نادم و 

کرد...قلپی از شربت  خجالت زده نگاه

 ...خوردم...چشمام واقعا سیاهی میرفت

به سمت پانی رفتم و دستم رو دور _

گردنش انداختم : پیراهنت مال خودم 

 باشه؟؟

پانی محکم بغلم کرد که صدای آخم در 

  ...اومد و داد عمه سحر

 
 

 ...سیر شدم دستتون درد نکنه_

عمه سحر تکه دیگه ای مرغ توی بشقابم 

 : بخور تو که چیزی نخوردیگذاشت 

و بعد به سمت ملیسا که داشت با هویج 

های بشقابش بازی بازی میکرد : شما هم 
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 ..چیزی نخوردید

 ... بهزاد برای ملیسا دوغ ریخت

  نه ممنونم سیر شدم..دستتونم درد نکنه_

و بعد به سمت من چرخید و با اون 

 خونسردی پر نازش پرسید : بهتر شدید؟؟

 ...: بله..اتفاق مهمی نبود لبخندی زدم

کمی پیشونیم رو خاروندم و به یاس نگاه 

کردم که با چشمکی به سمتم لبخند زد و 

 ...باعث شد خنده ام بگیره

دستم رو دراز کردم تا سس رو بردارم 

که روزبه که دقیقا رو به روم بود پیش 

 ...دستی کرد و به سمتم درازش کرد

ر لب نگاه جالب و موشکافی داشت.. زی

 ..تشکر کردم

++++++++++++++++++ 
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میخواستم پالتوم رو بپوشم که سنگینی اش 

باعث میشد و واقعا زخمم دوباره درد 

 ...بگیره

ولی چاره ای نبود...امیر حسین ایستاده 

 ..بود وسط سالن

عمه سحر به سمتم اومد : عروسکم خوب 

 ...شب پیش ما می موندی

 ...پانی با خجالت گفت : آره دیگه

روزبه سوئیچ رو تو دستش جا به جا کرد 

: که این بار بذاریش تو فر روی جوجه 

 ..گردون

 ...ااا_

 ...به سمتش رفتم : چیزی نشده پانی جانم

گونه اش رو بوسیدم : دوباره میام..اصال 

 ..دوست داشتی تو بیا



 Beste بوی وانیل
 

پانی نگاهی انداخت به پدرش که پای _

 ...تلفن بود

 ...نمبابام نمیذاره شب جایی بمو_

اونجا که کسی نیست...من و خاله عطی _

 ...و تارا

 ...و البته یه مرد جوون و خوش خنده_

با تعجب سرم رو باال گرفتم...روزبه این 

رو گفته و با خونسردی داشت پالتوش رو 

 ...میپوشید

این جاش بمونه ...هیکل اون عموت رو _

 ...میسوزونم

 صورتم رو جمع کردم : ای بابا تارا اتفاق

 ...بود

سیب زمینی خام رنده شده رو روی 

پوستم گذاشت : یکم چشمشون رو باز 



 Beste بوی وانیل
 

 ...کنن

 ...پیراهن نازنینم لک شد_

خل جان..پوست مثل برگ گلت لک _

 ... یورویی 02شد.... دردت یه پیراهن 

درست بعد از اینکه سه تا تخفیف بهش _

خورده بود خریده بودمش اما دوستش 

 ...داشتم

سرد و جا به جا کرد که  سیب زمینی های

 ...آخم رو در آورد

 چرا یه دکتر نبردنت؟؟_

خودم نرفتم...تارا خوبم بابا تو از این _

 ...بدترم تو کافه سوختی

من پوستم مثل تو سفد نیست برفی _

 ...خانوم

 محمد تقه ای به در زد : بیام تو؟؟
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 ...نه_

صدای دور شدنش اومد و دوباره یاد 

افتادم...محمد ...همیشه محمد جمله روزبه 

بود...شوهر تارا...برادر من...تنها حامی 

ما...چرا امیر حسین انقدر روش حساس 

بود رو کمی درک میکردم اما جمله 

روزبه به قدری بی ربط بود..که هیچ 

 ...فکری راجع بهش نداشتم

صدای موبایل تارا بلند شد نگاهی بهش 

 ...انداخت : عموجانته

شیدم : تارا چیزی نگی نفس عمیقی ک

 ...ها

اما خب ...بی فایده بود حرف من...تارا 

بود و غر غر هاش به امیر حسین و البته 
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امیر حسینی که شک نداشتم بی جواب 

  ...نمیمونه

 

 

تارا خمیر رو آروم توی قالب کیک 

گذاشت و تکه های شکالت رو ریختم 

توی خامه فرم گرفته دستم : تارا فکر 

 باشه بهتر میشه؟؟ میکنی تلخ تر

تارا لبخندی زد : کارت به جایی رسیده 

 ..به من پیشنهاد هم میدی

خنده کوچیکی کردم : نه آخه پانی انقدر 

گفت کیک شکالت تلخ که دارم این رو 

 ...میپزم دیگه

خاله عطی با مجله خیاطی دستش وارد 

آشپزخونه شد و اشارپ دورش رو کمی 
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 ...همحکم تر کرد : سرمای مزخرفی شد

تارا کیک رو توی فر گذاشت و جواب 

 ...خاصی نداد

خاله عطی روی صندلی نشست و نگاهی 

به قد من کرد : جای زخم سوختگیت بهتر 

 شده؟؟

 ...خدا رو شکر تاول نزد_

سری تکون داد : این همه میری میای 

 بهشون خو کردی؟

ظرف خامه رو روی میز گذاشتم...جواب 

 ...های زیادی داشتم و نداشتم

مامان زیر لب تارا هم نگاه تیز خاله 

 ...عطی رو از من دور نکرد

 ...نمیدونم_

 ...خاله عطی به سمتم خم شد: بشین
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نشستم روی صندلی رو به روش..تارا 

دست به سینه به یخچال تکیه داده بود و 

 ...نگاهمون میکرد

من کاری به تارا ندارم بزرگتر و با _

بهشون تجربه تر از همتونم...خو کردن 

صد در صد سخته اما خل نباش 

دختر..اون طور که معلومه وضع مالی 

بدی هم ندارن...تامین کردن تو وظیفه 

 ..شونه

 ..بغض بدی توی گلوم نشست

 ... مادر من_

دستش رو به معنای سکوت باال آورد.. : 

بذار حرفم تموم شه...پدرت که هیچ..لیلی 

از اونم بدتر..بیست سالته چه کاری بلدی 

 ..جز شیرینی و چند تا طرح
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 ..مادر من کار منم همینه_

 تو شوهر داری تارا...این دختر چی؟؟_

 ...من هستم_

تا ابد...؟؟ تارا واقع بین باشید...هر _

دوتون..هر سه تون...اون خانواده باید 

بدونه که دیار هست...یه خونه یه 

 ...مغازه..یه چیزی باید بهش برسه یا نه

شت اشکم در میومد این این بار واقعا دا

 ...طور تحقیر شدن خیلی خیلی بد بود

تارا این بار بلند تر اعتراض کرد...دست 

 ....هام و کف پام یخ کرده بود

رنگ و روت چرا پرید؟ دختر هم انقدر _

ضعیف تو پس فردا په طوری میخوای 

حق خودت رو بگیری؟؟ میخوای بشینی 

 همین طوری پا بلرزونی؟؟
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بیرون دادم: من از کسی  کالفه نفسم رو

 ..ت..توقع ندارم

 ...بله چون پشتت به تارا بوده_

اشکم که چکید روی گونه ام از جام بلند 

شدم : ف..فکر کنم حاضر باشم بهتر باشه 

 ...االنا..امیر حسین میرسه

در اتاق رو بستم و پشت در لیز 

خوردم...چشمهام میسوخت...و اشک بی 

ند تارا محابا میومد و صدای بحث بل

 ...میومد

 ...به به چه بو و برنگی_

لبخند شلی زدم : پانی گفته بود دوست 

 ...داره

امیر حسین نگاهی جدی بهم انداخت : 

 سرما خوردی؟
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 ...شاید یکم بینیم گرفته_

 دیار ..عمو جان...چیزی شده؟_

عمو جانش به قدری غلیظ و از ته دل بود 

که دلم لرزید...لرزش دلم همراه شد با 

رزش گلوم و لرزش قطره اشکی که از ل

 ...چشمم چکید

دیار کشیده ای گفت و ماشین رو تو کوچه 

 کشید کنار : دیار؟

با کف دست اشکم رو پاک کردم : به هیچ 

 ...دردی نمی خورم

با چشمهای گرد نگاهی بهم کرد.... : این 

 چه مزخرفیه که میگی؟؟

 راست میگه..تا کی؟؟_

صورتم رو بین دستاش رو دراز کرد و 

دستاش گرفت : این حرفا چیه آخه عمو 
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جان..تو نور چشم همه مایی...داریم 

 ...التماس میکنیم بیشتر پیشمون باشی

  هق زدم : تا کی؟ تا ابد؟؟

وا رفته نگاهم کرد : اونجا خونه پدر 

بزرگته..خونه من خونه تو...تو به همه 

 ارجحیت داری..این حرفا چیه؟؟

د اما کافی نبود...هیچ حرفش آرام بخش بو

چیز کافی نبود..نه نگاه پر از درد و 

هراسان تارا موقع خداحافظی..نه چشمان 

پر از اعتماد به حرفهای زده شده خاله 

  ...عطی و نه خشم ته نگاه امیر حسین

 
 

 

دستش رو لبه فنجون کشید و بی حرف 
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  نگاهم کرد

شیر کاکائو رو به روم زیادی شیرین بود 

رقیق...کافی شاپ خلوت و آرومی بود و 

..اولین جایی که امیر حسین دید و به 

زور مجبور کردم پشت صندلی های 

ناراحتش بشینم و تعریف کنم...همه چیز 

رو گفتم احساساتم..خستگی هام و حرفای 

 ..خاله عطی به جز قسمت مالیش

فکر کنم بهتر باشه کل چمدونت رو _

 ...بابابرداری و بیای خونه مامان و 

 ...نه_

 ...چی؟؟ نشنیدم_

 ...تارا غصه میخوره_

دستی به صورتش کشید و کالفه گفت : 

 ...باید یه فکر کرد
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دستم رو دور لیوان گرد کردم و سعی 

کردم صدای آهنگ مسخره رو از ذهنم 

دور کنم و تمرکز کنم...برای گفتن 

 ...جمالت صحیح

 ...عمو_

د زسرش رو بلند کرد و لبخند از ته دلی 

 ..: جانم عمو جان

 ...خودتون رو ناراحت نکنید_

من ناراحت نکنم...تارا خانوم ناراحت _

نشه...بعد چی؟؟ تو بشینی غصه بخوری 

 ..و تحقیر بشی

 ..خاله نمیخواست تحقیر کنه_

دستش رو باال آورد : حرفای خالت همش 

حقه..این که لحنش چی بوده اصال مهم 

  ...کردنیست...مهم اینه که باید فکری 
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دستم رو روی مشت روی میزش گذاشتم 

 ...: بریم؟؟ پانی منتظر کیکشه

از جاش بلند شد و دستش رو دورم حلقه 

کرد : فرهاد بی لیاقت که محرومه از 

 ..داشتن جواهری مثل تو

+++++++++++++++++  

  خیلی خوشمزه است_

جمله پوران خانوم لبخند پهنی روی لبم 

چایش رو آورد؛ پدر روزبه کمی از 

خورد : فکر ما پیر ها رو هم بکن دختر 

 .گل

مادر جون از جاش بلند شد تا برای پدر 

جون میوه بذاره اینکه همه لبخند به لب 

داشتند برای من کافی بود تا یکم حالم 

بهتر بشه؛ برق نگاه پانی با دیدن کیک و 
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البته محبت نگاه عمه به خاطر اینکه 

نشاطم حواسم به نازدونش بود پر از 

 .میکرد

از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه 

رفتم تا چای بریزم که با شنیدن اسمم با 

لحنی متعجب از دهان روزبه ایستادم 

پشت به آشپزخونه تو راهرو با امیر 

حسین ایستاده بودند . گوش ایستادن کار 

 .خوبی نبود اما نا خواسته ایستادم

روزبه تو چی کار به این کاراش داری _

 .، فقط پرس و جو کن ببین چه قدر میشه

روزبه دستی به گردنش کشید : تو اصال 

حواست هست چی میگی؟ فقط بیست 

 ...سالشه. بچه است امیر حسین. آخه

درست که اصال نمیدونستم دلیل 
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صحبتشون چیه ولی این قدر راجع به من 

مثل بچه دبستانی حرف زدنش هم 

 .دلخورم میکرد

تکونی خوردن  احساس کردم از جاشون

که سریع وارد آشپزخونه شدم چند لحظه 

 بعد امیر حسین همراه با روزبه وارد شد

 عمو جان دوتا فنجون به ما میدی؟_

از کابینت باالی سینک دو تا فنجون چینی 

آبی رنگ در آوردم و گذاشتم تو سینی : 

 من براتون میریزم

نه دیار جان میسوزی و تارا پوستم رو _

 هاین بار میکن

لحن شوخش لبخند به لبم آورد اما با دیدن 

روزبه که دست به سینه به دیوار تکیه 

داده بود و نگاهمون میکرد یاد بچه 
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گفتنش افتادم و نا خود آگاه اخم کردم که 

 .باعث شد تعجب کنه

 اون دفعه هم تقصیر من نبود که سوختم_

امیر حسین لبخندی زد احساس میکردم 

تم رو گرفت و ذهنش به شدت مشغوله دس

 اشاره کرد تا بشینم

روزبه هنوز ایستاده نگاهمون میکرد ؛ 

 نشستم رو صندلی کناری

امیر حسین نگاهی به روزبه کمی اخم 

آلود انداخت : شما با تارا فقط شیرینی 

 خونگی می پختید

با تعجب کمی نگاهش کردم : ما یه کافی 

شاپ داشتیم که به خاطر شیرینی های 

بود خب اونجا اینجور خانگیش معروف 

 چیزا خیلی طرفدار داشت ؛ چیزی شده؟
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دستش رو روی دستم گذاشت : نه عمو 

جان کیکت خیلی خیلی خوشمزه بود یهو 

 .به ذهنم رسید که بپرسم

من که درست متوجه نشده بود نگاهش 

کردم . پانی وارد آشپزخونه شد : دارم 

 میترکم

بعد نگاهی به روزبه انداخت : فکر کنم 

 شما نرسید مهندس به

روزبه لبخند کجی زد : شنیده بودم 

شکالت برای بچه خوب نیست هایپرشون 

 میکنه

پانی پیش دستیش رو وری میز گذاشت : 

 بچه خودتی

روزبه دستش رو تکونی داد و گوشی 

موبایلش رو از جیبش در آورد : حرف 
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 .تکراری میزنی فسقل

+++++++++++++++++++  

 

 

من انداخت که داشتم مادر جون نگاهی به 

  مجله رو ورق میزدم

پدرجون پای تلفن داشت با امیر حسین 

  صحبت میکرد

 یه روز بریم برات خرید کنیم_

نگاهی به مادر جون انداختم : من همه 

 چیز دارم

می دونم عروسکم اما چند تا مانتو و _

 پالتو و شال احتیاج داری

روم نمیشد بگم برای منی که چند وقت 

میگردم چه نیازی به این  دیگه بر
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تشریفات.با فکر کردن به این موضوع ته 

دلم یه چیزی درد گرفت انگار یه 

  .وابستگی به این لبخند و این خونه داشتم

دیار بابا جان حاضر شو. روزبه میاد _

 دنبالت جایی میبردت با امیر حسین

متعجب به پدر جون نگاهی انداختم : آخه 

 کجا؟

رم کشید پاشو پدر جون دستی به س

 .دخترکم روزبه یکم رو بد قولی حساسه

سوار ماشین شدم هنوز متعجب بودم : 

 سالم

 آینه رو تنظیم کرد : سالم خوبید؟

 . ممنون_

 فکر کنم در بسته نشده_

در رو باز کردم و یه بار دیگه بستم و 
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کمر بندم رو هم بستم با زدن راهنما راه 

 .افتاد

داریم  ببخشید من نمی دونم که کجا_

 .میریم

میریم تا امیر حسینم بیاد میخواد چیزی _

 رو بهتون نشون بده

نمیدونم چرا احساس میکردم انگار از این 

  موقعیت راضی نیست

 کاش من با آژانس میرفتم_

  با تعجب نگاهم کرد : چرا؟

  شما از کارتون زدید _

  اصال این طور نیست_

کمی مکث کرد و به سمتم برگشت : 

 تری بذارمآهنگ شاد

من که هنوز هم احساس میکردم این 
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پشنهادش برای اینه که من خیلی بچه ام 

اخمام کمی رفت تو هم و سرم رو به 

 نشانه نه تکون دادم

گه گاهی نگاهی به ساعتش می انداخت 

وارد خیابون خیلی شلوغی شدیم و پشت 

ترافیک طوالنی حاصل از چراغ قرمز 

  ایستادیم

روفشار دادم : حالت  ناخود آگاه شقیقه ام

 خوبه؟

 چشمام خشک بود : یکم سرم درد میکنه

ساعت شلوغیه ، دیگه کم مونده میرسیم _

 ،هنوز عادت نکردید به تهران

 این مدت من خیلی کم از خونه در اومدم_

سرش رو تکونی داد و ماشین کمی به 

جلورفت : راستی مادرم گفت شخصا 
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 دعوتتون کنم برای فردا ناهار

ارن نیازی به این همه زحمت لطف د_

 نیست

 لبخند آرومی زد : زحمتی نیست

با زدن راهنما به کوچه پیچید و پارک 

کرد : یکم باید پیاده بریم این ساعت اونجا 

 نمیشه پارک کرد

باهاش هم قدم شدم خیلی نزدیک به من 

راه میرفت وقدم هاش رو کوتاه بر 

میداشت تا ازم جلو نزنه محله مرکز و 

 شلوغی بودنسیتا 

وارد خیابون شدیم که شلوغ تر بود بهم 

نزدیک تر قدم زد و اخمی روی 

 صورتش بود که تا به حال ندیده بودم

با هم کنار مغازه ای رسیدیم که بین دوتا 
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مغازه لباس فروشی بود و خیابون خیلی 

 پر رفت و آمد کر کره مغازه پایین بود

اون ور خیابون یه نمایشگاه ماشین خیلی 

 بزرگ و لوکس بود

روزبه کنارم ایستاد و گوشیش رو در 

 آورد : کجایی امیر حسین؟

_.. 

خب زودتر راه میوفتادی نمیشه که _

 وسط خیابون نگهش دارم

_.. 

نخند مرد حسابی ، مغازه من؟؟!! امیر _

 حسین حالت خوبه؟؟

کمی سردم شده بود دستهام رو تو جیب 

  پالتوم کردم

: سردت روزبه گوشی رو قطع کرد 
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 شده؟؟ امیر نزدیکه

 من هنوز نمیدونم که چرا اومدیم اینجا_

کمی کالفه گوشیش رو تو جیبش کرد : 

 عمو جان میخوان سوپرازیت کنن

تقریبا همه کسایی که از اونجا رد میشدن 

 بهش سالم میکردن

این بار کامال منارم و چسبیده بهم ایستاده 

 ..بود : ای بابا از دست این امیر

 و به زحمت انداختهشما ر_

 زحمتی نیست چرا اینجور فکر میکنی؟_

چی میگفتم؟؟ میگفتم کالفگی و غر غر 

هات باعث میشه فکر کنم باری هستم رو 

 دوشت؟

دستهام رو تو جیبم کردم و سرم رو پایین 

  .انداختم
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 ...خب_

به مغازه خالی و تمیزی که توش ایستاده 

 بودیم نگاه کردم

 من متوجه نمیشم عمو_

امیر حسین دستش رو دورم محکم دورم 

 پیچید : این جا به نظرت چه طوره؟

روزبه رو به رومون ایستاده بود و اخم 

  آلود و دست به سینه بود

 قشنگه_

امیر حسین لبخندی زد : به نظر منم؛ 

برای اینجا یه طرح بزن هر چیزی که 

خواستی میخوایم این جا یه شیرینی 

ه ی میشفروشی خونگی خوشگل بشه حت
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 کافه هم باشه یاس دنبال جوازش هست

  جا خوردم احساس کردم اشتباه شنیدم

خودم رو کمی کنار کشیدم و به چشمهای 

مشتاق عمو نگاه کردم این جمله خیلی 

 حرفها و معانی داشت

 منظورتون رو متوجه نمیشم_

دستم رو بین دستهاش گرفت : این کاری 

 یک بیکه تو با تارا انجام میدادی االنم ک

نظیر دیشبت ؛ این مغازه سالهاست که 

خالیه میشه که تو برای خودت تبدیلش 

 کنی به هر چیزی که آروزش رو داری

احساس میکردم قطرات درشت عرق از 

 پشت گردنم پایین میریزه

انگار چیزی که دنبالش بود رو پیدا 

نکرده بود که نگاهش دیگه اون شوق رو 
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که دوست نداشت : اینجا میتونه هر جور 

 داشته باشی تغییر کنه

شالم رو که خیلی عقب رفته بود کامل 

روی سرم کشیدم و نمیدونستم چی بگم 

چرا هیچ کس من رو نمیفهمید با حضور 

روزبه و سایه سنگین نگاهش هم 

نمیدونستم چه طور جمله ببندم که امیر 

 حسین ناراحت نشه

میشه که...یعنی دستتون درد نکنه اما _

 تارا برای شام متظرم هستن خاله عطی و

اخم های امیر حسین تو هم گرده خورد : 

چه شامی چه خاله عطی من دارم با تو 

 صحبت میکنم با تو دیار با تو؟؟

صداش کمی باال رفته بود و تو مغازه 

خالی میپیچید و این باعث میشد تا بیشتر 
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 دست و پام رو گم کنم

امیر حسین ضعیف روزبه باعث شد تا 

  سین نفسش رو کالفه بیرون بدهامیر ح

من هم برای اینکه بغضم معلوم نشه 

دستهام رو تو جیبم کردم و خیره شدم به 

 نوک بوتهام

روزبه قدمی به ما نزدیک شد : امیر 

حسین به تارا خانوم زنگ بزن و بگو 

امشب شام مهمون من هستید سه تایی 

بریم یه کباب توپ بزنیم بدون یاس و 

 . پانی

+++++++++++++++++ 

ظرف ریحان رو جلوم گذاشت : با این 

 خیلی خوشمزه تر میشه

رستوران شلوغ بود و پر از بوی کباب و 
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  نان

تکه ای کباب سر چنگالم بود و یه عالمه 

حرف نوک زبونم ولی نه این پایین 

 .میرفت و نه اون بیرون میومد

روزبه هم کمی از غذاش رو خورده بود 

 : بخورید خوشمزه است

شش برای عوض کردن جو تحسین بر تال

انگیز بود من اما حال و حوصله واقعا 

نداشتم حرفهام گیر میکرد تو گلوم و 

بیرون نمیومد همیشه خدا همین بود و این 

روزها بیشتر و بیشتر. ناراحتی امیر 

 . حسین اما بیشتر کالفم میکرد

 عمو_

 نگاهم کرد : جانم

 دتو لحنش پشیمونی بود و این باعث میش
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بیشتر از دست خودم و زبون الکنم 

دلخور بشم : خوشمزه است چرا 

 نمیخورید؟

دستش رو روی دستم گذاشت و نگاهم 

 کرد : دیار جان من واقعا

سریع تکه ای کباب رو دهنم گذاشتم : 

گفته باشم من بعدش بستنی هم میخوام 

حاال که قراره سه تایی بهمون خوش 

 بگذره

 داد و لبخندیامیر حسین دستم رو فشاری 

  زد

+++++++++++++ 

تو که غذا نخوردی الاقل بستنیت رو _

 بخور

بستنی به قدری بزرگ بود که امکان 
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 نداشت بتونم تمومش کنم

رو چهار پایه های پالستکی جلوی مغازه 

نشسته بودیم سه تایی و از کنارمون 

ماشین هایی با موسیقی هاس بلند رد میشد 

ئون مغازه و جوون هایی که زیر المپ ن

 .سعی در انتخاب بستنی داشتن

روزبه آب هویج دستش رو لبه باغچه 

مرمری گذاشت که کنارش نشسته بودیم : 

شما دو نفر امروز فقط غذا رو حروم 

 میکنید

اشاره اش به بستنی زد رنگ پر خامه 

امیر حسین هم بود که ازش فقط یکم 

 خورده بود

من یه قاشق بزرگ از بستنیم رو تو دهنم 

گذاشتم که باعث شد یخ بزنم و از چشمام 
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اشک بیاد نه میتونستم قورت بدم نه میشد 

بیارم بیرون با دستام خودم رو باد میزدم 

که باعث شد امیر حسین و روزبه با 

  صدای بلند بخندن تا گوشم تیر میکشید

و صدای بلند خندشون باعث میشد بیشتر 

  یخ بزنم

 دیار عمو خوبی؟_

ادم و با بدبختی قورتش سرم رو تکونی د

دادم تمام سر و گوش و دندون هام درد 

  میکرد

روزبه خم شد تو صورتم در حالی که 

هنوز آثار خنده های بلندش رو صورتش 

 بود گفت : حالت خوبه؟؟

خوبم ، من بستنیم رو خوردم حاال شما _

 .هم بستنیت رو بخور دیگه عمو
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امیر حسین لبخند پر محبتی زد و روی 

رو بوسید : هر روزی که میگذره موهام 

بیشتر دلم به حال بی چارگی فرهاد 

  .میسوزه

 

 

 یکم سرت رو بگبر پایین_

 چه قدر خوبه که شما هم اومدید_

تارا لبخندی زد و به بافتن موهام ادامه 

داد داشت دور سرم موهام رو مثل سبد 

میبافت کمی صداشون رو پایین آورد: 

 عمو جانتون دستور دادن

دی زدم : تو هم که چه قدر حساب لبخن

 میبری

تارا کارش رو تموم کرد و رو به روم 
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 نشست : موش خوشگل من

خم شدم و گونه اش رو محکم بوسیدم : 

 تارا..مرسی که هستی

دستهام رو بین دستهاش گرفت : مرسی 

 که تو هستی

محمد تقه ای به در زد : به به چه 

 خانومهای زیبایی

های عروسکی  از جام بلند شدم و کفش

مشکی رنگ رو پام کردم : مرسی محمد 

 خیلی کفش قشنگیه

محمد دستش رو دور شونه تارا انداخت : 

 دیروز عصر تا دیددیمش یاد تو افتادیم

هر سه از اتاق بیرون اومدیم ، امیر 

حسین سعی داشت کت شروین رو تنش 

کنه و دستش رو گرفته بود و یاس هم 
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  ردداشت ساک شروین رو مرتب میک

با دیدنم مادر جون و پدر جون لبخندی 

  زدن

پدر جون بوسه ای روی پیشونیم زد : 

 .دختر من رو ببینید

کفشم رو باال گرفتم و به یاس نشون دادم 

 : این رو تارا و محمد خریدن

یاس تشکری کرد و مبارک شادی گفت 

اما امیر حسین ساکت و کمی بد اخالق 

 بود

اه رفتیم نگوقتی داشتیم از در بیرون می

من هنوز به امیر حسین بود که یاس 

 لبخندی زد : حسود تشریف داره

با تعجب نگاهش کردم یاس لبخندی زد : 

سر فرصت باهم راجع بهش صحبت 
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میکنیم فقط بگم تو اگه دختر امیر حسین 

هم بودی انقدر دوستت نداشت که االن 

 .داره

+++++++++++++ 

بیه خونه پوران خانوم نقشه اش کامال ش

خونه مادر جون بود اما وسایلش خیلی 

 براق تر بود و پر طمطراق تر

با مهربانی با من روبوسی کرد و با 

همسرش هم دست دادم و کادویی که از 

 طرف هر سه بود رو به دستش دادیم

 بهزاد هم جلو اومد و خوش آمد گفت

ملیسا با طنازی خاص خودش از 

آشپزخونه بیرون اومد و با من و تارا 

دست داد و صورت یاس و مادر جون رو 

 بوسید
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 .روزبه انگار که نبود

با تعارف های معمول روی مبل نشستیم 

و مادر جون یاس بالفاصله به سمت 

آشپزخونه رفتن من کنار تارا نشستم و 

سمت چپم هم محمد بود که با بهزاد و 

امیر حسین در مورد رستورانش صحبت 

 .میکرد

نزدیک کرد  تارا کمی سرش رو به گوشم

 : عجب زن خوشگلی داره این بهزاد

لبخندی زدم : پانی ازش خوشش نمیاد 

 میگه خودش رو میگیره

تارا سری تکون داد : آقا خوش تیپ 

 نیست

احساس کردم تو لحنش یه کنایه بامزه 

 هست : دقت نکردم
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 بس که خری_

سفره تقریبا چیده شده بود که زنگ زده 

دستش  شد و روزبه وارد شد ، پالتوش

بود با ورودش همه سالم کردن و اون هم 

با خوش رویی به همه سالم کرد و عذر 

 خواست که دیر کرده

من توی آشپزخونه ایستاده بودم و کنار 

مادر جون و داشتم نعنا روی ماست 

خیارها میریختم.ملیسا لبخندی زد : من 

 .کار آشپزخونه بلد نیستم

 لبخندی زدم و جواب ندادم

دیگه غذا دهن شروین گذاشت یاس قاشقی 

 : شما هم یاد میگیری ملیسا جون

به بهزاد هم گفتم ناهار ها که نیستیم شب _

  هم یه چیز حاضری
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پوران خانوم که کامال معلوم بود این 

بحث اذیتش میکنه کفگیر ها رو به دست 

ملیسا داد : بی زحمت اینها رو روی میز 

 بذار

اق ات با رفتن ملیسا پوران خانوم به سمت

ته راهرو رفت . من هم برای شستن 

دستهام به سمت دستشویی رفتم که از الی 

 در اتاق صداشون به وضوح می اومد

برای نشنیدن بحثشون وارد دستشویی 

 شدم اما از پاسیو صدا کامل می اومد

 مهمون غریبه ان روزبه_

 من که عذر خواهی کردم_

ارزشش رو داره؟؟ روزبه نمیخوای _

 ر ساله داری در جا میزنیبس کنی چها

مادر من عزیزم من فدای چشمات _
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 نگران چی هستی آخه؟

دستهام رو خشک کردم و بیرون اومدم 

نمیدونستم چه چیزی پوران خانوم رو تا 

  این حد عصبانی کرده

روزبه همزمان از اتاقش بیرون اومد با 

 دیدن من کمی جا خورد : سالم

 لبخندی زدم : سالم

بر عکس چشمهای  پوران خانوم که

مضطربش لبخند داشت دستی به دامنش 

کشید : عروسکم مرسی از کمکت بیا که 

 غذا ها یخ کرد

  .لبخندی زدم و همراهش راه افتادم

 

 

 بسیار خوشمزه بود پوران خانوم_
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محمد این رو گفت و قاشق چشنگالش رو 

  توی بشقاب گذاشت

روزبه اما بشقابش هنوز پر بود و فکرش 

  مشغول

رش با پدر جون حسابی گرم گفتگو پد

بودن. با بهزاد خیلی فرق میکرد نگاه 

بهزاد شیطنت داشت و جز ملیسا چیز 

 .دیگه نبود انگار جلوی چشمش

روزبه نگاهش یه عمق خاص داشت 

انگار همه چیز رو میدید. دستهای بلندی 

داشت و ژست های مخصوص به 

 .خودش

قا آتارا با آرنج بهم زد به سمتش برگشتم : 

 خوش تیپه تو فکره

 !اا تارا؟؟_
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تارا خندید و باعث شد سرها به سمتش 

 برگرده از شدت خجالت میخواستم بمیرم

محمد نگاهی به هر دومون انداخت : تارا 

 چی کارش داری؟

  تارا ببخشیدی رو به جمع گفت

ملیسا نگاهی به هر دومون انداخت : واال 

 مما باالخره یه صدایی از دیار جان شنیدی

اون روز که سوخت هم طفلی هیچی 

 .نمیگفت

شاید جمله اش جمله ای معمولی بود اما ...

لحنش لحن آزار دهنده ای بود و یا شاید با 

پیش زمینه ای که پانی داده بود حس من 

 ای طور بود

پوران جون لبخندی زد و انگار که بخواد 

فضا رو تلطیف کنه گفت : دخترکم کم 



 Beste بوی وانیل
 

 حرفه

 یکم زیادی_

سر رو بلند کرد : ملیسا بامجون  روزبه

 میخوری؟؟

و بعد دیس رو به سمتش دراز کرد. 

احساس کردم هیچ جوابی به برندگی این 

 .جواب نیست

+++++++++ 

 قند میخوری؟؟_

سرم رو به نشانه نفی تکان دادم.تارا و 

یاس در حال صحبت بودن و امیر حسین 

و من و روزبه دور میز شطرنج گوشه 

بودیم و به جای بازی سالن جمع شده 

 شطرنج چای میخوردیم

امیر حسین به روزبه گفت : براورد 
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 هزینه کردی؟

روزبه نگاهی به من انداخت :امیر حسین 

 ...بازهم فکر کن. تجربه و سن

حاال دیگه مطمئن شدم بحث سر مغازه 

است، نفسم رو بیرون دادم شاید هر بار 

که این بحث پیش میومد روزبه نبود من 

میتونستم منظورم و حسم رو به امیر بهتر 

 حسین منتقل کنم

روزبه نگاهی به من انداخت : شما برای 

 اونجا طرحی به ذهنت رسید؟

سرم رو کمی پایین انداختم : بهش فکر 

 نکردم

امیر حسین فنجانش رو روی میز گذاشت 

: برای کفش ذوق میکنی ولی مغازه 

 توجهت رو جلب نمیکنه
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د ..من دیشب تمام این واقعا نامردی بو..

تالشم رو کرده بودم تا امیر حسین از لک 

 در باید اما انگار هنوز شاکی بود

بی توجه به روزبه به سمتش برگشتم و 

دستش رو گرفتم : عمو مگه میشه من 

خوشحال نشم در ضمن اون کفش ها هدیه 

 بودن

 ..اون مغازه هم مال توا_

کالفه تر شدم : من از شما همچین توقعی 

نداشتم برای خوشحال کردن من همه کار 

 کردید حتی یه پیراهن هم کافی بود

  ...دیار بحث خوشحال کردن نیست_

دستی به صورتش کشید : داریم حقت رو 

 بهت میدیم

انگار چیزی محکم به سرم خورد نگاهم 



 Beste بوی وانیل
 

رو از نگاه جدی امیر حسین گرفتم و 

دستهام رو به دامن پیراهنم کشیدم دلم 

د شم برم، چمدونم رو میخواست بلن

بردارم و با تارا برگردم یه اندازه تمام 

 .این روزها دلم برای تختم تنگ شد

 دیار_

سرم رو بلند کردم و به ملیسا نگاه کردم 

که فنجان به دست باالی سر ما ایستاده 

  بود

لبخندی به لب داشت : تارا میگه سلیقه 

ات خیلی خوبه بیا داریم از روی مجله 

 .روز عقد انتخاب میکنیممدل برای 

امیر حسین خواست چیزی بگه که روزبه 

سرفه ای کرد و من سعی کردم تا ذهنم 

 .رو کمی جمع کنم : چه قدر عالی
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و فقط خودم میدونستم که تو اون لحظه 

هیچ چیزی به ذهنم نه تنها عالی نمیرسید 

 .بلکه افتضاح بود

+++++++++++++++ 

 شهکنار تمام تالشش برای نگه داشتن تو_

به محمد نگاه کردم که دستهاش رو بهم 

گره کرده بود و روی میز گذاشته بود ؛ 

تارا با روب دشامبر صورتی پشمیش و 

موهای پریشونش به نظر توی فکر 

 .میومد

 محمد من به تو گفتم که نیایم_

محمد نفسش رو بیرون داد : آخه عزیز 

 .دل ما بارها این بحث رو با هم کردیم

 ید میومدیماصال نبا_

خودم رو سرگرم نمکدون اردکی شکل 
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خاله عطی روی میز کردم : من نمیدونم 

 االن باید چی بگم

اگر میخوان به تو بدنش به اسمت کنن _

اجاره اش بدن , هرچند ... تو که 

نمیخوای اینجا بمونی؛ با مظلوم ترین 

لحنی که تا به حال ازش شنیده بودم ادامه 

 داد : میخوای؟؟

روی دستهای مهروبونش  دستم رو

گذاشتم همون دستهایی که تمام این سالها 

تو عمق تنهایی های من روی سرم کشیده 

شده بود ؛ دستهایی که موهام رو بافته بود 

؛ موقع درس خوندن برام سرمشق نوشته 

بود ؛ تا صبح برای من خسته کاردستی 

درست کرده بود : تارا من هیچ جا به 

 یک و نمیخوام باشمغیر از کنار تو و نزد
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تارا لبخندی زد و چند باری با دست 

راستش روی دستم زد.محمد دستش رو 

دور تارا حلقه کرد : منم قصد ندارم بذارم 

 .خواهر زن جان ازم دور بشه

و بعد به سمت من برگشت : فکر میکنی 

اگر ما با عموت صحبت کنیم بهتر 

 باشه؟؟

کمی فکر کردم : نه محمد ناراحت میشه 

فردا میرم خونشون فکر کنم خودم ؛ 

 صحبت کنم بهتر باشه

تارا خم شد و موهام رو لمس کرد : 

  .قربون دخترکم برم که بزرگ شده

 

 

خونه سفید رنگ شون پر از بوی گل 
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مریم و رز بود ؛ یاس اما خودش بوی 

مهر خوابیده تو نگاهش رو میداد : 

نمیدونی چه ذوقی کردم خودت تماس 

 .گرفتی گفتی میای

شروین با پستونک توی دهنش روی پام 

نشسته بود و بهم تکیه داده بود وهاش رو 

با دست مرتب کردم : مزاحم کارت که 

 نشدم؟

نه دختر میدونم امیر حسین هم باید _

خونه ببینتت خیلی خوشحال میشه،نگفتم 

 .که ذوق کنه

 . لبخندی روی لبم اومد

 پاش رو روی پاش انداخت : ناراحتی ؟

  .صحبت کردن راحت با شما_

 درباره مغازه است؟_
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نفسم رو بیرون دادم : من میدونم که دارن 

تمام تالششون رو میکنن اما من واقعا 

 دنبال حق نیستم

لبخند آروم و مهربونش باعث میشد بتونم 

  .باهاش صحبت کنم مثل تارا نگاه میکرد

 من میدونستم خوشحال نمیشی_

ید من شدم باور کنید شدم اما ...ببین_

 ... میخوام

 ...برگردی_

دست شروین رو توی دستم گرفتم : من 

اینجا حتی نمیتونم تابلو ها رو بخونم، 

 .... تارا

جدا کردن تو از تارا مسخره است. هیچ _

کس هم همچین قصدی نداره چرا مغازه 

رو راه نمیندازی ؟ دکورش میکنی ؛ کلی 
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آدم هست دنبال کار یه آدم مطمئن پیدا 

 .؛ میری میایمیکنیم 

 این درست نیست آخه_

یاس کمی بهم نزدیک شد : سنگین که 

 نیست برات؟

منظورش شروین بود؛ سرم رو به نشانه 

نه تکونی دادم . ادامه داد : چرا درست 

نیست؟ اون حقی که داریم ازش صحبت 

میکنیم بهت این اجازه رو میده. اون 

مغازه قرار بود یه دفتر کار بشه آخه 

 زه روزبه استنزدیک مغا

 با تعجب نگاه کردم : اون لباس فروشی؟؟

لبخندی زد : نه گلم اون نمایشگاه ماشین ؛ 

بعد پدرجون اونجا رو خرید که بشه یه 

دفتر معامالت ملکی که به خاطر 
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بیماریش نشد . مدتهاست که خالیه. همه 

سهمشون رو گرفتن فرهاد اما سهمش 

 .مونده

 من سهم ایشون رو نمیخوام_

هاد از دایره اون خانواده حذف شده فر_

خودش خواسته که حذف بشه اما تو 

هستی؛ تو زنده ای.. امیر حسین میخواد 

تو رو برای همیشه پیش خودش داشته 

باشه. پانی رو هم دوست داره یعنی 

همتون رو دوست داره اما تو جایگاهت 

فرق میکنه . تو خواه نا خواه عزیز دل 

 .میشی

  ردمخجالت زده نگاهش ک

  .جدی میگم_
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ذهنم مشغول بود اما صحبت با یاس حالم 

  .رو کمی بهتر کرد

 

 

صحبت از سلیقه ملیسا و مراسم و 

پسشنهاد های من ، صحبت از شیطنتهای 

پانی حس زیابیی داشت. من و تارا اکثر 

موارد تنها بودیم چیزی به عنوان فامیل یا 

خانواده نداشتیم که بتونیم راجع بهشون 

کنیم . نشستن روی صندلی صحبت 

آشپزخونه و صحبت از مسائل این چنینی 

در عین جدید بودن انگار قدیمی و 

 . همیشگی بود

صدای کلید در همراه شد با سالم پر مهر 

 امیر حسین : یاسی؟؟
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از توی آشپزخونه یاس سالمی کرد : ببین 

 کی اینجاست

امیر حسین کیفش رو کنار جا کفشی 

جب نگاهش گذاشت و جلو اومد تع

 تماشایی بود: دیار جان عمو خوش اومدی

 . لبخندی روی لبهام اومد و سالم کردم

گوشیش رو در آورد : نمیدونستم مهمون 

داریم به روزبه گفتم بیاد صحبت کنیم 

 بذار بگم فردا بیاد

نه عمو برنامتون رو بهم نریزید من _

 میرم

 امیر حسین دستی تکون داد : بشین دختر

اومد : چی کار داری  یاس به سمتش

 .بذاربیاد شام به اندازه کافی هست

روزبه کالفه به نظر میومد : مامان هم 
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همین حرف ها رو میزنه اما تو دیگه چرا 

 امیر حسین تو که میدونی من چی میگم

نه نمیفهمم تموم شد رفت روزبه سی و _

دو سالت داره میشه پنج سال پیش یه 

 .چیزی شد و گذشت

ین رو میخوابوند و من یاس داشت شور

روی میبل کنار کانتر آشپزخونه نشسته 

بودم و تلویوزون نگاه میکردم و صدای 

صحبت های امیر حسین و روزبه گاه 

گاهی به گوشم میرسید. به طرز عجیبی 

برام سوال شده بود که چه چیزی انقدر 

روزبه رو اذیت میکرد.آرنجش روی میز 

یه کآشپزخونه بود و سرش رو به دستش ت

داده بود و با دستش دیگه اش سیب قرمز 

 .رنگی رو روی میز قل میداد
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 خودت خسته نشدی روزبه؟؟_

باصدای زنگ موبایل یاس از اتاق بیرون 

 اومد : امیر جان تلفنت

 کیه؟_

 نرگس خانوم-

امیر حسین اخم هاش بیشتر توی هم رفت 

گوشی رو گرفت و دستی به موهای من 

 ندی ببخشیدکشید : دیار عمو تنها مو

 و بعد الویی گفت و وارد اتاق شد

من هم به دنبال یاس وارد آشپزخونه شدم 

، روزبه نگاهی به من انداخت : مامان 

 میخواد باهاتون صحبت کنه

بعد رو به یاس کرد : میخواد از دست 

 ملیسا خودش رو نجات بده

یاس خنده ای کرد : دیار خوشش میاد از 
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 این کارا

اد و با دست به اتاق روزبه سری تکون د

 در بسته اشاره کرد : چی میخواد باز؟

یاس زیر کتری رو ورشن کرد و سری 

تکون داد : مثل همیشه... چند روزه 

 ... بیچاره کرده امیر حسین رو

روزبه سری تکون داد : شما چرا 

  نمیشینی؟

من هنوز سر پا ایستاده بودم. یاس دستش 

رو روی کتفم گذاشت : فکر کنم یه 

 اجرای حسابی پیش رومون داریمم

روزبه آستین هاش رو باال زد و سری 

تکون داد و من تازه فردا با صحبت با 

پوران خانوم فهمیدم که اوضاع از چه 

  .قراره
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 خوشحالم که قبول کردی

محمد لبخندی زد و جمله تارا رو تکمیل 

 کرد : راه دیگه ای هم

 داشته آیا؟

 تارا خندید: مطمئنا نداشته

نفسم رو پر صدا بیرون دادم : خب تولد 

 گرفتن اونم برای یه

 آقای شصت ساله سخت نیست؟

تارا و محمد نه همزمانی گفتند که باعث 

  خنده بلندم شد

یک هفته وقت داریم من اصال نمیدونم _
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 چه چیز هایی ممکنه تو

این مهمون یها سرو بشه و چه مراسمی 

 وجود داره

ست کرد : محمد گردنش رو کمی خم و را

 بپرس و از مامان اشرفت

کمک بگیر تو از پسش بر میای همین که 

انقدر بهت اعتماد کردن که همچین وظیفه 

 ای رو

بهت واگذار کنن یعنی تو رو جزوی از 

 خودشون دونستن این عالیه

لبخندی روی لبم اومد این دقیقا حسی بود 

 که وقتی پوران خانوم

دش با یک عالمه مقدمه چینی خواهش خو
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رو مطرح کرد اینکه میخواد همسرش 

 رو برای تولد

شصت سالگیش خوشحال کنه و مهمون 

ها پنجاه نفر از کسایی هستن که اون 

 خیلی دوستشون

داره و دلش میخواد تو برنامه ریزی این 

 تولد من نقش داشته باشم چون به سلیقه ام

 .ایمان داره

 حاال عمو جونتون نظرشون چیه؟_

دستم رو جلوی دهنم خنده ای کردم و 

 گرفتم تا خاله عطی از

خواب بیدار نشه: تارا تو هم وقت و بی 

 وقت به اون گیر میدی ها
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تارا به شوخی صورتش رو در هم کرد : 

 .اون همیشه شروع میکنه

لبخندی زدم و سرم رو روی بالشت 

  گذاشتم

محمد شب بخیری گفت و از اتاق بیرون 

 : رفت تارا لبه تخت نشست

مروز بهم زنگ زد و گفت چرا عموت ا

رو تو کار نمیکنم تا مغازه رو راه اندازی 

 کنی

نفسم رو کالفه بیرون دادم : من 

دوستشون دارم این مدت بهم محبت شده 

 و حس تعلق بودن به یه خانواده

حس خیلی زیبایی تارا ولی اینجا خونه 
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 من نیست

تارا موهای روی پیشونیم رو عقب زد : 

 منی دیار تو عزیز دل

خودت هم این رو می دونی اما دلم 

 میخواد

 واقعا از ته دلت این ترجیح رو انجام بدی

دستش رو بین هر دو دستم گرفتم وبه 

 گونه ام چسبوندم : تارا

عمو و یاس مادر جون و هر کس دیگه 

ای یک طرف تو یک طرف؛ هر چه قدر 

 بگن نمیدونستن

نشده و یا هر چیز دیگه ای تو پشت در 

اون روانشناسا و گفتار تک تک 
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 درمانگرا نشستی

تا من بتونم بدون لکنت حرف بزنم تا 

  خواب بدون کابوس داشته باشم

تو به من غرق شدن تو دنیای رنگها و 

 بوهای شیرینی ها رو یاد

 دادی تا عقده ای نشم که خودت میدونی

... 

ادامه نده دیار با تکرارش فقط چشمهات _

 هی خیس میشن من فقط

میخوام تو شاد باشی . برگردیم 

 دانشگاهت رو شروع کنی

  لبخندی زدم : آره

+++++++++++++++ 
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سرم حسابی تو لپ تاپ پانی بود و داشتیم 

 باهم انواع تزئینات

 .غذا و میز و را نگاه میکردیم

پانی با چشمای براق پر از شیطنتش 

 : صداش رو کمی پایین آورد

تو رو پوران خانوم میخواد دلبری کنه 

 انداخته وسط

خنده ای کردم و دستم رو وربینیم گذاشتم 

 : میشنوه بده دختر

 دروغ میگم مگه؟_

به کاپ کیکی های توت فرنگی اشاره 

 کردم : نظرت چیه؟ پوران

خانوم میگفت توت فرنگی میوه مورد 
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 عالقه شون هست

  این فصل پیدا کردنش سخته_

 ولی اسانسش هست مطمئنا_

ای داد : نمیدونم باید از  پانی به مبل تکیه

 مامان بپرسی ؛

حاال برای تزئین میز و اینا چیز خاصی 

 تو ذهنته؟

کیکشون رو میخوام شکل مبل مورد _

 عالقشون درست کنم با

 روزنامه کنارش

پانی از ذوق دستهاش رو بهم زد: این 

 عالیه



 Beste بوی وانیل
 

 

مامان اشرف سرش رو از آَشپزخونه 

 بیرون آورد و در حالی که

اش رو خشک میکرد لبخندی داشت دسته

زد : همیشه شاد باششد گل های من 

 چیزی میخورید؟

 

 

من سرم رو بعنوان نه تکون دادم اما پانی 

 از جاش پرید و بوسه

محکم و آبداری به گونه مادر جون زد : 

من یه چایی پر هل ات رو میخورم 

 .خوشگله



 Beste بوی وانیل
 

 

 

++++++++++++ 

 

 

لیست رو بار دیگه با تارا هماهنگ کردم 

 و گوشی تلفن رو زیر

 گوشم جا به جا کردم

 

 

این چند روز به برنامه ریز و تالش 

 گذشته بود و دو روز آینده

 .هم برای پت و پز بود



 Beste بوی وانیل
 

 

 

تارا خودش می خواست کیک رو درست 

 کنه و من تو فر خونه مادر

جون شیرینی های زنجبیلی و البته کاپ 

کیکی ها و کاپهایی که قرار بود و برای 

 ساالد

ا و کشک بادمجون و انواع دیگه غذا ه

 .های این سبکی استفاده بشه

 

 

و حاال قرار بود وسایلی که نیاز داشتم رو 

 با روزبه برم و



 Beste بوی وانیل
 

بخرم. این چند روز واقعا بهم خوش 

گذشته بود مثل یه تیم کار کردن و تفریح 

 و خنده ها

و البته خراب کاری ها همش باعث شده 

لذت بی  این برنامه برای من تجربه و

 .نظیری باشه

 

 

تارا فکر کنم اومدن دنبالم برم مامان _

 اشرف داره صدام

 .میکنه

 

 



 Beste بوی وانیل
 

دکمه پالتوم رو تو راه پله ها بستم و در 

 . رو باز کردم

روزبه به ماشین تکیه داده بود و گوشی 

اش رو توی دستش میچرخوند. و تو فکر 

 . بود

 

 

 سالم_

 

 

مم سالانگار که من رو ندیده بود با شندین 

 کمی تو جاش جا به

 جا شد : سالم خوب هستی؟



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 . در رو باز کردم و تشکر کردم

 

 

 خب اول کجا بریم؟؟_

 

 

 لبخندی زدم : من که جایی رو بلد نیستم

 

 

لبخندی زد : منظورم اینه که تو لیستتون 

 الویت ها با چیه؟



 Beste بوی وانیل
 

 

 

  باید بریم چند تا قالب بخرم_

 

 

چیز  میخواید بریم فروشگاهی که همه_

 رو باهم داشته باشه؟

 

 

 بسیار هم عالی میشه_

 

 

مامان گفت این مدت خیلی زحمت _



 Beste بوی وانیل
 

 کشیدید و خب چون نمیخوایم

 بابا بفهمه سخت تر شده ممنونم

 

 

لبخند از ته دلی زدم : منم لذت بردم همه 

 باهم کار کردن خیلی

 لذت بخشه

 

 

نگاهم کرد ؛ نگاهش عمیق بود کمی 

 : سکوت کرد و ادامه داد

اینکه از بودن در کنار دیگران انقدر لذت 

 میبری عالیه



 Beste بوی وانیل
 

 

 

من این شانس رو خیلی کم داشتم بودن _

  .در میون آشنا و فامیل

 

 

++++++++++ 

 

 

شلوغی بیش از حد فروشگاه باعث شده 

 بود تا روزبه کالفه به

نظر برسه : من نمیدونم مردم برای خرید 

 خونه میان اینجا یا چیز دیگه



 Beste بوی وانیل
 

 

 

مام حواسم به انتخاب شکل قالب من که ت

 های دسر بود سرم رو

بلند کردم و نگاهی سر سری بهش 

انداختم ، و ظرف توی دستم رو به 

 : سمتش دراز کردم

میشه لطفا ببینید میشه این رو توی فر 

 گذاشت یا نه؟

 

 

از دستم قالب رو گرفت و خوند و تایید 

 کرد و من به سبد خربد



 Beste بوی وانیل
 

برای خوندن  اضافه اش کردم. از اینکه

روی پاکتها و تابلو ها هم این جا محتاج 

 بودم

عصبی نفسم رو بیرون دادم و به لیستم 

 .نگاهی دیگه انداختم

 

 

 خسته شدی؟_

 

 

نگاهش کردم که دست چپش تو جیب 

 شلوار جینش بود و با نگاه

 جدیش رو بهم دوخته بود : نه، فقط



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 !سرش رو کمی خم کرد : فقط؟؟

 

 

کمی هل دادم و نگاهم رو سبد خرید رو 

 دوختم به مادر و دختری

که داشتن با شوق بین واسل سه بار 

مصرف بشقابهای مخصوص تولد با 

 عکس سیندال رو

 .انتخاب میکردن

 

 



 Beste بوی وانیل
 

عمو میخواد من اینجا کار کنم ولی من _

 حتی نمیتونم روی قوطی

 .ها رو بخونم

 

 

کمی بهم نزدیک تر شد و دستش رو 

 چرخ دار گذاشت روی دسته سبد

 خرید : پس مسئله اینه

 

 

چونه اش رو خاروند : اگر کارت این 

 سمت تموم شده بریم سراغ

 مواد خوراکی که میخوای؟



 Beste بوی وانیل
 

 

 

سرم رو تکونی دادم و باهم هم قدم شدیم : 

 دیار من هم با

 پسشنهاد امیر حسین موافق نیستم

 

 

با یاد آری جمله ای که شنیده بودم اون 

 روز کمی اخمام تو هم

  . فتر

 

 

اما یاد گرفتن خواندن و نوشتن فارسی _



 Beste بوی وانیل
 

 کاری نداره دو ماه وقت

 .میذاری معلم میگیری و حل میشه

 

 

موهام رو توی شالم دادم و سکوت کردم 

 خیلی چیز ها میشد گفت

 .. اما

 

 

 

 

 

 سکوتم رو که دید ادامه



 Beste بوی وانیل
 

نداد. خرید کردن با روزبه با مزه بود 

ا غر مثل محمد مدام نمیگفت و بخنده و ی

 الکی و

از سر شوخی بزنه.آروم و جدی بود . 

توی انتخاب اگر نظر میپرسیدم کمک 

 میکرد. میون

هیچ جمله ای که از دهانش بیرون میومد 

حتی ذره ای رد شدن از یه سری خط و 

 مرزهای ادب

و احترام نبود.هیچ گونه سعی اضافی 

برای صمیمی شدن نداشت و این من 

 خجالتی رو وادار

  .بتونم باهاش صحبت کنم میکرد تا



 Beste بوی وانیل
 

 

 

گارسون منو رو به سمتم گرفت و 

 بفرماییدی گفت

 

 

بعد از خرید به اصرار روزبه برای 

 ناهار نزدیک عصرانه به

 . رستوران داخل فروشگاه آمدیم

 

 

با دیدن منوی کودک لبخند روی لبم اومد 

 : جای پانی خالی



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 روزبه لبخندی زد : منوی کودک؟؟

 

 

  بله_

 

 

ز سفارش غذا ها روزبه کمی روی بعد ا

 میز خم شد : قصد دخالت

ندارم اما کمی روی پیشنهاد امیر حسین 

 فکر کن

 



 Beste بوی وانیل
 

 

انگشتهام ر به هم گره زدم : شما خودتون 

 هم گفتید که مخالفید

 

 

برای اینکه بتونه موقع حرف زدن توی 

 صورتم نگاه کنه سرش رو

کمی خم کرد : مخالفت من بابت چیز 

، اون مغازه حق توا. و  دیگه ای هستش

 نباید ازش

 بگذری

 

 



 Beste بوی وانیل
 

نفس عمیقی کشیدم : من دنبال حقم نیستم 

 این رو قبال هم گفتم .االن

از اینکه میشناسمشون خیلی خوشحالم 

 ولی طلبی هم ندارم

 

 

موضوع طلب نیست. تارا خانوم و آقا _

 محمد ...یعنی تو االن

 .خودت خانواده داری

 

 

 .من دوستشون دارم_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

دیگه ای به ذهنم نرسید برای گفتن.  چیز

 توی ذهن من یه فرهاد

بود و یه لی لی که هر دو بیشترین 

مسئولیت رو در قبال من داشتند و جالب 

 اینکه همه

اعضای خانواده ام از دور و نزدیک 

بیشتر از اونها برای من زحمت 

 .میکشیدند

 

 

سینی قرمز رنگ با اون همبرگر اشتها 

 رومبر انگیز که رو به 



 Beste بوی وانیل
 

 .قرار گرفت صحبت ها نیمه تموم موند

 

 

روزبه قبل از خوردن غذاش تکه ای 

 بزرگ از پیتزاش رو توی

 بشقاب من گذاشت

 

 

 این چه کاریه؟؟ غذای من خیلی زیاده_

 

 

 .بوش میاد_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 بوی چی؟؟_

 

 

تک خنده ای کرد : بوی پیتزا دیگه امکان 

 نداره بوی آویشنش

 .بیاد و دلت نخواد

 

 

ا شما ساندویچم رو نصف پس منم ب_

 کنم.چتقوس سه بار مصرف رو

برداشتم که دستش رو روی دستم گذاشت 

: نه دختر من گرسنه نیستم تو غذات رو 



 Beste بوی وانیل
 

 .بخور

 

 

 

 

 

 سرم رو پایین انداختم و

دستم رو یواش از زیر دستش بیرون 

کشیدم. به صندلیش تکیه داد و نگاهم کرد 

 : شروع کن

 .دیگه یخ کرد

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 

یه بار تو یه کار رو کامل  یعنی نشد_

 انجام بدی

 

 

این رو گفت و گوشیش رو کنار دنده 

 گذاشت.روز پر کار ولی فرح

بخشی بود سرم رو به پنجره ماشین تکیه 

  دادم

 

 

 دیار_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 بله_

 

 

من باید تا نمایشگاه برم یه چک باید _

 امضا میشده یادشون

رفته بود بگن .تا اینجا راهی نیست اما 

 .میتونم برسونمت خونه اگر خسته ای

 

 

نه نه تو این ترافیک براتون سخت میشه _

 . منم میام



 Beste بوی وانیل
 

 

 

لبخندی زد و با راهنما خیابون رو دور 

 .زد

 

 

این جا جای پارک نیست یعنی ده ساله _

 قراره یه پارکینگ

 .طبقاتی ساخته بشه هنوز تو کلنگ اوله

 

 

 .من راحتم شما به کارتون برسید_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

همراهم بیا این خیابون لطفا پیاده شو و _

 تاریک و خلوته

 نمیتونم تنها بذارمت تو ماشین

 

 

با این که این حساسیت هاش برام قابل 

 درک نبود اما پیاده شدم

 . و همراه باهاش تا نمایشگاه رفتم

 

 

از در که وارد شد صورتش یک هو یه 

 عصبانیت وحشتناکی گرفت. رد



 Beste بوی وانیل
 

نگاهش رو که گرفتم رسیدم به دختری 

تقریبا هم سن و سال خودم با موهای فر 

 باز و کوله

پشتی . صورت خواستنی داشت و بدون 

 .آرایش کمی رنگ پریده به نظر میومد

 

 

 ...نادیا_

 

 

روزبه این رو گفت و عصبانی تر بهش 

 نزدیک شد : تو معلوم هست

 اینجا چی کار میکنی؟؟؟



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 ....و بعد داد زد : ابراهیم...ابراهیم

 

 

ی پسر الغر اندامی بیرون اومد از در پشت

 : اومدید؟؟

 

 

روزبه دستی روی صورتش کشید و من 

 هاج و واج وسط ماجرایی

مونده بودم که هیچ درکی ازش 

نداشتم.دخترک با دیدن من اخماش توی 



 Beste بوی وانیل
 

 . هم رفت

 

 

 نادیا من با تو نیستم؟__

 

 

 زنگ میزنم چرا دو روزه بر نمیداری؟_

 

 

م : ابراهی روزبه کالفه تر به سمتش رفت

 ایشون رو ببر دفتر

 باال.زود

 



 Beste بوی وانیل
 

 

  . ایشون منظورش به من بود

 

 

نادیا یه قدم نزدیک تر شد و روزبه 

 عصبی تر.ابراهیم به من

نزدیک شد : بفرمایید من راهنماییتون 

 میکنم

 

 

و من همراهش به سمت راه پله ای رفتم 

  که رو به باال میرفت

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 حتی اینجا محل کاره منه چند بار گفتم_

 حوالیش هم نیا

 

 

 ...فقط برای من اخه_

 

 

ابراهیم در اتاق رو باز کرد و من وارد 

 دفتر کار کوچیکی شدم

که چند تا صندلی چرم تر و تمیز و میز 

 .بزرگی داشت

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 چای براتون بیارم؟؟_

 

 

شال رو از دور گردنم کمی شل کردم 

 هیچ تحلیلی نداشتم و نگاه

اموش اون دختر به خودم رو هرگز فر

 .نمیکردم. : یه لیوان آب خنک لطفا

 

 

با وجود بسته بودن در صدایی از بیرون 

 به گوش نمیرسید بیش از

نیم ساعت بود که تو این اتاق نشسته بود 



 Beste بوی وانیل
 

 .و کم کم داشتم عصبانی میشدم

 

 

که تقه ای به در خورد و روزبه با 

 صورتی که هنوز بر افروخته

م بود وارد شد و روی مبل نشست ابراهی

 پشت

سرش وارد شد و توی دستش یه برگ 

 .چک بود : این بود اون چک

 

 

روزبه با اخم وحشتناکی نگاهش کرد و با 

 خودنویس طالیی روی



 Beste بوی وانیل
 

میز با عصبانیت امضایی پای برگه زد : 

 .یه حرف رو من چند بار باید به تو بزنم

 

 

 .ابراهیم : االن براتون چای میارم

 

 

خارج  این رو گفت و مثل فشنگ از در

 شد.عصبانیت از همه وجناتش

پیدا بود و جالب این بود که نگاه هم به 

 .من نمیکرد

 

 



 Beste بوی وانیل
 

دیار واقعا عذر میخوام این اتفاق واقعا _

 خارج از برنامه بود

 

 

لیوان دست نخورده آب رو به سمتش 

 دراز کردم : مهم نیست یکم

 .آب بخورید حل میشه

 

 

 لبخند کم جونی زد : خسته بودی و این جا

 معطل شدی

 

 



 Beste بوی وانیل
 

مبل ها راحت بود منم یه نیمچه چرتی _

 زدم

 

 

عمیق نگاهم کرد : بریم تا امیر حسین 

 .شاکی تر نشده

 

 

روسریم روی سرم مرتب کردم : شما 

 االن مطمئنی خوبی؟؟

 

 

سوئیچ رو بین مشتش فشار داد : بله خوبم 



 Beste بوی وانیل
 

 .بریم

\  

 

 

محمد اونا رو کجا میبری روبان هاش _

 مونده

 

 

یه بچه خطاط کار به تارا چشم  محمد مثل

 دوخت و باعث شد خنده

من بلند بشه : بابا این یه ذره کاپ کیک 

 .مگه دیگه چه قدر جا داره تزئین بشه

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 تارا وسیله کوچیک

دستش که داشت روکش کیکی رو باهاش 

تزئین میکرد تو هوا تکونی داد : حسود 

 خان

 

 

محمد از کنارم رد شد و دماغم رو کشید : 

 نکن متوجه نشدم فکر

از صبح داری پچ پچ میکنیا. موش بازی 

 .در نیار منم در جریان بذار

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 .هیچی حرفای دم دستی بود_

 

 

محمد خواست جواب بده که خاله عطی 

 صداش کرد تا کمکش کنه خاک

 .گلدونها رو عوض کنه

 

 

من برم که مادر زن جان اخطار داد اما _

 از من رهایی نداری

 .گفته باشم

 

 



 Beste بوی وانیل
 

را دستش رو با حوله کوچیک آویزون تا

 : از پیشبندش خشک کرد

 منم االن کنجکاو شدم

 

 

روی صندلی نشستم و روباهای کوچک 

 : رو دور کاپ کیک ها پیچیدم

 .دختر قشنگ و البته عصبانی بود

 

 

صحنه نمایشگاه روزبه از ذهنم بیرون 

 نمیرفت. دل شکستگی خاصی

 .تو نگاهش بود



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 خیلی ناراحت شدتارا با دیدن من _

 

 

 یعنی دوست دخترشه؟؟_

 

 

پاپیون رو به سمتش گرفتم و با سر تایید 

 کرد : نمیدونم ولی

چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه ، یه چیز 

عجیب اینکه تارا روزبه خوشش نمیاد 

 خانومها



 Beste بوی وانیل
 

 .اطراف محیط کارش باشن

 

 

تارا لبخندی زد : روزبه قیافه مدرن و 

 خوش تیپی داره واقعا

ه است ژستاش اما ذهنش به نظر به بامز

شدت سنتی میاد دقیقا بر عکس بهزاد 

 برادرش که معلومه

 .آدم امروزی و خونسردیه

 

 

سرم رو تکونی دادم و از دور نگاهی به 

 ظرف چند طبقه کاپ کیک



 Beste بوی وانیل
 

 ها انداختم : خیای خوشگل شدن

 

 

تارا سری تکون داد و لبخندی زد : عالی 

 شده

 

 

بردار که االن برو سریع وسایلت رو _

 .امیر حسین میاد دنبالت

 .کاپهای غذاها یادت نره

 

 

+++++++++++++++ 



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 سالم عمو جان واقعا خسته نباشی_

 

 

لبخندی زدم و کمر بندم رو بستم : کاری 

  .که دوست دارم

 

 

دستی به گونه ام کشید : عزیز دل منی 

 .دیگه

 

 



 Beste بوی وانیل
 

لبخند از ته دلی زدم : راستی خونه چه 

 خبره؟؟

 

 

نده بلندی کرد : عملیات با رمز موفقیت خ

 صبح استارت زده شد و

خونه مامان اشرف غوغاست بیشتر 

 .میخندن تا کار کنن

 

 

 خنده ای کردم : خود متولد کجاست؟؟

 

 



 Beste بوی وانیل
 

روزبه به بهانه نمیدونم چی از صبح _

 کشیدتش بیرون

 

 

 ..بسیار عالی_

 

 

هرچند از دیروز صورتش به قدر کافی _

 چیزی شد گرفته است.دیروز

 باهم بیرون بودید؟؟

 

 

ابروم رو خاروندم نمیدونستم آیا درسته 



 Beste بوی وانیل
 

 چیزی رو که دیدم به

ایمر حسین بگم . احساس خبر چینی 

 داشتم : نه چیز خاصی اتفاق نیوفتاده

 

 

امیر حسین سری تکون داد : از دیشب 

 .مثل برج زهرماره

 

 

++++++++++++++ 

 

 

 .اینو به من مادر تو برو حاضر شو_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

آخرین نگاه رو به میز انداختم همه چیز 

 .واقعا قشنگ شده بود

لبخندی از سر رضایت زدم و موهای 

 .خیسم رو پشت انداختم

 

 

پانی دستم رو کشید : بدو بریم که اصل 

 .قسمت مهمونی مونده

 

 

عمه سحر بوسه ای به سرم زد : آره گلم 



 Beste بوی وانیل
 

 برید پایین حاضر شید

 .دهکه تا اومدن مهمون ها چیزی نمون

 

 

+++++++++++++ 

 

 

 شادی آقا ناصر به

قدری دل نشین بود که خستگی این همه 

روز بدو بدو رو از بین ببره.دیدن 

 دوستهاش رو

بوسی با اونها همگی صحنه هایی بود که 

تازه داشتم تجربشون میکردم . تارا با 



 Beste بوی وانیل
 

 پیراهن

آستین کوتاه سبز رنگش کنار محمد لبخند 

به من زد پهنی روی لبش بود .چشمکی 

 که کنار

دیوار ایستاده بودم. پیراهن گلدارم رو که 

مامان اشرف و عمه سحر دیدن برام 

 اسفند

دود کردن که داد پانی رو به هوا برد که 

به چه حقی به من توجه بیشتری نشون 

 .میدن

 

 

ملیسا با زیبایی خیره کننده و غرور 



 Beste بوی وانیل
 

 خاص نگاهش رو مبل کنار

های خودش بهزاد نشسته بود. به زیبایی 

 واقف بود و دقیقا لباسهایی میپوشید که

زیباییش رو چند برابر میکرد. قرار 

گرفتن وسط یک عامله آدم که نمیشناختم 

 روزیاد

دوست نداشتم اما ناراحت هم نبودم.پانی 

با موسیقی که پخش میشد در جا خودش 

 رو تکون

 .میداد

 

 

 چه طوری خوشگلم_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

هر پدر سرم رو بلند کردم و لبخند پر م

 : جون رو دیدم

 خوبم.شما خوبی؟؟

 

 

احساس میکردم کمی رنگ و روش 

 خوب نیست : خوبم دخترکم مگه

 .میشه تو باشی من خوب نباشم

 

 

لبخدی زدم و سرم رو به بازوش تکیه 



 Beste بوی وانیل
 

 دادم.آقای نظری و یکی از

دوستانش کنارمون اومدن و با در جون 

 روبوسی کردن : نعمت داشتن دختر

 

 

ش رو محکم تر دورم قالب پدر جون دست

 .کرد : پس چی

 

 

آقای ناظری لبخند زد : خدا به تو که سه 

تاش رو داده . سحر ، پانی و این 

 عروسک دوست داشتنی

 



 Beste بوی وانیل
 

 

چشمام از این همه محبت پنهان تو 

 کالمش پر شد : شما لطف

 .دارید

 

 

 .بله واقعا ما هم که هیچ_

 

 

چشمام به سمت پشت آقای ناظری رفت 

 شلوار پارچه ای و روزبه تو

پیراهن و کروات و دکمه سردستهای بی 

نظیر مشکی رنگش دستش رو روی 



 Beste بوی وانیل
 

 .شونه پدرش گذاشت

 

 

از صبح دارم می چرخونمت پدر من _

 .بعد من اصال حساب نمیشم

 

 

خنده جمع که بلند شد اخم مصنوعی کرد: 

 .من شوخی نکردم

 

 

پدرش دستش رو روی شونه پسرش 

 ال روگذاشت : ما هم خونه با



 Beste بوی وانیل
 

اجاره نمیدیم که ایشاال عروس روزبه 

 .توش جهیزیه بچینه

 

 

روزبه به محض شندین این جمله طوری 

 پشتش رو کرد و رفت که همه

 .با صدای بلند خندیدن

 

 

من پدرشم فکر میکنه نمیتونم روش رو _

 .کم کنم

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 .. واقعا از ته دل خندیدم

قیافه شیک روزبه به قدری بامزه شد که 

  نده بلندم رو کنترل کنمنتونستم خ

 

 

 نمیری برقصی؟_

 

 

به وسط سالن نگاهی کردم که چند تا از 

 دختر عمو ها و پسر

 .عموهای روزبه داشتن میرقصیدن

 

 



 Beste بوی وانیل
 

روزبه و امیر حسین غرق صحبت بودن 

 و من وسط محمد و تارا

 .نشسته بودم

 

 

به سمت محمد چرخیدم : میخوای بریم 

 .دوتایی اون وسط بلرزونیم

 

 

تارا جلوی دهنش رو گرفت تا خنده اش 

 بلند نشه : آره از این

 .سر سالن به اون ور

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 خنده ای کردم : آخه من رقصسدن بلدم؟

 

 

محمد کمی سرش رو پایین تر آورد : 

 آخرش میمونی تو خونه ف وسط

این همه نعمت اومدی بین منو زنم هم 

 فاصله انداختی که چی؟

 

 

 .نامرد_

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 بی یاس با اون پیراهن

نظری آبیش بهم نزدیک شد : بلند شو 

 .دیگه

 

 

 جان؟؟_

 

 

پاشو با پانی برقص دختر نشستی که _

 چی؟

 

 

 .هول کردم : نه نه خواهش میکنم. اصال



 Beste بوی وانیل
 

 

 

یاس که از ترس من خنده اش گرفته بود : 

 پاشو دختر نمیخوام که

بکشیمت االن برات یه همراه رقص هم 

 .پیدا میکنم

 

 

  فکرشم نکنچی میگی یاس؟؟!! اصال_

 

 

 حاضر بودم بمیرم اما نرم اون وسط

 



 Beste بوی وانیل
 

 

  یاس و تارا باهم شروع کردن به خندیدن

 

 

اخمام رفت تو هم : شوخی بدی بود.دیگه 

 اصال باهاتون صحبت

 .نمیکنم

 

 

تارا دستهاس گره کرده در همم رو از هم 

 .باز کرد : شوخی نبود

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 .ای بابا_

 

 

 رو؟چی کار دارید این برادر زاده ما _

 

 

امیر حسین لبخند به لب دستش رو دور 

 کمر یاس گذاشته بود و

کنارش روزبه با ژست همیشگیش ایستاده 

 .بود و داشت نگاهم میکرد

 

 



 Beste بوی وانیل
 

سرم رو پایین انداختم و جواب ندادم : من 

 اصال میرم پیش

 مامان اشرف

 

 

 !!!تو آشپزخونه؟؟؟_

 

 

برگشتم به سمت یاس که این سوال رو 

 هتر ازپرسیده بود : ب

 ...اینه که

 

 



 Beste بوی وانیل
 

محمد پرید وسط حرفم : بره از این ور 

 سالن به اون ور

 ...بلرزونه

 

 

+++++++++++++ 

 

 

دستمال رو به سمتش گرفتم لبخندی زد و 

 خودش رو کنارم ولو کرد

و کفش های پاشنه دارش رو از پاش در 

آورد و پاهاش رو دراز کرد به لپهای گل 

 انداختش



 Beste بوی وانیل
 

وشابه خنک رو به نگاهی کردم و لیوان ن

سمتش دراز کردم : یک در دنیا صد در 

 آخرت

 ثوابش رو ببری مادر

 

 

به لحن مسخره اش خنده آرومی کردم و 

 .چنگال رو به کیک توی بشقابم زدم

 

 

 داغونم دیار_

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 خب چرا خودکشی میکنی پانی جان_

 

 

پانی لبخندی زد : یک بابام امشب نبود و 

 دو پسر عموی روزبه

 خوش تیپه سینا خیلی

 

 

 اگه به عمه سحر نگفتم_

 

 

با دست برو بابایی گفت و پاهاش رو 

 بییشتر دراز کرد : حاال



 Beste بوی وانیل
 

 چرا تو آشپزخونه ای؟؟

 

 

تارا و محمد باید میرفتن چون باید _

 میرفتن کرج عمه محمد

منتظرشون بود منم یکم خسته بودم گفتم 

 بیام کیکم رو اینجا بخورم

 

 

 !!تو مردم گریزی ها_

 

 

تر پیش اومده بود چیزی در این حد  کم



 Beste بوی وانیل
 

 بهم بر بخوره و شنیدنش

از کسی مثل پانی دردش بیشتر بود . نفس 

عمیقی کشیدم پانی چه میدونست من چه 

 قدر اذیت شدم. نگاهش کردم

که داشت خودش رو باد میزد و سرش 

گرم گوشیش بود. چه میدونست من 

 حسرت همین گیرهایی

 .رو داشتم که پدرش بهش میداد

 

 

 اینجایید؟_

 

 



 Beste بوی وانیل
 

روزبه بود که بشقاب به دست وارد 

 آشپزخونه شده بود.کمی با

دقت به من نگاه کرد. سعی کردم لبخند 

 .بزنم تا از نگاه پر سوالش دور باشم

 

 

 خواستیم استراحت کنیم_

 

 

پانی این رو گفت و گوشیش رو کنار 

 گذاشت . ر.زبه صندلی رو

کشید و رو به روی من نشست : اون که 

بله شما خودت رو انقدر هالک نمی 



 Beste بوی وانیل
 

 کردی هم میشد

 

 

پانی دهنش رو کمی کج کرد : بیچاره 

 زنت یکم از داداشت یاد

 .بگیر

 

 

روزبه با بدجنسی لبخند زد : مدرک جرم 

 دارم ازت وایسا علی

 .آقا رو ببینم

 

 



 Beste بوی وانیل
 

جیغ پانی که رو هوا رفت عمه سحر 

 صداش کرد.بدون کفش از

 .آشپزخونه بیرون رفت

 

 

چنگال به طرحهای فرضی گوشه  با

 .پیشدستیم کشیدم

 

 

همه دارن از تالشت برای مهمونی _

 .امشب تعریف میکنن

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 .کار همه بود_

 

 

 .خودت میدونی که اصلش کار تو بود_

 

 

 .ایشاال تولد صد و بیست سالگیشون_

 

 

کمی سرش رو خم کرد و دستهاش رو 

 بهم روی میز قالب کرد : چیزی

 ها چرا اینجا نشستی؟؟شده؟ ساکت و و تن

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 .چون مردم گریزم_

 

 

زهرم رو نا خود آگاه ریختم بیرون دست 

 .خودم نبود

 

 

 .من هرگز همچین چیزی نگفتم_

 

 

دسته موی توی صورتم رو پشت گوشم 

 دادم : ببخشید یعنی



 Beste بوی وانیل
 

 .فراموشش کنید...

 

 

خواستم بلند شم که دستش رو دراز کرد و 

 آستین پیراهنم رو کمی

نشینم.ساعت صفحه سورمه ای کشید تا ب

مربعی شکلش من رو یاد کافه مون 

 انداخت و چه قدر

 .دور به نظر میومد

 

 

دیار کسی چیزی گفته ناراحت شدی؟ _

 ملیسا؟؟



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 .نه نه چه طور همچین فکری کردید_

 

 

 .یکم زنداداشم رو خوب میشناسم_

 

 

 موضوع رو عوض کنیم؟؟_

 

 

 ینفسش رو بیرون داد : باشه . خب از چ

 صحبت کنیم؟؟



 Beste بوی وانیل
 

 

 

به نظرتون پدرتون هدیه اش رو دوست _

 داشت؟

 

 

لبخندی زد : البته که دوست داشت هر 

 چند تو هدیه ات رو داده

 بودی

 

 

امیر حسین به من پول داده بود به زور ..

 .من هم با تارا برای



 Beste بوی وانیل
 

آقا ناصر یه کمربند خیلی قشنگ خریده 

 .بودم

 

 

 شمامن تا به حال برای کشی همسن پدر _

خرید نکرده بودم. یعنی کال به جز محمد 

 من برای

 .آقای دیگه ای خرید نکردم

 

 

 .لبخندی زد : ولی قشنگ بود

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 . سرم رو تکونی دادم

 

 

 .این زن من رو روانی میکنه_

 

 

با صدای شاکی امیر حسین که وارد 

 آَشپرخونه شد. سرم رو بلند

 کرد

 

 

با تعجب نگاهم کرد : عمو جان تو هم 

 اییاینج



 Beste بوی وانیل
 

 

 

روزبه دستی به یقه اش کشید : داشتیم 

 صحبت میکردیم موضوع

 .نرگس خانوم باز

 

 

امیر حسین نگاهی زیر چشمی به من 

 ....انداخت : تهرانه

--------------------------------------- 

 

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 موهام رو روی بالشت پهن

کردم و نفس عمیقی کشیدم ؛ خانواده و 

داشته. طعم فامیل داشتن این طعم رو 

 خورده های

باقش مونده از شیرینی ته ظرف. یه طعم 

آشنای مخلوطی از همه طعم ها. یه حس 

 خاص و

شادی آور. بودن در جمعی بزرگ که 

همه بهت عالقه دارن خیلی وقتها به 

 خاطر حرمتی که

به بزرگ تر میذارن حسی بود که هیچ 

 .وقت باهاش آشنایی نداشتم

 



 Beste بوی وانیل
 

 

ال کشیدم . پاهای پتو رو تا زیر گلوم با

 خسته ام رو کمی

بیشتر کشیدم. االن انی خونه به نظرم آشنا 

 میومد. میدونستم مامان اشرف لیوانها رو

کجا میذاره. یاد گرفته بودم چه طور 

ماشین ظرفشویی خونه رو روشن کنم. 

 یاد گرفته

بودم چه طور جلوی تلویزیون با مامان 

 واشرف بشینم تا سریال باهم تماشا کنه 

 .ازم بخش های قبلی رو بپرسه

 

 



 Beste بوی وانیل
 

یاد گرفته بودم سجاده پدرجون رو کجا 

 باید بذارم. یاد گرفته

بودم که پوران جون وقتی میاد دوست 

داره چه طور چاییش رو بخوره. کارهای 

 ساده و بی

حاشیه ای که شاید به نظر مهم نمیومد اما 

 .برای من مهم بودن

 

 

 ولی هر چه قدر فکر میکردم دو نفر

 بودن که جایگاهشون با بقیه

خیلی فرق داشت .یکی نگاه عمیق و 

گاهی خیس پدر جون بود و یکی حمایت 



 Beste بوی وانیل
 

 های شیرین امیر

 .حسین

 

 

با یاد آوری امیر حسین نا خود آگاه ذهنم 

 رفت سمت اون ساعت و

دکمه سر دستها. دستی بین موهام کشیدم 

و نفسم رو بیرون دادم.صدای پچ پچ 

 خفیفی از

یومد به زور نور کمرنگی که از بیرون م

پنجره اتاق داخل میومد ساعت دیوار رو 

 .خوندم

ساعت یک ربع به سه بود. کمی نگران 



 Beste بوی وانیل
 

 .شدم

 

 

از جام بلند شدم و پاور چین به سمت 

سالن رفتم. پدر جون ژاکتش توی دستش 

 بود و مامان اشرف رو به روش

ایستاده بود . احساس کردم به چیزی تو 

 .نگران به سمتشون رفتم قلبم پاره شد.

 

 

این زن عقل نداره؟؟ این ساعت اومده _

 .که چی بشه

 



 Beste بوی وانیل
 

 

مامان اشرف با دیدن من متعجب نگاهم 

 کرد : دیار چرا نخوابیدی

 مامان؟؟

 

 

پدر جون به سمتش چرخید چشماش از 

 شر شب هم کم فروغ تر به نظر

 .میومد

 

 

 چیزی شده مامان اشرف؟؟_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

نه دخترکم برو پدر جون به سمتم اومد : 

 بخواب.صدای تلفن

 بیدارت کرد؟

 

 

دستم رو روی قلبم گذاشتم : لی لی زنگ 

 زده؟؟

 

 

پدر جون اخماش رفت تو هم : نه دخترم. 

 نگران نباش همه چیز

 .مرتبه



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 پس چرا شما بیدارید؟؟_

 

 

  همون موقع صدای تلفن بلند شد

 

 

پدر جون چپ چپی به مامان اشرف نگاه 

 ردی زنگکرد : طاقت نیاو

زدی دیگه؟؟ اون بچه زندگی داره زن. 

 حاال یاس نجیبه باید سو استفاده کنیم؟؟

 



 Beste بوی وانیل
 

 

مادر جون گوشی رو برداشت : امیر جان 

 راه افتادی؟؟

 

 

واقعا ترسیده بودم : پدر جون برای کسی 

 اتفاقی افتاده؟؟

 

 

مامان اشرف که تلفن رو قطع کرده بود 

 به ژاکت پدر جون رو از

به سمتم اومد و دستش دستش گرفت و 

رو دورم حلقه کرد : نه عروسکم بریم 



 Beste بوی وانیل
 

 بخوابیم یکی

از فامیل ها اومده تهران. االن رسیده 

 .زنگ زده که بیاید دنبالم

 

 

 .پدر جون عصبی دستی به سبیلش کشید

 

 

 نرگس خانوم؟؟_

 

 

هر دو شون انقدر واضح جا خوردن که 

 .احساس کردم حرف زشتی زدم



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 میدونی؟؟نرگس رو از کجا _

 

 

 .من نمیدونم عمو به روزبه گفت شنیدم_

 

 

مادر جون نگاهی زیر چشمی به پدر 

 جون انداخت: آره همون. امیر

حسین رفت دنبال کار.بریم بخوابیم که 

  .فردا میخوایمباهم صبحانه بخوریم
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چشمام رو به زور باز کردم و چند باری 

بستم هنوز خیلی خوابم میومد. ساعت 

م بود. یادم افتاد که به مامان یازده و نی

اشرف قول صبحانه داده بودم. سریع 

 .لباسام رو عوض کردم

خونه سکوت عجیبی داشت . هر چه قدر 

چشم انداختم انگار کسی نبود. متعجب 

نگاه کردم. روی میز صبحانه بود و یه 

یادداشت : گل دخترم پدر جونت وقت 

دکتر داشت. هر وقت بیدار شدی صبحانه 

خوردی به روزبه زنگ بزن میاد  ات رو
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دنبالت بری خونه عمه سحر. مامان 

 .اشرف

یادداشت رو روی میز گذاشتم. احساس 

خوبی نداشتم. میز رو کامل جمع کردم. و 

سماور رو هم خاموش کردم.نیازی به 

زنگ زدن به روزبه طفلی نبود انگار 

شده بود تاکسی من. مانتوم رو پوشیدم و 

اسم خیابون و  زنگ زدم به آژانس .

کوچه شون رو میدونستم. کیفم رو هم 

توی دستم گرفتم. این که چرا پدر جون 

وقت دکتر داشته باشه عجیب نبود اما 

اینکه چرا به من نگفتن عجیب بود و یهو 

چرا خواستن برم خونه عمه سحر. نفسم 
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رو بیرون دادم.شاید باید به موبایلشون 

  .زنگ میزدم

دادم که صدای  موهام رو توی شالم هل

چرخیدن کلید توی در باعث شد از جام 

 .بپرم. وحشت زده به سمت در نگاه کردم

عمو وارد شد و دستش یه ساک کوچیک 

قرمز رنگ بود. کالفه و خسته به نظر 

میومد. پشت سرش زنی تپل با مانتو و 

شلوار مشکی رنگ و موهای خیلی 

روشن وارد شد و بعدش پسری حدودا 

نج ساله و الغر اندام و به بیست و چهار پ

 .شدت بور

زن که عصبانی به نظر میومد : واقعا که 
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 .امیر خان

امیر حسین کالفه ساک رو کنار جا لباسی 

 .گذاشت : نرگس خانوم

نمیدونم چرا با شندین اسمش دلم ریخت. 

که یهو زن من رو کنار مبل دید که هاج 

 .و واج ایستادم

من امیر حسین رد نگاهش رو گرفت به 

که رسید انگار با چیزی تو سرش زده 

 ...باشن : دیار جان ..عمو

نگاه متعجب زن از حالت متعجب به 

عصبانیت عجیبی تبدیل شد . خواستم 

سالم کنم که صدای دادش بلند شد : 

بگو..بگو این جا چه خبره...که از دیشب 
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 ..داری ما رو در به در می چرخونی

 نرگس خانوم تند عمو باعث شد سکوت

 .کنه و نگاهش رو بدوزه به من

متعجب خشکم زده بود. کیفم رو بین دستم 

گرفتم. فهمیدن اینکه این زن به شدت از 

من متنفره سخت نبود. هر گز همچین 

 .نگاهی رو به یاد نداشتم

امیر حسین قدمی به سمتم برداشت : دیار 

 جان مگه با روزبه تماس نگرفته بودی؟؟

میومد. یه پسر به نظرم به شدت آشنا 

جورهایی انگار خیلی سال بود 

  .میشناختمش

 ...امیر حسین کالفه به سمتم اومد : دیار
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 ...من..یعنی یکم دیر بیدار_

نگاهم رو از نگاه سر و بی رنگ پسر 

رو به روم گرفتم : من...آژانس زنگ 

 ...زدم . االن میرم . من مزاحم

نرگس خانوم کالفه شالش رو از سرش 

لی جلوی در خودش رو کند و روی صند

 .انداخت

اما پسر به طرز عجیبی به من خیره نگاه 

میکرد. ولی به شدت بی تفاوت به نظر 

 .میومد

امیر حسین دستی به موهاش کشید : چرا 

 ...رنگت پریده آخه... بعد روزبه منتظرته

 ...تلفنش زنگ زد : روزبه
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همون موقع آیفون زنگ زد : آره دیار 

 .بهزنگ زده. ردش کن روز

 .از دست تو دیار_

بغض بدی کردم خوه فضای تلخی میداد 

 .و من فقط میخواستم برم

امیر حسین نگاهم کرد و دستم رو توی 

دستش گرفت : برو خونه عمه من 

 .توضیح میدم

نرگس خانوم از جاش بلند شد : قرار ما 

این نبود امیر خان و رفت توی آشپزخونه 

 .و این باعث شد من حالم بدتر بشه

 من میخوام برم. میرم پیش تارا_

امیر حسین خواست جواب بده که روزبه 
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 ...جلوی در بود : امیر

با دیدن پسر جوون فقط سری تکون داد : 

 .سالم آقا شایان. خوش اومدی

این اسم به شدت برام آشنا بود. ولی انقدر 

همه چیز خفقان آور بود که میخواستم 

ه د: بفرار کنم. روزبه با دیدنم سالمی کر

اشرف خانوم گفته بودم شماره من رو 

 .بنویسه من از ساعت نه منتظرتونم

 .نوشته بودن میخواستم مزاحمتون نشم_

بدون توجه به امیر حسین به سمت در 

رفت. یه هاله بود. یه دایره و یا گرداب 

اطراف اون پسر که باعث میشد هم به 

شدت ازش بترسم هم به سمتش کشیده 
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م خیره بودیم، چند قدم بشم. هر دو به ه

  .ریز رفتم اما پای رفتنم نبود

روزبه با چند ثانیه ای نگاهم کرد و بعد 

به سمتم اومد و همراهم قدم برداشت . 

نزدیک پسر که شدم چشماش به قدری 

آشنا بود که احساس کردم تمام حس های 

بدنم دارن ترک میخورن. از کنارش ه 

نم داشتم رنگ میشدم . تمام حس های بد

  .کش میومد

روزبه خودش رو بهم نزدیکتر کرد و 

دستش رو بدون برخورد به مانتوم پشت 

کمرم گذاشت انگار یه جوری میخواست 

من رو از اون فضا فقط دور بکنه. تا 
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لحظه آخر چشم ازش نگرفتم. نفس هاش 

   ...آشنا بود

+++ 

 

 ...دیار_

 

 

نگاهش کردم. پنج دقیقه پیش حرکت 

 انگار کرده بودیم و من

 .اینجا نبودم.نفسم هم درست در نمیومد

 

 

 ..میشه بریم خونه تارا_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

روزبه نگاهی بهم انداخت : من...یعنی 

 بیای بریم سحر خانوم

منتظرته...اصال میگم میخوای کار رو 

 بی خیال بشیم.من و تو و پانی بریم ناهار

 ...بیرون

 

 

یه تاکسی میگیرم تا خونه خاله عطی _

 .راهی نیست
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کالفگی تو صداش مشخص بود : دیار 

 ...بیا بریم خونه سحر

 ..خانوم...من

 

 

اون بغض لعنتی رو هر کاری میکردم 

 نمیتونستم قورت بدم. بیرون

 .هم نمیریخت

 

 

 .سرم رو به شیشه تکیه دادم
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با دیدن در خونه عمه سحر تعجب نکردم. 

 اگر درم هم پیاده ام

 .متمیکرد یه آژانس پیدا میکردم و میرف

 

 

 .خداحافظ_

 

 

دیار از من ناراحت نباش امیر حسین _

 گفت بمونی تا بیاد

دنبالت . کاش امروز مامان اومده بود 

 .صبح بیدارت کرده بود
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 ...نباید میدیدمشون نه؟؟ شایدم اونا_

 

 

کالفه گوشیش رو در آورد : االن به سحر 

 .خانوم زنگ میزنم

 .باهم میریم بیرون پانی هم میاد حتما

 

 

شما الاقل جواب من رو بدید خواهش _

 ..میکنم
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 ...دیار_

 

 

سرم داشت میترکید که در خونه عمه 

 سحر باز شد و عمه هول با

روسری که به زور داشت جمع و جورش 

میکرد اومد بیرون و با دیدن ما به سمت 

 ماشین اومد

 ...روزبه خان :

 

 

روزبه در رو باز کرد و پیاده شد : سحر 

 شده؟؟؟ خانوم؟؟ چی
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 ....بریم بیمارستان_

 

 

++++++++++++++ 

 

 

کیفم رو روی صندلی کناریم گذاشتم. چند 

 ساعت گذشته رو باور

نمیکردم. همه چیز یهو بهم ریخته و گیج 

کننده شده بود که هیچ ذهنم درست کار 

 .نمیکرد
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عمه سحر و مامان اشرف کمی اون 

طرف تر نشسته بودن . چشمهاشون 

 .ده بودقرمز و ورم کر

من اشک نریخته بودم. فقط مدام مادر 

جون و عمه سحر رو بغل کرده بودم . 

 سعی کرده

بودم آرومشون کنم. یاس هی میومد و به 

خاطر شروین میرفت و هر بار اصرار 

 میکرد تا

  .باهاش برم

 

 

پوران خانوم کنار مامان اشرف بود. از 
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 صبح هیچ کس هیچی

یدم که با نخورده بود. از دور روزبه رو د

 .امیر حسین به سمتمون میومدن

 

 

خب خدا رو شکر که به خیر گذشت . _

 .دو روز بمونه استراحت کنه

 

 

عمه سحر کالفه بینیش رو گرفت : چه به 

 خیری امیر...؟؟ دکتر

میگه از استرسه...بیچارمون کرده...هم 

 ...خودش هم نرگس
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مامان اشرف نگاهی به من انداخت : 

 به تو نگفت؟؟صبحی چیزی که 

 

 

سعی کردم لبخند بزنم : نه ، چرا چیزی 

 بگه...؟؟ شما هم گریه

نکنید دیگه عمه...دکترش که راضی بود 

 .از شرایطش

 

 

بعد بلند شدم و شال دور گردنم که پهن 
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 بود رو روی شونه عمه

 ...انداختم : هول اومدی عمه سرده

 

 

بوسه ای روی شقیقه ام گذاشت : عمه 

 ز صبح پا بهفدات شه. که ا

پای ما اومدی و رفتی و از ما پذیرایی 

 ..کردی

 

 

 بعد رو کرد به امیر حسین : اونجاست؟؟
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امیر حسین سوییچش رو تو دستش 

 .چرخوند : بردمش هتل

 

 

عمه سرش رو به دیوار تکیه داد و اوفی 

 .کشید

 

 

پوران خانوم نگاهی به مامان اشرف 

 انداخت : رنگت پریده اشرف

 ...خونهپاشو بریم 
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باوجود اصرار هیچ کدومشون حتی امیر 

 حسین حاضر نشدن از جاشون

تکون بخورن. متظر بودن تا جواب 

 ..آخرین آزمایش هم بیاد

 

 

نگاهی به چهره هاشون انداختم . خودم 

 هم ضعف داشتم و دستهام

میلرزید اما موقعش نبود. به سمت روزبه 

 .رفتم

 

 

از شما  یکم این پا و اون پا کردم : میشه
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 یه خواهش بکنم؟؟

 

 

نگاهم کرد کمی نگران به نظر میومد : 

 چیزی شده؟

 

 

میشه منو ببرید خونه. میدونم نمیشه که _

 ...خودم برم. یعنی

 

 

  البته که میبرمت. خونه خالت دیگه؟؟_
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 .ببخشید که تا اینجا کشوندمتون_

 

 

لبخند خسته ای زد و ماشین رو قفل کرد : 

 ونمسبب خیر شدید میت

تا قبل از اینکه برم دنبالشون یه دوش 

 .بگیرم

 

 

 .مرسی که همراهیم کردید_
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در رو با کلید برام باز کرد : چون قلقش 

 رو نمیدونید باز

کردم. من تا برم دنبالشون باالم چیزی 

 .احتیاج داشتید بگید

 

 

خواستم وارد بشم که برگشت به سمتم : 

 ملیسا و بابا هم باال

 تنهایی میترسی؟؟ هستنا. اگر از
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 لبخندی زدم : نه کار

 .دارم. خیالتون راحت

 

 

 

 

زیر غذا رو کم کردم و ساالد رو توی 

 یخچال گذاشتم. گردنم رو

مالش دادم. چند تا تیکه ظرف باقی مونده 

 .رو شستم و زیر برنج رو کم کردم
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چای هم آماده بود. میدونستم دیگه باید 

 االن برسن. خودم رو

صندلی انداختم. خبر مشکل یهویی روی 

معده پدر جون. و اون بغض بد گیر کرده 

 داخل

گلوم.از صبح سر درد بدی بهم داده بود . 

پاهام از ضعف میلرزید. یه تیکه نون 

 توی

دهنم گذاشتم. ترس از دست دادن پدرجون 

ترس بزرگی بود. حاال برام واضح بود 

 که چه قدر

نواده ای تو این مدت پذیرفته بودم که خا
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 .دارم

 

 

با صدای زنگ از جام بلند شدم و به 

 سمت در رفتم : مامان اشرف

رنگ پریده و خسته وارد شد. پشت 

سرش عمه سحر و امیر حسین و یاس. 

 پانی رفته بود خونه

عموش چون پدرش ماموریت بود. سالم 

 .کردم

 

 

مامان اشرف نفس عمیقی کشید : غذا 
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 درست کردی؟

 

 

ن دادم : آشپزیم با خجالت سری تکو

 .خوب نیست اما

 

 

امیر حسین محکم بغلم کرد :عمو جان 

 چرا خودت رو اذیت کردی

آخه داشتم میرفتم غذا بخرم. با این رنگ 

 ..و رو
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خوبم...چیزه تا شما لباسهاتون رو _

 .. عوض کنید

 

 

++++++ 

 

 

پوران خانوم دستی به موهام کشید : همه 

 ..چیز که آماده کردی

 

 

بر خوب مرخصی پدر جون اونم شنیدن خ

 فردا خستگی رو از تنم در
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آورد لبخندی زدم و ماست رو توی کاسه 

 .ریختم

 

 

روزبه با تی شرت و شلوار ورزشی 

 سینی به دست وارد آشپزخونه

 .شد

 

 

استکانهای خالی رو جمع کرده بود : 

 بفرمایید
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یاس گرفت و توی سینک گذاشت. پوران 

 خانوم موهاش رو پشت گوشش

زد : ای بابا اشرف چرا داری گریه 

 میکنی؟

 

 

مامان اشرف نگاهی به من انداخت : این 

 ...بچه

 

 

عمه سحر تو حرف مامان اشرف پرید : 

 ...دستش درد نکنه. نعمته
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روزبه از دستم بشقاب ها رو گرفت و من 

 هم قاشق چنگالها رو

 برداشتم

 

 

 اصال استراحت کردی؟_

 

 

دم خونه. شب برای همین کار اومده بو_

 .استراحت میکنم
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بشقاب ها رو روی میز گذاشت ؛ امیر 

 . حسین پای تلفن بود

 

 

 .شما زحمت نکشید_

 

 

من باز یه استراحتی داشتم تو رنگ به _

 ..رخسار نداری دختر

 

 

بشقاب اول رو که گذاشت قاشق و چنگال 

 رو توش گذاشتم : پدر
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 ....بزرگم بیمارستانی شد و من

 

 

 ....من

 

 

ون بغض لعنتی رو نتونستم کنترل کنم. ا

 یه قطره اشک از روی

گونه ام سر خورد و افتاد روی بشقابی که 

 گذاشته بود. سرم رو بلند کردم با نگرانی

 .عجیبی نگاهم میکرد
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 ....و من یه برادر دارم_

 

 

 

 

 

 بهتری؟؟

 

 

محمد اخم آلود بود خیلی کم پیش میومد 

 انقدر عصبی و شاکی به

. تارا اما تمام تالشش این بود  نظر برسه

 .که دلخوری نگاهش رو من حس نکنم
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خاله عطی صدای تلویزیون رو کمی کم 

 : کرد و از جاش بلند شد

تارا فکر کنم ببریمش دکتر بهتر باشه 

 .خیلی بی رنگ و رو شده

 

 

محمد کمی تو جاش جا به جا شد : اصال 

 .انتظارش رو نداشتم

 

 

رنگ کاناپه سرم رو روی کوشن بنفش 
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 گذاشتم و پاهام رو جمع کرد

پدر جون رو هنوز مرخص نکرده بودن 

اما حالش خوب بود. امروز صبح به 

 قدری حالم بد بود

که از توی بیمارستان روزبه بدون هیچ 

سوال و جواب و حرفی یه راست منو دم 

 خونه خاله

 .عطی آورده بود

 

 

تو بیمارستان نتونستن به یه دکتر _

 ؟؟نشونت بدن 

 



 Beste بوی وانیل
 

 

تارا برای اولین بار خونسرد تر از محمد 

 بود و فقط دستی به

 .موهام می کشید

 

 

همه تو همین حال من بودن انتظار _

 داشتن پدرجون مرخص بشه اما

مشکل جدیدی پیش اومد. البته حالش بهتر 

 ...شد. اما خب

 

 

 اونا هم اومدن اونجا؟؟_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

این سوال رک خاله عطی باعث شد تا 

 یشتر تو شکممپاهام رو ب

 ...جمع کنم :نه

 

 

تارا از جاش بلند شد : برات بیسکوییت 

 شکالتی درست کنم؟؟

 

 

 .. لبخندی زدم : نه

 



 Beste بوی وانیل
 

 

خاله عطی از جاش بلند شد : من ناهار 

 درست میکنم. تارا تو هم

یه زنگ به عموش بزن بگو این درست 

 .نیست

 

 

محمد نگاهی به تارا انداخت : من زنگ 

 .ینمیزنم به امیر حس

 

 

تارا دستش رو گذاشت روی دست محمد 

 : نه االن وقتش نیست.پدرشون



 Beste بوی وانیل
 

حالش میاعد نیست اون پیرمرد آدم خوب 

 .و محترمیه

 

 

محمد نفسش رو بیرون داد : برم ببینم 

 چیزی برای ناهار الزم

 .نیست برم بخرم

 

 

 تارا موهام رو نوازش کرد : خوبی؟؟

 

 

 .من یه برادر دارم_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

ی روی موهام گذاشت : با محبت بوسه ا

 و این حس خوبیه؟؟

 

 

نه..اون نگاه خالی حس خوبی نیست. _

 اون میدونسته من هستم.اگر

 .من رو دوست داشت میومد میدید

 

 

تو از مجا میدونی موش زیبا شاید _

 .نمیدونسته



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 .میدونسته_

 

 

  اشکم قل خورد روی صورتم ،

 

 

گریه نکن ..قبول کن پذیرشش برای _

 ون نیستاون همه آس

 

 

من دیگه طاقت ندارم.. _



 Beste بوی وانیل
 

 ...نمیخوام...اصال

 

 

 برگردیم؟_

 

 

کمی فکر کردم...خیلی چیز ها بود که 

 بخوام بخاطرش بمونم و در

 .کنارش خیلی چیزها برای رفتن

 

 

 .نمیدونم_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

تارا لبخند غمگینی زد : همین که نمیدونی 

 یعنی دوستشون داری

 .و این خیلی خوبه

 

 

خورد نگاهی بهش موبایل تارا زنگ 

 انداخت : عمو جان

 ...جانتونه

 

 

 ببین پدرجون چه طوره؟؟_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

گوشی رو برداشت و به سمت اتاق خواب 

  .رفت

 

 

با ناهارم بازی میکردم ، محمد هنوز 

 کمی عصبانی به نظر میومد

 .میگفتی میخواد با ما بیاد کرج :

 

 

تارا لبخندی به محمد زد که درست مثل 

 عصبانییه برادر بزرگ 

رفتار میکرد با گذشتن اسم برادر توی 



 Beste بوی وانیل
 

ذهنم اون نگاه سرد جلوی چشمم اومد که 

 باعث شد

 ... پشتم تیر بشکه

 

 

پدر بزرگش فردا میاد خونه بهتر دیار _

  اونجا باشه

 

 

خاله عطی قاشقش از ماستش رو خورد : 

 این بچه اومده که تو اون

خونه جایگاهی پیدا کنه حرف تارا درسته 

اتفاقا باید بره و جای خودش رو محمد 



 Beste بوی وانیل
 

 بیشتر و

واضح تر نشون بده. نوه اوناست همون 

 ...قدر که دختر سحر هست و همون

 

 

 ...زیر لب گفتم : شایان ، اسمش شایانه

 

 

+++++++++++++++++++++ 

 

 

خیره خیره نگاهم میکرد تو نگاهش یه 

 جور شرمندگی بود : یاس



 Beste بوی وانیل
 

صبح  هم باهام حرف نمیزنه ، اینم از تو.

 میترسیدم به تارا خانوم زنگ بزنم برای

 .اولین بار با من سرجنگ نداشت

 

 

سرم رو تکونی دادم. روی صندلی ماشین 

 .کمی جا به جا شدم

 

 

 ...دیار باور کن قرار نبود_

 

 

 که من بفهمم؟؟ مگه میشه عمو؟_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

ماجرا در عین سادگی کمی پیچیده _

 .است

 

 

ه ادم بدست به سینه به در ماشین تیکه د

 چشماس خسته اش نگاهی

کردم. دلم براش سوخت ؛ درد و مشکل 

چند نفر رو داشت میکشید کار و بار 

 خودش هم بود

 ...زن و بچه هم داشت و حاال من

 



 Beste بوی وانیل
 

 

دستش رو دراز کردم و روی دستش 

 گذاشتم : من خوبم عمو بریم که

پدر جون بیاد خونه پر مهمون میشه 

 .مامان اشرف دست تنهاست

 

 

نگاهم کرد : تو خیلی عزیزی کمی 

 میدونی مگه نه؟؟

 

 

نگاهی به چشماش انداختم که حاال براق 

 .شده بود و لبخند زدم



 Beste بوی وانیل
 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

پانی یه ریز داشت از پیراهنی که دختر 

 عموش از انگلیس براش

آورده بود صحبت میکرد و من هم گوش 

میکردم. نشاط توی نگاهش رو درک 

 میکردم. میگشتم

ببینم پونزده سالگی های خودم چه طور 

بود. بوی شکالت و توت فرنگی میداد 

 پونزده



 Beste بوی وانیل
 

سالگی های من. بوی آرد میداد و نقش 

 پیش

بند تارا رو داشت. برای پانی اما رنگی 

 .تر بود و پر از شیطنتهای یواشکی

 

 

 .مامان دیشب میگفت دیدیش_

 

 

کوسنی که روی پام گذاشته بودم و آرنجم 

 رو کناری روش بود

گذاشتم میدونستم منظورش کیه اما دوست 

نداشتم راجع بهش صحبت کنم. اسمش و 



 Beste بوی وانیل
 

 حسش مثل یه

هق هق مونده تو گلو بود. درد داشت 

 .وقتی نفس عمیق میکشیدم

 

 

منم دو سه باری دیدمش.بچه بدی نیست _

 ...اما مادرش یکم

 

 

 ...پانی_

 

 

هر دو سرمون رو باال آوردیم روزبه اخم 



 Beste بوی وانیل
 

 روبه رومونآلود 

ایستاده بود از وقتی اومده بودیم پای تلفن 

 بود و یا داشت دنبال خریدایی میرفت که

پوران خانوم بهش میداد.اونم به اندازه 

 .امیر حسین خسته به نظر میومد

 

 

 :پانی کمی خودش رو جا به جا کرد 

 .سالم مهندس

 

 

لبخندی از لحن لوده اش روی لبم اومد 

 واین دختر اصال از ر



 Beste بوی وانیل
 

نمیرفت ؛ روزبه دستش رو تو جیباس 

شلوار کتون سورمه ای اش کرد : بچه 

 برو یه گوشه

کار رو بگیر تو آشپزخونه همه در حال 

 .بدو بدوان

 

 

 ...من بچه ام_

 

 

این بار واقعا نتونستم جلوی خنده ام رو 

 بگیرم. روزبه نگاهی

به من انداخت و چند ثانیه ای نگاهم کرد 



 Beste بوی وانیل
 

 . و لبخند کمرنگی زد

 

 

 . دیار شاهد باش خودش گفت بچه_

 

 

پانی شروع کرد به نق نق کردن و بعد با 

 شنیدن صدای عمه سحر

رفت تو آشپزخونه. روزبه آروم کنارم 

 روی کاناپه نشست : خوبی؟؟

 

 

پاهام رو که روی مبل چهار زانو کرده 



 Beste بوی وانیل
 

 بودم آویزون کردم و یقه

اسکی بلوزم رو کمر مرتب کردم. لبخند 

 .نگاهم کردپهنی زد و 

 

 

موهام رو پشت گوشم زدم : خوبم . مامان 

 اشرف و پوران جون

 .نمیذارن برم کمک

 

 

 .بذار یکم پانی کار یاد بگیره_

 

 



 Beste بوی وانیل
 

انگشتهام رو به هم قالب کردم و روی 

 آرنجم گذاشتم سوالی بود

که بد جور توی ذهنم قل میخورد. از امیر 

حسین نمی توننستم بپرسم. نگاهی به 

 روزبه

 .ختم که که داشت نگاهم می کرداندا

 

 

 به خاطر حضور من اینجا نمیان؟_

 

 

 ....نفسش رو کالفه بیرون داد : دیار

 



 Beste بوی وانیل
 

 

امیر حسین گناه داره نمیخوام فکر کنه _

 ... که باید همش

 

 

من میتونم برات توضیح بدم. اما نمیدونم _

 دخالت من درسته یا

نه. ولی این رو بدون که هیچ کدوم از 

  .ین چند روز ربطی به تو ندارهاتفاقات ا

 

 

 ...نرگس خانوم_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

دستم رو به یقه ام گرفتم و کمی از گلوم 

  فاصله دادم

 

 

کمی نزدیک تر شد و سرش رو خم کرد 

 تا بتونه نگاهم کنه : نرگس

خانوم، شایان یا هر کس دیگه ای. اینجا 

خونه تو ا..خونت...هیچ چیزی این رو 

 عوض

  ...نمیکنه

 



 Beste بوی وانیل
 

 

پیشونیم رو بوسیده بود. بغلم پدرجون 

کرده بود. گفته بود حضورم براش برکته 

 و حاال

روی تختش دراز کشیده بود مهمونهای 

زیادی میرفتن و میومدن بعضی زیر 

 چشمی به من نگاه

میکردن و بعضی با یه محبت اغراق 

آمیز. پچ پچ ها راجع به لی لی بود و 

 وسط صحبت از

 .شایان و نرگش خانوم

 

 

انومی بود که بیش از همه من رو اما خ

 نگاه میکرد و نگاهش به



 Beste بوی وانیل
 

شدت شبیه نرگس خانوم بود.از جام بلند 

شدم و رفتم توی آشپزخونه. امیر حسین و 

 یاس

نبودن. پانی با دختری همسن و سال 

خودش به شدت در حال گفتگو بود و 

 عمه سحر در حال

 .رفت و آمد بین سالن و آشپزخونه

 

 

نه نشستم و کالفه روی صندلی آشپزخو

 شروع کردم قل دادن سیب

 ...توی دستم رو میز

 

 

 دیار عمه چرا تنها نشستی؟_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 .راحتم عمه یکم خسته شدم_

 

 

دستم رو دراز کردم : بدید من میریزم 

 ...چایی ها رو

 

 

لبخندی زد و جعبه شیرینی ها رو باز 

 کرد : شروع کرد به چیدن

 .توی ظرف

 

 

ه کمرنگ باشه سعی میکردم تا چای خا ن



 Beste بوی وانیل
 

 .نه پررنگ

 

 

 ...سحر_

 

 

سرم رو چرخوندم و اون خانوم رو توی 

 آشپزخونه دیدم فنجان رو

  توی سینی گذاشتم

 

 

عمه سحر یه نگاه به من کرد و یه نگاه به 

 اون خانوم روسری

 سبز : طال خانوم چیزی الزم داشتید؟؟

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 .یه لیوان آب بده من قرصم رو بخورم_

 

 

وی کابینت برداشتم من لیوان رو از ر

 کف پیش دستی یه دستمال

سبز رنگ پهن کردم و لیوان رو گذاشتم 

روش و از پارچ روی میز توی آب 

 ریختم . نگاهش

 اذیتم میکرد : بفرمایید

 

 

مرسی، از وقتی خواهرم بیچاره شد منم _

 ضعف اعصاب گرفتم

 



 Beste بوی وانیل
 

 

یه چیزی تو دلم خالی شد یه قدم عقب 

 رفتم

 

 

 ال خانوماین جا جاش نیست ط_

 

 

لیوان رو توی پیش دستی گذاشت : بله 

 دیگه خواهر من االن تو

هتل باشه حتی حاضر نشه بیاد خونه من 

 ...بعد

 

 

 ..دیار مادر بیا_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

سرم رو بلند کردم و پوران خانوم رو 

 دیدم که تو چارچوب

 .آشپزخونه ایستاده

 

 

رفتم سمتش دستم رو گرفت و به سمت 

 رو خلوت خونه برد : مانتوت

بپوش. بهزاد و ملیسا میخوان برن بیرون 

 .تو و روزبه هم برید

 

 

 ...چشمام گرد شد : من متوجه نمیشم

 



 Beste بوی وانیل
 

 

این طال خانوم تا شر نندازه ول نمیکنه. _

 هم تو رو اذیت

میکنه هم بقیه رو یه جماعتی چشم دوختن 

 ..به دهن اینا تا بشه نقل محافلشون. پاشو

 

 

 ....آخه عمو...مامان اشرف_

 

 

 ...اونا خبر دارن_

 

 

 ...من یعنی_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

________________ 

 

 

نفس عمیقی کشیدم بوی برف میومد 

 همراه با بوی خاک و گه گداری

بوی کاج.هوا خیلی هم سرد نبود بخار 

خیلی کمرنگی از دهانم خارج میشد. کمی 

 سرم رو

بلند کردم و به آسما تیره شب نگاه کردم. 

