
 

 

 مرزی 00:00 ساعت: رمان

 احساس بی ناشناس: نویسنده

 25/10/1396: تایپ شروع

  :گذاری پارت شروع

1/11/96 

 اجتماعی/عاشقانه: ژانر

  :خالصه

 تصمیم سالگی17 توی نیست، مهم کسی برای دنبا این توی و تنهاست خیلی کنه می فکر واقعیت، برخالف که دختری

 فهمه می کنه می سردی و سرما احساس  و گیره می رو مسعود دست عقد از بعد کهاین محض به اما گیره می ازدواج به

 می تهوع حالت هم مسعود های نفس حرم از حتی اون که صورتی در نداره تحمل بجز راهی. بوده اشتباه انتخابش که

 ... و گرفت

 و بیرون زنه می خونه از شیدا و کنند می اساسی دعوای شب یه گذره می جهنم مثل براش زندگیش که سال پنج از بعد

 کنم می باز چشم وقتی و زمین روی کنه سقوط سر با میشه باعث که پره می رفته می پایین ها پله از داشته وقتی

 . برگشته عقب ب سال6 زمان که حالی در کنه می پیدا اش قدیمی اتاق توی رو خودش

  

  :مقدمه

 .سازیم می و سوزیم می حسرتشون توی همیشه که اریمد هایی کاش ای یه هامون زندگی توی ماها همه

 با عالیقم چون داشتم، سنگ جنس از احساسی چون.. کردم تباه ارو دیگه نفر یک و خودم زندگی اشتباهم تصمیم با من

  ...نبود یکی زندگیم مرد

 .ندم بروز چیزی و بریزم خودم توی بودم مجبور چون کنم حس تونستم می من فقط رو امون نداشته تفاهم

 به حاضر هاشون خانواده ابروی بخاطر اما سازن می و سوزن می هستند، صبور و گذشت با ها زن... زنم یک من اخه

 .شن نمی جدایی

 ... کنم تحمل نتونستم دیگه رسید جایی به اما ساختم و سوختم

 خدا رو چطورش اما بدم تغییر ارو هایند بتونم من و برگرده عقب به زمان اینکه.. است یدونه فقط من، زندگی کاش ای

 ...دونه می

  

 :اول فصل



 

 

 لب زیر کردم، می نگاه بود شده ارسال برام که جدیدی عکسای به وداشتم بود دستم توی موبایلم بودم، کالفه و عصبی

 :کشیدم می نشون و خط مسعود برای داشتم

 . کنم می حذفت زندگیم از همیشه برای و کنم می تموم رو چیز همه دیگه امشب. برات دارم لجن، مرتیکه-

 :گرفتم رو ای شماره سریع

 بله؟-

 .کنی پستشون بدم ادرس بزن زنگ کردی چاپ وقتی ریزم، می پول برات االن کن، چاپ رو گرفتی که عکسایی-

 .خانم چشم-

 پنجره جلوی رفتم عصبی کردم، کارت به کارت براش رو مبلغی سریع بانک تلفن با و کردم قطع حرف بی رو تماس

 بود زمانی به مربوط عالقه این... موقع این و االن نه اما بودم برف عاشق شدم، خیره میبارید داشت که برفی به و وایستادم

 .بود نیومده زندگیم توی لجن این که

 :زد پیامک برام اینکه تا گذشت دوساعتی

 .است اماده عکسا-

 : که کردم اارسال مظمون این با دیگه پیامک یه و دمکر پیامک واسش ارو زنیکه اون خونه ادرس سریع

 !...باشه داشته خبر حضورت از اولیه زن نکنم فکر کشیم، می اتیش به رو زندگیت یا کنی می میگیم که هرکاری یا-

 :داد جواب سریع که گرفتم رو اش شماره

 فهمیدی؟... زنه دست رسونی می ننشو و نام بدون و نویسی می امضایی نام و اسم هیچ بدون کاغذ یه تو اینو-

 .خانم چشم-

 .بریزم قرارمون طبق پولتو بده خبر شد تموم که کارت-

 چشم-

 خدافظ-

 ایمیل دوتا)کردم ایمیل تاشو چند و فایل یه توی ریختم رو جدید عکسای ، اتاق سمت رفتم و کردم قطع رو تماس 

 (داشتم

 .بیرون زدم خونه از و برداشتم چترمو و پوشیدم لباس شدم بلند اخمالود شد تموم که کارم

 .کنه ازاد رو فکرم یکم تونست می ازاد هوای

 وکیل... سهیلی شاهین وکالت دفتر خواستم، می که جایی به رسیدم باالخره تا رفتم راه چقدر سرما اون توی دونم نمی

 .دادگستری یک پایه



 

 

 بندازم شاید تفم یه بکنم دیداری تجدید یه تونستم می االن بودمش، ندیده بود وقت خیلی شدم، وارد و زدم نیشخندی

 .خواهرش یدونه کردن فراموش بابت صورتش تو

 :گفتم و رفتم منشی سمت به بودن، منتظر نفری چند شدم که وارد

 .ببینم رو سهیلی اقای خواستم می-

 داشتین؟ وقت-

 .میدونن خودشون اومده سهیلی شیدا بگید نه،-

 :کرد اشاره صندلی به و داد تکون سر و انداخت بهم عمیقی هنگا فامیلیم شنیدن با

 .بشینین-

 اعالم رو حضورم و برداشت رو تلفن موکالش از یکی اومدن بیرون از بعد شدم، منتظر و نشستم صندلی روی حرف بی

 :گفت من به رو گذاشت که رو تلفن بعد کرد،

 .وقت اخر تا بمونین منتظر گفتن-

 بودم منتظر مسخره پوزخند همون با منم داخل، رفت اون و گفت رو کسی اسم زدم، خند نیش فقط

*** 

 رفتم و شدم بلند درهم اخمای با داخل، برم کرد اشاره بهم و بیرون اومد هم نفر اخرین باالخره که بود دو نزدیک ساعت

 .داخل رفتم و کردم باز درو زدن در بدون اتاقش، سمت

 بکنه؟ رفتار باهاش اینطور برادرش که برسه ای مرحله چه به باید ادم همینطور، ممن توهم کشید رو اخماش دیدنم با

 .کارمه تاوان همه این و دادم انجام زندگیم کل توی که بود حماقتی بزرگترین مسعود انتخاب حقمه، هرچند

 اومدی؟ من سراغ چیشده: شاهین

 :گفتم و زدم نیشخندی

 .بشی وکیلم اومدم-

 :گفت خرتمس با و زد پوزخندی

 بشی؟ جدا نسناس اون از گرفتی تصمیم باالخره-

 :گفتم و کردم چیلیپا دستامو خونسردی با

 .زدی حدس درست-

 چیه؟ ات کننده قانع دلیل-

 کرد می نگاه بیشتر رو عکسا هرچی و گرفت و موبایل شد خم سمتش، گرفتم و کرد باز گالریشو و برداشتم رو گوشیم

 :گفت و کرد عصبی خنده یه هم اخر در شد می بیشتر اخماش



 

 

 !هستین این با که تو از تر احمق ادمای این تو سر توو خاک-

 :گفتم و توهم کشیدم رو اخمام

 طالق بندازی راه رو کارم میتونی دادم پس تاوانشم کشم، می رشووج دارم کردم حماقتی یه باش، زدنت حرف مواظب-

 نه؟ یا بگیرم

 :تگف و داد تکون برام تاسف به سری

 .بگیری طالقتو کنم می کمک باشه-

 :گفتم و دادم تکون سر

 ؟ هچل تو انداختش بشه هست راهی بره، در قسر هم زنیکه اون خوام نمی-

 :گفت و کرد نگاهم اخم با

 محرمن؟-

 :وگفتم انداختم باال شونه

 .نشده ثبت جایی گه می گذاشتم که بپایی-

 :گفت و داد تکون سر

 .بشه سنگسار باشه کرده گی هرزه اگر خیلی یا شالق محرمیتشون نشه ثابت اگر هست احتمالش-

 :گفتم و شدم بلند جام از دادم، تکون سر و زدم بخشی رضایت لبخند

 .رفتم من...تو با کاراش-

 بری؟ کجا خوای می برف این وت برسونمت وایسا-

 :گفتم طعنه به و زدم نیشخندی

 برسونیم؟ خوای می که بلدی مگه خونمو راه-

 بیرون بزنم دفترش از بکنم بهش ای دیگه توجه که این بی بزنمو دار صدا پوزخند یه شد باعث سکوتش

*** 

 :کردم می نگاه رو ساعت این اخبار بیکاری شدت از داشتم و بود بعداظهر هفت ساعت

 بهمن ریزش اجرای طرح. شدند بهمن گرفتار و بودند رفته کوهستان به بهمن طرح از خبر بی که چهارنفر باختن جان-

 مربوطه مسئولین سوی از کوتاهی امسال اما کنند می خالی ارو منطقه اون هرساله که گیره می صورت یکبار سال هر

 .شود می بودند زوج که نفر چهار این باختن جان باعث

 ( *میشه دنبال مسئله این بعدا مهمه، خیلی خط چند این عزیز دوستان*)



 

 

 : گفتم و کشیدم اهی و سوخت دلم خورد نمی بهشون سال30 تا 25 از ربیشت که عکساشون دیدن با

 .کمکشون رفتم می من شاید دونستم می اگر داد، نجاتشون شد می کاش ای-

 :گفتم لب زیر و خندیدم ام جمله از خودم

 خخخ میدادم؟ نجاتشون و کشیدم می دندونم به من سوپر مثل بهمن، توی رفتم می من مثال ها ام دیونه-

 اول بزن زنگ همیشه اومدن موقع بودم گفته بهش دفعه صد بیشعور اومدم، خودم به در قفل توی کلید چرخش صدای با

 میره؟ فرو پوکش مخ اون توی مگه اما نترسم که

 .کنم نگاهش اخم با شد باعث عرقش بوی شدم بلند بالجبار تو، اومد مسعود و شد باز در

 :گفت کالفه

 زنی؟غرب خوای می باز چیه-

 :گفتم شستم می مخصوصم مبل روی که همونطور و برگردوندم ازش رو روم حرص با

 .کنارم تو بودن از کشم می خجالت و نمیدی اهمیت نظافت به اصال تو... نداره فایده دیگه غر-

 .میگی چی بفهم-

 . کردم نثارش لب زیر بروبابایی

 چیه؟ شام-

 سوپ-

 ؟کنی درست نیستی بلد خورشت و برنج یه-

 :گفتم و سمتش برگشتم خشم با

 درست هرچی منم اشبز... میاد بدم برنج از دونی می خودتم کال... بخورم برنج شام برای ندارم دوست من نیستم، بلد نه-

 .نگرفتن ازت رو رستوران خوری نمی بخور خوری می کردم

 زیرپوشی و کردی شلوار با لباساش دنکر عوض بعد و رفت اتاق سمت به زدم، پوزخند که کرد نگاهم عصبانیت با فقط

 پوشیدنش لباس نامزدیمون اوایل اون فقط. بودم متنفر پوشیدنش لباس نحوه از برگشت، داشت گردی خیلی یقه که

 .بودن تر خز هم خر خرجین از خودش لباسای وگرنه گرفته می اون اینو از رفته می که بود ادم عین

 رنگی تیشرت یه حداقل نباید اون اما برسم خودم به باید زنم که منی چرا هک اومد می پیش برام سئوال این همیشه

 .کثیفش زیرپوشای این جای به بپوشه

 و عرق بوی حجم این با اونو تونست می چطوری زدم، خندی تلخ میاد داره ایش صیغه زن پیش از که این اوری یاد با

 جا کامل سوپ که زمانی تا کردم، مشغول وسایل با دموخو و اشبزخانه رفتم شدمو بلند  کنه؟ تحمل پوششی همچین



 

 

 پایین باال رو کاناال و بود نشسته مبل روی عرقش گند بوی همون با واونم کردم مشغول اشبزخانه توی رو خودم بیوفته

 .میکرد

 بی و اومد پاشد خودش کنم صداش که این بدون چیدم، میز روی و کشیدم بود، اماده شام که بود نیم هشتو ساعت

 .بودیم خوردن مشغول حرف

 .بزنم رو حرفی یه خوام می-

 :بیاد حرف به خودش تا نزدم حرفی و کردم نگاهش کردمو بلند بشقاب روی از رو سرم

 .خوام می بچه من...م-

 محض اشتباه شد سقط ام بچه و شدم باردار که هم باری یک همون. بشم دار بچه نیستم حاضر وقت هیچ زدم، پوزخندی

 .مکرد

 ... شم نمی دار بچه من که بینی می-

 .خوردم می قرص بفهمه که این بدون همیشه سقطم بعد از اما بشما بود ممکن البته

 :گفت و انداخت بهم نگاهی چشمی زیر

 .باشم داشته خودم خون از ای بچه یه خوام می من اما-

 کمتر هرچی کال نزدم، حرفی. بزنه حرفی چه خواد می که بزنم حدس تونستم می شدم، خوردن مشغول زدمو نیشخندی

 .دادم می کمتری کفاره زدم می حرف باهاش

 به هم پولی یه اینطوری بشیم، دار بچه و کنیم اجاره رو اون رحم تونیم می...  هست هم محتاج که هست خانومی یه-

 .رسه می اون

 یاد رو چیزا این خان مسعود حاال تا کی از ؟اصال محتاج خانوم یه شده... و عوضی پریسای اون حاال تا کی از... عجب

 داده یادش پریسا رو حرف این کرد، اجاره رحم میشه دونسته نمی اصال مسعود مطمئنم....  و کنن اجاره رحم گرفتن؟هه

 .حتما

 . طاق به بکوبمش امشب کردم می اماده رو خودم داشتم واقع در نزدم، حرفی و زدم پوزخند فقط

 نداشته قبر خاکش ارواح کنه خامم اش نداشته چرب زبون با بتونه بعدا که بود این برای سکوتش ئنممطم نزد حرفی اونم

 .اش

 مسعود که خودم نفره تک مبل روی نشستم و شستم رو ظرفا شام، خوردن بعد بشه زده ای دیگه حرف که این بدون

 چند که یکی این الی برداشته گند بو رو المب همه حموم میره دیر به دیر بس از نداشت، رو روش نشستن حق وقت هیچ

 .بیاد طرفش نذاشتم ساله

 اخم با و شد بد حالم بدنش بوی از که نشست مبل دسته روی کنارم و اومد که بودم فیلم دیدن مشغول و وی تی پای

 : پاشدم



 

 

 .دی می اشغال بوی کنی، اشنا اب با تنتو بهتره-

 .کنما کبودت و سیاه که نکن کاری یه-

 :گفت که نگفتم چیزی نداری، هم ها عرضه این از گفتم خودم با

 موافقی؟ نگفتی-

 :گفتم تمسخر با و شدم خیره مشکیش چشمای توی و برگشتم

 ....کش پیش کردن اجاره رحم بده بابام به بدهیتو برو تو-

 :گفت همو توی رفت اخماش

 .بدم رو لعنتی بدهی اون که کنم می جون سگ عین بینی می خوبه-

 :گفتم عصبانیت اب

 فهمیدم می ازدواج قبل اگر... که واقعا...  باشه خودت طبقه هم که بگیری زنی خواستی می... نکنی طمع خواستی می-

 .کردم نمی ازدواج باهات هرگز باش مطمئن

 گاهی دست کف چرک همین همیشه، هست اولین پول اما مهمه عالقه و عشق درسته نداره؟ اهمیتی پول میگه کی

 ...دیگه جاهای و فروشگاه و ارایشگاه میره دست کف چرک باهمین چون باال، بره می رو ادم یه زشار

 نکش رخم به باباتو کوفتی پول اون اینقدر-

 تاپول چی؟ تو اما اورده بدست خودش رنج دست با خودش ریالشو به ریال کشیده، زحمتشو نیست، کوفتی پول هه-

 اون توی غیرت ذره ادم؟یه گن می هم تو  به... کشی می ارو...  و ماشین و امپیوترک و موبایل خرید نقشه میاد دستت

 هستی منفوری موجود چه فهمیدم که اول همون باید و گذاشتم پات رو جوونیم سال پنج کردم اشتباه.  نیست رگات

 .گرفتم می طالق

 :گفت داد با

 ...شو خفه-

 .من زندگی شب اخرین یا شد می مشترکمون زندگی شب اخرین یا امشب مطمئنن اخر، سیم به زدم دیگه

 :گفتم و کردم تر بلند رو صدام

 توی و میشم اب سنگینشون نگاهای زیر دارم... گرفتم بابام از کیفمو توی پول بس از شدم خسته... نمیشم خفه من-

 .کردی اش صیغه خودت خیال به که کنی می ای هرزه زن اون خرج و پوالت هم اشغال

 :گفتم و زدم پوزخندی نگاهش، نوع این دیدن از کرد، نگاهم شوکه



 

 

 برام تو نه چیه؟ دونی می اما فهمیدم باهاش کردی صیغه که ای لحظه همون از من اتفاقا بفهمم؟ کردی نمی فکر چیه-

 طالقمو راحت خیلی بتونم که ازت دارم هم مدرک اونقدر باش مطمئن کنم، حسادت بخوام که نحست وجود نه مهمی

 .بگیرم ازت

 خودم مطمئنم نمیشد فرجی اگر امشب...  بودم شده خسته کردم، قفلش کوبیدمو درو شدمو مطالعه اتاق وارد کوبان پا

 .کشم می رو

 چون کردم، کوتاه ازدواج از بعد سال یک رو بلندم موهای بستم، رو چشمام و کشیدم کوتاهم موهای توی دست کالفه

 ریش خودش برای موهام با کرد می اشون مسخره یا میکشید رو موهام کنه شوخی تخواس می مثال همیشه داشت کرم

 اینا و زد غر سرم خیلی هرچند بشه بلند نذاشتم دیگه و کردم کوتاه مردونه رفتم و شدم خسته منم و میذاشت سیببل و

 .ندادم بهش اهمیتی ولی

 .گذره می ای دیگه ظهلح هر از تر کند داره زمان کردم می حس من و بود شب ده ساعت 

. بذاره روم پیش نجاتی راهی یه خواستم خدا از بار اخرین برای شاید و گرفتم بغلم توی رو زانوهام و نشستم گوشه یه

 طالیی رو موهام رفتم نشه متوجه کسی که این برای اما... است فاجعه  معنا به واقعا سن این توی مو تار چند شدن سفید

 هه.شده رنگ پیازی پوست جونش پریسا موهای هرچند ندادم اهمیتی اما کرد غر غر یلیخ همون سر هرچند کردم

  . کنم نمی ازدواج وقت هیچ مطمئننن برگرده عقب ب زمان اگر... بشه تموم کوفتی زندگی این شه می کی

 ...کنم نمی اعتماد مردی به وقت هیچ

 . بیوفتم روز این به سال مهه این از بعد که ذارم نمی مردی دستای توی دستمو وقت هیچ

 ...وقت هیچ...  نمیذارم مردی سینه روی رو سرم وقت هیچ

 . کنم می خواهش...  بده بهم دیگه فرصت یه فقط خدایا

 یا کشم می خودمو یا باشه داشته ادامه زندگی همین بازم و برسه فردا به صبح این اگر گفتم خودم وبا بستم رو چشمام

 .زنم یم  اتیش ارو خونه این

 .. هه... بودم معجزه یه منظر و بودم کرده کز گوشه یه اتاق توی کامل سکوت توی ساعت یک نزدیک

 خدا؟ از داشتم معجزه توقع چطوری کنار بودم گذاشته رو نماز که منی

 :زد رو اتاق در مسعود که بود دقیقه 11:15 ساعت

 .کنیم صحبت بیرون بیا شیدا-

 :شدم اتیشی اش جمله این شنیدن با که برگردوندم در از رو روم و گفتم چندشی لب زیر

 اونم شی می خوابمم هم میای التماس و خواهش کلی با یکبار ای هفته که تویی کردم، صیغه زن رفتم کردم خوب اصال-

 .کنم تحمل رو اینا چطوری داری توقع اونوقت تنده تبم که منی



 

 

 لذتی این کنم درک نتونستم وقت هیچ بوده، درد از سرشار برام اول نهمو از که نمیره یادم رو هامون رابطه وقت هیچ

 کرده بیزار رابطه نوع همه از منو باشم داشته تهوع حالت و درد اخر لحظه تا اول از که این دقیقا؟ کجاست گن می که

 برم بعدش  که بزنم نشت به تن کردم می مجبور رو خودم بزور یکبار ای هفته کنی نمی تمکین نگه که این برای اما بود

 . بشه کنده پوستم که بکشم کیسه رخودمو اونقد حموم تو

 :اش سینه تخت کوبیدم و بیرون رفتم اتاق از کنم مهارش تونستم نمی که نفرتی و خشم با

 ازم و پرویی با بازم و کشم می درد چقدر بینی می احمقت خود بزنی؟خوبه حرفی همچین من به کنی می جرات چطور-

  .نگیرم تهوع عرقت گند بوی از بشم خوابت هم قراره وقتی که میدی اهمیت نظافتت به چقدر تو صال... خوای می طهراب

 : باال برد رو صداش اونم اینبار

 و بحث هم همیشه... کنی نمی درست که حسابی و درست شام...  کنم شکایت ازت تونم می من... حقمه که این برای-

 .برسم خودمم به بخوام که باشم خوش تو با زندگی چیه به باید... کنی نمی هم مکینت و ندازی می راه دعوا

 :کفتم بلندی وحشتناک صدای با و زدم بهش ای عصبی پوزخند

 از  ناله و عجز اونطور خاستگاری بود اومده بود کی... کن ازدواج من با بیا اقارو کردم التماسش اومدم انگار...  جهنم به-

 . کردن قطع باهام رو اشون رابطه که هستی جونوری چه دونن می هم شایان و شاهین حتی کرد؟ می نداشت دوست سر

 .ام گونه روی کوبوند محکم و باال برد دستشو یهو و کرد نگاه چشمام توی عصبانیت با

 درد از که زدم یپوزخند زده منو اون که این فکر با اما موندم حال همون توی ای لحظه منگ و گیج زمین، روی افتادم

 . سوخت چشمم لبم

 با رفت، عقب رو قدمی چند که دادم هلش دستم با محکم و ایستادم روش روبه و شدم بلند بود، گرفته رو سرتاپام نفرت

 :گفتم جیغ

 ،هیچ شم می که تر تنها دونستم نمی میام در تنهایی از کنم ازدواج کردم فکر بگو احمقو منه زنی؟ می منو حقی چه به-

 بدون شبا ای هرزه همون پیش برو هم بعد به این از... معنایی تمام به عوضی یه توی... خورم می کتک ازت هم اینطوری

 .میزنه نجس توی تن به رو نجسش تن پیف و اح

 دوئیدم مکث ای لحظه بدون بیرون، دوئیدم خونه از و کشیدم جیغ ترسیدم، ان یه که سمتم بیاد خواست عصبانیت با

 برام معنایی هیچ حجاب لحظه اون تو بکشم، سرم ای روسری و چادر یا کنم، پام کفشی که این بدون و ها هپل سمت

 .نداشت

 اگر دونستم می و اد می دنبالم داره که شنیدم می پاهاشو گرومپ گرومپ صدای و رفتم می پایین ها پله از یکی دوتا 

 خرج به شجاعت خیلی هم سیلی دونه یه همون برای و داشتن اشو عرضه هرچند کشه، می منو دفعه این بیاره گیرم

 .نمیشه حالیش چیزا این هم ترس و بودم ترسیده لحظه اون اما بود داده

 رو اخر پله تا15 فکر ای لحظه بدون همین برای رسید می بهم داشت اما رسیدم، اخر پاگرد به که دوئیدم ارو طبقه 4

 :تمگف دلم تو پریدم که خوب برداشتم، خیز



 

 

 .بگو رو اشهدت-

 .نفهمیدم هیچی دیگه و پیچید سرم فرق توی عمیقی درد کردم، سقوط سر با بعدم و خورد پله لبه به پام فرود موقع 

  



 

 

 ***دوم فصل***

 .گذاشتم سرم روی رو دستام و گفتم ارومی(( ای)) گرفت سرم که شدیدی درد با

 00:02 ساعت که دیوار روی توسی زمینه با ساعت یه و تاریک یفضا کردم، باز رو چشمام کشید سرم که شدیدی تیر با

 .داد می نشون ارو

 روی ها گرفته برق عین ساعت، طرح اوری یاد با اما بدم پایان رو لعنتی سردرد این و بخوابم بتونم تا بستم رو چشمام

 محض به گرفتم، دستام ینب ای لحظه رو سرم بره، گیج و بشه سنگین سرم که شد باعث یهوییم حرکت نشستم، تخت

 .کردم نگاه داد می نشون رو ساعت که روم روبه دیوار به شده گشاد چشمای با اوردم بدست رو تعادلم اینکه

 .نما شب و طوسی ای حاشیه با شکل ای دایره ساعتی

 .بچرخونم چشم نداشتم جرات جورایی یه شد، حبس ام سینه توی نفس

 !...نباشم خواب خدایا-

 ر همینطور به جلو حرکت می کرد!ثانیه شما

 دیواری کاغذ با که دیوارایی دیدن با و کردم روشن ضرب با رو چراغ و رسوندم برق پریز به رو خودم و شدم بلند عجله با

 .برد ماتم بود شده پوشونده مشکی براق های دایره و تیره طوسی

 .کردم بررسی رو اتاق جز به جز بود نشسته بهشون اشک که چشمایی با و زمین روی کردم سقوط دیوار به تکیه

 ... دراور و نفره تک تخت لباسا، کمد چوبی، کشویه سه ای قهوه فایل کامپیوتر، میز

 .کردم نگاه ایینه توی ترس با و رسوندم دراور به رو خودم لرزون پایی و دست با

 گونه روی ریختن اشکام ناخواسته اما برداشتم، عقب به قدمی رنگ، خرمایی مواج بلند موهای و ام دخترانه چهره دیدن با

 ...هام خواب همه مثل باشه خواب ترسیدم می زمین، روی نشستم....  ام

 .بخندم شد باعث دردش از که زدم صورتم به محکمی سیلی

 .اوردم جا به شکر سجده و گذاشتم زمین روی رو سرم بالفاصله

 بیشتر دردم سر بود شده باعث ام گریه کردم، می گریه و خندیدم می شوق سر از... عقب به بودم برگشته واقعا یعنی

 ها عدد دیدن با شدم، خیره روش صفحه به و برداشتم رو میزی رو تقویم و رفتم کامپیوتر میز سمت به و شدم بلند. بشه

 . زمین روی نشستم

  ... و بود برگشته عقب به زمان ماه چند و سال شش درست... من خدای4/5/90

 ای خونه همون درست. بدوزم چشم خونه به و بشم خارج اتاق از فورا بود شده باعث باشه خواب اینا همه که این ترس اام

 .شونه قدیمی خونه این و کردن می عوض رو خونشون 93 سال تو باباشون.  کردم زندگی توش سالگیم6 از که بود



 

 

.  کنم خفه رو هقم هق صدای کردم سعی و زدم زانو نزمی روی اتاق جلوی همونجا و دهنم جلوی گذاشتم رو دستام

 رو خودم جلوی سختی به اما...  برگشتم من بگم بهشون و کنم بیدار رو شایان و بابا و مامان برم داشتم دوست خیلی

 .گرفتم

...  دیدم چشمم به ارو معجزه من داده، رخ من زندگی تو که ای معجزه این میبینین بگم و کنم بغلشون خواست می دلم 

 .شکر کرمتو خدایا

 اگر حتی شد، بیخیالش اما. اومد بند ای لحظه نفسم افتادم، مسعود یاد ان یه لرزیدن، می شوق شدت از پاهام و دست

 .بدم دست از رو ایش ثانیه خوام نمی باشه هم خواب

 . بستم قامت مهر برداشتن و چادر کردن سر با و رفتم اتاقم به و گرفتم وضو و رسوندم بهداشتی سرویس به رو خودم

 پاهام؛ ضعف و سرم درد شدت از دونستم می فقط. بود رفته در دستم از حسابش خوندم، شکر نماز رکعت چند دونم نمی

 .نفهمیدم چیزی دیگه و کشیدم دراز زمین روی

*** 

 هم بابا و شایان کرد، می نگاهم ونگران بود کرده بغلم مامان کردم، باز رو چشمام اطرافم گنگی و محو صدای و سر با

 .زد می هم رو لیوانی محتویات داشت شایان و سرم باالی بودند ایستاده

 :گفت مامان که بستم رو چشمام دوباره حالی بی با

 .شایان من به بده رو لیوان اون...جان شیدا... شیدا-

  :مامان خوردم، قند اب از جرعه چند مامان کمک با و کردم باز بزور رو چشمام

 ؟ شدی اینطوری چرا تو اخه-

 کردم پیدا اتاقم توی رو خودم وقتی کردم نگاه اطراف به کردمو باز چشم وحشت با افتادم...  و زمان بازگشت یاد یهو

 .شدم حال بی مامان بغل توی دوباره

 .شکرت خدایا

 شد؟ اینطوری چرا بچه این... دکتر ببریمش شو حاضر برو مرتضی: مامان

 :نذاشت مامان صدای اما میکردم، خداروشکر مدام لب زیر و بستم و چشمام من و رفت ای باشه گفتن با بابا

 مادر؟ داغی قدر چرااین. کنم تنش بیار لباساشو پاشو شایان-

 بیوفتم بیحال و مریض اینطوری که این نه برقصم بندری پاشم خوشحالی شدت از باید االن من تب؟ چرا داشتم؟ تب

 .تختم روی

 بغل با بابا و کرد تنم رو لباسام خودش مامان نداشتم، خوردن تکون توان من و اومد می شایان پاهای حرکت صدای

 .بیمارستان سمت روند و فرمون پشت نشست شایان و نشست کنارم هم مامان. کرد ماشین سوار منو کردنم

*** 



 

 

 .مونه می عصبیه شوک یک مثل... است پیچیده یکم راستش-

 پیداش اتاق وسط کنیم بیدارش خواستیم نماز برای که صبح خوابید رفت عادی همیشه مثل اون عصبی؟ شوک چرا: بابا

 ...اینجا اوردیمش که بعدم و کردیم

 پیشنهاد. اون به شبیه هرچیزی یا ترسناک خواب یه مثل شده، شوکه چیزی یه از مطمئنم ولی... دونم نمی: دکتر صدای

 که باشه داشته سردرد روز چند تا احتماال نندازید، راه بحث و ندید گیر بهش دارید، نگه اروم رو جو مدتی تا کنم می

 .ببریدش تونید می شد تموم سرمش نویسم، می قرص براش

 .بخوابم کردم سعی و شدم بیخیالش همین برای نداشتم رو چشمام کردن باز نای

 :گفت ترسم دیدن با بابا دیدم، بابا بغل توی رو خودم که کردم نگاه بر و دور به ترسیده و پریدم خواب از وزنی بی حس با

 .اتاقت توی برمت می دارم کنم، بیدارت نیومد دلم بودی خواب دخترم باش اروم-

 .کردم گوش قلبش صدای به و گذاشتم اش سینه روی رو سرم و کشیدم راحتی نفس

 : که بودم خونده جا یه یادمه

 پدرته ندگیتز عشق اولین میدونی باشی که دختر))

 پدرته گرم ااغوش دنیا پناهگاه ترین محکم میدونی باشی که دختر

 و گرم دستای نترسی هیچی از دیگه و بگیری دستات توی تونی می که دستی ترین مردانه میدونی باشی که دختر

 پدرته مهربون

 نباشه چه باشه چه باشی که هم دنیا هرکجای

 ((پدرته نگهبان فرشته ترین قوی

 پشتم همیشه نذاشت، تنهام نحسم زندگی اون توی وقت هیچ باب. کنم حس وجودم تمام با رو ها جمله این نستمتو می

 که بدون اشتباه هرچند بگیری که هرتصمیمی همیشه میگفت بهم همیشه اما بگیر طالق نگفت بهم وقت هیچ بود،

 .پشتته پدرت

 : گفتم که شد بلند بابا کشیدم دراز تختم روی وقتی

 چندمه؟ امروز اباب-

 : گفت و انداخت بهم نگاهی

 ...پنجمه-

 :گفتم استرس و اصرار با

 چند؟ چندِ چندِ-



 

 

 که جهنمی اون به برنمیگردم دیگه که بشم مطمئن خواستم می برگشته عقب به واقعا زمان بشم مطمئن خواستم می

 .میداده تعفن بوی

 ؟شیدا شده چیزی ،5/5/1390-

 سال شش اون همه من و نداشت وجود وقت هیچ مسعودی اصال شاید بودم، شده دیونه انگار .خندیدم ذوقم از خندیدم،

 ...خونم و پوست با کردم احساس رو لحظات اون تک تک من نه اما! دیدم؟ خواب رو

  ...جون بابا نه-

 بال چه نستنمیدو. که خبره چه دلم توی من دونست نمی اما.  شده دیونه دخترم گه می داره خودش با کردم حس

 .بفهمه نداشتم دوست هم وقت هیچ...  که گذاشتم سر پشت رو هایی

 میبردتم بزور بود خوب حالم اگر داشت، وسواس ذره یه کنم، عوض رو لباسام کرد کمک مامان و بیرون رفت اتاق از بابا

 .کرده بسنده لباسام شستن به االن اما. کرد می شورم گربه و حموم توی

 احساس که شدم بلند جام از تغیراتی، ترین کوچک بدون اتاق همون کردم، نگاه اتاقم اجزای به دقت اب رفت که مامان

 و دادم لم دوباره تخت روی و برداشتم مداد و کاغذ کامپیوتر میز کمد توی از نذارم، محل کردم سعی کردم، ضعف

 هم االن اما رفتم مسعود با ازدواج از بعد رو نقاشی کالس نبوده، خوب نقاشیم زمان این تو شدم، کشیدن نقاشی مشغول

 .کنم نقاشی موقع اون خوبی به تونستم می

 ادم این نکنم فراموش وقت هیچ که دارم نگه رو عکسش داشتم دوست مسعود، چهره کشیدن به کردم شروع خواسته نا

  .منه زندگی اشتباه بزرگترین

 دوباره وقت هیچ تا کنن اوری یاد خودشون به اونارو هروز باید کهبل کنن فراموش رو اشتباهاتشون نباید وقت هیچ ادما

 .نکنن اشتباهی همچین

*** 

 و غذا برام همش و بشم بلند جام از ذاشت نمی مامان کردم، خداروشکر و گفتم ذکر دلم توی مدام بعداظهر تا روز اون

 .بشم قوی خودش قول به و بخورم تا اورد می جات مغزی

 . بوده رویا و خواب همه اینا بببینم بشم بیدار و بخوابم ترسیدم می من نخوابید همه که شب

 .بود افتاده اتفاق سال6 اون توی که شدم مهمی وقایع نوشتن مشغول و اوردم در سررسیدی همین برای

 شن می بهمن گرفتار بود گفته اخبار که افتادم نفری چهار اون یاد چرا نمیدونم یهو شد تموم کارم وقتی

 :گفتم لب زیر و نوشتم هم رو دقیقش محل و ساعت و تاریخ و نوشتم هم رو نااو

 شده من سوپر موقع اون امیدوارم البته. نباشه توهماتم اینا اگر البته. بدم نجاتشون برم تونستم شاید...  دیدی چه خدارو-

 .میپیوندم بهشون خودمم وگرنه باشم

 . شدم بیهوش که این تا کردم نگاه دلتنگی با ماتاق دیوار و در به و موندم بیدار اونقدری



 

 

*** 

 در زیرش از همش و بودم متنفر اشبزی از مسعود با زندگی توی درسته کردم، نام ثبت اشبزی کالس توی من اصرار به

 رم،بگی یاد اصولی اینبار خواستم می اما شد می مزه بد یا میسوخت یا غذام کنم اشبزی اومدم می که هم وقتایی میرفتم،

 از ب یه از دخترش یهو میدید  که این مامااز رچند. بدم خودم به تغییراتی یه بهتره کردم می حس شاید چرا؟ دونم نمی

 داری خانه کارای به که بود کرده ذوق اینقدر. میکردم خاصی رضایت احساس من اما بود متعجب شده رو اون به رو این

 .خوشحالیش ودب توصیف قابل غیر... چی که شدم مند عالقه

 . افتادم راه خونه سمت به و شدم تاکسی سوار پزی شیرینی و ارایی سفره و اشبزی های کالس توی نام ثبت از بعد

 هم تو رفت ای لحظه اخمام افتادم، زمان اون الهام و شاهین های رفتار یاد شاهین، زن الهام دیدن با شدم که خونه وارد

 کنن رفتار بامن چطور اونا میکنه تعیین که منه زندگی های انتخاب و رفتار این نمیدونن هیچی اونا االن اینکه فکر از اما

 صداش وقتایی همچین که ام گذشته من برعکس باشم، انرژی پر کردم سعی. لبم رو بنشوندم کمرنگی لبخند شد باعث

 .اومد می در زور به

 .عزیزم داداش زن... به به به-

 . داشت دوستش حسابی هم شاهین بودو ای فهمیده و عاقل دختر واقعا اما بود بزرگتر سالی5 حدود ازم

 .بیاره بدنیا پسرشونو ازدواج دوسال بعد بود قرار دیگه ماه سه و بود باردار

 .شهاب ذاشتن می اسمشم البته

. کنن درک رو هامون تفاوت تونستن نمی چون کردن رابطه قطع باما شایان و شاهین مسعود، با زندگی اخر دوسال یادمه

 قرض پول ازشون مسعود که فهمیدم ها بعد اما ببینم چشماشون توی رو دلسوزی و ترحم دوران اون توی تونستم می

 خواهرشونم کال شدن که مسعود بودن طماع متوجه هم اونا نداده، پس بهشون بعدم که میلیون6 یا 5 از بیشتر اونم کرده

 .خواست می کفاره مسعود دیدن... میدم هم حق بهشون اما شدم دلخور ازشون چقدر یادمه هنوزم. کردن فراموش

 و خون و گوشت یه از بودو داداشم بود، شده تنگ براش دلم شدم، جوری یه پرسید حالمو و کرد بغلم اومد که شاهین

  ...بودیم پی و رگ

 زده بهش حرفایی قبلم دوروز کیی وضعیت درباره شایان یا مامان یا بود مشخص که میداد نشون حالم پرسیدن اینطور

 .بودن

 .میام کم عوض لباس برم من-

 ورنگ بلندیش برای دلم ریختم، دورم رو موهام لباسام کردن ازعوض بعد و شدم اتاق وارد دادن، تکون سر فقط

 .ندادم نشون رو خودم هاشون پچ پچ صدای شنیدن با اما بیرون، رفتم اتاق از بود، شده تنگ خرماییش

 .بشیم نگران بخوایم که نیست بد من بنظر تغیراتش اما شده رو اون به رو این از شبه یه درسته :شاهین

 .افتاده اتفاق دوستم پسر خاستگاری موضوع گفتن از بعد درست خوب تغییرات این که این از ما نگرانی: بابا



 

 

 از تاکید به مامان! رو کذایی خاستگاری ینا اومد نمی یادم هیچ میکردم فکر هرچی جــــــــــــــــــــــــــــــان؟

 :گفت بابا حرف

 چیطوری نمیدونم...  رو خودش بخواد که باشه این برای تغیراش این ترسم می...  اما کنم فکر خوام می گفته درسته-

 .بگم

 این یا یگراند حرف به اهمیتی هیچ دنیاست، ادم ترین خیال بی اون! میشناسین؟ ارو شیدا که شما جان مامان: شایان

 لحظه یه پسر اون به حتی دوروز این تو اون من بنظر.. نیست کنه جا کسی دل تو رو خودش کنه سعی هایی روش با که

 !نکرده فکر هم

 !چیه؟ به چی دقیقا نمیدونستم و بودم شده گیج

 لبخند با کنم، حفظ رو خونسردیم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس نبود، مناسب وایستادن گوش هم فهمیدنش برای

 :گفت و خندید دیدنم با بابا بیرون، اومدم اتاق از

 بازه؟ شما موهای عجب چه-

 موهام زیبایی از دارم دوست سال همه این از بعد حاال اما میبستمشون همیشه بود بالم و تودست موهام چون همیشه

 .ببرم بهره

 .:گفت وداد گردنش به قری شایان نشستم، بابا کنار و دادم تکون سری

 میشم؟ خوشگل چیه نظرت بابا کنم بلند رو موهام خوام می منم-

 :شایان سمت کرد پرت رو مبل کوسن و کرد توهم ناکی چندش حالت با رو اش قیافه بابا

 ...ببند-

 :گفت بابا نشست اومد وقتی ریخت، چایی رفت مامان خندیدیمو همه

 کردی؟ رو فکرات.... بابا جان شیدا... خب-

 :تمگف گیج

 چی؟ مورد در-

 :گفت تردید با و کرد بقیه به نگاهی بابا

 دیگه؟ شهابی خانواده خاستگاری-

 :گفتم و زدم استرسی پر لبخند بدم، گاف میترسیدم... نمیشناختم شهابی گزیدم، لبمو

 ...نه... خب-

 :گفت دفعه یه شایان و کرد نگاهم متعجب بابا

 .گفتم دیدین-



 

 

 هم دردسر بی چندان عقب به زمان بازگشت انگار داشتم، کرداسترس جمع لبخندشو هک رفت بهش ای غره چشم بابا

 :من به کرد رو دوباره بابا نیست،

 چندروزت؟ این حال بخاطر دخترم؟ چرا-

 از کنم بلغورش تا میگشتم دروغی دنبال و دادم قورت رو دهنم نداشته اب سختی به بود، شده خشک دهنم گزیدم، لبمو

 .کنم پیدا اتنج مخمصه این

 !رفته یادم اش چهره من... خب...خ...خب-

 کنن، کنترلش داشتن سعی سختی به اما بود گرفته اشون خنده اشون همه کردم، نگاه جمع به خجالت با و گزیدم لبمو

 :گفت محوی لبخند با بابا

 .بزنین حرف دباره ببینین ارو دیگه هم بیرون میذاریم قرار یه-

 :گفت دفعه یه شایان که بزنم حرفی اومدم شد، بدتر که این نه وای

 یه نباشه مسیس خسیس ببینیم بشه جیب به دست هم اقا ای محشره غذاهاش میگن گلوریا، رستوران بریم خوبیه، فکر-

 .وقت

 :گفت بعد و رفت شایان به توپی غره چشم بابا شایان، توروحت

 ..ببند-

 :گفتم بزنه حرفی بابا اینکه قبل استرس با کشیده، رو پشزی مثال و کشید دلبش به دست و خندید هم شایان

 !ندارم؟ ازدواج قصد.... من بابا راستش...خب-

 :گفت که کردم نگاه بابا به تردید با

 بازم اگر از بعد میبینین دوباره همو میریم نیست، یادت اش چهره میگی بعدشم نیومده، بدت چندان گفتی اونشب توکه-

 نه میگی نیومد خوشت

 این به امیدم و دادم تکون سر ناچار به فقط کنم، کار چی نمیدونستم استرس با...  سرم تو خـــــــاک سرم، تو خاک

 .وسط بیارم نه کنم بهانه رو اش چهره بتونم که بود

 :گفت میرفت اتاقش سمت به که همونطور و برداشت رو موبایلش بابا

 .بزنم زنگ یه بهشون برم-

 .کنم ازدواج خوام نمی دیگه برس، دادم به خودت خدایا

 :گفت و من کنار دوباره نشست و بیرون اومد اتاق از بابا بودیم سکوت تو امون همه مدتیکه از بعد

 .شب فردا برای گذاشتم قرار-

*** 



 

 

 اون از یچیز من و بود اومده وجود به که بود تغییراتی توی مدام من فکر اما خوردیم، صمیمی و شاد خانواده کنار رو نهار

 .نمیدونستم ها

 .رفتن خودشون های اتاق به هم بقیه و کنن استراحت تا شاهین سابق اتاق به رفتن الهام و شاهین نهار، بعد 

 خوشحال خیلی اگر گاهی از هر اما نداشتم خاطراتم نوشتن به عادت چندان کردم، روشن رو کامپیوتر و نشستم صندلی روی

 .میکردم مخفیشون بخصوصی جای و میکردم تایپ کامپیوتر توی رو اونها میشدم ناراحت خیلی یا

 رسید می ذهنم به که جایی هر بعدم کردم، ظاهر رو مخفی های فایل همه و پنل کنترل داخل رفتم اومد، باال که ویندوز

 های فایل همش حدسم طبق کردم، باز معطلی هیچ بی  کردم، پیدا بوده مخفی قبال فایل یه باالخره که تااین گشتم رو

 .بودن شده ذخیره تاریخ با که بود ورد

 :کردم بازش تره قدیمی  از
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 قرار چرا که ناراحتم دیدن وقتی اما بردارن منو خواستن نمی باباشون هرچند الهام، خاستگاری رفتیم شاهین برای امروز

 حوصله اونجا ممکنه و ام بچه کردن می رفک ببرن، باخودشون هم منو که شدن راضی باشم داداشم خاستگاری تو نیست

 موهاش تا بود اینه جلوی فقط دوساعت میذاشت، سرش به سر مدام هم شایان و داشت استرس خیلی شاهین بره، سر ام

 به نق و میره خودش به داره و است اینه جلوی4 ساعت از بشر این باشیم اونجا بود قرار که هفت ساعت از کنه، درست رو

 .بشیم اماده زودتر که نهمیز ما جون

 دستمال با و میریخت عرق فرت و فرت شاهین نشستیم، همه وقتی میاد، خوشش منم میاداز بنظر خوبیه، دختر خیلی الهام

 داد، می تذکر بهش فقط لب زیر بابا که طوری اورد، می در داشت بازی ضایع حد از بیش اما کنه پاکش داشت سعی مدام

 نمیذاشت هم بابا و نداشت بیشتر بازی یه بودم، بابا ساده گوشی با بازی درگیر منم و خندید می تشحاال به ریز ریز شایان

 گوشیش اول همون از وقت یه نکنم بهونه رو اینا و گی خسته و نگهدارن ساکت منو که این برای اما کنم بازی باهااش من

 . کنم بازی که داده نمیکنم ای دیگه کار بازی جز که حجت تمام با رو

 اومد شاهین کرد، تعارف همه به  اومدو چایی سینی با مامانش زدن صدا با و اشبزخانه بود رفته علیک و سالم از بعد الهام

 در دادش که میکرد منقبض داشت رو جوارحش تمام خودش، رو ریخت و چایی استکان خودش و لرزید دستش که برداره

 .هبود شد بیشتر ریختنش عرق سرعت و بود شده قرمز همیمن برای و نیاد

 خودش و بودند شاهین وضعیت نگران همه رفتن، غره چشم بهمون مامان و بابا که خنده زیر زدیم ناخواسته شایان منو

 .خبره چه دلش تو داند خدا خب اما اینا و نسوخته بگه داشت سعی مدام

 ماهم و خواست کردن فکر برای فرصت الهام بیرون مدناو که مدتی از بعد کنن، صحبت و اتاق تو برن اینا شد قرار بگذریم،

 هی شاهین. خنده از ترکیدیم شاهین بجز هممون یهو رفتیم که یکم و نشستیم که ماشین توی بیرون، اومدیم مدتی بعداز

 یه و ختنمیشنا ارو دیگه هم که بود وقت خیلی الهام اونو بود، انداخته راه که بازی ضایع از میداد فحش خودش به لب زیر

 *.است فرمالیته فرصت این و مثبته الهام جواب که میدونستیم امون همه جورایی

 مال خاطره این انداختم، بهش سرسری نگاه و کردم باز رو بعدی خاطره نکرده، تغییری که خاطره این خداروشکر خب

 .بود شاهین کنون عقد 10/5/88 تاریخ



 

 

 .بود عروسیش سممرا مال11/5/88بعدش مالروز هم بعدی خاطره

 بود معمولی های بازدید و دید به مربوط که89 سال فروردین اول روز مال بعدی خاطره

 .بود شایان با اختالفاتم و ها بازدید و دید به مربوط بازم که بود5/1/89مال بعدی خاطره

 .بود1/5/90 به مربوط که خاطره اخرین تا بود نشده ایجاد توشون تغییری و بودن عادی مسائل به مربوط خاطرات همه
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 از که میدونم اینو اما نمیدونم رو اخری یا باشه اولی که این حاال بذاره، امون خونه به پاشو خاستگارم اولین امروز قراره

 .کرد دعواش بابا اخرش که میکنه اذیتم مدام وسط این هم شایان و سرویس رفتم چندبار استرس

 دیده، مدرسه راه تو منو باری چند اون پیداست ظاهر در که اینطور اما ندیدمش شهابی، شهرام اسمش شنیدم که اینطور

 پدرش شرکت تو و داره معماری لیسانس فوق معلوم که اینطور بزرگتره، من از سال هشت یعنی که سالشه24 میگه بابا

 .کنه می کار

 ....نویسم می رو خاطرات بقیه میام باز رفتنشون از بعد میرم من

 سفید پیراهن و مشکی شلوار و کت خودش بدم، نشون خونسرد ظاهرمو کردم سعی اومدن که اول... اومدمخخخ بخ

 درست ای خامه مدل رو خرماییش موهاشو داشت، معمولی هیکل یه دیالق، و الغر نه بود هیکلی خیلی نه بود، پوشیده

 :گفت بود ایستاده کنارم که شایان ورود بدو در که بود کرده

 .افتادم صبحانه خامه یاد یییا-

 گل دسته خواستم و کردم بهش زیری به سر سالم نکردم، نگاهش دیگه بود تیغ شش صورتشم داشت، رنگ ابی چشمای

 رفتم من بودن، خوبی ادمای مادرش و پدر بشینه، رفت زده خجالت اونم و گرفت زودتر کثافت شایان که بگیرم ازش رو

 :گفت اومدو شایان مدتی از بعد که بودن نشسته همه و اشبزخانه

 .بیار بریز چایی-

 :گفتم ای خفه صدای با و گرفتم رو بازوش التماس با

 .ببر رو چایی توروخداتو نمیتونم من داداش-

 :گفت و کرد نگاهم گرد چشمای با

 .ببرم رو چایی بخوام که منم عروس مگه-

 :گفتم و گرفتم رو دستش مچ که بره اومد

 خواهش؟ شایان-

 :گفت و کرد فکر کمی وایستاد،

 میکنی؟ مرتب اتاقمو-



 

 

 :گفت عجله با اونم دادم، تکون سر و خندیدم

 .بجنب-

 یه الهام و شاهین و بابا و مامان بیرون، رفتم شایان بند پشت خودمم شایان دست دادم و  ریختم چایی سینی یه سریع

 ومامان بابا اخمای هرچند کردن، کنترل رو خودشون عسری اما شد گرد چشماشون شایان دست چایی سینی بادیدن لحظه

 که نشستم مامان کنار کردن، می کنترل رو هاشون خنده و پایین بودن انداخته رو سراشون الهام و شاهین اما توهم، رفت

 :گفت شهابی اقای نشست که شایان. اومد بند ای لحظه نفسم سوزشش از گرفت، بازوم از ریز نیشگون یه نامحسوس

 .کنن صحبت باهم ای لحظه چند برن جون دوتا این بدی اجازه اگر جان سهیلی-

 رو روش سریع که کردم نگاه شایان به التماس با میکنم، غش فقط که اتاق تو برم میمیرم، استرس از دارم من... نه واااااااای

 که هم شایان مال بود، ریخته بهم خودم قاتا شدم، بلند و گفتم ای اجازه با اومدم، خودم به  مامان سقلمه با برگردوند،

 بگذرون، خیر به خدایا رفتم، سمت اون به استرس با شاهین، اتاق میموند بود، زشت که باباهم و مامان مال من، مال از بدتر

 ...بره ابروم ندم موتی سوتی

 (میزدم پیشونیم به ضربه یه خوندم می که خطی هر میکردم، نگاه بودم نوشته که ای خاطره به شده گرد چشمای با)

 کرد تمیز رو وپیشونیش اورد در جیبش توی از دستمالی وقتی نشست، صندلی تک روی اونم و تخت روی من اتاق تو

 .نمیزد حرف چرا دیگه دبنال گذشت، سکوت تو ای چنددقیقه داره، استرس من مثا هم بدبخت اون فهمیدم

 :گفت مدتی از بعد

 .کنم وعشر من یا میگین شما... خب-

 :گفتم سختی به

 .بفرمایید شما-

 :گفت و کشید عمیقی نفس گفتم، ارو دوکلمه همین تا مردم.... وایییی

 هستم طراحا از یکی میکنم، کار پدرم شرکت تو گرفتم، معماری ارشد کارشناسی تازه سالمه،24 شهرامه، اسمم من... خب-

  ...خب البته، کردم قبول منم که رو موضوع این دادن خبر صبح امروز البته که هستم هم دانشگاه یار استاد واقع، در

 :گفت و کرد تمیز رو پیشونیش دستمال با دوباره

 و نکنه خالی رو پشتم...  و کردم برخورد مالی مشکل جایی یه اگر باشه، همراهم همیشه اینکه...  هم همسرم از توقعم-

....  

 بشی دانشگاه یار استاد بری خوای می چطوری تو میده، انجام سختی به رو بندیش جمله بود مشخص کرد، سکوت دوباره

 اخه؟

 :گفت نمیگم هیچی و هویجم عین من دید وقتی

 دارید؟ توقعاتی چه بفرمایید شما خب-



 

 

 :گفتم اروم افتادم الهام و مامان حرفای یاد

  ...ازدواج برای البته زوده یکم سالمه، 16 من...خب-

 :گفت اروم

 ...بگیری رو دیپلمت شما تا میمونیم نامزد دوسال یکی... خب-

 :گفتم و گزیدم لبمو

 و دوست اهل ام اینده همسر متقابال ندارم دوست نیستم رفیق و دوست اهل خودم چون فقط ندارم انچنانی توقع خب-

 خوشم موندن خونه تو از هم زیاد و بدم اادامه رو درسم باشم، داشته رو خودم مستقل زندگی دارم دوست باشه، بازی رفیق

  ...باشم شاغل دارم دوست یعنی نمیاد

 :گفت که کردم سکوت

 .بخونید درس میتونید بخواید هروقت تا شما ندارم، مشکلی من-

 :گفت اروم تو اومد شایان و شد زده اتاق در که کردیم سکوت و دادم تکون سر

 نشد؟ تموم صحبتاتون-

 :گفت و شد بلند دید هک رو سکوتم انداخت، من به نگاهی شهرام

 .بود شده تموم چرا-

 :انداخت بهم نگاهی بابا رفتن، اونا و کنم فکر هفته یه بود گفته جلوتر مامان و بیرون رفتیم اتاق از همه

 چیه؟ نظرت دخترم خب-

 :گفت شایان که دادم تکون سری خجالت با

 .نیومده بدش انگار-

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم خجالت با

 .یدونمنم-

 .بده جواب بعد بکن رو فکرات باشه... خب خیلی: بابا

 وگرنه بودم نکرده قبول خداروشکر چییزا اینجور و تنهام خیلی میکردم فکر یعنی بودم، بینی تنها خود ادم دوران اون)

 (میکردم جمعش چطوری رو گند این باید نبود معلوم

 (*دیگه نممیک تایپشون دارم که االنم اومدمو اتاقم به سریع

 سیخ شد باعث که شد باز یهو اتاقم در بکشم درازی یه بخوام که تخت سمت رفتم تا و کردم خاموش رو سیستم کالفه

 :گفت و کشید سرش پشت دستی دیدنم با شایان بزنه، خشکم در به خیره سرجام،



 

 

 .بزنم در رفت یادم-

 و کرد فرار سریع که بدم یاد بهش ادبی یه سمتش، مبرداشت خیز کنم، لهش بزنم قوزمیت عوضی پسره اومدم، خودم به

 با بابا وایستاد، مامان پشت رفت که شایان سمت دوئیدم توجه بی بودن، بیدار همه شدیم که پذیرایی وارد دنبالش، منم

 :وگفت خندید دیدنمون

 شد؟ اتیشی کردی چیکار شایان-

 :گفت و انداخت باال شونه شایان

 کنه؟ می رم یهو این چه من به-

 بهش نگاهی اخم با منم مبل، روی نشست رفت مظلوم شایان زد، صدا رو اسمش تشر با همو تو کشید رو اخماش اینبار بابا

 .شدم ولو بابا کنار و انداختم

 دخترم؟ خوابیدی خوب: بابا

 .دادم سرتکون فقط ناچار به! نبودم؟ خواب که من وا

 ؟ کنی می کارا چی: الهام

 : گفتم و زدم بهش لبخندی

 . کردم نام ثبت چیزا جور این و اشبزی کالس تا چند رفتم امروز ، کنم نمی خاصی کار-

 : گفت و زد لبخندی

 .میده انرژی ادم به خیلی شیرینی و دسر کردن درست مخصوصا خوبه، خیلی اتفاقا-

 .کشیدم چی من میدونی چی تو نگفتم، هیچی زدمو لبخندی

  بذارین؟ خواین می چی رو اسمش-

 : گفت شاهین که بشنون رو جوابشون تا بودن ساکت همه انداختن، بهم عشقی با نگاه الهام و شاهین

  ...بذاریم شهاب رو اسمش خوایم می-

 .شهاب گفتم، دیدین هه

  ... انشاهلل: بابا

 الهام رو داشتم من که حسایی اون مطمئنم خوشبحالش، کرد، می تشکر ازشون خجالت با الهام گفتن، رو تبریک همه

 . بود شاهین عاشق الهام نداشته،

 مونده؟ ترمت چند کردی؟ کار چی تو: شایان روبه شاهین

 :گفت و انداخت باال ای شونه شایان



 

 

 .گیرم می لیسانسمو دیگه دوتا-

 . شاهین مثل نداد، ادامه دیگه و گرفت هم رو لیسانسش فوق شایان یادمه

 می صحبت باهم هم الهام و مامان اخبار، به کردن گوش مشغول اباهمب و شدن هم با صحبت مشغول شاهین و شایان

 انداختم بهشون نگاهش دوباره اوردمو در رو وقایع سررسید رفتم، اتاقم به و شدم بلند بود، رفته سر ام حوصله من و کردن

 ؟ چی کنه فوت تاریخ همون سر دقیقا اگر گرفت، دلم چرا دونم نمی افتادم، مادربزرگم مرگ زمان یاد که

 .کنه می تموم بیمارستان برسونتش که نبوده کسی چون و کنه می سکته که بوده تنها خونه توی بودم شنیده که اینطور

 .برسونم بزرگم مادر به رو خودم روز اون شده که هرطوری خوردم قسم

 18/7/93: کردم یادداشت رو تاریخش

 هرچیزی و عدد و رمز صورت به البته کردم، یادداشت ارو افته می تفاقا میدونستم اینده سال شش این تو که اتفاقاتی بقیه

 .نوشتم چی بفهمه نتونه ببینتش نفر یه اگر که

 صد و حیف اما ببینم ارو زنیکه اون سنگسار داشتم دوست چقدر گرفت، رو وجودم همه خشم افتادم، مسعود یاد ان یه

 .کنم حذف زندگیم از کل به رو مسعود میتونم اینطوری نمیشه، که بهتر اصال نمیشه، دیگه که حیف

 و ؟ چی باشه نشده باطل شده خونده که عقدی صیغه ااون اگر چی؟ نباشم دختر من اگر چی؟ باشه یادش هم مسعود اگر

 .بزنه یخ پاهام و دست بود شده باعث که ای دیگه های اگر

 .گرفتم مخابرات از رو زنان دکتر یه شماره تلفن، سراغ رفتم و شدم بلند ترس با

 بله؟-

 .خواستم می معاینه وقت یه صبح فردا برای سالم-

 فامیلتون؟ باشین مطب11:30 ساعت-

 .بگید لطفا رو ادرس ممنون.  سهیلی-

 . کردم  قطع رو تماس گفت رو ادرس که این از بعد

 .کنه نمی عیب کاری محکم از کار خب اما نیست ام شناسنامه توی چیزی بودم مطمئن خب که عقد صیغه موند می

 .باشه مونده یادش به رو چیزی ترسیدم می که بود مسعود نگرانیم بزرگترین ااما

 فکر هرچی اما بودن وقوع حال در اتفاقاتی چه بودم سن این که زمان اون یعنی گذشته، زمان به کردن فکر با کردم سعی

 کامپیوتر میز روی کردم، نگاه بهش متعجب وشیمگ پیامک صدای با نداشت، نقشی توشون شهابی شهرام این کردم می

 گوشیا این االن گرفتم، دستام بین رو رنگ طوسی ای دکمه نوکیا موبایل داشتم، برش رفتم و شدم بلند جام از کالفه بود،

 هه. بوشگوب میشه گوشی این 96سال موقع اون اما شاخن

 دادن نمی اجازه بهشون هاشون خانواده و نداشتن موبایل که بودن دوستام از خیلی اخه نیست، دوستام از بودم مطمئن

 بردارن موبایل



 

 

 پسر بود، فرزاد کردم، فوت کالفه نفسمو پیام مظمون دیدن با اما بود ناشناس شماره یک از کردم، بازش فراوان تعجب با

 دادمو رو جوابش موقع اون خر همن زمان اون. کنم جبرانش باید برگشتم حااال که بود اشتباهاتی از یکی هم فرزاد ام، عمه

 من روی اما داره عالقه بهم بود گفته بارها و ها بار خودش که حالی در داشتم قبول داداشم عنوان به اونو مخفیانه یکسال

 به باشه قرار اگر کردم می فکر و کردم می تصورش بچه خیلی. بود تر کوچیک یکسال نزدیک ازم چون نداشت تاثیری

 بزرگتره سال12 دختره از پسره که رمانا این عین. باشه بزرگ ازم سال 12تا سال پنج حداقل باید بشم مند عالقه کسی

 .داشتن خرمی و خوش و خوب زندگی هم همیشه  همیشه،

 .فرزادم خوبی؟ سالم-

 تکرار رو اشتباهاتم دوباره نداشتم دوست کردم، پاک رو پیامش بدم رو جوابش که این بدون بود، گنده زیادی پوزخندم

 ریز از زمان اون. کنم نمی اشتباه دیگه اما... بزرگ یا کوچیک هرچند اشتباهات همین جبران برای بودم برگشته من.  کنم

 :زد پیام( خخخ)میکردم نگاه جومونگ داشتم وقتی شب یه که فرستادیم می پیام هم برای هرچیزی درشت و

 بپرسم؟ ازت سئوال یه-

 بپرس-

 میکنی؟ کار چی کنی دواجاز مجبوری بگن اگر-

 :بودم نوشته تعجب با

 نمیکنن کاری همچین ام خانواده-

 چی؟ گفتن اگر حاال خب-

 .خب داره بستگی-

 !...چی کنی ازدواج من با باید بگن اگر مثال-

 وقت هیچ اونشب، ندادم رو جوابش دیگه کنم نگاه فییلم خوام می که این فرستادن با بعدم و شد گرد چشمام چطور یادمه

 .کشیدم اهی. نمیره یادم اونشبمون های پیام

 .بخوندش و گوشیم سروقت بیاد شایان احیانا که بده پیام دوباره نداشتم دوست کردم سایلنت رو گوشی

 :گفتم لب زیر گرفتم؟ فاصله جمع از چرا اومدم، خودم به لحظه یه

 .تغییره وقت-

 بهتره، جنسی چه که کردن می صحبت چادری پارچه مورد  در داشتن نشستم، مامان کنار بیرون رفتم و جام از شدم بلند

 .شدم خیره وی تی به خوردمش می که همونطور و برداشتم مامان های خونگی کلوچه از یدونه شدم خم زدم، نیشخندی

 :گفت شاهین بعد و کردند پچ پچ رو چیزی الهام و شاهین گذشت که ساعتی نیم

 .میریم دیگه ما خب-

 . امشبو وایستین جاک: مامان



 

 

 :گفت و زد لبخندی شاهین

 .بریم زودتر بهتره بیاد مهمون برامون دیگه دوساعت یکی قراره جان مامان ممنون نه-

 :گفت مامان نشستیم مبال روی دوباره وقتی رفتن، خدافظی از بعد اونا و نکرد اصرار مامان دیگه شاهین حرف این با

 شده؟ خوب درد سرت جان؟ شیدا-

 .خوشحالم اندازه از بیش خودم چون شیرینه نگرانی این برام اما شدن نگران درسته زدم، ندیلبخ

  .خوبم اره-

 شدی؟ اونطوری سرچی حاال: شایان

 رو روم که بود این بکنم تونستم که کاری تنها بشینه، صورتم به اخم... بره لبخندم شد باعث هامون دعوا و مسعود یاد

 :بگم سردی به و برگردونم

 .دیدم کابوس-

 .نکن رو فکرش دیگه گذشته بوده کابوس... خیره که انشاهلل: بابا

 ... نبود کوفتی زندگی اون و مسعود به کردن فکر وقت دیگه کردم، می بیرون سرم از رو فکرش باید درسته

 6/5/90 بعد روز***

 غالبم که مخصوصا میشدم، روانی بکارت پرده ننداشت فکر از اومدم نمی مطب اگر اما داشتیم قرار شهابی خانواده با امشب

 .بود ام گذشته دخترونه جسم

 مطب ساکت فضای توی که کفشام سانتی سه پاشنه صدای شدم، وارد و دادم هل درو بودن کرده یخ دستام که حالی در

  .همدیگه تو بودم کشیده بشدت رو اخمام همین برای کنم احساس خودم روی میتونستم ارو حامله زناای نگاهای پیچید،

 داشت، شکمشون توی بچه از خبر که  گنده شکمای با که خانومی تا10 نزدیک بود، شده چیده صندلی تا20 از بیشتر

 .بودن نشسته ها صندلی روی

 :رفتم منشی میز سمت به

 داشتم وقت 11:30 برای سالم-

 فامیلتون؟-

 سهیلی-

 .تومن20 میشه-

 هم پاهام به سرما بود شده باعث...  و نباشم دختر اگر که این از ترس. بزنن صدام تا منشست صندلی روی و دادم ارو هزینه

 .باشم دختر  که کنم می نذر صلوات تا100 خدایا بدم، نشون رو خودم خونسرد که داشتم سعی و داشتم استرس. کنه نفوذ

 :کرد صدا رو اسمم باالخره که بودم معطل ساعت نیم از بیشتر شاید



 

 

 .یلیسه خانم-

 :گفت سردی نسبتا چهره با میز پشت بود نشسته که زنی رفتم، پزشک اتاق به و شدم بلند ای دیگه حرف هیچ بی

 .بفرمایید-

 :گفتم کردمو لبی زیر سالم

 نه؟ یا سالمه بکارتم پرده بدونم خواستم می-

 :گفتم ارادی غیر سریع که انداخت بهم داری معنی نگاه

 .باشم داشته پزشک نامه باید گفته شمادر کنم، ازدواج خوام می-

 :وگفت لبش رو نشست کمرنگ لبخند یه باالخره  هوووف

 بیار در شلوارتم و بکش دراز تخت روی-

 ....رفتم حرفی هیچ بی

 :گفت معاینه از بعد

 سالمه-

 نامه اون اشغالی لسط اولین دیدن با بیرون، اومدم نامه گرفتن از بعد و کردم تشکر ازش لبم، روی نشست لبخند باالخره

 ات گذشته زندگی از بدونی که نیست بهتر این از هیچی کردم، فوت محکم نفسمو خوشحال و اشغالی انداختم رو کذایی

  .شدی رها

... اما نه یا هست یادش ایا بفهمم تا روستا برم نمیتونستم شد، زهرم خوشیم شدم، عصبی کالفه افتادم، مسعود یاد دوباره

 ...که نبوده هم رکارس زمان این پوف

 :گفتم لب زیر و کشیدم ام چونه به دستی

  ...ببر لذت خوشیت از بابا خیال بی-

 به اصال خریدم، شیرینی کیلو یک و رسوندم فروشی شیرینی به رو خودم شدم، خوشحال ام پرده بودن سالم یاد از دوباره

 .نداشت اهمیتی برام چیزا این که بودم خوشحال ونقدرا اونلحظه بیارم، براش میتونم ای بهانه چه که نکردم فکر این

 :گفتم ذوق با و زدم لبخند بود، شالگردن یه بافتن مشغول مامان کردم باز که ارو خونه در

 .خریدم شیرینی-

 :گفت و باال اورد رو سرش تعجب با

 مناسبت؟ چه به-

 : گفتم و انداختم باال ای شونه و خندیدم



 

 

 .بخوریم باهاش که بذارم چایی یه برم خریدم، کردم هوس دیدمش راه توی! نداره خاصی مناسبت-

 مامان کنار لباس تعویض بعد رفتم اتاقم به کردم، روشن رو کتری زیر و رفتم اشبزخانه به من و داد تکون سری مامان

 مسعود با وقتی... ها نه االن بافتم، می شالگردن خودم برای چقدر بخیر یادش بود، شده تنگ بافتنی میل برای دلم نشستم،

 های مدل کردم می مجبور رو مامان و کردم می مشغول بافتنی با رو خودم بیخود فکرای از رهایی برای بودم کرده ازدواج

 .بده یادم رو بافتن مختلف

 بود خودم از مشکل شاید کشید، نمی ام حوصله بباف شالگردن برام یگفت م مسعود ولی داشتم، شالگردن یه رنگ هر از

 .ادابی هرگونه و نظافت از بدور و کثیف بود، همینطوری اول همون از مسعود نه اما شد اینطوری مسعود که

 : گفتم هیجان با و زدم پس رو مسعود افکار

 .ببافم من میدی-

 : گفتم و زدم بهش نمایی دندون لبخد کرد، می نگاهم شگفتی و تعجب با

 .نمیکنم خرابش باش مطمئن بلدم-

 .ببینم رو مامان باز دهن تونستم می که شدم بافتن مشغول تند تند من و داد بهم رو کاموا و میل اهاکر با

 دونستم؟ نمی من که شدی مند هنر بافتن توی اینقدر کی تو-

 :گفتم و خندیدم شیطنت با

  ...دیگه ام شیدا دیگه-

 دارم درست بشه مطمئن میخواد کنم می حس شد، خیره دستم بافتنی به نشست، کنارم اومد و ریخت چایی رفت مامان

 .بافم می

 ...کنی شوهر وقتشه ها خوبین ادمای شهابی خانواده این. خودت برای شدی خانومی اینگار نه-

 :گفتم هم توی اخمای با و برگردوندم بهش رو کاموا و میل شدن، متوقف دستام کردم، پیدا بدی حس مامان حرف این از

 .نزن بهم رو حرف این دیگه... مامان ام بچه هنوز من-

 .بشه زایل خوشیم و بکشه سوت سرم میشد باعث ازدواج دوباره فکر شدم، خیره خاموش وی تی به ناراحت

 .کردی روترش نگفتم چیزی منکه: مامان

 .نبود خوشمزه و شیرین برام دیگه زدم، گاز و برداشتم جعبه توی از شیرینی یه حرف بی

 هروقت بود، شیرین عسل مثل برام زندگی هفته یک این توی بکنم، مجردی دنیای این از دل ها حاال حاال خواست نمی دلم

 .ریزه می بهم اعصابم کنم می فکر مسعود با زندگی به

 .دونه می خدا دارم نفرت ازش چقدر

 تو؟ شد چت شیدا: مامان



 

 

 : گفتم و گذاشتم ام شقیقه روی رو دستم بیرون، بره ذهنم از افکار این تا دادم تکون راست و چپ به سرمو

 .نیست چیزی... گرفتم سردرد خورده یه-

 باشی سرحال امشب کن استراحت یکم برو پاشو خب خیلی-

 کردم؟ سفر زمان به میکنه باور مامان یعنی دادم، تکون سر کالفه

 مامان؟-

 جانم؟-

 کنی؟ می کار چی کردم سفر اینده به فیلما این مثل من بفهمی اگر-

 .دادم قورت رو دهنم اب و پایین انداختم رو سرم کرد، نگاهم شده ریز چشمای با و کشید بافتن از دست

 زدی؟ رو حرفی همچین که چیشد-

 : گفتم و انداختم باال ای شونه

 .همینطوری هیچی-

 دیگه و کردم مشغول وی تی با خودمو من اما نگفت هیچی  انداخت بهم دار معنا بس نگاهی رفته باال ابروهای با مامان

 که اشبزی کالس میره گرفته، یاد بافتنی یهو شده، دیونه دختر این میگه خودش با حتما. نشد بدل و رد بینمون حرفی

 برسه داد به خدا.... و میشه اجتماعی میخره، شیرینی میکنه، نام ثبت بود متنفر ازش

 ورقا از یکی الی خشکیده گل یه به چشمم که ندمخو می رو حافظ اشعار کتاب داشتم و بودم نشسته تخت روی اتاقم توی