 د یا ابریستاره ای نبود. هوا آلوده بو

نمیدونم شاید هم به خاطر نور زیاد شهر 

 .بود

 

 



 Beste بوی وانیل
 

ملیسا دستش رو دور بازوی بهزاد پیچیده 

 بود و داشتن دوتایی

قدم میزدن. سرم رو پایین انداختم درست 

کنار بوتهای خاکی رنگ پشمیم یه جفت 

 بوت چرمی

مات بود که قدم به قدم در سکوت 

همراهی میکرد. روزبه دریت به اندازه 

 دمهای کوچکق

ساده من قدم بر میداشت تا حتی چند 

 .سانتی جلوتر راه نره

 

 

دست راستش تو جیب شلوارش بود و 

 باعث شده بود تا پالتوی

کوتاه مشکی رنگش کمی عقب بره. 



 Beste بوی وانیل
 

ساکت و آرام بود. پیشنهاد اون بود قدم 

 زدن تو این پارک

خلوت و که تو تاریکی و سرمای 

 .یدزمستون هم زیبا به نظر میرس

 

 

شالم رو که داشت سر میخورد روی سرم 

  .مرتب کردم

 

 

 سردته؟؟_

 

 

 ..به سمتش چرخیدم : نه

 



 Beste بوی وانیل
 

 

اگر خسته شدی یا سردت شد بگو بریم _

 .جایی بشینیم

 

 

شما اگر خسته شدی بگو. شما به خاطر _

 .من اینجایی

 

 

ما دلمون میخواست تو همراهیمون کنی _

 .که لطف کردی و اومدی

شلوغی داشتم و واقعا نیاز منم روز کاری 

 .داشتم یکم بیرون قدم بزنم

 

 



 Beste بوی وانیل
 

نگاهی گذرا به برادرش و نامزد 

 زیباروش انداختم ، رد نگاهم

رو گرفت و لبخند کمرنگی زد : بهزاد هم 

خیلی قته نه سرما میفهمه نه خستگی نه 

 گرما

... 

 

 

 ..این باید حس خوبی باشه_

 

 

دستی به موهای شقیقه اش کشید و با 

 کفشش سنگ ریزه ای رو نوک

کمی به جلو پرتاب کرد : این طور در 

 کسی غرق بودن؟؟



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 ...نمیدونم...کسی رو دوست داشتن_

 

 

نفس عمیقی کشید. نگاهش لحظه ای 

 کالفه و خسته شد. یک چیزی

  .توی اون نگاه گیر کرده بود

 

 

یه روزی چشمات رو باز میکنی میبینی _

 تو نگاه یکی تو نفس یکی

ای یکی گیر افتادی. مثل یه جاده تو قدمه

 پر

پیچ خم که هی پیچ هاش بیشتر و بیشتر 



 Beste بوی وانیل
 

 .میشه

 

 

نگاهش خسته و صداش پر از پشیمونی 

 بود. دلم لرزید . یه چیزی

تو این نگاه و صدا بود که مثل یه ارتعاش 

خورد به شیشه ذهن و حسم. فکرم رفت 

 به به

اون موهای فر و چشمهای شاکی و 

 .نگران

 

 

کالفگی چند لحظه پیشش خبری نبود. از 

 ...ولی

 



 Beste بوی وانیل
 

 

من محمد و تارا رو دیدم رابطه اونها _

 .پرپیچ و خم نیست

 

 

سری به نشانه تایید تکون داد : همه 

 .روابط مثل هم نیستن

 

 

کمی سکوت کردم وچند قدمی جلو رفتیم 

 : این طور دوست داشتن

 .سخته

 

 

هر دو دستش رو توی جیب پالتوش رکد 



 Beste بوی وانیل
 

 دیک تر به من راهو کمی نز

 .رفت : دوست داشتن سخته

 

 

 .به نظر من نیست_

 

 

چند لحظه ای به تارا فکر کردم : دوست 

 داشتن میتونه باعث

 .لبخند بشه

 

 

روزبه لبخند آرامی زد . بهزاد و ملیسا 

 ایستادن و بهزاد

برگشت به سمت ما : برادر جان برنامه 



 Beste بوی وانیل
 

 بعدی چیه؟

 

 

 ...رسنمهملیسا لبخند زیبایی زد : من گ

 

 

روزبه تک سرفه ای کرد و برگشت به 

 سمت من : کجا دوست داری

 بریم؟

 

 

نزدیکشون بودیم . ملیسا دستش رو تو 

 کیفش کرد و گوشیش رو در

آورد : میبینم که همه چیز بستگی به دیار 

 .داره



 Beste بوی وانیل
 

 

 

لحنش اصال خوب نبود. منظور تو لحنش 

 رو متوجه نشده باشم هم

 .دوست داشتنی نبود

 

 

م رو پایین انداختم. روزبه کامل بهم سر

 نزدیک ایستاد. دستش

رو روی شنلم احساس کردم کمی به جلو 

 هدایتم کرد : کمی بیشتر راه بریم باال یه

 .رستوران خیلی خوب هست

 

 

بهزاد دستای ملیسا رو بین یه دستش 



 Beste بوی وانیل
 

 گرفت و کمی با قدمهای

 بلند دور شد : پس پیش به سوی غذا

 

 

 ...دفکر کنم بهتر بو_

 

 

روزبه فقط نگاهم کرد : جواب آدم ها رو 

 حتی تو دلت هم نمیدی

 نه؟؟

 

 

سرم رو کمی توی شنلم بردم احساس 

 : میکردم نوک بینیم یخ زده

 . همراه خوبی نیستم



 Beste بوی وانیل
 

 

 

تمام اتفاقات این مدت روی هم انبار شده 

 بود و عصبی و خسته

 .ام کرده بود

 

 

 این چه حرفیه دیار؟_

 

 

گریزی افتادم که پانی گفته یاد کلمه مردم 

 بود. نفسم رو

بیرون دادم : فکر میکنید طال خانوم رفته 

 باشه؟؟

 



 Beste بوی وانیل
 

 

روزبه مستقیم خیره شد به چشمهام : تو 

 امروز قول دادی وقت

 .بذاری و با ما شام بخوری. پس میای

 

 

+++++++ 

 

 

بهزاد فقط میخندید و من هم نمیدونستم 

 .بخندم یا شاکی بشم

پشت میز رستوران چند بعد از نشستن 

دقیق بعد از سفارش غذا روزبه که رو به 

 روی من

پشت به در رستوران نشسته بود از جاش 



 Beste بوی وانیل
 

 .بلند شد و جاش رو با من عوض کرد

 

 

بهزاد هر چند دقیقه میخندید ولی روزبه 

 .فقط چپ چپ نگاهش میکرد

ملیسا کمی از آب توی لیوان گرد روی 

جای دنیا میز رو خورد : روزبه بابا همه 

 منظره

بهتر رو میدن به خانوما تو دیار رو 

 .نشوندی رو به دیوار

 

 

روزبه جواب نمیداد . یعضی 

 حساسیتهاش به نظر گاهی خیلی بامزه

میومد. یه خودخواهی عجیب تو بعضی 



 Beste بوی وانیل
 

رفتاراش در حالی که تو برخوردش با 

 خانواده و یا

کمک به امیر حسین ذره ای خودخواهی 

 .نداشت

 

 

 .راحتم االن شما رو بهتر میبینممن _

 

 

بهزاد کمی آب میوه تو لیوان ریخت و 

 .لبخند پهنی روی لبش بود

اما ملیسا دست بردار نبود و هنوز سر به 

سر روزبه میذاشت که با سکوتش جواب 

 .میداد

 



 Beste بوی وانیل
 

 

چنگالم رو روی بشقابم گذاشتم بهزاد 

 رفت تا با تلفن صحبت کنه

  .و ملیسا هم رفت دستشویی

 

 

 دسر چی میل داری؟_

 

 

موبایلش رو توی دستش میچرخوند و با 

 . آرامش نگاهم میکرد

 

 

 .من خیلی سیر شدم_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

البته فکر نکنم شیرینی های اینجا رو _

 بپسندی وقتی خودت

میتونی انقدر خوشمزه اش رو درست 

 .کنی

 

 

  .سرم رو گرم لیوانم کردم و لبخندی زدم

 

 

 ..دیار_

 

 

گاهش کردم سرش سرم رو بلند کردم ون

 روکمی نزدیکتر آورد و



 Beste بوی وانیل
 

دستهاش رو بهم گره زد : تو میتونی. من 

مطمئنم تو میتونی همه چیز رو با آرامش 

 بی

نظیرت حل کنی. امکان نداره کسی از 

پنجره تو به زندگی نگاه کنه و نتونه آدمها 

 رو

 .ببخشه

 

 

 

 
 

 .شب خیلی خوبی بود_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 از کنار دنده گوشیش رو برداشت و به

 سمتم چرخید : امیدوارم

 .این طور بوده باشه

 

 

خیلی وقت بود تو هوای آزاد قدم نزده _

 .بودم مرسی

 

 

روزبه لبخند زد از ماشین پیاده شدیم و به 

 سمت راه پله ها

 ...رفتیم : دیار



 Beste بوی وانیل
 

 

 

سرم رو بلند کردم تا بهتر ببینمش : راجع 

 .به مغازه فکر کن

 شرایط طوریه که بهتره بهش یکم بیشتر

 .فکر کنی

 

 

سری تکون دادم و زنگ خونه رو زدم 

 اون هم کمی ایستاد تا

مامان اشرف در رو باز کرد سالم و 

احوال پرسی کرد و دستی به نشانه 

 خداحافظی برای من



 Beste بوی وانیل
 

 .تکون داد و رفت باال

 

 

مامان اشرف محکم بغلم کرد : دخترکم 

 خوش گذشت؟؟

 

 

سرم رو تکون دادم و شنلم رو آویزون 

 دمپایی های روکردم و 

 .فرشیم رو پوشیدم

 

 

 پدر جون خوبن؟؟_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 میخواد باهات صحبت کنه_

 

 

 چیزی شده؟؟_

 

 

نه گلم؛ امیر حسین خودش میخواست یه _

 چیزایی رو برات توضیح

بده اما پدرجون گفت خودش باهات 

 .صحبت میکنه

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 

 

تقه ای به در زدم روی تختشون دراز 

 کشیده بود تو کتاب دستش

آباژور گذاشت رنگ پریده و  رو کنار

 .خسته به نظر میومد

 

 

 سالم_

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 .سالم عروسکم نازدار خانوم بیا ببینمت_

 

 

دستم رو توی دستش گذاشتم و لبه تخت 

 نشستم و بوسه ای به

 دستهای پیرش زدم : بهترید؟؟

 

 

 مگه میشه تو رو داشت خوب نبود؟_

 

 

 سرم رو پایین انداختم : چرا نخوابیدید؟

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 م باهات صحبت کنممیخوا_

 

 

 نه یعنی حالتون_

 

 

 ....این وظیفه ما بود که_

 

 

کمکش کردم تا بهتر بشینه و بالشت رو 

  پشتش مرتب کردم

 



 Beste بوی وانیل
 

 

فرهاد بچه اول من بود. اما انگار اصال _

 ربطی به این خانواده

نداشت، لوس و طلب کار بود و هست. 

خودخواهیش چندین آدم رو مورد ظلم 

 قرار داد تو رو

 .همه بیشتر از

 

 

پایین موهام رو بین انگشتم پیچیدم. 

 صحبت از فرهاد مثل حرف

زدن از یه جراحی و یا زخم کهنه بود. 

هر باری که به یاد می آوردم تیر میکشید 



 Beste بوی وانیل
 

 درد

 .میکرد

 

 

بیست و یکی دو سالش بود شاید هم _

 کمتر که تو عروسی نرگس رو

دید از فامیل های خیلی دوره اشرف 

یه شهر دیگه. اون جا  هستن و ساکن

 انگار تلفنی رد

و بدل کرده بودن و یه مدتی هم یاهم 

صحبت کرده بودن. نرگسم فکر کنم 

 شونزده و یا

  .هفده سالش بود اون موقع



 Beste بوی وانیل
 

 

 

نفسم گرفت با نگرانی پدرجون رو نگاه 

 کردم. خیره به دیوار رو

به رو بود : من از خانواده نرگس خوشم 

بهتره ها نه  نیومد. نه که بگم پسر من

 اصال

اما اون ها هم خانواده خیلی خوش سابقه 

ای نبودن. پاشو کرد تو یه کفش که اال و 

 بال

من این دختر رو میخوام. اعتصاب غذا و 

شکستن ظرفای خونه و بی آرویی های 

 در و



 Beste بوی وانیل
 

 ...همسایه

 

 

کار به اونجایی کشید که دیدیم پدر نرگس 

 داره پیغام میفرسته

ببرید. پدرجون نفس بیاید عروستون رو 

 . عمیقی کشید

 

 

رفتیم خواستگاری و بعد از سه روزهم 

 عقد کردیم و عروسمون رو

آوردیم تهران و طبقه باالی خونه رو 

 .دادیم بهشون



 Beste بوی وانیل
 

 

 

احساس میکردم تمام عضالتم خشک ..

 شده...مات چهره پدرجون

 .بودم

 

 

یک سال و نیم بعد هم شایان به دنیا _

 .اومد

 

 

م روی قفسه سینه ام. فکر دستم رو گذاشت

 کردن به اون نگاه بور



 Beste بوی وانیل
 

تلخ و سرد هم باعث میشد تمام وجودم 

 ...تیر بکشه

 

 

فرهاد سر نا سازگاری گذاشت. به بچه _

 توجهی نمیکرد با نرگس

مدام دعوا داشتن. تا اینکه گذاشت و یه 

  .روز بی خبر رفت

 

 

 ....یعنی_

 

 



 Beste بوی وانیل
 

به سمتم چرخید و دست لرزونش رو 

 کشید : طالقشون روی موهام

 .... خیلی طوالنی نشد. غیابی جدا شدن و

 

 

بعد هم مادر من و......سعی کردم بغضم _

 !رو قورت بدم : من؟؟

 

 

پدر جون به سمتم چرخید : تو بزرگترین 

 .هدیه فرهاد به مایی

نرگس هیچ وقت ما رو نبخشید فکر 

میکرد میتونستیم پسرمون رو ببندیم به 



 Beste بوی وانیل
 

 خونه و

 .نبستیم

 

 

ض داشت خفم میکرد : بهش پول بغ

 ....ندادید...حاصلش

 

 

پدرجون محکم بغلم کرد : خوب شد که 

 ندادم. خوب شد مجبور شد

با مادرت ازدواج بکنه...خوب شد تو 

 ....هستی دیار...تو هستی

 



 Beste بوی وانیل
 

 

سرم رو روی شونه اش گذاشتم و اشکم 

 رو رها کردم . دستهای

پیرش پشتم که حلقه شدم با خودم فکر 

هیچ کس حتی تارا تو اوج بیچارگی کردم 

 های من

همچین حس بی نظیر حمایتی که این مرد 

  .به من میداد و ندادن

 

|  

 

 خوبی؟_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

گوشی رو کمی به دهنم نزدیک کردم و 

 سعی کردم کمی صدای تو

دماغیم رو درست کنم : خوبم تارا اما بی 

 ...حسم. من یه برادر دارم اما

 

 

 داد : دیشب تارا نفسسش رو محکم بیرون

 که اومدیم مالقات

پدرجونت دیدم نیستی اولش خیلی نگران 

 .شدم فکر کردم اتفاق بدی افتاده

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 فرصت ندادن بهت زنگ بزنم_

 

 

 کی خوشتیپ خان؟_

 

 

 !!اا تارا؟_

 

 

با اون زن رو در رو نشی خیلی _

 ...بهتره

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 !گوشی توی دستم خشک شد : چرا؟؟

 

 

 چرا نداره موش جانم. اون فکر_

 میکنه...ولش کن اصال

 

 

 ...چرا ول کنم؟. تارا پسر...یعنی شایان_

 

 

همه پلهای خراب پشت سر درست _

 نمیشن... اصال بیا یه کاری

 ....بکنیم...بیا خونه بریم خرید



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 

 

 

وارد آشپزخونه شدم مامان اشرف داشت 

 غذا درست میکرد : کمک

 الزم دارید؟؟

 

 

.بیا لبخند از ته دلی زد : نه عروسکم..

 ...بشین

 



 Beste بوی وانیل
 

 

روی صندلی نزدیک گاز نشستم :چشمات 

 رو که میبینم این جور ورم

 .... کرده

 

 

لبخندی زدم : من خوبم.. نگران پدجون 

 ...بودم فقط

 

 

سری تکون داد : همه عمر تالش کردیم 

 با آبرو زندگی کنیم

نشد....نرگس نمیذاره این ماجرا آروم و 



 Beste بوی وانیل
 

 ...بدون داد و بیداد طی بشه

 

 

ی یاد نگاه پر کینه اش می افتادم حالم وقت

 : بدتر میشد

 چرا..یعنی چرا.. از من بدش میاد؟؟

 

 

مامان اشرف قاشق رو گذاشت روی پیش 

 دستی کنار گاز و نشست روی

صندلی کناریم : کی همچین حرفی زده 

 عزیزه دلم؟؟

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 ...من که بچه نیستم...متوجه میشم_

 

 

مامان اشرف بغضش رو قورت داد ولی 

 صداش میلرزید : این مدت

تمام کینه هایی که از فرهاد به دل گرفته 

 تمام سختی هایی که کشیده رو به ما ربط

داده و انتقامش رو از ما گرفته...اون با 

خود شخص تو مشکلی نداره 

 عروسکم...اون

دنبال یه بهانه یه جاست تا بتونه کینه 

 ...هاش رو خالی کنه



 Beste بوی وانیل
 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

چهار زانو روی مبل نشسته بود و  پانی

 قاشق قاشق شکالت دهنش

میذاشت هر دو دقیقه عمه سحر از 

آشپزخونه بیرون میومد : پانی جوش 

 زدی گریه نکنی که چرا

 شبیه ته دیگ عدس پلو شدما؟؟

 

 



 Beste بوی وانیل
 

  از اصطالح عمه خنده ام گرفت

 

 

پانی یه دونه به زانوم زد : بله ...منم این 

 پوست سفید برگ

 ...داشتم به همه میخندیدم گلی رو

 

 

 ...به تو نمیخندم که به ته دیگ میخندم_

 

 

پانی قاشق دیگه ای با بی خیالی گذاشت 

 دهنش : شایان رو زیارت



 Beste بوی وانیل
 

 کردی نه؟؟

 

 

بی خیالی و فضولی ذاتی این دختر 

 حیرت انگیز بود..کمی دست و

پام رو جمع کردم و سعی کردم تا مسیر 

زنگ صحبت رو تغییر بدم که صدای 

 آیفون باعث شد

تا عمه سحر دستمال به دست از 

 ....آشپزخونه بیرون بیاد

 

 

با نگاه کردن به تصویر آیفون یه نگاه به 



 Beste بوی وانیل
 

 من کرد و یه نگاه

دوباره تصویر رنگش پرید : چیزه دیار 

جان یه لحظه میری به پوران خانوم بگی 

 اگه آرد

 داره بده؟؟

 

 

پانی از جاش پرید : من میرم ...من 

 ...ممیر

 

 

 ...با تعجب از جام بلند شدم : عمه تلفن

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 ...بدو تلفنشون اشغاله_

 

 

حدس اینکه چه کسی پشت در بود سخت 

 .نبود . پاهام میلرزید

مامان اشرف نگاهی بهم انداخت : بدو گل 

 .دخترم

 

 

 ....تو بشین پانی

 

 



 Beste بوی وانیل
 

تصویر آیفون خاموش شده بود با همون 

 دمپایی ها از پله ها

لی با شنیدن صدای تق در باال رفتم و

پایین و صدای کفش های پاشنه داری که 

 روی مر مر

 .راهرو پایین میومد روی پله ها ایستادم

 

 

کمی خودم رو به سمت دیوار کشیدم 

 نرگس خانوم بود...بیشتر به

دیوار تکیه دادم اما دیده میشدم به سمت 

  .خونه پوران خانوم رفتم

 



 Beste بوی وانیل
 

 

ا من رو واقعا عصبی و کالفه بودم. چر

 مدام قایم میکردن...سرم

رو کشیدم خبری از شایان نبود انگار...به 

 چیزی بود ته دلم...ته قلبم...که میخواستم

 ...شده یک بار باهاش صحبت کنم

 

 

صدای در آسانسور اومد که باز شد سرم 

 رو هول چرخوندم روزبه

بود که کیف و پالتو به دست از آسانسور 

 ...خارج شد

 



 Beste بوی وانیل
 

 

ن جا خورد که با دمپایی و لباس با دیدن م

 خونه چسبیده به

دیوار ایستاده بودم : دیار...تو اینجا چی 

 کار میکنی.؟؟ چیزی شده؟؟

 

 

سرم رو به نشانه نه تکونی دادم نگران به 

 سمتم اومد : اشرف

 خانوم چیزیش شده؟؟ تنهایی؟؟

 

 

نه نه..یعنی مامان گفت بیام از پوران _



 Beste بوی وانیل
 

 ..جون

 

 

  روییه؟؟این چه رنگ و _

 

 

دستش رو دراز کرد و بازوم رو گرفت : 

 بیا ببینم...چی

 شده...؟؟

 

 

و من رو که بی حس و حال بودم به 

 سمت در خونشون کشید و در رو



 Beste بوی وانیل
 

با کلید باز کرد و با دست نشون داد تا 

 اول

 .من داخل برم

 

 

در رو پشت سرمون بست : مامانم رفته 

 با ملیسا خرید خیلی زود

 ...یا بشینبر میگرده...ب

 

 

و بعد آستین های پیراهنش رو تا کرد و 

 بند ساعتش رو باز کرد

چرخید به سمت من که مات و مبهوت به 



 Beste بوی وانیل
 

 .جلو خیره شده بودم

 

 

 کمی نزدیک تر اومد : دیار....چی شده؟؟

 

 

سرش رو نزدیک صورتم آورد :داری 

 نگرانم میکنی.. تنها بودی

 پایین؟؟

 

 

 ...مدهنه...فکر کنم نرگس خانوم او_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

کالفه ساعتش رو توی دستش جا به جا 

 کرد : این از کجا میفهمه

 ...امیر حسین نیست من موندم

 

 

 کمی نگاهم کرد : با هم رو به رو شدید؟؟

 

 

نه...عمه سحر گفت بیام باال از پوران _

 .جون آرد بگیرم

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 ....لبخندی زد : یعنی نخود سیاه

 

 

  .دستهام رو بهم گره زدم و ایستادم

 

 

 نمیخوای بیای بشینی؟؟_

 

 

به سمت راحتی های جلوی تلویزیون 

 رفتم و نشستم...رو به روم

 نشست : چرا انقدر پریشونی؟

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 چرا من رو قایم میکنن؟؟_

 

 

کمی نگاهم کرد و از جاش بلند شد : من 

  .که خیلی گرسنه ام

 

 

 با تعجب بهش نگاه کردم

 

 

 تو چی گرسنه نیستی؟؟_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 . مسخره ام میکنهفکرکردم داره 

 

 

لبخندی زد : بیا تو آشپزخونه باهم 

 ...صحبت می کنیم

 

 

+++++++++++ 

 

 

حرکت دستهاش سریع و حرفه ای بود . 

 لباسش رو عوض نکرد فقط



 Beste بوی وانیل
 

دستهاش رو شست و به من هم اجازه 

  دخالت نداد

 

 

 خب؟؟_

 

 

سرم رو از روی دستهای روی میز بلند 

 کردم و نگاهش کردم که در

د کردن فیله های مرغ نگاهم می حال خر

 . کرد

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 ...قرار شد صحبت کنیم دیار_

 

 

 ... پریشب پدر جون باهام صحبت کرد_

 

 

 ...این که خیلی خوبه_

 

 

سرم رو تکونی دادم و کالفه به پشتی 

 ... صندلی تکیه دادم

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 چرا منو قایم میکنن؟؟_

 

 

چاقو رو روی تخت گوشت رها کرد و 

 در تکیه داد به کابینت :

حقیقت دارن نرگس خانوم رو پنهان 

میکنن. میخوان از هر شرایط و یا هر 

 جمله ای که ممکنه بگه

 ...تا تو رو ناراحت کنه جلو گیری کنن

 

 

 ...از حقیقت که نمیشه فرار کرد_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

برگشت و تکه های مرغ رو توی 

ماهیتابه ریخت ظرف نمک رو به دستش 

 گرفت : حقیقت این ماجرا

 برای تو چیه؟

 

 

 ...من...یعنی شایان_

 

 

کمی مکث کرد و در ماهیتابه رو گذاشت 

 : نسبت به شایان

 ...کنجکاوی



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 ...اون...برادر_

 

 

نتونستن جمله ام رو کامل کنم...نمیتونستم 

 بهش بگم تا چه حد

دلم میخواد با شایان حرف بزنم که حس 

 میکنم

 .اون تنها خانواده ایه که من دارم

 

 

و دستمال کاغذی  دستهاش رو با شست



 Beste بوی وانیل
 

 رو برداشت چشمای خیسم رو

 ازنگاهش گرفتم

 

 

فاصله تو با شایان حتی از فاصله ات با _

 ...پدرت هم بیشتره

 

 

عجیب بود که این حس رو من هم 

 ...داشتم

 

 

اگر به دنبال رشته انس و محبتی _



 Beste بوی وانیل
 

 هستی...دلت میشکنه تالشی

 ...نکن

 

 

 چرا؟_

 

 

 چون نرگس خانوم اون رو طوری بار_

 آورده که این خانواده و هر

کسی که به این خانواده مربوطه برای 

 ...شایان فقط یه جیب و منبع در آمده

 

 



 Beste بوی وانیل
 

با حیرت نگاهش کردم سرش رو به 

 نشانه تاسف تکونی داد : یکم

بیشتر به خودت و احساساتت توجه 

 ...کن...حواست یکم بیشتر به خودت باشه

 

 

صدای زنگ در باعث شد از جاش بلند 

 بشه : فکر کنم مامان

 ...باشه

 

 

اما با باز شدن در موجی از پر حرفی 

 های پانی وارد شد : خوب



 Beste بوی وانیل
 

اینجا قایم شدیا دیار...نرگس خانوم پایین 

گرد و خاکی راه انداخته که دیگه منم 

 پست

 ...کردن باال...میگه

 

 

 ...پانی_

 

 

تذکر کالمی روزبه باعث شد تا پانی 

 چشمکی به من بزنه : داری

 از دختر عمه من کار میکشی؟

 



 Beste بوی وانیل
 

 

روزبه تمیه داده به چارچوب آشپزخونه 

 گفت : نخیر ایشون مهمون

 ...منه برای شام

 

 

پانی با تعجب نگاهی انداخت : شوخی 

 نکن...امکان نداره دیگه

 ...من از جام تکون بخورم

 

 

روزبه خنده ای کرد و از یخچال ظرف 

 در بسته ای پر از کاهو



 Beste بوی وانیل
 

ش گذاشت : پس ساالد های شسته رو جلو

 ....رو آماده کن

 

 

و بی توجه به اعتراضات پانی رفت 

 ....سراغ غذا

 

 

نگاهی به ساعت کردم دوساعت و نیم 

 گذشته بود. پانی رویه به

شدت در حال کل کل بودن...پانی اسم 

سریالی رو آورده بود که روزبه معتقد 

 بود مال سن



 Beste بوی وانیل
 

اون نیست و به شدت بهش توصیه میکرد 

ه کنگفو پاندا ببینه چون سنش برای بهتر

 خشن تر

 ...از این کارتون مناسب نیست

 

 

من اما در سکوت مطلق داشتم به 

 ... حرفهای روزبه فکر میکردم

 

 

 ...دیار_

 

 



 Beste بوی وانیل
 

سرم رو بلند کردم پانی وروزبه هر دو 

 ...بهم خیره بودن : بله

 

 

پانی خندید : چه عجب مادمازل شنیدی 

 ....صدای ما رو

 

 

اما متفکر نگاهم میکرد : پانی یه  روزبه

 زنگ به مامانت بزن

 ...ببین چه خبره

 

 



 Beste بوی وانیل
 

پانی از جاش بلند شد از آشپزخونه بیرون 

 ..رفت

 

 

روزبه بهم نزدیک شد و باالی سرم 

 ایستاد : این غصه و رنگ

پریدگی بابت چیه؟؟؟ بابت برادری که 

 اصال از وجودش خبر نداشتی؟؟

 

 

 ...از ..از کل این ماجراها_

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 ...منو نگاه کن_

 

 

سرم رو بلند کردم و به چشمهای 

 مطمئنش نگاه کردم : دیار تو

بلدی ...تو به روش خودت بلدی از این 

 ...روزها بگذری

 

 

 ...نمیتونم_

 

 

روی صندلی رو به روم نزدیکم نشست : 



 Beste بوی وانیل
 

 نمیتونی یا نمیخوای...؟؟

 

 

میتونستیم با هم بزرگ _

 ...بشیم..میتونستیم

 

 

نه...من هیچ وقت امیر حسین رو مهم اال_

 انقدر شاد ندیده

بودم. هیچ وقت اشرف خانوم یا پدر 

جونت رو انقدر امیدوار ندیده بودم 

 تو...برای

همشون...یعنی...ببین تو با خودت یک 



 Beste بوی وانیل
 

  ....عالمه اتفاق های زیبا آوردی

 

 

 

اخم هاش در هم بود و عصبی. پدر جون 

 خواب بود و همه سعی کرده

اون متوجه عجیب بودن وضعیت بودن تا 

  .نشه

 

 

یاس برای همه چای ریخته بود شروین 

 انگشت شصت به دهن گوشه

 .سالن خواب بود



 Beste بوی وانیل
 

 

 

یاس دستی به گردنش کشید و کنارم 

 نشست . پانی خسته و نیمه

چشم باز روی کاناپه نشسته بود و سرش 

به گوشیش گرم بود و عمه سحر روسری 

 اش رو باز

ته مبل : همون دری کرد و گذاشت رو دس

وری های همیشگی رو بار ما کرد و 

 .رفت

 

 

مامان اشرف نگاهی به امیر حسین 



 Beste بوی وانیل
 

 انداخت : میبینی مادر؟

 

 

امیر حسین دستی به موهاش کشید : 

 شهریه مدرسه اش رو دادیم

تمام این سالها ماهانه خرجی فرستادیم 

شهریه دانشگاهش رو دادیم. برای تو اون 

 شهر

م. دیگه از یه پدر بزرگ مغازه باز کردی

 ...مگه دیگه چه توقعی میره

 

 

یاس دستش رو روی زانوی امیر حسین 



 Beste بوی وانیل
 

 .گذاشت : عزیزم حرص نخور

 

 

امیر حسین دستش رو دست یاس گذاشت 

 .و لبخند خسته ای زد

 

 

  پاهام رو توی شکمم جمع کردم

 

 

یاس به سمتم چرخید : چرا انقدر ناراحتی 

 عروسک؟

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 .: نه خوبم سرم رو تکون دادم

 

 

روزبه یه غذای خوشمزه ای برامون _

 پخت

 

 

امیر حسین نگاهی به پانی انداخت که این 

 جمله رو گفته و بعد

رو کرد به من : پس از هنرهاش براتون 

 !!رو کرده؟

 



 Beste بوی وانیل
 

 

یاس اما لبخند معنا داری روی لبش اومد 

 و چایش رو روی میز

 ..گذاشت

 

 

 نرگس خانوم ..یعنی...شایان_

 

 

حسن کالفه نگاهم کرد : خیلی امیر 

 خواستم قبل از اینکه خودت

متوجه بشی برات وجود شایان رو 

توضیح بدم اما اوایل به قدری سردرگم و 



 Beste بوی وانیل
 

 عصبی بودی که

نمیخواستم به ذهن شلوغت چیز جدیدی 

رو اضافه کنم که پذیرشش از هر کدوم 

 از ماها برات

 .مطمئنا سخت تره

 

 

نگاهم می به مامان اشرف که ناراحت 

 کرد نگاهی کردم و سعی

کردم تا لبخندی بزنم دلم میخواست 

 خیالش از من راحت باشه

 

 



 Beste بوی وانیل
 

اما خیال خودم راحت نبود. حرفهای 

 روزبه و امیر حسین هر چه

قدر منطقی اما یه جای از دلم بود که 

 .منطق حالیش نمیشد

 

 

امیر حسین به سمتم چرخید : فردا حتما 

 حتما میریم سراغ اون

زه. حرفی هم در مخالفت نمیخوام مغا

 .بشنوم دیار

 

 

++++++++++++++ 



 Beste بوی وانیل
 

 

 

تارا نگاهی اجمالی به من انداخت : حاال 

 از این جا قراره بری

 مغازه؟

 

 

محمد سیب توی دستش رو قاچ کرد و 

  گذاشت جلوی تارا و من

 

 

خاله عطی کنترل تلویزیون رو گذاشت 

 رو میز : دیار این حرفا



 Beste بوی وانیل
 

 .ینده ات فکر کنرو بذار کنار به آ

 

 

نفسم رو بیرون دادم و با عجز به تارا 

 نگاه کردم که گویا این

 .بار با خاله عطی کامال موافق بود

 

 

دیار میدونم تو ذهنت چیه...اما ...حتما _

 که نباید تو این

 ...مغازه کار کنی

 

 



 Beste بوی وانیل
 

پالتوی قرمز رنگی که تارا برام خریده 

 بود رو پوشیدم و شالم

  م سرم کردمسفید رنگم رو ه

 

 

تارا بوسه ای روی گونه ام گذاشت : 

 ..خوشگلم...شکل ماه شدی

 

 

 ...مرسی تارا خیلی قشنگه_

 

 

محمد لبخندی زد : پس من چی؟؟ من 



 Beste بوی وانیل
 

 تشکر ندارم؟

 

 

با شنیدن زنگ در از جام بلند شدم : 

 عصری که برگشتم تشکر کنم

 میشه؟؟

 

 

اگر همراه با کوکی های شکالتی باشه _

 ..شهبهتر هم می

 

 

دستی برای همشون تکون دادم و سوار 



 Beste بوی وانیل
 

 .ماشین امیر حسین شدم

 

 

+++++++++++++ 

 

 

نگاهی اجمالی دوباره به مغازه انداختم 

 کامال باز سازی شده و

تمیز بود اما اگر قرار بود کافه ای شبیه 

 به کافه تارا و با اون کاربرد باشه میشد

 .براش فکر های خیلی قشنگی داشت

 

 



 Beste بوی وانیل
 

صندلی موجود تو مغازه  نشستم روی

 امیر حسین دست به جیب نگاهی

به من انداخت : خب خانوم طراح نظرت 

 چیه؟

 

 

 ...لبخندی زدم : من که طراح نیستم

 

 

دیار اینجا مال توا...میتونی هر کاری _

 که خواستی باهاش

بکنی..روزبه براورد دستی هزینه کرده 

اما همه اش بستگی به این داره که تو 



 Beste بوی وانیل
 

 بخوای چه

 ...طرحی توش پیاده کنی

 

 

 ..من که ..همیشه قرار_

 

 

وسط حرفم پرید و جدی بهم نگاه کرد : 

 دیار...تو برادر زاده

 ...منی...خونه و زندگی داری

 

 

 ...متعجب نگاهش کردم : تارا



 Beste بوی وانیل
 

 

 

ما تا آخر عمر هم ازش تشکر کنیم _

 ...جبران نمیشه

 

 

  ...اما_

 

 

 

یا دیار بکمی این پا و اون پا کرد : ببین 

 فعال روی مغازه

تمرکز کنیم خدا بزرگه..االن روزبه هم 



 Beste بوی وانیل
 

میاد من باید یکم زودتر برم خونه مادر 

 یاس

دعوتیم روزبه با یه کسی میاد که تو فقط 

کافیه طرحت رو بهش بدی تا هر چیزی 

 که

 ...میخوای رو تحویلت بده

 

 

 ..در ضمن ...خانوم خوشگله

 

 

تم و به نگاهم رو از انتهای مغازه گرف

 امیر حسین دوختم : یکم



 Beste بوی وانیل
 

 ...زیادی خوشگل شدی

 

 

 ...لحنش به خنده ام انداخت

 

 

 ..سالم امیر_

 

 

سرم رو بلند کردم روزبه با امیر حسین 

 دست داد : سالم روزبه

 ...جان

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 پس صاحب مغازه کو؟_

 

 

امیر حسین کمی کنار رفت و روزبه من 

 رو دید ...از جام بلند

ثانیه ای نگاهم  شدم و ایستادم...چند

  ..کرد

 

 

 ...سالم_

 

 



 Beste بوی وانیل
 

در جوابم سری تکون داد و به سمت امیر 

 حسن چرخید : تو برو

داداش من هستم...یکم این آدم بد قوله 

 نمیتونم تضمین بدم همون ساعتی که گفته

 ....میاد

 

 

 ...پس حواست هست دیگه_

 

 

با دست پشت کتف امیر حسین زد : غیر 

 از این مگه میتونه

 ؟باشه؟



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 امیر حسین دستی به نشانه

  .خدا حافظی بلند کرد و رفت

 

 

روزبه روی صندلی نشست و من هم رو 

 .به روش

 

 

نگاهش امروز جور خاصی بود مثل قل 

 خوردن یه قطره بارون روی

 ...شیشه پنجره



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 بهتری؟_

 

 

 لبخندی زدم : بهترم

 

 

میره پیش تارا خانوم کال حالت خیلی _

 .بهتر میشه

 

 

 ...کافیه فقط منو نگاه کنهتارا _



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 ...مثل یه مادر_

 

 

سرم رو پایین انداختم : اون جای خالی 

 خیلی چیزها رو برای من

 ...پر کرده

 

 

سرفه ای کرد : حاال برای اینجا چی تو 

 ذهنت هست؟؟

 



 Beste بوی وانیل
 

 

لبخندی زدم از عوض کردن بحث : 

 نمیدونم...من اصال حتی به

 .نقشه امیر حسین مطمئن نیستم

 

 

و توی جیبش کرد و گوشیش رو دستش ر

 در آورد : منم هم مطمئن

 .نیستم حتی موافق هم نیستم

 

 

اخمام کمی رفت توی هم : فکر می کنید 

 ...که من نمیتونم



 Beste بوی وانیل
 

 

 

نگاه عمیقی بهم انداخت : من تو مغازه 

 تارا دیدمت میدونم که

میتونی...اما مجبور نیستی ..اینجا رو 

 اجاره هم میتونی بدی...اصال چرا

 ...افه...میتونه مغازه لباس باشهک

 

 

یه چیزی توی ذهنم صدا کرد :میتونه 

 ...رستوران خاص باشه

 

 



 Beste بوی وانیل
 

خنده ای کرد : آره اتفاقا این اطراف هم 

 نیست...روش یکم

بیشتر فکر کن..ببین دوست داری چی 

 ...باشه...اینجا متعلق به توا

 

 

مجوز کافه رو یاس تقریبا گرفت که از 

 سخت ترین

 ...ت...ولی بازم خودت میدونیمجوزهاس

 

 

کمی این پا اون پا کردم میشد یه 

 رستوران مخصوص بچه ها باشه



 Beste بوی وانیل
 

غذاهای سالم و گیاهی پر از رنگ و 

اساباب بازی برای بچه ها...این ا یه 

 منطقه مرکزی

بود مطمئنا برای خیلی مادرها میتونست 

 ...فضای زیبایی باشه

 

 

 یروی صندلی دوباره نشستم که با صدا

 سالم سر هر دومون به سمت

  در چرخید

 

 

 به به مهندی آزمند چه عجب؟؟_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

مهندی آزمندی مردی تقریبا هم قد روزبه 

 بود کمی الغر تر با

موهایی یکم کم پشت وصورت خندان 

  ...سبزه

 

 

با روزبه دست داد : ترافیک برادر 

 ترافیک

 

 

خوب شد ترافیک هست تا بهانه ای _



 Beste بوی وانیل
 

 ..باشه

 

 

رو وری صندلی پالستیکی مرد کیفش 

 نزدیک در گذاشت : پس مغازه

 ...اینه

 

 

من کمی دور تر ایستاده بودم : سالم 

 ...خانوم

 

 

سالم کردم ..به سمت جایی که من ایستاده 



 Beste بوی وانیل
 

 بودم اومد : قراره

 ...شما طراحی کنید و ما اجرا

 

 

لبخند خجولی زدم و نگاهم رو دوختم به 

 ...در و دیوار مغازه

 

 

فت و نگاه کرد و چند نظر کمی راه ر

 راجع به رنگ و نور پردازی

داد...چیزهایی که اگر چه باب طبع من 

نبودن اما نشون میداد که خیلی خوب 

 میدونه داره



 Beste بوی وانیل
 

 ....چی کار میکنه

 

 

 ...منظور نظر شما دقیقا چه تمی هستش_

 

 

راستش رو بخواید هنوز خیلی روش _

 ...فکر نکردم

 

 

لبخندش خوشم لبخندی زد که خیلی هم از 

 . نیومد

 



 Beste بوی وانیل
 

 

کمی فاصله گرفتم و به روزبه نگاه کردم 

 که اخم هاش حسابی در

 . هم بود

 

 

مهندس آزمند این بار نزدیک تر شد : 

 ببینید این گوشه دیوار

 ...رو میشه برداشت

 

 

 .شما به من توضیح بده مهندس_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

لحن روزبه کمی عصبی یه نظر میومد به 

  من نگاه کرد

 

 

  گرفته بود و هم جاش نبود هم خنده ام

 

 

مهندس آزمند که دقیقا منظور روزه رو 

 گرفته بود کمی اون خنده

لوسش رو جمع کرد و این بار جدی تر 

صحبت کرد من اما کال از هر دو فاصله 

 گرفتم و



 Beste بوی وانیل
 

سرخودم رو گرم بخش های دیگه ای 

کردم که میخواستم توش طرحهای جدید 

 ...داشته باشم

 

 

ندس من هم کیفم رو با خدا حافظی مه

 برداشتم تا بریم

 

 

روزبه پالتوش رو برداشت هنوز اخم 

 آلود بود نگاه دوباره ای

  به من کرد

 



 Beste بوی وانیل
 

 

من نمیدونم بعضی ها چرا این _

 جورین؟؟

 

 

لبخندی زدم و کمی شالم رو جلو دادم : 

 منم نمیدونم شما چرا

 انقدر عصبانی هستی؟؟

 

 

کلید رو از روی میز خاک گرفته گوشه 

 غازه برداشت : من روم

 ...انگار اینجا نمیبینه



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 ...خب شما گفتی طراح منم_

 

 

اخمهاش بیشتر توی هم رفت جدی جدی 

 عصبانی بود انگار

 

 

کیفم رو روی دوشم انداختم : قراره 

 عصرتون رو خراب یه آدم بی

 ... فکر کنید

 



 Beste بوی وانیل
 

 

چند ثانیه ای توی صورتم نگاه 

 ..کرد..اثری از اخم هاش نبود

 

 

 بستنی میخوری؟؟ پسته ای؟؟_

 

 

از این که سلیقه ام دستش اومده بود 

 لبخندی زدم بیرون رفتن

 ...اون هم دوتایی

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 چیزه زحمتتون...یعنی خسته نیستید؟_

 

 

بریم که تا ماشین یکم پیاده روی  _

  ....داریم

 

 

 

بستنی فروشی به شلوغی همون روز 

 نبود اما هنوز هم پر جنب و

بهتر بود جای دیگه ای جوش بود : شاید 

  میرفتیم

 



 Beste بوی وانیل
 

 

لبخندی زدم : چرا؟؟!! دفعه پیش به من 

  اینجا خیلی خوش گذشت

 

 

آخه تو خیابون رو صندلی های _

 ...ناراحت

 

 

بستنی ام رو روی میز پالستیکی گذاشتم 

 : مهم لذت از مصاحبت

 ..همدیگه است

 



 Beste بوی وانیل
 

 

دستهاش رو از جیب پالتوش در آورد و 

 مالبخندی زد : موافقم ا

باید آدم حواسش به امنیت و آرامش 

 طرف مقابلش هم باشه

 

 

فکر نمی کنم کسی اینجا بخواد به ما _

 حمله کنه

 

 

به پشتی صندلیش تکیه داد : حمله همیشه 

 فیزیکی نیست یه نگاه



 Beste بوی وانیل
 

بی خود یه کالم و یا حتی یه لبخند بی 

خود یه جور حمله به طرف مقابله. قرار 

 دادن

شرایط هم کار خانوم همراهت تو این 

 ..درستی نیست

 

 

کمی توی ذهنم جمالتش رو بررسی کردم 

 هیچ مردی اطراف من این

طور فکر نمیکرد...من جنس دیدگاههای 

 .روزبه و امیر حسین رو نمیفهمیدم انگار

 

 



 Beste بوی وانیل
 

قاشق رو توی بستنی ام تکونی دادم این 

 یک جور حکایت خاص بود

دیده بودم روزبه همیشه پناه همه ...

ثل امیر حسین...اون همراه بود...م

 ..نبود..پشت بود

 

 

نگاهش کردم که نگاهم میکرد : بستنی 

 ...ات آب شد دختر

 

 

 ...زیاده_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 ...برای اون مغازه چی تو ذهنته_

 

 

بستنی رو روی میز گذاشتم و شروع 

 کردم به تعریف هر چیزی که

توی ذهنم بود از رنگها و عطرها گرفته 

 تا

ها...از تمام اونچه بچه ها و اسباب بازی 

 که وی ذهنم بود...و فقط دو تا چشم براق

 ... میدیدم که با جان و دل گوش میکردن

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 ببخشید خسته که نشدید؟؟_

 

 

کمی خودش رو به سمتم کشید : ایده ات 

 ...عالیه

 

 

لبخندی زدم و نفسم رو بیرون دادم : باید 

 ...دید میشه یا نه

 

 

 ...تو بخواه...میشه_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

+++++++++++++++ 

 

 

 ...ممنون از همراهیتون_

 

 

لبخندی زد : من ممنونم...یکم عصری 

 عصبی بودم اما واقعا االن

 ..حالم خوبه

 

 

 فکر میکردم خستتون کردم_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

نه یه خانوم قرمز پوش مروز برام از _

 ایده هاش گفت و اصال هم

 ...خسته کننده نبود

 

 

 .. مطمئن بودم گونه هام قرمز شده

 

 

 ...ونبازم ممن_

 

 



 Beste بوی وانیل
 

پیاده شد و با دست به سمت آسانسور 

 هدایتم کرد و دکمه رو زد

بریم ببینیم امیر حسین با چماق منتظر  :

 من هست یا نه؟؟

 

 

+++++++++ 

 

 

خدا رو شکر امروز رنگ و روتون _

 ..بهتره

 

 



 Beste بوی وانیل
 

دستی به موهام کشید : دخترکم...عزیز 

 معصومم..هر چه زودتر

 ...کارای مغازه رو راه بنداز

 

 

کمی روی مبل جا به جا شد که صدای 

 زنگ در اومد...پوران خانوم

و آقا ناصر بودن و گردن کشیدم روزبه 

نبود.نمیدونم چرا احساس بدی پیدا کردم 

 برای

سالم از جام بلند شدم..آقا ناصر با 

  پدرجون که

مشغول شطرنج شدن به آشپزخونه رفتم 



 Beste بوی وانیل
 

که پوران خانوم داشت با مامان اشرف 

 صحبت

رد : عصر سر حال و آروم اومد تا میک

دوباره اون ور پریده زنگ زد اعصاب 

 این بچه رو بهم

 .ریخت

 

 

مامان اشرف کمی رو صندلی جا به جا 

 ...شد : ای بابا

 

 

به خدا موندم اشرف جون هر چه قدر _



 Beste بوی وانیل
 

 میگم باهاش محکم برخورد

کن میگه نمیشه...میگه گناه داره بچه 

ه چه است کنکور داره...تقصیر خودش

 قدر گفتم

 ... نکن...چه قدر گفتم

 

 

مامان اشرف با دیدن من توی چارچوب 

 آشپزخونه نگاهم کرد : بیا

 ...پیش ما عروسکم

 

 

میدونستم صحبت از روزبه است و 



 Beste بوی وانیل
 

 احتماالهمون دخترک با موهای

فر...یه چیزی توی قلبم تیره شد..یه حس 

 ...جدید و که دهنم رو تلخ کرد

 

 

توضیحی براش چیزی که تعریفی و 

 ...نداشتم

 

 

++++++++++++++ 

 

 

 به نظر ایده خوبیه؟؟_



 Beste بوی وانیل
 

 

 

محمد کمی فکر کرد و پاکت دستش رو 

 روی زمین گذاشت : واال

 دیار ایده خیلی دوست داشتنیه اما باید با

عموت و بقیه هم صحبت کنی این که 

 تهران

پذیرای همچین چیزی هست یا نه یا این 

همچین که اون منطقه توانایی جذب 

 چیزی رو داره

 .خیلی مهمه

 

 



 Beste بوی وانیل
 

تارا روسریش رو صاف کرد : باید ما هم 

 اون مغازه رو ببینیم

به هر حال ما هم چندین ساله کارمون 

 .همین چیزاست

 

 

سرم رو روی شونه اش گذاشتم اومده 

 .بودیم سینما یه فیلم کمدی

به شلوغی های اطرافم نگاهی کردم و 

 .لبخندی روز لبم اومد

 

 

 ...هنوز توی فکر بود : دیارمحمد 



 Beste بوی وانیل
 

 

 

سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم : 

 ... ..اون خانوم...یعنی

 

 

 نرگس خانوم؟؟_

 

 

 تو اصال نمیخوای باهاش صحبت کنی؟_

 

 

نفسم رو بیرون دادم : نمیدونم یه 



 Beste بوی وانیل
 

کنجکاور غریب دارم در موردش مثل یه 

 لکه رنگی وسط یه عامله سیاهی

 ...که میخوای ببینی چیه؟ اما

 

 

تارا جدی تر شد : شاید حرف زدن 

 باهاش برات بهتر

 ...باشه...هرچند

 

 

کمی سرجاش جابه جا شد و ادامه داد 

 :اون زودتر از بودن تو

مطلع شده ..اگر میخواست میومد تو رو 



 Beste بوی وانیل
 

میدید اون خونه پدر بزرگت رو میشناسه 

 و

پسره..حتی زندگی تو یه شهر دیگه نباید 

 ...جلوش رو میگرفت

 

 

وزبه میگه نباید دنبال برادری تو ر_

 ..رفتارهاش باشم

 

 

محمد دستش رو پشت گوشش گذاشت و 

 کمی به من نزدیک شد : جانم؟؟

 !!نشنیدم روزبه؟؟ دیگه چی؟؟؟



 Beste بوی وانیل
 

 

 

به قیافه نیمه جدیش نگاه کردم و برای 

 طلب حمایت به تارا

نگاه کردم که بدجنسانه میخندید : 

 خب...یعنی...اون تو جریان همه چیز

 ...هست

 

 

  موش جان فکر کنم بهتره_

 ....چمدونت رو برداری که برگردیم

 

 



 Beste بوی وانیل
 

تارا خنده ای کرد و با اشاره به ساعت 

 بهمون گفت تا بلند

 ....بشیم

 

 

فیلم بی مزه و آبکی بود....از دم سالن تا 

 خود محل آژانس ها

تارا غر زد که تقصیر محمد شده که این 

ی ن ذلیلفیلم رو انتخاب کردیم و من به ز

 محمد

 ...میخندیدم

 

 



 Beste بوی وانیل
 

تنبیه ات میریم خونه برای ما استیک _

 ...درست میکنی

 

 

محمد قیافه اش رو گریان کرد : نه 

 دیگه...بریم هر جا خواستی

 ...برات بخرم

 

 

تارا دستش رو دور شونه های من قالب 

 ...کرد نخیر غذای محمد پز

 

 



 Beste بوی وانیل
 

و من ذهنم رفت به سمت اون فیله های 

 ....پنیرسرخ شده با 

 

 

+++++++++++++++ 

 

 

 ...خرد کن بچه_

 

 

قرار شد خودت درست کنی...به تارا _

 گزارش میدم سس رو من درست

 .کردم



 Beste بوی وانیل
 

 

 

دیار آدم فروش شدیا اگه پشتت به اون _

 ...عموت و تارا گرمه

 

 

 .خب خب..._

 

 

 ..به سمت تارا لبخند به لب چرخیدیم

 

 

محمد استیک کوب رو روی میز گذاشت 



 Beste بوی وانیل
 

 هاش رو پاک کرد : گرمو دست

باشه گرم باشه از تارا کی کار درست 

 ...تر

 

 

شلیک خنده من همزمان شد با صدای 

 موبایل تارا و من هنوز

داشتم بلند میخندیدم : محمد تو خجالت 

 نمی کشی؟

 

 

تارا گوشی رو به سمتم گرفت : دیار جان 

 ...تلفن



 Beste بوی وانیل
 

 

 

حتما امیر حسین بود گوشی رو گرفتم و 

 جواب دادم شاد و صمیمی

 ...سالم :

 

 

 ...سالم_

 

 

جا خوردم ...چرخیدم به سمت سالن و 

 دستی به موهای پیشونیم

 کشیدم : خوب هستید شما؟؟



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 ...خوبم دیار_

 

 

انگار اولین بار بود صداش رو میشنیدم 

 از صداهای اطرافش

 ..معلوم بود که سر کارشه : خسته نباشید

 

 

ی چند ثانیه ای سکوت کرد و حاال جای

 بود که صدایی نبود که

احتماال دفترش بود : ممنونم ....بهت 



 Beste بوی وانیل
 

 خوش میگذره؟؟

 

 

خوب بود...رفتیم سینما فیلمش مزخرف _

 ..بود

 

 

خنده ای کرد شاید انتظار همچین جوابی 

 نداشت ...خب خودمم

نداشتم..اینکه چرا بهش گزارش میدادم 

 ...برای خودم هم جالب بود

 

 



 Beste بوی وانیل
 

از برنامه ات دیار جان امیر حسین کمی _

 صحبت کرد برای اون

مغازه فردا صبح میگم یه جلسه داشته 

باشیم...تارا خانوم و همسرشونم باشن تو 

 طرح هات

 ....رو هم بیار تا ببنیم چی کار میشه کرد

 

 

 .باشه ...چند تایی طرح هست_

 

 

بسیار عالی پس مثل شیرینی ها انواع _

 ...مختلف دارن



 Beste بوی وانیل
 

 

 

هام باعث  اشاره هر بارش به شیرینی

 میشد لبخند بزنم : نظرتون

 ...چیه برای فردا یه مدلیش رودرست کنم

 

 

 ...اگر پای آلبالو باشه چه طور؟؟_

 

 

و من یاد اولین شیرینی افتادم که اون ...

 روز با اون دکمه



 Beste بوی وانیل
 

سردستهای آبی رنگ تو کافه تارا 

 ...سفارش داد

 

 

***** 

 

 تارا و امیر حسین

نگاه میکردن مثل دو تا مبارز به هم 

چیزی که باعث لبخند پر نشاط یاس شده 

 بود ، تو

خونه سفید رنگ و زیبای امیر حسین و 

یاس نشسته بودیم . روزبه روی تک مبل 

 رو به روی



 Beste بوی وانیل
 

من نشسته بود و پای راستش روی پای 

چپش قیافه اش به شدت توی فکر بود. 

 پای آلبالوی

مورد عالقه اش رو درست کرده بودم و 

 ....بود توی یخچال

 

 

من اما دستهام روی زانوهام به این جمع 

 نگاه میکردم که داشتن

 .در مورد من و آینده ام صحبت میکردن

 

 

دیار میتونه با اون مغازه هر کاری که _



 Beste بوی وانیل
 

 دوست داره بکنه..اما

باید چیزی باشه که مطمئن باشیم براش 

 ...پشتوانه مالی میشه

 

 

تارا نگاهی گذرا به من کرد : من با 

 وابط مالی شما با برادرر

زادتون کاری ندارم اما دیار توانایی در 

 .آوردن هزینه هاش رو داره

 

 

امیر حسین کمی به جلو خم شد : میدونم 

 اون هنری داره که از



 Beste بوی وانیل
 

شما یادش گرفته و این بسیار 

خوبه...اما...این جا هم باید بتونه زندگی 

 ...کنه

 

 

اخم های تارا این بار توی هم رفت : 

 ار ما این نبود...اینقر

دختر اونجا دانشگاه ثبت نام کرده...خونه 

و زندگیش اونجاست کودکی هاش خاطره 

 هاش

اونجاست این جا حتی نمیتونه تا سر 

کوچه تنها بره چون نمیتونه تابلو ها رو 

 بخونه



 Beste بوی وانیل
 

 

 

یاس دستش رو روی زانوی امیر حسین 

 آماده به جواب دادن گذاشت

ادر دیار رو حق با شماست شما نقش م :

دارید تو اینکه شکی نیست اما این 

 مشکالت قابل

حل کردن هستند دیار عزیز و نور چشم 

 ..همه ماست

 

 

محمد لبخندی به کالم آرام و محکم یاس 

 زد : دیار عضوی از



 Beste بوی وانیل
 

خانواده ماست. شما میتونید به راحتی 

بگذارید یکی از اعضای خانوادتون بره 

 راه دور؟؟

 

 

جاش جا به جا شد : امیر حسین کمی تو 

 خب ما هم نمیخوایم عزیز

 ..ترین عضو خانوادمون راه دور باشه

 

 

روزبه هنوز متفکر و کمی اخم آلود نگاه 

 میکرد و تو سکوت مطلق

بودو بدون نظر..واقعا نمی دونم چرا 



 Beste بوی وانیل
 

دنبال یه عکس العمل بودم تو نگاهش و یا 

 تو

 ...کالمش

 

 

یاس لبخندی به محمد زد : من میتونم 

 جوز رستوران رو برایم

دیار بگیرم به نظرم ایده خیلی خوبی هم 

هست. روزبه برآورد هزینه کرده و با 

 مهندس

آزمند هم صحبت کرده...دیار میتونه رفت 

 و آمد کنه من به امیر حسین هم گفتم...منم

بسیار دوستش دارم دیار رو اما ما هم باید 



 Beste بوی وانیل
 

 با حقیقت بیست سال از زندگی دیار کنار

 ...بیایم

 

 

تارا که حاال یه طرفدار پیدا کرده بودم 

 کمی از اخم هاش کم

 ...شد : لی لی هم تو آلمانه

 

 

امیر حسین با اخم های جدی و عصبانی 

 جواب داد :نه که خیلی هم

 ...بود و نبودش فرق میکنه

 



 Beste بوی وانیل
 

 

یاس با گفتن یه امیر حسین کشیده تذکری 

 به امیر حسین داد و

ا عصبی و من از مطرح شدن این بحث ه

کالفه بلند شدم برام جالب بود که هیچ 

 کس نه تنها

سوال از من نمیپرسید بلکه حتی به سمت 

من نظری هم نمی انداخت : من چایی 

  ..بریزم

 

 

گفتم و به سمت آشپزخونه رفتم...دستهام 

 رو به کابینت تکیه



 Beste بوی وانیل
 

دادم و سعی کردم سوزش چشمهام رو 

 ...کنترل کنم

 

 

 چرا سکوت کردی؟؟_

 

 

به سمت روزبه چرخیدم که دست به سینه 

 و متفکر نگاهم میکرد

بدون جواب فنجان ها رو گذاشتم تو 

 ..سینی

 

 



 Beste بوی وانیل
 

بهم نزدیک شد و دستش رو روی فنجان 

 گذاشت : دارن درمورد تو

 صحبت میکنن دیار

 

 

 ...میدونم_

 

 

 پس چرا؟؟_

 

 

 چی بگم؟_

 



 Beste بوی وانیل
 

 

با کمی فشار من رو به سمت خودش 

 آینده چرخوند : چی بگی؟ بحث

 ...ی تو ا

 

 

من همشون رو دوست دارم و نمیخوام _

 ..کسی ناراحت بشه

 

 

 ...دیار نگام کن_

 

 



 Beste بوی وانیل
 

سرم رو بلند کردم تو نگاهش یه حرفهایی 

 بود که شاید برای من

  ترجمه نشده بود اما بود

 

 

سرم رو بلند کردم و موهای روی شونه 

 : ام رو به عقب انداختم

حمایت  من اینجا رو دوست دارم ، حس

دارم حس همراهی دارم دورم 

 شلوغه...اما...اونجا

 ...هم یه جورایی وطن منه

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 میخوای...میخوای بگردی؟_

 

 

سوالش فقط کالمی نبود توی چشمهاش و 

 تک تک اجزای صورتش این

 .... سوال بود : دانشگاه

 

 

قدمی به عقب رفت و نفسش رو بیرون 

 داد : و وقتی دانشگاهت

 ....تموم شد

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 ...یتونم رفت و آمد کنمم_

 

 

این جمله حتی حس های درونی خودم رو 

 ...هم کامل نکرد

 

 

شاید چیزی پیدا شد یعنی شاید یه اتفاقی _

 افتاد که بیشتر به

 ..اینجا پایبندت کرد

 

 

++++++++++++++ 



 Beste بوی وانیل
 

 

 

امیر حسین کنترل رو روی میز گذاشت : 

 چرا شام نموندن؟؟

 

 

ه عطی شروین رو روی پام نشوندم : خال

 ...مهمون داشت آخه

 

 

روزبه از توی آشپزخونه بیرون اومد 

 هنوز به نظر کالفه میومد

اما چند دقیقه ای بود که داشت با یاس 
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 ...اختالط میکرد

 

 

 ..من برم دیگه_

 

 

امیر حسین با تعجب نگاهش کرد : بشین 

 تو هم یعنی چی برم؟؟

 

 

از صبح یک ریز داره زنگ _

 ش چه طوره؟میزنه...برم ببینم حال
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امیر حسین اخم آلود نگاهش کرد : تو 

 نمیخوای بس کنی؟؟

 

 

پالتوش رو روی دستش انداخت : بچه 

 ...است امیر حسین

 

 

به همین خاطره که میگم تمومش _

 ... کن...اون بچه است

 

 



 Beste بوی وانیل
 

روزبه نگاهی زیر زیرکی به من انداخت 

 و من شروین رو توی بغلم

ت نش سخگرفتم و به اتاقش بردم...فهمید

نبود که نادیا تو زندگی روزبه نقش 

 داشت.با

اون موهای فر دوست داشتنی ، نگاهی به 

خودم توی آینه انداختم...به منی که فقط 

 از

اون دوسال بزرگتر بودم و من هم...من 

هم بچه بودم....ته ذهنم تلخ شد...شاید 

 بهتر

 ....بود به دانشگاه بیشتر فکر میکردم



 Beste بوی وانیل
 

 

 

مغازه که باال رفت این بار کر کره برقی 

 حس بهتری بهش داشتم

یک جورهایی انگار ته ذهنم قبول کرده 

 ...بودم که اینجا مال منه

 

 

چشمهای روزبه خسته و غمگین بود 

 ..کالفگی تو تک تک رفتارهاش

 ... دیده میشد

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 خوبید؟؟_

 

 

قفل رو کمی محکم تر از هر بار پیچوند 

 تا باز بشه و در شیشه

ز کرد و با دست اشاره کرد که ای رو با

 ...داخل بشم : کمی سرم درد میکنه

 

 

از دیشب که حرف زده بودیم ..از دیشبی 

 که رفته بود پیش نادیا

دلم یه جوری بود...نمیدونم تو نگاهش 

دنبال چی بودم که پیدا نمیکردم و این دلم 
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 رو

 ...پیچ و تاب میداد...غمگینم میکرد

 

 

خت : امروز کمی به اطراف نگاه اندا

 آزمند با کارگرها که اومد

وقتی دقیق توضیح دادی چی میخوای 

بگو یا ببرمت یا اگر سرم شلوغ بود 

 برات ماشین

 ..بگیرم

 

 

سرم رو به نشانه تایید تکون دادم : فقط 
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 باید قبلش به پانی

 ...زنگ بزنم

 

 

برگشت به سمتم و دستش رو از جیب 

 چپش در آورد : میخواید جایی

 برید؟

 

 

دلم میخواست جوابش رو ندم...نمیدونم یه 

 جورایی حرصم گرفته

 ..بود :بله

 



 Beste بوی وانیل
 

 

سرم رو گرم ریش ریش های دور 

 شالم..نزدیکم شد سرش رو خم کرد

این عادت نگاه کردن به چشمم موقع ...

 ... صحبت کردن هم معذبم میکرد و هم

 

 

 چیزی شده دیار؟_

 

 

چیزی نشده بود...شاید هم شده بود....سرم 

 و بلند کردم تهر

نگاه تیره رنگش یه مهر خاص 



 Beste بوی وانیل
 

بود...دستهام انگار بی دلیل به سمت 

 ...موهاش کشیده میشد

 

 

 .موهام رو دادم تو شالم : نه ...یکم

 

 

 هیجان داری؟_

 

 

_... 
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 ...طبیعیه...یه کار جدید...فضای جدید_

 

 

دهنم رو باز کردم تا چیزی بگم که 

 موبایلش زنگ خورد..نگاهی

نداخت و اخمی کرد و بی جواب بهش ا

 ...گذاشت توی جیبش

 

 

حس تلخ ذهنم حاال ته گلوم بود...کمی 

 فاصله گرفتم و رفتم سمت

 ... کیفم
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پشت سرم اومد : دیشب نتونستم اون پای 

 ها رو درست بخورم یعنی

 امیر حسین چیزی برای من نگه داشته؟؟

 

 

بحث بی موردی به نظر میومد...انگار 

 دستی پیداسوژه ای دم 

کرده بود...من اما بیشتر از خودم 

عصبانی بودم : من برای شما درست 

 کرده بودم..هنوزم

هست ولی دیگه تازه نیست امشب زود 

 ...برم حتما براتون درست میکنم



 Beste بوی وانیل
 

 

 

کنار دستم ایستاد : دقیقا رنگ این شال 

 ...سرت بودن

 

 

دستی به شالم کشیدم و لبخندی زدم 

 ایینگاهش کردم...یه جور

 ...انگار از لبخندم جون گرفته بود

 

 

ممنون هدیه پوران جونه...گفتن شما _

 ...نظر دادی



 Beste بوی وانیل
 

 

 

لبخندی زد : دوتا گذاشت جلوم گفت کدوم 

 منم گفتم این...خیلی

 ...هم اعمال سلیقه نکردم

 

 

 ...قشنگه_

 

 

چند ثانیه ای تو یه صورتم نگاه 

 کرد...نگاهش از روی موهام سر

بعد چشمهام :  خورد روی صورتم و
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 ...خیلی زیاد

 

 

یه تلنگری ته قلبم زده شد...مثل سه 

 صدای موسیقی آروم و گوش

نواز...دستم رو لبه شالم گذاشتم و یه قدم 

 عقب رفتم : چیزی من تو کیفم یکم آجیل

 ....داشتم که

 

 

 ...به به سالم_

 

 



 Beste بوی وانیل
 

 

 

 

 هر دو به سمت صدای آزمند

 ...و دو تا کار گرها چرخیدیم

 

 

 اضح مهندس؟پس و_

سری به نشانه تایید تکون داد : بله بسیار 

هم جالبه ...من اصال طرح رو که دیدم 

خیلی خوشم اومد...شاید بهتر باشه یکم 

بیشتر راجع به طرح صحبت کنیم...شما 

 ...خیلی با استعداد هستید
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از ریا ی پنهان ته کالمش خوشم 

نیومد...سرم رو چرخوندم به سمت 

لفن به دست داشت خیابون...روزبه ت

صحبت میکرد..خوب میدونستم که از 

وقت کارش میزنه تا اینجا باشه...سنگینی 

نگاهم رو احساس کرد که به سمتم 

 چرخید و با اشاره پرسید که چیزی شده؟

لبخندی زدم و به ننشانه نفی سری تکون 

دادم...نگاهی به بغل دستم انداخت و بعد 

 تشتلفن رو قطع کرد و داخل شد به سم

رفتم...کمی سرش رو خم کرد و آروم 

 ...پرسید : کارتون تموم شد

سرم رو چرخوندم لحظه ای نگاهم محکم 



 Beste بوی وانیل
 

تو نگاهش گره خورد ..موسیقی ته ذهنم 

 ..پر رنگ تر شد ....: بله

 برسونمت؟؟_

واقعا میگم مزاحمتون نمیشم...میشه _

 ...برام ماشین بگیرید؟؟ پانی منتظرمه

 سحر خانوم؟؟ یکم نگاهم کرد : خونه

سرم رو تکونی دادم : نه..پانی گفت یه 

جایی به نام ...یه لحظه صبر کنید 

 ...نوشتم

کاغذ رو از جیبم در آوردم . نشونش 

  دادم

اخم کرد : حاال چرا اونجا؟ اونم االن...؟؟ 

خیلی بی خود شلوغه...بین اون همه آدم 



 Beste بوی وانیل
 

 عالف و بیکار

تو موبایلم که نداری...اصال هم جای 

 ....بی نیست..یه چند لحظه صبر کنجال

و چند ساعت بعد...من رو مبلهای خونه 

امیر حسین نشسته بودم...در حالی که 

پانی یه ریز و بی وقفه به روزبه فحش 

های خنده دار میداد که زیر آب بیرون 

رفتنش رو پیش عمو و عمه سحر زده 

.... یاس هم بلند میخندید و سر تکون 

: آدم نمیشه این میداد و گاهی میگفت 

 ....بشر

+++++++++++++++++++++++

++ 



 Beste بوی وانیل
 

 حسابی این شال رو پسندیدی نه؟؟_

به لبخند موذی صورتش توجهی نکردم و 

از کنارش رد شدم و شال رو لبه مبل 

گذاشتم منتظر عمو بودم بیاد تا بریم 

 ...مغازه

محمد با خاله عطی شطرنج بازی 

 ...میکرد

انوم آرا به سمتم چرخید : به به موش خ

 ویرا کردید

 ..دستی به رژ کمرنگ لبم کشیدم : نه واال

چشمکی به تارا زد که داشت بد جنسانه 

 ...می خندید

 ...ای بابا تارا_



 Beste بوی وانیل
 

تارا بوسه محکمی روی گونه ام گذاشت : 

عروسک خانوم این چند وقت سرت خیلی 

شلوغه اومدی حسابی حرف میزنیم...شب 

 ...نشام میخوایم چهارتایی بریم بیرو

 ...صدام رو کمی پایین آوردم پایین : تارا

خندید و تا دم در باهام امود وبا امیر 

حسین سالم علیکی کرد و سفارش کرد 

 ...که کمی زودتر بیام

++++++++++ 

 احوال خانوم خوشگله؟_

به سمت عمو چرخیدم که کمی خسته به 

 نظر میومد : شما خوبید؟؟

 کمی چشمهاش رو خاروند : تو این یه



 Beste بوی وانیل
 

هفته که تو مشغول مغازه ای ما هم با 

 ...نرگس خانوم مشغولیم

با یاد آوری شایان ته دلم یه چیزی 

سوخت و سرم رو پایین انداختم : به 

 خاطر من؟؟

دستش رو روی دستم گذاشت : تو عزیزه 

دل منی....همه ما....تو کاری به این چیزا 

نداشته باش...کارت رو بکن...شنیدم 

 ...جلو میریدحسابی هم دارید 

دستش رو فشار دادم : کاش این کار رو 

 ...نمیکردیم ....حسابی براتون دردسر شد

به سمتم چرخید : دیار جانم ....این که 

نرگس خانوم طلبکاره...اینکه شایان تمام 



 Beste بوی وانیل
 

طمع هاش رو پشت مادرش قایم میکنه 

...این که فرهاد یه موجود بی خاصیته به 

فداکاری  تو ربطی نداره که بخوای تو

 ...کنی تا زندگی ما بی دردسر تر بشه

با رسیدن دم مغازه به سمتش چرخیدم : 

 ...عمو

 ...چرخید به سمتم : جان عمو

 ...من خیلی دوستتون دارم_

چشمهای خیس شد و محکم در آغوشم 

گرفت : من خیلی خیلی بیشتر ....چه قدر 

 ...خوبه که هستی عمو جان

ش شالم رو روی سرم کشیدم و برا

 ...چشمکی زدم...و خنده ای کرد



 Beste بوی وانیل
 

از ماشین که پیاده شدم و دستش رو از 

ماشین بیرون آورد و به سمت دیگه ای 

تکون داد...چرخیدم روزبه به در مغازه 

تکیه داده بود و دست به سینه نگاهمون 

میکرد نگاهش این روزها درخشان تر 

شده بود....رفتارهاش پر از به نزدیکی 

امیر حسین رفت و من دوست داشتنی بود 

به سمتش رفتم کمی سرش رو خم کرد : 

سالم دیار خانوم...لبخند روی لبش هم 

دوست داشتنی بود...لبه شنلم رو بهم 

 ..نزدیک کردم : سالم

در رو برام باز کرد : با عمو جان خلوت 

 ...کردید



 Beste بوی وانیل
 

کیفم رو روی میز کوچیک قرمز رنگ 

گذاشتم و به دیوار رنگی نگاهی با حض 

 ... ه کردمنگا

دست به جیب یه نگاه به من و یه نگاه به 

دیوار رنگین کمانی انداخت : خیلی 

 ...خوشگل شده

میزها رو سفارش دادیم با تارا... قراره _

 ...شکل کارتون های مختلف باشن

 ..لبخند پهنی زد : چشمات برق میزنه

سرم رو تکونی دادم و به سمت کیفم رفت 

دیشب با و ظرف کوچیکی در آوردم : 

 ...تارا بی خوابی زده بود به سرمون

 ...یکم شیرینی وانیلی درست کردم



 Beste بوی وانیل
 

درش رو باز کردم و بوی خوش وانیل 

 ...رو نفس کشیدم

دستش رو دراز کرد یکی از اون کوکی 

های سفید رنگ دلپذیر رو برداشت و 

نگاهی کرد و داخل دهانش گذاشت منتظر 

عکس العملش بودم چشمهاش رو بست و 

  از قورت دادنش نگاهی بهم انداخت بعد

 چه طور بود؟؟_

سرش رو بهم نزدیک کرد حاال میتونستم 

اون نرمی ته نگاهش رو بهتر ببینم : یه 

طعم دل چسب داره مثل یه اتفاق خوب تو 

زندگی...اما از همه مهمتر بوش...بوی 

زندگی میشده...بوی آشنا میده...برای من 
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 ...بوی یه حس خیلی خوبه

کردم توی رگهای بدنم چیزی  احساس

جریان گرفت...یک قدم عقب تر رفتم و 

سعی کردم نفس حبس شدم رو یه جوری 

بیرون بدم : من..یعنی خوشحالم به 

 ...نظرتون...خوب اومده

داشت هنوز نگاهم میکرد با یه نگاه پر 

مهر پر لبخند...من اما دست پاچه بودم و 

احساس میکردم نفسم اون ته مه های دلم 

 ....گیر کرده

 ...مهندس هنوز نیومدن_

نگاهی بهم کرد : دیروز امیر حسین 

 ...وایساد امروز هم من هستم



 Beste بوی وانیل
 

سرم رو بلند کردم و به نگاه جدیش 

نگاهی کردم : نیازی نیست من به عمو 

 ...هم گفتم

دستش رو باال آورد : فکرش رو هم 

نکن...با سه تا گردن کلفت تو یه مغازه 

 ...نیمه کاره

 ...آخه_

 لبخندی زد : ناهار چی میخوری؟؟

 خنده ای کردم : دیزی؟؟

این بار بلند خندید : دختر تو که دو قاشق 

 بیشتر ازش نمیتونی بخوری

دستم رو باال آوردم : قول میدم این بار 

 ...بیشتر بخورم



 Beste بوی وانیل
 

 با پیاز؟_

خنده ای کرد و دست به کمرم زدم : بله با 

 ...پیاز

دراز  کمی بهم نزدیک شد و دستش رو

کرد و پر شالم رو برداشت و روی شونه 

ام انداخت : به شما این شیرینی ها بیشتر 

 ...میاد

  لبخندی زدم و سرم رو پایین انداختم

 ...ولی خب تو امر کن_

سرم رو بلند کردم و به لبخند ته نگاهش 

 ....خیره شدم

که تلفنش زنگ شد به زور نگاهش رو به 

 بیرون سمت موبایلش برد و و نفسش رو
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 ...داد و قدمی به عقب رفت : سالم

_... 

یعنی چی ابی؟؟ شماره اش رو میبینی _

 ....جواب نده

_.... 

چی داری میگی تو؟؟!! یعنی خیلی _

 ...ناراحت بود

عصبی و کالفه به نظر میومد...گوشی 

رو قطع کرد : من االن بر 

میگردم...آزمند هنوز زوده برای اومدنش 

 ...یعنی...اومد به من زنگ بزنمونده..تو 

نمیخواستم فکر کنم که حرف از چه کسی 

 ...بوده



 Beste بوی وانیل
 

به سرعت رفت به سمت نمایشگاه 

خودش...کالفه نفسم رو بیرون دادم و 

روی صندلی نشستم...عصبی بودم...از 

خودم...روسری رو پشت گوشم فرستادم 

 ...و گوشواره ام رو توی دستم گرفتم

 ...سالم_

ردم...آزمند لبخند زنان با سرم رو بلند ک

کارگرهاش بودن...از جام بلند شدم و 

خودم رو جمع و جور کردم : خوش 

 ....اومدید

 

نگاهش اذیت کننده بود...خودم هم 

 احساس خوبی نداشتم...از دست
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روزبه به شدت عصبانی بودم...قرار نبود 

 من رو با این آدم تنها بگذاره....به خاطر

ز در رفتم مغازه اون موهای فر بود...ا

بیرون رفتم و در رو بستم...گفت زنگ 

 بزنم...با

کدوم گوشی؟؟ مسخره است من چرا 

برای خودم یه خط نمیخریدم...تارا و امیر 

 حسین بارها

 ...گفته بودن و من تنبلی کرده بودم

 

 

شنلم رو محکم دورم پیچیدم...خیابون 

 شلوغ بود و اون جور دم
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 .... د...امامغازه ایستادن هم مسخره بو

 

 

از نگاه آزمند وو حرفهای زیر لبیش که 

 معنی بیرون رفتن دو

 ....نفره رو داشت خوشم نمیومد

 

 

تو سرما ایستادن بهتر از تنهایی با اون 

 ....سه نفر بود

 

 

خب معلومه دوست دخترش از من مهم 
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 ....تر بود

 

 

باید میرفتم و بهش میگفتم که آزمند 

 اومده؟؟

 

 

ی جور میکردم و میرفتم باید بهانه ا

 ...فقط میخواستم ببینم

 ....واقعا چه خبره

 

 

به سمت مغازه اش رفتم...کمی این پا و 
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 اون پا کردم ولی

تصمیمم رو گرفتم...در رو باز کردم ابی 

داشت با مشتری حرف میزد از کنار 

 ماشین آبی

براق گذشتم....و به سمت پله ها 

 ...رفتم...عجیب بود که من رو ندید

 

 

روی پله اول ایستادم...من داشتم چی کار 

میکردم؟؟؟ پله باال اومده رو پایین 

 رفتم...کیفم

رو روی دوشم جا به جا کردم...این کار 

 درست نبود...من از این آدم طلب که
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نداشتم...چرخیدم برم که در دفترش باز 

 ...شد : ابی...بپر برو یه بستنی بخر

 

 

ا ابی سرش رو به سمت راه پله ه

 چرخوند و با دیدن من دهانش

 ...باز موند

 

 

 !!!دیار؟؟_

 

 

سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم که 
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 متعجب جلوی در دفترش

ایستاده بود...مشتری ها سرگرم ماشین 

بودن یه زن و مرد جوون بودن...آب 

 دهانم رو قورت

 ...دادم

 

 

پشت سر روزبه دیدمش...ولی چیزی که 

 میدیدم غیر قابل باور بود

و نبود.....موهای فرش دورش رها بود و 

 ...چشمهاش خیس و قرمز
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روزبه نگاهی به هر دو ما انداخت و 

 ترسیده یه قدم به سمتم

 ...برداشت

 

 

و من یه قد م عقب رفتم...سعی کردم 

 شکست توی نگاهم رو

 ...نبینه...همه چیز احمقانه بود

 

 

من اومده بودم بگم ....یعنی بهتره من _

 ...برم
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روزبه یه پله پایین اومد به سمتم : دیار یه 

 ...لحظه

 

 

 ...روزبه_

 

 

روزبه نگاهی به نادیا انداخت : تو برو تو 

 ...دفتر

 

 

نادیا کیفش رو برداشت : من میرم 
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 ...اصال

 

 

روزبه نگاهی بهش انداخت : نه...نادیا 

 ...برو تو دفتر

 

 

یه چیزی ته دلم شکست ...کنار تموم 

 این مدت خاطرات جمع شده

 ...یه چیزی ترک برداشت

 

 

 ....من برم_
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و آروم از کنار ماشین ها رد شدم و سعی 

 کردم جلوی مشتری ها

 ...تابلو نباشم

 

 

روزبه رو دیدم که در دفترش رو بست و 

 از پله ها پایین اومد

اما با حالت قهر نادیا دوباره برگشت به 

 ...سمتش
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مسخره بود..واقعا همه چیز به شدت 

 ....مسخره به نظر میومد

 

 

++++++++++ 

 

 

وارد مغازه شدم....گیج بودم...برای خیلی 

 سوال های زندگی من

جوابی وجود نداشت اما....احساس 

کردممطرح کردن سوال در این باره هم 

 مسخره بود...من

برای روزبه یه پانی بودم...عزیز کرده 
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 ...بهترین دوستش

 

 

 ....دبه خودم گفتم چی داری که بخوا

 

 

 ...نفسم رو بیرون دادم

 

 

 آزمند نگاهی بهم انداخت : خوبید شما؟؟

 

 

بله بله...یکم سرم درد گرفت...فکر کنم _
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 دیگه کار رو دور

 ...افتاده و بودن من نیازی نباشه

 

 

 ...نفرمایید بی شما که نمیشه_

 

 

 ...کالفه شدم

 

 

 ...دیار_
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چرخیدم به سمتش که جلوی در کالفه 

 ...بودایستاده 

 

 

 ...انگار انتظار داشت تنها باشم

 

 

چون با دیدن سه تای دیگه حسابی جا 

 ...خورد

 

 

 ...تشریف نداشتید قربان_
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این بار عصبی تر و کالفه تر شد به سمتم 

 اومد : مگه نگفتم به

 ...من خبر بده...چه قدره اومدن

 

 

نگاهم رو ازش گرفتم و گوشهام رو از 

 ...لحن طلبکار و نگرانش

 

 

سرم رو به کیفم مشغول کردم : تلفن 

 ندارم..اومدم بگم..سرتون

شلوغ بود..شما تشریف ببرید ...این مدت 
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 خیلی زحمتتون شد ...از فردا جناب آزمند

 .خودشون کارهاشون رو میکنن

 

 

بهم نزدیک شد و بازوم رو خیلی آروم 

 : توی دستش گرفت

 ...من...ببین دیار یه چیزایی هست

 

 

لند نکردم همه تالشم این بود که سرم رو ب

 جلوی بقیه رفتاری

 ...کامال معمولی داشته باشم
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  به همین خاطر بازوم رو از

دستش در نیاورم...:میشه برم...یکم خسته 

 ...شدم

 

 

نفسش رو بیرون داد : کجا بری..من 

 ...میرسونمت

 

 

 ...نه_
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نه سفتم رو در نظر نگرفت : یکم بهم 

 توقت بده...یکم صحب

 ...کنیم

 

 

 

 

 

 راجع به چی؟ من چیزی_

نمیبینم که بخوایم راجع بهش صحبت 

 ...کنیم
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 !!بعدش؟؟_

 

 

سرم رو به بالشت بیشتر فشار دادم تا 

 : بلکه دردش بیوفته

هیچی انگار زده باشم تو گوشش نگاهم 

 ..کرد

 

 

شانس آوردم همون لحظه یاس خیلی 

 تصادفی اومد مغازه...نمیدونم
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چی دید...اونم بادش  تو نگاهمون

 ...خوابید

 

 

 تارا موهام رو نوازش کرد : دیار؟؟

 

 

نمیخوام راحع بهش فکر کنم...من _

 ...تارا من محتاج محبتم

 انقدر؟؟

 

 

 ...مزخرف نگو_
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 ...هستم حتما دیگه_

 

 

کف دستش رو کامل روی سرم گذاشت : 

 به خودت نگیر....روابط

 ...عاطفی باال و پایینش زیاده

 

 

گلوله ته گلوم رو قورت دادم : رابطه  اون

 عاطفی؟؟ از چی حرف

 میزنی تارا؟؟
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از حسادت ته نگاهت..از مقایسه کردن _

 خودت؟؟ از طلب توی

 ...چشمات

 

 

 اشتباه میبینی_

 

 

با چشم های گرد نگاهم کرد : موش 

 !!جان؟؟
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 : سرم روی زانوش گذاشتم

 ....فکر کنم بهتر باشه باز نشده بسته بشه

 

 

 

 

تلفن رو به سمتم گرفت : عموت هستش 

 ..دیار جان
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لیوانم رو روی میز گذاشتم و تلفن رو 

 گرفتم

 

 

 دیار جان؟؟_

 

 

 ...سالم عمو_

 

 

سالم خوشگلم...چرا امروز نرفتی _

 مغازه؟؟ به آزمند گفتی
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 نیاد؟

 

 

 ...من یکم سرم درد میکنه عمو_

 

 

صداش پر از نگرانی شد : بیام بریم 

 ..دکتر

 

 

نه خوبم...امروز میرم خونه مامان _

 اشرف...خوبم...اشکالی

داره که امروز کار نکنیم؟؟ اگه از فردا 



 Beste بوی وانیل
 

 من نیام چی؟؟

 

 

 چیزی شده؟؟_

 

 

بسیار عصبانی به نظر میومد : چیزی 

 شده؟ کاری کرده؟؟

 

 

نه عمو..بوی رنگ اذیتم میکنه...بعد _

 خجالت میکشم روزبه همش

 .... دارن از کارشون میزنن
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یکم فکر کرد : فکر کنم باید باهم صحبت 

 کنیم...یه چیزی

 ...شده

 

 

شقیقه ام رو کمی فشار دادم : خوبم 

 عمو...چیز خاصی

نیست..اتفاقای این مدت..انگار یهو باهم 

 ...ریخته بیرون

 

 



 Beste بوی وانیل
 

+++++ 

 

 

 بخور گلکم تقویت شی_

 

 

به معجون پر از عسل و گردوی رو به 

 روم نگاهی کردم : مامان

 ...ف این خیلی سنگینهاشر

 

 

 ...رنگ و روت رو ببین_
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به پدر جون نگاه کردم که تسبیحش رو تو 

 دستش میچرخوند : سرم

 درد میکنه...شما معدتون خوبه؟؟

 

 

امیر حسین گفت دیگه نمیخوای بری _

 مغازه...نرو عزیزم خسته

میشی..خود یارو کاراش رو انجام 

 .میده..میگم برن سر بزنن

 

 

 ... پایین انداختم : باعث زحمتسرم رو 
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مامان اشرف نگاهی بهم انداخت : امیر 

 حسین نگران بود یهو

گفتی دیکه نمیری آخه خیلی اصرار 

 .داشتی باشی

 

 

لیوان رو توی دستم چرخوندم زیر نگاه 

 پدر جون حرف زدن سخت

بود احساس میکردم متوجه میشه تو ذهنم 

 نچی میگذره : نه...خسته میشم فقط همی

 و اینکه
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همه باید دست به دست هم بدن بابت کار 

 ...من

 

 

پدر جون تسبیحش رو توی دستش گرفت 

 ...: من بلند شم برای نماز

 

 

دیار جان ما شاید بیست سال تو زندگیت 

 نبودیم..اما حاال همه

حواسمون پی توا...هر چیزی که الزم 

باشه رو هم انجام میدیم...تو گل سر سبد 

 ...مایی
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ن خانوم یک ریز و با حرص از پورا

خواسته های ریز و درشت خانواده ملیسا 

برای عقد میگفت و مامان اشرف در 

حالیکه بافتنی میبافت سرش رو گاهی 

 .تکون میداد

نگاهم به صورت پوران خانوم بوود و 

نگرانی بی حدش برای آینده بهزاد و 

رفتار پر از خودخواهی خانواده ملیسا و 

یی بود که گذشته ذهنم پیش سالها

بود...بهزاد ملیسا رو دوست داشت و به 

نظر میومد هیچ کدوم از رفتارهایی که 

پوران خانوم راجع بهش حساسیت نشون 
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میداد برای بهزاد کوچکترین اهمیتی 

نداره. اما مادرانه های زیبای پوران 

 . خانوم ذهنم رو مشغول میکرد

صدای زنگ در باعث شد تا مامان 

  بلند شه اشرف از جاش

 ..من باز میکنم_

مامان اشرف لبخندی زد : نه دخترکم تو 

برو یه چند تا چایی بریز فکر کنم روزبه 

 ...و آقا ناصر باشن

با شنیدن اسم روزبه کمی اخم کردم رفتم 

 ...تو آشپزخونه

صدای سالم کردنشون رو شنیدم و هل 

رو انداختم تو قوری و تکیه زده به 
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ی کمی عطر کابینت ایستادم تا چا

بگیره...این طور وقت میخریدم برای رو 

در رو شدنمون . احساس میکردم رفتارم 

احمقانه است اما خودخواهانه رو 

موضعی که به خوبی میدونستم درست 

 .نیست ایستاده بودم

  .فنجانها رو توی سینی چیدم

 میشه یه لیوان آب به من بدی؟ _

شنیدن صدا دقیقا از پشت گوشم باعث شد 

 ..نفسم لحظه ای تو سینه ام حبس شه تا

سعی کردم به پشت نچرخم : چشم یه چند 

 ...لحظه اجازه بدید

 ...دیار_
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قوری رو روی کابینت گذاشتم و سعی 

کردم تا تمام احساسات پیچیده ای که 

 ..داشتم رو پنهان کنم

 ..بله_

من دارم باهات صحبت میکنم چرا نگاه _

 نمیکنی؟

ختم و به سمتش موهام رو پشت گوشم اندا

چرخیدم نگاهی گذرا بهش انداختم که 

 ...شامل چشمهاش نمیشد :نه..یعنی سالم

 چرا نمیذاری صحبت کنیم؟_

سینی رو توی دستم گرفتم : چایی ها یخ 

 ...میکنه

دستش رو روی دستم لبه سینی گذاشت : 
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 ...یه دقیقه این رو بذار کنار

انگشت هام که حاال قدرت دستهاش رو 

میکردن رو آروم به لبه سینی فشار حس 

 ...دادم... : آخه یخ میکنن

احساس کردم که نفسش رو با فشار 

 بیرون داد : دیار

فقط نگاهش کردم نگاهش عجیب بود یه 

حرفی یه کالمی پشت خط به خط پلکهایی 

 که میزد بود...اما

سینی رو با فشار اندکی از بین انگشتهای 

 کنم بهترهر دومون بیرون کشیدم : فکر 

 ...باشه تا این رو ببرم
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موهام رو پشت گوشم زدم و گوشی رو 

 توی دستم جا به جا کردم : نمیدونم تارا

تارا خنده ای کرد که باعث شد شاکی یه 

بار دیگه صداش کنم : دیار تکلیفت با 

خودت مشخص نیستا صبر میکردی 

 ببینی بنده خدا چی میگه

تا نگاهی به شالهای روی تخت انداختم 

یکیش رو انتخاب کنم : به هر حال 

امروز مجبورم برم مغازه یه جاهایی رو 

 .باید باالی سر آزمند باشم

عصری بگو بیارنت اینجا مامان عطی _

 مهمون داره میخوان ببیننت
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 اخمام توی هم رفت : کی؟؟

 نفسش رو بیرون داد : دایی سراج اینا

من نمیام من یه بارم تو زندگیم _

 ...ندیدمشون

 موش جان منتظریم ادامه نده_

کیفم رو محکم روی شونه ام انداختم 

 عصبانی شده بودم از همشون

مامان اشرف مجله توی دستش رو روی 

 میز گذاشت : میری دخترکم؟

  بله با اجازتون_

 سرم رو چرخوندم : پدر جون رو نمیبینم

سری تکونی داد : داره پای تلفن با نرگس 

 خانوم بحث میکنه
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ه به در بسته اتاقش نگاه کردم : تعجب زد

 با این حالشون؟؟

دستی بین موهای کوتاهش کشید : این زن 

رحم نداره به ما امیر حسینم چند جا 

 بچرخه همه چیز افتاده گردنش

سحر که میبینی شوهرش آدم بدی نیست 

اما خودش رو قاطی هیچی نمیکنه 

....سحرم همین که بتونه پانی رو 

قدر یاس تو خونه با بچرخونه کافیه...چه 

بچه شش ماههه بشینه پسرش بروفته 

 دنبال کارا

روی مبل نشستم : االنم که کارهای من 

 اضافه شده
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اومد به سمتم وباالی سرم ایستاد و شال 

رو روی سرم مرتب کرد : این ها هیچ 

کدوم به تو ارتباطی نداره تو کار خودت 

 رو بکن

 :با شنیدن صدای آیفون از جام بلند شدم 

 ....فکر کنم آژانس اومد

 ا ____________________

از دست آزمند میخواستم سرم رو به 

دیوار بکوبم گیر داده بود که رنگ سبزی 

که برای صندلی های بچه های زیر یک 

سال درنظر گرفتیم مناسب نیست و بهتره 

آبی و صورتی باشن تا تفاوت های 

 دخترونه پسرونه داشته باشن
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ستاده بودم رو به روش دست به سینه ای

داد سخن میداد اما نه میخواستم نه قرار 

بود که حرفش رو گوش کنم نگاهم 

ناخواسته لیز میخورد سمت مغازه اون 

ور خیابون به سمت اون نگاه کالفه دو 

 ...شب پیش

صداش که تو زمینه بود قطع شد به 

سمتش چرخیدم شاکی داشت نگاهم 

 ....میکرد

 سبزمهندس همون که گفتم _

 ...نفسش رو داد بیرون : شما...واقعا

لبخند ناخود آگاهی از عصبیت کالم و 

 نگاهش روی لبم اومد
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با نیدن صدای کفش پاشنه داری نا خود 

آگاه سرم به سمت در چرخید چیزی که 

تو چهارچوب در میدیدم رو باور نمیکرم 

دستهام به ثانیه یخ کرد و نفسم یه جایی 

ره اش پر از بین راهش متوقف شد...چه

عصبیت بود اما سعی داشت خودش رو 

کنترل کنه اینو از پلکش که میپرید 

فهمیدم...آزمند هم توجهش جلب شده 

بود..بر عکس من که انگار داشتم از باال 

و جایی به غیر از این فضا به ورود 

نرگس خانوم نگاه می کردم خیلی سریع 

گفت : ببیخشید خانوم اینجا هنوز اففتاح 

 نشده
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نرگس خانوم با چهره ای به مراتب سخت 

تر از بار اولی که دیده بودمش چشم 

دوخته به من که ترسیده نگاهش میکردم 

کیفش رو وری صندلی آبی رنگین کمانی 

کنار دیوار گذاشت : من از آشنا هاشون 

هستم و یه صحبت خصوصی با ایشون 

 .دارم

آزمند که به نظرش فضا عادی نمیومد 

 د: دیار خانوم؟؟نگاهی به من کر
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من انگار کلمه هام رو پیدا نمیکردم 

نگاهی هم به آزمند انداختم : ب...بله 

مهندس فکر کنم امروز تا همین جا کافی 

 باشه

بود...کیفش رو آزمند اما انگار قانع نشده 

از روی میز برداشت و با نگاهی 

مشکوک خدا حافظی کرد و رفت...من 

موندم و نگاهی که سرد تر از همه 

روزهای تنهاییم بود...میخواستم من هم 

همراه آزمند برم...شاید بهتر بود نمیگفتم 

 ....تا بره

نرگس خانوم یکی از صندلی ها رو کشید 

از و نشست شالش رو از دور گردنش ب
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کرد..و نفسش رو بیرون داد : من نیومدم 

اینجا داد و بیداد راه بندازم....نه عموت 

درست متوجه میشه من چی میگم نه پدر 

بزرگت...اما تو فکر کنم خوب بفهمی من 

 ....چی دارم بهت میگم

میتونستم دونه های عرقی که تک تک از 

 ...مسیر کمرم به پایین میرن رو بشمارم

دک رها شده تو خونه احساس همون کو

دلگیر با دیوارهای قهوه ای رنگ تانیا 

رو داشتم...همون کودکی که به خاطر 

لکنت زبونش و تنهایی مفرطی که تک 

تک عضالتش رو سفت میکرد نمیتونست 

 ... نفس بکشه
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 ...بشین_

گوشه های شنلم رو جمع کردم و روی 

  صندلی نشستم

 ...من با تو کاری ندارم_

مغازه انداخت نگاهش از نگاهی کلی به 

روی زرد ها و آبی ها سر خورد و 

دوباره افتاد به منی که خودم رو روی 

صندلی جمع کرده بودم : این مغازه حق 

 شایان منه نه تو

احساس میکردم تو برهوت گلوم چیزی 

گیر کرده که راه نفسم رو بسته...شایان 

....با اون نگاه خسته ....تمام چیزی که 

و ذهن من رو مشغول  این مدت فکر
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کرده بود...برادر...چه کلمه دوری بود از 

 ...اون مرد الغر اندام سرد

من نمیذارم حق پسرم خورده بشه... _

 ...اونم از طرف تو و اون مادر

دستی به صورتش کشید و ادامه 

نداد....نفسش رو محکم بیرون داد : 

 ...برگرد برو همونجایی که بودی

 ...من_

 ...نرگس خانوم_

سرم به سمت در چرخید...هول بودن و 

کالفگی از تک تک رفتارهاش مشخص 

بود : داخل مغازه شد و نگاهی به من 

 انداخت
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 آقا روزبه این ماجرا خانوادگیه_

روزبه به سمتم اومد و نگاهی عمیق به 

چشمهام انداخت چند ثانیه فقط نگاهم کرد 

و این بار دیگه دستپاچه نبود عصبانی 

به صورتش کشید : امروز بود دستی 

مسئولیت دیار و البته مغازه با منه شما 

هر حرفی دارید باید با امیر حسین و 

 پدرجون بزنید

ببین آقا روزبه این درست نیست که _

دخالت میکنی...این جا حق شایان 

منه...اون پسره و آینده اش باید تامین بشه 

قرار نیست یکی از یه جای دنیا بعد از 

بلند شه بیاد بخواد دست بندازه بیست سال 
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 .به اموال پسر من

روزبه کالفه تر شد و من لرز بدنم رو 

 ..نمیتونستم کنترل کنم : ب

لعنت به این لکنت مسخره..: بگذارید من 

 ...با پدرجون صحبت میکنم

دیار گفتن متعجب و عصبانی روزبه رو 

 ...بی خیال شدم و به سمت دستشویی رفتم

 ....رفتبیا بیرون دیار..

صورتم رو با شالم خشک کردم و لعنتی 

دوباره و سه باره به بی عرضگی خودم 

 ....فرستادم

نگاهش نکردم و اما دیدم که دست به 

سینه ایستاده....به سمت کیفم رفتم که با 
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ضرب دستش روی دسته کیفم گذاشت : 

 ...از من دیگه نمیتونی فرار کنی

 روی صندلی نشستم : میخوام برم

 پیش تارا البد_

نگاهش کردم که عصبانی بود :چند 

سالته؟؟ پنج سال؟ چرا مثل بچه هایی که 

تو مهکودک جا موندن چشم دوخته بودی 

بهش؟؟ با پدر جون صحبت میکنم یعنی 

 چی؟

 ...من بر میگردم آلمان_

 ...بس کن_

بس کنش داد نبود اما سفت و محکم 

بود...کیفم رو خواستم از دستش بیرون 



 Beste بوی وانیل
 

حکم تر گرفت : گوش کن دیار بکشم که م

 همین جا می ایستی و گوش میکنی

این مغازه به خاطر تمام سختی هایی که 

این مدت کشیدی به خاطر طرح و رنگی 

که بهش دادی به خاطرت ایده ات مال 

 ...توا

مال تو...میفهمی مالکیت چیزی یعنی 

 چی؟

سعی کردم تا بغضم رو قورت بدم اما 

شده بود : نشد حاال تصویرش لرزان 

 ..نه...من فقط تارا و محمد رو دارم

فقط تارا و محمد؟؟؟ پس بقیه؟؟ همه _

اونایی که این مدت سعی کردن تو دلت 
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 ...جا باز کنن؟ پس.... یعنی

دستی به صورتش کشید و روی پاهاش 

 دقیقا رو به روم نشست : ببخشید داد زدم

سرم رو به دو طرف تکونی دادم ، به 

ش نگاهی انداختم و مشکی های پر مهر

بعد خیر شدم به هر دو دستم که در هم 

 ...گره خورده بود : میشه که

نه نمیشه بریم خونه تارا تو به من قول _

  داده بودی باهم دیزی بخوریم

با یاد آوریش اخم ها م بیشتر رفت تو 

هم...هر دو دست مشت شدم رو بین 

دستهاش گرفت : من حرف میزنم...تو هم 

 ...اما نه اینحا...بلند شوحرف بزن...
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به قدرت دستهاش نگاهی کردم : امیر 

 ...حسین

دستهام رو محکم تر بین دستهاش فشرد : 

 ...بهش زنگ میزنم

ظرفهای سفالی آبی رنگ و قرمزی 

تربچه و بوی نان تازه سنگک و حتی 

بوی تند ترشی لیته روی تخت هم 

نمیتونست بوی شیرین بودن روزبه رو 

ر اون عصبیت دو روزه پر کم کنه...انگا

زده بود و رفته....اما ته دلم یه دلگیری 

بود...دلگیری عجیبی از همه اتفاقات چند 

 ...ساعت گذشته

لیوان سفالی آبی رنگ رو گذاشت جلوم : 
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 ...یکم دوغ بخور

نوای گیتار بی ربط به فضای سنتی 

اطرفمون دل انگیز بود اما یک جورهایی 

ل حضورمن مثل وصله و پینه بود..مث

 ....اینجا

کمی خم شد توی صورتم : چی ذهنت رو 

انقدر مشغول کرده بگو با هم حلش 

 ....کنیم

شالم رو جلوتر کشیدم : داشتم فکر 

میکردم حضور من تو این جا...مثل همین 

 ...نوای گیتاره

 اخماش رفت تو هم : اینجا؟؟

 منظورم ایران و وسط این ماجراهاست_
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 خیلی قشنگ و آرامهاین نوا گیتار خیلی _

لبخندی زدم...جمله زیباش حس دل 

 انگیزی داشت : ولی بی ربطه

به پشتی تکیه داد : اما من بیشتر تو رو به 

 ...شکل همین سبز آبی های سفالی میبینم

 نرگس خانوم_

اون کینه اش جای دیگه است و سر _

 آدمهای اشتباهی داره خالی میکنه

 ...حق_

گاه نکن مال نخیر نداره ، اونجوری ن_

خود پدر بزرگته هر جور بخواد ازش 

 ...استفاده میکنه

 برادرمه_
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  بغض توی گلوم صدام رو لرزوند

تکیه اش رو از پشتی گرفت و خم شد به 

سمتم فاصله کمش کمتر شد تار موی 

افتاده توی صورتم رو بدون بخورد 

انگشتش به صورتم کنار زد : به شایان به 

گم شده تو  این دید نگاه نکن...اون

خودش..تو کینه مادرش... بچه است و 

 وابسته

خیلی دلم میخواست بگم چه قدر ..

حسودی کردم به شایان به خاطر داشتن 

نرگس خانوم....اینکه از آبروش و هر 

چیزش برای چیزی که فکر میکنه 

منفعات پسرشه میزنه...نه مثل من 
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چرخان مثل فرفره بین همه...و در حقیقت 

 ...بی مکان

 

 

یعنی جدی جدی همین قدر میخواستی _

 بخوری؟

لبخندی زدم به غذای جلوم نگاهی انداختم 

 .: باور کنید من انقدر بیشتر جا ندارم

لبخندی زد : به خاطر خجالت یا 

 ...دخترانگی نیست

کلمه برام غریب بود کمی روی پام که 

حاال کمی خواب رفته بود جا به جا شدم : 

 دخترانگی؟؟
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ای به تعجب نگاهم نگاهی کرد چند ثانیه 

و لبخندی دوست داشتنی زد : منظورم کم 

 .خوردن در حضور آقایون هست

خنده ام گرفت : نه خیالتون راحت من بلد 

 نیستم به این چیزا فکر کنم

این بار نگاهش رو دوخت به ظرفهای 

سفالی سفره و دستش رو گذاشت رو 

زانوش و به فکر رفت. انگار چیزی به 

اد نگاهش رفت به دور به جایی یادش بی

که انگار با این قالی قرمز رنگ و پشتی 

 .ها خیلی فاصله داشت

گز گز پاهام رو فراموش کردم و کمی 

خم شدم به سمتش که ذهنش پرواز کرده 
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بود .زیر چشمی نگاهم که کامل به سمت 

صورتش خم شده بودم و مطمئنم نگاهم 

 .پر از سئوال بود

فقط نگاهم کرد و  لبخندی بی حواس زد و

سوئیچش رو از کنارش توی مشتش 

 گرفت : من برم حساب کنم و بریم؟؟

چرا احساس میکردم یک چیزی هست که 

  ته نگاهش گیر کرده؟

نگاهش کردم که کیف پولش رو توی 

جیبش میگذاشت و به سمتم اومد که هنوز 

 .کفشهام رو پام نکرده بود

نگاهش کردم و موهای پریشون روی 

رو کنار زدم . از اون روزبه بهم صورتم 
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ریخته چند دقیقه پیش خبری نبود دوباره 

اون نگاه بامزه اش برگشته بود همون 

نگاهی که همیشه به پانی داشت و من 

نمیدونستم باید خوشحال بشم از این نگاه 

 .یا ناراحت

 سختت بود کفش هات رو پات کنی؟؟_

 پاهم بدجور خواب رفته_

گفتی دختر تو که یکم اخم کرد : چرا ن

عادت به زمین نشتن نداری میگفتی رو 

 صندلی مینشستیم. چرا ؟

پاهام کمی بهتر شده بود خم شدم تا کفشم 

 رو بردارم : چرا چی؟

چرا انقدر برات گفتن خواسته هات _



 Beste بوی وانیل
 

 سخته؟؟

دستم بین راه خشک شد نمیدونم چرا 

اخمام رفت تو هم .انگار روزبه نباید همه 

عی داشتم که نباشن، اون چیزهایی که س

دیده نشن رو میدید و انگار که اون بیشتر 

و پر رنگ تر از بقیه میدید و این یه 

 .جوری ته دلم رو میسوزند

دیار منظورم اینه که چرا انقدر تعارفی _

 ...هستی؟ یعنی

من که حاال کفشهام رو پوشیده بودم کیفم 

 رو توی دستم گرفتم : بریم؟؟

 ...یستاد تا رد بشمدر رو برام باز کرد و ا

آینه ماشین رو کمی تنظیم کرد : حواسم 
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 ....هست بهت برخورد ها

نه...ممنونم واقعا روز خوبی _

 ...بود...ممنون که

 ...البد وقت گذاشتم و از این حرفا_

  .به سمتش چرخیدم

راهنما زد و کمی حواسش رفت به 

 خیابونی که واردش شدیم : نه باور کنید

بهت بر نخوره خواهش دیار ... از من _

میکنم..تو هنوز به من فرصت توضیح 

 ...اون روز رو هم ندادی

اخمام که بیشتر رفت توی هم چشم دوختم 

به اتوبان رو به روم. و ساختمون های 

 بلند اطرافش : نیازی به توضیح نیست
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 چرا؟؟_

 چرا نیازی به توضیح نیست؟؟_

آخه؟؟ ببینید... من که... یعنی ناراحت _

  نشدم

 ناراحت نشدی؟؟_

از کل کل بانمکش خنده ام گرفت : ای 

 بابا

با خنده ام لبخندی روی لبش اومد : کم 

  ...نیار

 کم نیاوردم خیلی بانمک بود_

خوبه که به نظرت با نمک اومدگفتم _

 ...االن اخمات میره توهم

لبخندی به لحن بامزه اش زدم : من 



 Beste بوی وانیل
 

احساس میکنم دارید راه رو اشتباه میریذ 

باید برم خونه خاله عطی...مهمون  من

 داریم

 مهمون؟؟_

نفسم رو بیرون دادم : دایی ..ما...یعنی لی 

 لی

 دوست نداری بری؟_

نمیشناسمشون این مدت فقط اسمشون _

رو شنیدم...دوست ندارم برم و داستان 

همیشگی تکرار بشه..اشتباهات لی 

 ..لی..فرهاد..من

 ینداشتتا جایی که میدونم تو اشتباهی _

  نرگس خانوم جور دیگه ای فکر میکنه_
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 با آهی ادامه دادم : شایان

نفسش رو کالفه بیرون داد : فکر میکنم 

 ...واضح برات توضیح دادم

 ...اون..اون برادرمه خب_

دیار جان...همه قرار نیست مطابق _

لقبهایی که تو ذهنمون دارن رفتار 

کنن...درسته؟ به یکی یه عمری میگیم 

.هیچ وقت ازش ضربه دوست..

 ...نمیخوریم؟؟ یا فرزند...یا همسر

یا مادر؟؟ یا پدر؟ من بهتر از هرکسی _

 ..میدونم

سرش رو تکونی داد و با سکوتش انگار 

  ..دعوتم کرد به ادامه صحبت
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 ...اما_

نفسم رو بیرون دادم : فکر میکنید تو ذهن 

 اون راجع به من چی هست

که  شناختم ازش خیلی کمه..چند باری_

دیدمش یه پسر تنها و خسته به نظرم 

اومده..تمام تالش نرگس خانوم برای اون 

عین یه دست و پا زدن الکی به نظر 

 ...میاد

گوشه شالم رو توی دستم گرفتم : 

 ...اما...باز یه دست و پا زدنی هست

هق هقم باعث شده بود قفسه سینه ام تیر 

بکشه..محمد عصبی لیوان آب رو به 

اد که حاال نزدیکم نشسته بود: دست تارا د
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بخور آخه فدات شم چرا اینطوری 

 میکنی؟

آب از کنار چونه ام روی یقه ام ریخت 

زانوهام رو جمع کردم و سرم روش 

گذاشتم حاال اون تاریکی ایجاد شده بیشتر 

 ...بهم کمک میکرد تا دلم رو خالی کنم

خاله عطی وارد اتاق شد این رو از روی 

 ..وجه شدمصدای قدم هاش مت

 مامان_

تارا انکار که بخواد به مادرش تذکر بده 

  صداش کرد

 دیار... سرت رو بگیر باال ببینم_

 مادرجون شما برید ما آرومش میکنیم_
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محمد دوست داشتنی من بود که انگار 

 ...میخواست جو رو کمی آرام کنه

سرم رو بلند کردم چشمهام میسوخت و 

 زودتر نگفتیدتار میدید: منم میام..چرا 

خاله عطی کنارم روی تخت نشست : 

 ...بیست سالت شده

دستش رو به نشانه سکوت تارا باال آورد 

: میتونی همین پس فردا چمدونت رو 

برداری و با تارا برگردی..هیچ کس 

نمیتونه جلوی تو رو بگیره...اما..یکم 

فکر کن...بیست سال دیگه چی؟؟ نذار 

ال یه حقت رو بخورن...زندگی تا حا

چیزایی ازت گرفته یه چیزای دیگه 
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جایگزین کرده...حاال وقتشه که با چنگ 

و دندون خودت جاهای خالی رو پر 

 ...کنی

احساس میکردم از اینکه شر من رو ..

داره از زندگی دخترش کم می.نه 

خوشحاله..اما ته نگاهش همون خاله 

عطی محکمی بود که لی لی رو به دندون 

 ...کرده بودکشیده بود و بزرگ 

دستش رو به زانوش زد : این همت 

میخواد دیار...سختی میخواد...نمیگم 

نکشیدی..کشیدی...اما چه کنم که انگار 

سرنوشت از مادر به دختر منتقل 

میشه...از مادربزرگت به لی لی...منم که 
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دیگه گفتن نداره...تو و تارا جلوی این 

سرنوشت رو بگیرید..تو لی لی 

 ...ن نشهنشو..تاراهم م

از جاش بلند شد و د میان بهت همه ما 

 ....اتاق رو ترک کرد

 امیر حسین باید دنبالت؟؟_

صدای شروین که داشت میخندید لبخندی 

هرچند گذارا به روی لبم اومد : نه 

 ...خوبم

صدای در یخچال اومد : من که با این 

  ....صدا شک دارم

 ..برام خیلی سخته_

 ...چاره ای نبود_
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 ...بود_

لبخندش رو میتونستم از پشت تلفن هم 

 ...حس کنم : کوچولویی دیگه

اخمام یکم رفت توهم : عمو از فرودگاه تا 

 خونه اخم کرد

خندید : حسودی کرده بود و کالفه شده 

 ...بود انقدر اشک ریخته بودی

 ...من بدون تارا ....خیلی سختمه خیلی_

ما هم بدون تو...حاال میگی چی کار _

 کنیم؟؟؟

حرف زدن با یاس همیشه منطقی و آرام ..

دلنشین بود...پیام رسیدن تارا رو برای 

دهمین بار خوندم و برای اولین بار با 
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واقعیت تحول زندگیم آشنا شدم....رفتن 

تارا و محمد به خاطر شغلشون و موندن 

من هرچند موقت و تا چند ماه به من 

فهموند که اومدن روزبه و دوستش اون 

زیبا با بوی شیرینی راه رو  روز سرد و

برای خیلی چیزها باز کرده که من 

تونسته بودم با حضور تارا با تک 

تکشون کنار بیام...و یا فکر میکردم که 

کنار اومدم..بدون تارا دست و پام رو گم 

 ....کرده بودم

یه چاله بود درست وسط 

قلبم...ذهنم...خالی خالی...انگار سرپوشی 

ی تمام کمبود هام که تارا این مدت رو
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  گذاشته بود

سرم رو روی بالشت جا به جا کردم و 

چشمهای خشکم رو بهم فشار دادم با 

صدای زنگ موبایل بی حوصله گوشی 

رو نگاه کردم شماره رو نمیشناختم ..با 

احساس اینکه ممکنه نرگش خانوم باشه 

گوشی رو کنار کتاب جیبی کوچیکی که 

گه و بار دیشبها میخوندم گذاشتم و نفسم ر

بیرون دادم تا فشار روی قفسه سینه ام 

 ....کمتر بشه

خاله عطی تلفن به دست از در وارد شد : 

دیار جان پانی ختر عمه ات پشت خطه 

 میخوای باهاش صحبت کنی؟؟
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=======================

==== 

 ...یکم یواش تر_

شیطنت نگاه و کالم پانی غیر قابل کنترل 

ین مغازه ها میچرخید و خنده دار بود...ب

و به قول خودش به جای جنس مغازه 

دارها رو سوا میکرد..اینکه به زور 

مجبورم کرده بود تا باهاش برم بیرون 

برای خرید اولش به شدت عصبیم کرده 

بود...نبودن تارا حوصله ام رو کم کرده 

بود... اما حاال پانی خوشحال با کلی 
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 ...درخشش توی نگاهش باعث لبخندم شد

جلوی یه مغازه پر از کیفهای رنگی 

 ایستادیم...: اون زرده خوشگل نیست؟؟

لبخندی زدم : چرا خیلی خوشگله...برای 

 مهمونی میخوای؟

 نه بابا برای تو میخوام_

 برای من؟؟ من که به کیف احتیاج ندارم_

بدون توجه به اخمم گفت : مامانم گفت 

حق ندارم امروز فقط برای خودم خرید 

 ...کنم

جمله ساده اش شاید بدون هیچ منظور 

خاصی بود اما من خسته و تنها و بی 

حوصله رو به شدت ناراحت کرد : عمه 
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سحر به من لطف دارن اما تو برای 

خودت خرید کن امروز برای تو اومدیم 

من بخوام چیزی بخرم خودم میخرم... و 

اینکه...فکر کنم اون صورتی به مانتویی 

 که خریدی بیاد

جب نگاهی به من کرد : لوس نشو با تع

دیار ..یعنی من دختر عمه نمیتونم یه 

 هدیه برای دختر داییم بخرم؟

لبخند بی جونی زدم : چرا نتونی...هر 

وقت خواستی بخر اما امروز اومدیم 

 ...برای تو خرید

+++++++++++++++++++++++

+++ 
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پوران خانوم پیراهن پانی رو به دستش 

 ..مبارکت باشهگرفت : قشنگه دخترکم 

پاهام خسته و دردناک بود اما روم نمیشد 

جلوی علی آقا که جدی و پر فکر 

 ...نگاهمون میکرد دراز کنم

مامان اشرف سینی چای رو کمی کنار 

کشید تا پیراهن سفید پانی لک نشه : 

 میخوای نامزدی آقا بهزاد بپوشیش؟

پانی با خوش سر و زبونی همیشگیش 

ی حوصله نگاهم شروع به تعریف کرد..ب

چرخید به سمتی که امیر حسین و یاس و 

روزبه داشتند جدی راجع به چیزی در 

گوشه پذیرایی بحث میکردن...روزبه به 
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ظاهر خسته و کالفه میومد و یاس 

درحالی که جلوی صورت شروین 

عروسک پارچه ایش رو تکون میداد تا 

حواسش جمع بشه که غذا بخوره چیزی 

میکرد...تمام دعام رو محکم و جدی بحث 

این بود که راجع به من نباشه..خسته شده 

 ...بودم

از جام بلند شدم و د رحالی که پاشنه پام 

به شدت درد میکرد لنگاه به سمت 

آشپزخونه رفتم که بوی کتلت ها همه جا 

رو برداشته بود...منتظر بودیم تا پدر 

جون و آقا ناصر بیان تا شام بخوریم...یه 

رچین خوش عطر برای لیوان چای دا
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خودم ریختم و در جعبه فلزی بیسکوییت 

ها رو باز کردم ..خیلی گرسنه بودم...با 

دیدن بیسکوییتهای شکری قرمز رنگ 

تارا ..بغض بیشتر گلوم رو گرفت و سرم 

تیر کشید...چای داغ رو به لبهام نزدیک 

 کردم

 خسته ای؟؟_

سرم رو بلند کردم و روزبه رو دیدم که 

نه توی چهار چوب در ایستاده دست به سی

  بود

 نه زیاد ؛ چای میخواید؟؟_

دستهاش رو تو جیب شلوار جینش کرد و 

آهسته به سمت اجاق گاز اومد : خودم 
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میریزم...از اون بیسکوییتهای خوشگل 

 بازم هست؟؟

با ریختن چای روی صندلی رو به روم 

نشست جعبه بیسکوییتها رو به سمتش 

دونه برداشت :  دراز کردم با لبخند یه

 دست پخت خودته؟؟

سعی کردم اون بغض مسخره گلوم معلوم 

 نباشه : نه ...تارا

اوهوم زیر لبی گفت و مستقیم توی 

چشمهام نگاهی کرد...نگاهم رو ازش 

گرفتم و دوختم به چاهای ته نشین شده ته 

 لیوان

 ...جاشون خالی نباشه_
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دستهام رو روی میز بهم قفل کردم : 

 ...هست

رو بیرون داد : این دو روز خونه  نفسش

 خاله ات بودی برات بهتر بود؟؟

چشمهای خشکم رو بهم فشار دادم : 

نمیدونم بهتر بود یا نبود..ولی یهویی تو 

 ...دو روز زفتن تارا برای من خوب نبود

 ...کمی روی میز خم شد : نگام کن دیار

با لج بازی بی خود و کودکانه ای به 

  یره شدملیوان بلوری چایم خ

 ...ناراحتی از لحنش مشخص بود : دیار

 ...خسته شدم_

  امروز بهت خوش نگذشت ؟_
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از اینکه همه جام تصمیم بگیرن خسته _

 ...شدم

چند ثانیه سکوت بینمون باعث شد تا سرم 

رو بلند کنم...بیسکوییت دستش رو روی 

پیش دستی کنارش گذاشت و موشکافانه 

.میخواستی بهم خیره شد ...: میخواستی ..

 برگردی؟؟

به پشتی چوبی صندلی تکیه دادم و 

انگشتم رو بی هوا روی گلهای سفره 

پالستیکی روی میز کشیدم : فقط میدونم 

از اینکه همه تصمیم ها گرفته میشه و بعد 

به من ابالغ میشه داره خسته ام 

میکنه...شاید پیشنهاد آدری برای تحصیل 
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ن .ایکردنم توی لندن گزینه بدی نباشه..

طوری..این طوری نه 

 ...مزاحم...هیچی..اصال ولش کنید

خواستم از جام بلند شم که دستش رو به 

 ...سمتم آورد : بشین

لحن پر از خواهشش باعث شد تا دوبار 

بنشینم : دیار...چرا حرفای دلت رو 

  نمیزنی؟؟

 به کی؟؟_

 به همه..این جا همه گوش میکنن_

 ...من به تارا ایمان داشتم_

 شتی؟ یعنی االن دیگه نداریدا_

_... 
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برام از تحصیل و تصمیمت برای _

 دانشگاهای لندن بگو..ها..دوست داری؟؟

 ...نه_

 خنده ای کرد : خرید امروز؟؟

 برای پانی خرید کردیم_

 خسته ات کرد؟؟_

 ...نه اتفاقا دلم باز شد_

خواست چیزی بگه که عمه سحر وارد 

 شد : دیارم اینجایی عمه

 ...عمه قبول باشه_

لبخندی زد چادر سفید نمازش رو تا کرده 

گذاشت تو کیف دستی سبز رنگش : 

 مرسی عمه جان
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 آقا روزبه چای میل کردید؟؟_

 ...بله ممنونم در جوار دیار_

  دیار عمه تو چرا خرید نکردی؟؟_

نا خود آگاه اخمام رفت توی هم...روزبه _

  با دقتی بیشتر از همیشه بهم خیره بود

تا محبت بی حد نگاه و کالم  سعی کردم

عمه جلوی چشمم باشه : چیزی احتیاج 

نداشتم...هدف هم خرید کردن پانی 

 ...بود...دفعه بعد میریم من خرید میکنم

عمه به سمت فر اومد تا غذا ها رو در 

بیاره که برای گرم نگه داشتن اونجا بودن 

: من سپرده بودم بهش..پدرشم چند باری 

 ..الی برنگردیگفته بود تو دست خ
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کالفه لیوانم رو توی سینک گذاشتم و شیر 

رو باز کردم : ممنون از لطفتون... فکر 

 ...کنم یه زنگ به تارا بزنم بد نباشه

 ...آخه عزیزه من_

عزیز من گفتن های محمد در زمینه هم 

باعث نشد تا تارا آرام بگیره : مطمئنی 

 خوبی دیار؟؟

نجه ام خنده ای کردم : نه دارن اینجا شک

 ...میدن

خنده کوتاه محمد فضا رو کمی تغییر داد 

 .: از اون عموت هیچی بعید نیست

سعی کردم تمام غرهای جمع شده پشت 

ذهنم همونجا بمونن ، شکایتها و دل تنگی 

ها همه اینها باید همونجا میموندن نفس 
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 عمیقی کشیدم : آدری خوبه؟؟

تارا نفسش رو بیرون داد : خوبه میخواد 

عروسی بگیره منتظر اومدن توا..امیر 

 دیروز اومد تو کافه سراغت رو میگرفت

چه قدر دور به نظر میومد اون مرد 

محکم و مدیر و چه قدر غریب بود حسی 

که آدری و تارا سعی در به موجود 

 .آوردنش داشتند

صحبتهامون به درازا کشید الی در باز 

شد و سر امیر حسین داخل اومد لبخندی 

بش بود . گوشی رو که قطع کردم روی ل

داخل شد و لبه تخت نشست. پاهام رو 

 .کمی جمع کردم و به بالشت تکیه دادم

دستهاش رو روی زانوهاش گذاشت : 

 .امشب زیاد سر حال نبودی
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 شب اینجا میخوابید؟؟_

نگاه عمیقی بهم انداخت از این عوض 

کردن بحث : بمونیم فردا باید پدرجون رو 

اس هم دادگاه داره شروین ببرم آزمایش ی

  ..پیش مامان اشرف بمونه

سرم رو تکونی دادم و بعد دستی به پرده 

 . مخمل سبز رنگ اتاق کشیدم

 شام هم نخوردی_

نگاهم به نگاه نگرانش افتاد و لبخندی 

زدم ، اینکه دوستم داشت انقدرواضح بود 

 که لبخند روی لبهام بیاره : خوبم عمو

 ...تارا خانوم_

_   رسوندسالم 

 ...ما خوشحالیم که نرفتی_

نگاهم رو ازش گرفتم و به ناخن های پام 
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دوختم...تکون تکونشون دادم ، خاله 

عطی میگفت شبیه لی لی هستم حتی 

انگشت هام و میترسید سرنوشتم هم مثل 

 ...اون باشه

 از ما دلخوری عمو؟_

به چشمهاش نگاه کردم به نزدیک ترین 

فقط کس این روزهام : نیستم...

 ...سردرگمم

کمی بهم نزدیک شد و دستی به موهام 

 کشید : چرا؟

شونه هام رو باال انداختم : شاید بهتر 

 بود...ولش کنید اصال

_   شاید بهتر بود بر میگشتی؟؟

  سرم رو به نشانه تایید تکونی دادم

ما میخوایم ما رو بشناسی بدونی _
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خانواده داری و گرنه که اینجا زندانیت 

 ..نکردیم

دلخوری ته کالمش رو میشد حس کرد و 

من این رو نمیخواستم : معلومه که 

زندانی نیستم...پیش شمام...شما...رو 

 دوست دارم..اما

حاال کمی فقط کمی ته کالمش خوشی بود 

 : اما چی عزیزم؟؟

خاله عطی میگه باید مراقب باشم تا _

 ...سرنوشت مادرم به من نرسه

به کف  نفسش رو بیرون داد و تکیه داد

دستهاش و پاهاش رو روی فرش دراز 

کرد : لی لی خودش بخشی از سرنوشتش 

 ..رو تعیین کرد

تارا میگه دیروز بهش زنگ زده و از _
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 من پرسیده

 ...خیلی هنر کرده_

 ...برای لی لی این هنر بزرگیه_

به سمتم خم شد و سرم رو روی 

زانوهاش گذاشت : من..یاس...مامان 

ات تارا نمیشیم اشرف هیچ کدوممون بر

تواین شکی ندارم...اما... پیش خودمون 

 ...باشه برامون از پانی هم عزیز تری

سرم رو روی زانوهاش جا به جا کردم 

...لذت بودن در کنار مردی رو بردم که 

 . عمو بود...و یا شاید برادر بزرگ تر

حرکت آرام دستهای مامان اشرف روی 

پارچه ای که به دستش بود رو تماشا 

میکردم ، شبیه به نوعی هیبنوتیز 

بود...بچه که بودم اون اوایل ساعتها نگاه 
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کردن به حرکت دست تارا بین خمیرها و 

میوه ها و شکالتها بهم آرامشی ژرف 

میداد و حاال حرکت دست مامان اشرف با 

نخ های زرد و آبی و طالیی و قرمزها 

 ..رو دوست داشتم

 حوصله ات سر رفته؟_

سرم رو تکون دادم :  لبخندی زدم و

مهندس آزمند نبود امروز از فردا باز 

 میرم مغازها

پر مهر نگاهم کرد: یاس که گفت مهمون 

 داره تو هم بری

 ...حالم خوبه_

پدر جونت االن میاد رسید باهم میریم یه _
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 ..قدمی میزنیم

با قیچی نخ رو کوتاه کرد : اینو میخوام 

 بذارم برای جهزیه تو

 : چی؟چشمهام گرد شد 

خنده ای کرد : کجاش عجیبه..همین 

جوریش هم کلی عقبیم من برای سحر از 

دوازده سالگیش کلی چیز جمع کرده 

 .بودم

نتونستن جلوی خنده ام رو بگیرم: 

 جهیزیه دیگه چیه؟

کمی اخماش رو کرد توهم : دختر به این 

قشنگی خواستگارا کم کم پیدا شون 

خدا  میشه...هر چند دلم. یه چیزی میخواد



 Beste بوی وانیل
 

 ..کنه بشه

 این بار بلند تر خندیدم : خواستگار؟؟

بله یه داماد خدا بده بهمون همچین قد _

 ...بلند سبیل چخماقی

هر دو با صدای بلند به سبیل چخماقی 

 خندیدم : مثب جوونی هاس پدرجون؟

راه افتاد به سمت آشپزخونه و من هم به 

دنبالش : پس چی ابرو کمون...چهار 

 ...شونه

ور که میخندیدم گفتم : ابرو همون ط

  کمون دیگه چرا؟؟

پس چی زشت باشه؟؟؟ تو بگو چه _

 شکلی باشه؟
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فکر کرده بودم تا به حال؟؟ همیشه مردی 

مهربون و خندان مثل محمد جلوی 

چشمانم میومد و گاهی مردی به خوش 

تیپی امیر و یا ...شاید چشمانی به 

 ...غمگینی اون نوازنده گیتار مو قرمز

..گاهی بعضی شبها بین نوای آرام حاال.

موسیقی یه نگاه آشنا و دکمه های 

سردست آبی رنگ و چشمهایی سیاه و 

 ...براق و باهوش رو میدیدم

سرم رو بلند کردم نگاه مامان اشرف پر 

از شیطنت بود : کجاهایی دیار جان 

 جان؟؟

خنده اش این بار بلند تر شد و به سمت 
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ار از دیشب یخچال رفت : ای بابا ...ده ب

 ...تا حاال گفتم کشک بخرن

از روی صندلی بلند شدم : من 

 میخرم...دیدم سوپر مارکت نزدیکه

لبخندی زد : ممنونم عزیزم..مانتو ت رو 

که پوشیدی بیا بهت مارکش رو بگم..تا 

تو برگردی منم بامجونها رو سرخ 

 ...میکنم

به سمت اتاق رفتم : اما قرار شد یادم 

 ...بدید

از آشپزخونه شنیدم : پس  صداش رو

 ..صبر میکنم تا بیای
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اولین بار بود که به تنهایی بیرون اومده 

بودم و خرید کرده بودم ، مغازه دار اخمو 

و جدی فروشگاه به طرز بامزه ای اولش 

سعی داشت تا مارک دیگه ای رو بهم 

 ...بفروشه

کیسه خرید رو توی دستم جا به جا کردم 

اشرف داده بود در و با کلیدی که مامان 

رو باز کردم ...دکمه آسانسور رو زدم تا 

از پارکینگ باال بیاد به نظر میومد گیر 

کرده...نفسی کشیدم و از پله ها باال رفتم 

دیدن کفشهای کتونی پسرونه آبی رنگ و 

در کنارش کفشهای زنونه پاشنه دار قهوه 
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ای کنار پادری جلوی در باعث شد تا 

 .دستم بلرزه

انوم و ته دلم..یه چیزی یه چیز نرگس خ

 ...تلخی لرزید و باال اومد...شایان

دستم چند باری رفت تا در رو باز کنه و 

برگشت...کیسه دستم بیش از اون چیزی 

که باید به نظر سنگین میومد...نفسم در 

نمیومد...نه نرگس خانوم و برخودهای 

تلخ همیشگیش برام مهم بود نه جو 

ودش آورده بود و مضطربی که حاال با خ

مثل گرد تمام خونه رو پوشونده بود...من 

دلم...فقط فقط دلم میخواست و میخواست 

تا با اون پسر قد بلند الغر صحبت 
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کنم...ته نگاهش حتی اگر کوچکترین 

نشانه آشنایی هم نبود...برای من آشنا 

بود...اون تنها آشنای واقعی من بین تمام 

 ...این آدم ها بود

 

دستم میلرزید و با نفس حبس  کلید توی

شده ام همون جا مونده بود که صدایی از 

  پست سرم اومد

 دیار جان چرا دم در ایستادی؟_

پوران خانوم خسته و با دستهایی پر از 

  خرید پشت سرم ایستاده بود

 ..پست در موندی؟؟ کلید داری که_

 ..فکرکنم...یعنی مهمون دارن_



 Beste بوی وانیل
 

عزیزم...جلوی در خب در رو باز کن _

 چرا ایستادی

در رو با ترسی مبهم باز کردم و آرام ...

کفش هام رو در آوردم.. صدای 

صحبتهاشون بین دیوارهای خونه 

میپیچد...کیسه و کیفم رو کنار دیوار 

گذاشتم و با پاهایی که به دنبال خودم 

میکشیدم به سمت سالن رفتم..نرگس 

وی خانوم با مانتو با شال مچاله شده ر

دسته مبل راختی نشیمن نشسته بود و اخم 

هاش در هم بود و در کنارش نشسته 

 ...بود

با اومدن ما سرهاشون به سمتمون چرخید 
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، مامان اشرف با لبخندی که به زور 

سعی داشت طبیعی به نظر بیاد بهمون 

سالم کرد...پوران خانوم با تعجب کنار ما 

 ...ایستاد

ره شد به نرگس خانوم بی توجه به من خی

فنجان کریستال چای رو به روش شایان 

اما نگاهم میکرد...بی هیچ ردی و نشانه 

ای از کالمی در نگاهش فقط نگاهم 

 ...میکرد

دیار جان...ببین برو تو آشپزخونه _

 ...ببین

نرگس خانوم جمله اش رو کامل کرد : 

نخود سیاه دارن؟؟ اشرف خانوم این دختر 
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موقع تو  بچه نیست بیست سالشه...اون

مغازه هم خواستم باهاش حرف بزنم 

روزبه خان شما پوران خانوم مثل سوپر 

من اومد دیار خانوم رو از دست منه 

 ...نامادری نجات داد

حرفاش انقدر تلخ بود که مزه دهم گس که 

نه...تلخ تلخ بشه...شالم رو از دور گردنم 

 ..رها کردم : من...یعنی

 اصال بحثبه سمتم چرخید : ببین دیار...

من تو نیستی...تو خونه و زندگی خودت 

 رو داری

مامان اشرف که این بار عصبی شده بود 

 .: نرگس خانوم
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شایان در سکوت و چشمهاش بین هر سه 

 .....ما در رفت و آمد بود

مادر گرام شما تشریف آوردن من شدم _

نرگس خانوم...قبلش دخترم بودم...طالقم 

 ..که اومد کف دستم

کردم گوشهام احساس می

نمیشنون...صحبت از لی لی آزار دهنده 

بود چون خود من هم به قدر کافی زخم 

خورده زنی بودم که نه ماه من رو حمل 

کرده بود...و حاال انگار که دشمن 

مشترک همه اونهایی بود که تو این اتاق 

 ...نشسته بودن

پوران خانوم کالفه بود و معلوم بود 
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 ..باشهدوست نداره وسط این جمع 

مامان اشرف به سمتم چرخید : دیار جان 

 ..یعنی...برو

  و من هنوز ایستاده بودم

 ...برو دیگه مادر جان_

پوران خانوم تکونی به خودش داد : بیا 

دخترکم این کلید برو باال...شما هم آقا 

شایان...بگذارید بزرگتر ها خودشون باهم 

 .صحبت کنن

ی چ نرگس خانوم به تندی گفت : نه برای

 ...شایان بره

پوران خانوم دستش رو پشت من زد : 

نرگس خانوم نیازی به این کارها 
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نیست..من االن به آقایون هم زنگ میزنم 

بشینید حرف بزنید...این جا خونه پدر 

 ...شوهر شماست سابق و اینها هم نداره

زبان نرم پوران خانوم هم باعث نشد ..

اخم های نرگس خانوم کنار بره 

ایان بدون هیچ حرفی به سمت من اما..ش

اومد...نگاهش کردم ازم خیلی بلند تر 

 ..بود....خیلی خیلی بلندتر

+++++++++++++++++++++ 

روی مبلهای خونه پوران خانوم نشسته 

بودیم..درست عین دوبچه طرد شده که 

 ...بودیم

شایان شبیه هیچ برادری نبود...من 
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ما ابرادرهای زیادی تو زندگیم ندیده بودم 

نبود...نه شبیه دوقولوهای هسایه که مدام 

هم رو میزدن..نه مثل برادر بزرگ 

جاناتان همکالسی دوره دبیرستان که به 

خاطر برادر کوچکترش و حمایت ازش 

مدام همه روکتک میزد.. شبیه برادرهای 

تو فیلم ها و قصه ها هم نبود...شایان 

بود...خسته و بی حوصله و 

و شاید اطرافش  ساکت...بیتوجه به من

روی مبلهای خونه پوران خانوم نشسته 

بود...و پاهاش رو گه گاه تکونی 

میداد...به نظر بی حوصله تر از هر وقت 

 ...دیگه ای میومد
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و من عجیب کششی داشتم برای شنیدن 

هر کلمه ای از زبانش..به نظرم جعبه ای 

دربسته و خسته بود.. پر از یادگاری که 

 ..باید کشف میشد

اهام بدون اینکه روشون کنترل داشته پ

 ...باشم تکون تکون میخوردن

 خوبی؟؟_

شنیدن این کلمه ازش به قدری غریب بود 

که جا خوردم...دستم رو گیر دکمه مانتوم 

 ...کردم

 ...من خوبم_

 سرش رو تکونی داد : تا کی میمونی؟

این سئوال ساده شبیه یه سطل آب یخ 
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اومدی  بود...شاید اگر میپرسید از کی

حالم پر استرسم رو بهتر میکرد اما...این 

 ..سئوال

 ..نمیدونم_

بی اهمیت از سئوال بی جوابش دوباره 

نگاهی به خونه انداخت رنگ پریده تر از 

 ...هر زمان دیگه بود

با شنیدن صدای زنگ از جام بلند شدم 

انگار میخواستم از یک میدان نبرد سخت 

 ...و خفقان آور فرار کنم

که باز کردم روزبه متعجب وکمی در رو 

اخم آلود نگاهم کرد با دیدنم نگاهش رنگ 

 نگرانی هم گرفت : دیار خوبی؟؟
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کف دستهای خیس و سردم و صدای تند 

ضربان قلبم تو گوشم رو اگر فاکتور 

 ...میگرفتیم خوب بودم...یعنی بودم

کیفش رو کنار در گذاشت و کفشهاش رو 

 در آورد : بیام تو؟؟

 می کنار فتم : تنهایی؟؟بی صدا ک

 ...آستین پیراهنش رو تا زد : دیار

دستی به موهام کشیدم که صدای سالم 

  شایان رو از پشت سرم شنید

 ..متعجب نگاهی کرد و دست داد : سالم

 کمی به سمتم خم شد : اتفاقی افتاده؟؟

 ...نترسید ما نمیخوایم بخوریمش_

لحن آزار دهنده کالم شایان اخم های 
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رو بیشتر کرد و شاید سرخوردگی  روزبه

 SI/]....من رو چندین برابر

=======================

======= 

 

=======================

===== 

انگشتهای پام رو جمع کردم و روی 

سرامیک سرد آشپزخونه کمی جا به جا 

 شدم: چرا...من نباید بشنوم که چه خبره؟؟

روزبه لیوان آب دستش رو روی میز 

 ...: دیار گذاشت

 ..همتون فکر میکنید من بچه و_
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 ...با اخم نگاهم کرد : و

در ادامه سکوتم ادامه داد : دیار...بهت 

 که گفته بودم

 ازم پرسید کی میری؟_

نتونستم بغض کالمم رو پنهان کنم 

انگشتهاش رو میدیدم که کالفه روی 

کانتر آشپزخونه ضرب گرفتن...: خوشت 

مگه میاد خودت رو اذیت کنی؟؟ 

  نمیخواستی باهاش صحبت کنی؟؟

سرم رو تکونی دادم و لیوان شربتی که 

روی میز گذاشته بود رو برداشتم : 

 ...دیار

به سمتش چرخیدم کمی بیشتر بهم نزدیک 
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شد و لیوان رو از دستم گرفت و توی 

سینی گذاشت : من میارم.. میخوای منم 

 برم بیرون؟؟

بودنش حس خیلی خوبی بود...یه حس 

ا یک جورهایی شده بود مثل یه عضو آشن

خانواده...خانواده...این کلمه توی سرم 

 .اکو شده بود انگار

 

به نشانه نه سرم رو تکون دادم ، لبخندی 

زد : آخزش این زبون تو از بس ازش 

 .استفاده نمیکنی حذف میشه

تونست خنده ای روی لبهام بیاره : من تو 

 ..اتاقم نشستم، کافیه صدام کنی
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اصطالح نرگس خانوم باعث شد خنده یاد 

 ام بگیره

به سمت در آشپزخونه حرکتی کرد : به 

 چی میخندی؟؟

 نرگس خانوم بهتون گفت سوپر من_

برگشت و نگاهی بهم انداخت چند ثانیه 

ای بعد سینه اش رو سپر کرد : میگم چند 

 ...وقته به نرگس خانوم عالقه من شدم

ی رتونسته بود هر چند کم از فضای ناجو

که گرفتارش بودم جدام کنه اما با 

وردمون به پذیرایی اون حال غریب 

دوباره توی قلبم لونه کرد ، شایان روی 

مبل با جالتی کامال خسته و کالفه نشسته 
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بود. شربت رو روی میز گذاشت. لبخندی 

 .زد و با دست به اتاقش اشاره کرد

روبه روش روی مبل نشستم . نمیدونستم 

مرین هم نکرده بودم که چی بگم. حتی ت

قراره چی بگم وقتی دیدمش..این همه 

اصرار دلم و ذهنم به نشستن رو به روش 

 .حاال برای خودم از عجیب بود

خیالش راحت شد من قرار نیست بهت _

 توهین کنم ؟

شاید این اولین بار بود که جمله ای هر 

چند کوتاه که کمی فقط کمی بار احساسی 

 .میشنیدمداشته باشه از زبانش 

 ...شربتت گرم میشه_
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تنها چیزی که به ذهنم رسید همین بود. 

خیره بودم بهش شبیه فرهاد نبود..من هم 

نبودم هر دو به طرز عجیبی بیشتر شبیه 

 .مادرمون بودیم

 دیدیش؟؟_

  .با تعجب و سئوالی نگاهش کردم

 فرهاد رو میگم_

چه قدر جالب که برای هیچ کدوممون 

 ...اون آدم پدر نبود

کف دستهای سردم رو روی زانوم گذاشتم 

 : خیلی کم

 .سرش رو به نشانه تفهیم تکونی داد

من..یعنی..میدونی قرار نیست که _
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 بخوام..ما

از جمله ام قاعدتا هیچ برداشتی نکرده 

بود..خیلی دلم میخواست بهش بگم من به 

 ...جایگاهش چشم ندوختم

 نفس عمیقی کشیدم : نرگس خانوم

نگاهم کرد بقیه جمله رو به قدری تیز 

 خوردم

مادرم سختی زیاد کشیده.. له شده این _

مدت...به خاطر من آینده من مدام در حال 

جنگیدنه...وقتی گذاشت رفت و با مادر تو 

ازدواج کرد مادر من زن جوونی بود 

میتونست ازدواج کنه نکرد...حاال هم حق 

 ...داره هر چی بگه
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گلوم آب دهنم رو به زور قورت دادم 

خشک خشک بود...ما برای چی اصال 

داشتیم حرف میدیم..هیچ چیز مشترکی 

بین ما نبود...فرهاد اونها رو به خاطر من 

 یا مادرم ترک نکرده بود...من این وسط

... 

نفس عمیقی کشیدم تا بغض لعنتی انتهای 

صدام رو قورت بدم..زانوهام رو بهم 

چسبوندم...و سعی کردم تا با سکوت تمام 

ساسات مزخرف رو یک جوری پنهان اح

کنم. با خوردن زنگ تلفنش از جاش بلند 

 .شد و چند قدمی دور شد

نگاهم به جای خالیش موند به سمتم 
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برگشت : من باید برم پایین مامان کارم 

 .داره

دستی به موهاش کشید : من میخوام 

 ...بدونی که...هیچی ولش کن

 ...رفتنش چند ثانیه هم نشد

در صدای باز شدن در اتاق  با بسته شدن

روزبه اومد...متعجب به در بسته شده 

 ..آپارتمان خیره موندم

 دیار_

 به سمتم اومد : رفت؟؟

بدون حرف نگاهش کردم به چشمهاش که 

کنجکاو و کمی ناراحت نگاهم میکردن 

چند لحظه ای خیره شدم. شاید بغض توی 
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چشمام رو دید که به سمتم اومد یک قدمیم 

سش به موهای آشفته روی ایستاد نف

 صورتم میخورد : بشینیم؟؟؟

با چهره ای جدی دستهاش روی میز و 

گره کرده توی هم نگاهم میکرد... : میشه 

بگی چه انتظاری داشتی که این طور 

 خودت رو باختی؟

سرم رو روی گردنم کمی خم کردم : 

 نمیدونم

چرا اتفاقا میدونی انتظار داشتی محکم _

شتن خواهر ذوق کنه؟؟ بغلت کنه و از دا

 تو مگه ذوق کردی؟؟

من از بودنش خبر نداشتم شوکه شدم _



 Beste بوی وانیل
 

 ...اون میدونست من هستم

و انتظار داشتی از این مسئله خوشحال _

 باشه؟

از اینکه این طور حقایق رو به روم 

  ...میاورد خوشحال نبودم

 ...نمیدونم_

نفسش رو بیرون داد : داریم باهم صحبت 

مام اون چیزی که تو میکنیم میخوام ت

 ...ذهنت هست رو بگی

من ..یعنی...میخواستم بدونه که دندونی _

 برای اموالش تیز نکردم

این بار کالفه شد : اموالش؟؟ از کی تا 

حاال؟؟ اون مال متعلق به پدربزرگته به 
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اون همون قدر میرسه که به تو، من به 

خودم اجازه دخالت تو این مورد رو نمیدم 

اید برای تو توضیح بده که امیر حسین ب

میدونم میده و بازهم خواهد داد. من 

 . درگیر چیز دیگه ای هستم

  ...دستی به صورتش کشید و نگاهم کرد

 ...اون از من خوش بخت تر بوده_

 مطمئنی؟؟_

 ..آره...نرگس خانوم رو داشته_

 و این نشانه ای از خوشبختی؟؟_

با تعجب به صورت جدی اش نگاه کردم 

البته که هست...اون مادرش پیشش بوده : 

حمایتش کرده خیلی از دوری ها و 
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 دلتنگی ها رو نداشته

به پشتی صندلی تکیه داد : من به اون 

چیزی که به دست اومده نگاه میکنم 

دیار...به دیاری که رو به رومه و به 

شایانی که چند باری مالقاتش کردم. 

 خوشبختی برای تو چه مفهومی داره؟؟

حل دوست داشتنی...یه تراس که تو رسا

عصرهای سرد پاییزی با ماگ پر از 

چای بشینم توش و بازی پر سر و صدای 

 بچه های همسایه رو نگاه کنم

نگاهش کردم پر از مهر نگاهم میکرد 

نوازش چشمها و نگاهش باعث شد تا 

چشم بدوزم به گیپور رو میزی پوران 
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خانوم : یعنی خونه تارا...ببین تو 

 بختی رو لمس کردیخوش

لبخند خسته ای زدم : البته که با تارا 

 ...خوشبخت بودم

 و حاال؟؟_

چند لحظه ای صبر کردم : اینجا 

 ..عزیزم...پس اینجا هم شادم

فکر میکنی اگر از شایان بپرسم مثل تو _

بتونه جواب بده؟؟ تو نخواستی و کینه ای 

تو دلت نیست اون پر از بغض بزرگ 

 ...شده

نه من حق مادرش رو فکر میک_

 ...خوردم
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خنده ای پر از تمسخر کرد : دیدی؟؟!! 

دیار برادر مفهومش تو ذهنت هر چیزی 

که هست شایان بلد نیست و یا شاید 

نمیخواد و یا نمیتونه اون نقش رو بازی 

 کنه...پس بگذر...میتونی؟؟

لرزش صدام رو حس کرد که کمی به 

 ...سمتم خم شد : نمیدونم

نم من ایمان دارم که میتونی میدو_

 ....میتونی

 چرا من پایین نیستم؟؟_

چرا باشی؟ چرا چیزی که اذیتت میکنه _

رو ببینی یا بشنوی وقتی نمیتونی تغییرش 

بدی؟؟ بیا راجع به چیز دیگه ای فکر 
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کنیم..مثال به صندلی هایی که میخوای 

سفارش بدی ...من فردا تا ظهر بیکارم 

 بریم سراغش؟؟

 ...زحمت شما میشه این مدتآخه..خیلی _

از جاش بلند شد و ساعتش رو باز کرد و 

به سمت سینک ظرف شویی رفت : چه 

 ....تعارفاتی

تارا گفته بود زور بی خود زدنه با ایجاد 

رابطه با شایان گفته بود کاری به کارش 

نداشته باشم، صحبت با تارا همه حس های 

 .باقی مونده تو وجودم رو از بین برده بود 

نفسم رو عمیق بیرون دادم داشتم یه 

جورایی عادت میکردم از پشت تلفن و با 

کیلومترها دوری بشنوم. شاید این عادت 
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از اون جایی ناشی میشد که میدونستم دیر 

 .یا زود پیشش خواهم بود

روی تخت دراز کشیدم و دستهام رو زیر 

سرم گذاشتم ، تا شاید ده روز پیش حس 

داشتم به محله ای که برگشتن به خونه رو 

بزرگ شده بودم ولی حاال سخت شده بود 

انگار. نگاهی اجمالی به اتاقی انداختم که 

مامان اشرف برای زیباتر شدنش برای هر 

روز به قول خودش دیاری شدنش زحمت 

میکشید و بهش چیزهایی اضافه میکرد. به 

آدمهای اینجا فکر کردم حاال دیگه غریبه 

  .نبودن

************ 

 چرا انقدر تند تند میخوری؟؟_

لبخندی به مامان اشرف زدم : قراره با 
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 روزبه بریم خرید

لبخند دوست داشتنی روی صورتش اومد 

کنارم ایستاد و دستی به صورتم کشید و 

خم شد و روی موهام رو بوسید : اومدی 

 .خونه نشاط با خودت آوردی

لبخندی زدم : من؟؟!! از من نشاط آور هم 

 د؟؟در میا

لبخندش پهن تر شد : تو خودت میدونی چه 

  .گوهری هستی

 پدر جون بهتر شدن؟_

نفسی تازه کرد و به میز تکیه داد: تا صبح 

راه رفت االنم رفته با امیر حسین دنبال 

 .انتقال سند مغازه به تو

خواستم چیزی بگم که دستش رو دور 

شونه ام حلقه کرد : بسپار به ما. حاال هم 
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ش بگذره از اونجا هم بیا برو بهت خو

خونه امیر حسین من و یاس و پوران 

 .خانوم میخوایم برای نامزدی بریم خرید

تو رو هم با پانی یه بار ببریم لباس و کفش 

بخر. لبخندی روی لبم اومد : ممنونم فکر 

 .کنم یه چیزاییی داشته باشم برای پوشیدن

اخم هاش رو مصنوعی در هم کرد : از 

نون و آب نمیشه مثل لباس  اونا برای من

 دختر دبیرستانی ها

خنده ای کردم : از دبیرستانم فقط یک سال 

و نیم گذشته خب مامان اشرف.میترسی 

 سیبیل چخماقی نیاد سراغم؟؟

خنده اش که بلند شد دستی براش تکون 

دادم و در حالی که داشتم دکمه های مانتوم 

رو میبستم از در ساختمون خارج شدم. 
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وبایل به دست و کمی توی فکر روزبه م

 .کنار ماشینش ایستاده بود

 سالم_

با شنیدن سالمم سرش رو بلند کرد و چند 

ثانیه ای نگاهم کرد و یه کم کم یه لبخند 

خیلی آروم روی صورتش اومد : سالم 

 .دیار

اصرارش برای تکرار همیشگی اسمم 

پشت بیشتر صحبت های برام جالب بود، 

خودش تمرین  یه جورایی انگار برای

 .میکرد که داره با کی صحبت میکنه

 مامان اینا با کی میرفتن خرید؟_

یاس میومد دنبالشون شب خونه عمو _

 هستیم

  سرش رو به نشانه دونستن تکونی داد
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با یاد آوری صحبت مامان اشرف خنده ام 

گرفت ، زیر چشمی نگاهم کرد : این خنده 

 رو مدیون چی هستیم؟؟

 ه سرم میذارهمامان اشرف سر ب_

 سر چی؟؟_

 .میگه مثل دبیرستانی ها لباس میپوشم_

صداش رو کمی پایین آورد : و این بده یا 

 خوب؟؟

دوباره خندیدم : گویا بد چون خواستگار 

 برام پیدا نمیشه؟؟

در عرض ثانیه ای احساس کردم اصال از 

این جمله خوشش نیومد : مگه دنبال 

 خواستگاری؟

کردم : من؟؟  کمی خودم رو جمع و جور

 این یه شوخیه
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دستش رو روی دنده گذاشت و پشت چراغ 

قرمز ایستاد و چرخید به سمتم که شاکی 

داشتم نگاهش میکردم ، چند ثانیه ای فقط 

نگاهم کرد و من که از سنگینی نگاهش 

خجالت کشیده بودم نگاهم رو دوختم به 

 .گره کمربند مانتوم

حاال این جناب خواستگار چه _

ی باید داشته باشه تا مقبول خصوصیات

 بیفته؟؟

سرم رو گرم کمربرندم کردم: گفتم که 

 شوخیه

 مامان اشرفت که شوخی نمیکرده_

 بحث رو عوض کنیم_

با خنده واضح تو کالمش سرم رو بلند 

 کردم : تو قهر کردی؟؟
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انقدر با تعجب همراه با خنده این رو 

پرسید که سرم رو بلند کردم ، اون خنده ته 

باعث میشد فک رکنم داره با یه  نگاهش

  بچه کوچولو حرف میزنه

اخمام رفت تو هم ، هم زمان چراغ سبز 

 شد و آروم حرکت کرد : خیر

پس خیر ؛ اون وقت حاال که خیر چرا به _

 گره کمربندت عالقه مند شدی؟

بی اراده خنده ام گرفته بود ؛ از خودم 

تعجب کردم من اصال اهل قهر نبودم خودم 

ی از خودم این روزها تعجب هم گاه

 .میکردم

 کمربندم خوشگله_

 خیلی چیزای خوشگل دیگه ای هم هست_

 لبخندی زدم : مثل؟؟



 Beste بوی وانیل
 

مثل اینکه شما بعد از رفتن تارا و دیدار _

 با خان دادشتون اولین باره سرحالید

انقدر حرص تو کالمش با مزه بود که 

 بخندم و اون هم لبخندی بزنه

 چه عجب_

بایی بود ، صاحبش پسر مغازه بزرگ زی

آروم و الغر اندامی بود از دوستان روزبه 

. میگفت عالوه بر فروش خودشون کارگاه 

برای ساخت دارن و به همین علت میتونم 

هر اون چیزی که توی ذهنم دارم رو طرح 

 بدم تا ساخته بشه

صاحب مغازه که اسمش سیامک بود با 

آرامش و حوصله جنس صندلی ها و اینکه 

میتونه برای کودک مناسب باشه رو  کدوم
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توضیح میداد و من با چند قدم فاصله ازش 

با آرامش گوش میکردم و سئوالهام رو تو 

ذهنم آماده میکردم برای پرسیدن. بعد از 

حدود یک ربع دستی به گوشه لبش کشید و 

با لبخند گفت : شما واقعا سئوالی نداری؟؟ 

 من دهنم کف کرد بس که حرف زدم

رو از روی صندلی ها برداشتم و نگاهم 

روزبه رو دیدم که پشت سرمون دست به 

  سینه و با لبخند داره نگاه میکنه

من یعنی..منتظر بودم صحبتهای شما _

 تموم بشه

 نگاه متعجبش رو که دیدم لبخندی زدم

منم هی فکر میکنم باید بازاریابی کنم _
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 چون هیچ نشانی از پسندیدن در شما نبود

همه حواسم به رنگهای قشنگ  ببخشید من_

صندلی ها بود و البته اینکه سئوالهام یادم 

 نره

واقعا ممنون یعنی اصال به حرفای من _

 گوش نکردید

صدای خنده بلند روزبه که بلند شد سیامک 

هم از ناچاری خنده ای کرد و من چشم 

دوختم به صندل های شکل خرس گوشه 

 مغازه

روزبه دستش رو روی کتف سیامک 

اشت که با بلند شدن صدای موبایلش گذ

اخمهاش بیشتر رفت تو هم و نگاه سیامک 



 Beste بوی وانیل
 

هم روی اسکرین گوشی افتاد و سرش رو 

به نشانه تاسف تکونی داد. یه حس بدی 

لبخندم رو با خودش برد. یه حس از یه 

 .دسته موی فرفری و نگاهی پر از کینه

روزبه بدون توجه گوشی رو توی جیبش 

 ی به صورتش کشید انگارگذاشته و بعد دست

که بخواد حواس خودش رو پرت کنه : خب 

 چی رو پسندیدی؟؟

میشه یکم بیشتر نگاه کنم تا بعضی طرح _

 ها رو ترکیب کنم؟؟

لبخند خسته ای زد و به نشانه تایید سری 

  .تکون داد و کنار سیامک نشست

  چیزهای زیادی توی ذهنم بود
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ن زمزمه آرومشون که داشتن چایی میخورد

 به گوشم میرسید

  داری دیگه زیادی کش میدی روزبه _

مامانم شاکی شده دو روزه باهام حرف _

 نمیزنه

 حق نداره؟؟ ماها خسته شدیم_

ببخشید مثل اینکه سراغ خواهر تو هم _

 اومده

بابت این مسئله نگفتم به خاطر خودت _

میگم ؛ اومده با خواهر من درد دل کرده 

ل گذشته تو اشکالی نداره روزبه شش سا

 هنوز عزا داری؟؟

توی دلم یه چیزی ریخت ، عزا دار؟؟؟ عزا 
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 دار کی ؟ چی؟

یه اشتباهی بود....یه اتفاق روزبه من فکر _

 میکردم تو حالت خوب شده

چند ثانیه اس مکث کرد : خوبم چند وقته 

 واقعا خوبم

 اگر بذاره_

 مقصر نیست_

معلومه که نیست این دندون رو بکش _

روزبه میدونم امیر حسینم هفته بندازه دور 

 ای سه بار این رو بهت میگه

 با یاس حساب کنی هفته ای ده بار_

قلبم تند تند میزد ، سئوالهای ذهنم تو هم 

میپیجیدن . این حس غریبی که دلم 
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میخواست فقط من باشم نه هیچ گذشته ای و 

نه هیچ مو فر فری تو ذهن روزبه انقدر 

د که نفسم تو خودم رو شگفت زده کرده بو

 .سینه ام حبس بشه

 

***************************

* 

 خوشت نیومد؟_

نگاهم رو از خیابونهای شلوغ به روزبه 

دوختم از خودم ترسیده بودم و دست و پام 

 .رو گم کرده بودم

نه اتفاقا خیلی هم خوب وبود من طرح _

هاش رو میزنم و میدوم خدمتشون مرسی 
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 .از لطفتون

هم انداخت : باز برگشتیم به نگاه عمیقی ب

 تعارف؟؟

کف دستهام رو روی زانوهام گذاشتم 

نمیتونستم بگم که تفکرات خودمه که داره 

میترسونتم. چیزی که انقدر غریب و نا 

شناخته است که تمام معادالت روحی و 

 .حسی ام رو بهم ریخته

++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++ 
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 خوشت نیومد؟_

نگاهم رو از خیابونهای شلوغ به روزبه 

دوختم از خودم ترسیده بودم و دست و پام 

 .رو گم کرده بودم

نه اتفاقا خیلی هم خوب وبود من طرح _

هاش رو میزنم و میدوم خدمتشون مرسی 

 .از لطفتون

نگاه عمیقی بهم انداخت : باز برگشتیم به 

 تعارف؟؟

کف دستهام رو روی زانوهام گذاشتم 

نستم بگم که تفکرات خودمه که داره نمیتو

میترسونتم. چیزی که انقدر غریب و نا 

شناخته است که تمام معادالت روحی و 
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 .حسی ام رو بهم ریخته

از حالت صورتش کامال مشخص بود که تو 

فکره کمی که گذشت صدای پخش ماشین 

رو کم کرد : با تارا خانوم این مدت صحبت 

 کردی؟

رو پرسید هیچ  به چه دلیلی این سئوال

نمیدونستم اما شیوه خوبی بود از تارا حرف 

 .زدن خوب بود

 بله_

 ...راجع به دانشگاهت _

نفسم رو بیرون دادم و این بار سعی کردم 

به جای نگاه پرسانش که میدونستم الاقل 

دست من رو رو میکنه خیره رو به روم و 
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 .شلوغی و بی نظم بی حد خیابون بشم

رای درس خوندن من اوایل اصراری ب_

نداشتم. یعنی من از شهری میام که مدرک 

 .دانشگاهی آدم ها اهمیت زیادی نداره

پس چرا االن اصرار به برگشتن و درس _

 خوندن داری؟

سئوالش خیلی خیلی جدی بود مثل سئوال 

قبلی نبود انگار. جوابی براش هم داشتم و 

هم نداشتم. کمی این پا و اون پا کردم . 

..میدونید ..سخته من بیست  _خب... یعنی

 .سال یه جای دیگه خونه ام بوده

سرش رو کمی تکون داد : خب خونه یعنی 

 چی؟
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انگشتهام رو بهم گره زدم و سعی کردم 

 ...جواب بدم سئوال خیلی سختی بود

 ..سئوال خیلی سختی خب_

برای من خونه یعنی جایی که تا یه سنی _

ی مادرت توش باشه ...بعد از یه سنی جای

که همسرت باشه ... جایی که تمام تالشهای 

روزانه و دویدن ها و سر و کله زدنهات 

فقط و فقط به خاطر اون و حضورش 

 ...باشه

هیچ وقت فکر نمی کردم همچین تعریف 

ساده و روتینی از خونه داشته 

 ...باشه...تعریفی ساد اما به شدت زیبا

برای من خونه فقط به معنای جایی بود که _
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با امینت توش زندگی کرد، بعدها تبدیل بشه 

شد به جایی که تارا توش باشه ...حاال 

میبینم خونه جایی که فرش های گلی داره. 

مادربزرگ و پدر بزرگ داره...هفته ای یه 

بار مهمون داره و گوشه فریزر و یخچالش 

 .همیشه یه چیزی ذخیره است برای مهمون

لبخند پهنی زد : مثل خونه مامان 

 !!؟؟اشرف

 ....مثل خونه پوران جون و مامان اشرف_

 آخه بچه تو چرا انقدر وول میزنی؟؟_

بازی روزبه با شروین که مثل ماهی از 

دستش لیز میخورد تماشایی بود . هیچ وقت 

فکر نمیکردم خونه برای این مرد انقدر با 
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زن تعریف بشه اول مادر وبعد همسر. 

سنگینی نگاهم رو حس کرد که سر بلند 

رد و چند ثانیه ای نگاهم کرد و لبخندی ک

 .زد

بند ساعتش رو از دست شروین آزاد کرد و 

بازش کرد و آستین هاش رو باال زد. نگاهم 

هنوز بین سفید های خونه یاس به روزبه 

بود که به نظر امروز زیادی رنگی به نظر 

 .میومد

 دیار جان؟؟_

با شنیدن صدای یاس نگاهم به سمتش 

ر و لبخند به لب نگاهم چرخید که پر مه

 میکرد : امروز خیلی خسته شدی؟؟
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بافت موهام رو از روی شونه ام به پشت 

 ...سرم انداختم : نه

صندلی رو بهم نزدیک تر کرد و نشست از 

میوه های توی سبد کنار سینک یه سیب 

درشت قرمز رنگ رو توی پیش دستی 

گذاشت و رو به روم گذاشت : اخه از وقتی 

 ..وی صندلی بلند نشدیاومدی از ر

نمیشد با یاس از کالفگی های ذهنم و 

آدمهای در جنگ توی فکرم حرف بزنم. 

کاش تارا بود...فقط اون میتونست بهم بگه 

  چه خبره؟؟

یاس کمی به سمتم خم شد : من هیچ وقت 

برات تارا نمیشم ، هیچ کدوممون نمیشیم اما 
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 .یه خواهر که میتونم باشم

سرخ براق توی  انگشتم رو روی سیب

بشقابم کشیدم : شما همیشه به من محبت 

 .دارید

تعارف رو بذار کنار... تو بین مایی دیار _

اما تنهایی البته حق هم داری من به امیر هم 

گفتم پانی اسما چهار پنج سال از تو 

کوچیکتره رسما دنیاش با تو خیلی فاصله 

داره. ما ها هم ازت یا خیلی بزرگتریم یا 

ادی گرفتار و یا....درگیر و مونده خیلی زی

 ....بین اتفاقات گذشته

 ....نفسم رو بیرون دادم : من حالم خوبه

کمی نگاهم کرد یاس باهوش تر و البته با 
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تجربه تر از این بود که بخواد حالم خوبه 

 .شل و ول من رو باور کنه

 میخوای کالس ثبت نام کنی؟؟_

 ... من نمیتونم_

کالس طراحی  میدونم ..خب میتونی_

 ...بری

 کالس طراحی؟؟_

هر دومون سرمون چرخید به سمت چپمون 

که روزبه بچه بغل باالی سرمون ایستاده 

 ...بود

شروین خودش رو به سمت مادرش کشید و 

در آخر سر خورد بین دستهای مادرش.و 

لبخندی فاتحانه به روزبه زد. قیافه خنده 



 Beste بوی وانیل
 

 ... دارش شد باعث خنده بلند ما شد

صندلی رو کشید و کنار ما نشست :  روزبه

 جریان کالس طراحی چیه؟؟

یاس دستش رو گذاشت پشت شروین تا 

نیوفته و نگاه بامزه ای به روزبه انداخت : 

 چیه؟؟ خودت میخوای درس بدی؟؟

روزبه پشتی صندلی تکیه داد و با ژست 

بامزه ای گفت : می دونی که من 

 ..پیکاسوام

ید نقاشی چه لبخندی زدم : پیکاسو هم باش

 ربطی به طراحی داره؟؟

روزبه اخماش رو بامزه کرد تو هم و یاس 

 ...هم بلند خندید : حقته
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 داشتیم دیار؟؟ من رو فروختی؟_

 ...سعی کردم خنده ام رو بخورم اما نشد

 .... خنده ام لبخند شون رو پهن تر کرد

میخوام به دیار پیشنهاد بدم بره کالسای _

 سعید سینایی

یش نشون میداد که اصال از این قیافه جد

 اسم خوشش نیومده : حاال چرا اون؟؟

یه لنگه ابروی یاس باال رفت : از اون بهتر 

 سراغ داری؟

هزار تا آموزشگاه هست یه عالمه طراح _

خوب خانوم ...اصال من یه پرس و جو 

 ...میکنم

 ... این شناس_
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من کمی روی صندلی جا به جا شدم : چرا 

 م باشه؟باید حتما خانو

روزبه نگاهم کرد دستش رو به پشت 

 ....گردنش کشید و نگاهم کرد

و من هنوزپرسشی نگاهش میکردم : قانون 

 این رو میگه؟؟

یاس بلند خندید : خیر...قوانین جناب روزبه 

 ...این رو میگه

روزبه گفت : نه...منم گفتم حاال پرس و جو 

 ...کنیم

یاس از جاش بلند شد و شروین رو روی 

 ...ی من گذاشت : تو آدم نمیشی روزبهپا

من هم هنوز داشتم نگاهش میکردم که از 
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جاش بلند شد و به سمت بیرون آشپزخونه 

 ...رفت : ای بابا

پدر جون تسبیح توی دستش رو کمی جا به 

جا کرد : کار ثبت سند تموم شده تا موقع 

افتتاحیه وقت داری بری امضاش 

 ...کنی...فقط یه امضای ساده مونده

سرم رو کمی پایین انداختم و دوختم به گل 

 ...های فرش : ممنون

حجب و حیای کالم و رفتاری تو بیشتر  _

 ...از تمام این چیزها می ارزه دخترکم

لبخندی روی لبم اومد : من ... از شما 

 ...ممنونم

مامان اشرف پاهاش رو روی مبل جمع 
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کرد : دیگه فردا حتما باید خرید مراسم 

دیکه... و از حاال گفته باشم من بهزاد نز

 ...انتخاب میکنم

با التماس به پدرجون نگاه کردم خنده ای 

کرد : حاج خانوم نور چشمی ما رو اذیت 

 ...نکن هر چی دوست داره بخره

مامان اشرف چشمکی بهم زد : سبیل 

 ...چخماقی

 ...بلند خندیدم

پدرجون دستی یه زانوش زد و بلند شد : 

 ...مادرت زنگ زد

لبخند روی لبم خشک شد و نگاهش کردم 

که حاال جدی یه تسبیحش خیره بود : 
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 ...میخواست مطمئن بشه حالت خوبه

پوزخند روی لبم پنهان شدنی نبود : خیلی 

 ....از ممنونم

پدرجون دستش رو به سمتم دراز کرد 

اولین بار نبود که مهرش انقدر دوست 

داشتنی شامل حالم میشد اما این حمایت 

 ...ز و به جاش بهترین هدیه ها بودعزی

+++++++++++ 

بلند بلند حرف زدن پانی هم باعث نمیشد تا 

تمرکزم از پچ پچ عصبی پوران خانوم و 

مامان اشرف پرت بشه، پوران خانوم کالفه 

از روزبه شکایت داشت و اصال سخت نبود 

تا ربطش بدم به اون دختر خوشگل ....هر 
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 حساسیتم رو کمچه قدر که تالش میکردم تا 

کنم نمیشد که نمیشد....سه چهار روز بود 

که ندیده بودمش...دیروز از پشت پنجره 

کامال اتفاقی دیدمش که ماشینش رو توی 

پارکینگ نذاشت و تو کوچه پارک کرد به 

نظر خسته و کالفه میومد..راه رفتنش هم 

حرف داشت انگار...چند لحظه ای حتی 

جلوی در خیره شد به گشی 

ایلش...پوران خانوم میگفت خودش و موب

آقا ناصر باهاش سر سنگینن و گله داشت 

که بهزاد بعنوان برادر بزرگ تر هیچ 

دخالتی نمی کنه و فقط میگه چیزی داره از 

برادرش میبینه مه به زودی همه این بساط 
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 ...جمع میشه

پانی گوشی موبایلش رو قطع کرد : آدرس 

تره یه مزون توپ رو گرفتم...کار دخ

تکه...خودش میدوزه و تک دوزه...یکم 

 ...گرون تموم میشه اما قشنگ کاراش

دستی به موهام کشیدم االن هر چیزی 

 ...اهمیت داشت بغیر از تک دوزی

پانی جان مگه ما سلبریتی هستیم که مهم _

 ...باشه تک دوزی بپوشیم

پانی چها زانو روی مبل نشست و یکی از 

هنش لواشک های روی میز رو تو د

گذاشت ، صورت درهمش باعث شد خنده 

 ام بگیره : مگه مجبوری؟؟
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تو دختر شیرینی و شکری...من ترشی _

دوست دارم... بعد هم و خانواده ملیسا رو 

 ...نمیشناسی نباید پیششون کم بیاریم

جواب خوبی براش داشتم ، این که کم 

آوردن ه ربطی به لباس آدم داره و نه 

جای دیگه ظاهرش که کم آوردن از 

است....لی لی زیبا بود...شیک ترین لباسها 

 ...رو میپوشید اما کم آورد

فرهاد هر چند کم دیده بودمش..مرد جذابی 

 ....بود اما اون هم کم آورده بود

 ...باید با مامان اشرف هم صحبت کنیم_

سرش روبه نشانه تایید تکونی داد و کمی 

به جلو خم شد و صداش رو پایین آورد : 
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 یدونی چی به چی شده؟؟نم

  با تعجب نگاهش کردم

روزبه با پوران خانوم حسابی بحثشون _

 ...شده

 با چشمهای گرد نگاهش کردم : مطمئنی؟؟

آره..بین حرفای مامانم ومامان جون  _

 ...فهمیدم

حواسم رفت به دلخوری ها و سکوت این 

 ...چند روزش و البته غیبت طوالنیش

ما پوران خانوم نمیدونم دقیقا چی شده...ا_

 ....گویا حسابی از خجالت روزبه در اومده

فکرم بیشتر مشغول شد....از جان بلند شدم 

و رفتم توی اتاقم...موبایلم رو توی دستم 
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گرفتم و چند باری روی اسمش رفتم و 

برگشتم...نمیدونستم چه بهانه ای باید داشته 

باشم...اما...اون همیشه هوای من رو 

 ...داشت

می که اصال از خودم انتظار نداشتم با تصمی

 ...صداش توی گوشم پیچید : دیار

 ...سالم_

 سالم خوبی؟؟؟_

تعجب کرده بود از تماسم : من 

 ...خوبم...چیزه...یعنی زنگ زدم

 ...صندلی هات داره آماده میشه_

اخم هام تو هم رفت : ممنون که گفتید...من 

زنگ زده بودم حالتون رو بپرسم فکر کنم 
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 ...قعبد مو

نفسش رو پر صدا بیرون داد ...: دیار 

جان...ببخشید ..کمی 

 ...عصبیم...مرسی..خوبم

 ...خوبه_

 دیار؟؟_

لحنش پر از مهرش دوست داشتنی 

بود...بافت موهام رو توی دستم گرفتم و 

  روی صندلی اتاق نشستم

فکر میکنی حوصله داشته باشی بریم _

عصری بیرون ؟؟ زنگ میزنم و اجازت 

 ...گیرمرو می

نه گفتن امکان پذیر نبود و ذهنم رفت به ..
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سمت اینکه شال چه رنگی سر کنم که 

رنگش نشاط قرار عصر رو بیشتر 

 کنه....؟؟

 

++++++++++++++++++++++++ 
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از پشت پنجره راهرو نگاهش کردم که 

توی ماشین نشسته بود...نفسم رو بار دیگه 
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چه  بیرون دادم از خودم متعجب بودم که

طور بهش زنگ زده بودم و حاال میخواستم 

ببینمش...دلم میخواست حالش خوب باشه 

 اما واقعا نمیدونستم چه طور؟؟

با باز شدن در ماشین رو روشن کرد و خم 

شد و در جلو رو برام باز کرد...نشستم و 

سعی کردم به دور از هیجان و اضطرابی 

که داشتم لبخندی روی لبهام باشه...با دیدن 

لبخندم و سالم آرامم جوابم رو داد 

...صورتش به شدت خسته بود و نگاهش 

 پر از فکر : حالتون خوبه؟

 ....سرش رو تکونی داد : االن خیلی بهترم

لبخندی روی لبهام اومد و دستهام رو روی 
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  زانوهام گره زدم

 دوست داری کجا بریم؟؟ _

 از چه آدم بلدد راهی هم میپرسید _

س اگر من انتخاب کنم خنده ای کرد : پ

اشکالی نداره؟؟ دوست داری کمی قدم 

 بزنیم؟

 ..البته_

این مدت فرصت نشد ازت بپرسم کارهای _

 مغازه چه طور پیش رفت؟؟

لبخندی زدم : میخواید امروز از کار 

 صحبت نکنیم؟؟

به سمتم برگشت و نگاهی اجمالی بهم 

انداخت : البته میتونیم از هر چیز دیگه ای 
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 مصحبت کنی

به پشتی صندلی تکیه دادم و سعی کردم 

فکر کنم چه موضوع مشترکی میتونست 

 ...مطرح بشه

 !!بعد از کمی سکوت گفت : خب؟؟َ

 ...نمیدونم_

و بعد با خنده ادامه دادم : من آدم کم حرفی 

 ...هستم

 ...لبخند پهنی زد : مهم اینه که هستی

نا خواسته لبخند پهنی روی لبم اومد و کمی 

چرخیدم و سعی کردم تا جمله ای  به سمتش

برای صحبت کردن پیدا کنم : دنبال 

 کارهای نامزدی بهزاد هستید ؟؟
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کمی اخمهاش توی هم رفت : منظورت 

غیبت این مدتمه؟؟ نه خیلی ملیسا کسی 

 ....نیست که اجازه دخالت به ما بده

 و این شما رو ناراحت کرده؟_

با زدن راهنما وارد خیابان تنگ و خلوتی 

شد : این جا پارک میکنیم و کمی قدم زنان 

میریم اینجا باغ قدیمی خیلی خوشگلی هست 

 که تبدیل به پارک شده

دستهام رو تو جیب پالتوم کردم و در 

کنارش راه افتادم مثل همیشه قدمهاش رو با 

من هماهنگ میکرد و با فاصله خیلی کمی 

ازم راه میرفت ...باغ بسیار زیبایی بود و 

ت یه بار از کنار مردمی که دوتا هرچند وق
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دوتا و یا تعداد بیشتر با هم صحبت میکردن 

و از بین جوی خوشگل آبی رنگش آب هم 

روان بود و فضای اصیل و زیبایی درست 

 ... کرده بود

آدم پر حرفی هیچ وقت نبود اما انقدر 

سکوت هم ازش بعید بود و بیشتر از همه 

حال ناراحت بودم که مثال خواسته بودم 

 بهتری داشته باشه ولی حرفی پیدا نمیکردم

... 

اینکه گقتی از دخالت نکردن تو کار بهزاد _

ناراحتم...نه واقعا ناراحت نیستم بهزاد 

خودش آدم آسون گیر و زندگی اش تمام 

 ...دست ملیساست
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 ...خب خیلی ملیسا رو دوست داره_

اینکه هر چی ملیسا میگه رو انجام بده رو _

 داشتن نیستنشانه دوست 

کمی سرم رو توی یقه ام کردم و نفس گرمم 

  رو بیرون دادم

دست در جیب ادامه داد : برای به دست 

آوردن این تجربه خیلی سختی ها 

کشیدم....پس طرف مقابل چی؟؟ اونم حق 

 ...هایی داره

کمی سرم رو به سمتش چرخوندم خیلی 

گرفته به نظر میومد برگشت و نگاهم کرد . 

می زد : میدونم داری به چی فکر لبخند آرو

 میکنی؟؟
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 با چشمهای گرد نگاهش کردم : به چی؟

این بار لبخندش واقعی شد : البد میگی 

اینکه گاهی واقعا حرفش رو میخواد به 

 کرسی بشونه چه طور شعار میده؟؟

دستهام رو از جیبم در آوردم و انگشت 

اشاره و وسطم رو بهم گره زدم : قسم 

 ن چیزی به ذهنم نرسیدمیخورم که همچی

خنده ای کرد و با انگشت به انگشتام زد : -

 این یه نشانه است؟؟

 آهی کشیدم : عالمتی بین من و تارا است

 خیلی دلتنگی؟؟_

 ....خیلی زیاد_

با دست اشاره کرد تا به سمت کافی شاپ 
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بامزه ویط باغ بریم : اگر سردت نمیشه 

 بریم یه چیزی بخوریم؟؟

فلزی نشستیم و منو رو روی صندلی های 

توی دستمون گرفتیم و با دیدن اسم شیرینی 

  ها دلم بیشتر هوای کافه تارا رو کرد

کمی به سمتم خم شد : هیچ وقت به اینکه 

 کنارش زندگی نکنی فکر کردی؟؟

 انگار بند دلم پاره شد : به طور دائم؟؟

تکیه داد و حدی نگاهم کرد : آره دائم..مثال 

 زندگی کنیهمیشه تو ایران 

نمیتونستم ذهنم رو جمع کنم : همه چیز 

 خیلی پیچیده به نظر میاد

 از چه نظر؟؟_
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شما میتونید از مادرتون خیلی دور و _

 دائمی زندگی کنید؟؟

سالمه ...و مردم...اگر  44من فرق دارم..._

 ...نمیدونم واقعا

 تارا منبع آرامش و تنها حامی منه_

رو  اونم به خاطر عشقش خیلی چیزها_

 ...بهت دیکته کرده

منظورش از برگشتن دوباره به این بحث 

 ...رو درک نمیکردم با تعجب نگاهش کردم

با اومدن گارسون و سفارش قهوه فرانسه 

یکم نگاهم کرد و ادامه داد : همه ما وقتی 

عاشق میشیم خودخواه میشیم... تارا تو رو 

واقعا دوستت داره و تو هم اون رو...این 
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نسبت به هم به شدت خودخواه  باعث میشه

 ....باشید

کمی اخم کردم این جمله به مذاقم خوش 

نیومد : این طور نیست...اینکه میخوام پیش 

 تارا باشم خودخواهیه؟؟

اینکه به خاطر نیاز عاطفی که بهش داری _

هیچ وقت زندگی مستقل از تو رو نداشته 

 باشن خودخواهی نیست؟؟

توقع  بغض بدی توی گلوم اومد واقعا

شروع همچین بحثی رو نداشتم و همچیین 

 نتیجه گیری رو

سرم رو کمی تکون دادم و بعد پشت سرم 

رو نگاه کردم : تا...تا قهوه هامون رو 
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 بیارن من برم دستشویی

خواستم بلند شم که دستش رو روی آستینم 

احساس کرد..اخماش به شدت توی هم بود : 

 بشین خواهش میکنم...دیار باشه؟؟

تند رفتم...خیلی رک گفتم...یعنی من 

 ...منظورم رو درست مطرح نکردم

 ...ناراحت نیستم_

 ... معلومه_

نفسم رو بیرون دادم و دوباره روی صندلی 

فلزی نشستم و لرزی به بدن افتاد به پشتی 

صندلی تکیه دادم و نگاهم رو دادم به 

  ایوون قجری کافی شاپ

 !!دیار؟؟_
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ز سمت رفت و بله ای گفتم و سرم رو هنو

  آمد و لبخندهای روی ایوون نگه داشتم

 قهر کردی؟؟_

 سعی کردم کمی به خودم مسلط باشم : خیر

کمی روی میز به سمتم خم شد : میشه پس 

  یه فرصت بهم بدی تا توضیح بدم

نگاهم رو از اون سمت گرفتم و به نگاهش 

دوختم که دوباره خسته به نظر میومد لبخند 

نگشتهاش رو از هم باز زورکی زد و قفل ا

کرد و نمکدون روی میز رو بین دستهاش 

 گرفت : مرسی

  با اخم هنوز نگاهش میکردم

کمی این من من کرد : من فقط میخواستم با 
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مثالی که لمسش کردی از زندگی خودت 

بتونی چیزی رو که بهت گفته بودم بهتر 

تحلیل کنی و متوجه بشی...تو خیلی بی 

مثال بهتر ....میشه تجربه ای و شاید با 

 اخمات رو باز کنی؟؟

 ....ولی من از شما ناراحتم_

واقعا میشد تو نگاهش تاسف رو دید : 

 ...ببخشید

رابطه من و تارا چرا انقدر برای همه _

سئوال شده؟؟ امیر حسین و شما گاهی حتی 

مامان اشرف هم اشاره میکنن بهش و من 

 این رو دوست ندارم

به پشتی صندلیش کمی نگاهم کرد و بعد 
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 ....تکیه داد : اسمش رو بذار حسودی

نفسم رو که بین سینه ام چند دقیقه ای حبس 

شد ....نگاهش رو ازم گرفت : قهوه هامون 

رو که آوردن اگه خواستی میتونیم کمی 

بیشتر قدم بزنیم و شب باهم شام بخوریم 

 ها؟؟

از اینکه حرف رو عوض کرده بود 

عه های پازل ناراضی نبودم حتی اگر قط

 ....رو کنار هم نمیتونستم جفت و جور کنم

 ...باید به عمو بگم_

 باید یواشکی زنگ بزنم پانی اونجاست_

با اومدن اسم پانی یهو لحنش از اون حالت 

  حدی به شوخی برگشت
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 مگه بده که بیاد؟؟_

با بدجنسی پرسیده بودم و با یه لنگه ابروی 

دجنسم باال اومده نگاهش کردم به قیافه ب

خنده کوتاهی زد : آخه میخوام بریم یه جای 

 درست و درمون نه پارک کودک

 ....نگید بهش اینجوری خب_

فنجون قهوه سفید رنگش رو بخار دل 

انگیزی ازش باال میومد رو کمی از جلوی 

دستش دور کرد : اون جای خواهر 

 ...کوچیک منه

...************** 

 ه جاییازت نمیپرسم کجا بریم که چون ی_

  تو ذهنم هست
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 من اصال نظر نمیدم_

کمی فرمون رو بین انگشتهاش فشار داد : 

 هنوز ناراحتی

 ...از بهزاد و خانومش به من رسیدیم_

ماشین رو کنار خیابون پارک کرد و به _

سمتم چرخید و پر شالم رو که روی زانوم 

افتاده بود توی دستش گرفت...ناخود آگاه 

 ...رفتمکمی و نامحسوس عقب تر 

نگاهم کرد چند ثانیه پر مهر و آروم : 

ببخشید...فقط میتونم بگم مثال بدی 

زدم...میخواستم فقط بگم گاهی بین دوست 

داشتن های زیاد یک طرف خودخواهی 

میکنه و این باث نابودی طرف مقابلش 
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میشه و گاهی هر دو آزادی های هم رو 

 ...میگیرن

ه ینبهزاد یک روزی سر بلند میکنه و میب

بهزاد نیست و فقط ملیساست..خودش 

 ....هویتی نداره

و .. و وقتی خودت رو مدیون کسی ببینی 

هم باز تویی وجود نخواهد داشت...چون 

اون دین تا آخر عمرت میشه یه عامل برای 

 ....جلو گیری از فکر کردن به خودت

 ...مثالم بد بود

من که هنوز چشمم به انگشتهاش بود که 

آویزون پایین شالم رو بین مهرهای چوبی 

انگشتاش میگردوند...به اینکه کنار خیابون 
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نگه داشته بود تا توضیح بده در سکوت 

مطلق بودم...دوباره شدم دیاری که واژه ها 

از فکرش فرار میکردن ولی جنس این 

 ..فرار با تمام فرار های قبلی فرق داشت

این جا واژها ها بین کوچه باغ ها قدم 

ون وقتهای دور پشت درهای میزدند و ا

 ...بسته گم گیر میکردن

 مرسی که امروز اومدی_

لبخندی بهش زدم که منو رو به سمتم 

 ...میگرفت : من ممنونم

گوشیش رو که به خاطر زنگ زدن به امیر 

حسین از جیبش در آورده بود رو نگاهی 

انداخت و خاموش کرد و گنار میز 
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هم  گذاشت...هر چیزی که بود...هر غمی و

 ...خستگی تو اون گوشی پنهان بود انگار

 انتخاب کردی؟؟_

دل رو به دریا زدم و سعی کردم تا جمالتم 

رو جمع و جور کنم : شما مثل همیشه 

 ...نیستید همه این مدت

انگار فهمید که چه قدر برام سخته : نگران 

 منن

  سرم رو برای تایید تکون دادم

دستهاش رو توی جیب شلوارش کرد و 

هاش رو پشت میز گرد و سفید رنگ پا

 ...رستوران دراز کرد : همه حق دارن

 ...من پشت سر هم سلسله ای اشتباه کردم
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یه حسی ته دلم تکون خورد ولی سعی کردم 

نگاهم رو ازش نگیرم...همه چیز به اون 

 ...دختر ختم میشد...فهمیدنش سخت نبود

کمی نگاهم کرد : مامانم نگرانی های 

..برای بهزاد هم همین قدر مادرانه داره

 ..نگرانه

سعی کردم تا جمالت ذهنم رو جفت و جور 

کنم : درست میشه...به خودتون فرصت 

بدید...میدونم تحت فشارید از خستگی 

نگاهتون و صورتتون مشخصه ولی شک 

ندارم شما براش یه راه حل پیدا 

میکنید...شما همیشه برای همه چیز یه راه 

 ....حل درست دارید
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لبخند پر مهری زد و نگاهش چند ثانیه ای 

تمام صورتم رو گشت و بعد دوباره توی 

چشمهام نگاه کرد ...سرم رو کمی پایین 

انداختم و دنباله بافت موهام رو از روی 

 ...شانه چاپم به پشت سرم انداختم

گارسون با غذاهاس سفارش داده شده که 

  میز رو پر کرد تازه سرم رو بلند کردم

 ایید خانوم خجالتی تا سرد نشدهبفرم_

لبخند آرامی زدم و تکه ای از هویج پخته 

 ... کنار غذام رو توی دهنم گذاشتم

 همیشه همین کار رو میکنی_

سرم رو بلند کردم و در حالی مه چاقو و 
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  چنگالم دستم بود با کنجکاوی نگاهش کردم

با دستمال گوشه چپ لبش رو پاک کرد : از 

ی...به اصل چیزی که حاشیه شروع می کن

بابتش کنجکاوی و یا برات مسئله است 

اشاره نمیکنی...مثل غذات..همیشه از 

 ...دورچین های غذات شروع میکنی

متعجب از این همه دقتش چاقو و چنگالم 

رو به لبه دیس سفید رنگ چینی تکیه دادم : 

 ...منظورتون

کمی بیشتر به سمتم خم شد : یکم به اصل 

 .......به خود خود مسئلههر چیزی بپرداز

کمی مکث کردم : و شما خودتون همیشه 

 همین طور هستید
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 با آرامش به پشتی صندلیش تکیه داد : نه

وقتی تعجبم رو دید : من دارم با تجربیاتم 

 صحبت میکنم

بی توجه به بچه ای که صندلی پشت سرش 

نشسته بود و با مادرش سر یه قاشق غذا در 

با من مثل پدر و  جنگ بود گفتم : و شما

 فرزند برخورد میکنید

جا خورد و کمی عجول گفت : هرگز..این 

 چه فکریه..من ازت فقط

سیزده سال...شما از من سیزده سال _

 بزرگتر هستید

دستی به چونه اش کشید و لبخند بانمکی زد 

 : انقدر هست؟
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  موضوع رو عوض نکنید_

لحن با لبخندم باعث شد تا ادامه بده : چرا 

 فکر رو کردی؟ این

چون امروز مدام دارید من رو با _

تجربیاتتون آشنا میکنید و در کنارش 

 ایرادات من رو به هم یاد آوری میکنید

نگاهم کرد..نوازش گونه و کمی ناراحت : 

 ...دیار...اصال اصال این طوری نیست

دوباره چاقو و چنگالم رو توی دستم گرفتم 

و و این بار تکه بزرگی از مرغ ام ر

 ...بریدم

 میشه وقتی صحبت میکنیم نگاهم کنی؟؟_

 دارم غذام رو میخورم..خودتون گفتید_
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نفسش رو کالفه بیرون داد ....یک 

جورهایی کینه کرده بودم...جمالت 

امروزش به مذاقم خوش نیومده 

بود...احساس بچه ای رو داشتم که بعد از 

یک اشتباه با پدرش بیرون اومده تا غیر 

 ...ت بشهمستقیم نصیح

 04من ...خیلی قبل تر ها یه وقتی که _

سالم بود خودخواهی کردم...حواشی 

 .... روابطم شد اصل و فراموش کردم چرا

دستمال دستش رو روی میز گذاشت و 

 ....احساس کردم بغضی تو نگاهش هست

دستم رو آروم جلو بردم و دور پایه لیوانم 

 ...گذاشتم دلم نمیخواست این طور ببینمش
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 ببخشید_

سرش رو به اطراف تکونی داد : تو 

ببخشید اگر امروز باعث شدم احساس 

 خوبی نداشته باشی...غذات یخ کرد

شاید دارم خیلی نازک و نارنجی برخورد _

 ...میکنم

نگاهم کرد انگار دنبال کلمه مناسب میگشت 

: با من میتونی...یعنی هر چه قدر هم که 

بخوای میتونی نازک نارنجی برخورد 

 ....کنی

حرفهاش امروز یه نوازش خاصی 

داشت...سبز بود...بوی درختهای جنگلی نم 

 ....خورده رو میداد
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اون غم پنهان ته نگاهش حسابی نگرانم 

کرده بود...نفسم رو بیرون دادم از اینکه 

روزی...زمانی که از االن من سه سال 

بزرگتر بوده دلش پیش کسی بوده...هرچند 

ن دیدم به این سن و سال دختری که م

زمانها نمیخورد...یاس بارها گفته بود 

روزبه خیلی سخت از خودش اطالعات 

 ...میده حاال میفهمیدم منظورش چی بوده

شامت رو بخور سرد میشه...من امروز _

 ...خیلی حرف زدم

اومدم بگم همه اش هم از حاشیه که پشیمون 

 ...شدم

 رستوران خیلی خوشگل شده_
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شوق جواب داد : خیلی این بار واقعا با 

رنگها و طرح هات خوبه...واقعا انتخاب 

 ...رنگت بجا و شاده

شما فکر میکنید بتونیم هزینه ای که کردیم _

 رو در بیاریم ازش

خنده بامزه ای کرد : میبینم که هنوز شروع 

 نکرده اومدی تو کار

 عمو میگه با روزبه گشتی_

 بلند خندید : مگه امیر حسین رو نبینم...من

 بازاری مسلکم یا اون؟؟

 جمله برام غریب بود : چی چی مسلک؟

برام جمله رو توضیح داد..از غذا حرف 

زد..براش از منوی شیرینی های 
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 ..مخصوص بچه ها حرف زدم

حرف زدیم..واژه ها رو پشت سرهم 

چیدیم...لبخند زدیم...از همه چیز و هیچ 

چیز صحبت کردیم...اما هر چیزی که 

تو پارکینگ ماشین رو بود...شب وقتی 

پارک کرد رو صورت اون لبخندی بود و 

 ...تو دل من یه چشمه ای جوشان

========================

= 

گوشی رو کمی بیشتر به گوشم نزدیک 

کردم و صدام رو پایین آوردم تارا با صبر 

و حوصله به تمام ریز مالقاتمون گوش 

میکرد و این به من هم این امکان رو میداد 

بار دیگه تمام جمالت عجیبی که رد و  تا
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 ...بدل شده بود رو مرور کنیم

 تو چه حدس هایی میزنی؟_

صدای باز شدن پنجره رو شنیدم...میتونستم 

حدس بزنم که االن ظهر روز یکشنبه است 

و چه قدر خیابون خلوته...تک و توک 

کسایی که با لباسهای رسمی از کلیسا 

رو از برمیگشتن..بوی خوش دریا و نم 

پشت تلفن هم میتونستم حس کنم...روی 

صندلی نشستم که صدای تارا تو گوشی 

پیچید : بهت توصیه میکنم هیچ حدسی 

نزنی... هر حدسی از داستان زندگی آدمها 

میتونه بعدها بیشتر به ضررت تموم بشه 

چون اگر خوش بینانه برداشت کرده باشی 

میتونه حست رو خراب کنه و اگر بد بینانه 

ون وقت الکی یه برداشت بد از اون آدم تا ا
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 ...مدتها تو ذهنت باقی می مونه

جمالتی که راجع به رابطه خودم و تارا 

گفته بود رو پنهان کردم احساس میکردم 

گفتنش باعث میشه تارا دید خوبی نسبت به 

روزبه نداشته باشه و نمیدونم چرا به هیچ 

 ...عنوان نمیخواستم این طور بشه

ات تنگ شده ؛ جات تو خونه خیلی دلم بر_

خالیه..امشب قراره با آدری و احمد بریم 

 ..غذای دریایی بخوریم

لبهام آویزون شد و دلم پرواز کرد برای 

بودن در کنارشون : دل منم براتون خیلی 

 تنگ شده

تارا نفسش رو بیرون داد : کی فکر میکنی 

بتونی برگردی؟؟ برای ثبت نام دانشگاهت 

 باید بیایهم که شده 
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برگردی جمله اش زیبا بود..انگار که از 

نظر اون هم مقصد و خانه من اونجا بود و 

من موقتا در سفر...نفس عمیقی کشیدم بوی 

پیاز داغ مامان اشرف تو بینی ام 

پیچید...مهمون داشتیم...عمه سحر و پوران 

خانوم...قرار بود عمه سحر شب اینجا 

 ...باسبمونه تا صبح بریم برای خرید ل

 ...دلم چند تکه شد...دلم اینجا هم بود

خدا حافظی کردم و سعی کردم تا با کشیدن 

نفس هاس عمیق کمی اشک جمع شده توی 

 ...چشمهام رو عقب بزنم

دستی به دامن قرمز رنگم کشیدم و از اتاق 

بیرون اومدم..امیر حسین پدرجون روی 

مبل نشیمن نشسته بودن و شروین روی پای 

سیبی رو با بی دندونیش گاز  امیر حسین
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 میزد

 سالم عمو_

پدر جون و امیر حسین سرشون رو باال 

کردن : سالم قشنگ عمو ...چرا از اتاقت 

 بیرون نمیومدی؟؟

کنار پدرجون نشستم...تسبیحش رو از دست 

راستش به دست چپش داد و سه سیب سرخ 

بزرگ از سبد حصیری وسط مسز گذاشت 

یلی ترد و تو پیش دستیم : بخور که خ

 آبدارن

لبخندی به محبت کالم و نگاهش زدم و با 

چاقو سیب رو نصف کردم : با تارا صحبت 

 ...میکردم...کلی بهتون سالم رسوندن

امیر حسین کمر شروین رو محکم تر 

گرفت که با آب سیب دور لبش سعی داشت 
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خودش رو به سمت زمین بکشه : سالمت 

 ...باشن

 در جوننصف سیب رو توی پیش دستی پ

گذاشتم و با دل تنگی به پشتی صندلی تکیه 

دادم...نگاهی به اطراف انداختم به فرشهای 

الکی قرمز و بوی تند پیاز داغ و سیر داغ 

کشک بادمجون و صدای بلند خنده یاس و 

 ...تابلو فرشهای دیوار

و به یاد آوردم کف پارکت خونه 

ک.چیکمون با تارا و آشپزی فوق العاده 

ی تند شیرینی و رنگ سبز محمد و بو

روشن دیوارهایی که روشون پر از 

عکسهای خورمون بود...دلم تنگ شده 

بود...اما دلم با این ترنج های فرش با دونه 

های یاقوتی رنگ تسبیح پدرجون با موهای 
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بلوند عمه سحر...با شیطنت نگاه پانی ...دلم 

با یه نگاه پر محبت مشکی رنگ گره 

بلند کردم و از پشت  خورده بود...سرم رو

اشک کم رنگی که توی نگاهم جمع شده 

بود به امیرحسین نگاه کردم که متفکر و 

کمی اخم آلود داشت نگاهم میکرد..با شنیدن 

صدای زنگ از جام بلند شدم و با باز کردن 

در اول پوران خانوم و آقا ناصر وارد شدن 

و بعد...روزبه که بعد از مدتها انگار از 

ور خودش گرفته بود بیرون الکی که د

 ....اومده بود

با لبخند وارد شد و من هم با سالمی آرام 

 ...باهاشون تا نشیمن اومدم

با اومدن عمه سحر و پانی و علی آقا سر و 

صدا ها به اوج خودش رسید...پانی مدام با 
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روزبه کل کل میکرد و بهش میگفت با این 

 وته ریش قیافه اش شبیه بابا بزرگ ها شده 

روزبه فقط با یه ته لبخند سکوت میکرد و 

دقیقا سر بزنگاه بهش یاد آور میکرد که 

 .بچه است و جیغ بلند پانی رو در می آورد

امیر حسین و علی آقا و پدرجن سخت در 

حال بحثی بودن که زیاد ازش سر در نمی 

آوردم.. از اون طرف هم مامان اشرف و 

عمه سحر مشغول بودن کمی پاهام رو 

ی صندلی جمع کردم و بعد از مدتی از رو

جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم..کمی 

گرسنه بودم در یخچال رو باز کردم تا تکه 

 ...ای نان بردارم

 خوبی؟؟_

کمی جا خوردم و برگشتم به سمتش که 
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 ...متفکر نگاهم میکرد : خوبم مرسی

به تکه بربری تو دستم نگاه کرد : منم 

 ..گرسنه ام

ز نان توی دستم رو کندم و به یک تکه ا

سمتش دراز کردم لبخندی زد و چند ثانیه 

ای نگاهم کرد : این رو بخور...به لقمه تو 

 ...چشم ندارم ...به من سهم خودم رو بده

 اشکالی نداره داریم باهم تقسیم میکنیم_

دستش رو دراز کرد و تکه نان رو گرفت : 

 حرفهامون رو چی تقسیم میکنیم؟؟

ی نشستم و چند ثانیه ای نگاهش روی صندل

  کردم صندلی رو کشید و نشست

 شما تقسیم میکنید؟؟_

دستهاش رو گره کرده روی میز گذاشت : 

 ... پریروز کلی صحبت کردیم
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کنجدهای ریخته شده روی میز رو با 

دستمال کاغذی برداشتم : بله صحبت 

 ...کردیم

 پس بگو چرا امشب سر حال نیستی؟؟_

 کردم : من که خوبمبا تعجب نگاهش 

 معلومه که خوبی ولی آیا سر حالی؟؟_

 چشمهای سیاهش حاال پر از سئوال بود

تو کم حرفی و خجالتی...برای فهمیدن این _

دو خصلت بارزت زیاد نیازی به هوش و 

استعداد نیست ...اما خیلی راحت میشه از 

نگاهت و یا حتی حالت نشستنت فهمید که 

 سرحالی یا نه

سرم رو گرم ناخن هام کردم از خجالت زده 

این که این همه بهم توجه کرده بود دلم پر 

 پر میزد
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 میدونی چند وقته شیرینی نپختی؟_

حرف رو هم عوض کرده بود و هم نکرده 

 ...بود

میپزم...این چند وقت فرصت نشد...شما _

 ...چی میل دارید

 یعنی ویژه من؟؟_

با خجالت نگاهم رو دوختم به رومیزی : 

 ... پختم قبال

کمی سرش رو به سمتم خم کرد : راست 

 ...میگی

دلم برای تارا امروز تنگ شد..صحبت که _

 .کردیم دلم برای کافه تنگ شد

_... 

سکوت کرده بود و گوش میداد : دلم برای 

سنگ فرش خیابون تنگ شده...برای یه 
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پسر مو قرمزی که تو خیابون ساز 

تن اشمیزد...دلم برای بوی شیرینی کافه...د

میرفتن غذای دریایی بخورن...با آدری و 

 ...احمد

میدونی تازه باهم نامزد کردن آدری یه 

دختر آلمانی دوست داشتنی احمد یه پسر 

ترک بامزه...قرار شد یه عروسی تو آلمان 

 ...باشه یه دونه تو ازمیر که شهر احمده

نفسی گرفتم و سرم رو بلند کرد با لبخندی 

اهی پر از توجه و به پهنای صورتش و نگ

  نوازش داشت نگاهم میکرد

با ورود مامان اشرف و پوران خانوم از 

اون طناب پر مهری که باهاش به چشمهاش 

وصل شده بودم کنده شدم و از جام بلند 

  شدم
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مامان اشرف به سمتمون اومد : الهی 

بگردم حواسمون رفت پی صحبت یادم 

 ...رفت گرسنه میشی عروسکم

ب از تکرار کرد : و روزبه زیر ل

 ...عروسک

پاهای ورم کرده اش رو روی زمین 

گذاشت ...پانی همچنان داشت مینالید که 

چرا عمه سحر بهش اجازه نداده تا اون 

 ...پیراهن طالیی رو بخره

پوران خانوم کیسه سومین پیراهنی که 

خریده بود رو کنار مبل گذاشت و دستهاش 

 رو به کمرش مالید : خورد شدیم

شربت های لیمو رو روی میز گذاشتم  سینی

مامان اشرف دستی به موهای بهم ریخته 
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اش کشید : بشین تو گل من...تو هم پا به 

پای ما اومدی دیگه...خسته شدی....نگاهی 

به کیسه پیراهنی که برام خریده بودن 

انداختم و سرم رو تکونی دادم...با شستن 

دست و صورت و پاهام با آب سرد کمی 

 اومده بودمسرحال 

عمه سحرکیسه پیراهن من رو بیرون کشید 

: چه قدر بهت میومد...چه قدر سبز بهت 

 ..میاد خیلی خانوم شده بودی

به دامن تنگ و نسیتا کوتاهش و یقه پهن و 

تور دروزی های دور یقه اش...از وقتی 

پوشیدم چیزی که تو آینه دیدم به قدری 

غریب بود که اصال خودم رو 
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گاهی زیر زیرکی به پیراهن نشناختم...ن

 ...انداختم اصال دوستش نداشتم

اما به قدری همه به به و چه چه کرده بودن 

و مامان اشرف و پوران خانوم انقدر قربون 

صدقه رفته بودن که روم نشده بود بگم 

 ...نمیخوام

پوران خانوم پاهاش رو کشید : دیگه 

نمیکشیما تا همین پارسال میرفتیم خرید د ه 

 ...سر میزدیمجا 

پانی کفش پاشنه دار عمه سحر رو دستش 

 ....گرفت : کاش قرمزه رو گرفته بودی

بحث سر کفش و لباسها همچنان ادامه 

داشت و من چشم دوخته بودم به لباس و 
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یک بار دیگه خودم رو درش تصور 

 میکردم

به سمت سالن رفتم و تارا تماس گرفته بود 

گوشی بر و شروع به زنگ زدن کردم اما 

 ...نمیداشت

پاهای خسته ام رو روی زمین دراز کردم 

که صدای تلفن پوران خانوم بلند شد.. 

روزبه بود که گویا پشت در مونده بود...و 

دنبال پوران خانوم میگشت..مامان اشرف 

تلفن رو از پوران خانوم که میگفت چند 

دقیقه صبر کن اومدم در رو باز کنم گرفت 

 .اد پایینو اصرار کرد تا بی

نا خود آگاه لبخندی روی لبهام 
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اومد...موهای بهم ریخته ام رو مرتب کردم 

 پانی در رو باز کرد

به به عمو جون تو هم رفته بودی کفش تق _

  تقی بخری؟

صدای فریاد پانی تو خنده بلند بقیه گم 

شد...سالم بلندی کرد و از پشت دیوار سالن 

 دیدم که گردنش رو کمی چرخوند

اشرف نگاهی به روزبه انداخت :  مامان

بشین مادر برات شربت لیمو بیارم دیار 

 درست کرده

با این حرف مامان اشرف که رو به روی 

روزبه ایستاده بود از پشت سر وارد شدم : 

 خودم میارم مادر جون شما خسته ای بفرما
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به سمتش چرخیدم که لبخند پهنی رو 

 صورتش بود : سالم

مت نکش خودم سالم از ماست....زح_

 ...میارم

با نه بفرماییدی که گفتم وارد آشپزخونه 

شدم و تو سینی لیوان تراش خورده رو با 

یه برگ دستمال سبز گذاشتم و توی لیوان 

 یه برگ هم نعنای تازه انداختم

با تعارف شربت پوران خانوم که حاال 

شربت خودش رو داشت میخورد گفت : 

دستت درد ماشاال به این سلیقه..گل دختر 

 نکنه

روزبه لیوان رو توی دستش چرخوند : 
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دستت درد نکنه دیار و البته جیب های ماها 

 ...هم درد نکنه چه خبره

عمه سحر که گیره روسریش رو تازه 

محکم کرده بود از اتاق بیرون اومد : دیگه 

 باالخره شما کار میکنید ما خرج کنیم دیگه

خانوم خودت هم یه روز از خجالتت در 

 ..یادم

روزبه نگاهی به پوران خانوم خندان کرد : 

من قراره کار کنم که اون راحت زندگی 

 کنه دیگه..اون نخره کی بخره؟؟

با سوت عمه و کی میره این همه راه گفتن 

پانی...پوران خانوم شروع کرد به تعریف 

از خریدها...از شانس من پیراهن من رو 
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 دسته مبلی بود که روزبه نشسته بود

ان خانوم دست دراز کرد : روزبه مادر پور

حواست باشه پیراهن دیار رو خراب 

نکنی..اصال بدش بهم میترسم روش شربت 

 ...بریزه

روزبه لیوان روی میز گذاشت وپیراهن رو 

آروم به سمت من گرفت و نگاهی زیر 

زیرکی اول به من که هنوز قیافه ام بابت 

پیراهن آویزون بود انداخت و بعد به خود 

 ..یراهنپ

پیراهن رو گرفتم و روی مبل گذاشتمووبا 

بلد شدن زنگ تلفن چون میدونستم تاراست 

بلند شدم...ده دقیقه با تارا و بعد آدری و 



 Beste بوی وانیل
 

احمد و محمد حرف زدم وبرام از امیر 

گفت روی مبل حال نشسته بودم که سایه 

 اش رو دیدم

 باز که تو تنها نشستی_

با تارا و بقیه دوستانمون صحبت _

 ...میکردم

  خسته شدید؟؟_

صدای عمه سحر بلند شد : دیار عمه 

 پیراهنت رو آویزون میکنم خراب نشه

چشمام رو یه بار بستم و باز کردم : مرسی 

 ....عمه جان

دستهاش به جیب نگاهم میکرد : به نظر 

 زیاد راضی نمیای



 Beste بوی وانیل
 

لپهام رو پرکردم و نفسم رو محکم بیرون 

پیش دادم سرم رو کمی جلو آوردم : 

 ...خودمون باشه...پیراهنش خیلی زشته

به زور خنده بلندش رو کنترل کرد : پس 

 چرا خریدی؟؟

پیشونیم رو خاروندم : چی کار کنم مگه 

گذاشتن نظر بدم؟؟ پوشیدم هی گفتن چه 

 سری چه دمی عجب پاییی و بعدم خریدن

این بار نتونست خودش رو نگه داره : دم 

  دیگه چرا؟؟

 بود چه میدونم مثال_

 پس دوستش نداری_

 ....اون پیراهن رو که میپوشم دیار نیستم_
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سرش رو تکونی داد : پس همین االن 

 میری میگی نمیخوای اون پیراهن رو

نمیشه مامان اشرف ذوق داره میگه شبیه _

 به خانومها میشم

سرش رو کمی پایین گرفت : تو باید شبیه 

 ...به دیار باشی

 

گذاشتم شب سرم رو روی بالشت که 

حسابی خسته داغون وبودم...هیچ وقت این 

طور با وسواس و شلوغی خرید نکرده 

 ...بودم...هر چند تجربه بسیار جذابی بود

با شنیدن ویبره گوشیم با تعجب برش داشتم 

 باورم نمیشد روزبه بود
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 سالم_

 سالم دیار جان ببخش خواب بودی؟؟_

با هیجان روی تختم نیم خیز شدم..عادت به 

دن صدای خسته و دورگه یه مرد اون شنی

هم ساعت یک نصف شب نداشتم : نه بیدار 

 ... بودم

 ...من فردا ظهر میام دنبالت_

 با تعجب گفتم : چیزی شده؟؟

نه ...میام باهم میریم پیش مادر _

دوستم...مزون داره..پیراهنی که دوست 

داری بخر....پیراهن دیار رو...و بعد هم 

ریم...رستوران باهم میریم ناهار بخو

 ...غذاهای دریایی
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***************************

**************** 

 

 

*************************** 

حس رقصان ذهنم کنترل شدنی نبود ، 

داشت با فیروزه خانوم خداحافظی میکرد و 

من نگاهش میکردم...کیسه خرید دستش بود 

با آرامش با فیروزه خانوم خندان صحبت 

در تمام مدتی با فیروزه خانوم در میکرد...

حال گشتن بین رگال ها بودیم با آرامش و 

لبخندی دوست داشتنی دست به سینه و تکیه 

داده به دیوار رو به رو فقط نگاه کرده 
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بود...موقع پرو هم ته سالن رفته بود...و در 

آخر وقتی بین پیراهن آبی رنگ و قرمز 

مونده بودم و با فیروزه خانوم صحبت 

میکردم با نگاهش به پیراهن آبی نظر داده 

بود...کیسه رو از دست چپش به دست 

راستش داد و بعد ار خداحافظی مجدد از 

در مغازه بیرون اومدیم سوار ماشین 

 ...شدیم

کمربندش رو که بست و راه افتاد یه وری 

روی صندلی نشستم و به سمتش چرخیدم : 

 نمیدونم چه طور تشکر کنم

مهر بهم انداخت : خب  نیم نگاهی پر

 بالخره پیراهن دیار رو پیدا کردی



 Beste بوی وانیل
 

خنده ریزی کردم : مامان اشرف ناراحت 

 ...میشه

دستم رو به سمت جلو بردم و ادامه دادم : 

 ...به قول پانی شاکی میشه

خنده بلندی کرد : ادبیات دلپذیرش رو به تو 

 !!هم انتقال داده ؟؟

 ...نه خیالت راحت ناراحت نمیشن

صبح بهم زنگ زد و کلی خنده عمو _

ریزی کردم : مامان اشرف ناراحت 

 ...میشه

دستم رو به سمت جلو بردم و ادامه دادم : 

 ...به قول پانی شاکی میشه

خنده بلندی کرد : ادبیات دلپذیرش رو به تو 



 Beste بوی وانیل
 

 !!هم انتقال داده ؟؟

 ...نه خیالت راحت ناراحت نمیشن

عمو صبح بهم زنگ زد و کلی غر زد _

ودم بهش نگفتم ماجرا رو و یاس چرا خ

 گفته

دستی به کنار موهاش کشید احساس کردم 

کمی معذبه : من به یاس گفتم بگه و اجازه 

 ات رو بگیره

گوشه شالم رو توی دستم گرفتم...احساس 

کردم روزبه این بار نتونسته راحت از امیر 

 حسین اجازه ام رو بگیره

بعد هم عمو جانتون به بنده دستور _

دند که هزینه خرید شما رو گزارش فرمو
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 کنم تا حساب کنن

لحن خیلی جالب دلخور به نظر میومد و من 

نمیدونستم این حس پر تالطم قلبم رو میتونم 

 پنهان کنم یا نه؟؟

چند ثانیه ای به سکوت گذشت به سمتم 

چرخید : میریم یه رستوران که بهزاد 

معرفی کرده من تا حاال نرفتم...ولی فکر 

 نباشه کنم بد

 ... ممنونم_

 ...جز تشکر چیز دیگه ای نگفتیا_

 دستم رو روی گونه ام گذاشتم : خب...یعنی

 فکر میکردم دیگه با هم حرف کم نمیاریم_

 ...نه من...آخه نمیدونم_
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یه نفس عمیق کشیدم و ادامه دادم : به 

نظرتون برای مغازه جشن افتتاحیه 

 بگیریم؟؟

ست لبخندی زد : مغازه؟؟! تو چی دو

 داری؟؟

براش ار هر چیزی که تو ذهنم بود صحبت 

کردم با بعضی اش مخالف بود و با بعضی 

موافق حرف زدن با روزبه دوست داشتنی 

بود...روی هر کلمه فکر میکرد و تازه 

داشتم میفهمیدم وقتی یاس از شم اقتصادیش 

 ...حرف میزد منظورش چی بود

با به یاد آوری این موضوع نا خود آگاه 

  خند زدملب
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با تعجب نگاهم کرد : حساب سود ماهیانه 

 خنده داره

 نه یاد یه چیزی افتادم_

 نگاهش پر از شیطنت شد : چی اون وقت؟

 یاس میگفت شما اقتصاد رو خوب میدونی_

 ...سرش رو تکونی داد : از دست یاس

من و تارا باهم مغازه رو میچرخوندیم اما _

 ...من هیچ وقت تو مسائل مالی نبودم

االنم بیشتر به فکر این باش که تا چه حد _

مغازه برات میتونه دوست داشتنی باشه 

 سود و زیانش رو ما حواسمون هست

نا خود آگاه ابروهام بهم گره خورد : من 

 ...بچه نیستم
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البته که نیستی اما تو نیازی به اون مغازه _

نداری....ما هستیم...تو بهش به شکل یه 

  کن کار دوست داشتنی نگاه

 ...و من فقط روی کلمه ما توقف کردم...