 .افتاد

  .گذاشتم کتاب توی رو گل این کی اومد نمی یادم اصال

 .برد خوابم کی نفهمیدم که کشیدم دراز تخت روی یکم

*** 

 .میریزما اب روت دیگه، پاشو شیدا-

 :گفتم گی حوصله بی با

 .بخوابم نمیذاره وزوزت بیرون، من اتاق از برو-

 

 پریدم خواب از و زدم جیغ کردم، حس سرم روی رو سرد اب حجم یهو که میبرد خوابم داشت دوباره کردم بهش رو مپشت

 :گفتن ترسیده ما دیدن با تو، اومدن بابا و مامان و شد باز یهو اتاقم در رفت، عقب قدم یه و ترسید خودشم شایان که

 چیشد؟-



 

 

 :گفتم حرص با

 میریزه سرد اب روم-

 :گفت حرص با مامان که کرد بابا به ای ترسیده هنگا شایان

 ...اینطوری نه کن ببیدارش برو گفتم-

 :بابا و انداخت باال شونه شایان

 .نمیکنه رفتار اینطوری خواهرش با ادم کنم، می ادم رو تو من-

 :گفت و کشید ای کالفه نفس مامان بیرون، رفت شایان بابا اشاره با نگفت، چیزی و توهم کشید رو اخماش شایان

 . بریم شو حاضر بخور چایی یه بیا کن خشک رو موهات پاشو-

 روشویی، سمت رفتم و شدم بلند منم رفت، مامان و دادم تکون سری میداد، نشون رو شش که کردم ساعت به نگاهی

 .کردم خشک رو  خیسم موهای و برداشتم سشوار شستم، که رو صورتم و دست

 .بشه اماده تا رفت اتاقش به هرکی و خوردیم هم دور اییچ یه و بیرون رفتم اتاق از

 چه این خداایا کردم، باز رو کمدم نداشتم، رفتن به رغبتی اصال داشتن، مهمون انگار امشب و نبودن الهام و شاهین البته

 دارم؟ من که هاییه مانتو

 قشنگ و کردم سرم و کردم پیدا ای قهوه یه هامم روسری بین پوشیدم، مشکی شلوار با و برداشتم سیاه ساده مانتوی یه

 حاضر و اماده همه بیرون، رفتم اتاق از و شدم موبایلم خیال بی پس نداشت کاری من با کسی بستم، گیره با لبنانی مدل

 .جلو بابا و مامان و بودیم نشسته عقب شایان منو بگم، رو ام خواسته باید چطوری نمیدونستم شدیم، ماشین سوار

 بابا؟-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیم وسط اینه از بابا

 جونم؟-

 .کنما صحبت شهابی اقای با خوام نمی من... راستش-

 اونجا؟ میریم داریم توییم مچل ما پس:  شایان

 ؟ شایان: بابا

 :گفت من به رو تری مالیم لحن با بابا

 دخترم؟ چرا-

 :گفتم کالفه

 .باشم مجرد ها حاال حاال خوام می من نه...ها باشه داشته مشکلی ایشون هک نه یعنی منفیه، جوابم و کردم رو فکرام من-



 

 

 .نداریما الزم ترشی ما: شایان

 :گفت عصبانیت با بابا

 .خونه برو کنی گی مزه خوش خوای می شایان-

 .میبندم رو دهنم زیب اصال من باشه:شایان

 خوشمزه این زمانه بازگشت عوارض از اینم البد...ها اونموقع نبود نمکدون اینقدر شایان بست، رو دهنش زیب مثال بعدم

 .کرده گل گیش

 میزنم زنگ فردا منم برمیگردیم خوریم می شامی یه میشینیم هم دور میریم بیان، گفتیم بهشون که حاال... خب خیلی:بابا

 .منفیه جوابت میگم

 میکنه، نگاهم مشکوک و شده ریز چشمای با که کردم شایان به نگاهی نیم دادم، تکیه پشتی به و کشیدم راحتی نفس

 .بگذرونه خیر به رو امشب خدا شدم، خیره بیرون به پنجره از و برگردوندم رو روم سریع کردم، هل ناخواسته

 نفر سه که تختی سمت رفتیم بابا اشاره با شدیم، پیاده دادم، بیرون نفسمو داشت باز فضای که رستورانی به رسیدن با

 :باال رفت قلبم ضربان بودن، نشسته روش

 .کن کمک خودت خدایا-

 کرده که هایی توصیف افتاد، شهابی شهرام اقای روی جمال به چشمم و کردیم پرسی احوال و سالم رسیدیم که تخت به

 .طوسین که بود رفته یادم رو چشماش رنگ فقط بود درست همه بودم

 و بودم شایان کنار جورایی یه نشستم، بیارم در رو کفشام که این بدون تخت لبه نکردم، نگاهش دیگه و گرفتم ازش چشم

 .روم روبه خان شهرام

 سنگینی اما بودم گرفته نادیده رو شهرام عمال میکردمو نگاه شهابی اقای و بابا به داشتم داشت، مشربی خوش نظر به خانواده

 .کردم می احساس وضوح به رو نگاهش

 :گفت دفعه یه شهرام مدتی از بعد

 کنیم؟ صحبت رو ای دقیقه چند خانومتون دختر و من نداره اشکال سهیل اقای-

 :گفت بابا و کردیم بدل و رد باهم معناداری نگاه بابا منو

 .باشه-

 .بود معمولی بود خوب کردم، نگاه کفشاش به بلندشدم، شهرام دنبال به و هم تو کشیدم نامحسوس رو اخمم

 .نشست زانو چهار و اورد در رو کفشاش اون اما نشستم تخت لب دوباره من و ای دیگه تخت سمت رفتیم

 همین قولی به واقع در شدم، می اب خجالت از نموقع او که توسرم خاک نداشتم، خجالتی حس هیچ شدم، خیره دستام به

 .نکردم عادت زمان بازگشت این به هنوز هوووف پیش، چندروز



 

 

 ندارید؟ حرفی شما-

 :باال اوردم رو سرم

 .نه-

 :گفت که گذشت سکوت تو ای لحظه چند و داد تکون یسر

 .باشه مساعد جوابتون امیدوارم... اومده خوشم خیلی شما از من-

 :گفتم نیارم در بازی شلغم زیادی و باشم زده حرفی یه که این برای

 بودین؟ دیده منو کجا ما-

 :وگفت زد محوی لبخند

 یکی دیدم، بیرون رفتین می داشتین شایان اقا و شما موقع همون و بگیرم پدرتون از امانتی یه بودم اومده که بار اولین-

 ... اتون مدرسه راه تو هم دوبار

 :گفتم انداختمو باال ابرویی

 کجاست؟ میدونستید کجا از منو مدرسه-

 می اهشنگ رفته باال ابروی با میکرده، تعقیبم فهمیدم که کرد سکوت و پایین انداخت رو سرش زده خجالت و کرد هول

 :گفت سکوت مدتی از بعد هست، قبلیم های رفتار و االنم سن از تر متفاوت رفتارم که نبود این  به حواسم اصا کردمو

 .نشید ناراحت امیدوارم بگم، چیزی یه خوام می-

 :گفت کردو نگاهم گیجی حالت یه با که کردم نگاهش منتظر و دادم  تکون سری

 روزایی نه دیدم خاستگاری شب نه رو هست زدنتون حرف توی االن که نفسی به اعتماد تیح کردنتون، نگاه نوع رفتارتون،-

  ...میدیدمتون که

 :کرد هل که افتادم سرفه به شدت به و گلوم تو پرید دهنم اب بود، تیز چقدر واااای شدم، شوکه

 چیشد؟... ببخشید-

 روی میذاشت رو شام داشت که افتاد گارسون به چشمم که بودم فراری راه یه دنبال اومد، جاش سر حالم مدتی از بعد

 :گفتم و شدم بلند سریع باباشون، تخت

 .اوردن و شام-

 نزد، حرفی هم کسی البته که بخورم نتونستم چیزی تقریبا و بود گیر در فکرم خیلی کنم، فرار تونستم نمی این از بدتر

 دوقلو خواهر یا شده دیونه یا میگه خودش با البد داشت، ظرن زیر رو حاالتم و رفتار مدام چشمی زیر هم شهابی شهرام

 .داره



 

 

 خدافظی کوتاه گپ یه از بعد و شد هم همینطور خداروشکر که بریم، زودتر که زدم ای سقلمه مامان به شام خوردن از بعد

 .شدیم ماشین سوار و کردیم

 نشد؟ عوض نظرت: بابا

  :توهم کشیدم رو اخمام

 .فیهمن جوابم هنوزم...نه-

 .دانند خسروان خویش مملکت صالح: بابا

 بده، نجاتم خودت خداایا گرفتم، دستام بین رو سرم. بستم درو شدم اتاقم وارد گفتم بخیر شب سریع که خونه رسیدیم

  .بکنم هستم که اینی از تر رسوا رو خودم دادنام سوتی این با ندارم دوست

*** 

 وقتمو دارم میکنم حس و میگذرونم موندن خونه و اشبزی های کالس با رو هام روز من و میگذره شب اون از چندروزی

 بلند تخت روی از و گفتم اهلل بسم کنم، عملیش میخواستم و بود ذهنم و بود روزی چند که بود فکری یه میدم، هدر الکی

 .بیرون زدم اتاق از و شدم

 :اومد صداش ثانیه ندچ از بعد زدم، در به ای تقه رسوندم، شایان اتاق به رو خودم 

 .تو بیا-

 روش رو هاش استاد از یکی عکس که بوکسش کیسه به داشت خودشم جنگ، میدون همیشه مثل. تو رفتم و کردم باز در

 میزد ضربه بود چسبونده

 داداش؟-

 :گفتم و نشستم تختش لبه بود، شده تند نفسش کمی بودو کرده عرق شد، خیره من به و برداشت زدن از دست

 .کنی نامم ثبت کالس کنکور برای خوام می-

 .بپیونده فانی دار به تعجب شدت از االنهه کردم حس که باال پرید ابروهاش چنان

 تو که بشیم این بیخییال ما که دوختی می بهم رو زمان و زمین یادمه که تاجایی داری؟ دادن کنکور قصد تو چیشده-

 .بدی کنکور

 : گفتم و زدم نمایی دندون لبخند

 رشته یه حال این با اما نداره ارزشی هیچ کنکور برای اونم خوندن درس همه این که این با دیدم و کردم فکر راستش خب-

 .بیشتره ارزشش فامیل به دادن پز و شدن قبول خوب

 :گفت و خندید

 چیه؟ اصلیت لیلد... دادن پز نه هستی چشمی هم تو چشم اهل نه تو بگو، رو راستش شناسم، می تورو که من... عجب-



 

 

 که بودم کرده نام ثبت داشت دوست اون چون حقوق رشته اونم ازاد دانشگاه مسعود بخاطر یادمه پایین، انداختم رو سرم

 دوست که ای رشته خواستم می االن اما نداشتم بهش ای عالقه اصال چون شدم خیالش بی گرفتن لیسانس محض به

 .بخونم درس داشتم

 :نمیگم،گفت هیچی من دید که شایان

 میریم بعدم نویسم می خوب های موسسه از یکی توی اسمتو نمیشی، پشیمون بعدا و هستی جدی تصمیمت توی اگر-

 .بخریم کتاب برات

 :گفتم میرفتم در سمت به که همونطوری و  شدم بلند و زدم لبخندی

 .کردم می ماچت وگرنه کردی عرق حسابی حیف. گلم داداش ممنون-

 توپ رشته یه تا شدم اینترنت توی زدن گشت مشغول و کردم روشن رو کامپیوتر رفتم، اتاقم به نگفت،منم چیزی و خندید

 .باشم داشته عالقه هم بهش که کنم انتخاب

***  

 و خریدیم کار کتاب کلی و رفتیم هم بعداظهرش و نوشتم اسم موسسات این از یکی توی رفتیم شایان با بعد روز دوسه

 .بشم قبول خوام می که ای رشته دقیقا و بخونم حسابی تونستم می داشتم وقت کنکور تا دوسال نوزه خونه، برگشتیم

 های درس مسعود با زندگی ازدواج، از غیر بود هرچیزی هدفم بودم، خوندن درس غرق من و بود مونده تابستون از ماه یک

 .گرفتم می درس باید ازشون که بود داده بهم بزرگی

 داد می رو جوابم حوصله با اونم و پرسیدم می اون از و پیشش رفتم می داشتم سئوالی اگر بود یکی شایان با ام رشته چون

 .نیارم کم وقت خودش قول به کرد، می کنترل و خوندنم درس روند و اومد می شبا گاهن و

 خوشحال اما خوردن جا ابیحس بدم کنکور دارم تصمیم من که گفت بابا و مامان به شایان وقتی که بگم رفت یادم اینو

 .دارم پیشش توپ جایزه یه شم قبول رو کنکور اگر داد قول بهم بابا و شدن

 یعنی این خونمون میان شام برای اش خانواده و ام عمه گفت مامان که جدیدم زندگی روند از بود گذشته ای دوهفته شاید

 ... و بود هم فرزاد

 .ندم فرزاد به سگم محل داشتم تصمیم و هم توی بودم یدهکش میان، بودم فهمیده وقتی از رو اخمام

 دوست که بود اشتباهی اونم باالخره اما بودم ندیده ازش ای بدی هیچ بودم تماس در باهاش که مدتی تمام توی درسته

 .کنم تکرارش نداشتم

 .هستم نخوند مشغول سخت کردمو حبس رو خودم اتاقم توی و شدم مامان به کردن کمک بیخیال صبح از

 تا و برداشت زدن غر از دست هم مامان کنه کمک مامان به تا رفت شایان وقتی اما کرد غر غر چقدر مامان که بماند

 .کنه عوض رو مبل تا چند جای شد مجبور حتی بدبخت کشید، کار شایان از میتونست

 یه خونگیمم شلوار روی کردم، تنم کرمی سارافن و ای قهوه شال یه و کنار گذاشتم رو خوندن دیگه که بود شش ساعت

 .رفت می اتاقش به کنان غرغر دیدم رو شایان که اتاق از بیرون رفتم و پوشیدم دامن



 

 

 .کرده اش کالفه که کشیده کار ازش اونقدر مامان حتما

 .دادم تحویلش ملیح لبخند یه فقط من و رفت بهم ای غره چشم مامان که رفتم اشبزخانه به

 .شدم شده شسته های یوهم کردن خشک مشغول

 رفتارم که ضایع اونقدر نه البته کردم، پرسی احوال عمه شوهر و عمه با باخوشرویی اومدن، اشون عمه که بود هفت ساعت

 .دیگهو خب اما باشه مشهود کامال قبلم با

 داشته قبلم های دفعه با فرقی یه باید ایندفعه مسلما اما میومد بند نفسم میدادم که سالم یه و بودم خجالتی زیادی اخه

 .باشه

 اشبزخانه به بده جواب نشدم منتظر حتی و دادم بهش سردی سالم و کشیدم هم توی بشدت رو اخمام شد وارد فرزاد وقتی

 شل نیشم چرا نمیدونم دیدم داداشمی،وقتی مثل برام فقط گفت من و داره دوستم گفت که اولی دفعه از بعد یادمه. رفتم

 .نمیش تکرار اشتباهات این دفعه این خب اما  بود، عصابما رو و بود شده

 خیلی کال...  و نمیکنه طرفداری ازش عمه و تنهاست خیلی و میکنه دعواش خیلی باباش که میکرد دل و درد برام همیشه

 رو دلش امون رابطه کردن کات با اومد نمی دلم جورایی یه میکردم تحملش سختی به اما بود بر سر حوصله دالش و درد

 ای بهانه خیلی و نمیده شارژ پول بهش باباش اینکه ای بهانه به میکرد، رو خودش های سواستفاده اونم هرچند. بشکنم

 فحش رو خودم فقط چندسال از بعد اما نداشتم قضیه این با مشکلی هیچ هم احمق من و میگرفت شارژ ازم دیگه الکی

 .نمیکنم تکرارشون دوباره  اما میدم هنوزم میدادم،

 . ذاشت می فرزاد سر سربه اونم نشستم شایان کنار بعدم و پذیرایی به بردم من ریختو چایی مامان

 :گفت من به رو عمه صحبت کمی از بعد

 تابستون؟ میگذره خوش جان عمه خبر چه-

 : گفتم و خندیدم

 .نداشته میرفتم مدرسه که موقعی با فرقی زیاد جان عمه واال-

 جون؟ عمه چرا:عمه

 :داد جواب من جای به شایان

 . میخونه کنکور برای داره-

 :گفت و زد لبخندی عمه

 .دخترم میگیری هم نتیجه انشاهلل سالمتی به خب-

 .ممنون-

 و کشم نمی کناری رو خودم قبل مثل دیگه که اینه بخاطر بزنم حدس و ببینم رو بابا مامان لبای روی لبخند تونستم می

 .کنم نمی نگاه طرفم چشمای ویت رو نداشتن و خجالت از



 

 

 اشبزی کالسای از کرد، می تعریف من از بود تونسته تا مامان اما نداشتم گفتن برای حرفی من و بود گذشته ساعتی نیم

 .کردم غافلگیرش کردمو روز اون که بافتنی تا رفتم می که ای

 و بچه لباسای مورد در داشتیم بودم، کرده رمگ سر الهام با کردن صحبت با خودمو من حاال و اومدن هم الهام و شاهین

 .بگذره زمان فقط که میزدیم حرف هردری از واقع در میزدیم، حرف دیگه چیزای

 هارو بشقاب داشتم که جا یه و شد بلند کمک بهانه به هم فرزاد انداختیم، ارو سفره شایان کمک با رسید که شام موقع

 : گفت میچیدم

 ؟ندادی رو پیامم جواب چرا-

 :گفتم و رفتم بهش ای غره چشم

 دادم؟ می جواب باید چرا-

 : گفت و داد تکون سری

 .همونطوری هیچی-

 .زدم پوزخندی من اما نکرد کمک دیگه و نشست رفت بعدم

 میدادم رو جوابش میون در یک دیگه اخرا و میشد خورد اعصابم چقدر کرد می دل و درد داشت که وقتایی نرفته یادم هنوز

 میومد در اشکم داده پیادم بهم میدیدم وقتی یعنی بود ناراحت هم همیشه. داشت ناراحتی برای موضوعی یه شههمی چون

 .بدبختی سر از

 : گفتم جمع به رو گذاشتم که رو برنج دیس

 . بفرمایید-

 .شدم مشغول و نشستم شایان و الهام بین منم و نشستن سرسفره اومدن هم بقیه شدن بلند که منصور اقا و بابا

*** 

 میگذروندم؟ دوباره رو دوران این باید چرا اخه بود، رفته اسمون به ام ناله مدارس شروع با

 . داره ارزش گفتم خودم با اینحال با اما

 منو شایان بود قرار بیرون، رفتم اتاق از و کردم سرم رو چادرم و دوشم روی انداختم رو پشتیم کوله بود، اول روز امروزم

 . بودم صبحانه خوردن مشغول کرد بازشون جوره هیچ نمیشد که اخمایی با و نشستم سرسفره ارشونکن برسونه،

 شدی؟ ابوالهول مجسمه عین چیه: شایان

 .میاد بدم مدرسه از-

 : گفت و خندید

 ..کردی فراموش اینو انگار بجوییم دانش گور تا باید ادما ما-



 

 

 .بخور صبحانتو شاایان: مامان

 .کشیدم سر رو ام سردشده چایی و کردم فوتی کالفه منم نگفت یزیچ و خندید شایان

 .رسوند مدرسه جلوی تا منو شایان و شدیم شایان ماشین سوار

 .برمیگردم خودم ممنون-

 .فعال باشه-

 افتاد، قدیمیم نسبتا دوستای به چشمم شدم که حیاط وارد رفتم، مدرسه سمت به منم رفت اونم شدم پیاده که ماشین از

 براشون نفعی وقتی و دورتن باشن داشته الزمت تا اشون همه. بشه گذاشته ادما جور این روی که دوست کلمه حیف چهگر

 .نمیکنن حسابت اشونم باغچه سگ باشی، نداشته

 نزدیک که منی باشه مسخره بنظر شاید تو، بریم و کنن باز رو سالن درای تا بودم منتظر حوصله بی و ایستادم گوشه یه

 ...بگذرونمشون نو از و بیام دوباره گذروندم رو دوران این قبال و فهمم می االنم ظاهری سن از بیشتر سال6

 .بود دار خنده واقعا

 .نشستم اول ردیف صندلی روی و رفتم کالسمون سمت به سالن در شدن باز با برم کسی سمت که این بدون

 .میشستم اخر صندلی میرفتم که ها سال اون برعکس

 .نداشتم رو حرفاشون حوصله اصال اما کردم سالم اجباری میشناختم که نفری دچن به

 .بودن شده برجسته ام شقیقه ریز های رگ سردرد شدت از برید، می امونم داشت سردرد من و بود سروصدا غرق کالس

 دفتر رفتم مجبوری که ودب کرده بد رو حالم سردرد اونقدر من اما بودن خوشحال حسابی ها بچه نیومد معلم که اول ساعت

 .خونه برم تا

 خوای؟ می چی-

 بله باید که دستاشون زیر ما...  و جمهورن رئیس میکنن فکر چون میاد بدم همیشه مدارس معاون و مدیر برخورد نوع از

 .کنیم رفتار باهاشون تعظیم با و باشیم اونا گوی قربان چشم

 :گفتم شدیدی سردرد با کالفه

 ...ب تماس یشهم میکنه، درد سرم-

 .کالست سر برو نه-

 صدای با نمیکرد، نگاهمم اصال و بود موبایلش توی سرش بود، نیومده خوشم برخوردش نوع از اصال هم، تو کشیدم رو اخمام

 :گفتم مرتعشی

 .کنین بلند گوشیتون روی از رو سرتون اگر نمیشه کم ازتون چیزی میمیرم، دارم سردرد از میگم دارم-

 :تقریبا زد داد و کرد بلند رو سرش عصبانیت با



 

 

 کنی؟ می برخورد اینطور من با جراتی چه به-

 :گفت و شد وارد عجله با خانومی که بگم چیزی اومدم و زدم پوزخندی

 .بازدید اومدن اداره از خانم-

 :گفت من به رو عجله با معاونه

 .کالست برو-

 :گفتم و نشستم صندلی روی درد با

 .میکنین برخورد چطور اموزا دانش با شما ببینه بیاد بازرس میخوام اتفاقا نه-

 چند و منصور اقا دیدن با کردم، بلند رو سرم یاهلل صدای با که میردم می داشتم سردرد از من و بود شده قرمز گوجه عین

 :گفت متعجب دیدنم با اونم دیدم رو نجاتم فرشته کردم حس دیگه شلواری و کت مرد تا

 دخترم؟ شدی اینطوری چرا مخان شیدا سالم-

 .میگم دروغ میکنن فکر ایشون دنبالم بیان بزنم زنگ بذاره میگم معاون به هرچی میکنه درد خیلی سرم سالم-

 :بود پریده رنگش که معاون سمت برگشت اخم با منصور اقا

 میکنید؟ برخورد همینطور باهمه-

 :گفت پته تته با

  ... بخدا نه...ن-

 .ببینمشون میخوام بذارید رو دربینا...  باشهن حرفی: منصور اقا

 :گفت و کرد من به منصور اقا که بگه چی بود مونده معاون

 .بیان مامانت بابا به بزن زنگ دخترم بیا-

 :گرفتم رو مامان شماره و گرفتم تشکری با رو موبایلش

 منصور؟ اقا سالم-

 .ام شیدا... مامان سالم-

 شده؟ چیزی مامان شیدا-

 .دارم وحشتناکی سردرد دنبالم؟ مدرسه یایب میشه-

 .میام االن باشه باشه-

 با بازرس دوتا و منصور اقا نشستم، صندلی روی و برگشتم دفتر به وسایلم برداشتن بعد برگردوندم منصور اقا به رو گوشی

 :گفت مدیر هب رو عصبانیت با منصور اقا که بودن دفتر توی هم بقیه و مدیر حاال کردن، نگاه فیلم به دقت



 

 

 کنن؟ برخورد امانتن دستتون که اموزایی داشن با اینطوری باید دستاتون زیر این؟ مدرسه این مدیر مثال شما-

 .شدم ولو صندلی روی همیشه از تر حال بی من و رفت معاون به ای غره چشم مدیر

 زود مامان خوشبختانه.  زد می اسکی اعصابم روی بدجور هم اونا بحث جرو. بود انفجار حال در فشان اتش کوه مثل سرم

 اینکه گفتن بعد و برد بیمارستان به منو بالفاصله مامان بیرون، رفتیم و کرد تشکر منصور اقا از حسابی رسوند، رو خودش

 .بردنم اتاقی به فوری شده ضعیف اعصابم اینطوری موقع اون از و شده وارد بهم عصبی شوک قبال

 .تو اومد ساله29 حدودا مردی و شد باز در که بود حسابداری کارای انجام مشغول مامان و بودیم سکوت در اتاق توی

 دانشجوی فهمیدم خوندم رو اسمش وقتی خسروی، ارتام بود، اویزون گردنش از ابی نخ با که بود کارت یه گردنش روی

 .کردم ثبت ذهنم توی روی اش چهره چرا دونم نمی اما اخره سال

 :گفت مغزیم نوار به کردن نگاه و معاینه کمی از بعد

 شده؟ چی-

 رو چشمام و گذاشتم سرم روی روو دستم کشید سرم که ناگهانی تیر با اما کنه، می نگاه داره دقیق اونم کردم حس

 .کردم ناله و بستم

 .رفت ای اضافه حرف بدون و نوشت پرونده توی چیزی اونم و داد توضیح براش و شد اتاق وارد مامان

 سروصدا و هیاهو از دور کرده سفارش دکتر گفته مامان که اینطور برد، خودش با هم رو ذهنم و فکر همه چرا یدونمنم اما

 .بدیم نشونش مدرسه مدیر به که کرده امضا رو زیرش و نوشته ای نامه زمینه این در حتی و بدم ادامه درسم به باید

 .ندیدم رو دکتر اون دیگه من اما

 امروز اتفاقای و رو دکتر حرفای مو موبه مامان خونه به رسیدن تا شدیم، ماشین سوار ترخیص بعد و ومدا بابا که بود ظهر

 .بشنوم رو بابا جواب که نشد و خونه به رسیدیم که شد تموم زمانی حرفاش داد، توضیح بابا برای رو

 :گفت طوالنی مکث بعد و شد وارد هم بابا رسیدم که اتاقم به

 بخونی؟ خونه توی خودت رو درسات تونی می-

 خورد اعصاب معاون و مدیر اون و لوس های بچه اون ندیدن نداشت، اندازه و حد که کردم ذوق اینقدر اما چرا دونم نمی

 .بود عالی برام واقعا کن

 ...میتونم اره-

 :گفت و داد تکون سری بابا

 .اتون مدرسه ریم می هم با صبح-

 .باشه-

 :گفت و اتاق وت پرید مامان رفت که بابا



 

 

 .گرفته بیمارستان بوی که لباسشویی ماشین توی بندازم دربیار رو لباسات اون زود-

 .میارم رو لباسام بگیرم دوش من برو شما چشم-

 .حموم سمت رفتم و برداشتم لباس دست یه منم رفت حرف بی مامان

*** 

 توی ریخت می جات مغزی و شیرموز اونور هم مامان کنم، استراحت گفت شایان که بخونم درس خواستم رو اونروز

 .بدم قورتشون کرد می مجبورم و حلقمم

 خخ...برات بگم خالصه

 رنگش کمی بود همراهم که بابا و من بادیدن مدیر شدیم مدیر دفتر وارد باهم وقتی مدرسه، رفتیم بابابا صبح بعد روز

 .پرید

 دخترم؟ خوبی تو. اومدید خوش سالم-

 .فهمید بهتر رو معنیش خودش که کردم نگاهش جوری یه و باال انداختم رو راستم ابروی بدم رو جوابش که این بدون

  ...سالم:  بابا

 .بشینید بفرمایید: مدیر

 .بیاره چایی برامون گفت چی ابدار به هوالست هولو توی بود مشخص که مدیر که نشستیم هم کنار صندلی روی

 رفتار هامون بچه با بوقی عهد های مدرسه مثل که کردیم نام ثبت نمونه ظاهر هب مدرسه یک توی رو دخترمون مثال: بابا

 .نکنه

 :زد لبخند زور به مدیر

 .کردم می برخورد باهاشون حتما وگرنه کردن برخورد اینطور وقتی نبودم من. شماست با حق بله بله-

 که دورانی همون به بودم برگشته باز انگار من و بود کرده کالفه رو مدیر حسابی نداختم می باال تعجب مناز که ابروهایی

 .بودم دبیرستانی بچه یه و بود سالم16

 که باشه ارامش و سکوت که جایی یه یا کنه تحصیل خونه تو یا باید بعد به این از شیدا که داده نامه دکتر حال هر به: بابا

 .افتاد نخواهد اتفاق این مدرسه این توی و کالس سر مسلما

 :گفت و کرد طوالنی مک هم بابا شد، بابا حرف ادامه منتظر سکوت در مدیر

 کنید خبرش ترم پایان و ترم میان امتحانات برای میگیرم خونه توی معلم براش و میخونه رو درستش خونه توی دخترم-

 .میده امتحان میاد

 .میدم خبر بهتون حتما من بذارید رو اتون شماره حتما، چشم: مدیر

 .میریم دیگه ما خب. بدید خبر باید اما کنیم می صحبت دبیرا با و مدرسه میایم هفته هر همسرم یا ودمخ گرچه: بابا



 

 

 .نخوردید رو چاییتون: مدیر

 .برگشتم خونه به بابا با همراه ارومی خدافظی با منم رفت و کرد خدافظی بده جواب حرفش این به که این بدون بابا

 گفت بعد یکم اما کردم ازدواج مسعود با تجربی دیپلم با زدم، پوزخند چرا نمیدونم کردم هنگا کتابا به و شدم که اتاق وارد

 رو انسانی دانشگاهی پیش تجربی، دانشگاهی پیش جای به جورایی یه کرد مجبورم و نمیای بر تجربی رشته پس تواز

 بابا و بدم رو ازاد دانشگاه هزینه نیست دریاونق حقوقم من گفت بابا به و کرد نامم ثبت ازاد دانشگاه توی که بعدم بخونم،

 .میداد رو ام شهریه پول منت بی تحصیلم پایان تا

 از ای مرحله وارد اون حرف به و کنم مخالفت باهاش نتونستم روییم کم بخاطر من که بود وقتی دنیا حس بدترین

 .بود اشتباهم بزرگترین که شدم زندگیم

 باال بره من علمی بار وقتی میترسید چون! بخونم؟ پزشکی من خواست نمی چرا مفهم می حاال سال چند گذشت بعد اما

 .داشت گرافیک لیسانس خودش اخه بشه، محسوب جامعه افتاده عقب یه درنظرم خودش

 . خواست می خودش کردن خشک و تر و اشبزی و زاییدن بچه برای زن یه اون

 ... که میخواست رو یکی فقط اون

 :گفت و تو اومد شایان بیرون، اومدم فکر از در شدن باز با

 نمیدی؟ جواب میزنم در هرچی چرا-

  :گفت که کشیدم اهی

 .کردی خودکشی شاید گفتم... خونه توی اومده ات مدرسه شنیدم-

 :گفتم و خندیدم اش مزه بی حرف این به ناخواسته

 .میکندم وا سنگامو باهاشون داشتم-

 :زد ورقش و برداشت رو زیستم کتاب ت،نشس تخت روی کنارم تو اومد و خندید

 هنوز بخونی، اتو مدرسه درسای فقط فعال نشی خسته که این و تنوع برای بهتره راستی... بگو داشتی مشکلی اگر بخون-

 مرور رو درسات تعطیل روزای و تابستون. درسارو کنی قاطی اینطوری ممکنه اما داری زیاد نمیگم وقت و دومی سال

 .کن

 :گفت دوباره نبود حواسش و کرد می نگاه کتاب به اون اما بگم چیزی اومدم و دادم تکون سری

 که بخونی اونجا رو درسات گاهی جا اون بری میتونی داره ارومی و خوب محیط که دارم سراغ هم خوب کتابخونه یه-

 .نکنه ات خسته خونه محیط

 .ممنون-

 یانه؟ برسی بهم تونی می ببینم: زد لبخند



 

 

 :گفتم و خندیدم

  ...دانشگاهم همون استاد شدی تو بگم دانشگاه وارد بخوام من تا-

 :گفت و خندید

 ..شاید دیدی خداروچه-

 .رفت و کرد صحبت میکردم باید که ای ریزی برنامه از و نشست یکم شایانم نگفتم هیچی و زدم لبخندی

 برام درسا. شدم خوندن مشغول و میزم پشت نشستم اتاقم و کتاب کردن مرتب کمی و لباسام کردن عوض بعد منم

 .بودم گذرونده رو دوران این بار یه سالمتی نا...  رو منظور میفهمیدم خوندن کمی با نبود، سخت

 . باشه ای دیگه زمان هر از تر قوی ام اراده و هدف شدهبود باعث اشتباهم انتخابای و مسعود با زندگیم ناکامی

 مامان که بیرون رفتم بود، گرفته خوابم بدجور دادم، بیرون خسته نفسمو قفهو بی خوندن درس ساعت چهار از بعد

 :گفت و زد لبخندی

 .نهار برای کنم صدات بیام میخواستم-

 .بشدت گرفته خوابم هم گشنمه هم اره وای-

 اداره از چهار معموالساعت که بابا سبزی، قورمه خوردن مشغول و صندلی روی نشستیم مامان با و گفت نباشیدی خسته

 .میاد کی دونستم ونمی بود دانشگاه که شایانم اومدو می

 و شدم ولو تخت روی و کردم خاموش رو چراغ رفتم، اتاقم به و کردم تشکر مامان از خوردم رو نهار که این از بعد

 .برد خوابم کی که نفهمیدم

 قامت و گرفتم وضو و دستشویی توی دمپری فشنگ عین نمازم یاداوری با بود ونیم سه ساعت شدم بیدار که خواب از

 .وقت هیچ...  بشه قضا نمازم وقت هیچ نداشتم دوست دیگه... بستم

*** 

 ها کتابخونه مخصوص که مطالعه نفره تک های میز با ارومش و ساکت محیط دیدن با و  کتابخونه برد منو شایان بعد روز

 و گذاشتم میز روی رو بودم اورده خودم با که کتابایی نم و رفت شایان کردم، تشکر ازش و زدم عمیقی لبخند بودن

 .شدم خوندن مشغول

 بهتر مطالب و ها درس بود شده باعث مطالعه و خوندن درس برای واقعا میاد هرکی که محیط اون توی خوندن درس

 .برم پیش سریعتر و برن فرو ذهنم توی

 خونده که جاهایی تا قبل از که منم رفتن، پیش کجا تا هک پرسید می دبیرا از و میزد مدرسه به سری هفته هر مامان

 جلوتر درس دوسه که بودن فهمیده خوندن روند این دیدن با معلما و براش بودم کرده یادداشت کاغذ توی رو بودم

 .بیاره برام که بودن نوشته مامان برای ارو اضافه های توضیح و سواالت بودن کرده که کاری تنها هستم



 

 

 که بود منتظر مامان و بودم رفته مامان با اونروز منم مدرسه، برم که بودن خواسته دبیرا بود ترم میان حاناتامت نزدیک

 جوابارو فوری اومد دستم به رو امتحان برگه اینکه محض به برگردیم، خونه به باهم و بدم رو اونروز های امتحان من

 خوشبختانه و  کرد می تصحیح امتحانمو قبلی دبیر برمیگشتم و میرفتم بعدی امتحان برای تا بیرون، اومدم و نوشتم

 .بود مونده اول ترم پایان شروع تا دوهفته و شدم قبول رو امتحانا باشم داشته  اشتباه یدون حتی که این بدون

 .داشتم کامل امادگی و بود کتابا اخرای تقریبا من

  ***دوم فصل***

 کنمو حبس اتاقم توی رو خودم مدت تمام داشتم دوست و نداشتم شوقی و ذوق هیچ چرا نمیدونم نو سال رسیدن با

 خوب رو تعطیالت این و گرفتم گی افسرده بود معتقد و نموند دور شایان چشم از تغیراتم این نیوفته؛ کسی به چشمم

 .کنم استفاده باید

 کنه، خرید برام تا بازار برد منو بزور هم مامان بخونم، چیزی نذاشت دیگه و کرد جمع رو کتابام عید از قبل هفته یک از

 بخرم، چیزی خودم برای تونستم نمی وقت هیچ کردم، می نگاه فقط میکرد مامان که خریدایی به وقتام همون مثل

 .بده نظر که کنارم باشه نفر یه باید همیشه

 یه بود، نمونده زایمانش زمان تا دیزیا چیز و بود اخرش ماه الهام بودن، اومده هم الهام و شاهین برگشتیم که خرید از

 و.نداشتم ای بچه که بهتر همون... میگیرم گاز رو زبونم زود بعد اما میکنم نگاه اش برجسته شکم به حسرت با وقتایی

 . داشت نخواهم ای بچه وقت هیچ دیگه احتماال

 رو مدت تمام بود داده پیام فرزاد که نیزما از لرزید، موبایلم که بودم کردنشون مرتب مشغول و اتاقم به بردم رو خریدا

 :کردم باز رو بود اومده که پیامی متن و  برداشتم میز روی از تعجب با بود، سایلنت

 میدی؟ اشنایی افتخار عزیزم سالم-

 دارن؟ وجود مزاحما این چرا شدم، عصبی

 به. شدم پشیمون بعد اما بده جواب یانشا به بدم که بیرون برم خواستم اتاق از و برداشتم رو موبایل جوابی هیچ بدون

 .میزم کشوی توی گذاشتم و کردم خاموش رو موبایل جاش

 .تره راحت خیالم اینطوری

 بهم خیلی کردم حس که کردم قطع رو صحبتشون رسیدم من تا الهام و مامان بیرون، رفتم اتاق از شد تموم که کارم

 کردم می پایین و باال رو ها شبکه باهاش و برداشتم رو کنترل م،گرفت رو دادنم نشون واکنش جلوی سختی به برخورد،

 .کشید داد و شکمش روی گذاشت رو دستاش الهام یهو که

 و شکمش روی بود گذاشته رو دستاش اما الهام. بیرون اومدن اتاق از بودن اتاقا تو که مردا و کردیم نگاهش تعجب با همه

 و کنه ارومش دادن امید و رفتن صدقه قربون با  داشت سعی شاهین و پیشش رفتن سریع مامان و شاهین کرد، می ناله

 .کنه روشن رو ماشین بره گفت می مدام که شنید نمی رو مامان صدای انگار

 کردن بلند رو الهام هم شاهین و مامان بیرون، زد خونه از سریع(( میکنم روشن ماشینو میرم خودم)) که این گفتن با بابا

 .افتادیم راه دنبالشون و شدیم موتورش سوار و شدیم اماده هم شایان منو.  بیرون تنرف خونه از و



 

 

 پشت ، تو رفتیم باهم کرد زنجیر قفل که رو موتورش شایان داخل، بودن رفته ما از تر زود اونا رسیدیم که بیمارستان به

 .خنده زیر زدیم خواستهنا رفت می اونطرف و اینطرف مدام استرس با که شاهین دیدن با عمل اتاق در

 :گفت شاهین به رو و رفت مون بهم ای غره چشم مامان

 دادی؟ خبر الهه بابای و مامان به-

 .شد شماره گرفتن مشغول و اورد در جیبش توی از رو وموبایلش و داد تکون طرفین به سرشو

 نشست، لبامون روی لبخند بود ارپرست یک بغل نوزادی سفید پتوی توی یکه نوزاد دیدن و عمل اتاق در شدن باز با

 :گفت و زد لبخندی پرستار پرستار، سمت رفت و شد بلند شاهین

 .بخش توش ببرم ببینیدش نظر یه اوردم. سالمن بچه هم رو مادر هم-

 بزرگ بازوهای بین کوچولو شهاب بود، قشنگی صحنه واقعا کرد، بغل رو شهاب بود لبش روی که عمیقی لبخند با شاهین

 .بود شاهین لباس روی که ای پدرانه لبخند و شاهین

 . بود نشسته لبامون روی که لبخندی برد، ارو بچه پرستار دیدیمش که هم مامان منو ، بوسید رو شهاب پیشونی اروم

 تا دنبالشون بردن، رو تخت پرستارا بعدم و بوسید رو پیشونیش شد خم فقط شاهین بود، بیهوش اما اوردن هم ارو الهه

 :گفت و کرد اش معاینه اومد دکتر رفتیم، بود الهه مال که یاتاق

 .کنم اش معاینه بیام دوباره کنید خبرم میاد، بهوش دیگه ساعت یک احتماال-

 جو از داشتم قشنگ بود، لباش روی محوی لبخند و بود نشسته الهه چهره به خیره صندلی روی شاهین رفت که دکتر

 .بیرون بردتم اتاق از گرفتو ازم نیشگونی مامان که میبردم لذت اتاق توی رمانتیک

 ...شد تلف ماهگیش5 توی که ای بچه و افتادم خودم بارداری یاد لحظه یه

 :گفتم مامان به شد، منقلب یهوییی حالم

 دستشویی میرم-

 .روزا اون به رفت فکرم ایینه به خیره شدم که سرویس وارد

 هیمن برای بیام، در تنهایی از خواستم می و بود اعصابم روی بدجور هاییتن که بود مسعود با ازدواجم از بعد دوسال

 البته شد، خوشحال که دادم بهش رو بارداریم خبر ماه یک از بعد  کرد، قبول سر با که دادم بهش ارو بچه پیشنهاد

 زیر از میتونستم بچه بهانه به و نبودم تنها دیگه بودم، خوشحال حسابی من اما خوشحالیش برام نداشت اهمیتی چندان

 .نکنم دوبرابر رو عذابم برم، در باهاش رابطه

 خونه چون بود، شده کم مادرش خونه به رفتن بارداریم بخاطر کنم، احساس هاشو لگد میتونستم شد که ماهش پنج

 .برام بود اور بعذا خیلی اینا بودو حیاط توی دستشوییشون اینکه اما نبود راه بیشتر یکساعت البته بود شهرستان اشون

 .میکردم تحملش بزور و میومد بدم بشدت مادرشوهرم با کردن روبوسی از که مخصوصا

 .... و نداری دوستم دیگه و کردی فراموش منو تو که کرد می گریه و مسعود به بود زده زنگ اونروزم



 

 

 .شد دعوامون راه توی اما کرد، اونجا راهی شب نه ساعت شبونه مارو و مضخرفات این از

 بحثمون و میزد داد سرم اونم و حرفا این و گریه زیر میزنه نری دوروز و است دوساله های بچه عین مادرت گفتم می من

 .ترمز روی زد یهو مون جلویی ماشین که بود باال

 که این از بعد و کرد چپ ماشین لحظه یک توی و بپیچون رو فرمون مسعود شد باعث کممون فاصله و110 سرعت

 . بایسته چرخید بار چندین

 که بعدم اوردو می شکمم روبه شدیدی فشار داشت داشبورد و بود چسبیده داشبورد به صندلیم اما بودم بسته کمربند

 .شد سقط بچه و شده له جورایی یه که اومده فشار بهش اونقدر بچه سر گفتم بیمارستان رفتیم وقتی

 .بشم باردار شدمن حاضر دیگه اما داشتم ارو شده نابود ادمای حس

 خونشون ام دیگه و.  امه بچه قاتل اون که اوردم در سرش داشتم دلی و دق هرچی مثال عیادتم بود امده وقتی مادرش

 .نرفتم

 .کشید می تیر سرم و بود شده قرمز چشمام اما بودم نکرده گریه کردم، نگاه ایینه به و بیرون اومدم گذشته از

 .بیرون رفتم و شستم ردس اب با رو صورتم و کشیدم اهی

 اومدم بعد و  کردم نگاه شهاب به یکم و کردم سالم الهام خانواده به و شدم وارد منم  بودن، اتاق داخل همه بیرون، رفتم

 :گفت اروم و نشست کنارم هم شایان. نشستم بیرون های صندلی روی بیرون

 چیشده؟-

 .کنه می درد سرم-

 بزنی؟ سرم یه بریم خوای می-

 :دادم تکون راست و چپ به ور سرم

 .میشه درست بخوابم-

 :گفت شایان بیرون اومدن که مامان و بابا

 .دانشگاه میرم دارم کالس بعدم خونه میبرمش من میکنه رد سرش شیدا بابا: شایان

 .باشین مواظب جان بابا باشه: بابا

 شایان باالی مدل مووتور سوار رفتیم، مارستانبی از خارج سمت به الهه بابای از خدافظی از بعد و گفت ای باشه شایان

 .چسبیدم بهش محکم پشت از و شدم

 . رفت و کرد خدافظی خوبه، حالم شد مطمئن که این از بعد و کرد باز برام درو نداشتم کلید چون رسیدیم که خونه

 به که میوفتم سرزنشایی یاد مدام شد، نمی جمع فکرم اما بستم رو چشمام و کشیدم دراز تختم روی کرده عوض لباس

 .کردم خودم سر مسعود به گفتن بله محض



 

 

 خط و میپوشه شلوار و کت همیشه این گفت می خودش با میدیدش هرکی که خاستگاری بود اومده کشیده اتو چنان

 طالعهم با فردی ادم این کرد می فکر خودش با ادم که میداد جواب سنجیده و متانت با چنان کنه، می قاچ هندونه اتوش

 .داناست و باالست

 ... که کند پوست رو پرتغال اصولی چنان کردن پوست میوه موقع

 ... و بود اورده باخودش که قیمتی گرون گل دسته

 .بود اور عذاب برام هم بهش کردن فکر حتی.... بودم خسته

 و ات سرش پشت که بگیره رو کسی اومده فقط و زده رکورد گی شلخته توی ادم این شدم متوجه که بود عقد از بعد

 .بود کرده اش کرایه ای مغازه یه از فهمیدم بعدها ندیدم شلوارشو کت دیگه کنه، جمع اشغاالشو

 گرافیک لیسانس تا بعدم و دیپلم فوق مثال افتضاحه، کتابش خونی رو از فهمیدم بخونه رو کتاب یه خوسات وقتی ها بعد

 بود خونده درس

 که میداد فشارش کندنش پوست موقع اونقدر بخوره میخواست میوه... بود شده زن بهم لحا عجیبی طرز به عقد از بعد

 میریخت نصف دهنش سمت میبرد که موقعی که کرد می پر رو قاشقش اونقدر غذا خوردن موقع شد، می اب پر ظرفش

 ...نریزه ابش که بکشه ظرف لبه به رو قاشقش زیر کرد نمی بخوره خواست می سوپ.  میموند باز جویدن موقع دهنشم و

 .کشید می گند به خوردنش غذا موق ارو سفره کل

 که خورد می اروم اونقدر خورد، می بهم ادم حال که میداد صدا دهنش میوه و غذا خوردن موقع چنان...  بدتر که مادرش

 .کشید می طول خوردنش ساعت سه

 فراموشی یکم نمیزد، حرفی مواقع بعضی جز که اروم مردی  بود، پدرش اشون خانواده دوستداشتنی فرد تنها وسط این

 .زدن می داد سرش اونا و رفت می یادش گاهی میسپردن بهش کاری وقتی و داشت

 می پیدا بهشون نسبت خوبی حس اما بود شده پوست پوست و زبر دستاش که این با میدادم، دست باهاش هروقت

 .کردم

*** 

 شون چهل تا بمونن الهام مادر خونه بود قرار داشتنیشون دوست کوچولوی با لهاما و شاهین امسال رسید، راه از هم عید

 .بیاد در

 که بودیم ذکر گفتن حال در کنه، اعالم رو نو سال تا بود وی تی به چشممون و بودیم نشسته سفره سر هم نفر چهار ما

 .کرد اعالم رو نو سال که مجری بلند صدای بعدم و توپ ترکیدن صدای

 و شیرینی خوردن از بعد و داد عیدی بهمون تومنیش 5 نخورده تا های اسکناس از بابا و گفتیم تبریک بهم رو دعب همه

 .دیدنی عید بریم رو فردا شد قرار و رفتیم اتاقامون به اجیل

  ...گذشت هم دیگه یکسال کردم، نگاه ایینه توی خودم تصویر به و ایستادم ایینه جلوی شدم که اتاقم وارد



 

 

  ...سختی و ماجرا از پر سالیک

 .الش گذاشم رو عیدیم پول و رفتم سررسیدی سمت و کشیدم اهی

 منو چون میشه تنگ بیشتر هام کتاب برای دلم میگذره بیشتر چقدر هر و افتم می مسعود با زندگی های سال یاد مدام

 .میارن در ها روز اون فکر از

 :گفتم بلند و بیرون رفتم اتاق از و برداشتم خودکار و کاغذ چندتا شدم، بیخیالشون

 .صف به زود فامیل اسم طرفدارای-

*** 

 و احیل و شیرینی و ه میو هرچی از حالم دیگه که رفتیم اونور و اینور اینقدر صبح از عمو، خونه دیدنی عید بریم قراره

 .خوره می بهم روبوسیه

 .اشون خونه میریم شام برای که بود داده خبر بابا

 :گفتم و موتورش ترک پریدم سریع منم میاد، خودش موتور با تگف شایان

 .میام تو با منم-

 نزدیم، حرفی اشون خونه به رسیدن تا رفتیم می باباشون سر پشت موتور با ما و بیرون زدیم خونه از داد، تکون سری

 به نبود، عمو مال که ودب پارک ماشینی نبود ای دیگه خونه و بود بست بن کوچه یه داخل که اشون خونه در جلوی

 :گفتم و کردم اشاره ماشینه

 !نیست؟ اشنا-

 :گفت و داد تکون طرفین به رو سرش هم شایان

 .نه-

 هم شایان شدم، خونه وارد ناچار به اما نداشتم رفتن داخل به خوبی حس. شد باز در مدتی از بعد و زد رو زنگ مامان

 .استقبالمون در دم اومدن زنعمو و عمو رفتیم، خونه سمت به باهم حیاط، توی اورد رو موتورش

 ... برادر سالم: عمو

 زنعمو با هم مامان تو، رفت و کرد پرسی احوال زنعمو با بابا شدن جدا که بعد گرفتن، اغوش در ارو دیگه هم بابا با

 خونه وارد و گفتم تبریک و عید و کردم روبوسی زنعمو عمو با شایان از زودتر شایان، منو موندیم و تو رفت کردو روبوسی

 .شدم

 .هم توی کشیدم رو اخمام دلم توی نشستن هم منار مبال روی که ای خانواده دیدن با شدیم که خونه وارد

 و کشیدم عقب رو خودم سریع و رفت هم توی صورتم بوسید، و خودش سمت کشید منو که دادم دست خانومشون با

 .وایستادم مامان کنار و کردم ودوپسرشون مسن مرد به سری سر سالم



 

 

 اححوال باشه حدودا این یا 22 یکیم اون و باشه ساله14میخورد حدودا یکی که پسراش دوتا و مسن مرد با شایان ااما

 .کشید کنار و کرد گرمی نسبتا پرسی

 .بهشون اومد می مذهبی خانواده

 .کنه می نگاه من به چشمی زیر مدام زنه دیدم وقتی شد بیشتر بدم حس نشستیم، مبال روی

 :گفت لبی زیر بود نشسته کنارم که شایان

 .میاوردم در کاسه از رو چشاش وگرنه نامحرمه حیف-

 ای تجربه بی ادم واقع در. گرفتم چشمشو که این فهمیدن نبود سختی کار نگیره، خندم که گرفتم گاز رو لبم داخل از

 .نبودم هم

 مرده با هم بابا وسط شد کشیده که اقتصادی جذاب نچندان بحث نبود، خبری( محمد عمو پسر و دختر) علی و عاطفه از

 چی درباره نمیدونم اوناهم بحث شد باعث نشست زنه اون و مامان بین که هم زنعمو ، شد همراه عمو البته و پسرش و

 .بودیم سالهه 14پسر اون و شایان منو جمع بیکاران تنها بشه، شروع

 :گفتم و کردم شایان به رو کاری بی از

 بگو دانشگاهتون از-

 :گفت و کرد فکر کمی

 درس بیماری درباره هنوز بیشعووره، عجیـــــــــب که یکیشون مخصوصا داره، بیشعوری استادای اما خوبیه دانشگاه-

 .گیرم می امتحان ازش بعد هفته میگه نداده

 :گفت که دادم تکون تاسف به سری

 ارو همه معدودی تعداد جز به. نداده14 باالی کدوم هیچ به میگفت بودن، ارشک دستش از حسابی که ها باالییی ترم-

 .انداخته

 .ای عقده استاد چه-

 15 فقط نفریشون40 کالس ا داده، 13 بهم این اما شد می بیست ام برگه نمره میگفت طرف نفهم مرتیکه یادمه...  اره-

 ..بود داده قبولی نمره نفر

 :گفتم کردمو نگاهش باز دهن با

 .پس که سخته خیلی-

 :گفت و کرد اخمی

 بگیری؟ دکترا مدرک الکی الکی داشتی توقع چی پس-

 :نگفتم چیزی و انداختم باال ای شونه



 

 

 ...اس این هست سالش چند-

  پرید، رنگم زد مامان به زنه اون که حرفی شنیدن با اما  کنم، توصیف برتون نمیتونم که شد تیز گوشام چنان یهو

 به حواسم و هوش همه اما میکردم نگاه زمین به من اما بود شده خیره اونها به سکوت در چون شنید هم نشایا مطمئنم

 .بود اونا

 .نزنیم بهش داره که خاستگارایی از حرفی نگیره رو دیپلمش تا گفته حاجی واال: مامان

 خونه می درس داره خودمم امیر زنه، نمی درس به ای لطمه که ازدواج: زنه

 سردر و کالفه. نبود ام گذشته توی ردی پسره این از کردم می فکر هرچی کرد، مشت رو بود پاش روی که دستی شایان

 برخوردی چه باید دونستم نمی...  وگرنه باشه منفی بابا و مامان جواب کردم می دعا دعا فقط کردم، می نگاه زمین به گم

 .ناپذیر تغییر همینطور و بود انکار قابل غیر بود اومده دوجو به من در مذکر جنس به نسبت که انزجاری حس بکنم،

 بودیم اومده ما که حاال اما سرریز عنوان به کرد می درست اضافه پرس چند کردن درست غذا موقع همیشه زنعمو

 .نبود سرریزی

 می نگاه کرد می موزنع که کارایی بهش درهم اخمای با اشبزخانه توی و رسوندم زنعمو به رو خودم انداختن، سفره موقع

 رو چیزی توهم اخمای با افتاد، شایان به چشمم که چرخیدمو ای لحظه و بودم داده تکیه مهمونا به پشت اپن به کردم،

 مامان بذاره که این بدون زد رو اخرش حرف که شایان کرد، می نگاه شایان به باز دهن با مامان و گفت می مامان به

 .رفت حال به و گرفت زنعمو دستای از ارو سفره و خانهاشبز سمت اومد بزنه دیگه حرف

 .شدن بلند هم اونا کنه می کمک انداختن سفره به داره و شده بلند شایان دیدن وقتی پسراشون

 مسلما و چرخید می داشت برداشت، لیوانارو سینی و شد اشبزخانه وارد امیره بودم فهمیده اسمش که بزرگه پسر وقتی

 .گرفتم ازش و بود کشیده که برنجی دیس و رسوندم زنعمو به رو خودم من اما تاداف می من به نگاهش

 :گفت و اشبزخانه توی اومد اخم من یه با شایان که میز روی گذاشتمش

 . میارم خودم من مامان پیش بشین برو شیدا-

 .نشستم مامان کنار خواسته داخ از و حرف بی منم و برم کرد اشاره سر با شایان اومدن، هم برادرش و امیر موقع همین

 نکردی؟ کمک چرا-

 .وایستم کمک منم نبود نیازی بود، کمکی تا سه دیگه-

 اشبزخانه به توجه بی اون اما بهش، رفت غره چشم مامان که کرد نگاه مامان به لحظه و اورد رو برنج دیس شایان

 .برگشت

 :گفت گوشم کنار که کشیدم هم توی رو ام چهره گرفت، پام از نیشگونی مامان که نشست لبم رو برخوردش از لبخندی

 .میرسم رو وشایان تو حساب خونه برگشتیم-

 :گفتم گوشش کنار خودش مثل منم



 

 

 ؟ اونوقت دلیلی چه به-

 هم رو مامان چشمای به کردن نگاه جرات بودم قبل شیدا اگر زدم، بهش درار حرص لبخندی که کرد نگاهم حرص با

 .بزنم رو حرفم میتونم تر تراح االن اما نداشتم

 ظرف به اخمالو گفت، چیزی شوهرش به زنه و نشستن هم کنار هم شوهرش و زنه اون نشستن، سفره دور همه وقتی

 .کردم می نگاه بود کشیده مامان که برنجم

 . بودم اومده که بود ای مهمونی ترین مخ رو

 .ظرفشویی ماشین توی گذاشتشون مه زنعمو و شد جمع پسرا توسط دوباره ظرفا و شد خورده شام

 به بخوام که برسه چه کنم ترسیم خودم برای اشو قیافه بخوام حتی که رفت نمی پسره اون سمت نگاهم اصال جالبه

 .بکنم فکر باهاش ازدواج

 عاطفه کنم، بازی اس ام اس باهاش که نداشتم هم دوستی بزنم، شایان با بخوام که نبود هم حرفی و بودم کالفه شام بعد

 .بزنم فک اون با یکم حداقل که کجاست نبود معلوم هم گوری گوربه

 .کردن جیم که بود این شنیدم که چیزی خب اما

 گذشت نمی چرا کردم، نگاه ساعت به کالفه بستم که رفتمدرو سرویس سمت به و شدم بلند شد خورده که میوه خالصه

 زمان؟

 .نشستم دوباره شایان کنار بیرون اومدم بعد و موندم دستشویی تو رو ای دقیقه دوسه ساعتم روی از

 .دارن همو هوای خیلی برادر و خواهر اره: مامان

 .کنه حفظشون خدا-

 .نشدم اما بشم اروم کمی بلکم رفتم ای غره چش زمین به

 و عمو از فقط ،دادن شماره دیگه بهم زنه اون و مامان شدم متوجه فقط اخر لحظه شدیم، بلند ماهم زد رفتن ساز که بابا

 .بیرون اومدم و نکردم حساب ادم پسراشم و کردم خدافظی زنه و مرده و زنعمو

 :گفت شایان و افتادیم راه مامانشون از زودتر ما کرد خدافظی که هم شایان

 دیگه؟ بود منفی جوابت-

 :گفتم سریع بفهمم، رو حرفش منظور تا کشید طول یکم

 .کنم ازدواج نشدم دانشگاه اردو که زمانی تا ندارم دوست... اره-

 :گفت و داد تکون سری

 خودم ارزه بی تنش به سرش بیاد یکی اما میگیرم و چرت و الکی های خاستگاری این جلوی بتونم که جایی تا باشه-

 .شم خالص شرت از عقد سفره سر میشونمت



 

 

 :گفت دکر می روشن موتورورو که همونطور و خندید که کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 .بابا کردم شوخی-

 و کردم عوض لباس و اتاق تو پریدم سریع خونه، رسیدیم بعد مدتی نشستم، موتور ترک وروی و رفتم بهش ای غره چشم

 .سرم روی تا کشیدم رو ام مالفه و خزیدم تخت روی

*** 

 و نداره خبری گفت می هم شایان کرده مخالفت بابا کنم فکر نشد، زده حرفی خوشبختانه و گذشت قضیه این از دوروز

 :شد پدیدار بابا و شد باز در و خورد در ای به تقه که بودم خوندن درس حال در اتاقم توی خوشان خوش من

 هست؟ اجازه-

 بفرمایید-

 صندلی روی من و نشست تخت لبه بابا نداشتم، خوبی حس تو، اومد بابا و بستم رو کتاب و گذاشتم کتابم الی رو مدادم

 :گفت کردو نگاه کتابام به کمی بابا دم،بو نشسته

 .خستگاری برای بیان که خواستن ازمون و گرفت تماس باهام پهلوانی اقای-

 :گفتم شده گرد چشای با

 کیه؟ دیگه پهلوانی-

 .دیدیمشون اینا عموت خونه که ای خانواده همون-

 خب؟ اهان-

 .بکش خجالت یعنی انداخت، بهم دار معنا نگاه یه

 :اومد نمی خجالتم واقعا اما  پایین اختماند رو سرم

 چیه؟ خودت نظر... خوبیه پسر-

 :گفتم محکم البته و جدیت با و هم توی کشیدم رو اخمام

 .اونوقت شد تموم که دانشگاهم کنم، فکر ازدواج به نمیخوام نشه تموم درسام تا-

 دیگه؟ نزنیم بهت ازدواج از حرفی دیگه سالگیت چند و بیست تا یعنی-

 :میکرد نگاه خوشحالیم این به متعجب اون و دادم تکون رو سرم ذوق اب

 اما نداشت شغلی چون نبودم موافق امیر پسره این با زیاد منم البته دانند، خسروان خویش مملکت صالح... خب خیلی-

 .ای گیرنده تصمیم خودت نیست کار در اجباری اما. گم می بهت دوباره شد پیدا خوب مورد یه اگر خب

 موبایلم ذوق با بیرون، رفت اتاق از دادو تکون برام تاسف به سری خنده با که بودم خوشحال و بود شده باز چنان صورتم

 .زدم سند و نوشتم رو چیز بودهمه دانشگاه االن که شایان برای و برداشتم رو



 

 

 .باشه کرده سایلنت رو گوشیش امیدوارم خندیدم، کالسه سر فهمیدم نیومد که جوابی

 ***سوم فصل***

  شهاب و الهه و شاهین و ما خانواده بودیم همه محمد، عمو باغ رفتیم و کردیم جمع بساط و بند همه بدره، 13 امروز

 توی همه زنعمو فامیالی از چندتا و. اش خانواده و حسین عمو فرزاد، و منصور اقا و عمه الهه، بابای و مامان کوچولو،

 /باغیم

 می بقیه و.کردن می باباهاشون که هایی تنبیه و بودن هاشون شیطنت تعریف مشغوول باباها و بودیم نشسته هم دور

 .خندیدن

 وسط در توپ گیم می بهش ما)شدیم وسط در توپ بازی مشغول و باغ توی رفتیم و برداشتیم توپ جوونا ما نهار بعد

 (بزنن رو گروه این افراد کنن سعی باید دوم هگرو وسط میره گروه یهه و میشیم دوگروه که همونی دونم، نمی ارو بقیه

 .وسط رفت مقابل گروه ها، سرگروه بین قیچی کاغذ سنگ از بعد شدیم، بازی مشغول و شدیم تقسیم نفره 5دوگروه به

  .میدادیم هاجاخالی ظربه به مدام و بودیم تر فرز ارزو و عاطفه و منو وسط، رفتیم ما و سوختن زود خیلی

 از جونمون نجات برای داشتیم جورایی یه کردن می پرت رو توپا محکم فرزاد و شاهین عوضش. فهعاط منو مخصوصا

 رد اگر ارو دیگه توپ تا پنج و بودم وسط من فقط و بودن کنار و بودن خورده همه جا یه دادیم، می جاخالی دستشون

 .بردیم می اما میکردم

 فرزاد زمین، بندازم خودمو شدم مجبور که کرد می پرت توپوو حکمم و تند اینور از شاهین بودم، کرده گیر زمین وسط

 اونور اینور خاکا روی هی فقط شم بلند جام از تونستم نمی سمتم، کرد می پرت میرسید دستش توپ تا اوونور از هم

 .بودم شده یکی خاک با رسما اما کردم، تموم بدبختی با رو تا پنج که این تا میرفتم

 بود اومدده چونم زیر درز بودو چرخیده یکم بود سرم که ای مغنعه بودو داده رنگ تغییر خاکی نگر به مشکیم شلوار

 .نداره گفتن دیگه که بود مشکی قرمز که پیرهنیم چهارخونه مانتوی و گوشم جای

 :کرد بلندم بزور اومد خنده با شایان که شدم ولو زمین روی همونجا بودم، خورده بود خاک هرچی

 .خودم ابجی به ایول-

 :گفتم زنون نفس نفس و رفتم شاهین به ای غره چشم

 .داداش کنم می تالفی-

 حال این امابا  نداشت شاهین از کمی دست هم بیشعور اون وگرنه نکردم نگاه فرزاد به داد، تکون دست برام و خندید

 .بشه پروو و خبریه کنه فکر خواستم نمی

 می هالک داشتیم که کرد رسانی اب ماها به و برگشت خنک اب شیشه ندتاچ با و رفت عاطفه گرم و بود بهاری هوا

 .شدیم



 

 

 همون با و کردیم پیدا صاف سنگ هفت کنیم، بازی سنگ هفت شد قرار و کردن جمع رو قوشون روباره همه باالخره

 .سوختم زودمی خیلی و نداشتم اصالتبحر بازی این تو شدیم، بازی مشغول ها گروه

 بلند افتاد، استخر به چشمم نشستیم که ای چنددقیقه رفتیم، بزرگترا سمت به ریزان عرق همون و شد تموم خالصه

 بود، کرده درست استخر پشت یعنی باغ عموتوی که رفتم سرویسی سمت به تکوندم می رو مانتوم که حالی در و شدم

 به چشمم که کردم پرش پشت همون از موکرد پیدا خالی رنگی قوطی یه سختی به انباری توی از بود، کنارش هم انباری

 روی ابارو دستمه چی کنن نگاه بخوان بقیه اینکه قبل و رفتم بقیه سمت به و کردم پرشون افتاد، خالی ابای شیشه

 شده گرد چشمای با شد باعث بود شده پر چاه از که استخر یخ اب کردم، خالی بودن نشسته هم کنار که فرزاد و شاهین

 .بزنه خشکشون

 تا جیغم من و یخ اب استخر تو انداخت منو و گرفت رو پام و دست بیشوووووور شاهین اما بازیمون اب اغاز شد همین

 .بود ام سینه قفسه زیر تا اب ارتفاع... بود یخ اب عین ابش کردم، می لرز من و میخندیدن بقیه...رفت اسمون هفت

 اما جلو بیان نمیتونستن کدومشون هیچ و میریختم اب اشون همه روی تند تند بودم اب خیس کامل که حاال تالفی برای

 تو کشیدم و سمتشون رفتم که پاشیدن می اب منم روی میشستن استخر لبه که طور همون و اومدن شایان و شاهین

 .اومد نمی بدشون خودشون... اب

 دید که شاهین بکشم، باال رو خودم منمیتونست نداشت قدرت زیاد دستام اما بیرون برم خواستم فرزاد و علی اومدن با

 .مردونه شد استخرشون و بیرون رفتم استخر از کرد کمک اومد تونم نمی

 انداختم رو خودم و خونه رفتیم داشتیم، می بر خودمون با اضافی لباس دست چند عمو باغ اومدیم می وقتی همیشه

 :سمتم گرفت قرص دوتا زنعمو اومدم که بیرون. کردم عوض رو لباسام و حموم توی

 سرمانخوردی تا بخور رو استامینوفن و خوردگی سرما قرص این جان شیدا بیا-

 .زنعمو ممنون-

 .نشستیم بقیه پیش و بیرون اومدم باغ خونه از و انداختم باال اب لیوان یه با رو قرصا

 ***دوم بخش***

 .روبگذرونم دانشگاهیم شپی باید حاال و گرفتم رو دیپلمم من و گذشت ام دیگه سال یک باالخره

 بیاد میخواست بابا که بود خوب وضعیتشون اونقدر که بودن اومده خاستگارایی بارها چرخه، می کامم به بدجور زندگی

 اگر اینکه گفت، بهم ها بعد خودش که چیزایین اینا البته بود، کرده رد ارو همه پوستی زیر شایان اما کنه صحبت باهام

 هم بابا و بود رسیده کاری کتک به کار یکیشون با حتی و کرده صحبت پسره خود با کنه راضی نستهنتو رو بابا و مامان

 .کرد توبیخ رو شایان کلی و شنید خبرو

 بود شده زخم دستش ساعد و بود شده کبود چشمش پای فقط و بود دیده کمتری اسیب شایان بودم خونه منم روز اون

 ...بستریه بیمارستان توی و برداشته خراش سرش بودو شکسته دستش خاستگار بودم شنیده که اینطور اما

 .پایین بود انداخته رو سرش فقط و گفت نمی چیزی شایان کردو می دعواش و زد می داد شایان سر بابا



 

 

 :گفتم و کردم دخالت و باشم تفاوت بی نتونستم شد می مواخذه اینطوری داشت من بخاطر ام بیچاره داداش

 .کنه رد اونارو کنین توجه بهش شد باعث که اومد خاستگاری هروقت بودم خواسته شاز من بابا-

 :گفتم و پایین روانداختم سرم که شد خیره من به شده گرد چشمای با بابا

 ازدواج دوستام از یکی نیست، دخترونه شرم بخاطر و میگم جدی خیلی دارم و کنم ازدواج خوام نمی گم می که این بابا-

 درس دیگه بود نذاشته و حرفش زیر بود زده عقد بعد اما نداره مشکلی تحصیلش ادامه با بود گفته شوهره و بود کرده

 کنم، نمی ازدواج نگیرم رو عمومیم دکترای حداقل و نشم دانشگاه وارد تا من بابا بده، کنکور بخواد که برسه چه بخونه

 .باشه تموم چی همه خواد می طرف حاال

 .کنم نگاه چشماش به شد نمی روم و بود پایین زدم می رو حرفا این که مدت تمام سرم

 ...جلو بفرستی رو داداشت که این نهه! اینارو گفتی می خودم به-

 نگرانیتونه بخاطر االن کنم می درک خب اما کنم نمی ازدواج نگیرم مدرک تا گفتم... گفتم بهتون پارسال من جون باب-

 .ها حاال حاال رمندا ازدواج قصد من واقعا اما

 .خب خیلی: بابا

 :گفت جدیت با و مامان سمت چرخید

 که وقتی تا ذاره نمی خونه این تو پا خاستگار... دی می بهشون رد جواب همونجا گذاشت پاپیش که هرخاستگاری-

 .بخواد خودش

 .رفت دنبالش حرف بی هم مامان رفت، اتاقشون به اخم با بعدم

 .شیدا یکرد می دخالت نباید: شایان

 :گفتم و کشیدم اهی

 ...بزنه داد سرت کردی حمایت من از که این بخاطر بذارم تونستم نمی کرد، می دعوات خاطرمن به داشت-

 .برخورده غرورش به کردم کارو این رفتم سرخود من...  باباست خونه مرد... شیدا داره حق-

 :گفتم زدمو لبخندی

 دبش چایی یه با خودم شدم تنها که این بعد کنه، ارومش رفت مامان که االن میکنم، درستش خودم...  داداش میدونم-

 .میارم در دلش از

 .نیست دل ته از خنده بود مشخص اما و خندید

 6/4/92کردم نگاه تقویم به نداشتم، خوندن درس برای تمرکزی اصال اما رفتم اتاقم به منم رفت که اتاقش به

 حال این با اما داشتم دلهره خاستگاریم، اومد می دیگه روز ده باید مسعود بود دمیا که چیزی طبق افتاد، یادم تازه

 :بدم دلگرمی خودم به کردم سعی و زدم لبخندی



 

 

 .خاستگاری بیاد بخواد مسعود که برسه چه ، بشه رد اینجا متری ده از خاستگاری نکنم فکر دیگه امروز معرکه با-

 همچین بابا نشست، تنم به لرز بیوفته اتفاقاتی چه ممکنه روز ده این توی که این فکر نداشتم، خوندن درس قدرت دیگه

 چی؟ کنم ازدواج بامسعود کنه مجبورم لجبازی با بخواد وقت یه اگر اما نبود ادمی

 مطمئن کنم، خودخوری و بمونم اتاق توی نتونستم بودم، گرفته تهوع حالت خورد می چرخ ذهنم توی که فکرایی از

 .خرم می جون به رو جهنم اتیش و کنم می خودکشی صدرصد بیوفته اتفاق این اگر بودم

 .شدم متوقف اتاقش در پشت لحظه اخرین در اما رسوندم شایان اتاق به رو خودم

 دلش از امشب بتونم اگر کنم، ازدواج خوام نمی که بگم و وایستم نتونستم بابا جلوی االن همین خودم  مگه شایان؟ چرا

 .بندازم وال و هول توی همش ارو بیچاره شایان نیست زمال دربیارم

 .بگم بابا به باید چی کردم فکر اتیش های شعله به خیره گاز، روی گذاشتم رو کتری و رفتم اشبزخانه سمت به کالفه

 .داره دوست بیشتر رو باشم بنده که تغاریش ته همیشه بابا شایان قول به اما بیارم در دلش از باید و دلخوره دونستم می

 من توش، شد زده گند بریزم برنامه ام اینده برای بودم اومده هروقت نکنم، فکر اینده به داشتم سعی حرفا همین امید به

 .بدم رو تجربی کنکور تونم می نمیرم اگر که اینه میدونم که چیزی تنها االن

 فکری؟ تو-

 :گفتم کشیدمو راحتی نفس مامان دیدن با

 بیداره؟ بابا-

 :گفت و رفت بهم ای غره چشم

 .اره-

 :گفت که ریختم چایی خوشرنگ لیوان یه فوری

 میریزی؟ چایی بابات برای فقط-

 اتاقشون سمت به قندون برداشتن با منم زدو لبخند که بوسیدم گونشو ریختم، مامان برای هم چایی لیوان یه خندیدم،

 در به ای تقه. باشه باز موهام داشت دوست همیشه بابا یخت،ر دور بلندم موهای کردم، باز رو موهام کش قبلش اما رفتم

 : زدم

 .بفرما-

 با تخت، لبه نشست بود دراز نیم تخت روی که بابا عسلی، روی گذاشتم رو چایی سرپایین با تو، رفتم و کردم باز درو

 :بوسیدم گونشو و کردم حلقه گردنش دور رو دستام فوری و پیشش نشستم خجالت

 ...ببخشید...ییباباییییییی-

 :گفتم بوسیدم دستشو شدم خم سریع و خندیدم منم خندید، که بوسیدم تندگونشو



 

 

 نمی دیگه کنم ازدواج اگر من مطمئنا جون، بابا میشناسی منو شما ترسیدم، دیدم رو دوستم وقتی از اخه... ببخشید-

 یکی با خوبم های لحظه شدن شریک اهل من باباجون... کنم بازی و بخندم و بگم عمو باغ میریم که وقتایی مثل تونم

 .نیستم دیگه

 .کنیم می گوش ما بگیری که تصمیمی هر عاقلی خودت تو... بگی خودت هرچی...  دخترم باشه-

 :گفتم و بوسیدم گونشو دوباره

 .بابایی بشم فدات-

 .نکنه خدا-

 :کردم کج کمی و سرم و زدم لبخندی

 ...دیگه نمیاد خاستگار دیگه یعنی-

 :گفت و کشید موهام به دستی لبخند با

 .بخوای خودت وقتی نهتا-

 :گفتم خنده با

 .مرسی-

*** 

 که خاستگار از خبری و گذشت روز ده این باالخره. باشم راحت نمیتونستم بازم اما بود راحت بابا بابت از خیالم که این با

 از نیست خبری شدم مطمئن وقتی و کردم رصب ام دیگه دوروز اطمینان محض اما لبم، روی نشست عمیقی لبخند نشد

 .ریختم می اشک شوق شدت

 از بودم کرده ازدواج تنهایی احساس از فرار برای که منی کردم، نمی تنهایی احساس زمان اون مثل که بود عجیب برام

 .کردم نمی تنهایی احساس اصال ام برگشته وقتی

 بقیه با شیم می جمع هم دور وقتی و کنم شرکت ها بحث توی تونم می تر راحت شده، کامم به زندگی کنم می حس

 قبلیم زندگی توی که طوری بخندم، تری راحت خیال با تونم می کنم می حس اما باشه عجیب براتون شاید کنم، شوخی

 .بودم کرده حروم خودم به هم رو دل ته از خنده حتی نبودم، اینطوری اصال

 نمی دریافت ازمن جوابی همچنان دید می وقتی و داد می پیام بهم دوبار یکی سالی فرزاد میگذشتن، و بودن خوب روزا

 .شد می بیخیال کنه

 ...بود علی خاستگاری بود عجیب برام که چیزی اما

 !ساده دورهمی یه داشتن، دعوت امون خونه عموشون اونشب

 به راحتتر بتونم که کنم نمی مسر چادر ، باشه خونه توی اگر مخصوصا خانوادگی های جمع توی که همیشه مثل منم

 .کنم کمک مامان



 

 

 پوشیده ساتن، جنس از طالیی های طرح با اما مشکی روسری و براق مشکی دامن با ساده ای سورمه تونیک یه اونشبم 

 .بودم

 با ارو شده ششسته های میوه مامان دست کمک اشبزخانه توی و بودم زده اومدنشون از قبل ساعت یک از رو درس قید

 . کردم می خشک ستمالد

 نشستن، کنارشون هم بابا و شایان نشستن، مبال روی اونا و کردیم علیک سالم باهاشون عادی همیشه مثل اومدن وقتیم

 رفتم و گرفتم رو سینی خیال بی همینم برای و نبود عجیبی چیز بنظرم دستم، داد و ریخت استکانا توی چایی مامان

 .کردم تعارف همه به و حال توی

 که ای خنکی اون توی اونم کنم، تعجب شد باعث بود نشسته پیشونیش روی که سردی عرق رسیدم علی به وقتی اما

 .بود کرده فراهم اسپلیت

 مطابق چیز هیچ چیز، همه بود شده عجیب برام اما رفتم، رو خط ته تا جورایی یه رسیدم که شایان درهم اخمای به

 مسعود به نسبت بهتری امتیازای علی وگرنه بود نشده علی جانب از ستگاریخا وقت هیچ گذشته توی نبود، گذشته

 .داشت

 کمی شد باعث مامان و بابا و زنعمو و عمو معمولی برخوردای اما هم، توی کشیدم رو اخمام و نشستم مبل رو مامان کنار

 .کنم دوری فکر این از

 .نبود اعدمس زیاد اونشب حالش اینکه یا بود خورده سرما علی احتماال

 .بشم مطمئن فکرم این از شد باعث کرد می تلقی باهم نگاهمون وقتی علی های شدن رنگ به رنگ اما

 بودم خوندن درس حال در اتاقم توی وقتی بعد روز اما رفتن شام خوردن بعد اونا و نشد زده حرفی شب اون خداروشکر

 توی رفت میرغضب عین اخمام دیدم رو عموشون خونه هشمار وقتی و انداختم شماره به نگاهی کنجکاو زد، زنگ تلفن

 .هم

 و برداشتم اروم منم برداش، رو گوشی مامان وقتی. داشت فرق فقره یه این... خب اما متنفرم بشدت وایستادن ازفالگوش

 :دادم گوش گرفتم دهنیش جلوی رو دستم

 جان حمیرا سالم-

 خوبن؟ محسن اقا و ها بچه ؟ خوبی سالمعزیزم،-

 . خدمتتون دارن سالم ونممن-

 گفتی؟ چیزی حاجی به دیروزمون صحبت راجب جان معصومه: زنعمو

 :گفت و کرد منی و من مامان

 هیچ دانشگاه بعد تا گفته قبلیش خاستگارای سر شیدا بگم چطوری خب اما گفتم حاجی به بگم؟ چی راستش-

 .کنه می رد ارو همه شیدا حرف به م حاجی خونمون، بیاد نداره حق خاستگاری



 

 

 باشه؟ خاستگارا بقیه و ما بین فرقی یه نمیشه حاال: زنعمو

 اتمام باباش با پیش روز چند همین که است شیدا مشکل اما این برازنده و خوب پسر واقعا جان علی واال، بگم چی: مامان

 .کنه ازدواج خواد نمی که کرده حجت

 .کن صحبت حاجی با دوباره شما میشه اگر حاال-

 .کنم می صحبت حاجی با دوباه من چشم-

 .همه به برسون سالم جان، معصومه ممنون: زنعمو

 .سونم می بزرگی چشم-

 .عزیزم بخیر شب: زنعمو

 دونستم می بود، داده رو رد جواب مامان نبود زنعمو اصرار اگر زدم، لبخند و کردم قطع منم دوطرف از شد قط که تماس

 حرف گه می اگر. بکشه پیش رو خاستگاری قضیه عموشون با رودروایستی بخاطر خوادب که نداره رودروایستی کسی با بابا

 ...و... تو حرف یعنی تو

 شدم خوندن درس مشغول بیشتر انرژی با

*** 

 فکر چرا دروغ خونمون، تو پیچید علی رفتن خاستگاری خبر که بود نوروز عید نزدیکای عالیه یعنی خوبه، چیز همه

 زدن اوندر و در این ماه شش بعد دیدم وقتی اما داشته عالقه بهم بچگی از که بوده ادمایی ستهد اون از علی میکردم

 بشینه گنده پوزخند یه شد باعث گرفتن هم مثبت جواب و خاستگاریش رفتن حاال و کردن پیدا رو دختری یه باالخره

 .لبام روی

 دختره فهمید میشد صحبتاشون از و بودن رفته باهاشون خاستگاری روز هم بابا و مامان بود، نشده بد که من برای گرچه

 .ازادن نسبتی تا جورایی یه و نیستن اونا هستیم مذهبی و چادری که هاامون خانواده برخالف

 .بود نکرده ازدواج هنوز گذشته زندگی توی یادمه علی چون بود عجیب برام اینم

 .داره فرق خیلی بوده قبال که اونی با االن زندگی انگار اما

 هم من و گرفتیم پیرهن و اسپرت کت و شایان برای من سلیقه به بخریم، عروسیشون برای لباس تا بازار رفتیم شایان با

 .کمرنگ صورتی شلوار و کت یه

 با زندگی اونموقع اما بخرم، چیزی نمیخواست لم بود کیفم توی پول چون جورایی یه نداشتم، بازار و خرید حوصله

 . بخرم که میموند چیزا خیلی دنبال چشم نبود پول کیفم توی چون مسعود

 حبس اتاقم توی رو خودم برگشتن محض به و برگردیم کردم مجبور رو شایان خریدا شدن تموم محض به شدمو کالفه

 .کردم



 

 

 همینطور و... است خونه تزئینی وسایل خریدن نمیارم کم و نمیشم خسته وقت هیچ خریدشون توی که چیزی تنها

 .قدیمی های مدل بازی اسباب کوچیک های شینما

 گلدون یه حتی تویخونه نمیذاشت و بود حساس همینا روی دقیقا مسعودهم اما نمیشم خسته وقت هیچ دوتا این از

 خونمون میاد مامانش اگر که باشیم داشته ماهم نداشت دوست نبود، خبرا این از خودشون خونه که این نه بذارم، تزئینی

 نبود مهم برام و بچینم خوام می که اونطور رو ام خونه داشتم دوست من اما داشت حق شاید تریم، سر اونا از ام نکنه فک

 .ناراحت یا بشن خوشحال ممکنه دیگران که

 .بکنه راحتی احساس خودش خونه توی باید ادم

*** 

 بریم گفت هم مامان دار، موج بودکمی دبلن موهام نوروز، عید از قبل روز پنج دقیقا اونم فرارسید، عروسی روز بالخره

 :گفت ارایشگره به رو مامان شدیم ارایشگاه وارد که نگفتم،باهم هیچی منم و ارایشگاه

 .کنین درست رو موهاش و دخترونه اصالح یه دخترمم برای مو رنگ هم خوام می ارایش هم برایخودم-

 .بشه اصالح صورتم خواست می مامان که بودم تعجبکرده حسابی

 :رسوندم مامان به رو خودم شد دور ازمون یکم که ارایشگره

 اخه؟ داری چیکار و صورتم مامان-

 : گفت و رفت بهم ای غره چشم

 .میاد ارایشگره االن بشین برو... کنی می بحث چرا-

 اومد مه ارایشگره اون و شد کردن رنگ مشغول رو مامان موهاش اومد دیگه یکی نگفتم، هیچی اما بودم کرده تعجب

 : گفتم که بشه خواست می انداختن بنده مشغول و من سروقت

 .بندازین شمع لطفا-

 : گفت و انداخت نگاهی مامان به ارایشگره نفهمه، مامان گفتم اروم البته

  ..خب خیلی بهتره، شمع-

 .شد مشغول اوردو رو دستگاهش

 .شد موهام کردن فر  مشغول و گذاشت برام ماسک شمع از بعد

 .کنم نگاه دنبالمون بود اومده که شایان صورت به حتی نمیشد روم بیرون اومدیم که ارایشگاه از خالصه

 :گفت عصبانیت با ام شده اصالح صورت دیدن با شایان

 شده؟ اصالح صورتت چرا-

 :داد رو جوابش باتشر هم مامان



 

 

 پسر؟ داری حرفی خواستم من-

 .انداختم باال شونه منم کردو نگاه مامان به شده گرد چشمای با شایان

 .کرد می اسکی داشت مخم روی بودن توجه مرکز توی همین و کرد می نگاهم باتعجب دید می منو هرکی تاالر، رفتیم

 با رو سرم کردم می سعی من و بودیم نشسته میز یک سر حسین عمو زن و عمه با مامان منو و بود جدا مردونه زنونه

 کنم، روییت رو خانوم عروس تونستم تازه من اومدن که داماد و عروس. کنم گرم ها رقصنده دیدن

 قدش به نسبت بلنده، قد زیادی طرف واقعا که این یا بلنده پاشنه کفشای از نبود معلوم حاال بود برابر علی با قدش 

 تن کیب زانو یجا تا که اینا از... ماههیش طرح عروس لباس با اومد می چشم به بیشتر خیلی الغریش و بود الغر خیلی

 .هستن

 رو عروسم لباس داشتم دوست افتادم، خودم عروس لباس یاد پنگوئن، عینهو. بره راه درست تونست نمی بدبخت حتی

 .رسید نمی اول پوش تن به اش کرایه  اونم کردیم، کرایه نداشت رو وصعش داماد اقای هم باز چون اما بخرم

 که هرچی بودن خجالتی بخاطر و بودم شده ناراحت من چقدر و برداریم وار نباشه اولش پوش تن که یکی شدیم مجبور 

 .کردم می قبول رو گفت می

 سال پنج که دادم می نشون قانع ادم یه رو خودم نباید اول اون رسیدم ننتیجه این به کنم، می رو فکرش که االن اما

 .بکشم عذاب کوچیک چیزای این حتی بخاطر

 ها فشفشه دود اما بود بزرگ که این با رو سالن ثانیه چند بعد به که شد روشن سالن توی فشفشه سالن به ورودشون با

 .بره یادمون هم کشیدن نفس و برداره

 کردنه؟ روشن فشفشه جای کوچیکی سالن همچین توی عقال، بی کردم، بازش و رسوندم پنجره به رو خودم عجله با

 شنلشو دختره و هاشون صندلی سمت رفتن چیزا اینجور و اسپند راسمم از بعد. بودن گرفته رو هاشون بینی جلوی همه

 .طالییه موهاشون عروسا همه عروسی برای میاد بدم چقدر برداشت،

 موهاش شه عروس خواد می هرکی اینطوریه، که ما جای گفتم، رو خودم شخصی سلیقه من بقیه از پوزش عرض با البته)

 ( کنن استفاده کاراشون توی تونن نمی تنوع که ارایشگراست مضخرف های سلیقه اینم که میشه طالیی

 بود رقاصی دختره اما انگار بود کرده عرق پا سرتا خجالت از علی شد، پخش اهنگ وسط، اومدن دونفره رقص برای وقتی

 .خودش برای

 از بود مشخص ،رقصیدن می عروس همراه و وسط بودن رفته حاال هم بعضیا مردونه، سمت رفت علی رقص تا دوسه بعد

 چقدر من و تویارایشگاه نگرفت رو دستم حتی دنبالم اومد وقتی نبودم، اینطوری من اما خوشحاله عروسیش برای دل ته

 چون اما بود محرمم حتی که این با ازم فاصله با اون اما کنه، بوس رو پیشونیم و جلو بیاد فیلما و رمانا مثل داشتم دوست

 بریم بود نذاشته و نیست اعتماد قابل فیلمبرداری هیچ گفت می داد، بهم رو گل دسته دور از زشته گفت می بقیه جلوی

 یادگاری، میگرفت فیلم میاورد مسافرتا تو اونم داشت دوربین یه چون حسینم عمو فقط بیاریم، فیلمبرداری هیچ و اتلیه

 ... که گرفت عکس و فیلم چندتا ازمون اون با



 

 

 ...نه اما... بودم داده دست از های فرصت از میسوخت واقعا دلم اوردن رو سشعرو و علی اتلیه عکس وقتی

 .بسازم خودم برای رو بهتری زندگی که داشتم دوباره فرصت یه من

 .کنم فکر لیافت بی مسعود اون به اونقدر نباید...بخورم ارو گذشته افسوس ها سال اون مثل نباید

 زمین روی که منی بگیره دستمو نکرد بودند خونمون بابامم و مامان چون و بود اومده ریشتری5 زلزله وقتی حتی کسی

 ...بده امنیت بهم و کنه ارومم که میخواست رو اغوشی یه دیگه و بودم افتاده

 .نشستم کنارشون و رسوندم مامانشون به رو خودم و شدم دور پنجره کنار از ناراحت و عصبی

 به خیره شد، می مرور ذهنم توی داشت داشتم که هایی حسرت تمام واستهناخ اما کنم فکر بهش دیگه نداشتم دوست

 خاک و قدیمی عقد سفره یه و دونفره مبل یه ما، مال اما بود خودش نوع در زیباترین و بهترین که داماد عروس جایگاه

 .بکشه روبرنجا باهاش نداشت کفگیر یه( شنیدم که اینطور)کشیدن غذا موقع که درپیت تاالر یه... خورده

 باهم صحبت مشغول و نشست مامان کنار اونم نشستیم، کردیمو روبوسی باهاش بیرون، اومدم فکر از مادربزرگم اومدن با

 اون باره در بخوام که این توان که کرد می سیر ای گذشته توی داشت روحم نبود، فضا اون توی انگار من اما شدن، دیگه

 .نداشتم رو بزنم حرف کسی با

 .خوردیم شام چطوری نفهمیدم شد، تموم مراسم چطوری منفهمید

 تو انطوری االن کردم می ازدواج علی با و جلو اومد می زودتر علی ها سال اون اگر شاید بود، مجلل هم  شامشون حتی

 شد ثباع زمین توی بره بشه اب خواست می و بود داده رنگ تغییر اونطور خونمون تو علی که این فکر اما! نبودم عذاب

 .بشم پشیمون فکر این از

 .کنم ازدواج تونم نمی وقت هیچ کنم می حس االنم شرایط با اما. باشه محکم که خواستم می رو مردی من

*** 

  بشه، کم باهاشون جورایی یه فامیل همه روابط بود شده باعث نبود خودمون طایفه و کیش از که دختری با علی ازدواج

 مردای با داشت سعی خیلی و کرد می دماغی تو و  نازک صداشو عمد از صحبت موقع که ای افاده و فیس دختر یه

 اومد گریان زنعمو که بود بعد ماه یک و بشن فراری ازشون همه بود شده باعث بکنه صمیمی بش و خوش فامیلمون

 .گرفتن پسرشون برای رو دختری همچین که کردن اشتباه گفت می و کرد می دل و درد مامان با و خونمون

 دختره به نمیتونه طرفیم از کنه تحمل ارو دختره این های رفتار تونه نمی که هست غیرتی ادم اونقدر علی گفت می

 ...و میریزه خودش توی داره همش و بگه چیزی

 تعاد جز شده انگار وایستادن فالگوش خاستگاری اون بعد از دیگه خب اما میستادم وای فالگوش کنین فکر اگر مدیونین

 .هام

 بابا و بود زده کردن عوض خونه ساز مامان که بود چندوقتی خوندم، می درس داشتم توانم همه با من بودو کنکور نزدیک

 .دیدن خونه دنبال میرفتن



 

 

 شایان و منو بود قرار بعداظهر اونروز و کردن پیدا رو نظرشون مورد خونه گفتن که بود مونده کنکورم تا ماهی یک منم

 .ببینیم ارو خونه بریم باهاشون هم

 نیست قرار خوبی اتفاق گفت می که شایان حس همون مثل چی، برای نمیدونستم اما بودم، گرفته استرس ناخواسته

 .داشتم رو حس همون االنم شد، مطرح ها پهلوانی خواستگاری همونشبم و بیوفته

 پارک و شدن ای کوچه وارد زودتر باباشون و شدیم موردنظرشون محله وارد بریم، دنبالشون موتور با شایان منو شد قرار

 .بیرون زد می ام سینه از داشت قلبم افتاد، اشنایی ماشین به چشمم که کرد کم رو سرعت هم شایان کردن،

 .لعنتیشه خود بودم مطمئن کردم، نگاه پالکش به اطمینان محض

 پیاده ماشین از اجبار به داشت نگه باباشون اشینم پشت رو موتور که شایان بیرون، زد می ام سینه از سختی به نفسم

 به بهت با وهمونطور نیاوردم در سرم از رو کاسکت کاله بیرون، اومد ماشین از مسعود و شد باز هم ماشین در شدم،

 .میکرد صحبت مامانشون با داشت که میکردم نگاه مسعود

 به چیزی نکنه وای... بود افتاده دوران به سرم و فتادها فشارم کردم می حس دادم، فشار گرفتمو محکم رو شایان بازوی

 بگه؟ باباشون

 ؟...نکنه ؟..باشه یادش چیزی دیدنم با نکنه

 کرد، می صحبت باهاشون خنده با و بود ایستاده بابا و مامان کنار نداخت، می پا از منو لحظه اون توی داشت ها نکنه این

 :گفت حالم دیدن با شایان

 خوبی؟ شیدا-

 .برم حال از یا گریه، زیر بزنم بود ممکن هرلحظه و بود گرفته درد سرم

 اشه؟ نقشه نکنه  بفروشه؟ خونه میخواد من واسه اومده حاال باشه داشته کفن که نداشت گور مسعود

 :گفت تعجب با مامان رسیدیم که کنارشون شدم، می دیوانه داشتم

 نمیاری؟ در رو کالهت جرا شیدا وا-

 .میکردم احساس خوبی به رو ومر و رنگ پریدن

 نگاه مسعود به نداشتم دوست و میکردم احساس رو مسعود نگاه سنگینی  بود مشخص چشمام فقط بگم، چی نمیدونستم

 :شایان: گفت بحث کردن عوض برای هم شایان و نزدم حرفی کنم،

 شمایی؟ صاحبخونه-

 :گفت و زد چندشی لبخند مسعود

 روبه همین ماهم خونه البته. بدم نشونتون ارو خونه اومدم جاش من بیاد نتونست که مداو پیش براش کاری رفیقمه نه-

 .است رویی



 

 

 به و نمیشدم جدا ازش و بودم داشته نگه شایان کنار رو خودم شدیم خونه وارد وقتی بگه، چیزی نمیتونست شایان

 .شد می تر سنگین سرم هرلحظه کردم، نمی نگاه هم مسعود

 :گفت باباشون به رو چون کالفه، هم عصبیه هم ودب مشخص هم شایان

 .ایم خونه این مخالف ما باشه داشته تاثیر ابجی منو نظر اگر-

 :گفت تعجب با مامان

 .نورگیره و بزرگ اتاقاشم همه خوبه، نورشم هست ای نقشه خوش خونه اما-

 :هم توی کرد رو اخماش شایان

 .گفتم رو خواهرم و خودم نظر من-

 :گفتم بیحالی با

 .بیمارستان میرم شایان با سنگینه و میکنه درد سرم خیلی ببخشید نداره، خوبی محله بنظرم موافقم، باشایان منم-

 :شد نگران مامان

 ...که شدی نمی اینطوری بود وقت خیلی چرا؟-

 شایان به رو بابا و کنن می تشکر مسعود از میبینن که حالمو بابا مامان ، بیرون اومدم ساختمون از و دادم تکون دستی

 :میگه

 .ناکه خطر موتور با بیمارستان برمش خودممی من-

 منو معنادار نگاهی با که میوفته مسعود به چشمم ماشین، تو بشینم میکنه کمک مامان میره، و میده تکون سری شایان

 .باشه داشته ذعنش تو ای نقشه که این فکر از میشه سیخ بهتنم مو کنه، می نگاه

 که حالی در میارم، در رو کاله سختی به میرسیم که بیمارستان به برمیگردونم، رو روم و شه می جمع چشمام توی اشک

 .میشیم بیمارستان وارد گرفتن بابا و مامان رو بازوهام

 .میرم خبری بی دنیای توی ساعاتی برای من و میزنن، ارامبخش بهم که بود وحشتناک سردردم اونقدر

 .سکوت در اما اتاقن توی بابا مامانو دارم، سبکی احساس میشم بیدار که ساعت چندین از بعد

 .میشن اتاق وارد مسن مردی با شایان و میشه باز در که کنم وجود اظهار میام تا

 :گه می بابا مامانو به رو شایان

 .کنن معاینه ارو شیدا بیان گفتم هستن استادام از یکی موحدی دکتر-

 .ممنون...سالم: بابا

   است وظیفه کنم می خواهش سالم: کترد



 

 

 :گفت بازم چشمای دیدن با مامان که تختم سمت اومد

 ؟ شدی بیدار کی-

 ...تازه-

 :گفت بابا و مامان به رو داشت، مهربونی چهره زد، لبخندی دکتر

 .باشید داشته تشریف بیرون خانم و شما میشه اگر سهیلی اقای ببخشید-

 تخت کنار اما کنه نگاه رو چشمام و کنه باز رو دهنت بگه بیاد بودم منتظر موندیم، کترد منو فقط و بیرون رفتن همه

 :گفت و بود خیره میداد نشون رو مغزیم نوار که دستگاهی به و ایستاد

 میشی؟ اینطوری چرا خودت بنظر دخترم خب-

 :گفتم و بیرون دادم کالفه نفسمو کنم، سرش به دست چطوری نمیدونستم

 .نداره خاصی دلیل-

 افکارم میتونست انگار کرد، نگاهم ومتفکر نشست جلو کشید صندلی یه حرف بی و انداخت بهم ای سفیهه اندر عاقل نگاه

 :بخوونه رو

 بگو بهم رو حقیقت پس کنم، باور رو میزنی که حرفی و باشم عاطفی که نیستم ات خانواده من خب-

 و بستم رو چشمام مدتی از بعد پرید، رنگم گفتم دروغ بهش فهمیده که این فکر از اما برخورد بهم انگار حرفش این از

  .دادم فشارشون

 ...دارم حالتایی یه فقط نداره، خاصی دلیل میگم واقعا-

 :دروغ نیمیش و بود واقعیت نیمیش که گرفتم دروغی گفتن به تصمیم

 ...چیزی همچین یه... ممیکن زندگی کابوس و خواب یه تو انگار دیدم، قبال رو چیزا گاهی انگار-

 اشتباه اما انگار بزنه که نداشت حرفی اما ببینم اش چهره توی رو حرفام تاثیر خواستم می کردم، نگاه دکتر به چشمی زیر

 :گفت مدتی از بعد که میکردم

 و بره شهر ینا از مدتی برای کردم پیشنهاد بهش بود، شده دچار حالتا این به بود یهمدتی تقریبا که داشتم دانشجو یه-

 شایان از کنم، می توهم به ارو توصیه همین... نداره باره اینن در ای زمینه پیش و نرفته تاحاال که کنه زندگی جایی

 کنی سپری تنهایی توی رو مدتی بتونی که بخونی درس شهری بری میکنم توصیه داری، کنکور دیگه وقت چند شنیدم

 این... توهمینه به ام توصیه اما دیگه هرچیز یا عشقیه میکنی پنهونش داری که یماجرای نمیدونم... بیای کنار باخودت و

 مشکلی تا کنی مصرف سروقت رو میدم بهت ه ک هایی قرص بهتره پس عصبین فشار از ناشی داری که هایی سردرد

 .خونه بری میتونی بشه تموم سرمت... بیارن بوجود برات رو مشکالتی عصبی های فشار مدت دراز تو ممکنه نیاد پیش

 .گذاشت حرفاش بهت توی رو من و بیرون رفت اتاق از و شد بلند ای دیگه حرف هیچ بی

 ***چهارم فصل***



 

 

 و نداختن می متلک بهم مدام شاهین و شایان اونطرفم از بودا، خورد عجیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اعصابم

 .بودن نذاشته من واسه ااعصاب

 در بود اومده نتایج وقتی از من اما برام، بود جور و جمع ماشین یه خرید فکر تو بابا و بودن خوشحال بابا و نماما اما

 دوتا این که ای کنایه و متلک هر با و بودم نشسته وی تی روی روبه ترکیدنه اماده که فشانی اتش و خشمگین اما سکوت

 توی کردم می تف و کندم می هام دندون با رو هام ناخن تند ندت وی تی به خیره شدن، می تر داغ هام گدازه میزدن

 .پخت می رو ام عالقه مورد کیک برام موفقیتم افتخار به داشت بودو اشبزخانه توی مامان البته. خونه

 .دیگه میاری بیرون ارو خورده کرم دندون چهارتا فوقش... نخور غصه حاال اوخی: شایان

 مردم دهن توی باید وتهش بودم شده قبول پزشکی دندون رشته که حاال بودم، ساسیح ادم خورده یه من که این نه

 .بیارن در منو اشک شده هرطور خوان می و ذارن می سرم به سر دارن دونن می ایناهم که اینه بکشم سرک

 .بکشی تو میام ارو نیومده در هنوز که عقلم دندون مشتریتم، اولین خودم اصال: شاهین

 :گفت بود بغلش توی شهاب که همونطور الهه سمتش، چرخیدم اس خصمانه و گرد خشم شدت از هک چشمایی با

 .خوبی این به رشته دیگه، کنین بس شاهین-

 :گفت نشوه کسی که اروم مثال و کرد تر نزدیک خودش به اونو و الهه گردن دور انداخت دستشو شاهین

 .دیگه میکنیم تشویقش داریم ماهم-

 و بیرون اومد اتاق از دست به موبایل بابا کرد، صاف گلوشو جداشد، ازش شاهین و رفت شاهین به یا غره چشم الهه

 :گفت

 کنی؟ می ثبتنام کجا باباجون خب-

 سمت برگشتم و رفتم غره چشم  شایان و شاهین به ااخمالـو منم کنار، گذاشتن و بازی مسخره و خنده شاهین و شایان

 :بابا

 کنم؟ نام ثبت دیگه شهر اگر میاین باهام-

 :گفت و نشست مقابلم جایی مبل روی بابا

 . بیایم اینا میون در هفته یه که خریم می اونجا هم خونه یه نه کنیم، ول کال رو اینجا که این نه اره،-

 :گفتم کردمو فکری و دادم تکون سری

 .کنم نام ثثبت مشهد خواستم می...  راستش-

 :گفت و زد لبخندی بابا

 .دخترم خوبه هم خیلی-

 :گفت و اومد دستی پیش و کیک با مامان



 

 

 .گلم دختر افتخار به اینم-

 دوستان به البته.)بگیرم تهوع حالت بود شده باعث دهنشون تو شم خم و کنم مردم دهن تو دست باید که این از کالفه

 (اینو نوشتم خودم های وسواس حساب به من ها، نخوره بر پزشکی دندون رشته

  نشستم، صاف مبل روی و گذاشتم بشقاب توی رو کیک از برش یه و کشیدم یعمیق نفس

 .بخوریم جون مامان دستپخت از کیک یه ما پزشکی دندون رشته افتخار به مگر: شایان

 :شایانگرفت بازوی از نیشگونی و نشست شایان کنار دست به بشقاب مامان

 ....کنم می درست توهم برای-

 .روغنه روشون وجب یه که اشایی ان به منظورش مامان بنظرم کنم، فکر بود بدتر فحش تا صد از

 :گفت درهم ای چهره با و مالوند دستشو شایان

 .کنی می کبودش باز بشه خوب جاش میاد تا-

 :گفت و خندید مامان

 .پسرم سرت فدای-

 :گفت شایان که لبام رو اومد می داشت خنده کمکم کرد، نگاه مامان به ای ثانیه چند شایان

 پسرتم؟ من مطمئنی-

 :نشست بابا کنار و شد بلند کنارش از شایان که بگیره نیشگونش باز غیض با خواست مامان

 ... بابا-

*** 

 و بابا خرید، بود رفته شایان بود، دادن پز برای انگار بیشتر من قبولی افتخار به بودن دیده تدارک بابا و مامان که شامی

 .بشه فراهم مهمونی برای بیشتری فضای تا ها مبل کردن جا جابه حال در هم شاهین

 . بود خوابیده الهام بغل تو شهاب درواقع بوودند، نشسته گوشه یه هم شهاب و الهام

 .بکنم اساسی استراحت یه تونستم می و معاف کردن کمک از و انگاری بودم افتخاری عضو که منم

 .دستش کمک و اشهب اشبزخانه توی تا بود اورده رو نفر یک مامان

 شد زده در که بودم خاطراتم ثبت مشغول و کردم باز رو word کردم، روشنش و نشستم سیستم پشت و شدم اتاقم وارد

 :گفت که بزنه حرف بودم منتظر و کردم نگاهش تعجب با. تو اومد وشایان

 ...کنی درستش خوام می زدم گندی یه راستش...  خب-



 

 

 درو تو، اومد و انداخت بیرون به نگاهی در الی از ترس با که کردم نگاهش منتظر و مکرد نگاهش شده گرد چشمای با

 بود؟ شده سراسیمه اینطور شایان که بود شده چی. شدم نگران. بست اروم

 :گفت و شد خیره چشمام تو اضطراب با و سمتم اومد

 ...دوس...  شیدا راستش-

 :گفت و کرد فوت رو نفسش کالفه و کشید موهاش به دستی

 ریزی ابرو امشب وگرنه...کنی دکش جوری یه خوام می... کرده پیدا ارو خونه ادرس و شده سمج خیلی دخترم دوست-

 .میکنه

 اخه؟ جطور کردم، نگاهش بهت و گیجی با دختر؟ دوست و شایان... کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 ...زیر به سر پسر شایان

 :گفت و پایین انداخت رو  سرش که بود سنگین براش زیادی نگاهم انگار

 ...نگو چیزی مامان به لطفا فقط...کنم می درک خوای نمی اگر-

 :گرفتم رو بازوش که بره اومد

 .باشه...وایستا-

 :گفت و کشید ای اسوده نفس

 .شو اماده سریع لطفا پس-

 زدم اتاق از و کردم خاموش رو ستمسی و پوشیدم رو بیرونم لباسای سریع منم اتاق از بیرون رفت اون و دادم تکون سری

 .بیرون

 :توهم کشید رو اخماش دیدنم با مامان

 عجله؟ این با کجا-

 :گفت و بیرون اومد اتاقش از سریع شایان که بگم دروغ نداشتم دوست کرد، قفل دهنم

 ..بده نظر ببرم رو شیدا خوام می ندارم پیراهن امشب برایی من-

 :گفت نارضایتی با بابا و کردن نگاه رو شاایان شده گرد چشمای با بابا و مامان

 خرید؟ برید باید االن همین-

 .برمیگردیم زود: شایان

 .بزنم حرفی نباشه الزم که بدم نشون سرگرم رو خودم روسریم باالی گردی با رو خودم داشتم سعی من مدت تمام در

 .رسیدم می دروغاش این بابت رو شایان حساب بعدا مطمئننن و نگم دروغ دیگه داشتم تصمیم



 

 

 :گفت شایان شدیم که موتور سوار دادیم، بیرون رو امون شده حبس های نفس هردو ناخواسته بیرون، زدیم که خونه از

 کار به مشغول و بشه تموم درسم که تازمانی منن ازدواج مخالف پدرمون و مادر و منی خواهر میگی میای االن تو ببین-

 تحصیل برای خارج برم ارهقر من و بشم مطب تو مستقل

 :گفتم و کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 .گم نمی دروغ من دیگه؟ میکنی شوخی-

 :گفت و کرد نگاهم و چرخید اخم با

 اوردمت؟ چی برای پس واقعا؟-

 :گفت و کرد اشاره خونه به اخم با کردم، نگاهش مات

 .شیدا بینم می تو چشم از من بشه ریزی ابرو امشب اگر دونب اما داخل، برو کنی کمکم لحظه این تو وای نمی واقعا اگر-

 :گفتم و اش سینه تخت کوبیدم و شدم عصبی یهو

 اینطوری که اوردم سرش بالیی چه نیست معلوم و شدم دوست دختره با که بودم من نکنه میبینی؟ من چشم از واقعا؟-

 افتادم؟ ولز و جلز به

 :گفت و کرد دوروبرش به نگاهی ترسید،

 زنی؟ می داد چرا شیدا کردم غلط-

 :گفتم و دادم نشونش وار تهدید رو انگشتم عصبانیت با

 تو که روشی این نه اما کنم می کمکت رو اینبار...بکشی وسط منو پای زنی می که گندایی بابت نداری حق-

 کجاست؟ دختره....میگی

 :گفت بعد و کشید ای کالفه نفس و بست رو چشماش

 .بیا دنبالم-

 ک نبود ادمی اون... باشه شده ادمی همچین شایان که کنم باور نمیتونستم اصال. افتادم راه دنبالش حرص با اما حرف بی

 .برگردم که این از قبل بودن نامزد بود دوسالی البته داشت، دوست هم رو زنش حتی بشه، دوست کسی با هبخواد

 قرار اتفاقااتی چه دیگه که این ترسیدم، می بگیره قرار ازگشتب این الشعاع و تحت زندگیم قراره دیگه چقدر که این از

 . است افتاده پا و پیش پیششون موضوعات این و بیوفته بود

 با. داد می تکون ریتمی با رو سرش و بود نشسته فرمون پشت دختری داد، نشونم رو باالیی مدل ماشین شایان سرکوچه

 :گفتم غیض

 واقعا؟-

 :گفت و کرد فوت رو شنفس دوباره کالفه شایان



 

 

  بشه خیال بی که بکن تونی می هرکار..شیدا برو-

 .بیای نکرده الزم تو کنم، کار چی دونم می خودم-

 :گفت شده گرد چشمای با

 .کاره رزمی اون نمیذارم، تنها اون با تورو من ؟ چی-

 :گفتم و رفتم بهش ای غره چشم

 .نمیای یعنی نمیای گفتم-

 .نه یا میکنه قبول رو محرف که این به توجه بی

 :گفتم سردی زیادی البته و خونسردی با و ماشین تو نشستم دختره گرد پشمای به توجه بی کردمو باز رو شاگرد در

 .بزنیم حرف بتونیم جایی یه بریم شایانم، خواهر-

 کرد، می ام کالفه داشت موسیقی بلند صدای افتاد، راه و کرد روشن رو ماشین کرد نگاهم لحظه چند که این از بعد

 :گفتم و شدم خییره بیرون به و کردم خاموش رو پخش و بردم دست

 .لطفا نگهدار کافه یه-

 قشنگی و ناز صدای با و نشستیم میزی پشت رفتیم، کافه سمت به شدیم، پیاده و کرد پارک رو ماشین مدتی از بعد

 :گفت

 خورین؟ می چی-

 .بود حجاب بی ما نوادهخا به نسبت زیادی ذره یه اما بود، خوشگل

 .هویج اب-

 .بگیرم رو ام عجوالنه های قضاوت جلوی تا کشیدم عمیقی نفس شد، بلند و داد تکون سری

 :گفت و نشست روم روبه دوباره لحظاتی از بعد

 .زد پس منو دفعه یه شایان چرا دونم نمی-

 :گفتم و کردم حلقه میز روی رو دستام

 .داره دختر دوست شایان دمفهمی ساعته نیم تازه من... خب-

 :گفت ناراحتی با و زد تلخی پوزخند و انداخت باال ابرویی

 .زندگیش از کنی دک منو که اوردتت حتما-

 :گفتم و شدم خیره بیرون به شیشه از بعد و کردم نگاهش ای ثانیه چند

 کرده؟ باهات کاری شایان-



 

 

 مگه؟ کنه می هم فرقی-

 .خورم می گول دارم من یا شایانه عاشق زیادی انگاری... من خدای کردم، نگاه اشکش از پر و ای قهوه چشمای به

 .باش صادق لطفا میکنه، فرق خیلی-

 :گفت و کشید عمیقی نفس و بست رو چشماش

 .پیچونتم می و شده سرد باهام موقع همون از دقیقا و نکرد، قبول اون اما خواستم من...یعنی... نه-

 .بود نشده عوضی و پست شایان هم اونقدرا پس دادم، بیرون گی اسوده با رو نفسم چرا نمیدونم خداروشکر، خب

 !دادی؟ رو خوددت جواب خودت کنم فکر-

 .واقعا تونستم نمی اما کنم برخورد تر لطیف کمی کردم سعی کرد، نگاهم گیج

 رو شایان که جایی تا اما نیست هم مهم برام و بوده طوری چه برخورداتون نمیدونم مقید، و هستن، مذهبی ما خانواده-

 امیدوارم... میکنه سبک رو خودش و میده ارو رابطه پیشنهاد که باشه دوست دختتری با نداره دوست دونم می میشناسم

 .نشی ناراحت ازم

 :گفتم و خوردم ازش کمی و اوردن رو هامون هویج اب شد، خیره میز به و توهم کشید رو اخماش

 .نیست دوستیتون ادامه به راغب زیاد... شایان که دونم می رو این اما... نه یا بود داده قولی بهت نمیدونم-

 :کرد می سنگین و سبک دلش تو رو چیزی و کرد می فکر داشت انگار بود، شده خیره میز به اخم با همچنان

 باشم؟ خواد می اون که طوری و...بپوشم چادر اگر حتی...حتی-

 بپوشه؟ چادر شایان بخاطر بود حاضر واقعا ،کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 میشناسم رو شایان که سالی چند این تو اما کوچیکم، ازش ماهی چند شایانم، های کالسی هم و ها ای دوره هم از من-

 .بکنم هرکاری بخاطرش حاضرم و مندم عالقه بهش خیلی دوستیم ماهی چند این و

 دن؟ می قرار هایی موقعیت همچین تو منو و ننمیک کاری همچین من با چرا...  نه... خدایا

 :گفتم و کردم فوت رو نفسم

 فردا... نیست وقتشون امروز متاسفانه که دارید دیگه هم به گفتن برای یادی ز حرفای شایان و تو بنظرم نمیدونم، من-

 .بزنم حرفی اون سمت از نمیتونم من خوبه؟ کنین؟ صحبت باهم تا کافه ینهم بیاد 11 ساعت شایان میگم

 :گفت مدتی از بعد داد، تکون سری

 سالته؟ چند-

 :گفت و زد لبخندی18-

 .میکنم صحبت خودم سال و همسن یکی با دارم انگار... زنی می حرف خوب خیلی-



 

 

 :گفتم و کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 .دادم کنکور تازه. سالمه18 من بیخیال-

 :گفت و اومد لبش رو لبخندی

 .داره خواهر نمیدونستم... نمیزنه حرفی من با اش خانواده مورد در وقت هیچ شایان.. .خوب چه جدا؟-

 :وگفتم دادم تکون سری

 برسونی؟ منو میشه... داری لطف ممنون-

 :داد تکون سری

 .بریم بخور رو هویجت اب-

 :گفتم کنم تر یمیصم رو بینمون جو کمی کردم سعی شدیم که ماشین سوار بیرون، اومدیم و خوریدیم هویجارو اب

 .بگیر شایان از فردا رو هویج اب این حساب-

 :گفت و زد تلخی لبخند

 .حتما-

 سری دیدنمون با بود، وایستاده منتظر کوچه سر مارکت سوپر یه کنار شایان رسیدیم وقتی گرفتم، گاز داخل از لبمو

 حرص با رفت، و گذاشت گاز روی رو پاش یعسر شایان رسیدن از قبل شدم، پیاده و کردم تشکر دختره از اومد، سمتمون

 :گفتم و کردم نگاهی شایان به

 باشی؟ نگفته دروغ مدت این تو خریدی می رفتی می پیراهن-

 :گفت و کرد پوفی

 شد؟ چی بگو هاست، نزدیکی این بوتیک یه-

  ...بزنی حرف باهاش و زیتون کافه بری صبح11 ساعت شما شد قرار... هیچی-

 :گفت و داد نتکو تاسف به سری

 .نیومد خوشم ات سلیقه از بگو خونه، برو تو-

 :گفتم و رفتم بهش ای غره چشم

 .شد6ساعت بخریم، جنابعالی برای پیراهن یه. بریم زودباش. نمیگم دروغ من-

 بی چیز همه که بود خوب خونه، برگشتیم سرعت نهایت با و خریدیم ساده توسی پیراهن یه و رفتیم بوتیکی تا حرف بی

 همچنان یا بیرون بره زندگیش از یا کنه راضیش بتونه تا دختره دیدن بره شایان که فردا موند می و شد حل سروصدا

 .بمونه باقی زندگیش توی



 

 

 جین سین دست از تا انداختم اتاقم تو رو خودم «بگیرم دوش میرم»گفتن با سریع که کنه غرغر اومد دیدنمون با مامان

 .باشم داشته جدیدم زندگی تو اشتباهی نمیخواستم نداشتم، دوست رو گفتن دروغ بشم، خالص هاش

 شال و ساده کرمی استین بدون سارافن و مشکی سارافنی زیر با مجلسی نیمه ای قهوه دامن خوندم که رو نمازم

 برای که رو صورتم موهای شدم، خیره صورتم به بدم، مدل شالم به تا بودم ایستاده که اینه جلوی کردم، سرم همرنگش

 راضی چندان خودم اما رفتم می مامان اصرار به اصالح برای وقت چند هر اون بعد از بودم، کرده اصالح علی عروسی

 از اونو من االن که داره خاصی زیبایی و شادابی یه میکنه اصالح یا میندازه بند رو صورتش دختر یه که باری اولین نبودم،

 که عقدمون از بعد حرفاست، این از تر لیاقت بی ااون ام کردم اصالح که مسعود با واجازد موقع قبال اما بودم داده دست

 منو که این از تمام دوساعت زیباییم از تعریف و توجه بجای باشیم، تنها تا داد انجام صورتم رو الهام ارایشی مختصر یه

 و چرت کلی...  و داره دوستم و نیست برگشتی راه دیگه و باشه یکی چیزمون همه باید که این و شوهریم و زن االن اون

 .زندگیم به زدم گند فهمیدم شب همون که گفت پرت

 :گفت و تو اورد سرشو شایان شد، باز در و خورد در به ای تقه

 .بیا باش زود اومدن مهمونا-

 به لبخند با بیرون، رفتم اتاق از نمیکنه، تکرار دوباره ادم رو اشتباه یک کردم، محکم شالمو حرف بی و دادم تکون سری

 ...رفتم محمدشون عمو استقبال

 نشسته داداشش زن و عاطفه کنار بود، مادربزرگمم بودن، مجلس این تو داشتم دایی و عمه و عمو و خاله هرچی تقریبا

 دانشگاه  وارد وقتی که دادن می مشاوره داشتن اونا جورایی یه میزدیم، حرف انشگاه د جو مورد در دیگه باهم و بودم

 خب اما رفتم دانشگاه من بگم خواستم می بودن، کرده خراب جفتشون رو اعصابم بدجور نخورم، رو کسی گول میشم

 .بخندن بهم نمیخواستم

 خاصی العمل عکس کردم غافلگیر رو نگاهش وقتی خورد، فرزاد به چشمم که کرردم بلند رو سرم نگاهی سنگینی با

 تنها گفت می بهم سوخت، براش دلم کرد، سرگرم موبایلش با رو خودش و گرفت رو اهشنگ چندثانیه از بعد نداد، نشون

 .باشه بوده تنها خیلی باید پس االن باشه بوده درست حرفش اگر منم، میده اهمیت بهش که کسی

 کجاست؟ حواست: عاطفه

 :گفتم و کردم نگاهش اخم با

 !همینجا-

 :فتگ و کرد فرزاد به نگاهی پوزخند با زنداداشش

  همینجاست؟ مطمئنی-

 :گفتم و کردم نگاهش خشم و اخم با

 .کنه بارم تیکه کسی نمیاد خوشم باش مواظب-



 

 

 تا چند داشتن، پسر دوست کلی که دخترایی دسته اون از مطمئنم فتنه، دختر شدم، اشبزخانه وارد و شدم بلند جام از

 همین خاطر به مطمئنم هرچند بیاد، بار به پشیمونی که نزنم حرفی باشم مسلط خودم به بتونم تا کشیدم عمیق نفس

 .میاره در حرف کلی گفتم که ای جمله دو

 :گفت دیدنم با مامان

 ؟.خوای می چیزی-

 ::گفتم و دادم تکون نه به سری

 ؟...خوای نمی کمک-

 :گفت و زد لبخندی

 .کنی پذیرایی پاشی باید دیگه  های دفعه از اما معافی اینبارم بشین برو نه-

 :گفتم و کردم تلخی خنده

 چی؟ نظرت نمیکنم کمکت دیگه میکنم کمکت االن مامان، بیخیال-

 :گفت بود شنیده رو ام جمله که خاله رفت، بهم ای غره چشم

 .جون شیدا نشی خسته-

 بشم، صحبت هم کسی با نداشتم دوست دیگه نشستم، مامان کنار نشستیم، همه چایی سری یه بردن از بعد خندیدیم،

 شماره از پیام یه داشتم، برش تعجب با روشنه، اش صفحه گوشیم شدم متوجه که رفتم ااتاقم به و شدم بلند مدتی از دبع

 :داشتم ناشناس

 .سنگدلی خیلی-

  بفرسته؟ برام پیامی همچین ممکنه کی سنگدلم؟ خیلی بیرون، میزد داشت چشمام

 :نوشتم جوابش در و یرمبگ رو خودم جلوی نتونستم اما کنم کجنکاوی نداشتم دوست

 شما؟-

 :اومد جواب که کردم مرتبش کشیدمو شالم به دستی ایینه جلوی بیاد جوابش تا

 .فرزاد-

 فرزاد به نگاهی نیم شدم، خارج اتاق از بدم، رو جوابش که این بدون کالفه انگار، نیست بردار دست بشر این... خدا وای

 هر تو من و منده عالقه بهم اینطور و دنبالمه اینطور و کنه می نگاهم نطورای که این کرد، می نگاهم منتظر که انداختم

 . میشم کالفه خیلی میکنم ناامیدش زندگیم دو

 تکرار دوباره رو تجربه اون نداشتم دوست اما نداشت برام دردسری وقت هیچ درسته شدم، فرزاد به کردن فکر بیخیال

 دختر) ارزو برای که خاستگاری مورد در داشتن که کنم گوش مامان و عموزن دوتا و عمه صحبتای به گرفتم تصمیم کنم،



 

 

 فعال خوام نمی میگه همش اما داره زیاد خاستگار هم شیدا»میگفت گاهن هم مامان و میکردن صحبت بود اومده( عموم

 بود، امکانش اگر  مامان، حرفای از هرچند «میگیرن خبر دوباره درسش شدن تموم از بعد گفتن هم اونا کنم، ازدواج

 .کردم می اکتفا محو لبخند یه زدن به اما بمونه باز تونست می متر ده تا دهنم

 .دیگه باشه داشته گرامش های جاری به دادن پز برای حرفی اونم داشت دوست باالخره

 و دنمیز حرف و بودن نشسته دیگه هم کنار شاهین و شایان کردم، نگاه جمع به زنکشون خاله حرفای از خسته

 بودم منتظر فقط زنن، می حرف چی مورد در دارن بدونم که نشدم هم کنجکاو جورایی یه و بود دیگه تو هم اخماشون

 .ببرم پناه اتاقم به بتونم تا بشه تموم تر زود هرچه کن خورد اعصاب مهمونی این که

 به سفره مدتی از بعد و رفت اشبزخانه به مامان کنن، اشبزی تا بود اورده مامان که ای خدمه از یکی اومدن بیرون با

 .بندازن سفره تا کرد بلند رو جوونا همه و بیرون اومد دست

*** 

 میز پشت لباس، تعویض از بعد بود، کننده کسل که من برای کنم، مشخص نمیتونستم رو بودنش بد یا خوب شب

 مدتی از بعد داشتن، خاصی شیرینی قبلیم اتخاطر به نسبت ها این بودم، خاطراتم ثبت حال در و بودم نشسته کامپیوتر

 .کشیدم دراز تخت روی و کردم خاموش رو چراغ شدم، بلند شد تموم که کارم

 االن چیزه، ترین مسخره تاریکی از ترس االن اما داشتم، وحشت تاریکی از قبال بودم، شده خیره سقف به اتاق تاریکی تو

 .دارم بیشتری ارامش تاریکی تو

 .... و ببره خوابم تا کشید لطو چنددقیقه

 و ترسیده خونه وسط من و بود ور شعله اتیش ها دیوار از بودن، اتش از پر هاش دیوار که بودم خونه یه توی انگار

 بود، شده فیلما توی خوناشامای عین اش قیافه تو، اومد پریسا و شد باز دری انگار که بودم فرار راه یه دنبال سرگردون

 .بلند نیش های دندون و خون از پر چونه با ترسناک

 :گفت بودن نفرت از پر انگار که سیاه چشمایی با کردم، می سکته داشتم دیدن از

 ...کنم می جهنم زندگیتو-

 .پریدم جا از و زدم جیغ ترس از که سمتم برداشت خیز سریع حرکت یه تو

 .گریه زیر زدم و داختمان بغلشون تو رو خودم وحشت با شایان و بابا و مامان دیدن با اما

 .بیار اب برو شایان: بابا

 دوسال از بعد پریسا خواب دیدن دونستم می اما. کنه ارومم اشت سعی میکرد نوازشم و بود کرده بغلم که همونطور مامان

 .بگذرم ازش راحتی همین به بخوام که نیست چیزی

 که خوردم ازش کمی مامان کمک با اتاق، داخل اومد میزد، همش هلکی هل داشت که قند و اب از پر لیوانی با شایان

 :گفت مامان

  ...زدن چشم رو ام بچه-



 

 

 :گفت من به خطاب بعدم گفت، لب زیر ذکری بابا

 دکتر؟ بریم خوای می-

 :بکشم رخشون به رو ظاهریم خوب حال  کمی تا زدم مصنوعی لبخندی

 .کردم هم بدخوابتون ببخشید بخوابین، برین... خوبم-

 :گفت و رفت بهم ای غره چشم مامان

 باشه؟ کن صدام حتما داشتی الزم چیزی بخواب دخترم، چیه حرفا این-

 و ترسیدم که کنه خاموش رو برق خواست مامان رفت، بیرون اتاق از همه از اول حرف بی هم شایان دادم، تکون سر

 :گفتم

 ..بمونه روشن بذار لطفا-

 .گذاشت تنها رو من و بیرون رفت اتاق از بخیر شب گفتن با بعد و کرد نگاهم کمی

 گرفتم، وضو و کردم استفاده اتاق داخل روشویی از بستم، صدا بی و اروم رو اتاقم در شدم، بلند و کشیدم عمیقی نفس

 .بستم قامت و کردم پهن رو ام سجاده

 خوابم کردم التماس نگیره، ماز رو دارم که ارامشی که خدا از کردم خواهش و ریختم اشک کردم، التماس و ریختم اشک

 ...بمونه باقی خواب همون حد در

 .باشه یادش چیزی اون اگر مخصوصا. کنم تحمل زندگیم تو رو پریسا حضور کابوس تونستم نمی

*** 

 .رویایی و کابوس هیچ بدون خواب یه برد، خوابم ام سجاده سر باالخره کردن التماس و خوندن نماز و گریه کلی از بعد

 :شدم بیدار خواب از شایان یصدا با

 .شیدا...پاشو شیدا-

 :گفت که کردم نگاه بهش میدیدن تار شدت به که چشمایی با بود، گرفته درد بدنم

 نمیای؟ باهام-

 :گفتم گیج

 کجا؟-

 ...دیگه کردی تنظیمش خودت که قراری سر...قبرم سر-

 پا و دست چهار و سختی به چرخید، می چشمام و گرفت می چرتم سریع که بودم گیج اونقدر میگه، چی فهمیدم نمی

 :گفتم کشیدم می دراز که همونطور و رسوندم تختم به رو خودم



 

 

 ..میاد خوابم بیرون برو-

 ...یعنی که توروحت-

 گذشته هم ظهر 3 از ساعت کردم باز چشم مامان صدای با وقتی ندادم، نشون بهش ای توجه دیگه و برد خوابم من اما

 .بود نمازم گذشت ذهنم از که چیزی تنها بودو

 :گفت و رفت بهم ای غره چشم مامان رفت، گیج سرم که شدم بلند سریع

 کنی؟ می کار چی-

 ...نمازم وای-

 .بخون رو نمازت بعد بخور غذا لقمه یه اول بیا تو، دست از-

 .میام بعد خونم می نماز اول نه-

 . رفت بیرون اتاق از و داد تکون برام تاسف به سری

 نهار شایان و بابا و مامان حضور در و رفتم بیرون اتاق از خورد، پیوند هام سلول تک تک به ارامش خوندم که رو مازمن

 . رسوندم شایان اتاق به رو خودم کردم جمع که ارو سفره افتادم، شایان قرار یاد تازه که بود نهار از بعد خوردیم،

 کرد، می تایپ تند تند رو چیزی داشت و بود نشسته تابش لب پشت دم،ش اتاق وارد بفرماییدش صدای با زدمو ای تقه

 :گفت سمتم برگرده که این بدون

 خوای؟ می چی-

 :گفتم ای شرمنده لحن با

 .بود داده ارور مغزم واقعا صبح خوندم، می نماز داشتم که بودم ترسیده اینقدر صبح تا دیشب داداش، شرمنده-

 :گفت و کرد فوت نفسشو سمتم، یدچرخ و برداشت کردن تایپ از دست

 .بری تونی می بخشیدمت، باشه شدم، خر-

 :گفتم و نشستم تختش روی و رفتم سریع که کارش برگردهسراغ خواست

 چیشد؟ خب-

 :گفت و رفت بهم ای غره چشم

 .میشه چی ببینیم تا باشیم دوست ام دیگه مدت یه شد قرار هیچی،-

 :گفتن با شدمو بلند نمیاد، خوشش نصیحت از هم شایان مطمئنان و کنم نصیحتش نداشتم دوست دادم، تکون سری

 .دانند خسروان خویش مملکت صالح-



 

 

 دوست اصال کردم، ثبت رو دیشم خواب خاطره و کردم روشن رو سیستم رسوندم، اتاقم به رو خودم شدمو خارج اتاقش از

 نمیدونستم هرچند بگیرم، جدیش خواستم می کنم، شفرامو رو خواب این نداشتم دوست اما باشه پریسا از ردی نداشتم

 .بگیرم رو ضررش جلوی بتونم بودم امیدوار اما کنم پیشگیری باید چطوری

*** 

 به هم ای عالقه و کردم می گرم متفرقه های کتاب خوندن با رو سرم بود، گذشته وحشتناک خواب اون دیدن از روز چند

 .بکنن برام فکری یه باید و گرفتم گی افسرده من که گفته بابا و مامان به یانشا که بودم فهمیده نداشتم، رفتن بیرون

 .چی نمیدونستم اما هست خبرایی یه امشب که فهمیدم می هم مامان های فعالیت از

 .بود شام برای دیدن تدارک حال در هم مامان و بود خریده شیرینی و میوه کلی بابا

 .بابات دوستای از گفتن می بیاد؟ قراره کی و خبره چه کع پرسیدم وقتی

 .شدم می شایان دامن به دست باید همین برای نمیکردم باور هرچند

 .افته می اتفاقاتی یه امشب که بودم مطمن و داشتم دلشوره رسوندم، اتاقش به رو خودم سریع

 منتظر و ایستاد دیدنم با هخون می داره و دستشه کتاب یه رفتن راهو حین پا سر دیدم کردم باز که رو شایان اتاق در

 .کرد نگاهم

 :گفتم و بستم درو و شدم واراتاقش

 کیه؟ بابا عجیب دوست این میدونی تو مطمنن-

 :گفت و توهم کشید رو اخماش

 .میدونم چه من-

 :گفتم و کردم نازک براش چشمی پشت

 .افته می خونه تو اتفاقی هچ میدونی توهمیشه میشناسم تورو من. شایان نیار در رو اصوال ادا این من واسه-

 :گفت و انداخت در به نگاهی و کرد فوت کالفه رو نفسش

 .شنیدی من از نگو اما میگم بهت خب خیلی-

 .رفت تنم از جون انگار حرفاش شنیدن با که بکنه جون بودم منتظر و کردم نگاهش نگرانی با

 تو دونست می هم بابا خاستگاری، بیان کردن.اصرار ...نمیدونم رو کجاش دیدن، تورو محترمی اسم به ای خانواده یه-

 .بیای خاستگاری برای بعدش دفعه اومد خوت اگر که ببینی ارو پسره تاتو بیان شام برای اول گفت نمیکنی قبول

 :گفتم وحشت با

 چیه؟ فامیلشون گفتی-

 :گفت و کرد نگاهم متعجب



 

 

 .محترمی-

 .رسوندم اتاقم به رو خودم و بیرون زدم ازاتاق ترسیده و شوکه

 افته بی برام تونه می که اتفاقیه بدترین پریسا خانواده با ازدواج شد، می بدل واقعیت به داشت میکردم؟خوابم چیکار باید

 زدم اتاق از سریع و زدم چنگ رو موبایلم و کیف و کردم سرم رو چادرم پوشیدمشون، و زدم چنگ لباسام به تند تند

 :گفت هشوک دیدنم با مامان بیرون،

 کجا؟-

 :زدم داد خونه از بیرون زدم می که همونطور

 .میام شد تموم مضخرف خاستگاری این وفت هر-

 .ببینم وایستا-

 :گفتم و گرفتم تاکسی یه دوئیدم، کوچه سر تا بیرون، زدم خونه از سریع و بشه تموم حرفش نزاشتم

 .میدم ادرس اقابرو-

 .افتاد هرا و نزد حرفی اما کرد نگاهم متعجب مرده

 خانواده این با ازدواج به کنند مجبورم توسیدم می. داره نگع خونه تو منو زور به تا باشه کردع دنبالم مامان ترسیدم می

 .منفور

 .بود دور خیلی خونه از که دادم رو پارک یه ادرس

 رو نفسم نیست، دنبالم کسی دیدم وقتی و انداختم پشتم به ترس با نگاهی شدم، پیاده و دادم رو پولش رسیدم، وقتی

 . کردم فوت محکم

 نشستم نیمکتی روی کنن، بازی تا بودن اورده هارو بچه قسمتیکه شدم، پارک وارد

 .پاهام بین گرفتم رو سرم و هام زانو روی گذاشتم رو هام ارنج و شدم خم مدتی از به شدم، خیره ها بچه به

 نشست کنارم کسی کردم حس هک نداشتم بهش توجهی من و میزد زنگ سره یه موبایلم

 تا پاش کتانی از یعنی سفید، تماما لباسایی با اما ساله30حدودا افتاد مردی به چشمم که کردم بلند رو سرم سریع

 .موبایل حتی و ساعت و کمربند و شلوار و پیراهن و تیشرت

 :گفت و خندید که کردم گرد براش چشمی

 نشستم؟ اینجا که نداره اشکال ببخشید-

 .بود محو کال بود سفید پوستشم. خودشبگیره به رنگی یه کنم خون پر دماغشو بزنم میگه ونهشیط

 شایان برداشتم، رو گوشیم حرص با. خورد زنگ موبایلم باز که شدم خیره ها بچه به و نشستم صاف گرفتم ازش چشم

 :بود



 

 

 داری؟ جنون کردی؟ فرار چی برای... دیوانه کردی نابودم زدی توکه-

 :گفتم نشه بلند صدام داشتم سعی که حالی در شده چفت دندونای با اومد در حرصم زدنش حرف رزط از 

 تشخیص خودت برای خود سر و بودی گرفته رو دهنت جلو اگر تو شه، می بلند تو کنده از دودا این همه میدونم که من-

 .بودم نیوفتاده هچل این تو االن نمیدادی گی افسرده

 :گفت و خندید

 .نیان میگم من خونه بیا تو خاستگاره؟ مشکلت االن... بخدا وت نیروا-

  .االن نه... میگرفتی پیش وقت خیلی بگیری رو اونا اومدن جلوی خواستی می اگر تو-

 :اومد مامان صدای

 کردی؟ پیداش-

 .میزنه تماس رد میزنم زنگ هرچی نه: شابان

 .شد فراری ام بچه خدا وای-

 :گفت ازمدتی بعد نشست، ملب روی لبخندی ناخواسته

 . نباش نگران نیست بچه جان مامان-

 .ام حالی چ تو االن من بفهمی نیستی مادر-

 نیشخندی زدم، انگار مامان رفت که شایان دوباره اما با صدای ارومی گفت:

 کجایی بیام پیشت؟ تا شب باهم دور دور میکنیم، حوصله غرغراشون رو ندارم.-

 مشکوک گفتم:

 شم نمیای برمگردونی؟مطمئن با-

 خندید و گفت: 

 اره مطمئن باش، کجایی حاال.-

 پارک... -

 اوههه تا کجا هم رفته... باش تا یک ساعت دیگه اونجام.-

 کالفه پوفی کشیدم و گفتم:

 تا یک ساعت دیگه ممکنه برم یه جای دیگه پس بهتره زودتر خودت رو برسونی.-

 باشه بای.-



 

 

 فید پوش گفت:تماس رو قطع کردم که شخص س

 من کیوانم.-

نیم نگاهی بهش انداختم، حوصله اشو نداشتم، سری تکون دادم و بلند شدم و بی هدف مشغول راه رفتن شدم، خداکنه 

کنه نشه که اینبار واقعی دماغش رو پر خون می کنم. انگاری انقدر شعور داشت که نخواد غرورش رو له کنه ودنبالم بیاد، 

دن از دکه یه چیپس سرکه ای خریدم و روی نیم کت خالی نشستم و مشغول خوردن شدم، اخراش منم برای بیکار نبود

بودم که یهو پوسته چیپس از دستم کشیده شد، با چشمای گرد به شایان نگاه کردم که داشت با اخم به داخلش نگاه 

 میکرد:

 دوتا برام نگه می داشتی خسیس خانم.-

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:

 در طولش دادی.. چق-

خب حاال عین پیرزنا هی غر بزن...پاشو چیه اینجا نشستی، میریم شهربازی یکم می ترکونیم ادرنالین خونمون میره باال -

. 

 از پیشنهادش استقبال کردم و گفتم :

 باالخره تو عمرت یه حرف درست و حسابی زدی.-

 چشمی برام چپ کرد و گفت:

 م.خجالت بکش... من از تو بزرگتر-

زبونی براش در اوردم که سری به تاسف تکون داد،  سوار موتورش شدیم، کاله کاسکت اضافه ای بهم داد و منم سرم 

 پهلوهاش رو گرفتم.گذاشتم واز پشت 

بعد از یک ساعت باالخره رسیدیم، خداروشکر منو شایان جفتمون پایه بودیم و تقریبا همه وسایل رو سوار شدیم غیر از 

 میزد و کالطرف رو نابود میکرد. 360رخید و یه دفعه یه دوراونی که میچ

موبایل هامون رو از قبل خاموش کردیم، دوست نداشتیم خوشیمون زایل بشه، هرچند جفتمون می دونستیم به خونه 

 برسیم مامان و بابا خونمون رو تو شیشه میکنن، فقط امیدوار بودم تبعاتش در همین حد باقی بمونه.

 د که به شایان گفتم باید بریم نماز بخونیم، بی حرف رفتیم سمت سرویس بهداشتی ها.ساعت هشت بو

ساله هم اونجا بود و از اول داشت خیره خیره منو نگاه 40وضو گرفتم، داشتم روسریم رو درست میکردم که یه خانم 

 میکرد و منم سعی داشتم توجهی بهش نشون ندم.

 حرف اومد:وقتی چادرم رو سرم کردم باالخره به 

 دخترم شما مجردی؟-

 با چشمای گرد شده لحظه ای نگاهش کردم اما بعد سری تکون دادم و به دروغ گفتم:



 

 

 بله.-

بعدم سریع از سرویس زدم بیرون، خدایا خبریه؟ اتفاقی قراره بیوفته که اینهمه خاستگار ردیف کردی؟ تا جایی که یادمه 

 قعطی خاستگار بودا...

نه شدم و سریع قامت بستم، بعد از تموم شدن نمازم دوباره همون زنه ارو دیدم که چشمش به دستم کالفه وارد نماز خو

بود، منم متعجب به دستم نگاه کردم، نامفهوم به دستم نگاه میکردم تازه دوزاریم افتاد که ادم ازدواح کرده حلقه دستشه 

 من حلقه ای دستم نیست.

 خودم رو به شایان رسوندم و با درمونده گی گفتم:کالفه سریع از نمازخونه زدم بیرون و 

 زود بریم که یه زنه گیر داده بهم ازدواج کردم یا نه...-

 شایان لحظه ای نگاهم کرد و بعد خندید و همونطور که راه می رفتیم گفت:

 خدا شانس بده ....شیدا خیلی خاطر خواه داری ها... کم کم دارم غیرتی میشم.-

 ش انداختم که صدای خنده اش بلند تر شد، چشمی گردوندم و گفتم:نگاه چندش ناکی به

 کم حرف بزن، بیا بریم یه چیزی بخوریم که خیلی گشنمه.-

*** 

بود و پارک تقریبا خلوت شده بود که اهی کشیدم، باید بر میگشتیم خونه، اصال دوست نداشتم شب رو خارج  12ساعت 

 از خونه بمونم.

 شدم، شایان هم همونطور که کالهش رو روی سرش میذاشت گفت:با غم سوار موتور شایان 

 غمت نباشه خودم هوات رو دارم.-

زمان برام سریع تر از هرزمان دیگه ای می گذشت، طوری که یه لبخند مصنوعی تحویلش دادم و پهلوهاش رو گرفتم، 

تازه ترس از برخورد مامان و بابا به حی می کردم در عرض چند دقیقه رسیدیم به خونه، دیگه داشت اشکم در می اومد، 

 دلم نشسته بودو حس می کردم دارم قالب تهی میکنم . 

وقتی شایان درو باز کردو وارد خونه شدیم، با دیدن مامان و بابا که عصبی باا لباسایی که مطمئنن برای مهمونا پوشیدن 

 بودن روی مبل نشسته بودن، با دیدن ماا بابا عصبی گفت:

 ریف اوردین؟چه عجب تش-

 نمیدونم چرا بغض کردم، سرم رو انداختم پایین و گفتم:

 شما گفتین به حرف من گوش می کنین خاستگار راه نمیدین؟!-

 بابا عصبی گفت:



 

 

خاستگاری نبود که بخوام به حرفت گوش کنم... مهمون داشتیم و توهم وظیفه ات بود تو خونه بمونی، سرخود از خونه -

 ؟زدی بیرون که چی بشه

 لحظه ای چشمام رو روی هم فشردم و گفتم:

من دختر خانواده محترمی رو میشناسم، ازش خوشم نمیاد مطمئنان حسم نسبت به بقیه اعضای خانواده اشون هم -

 همینه، پس دوست ندارم حتی ببینمشون.

صبانی ندیدم اما همیشه با بلند شدن بابا نفسم لحظه ای بند میاد، ترس به وجودم رخنه می کنه، بابا رو هیچ وقت ع

 اری کنم که عصبی بشه می ترسیدم.ازاین که ک

 جلوم ایستاد و گفت:

 حرفات منطقی نیست... دختر من عاقل تر از این بود که بخواد سر همچین چیزی لجبازی کنه.-

ش اینقدر حرفش برام گرون تموم شد، باعث شد اشکام بریزن روی گونه هام، من فقط نمی خواستم ازدواج کنم، درک

 براشون سخت بود. مامان:

 سالته، بهترین زمان برای ازدواجته، او...18االن -

 شایان با صدای ارومی گفت:

مامان... ازدواج لباس نیست راحت انتخاب کنه از روی ظاهر... من هم دوره ای هام رو میشناسم و میدونم چه جونوراین -

ارید حداقل زمان بگذره و با کسی ازدواج کنه عاشقش میشه، اگر خدایی و حق میدم به شیدا که نخواد ازدواج کنه... بذ

 نکرده ازدواج کنه و بعد از چند سال عاشق یه نفر دیگه بشه چی... به همچین چیزایی فکر کنین لطفا.

 بابا با موشکافی به شایان نگاه میکرد، با غم گفتم:

ته ام زیاده که به عناوین مختلف راهشون بدین؟من که دارم من فقط ازتون خواستم هیچ خاستگاری نیاد، اینقدر خواس-

 میرم مشهد برای درس، ازدواج کنم باید بشینم همینجا و قید درسم رو بزنم.

 بابا : کی گفته من می خوام تورو شوهر بدم که اینطوری جبهه گرفتین؟

 با تعجب به بابا نگاه کردم که سری به تاسف برام تکون داد و گفت:

 خانواده محترمی دختر ندارن.درضمن -

 چطور ممکنه؟ پس اون خوابم؟ مساوی شدن فامیلی هاشون و ...چشمام از این گرد تر نمیشد، 

 بابا که گیجیم رو میبینه سرش رو به تاسف تکون میده و میگه:

ن و ادامه تحصیل رو ناامیدم کردی، فکر میکردم یه دختر عاقل و بالغ دارم. به همین رفتارات ادامه بدی فکر مشهد رفت-

 از سرت بنداز بیرون.