بهزاد جای بامزه ای رو انتخاب کرده _

 ....بوده

به تزئینات دریایی رستوران نگاهی انداختم 

و سرم رو تکونی دادم ...: وسط تهران این 

 جا خیلی بامزه است

چنگالم رو به کاهو های ساالدم زدم : اوایل 

که با تارا به اون شهر رفته 

..بارونهای چند روزه اش..بوی بودیم

نمش..سرمای نم ناکش به نظرم اذیت کننده 
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میومد..البته این از زخم های خود من 

بود...ولی بعد ها بوی دریا و شنش...که 

همراه شد با بوی قهوه های صبحگاهی 

 کافه...همه چیز زیبا تررسید

دستمال دستش رو روی میز گذاشت : همه 

 ...آدم ها زخم دارن

رو تکونی دادم : من بچه تر از این سرم 

 حرفها بودم که بتونم این رو متوجه بشم

 بخشیدیشون؟_

بهش نگاهی انداختم که این سئوال رو زیر 

 ... لب و بدون نگاه کردن به من پرسید

 ...اونها به بخشش من نیازی ندارن_

 چرا این طور فکر میکنی؟_
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کسی که به دنبال بخشش باشه الاقل _

اد..این وسط زخم خوردهفقط معذرت میخو

 ...من نیستم..نرگس خانوم..شایان

دلیل جدایی پدرت و نرگس خانوم مادرت _

 ...نیست

میدونم پدرم یک سال بیشتر بود که از _

ایران خارج شده بود با لی لی ازدواج 

 کرد...قرار هم نبود من به دنیا بیام

نتونستم پوزخند پر بغضم رو پنهان کنم 

شده روی میزم تو سایه ...دستهای مشت 

گرم و دوست داشتنیش که قرار گرفت 

نگاهش کردم با آرامشی دل پذیر گفت : 

 ....خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاده
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تو قلب من سیل بود..طوفان بود و رعد و 

برق...تو نگاه اون آرامش بود و 

رهایی...تمام مدت ناهار خوردنمون با 

تا مریضی جمالت متفاوت از مراسم بهزاد 

پدر بزرگ سعی کرده بود سکوت من رو 

جبران کنه ...اما نمیشد....من 

میترسیدم...من از شرایطی که توش قرار 

گرفته بودم واهمه عمیقی داشتم...رها شده 

بودم انگار بین یه البیرنت پر از درخت که 

زیبا بود و دل انگیز ودر کنارش ترسناک و 

 ....عجیب

 دوست نداشتی غذاش رو؟؟_
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نگاه رو از خیابون آفتابی بعد از ظهر 

 ...گرفتم : خوشمزه بود

 خیلی یهو ساکت شدی؟؟_

به نقشه نشون دادن پیراهنم فکر _

 ...میکردم

 

گوشه لبش رو خاروند : اوممم بسیار 

 عالی...و این نقشه خیلی پیچیده است

 همه چیز پیچیده است_

 اوه اوه چه بحث عمیق فلسفی شد_

و از لحن مضحکش نتونستم خنده ام ر

 !!کنترل کنم : بهم نمیاد نه؟؟

 ...به هیچ کس پیچوندن جمالت نمیاد_
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 امیر هم همیشه همین رو میگفت_

احساس کردم قیافه اش به شدت جدی شد : 

 امیر؟؟

  دوستمون...یعنی دوست آدری و تارا_

براش با آب و تاب از دفتر هواپیمایی اش 

مهای حرف زدم از طرح زدنم و البته از پیا

 ...این مدتش برای کار تو شرکتش

صحبتهای من ساده بودند و پر از لبخند از 

یاد آوری خاطراتی زیبا و خوش و 

موفق..صورت اون اما به شدت جدی و 

 ...متفکر به نظر اومد

 تارا خیلی دوستش داره_

 یکمی نگاهم کرد : چرا؟
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 چی چرا؟؟_

 چرا تارا ایشون رو انقدر دوست داره؟؟_

 ..دقیقا نمیدونم_

 و تو؟؟_

من کا کردن باهاش رو دوست _

 ..داشتم..امنیت و خالقیت داشتم

به جلوش نگاهی کرد : از تارا اسم ایشون 

 ...رو شنیده بودم

با ابروهای باال رفته نگاهش کردم : 

 ..نمیدونستم

برای امیر حسین توضیح میداد من اونجا _

 ...بودم

 آهانی گفتم و روم نشد تا بپرسم چه چیزی
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 ...رو توضیح میداده

اما صورت به شدت توی فکر روزبه هم 

 باعث شد تا بیشتر روم نشه سئوال کنم

میشه قبل از رفتن به خونه امیر حسین یه _

سر از دفتر کار بهزاد ازش برگه ها رو 

 بگیرم ؟؟

 البته البته امروز از کارتون هم افتادید_

 ...این چه حرفیه آخه دختر_

 

  ن همچنان نشستمبا پارک کردن ماشی

  پیاده نمیشی؟؟_

 .. پیاده شدم : آخه گفتم شاید

در حالی که دکمه ریوت ماشینش رو میزد 
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: بیا تو...بهزاد از دیدنت خوشحال میشه 

 مطمئنا

ممنونی گفتم و همراهش سوار آسانسور 

 ...شدم تا به دفتر بهزاد بریم

دفتر خوشگل و جمع و جوری داشت 

جدی بود که با منشیش مرد جا افتاده و 

  دیدن روزبه از جاش بلند و دست داد

و کمی با دقت بیشتری من رو نگاه کرد و 

  با سر جواب سالمم رو داد

کمی به روزبه نزدیک شدم : من اینجا 

 منتظر شما بمونم؟؟

البته که نه...بیاد تو..مگه بهزاد غریبه _

 است؟؟
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با دست تقه ای به در زد و با بفرمایید بهزاد 

 ....باز کرد در رو

بهزاد هیچ وقت خیلی آدم زبون ریختن نبود 

ولی امروز از هر روز دیگه ای ساکت تر 

به نظر میومد درسته که با دیدن من لبخندی 

هر چند نیمه جون زد اما به شدت پر از 

حرف بود نگاهش با دست اشاره کرد به 

مبلهای چرمی کرم رنگ اتاقش تا بنشینیم 

ر دهنده بود این کمی فضای سرد اتاق آزا

فضای سرد برای روزبه هم غیر منتظره به 

نظر میومد انگار که اخمهاش توهم بود و با 

نیم نگاههای زیر زیرکی به بهزاد سعی 

 ...داشت درک کنه دقیقا چه اتفاقی افتاده
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روی میز شیشه ای روبه رومون ظرف 

کشکولی شکلی پر از شیرینی های ریز بود 

کرد : از خودتون  بهزاد اشاره ای به ظرف

پذیرایی کنید تا برگه های روزبه آماده بشه 

هر چند از وقتی شیرینی های شما رو 

 ...خوردم هیچی به نظرم خوشمزه نمیاد

حتی این تعریف دوست داشتنیش هم 

نتونست سردی هوای اطراف رو کم کنه 

بهزاد علنا روزبه رو نادیده میگرفت و یا با 

 ...خشمی پنهان نگاهش میکرد

ممنون از رستورانی که معرفی کرده _

 بودید؟؟

نگاهی به روزبه انداخت که حاال دستهاش 
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رو روی زانوهاش گره کرده بود و عصبی 

زانوهاش رو تکون میداد : خواهش میکنم 

روزبه خودشم رستورانهای خیلی خوبی 

میشناسه ولی نمیدونم چرا دیگه اونجاها 

 نمیره

ری زیاد سرعت باال اومدن سر روزبه به قد

بود که وقاعا جا خوردم نگاه عمیق و 

  عصبی به بهزاد انداخت

بهزاد از جاش بلند شد و نفسش رو محکم 

بیرون داد ، واقعا معذب و عصبی شده 

 ...بودم احساس میکردم نباید اونجا باشم

من میخوام...یعنی یه تماس با تارا بگیرم _

 میشه که برم تو تراس؟؟
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سیده بود...در چیز دیگه ای به ذهنم نر

تراس رو باز کردم و نفس عمیق کشیدم از 

اومدن به شرکت بهزاد پشیمون بودم شالم 

رو از دور گردنم کمی باز کردم و روزبه 

نگاهش پر از سئوا ل بود انگار خودش هم 

می دونست هم نمیدونست این همه عصبیت 

بهزاد از کجا میاد...دستهام رو به نرده های 

خم شدم و چشم دوختم تراس گرفتم و کمی 

به رفت و آمد ماشین ها و آدمهای این 

خیابون خلوت فرعی....بوی خنک هوای 

 ... دم غروب رو نفس کشیدم

قرار بود پاش از زندگی هممون بریده _

 بشه روزبه
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 ....از صدای بهزاد جا خوردم

روزبه که حاال معلوم بود موضوع براش 

روشن شده صداش از بهزاد باالتر رفت : 

دیگه میگی چی کار کنم ؟؟ به چه زبونی 

 !!بگم؟؟

تو وارد یه مرحله جدید شدی فکر میکنی _

احمقم روزبه دارم میبینم....اونجوری نگاه 

 نکن

چه جوری نگاه کنم که نتونستی تا شب که _

میای خونه خودت رو نگه داری....فکر 

 میکنی نفهمید که رفت تو تراس؟

شرکت  چی داری میگی تو؟؟ دختره اومده_

من..رفته خونه...میدونم نمایشگاه خودت هم 
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 ...میاد

 ....بچه است بهزاد_

دستم رو محکم روی قلبم مانتوم رو توی 

مشتم گرفتم ..منظورشون من بودم؟؟!! من 

یا اون مو فرفری زیبای ناراحت...واقعا 

نمیخواستم بیشتر از این بشنوم...ازجام 

تکونی خوردم پاهام رو به زور به سمت 

تاق کشیدم با باز شدن در تراس هر ا

دوشون که مثل دوتا خروس جنگی شاخ به 

شاخ ایستاده بودن به سمتم 

چرخیدن...روزبه با دیدنم کمی دست و پاش 

رو جمع کرد و با لبخندی مصنوعی به 

 سمتم چرخید : تماس گرفتی؟
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سعی کردم کمی به خودم مسلط بشم : 

 ...نشد..یعنی برنداشت...یعنی اشغال بود

روزبه به سمتم اومد و کمی به سمت 

 صورتم خم شد : سردت شد تو تراس؟؟

سرم رو بلند کردم و به نگاه پر از حرف 

بهزاد نگاهی کردم انگار چشماش پر شده 

 ...بود...واقعا نمیفهمیدم اطرافم چه خبره

 دیار جان خسته شدی؟ بریم خونه؟؟_

بچه بودم...در این شکی نبود..بچه بودم که 

م طوفان بود..بچه بودم که روزبه تا تو دل

این جد مثل یه پدر با من برخورد 

میکرد..مراقب بود گرسنه نباشم...خسته 

نباشم...نفسم رو بیرون دادم : نه..شما کار 
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 اگه دارید

نفسش رو بیرون داد: نه ...کارم انجام 

 .شد..دست یهزاد درد نکنه

  جمله آخرش پر خشم بود

رداشت : روزبه بهزاد قدمی به سمتمون ب

بمونید به ملیسا زنگ بزنم بریم بیرون 

 !..ها؟؟

داشتم خل میشدم...یعنی اینا نبودن با هم 

  !!سرشاخ شده بودن؟؟

روزبه بدون نگاه کردن به بهزاد به سمتم 

اومد و کیفم رو دستم داد : دیار خسته 

 ..است

بهزاد به قدم به سمتمون اومد : ببخشید من 
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 ...به میدونه من یکمیکم عصبی بودم ..روز

روزبه پرید تو حرفش : من دیار رو 

 ...برسونم میرم خونشون

این رو گفت و دستش رو پشتم گذاشتم و به 

سمت در هدایت کرد ...پر از احساسات 

متناقض و مرخرفی که داشت مغزم رو 

 ...میخورد با بهزاد خداحافظی کردم

حتی آهنگ آروم ماشین هم ذره ای نتونست 

تک تک رفتارهای روزبه کم  از عصبیت

کنه...نمیدونم چرا من رواحساس میکردم 

منظور بهزاد بیشتر من بودم تا کس 

 دیگه...راست میگفت...من کجا؟؟

به روزبه نگاه کردم به اخمهای روی 
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صورتش..به چشمهای مشکی پر جذبه 

اش...به میمیکهای مردانه و جا افتاده 

و راش...به پشتی صندلی تکیه دادم و سرم 

بیشتر به صندلی فشار دادم ....به ذهن 

خالقش و البته به محبوبیتش تو خانواده 

 خودش و بقیه...روزبه کجا؟؟

بغض مزخرف توی گلوم رو قورت 

دادم...ترافیک مزخرف دم غروب هم به 

 اعصاب خردی اضافه شده بود

با بلند شدن صدا تلفنم دست کردم تو کیف و 

اما حسم  با دیدن شماره امیر تعجب کردم

مثل این بود که انگار دستی از خاطرات 

زیبای گذشته بیرون اومده بود و یه دست 
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گل بهم هدیه میداد لبخندی هرچند سبک 

 ...روی لبهام اومد

 امیر حسنیه؟؟_

به روزبه ساکت دقایق پیش نگاهی انداختم 

 ...و با سر عالمت دادم که نه

 ..الو_

 به به کارمند فراری؟؟_

الحش لبخند پهنی روی لبم از لحن و اصط

 ....اومد : من فرار نکردم

میدونم آدری و تارا گفتن که رفتی پیش _

 ...خانواده پدریت...بسیار عالی

صداش من رو یاد یه خونه مینداخت...یاد ...

تعلق خاطری شاید بیست ساله...یاد 
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خیابونی سنگ فرش شده با ساختمونی 

موفقیت قدیمی و آجرهای قرمز رنگ....یاد 

 ...و تشویق شدن

 کارها خوب پیش میره؟_

هنوز اون شغل رو برات خالی نگه _

داشتم...همراه با دانشکده ات میتونی اینکار 

 ..بکنی

نتونستم خنده ام رو نگه دارم خنده بلندم 

صورت اخم آلود روزبه رو به سمتم 

چرخوند ....یه لنگه ابروش به نشانه ای که 

رفت ..نمیدونم ازش سردر نمیاوردم باال 

چرا خشم نگاهش رو باعث شد تا ناخود 

 ...آگاه لبخندم کمی جمع بشه
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 ....الو دیار_

گوشی رو محکم تر توی دستم گرفتم : 

من..یعنی ببخشید یه لحظه..خنده ام 

 ...گرفت...برام برنامه ریزی کردید

توضیح میداد...اما من همه حواسم پیش 

نی روزبه ای بود که هر لحظه داشت عصبا

تر میشد...برای امیر توضیح دادم که تو 

خونه نیستم و اینترنت خیلی قوی نیست پس 

 ...بعدا باهاش تماس میگیرم

با قطع کردنم روزبه با راهنما داخل کوچه 

خلوتی پیچید و کمی سرعتش رو کم 

کرد...با انگشت شصت گوشه لبش رو 

 خاروند...: تارا بود؟؟
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 ...نمیدونم چرا عصبی شده بودم : نه

 ...درسته_

 یعنی چی درسته؟؟_

از روی دست اندازی با آرامش رد شد و 

  سکوت کرد

 ...امیر بود_

 امیر؟؟_

کمی دست و پام رو جمع کردم و سعی 

کردم تا به خودم بیشتر مسلط بشم واقعا 

 ...نمیفهمیدم چرا عصبانی بود

همون آقایی که از تارا اجازه خواسته تا _

 تو رو بیشتر بشناسه.؟

ون این که به ذهنم برسه اصال این بد
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اطالعات چه طور به روزبه رسیده ...سعی 

کردم جمالت رو تو ذهنم جفت وجور 

کنم...اصال نمیفهمیدم ....نه این خشم توی 

نگاه و لحن روزبه رو ...نه ترس بی مورد 

و بی جای خودم رو...سرم رو کمی عقب 

کشیدم..بیشتر معذب و دست پاچه بودم و 

ث میشد تا نتونم کلمه هایی که باید همین باع

 ..رو پیدا کنم

روزبه کالفه سرش رو به سمتم چرخوند : 

 ...دیار...نگو که متوجه نمیشی

بی دلیل بغض کردم : من رو برسونید 

 ...خونه امیر حسین

 ....نفسش رو بیرون داد : دیار..من یکم
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دلم نمیخواست هیچ توضیحی بشنوم...اصال 

ورتم رو به سمتم دلیلی نداشت...پس ص

 ...شیشه چرخوندم

کنار در خونه امیر حسین که نگه داشت 

بدون اینکه توجهی به نگاه منتظرش بکنم 

در رو باز کردم : ممنونم امروز خیلی 

 ...زحمت کشیدید

 ...سرش رو پایین انداخت : دیار...من یه

بدون در نظر گرفتن بقیه جمله اش به سمت 

  در رفتم

 ...دیار_

 ...ز شد رفتم تو و محکم بستمدر که با
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لیوان نسکافه رو توی دستم گرفتم و اول 

بخار دوست داشتنی و تلخش رو نفس 

کشیدم : ممنونم یاس جان..خیلی عطر 

 خوبی داره

یاس پاهاش رو روی مبل جمع کرد : 

میتونم امیدوار باشم که الاقل تو بگی چی 

 شده؟

از باالی لیوان به چشمهای دوست داشتنیش 

کردم ...یاس باهوش بود و به خاطر  نگاه

 ...شغلش انگار میتونست فکر رو بخونه

روزبه زنگ زد و حالت رو پرسید...گفت _

 ....پیراهن خوشگلت رو هم نبردی

 نمیخوامش_
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این بار خندید : این مراسم بهزاد چه دردسر 

 ..لباسی برای تو شد

لیوان رو روی میز گذاشتم و انگشت هام 

بیرون آوردم..میخواستم رو از توی آستین 

بگم بهزاد کال خودش باعث دردسر امروز 

 ...بود

 روزبه ناراحتت کرده؟؟_

 ...نه...میدونید من...تقصیر خودم شد_

یاس این بار با جدیت بیشتری نگاهم کرد : 

روزبه آدم خیلی خاص و سختی نیست 

 ..دیار

شونه هام رو باال انداختم که باعث لبخند 

شد : از دستش  پهنی توی صورت یاس
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دلخور شدی معلومه..اونم از جمله هاش 

 ...معلوم بود چه قدر پشیمونه

 من خیلی بچه ام؟؟_

 چی؟؟_

 ...کال میگم_

تو بیست سالته دیار و دقیقا مثل یه دختر _

خانوم بیست ساله داری رفتار میکنی و از 

 ...خیلی از هم سن هات هم جلو تری

 صورتم رو روی زانوهام گذاشتم و بی

خیال موهام شدم که صورتم رو قاب گرفته 

 ...بود و باعث میشد تا دیدم کمتر بشه

من خیلی ساله روزبه رو میشناسم...باال و _

پایین هایی که داشته و داره رو خیلی خوب 
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دیدم و درک کردم...روزبه مرد خانواده 

 است

 عصبیه_

خودت خوب میدونی که این طور _

قی امروز نیست...نمیدونم دقیقا چه اتفا

افتاده...اما اتفاقا روزبه آدم تفکر روی 

رفتارها و جمالتشه...ولی خب مرد سنتی 

 ..هم هست

من نمیدونم سنتی که میگید چی هست... _

 در ضمن اصال...اصال به من چه؟

به من چه من باعث شد تا یاس لبخند بزنه 

دستی به موهام کشید : تو میتونی 

انقدر محکم  دیار...شک ندارم..هر چند االنم
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ستون زدی که بتونی روش یه بنای زیبا که 

 ...باعث حسادت همه بشه رو بسازی

+++++++++++++++++ 

دستی به شالم کشیدم و سعی کردم تا به 

خودم مسلط بشم :آقای مهندس این که سبز 

 نیست

دسته عینکش رو بین دندونش گرفت : اما 

شما خودتون روی کاغذ همین رو ترسیم 

 د؟کرده بودی

دستی به پیشونیم کشیدم احساس میکردم دلم 

میخواد تا آزمند رو خفه کنم...مغازه تا چند 

روز دیگه باید افتتاح میشد..همه جیز آماده 

بود جز تکه های پازل مانندی که روی 
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یکی از دیوار ها با طرح خودم کار شده 

بود..آزمند اون رو به کسی که میشناخت 

جای سبز ، آبی سفارش داده بود و حاال به 

 ...شده بود

 این آخه...واقعا سبز نیست_

آزمند دست به گوشیش برد ومن کنار شیشه 

ایستادم تا نگاهی به خیابون بندازم...نگاهم 

لبز خورد سمت راستم...اونور 

خیابون...نفسم رو آروم و عمیق بیرون دادم 

..از دوشب پیش که خونه امیر حسین رفته 

اه عصبانی سیاه بودم نه خبری از اون نگ

رنگ داشتم و نه حتی صداش رو شنیده 

بودم... و واقعا نمیدونم چرا انتظار داشتم تا 
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 ...خبری ازش بشنوم

بعد ازنشون دادن اون حساسیت بی جا 

روی امیر و البته تمام اتفاقات بی ربط و 

باربط اون روز به قدری گیج و سردر گم 

ز ابودم که حتی نمیدونستم چه انتظاری باید 

 ...روزبه و یا خودم داشته باشم

آزمند با قطع کردن تلفن به سمتم اومد : آقا 

 امیر حسین رفتن؟؟

رفتن تا سر خیابون االن میان...امری _

 داشتید؟؟

نه نه من صحبت کردم اینها رو میبرم و _

عوض میکنیم...اشتباه از طرف ما بوده به 

 طرح شما یه بار دیگه نگاه کردیم
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 ..یین انداختم : ممنونسرم رو کمی پا

قوطی سنگین رو به دست گرفت و با 

لبخندی که اصال دوست نداشتم نگاهم کرد : 

 ...این چه حرفیه

قدمی به سمتم برداشت که همزمان 

امیرحسین وارد شد : مهندس...من باقی 

 حسابمون رو به حسابتون میریزم

مهندس قوطی رو توی دستش جا به جا کرد 

ین رو هم من باید عوض : بمونه برای بعد ا

 کنم

امیر حسین نگاهی به مهندس انداخت : پس 

من تمام حساب ها رو بعالوه اینا امشب 

حساب کتاب میکنم تو خونه ؛آزمند سری 
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  تکون داد و خدا حافظی کرد

امیر حسین دستش رو دور شونه هام 

انداخت و ، دست دیگه اش رو کرد تو 

تو  جیبش : ای وای...دفتر از دیشب موند

 ...دفتر روزبه

بعد رو کرد سمت من : دیار عمو جان برو 

دم نمایشگاه از روزبه دفتر حسابهای مغازه 

رو بگیر...و بعدم هم باهاش برو 

خونه...یاس وقت دکتر داره من باید سریع 

 ...برم شروین رو نگه دارم

نگاهی به ساعتش کرد : آخ..خیلی هم دیر 

 ...شد

اما...یعنی  احساس کردم سرم تیر کشید :
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 ...من

 خسته ای؟؟ خودم ببرم؟_

به نگاه خسته اش نگاهی کردم...بیشتر از 

هر کسی به این آدم زحمت داده 

بودم...اصال از ابی میخواستم تا برام 

  آژانس بگیره

بوسه ای به پیشونیم زد : ببخش عمو جان 

 ...االن خودم هم بهش زنگ میزنم

میکنم...پس تا تو بری در رو هم من قفل 

 ....کیفت رو هم ببر

با خودم درگیر بودم این پا و اون پا کردم ، 

اصال کاش خودم میرفتم و میگفتم تا ابی 

 ...دفتر رو بیاره
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چشمهام رو هر چه قدر چرخوندم نتونستم 

ابی رو ببینم...یه پام داشت به سمت بیرون 

میرفت..نگاهی به ماشینهای چیده شده در 

ختم و خواستم بیرون رنگهای مختلف اندا

  برم که در دفتر روزبه باز شد

 ...و دخترک مو فرفری عصبی بیرون اومد

  ..احساس کردم قلبم ایستاد

روزبه هم پشت سرش : گوش کن هیچ کس 

 ...تو زندگی من نیست ولی جایی هم

با دیدن من حرفش نصفه موند...به منی که 

اصال نمیدونم این اشک مزخرف نیش زده 

 ...م چیهتوی نگاه

دخترک نگاهی گریان به من انداخت : پس 
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 ..این کیه..همیشه باهاته

 ...دیانا_

 ...به من دست نزن_

داد نزن اینجا محل کاره منه...بیا برو تو _

 ...دفتر

کیفش رو چنگ زد و بیرون رفت روزبه 

نگاهی به من انداخت و نگاهی به دیانا و یه 

پاش جلو رفت و دوباره به سمت من 

ایستاده میان اون سالن پر نور قدم  مبهوت

 برداشت

 ....و من واقعا مات و مبهوت بودم

 ...دیار جان_

چه چیزی بیشتر درد داشت ؟؟ کدوم یکی 
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 ...از جمالت این مدت

 ...به سمتم اومد : دیار

من میخوام برم..یعنی برم بهتره...ببخشید _

 اصال

کالفه به سمتم اومد و بازوهام رو گرفت : 

یه لحظه اجازه بده توضیح  دیار جان

 بدم..باشه...؟؟؟

 ...نه_

 باشه باشه !!!نه...فقط چند لحظه بایست_

با ویبره گوشیم از ذوق اینکه ممکنه امیر 

حسین باشه تا بتونم راه فراری از موقعیت 

مزخرفی که توش گیر کردم پیدا کنم دست 

تو جیبم کردم با دیدن اسم امیر روی گوشی 
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نیت وحشتناکش رو میتونستم حتی عصبا

 ....نفس بکشم چه برسه ببینم

تو موقعیتی نبودم که جواب بدم هلش دادم 

  تو جیبم

چرا جواب نمیدی؟ ها؟؟ جواب بده تا _

 ...دوباره بهت بگه عزیزم

 خسته شدم دیار میفهمی خسته

با بهت نگاهش کردم چی داشت میگفت 

 این؟؟

 ....حرف بزن دیگه_

ل افتاده خودم رو کمی عقب کشیدم و شا

دور گردنم رو روی سرم کشیدم فقط 

 ....میخواستم برم
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نمیدونم تو نگاهم چی دید که قدمی بهم 

نزدیک تر شد و من بازهم عقب تر 

رفتم...با ورود ابی به داخل نمایشگاه که 

سینی پالستیکی قرمز رنگی با دوتا بستنی 

میوه ای دستش بود روزبه داد زد : کجا 

 بودی تو معلوم هست ؟؟

آقا خودتون گفتید برم از بستنی های مورد _

 ...عالقه دیانا خانوم بخرم

روزبه سریع به سمتم چرخید با تاسف 

نگاهی بهش انداختم و با استفاده از غفلتش 

با گامهایی شبیه به دو از در بیرون زدم که 

با چند گام خودش رو بهم رسوند و جلوم 

ایستاد این بار به جای عصبانیت پر از 
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استرس و نگرانی بود : دیار 

جان...عزیزم..خواهش میکنم..خواهش 

میکنم نرو باشه.؟؟!!..فقط چند لحظه..چند 

لحظه همین جا وایسا ماشین رو 

 ...بیارم...توضیح میدم برات

بند کیفم رو از بین دستهاش با ضرب 

بیرون کشیدم انگار اون تنها نقطه 

اتصالمون بود كه در این حد سرخورده به 

د رها شده كیف نگاه كرد نگاهی به بن

اطراف انداختم داشتیم جایی که همه ما رو 

میشناختن کش مکش میکردیم : من ..فقط 

 ...میخوام برم خونه

من..من میبرمت...خواهش میکنم فقط تا _
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ماشین رو بیارم تکون نخور...قول میدی؟؟ 

وگرنه مجبور میشم بگم ابی تا برگردم تو 

 اتاق نگهت داره

 هتی بی پایان گفتم : چی؟؟با ب

کالفه دستی به موهاش کشید : قول بده از 

 این جا یه سانت هم تکون نمیخوری؟؟

بدون هیچ حرفی خودم رو روی باال آمدگی 

 ....مرمر لبه ویترین مغازه اش ول کردم

هیچ تحلیلی روی هیچ چیزی نداشتم ؛ نه 

روزبه عصبانی و کالفه درحال صحبت با 

خشمگین چند دقیقه پیش و  دیانا، نه روزبه

نه روزبه نگران و پر استرسی که به سمت 

 ....ماشینش میدوید
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***************************

************* 

 

 

صورتم به سمت خیابون بود اما حواسم و 

نگاهم به سمت مرد کالفه ای که با فاصله 

چند متر کنارم نشسته بود اما انگار 

ت ...اسمم رو کیلومترها از من فاصله داش

زمزمه کرد اما به قدری این زمزمه دور 

بود که قدرتی برای برگردوندن صورتم به 

سمتش نباشه...کالفگی اش از رانندگی آرام 

ولی بی دقتش مشخص بود...خاکستری 
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شلوغ دم غروب خیابونها رو به سیاهی 

میرفت و من نمیدونستم باید چه کلمه ای 

ی منطقی باید بگم...به مردی که رابطه ا

بین عصبانیت و نگرانی و غم نگاهش 

 ...نمیتونستم برقرار کنم

دستم رو روی زانوم مشت کردم...ناتوان 

بودم...من بلد نبودم نه خشمم رو نشون بدم 

و نه حرفی برای آرام کردن و یا حتی 

عصبی تر کردن آدم خسته کنارم بزنم...با 

پیچیدنمون تو کوچه خونه دستم به سمت 

ر رفت فقط میخواستم برم و در دستگیره د

تنهایی تمام قطعات این پازل رو کنار هم 

 ...بچشینم
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بدون توجه به توقف نکردن کامل ماشین 

جلوی در کیفم رو تو مشتم گرفتم و در رو 

باز کردم و بدون بستن در ماشین و البته 

کامال بی توجه به دیار گفتن بلند روزبه از 

نیمه باز ماشین پیاده شدم و از الی در 

 ...پارکینگ با حالت دو از پله ها باال رفتم

در دلم دعا میکردم ای کاش مامان اشرف 

لحظه ای از سئوال پرسیدن و البته توضیح 

دادن دست برداره.. دستی به موهاش کشید 

و ظرف ماست رو جلوی پدرجون گذاشت 

: دیار فکر کنم موهات رو کوتاه کنی به 

 ...مدل لباست بیشتر بیاد

نگشتهام رو دور چنگالم محکم کردم... دلم ا
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میخواست همین االن از سر میز بلند بشم 

 ...اما نمیشد

خانوم خسته است بگذار غذاش رو با _

 ...آرامش بخوره

نگاهی به پدر جون کردم که با چشمهای 

درشت و پر از سئوالش داشت عمیق نگاهم 

میکرد....نگاهم رو سریع به لوبیاهای سبز 

بم دوختم..انگار میتونست هر داخل بشقا

چیزی که حس میکنم رو توی نگاهم 

 ...بخونه

 ...من..خوبم...فقط یکم خسته ام_

مامان اشرف دستش رو روی دستم گذاشت 

: من از اولم موافق نبودم برای مغازه انقدر 
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 ..وقت بذاری ... باید اجاره اش میدادیم

کالفه از این همه جمالت بی ارتباط به حس 

کمی روی صندلی جا به جا شدم :  و حالم

 من سیر شدم دستتون درد نکنه

در مقابل چیزی نخوردی ها و تکرار 

جمالت همیشگی مامان اشرف سکوت 

کردم تا تونستم به اتاقی پناه ببرم که حاال 

اتاقم شده بود...جایی که بقول یاس از هر 

جای دیگه ای تو این دنیا بیشتر به من تعلق 

 ... داشت

ره ایستادم و چشم دوختم به پشت پنج

روشنایی که از پنجره های خانه های دیگه 

کوچه رو روشن میکرد...تو این ساختمون 
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چند متر باالتر بود..اما و اما خیلی خیلی 

دور به نظر میومد...سالها بود یاد گرفته 

بودم هر آنچه که ذهن و دلم رو گرفتار 

میکنه به جایی خیلی دور پرت کنم...و 

 ....حاال

روی دایره ای که به خاطر بخار نفسم روی 

شیشه ایجاد شده بود انگشتی کشیدم و 

پیشونیم رو روش گذاشتم...عصبانی بودم و 

تصور میکردم تا برم در خونه پوران 

خانوم ور بزنم...داد بزنم و تمام این 

عصبانیتها رو خالی کنم.. و در کنارش..بله 

اون  دقیقا در کنار این حس...ته دلم...ته

گنجه دلم ...دلم برای یه نگاه نگران 
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 ...میسوخت

پاپیون دوخته شده روی جیب پیراهنم رو 

بین انگشتهام گرفتم و از کنار پنجره کنار 

رفتم...با شنیدن صدای زنگ خونه ته دلم یه 

چیزی تکون خورد...پام به صندلی چرخ 

دار پشت میز تحریرم گرفت و ناله ام رو 

ن صدای امیر حسین در آورد اما با شنید

 ...خودم رو روی صندلی انداختم

باید میرفتم بیرون تا سالم کنم...خواستم 

خودم رو جمع و جور کنم که با تقه ای در 

باز شد و یاس با لبخندی وارد شد ...دیدنش 

  دوست داشتنی بود

به به فسقل خانوم..مامان اشرف میگفت _
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 ...شاید خواب باشی

ش دست دادم : داشتم از جام بلند شدم و باها

 ... میومدم سالم کنم امروز یکم خسته بودم

با دست اشاره کرد تا بشینم خودش هم لبه 

تخت نشست و با نگاهی جدی چشم دوخت 

 به من : خسته؟؟؟

انگشتهام رو بهم گره زدم و چشم دوختم به 

 ...طرح های درهم روی قالی

فکر میکنی دوست داشته باشی با من _

 صحبت کنی؟؟

 ..مو بیرونهع_

عموت با پدرجون کار داره...دیار من _

میدونم امروز چه اتفاقی افتاده...روزبه بهم 
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 ...زنگ زد

سرم رو خیلی سریع بلند کردم .. با تعجب 

  عجیبی نگاهش کردم

لبخندی زد : اونجوری نگاه نکن امیر 

حسین نمیدونه خودش با پدرجون کار 

مادرم داشت منم اصرار کردم تا از خونه 

 یک راست این جا بیایم

 ...من اصال_

 ....دیار_

همه چیز به نظر مسخره میاد...من اصال _

 نمیدونم کجا ایستادم

 ...خودت تعیین میکنی_

تمام اجزای صورتش رو از نظر گذروندم 
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 : من...اصال متوجه نمیشم

دستهاش رو بهم گره کرد و روی زانوهاش 

 گذاشت وکمی به جلو خم شد : اینکه تو

زندگی هر کسی چه نقشی ایفا کنی رو 

خودت تعیین میکنی دیار جان...تو با 

حضور دوست داشتنی و بی ادعات... با 

آرامش و محبتت برای من یه دوست، برای 

پانی یه دختر دایی دوست داشتنی 

هستی...متوجه منظورم هستی؟؟ یه نوه 

عزیز برای پدر جون...یه همراه برای 

رو خودت مامان اشرف...این ها 

خواستی...خودت تعیین کردی....در زمینه 

 روزبه هم...خودت دقیقا چی فکر میکنی؟
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 من هیچ چیز_

 هیچ چیز هیچ چیز؟؟_

بی توجه به دستهای یخ کردم بلند شدم و 

 ....کمی الی پنجره رو باز کردم : آخه

کمی سر جاش جا به جا شد و با دست به 

تشک تخت زد...آروم به سمتش رفتم و 

رش نشستم : بگذار چیزی رو برات کنا

روشن کنم...من اصال این جا برای اینکه 

نشون بدم تو جبهه روزبه هستم 

نیومدم..البته اگر به مرحله صف آرایی 

اصال رسیده باشید....فقط میتونم بهت بگم 

دیانا نقشش اصال اون چیزی نیست که تو 

 ...فکر و ذهن تو هست
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 شانه صبرتا خواستم دهنم رو باز کنم به ن

کن دستش رو باال آورد : دیانا برای روزبه 

نقش شه ادای دین قدیمی رو داره...میدونی 

چرا برات ماجرا رو کامل باز نمیکنم؟؟ 

چون امروز به خودش هم گفتم دخالت من 

نابه جاست...به چندین و چند علت که مهم 

ترینش اینه که معتقدم همه چیز بین دونفر 

ر ن حل بشه نه با کالنتباید با گفتمان خودشو

 ...کشی و ریش سفیدی این و اون

 ...دو نفر؟ ما که_

چشم هاش رو با محبت یکبار بست و باز _

 کرد : بله شما ..دو نفر...تو و روزبه

من آخه ..میدونید من اصال نمیدونم چرا _
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 ...عصبانیم...اصال نباید باشم

لبخندی زد : چرا...باید باشی اتفاقا..چرا 

 نباشی؟؟

ما خیلی به روزبه گفتیم...من امیر حسین _

....خانواده اش..بهزاد از همه بیشتر 

بارهای بار بهش تذکر دادیم که با زیر بال 

و پر گرفتن دیانا از خودش قهرمانی رو 

میسازه که اون دختر بچه رو بخودش 

وابسته میکنه...اون بچه دقیقا شونزده 

سالشه دیار...هفده سال از روزبه 

 ....هکوچیکتر

کالفه دسته مویی که تو صورتم اومده بود 

 ....رو عقب دادم : من اصال...متوجه نمیشم
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من خیلی ساله روزبه رو میشناسم....خب _

امیر حسین دیر رفته بود دانشگاه...از همه 

بچه های دانشکده شون شش هفت سالی 

بزرگ تر بود....این بود که رابطه اونا 

و هم باهاش  باهاش هم پر از احترام بود

مشورت میکردن...من از طریق امیر 

حسین با روزبه ای آشنا شدم که واقعا با 

امروزش زمین تا آسمون فرق 

 ....میکرد...زمین تا آسمون

برداشتش از زندگی زاویه دیدش همه 

چیزش خیلی خیلی با این روزها فرق 

 ....داشت
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اینها رو بهت میگم اول اینکه میخوام حالت 

و دوم و مهم تر از همه  خوب باشه...

اینا...میخوام زمینه ای باشه تا باهاش حرف 

بزنی...نمیدونم کی ؟ کجا؟ اما بهش اجازه 

 ....بده توضیح بده

  من..نمیدونم باید چی کار کنم؟ چی بگم؟_

دستهام رو بین دستهاش گرفت : هرکاری 

که اون لحظه دلت گفت....روزبه مرد با 

یی مطمئنا توانا تجربه و البته بسیار خوبیه

 ...ناز کشی هم داره

به لبخند شیطونش نگاهی کردم : نازکشی 

 برای چی؟

چشمکی زد : دیار تو باهوشی و حسات 
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خیلی قویه...نگو که نمیدونی نازت رو 

 ...میخره

 

========================

=============== 

 

دو روز مزخرف با موندن توی خونه 

را راجع به گذشته بود با حرف زدن با تا

همه چیز و هیچ چیز ،با اس ام اس های 

امیر که توجه امیر حسین رو هم حتی جلب 

کرده بود و اخم آلود نگاه میکرد ...با بی 

حوصلگی و صحبت های بی پایان از رنگ 

گل های مراسم بهزاد تا طالهای مامان 
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اشرف که باید از صندوق امانات بانک 

 ...گرفته میشد

ی سرم میپیچید ..هیچ همه چیز انگار تو

تالشی برای صحبت کردن نکرده بود و 

این شاید بیشتر و بیشتر من رو داخل اون 

طوفان فکری مزخرف برده بود...پیراهنی 

که مامان اشرف خریده بود رو باید 

میپوشیدم قاعدتا اصال قصد نداشتم پیراهنی 

که با روزبه خریدیم رو بپوشم...بیشتر 

یگفت بهزاد مثل غصه دارم میکرد..یاس م

پسر خود این خانواده است...مثل روزبه و 

اینکه خیلی وقته هیچ مراسمی تو خانواده 

برگزار نشده و تمام این نشاط مربوط به 
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این مراسم بابت همینه...بین جمالتش حتی 

ر هم نبود چه برسه به خود روزبه و این 

 ....بیشتر و بیشتر غصه دارم میکرد

انوم وقت گرفته مامان اشرف و پوران خ

بودن تا به آرایشگاه برن میخواستن 

موهاشون رو مش یخی کنن ؛ چیزی که من 

اصال نمی دونستم چیه و کنجکاوی هم 

 ...راجع بهش نکردم

تلویزیون چیزی برای نشون دادن 

نداشت...تنها تو خونه بزرگ مامان اشرف 

مونده بودم ..نفسم رو بیرون دادم و بندهای 

کم تر کردم...موهام رو پیژامه ام رو مح

دور دستم محکم پیچیدم و با مداد طراحی 
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روی میزم روی سرم محکمش کردم 

..دمپایی های بزرگ و گارفیلدیم هدیه پانی 

بود لبخندی روی لبم آورد...قرار بود بعد 

شام به خونه مامان اشرف بیان و شاید بهتر 

بود تا براش چند تا کراوسان درست کنم 

البته دوست داشتنی که من شیرینی مشکل و 

 .رو از فضایی که توش بودم خارج میکرد

بوی تند وانیل و شکالت و آرد که تو 

آشپزخونه پیچید به حرکت انگشتهام نگاه 

کردم...حرکت دستهای من درست تقلیدی 

بود از تماما حرکتهای تارا...نقطه به 

نقطه...نکته به نکته...با وجود نسبت 

بهم شبیه  دورمون دستهامون عجیب
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بود....شبی تارا غمگین نشسته بود تو حیاط 

نم زده آدری...اون روزها با محمد تازه 

آشنا شده بود...با اون اشارپ دست باف 

قرمزش سه فرشته دست نیافتنی و عزیز 

 ....بود

میگفت میترسه این سرنوشت مرد غلط 

زندگی ارثی باشه...مادرش ؛ خاله عطی 

لی به خاطرهر ازدواج موفقی نداشت...لی 

دو ازدواج اشتباه مادرش و خشونت های 

خانگی تو خونه اونها بزرگ شده بود و بعد 

خودش ازدواجی به مراتب اشتباه تر و 

 ... افتضاح تر با فرهاد داشت

با دقت کرواسانها رو توی سینی فر میچیدم 
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و به نگرانی تارا فکر میکردم...به ازدواج 

.در صحیح و دوست داشتنیش با محمد.

حقیقت به عشق بی نظیرش با محمد.. خودم 

رو روی صندلی انداختم و بی توجه به 

دستهاش آردیم دستم روی میز گذاشتم...من 

بلد نبودم..احساسات خودم رو درک 

نمیکردم...یاس از خریدن نازی صحبت 

میکرد که نه من بلد بودم بیام و نه اصال 

متوجه خریداری شدنش بودم و ...و 

ق از چیزی که نباید میبود و حسادت عمی

االن تو بند بند وجودم نفوذ کرده بود...و 

..دلتنگی نابی با طعم تند یه قهوه 

صبحگاهی تو کوچه پس کوچه های نمور 



 Beste بوی وانیل
 

 ....پاییزی

با شنیدن صدای زنگ از جام بلند 

شدم..احتماال پدر جون که برای بازی 

شطرنج بیرون رفته بود برگشته بود..بدون 

از چشمی در رو باز نگاه کردن 

کردم...چشمم خورد به کتونی های سورمه 

ای رنگ روی پادری قرمز رنگ جلوی 

خونه با شتاب سرم رو بلند کردم و روزبه 

رو دیدم که با نگاهی عمیق و عجیب که 

مثل هیچ وقت نبود نگاهم میکرد...ناخواسته 

قدمی به عقب برداشتم...ولی هنوز دستگیره 

 ...در توی دستم بود

سرم رو پایین انداختم و چشمم افتاد به 
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چشمهای گارفیلد توی پام که انگار داشت با 

کج خندی نگاهم میکرد انگشتهام نا خود 

آگاه توی دمپاییم جمع شد و هینی گفتم...یاد 

 ...قیافه جذابم افتادم

 ...دیار جان_

هنوز جلوی در ایستاده بود و مسشد به 

با راحتی لحن.پر لبخندش رو حس کرد..

این تیپ دوست داشتنی ایستاده بودم جلوی 

 ..در و چندین و چند حس مختلف داشتم

دستم رو از روی دستگیره برداشتم و ناخود 

آگاه دستهای خمیریم رو به شلوارم مالیدم : 

 سالم

این بار واقعا داشت میخندید : علیک 
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سالم...بوی شیرینی ات همه آپارتمان رو 

 برداشته

رفت توی هم ؛عجیب بود ناخود آگاه اخمام 

که قدمی به سمت جلو بر نمیداشت هنوز 

همون طور خبردار روی پادری ایستاده 

 ....بود

بعد از شام حاضر میشه سهمتون رو _

 براتون میفرستم

 میفرستی؟؟؟ یعنی نیام ؟؟؟_

 من که صاحبخونه نیستم_

لحنش جدی شده بود : یعنی چی؟ معلومه 

 ...که تو صاحب خونه ای

دم دیار ده ساله ای که وقتی قهر شده بو
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میکرد از همیشه ساکت تر بود و ترسیده 

 ...تر

 ...می خوام باهم حرف بزنیم_

همون طور که چشم دوخته بودم به کفشهای 

مزخرف آبرو برم سرم رو به معنای نه 

 ..تکون دادم

این بار دستهای محکمش رو حس روی 

 بازوم حس کردم : حتی اگر خواهش کنم؟؟

به حلقه انگشتهاش انداختم و قدمی نگاهی 

  به عقب رفتم

میشه لباست رو عوض کنی و چند دقیقه _

بیرون بیای ؟ کسی خونه نیست و از این 

دیدار هم اطالعی نداره صحیح نیست بیام 
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 ...داخل

و بعد کمی سرش رو کمی خم کرد و با 

لحن زیر لبی و دوست داشتنی ادامه داد : 

 یخیلی بامزه تر البته بگم که با این لباس

اخمام ناخود آگاه رفت تو هم ؛ بامزه... 

 ...بیشتر مسخره و نامرتب بودم

 ...من منتظرم دیار جان_

من میخوام برم و شیرینی ها رو بذارم تو _

 فر

این بار کمی جلو تر اومد : دیار 

جان...عزیزم ببین بیا حرف بزنیم....اصال 

من همین جا منتظر میمونم شیرینی هات 

هم بذار تو فر همه کارات رو بکن رو 
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 !!باشه؟؟

نمیدونم این عناد که این قدر جوشان شده 

 ...بود از کجا سر چشمه میگرفت : نه

حاال چی میشه شما اول یه نگاه به من _

 بندازی بعد نه بگی؟؟

سرم رو پایین تر انداختم من این لحن رو 

حس میکردم با بند بند وجودم ...اما برام 

 ...بودغیر منتظره 

 ...کلید ندارن_

 ...تا برگردن برت میگردونم_

سرش رو کمی خم تر کرد حاال عطرش رو 

کامل توی بینیم حس میکردم : میتونم زنگ 

بزنم به امیر حسین بگم کارت دارم و االنم 
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بیام تو...ولی ...یه چیزایی هست 

که...خواهش میکنم بهم یه فرصت کوچیک 

 بده تا حرفام رو بزنم

+++++++++++ 

تو خنکی دلچسب این پارک کوچیک پاهام 

رو بیشتر بهم نزدیک کردم..اینکه چه طور 

تصمیم گرفتم اولین لباس دم دستم رو بپوشم 

 ... و باهاش همراه بشم رو نمی دونستم

من که گفتم سرده آخه دختر...بریم یه کافه _

 ای جایی

 ...نه خوبه_

 ...چه عجب شما صحبت کردی_

جا شد و هنوز به کمی سر جاش جا به 
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فاصله باهام نشسته بود و دستهاش رو به 

لبه نیمکت قفل کرده بود : خیلی جمله ها 

 ...آماده کرده بودم تا برات بگم

میدونم یاس باهات حرف زده ولی خب 

اصال قبول نکرد تا خودش کل ماجرا رو 

 ...برات تعریف کنه... ازت میترسم دیار

شتم : از چیزی که شنیده بودم رو باور ندا

 !!من؟

بله از تو...تو انقدر توی خودت غرق _

میشی...انقدر نحیف و شیشه ای هستی که 

 ...میترسم هر کلمه ام یا جمله ام بترسونتت

اون عصبانیت پنهان شده پشت ذهنم دوباره 

باال اومد : من بچه ام درسته...اصال همسن 
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 ...شروینم...االنم میرم خونه

 گیر کرد : ازتگوشه شنلم بین انگشتهاش 

خواهش میکنم..تو بدترین شرایط هم هرگز 

 ...و هرگز تنهایی بلند نشو و جایی نرو

عجیب بود که وقتی به شرایطی شبیه به این 

میرسیدیم عصبانی نبود نگران 

 ....بود...ترسیده بود

بیست و سه چهار سالم بود...پر شور . پر _

از امید و آرزو...وقتی دیدمش دختر 

د...همه تو دانشکده ریاضی معلومی بو

میشناختنش درسش خوب بود...خوش 

صحبت بود...خوش سر و زبون 

 ...بود.....احساسم درگیر شد
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نفسش رو بیرون داد و من نمیتونستم نفس 

گیر کرده ته گلوم رو خارج کنم....یخ زده 

 ...بودم

نگات نمیکنم دیار تا بتونم همه اش رو _

خانواده ام بگم...ندا عزیز من بود..عزیز 

بود..من با دایی هام بیشتر میچرخیدم همه 

زندگیم...خانواده مادری من بسیار متعصب 

و به اصطالحی غیرتی بودن..زندایی های 

من تا حاال تا نون واییی نرفتن..خرید خونه 

با مرد خونه است..در آمد خونه با مرد 

خونه است... و من این جوری بزرگ شده 

گی هم تو نمایشگاه بودم...از پونزده سال

کنار داییم کار میکردم..همه در آمدم رو 
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صرف ندا میکردم...دقیقا عین همسرم... 

 ولی خب اشتباهاتم یکی دوتا نبود

سر هر چیزی رگ گردنم براش باد 

میکرد..اینکه چرا آرایش کرده..رنگی 

پوشیده؟؟ چرا با یکی حرف زده خندیده؟؟ 

رابطمون شده بود کش مکش بحث سئوال 

پاییدن...بیمارگونه رفتار میکردم ...و ...و 

نمیدونستم .حواسم به خشونت کالمم نبود که 

چه طور خسته اش میکنه...چه طور دلمرده 

اش میکنه...پدرش رو تو سن پایین از دست 

داده بود...و از اول به من به خاطر 

رفتارهای مالکانم دل بسته بود اما...رسما 

 ...وزخراب کردم دیار...تا اون ر
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گلوم درد گرفته بود...بغضی داشتم که ..

شاید در مقابل بغض کالم و نگاه مرد رو به 

 روم چیزی نبود

 سردت که نیست؟؟_

همون طور مبهوت سرم رو به نشانه نه 

 ...تکون دادم

عصر چهارشنبه آبان ماه پنج سال پیش _

بود...باهاش تلفنی که حرف زدم گفت میره 

شه ... خیلی دیدن دوستش و من مثل همی

مسخره تعقیبش کردم...رفت تو فروشگاه 

دوستش و شروع کرد به صحبت با دوست 

پسر دوستش..داشت بهش لبخندمیزد..یه 

شال قرمز سرش بود که زده بود پشت 
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گوشهاش خونم به جوش اومد...حق نداشت 

 ...بهم دروغ بگه...حق نداشت لبخند بزنه

رفتم باال داد و بیداد کردم...افتضاح 

ردم...شروع کرد به گریه که آبروش رو ک

بردم..که خسته شده....که دست از سرش 

 ...بردارم

بعد هم....بعد هم از مغازه زد بیرون...پشت 

فرمون نشست...افتادم دنبالش..میخواست 

 ..تنها باشه و نذاشتم.. و بعد...یکم جلوتر

نتونست ماشین رو کنترل کنه...زد به گارد 

 ....هم فوت کردریل ....سه روز بعد 

بهت زده دستهام رو روی دهانم گذاشتم و ...

به روزبه آروم و منطقی و عزیز تمام این 
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روزها چشم دوختم..حرفهاش چه قدر دور 

به نظر میومد و حاال ..پر بغض داشت 

 پاهاش رو تکون میداد

دیانا..دیانا خواهره نداست...من بهش _

مدیون بودم...زیر بال و پرش رو 

بعد از فوت پدرشون ندا ستون گرفتم...

خونشون بود... و بعد از ندا..این جوری 

حال خودم رو میخواستم خوب کنم...ولی 

دوباره خراب کردم..نادیا..از من تو ذهنش 

 ...یه قهرمان ساخته...یه خیال...یه

پاهام میلرزید...قلبم و ذهنم...هیچ چیز رو 

 نمیتونستم هضم کنم...ذهنم پریشون بود

تونم دل دیانا رو بشکنم و در عین من نمی_
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حال باید خیال من از سرش بیوفته...اون 

روز واقعا ...من باید از سرم بازش میکردم 

بدون ضربه خوردنش...باید بدونه...من اگر 

تا آخر عمرم هم مجرد بمونم اون انتخاب 

 ..من نیست...نمیتونه هم باشه

شقیقه هام تیر میکشید بیشتر شبیه یه خواب 

بود تا واقعیت...باورم نمیشد دقایقی پیش بد 

داشتم راجع به روزبه میشنیدم..این پنج سال 

پر از عذاب وجدان و تلخی انگار ازش 

 ..مرد آرام تر و منطقی تری ساخته بود

حاال آرانجهاش رو روی دو زانوش گذاشته 

بود و خم شده بود..نور کم تیر چراغ برق 

پارک کمی از صورتش رو روشن کرده 
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بود و میشد به راحتی در هم پیچیدگی های 

صورتش رو دید....هر چند االن یک 

جورهایی خاکستری دیده میشد...سرد و 

 ....میان راه و خسته

پای راستش رو تکون میداد : فکر میکردم 

هر چه قدر بیشتر تحت نظارتم باشه بیشتر 

یعنی دوستش دارم..هر چند واقعا میگم دیار 

و بیست و سه سالگی امکان نداره مردی ت

 !!واقعا بدونه دوست داشتن یعنی چی؟؟

و من عجیب برام فقط یک سئوال مهم ..

بود..و سعی میکردم اون سئوال رو از ذهنم 

 ...دور کنم

 شما...که تقصیری نداشتی_
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این جمله رو بزور گفتم با وجود اینکه واقعا 

بهش ایمان داشتم یک جورهایی فرمالیته 

وی بدنم نشسته بود گفتم...عرق سردی ر

خیلی سردم بود کمی بیشتر توی خودم جمع 

 ...شدم

به سمتم برگشت و نگاهی کرد : یخ کردی 

که دیار جان..بیا بریم...ار جام بلند شدم تا 

ماشین راهی نبود...با روشن شدن بخاری 

کمی به پشتی صندلیم تکیه دادم . چشمهام 

  رو بستم...کمی جلو تر نگه داشت

که باز کردم جلوی آبمیوه  چشم هام رو

فروشی نگه داشته بود : شکالت داغ و یا 

 نسکافه کدومش؟؟
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شالم رو توی دستم گرفتم : میشه بگم هیچ 

 کدومش؟

سرش رو با لبخند تلخ و زورکی تکون داد 

 : نه..گزینه سومی وجود نداره متاسفانه

 ....نفسم رو بیرون دادم : پس شکالت لطفا

فراشته و ایستادن نگاهم بهش بود به قد ا

محکمش به کالفگی که باعث شد چند ثانیه 

ای کیف پولش رو پیدا نکنه...به نگاه های 

گه گاهش تو تمام این پنج دقیقه به سمت 

ماشین برای اطمینان از جای من توی 

ماشین....و تنها چیزی که به ذهنم میرسید 

 ... این بود که روزی دختری

ام نیش یعی کردم قطره اشکی که تو چشم
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 ...میزد رو هل بدم عقب

ورودش با سرمای بیرون و عطر شکالت 

همراه بود...لیوان رو بین دستهام گرفتم و 

تشکر کردم...در رو قفل کرد و تکیه داده 

 .... به در کامال به سمتم چرخید

نمیدونم توی ذهنت چی میگذره دیار..تو _

در عین تمام سادگیت بینهایت پیچیده 

رو موقع نشاط..موقع ای...من نگاهت 

انتظار...موقع دل شکستگی و حتی موقع 

 گرسنگی میخونم...اما...سکوتتت

 آزار دهنده است؟؟_

دست به سینه و جدی نگاهم کرد : نه...فقط 

 ..کمی رابطه رو سخت میکنه
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دستهای لرزانم دور لیوان محکم کردم 

...من در شیش و بش تک تک کلمه ها 

خوندن خط نگاه مونده بودم و روزبه از 

 ...حرف میزد

من آدم سختی نیستم...فقط...خیلی از _

چیزهایی که برای من جدیده...من واقعا به 

خاطر زندگیم مجبور بودم اول حواسم به 

زیر پام باشه تا زمین نخورم...خیلی وقت 

 ...نکردم اطرافم رو نگاه کنم

 ...میدونم_

شما االن برای من حضور نادیا تو _

 توضیح دادید نمایشگاه رو

نه...من زندگیم رو برات توضیح _
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 ...دادم...چیزهایی که میخواستم بدونی

چرای بلندی که تو ذهنم بود و میخواست _

قل بخوره بیاد روی زبونم رو کنترل کردم 

و جرعه ای از شکالت داغ رو قورت دادم 

 ...: خیلی شیرینه

به کار بردن جمالت بی ربط یه جور راه 

ی و تلخی موقعیتی بود که فرار از سنگین

 . هر دو توش گیر کرده بودیم انگار

لبخندی زد : فقط میخواستم گرم بشی و 

 ...البته یکم هم رنگ و روت بیاد سر جاش

ناخود آگاه دستی به گونه ام کشیدم که 

لبخندش رو عمیق تر کرد کمربندش رو 

بست و حرکت کرد با رسیدن به پارکینگ 
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 ... آوردم کلید رو از جیب شنلم در

و لیوان نیمه خورده شده رو که باعث شده 

بود دستهام نوچ بشه رو کمی محکم تر توی 

دستام گرفتم...نگاهش کردم تا ماشین رو 

پارک کنه ولی اون هم منتظر پیاده شدن من 

 ...بود : من امشب با بهزاد میرم بیرون

سرم رو تکونی دادم و پیاده شدم... نفسم رو 

رو پایین کشید : من تو  بیرون دادم شیشه

 .کوچه می ایستم تا چراغ رو روشن کنی

حاال میفهمیدم مش یخی یعنی چی...مامان 

اشرف و پوران خانوم دقیقا شکل هم شده 

بودن و خیلی هم بانمک بودن پانی شیرینی 

چهارمش رو با لذت گازی زد و دوباره 
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صدای عمه رو در آورد سرش رو کمی به 

دل مو یونیفرم مامان سمتم خم کرد : این م

اشرف و پوران جونه... اصال اسم عروسی 

که میاد میدو ان آرایشگاه پری خانوم و 

خودشون رو این شکلی میکنن. لبخند نصفه 

نمیه ای زدم به شادی اطرافم ، به لبهای 

شکالتی و چشمهای براق پانی اما دلم یه 

جای دیگه ای بود . بین کلمه های پر غصه 

نیمکت پارک جا مونده روزبه که روی 

بود. بین چشمهایی که تمام مدت اون چند 

ساعت ازشون چشم گرفته بودم. قصه ندا 

پر غصه بود روزبه هم با باری از عذاب 

وجدان بود و من از خودم خجالت میکشیدم 
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که فقط یه سئوال توی ذهنم بود و اون 

سئوال پر رنگ تر از هر چیز دیگه ای 

 .بود

هم توی دیس گذاشت  یاس آخرین کتلت رو

و برای گرم موندنشون توی ف 

گذاشتتشون... صدای خنده های بلند 

پدرجون و امیر حسین به شروین از اتاق 

میومد تمام مدت آشپزی و گفتگو های داخل 

آشپزخونه یاس زیر چشمی و نسبتا خونسرد 

نگاهم کرده بود. اون تنها کسی بود که مثل 

..تارا از تارا میتونست ذهن من رو بخونه 

سر محبت بی پایانش به من و یاس....از 

 .سر هوش و شناختنش
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پاهام که زیرم خشک شده بود رو از 

صندلی آویزون کردم و انگشتهام رو 

تکونی دادم تا از حالت خواب و گز گز 

دربیاد . اینبار عمه دستهاش رو خشک کرد 

و جدی شیرینی ها رو از جلوی پانی 

 .دبرداشت و دادش رو در آور

دختر صورتت میریزه بیرون . بعد هم _

بذار چند تا با چایی بعد از شام مردم 

 بخورن

صدای اعتراض پانی تو خنده بلند پوران 

خانوم گم شد. نیم نگاهی بهش انداختم پس 

بار غصه ها و عذاب و وجدان و مسیر 

های غلط روزه رو پوران خانوم هم کشیده 
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 ه؟؟ن بود. اما بیشتر نگران پسرش بود مگر

موهای چسبیده پشت گردنم رو روی شونه 

ام انداختم و کالفه خودم جواب خودم رو 

 ...دادم ؛ مادر بود

با شلوغ کاری پانی و بحثش با مادرش کم 

کم به سمت اتاق خوابم رفتم ...تمام عضالتم 

هنوز منقبض بود و یه گلوله بزرگ توی 

گلوم بود که تعریف خاصی ازش نداشتم. 

همه رو بذارم رو سایلنت دلم  دلم میخواست

سکوت میخواست و زانوهای تارا. دلم 

میخواست برگردم به همون جایی که همه 

این سالها بودم...بی دردسر بی فکر..بی 

 .......بی
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نفسم رو بیرون دادم و روی تخت دراز 

کشیدم. چند دقیقه گذشت نمیدونم که تقه ای 

 به در خورد. یاس بود. خواستم از جام بلند

 .شم که با دست اشاره کرد تا بنشینم

روی صندلی اتاق نشست : مزاحم خلوتت 

 .اگر شدم بگو برم

دامن پیراهنم رو کامل روی پاهام مرتب 

کردم و تکیه دادم به سری مخملی باالی 

 تخت : نه نه این چه حرفیه

میدونی چرا اینجام...برای فضولی نیست _

 ...من واقعا نگرانم

ش خودم رو سرگرم بدون نگاه کردن به

 انگشتهام کردم : من خوبم
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مطمئن؟؟ امیر حسین هممون رو به رگبار _

 ..میبنده بفهمه چه خبره

خنده ای به اصطالحش کردم : روزبه رو 

 دوست داره

 تو رو بیشتر از همه دوست داره_

و من با بغض ته گلوم پرسیدم : احساس 

 میکنم تنها موندم

شتم ...اون ناگهان دستهام رو روی دهنم گذا

سئوال نباید که مغزم رو مثل موش مزاحم 

میجوید رو پنهان کرده بودم ولی حاال 

  چیزی ببرون پریده بود که دوست نداشتم

یاس از روی صندلی بلند شد و به سمتم 

اومد و دستهام رو بین دستهاش گرفت و در 
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  سکوت فقط نگاهم کرد

چند دقیقه ای گذشت ...از خودم خجالت 

 میکشیدم

 مزخرف گفتم_

 حرف دلت مزخرف نیست دیار_

سرم رو تکونی دادم : من حالم یه 

جوریه..خودم یه جوری ام...ته دلم یه 

 دلشوره است...روی قلبم یه سنگینی

یاس نگاهم کرد : باورت میشه 

پشیمونم...ای کاش تشویقش نمیکردم..من 

سکوت کردم و پشیمونم از این که راه 

 براش باز شد

 که بهم بگه_
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اگر تو ذهن و قلبش به نقطه خاصی _

 ...نمیرسید اصال نیازی به گفتن نبود

یاس کالفه نفسش رو بیرون داد : این 

سئوال رو باید از خودش بپرسی... من فقط 

یه چیزی رو میدونم و میشناسم اونم 

مردونگی روزبه است ...اتفاقی که افتاد در 

 .... حقیقت

ه من من نمیدونم باید چه حسی نسبت ب_

 ...تمام این داستان داشته باشم...من گم شدم

دستی به موهام کشید : متنفرم از اینکه اون 

 ..حال خوش این مدت خراب شده

این بار از پس یه هاله ی خیس میددیمش : 

 ...نمیدونم امشب که اصال حالم خوش نیست
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این بار سرم رو کامل درآغوش کشید : تو 

 خیلی خیلی عزیز و شکننده ای دیار

اینکه یاس دیشب برای خواب بی موقعم چه 

بهانه ای آورده بود رو نمیدونم اما صبح با 

لیوانی پر از شیره انگور و لقمه هایی از 

ارده تویط مامان اشرف پذیرایی 

شدم...پدرجون کمی مشکوک نگاهم میکرد 

و در آخر ازم خواست تا کمی باهم قدم 

بزنیم...بودن و قدم زدن در کنارش در 

سرد زمستونی دوست داشتنی بود صبح 

..نمیتونستم موقع رد شدن از پارکینگ از 

نگاه کردن به جای خالی ماشینش خودداری 

 ...کنم
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پدرجون در حالی که دستهاش رو به دورم 

حلقه کرده بود برام از کودکی های امیر 

حسین و گفت و عمه سحر و در این بین از 

و  مدت زمانی که در آلمان زندگی کرده بود

فرهاد...انگار کسی به نام فرهاد وجود 

 ...نداشت

فکر کردن به فرهاد و یا لیلی آخرین چیزی 

 ...بود که دلم میخواست بهش فکر کنم

با تماس مهندس آزمند با پدرجون آژانس 

گرفتیم و بعد از نصب آخرین قطعه تزئینی 

مغازه همه چیز تکمیل شد و من نگاهم 

...این فرار ها بازهم به سمتی بود که نباید 

و نباید ها و سکوتها و سئوالها اصال برای 
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 ...چی بودن رو هم نمیفهمیدم

قرار شد بعد از مراسم بهزاد برای افتتاحیه 

مغازه هم فکری بکنیم... و من به هیچ چیز 

نمیتونستم فکر کنم....جز اینکه انگار 

 ...فراموشم کرده بود

 

پوران خانوم ظرف میوه رو جلوی من 

و بهزاد با نگاهی عمیق نگاهم کرد  گذاشت

هیچ وقت این طور مستقیم و عمیق و بی 

پروا نگاهم نکرده بود نگاهم رو دوختم به 

سیب قرمز داخل پیش دستی جلوم و دستهام 

  رو توی هم قفل کردم

من و ملیسا میخوایم که تزئین میز عروس _
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 و داماد و البته کیک رو تو انجام بدی؟؟

باال آوردم و با تعجب  سرم رو خیلی سریع

 نگاهش کردم : من؟؟

بهزاد این بار لبخندی زد : میدونم کار 

 ...سختیه ولی واقعا ما هم دست تنهاییم و

پوران خانوم نگاهش رو بین من و بهزاد 

حرکتی داد : کی با سلیقه تر و خوش فکر 

 ...تر از تو

آخه من سلیقه ملیسا خانوم رو نمیدونم و _

 ....خب اگر بخواید

تا خواستم ادامه بدم صداش باعث شد قلبم 

بلرزه جدی به کمی اخمو به چهار چوب در 

تکیه داده بود : میریم به قنادی هر مدلی که 
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 ... . بخواد رو سفارش میدیم

دستم رو نا خواسته روی قلبم گذاشتم تا فکر 

کنم چه طور ذهنم رو خوند که میخواستم 

من  روپیشنهاد بدم اگر بخوان میتونم کیک 

درست کنم....حاال که فر صنعتی هم تو 

 ...مغازه بود

بهزاد با صدای بلند خندید : فقط میخوام 

حتما بهترین باشه این مادر خانوم ما که 

 معرف حضورتون هستن

و نگاهی به پوران خانوم انداخت : بهتره 

 بگی زیاده خواهن

بهزاد بی حرف در حالی که داشت سرش 

د تکونی میداد رو برای روزبه اخم آلو
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سوئیچش رو برداشت : عزیز دوردونه 

 .... شون رو دادن بهم مامان

دستش رو روی شونه روزبه گذاشت : پس 

لطفا سریع این کار رو ردیف کنید واقعا 

 وقت کمه

دستی برام تکون داد و از خونه بیرون 

رفت...پوران خانوم در حالیکه به سمت 

  تلفن میرفت زیر لب چیزهایی هم میگفت

گوشه دامنم رو توی دستم گرفتم و سرم رو 

انداختم پایین بعد از چهار روز اینجا 

بود...دلتنگ بودم و عصبانی و سردرگم و 

 ...خسته



 Beste بوی وانیل
 

صندلی رو کشید و رو به روم نشست و من 

  سرم رو باال نیاوردم : سالم

  جوابش رو زیر لبی دادم

 ....دیار جان_

حن ل سرم رو نمیتونستم باال بیارم صداش و

پر از محبتش و جان بعدم از اسمم بین 

 صدای بلند ضربان قلبم گم شده بود

چند روزی خواستم تنها باشی تا با تمام _

  چیزهایی که گفتم کنار بیای..و حاال..من

 من ..من نگرانم_

روی میز خم شد و دستهام بین دستهاش 

 قرار گرفت : نگران چی عزیزم؟

بین نگاهی به دستهای سردم کردم که 
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مشتهای بزرگش گم شده بود...من سر در 

 .... گم و نگران بودم اما

اولین چیزی که به ذهنم رسید رو گفتم : 

اگر چیزایی که ملیسا دوست داره در آخر 

 در نیاد

فشاری روی انگشتهای دستم احساس کردم 

 : مطمئنی میخواستی همین رو بگی؟؟

سکوتم باعث شد کمی سرجاش جا به جا 

ای حاضر شی بریم بیرون تا بشه : میخو

 ..بتونیم بیشتر صحبت کنیم

جوابهام حس های پر اضطرابم هیچ کدوم 

 واقعا دست خودم نبود : حرفی هست؟؟

سرش رو بهم نزدیک تر کرد : نیست؟ 
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میخوام ..اگر فریادی هست هم ازت 

 ...بشنوم

+++++++++++++ 

به دقت و آرام تر از هر وقتی رانندگی 

رمه ایش برام یاد آور میکرد ...ساعت سو

 خاطرات دوست داشتنی و دوری بود

به سمتم لبخندی زد : شما که با من حرفی 

نمیزنی و نگاهم هم نمیکنی ولی داریم 

میریم اون شرکتی که کار تزئینات مهمونی 

 به عهده اشه تا میز رو انتخاب کنیم

 ای کاش به من نمیسپردن_

 چرا؟؟ بهزاد و ملیسا هم رو دوست داشتن_

 ...که سلقه تو توش باشه
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من حتی نمیدونم فضای مهمونی چه _

 جوریه

پشت چراغ قرمز ایستاد : فضای خودت چه 

  جوریه ؟؟

از اینکه این طور سعی داشت تا صحبت 

 ...کنیم حس دوست داشتنی داشتم

 نمیدونم_

نفسش رو بیرون داد : اینم خودش خوبه ، 

من نمیخوام تحت فاشر بذارمت...من 

بترسی....می خوام حالت خوب نمیخوام 

 باشه

نمیدونم این بغض لعنتی از کجا اومده بود : 

 ولی نیست
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نگاهی به سمتم کرد و آروم و با راهنما 

پیچید تو پس کوچه خلوتی و ترمز دستی 

 ....رو کشید : عزیز دلم

و نا خواسته اشکهام سرازیر شد..این اشکها 

نشانه خیلی چیزها بودن...تنهایی و ترس و 

 لی که انگار بین مشتهایی فشرده میشدد

انگشت اشاره اش رو محکم به فرمون زد 

و به سمتم برگشت : آخه گریه چرا؟؟ 

ترسوندمت؟؟ دارم اذیتت میکنم؟؟ میخوای 

 دیگه من رو نبینی؟؟

این بار نیمدونم چی شد که گریه آروم و پر 

اشکم بلند شد صورتم رو پشت دستهام 

 پنهان کردم
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 ....آخه عزیز دلم_

خم شد به سمتم و دستهام رو از صورتم 

دور کرد و چند ثانیه بعد بوی عطرش 

  عمیق تر و نزدیک تر حس کردم

ببخشید دیار جان...ببخش...خیلی چیزها _

هست که بابتش باید ازت عذر خواهی کنم 

اما نمیتونم بابتش خودم رو سرزنش 

 کنم...دست خودم نبود...نیست

حساس کردم : انگشتهاش رو بین موهام ا

 میشه گریه نکنی؟؟ واقعا نمیتونم تحمل کنم

... 

نگاه خیسم رو دوختم بهش که داشت با 

نگرانی و نوازش نگاهم میکرد اشکهام رو 
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  پاک کرد و منتظر نگاهم کرد

 خیلی...خیلی دوستش داشتی؟؟؟_

 

++++++++++++++++++++++++

++ 

 

انگشتهاش از اون حرکت دوست داشتنی 

دست رفتن حرارت  دست کشیدن از

دستهاش رو حس کردم نگاهش رو که تا 

چند ثانیه ای پیش دوخته شده بود به نگاهم 

 . رو کمی کنار کشید و فاصله گرفت

 ...من_

نفسش رو بیرون داد و چند ثانیه ای سکوت 
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 کرد : سئوال خیلی سختی پرسیدی دیار

نگاهش کردم جواب این سئوال برام مهم تر 

بود اشکهام بند اومده از هر چیر دیگه ای 

بود اما درد چشمهام و ضربان زیاد قلبم 

  داشت اذیت میکرد

به درخت بلند رو به روی ماشین نگاهی 

انداخت و چند باری نفسش رو پر صدا 

بیرون داد به سمتم چرخید و نگاه ملتمسم 

برای جواب رو دید : من دوستش داشتم 

 دیار

ندی ب یه چیزی توی قلبم پاره شد انگار ...یه

که انگار حسی بهش وصل بود انگار پاره 

 ...شد
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نگاهم رو دوختم به دستهایی که پالتوی رو 

 ...توی خودشون مشت کرده بودن

دیار ندا بخش بزرگی از زندگی من رو _

تشکیل میده....عالقه ام بهش و بعد عذاب 

وجدان و دردهای شدید روحی من با ندا 

 ...عجین شده

تر مشت کردم و دستهام رو بیشتر و بیش

حاال انگشتهای سفیدم درد میکردن دقیقا 

 ...مثل حسم که درد میکرد

به سمتم خم شد و مشتهای دستم رو باز کرد 

و حرکت آرام انگشتهاش روی تک تک 

ناخن هام حاال کمی حس رو به دستهام 

 برگردونده بود
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من اذیتش کردم و نمیخوام تو رو اذیت _

 ....کنم

گشتانش متوقف بشه بدون اینکه حرکات ان

کمی بیشتر به سمت منی خم شد که انگار 

توی هزار تویی گم شده بودم و دنبال حسم 

 میگشتم و پیدا نمیشد

سکوتت جزئی از شخصیتته میدونم ولی _

میشه الاقل نگاهم کنی؟؟ دیار اذیت کردن 

تو میشه تیر آخر و اگر بدونم دارم تو رو 

 ...هم اذیت میکنم از خودم نا امید میشم

سرم رو چند ثانیه ای بلند کردم و به 

  چشمهای منتظرش خیره شدم

هیچ چیزی برای گفتن نداشتم...من تو 



 Beste بوی وانیل
 

زندگی هیچ کس اولین نبودم....و این 

 ...دردناک بود

 ....میشه_

 چی میشه عزیز دلم؟_

عزیز دلم رو نمیخواستم...ندا رو دوست 

داشته..انقدر که از حسودی بابتش بارها 

کنه...دوستش داشته به قدری  آبرو ریزی

که االن به خواهرش هم نمیتونه نه 

بگه...دوستش داشته به قدری که به 

خاطرش هنوز از تنها برادرش حرف 

میخوره کار خودش رو میکنه...دوستش 

داشته به قدری که وقتی ازش صحبت 

میکنه صداش بلرزه و من...و من فقط 
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بیست سالم بود و در به در کسی که دیار 

 ....و دوست داشته باشهر

تمام حسهای بدنم...حتی حس المسه ام که 

هنوز تحت تاثیر حرمت سر انگشتاش بود 

 ... درد میکرد

 من حتی نباید صدات رو هم بشنوم؟_

من چرا کلمه هام رو گم میکردم...از این 

ناتوانی خودم به قدری عصبی بودم که 

 میخواستم فریاد بزنم

 عصبانی هستی از من؟؟_

..من از دست شما عصبانی نیستم...فقط نه_

حالم خوب نیست....من رو ببرید پیش خاله 

 عطی
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جا خورد...این رو از نگاه سیاه رنگش که 

فقط چند سانت باهام فاصله داشت فهمیدم : 

چرا خاله عطی؟؟ تو که باهاش راحت 

نیستی یعنی حتی نمیخوای با من توی 

  ساختمون باشی؟؟

لی مهم نیست چرا نه..خاله عطی براش خی_

من حالم بده...نمیپرسه...ولی االن تو خونه 

 ...هی باید جواب بدم

موهای چسبیده به صورتم رو با کف هر دو 

دستش عقب زد : چرا با من این طوری 

 میکنی دیار؟

 من؟؟_

من نمیخوام تو رو ناراحت کنم...نمیخوام _
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غمگین باشی این مدت این رو بهت ده بار 

رم دیونه میشم این طوری بیشتر گفتم...دا

 بهم ریخته ای

بغضم رو با صدای بلندی قورت دادم : 

 گلوم درد میکنه

شالم رو روی سرم مرتب کرد و انگار با 

این کارا میخواست حواسش رو از نگاه 

 .... ماتم زده ام دور کنه

 ...حال خوبت رو بد کردم_

 ..نه_

دلم نمیخواست یه عذاب وجدان هم از سمت 

باشه...من نمیخواستم نا امید من داشته 

باشه...روزبه آدم خوبی بود..مرد خوبی 
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 ...بود

هنوز نگاهش توی صورتم در گردش بود و 

انگشتهاش نوازش گونه روی شالم و موهام 

  بود

 میخوای تنها باشی؟؟ _

  سرم رو به نشانه تایید تکون دادم

 میخوای بریم پیش یاس؟_

 ....نه...عمو_

ر میادو میتونی تا امیر حسین امشب دی_

 بیاد یکم با یاس باشی...هر چند

کمی ازم فاصله گرفت : کاش بهم فرصت 

 ...بدی

++++++++++++++++++ 
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سرش رو چند باری با تاسف تکونی داد و 

 ...لیوان بزرگی شیر داغ جلوم گذاشت

امیر حسین تو رو این ریختی بببینه _

 هممون باید از زیر تیغش رد شیم

روی لبم اومدم : عزیز تر  لبخند شل و ولی

 از ین حرفایید شما براش

صندلی کشید و رو به روم نشست : شیر 

رو بخور یکم آروم بگیری میخوای به تارا 

 /زنگ بزنی؟؟

 میشه؟؟_

معلومه که میشه حتی پرسیدن این سئوالم _

 هم ناراحتم کرد

 ببخشید خیلی بهم ریخته ام_
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من هیچ وقت برات تارا نمیشم...هیچ کس _

جای مادر رو برای هیچ بچه ای 

نمیگیره...ولی اگر فکر کردی من میتونم 

 ...گوش کنم من این جا هستم

سرم رو تکون دادم ..از جاش بلند شد و 

تلفن رو دستم داد ....شماره رو که گرفتم 

 ..فقط دعا میکردم خونه باشن

 

 

 

 

 حاال میشه بگی چرا داری گریه میکنی؟_

رو روی بینیم اینبار محکم تر دستمالم 
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 کشیدم : نمیدونم

شنیدم که در اتاقش رو بست و من چه قدر 

دلم میخواست االن توی اون اتاق بودم : 

همون دیگه نمیدونی اصال از چی عصبانی 

  و یا ناراحت هستی ، دخترکم آخه

با شنیدن کلمه دخترکم گریه ام بیشتر شد : 

 منم بشسنم گریه کنم خوبه؟؟

 .... نه...تارا من_

تو چی تو اصال این آدم رو دوست _

  داری؟

چه قدر این سئوال به نظر دور 

میومد..انگار از یه آدم دیگه پرسیده 

میشد..من هیچ وقت فکر نمیکردم روزی 
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 بیاد که بخوام مردی رو دوست داشته باشم

دیار جان روزبه تنها مردی نیست که _

خواهانه تو ا... امیر هم هست...اصال بری 

هایی خواهند بود که از نظر دانشگاه مرد

سن به تو نزدیک ترن...شاید بهتر باشه 

وقتی برگشتی تو دانشگاهت با پسری 

همسن خودت و یا یکی دو سال بزرگتر 

آشنا بشی..باهاشون تفریح کنی.اسکی 

بری..پارتی بری...بخندی و خوش 

 بگذرونی

تارا من نمیدونم چه حسی دارم..من من _

 خیلی زیاد به ندا

 کردی حسودی_
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این بار کمی بلند تر گریه کردم : آره...و 

این خوب نیست...هیچ چیز واقعا سر جاش 

نیست نمیتونم هیچ چیز رو تو ذهنم جمع 

 کنم

تارا نفسش رو بیرون داد : دلم میخواست 

این جا بودی سرت االن روی زانوم 

بود...فکر کنم بهتر باشه به عموت بگم هر 

 ...چه زودتر برگردی این جا

به امیر حسین هیچی نگو تارا...غصه _

 ..میخوره

میدونی تو یه فرشته ای..حیفی...من _

نمیخوام فکر کنی مجبوری جایی پناه 

بگیری تو تا ابد تو این خونه اتاق 
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 .داری...محمد هم برات دلتنگه

من من خیلی بهم ریخته ام...من نمی دونم _

چرا انقدر حسودیم شد...چه قدر 

 دنیا مال خودم نیست داغونم..هیچ چیز تو

هیچ چیزی اولش مال من نیست ....من 

میفهمم داره ابراز میکنه یه عالقه ای داره 

...اما...اما....حتی این عالقه هم دست اول 

مال من نیست....از ندا نامی که اصال 

 ....نمیشناسمش داره به من میرسه

احساس کردم داره گریه میکنه : چرا این 

ری رو با تو تجربه طوری میگی...من ماد

کردم...انقدر عمیق این حس رو داشتم که 

جای خالی بچه رو حتی االنم ندارم....تو 
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  چرا انقدر باز حساس شدی؟؟

 ...تارا ..تو تنها واقعیت زندگی منی_

 

====================== 

 

صورت درهمش نشون میداد حرفهام رو با 

تارا شنیده، ناراحت نشدم یاس این روزها 

بیشتر از هر کس دیگه ای بهم نزدیک بود. 

آرامش و خونسردی و منطق کالم و 

رفتارش رو دوست داشتم . سرم داشت 

میترکید . درد دل با تارا تگر چه خوب بود 

اما کافی نبود. خسته تر و تنها تر از این 

م که شنیدن صداش بتونه حالم رو خوب بود
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کنه به خیلی بیشتر از اینها انگار احتیاج 

داشتم. خودم رو روی یکی از مبلها تقریبا 

پرتاب کردم گوشه موهام رو گرفتم توی 

 دستم : باعث ناراحتی شدم

نگاهم کرد با ابرویی که باال انداخته بود : 

 چه حرفا

از بهم زنگ زد ...نگرانت بود و هست..._

وقتی اومدی بیشتر از ده بار اس ام اس زده 

و یا تماس گرفته... ناراحت نمیشی اگه بگم 

خوشحالم؟؟ بعد از مدتها کسی تو زندگیشه 

 ...که براش مهمه...دوستش داره...نگرانشه

تارا زن کس دیگه ایه...دختر کس دیگه _

ایه و نقش مادر من رو بازی 
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درم کرده...برادری دارم که در حقیقت برا

 نیست....انگار نیست...و حاال روزبه

یاس به سمتم اومد و دستم رو محکم توی 

 .... دستش گرفت : دیار

اینها رو نمیگم غمگینتون کنم.. فقط خسته _

شدم...همه اتفاقهای عجیب و غریب زندگیم 

رو با صبوری گاهی به تنهایی و گاهی با 

 ...تارا حل کردم

 و اینبار؟؟_

 ..اصال نمیدونم _

 میخوای بیشتر از ندا بدونی؟_

 نه_

لبخندی کم رنگ به نه ی پر رنگم زد : 
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گاهی آدم باید پاک کنه و از اول از سر خط 

زندگیش رو بنویسه..تو جوون و کم تجربه 

ای...من متنفرم که به سمت خاصی سوقت 

بدم . اما...اگر ته ذهنت فکر میکنی میشه به 

 ...خودتون فرصت بدی بده دیار

نگشتهام رو بین مشتش محکم تر کالفه ا

 .کردم : اصال ذهنم کار نمیکنه

یاس صندلی میز نهار خوری رو بیرون 

کشید و روبه روم نگه داشت : فکر کنم 

بهتر باشه امشب یکم زودتر بخوابی. فردا 

باهم میریم بیرون باقی مونده خریدها رو 

برای مراسم بهزاد انجام میدیم باهم 

ذرونیم . میگردیم و یکم خوش میگ
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اینجوری فرصت میکنی تا ذهنت رو جمع 

 کنی. چه طوره؟

نفسم رو بیرون دادم و اول نگاهی به 

دستهامون که تو هم گره شده بود کردم و 

بعد به چشمهای براقش که به راحتی میشد 

ناراحتی رو توش دید نفسم رو محکم 

بیرون دادم راست میگفت باید یکم به خودم 

 وقت میدادم : باشه

شد و با خوشحالی گونه ام رو بوسید :  خم

آفرین خوشگل خانوم. فردا دود کارت امیر 

 ....حسین رو در میاریم

پشیمون بودم که چرا قبول کردم . اما چاره 

ای نبود از صبح زود زیر نگاه پر از فکر 
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امیر حسین به چشمای سرخ و پف کرده من 

یاس آماده باش داده .مجبورم کرده بودم یه 

اگینه رو همراه با یه عالمه شیره دونه خ

بخورم. و در حال ترکیدن شروین رو به 

مادرش سپرده بود و حاال تو مزون دوستش 

دنبال کفش و کیف بود و من به یاد خرید 

کردنم با روزبه بین رنگها و پارچه ها و 

تورها میچرخیدم. پیراهنم دستش مونده 

  .بود

فکرکنم یه پیراهن خوشگل آبی داشته _

  . شمبا

به سمت صاحب مزون چرخیدم . به خاطر 

پیراهن پلنگی و آرایش زیاد و ناخن های 
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پر نگینش نمیتونستم به سلیقه اش اعتمادی 

داشته باشم. بگذریم که نه حوصله خرید 

 .داشتم و نه قصدش رو

خواستم جواب بدم که یاس با لبخندی از 

سحر خانوم خواست تا پیراهن رو برامون 

 بیاره

یه مراسم بهزاد من دوتا تا حاال برای _

 پیراهن خریدم

خنده ای کرد و زیر چشمی به کفشهای 

طالیی گوشه اتاق نگاهی کرد : بشه سه تا 

ایرادی داره؟؟ میدونم که هیچ کدومشون رو 

 .هم نمیخوای بپوشی

نه یاس واقعا احتیاجی نیست. یه تا پیراهن _
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 مجلسی رو میخوام چه کنم؟

میگم...مگه نمیخوای یه چیزی میدونم که _

انتقام بگیری از یه جا باید شروع کنی 

 ...دیگه

نگاهش کردم به قدری متعجب بودم که 

نمیدونستم چی بگم..انتقام چی رو باید 

میگرفتم ؟؟ از کی؟ از اینکه یه نفری وقتی 

من دبستان میرفتم دیوانه وار عاشق یکی 

 دیگه بوده هم انتقام گرفتن داشت؟

برداشت کرده بود از حس  شاید یاس اشتباه

من...من دنبال خنک کردن دلم که 

نبودم...من کال دنبال پیدا کردن خودم 

 ...بودم
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با اومدن پیراهن و هدایت دست یاس رفتم 

 ..اتاق پرو

با دیدن خودم توی آینه یاد مسئولیتی افتادم 

که بهزاد به من واگذار کرده بود..محکم به 

سر تا سری پیشونی خودم زدم....و به آینه 

اتاق پرو تکیه دادم و به کل فراموش کرده 

 بودم...حاال باید چی کار میکردم؟؟

نفسم رو محکم بیرون دادم و با در آوردن 

پیراهن که اصال هم ازش خوشم نیومده بود 

 ...از اتاق بیرون اومدم

یاس کیسه های خرید رو توی دستش جا به 

 جا کرد : دوست داری جایی رو ببینی؟؟

خوش گذشته بود اما ته ذهنم در گیر تر بهم 
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 از این حرفا بود

 چی شده دیار جان چرا درهمی؟؟_

تکیه دادم به ماشین : فکر کنم باید به روزبه 

زنگ بزنم...برای مراسم بهزاد قول داده 

 بودم کمکش کنم

کمی بهم نزدیک تر شد حاال میتونستم خیلی 

واضح لبخند رو روی لبهاش ببینم : بیا با 

 .ی من زنگ بزنگوش

 بریم خونه زنگ میزنم_

امروز رو هم از دست میدی اون وقت _

 همه چیز خیلی هول هولی میشه

 دوست ندارم بهش زنگ بزنم_

خنده ای کرد : یعنی دیدن این صحنه ها 
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 ... آرزوم بوده

لبخند نصفه نیمه ای به تمام تالشی که برای 

عوض کردن جو میکرد زدم : فکر کنم 

ه بهتر باشه به هر حال خودش زنگ بزن

 ...اونم مسئول بوده و اینکه...نمیدونم فعال

یاس در ماشین رو باز کرد و کیسه ها رو 

داخلش گذاشت : از صبح ده بار زنگ زده 

دیشب هم...وقتی گوشیت خاموشه خب به 

من زنگ میزنه گلم...جواب ندادم چون 

قرار بود امروز رو باهم باشیم و تو بتونی 

کنی.حاال که فکرت درگیره  فکرت رو رها

مسئولیتی شده که به عهده ات گذاشتن 

؛انجام بده تا ذهنت بیشتر از این درگیر 
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 ...نباشه عزیزم

حرفش حق بود ...دستم رو برای گرفتن 

گوشی دراز کردن ، لبخند پهنی زد سوئیچ 

ماشین رو بهم داد : بشین تو ماشین من یه 

رای نگاهی به این مغازه بندازم میخوام ب

 .شروین پاپیون بخرم

گرفتن شماره اش سخت تر از همه 

کارهایی بود که تا بحال کرده بودم با بوق 

  اول برداشت

 ... یاس واقعا دستت درد نکنه_

صداش خسته و عصبی بود ...نفسم حبس 

شده بود ، دلتنگ بودم ، عصبانی و کالفه 

همه حسهای دنیا انگار االن جمع شده بودن 
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ونم انقدر سنگین بود و تو ذهنم که زب

 نمیچرخید : سالم

انقدر صدام آروم بود که شک داشتم شنیده 

باشه اما با مکث چند ثانیه ای با لحنی که 

صد و هشتاد درجه فرق کرده بود گفت : 

 !دیار جان؟

من...یعنی... کی وقت دارید بریم دنبال _

 کارهای آقا بهزاد؟؟

 هیچ جمله دیگه ای به ذهنم نرسیده بود .

نمیدونم شنیده بود یانه..صدام لرزان و بی 

  اعتماد بود

هر وقت که تو بخوای...بیام دنبالت ؟؟ _

 االن کجایی؟؟
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 .نمیدونم باید از یاس بپرسم_

 .دیار_

_... 

 خوبی؟؟_

نمیدونم چرا گریه ام گرفته بود لحنش یه 

جور خاصی بود نوازش لحنش رو هم 

 ردوست داشتم و هم نداشتم ؛ این طور بیشت

 ..اذیت میشدم : من برم

نه...ببین دیار گوشی رو بده به یاس هر _

 ..جا هستید میام دنبالت . دیر میشه

 برای کارای مراسم؟؟_

 ....نه...برای حرف زدن با تو_
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یاس نگاهش کرد سرتا پا و بعد لبخند پهنی 

زد : به امیر حسین میگم روزبه اما زود 

برگردید چند وقته هی شاخکاش تکون 

 ورنمیخ

سرم بیشتر رو کامل پایین انداختم . این 

جمله های یاس باعث میشد به شدت خجالت 

زده بشم. اما لحن یاس به قدری جدی بود 

که روزبه سرش رو پایین بندازه و با 

 سکوتش جواب بده

یاس به سمتم اومد و کمی تو صورتم خم شد 

: عزیزم...فقط آروم باش...بهت قول میده 

حظه ای حس کنم داری همین جا که اگر ل

 .ناراحت میشی خودم برات بلیط میگیرم
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چشماش عجیب شبیه تارا شده بود دستش 

رو فشردم و تنها لبخند واقعی این مدتم رو 

 به صورت دوست داشتنیش زدم

 در ضمن اصال تحویلشم نگیر_

روزبه کالفه یاس بلندی گفت و در رو برام 

 باز کرد

با حرکت ماشین سرم رو به سمت راستم 

کامل چرخوندم ، حرکت کودکانه ای بود 

اما دست خودم نبود. قهر بودم. کلمه دیگه 

ای برای حسم پیدا نمیکردم . گیج مبهوت 

بودم بین بودن و نبودن.تعریفی برای عشق 

نداشتم. من هیچ بینشی از حسی که داشتم و 

  .داشت نداشتم
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 ؟؟دوست داری سکوت کنیم_

  سرم رو چرخوندم اما نگاهش نکردم

 !!نگاهم که نمیکنی به من_

  می تونستم حس کنم چه قدر کالفه است

تا وقتی نگی چه حسی داری من نمیتونم _

کاری کنم دیار جان ؛ تا وقتی سئوال 

نپرسی به جواب نمیرسی. تا وقتی نگاه 

 .نکنی نمیبینی

باسکوتم نفسش رو محکم بیرون داد : تنبیه 

تو میکنی از همه تنبیه هایی که تا حاال که 

 شدم بدتره

 ...چون دوستش داشتی اذیت نمیشدی_

بدون اینکه بخوام این جمله از دهنم بیرون 
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پرید و بالفاصله هم پشیمون شدم و چشمام 

رو محکم بستم در انتظار یه فریاد یه جمله 

تند نشستم و نصیبم فقط سکوت شد و 

ه خر خر سکوت...سکوتی که ته ته اش ی

 .آزار دهنده داشت انگار

جرات نداشتم نگاهش کنم. من کم حرفه کم 

جمله ی کم حضور حاال طعنه میزدم اون 

 .هم به احساس یه آدم

مسافت طوالنی نبود اما آزار دهنده و پر از 

 ... حرف بود

درگیریم با دکمه پایین پالتوم باعث شده بود 

 و کنده بشه و حاال تو مشتم نگه داشته بودم

 .کالفه نفس میکشیدم
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وارد شیرینی فروشی که شدیم با خودم گفتم 

حاال با این بغض و ناراحتی که دارم چه 

طور میتونم ذهنم رو برای سفارش باز کنم. 

کیفم رو روی دوشم انداختم که اومد سمتم 

.کامل کنارم ایستاد شونه به شونه ام. سرم 

رو بلند کردم و بعد از مدتها نگاهش کردم. 

خم داشت و ناراحت بود. چند ثانیه ای ا

خیره به مردمک چشمم نگاه کرد و حتی 

لحظه ای لبخند نزدو فقط نگاهم کرد و آروم 

 .در رو برام باز کرد

دیدن آلبوم شیرینی فروشی کامل نا امیدم 

کرد نگاهی به خانوم پشت میز انداختم 

  لبخند مصنوعی مزخرفی داشت
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ا کردم تدستی به پیشونیم کشیدم و سعی 

حس هام رو جمع کنم : میتونیم چیزی 

 .سفارش بدیم که اینجا نباشه

  این بار قیافه اش جدی شد

روزبه گفت : آقای متقی گفتن فقط با 

 ..شیرینی فروشی شما کار میکنن. ولی خب

خانومتون چیز خاصی تو ذهنشون دارن _

 ؟؟؟

قیافه روزبه خیلی بانمک شده بود ،خنده ام 

 ...وس من نیستمگرفته بود : عر

آهان آرومی گفت و برام توضیح داد که 

میتونن اگر چیز خاصی تو ذهن من هست 

 رو انجام بدن
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براشون توضیح دادم که کیک پنج طیقه ای 

میخوام از کاپ کیک های کنار هم که با 

رزهای صورتی و قرمز تزئین شده باشه و 

توشون هم قرمز باشه و البته رز ها باید 

 .نه شکری خامه ای باشن

و با مداد خواسته هام رو روی تکه ای 

کاغذ یادداشت کردم و البته کشیدم. حتی 

 .مروارید های روی رز ها رو

روزبه فقط نگاهم میکرد با تایید و سکوت . 

با آرامشی که همه این مدت ازش دیده بودم 

اما االن و این لحظه رنگ و بوی دیگه ای 

 .داشت

ن اومدنمون با تموم شدن کارمون و بیرو
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سردرد خیلی بدی داشتم . سکوتش درسته 

دقیقا شبیه سکوت من بود اما داشت اذیتم 

میکرد. نگاهی به آسمون کرد و نفسش رو 

همراه با بخار بیرون داد و به ساعتش نگاه 

کرد : میری خونه امیر حسین یا خونه 

 مامان اشرف؟

 یعنی واقعا نمیخواست هیچی بگه؟؟..

 مامان اشرف_

ش رو توی دستش چرخوند : پی سوئیچ

هنوز وقت داریم، اینجا یه کافه دوست 

داشتنی داره که میتونیم توش یه چیزی 

بخوریم و شاید...یکم بهتر باشه صحبت 

 کنیم
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مخالفت کردم بی دلیل بود پس همراهش 

 . شدم

++++++++++++++++ 

انگار دنبال جمله میگشت و من فکر کردم 

 میخوامبهتره چیزی بگم : من عذر 

خیلی سریع نگاهش از بشقاب سوپش به 

 ...چشمهای من دوخته شد : دیار

نمیدونم چرا بغض داشتم و نگاهم میلرزید 

 ...انگار

قاشقش رو توی ظرف رها کرد : ای 

 ...بابا...تو چرا انقدر بد انتقام میگیری آخه

خواستم چیزی بگم که دستش رو برای 

ت ده سکوت کردنم باال آورد : تمام این مد
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ها جمله رو مرور کردم برای گفتن 

بهت...من شاید زیادی صادقانه برخورد 

 ....کردم ... صداقتم بی دلیل و بی جا بود

صداش رو صاف کرد و دستهاش رو بهم 

گره کرد و کمی روی میز به سمتم خم شد : 

من ....ببین دیار من این بار میخوام فقط 

 ربشنوم میخوام باهام حرف بزنی..تو بیشت

از هر کس دیگه ای این مدت با من حرف 

زدی...این امیدوارم میکنه...امیدوارم میکنه 

بهم بگی تو ذهنت چی میگذره...من دنبال 

یه نشانه هستم ازت...باید خیالم راحت باشه 

تا بتونم قدمهای بعدی رو بردارم که آسون 

 ...نیستن...اصال نیستن
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میفهمیدم منظورش چیه اما ...

یده تر از این حرفها بودم...همه واقعا...ترس

چیز پیچیده و ترسناک بود...چه طور 

میتونستم احساساتم رو باهاش در میون 

 ...بگذارم؟؟!! امکان پذیر نبود

فقط نگاهم کرد و دستی به موهاش کشیدم : 

باشه تو سکوت کن من حرف میزنم ؛ تنبیه 

تو دردش بیشتره چون...چون تو رو خیلی 

..تو رو جور دیگه ای بیشتر دوست دارم.

دوست دارم...تو رو تو سی و دو سالگی 

دوست دارم...تو رو وقتی زندگی بهم خیلی 

 .....چیزا یاد داد دوست دارم

نفسم حبس شد...من این جا بین بوی قهوه ..
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و وانیل...بین حجم زیادی از پچ پچ های 

رفیقانه و عاشقانه ...بین رنگهای چوب 

سیاه رنگ براق دقیقا رو به روی دو چشم 

چهار بار شنیده بودم دوستت دارم....قلبم 

نمیزد انگار که هیچ خونی توی رگهام 

 ....نبود

 

 

 

 

 

چند باری دهنم رو باز و بسته کردم تا 

چیزی بگم که آروم مشتم بین انگشتهاش 
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قرار گرفت و فقط نگاهم کرد میتونستم به 

راحتی تو نگاهش ببینم که ازم انتظار پاسخ 

..دستهام رو بیشتر مشت کردم نداره.

....انگشتهام رو آرام از هم باز کرد حاال 

صفحه سورمه ای رنگ ساعتش رو بهتر 

میتونستم ببینم...صفحه ساعتی که یه روزی 

تو یه شهری خیلی دورتر از این دیار تو 

دست یه مشتری جذاب و خوش پوش بود و 

 ...حاال

حرکت آروم انگشتهاش رو حس میکردم 

بوی سوپم رو حس نمیکردم...بوی  ...دیگه

عطر خودم هم گم شده بود بین جمالتش که 

توی سرم باال و پایین میشدن...نگاهش به 
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کف دستم و بوی و صداش حاال کمی خش 

 داشت : خوبی؟

نگاهم رو از روی صفحه ساعتش برداشتم 

و به چشمهاش نگاه کردم که از هروقتی تو 

 ....متمام این مدت مهربون تر بود : خوب

این بار لبخندی از ته دل زد و نگاهم کرد : 

خیلی حرفها دارم بزنم...خیلی جمله ها توی 

ذهنم میان و میرن...اما...اما فرک کرنم 

 .... بهتر باشه

 چرا؟؟_

یکم نگاهم کرد و با تعجب پرسید : چی چرا 

 عزیزم؟؟

نفسم رو کمی بیرون دادم : چرا ...چرا 
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 من؟؟

ش جدی شد و فقط یکم اخم کرد و قاسفه ا

 .نگاهم کرد

 ...جوابش برام خیلی مهم بود خیلی زیاد

تو دنیا هیچ آدمی نمیتونه جواب منطقی به _

این سوال تو بده...گرفتار یه حس شدن هیچ 

 ...جواب منطقی نداره دیار جان

قلبم داشت تند میزد...جوابش هم قانع کننده 

بود و هم نبود..هم دلم رو آروم میکرد هم 

 ...استرسی عمیق و آزار دهنده پر از

این بار دستم بین هر دو دستش بود : چی 

 داره اذیتت میکنه؟؟ ندا؟؟

آب دهنم رو محکم قورت دادم و نگاهش 
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 ... کردم : نمیدونم

نفسش رو کالفه بیرون داد...و من نمیدونم 

بی خودی چرا بغض کردم...از همین 

میترسیدم از این ناتوانی عذاب آورم...خسته 

ش میکردم...ندا حتما شاد تر بوده..پر ا

 ...حرف تر...پر جنب و جوش تر

خواستم دستم رو بیرون بکشم که محکم 

نگه داشت : میشه بگی چی باعث شده 

  چونه ات بلرزه؟؟

 سرم رو پایین انداختم

ببین دیار..من حرف م رو پس _

نمیگیرم...مجبور به هیچ چیزی نیستی...نه 

ری ولی من سر جوابی...نه توضیحی و کا
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حرفم هستم..هیچ چیزی نمیتونه باعث بشه 

 ...که دوستت نداشته باشم

یاس از باالی عینکش نگاه عمیق و دقیقی 

به من سرگردون انداخت و عینکش رو از 

روی بینش برداشت و از پشت لپ تاپش 

بلند شد و روی مبل رو به روی من 

 ...نشست

 دستهام رو تو یهم قالب کرده بود م و بین

زانوهام گذاشته بودم و پاهام رو تکوم 

 میدادم

اگر ..انقدر این رابطه مضطرت _

میکنه...میتونیم کاری بکنیم که خیلی کم 

 ببینیش
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نمیدونم چرا اصال از این پیشنهاد خوشم 

نیومد ...هنوز سر به زیر بودم : خیلی 

 سوال تو ذهنم هست

میتونستم لبخند رو روی صورتش حس کنم 

ا رو چرا از خودش نمی : و این سواله

 پرسی؟

 چون میگه هیچ منطقی براش وجود نداره_

این بار بلند خندید : البد پرسیدی چرا تو رو 

 دوست داره؟؟

سرم رو خیلی سریع بلند کردم و به 

صورت شادابش نگاه کردم : شما از کجا 

 متوجه شدید؟؟

پیش بینی تو به قدری ساده است که نیازی _
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.این یکی از دالیل به فکر کردن نداره..