 تهدیدش اونقدر برام سنگین هست که سریع چنگ بندازم به بازوش و با پشیمونی بگم:



 

 

بابا ببخشید... اخه ... من دوست ندارم هیچ وقت ازدواج کنم و همش فکر می کنم شما و مامان ... ببخشید..دیگه تکرار -

 نمیشه.

 از این که چیزی بگه مامان با ترش رویی و اخم میگه: بابا با اخم نگاهم کردو قبل

 مگه دست خودته که ازدواج نکنی؟ ما ابرو داریم، فکر نکردی اگر...-

 با صدای بابا ساکت میشه...:

خانم...! ازدواج کردن یا نکردنش پای خودشه، اما امیدوارم اگر روزی خواستی کسی رو انتخاب کنی که باهاش ازدواج -

 درستی انجام بدی. و همونطور هم که بهت گفته بودم هیچ خاستگاری قرار نیست برای جنابعالی بیاد. کنی انتخاب

 بابا به شایان نگاه کرد و گفت:

و شما! یکبار دیگه ببینم حرفی از جانب خودت و بدون اگاهی زدی هرچی دیدی از چشم خودت دیدی، شاید شیدا رو -

 ادن تو راحت تره.نتونیم شوهر بدیم اما مطئن باش زن د

 شایان بهت زده به بابا نگاه کرد، نمیدونم چرا خنده ام گرفته بود، زن دادن شایان.

مامان با عصبانیت بهمون چشم غره میره و به سمت اتاقشون دنبال بابا میره، منم برای شایان دست تکون میدم و به 

 سمت اتاقم حرکت می کنم .

سرونه اش برخورده اما توجهی تو اون لحظه بهش نشون ندادم، فقط بابت این که می دونم شایان االن خیلی به غرور پ

 امشب به خییر گذشت خدارو شکر میکنم.

 اما ماجرای خانواده محترمی انگار قرار نبود به این راحتی تموم بشه.

*** 

رمی برای شام دعوتمون تقریبا چند روزی از اون شب وحشتناک گذشته بود که مامان به منو شایان گفت خانواده محت

کردن و جفتمون باید حضور داشته باشیم وگرنه عواقب بدی در انتظارمون خواهد بود، ماهم عین موش سرمون رو کردیم 

 تو لونه امون و داریم لباس انتخاب میکنیم تا برای این مهمونی کذایی اماده بشیم.

ود پوشیدم، چادر ملیمم سرم کردم و کیفم رو برداشتم و شلوار مشکی و مانتوی سبزابی و شال همرنگ که کامال ساده ب

 از اتاق رفتم بیرون.

وقتی  همه اماده شدیم و از خونه زدیم بیرون، می خواستیم منو شایان با موتور بیایم که بابا گفت همه امون با ماشین 

ه، نمیدونم چرا شایان اینقدر سلطه میریم. و تهدید هم کرد که اگر شایان زیادی پروبازی در بیاره موتور رو ازش میگیر

پذیر شده اما عجیب به دلم می نشست، شایان قدیم شوخ طبع نبود اما همیشه سر حرفش میموندو زیر حرف بابا خیلی 

 کم می رفت و یه جورایی بچه ناخلف بابا بود.

 با رسیدن به خونه اشون که فاصله زیادی هم نداشت، از ماشینا پیاده شدیم.

 سته شیرینی خونگی اماده کرده بود تا دست خالی نباشیم و من چقدر از این حرکت بدم اومده بود ..مامان یه ب



 

 

بابا زنگ رو زد و بی هیچ حرفی باز شد، تا رسیدن به خونه اشون دودقیقه ای زمان برد و من عمال اخرین نفر پشت شایان 

 دن خودم رو داشته باشم.در حرکت بودم و یه جورایی خیلی دلم می خواست توانایی غیب کر

مرد مسنی با موهای نقره ای که بهش میخورده رنگ خورده باشه اومد استقبالمون، خوشتیپ بود، از اون پیرمرد پولدارای 

 اس بود انگاری .

سالم کردیم و وارد خونه اشون شدیم، یه خانم که جوونتر بود اومد استقبالمون و خیلی با چرب زبونی بهمون خوش اومد 

ت، صدای خنده هاش روی اعصابم بود و مشخص بود مرد زن جوونتر از خودش که جای دخترش هست گرفته و گف

 همین باعث شد که ازش خیلی بدم بیاد .

کنار شایان نشسته بودم و دنبال رد و نشونی از پریسا توی خونه اشون میگشتم که البته خوشبختانه انگاری هیچ ردی 

 امیلی بوده و هیچ خطری وجود نداره .نبود، شاید فقط یه تشابه ف

 سرم کمی به سمت شایان خم کردم و گفتم:

 انگار دیشب الکی کلی توبیخ شدیما.-

 با اخم به چشم غره رفت که چشمام رو براش گرد کردم و گفتم:

 برای من چشم غره نرو، منابع تو موثق نبود.-

سالم مردی اومد، با اخم سرم رو کمی برگردوندم که چشماش رو تو کاسه گردوند، اونم چیزی بارش کنم که صدای 

 بادیدن همون مرده سفید پوش محو تو پارک چشمام زد بیرون.

 شانس گند و .. من.

اخمام رو کشیدم توهم و به تبعیت از بقیه بلند شدم و به من که رسید با لبخند که خساوتمندانه دندون های سفید و 

 رد که با همون اخم و قیافه ترشروم سر تکون دادم فقط و زود نشستم .یکدستش رو بیرون ریخته بود سالم ک

 اونم اونطرف شایان نشست. 

 ای خدا چرا هرچی خانواده که پسر دارن گیر من می افته.

 مرد مونقره ای گفت:

 اینم تنها پسر من کیوان هست. دیشب نتونست بیاد.-

 فت.بابا سری تکون داد، کیوان هم خوش امدیدی به هممون گ

 عصبی بودم و کالفه، اینو از تکون شدید پام که البته شایان بهم گوشزدکرد، تکونش ندم فهمیدم.

خداروشکر دیدی بهم نداشت، یعنی شایان عین یه سد عمل کرده بود بینمون ومن خدا، خدا میکردم هرچه زودتر شام 

پارک چه غلطی می کرد؟ اونم پارکی که کلی تا رو کوفت کنیم و بریم، این مگه دیشب نباید می رفته خونه ما؟ پس تو 

 اینجا فاصله داشته؟ نکنه تعقیبم کرده بود؟

 همه جفت جفت در حال حرف زدن و من تنها کسی که داره خودخوری می کنه منم.



 

 

 با ارنج به پهلوی شایان کوبیدم تا توجهش رو جلب کنم، اونم می چرخه سمتم که میگم:

 بپرس سرویس کجاست؟-

ن داد و روش رو سمت کیوان کرد و ازش پرسید، کیوان که بلند شد مثال راهنمایی کنه، بازوی شایان رو سری تکو

 نیشگون گرفتم که اونم پاشه تنها نباشم باهاش.

سه تایی سمتی که کیوان می رفت رفتیم، وارد راهرویی شد و به دری اشاره کرد، من که حرفی نزدم اما شایان از طرف 

 بعدم روبه من گفت:من تشکر کرد و 

 برو همینجا وایمیستم.-

 سری تکون دادم و وارد سرویس شدم، درو بستم و قفل کردم، اروم بهش تکیه دادم و چشمام رو بستم.

 گندش بزنن، یعنی واقعا گندش بزنن، توانای جیغ زدن داشتمو باید یه طوری این حرصی که داشتم رو خالی می کردم.

 م رو زیر اب سرد گرفتم، با اخم به اب خیره بودم و منتظر بودم بعد از چند دقیقه برم بیرون. شیر اب رو باز کردم و دست

 چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم و با خودم زمزمه کردم:

اگر دیشب نیومده خونمون پس فهمیده خانواده هامون قصد اشنا کردنمون رو داشتن و جیم فنگ زده، مثل خودم، پس -

 یست اونم نمی خواد با کسی اشنا بشه.جای نگرانی ن

با همچین طرز فکری کمی اسوده شدم، شیر اب رو بستم، روسری و چادرم رو مرتب کردم و از سرویس اومدم بیرون، 

دوتاشون بیرون منتظر بودن و حرف میزدن، کمی اخمم رو کشیدم توهم و جدی تشکر ارومی کردم و دوباره برگشتیم 

 پیش بقیه.

نی در حال پذیرایی از جمع بود، ماکه رسیدیم میوه و چایی برامون اورد، تشکر کردیم و برداشتیم اما یه خانوم مس

 خودمم می دونستم قرار نیست چیزی بخورم.

 باید موبایل لمسی می خریدم تا توی همچین وقتایی بتونم خودموم سرگرم کنم، باید بابابا حرف میزدم.

ممحسوس گفت پیشش بشینم، نمیدونستم چرا اما حرفی نزدم و کنارش پشست میز باالخره زمان شام رسید و مامان نا

 نشستم.

 سه نوع غذا روی میز بود که نهایت اصراف کردن بود، برای همه از یه نوع درست می کردن دیگه ...

 همین باعث شد پیش از پیش از این خانواده متنفر بشم.

 کردم که همون زنه گفت: برای خودم سوپ ریختم، ظرفم که تموم شد، تشکر

 ای وای عزیزم چرا اینقدر کم؟ برات برنج بکشم.-

 از لحن لوسش حالم بد شد، فقط سرتکون دادم و گفتم:

 ممنون همین کافی بود.-



 

 

صندلیم رو کمی عقب کشیدم که دیگه نخوان اصرار کنن، اوناهم هرجور مایلی گفت و مشغول خوردن غذاشون شدن، 

ا یه نگاه اجمالی به همه بندازم که چشمم به کیوان افتاد داشت با یه لبخند محو نگاهم میکرد، سرم رو کمی چرخوندم ت

 عصبی از طرز نگاهش چشم غره ای بهش رفتم و به ظرف خالیم خیره شدم. چش چرون.

دن باالخره همه خوردن و از سر میز بلند شدیم و به سمت مبالی سلطنتی رفتیم، همون زن مسن هم مشغول جمع کر

 شد، از این همه تجمالتشون حالم داشت بهم می خورد.

 اینبار کنار شایان نشستم و گفتم:

 بریم دیگه ... اح.-

 نیم نگاهی بهم انداخت که کیوان انگار حواسش بهم بود گفت:

 اگر حوصله اتون سررفته بیاین بریم اتاق من البوم هام رو نشونتون بدم.-

هش میکنم صورتم رو به صورت چندش جمع کنم اما دور از ادب بود وااقعا، فقط خیلی دلم می خوام در حالی که نگا

 گفتم:

 نه مرسی.-

 شایان نگاهی به مامانشون کرد و بلند شد دستمو گرفت:

 بیا بریم وگرنه مغزمون رو میسابی.-

پتانسیل شدیدی داشتم چشم غره ای بهش رفتم و دنبال شایان به سمت اتاق کیوان رفتیم. از کلی پله باال رفتیم و من 

 برای غر زدن.

اتاقش برعکس جاهای دیگه خونه اشون زیاد تجملی نبود، عوضش خیلی کسل کننده بود چون همه چیز به رنگ سفید 

 بود، دیوار و در و پرده و پنجره و میز و کمد و لب تاب و ساعت و تابلو و... 

 شایان هم مثل من انگار خوشش نیومده باشه گفت:

 ید رو دوست داری مثل این که.خیلی سف-

 کیوان به تخت اشاره کرد و گفت:

 بشینین... اره -

 بی حرف روی  تخت نشستم، تشک نرمی داشت، روتختیش هم سفید و مخملی بود.

 کیوان رفت سمت کمدش و دوتا البومم به رنگ سفید طرح اجر در اورد و اومد سمتمون

تو مکان های دیدنی خارج بود و من بی حوصله داشتم نگاهشون میکردم شایان گرفت و بازش کرد، همه اش مال کیوان 

و کیوان هم با هر عکس برمیگشت نگاهشون میکرد، تا اینکه البوم اول تموم شد و البوم دوم رو شایان باز کرد، از همون 

 کیوان و گفت:اول کیوان با دوست دخترای بی حجاب و ... بود که شایان قرمز شد و سریع البوم رو گرفت سمت 



 

 

 شرمنده داداش اینو نمیتونیم نگاه کنیم.-

 کیوان متعجب نگاهمون کرد و گفت:

 چرا؟-

 شایان کالفه داشت بهش توضیح می داد که بلند شدم و همونطور که به سمت در میرفتم گفتم:

 میرم پیش بقیه.-

مش بهم افتاد و چشم غره ای حواله ام با اخم به مامان خیره شدم، که چشبا نهایت سرعت خودم رو به بقیه رسوندم، 

 کرد و دوباره مشغول صحبت شد.

با اومدن کیوان شایان دوباره شروع کردم عصبی پام رو تکون دادن، برامون میوه اوردن که من بر نداشتم و مدام چشمم 

 به ساعت بود که زودتر بریم.

*** 

 :گفتم قبلش اما رفتم اتاقم به سریع و برگشتیم ونهخ به میگذشت زمانی هر از تر طوالنی برام که شب اون از بعد

 .نباشه خوشایند که بزنم حرکتی یه شم می مجبور منم بکنین اصرار. ببینم ارو خانواده این ریخت خوام نمی دیگه-

 رو بیان مامان یا بابا تا موندم منتظر خیلی کوبیدم، درو و رسوندم اتاقم به رو خودم بزنه حرفی کسی بذارم که این از قبل

 .نیومد کسی اما کنن توبیخم

 .رسید دانشگاه نام ثبت زمان و گذشت مدتی

 ببینیم، خونه بتونیم خوب محله یه تو و کنم نام ثبت دانشگاه تا موندیم هتل تو روزی سه مشهد، رفتیم مامان باباو با

 خرید تو مامان البته، بود بعید خیلی خریدنش، باباشون و کردیم پیدا خوب خونه یه داشتم انتظار که اونچه از سریعتر

 .ارو خونه کرد انتخاب دلبازانه و دست خیلی اینبار اما هست گیر سخت خیلی خونه

 رو اتاقم شد، چیده خونه توی و شد خریداری مامان منو سلیقه به جدید و نو وسایل و شد انجام دانشگاهم نام ثبت کارای

 .برجسته براق مشکی توپای با طوسی تیره رنگ نهمو کردیم، دیواری کاغذ خودم درخواست به

 حساب و حد که شدم خوشحال اونقدر که خرید تاب لب برام بابا نشد، تیره زیاد همین برای داشت خوبی نورگیری اتاق

 رو دلم بدجور خرید این و شدم می داغون گی حوصله بی از داشتم دیگه خرید، خودم اصرار به هم لمسی موبایل نداشت،

 .بود کرده شاد

  . بود همینا زندگی این های مزیت. دیگه شد می شاد دلم کوچیکی چیزای همچین با خب

 عابر کارت و کنم باز خودم اسم به بانکی حساب و بگیرم گواهینامه تونستم و شد سالم18 که موقع اون بخیر، یادش

 دانشجویی کارت نداره، جا دیگه و شده پر پولم کیف کارتی جا که شدم می خوشحال چقدر بگیرم چیزا جور این و بانک

 ....فبها دیگه گرفتم که هم



 

 

 میز جدید، نفره یک تخت بودم، چشیده رو طعمش یکبار چون نداشتم، چیزا این بابت حالی و حس  هیچ دیگه االن اما

 داشت، کشو تا5 زیرش که. ارایش میز یه با گرفتیم، کوچیکی نسبتا کتابخانه اما نخریدیم خودم خواست به کامپیوتر

 .داشت کشو دوتا هرکدومش که داشت پاتختی دوتا تختمم

 .داشت بزرگ کشو تا سه زیرش دیواریش کمد خودش اتاق اخه بودم شده نیاز بی کشو از کال

 .چیدم می اتاق توی داشتم که داشتم لباس پر چمدون دوتا بیاره، برام اتاقم از رو کشوام سه فایل بابا شد قرار فقط

 .کنیم باز خودت اسم به بانکی حساب یه بانک بریم پاشو شیدا :بابا

 به که بود غذایی مواد کردن جا جابه مشغول هم مامان بیرون، زدیم بابابا که بود دوازده ساعت شدم، بلند و زد لبخندی

 .بودن خریده بابا با گی تازه

 فصل پنجم******

جعبه چوبی کوچیک افتاد، خیلی وقت بود فراموشش کرده بودم، مشغول جابه جا کردن وسایل اتاقم بودم که چشمم به 

روی تخت نشستم و بازش کردم، کاغذ تا شده ارو اوردم بیرون و به تاریخ هایی که نوشته بودم نگاه کردم، کمتر از یک 

 ماه دیگه تاریخ فوت مادربزرگم بود و من باید برای نجاتش می رفتم، و خیلی چیزای دیگه...

ستم و نفس عمیقی کشیدم، کاغذو گذاشتم تو جعبه و جعبه ارو روی میزم گذاشتم تا جلوی چشمم باشه چشمام رو ب

 فراموش نکنم.

 با زنگ موبایل، چون حواسم نبود از جا پریدم؛ پوفی کشیدم و رفتم سمتش و برش داشتم.

 اشناست یا غریبه. ناشناس بود و نمی شناختم، جواب دادم اما حرفی نزدم تا صدای طرف رو بشنوم ببینم

 خانم سهیلی... -

 ابرویی باال انداختم و گفتم:

 شما؟-

 کیوان هس...-

 نذاشتم صحبتش رو تموم کنه سریع تماس رو قطع کردم، لعنتی، توروحت .

دوباره زنگ زد که رد تماس زدم و شماره اش رو توی لیست سیاه گذاشتم، برای این که فکرم رو ازش دور کنم یه اهنگ 

 و همونطور که اهنگ گوش می کردم به مرتب کردن اتاقم پرداختم. گذاشتم

اما انگاری این اقا کیوان خیال دست کشیدن نداشت، چون با یه شماره دیگه تماس گرفت که اینبار عصبی از اتاق زدم 

داشت تلویزیون  بیرون، ادمی نبودم که بخوام همچین چیزایی رو خودم حل کنم، مخصوصا بعد از بازگشت دوباره ام، بابا

 رو نصب می کرد که کنارش ایستادم و با صدایی عصبی اما اروم گفتم:

 بابا؟-

 متعجب نگاهم کرد:



 

 

 چیه؟-

 شما شماره منو به این پسره کیوان محترمی دادین؟-

 لحظه ای چشماش گرد شد، بعد اخماش رفت توهم:

 نه... بهت زنگ زده...؟-

 گوشیمو گرفتم سمتش و گفتم:

 فا جوابشون رو بدید که دیگه مزاحمم نشن.یه جوری لط-

گوشیم رو به بابا دادم و به اتاقم برگشتم، می دونستم بابا اونقدر غیرتی هست که بخاطر تماس کیوان به من مواخذه اش 

 کنه.

و با  داشتم کتاب هام رو میچیدم توی کتابخونه و زیر لب اهنگ می خوندم که بابا اومد تو اتاق. موبایلم رو گرفت سمتم

 همون اخماش توهمش گفت:

 دیگه مزاحمت نمیشه.-

 سری تکون دادم :

 ممنون باباجون.-

سری تکون داد و از اتاق رفت بیرون، بعد از اون شبی که باشایان جیم زده بودیم باهام سرسنگین شده بود و نمی 

 دونستم برای چی؟! از این جو سنگین خوشم نمی اومد .

 رسیدم. اهی کشیدم و به ادامه کارم

*** 

باباشون قبل از شروع کالس هام چند روزی رفتن پیش شایان، البته قبلش مامان منو به یکی از همسایه ها که انگار یه 

زن و شوهر مسن بودن و بچه ای نداشتن سپرده بود و اونم تو دوروزی که مامانشون نبودن برام نهار می اورد و هرچی 

تونم غذا درست کنم قبول نکرد و گفت مامان منو به اونا سپرده و نمی تونن کم اصرار میکردم نیاره و من خودم می 

کاستی کنن و چقدر من حرص خوردم، انگار یه بچه دوساله بودم که منو به کسی سپردن، اونم به غریبه هایی که 

 نمیشناختن.

 ینم رو تخت پیش مسعودم.شبا نمی ترسیدم اما وحشت داشتم از بازگشت زمان، اینکه چشم ببندم و باز کنم بب

 زندگی با اون موجود نفرت انگیز به معنای واقعی کلمه عذابی الیم بود.

بعد از دوروز که برگشتن حسابی  با توپ پر به مامان گفتم که دیگه دوست ندارم منو مثل بچه کوچولو ها به کسی 

 بسپاره. اونم عصبی قبول کرد و حاال هردوشون با من سرسنگین بودن.

فه بودم از این برخورد هایی تندم، خودمم اصال از خودم راضی نبودم، اما نمی دونستم چیکار باید بکنم تا این کال

 برخوردای اعصاب خوردم کنم دست بر دارم .



 

 

با شروع کالس هام، با استرس از زیر قرانی که مامان برام گرفته بود رد شدم، گونه اش رو بوسیدم و سوار ماشین شدم و 

 نو رسوند به دانشگاه و مدام سعی داشت تو راه منو از این استرسم رها بده.بابا م

اما من انگار کر شده باشم هیچی نمیشنیدم، درسته قبال دانشگاه رفته بودم اما اینبار خیلی فرق داشت، من کنکور داده 

 سا تق و لق و ....کالبودم و تو یه دانشگاه دولتی قبول شده بودم و.... اوندفعه دانشگاهم ازاد بود و 

 جلوی در از بابا تشکر کردم و پیاده شدم، قرار شد خودم برگردم.

 دیدن ادمایی که همسن و سال خودم بودن کمی بهم انرژی داد اما وضع بد حجابش داشت به استرسم اضافه می کرد.

که پیدا کردم وارد شدم، چند از نگهبانی ساختمون کالسام رو پرسیدم، خداروشکر شماره کالس ها واضح بود، کالسمو 

نفری بودن، هم دختر هم پسر، دخترا سمت چپ نشسته بودن و پسرا سمت راست، اینقدر تحت تاثیر استرسم بودم که 

 اب دهنم رو نمی تونستم قورت بدم اما به بسختی چهره ام رو خونسرد نشون داده بودم.

دتر رسیده بودم، بی کار بودم و قصد پیدا کردن دوست رو ردیف دوم که خالی بود روی صندلی اخر نشستم، یه ربع زو

هم نداشتم، برای همین موبایلم رو برداشتم و بی توجه مشغول پیامک زدن به شایان شدم، هرچند جوابم رو نمیداد اما از 

 بیکاری برام بهتر بود.

 ام... دانشگاه چرا اینطوریه؟ خیلی استرس دارم، انگار همه از یه سیاره دیگه اومدن و من مال یه سیاره دیگه-

پیام رو ارسال کردم، می دونستم االن تو این ساعت از روز خوابیده، اینترنتش رو روشن کردم و مشغول گشت زنی بودم 

 که متوجه پیامرسان الین شدم.

دا کنم تا از یادش بخیر، یه زمانی خیلی تو الین و تلگرام و بی تالک و اینستا چرخ می زدم و سعی می کردم دوست پی

 تنهایی در بیام، پایه ام هم فرزاد بود.

 اخمی کردم و سعی کردم نسبت بهش بی تفاوت باشم و وسوسه ام درمورد نصب کردنش رو پس زدم.

ساله اما با ریشا و موهای نقره ای که مشخصا مال 50تقریبا نصف کالس اومده بودن که استاد هم اومد، مردی حدودا 

 ک مدادی و کت و شلوار مشکی طوسی تنش بود با یه کیف لب تاب مشکی.رنگ بود، پیراهن نو

زیادی از حد اتو کشیده بود، بدون این که حضور و غیاب کنه، منبع)کتاب( معرفی کرد و از نحوه تدریسش صحبت کرد و 

 کمی هم نصیحتمون کرد که جو دانشگاه رو چطور برای خودمون حل کنیم.

ونیم بریم نفس عمیقی کشیدم، تقریبا جزئ اخرین نفرات بودم که از کالس خارج شدم، بعد از یک ساعت که گفت می ت

دقیقه زمان داشتم، از اونجایی  45بود و تا کالس بعدی  9:15می شه گفت استرسم تا حدودی از بین رفته بود، ساعت 

یع پیداش کردم و وارد شدم، که نتونسته بودم از استرس صبحانه بخورم، دنبال تریا دانشگاه گشتم، خوشبختانه سر

 خوشبختانه قسمت خواهران و برادرانش جدا بود.

کیک و نسکافه خریدم و نشستم پشت میز یه گوشه که کمتر دیدی هم داشته باشه، نمیدونم چرا برعکس قولی که به 

از بین بردن این خودم داده بودم تا بیخیال منزوی و تنها بودن بشم، االن میل شدیدی بهش داشتم و عالقه هم به 

 تنهایی نداشتم.



 

 

کالس های بعدی و بعدی و... اونروز هم به همین ترتیب هم تموم شد و من به خونه برگشتم، به محض ورودم انگار نطق 

 زبونم باز شد و از سیر تا پیاز دانشگاه رو داشتم برای مامان تعریف می کردم و به اصطالح سرش رو خوردم.

 بهم تشر زد و من با خنده به اتاقم رفتم، خوشبختانه انگار مامان دیگه باهام سنگین نیست. اینقدر حرف زدم که اخرش

*** 

روز به روز کالس هام رو می رفتم و دیگه استرسی از محیط دانشگاه نداشتم، پسرای کالسمون خیلی قیافه های داغونی 

 می شنیدم که میگفتن:  داشتن و یه جورایی چند باری اتفاقی از دخترا که باهم صحبت میکردن

 یکیشونم قیافه اشون خوب نیست دل خوش کنیم برای دوستی.-

 دلم می خواست میخندیدم اما خیلی جلوی خودم رو گرفته بودم .

هفته دوم بود که استاد گفت اسم یه نفر رو می خونه تا نماینده بچه ها باشه و شماره استاد رو داشته باشه تا اگر کالس 

اهر چیز دیگه ای بتونه به بقیه خبر بده که از شانس گندم اسم منو خوند، شوکه بودم اما حرفی نزدم و تشکیل نشد و ی

قبول کردم، اما وقتی استاد ازم خواست تا شماره ام رو روی تخته بنویسم تا همه داشته باشنش تازه بهعمق فاجعه پی 

 بردم، همه یعنی پسرا هم باید شماره ام رو می داشتن.

 ی که بلند می شدم زیر لب:در حال

 گندش بزنن.-

زمزمه کردم و ماژیک رو برداشتم و شماره ام رو نوشتم و کنار هم فامیلم و دوباره نشستم، قرار شد اخر کالس شماره 

 استاد رو بگیرم.

 بقیه استاد ها هم به همین ممنوال منو نماینده اشون اعالم کردن که داشتم داغ می کردم اما حرفی نزدم.

 عداظهر رفته بودم خرید کتاب که موبایلم پیام اومد:ب

 خانم نماینده فردا قبل از اومدنمون شوفاژ کالس رو روشن کن سرما نخوریم.-

 اینقدر از خوندن این پیام عصبی شدم که وسط پیاده رو ایستاده بودم و دستم رو محکم دور گوشی فشار می دادم.

 مطمنن صورتم عین گوجه قرمز شده بود .

حاضر بودم شرط ببندم که کار یکی از پسراست، با تنه ای که یک نفر بهم زد فهمیدم وسط پیاده رو ام، با اخمایی در هم 

 وارد کتاب فروشی شدم اما یادم نمی اومد برای چی اومدم.

*** 

شت کردم اما وارد کالس شدم و روی صندلی نشستم، با جمله ای که یکی از پسرا گفت نا خواسته با اخم دستام رو م

 جلوی خودم رو گرفتم تا سمتش نچرخم و بی خیال خودم رو نشون بدم:

 خانم نماینده اسم خوبان و بدان نمینویسی؟-



 

 

برای این که مزه پرونی هاش رو بی محلی کرده باشم موبایلم رو برداشتم و مشغول بودم که یاد تلگرام افتادم که اگر 

 بفهمم کیه. البته اگر اونم تلگرام داشته باشه. شماره اش رو ذخیره کرده باشم می تونم

 نتم رو روشن کردم و تلگرام رو نصب کردم که استاد اومد و نشد به باقی نقشه ام برسم.

*** 

بی خیال تلگرام نصب کردن شده بودم، می دونستم نصب کنم ممکنه وسوسه بشم و اصال خوشم نمیاد تکرار مکرارت 

 بشه برام.

به اسم  خوندم که برام پیام اومد، با اخم و بی حوصله ای گی برش داشتم، دوباره همون شماره بود، داشتم کتابی رو می

 بی مزه سیوش کرده بودم .

بچه ها پیشنهاد داده بودن که یه گروه تو تلگرام نصب کنین تا بچه های کالس توش عضو بشن و اگر موضوعی هست -

 همه با خبر بشن.

بود بهترین حرفی هست که تو عمرش زده. بی اینکه جوابش رو بدم تلگرام رو نصب کردمو پیشنهاد بدی نبود و مشخص 

 یه گروه ایجاد کردم، بیمزه ارو هم توش عضو کردم و داخل گروه نوشتم:

 از همکالسی ها شماره اشون رو اگر دارید عضو کنین.-

ند مرحله بیشتر پسرا و چند تا از دخترا رو عضو تقریبا چند دقیقه ای انگار طول کشید تا انالین بشه و طی چهمین...! 

 کنه.

 نیشخندی زدم و گوشی رو خاموش کردم و گذاشتم کناری.

 اینطوری حواسم بهتر برای درس خوندن جمعه.

*** 

چند تا از استاد هامون بودن که فقط جزوه می گفتن بنویسیم، اونم نه اروم! انگار دارن کتاب می خونن و ماهم ماشین 

یپیم، جوری که فقط دوسه نفرمون میتونستیم کامل مطالب رو یادداشت کنیم، هرچند من صداشم ضبط می های تا

 کردم تا اگر چیزی از قلم افتاد از دستش ندم.

جلسه سوم این درس بودو من از شدت نوشتن دستم در گرفته بود که بیخیال نوشتن شدم و فقط مطمئن شدم که 

تموم شد، بچه ها دورم حلقه زدن تا از روی جزوه ام عکس بگیرن، مثل جلسه  صداش داره ضبط می شه، کالس که

 قبلش.

 ندا: ای بابا توهم ننوشتی که...

 نمی دونم چرا خباثتم گل کرد گفتم:

 صداش رو ضبط کردم، تو گروه می فرستم بنویسین.-

 چشماشون گرد شد و یکی از پسرا گفت:



 

 

 ه دیگه...خب خانم نماینده خودت بنویس به ماهم بد-

برگشتم سمتش و با اخم نگاهش کردم، چرا فکر می کرد این خوشمزه بازی هاش باعث توجه دخترا می شه؟ شک 

 نداشتم که بی مزه خود همین بیشعوره.

 زحمت بکشین خودتون بنویسین.-

بهش رو داده هر چی کیف و کالسورم رو برداشتم و از کالس زدم بیرون، اعصابم از دستش خورد شده بود، کافی بود

 بودم، باید سر جاش مینشوندمش.

پسره دیالق، صورتش میون انبوهی از ریش های پروفسوری نامرتب پوشیده شده بود و یه عینک با دور مشکی هم زده 

بود، موهای لختی داشت که دوطرفش رو تراشیده بود و فقط وسطش مونده بود که به شدت بلند بودن در حد هفت، 

 هشت سانت.

 اشت ازش بهم می خورد.حالم د

فکر این که شانس ندارم و توجه همچین ادم چندش اوری بهم جلب شده باعث تضعیف اعتماد به نفسم شده بود اما با 

این حال گاهی به خودم یاد اوری می کردم که هدف من جلب توجه پسرا نیست و من قرار نیست دیگه وارد زندگی 

 مشترکی بشم.

لم رو برداشتم و وارد تلگرام شدم، ادما بی کار وعالفی بودن  که تو گروه چرتو پرت می گفتن روی صندلی نشستم و موبای

و دخترا به پسرا تیکه می نداختن و پسرا به دخترا. تعداد معدودی بودیم که هیچ مشارکتی تو حرفای صد من یه 

 هیچ پیامی تو گروه نداده.غازشون نداشتیم و برام جای تعجب بود که بی مزه هم مثل من و چند نفر دیگه 

شاید توقع داشتم پایه ثابتشون همین بی مزه باشه. هرچند موقع حضور و غیاب هرچی سعی کردم بفهمم کی هست و 

 اسم و فامیلش چیه متوجه نشدم .

 داشتم پیام های امروزشون رو شروع می کردم به خوندن که چشمم رو ی تاریخ خشک شد.

 مهر....17

 ...این... تاریخ این. شد خشک دستم

 ...تاریخ این که شدم می مطمئن باید . خیره تاریخ به و بود شده گرد چشمام

 ...گذره می برام زودتر داره زمان کردم می حس دادم، بهش ارو خونه ادرس عجله با و گرفتم تاکسی

 تاریخ همچین کنم اموشفر تونستم چطور خدایا کنم، ریسک تونستم نمی داد، می نشون ارو دقیقه 10:15 مچیم ساعت

 گرفتم رو شایان شماره برداشتمو رو موبایلم و زد حلقه چشمام توی اشک رو، مهمی

 ... .. بوق.... بوق... بوق....  بوق....  بوق

 :بود شایان از اومد، برام پیامکی که پایین اوردم رو موبایل عصبی

 .نشو مزاحم کالسم سر-



 

 

 :گفتم عصبی لحن با راننده به توجه بی

 .سرکالسی که جهنم به-

 .شد خاموش موبایلش بعد دفعه و زد تماس رد که گرفتم رو اش شماره دوباره

 ابجی یه موتوری داره تعقیبمون می کنه.-

 با عصبانیت داد زدم:

 به درک.-

 باید یه جوری خوردم رو می رسوندم به تهران.

 :گرفتم رو بابا موبایل تهران، به نمیرسیدم فردا تا کشتمم می اگر حتی رو خودم...  ام گونه روی ریختن اشکام

 .زنم می زنگ بهت بعدا گیرم جایی االن دخترم سالم-

 .کرد قطع بدم سالم من حتی که این قبل

  ...داد نمی جواب اما گرفتم، رو مامان شماره عصبی و کالفه

 .گذاشته جا خونه ویت رو موبایلش همیشه مثل مامان البد و نبود خونه هیچکس... همینطور هم خونه

 :گرفتم رو شاهین شماره

 جونم؟ خواهر بله-

 خوبه؟ حالش بزرگ مامان شاهین... دادی جواب تو خداروشکر-

 شده؟ چیزی شیدا؟ چته-

 :گونهام روی میریختن تند تند اشکام

 ...شاهین توروخدا... بزرگ مامان خونه برسون االن خودتو توروخدا شاهین-

 ؟...خب چی برای-

 .بزنه سر بهش نباشه کسی باشه شده بد حالش میترسم دیدم، بد خواب دونم نمی-

 :گفت و کشید راحتی نفس

 ؟.عزیزم چپه خانوما خواب نشنیدی مگه بعدشم حاال، شده چی کردم فکر-

 :زدم داد مرتعشی صدای با

 ...کنم نمی شوخی شاهین-

 .خونشون زنم می زنگ االن بابا خب خیلی-



 

 

 : گفت بزنم حرفی بخوام من که این قبل... بود نفهم اینقدر چرا

 .میزنم زنگ بهت بعدا دارم کار-

 پرت ماشین از رو خودم عجله با و دادم رو پول داشت، نگه خونه جلوی وقتی کرد، قطع بزنم حرفی بذاره که این قبل

 .خونه سمت دوئیدم و کردم باز قفل با گرفتن کشتی کلی با خونه سمت دوئیدم و بیرون کردم

 لعنتی کاغذ اون دنبال و رسوندم اتاقم به رو خودم بیارم در رو کفشام که این بدون ببندم، ارو خونه در رفت یادم حتی

 .نبود اما گشتم کتابامون همه بین کردم، نمی پیداش اما گشتم

 تاریخ دیدن با و کردم بازش گری وحشی با تاشده اچار کاغذ دیدن با کردم، بازش و چوبی کوچیک صندوق سمت رفتم 

 .شد خارج تنم از روح کردم می حس بزرگ مامان فوت بعدشم و امروز

 :دربیاد دادم شد باعث دادنش جواب دیر که گرفتم رو شاهین شماره و زدم چنگ رو موبایلم

  بده جواب لعنتیییییی-

 :اومد زد دادم شاهین صدای شنیدن با

 .بزرگ مامان پیش برو االن همین نمیدی؟ جواب چرا-

 .برسونم هم سالم بهت گفت و بود بهتر هم تو منو از حالش زدم زنگ بهش شیدا؟ میزنی داد چرا-

 :زدم جیغ و سرم توی کوبیدم دست با

 .میشه بد حالش پیشش برو نشو نفهم شاهین-

 .بزنی حرف بزرگترت برادر با اینطوری ندارم توقع ازت... شیدا شدی ادب بی خیلی-

 .کرد قطع تماسو بعدم

 ..اخه کی به... بزنم زنگ کی به خدایا کردم، نگاه گوشی به مات

 :شد بلند شده ضبط پیش از نکره صدای که کردم لمس رو تماس روی و کردم پیدا مخاطبینم لیست از رو عمو شماره

 .نمایید شارژ را خود کارت سیم لطفا نمیباشد، کافی موجودی-

دم سمت تلفن خونه و شماره عمو محمد رو گرفتم اما بازم با شنیدن با عصبانیت موبایل رو روی تختم انداختم و دوئی

 صدای ضبط شده که می گفت:

 مشترم مورد نظر خاموش می باشد.-

موندم. عین دیونه ها با خودم زمزمه  خیره زمین به مات و نشستم زمین روی شده، اوار سرم روی دنیا میکردم احساس

 کردم:

 جواب کس هیچ االنم و رفت یادم امروز حاال اما بدم نجاتش که بود یادمم سال سه این توی... امروز میمیره، اون-

  ...نمیده



 

 

 بدم، نجات ارو پررنگه ذههنم تو برام مرگشون تاریخ که ادمایی جون تونم می کردم فکر برگشتم که پیش سال سه-

  ...اما

 ...رفت یادم اما تونم می کردم فکر

 و شد سنگین سرم چطور نفهمیدم مدتی از بعد که داشتم وحشتناکی سردرد کردم، گریه و گرفتم دستام بین رو سرم

 .کرد احاطه رو دورم گیجی و سیاهی

*** 

 وضع از. کنم عادت تونستم تا کشید طول یکم و کرد فوت کالفه رو نفسم زد، چشمم تو مهتابی نور کردم باز چشم

 به شده گرد چشمای با سوخت، چپم دست که بزارم خواستم تمصور روی رو دستام کالفه بودم، بیمارستان انگار موجود

 سر اما بزنم امچول تا صد بودم حاضر نمیاد، خوشم سرم از عنوان هیچ به توهم، رفت اخمام و کردم نگاه دستم توی سرم

 بدن نجاتش باشن تونسته خدایا ام، گونه روی ریختن اشکام افتاد که بزرگ مادر یاد. نه م

 .تو اومد باالخره اومد می در اشکم رگم تو سرم سوزن بودن از داشتم که دقیقه چند از بعد زدم، رو اریپرست دکمه سریع

 بله؟-

 .بیارین در رو سرم این-

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .تونم نمی شرمنده-

 :زدم داد سرش عصبانیت با

 بیار درش گفتم-

 صداش ذهنم تو اینطوری که نمیدونم اسمشم ود،لعنتیب بیمزه سمتش، چرخید چشمم داخل به مردی شدن وارد با

 :گفتم پرستاره به حرص با اون به توجه بی. نکنم

 نمیاری؟ درش-

 :گفت و زد نیشخندی

 نه؟-

 :اومد در دادش بشه، تنگ چشمام شد باعث سوزشش کشیدم، بیرون رو سوزن سریع و انداختم بهش نفرتی پر نگاه

 روانی؟ دختره کردی کار چی-

 .اومدم پایین تخت از و گذاشتم دستم روی و کشیدم بیرون برگ چند سریع بود، نزدیکم کاغذی دستمال جعبه

 ...تو حراست میزنم زنگ-

 :گشتم موبایلم دنبال



 

 

 کو؟ موبایلم-

 .منه دست-

 :برگشت پانسمان وسایل با پرستاره گرفت، سمتم رو موبایلم و جیبش تو کرد دست که شدم خیره بیمزه به

 .ببندم رو ستتد بیار-

 :گرفتم رو شاهین شماره و شدم دور ازش زدم که رو چسب کردم، نگاهش منتظر حرف بی

 .بهت زدم زنگ بار ده تو؟ کجایی شیدا-

 چطوره؟ حالش شد؟ چی بگو-

 .دن می انجام رو احیا کارهای دارن االن بود کرده سکته. بیمارستانم االن-

 مونه؟ می زنده... وای-

 دونستی؟ می کجا از تو... دونم نمی-

  ...بهت که گفتم-

  االن؟ کجایی... خب خیلی-

 .تهران میام بامامانشون خونه رم می االن بیمارستانم بود شده بد حالم-

 .بگو بهشون خودت. نگفتم بهشون هنوز من باشه-

 .خدافظ باشه-

 :گفتم بیمزه روبه کردم، قطع رو تماس

 میکنین؟ چیکار اینجا شما-

 :گفت و کشید شموها تو دستی

 دیدم که اومدم پشتت منم نبستی درو شدی که ات خونه وارد اومدم، دنبالت و شدم نگرانت بیرون زدی اونجوری وقتی-

 .اینجا اوردتم رفتی حال از

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 اونوقت؟ چطوری-

 :گفت و چرخوند چشمی

 .زدم زنگ امبوالنس بهت، نزدم دست نترس-

 :گفتم و کشیدم نفسی



 

 

 .برم باید-

 .بریم کردم تسویه من-

  بیرون، مدیم او بیمارستان از و کردم فوت نفسمو نبود چادرم

 .کنم می واریز رو بیمارستان پول بفرستین برام رو حسابتون شماره ممنون-

 :گفت و رفت بهم ای غره چشم

 دبگع؟ برم یعنی االن-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 .مکن می فکر اینطور-

 :گفت و کرد جیبش تو رو دستاش

 بدی؟ بیاری خوای می کجا از تاکسیتو پول اونوقت-

 .خورد زنگ موبایلم بدم رو جوابش بخوام که قبالین

 :دادم جواب رو تلفنم و ندادم پسره به جوابی بابا، شماره دیدن با

 ؟بله-

 داشتی؟ کاری شد خلوت سرم االن ببخشید. دخترم سالم-

 دنبالم؟ بیمارستان بیاین میشه بله-

 با نگرانی واضحی که تو صداش مشخص بود گفت:

 بیمارستان برای چی؟-

 یه مقدار حالم بد شده بود، میشه بیاین؟-

 اره االن راه می افتم، مادرت کجاست؟-

 نمیدونم خونه نبود.-

 باشه تا یه ربع دیگه می رسم.-

 ممنون فعال.-

 تماس رو قطع کردم و بهش خیره شدم:

 دنبالم.میان -

 نفسش رو از لجبازی من فوت کرد و گفت:



 

 

 صالح مملکت خویش خسروان دانند.-

 با اخم نگاهش کردم و تاکید گونه گفتم:

 شماره حساب با مبلغی که هزینه کردین رو فراموش نکنین برام پیامک کنین. ممنون هم بابت زحمتی که کشیدین.-

نیمکتی که داخل حیاط بیمارستان بود رفتم و روش نشستم، شماره بدون این که منتظر جوابی از سمتش باشم به سمت 

 شاهین رو گرفتم، باید از خوب بودن حال مادر بزرگ مطمئن می شدم.

 سالم شیدا.-

 سالم چی شد؟-

 خداروشکر بهخیر گذشت، دکتر می گفت به موقع رسوندیمش.-

م، خوشی تو تک تک سلول هام رسوخ کرده بود چشمام رو بستم و نفسم رو فوت کردم، خداروشکری زیر لب زمزمه کرد

 که با شنیدن صدای شاهین زایل شد:

 تو از کجا مطمئن بودی حالش خوب نیست؟-

 اخمام رو کشیدم توهم و دنبال یه دروغی میگشتم:

 نمیدونم. به دلم بد افتاده بود... خودم به مامان و بابا میگم اگر خواستن بیان فعال کاری نداری؟-

 خودت باش...فعال. نه مواظب-

تماس رو قطع کردم و نفس عمیقی کشیدم، تقریبا ده دقیقه ای گذشت که بابا اومد، سوار ماشین که شدم با نگرانی 

 نگاهم کردو وقتی ازخوب بودن حالم مطمئن شد گفت:

 چادرت کو؟-

 تو خونه حالم بد شد مجبور شدم زنگ بزنم امبوالنس نشد چادرم رو همراهم بردارم.-

 تکون داد، میگن ادم یه دروغ بگه مجبوره پشت بندش دروغ های دیگه ام بگه. حکایت حال االن من بود: سری

 چی شده بود؟ -

هیچی... راستش بابا امروز حال مامان بزرگ بهم خورده بود، یعنی دیشب خواب بد دیدم و زنگ زدم به شایان که بره -

رستانو خداروشکر االن حالش خوبه اما گفتم که در حریان باشین، بی دیدنش اونم رفت و فهمید حالش بده و بردتش بیما

 زحمت خودتون به مامان بگین.

 اوه... یه ریز حرف زدم که بابا نخواد با سئواالش سیم جیمم کنه که حرف نامربوطی بزنم و سوتی بدم.

 خداکنه کسی این پسره ارو ندیده باشه تو کوچه وگرنه اونو چی کار میکردم؟

عنتت کنه که همیشه مایه دردسرین شما پسرا)با عرض شرمنده گی از همه اقایون و پسرای کاانال، شخصیت خدا ل

 داستانمون همچین تصوری داره، ربطی به نویسنده نداره... خخخ(



 

 

 وقتی رسیدیم به خونه مامان هم خونه بود، با دیدنم با تعجب گفت:

 چادرت کو؟-

 مان هم یکم از حالم پرسید وقتی دید واقعا حالم خوبه بی خیالم شد، به اتاقم رفتم قبل از من بابا براش توضیح داد، ما

رفتم سراغ برگه که تاریخا رو نگاه کنم اما هرچی گشتم پیداش نکردم، با تعجب کل اتاقم رو زیرو رو کردم اما پیداش 

 نمی کردم که با بیاد اوردن اون مرتیکه خشکم زد. نگوکه اون برداشتتش؟!

 شیرجه زدم روی موبایلم و شماره اش رو گرفتم که: سریع

 بله؟-

 شمار یه برگه از اتاق من بر نداشتی؟-

 چرا برداشتم!-

از شدت عصبانیت داشتم به مرز انفجار می رسیدم، به سختی صدام رو کنترل کردم که از اتاق بیرون نره. اما می شد 

 حرص و عصبانیت رو از صدام تشخیص داد:

 . همین االن اون کاغذ رو میارین.شما خیلیی...-

 خندید، یه خنده ای که حرصم رو در اورده بود.

 د ن د... به یه شرط اون کاغذ رو بهت می دم.-

 داشتم جوش می اوردم و از شدت حرص مطمئن بودم رنگم به قرمزی رفته:

 میشنوم.-

 فردا نهار مهمون من... اونجا هم شرطم رو بهتون میگم.-

یدم که مطمئنم صداش رو میشنوه. رفتم سمت پنجره و بازش کردم تا کمی هوا بهم برسه، سرم درد طوری نفس می کش

 میکرداما با شنیدن صدای جیغ مامان وحشت زده از اتاق دوئیدم بیرونو فراموش کردم که موبایل دستمه:

 چی شد.؟ مامان؟!-

 .مامان گریه میکرد و تو سر خودش میزد و بابا سعی داشت ارومش کنه

 بابا؟ -

 بابا سری بهتاسف تکون داد و گفت:

 د زن دارم میگم حالش خوبه.-

 فهمیدم که بابا قضیه ماامان بزرگ رو تعریف کرده نفس راحتی کشیدم و بابا گفت:

 اصال پاشو بریم تهران خودت ببینی حالش خوبه... -



 

 

 مامان باگریه بلند شد و راه اتاقش رو در پیش گرفت.

 ابسته اس، اگر چیزیش می شد خودشو نابود می کرد.بابا : خیلی بهش و

 کالفه نفسم رو فوت کردم و گفتم:

 باشه... من یکم سردرد دارم میرم استراحت کنم.-

 باشه دخترم ما نیستیم مواظب خودت باش، به خانواده رستمی هم میسپارم حواسشون باشه. چیزی خواستی به اونا بگو.-

م برگشتم، چشمم به پنجره که افتاد یاد موبایلم افتادم، سریع به صفحه اش نگاه کردم که کالفه فقط باشه گفتم و به اتاق

 دیدم هنوز تماس وصله، لعنتی.

 الوو...-

 چه عجب اومدین... -

 فردا من اون کاغذ رو می خوام.-

 یگه هم توش نوشتم؟ تماس رو قطع کردم، مرتیکه اشغال می خواد باج بگیره... اصال مگه غیر از تاریخ اون بهمن چیز د

اما هرچی هم که باشه بودنش دست اون زیاد نمیتونه چیز حالبی باشه مخصوصا با واکنشایی که من امروز از خودم نشون 

 دادم.

 لباسام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم، اونقدر خسته بودم که سریع خوابم برد.

*** 

نفسم رو فوت کردم و رفتم اشبزخانه، در یخچال رو باز کردم و یکم از خواب که بیدار شدم خبری از مامانشون نبود، 

توش سرک کشیدم، در اخرم وقتی چیزی برای خوردن باب میلم پیدا نکردم یه سیب برداشتم و راه اتاقم رو باز در پیش 

دست رفته همون گرفتم، مشغول گاز زدن سیب بودم، چراغا رو روشن کردم و موبایلم رو برداشتم که متوجه تماسای از 

 پسره شدم، کالفه شدمباید حتما فردا ازش فامیلش رو می پرسیدم که اینقدر بالتکلیف نباشم.

 توجهی به تماسا هاش نشون ندادم و تلگرام رو وصل کردم، چتای چرتو پرت بچه های کالس تو گروه رو می خوندم.

البته توشم نرفت، اهمیتی ندادم و از گروه سیبم که تموم شد پرتش کردم سمت سطل فلزی کوچیک کنار میزم که 

 خارج شدم متوجه شدم پسره بهم پیام زده:

 رستوران.... تو خیابان.. منتظرم. 1فردا ساعت-

 اخمام رو کشیدم توهم، چطور جرات می کنه با من اینطوری حرف بزنه؟ 

 و دوباره تایپشون می کردم: با عصبانیت طوری که هی کلمات رو اشتباه تایپ می کردم و دوباره پاکش میکردم

 قرار نیست من و شما فردا هم رو ببینیم، اون کاغذ هم دیگه اهمیتی برام نداره.-

 زیر اسمش اومدو بعد از چند ثانیه هم پیامش:...is typingانالین بود، پیامم که تیک خورد باالفاصله 



 

 

داری که ممکنه جونشون رو نجات بده، در ضمن من  اوه پس شاید برات جالب باشه همه بفهمن که تو از  اینده ای خبر-

 یکی از اون ادمایی که اسمشون رو زیر تاریخ مرگش نوشتی می شناسم.

 مات و مبهوت موندم به پیام! من تو اون کاغذ چی نوشته بودم؟

ه بود و من لرزش بدنم عصبی، چیلیک چیلیک بهم خوردن دندون هام حاصل از فشار عصبی ناگهانی بود که بهم وارد شد

 سردم بود.

 پتومو سریع پیچیدم دورم و در حالی که سرم داشت از شدت افکار حراس انگیزم منفجر می شد با دستایی لرزون نوشتم:

 اون یه کاغذ باطله است، بهتره از کاه کوه نسازین.-

 وقتی سند زدم پشیمون شدم، واقعا جواب مناسبی نبود به نظر خودم اما دیگه دیر شده بود.

 پسره یه اسمال خنده فرستاد و بعدم نوشت:

اتفاقا بنظر من این کاغذ اصل خود جنسه... پس بهتره فردا بیای سر قرار تامنم حرفی به ادمی که قرار تو اون تاریخ -

 جونش رو از دست بده نگم. منتظرم.

 ر حالی که پاییز بود اما گرم و تابستونی.باالفاصله افالین شد ومن شوکه به موبایلم نگاه میکردم، مغزم انگار یخ زده بود د

 نمیدونم چقدر به موبایلم خیره شده بودم که صفحه اش خاموش شد  و دیگهنتونستم به نوشته ها نگاه بکنم.

 سرم درد گرفته بودو مطمئن بودم پایین افتادم ناگهانی فشارم و این فشار عصبی کار دستم میده.

 و بتونم با ارامش باهاش مذاکره کنم. امیدوارم فردا زیاد جلوش سوتی ندم

برای شام چیزی از گلوم پایین نرفت و تمام مدت به این فکر میکردم که چطور میتونم از شر این پسره مزاحم خالص 

 بشم. مرتیکه ریشو بد ترکیب.

خدایا بس نیست  مردم شانس دارن منم شانس دارم. اول که مسعود با اون ریشا و صورت جنگلیش و حاال هم این پسره...

عذابات؟ هرچند خودممم می تونستم که این عذابایی که من دارم ازشون حرف میزدم در رابطه با عذاب هایی که خیلی 

از مردم تو زندگی هاشون دارن میکشن سر سوزنی عذاب محسوب نمیشه . اما هرکس متناسب با شرایطی که داره عذاب 

 هاش عذاب جهنمی هستن براش.

ت چند بود تا این که باالخره خوابم برد، صبح با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم، گیج و کورمال نمیدونم ساع

 برش داشتم و وصل تماس رو زدم:

 الو شیدا؟-

 با شنیدن صدای شایان عصبی غرشی کردم و گفتم:

 خروس بی محل، این وقت صبح چه کاری داری؟-

ریبا.... زنگ زدم بگم  مامانشون رسیدن، البته به دستور مامان زنگ لنگ ظهر محسوب میشه تق11شرمنده که ساعت-

 زدم وگرنه من که میدونم تو دلتنگ برای هیچ کس تنگ نمیشه.



 

 

 پوفی کشیدم و کالفه گفتم:

 خیلی خب ... دلم برات تنگ شده بود کاری نداری ؟ به ادامه خوابم برسم.-

 ببینم مگه توامروز دانشگاه نداری؟-

ش رو گفت که یه لحظه نیم خیز شدم اما با یاد اوری اینکه  پنج شنبه است و من پنج شنبه ها کالسی جوری جمله ا

 ندارم دوباره روی بالشتم فرود اومدم و با غیض گفتم:

 شایان قطع نکنی میگم دوست دخترت مو رو سرت نذاره، میدونی که دوستای صمیمی هستیم باهم.-

 .اوه از کی تا حاال... چه غلطا..-

 نیشخندی زدم و گفتم:

 برو مزاحمم نشو.-

 راستی االن که باید برم اما بعداظهر بهم زنگ بزنم درباره نفس حرف بزنیم.-

 با گیجی گفتم:

 نفس کیه؟-

 بعد مکثی گفت:

 دوست دخترم دیگه...-

 پوفی کشیدم و گفتم:

 اوکی... برو دیگه اح.-

ده بودو من دیگه خوابم نمی اومد، با حرص نشستم روی تخت و خندید و تماس ر قطع کرد و متاسفانه خوابم رو پرون

 برای شایان پیام دادم:

 به هدفت رسیدی، دیگه خوابم نمیبره.-

 سند زدم و بلند شدم و رفتم سمت سرویس.

هستش. چون « اتاق فکر»می دونین سرویس بهداشتی یه اسم دیگه ام داره؟اگر نمیدونین من بهتون می گم. اسمش 

 یاد قرار نهار با اون پسره افتادم. باالفاصله

بود و تا اونجا یکساعت راه بود و این یعنی یکساعت زمان 11سریع دست و صورتم رو اب زدم و اومدم بیرون، خدایا ساعت

 داشتم.

سریع یه برای خودم یه لیوان اب میوه با یه ساندویج کوچیک پنیر و گردو گرفتم و حین خوردنشون به اتاقم رفتم تا 

 اده بشم.ام



 

 

مانتوی سورمه ای با شال سورمه ای و شلوار مشکی پوشیدم ، چادر استین دارم رو پوشیدم، گوشیمو با کیف دستی 

کوچیکی برداشتم و از خونه زدم بیرون، شاید یکم زود اومده باشم بیرون اما خب مشهد هم ترافیک های خاص خودش 

 رو داشت.

شین هایی که نگه می داشتن شخصی بودن و هیچ کدوم محض رضای خدا یه ارم تا سر کوچه پیاده رفتم اما متاسفانه ما

 تاکسی نداشت. یا اگر داشت مسیرش نمی خورد یا مسافر داشت و محل نمی ذاشت.

کالفه مسیری رو پیاده رفتم تا این که باال خره بعد از نیم ساعت یه تاکسی گیرم امد، سر کرایه اش چونه نزدم که همینم 

 بپره.

 قدیم گفتن در بیابان لنگه کفش غنیمت است .از 

وقتی سوار تاکسی شدم تازه یادم افتاد که دارم به دیدن کی می رم و این که حرفی برای زدن بهش ندارم تا بتونم کاغذم  

 رو پس بگیرم.

 الهامه؟  چی می تونستم بهش بگم؟ مثال این که من رویاهای صادقه میبینم و مردن اون ادما سه سال دیگه یه جور

 چرته! صدرصد با خودش میگه این روانیه .

یا می تونم بهش بگم من سه سال پیش زمان برام به عقب برگشته تا بتونم اشتباهاتم رو جبران کنم و از دست یه ادم 

 روانی دیگه مثل خودت که شباهت عجیبی هم بهت داره خالص بشم؟

ختلف فکر میکردم بیشتر به این نتیجه می رسم که دردسری که نمی دونم چقدر فکر کردم اما هرچی به موضوع های م

 توش افتادم به این راحتی ها قرار نیست دست از سرم برداره.

با صدای راننده که گفت رسیدیم به خودم اومدم، انگار به قتلگاهم رسیده باشم، مطمئنم رنگم پریده، نگاهی به رستوران 

 دم.کردم و پول راننده ارو دادم و پیاده ش

به ساعتم نگاه نکردم تا ببینم چقدر زود یا دیر رسیدم، ادم کالس گذاشتن هم نبودم که بخوام تو اون لحظه برم جایی 

 خودم رو چند دقیقه ای مشغول کنم تا زمان بگذره که مثال نگه زود رسیدی. کالسم بیاد پایین.

رسیده بود، همینطور که به سمتش می رفتم کل وارد رستوران شدم و چشمی گردوندم و خداروشکر اون زودتر از من 

دقیقه ارو نشون میداد کمی مکث کردم، خب انگار خدا خودش می  13:05رستوران رو از نظر گذروندم و به ساعت که 

 خواد با کالس جلوه کنم. هه!

و باز هم یاد  با دیدنم لبخندی زد و بلند شد که از لبخندش که میون اون همه ریش و سیبیل مخفی بود چندشم شد

 مسعود افتادم اما به سختی چهره ام رو کنترل کردم تا جمع نشه.

به عکس قیافه داغونش تیپش خوب و مردونه بود... انگار سلییقه اش تو انتخاب لباس بد نیست.. هی من برای چیز دیگه 

 ای اینجاممم بهتره این افکار رو بندازم تو چاه.

 سالم خوش اومدی-



 

 

ن دادم، از این که اینطور صمیمی خطابم می کرد خوشم نمی اومد، بهش نگاه نمیکردم و تمام مدت فقط براش سر تکو

 اخمی روی صورتم نشونده بودم که مرز عصبی بودنم رو بتونه به رخ بکشه.

منویی به سمتم گرفت، بی حرف ازش گرفتم، حاال تا اینجا اومدم بذار یکم تو خرج بندازمش، من که قرار نیست به 

 ذایی که اون پولش رو داده لب بزنم.غ

 سبزی پلو با ماهی سرخ شده و زیتون پرورده و دلستر انگور.-

نیشخندی زد و با دست به گارسون اشاره کرد، عین سفارش منو هم برای خودش داد، منتظر به چشمای سبزش نگاه 

 کردم و گفتم:

 خب؟ کاغذ؟-

 دایا چرا این ادم این روزا ها اینقدر منو یاد مسعود میندازه:لبخند کجی زد که با اخم نگاهم رو ازش گرفتم، خ

 خب اول توضیح بده بعد من کاغذ رو بهت میدم.-

 با اخم و عصبانیت اشکاری گفتم:

 نوشته های اون کاغذ هیچ ربطی به شما نداره.-

 کرد به خوندن:پوزخندی زد و دست برد تو جیب کت چرم مشکیش و کاغذی در اورد و تاش رو باز کرد و شروع 

روز مطرح کردن وجود نحس مسعود تاریخ... روز صحبت کردن و دیدنمون تاریخ... روز خاستگاری ... روز خاستگاری -

 رسمی....روز عقد...روز عروسی....روز....

خیز برداشتم کاغذرو ازش بگیرم که دستش رو سریع عقب کشید و کاغذ رو از دسترسم دور کرد، با غیض و خشم و 

 نگاهش کردم، اون یه عوضی تموم عیار بود. حرص

 نچ نچ...این مسعود خان کیه؟-

 چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم، اصال از این که بخوام درباره مسعود به همچین ادمی توضیح بدم بدم می اومد.

 چشم باز کردم و با اخم نگاهش کردم و گفتم:

ونروز اومدین و امبوالنس خبر کردین باعث نمیشه بخواین تو زندگی زندگی خصوصی ادما به خودشون مربوطه، اینکه ا-

 خصوصی من دخالت کنین.

ابرویی باال انداخت، کاغذ رو دوباره تاکرد و تو جیبش گذاشت، کمی به جلو خم شد و دستاش رو قالب هم کرد و روی 

 مبز گذاشت:

 اما می دونی چیه؟! من از تو خوشم میاد پس بهم مربوط میشه.-

 گفت؟ گفت از من خوشش میاد؟ غلط کرده! چشمای گرده شده روب ه اخم و تنگی می رفت با حرص گفتم: چی



 

 

براتون متاسفم. مسعود ههم یه ادم عوضی بود که شباهت ظاهری زیادی بهم دیگه دارید. اون کاغذ هم ارزونی خودتون -

 هیچ ارزشی برای من نداره.

 با اخم نگاهم کرد و گفت:

 اهام بازی کنی؟ اگر نمی دونی بدون که من عاشق بازی کردنم.پس می خوای ب-

 با اخم نگاهش کردم که غذاهامون رو اوردم، بدون این که دستم سمت قاشق و چنگالم بره گفتم:

 من عالقه  ای به بازی کردن ندارم، ترجیح میدم به جای این که وقتم رو هدر بدم از زندگیم لذت ببرم.-

 د و گفت:پوزخند تمسخر امیزی ز

 اونوقت لذت بردنت از زندگی چیه؟ دهقان فداکار بشی بقیه ارو نجات بدی یا اینکه خودت رو تو کتابات غرق کنی؟-

 تنها با اخم نگاهش کردم و حرفی نزدم که دست برد سمت قاشق و چنگالش و گفت:

تاریخی که برای سه سال دیگه عالمت  برعکس تو من برای زندگیم برنامههای زیادی دارم که البته توهم جزوشونی.... و-

 زدی... از اونجایی که میتونم حدس بزنم تو توی اون کوهستان خواهی بود پس باید بگم منم میام.

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم، این ادم یه دیووانه به تمام معنا بود، یه خودشیفته مریض.

 ه سری نوشتههای الکی و بدرد نخورن.خیلی اون کاغذ رو جدی گرفتین، اون فقط یه کاغذ یا ی-

 در حالی که قاشق رو پر از برنج می کرد گفت:

 وچی باعث میشه توهمچین کاغذی که حدس میزنم سه چهار سال هست که داریش رو الکی نگهش داری؟ -

و دلسترم رو فقط نگاهش کردم، دهنم خشک شده بود، به قول خودم که قول داده بودم از این غذا نخورم اهمیتی ندادم 

 جلو کشیدم.

 با معده خالی دلستر نخور.-

 با اخم نگاهش کردم و گفتم:

 به من دستور ندین.-

خندید و سری به تاسف تکون داد و بیخیال مشغول خوردن نهارش شد اما من واقعا گشنه ام نبود، بیشتر میل به این 

 چندش روم رو برگردوندم و گفتم:داشتم که یه بادمجون بکارم زیر چشمش. از دیدن لبای روغنیش با 

 بنظر دیگه حرفی نداریم. روز خوش.-

 کجا می رسونمت؟! امروز بخاطرت موتورم رو تو خونه گذاشتم با ماشین اومدم.-

 نیشخندی زدم و تو دلم گفتم: دست و دلبازی هات بخوره تو سرت مرتیکه نفهم.

اشو می خورد. نحوه نگه داشتن کارد و چنگال تو دست اصولی اما باید اعتراف کنم که نسبت به مسعود با اداب خاصی غذ

 بود و... فقط تو اون لحظه لبای چربش حالم رو بد کرده بود.



 

 

 خدافظ-

 بلند شدم و سریع از رستوران زدم بیرون.

 قبل از اینکه بخواام تاکسی بگیرم پرید جلوم و گفت:

 ببین... اگر باهام راه نیای تو دانشگاه برات بد میشه.-

با چشمای تنگ شده نگاهش کردم، ظاهرم رو عصبی نشون دادم اما خدا میدونست که زیر چادر زانوهام سست و لرزون 

 بودن. طاقت یه زندگی پر از تنش دیگه ارو نداشتم. با صدایی که دیگه تحت کنترلم نبود تقریبا سرش جیغ کشیدم:

 با یه کاغذ باطله بی ارزش می خوای منو تهدید کنی؟برو عمه اتو تهدید کن مرتیکه... فکر کردی کی هستی که -

از لحن حرف زدنم و صدای بلندم چشماش گرد شد و قدمی به عقب برداشت، اینقدر از حرفش بهم فشار اومده بود که 

 شقیقه ام تیر دردناکی کشید که باعث شد چشمام رو با درد ببندم و با انگشت هام فشارش بدم.

 خوبی؟-

 دم و گفتم:با غیض نگاهش کر

 دیگه نمی خوام تو ده متریم ببینمتون... -

 پشتم رو بهش کردم و خودم رو تو خیابون انداختم و خداروشکر یه تاکسی گیرم اومد و سریع سوار شدم.

پسره غضمیت... داره منو تهدید می کنه... فکر کرده کیه که راحت از ابرو بردن کسی حرف می زنه. هرچند مستقیم 

 الخره خر نبودم دیگه می فهمیدم مقصود اصلیش چیه.نگفت اما با

 ابجی یه ماشین دنبالمونه.-

 با تعجب برگشتم عقب اما نتونستم بفهمم کدوم یکی از ماشیناست که راننده خودش گفت:

 اون ماشین مزدا تری مشکیه...هرخیابونی که می پیچم اونم میاد.-

 عصبی گفتم:اخمام رو کشیدم توهم، میدونستم همون پسره است. 

 مهم نیست اقا... -

 باش.-

 وقتی رسیدم پول رو حساب کردم و پیاده شدم که چشمم به خانم همسایه همون رستمی افتاد.

 اومد سمتم:

 سالم دخترم.-

 یزر چشمی به مزدا نگاه کردم که سرکوچه نگه داشته بود، روبه رستمی گفتم:

 سالم خوبین؟-



 

 

 ری براش پیش اومده میرن تهران... کم و کسر چیزی داشتی حتما بهمون بگو.مرسی عزیزم... مامان زنگ زد بهم کا-

 بینیش بینیم باو... من مثال نصف شب چیزی الزمم بشه به تو و شوهرت بگم برین برام بخرین؟

 اما در ظاهر لبخند تصنعی زدم و گفتم:

 باشه حتما.-

 اگر شب می ترسی بیا خونه ما یا من بیام پیشت؟-

 به برادرم زنگ بزنم.. من با تنهایی مشکلی ندارم. با اجازه یادم اومد باید نه ممنون..-

 سری تکون داد و گفت:

 باشه عزیزم. پس تعارف نکن... فعال.-

 ممنون سالم برسونین.-

سمت در رفتم و با کلید بازش کردم، قبل از این که وارد خونه بشم به سر وچه نگاه کردم، مزدا هنوز همون جا بود این 

که از تماس دیروزمون فهمیده من تا چند روز تنها زندگی میکنم یکم برام خطرناک می تونست باشه. وارد خونه شدم و 

 درو بستم.

 از فریزر نون در اوردم و رفتم اتاقم تا لباسام رو عوض کنم که موبایلم پیام اومد .

 شنبه برات سوپرایز دارم.-

 طی نمی تونی بکنی.خیلی دلم می خواست براش بنویسم: هیچ غل

 اما جلوی خودم رو گرفتم و هیچی در جوابش ننوشتم.

 همه درا و پنجرهها رو قفل کرده بودم. اینطور که به نظر میاد ادم چندان جالبی نیست.

*** 

 چی می خوای باهاش ازدواج کنی؟-

 نفس ازدواج کنه یعنی....بود و حاال اگر می خواد با « مونا»اسم زن شایان تو زمان متاهلیش قبل از برگشتنم 

اره... من ازش خوشم میاد و اونم قول داده طبق خواسته من پوشش رو عوض کنه، درواقع چند ماهی میشه که عوض -

 کرده.

نمی دونم. بنظر منم دختر خوبی بود ولی این که بخوای باهاش ازدواج کنی هیچ ربطی به من نداره... فقط میگم که -

 ی.بهتره خوب فکرات رو بکن

 فقط نمیدونم چطور به مامان و بابا بگم... خانواده نفس مقید نیستن و ... -

 اگر واقعا بهش عالقه داری بهشون بگو و ... خانواده نفس هم خود نفس باید قانعشون کنه... -

 نمی دونم واال... می خوام اول مامان و بابا رو راضی کنم. -



 

 

اری... چطوری می خوای ازدواج کنی؟ هنوز یک سال از درست مونده تا دکترای فکر خوبیه. اما شایان تو منبع در امد ند-

 عمومی بگیری.

تو فکرش هستم، فعال تو یه درمانگاه می خوام مشغول شم به عنوان دستیار... این یکسال رو اگر شد و همه قبول کردن -

 کنم و ... نامزد باشیم بعد یکسال دکترام رو گرفتم و مشغول شدم برای تخصص شرکت می

 خندیدم و گفتم:

 اوه چه برنامههایی هم چیدی.-

 خندید: اره تازه اسم بچه امونم در اوردم. 

 عجب... خب از اونجایی که شارژم اعتباریه باید برام یه شارژ ده تومنی بفرستی ها... -

 این یعنی قطع کنم دیگه؟-

 لطف می کنی.-

 ؟بی ادب با برادر بزرگتر اینطوری صحبت می کنی-

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:

 خیلی پرویی ها...قطع کن ببینم.-

 نه تو قطع کن... من دلم نمیاد.-

 خندیدم و گفتم:

 دیوانه.-

تماس رو باالفاصله قطع کردم، بعد از چند دقیقه پیام شارژ شدن سیم کارت اومد، خب ده تومن شارژ کرده بود. دستش 

 درد نکنه واقعا.

و االن حس و حال درس خوندن هم نداشتم بنابراین تصمیم گرفتم درس هایی که تا به االن  نهار نیمرو خورده بودم

 استاد ها دادن رو مرور کنم.

 ***فصل ششم***

تا وارد کالس شدم، همهمه ای که  تو کالس بود ساکت شد، چند ثانیه همونجا دم در ایستادم و به ادمایی که با چشمای 

 ردن نگاه کردم، جمله پسره که شنبه منتظر سوپرایز باشم تو مغزم االرم می داد. وزغی و پر حرفشون نگاهم می ک

سعی کردم بی توجه باشم، ردیف اول که کسی ننشسته بود روی صندلی نشستم و به اخم به زمین نگاه کردم که صدای 

گر پسره شایعه ای در باره ام همهمه دوباره بلند شد، گوشام رو تیز کردم ببینم دارن درباره چی حرف میزنن... بخدا ا

 درست کرده باشه خودم می کشمش.



 

 

دیدی چه خوشتیپ شده بود؟ هلویی شده بودا. خاک تو سر این دختره که اینطوری برای همچین جیگری ناز می کنه، -

 بخدا اگر به من درخواست دوستی داده بود با سر قبول می کردم.

 ار ملکه انگلیسه. خودشیفته مغرور.یه جوری اومد تو کالس نگاهمون کرد که انگ-

کیه. اما عقل سلیم می گفت که طرفی که داشت نفر واااا. دهنم باز مونده بود و نمیدونستم اینا طرف صحبتشون دقیقا با

 دومی درباره اش حرف می زد من بودم.

 موبایلم رو برداشتم و برای پسره پیام فرستادم:

 .قصد دردسر درست کردن داشته باشی با..-

واقعا می خواستم با چی تهدیدش کنم؟ مثال این که به بابام میگم بیاد دعوات کنه؟ یا این که به حراست دانشگاه می گم 

این اقا به من چشم داره؟ افکارم و این که نمی تونم کاری بکنم که سر جاش بشینه عصبانیم کرده بود. اومدم موبایل رو 

 تو کیفم پرت کنم که پیام برام اومد:

 اینقدر عصبانیت برات خوب نیست عزیزم.-

نتونستم جلوی گرد شدن چشمام رو بگیرم. من موقع ورود به کالس ندیدمش و بعد از من هم کسی وارد کالس نشد... 

میل به چرخیدنم سمت پسرا برای پیدا کردنش رو گرفتم، سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم اما واقعا نمی یعنی چی؟

 تونستم.

 دت ترس, از ابرویی که ممکن بود ریخته بشه می لرزیدن و من شدیدن به یه تکیه گاه محکم احتیاج داشتم.دستام از ش

با ورود استاد پسرمون به کالس فکر و خیال ام رو کنار گذاشتم. اما وقتی خودکارمم رو برداشتم متوجه لرزش شدید 

 دستام شدم که حتی نمی تونستم یه خط صاف رو باهاش بکشم. 

 گوشیم رو روشن کردم و وبی خیال جزوه نوشتن شدم. ضبط

 خیلی خسته بودم، دلم می خواست به خونه پناه ببرم  وچشمام رو ببندم و فکر کنم که هیچ اتفاقی نیوفتاده.

 تا کوچیک ترین پچ پچی به گوشم می خورد، گوشام تیز می شد که ببینم ایا دارن در باره من حرف می زنن یا نه.

قلبم برام کر کننده بود و دردی که توی شقیقه هام می پیجید می تونست امروز پای منو به بیمارستان  صدای ضربان

 بکشونه.

ارو « بله»استاد حضور و غیاب کرد، تمام توان و تالشم بود که حواسمو جمع کنم تا وقتی اسمم رو می خونه بتونم کلمه 

ین بود که بتونم حدس بزنم از بین اسم هایی که خونده می شه زمزمه کنم تا غیبت نخورم. و یه تالش دیگه ام هم ا

 کدومش مال اون پسر عوضی هست که االن اینطور ترس و رو به جونم انداخته.

استاد انگار قصد تموم کردن کالس رو نداشت، زمان کند تر از هر وقت دیگه ای برام می گذشت، زندگی من تو این سال 

که به طریقی به هم دیگه شباهت داشتن و این شباهت باعث نفرتم بود و... من خسته  ها شده بود دست خوش مرد هایی

 ام.



 

 

سه دقیقه نگذشته، اونقدر اشفته شدم که استاد که مردی مهربون -هر زمانی که به ساعت نگاه می کنم انگار بیشتر از دو

 و مسن بود هم متوجه اوضاعم شد و گفت:

 ست... اگر بخواید می تونید برید.خانم سهیلی بنظر حالتون مساعد نی-

اینکه اینطور باعث شده بود همه توجه ها به سمتم جلب بشه باعث نارضایتیم بود اما این که میتونستم از جو اون کالس 

راحت بشم باعث شد که با رنگی پریده که به خاطر توجه ناگهانی استاد بود، از پیشنهادش استقبال کنم و با صدای 

 م.ضعیفی تشکر کن

وسایلم رو سریع توی کیفم ریختم و از کالس زدم بیرون، بدون این که به نگاه های سنگین ادمای اون کالس اهمیتی 

 بدم.

 اعتراف میکنم... 

 منی که می گفتم تو زندگی جدیدم حرف ادمای غریبه هیچ اهمیتی برام نداره ااالن می فهمم که اصال اینطور نیست و ...

 تاکسی های خطی که منتظر مسافر بودن به چشمم خورد سمت یکیشون رفتم و ناخواسته گفتم:جلوی دانشگاه خطی از 

 حرم؟-

نگاه عجیبی بهم انداخت و سر تکون داد، بی حرف درو باز کردم و سوار شدم، قبل از راه افتادنش چشمم به در ورودی 

ستش در حال دوئیدن و نگاهش خیره به دانشگاه خورد که مردی با جین و پیراهن سفید و کت چرم و کیف چرم تو د

 منه اما با راه افتادن راننده دیگه نتونستم واکنش هاش رو ببینم.

 پوفی کشیدم، هیچ اهمیتی برام نداشت که اون ادم کی می تونست باشه.

هد و باهام بیاد باید یه فکری براش می کردم و باید... اوه می تونستم از شایان بخوام که برای کالس چهارشنبه ام بیام مش

 سرکالس به عنوان مهمان و ... 

اینطوری خیلی شبیه بچه مدرسه ای ها میشم که با بزرگترشون میان مدرسهاما ... به کم شدن شرش می ارزه. موبایلم 

 رو برداشتم و شماره شایان رو گرفتم:

 بله ؟-

 سالم داداش.-

 سالم شیدا خانم... احوال شما...-

 خبر؟ ای بد نیستم.. تو چه-

 منم خوبم... چه زود دلت برام تنگ شد.-

 لوس نشو... راستش...یه کاری داشتم.-

 جونم بگو ابجی...-



 

 

 برای چهارشنبه کالس داری؟-

 می تونستم چشمای متعجبش رو از همین جا هم تصور کنم، صداش با مکث بلند شد:

 چهارشنبه...؟ نه ... چطور مگه؟!-

 ر دادم، گفتنش به شایان مناسب تره یا به بابا؟چشمام رو بستم و روی هم دیگه فشا

 عقلم رو به پستو فرستادم وگفتم:

 که بیای مشهد... من بعداظهر کالس دارم و می خوام که باهام بیای سر کالس.!-

 سکوتش کمی طوالنی شد، با عذاب به بیرون خیره شدم و منتظر جوابش شدم:

 چرا؟ مشکلی هست؟-

 ه نه... اما... یکی گیر داده بهم و ...خب... مشکل به اون صورت ک-

 خیلی خب...فهمیدم... من سه شنبه باباباشون میام مشهد... نگران نباش ابجی جون خودم حلش میکنم.-

لبمو از خوشی گاز کرفتم، چقدر خوبه یه داداش اینطوری داشته باشی که بتونی بهش تکیه کنی و از همچین مزاحمی 

 حرف بزنی.

 میبینمت.ممنون..پس زود -

 باشه... فعال.-

 تماس که قطع شد نفسم رو فوت کردم و با خیال اسوده به ماشین های در حال گذر خیره شدم.... 

*** 

تا نزدیکی های شب تو حرم بودم و نزدیک دو جزء قران خونده بودم. خسته بودم و گرسنه ... خیلی دلم می خواست شب 

انم رستمی گزارش رفت و امدم رو به بابا و مامانشون میده و من هیچ خوشم رو هم همونجا بخوابم اما می دونستم که خ

 نمیاد که نگرانشون کنم وقتی که اینجا نیستن.

با سرعتی که در شان یه خانم چادری بود، از حرم خارج شدم. تو یکی از اغذیه ای های نزدیک حرم یه ساندویج خریدم 

 ه شدم.و خوردم و بعدم یه تاکسی گرفتم و راهی خون

 خیلی فکر کردم درباره این پسر و رفتار هاش و اینکه چطور می تونم باهاش مقابله کنم و تنها به یک نتیجه رسیده بودم:

 بی محلی.-

 این هم می تونست منو از شرش نجات بده اما میتونست باعث بدتر شدن اوضاع و لجبازی اون بشه.

 نه.اما من خودم ترجیح میدم نتیجه اول به ثمر بشی

وقتی تاکسی وارد کوچه شد، دیدن موتور سوار چرم پوش با شلوار جین و کاله مشکی روی سرش که روی ترک موتورش 

 یک طرفی نشسته، باعث اشفته گیم شد، این مرد چی از جونم می خواد؟



 

 

ادم و چشمام رو جلوی در خونه پیاده شدم و سریع کلید انداختم و وارد خونه شدم و درو بستم، به پشت به در تکیه د

 بستم.

 خدایا خواهش میکنم ... تازه دارم طعم یه زندگی خوب و بدور از دغدغه ارو می چشم.-

 خودم رو با عجه به خونه رسوندم و درو قفل کردم.

همه چراغ هارو روشن گذاشتم، بعد از عوض کردن لباس هام به سمت پنجره رفتم و اروم از گوشه اش به سر کوچه نگاه 

یدنش سر کوچه تو همون حالت باعث اشفته گیم بود، قید همه چیز رو زدم و تلفن بی سیم خونه ارو برداشتم کردم، د

 رو گرفتم. 110وشماره 

 بفرمایید.-

 سالم خسته نباشید-

 سالم ممنون.-

ندگی می خواستم بگم یک موتوری از صبح سر کوچه امون هستش و وجودش باعث نگرانیم شده .... من تو خونه تنها ز-

 میکنم.

 بسیار خب... ادرس رو بدید.-

ادرس رو همونطور که به موتور سوار سر کوچه خیره بودم زمزمه کردم و وقتی شماره پالک خونه ارو خواست سریع قطع 

کردم، امید وار بودم پسره حرفی از من نزنه. بعدشم دوست نداشتم با اومدن پلیسا دم در خونه امون حساسیتی برای 

 ایجاد کنم. همسایه ها

یک ساعت گذشت و خبری از پلیسا نشد که ناخواسته پوزخندی روی لب هام نقش بست. می خواستم توی دلم به پلیس 

ها دشنام بدم که با دیدن موتور گشت پلیس که وارد کوچه شد از هیجان تو جام پریدم، جلوی دهنم رو سریع گرفتم که 

 از خوشحالی جیغ نکشم.

 تا واکنش هاشون رو بتونم ببینم.با هیجان خیره بودم 

یکی از مامور ها پیاده شد و سمت موتوری رفت، حرفی زد که پسره کالهش رو در اورد و روی موتورش گذاشت، نگاهی 

 به خونه اندااخت و با مامور مشغول حرف زدن شد، از توی جیبش چیزی در اورد که فکر کم کارت شناسایی بود.

رو روی دیوار گذاشت و بازرسی بدنیش کردن و انگار چیزی پیدا نکردن، اونم سوار  بعد از مدتی چرخید و دستاش

 موتورش شد و کالهش روروی سرش گذاشت و رفت، مامور هام سوار موتورشون شدن و رفتن.

نفس راحتی کشیدم و با اشتیاق رفتم سمت اشبزخانه و سیب زمینی برداشتم و پوست کردم و خاللی خوردش کردم و 

ز سرخ کردن تو روغن و نمک زدنش، طرد که شد از روغن درش اوردم و جلوی تی وی نشستم و همونطور که شبکه بعد ا

 نسیم و خندوانه نگاه می کردم سیب زمینی هام رو خوردم.

*** 



 

 

 باید از خواب بیدار بشم. اونقدر6صبح بود و من با عجله خودم رو به کالسم رسوندم، عصبی میشم وقتی ساعت  8ساعت 

 خوابم میاد که اشتهایی به خوردن چیزی ندارم.

سر کالس بی این که به کسی نگاه کنم رو صندلیم می شینم، اخمام توهمه تا خواب الودیم رو زیاد به چشم نیاد، ظرفیت 

 گاز گرفتن پاچه هرکسی که به خواد پا دممم رو بذاره ارو دارم. به معنای واقعی کلمه هاپوام.

مدن سرکالس، همه اشون چهره های خواب الودی دارن و زیر لب به استاد فحش می دن...بدبخت تک و توک بچه ها او

 استاد.

 استاد سر تایم می اد، نگاهی به چهره های خواب الود می ندازه و تک خنده ای می کنه. 

تدریس میشه، حضورو غیاب رو بهاخر کالس موکول می کنه و فلشش رو به سیستم می زنه و از روی پاور مشغول به 

 برای این که خواب رو فراموش کنم، مشغول نوشتن جزوه میشم.

ساعتی میگذره و همچنان بچه ها هر از چند دقیقه ای داخل کالس می شن. من اگر جای استاد بودم تشر میزدم اما 

 استاد حتی به ورودشون هم نگاه نمی ندازه و توجهی نمیکنه.

 اخر میگه :الس حضورو غیاب که میکنه، در اخر ک

کسایی که دیر میان سر کالس، کنار اسمشون عالمت زدم، به اضای هر جلسه که دیر بیان یک نمره از نمره کالسیشون -

 رو از دست میدن.

این که صدای اعتراض ها بلند بشه، کیف و وسایلش رو برداشت و از کالس رفت بیرون، منم وسایلم رو جمع  قبل از

لند شدم تااز کالس برم بیرون اما با پریدن پسری جلوم هین خفه ای کشیدم و قدمی به عقب کردم و تو کیفم گذاشتم، ب

برداشتم، با چشمای گرد شده و وترسیده نگاهش کردم که انگار خودش فهمید اظهار وجود جالبی نداشته، دستی تو 

 موهاش کشید و گفت:

 ببخشید.-

 پسرهء عوضی.

 ا شده بودم ازدست داده بودم و بشدت از این کارم ناراضی بودم.عفت کالمم رو از وقتی با این پسر اشن

 اول نشناختمش اما با دیدن چشمای سبزش تازه فهمیدم کیه. 

اون همون پسره موزی هست که ریشاش باعث میشه شبیه مسعود بشه. اما االن شیش تیغ کامل با موهای ژل زده و 

 اعتراف کنم چهره جذابی داره. مرتب و بدون عینک داره به م ننگاه میکنه و باید

نگاه خیره دانشجو هایی که  تو کالس ایستاده بودن و انگار داشتن به یه موضوع جالب و هیجان انگیز نگاه می کردن، 

 روی اعصابم بود.

 اخمامرو کشیدم توهم و گفتم:

 برید کنار.-



 

 

 نبود، دستوری بود! یجمله ام خواهش

 باید حرف بزنیم.-

 دای خفه ای گفتم:با اخم و غضب و ص

 حرفی نداریم.-

، می تونستم بفهمم که داره یه نقشه شوم رو توی چشماش رو ریز کرد و با دقت نگاهم کرد، بعد لبخند بدجنسی زد

ذهنش می کشه. یهو چرخید سمت بچه های کالس، چند نفری هم جلوی در ایستاده بودن و نگاهمون می کردن و همه 

براشون جذاب بود لذت ببرن و هیچ کدوم به این فکر نمی کردن که بیان نجاتم بدن یا می خواستن از این نمایش که 

 حراست رو خبر کنن.

همه گوش کنین... من از این خانم خوشم میاد... اگر کسی از این به بعد چپ نگاهش کنه یا پپسری بیاد به هر بهانه ای، -

 جزوه یا هر چیزی مزاحم ایشون بشه با من طرفه.

 ی گرد شده نگاهش کردم، شوخیه دیگه مگه نه؟با چشما

یهو همه دانشجو ها دست زدن و چند تاشون سوت زدن. مات و مبهوت مونده بودم، خدایا نه. دیگه ضربان قلبم رو 

 احساس نمی کردم. می خواستم هر چه زودتر فرار کنم، نگاه های سنگین ادمای توی کالس برام گروون تموم شده بود.

 تی چرخید سمتم تا واکنشم رو ببینه و بدجنسی توش... برام انگار حکم تیر بارون بود.نگاه خودش وق

 رسواتر از این هم مگه ممکن بود؟ نگاهش با لبخند بدجنسانه روی لبش، نگاه های ادمای کالس و خنده هاشون و ....

رکت عرق رو روی تیره کمرم و پریدن رنگ از صورتم رو به وضوح احساس می کردم، دیگه نمی تونستم تاب بیارم، ح

کنار شقیقه ام احساس می کردم. نباید ساکت وایمیستادم، باید یه حرکتی می زدم، دست راستم رو زیر چادر مشت 

کردم، خشم کم کم تو چشمام جوشید و رنگ به صورتم برگشت، تو یه حرکت با دست راستم سیلی محکمی زدم تو 

ستش چرخید و خونی که از دماغش مثل یه جوب نازک راه افتاد، کمی صورت شیش تیغ شده اش، سرش به سمت را

 دلم رو خنک کرد.

 اما با این حال با عصبانیت، طوری که صدام از خشمم دورگه شده بود گفتم:

 معرکه ای که اینجا راه انداختی به ضررت تموم می شه.-

نه زنان از کالس خارج شدم، با عجله خودم رو به دیگه واینستادم کسی چیزی بگه یا اون واکنشی نشون بده،  سریع، طع

سرویس رسوندم، چند نفری اونجا بودن، کیف و چادرم رو به جالباسی زدم و رفتم جلوی شیر اب، چند ثانیه ای به تصویر 

 خودم تو ایینه خیره شدم و بعد ... 

تر از من تو اون کالس بود... بخاطر  چی داشتم که اون اینطور حوس اذیت و ازار به سرش زده بود؟ وشگل بودم؟خوشگل

 چادری بودنم بود؟ دوسه نفر دیگه هم چادری تو کالس بود و اون گیر داده به من ....

 شیر اب رو باز کردم، مشتی اب به صورتم پاشیدم، چشمام رو بستم و دوباره ...و دوباره...



 

 

اونجا برام اهمیتی نداشت... کی چهارشنبه می شد که مغنعه ام خیس شده بود، اما ااهمیتی برام نداشت، نگاه ادمای تو 

 شایان بیاد و دهن همه اینا رو ببنده... !

 اصال شایان می تونست دهن این ادما رو ببنده؟ می تونست اون مرتیکه ارو سرجاش بنشونه؟

ط به خودش رشته تحصیلیم رو دوست داشتم و می خواستم درس بخونم، نمی خواستم دوباره اسیر مردی بشم که فق

اهمیت می ده.. نمی خوام دوباره اسیر مردی بشم که ارزو هام رو زیر پاهاش له بکنه... شاید باید انتقالی بگیرم؟ اره 

 همینه... بهتره برم اموزش و بپرسم می تونم انتقالی بگیرم برای تهران یا نه؟ چی به مامان و بابا بگم؟

 خانومی حالت خوبه؟-

رو باز کردم، تازه متوجه شدم که شیر اب بازه و من با چشمای بسته و صورتی خیس جلوی  به خودم اومدم و چشمام

 اینه ایستادم و نفسای تند می کشم و تو فکرم.

 دختری بود با صورتی غرق ارایش اما چشماش مهربون بود... یکم دقت کردم دیدم از بچه های کالسه.

 کیفم و دستمالی بیرون اوردم و صورتم رو خشک کردم: اخمام رو کشیدم توهم و سر تکون دادم، رفتم سمت

 خیلی ازت خوشم اومد اونطوری زدی تو صورتش...-

 گیج شدم، خوشش اومده؟ چرخیدم سمتش و مشکوک نگاهش کردم که خندید و گفت:

 چرااینطوری نگاهم می کنی؟-

 پوزخندی زدم و گفتم:

 برعکس بقیه دخترا ازش طرفداری نمیکنی...!-

 بای رژ خورده اش رو کمی بهم فشار داد و گفت:خندید، ل

 چون من خواهرشم و می دونم چه عطیقه ایه...-

مات نگاهش کردم، خواهرش؟ خواهرش تو کالسه و جلوش رو نمیگیره؟خواهرشه و وایمیسته نگاه می کنه که چطور 

 ابروی من رو برادرش تو کالس جلوی اون همه ادم می بره؟

 هر دوقلوشم اما غیر همسانیم.من اسمم سیماست... خوا-

 همونطور نگاهش می کردم، اینم خواهر همون ادمه!

 بی این که توجهی بهش داشته باشتم چادرم رو سرم کردم و کیفم رو برداشم و از سرویس خارج شدم.

 دنبالم اومد و صدام زد:

 سرجاش بنشونیم. شیدا...شیداجان بهت حق می دم عصبی باشی اما من و تو خوب می تونیم باهم اون-

 ایستادم، لعنتی روبه روی در سرویس ایستاده بود ونگاهمون می کرد، با غیض برگشتم سمت خواهرش و گفتم:

 اونوقت خواهرش قراره جلوش وایسته و بزنه تو دهنش حرف مفت نزنه؟ اگر قرار بود این کارو بکنی تو کالس می کردی.-



 

 

 اومدم برم که سریع بازوم رو گرفت و گفت:

 بسپارش به من، حق با تواه اگر تو یکم دیر تر اون سیلی رو زده بودی من جلوش در می اومدم، لطفا یه فرصت بده.-

 از این که احمق فرضم کنن بی زارم، نیشخندی زدم و سرم رو به طرفین تکون دادم:

 رست کن.دورو برم نبینمت. نه تو نه داداشت... اگر خیلی به خودت مطمئنی گندی که زده ارو د-

 بازوم رو باا شددت از دستش کشیدم بیرون و رفتم سمت کالسی که این تایم توش کالس  داریم.

 وارد کالس شدن همانا و دست و جیغ بچه ها بلند شدن همانا، یکی از پسرا گفت:

 به عروس خانم.-

با همون اخم میر غضبیم رو با نفرت نگاهش کردم، جوری که ادامه حرفش روخورد و ساکت شد، بقیه اشونم همینطور، 

صندلی نشستم... سرو صداها خوابید، پسره و خواهرش همونطور که حرف می زدن وارد کالس شدن، خواهرش اومد و 

 پیش من نشست که اخمام رو کشیدم توهم، گوشیم رو برداشتم و برای شایان نوشتم:

 خیلی اوضاع خیطه تو دانشگاهم... -

 شیدا؟ -

 به سیما نگاه کردم، کمی من من کرد و بعد گفت: چشم از گوشی گرفتم و

 سینا میگه اگر باهاش دوست بشی کاری میکنه بچه ها فراموش کنن موضوع امروز رو!-

 سینا؟ سینا دیگه کیه؟ 

 گیجیم رو که دید مات نگاهم کرد و بعد با دلخوری اشکاری گفت:

 سینا دیگه ..داداشم.-

 اخمام رو کشیدم توهم و گفتم:

 نو...بهش بگو این ارزو رو با خودش به گور میبره.ببین م-

با اومدن استاد دیگه بحثمون تموم شد اما من دوباره تمایلی برای نوشتن نداشتم و به ثبت صداها اکتفا کردم ،چقدر باید 

 تو خونه جزوه بنویسم ... پووف.

 وجه پیام شایان شدم:دیرتر از همیشه کالس برام کذشت، کالس که تموم شد صبط رو قطع کردم که مت

 تا بیام دانشگاه نرو... اسم و فامیل رو هم برام بفرست. چند تا دوست تو مشهد دارم میگم حالشو بگیرن فعال تا بیام.-

 ابرویی باال انداختم و چرخیدم سمتسیما:

 فامیلت چیه؟-

 متعجب نگاهم کرد و گفت:



 

 

 صمدی. چطور؟-

ین که توجه دیگه ای بهش بکنم سریع از کالس زدم بیرون، تو همون حین هم نیشخند زدم و شونه باال انداختم و بدون ا

 برای شایان نوشتم:

 سینا صمدی. سعیم رو میکنم.-

 پیام رو فرستادم و قید کالس های اون هفته ام زدم، امید وارم حذفم نکنن.

دارم باعث ناامیدیم شده بود،  احساس بدی به زندگیم داشتم، اینکه همچین مشکالتی تو همچین برهه هایی از زندگیم

 بی خیال خونه رفتن شدم و پیاده مسیری رو در پیش گرفتم.

با این اوصاف پیش برم تو این زندگی هم به دردی نمی خورم، اصال هدف از خلقت من چی بوده وقتی اراده ندارم زندگی 

 خودم رو تغیید بدم؟

یرم.. اونم مردای خودخواهی مثل مسعود و سینا.... البته جفتشون خسته شده بودم از این که ادما برای زندگیم تصمیم بگ

 از بی لیاقتی و بی عرضه گی خودم بود که اینطور دم در اوردن.

 هی شیدا...؟-

 عین هو ناقوس مرگ می مونه صداش.

 با عصبانیت چرخیدم سمتش و گفتم:

 خانم سهیلی...!-

 تو یه قدمیم ایستاد و خندید:

 . راستی دستت خیلی سنگینه ها...باید حواسم رو جمع کنم.باشه بابا فهمیدم..-

پرو تر از این ادم هم روی کره زمین وجود داشت؟ شده بعضی وقتا از دست یکی حرصتون بگیره و تونین کاری بکنین؟ 

 ترسم.من االن تو اون حالتم و در حال انفجارم و خودمم می دونم که هیچ غلطی نمی تونم بکنم، شایدم می تونم و می 

قبل از این که نقطه پایانی جمله اش رو بذاره تنگش سریع دوباره کوبیدم تو صورتش، دوباره صورتش به سمت راست 

 پرت شد، لعنتی دست خودم درد گرفت. 

 درحالی که به شدت خودم رو کنترل می کردم تا دستم رو با دست چپ نگییرم و ای ای کنان باال و پایین نپرم گفتم:

 ه مزاحمت ایجاد کنی سیلی سوم رو هم می خوری.یکبار دیگ-

بعدم پشتم رو بهش کردم، بیشعور... انگار صورتش از اهنه.دستم داغون شدم،  سریع یکم مالشش دادم اما با شنیدن 

 صداش که حرف میزد و دنبالم می اومد بیخیال شدم:

 کن تمام این دردسر ها تموم می شه.بنظر من خودت رو بخاطر من اذیت نکن... بیا و با من دوست شو، باور -

 زیر لب زمزمه کردم:



 

 

 برو بمیر.-

 نگاه ادمایی که تو پیاده رو بودن رو اعصابم بودو من از این که همه توجه ها به سمتم جلب بود ناراضی بودم.

 چرا خفه نمی شد؟!

انگار خیلی دوست داره یکی رو باور کن اگر قبول کنی باهام دوست بشی هرکاری بگی برات میکنم.... خب مثال دلت -

 کتک بزنه... من میشم کیسه بوکست مثال یا...

 وایستادم سر جام، خدایا شوخیه مگه نه؟

چشمام رو از حرص بستم و همونطور که نفس عمیق می کشیدم تو دلم تا ده شمردم که بتونم به خودم خوونسرد باشم 

 که سکته نکنم.

 الهی اعصابت خورد شد؟-

 دا کجا بود؟ یعنی بزنم اونجاش ساکت می شه؟ بعید می دونم.!نقطه حساس مر

چشمام رو باز کردم که دیدم جلوم ایستاده و در حالی که سمت راست صورتش سرخه، با نیش باز منو نگاه میکنه، قطعا 

 دندون های ردیفش با ارتودنسی اینطوری شدن.

 یکی از اونا دوست شو. این همه دختر تو خیابون و دانشگاه و ... ریخته...برو با-

 خندید، شونه ای بی خیالی باالا انداخت و گفت:

 د ن د ... من از تو خوشم اومده.-

 خدایا خرو شناختی و شاخ ندادی بهش! با حرص تو چشمای سبزش خیره شدمو گفتم:

 برای چی؟-

 ابرویی باال انداخت و گفت:

 چی برای چی؟-

 ه بودم، با غیض، شمره شمرده گفتم:در حالی که دندون هام روروی هم کلید کرد

 برای چی ازمن خوشت میاد؟-

 خندید و نزدیک تر اومد که قدمی به عقب برداشتم وچشم غره ای بهش رفتم:

 نمیدونم...ففقط می دونم ازت خوشم میاد.-

 پس قضیه دوست داشتن نیست، فقط می خواد روکم کنه.. چه میدونم یه چیزی تو همین مایه ها .

 ازت خوشم نمیاد و حتی ازت متنفرم.اما من -

 فقط برای یه لحظه چشماش طوفانی شدن، اما سریع به خودش مسلط شد و القید خندید:

 مهم نیست ... مهم این که من خوشم میاد ازت.-



 

 

*** 

ردا قید کالس هام رو زده بودم اون هفته و می دونستم که کالس چهارشنبه ام رو قراره باشایان برم، مامانشون پس ف

میان و من همچنان تو خونه تنهام و ترجیح می دم که حتی برای خرید کوچیک ترین چیز هم از خونه خارج نشم، 

 هرچند سینا دیگه سر کوچه واینمیسته اما بازم احساس امنیت نمی کنم.

یزر رو مدام گرم کنمو دست اقای رستمی درد نکنه صبح ها برام نون تازه میاره، وگرنه تو این مدت باید نون یخ زده تو فر

 بخورم.

 غذای درست و حسابی هم حوصله نمیکنم درست کنم و بیشتر حاضری می خورم.

 داشتم از بی حوصله گی تو تل و اینترنت چرخ می زدم که تو تل برام پیام زد:

 اگر خواهش کنم چی؟!-

 متعجب براش نوشتم:

 خواهش؟ چی؟-

 یه اسمال خنده و در ادامه اش:

 م دوست بشی؟این که باها-

 خدا لعنتت کنه...! یه اسمال عصبی و در ادامه اش نوشتم:

این کارهاتون فقط باعث می شه بیشتر ازتون متنفر بشم. دست از سرم بردارید من هیچ عالقه ای به دوست شدن با -

 کسی ندارم.

 سریع تیک خورد و مشغول تایپ شد، بعد از چند ثانیه پیامش برام اومد:

 گفتم؛  من فقط مهمه که چی دوست دارم و از چی خوشم میاد. امروز هم بهت-

چشمام گرد شد، عجب بی شعور زبون نفهمی بودا. خدا اخر و عاقبتم رو با این ادم به خیر کنه. نمی فهمید؟ اصال بهش 

 بر نمی خورد؟ غرورش جریحه دار نمی شد؟ اصال این ادم غرور داشت؟

 ازتون متنفرم .-

سریع از تل خارج شدم، می دونستم شایان موافق این که االن جواب پیام هاش رو دادمنیست اما با پیام رو سند زدم و 

 این حال اسکرین شات از چتمون گرفتم و براش تو تل فرستادم و نوشتم:

 دانشگاه انتقالی میده بیام دانشگاه تهران؟-

 انگار انالین بود که جواب داد:

 به تو چی بگم؟برای چی جوابش رو می دی اخه؟ من -



 

 

لبمو گاز گرفتم، سرخ شدم، خودمم می دونستم کارم اشتباهه و ممکننه سینا فکر کنه ازش خوشم اومده که اینطور 

 جوابش رو میدم:

میدونم...ولی خیلی عصبانیم میکنه، به زور قرص این چند روز سر دردم رو کنترل کردم. ای کاش اصال مشهد نمی -

 اومدم.

یست اعصابت رو خورد کنی، اون یه ادم عقده ایه که البد از بچگی همه دخترا دنبالش بودن و چون اروم باش و الزم ن-

 دیده تو محل نمی ذاری گیر داده به تو...

 پوفی کشیدم و نوشتم:

 امروزدوبار زدم تو گوشش اصال انگار نه انگار.-

 اوه... از خونه بیرون نیا تا بیام، دوستامم فردا به خدمتش می رسن.-

 مرسی.-

چه خدمتی؟ می خوان گیرش بندازن و یه فصل کتکش بزنن؟ یهو ذوق کردم، یعنی واقعا میشد اینقدر کتک بخوره که 

این ترم رو مرخصی بگیره؟ ترم هم که بگذره مجبوره دوباره همین واحدارو برداره و اونوقت دیگه هیچ بیوفته بیمارستان؟

 کدوم از کالسامون باهم نمی افته.

 ه با شایان چت کردم و بعدم از خسته گی ولو شدم رو تختو چیزی نفهمیدم.یکم دیگ

*** 

سه شنبه شب بود که باباشون )باباشون جمع این سه نفر: بابان و مامان و شایان(رسیدن،خداروشکر مامانبزرگ حالش 

رگ به چه چیزی می انجامه خوب شده بود و دیگه جای نگرانی نبود، البته نمی دونم تبعات این جلوگیری از مرگ مادربز

 اما به نظر خودم به ریسکش می ارزید.

چون خسته بودن، شام رو از بیرون سفارش دادیم بیارن، وقتی غذا رو خوردیم مامان و بابا خسته سریع شب بخیر گفتن 

 و رفتن بخوابن.

 چهره فوق عصبیش روبه روشدم:شایان که دید اونا رفتن، سریع اشاره کرد و به ااتاقم رفتیم، درو بستم که یهو با 

 من به تو چی بگم شیدا؟ برای چی با این پسره دهن به دهن گذاشتی اصال؟-

حس یه بچه خطا کار رو داشتم که داشتن توبیخش میکردن و اونم داره به چشماش التماس می کنه  تا اشکاش نریزه تا 

 غرورش جریحه دار نشه.

 چون می دونستم حق با اونه.سرم رو انداختم پایین، خجالت می کشیدم 

یه اصطالح عامه که یعنی رفتن دعواا کنن باهاش( رو بگیرن اما دَر)فرار(کرد از -امروز دوستام رفته بودن خِرش)گلوش-

 دستشون.

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم که سری به تاسف تکون داد و گفت:



 

 

 فردا چند ساعت کالس داری؟-

شته بودم و کنار ایینه قدی اتاقم چسبونده بودم اشاره کردم، اونم بیب حرف رفت و به کاغذی که لیست کالسام رو نو

 نگاهش کرد و بعد گفت:

 ، گوشیت رو بده؟!10کالست ساعت -

 با تعجب گوشیم رو سمتش گرفتم اما اون بدون این که بگیره گفت:

 برو تو چتت با پسره و بده من.-

خره موبایل رو ازم گرفت و روی تخت نشست، منم کنارش نشستم ببینم داره بی حرف کاری که گفت رو انجام دادم، بااال

 چی کار می کنه:

 بیاین کافه....  9سالم فردا ساعت -

 اسم یه کافه ارو بگو...-

 ادرس رو گفتم، اونم تایپش کرد:

 بیاین کافه بلوار ... تو خیابان.... منتظرم. 9سالم فردا ساعت -

 ه گفت:متعجب به شایان نگاه کردم ک

 تو قرار نیست بری اونجا.. عکسش همینه که زده تو پروفایلش؟-

 سر تکون دادم اونم نگاه دقیقی به عکس انداخت وگفت:

 تو برو دانشگاه من میرم باهاش حرف بزنم.-

 بازم فقط سر تکون دادم که عصبی گفت:

 توهم این قدر سرت رو مثل یویو تکون نده اعصابم خورد شد.-

شده نگاهش کردم، اما اون بلند شد و از اتاقم رفت بیرون، نفسم رو فوت کردم بیرون، پسره گند اخالق، با چشمای گرد 

 خوبه یه بار گندش رو دوست دخترش و ابروریزی که قرار بود پیش بیادو جمع کردم اینطوری داره برای من ادا در میاره.

 موبایلم رو برداشتم که دیدم جواب داده:

 یزم.باشه منتظرتم عز-

 چشم غره ای رفتم,پسره بوزینه.

چراغ رو خاموش کردم و سعی کردم چشمام رو ببندم و بخوابم، اما ... خب باالخره من یه دختر بودم و این سماجت اونم 

از پسری که ظاهر موقری داشت موجب شده بودم یکم...فقط یکم دلم بلرزه. اما تجربه ای که پشت سر گذاشته بودم 

که مردا ارزش اینو ندارن که بخوام دوباره زندگی و اینده و خوشی هام رو بخاطرشون خراب کنم .)این نشون داده بود 

 نظر شخصیت داستانمونه. لطفا اقایون به خودشون نگیرن(



 

 

 اما ما دخترا،ذاتن دوست داریم به یک مرد تکیه کنیم، غیر از پدرامون.

دم روی عکسش...  عکسش که باال اومد بهش خیره شدم، االن که با ناخواسته موبایل رو برداشتم و وارد تلگرام شدم، ز

دقت بیشتری نگاه می کنم می بینیم جذابیتش واقعا زیاده و ... دل هر دختری رو می تونه ببره و این که اومده سراغ من 

 یکم برام عجیبه...

سته و صورتیش. پوست سفیدش... ابرو های پهن اما مرتبش، چشمای درست و سبز رنگش، بینی استخونیش، لبای برج

 خاص شده بود... 

یه ان به خودم اومدم دیدم یه ربعه دارمنگاهش میکنم، سریع موبایل رو پرت کردم زیر بالشتم و دستم رو گذاشتم روی 

 قلبم... قلبی که داشت تند تند می تپید. لعنت بهت.

 ***بخش دوم از فصل ششم***

دیف اخر نشسته بودم، همه یه جورایی با تجب نگاهم می کردن اما من با استرس با استرس تو کالس، برخالف همیشه، ر

به موبایلم نگاه می کردم. منتظر خبر شایان بود، استاد دم در کالس داشت با یکی از اساتید دیگه صحبت می کرد و هنوز 

د خبری ازش نیست از ردیف خبری از سینا نشده بود، خواهرش هم انگاری نگران شده بود که منتظرش بود، وقتی دی

 دوم بلندشد و اومد سمتم، به دختری که کنار نشسته بود گفت:

 لطفا برو بشین سرجای من . من با شیدا کار دارم.-

 ای بابا اح.-

غرغر کنان بلند شد ورفت، منتظر به سیما نگاه کردم ببینم چی می خواد! کنارم که نشست خودش رو سمتم خم کردو با 

 ی که فقط خودم بشنوم گفت:صدای اهسته ا

 سینا کجاست؟ اون گفت با تو قرار داره؟-

اخمی کردم، یعنی هر اتفاقی که بیوفته میاد با سیما در میون می ذاره؟ ایش حالم بد شد، با اخم شونه باال انداختم و 

 گفتم:

 سرقراره منتها به جای من با داداشم قرار داره.-

 :با چشمای گرد شده نگاهم کرد و گفت

 داداشت؟ برای چی؟-

 نمی دونم چرا هوس کرده بودم یکم نگرانش کنم، بدنیست بخاطر همه اذیت هایی که شدم اینا هم یکم اذیت بشن.

 بخاطر اذیت و ازارایی که برادرتون باعثش شدن،، قراره اونجا جواب پس بدن.-

 :چشماش از نگرانی بی داد میکرد، یهو از جا پرید، کیفش رو برداشت و گفت

 دعا کن اتفاقی براش نیوفته.-



 

 

این جمله ارو تقریبا بلند گفت که همه نگاهی بهمون انداختن، با اخمای در هم بهش نگاه کردم که کیفش رو برداشت و 

 با عجله از کالس زد بیرون. دیوانه من که نگفتم داداشم رفته بزندش که.!

نگاهاشون سمت من کشیده شد که یه چشم غره جمعی همه با چشم رفتنش رو دنبال کردن، وقتی از دید خارج شد 

 رفتم و دوباره سرم رو کردم تو گوشیم و منتظر خبر شایان شدم، وقتی دیدم خبری ازش نیست  براش پیام زدم:

 چی شد؟ دست از سرم بر میداره یا نه؟-

حضور و غیاب کرد و بعد شروع استاد صحبتش رو تموم کرد و وارد کالس شد، بابت این تاخیرش عذر خواهی کرد و ابتدا 

 به درس دادن کرد، حس نوشتن نداشتم و گوشیم رو رو حالت ضبط گذاشتم.

 تقریبا وسطای کالس بود که برام پیام اومد:

 بعداً درباره اش حرف می زنیم.-

 .با اخم به گوشی نگاه کردم، یعنی چی بعدا در باره اش حرف می زنیم، من که اینطوری از فوضولی می میرم

تا اخر کالس با اخم به تخته نگاه می کردم، کالس که تموم شد، وسایلم رو جمع کردم و از کالس رفتم بیرون، وارد 

 محوطه که شدم شماره شایان رو گرفتم:

 بله؟-

 سالم چی شد؟-

 سالم... همچین ازم می پرسی چی شد انگار قرار بود بچه به دنیا بیارم.-

 حرص طوری که صدام کنترل شده باشه گفتم:با اخم یه گوشه وایستادم و با 

 لوس نشو شایان... اعصاب ندارم حرف بزن.-

 خب بابا. قرار شد بره فکراشو بکنه، اگر واقعا می خواد باهات ازدواج کنه بیاد خاستگاری اگر نه بره گم شه.-

 با چشمای گرد شده و تقریبا با داد گفتم:

 تو چی کار کردی؟-

 که با اخم راه افتادم سمت بوفه دانشگاه که گفت:چند نفری برگشتن سمتم 

چرا داد میزنی دیوانه. نگفتم اگر اومد خاستگاری که جوابت مثبته اینطوری داد می زنی... بهش گفتم اگر پدرم اجازه -

ابش نه داد پا پیش بذاری برای خاستگاری اونموقع جواب شیدا شرطه که ایا حاضره باهات ازدواج کنه یا نه... که اگر جو

 بود دیگه نباید برات مزاحمت ایجاد کنه.

 پوزخندی زدم و با تمسخر گفتم:

ها... حتما اونم گفت چشم حتما هرچی شما امر کنی. تو واقعا پیش خودت چی فکر کردی که همچین حرفی بهش -

 زدی شایان؟ توقع داشتم جای این حرفا چهار تا بادمجون زیر چشمش بکاری دیگه مزاحمم نشه.



 

 

 ان خندید و گفت:شای

 عصبی می شی یه ریز دِرو)منظورش کنایه زدن بود به دِرو کردن گندمها با دستگاه(میکنی می ری ها.-

 میگی چی کار کنم از دست تو ؟-

 هی...به جا تشکرته.-

 روی یه صندلی نشستم و گفتم:

 شایان زیر لفظی می خوای؟ بنال دیگه اح.-

به شرطی که اگر شیدا خانم جوابش منفی بود یه مدت برای اشنایی در ارتباط  ادبیاتتم داغونه... ههیچی دیگه گفت-

 باشیم اگر بازم جوابش منفی بود اون موقع شاید قبول کنم که دیگه سراغشون نرم.

 واقعا که شایان.-

م به تماس رو قطع کردم و با حرص دست راستم رو مشت کرده جلوی د هنم گرفتم و نفسم رو توش فوت کردم تا بتون

 خودم مسلط بشم.

 دلم می خواست سر شایان رو بذارم الی گیوتین و قطعش کنم که اینطوری برای من دردسر درست نکنه.

 یکم که حالم جا اومد از دلستر انگور خنک خریدم.

سیما توهم  کالس بعدیم شروع شده بود که بعد از یه ربع سینا و سیما اومدن، استاد با اکراه اجازه داد بیان داخل، اخمای

بود اما سینا چیزی نشون نمیداد، وقتی سینا می خواست روی صندلی بشینه، نگاهش بهم افتاد که با اخم نگاه ازش 

گرفتم. فکر این که بخاطر اشنایی باهاش در ارتباط باشم داشت کالفه ام می کرد ،هرچند می تونستم به بابا اامید وار 

 ه.باشم که اصال اجازه پیش روی بهشون ند

الکی که نیست، خون دل هها خوردم من برای این که ازدواج نکنم و بابا هم قول داده که بدون اجازه خودم خاستگاری 

 نیاد.

کالسای  اونروز به سختی و کندترین حالت ممکنه گذشت، اونقدر دیر که وقتی استاد خسته نباشید گفت لحظه ای سرم 

 فسی تازه کنم و قوا جمع کنم که بتونم از روی صندلیم بلند بشم.رو بین دستام گرفتم و چشمام رو بستم تا ن

 خانم سهیلی؟-

با شنیدن صدای سینا نفسم رو عصبی فوت کردم، با اخم سرم رو بلند کردم وبهش که با جدیت باال سرم ایستاده بود نگاه 

 کردم و منتظر ایستادم تا حرف بزنه:

 بزنم. می رسونمتون منزل، یه سری حرف هم هست باید-

بی اینکه جوابی بهش بدم وسایلم رو توی کیفم ریختم و بلند شدم، جز سیما دیگه کسی تو کالس نمونده بود، جلوش 

 ایستادم و با اخم تو چشماش نگاه کردم و گفتم:

 حرفی نداریم.-



 

 

 بعدم پشتم رو بهش کردم برم که گفت:

 بامن؟ اینقدر ازم متنفری؟  من شرط داداشت رو قبول کردم.. دیگه مشکلت چیه از حرف زدن-

 سیما جلوم بود واخمای توهمم رو دید، با همون اخم چرخیدم سمت سینا که حق به جانب و با جدیت نگاهم می کرد:

این که شایان بدون مشورت با من همچین حرفی زده به من ربطی نداره، توقع داشتم چهارتا چک و لقد جای این شرطا -

 ال دوست ندارم مردی دور و ورم باشه؟ می فهمید؟بهتون بزنه که نزده. من ک

 ابرویی باال انداخت و جلو اومد، مقابلم ایستاد و گفت:

 عجب... پس مشکلت با من نیست با کلیت مرداست؟-

 با اخم قدمی به عقب رفتم تا هرم نفس هاش بهم نخوره. 

 اره و دوست ندارم دیگه مزاحمتی ایجاد کنین... -

 گفت: با دقت نگاهم کرد و

 مزاحمت قرار نیست ایجاد کنم... -

 خم شد سمتم و با شیطنت تو چشمام نگاه کرد وگفت:

 قراره بیام خاستگاری...-

از شدت عصبانیت زبونم بند اومده بود، مطمئنم که صورتم از حرص سرخ شده، با غیض رو برگردوندم واز کالس رفتم 

 .بیرون و برای خالی کردن حرصم، در کالس رو کوبیدم

اونقدر عصبی بودن که خون خونم رو می خورد و خودمم دلیل واقعیش رو نمی دونستم، به خودم اومدم دیدم رسیدم به 

خونه، خداروشکر ماامان و بابا نبودن، با عصبانیت خودم رو به اتاقی که برایی شایان شده بود رسوندم و درو باز کردم، 

 د شد و گفت:شایان روی تخت دراز کشیده بود با دیدنم بلن

 چته؟-

 با داد گفتم:

من چمه؟ برای چی همچین شرط مسخره ای گذاشتی؟ تو نمیدونی من بابابا شرط کردم کسی پا خونه نذاره برای -

 خاستگاری باز هم همین موضوع رو مطرح کردی؟ 

 با اخم نگاهم کرد و گفت:

القه داره، رشته دندون پزشکی رو هم فقط و به نظر من پسر خوبو معقولی بود و تو چشماش هم مشخص بود که بهت ع-

 فقط به خاطر تو ثبت نام کرده وگرنه اون تازه درسش رو تموم کرده و به عنوان یه دکتر سونوگراف داره کار میکنه. 

 با چشمای گرد شده و گیج نگاهش کردم:

 دکتر سونوگرافی؟-



 

 

 سری به تاسف برام تکون داد و گفت:

 دادی یا فقط زدی هی تو گوشش؟ اصال بهش اجازه صحبت کردن-

 با عصبانیت از زود قضاوت کردنش موبایلم رو برداشتمو پیام هایی که از اول بهم داده بود رو اوردم و گرفتم سمتش:

این پیامای چرتش می ذاشت اجازه حرف زدن بهش بدم؟ بعدم مگه معیار من ایناست که داری اینو بهم می گی... من -

 اج کنم می خواد طرف دکتر باشه یا نخست وزیر امریکا.کال دوست ندارم ازدو

 دست به سینه به این همه جلز و ولز کردنم، به دیوار تکیه داد و نگاهم کرد و گفت:

 اصال دلیلت برای این نه گفتنای الکیت چیه؟ چرا تا اسم خاستگار میاد انگار جن زده می شی؟-

 جایی برسم که شایان هم بر علیه ام بشه و این سئوال رو بپرسه. مات به شایان نگاه کردم، توقع نداشتم روزی به

 سینا چی داشت که اینطور شایان رو مجدوب خودش کرده بودو از معقول بودنش حرف میزد.

بنظرم حرف زدن با شایان بی نتیجه بود چون خودمم جوابی نداشتم که بتونه شایان رو قانع کنه، جواب من مسعود نامی 

گر ازش اسمی هم می اوردم شایان باورش نمی کرد و شاید بر علیه من دچار بدبینی می شد. فقط سری به بود که حتی ا

تاسف براش تکون دادم و از اتاق زدم بیرون، وارد اتاق خودم شدم و درو محکم کوبیدم، عصبی یکم طول و عرض اتاق رو 

دم که دیگه نیاد سمتم...اما چطوری..؟چطوری حالیش طی کردم، باید فکر می کردم، باید یه فکری برای این پسره میکر

 کنم که من ازش بیزارم؟

 چطوری حالیش کنم که من با خودمم در حال حاضر مشکل دارم و ....

برای این که کمی...فقط کمی ارامش از دست رفته ام رو برگردونم سریع وارد حموم شدم و لباسام رو در اوردم و زیر 

محض این که اب سرد روی تنم ریخت با چشمای گشاد شده و دهن تا اخر باز کنار کشیدم،  دوش اب سرد ایستادم. به

 انگار همه عضالتم لحظه ای یخ زدن. 

مغزم م نجمد شد و به این فکر کردم که چطور خودم رو زیر این دوش نگه دارم.... اینقدر رفتم زیرش و اومدم بیرون که 

ن شده بخاطر سرما زیرش وایستم امابازم نتونستم زیاد دوم بیارم و ابو بستم و باالخره تونستم با بدنی لرزون دون دو

 حوله دور خودم پی چیدم.

 تند تند لباس پوشیدم و بعدم خزیدم زیر پتوم و اینقدر لرزیدم که نفهمیدم کی خوابم برد.

 ***فصل هفتم***

م، با حالت تب داری نگاهش کردم که با نگرانی با صدا زدن های مامان چشمای سنگین و بشدت گرمم رو به زور باز کرد

 پارچه نمداری رو روی پیشونیم گذاشت و گفت:

 دور بزن شایان برات امپول بزنه...سرماخوردی تب داری.-

بی این که حرفی بزنم دور زدم تا شایان امپولم رو بزنه، همه بدنم درد می کرد و گلوم وحشتناک می سوخت و حسابی 

 ار تو کویر بودم.تشنه ام بود، انگ



 

 

درد سوزن امپول باعث شد اخی بگم. بدون این که دور بزنم همونطور دمر روی تخت دوباره خوابم برد و هیچی نفهمیدم 

. 

میگن ادما تا روحشون مریض نشه، جسمشون مریض نمیشه حکایت منه. فشار ها و استرس های این یک ماه باعث شد 

 سه روز نتونم از روی تخت بلند بشم. که مریضیم اونقدر طوالنی بشه که تا 

 مامان نگران بود که چرا تبم قطع نمیشه و خودم دلیلیش رو یه جورایی می دونستم .

برعکس همیشه که موقع سرماخوردگی اشتهام باز میشه و غذا زیاد می خوردم و زودم خوب می شدم این دفه میل به 

ت بکنه موبایلم رو برداشتم و وارد تلگرام شدم، بخاطر این دوروزی که هیچی نداشتم، وقتی باالخره مامان رفت تا استراح

 ان نشده بودم کلی پیام از سینا داشتم:

 سالم-

خوبین؟ بذارید رک بهت بگم که من عاشقتم و به هیچ عنوان نمی تونم ازت دست بکشم. من نیازی به خوندن دوباره -

 ام کردم.درس ندارم و فقط به خاطر و دوباره دانشگاه ثبت ن

 اونقدر از خودم مطمئنم که می تونم همین امروز با پدرت برای خاستگاری از تو صحبت کنم.-

 و اونقدر هم از خودم مطمئنم که می دونم توهم داری به من فکر میکنی اما روت نمیشه به من بگی.-

 در ضمن نگران کردن خواهر من به اون شکل اصال کار درستی نبود-

 و از شایان گرفتم و امشب زنگ می زنم.شماره خونتون ر-

 پیامای دیروزش اینا بودن، با ابروی باال رفته پیامای امروزش رو خوندم:

مادرم دیشب زنگ زد و مامانت گفت سرما خوردی و فعال نمیتونن بهت بگن... حاال واقعا مریضی یا خودت رو زدی به -

 مریضی؟

 شب انالین می شدی.چرا جواب نمیدی؟ همیشه یه بار صبح یه بار -

 داره؟ ر بهم توجه داره؟ اینقدر بهم عالقهاون ساعتای انالین و افالین بودنم رو میدونه؟ یعنی اینقد

 هروقت ان شدی حتتما بهم یه خبر بده...واقعا نگرانتم...-

 .بیخیال جواب دادن به سینا شدم و بلند شدم و برم از مامان بپرسم و اقعا دیشب کسی زنگ زده یا نه

 درو باز کردم و وارد راهرو شدم که صدای جروبحث مامان و بابا رو شنیدم:

 بابا: خودش گفته میفهمی خانم؟

 مامان: خودش بگه! خودش خیلی چیزاا میگه... تا کی می خواد مجرد بمونه؟

 توروحت شایان.

 ..سالشم نشده که شما اینطوری به هول ووال افتادی ها.19شایان: مامان جان اون هنوز 



 

 

 چه عجب باالخره یه حرفی زد!

مامان: تو ساکت باش شایان. همه اینا از گور تو بلند می شه که طرفداری اون رو میکنی... سنش باال تر بره توقعاش هم 

 باال تر میرن و ..

دا بشن باابا: بس کن دیگه... شیدا نمی خواد ازدواج کنه به زور که نمیشه شوهرش بدی....فرداش مشکل بخورن بخوان ج

 که بدتره.

 مامان: از کجا معلوم؟ عالقه بعد از ازدواج به وجود میاد! مگه من شمارو قبل از عقد دیده بودم؟ 

 و االن همه خودشون همسراشون رو انتخاب میکنن. 21شایان خندید: مامانم قرن

 مامان: شایـــان!

رش باشه بدتر باعث لجبازی می شه حاال شما هی به شایان:باشه من میرم تو اتاق اما اینو بدونین که هرچی زور باال س

 شیدا اجبار کنین ازدواج کنه.

 کالفه به سمت اتاقم برگشتم و روی تخت دراز کشیدم، موبایلم رو برداشتم، باید یه تصمیمی میگرفتم.

 موبایلم رو برداشتم و وارد پی وی سینا شدم، انالین بود، نفسی کشیدم و نوشتم:

 زنگ بزنه حرفش رو پس بگیره. به مادرتون بگین-

 سریع تیک خورد، نیشخندی زدم، تایپ کرد و فرستاد:

 چرا باید همچین کاری بکنم؟-

چشمام رو لحظاتی بستم و محکم فشارشون دادم، باید این کار رو می کردم وگرنه بعید نبود که مامان به زور هم که شده 

 منو بهعقد سینا در نیاره.

 اگر باز مسر بودید بیاید برای خاستگاری .یه مدت اشنا میشیم بعد من شمارو نمی شناسم، -

 بعد از چند دقیقه پیام فرستاد که:

 چی شده یهو اینطور تغییر رویه دادید؟ چی تغییر کرده؟!-

 نفسمو از این همه سماجتش بیرون فرشتادم و براش نوشتم:

ن همین االن زنگ بزنن و چیزی هم از پیامایی که من یکم طرز تفکرم رو تغییر دادم، پس لطف کنین به مادرتون بگی-

 به شما دادم نگه.

 باشه ... ولی اگر زنگ زدیم و شما زدی زیر حرفتون چی؟-

 نفسمو فوت کردم بیرون، یه مدت کافیه... اونم با شرایط خاص. خودش دمش رو می ذاره رو کولش رو می ره.

 نمیزنم زیر حرفم.-

 اوکی.-



 

 

م چیزی نفرستادم که بعد از یک ربع تلفن خونه زنگ خورد، سریع بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون، دیگه پیامی نیومد من

 تو راهرو ایستادم و به صدای مامان گوش کردم:

 نه خواهش میکنم... -

 نه هنوز حرفی بهشون نزده بودم.-

 دشمنتون شرمنده..-

 خاهش می کنم خدانگهدار.-

 گفت: تماس که قطع شد مامان رو به بابا

 بیا همینو می خواستین؟ به جایی رسیدیم که زنگ میزنن و میگن که پشیمون شدن.-

 نفس راحتی کشیدم و وارد اتاقم شدم، درو بستم و روی تخت دراز کشیدم، موبایلم رو برداشتم، پیام داده بود:

 خب... اولین قرارمون کی باشه؟-

 قیافه ام رو توهم کردم و نوشتم:

 بشیم بعد بیرون قرار بذاریم.بهتره یکم اشنا -

 چه جور اشناییتی؟ اینطوری با چت؟-

 با غیض تایپ کردم:

 اره.-

 که اینطور.... پس بیا از اول شروع کنیم... از چیرایی ابتدایی مثل عالیقمون.-

مه می توروووووووحت. نمی دونم چرا برخالف عقلم که در حال توبیخ کردنم بود دستام داشتن به چت کردن باهاش ادا

 دادن.

 خوبه... شما بگین.-

 رنگ مورد عالقه من ابی و قرمز و سفید.-

 واقعا داشتم به این بازی ادامه می دادم؟ مسخره است.

 قهوه ای و مشکی.-

 ای بابا تو رنگ که تفاهم نداشتیم.-

 ناخواسته لبخندی رو لبم نشست که دوباره نوشت:

 ی و ززرشک پلو با مرغ و .... کال همه غذاهارو دوست دارم.غذای مورد عالقه ام قیمه بادمجون و ماکاران-

 ابرویی باال انداختم، سوئیچ مغزم رو چرخوندم و خاموشش کردم.



 

 

غذاهایی که پیاز داشته باشن و بادمجون و فلفل دلمه ای و کرفس و فسنجون یا غذاهایی که شیرین باشن بقیه ارو -

 دوست دارم.

 فرستاد که ریز خندیدم: یه اسمال چپ چپ نگاه کردن برام

 چه بد غذا... چی می کشه مامانت.-

لبخند زدم، واقعا چرا داشتم باهاش چت می کردم؟ غیر از ااین بود که دلم برای اوقات خوش و خندیدن و ...تنگ شده 

و درس و کتاب بود. اونم منی که... خیلی سال بود خودم رو از هر خوشی منع کرده بودم. از وقتی برگشته بودم خودم رو ت

 هام غرق کرده بودم و برای دل خودم کاری نکرده بودم .

 )اسمال لبخند(-

 نزدیک دودقیقه نه من چیزی فرستادم نه اون، تا این که نوشت:

 یه سئوال می خوام بپرسم. خواهش می کنم حقیقت رو بگو.-

 برای پنهون کردن داشتم اما نوشتم: انگار منتظر بود تا بهش بگم که حقیقت رو میگم، با این که چیز های زیادی

 باشه .-

 از کجا اون تاریخ رو می دونی؟ نخواه که از سرت بازم کنی. حقیقت رو بگو.-

نفسم رو فوت کردم، باالخره که باید به یک نفر می گفتم این رو، مگه نه ؟ من نمی تونستم این راز به این بزرگی رو تا 

 اخر عمرم مخفی نگه دارم... 

ودم رو قول می زدم، از سینا خوشم اومده بودو می خواستم اینطوری خودم رو قانع کنم که کار های اشتباهم داشتم خ

 درست هستن .

 نمی تونم در باره اش چیزی بگم.-

 چرا؟-

 قراره اشنا بشیم...این جز مواردی میشه که اگر بعد از اشنایی لزومی داشت میگم.-

 ردا میای همو ببینیم؟خیلی خب زیاد بهت اسرار نمی کنم. ف-

اخمام رو کشیدم توهم و تا خواستم جوابش رو بدم که تقه ای به در اتاقم خورد، سریع گوشیو انداختم زیر بالشم و دراز 

 کشیدم:

 بفرمایید.-

 در باز شد و شایان اومد تو:

 سالم ابجی کوچیکه اخمالو و قهرو.-

 دید :با اخم نگاهش کردم و فقط سالمش رو جواب دادم که خن



 

 

خب حاال نمی خواد اخم کنی...من که می دونم یه کاری که خود پسره مامانش رو مجبور کنه زنگ بزنه و کنسل کنه -

 خاستگاری رو اما من چیزی بهت نمیگم و معتقدم خودت از صد تا عاقل عاقل تری.

 فقط نگاهش کردم که سری به تاسف برام تکون داد و گفت:

ر منصرف شدن حرفی نزنیم که اگر مامان بشنوه جفتمون رو از لوستر دار می زنه... اومدم ازت بیا و در باره این که چطو-

 خدافظی کنم...دارم بر میگردم به تهران.

 سریع نشستم و گفتم:

 چرا اینقدر زود؟-

 خندید، نگاهی از پنجره به بیرون انداخت و گفت:

 وانیم کرده... فردا بعداظهر کالس دارم، فکر نکنم بهش برسم اما نفس ر-

 خندیدم و گفتم:

 زن ذلیل شدی که...-

 خندید، چند ثانیه سرش رو انداخت پایین و گفت:

شیدا... نفسو دوست دارم اما نمی دونم با بی حجابی گذشته اش چی کار کنم که کل فامیلشون و غریبه و اشنا اونو سر -

 باز و با لباس باز دیدن... فکرش دیوانه ام کرده .

گرفتم... حق داشت و باالخره غیرت داشت و اگر قرار بود که نفس زنش بشه خیلی از مسایل بود که نمیتونست  لبمو گاز

 باهاشون کنار بیاد.

لبمو گاز گرفتمو چیزی نگفتم، اونم سری تکون دادو وقتی دیدی حرفی برای زدن ندارم جلو اومد و پیشونیم  رو بوسید و 

 با خدافظی کوتاهی رفت.

و روی تخت دوباره دراز کشیدم، یاد سینا افتادم سریع موبایلم رو برداشتم، هنوز پیام دیگه ای نداده بود ااما  اهی کشیدم

 انالین بود، براش نوشتم:

 هنوز زوده.-

 چقدر فکر کردی!)اسمال خنده(-

 بیمزه... 

 یه کاری پیش اومد... به هر حال من االن سرما خوردم و مریضم و باید برم... خدافظ-

 نذاشتم چیزی بگه و سریع گوشیو خاموش کردم که دوباره وسوسه پیام دادن بهش رو نداشته باشم.

*** 



 

 

شنبه یکی از روزای مزخرفیه که برای همه اعصاب خورد کنه...برای هر قشری از جوان ها و نوجوان ها... نوجوان ها که 

 برای  مدرسه رفتنشون و برای جوان ها هم سرکار و دانشگاه.

 صبح بیدارشدن.6:30صبح کالس دارم که میشه به عبارتی، از ساعت8ز هم شنبه است و من ساعت امرو

چون سرماخورده هم بودم یکم احساس کسلی می کردم، صبحانه ام رو به اصرار مامان کامل خوردم، هرچند میلی بهش 

 نداشتم.

ابالودگی چیزی نبود که بتونم در مقایلش استواری سوار ماشین که شدیم تا برسیم دانشگاه تو ماشین خوابیدم اما بازم خو

کنم.بابا که منو به دانشگاه رسوند ازش تشکر کردم و با اخمای گره کرده تا کالس رفتم، وارد کالس که شدم چون 

احتمال خوابالودگی می دادم روی صندلی ردیف اخر جا گرفتم، هرچند استاد ها بیشتر موقع حرف زدن به ردیف های 

 ه می کنن تا ردیف های جلو تر.اخر نگا

 نتونستم میلم به گذاشتن سرم روی دسته صندلیم رو نادیده بگیرم و چند دقیقه ای سرم روروی دسته صندلی گذاشتم.

 بعد از چند دقیقه بلند کردم، لعنتی خیلی خوابم می اومد

تر از اونی بود که بتونم جزوه استاد اومد، بازم مثل همیشه صدا رو روحالت ضبط گذاشتم، چون انگشت هام سست 

 بنویسم.

 کالس که تموم شد، استاد زود تر از همه از کالس خارج شد، وسایلم رو جمع کردم که صدای سینا باعث هوشیاریم شد:

 خانم سهیلی...؟-

 سر بلند کردم و با اخم نگاهش کردم که تک خنده ای کرد، بیشعور.

 بچه ها گوش کنین..-

 ینا دادن و با خنده نگاهش می کردم، مارو کرده بود سوژه خنده و شادی بقیه.همه حواسشون رو بهه س

 می خواستم جلو همه اتون از خانم سهیلی عذر خواهی کنم که براش مزاحمت ایجاد کردم اما...-

 کلی حرف بود که البته خودش هم ادامه اش داد :این اما گفتن اخرش با شیطنت و 

بهشون عالقه  دارم و ببینم کسی داره دورو ورشون میپلکه من می دونم و اون.. پس  پشیمون نیستم و هنوزم می گم-

حواستون به کار خودتون باشه و بشنوم حرفی یا سخنی زدین که باعث ناراحتیشون بشه دیگه خودتون می دونین که 

 بابام رئیس دانشگاهه و .... 

ه بود؟ پس بگو پشتش به کی گرمه که اینطوری با شجاعت با چشمای گرد شده نگاهش کردم. واقعا باباش رئیس دانشگا

 معرکه راه انداخته.

 و همین دیگه حاال برین رد کارتون.-

 همه خندیدن و چند تا چند تا از کالس خارج شدن، اما من هنوزم تو فکر رئیس دانشگاه بودن باباش بودم.

 زش به درستی استفاده کنم.این امتیاز مثبتی می تونست برای من به حساب بیاد اگر بتونم ا



 

 

 با اخم از جام بلند شدم و اگر می خواستم رد بشم باید سینا کنار می رفت، با اخم گفتم:

 برید کنار؟!-

 ابرویی باالا انداخت، انگار هوس اذیت کردنم به سرش زده بود:

 نچ شرط داره؟-

کون دادم و منتظر نگاهش کردم که سرش رو نگاه سنگین بچه هایی که هنوز تو کالس بودن داشت عذابم می داد، سر ت

 جلوتر اورد و اروم طوری که خودم بشنوم گفت:

 باهام بیرون قرار بذار.-

 با اخم روی صندلی نشستمو گفتم:

 نه.-

چشم غره ای همراه با خنده رفت و شونه باال انداخت، یکی از صندلی هارو کمی کشید عقب و روش نشست، کامال قفل 

 ض نگاهش کردم که خندید:شده بودم. با غی

 اگر قبول می کردی حاال رفته بودیم.-

 روم رو ازش گرفتم، لعنتی از این رفتارش متنفرم...شایدم خوشم می اد...خودمم نمی دونم . لعنت بهت.

یکم که گذشت کالس خالی شد و حاال فقط ما دوتا مونده بودیم و این کمی مضطربم می کرد. کمی دست دست کردم 

کونی به خودش می ده یا نه اما سینا خیلی راحت نشست و پای چپش رو روی پای راستش انداخته و دستاشم ببینم ت

 پشت سرش قالب کرده و سوت می زنه...

 خیلی خب .-

 کمی مایل شد سمتم و گفت:

 شرطم مال اون موقع بود االن یه شرط دیگه ام بهش اضافه شده!-

 .با چشمای گرد شده نگاهش کردم که خندید

 خدایا ادم قطع بود که این بشر رو انداختی به پست ما؟ 

حاال بدمم نمی اومد ها و یه جورایی خودمم قبل از این جریانات کال دوست داشتم یه همچین ادم سمجی بهم عالقه مند 

 بشه اما یه جورای عصبی شده بودم.

 میشنوم.-

 با غیض و عصبانیت گفتم که خندید:

 هم بگی... همین امروز.باید سِر اون کاغذ رو ب-

 با اخم نگاهش کردم، داشتم فکر می کردم که چی کار کنم که گفت:



 

 

 هر چی بیشتر طولش بدی شرط ها هم هی بهشون اضافه می شه.-

 چشمام رو بستم و از الی دندون های کلید شده گفتم:

 باشه برو کنار.-

 ای به چشم بفرمایید.-

 نطقه خارج شدم، خواستم از کالس خارج بشم که گفت:از سر راهم که کنار رفت سریع از اون م

 از طریق پیامک قرارمون رو اوکی میکنم.-

دیگه واینستادم که چی میگه و سریع خودم رو از اونجا دور کردم. پسره بوزینه... از این که تحت اجبار بودم هم بدم می 

 اومد و هم خوشم می اومد... خودمم نمی دونستم با خودم چند جندم.

سر کالس بعدیم که فقط دخترا بودن، تنظیم خانواده، رفتم، کالس خوبی بود، بحث های چالشی و غیبت پشت سر پسرا 

 و حرف زدن درباره اشون و ...

 کالسای اون روزم که تموم شد خسته و کوفته خواستم سوار اژانس بشم که موبایلم زنگ خورد، بیمزه بود...)سینا(

 می کنم بده به راننده. نهار مهمون من. برات ادرس رستوران رو اس-

بدون این که جوابش رو بدم قطع کردم و سوار اژانس شدم، بالجبار ادرسی که برام فرستاده بود رو برای راننده خوندم، 

اونم حرفی نزد، شماره مامان رو گرفتم و بهش گفتم با یکی از دوستای دانشگاه نهار رو تو دانشگاه می خورم و بعد می 

 ...ام

 داشتم دروغگومی شدم... همون چیزی که از وقتی برگشته بودم قسم خوردم که می ذارمش کنار... 

 قسم خوردم که دیگه دروغ نمی گم... حاال داشتم می گفتم.

عصبی از پنجره به بیرون نگاه کردم، االن یه معضل بزرگتر داشتم به سینا که همت بسته بود که بفهمه من چی رو ازش 

 کنم.مخفی می

 زمان رسیدن به رستوران خیلی سریع گذشت .... 

از تاکسی که پیاده شدم، نفسم رو عصبی فوت کردم و به سمت رستوران رفتم، همین موقع سینا هم از ترک موتورش 

 پیاده شد و کاله کاسکتش رو به دست گرفت و اومد سمتم، منتظر شدمتا بهم برسه.

رم داخل، بدون هیچچ حرفی با اخم وارد شدم، با چشم میزا رو گذروندم و رفتم درو باز کرد و با لبخندی اشاره کرد ب

 سمت میزی که جلوش یه ستون بود و دید خیلی کمی داشت.

 روی صندلی نشستم، سینا هم نشست و منویی که روی میز بود و گرفت سمتم:

 چی میل داری؟-

 شد رفت تا سفارش بده.نگاهی به منو انداختم و جوجه ارو انتخاب کردم، اونم بلند 



 

 

 وقتی برگشت جلوم نشست و گفت:

 خب اینم از اولین قرارمون... حاال بفرمایید ببینم ماجرای اون کاغذ چیه که خیلی کنجکاوم در باره اش.-

 نیشخندی زدم و گفتم:

 خیلی عجولید؟!-

 خندید، دستی به چونه اش کشید و گفت:

... بذار حدس بزنم داری تو ذهنت دنبال یه دروغ شاخ و برگ دار می وتو هم اینو می دونی می خوای وقت کشی کنی-

 گردی تا منو از سرت باز کنی.

 از این که تونسته بود هدفم رو بفهمه اخمی کردم و کالفه چشم ازش گرفتم و به جای دیگه ای نگاه کردم:

 .. پس بی خیال.ببینین حرفای من با عقل سلیم جور در نمیاد و مسلما هیچ کس باورش نمی کنه.-

 تو بگو.. من باور می کنم و قول می دم که نخندم.-

 بی خیال وقت کشی و امتناع و ...شدم، صاف برگشتم و تو چشماش نگاه کردم، جدی و بدون هیچ حس خاصی گفتم:

ن اتفاق زندگی منو تشکیل میدن... انگار اینده ی من... هدچند بعضی هاشو 96تا90اون کاغذ حوادثی هستن که از سال-

نیوفتاد مثل اون خاستگاری و ... اما بقیه اش ... از جمله تولد شهاب و بد شدن حال مادر بزرگم و چند تای دیگه اشون 

 اتفاق افتادن.

 با دقت به حرفام گوش کرد، وقتی حرفام تموم شد با شک گفت:

 و تو از کجا می دونستی که این اتفاقات می افتن؟-

 ر تو چشمای پر حرفش انداختم و گفتم:یه نگاه طوالنی و مکث دا

 زندگی کردم و زمان برام به عقب برگشته. 96فکر کنین من تا سال-

مات نگاهم کرد.... فقط نگاهم کرد و ... یه نگاه پر از حرف. کالفه از نگاهش، روم رو گرفتم و به جای دیگه خیره شدم، 

 یچ کدوممون دست بهشون نزدیم و فقط بهشون خیره بودیم.، اما هسفارشامون رو اوردن و چیدن روی میز، وقتی رفتن

 یعنی تو، قبل از این که بر گردی.... ازدواج کرده بودی....؟!-

انگار سختش بود حرف بزنه، با مکث و بخش بخش حرف می زد و این نشان از درگیر شدن ذهنش داشت، واقعا باور 

 کرده بود حرفامو...؟

 گیج بهش نگاه کردم و گفتم:

 الن یعنی تو حرفای منو باور کردی؟ا-

نگاهم کرد، خیره و .... تو چشمام خیره شد و با همون چشمای سبزش که االن می تونم به حرات بگم خیلی هم زیبا و 

 خوش رنگ هستن گفت:



 

 

 اره.-

 یکم که نگاهش کردم، گفتم:

 باور نمی کنم.-

 خندید:

 هت اعتماد دارم و هرچیزی که بگی قبول می کنم؟اینقدر برات غیر قابل باوره که من دوستت دارم و ب-

درسته برام غیر قابل باور بودن دوست داشتن... چون خودم درگیرش نشده بودم. من تا به حال درگیر احساساتم نشده 

 بودم و این جدیدا فقط یکم از سینا خوشم اومده بود که اونم گاهی فراموشش می کنم... در حد...