  ...اینکه چرا به تو عالقه مند شده

کمی به سمتم خم شد و ادامه داد : 

دیار...برای هر مردی با طرز تفکر روزبه 

تو دختر بی نظیری هستی...آرامش دل 

پذیری داری..با یه صورت معصوم..اون 

میتونه به تو اعتماد کنه..اعتماد جمله 

تو دادگاهها غریبیه این روزها...باید با من 

بیای تا ببینی اعتماد چه نقش مهمی رو تو 

زندگی ما ایفا میکنه...قبلتر ها نه خیلی قدیم 

همین زمان مامان اینا...تعهد به زندگی 

زناشویی به قدری یه مطلب اساسی بود که 

کسی به خودش زحت شک کردن بهش رو 
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نمیداد....اما تو روابط این روزهای آدمها به 

میاد...به تو میشه اعتماد قدری سخت گیر 

 کرد..تو مهربون و عزیزی...چرا تو نه؟؟

از تعریفایی که ازم کرده بود کمی گردنم 

 ...باال تر اومد : من..میترسم

 

 از روزبه و یا این رابطه؟؟_

احساس کردم چیزی توی ذهنم تکون 

خورد...سوال بی نظیری بود...سوالی که 

 ا کالمتوی ذهن من بود اما نتونسته بودم ب

 ...برای خودم اعالمش کنم

هر وقت جواب این سوال رو تونستی _

بدی...اون وقت میشه گام بعدی رو برای 
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 ...رابطه برداشت

یاس یه سمتم اومد و دستش رو دورم حلقه 

کرد : همه اینا به کنار...امیر حسین هممون 

 ...رو ترور میکنه

جمله اش از سر شیطنت لبخندی روی 

 ...ی آرهصورتم آورد : وا

این بار با صدای بلند خندید : دوست داری 

 با هم براش شام درست کنیم؟؟

 به مامان اشرف قول دادم امشب برگردم_

 ...اخم بامزه ای کرد : حاال بعد شام میری

+++++++++++++ 

خیره به چنگالش بودم که گه گاهی باهاش 

به برگهای کاهوی کنار بشقابش حمله 
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و بیشتر توی فکر  میکرد...قیافه اش درهم

بود...یاس هم انگار از این حالت امیر 

حسین متعجب بود که در سکوت نگاهش 

 ...میکرد و چیزی نمیگفت

 عمو_

 ...جانم عمو_

مغازه یعنی افتتاحش رو بذاریم برای هفته _

 ..بعد

چند ثانیه ای نگاهم کرد : البته عزیزم..هر 

وقت که تو بخوای...چه قدر هم خوشگل 

 ...شده

ن رو گفت و باز خیره شد به بشقابش...با ای

نگرانی به یاس نگاه کردم که زیر لب 
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چیزی نیستی گفت و آروم دستش رو روی 

دست امیر حسین گذاشت : برات پودینگ 

 ...درست کردیم

 ...به به چه خانومهای عزیزی_

می تونستم ته نگاهش نگرانی رو ببینم 

سخت نبود...کال امیر حسین قابل خوندن 

...برعکس...برعکس روزبه..حتی بود

اسمش هم یه حس خنک ته قلبم ایجاد 

 ....میکرد

چیزی که تو ذهنم بود این جا نبود...بین 

آلبوم های جلوم چیزی که دلم میخواست 

نبود...برای بار دهم از اول شروع کردم به 

دیدنش...روزبه آرام و صبور مثل همه این 
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 روزهایی که دیده بودمش نگاهم میکرد

سئول تشریفات اما به نظر صبور نمیومد م

  روی صندلیش مدام جا به جا میشد

 من اگر براتون بکشم چی میخوام چی؟؟_

سرش رو به سمتم کمی خم کرد : دقیقا چه 

 ...چیزی

تمام آنچه توی ذهنم بود رو با توضیح 

براش روی برگه کشیدم ...چند ثانیه ای با 

فکر نگاه کرد : خود ملیسا خانوم هم 

ظرشون اینه..چون ما میزها رو خیلی ن

کالسیک تزئین قرار بکنیم...این جایگاه با 

 ..شیشه و شمع و گل یکم مدرن میشه

لبخندی زدم : به نظر منم همین باعث جالب 
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شدنش میشه...ایشون خودشون به من 

 ...سپردن خیالتون راحت باشه

شونه اش رو باالیی انداخت : پس روز قبل 

یک بار دیگه چک بکنید از مراسم بیاید 

 ...اولین باره داریم همچین طرحی میزنیم

با پرداخت پیش پرداخت از دفترش بیرون 

اومدیم...از اول صبح که تو ماشینش نشسته 

بودم نگاهش نکرده بودم...نمیدونم خجالت 

میکشیدم و یا غریبی میکردم...فقط میدونم 

نگاهش نمیکردم...باد سرد و نم داری 

م بهم نزدیک شد و دقیقا شونه وزید... آرو

به شونه ام شروع به حرکت کرد :یه خانوم 

سرمایی داریم اینجا که امروز یه نگاه به ما 
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 ...نکرده

 !!از شیطنت کالمش خنده ام گرفت : ما؟

 ..خنده ای کرد : خب حاال غلط دیکته نگیر

از روی جوب پریدم و دستم رو توی جیبم 

 ...کردم : این غلط انشاست

رو خدا ببین فسقلی برای گرفتن حال  تو_

 ....من چه فارسیش خوب شده

میخواست جو رو عوض کنه و این خوب 

بود.. با باز کردن در ماشین سوار شدیم ، 

بدون روشن کردن ماشین روی صندلی 

کامل به سمتم چرخید : خب عزیز دل من 

 چه برنامه ای داری برای االن؟؟

ن اصال دستهام رو توی هم گره کردم...ای
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منصفانه نبود...جمله هاش رو طوری 

میچید کنارهم که دل من میلرزید...اون این 

موسیقی رو بلد بود..بلد بود نت ها رو چه 

طور کنار هم بذاره که شیشه قلب من رو 

 ...بلرزونه

 ...نمیدونم_

 دوست داری کمی قدم بزنیم؟؟_

سرد بود اما ایده بسیار خوبی هم بود..: 

 ...باشه

به پشتی صندلی تکیه دادم و به  سرم رو

 بیرون خیره شدم

 به چی فکر میکنی؟؟_

خیلی سال پیش وقتی تازه پیش تارا اومده _
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بودم طبقه پایینمون یه نوازدنده ویالون باز 

نسشته فرانسوی زندگی میکرد...اون 

روزها منی وجود نداشت...یه موجود 

افسرده و له بود که از بین یه عالمه تنهایی 

بیرون آورده شده بود ، یه دختر  و ترس

بچه ای که فراموش شده بود...لکنت داشت 

و ترس از جمعیت...ساعتهای زیادی از 

روزهای پاییزی من با شنیدن نوای 

 ...ویالونش از طبقه پایین میگذشت

زیر چشمی نگاهش کردم دستهاش دور 

 ...فرمون محکم شده بود

این هوای خاکستری من رو عجیب یاد _

 ...وزها میندازهاون ر
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دوست ندارم..یاد روزهای خاکستری _

 ...بیوفتی

 ...اون هم بخشی از زندگی منه _

سرش رو تکونی داد و بعد با زدن راهنما 

خیابون رو پیچید میتونستم متوجه بشم که 

دقیقا داره مسیر رو برعکس چند دقیقه قبل 

 ..میره

بعد از مدتی کوتاهی جلوی پاساژی توقف 

خرید ندارم..مگه قرار نبود  کرد : من که

 راه بریم...؟؟

 ...حاال تو بیا_

شونه ای باال انداختم و همراهش شدم...با 

باال رفتن از چندین طبقه چیزی که میدیدم 
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رو باور نداشتم..هم خنده ام گرفته بود هم 

اخمام رفته بود تو هم : مگه من بچه ام من 

 رو آوردی شهر بازی؟؟؟

رم ایستاد و دستم رو لبخندی زد و کامل کنا

گرفت : اینجا شاد ترین جای این شهره..پر 

از نور رنگی و خنده بچه ها...ما اینجا 

میشینیم و نگاهشون میکنیم...بدون فکر 

کردن به نوای ویالون همسایه باهم پاپ 

 کرن میخوریم چه طوره؟؟

مگه میشد لبخند نزد : من ذرت مکزیکی 

 ....میخوام

عت روی شقیقه اش دستش رو به نشانه اطا
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گذاشت و من...و من مسیر رفتنش رو نگاه 

 ...کردم

اخمهای مامان اشرف باعث خنده پانی و 

یاس و عمه سحر شده بود...خودم رو کمی 

 ...براش لوس کردم : قشنگه دیگه

 ...این مال یه دختر بچه پونزده ساله است_

عمه سحر با آرنج به پهلوی پانی زد که تو 

ی رنگ براقش سن باالتر اون پیراهن طالی

 ...به نظر میومد : قابل توجه بعضی ها

پانی نگاه چپ چپی به عمه با اون بگودی 

 های سرش کرد : من خوشگل شدم

مامان اشرف نگاهی به موهاش کمی مواجم 

انداخت : الاقل به نازی خانوم بگو موهاش 
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 ...رو جمع کنه یاس جان

مامان بگذارید راحت باشه...این جوری _

 س بهتری دارهح

بوسه ی آرومی روی گونه اش گذاشتم : 

ولی به خاطر شما کفش پاشنه دار میپوشم 

 ....قول

یاس که نتونسته بود خنده اش رو جمع کنه 

صورتش رو پشت مجله ی توی دستش 

 ...پنهان کرد

مراسم بهزاد و ملیسا بود و مامان اشرف 

شاکی از لباس من با دامن عروسکی و 

مدت خیلی سرگرمم کارهای پاپیونش...این 

مغازه بودیم تا بتونیم هفته دیگه افتتاحش 
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کنیم..تو تمام مراحل کار به خاطر 

مشغولیتش روزبه نمیتونست مدام باشه اما 

مدام و سرزده به مغازه سر میزد و نگاهی 

 ...به همه چیز مینداخت و میرفت

روی صندلی نشستم تا ادامه درست کردن 

.یاس هم کمی توی موهام رو انجام بدن..

فکر بود..این مدت امیر حسین به شدت تو 

خودش بود...و یاس هم خبر نداشت چی 

شده..میگفت هر چه قدر میپرسم فقط 

 پیشونیم رو میبوسه و میگه تو نگران نباش

... 

خیلی دلم میخواست از روزبه بپرسم...اما 

به نظر میومد اون هم خیلی در جریان 
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وجه نشده امیر نیست و نمیخواستم اگر مت

 ...حسین تو رودربایستی قرار بگیره

با ورودمون به باغ لبخندی روی لبم اومد 

همه چیز همون جوری بود که من و ملیسا 

و بهزاد فکر کرده بودیم...ملیسا واقعا تو 

اون لباس نباتی رنگش دوست داشتنی به 

نظر میومد و در کنار بهزاد واقعا دل نشین 

رین غرش رو هم بودن...مامان اشرف آخ

سر پیراهنم زد و با لبخند من گره روسریش 

رو محکم تر کرد...پدر جون بوسه ای 

روی پیشونیم گذاشت و دستم رو گرفت و 

کنار دستش نشوند....روزبه رو 

نمیدیدم..پوران خانوم به سمتمون اومد : چه 
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قدر عروسک شدی دیار جان...لبخندی زدم 

رقص و باهاش روبوسی کردم...با شروع 

تقریبا وسط ولوله شد..من تو آلمان مهمونی 

زیاد نرفته بودم...مهمونی های ما بیشتر 

شامل دوره همی هایی بود بآهمگهای 

مالیم...گاهی این نوع شادی پر و پیمون 

محدود میشد به فستیوالها و کارناوالها 

وگاهی شبهای سال نو...فامیلی هم نداشتیم 

شلوغی و که بخوایم عروسی هاشون بریم...

 ...نشاطشون من رو هم به وجد آورد

باید چندتا عکس برای تارا میفرستادم بهش 

 ...قول داده بودم

پدرجون شیرینی جلوم گذاشت : بخور پدر 
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 ...جان

دست پر چروکش رو بین دستهام گرفتم و 

لبخندی زدم پانی بلند شد : تو نمیرقصی 

 دیار؟

 ...نیست بلدم_

چیزی در عمه سحر سرش رو خم کرد و 

گوش پانی گفت . عای آقا و امیر حسین 

گوشه دیگه ای نشسته بودن و صحبت 

میکردن...یاس شروین به بغل سر پا ایستاده 

بود و گاهی تکونی به خودش میداد...برای 

نبودن روزبه عجیب بود...کمی اطراف رو 

نگاه کردم و دیدمش...ناخودآگاه لبخندی 

جدی  روی لبم اومد با کت و شلوار مشکی
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و جذاب شده بود...شبیه روزبه تمام این 

روزها نبود...کنار امیر حسین ایستاد 

میتونستم دکمه سر دستهای بنفشش رو 

ببینم... انگشتهای دست چپش توی جیبش 

بودن و پای چپش کمی جلوتر از بدنش.. 

نگاه آرومی به سمت میز ما انداخت و من 

خیلی واضح تونستم لبخند پر مهرش رو 

 ..ببینم

 

سرم رو پایین انداختم و دعا کردم جز من 

کسی نگاهش و حس پر و پیمونش رو 

ندیده باشه، سرو صدای اطراف و رقص 

ملیسا و بهزاد سر حالم آورده بود. پانی با 

یکی از دخترهای همسن و سالش گوشه 
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 .سالن مشغول بود

 تنهایی ؟؟_

دستهاش رو به پشتی صندلی کناریم قالب 

رو به سمتم خم کرده کرده بود و سرش 

بود. به راحتی میتونستم یه نشاط و آرامش 

 . دوست داشتنی رو توی چشمهاش ببینم

پدر جون از بغل دستم سرفه ای کرد : پس 

 ما اینجا نیستیم آقا روزبه؟

روزبه به جمله شوخ پدر بزرگ خندید و 

رفت تا دست بده و با کلی آرزوی اینکه 

انقدر دفعه بعدی نوبت اونه مواجه شد 

لبخند با نمکی زد که صدای خنده همه رو 

بلند کرد. به سمتم اومد و کمی به سمت 

صندلیم خم شد : بیا ببین کیک دقیقا همونی 

 که میخوای؟
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آروم از روی صندلیم بلند شدم که مامان 

اشرف تاکید کرد اگر قراره بیرون برم 

پالتوم رو فراموش نکنم. همراهش شدم. 

با من هماهنگ  مثل همیشه قدمهاش رو

میکرد و من با این کفشهای یکم پاشنه دار 

 .سعی میکردم محکم تر راه برم

نوک انگشتهاش رو دوباره تو جیب 

شلوارش کرد و ژست دوست داشتنیش رو 

تکرار کرد و سرش رو کمی به سمتم خم 

 کرد میترسی بیوفتی؟

چپ چپی نگاهش کردم : نخیر دارم 

 خانومانه راه میرم

 ر های اینجا خانوم تریاز همه دخت_

سرم رو بلند کردم فاصله نگاهم تا نگاهش 

صفر بود انگار، اغراق میکرد میدونستم 
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 .اما این اغراق دل پذیر و خنک بود

حلقه ای از موهام که کنار گونه ام بود رو 

پشت گوشم فرستادم : همه چیز به همون 

  شکلی که میخواستیم

دستش رو آروم روی کمرم گذاشت و به 

سمت دری هدایتم کرد : همه چیز با سلیقه 

 تو خوشگل تر شده

 لبخند پهنی زدم : تعریف زیبایی بود

با دیدن کیک به شوق کف هر دو دستم رو 

 بهم زدم و به سمتش رفت : بی نظیر شده

به چهارچوب در تکیه داد و با آرامش به 

شوقم نگاه کرد انقدر نگاهش گویا و پر از 

یازی به کلمه یا تشویق بود که انگار ن

 .جمله ای نبود

 امیدوارم ملیسا هم دوستش داشته باشه_



 Beste بوی وانیل
 

 حتما داره شک نکن_

وقتی میخریدیمش فکر نمیکردم انقدر _

 شیرین باشه

 با تعجب نگاهش کردم : چی؟

با قدمی بهم نزدیک شد و با دستش پاپیون 

پشتم رو کمی مرتب کرد؛ حرکتی که من 

ناخود رو کامل بین دستهاش قرار میداد 

آگاه قدمی به عقب رفتم ؛ قدمی کوتاه و بی 

نتیجه و در عین حال کامال دخترانه که 

 .لبخند دوست داشتنی روی صورتش آورد

 پیراهنت رو میگم_

دستی به دامن پرنسسی دوست داشتنیش 

کشیدم : مامان اشرف تا خود سالن غر زد 

 اما

قدمی که به عقب رفته بودم رو دوباره 
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 دوست داشتنی شدینزدیک اومد : 

سرم رو بلند کردم چشم تو چشمش شدم. 

هر کدوم از کلمه هایی که امشب انتخاب 

میکرد جشن و پایکوبی به مراتب پر سرو 

صداتر از مراسم بهزاد و ملیسا تو دلم 

 .برگذار میکرد

دسته موی کنار صورتم رو بین انگشتهاش 

 پیچید : سردت نیست؟

ین حال جمله اش با بم ترین صدا و در ع

آرام ترین لحن بود؛ یک جورهایی انگار 

عادالنه نبود این نزدیکی ؛ این بوی دوست 

داشتنی که تو تک تک جمالتش بود. هم 

آرامش همراه با هیجانی که تو چشمهاش 

بود. دلم رو از راه به در میکرد. دست و 

  .پام رو گم میکردم
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 ما...یعنی مامان اشرفگفت پالتو بپوشم_

پای گم شده من رو پیدا  انگار دست و

کرده بود قدمی به عقب رفت : بریم تو 

 سالن میترسم سرما بخوری

با آرامش با برق ساعت آشناش در رو 

 برام باز نگه داشت : بفرمایید پرنسس

از کنار دستش رد شدم و دوباره با صدای 

بلند موسیقی همراه با بوی عطر و اسفند 

د از دنیای پنبه ای و نرم و صورتی چن

 .دقیقه پیش فاصله گرفتم

 کجا برداشتی بردیش؟_

سر هردومون هم زمان به سمت پانی 

چرخید که با گونه های قرمزش نگاهمون 

  میکرد

اون لبخند کج همیشگی رو صورت روزبه 
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اومد : به به میبینم که کوالک کردی 

 فسقلی؟

پانی دستهاش رو به کمرش زد : تو واال 

دست به  عروسی برادرته عین پیرمرد ها

جیب داری میگردی؛ پدر جون از تو شاد 

 تره

بعد به سمت من اومد و دستم رو بین 

دستهاش گرفت : بیا بریم وسط بابا با این 

 آدم کسالت آور نچرخ

 !با چشمهای گرد نگاهش کردم : پانی؟؟

انگشتهاش آروم روی بازوم قفل شد : شما 

 برو به بازیت برس با دیار چی کار داری؟

چیکار داری؟ بیاد وسط  یعنی چی_

 برقصه

روزبه نگاه پر سئوالی بهم کرد؛ من واقعا 
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نه بلد بودم برقصم نه دلم میخواست وسط 

 اون شلوغی باشم

پانی جان من بلد نیستم برقصم بیام چی _

 کار کنم؟

 یه تکونی بخور خب_

روزبه کمی بهم نزدیک شد و نفسهاش تو 

گوشم پیچید : میخوای بری؟ همراهیت 

 کنم؟

سرم رو بلند کردم و به چشمهای پر 

مهرش نگاه کردم و سرم رو به نشانه نفی 

 تکون دادم

فسقل برو وسط قرت رو بده کاری به _

 بزرگتر ها نداشته باشه

پانی بدون توجه به روزبه دستم رو کشید 

که نزدیک بود جیغم رو در بیاره ملیسا و 
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بهزاد هم برام دست تکون دادن و این 

رودربایستی قرار بگیرم و  باعث شد تا تو

همراه با پانی بشم که من رو تو دایره 

وسط پرتاب کرده بود و دستهام رو تکون 

میداد. نگاه به روزبه انداختم که از پایین 

پیست نگاهم میکرد جز لبخند هیچ چیزی 

 .به لب نداشت

+++++++++++++++++++++ 

بهم خیلی خوش گذشت , چی میگه اون _

 محمد؟

 کی میای؟میگه پس _

روی تخت نشستم و گوشی رو توی دستم 

بیشتر فشار دادم : دلتنگ تر میشه وقتی 

  این جمله میشنوم

هر روزی که میریم تو اتاقت بیشتر دلم _
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 میخواد این جا باشی

دستم رو به پیشونیم کشیدم دلم چندین جا 

بود انگار هم اینجا بند یه نگاه پر مهر که 

دنبالم بود و تموم شب گذشته هر لحظه به 

هم یک جایی بین دیوارهای این خونه . 

بین بوی دل انگیز چای های مامان اشرف 

و یا بین دانه های تسبیح پدرجون و یا 

روی مبل های سفید رنگ خونه امیر 

حسین. ویا...و یا ...بین بوی شیرینی های 

 ..تارا

 .دل منم تنگ شده_

صدای بسته شدن در اتاق اومد : احساس 

هر چه قدر بیشتر میگذره اومدنت میکنم 

 سخت تر میشه

تارا نتونست نا امیدی عمیق لحنش رو 
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 پنهان کنه : اون جا خونه منه تارا

نفسش رو بیرون داد : معلومه که اینجا 

 خونته...اما....روزبه چه طوره؟

سئوالش باعث شد جا بخورم با وجود 

اینکه نتونستم ربطی بین سئوالش و 

قرار کنم : دیشب احساس توی لحنش بر

آخرش به پانی گفت فسقل بار آخرت باشه 

 میذاریش تو عمل انجام شده

تارا خنده بانمکی کرد : اذعان میکنم یه 

 ....جور پر رویی دل چسب داره

آره...ولی امیر حسین اصال حال و _

 حوصله نداره

هر کسی تو یه دوره ای از زندگیش بی _

 اعصاب نازنینم شاید تو شغلش مشکالتی

 داره
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امروز صبح هم دنبال نرگس خانوم _

میگشت ...به مامان اشرف میگفت چند 

 روزه جوب تلفنهاش رو نمیده

عزیر ترینم خودت رو وارد هیچ کش _

مکشی نکن..هر وقت فکر کردی بحث و 

حرف و حدیثی هست برگرد و بیا...تو به 

اندازه کافی مسائل خاص خودت رو 

 ...داشتی که

یکردم فقط یه معجزه یه زمانهایی فکر م_

میتونه باعث بشه که بتونم شبها بخوابم..اما 

بعدها فقط که از تمام ترسهای گذشتم فقط 

یه الیه ی رویی مونده و دیگه عمق و 

 ....آستری نداره

تو عزیزترین چیزی هستی که تو دنیا _

 ....دارم
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+++ 

تربچه های گلی مامان اشرف رو توی سبد 

ش بود به سبزی ها انداختم...دلم خو

عزیزترین تارا بودن ...دلم خوش 

بود....دلم خوش بود به شاید اون ساعت 

 ...سورمه ای رنگ

 

 

 

تربچه های گلی مامان اشرف رو توی سبد 

سبزی ها انداختم...دلم خوش بود به 

عزیزترین تارا بودن ...دلم خوش بود....دلم 

خوش بود به شاید اون ساعت سورمه ای 

 ...رنگ
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ان اشرف سرم رو بلند کردم با صدای مام

؛گوشی رو بین صورتش و شونه اش نگه 

داشته بود و لباسهایی که باید توی ماشین 

ریخته میشد رو توی دستش گرفته بود 

حرکاتش سریع و روتین و از روی عادت 

بود. به کارهایی که روزانه انجام میداد فکر 

نمیکرد ، برنامه ای نداشت و شاید همین 

ر کردنش در خونه رو هم بود که حتی کا

 .دوست داشتنی میکرد

به پشت صندلی تکیه دادم بودن مادر داخل 

خونه حسی بود که من هیچ وقت تجربه 

نکرده بودم. تارا یه دوست یه خواهر 

بزرگتر و زنی بود که سعی داشت برای 
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من مادری کنه و موفق هم بود. محبت بی 

نظیر و صبر بی پایانش من خسته و داغون 

سر پا کرد ولی ما چیزی به نام زندگی رو 

خانوادگی رو به صورتی که در خونه 

مامان اشرف و یا امیر حسین جاری بود 

رو تجربه نکرده بودیم. اینکه برای هدیه 

تولد و یا عروسی با بقیه هماهنگ کنیم. 

مهونی های شلوغ بگیریم و یا برای دیدن 

فرزند تازه به دنیا اومده همسایه به 

ان بریم. تارا دیشب بین حرفهاش بیمارست

از لی لی حرف زده بود و داغ دلم رو برای 

اعتراض تازه کرده بود هر چند تمام این 

 .اعتراض در نهان دلم بود
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آهی کشیدم که دست مامان اشرف رو روی 

موهام احساس کردم با حرکت لب و 

چشمش ازم پرسید که چی شده؟؟ و در عین 

که از  حال جواب عمه سحر رو میداد

شیطنت پانی تو عروسی میگفت و گویا 

عصبانیت علی آقا از این شیطنتها...سرم 

رو برای مامان اشرف تکونی دادم و روی 

دستش بوسه کوتاهی زدم که همراه شد با 

 .صدای زنگ در

سالنه سالنه در رو باز کرد و با دیدن 

 روزبه لبخندی زدم : سالم

پالتوش رو از دست سمت چپ به راست 

 تقل کرد : سالم..چرا حاضر نیستی؟؟من
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 با تعجب پرسیدم : چه طور؟؟

همزمان مامان اشرف از آشپزخونه بیرون 

اومد : ای وای مادر روزبه جان سرم به 

 تلفن گرم شد فراموش کردم بهش بگم

روزبه لبخندی زد : قرار شد بریم آخرین 

نگاه رو به مغازه بندازی و برنامه ات رو 

 ... برای افتتاحیه بگی

هین بلندی گفتم که باعث خنده اش شد و 

آروم کفشش رو در آورد : من فعال کار 

خاصی ندارم ...تو با خیال راحت حاضر 

 ...شو

 ...من به سمت اتاقم پرواز کردم .

_________________ 
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 هوا خیلی بهتر شده_

نگاهی به آفتاب سبک و خنک بیرون 

انداختم : دیگه به اندازه چند روز گذشته 

 خاکستری نیست

 بهت خوش گذشت؟؟_

میدونستم منظورش مراسم ملیسا و بهزاده : 

 خیلی خوب بود

انگشت اشاره اش رو روی لبش گذاشت : 

آتیشی سوزوند اون پانی..تو رو هم گذاشت 

 تو رودربایستی

گوشه شالم رو بین دست هام گرفتم : فکر 

میکنه داره به من لطف میکنه...از الکم درم 

 میاره
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 بهم انداخت : مگه تو الکی؟؟ نگاهی

نه..خب واقعا نیستم...من مدلم _

 ...همینه...همین شکلیم

این بار کمی طوالنی تر نگاهم کرد : 

 !خب؟؟

پانی.. و یا خیلی های دیگه فکر میکنن _

من حالم خوب نیست ولی حالم 

خوبه..خوشحالم آرومم..پانی بهم میگه 

 ...کسالت آور

 ...رو میکشماخم با مزه ای کرد : گوشش 

سرم رو پایین انداختم و سعی کردم کمی 

دست و پام رو جمع کنم : همه چیز همون 

طوری که باید باشه..دست مهندس درد 
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 نکنه

با صدای زنگ موبایلش این بار اخمی 

 ...واقعی کرد : من...من االن بر میگردم

نگاهم همراهش تا دم در رفت که قدم زنان 

..یک چیزی و آرام با گوشی حرف میزد .

ته دلم نیش میزد...سعی کردم حواسم رو به 

نقشه های مربوط به افتتاحیه جمع کنم 

 ...اما...گاهی نگاهم میرفت به سمت روزبه

دقایق نسبتا زیادی پشت هم اومدن و رفتن 

و من خسته خودم رو روی یکی از صندلی 

های خرسی پشت میز انداختم که وارد 

ر بودم.از شد...نمیدونم دقیقا چرا دلخو

صورتش که کالفه بود..از تنهایی..و 
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 ...یا...من

سعی کرد لبخندی روی لبش بکاره : 

 !خب؟؟

دستم رو زیر چونه ام زدم : باید یه منو از 

فینگر فود تهیه کنم که همه اش رو میتونم 

خونه مامان اشرف تهیه کنم...کاپ کیک ها 

و هر چیزی که تو منومون هست رو هم 

ز اصلی وسط سالن اون روز روی می

 میگذاریم...باید موسیقی رو هم انتخاب کنیم

من حرف میزدم اون سر تکون میداد و 

کامال واضح بود که اصال حواسش 

 ....نیست

واقعا ناراحت شدم...حس دوست داشتنی 
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تمام روزهای گذشته از دلم پر کشید : فکر 

 ...کنم خسته اید...بهتره برگردیم

کیفم آورد و  دستش رو در ثانیه به سمت

 نگه ام داشت : میشه بشینیم؟؟

نگران خودم رو روی صندلی رها کردم : 

 برای کسی اتفاقی افتاده؟؟

صندلی رو کشید و رو به روم نشست : 

 ....اوممم

کالفه دستی به پیشونیش کشید : باید بهت 

 ...بگم

قلبم تند تند میزد انگار منتظر خبر بدی 

 بودم : کسی چیزیش شده؟؟

 ...خدا رو شکر نهنه..._
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 پس؟؟_

 ...کسی که تماس گرفت نادیا بود_

ناخود آگاه اخمام توی هم رفت...این نیش ته 

دلم باعث میشد دلم بیشتر بلرزه نگاهم رو 

از نگاه هول و دست پاچه اش گرفتم و به 

رومیزی های سبز رنگ دوختم : فکر کنم 

برای شمام عمه سحر اینا میان ..بهتره 

 ....بریم

رو بهم نزدیک کرد و طوری رو  صندلی

به روم نشست که جایی برای تکون خوردن 

  نداشتم...دستش رو روی دستهای

گره کرده روی میزم گذاشت : دیار...دیار 

جان...می تونستم نگم مگه نه؟؟ میتونستم 
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ازت پنهان کنم..ولی نمیخوام...نمیخوام دیار 

چیزی باشه که تو رو ناراحت و اذیت 

سئوالی تو نگاهت  کنه..نمیخوام

باشه...میخوام واقعا سکوتت از حال خوبت 

 ...باشه

نمیدونم این بغض لعنتی از کجا بود 

نمیخواستم نگاهش کنم...تو ذهن من هنوز 

خیلی سئوالها و نباید ها بود که به خاطر 

محبت دوست داشتنی تمام این مدتش پس 

زده بودم...و حاال انگار دوباره باهاشون 

 ...ه بودمرو به رو شد

 نمیخوای نگاهم کنی؟؟_

_... 
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 ...دیار جان...میخواد من رو ببینه....و من_

 .....میخوام برم خونه_

نور خورشید رو به زوال بود ؛ سرم رو به 

شیشه تکیه دادم و نفس حبس شده ام رو با 

فشار زیادی بیرون دادم ، انگار پشت این 

نفس تمام کلماتی پنهان بود میخواستم به 

ن پرتاب کنم. حتی نیم نگاهی به مرد بیرو

ساکت پشت فرمون ننداختم. یه حسادت 

انکار ناپذیر به این دختر موفرفری داشتم . 

به تماسهاش که میتونست روزبه رو به 

گذشته پرتاب کنه. میتونست چشمهاش رو 

پر از خاطره و عذاب وجدان بکنه و 

من....و من ...هیچ چیزی نبودم جز دختری 
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ه حتی بلد نبودم عکس العمل بی عرضه ک

های به موقع داشته باشم. احساس میکردم 

تو کویر حقیقت مثل یه نهال کوچیکم که بی 

خود و بی جهت میخوام ریشه بدم و قد 

 .بکشم

بغضم رو قورت دادم حتی نگاه روزبه اگر 

پر از محبت هم بود حتی اگر دوستت دارم 

رو صادقانه و پشت سرهم میگفت بازهم 

هم انگار همه چیز بیش از اندازه ...باز

افسانه ای و رنگی بود که بتونه حقیقت 

 .داشته باشه

قطره های پراکنده باران روی شیشه ماشین 

حالم رو بدتر میکرد که بهتر نمیکرد. پشت 
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ترافیک حاصل از این چند قطره باران بی 

رمغ این مسیر غیر دوست داشتنی طوالنی 

 .تر و بی دلیل تر میکرد انگار

 میدونستی سکوتت از هر فریادی بدتره؟_

_..... 

نفسش رو این بار پرتاب کرد : بهت نگفتم 

که به هم بریزی...نگفتم تا تمام قدم هایی که 

 .این مدت برداشتیم رو بخوایم عقب بریم

نمیدونم چرا یه لج بازی آزار دهنده من رو 

تحت اختیار خودش گرفته بود انگار لبهام 

 ختمرو بیشتر بهم دو

 با حرف نزدن نمیتونیم درستش کنیم_

نتونستم بیشتر از این خودم رو نگه دارم : 
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 درستش کنیم؟؟ من هم اشتباهی داشتم ؟؟

 ...البته که نه...فقط_

انگار داشت دنبال جمالت مناسب تری 

میگشت : تو اصال پذیرفتی که بین رابطه 

 ای هست؟

 دستهام رو مشت کردم : رابطه؟

صداش آزردگی رو ببینم : میتونستم تو 

 دیار جان؟؟

همون طور خیره به رو به رو بودم : من 

بی تجربه و بچه ام...خودم این رو بهتر از 

هر کسی میدونم...اما نه انقدر که ندونم و یا 

 نفهمم و یا نبینم

 ...نگام کن ببینم_
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ماشین رو گوشه ای پارک کرد با عجله و 

 البته دست پاچه : با شما نیستم؟؟

به سمتش چرخیدم و نگاهی به صورت در 

  همش انداختم

دستهاش رو دراز کرد و خواست تا مشتهام 

رو بین دستهاش بگیره که آروم دستم رو 

  عقب کشیدم

 !!دیار جان؟؟_

من میبینم روزبه...من ندا رو تو نگاه تو _

 میبینم...چرا میگی نیست؟؟

نا بارورانه و خسته نگاهم کرد : خدای 

 !!.چی داری میگی تو؟؟من...دیار.

 ....نادیا..یعنی ندا_
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چرا حس میکردم مستاصل تر از هر وقتی 

 !!داره نگاهم میکنه؟؟

نادیا حاصل عذاب وجدان منه _

 ...دیار...حاصل

 ....حاصل یه عشق بزرگ_

  ته قلب خودم از این حرفم سوخت

حاصل یه اشتباه خیلی بزرگ..خیلی  _

 ...خیلی بزرگ

یر و بی وقفه ...من نه دلم گریه میخواست س

 .... فریاد بلد بودم..نه قهر و نه

من فقط میخوام برم خونه...خواهش _

میکنم...فقط حرکت کنید و من رو ببرید 

 ...خونه
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حتی صدای بر خورد قاشق و چنگال ها به 

ظرفها هم نمی اومد...عمه سحر گاه گاهی 

جوابی زیر لب به سخنرانی ناتمام پانی 

تش میداد ...چشمهای راجع به تولد دوس

مامان اشرف قرمز و خسته بود و پدر جون 

به خاطر درد شدید کعده بعد از تقریبا 

 ...نخوردن شامش با اتاق رفته بود

امیر حسین نگاهی درهم تر و خسته تر از 

تمام این روزها داشت...یاس و شروین 

خونه بودن..فضا حتی از من هم خسته تر و 

 میشه میدونستم دنیادل گیر تر بود انگار...ه

دقیقا رنگ دل ماست...دوره هایی تنهایی 

من همه چیز خاکستری بود ...با بوی تند 
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غذاهای مونده و گربه و صدای قژقژ پله 

های چوبی ساختمون . با اومدن تارا همه 

چیز رنگ سبز گرفت با بوی وانیل و 

صدای هم زدن تخم مرغ تو ظرف گود 

 ... هقرمز رنگ ؛ صبحهای روز یکشنب

با اومدن به ایران ...زندگی رنگی زرد و 

روشن گرفت با بوی چای هل دار و پیاز 

داغ و صدای خنده های پانی و کلمه های 

  ...زیبای امیر حسین...و بعد

نفسم رو دادم بیرون...حاال وسط آشپزخونه 

امشب هیچ بویی نمیومد انگار...نمیتونستم 

 بفهمم این رنگ دردناک اطراف و این حس

بدون بو و مزه از نگاه تلخ من به خاطر 
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حس غریبم بود و یا واقعا همه بیش از حد 

 عصبی و ناراحت به نظر میومدن؟؟

 ...پانی جان پاشو به بابات زنگ بزن_

این هشدار عمه سحر انگار فقط برای 

ساکت کردن پانی بود ..با رفتن پانی از 

آشپزخونه مامان اشرف شقیقه اش رو مالید 

تو هم رفت.حتما خبری بود...این  اخم هام

 ...نگاه ها طبیعی نبود

 خوبید؟؟_

مامان اشرف با سئوالم سرش رو بلند کرد 

و سعی کرد لبخندی بزنه: خوبم گلم فکر 

 ...کنم به خاطر آلودگی هواست

عمه سحر سرش رو پایین انداخت و بی 
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حواس بشقاب خورشت پر رو توی سینک 

پیش مامان گذاشت...از جام بلند شدم و 

اشرف رفتم کنارش نشستم و آروم سرم رو 

 ....روی شونه اش گذاشتم

+++++++++++++++++++ 

بین خواب و بیداری فقط صدای مامان 

اشرف رو شنیدم که داشت با تلفن صحبت 

میکرد و میخواست با عجله جایی بره و 

میتونستم بغضش رو بشنوم..از جام بلند 

  شدم

خودش مسلط  با دیدنم سعی کرد کمی به

باشه به سمتم اومد و دستی به موهام کشید : 

دیارم؟!! چرا انقدر چشمات قرمزه 
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 دخترکم؟؟ نخوابیدی؟؟

چشمهای خودش عالوه بر قرمزی ورم 

  داشت : مامانی

 جان...جان مامانی؟؟_

 شما چرا انقدر به هم ریخته اید؟؟_

دستی به موهاش کشید و با شنیدن زنگ 

رفت : از دیشب آیفون به سمت مانتوش 

غذا هست خوشگلم...برای ناهار گرم کن 

 ...بخور

 شما خوبید؟؟ تو رو خدا چی شده؟؟_

نفس عمیقی کشید و نگاهش رو ازم گرفت 

و به سمت جا کفشی رفت : یکی از دوستام 

بیمارستانه یه سر با پدر جون میریم 
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 ...دیدنش

 مط..مطمئنید؟؟_

البته دخترکم...خبری نیست...چای _

..همه چیز روبه راهه...اگر کاری داغه.

داشتی پوران خانوم باالست..بیا ببوسمت 

 ...عزیزترینم

بوسه ای که روی پیشونیم زد شبیه هیچ 

وقت نبود..خیلی عمیق تر بود..خیلی نگران 

 ...تر..و برای من پر از حرفهای نگفته

+++++++++++ 

استرس اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاده باعث 

، کلمه ها و حسادتها در پس  شده دلتنگی ها

حس های خانوادگی گم بشه...اینکه روزبه 
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رفت و یا نرفت ؟ نادیا و یا ندا تو ذهنم 

بودن اما...اما نگاه مامان اشرف ..نگرانی 

 ...های همه....یه جایی خبری بود

با شنیدن صدای زنگ به سمت آیفون رفت 

با دیدن نرگس خانوم پریشون پشت دوربین 

 ...ره شدبند دلم پا

 

 

نگاهم بین حلقه های موی چند رنگ شده 

بیرون زده از روسریش و چشمهای پر از 

غمش در رفت و آمد بود دستهاش رو روی 

زانوش بهم گره زده بود و خم شده بود و 

بی وقفه جلو و عقب میرفت. نرگس خانوم 
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همیشگی بود و نبود . نگاهش مثل همیشه 

ل پر به من پر از حرف بود و در عین حا

 .از یه خواهش خسته کننده

دست و پام رو گم کرده بودم یک جای کار 

شبیه هیچ روز دیگه ای نبود. مدتها بود 

ازش هیچ خبری نبود و حاال امکان نداشت 

با این چهره بیچاره و وحشت زده فقط برای 

 .باال آوردن عقده های همیشگی اومده باشه

 ...دیار_

ه دقیقا شبی شاید اولین بار بود که اسمم رو

یک اسم و نه یک کلمه خالی از هر هویتی 

عنوان میکرد . پر از پرسش نگاهش کردم 

به قدری عجیب به نظر میومد که میترسیدم 



 Beste بوی وانیل
 

 .پست کالمش مصیبتی عمیق پنهان باشه

کمی بیشتر به رو به رو خم شد و سعی کرد 

نگاهش رو به گلهای فرش بدوزه : روزها 

ست دارم به عموت التماس 

کنم...روزهاست...این آخری ها درست می

جوابم رو هم نمیداد...بچه ام داره از بین 

 ...میره...داره میره

وحشت عمیق بین جالت هزیان گونه اش ...

طوری بود که لحظه ای نفسم قطع بشه 

 ...انگار...اصال نمیفهمیدم چی میگه اما

 .من..منظورتون رو اصال متوجه نمیشم_

د بچه ام رو بد فرهاد من رو بدبخت کر_

بخت کرد..و حاال... داره از دستم میره 
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 ...شایان من مریضه

دستم رو ناخود آگاه حلقه کردم دور گردنبند 

در گردنم...اون پسر بلند الغر جلوی چشمم 

اومد...کسی که برادرم بود و عجیب بود که 

تا همین چند ثانیه قبل هیچ بینشی از این 

لمه رو درک کلمه نداشتم...اما االن این ک

 .کرده بودم که دلم این جور آتیش گرفته بود

 !!ساکتی نه؟؟_

فریاد زده بود..جنون وار و ترسناک ...از 

جام پریدم و نا خود آگاه خودم رو بیشتر به 

 ...مبل تکیه دادم

میخوای بمیره..تو هم میخوای _

بمیره...مادرت تو رو فرستاده بچه من رو 
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 ...بکشی

 چی میگید شما؟؟_

م حس های دنیا انگار بهم هجوم آورده تما

 بودن

از جاش بلند شد و ایستاد دکمه مانتوش رو 

باز کرد انگار اون هم مثل من راه نفسی 

نداشت : بچه ام به مغز استخوان احتیاج 

داره میفهمی...مریضه...همه هم 

 ....میدونستن

نیش اشک چشمام رو 

سوزوند...شایان...برادرم...مرگ و خشم 

ندازه نرگس خانوم...اینها در کنار بیش از ا

 ...هم باعث شد تا کامل روی مبل وا برم
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اشک چشمهام رو میسوزوند و بغض داشت 

خفه ام میکرد اما نمیدنم چرا اشک هام از 

 ...چشمهام بیرون نمیومدن

که با فریادش دوباره از جام پریدم : سکوت 

کردی نه؟؟ برات مهم 

ا پیدنیست..میدونستم...پدر عوضیش رو 

نمیکنیم...خون هیچ کس دیگه ای بهش 

نمیخوره...امیر حسین میخواد از من انتقام 

بگیره...درمان پسرم رو گذاشته جلوم بهم 

 ...نشون میده

چه تعبیر زشتی از منه فرو رفته داغون ...

 ...که حتی درست نمی فهمیدم چی میگه

کمی دور خودش چرخید : خودش 
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مین گفت...گفت پیداش کردیم برای ه

 ...چیزها...و حاال

این جمله انگار پتک بزرگی بود که محکم 

خورد توی سرم...من....منظورش به من 

 !!بود؟؟

نگاهم کرد..نمیدونم تو صورتم چی دید که 

کیفش رو چنگ زد و به سمت در رفت...با 

پای برهنه دنبالش دویدم اما سرعتش به 

قدری زیاد بود که بهش نرسیدم..از پله ها 

ت پایین رفت و من...کنار کفشهای به سرع

جفت شده کنار در..دقیقا کنار کفشهای قرمز 

رنگی که امیر حسین سه روز پیش بهم 

هدیه کرده بود تکیه زده به دیوار 
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..ایستادم...و نگاهی به در بسته کردم...همه 

چیز انگار یه خواب آزار دهنده بود.محکم 

پشت دست خودم زدم تا بیدار بشم 

این خواب رو ادامه بدم...روی نمیخواستم 

پاگرد ایستادم...کجا باید میرفتم؟؟ تنها 

 ...چیزی که به ذهنم رسید...تارا

از پله ها باال رفتم..برای رسیدن به تارا باید 

کاری میکردم...مرمر خاکستری پله ها 

سرد بود پله ی اول...میرفتم ..همه چیز 

درست میشد...تارا بلد بود درستش 

دوم ...هیچ کی من رو دوست کنه....پله 

 ...نداشت

انگار مسیری طوالنی رو دویده باشم 
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نمیتونستم یک طبقه رو باال برم...نرده ها 

رو گرفتم..بارها... با دستهای لرزان به در 

 ..زده...نیازم فقط یه تلفن بود

 ...در که باز شد منتظر پوران خانوم بودم

 ...دیار جان تو ؛ تو پله ها_

ش رو از حالم پنهان کنه : نتونست وحشت

 عزیز دلم....چی شده؟؟

نگاهش کردم که با تی شرت و شلوار کمی 

مچاله از سرمای بیرون نگران و ترسیده 

داشت نگاهم میکرد...روزبه بود که دستش 

رو به سمتم دراز کرد و دستهاش دور 

بازوم قالب شد : تو رو خدا دیار این چه 

 .قیافه اییه.؟
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 ...پاهام کثیفه_

به پاهام نگاهی کرد و این بار واقعا ترسیده 

بود به سمت خونه کشیدتم : چی میگی تو؟؟ 

 کسی خونتون بود؟؟ چیزی شده؟؟

 با تو ام؟؟

در رو بست به سمت راحتی ها کشید ؛ 

نشستم روی زمین جلوم زانو زد دستهای 

مشت شده ام رو توی دستهاش گرفت : 

 نترس عزیره دلم..من اینجام...فقط کافیه

بگی چی شده..دارم سکته میکنم دیار...چرا 

 شکل کسایی شدی که بهشون حمله شده؟؟

 ....باید برم_

 کجا..کجا آخه فدات شم بگو؟؟؟_
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 میشه تلفن رو برام بیاری؟_

 ...هر چی بخوای من هستم_

محبت ناب و دوست داشتنی پشت نگاه و 

پشت کالمش..هم نمیتونست جلوی هذیون 

 ...ذهنی من رو بگیره

فکر میکنی خیلی گرون بشه؟؟ آخه _

نمیخوام از عمو اینا بگیرم...فکر کنم خاله 

عطی بتونه بپردازه فعال ...به تارا میگم 

باهاش حساب میکنه..فوقش چند تا متلک 

 بارم میکنه دیگه ؟؟نه؟؟؟

روی دو زانوش روی زمین نشست....: 

 !!چی میگی عزیزم...دیار؟؟

ه اول به خاله عاطی زنگ میزنم...نه ن_
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تارا....اشکالی داره از گوشیت استفاده 

کنم...مانتو ندارم..کفش و روسری هم 

 ...ندارم...وگرنه میرفتم دم خونه خاله عطی

انگار خیلی رقت انگیز شده بودم که عالوه 

بر وحشت بی حد کالمش چشمهاش برق 

میزد ...بدون هیچ حرفی شاید چند ثانیه بعد 

  پیچیدنفس عمیقی از عطرش تو بینیم 

چیزی نیست ...هیچی نیست تو به _

بگو...من درستش میکنم...من هستم....کافیه 

 ....بگی

شایان مریضه...من اینجام چون اون _

مریضه...دنبالم گشتن پیدام کردن...چون 

 ....فقط من میتونم به شایان کمک کنم
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دستهاش محکم تر دور کتفم قفل شد 

...محکم و نفس گیر صداش نزدیک گوشم 

ود : هیسسس...چی میگی تو ؟؟ این حرفا ب

 چیه؟؟

من...خودم میرم اصال ...خانوم پایینی _

پول آژانس و مانتو بهم میده حتما.... خاله 

عطی برام بلیط میخره دیگه فکر نمیکنم 

 !!!خیلی گرون بشه ؟؟؟

چند لحظه ای فقط نگاهم کرد..آروم ازم 

فاصله گرفت...پر از عشقی خالص..دوست 

 ... نار بره..امانداشتم ک

آروم از کنارم رفت و من دوباره روی مبل 

افتادم...سرم رو بین دستهام گرفتم... بی 
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پناهی و وحشتم ترحم برانگیز بود خودم 

 ...میدونستم...معده ام داشت بهم میخورد

چند ثانیه بعد جلوم بود و کارتی به سمتم 

دراز کرد : این کارت من...تکه ای ورق 

نم رمزش...بلیط میخوای دستش بود ..ای

بری؟؟ خودم همین االن برات میخرم...تو 

فقط به من بگو این حرفا چیه تو داری 

 ...میزنی

نگاهی به چشمهاش و بعد دستهاش کردم و 

بعد روی کارت و رمز : نرگس 

خانوم...پائین بود.... من احمق فکر کردم 

بعد از تارا هستن کسایی که دیار رو 

ای تو هم من نفر دومم و بخوان...تو هم...بر
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 ....یا شاید سوم

بدون اینکه بخوای بی وقفه اشکهام راه افتاد 

و فقط چند ثانیه بعد خیلی خیلی محکم تر از 

 .... قبل صدای ضربان قلبش رو میشنیدم

+++++++++ 

بالشت رو آروم زیر سر منی گذاشت که از 

شدت گریه فشارم افتاده بود و حاال..بی حال 

مز رنگ خونه پوران خانوم روی میل قر

افتاده بودم..پتو رو روم کشید...آروم..بی 

حرف...بی خشم...بی قضاوت...تنها چیزی 

که تو نگاهش دیده میشد..محبت بود و 

 ..نگرانی

روی زمین نشست...موهام بهم ریخته ام 
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رو با سر پنجه اش آروم روی بالشت شونه 

میکرد : یکم فقط یکم ذهنت رو جمع 

میق بکش...و برام تعریف کن کن..نفس ع

درست و منطقی که چی شده؟؟ وگرنه میرم 

 ...سراغ نرگس خانوم

 ...با بی حالی گفتم : نه

پس خودت بهم میگی..بعد باهم تصمیم _

میگیریم...بلیط میخوای خودم برات 

اینترنتی میخرم...کارتم رو گذاشتم زیر 

بالشتت...االن میرم برات مانتو و روسری 

میخرم...همه اش کار نیم و کفش 

ساعته...ولی باهم تصمیم میگیریم...نه تو به 

تنهایی...نه من به تنهایی....ولی...فقط و 
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فقط مواجه شدن باهمه این حرفها رو 

 ...میسپری به من

نگاهش کردم...جدی بود...شبیه خیلی از 

 ...روزهای کاریش

کمی به سمتم خم شد...نفسش دقیقا بین دو 

 ....: تو فقط بخواب...من اینجامابروم پیچید 

 

 

 

 

پشت گردنم تیر میکشید این دقیقا همون 

حالتی بود که بعد از تمام استرس هام بهم 

دست میداد. نمیدونستم اصال خوابیده بودم یا 
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نه؟ میتونستم صداش رو بشنوم که سعی 

داشت تو پایین ترین فرکانسی که میتونست 

ز و احرف بزنه...میتونستم لحن نگرانش ر

بین بوهای عجیبی که از آشپزخونه میومد 

بشنوم..بوهایی که هم معده ام رو نوازش 

 ...میکرد و هم دلم رو بهم میریخت

از الی چشمم میدیدمش که دست به جیب 

داره طول آشپزخونه رو باال و پایین میره : 

 ...دارم بهت میگم خوبه

_.... 

امیر حسین ...چه قدر بهت گفتم باهاش _

 ...نحرف بز

_.... 
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 االن دیگه فایده ای نداره_

_.... 

نظری به سمتم انداخت سعی کردم چشمهام 

 ...رو به سرعت ببندم اما اصال موفق نبودم

آرام به سمتم اومد و تو گوشی زمزمه کرد 

: من باهات تماس میگیرم...بذار یکم 

 ...استراحت کنه تا بیای

آروم روی میز رو به روی کاناپه 

خیلی آروم روی پیشونیم نشست...دستش 

نشست..دستهاش سرد سرد بود : عزیز دل 

 من بیداره؟؟

نوازش لحنش به قدری زیبا بود که ...

میتونستم همین االن لبخند بزنم...پهن و 
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دلپذیر..اما نمیشد یه چیز مانع این لبخند 

 ... بود..یه چیزی مثل یه شکست بزرگ

آروم الی چشمهام رو باز کردم کمی خم 

هام رو به آرومی از صورتم کنار شدو مو

 زد : تونستی بخوابی؟؟

 ...فقط نگاهش کردم

میدونی این کم حرفیت وقتی همراه میشه _

با این نگاهت چه طوری دل من رو خون 

 میکنه؟؟

 ...من نمیخوام شما ناراحت بشی_

این بار هر دو دستش روی گونه هام بود 

برای چند ثانیه ای چشمهام رو بستم..انگار 

د وحشتناک پشت گردنم داشت کم کم از در
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 ...بین میرفت

 ...تو شده بودم که_

بلند شو..برات غذا پختم...دست پختم بدک _

 ...نیست

 ...گرسنه نیستم_

جدی نگاهم کرد : گفتم بخور...نپرسیدم 

 !!میخوری یا نه؟؟

خواستم بلند شم که یادم افتاد تمام پله ها رو 

 با پای برهنه اومدم

 رت گیج میره؟؟چی شدی؟؟ س_

 ...نه...فقط فکر کنم پتو کثیف شد_

نمیدونم از حرفم چی برداشت کرد که 

نگران نگاهی بهم انداخت : به چیزی 
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 احتیاج داری؟؟

 گیج نگاهش کردم : دمپایی شاید

 !چشماش گرد شد : دمپایی؟

دستی به پیشونیم کشیدم و آروم نشستم : 

 ...پابرهنه اومدم بیرون

کسی بود که مسئله  آهانی که گفت مثل

 ...مهمی رو فهمیده باشه

از جاش بلند شد و با یه جفت دمپایی 

اومد...کمکم کرد تا بلند شم...حالم خوش 

نبود..استخون هام درد میکرد انگار...به 

سمت حموم رفتم و پاهام رو شستم..خودم 

رو توی آینه دیدم همه چیز به نظر 

 مصنوعی میومد...این اولین باری نبود که
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با تقدیر خودم قهر کرده بودم..این اولین 

باری نبود که تو آیینه دیار آزار دیده رو 

 ...میدیدم

 تقه ای به در خورد : دیار جان...خوبی؟؟

آروم در رو باز کردم حوله یه بار مصرف 

 ...رو دستم داد : تو آشپزخونه منتظرتم

موهام رو بین دستهام پیچیدم و محکم باالی 

و پام رو روی سرامیک سرم گره زدم...

های سرد آشپزخونه پوران خانوم 

گذاشتم...روی تابه ی روی اجاق کمی خم 

 ...شده بود

 من گرسنه نیستم...چای شاید..اما_

 صدام از ته چاه میومد انگار
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حتی نگاهم هم نکرد توی بشقاب آبی رنگی 

تکه ای بزرگ گوشت و یک عالمه سبزی 

  جات گذاشت

کنارش گذاشت و در و قاشق چنگال رو _

حالی که صندلی رو کشیده بود منتظر 

نگاهم کرد....چند ثانیه ای صبرکردم و 

نفسم رو کالفه پرت کردم بیرون و 

نشستم..تو بشقاب خودش جز چند تا تکه 

سیب زمینی و بروکلی هیچ چیز دیگه ای 

 ...نبود

رنگ به روت نیست...من کلی برای این _

لت نمیاد دستم غذا زحمت کشیده ام میدونم د

 ...رو رد کنی
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چنگال رو توی دستم گرفتم و گیرش دادم 

به یه تیکه از بی بی کورن های توی 

 ...بشقاب

بذارش تو دهنت...برات سس بیارم؟؟ یا _

 لیمو؟؟

نتونستم خشمم رو نگه دارم : گرسنه 

نیستم...واقعا فکر میکنید االن برام لیمو 

 مهمه؟؟؟

م اشک هام همین جوری رو گونه ا

میومد..دستهاش که زیر چونه اش بود را از 

هم باز کرد و به سمتم اومد...باالی سرم 

ایستاد و سرم رو به شکمش تکیه داد : آخه 

 این گریه ها برای چیه؟؟
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دستمال رو از باالی سرم از کنار بشقاب 

برداشت و داد دستم : اشکهات رو پاک 

کن...یه لیوان آب بخور...بعد از غذا حرف 

 ...ممیزنی

نگاهش کردم به چشمهاش که حاال داشتن 

از باال نگاهم میکردن..بی غل و غش : بعد 

 ...از غذا شیرینم...قول میدم

به زور چند لقمه رو قورت دادم...راضی 

نبود اما دلم داشت بهم میخورد...صندلی رو 

نزدیک ترین حالت ممکن 

گذاشت..زانوهاش دقیقا رو یه روی 

رم پاهاش رو هل زانوهای لرزانم بود آو

داد زیر کف پاهای سردم و دستهای مشت 
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 ... شدم رو توی دستهاش گرفت

 ...من سر پا گوشم_

این آرامش توی نگاهش انگار درد هام رو 

کم میکرد...خونسردی خاص کالمش 

طوری بود که انگار اتفاق خاصی نیوفتاده 

 ...و همه چیز یه خیال مسخره است

 شایان از کی مریضه؟؟_

 از حدود یک سال پیش شروع شده گویا_

تو قلبم یک چیزی شکست : قول داده بودی 

 مانتو بخری

نتونستم تنهات بذارم...میرم _

میخرم...میخوای چی کار؟؟؟ االن امیر 

 حسین میاد در رو باز میکنه
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قول داده بودی..دروغ میگید همتون به _

 ...من

من نمیدونم از جواب من چی برداشت _

 ن؟؟کردی آخه عزیز م

اینکه من چرا اومدم ایران اون همه _

 اصرار برای چی بود؟؟؟

 !!!!دیار؟؟_

  نگاهش کردم مصمم

محکم نگاهم کرد..خواستم دستهام رو 

بیرون بیارم که نگذاشت : نگام کن...همین 

 جا صحبت میکنیم

من از وقتی یادم میاد خانواده ات _

دنبالتن...از وقتی یادم میاد مامان اشرف 
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گریه میکرد..بیشتر از ده ساله  داشت برات

تو این خانواده ام...من نمیدونم تو چی 

شنیدی.مریضی شایان رو میدونستیم اما نه 

این طور..نرگس خانوم هیچ وقت درستش 

رو به خانواده ات نگفته بود....از قبل از 

عروسی بهزاد امیر حسین فهمیده بود 

 ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرفاست

 ...ومنرگس خان_

من نمیدونم تو از بین هذیون های یه زن _

مضطرب و خسته چه برداشتی داشتی...اما 

...دیار تو قبل از تمام این حرفها تو این 

 ...خانواده بودی

نمیتونستم باور کنم...عجیب بود ....: نرگس 
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خانوم چرا باید دروغ بگه..چرا ...این 

 ... جوری که

وغ شانسش رو از دست میده....اون در_

 ...نگفته....تو برداشتت اشتباه بود

عصبی از جام بلند شدم...و خودم رو عقب 

 ....کشیدم : آره..آره من آخه ..مریضی دارم

 اخم کرد : مریضی؟؟

کالفه دستم رو تو هوا تکونی دادم : 

 ...مرض..مرض

از جاش بلند شد : تو نه...مریضی..نه 

مرض داری...تو فقط جا خوردی...خسته 

 ...باه برداشت کردیای...اشت

به سمتم اومد و آروم من رو به سمت 
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خودش کشید : بیا این جا دلبر جانم...که تو 

فقط برای من اینجوری شاخ و شونه 

 ...میکشی

 

 

++++++++++++++++++++++++

+++ 

 

دلبرکش بودم...عزیز دلش بودم...نگرانم 

بود...و شاید این بین تمام این حس های بد 

کدوم از جایی سر در  و دردهایی که هر

میاوردن اتفاقی نادر و دوست داشتنی 

بود...جتی اگر ده ها پرسش توی ذهنم هم 
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بود قیافه جدیش که داشت از پنجره بیرون 

رو نگاه میکرد..همین طور که کنارم 

ایستاده بود منتظربقیه...همین که میتونست 

با هر جمله اش این طور زیر رو روم کنه 

حس هام این آدم ریشه یعنی یک جایی بین 

 ....کرده بود..خیلی عمیق

 چیزی میخوری؟؟_

نگاهش کردم...لوستر باالی سرم رو 

روشن کرد : از خونه تاریک خوشم 

 ...نمیاد

 ...منم_

روی مبل کناریم نشست : میدونم 

دلخوری...ولی بدون پیش فرض و قضاوت 
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 ...بذار امیر حسین باهات حرف بزنه

باز کردم و اخمهای در همم رو کمی 

ناخواسته پوزخندی زدم : میدونی چند 

 ساعت گذشته؟؟

کمی به سمتم خم شد : یکم در گیر شایان 

 ..بودن امروز...دو سه باری زنگ زد

 !!روزبه؟؟_

 ...لبخند پر رنگی زد : جانم

چرا نرگس خانوم به من اون طوری _

 گفت؟؟

تا خواست جوابم رو بده صدای زنگ در 

روند..ضربان قلبم هر دومون رو از جا پ

 ...باال و باال تر میرفت
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در رو که باز کرد..امیر حسین خسته و 

داغون وارد شد پالتو وکیفش رو دم در 

روی زمین گذاشت و قبل از سالم به 

 روزبه نگاهی کرد : کجاست؟؟

روزبه با چشم به من اشاره کرد امیر حسین 

با دیدنم اخمهاش بیشتر توی هم رفت و با 

 ...د به سمتم اومد : دیار جانگامهای بلن

به سمتم اومد و دستهاش رو محکم دورم 

پیچید : آخه عمو جان این چه رنگ و رویی 

 ؟؟

از جام بلند نشدم..دستهام رو هم تکون 

 ...ندادم..من دلخور بودم و

انگار متوجه شد که ازم کمی فاصله گرفت 
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 : بریم دکتر؟؟ چرا انقدر رنگ پریده ای؟؟

 ...مانتو ندارم_

کالفه دستی به صورتش کشید : االن میریم 

 پایین کلید نداشتی...ببخشید

خوب شد روزبه بود..من میموندم تو _

 خیابون

نمیدونم چرا این رو گفتم و دوباره با صدای 

بلند شروع به گریه کردم ...میدیدم روزبه 

کالفه دستهاش رو روی پشتی مبل قالب 

 کرده و با اخم نگاهم میکنه

ه میکنی عمو...تقصیر ماست چرا گری_

 راست میگی

نه تقصیر شما نیست...بچه ای که پدر و _
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 مادرش نخوانش بقیه چرا بخوان؟؟

این بار صداش کمی باال رفت : دیار..این 

 ..مزخرفات چیه

از صدای باالش جا خوردم..عصبانی 

 ...بود

روزبه به سمت امیر حسین اومد : امیر 

د حسین حالش رو نمیبینی؟؟ چرا دا

 میزنی؟؟

به راحتی میشد عصبانیت رو تو کالم و 

لحن روزبه دید ولی امیر حسین گیج تر از 

این بود که این طرز برخورد متعجبش 

 ..کنه

داد نمیزنم عمو جان..آخه من نمیدونم این _
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 فکرا چیه ته ذهن تو مونده که میاد بیرون؟؟

_.... 

دیار جان هزاران بچه هستن که تو خونه  _

و مادر دارن ولی نبودشون بهتر مثال پدر 

از نبودنشون..تو ما رو داری...تارا رو 

 داری

با شنیدن اسم تارا بغضم بیشتر شد : میخوام 

 ...برم پیشش

تو فقط به من بگو دقیقا چی گفتی چی _

شنیدی؟ بهت قول میدم اگر نتونستم 

 متقاعدت کنم خودم میفرستمت بری

 ننگاهش کردم..امیر حسینی که برای اولی

بار پا تو اون شهر ساحلی گذاشته بود رو 
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به یاد آوردم.. ..سرم رو باال آوردم و 

روزبه رو دیدم که با باز و بسته کردن 

چشمش بهم اطمینان میداد... چشم دوختم به 

رومیزی قلم کار روی میز و جمالت رو 

 ...پشت سر هم گفتم

چند دقیقه ای فقط گوش کرد و بعد انگار که 

ه باشه از جاش پرید و چند روی فنر نشست

قدمی جلو وعقب رفت : من میدونستم 

شایان مریضه...اما فقط در حد کم خونی 

حاد...قبل از مراسم بهزاد فهمیدم ماجرا از 

چه قراره...من..من احمق اون اوایل برای 

خوابوندن آتیش نرگس خانوم بهش گفتم 

بودن خواهر و برادر کنار هم مفیده 
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ا گرفتاری و مریضی ...باالخره هزار ت

 ...هست

اشکهام رو پاک کردم : من دارم داغون 

 ...میشم

امیر حسین ای بابایی گفت و گوشیش رو 

در آورد؛ روزبه به سمتش رفت و دستش 

  رو محکم گرفت : چی کار میکنی تو؟؟

 !!بذار ببینم چی گفته این زن آخه؟؟_

بچه شدی؟؟ بچه اش امروز شیمی درمانی _

ه..به خدا اگه یادش بیاد شده..حالش خراب

صبح اومده بوده اینجا... برو یه آبی به 

 ...صورتت بزن داداش

امیر حسین نگاهی به هر دوی ما کرد و 
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 .سری تکون داد و به سمت دستشویی رفت

روزبه گوشی امیر حسین رو روی مبل 

پرتاب کرد : دیار جان عزیزم...چرا این 

 طوری میکنی تو آخه؟

شویی کمی ازم فاصله با باز شدن در دست

گرفت و روی تک صندلی کمی دورتر 

نشست ..امیر حسین صورت خیسش رو با 

دستمال کاغذی پاک کرد و رو به روم 

 ...نشست

ما از وقتی فهمیدیم تو هستی در به در _

دنبالتیم...برای اینکه وظیفه ماست...اصال 

طبق قانون ، عرف ؛ شرع هر چیز که 

درت وظیفه بهش اعتقاد داری بعد از پ
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ماست از تو حمایت کنیم...چه شبهایی با 

بابا نشستیم و هزار فکر کردیم که یه دختر 

بچه تنها تو یه مملکت دیگه داره چی کار 

میکنه..تو اگه بدونی چه فکرایی به ذهن ما 

اومد...خدا تارا رو مثل فرشته تو زندگی تو 

فرستاد..بار شرمساری ما رو هم بیشتر 

دم رو زدم به در و کرد..این همه خو

دیوار..این همه خواستیم کنارت باشیم...فقط 

 !!!به خاطر شایان؟؟!! آره عمو؟؟

از دست خودم عصبانی شده بودم...دستم 

 ...رو روی دستهاش گذاشتم : ببخشید عمو

سرش رو بلند کرد و محکم بغلم کرد : 

قربون عمو گفتنت...تو عزیز مایی...به خدا 
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فرقی نداری عمو...آخه که برام با شروین 

من با این نگاه ترسیده تو چه کنم ...بخدا که 

این طور نیست...من اصال مخالف بودم با 

تو مطرح بشه...پدرت نیست..فرهاد رو پیدا 

 ..نمیکنیم

با دستمال محکم چشمهام رو پاک کردم : 

خدا میدونه باز کجا مست افتاده....خسته 

..نمیتونم شدم ....به منم...به منم حق بدید.

 ....باور کنم

 چی رو ؟! حرفای من رو؟؟؟_

نه نه...اینکه..اینکه انقدر دوست داشتنی _

 ...باشم

 .... محکم بغلم کرد...: خدا لعنتت کنه فرهاد
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دلم میخواست برم پایین و پوران خانوم به 

اصرار نگهمون داشته بود...منتظر بودیم 

تا بقیه هم از بیمارستان بیان...سرم نبض 

زد امیر حسین تلفن به دست به هر می

دکتر و آشنایی که داشت زنگ 

میزد...اشک رو میشد تو چشمهاش دید.. 

برای شایان نگران بود . با دیدن 

صندلهاش دقیقا جلوی پاهاش سرم رو 

بلند کردم لبخند شلی روی صورتش بود 

و لیوان بزرگی چای توی دستش : 

 ...بخور

گفت و تقریبا خودش رو روی مبل 

نداخت زیر چشمی اون هم به امیر حسین ا
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  کالفه نگاه کرد

 دلم براش میسوزه_

صدام خش دار شده بود ، نگاهش رو از 

امیر حسین جدا کرد : برای عموت؟؟ یا 

 برای شایان؟؟

به ژست جالبش نگاه کردم که تکیه زده 

به مبل پشت بلند با پاهای روی هم که 

دستش رو گذاشته بود روی زانوش و مو 

  افانه نگاهم میکردشک

برای عمو...چرا باید یه عموی جوون _

بخواد بار برادر زاده هاش رو به دوش 

بکشه؟؟ اون هم برادرزاده هایی که تا این 

 ...حد هم پر دردسرن....و
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 !!؟؟!؟_

برای شایان حس خیلی بدی دارم..ته _

گلوم میسوزه...انگار یه چیزی ته دلم کنده 

میوفته..اوففف دارم خل میشه وقتی یادم 

 میشم

کمی به سمتم خم شد و تکیه اش رو از 

مبل برداشت کوسن کوچیک دم دستش 

رو به سمتم دراز کرد : این رو بذار 

 ...پشتت کمر درد میگیری

این همه توجه ریز و درشتی که تمروز 

مستقیم خرجم کرده بود رو باور نمیکردم 

 :تعللم رو که دید نگاه پر مهری بهم کرد 

 ...بیام خودم بذارم
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خیلی سریع خودم رو به سمت کوسن 

دراز کردم که خنده اش گرفت به لیوانم 

 ....اشاره کرد : حاال چاییت رو هم بخور

با تموم شدن جمله اش صدایی از باالی 

سرمون اومد با دیدن بهزاد پمپاژ خون 

رو روی گونه هام احساس کردم ، بهزاد 

مون میکرد با یه ابروی باال داشت نگاه

حس میکردم اکسیژن اطرافم تموم شده. 

این مدت انقدر بهزاد رو شناخته بودم که 

  معنی این نگاهش رو درک کنم

 سالم_

سالم روزبه اما بر عکس من دست و پا 

  گم کرد راحت و محکم بود
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سالم بر برادر گرام، شما چه طوری _

 دیار خانوم ؟؟

  سرم رو خیلی بی معنی تکونی دادم

 به یه چایی به منم بدی بد نمیشه هاروز_

روزبه خیلی خونسرد فقط نگاهش میکرد 

من اما مثل فنر از جام بلند شدم : من 

 ..میارم

صورت بهزاد به لبخند بانمکی باز شد : 

 دست شما درد نکنه

و سر جای من نشست به سمت آشپزخونه 

میرفتم که صدای بهزاد رو شنیدم : آدم 

 ....اشباش روزبه، آقای پدر نب

واقعا خجالت کشیدم پوران خانوم توی 
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آشپزخونه در حالی که اشکش رو پاک 

میکرد تند و تند هم ماهی ها رو توی 

  آبلمیو و پیاز میذاشت

با دیدنم سعی کرد تا صورتش رو کمی 

پر نشاط تر نشون بده : چیزی الزم داری 

 عروسک؟؟

 برای آقا بهزاد چای ببرم؟؟_

ز کابینت در ماگ سورمه ای رنگی رو ا

آود و به سمت گاز رفت ، دستم رو به 

 ...سمتش دراز کردم : خودم میریزم

لبخندی زد : این لیوان بهزاده...اون 

  خاکستری زرده هم لیوان روزبه

هر دوش رو توی سینی گذاشتم تا چای 
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بریزم آهی که کشید دل من رو هم 

سوزوند ، شیرکتری رو بستم و بدون 

لب گفتم : خیلی  اینکه نگاهش کنم زیر

 حالش بده؟

سعی کرد کمی خودش رو جمع و جور 

 ...کنه : نه...من پیر شدم دلم نازک شده

سینی رو روی میز گذاشتم : چرا فکر 

 ...کنم حالش خیلی بده

من به دنیا اومدنش رو یادمه...اون بچه _

هم خیلی سختی کشید...نرگس فکر میکنه 

 داره بهش لطف میکنه اما تمام این مدت

به این بچه ظلم کرد ... فکر کرد داره 

ازش حمایت میکنه اما بیشتر ازش یه 
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 ...بچه بی عالقه و بی انگیزه ساخته

نمیدونم تو صورتم چی دید که خودش رو 

کمی جمع و جور کرد و کف دستش رو 

روی صورتم گذاشت : پاشو 

عروسک..این چایی ها رو ببر که االن 

عین  صداشون در میاد تو این یه مودر

 ...پدرشونن

 ..میام بهتون کمک میکنم_

سینی چای رو روی میز کوچیک بینشون 

گذاشتم هنوز هم بیشتر شبیه دو تا رقیب 

که مچ هم رو باز کردن به هم نگاه 

  میکردن تا دو تا برادر در حال گپ زدن

بدون نگاه کردن به بهزاد بفرماییدی زیر 
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لب گفتم و به سمت آشپزخونه میرفتم که 

ی بهزاد باعث شد تقریبا به سمت صدا

 آشپزخونه بدو ام : این چایی خوردن داره

و بعد بهزاد گفتن محکم و معترض 

 ...روزبه

پناه آوردم به آشپزخونه...بین رنگی های 

روی میز که قرار بود تبدیل بشن به 

ساالد بدون هیچ حرفی پشت میز ایستادم 

و روی تخته خرد کردن سبزی شروع 

..توی ذهن و دلم هزاران کردم به کار.

چیز بود و به فرهاد همیشه غایب و شایان 

و خودم و روزبه...این همه تغییر این 

همه موضوع برای فکر کردن برای من 
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ساکن و زندگی تک خطیم خیلی زیاد 

 ...بود

خیار ها رو پوست گرفتم و بوی 

دلپذیرشون رو نفس کشیدم...درسته که 

بیست  باال و پایین های عاطفی زندگی

ساله ی من بسیار زیاد بود اما هیچ وقت 

ابعاد این نگرانی ها انقدر بزرگ 

نبود..هیچ وقت انقدر انسان با نقشهای 

مختلف در زندگی من نبودن...هفته پیش 

خوشحال برای مراسم بهزاد بودیم و 

امروز نگران و غصه دار شایان...و این 

حس رو همه باهم داشتیم..نه فقط من..نه 

و تارا...بلکه ما..همراه حتی با  فقط من
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ملیسای منفعل و اندکی خودخواه که حتی 

اون هم برای پرسیدن حال شایان تلفن 

  .کرده بود

 ...چه قدر قشنگ شده_

سرم رو بلند کردم بهزاد بود دوباره 

خجالت زده سرم رو گرم هویج ها کردم 

و ممنونم زیر لبی گفتم ، احساس میکردم 

البته نه از سر داره تفریح میکنه..

بدجنسی..یه تفریح دوست داشتنی و پر از 

آرامش...: من اگر یواشکی یکی از این 

 خیارها رو بردارم به مامان که نمیگی؟؟

 ...از تالشش خوشم اومد : نه نمیگم

دستش رو دراز کرد و خواست تکه ای 
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خیار برداره که پوران خانوم محکم پشت 

 دستش زد : بچه دست نکن تو ساالد

قیافه بهزاد خنده دار شده بود با رفتن 

پوران خانوم سمت فر تکه ای از خیار 

رو دستش دادم لبخند پر و پیمونی زد : 

همیشه پدر سوخته و خوش سلیقه بوده و 

 ....هست

بشقاب ها همه پر بود و غذا ها دست 

نخورده این بین فقط شروین رو پای یاس 

گاهی دانه برنجی توی دهنش میگذاشت 

ن اشرف به ضرب و زور قرص ماما

تونسته بود بنشینه و پدرجون از درد معده 

اش صورتش مدام جمع میشد. آقا ناصر 

تمام تالشش رو میکرد تا با دعوت به غذا 
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خوردن کمی فضا رو معمولی نشون بده 

اما بی تابی ها بیشتر از این ها بود و 

شاید حال من از همه آدم هایی که دور 

عجیب تر بود. با  این میز جمع بودند

غصه شون همدردی داشتم و در عین 

حال انگار داشتم از پشت یه پنجره 

کوچیک نگاهشون میکردم. از آدمهایی 

حرف میزدن که حتی یک بار هم 

اسمشون رو نشنیده بودم و در عین حال 

فامیلیشون با من یکی بود و از آدمی 

حرف میزدن که نسبتش از هر کسی به 

و برای به یاد آوردن من نزدیک تر بود 

تن صداش باید چند دقیقه ای فکر 

 .میکردم

قاشق رو آروم لبه بشقابم گذاشتم و لیوان 
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رو برداشتم به سمت آشپزخونه رفتم 

قابلمه ها و دیس ها نامرتب روی هم چیده 

شدده بود.پاهام ضعف بدی داشت گیج 

 ...بودم و خسته

به سینک تکیه دادم و لیوانم رو پر آب 

شیر آب رو بستم . حبابهای روی کردم. 

آب میترکیدن. یاد هفته اولی افتادم که 

پیش تارا اومده بودم افتادم اون روزها هم 

همین حس ها رو داشتم غریب آشنا بودم. 

از شبهایی پر از وحشت و تنهایی و هم 

خونه بودن با زنی معلوم الحال وارد 

خونه ای پر نور و کوچیک و ساحلی شده 

برام هم فرشته بود و هم زنی  بودم. تارا

 ...نیمه غریبه با نگاهی پر مهر

حاال اما درد نه درد تنهایی بود و نه من 
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دیار لکنت داره ترک شده و ترسیده. حاال 

 .حرف از شایان بود

 !!دیار جان؟؟_

سرم رو بلند کردم یاس و شروین بودن : 

 چرا اینجایی؟؟

دستم رو دراز کردم و شری رو که 

ه سمتم میکشید بغلم کرد و خودش رو ب

 نمیدونم چرا این طور بغض کردم

 یاس کنارم نشست : اذیتت نکنه

گونه ام رو به گونه های صورتی شری 

 ...چسبوندم : نه ..عزیزه دل منه

یاس هم گریه کرده بود از چشمهاش 

معلوم بود؛ چرا این زن شکایت نمیکرد؟ 

از این که همسر جوونش بیشتر وقتش 

شد. من !! شایانصرف ماها می !!.. 
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شری مشغول بافته موهام شد. یاس 

لبخندی زد : انگار شری هم دلش برای 

 ...گیست رفته

هم" داخل جمله اش باعث شد تا لبخند "

  .خجلی بزنم

 امیر حسین گفت چی شده_

نمیدونم چرا بیشتر خجالت کشیدم : حالم 

 خوش نبود

هنوز هم نیست، از در که وارد شدیم _

وردیم ..خیلی بهم ریخته به هممون جا خ

نظر میای. هنوز چیزی هست ته دلت 

 ..باشه؟؟ به من بگو دیار

 ...نه...فقط...خیلی حالش...یعنی_

دستش رو روی دستهام گذاشت : بیشتر 

انگار روحیه اش رو از دست داده. 



 Beste بوی وانیل
 

رفتارهای جنون آمیز نرگس خانوم هم 

کار رو بدتر میکنه که بهتر 

ورهایی هم نمیکنه...میدونی یه ج

 میفهممش

نفسم رو بیرون دادم : خوش گذورنی 

 ...های جنون آمیز فرهاد نتیجه اش ماییم

 !!ما؟؟_

آره ما...شایان روی تخت بیمارستان و _

من پریشون و حیرون به دنبال اینکه جا و 

مکانم کجاست...نرگس خانوم همه 

 ...زندگیش روی شایان گذاشته و حاال

.. تموم کنمنمیخواستم جمله ام رو  ... 

 تو به اینجا تعلق داری_

 !!پس چرا...چرا میخوام برم پیش تارا؟_

دستی به صورتم کشید : چون شری هم 
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هر وقت خسته میشه...حتی وقتی از فرط 

بازی خسته شده میاد و تو بغل من 

 ...میشینه

یاس من رو میفهمید...شقیقه هام رو 

محکم فشار دادم ...یاس دست دراز کرد 

از روی زانوهام برداشت  و شری رو

گیسم رو با خودش کشید ، انگشتهای 

تپلش رو از بین موهام جدا کردم و بوسه 

ای بهشون زدم : شری پیش مامانی باش 

 ...لذتش رو ببر

با شنیدن صدای بلند صندلی ها فهمیدم که 

شام خورده نشده باید جمع بشه...مامان 

اشرف سینی به دست وارد آشپزخونه 

تی نفس میکشید کنارم اومد و شد...به سخ

سینی رو روی میز گذاشت و بغلم 
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کرد...محکم محکم و شروع کرد به گریه 

کردن..دستم رو دور گردنش حلقه 

کردم.ناخواسته اشک های من هم پشت 

 ...هم ردیف شدن

++++++++ 

 ...آخه مادر من_

امیر حسین کوسنی زیر پای مادرجون 

م رو گذاشت کالفه و خسته بود...انگشتها

 ...از زور استرس بهم فشار میدادم

یاس دستهاش مادر جون رو توی 

دستهاش گرفت : درست میشه مادر جون 

  آخه چرا این طور میکنید

دلم بیشتر برای امیر حسین 

میسوخت...روزبه اما تکیه داده به دیوار 

اخم کرده چشم دوخته بود به من...نگاهش 
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نوازش خاصی داشت که بین تمام حس 

بده رخنه کرده تو تار و پودم یه های 

قلقلک دوست داشتنی بود...نگرانی 

 ... دوست داشتنی تو چهره اش بود

از جام بلند شدم و از روی میز لیوان 

برداشتم و برای امیرحسین آب 

آوردم..کنارش رفتم که کالفه روی 

صندلی نشسته بود و لیوان رو به سمتش 

 گرفتم نگاهم کرد...صندلی کنارش نشستم

 : بخورید عمو حالتون خوب نیست

نگاهم کرد ...جرعه ای آب خورد...سرم 

رو روی شونه اش گذاشتم دستهاش رو 

 ....دورم حلقه کرد : عزیز عمو

همه درگیر مادر جون بودن حتی 

پدرجون و بهزاد که داشت فشارش رو 
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میگرفت ؛یاس به سمتمون اومد و لبخندی 

 بهمون زد : امیر جان خوبی؟؟

تن دلبرش لبخندی روی لبم آورد امیر گف

خودم رو کمی عقب کشیدم و لیوان رو 

 برداشتم : من براتون چای بیارم

از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه 

رفتم که تو تاریکی راهروی اتاق خواب 

ها دستی آروم دور کمرم حلقه شد و کمی 

عقب کشید شدم..تو تاریک روشنی 

ترس راهرو نگاه براقش رو میدیدم با 

  نگاهش کردم

حال امیر حسین رو خوب کردی ناز _

 من..بیا ببینم حال خودت چه طوری؟؟

و حاال میتونستم صدای ضربان محکم 

قلبش رو کنار نبضم حس کنم...نفس 
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عمیقم رو بیرون دادم...حالم؟ شاید االن 

بهتر از همه دقایق پر استرس این مدت 

 ....بود

 

 

م گرفتلیوان چای رو به سمت امیر حسین 

و موهای بهم ریخته ام رو پشت گوشم 

زدم روزبه چند دقیقه بعد از من به هال 

اومد هر چند نگاه بهزاد مثل عقاب رو 

هر دومون بود و لبخند کجش داشت از 

خجالت من رو میکشت . روی صندلی 

نشستم..روز سختی رو گذرونده بودم و 

حالم خیلی بد بود و از طرفی چشمهام 
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متش میرفت که کنار بهزاد ناخودآگاه به س

 ..آروم و خونسرد نشسته بود

صدای یاس رو از بغل دستم شنیدم : دیار 

 جان خوبی؟؟ میخوای بری خونه؟

  مامان اشرف حالشون خوب نیست آخه_

من باهات میام بذار کلید رو از امیر _

 ...حسین رو بگیرم

خواست بلند شه که صدای گوشی امیر 

جا بلند کرد  حسین همه رو وحشت زده از

این زنگ بی موقع و بد ساعت باعث شد 

 ...ضربان قلبم بره باال

امیر حسین اما لبخند کوچیکی با دیدن 

صفحه گوشیش زد و بعد به سمتم گرفت : 
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 دیار جان تارا خانوم هستن

گوشی رو به سمتم گرفت باشنیدن صدای 

تارا بازهم بغضم گرفت اما نمی دونم چرا 

 عمیق مخفیش کنم سعی کردم با چند نفس

  تو آشپزخونه رفتم

 سالم_

ای بابا دیار..تو از صبح کجایی ؟؟ تلفن _

خونه و خطی که بهت دادن رو هر چه 

قدر میگرفتم بر نمیداشتی داشتم سکته 

 میکردم

خوبم...بیرون بودیم امروز رو گوشیم _

 جا مونده

صدای محمد از اون ور میومد : هی بچه 
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 ..کجا سرت گرم بود

 مد....من بچه نیستماا مح_

خنده ی بلندی کرد...چه قدر دنیای اون 

خونه با اینجا فرق داشت...اگر اونجا بودم 

االن با پیژامه خرسیم نشسته بودم روی 

کاناپه و محمد طبق معمول داشت برامون 

میوه پوست میکند تا جلوی تلویزیون 

بخوریم...اگر اونجا بودم اشکی و 

کردم...به استرسی نبود..به هال نگاه 

روزبه که تمام حواسش به این ور بود و 

قیافه اش جدی ، با یاد آوری چند دقیقه 

سرم رو پایین انداختم و نفس عمیقی 

کشیدم ...با تمام مسائل اینجا بودن رو 
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 ...دوست داشتم

 دیار جان خوبی دختر؟_

 خوبم تارا جان_

صدات گرفته است...سرماخوردی گریه _

 که نکردی؟

نگرانی تو صداش بودم صدام رو عاشق 

کمی صاف کردم : نه فقط امروز خیلی 

خسته شدم...تو برام از خودت بگو..از 

 کافه...محمد رستوران اوضاع خوبه؟؟

باورم نکرده بود..برام کمی از آدری 

گفت..کمی از بوی خوش شیرینی 

 ...هاش...و از امیر

چه قدر امیر دور به نظر میومد : شوخی 
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 یر میخواد شعبه دوم بزنه؟؟نکن یعنی ام

 آره بابا منتظره بیای برای دیزاین کنی_

 ..دیگه بهم زنگ نزد_

 خودت باهاش تماس بگیر_

نگاهی به روزبه انداختم...به اون که 

داشت با امیر حسین حرف میزد ...امیر 

 ...دورتر و دورتر شد انگار

 من که روم نمیشه_

دیار ...چرا صدات اینجوریه؟ راستش _

 بهم بگورو 

تمام چند دقیقه مکالمه بعدیمون گذشت به 

  اصرار من به خوب بودن حالم

 دیار فردا میری به مامانم سر بزنی؟_
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 حالشون بده؟_

نه ...خب توقع میکنه اونجایی بهش سر _

 نزنی، به عموت بگم ببرتت؟؟

 ...نه ..چشم خودم میرم_

 آفرین...پس یاد گرفتی؟_

که انقدر خوب تارا رو میشناختم 

اصرارش رو بفهمم میخواست برم تا 

خاله عطی گزارش حال من رو بده و من 

 قصد نداشتم تارا رو نگران کنم

+++++++++++ 

 لباس کلفت تر میپوشیدی_

مامان اشرف مانتوش دستش بود ...دستی 

به موهام کشید داشت میرفت بیمارستان : 
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 وقت نشد باهات صحبت کنم

 من خوبم مامان اشرف_

 طرف نرگس عذر میخواممن از _

 ...بغلش کردم : من خوبم

 پس چرا داری میری خونه خاله ات؟؟_

پدر جون بوسه ای به پیشونیم زد : اونم 

 دلش برای این عروسک تنگ میشی

پالتوم رو پوشیدم : زنگ زدید به 

 آژانس؟؟

مامان اشرف دکمه مانتوش رو بست : 

واال امیر حسین گفت روزبه 

 ...میرسونتت

نگی که زد با عجله سوار با تک ز
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ماشینش شدم ...هنوز سردرد دیشبم خوب 

نشده بود ؛اما با دیدن نگاه دوست 

داشتنیش لبخندی زدم : سالم باعث 

 زحمت شد

سالم عزیزم...دیار جان وظیفه منه شما _

 رو برسونم

سرم رو از پایین انداختم ولی نتونستم 

 لبخندم رو پنهون کنم

نمایشگاه باشم  راه افتاد : ساعت ده باید

 میرسونمت و بعد میرم ؛ خوبی؟؟

 نمیدونم...دیشب همه اش خواب میدیدم_

دستش رو دراز کرد و انگشت هام رو 

بین دستش گرفت :سردی...حاال چرا 
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داری میری خونه خاله ات؟ 

  ناراحتی؟؟هنوز توجیه نشدی؟

خب...تارا گفت ؛ میخواد گزارش حال _

 من رو بهش بده

 یزون نیسترنگ و روت که م_

دست کردم تو کیفم رو رژ قرمز اهدایی 

 پانی رو در آوردم : چاره اش این جاست

زیر چشمی نگاهی به رژ کرد : دیگه 

 چی؟؟ راضی به این همه زحمت نیستیم

  خنده بلندی کردم

 میخندی؟؟ فکر میکنی شوخی میکنم؟_

جوابش رو ندادم اما نتونستم خنده ام رو 

 ..هم کنترل کنم
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رو رها کرد و شصتش رو آروم  انگشتانم

روی گونه ام کشید : خنده های خوشگلش 

 رو ببین

این بار واقعا خجالت کشیدم..انقدر ابراز 

عالقه اش تو این دو روز واضح شده بود 

که نمیدونستم میتونم لذت خاصی که از 

 این جمالت میبرم رو پنهان کنم یا نه؟؟

 همه داشتن میرفتم بیمارستان؟_

متوجه حالم شده بود : من هم باید انگار 

 میرفتم؟؟

 آمادگیش رو داشتی؟؟_

نفسم رو بیرون دادم : نه..نمیدونم...یعنی 

 فکر نمیکنم خوشحال بشن
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خودت رو تحت هیچ فشاری نذار _

 ..باشه؟؟

نمیتونستم حسم رو براش توضیح بدم..من 

تو برزخ بدی بودم...فکرم هزار جا 

مستون بود...حس هام هزار قسمت..هم ز

بودم و هم بهار..هم همه چیز خاکستری 

 ...بود و هم رنگ

جلوی در خونه خاله عطی نگه 

داشت...کمر بندش رو باز کرد و به سمتم 

 چرخید :شب میمونی؟؟

 نه_

 چرا؟؟_

تو خونه بهم احتیاج دارن..دو سه ساعت _
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 ...دیگه بر میگردم

دستش رو دراز کرد و آورم گوشواره 

ماهیم رو بین  آویز آبی رنگ به شکل

انگشتهاش گرفت : خوشگل 

مهربونم...خواستی بیای یه ساعت قبلش 

 بهم بگو

 مست نگاهش پلک زدم:نه...یعنی

وقت نمیکنم خودم بیام..ابی رو با ماشینم _

 میفرستم دنبالت...باشه؟؟

میتونستم به این نگاه و این لحن صیقلی ...

 !و صاف نه بگم؟؟

رنامه تلویزیون رو روشن کردم هرچند ب

هاش باب طبع من نبود اما از سکوت 



 Beste بوی وانیل
 

دلگیر و پر استرس خونه خیلی خیلی 

بهتر بود..بودن تو خونه خاله عطی از 

اول هم کمی آزار دهنده و پر از خجالت 

من و متلک های پر و پیمون اون 

بود.ولی امروز همه چیز دیوانه کننده تر 

و آزار دهنده تر بود انگار...امروز از 

مبنی بر عاقالنه بودن  پس جمله هاش

تصمیم برای موندن در ایران به واقعیتی 

اشاره کرده بود که به شدت تلخ و آزار 

دهنده بود و تو این حال و هوای 

وحشتناک روحی و جسمی من شاید جاش 

نبود..چه قدر بعضی فکرها و اندیشه ها 

از من دور بود ...انگشتهام رو پر 
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استرس بهم قفل کردم و نفس عمیقی 

کشیدم تا بتونم اون فشار روی ریه هام 

رو کم کنم اما نمیشد...خاله عطی مثل هر 

مادر دیگه ای نگران زندگی زناشویی 

دخترش بود.. نرگس خانوم بعنوان یه 

مادر نگران پسرش بود و این میون بین 

سکوت طوالنی مدت همیشگی من 

پاسخگوی نگرانی های مادرانه همه 

فر رو برای غذا بودم...بلند شدم تا درجه 

تنظیم کنم ..همه برای شام میومدن مطمئنا 

اینجا و نمیخواستم مامان اشرف خسته تر 

بشه...بینیم رو باال کشیدم ..گریه نمیکردم 

اما واقعا خسته بودم..احساس میکردم اون 
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آپارتمان خوش بو و دوست داشتنی تارا 

 ..هم االن برای غریبه است

لند از جام ب با شنیدن صدای گوشی موبایلم

شدم روزبه بود..ناخودآگاه لبخند شلی 

 روی لبم اومد : الو

 سالم دیار جان_

صداش دوست داشتنی و آروم بود : چرا 

 زنگ نزدی وقتی رسیدی؟

داشت از قواعدی بازی میگفت که من نه 

بلد بودم بازی کنم نه االن تمرکزش رو 

داشتم : سالم...همکارتون من رو 

 ..رسوندن دیگه

کوتاهی کرد : اگه ابی بدونه چه  خنده
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 حالی بهش دادی؟

 دستشون درد نکنه_

 خیلی که حرف نزد؟_

 نه طفلی_

 دیار جان؟_

 موهای آشفته ام رو پشت گوشم زدم : بله

 خوب نیستی...بهت خوش نگذشته_

سئوالی نبود حرفهاش انگار که میدونست 

 ...حالم چه قدر خرابه

صدای بسته شدن در اومد..حاال نفس 

اش واضح تر توی گوشم پیچید انگار ه

اینجا بود...انگار میتونستم دستهاش رو 

  دور کتفم احساس میکردم
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 با شما هستم عزیزم_

 من خوبم_

نفسش رو بیرون داد : بهم بگو چی کار 

 میکردی؟

 ...روی صندلی نشستم : غذا درست کردم

دستت درد نکنه... خودت رو خسته _

 نمیکردی

نبود ..انگار  از اون لحن اول خبری

حوصله اش سر رفته بود ...دستی به 

پیشونیم کشیدم : میتونم یه چیزی ازتون 

 بپرسم؟؟

 ...من یه نفر زیبا_

_... 
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انتظار داشت بتونم ذهنم رو با این 

 اصطالحات قشنگش جمع کنم؟

 حوصله ات سر میره؟_

 ...انگار دنبال یه بهانه بودم

 !!دیار؟؟_

 ...کنمتعجب زیادش رو میتونستم حس 

  ...من نمیدونم_

چی رو نمیدونی...توبه من بگو چته؟؟ _

من گوش میکنم...رفتی خونه خاله ات 

 چیزی شد؟

 ....میگه محمد جوونه_

همین جمله کافی بود..انگار اون هم عمق 

درد روی دلم رو با همین جمله فهمید : 
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میتونی یه ساعت سر خودت رو گرم 

کنی...حاضر شو بیام دنبالت حرف 

 ..نیمبز

 اما غذا..امیر حسین...یعنی_

قرار دارم با کسی وگرنه االن _

میومدم..االن با یاس تماس 

میگیرم...فقط...دیار...نشینی فکر کنی 

 ...ها

 اجازه میدی_

بازهم لحنش پر نوازش شد : در خدمتم 

 ...عزیزه دلم

من نمیخوام که هر وقت من حالم بد بود _

بخوای خودت رو اذیت کنی..من 
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  ...وریاینج

 ...بذار به یه نتیجه ای همین االن برسیم_

با سرفه ی کوچیکی صداش رو صاف 

کرد : برای من ما یه رابطه ای 

داریم..اسمی روش نمیتونم بگذارم به 

خاطر یک سری..حاال...معذورات...تو 

تو زندگی من هستی.. روی این جمله ی 

من فکر کن تا من بیام صحبت کنیم 

 ...باشه؟؟

روی قلبم گذاشتم انگار یه دستم رو 

 ...چیزهایی توش داشت میلرزید
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کلید رو توی کیفم گذاشتم و به سمت 

ماشین رفتم خم شد و از داخل در رو برام 

باز کرد. دکمه بارونیم رو نبسته بودم و 

کمربندم رو فقط گره زدم ، با لبخند ولی 

خسته نگاهم میکرد کیفم رو از روی پام 

 بشینم : سالمگرفت تا راحت تر 

این رو گفتم و توی جیبم دنبال دستمال 

  کاغذی گشتم

 سالم عزیزم_

این رو گفت و جعبه دستمال کاغدی رو 

به سمتم گرفت با کشیدن یک برگه با سر 

  ازش تشکر کردم
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 سرما خوردی؟_

با سر نفی کردم : نه ..نمیدونم چرا این 

 طوری شدم؟

با زدن راهنما حرکت کرد : غذا چی 

 کردی؟درست 

دستمال رو بین مشتم گرفتم : مرغ یعنی 

 فقط حوصله اون رو داشتم

زیر چشمی نگاهم کرد : چی باعث شده 

خانوم خوشگله حوصله آشپزی نداشته 

 باشه؟

گوشه ی شالم رو توی دستم گرفتم 

خجالت میکشیدم از اصطالحاتی که به 

کار میبرد ولی با تمام دلخوری های این 
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نی میخورد به مدت به موج دوست داشت

 ..ساحل دلم حالم خوب میشد انگار

  با شما هستم_

 حالم خوب نیست_

صورتش جدی شد با وجود مهر بی 

نظیری که توی چشمهاش بود : کجا 

 دوست داری بریم بشینیم؟؟

 ..من که جایی رو بلد نیستم_

 ...به یاس قول دادم زود برگردیم_

نفسش رو محکم بیرون داد : امیر 

 یحسین...میدون

انگار دنبال جمله درست و درمونی 

 میگشت : به من خیلی اعتماد داره
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این رو گفت و کالفه دستی به صورتش 

  کشید

دلم لرزید ؛ چشمهام هم ..امیر حسین و 

نگاهش جلوی چشمم اومد و عذاب وجدان 

 بدی گرفتم

 !دیار جان؟؟_

اشکی که روی گونه ام اومده بود رو با 

  دستم پاک کردم

 گریه میکنی آخه خوشگلم؟؟ چرا داری_

 ...دارم دیوونه میشم_

آروم ماشین رو کنار کشید و به سمتم 

  چرخید : عزیزم...آخه این اشکها چیه؟؟

نمیدونم...واقعا نمیدونم...حالم خوب _
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 نیست

دست دراز کرد و آروم انگشتهام رو بین 

دستهاش گرفت : الکهای خوشگلش رو 

 ببین

رنگ و الک نارنجی رنگ روی دستهام 

رو رفته و بعضی جاها پریده بود : 

 کجاش قشنگه؟

بینیم رو باال کشیدم و نگاه کردم : قشنگه 

 ...عزیزم

دونه دونه انگشتهام رو میگرفت و ناخنم 

 ...رو لمس میکرد : میشنوم

شایان حالش بده همه اضطراب _

 ...دارن...تو



 Beste بوی وانیل
 

دست راستم رو باال آوردم و اشکم رو 

چپم رو توی  پاک کردم اما هنوز دست

دستش بود با آرامش نگاهم میکرد : و 

 !من؟؟

نادیا بهت زنگ میزنه...دلم برای تارا _

 ...تنگ شده...عذاب وجدان دارم

هق هقم در اومد..حالم واقعا بد بود دستش 

رو باال آورد و چند ثانیه ی بعد پیشونیم 

روی شونه اش بود : هیس عزیزم آخه 

 !!این هق هق برای چیه؟؟

فشارهای این مدت رو توی یه  انگار

کیسه گذاشته بودم و هی فشار داده بودم تا 

بیشتر جا بشه و حاال درش باز شده بود و 
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  من هیچ کنترلی االن روش نداشتم

سرم رو بلند کردم حاال چشمهاش چند 

سانت ازم فاصله داشت میتونستم خود 

لرزانم رو توی چمهاش ببینم...اون اما 

اهم میکرد دستهاش محکم و با آرامش نگ

رو روی گونه ام گذاشت با شصتهاش 

روی گونه ام رو پاک کرد : چند تا نفس 

 عمیق بکش

نفس عمیقی کشیدم..نفسم لرزون بود و 

 سرم تیر میکشید : ببخشید

چشمهاش رو چند ثانیه بست : معذرت 

 چرا؟؟

این مدت همه اش دارم گریه میکنم ...و _
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 دارم

ودخواهانه منم دارم نگات میکنم..و خ_

کنارتم...دارم خودم رو کنارت جا 

 ...میکنم

کمی ازم فاصله گرفت و دستمال رو به 

سمتم گرفت و ماشین رو به حرکت در 

 ...آورد

*** 

لیوان بزرگ هات چاکلت رو جلوم گرفت 

 : این شیرینه...یکم رنگ و روت پریده

پاهام هوای پارک کمی خنک بود اما 

نوازش آفتاب نرم دم غروب صورتم رو 

میکرد هنوز هم ته دلم یه لرزش 
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بود..ژاکتش رو روی پاهام انداخت : 

 سردته بریم کافه ای جایی؟؟

نفس عمیقی کشیدم : نه خوبم...سردت 

 نشه؟؟

نزدیک تر اومد بوی ضعیفی از ادکلن 

 ..گرمش توی بینیم پیچید : نه عزیزم

 بخور گرمی شی_

  بوی شکالت رو کمی نفس کشیدم

....اون یه وظیفه بود یه درمورد نادیا _

جبران...اجازه نمیدم دیگه اسمش یا 

 ...فکرش و یا حتی حرفش اذیتت کنه

 منظورت؟؟_

دستش رو آروم زیر لیوانم برد و به لبهام 
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نزدیک کرد : نادیا دیگه بهم زنگ 

نمیزنه...دلیلی برای دیدنش و صحبت 

کردن باهاش دیگه نیست...بسپارش به 

 !من...باشه؟

م..من به این آدم اعتماد نگاهش کرد

عجیبی داشتم بخصوص وقتی این طور با 

 ...مژه هاش نوازشم میکرد انگار

 در مورد شایان...چرا نمیری ببینیش؟؟_

 ...نمیدونم...نمیتونم_

بغض نکن...گریه ات واقعا داغونم _

میکنه...وقتی هق میزنی میخوام برت 

دارم ببرمت یه جای دوری که فقط 

م تا لبخند بزنی...شاد خودت باشی و خود
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 باشی

چه طور میتونست با جمالتش این طور 

تو دلم انقالب راه بندازه...بند بند...تار به 

تار ساز دلم رو چنگ میزد با کلمه 

 ...هاش

نگام کن.. چرا فکر کردی حوصله من _

 سر رفته بود؟؟

_... 

 !هوممم؟؟_

 من زیادی ساکتم..خودم میدونم_

رف بزنی تو با نگاهت هم بلدی ح_

چون...من حوصله ام سر نرفته بود...من 

 فقط عمق جمله خاله عطیت رو
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لیوان رو روی نیمکت گذاشتم و دستهای 

یخ زدم رو بهم پبچوندم : چه تصور 

 زشتی داره از من

نه...تصور اون زشت نیست...اون بر _

 اساس تجربیاتش حرف میزنه

با تعجبی بی نهایت به سمتش چرخیدم: 

که من ...من...خطری منظورت اینه 

 !!برای زندگی تارام؟؟

انگشت اشاره ام و که محکم به قفسه سینه 

ام زدم رو بین دستهاش گرفت : 

نه..خوشگل من...چرا گارد میگیری؟ 

 اون یه مادره

نرگس مادره...خاله عطی مادره...و _
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 من؟؟ و من؟؟؟

عصبانیت وحشتناکی تمام بدنم رو گرفته 

  بود..میلرزیدم

رو باز کرد و به صورتش کف دستم 

نزدیک کرد..نفس های گرمش به کف 

 دست سردم خورد

 و تو عزیز منی...عزیز همه ای_

دستم رو کشیدم : اینا همه ش حرفه...من 

 میخوام برم خونه

دستش رو دراز کرد و با خونسردی 

بازوم رو گرفت : نه..شما میشینی و 

 حرف میزنی و گوش میکنی

ه ها حرف نمیخوام...با من مثل بچ_
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 ...نزن

نمیدونم چرا این آدم ذره ای هم عصبانی 

نمیشد : تو ؛ تو چشم من یه زنی...یه زن 

عزیز...یه زن نجیب...یه زن زیبا...چه 

 طور ممکنه تو رو بچه ببینم ؟؟

سکوت کردم و نگاهم رو دوختم به 

 ...چشمهای جدی و زیباش

 تو ترسیدی...خسته ای...من میفهممت_

خونه تارا پناه منه...کسی نه نمیفهمی..._

 حق نداره از من بگیرتش

احساس کردم یه چیزی ته نگاهش ..

  شکست با سکوت فقط نگاهم کرد

شالم رو روی سرم مرتب کرد . چند 
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دقیقه ای در سکوت نفس کشید : کاش 

فقط یکم فقط یکم این قدری که دوستت 

 ...دارم دوستم داشتی دیار

خم شده  انگشتهاش رو بهم گره زده بود و

بود رو به جلو و زانوی راستش رو بی 

وقفه تکون میداد ، کلمه هاش هر کدوم 

مثل یه بار روی شونه هام بودن . نگاهش 

یه سرخوردگی عجیبی داشت که باعث 

شد دلم بلرزه...دلم برای محبت ناب این 

مدتش تنگ بشه..انگار که به اون نگاه 

طوری عادت کرده بودم که تو شاید سه 

 ...دقیقه دلم تنگ میشدچهار 

 !روزبه؟_
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انقدر آروم صداش کردم که شک داشتم 

شنیده باشه اما وقتی سرش رو آروم به 

سمتم چرخوند و سعی کرد تا لبخند بزنه 

فهمیدم که صدام به اندازه کافی واضح 

  بوده

 ...جانم_

کمی خودم رو به سمتش کشیدم و دستم 

ناخودآگاه به سمتش دراز شد..چند ثانیه 

ای مکث کردم...چشمهاش بین انگشتهام 

و نگاهم تو رفت و برگشت بود...دستم 

رو آروم بین انگشتهاش سر دادم حاال 

انگار دلم کمتر بیتابی میکرد...لبخندش به 

قدری آرام و دوست داشتنی بود که باعث 
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شد لبهای من هم به لبخندی باز 

شد...انگشتهام رو خیلی محکم بین 

بین هر دو  دستهاش گرفت چشمهاش

چشمم در رفت و آمد بود و نوازش نرمی 

تو نگاهش بود که خجالت زده ام 

  کرد...سرم رو پایین انداختم

 اذیتت میکنم؟_

سوالم باعث شد دستهام رو بین هر دو 

دستش بگیره و نفسش رو آروم و طوالنی 

روی دستهام حس کردم..دلم سر سره 

بازیش گرفته بود انگار من این حس رو 

وقت تجربه نکرده بودم . نفسم حبس هیچ 

شد...سرش رو آروم بلند کرد و طوالنی 
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نگاهم کرد : تو زندگیم اشتباه زیاد کردم 

 ...اما مطمئنم توو درست ترین اتفاقی

نمیتونستم جلوی برق چشمهام رو بگیرم 

مطمئنم که باعث می شد اون هم این طور 

با ذوق نگاهم میکرد چند ثانیه بعد 

م گرفت و اما دستم رو رها نگاهش رو از

نکرد : پاشیم بریم فکرکنم داره سردت 

 میشه

تو ماشین بیشتر حواسش به رانندگیش بود 

و کمی اخم هاش تو هم ...انگار ذهنش 

درگیر بود ...نزدیک خونه که رسیدیم 

ماشین رو نگه داشت ؛ کمی نگران شدم 

 :خوبی؟
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سرش رو به سمتم چرخوند تک سرفه ای 

سین به من خیلی اعتماد کرد : امیر ح

 ..داره..و من

آروم انگشتش رو به فرمون زد و بعد 

دور دهنش کشید و نگاهش رو به بیرون 

دوخت : وقتی اون طوری تو چشمهات 

 ...نگاه میکنم

نفسش رو بیرون داد ؛ ته دل من هم یه 

جوری بود یه عذاب وجدان خاص که 

البته با یه حس دویست داشتنی آمیخته 

  ..شده بود

چند لحظه بعد به سمتم چرخید چشمهاش 

اما از هر وقت دیگه ای زیبا تر نگاه 
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میکرد انگار : تو به این چیزا فکر نکن 

من همه اش رو درست میکنم..فقط االن 

 بهم بگو..حالت خوبه؟ بریم خونه؟

کمی نگاهش کردم به اعتماد ته چشمهاش 

و به عالقه نابی که تو کالم مژه هاش بود 

 ..:بریم

غذات رو بخور..استراحت کن..یکم _

نفس بکش و... کمی خم شد توی صورتم 

 !: باشه؟؟

  لبخند پهنی زدم و باشه ی آرومی گفتم

آفرین ...حاال بریم تا یاس من رو اعدام _

 ..خاموش نکرده

خنده ام گرفت و سرم رو پایین انداختم و 
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  خندیدم

 ...خنده های خوشگلشو_

 

 تو نیازی نیست بیای_

کاله شری رو روی پیشونیش کشید یاس 

و نگاهی زیرکی به امیر حسین خسته 

  !!انداخت : امیر حسین

اعتراض آروم و زیر لبیش به من که 

ناخت شصتم رو به بین دندون هام گرفته 

بودم استرس بیشتری داد شالم رو بین 

انگشتهام بیشتر فشار دادم چروک میشد 

 اما اهمیت زیادی نداشت

ذکری گفت و تسبیحش  پدر جون زیر لب
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رو توی دستش جا به جا کرد ؛ تو نگاه 

مامان اشرف التماس بود و اشک و قفسه 

سینه اش خیلی سنگین باال و پایین میرفت 

ظرف دیگه ای رو توی سبد حصیری 

گذاشت : فکر نکنم نرگس چیزی خورده 

باشه... این رو گفت و نفسش رو محکم 

 تر بیرون داد

مد و دستهاش رو امیر حسین به سمتم او

دور شونه ام حلقه کرد توی جیبم ویبره ی 

موبایلم بود میتونستم حدس بزنم کیه؟؟ 

نگاهی به امیر حسین کردم و سرم و 

پایین انداختم با وجود حس بسیاری خوبی 

که داشتم بازهم از خجالت نمیتونستم تو 
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 ..صورت امیر حسین نگاه کنم

برو بشین عمو جان میدونم این مدت _

صله ات هم سر رفت..میخوای با پانی حو

 بری بیرون؟؟

 !!کمی این پا و اون پا کردم : عمو؟؟

 جانم_

من بچه نیستم باور کنید...من میخوام _

 ..شایان رو ببینم

نگاهم کرد عمیق و با لبخندی زیبا ..خیلی 

خوب میدونستم چه حسی داره میخواست 

از من حمایت کنه میخواست مطمئن باشه 

مجبور نیستم و نمیدونست ته  من به کاری

دل من تمام این مدت برای یه آدم با یه 
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نسبت خونی ساده و در عین حال پیچیده 

 ...تا چه حد تپیده و تا چه نگرانه

توی ماشین یاس سعی داشت با صحبت 

از موضوعات روزمره حال بدی که بین 

همه ی ما موج میزد رو کمرنگ 

 کنه...صداهای دوست داشتنی که سروین

از خودش در میاورد و نگاه خاص امیر 

حسین بهش لبخندی کمرنگ رو لبهای 

همه ما می آورد اما بازهم هیچ کدوم حس 

صاف و آرامی نداشتیم...نتونسته بودم 

باهاش حرف بزنم..اما حضورش و 

آرامش نگاهش جلوی چشمم بود میتونستم 

محبت های دوست داشتنی و همین جا و 
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 ...در غیبتش هم حس کنم

با صدای گوشی مامان اشرف زنگ 

خورد و با زحت از توی کیف بزرگ و 

همیشه شلوغش بیرونش آورد بدون 

عینک درست نمیتونست بخونه با حالت 

بامزه ای اخم کرد و گوشی رو کمی دور 

 ....گرفت : پورانه

و من از آینه بغلی ماشین چشمک بامزه 

یاس رو دیدم...حاال به غیر تارا من کس 

و هم داشتم باهاش یواشکی دیگه ای ر

 ....هایی داشته باشم

++++ 

با پیاده شدن از آسانسور ته دلم خالی 
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شد...نرگس خانوم روی نمیکت رنگ 

پریده انتهای سالن کنار زنی بسیار شبیه 

به خودش اما سن الل نشسته بود و قیافه 

اش بهم ریخته تر و البته پریشون تر از 

ه اومده روزی بود که برای دیدنم به خون

بود..مامان اشرف به سمتش رفت...تکیه 

دادم به دیوار...یه بغض بدی گلوم رو 

گرفته بود...شایان اینجا بود...نمیدونم 

حالش چه قدر بود...نرگس خانوم خواست 

از جاش بلند شه که مامان اشرف دستش 

رو روی شونه اش گذاشت و اجازه 

نداد...پدر جون پشت سرم بود دستش رو 

 .. م گذاشت : مرسی که اومدیروی کتف
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به سمتش چرخیدم...تو نگاه خیسش 

میتونستم محبت نابش رو ببینم ..خواستم 

 ...لبخند بزنم اما نشد

امیر حسین و پدرجون هم به اون جمع 

نزدیک شدن و من با لرزش گوشیم کمی 

 فاصله گرفتم: الو

 سالم دیار جان...رفتی بیمارستان؟؟_

شنلم :  دستم رو گیر دادم به بند

 ...سالم...بله

مکث کوتاهی زد : خوبی؟؟ وقت نکردم 

 بیام...تلفنت رو هم که جواب نمیدادی

 ...من خوبم_

 صداش کمی آروم تر شد : قول
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 ...نفسم رو بیون دادم : قول

متیونستم لبخندش رو حس کنم : سرم 

امروز خیلی شلوغه..دلم میخواست پیشت 

 ..بودم...البته

 ....بر میامنیازی نیست از پسش _

 ...مطمئنم_

مطمئنمش محکم تر از حسی بود که 

  خودم داشتم

با شنیدن صدای مشتری توی گوشی آروم 

گفت : من برم ؛...دیار جان..فقط کافیه 

همه چیز رو از زاویه مهربونی های 

خاص خودت ببینی..اون وقت...یعنی اگر 

 ..نرگس خانوم بد اخالقی کرد
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 من نگران شایانم فقط_

رومش توی گوشم پیچید : و من نفس آ

 ...نگران تو

دلم پر زد انگار...بدون اینکه جمله ای 

بگم مراقب خودت باشی گفت و قطع 

 ...کرد

با قطع کردن گوشی دستی به شالم کشیدم 

و سعی کردم تمام حس های خوبی که از 

این چند جمله جمع کرده بودم رو جمع 

 کنم تا انرژی بشه برای جلو رفتن

ن با نگاهش دنبالم میگشت با امیر حسی

دیدنم به سمتم اومد سر ها هم به سمت من 

چرخید , نگاه پر هذوین نرگس خانوم با 
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موهای ریخته شده توی صورتش همراه 

شد با صورت پر اخم و البته کنجکاو 

  ...خانوم کناریش

امیر حسین دستش رو کمی دستپاچه دور 

  شونه هام حلقه کرد

ت نرگس خانوم دستم لروزنم رو به سم

دراز کردم که مات نگاهم میکرد : 

 ...سالم

چند ثانیه ای نگاهم کرد و بعد با بغض 

 ...دستم رو گرفت : سالم

دستهاش سرد بود...نگاهش نا امید و 

 ...قرمز بود

مامان اشرف به خانوم کناری نرگس 
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خانوم رو کرد : مریم خانوم ایشون دیار 

 ...هستن

 مونده که پدرانگار تو گفتن نسبت ما در

جون با آرامش اضافه کرد : خواهر 

 ...شایان

و حاال باز کردن اون در سفید رنگ آزار 

دهنده تر شده بود...چون نه فقط یه آدم 

بیمار...بلکه برادری بیمار روی تخت 

 ..بود

نرگس خانوم اشکهاش روان شد : از 

صبح منتظریم...دکترش هنوز 

 !نیومده....دیار؟؟

رفش پرید و ظرفی امیر حسین وسط ح
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رو به سمتشون گرفت : دیار براتون کمی 

بیسکوییت کالتی پخته میدونم برای شایان 

 ...شرینی فعال قدغنه

نرگس خانوم دست لرزونش رو دراز 

 ...کرد و با بغض ظرف رو گرفت

خودم رو از نگاه پر از حرف مریم خانوم 

دور کردم ...میتونستم حدس بزنم بقه 

ی میتونسته باشه.... جمله نرگس خانوم چ

حاال من و تشکر نرگس خانوم و انتظار 

 ....برای دیدن شایان

+++++ 

نباید گریه میکرد برای آدمی که حجمی 

حاال زیر پتوی سفید رنگ هم نداشت 
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انگار...همه چیز این اتاق بیش از اندازه 

سفید بود..موهای شایان ...نگاهش و تخت 

.حتی و ملحفه ها...همه چیز بی رنگ بود.