نم درک کنم عاشقا چطورین؟! فقط در همین حد بدونین که عشق و دوست داشتن برای من من عاشق نشدم که بتو-

 یکم عجیبه.

 سری تکون داد که مثال داره سعی می کنه حرفام رو درک کنه، نفسم رو فوت کردم بیرون و گفتم:

یه ازدواج کامال بدور از فکر و مسعود یه ادم منفور بود و ... من اصال از این که باهاش ازدواج کرده بودم راضی نبودم. -

 عقل و ... چون حس می کردم ادم تنهایی هستم قبول کرده بودم و همون روزای اول هم فهمیدم که چه غلطی کردم.

به سینا نگاه کردم که با اخم نگاهم می کرد و منتظر ادامه حرفم شد، واقعا چرا داشتم این حرفا رو بهش میزدم؟! 

حرفا رو بهم می زد می خندیدم بهش و لقب دیوانه ارو بهش نسبت می دادم اما اون با جدیت  مطمئنان اگر یه نفر این

 جلوم نشسته و جوری نگاهم می کنه که انگار می فهمه حرفام رو .

 چرا طالق نگرفتی؟-

د من یه غاز به میز خیره شدم، این سئوالی بود که از خودمم بار ها و بارها پرسیده بودم و سعی داشتم با جواب های ص

 سر خودم رو شیره بمالم:

سعی کردم عوضش کنم، یا به قولی زندگیم رو خودم بسازم ... اما هر چی بیشتر می گذشت من بیشتر تو باتالقش فرو -

 می رفتم و دیگه به جایی رسید که به خودم اومدم دیدم همه ترکم کردنو بخاطر حفظ ابروی پدر و مادرم هنوز موندم.

نا نگاه کردم که داشت با اخم غلیظی به میز نگاه می کرد، خدای من هنوزم باورم نمیشه داره به حرفام دوباره به سی

 گوش می ده نمی خنده!

به اصرارش و حرفای پوچش مبنی بر استعداد دکتر نشدن و اینادرباره خودم باورم شد و رشته ام رو به انسانی تغیر -

خودش باال تر باشه و .... بعداز گرفتن لیسانسم درسم رو ول کردم. یه ادم  دادم، بعد ها فهمیدم دوست نداشت زنش از

نمفور بود که ... بیخیال نمی خوام در باره اش بحث کنم فقط همین رو بهتون بگم که وقتی ریش و سیبیل و ... داشتین 

 خیلی شبیه مسعود بودین.

 با غیظ و اخم نگاهم کرد که پوزخندی تحویلش دادم:

همون اندازه نا مرتب بود و به اصالح و ... اهمیتی نمیداد، دلیل نفرت و .... ام هم شباهتتون بهمه که البته االن اونم به -

 دیگه شباهتی ندارین.



 

 

دیگه دوست نداشتم اونجا باشم، جلوی نگاهش بشینم و اونم با ااخم نگاهم کنه ،مطمئنم دیگه نه میلی به غذا دارم و نه 

 اون و مطمئنم که اونم از این که ادعا می کرد منو دوست داره به شدت پشیمون شده. 

 از جام بلند شدم و گفتم:

 دیگه حرفی برای گفتن نداریم، خدافظ-

 صبر کن.-

 تظر نگاهش کردم و بهش خیره شدم که حرف بزنه:من

 اون تاریخ اخر.... -

 پوزخندی زدم، االن همه هم و غمش اون  تاریخ بود؟

 روز اخر...قبل از این که موقع فرارم از دست مسعود از پله ها سقوط کنم و برگردم به عقب از اخبار شنیدم... .-

 نه تا از مرگش جلو گیری کنه.حتما یکی از اسما براش اشناس که می خواد بدو

*** 

تقریبا دوروز بود که خبری از سینا نبود، نه دانشگاه می اومد نه بهم پیام می داد و من مطمئن بودم که دیگه کال قید منو 

 زده. سیما هم بنظر ناراحت می اومد و حتی سعی می کرد که نگاهش هم بهم نیوفته.

سینا مدام بهم توجه کنه، انگار عادت کرده بودم تو این یک ماه که دت کردم که اما من نمی دونم چرا ناراحتم، انگار عا

سینا دنبالم باشه، از دانشگاه تا خونه با موتورش بیاد دنبالم و راننده های اژانس بگن که یه موتوری دنبالمونه... عادت 

 ود.کرده بودم به دیدنش سر کوچه امون و این دوروز از سخت ترین روز های عمرم ب

 سخت بود چون حس هیچی نداشتم، نه درس خوندن، نه نشستن پیش مامان و بابا.

خسته بودم انگار، مغزم چیزی توش فرو نمی رفت، وقتی مامان درباره موضوعی حرف می زد انگار تو مغزم نمی موند، یا 

 وقتی می گفت برو از بیرون یه چیزی بخر می رفتم اما یادم می رفت برای چی رفتم.

ای خودمم عجیب بود این حجم از اشفته گی... اشفته کسی بودم که یک ماه باعث ازارم شده بود. یک ماه باعث شده بر

 بود که حرص بخورم که چرا بهم توجه می کنه و حاال که دوروزه بی خبرم و توجه نمی کنه اینطور بهم ریخته ام.

 فقط دوروز... 

 نش رو چک کردم. خسته شدم از بس انالین بودن و افالین بود

 تقریبا پرونده امون بسته شده... البته پرونده ای هم باز نشده بود که بسته بشه.

یه حسی بهم می گه که برای سینا یه سرگرمی بودم و برای این که سرگرم باشه اومده بود به من ابراز عالقه می کردو تو 

یدن داشته باشه اما یه حس دیگه ام قوی تر بود میگفت جه نشون می داد تا از بی کاری در بیاد و سوژه ای برای خند

ادم بی کار و خوش گذرون این همه وقتش رو صرف نمی کنه، ابروی خودش و خواهرش و پدرش رو نمی بره که بخنده 

 و...



 

 

 ساعت و این همه فکر و خیال کردم.48نمی دونم تو این دوروز اینقدر فکر کردم که خسته شدم...فقط دوروزه... 

 سال پر هم نشده  و ....6ید وارم عاشق نشده باشم که بدبخت می شم... هنوز حتی اون ام

شب  بود و من به بیرون از پنجره اتاقم نگاه می کردم که متوجه موتور سواری شدم که وارد کوچه شد اما  10ساعت

نه... خدایا اگر سینا باشه دیگه  همون اول کوچه وایستاد و موبایلش رو برداشت. با هیجان نگاه می کرد که سیناست یا

 باهاش لج نمی کنم و اگر بیاد خاستگاری... 

به این جای فکرم رسیده بودم که صدای پیام اومدن تو تلگرامم بلند شد، خیز برداشتم سمتش و برداشتمش و سریع 

 اشت برام.بازش کردم، درست حدس زده بودم سینا بود. لبخند عمیقی روی لبم نشست، این خیلی معناها د

 می تونی یه لحظه بیای بیرون ببینمت؟-

 دیونه بود نه... شایدم می خواست تف کنه تو صورتم؟

با استرس رفتم سمتش پنجره و به موتور سواری که کالهش رو هنوز در نیاورده بود و روی ترک موتورش همچنان 

 نشسته بود نگاه کردم، بعد از چند ثانیه نوشتم:

 نه.-

 د و دوباره خم کرد:سرش رو بلند کر

 پس یه قراری برای فردا بذاریم؟ باید حرف بزنیم.-

 کالفه دستی به صورتم کشیدم، بعد از مدتی نوشتم:

 نه... برای چی قرار بزاریم؟-

انگار فراموش کردی که قرار شد باهم اشنا بشیم. حاال من دوروز دررگیر بودم نتونستم خبری بگیرم توهم یه خبر -

 ... االنم دلم برات تنگ شده یه رخ بنما برم.نگییری از من.

با چشمای گرد شده به پیامی که فرستاده بود نگاه کردم، این پسر روانی بود...یه روانی به تمام معنا... من اگر یه نفر 

و  اینطوری باهام حرف می زد و جواب هایی که تو رستوران بهش داده بودم و بهم می دادن دمم رو می ذاشتم روی کولم

 می رفتم و دیگه از ده قدمی این ادم هم رد نمی شدم اما اون!

 نه... -

خیلی لج بازی....ببینم فردا هم می تونی تو دانشگاه این بازی هارو در بیاری یا نه... یادت نره شرطم برای پس گرفتن -

 خاستگاری چی بودا.

 دوباره پیام فرستاد:

 اهم میریم گردش کفته باشم.من االن می رم اما فردا بعد از دانشگاه ب-

 با لبخند به سرکوچه نگاه کردم که چراغ موتورش روشن شد و بعدم موتورش رو دور زد و از کوچه خارج شد.



 

 

حس می کردم یه بار چند صد تنی از روم برداشته شده، انگار خیالم راحت شده بود که هنوز یکی هست که دوستم 

 فسم رفت باال که یکی اینطور پی گیرمه و چی از اینا برای یه دختر مهم تره؟داشته باشه. انگار دوباره اعتماد به ن

*** 

ساعت نه صبح بود که از خواب بیدار شدم، کالسای امروزم عصر بود، دست و صورتم رو که شستم و موهام رو شانه زدم، 

توهمش نشان از نارضایتیش بود اماا از اتاق رفتم بیرون، مامان تو اشبزخانه در حال درست کردن مواد کباب بود، اخمای 

 از چیی؟! حدسش زیاد سخت نبود.

 سالم صبح بخیر.-

 برگشت سمتم یه لبخند مصنوعی زد و دوباره مشغول همزدن شد:

 سالم صبح بخیر... صبحانه اتو بخور نهار شاید یکم طول بکشه.-

گم. شاید کمی از این دلواپسی خارج می بی حرف برای خودم چایی ریختم، تصمیم داشتم موضوع سینا رو به مامان ب

 شد. خدارو چه دیدی ... شاید....

تموم طول خوردن صبحانه به جمله هایی که می خواستم ردیف کنم فکر می کردم، این که چطور حرف بزنم که مامان 

 به.از دستم شاکی نشه، یا این که از پروندن خاستگارم عصبیش. می دونستم برای اینده من پر از اضطرا

 همه مادرا این قدر فکر و خیال در باره زندگی بچه هاشون دارن؟ 

چرا درباره شایان اینطور نیست؟ ندیدم این چند سال مثل بقیه مادرا دنبال دختر برای شایان باشه، همه مادرا تا بچه 

ا کردن شوهر برای من سال رو ردمی کنه ورد زبونشون ازدواجشونه و مامان من برعکس بود و بیشتر دنبال پید20اشون 

 بود تا پیدا کردن زن برای شایان.

 صبحانه ام رو که خوردم، ظرفاشو شستم و کنار مامان ایستادم و به سرخ شدن کبابا تو تابه روغن نگاه می کردم:

 مامان...؟-

 بله؟-

 نگاهم رو بهش دوختم، از وقتی برگشتم بیشتر اذیتش کردم یا قبل از برگشتنم؟ 

 انشگاه هست که خیلی پیگیرم شده.یه پسری تو د-

به انی سرش باال اومدو نگاهم کرد، امید تو چشماش سو سو می زد، اینقدر ازدواج کردن من براش مهم بود که اینطور 

 هیجان زده شده ؟ 

 ازش خوشم نمی اومد چون همه ریشاش نامرتب و کال خیلی رو مخ بود.-

جطور می گفتم همون خاستگاریه که زنگ زد خونه و من براش شرط سکوت کردم و زیر چشمی به مامان نگاه کردم، 

 گذاشتم که زنگ بزنن حرفشون رو پس بگیرن؟ قطعا زنده ام نمی ذاشت!

 چرا نسیه حرف می زنی؟-



 

 

 نفس عمیقی کشیدم و دوباره به کبابا نگاه کردم:

چک همون سیلی -ار هم ازم چک خورددوبیه مدت میگفت دوست بشیم و خب... معرکه راه انداخته بود تو دانشگاه و -

 -منظورشه

 مامان برگشت و با دهن باز نگاهم کرد و گفت:

 اونوقت تو االن باید به من بگی؟-

 لبمو گاز گرفتم و گفتم:

فکر می کردم بی محلی ببینه ازم بی خیال میشه اما ... نشد و بدون این که به من بگه زنگ زدن خونه برای -

 خاستگاری؟!

سریع زیر ماهیتابه ارو خاموش کرد و منتظر به من نگاه کرد، از استرس و تندی قلبم چند ثانیه ای زبونم  مامان شوکه

 بند اومد، چطوری ادامه اش می دادم؟

وقتی فهمیدم، تنها راهی که به ذهنم رسید منصرف کردنش از خاستگاری بود، برای همین بهش گفتم که به مامانش -

 و پس بگیره تا یکم همو بشناسیم بعد ...بگه زنگ بزنه خاستگاریش ر

 مامان یهو با عصبانیت از بازوم نیشگون گرفت که ازدردش ضعف کردم:

 مگه ابرومون رو از سر راه اوردیم که تو همچین غلطی کردی؟ تو مگه بزرگ تر نداری؟-

 دم و گفتم:سرم رو انداختم پایین، با دست چپم بازوی راستم رو که نیشگون گرفته بود رو مالش دا

 مطمئن بودم اگر اینا پاشون به خونه برسه شما بدون این که نظر من رو بخواید مثبت می دی بهشون.-

 خیلی دیگه پرو و سرخود شدی، بابات باید بفهمه این همه پرو بال دادن به تو کار اشتباهیه.-

 لبمو گاز گرفتم:

باش ، پسره دکتر سونوگرافی هست و مشغول به کاره و  مامان پسره قبول کرده یکم اشنا بشیم، شماهم یکم منطقی-

 اینطور که گفته فقط به خاطر من دوباره اومده این رشته درس بخونه، باباشم رئیس دانشگاهه.

 مامان از وقتی گفتم دکتر ... هستش تیز نگاهم می کرد، نباید بابا میفهمید وگرنه بدبخت می شدم.

 باید این پسره ارو ببینم.-

 باز نگاهش کردم و گفتم:بادهن 

 بر...برای چی؟-

 چشم غره ای بهم رفت و گفت:

 برای چی نداره؟ ببینم ارزش وقت گذاشتن داره یا نه. بهش زنگ بزن بگو عصر بی...-

 نذاشتم حرفش تموم بشه گفتم:



 

 

 عصر جفتمون کالس داریم. عصر بهش میگم میخوای ببینیش باشه؟-

 اشبزخانه برم بیرون اما فکر این که بابا با خبر بشه باعث شد برگردم: فقط سر تکون داد، عقب  رفتم که از

 مامان به بابا میگی؟-

 چشم غره ای بهم رفت و گفت:

 باید فکر کنم. برو جلو چشمم نباش.-

 دادم و خواستم برم سمت اتاقم که مامان صدام کرد :سری تکون 

 شیدا؟-

 برگشتم و منتظر نگاهش کردم که گفت:

 ی امشب دعوتمون کردن، کالسات چند تموم می شن؟خانم رستم-

 کمی طول کشید تا درک کنم منظورش از خانم رستمی کیه؟! همسایه امون که حواسشون قرار بود بهم باشه.

 تمومه .6:30-

 سری تکون داد و گفت:

 زودبیا که دیر نکنیم.-

 . سر تکون دادم و از اشبزخانه اومدم بیرون و به اتاقم رسوندم خودم رو

کاری برای انجام دادن نداشتم، میل شدیدی به چک کردن تلگرام  موبایلم داشتم اما بی خیالش شدم، عوضش نشستم و 

همه جزوه هایی که ننوشته بودم و فقط صدا ضبط کرده بودم رو نوشتن. خسته شدم و کالفه. خوبیش این بود که یه 

 مرور هم شده بود برام.

 از اتاق رفتم بیرون، زنگ زده بودم تاکسی، از مامان خدافظی کردم و سوار تاکسی شدم.موقع رفتن که شداماده شدم و 

 دل تو دلم نبود برای دیدن سینا، چرا؟ واقعا چرا؟

تو فکر بودم و یه ان با خودم فکر کردم که شاید سینا مثل همیشه داره تعقیبم می کنه؟! برگشتم به عقب نگاه کردم اما 

 رده چرخیدم و صاف سر جام نشستم ، چرا توقع داشتم سینا دنبالم باشه؟ چرا توقع داشتم؟موتورش رو ندیدم، سرخو

 مگه من این دوران اشنایی رو برای دست به سر کردنش قبول نکرده بودم؟ 

 دمی که در حال تکاپو بودن وگذروندن روزمره زندگیشون.اهی کشیدم و از شیشه به بیرون خیره شدم، مر

 خانم رسیدیم.-

دیدن سردر دانشگاه به خودم اومدم و کرایه اش رو دادم و پیاده شدم. به سمت ساختمونی که توش کالس هام تشکیل با 

می شد رفتم، اما دروغ چرا سعی داشتم نامحسوس دنبال سینا بگردم و وقتی متوجه شدم که دارم دیگه خیلی احمقانه 

 انداختم پایین و بی خیال شدم. رفتار می کنم و اینطور شیفته وار رفتار می کنم سرم رو



 

 

هدف سینا همین بود، من هنوز زود بود برای اعتماد کردن به مردی ووارد کردنش به زندگیم. من قسم خورده بودم که 

 دیگه مردی رو وارد زندگی شخصیم نکنمو همیشه تنها زندگی کنم. نباید زیر قسمم می زدم . 

ا انتخاب کرده بودم، قبل از برگشتنم با خدای خودم عهد بسته بودم... باید یه نباید زیر قسمم می زدم، من زندگیم رو تنه

 جوری سینارو رد می کردم.

وارد کالس شدم و بدون این که به دورو بر نگاهی بندازم روی صندلی ردیف اول نشستم، بس بود هرچی تنبلی کرده 

 بودم، باید جبران مافات می کردم.

*** 

بایلم لرزید، استاد روی تخته در حال نوشتن بود و پشتش به ما بود، متعجب موبایل رو از وسطای کالس بودیم که مو

 توی کیفم در اوردم، پیام داشتم از استادی که ساعت بعد باهاش کالس داشتم:

 برگزار نمی شود به دانشجویان اطالع بدهید.15سالم مرتضوی هستم کالس ساعت-

 ه تلگرام فرستادم.از پیامش اسکرین شات گرفتم و تو گرو

 درجواب پیام فرستادم:

 سالم باشه ممنون.-

 همین سه کلمه، کالس که تموم شد استاد رفت بیرون، بقیه هم داشتن می رفتن بیرون که سریع گفتم:

 کنسل شده. 3کالس استاد مرتضوی ساعت-

 کردن وسایلم مشغول کنم. همه یه نگاه طوالنی بهم انداختن که بشدت معذب شدم اما سعی کردم خودم رو با جمع

 تو که خجالت می کشید به منمی گفتی بهشون می گفتم.-

سرم رو بلند کردم و به سینا نگاه کردم که دست تو جیبای شلوارش کرده بود و با ژست به من نگاه می کرد، سرم رو 

ن افتادم مبنی بر دیدن سینا. انداختم پایین و زیپ کیفم رو کشیدم و از جام بلند شدم، اومدم برم، که یاد حرف ماما

چون کالس دیگه ای نداشتم االن باید بر میگشتم به خونه برای همین لحظه ای ایستادم و به بچه های کالس که تقریبا 

 بیرون رفته بودن نگاه کردم، خواستم بچرخم و با سینا حرف بزنم اما خجالت کشیدم، حس کردم خیلی ضایع است.

 کت کردم.بی خیالش شدمو دوباره حر

 بهش پیام می دادم:

 چی می خواستی بگی که پشیمون شدی؟-

 اهی کشیدم، کنارم قدم بر می داشت و نگاه بعضی هارو سمت خودمون کشونده بود، نفسم رو اهسته بیرون دادم و گفتم:

 بعداً می گم.-

 خب کالسمون که تموم شده، نظرت چیه االن بریم یکم دور بزنیم همو بشناسیم؟



 

 

اضافه می کرد « همو بشناسیم»عاقل اندرسفیهانه ای بهش انداختم، اینم یاد گرفته بود ته هر حرفی که می زد یه  یه نگاه

 دهن منو ببنده.

 نمی شه.-

 چرا اونوقت؟ -

 نگاه های بعضی از ادما روی مخم بود و صدای قلبم رو بلند کردهبود، کالفه گفتم:

 یم راه می ریم.اقای صمدی درست نیست اینطوری کنار هم دار-

 خندید: بی خیال ... دانشگاه رئیسش ک...

موبایلش زنگ خورد، نیم نگاهی بهش انداختم که دیدن قیافه اش ابروم باال پرید، اونم بادیدن صفحه موبایلش خندید و 

 گفت:

 چه حالل زاده است.-

 بله؟-

-... 

 شوخی نکن... -

-/... 

 باشه اومدیم.-

 فت:تماس رو قطع کرد و روبه من گ

 بابام بود... رئیس دانشگاه، میگه بریم دفترش.-

با چشمای گرد شدهو شوکه ایستادم و نگاهش کردم. بریم دفتر رئیس دانشگاه که از قضا بابای سینا صمدی هم محسوب 

 می شد؟ نمیدونم تو قیافه ام چی دید که خنده اش رو خورد و گفت:

 باور کن بچه های خوب رو نمی خوره.بابام لولو خورخوره نیست که اینطوری شدی ... -

ساله که شبا می ترسن بخوابن حرف می زد، استرس همه وجودم رو گرفته بود، فقط براش سر 6-5انگار داشت با یه بچه 

 تکون دادم که اینبار جدی گفت:

 ببین منو... نمی خواد بزنه مارو که...گفت می خواد حرف بزنه باهامون.-

 ه افتادم و اونم دنبالم راه افتاد، ادم از هرچی که بترسه سرش می اد...!دوباره سر تکون دادم، را

هر قول و قراری که با خودش بذاره دقیقا برعکسش اتفاق می افته... همه چیز برعکس اونی که ما می خوایم اتفاق می 

با یهه ادم گند و مزخرف مثل  افته، مطمئنم اگر روزی تصمیم بر ازدواج با سینا بگیرم، با سینا که ازدواج نمیکنم هیچ؛

 مسعود ازدواج می کنم.



 

 

سنگینی نگاه سینا رو حس می کردم، اما من استرس روبه رو شدن با پدرش رو گرفته بودم، تو ذهنم یه مرد مسن کتو  

 شلواری با اخمای در هم و صورتی  اخمالو بود.

 حتی تصورش هم باعث می شد قالب تهی کنم.

 م، با راهنمایی سینا به سمت دفتر رئیش دانشگاه رفتیم، منشی  اطالع داد و وارد شدیم.به ساختمون اداری رسیدی

یه اتاق بزرگ که کلی فایل توش بود، چند تا گلدون و ... در اخر یه میز قهوه ای سوخته بزرگ با یه مرد با.... لباس 

 روحانی و عمامه مشکی که نشان از سید بودنش داشت و وصورتی نورانی.

 نگاهش کردم، توقع نداشتم، واقعا میگم.گیج 

 سینا خندید و رفت سمت مرد و باهاش دست داد:

 سکته کرد تا اومدیم اینجا.-

 منظورش من بودم؟ هنوزم دم در ایستاده بودم و قصد تورفتن نداشتم، مرد لبخندی به من زد و به صندلی اشاره کرد:

 سالم... بیا بشین دخترم.-

دم بیاد که سالم نکردم و خجالت بکشم. زیر لب سالمی گفتم که بعید می دونم شنیده باشه، با سالم گفتنش باعث شد یا

زانوهایی که سست بودن و به زور استوار نگهشون داشته بودم روی صندلی چرم مشکی نشستم، سینا هم روبه روم 

 نشست و با خنده به مرده گفت:

 روس الر...نگا چه مظلوم شده! به من که می رسه شبیه این خ-

 با نگاه پر غضبی که بهش انداختم ساکت شد اما خندید، ب باباش نگاه کردم، با لبخند سری به تاسف تکون داد و گفت:

 می دونم سینا خیلی اذیتتون می کنه.-

 با دستام ور می رفتم، نمی دونستم علت حضورم چیه؟ همین باعث دلهره ام شده بود. اونجا بود که فهمیدم اعتماد به

 نفسم خیلی پایینه و تمام این مدت من تظاهر به داشتن اعتماد به نفس می کنم.

 میدونم صحبت کردن اینجا زیاد مناسب نیست اما پسر خودمم می شناسم. سینا میشه تنهامون بذاری؟!-

 دستم رو زیر چادر مشت کردم، سینا :

 چشم قربان.-

 مکه صداش باعث شد برگردم سمتش:بعدم پاشد و رفت بیرون، با چشم رفتنش رو نگاه کرد

سینا مطمئنم کرده که دختر مورد عالقه اش شمایی و قصدش هم مشخص کرده که ازدواجه اما میگه شما راضی -

 نیستی.

چشم ازش گرفتم و سرم رو انداختم پایین و جوابی ندادم، حس می کردم اگر بخوام حرف بزنم حرفی از دهنم خارج نمی 

 شه.



 

 

و بدونم؟ اینکه زنگ بزنیم میایم خاستگاری اما دوروز بعد سینا میاد میگه گفتین که باید خاستگاری می تونم دلیلش ر-

 پس گرفته بشه چیه؟

 اب دهننم رو به زور قورت دادم و با صدایی که سعی کردم صاف باشه گفتم:

مون برای خاستگاری باز بشه چون قصد ازدواج ندارم، پسر شماهم خیلی سمج بودن و مطمئن بودم اگر پاشون به خونه ا-

 مامانم ... 

 درست نبود وجه مامانم رو خراب کنم، سعی کردم دنبال جمله ای بگردم تا جایگزینش کنم.

 مامانم مسر به ازدواج منه.-

 سکوت کردم تا خودش منظورم رو بگیره، نه به باباهه نه به سینا و نه به سیما با اون همه ارایش. خانواده عجیبی بودن.

 و ذهنم داشتم تضادهاشون رو قیاس می کردم که گفت:ت

 چرا؟ دلیل مادرتون چیه؟-

 با ناخن های انگشت هام بازی میکردم و گفتم:

چندسالی میشه که گفتم نمی خوام ازدواج کنم و اونم یه زن قدیمی محسوب می شه و میبینه همه اقوام دختراشون تو -

 میکنه. دبیرستان ازدواج کردن منو با اونا مقایسه

 عجب.-

چقدر سخته حرف زدن. سرم رو اوردم باال و بهش نگاه کردم، یه تسبیح تو دستش بود و بهش نگاه می کرد تو فکر بود، 

 باید بهش میگفتم که با سینا حرف بزنه قید منو بزنه یا نه؟

 یه چیزی درونم بود که دوست داشت نقش سینا تو زندگیم پررنگ باشه.

 و می گفت که از یه سوراخ دوباره گزیده نشم. رار هام رو یاد اوری می کردازطرفی عقلم قول و ق

 پس با این اوصاف قضیه اشنایی بیشتر فقط سرکار گذاشتن سیناست.-

 لبمو گاز گرفتم و سرم رو پایین تر انداختم و گفتم:

 نه.-

 لبمو تر کردم و گفتم:

ی بیشتر باید عقد کنن، وقتی هم که عقد کنن اشنایی بیشتر یه تو خانواده ما اگر کسی برای خاستگاری بیاد برای اشنای-

 فرمالیته است چون قرار نیست بعد از این که همو شناختن و فهمیدن به درد هم نمی خورن طالق بگیرن.

 خب پس شما می ترسی که به تفاهم نرسیدین چطوری این اشناییت بهم بخوره.-

 خدایا خواهش میکنم تمومش کن کشش ندارم.

 بله... -



 

 

بسیار خب... هرجور خودتون صالح می دونین، دختر عاقلی هستی سینا هم همینطور، به این کارهای عجوالنه و پر -

 شیطنتش نگاه نکن، میدونه داره چی کار می کنه.

 گفتم و از اتاق اومدم بیرون، به محض بسته شدن در نفس راحتی کشیدم.«بااجازه»فقط سر تکون دادم و اروم 

 ا نگاه کردم که مشکافانه نگاهم می کرد، اشکارا چشم غره ای بهش رفتم و به سمت پله ها رفتم.به سین

 سریع دنبالم اومد:

 چی شد؟-

 خیلی دلم می خواست بگم بچه پسر شد اما جلوی زبونم رو گرفتمو گفتم:

 هیچی... -

 یعنی چی هیچی...! ای بابا.-

 نطوری می کنه. همونطور که از پله ها پایین رفتم گفتم:یعنی قرار بود باباش چیزی بهم بگه که این ای

 امروز صبح قضیه ارو به مامانم گفتم و اونم می خواد شمارو ببینه. وقت خالیتون رو بهم بگین که بهش خبر بدم.-

 خوبه؟4مامانت؟ باشه... امم بذار ببینم فردا ساعت-

 سری تکون دادم که گفت:

 بیام خونتون یعنی؟-

 ش نازک کردم که خندید:پشت چشمی برا

 هرچند من خونتون و اتاقت رو دیدم، مخصوصا لباسای روی شوفاژ و ام...-

 یعنی ... سینا از واکنشم خندید و گفت:« لباسای روی شوفاژ»خشکم زد

 بس که حواسم به تو بود اما خب فکر کنم سایز...حاال زیاد دقت نکردم -

تو صورتش، دستش رو گذاشت رو صورتش و مات نگاهم کرد، با نفهمیدم چطور چرخیدم سمتم و محکم کوبیدم 

 عصبانیت و خشم تو چشماش خیره شدمو گفتم:

فکر نمی کنم طوری رفتار کرده باشم که به خودتون اجازه بدید درباره همچین چیزایی حرف بزنین...؟! حتی اگر یه -

ه زنگ می زنین نه پیام می دید وگرنه میام و درصد می خواستم که بشناسمتون االن دیگه پشیمون شدم. دیگه بهم ن

 پیش پدرتون شکایتتون رو میکنم.

 با حرص چرخیدم و با عجله باقی پله ها رو پایین رفتم، پسره عوضی فکر کرده کیه؟ 

 این سومین باری بود که می زدم توی گوشش! حقش بود مگه نه؟ اون حق نداره اینطور با ابروی ادما بازی کنه و ... باید

 با مامان حرف میزدم تا اونم بفهمه که این ادم ارزش وقت تلف کردن رو نداره.



 

 

سوار تاکسی شدم و ادرس خونه ارو دادم، موبایلم شروع کرد به زنگ خوردن، ناگهان یاد این افتادم که مامان نمی دونه 

 من بیمارستان رفتم و سینا پاش به خونمون باز شده. 

 رو بین دستام گرفتم، باید چی کار می کردم؟ سینا بود، ریجکت کردم و سرم

 اون شخصیتی که تو ذهنم از سینا خوشش می اومد االن با قهر روش روبرگردونده بود و بشدت ناراحت بود، حق داشت...

 عقلم با غرور می گفت دیدین حق با منه و هیچ مردی ارزش اینو نداره که وقتت رو تلفشون کنی... ؟!

 دوباره زنگ زد و هربار رد می کردم که پیام اومد:دوباره و دوباره و 

معذرت می خوام، حق باتواه صحبت کردن درباره این مسائل خیلی زشت بود و من خواستم شوخی کنم که بی فکرانه -

 این کارو کردم.

 نیشخندی زدم و با حرص تایپ کردم:

 مناسب برای تکیه گاه بودن نیست. ادمی که بی فکر شوخی می کنه بی فکر کار های دیگه هم زیاد می کنه-

 پیام رو سند کردم و موبایلم رو سایلنت کردم تا دیگه متوجه پیام دادن یا زنگ زدنش نشم، ادم بی فکر ... هه!

 به خونه که رسیدم مامان با دیدنم متعجب گفت:

 سالم مگه نگفتی تا شش و نیم کالس داری؟-

 سالم تشکیل نشد.-

، لباسام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم و پتو رو تا سرم کشیدم باال، اقم رسوندمبعدم سریع خودم رو به ات

 احتمال این که مامان بیاد از سینا خبر بگیره زیاد بود پس خودم رو به خواب زدم که بعد از نیم ساعت واقعا خوابم برد.

*** 

 شیدا پاشو دیگه می خوایم بریم خونه خانم رستمیشون.-

 م رو باز کردموبه مامان طلبکار نگاه کردم:به زور چشما

 خوابم میاد.-

 چشم غره ای بهم رفتو گفت:

 بلند شو ببینم خرس گنده. زود یه ربع دیگه رفتیما.-

 کالفه بلند شدمو وارد سرویس شدم، بدعنق بودم و می دونستم بخض عظیمیش مربوط به سیناست.

دن به صفحه اش از اتاق اومدم بیرون، مامان نگاهی تاییدانه بهم انداخت، اماده شدم و موبایلم رو برداشتم و بدون نگاه کر

 به بابا سالم کردم و از خونه خارج شدیم.



 

 

 یه طبیعت عادی روال طبق معموال ها اشنایی این پس در اخه نداشتم، جدید ادمای با اشنایی حوصله اصال روز اون 

 سرباز رفتن از نتونستم نداشتم ای بهانه چون خب اما. بکنی هم یشکار نمیتونی که ها بعد میاد وجود به مشکالتی سری

 .بزنم

 :اومد خانومی صدای ثانیه چند از بعد و زد رو زنگ مامان رنگ، کرمی در به رسیدیم تا رفتیم راه قدمی چند

 .بفرمایید سالم-

 سال و سن بود مشخص که شتندا حیاطشون توی مجنون بید درخت یه داشتن، باصفایی حیاط شد، باز بالفاصله هم در

 گیاه و گل کلی و بودن کرده باغچه رو حیاط کل بود خونه به رسیدن راه و ماشین مال که راهی یه بجز داره، هم زیادی

 .بودن کاشته خوردن سبزی حتی و

 .اومدین خوش سالم-

 لبخند با بود، ای چهره خوش دمر که رستمی اقای ایستادم، مامان به تر نزدیک و گرفتم ها گل از چشم مرده صدای با

 روبوسی باهامون سمتمون اومد  هم رستمی داخل،خانم به کرد راهنماییمون کردو استقبال ازمون ای صمیمی و گرم

 . نشستیم و کرد،

 روشن قرمز سنتی های طرح با های چه تشک رو پذیرایی کل اما داشتن بزرگی پذیرایی بااین نداشتن، مبل خونشون

 نفرم دوسه هر فاصله با بدی، تکیه بهش که بودن چیده طالیی اشک طرح و قرمز رنگ به هم هایی پشتی و بودن انداخته

 .بودن کذاشته ساده سفید روکش با مخمل قرمز گرد بالشت یه انگار

 که کوچیکی جاجیم بود، پوشونده ارو خونه کف کل هم داشتن سنتی های طرح و بافتن دست بودم مطمئن که فرشایی

 .بود کرده تر زیبا ارو خونه هم  تابلو از بود شده نصب دیوار روی

 .است رستمی اقای کار هاش خطاطی نداشتم شک و بودن شده خطاطی که بود شده نصب ها دیوار به هایی تابلو

 .بشینم جا یه نمیذاشت فضولی شده، نوشته زیرش ریز چیزی شدم متوجه کردم نگاه دقیق که هارو تابلو از یکی اما

 ...ناز ای نقره های قاشق با زیبا و باریک کمر استکانای موند، باز دهنم اومد چایی سینی با که رستمی انمخ

 .بودم شده خونشون عاشق کلمه یک تو

 :پرسیدم عجله با نشست کنارم که رستمی خانم

 کنم؟ نگاه رو تابلو اون برم نداره اشکال ببخشیدش-

 :گفت و زد دلی ته از لبخند

 .باش راحت ،عزیزم نه-

 ...شیدا: مامان

 . باشین، راحت بذارید:  رستمی خانوم

 :کردم نگاه زیرش ریز نوشته به فقط و رفتم تابلوهه سمت به و شدم بلند



 

 

 .مجتهد سارا

 نوشته؟ اینارو کی یعنی گفتم خودم با و انداختم باال ابرویی

 ؟.خریدن جایی از شاید کیه، مجتهد سارا بدونم خواست می دلم خیلی جام، سر برگشتم

 :گفتم کنمو مخفی رو سئواالتم نتونستم هرحال به

 نوشتین؟ شما رو تابلو-

 :خندید چشماشم که زد لبخندی

 اقا برای نوشتن یادگرفتن رو خطاطی خوب وقتی هاروشاگرداش تابلو این خطاطین، استاد شوهرم، مرتضی اقا عزیزم، نه-

 .شاگرداشه از یکی مال  تابلوها از کدوم هر. زنه می یوارد به گیره می قاب رو اشون همه اونم مرتضی

 .بزرگ هاشون بعضی و بودن کوچیک هاشون بعضی که داشتن خطاطی تابلوهایی دیوارا همه

 :گفت که زدم لبخندی

 می نگاهشون یکبار وقت هرچند و گذاشته بوک کلر یه توی اونارو که نوشتن اچار کاغذ توی براش هم نفری چند البته-

 .نهک

 که قبل برعکس. دارن زیادی های تجربه و این دیده دنیا ادمای کردم می حس کردم، می گوش حرفاش به اشتیاق با

 .بدونم اشون درباره بیشتر داشتم دوست االن معاشرتکنم باهاشون نداشتم دوست

 کنن؟ می تدریسس خطاطی فقط رستمی اقای: مامان

 :دش نمی پاک لباش روی از لبخند رستمی خانم

 .میده اش ادامه ساله چندین که تفریحاتیه از یکی جز خطاطی دانشگاهه، استاد شناسی جامعه رشته توی... نه-

 .دارم دوست خیلی ارو خانواده این با امد و رفت کنم می حس بودم، پشیمون ام اولیه نیومدن از زدم، لبخندی

 کار چی گفت می بهم تعارف بی کمکش، رفتم منم مشا برای سفره کردن اماده برای اشبزخانه رفت که رستمی خانم

 خودم یا...  میشی اذیت بشین برو گفت نمی مدام و نداشت تعارف باهام که این بود اومده خوشم همین از منمم و کنم

 .کنم کار چی بگه به بیاد اون که واینمیستادم ماست عین

 وسایل و کردیم پهنش رستمی خانم و مامان کمک با و یپذیرای به بردم ارو سفره شد اماده سفره وسایل که بعد چندی

 کنه، تجملیش بخواد که نبود سفره سر ای دیگه چیز هیچ. تازه سبزی و ماس با بود سبزی قرمه شامشون چیدیم، رو

 .بود هم دوغ و اب و نمکدون البته

 بود این امد خوشم که دیگه نکته یه و شدیم خوردن مشغول

 .باشین راحت و بکشین خودتون سفره، سر نیستیم کردن تعارف اهل ما سهیلی اقای: رستمی اقای



 

 

 کشیدن به تعارفی خانومش نه اون نه دیگه غذا پایان تا کرد، تشکر و خندید که بود اومده خوشش خیلی انگار هم بابا

 کلی و بکشیم غذا تا سمتمون بگیرن دیس بخوان االنه ظرفمونه اخر که حاال که کرد نمی معذب مارو این و نکردن دوباره

 .کنیم پاره تیکه تعارف

 ظرفارو عمرمه، سبزی قورمه ترین خوشمزه کردم می احساس و بود نشسته دلم به بدجور که ای سبزی قورمه از بعد

 که این از بعد بود، اشبزخانه وسایل ردن جاک جابه مشغول رستمی خانم و شستیم می ظرفارو مامان منو و کردم جمع

 خانم تا سه ما دورباره و اورد میوه برامون نشستیم، و کرد تشکر ازمون شد، شسته هم ظرفا و شد جا ابهج وسایل همه

 .نشستیم هم کنار

 چیه؟ تحصیلیت رشته جان شیدا خب: رستمی خانم

 .پزشکی دندون-

 .نوبت توی بذار رو مرتضی اقا منو االن از...  بشی موفق ایشاهلل خوب، چقدر-

 .رو ام رشته کنن تمسخر بخوان که نبودن شاهین و شایان مثل بشم، قرمز و بخندم شد باعث که دبو خوب لحن اونقدر

 .زد رفتن ساز بابا باالخره کردنش جمع و میوه خوردن بعد

 .افتادیم راه خونه سمت به خدافظی اخرین از بعد و کردن بدرقه در دم تا رو ما اونا زیاد های شنود و گفت و تشکر بعد

 که رسیدیم، به محض ورود با کنجکاوی گفتم:به خونه 

 بچه ندارن؟-

 مامان: نه... هیچ وقت بچه دار نشدن.

 اهانی گفتم، دیگه راجب چیزی کنجکاو نبودم، شب بخیری گفتم و وارد اتاقم شدم، درو بستم.

اشتم اما برای باز کردن لباسام رو که عوض کردم روی تخت نشستم، تازه اون موقع بود که یادم اومد موبایل دارم، برش د

رمز تعلل کردم، من برای چندین ساعت به کل سینا رو فراموش کرده بودم، پس با این اوصاف عاشقش نیستم، فقط ازش 

 خوشم اومده و مجبور نیستم به این بازی که راه انداختم ادامه بدم.

ردم و رفتم سراغ پیام هاش، ادبیاتش تو هر نفسی کشیدم و رمز رو زدم، کلی پیام و تماس از سینا، تماس هاش رو پاک ک

پیام متغیر بود. یه بار با خواهش و التماس مبنی بر جواب دادن و یه بار عصبی و تهدید وار مبنی بر اومدن به در 

 خونمون.

 بود رو نداشتم.«جواب بده کارت دارم می خوام توضیح بدم»حوصله خوندن پیام هاش که بییشتر شون هم 

کردم و وارد تلگرام شدم، تو تلگرام هم همینطوری رگباری پیام داده بود، نفسم رو فوت کردم و براش همه ارو پاک 

 نوشتم:

 اقای صمدی... ما به تفاهم نمی رسیم. بهتره وقتمون رو تلف هم دیگه نکنیم.-

 پیام رو فرستادم که سریع زنگ زد اما ریجکت کردم. تو تل پیام فرستاد:



 

 

 ر یه شوخی اینطور بخوای یه رابطه ارو قطع کنی.این بی انصافیه بخاط-

 با چشمای گرد شده به گوشی خیره شدم؟ منظورش از رابطه چیه دقیقا؟

هیچ رابطه ای نبوده که بخوام قطعش کنم. قرار بود همو بشناسیم که من کامال شمارو شناختم و می گم مناسب هم -

 شم بیاد.دیگه نیستیم. رفتار شما چیزی نیست که من ازشون خو

این طرز برخورد تو بی انصافیه. من تورو دوست دارم و گفتم که به هیچ عنوان پا پس نمی کشم. اگر بخوای تمومش -

 کنی مجبور میشم دوباره برای خاستگاری اقدام کنم و مطمئنم تو اینو نمی خوای ولی خانوادهات می خوان.

 نقطه ضعف داده بودم دستش و این بشدت عصبانیم می کرد.اخمام توهم رفت، باباش دهن لق تر از این حرفا بود، 

 مخصوصا مامان که منتظر یه پسر بود که شرایط مناسب داشته باشه تا از شر من خالص بشه.

 اما واقعا به دور از ادب بود اما به جاش نوشتم:« هرغلطی دلت می خواد بکن»دلم می خواست بنویسم 

ر نیست هیچ وقت از من جواب مثبت بشنوین. شما با معیار هایی که من تو هرکاری دوست دارین بکنین، چون قرا-

 ذهنم دارم خیلی متفاوتین.

موبایل رو خاموش کردمو از جام بلند شدم، به سمت پنجره رفتم و به بیرون خیره شدم، با دیدن موتور سواری که سر 

خانواده رستمی اومدیم بیرون؟ تمام مدت می  کوچه امون بود شوکه شدم، تمام مدت تو کوچه بود؟! پس دید از خونه

 تونست بیاد جلو و خودش و به مامانو بابا نشون بده اما... ؟!

*** 

 کالسام صبح بود و خبری از سینا نبود، اهمیتی هم برام نداشت فقط محض عادت چشمم می چرخید دنبالش.

نیم کتی تو محوطه نشسته بودم و به جنب و جوش  نیم ساعت بین دوتا کالسم فاصله بود، یه نسکافه خریده بودم و روی

 دانشجوها نگاه می کردم.

 سالم.-

متعجب سرم رو کمی به سمت راست مایل کردم، چشمم به یکی از پسرای ترم باالی افتاد، یعنی این نبود که بشناسمش 

 اما از ظاهرش مشخص بود هم دوره ای من نیست.

 نتظر نگاه کردم حرف بزنه که با مکث گفت:اونقدر متعجب بودم که سر تکون دادم و م

 می تونم این جا بشینم .-

جان؟ این همه نیم کت خالی تو محوطه هست و این اقا می خواد بیاد اینجا بشینه؟ یه لحظه نگاه کردم به محوطه تا 

 ببینم نیمکت خالی بوده و این اومده اینجا بشینه یا نه که خودش انگار فهمید و گفت:

 موضوعی رو بهتون بگم. می خواستم-



 

 

بازم سر تکون دادم، البد ااالن با خودش می گه طرف الله. خودم رو تا سر نیمکت کشیدم واون نشست، نگاهی به دورو بر 

کردم ببینم کسی حواسش بهمون هست یا نه اما همه سرشون به کار خودشون گرم بودو انگار یه مسئله عادی تو 

 دانشگاه هست.

 ستاد یار یکی از درساتون هستم، پژوهان هستم. خانم سهیلی من ا-

 همچنان منتظر ادامه حرفاش بودم و درک نمی کردم که برای چی تقاضای صحبت کردن با من رو داره.

 می خواستم اگر اجازه بدید برای خاستگاری مزاحمتون بشیم.-

 با چشمای گرد شده چرخیدم سمتش و متعجب گفتم:

 برای چی؟-

 ، سریع گفت:هول شد از واکنشم

 برای امر خیر! راستش خیلی از شما خوشم اومده و می خواستم اگر اجازه بدید با مادرم مطرح کنم که ...-

 الزم نکرده ایشون صاحب داره...-

دیگه بهتر از این نمی شد... مات به یکی از پسرا نگاه کردم، از دوستای سینا بود و این طور اومدنش اینجا برام غیر قابل 

 بود. اما اون بدون این که به من نگاه کنه رو به پژوهان گفت:فهم 

 اقاشون امروز دانشگاه نیومده اما ما حواسمون هست... میتونین برین.-

 چشمام داشت می زد بیرون، چی داشت می گفت؟ اقام نیست واون حواسش هست؟

 توقع داشتم پژوهان مقاومت کنه ااما سریع بلند شد و گفت:

 تون شدم خانم سهیلی..با اجازه.ببخشید مزاحم-

 و ازمون دور شد و من مات به پسر روبه روم نگاه می کردم، از جام بلند شدم و گفتم:

 تو چی گفتی االن بهش؟-

نگاهش متوجه من شد، کم کم  خشم داشت تو چشمام هویدا می شد که قدمی به عقب برداشت اما من با عصبانیت 

 لی کردم و گفتم:لیوان نسکافه ام رو تو صورتش خا

یه بار دیگه طرف خودم ببینمت بدجور سرت تالفی می کنم به اون مرتیکه ام بگو هیچ کاره است و هیچ غلطی نمی -

 تونه بکنه.

قیافه اش شوکه بود و چشماش بسته، اونقدر عصبانی بودم که بی خیال ادب و احترام شده بودم، می خواستم سینا اینجا 

 تم، تا چیزی که اون لحظه تو ذهنم بود ادب کردن سینا بود.بود تا گردنش رو می شکس

 به سمت ساختمون اداری می رفتم، سریع از پلهها باال رفتم و خودم رو به دفتر مدیر رسوندمو به منشی گفتم :

 سهیلی هستم...-



 

 

دیدن من لبخندی که ابرویی باال انداخت و حضورم رو بهش گفت، وارد دفتر شدم، حاج اقا نشسته بود روی صندلیش با 

 رو لبش بود پاک شد، :

سالم لطفا به پسرتون بگین دست از سر من برداره چون به هیچ عنوان دوست ندارم باایشون ازدواج کنم و همینطور -

بهشون بگین که به دوستاشون بگن دیگه الزم نیست تو کارای من دخالت کنن وقتی خودشون نیستن... خودشون به 

عذاب هستن و نیازی به جانشین انتخاب کردن نیست. در ضمن این دانشگاه باید یه قانونی داشته باشه  اندازه کافی مایه

 و اینطور مزاحمت ها همیشه برخورد حراست و در پی داره اما چون انگار پارتیشون کلفته حراست هم بی خیالشون شده.

صبی حرف زده بودم، وقتی حرفام تموم شد، نفس با اخمای در ههم نگاهم می کرد، دهنم کف کرد از بس تند تند و ع

 عمیقی کشیدم که تلفن رو برداشت و شماره ای گرفت :

 سالم اقای مهجردی... -

-.... 

 بلهه ممنون می خواستم سینا صمدی اخراج بشه.-

-.... 

 می دونم اما دیگهخیلی از حد گذروندن و قوانین رو زیر پا گذاشتن.-

-.... 

 خبر بدید.ممنون خودتون بهشون -

 گوشی رو گذاشت و گفت:

 ممنون که قوانین رو گوشزد کردی باید زودتر اخراج می شد.-

 فقط نگاهش کردم، واقعا پسر خودش رو از دانشگاه اخراج کرد؟ 

 این خانواده عجیب ترین خانواده ای هستن که تا به حال تو عمرم دیدم.

بع از کالسم گذشته بود، می خواستم بیخیالش بشم اما با فکر غیبت بدون این که حرفی بزنم از اتاقش بیرون اومدم. یه ر

 هایی که برام رد می شد قدم تند کردم تا خودم رو به کالس برسونم.

حیف نسکافه ام که با اجازه استاد وارد شدم، خبری از پسری که روش نسکافه ریخته بودم نبود، اهمیتی هم نداشت، 

 اده کرده بودم. پولم حیف شد.برای قهوه ای کردن اون ازش استف

 تمرکز برای جزوه نوشتن یا گوشکردن نداشتم و مثل همیشه صداش رو ضبط کردم.

 کالس تموم شد و همه اومدیم بیرون.

از دانشگاه اومدم بیرون و رفتم سمت تاکسی ها که یه موتور پیچید جلوم و باعث شد با ترس قدمی عقب برم و با 

 اه کنم:چشمای گرد شده به سینا نگ



 

 

 چه مرگته؟-

 ترسیده بودم، بیشتر ترسمم بخاطر اخراجش بود که بخواد سرم تالفی کنه، به ترک موتورش اشاره کردو گفت:

 سوار شو..-

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:

 چندبار باید بگم برام مزاحمت ایجاد نکن؟-

 یهو صداش رو برد باال و با حرص و عصبانیت گفت:

 بگم دوستت دارم و ولت نمی کنم؟منم چندبار باید -

با ترس نگاهی به دورو بر کردم، هر ادمی که اونجا بود وایستاده بود و مارو نگاه می کرد، از این همه توجه خوشم نیومد و 

 اومد برم که چادرم رو گرفت و گفت:

ش خودتم از دانشگاه اخراج کجا؟ اخراج شدنم برام اهمیتی نداره اما اگر به همین مخالفت هات ادامه بدی مطمئن با-

 می...

 چه خبره اونجا؟-

 حس کردم رنگ از روم رفت، دونفر مامور حراست دانشگاه اومدن سمتمون و با اخم گفتن:

 چه خبره اینجا؟-

زبونم بند اومده بودو رنگم پریده بود، میدونستم تقصیر کار سیناست اما اولین بار بود این قدر شهره خاص و عام می شدم 

 روم رفته بود. و اب

 سینا : زنمه داریم دعوا می کنیم.

 ماموره نگاهی به قیافه زار و رنگ پریده من کرد و با اخمای توهم تر گفت:

 معلوم میشه بیاین باید توضیح بدین.-

 سینا بی هیچ ترسی موتورش رو پارک کرد و راه افتاد منم با زانوهای سست و لرزون دنبالشون.

 اما بغض کردم ولی به سختی سعی داشتم جلوی ریختن اشکام رو بگیرم. بغض کردم، واقعا چرا؟

وارد دفتر شدم و طرف درو بست، دستام یخ کرده بود و مدام ته دلم به خودم امیدوار می دادم، مرده پشت میزش نشست 

 و گفت:

 خب میشنوم.-

 سینا با اعتماد به نفس گفت:

 زنمه به شما چه؟-



 

 

 :مرده به من نگاه کرد و گفت

 اره خانم؟-

فقط سرم رو به نه تکون دادم، حس می کردم فشارم افتاده روی صندلی نشستم، سینا نگاهم کرد، انگار دلش سوخت 

 چون از سختی چهره اش کمتر شد.

 مرده سرش رو کرد تو سیستم و گفت:

 االن مشخص می شه...اسم و فامیلتون؟-

 سینا اسم و فامیالمون رو گفت.

 بعد از مدتی گفت:

 شناسنامه جفتتون صفحه دومش سفیده و شما جناب همین  امروز از دانشگاهاخراج شدی.-

 سینا: هنوزم میگم زنمه البته در اینده قراره بشه.

 مرده عصبی کوبید رومیز:

 مگه من مسخره توام بچه؟ -

 بعدم روبه من گفت:

 خانم زنگ بزن پدرت بیاد؟-

ت می شم... اشک تو چشمام حلقه زد باالتماس به سینا نگاه کردم که زیر خدایا االن غش می کنم؟! اگر بابا بیاد بدبخ

 چشمی نگاهم می کرد، هرچی خواهش داشتم ریختم تو نگاهم، سینا بااالخره نرم شد و گفت:

 پدرم رئیس دانشگاه هستن لطفا زنگ بزنین بهشون بیان.-

 رام ردیف کرده هر کاری میکنم جز....تو دلم می گفتم اگر سینا نجاتم بده از این مخمصه ای که خودش ب

 مرده جا خورده به سینا نگاه کرد و گفت:

 تو پسر رئیس دانشگاهی و اخراج شدی؟-

خدایا ببین چقدر این جا پارتی بازی می شه که این یارو تعجب کرده، دیگه فاتحه خودم رو خوندم، با این وضعیت اگر 

 یبرن محضر.مامان و بابا بفهمن از همینجا منو سینا رو م

سرم انگار ورم کرده بود و اندازه یه کوه سنگین شده بود، سرم رو بین دو ساعد دستم گرفتم و پنجه هام رو پشت سرم 

 قالب کردم، خدایا چی نذر کنم که بابا و مامان نفهمن؟

 سینا: بخاطر دوتا داد اینطوری بی خود به همه گیر می دی؟ 

 نمی دیدمشون اما  مرده گفت:



 

 

 ر پسری مثل تو داشتم تو خونه حبسش می کردم و سیاه و کبودش می کردم  که مزاحم نوامیس مردم نشه.من اگ-

 خب از قرار معلومم پسر نداری.-

 چرا نمی گرفت جلوی دهنش رو تا با خاک کوچه یکسانمون نکرده.

 شیدا.... !-

ی سرم پاره می شن و زودتر از این ها توجهی نشون ندادم، سرم درد می کرد و مطمئنم باالخره یه روزی مویرگ ها

 میمیرم .

 قاتلمم همین صمدیه.

مرده با تلفن کمی صحبت کرد، انگار اطالع  داد که پسرش دسته گل به اب داده و زود خودش رو برسونه. خوبه ما کاری 

 شکنن.نکردیم اینطوری عین قانال نگهمون داشتن وای به حال اونا که از قانون های صفت و سختشون رو ب

 یه ربعی گذشت و من لحظه به لحظه نگرانیم بیشتر و سردردمم بیشتر می شد.

 باالخره بعد از یک ربع جون کندن باالخره در باز شد و جناب صمدی بزرگ اومدن.

 اینو از طرز صدا کردن سینا فهمیدم وگرنه من تمام این یک ربع سرم بین دستام بود و هیچ واکنشی نشون نمی دادم.

 چه کردی؟ باز -

 سینا: هیچی خواستم یه چند دقیقه ای رو با همسر اینده ام حرف بزنمکه ایشون گیر دادن بهم.

سرم رو با غضب بلند کردم، هرسه لحظه ای نگاهم کردن و رنگ نگاهشون تغییر کرد، با غیض به سینا خیره شدم و با 

 صدای گرفته ای گفتم:

 ببند دهنتو تا گل نگرفتمش.-

 کرد، ادب و احترام رو گذاشتم کنار، بلند شدم و روبه مرده حراستیه گفتم:شوکه نگاهم 

 اینم رئیس دانشگاه. پارتیشونم که کلفته انگاری، من رفتم.-

نذاشتم کسی حرفی بزنه، نمی دونم اونهمه جرات رو اون لحظه از کجا اوردم اما اینو می دونستم که سرم داشت می 

 مغزی کردنم بود، باید خودم رو سریع به بیمارستان می رسووندم.ترکید و من هرلحظه امکان سکته 

 از دانشگاه بیرون اومدم، سریع سوار یکی از تاکسی ها شدم و گفتم:

 برو نزدیک ترین بیمارستان... حالم بده.-

 چشم ابجی.-

 ماشین از جا کنده شد و مندیگه چیزی نفهمیدم.

*** 



 

 

م بازشون کنم، خسته بودم و سردرد شدیدی داشتم، دستم انگار لمس بود، به به پلکام چسب زده بودن انگار، نمی تونست

 چندبار روش دست کشیدم تا تونستم چشمام رو باز کنم.سختی بلندش کردم و روی چشمام گذاشتم، 

 د.دستم رو کناری انداختم و با چشمایی که تار می دیدن به اتاق نگاه کردم، انگار همه چیز تو یه حباب شیشه ای بو

چندبار پلک زدم تا دیدم واضح تر شد، نفسمو کالفه دادم بیرون، بیمارستان بودم، دستم رو بردم باال و دکمه پرستار رو 

به سختی فشار دادم، انگار کوه کندم چون به نفس نفس افتادم، مغزم انگار تازه شروع کرد به فعالیت، می خواستم یادم 

 بیاد چرا کارم به بیمارستان کشیده.

 ولین چیز برگشتن زمان بود... یکم فکر کردم اتفاق بعدی یادم اومد... همینطور طول کشید تا همه چیز یادم بیاد.ا

 خسته به در نگاه کردم، چرا کسی نمیاد؟ 

 اکر من مرده باشم یا در حال جون دادن باشم پرستار نباید با زنگ سریع خودش رو بهم برسونه؟

پشت سر هم فشار دادم، دوباره دستم رو انداختم کنارم و منتظر به در نگاه کردم اما  دوباره به سختی زنگ رو چندبار

 کسی نبود... شاید زنگ خرابه؟

 به چشم به دورو بر نگاه کردم، تو یه اتاق بودم که دوتا خانم دیگه هم روی تخت های بیمار دراز کشیدن و خوابن.

 :نفسم رو فوت کردمو سعی کردم یکیشون رو صدا بزنم

 خ...خانم...؟-

صدام ضعیف تر چیزی بود که اانتظار داشتم، اشک تو چشمام جمع شد، از این ناتوانی خودم خسته شدم، دلم گرفت و 

 اشکام پشت سر هم قل خوردن.

 مغزی اومد سراغم...!کم کم ترس از سکته 

 نکنه فلج شدم؟ نکنه بدنم از کار افتاده چرا نمی تونم خوب ببینم؟

 نم لمسه؟ چرا انگار بد

 نکنه صورتم از ریخت بیوفته و ...

داشتم سکته می کردم، برای بار دوم، وحشت زده دستم رو گذاشتم روی زنگ و بار ها و بارها پشت سر هم زدم تا این 

 که باالخره یه پرستار عصبی و اخمو که مشخص بود از خواب بیدارش کردم اومدو با عصبانیت گفت:

 منم سالم تری تو...چیه هی زنگ می زنی؟ از -

 چم... شده؟ بابا و مامانم؟-

زنگ رو زدی این سئواالرو بپرسی؟ ننه و بابات نیستن، تنها  بودی و االنم تنهایی و هیچکسم سراغتو نگرفته حاالم -

 ساکت شو کار  کنم.



 

 

کنه یا نه ؟ یا  مات موندم به این طرز ادب ونوع برخوردش؟ سریع پشتش رو کرد و رفت، حتی نپرسید جاییم درد می

 خیلی سئواالی دیگه.

نگاهم رفت سمت دوتا مریض دیگه که بیدار شده بودن و با دلسوزی نگاهم می کردن، یکیشون که یه خانم مسن بود 

 گفت:

مادر پول که نداشته باشی بری بیمارستان خصوصی همین می شه دیگه... باید حرفای صد من یه غاز این از خدا بی -

 .خبرارو گوش کنی

اهی کشیدم و دنبال کیفم گشتم که کنار تختم رو میز بود، به سختی کشیدمش سمت خودم و از توش با یه دست 

 موبایلم رو برداشتم، رو سایلنت بود و کلی تماس از دست رفته از مامان و بابا و سینا و چندتا شماره دیگه داشتم.

 روی شماره بابا زدم که بوق نخورده سریع جواب داد:

 ا کجایی؟شید-

 بابا... من... -

 شیدا چی؟ کجایی؟ چرا اینطوری حرف می زنی...برو اونور زن بذار ببینم کجاست؟-

 بیمارست...بیمارستان...-

 بیمارستانی؟ کدوم بیمارستان؟-

 ساله می خورد بلند شداز روی تختش و اومد سمتم:30اون یکی خانم بیمار که 

 می خوای من حرف بزنم باهاشون؟-

 به اره تکون دادم و موبایل رو دادم به زنه، به نفس نفس افتاده بودم و به سختی نفس می کشیدم. سرم رو

 زنه: سالم ...

-.... 

 من یکی از هم اتاقی هاشون تو بیمارستانم... ماتو بیمارستان امام علی )ع(هستیم-

-... 

زیاد هم نمیتونه خوب حرف بزنه... چدساعتی حالش خوبه اما نمیدونم چرا اوردنش بیمارستان انگار بدنش لمس شده و -

 هست که اوردنش تازه بهوش اومده.

-... 

 باشه ولی بهتره زودتر بیاین این پرستارا زیاد اهمیتی به حالش نمیدن.-

-... 

 هستیم.5طبقه704باشه. اتاق-



 

 

-... 

 خدانگهدار.-

 موبایل رو کنارم گذاشت، با دلسوزی نگاهم کرد و گفت:

 .گفتن زود میاان-

 چشمام رو با مکث بستم، اشک از چشمام غل خورد...

زنه دوباره رفت روی تختش دراز کشید، موبایلم رو دوباره برداشتم، دستم بهتر شده بود اما دست چپم رو نمی تونستم 

 خوب تکون بدم.

خت و با دیدن من زد نیم ساعتی گذشت تا این که یهو در باز شد و مامان خودش رو انداخت تو، نگاهی به داخالتاق اندا

 تو صورتش و با عجله خودش رو بهم رسوند:

 خدا مرگم بده شیدا ... چی شده؟ -

 اشکام با سرعت بیشتری ریختن، بابا خواست بیاد تو که دید هم اتاقی دارم رفت بیرون که زن مسنه گفت:

 بیا تو حاجی.-

 خمواه اومد و گفت:بابا یاهلل گفت و با عجله خودش رو بهم رسوند که همون پرستار ا

 چه خبره؟ شماهاا چطوری اومدین تو؟ برین بیرون ببینم.-

 بابا : دختر من از کی اینجاست؟

 زنه: من چه می دونم مگه مفتشم.

 مامان با چشمای گرد نگاهش کرد و گفت:

 تو پرستاری مثال؟ -

 بابا شاکی گفت:

 یمارا نمیدی رو گذاشتن اینجا؟ مسئول اینجا کیه؟ تویی که معلومه هیچ اهمیتی به حال این ب-

 بابا با عصبانیت از اتاق بیرون رفغت و اون زنه هم دنبالش، مامان درحالی که اشک می ریخت صورتم رو نوازش کرد:

 چه به روزت اومده؟ -

 همون خانم جوونه تو اتاقم گفت:

 دکتر موقع ویزیتش گفت سکته مغزی رو رد کرده و خدا بهش رحم کرده.-

 ی زیر لب گفت و ادامه داد:«حسینیا»مامان 

 می دونستم...دلم شور می زد امروز.... میبرمت از اینجا... -



 

 

 بعد از یک ساعت بابا با یه دختر مسن اومد باال سرم:

 دکتر ویزیتم کرد و پروندهام رو خوند و گفت:

بود به بیمارستان و ممکنه تا چند خب... خدا خیلی دوستش داره انگار... سکته مغزی رو رد کرده، زودخودش رو رسونده -

ساعت تحت نظر باشه بعد می تونین ببرینش خونه، براش 24وقت بدنش کمی لمس باشه که طبیعیه، بهتره 

دارومینویسم سر ساعت مصرف کنه، فشار عصبی و .... نباید داشته باشه چون اینبار اگر همچین فشاری بهش وارد بشه 

 وقت دیگه نمیشه کاریش کرد. بهتره یه فیزیوتراپ هم داشته باشه تا زودتر راه بیوفته.ممکنه مویرگ هاش پاره بشن و اون

 مشاهده کردین که پرستار های اینجا توجهی ندارن.بابا: می تونم ببرمش یه بیمارستان خصوصیی؟

 مرد سری به تاسف تکون داد و گفت:

م اخراج بشن، هرچند حقشونه. با این حال، بله میونم بله درجریانم، شکایت شما و چند نفر دیگه باعث می شه اون خان-

 کارهای هماهنگیش روانجام بدم. 

 بابا همراه با دکتر رفت بیرون، مامان کنارم نشست و دستم رو گرفت واشک ریخت.

 دستش رو فشاری دادم و گفتم:

 گریه...نکن.-

 گفت: اینکه با مکث حرف می زدم اعصابم رو خورد کرده بود، مامان اشک ریزان

این پسره صمدی، با باباش اومدن جلو در خونه و همه اتفاقات رو گفتن، باباتم یه کشیده زد تو گوشش. قول داده  دیگه -

 مزاحمت نشه. اصال برات انتقالی میگیریم... باباش هم گفت کمکمون میکنه کاراش سریعتر انجام بشه.

دن تو دانشگاه، جلوی خانواده و.... واقعا کمر شکنه برای ادمی پوزخند زدم، هنوز یه ترم هم نگذروندم. اینطور رسوا ش

 مثل من.

 فقط سر تکون دادم، می دونستم حرف زدنم االن مثل ادمیزاد نیست، ترجیح دادم حرف نزنم تا کمتر حرص بخورم...

حلقه... ممنونم  اشک تو چشمام« خدا خیلی دوستش داره»االن اعصابم باید اروم باشه، حرفای دکتر تو ذهنم مرور شد

 خداجون... تا اخر عمرم نوکرتم.

 بارها و بارها بهم لطف کردی و کمکم کردی... چیکار کنم بنده خوبی باشم برات؟

 ***فصل هشتم*** 

 پنج ماه بعدسه سال و 

و برفا کوله پشتی کوه نوردی ده کیلویی پر از وسایل روی پشتم سنگینی می کرد، به سختی از کوه پایین رفتم، پاهام ت

 فرو می رفتن، هرچی بیشتر می گذشت طپش قلب من شدید تر می شد.

 اضطراب داشت روانیم می کرد و هر لحظه می ترسیدم که برفا فرو بریزن و ....



 

 

 پایین رفتم، قدم به قدم، عصاهای ااهنی مخصوص کوهنوردی رو تو برفا فرو می کردم که تو گودالی فرو نرم.

ا اومدنت چیه؟ البد عجلشون اومده که می خوان بمیرن دیگه! تو خودت رو کاسه داغ تر از اش نونت کمه! ابت کمه! اینج

 کردی! اینبار بالیی سرت بیاد مامان و بابات دق می کنن.

و پایین کوه ببینم. خدا کنه ارزش همین طور غر می زدم زیر لبی با خودم و پایین می رفتم، می تونستم خونه بتنی ر

 ه باشه.خریدنش رو داشت

 نفسم رو فوت کردم تا نفسی تازه کنم، نفسم مثل بخار پدیدار شد و سردی بیش از اندازه هوا رو نشون داد.

 اگر دروغ گفته باشه و سه تا پتو اون تو نباشه میرم یقه مرده ارو می گیرم.

اشت، باعث می شد هیچ یه لحظه چرخیدم و به کوهی که ازش پایین اومده بودم نگاه کردمریال سراشیبی تندی که د

 عقل سلیمی نخواد پاتوش بذاره، اونوقت اون ادما چطوری می خوان بیان تو این کوه برف بازی؟

 نصف کوه رو پایین اومده بودمو نصف دیگه اش باقی مونده بود.

 .اب دهنم خشک شده بود ااما ترجیح دادم به راهم ادامه بدم، ایستادن رو به هیچ عنوان صالح نمی دونستم

زیر  لب شروع کردم به خوندن ایت الکرسی، میگن یک بار بخونی، یه فرشته ازت مراقبت می کنه. دوبار بخونی دوتا 

 فرشته ازت مراقبت می کنن... سه بار بخونی خدا مواظبته....

کشیدم  پاهام سر شده بودن و دستامم همینطور، به سختی خودم رو رسوندم به خونه بتنی، وقتی دستم رو به دیوارش

 ذوق زده خندیدم:

 باالخره بهت رسیدم...خدایا شکرت.-

دورش زدم، در اهنیش رو به پایین بود، جلوی درش ایستادم و با انگشتای لرزون و سستم کلیدی که بهش یه ربان قرمز 

 اویزون بود رو از توی جیب کافشنم در اوردم.

 دمش.به سختی وارد قفل اهنی بزرگ کردم و سخت تر از اون چرخون

 لعنتی یخ زده بود مگه باز می شد. کلی زور زدم تا بازش کردم.

 باز که شد نفسی کشیدم و دوباره خدارو شکر کردم.

 درو خواستم باز کنم اما نشد، یخ زده بود، سرم رو بردم باال و روبه اسمون گفتم:

 شوخی می کنی مگه نه؟-

 بستم: بلند شدم و به طرفه به در شدم، نفس کشیدم و چشمام رو

 زودباش...اگر نمی خوای یخ بزنی باید بازش کنی.-

همونطور یکطرفه دوئیدم سمت در و تنه ام رو محکم بهش کوبیدم، در باز شد اما من از شدت درد داغون شدم، چشمام 

 گشاد شد و باصدایی که سعی می کردم بلند نباشه گفتم:



 

 

 اخ....داغون شدم.-

دم و سعی کردم به دردی که تو کل تنم پیچیده بود بی تفاوت باشم، فضای خونه ارو روی زمین افتاده بودم، سر بلند کر

 از چشم گذروندم.

متری بود، یه بخاری نفتی بود و یه گالن کنارش، 6یه تیکه موکت کف انداخته بودن... خونه نبود که یه اتاق کوچیک 

 مرده گفت احتماال نفته یخ زده.

دیگه تاشده بودن، یه کمد کوچیک هم  گوشه دیگه بود. دیگه هیچی نبود. پوفی  سه تا پتوی سربازی یه گوشه روهم

 کشیدم و بلند شدم، دردم باعث شد اخ بگم.

متر طناب کوهنوردیم و .... رو گذاشتم روی زمین، شونه هام رو مالیدم، در کوله ارو باز کردم و دوتا 40کوله پشتی و 

ه بودم رو از تو کوله در اوردم و رفتم سمت بخاری نفتی، نصف یکی از لیتری که توشون نفت ریخت1شیشه اب معدنی 

 شیشه هارو تو مخزنش خالی کردم، با کبریت روشنش کردم، نفسی کشیدم. انگار قراره زنده بمونم.

به یه ان یاد لوله اش افتادم، لعنتی دوباره زیر لب گفتمو منتظر موندم، وقتی نیم ساعت گذشت از خونه رفتم بیرون و 

کنار در که جای لوله اش بود نگاه کردم، بخاری که خارج می شد ازش نشون از باز بودنش داشت.لبخندی مهمون لبام 

 شد، وارد خونه شدم اما درو نبستم، یکی از پتو مسافرتی هارو گذاشتم الش تا محکم نشه زندونی بشم این تو.

بهمن میاد، البته اگر درست یادم مونده باشه، کاغذ دست نزدیک بخاری نشستم و تو خودم جمع شدم، فردا زمانی که 

سینا موند و بهم نداد، پس فردا هم روزی که زمان برام به عقب برگشته. اضطرابی که برای پس فردا دارم از اتفاقی که 

 قراره فردا بیوفته بیشتره.

 اب و رویا بوده.چون می ترسم چشم ببندم و باز کنم ببینم همه این شش سالی که زندگی کردم خو

می ترسم این خوشبختی کوتاه بوده باشه. البته خوشبختی سه ساله.... چون از وقتی که دیگه سینارو ندیدم حس می 

 کنم یه چیزی تو زندگیم کم دارم... زندگیم پوچ شده بودم، اره... عاشق شده بودم وخودم نمی دونستم.