صدای نفس های شایان و نگاه پر از 

تعجبش...نگاهش شبیه هیچ کدوم از بر 

خوردهامون نبود...اون بی خیالی خاص 

حاال توی نگاهش نبود...درد بود و رنج و 

در کنارش شاید...یه بی فروغی آزار 

 ...دهنده

دستهام رو مشت کرد و سعی کردم...دیار 

ترسیده ی آزار دیده بود جایی پنهان 

نم...شاید شبیه خواهر ها ک

 ...میشدم...نمیدونم بلد بودم یا نه
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 ..سالم_

سالمم توی اتاق پیچید و آروم به گوشش 

رسید...نگاهم...نزدیک تر شدم و آروم 

کنارش ایستادم..حال از نزدیک سبزهایی 

چشمش کم رنگ تر از هر زمان دیگه ای 

 ..بود ..: من اومدم که

 خوبی؟؟_

الی بود که میشد شاید مسخره ترین سئو

در این لحظه از این آدم پرسید ولی جالب 

بود که این سئوال حالت نگاهش رو 

 ...عوض کرد : سالم

صداش تغییر کرده بود؟؟ لحنش و یا حس 

  داغون من؟؟



 Beste بوی وانیل
 

من برات کتاب آوردم...نمیدونستم چی _

دوست داری...یعنی راستش رو 

بخوای...من فارسی بلد نیستم بخونم یاس 

 ...خوبهگفت این 

چیزی شبیه به لبخندی تلخ از روی لبهاش 

 گذر کرد : چرا این جایی؟؟

خودم رو آروم روی مبل انداختم و سعی 

کردم تا خیسی چشمهام پنهان بشه : 

 ....من...خب من...خواهرتم

سرم رو به پشتی صندلی فشار دادم و 

سعی کردم اون حجم سنگین توی سرم رو 

....امیر با این فشار خارج کنم انگار 

حسین متفکر و آرام رانندگی میکرد 

میتونستم کلمه هایی که سعی دارن از 
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دهانش خارج بشن رو حس کنم و یا حتی 

 ...بشنوم

 گرسنه نیستی؟؟_

لبخندی ناخودآگاه روی لبم اومد این دو 

دوست برای شروع هر بحثی از راه شکم 

 ...من وارد میشدن

 ...نه_

مدم دستی به صورتش کشید : وقتی او

دنبالت میخواستم بیای اینجا و حالت خوب 

باشه...قرار نبود بیای و بخوای بارها و 

مسئولیتهایی رو به دوش بکشی که 

 ...واقعا...واقعا حقت نیست

امیر حسین عموی بی نظیری بود.... من 

خیلی وقت بود که میدونستم دنیا هیچ وقت 

 ....عادل نبوده و نیست
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 شکست و یاس سکوت این نیم ساعتش رو

به پشت سرش چرخید ، دستهای تپل شری 

رو توی دستهام گرفته بودم یاس با محبت 

به من و پسرکش که تو صندلی کودک 

خواب بود نگاه کرد : امیر حسین جان 

همه ما باال و پایین هایی تو زندگیمون 

داشتیم که با همراهی هم ازش گذر 

 ...کردیم

 ...من از پدر خودم شاکیم_

 عجب نگاهش کردیمهر دو با ت

امیر حسین کالفه ادامه داد : وقتی پدرم 

جلوی نرگس خانوم به نسبتی تاکید میکنه 

که هرگز هیچ کدومشون زیر بار 

نرفتن..این بچه رو زیر فشار عاطفی 

 ...میگذاره
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یاس نفسش رو بیرون داد و آروم دستش 

رو روی شونه شوهرش گذاشت : عزیز 

 دلم...این نسبت وجود داره

بدی توب گلوم اومد وقتی دوباره  بغض

اون نگاه نا امید و خسته جلوی چشمم اومد 

به پسری که رنگ نداشت و حتی صدایی 

 ....و فکری و نگاهی

دیار جان عمو تو فکر میکنی برای من _

آسونه ببینم حالت انقدر بده ؛ هی داری 

لبخند میزنی اما الغر شدی..وقرار بود 

 ...بهت خوش بگذره

قورت دادم : یه روزی از  بغض ام رو

تارا پرسیدم به عهده گرفتن مسئولیت بجه 

ی ترسیده ای که پدر و مادرش نخواستنش 

 ....رو چرا خواستی؟؟ گفت ما خانواده ایم
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شالم روکمی جلو کشیدم : ما خانواده ایم 

 ....عمو

میتونستم نگاه پر از محبتش رو تو آینه 

 ببینم یاس دستش رو دراز کرد و دستم رو

 ...بین دستهاش گرفت : دیار عزیز ما

+++++++++++++++++ 

تصمیم بزرگی بود و نبود....بالشت رو 

زیر سرم جا به جا کردم صدای صحبت 

کردن پدر جون و امیر حسین از بیرون 

میومد، عجیب بود اما ناخودآگاه دستم 

سمت تلفن رفت و روی اسمش کلیک 

کردم انگار دلم....واقعا دلم براش تنگ 

ده بود..خودم هم باورم نمیشد وقتی با ش

سومین بوق صداش توی گوشم پیچید : 

 ...سالم
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سالمش انقدر جدی بود که کمی جا خوردم 

 : سالم

 دیار جان خوبی عزیزم؟_

حاال لحنش نرم شده بود و البته کمی تعجب 

 ...داشت : من خوبم

 صدای بسته شدن در اومد : دیار جان؟؟

ن گفته بودن اما امروز همه به من دیار جا

این جان برای من حس زیباتری از همه 

حس های دنیا داشت : زنگ زدی سکوت 

 کنی ؛ زیبای من؟

نفسم چند ثانیه اس حبس شد : من..خب 

 خوبی؟

لبخند اش رو حس میکردم : خوبم 

عزیزم....صدای شما رو شنیدم االن 

 ....خوبم
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میشد دل تنگ نشد؟؟ میشد حال خوب 

 نداشت ؟ : ممنونم

دستهام رو مشت کردم ؛ من چرا بلد 

نبودم...باید االن چی میگفتم ؟ تنها جمله 

ای که به ذهنم رسید رو گفتم : از 

 بیمارستان تازه برگشتیم

 ...نفسش رو بیرون داد : یه لحظه عزیزم

و بعد کمی دورتر از گوشی داد زد : علی 

 ....من نمیخورم ها

و بعد صدای اعتراض و دوباره بسته شدن 

ر...گویا جایی بود و من ...دوباره د

 انگار...: بهم ریختی شایان رو دیدی؟

یه لحظه احساس بدی بهم دست داد؛ واقعا 

چرا بهش زنگ زده بودم؟؟که حال خوبش 

رو بد کنم؟؟ پیشونیم رو فشار دادم : من 
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 مزاحمت شدم

چند ثانیه ای مکث کرد : چی میگی 

 عزیزم؟ اومدم دیدن یکی از دوستانم برای

تبریک خرید مغازه اش...میخواد شام 

 سفارش بده گفتم من نیستم..چیزی شده؟

خیلی خوب میدونستم با هیچ دختری تو 

زندگیش رابطه اش اینجور نبوده..اونها 

حتما بلد بودن باهاش حرف بزنن...حتما 

سرگرمش میکردن...مطمئنا به اندازه من 

 ...همیشه گریان بهش زنگ نمی زدن

فقط ...من نمیدونستم پیش نه چیزی نشده _

دوستهات هستی...میخواستم یعنی حالت 

 ...رو بپرسم

نتونستم ادای حال خوب رو در بیارم که 

لحنش جدی تر شد : خیلی خوب 
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کردی...باورم نمیشد تو باشی اولش...گفتم 

با اسم خانوم خوشگله صدای کلفت امیر 

 ...رو میشنوم

 ...میخوای بری..برو_

: دیار...بخوام برم میگم این بار کالفه شد 

 ...میخوام برم....االنم

صدای باز شدن در اومد : روزبه لوس 

 ...نشو سفارش دادم

 ... موقع بدی زنگ زده بودم

 نه علی جان شام منتظرم هستن_

 لحن لوده اش رو شنیدم : کی اون وقت؟؟

علی معترض چیزهایی میگفت که من فقط 

مزاحت شدمی زیر لب زمزمه کردم و با 

خداحافظی قطع کردم . گوشی توی دستم 

رو روی میز تقریبا پرت کردم و سعی 



 Beste بوی وانیل
 

کردم دقیقا تحلیل کنم که چرا این جوری 

 شد؟؟

با تقه ای به در در باز شد و وقت پیدا 

نکردم تا دقیقا فکر کنم چه کردم و به دنبال 

 ...پدر جون برای شام سر میز نشستم

+++++++++++++ 

ه میس کال داشت و زنگ نزده بود...تلفن ن

نه پیام...نگاهی به ساعت انداختم ساعت 

دو بود...حتی متوجه نشدم که خونه اومده 

یا نه...با تمام بی تجربگیم خیلی خوب 

میدونستم که تقصیر من بود...که عصبیت 

و فشار های این چند روز رو بی خود و 

بی جهت سمت کسی پرت کرده بودم که 

زش چیزی این مدت جز حمایت و محبت ا



 Beste بوی وانیل
 

ندیده بودم...سر جام غلتی زدم...نمیدونستم 

 ... کار درست چیه؟

تا صبح تقریبا بیدار بودم و با بیدار شدن 

پدر جون برای نماز تازه تونستم 

بخوابم....با تقه ای که به در خورد مامان 

اشرف آروم الی در رو باز کرد : 

 عروسکم بیدار نمیشی؟؟

ود و کمی چشمهام پف کرده و خواب آلود ب

هم سرم منگ اما یعی کردم تا لبخند بزنم : 

 صبح بخیر

به سمتم اومد : صبحت بخیر گلم...اصال 

 خوابیدی؟؟

 .. بله_
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دستی به موهام کشید : پاشو عزیزم...دست 

و صورتت رو بشور..عموت حلیم خریده 

جمعه است پوران اینا هم دارن برای 

 ...صبحونه میان

یعنی  سرم رو نبض گرفت ، اینا ها

روزبه...و این یعنی من باید تصمیم 

میگرفتم که حاال باید چه طور اشتباه دیشبم 

 ...رو جمع میکردم

سعی کردم تا با پیراهن نسبتا کوتاه کرم 

رنگم و باند موی فیروزه ای رنگی که کنار 

گوشم پاپیون کردم قیافه خسته ام رو کمی 

بهتر کنم...صدای سالمش رو که شنیدم دلم 

.برای اولین بار تصمیم داشتم بدون ریخت..
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مشورت با تارا خودم تصمیم بگیرم که 

 .. رفتار صحیح چیه

الی در رو آروم باز کردم ...برای مهمانی 

صبح اگرچه یکم زیادی به خودم رسیده 

 ...بودم اما اینطور حالم بهتر بود

یاس از در اتاق مامان اشرف بیرون اومد و 

 ... پرنسس با دیدنم لبخندی زد : به به

صداش رو کمی پایین آورد : چه دلبری راه 

 انداختی

 ...خنده ام گرفت : صبح بخیر

دستش رو دور شونه ام انداخت و با هم به 

سمت آشپزخونه رفتیم : صبح بعضی ها 

 ...االن یکم زیادی خیر میشه
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این حرفش استرسم رو بیشتر کرد...نفسم 

عمیقی کشیدم و وارد آشپزخونه شدم 

د...پوران خانوم و مامان اشرف با ...نبو

سر و صدا ازم تعریف کردن...و من فقط 

 فکر میکردم چه طور پشت میز بشینم...؟؟

سفره ی صبحانه اگر چه بی نظیر بود...اما 

...روزبه مثل همیشه بود...با همه... و یا 

شاید در نظر دیگران با من...ولی...ولی 

 نبود...قاشقم رو پر از حلیم خوش عطر و

بو کردم و توی دهانم گذاشتم اما..احساس 

 ...میکردم دارم خفه میشم

اون هم چیزی نخورد...دو یا سه قاشق حلیم 

و دو فنجان چای...بدون قند...میتونستم 
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بشمارم چند باری که انگشتهاش روی میز 

ضرب گرفت...و حتی چند باری که 

نگاهش به سمت من لیز خورد و جمعش 

ی زیاد و این اصال کرد..دلخور بود...خیل

پنهان نبود...حق داشت و من میدونستم باید 

عذر بخوام...حداقلش برای درست 

 ...خداحافظی نکردنم

با شنیدن صدای موبایلم خودم هم متعجب از 

جام بلند شدم...حاال خیلی واضح میتونستم 

نگاه خیره اش رو حس کنم...و اخمهایی که 

 ...کمی توی هم رفته بود

لند شدم و نگاهی به گوشیم از سر میز ب

انداختم..پانی بود...میخواست برم پیشش 
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چون علی آقا و عمه سحر باید جایی میرفتن 

و پانی تنها بود....کمی فکر کردم...بد 

نبود..این طور فرصت میکردم تا کمی ذهنم 

 ...رو جمع کنم

وارد هال که شدم...روزبه جدی داشت 

 نگاهم میکرد ...نگاهم رو ازش گرفتم

 ..مامان اشرف پرسید: کی بود عزیزم؟

 پانی ..تنهاست من میتونم برم پیشش؟_

 چرا اون نمیاد؟؟_

 ...نمیدونم مامان جون_

امیر حسین از اون سمت میز گفت : نیاد 

بهتره..این بچه هم بره یکم دور باشه از این 

فضا..پاشو عمو جون مانتوت رو بپوش 
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 ...بریم

 ...با آژانس میرم_

گوشه شنیدم : من میبرمش  صداش رو از

 ...امیر جان اون اطراف یه کاری هم دارم

و هیچ کس نپرسید جمعه صبح چه  ...

 کاری؟؟

 

شنلم رو کمی جمع و جور کردم زودتر از 

من پایین رفته بود تا ماشین رو از پارکینگ 

در بیاره...خنکی صبح جمعه و صدای تک 

و توک پرنده ها هم نتونست حالم رو 

..باید توی ماشین تالش میکردم درست کنه.

تا دلخوری که از همه رفتار و وجناتش 
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 ... معلوم بود رو رفع کنم...باید

با سوار شدنم...بدون هیچ کالمی فقط نگاهم 

کرد و حتی راه نیوفتاد سرم پایین بود : با 

 این دامن کوتاه و شنل کجا داری میری؟؟

چشمهام گرد شده بود نگاهی به خودم 

 خب شنل تنمه انداختم :

  شلوار چرا نمیپوشی؟؟_

جدی نبود مطمئنم... : آخه من که تو 

 ...خیابون راه نمیرم

شاید مجبور شدی بری...چه دلیلی داره _

 ...اصال دامن انقدر کوتاه باشه

به قدری جدی و عصبانی بود که نتونستم 

حرفی بزنم...سکوتم رو که دید به جلو 
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  خیره شد

 ...میپوشمباشه...میرم شلوار _

دستم رو به سمت دستگیر بردم که دستی به 

چشمهاش کشید...کالفه و ماشین رو راه 

انداخت...اصال توقع نداشتم...هیچ وقت 

تصور نمیکردم ازش بترسم...همیشه و 

بخصوص این مدت به قدری نرم با من 

حرف میزد که انگار این روزبه رو 

نمیشناختم...سعی کردم ذهنم رو جمع کنم و 

لین چیزی که به ذهنم رسید رو بگم : او

 ...ببخشید

دستهاش دور فرمون محکم شد و سکوت 

کرد...داشت کار رو سخت تر میکرد : 
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 ..دیشب من..باید خداحافظی میکردم

بدون اینکه نگاهم کنه گفت : مشکل فقط 

 منتظر حرف من نشدن و قطع کردنه؟؟

این طور حرف زدنش من رو می 

ودنش..این طور ترسوند..این طور جدی ب

نگاه کردنش به جلو...آب دهنم رو قورت 

دادم و سعی کردم جمالت درست رو پیدا 

کنم : نه...از اولش من...یعنی دیشب حالم 

 ..خوب نبود..کاری که کردم..بچگانه بود

 به من زنگ زدنت؟؟_

 ...البته که نه_

 پس چی؟؟_

 .. نباید الکی_
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_.... 

ن میدونی من احساس کردم این مدت م_

هیچ وقت خوشحال نبودم...یعنی همه اش 

 ...نگران بودی که من بهم ریخته نباشم..یا

نفسم رو بیرون دادم و به صندلی بیشتر 

تکیه دادم...راهنما زد و ماشین روکنار 

خیابون پارک کرد به سمتم 

چرخید...نگاهش اگر چه جدی بود 

اما...میتونستم ته اش محبت خاصش رو 

زنگ زدن تو به من..یه ببینم : دیار..دیشب 

تماس ساده نبود...برای من خیلی مفهموم ها 

داشت...اینکه تو وقتی حالت بد بود..بهم 

ریخته بودی...به من زنگ زده بودی..برای 
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 ...من بیشتر از یه تماس تلفنی بود

نگاهش کردم...صاف و مستقیم...خیلی 

 ...خوب متوجه منظورش میشدم : ببخشید

وای...میخوام کامل من نمیخوام عذر بخ_

برام بگی چی باعث شد یه گفتمان ساده بین 

 ما تبدیل بشه به یه دلخوری

 کار سختیه_

نه نیست...اگر من االن در اوج عذاب _

وجدان با سواستفاده از اعتماد خانواده ات 

رو به روت نشستم ...پس تو هم میتونی بی 

 ...پرده برام از حست بگی...سخت نیست

طوری داری صحبت هست وقتی این _

 ...میکنی
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لبخند نرمی روی لبش اومد : من بداخالقی 

 کردم؟

 نکردی؟_

  لحن لوسم باعث تعجب خودم هم شد

باید شلوار میپوشیدی...من سر این چیزا _

 ...شوخی ندارم دیار

 ...باعث میشی جمالتم رو گم کنم_

کمی به سمتم خم شد و شنلم رو کامل روی 

 پام کشید : گوش میکنم

ن به انگشتهاش خیر شدم که حاال شالم و م

 رو بین خودشون گرفته بودن

 ...وقتی بهت زنگ زدم...دلم...یعنی_

 ... نگاهم کرد مستقیم
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سعی کردم تا برای اولین بار هر چی تو 

ذهنم بود رو بهش بگم : مطمئنم هیچ 

دختری انقدر...وقتی گفتی بهم 

ریختی...احساس کردم...فکر میکنی چون 

ام بهت زنگ زدم...وقتی که  بهم ریخته

داشتی با دوستات خوش میگذروندی رو 

 ...نخواستم بگیرم

شالم رو ول کرد و انگشتهام رو محکم 

 گرفت ...: چی داری میگی تو؟؟

 ...نمیدونم_

همون دیگه...نمیدونی...عزیز من..تو _

عزیز منی...نمیدونم آلمانیش چی میشه که 

ی بهت بگم ...بلکه اون جوری متوجه بش



 Beste بوی وانیل
 

چی میگم...من دلم برای لبخندت وقتی 

میتپه.وقتی یه دامنت این طوری اعصابم 

 ..رو بهم میریزه

انگشتهاش رو بین انگشتهام لغزوند و دستم 

رو محکم گرفت : اون وقت تو داری چی 

 تو ذهنت میسازی؟؟

 ...عصبی بودم_

میدونم عزیزم...از این به بعد همون لحظه _

سئوال هات باهام حرف بزن..حس هات و 

 ...رو از خودم بپرس

 بی ادبی کردم نه؟؟_

 ...کمی به سمتم خم شد : نه ..ناز کردی

 ...تک خنده ای کردم : که نخریدی
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این بار بلند خندید : همیشه میخرم...خیالت 

راحت...اما تو که میدونی من اقتصاد 

 ..خوندم...بازاریم

 که سرت کاله نره؟_

لک بافت موهام رو یواشی کشید : مت

 میندازی؟

کش سرم رو کمی محکم کرد و ادامه داد : 

من نازت رو تا هر جا که بخوای میخرم..با 

باالترین قیمت... به این هیچ وقت شک 

 ...نکن

باید این جمله رو میگفتم به خودم قول داده 

بودم : من...دلم...دلم تنگ شده بود که زنگ 

 ...زده بودم
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نوازشم  چند ثانیه ای نگاهم کرد...عمیق...

میکرد نگاهش انگارو بعد بافت موهام رو 

باال آورد و چشمهاش رو بست و بوسه ای 

 .. روی گل سرم زد

 

خنده های بی پروای پانی هم نمیتونست 

من رو از خیال آبی رنگی که توش غلت 

میخوردم بیرون بیاره. گه گاهی با آرنجش 

از سر شیطنت به پهلوم میزد که باعث 

ساحل واقعیت نزدیک بشم میشد بیام و به 

اما خیلی زود دوباره تو دریای خیاالتم 

 .شناور میشدم

پاهام رو بهم قالب کردم و کمی کشیدم 

بخشی از حرکات ساده یوگایی که اون 
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اوایل پا به پای تارا یاد گرفتم تا بتونه به 

تمرکزم کمک کنه اما میدونستم تا وقتی 

هر باری که پلک میزنم اون مردمک های 

شت سیاه جلوی چشمم بیاد امکان نداره در

بتونم تمرکز کنم حتی اگه متبحر ترین 

 .یوگی دنیا باشم

پانی برام از همه چیز و هیچ چیز صحبت 

میکرد مثل همیشه مثل پانی واقعی...من 

هم شاید در ظاهر مثل دیار واقعی بودم اما 

ته دلم حقایق دیگه ای هم پدیدار شده بود. 

و لطیف درکنار  حقایقی دوست داشتنی

استرس بی نهایتی که از پشت اون دریای 

 .عاشقانه گاهی خودش رو نشون میداد

با اومدن عمه سحر با وجود اصرار زیاد 

خودش و حتی لبخند کم یابی از علی آقا 
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بابت موندنم و البته قهر پانی دوست داشتم 

برگردم خونه...تصمیمی هم وجود داشت 

لی ته میشد. عکه حاال باید خیلی سریع گرف

آقا و پانی من رو تا دم خونه رسوندن. خم 

 .شدم و صورت اخم آلود پانی رو بوسیدم

جو خونه مامان اشرف برعکس صبح 

کمی لبخند هم داشت بسته و خسته و 

گریان بود. با استرسی که همه وجودم رو 

گرفته بود مانتوم رو آویزون کردم و 

موهای بافته شده ام رو روی شونه ام 

داختم.گل سری که حاال برام ارزشش از ان

هر جواهری بیشتر بود رو بین انگشتهام 

گرفتم مامان اشرف سرش رو از کتاب 

 ..دعاش برداشت : دخترکم ..مهربونم

به شونه های ظریفش تکیه دادم و چشمهام 
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 . رو چند ثانیه ای بستم

 .تارا به عموت زنگ زده بود_

االن میرم بهش زنگ میزنم این چند _

 .روز سرم شلوغ شد نتونستم

مامان اشرف نگاهی به در بسته اتاق 

انداخت انگار میخواست مطمئن بشه 

پدرجون نمیشنوه صداش رو کمی پایین تر 

آورد : دیارم تو که حتی دلت برای تنهایی 

پانی میسوزه و صبحانه نخورده پیشش 

 ..میری..دلت برای...یعنی

بغض گرفت گلوم رو نگاهش به قدری پر 

لتماس بود که دلم رو خراش میداد. ا

دستهای پر انگشترش رو روی مشت 

 .دستهام گذاشت و نگاهم کرد

 . سکوتم برای خودم هم تعبیری نداشت
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اگر از نرگس ناراحتی میگم بیاد عذر _

 ..بخواد. میاد مطمئن باش

استیصالش رو دوست نداشتم خم شدم و 

دستش رو بوسیدم...سرش رو وری سرم 

 ع کرد به گریهگذاشت و شرو

امیر حسین هی میگه نگو..پدر جونت _

تمام مدت میترسه چیزی بگه تو ناراحت 

 ... شه..اما مادر خودت که

 ...برادرم رو دیدم_

این بار محکم تر بغلم کرد...و اشکهاش 

بااشکهام همراه شد...دستم رو از روی گل 

سرم باز کردم تو ساحل زندگیم یه آدمی 

باید چند متری از  بود که حالش خوب نبود

این اقیانوس خیال دوست داشتنی بیرون 

 .میومدم



 Beste بوی وانیل
 

++++++++++++++++ 

چه عجب دیار خانوم گل گالب بدون _

 ...اصرار قدم رنجه کردی

به چشمهای طنازش نگاه کردم جمله ام 

ناخود آگاه روی لبهام اومد : عمو خیلی 

 زود عاشق شما شده نه؟؟

 !!: دیاراینبار از خنده چشمهاش بسته شد 

 ...ببخشید میدونم خیلی خصوصیه_

کمی به سمتم خم شد : این سئوال رو از 

عموت بپرس...من شک دارم عاشقم 

 ...باشه

جمله آخرش شیطنت بود وبس...هر دو 

 ..این رو خیلی خوب میدونستیم

 شام که میمونی؟_

 مزاحم_
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 ...میگم با روزبه بیاد _

چشمهای متعجبم رو که دید چشمک زد : 

 ...ر حسین هممون رو نکشه صلواتامی

 ...باید با عمو حرف بزنم_

جدی نگاهم کرد : پس بذار بهش زنگ 

بزنم ...بذار بگم سر راهش پیتزا هم 

 بخره...ها؟؟

++++++++ 

یاس لیوانهای بزرگ چای رو جلمون 

گذاشت و در شکالت خوری رو باز کرد : 

 کسی به جای شکالت خرما میخوره؟؟

دسته مبلی که عمو این رو گفت و روی 

نشسته بود نشست...میدیدم جلوی روزه 

عمو از هر جای دیگه ای راحت تر دستش 

رو دور کمر یاس قالب کرد. من اما همه 
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دلم پیش مردی بود که رو به روم روی 

مبل تکی نشسته بود آرنجش روی 

زانوهاش بود و دستهاش دور لیوانش 

محکم قالب شده بود ...سر شام هم سعی 

بودم تا نگاهم بهش نیوفته ...احساس کرده 

میکردم یه نگاهم کافیه تا تمام جمالت قلب 

 ...و ذهنم با صدای بلند تو خونه بپیچه

با صدای عمو نگاهم رو از آستین های تا 

  زده اش گرفتم

دیار جان میخوای با من صحبت کنی؟؟ _

 چیزی شده؟؟

حاال سرش بلند شد میتونستم از زیر چشم 

  نش رو حس کنمهم نگاه نگرا

کمی سر جام جا به جا شده : فکر کنم بهتر 

 ....باشه که یعنی
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 ...نفس گرفتم : میخوام آزمایش بدم

 ...جا خوردنش رو به وضوح دیدم

عمو لیوان چایش رو روی میز گذاشت و 

چند ثانیه نگاهم کرد و دستی به صورتش 

 ...کشید : عمو جان

من فکرام رو کردم...شایان حتی اگه _

یبه هم بود من باید این کار رو غر

میکردم...طول کشیدنش به خاطر این نبود 

 ...که من

 !مامان چیزی گفته نه؟_

 ...عمو_

 ...جان عمو...آخه ما_

یاس از جاش بلند شد و روی کاناپه کنارم 

نشست و دستم رو بین دستهاش گرفت : 

امیر حسین برای دیار این اهدا خطری 
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 ...نداره

ظاهر عمو بود اما هدف جمله اش در 

خیلی خوب حس کردم منظورش روزبه 

ای هم بود که داشت مستاصل نگاهمون 

 میکرد

بزرگش کردید برای خودتون...من _

پرسیدم..میدونم..خودت هم میدونی که دیار 

شاید یه بی هوشی موضعی و داشته 

 ....باشه

من حتی تحقیق هم نکرده بودم...برام مهم 

حرف جون یه  هم نبود تحقیق کردن..وقتی

 ...آدم دیگه وسط بود

  روزبه سر جاش کالفه جا به جا شد

امیر حسین نگاهم کرد : دیار جان من 

مخالف نیستم عمو...مگه میشه خوشحال 
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نشم از اینکه شایان به احتمال خیلی باالیی 

 ... با این لطف تو خوب میشه...اما

اما نداره عمو..من خوبم..شایان هم خوب _

 ... فردا بریم آزمایش بدیممیشه...همین 

 با تارا صحبت کردی؟_

  سرم رو به نشانه مخالف تکون دادم

اگر اجازه بدی خود من باهاش صحبت _

 ...کنم...این خواهش از طرف ماست

++++++++++++++ 

جدی به جلو خیره شده بود...نمیدونم 

سکوتش نشانه چه چیزی بود ...از دیروز 

 مگه چه قدر گذشته بود؟

خوردن گوشیش از اون حالت  با زنگ

فکری در اومد و گوشیش رو نگاه کرد نا 

خود آگاه چشمهام کشیده شد تا ببینم چه 
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اسمی روی اسکرین گوشیش افتاده.عکس 

العملی کامال ناخود آگاه و البته 

آماتور...بدون گفتن چیزی گوشی رو توی 

جیبش برگردوند ولی چیزی توی 

وه صورتش بود که درکش نمیکردم...عال

بر سکوت بی موردش تو ماشین حاال حس 

برنده ای که کی پشت خطه هم داشت تو 

 ...دلم سنگینی میکرد

انگشتم اشاره ام رو بین دندون هام گرفتم 

  و به بیرون خیره شدم

فردا صبح یه قرار کاری مهم دارم...به _

 ...امیر حسین بگم بعد از ظهر برید

از فکرهای درهمم کمی خارج شدم و در 

  سکوت نگاهش کردم

 ... باید خیالم راحت باشه..که_
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نفسش رو بیرون داد : از بیهوشی خوشم 

 ...نمیاد

بدون اینکه نگاهم کنه حرف میزد ...من 

 ....هم از این خوشم نمیومد

سکوت کردم ؛ اینبار به سمتم چرخید : 

 چرا هیچی نمیگی؟؟

 تو چرا منو نگاه نمیکنی؟؟_

هم انداخت اعتراضم رو شنید و نگاهی ب

لبخند نرم و بی حالی روی صورتش اومد 

: تو جای من نیستی تا حس های من رو 

 بدونی

سر در نمی آوردم ...سرد نبود..اصال...اما 

یه جوری بود...غمگین بود انگار...یا 

بیشتر باید گفت توی فکر...یعنی ربطی به 

اون تماس داشت؟؟ ناخودآگاه ابروهام تو 
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 ...هم رفت

  داره میگذره دختر؟؟ چی تو ذهنت_

 هیچی؟؟_

قشنگ معلومه دادگاه تشکیل دادی و در _

 ..شرف اعالم حکمی...بعد میگی هیچی

از لحن و اصطالحش خیلی بانمک بود اما 

 ...من حواسم جای دیگه بود

با رسیدن به پارکینگ ریموت رو زد و 

کمربندش رو باز کرد : فکر من هزار 

 ...ستیجاست...اما تو هر هزار تاش تو ه

با باز شدن در دنده رو خالص کرد و از 

روی رمپ گذشت ترمز دستی رو کشید و 

کامل به سمتم چرخید : خوشگل ناز دار 

من...نمیخواد گردن بکشی تا گوشیم رو 

 ...ببینی... بپرسی بهت میگم
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احساس کردم گونه هام آتیش گرفت از 

خجالت...دستم رو باال آوردم و روی گونه 

 .ام گذاشتم

بخندی زد : ظلمی که تو به من داری ل

 ....میکنی از صدتا شکنجه بدتره

 چشمهام گرد شد : من؟؟

انگشتش رو نوک بینیم زد : بله 

..شما....خود خودت...با گونه های 

گلیت...با مهربونیت...با خانومی همراه با 

سادگی کودکانه ات... با چشمهای 

 درشتت...اینا همه ظلمه دیگه؟؟ نیست؟؟
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غض صداش به منم منتقل شده بود : ب

خودت باید بهم میگفتی؟ از کی انقدر دور 

 شدیم که دخترم با من حرف نمیزنه؟

ناراحتیش رو درک میکردم واقعا این جا 

چه قدر سرم گرم شده بود که این چند وقت 

با محمد و تارا درست حرف نزده بودم : 

 ببخشید

 ...عذر خواهی نکن...ما داریم میایم_

؟؟ نه تارا... کارتون...مغازه ی تو چی_

  ...رستوران محمد...اصال

 ...مهم نیست االن محمد دنبال بلیطه_

 !تارا_

 ...بیام میدونم چی کارت کنم_
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 من که کار اشتباهی نمیکنم_

معلومه که کارت درسته تو این شکی _

نیست اما تو باید به من زنگ میزدی...تو 

تماس باید با من حرف میزدی...قبل از 

عموت... محمد میگه بزرگ شدی...میگه 

خانواده ی پدریت جایگاه خودشون رو پیدا 

کردن که تو براشون فداکاری هم 

 ...میکنی...اما ....باید با لی لی تماس بگیرم

لی لی...تنها کسی که حتی به گوشه ذهنم هم 

نیومده بود لی لی بود.. پوزخندی از غیبت 

ترسی فرهادی زدم که هیچ کس بهش دس

 ... نداشت و لی لی که

 نیازی نیست_
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 هست_

از لحن بینهایت دلخور اول مکالممون حاال 

خبری نبود... با محمد هم گپی زدم..باهام 

از بلیطی که میخواستن بخرن حرف 

زد...از پرواز غیر مستقیمی که میدونستم 

چه قدر سخته...این سفر عالوه بر هزینه ی 

داشت و  معنوی هزینه ی مالی هم براشون

 ..من اصال راضی نبودم

وارد هال شدم....مادر جون چشمهاش بر 

عکس دیشب پر از لبخند و امید واری بود 

پدر جون اما از پشت عینکش با آرامش 

نگاهم میکرد با دست به کنار خودش روی 

مبل اشاره کرد ، کنارش نشستم ، فقط 
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نگاهم میکرد و انگشتهاش آرام آرام روی 

دستهاش اندکی لرزش داشت موهام میلغزید 

. اما این اندک لرزشش هم از حس بی 

نهایت دوست داشتنی نوازشش هم کم 

نمیکرد. تارا میگفت پدر در هر خونه ای 

سایه ی سره...هیچ کدوم از ما این سایه رو 

نداشتیم...نسل زنان خانواده ی ما هیچ کدوم 

 ..طعم پدر رو نچشیده بودند...و حاال

 ین میری؟فردا با امیر حس_

سرم رو به شونه پدر جون تکیه دادم و به 

سمت مامان اشرف چرخیدم که نگاهم 

 میکرد : بله

ما میخواستیم بیای اینجا پیش خودمون تا _
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 بهت خوش بگذره..و حاال

این بار نگاهم به چشمهای پدرجون افتاد که 

داشت با ناراحتی باهام صحبت میکرد : من 

 حالم خوبه

ش گذاشتم : شایان هم دستم رو روی تسبیح

 ...خوب میشه

مامان اشرف انشاهللا بلندی زیر لب گفت : 

نذر کردم براش....بذار خوب بشه همه باهم 

 ...میریم شمال

نقشه های پر از امیدش لبخندی روی لب 

 من و پدرجون آورد : انشاهللا

سرم رو بلند کردم و صاف نشستم : راستی 

 ...تارا داره میاد
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..اما چرا زحمت می قدمشون سر چشم_

  کشین؟؟

پدر جون این رو گفت و کمی صاف نشست 

 : چیزی هست که به ما نمیگی؟؟

 نه ...اصال..خودش دوست داشت بیاد_

مامان اشرف دستی به زانوهاش گذاشت و 

بلند شد: حق داره مادر نگران دختری که 

در حقش مادری کرده...قدمش سر 

 ...چشممون

ه هم پیچید تصمیمی که گرفته بودم خیلی

نبود..راهی آرام و مستقیم بود برای اهدای 

شانس به آدم دیگه ای بود...برای من این 

فداکاری نبود...یک چیزی بود مثل یک 
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روتین...من از تارا یاد گرفته بودم هیچ 

چیز کمکی فداکاری حساب نمیشه...چیزی 

که خودش بارها در رابطه با وقت و هزینه 

زرگ کردن من مادی و معنوی که برای ب

 ...گذاشته بود توضیح داده بود

برس رو بار دیگه روی موهام کشیدم که با 

شنیدن ویبره موبایلم و دیدن اسم روزبه 

 حواسم به ساعت رفت...دوازده

 ...سالم_

 سالم عزیزم...بیدارت که نکردم؟؟_

 نه ...هنوز نخوابیدم_

بهزاد و ملیسا اینجا بودن میخواستم زودتر _

 ...نمبهت زنگ بز
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برس رو جلوی آینه گذاشتم و موهام رو ...

از روی صورتم کنار زدم...به این میگفتن 

رابطه؟؟ اینکه ما ساعت نه از هم جدا شده 

بودیم و االن ساعت دوازده بود و دل من 

 تنگ بوده و اون هم...؟

 به امیر حسین گفتی؟؟ که عصری برید؟؟_

راستش رو بخوای وقت نشد...یعنی _

 ه بهانه ای بیارم؟؟نمیدونم چ

نفسش رو بیرون داد : وقت چرا؟؟ چیزی 

 شده؟

 تارا داره میاد؟؟_

چند ثانیه ای مکث کرد : چرا؟؟ تو حالت 

 خوبه؟
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  چرا همه این سئوال رو میپرسن؟؟_

 ...آخه_

میگه میخواد به لی لی هم خبر بده...برای _

 ..لی لی اهمیتی نداره

یک چیزی مجبورم میگرد امشب که حرف 

بزنم : لی لی االن حتما کسی تو 

زندگیشه...شایدم رفته مهمونی و یا 

پارتی...به سن و سالش نمیخوره ...ولی 

خب....تارا میاد چون اون لی لی 

واقعیه....تمام سالها تارا بوده ولی کارای 

 ...لی لی رو کرده...وقتی من لکنت داشتم

نفسم رو بیرون دادم و سکوت 

فس های آرومش کردم...میتونستم صدای ن
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رو پشت گوشی کنار گوشم دقیقا حس کنم : 

 ...من گوش میکنم

خوشحال بودم که عزیزم نگفت...خوشحال 

بودم هیچ جمله و یا کلمه ای حاوی ترحم 

 ....در پس این جمله اش نبود

چیز خاصی نیست...من نمیخواستم تارا _

بیاد...رستوران محمد بدون اون هم روتین 

مغازه تارا...یعنی  خودش رو داره...اما

 ...کافمون

کافه ی دل انگیزی که یه فرشته دوست _

 ...داشتنی توش بود

لبخند پهنی زدم : تو اومدی..من توجهم به 

 ...صفحه سورمه ای ساعتت جلب شد
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 تو من رو دیدی اصال؟_

 ...تو به دوستت تذکر دادی_

 ...لحنش جدی شد : بهت خیره شده بود

دم پشت اون روزها من ترجیح میدا_

 ...شیرینی هام قایم بشم

 درخشان تر از این حرفایی_

تونسته بود فضا رو عوض کنه...خیلی 

 ...راحت

 ...دیار_

 ...خواستم بگم جان...نشد..

 ...بله_

قول بده همه چیز که دوباره آروم شد _

 ...بازهم پای شکالت درست کنی
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 با آلبالو؟؟_

با آلبالو... برو بخواب ..من سعی میکنم _

 ....دا خودم رو بهتون برسونمفر

نپرسیدم به چه بهانه ای...نپرسیدم پس 

کارت؟؟...چون واقعا میخواستم اونجا 

 ....باشه

 

دلم براش تنگ شده بود این رو وقتی 

محکم بغلم کرد فهمیدم ؛ وقتی دستهاش 

رو محکم روی موهام کشید. همون 

دستهایی که تمام این سالها در حدی که بلد 

درانه ایفا کرده بودن. برای بود نقشی ما

رفتن به مدرسه دستهام رو گرفته بودن ، 
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انگشتهایی که بین موهام لغزیده بودن اون 

  . رو بافته بودن

محمد به سمتم اومد و دستهاش رو برام 

باز کرد لبخندی روی صورتم اومد ، 

برادرانه لبخندی به روم زد از چشمهای 

 هر دوشون خستگی میبارید دوبار خودم

رو بین دستهای تارا جا کردم که خنده ی 

امیر حسین بلند شد : عمو جان بذار بیان 

 ...تو آخه

تارا روسریش رو یه بار دیگه روی 

سرش کشید و بار دیگه دستهاش رو دور 

  شونه هام حلقه کرد

محمد کیف تارا رو از جلوی پاش 
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برداشت : ممنونم از لطفتون که این موقع 

رمنده کردید...اگه تا فرودگاه اومدید ش

  ...میشه یه تاکسی بگیرید تا بریم خونه

سرم رو بلند کردم و به چشم های تارا 

 ...نگاه کردم دلم میخواست پیشم بمونه

امیر حسین دستش رو پشت محمد 

گذاشت: همه باال منتظرتون هستن ...یکم 

 ...پیش دیار بمونید

محمد به چشم های ملتمسم نگاهی کرد و 

 ...ی تکون دادبا لبخند سر

مامان اشرف صبحانه مفصلی روی میز 

گذاشته بود ..ولی من همه حواسم به تارا 

بود. این مدت من به این خونه عادت 
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کرده بودم به همه اتفاقهای ریز و درشتش 

به حس های زیبایی که تجربه کرده بودم 

. اما تارا برای من حسی و حالی متفاوت 

ی بود که از داشت. اون انگار یه پناه واقع

 . بقیه کمی کمتر قرضی بود

+++++++++++++++ 

با وجود اصرار های هر دوشون مادر 

جون نگذاشته بودم برن و گفته بود برای 

ناهار هم بمونن و بعد برن. حاال خونه 

بوی مهمونی میداد. چیزهایی که تو ایران 

یاد گرفته بودم بوی باقالی پلو و ظرفهای 

زئین شده با سبز رنگ ساالد کاهوی ت

هویج و سینی های پر از میوه حاال من 
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هم برای پذیرایی کردن آماده بودم و 

جزئی از این مهمون بازی ها که لبخند 

 .هر چند کمرنگ تارا رو همراه داشت

با صدای زنگ میدونستم روزبه است. به 

بهانه ی جمعه بودن مامان اشرف اونها 

رو هم دعوت کرده بود به همراه بهزاد و 

ملیسا در پیراهنی بی نظیر زرد رنگ . 

این البته مهمونی کوچیک و یواشکی 

برای آزمایش مثبت من برای اهدا به 

 .شایان هم بود

روزبه با شلوار جین و بلوز آبی رنگ که 

آستین هاش رو تا باالی آرنجش تا زده 

بود وارد شد. با دیدنم لبخند زیبایی زد. 
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 رو خیلی وقت بود که با لبخندهاش سرم

پایین نمینداختم ؛ خیلی آرام و با نگاهی 

مشتاق بهش لبخند میزدم. با امیر حسین 

دست و داد و سراغی از یاس گرفت که 

خونه ی مادرش بود و بعد از ناهار 

میومد. و بعد از سالمی گرم با تارا و 

محمد رو به روشون نشست. برای ریختن 

چای وارد آشپزخونه شدم که مامان 

و روی شونه ام گذاشت تا اشرف دستش ر

وقتم رو بیشتر تارا بگذرونم و نیازی به 

کمک نیست . تک صندلی رو از میز 

ناهار خوری بیرون آوردم و کنار تارا 

گذاشتم که روی صندلی میزبان نشسته 
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بود و دستم رو محکم دور بازوهاش حلقه 

کردم . دستی بافت موهام رو کشید 

من برگشتم محمد بود : انقدر به زن 

 ...نچسب بچه

ناخودآگاه نوک زبونم رو براش در آوردم 

و به آلمانی به تو چه غلیظی گفتم که 

قهقهه اش رو بلند کرد . صدای خنده اش 

من رو هم به خنده انداخت نگاهم رو 

چرخوندم و اولین چیزی که دیدم دو تا 

نگاه جدی و یکم عصبانی بود. نگاه 

روزبه انقدر برام عجیب بود که کمی 

خودم رو جمع کردم. محمد اما خم شد و 

پرتقالی رو که پوست کنده بود بین من و 
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تارا تقسیم کرد. اینکه چه چیزی نگاهش 

رو جدی کرده بود برام عجیب بود چون 

باعث نگاه پر از خنده ی بهزاد هم شده 

 .بود

حاال خودش رو مشغول صحبت با امیر 

حسین کرده بود. بهزاد سری تکون داد و 

های ملیسا رو بین دستهاش گرفت و انگشت

بعد بلند شد و کتش رو برداشت. صدام 

 کرد : دیار یه لحظه میای؟

با تعجب از جام بلند شدم و کمی بهش 

 . نزدیک شدم

من میرم تراس سیگار بکشم اول اینکه _

باید از اتاقت رد بشم ؛ اجازه هست؟. 
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بعدم لطف میکنی یه زیر سیگاری 

 بیاری؟

 ه سمت آشپزخونه رفتم . توبا بفرمائیدی ب

تراس ایستاده بود و سیگارش تو دستش 

بود با دیدنم لبخندی زد و دستش رو دراز 

کرد : بیشتر از اون چیزی که فکر 

 میکنی حسوده

جا خوردم و سر جام ایستادم کتش رو به 

 . سمتم دراز کرد : بپوش سرده

کت رو روی بافت نازک قرمز رنگم 

کرد و پک پوشیدم سیگارش رو روشن 

عمیقی بهش زد : بارها باهاش صحبت 

 ...کردم اما خب
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این طور مستقیم اشاره کردنش به هر 

چیزی که بین من و روزبه بود خجالتم 

میداد ؛ کمی سرم رو پائین انداختم و چشم 

دوختم به چکمه های پشمی رو فرشیم و 

 .منگوله هاش

اگر سختته راجع بهش صحبت نکنیم _

م بگم یکم هواش رو اصال...فقط می خوا

داشته باش. تا زمانی که تو رابطتتون 

 بتونه خودش رو جا بندازه

 .من که کاری نمیکنم_

این بار لبخندی زد : میدونم تو واقعا 

 ...خانومی

خواستم چیزی بگم که با صداش بهزاد 
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  لبخند پهنی زد و من جا خوردم

 .. بهزاد گوشیت خودش رو کشت_

رو به سمت کمی نزدیک شد و و گوشی 

 بهزاد دراز کرد :ا دیار تو هم اینجایی؟

بهزاد برای گرفتن گوشی دستش رو دراز 

کرد و سیگارش رو خاموش کرد : جون 

 ....خودت

روزبه نزدیکمون شد بهزاد از تراس 

  . خارج شد و مشغول گوشیش شد

 سرد دختر چرا اینجا ایستادی؟_

نگاهش کردم دستش رو دراز کرد و کت 

ام مرتب کرد و انگشتهاش  و روی شونه

  رو روی شونه هام نگه داشت
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اخمام رفت تو هم سئوالش رو دوست 

 نداشتم : با بهزاد نباید حرف میزدم؟

 جدی نگاهم کرد : این چه حرفیه دیار؟

 برای چی اومدی؟_

فشار خیلی کمی به شونه هام آورد : دیار 

 !!!جان؟؟

 ...نگاهم رو ازش گرفتم

خواستم باهات دلم تنگ شده بود. می_

 .حرف بزنم

صداقت کالمش هم باعث نشد تا اخم هام 

باز بشه. احساس خوبی از اومدنش 

 .نگرفته بودم

چی اخمای خوشگل من رو تو هم _
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 کرده؟

 ...روزبه بهزاد داشت با من_

وسط حرفم پرید : گوشیش زنگ خورد 

جای ملیسا من آوردم تا فرصت کنم 

 ..باهات حرف بزنم

حکم بین دستهاش گرفت بافت موهام رو م

 ..: بتونم نگات کنم

 این اخما برای چیه؟_

 چرا براش لوس میشی؟_

با چشمهای گرد نگاهش کردم : چی 

 !!داری میگی؟ اون محمده!! شوهر تارا؟

بافت موهام رو ول کرد و دستی به 

صورتش کشید : شوخی کردنتون باهم 
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 ...رو کاری ندارم..اما

کردم :  دست به سینه ایستادم و نگاهش

 !!اما؟

چند ثانیه ای نگاهم کرد و لبخند زیبایی 

روی صورتش اومد. دستهاش رو دراز 

کرد و دستهام رو از هم باز کرد : عسل 

 ...من

 !!!اما؟؟_

صداش رو از کنار گوشم شنیدم نفسش 

توی گوشم پیچید : تو برای من هیچ وقت 

 لوس نمیشی

خنده ام گرفته بود سرم رو به نشانه 

دو طرف تکونی دادم و کمی تاسف به 
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 ازش فاصله گرفتم : حاال کی بچه است؟؟

موهام رو از صورتم کنار زد : تو این 

 ...مورد صد در صد من

با صدای بهزاد من خجالت زده و اون 

خندان از هم قدمی فاصله گرفتیم : روزبه 

 ...بیا برو

روزبه دست به سینه نگاهش کرد : فکر 

 ...کنم تو ای که باید بری

بهزاد سرش رو با تاسف تکونی داد : 

غیر آدمیزادی دیگه...عصری جور 

 میکنیم چهارتایی بریم بیرون

 ...باید یه ساک ببندم_

 روزبه نگاه کرد : اونوقت چرا؟؟
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میرم خونه خاله عطی یکم پیش تارا _

 ...باشم

 ...فکر نمیکنم ایده ی خوبی باشه_

بهزاد کتش رو گرفت و به سمت در اتاق 

هلش داد. هر چند از جاش  با شوخی

تکون نخورد اما خنده ی من رو بلند کرد 

و بدون توجه بهشون از اتاق بیرون 

اومدم که با نگاه تیز تارا مواجه شدم که 

از در دستشویی بیرون اومده بود و 

 .داشت سه تاییمون رو نگاه میکرد

 

 

نگاه تارا تمام مدت روی من بود و من از 
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بودم سرم رو خجالت وحشتناکی کشیده 

بلند نمیکردم. فقط میخواستم فرار کنم . 

تارا نگاهی عصبانی نداشت بیشتر پر از 

سئوال بود و این بیشتر من رو میترسوند 

 . و البته خجالت زده میکرد

بعد از ناهار و نزدیک های عصر دعا 

میکردم بهزاد نخواد برنامه اش رو به 

امیر حسین بگه. از نظر من ایده ی خوبی 

نبود. دستی به موهام کشیدم و لبم رو بین 

دندون هام گرفتم. فهمیده بود و مطمئنم 

ناراحت شده بود. به غیر از اینکه نمی 

دونستم چه حسی نسبت به روزبه داره 

بهش نگفته بودم این خودش اضطرابم رو 



 Beste بوی وانیل
 

بشتر میکرد. با صدای تارا سرم رو بلند 

 . کردم

بدید ممنونم از پذیراییتون اگر اجازه _

 .مرخص بشیم مادرم هم منتظر ما هستن

این رو گفت و در بین تعارفات معمول 

سرش رو به سمتم چرخوند : دیار جان 

 وسایلت رو بردار

بدون اینکه منتظر جواب من و یا بقیه  .

باشه از جاش بلند شد. به سمت روزبه 

حتی نگاهی هم ننداختم. با پوشیدن مانتوم 

ز اتاقم زد : عمو تقه ای به در نیمه با

 میری دیار جان؟

 تارا ناراحت میشه_
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به سمتم اومد و شالم رو دستم داد : 

میدونم عزیزم بهت خوش بگذره. کارت 

  بانکت رو فراموش نکن عمو جان

لبخندی زدم و ساکم رو دستم گرفتم کمی 

این پا و اون پا کرد : فردا بریم دیدن 

 ...شایان؟؟ باید برای وقت...یعنی

برای وقت اهدا صحبت  با دکترش_

 . کنیم

سعی کردم ماجرای نگاه تارا و روزبه 

رو چند ثانیه ای به ته ذهنم بفرستم ؛ دستم 

رو روی بازوی امیر حسین گذاشتم : 

عمو ...من از ته قلبم دارم این کار رو 

 .میکنم
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بوسه ای روی پیشونیم زد : بذارید 

 برسونتمون

 نه با تاکسی میریم_

فت : این چه حرفیه ساک رو از دستم گر

 ...گلم

با بیرون اومدنمون از بقیه خداحافظی 

کردم نگاهم رو بعد از این مدت به روزبه 

انداختم چند ثانیه ای پر سئوال نگاهم کرد 

و بعد چشمهاش رو خیلی آروم باز و 

 .بسته کرد

امیر حسین تو برو دنبال یاس. من _

 .میرسونمشون

تم فدسته کیفم رو محکم تر توی دستم گر
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اصال نمیخواستم نگاهم رو از روی فرش 

بردارم. ساکم رو از امیر حسین گرفت و 

محمد هم چمدون خودشون رو تو دستش 

گرفت. و آروم دست تارا روی کتفم 

نشست. دقیقا حس همون وقتی رو داشتم 

سالگیم تارا تکه های گردنبند  8که تو 

مورد عالقه اش رو از زیر تختم پیدا 

 .کرد

وضاع بازار و کار میپرسید و محمد از ا

روزبه جدی جوابش رو میداد و تارا 

سکوت کرده بود. با رسیدن دم در خونه 

همگی پیدا شدیم تارا که تمام مسیر ساکت 

بود به سمت روزبه چرخید : ممنونم 
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 خیلی لطف کردید

روزبه سرش رو کمی خم کرد : مسیری 

 .نیست خواهش میکنم

یه چیزی  من تارا رو میشناختم تو لحنش

بود که باعث میشد بخوام گریه کنم. اما 

نگاه آرام روزبه باعث شد سرم رو پایین 

  بیندازم : مرسی

و به طرف خونه رفتم. خاله عطی با تارا 

شروع به صحبت کرد و گله کرد از 

دیشب نیومدنش و من به سرعت به سمت 

اتاق رفتم. لبه ی تخت نشستم . گوشیم 

ع جواب دادم لرزید با دیدن اسمش سری

  کردم
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 ...عزیزم_

 ....روزبه_

عزیز دلم یه نفس عمیق بکش. راجع به _

رابطمون هیچی نمیگی ...من خودم به 

تارا خانوم زنگ میزنم و باهاشون 

صحبت میکنم. این وظیفه ی منه...اصال 

باید خیلی زودتر صحبت میکردم زشت 

 شد

آره زشت شد...من خودم باید توضیح _

 بدم

گلم...تو میخوای راجع به حس نه _

خودت یا هر چیزی که مربوط به خودت 

صحبت کنی اما راجع به هر چیزی که 



 Beste بوی وانیل
 

 ...بین ماست من باید توضیح بدم

 نه_

 !!!چند ثانیه ای مکث کرد : نه؟؟

_.... 

 !!دیار؟؟_

من...یعنی.....االن مطمئنم میاد تو _

 ...اتاق

ای بابا...االن دور میزنم میام صحبت _

م باهاش...چرا تو انقدر استرس میکن

 داری؟

 !!اصال شاید نفهمیده ها؟؟_

یعنی چی؟؟ عزیز من فکر میکنی قراره _

تا کی من یواشکی بهت زنگ بزنم؟؟ من 
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وظیفه دارم االن برای تارا خانوم و بعد 

به امیر حسین توضیح بدم...تا االنم دیر 

 ... کردم

 محمد صدام میکرد

 من برم؟؟ محمد صدام میکنه_

گوش کن...اگر بدونم استرس داری _

کالهمون میره تو هم.... خودم فردا با 

 ...تارا خانوم صحبت میکنم

 ...اما_

 ...برو عزیز دلم_

گوشی رو روی تخت گذاشتم و موهام رو 

محکم کشیدم خواستم از جام بلند شم که 

در نیمه باز شد و تارا مانتو به سدت اومد 
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ای من رو تو : مامان گفت لباس تو خونه 

 این کمد گذاشته

 !تارا؟_

صدامم میلرزید ؛ صندلی میز توالت رو 

کشید و نشست اخمهاش تو هم بود تیر و 

 ...مستقیم خیره شده بهم : بله

 ...این بله از ده تا فحش بدتر بود : ببخشید

کالفه نگاهم کرد : چی رو؟؟ چیزی 

 شده؟؟

 !!تارا؟؟_

مانتوی مچاله شده اش رو روی تخت 

  ت و نگاهش رو دوخت بهمانداخ

 ..من_
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فکر میکردم هر چه قدر هم دور باشیم _

 .....من باز مادرتم

 ...این بار نتونستم گریه ام رو نگه دارم

 ....گریه نکن...بچه که نیستی_

  :صداش یکم نرم شده بود

بینیم رو باال کشیدم : من اصال نمیدونم 

 چی شد؟؟

بهم منم دیار جان حاال بدون این اشکها _

بگو اطرافم چه خبره..تو زندگی بچه ای 

که بزرگش کردم چی ها اتفاق افتاده و 

من ازش خبر ندارم...این آقایی که این 

قدر جدی و مطمئن از خودش ما رو 

 رسوند تو زندگی تو چی کار داره؟؟
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 ... نمیدونستم از کجا باید شروع کنم..

 میشه از خودم بگم؟؟_

ظورت دستهاش رو زانوش گذاشت : من

 چیه؟؟

گفت...باید...یعنی...وظیفه داره خودش _

 ...با تو صحبت کنه

یه لنگه ابروش باال رفت و کمی از اون 

جدیت نگاهش کم شد : من برام تو مهمی 

 ......تو خودت رو بگو

ومن...از خودم گفتم از اتفاقات ریز و 

درشت این مدت...از حس های تیز و 

رم و برنده ی این مدت ...تا نگاههای ن

 ...آبی رنگ..از هر چیزی که باید میگفتم
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نگاهم کرد ...عمیق...پر حس و پر 

مفهوم..نفسم رو محکم بیرون دادم و 

دستمال کاغذی داغون توی دستم رو 

 گلوله کردم

و من اینا رو االن باید ازت بشنوم؟؟ _

  دیار..روزبه چند سالشه؟ تو چند سالته؟؟

 ...من میدونم_

در هست که ...اون تفاوت سنی تون انق_

اصال از یه دختر بیست ساله به بی 

تجربگی تو ؛ تو زندگیش چی میخواد؟ 

 اصال ازش پرسیدی؟

نپرسیده بودم...دهنم خشک شد اون به من 

 احترام میذاره..این مدت خیلی
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 ...دیار جان_

دستش رو روی سرم گذاشت : بی 

تجربگی و این همه در خود بودنت من 

 ..رو نگران میکنه

 ...ن رو همم_

 تو رو چرا؟ ناراحتی؟؟_

 !!یا حوصله اش یر بره؟_

 پر تعجب نگاهم کرد : چی داری میگی؟؟

من به زور حرف میزنم...بلد نیستم چی _

بگم وقتی ناراحته...مثل تو بلد پشت محمد 

 ...وایسم که

 صبر کن...تو چته؟؟_

 خیلی عصبانی هستی؟؟_
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سرم رو به شونه اش تکیه دادم دستش 

 ...ین موهام رفت : آره..خیلیآروم ب

 میشه..یعنی خودش باهات حرف بزنه_

 ...باید فکر کنم_

صداش جدی بود و بدون انعطاف : تو 

عزیزی برام خیلی زیاد...جوونی خیلی 

 ..زیاد...خیلی سئوال ها دارم

نباش...از من ناراحت نباش من فقط تو _

 رو دارم؟؟

 مطمئنی؟؟_

 سرم رو برداشتم : منظورت چیه؟؟

تو از حسی گفتی که این حس باعث _

 ...میشه من تنها کسی که داری نباشی
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تا صبح از پهلو به پهلو شدنم باعث شده 

بود عضالتم بگیره سعی کردم با کشش 

توی عضالتم کمی گرفتگی بدنم رو کم 

کنم . خیلی خوب میدونستم حس تارا 

چیه؟؟ ما خیلی بشتر از این حرفها باهم 

که نتونیم درست وقت گذرونده بودیم 

همدیگه رو حس کنیم. از جام بلند شدم 

حاال تو این گرگ و میش بی خوابی تو 

ذهنم ضدها فکر میومدن و میرفتم بعضی 

هاشون چند دقیقه بیشتر میموندن و بعد 

 .جاشون رو به یه فکر دییگه میدادن

نشستم و کالفه لحاف پیچیده شده بین پاهام 

یه به رو به کناری هول دادم و با تک



 Beste بوی وانیل
 

دیوار بالشت رو زیر آرنجم گذاشتم و 

 .مشتهام رو زیر چونه ام زدم

باهم رد میشدیم از کوچه پس کوچه ها ؛ 

دستش رو گاهی از ترس تنهایی انقدر 

محکم میگرفتم که میدیدم ناخن هاش کف 

دستهاش رد مینداختن اما هیچی نمیگفت. 

بغض کردم دل تارا رو شکونده بودم با 

وهام رو جمع کردم . اما نگفتن بهش. زان

 ....اگر هم میخواستم بگم

صورت روزه با اون لبخندهای خاصش 

خیلی زود جلوی چشمم نقش گرفت و 

شایان ؛ لی لی ؛ فرهاد امیر....پشت 

سرهم میومدن و از جلوی چشمهام رد 
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 ....میشدن

 دیار...دیار جان_

صدای تارا انگار از راه دور میومد. 

کردم و خواستم چشمهام رو به زور باز 

تکونی بخورم که از درد نفسم 

گرفت...سریع دستش رو دراز کرد و 

پشت گردنم گذاشت : د آخه این چه طرز 

 خوابیدنه آخه؟

سعی کردم تا بدون توجه به درد شدید 

گلوم جوابش رو بدم اما صدام هم درست 

  در نمیومد

  ای داد بیداد مریض شدی تو دوباره؟؟_

پشونیم گذاشت : دست خنکش رو روی 
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 تب نداری خدا رو شکر

کمکم کرد تا بتونم گردن دردناکم رو جا 

به جا کنم : االن میرم برات حوله داغ 

 میکنم. عضالتت گرفته

خواست بلند شه دستم رو روی دستش 

گذاشتم و بدون صاف کردن صدام گفتم : 

 تارا ببخشید

بی هیچ حرفی مادرانه و آرام بغلم کرد و 

وی شانه هایی گذاشتم که پیشونیم رو ر

عمری بار حسرت های من رو به دوش 

گرفته بودن دستی به موهام کشید : 

نمیدونم دقیقا از حرفهای دیشب من چی 

برداشت کردی که انقدر داغونی... اما 
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اینو بدون من خیلی راحت تو نقش مادری 

کردن برای تو رفتم. و این یعنی هیچ 

اش مادری...هیچ خواهر بزرگتری بچه 

رو خواهرش رو به خاطر اشتباهش کنار 

نمیگذاره...تو عزیز تر از هر کسی 

 ...هستی برای من

سرم ر از روی شونه اش جدا کرد اخمم 

از شدت درد گردنم تو هم رفت و مستقیم 

توی چشمهام نگاه کرد : من فقط نگران 

نگاه معصوم تو ام...نگران آینده ای که تو 

بهش  ذهنم برات دارم و میترسم که

 .نرسی...من شاید هم بیشتر نگران خودمم

اشکهام خیلی سریع و بی وقفه روی گونه 
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  هام راه افتادن

دیار گریه نکن...چرا انقدر اشک _

 ...میریزی تو آخه

حرفی نداشتم بزنم ، به طرز آزار دهنده 

ای حس هام باهم قاطی بود و االن در 

کنار آغوض مادرانه تارا میتونستم حس 

چند وقت چه حسهایی رو درون کنم این 

خودم دفن کرده بودم و حراسم بهشون 

نبودهو حاال انگار با یه بارون نسبتا تند 

تموم اون دفن شده های سطحی داخل قلب 

و روحم اومده بودن و باال و داشتن حس 

های خوبم رو هم بین گل و شلشون دفن 

 .میکردن
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برو یه دوش بگیر عضالتت باز بشه. _

حوله داغ بریم صبحانه هم من هم برات 

 ...بخور

خواستم زانوهای خشک شده ام رو باز 

کنم تا بتونم سرپا بایستم که گفت : شماره 

 من رو تو به روزبه دادی؟؟

با تعجب نگاهش کردم و به زور پرسیدم 

 : چه طور؟

ساعت ده و نیم بهم زنگ زد و خواست _

 ...دعوتم کنه برای ناهار

دن درد ناکم بی توجه به زانو ها و گر

ایستادم و در حالی که از درد صورتم 

 جمع شده بود گفتم : چی؟؟
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موهاش رو پشت گوشش زد : فعال که 

 ...گفتم بهش خبر میدم

از در که خارج شد نگاهی به گوشیم 

انداختم , هیچ تماسی نداشتم و این عجیب 

بود . چرا به من نگفته بود.برای اولین 

 .بار از دستش عصبانی بودم

مد با لبخند بانمکی حوله گرم رو به مح

دستم داد : باز تو فکر کردی از جنس 

 خمیری؟

  حوله رو روی گردنم گذاشتم

خاله عطی عصاش رو کناری گذاشت و 

روی صندلی نشست : موهات رو درست 

خشک میکردی این طوری که بدتر 
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 میشی

تارا چای زعفران غلیظی جلوم گذاشت : 

 ...میگهاین رو بخور ؛ مامان راست 

اصال میلی به خوردن هیچ چیزی نداشتم 

, تارا از فریزر بسته ای گوشت چرخ 

 .کرده در آورد : میخوام کتلت درست کنم

محمد خیلی آرام دست تارا رو توی 

دستش گرفت . این حرف تارا یعنی 

 .نمیخواست پیشنهاد روزبه رو قبول کنه

حاال که بهم زنگ نزده بود و حتی 

برنامه اش با تارا رو برام نخواسته بود 

توضیح بده من هم امکان نداشت بهش 

 ...زنگ بزنم
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تارا زیر چشمی نگاهم کرد و دستش رو 

روی حوله پشت گردنم گذاشت خم شد و 

خیلی آروم طوری که فقط من بشنوم گفت 

: اگر بخوای حرص بخوری نه تنها 

باهاش حرف نمیزنم که همین االن بلیط 

 ...اکی میکنمبرگشت هر سه مون رو 

 من برم موهام رو خشک کنم_

با وارد شدنم به اتاق دیدم که گوشیم 

میلرزه ؛ با هیجان به سمتش رفتم و با 

دیدن اسم یاس عصبانی تر شدم هر چند 

صدای سرحال یاس و صحبت پر محبتش 

 .یکم آروم ترم کرد

++ 
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 چرا نشستی تو اتاق در نمیای؟_

 یکم هنوز همه جام درد میکنه_

کمی جدی نگام کرد : صبحانه که  محمد

نخوردی بیا ناهار بخوریم ؛ تارا میخواد 

 .بعد ناهار یکی از دوستاش رو ببینه

انگار برق تندی از تیره ی کمرم گذشت 

تارا به محمد راستش رو نگفته بود...یه 

خاطر من...به خاطر روزبه ای که حتی 

به خودش زحمت نداده بود برای من از 

 .برنامه اش بگه

دختر تو چرا از دیشب ناحاال مبهوتی؟ _

بیا تارا که رفت من و با عطی جون تنها 

 نذار
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نتونستم لبخند نزنم ؛ هرچه قدر هم که بی 

رنگ بود تنها عکس العملی بود که در 

مقابل برق شیطون کالمش می تونستم 

  نشون بدم

 چرا تو رو که خیلی دوست داره_

ه ک بیا وقتی تو هستی خیره میشه به تو_

ازت ایراد در بیاره من رو بی خیال میشه 

منم فرصت میکنم به حساب و کتابهام 

 .برسم

از جام بلند شدم و شلوارم رو مرتب کردم 

 : ای خائن

با صدای بلند خندید و در نیمه باز اتاق 

رو کامل باز کرد : بفرمایید پرنسس 
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 ممنون از فداکاریتون

++++++ 

شالش نارنجی رنگش رو روی سرش 

 رتب کرد : اخم نکنم

اخمهام رو کمی باز کردم و دستهام رو 

که از شدت استرش بهم محم گره زده 

 بودم بیشتر فشار دادم ؛

 استرس چی رو داری این شکلی شدی؟_

جدی و بی وقفه نگاهم میکرد : مجبور 

 شدی به محمد راستش رو نگی

دروغ نگفتم ؛ گفتم میخوام با یکی از _

اولین بارم هم نیست آشناها قهوه بخورم و 

من و محمد قرار نیست تو همه برنامه 
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  ....های هم حضور داشته باشیم

احساس حالت تهوع بدی داشتم تقصیر 

محمد بود که بیشتر از چهار تا کتلت رو 

 به زور تو بشقابم گذاشته بود

این رنگ رو برای چیه؟ میترسی من _

 باهاش بد حرف بزنم

نکرد به شوخی کالمش هم حالم رو بهتر 

سمتش رفتم و شالش رو کمی مرتب تر 

 کردم : مرسی

 آخه تو چرا انقدر مظلومی ؟_

+++++++++++++ 

پنج دقیقه از رفتن تارا گذشته بود فقط اما 

برای من بیشتر از ده ساعت بود انگار؛ 
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محمد نشسته بود پشت میز و خیلی جدی 

مشغول کاراش بود. عطی جون بدون 

میخوند و من توجه به من داشت مقاله 

خیره به صفحه ی کتاب رو به روم در 

 .حقیقت هیچ کجا نبودم

ساعت شش شده بود و من یک صفحه هم 

جلو نرفته بودم.کالفه به خاله عطی و 

محمد خیره شدم گه گاه جمالتی بینمون 

رد و بدل میشد . اما انگار جمالتی بودن 

 .بی فعل, بی فاعل. پوچ بودن انگار

ی زنگ گوشیش از محمد با شنیدن صدا

جاش بلند شد تارا بود انگار قلبم داشت 

میومد توی دهنم. نمی شنیدم چی میگن 
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  انگار

محمد قطع کرد : مادر جون با اجازتون 

من برم با تارا همین نزدیکی هاست. 

قرار بود به داییم سر بزنیم تارا میگه 

 دیگه خونه نمیادکه دیر نشه

 خاله عطی با تعارفات معمول از جاش

بلند شد و به سمت محمد رفت و من تو 

 .بهت و حیرت موندم

با رفتن محمد نمیتونستم درست نفس 

بکشم. تارا چرا نیومده بود؟ چی شده بود 

 مگه بینشون؟

با رفتنم به داخل اتاق و دیدن ویبره 

گوشیم و دیدن اسمش تمام اظطراب ها و 
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 .عصبانیت هام رو چند برابر شد انگار

اما انقدر عصبانی بودم  نمیخواستم بردارم

که باید یه جوری خودم رو تخلیه 

  میکردم

 سالم عزیزم_

از صداش و لحن همیشگیش نمیتونستم 

 ...بفهمم بینشون چی گذشته

 سالم_

چند ثانیه مکث کرد : صدات چرا انقدر 

 گرفته است؟

نتونستم خودم رو نگه دارم : چون منم 

 آدمم

جا خورده بود وارد اتاقی شد و سکوت 
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شد و اطرافش و بعد صدای دری اومد که 

 بسته شد : خوشگل من چی شده؟

 با من مثل بچه ها حرف نزن_

 !!دیار؟؟_

دیار معترضش نتنها کمک به آروم تر 

شدنم نکرد بلکه آتیشم رو هم تند کرد :منم 

 هستم..اینجام چرا من رو نمیبینید؟؟

 ...چی شده آخه؟ عزیز_

نذاشتم کلمه اش رو تموم کنه 

 ...:نگو...چیزی که واقعی نیست رو نگو

 چی واقعی نیست؟ چی شده آخه؟؟_

 کجا بودی روزبه از صبح؟_

چند ثانیه ای مکث کرد احساس کردم 
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سعی داره آرومم کنه لحن پر از نوازشش 

کالفه ام کرد : از این عصبانی هستی؟ 

 ..یکم سرم

میدونستم بی ادبی اما دست خودم نبود 

دم : بدترش دوباره وسط حرفش پری

نکن...تو با تارا قرار داشتی چرا به من 

نگفتی؟؟ من آدم نیستم؟؟ من اصال حساب 

 نیستم نه؟؟ من کی هستم اصال؟

با وجود تالشم برای باال نرفتم صدام اما 

لحنم انقدر برنده و شاید تند بود که باعث 

 ...بشه پشت تلفن سکوت کنه

چند ثانیه بعد با لحن جدی گفت : قرار 

 امروز بین خودمون بمونه بود
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یعنی به من نگید؟؟ مگه میشه؟؟ تو _

خودت دیشب گفتی میخوای با تارا 

 ..صحبت کنی

بله گفتم قرار بود باهاشون صحبت _

کنم...ولی فکر کردم پشت تلفن صحیح 

نیست قرار گذاشتم باهاشون که رو در 

رو ببینمش...گفتم تو در جریان 

ه کنباشی...که استرس نگیری بیخودی 

اگر مجبور به تکرار مالقات هام و 

توضیح بیشتر شد تو بین ما دوتا قرار 

 ...نگیری ..همین

توضیحش هر چند از دید خودش منطقی 

بود اما برای من کافی نبود: من هم تو این 
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رابطه هستم؟؟ نیستم؟؟ من نباید بدونم؟؟ 

 ...اصال ... تو که بی تجربه نیستی

ون شدم اما به آنی از گفته خودم پشیم...

 دیگه فایده ای نداشت

لحنش به قدری عصبانی بود که نفسم 

حبس شد : دیار؟؟ این چه طرز صحبت 

کردنه؟؟ تجربه؟؟ واقعا نمیدونم االن چی 

 !!باید بگم

سکوتم از سر پیدا نکردن جمله و حتی یه 

 ..کلمه ی ساده بود

فکر میکنم بعدا باهم صحبت کنیم خیلی _

 ...بهتر باشه

که گفتم رو خودم هم به زور  روزبه ای
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  ..شنیدم

 ...فعال خداحافظ_

قهر کرده بودیم، این تنها کلمه ای بود که 

برای اتفاق بینمون بلد بودم. من 

عصبانیت , پشیمونی و البته هنوز هم 

نگرانی و استرس داشتم و اون... یکم 

روی صندلی بیشتر جا به جا شدم و من... 

الن که بدونم امتاسفانه انقدر نمیشناختمش 

حال روز اون چه طوره؟ نفسم رو کمی 

بیرون دادم و به خاله عطی نگاه کردم 

هنوز ساعت کامل نه نشده بود اون اما 

تکبه داده به صندلی پشت بلند آبی رنگ 

 . مخلملش نیمه چرت بود
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به جز تارا دو نسل سابق زنهای خانوده 

ما هیچ کدوم انتخابشون درست نبود. 

صندلی جمع کردم کاری  پاهام رو روی

که خاله عطی ازش متنفر بود اما 

میدونستم االن تو بین خواب و بیداری 

خیلی متوجه نمیشه. به صورتش نگاه 

کردم لی لی رو اون بزرگ کرده بود 

زحمتش رو کشیده بود و در آخر حتی یه 

تلفن ساده تبریک عید هم نصیبش نشده 

بود. موهای افشون شده ی دورم داشت 

ه ام میکرد کمی به عقب هولش دادم. کالف

االن باید چه کار میکردم؟ من مردهای 

زیادی تو زندگی ندیده بودم. بلد نبودم. 
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اصال چه وقت رفتن تارا بود؟ چرا به من 

  توضیح نداد؟

 چرا انقدر کالفه ای بچه؟_

با شنیدن صداش سر جام کمی پریدم و 

سریع پاهام رو از روی صندلی برداشتم. 

  ه به حالت جا خوردم نگاهم کردبی توج

 چیزی نیست_

 حوصله ات سر رفته؟_

 ...نه...نشستیم با هم_

 .زنگ بزن عموت بیاد ببرتت_

این رو جدی گفت دوباره بغض کردم 

حالم خوش نبود و خاله هم جدی جدی 

 انگار داشت بیرونم میکرد
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االن به تارا زنگ میرنم اگر کاری _

 ...باهام نداشت

د : اونجا خونه ی تو ا... میون حرفم اوم

برو و خودت ور ازشون دور نکن .. 

 زرنگ باش..مغازه چی شد؟

دلم نمیخواست توضیح بدم : مرتبه...من 

 برم به عموم زنگ بزنم

از جام نیمه خیز شدم دنبال صندلهای چند 

شماره از پام بزرگتر خاله عطی میگشتم 

 که هر کدوم یه ور زیر مبل افتاده بود

نکن , اشتباه تو اینه که فکر حاال بغض _

میکنی من باهات دشمنم , تارا هم هی 

میگه کاریش نداشته باش اما من جای 
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مادربزرگتم...تارا چند صباح دیگه شاید 

بچه دار بشه. درس بخونی که چی بشه؟ 

مثال به کجا برسی؟ این جا بمونی خانواده 

ی پدریت دوستت دارن به چشمم دیدم که 

ن اینجا زندگیت رو دوستت دارن . بمو

بکن. ازدواج درست درمون داشته 

 ..باش...برگردی

من قصد بهم زدن زندگی تارا رو _

 ...ندارم

حرفهاش منطقی بود یا نه؟ برای حال 

امروز من خوب نبود..خاله عطی رک 

بود. حس خودش رو بی وقفه و بدون 

هیچ سانسوری عنوان میکرد من اما 
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م امروز در وضعیتی نبودم که بتون

 .تحملش کنم

بدون پوشیدن دمپایی به سمت اتاق رفتم 

هیچ تماسی نداشتم , شماره ی عمو رو 

خواستم بگیرم و یا یاس...دستم اما بیشتر 

روی اسم روزبه چرخید لبه ی تخت 

 نشستم چی کار بیاد میکردم؟

چند تا نفس عمیق کشیدم و از جام بلند 

شدم ؛ باید آژانس میگرفتم دلم نمیخواست 

از وقتش بزنه...از خودم متنفر بودم عمو 

که انقدر برای هر چیزی محتاج هر کسی 

بودم. وارد هال شدم باید شماره رو از 

خاله میگرفتم و دوست نداشتم هم کالم 
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بشیم..دلم رو همیشه خیلی بی دلیل 

میشکست. خیره شده بود یه تلویزیرون : 

 میشه لطفا شماره ی آژانس رو بگید؟

 ه کرد : نمیان دنبالت؟با تعجب بهم نگا

 .نمیخوام مزاحمشون بشم_

خیلی دیر نیست تازه هشت و چهل دقیقه _

است میتونی خودت بری. مطمئنی خونه 

 هستن؟

حتی اگر نبودن هم نمیخواستم این جا 

 ... بمونم

 ..بله_

با تکیه به دسته ی مبل از جاش بلند شد : 

یاد گرفتن فارسی انقدر هم سخت نیست . 
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ش بگیر. چرا باید تو مملکت به نظر یاد

پدریت حتی نتونی تابلو های مغازه ها رو 

 بخونی؟

 میشه اسمش رو نیارید؟_

گوشی بی سیم توی دستش نگاهم کرد : 

 !!اسم ؟؟

 ....پدر...اون پدر من نیست_

تارا تو رو درست بار نیاورده...انقدر _

ضعیف...اگر برات ماشین میگیرم چون 

اون بیرون  دیر نیست چون یه عالمه زن

هستن که تازه دارن از سر کار یا تو 

ترافیک از دانشگاهشون بر میگردن. یه 

نگاه کلی به خودت بنداز تا بیست و یک 
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سالگی چیزی نمونده دیار . تو دشمن من 

نیستی فقط من همه چیز رو همون طور 

که هست و عیان و بی پرده بهتون میگم 

جوری که بهش هیچ کدون عادت 

 ....ندارید

این رو گفت و بدون توجه به من گوشی 

به دست ازم دور شد..برای برداشتن کیف 

 . دستیم و مانتوم رو برداشتم

+++++++++++++++++++ 

خیابون ها پر از جنب و جوش بود. 

راننده واقعا بد میرفت گاز میداد و یکم 

مونده به ماشین جلویی محکم روی ترمز 

میزد. پسر جوونی شاید هم سن و سال 
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خودم بود البته سرش به کار خودش و 

رانندگی افتضاحش گرم بود. اگر نبودن؟؟ 

میتونستم با همین آژانس برم خونه ی 

عمو و یا عمه...خونه ی پوران 

 ....خانوم...نه

 از این کوچه بپیچم هم میرسیم؟؟_

نگاهی به اشاره اش کردم , کالفه بود از 

 ...چراغ قرمز چهار راه

 ...نمیدونم آقا_

له عطی راست میگفت ...روزبه هم خا

حق داشت...بچه بودم و محتاج حمایت و 

توجه...و مسخره بود که حتی تارا هم بهم 

زنگ نمیزد و نمیدونستم بینشون چی 
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 گذشته؟؟

با رسیدن دم خونه کیف پولم رو در 

آوردم درست جلوی پارکینگ نگه داشته 

بود که در پارکینگ باز شد چند تا چراغ 

ی بی خیال حتی یه متر هم  زد. راننده

جلو نرفت. ماشین رو درست 

نمیدیدم...پول رو به سمت راننده دراز 

کردم و پیاده شدم و سرم رو باال گرفتم تا 

 ...چراغ خونه رو ببینم

 ...دیار_

دیار متعجب و شاکیش انگار بند دلم رو 

پاره کرد...خودش بود با کاپشن و شلوار 

گاهم ورزشی...شاکی و دست به جیب ن
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میکرد راننده اما با سرعت گاز داد و 

دستش رو به نشانه ی عذر خواهی از 

 .پنجره برای روزبه دراز کرد

نمیدونستم واقعا باید چه عکس العملی 

نشون بدم. مثال کیفم رو بردارم و بی 

توجه بهش برم...بایستم و صحبت کنم؟؟ 

چند ثانیه ای دست دست کردم و کیفم رو 

ا کردم و یه قدم فقط به توی دستم جا به ج

  جلو برداشتم

 این کی بود؟_

تا بحال صداش رو انقدر جدی نشنیده 

  بودم

سرم رو پایین انداختم , واقعا چی پیش 
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 ..خودش فکر کرده بود: آژانس

از زیر چشم نگاهش کردم که جدی و پر 

اخم داشت نگاهم میکرد : خونه ی خاله 

 ات مگه نباید باشی؟

اعصابی خودم  لحن طلب کارش و بی

باعث شد تا کمی تند تر جوابش رو بدم : 

 ...دلم میخواست برگردم خونه

بهم نزدیک شد..فاصله مون باهم شاید دو 

قدم بود...یه قدم خواستم عقب برم که بند 

کیفم رو گرفت : این موقع شب..راه 

 ...افتادی تنها تو خیابون که چی بشه

تازه داره میشه ساعت نه..دیر _

مغازه که باز بشه یه روزایی باید نیست...



 Beste بوی وانیل
 

 ...تما از این دیر تر هم بیام خونه

این رو گفتم و بند کیفم رو از دستش 

 ...کشیدم : خسته ام

این بار فاصله رو به صفر رسوند : من 

خیلی خیلی بیشتر؛ بدون چونه زدن با 

 ...من؛ سوار ماشین میشی

نمیخوام...یکی من رو از خونه بیرون _

ی برام مغازه میخره...یکی میکنه...یک

میفرسته خونه خاله...یکی میخواد سوار 

 ...ماشینم کنه...دست از سرم بردارید

میدیدمش تا چه حد متعجب و در عین 

 ...حال عصبانیه

 ...دیار_
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یک قدم ازم فاصله گرفت : چی داری 

 میگی تو؟؟

 میرم باال_

 کسی خونتون نیست_

 میرم خونه ی عمه...عمو...چه میدونم_

 یه کاری میکنم دیگه

دیار جلوی همسایه ها زشته...بیا بشین _

  ....تو ماشین

شال افتاده ی دور گردنم رو مرتب کردم 

 : میرم سر خیابون ماشین بگیرم

این بار خیلی جدی و کمی خشن دستش 

رو دور بازوم حلقه کرد : باهام میای 

 ...دیار به خدا اعصاب ندارم
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که به  سرم رو بلند کردم یه چشمهاش

فاصله ی یه نفس با من بود...نگاهش که 

اصال نرم نبود.. و لحنی که عزیزم 

نداشت...و من...منی که نمیدونستم چه 

چیز آرومش میکنه و چه جوری خودم 

 ...آروم میشم..اما

 ...دیار_

دستم رو از دستش بیرون کشیدم و به 

سمت ماشین راه افتادم : من رو ببر 

ستم قبلی رو نگه نزدیک یه آژانس...میدون

 ...میداشتم

بدون اینکه نگاهم کنه سوار ماشین شد و 

راه افتاد ؛ کمر بندم رو بستم عصبی بود 
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 این رو از همه ی حرکتهاش میشد فهمید

تو چرا این موقع شب تنها راه افتادی تو _

 خیابون؟

 ..دیر نیست..در ضمن گفتم که_

اون مغازه راه هم بیوفته من خودم _

 ...تمیبرم میارم

 منم آدمم_

انگشت اشاره اش رو محکم به فرمون 

کوبید : این چه جمله ی مزخرفیه که از 

 صبح افتاده دهنت؟

چون احساس میکنم در مقابل تو مدام _

 ...باید بهت یادآوری کنم

خیلی آروم کنار خیابون نگه داشت به 
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سمتم نچرخید . سرم رو چرخوندم و از 

شدم. دلم پنجره به دیوار رو به روم خیره 

میخواست بلند بلند گریه کنم...بیزار بودم 

 ...از بحث بینمون

 ...دیار...گاهی بدجور نا امیدم میکنی_

نمیفهمید که خودم چه قدر نا امیدم چند 

باری محکم آب گلوم رو قورت دادم 

نمیخواستم بغض داشته باشم : مامان 

 اشرف اینا کجان؟؟

یه نفس عمیق کشید : چرا داری همه 

راههایی که بتونیم باه منطقی حرف بزنیم 

 رو میبندی؟

 ...چون یه بچه ام که ناامیدت کردم_
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چند ثانیه ای سکوت کرد..کمر بندش رو 

باز کرد و خیلی آروم به سمتم چرخید 

...دستش رو دراز کرد..دستهای در هم 

مشت شدم رو ازش کمی دور کردم اما 

دست راستش رو خیلی آروم به سمتم 

فقط جند لحظه ی بعد هر دو دستم آورد و 

بین دستش بود : تو...هر چه قدر هم که 

 ...من رو عصبانی کنی... نگام کن لطفا

سرم رو به سمتش چرخوندم...به 

چشمهاش نگاه کردم که حاال منتظر و 

خسته بودن...آرنج دست آزادش رو به 

پشتی صندلیم تکیه داد و انگشت اشاره 

ونیم رو اش خیلی نرم موهای روی پیش
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 ...کنار زد : عزیزدل منی

احساس میکردم نگاهم هم بغض داره اون 

اما خیلی خیلی از اون لحظه ی اول آرام 

تر بود : وقتی گفتم نا امید میشم از تو 

نبود...از خودم بود..من انگار نتونستم 

خیلی واضح برای تو جا بندازم جایگاهت 

 ...تو زندگی من چیه

 ضربان نبضم رو حس میکرد

مطمئنم...شاید هم خیلی واضح داشت 

حرفهای ساده ی گیر کرده پس ذهنم رو 

 ...میخوند

سرم رو پایین انداختم...به پناه دستهام 

  نگاه کردم
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 ...من تجربه دارم درست_

من...منظورم به بی تجربگی و خامی _

خودم تو همه چیز بود...ببین چه قدر تو 

ذهنتون بی دست و پام که با آژانس 

 ...نه شب نمیتونم برگردم خونهساعت 

خیلی آروم صورتم رو سمت خودش 

برگردوند : شما یه نگاه به من بنداز دلبر 

 ... جان

لج بود یا ناز نمیدونم اما نگاهم بهش 

دوخته نمیشد : تو حساسیت های من رو 

 ...میدونی

 تو اما نمیدونی_

 چرا میدونم_
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 میدونستی امروز اینکار رو نمیکردی_

ققط دلم میخواست که حالت  من فقط و_

خوب باشه..استرس نداشته باشی...که 

همه چیز درست بشه...من چه میدونستم 

خوشگل خانوم من میتونه انقدر زبونش 

 ...تند بشه

نگاهم اینبار اما نا خود آگاه به نگاه تیره 

 ...ی پر حرفش گره خورد

1.  
 

سکوت من نه از سر رضایت بود و نه از 

لم می خواست سر شکایت. من فقط د

نگاهش رو نگاه کنم بی هیچ واسطه ای از 

جنس کلمه. لبخند نرمی که خیلی آروم تو 
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نگاهش جا گرفت نشون میداد که داره ذهنم 

 .رو میخونه دوباره و سا چندین وچند باره

چند ثانیه بیشتر طول نکشید که لبخندی 

روی صورتش هم جایگزین شد کمی 

 : زبونت فاصله گرفت و دوباره نگاهم کرد

 . و نگاهت هر دوشون شیرینن

دستم رو بی هوا روی گونه ام گذاشتم 

دستهام یخ کرده بود انگار نگاهم گرفتم : 

 االن که گفتی تند و تیز زبونم

هیچی نگفت سرم رو بلند کردم فقط نگاهم 

میکرد بی هیچ کالمی ماشین رو دوباره 

روشن کرد و راه افتاد. هنوز یک عالمه 

ل توی ذهنم جریان داشتند در جمله و سئوا

کنار حس حسادتی که گاهی از ته دلم 

میومدن باال ولی باید اعتراف میکردم که 
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فقط یک نگاهش برای همراه شدن باهاش 

 .کافی بود

خواهش میکنم ازت از این به بعد حتی _

اگر قهر هم بودی بهم زنگ بزن هر جا که 

هستی بیام دنبالت بازهم تاکید میکنم حتی 

  .قهر بودی اگر

قراره باز هم قهر کنم مگه؟ و مگه االن _

 آشتیم؟

االن رو که از اون نگاه دوست داشتنیت _

معلومه آشتی هستی اما در مورد آینده... من 

 ...تالشم رو میکنم که قهر نکنی

دستی آرام به چونه اش کشید : هیچ چیز رو 

 .نمیشه تضمین داد

 من امروز از دستت و یا بهتره بگم از_

 .دستتون ناراحت شدم
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حق داری.... من منکر نمیشم که از دید _

تو کار من غلط بود. در مورد تارا خانوم 

من اجازه نمیدم به خودم تو رابطه ی شما 

دوتا دخالت کنم امروز حتی خیلی بهتر 

 ...فهمیدم که اون واقعا چه حسی بهت داره

به سمتش چرخیدم : چرا بهم نمیگی چی 

 ...بینتون گذشته

راهنما زد و کناری نگه داشت : اومده بودم 

قرص مامان رو بگیرم که تصادفی دیدمت 

 .......بذار برم داروخانه

ناخود آگاه دستم رو روی بازوش گذاشتم : 

وقت نخر برای خودت...بهم بگو....میدونم 

 ...مخالف

کمی سرش رو پایین انداخت و چند ثانیه 

بعد دستش رو روی دستم روی بازوش 
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شت : امروز هیچی نگفت تارا..فقط گذا

گوش کرد...من براش از خودم...از گذشته 

 ...ام...از حسم گفتم

قانع نشده بودم فقط دستم رو آروم کشیدم 

 ....نفسش رو کالفه بیرون داد

 چیزی الزم نداری؟_

 از داروخانه؟؟_

 ..از هر جا عزیزم_

 ...نه_

 مطمئن؟_

 ...مطمئن_

و قفل کن و باشه فقط خواهش میکنم در ر_

حتی اگر کسی به شیشه هم زد شیشه رو 

 ...پایین نکش

نگاهش کردم که با گام های بلند به سمت 
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داروخانه رفت. سرم رو به پشتی صندلی 

ماشینش تکیه دادم و بیشتر و بیشتر فشار 

دادم شاید این همهمه بی خود داخل ذهنم کم 

بشه...اما در کنار تمام اون همهمه ها..نفس 

کشیدم..بوی مالیم عطر  عمیق که

همیشگیش که بینیم رو قلقلک داد...نتونستم 

 ...لبخند نزنم

---------- 

کیسه ی قرص های پوران خانوم روی 

  زانوم بود و الکی تکون تکونش میدادم

 شام خوردی؟_

  سرم رو به نشانه ی نه تکون دادم

نگاهی به ساعت کرد : دوست داری کجا 

 ببرمت؟

 کجان؟هیچ جا...بقیه _
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 رفتن خونه نرگس خانوم_

دلم ریخت پایین : چیزی شده؟ شایان حالش 

 بده؟؟

نه...نه عزیز دل من آخه چرا رنگت _

 ...پرید؟؟ رفتن سر بزنن همین

 راستش رو بگو_

اخم ترسناکی کرد : من کی به تو دروغ 

 گفتم؟

دروغ نمیگی اما..من ضعیف و ترسو _

 میام به نظرت...ازم پنهان میکنی

شد : ای بابا...دیار...تو چرا هی  کالفه

 ..برمیگردی سر نقطه ی اول

  فقط نگاهش کردم

شایان هیچ تغییری نکرده...نرگس خانوم _

هم خوبه...فقط همگی تصمیم گرفتن یه سر 
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به نرگس خانوم بزنن...این آخه عجیب 

 ...نیست

 من رو هم ببر پیششون_

 خونه نرگس خانوم؟؟ این وقت شب؟؟_

 ...بکلید ندارم خ_

 ...آره خب منم قراره بذارمت تو کوچه_

به اخم جدیش نگاه کردم : این روزها ذهنم 

 آروم نیست

دنبال ریموت پارکینگ کمی خم شد زودتر 

دیدم و به سمتش دراز کرد دستش رو دراز 

کرد و مچ دستم حاال بین انگشت هاش بود : 

میشه اجازه بدی این نا آرومی ها رو من 

تارا خانوم تماس  حل کنم؟ دوباره با

 ...میگیرم....و بعد از ایشون

مشکل اساسی و عذاب وجدان این _
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 ..روزهای من..امیر حسین

 ...اخمام نا خودآگاه تو هم رفت...عمو

اون جوری ترسیده نگام نکن دلبرم.. _

درستش میکنم...فقط بهم اعتماد کن...باهام 

 ...از هر چیزی که تو ذهنته حرف بزن

ر باز و بسته کردم...خم چشمهام رو یک با

شد و من نفسش رو روی تک تک 

 ...انگشتهای دستم حس کردم

    

چای جلوم  پوران خانوم تکه ای کیک و

گذاشت : باید بهشون زنگ میزدی 

 دخترم...این موقع موندی پشت در

 مزاحم شما هم شدم_

 جمله ی من این معنی رو داشت؟؟_

http://www.ghessesara.com/newreply.php?do=newreply&p=176503
http://www.ghessesara.com/report.php?p=176503
http://www.ghessesara.com/newreply.php?do=newreply&p=176503
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 ... لبخندی زدم : ممنونم

جلوی تو کیک خونگی گذاشتم اعتماد _

 ...بنفس میخواد

این جمله ی آقا ناصر باعث شد گونه هام 

 ...قرمز بشن : وای اینجوری نگید

نگاه پر محبتی اول به من انداخت و بعد به 

روزبه که ایستاده و دست در جیب داشت 

 نگاهمون میکرد

پوران خانوم روی مبل نشست : حاال شما 

پدر و پسر چرا باالی سر این طفلی 

 ایستادید؟

آقا ناصر دستش رو روی شونه روزبه 

گذاشت و به سمت مبل نزدیک به من 
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یم که هدایتش کرد : ما دختر ندار

خانوم..دلبری های این خانوم کوچولو رو 

 ...نگاه میکنیم

سرم رو پائین انداختم و کمی پاهام رو بهم 

  نزدیک تر کردم

 بابا خجالت میکشه...اذیتش نکنید_

 فقط چون خجالت میکشه دیگه؟؟_

 ای بابا...شما هم شدی بهزاد؟_

آقا ناصر کمی خم شد و چیزی آروم دم 

لند روزبه بین گوشش گفت که اعتراض ب

قهقهه های پدرش گم شد...معذب 

بودم...نگاه آقا ناصر خیلی تغییر کرده 

بود...عجیب شبیه بهزاد شده بود...داشتم آب 



 Beste بوی وانیل
 

 ...میشدم

 چیزی خوردی شام؟_

سئوال دوباره ی روزبه باعث شد اخمام تو 

هم بره..چپ چپ نگاهش کردم ...خنده اش 

  رو به زور نگه داشته بود

روی زانوش زد : ای وای  پوران خانوم

 ...اصال نپرسیدم...این بچه گرسنه مونده

بچه ای که گفت بدتر از تمام خجالت های 

این مدتم بود : پوران خانوم سیرم...من 

 ...یعنی این کیک

بی توجه بهم دستم رو کشید سمت 

آشپزخونه : بیا...چیز خاصی هم نداریم یکم 

 ...ساالد الویه است...برات ساندویچ کنم
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  دوست داری؟؟

و بعد بدون توجه به جوابم : روزبه...برو 

 ...نوشابه بخر...تموم شد سر شام

روزبه از جاش بلند شد و به سمت 

آشپزخونه اومد و سمت چپ بدنش رو تکیه 

داد به ستون و دست به سینه نگاهمون 

کرد..به من که عین بچه های تنبیه شده 

ند تروی صندلی بود و پوران خانوم که تند 

داشت برای سومین ساندویچ رو درست 

  میکرد

لبخندی زد و با یه ابروی باال بهم گفت : 

 برم؟

با حرص نگاهش کردم : نخیر...من نوشابه 
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 ...دوست ندارم

حرص کالمم اگر چه برای پوران خانوم 

مشغول و در حال حرفهای ریز ریز زدن 

مشهود نبود...اما صدای بلند خنده ی روزبه 

 ...ه داشترو به همرا

++++++ 

 چایی نبات میخوری مادر؟_

مامان اشرف با چشمهای خسته اش به سمتم 

  اومد

 ...نه مامانی خیلی هم درد نمیکنه_

یاس شری به بغل وارد آشپزخونه شد : 

پوران خانوم خیلی تعارفیه...این طفلی هم 

 ...حتما روش نشده نه بگه
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سس ساالدش زیاد بود...من یعنی اصال _

 ...ندارمدوست 

یاس لیوان آب رو به لب شروین نزدیک 

 کرد : عزیزم البد روت هم نشد بگی؟

 ..نه_

مامان اشرف خم شد و بوسه ی مادرانه ای 

 ...روی موهام گذاشت : دخترک نجیب من

و بعد دستش رو برای گرفتن شری دراز 

کرد : بدش به من مادر خسته شدی..برو 

 ...یکم بخواب

ی اذیت کرد...همه بدخواب شده امشب خیل_

اش گریه کرد...مامان اینا هم نبودن بذارم 

 ...پیششون بیام
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شری خودش رو برای مامان اشرف کمی 

لوس کرد و بعد سرش رو روی شونه اش 

 ...گذاشت و باز هم کمی دل زد

ببخش دیگه دخترم تو هم این مدت زندگی _

 ...نداشتی

یاس صندلی رو بیرون کشید : مامان جان 

 ...چیه؟ زندگی همینه دیگه این حرفا

کمی معده ام اذیتم میکرد که البته یک ربط 

 ... هایی هم به ال بد این روزهام داشت

 ...دیار_

سرم رو بلند کردم و به عمو نگاه کردم که 

جدی صدام کرده بود...معده ام دوباره تیر 

 ...کشید کمی چشمهام بسته شد : بله
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 ...بیا تو اتاق یکم صحبت کنیم_

نگاهی به من انداخت ...از جام بلند  یاس

شدم..و مثل جوجه اردک پشت سرش راه 

 ...افتادم...وارد اتاق خواب من شدیم

صندلی رو کشید و نشست و با دست به لبه 

 ...ی تخت اشاره کرد : بشین

با استرس نشستم...احساس میکردم کلی 

حرف پشت تک تک حرکاتش هست...گلوم 

 ...خشک شده بود

ت جلو خم شد : چرا بدون کمی به سم

هماهنگی راه افتادی اومدی پشت در خونه 

 موندی؟؟ چرا تو کلید نداری؟

به صورت جدیش نگاه کردم : چیز...خب 
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 ..یعنی تارا نبود..من حوصله ام سر رفت

شام نخورده...یهو بلند شدی با آژانس _

 اومدی که چی؟؟

عصبانی بود..میترسیدم پرسشش چیزی 

استرس حالم رو بیشتر پشتش باشه و این 

 ...بهم میریخت

 ...با تارا خانوم تماس گرفتم_

بند دلم پاره شد..اگر ساعت حرکت من رو 

گفته باشه...من برای بیشتر از یک ساعت 

 و نیم توضیحی نداشتم

 ...تارا مهمان بود_

بله...ایشون هم از اومدن تو تعجب کرده _

بود...اگر نگاهی به گوشیت بندازی هم 
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کال داشتی...می خوام بدونم چرا  ازش میس

انقدر بی حال به نظر میای و چی باعث 

شده شام نخورده از خونه خاله ات بیرون 

 بیای؟؟

 این جا خب..خونه ی منه..من_

دیار جان معلومه که اینجا...باز هم تاکید _

 ...میکنم " اینجا" خونه ی توا

خاله عطی یکم نصیحتم کرد.. و من _

 ...هاش رودوست ندارم نصیحت 

اخمهاش رفت توهم : میخوام همین رو 

بدونم...بارها دیدم که اذیت میشی خونه اش 

 .....چی بهت میگه

دلم میخواست از خوشحالی بال در 
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 ...بیارم...پس بحث فقط خاله عطی بود

نفسم رو بیرون دادم و معده ام انگار کمی 

از حالت انقباض در اومد : مهم نیست..اون 

نیه...از حضور من وسط از لی لی عصبا

 ...زندگی دخترش...حرفاش اما اذیتم نمیکنه

 چی میگه؟_

جدیت بیشتر شده بود : میشه راجع بهش 

 حرف نزنم؟

 ..با یاس اگر راحت تری به اون بگو_

نه ...نه عمو..اصال بحث این چیزها _

 ...نیست

من با خاله ات صحبت میکنم...همین طور _

و متشکریم که با تارا خانوم. ازشون ممنون 
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این مدت زحمت تو رو به هر نحوی کشیدن 

اما ..من بعد قیم تو ما هستیم...پدرجون و 

 ...من

کاری به فرهاد ندارم که بود و نبودنش 

دیگه فرقی نه برای تو داره نه برای 

برادرت..تو دختر مایی هر حرفی که تو 

 ...رو برنجونه انگار ما رو رنجونده

..بی حرف و نگاهش کردم صاف و ساده.

بی هیچ کالمی..فقط از جام بلند شدم و 

خودم رو تو آغوش پدرانه اش 

انداختم...آغوش عمویی که نصف شب 

 ..نگرانم میشد باهام حرف میزد و

دستی به موهام کشید : فردا وقت دکتر 
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 ...گرفتیم

سرم رو از روی شونه اش بلند کردم : 

 ...من...خیلی وقته حاضرم

1.  
رانندگی میکرد،  جدی و آرام و خسته

ترافیک وحشتناک عصر و خستگی های 

مطب نشستن و تمام دردهای این روزها رو 

به راحتی میشد از توی نگاهش خوند. با 

وجود تاکید دکتر برای نبودن خطر خاصی 

 .برای من .. عمو به شدت توی فکر بود

 نگرانید؟_

 ...نه ..یعنی نمیدونم _

ش ننگاهش کردم ، چه قدر توی فکر کرفت

شکل روزبه بود...مردان زندگی من محدود 
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بودن و تو بعضی موارد بسیار شبیه به 

 ...هم

باید یه دارویی رو به شایان بدم. _

 .میرسونمت تا خونه و برمیگردم

نه..منم میام...یعنی اگر ایرادی نداره به _

 .شایان هم سری بزنم

 ... با محبت نگاهم کرد : خسته میشی

یدونم نرگس خانوم هم نه نمیشم فقط...نم _

 هستن یا نه؟

نفسش رو محکم بیرون داد : عکس العمل 

های نرگس رو بذار به حساب احساسات 

 ...نزدیک به جنونی که به شایان داره

 ...فرهاد زندگی اون رو هم نابود کرد_

عمو کمی اخم آلود به جلوو خیره شد : 

خودش هم نابود شده است...هیچ نشانی و 
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م...به هیچ کدوم از تماس خبری ازش نداری

 هامون حتی جواب هم نمیده

ضربان قلبم کند شد..:امکانش هست چیزی 

برای شایان بخرم قبل از رفتن به 

 بیمارستان؟

هیچ چیز شیرینی اجازه نداره بخوره _

 ...فعال

 گل؟_

 ...لبخندی زد : بذار یه ایده ی خوب دارم

+++++ 

روسریم رو تا کردم و توی کمد گذاشتم و 

اهام رو کمی دراز کردم. گل های قرمز پ

رنگ قالی اتاق حاال نزدیک تر بودن و 

براق تر...درهم و زیبا...روی فرش کامل 

دراز کشیدم و به کریستالهای براق آویزان 
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از لوستر خیره شدم...شایان و لبخندش 

لحظه ای از جلوی چشمم دور نمیشد و ایده 

ی جالب عمو هنوز هم باعث خنده ام 

...من برای شایان از طرف خودم میشد.