رو رد کنم... من عاشق مردی شدم که سه ساله حسرتش به دلم عاشق مردی شده بودم که باعث شده بود سکته معزی 

 مونده... حسرت یه لحظه دیدن یا شنیدن صداش.

تشنگی باعث شد از فکر بیام بیرون، از تو کوله اب معدنی کوچیکی در اوردم و جرعه ای خوردن و گذاشتم کنار، دوباره 

 به فکر فرو رفتم.

 سالم بود، شش سال زمان به عقب برگشت، میشه ....!23ن راستی مناالن چند سالمه؟ قبل از برگشت

 سالگی ام.30ساله ام اما در استانه 23سال... پوزخندی زدم، من االن تو قالب یه ادم 29

ساعت نگهم داشتن، اما حرفا همون 48ساعت 24سه سال پیش بابا منو برد به یک بیمارستان خصوصی و به جای 

 ود.حرفای دکتر بیمارستان دولتیه ب



 

 

سه سال پیش مامان گفت سینا قول داده دیگه طرفم نیاد و الحق هم به قولش وفا کرد، اما نمی دونم چرا دلم همش 

بهونه اش رو می گرفت! نمی دونستم یعنی ها... ولی االن می دونم. قلبم نیمه گمشده اش رو تو وجود سینا دیده بود و با 

 دیگه ندیدنش  خودش رو باخته بود.

 ل... قلبی که فکر می کردم دیگه هیچ وقت عاشق نمی شه عاشق شد. اونم عاشق کی....؟ هه خنده داره.منه سنگد

 تک خنده ای با بغض کردم... یه خنده  تلخ...

 زیر لب زمزمه کنان، با بغض گفتم:

 منم »گفتیمی « مگه چندبار باید بگم برام مزاحمت ایجاد نکن»ستی سینا مگه تو نبودی که وقتی بهت می گفتمرا-

یادت رفت؟ یادت رفت چندبار این حرف رو بهم زدی تا باور کردم « کنم؟ نمی ولت و دارم دوستت بگم باید چندبار

 دوستم داری؟

 توکه می دونستی همه کارای من از سر لجبازیه... توکه می دونستی ...یا شایدم نمی دونستی...

 شاید اصال دوستم نداشتی! 

دی که شرطبندی میکنن با دوستاشون که دل یه دختری رو ببرن و بذارنش سرکار و بعدم فلنگو شاید مثل این ادمایی بو

 ببندن...! 

 ولی نه... تو اگر دوستم نداشتی نمی اومدی تهران... شاید نیومدی و فقط یه تشابه اسمی بوده... 

 شاید من از دل خوشیم بود که تصور میکردم نگاه سنگینی که رومه مال تواه... 

شاید از خوش خیالیم بود که فکر می کردم یه کم که بگذره دوباره میبینمت و تو یه جوری رفتی که دیگه برنگردی و 

 نبینمت...!

 شاید بودی و من نمی دیدم...

 اشکام ریختن رو گونه هام...

" 

 میکشم تو عشق از که است نفسهایی آخرین ، دل این ها

 و هماند جا تو عشق از که است هوایی آخرین

 میکنم تحمل دلم در را تو یاد که هاییست لحظه آخرین

 نیست بهتر حالم ، نشسته چشمانم بر روزها آن اشکهای از هایی قطره هنوز ، گذشته دل این شدن شکسته از است مدتی

 … خسته دل این از

 !وفایی بی یک دلم برای تو میدانم تنها ، آشنایی یا ای غریبه ، کیستی نمیدانم

 ! کردنت یاد حال در باشد دلم شاید ، کردنت فراموش حال در نه هستم رتفک به نه



 

 

 همه ای سوزانده ، مرا یاد ای برده یاد از ، را ات وفایی بی حتی ای برده یاد از ، مرا ای برده یاد از که تویی از میکند یاد

 … را ها خاطره

 تا ، را رفتنت لحظه ببیند دلم تا ، نبسته رویمان رب را درها همه سرنوشت هنوز ، گذشته دیدارمان آخرین از مدتیست

 ! رفتی و گذاشتی تنهایم سنگت دل با و من به کردی پشت چگونه که نبرد یاد از دلم

 نیز تو و ، میمردم برایت ، داشتم دوستت عاشقانه چه که روزهایی حسرت ، است بودن تو با روزهای ،حسرت دل این آه

 گذاشتی جا مرا رحمانه بی

 لحظه آخرین و مانده جا تو عشق از که است هوایی آخرین ، میکشم تو عشق از که است نفسهایی آخرین ، دل این آه

 …میکنم تحمل دلم در را تو یاد که هاییست

 گذشته عشق نام حتی که کنم فراموش آنطور میتوانستم تو مثل کاش ، نمیتوانم کنم فراموشت میخواهم چه هر که من

 … نداری دیا به نیز را ات

 آن شدن پرپر لحظه حتی که ، میکرد نگاهی هم را سرش پشت بود دیگری سنگدل هر ، شکستی مرا تو که آنگونه

 دل این گفتم هم من و رفتی را خودت راه ، سرت پشت به نکردی نگاه دیگر شکستی مرا که تو ، ببیند را دلشکسته

 … سرت فدای ام شکسته

 ! است بسته یخ قلبم در یادش اما گذشته، که است یهای لحظه آن سردی به دل این آه

" 

 ادم  که دلش عاشق بشه شاعر می شه... مرثیه می خونه... دل دل می کنه و ...

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد!

 کوله ام رو نزدیک کشیدم و از تو کوله سررسید خاطراتم رو در اوردم... سه سال پیش وقتی سینا ترکم کرد برش داشتم

 و شروع کردم به نوشتن خاطراتم... از روزایی نوشتم که مدام سر نمازام از خدا خواستمش و ... نخواستمش.

 "صفحه اول رو باز کردم:

 ندیدمش...نیومد که ببینمش... نپرسیدم ازش... نخواستم که بپرسم ازش....!-

 چشمام می چرخه بین ادما تا ببینمش اما نمی بینمش... نیست که ببینم.

 رفته! طبق قولی که شنیدم داده؛ رفته. مرد بوده که رفته...! مرده و قولش.

اما نمی دونم چرا دل دل می کنم برای دیدنش... نمی دونم چرا وقتی موبایلم رو بر میدارم منتظرم روی صفحه اسمش 

 رو ببینم که بهم پیام داده. دلم تنگه برای روزایی که رفتن و برنمیگردن.

 می کردم حسرت روزایی رو بخورم که اذیتم می کرد ومن حرص می خوردم.هیچ وقت فکر ن

دیگه نیست، دیگه من نیستمتو شهری که اون نفس می کشه... هفته پیش برگشتیم تهران . یه ترم مرخصی و بعدشم 

 انتقالی.



 

 

 دوهفته طول کشید تا بتونم سرپا شم اما ندیدم بیاد عیادتم. ندیدم زنگ بزنه... پیام بده...

 غرورم نمیذاره ازش خبر بگیرم... هر دفعه دستم رفته سمت موباایل یکی زدم تو دستم تا خطا نرم.

 طول کشید تا خودم رو و جمع و جور کنم.. اما تونستم... اما...این وسطا گاهی میتونم بهش فکر کنم مگه نه...

 اینو مطمئنم که دیگه مردی نیست دلم براش بلرزه... چون یکبار لرزیده.

کاش ببینمت...یک بار از دور... کاش یه عکسی ازت داشته باشم... اما تو نامرد توتلگرام دیلیت اکانت کردی و دیگه 

 نمیتونم عکسات رو ببینم...

 انگار همه فهمیدن چمه اما کسی به روی خودش نمیاره. یکبار جر و بحث مامان و بابا رو شنیدم، بابا می گفت:

 ن... شیدا داره نابود می شه.باید باهم دیگه حرف بزن-

 مامان با حرص میگفت:

باهاش حرف بزنه بدتر نابود می شه؟! نشنیدی چقدر این مدت حرصش داده بود که سکته مغزی رد کرده؟ محسن -

 دختر ما سنی نداره که سکته مغزی رو داشته باشه... نمی خوام دیگه حرفی از این پسره بشنوم...

 ر منم بچه داشتم شاید براش از بین بد و بدتر، بد رو انتخاب می کردم.مامان حق داره مگه نه؟ اگ

" 

اهی کشیدم و دفترو بستمو گذاشتم کنار، بلند شدم و دوتا از پتو سربازی هارو پهن کردم، کیسه خوابمو هم باز کردمو 

 رفتم توش دراز کشیدم و به سقف نگاه کردم.

می ترسم از دوروز دیگه سینا... میترسم زمان دوباره برام تغییر کنه و من  می گذره.. این روزاها هم می گذره... اما من

 ببینم کنار مسعود نامی دارم از خواب بیدار میشم و .... دق می کنم.

هوا رو به تاریکی میرفت که صدای زوزه گرگ ها بلند شد،با ترس رفتم سمت در و بستمش، ازتو کمد گردسوز رو در 

 یخت و روشنش کردم.اوردم و کمی توش نفت ر

 یه قابلمه از تو کمد برداشتم و با ترس و لرز درو باز کردم، پر برفش کردم ودوباره برگشتم داخلو درو سریع بستم.

 دقیقه صبر کردم.20قابلمهارو روی بخاری گذاشتم، برفا که اب شد و به نقضه جوش رسید یه تن ماهی انداختم توش و 

خشک بود و از نون محلی های کاشمر بود و به سختی تونسته بودم یه نونوا رو پیدا کنم درش اوردم و با نونی که مدلش 

 تا برام ازااینا درست کنه، نصف تن ماهی رو خوردم و الباقیش رو کنار گذاشتم.

 شب دراز است و قلندر بیدار.

وچیک رودراودم و تو نور اندک با همون اب وضو گرفتم و قبله ارو با قطب نما پیدا کردم و نمازم رو خوندم. قران ک

 گردسوز خوندمش تا ارامش بگیرم...

*** 



 

 

 با صدای تقه هاییکه به در می خورد از خواب بیدار شدم، چند ثانیه ای طول کشید تا موقعیتم رو پیدا کنم.

 گردسوز رو خاموش کردم و بلند شدم، چاقو جیبی رو برداشتم و رفتم سمت در:

 کیه؟-

 ی پشت در باشه... برام عجیب بود که کس

 باز کنین یخ زدم.-

صدای یه مرد بود، با ترس چاقو رو محکم تر گرفتم و درو اروم باز کردم، به مردی که صورتش رو با شالگردن پوشونده 

بود و تیپ کوهنوردی داشت و یه کوله ده کیلویی هم پشتش بود اخخمام رو کشیدم توهم. چاقو رو باالتر گرفتم که 

 تاد.نگاهش بهش اف

 کی هستی؟ شالو باز کن.-

با مکث طوالنی شالگردن رو باز کرد.. با دیدنش شوکه شدم، چاقو از دستم افتاد، قلبم نمیزد...شاید می زد اما اونقدر 

 سریع که حسش نکنم...مغزم خاموش شده بود.

 چطور از روی چشمای سبزش نشناختمش؟

 صداش...وای صداش....

 میتونم بیام تو...؟-

 اه قدمی به عقب گذاشتم، اومد داخل و درو بست، بدون این که نگاه ازم برداره کوله اش رو دراورد و گذاشت کنار:ناخوداگ

 می دونستم اونقدر کله شقی که بیای اینجا.-

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم؟ می دونست میام اینجا؟ 

دن رو فراموش می کنی و همه وجودت می نمی تونستم کالمی حرف بزنم، وقتی سه سال حسرت داشته باشی حرف ز

 شه چشم...برای دیدن کسی که سه سال دلتنگش بودی.

کاله و شاالگردنش رو در اورد، ته ریش داشت، موهاش رو دیگه مدل دار کوتاه نکرده... معمولی بود... بخاطر کاله حالت 

 دار شده بودن. 

 اینجارو گرم کنم.چه خوبه گرم کردی اینجا... فکر می کردم باید دوساعت -

 سکوتم و خیرگیم زیاد تو ذوق می زد، به خودم اومد و سرم رو انداختم پایین و چشمام رو بستم..

 اینی که روبه روته سیناست...به خودت بیا... میدونی که چقدر پرویه... اگر شل بازی در بیاری روت سوار میشه.

 م زمان برای مسلط بودن بخره.چشمم به کیسه خوابم افتاد، جمع کردنش ممکنه کمی برا

 رفتم سمتش و نشستم و مشغول جمع کردنش شدم، اروم اروم.

 اینجا چی کار میکنی؟-



 

 

 این صدای من بود؟ کی گفتم؟

 بهت گفته بودم، یادت نیست...؟ -

 گیج سرم رو بلند کردمو سمتش گرفتم، پوزخندی زد و گفت:

 گفتم وقتی که تو اینجا باشی منم اینجا هستم... -

 اره یادم اومد.... تو رستوران بهم گفت. چطور بعد سه سال اومده؟

 حالت چطوره؟-

 حالم؟ دوباره نگاهش کردم، عالیم... لبمو گاز گرفتمو چشم ازش گرفتم. خدایا ممنونتم...

 شیدا؟-

تک تک اجزای  بلند شدمو ایستادم، چرخیدم سمتش.... اومد سمتم. جلوم ایستاد، به تک تک اجزای صورتم نگاه کرد، به

 صورتش نگاه کردم.

بخاطر تو رفتم... تاوقتی پیشت می بودم تو عصبی می شدی! وقتی دیدنم اونطور کارت به بیمارستان کشید قول دادم -

 دیگه نیام سمتت و نیومدم... اما میدونستم اینجا میای... کله شق تر و لجباز تر از این حرفابودی... 

 جمله گشتم:چرا هیچی نمی گفتم... دنبال 

 نباید می اومدی اینجا؟-

 اتفاقا باید می اومدم تا بهت بگم منتظر نباش.-

 متعجب نگاهش کردم! منتظر چی؟

بهت گفته بودم یکی از اونا رو میشناسم، دوستم بود میخواستن بیان.. نذاشتم وواقعیت رو بهش گفتم... اومدم که تورو -

 ن االن باید راه بیوفتیم.ببرم... اینجا موندن خطر ناکه. جمع کن همی

 !یعنی برای هیچی اومده بودم 

 باتوام شیدا جمع کن بریم.-

 به خودم اومدم و سریع رفتم وسایل، اماده شدم و کوله ام رو با کمک سینا انداختم رو دوشم، 

ثانیه زمین لرزید، از خونه زدیم بیرون و دوسه قدم بیشتر نرفته بودیم که یهو صدای بلندی اومد وپشت بندش بعداز چند 

وشحت زده به سینا نگاه کردم که سریع دستم رو گرفت و کشید سمت خونه، با عجله قفل رو باز کرد و وارد شدیم و 

 سریع درو بست و محکم بغلم کرد با خودش به گوشه دیوار چسبوند 

 اشتباه بود تو اون لحظه فکر کردن به این که تو بغل سینام؟ اینقدر بهش نزدیک....؟

 اشتباه بودن کشیدن عطر تنش تو ریه ام؟

 اشتباه بود شنیدن صدای طپش محکم و تند قلبش؟



 

 

 خدایا ببخشید... اما این گناه برای چند دقیقه هم ارومم میکنه....خواهش می کنم منو ببخش...

 منو ببخش...

 اشتباه بود؟!

 ن که ممکنه برای همیشه اینجا حبس بشیم؟! تو اون لحظه یک بار هم به چیزی که پیش رومون بود فکر نکردم! به ای

 به این که ممکنه این خونه، هرچند بتنی روی سرمون اوار بشه...بههیچ کدومش فکر نکردم.

 فقط به صدای قلب سینا که چقدر محکم و تند نی تپید گوش کردم و تو دلم اعتراف کردم که چقدر دلتنگشم.

 شل شدن.بعد چند دقیقه که همه چیز اروم شد  دستاش 

 نه ...ولم نکن... اما چیزی نگفتم و از بغلش اومدم بیرون.

 بدنم می لرزید از چی نمی دونم، اما رفتم سمت بخاری و خواستم روشنش کنم که گفت:

 نه...حتما تا االن راه لوله اش بسته شده.-

شتم و فقط تو خودم جمع شدم و نفسم رو اه مانند دادم بیرون و کنار بخاری نشستم، روی نگاه کردن به سینا رو ندا

 زانوهام رو بغل کردم.

 این دومین باری که بدون چادر میبینمت.-

 ناخواسته چشم گردوندم سمتش که دیدم همونجاست و تکون نخورده، با این تفادت که پاهاش رو دراز کرده و لم داده.

 نگاهم رو که متوجه خودش دید پوزخندی زد و گفت:

 کر کردی؟ اصال یادت بود منو؟تو این سه سال بهم ف-

 چرا اون داشت این سئوال رو می پرسید؟ من باید می پرسیدم ازش.

اشک تو چشمام حلقه زد، حس یه دختر بچه ارو داشتم که تو خیابون مامانش رو گم کرده و یه گوشه کز کرده و نمی 

 دونه چی کار کنه و تنها راه رو تو اشک ریختن می بینه.

 من نمی دونی...! تو هیچی درباره-

من اینو گفتم ... نمی خواستم یک طرفه به قاضی بره... دوست نداشتم فکر کنه ادم سنگدلیم. دوست دارم تواین لحظه، 

 برخالف همیشه بهش ثابت کنم من یه دختر احساساتی و ضعیفم ودلم یه تکیه گاه می خواد.

 چی با خودت فکر کردی که اومدی تو همچین کوهستانی؟-

 مدام از این شاخه به اون شاخه می پرید؟ چرا 

 با چشمای اشکی نگاهش کردم و گفتم:

 مجبور بودم.-



 

 

 نگاهمون قفل شد توهم، قبالز این که اشکم فرو بریزه روم رو گرفتم، غرور لعنتی...!

 اهی کشید وگفت:

 نمی فهمم... تو...-

 ضی باشم.بغض صداماشکار بود... دیگه دوست نداشتم یهادم مغرور از خود را

 فردا شاید چشم باز کنم ببینم تو اون جهنمیم که زمانش برام به عقب برگشت... -

 چی؟ مگه فرداست؟-

بهش نگاه کردم، مطمئنان اگر برگردم به اون زمان می گردم دنبال سینا... پیداش می کنم و فقط از دور نگاهش می 

 کنم.

جلوم که نشست خواست سمتم، تو چشماش می شد نگرانی رو دید، سینا نگاهم رو که دید، رو زانو هاش بلند شد واومد 

 با دستاش صورتم رو بگیره که خودم رو عقب کشیدم، بس بود هرچی گناه کردم.

 دستش رو هوا موند، مشت کرد و روی پاهاش گذاشت و گفت :

 تو بر نمی گردی... من نمیذارم.-

 م، اهی کشید و  گفت:تلخ خندیدم، سرم رو روی زانوم گذاشتم و چشمام و بست

 شیدا؟-

 سرم رو بلند کردم و منتظر موندم حرفش رو بزنه:

 چه حسی نسبت بهم داری؟-

زبونم بند اومد، نمی دونستم چه جوابی بهش بدم، من عاشقش بودم و تو دلم می گفتم اگر اینبار بیاد و بهم ابراز عالقه 

 ال غرور لعنتیم باز جلوم رو گرفته بود... کنه و پیشنهاد ازدواج بده صدرصد قبولش می کنم. اما حا

 سکوتم که طوالنی شد تلخ خندید و گفت:

 توهمون سنگدلی هستی که سه سال پیش بودیو هیچ وقت حسی نسبت بهم پیدا نکردی... -

 چشمام پر از اشک شدو گفتم:

 چطور می تونی در باره من قضاوت کنی؟ -

 با داد گفت:

 میشه می گفتی هیچ وقت منو نمی خوای... پس چی کار کنم؟ تو بودی که ه-

 اشکام ریختن و گفتم:

 هیچ وقت اونطور که باید ابرازش نکردی... نچو-



 

 

یهو ماتش برد، نگاهش...پر از حرف بود، نتونستم تاب نگاهش رو بیارم و سرم رو دوباره گذاشتم روی زانو هام و اشک 

 ریختم .

مرده که اینطور مداوم غرورش رو جلوی من می شکنه و مدام اعتراف  اعتراف کردن خیلی سخت بود برام، سینا خیلی

 عاشق بودنش رو می کنه...

 پس مشکل تو اینه؟ بگو چطوری دوست داری... همونطوری بگم دوستت دارم... -

که  بدترین سئوالی بود که می تونست بکنه... تو دلم نالیدم، نمی دونستم چی جواب بدموم این بدجور عصبیم کرده بود

 گفت:

 شیدا منو ببین... -

گوش نکردم به حرفش که دستش رو روی شونهام گذاشت، عین برق گرفته ها از جا پریدم، سینا باز شده بود سینا 

 شیطون که هوس اذیت کردن من رو داره، با خنده دستش رو عقب برد و گفت:

 زود باش... اصال یه چیزی می خوام بگم... فقط...-

 م و منتظر نگاهش کردم که گفت:اشکام رو پاک کرد

 می خوام یه صیغه بخونم...باشه؟-

 شوکه نگاهش کردم، صیغه بخونه، اینقدر شوکه بودم که نمی دونم چی از قیافه ام خوند که سریع گفت:

بخدا کاری نمی خوام بکنم... فقط... بعداز سه سال دیدمت و فهمیدم که توهم بی حس نیستی نسبت بهم و .... اینکه -

 شاید فردا.... شیدا لطفا بهم اعتماد کن ...بعدشم ما تو این خونه بتنی تنهاییم... ممکنه الزم باشه بهت دست بزنم.. و...

همینطوری داشت برای خودش استدالل و دلیل می اورد، اخمام رو کشیدم تو هم، با این که از خدام بود بدون مانعی 

 هنوز فعال بود و می گفت که کار اشتباهیه. سینارو لمس کنم ودستش رو بگیرم اما منطقم

 نه.-

 اونم اخماش رو کشید توهم و اومد کنارم نشست، روم رو ازش گرفتم که گفت:

 هنوزم منو باور نداری....-

 زیر چشمی نگاهش کردم، ناراحت به نظر می اومد، باید یه چیزی می گفتم تا از این حال و حوا در بیاد :

 اینطور نیست...-

 کرد، با اخم و جدیتی که از سینا به ندرت می شد دید: نگاهم

روز می تونیم زنده 20پس چیه؟ منو تو االن اینجا تنهاییم و مطمئنان کسی هم نمی دونه، اگر پیدامون نکنن نهایت تا -

 بمونیم و من االن هرکاری دلم بخواد می تونم باهات بکنم و توهم هیچ کاری نم یتونی بکنی.

 اف نشست و انگار بخواد خودش رو سرزنش بکنه گفت:بعدم دوباره ص



 

 

دافای تهران رو ول کردی دنبال این دختره لجباز بی عقل اومد تو این کوهستان بی در وپیکر، حاال هی بگو دوستت -

 دارم مگه می فهمه؟ خر دیگه نمی فهمه .

که گفت دافای تهران... واقعا؟ یعنی سینا  با چشمای گرد شده نگاهش کردم، هیچ بخشی از جمله اش یادم نموند اال اونجا

 اهل...؟!

 با انزجار نگاهش کردم و گفتم:

 فکر نمیکردم واقعا همچین ادمی باشی که بخوای ...-

 با چشمای گرد شده نگاهم کردو گفت:

 ها؟ چطور ادمی باشم؟ ادامه جمله ات؟-

 انگار تو این سه سال خیلی هم بهت بد نگذشته؟-

 فهمید دارم درباره چی حرف می زنم، با کف دست کوبوند تو پیشونیش و بعد رو به سقف گفت:یکم نگاهم کرد تا 

 هدفت از خلقت این چی بوده واقعا؟-

 بعدرو به من با عصبانیت گفت:

 احمق! دوساعت حرف زدم، همون دوکلمه ارو شنیدی؟-

 با حرص گفتم:

 با من اینطوری حرف نزن.-

 سری به تاسف تکون داد و گفت:

 م داری تو بخدا.ک-

از جاش بلند شد و رفت سمت کوله اش ، نشست پیشش و دست کرد توش و سه تا بتری اب معدی یک لیتری در اورد و 

 گذاشت کنار بخاری نفتی:

 اینا نفتن. -

 با غیض روم رو ازش برگردوندم، خیلی بهم برخوردهبود و توقع نداشتم که اینطوری باهام حرف بزنه.

 که سری به تاسف تکون داد، خب باید یه فکری برای سرویس بکشیم...می تونم حس کنم 

زیر چشمی نگاهش کردم که یه بیلچه از کوله اش در اورد و رفت سمتدر و ببه زور بازش کرد، یکم برف داخل ریخت 

 کهباعث شد وحشت کنم.

 سینا نگاهی بهم انداخت و گفت:

 نترس.-

 م و خودم رو بهش رسوندم، همه وجودم پر از ترس و استرس بود.بعدم با بیل برفارو ریخت بیرون، بلند شد



 

 

تقریبا یه نیم ساعتی مشغول بود تا جلوی در رو کمی از برف خالی کنه، تا سه متر برف باال بود و این یعنی این خونه زیر 

 برف ها مدفونهو کسی نمی تونه پیدامون کنه.

، نمیدونم داشت چی کار می کرد، بعداز یه مدت اومد داخل و درو اهی کشیدم و به داخل برگشتم اما سینا بیرون موند

 بست:

فکر کنم راه لوله بخاری باز شده، چون معلوم نیست تا کی اینجاییم بهتره بخاری رو فقط شبا روشن کنیم که سردتر -

 می شه.

 در سکوت فقط نگاهش کردم که اهی کشید و گفت:#

 سرویس استفاده کنیم فعال. یه چاه کوچیک هم سمت چپ کندم به عنوان-

با خجالت سرم رو انداختم پایین، خجالت می کشیدم بگم االن دستشویی دارم... سینا کوله اش رو روی زمین کشید و 

 اومد کنارم نشست و گفت:

 تو چقدر مواد غذایی اوردی؟-

اوردم و گذاشتم روی زمین  کوله ام رو باز کردم و هرچی کنسرو و نون خشک و اب معدنی و شکالت و تخمه داشتم در

 جلومون، سینا نگاهی به شکالت و تخمه کرد و گفت:

 واقعا چه تصوری از اینجا داشتی که تخمه و شکالت اوردی؟ مگه اومدی فوتبال ببینی؟-

 با اخم نگاهش کردم و جواب ندادم که فقط سر به تاسف تکون داد.

 الباس و چندتا کنسرو و نودلیتو.... در اورد.نفس عمیقی کشید و از داخل کوله خودش، نون باگت و ک

 بهتره جیره بندیشون کنیم.-

یه کاغذ و خودکار از توی کوله اش در اورد و روش چیزایی نوشت و با چسب روی مواد غذایی چسبوند، بعدم یه گوشه 

 چیدشون. اب معدنی هارو هم کنارش چید و گفت:

 س هم برف می اریم اب می کنیم.ابو باید حساب شده استفاده کنیم، برای سروی-

 بعد از چند لحظه چرخید سمتم و گفت:

 چرا چیزی نمی گی؟-

 شونه باال انداختم، سرسنگین بودم باهاش، دلم گرفته بود. پوفی کرد و گفت:

 خیلی لجبازی.-

 توجهی به حرفش نکردم، کیسه خوابش رو باز کرد کنارم و بعدم رفت داخل دراز کشید و زیبش رو کشید:

 من که خیلی خسته ام و خوابم میاد. تو خودت میدونی.-



 

 

و رفتم سمت در، چقدر دقیقه ای رو منتظر موندم، به محض این که حس کردم خوابش سنگین شده از جام بلند شدم 

ا سریع از خواب بیدار شد و نیم خیز شد، با حرص نگاهش کردم و قابلمه ارو برداشتم و پر از برف بازش کردم که سین

دم و برگشتم داخل، بخاری نفتی رو روشن کردم  و قابلمه ارو گذاشتم روش. تمام مدت سینا نگاهم می کرد و من کر

قرمز شده بودم از این که اون فهمیده اب رو برای چی می خوام. خوبه این دوران قاعدهگیم نیست وگرنه بیچاره می 

 شدم.

بود، زیر چشمی به سینا نگاه کردم که وقتی دید نگاهش می اب شدن برفا چند دقیقه ای طول کشید، سکوت سنگینی #

 کنم سریع به سقف خیره شد. برای این که حرفی گفته باشم گفتم:

 چطور حرفم رو باور می کنی؟-

 سئوالی نگاهم کرد:

 کدومشو؟-

 همین که زمان برام به عقب برگشته و ... اینارو.-

 پوزخندی زد وگفت:

 چه عجب...!-

 با تعجب گفتم:

 یعنی چی؟-

 خنده تلخی کرد و گفت:

 نمیدونستم کی می خوای این سئوال رو بپرسی، یا این که اصال این سئوال به ذهنت رسیده یا نه... -

مثانه ام فشاری بهم وارد کرد که بی توجه به سینا با شالم قابلمه رو برداشتم و با یه بتری اب معدنی که دیشب خورده 

 یع زدم بیرون و تقریبا داد زدم:بودم و خالی بود از خونه سر

 از جات تکون نمی خوری ها.-

 صدای قهقهه اش بلند شد و گفت:

 چشم سرورم، کیه گوش کنه!؟-

 با نگرانی به در نگاه کردم، چقدر این ادم بی حیا بود... !

 صبر کن ببینم! فکر این که چطور حرفای منو باور کرده داشت روانیم می کرد.

سرمایی که داشتم یخ می زدم سریع کارم رو کردم و پریدم تو خونه درو بستم، قابلمه و بتری رو  ترسان ترسان تو اون

 همون جا انداختم دوئیدم سمت بخاری و تو همون حین کیسه خوابم رو باز کردم که برم توش.

 بودم .سیناهم تو باز کردن کیسه خواب کمکم کرد، چون به شدت دست هام می لرزید و من بشدت لرز کرده 



 

 

دندون هام از سرما می لرزیدن و من تو اون لحظه به این فکر نمی کردم  که باید از سینا خجالت بکشم. به محض این 

 که توی کیسه خواب دراز کشیدم و سینا زیبش رو کشید، پتو سربازی هارو اورد و روم انداخت و گفت:

 می خوای محکم فشار بدم لرزت وایسته؟-#

د و لرزم داشت وای میستاد، سری به چپ و راست تکون دادم که سر تکون داد و بخاری خاموش کم کم گرمم شده بو

 شده هارو دوباره روشن کرد و روی کم گذاشت.

 در کمی نیمه باز مونده بود، کامل بستش و اومد تو کیسه خوابش نشست و به دیوار تکیه داد:

 تو به معنای واقعی کلمه دیوانه ای...-

حقم بود، نبود؟! منه احمق اومدم تو این سرما... امانه... من ترسیدم... ترس از این که اگر زمان به عقب هرچی می گفت 

 برگرده چهغلطی بکنم و ترجیح داده بودم که بیام اینجا و کمی فکرم رو مشغول کنم...شایدم مردم... خدارو چه دیدی؟!

 ب بیرون نیومدم و توهمون حال گفتم:یکم که گرمم شد پتوهارو کنار زدم اما از توی کیسه خوا

 ممنون.-

اهی کشید و سر تکون داد، برای چی اه کشید؟ یاد پیشنهادش برای محرمیتمون افتادم! منو سینا محرم بشیم اونم تو 

 در میلیونه.1همچین جایی که امکان زنده موندنمون... 

 شاید باید قبول کنم!  هیچ کس نمی دونه ما اینجاییم و ... االن همه کس هم دیگه هستیم.

بهتر از « چطور حرفات رو بی چون و چرا باور کردم» یاد حرفش افتادم که تعجب کرده بود چرا ازش نپرسیدم که 

 سکوت بود، حرف زدن...بهترین راه بود.

 خب؟ بگو..-

 بهم خیره شد، منم تو چشماش نگاه کردم که گفت:

 چی بگم؟-

داد بدم اومد اما خب حق داره. سئوالم واضح نبود. شاید من خیلی بی حوصله شده از این که سئوالم رو با سئوال جواب 

 بودم.

 چطور حرفام رو باور کردی؟-

 لبخندی زد و روش رو گرفت و گفت:

 منم مثل تو زمان برام عقب برگشته...-

 ردم که خندید:یه ان احساس کردم خون به مغزم نمی رسه، با تمام سرعتم نشستم و با چشمای گرد شده نگاهش ک

 یک سال هنوز مونده تا به زمانی برسیم که من برگشتم... یک سال بعداز تو. اونطوری نگاهم نکن... -

 گیجج نگاهش کردم، حس می کردم یه ادم خنگ و شیرین عقلم که طرف مقابلم هرچی میگه باز من نمی فهمم.#



 

 

 چطوری؟ چرا؟-

امل احساس کنی، چی بهش گذشته که اینطوری شده؟ نگاهش رو لبخندی زد، یه لبخند که تلخیش رو می تونستی ک

 بهم دوخت و گفت:

گفتنش فایده ای نداره... اون ها گذشتن و قرار نیست دوباره اتفاق بی وفتن و یا این که من به اون زمان برگردم... توهم -

 بر نمی گردی.

قعی کلمه می خواستم که بدونم چی بوده داستان با اخم نگاهش کردم، فضولیم داشت روانیم می کرد و من به معنای وا

 زندگیش.

 حرف بزن.... چرا لقمه ارو می پیجونی.-

 خندید و گفت:

من تو رو تو اون زمان هم می شناختم... برای همین وقتی زمان به عقب برگشت دنبالت گشتم اما پیدات نکردم تا این -#

 گرفتار خودم بکنم.که تو دانشگاه دیدمت و شناختمت و تصمیم گرفتمتورو 

 با چشمای گرد شده نگاهش کردمو گفتم:

 چی میگی برای خودت؟ من تورو یادم نمیاد.-

 سری تکون داد و گفت:

 می دونم چون تو منو از نزدیک ندیدی.-

 فقط نگاهش کردم، از این که هی ازاین شاخه به اون شاخه می پرید و حررف اصلی رو نمی زد عصبی شده بودم .

 تم:با حرص گف

 سینا..-

 خندید و گفت:

 به یک شرط برات می گم که من کیم... و...یه چیز دیگه که شنیدنش خالی از لطف نیست.-

با اخم نگاهش کردم، شرط داشت؟ چه شرطی؟ اگر شرطی باشه که ...؟ هی چی میگی شیدا تو سینا رو میشناسی با این 

ری نمی کنه اذیت بشی.... حس فضولیم اونقدر شدید بود و می که ادم پروویی هست اما دله نیست... دوستت داره و ک ا

 خواستم بدونم که عقلم تسلیم شد و کناره گرفت، با صدای ارومی گفتم:

 خیلی خب...شرطتت چیه؟-

 لبخندی زد و تو چشمام خیره شد، با صدای جدی و مطمئن و با این حال اروم گفت:

 قبول کن محرم بشیم.-



 

 

نم محرمش بشم؟ محرم سینا؟ مردی که سه سال ارزوی دیدنش و حرف زدن باهاش رو داشتم و زبونم بند اومد، قبول ک

 همیشه میگفتماینبار دیگه دست رد به سینه اش نمی زنم؟

فرصت خوبیه، قبول کن و پشت » حس فضولیم خوابید و یه حسی شبیه به عشق بیدار شد... یه صدایی درونم می گفت#

دونی پنهان کن دلیل اصلیت رو، اگر هرموقع دیگه ای قبول کنی محرمش بشی غرورت رو این که می خوای واقعیت رو ب

 «خورد کردی اما االن می تونی طوری نشون بدی که انگار از سر ناچاری قبول کردی...

 این صدا اینقدر قوی و واضح بود که بدون این که از عقلم مشورت بگیرم گفتم:

 باشه.-

 د خندید، یه خنده اروم و .... لحظه ای چشماش گرد شد و بع

 م... چقدر خوش خنده است این بشر.الهی قربونش بش

 باورم نمیشه قبول کردی.-

خاک توسرت...یعنی خاک تو سرت که اینقدر بی »خودمم باورم نمی شه،  یه صدایی که شبیه صدای عقلم هست می گه

 «ــــــان؟مغزی ...ا گر بالیی سرت بیاره می خوای چه غلطی بکنی؟ هـــــ

 سعی کردم نسبت به این صدا بی اعتنا باشم، سینا نفسی کشید و جدی شد و گفت:

 مهریه چی باشه؟-

نگاهم رو ازش گرفتم، دیگه روم نمی شد بهش نگاه کنم، وقتی دوتا ادم محرم می شن که خیلی چیز ها عوض می شه و 

دم چون یه حسی درونم هست که میگه به فردا شب نمی مطمئنن بدون اتفاق نخواهد بود . اما با این حال من قبول کر

 رسی.

جوابی که بهش ندادم اونم دیگه حرفی نزد و صیغه ارو خوند و م نچشمام رو بستم، بدون اجازه بابا داشتم محرم سینا می 

 شدم و مطمئنن اگر می فهمیدن جفتمون رو می کشتن.

هم سرگردون باشه تو خونه تا توی چشمای سینا خیره بشه و قبول کردم اما نگاهم رو بهش ندوختم، ترجیح دادم نگا

 نتونه دیگه دل بکنه.

هیچ لطافت و مهربونی تو وجوودت نبود، دنبال یکی می گشتی که  وقتی دیدمت، یه ادم عبوس و از خود راضی بودی....-

 برات جاسوسی مسعود رو بکنه.

 اهی کشید و گفت: مات چرخیدم سمت سینا و خیره موندم بهش، با دیدن نگاهم

به سختی تونستم خودم رو بهت مربوط بکنم که بتونی بهم اعتماد کنی تا من جاسوسی مسعود رو بکنم. می خواستم -

داشتی...شاید گناه باشه اما ... من از همون موقع بهت عالقه مند شده  تپیشت باشم وقتی فهمیدم چه حسی نسبت به

 بودم.

 نخواستم اون کسی که عکس ها رو برام می فرستاد رو ببینم. هرچی فکرکردم دیدم من هیچ وقت 



 

 

 همون روزی که اخرین قسط پولش رو دادم از پله ها سقوط کردم و ... 

 سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم:

 تو کی برگشتی؟ منظورم...-

 نذاشت ادامه بدم. منظورم رو فهمیده بود، اهی کشید و گفت:

 یکسال بعد از تو...-

 یی باال انداختم، خب یکسال بعد از من...؟ انگار متوجه گیجیم شد که گفت:ابرو

 نمی تونم راجب این یکسال حرفی بهت بزنم...فقط بدون از مسعود طالق گرفتی.-

مات نگاهش کردم، تو این یکسال... یعنی من همزمان دارم تو دو مقطع زمانی زندگی می کنم و ... سینا خودش رو کشید 

 هام رو گررفت و بلندم کرد، تو چشمام خیره شد و گفت: سمتم، شونه

درسته ... این که چطور ممکنه رو برام اهمیت نداره، االن این برام مهمه که من پیشم...شاید نتونیم زنده از اینجا بریم -

 بیرون... برام مهم نیست... این برام مهمه که ... تو االن زن من محسوب می شی..

خودش؟ من تو دنیای خودم بودم و سینا تو دنیای خودش، اما با شنیدن جمله اخرش پرت شدم تو  این چی می گه برای

 این دنیا و با غیض گفتم:

 گفتی کاری بهم نداری...-

 خندید، یهو محکم بغلم کرد و گفت:

 می دونم... اما کی می خواد شهادت بده که من همچین قولی بهت دادم؟-

نده اش بیشتر روی اعصابم بود، من فکر در گیر بود و سینا سری به تاسف تکون داد و خواستم پسش بزنم که نذاشت، خ

 گفت:

 عزیز دلم... خانمم... نمی دونی چقدر منتظر موندم تا بتونم این حرفا رو بهت بزنم.-

 فتم:پوفی کشیدم، این نزدیکی بیش از اندازه و این که نمی تونستم تکون بخورم کالفه ام کرده بود، با حرص گ

 سینا... اذیتم نکن.-

 مکثی کرد و بعداز مدتی منو از خودش دور کرد و با دلخوری اشکاری گفت:

 باشه...اگر بامن بودن اینقدر ازارت می ده دیگه بهت دست نمی زنم.-

عقب رفت و توی کیسه خوابش دراز کشید، منم دراز کشیدم تو کیسه خوابم و پشتم رو بهش کردم، برام سخت بود 

 تونستم به همین راحتی قبول کنم که همچین چیزایی ممکنه. ونمی

دل سینا رو شکستم... اون االن فکر می کنه اگر من قبول کردم ککه محرمش بشم ففقط برای شنیدن اهی کشیدم، 

 حرفاش بوده...



 

 

 انگار من کار دیگه ای جز شکستن دل اون ندارم.

 شتش به منه.کالفه نشستم و به سینا نگاه کردم که دیدم اونم پ

 با عقلم در جنگ بودم.

ما شاید زنده از اینجا بیرون نریم و .... من نمی خوام سینا ازم رنجیده باشه مخصوصا که ممکنه وقتی فردا برسه و زمان 

 برام برگرده مشکل به وجود بیادو... 

رم رو در نظر نگیرم و به عشقم با کلی حرف های صد من یه غاز خودم رو راضی کردمتا یه بار هم که شده مثل سینا غرو

 اعتراف کنم.

 خودم رو کشیدم سمتش، می دونستم که صدای خش خش حرکتم رو می شنوه .

پشتش نشستم و دست لرزونم رو روی شونه اش گذاشتم، از جا پرید و چچرخید سمتم، از حرکت یه هوییش ترسیدم اما 

 دستم رو پس نکشیدم و گفتم:

 بغلم کرده بودی .... من...ته باشم بدم میاد... اونقدر محکم از این که قدرت حرکت نداش-

رو جلب کنم، سرم رو انداختم پایین، یه چیزی داشت  خودمم می دونستم که دارم بشدت بهانه میارم تا دوباره توجه اش

 روی قلبم سنگینی می کرد.

لت کشیده بودم که می خواستم گریه بلند شد و نشست، کمی عقب رفتم که دستم رو گرفت، اونقدر معذب بودم و خجا

 کنم.

 من با تو چی کار کنم اخه؟-

 دروغ چرا... االن یه حسی داشتم... شبیه رهایی.

تا قبل از این حس می کردم همچنان محرم مسعودم و متعهد... هرچند دوستش نداشتم  و ازش بیزار بودم اما یه حسی 

 ، حاال که سینا میگه ما جدا شدیم ... خیالم راحت شده.درونم بود که نمیذاشت به سینا روی خوش نشون بدم

دوباره دراز کشید و اشاره کرد بهت برم بغلش، معذب و مردد نگاهش کردم که بدون توجه به حسم دستم رو کشید، اروم 

پشت بهش خواستم دراز بکشم که نذاشت و دورم زد، سرم رو روی بازوش گذاشتم  واون روکش کیسه خوابش رو کشید 

روی هردومون و بغلم کرد، نه مثل دفعه قبل محکم ولی خب .... دستش روروی پهلوم گذاشت و دست دیگه اش هم که 

 زیر سرم بود. پاشم رو پاهام گذاشت. ضربان قبم اینقدر محکم و تند می زد که می ترسیدم سینا صداش رو بشنوه...

 سینا: شیدا؟

 لبمو گزیدم و نامفهوم گفتم:

 بله؟-

 از روی پهلوم برداشت و گذاشت زیر چونم ام و مجبورم کرد سرم رو باال بیارم و به چشماش نگاه کنم.دستش رو 

 غرق شدنتو سبزی چشماش عالمی داشت... 



 

 

 کف دستش رو روی گونه و گوشم گذاشت و با شصتش گونه ام رو نوازش کرد.

 دوستت دارم... -

ت، دستش رو کمی پایین تر اورد و گوشه لبم رو لمس کرد، از خجالت کشیدم، خواستم سرم رو پایین بندازم که نذاش

 لمس داغ شدم و گر گرفتم...

 اجازه میدی... بوست کنم؟-

ناخواسته و غیر ارادی لبم رو گزیدم که با شصتش گوشه لبم رو کمی کشید که از حصار دندون هام ازاد بشه... خجالت 

دوست داشتم سینا به مخالفت هام گوش نده و کار خودش رو کشیدم. معذب بودم... تو اون لحظه حسی داشتم که 

 بکنه...

 .بدم اجازه بهش داشت رو قصدش که عمل هر بابت کنه مجبورم و بگیره اعتراف من از تا بود مصر انگار سینا اما

 :کرد نگاه توچشمام بامهربونی

 هست؟ اجازه خانمی؟ شد چی-

 :پهلوش تو کوبیدم رو مشتم و اش نهسی تو بردم فرو رو سرم اش خواسته به توجه بی

 ...ها کنی می اذیتم داری خیلی-

 !کردم؟ کیف چقدر من و صدا با خندید،

 :گفت فشردو خودش به منو محکم

 .کنی قهر باز بزنم بهت دست ترسم می خانمی اخه-

 .نداخت می هایی تنگنا و ها مخمصه همچی تو من عمدا بیشعور گزیدم، لبمو

 :گفتم اروم و گزیدم لبمو

 !...کنم نمی قهر-

...  گفتم چی شنید! کنم نگاه چشماش تو کرد مجبورم و ام چونه زیر انداخت دست و شد جدا ازم یهو ثانیه چند از بعد

 .شنید

 .لبهام به چسبوند رو هاش لب نرم جلو اورد رو سرش کرد می نگاهم که همونطور

 تونستم می منم.  شده اش متوجه هم سینا بودم مطمئن که دبو بلند اونقدر قلبم ضربان شد، بسته ناخوداگاه چشمام

 .کنم احساس بود اش سینه روی که هام انگشت زیر رو قلبش ضربان

 داشتم دوست و بود کرده خالی رو دلم زیر....  لبهاش نرم و اروم حرکت زد، رقم برام رو خوشی حس قلبش تپیدن تند

  ...بده اش ادامه

 .کردم همراهیش منم اینبار و گذاشتم گردنش تپش و باال روبردم دستم یه



 

 

 و نذاشتم دیگه اون بعداز و کنه بوسم گذاشتم چندباری تودوراننامزدی هرچن نبردم، لذت مسعود های بوسه از وقت هیچ

 می بوسم داره دارم دوستش که کسی... سینا که االن اما کجاست کار این لذت کردم نمی درک و بود اومده بدم ازش کال

 !...کجاست لذتش فهمم می حاال... هکن

 .بخشه لذت هم کشیدنش نفس حتی داری دوستش که کسی با بودن

 .داری عالقه بهش که باشی باکسی فقط اگر

 خواد می دلم چقدر که کردم می حس و زدم می نفس نفس فقط نکردم، باز رو چشمام کشیدیم، عقب دقیقه چند بعداز

 ...و بودن شده بیدار یکباره به بودمم کرده سرکوب خودم در سالها که یهای شهوت انگار.. بریم پیش بیشتر

  ...سرم روی رو اش چونه اون و گذاشتم اش سینه روی رو سرم

 که هست سینایی که دونستم می گشتم برمی هم فردا اگر حاال زد، جلقه چشمام تو اشک زدیم، می نفس نفس هردو

 .شدم عاشق باالخره... منتظرممه

 .برد خوابم کی نفهمیدم که این تا موندیم حال توهمون چقدر نمیدونم

... بود سینا جای مسعود اگر اما... امنه جام باشه که سینا انگار... مطمئن و امن کوه یه بودم، اورده بدست ارامش انگار

 .نداشتم وقت هیچ حسی همچین مطمئنن

 :کرد می نگاهم نگران که کردم نگاه سینا به و کردم باز چشم حالی بی با شددم، دار بی دستی های تکون با

  ...شو بیدار ؟... شیدا-

 :گفتم حالی بی و سستی با

 شده؟ چی-

  خوابیدی؟ که ساعته شش نزدیک-

 بغل رو ام تنه باال سریع سینا که افتادم می داشتم دوباره و رفت گیج سرم که نشستم و شدم بلند شده گرد چشمای با

 :گفت و کرد

 شد؟ چی-

 :گفتم  ضعف با

 ...سرم ای! ره می گیج سرم-

 ....بخوری کنم باز تن یه بکش دراز... نخوردی چیزی البد دیشب از.. حتما اته گشنه-

 و روش گذاشت رو برف پر قابلمه و کرد روشن رو بخاری دیدم که کردم نگاهش کرختی با دوباره، بکشم دراز کرد کمکم

 .توش گذاشت لوبیا کنسرو ویه بعد



 

 

 و سمتم اومد دار در کوچیک ظرف با و توش انداخت ای کیسه چای و ریخت جوش اب لیوان یه تو کوچیک سکفال از

 :گفت

 .بشه تموم اون دقیقه20 تا بشه گرمت بخور چایی یه پاشو-

 و شد وعیتم متوجه خودش رفت، می مالش دلم و میلرزیدن ضعف شدت از دستام نشستم، و کرد کمکم اومد خودش

 .خوروند بهم قند با جرعه جرعه بعد و کرد سرد کمی رو چایی

 .تنم به چسبید و شد گوشت خاصیت بی چایی اون همه انگار داد، مزه که من به خیلی

 خوای؟ می چایی دوباره-

 برام دوباره حرف بی اونم کشیدم، دراز دوباره و دادم تکون سری بخورم، رو هرچیزی بودم حاضر که بود ام گشنه اونقدر

 .بود خودش برای کنم فکر ریخت، ام دیگه لیوان یه تو خت،ری چایی

  بود؟ چند ساعت

 چنده؟ ساعت... سینا-

 :گفت و کرد مچیش ساعت به نگاهی نیم

 ...شبه هشت نزدیکای-

 و رفت بهم ای غره چشم خواستم چایی دوباره وقتی و خوردمش خودم اینبار شد سرد که چاییم و دادم تکون سری

 .نکرد حرفم به اعتنایی

 .کاشمری های نون و قاشق با گذاشت جلوم و کرد بازش گذشت اش دقیقه 20 که کنسرو

 دور رو دستم زده خجالت کرد، می نگاهم لبخند با که کردم نگاه سینا به شد تموم وقتی. خوردم تنهایی رو کنسرو یه

 :وگفتم کشیدم لبم

 نخوردی؟ خودت...  نبود حواسم ببخشید-

  :گفت و خندید

  ...جان نوش... خوردم من اونو بود نصفه کنسرو یه-

 :گفت سریع سینا که شدم بلند جام از گذاشت، وسط تقریبا و کرد روشن رو گردسوز سینا و دادم تکون سریی

 شد؟ چی-

 :گفتم زده خجالت

 .سرویس برم خوام می-

 :گفت زدو لبخندی

  باشه-



 

 

 ترسیده...  تاریکی و رو روبه برف حجم دیدن با و کردم باز درو تا بهم، داد و ریخت بطری تو ارو قابلمه تو گرم اب برام

 :گرفت رو دستم و سمتم اومد سینا که واسیتادم همونجا ای ثانیه چند شدم، منصرف

 .نترسی هست حواسم وایمیستم اینجا من توبرو-

 خونه داخل رو خودم و شدم بلند و کردم رو کارم سریع گرفتیم، فاصله هم از متر یک شاید گفتتم ممنونی خجالت با

 :گفت و  داد تکون تاسف به سری سینا نشستم، بخاری کنار و کردم پرت

  ...هستی سرمایی خیلی-

 :گفتم شدم گرم که کمی و دادم تکون سری

 سینا؟-

 :کرد نگاه وبهم زد لبخندی بود، همدیگه کنار خواب کیسه دوتا کردم پهن حال در

 جونم؟-

 :گفتم و زدم لبخند

 ...برگشتنه قبل...منظورم... نگفتی خودت از-

 اما پرسیدم که سئوالی از کردم می پشیمونی احساس نشست، کنارم اومد و شد بلند داد تکون سری کشید، پر لبخندش

 می داشتفکر وانگار کرد سکوت رو ای دقیقه چند سینا.برگردوندم عقب به رو زمان نمیتونستم و بود شده که بود کاری

 .نریزه بهم تمرکزش تا نزدم حرفی منم و  کرد

  ...داشتم نویسی برنامه شرکت یه و بودم نویس برنامه یه-

 :گفت و کرد تلخی خنده که کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 رو موضوع وقتی ات، درباره کردم تحقیق و کردم دنبالت چرا نمیدونم دیدمت، خیابون تو بیرون بودی رفته که روز یه-

 از بعد....  و داشتم قرارداد شرکت تا چند با و بود خوب کاسبیم و کار... بودم شده مند عالقه بهت. دنبالت افتادم فهمیدم

 پشت ساله18 جوون یه من... ! بود افتاده عجیبی های اتفاق یه اما... برگشتم یعدش یکسال افتاد تو برای که اتفاقی

 اما بودم بچه تک یه من که اون از جالبتر....  و بود تجربی ضی،ریا جای به ام رشته که این از جالبتر و بودم کنکوری

 .داشتم دوقلو خواهر یه برگشتم وقتی

 :گفت و خندید که کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 تیمارستان ببره منو خواست می دیگه بابا و چیه قضیه فهمیدم نمی و زدم می گیج ماه یک تا و برام بود عجیب خیلی-

 افتاده برام که اتفاقی با باالخره گرفتم تصمیم و اومد نمی بر دستم از کاری. نکردم پیدات و گشتم تو بالدن. کنه بستری

 ...بیام کنار

 !...سالگیش18 از کردم، می نگاه بهش مات

 :کرد وبغلم کرد حلقه دورم رو دستش و خندید دید رو نگاهم وقتی



 

 

 .کشیدم انتظار دنبال این تو لسا12 نیاوردم، بدست اسون شمارو بنده... خانم بله-

 :بیرون زد می کاسه از داشت چشمام

 ...وای...  ساله12 تو-

 :بوسید گونمو و خندید

 ...خورمتا می اینطوری نکن-

 .بود سنگین برام کنم، هضم نمیتونستم من اما

 ...بشناسی منو تونستی سال همه این از بعد چطوری...چ-

  ...نره یادم وقت هیج تا کردم نقاشی رو ات چهره کنم اپید نتونستم وقتی بودم، بلد نقاشی-

 :گفت و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش

 .یکبار فقط... شه می عاشق بار یه ادم-

 :گفتم و دادم تکون سری

  ... فردا ترسم می سینا-

 :گفت و گذاشتم اش سینه روی رو سرم کرد، بغلم و کشید اهی

 باشه؟ کنی گوش خوب نمز می که حرفی به خوام می...شیدا-

 :گفت کردو نوازش رو صورتم غمگین چشمای با که کردم نگاهش نگران و دادم تکون سری

...  خیابون تو امونم خونه... دارم... خیابون تو کوچیک شرکت یه....صمدی سینا... دنبالم بگرد... برگشتی اگر-

 .دنبالم بگرد... باشه...هستش...پالک...کوچه

 :زد لقهح چشمام تو اشک

 ...خوام نمی رو زندگگی اون من...برگردم خوام نمی-

 .خواستم نمی دیگه رو سینا بدون زندگی من... ریختن اشکام و گذاشتم اش سینه روی رو سرم دوباره و کشید اهی

 :گفت و بوسید رو سرم

  ...بخوای خودت اگر حتی. وقت هیچ... ذارم نمی تنهات دیگه...هستم من-

 :گفت و کرد جدا خودش از ومن گذشت که یکم

 .یخه دیوار... بکشیم دراز بهتر... بیا-

 حس فرورفتم، بغلش تو دوباره و کشیدیم دراز بودشون چسبونده دیگه هم به که خوابامون کیسه روی و دادم تکون سری

 .بود خماریم جنسم سینا تن عطر که داشتم رو معتاد یه



 

 

 ...کنم تحمل ور بودن سینا بودن لحظه یه نمیتونستم دیگه

 سینا؟-

 جونم؟-

 :گفتم بغض با داشتم، بد حس یه... ریخت اشکم

 .دارم دوستت-

 .رسوند لبم به رو لبش و کرد خم رو سرش یهو کرد، نگاه چشمام وتو کردم بلند که رو سرم کنم، نگاهش کرد مجبورم

 و کردم جرات منم زبونمکشید، روی و کرد دهنم وارد رو زبونش که گرفتیم می کام هم از و بودیم هم بوسیدن در غرق

 . بودیم دیگه هم در غرق نبود، معمولی بوسه یه بوسمون دیگه کردم، تکرار رو کارش

 :گفت و انداخت در به نگاهی کنم، نگاه سینا به وحشت با و بپرم جا از ترس از شد باعث گرگ زوزه صدای که#

 .کنم قفل داخل از درو بهتره اما اینجا بیان نمیتونن درسته-

 سرم کرد، وبغلم کشید دراز اومد دوباره و زد هاش گیره به داخل از رو اهنی قفل و شد بلند سینا که دادم تکون سر فقط

 :گفت سینا که کشیدم می نفس عمیق و بودم گذاشته اش سینه روی رو

 شیدا؟-

 :گفت که کردم نگاهش منتظر و کردم جا جابه کمی رو سرم

 .بشنوم رو صدات امخو می...بزن حرفی یه-

 عطر تونم می بازم کردم می حس اما...  و داشت کافشن هرچند کردم، فرو اش سینه تو رو سرم دوباره و زدم لبخندی

 .کنم حس رو تنش

 بگم؟ چی-

 .داشتم رو بوسیدنش هوس جور بد و بودن گلوش تا ریشش ته خورد، گلوش سیبک به چشمم خندید،

 بگیریم؟ چطوری رو ازدواجمون مراسم مثال داری دوست اینکه... بگو خودت از...دونم نمی: سینا

 :کرد نوازش گونمو و خندید بازم که کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 .دیگه بگو کنی؟ می نگاه اینطوری چرا-

 :گفتم و کردم فکر کمی و شدم خیره گلوش به دوباره

 ها پرنسسی این از عروس لباس ارایشگاه، برم من بعدم ،نباشه دوتامون های خانواده جز کسی که ساده محضری عقد یه-

  ...خونه بریم بعدم بگیریم، عکس بریم دنبالم، بیای تو. بپوشم

 هوم؟...باشیم تنها خوای می پس-



 

 

 .ندادم رو جوابش و بوسیدم رو گلوش سیبک و سمتش شدم خم

 هیجان از روم، زد خیمه و خوابوند منو پشت به و زد لبخندی که ببینم اش چهره تو رو کارم تاثیر تا کردم بلند رو سرم

 .کردم نگاهش منتظر و خندیدم. کردن تاالپ تاالپ به کرد شروع قلبم

 :گفتم شده گرد چشمای با ، دراورد رو لباساش و کرد باز رو کافشنش جلوی شد، بلند روم از و بوسید گونمو

 دیوانه؟ کنی می کار چی-

 :گفت و من سمت اورد دست نبست، رو جلوش اما پوشید رو کافشنش فقط شد برهنه کامل اش تنه باال وقتی و خندید

 .میکنم گرمت خودم بکن، کارو همین توام پاشو-

 ... خواست می... چیه منظورش فهمیدم تازه

 کمکش با کرد، بلندم و کشید و گرفت دستمو و بدم انجام واکنشی یا حرفی نذاشت دید که رو تعللم گرفتم، گاز لبمو

 .خخ... شدم می داشتماب خجالت و سرما از هرچند اوردم، در رو لباسام سریع

 رومم خودش و کرد دراز سریع که بودم جلوش دیدش معرض در و برهنه های سینه با پوشوند، بهم رو کافشنم سریع

 رو دستام داد، ستد بهم خوشایندی حس بدنش داغی از. کشید بدنم به رو بدنش و لبام به چسبوند رو لباش و زد خیمه

 .کردم همراهیش و کردم حلقه دورش

 :گفت و گوشم کنار گذاشت رو سرش و شد جدا ازم مدتی از بعد

 شیدا؟-

 :گفتم اروم

 جونم؟-

 ؟..من فقط... کنم خودم مال تورو دی می اجازه-

  ... و گردم برمی زن یه جسم تو برگردم اگر... اگر و بودم دختر من باشیم، داشته رابطه خواست می

  ... و بودیم تنها خونه ماتو میگم مثال خب بدم؟ رو بابا و مامان جواب چی چی؟ برنگردم اگر

 .شد محکم دورش دستام ارادی غیر و ناخواسته که بره کنار روم از خواست سرریع دید که رو دودلیم و تردید

 :گفتم بود شده لرزون اضطرابم و استرسم بخاطر که صدایی با موند، همونجا

 .باشه-

 ..گذاشتو لبم رو لبشو و کشید دراز روم دوباره مکثی بعد

*** 

 ***نهم فصل***



 

 

 ...بزنین بهش رو دارو اون که این از قبل... دکتر میکنم خواهش...بزنم حرف بااهاش بار اخرین برای خوام می-

 . تر سریع فقط... خب خیلی-

 :گوشم تو پیچید مامان صدای رفتن، راه صدای

 می... عزیزم دختر کنم می خواهش... دیگه ببرنت اگر کن، باز رو چشمات کنم می خواهش... عزیزم دختر... نم شیدای-

... بشی بیدار یخوای نم خودت اما هنوز باالست هوشیاریت سطح گه می دکتر ؟...سخته چقدر کشیدن انتظار دوسال دونی

 ...کن باز رو چشمات کنم می التماست... شیدا

 :گفت و شد بلند اش ریهگ هق هق صدای

 ...رو چشمات گم می کن باز بزاری؟ تنها منو میاد دلت چطور-

 باز رو چشمام تونستم می نه نداشتم، رو کاری انجام قدرت پرید، پلکم کردم حس و ترسیدم بلندش صددای شنیدن از

 افتادهبود؟ برام اتفاقی چه... بدم انجام حرکتی نه کنم،

 :گفت داد با دوباره

 کردی؟ خودکشی که بودی سیر زندگیت از قدراین-

 !...بهمن زیر کوهستان تو بودم؟ بتنی خونه تو سینا با که من ؟ کی کردم؟ خودکشی من

 !کن  باز... اون اینو به بدن رو بدنت اعضای خوان می... کنن پارت تیکه میبرنت دارن-

 می راه و شدن وارد که قدمایی صدای. ده می تکونمم داره حتی کردم می حس و شد نمی قطع ام لحظه یه اش گریه

 :بابا صدای رفتن،

 !...نمیگرده بر دیگه اون... زن کن بس-

 اون» که گفت می داشت چی؟ یعنی «بدنم اعضای اهدا» میگفت داشت کرد، می تحلیل و تجزیه داشت شدت به مغزم

  .بود افتاده تپش به یوفتهب برام بود ممکن که اتفاقی از قلبم ضربان چی؟ یعنی «گرده برنمی دیگه

 ؟!کجاست سینا پس... بمیرم خوام نمی من نه

 !... بدید ادامه... میده نشون واکنش حرفاتون به داره-

 :گفت که بابا صدای

 ! ...عباس حضرت یا-

 :داد ادادمه وقفه بی اما مامان

 اگر...  پاشو توروخدا شیدا... کنه اذیتت دبخوا که نیست دیگه مرتیکه اون کن باور... ازادی دیگه تو داد، طالقت مسعود-

  ... کشم می رو خودم منم... کنم کار چی من برنگردی



 

 

 مامانم گذاشت، تاثیر روانم رو بدجور کوتاه های جمله این ؛«کشم می رو خودم منم»  ،«ازادی تو» ،«داد طالقت مسعود»

  ...ذارم می من مگه بکشه؟ رو خودش

 ؟...چیه قضیه داد؟ طالقم اون.. اما گرفتیم طالق سعودم منو... گفت می راست سینا

  ...همدیگه به بودن چسبیده انگار اما کنم باز رو چشمام زدم زور

 ....کن باز رو چشماش چسب پرستار-

 ...خدایا... گیرن می من از تورو... اینا... کشنت می نشی بیدار االن اگر... بمون زنده: مامان

 :بابا زده هیجان صدای لرزید، انگشتم فقط انگار نهایت اما مبد تکون رو دستم زدم زور

 !...داد تکون رو دستشو-

 .کنن کنسل رو عمل اتاق بگین محمدی خانم-

 .دکتر چشم-

 مردمک شدن جمع شد، تابیده چشمام تو شدیدی نور و کرد باز رو پلکم دستی شد، برداشته چشمام روی از چیزی

 .کردم احساس رو چشمم

 :گفت و کرد کارو همین بعدیمم پلک... بدم نشون واکنشی نتونستم کرد ول رو پلکم وقتی اما

 .برگشت دخترتون... بهتون گم می تبریک-

 برگشتم؟ کجا از «برگشت دخترتون»

 ...خداروشکر...خداروشکر: بابا

 :گفت گریه با مامان

 

 .اومد بهوش خداروشکر... کردم نذر حاجی-

 .بیرون بفرمایید...بکنیم رو کارمون بتونیم ما تا بذارید تنهاش فعال بهتره-

 که مردی صدای و شد باز نخ یه حد در ما ا...تونستم و کنم باز رو چشمام که زدم زور توانم تمام با... رفتن و پا صدای

 :بود دکتر انگار

 چند...  بودیم داده دارو بهت عمل برای... چشمات کردن باز برای...نکن عجله.... برگشتی خوشحالم... داره دوستت خدا-

 ...بره اثرش تا کشه می طول ساعتی

 .خواستم می رو سینا من... بمیرم نداشتم دوست کرد، نمی ولم هم لحظه یه استرس اما منه با حرفاش فهمیدم می

 .نفهمیدم چیزی دیگه و برد خوابم چون زدن دارو بهم کنم فکر



 

 

***  

 بدنم اعضای همه که انگار شده، زخم ودهنم دماغ کردم می حس و بود ام تشنه شدت به داشتم، بدی کرختی حس

 .بودن سنگین باشن، رفته خواب

 :اومد شایان زده هیجان صدای که ببندمش دوباره شدم مجبور و زد نور اونم بازکنم، رو چشمام تونستم سختی به

 ...دکتر...بابا.... اومد بهوش...اومد بهوش-

 خودش به رنگ اطرافم دنیای باالخره تا زدم پلک چندبار مجبوری نور بخاطر اما دمکر باز رو چشمام دوباره کنجکاو

 .اومد در سفیدی از و گرفت

 .بود کرده عصبیم این و دیدم می تار شدت به

 روی چرخید می چشمام فقط بدم، تکون رو سرم نمیتونستم بودن، کردن حرکت درحال مدام دورم که هایی قدم صدای

 حدس میتونستم فقط کیه این بدم تشخیص نمیتونستم که دیدم می تار اونقدر اما بودن شده خم روم که ههایی کله

 .مرد یا زنه بزنم

 :اومد مردی صدای

 .ببینم عقب برین...حلقش تو کردین رو هاتون کله خبره چه-

 فشارشون محکم و تمبس رو پلکام سریع که توش بندازه نور خواد ی کردم حس گرفت، رو پلکام دکتر اومد، خنده صدای

 :اومد می بدم چشمم تو بیوفته قوی نور همچین که این از کنه، بازش نتونه که دادم

 . کنم ات معاینه چشمتو کن اااباز-

 :گفت نمیتونه دید وقتی اونم دادم فشار تر محکم اما

 .نمیزنم دست...باشه... خب خیلی-

 دکتر که کردم نگاه گی کالفه با و کردم باز اروم رو ممچش برداشت رو دستش وقتی شدم، ریلکس کمی گفت که اینو

 :گفت

 بزنی؟ حرف تونی می-

 فقط. بدم تکون رو لبهام نمیتونستم حتی اما بزنم حرفی کردم سعی کردم، می نگاه اومد می سمتش از صدا که مردی به

 :گفت  داد تکون سری بردم، باال سمت به رو چشمام

 خوب؟ بده جواب دقت با سئواالم به...داری باالیی هوشیاری سطح خوشبختانه-

 .باشه یعنی که زدم پلک

 بکنه؟ درد که هست جاییت-

 .کنه می درد ودهنم دماغ دیدم کردم فکر یکم



 

 

 :گفت دوباره که زدم پلک

 .بزن پلک دوبار میکرد درد هرجا میگم هارو اسم-

 فکم زدم، پلک دوباره سریع رسید که دهنم به....  و شکم دستم، پاهام، میگفت، اسم اونم شدم، منتظر و زدم پلک یکبار

 :گفت و کرد معاینه و کرد باز و گرفت رو

 می خوب روز چند از بعد اونا... داره درد و شده زخم کنی می حس برداشتن االن که بوده دهنش توی های لوله بخاطر-

 ..رندا سوزش کشیدن نفس با و حساسن هوا کوچیک های لوله بخاطر بینیتم... شه

 .بیرون دادم بینی از شدت با رو نفسم و بستم رو چشمام کالفه

 بده، تکون رو پاهاش و دست نمیتونه بوده کما تو که دوسالی بخاطر فقط داره، مناسبی وضعیت خوشبختانه... خب: دکتر

 تو تا بگیرین هم ستارپر یه بهتره بنظرم. بذاره وقت براش تا بگیرین پرستاری رو فیزیوتراپ یه شماره انگار، شدن خشک

 تا بشه طول چندماه تا هست هم ممکن و بشه درست هفته دوسه سر جسمانیش وضعیت ممکنه. باشه مراقبش خونه

 هاش جمله بذارید و کنین صبوری بزنه، حرف لکنت با اولش ممکنه... تکلمش اما و... بگیره پس رو حرکتش قدرت بتونه

 کالفهاست، مطمئنن هوشیاری سطح این با االن اما... و بکشینش به بکشه، ولط خواد می که هم هرچقدر کنه، کامل رو

 اتاقشم... نره سر اش حوصله تا بخونین ارو داره دوست که کتابی براش نکننین، شلوغ رو دورش و نگیرین حرفش به زیاد

 .بیاین من همراه شما لطفا سهیلی جناب. بمونه نفر یک فقط کنین، خلوت

 ....بودم کالفه من. بود اون با حق... میگه چی که میشنیدم اما بود بسته چشمام شدن، دور و رفتن صدای

 من و گفتن می« -الهام-پیشش وایستم من شمابرین خواین می مامان» ،«میشی خوب زودتر ایشاهلل» ،«خدافظ» صدای

 :رفتگ رو دستم کردم حس اومد، مامان صدای شد، خالی انگاری اتاق تا ندادم نشون واکنشی

 ...برگشتی که خداروشکر... موندم منتظرت چقدر دونی نمی... نازم دختر-

 تو اشک ناتوانیم از... بگم چطوری دونستم نمی اما خواستم می اب سمتش، چرخوندم رو نگاهم و کردم باز رو چششمام

 :زد حلقه چشمام

 کنه؟ می درد جاییت مامان؟ شد چی... جان-

 نمی ناتوان من و ریختن می چشمام از گلوله گلوله اشکام اومد، پرستار با مدتی بعداز بیرون، رفت اتاق از کرده هول

 .اب فقط...خوام می اب که بگم تونستم

 :گفت و شد اتاق وارد پرستار

 کنه؟ می درد جاییت-

 :گفت و زد مهربونی لبخند باال، بردم رو چشمام سریع

 خوای؟ می چیزی-

 :گفت که زدم پلک سریع



 

 

 اره؟...اته شنهت کنم فکر-

 .فهمید خداروشکر زدم، پلک سریع دوباره

 چند بعدم میکنی، تر رو لباش و میکنی خیس رو دسمتمال این بدین اب خواستین اگر خانم.. میدم بهت االن کن صبر-

 ...شدی متوجه...میریزی اب دهنش تو چکون قطره با بشه خیس دهنش فقط طوریکه قطره

 :گفت سریع مامان

 .بله بله-

 که دونستم می اما بخورم خنک اب سیر دل یه خواست می دلم چقدر داد، انجام رو گفت پرستار که کاری سریع مامان

 .شده چشمام درد باعث دیدن تار این میکردم حس بستم، رو چشمام... نیست امکانش

 .نشست سرم روی مامانم دست که کردم می فکر سینا به بودو بسته چشمام مدت تمام من و گذشت مدتی

 .شده شکسته و پیر چقدر که بزنم حدس تونستم می اما دیدمش می تار ، کردم باز چشم

 .داشتم خوبی حس بستم، ارامش با رو چشمام کرد، می امد و رفت که سرم روی وار نوازش دست

 بود؟ کی بود کرده نوازش رو سرم اینطوری که باری اخرین

... وقت هیچ هم شاید کنم، حرکت و بزنم حرف تونم نمی ها مدت تا کنم؟ رکا چی تو بی من... بودی پیشم کاش... سینا

 کنم؟ پیدات چطوری

 :گفت و کرد پاکش انگشت با مامان که رفت چشمم گوشه از اشکی

  ....شی می خوب زود... شی می خوب بشم، قربونت-

  داشدم؟ج مسعود از چطوری که این. بدونم رو جوابشون خواستم می که بود ها سئوال خیلی

  ؟...  و شد چی هست نامم به که ای خونه

 .کنه قبول رو وکالتم بود کرده قبول... کنم صحبت بودم رفته شاهین با که افتادم روزم اخرین یاد

 زندگی باره در هرچی. بخوام پول ازش شاید که نزد من به زنگ یه داره، خواهر یه انگار نه انگار اصال که هم نامرد شایان

 سینا که اومد می یادم کلیاتی سری یه اومد، نمی یادم جزئیات کردم فکر ارامش و خوشبختی از پر سال شش م،ا دوباره