کتاب خریده بودم در حالی که نمیدونستم 

 ..روش چی نوشته

به سمت گوشیم چرخیدم واسمی که روش 

نقش بسته بودم لبخند آرامی روی صورتم 

 :آورد

 سالم_

 سالم عزیزم چرا نیومدی باال؟_

 آرام بلند شدم و نشستم :باال چرا؟

 مامان اشرف و پدرجونت اینجان_

 نا مگه خونه عمه نبودن؟او_

 ...نیم ساعتی هست اومدن_
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من همین االن رسیدم...هنوز به مامان _

 .اشرف زنگ نزدم

شاید بهتر باشه زنگ بزنی..یه پارچه _

خریدن دارن با مامانم نقشه میکشن برات 

پیراهن بدوزن برای جشن خوب شدن 

 ...شایان

حس امید زیبایی که این کارشون تو دلم 

بود هم نتونست مانع از جمله ایجاد کرده 

ای که تو ذهنم بود بشه : ای داد بازم 

 ...پیراهن خانومانه

بلند خندید : به خاطر همین میگم بیا باال 

خودت رو از این پارچه ای که دارم میبینم 

نجات بده...شکل پیراهن های عمه قدسی 

 ...منه

با صدای بلند خندیدم...عمه قدسی رو تو 
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ه بودم...با پیراهنی سراسر مراسیم بهزاد دید

 ..پولک سبز رنگ... : بدجنس

چند ثانیه ای سکوت کرد : قربون خنده 

 ...هات

جمله اش که برخالف همه گفتگمون بیشتر 

شبیه زمزمه ای پنهانی بود گونه هام رو 

 ...قرمز کرد و قلبم رو پر التهاب

شاید خجالتم رو حس کرد که حاال میشد 

گونه اش لبخند  همراه لحن آروم و نوازش

 رو هم به راحتی حس کرد : خسته ای؟

یکم...چهارشنبه جراحی داریم...وقت _

 ...گرفتیم بیمارستان...دیدن شایان رفتم

بی اختیار تمام اتفاقات مالقاتم با شایان رو 

ریز به ریز براش تعریف کردم.. چند ثانیه 

ای مکث کردم : ای وای سرت رو درد 
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 آوردم

عزیزم...تا حاال نشده دارم گوش میکنم _

بود انقدر طوالنی چیزی رو برام تعریف 

 ...کنی

خنده ای کردم..بی اختیار...انگار که حس 

میکردم خنده هام فقط حال خودم رو خوب 

نمیکنه..کس دیگه ای هم هست که با خنده 

هام شاد میشه و این حسی دلپذیر داشت : 

 ...راست میگی خیلی صحبت کردم

اریم..تو هر روز همین بیا یه قراری بذ_

ساعت ها بهم زنگ بزن و تمام اتفاقات 

 ...روزت رو برام تعریف کن

با شیطنت گفتم : عینی بقیه ی روز باهات 

 ...صحبت نکنم و جمع کنم یهو

خنده ای کرد : اصال همچین چیزی نیست 
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 ...شما هر ساعت با بنده در تماسی عزیزم

 ...نمیدونم قول نمی دم_

ا و من یه قولهایی به چرا سرفرصت شم_

 ....هم خواهیم داد

گردنبندم رو بین انگشت هام گرفتم : تارا 

 بهم گفت قراره باز هم همدیگه رو ببینید

بله..البته هنوز زمان و مکانش رو _

 ...مشخص نکردیم

امروز همون تارای همیشگی بود فقط _

شاکی از بیرون اومدن از خونه ی خاله 

 ..وا کردنعطی...فکر کنم با خاله دع

همه چیز درست میشه من بهت قول  _

 ...میدم... این چهارشنبه هم بگذره

 ...شایان خوب میشه_

من نگران تو ام دیار....پنجشنبه بیاد و تو _
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مثل تموم این مدت با اون نگاه خوشگلت و 

موهای بافته ات نگاهم کنی... اون وقت 

 .شاید بتونم دوباره یه نفس راحت بکشم

ز خوشبختی نداشتم ...برای من من تعریفی ا

خوشبختی امنیت خانه ی تارا بود و بوی 

شیرینی کافه اش...اما این روزها معنی 

خوشیختی من چند خطی نبود...چند صفحه 

ای بود...نگاه و دلنگرانی ها و نگاه پر 

نوازش روزبه سر خط بود و بعد از اون 

تک تک آدمهایی که تو این خونه می 

روی قالی الکی رنگش اومدن ومیرفتن و 

 مینشستن

محمد لیوان آب هویج رو جلوی تارا 

گذاشت و روی صندلی رو به روی من 

نشست..تارا سرش رو کمی جلوتر آورد : 
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 ...این ترکیب دوست داشتنی

منظورش بستنی زرد رنگ پر زعفران 

قوطه ور در آب هویجش بود نگاهی به 

لیوان پر از آب آلبالوی من انداخت و 

و جمع کرد : وای دیار مگه صورتش ر

 خودآزاری داری ؟؟

روسری سبز رنگم رو کمی جلوتر کشیدم : 

 ...دوست دارم خب

محمد نمک دان رو از روی میز به سمتم 

دراز کرد : بیا الاقل با نمک بخور فشارت 

 ...نیوفته

نگاهی گذار به شلوغی آبمیوه فروشی 

 ...انداختم به رنگها و بوها و صداها
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 ...شیرینی نپختمچند وقته _

تارا با نی بستنی ها رو هم زد چین 

کوچیکی بین ابروهاش : بعد از جراحیت 

 ..باهم هر چی بخوای میپزیم

جرعه ای رو قورت دادم : وای گوشام تیر 

 ...کشید

محمد خنده ای کرد : بچه نخور ادامه ندده 

 ..میرم برات بستنی میوه ای میخرم

 ...نه خوبه_

 تارا؟؟_

 ...جان_

رگردید آخه اینطور خوب نیست..حاال ب_

محمد کسایی رو داره که رستوران رو 
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بچرخونن...اما مغازه ی تو اگه خیلی زیاد 

 بسته بمونه ضرر میکنی

احساس میکردم خیلی حرفها برای گفتن 

  توی نگاهش هست

 تعارفی شدی_

دختر زرد پوشی از کنارون رد شد و بی 

 هوا به میز خورد و آب هویج محمد روی

میز ریخت.. ببخشید گفتن های پشت سر هم 

دختر محمد رو بیشتر هول کرد و باعث 

خنده ی ما شد..محمد برای خریدن یک 

 ...لیوان دیگه وارد صف فیش شد

به غیر از جراحیت باید بمونم تا تکلیفت _

 ..با روزبه مشخص بشه
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 ...ناخودآگاه سرم رو پایین انداختم : تارا

بودن محمد مطمئن تارا گردن کشید تا از ن

بشه : پسر خوبیه دیار...من اما ترس ها و 

 ...تردید های خودم رو دارم

چرا سرت رو پایین انداختی؟؟ شاید بهتر 

باشه یه روز سه تایی بریم بیرون من 

میخوام از یک سری چیزها مطمئن 

بشم..ولی دارم میبینم..تالش اون رو برای 

ی دیده شدن در چشم تو..و البته آرامش تو

 ..نگاه تو رو

چیزی برای گفتن نداشتم...خجالت زده بودم 

و در کنار اون پر از هیجان...پر از شور و 

 ...درکنارش پر از سئوال
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دستش رو دراز کرد : امشب به هیچی 

چیزی فکر نکن ...اومدیم دور هم خوش 

 ...بگذرونیم

 ... خیلی چیزها تو ذهنم هست_

ن باید راجع بهش با هم حرف بزنیم..م_

 .....تو و روزبه

دستم رو محکم بین دستهاش گرفت : 

 ...میخوام امشب حالت خوب باشه

++++++++++ 

پوران خانوم بشقاب میوه رو جلوم گذاشت 

 ...: بخور مادر

سرم رو تکونی دادم : نه ممنونم ...خیلی 

امشب خوردم..االنم باید تا صبح چیزی 
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 ...نخورم

 روزبه متفکر و آرام کنار عمو نشسته

بود..پدر جون تسبیحش رو توی دستش 

 چرخوند : امیر حسین پول رو برداشتی؟؟

امیر حسین سیبی توی پیش دستی روزبه 

گذاشت : فردا هر چه قدر الزم شد کارت 

 ..به کارت میکنم

کارت منم هست حاج آقا...شما نگران _

 ..نباشید

پدر جون دستی به شونه ی روزبه زد : تو 

من نداری...تمام  فرقی با امیرحسین برای

 ...این مدت امین این خونه بودی

خیلی واضح شرم نگاه روزبه رو دیدم...دل 
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خودم هم ریخت...امین بودن..حتی در دایره 

لغات محدود فارسی من هم معنای عمیق و 

پر از حسی داشت که ضربان قلبم رو باال 

 ...میبرد

این معنا انقدر عمیق بود که در تماس آخر 

یه انداخته بود...روزبه ای شب روزبه سا

که عالوه بر نگرانی بیمارستان فردا صبح 

در لحن و کالمش حاال چیزی بود که انگار 

 ...داشت آزارش میداد

اصرار من برای بیمارستان نیومدن هم هیچ 

تاثیری بر روش نداشت : من میام عزیزم 

بیا بیخود چونه نزنیم...فقط تو قول بده که 

نگاهم فردا عصری مثل امشب 
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میکنی...زیر زیرکی و پر از خجالت و 

 ....دلبرانه

==================== 

 

حالت تهوع فاجعه آمیزی داشتم و 

سردردی بدتر از اون نمیتونستم به 

درستی اطرافم رو تشخیص بدم. دستم رو 

با اون آنژیوکت بزرگش باال آوردم و 

روی پیشونیم گذاشتم.انگار حتی صدای 

توی سرم میپیچید و  نفس کشیدن خودم هم

 ...این واقعا آزاردهنده بود

 دیار جان_

صدای مامان اشرف بود با بغض کمی 
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سرم رو چرخوندم و نگاهش کردم سعی 

کردم با یه لبخند کوچیک هم حال بدش 

رو خوب کنم اما نشد. دستش رو روی 

 پیشونیم گذاشت : حالت خوب نیست؟

 نمیدونم_

 سردم بود : میشه پتو روم بکشید؟

پتو رو تا نزدیک گردنم باال آورد و چند 

باری با وسواس مرتبش کرد : بمیرم 

برات مادر آخه قرار نبود انقدر اذیت 

 ...بشی..بس که ضعیفی

دستم رو روی دستهای لرزان چروک 

 ...خوردش گذاشتم : خوبم مامان جان

بوسه ای روی پیشونیم گذاشت : الهی 
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 مامان به فدات...اومدی اینجا شدی ستم

 ...کش ما

صدا توی سرم میپیچید و حالم چندان 

خوش نبود : میشه بهم مسکن 

 ..بزنن؟...سرم داره میترکه

دوباره که چشم هام رو باز کردم تاری 

دیدم خیلی کمتر شده بود سردردم همین 

طور هوا اما تاریک شده بود ، نگاهی 

سر سری به اتاق نارنجی رنگ انداختم و 

میتونستم باز هنوز چشم چپم رو کامل ن

کنم ..انگار تو اتاق تنها بود ...لبهام کامال 

خشک بود و نمیدونستم باید چی کار 

کنم...با شنیدن صدای پای کسی که سعی 
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داشت نوک پنجه ی پا وارد اتاق بشه به 

سمت در چرخیدم و بین تموم تاریک 

  روشنی ها تارا رو تشخیص دادم

به تخت نزدیک شد و با دیدن چشمهای 

م لبخند پهنی زد و دستش رو روی باز

 موهام گذاشت : بیدار شدی دخترکم؟؟

با شنیدن لفظ دخترکم که من رو یاد ده 

سالگی هام می انداخت بغض کردم : 

 خوبم..خیلی بهترم..شب شده؟

روی صندلی نزدیک تخت نشست : آره 

 .......بقیه رو فرستادم رفتن...خودم موندم

 چرا انقدر حال من بد شد؟_

خدا رو شکر االن خوبی...قرار هم نبود _
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شب بمونی اما سردردت و اون لرز بدنت 

باعث شد نگهت دارم فردا صبح صد در 

 صد مرخصی..درد داری؟

 ...یکم توی سرم...و یکم لگنم_

بوسه ی مادرانه ای روی گونه ام گذاشت 

: عزیزم..دخترک فداکار و نازنینم...کاش 

د ال نباینگهت داشته بودم پیش خودم...اص

 گول محمد رو میخوردیم

 تارا؟؟!! شوخی میکنی دیگه؟_

دست به سینه نشست : نخیر...االن چرا 

تو باید بیمارستان باشی؟ میتونستیم تو 

اتاقت بشینیم با هم شیرشکالت بخوریم و 

 .حرف بزنیم
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خیلی خوب می دونستم اینها بهانه هایی 

کامال مادرانه است : میشه یه لیوان آب 

 ی؟بهم بد

االن برات چای میارم که گرمت هم _

 ...بکنه

دل و ذهنم پیش روزبه بود..سرم رو کمی 

بیشتر به بالشت فشار دادم...دلم میخواست 

 ...از تارا راجع بهش بپرسم و روم نمیشد

جرعه ی چای طعم بهشت میداد تارا 

فنجان سفید رنگ رو روی میز گذاشت ، 

نگاهی به گوشیش انداخت و لبخند 

 .ی روی لبهاش اومدبانمک

 تارا؟؟_
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 ..جان_

 میگم_

با شیطنت یه ابروش باال رفت : چی 

 میگی؟

  همه رفتن؟؟_

سعی کردم نگاهم رو از نگاه پر از 

شیطنتش بگیرم : همه..هیچ کس هم نه 

حالت رو میپرسه..نه میخواد بیاد...به 

سمت در رفت من یه دو دقیقه برم پایین 

 ...بیاممحمد برام چیزی آورده بگیرم و 

وا رفته نگاهش کردم..که از در اتاق با 

 ...گام های بلند بیرون رفت

چند دقیقه ی بعد تقه ای به در خورد و یه 
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خرس بزرگ پشمالوی سفید رنگ هم قد 

خودم وارد شد که پشتش روز به ایستاده 

بود و تو دست دیگه اش هم یه سبد 

 ...بزرگ پر از گلهای ریز سرخ

فید بزرگ چشمهام از روی خرس س

چرخید روی گلها و بعد روی ساعت 

آشناش و بعد روی پیراهن مردانه ی آبی 

آسمانیش و چشمهای عزیزش که پر 

نوازش تر و نرم تر از هر مخملی نگاهم 

میکردن نزدیکم شد و گل و خرس رو 

روی صندلی رها کرد چند ثانیه ای خیره 

به چشمهام تار تار موهام بین انگشتهاش 

سکوت نگاهم میکرد..خیره لیز خورد در 
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، پر حس و کمی ترسیده...خم شد و 

چشمهام بسته شد...نفسش روی پیشونیم 

نشست و چند ثانیه ای مکث کرد : 

 خوبی؟

سرم رو به نشانه ی تایید تکون 

دادم....احساس میکردم میخوام به سمتش 

پرواز کنم و نمیشد...انگار تو جسمم جا 

 ...نمیشدم

خت تک تک همونطور خم شده روی ت

اجزای صورتم رو ثانیه به ثانیه نگاه 

میکرد و تار تار موهام رو پر از عطر 

 ..وجودش

  روزبه ی لرزانی از بین لبهام خارج شد
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 ....جانم عزیزم_

 ...من خوبم_

  ...صبح...خیلی ترسیدم...خیلی_

انگشتام خیلی آروم دور مچ دستش قفل 

 ...شد : خوبم...کمرت درد میگیره بشین

خوبم...از صبح همه بودن نمیشد بیام نه _

نزدیک نمیشد بیام نگات کنم...االنم تارا 

 خجالت زده ی تارا خانومم

نگاهم سر خورد به سمت هدیه هاش : اینا 

 ...خیلی قشنگن..خیلی هم بزرگن

بی هیچ حرفی فقط نگاهم میکرد تکیه 

زده به آرنجش که باالی سرم بود ...من 

الت از ترس عمیق پشت نگاهش خج
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میکشیدم..از حسی که تازه داشتم 

میفهمیدمش...من همه ی دوستت دارم 

هاش رو شنیده بودم..همه ی حمایت هاش 

رو دیده بودم اما هیچ وقت انقدر عمیق 

حسی که به من داشت رو حس نکرده 

بودم انگار و شاید به همین خاطر بود که 

وسط این اتاق نارنجی رنگ و بین تمام 

...حالم انقدر خوب دردهایی که داشتم

بود...خوب و لیز مثل ماهی رها شده 

 ....توی اقیانوس

 

بین گل ها ،آب نباتهای چوبی رنگی به 

شکل فرشته هایی صورتی رنگ هم بود 
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دستم رو به سمتشون دراز کردم هر چند 

 دستم نرسید: چه قدر قشنگن..مرسی

با این جمله ام کمی فاصله گرفت و 

ا از بین گل ه راست ایستاد و یکیشون رو

جدا کرد و دستم داد ، توی دلم موج موج 

 نشاط بود از بودنش و هدیه ی زیباش

چرا نمیشینی؟ خسته میشی؟ از صبح _

 سر پا بودی؟

با دستهاش چشمهاش رو فشرد : از صبح 

پدرم در اومد...اینکه نتونم بهت نزدیک 

 شم داره بیشتر و بیشتر اذیتم میکنه

د روز پیش این جمله رو شاید اگر چن

میگفت میفهمیدم اما درک 
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نیمکردم...امشب اما با عطر مسخ کننده 

ی نگاهش خیلی خوب صداقت کالمش 

 .رو درک میکردم

فرشته ی توی دستم رو بین انگشتهام 

 چرخوندم : درست میشه

 ...البته که میشه خوشگلم_

 شایان خوبه؟_

 ...خوبه..بهتر هم میشه_

 الفهبه ساعتش نگاهی انداخت و نفس ک

ای بیرون داد : فقط ده دقیقه دیگه وقت 

دارم..بیاد برم ، نمیخوام پیش تارا خانوم 

 بدقول بشم

 ای کاش میشد بمونی_
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این جمله از ته دلم بود...ناخودآگاه و ..

شاید ناشیانه...اما حض وافری تو 

 چشمهای روزبه آورد

عزیز دل من ، بیای خونه که بدتر هم _

در شلوغه که میشه تا مدتها دورت انق

 حسرت نگاه کردنت تو دلم بمونه

این خرس خیلی خوشگله...خیلی هم _

 بزرگه...قد خودمه فکر کنم

دستی به پاپیون باالی سر خرس کشید : 

 ...خوشحالم که دوستش داشتی

 فکر کنم باید بدیم تارا ببرتش_

اخم کوچیکی کرد: احساس پسر بچه های 

 ددبیرستانی رو دارم..و هیچ خوشم نمیا
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 به به پس دبیرستان هم خبرهایی بوده_

چپ چپ نگاهم کرد : سردردت کامل 

 ..خوب شده حتما

خنده ام باعث دردی تو لگنم شد و نا 

 خودآگاه دستم رو روش گذاشتم : آی

 !چی شد؟؟ دیار جان؟_

خوبم خوبم...فکر کنم نگاه چپ چپت _

 ...من رو گرفت

موهای پخش شده ام روی بالشت رو توی 

 گرفت : مسکن نیاز داری؟دستهاش 

  سرم رو به چپ و راست حرکت دادم

باید برم..این هدیه هات رو هم میذارم _

تو ماشین تا با محمد ببریم خونه ی خاله 
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ات..ولی خب وقتی این طوری نگاهم 

 ..میکنی سخت میشه

 چه طوری؟_

با انگشت اشاره ضربه ی کوچکی به 

نوک بینیم زد : من فقط این نگاهت رو 

میبینم...بین من و چشمهای 

خوشگلته...قول بده فردا حالت خوب باشه 

 ،باشه؟

 ...ممنونم..بابت همه چیز_

+++++++++++++++ 

مادر من هالک شد بس که بهش شیر _

 عسل دادی

عمه سحر کفگیر به دست کنار چارچوب 
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آشپزخونه ایستاده بود ..مامان اشرف 

قاشق عسل رو کمی محکم تر توی 

شیر در سه ساعت گذشته  سومین لیوان

 ...تکون داد : باید جون بگیره

پانی خندان روی مبل چهار زانو نشست : 

 ...دل پیچه که گرفت بهتون میگم

دستم رو روی دستهاش مادرجون گذاشتم 

: جا ندارم باور کنید حالم هم خوبه...شما 

 بهم بگید شایان چه طوره؟

اونم خوبه دخترم...به لطف تو..به _

 ن توخاطر بود

این رو گفت و در حالی که داشت اشک 

چشمهاش رو پاک میکرد از جاش بلند 
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  شد

پانی بسته ی چیپسی رو باز کرد و در 

حالی که خرت خرت میکرد گفت : این 

روزبه هم کم پیدا شده ها...چند وقته 

 نیست

سرم رو بی معنا تکونی دادم ؛ کم پیدا 

نبود..اسمش روی موبایلم بود و فرشته 

کریش توی اتاقم...خرس هدیه اش هاس ش

خونه خاله عطی و جعبه ی کادویی 

بزرگ و پر رمز و رازش دست تارا 

...فکرش توی ذهنم بود و عطرش توی 

قلبم...نگاهش همه جا به دنبالم بود ...پر 

رنگ بود...پر رنگ تر از هر چیز و هر 
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 ...کسی توی دنیا...پس کم پیدا نبود

سبد  با صدای زنگ پوران خانوم با

سبزی وارد شد ، عمه سحر به سمتش 

رفت : آخه چرا زحمت کشیدید غذا 

 درست میکردیم

از این کبابیه مطمئنم...حاال هم وقت _

زیاده هم مهمون سحر جون..کاری 

 ...نکردم

 به سمتم اومد : دخترکم خوبی؟

ناخواسته ازش خجالت میکشیدم : بله 

 ..ممنونم

  پشت سرش روزبه با قابلمه وارد شد

مامان اشرف به سمتش رفت : ای وای 
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 ...پسرم..شرمنده تو هم شدم امروز

 این حرفا چیه مادر جون_

پانی در حالی که خورده های چیپسش از 

روی شلوارش میریخت بلند شد : میگم 

پیرمرد بنیه ات یاری میکنه از این کارا 

 بکنی؟

 ...تشر عمه سحر هم تاثیری نداشت

 پیش بندت کو بچه؟_

دلت بخواد...دختر به این  خیلی هم_

 ...قشنگی

سوئیچش رو توی جیبش گذاشت : آره 

 خیلییی

اعتراض پانی تو خنده ی روزبه گم 
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شد...و به سمت آشپزخونه رفت تا دست 

 هاش رو بشوره

روزبه به سمت اتاق نشیمن اومد و 

 ...زمزمه کرد : سالم عزیزم

  و از روی میز کاغذ هایی رو برداشت

برسونم دست مشتری...شب اینا رو باید _

 میبینمت...چیزی الزم داری؟

 خوشگله؟_

 با تعجب نگاهم کرد : کی ؟

با شوخی اخم کردم ...خنده ی آرومی 

کرد و پشت سرش رو نگاهی کرد تا 

مطمئن بشه کسی نیست کمی خم شد 

 ...طرفم : قربون پاپیون قرمز موهات
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تجربه ی تازه ای بود. نشستن در جمعی 

و البته نرگس خانوم بدون با حضور همه 

تنش و متلک و حرفهایی نیش دار. 

هرچند چهره ی خسته و درمانده ی 

نرگس خانوم مانع میشد تا شادی نگاهش 

رو حس کنم اما میدونستم و مطمئن بودم 

که حالش بهتره ؛ چند شاخه گل و هدیه 

ای روی میز گذاشته بود که مورد قبول 

زیر عمه سحر نبود. تو آشپزخونه مدام 

لب غر میزد که در مقابل لطف من این 

ها چیزی نیستند. برای من اما اهمیتی 

نداشت، چیزی که این وسط مهم بود خبر 
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های خوب از سمت شایان بود و حال 

 . خوش عمو و بقیه

 شایان بهت سالم رسوند_

تارا اخم کرد به تنها جمله ی نرگس که 

مخاطبش من بودم ؛ مرسی زیر لبی گفتم 

ازش گرفتم. من حتی اگر در راه و نگاه 

پسرش جون هم میدادم از نظر اون خودم 

و مادرم غاصب داشته های اون و شایان 

بودیم. اشتباه میکرد فرهاد آدمی نبود که 

بخدا به پای کسی بمونه. نرگس و لی لی 

وآنجلینا هم نداشت.ذات و خمیره ی اون 

 .آدم مشکل داشت و بس

ت و سعی تارا دستش رو روی دستم گذاش
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داشت تا حس بد موجود در فضا رو کمی 

کم کنه برای من موفق بود.من نرگس 

نرگس خانوم رو میفهمیدم بقیه اما اخم 

بدی داشتن. سکوت با تعارفات از هرچند 

گاه یاس برای صرف میوه و شیرینی 

شکسته میشد و از همه ساکت تر و اخمو 

تر پدرجون بود. قبل از آمدن نرگس 

لبخندی داشت و به احتمال  خانوم پدرجون

زیاد رویایی پر رنگ برای خواهری و 

برادری چیزی که شاید ته دلمون هم من 

هم شایان پذیرفته بودیم اما برای بازی 

کردن در این زمین دیر شده بود ، خیلی 

 .دیر
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با رفتن و خداحافظی نرگس خانوم در 

حالی که کمی درد داشتم پاهام رو روی 

تارا اخم آلود سیبی رو کاناپه دراز کردم 

برام خرد می کرد ، طوفان عمه سحر اما 

گفتنی نبود این بار غر غرهای کوچک 

زیر لبی نبود بلکه صحبت از خیلی 

چیزهایی بود که من اطالعی ازشون 

نداشتم از مراسم عروسی نرگس و فرهاد 

تا به دنیا اومدن شایان هر آنچه که بود و 

امیر  نبود. سحر گفتنهای زیر لب عمو

حسین هم نمیتونست عصبیت عمه رو 

 .بخوابونه

با به صدا در اومدن صدای زنگ تلفن 
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همراه تارا و اخم های در هم رفته اش 

همه تقریبا سکوت کردن. تارا صفحه رو 

کمی به سمت من خم کرد با دیدن اسم لی 

لی ته دلم چیزی کنده شد اخمهای تارا هم 

ا در هم رفت اما تلفن رو جواب داد. ب

اولین الو گفتن تارا صدای فریاد لی لی 

طوری تو ی اتاق پیچید که مجالی برای 

کم کردن صدا و یا ترک کردن جمع 

 .برای تارا باقی نموند

هیچ معلوم هست اونجا چه خبره؟ بچه _

ی من مگه گوشت قربونی اوناست..بچه 

من رو کردن عامل نجات بچه 

شون...اصال مگه من نگفتم حق نداره بره 
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 ..ایران ها

تارا عصبی کمی از جاش بلند شد: کی 

همچین چیزی گفتی تو؟؟ در ضمن من به 

تو ده روز بیشتره زنگ زدم..االن تماس 

 گرفتی که چی؟؟

که چی؟؟ تازه میگی که چی؟ دیار مگه _

بی کس و کاره؟به جای اینکه بهش چیزی 

 بدن دارن ازش استفاده هم میکنن؟؟

د وی لبم اومبا گفتن این جمله پوزخندی ر

و بغضم بزرگ تر شد...خیلی راحت 

میتونستم ببینم که ذهنش سر جاش نیست 

از خجالت نمیتونستم سرم رو بلند 

کنم...از جام بلند شدم و بدون نگاه کردن 
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به بقیه وارد اتاق شدم. دستهام رو روی 

گوشهام گذاشتم و سرم رو زیر بالشت 

کردم. نمیخواستم گریه کنم..نمیخواستم 

اما از شدت خجالت حتی نمیتونستم ...

 ..درست نفس بکشم

نمیدونم چه قدر گذشت دستی آرام روی 

موهام قرار گرفت : درست عین یچگی 

 ...هات

سرم رو بلند کردم و به چشمهای براق 

تارا دوختم..به موهای جعد دارش و 

صورت گرد پرش...به تارای جوان اون 

روزهای نچندان دور...دستهام رو از 

گوشام برداشت : بزرگ روی 
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شدی...امید دل یه مرد شدی...بازم داری 

قایم میشی؟؟ باید بهش بگم وقتی میترسی 

و یا خجالت میکشی چشمهات رو میبندی 

 ..فکر میکنی بقیه هم تو رو نمیبینن

یاد آوری روزبه اگر چه چند لحظه ای 

نفسم رو گرم کرد و دلم رو خوش اما 

برای  نمیتونست حی مزخرف ته دلم رو

 مدت طوالنی سرکوب کنه

بازم آبرو ریزی کرد مثل تمام اون _

 .شبایی که رو پله ها میوفتاد و باال نمیومد

دستهاش رو دو طرف صورتم گذاشت : 

بقیه خیلی بهتر از تو میشناسنش...اونم 

 ..عصبی شده
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دستهام رو روی دستهای زیباش گذاشتم 

همونجور که قبل تر ها میگذاشتم...هنوز 

ز نظر من بوی شکالت و عشق هم ا

میداد..حاال اما حلقه ی ساده ای هم 

 .تزئینش کرده بود

 بی کس و کار تر از منم مگه هست؟_

نگام کن...یه دور به من به اطرافت _

 نگاه کن..ببین اطرافت چه قدر آدم هست

 بریم تارا؟_

 دیار؟؟_

تو نگاهش و کالمش نا امیدی عمیقی بود 

 : من فکر میکردم

خونه ی خاله عطی؟؟ یه دو سه بریم _
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روزی تا یکم من کمتر خجالت 

بکشم...وای تارا...بحث مال و اموال 

 کرد؟ شنیدن؟؟

این بار نگاهش شاد تر شد : تو اون رو 

 ...ول کن...میریم یه دو سه روز بذار

با خوردن تقه ای به در تارا زانوش رو 

از روی تخت برداشت و شلوارش رو 

 مرتب کرد : بفرمایید

عمو امیر حسین وارد اتاق تاریکم شد..از 

نور راهرو باعث میشد خیلی کم بتونم 

 صورتش رو ببینم :ببشخید تارا خانوم

 بفرمایید_

حاضر بودم بمیرم اما با عمو مواجه نشم 
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سرم پایین بود و سرگرم پروانه های 

 پایین دامنم

 دیار...عمو جان_

سرم رو خیلی بی معنی تکون دادم و 

  سکوت کردم

 ...ما امشب میریم خونه ی مادرم_

امیر حسین چند دقیقه ای این پا و اون پا 

 کرد : میشه ...یعنی؟؟

تارا از جاش بلند شد : برم به سحر خانوم 

 کمک کنم

عمو المپ باالی سرم رو روشن کرد و 

صندلی رو کشید جلو..مثل عادت 

همیشگیش شلوارش رو کمی باال داد و 
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 نشست : خب؟؟

_.... 

 ر عمو جان؟دیا_

 من ...ببخشید_

این بار لبخند آرومی زد : تو بی ادبی 

نرگس خانوم رو میبخشی بعد نگرانی و 

 طلب کاری مادرت رو نه؟؟

 نگران؟؟ عمو...ول کنید...نگم بهتره_

خب بگو...مگه چی میشه..من اصال _

 شدید به تارا خانم داره حسودیم میشه

  میشه نگم؟؟_

اال واقعا آره عمو جان چرا نشه...ح_

  ...میخوای بری؟ تو که هر بار که میری
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خاله عطی رفته باغ یکی از دوستاش _

 دو سه شبی نیست

 ...داروهات..آخه_

دستم رو روی دستش گذاشتم : عمو..من 

 ....خوبم..تو رو خدا انقدر نگران نباشید

+++++++++ 

 میخوای ملحفه ات رو عوض کنم؟_

  ...نه خوبم_

دستی به موهام کشید : تارا لبخندی زد و 

اگر درد داشتی یا هر چیزی صدام 

 کن..در اتاقمون رو باز میذارم

 مثل بچگی ها_

 یکم با بچگی هات فرق کرده البته_
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 محمد اومده_

لبخندش پهن تر شد : آره اون اومده...ولی 

فقط اون نیست...یه آدم دیگه هم 

اومده...شاید بهتر باشه بهش زنگ 

 !بزنی..ها؟

و باز بسته کردم. صحبت با چشمهام ر

روزبه پر بود از آرامش...نخواستم از لی 

لی بگم و یا حتی نرگس خانوم..اون برام 

از اولین شام خونه ی بهزاد گفت و از 

دست پخت خوب ملیسا...ازم پرسید جعبه 

ای که به تارا داده رو باز کردم...روی 

  .میز بود و هنوز بازش نکرده بودم

م...من فردا با تارا برو بخواب خوشگل_
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خانوم تماس میگیرم اجازه بگیرم بریم 

 ..بیرون

 ...آخه عمو_

نفسش رو بیرون داد : یکم اوضاع آروم 

بشه باید باهاش صحبت کنم ولی تو 

 نگران نباش من راضیش میکنم

جعبه ی روی میز رو باز کردم از سر 

شوق لبخند پهنی زدم ؛ پر از گل سرهای 

سبز یاقوتی و  زیبا...روسری ابریشمی

در بین تمام شون جعبه ای مخمل سرمه 

ای رنگ گردنبندی ظریف و طالیی با یه 

انار کوچیک وسطش و دانه ای یاقوتی تو 

 ...قلب انار
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 ساعت چند برمیگردید؟_

نگاه محمد طلب کار بود و پر سئوال ، 

تارا به شونه اش تکیه داد : دو سه ساعت 

 .دیگه میایم

ن تک و توک سرم رو گرم اتو کرد

خطهای روی شال قرمز رنگم کردم ، 

خجالت میکشیدم از اینکه تارا به خاطر 

من و روزبه از شوهرش پنهان کاری 

 .میکرد

محمد بوسه ی آرومی روی موهای تارا 

 گذاشت : پس من کلید رو ببرم؟

تارا سرش رو بلند کرد و جلوی موهای 
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محمد رو کمی مرتب کرد : نه..ما خیلی 

 و برمیگردیمزودتر از ت

به شیطنت پنهان تارا لبخندی زد : این 

یعنی من یکمی زیاد تر خونه دایی جانم 

 !بمونم دیگه؟؟

تارا خندان سری تکون داد وو رو به من 

گفت : بس دختر کارخونه اش رو هم اتو 

کردی مگه نگفتم صبر کن من برات 

 .انجام میدم

خوبم زیر لبی گفتم و اتو رو از برق 

پانچوی سفید رنگم رو از کمد کشیدم. تا 

بیرون بیارم. تارا حال من رو نمیفهمید . 

انگشتهام رو بهم گره زدم و چند لحظه 
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ای نفس های عمیق کشیدم ، این بیرون 

رفتن خیلی متفاوت بود برای من پر از 

حس های غریب بود زمان دبیرستان من 

دختر تنها و گوشه گیری بودم دنیا برام 

الصه میشد.هیچ وقت در تارا و خودم خ

فکر نمیکردم روزی قرار باشه با مردی 

همراه با تارا پشت یک میز بشینم. 

استرس و هیجان روزبه هم کم نبود با 

وجود اینکه قبال هم با تارا مالقات کرده 

بود طبق گفته ی خودش اینکه با حضور 

من بخواد حرفهاش رو بزنه براش سخت 

 .و در عین حال پر از حس خوب بود

انار دور گردنم رو لمس کردم. هدیه ی 
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دوست داشتنیش مثل تمام کلمات پر 

نوازشش حس خوب دوست داشته شدن 

داشت.پانچوم رو پوشیدم و شالم رو سرم 

کردم. تارا با عالقه ای زیادی پشت سرم 

ایستاده بود و نگاهم میکرد. بهم نزدیک 

شد و بافت موهام رو کمی مرتب کرد. از 

رنگی رو به سمتم  روی میز رژ قرمز

گرفت : با اون مداد سیاه خوشگلی که تو 

 .چشمت کشیدی این رژ بیشتر بهت میاد

دفعه ی قبل هم همینجا هم دیگه رو _

 .دیدیم

رستوران خلوت و با نمکی بود که حیاط 

بزرگ و دوست داشتنی داشت با مجسمه 



 Beste بوی وانیل
 

های کوچیک بین چمن هاش. من اما 

ات زئیناسترسم انقدر زیاد بود که حتی ت

زیبای میزش هم به چشمم نیاد.از دور 

دیدمش مثل همیشه صاف ایستاده بود 

چهارانگشت دست چپش توی جیب 

شلوارش بود و با دست راست موبایلش 

رو نگه داشته بود و داشت به طرف 

 .مقابل گوش میکرد

تارا سرش رو به سمتم خم کرد: از حق 

نگذریم خوش تیپه...هر چند به نظرم امیر 

 وش تیپ بودهم خ

 نگاهی بهش کردم : رو اسمشم حساسه

تارا لبی گزید و با شیطنتی که از گفتم 



 Beste بوی وانیل
 

پشیمونم کرد گوشه شالش رو مرتب کرد 

  : ای وای خوب شد گفتی

و من سرم رو به نشانه ی تاسف تکونی 

دادم. از دور ما رو دید..لبخند پهن و 

دوست داشتنی روی لبهاش اومد. گوشی 

امهای بلندی خودش رو قطع کرد و با گ

رو به ما رسوند : سالم خیلی لطف کردید 

 تشریف آوردید

تارا جواب سالمش رو داد و من زیر لب 

سالمی کردم از نگاهش و حضور تارا 

خجالت میکشیدم. چشم دوختم به کفشهای 

عروسکی قرمز رنگم روی سنگهای 

رودخونه ای کف حیاط رستوران. نوک 
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ت با دسکفشش کمی بهم نزدیک تر شد و 

به سمت میزی که انتخاب کرده بود 

هدایتمون کرد. تارا چند قدمی جلو تر 

رفت و روزبه با یک قدم فاصله کنارم 

 ایستاد : زیبای من چه طوره؟

سرم رو بلند کردم و توی چشمهای 

 شادش نگاه کردم : خوبم

 ...زمزمه کرد : همیشه

صندلی رو برای هر دوی ما نگه داشت 

را شد و بین هر که باعث رضایت تا

 دومون نشست : با غذا شروع می کنید؟

من اصال گرسنه نبودم : میشه اول چای 

 بخوریم؟
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تارا حرفم رو تایید کرد و چند دقیقه ی 

بعد میز پر از عطر چای و کیک 

گردویی شد. روزبه با اون پیراهن مردانه 

ی سرمه ای رنگ و شلوار تیره ترش 

ه به مثل همیشه مرتب و عزیز و برازند

چشمم میومد. تارا چشمکی به نگاه خیره 

 .ام زد که باعث شد سرم رو پایین بندازم

تعارفات و حرفهای تارا و روزبه 

درمورد محمد و خانواده و آب و هوا هم 

نتونست حتی یکم از هیجانم کم بکنه تا 

بتونم همون چای رو هم به آسونی قورت 

 .بدم

تارا انگار حالم رو مفهمید که خواست 
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چیزی بگه که روزبه با جمله اش گلوم 

رو خشک کرد : من باید در اسرع وقت 

 .با امیر حسین صحبت کنم

نفسم چند ثانیه ای حبس شد و انگشتام 

دور فنجان نیمه خنک حلقه تر، خودش 

هم نگاهش به کیک خورده نشده ی توی 

بشقابش بود : برای موقعیت و سن من 

کی اشاین مالقاتها و صحبتهای تقریبا یو

 .صحیح نیست

تارا تک سرفه ای کرد : دفعه قبل یادتون 

باشه نظر من این بود که اول با دیار 

صحبتهای کاملتون رو راجع به اهدافتون 

بکنید و بعد با خانواده ی خودتون صحبت 
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 کنید و در آخر با امیر حسین صحبت کنید

روزبه نگاهی به من انداخت و بعد از 

ی روی میز دست دراز کرد و قوری چین

رو برداشت و کمی چای در فنجانم 

 .ریخت

اون به من اعتماد داره و من فکر  _

 .میکنم دارم از اعتمادش سواستفاده میکنم

کمی ازچای دارچین داغ داخل فنجانم 

خوردم و سعی کردم تمام حسهای بد و 

خوبم رو کمی کنار بزنم تا بتونم بهتر 

 .نفس بکشم

ن آرامش با خوب شدن شایان و برگشت _

خانواده فکر کنم موقعیت بهتر باشه، 
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 ..برای خود من هم خیلی سخته

شما اصال از تصمیم هاتون برای آینده، _

نوع زندگی که در ذهنتون هست برای 

 دیار صحبت کردید؟؟

روزبه چند ثانیه ای سرش رو پایین 

  انداخت

دیار جان شما اصال گفتی دلت میخواد _

ری زندگی از این به بعد کجا و چه طو

کنی؟ دفعه ی قبل شما از گذشته ات برای 

من گفتی ، و حس ات االنت به دیار...و 

 آینده؟؟؟

حرفهای تارا برای من غرق در محبت 

این مدت روزبه مثل پاره کردن بند دلم 
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بود. روزبه نگاهی هرچند کوتاه بهم 

انداخت و فقط چند ثانیه بعد از زیر میز 

روی زانوم خیلی آروم انگشتهای مشت ام 

رو بین دست گرمش گرفت...نفس حبس 

 .شده ی توی گلوم با آرامش بیرون اومد

 من..دیار برای من بسیار عزیزه_

این رو گفت و دستهام رو محکم تر گفت 

و کمی نگاهش رو از تارا گرفت : من 

 .بلدم دیار رو دوست داشته باشم

جمله اش شاید به نظر ساده میومد اما 

ی من رو باز کرد و  انگشتهای مشت شده

لبخند آرامش بخشی به نگاه و صورت 

تارا هدیه کرد : این رو این مدت خیلی 
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 خوب متوجه شدم

نگرانی های مادرانه ی شما برای دیار _

رو کامال درک میکنم. خیلی طول کشید تا 

بتونم توجه دیار رو به خودم جلب کنم و 

 . االن اصال نمیخوام بترسونمش

ما با امیر حسین ولی صحبت کردن ش_

همه چیز رو بیشتر از اون چیزی که 

تصور کنید جدی میکنه و اون وقت دیار 

 .باید برای آینده اش تصمیم بگیره

نگاهی کوتاه و زیبا به من انداخت : حس 

 ..من به دیار هم بسیار جدیه

سکوت کرده بودم دست خودم 

نبود...ترسیده بودم؛ پر از هیجان بودم و 
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زبه رو دوست داشتم در کنارش من رو

ناخودآگاه انگشتهام رو بین انگشتهاش سر 

دادم. حاال میتونستم نفس حبس شده ی 

 رها شده در نگاهش رو ببینم

تارا نگاهی پر لبخند به هر دوی ما 

انداخت : دیار خانوم تا حاال که فقط ما 

 رو نگاه کردی. شام میخوری؟

سرم رو به نشانه ی تایید تکونی دادم ، 

رای جواب دادن به گوشیش از تارا ب

جاش بلند شد و روزبه خیلی آرام و جدی 

دستهای گره خورده مون رو باال آورد. 

دستش رو چرخوند و روی ناخن انگشت 

اشاره ام بوسه ای زد و فقط نگاهم 
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 .کرد.مستقیم و صاف و پر از حرف

++++++++ 

حتی مزه و بوی دلپذیر غذا و صحبتهای 

ب های مودبانه پر از شوخی تارا و جوا

ی روزبه هم اشتهایی برام نگذاشته بود. 

تارا نگاهی بهم کرد : دیار جان غذات یخ 

 کرد که

دارم میخورم ، یعنی به حرفهاتون هم _

 گوش میدم

به جای گوش کردن یکم صحبت کنی بد _

 نمیشه ، ای وای آستین مانتوم سسی شد

تارا این رو گفت و بلند شد تا مانتوش رو 

 بشوره
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چاقوش رو توی بشقایش با آرامش 

گذاشت : انار خانوم چرا ساکتی؟ غذات 

رو دوست نداری؟ میخوای بریم جای 

 دیگه؟

 انار؟_

بله انار، ترش و شیرین و خوشمزه و _

 سرخ و عزیز...بازم بگم؟

 زیادی ساکتم نه؟؟_

باز تو اضطراب گرفتی گیر دادی به _

 خودت؟

_... 

گفت از این حرفایی که تارا خانوم _

 اضطراب گرفتی؟
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 ما از هیچی حرف نزدیم_

سرم رو خم کردم و نگاهم رو دوختم به 

نوشته ی کوچک طالیی روی جیب 

پیراهن مردانه اش : حرف میزنیم عزیز 

دلم...هر وقت تو خواستی..هر چی 

 خواستی میگی من میشنوم

 تو نمیگی؟_

من که گفتنی ها رو گفتم خوشگلم ؛ گفتم _

خوام دیگه چی چه قدر خاطرت رو می

 بگم؟

احساس میکردم دو تا گوی داغ روی 

  گونه هامه
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اشاره دست تارا به مانتو ها حواسم رو از 

بوی تند ذرت پیچیده تو پاساژ به ویترین 

مغازه داد، تارا به مراسم عقد کنان یکی 

از فامیلهای محمد دعوت بود و مانتو به 

 .نظرم بیش از حد سفید و خام اومد

 ویی؟؟مگه عروس ت_

در حالی که دسته ی عینکش رو درست 

میکرد لبخند شیطونی زد : محمد بچه 

 .بوده از این دختره خوشش میومده

 !خنده ای کردم : تارا؟

 خب چیه؟ مگه تو حسودی نمیکنی؟_

اخم هام کمی توی هم رفت ؛ من حسادت 
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میکردم اما به دو نفر از یک خون. به 

ز وکسی که فوت کرده بود و نمدونستم هن

تو ذهن روزبه پر رنگ هست یا نه؟. 

تمام دیشب به همین فکر میکردم که من 

ساکت و گاهی بی رنگ چه طور میتونم 

اون رنگ تند اون عشق افالطونی رو کم 

 .کنم و به چشم بیام

تارا متفکر نگاهم کرد و دسته ی کیفش 

رو روی دوشش مرتب کرد : چرا رفتی 

 توی فکر؟

 به ندا فکر میکردم_

ثانیه ای فکر کرد معلوم بود این اسم چند 

 .رو به خاطر نمیاره
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 دختری که..یعنی همونی که روزبه_

 آهان_

سعی کرد لحنش عادی باشه اما موفق 

نبود با انگشت به شنل بنفش تیره ای 

اشاره کرد : این رو برای تو بخریم با یه 

 روسری صورتی بهت خیلی میاد

میخواست حرف رو عوض کنه : خیلی 

 هقشنگ

بعد از پرو و خریدن یه مانتوی به قول 

تارا مجلسی رنگ کرم و شنل بنفش 

 رنگ از پاساژ بیرون اومدیم

تا خونه ی مامان راهی نیست حوصله _

 پیاده روی داری؟
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 دارم_

قدم زدن بین مردمی که با عجله از 

کنارمون رد میشدن و یا دقایقی به ویترین 

های رنگی خیره میشد جذاب بود نفس 

  ی کشیدمعمیق

تو از بچگی یاد گرفتی ذهنت رو کنترل _

کنی دیار..الاقل من میدونم که میتونست 

مائل زندگیت تو رو به چه سمت و سویی 

ببره و نبرد. به همین خاطره که بهت 

توصیه میکنم به جای فکر کردن به 

 ...چیزی که

 نمیتونم باهاش رقابت کنم_

 مگه مسابقه است؟_
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 ...نه..یعنی نمیدونم_

بهم واضح بگو که چی داره این طور _

 اذیتت میکنه؟

هنوز خودم هم نمیدونم دقیق...تارا...من _

هنوز نمیدونم چه چیزی اون رو به سمت 

 من جذب کرده

اخم کرد خیلی خوب معلوم بود که 

 عصبانی شده : خیلی احمقی

 فحش دادی؟_

حتی شوخی هم باعث نشد تا اخمهاش باز 

تر نجیب و شه : از خداش هم باشه..دخ

دوست داشتنی مثل تو..از کجا میخواد 

 ...پبدا کنه
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دستم رو دراز کردم و محکم دستش رو 

گرفتم نگاهی بهم کرد و سکوت کرد از 

حرفم خوشش نیومده بود اما حتی با 

وجود تارا بودن هم خوب حس نمیکرد 

 .کجای کار من میلنگه

+++++++++ 

دونه ی آخر شیرینی ها رو هم توی جعبه 

  شتمگذا

محمد با صورت آویزون نگاهم کرد : 

یعنی خیلی بدجنسی فقط دو تا به من 

 میرسه؟

تارا دستهاش رو با حوله قرمز رنگ 

خشک کرد و روی لبه فر گذاشت : محمد 
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 دو تا شیرینی به این گندگی یعنی نیم کیلو

 تو جعبه بیشتر از ده تا هست_

تارا خنده ای کرد : اصال از اول هم قرار 

ز این نون دارچینی ها چیزی به تو نبود ا

 برسه

 . ای بابا ، شماها از شمر هم بدترید_

خم شد و موهای تارا رو بوسید : حاال 

شاید یه چایی بذاری من با نون دارچینی 

 هام بخورم بتونم ببخشمتون

 ..تارا شاکی مشتی به بازوش زد : نبخش

نه میدونم تو تمام تالشت رو برای _

 بخشیده شدن میکنی

با صدای بلند به کل کل همیشگیشون 
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  خندیدم

نخند فسقل جان...حاال ببینم گردوهای _

شیرینیت به اندازه هست..نباشه تو هم 

 بخشیده نمیشی

در حال کل کل بود که وارد حمام شدم تا 

دوش بگیرم.روزبه قرار بود بیاد دنبالم تا 

به خونه ی مامان اشرف بریم و از اونجا 

سحر دعوت  هم همگی خونه ی عمه

 ...بودیم

خیلی فکر کردم که چه چیزی میتونه 

جایگیزین خوبی برای هدایای بی نظیرش 

باشه .تارا اما گفت شیرینی درست کردنم 

اونم بعد از مدتها از هر هدیه ای ارزش 



 Beste بوی وانیل
 

 .مادی و معنوی بیشتری داره

موهای خیسم رو محکم گیس بافتم؛ تارا 

 هموارد اتاق شد : آفرین گل دختر آرایش 

 کردی ، ببین چه قدر بهت میاد

به چهره ی کمی تغییر کردم در آینه 

لبخندی زدم و بوسه ای روی گونه ی 

 .تارا کاشتم

با برداشتن جعبه ی پر از شیرینی ها که 

بوی خوشش خودم رو هم مست کرده بود 

و خداحافظی از هر دوشون از در بیرون 

رفتم. دلم براش تنگ شده بود برای تک 

ش و نگاههاش و حتی اخم تک ژستها

هاش که حاال تکیه داده به ماشینش داشت 
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 با عالقه نگاهم میکرد

 سالم_

سالم شادم رو با نگاه و لحن پر مهرش 

جواب داد : سالم عزیز دل...اون چیه 

 دستت بذار کمکت کنم؟

سرم رو به نشانه ی نه تکونی دادم و 

سوار ماشینش شدم با بستن کمر بند نفس 

: عجب بوی عالی داره...بعد عمیقی کشید 

 از چند وقت شیرینی پختی خوشگلم؟

جعبه رو روی صندلی عقب گذاشتم : از 

 ...طرف انار خانوم برای شما

با تعجب نگاهم کرد : چرا زحمت کشیدی 

 آخه؟
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فکرکردم که یعنی ...شاید دوست داشته _

 باشی

دوست داشته باشم؟ عاشقشم...بوش که _

انوم خوشگل داره بی هوشم میکنه یه خ

هم که درستش کرده...دیگه چی از این 

 بهتر؟

امیدوارم دوستش داشته باشی...دارچین _

 ...بوی زندگی میده

چند ثانیه ای نگاهم کرد و گیس از 

روسری بیرونم رو مرتب کرد...نگاهش 

روی تک تک اجزای صورتم لیز 

میخورد : تو خودت رنگ و بوی زندگی 

 .داری عزیز دل
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ه اش میتونست به من بال هر جمله ی ساد

پرواز بده...میتونست تمام حس های بد 

وجودم رو کنار بزنه...نمیدونستم خودش 

هم میدونه چه تاثیر عمیقی روی حس 

 وحال من داره یا نه؟

++++++++++ 

خونه ی عمه سحر بوی مهمونی 

میداد...بوی برنج دم کرده و زعفران و 

 میوه...همه به خاطر روند رو به بهبود و

رضایت دکتر شایان حال خوبی 

داشتن..چیزی که برای من پر از حس 

 .خوب بود و پر ارزش

منتظر عمو امیر حسین و یاس بودیم 
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برای چیدن میز ناهار...مثل همیشه پانی 

و روزبه د رحال کل کل بودن. روزبه ی 

مودب و نسبتا کم حرف و جدی حالت 

عادی ؛ وقتی پانی رو میدید انگار 

لدش میرفت ، چشمهاش شیطون توی ج

برق میزد و شمشیرش رو از رو میبست. 

با زنگ خوردن موبایلش اخم هاش کمی 

توی هم رفت .نگاهی به اطرافش انداخت 

. انگار من رو ندید که روی صندلی 

انتهای سالن پذیرایی نشسته بودم. حس 

بدی از این تماس گرفتم تکه سیب توی 

 ی دستم رو توی پیش دستیم گذاشتم و یقه

سه سانتی پیراهنم رو کمی از گلوم جدا 
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کردم. از جاش بلند شد و به سمت اتاق 

خوابها رفت. چند دقیقه ای گذشت ...یه 

تماس کاری بود شاید اما دلم بدجور بهم 

میچیپید به سمت اتاق پانی رفتم که دیدم 

الی در اتاق کار علی آاق بازه و روزبه 

 قدم زنان در حال صحبت با تلفن. صداش

خیلی واضح نبود اما به راحتی میتونستم 

مکالمه اش رو هر چند به زور اما 

 ...بشنوم

احساس میکردم دارم خفه میشم...پشت 

خط نادیا بود...انگار همه ی جونم رو از 

تنم بیرون میکشیدن پاهم میلرزید و بغض 

بدی کرده بودم. داشت توجیحش میکرد ؛ 
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داشت ازش میخواست تا به کسی یا جایی 

نزدیک نشه و این بیشتر عصبیم 

میکرد...نیازی به گوش کردن 

نبود...دستم رو به دیوار گرفتم و خودم 

رو به سرویس انتهای راهرو رسوندم و 

در رو بستم...با شنیدن صدای در صدای 

قدمهای سریعش توی راهرو پیچید..به 

قدری عصبانی و پر از یه حس آزار 

رم اگر بدهنده و برنده بودم که نمیدونستم 

بیرون باید چه عکس العملی نشون 

بدم...کمی آب به صورت رنگ پریده ام 

زدم. سعی کردم تا با نفس های عمیق 

کمی به خودم مسلط بشم..هنوز تا آخر 
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شب خیلی مونده بود و نمیتونستم از اینجا 

 /برم

در رو باز کردم و به سمت سالن رفتم که 

صدای حرف و لبخند میومد و قربون 

های همه برای شروین...سرم رو صدقه 

بلند کردم و نگاهی بهش 

انداختم...چشمهاش رو پر درد بست و 

 .گوشه ی لبش رو به دندان گرفت

بشقابم خالی بود ؛ مثل ذهنم . دلم اما پر بود 

و احساس میکردم بند بند وجودم داره کش 

میاد. حتی دلم نمیخواست به اون سمت نگاه 

 . کنم

که به روزبه میگفت با جمله ی علی آقا 

چرا چیزی نمیخوره فهمیدم اون هم بشقابش 
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مثل من پر اما خالیه. اعصابم کش اومده تر 

و پر خط تر از این بود که بخوام یا بتونم به 

غذا خوردن اون و یا حتی خودم فکر کنم. 

بی دلیل گاهی سر چنگال هویج و یا سیب 

زمینی کوچکی میزدم و باال و پایین میبردم 

 .متر جلب توجه کنمتا ک

عمه جان آخه همه چی که تو بشقابت _

 مونده؛ دوست نداشتی؟

سرم رو بلند کردم و دیدمش که سرش رو 

پایین انداخته و داره با چنگالش بازی میکنه 

: دوست داشتم عمه دستتون درد نکنه فقط 

 .خیلی قبل از غذا شیرینی خوردم

با تعارفات معمول از سر میز بلند شدیم و 

قاب به دست به سمت آشپزخونه رفتم. بش

یاس نگاهی زیر زیرکی بهم انداخت و 
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دستهای ماستی شری رو زیر شیر آب 

گرفت : دیار چیزیتون شده چرا هر دوتون 

 دمغید

این شاید بهترین سئوال بود برای این لحظه 

ی من ؛ پشت سر هم پلک زدم تا اشک هام 

 ...نریزه : ندا

ه تعارفات راجع با ورود عمه و بقیه و ادام

به غذایی که من مزه نکرده بودم و بحث 

سره چیدن ظروف توی ماشین ظرفشویی 

اخم های یاس تو هم رفت و باقی جمله هم 

 .تویدهن من خشک شد

دیار جان کیف من رو میاری لباس _

 شروین رو عوض کنم؟

بی حرف از همهمه ی آشپزخونه بیرون 

 اومدم ، یاس با سرعت به سمت اتاق پانی
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رفت و من نگاهی به مردها که داشتن 

گوشه ای صحبت میکردن انداختم و روزبه 

که دست به جیب کنار پنجره ابستاده بود و 

بدون شرکت تو بحثشون انگار تو دنیای 

خودش بود. پشت سر یاس وارد اتاق پانی 

 .شدم

و کیف شروین رو کنار اتاق گذاشتم و در 

  رو باز کردم

ی بهانه بود؛ ندا یعن در رو ببیند بیا بشین_

 چی االن؟

 ندا هست دیگه_

شروین رو که زیر لب صداهایی همراه با 

نشاط از خودش در میاورد روی فرش کرم 

رنگ اتاق پانی گذاشت و کنارش روی 

زمین زانو زد. خودم رو سرگرم مداد بلند 
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صورتی رنگ روی میز تحریر کردم. 

 . پرهای بلند انتهاش رو کف دستم کشیدم

چشمی بهم نگاه کرد : دوست نداری زیر 

 توضیح بدی؟

 ...نه_

نفسش رو بیرون داد و دکمه های یقه ی 

شروین رو باز کرد : ندا فوت کرده دیار 

 چرا همه چیز رو به خودت زهر میکنی؟

بغض لعنتی باعث شده بود بدجور گلوم درد 

 بگیره : نادیا که هست؟

دستش همراه با آستین بلوز شری چند ثانیه 

خشک شد : خواهر ندا؟؟ اون یه الف  ای

 .بچه است

سرم رو تکونی دادم و روی صندلی 

چرخان و ارغوانی رنگ نشستم. باالخره با 
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مقاومت های زیاد شروین بلوز سوپر منی 

اش رو تنش کرد : هر حرفی که میخوای 

بهش بزن...ولی حرف بزن..بپرس و حتی 

 .طلبکار باش

 خیلی روی ندا حساس بود؟_

د : با مرور ندا حالت بدتر جا خور

میشه...ندا نیست..تموم شد..با خودش کلی 

خاطره رو برد و در کنارش کلی برای این 

 .بچه عذاب وجدان گذاشت

کلمه ی عذاب وجدان رو زیر لب تکرار 

کردم سرم درد میکرد؛ حوصله ی حرف 

زدن نداشتم دلم میخواست تنها بودم. این 

.تو اتاقم پیراهن پر چین تنم نبود مثال..

نشسته بودم مثال با یه فنجون قهوه ...دلم 

نمیخواست اینجا بودم...دلم نمیخواست 
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صدای پانی که داشت سر به سر روزبه 

میگذاشت رو بشنوم...دلم هیچ چیزی 

 ...مربوط به اون رو نمیخواست

صدای ویبره من رو از جام کمی پروند 

گوشی یاس بود پیام بود چون یاس چند ثانیه 

وند و بعد جوابی رو تایپ کرد : ای خ

میخواد باهات حرف بزنه...خیلی خیلی 

 ...نگرانته...نمیتونه بیاد اینجا وسط جمع

 ...نمیخوام صحبت کنم...عصبانیم_

یاس سری تکون داد وپاهاش رو بیشتر 

تکون داد تا شروین خوابش ببره...عصبانی 

بودم...بله ...من عصبانی بودم..به خودم 

بانی باشم..یاس هم انگار حق میدادم عص

حال بد من رو فهمیده بود که اصال ادامه 

 .نداد . فقط گاه گاهی بهم نگاه میکرد
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دلم میخواست فقط بلند شم و بریم 

خونه...خونه ی مادر جون و یا ایمر حسین 

و یا خاله عطی هیچ فرقی نداشت...فقط 

 ...اینجا نباشم

تقه ای به در خورد و عمو سرش رو داخل 

  د : شما ها چرا اینجایید ؟آور

با اشاره ی سرش به شروین ادامه داد : 

 اذیت میکنه؟

یاس لبخندی زد : نه گفتم یکم 

 ...بخوابه..خوبه

دستی روی موهام کشید : تو خوبی عمو 

 جان؟

 سرم رو تکونی دادم : یکم خسته ام

مهمونی ناهار طوالنی و کمی خسته کننده _

گفت  میشه...االن بهزاد بهم زنگ زد



 Beste بوی وانیل
 

میخوان با ملیسا عصری بیرون برن داشت 

 تو رو هم دعوت میکرد میخوای بری؟

با تعجب سرم رو باال کردم ؛ واقعا حوصله 

 ...نداشتم : نه

یاس بالفاصله ادامه داد : میترسه سحر 

خانوم ناراحت بشه وگرنه عصر جمعه ای 

 با ماها بشینه چی کار کنه؟

 عمو کمی خم شد : آره عمو جان؟

با چشم و ابرو اشاره میکرد و من دلم  یاس

 ...میخواست فقط تنها باشم

++++++++++ 

سرش پایین بود..نگاهم نمیکرد..خجالت 

زده بود یا عصبانی؟ هیچی نمیدونستم 

..دکمه ی شلوار جینی که از پانی قرض 

کردم روی شکمم رو فشار میداد..کفشهام 
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مناسبه پیاده روی نبود..خودم عصبی و 

و دلم میخواست داد بزنم و حاال  خسته بودم

توی ماشین با روزبه نشسته بودم که حتی 

 .نگاهم هم نمیکرد

 ..دیار_

سرم رو به سمت پنجره چرخوندم و 

جوابش رو ندادم . نفسش رو محکم و کالفه 

 .بیرون داد

 ...دیار جان_

_.... 

االن چه وقته بیرون اومدن بود؟ واقعا ما 

ا و بهزاد در شرایطی بودیم که با ملیس

  بیرون بریم؟

سرم درد میکرد به شیشه پنجره تکیه اش 

  دادم
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 ..سرت درد میکنه؟؟ میخوای برات قرص_

نتونستم خودم رو کنترل کنم...دست خودم 

نبود...انگار چیزی از درون جوشید که 

هیچ کنترلی روش نداشتم فریادم عالوه بر 

روزبه خودم رو هم متعجب کرد : 

خوام...مراقبتت رو نمیخوام...قرص نمی

 ....نمیخوام...هیچی نمیخوام...نمیخوووووام

بهت زده نگاهم کرد...موهام دورم ریخته 

بود و حاال احساس میکردم با خیسی عرق 

سردی که کردم به پشت گردنم 

چسبیده...بغضم به جای اشک فریاد شده 

 ...بود...خسته بودم و له

ماشین رو به گوشه ای کشید و آرنجش رو 

لبه ی پنجره گذاشت انگشت اشاره  روی

اش رو روی لبهاش چند باری باال و پایین 
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برد میتونستم استیصالش رو ببینم شاید بهتر 

 .. بود پیاده بشم..اما

 ..من رو ببر خونه ی ت_

 بگی تارا واقعا قاطی میکنم_

صداش جدی و کمی عصبی بود و این 

 . دوباره آتشفشان درونم رو روشن میکرد

 ..حبت میکنیمداریم ص_

 ...شما هم داشتی صحبت میکردی_

کنایه ام برای خودم هم عجیب بود : چی 

 شنیدی آخه عزیز من؟

نمیخواستم چیزی رو تکرار کنم..ذهن من 

  ...درگیر بود و خودم به شدت خسته

 ....داشت گریه میکرد.میخواستم آروم بشه_

 آرومش کنی؟_

حسادت تنها چیزی بود که حس میکردم ؛ 
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 .... بند وجودم رو انگار میکشیدنبند 

دستهاش رو به سمتم دراز کرد که با 

ضرب کشیدم باعث شد آرنجم محکم به در 

 .بخوره و دردم بگیره

 !دیار؟؟_

متعجب بود ، دستهاش روی هوا خشک 

 ..شد

دیار چی؟؟ االنم منو میخوای آروم کنی؟؟ _

 !!نوبتی؟؟ آره؟

 ...این چه برداشت زشتیه که تو_

برداشت زشت دارم..چرا جواب  آره من_

  تلفنش رو میدی؟؟ چرا ؟؟

 ...: دستی به پشیونیش کشید

 دیدی؟ جوابی نداری بدی_

 ..دارم..میخوام آروم بشی_
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 ..حاال نوبت منه_

دیار بلند و عصبیش باعث شد بغض کنم : 

 ...سر من داد نزن

دستی به صورتش کشید حاال چشمهاش 

هم همراه واقعا در مونده بودن لحن آرومش 

بود با اون حالت خاص چشمهاش : داد 

 ... نزدم عزیزترینم

 بدون حرف نگاهش کردم

 ...ناراحتت کردم ؟؟ صدام رفت باال_

دستی به موهاش چسبیده ی پشت گردنم 

کشیدم از این وضعیت آزار دهنده خسته 

شده بودم من با روزبه سر جنگ نداشتم 

فقط انگار متوجه نمیشد حس من رو 

..عصبانیت وحشتناکی که تا به حال خودم 

 ... هم تجربه اش نکرده بودم
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بریم یه جایی که بتونیم درست حرف _

  بزنیم؟؟

 بهزاد؟_

اون که پیشنهاد خودم بود..باید یه جوری _

میکشیدمت بیرون بتونم باهات حرف 

 ... بزنم..غذا نخوردی

بچه نیستم من...نمیخواد سعی کنی آرومم _

 کنی

ه بود : میشه انقدر این جمله رو عصبانی شد

 تکرار نکنی؟؟ چرا نیمخوای حلش کنیم؟

 ....تو_

 من چی؟_

 چرا نمیفهمید حرف من رو : فایده ای نداره

با چشمهای گرد و بهت زده نگاهم کرد : 

 چی فایده نداره؟؟
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 خودم رو مشغول ریشه های شالم کردم

دستش رو روی ریشه هایی که باهاشون 

ت : با شما دارم صحبت درگیر بودم گذاش

 میکنم

 تو..متوجه حرف و حس من نمیشی_

میشم..باور کن که میشم..تو فکر میکنی _

 من نمیدونم تقصیر منه؟

 میدونی؟_

البته که میدونم...اشتباه از من بود...ولی _

تو اشتباه فهمیدی جوابش رو دادم چون 

نمیخوانم سر راه تو سبز بشه..نمیخوام 

واقعا نمیفهمه...این  اذیتت کنه...بجه است

 ..بحرانش بعد از یه مدت رفع میشه

باشه میخوای بریم دنبالش با ما _

که ...بیاد..عکس خواهرش هم بیاره
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 ...بحرانش تموم بشه

این بار بلند داد زد بی هیچ حدی: این چه 

 چرندیاتیه تو میگی؟

 

 

 

جا خوردم ؛ سرجام باال پریدم و چشمهام 

دای بلند یک گرد شد. برای اولین بار ص

مرد رو میشنیدم و عصبانیت رو تو چشم 

هاش میدیدم. بغضم و نفسم هر دو چند ثانیه 

قطع شد انگار دستم رو روی قلبم گذاشتم. 

دیدم که چه طور نگاهم کرد چند لحظه ی 

کوتاه اول عصبی بود و حاال سردرگم با 

چشمهایی که زل زده بودن به چشمهای 
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 .کستگی منگرد و خیس از ناباوری و دلش

نفسش رو کالفه بیرون داد چند باری دهنش 

باز و بسته شد انگار میخواست چیزی بگه 

و کلمه پیدا نمیکرد. کمی به سمتم خم شد که 

به ضرب خودم رو کنار کشیدم االن حتی 

دلم نمیخواست باهاش تو یه محیط نفس 

بکشم. بهتر بود پیاده میشدم و با دربست 

..ذهنم اصال کار میرفتم خونه ی خاله عطی.

 ..نمیکرد

سرش رو به سمت پنجره ی کنارش 

چرخوند و چند دقیقه ای در حالی که با 

انگشت اشاره اش به فرمون میزد بیرون 

رو نگاه کرد و بعد دکمه ی استارت ماشین 
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 .رو زد

 برم گردون_

صدام خش دار و غریبه بود، نگاهم کرد 

برام حرف نگاهش اهمیتی نداشت. خودش 

 ... مقصره و حاال میدونست

نگاهش رو ازم گرفت و نفسش رو بیرون 

 داد : اجازه بده

دلم میخواست داد بزنم اما نزدم انقدری بهم 

بر خورده بود و دلم شکسته بود که حتی دلم 

نمیخواست باهاش دعوا کنم. اشکهام رو هم 

نزدیک پلکم نگه داشتم. بیرون رفتن با 

 د اما بیبهزاد و ملیسا واقعا االن وقتش نبو

هیچ حرفی تقریبا پشت بهش روی صندلی 
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 .نشستم

جلوی در آپارتمان نوساز سفید رنگی نگه 

داشت و کمی صبر کرد. دهنم خشک بود و 

گلوم از بس بغضم رو قورت داده بودم 

 .میسوخت

باید پیاده میشدیم انگار . دستم به سمت 

دستگیره دراز شد که دستش رو روی 

هش خواستم از بازوم گذاشت بدون توجه ب

پیاده شم که گفت: چند لحظه اینجا صبر 

  .کن

بی توجه بهش به صندلی تکیه دادم و چشم 

هام رو بستم نمیدونم چه قدر گذشت که در 

سمت من باز شد دستش شیشه ای بزرگ 
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آب خنک بود بدون نگاه کردن بهم کف هر 

دو دستم رو توی دستش گرفت و آب خنک 

 تازه گرفتهرو روشون ریخت انگار نفسی 

بودم. دوباره این کار کرد و این بار هر دو 

دستش رو خیس کرد وانگشتهاش رو بین 

موهای پشت گردنم لغزوند خنکی دل 

پذیری توی ذهنم پیچید ..بغضم داشت 

دوباره باز میشد. شیشه ی کوچیک آبمیوه 

 ...رو به سمتم گرفت : بخور شیرینه

دلم میخواست لج کنم و دستش رو پس بزنم 

اما نمیشد..حاال که نگرانی چشمهاش رو 

میخوندم نمیشد انگار..موهام و دستهام که 

خیس شده بود و جلوی پام روی زانوهاش 
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نشست و نی رو داخل آبمیوه کرد و به سمتم 

گرفت...دستم راستم رو بین دستهاش 

گرفت...انگشت شصتش محکم بی وقفه 

روی خط های کف دستم سر سره بازی 

..عضالت منقبضم داشت میکردن انگار.

باز میشد و در کنارش سرم منگ میشد 

انگار...جرعه ای از آبمیوه ی شیرین رو 

که قورت دادم نفس حبس شده ام باز 

شد...گلوی خشکم کمی تر شد حرکت 

جادویی انگشتهاش رو دوست داشتم اما دلم 

 .لج کردنی رو میخواست که انگار بلد نبودم

و بست و از جاش بلند شد و در سمتم ر

 ...سوار ماشین شد : اون رو کامل بخور
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دستم رو روی رد خنک دستهاش پشت 

گردنم کشیدم و نا خواسته اولین قطره ی 

اشک روی گونه ام لیز خورده و بعدی ها 

زنجیر وار پشت سر هم اومدن. نگاه ماتش 

به اشکهای غلتان روی گونه ام که افتاد فقط 

 ی محکمچند ثانیه بعد بود که گوشهام صدا

 ...و تند ضربان قلبش رو شنید

 ...عزیزم_

با شنیدن عزیزمش درست کنار گوشم...بین 

صدای نفس هاش و همراه با عطر 

گرمش..کلمه ها بین هق هقم ردیف شد : تو 

 ..غصه اش رو میخوری، بهش فکر میکنی

سرم رو بین هر دو دستش گرفت دستهاش 
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روی گوشهام بود و انگشتهاش شصتش 

ی گونه ام رو پاک میکرد. اشکهاش رو

هیچ چیزی نمیگفت فقط نگاهم 

 ...میکرد...خیره ؛ پر حرف و عجیب

سکوتش برام عجیب بود ..دستش رو دراز 

کرد و آبمیوه رو نزدیک دهنم برد چند 

جرعه ای رو قورت دادم و نفس عمیقی 

 .کشیدم

دستش رو دراز کرد و روسری بهم ریخته 

: به  ام رو با دقت روی سرم مرتب کرد

بهزاد زنگ میزنم میگم برنامه عوض 

شده.باهات حرف دارم ولی باید آروم 

باشی...من غصه ی هیچ کس رو 
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 ...نمیخورم

 ...البد فقط غصه ی من رو میخوری_

من غصه ی تو رو نمیخورم...من بهت _

فکر میکنم..من برات نگران میشم...من 

برای دیدنت لحظه شماری میکنم...برای 

 ....تالش میکنم خوب بودن حالت

 داد زدی_

موهای ریخته تو صورتم رو پشت گوشم 

فرستاد : باید قدر من دوست داشته باشی تا 

 ..متوجه بشی جمله ات چه قدر درد داشت

 

دلم برای حرفهایی که هر چند بار روی 

لبش میومد و میخوردتشون میسوخت. 
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برای کالفگی عیان تک تک حرکاتش، 

این رو  عصبانی بود هنوز نمیتونست

خیلی خوب مخفی کنه . خودش رو کنترل 

 .می کرد انگار

پاهای خسته ام رو روی تخت دراز 

کردم. بوی دود میوه ای قلیون با چای و 

کمی همهمه اطراف قاطی شده بود اگر 

مثل دیروز بود حالم شاید از این حس و 

 ...حال لذت میبردم اما االن

چیزی باید سفارش میدادیم و چای بهترین 

 گزینه بود : به بهزاد گفتم برنامه کنسل

بی حرف فقط چشم دوختم به نقاط سوخته 

 .ی روی فرش قرمز رنگ روی تخت
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با تک سرفه ای صداش رو کمی باز کرد 

: از دوران شور و هیجان من گذشته 

 ...دیار

انگشتم رو مشغول کشیدن خطوطی 

  فرضی و در هم روی فرش کردم

پر  من یه زمانی پر سر و صدا و_

عصبیت و پر از باال و پایین یه آدمی رو 

دوست داشتم، از اینکه از اون موقع 

حرف بزنم و هر بار تو چشمات یه 

چیزی تکون بخوره متنفرم دیار...متنفرم 

که اذیتت کنم یا بخوام دلت رو بشکنم. یه 

چیزهایی گفتنی نیست بهتر هم که گفته 

نشه. باید حس بشه. من روزبه ده سال 
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ستم..نمیخوام هم باشم در رابطه ی پیش نی

 .با تو نباید هم باشم

پوزخندی روی لبم اومد : درسته نگران 

 ....نیستی از دستم بدی به همین خاطر

صداش عصبی شد : کی همچین چیزی 

 !!گفته؟

عصبانیتت برای ندا مگه سر این نبوده _

که میترسیدی مرد دیگه ای تو زندگیش 

 بیاد؟

 : اون دوران من دستی به پیشونیش کشید

.. 

پر از شور جوونی بودی و اون جوری _

دوستش داشتی ...حاال منه...دل مرده 
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 ...ی

خیلی سریع بدون اینکه توقع داشته باشم 

دستم رو محکم بین دستش گرفت : چرند 

نگو..تو آرومی..من انتخابت نکردم..تو 

هنوز جوونی و نمیدونی این شما زنهایید 

د...من تو رو که ما رو انتخاب میکنی

انتخاب نکردم...تو من رو با آرامشت و 

 .وجودت پر از عشق کردی

دلم برای صدای پر از حسش برای 

نگاهش و برای تک تک کلمه هاش 

میرفت سرم رو پایین انداختم . صدای 

بلند ضربان قلبم که توی گوشم میپیچید 

مانع از این میشد که دخترک غرغروی 
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گوش بقیه ته ذهنم بتونه صداش رو به 

برسونه..کمی فشار روی دستهام احساس 

کردم سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم 

 که منتظر بهم چشم دوخته بود

هرباری که گذشته رو مرور میکنیم ، _

حالم بد میشه دیار؛ میترسم هر بار از 

سکوتت که ادامه دار بشه که چمدونت رو 

 .جمع کنی و بری

 ...تو که میدونی کجا میرم_

دی زد و بی حرف پروانه های لبخن

کوچیک آویزون از دستبندم رو بین 

انگشتهاش گرفت : حسادت که میکنی 

 ..خوشگل نمیشی
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احساس کردم آب سردی روی سرم 

ریختن...اصال دلم نمیخواست اون 

حسادت عمیق ته قلبم رو نشون بدم : 

 من...من

هیچ آدمی تو دنیا با حسادت کردن _

نمیشم...وقتی خوشگل نشده...منم نشدم و 

به تو میگم تو من رو انتخاب کردی بابت 

همین رفتارهای ظریف و زیباته. 

میتونستی با همون پیراهنت بیای بیرون 

اما نیومدی...من این چیزها رو 

میبینم...من هر چیزی که مربوط به تو 

  ....باشه رو میبینم

میشد این آدم رو دوست نداشت؟؟ میشد 
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 بود؟حسش نکرد ؟؟ میشد حسود ن

جمله ای که مدت ها بود تو ذهنم وول 

وول میزد رو به زبون آوردم : داشته 

 ...های من تو زندگی خیلی کم بودن

با محبتی عمیق نگاهم کرد : هنوز هم 

 ...کمن...فقط منم

تک خنده ای از روی تعجب کردم.دستهام 

گیر بود وگرنه حتما مشتی بهش میزدم : 

 بعد بگو حسود نیستم

د نیستم..گفتم با حسادت نگفتم حسو_

 ...خوشگل نمیشم

چند ثانیه ای نگاهم کرد : وقتی تو ماشین 

ازم ترسیدی...از خودم بیشتر از هر 
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وقتی بدم اومد...ظرافت و شکنندگی تو 

 ...رو نباید یادم میرفت

 میخواستی بگی بچگی من؟_

 ...نه...من بهت قول میدم که_

قول بده جواب تلفن هاش رو ندی...من _

 ...یت میشماذ

دستم روکمی باال آورد و بوسه ی آرومی 

روی دستنبندم کاشت : من هر چیز یکه 

بخواد تو رو اذیت کنه از زندگی خودت 

 ...و خودم حذف میکنم

کمی سر جام جا به جا شدم ...نگاهم کرد 

 : چیزی شده؟

 ..این شلوار پانی خیلی تنگه_
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جمله ی بی ربط و یهویی و همراه با ناله 

از دهنم در اومد خنده ی بلندش رو  ای که

 ...به همراه داشت : آخه من قربونت برم

 بریم برات یه شلوار بخریم؟

محو خنده ی شادش چشمهام رو گرد 

 کردم : بعد بگیم از کجا اومده؟

اخم هاش به آنی توی هم رفت : خیلی بدم 

 ...میاد از وضعیتی که توش هستیم

 پاهام رو دراز کردم تا کفش هام رو

بپوشم ...من هم دوست نداشتم..از دروغی 

که میگفتیم از این دیدارهای 

 ...یواشکی..اصال صورت خوشی نداشت

امشب...یعنی ..آخرین شبی بود که بدون _
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گفتن راستش آوردمت بیرون...فردا حتما 

 با امیر حسین صحبت میکنم

 

چهار زانو روی تخت نشست و نگاهش 

وار رو دوخت به من ؛ تکیه زده به دی

زانوهام رو توی بغلم گرفتم و سرم رو 

روی زانوهام گذاشتم , موهام روی 

صورتم ریخت؛ انگار پنهان شده بودم. 

تارا کمی خم شد و موهام رو پشت گوشم 

 فرستاد : چرا نمیخوابی؟

انتظار داشت خوابم ببره؟ نگاهم رو که 

دید سعی کرد لبخند بزنه: بابت صحبتش 

 با عموت نگرانی؟
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عمو خیلی عصبانی میشه ؛ تو  نباشم؟_

که خودت تو جریان بودی و میدونستی 

چی به چیه و تازه مخالف هم نبودی یادته 

چه قدر ناراحت شدی؟ حاال عمو که از 

 ....بیخ

جمله ام رو نیمه کاره گذاشتم و نفسم رو 

محکم بیرون دادم ...دستی روی موهام 

  کشید : اون هم کنار میاد

 محمد هم اخم کرده_

 اخم نکنم_

با شنیدن صداش سرم رو بلند کردم شاید 

برای اولین بار بود که محمد رو تا این 

حد جدی میدیدم . خجالت کشیدم و سرم 
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رو پایین انداختم رو به روم کنار تارا 

نشست و دستهاش رو روی پاهاش قفل 

 کرد : واقعا انتظار داشتی اخم نکنم دیار؟

 و سرم تیر میکشید روز پر تنشی داشتم

 استرس وحشتناکی بابت فردا : ببخشید

نفسش رو محکم بیرون داد : اخم من 

 ...بابت عذر خواهی نیست

تارا با خنده گفت : البد شاکی هستی چرا 

 .من باهاش صحبت کردم

محمد سرش رو تکونی داد : کی من 

 همچین چیزی گفتم آخه؟

کمی بهم نزدیک تر شد : دیار خانوم 

 ..رباالتر بگی خجالت کشیده سرت رو یکم
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 اخم کردی خب؟_

قراره عمو جانت که عربده کشید پس _

 چی کار کنی؟

به آنی بغض کردم و سرم رو روی زانوم 

 ....گذاشتم : دیگه دوستم نداره میدونم

ای بابا...اخم من بابت همین هاست _

 ...دیگه

 ...بعد جدی ادامه داد : نگام کن ببینم

 تشسرم رو با شرم بلند کردم و به صور

 ...جدیش خیره شدم

اگر تو با یه آقای بیست و دو سه ساله _

یه شب شام تو آلمان میومدی خونه من 

هرگز بهت اخم نمیکردم...حرف من رو 
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میفهمی؟ روزبه همسن و ساله منه 

دیار...آشنایی با روزبه یه معنی گشتن و 

خندیدن ورقصیدن و گل فرستادن 

نیست...صحبت کردنش با عموت یعنی 

ردن...یعنی ازدواج...من با این جدی ک

 ...مخالفم

نفسم چند ثانیه ای حبس شد...ازدواج؟؟ 

 ....من به این مساله فکر نکرده بودم

محمد کمی کالفه جا به جا شد حاال پاهاش 

روی زمین ضرب گرفته بودن : تو هنوز 

وقتی میترسی...وقتی خسته ای ...وقتی 

کالفه ای میای گوشه ی اتاق بق میکنی 

ینی سر میذاری رو زانوت...هنوز میش
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 ...وقتی میترسی قایم میشی

تارا محمد اعتراض گونه ای زیر لب 

گفت ...محمد به معنای سکوت دستش رو 

کمی باال آورد : دیار من نگران 

خودتم...کامال معلومه تو به ازدواج حتی 

 فکر هم نکردی..کردی؟؟

خیس عرق شده بودم...احساس میکردم 

قا روی قفسه ی سینه ام جسم سنگینی ئقی

 ...نشسته که مانع از نفس کشیدنم میشه

میبینی حتی جوابی براش _

نداری..عموت اگر بیاد ازت بپرسه...چه 

 چیزی میخوای جواب بدی؟

تارا بهم نزدیک تر شد و دستش رو دور 
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شونه ام حلقه کرد : محمد جان..نصفه 

شب با این حالت خسته ی دیار آخه 

 وقتشه؟

اش رو بست و باز کرد : محمد چشم ه

من ...برای تو شوهر تارام میدونم...به 

 ...من

دستم رو به سمتش دراز کردم : تو رو 

خدا محمد این طوری نگو...تو برادر 

 ...منی...این جوری میگی ناراحت میشم

لبخند کم رنگی روی صورتش اومد : من 

میخوام تو بخندی...من 

م به میخوام...خودخواهانه نیست اما میخوا

 ..ما نزدیک باشی...تو به من بگو
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سرم رو پایین انداختم...واقعا خجالت 

میکشیدم از عالقه ام بگم..از حس نابی 

که به روزبه داشتم...و اضطراب 

وحشتناکی که حاال داشت خفه ام میکرد : 

 ...حالمخ خوب نیست

تارا سرم رو به شونه اش تکیه داد : 

 دار شهمحمد میتونی بدون اینکه مامان بی

 یه چایی حاضر کنی؟

سعی میکرد شاد باشه میتونستم این رو تو 

نگاهش و تک تک حرکاتش ببینم چونه 

اش رو خاروند : یه آب تو کتری ریختن 

برای مادر شما االن حکم صدای مخلوط 

کن رو داره..ما رو با مادر زن جان 
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 ...نازنینیمون در ننداز

 تارا خنده ای کرد : شیر چی؟

برو دنبال نخود سیاه  بگو محمد_

 دیگه..چرا قر میای خانوم جان؟

 ...نرو_

محمد رو به روم روی زمین نشست : 

 ...نترس نمیرم...یخ نمیزنی

تارا نتونست خنده اش رو نگه داره...من 

هم همین طور...لبخند خسته ای 

 ...زدم..سرم داشت میترکید

چرا فیلم هندی بازی در میاری دیار _

ا...از عالقه ات خانوم...محکم وایس

بگو..تو همون اروپاش فکر میکنی 
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ازدواج من و محمد به نظر عاقالنه 

 میومد؟

محمد به تارا نزدیک شد و کنارش نشست 

: عقالنه ترین کار رو من برای دلم کردم 

عزیزم...ولی وقتی این تصمیم رو 

گرفتیم...سنمون و شرایط اجتماعیمون 

 ...مشخص بود

دم رو بیشتر حرفهای منطقی محمد سردر

میکرد : میتونم یه مسکن بخورم..امروز 

 ...روز گندی بود

تارا محکم تر بغلم کرد : فکر کنم امشب 

 ..شب حرفهای منطقی نیست

محمد نفسش رو محکم بیرون داد : برات 



 Beste بوی وانیل
 

 یه مسکن میارم...خوابت میاد؟

  سرم رو به نشانه ی نه تکونی دادم

نظرت راجع به یه حرکت دل انگیز _

 چیه؟

تارا با زاری گفت : نگو میخوای ورق 

 ...بازی کنیم

من و محمد به نشانه ی موفقیت 

انگشتمون رو باال 

 +++++++++++++بردیم

 چرا خبری نیست؟_

تارا گلدان رو روی میز گذاشت و 

دستمال گردگیری رو توی دستش جا به 

ظهره  1جا کرد : تازه ساعت 
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دیار...قرار بوده مگه به صرف کله پاچه 

 سراغ عموت؟ بره

دستهام رو کمی بهم پیچیدم ..گلوم خشک 

شده بود و ضربان قلبم باال بود: گوشیش 

 رو هم جواب نمیده

 اخم آلود نگاهم کرد : بهش زنگ زدی؟

 دو بار_

صندلی رو کشید و اشاره کرد تا بشینم . 

رو به روش نشستم و نگاهش کردم : 

دیار...این حرفها مردونه است...تو این 

ایران هستی فکر کنم خوب مدی که 

متوجه شدی که بحث امروز عموت و 

روزبه ممکنه خیلی طوالنی بشهووحتی 
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 ...روز و یا ماه طول بکشه

 ..من میترسم_

 از چی؟ از دست دادن روزبه؟ عموت؟_

هر دوشون..اگه به من دیگه اون طوری _

 با محبت نگاه نکنه؟ اگه...یعنی

نوک بافت موهام رو کشید : روزبه چی 

 شد ؟؟ بگم بهش نگران نیستی نبینیش؟

 یا تعجب سرم رو باال کردم : چرا نبینم ؟؟

خنده ی بلند تارا همراه شد با صدای خاله 

 ...عطی که قهوه میخواست

پاشو شیرینی بپزیم...سرت هم گرم _

 ...میشه...زمان برات سریع تر میگذره



 Beste بوی وانیل
 

 

بین بوی سیب و دارچین و چای 

دن هم آشپزخونه ی خاله عطی ایستا

نمیتونستم حال پر استرس و دردهای 

شقیقه ام رو کم کنه..تارا هم نگران بود ، 

این رو میتونستم از حرکتهای تند و گاهی 

شتابزده اش تو جا بهجایی وسایل 

ببینم...سکوت طوالنی مدت نشانه ی 

خوبی نبود. هر گز در زندگیم مثل 

انگلیسی بی خبری ، خوش خبری ؛ 

یز بی خبری حس موافق نبودم. هیچ چ

خوبی نداشت بخصوص برای من که در 

ذهنم همیشه غوغا بود و در دلم موج 
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 ...موج حرف و روی لبم هیچ

محمد برای خاله عطی خبری که میخوند 

رو ترجمه میکرد کاری بیهوده برای 

 ...جبران سکوتی که خونه رو گرفته بود

برای بار دهم گوشیم رو نگاه کردم و با 

اعت فقط سرم رو تکونی دیدن تاریخ و س

دادم و روی صندلی نشستم...تارا 

پیشبندش رو از قالب آویزون کرد و به 

سمتم اومد و دستهاش رو روی شونه 

 ...هاش گذاشت : همه چیز مرتب میشه

دستم رو روی دستش گذاشتم و با نشیدن 

صدای زنگ تلفنش هر دو از جا 

پریدیم...با دیدن اسم عمو روی گوشی 
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از زدن ایستاد ...خواستم بلند شم تارا قلبم 

که تارا دستش رو روی بازوم گذاشت و 

مانع شد ....صدای عموم رو نمیشنیدم اما 

رنگ و رو و جوابهای تک کلمه ای تارا 

نشانه ی اصال خوبی نبود...تارا اما به 

سمت هال گردن کشید و دوباره پشت به 

من و روبه دیوار گفت : دیار چند روزی 

 ...ا بمونه ....چرا باید االنقرار پیش م

ناخن شصتم رو زیر دندون گرفتم 

همزمان با بلند شدن صدای زنگ تلفنم از 

جام پریدم...با دیدن اسم روزبه دست های 

لرزونم رو به سمت گوشی بردم و وارد 

تراس آشپزخونه شدم...باد سرد که توی 
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بینیم پیچید لرز چونه ام هم غیر قابل 

 کنترل شد : الو

  م عزیزم اش خسته و بی جون بودسال

 روزبه_

 جانم عزیزم...صدات چرا گرفته؟_

 عمو..االن زنگ زد به تارا_

 ...دارم میام پیشت_

  نه ..نه...فکر کنم عمو داره میاد دنبالم_

نفسش رو محکم بیرون داد : نگران 

 ...نباش

روی صندلی خاک گرفته ی تراس نشستم 

چی  و سعی کردم تا ذهنم رو جمع کنم :

  ...شد؟؟ تو
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 ...یه نفس عمیق بکش_

 برخوردش خیلی بد بود؟_

کالفه نفسی کشید : من انتظارش رو 

داشتم...حق داره..امروز تو مغازه حسابی 

....این ها رو ول کن...اگه اومد ببرتت 

خونشون من هم میام...وگرنه میام 

 ...اونجا

 حرف نصفه نزن روزبه_

  صدام عصبی بود و پر استرس

نبود بیاد دنبال تو..هر حرفی داره  قرار_

 به خود من بزنه..چرا میاد ؟

 ...انگار داشت با خودش حرف میزد

 داری رانندگی میکنی حرف نزن با تلفن_
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چند ثانیه ای مکث کرد : آخه مگه میشه 

 !تو نباشی تو زندگی من...؟

تا خواستم دهنم رو باز کنم تارا پر اخم 

باید اومد تو تراس : میخواست خودش 

 ...دنبالت..گفتم خودم میرسونمت

احساس کردم آب سردی روی سرم 

  ...ریختن

روزبه از پشت خط گفت : نترس عزیزم 

چرا ساکتی؟ من همین االن دور میزنم 

 میرم خونه ی امیر حسین...تو هم بیا

بدون خدا حافظی تلفن رو قطع کردم : 

 !تارا؟؟

اخم های تارا توی هم رفت : این چه قیافه 
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ه به خودت گرفتی؟؟ جمع کن خودت ای

رو دیگه داری عصبانیم میکنی..میری 

اونجا حرفهات رو میزنی و حرفها رو هم 

میشنوی...فهمیدی؟؟ من پشتتم..امیر 

حسین هم عموته...عصبانیه...اون بنده 

خدا هم که داره میاد...مطمئن باش با اون 

برخورد بدتری داشته و داره و خواهد 

 ...داشت

د و مادرانه در آغوشم کشید : نزدیکم ش

به روزبه نشون بده انتخابش یه دختر 

 ...خانومه..نه یه دختر بچه

+++++ 

دستم روی زنگ میزفت و بر 
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میگشت..تارا توی ماشین منتظر نشسته 

بود..پیاده شد : نکن این طوری..نمیخوای 

بری؟؟ همین االن بر میگردیم...فردا هم 

 ؟..هوم؟بلیط میخریم بر میگیردیم خونه.

موهای پریشون بیرون اومده از شالم رو 

 ...داخل روسریم دادم : نه..روزبه

دستی روی گونه ام کشید : ببین اصال منم 

 ...باهات میام تو...چه معنی داره

دستم رو دراز کردم : نه تو برو پول 

 ...آژانست هم زیاد میشه

زنگ رو زدم...چند ثانیه بعد با تقی در 

 نبود باید مواجه میشدم باز شد...چاره ای

... 
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با باز شدن در توسط یاس که قیافه ی 

گرفته ای داشت کفشهام رو در آوردم و 

 ....سالم کردم

در رو پشت سرم بست.انگار به مسلخ گاه 

اومده بودم..دلم میخواست گریه کنم..نه 

اصال فرار کنم...و از یک طرف صدای 

روزبه توی گوشم بود..همه ی عزیزم 

 .....دلبر گفتن هاشگفتن هاش

یاس دستش رو پشتم گذاشت و صداش 

رو پایین آورد : تو آشپزخونه 

است...سعی کن خودت روکنترل 

 ..کنی..یکم عصبانیه اما رد میشه...اون

با دیدنش توی چارچوب در با چشمهای 
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خشمگین و نگاهی نا امید...انگار همه ی 

غم های عالم توی دلم اومد....پس کجا 

ه همیشه پر محبت و پر بود اون نگا

 تحسینش؟

 س..سالم_

سرش رو تکونی داد و دست محکمی 

روی صورتش کشید ..یاس دستش رو 

روی کتفم گذاشت : بشین عزیزم برات 

 ...نسکافه بیارم

عمو امیر حسین سرش رو تکونی داد و 

ذکری زیر لب گفت تقریبا خودم رو روی 

مبل پرت کردم...زانو هام رو بهم قفل 

رو پایین انداختم...نفسم حبس  کردم سرم
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بود و طاقت نگاه کردن بهش رو 

 ...نداشتم

 چند وقته؟؟_

  سرم رو پایین نگه داشتم

 با تو هستم دیار چند وقته؟؟_

صداش فقط کمی باال رفته بود ولی من 

چند سانتی سر جام باال پریدم...بغض 

 وحشتناک گلوم رو قورت دادم

شین با یاس به سمتش اومد : امیر جان...ب

هم صحبت کنید..آخه چرا عصبانی 

 میشی؟

نشم؟ عصبانی نشم؟؟ تو هم خبر داشتی _

 حتما داشتی؟
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 امیر؟_

عمو کالفه دوری توی سالن زد : اعتماد 

 ...کردم من به شما

اشک روی گونه ام سر خورد..دلم 

 ...میخواست همون جا بیوفتم و بمیرم

امیر جان چرا شلوغش میکنی؟؟ مگه _

  ؟؟ چی کار کردن

 ...م...من ..عمو...باور کنید که_

نمیتونستم جمله ام رو کامل ببندم...به 

چشم های خیسم نگاهی کرد و بعد 

نگاهش رو گرفت : میفهمید چی دارید 

میگید؟ بی خود کرده ...من تمام مراحل 

رابطه اش با ندا بودم...من حضور بی 



 Beste بوی وانیل
 

دلیل نادیا تو زندگیش رو دیدم..بعد اومده 

رو برادر زاده ی دسته گل  دست گذاشته

 من؟؟

 ...دستی روی گونه ام کشیدم

تو...دیار...واقعا حرفی به تو ندارم _

 ...بزنم

 ..عمو بخدا من کار بدی نکردم_

هق هقم رو قورت دادم ، یاس با لیوانی 

آب به سمتم اومد...دستمالی دستم داد : 

بخور ببینم...چرا مثل شروین دل میزنی 

 تو؟

م بشین..من این همه امیر حسین تو ه

عصبانیتت رو درک نمیکنم..داریم از 
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روزبه حرف میزنیم یک عمر داریم 

سرش قسم میخوریم..به 

مرامش..ادبش...معرفتش...بعد االن تو 

 داری این طوری شلوغش میکنی؟؟

 ..یاس_

این رو گفت و دوری توی اتاق زد : چی 

داری میگی تو؟؟ بره سراغ یه همسن و 

سراغ ...هللا اکبر...نه سال خودش...بره 

 برادر زاده ی آسیب پذیر و بچه ی من

یه طوری نگو انگار گولش زده..این چه _

 طرز صحبت کردنه؟؟

آب خنک رو قورت دادم و با صدای تو 

دماغی گفتم : عمو...تو رو خدا انقدر 
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 ...عصبانی نباشید حالتون بد میشه

عمو برگشت سمتم تا جوابم رو بده که 

د شد..با دیدن روزبه صدای زنگ بلن

روی اسکرین آیفون اخماش وحشتناک 

توی هم رفت...مشتش رو کف دستش زد 

و تا به سمت آیفون رفت یاس پیش دستی 

کرد و دکمه رو زد و در خونه رو هم 

نیمه باز گذاشت به سمت امیر حسین 

رفت : امیر 

 جان...رفاقتمون..دوستیمون.حرم ت داره

 من بی حرمتش کردم؟_

 کردهاونم ن_

زانوهام میلرزید...من بی عرضه نشسته 
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بودم روی مبل هیچ کاری ازم بر 

نمیومد...چند ثانیه بعد روزبه هراسون و 

سر به زیر از در اومد تو...سالمی کرد و 

با نگاهش دنبالم گشت و اخم هاش توی 

هم رفت...عمو بدون جواب سالمش 

ذکری زیر لب گفت و قدمی به سمتش 

اما خورد و نگاهی برداشت...حرفش رو 

تیز به من که خیره به روزبه بودم 

انداخت...سرم رو پایین انداختم ولی دلم 

پر میزد به سمتش...به سمت آرامشی که 

داشت و االن نبود...به سمت چشمهای 

 ...قرمز و نگاه پر حرفش

 ...دیار برو تو اتاق_



 Beste بوی وانیل
 

یاس با دست به سمت مبل روزبه رو 

 .امیر تو همهدایت کرد : بشینید ببینم..

 ..بشین

 ...این رسمش نبود آقا روزبه_

روزبه کالفه دستی به ساعت مچیش کشید 

: امیر حسین من برات توضیح دادم صد 

بار دیگه هم بخوای توضیح میدم اما چرا 

 دیار رو آوردی این جا؟

امیر حسین عصبانی به سمتش برگشت : 

 ....من عموشم روزبه

به روزبه نفسی بیرون داد و نگاهی 

صورت پف کرده و مضطرب من 

انداخت : بذار بازهم تو آرامش صحبت 
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کنیم..من دیار رو برسونم خونه بر 

  ...میگردم

چی داری میگی تو؟؟ کجا ببریش؟؟ من _

 ...به تو اعتماد کرده بودم

روزبه نگاه شرمنده اش رو از امیر 

حسین گرفت فقط من میدونستم چه قدر 

ای یه قدم  حالش بده..ایستاده بودم گوشه

جلو رفتم و با چشمهایی که تار گفتم : 

عمو...من...جز احترام چیزی این مدت 

 ....ازش ندیدم

جمله ام رو گفتم و دیدم که نگاه روزبه پر 

 ...از ستاره شد
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1.  
عمو چند قدم دور خودش چرخید و بی 

توجه به جمله ی من سمت روزبه رو کرد 

و چند باری دستش رو توی هوا تکون داد 

دهنش رو برای گفتن حرفی باز و بسته  و

کرد. روزبه با چشمهای قرمز و صورت 

خسته وسط هال ایستاده بود. یاس دستش 

رو روی بازوی عمو گذاشت و به سمت 

مبل تک نفری کشیدتش : امیر جان یکم 

 بشین.. روزبه شما هم چرا سر پا ایستادی؟

روزبه لبخند نصفه ای برای تشکر زد و 

ل رو به روی عمو نشست بعد روی تک مب

ولی چشمش رو دوخته بود به قالی زیر 

پاش چند لحظه ی سرای تشکر زد و بعد 

روی تک مبل رو به روی عمو نشست ولی 
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چشمش رو دوخته بود به قالی زیر پاش 

چند لحظه ای در سکوت گذشت ومن 

مضطرب انگشتهام رو بهم گره زده بودم 

 هوگاهی زیر زیرکی یاس رو نگاه میکرد ک

 ..شاید از هممون آروم تر و منطقی تر بود

 ...روزبه_

 ..امیر_

همزمان اسم هم رو صدا کردن و روزبه از 

سکوت عمو استفاده کرد : حق داری ؛ من 

نمیگم حرفات حق نیست ...اما بذار یکم با 

آرامش بیشتر و سر فرصت صحبت 

 ...کنیم...من برات توضیح بدم

ی رتوضیحاتت رو شنیدم به حرف بیشت_

 ...احتیاج نیست

بذار دیار بره ...من تا هر وقت که _
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 ...بخوای

صدای عمو این بار کمی بلند شد : مگه من 

گروگان گرفتمش مرد حسابی؟؟ تو دلت 

بیشتر یعنی داره براش میسوزه؟؟ از 

 من..از عموش بیشتر؟؟

روزبه اینبار انگار کمی عصبی شده بود : 

االن امیر...من کی همچین حرفی زدم؟؟ 

این جا رو در رو حرف زدن و بیرون 

کشیدن پرونده های قدیمی جلوی دیار جز 

 استرس چی بهش میده؟

اون پرونده هیای به قول تو قدیمی وجود _

 دارن ؟؟ ندارن؟

تک سرفه ای کردم که باعث شد عمو خیلی 

تیز به سمتم برگرده و روزبه با نگاه پر 

نوازشش فقط نگاهم کنه کف دستهام عرق 
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ده بود و گلوم تیر میکشید اما احساس کر

میکردم روزبه تنها مونده : عمو...من یعنی 

از همه چیز خبر دارم...یعنی فکر کنم که 

 ...خبر داشته باشم

نگاه عمو عصبانی بود و کالفه انگار 

انتظار صحبت کردن از من نداشت...شاید 

روزبه هم انتظاری نداشت که با هر جمله 

 ...اهم میکردمی انقدر پر تشکر نگ

 ...دیار...به قدر کفی من عصبانی هستم_

یاس این بار دستش رو دور کتف جمع شده 

ی من حلقه کرد : با عصبانیت حرف زدن 

 فایده ای نداره

روزبه در سکوت سری تکون داد و عمو 

پاهاش رو تکونی داد : من حرفم رو توی 

مغازه به تو زدم...دیار حتی اگر از همه ی 
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شته ی تو بدونه...اگر جز احترام اتفاقات گذ

چیزی از تو نددیده باشه هم...کاری که 

کردی محترمانه نبوده...من فکر میکردم 

نگاه تو هم مثل نگاه منه که دم به دقیقه همه 

 .جا باهات این ور و اون ور فرستادمش

روزبه این بار عصبانی شد : این حرفها 

....ال اله...امیر حسین ، من عموی دیار 

 ...یستم...نگاه بد بهش ندارمن

با تارا برگرده...مغازه رو هم اجاره _

 ...میدیدم و براش میفرستیم

دستهای روزبه مشت شد و من احساس 

کردم چیزی توی قلبم خالی شد...این یعنی 

حتی من رو دیکه کنار خودشون 

 نیمخواستن

امیر حسین معترض یاس فقط باعث شد 
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غضی که عمو نگاهش رو از ما بگیره.. ب

تو گلوم بود عصبی ترم میکردم و نفسم 

درست باال نمیومد دهنم رو باز کردم که 

روزبه دستش رو به سمت عمو دراز کرد : 

امیر جان عصبانی هستی..حق هم داری من 

نمیگم نا حق حرفت...من خودم اومدم 

دختری که مدتهاست بهش میگی دوردونه 

 ..رو ازت خواستگاری کردم...بازم میکنم

 مادرت خبر داره؟_

اخم های روزبه تو هم رفت و نگاهی به 

صورت وحشت زده ی من کرد...چرا هیچ 

کس نمیفهمید خونه ی کوچیک پر محبتی 

که این مدت از خانواده ی پدریم ساخته 

بودم و خشت به خشت براش تالش کرده 

بودم فرو ریخته بود و حال من خوب 
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 ....نبود

: من...من  روزبه نگاه نگرانی بهم انداخت

فکرکنم فردا بیام سر صبر صحبت کنیم 

 ...یهتر باشه

 ...من صحبت هام رو کردم_

حرفهای من هنوز مونده...تو هم کامل _

 ...حرفهات رو نزدی

شالم رو روی سرم انداختم و کیفم رو هم 

روی دوشم انداختم...روزبه پر سوال و 

نگران نگاهم کرد...نفسم درست باال نمیومد 

شک شده بود...شاید در ظاهر و لبهام خ

عمو حرف خاصی به من نزده بود...اما در 

عمق که فکر میکردم همه ی اون چیزی 

رو که این مدت با تالش ساخته بودم رو با 

 ...یه فوت خراب کرده بود
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 شما کجا به سالمتی؟_

سرم رو پایین انداختم : یاس میشه یه ماشین 

 برام بگیری؟؟

رو کنار  روزبه دستهاش مشت شده اش

پاهش گرفت...میتونستم خیلی راحت بفهمم 

که دلش میخواد سمتم بیاد و نمیتونه...کالفه 

 فقط سری تکون داد

عمو عصبی به سمتم برگشت : شما همین 

 جا میمونی

خیلی دلم میخواست داد بزنم ولی 

نمیشد...میدونستم االن جاش نیست : میرم 

 ...خونه ی خاله عطی

ی کافی عصبانی  بشین دیار به اندازه_

 ...هستم

من هم عصبانی بودم...من هم خسته و دل 
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 زده شده بودم چرا هیچ کس نمیفهمید ؟؟

عمو به سمت روزبه نگاهی انداخت و 

اخمهاش بیشتر توی هم رفت..یاس 

مستاصل به سمتش رفت که ایستاده بود و 

یه پاش سمت در بود و یه پاش سمت من 

 انگار : روزبه جان شام میموندی

شاید این جمله به نظر تو اون شرایط 

مسخره میومد اما تنها جمله ی بی طرفانه 

ای بود که میتونست کمی اون فضای پر 

تنش رو آروم کنه...روزبه ای که از وقتی 

وارد شده بود نگاه پشیمون و کمی خجلی 

 ... داشت حاال عصبانی و پر حرف بود

شالم رو کمی روی سرم جا به جا کردم و 

یفم رو توی دستم گرفتم..دلم محکم ک

 ...نمیخواست اینجا بمونم
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روزبه دستی به صورتش کشید : ممنونم 

 ..یاس جان...فردا میبینمتون

خواست چیز دیگه ای بگه که عمو پشتش 

رو کرد و سمت آشپزخونه رفت ..روزبه 

به سمتم نگاهی کرد و زیر لب گفت : 

 ....درستش می کنم

ظرم تلخ تر و با رفتن روزبه همه چیز به ن

مسخره تر اومد..همچنان کیف به دست 

ایستاده بودم که عمو از آشپزخونه بیرون 

 ...اومد : چرا ایستادی مانتوت رو در بیار

 ...میرم پیش تارا_

 ...من هنوز حرفهام رو نزدم_

 واقعا عصبانی بودم : من میرم

 اینجا خونه ی عموته...کجا میخوای بری؟_

دلم رو بیشتر  این حرف یاس انگار داغ
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کرد : همون جایی که باید از اول 

میرفتم...اشتباه کردم...اومدنم هم اشتباه 

 ...بود

عمو متعجب نگاهی بهم کرد و یاس که 

انگار خیلی خوب میدونست ته حرف من 

چیه نگران به سمتم اومد و کبفم رو گرفت : 

 چه اشتباهی این حرفها پیش میاد

هام  بغضم ترکید و اشکهام روی گونه

روون شد عین سیلی که نمیتونستم اصال 

جلوش بگیرم : برای بچه ی وسط مونده ای 

که به این ور و اون ور پاسش میدن پیش 

میاد...عمو من از شما چیزی 

نخواستم...مغازه خواستم من از شما؟؟ که 

اجاره برام بفرستید؟؟ من نیازی به این 

حرفها داشتم؟؟ شما فکر کردید دارید ازم 
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ت میکنید اما جلوی روزبه خوارم حمای

 ...کردید

عمو هاج و واج نگاهم میکرد شاید انتظار 

این جمالت رو ازم نداشت...خودم هم 

 ..نداشتم اما ظرفیتم پر بود

دیار زیر لبش دردی ازم دوا نمیکرد 

...دستهام به وضوح میلرزیدن ...درازشون 

کردم تا کیفم رو از یاس بگیرم که از دستم 

و محکم بغلم کرد خواهرانه و  دورش کرد

محکم..چیزی که باعث شد گریه ام بلند تر 

 ...بشه

یاس با دست آرام و مثل الالیی گفتن به 

شروین پشتم میزد و بی حرف فقط به 

صدای گریه ام گوش میکرد ... عمو رو 

نمیدیدم اما متوجه میشدم که با قدم هایی 
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آروم گاهی به ما نزدیک میشه و گاهی 

میدونم چه قدر طول کشید که یاس دور...ن

آورم من رو به سمت کاناپه ی سفید رنگ 

خونه اش کشید و آروم کنارم نشست و از 

روی میز دستمالی بیرون کشید و داد دستم 

 ...: دیار جان ...عزیزم

و بعد خیلی جدی به سمت عمو برگشت : 

 ...امیر جان براش آب بیار لطفا

ای جز  لیوان که به سمتم دراز شد چاره

گرفتنش نداشتم...چشم هام بدجور میسوخت 

و نفسم هم درست باال نمیومد...با صدای 

بلند گریه کردن هم باعث شده بود تا گلو 

 ...درد بدی داشته باشم
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با صدای خش داری گفتم : من...میرم خونه 

 ی خاله عطی

به فاصله ی کمی از باالی سرم صداش رو 

چی هی  شنیدم که باعث شد از جام بپرم :

 ... گیر دادی میرم میرم؟ بشین

یاس اینبار اخم هاش واضح توی هم رفت : 

امیر فکر کنم بهتر باشه بری از خونه ی 

 ...مامان اینا شروین رو بیاری وقت شامشه

 به برادرت االن زنگ میزنم بیارتش_

نه خودت برو...اون خوب رانندگی _

 ...نمیکنه بچه میترسه

خواد عمو رو از خیلی واضح معلوم بود می

این فضا دور کنه...چند دقیقه ی بعد صدای 
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بهم خوردن در که اومد سرم رو از روی 

زانو هام برداشتم به سمتم اومد و دکمه های 

مانتوم رو باز کرد : االن برات شربت 

 ...شیرین میارم..این لباسها رو در بیار

 نمیخوام_

من بهت حق میدم...باور کن تنها کسی که _

ه شاکی باشه تویی.. تا بحال امیر حق دار

 ...حسین رو انقدر بی منطق ندیده بودم

میشه با تارا زنگ بزنم...چند باری به _

 ...گوشیم زنگ زده

سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و 

آروم از کنارم بلند شد...چشمهام رو بستم و 

سرم رو به پشتی مبل تکیه دادم...صحبتم با 
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یز هر آنچه گفته تارا و توضیح ریز به ر

شده بود سرم رو سنگین تر کرد و دهانم 

رو تلخ تر...اصرار داشت تا با محمد بیان 

و من رو ببرن...تندی نمیکرد و به نظر 

عصبانی هم نمیومد...اما حتی آرامشی که 

تو برخورد با مسئله خرج کرده بود هم 

نمیتونست اون آتیش تند روی قلبم رو 

 ...کمرنگ کنه

ن تلفن یاس به سمتم اومد و با قطع کرد

شربت رو دستم داد و دستی روی موهای 

آشفته ام کشید سعی کردم لبخندی بزنم که 

  انگارموفق نبودم

به روزبه زنگ بزن..با تارا که صحبت _



 Beste بوی وانیل
 

 ...میکردی بهم پیام داده خیلی نگرانته

دستش رو روی دستم گذاشت : سعی کن 

ن یقوی تر باشی...اگر بفهمه که از امیر حس

انقدر دلت شکسته...اون وقت برخوردشون 

باهم متفاوت میشه...روزبه رو خیلی خوب 

میشناسم..امکان نداره بتونه این گریه و 

 ...حال بد تو رو هضم کنه

سرش رو بهم نزدیک تر کرد : براش خیلی 

عزیزی...تو محکم وایسا...تا اونم با آرامش 

 این مراحل رو طی کنه...باشه؟؟

های مهربونش انداختم و نگاهی به چشم

کمی از شربتم رو خوردم و به نشانه ی 

 ...تایید سرم رو تکون دادم
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با اولین بوق صداش تو گوشی پیچید و 

انگار من رو از اون فضای پر تنش و آزار 

دهنده به یه جای پر از صدای دریا پرت 

 ...کرد : عزیزم

 ...من خوبم روزبه_

د پرسیچند ثانیه ای مکث کرد و خیلی جدی 

: صدات چرا این شکلی شده؟؟ خونه ی 

 امیری هنوز؟

 ..خوبم..خوبم..آره خونه ی عمو هستم_

 ...حاضر شو بیام ببرمت_

 میدونی که نمیشه...خوبم..چیزی نشده که_

.. 

نفسش رو پر حرص بیرون داد : چیزی 
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 نشده این صدای تو ا؟؟

صدام رو کمی پایین آوردم و با نرم ترین 

 ..م گفتم : عزیزم من خوبملحنی که بلد بود

نفس عمیقی کشید که صداش مثل هر 

عزیزمی که میگفت تو گوشم پیچید : قربون 

دلبر خودم برم...درست میشه من بهت قول 

 ...میدم

هر بار که این جمله رو با این صالبت 

تکرار میکرد احساس میکردم هیچ چیزی 

در این دنیا وجود نداره که بتونه من رو 

ون روزبه میتونه درستش دلگیر کنه چ

 ...کنه

 ...اگه تو بگی میشه حتما میشه_
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عزیز دلم هیچ چیز و هیچ کس تو زندگی _

من نبوده و نیست که از تو برام عزیز تر 

باشه...فقط خیالم راحت باشه که تو آسیبی 

تو این کمکش ها نمیبینی اون وقت میتونم 

خیلی راحت تر جدل کنم...امیر حسین حق 

 ...واقعا کاش داره...کاش

 ... نفسش رو بیرون داد

من خوبم..خوب هم میمونم با عمو _

 ..صحبت میکنم

نه اصال...هر چیزی از رابطه ی ما _

پرسید سکوت میکنی من خودم جواب دارم 

 ...براش

من نمیدونم چرا تو رو کشونده 
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اونجا..امشب اگر تو نبودی من خیلی 

 ..واضح تر میتونستم باهاش بحث کنم

رو روی شلوار جینم کشیدم : مگه ناخنم 

 چیزی هست که ندونم؟

 ...آره_

 دلم ریخت : چی؟؟

 ...اینکه چه قدر دوستت دارم_

++++++++++++++ 

یاس توی اتاق شروین رو میخوابوند و من 

معذب و با سری سنگین رو به روی عمو 

نشسته بودم...احساساتم انقدر در هم قاطی 

م. اشون کنشده بودم که نمیتونستم از هم سو

خجالت زده بودم و عصبانی..دلم میخواست 
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برم پیش تارا و از اون بیشتر دلم میخواست 

روزبه این جا بود....و شاید اگر 

 ...میخوابیدم

عمو پاش رو روی پاش انداخت : میخوام 

 ...از زبون خودت بشنوم

 ...سرم رو بلند نکردم

یاس مدام میگه بمونه برای فردا اما _

 ..اصال توقع نداشتم....دیار من 

سرم رو بیشتر پایین انداختم...چه طور 

میشد به توصیه ی روزبه گوش کنم و هیچ 

 چیزی از رابطمون نگم؟

دستهای لرزونم رو بهم گره زدم : 

 من..یعنی ما کار بدی نکردیم
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کار بد یعنی چی تو نظر تو؟؟ بی اطالع _

از ما به روزبه قرار گذاشتنتون کار بدی 

 ...از تو انتظار نداشتمنبوده...من 

صدام لرزون بود و سرم داشت میترکید : 

 ... چرا؟ من

چرا ازت انتظار نداشتم؟؟ دیار اون حق _

 ....نداشته

 ...اون همیشه فقط مراقب من بوده_

جمله ی بی خودی بود اما بی هوا از دهنم 

پریده بود : مراقبت بود؟؟ من نمیفهمم چه 

مراقبت اتفاقی افتاده که باید از تو 

میکرده...تو بچه ای...همین حرفت خودش 

نشون میده تو چه قدر بچه ای...مراقبت؟؟ 
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من از این به بعد خودم مراقبت هستم...از 

 ...این جا یه مدت دور بشی

واقعا عصبی شده بودم : میدونم..خودم میرم 

 ... عمو...نیازی نیست که هی شما...هی

حرفم رو نیمه گذاشتم و سرم رو پایین 

انداختم : یاد آوری کنید که نمیخواید من این 

جا باشم...از وقتی اومدم هی دارید بیرونم 

 ...میکنید

صداش باال رفت و این باعث شد که یاس 

مضطرب از اتاق بیرون بیاد و در اتاق 

 شری رو ببنده : امیر حسین چه خبرته؟؟

ببین چی میگه به من؟ بیرونت کنم؟ آخه _

 ...ای روزبهتوی بچه رو چه به حرف
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 ...امیر حسین_

قبل از اعتراض بیا ببین آخه این چی _

 میگه؟ مراقبت؟ بیرون کردن؟؟

خراب کرده بودم؟؟ من جمله ی خوبی 

 ...برای حسم پیدا نمیکردم خب

 ... من که گفتم_

البد گفتی برم...کجا بری؟ خونه ی خاله _

ای که هر بار بیشتر حالت رو بهم 

 ...میریزه

م رو کنترل کنم : حالم رو نمیتونستم خود

بهم میریزه اما ووومن هر بار امیدم به شما 

و خونه ی پدر جون بود...وقتی میدیدم از 

زندگی دخترش میترسه...میگفتم مهم نیست 
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 ...من میتونم این جا بمونم...اما شما

میدیدم که نگاهش تغییر کرده اما دیگه برام 

مهم نبود : شما من رو آوردید اینجا 

..شما اصرار داشتید من اینجا عمو.

 ...باشم...من بدی در حق شما نکردم

قدمی به سمتم اومد که دستم رو کمی باال 

آوردم : من عصبانیم..من نیازی به مغازه 

ندارم...بچه که بودم نیاز به همه چیز داشتم 

...تارا اومد و من رو کشید بیرون...االن 

 ...دیگه بیست سالم شده...بر میگردم اصال

به برمیگردمی که گفتم هیچ عقیده ی 

نداشتم...چه طور بر میگشتم وقتی..وقتی 

 ...دلم این جا بود
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ذکری زیر لب گفت و بهم نزدیک شد : 

  عمو جان...من منظوری واقعا

نداشتید میدونم...هیچ کس معموال _

منظوری نداره تو عصبانیت اما حرف ته 

 ...دلش رو میگه..اینو تارا یادم داده

رو پایین انداختم : بابت روزبه من سرم 

...واقعا ...از شما خجالت میکشم اما 

 حرفهای دیگه تون

با دست به قلبم اشاره کردم : اینجام رو 

 ...میسوزونه

دستش رو دراز کرد و مچ دستهای لرزونم 

رو توی دستش گرفت ..دستهام میلرزید و 

ضربان قلبم انقدر باال بود که احساس 
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 ...غش میکنم میکرد همین االن

  دیار...عمو...چرا این رنگی شدی؟_

+++++++++++ 

 ..گندش رو در آوردی امیر حسین_

توی تخت اتاق مهمان غلتی زدم...مسکن و 

آرام بخش و هیچ چیزی نتونسته بود ذره 

ای از حال بدم رو کم کنه...تو سالن گاهی 

از بین جمالت یاس و عمو چیز هایی به 

صبح بود ولی  4گوشم میخورد...ساعت 

هیچ کدوممون نمیتونستیم بخوابیم 

انگار...بی اختیار دستم به سمت گوشی 

رفت با زنگ دوم گوشی رو برداشت : 

 عزیزمممم شما چرا بیداری؟
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بهش گفتم تو همیشه مراقب منی گفت من _

 ...بچه ام

چند ثانیه ای مکث کرد انگار صدای خش 

دارش توی گوشم پیچید : هستم 

شیرینم....مراقب عزیز ترینم عزیزم...هستم 

نباشم مراقب کی باشم...اصال تو بچه 

باش...بچه بمون..خودم پیشتم...حاال 

 چشمهات رو ببند یکم بخواب

 ...نمیخوام دیگه زیر دین کسی باشم_

نیستی عزیزم...دارم منتت رو میکشم _

 ...بیای خونه ی من

 ...روزبه_
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 ...جانم_

 ...من تو رو خیلی دوست دارم_

 

 

 

 با پدرجون صحبت میکنه؟_

سرش رو از کشو دور کرد و دستی به 

جلد کتاب حجم توی دستش کشید : فکر 

این چیزها رو االن نکن..مشکل بین امیر 

حسین و روزبه اول باید حل باشه مطمئن 

باش پدرجون و مادر جون همچین عکس 

العمل تندی ندارن... امیر حسین 

 دلخوریش از چیز دیگه است
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 زیر جمع کردم : دلخور؟پاهام رو 

رو به روم روی زمین نشست : دلخور 

هم که باشه چیزی عکس العمل دیشبش 

رو جبران نمیکنه ..دستش رو روی دست 

های حلقه شده روی زانو هام گذاشت : 

من از طرفش بابت اون بحث رفتن عذر 

میخوام...نباید اون طور مطرح میکرد 

 .اشتباه کرد

 ..مهم نیست_

این جمله ات اعتقادی  خودت هم به_

 ...نداری

 میخوام با تارا تماس بگیرم و برم اونجا_

چشمهاش غمگین شد : بمون دیار.. امیر 
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حسین عصر که از سر کار برگرده به 

اندازه ی دیشب عصبانی نیست...میریم 

 ...بیرون یه گشتی میزنیم

  ...نه فکرکنم رفتنم بهتر باشه_

:  کتاب رو روی میز رو به روم گذاشت

فارسی نمیدونی وگرنه حتما بهت توصیه 

 میکردم بخونیش

نفسم رو بیرون دادم : این هم یکی از 

 مشکالت

اینها همه قابل حله دختر کاری نداره _

یادگرفتنش ...ولی مهم تر از همه اینه 

که...روزبه میخواد ازدواج کنه..آمادگی 

روحی و مالیش رو هم داره..تو چی؟؟ تو 
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 چی دوست داری؟

رو پایین انداختم و دلم می خواست  سرم

تا بهش بگم من تنها چیزیکه میدونم 

 ...دوست داشتن روزبه است و بس

 ..به این حتما فکر کن دیار_

 ...من از ازدواج چیزی نمیدونم_

 لبخند شادی زد : نه که بقیه مون میدونیم

شما فرق دارید...میدونم پدر و مادرتون _

 نچه قدر آدمهای فهمیده ای هست

صورتش کمی درهم شد : بیا از چیز های 

بهتری حرف بزنیم..مثال اینکه چه 

 ...پیراهنی بپوشی

واقعا خنده ام گرفته بود...بعد از این همه 
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ساعت فکر و غصه خوردن این حرف 

باعث شد با صدای بلند بخندم : شما به 

 کجاها داری فکر میکنی؟

به جاهای درستش...تو هم به این قسمتها _

ن بقیه اش باال و پایین هایی هستن فکر ک

 ...که تو زندگی هر کسی پیش میاد

++++++++++ 

تارا اخم آلود و جدی پای تلفن در حال 

بحث بود...عمو از بودنم خونه ی خاله 

عصبی شده بود گویا که بیشتر از بیست 

دقیقه بود بحث پر حرارتی بینشون در 

جریان بود..محمد خاله عطی رو برای 

لیانه اش برده بود و من چک آپ سا
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نشسته روی صندلی همیشگیش داشتم 

تالش های بزرگترها رو برای آینده نگاه 

 .میکردم

آدمهایی که باید باشن نبودن و آدمهای 

دیگه ای که شاید فقط برای تبریک گفتن 

باید دعوت میشدن داشتن برای خوشبختی 

من تالش میکردن. خیلی سخت یادم می 

مانهایی به لی لی اومد که دقیقا چه ز

احتیاج پیدا کرده بودم. اگر ته دل هر 

کسی مثال در بیماری های من این بود که 

اگر مادرش بود شاید بهتر بود...شناخت 

من از لی لی انقدر بود که بدونم که لی لی 

اگر هم بود در هیچ قسمتی از زندگی من 
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نمیتونست تاثیر مثبتی داشته 

ی عزیزتر از باشه...اما...این جایگزین ها

جان ..تارا مثل همیشه مثل یه مادر 

دلسوز سپر بالی من شده بود و امیر 

 !!حسین؟؟

با دیدن تماس روزبه نگاهی زیر زیرکی 

به تارا انداختم و به اتاق رفتم :چرا زنگ 

 میزنم بر نمیداری؟

چند ثانیه ای مکث کرد و خنده ی خسته 

 ....ای کرد : سالم عزیزم

 ..سالم_

بود ببخشید...خونه ی  سرم شلوغ_

 تارایی؟؟
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دست موییکه دور انگشتم میپیچیدم رو 

 رها کردم : آره...از کجا فهمیدی؟

 از امیر حسین_

 پ..پیشش بودی؟_

نفسش رو بیرون داد : قریبا تمام بعد از 

 ...ظهر رو

روی صندلی میز توالت رها شدم و سعی 

کردم دلهره ای که به خاطر صدای نا 

داده بود رو کناری بزنم امیدش بهم دست 

 : خوبی؟

من خوبم اگر تو خوب باشی...خوشحالم _

که امشب قرار نیست مثل دیشب جلوی 

چشمش باشی تا حرصش از من رو خالی 
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 ...کنه

 ...من درکش_

من درکش میکنم...دیار من تو رو _

دوست دارم...اگر دارم خیلی آروم این 

قضیه رو حل و فصل میکنم فقط به 

ه ...میدونی...نمیخوام تو خاطر اینه ک

 آسیب ببینی ...امشب میرم پیش پدرجونت

 چی؟؟ ای وای روزبه_

بغض چرا میکنی؟؟ پدرجونت حرف _

 ...من رو بهتر میهفهمه مطمئنا تا رفیقم

  رفیقم تلخش دل من رو هم درد آورد

من توقع تمام این ها رو از امیر حسین _

 .داشتم .. عزیزم
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 گونه..میگم میخوای االن ن_

انگشتم رو گیر دندانم کردم : میخوای یکم 

 دیگه ..یعنی

 توو خجالت میکشی؟؟ یا نمیخوای؟_

نا امیدی ته کالمش دلم رو لرزوند : 

 خجالت میکشم

عزیز دلم این مراحل هست...امشب من _

 ...با پدرم میریم خدمت پدرجون

دستم رو روی پیشونی داغم گذاشتم : 

 امیر حسین؟

: درست میشه..اگر نفسش رو بیرون داد 

حتی به قیمت رفاقت تمام این سالهام تموم 

بشه ..بودن تو کنارم برام از همه چیز 
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 ...مهم تره

+++++ 

 من نمیام_

تارا دست به سینه نگاهم کرد : فکرش 

 رو هم نکن بذارم از زیرش در بری

دلم میخواست خودم رو خفه کنم : من 

 ...نمیام

 ..میای_

  ...پس میریاگر پدرجونت گفته بری._

جنگیدن با تارا بی فایده بود چون حرفش 

یک کالم بود...مانتوش رو پوشید و 

منتظر بود. ممد از ابتدا گفته بود دخالت 

کردنش تو این بحثها صحیح نیست ولی 
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اگر احتیاج بود خبرش کنیم...انتهای 

موهام رو کشید با فسقله بزرگ راهیمون 

 کرد..تمام طول مسیر خیره بهکوچه پس

کوچه ها..بودم و ته دلم اضطراب عمیق 

از تکرار حرفهای امیر حسین و دلخوری 

 ...چشم پدرجون

با باز شدن تارا بی توجه به نگاه ترسان 

من دستم رو کشید : اینبار من هم 

هستم...دخالتی نمیکنم تا جایی که 

بشه...اما این رو بدون تحت هیچ 

شرایطی نمیذارم دختری که بزرگش 

دخترم هست رو کوچیک  کردم و جای

 ...کنن
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 این..اینکار رو نمیکنن_

سرش رو تکونی داد و زنگ آپارتمان رو 

 ...زد

در کمال تعجب پدر جون تنها بود و در 

رو با صورتی جدی روی ما باز کرد : 

 ...سالم

سالم زیر لبم رو با کشیدن دستش روی 

سرم جواب داد : خوش اومدید تارا خانوم 

 ...ون تا اینجااین موقع شب کشیدمت

تارا جواب تعارفات پدر جون رو میداد و 

من خیره بودم به دری که تمام این مدت 

اتاقم بود...نمیدونم چرا؟ ولی انگار دو 

شب که نه...دهها شب از بودنم تو اون 



 Beste بوی وانیل
 

 ...اتاق گذشته بود

پدرجون تعارفی کرد : دیار برای تارا 

 ..خانوم چای بریز

دربزرگ تارا لبخندی زد..این حرف پ

هنوز یعنی من دختر همین خونه 

بودم...اما نمیتونستم صاف توی چشمهاش 

نگاه کنم..سرم رو پایین انداختم و نگاهم 

  به دونه دونه های تسبیح سبز رنگش بود

اشرف امشب خونه ی سحر بود..تا یکی _

 دوساعت دیگه میاد البته..دیار؟؟

سرم رو بدون بلند کردن بله ای خفه گفتم 

 و روزبه چی میگن؟ : ناصر

 ...پدر جون من..یعنی_
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اتفاقات تمام این مدت رو برای من _

تعریف کردن...نیازی نیست از اول 

بگی...فقط برای من بگو چه طور و 

 چرا؟

این سئوال برای من مرگ 

بود...خونسردی و آرامش پدر جون در 

کنار جدیت و نگاه پر نفوذش که حتی با 

نها نم نه تسر پایین هم میتونستم حسش ک

زبونم رو باز نمیکرد بلکه بیشتر هم 

 میبست

از تارا خانوم خواستم قبول زحمت کنن _

 ...که تو راحت باشی با ما

خواستم چیزی بگم که دستش رو باال 
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آورد : من خیلی بیشتر از اینها عمر کردم 

و تجربه کردم ...میدونم ما دیر به تو 

رسیدیم...اگر درست و به وقتش رسیده 

یم...دیشب به جاب رفتن پیش تارا بود

خانوم میومدی اینجا...تو همون اتاقی که 

 ...از وقتی رسیدی بهم خیره شدی

اشکهام دونه دونه روی گونه ام چکید 

...این مدت انقدر فشار روم بود که حالت 

 ...تهوع داشتم و دلم پیچ میخورد

گریه چرا میکنی دخترم...من _

نجا نیستم که ایپدربزرگتم..امیر حسین هم 

داد و بیداد راه بندازم..میخوام باهم حرف 

بزنیم..از اولش هر چی که هست و نیست 
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رو برای من تعریف کن...شوکه شدم من 

امشب...انتظار نداشتم..به خاطر نزدیک 

سال اختالف سنیتون..به خاطر  10

 سکوت و گریز همیشگی تو....به خاطر

ه ما خیانتی به اعتماد شما نکردیم ب_

 ...خدا

هللا اکبر مگه من همچین حرفی _

زدم...مگه نجابت دخترم رو نمیشناسم یا 

ادب و معرفت اون پسر رو؟؟ بشین ببینم 

 چرا سرپا ایستادی؟

 

حرف زدن با پدرجون مثل کندن یه کوه 

پر از صخره بود...نفسم قطع و وصل 
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میشد و نمی تونستم گاهی جمالت درستی 

کوت و رو انتخاب کنم...تارا دز س

آرامش استکان چای یخ کرده به دست 

فقط من رو نگاه میکرد و من خیره گاهی 

به گل ثابتی روی فرش و یا دونه های 

سبز رنگ تسبیح پدرجون سعی داشتم 

چیزی رو تعریف کنم که برای خودم هم 

تعریف خیلی خاصی داشت. گفتن از 

روزبه مثل گفتن از پنهانی ترین رازهای 

 ...هیجان و گاهی شرمدنیا بود..پر از 

پدرجون نفسی بیرون داد و دستی به 

 صورتش کشید : حاال چرا سرت پائینه؟

آخرین قطره اشک سردی که روی گونه 
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های قرمز افتاده بود رو با کف دست پاک 

 ...کردم و چیزی نگفتم

تارا خانوم خوشحالم که در تمام این _

 مدت شما در جریان بودید

نگار من تارا حرفهایی میزد که ا

نمیشنیدم...توی سرم سوت میکشید از 

بحث ها و استرس های این مدت خسته و 

 ...کالفه بودم

 ...فردا قراره شایان بیاد اینجا_

دستم رو روی دهانم گذاشتم کامال 

 فراموش کرده بودم : حالش خوب شده؟

آره سرپا شده کمی طول میکشه تا همه _

چیزش به روال بیوفته...شما همم تشریف 
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 ...بیارید تارا خانوم

تارا با قبول دعوت دستش رو به سمت 

 روسریش دراز کرد :دیار جان میمونی؟

دلم هم به رفتن بود و هم موندن : مامان 

 ..اشرف کمک الزم داره

تارا لبخندی زد و پدرجون تسبیحش رو 

توی دستش جا به جا کرد : ممنون از 

تمام زحماتتون...من نمیتونم رانندگی 

ن زنگ میزنم به روزبه لطف کنه کنم..اال

تا شما رو برسونه دیر وقته...تارا 

خواست دهنش رو باز کنه که کلید توی 

در چرخید و مامان اشرف همراه با عمو 

وارد شد..با ورود عمو چیزی توی دل 
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 ...من ریخت و اخمهای تارا توی هم رفت

مامان اشرف با هیجان به سمتم اومد و 

بوسه کرد :  صورتم رو مادرانه غرق

کجایی عروسک..دلمون برات تنگ 

 ..میشه

زیرلب سالمی هم به عمو کرد ..مامان 

اشرف در حال خوش و بش با تارا بود 

...عمو سوئیچ به دست جدی ایستاده بود 

 ...و معلوم بود خیلی سئوالها توی ذهنشه

مامان اشرف از مهمونی شب فردا 

میگفت و من سامت بین دو مردی ایستاده 

از خون خودم که انگار اصال توی  بود

 ...باغ نبودن



 Beste بوی وانیل
 

امیر حسین بابا جان تارا خانوم رو _

برسون میخواستم بگم روزبه بیاد که تو 

 اومدی

الزم نیست به روزبه زحمت بدید _

 پدرجون

مامان اشرف درحالی که دستی زیر 

موهای بهم ریخته اش میکشید : اول 

اینکه تارا خانوم یه چایی دیگه در 

خدمتتون باشیم ولی مادر جان روزبه که 

 ...از خداشه بنده خدا حرفی نداره

و بعد دستش رو روی بازوی تارا گذاشت 

: برام با امیر حسین هیچ فرقی 

 نداره...خیلی بچه ی خوبیه
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تارا زیر لب تایید کرد و عمو نچ پر 

حرصی گفت...پدر جون چپ چپی 

 .نگاهش کرد

 نیستمن خودم میرم نیازی به زحمت _

مامان اشرف برای تعویض لباسش به 

 اتاق رفت : من با شما صحبت هم دارم

ما پای تلفن راجع بهش صحبت _

کردیم...من هر چیزی که به صالح دیار 

 ...باشه رو

عمو زیر چشمی نگاهی به پدرجون کرد 

 ...: حاال صحبت میکنیم

پدر جون دستی روی شونه اش گذاشت : 

تنها نیست  در جریان هستم من..اگر زنت
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 ...بعدش بیا باهم حرف بزنیم

عمو چی دلخور و بلندی گفت و نگاه پر 

غیضی به من انداخت که باعث شد قدمی 

  عقب برم

به دیار اون طوری نگاه نکن...خودش  _

 ...با پدرش اینجا بودن

خیلی بیخود...من جوابشون رو داده _

 بودم..چرا این بحث رو انقدر کش میدن؟

 زبر لبی گفت : من پدرجون استغفرهللا

هنوز زنده ام امیر حسین این رو یادت 

 ...باشه

تارا نگاهی به در اتاق بسته مامان اشرف 

انداخت : من دلیلی نمیبینم شما این طور 
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با دیار رفتار کنید..اگر این روند اذیت 

روحیش ادامه داشته باشه ترجیح میدم با 

 من برگرده

ان اخمهای پدر جون و امیر حسین همزم

در هم رفت پدرجون دستش رو دور 

شونه های من حلقه کرد : در مادری شما 

شکی نیست اما دیار قرار نیست از خونه 

 .ی خودش جایی بره

امیر حسین کالفه دهن باز کرد تا چیزی 

بگه که پدر جون دستش رو به سمت تلفن 

دراز کرد : روزبه تارا خانوم رو 

 ...میرسونه بنده با شما کار دارم

ا رفتن تارا انگار پشتم خالی شده ب
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بود..مامان اشرف که کمی سردرد داشت 

رفت بخوابه و امیر حسین کالفه پاهاش 

 ..رو وری مبل تکون میداد : آخه..پدر من

پدر من چی؟؟ چه طور بدون مطرح _

کردن با من راجع به همچین مسئله ی 

 مهمی تصمیم گیری کردی؟

 اخمهای عمو توی هم رفت : یعنی شما

 نمیدونی چرا؟

امیر حسین نزدیک دوازده شبه و زنت _

هم تنهاست...حرف اصلی رو بزن و 

 ...حاشیه نرو

 سر نبض دارم رو بین دستهام گرفتم

من احساس تو رو میفهمم...اما اون حس _
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تو ربطی به تصمیم به این بزرگی نداره 

هر چیزی آدابی داره...با پدرش اومده..ما 

ن رو بهش هم فکر میکنیم و تصمیمو

 میگیم

تا عمو خواست دهنش رو باز کنه 

پدرجون ادامه داد : درست هم تصمیم 

  ..میگیریم..با فکر با دلیل منطقی

و من پیش خودم گفتم ای کاش با پرسیدن 

 ...از من

آخه پدر من جای بحث داره؟ هر بار که _

 ..این دختر رو سپردم دستش یعنی

حرفش رو نصفه گذاشت و نگاهی به من 

 ته و در هم فرو رفته انداختخس
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این بار پدرجون عصبی گفت : امیر 

حسین من نمیدونم تو چه چیزی توی 

ذهنت ساختی..اما هر دختر و پسری 

برای آشنایی با هم نیازی دارن ئر 

چهارچوب بام حرف بزنن...نمیخوام 

اصال جوابش رو به من بدی...تو ذهنت 

خودت جواب بده.یاس قبل از اینکه زنت 

 کی بود؟بشه 

عمو مکث کرد و اخمهاش توی هم رفت 

در حالی که داشت از جاش بلند میشد زیر 

لب گفت : هر کسی که بود..امانت کسی 

 ..که بهش میگفتم رفیق نبود



 Beste بوی وانیل
 

 

 ...یکم اتاقت خنکه برات پتو میارم_

دست های پیرش رو توی دستم گرفتم و 

گونه ام رو روش گذاشتم...لبه ی تختم 

و دست گرم و پدرانه کمی جا به جا شد 

تار به تار موهام رو نوازش کرد : خیلی 

روت فشاره از همه طرف از امشب همه 

چیز رو دست خودم میگیرم...نمیذارم 

بیشتر از این بهت چیزی رو تحمیل 

کنن...اومدنت به اینجا هم تحمیل بود 

..موندنت هم...و حتی مغازه ای که بهت 

سپردیم و هنوز هم لذت افتتاحش رو 

نچشیدی...خودم برات تو این هفته 
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 ...افتتاحش میکنم

سر جام نیم خیز شدم که با دستش مانع 

شد : بخواب...نگاه نا امید چند دقیقه ی 

 ..قبلت رو تا آخر عمرم فراموش نمیکنم

تمام تالشم رو کردم تا قطره اشکی از 

گونه ام نچکه : من خوبم چرا فکر 

 میکنید حالم خوب نیست؟

یقین دارم...با مادرت  فکر نمیکنم_

 میخوام حرف بزنم

پوزخندی زدم : به شماره ای که دفعه ی 

پیش باهاش صحبت کردید اعتمادی 

 نکنید

در تاریکی و روشنی اتاق میدیدم که 
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صورتش جمع شد : تو به این چیز ها 

فکر نکن..میخوام پدر و نوه فردا باهم 

 ...بریم بیرون

از  رگونه ام رو کمی بیشتر به دستهای پ

رگهای آبی رنگش چسبوندم و بوسه ای 

 ...آروم روش زدم

++ 

 خیلی عصبانی بود؟_

دلم برای روزبه ی مستاصل پشت تلفن 

تنگ بود : نمیدونم...پدر جون چیز 

 ..خاصی از مالقاتتون نگفت اصال

سکوتش پر از فکر و حرف بود انگار : 

 روزبه؟
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 جان دلم_

 لبخندی زدم : هیچی یادم رفت

رد از ته دل این بار..حرفهای خنده ای ک

پر مهر پشت سر همش همه ی خستگی 

و بی خوابی این مدت رو از بین 

میبرد...روزبه خیلی خوب میدونست چه 

چیزی رو چه زمانی بگه تا حال هر 

 ..دومون خوب باشه

من با پدر جون میخوام ناهار برم _

 ...کبابی

خنده ای کرد : خوش بگذره 

ید؟؟ پدر جون خوشگلم...ولی با کی میر

 که خیلی وقته رانندگی نمیکنن
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نمیدونم....راستی روزبه پدرت خونه _

 است

نمیدونم دقیقا...ولی قاعدتا باید خونه _

 باشه..چیزی شده؟ چیزی الزم داری؟

 ...نه..میخوام تنظیم کنم...که_

 که چی؟؟_

 ...خجالت میکشم_

آره دیگه خجالت هم داره..انقدر عزیز _

ه پسرش رو عاشق و ملوس و لطیفی ک

خودت کردی...خالف کردی دلبر 

 ..جان..خالف

+++++++++ 

همهمه ی رستوران رو بوی تند کباب و 
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ریحان و پیاز و نگاه مثل همیشه دقیق 

پدر جون هم نمیتونست حواس من رو از 

جمله های روزبه دور کنه...دوستت دارم 

هایی که گفته بود خیلی فرق داشت با 

عتراف کرده عشقی که امروز بهش ا

 ...بود

دستم رو روی لبهام گذاشتم..جمله ی پر 

حس و مطمئنش از هر نوازشی گیرا تر 

  ...بود انگار

 چرا نمیخوری دخترکم؟_

لبخندی زدم و لقمه ای که به سمتم دراز 

کرده بود رو گرفتم : خیلی خوشمزه 

 ..است
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بخور گل دختر...لقمه ای که هنوز _

 زبونت هم بهش نخورده چه جوری

 خوشمزه است؟؟

شیطنت ته کالمش باعث شد از خجالت 

آب بشم..ثانیه ای واقعا حس کردم هر 

چیزی که تو قلب و ذهنم میگذره میتونه 

 بخونه

خنده ی بلندش باعث شد سرم رو پائین 

 ...بندازم

کاری به حرفهای امیر حسین ندارم..اما _

فکر میکنم باید حرفهای ناصر رو جدی 

 بگیرم

رف پر روبه روم گرفتم و نگاهم رو از ظ
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  به چشمهای خندانش دوختم

 ...اینکه هر چه سریعتر بهتر_

هیچ وقت فکر نمیکردم بتونم در این حد 

خجالت بکشم...لقمه ی توی دستم رو 

توی بشقاب گذاشتم و دستهام رو بهم 

 ...گره زدم

آوردمت اینجا تا بتونیم باهم درست _

صحبت کنیم دیار...من روزبه رو دوست 

دارم...میتونه تکیه گاه خیلی خوبی برای 

تو باشه..خیلی خوب میدونه زن یعنی 

چی؟؟ زندگی یعنی چی؟ تو خیلی بی 

تجربه ای و شاید درست متوجه نشی که 

این حرف من یعنی چی؟ ولی تو دنیای 
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امروز با جوونایی که من دارم 

میبینم...کسی مثل روزبه که خانه و 

ی کم پیدا خانواده براش ارزش باشه خیل

میشه.. ولی اینها چیز هایی که به دل من 

پیرمرد میشینه..تو هنوز خیلی 

جوونی..از نقشه ات برای آینده ات هیچ 

 ...وقت حرفی نزدی...به خاطر شرایط

تک سرفه ای کرد و چنگال توی دستش 

رو رها کرد : چیزی که مطمئنا عذاب 

این دنیا و آخرت من خواهد بود..همیشه 

ردی که آدمهای دیگه برات زندگی رو ک

 ...رقم زدن

دستم رو به سمت دستهاش مهربونش 
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بردم : من دوستتون دارم..شما رو مامان 

اشرف رو...عمه سحر رو ...عمو 

 رو...همتون رو

 ...میدونم دخترکم...اما_

من چیز خاصی اصال تو ذهنم نبود هیچ _

وقت...من فقط میخوام زندگیم همراه با 

 ..آرامش باشه

یلی حرفها داشتم اما مطرح خ...

 ...کردنشون خیلی سخت بود

امیر حسین خیلی ناراحتت کرده گویا؟ _

یاس برای اولین بار در این همه سالی 

 که عروس ماست ازش شکایت کرد

 ...عصبانی بودن اون موقع_



 Beste بوی وانیل
 

من خودخواهانه دلم نمیخواد _

بری...مامان اشرفت هم.....اما....اگر 

ابشون رو دلت بخواد همین امشب جو

 ...میدم و برات بلیط میخرم

سرم رو کمی تکون دادم ...چشم دوختم 

به تسبیح فیروزه اش که حاال روی 

  ...انگشتهاش من هم بودن

 ...من خوبم_

لبخندی آرام روی لبهاش نشست : بشین 

خوب فکر کن..با تارا خانوم هم مشورت 

میکنم..هم من..هم خودت...تصمیم 

ر داشته باش..نه بگیر...کاری نه به امی

به هیچ بنی بشر دیگه ای...به خودت 
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فکرکن...به دیار...به کسی که روزبه 

اصرار داره بشه همسرش..به اون فکر 

 ...کن

دیاری که قرار بود همسر روزبه باشه؛ 

چه دیار دور و عجیبی...دیاری که هیچ 

بینشی از همسر بودم نداشت و این 

استرسش رو چندین برابر میکرد : 

 ...واقعا نمیدونممن.

نباید هم بدونی...تو تنها ازدواجی که _

دیدی تارا خانوم و محمد بوده که از اون 

 ...هم خیلی نگذشته

سرم رو تکونی دادم : خیلی گیجم این 

 روزها..نمیدونم چی درسته ؟؟ چی غلط؟
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میتونستم نگاه پر فکرش رو ببینم : حست 

 چی میگه؟

زدن در سرم رو کمی پائین انداختم حرف 

این مورد با پدرجون سخت تر از هر 

  چیزی بود

خنده ای کرد : خجالت میکشی میدونم 

خیلی سخته برای نوه از حسش به پسر 

 همسایه برای پدربزرگش حرف بزنه

به مامان اشرفت لحظه ی آخر میگم چون 

بمحض اینکه بشنوه شروع میکنه به 

جهزیه خریدن...امیر حسینم که وضعیتش 

 ...کر کنم باید به من بسنده کنیمعلومه...ف

خنده ام گرفته بود ولی هنوز هم روم 
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  نمیشد توی چشمهاش نگاه کنم

پاشو...پاشو باهم بریم کمی قدم _

بزنیم..میخوام بریم برام به انتخاب خودت 

 ...یه شلوار انتخاب کنی

شاید بهترین حس های دنیا رو در چند 

یاعت بعدش داشتم...قدم زدن ، خرید 

و حرف زدن به قدر دوست داشتنی  کردن

و لذت بخش بود که گذر زمان رو حس 

 ..نمیکردم

کیسه های خرید رو کنار جا کفشی 

گذاشتم و به شوق مامان اشرف برای باز 

  کردن کیسه ها لبخند زدم

چه قدر خرید کردید...بیا تا من یه چایی _



 Beste بوی وانیل
 

 ...بذارم خرید هاتون رو باهم ببینیم

مانتوم یاد گوشی  با باز کردم دکمه های

موبایلم افتادم و در حالی که لبم رو بین 

دندون هام گرفته بودم از ته کیفم پیداش 

کردم...تعداد میس کالها چشمهام رو گرد 

کرد با اولین بوقی که زد صدای شاکیش 

تو گوشم پیچید : معلوم هست کجایی؟چرا 

 گوشی بر نمیداری؟

 چه قدر عصبانی هستی_

  ند بار زنگ زدم؟نباشم؟؟ میدونی چ_

کالفگیش دلم رو زیر و رو کرد : من 

 ...خوبم با پدرجون بودم خب

همین بیشتر به من استرس میده..امیر _
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حسین کم بود..پدرجون هم اگر اضافه 

  شده باشه ؟

خیلی بدجنسانه بود اما این نگرانیش نسیم 

 ...خنکی رو توی دلم میاورد : نمیدونم

ل صداش وا رفته تر شد : اشکا

نداره..نگران نباش یک بار دیگه با پدرم 

 میایم پیش پدرجونت

دلم نیومد بیشتر ادامه بدم : پدرجون 

حرفی نداره...میگه هر چی که خودم 

 ..بخوام

سر به سرم میذاری؟ باشه نوبت منم _

 میرسه

خنده ای کردم و گوشی رو توی دستم 
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کمی جا به جا کردم : نه بابا سر به سر 

 نمیذارم

 ما چی دلت میخواد؟حاال ش_

روی صندلی نشستم و پایین مانتوم که 

هنوز تنم بود رو بین انگشتهام فشار 

داد...جوابم ته دلم و ذهنم بود اما روی 

نوک زبونم نمیومد...کلمه ای ساده بود اما 

گفتنش پیچیده...سکوتم رو که دید گفت : 

 دلت سکوت میخواد؟

 فکر میکنی کی بتونیم هم رو ببینیم؟_

قربون دلبرم برم که به روش  من_

 .خودش میگه دلش چی میخواد

+++++++++++++ 
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اخم های تارا درهم بود و صورت محمد 

جدی...پدرجون اما خونسرد بود و به مبل 

تکیه داده بود...این دور هم جمع شدن ها 

و تکرار جمالت داشت عصبی و خسته 

ام میکرد...بعد از ظهر هم قرار بود 

سحر که بی خبر از  همگی به دعوت عمه

همه جا همه رو حتی نرگس خانوم و 

شایان رو هم به صرف شام به باغ دعوت 

کرده بود بریم و شاید شب هم می 

موندیم..اما تنش بین عمو و روزبه و 

سرسنگینیش با من چیزی نبود که بشه 

 ..پنهانش کرد و یا نادیده گرفتتش

مامان اشرف که برای کمک رفته بود 



 Beste بوی وانیل
 

هم مدام تماس میگرفت و خونه ی عمه 

سفارشاتش رو تکرار میکرد و در 

کنارش خیلی خوب میدونستم که دل تو 

 ..دل روزبه نیست

پدرجون روی مبل جا به جا شد..یاس 

کنار عمو نشسته بود و لبخند بی دلیلی 

روی صورتش بود..چیزی که نه تنها 

فضا رو تلطیف نمیکرد بلکه من رو 

 ...عصبی تر هم میکرد

دستش رو روی زانوش مشت کرد : عمو 

من و یاس نمیایم...به سحر هم بگید هوا 

 ...خنکه شروین اذیت میشه

خیلی خوب میدونستم که تارا داره خودش 
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رو کنترل میکنه تا چیزی نگه زیر 

زیرکی به پدرجون نگاهی انداخت و گفت 

: اگر اجازه بدید من برای هفته ی آینده 

 ...بلیط بخرم

مه ای گفت : بله فکر کنم عمو بی هیچ مقد

دیار هم یه مدت بیاد رفع دلتنگی کنه بد 

 نباشه

دلم مچاله شد... سرم رو پائین انداختم که 

صدای جدی پدر جون رو شنیدم : اینجا 

خونه ی دیاره..منزل تارا خانوم هم منزل 

مادرش ...خواهر بزرگش...هر موقع 

خودش دلش بخواد میره..هر وقت دلش 

ه...مغازه رو افتتاح میکنیم بخواد برمیگرد
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هفته ی دیگه که شما هم تشریف داشته 

باشید...بعدش هم روزبه منتظر پاسخ 

ماست...میدونم شما هم از کار و 

 ...زندگیتون موندید اما

این حرفها چیه؟ دیار دختر _

 ...ماست...کاری براش نکردیم

زیر چشمی به محمد که برعکس همیشه 

ی صورتش اخم پهنی از رفتار عمو رو

بود نگاهی کردم...جوابش به پدرجون 

سریع بود تا شاید بتونه جلوی جواب های 

 ...تند تارا رو بگیره

 روزبه جوابش رو از من گرفته_

این بار تارا به پدر جون اجازه صحبت 
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نداد : از شما؟؟ ببخشید؟؟؟ دیار یه دختر 

عاقل و بالغه و من به جای مادرش و 

محترم...تا حاال پدرش اینجا نشستم آقای 

دو سه بار زیر لبی دیار رو از خونه 

 ...بیرون کردید

یاس نگران گفت : تارا خانوم این چه 

 حرفیه؟

پدر جون خیره به تسبیحش فقط سری 

تکون داد ..احساس میکردم قلبم داره 

فشرده میشه و اکسیژن اتاق هم کم و 

کمتر میشه محمد دست تارا رو بین 

آرومش کنه و من دستهاش گرفت تا بتونه 

عجیب حس میکردم وسط این همه آدمی 
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 ...که میشناسمشون غریبه ام

صدام میلرزید اما یه چیزی ته گلوم بود 

که داشت اذیتم میکرد : من...من از شما 

ناراحتم عمو...اصال ..اصال توقع 

 ...نداشتم

من هم امشب نمیام پدرجون ببخشید...با 

هم  تارا میرم خونه ی خاله عطی...بعدش

من نمیتونم ...یعنی نمیخوام بی احترامی 

 ...کنم بهش

عمو دستی به صورتش کشید و عصبی 

از جاش بلند شد...دهنش رو باز کرد تا 

چیزی بگه که پدر جون اخم آلود و جدی 

نگاهش کرد : امشب همتون 
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میاید...همتون...یه ناصر هم زنگ میزنم 

و توضیح میدم..مثل هر خواستگاری میاد 

خودش و پسرش رو میزنه..در و حرف 

 ..حضور همه...در حضور برادر دیار

عمو به نشانه ی اعتراض پدرجونی گفت 

که پدر جون دستش رو بلند کرد : من 

هنوز نمردم امیرحسین...بسه بس که 

 ....اشک این بچه رو در آوردید

تمام طول مسیر صدای پانی تو زمینه 

بود...سعی داشت با تعریف کردن از 

که رفته بود و پچ پج های زیر تولدی 

لبش از پسرهای مهمونی من رو به قول 

خودش سر شوق بیاره که نشده بود...تارا 
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و محمد هم سر حال نبودن و من هم از 

فکر اینکه عالوه بر اخم ها ی عمو باید 

احتماال رفتارهای نرگس خانوم رو هم 

 .تحمل کنم بی حوصله ترم میکرد

و با  باغ عمه سحر دوست داشتنی

تزئینات جالبی بود...پانی خیلی سریع 

ساک کوچیک دستی من رو توی اتاق 

آبی رنگ خودش گذاشت : اینجا سه تا 

اتاق خواب بیشتر نداره ؛ تو بیا تو اتاق 

من که جمعیت زیاده و نمیدونم این همه 

 .آدم چه طور میخوان شب بمونن

نگاهی به ساعت روی دیوار کردم عمو 

د نفسم رو بیرون دادم خیلی دیر کرده بو
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و تی شرت و شلوار جینم رو با پیراهن 

سبک سبز رنگی عوض کردم...به گوشیم 

نگاهی کردم میدونستم روزبه و بهزاد هم 

 ..توی راهن

پانی از اتاق بیرون رفت و تارا وارد 

شد..مانتوش رو از کمد آویزون کرد : 

 یعنی بدترین موقعیت برای این دور همی

ادم : میترسم دعوا سرم رو تکونی د

 ....شه

اون عموی کله شقت آخرش ازم یه _

 .چیزی میشنوه

سرم رو پایین انداختم : یعنی االن به 

  مادرش گفته؟
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روی صندلی نشستم : چه جوری با 

 ..پوران خانوم و آقا ناصر رو به رو بشم

بهم نزدیک شد و دستی روی موهام کشید 

 .: پاشو بشین جلوم موهات رو برات ببافم

برس رو خیلی آروم روی موهام کشید 

کاری که همیشه وقتی بچه بودم برای 

آرام کردنم میکرد : خودت باش...خود 

خودت...دیار باش و بذار همه چیز روال 

  عادی و درست خودش رو بره

با شنیدن صدای ماشین و بعد صدای بلند 

سالم و تعارفات معمول عمع سحر با 

براش تنگ پوران خانوم دلم ریخت...دلم 

شده بود...از یک طرف دلم میخواست 



 Beste بوی وانیل
 

بذارم و فرار کنم...از یک طرف قایم بشم 

و بیرون نیام ولی ...چیزی ته قلبم دلم 

میخواست برم پایین و خودم رو محکم 

 ...محکم تو حصار دستهاش جا بدم

سرم رو بلند کردم ، تارا با لبخند محکمی 

نگاهم میکرد...مادرانه دستهاش رو برام 

از کرد : بیا بهت انرژی بدم..درست مثل ب

 ...شبهای امتحاناتت

+ 

چند دقیقه بعد از رفتن تارا نفس عمیقی 

کشیدم و به دیار آرایش کرده ای که 

تصمیم داشت از پله ها پائین بره نگاهی 

 ...کردم
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به سالن پائین که رسیدم دست های عرق 

کرده ام رو توی هم قفل کردم ...ملیسا 

ک و زیبا بود..با دیدنم طبق معمول شی

لبخند پهنی زد و دستش رو برای دست 

دادن دراز کرد...روزبه و بهزاد 

نبودن..پوران خانوم با دیدنم به سمتم اومد 

و من نا خواسته سرم رو پائین 

انداختم..محکم تر از هر وقت دیگه ای 

  بغلم کرد : چه طوری عروسک؟

خوبم زیر لبی گفتم همیشه بهم عروسک 

اما این بار انگار این عروسکش  میگفت

کمی فرق داشت...اصال نمیدونستم در 

جریان هست یا نه..اما من به شدت 
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 ...مضطرب و خجالت زده بودم

از پنجره ی سرتا سری سالن میدیدم که 

روزبه سر پائین و جدی به حرفهای پدر 

جون گوش میده و بهزاد و آقا ناصر هم 

 کنارش ایستادن...میتونستم حرفهای

 ...بینشون رو حدس بزنم

عمه سحر سینی رو به دستم داد : بقیه 

دیر کردن کمی از این کیک برای مردها 

 ..ببر بیرون

ملیسا خنده ی بانمکی کرد : بده من اگر 

 سختته

 ...سرم رو بلند کردم : نه ممنون میبرم

توی ایوون نسیم خنکی که وزیر باعث 
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شد سردم بشه...دلم میخواست برگردم تو 

سینی رو دست ملیسا بدم اما دیر شده و 

بود..صدای بلند دیار گفتن بهزاد باعث 

 ... شد که همه ی سرها به سمتم بچرخه

 ...بیا ببینمت دخترکم_

صدای آقا ناصر بود...به آرومی به 

سمتشون رفتم و سینی رو روی میز 

شیشه ای آالچیق گذاشتم بدون نگاه کردن 

ه جون ببه روزبه سعی داشتم برم که پدر 

صندلی کنارش اشاره کرد : بیا بشین 

 ...دخترم

خودم رو جمع کردم و روی صندلی 

فلزی نشستم...دستهام رو بین دو زانوم 
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گرفتم...تعارفات و احوال پرسی ها رو با 

نگاه خیره به سنگفرش ها جواب 

دادم...سردم بود و ترس عجیبی توی دل 

و ذهنم بود.. چند دقیقه ی بعد مامان 

  ...درجون رو صدا زداشرف پ

 دیار خانوم چه خبرها؟_

لحن شوخ بهزاد باعث شد سرم رو بلند 

کنم...اونجا بود..کنار بهزاد...با نگاه 

سنگین وعزیزش..میدونستم این نگاه 

گرفتنش ازم. تا قبل از رفتن پدرجون 

..برای احترامی بود که به پدرجون 

میگذاشت و حاال خیلی نگاهش سنگین تر 

 بود روی صورتم
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 سردته دخترم؟_

دخترم گفتن های آقا ناصر دلنشین و زیبا 

 ...بود : نه..یعنی یکم

روزبه...بابا ...پاشو یه چیزی براش _

 ..بیار

دسته جمعی سعی در آب کردن من از 

خجالت داشتن..به محض اینکه صدای 

کشیدن صندلیش اومد..نا خود آگاه از جام 

بلند شدم بهزاد با صدای بلند 

خندید...میخواستم فرار کنم : من میرم به 

 ...عمه کمک کنم

آقا ناصر دستش رو دراز کرد : بشین 

دخترم..تو قبال هم عزیز ما بودی قرار 
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 ...هم هست بشی جای دختری که ندارم

دوباره روی صندلی نشستم...لرزی توی 

تنم نشسته بود که در تضاد کامل با 

  قطرات درشت عرقی بود که میریختم

ند لحظه ی بعد پتوی سبکی روی شونه چ

هام نشست و صدای آرومش رو شنیدم : 

گردنت درد میگیره عزیزم سرت انقدر 

 ...پائینه

بچه رعایت فامیلش رو نمیکنی..من _

 ...اینجام ها

اگر محمد و تارا نمی اومدن..بدون شک 

 ...من از شدت خجالت میمردم
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محمد نگاه دوستانه ای به روزبه نداشت 

سکوت کرده بود...تارا میگفت هیچ اما 

برادر بزرگتری اولش به داماد حس 

خوبی نداره...من ندیده بودم..برادر 

بزرگ من شایان بود که نمیدونستم 

  نگاهش دقیقا به خود من چیه؟

آقا ناصر و بهزاد بیشتر از هر وقتی با 

تارا و محمد گرم گرفته بودن و من پتوی 

ه بودم و نازک رو محکم دور خودم پیچید

سعی داشتم تا نگاهم رو که هی به رو به 

 .روم لیز میخورد کنترل کنم

 چرا انقدر معذبی؟_
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سرم رو به سمت راستم چرخوندم که 

 روزبه تازه نشسته بود : خوبم

صداش دقیقا کنار گوشم بودم ...گرم بود 

و پر از حس نوازش : پس چرا انقدر تو 

 خودت جمع شدی؟ اگر سردته بریم داخل

سی حواسش به ما نبود انگار..سرم رو ک

چرخوندم..چشمهاش براق بود و دوست 

داشتنی...لبخندی زدم و صدام رو تا 

جایی که میشد پائین آوردم : خجالت 

 ..میکشم

 ...بلند شو یکم راه بریم_

سریع گفتم : نه...االن عمو 

 ...میاد...پدرجون
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اخمهاش کمی توی هم رفت : از 

پدرجونت االن اجازه میگیرم...یه 

چیزایی هست که باید بهت بگم...تو هم 

 ...باید به من بگی..امیر حسین هم بیاد

 ...اما_

بدون اینکه توجهی به مخالفتم بکنه از 

جاش بلند شدو به سمت خونه رفت...چند 

دقیقه ی بعد با پالتوم به سمتم اومد ..همه 

ها به سمتم برگشت و من اما فقط  ی نگاه

به تارایی نگاه کردم که به نشانه ی تایید 

چشمهاش رو باز و بسته کرد...دستهام 

رو به سمت پالتوم دراز کردم که خودش 

 .بی توجه به بقیه روی دوشم انداخت
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تارا خانوم و آقا محمد من یه صحبت _

 ...کوتاهی با دیار جان دارم

و به خنده بهزاد سوتی زد و بقیه ر

 ...انداخت و البته من رو به گریه

به سمت پشت باغ حرکت کردیم که با 

گامی بلند تر خودش رو به من رسوند : 

 چرا انقدر فاصله میگیری؟

 ...گفتم که_

دستش رو دراز کرد و آرنجم رو گرفت 

 ...: چند لحظه وایسا

ایستادم بهم نزدیک تر شد...: من متوجه 

 ...نمیشم دیار

بلند کردم..انقدر نزدیک بودیم سرم رو 
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که بتونم مژه هاش رو ببینم : 

 ...خب..آخه

تو ساکتی...بیشتر موارد تو _

خودتی...کم حرفی..اینا همه هست 

دیار..خجالتی هم هستی...ولی با من 

 ..حرف میزدی عزیزم

االنم صحبت میکنم..خجالت زده و _

 گیجم...و البته استرس دارم

فتاده روی بهم نزدیک تر شد و گیس ا

شونه ی راستم رو توی دستش گرفت : 

نگران نباش عزیزم..امیر حسین از 

زاویه ی خودش داره به این ماجرا نگاه 

میکنه...من حمایت پدرجونت رو دارم و 
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بهت قول میدم که رضایت عموت رو هم 

 ..جلب کنم

مسخره است نه...در حالت عادی تو _

 ...باید با مادر وپدرم رو به رو میشدی

نه مسخره نیست..در حالت عادی من _

هم نباید گذشته ای میداشتم که عموت 

انقدر روش حساس باشه...تو فکر میکنی 

منطق پشت حرفهای امیر حسین رو من 

نمیفهمم؟؟ ولی چه کنم که دلم گیر 

 ...شماست

 خنده ی ریزی کردم :ما؟

بله شما دیگه..دیاری که _

 هخجالتیه..عزیزه..کم حرفه...اما بلده چ
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 ..طوری دلبری کنه

دستم رو آروم دراز کردم..نا خود آگاه و 

 روی دستش گذاشتم : روزبه؟

سرش رو کمی بیشتر به سمتم خم کرد : 

 ...جان دلم

خنده ی ریز کردم و سرم رو پائین 

 ...انداختم : هیچی

دست آزادش رو باال آورد و تیکه موی 

تو صورتم رو بین انگشتهاش گرفت : 

دن یعنی حسی که من عزیز دل کسی بو

 ...به تو دارم

 میخواستی چی بهم بگی؟_

انگشتهام رو بین دستهاش گرفت : بریم 
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 ...یه جا بشینیم

روی نیمکتی کنار استخر کمی دور از 

دید نشستیم : من میخوام تو رو امشب و 

یا فردا شب از خانواده ات خواستگاری 

 ...کنم

 ...با چشمهای گرد نگاهش کردم : اما

م منظورت امیر حسین...چند میدون_

لحظه اون رو از ذهنت خارج کن..به 

خودم و خودت فکر کن...یه رسم و 

رسوماتی تو ایران هست...من میخوام 

همه چیز رو قاعده اش جلو بره...می 

خوام همه چیز جوری باشه که تو دوست 

داری...اگر چیزی هست که هنوز برات 
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روشن نیست بگو تا متقاعدت کنم...اگر 

 ...یزی میخوای بگوچ

سرم رو پائین انداختم و به دستهای گره 

شده مون نگاه کردم...من واقعا چی 

  ...میخواستم؟؟از همسر بودن و

 هنوز بهت زنگ میزنه؟_

انگشتهاش منقبض شد : راجع به 

 خودمون و ازدواجمون دیار

گفتی اگر برام روشن نیست _

  ...بپرسم...روزبه من

یزی از این من دوستت دارم..هیچ چ_

 ...روشن تر نیست

سرم هنوز پائین بود که با نفس عمیقی 
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گفت : نه زنگ نمیزنه...با خانواده اش 

صحبت کردم...ای کاش میتونستم 

اتفاقاتی که اون موقع ها افتاد رو پاک 

 ...کنم ولی نمیشه دیار...نمیتونم

نفس عمیقی کشیدم : من لکنت داشتم تا 

 ..میدونیمدتها...به خطر مسائلی که ن

میدونم..تارا خانوم تو مالقات اول همه _

چیز رو با جزئیات برام تعریف 

کرد...خودخواهانه است میدونم اما 

نمیدونی چه لذتی داره وقتی میبینم توی 

کم حرف با من چه قدر راحت صحبت 

 ..میکنی..اخم میکنی...طلب کار میشی

 طلب کار؟_
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 ...چشمات همین االنم ازم طلب دارن_

د روی لبش رو دوست داشتم..نگاه لبخن

 ...صمیمی و پر از حسش رو هم

نگاهم رو دوختم به روبه روم...به بادی 

که بین برگهای ریز درخت می وزید و 

 ...صدای دوست داشتنی داشت

 این جا رسم هایی هست میدونی؟_

 نه_

تو چه آرزوهایی برای ازدواجت _

داشتی..دوست داشتی چه شکلی باشه 

  مراسمت؟

مراسم؟ خب نمیدونم...چیزی شبیه به _

 مراسم بهزاد و ملیسا؟
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 ...هر جوری که تو دوست داشته باشی_

 باید اینجا باشه؟_

دستش رو آروم از بین انگشتهام در آورد 

و خیلی نرم دور شونه هام قفل کرد؛ این 

نزدیکی دل پذیرمون باعث شد که سرم 

روی شونه اش قرار بگیره..: دوست 

زندگی کنی؟ میتونیم طبقه ی نداری اینجا 

باالی مادرجونت زندگی کنیم..من این جا 

 ...اون آپارتمان و شغلم رو دارم

دلم نمیخواست به هیچ چیزی فکر 

  کنم...جز خودش

 دستش رو کمی منقبض کرد : خوابیدی؟؟

خنده ی ته کالمش باعث شد تا سرم رو 
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 بلند کنم و نگاهش کنم

 ...چشمهاش رو_

دید : گربه ی منی فاصله گرفت و خن

 ...دیگه

من هم خنده ام گرفت : خب انتظار داری 

وقتی این طوری کنارتم ...منطقی فکر 

 کنم؟؟

با صدای بلند خندید : تو اگه بدونی با این 

غیر مستقیم ابراز احساسات کردنت با 

 دل من چه میکنی؟

لبخند پهنی از نشاط کالم و چشمهاش 

ان زدم و نگاهم رو دوختم به آب درخش

  ...استخر
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چند شبه همه اش دلم شور میزنه...اما _

 ..االن..حالم بهتر شد

دوباره بهم نزدیک شد و چند ثانیه ی بعد 

میتونستم ضربان آرام قلبش رو روی 

  گونه ام احساس کنم ؛

میتونیم حرفهای منطقی رو بذاریم _

 برای بعد

چونه اش رو آروم روی موهام گذاشت : 

  ....امش تو امهم ترین چیز االن آر

 
حرکت آرام انگشتهاش بین موهام رخوت 

دوست داشتنی توی تک تک سلولهای بدنم 
ایجاد میکرد...نفس عمیقی کشیدم، سکوت 
پر حرفی کرده بود این رو میتونستم حس 
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کنم ...سرم رو آروم بلند کردم و نگاهش 
کردم : میدونی روزبه من میتونم حس 

 هات رو بفهمم؟
ورتش اومد...نگاهش لبخند پهنی روی ص

مثل کسی بود که بهش هدیه ی گرون 
قیمتی رو دادن : میدونم تو الیق خیلی 

چیزهای بیشتری هستی عزیز دلم ولی می 
خوام مطمئن باشی تو رو بی نهایت 

 ...دوست دارم
دهانم رو باز کردم تا چیزی بگم که با 
صدای ماشین خیلی نا خود آگاه از جا 

ناخنم رو بین پریدم و فاصله گرفتم و 
دندون هام گرفتم...فقط چند ثانیه طول 

کشید تا دستش رو دراز کنه و بازوم رو 
بگیره.اخم هاش خیلی جدی توی هم رفته 
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 بود : چرا این جوری میکنی؟
 ...عمو اومد_
 ...خب بیاد...ای بابا_

کمی دستم رو کشیدم که محکم تر گرفت : 
دیار بخدا بخوای این طوری کنی منم 

با عموت تند میشه ها...دشمنت  رفتارم
نیست ...عموته که بیشتر از هر کسی 

دوستت داره و این ور هم منم..رفیق چند 
سالش...امیر حسین رفتار بی منطق 

 ...نداره
 ..دیگه دوستم نداره_

فقط چند ثانیه نگاهم کرد و بعد دستی به 
صورتش کشید : از در پشتی برو تو 

 ...آشپزخونه....من میرم تو حیاط
و بعد باهام هم قدم شد و در سکوت تا دم 
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در آشپزخونه هدایتم کرد و در رو برام 
 ..باز کرد و بعد به سمت حیاط رفت

جو آشپزخونه به نظرم طور خاصی بود 
انگار یا من از استرس این طور فکر 
میکردم..پانی نبود و عمه سحر طور 
خاصی بهم نگاه کرد و بعد سرش رو 

ت سینک : بیا دیار پائین انداخت به سم
 ...جان از این شرینی ها بخور

 صندلی رو کشیدم : عمو اینا اومد؟
بشقاب دستش رو توی یخچال گذاشت : 

 ...آره شایان و نرگس خانوم هم هستن
گوشواره هام سنگینی میکردن..دستی 
روشون کشیدم و سرکی کشیدم توی 

حیاط...نرگس خانوم در حالی که داشت با 
د دستش رو پشت شایان تارا صحبت میکر
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الغر اندامی گذاشته بود که مثل همیشه 
ساکت و بی حرف ایستاده بود. تو تاریکی 

نمیتونستم تشخیص بدم حالش بهتره با 
 ...نه...عمو و یاس رو نمیتونستم ببینم

سرم رو پائین انداختم و خیره شدم به 
نوک پاپوش های مخملیم...مامان اشرف 

..انگار هر چند و پوران خانوم هم نبودن.
ثانیه از یه بلندی پرتابم میکردن...دستم 

رو روی قلبم گذاشتم که دستی ماگ 
بزرگی رو جلوم گذاشت : چرا رنگت 

 پریده عمه؟
 ...خوبم_

دست آرومی روی موهام کشید : تو یعنی 
 انقدر بزرگ شدی؟

سرم رو بلند کردم و به صورت پر سئوال 
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 و چشمهای خیسش نگاه کردم ...منظورش
رو درست متوجه نمیشدم..خم شد و مثل 

من گردن کشید سمت در : چرا حاال نمیان 
 داخل...امیر کو؟؟

همزمان با این حرفش یاس شروین از در 
 ...وارد شد : سالم به همگی

عمه سحر قربون صدقه ی طوالنی رفت 
و غش غش خنده ی شروین رو بلند کرد 

و بغلش کرد...یاس به سمت من مبهوت و 
اومد ...از جام بلند شدم و سالم مضطرب 

 ... آرومی کردم
سالم خوشگله...چه قدر این لباس یهت _

 ...میاد
دستم رو از بین دستهاش در 

نیاورد...شالش رو از دور گردنش باز 
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کرد و رو صندلی کناریم نشست : دختر 
داری غش میکنی...نترس امکان نداره 

باهم دعوا شون بشه...اونم تو جمع..پدر 
اصال بخاطر همین مجبورمون کرد جون 

 ...این دو روز اینجا باشیم
 عمو ...خیلی ناراحته ازم نه؟_

با دست آزادش ضربه ی آرومی روی 
دستم زد : رفتارش خیلی احساسی و اصال 

منطقی نیست و اینم یعنی خیلی خیلی 
براش عزیزی...روزبه دوست چندین و 
چند سالشه...امینش..اعتماد زیادی بهش 

...تو انقدر عزیزی که به خاطر  داشته
چیزی که فکر میکنه به نفعت نیست 

 ...میخواد خط بکشه رو این رفاقت
 ...دستم رو روی دهنم گذاشتم : ای وای
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یاس لبخندی زد : این کار ها رو کردی 
دلش رو بردی دیگه...نترس آشتی 

میکنن..مردها زبون خودشون رو برای 
 ...ارتباط دارن

که در نیمه باز کامل خواستم چیزی بگم 
باز شد و تقریبا همه با سر و صدا وارد 
سالن بزرگ ویال شدن...ماگی که هنوز 

نمیدونستم توش چی هست رو بین دستهام 
گرفتم و از جام بلند شدم...انگار پشت اون 

لیوان صورتی رنگ بزرگ پنهان شده 
بودم...شایان کمی گردن کشید و با دیدنم 

...بغض عجیبی لبخند هرچند کمرنگی زد
با دیدن رنگ و روی نسبتا خوبش توی 

گلوم اومد...چشمهام میسوخت...همه 
انگار منتظر ما بودن..سالم زیر لبی کردم 
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که بیشتر بخاطر حس عجیبی بود که 
داشتم...شایان به سمتم اومد و دستش رو 
به سمتم دراز کرد : سالم...نیومدی دیگه 

 ...ببینمت
ی خیلی ساده این جمله اگر برای هر کس

بود..برای من و برادری که رابطه ی 
غریبی با هم داشتیم خیلی معنا ها داشت : 

 خوبی؟
دستش رو دراز کرد و مثل خیلی از 

برادر های بزرگ تری که تو فیلم ها دیده 
 ...بودم دستی روی موهام کشید : خوبم

سرم رو چرخوندم و روزبه رو دیدم که 
ون با دست به سینه و تکیه زده به ست

 ...نگاهش مراقبم بود
ماگ توی دستم رو یاس ازم گرفت و من 
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دستم رو دراز کردم تا باهاش دست بدم 
که بوسه ای برادرانه روی پیشونیم نشست 
که همراهش صدای بلند مامان اشرف از 
کنارم اومد : الهی من قربون هر دوتون 

 ...بشم..برم براتون اسفند دود کنم

 

چه قدر گذشت از این حس بی نظیر 

نمیدونم اما با شنیدن صدای عمو سرم رو 

پائین انداختم... نمیتونستم تو چشمهاش نگاه 

کنم...نرگس خانوم به سمتم اومد و با 

سالمی ساده حال و احوالی کرد و دستش 

رو پشت شایان گذاشت : بریم مامان جان 

 ...وریلباس کلفت تر بپوش سرما میخ

نگاهم همراهشون تا دم اتاق خواب 
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رفت...و با نگاهم دنبال تارا گشتم..که با 

لبخند کنار محمد ایستاده بود ...دستم رو 

دور کمرش انداختم...تارا سرش رو کمی 

خم کرد دم گوشم : خجالت بکش..میخوان 

ازت خواستگاری کنن هنوز میای تو بغل 

 ...من قایم میشی

های متضاد و عجیبی من اما به قدری حس 

داشتم که احساس میکردم سرم روی بدنم 

سنگینی میکنه. غمگین و شاد و مضطرب 

و خسته و عاشق بودم..همه ی اون 

چیزهایی که در تمام این سالها نبود و حاال 

یکجا بود برام سنگین بود...تارا دستی به 

  موهام کشید



 Beste بوی وانیل
 

محمد زیر لب دختره ی لوسی گفت که اگه 

حتما بهش زبون درازی می تنها بودیم 

 ...کردم

عمو با لحن جدی یاس رو صدا کرد تا 

کیفش رو بهش بده ومن به طرز عجیبی 

نگاهم رو از اون سمت میگرفتم...بوی 

اسفند با صدای خنده های بهزاد و شوخی 

های پانی قاطی شده بود که هی میگفت 

اون بیشتر از همه امکان داره چشم بخوره 

ز زیر اون دایره ی در و به زور و مرتب ا

 ..حال دود کردن رد میشد

پوران خانوم اما کمی ساکت و در فکر 

داشت تو آشپزخونه به عمه سحر تو 
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تدارک شام کمک میکرد...از تارا فاصله 

گرفتم و نگاهی به ستون کردم که حاال 

روزبه کنارش نبود...سرکی به سمت 

پنجره ی سرتاسری سالن کشیدم که عمو و 

آقا ناصر و روزبه و حتی علی پدرجون و 

 ...آقا تو آالچیق نشسته بودن

یاس به سمتم اومد و دستش رو پشتم 

 ...گذاشت : باهم کنار میان

تارا سمت دیگه ام ایستاده بود : فکر کنم 

بهتر باشه بریم به چیزی بخوری..حالت به 

 .نظر خیلی خوب نمیاد

 خیلی طول نکشید؟
محمد گوشی دستش رو روی میز عسلی 
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گذاشت : نگران این هستی که دیگه 
 نگیردت؟

با تعجب به چشمهای شیطونش نگاه کردم : 
یعنی چی این حرف؟ نگیره یعنی چی؟ 

 مگه من ماهی هستم؟
با صدای بلند خندید که نگاه پر از قربون 

صدقه ی مامان اشرف رو به سمتمون 
خند م : نکشید ..دستم رو روی دستش گذاشت

 ...دیگه....حرف بدی نزدم که
بامزه بود..نگران نباش...این ها همه _

شون راضی هستن....هم مادر بزرگت که 
کامال مشخصه به زور جلوی خودش رو 

گرفته تا کل نکشه.. و مادر شوهر 
 ...جانت

سرم رو پائین انداختم ...کلمه ی مادر 
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شوهر به شدت غریب و در عین حال با 
هر چند پوران خانوم بیشتر مزه بود...

 ..مضطرب بود تا خوشحال
از جام بلند شدم و از کنار یاس و تارا که 

با شری سرگرم بودن گذشتم و دستم و 
روی چارچوب پنجره گذاشتم و گردن 

کشیدم...صورت ها رو واضح 
نمیدیدم...روزبه آرنجش روی زانوهاش 

بود و سرش پائین..عمو گاهی از جاش بلند 
نشست..میتونستم از آقا ناصر و میشد و می

پدرجون با تسبیح هاشون مشغول بودن و 
برای اولین بار بهزاد جدی بود و گاهی 

چیزهایی میگفت ...دستم رو روی شیشه 
پنجره گذاشتم چند ثانیه ای نگاهش 

کردم..انگار میتونستم از همین جا موهای 
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کمی بهم ریخته اش رو مرتب 
ک ین تک تکنم..انگشتهام از پشت شیشه ب

 ...تار موهاش لیز میخورد
 حالش خوبه_

دستم روی دستش گذاشتم که روی شونه ام 
گذاشته بود...تارا همه چیز بود...به سمتش 

چرخیدم و چشمهاش رو دیدم به مهر 
خوابیده توی چشمهاش خم شدم و بوسه ی 
کوچیکی روی موهام گذاشت : چه جوری 
بذارمت و برم؟ چه جوری عروسکی که با 

ن دل بزرگ کردم رو بذارم تو غربت خو
 و برم؟

بغض کردم ...سرم و قلبم تیر 
میکشید...بهش تکیه دادم..من با این حجم 

 دلتنگی چه میکردم؟
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عمه سحر بهمون نزدیک شد : دیار جان 
بیا عمه هیچی نخوردی..شایان و نرگس 
خانوم هم هستن...تارا دستش رو دورم 
 حلقه کرد و من بوی مادرانش رو نفس

 ...کشیدم
نگاهم اما هنوز به پنجره بود که عمه با 

چشمهای خیس لبخندی بهم زد : بیا 
 ..عزیزم..امیر حسین اذیتش نمیکنه

+++ 
نمیدونم چه قدر گذشته بود از شامی که 

خورده نشد و سر پائین روزبه و صورت 
در فکر پوران خانوم... عمو اخم آلود و 

جدی..به سمت یاس اومد و شری رو بغل 
کرد و محکم بوسید...شایان سیبی که 

نرگس خانوم براش پوست کنده بود رو 



 Beste بوی وانیل
 

 توی دهانش گذاشت و بلند شد تا عمو بشین
نه بشین عمو جان..من اون طرف _

 ..میشینم
و بدون نگاه کردن به من به سمت دیگه ی 

 ... اتاق رفت
دستهام روی دامنم مشت شده بود..به 
جا دعوت علی آقا همه توی سالن بزرگ 

شدن و عمه سحر به کمک مامان اشرف 
برای همه چای آورد...عمو سرش رو به 

شری گرم کرده بود که با صدای آقا ناصر 
 ..سرش رو بلند کرد

  چه قدر خوب که همگی اینجا هستید_
عمو زیر لب چیزی گفت و شری رو به 

دست یاس داد...من به تارا نزدیک تر 
 ...شدم
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رو  صداش رو کمی صاف کرد و دستش
پشت روزبه گذاشت که رو به روی من 

نشسته بود و دکمه باالی پیراهنش رو باز 
  کرده بود

روزبه پسر دوم ماست...بعد از بهزاد که _
وارد زندگی ما شد ما از خدا دختر 

میخواستیم..اما روزبه وارد زندگی ما شد 
..من به عنوان پدرش و البته مادرش جز 

خترم با خیر از چیزی ندیدیم...ملیسا د
ازدواجش شد دختر بزرگ خانواده ی 

ما...و حاال ما میخوایم دیار رو از شما 
 ...خواستگاری کنیم تا بشه دختر دوم ما

با این حرف صدای هین شاد پانی تو گوشم 
پیچید چیزی که باعث شد ملیسا و محمد به 

زور خندشون رو نگه دارن...اما این 
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چیزی از سنگینی فضا کم نکرد..و 
تهام از شدت مشتم که روی زانوم بود انگش

درد میکرد و سر درد وحشتناکم باعث 
 ...میشد حالت تهوع داشته باشم

سکوت چند ثانیه ای جمع باعث شد تا سرم 
رو کمی باال بگیرم عمو بی هیچ حرفی 

نشسته بود رنگم پریده بود این رو از عرق 
 ...سرد روی پیشونیم میفهمیدم

ه جا شد : پدرجون سر جاش کمی جا ب
 ....روزبه هم پسر خونه ی ماست

  ...صدا ها توی سرم میپیچید
همگی میدونید که خدا هم دیار و هم _

شایان رو به سختی به ما داد...دیار رو بعد 
از سختی و حسرت فراوون به دست 
آوردیم و شایان رو خدا به واسطه ی 
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حضور دیار به ما برگردوند..دیار عزیز 
 ...دل همه ی ماست

مامان اشرف در تایید پدر جون حرفی زد 
و بعد عمه سحر ...در این میون سکوت 

پوران خانوم و از همه مهم تر عمو داشت 
 ...اذیتم میکرد

تارا سرش رو کمی به طرفم خم کرد : 
 خوبی؟

 ...سرم رو به نشونه ی نه تکونی دادم
تارا سر جاش جا به جا شد و خواست 

ش چیزی بگه که پدر جون نگاهی به
انداخت : تارا خانوم البته جای مادر دیار 

این جا هستند و تمام زحمات تمام این سالها 
 به عهده ی ایشون بوده...و البته آقا محمد

از این تعارفات و جوابهای تارا و ومحمد 
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چیز خاصی به یاد ندارم..حتی از سکوت 
و اخمهای نرگس خانوم و نگاه نگران یاس 

 ...میشد که بین همه باال و پائین
تارا دستش رو پشت کمرم گذاشت تا بتونم 

کمی حواسم رو جمع کنم...سرم رو از 
روی گل قالی برداشتم و اولین چیزی که 
دیدم یک جفت چشم نگران بود که داشت 

نگاهم میکرد..حالتش مثل کسی بود که هر 
لحظه میخواد از سر جاش بلند شه تا از 

 ....افتادن یه چیز شکستنی جلو گیری کنه
در تمام اون مدت چه چیزهایی گفته میشد 

و شنیده میشد فقط اون نگاه برام روشن بود 
 ...و بس

وقتی عمه سحر برای چای بلند شد صدای 
بهزاد رو شنیدم که گفت : سحر خانوم فکر 
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 ...کنم عروس خانوم بلند شدن بد نباشه
من به صورت شوخش نگاه کردم و بعد 

رو از هم سعی کردم انگشتهای دردناکم 
باز کنم تارا زیر لب غری زد که صدای 

 .... عمو رو شنیدم : اجازه بده بهزاد جان
انگار چیزی توی قلبم پائین افتاد...همه ی 

  سر ها به طرف عمو چرخید
عمو نگاهی به من انداخت : ما هنوز دو 

سه روزی قرار هست که اینجا 
باشیم..اجازه بدید باقی حرفها بمونه برای 

 ...فردا
سکوت جمع نشانه ی خوبی بود یا بد رو 

نمیدونم..اما برای من حس غریبی 
داشت..هم خوشحال بودم که میتونستم از 
جمع کنار برم و از فشار وحشتناکی که 
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 ...روم بود خالص بشم.. و هم
آقا ناصر با آرامش وبهزاد با شوخی سعی 

کردن فضا رو کمی راحت کنن و حتی 
ه به من فرصت ملیسا با مطرح کردن اینک

داده نشده تا خوشگل کنم و در ضمن کسی 
برام گل هم نیاورده همه چیز رو کمی آرام 

 ...تر کرد
تارا بالشت رو روی زمین انداخت : به 

زور تونستم مادربزرگت رو راضی کنم 
 که تو این جا بخوابی

محمد مسواکش رو سر جاش گذاشت و لبه 
 تخت نشست : عجب جوی بود

ابرو اشاره ای به من کرد  تارا با چشم و
من اما واقعا دلم میخواست حرف بزنم : 

 عمو چیز خاصی نگفت
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همه ی چیز های خاص رو تو حیاط گفته _
  بود

این رو گفت و دراز کشید و دستهاش رو 
زیر سرش قالب کرد : اما روزبه پسر 

خیلی محترم و با شخصیتیه..تو تمام این 
و بحثها و حرف ها جز سکوت و احترام 

ادب چیزی ندیدم..االن هم حتی سرش رو 
 بلند نکرد تا چیزی بگه

تارا دستی به موهای آشفته ی من کشید : 
 خوب نیستی نه؟

هیچی چیزی نمیشنوم..هیچ تمرکزی _
 ..ندارم..خسته ام

سرم رو خم کردم و روی زانوهاش 
  گذاشتم

تارا دستش رو روی سرم گذاشت و گفت : 
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...روزبه  گوشیت داره زنگ میخوره دیار
 است

از جام بلند شدم و گوشی رو برداشتم 
..تارا اشارپش رو دستم داد : برو تو تراس 

 صحبت کن
 محمد غری زد : منم که نخودی ام اینجا

شنیدن صداش از هر قرص مسکن و 
  آرامبخشی برام واجب تر بود

 سالم_
 ...سالمش بم و خسته و خش دار بود

: روی چهار پایه ی توی تراس نشستم 
 سالم

 خواب بودی خوشگلم؟_
 نه هنوز...تو چرا هنوز نخوابیدی؟_
من خوبم عزیز دل..تو حواست به خودت _
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باشه؛ تو اتاق محمد هست راحت میتونی 
 بخوابی؟

نفسم رو بیرون دادم : االن این مسئله 
 ذهنت رو مشغول کرده؟

تک خنده ی خسته ای کرد : خیلی...تو 
ار یه دیوفکر میکنی برای من راحته؟ فقط 

  باهات فاصله دارم
شب خیلی سختی بود برات _

روزبه..استراحت کن..میدونم همه اش 
سعی داری همه چیز مرتب باشه تا من 

حالم خوب باشه..میدونم پشت پرده سعی 
میکنی عصبانیت ها رو کم کنی تا من حالم 

 ...بهتر باشه
 ..چند ثانیه مکث کردم : مرسی

ت : وم گفنفس گرمش توی گوشی پیچید آر
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اینا همه اش وظیفه ی منه...اما...گویا 
موفق هم نبودم..حالت خوب نبود 

االن..رنگت پریده بود..چه قدر خوب شد 
که امیرحسین از سر لجبازی هم که شده 

 بهت وقت داد بخوابی
 ...نگران نباش_
میشه نباشم؟ تو بهم بگو...تو عزیز دل _

منی و من میتونستم االن خودم آرومت کنم 
 ... ما نمیشه...من میخوام هر چه سریعترا

 ...نفسش رو بیرون داد : هیچی ولش کن
لبخندی روی لبم اومد : برو بخواب 

 ...روزبه...خسته ای
قربون این صدای خسته ات...گوشیم رو _

 زیر سرم گذاشتم..چیزی شد
چیزی نمیشه..فقط خسته ام و سرم درد _
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 ...میکنه همین
 ..م..همینو من دلم میخواد بغلت کن_
 ...ااا_

شبت بخیر خوشگلم...فردا  : خنده ای کرد
 ..درستش میکنم

 شبت بخیر_
 ...دیار_
 ..جانم_

جانم رو از خودش باد گرفته بودم..از نگاه 
 نگران و صدای پر از خواهشش

بهت قول میدم برات خوشگل ترین سبد _
 ...گل رو بخرم

 ...میدونم_
ولی به چیزی رو نمیدونی..اینکه هر _
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مله ی ساده ات تا چه حد دلم رو ج
 ..میلرزونه

این زیر چشمی نگاه کردن ها و پچ پچ 

کردنها این لبخند ها و حرفها و حتی لبخند 

جالب شایان تالشش برای حرف زدن باهام 

هم ذره های نمیتونست از نگرانی هام کم 

کنه...سکوت عمو و رفتار کمی مضطرب 

پوران خانوم باعث میشد نتونم از محبتهایی 

 وایکه تمام روز بهم شده بود لذت ببرم...ه

خوب باغ همه رو توی حیاط جمع کرده 

بود و همه چیز شاید از دور شاد و آرام به 

نظر میومد اما برای من عجیب و پر 

استرس بود...تنها کسی که دقیقا مثل من 
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شاد به نظر نمیومد تارا بود...انگار اون 

 ...هم چیزهایی در حال اذیت کردنش بود

روزبه بین پدر جون و علی آقا نشسته 

ود.با شنیدن اسمم از جام پریدم ..عمو بود ب

که دست به جیب و جدی نگاهم 

میکرد..قدمی ازم فاصله گرفت و این یعنی 

باید به دنبالش برم..بدون نگاه کردن به 

اطرافم سرم رو پائین انداختم و به دنبالش 

رفتم ..پشت میز دایره ای شکلی نشست و 

بعد با دست به صندلی رو به روش اشاره 

د...لبه صندلی بدون تکیه دادم نشستم و کر

دستهام رو روی دامنم به هم قفل کردم و 

نگاهم رو دوختم به شیشه ی مات روی 
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 ..میز

چند لحظه ای در سکوت گذشت ..دستهاش 

رو روی میز بهم گره زد : فکر میکنی 

 دشمنتم نه؟

سرم رو با تعجب باال آوردم : نه..عمو 

 چرا این طوری فکر میکنی؟

 نگاهی که ازم تمام این مدت گرفتیاز _

لحنش بر عکس تمام روزهای گذشته 

..ساده و امیر حسین وار بود...عمویی که 

دلم براش بیشتر از هرکس دیگه ای تنگ 

شده بود ...باعث شد تا به زور بغضم رو 

 ... قورت بدم : من به خدا

قسم نخور که نگاه خیست به اندازه ی _
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نه خانوم فکر میک کافی ناراحتم میکنه؛ تارا

 میخوام اذیتت کنم

 این طوری نیست_

واقعا هم این طور نیست..من نمیتونم _

حس بدی که دارم رو برا هیچ کدومتون 

توضیح بدم...من نمیگم روزبه بده..هرگز 

راجع به رفیق تمام این سالهام نمیتونم 

همچین ادعایی کنم ولی چیزهایی هست که 

ر نکنه تو فک داره اذیتم میکنه...مثل اینکه

میکنی باید حتما ازدواج کنی تا مسئولیتت 

کمتر روی دوش ما و یا تارا باشه؟ نکنه 

توی سن بیست سالگی درست تصمیم 

نگرفتی...من عاشقی کردن های روزبه 
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 رو دیده بودم

با یادآوری ندا قلبم تیر کشید : ناراحت 

 شدی؟

نگاهش طور خاصی بود : تمام این سالها 

ی حمایت گرش با نادیا از رفتار زیاد

مشکل داشتم...همه اش فکر میکنم 

نکنه..نکنه کودگی و سادگی تو این طور 

 ...جذبش کرده

دستهاش رو بین موهاش کشید : هیچ کس 

نمیفهمه من چه حسی دارم..از اینکه 

مادرش هم فکر میکنه تو بیش از اندازه 

بچه ای که هنوز تحصیالت دانشگاهی 

 ...نداری
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یزی توی سرم دوباره تیر احساس کردم چ

کشید گلوم خشک شد...با چشمهای گرد به 

عمو خیره شدم...چیزی که میشنیدم رو 

  باور نداشتم...دستهام میلرزید

دستش رو دراز کرد و دستهام رو بین 

دستهاش گرفت : ولی نگاهت به روزبه رو 

 ...میبینیم..نگاه حمایت گر و

انگار سختش بود تا ادامه اش رو بگه : 

این رو که میبینم با خودم میگم نکنه دارم 

در حق هر جفتتون ظلم میکنم..هرچند 

 ..انگار...برای

پوران خانوم من رو در سطح روزبه _

 نمیبینه یعنی؟
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اخمهاش خیلی غلیظ توی هم رفت : این 

چه حرفیه؟ از خداش هم باشه..من دارم 

بهت میگم چه چیزهایی داره من رو اذیت 

 ...میکنه

عا عمو متوجه نمیشد من چه قدر یعنی واق

حالم بده؟ یعنی متوجه نمیشد احساس میکنم 

 همه چیز بهم ریخته

بهم نزدیک تر شد و دستهام رو محکم تر 

 ... گرفت : دیار جان؟ ای بابا

شما هم گفتی برم...فکر کنم برم بهتر _

 باشه

ابن بار دستهام رو که محکم و پدرانه توی 

ا ر داد : واقعدستش گرفته بود رو کمی فشا
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بیچاره روزبه..که به تو دل خوش کرده که 

با دو جمله ی من داری میزنی زیر همه 

 ...چیز

شما خودت هم بهم گفتی برم..فکر میکنم _

 ..دارم همه رو اذیت میکنم

هیچ کنترلی رو رفتارهام نداشتم...دستهام 

به شدت میلرزید و انگار تمام فشارهای 

یشد...مثل این مدت داشت کم کم خالی م

آتشفشانی که درش رو به زور گذاشته 

بودند و حاال داشت از ین اون در گدازه 

های بی مهابا بیرون میریخت...دلم 

میخواست فریاد بزنم.. ولی این فریاد فقط 

 ..توی دلم و مغزم بود
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عمو از جاش بلند شد : برم برات آب 

بیارم...واقعا قراره تو هر اتفاقی که تو 

این طوری بهم بریزی؟ این  زندگیت افتاد

طوری میخوای فکر پوران خانوم رو 

واقعی کنی؟؟ که فکر میکنه برای همسر 

 بودن بچه ای و نیاز به مراقبت داری؟

بدون توجه به انیکه این حرفها رو عمو ..

از کجا میدونه لبم رو بین دندون هام گرفتم 

تا فریادی که دلم میخواست بکشم رو خفه 

ز روی صندلی بلند شد : کنم...با ضرب ا

 ...برگردیم..تهران...من

کمی دور خودم چرخیدم عمو رو به روم 

ایستاد : من دارم با تو منطقی و جدی 



 Beste بوی وانیل
 

حرف میزنم...دارم میگم چرا تردید 

 ..دارم..چرا از روزبه..عصبانیم

 ...من...می خوام_

 چی شده؟_

سرم رو چرخوندم و روزبه رو دیدم با اخم 

که داشت به من از های درهم و شاکی 

خود بی خود و امیر حسین بی اعصاب 

نگاه میکرد قدم بلند به سمت هر دومون 

برداشت و حاال میشد نگرانی رو هم تو 

  نگاهش دید : چرا این شکلی شدی؟

دستی به پیشونیش کشید : امیرحسین من 

 بهت گفتم بیا با خودم صحبت کن

هنوز خبری نشده که تعیین تکلیف میکنی _
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...برای حرف زدن با برادر زاده ام براش

 .کنم نباید با تو هماهنگ

روزبه بهمون نزدیک شد..حاال سایه اش 

کامل روی سرم افتاده بود : من همچین 

چیزی نگفتم برادر من...من دارم 

میگم..هر چیزی که بهش اضطراب میده 

رو با من مطرح کن...تو که میبینی این 

 ...مدت چه قدر تحت فشار بوده

 و هم جزو فشارهاشیت_

دست کالفه تری به صورتش کشید و به 

من انداخت چند ثانیه ای نگاهم کرد و بعد 

با نگرانی دستش رو دراز کرد و به سمت 

صندلی هدایتم کرد و بی توجه به حضور 
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امیر حسین جلوم زانو زد و سرش رو خم 

کرد تا ببینمتم : نگام کن ببینم دیار جان 

آخه...من االن چرا داری گریه میکنی 

میرم اون دسته گل لعنتی رو میگیرم میام 

 .. ببینم

امیر حسین بهش نزدیک شد : فکر میکنی 

  مشکل فقط نحوه ای خواستگاریه؟

امیر من بهت گفتم...من عاشق برادرزاده _

ی تو شدم..دست خودم نبود..هیچ بی 

احترامی و بی حرمتی بهش نکردم..االنم 

...تو چرا با دارم ازش خواستگاری میکنم

من مثل کسی که به ناموست چشم داشته 

 برخورد میکنی آخه؟
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صدای عمو کمی باالتر رفت : تو تکلیفت 

 ...با خانواده ی خودت مشخص نیست

اخمهاش توی هم رفت : منظورت چیه؟؟ 

از دیشب حتی ملیسا هم باهات حرف 

 ...زده

 ...مادرت هم حرف زده_

اخم های روزبه وحشتناک توی هم 

...چشمهاش رو چند ثانیه ای بست و رفت

دست مشت شده اش رو روی پشتی 

صندلی که من نشسته بودم گذاشت : 

 امیر...آخه من چی بگم؟ چی بگم؟

 

خم شد جلوی صورتم : دیار جان؟عزیزم 
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 ..آخه چرا بغضت رو قورت میدی؟

امیر قدمی بهش نزدیک شد با صدای بلندی 

که مامان اشرف صداش میکرد انگشتش 

به سمت روزبه تکونی داد و بی حرف رو 

به سمت مامان اشرف حرکت کرد : االن 

 ...برات آب میارم

بی توجه به تنها موندنمون روزبه صندلی 

که روش نشسته بودم رو کمی چرخوند و 

 ...دوبار جلوی پاشم زانو زد : عزیزم

  چشمهای خیسم رو بهش دوختم

این جوری بغض نکن..لب نلرزون _

 ...دیار

 من در حد تو نیستم؟_
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 کی این مزخرف رو گفته؟_

صداش کمی باال رفته بود...این بار جلوی 

بغضم رو نگرفتم..صدای نسبتا بلند گریه 

ام توی صدای بلند وسطی بازی کردن 

 پانی بهزاد و بقیه گم شد

 این جوری نکن..داری دیوونم میکنی_

من حتی سواد خواندن نوشتن هم اینجا _

 ..هندارم راست میگ

دستش رو دراز کرد تا دستم رو بگیره که 

با ضرب کشیدم : نکن دیار بامن این 

طوری نکن؛ منم تحت فشارم..میدونی از 

چند طرف؟ میدونی چه قدر این مدت 

 حرف خوردم؟



 Beste بوی وانیل
 

 سر من منت نذار_

 .حرفهام بی محابا و بی فکر بیرون میومد

از جاش بلند شد و چند قدمی دور خودش 

و به روم ایستاد : آخه چرخید و دوباره ر

این چه حرفیه؟ من دارم میگم دارم منتت 

رو میکشم بیای بشی خانوم خونمون بعد تو 

 میگی منت سرت میذارم؟ تو عزیز منی

 مادرت راضی نیست نه؟_

دلم برای خودم سوخت...گلوم میسوخت 

...عصبی و خسته بودم...: من خسته شدم 

 این مدت روزبه...اینجا خونه ی من نبود

سعی کردم که باشه...تو این مدت خانواده 

ام رو خواستم که نیست...بیماری 
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 شایان..همه چیز

 همه چیز بد بوده یعنی؟_

_... 

چند لحظه ای ایستاده نگاهم کرد و صندلی 

رو رو به روم کشید زانوش رو به زانوم 

چسبوند چند تا نفس عمیق کشید : مادر من 

منظورش اون چیزی نبود که امیر 

 .....مادر من به من انتقاد داشت نه توگفت

 این که من همسر نمیتونم باشم؟_

واقعا دست امیر درد نکنه....نه...به _

خاطر فاصله ی سنیمون..به خاطر 

آروزهایی که شاید تو داشته باشی و 

برآورده نشه نگرانه...مادر من از لیاقت 
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من نگرانه..نگرانه من در حد تو نباشم...نه 

 نباشیتو در حد من 

نمیتونستم جلوی دل زدنم رو بگیرم..نفسم 

درست باال نمیومد... : نکن..تو رو به 

هرکسی که دوست داری نکن داری دیوونم 

میکنی؟ آخه چرا این طوری گریه میکنی؟ 

اصال فکر کن مادرم مخالفه...امیر حسین 

هم مخالفه..من چی؟ من ارزش ندارم 

 برات؟

ادم ...: دستمال توی دستم رو محکم فشار د

 ..معلومه که داری

 پس چی؟_

 تو واقعا حس من رو نمیفهمی_
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چند ثانیه ای نفس عمیق کشید و کمی بهم 

نزدیک تر شد...مشتش رو آورم زیر چونه 

ام حس کرد ..نفسش به نفسم نزدیک بود : 

دیار..مادر من نگران من نیست..نگران 

 ...توئه

تو این کشیو من حتی نمیتونم بخونم _

 .دانشگاه هم نرفتمبنویسم..

 دوست داری بری؟_

_... 

 با شمام؟_

 ...من االن هیچی نمیخوام..خسته ام_

 من چی؟_

_... 
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 من رو هم نمیخوای؟_

روزبه؟ آخه چرا این طوری فکر _

 میکنی؟

_..... 

 ......من...من تو رو دوست دارم_

چرا روزبه متوجه نمیشد چه قدر حال من 

 بده؟

بودم .االن  از این همه نزدیکیمون نگران

  عمو میرسید

 ...کمی خواستم فاصله بگیرم که نگذاشت

دستش رو دو طرف صورتم گذاشت 

انگشت شصتش گونه هام رو نوازش 

کرد..پیشونیش رو آروم روی پیشونیم 



 Beste بوی وانیل
 

گذاشت : از پنجره ی من نگاه کن 

دیار...عزیز ترینم اضطراب داره...چه 

 طور میتونم خونسرد باشم؟

تم...نمیتونست میزان سرم رو پائین انداخ

تخریبی که ضربه ی این حرفها به من زده 

بود رو حتی حدس بزنه..من از جس 

بودنش لبریز بودم..از عشقی که بهم میداد 

سرشار..من مملو از حس خوب و بد 

 ..بودم

دستم رو بلند کردم و روی دستش 

گذاشت..دستهام یخ یخ بود..پیشونیش رو 

 ...عقب کشید : قربون بینی قرمزت

من بچه ام...میبینی حتی االنم نمیتونم _



 Beste بوی وانیل
 

 بهت کمک کنم حالت بهتر بشه

 ...حال من با تو خوبه_

 ...االن عمو میاد..یکی میبینتمون_

 ...همه دیشب فهمیدن عاشقتم_

این رو گفت و کمی فاصله گرفت : االن 

میری باال...استراحت میکنی..منم میرم 

ه خانواده ام رو بر میدارم میرم و دوبار

 میایم برای خواستگاری

چشمهام از درد باز نمیشد.. اشکهام روی 

صورتم خشک شده بود که با باد خنکی 

میومد صورتم رو میسوزوند : 

 نه..مادرت...یعنی

همین که گفتم..این انگشتر به دست شما _
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 میره... خیلی سریع هم عقد میکنیم..اما

امیر حسین موافق اگر نبود برای اینکه _

مت کنم..باهات تنهام بتونم آرو

نمیگذاشت...اگر مادرم رو بهت گفته 

 هم...عوضش رو براش بعدا در میارم

دستهای سردم رو بین دستهاش گرفت : 

فقط خوب باش...نشد که این مراحل برات 

مثل خیلی دخترهای دیگه برات پر از 

نشاط و شور باشه..اما بهت قول میدم همه 

 چیز رو برات زیبا تر کنم

ن چشمهای نگرانش دلم برا

سوخت...چشمهای ورم کرده ام رو بهش 

 ...دوختم : همه چیز برای من زیبا هست
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تالش های بعد از رفتن روزبه و خانواده 

اش بیشتر مثل خاله بازی بود..پانی کل 

میکشید و تارا سعی داشت تا با جمالت 

پوران خانوم منطقی برخورد کنه..عمو 

ساکت بود و مامان اشرف 

خوشحال...نرگس خانوم گاهی متلکی می 

انداخت و شایان...لبخند زیبایی روی لبش 

 ...داشت

شست : پوران خانوم زن خیلی تارا کنارم ن

http://www.ghessesara.com/newreply.php?do=newreply&p=190456
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خوبیه..من شک ندارم این جمالت رو نه 

 ...از سر بدجنسی که مثل

تمام حرفهای بد عمو رو روزبه بخاطر _

من درست کرد...من باید سعی کنم خیال 

 روزبه رو از مادرش راحت کنم

با چشمهای پر از شور و نشاط نگاهم کرد 

و بعد محکم محکم بغلم کرد: 

 ...سکم بزرگ شدهدخترکم...عرو

باورم نمیشد که تا خونه رفته بود و با کت 

و شلوار سبد بزرگ گلی که حمل کردنش 

برای همه سخت بود برگشته بود..حرفها 

اینبار در جو بهتری زده میشد..من هنوز 

چشمهام درست باز نمیشد حتی با آرایش 



 Beste بوی وانیل
 

غلیظی که به زور پانی روی صورتم اومد 

به شده که باعث شده کمی اخم روز

بود..حرفهایی که زده میشد رو نه میشنیدم 

نه برام خیلی مهم بود...من خیلی راحت 

روی این صندلی ننشسته بودم که حاال 

حرفها و مراسمی که ازش سر در نمی 

 ...آوردم اهمیتی داشته باشه

پدر جون نگاهی به من انداخت و اشک 

زیر چشمش رو پاک کرد : حاال میتونی 

 ..ونت رو توی دستش کنیپسرم انگشتر نش

عمو فقط چند جمله سر مهریه و این ها 

حرف زده بود بعد زیر چشمی نگاهی به 

من انداخت و چیزی نگفت...روزبه از 



 Beste بوی وانیل
 

جیب کوچیک کتش جعبه ی مخملی بیرون 

آورد که در بین سر و صداهای فراوون و 

بو های اسفند و نگاه ها و خجالت فراوون 

داخت و عمو من انگشتری رو توی دستم ان

از جاش بلند شد و پیشونیم رو بوسید و بعد 

تارا بغلم کرد و روزبه دست راستش در 

جیب دقیقا مثل اولین مهمونی که دیده 

بودمش ایستاده بود..ولی حاال مثل شی ای 

گرون قیمت که شبیه اش رو هیچ کس 

 ...نداره نگاهم میکرد

++ 

به انگشترم دستی کشیدم و دستم رو دراز 

تا اشارپم رو بردارم چون همه وارد کردم 
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باغ شده بودن و برای من سرد بود 

 ......لبخندی روی لبهام اومد

 ...دیار جان_

چرخیدم و با دیدن پوران خانوم سرم رو 

 ...پائین انداختم : بله پوران خانوم

دستش رو دراز کرد و من رو به سمت 

کاناپه هدایت کرد..به چشمهای خیسش نگاه 

م دوخته بود : همه چیز انقدر کردم که به

سریع شد که وقت نشد باهم حرف 

بزنیم...وقت نشد حتی برات یه تیکه پارچه 

بخرم..این انگشتر رو هم روزبه از خیلی 

وقت پیش خریده بوده و نگه داشته بوده 

برات...هرچند سبکه یکم برات باید یه 
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 ...جواهر شبیه مال ملیسا بخریم

د و نه برای من نه جواهر مهم بو

طال..برای من گذر از این همه باال و پائین 

مهم بود و انگشتر پروانه ی زیبا و 

 ...کوچیکی که روی دستم بود...و البته

 ...من..یعنی..مرسی همه چیز قشنگ بود_

میدونم چیزهایی که گفتم به گوشت _

 ...رسیده

سعی کردم تا ذهنم رو روی تصمیمم 

ق ونید حمتمرکز کنم : مهم نیست..یعنی مید

 داشتید

نه ...اشتباه برداشت شد از حرفهای _

من..من نگران سن کم تو بودم...نگران 
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آرزوهایی که داری و هنوز بهشون 

  نرسیدی...به

 به اینکه من نیاز به مراقبت دارم_

نفس عمیقی کشید : پسر من از مراقبت 

 ...کردن از تو لذت میبره

میتونستم بغض رو توی گلوش احساس 

  کنم

صمیمی که گرفته مورد تائید منه دخترم ت_

 ...هرچند برام سخته

من..سعی میکنم...که یعنی..خوشبخت و _

 ...خوشحال باشه

دستش رو دراز کرد و محکم بغلم کرد : 

حاال شک ندارم هر دو تصمیمی که گرفته 
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 ...تا چه حد درسته

+++++ 

ورود ما با هم ایستادن من و پوران خانوم 

ه شد با دست و جیغ همه باالی پله ها همرا

رو به همراه داشت که باعث شد از 

خجالت سرم رو پائین بندازم...پوران 

خانوم آورم از پله ها پائین رفت و بعد از 

سه پله پائین تر روزبه دستش رو به سمتم 

دراز کرد و کمکم کرد تا از پله ها پائین 

بیام دستم رو توی دستش گرفت و لحظه 

ما نبود بوسه ی  ای که کسی حواسش به

آرومی روی انگشترم زد : مرسی عزیز 

 ...دلم
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سر و صدا ی پانی همه رو به وجد می 

آورد و باعث لبخندمون میشد..من اما فقط 

مردی رو میدیدم و حس میکردم که بهم 

حسناب عاشقی رو یاد داده بود...حس 

دلبستگی و وابستگی ....حس خوب مورد 

 ...عالقه بودن

++++++++++ 

ام رو از روی صورتم به عقب هول موه

 ...داد

نمیشه نرید..آخه خیلی دیر وقته...خب _

 شب بمونید

به اندازه ی کافی زحمت دادیم به سحر _

خانوم و علی آقا...من میرم...تو هم فردا 
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صبح بیا که هم بریم دنبال کارهای عقد هم 

 ..باهات یه صحبتی دارم

به چشمهای پر نشاطش خیره شدم : چیزی 

 ه؟شد

نه عزیز دل من...شما قشنگ امشب _

استراحت کن...نامزد خوشگل من..فقط 

دیگه حق نداری این طوری دیار من رو 

 ..پشت این رنگها پنهان کنی

 یه ابروم رو باال انداختم : حق ندارم؟

خم شد و نفسش رو طوالنی و پر شوق 

روی گونه ام حس کردم : نه نداری..حق 

ببری پشت نداری دیار خوش رنگ من رو 

 ...این نقاشی ها قایمش کنی



 Beste بوی وانیل
 

++ 

دستی به روسریم کشیدم و روی پله ها 

منتظرش شدم با دیدنم لبخندی زد : 

 خوشگل من خوب خوابیدی؟

سرم رو به نشانه ش تائید تکونی دادم و 

نگاهش کردم..به کسی که با تمام سختی ها 

تونسته بود انگشتری رو که دوستش داشت 

سی که توی صورتش بهم هدیه کنه...یه ک

 ...و نگاهش عشق بود

بریم تا پدر جونت شاکی نشده...وقت عقد _

گرفتم...فردا پس فردا باید بریم 

 ...آزمایشگاه

  داخل ماشین شدیم و کمر بندم رو بستم
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 میخوای راجع به چی باهام صحبت کنی؟_

بذار برسیم جایی که میخوایم ناهار _

 ...بخوریم حرف هم میزینیم

 ...ان میشم خبدارم نگر_

 ...حرف میزنیم دیگه_

اا اینجا رو که یه طرف کردن داری _

 میپیچی

دستم رو دراز کردم به ست صورتش و 

انگشت اشاره ام رو به سمت چپ نشون 

 ...دادم

بوسه ی کوچیکی روی انگشتم زد : دیدم 

 ...خوشگلم

خنده ای کردم و دستم رو از روی 
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 صورتش کنار کشیدم : روزبه

 ..جان دل_

 ...حاال نمیشه سر تیتر خبر رو بدی_

+ 

دستم دور قاشقم خشک شد...نگاهش رو 

جدی و مصمم دوخته بود به تک تک 

 رفتارهام...شوخی نمیکرد؟ میکرد؟

 ...اما_

دستش رو دراز کرد و قاشق رو از بین 

دستم در آورد..: من روی این موضوع 

خیلی فکر کرده بودم اما اون روز توی 

و تارا رو بغل باغ..وقتی رفتی 

 کردی...مصمم تر شدم
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 اما...برای تو خیلی..یعنی..پس مغازه؟_

من میتونم با دوستم مسعود و یا محمد _

شریک بشم..مغازه رو میشه افتتاح کنی و 

بعد از عقد کمی راهش بندازی و روی 

دور که افتاد شایان میتونه تو اداره اش 

بهت کمک کنه...میتونی بری و اونجا 

بت نام کنی..میشه که در رفت و دانشگاه ث

 ...آمد باشی...تو به تارا احتیاج داری

نمیتونستم لحظه ای چشمم و نگاهم رو 

ازش بگیرم : ولی این بری تو فداکاری 

 ...بزرگیه

دستش رو دراز کرد و خیلی محکم انگشت 

هام رو بین انگشتهاش گره زد : این 
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فداکاری نیست اسمش..این یه تصمیم 

اشتن ازدواج و زندگی درست برای د

 ...آرامه

راست میگی تو اینجا غریبه ای تارا نقش 

خیلی اساسی و مهمی توی زندگی تو داره 

 ...که حضورش تو زندگیت خیلی مهمه

 ..روزبه_

جان دلم..آخه چرا انقدر تعجب کردی؟ _

اینکه من بخوام بیام و کنارت تو اون شهر 

 زندگی کنم چرا انقدر عجیبه؟

 ات؟ مادر و پدرت؟شغلت؟ خونه _

مغازه ی من سر جاشه...بابا اداره اش _

میکنه...خونه رو اجاره میدم..پدر و مادرم 
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رو هم خدا حفظ کنه هر چند وقت یک بار 

یا اونا میان یا ما میایم..تو هم دلت مطمئنا 

 ...برای خانواده ات تنگ میشه

+++++ 

دستهام رو توی جیبم گذاشتم و دوباره 

ز بین جمعیت بتونم گردن کشیدم تا ا

ببینمش...دستهام میلرزید از شوق درست 

مثل دلم که بعد از به دلتنگی طوالنی حاال 

چشمدون به دست با چشمهاش دنبالم 

میگشت با دیدنم صورت جدی جذابش از 

هم باز شد دستم رو با شوق براش تکون 

دادم..کمی سریع تر به سمتم قدم برداشت و 

دستهای  بدون فوت وقت خودم رو بین
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بازش رها کردم...نفس به نفسش رو روی 

صورتم حس میکردم..پاهام از زمین 

فاصله گرفته بود روی زمینم گذاشت و 

چشمهاش رو دوخت به چشمهام که از فرط 

دلتنگی وجب به وجب صورتش رو 

 میکاوید : سالم

بدون جواب فقط نگاهم کرد و حاال 

دستهاش به جای نفسش صورتم رو کشف 

  گارمیکرد ان

 ..دلم برات خیلی تنگ شده بود_

این بار با یک دست سرم رو روی قلبش 

فشار داد و صداش توی گوشم پیچید : 

نمیتونی تصور کنی دلم برای نگاهت چه 
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 .قدر تنگ شده بود

 ...لبخند پهنی روی لبهام اومد

انگشتهام رو بین انگشتهاش لیز دادم : 

 بریم؟

 تنهایی اومدی این وقت شب؟_

ه به اخمهاش به سمت در بی توج

کشوندمش : از دانشگاه خسته و کوفته 

کوبیدم رفتم خونه برات غذا پخته ام بعد 

 ..اومدم دنبالت تازه برات شیرینی پختم

اون وقت...جمله ام تموم نشده تو تاریک و 

روشنی پارکینگ خلوت فرودگاه نفسش رو 

روی لبهام حس کردم چشمهام رو بستم و 

به حس بینهایت  خودم رو رها کردم



 Beste بوی وانیل
 

 ..دلتنگی که داشت و داشتم

 

 پایان
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