 .بود شون جزئ

 .اومد می یادم نقصی هیچ بدون و کامل رو سینا

 با کنن ااهد رو بدنش اعصای باشن خواسته اونم ممکنه که این فکر از... وحاال بود برگشته که بود کرده تصادف اونم نکنه

 .بزنم حرف که کنم باز لب از لب نتونستم یکردم کار هر اما... کردم باز رو چشمام ترس

 .کرد می گریه و بفهمه تونست نمی خوام می چیزی یه فهمید مامان

 ...سینا... شدم می داشتم کالفه... بستم رو چشمام هق هق با



 

 

*** 

 اروم مامان بابا و بود اومده هم بابا بود، گرفته خصوصی اتاق امبر بابا گذروندم، بسته چشمای با و ساکت رو شب تمام

 .بشنوم رو مامان اروم های هق هق صدای تونستم می اما بودم زده خواب به رو خودم زدن، می حرف

 ها خیلی برسه دشواری زمان وقتی وگرنه ادمن، مادر و پدر مونند می باقی ها سختی تو ادم برای که کسایی تنها همیشه

 .سوزن می اشون بچه پای به فقط که ان خانواده این و کشن می پس اپ

 از ای کینه سال شش اون تو درسته. هستن چطوری که دونم نمی رو مادرا و پدر بقیه االنه، از خودم تجربه این البته

 ...مالقاتم بیان ندارم دوست کنم، نگاهشون ندارم دوست االن کردم می حس اما نداشتم شاهین و شایان

 .نبود اینطور نکبتی زندگی این تو اما داشت رو هوام سال شش اون تو شایان شاید

 .نبوده بازگشتی هیچ وقت هیچ و بودن من فکر زاییده فقط سال شش این شاید

  ...بخوام خودم که بدن رخ هایی اتفاق باشم، توش داشتم دوست خودم که دنیایی به برد منو ذهنم

 ؟چطوره ما برگشتی حال خب-

  .برگشتم سینا پیش از من... ! جوره حالم با واقعا هه برگشتی؟

 :گفت که ببندم رو چشمام خواستم دیدم کوچیکشو قوه چراغ وقتی کردم، نگاه دکتر محو هاله به اشکی چشمای با

 باشه؟...نکن لجبازی...  رو چشمات ببینم باید-

 :گفت کرد معاینه رو چشمام وقتی اونم بکنه، رو اش معاینه تا ندادم نشون واکنشی و بیرون کردم فوت رو نفسم

 نمیبینه؟ تار یا ضعیت چشمات-

 :گفت که زدم پلک سریع

 چشم بوده بسته که زیادی مدت بخاطر معموال اما کنه معاینه بیان میگم پزشکن چشم یاحقی دکتر به... خب بسیار-

 جرعه دو از بیشتر البته. بدید ولرم اب بهش مرتبه سه تا دو روزی شماهم خانم. شن می خوب مرور به داره ضعف اینطور

 بدید استکان یه حد در  دوبار روی بدید خونه تو شدنش مرخص بعد هم هویج اب و سیب اب مثل طبیعی میوه اب. نشه

 حالش انشاهلل. بهتره بده ادامه همینطوری اش معده نداره عادت چون فعال. کنیم می شروع هم غذارو مرور به. بخوره

 باید که وسایلی لیست بهتون تا بیاین همراهم سهیلی اقای شما... کنیم می مرخصش دیگه روز چهار سه بمونه همینطور

 .بنویسم براتون رو براش باشه فراهم خونه تو

 .نشست کنارم و کرد خداروشکر مامان بییرون، رفتن دکتر و بابا

 .نیست چیزی هیچ امکان فعال که دونستم یم اما خواست می سرگرمی یه دلم بستم، رو چشمام دوباره

 .ببینم رو سینا هم خواب تو حتی نبود قرار انگار اما برد، خوابم گذشت که ساعتی یک

 سرش بالیی چه و کجاست االن سینا که این فکر. بودم کالفه و نااروم کرده گم رو اش گمشده نیمه که بودم ادمی عین

 .کرد می روانیم داشت اومده



 

 

 قران کنم فکر بود، چیزی خوندن حال در مامان و بود روشن اتاق بهتره، یکم بیناییم کردم می حس شدم ربیدا وقتی

 .بود ایستاده من به پشت. نیست بابا که بود مشخص و بود اتاق تو هم دیگه مرد یه اما  بود،

 .بدم تکون کم خیلی مقدار یه رو گردنم تونم می کردم می حس

 .شاهینه که فهمیدم و زدن حرف به کرد شروع که کیه بفهمم نمیتونستم اومد، سمتم به و چرخید مدتی از بعد

 ...اومدی خوش زندگی به! کوچیکه ابجی سالم-

 :سمتم اومد سریع مامان

 ...جان مامان شدی بیدار-

 :اومد شاهین صدای که گرفتم شاهین از رو روم کردم، باز و بستم رو چشمام

 .بیا دوباره کن استراحت خونه برو شما د،بیا الهام میزنم زنگ مامان-

  .شه می مرخص دیگه روز چند گفته دکترش انشاهلل که هم شیدا...  پسرم نه: مامان

 .بیا بعد بکن استراحتی یه بگیر چیزی دوشی یه برو بازم باالخره: شاهین

 کنه؟ می کار چی رو شهرام و شهاب: مامان

 .دارم می وننگهش چندساعتی و پیششون میرم من: شاهین

  .چکید چشمم گوشه از اشک قطره یه اومد، بدم میزنن حرف سرمن باالی اینطوری دارن که این از بستم، رو چشمام

 اگر اما کنم می درک رو داری که ای دیگه حس هر و کشی می خجالت و ناراحتی و ای کالفه میدونم... منو ببین-

 به پس... کنن می مواظبت ازت اینطوری دارن که کنی می ناراحت ارواین فقط برگردونی رو و کنی گریه ریز یه بخوای

 کاری کسی نذاری االن که این. بشی خوب زودتر تا کنی تالش میری که فیزویتراپی کن سعی االنت الکی تالش جای

 .بدتره خودت برای بشی عصبی و کنه

 کردو ولم اروم مدتی از بعد میزد، رو حرفا این داشت که کردم می نگاه چشماش به فقط اما بود سنگین برام حرفاش

 :گفت

 .خوبب دختر افرین-

 .شدم خیره پنجره به من رفتو شد تموم که کارهاش و داد توضیح براش رو داد می انجام باید مامان که کاراهایی

  !...سینا

*** 

 به که چیزی تنها پاهام، و دست حرکت تو نه زدن حرف تو نه بودم، نکرده پیشرفتی هیچ و گذشت خونه تو هفته یک

 .بود کرده تجویز برام دکتر که بودن ای مزه بی و رقیق های سوپ بود شده اضافه درمانیم روند



 

 

 می عوض رو سندم کیسه مامان وقتی کشیدم می خجالت چقدر رفت، می و کرد می عوض رو هام سرم اومد می شایان

 کثیف پوشکم وقتی تا کنه می حبس رو نفسش وقتی یا...رهبگی رو اش قیافه شدن جمع جلوی داره سعی دیدم می کرد،

 .کنه عوضش میشه

  .کردم پیرشون سال چندین کردم می حس

 وقتی شم می ناراحتی و خجالت در غرق کنه می کمکش بابا وقتی گرفتن، سرپایی دوش و لباس کردن عوض موقع

 .کنم می گریه صبح تا میخوابن

 که مریض زن یه سینا لیاقت. باشه پیشم نباید هم سینا پس... نمیشم خوب وقت چهی من که رسیدم نتیجه این به دیگه

 .نداره نداره، خودشم دهن اب کنترل توانای

 .بودم دوش رو اضافه بار یه فقط من

 .نه دیگه...باشیم دیگه باهم نمیتونستیم ما کردم، می فراموش رو سینا باید

 عاشقم که هست کسی کنه تصور خواد می که منه ذهن واهی امید و این و وقت هیچ نداشته وجود سینایی هم شاید

 ...باشم عاشقش مثال منم و باشه

 اینجا  شایان و الهام کنه، استراحت که بود رفته کنم وفکر بود شده فارق کارهام از تازه مامان بود، شده خورد اعصابم

 برای داشتم بودمو شده خیره معلومی نا جای به و شتمندا رو اش حوصله اصال شد، اتاق وارد دست به کتاب الهام و بودن

 :گفت و صندلی رو تختم کنار نشست که کردم می عزاداری ام رفته دست از واقعی غیر عشق

 ...بخونم قشنگه میگن... عشق ملت کتاب-

 داشتم فقط و بود گذشته سرم از اب من. نشده یا... شده ناراحت که نداشت اهمیتی برام دیگه نکردم، بهش توجهی

 .گذروندم می روزگار

 :شد باز و خورد در به ای تقه که دادم  نمی نشون توجهی اما خوندن به کرد شروع  نظر به توجه بدون الهام

 .باشه حواستون میاین بیرون اومده مهمون: شاهین

 باز کرد، سرش وسریر یه الهام نبود، سرش روسری الهام چون بود حجاب نظر از منظورش رفت، و گفت ای باشه الهام

  .شد بلند بابا فریاد صدای یهو که شدم خیره نامعلوم جای به هم

 بابا بود که هرچیزی اما چیه قضیه بشینویم نمیتونستیم بود، همینطور اونم کردم، نگاه الهام به شده گرد چشمای با

 .بار اولین برای اونم. کرد می دعوا داشت

 !ه؟خبر چه ببینم برم من وایستا: الهام

 !...بابا برای بودم، نگران دادم، تکون سر

 اومده؟ دوباره مسعود نکنه کرده، عصبی رو بابا اینطور که بود مهمونی چه این



 

 

 چیه، قضیه بشنوه داشت سعی و بود ایستاده جلوش الهام که کردم می نگاه در به ترس و هیجان با و گرفتم قلب تپش

 .کرد نگاه من به و چرخید شده گرد چشمای با مدتی از بعد

 .کنم تحمل رو معنی و حرف از پر نگاه این بتونم که بود اونی از تر خورد اعصابم من و بود حرف از پر نگاهش

 :گفت الهام به رو داخل، اومد مامان دیدم که کردم  می نگاهش منتظر

 شاهین؟ اتاق میری عزیزم-

 اونم الهام کردن دک از مقصودش بفهمم تا کردم می گاهن رو مامان تعجب و گیجی با رفت سریع گفتو چشم فقط الهام

 .شد بلند بابا داد صدای دوباره که باشه تونه می چی واضح اینقدر

 .کنم نگاهش تا خودش سمت چرخوند و گرفت رو صورتم طرف دو دستاش با و سمتم اومد مامان

 اره؟ داری دوستش میگه شناسیش؟ می تو گه می اومده چرا شیدا؟ کیه پسره این-

 ...نه مگه سیناست منظورش سینا؟... شد نمی تر گرد این از چشمام دیگه

 :گفت ریخت می اشک که حالی در مامان

 !...شناسی نمی صمدی سینا بگو...نمیشناسیش بگو... بشم پرستارش خوام می میگه اومده-

 .اومد می در نامفهوم اصوات فقط اما مبزن حرف کردم سعی زده هیجان.... و اومده...سینا کردم، نگاه مامان به ناباور

 .بگم بابات به برم...گن می دروغ اونا شناسی نمی تو میدونم...جانم: مامان

 هر اما شناسمش می گفتم می باید...  کردم می خالی رو سینا پشت نباید نه...سینا... برگردوند رو روش من به توجه بدون

 همه با خورد، تخت  کنار لیوان به چشمم که کردم نگاه برم دورو به عصبی و کنم ادا نتونستم چیزی کردم کاری

 و داد نتیجه اما اومد دردم خیلی خورد، که لیوان سمت کردم پرت رو راستم دست بزنم تونستم می که زوری و عصبانیت

 .شد خونه تو سکوتی باعث شکستنش وصدای افتاد زمین به شدت با لیوان

 مفهوم نا های داد عصبی و هم در اخمای با برگشت، ارو رفته راه مامان. اومد نمی شاهین و بابا بیداد و داد صدای دیگه

 :گفت که بشنوم رو صداش تونستم اما بیرون دوئید و صورتش تو زد مامان که زدم می

 ...شیدا حاجی-

 زدم می زور خیلی و زنمب حرف تونستم نمی چونن زدم، می داد عصبانیت با دوباره. داخل دوئیدن مامان و شاهین و بابا

 .شده قرمز صورتم رنگ که بودم مطمئن و بودم شده عرق خیس زدن حرف برای

 تیز گوشه به خورد که سمتش کردم پرت رو دستم توانم تمام با دوباره خورد، عکس قاب و پاتختی به دوباره چشمم

 .شکافت دستم پشت و پاتختی

 ...شیدا...بده مرگم خدا: مامان

 شو باباش با که خورد سینا به چشمم کرد، می نگاهم شوکه که میکردم نگاه بابا به عصبانیت با داشتم تم،سم اومد سریع

 .کردم می نگاه سینا به بود، اتیش رو اب عین.... اتاق تو اومدن دیگه خانم یه



 

 

 .نبود عصبانیتم و بیداد و داد از خبری دیگه و بودم اروم

 :گفت داد با و فهمید سریع شاهین... کرد می نگاهم اش مردونه و شگلخو های لب روی لبخند یه با هم سینا

  .....بیرونن برو-

 در مامان داد و بیرون کشیدم مامان دست از عصبانیت با رو دستم و شدم عصبی دوباره که کنه بیرونشون خواست زور به

 :اومد

  ... شیدا-

 :گفت حرص با بابا

 شیدا؟ راسته پسره این حرفای-

 :گفت حرص با بابا که دادم تکون سر فقط و بابا به بعدم و کردم نگاه سینا به

 اره؟ ؟...بودی مسعود زن وقتی شدی؟ اشنا پسره این با کی تو-

 کنه بیرونشون دوباره خواست غیض با شاهین ؟ رو ماجرا کردن می قضاوت اینطوری داشتن چرا اینا... هم تو رفت اخمام

 :گفت باباش که

 رو سینا که کردن تایید هم خانم شیدا خداروشکر... بزنیم حرف دقیقه چند بشینین بیاین...شین می عصبی چرا حاجی-

 ...چیه قضیه کنه تعریف دوباره سینا تا بفرمایید... شناسن می

 رو اشک که حالی در مامان بیرون، رفتن اونا و شاهین با. بود دعوت و حجت اتمام شبیه بیشتر که انداخت بهم نگاه یه بابا

 مامان اتاق، تو اومد الهام که کرد می تمیز رو رفت می دستم از که هایی خون دستمال با داشت بود گرفته رو صورتش

 :گفت بهش سریع

 .بیار ارو اولیه های کمک جعبه اون-

 اما نبشور رو دستاشون رفتن شد تموم که کارشون بستن، رو دستم مامان کمک با و اورد ارو جعبه سریع حرف بی الهام

  . بودم اورده خودم به که هایی فشر بابت بود گرفته درد جونم همه. کردم باز رو اخمام شدم مطمئن که رفتنشون از من

 واقعی واقعی. کرد می نگاهم و بود ایستاده متریم چند فاصله تو... اینجا که افتادم سیناا یاد کرد، می درد بشدت دستمم

 ...بود

 نمی رو خفت اینقدر شد، بیشتر ریختنم شدتاشک.... و پوشکمو یعنی کنه؟ پرستاری ازم ام، گونه روی ریختن اشکام

  .باشه پیشم داشتم دوست اما کنم تحمل تونستم

 .نداشتم رو ازش خبری بی و دوریش طاقت دیگه... باشه فقط. میشم خوب زود زود باشه پیشم اگر بودم مطمئن

 بند رو نفسم داشت  پیشم سینا نبود و تنم درد از ام گریه دیگه که دونستم می اما بودم اتاق تو دقیقه چند دونم نمی

  .اورد

 :اومد شایان صدای که دادم فشار روهم محکم رو چشمام و کوبیدم بالشت به رو سرم



 

 

 شیدا؟-

 :گفت و سمتم اومد که کردم نگاهش دردمند و کردم باز چشم

 بزنم؟ مسکن خوای می داری؟ درد-

 بابا که بزنه بیاد برداشت مسکن یه میزارن، توش رو داروهام که کشویی سمت رفت و داد تکون ریس که زدم پلک سری

 :گفت

 !دارم کار شیدا با بیرون برو شایان-

 :گفت و انداخت بهم نگرانی نگاه شایان

 .براش بزنم مسکن خواستم می داشت درد-

 :گفت و داد تکون سری بابا

 .بیرون برو...دیگه دقیقه چند یه-

 .بگه بهم خواد می چی بابا که نبود دلم تو دل. بیرون رفت اتاق از و گذاشت سرجاش رو سرنگ شایان

 :گفت مدتی از بعد کرد، نگاه دستاش همبه در اخمای با و نشست تختم کنار صندلی روی

 اعتبار به فقط...  مکن نمی باور هارو پرت و چرت این بودو دیگه باهم هاتون روح بودید کما تو وقتی میگه که این من-

...  بده جواب و کن فکر خوب سئواالم به... بزنن رو حرفاشون گذاشتم ان می ابرویی با ادمای بنظر که باباش و خودش

 میشناسیش؟ واقعا

 :پرسید سختی به جورایی یه و کشید عمیقی نفس که دادم تکون سر و زدم پلک سریع

 داری؟ دوستش-

 .کنم ریسک چیزی همچین سر تونستم نمی...  اما کشیدم می خجالت کردم، تایید دوباره

 :گفت که کنم احساس تونستم می کامال رو این..بود عصبی بابا

 چی؟ یعنی این دونی می...بشه خوب حالت تا بکن رو پرستاریت خودش خواد می میگه-

 گردنش دور به دستی شد، بلند عصبی کرد، نمی قبول رو چیزی همچین غیرتش بابا... دونستم می شد، قرمز صورتم

 :گفت و کشید

 دونم می مقصر خودمرو داشتی مسعود با که زندگی سر چون... بیرون انداختش نمیشه انگار هم خونه از... مصره خیلی-

  کنی؟ می قبول...بشه پرستارت خواد می...  بسپارم خودت به کمال و تمام رو این انتخاب خوام می

 می رو... و خجالت بخاطر که هایی سختی کنم قبول اگر دونستم می... بگم چی دونستم ینم... کردم نگاه سقف به متفکر

 زدم طوالنی پلک یه کرد، می نگاهم منتظر اونم کردم، نگاه بابا به.بدتره ازش خبری بی درد نکنم قبول اگر و کشم

 :گفت و کشید کهاهی



 

 

 تا نمیشه دار خبر خانواده جز کسی فعال اما. باشین رممح تا بخونه بینتون صیغه یه بیاد عاقد گم می شب...خب خیلی-

 .بزنه رو مسکنت بیاد شاایان میگم... بیاری بدست رو سالمتیت خوب تو

 از بعد و زد رو مسکن سکوت در شایان بستم، رو چشمام ام، گونه روی ریختن اشکام دوباره بیرون رفت اتاق از که بابا

 .نفهمیدم هیچی دیگه و کرد حل خودش تو منو سیاهی ثانیه چند

*** 

  یادتونه؟... تابهشت کیلومتر پنج فیلم مثل... فیلما شبیه بود شده زندگیم

... بگذرونم سینا بدون رو زندگیم که کنم فکر این به تونم نمی... ام خسته من...  و بودن ارتباط در دیگه باهم هاشون روح

... ببینمش بتونم و باشه پیشم سینا فقط اما کنم احساس دموجو تموم با ارو... و خجالت احساس دم می ترجیح پس

 .شدن خوب زودتر برای برام شه می ای انگیزه دیدنش مطمئنم

  .دیدمش می شده تباه ای اینده به باشم داشته امید تا داشتم الزم که ای انگیزه

  کرد؟ تباه ارو اینده این کی

 !....خودم

 نقطه این به زندگیمون میشیم باعث اشتباهمون های تصمیم با که دمونیمخو زندگیمون های اتفاق همه اصلی مقصر

 .میندازیم دیگران گردن رو اشتباه این که ضعیفیم اونقدر اما... برسه

 ...برم راه خودم پاهای روی بتونم باید اول ساختنش برای اما... بسازم رو زندگیم خوام می

*** 

 ...شیداجان... شیدا-

 :گفت و خندید که کردم نگاهش خوابالود و کردم باز رو چشمام ختیس به الهام صدای با

 خانومی؟ بشی بیدار خوای نمی-

 ... و نمیاد بر دستم از کاری که من اخه؟ کنم کار چی شم بیدار من. کشیدم نفس چندبار و بستم رو چشمام دوباره

 دیدن با الهام. شد گرد و باز چشمام سریع که اومد یادم ناگهانی ایننقدر.... و صیغه قرار و بابا و اومدنش و سینا یاد ان یه

 :گفت و خندید واکنشم

 .اومد یادت پس اها-

 :گفت و داد تکون سری

 دیگه ساعت دوسه یه کنیم حمومت خوایم می هم جون مامان با.... بخور بیارم غذایی یه بشورم رو صورتت و دست بزار-

 .شدنتون محرم برای میان

 .... و مامانشون اطالع با اینبار..شیم می محرم سینا منو... لبم روی نشست لبخندی اام کردم نگاهش فقط



 

 

 :گفت و خندید که بود خوشحالیم متوجه هم الهام

  ...خوادا می خاطرتو خیلی کنم فکر دونی می-

 :گفت که شد تر عمیق لبخندم

 ...ینبب و بیا نکنن بیرونش شاهین و شایان تا بود گرفته درو چارچوب همچین-

 :گفت و خندید کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 .نداشت هم کار این از کم ولی کردم شوخی-

 .نبود بعید کارهایی همچین سینا از واقعا خندیدم، ریز خودمم

 همه مثل... بود اورده مزه بی سوپ ظرف یه. کرد خشکش حوله وبا کشید صورتم و دستام روی و کرد خیس پارچه

 .مدتم این غذاهای

 رفت باز و گذاشت بالشت پشتم و کرد بلندم اومد اخم با نگاهی و علیک و سالم هیچ بود شاهین زد، صدا رو شاهین

 :گفت الهام که کردم نگاه رو رفتنش دلخور. بیرون

 .شه می درست رفتارشون مدت یه از بعد... نباش ناراحت-

 قاشق چند هر از بعد و بود سخت برام یکم دادن ورتق داد، رو سوپ قاشق به قاشق بهم حوصله با الهام کشیدم، اهی

 .نکنه گیر ام معده تو تا برام کرد می ساکشن خوردم می که سوپی

 .کنم اعتراض تونستم نمی اما اومد می بدم بشدت ساکشن از

 :گفت و سینی تو گذاشت شد تموم که ظرفم

 .حموم بریم میایم جون مامان با بعد بزارم رو ایناا میرم-

 میمون شبیه البد... صورتم وای...  و شده مو از پر احتماال بدنم همه کال و بغل زیر و پاهام بین االن حتما دادم، ونتک سر

 .شدم

 ...وای... بشه پرستارم سینا باشه قرار اگر.  برام کنه شیو بتونه مامان کاش ای اومد می در اشکم داشت

 و اوردن در رو لباسام الهام و مامان بیرون، رفتن و حموم تو بردنم و کردن بغلم شاهین و بابا اومدن، بعد دقیقه چند

 الهام از. کردن می درد عضالتم دوباره که بودم گرفته محکم رو خودم اینقدر مدت این کردن، درازم وان تو دوتایی

  .جلوشم پوشش بدون اینطور که کشیدم می خجالت

 البته کرد، کفی رو دستم حوصله با و نشست وان لبه کنارم اومد و برداشت رو ژیلت و صابون و زد بهم چشمکی الهام

 .نخوره اب که بود زخمم به حواسشون

 .بده انجام مامان رو اش بقیه تا بیرون رفت مامان اصرار به و کرد شیو االهام رو دستام

 .مبکن احساس رو ناراحتیش تونستم می چکیدن، چشماش از اشک کشید، می ژیلت که همونطور مامان



 

 

 اونو که ادما حیف... نیست ادم دونستم می اما... موند می کنارت شرایط این تو که بود می ادمی مسعود خواست می دلم-

 باره در کنن تحقیق فرستاد چندساعت این رو شاهین و شایان بابات... رو پسر این شناسم نمی... کنم می همترازشون

 از چقدر دونم نمی...  و شده اشنا تو با مدت همون تو کنه می ادعا و ودهب کما تو روز12.. میاد خوبی پسر بنظر....اش

 . نمیاد در جور عقلم با اصال چون کنم باور رو حرفاش

 :گفت و کشید اهی کردم، نگاهش فقط

 یتون می چطوری... کنه مراققبتت و بگیره رو من جای بیاد بخواد نرسیده راه از پسر این که این...شیدا مادرم یه من-

 ؟... و ندیدیش نزدیک از شاید که مردی اونم... بکنه برات رو کارات تا بشی راضی

 نگاهم فقط وقتی اما بدم رو سئوالش جواب مدرک و دلیل با و بیام حرف به داشت قع تو انگار کرد می نگاهم جوری یه

 :گفت و کشید اه دید رو

 .شین پشیمون دومت انتخاب از امیدوارم... بگم چی دونم نمی-

 و بابا و پوشوندن لباس سختی به و کشیدن اب رو بدنم دیگه هم کمک با و داخل اومد الهام کرد شیوم کامل وقتی

 ...رفتن دوباره و کردن درازم تخت روی و کردن بغلم اومدن دوباره شاهین

 .کردم عرق دوباره کردم می حس که طوری... کشیدم خجالت خیلی

 یادم خاصی چیز کنم می فکر که االن اما بودیم باهم رو برگشتم از قبل شب درسته ؟...حموم ببره منو سینا بود قرار واقعا

 می من به اینقدر اینا که شدم می عروس داشتم انگار... کرد تمیز رو ابروهام و انداخت بلند رو صورتم الهام...  و نیست

 .رسیدن

 .نذاشتم بکنه ارایشی ته رو مصورت خواست وقتی... ببینه هم رو اینا از بدتر قراره سینا

 .کنیم بازی نقش نبود قرار

 با حاال دارم دوستش بگم سینا به اومد می زورم که مغرور منِ... من... شدم خیره سقف به شدم، تنها اتاق تو باالخره وقتی

  ... قراره سینا و وضعیتم این

 یا بکنم رو پرستاریش تونستم می نمیدونم...خب... بود من سیناجای اگر کردم؟ قبول چرا واقعا... چکیدن چشمام از اشک

 ...اما باشه خورده هم کتک بابا و شاهین و شایان از حتی شاید... اینجا و اومد اون اما نه

 هقم هق نهایتش اما کردم ام گریه بین ای خنده... کنن بیرونش خونه از تونستن نمی گفت می که افتادم الهام حرف یاد

 :اومد شایان سراسیمه صدای یهو و شد باز اتاق در مدتی از بعد. شد بیشتر

 .ببین منو... ببین منو شیدا.... هی-

 و بود گرفته رو صورتم دوطرف بارید، می سروروش از نگرانی کردم، نکاه بهش و کردم باز رو اشکیم چشمای سختی به

 .کنم نگاهش که کنه مجبورم داشت سعی

 اره؟... کنه می درد جاییت شده؟ چی-



 

 

 دارم بشم گرفتارش ها بعد بود ممکن که حقارتی درد از بهش؟ گفتم می چی... ریختم اشک و بستم رو چشمام فقط

 ریزم؟ می اشک اینطوری

 :گفت و نشست صندلی روی رفت، عقب و کشید اهی و کرد نگاهم کمی دادم، تکون راست و چپ به رو سرم

 ...میاد خوبی پسر بنظر-

 رفت اتاق از و کرد تمیز رو صورتم مرطوب دستمال با و شد بلند شد، اروم ام گریه که مدتی زبعدا ندادم، نشون واکنشی

. کرد سرم و سمتم اومد اوردو در خوشرنگ صورتی شال یه کمدم تو از شد، وارد لبخند با الهام و شد باز اتاق در بیرون،

 .بیرون رفت بعد و داد زیرش قشنگ رو موهام

 روحانی پیرمرد یه و باباش و مامان و سینا و شاهین و شایان و بابا و مامان با اینبار. بود تهگرف رو وجودم همه استرس

 .شد اتاق وارد دست به دفتر

 کوتاهی سر سالمشون جواب در فقط کنم، نگاه کسی به نداشتم قصد و پایین بودم انداخته رو سرم خجالت از معذب

 .دادم تکون

 برام خیلی کردم می احساس هارو نگاه سنگینی. بشینه تخت روی من کنار خواست سینا از و نشست صندلی روی عاقدد

 .شد نمی روم اما بودم شده پشیمون و بود سنگین و سخت

 .بدم نشون بودن پشیمون بر مبنی واکنشی که کشیدم می خجالت سینا از

 .کنیم تعیین چقدر مهریه خب-

 :گفتن سینا بابای که زدن ینم حرفی هم بابا و مامان بزنم، حرفی تونستم نمی

 ...ازادی بهار تمام سکه 14باشند موافق اقا حاج و خانم حاج اگر-

 شروع و گفت ای اجازه با ندید مخالفتی وقتی عاقد. بود دیگه توهم اخماشون مدت تمام در و نزدن حرفی مامان و بابا

 .خوندن به کرد

 .زدم پلک و کردم نگاه الهام به فقط عاجز رسید من جواب به نوبت وقتی

 :گفت سریع هم الهام کنم، نگاه بهش شد می روم کهه کسی تنها

 .مثبته جوابشون-

 :گفت که زدم پلک باز من و بشه مطمئن تا انداخت من به نگاهی عاقد

 .میمنت و مبارکی به-

  .بفرستن صلوات خواست عاقد و داد جواب هم سینا

 :گفت شوخی لحن با و برداشت دوتا سینا گردوند، رو شیرینی ظرف هامال بودم، انداخته پایین ممکن جای تا رو سرم

 ...بخوره شیدا میدم یکیشو-



 

 

 نامه صیغه بیارید تشریف فردا. کنم می زحمت رفع دیگه من...بشه خوب زودتر هم خانم عروس حال انشاهلل خب: عاقد

 .بگیرید ارو

 نمی که هایی اتفاق از کرد می درد سرم... بستم دیگه هم روی عصبی رو چشمام. سینا اال بیرون رفتن عاقد دنبال همه

 .بیان پیش قراره چطوری دونستم

 !؟...خانوممم... خانم شیدا:  سینا 

 رو وضعیت این من... کشیدم فریاد نگاهم با رو ناراحتیم تمام سبزش چشمای تو خیره کردم، نگاهش اشکی چشمای با

 .نداشتم دوست

 خم و نشست من به تر نزدیک کمی گذاشت، بشقاب تو هارو شیرینی و نشست لبش روی یلبخند بود، ناراحتیم متوجه

 :گفت گوشم کنار شد

  ...بیارم در رو کردی می دوری ازم که وقتایی اون دلتنگی تونم می قشنگ االن دونی می-

 :گفت و خندید که کردم نگاهش حرصی و گرد چشمای با

 .میاد بدت من از کنم می فکر ناراحتی و مهتوه اخمات اینطوری االن... دیگه بخند-

 :گفت ارومی خیلی صدای با که زدم کوچیکی لبخند و پایین انداختم رو سرم

 کشی؟ می خجالت اینطوری داری چی از االن... رو اخرمون شب رفته یادت-

 می نگاهم داشت باحال خیلی... خندیدم ناخواسته اش قیافه حالت دیدن با که برم غره چشم بهش و کردم بلند رو سرم

 شده کج لبش و بودن شده گرد چشماش بود، کرده کج چپش سمت به رو سرش و باال بود داده رو راستش ابروی. کرد

 .پایین سمت به بود

 :گفت خندیدم دید وقتی

 .کنیم شیرین رو دهنمون بهتره حاال خب...بخند همیشه... افرین-

 دست با رو بود کوچولو های بچه دهن برای مناسب که کوچیک تیکه یه و کرد کوچیک تیکه چند رو شیرینی چاقو با

 خیره بهم کرد، نوازش رو لبم کمی دستش با اما دهنم تو گذاشت که کردم باز رو دهنم اروم دهنم، سمت اورد و برداشت

 یینپا رو سرش محوی لبخند با و کشید عقب رو دستش سریع اومد، شاهین و شایان زدن حرف صدای که بودیم

 .انداخت

 .بود سختم خورده یه هرچند... دادم قورتش اروم و شد نرم و شد تر دهنم ب با شیرینی

 خورین؟ می چی شام شماها... خب: شایان

 :انداخت باال شونه و انداخت من به نگاهی سینا

  ...بخوره سوپ بهتره شیدا کنم فکر-

 :گفت و رفت سینا به ای غره چشم شاهین



 

 

 .بدید سفارش خودتون برای... مری می الهام منو-

 یک مثل اینطوری شاهین نداشتم توقع کردم، نگاه شایان به برخوردش از ناراحتی با رفت، و برگردوند رو روش بعدم

 :گفت و کشید موهاش پشت به دستی شایان. کنه برخورد سینا با مزاحم

 ...خورده یه... نگیرین جدی-

 :گفت هم سینا و کرده باد مثال که کرد اشاره گردنش به

 .کنم می درک بله-

 :گفت و داد تکون سری شایان

 .گیرم می جوجه توهم برای پس خب-

 .سوپم ظرف با داخل اومد مامان که بیرون بود نرفته کامل هنوز شایان. داد تکون سر فقط سینا

 بهم نگاهمون سینا ومن. نشست تخت روی کنارم دست به سینی و نذاشت سینا به محل اما ظرفو بگیره خواست سینا

 .کرد می نگاه رو مامان رفتار داشت و بود شده منصرف رفتن از انگار که افتاد شایان به نگاهم بعد افتاد،

 . ام خانواده اعضای از بودم شده دلخور من اما زد لبخند فقط سینا

 کنارمون فاصله کمی با زیر به سر هم سینا کرد می تمیز دستمال با و ریخت می دهنم تو سوپ قاشق به قاشق مامان

 .کرد ترک رو اتاق و داد تکون تاسف به سری نمیاد بر دستش از کاری دید که شایان بود، ایستاده

 .رفت و برداشت رو سینی و کشیدم خجالت خیلی سینا جلوی کرد، ساکشن مامان خوردم که سوپمو

 :گفت اروم و نشست صندلی روی سینا رفتنش بعد

  ...بگیرم جاشو اومدم کنه می فکر مامانت-

 :گرفت گرمش دستای تو رو دستم و زد لبخندی که کردم نگاهش ناراحتی با

 ؟...باشه نکن ناراحت رو خودت تو... و اومدم امروز همین من... دارن حق میدونم... نباش نگران-

 بگه چیزی اومد و اانداخت بود هگرفت منو دست که سینا به غضبی از پر نگاه و داخل اومد مامان دوباره که باشه زدم پلک

 :گفت و انداخت بهمون نگاهی داخل، اومد بابا که

 ...بیا من همراه خانم-

 رفت اتاق از و کرد فوت رو نفسش... باشیم تنها هم با سینا منو نداشت دوست انگار... انداخت ما به مرددی نگاه مامان

 :گفت و ددا فشاری دستمو سینا بست، سرش پشت درو بابا که بیرون

 زود بدم سروسامون اوضاع به شرکت برم باید رو دو تا نه ساعت از گفتم بابات به که ها صبح بجز ذارم نمی تنهات دیگه-

 .برمیگردم



 

 

 منتقل من به دستش از داره انرژی کلی کردم می حس کردم، می احساس رو گرمایدستش که بود دستم روی تمرکزم

 .بوسید رو پشتش و باال برد رو دستم و زد لبخندی سینا که بدم تکون رو دستم یکم تونستم تا زدم زور کلی شه، می

 :گفت و خندید که شدم سرخ خجالت از

 ...شی می قرمز که هنوزم بابا ای-

 خواستم می کردم، می خستگی حس. بودیم سکوت در دومون هر و کرد می نوازش رو دستم پش پایین، انداختم رو سرم

 :گفت کهسینا دادم تکون رو دستم سختی به.. .باشه کش دراز کامل

 جونم؟-

 :گفت که کوبیدم بود سرم پشت که بالشتی به رو سرم

 ؟...بکشی دراز خوای می شدی؟ خسته-

 به و کرد بغل رو ام تنه باال و نشست تخت روی کنارم سمتم، اومد شد بلند و کرد ول رو دستم که رو حرفش کردم تایید

 از هارو بالشت کشیدم، هام ریه به رو تنش عطر و بستم رو چشمام افتاد، اش سینه روی مسر کشید، کمی خودش سمت

 و کردم روباز چشمام کشیدم که دراز کرد، دراز اروم دودستی بعد و گذاشت رو خودم نرم ابری بالشت فقط برداشتو پشتم

 اجزای تمامی کرد، می نوازش هاش نگشتا با رو صورتم کرد، می نگاهم و روم بود شده خم اونم کردم، نگاه چشماش تو

  ...بستم لذت با رو چشمام پیشونیم به لباش چسبیدن با و روم شد خم بعد که کرد می نگاه لبخند با رو صورتم

 :گفت که زدیم دیگه بهم لبخند شد جدا ازم وقتی. گرفتم کارش این از انرژی و مثبت حس کلی

 بخوابی؟ خوای می-

 :فتگ که زدم پلک تردید با

 کنم؟ خاموش رو اتاق برق-

 نشست، تخت کنار صندلی روی اومد دوباره و کرد خاموش رو اتاق برق شد، بلند و بوسید رو پیشونیم شد خم زدم، پلک

 بیشتر تونستم نمی اما اومد نمی خوابم واقع در... بخوابم کردم سعی و بستم رو چشمام. گرفت دستش به رو چپم دست

 بشم همصحبتش تونم نمی که این از...  کنم اش خسته خواستم نمی. کنم خراب رو بینمون اوقات تحرکیم بی با این از

 ... و

 می اشک دارم چطور که ببینه تونه نمی و تاریکه اتاق که بودم خوشحال... خوردن سر چشمم گوشه از صدا بی هام اشک

 .باید...مبش خوب زودتر که بکنم رو تالشم همه باید... کنم عادت باید...ریزم

 بود، هم ام تشنه شدم، بیدار خواب از دارم سوزش پاک الی که این حس با برد، خوابم که این تا گذشت چقدر دونم نمی

 تلخی لبخند. خوابیده تختم پایین انداخت براش تشک زمین روی سینا شدم متوجه چرخوندم، چششم بر دورو به

 ازش چیزی همچین که میشه روم چطوری اصال بشه؟ عوض مپوشک باید که کردم می حالش چطوری باید زدمحاال

 .بخوام



 

 

 نمی روم کلمه واقعی معنای به اما ریختن می شدت با و تند تند اشکام شد، بلند نامطبوعش بوی تقریبا گذشت که یکم

 .کنم بیدارش که شد

 با کرد، روروشن اتاق داخل روراه نورر و شد باز اروم اتاق در که داشتم سوزش احساس بشتد من و گذشت ربع یک شاید

 .اوردم باال سختی به رو دستم زده هیجان و شدم خوشحال مامان قامت دیدن

 :گفت اروم و اومد سمتم و نداخت ا سینا به نگاهی داخل، اومد و شد ام متوجه

 خوای؟ می چیزی ؟...جونم-

 صداشش با سینا که اورد در رو معدنی اب اتاق تو کوچیک یخچال تو از و داد تکون سر که کشیدم لبم روی رو زبونم

  .نشست شد بلند سریع گیج مامان دیدن با و شد بیدار

  شده؟ چیزی-

 :گفت و انداخت بهش نگاهی نیم مامان

 .بدم رو قرصاش و اب شیدا به خوام می-

 که برداشت رو شربتم و قرص کشو تو از سمتم، اومد و کرد قاطی ولرم اب کمی با رو سرد اب مامان داد، تکون سری

 :اومد سینا صدای

 چیه؟ بوی این-

 :گفت و کشید اهی مامان که کردم نگاه مامان به اشک از پر چشمای با رفت، رخم از رنگ

 .بیرون برو لحظه چد شما... نیست چیزی-

 :گفت و شد بلند و گفت اهانی بعد که کرد مکث رو مدتی سینا

 ...می خودم نداره مشکلی من-

 اشکی چشمای با. رفت در سمت به نهایت در و کرد نگاه مامان به کمی اونم و سمتش برگشت صبیع اینبار مامان

 :گفت که ریختم می اشک صدا ببی کرد، عوض پوشکمو بعدم و داد رو داروهام مامان کردم، نگاه رو رفتنش

 ...بگم جی... اه...  داره دنبال رو بیشتری های ریختن اشک... پرستار عنوان به ادم اون کردن قبول-

 :گرفت رو دستم و نشست کنارم اتاق، تو اومد سینا و بیرون رفت اتاق از شد تموم کارش وقتی

 شیدا؟ نکردی بیدارم چرا-

 :گفت و کرد نگاهم ناراحتی با که کردم نگاهش اشک با فقط

 من زن قانونا و شرعا تو ناال... شه می چیز همه شامل کنم مواظبت ازت بشی خوب تا خوام می گفتم وقتی من... شیدا-

  ...نکن توهین من شعور به کار این با لطفا پس... شی می محسوب



 

 

 هیچ اتاق در بودن بسته کنه می فکر سینا که داد واکنش مغزم شدم، اتاق در بودن باز متوجه کشید، دراز جاش سر رفت

 سینا کشیدن نفس نوع از تونستم می اما ریختم اشک چقدر دونم نمی... دونی نمی خودت محرم اونو تو... نداره ای فایده

 ..بگم رو اسمش کردم سعی... بیداره اونم که بفهمم

 ...س...س-

 :شد خیره چشمام تو و دستش تو گرفت رو دستم سمتم، اومدم و شد بلند سینا بود، همین زورم همه... همین

 جونم؟-

  ...بزنم حرف کردم سعی و کردم نگاهش اشکی چشمای با فقط

 ...بخ... ب...ب-

 من چیز چه به سینا...بیارم زبون به ارو ساده کلمه یه تونستم نمی شد، بلند هقم هق صدای و برگردوندم  رو سرم عصبی

 بود؟ دلبسته

 منو دیدم که کردم نگاهش منتظر ناخواسته، سمتش چرخید سرم نشست بدنم روی دستاش وقتی تخت، روی باال اومد

 دراز کنارم نفرهام یک تخت روی پهلو به سمتم، اومد و بست درو رفت و شد بلند بعد ،کرد جاا جابه تخت روی کمی

 پیچید، بینیم تو که تنش عطر گرفت، قرار اش سینه نزدیک سرم و کرد رد سرم زیر رو دستش وقتی. کرد بغلم و کشید

 کرد، درازم راستم پهلوی به ودشخ به رو و چرخوند منو اروم کردم، تر نزدیک بهش و سرم و بستم ارامش با رو چشمام

 :پهلوش روی بندازم رو پچم دست تونستم تا زدم رو زورم همه من و پیچید تنم دور دستاش

 .دارم دوستت...خانوممم دارم دوستت ؟...جونم-

  ...کرد می عالقه ابراز بهم اینطوری که بردم می لذت چقدر

 .برد خوابم کی نفهمیدم که بود بخش لذت برام تنش گرمای اینقدر

*** 

 اذیت بزرگن چون کنی حل ابش لیوان تو تونی می اینو و قرص این اشه، صبحانه از بعد صبح9ساعت مال قرصش این-

  ...اصلیشه غذایی های وعده از قبل بعد مال شربت این...میشه

  ...ساعت رو بذارم رو موبایلم بذار خب خیلی-

 :گفت شایان دوباره دقیقه چند از بعد

 ...هروقت... دیگه دونی می دیکه که پوشکشم کنی، عوض باید سوندشو کیسه بار سه روزی نضم در-

 :گفت سریع سینا

 .... و بودا یعنی... نبود حواسم دیشب... باشه-

  ...شه می درست...باشه تند ممکنه رفتارش مدت یه هم مامان... نباش نگران: شایان

 .نباش نگران ندارم مشکلی من-



 

 

 4ساعت میاد فیزیوتراپش بعداظهر میرم دیگه من کن، ولش هیچی... و...ممنون: شایان

 .هست حواسم باشه-

 :کشید بازوم به رو دستش و کنارم نشست اومد، سینا صدای مدتی از بعد

 بشی؟ بیدار خوای نمی خشگله؟ خانم-

 :بوسید رو پیشونیم روم شد خم و زد لبخند که کردم نگاه سینا به و کردم باز چشم

 شدن؟ باز خشگلت چشای عجب چه-

 نیاد؟ لبت به لبخند و بزنه حرف ادم با اینطور نفر یه صبح سر میشه مگه

 :گفت بعدم کرد، خشک و شست رو صورتم و دست و اورد دستمال با ظرف یه شد، بلند و زد چشمکی که زدم لبخندی

 .میام االن بیارم اتو صبحانه برم-

 وقتی داد، بهم رو فرنی حوصله با بعدم و داد بهم غذام قبل شربت از برگشت، یقیدقا از بعد رفت، که کردم نگاهش فقط

 .کرد تمیز دستمال با لبمو دور شد تموم

 :گفت و برگشت و بیرون برد رو سینی دوباره

 !؟...کردی جیش چقدر ببینم بذار خب-

 احساس تونستم می رو صورتم شدن قرمز کردم، نگاهش استرس با و شد گرد یهو چشمام زد، بهم شیطنت با چشمکی

 :خندید و برگشت بعد و دستشویی سمت برد اونو و گذاشت جاش دیگه کیسه یه و برداشت رو سوندم کیسه کنم،

 ...اونیکی...بود پر که یکی این خب-

 :گرفت دستمو که بشم مانع کردم سعی زد کنار که روم از ارو مالفه کرد، عرق حسابی تنم گرفتم، گاز لبمو

 باشه؟...شوهرتم من..  باش اروم...! شیدا-

 سینا نبینم، که بستم رو چشمام... اینطوری سینا که این و چیه وضع پایین اون تونستم نمی... زد حلقه چشمام تو اشک

 که مدتی از بعد. ریختم می اشک و بودم گرفته صفت رو خودم مدت تمام بست، دوباره مدتی از بعد و کرد باز پوشکمو

 رو غرش صدای کرد، بغلم دوباره و کشید دراز کنارم اومد که کشیدم عمیقی نفس کرد درست ارو الفهم و شلوارم

 :شنیدم

 .بگیریم رو بزرگترش یه باید کوچیکه، خیلی تختت-

 با که بستم رو چشمام زده خجالت کرد، می نگاهم خیره مهربونی لبخند با و کردم نگاه بهش کردمو باز رو چشمام

 :گفت کرد می نوازشم و فشرد می خودش به منو که حالی در. کرد تمیز رو اماشک هاش انگشت

 !...هستی خجالتی و فراری من از اینقدر تو که اد می بدم خودم از... نریز اشک اینطوری-

 :گفت که بودیم، وضع همین تو مدتی یه



 

 

 چون کنم پیدا تا کشید طول یکم ،دنبالت اومدم سریع شده، خالصه روز12 تو عذابم سال12 اون همه برگشتم، وقتی-

 و شدی مرخص گفتن که کردم پیدا وقتی. بردنت کجا که نمیداد اطالعات بیمارستان و بودن کرده عوض رو بیمارستانت

 و شدی خوب اگر... کن تحملم پس... بنده جوت به جونم که کنی درک امیدوارم.... شیدا دارم دوستت....  و خونه اوردنت

  ....منو نخواستی

 :گفت و شد خیره چشمام تو و کرد جدا خودش از منو

 .کنم نمی ولت من چون. بخوای بازم باید-

 .کرد بغلم محکم دوباره و خندید اونم که خندیدم ناخواسته

 از و رفت سینا به ای غره چشم ما دیدن با و بود ایستاده در استانه و مامان که پریدیم جا از اتاق در ناگهانی شدن باز با

  .بود گذاشته باز اخر تا. نبست درو اما بیرون رفت تاقا

 از بعد کنه، می زمزمه چیزی لب زیر و بسته ابروهاش بین ظریفی اخم با رو چشماش که کردم نگاه سینا به ناراحت

 شد خم و زد لبخند و کرد باز رو اخماش سریع من نگاه دیدن با کرد، باز رو چشماش و کشید عمیقی نفس مدتی

 :بوسید و یمپیشون

 .شه می درست-

 :گفت و شد بلند جاش از

 .میام زود... شاقه اعمال برای سرویس برم سر یه من-

 ناراحت و دلخور. نفهمم من و کنه خالی رو ناراحتیش تا رفت کردم حس...  اما سرویس سمت رفت سریع و زد چشمکی

 ...مامان دست از بوددم

 دید که نگاهمو کردم، نگاهش اخم با که گردوند چشم اتاق تو اخم با سینا دیدنن با برگشت، اتاق به مامان مدتی از بعد

 :گفت عصبی

 ...که کنه سواستفاده ازت که نیومده... بکنه رو پرستاریت اومده کنی؟ می نگاهم اینطروی چیه-

 می داشت سرعت نهزارا با قلبم شدم، شوکه بدتر سینا صدای شنیدن با کردم، می نگاه مامان به شده گرد چشمای با

 .تپید

 بتونه تر زود که این برای و عاشقشم دارم، دوستش گفتم که هم همونطور.... نیستم اینجا شیدا از استفاده سو برای من-

 .اینجام باشم مراقبش من و شه خوب

 :مامان شه، می تنگ داره نفسم کردم می حس کرد، نگاهش اخم با مامان

 ... رو پس نیستی اینجا این برای اگر-

 و رسوند من به رو خودش سریع سینا افتاد، نگاهشونبهم و گذاشت تمام نیمه رو اش جمله نفسم افتادن خس خس به با

 بتونم تا بستم رو چشمام. بود ایستاده شوکه همونجا مامان. کرد باز رو شیرش و گذاشت صورتم روی رو اکسیژن ماسک



 

 

 دستم پشت گرفت، رو دستم و شد متوجه سریع که سینا متس کشیدم تخت روی کمی جون بی رو دستم بکشم، نفس

 :گفت می مدام رو موهام اش دیگه دست با و کرد می نوازش رو

 .بکش نفس اروم-

 :گفت و بوسید رو پیشونیم شد خم و کشید اهی بود، در سمت نگاهش هم سینا نبود، اتاق تو مامان کردم باز چشم وقتی

  ...من برای حتی...  بگیره نفست که نیار فشار خودت به اندازه این تا وقت هیچ-

 خونه جو اینقدر کنم می حس چرا دونم نمی رفت، و سینا به داد و اورد منو غذای ظرف بابا ندیدم،  رو مامان بعداظهر تا

 ...اشتباهم انتخاب و من. افتادن هم جون به همه اینطور که منه تقصید اره... منه تقصیر اش همه و سنگینه

 حتما اما دونم نمی رو کتابیش چه... بخونه کتاب برام برگشت وقتی داده قول بخوره، نهار تا بیرون رفته اتاق از سینا

 !...جالبه

 کنم می شماری لحظه و روز نصف همین تو شده تنگ براش دلم.. داخل میاد کی مامان ببینم تا دره به مدام چشمم

 !نیومد اما دیدنش برای

 .هکرد قهر باهام انگار

 دوران یادگار که هایی کتاب خوندن، به کرد شروع و برداشت هام کتاب قفسه توی از رمان کتاب یه برگشت، سینا

 در اما کردیم دعوا باهاش همین سر چقدر. پرتن و چرت گفت می همیشه و نداشت رمان به عالقه مسعود بودن، مجردی

 .کردنه تلف وقت مترسک یه با کردن حثب و شده پر کاه از مغزش اون رسیدم نتیجه این به نهایت

 شروع جا یه از اشون همه... شمردم می رو زندگیم های اشتباه و بودم بسته رو چشمام فقط شنیدم، نمی رو سینا حرفای

 که هایی عالقه ابراز اما  باشه نداشته زندگیم تو زیادی نقش شاید( اش عمه پسر)فرزاد های پیام به دادن جواب... شدن

 بهشون جوابی من سمت از وقت هیچ که البته و داشت فرزاد که هایی فانتزی... کرد توقع پر و خودخواه رو من کرد می

 .شدن تکرار هم سر پشت زمان اون از من های اشتباه... حال این با اما شد نمی داده

 !... شیدا-

 :کردم نگاهش و اومدم خودم به سینا صدای با

 عزیزم؟ کجاست حواست-

 رسیده ذهنش به چیزی انگار یهو که کرد می فکر داشت تخت، روی نشست کنارم و سمتم اومد که کردم شنگاه فقط

 .کرد نگاهم شیطنت با باشه

 :گفت و خندید که کردم نگاهش منتظر و گفتم «کنه خیر به خدا» یه دلم تو

 بکنیم؟ بازی یه بیا-

 :گفت و خندید که کردم نگاهش منتظر

 ...بگی تونی می وسطاش تا جورایی یه و رو ها کلمه اول حرف تو ونمد می که جایی تا ببین-



 

 

 :گفت و زد چشمکی که کردم نگاهش منتظر

 باشه؟ میدم جایزه بهت من بگی که رو کاملش تو گم می کلمه یه من-

 مثال؟ بده خواد می چی جایزه

 :گفت که کردم نگاهش ای خسته حالت یه با

 قبوله؟ دیگه باش زود-

 :گفت و خندید که دادم تکون سر و کشیدم اهی

 !کنم؟ فکر بزار... کلمه اولین... خب-

 سرش روی وار دایره بعد و دهنش تو زد رو انگشتش ایکیوستان کودک برنامه مثل و گرفت خودش به ای بامزه حالت

 :گفت و زد بشکنی که خندیدم حالتش از کشید،

 .*عزیزم* بگو کلمه اولین... یافتم-

 :گفت زده هیجان و خندید مکرد نگاهش چپ چپ

 !خوای؟ نمی جایزه مگه... منتظرم من... باش زود-

 .بگم ارو کلمه کردم سعی و کردم فوت رو نفسم

 ....ععز...ع-

 :گفت و فضرد رو دستم که بستم رو چشمام ناتوانیم از عصبی

 .قویه من خانم... شیدا باش زود پس کنی صحبت نمیتونی نکنی تمرین و نخوای تا... میتونی تو-

 :کردم جزم رو عزمم مدتی از بعد. کرد نگاهم منتظر مهربون که کردم نگاهش ناراحت و کردم باز چشم

 یییییییییییززززمممممممممم....عععععززززز...ع-

 :گفت و خندید

 ...اته جایزه وقت حاال خب-

 کرد می عوض رو لمحا گرماش و خورد می گوشام به نفساش کرد، نزدیک سرم به رو سرش... سمتم شد خم

 .بستم رو چشمام ام گونه روی لباش گرفتن قرار با بودم، اتفاقی منتظر زده هیجان و باال رفت قلبم ضربان

 ��نه؟ مگه ببوسه رو لبام بودین منتظر من مثل شماهم

 :گفت خنده با که کردم نگاه بهش خاص نگاهی با گرفت فاصله که ازم

 *عشقم* بگی باید دفعه این... بازیه بعدی نوبت خب-



 

 

 طول دقیقه یه از بیشتر شاید...  کنم ادا ارو کلمه کردم سعی و دادم تکون بازی،سری این از بود اومده خوضم... چرا دروغ

 خم دوباره و خندید سینا اما بودم خسته.خودم شدم ساکت* م* حرف از بعد وقتی ساده، کلمه یک همین گفتن کشید

 .بوسید رو ام دیگه سمت نهگو طوالنی و مکث با و سمتم شد

 :گفت و خندید که نشست لبم روی محوی لبخند

 نمیکنی؟ بوسم چرا تو ببینم وایستا اصال... اومدا خوشت-

 .اورد لبم نزدیک رو اش گونه و سمتم شد خم بیشتری شیطنت با که رفتم بهش ای غره چشم

 :گفت سیلو لحن با و رفت عقب بوسیدم، رو راستش سمت گونه اروم و خندیدم

 .اینور حاال-

 .بوسیدم اشم دیگه سمت خندیدم، می چرا نمیدونم

 .خورد در به ای تقه که بزنه حرفی خواست

 .بفرمایید:  سینا

 :گفت و زد بهمون لبخندی شد، پدیدار بابا قامت و شد باز در

 .کن سرش شالشو... اومده فیزیوتراپش-

 که هم کرد،بابا مرتب لباسامم و بست سرم روی مرتب و دقت با و اورد شالمو و کمدم سمت رفت و شد بلند سریع سینا

 .بیرون رفت اتاق از شد مطمن حجابم از

 :گفت و فشرد و گرفت دستمو سینا

 .دکتر رفتن بعد باشه بازیمون ادامه-

 .توهم رفت سینا اخمای دکتر شدن وارد با که ایستاد تختم کنارم هم سینا. لبم رو نشست لبخند

 .بود جوان بشدت شدم،دکترش معذب خودمم

 هاش حرکت همه شاهین عین و بود گرفته رو دستم محکم سینا اومد، تخت سمت راست یه شد، اتاق وارد و کرد سالمی

 کردم می نگاه منم خب شد خیره دکتر به سینه به دست و داد تکیه دیوار به و شد اتاق وارد هم بابا. کرد می نگاه رو

 .دیگه

 و من سمت برگشت و کرد دستش دستکش کیفش تو از اورد، در رو کتش و تخت کنار میز یرو گذاشت رو کیفش

 :گفت

 ...پاهات و دست داره حرکت حدی چه تا که میدین؟این مختصر توضیح یه خب-

 :گفت اخم با سینا. بود کنین پر خودتان را خالی جای که بود این تصورش احتملال نگفت، رو اش جمله ادامه

 .بدع بهشون چندانی حرکت نمستونه اام داره حس-



 

 

 :گفت و داد تکون سری

 .بدین تکون رو دستتون های انگشت تونین می-

 :گفت که دادم تکون جزیی رو هام انگشت شد خیره دستم به و

 .کنین بسته و باز رو مشتتون-

 .نه مشت اما شدن جمع هام انگشت کمی حد یه تا

 .باال بیارین رو دستتون-

 :گفت که کردم نگاه سینا به تونستم،درموندهن کردم کار هر

 .بده تکونشون میتونه میشه که عصبی اما بده حرکتشون یاد نمیتونه عادی حالت در-

 :گفت سینا به و ساعد از گرفت رو دستم و سمتم اومد و داد تکون سری

 .بدید انجام چپشون دست با رو میکنم که کارهایی ظماهم-

 و گذشت ساعتی. داد می انجام رو همونا دقیقا هم سینا و کرد می راست و خم ارنج از ومار و اورد می باال رو دستم

 .بودن گرفته درد عضالتم شدن منقبض و منبسط از بدنم حسابی

 :گفت و اورد در رو هاش دستکش بوددکه شده حمع چشمام تو اشک

 دوش یه حتما بعدش. نگیره درد عضالتشون النا مثل دیگه که جایی تا بدید انجام هروز رو حرکات همین دیگه هفته تا-

  .نشه گرفتع که بدین ماساژ اب تو و بگیرن گرم اب

 اورده اتاق به کی نمیدونم که چمدونی سمت رفت سینا و کرد اش بدرقه بابا. رفت هم ودکتره داد تکون رو سرش سینا

 بود سینا وسایل بنظر و بودن

 اومد و حموم داخل برد و برداشت لباس منم برای بیرون، اومد مدتی بعد و حموم سمت رفت و برداشت لباس دست یه 

 :بیرونگفت اومد می حموم از که سینا دیدن یا و اومد مامان که بیرون

 .حموم میبرمش من-

 ودب کالفه... بود بلبشویی چه. شد اتاق وارد بابا که سمتم اومد می داشت مامان کرد، نگاه مامان به و ایستاد سرجاش سینا

 .ببره منو سینا داشتم دوست چرا دروغ و کردن می درد عضالتم... ناراحت و

 اما نیاد در صدام تا گرفتم گاز لبمو دردش از که بنشونتم تخت لبه مثال که پایین انداخت تخت از رو پاهام شدت با مامان

 عصبی صحنه این دیدن با که بود اتاق تو هم بابا. کردم نگاه نزنه حرفی داشت سعی که سینا به افتاد، راه چشمام از اشک

 :گفت و کرد اشاره سینا به بعدم گرفت رو مامان بازوی و اومد جلو

 .دارم کارت بیا من با خانم. کن صدامون خواستی کمک باتو شیدا-



 

 

 و رسوند بهم رو خودش سریع سینا.  زد خشکش بابا غره چشم با که بیرون بکشه بابا دست از رو دستش خواست مامان

 اتاق از بابا با و انداخت بهمون اخری نگاه مامان. کرد بغل بودم سقوط استانه در بود کرده ولم مامان اینکه بخاطر که منی

 .بیرون رفت

 .کنم درکش نمیتونستم اما بود گفته خودش یعنی. میکنه برخورد اینطوری داره مامان چرا نمیدونستم

 لبخند. کردم فوت رو نفسم دردشون از که کرد صاف دوباره رو پاهام سینا بست، درو و بیرون برد اتاق از رو مامان بابا

 :گفت و زد تلخی

 !نفره دو حموم یه بریم... خب-

 .ازش کشیدم خجالت. شدم معذب بیشتر کنه عوض رو هوام و حال داشت سعی که این از

 .اورد در رو شالم برد دست پایین، انداختم رو سرم

 :گفت بعد

 باشه؟. تره راحتر بیارم در اینجا رو لباسات-

 :گفت و مرد درازم ندادم، نشون واکنشی

 .میبرمت میام نباشه داغ خیلی ببینم کنم تست رو وان اب برم-

 .بود مادرم از بهتر برابر صد داشت سینا هارو رفتار این اگر. کردم می خوردگی سر احساس چقدر من رفت، سینا

 از هام گونه مطمنم گرفتم، می گاز رو لبم و بودم بسته رو چشمام خجالت شدت از د،اور در رو لباسام اروم اومد سینا

  .بودن شده قرمز خجالت شدت

 :گفت سریع که گفتم اخی خواسته نا سوزشش از اورد در رو سندم سیم وقتی

 ...عزیزم ببخشید-

 یه مدتی از بعد خندید، که بستم رو چشمام دوباره سریع میاره، در رو لباساش داره هم سینا دیدم که کردم باز چشم

 سبیدن. رفت حموم سمت به و کرد بلندم و گفت*علی یا* کرد، رد زانوهام زیر از رو دیگری و کتفم دور از رو دستش

  .بود کرده مستم بدنامون داغ های پوست

 .کرد بغل پشت از ام تنه باال و نشون خورد جلو منم و نشست تو و شد اب وارد

 .بستم رو چشمام سینا تن گرمای و اب بخش لذت گرمای از و دادم تکیه اش ینهس به رو سرم

 .کردم می حس وضوح به رو عضالتم شدن باز. میمالیدشون اروم اروم و نشست بازوهام روی دستش کم کم

 .باال رفت قلبم ضربان کردم می حس باسنم پشت که برجستگی حس با کم کم

 نشه؟ تحریک و باشیم هم بغل تو برهنه اینطور میشه مگه



 

 

 وان پشتی به و کشید عقب منو و شد بلند پشتم از داد ماساژ رو کمرم و کتف و بازوهام و دستا حسابی که این از بعد

 کتمال مردونگیش اما بود نیاورده در که افتاد شورتش به چشمم ناخواسته که نشست جلوم اومد خودش داد، تکیه

   ..بعله که نه یا شده نگاه متوجه ببینم کردم نگاه سینا به و گرفتم چشم سریع .شده بیدار که بود مشخص و برجسته

 

 :گفت و انداخت باال ابرویی شیطنت با

 !کنی؟ می نیگا نیگا-

  . داد می ماساژشون و نشست پاهام ران رو دستاش و خندید که پایین انداختم رو سرم

 کردم، باز چشم برداشت بدنم روی از رو دستاش وقتی و داد اژماس هم رو پام های انگشت تا و پا بستم،ساق رو چشام

 .بودن شده خمار چشماش

 بدنم روی اروم و مرد کفیش و برداشت هم رو لیفم کرد کف ریخت وان اب تو و اورد رو بدنم شامپو و بیرون رفت اب از

 .کشیدش

 .نکشه بدنم رو دار منظور رو دستش داشت سعی که کردم نگاه سینا به

 .باشم گفته االن از ها بدی ماساژ گرم اب تو منو اینطور باید شما زمانی یه-

 سینا که دادم تکون سر فقط. نیاره خودش روی به داشت سعی اما بود خرابش حال از نشون و بود شده دورگه صداش

 ارمنی خودم رو به کردم سعی اما کردم حس محسوس رو دستش لمس کم کم که کشید پاهام بین اروم رو لیف

 .شدم می حولی به خودممحالی البته کنه، اروم رو خودش اینطوری داشت سعی کنم می حس

 رو سرم سریع که کرد نگاهم چشمی زیر کشید، پس رو دستش سریع که شد کشیده سوراخم داخل ای لحظه انگشنش

 شست، دقت  با رو موهام و رداو رو سردوش کرد، خالی رو وان اب و کشید لیف پاهامم و نزد حرفی اونم پایین، انداختم

 و کرد بغلم و پیچید دورم منم مال پوشید، رو پوشش تن حوله شد تموم و کشید اب که منم کشیدو اب رو خودش بعدم

 سعی سریع و تند و رواورد لباسام و پیچوند موهام دور ای حوله کاله یه سریع گذاشتتم، تخت روی بیرون، برد حموم از

 .کنه تنم کرد می

 کاراش. بست هم پوشکمو و کرد وصل رو سندم. بستم خجالت شدت از رو چشمام کرد، باز رو پاهام و برداشت رو سند

 :گفت شد تموم که

  نداری؟ الزم چیزی-

 :گفت که دادم تکون طرفین به رو سرم

 . میام سریع... بگیرم دوش یه برم منم-

 البته... بخوابه تحریکش که بده غلط سرد اب تو رو ودشخ تا رفته کنم می حس جورایی یه رفت، سینا و دادم سرتکون

 .منه حس این



 

 

 بهم لبخندی. بود انداخته گردنش دور کوچیک حوله یه بیرون، اومد پوشیده لباس سینا و شد باز حموم در بعد دقیقه ده

 :گفت و زد

 .موهاته کردن خشک وقت-

 :گفت که زدم بهش محوی لبخند یه

 هست؟ کجا سشوار-

 چندتا و نشوند منو و کرد بلندم ایستاد، کنارم و اورد رو سشوار. سمتش رفت و گرفت نگاهمو رد کردم،  نگاه مدراور با

 مشغول اروم و اورد در سرم از ارو حوله و نشست بالشتا پشت هم خودش گاهم، تکیه بشه که گذاشت پشتم بالشت

 نزدیک و اورد نزدیکم رو سرش. گذاشت کناری و کرد خاموش رو سشوار کرد هم اشون شانه وقتی شد، کردنشون خشک

 :گفت گوشم

 ...خانومی دارم دوستت-

 :گفت و خوابوندم دوباره و شد جدا ازم لبم، روی نشست لبخندی

 بچسبه؟ خواب یه کنم فکر-

 ...کنم حالیش رو منظورم زدن حرف با کردم سعی...  کردم می تشنگی احساس اما خندیدم، چشمکش با

 ببب....ااااااااااااا-

 .چشم به ای: سینا

 :گفت کرد بازش تا اما اتاق تو کوچیک یخچال سمت رفت

 .زود میام بیارم اب برم... که نداره اب ااا-

 . کردم نگاه رو رفتنش و دادم تکون سر

 روی از یکی که بود معدنی اب شیشه دوتا دستش شد، وارد باالخره که بودم منتظر برگرده، تا کشید طول ای دقیقه چند

 .فهمید رو سرماش شد می بود کرده اش شیشه که هایی عرق

 جور و جمع بعد و بخورم رو ابم تا شد منتظر حوصله با سمتم، اورد نی با و ریخت اب دو هر از نصف به نصف لیوان یه تو

 .بست رو اتاق در و داد رو داروهام اتاق وسایل کردن

 .کرد بغلم و چرخوندتم پهلو هب و کشید دراز کنارم و کشوند تخت کنار به منو

 بتونم تا باشم داشته حرکتی تونستم می کاش ای. بشنوم رو قلبش ضربان صدای تونستم می و بود اش سینه روی سرم

 .کنم ارومش

 . برد خوابم بود قلبش ضربان و سینا هاش نفس ریتم به حواسم که دقیقه چند از بعد و بستم رو چشمام

*** 



 

 

 .کنن عوض بیان تا شایان تاقا تو ببرش کن بیدارش-

 چشمای دیدن با که سمتم اومد سینا کردم، نگاهشون کنجکاو و کردم باز چشم گفت می ارو جمله این که بابا صدای با

 :وگفت زد لبخندی بازم

  ...خانومی سالم-

 :گفت گوشم و کنه، بغلم بود شده خم که حالی در ااروم و زد چشمک که زدم بهش محو لبخند

  ...پرایزسو یه-

 وقت هیچ چون. نگیره درد کمر تنهایی کردنای بلند این تو امیدوارم کرد، بلندم و گفت علی یا که کردم نگاهش مشتاق

 .ببخشم بابتشون تونم نمی رو خودم

 کرده حمل ما کنار رو سوندم کیسه که بابا و کرد درازم شایان تخت روی شدیم، شایان اتاق وارد و بیروون رفت اتاق از

 رو دستم و نشست تخت کنار زمین روی ، سمتم اومد و بست رو اتاق در رفت هم سینا رفت، و تخت کنار گذاشتش بود

 .دستش تو گرفت

 بگم؟ چیزی یه شیدا-

 / ...حرفی گفتن برای انگار بود مردد کردم، نگاهش منتظر

 پنجشنبه بجز... باشه... پیشت برمیگردم زود و شرکت میرم 2 تا9 ساعت از... بکنم شرکتم به سرکشی یه باید هروز من-

 . ...ها جمعه

 که شرکتی باید و نبود سونوگراف دکتر یه االن اون باالخره... اما باشه خودم پیش وقت تمام داشتم دوست... جاخوردم

 که ندمبرگردو ازش سرم دلخوری با کردم می رو خودم داشتم که هایی توجیح این همه با...  و کرد می اداره رو داشت

 :گفت و داد فشاری رو دستم

 خونه سر بریم شدی خوب وقتی که باشم داشته امدی در یه باید باالخره...اخه گردونی برمی روو چرا...  قشنگم خانوم-

 نه؟ مگه... دیگه خودمون زندگی

 های ساعت خواد می بهانه این به و شده خسته نکنه.  شد تر چشمام کم کم کردم، نگاهش دلخوری با و سمتش برگشتم

 باشه؟ کنارم کمتری

 :گفت و بوسید رو دوچشمم بین و شد نزدیکم ناراحت

 فقط... عزیزم کنم ولش همینطوری رو شرکت اون شه نمی که دونی می خودتم... ها میشم ناراحت بریزی اشک قطره یه-

 بفهمم بزن لبخند یه هم حال... باشم پیشت بیشتر که خونه ارم می خودم با کارامم بقیه... ذارم می تنهات چندساعت

 نییستی؟ قهر

 اما اومد می اتاق بیرون از مرد تا چند صدای ندادم، اهمیتی بزن لبخند گفت که حرفش به دادمو فشار هم روی رو لبام

  .گن می چی بشنومم واضح تونستم نمی



 

 

 .کرد می نگاهم لبخند با که دوختم سینا به چشم موهام نوازش با که بود در پی حواسم

 !...دادا کیف حسابی حموم امروز راستی-

 گونه شد خم و خندید که شدم قرمز خجالت از...  و شستتم خودش تازه و دیده منو برهنه کامال که حرفش این گفتن با

 :گفت و بوسید رو راستم

 .شی می خوردنی خیلی کشی می خجالت وقتی-

  .نکنه پیدا وسعت تا گرفتم گاز لبمو که لبم روی نشست لبخند

 نه؟ مگه که بیارم در بازی جنبه بی نباید دیگه

 دو و بود انداخته سرش روی رنگی چادر یه و بود اماده که حالی در ومامان شد باز اتاق در که گذشت ای دقیقه چند

 .فهمیدیم مون سه هر رو بودنش مصنوعی که زد سینا به لبخند. داخل اومد بود دستش میوه اب لیوان

 :گفت و داد سینا به رو لیوان

 .بخور خودتم. بخور بده بهش... هلویه اب-

 پشتم بالشت دوتا و کرد بلندم سینا. بیرون رفت اتاق از سریع هم مامان گرفت، مامان از رو سینی و کرد تشکر سینا

 :زد چشمک و خورد سینا هم رو اشون بقیه. خوردم ارو میوه اب از کمی نی با. اورد لبم سمت رو لیوان و گذاشت

 .چسبه می بدجور جان زن مادر دست از میوه اب-

 :گفت که کردم فراموش ارو ذاره می تنهام ها صبح که این راجب رو بحثمون کال و زدم لبخند

 ...بدیم ادامه رو کردیم می فیزیوتراپت اومدن از قبل که بازی چیه نظرت-

 :گفت و کنارم تخت لبه نشست زده هیجان و خندید هم نیما که خندیدم نیما های جایزه و من زدن حرف اوری بایاد

 .سینا بگو حاال... کردی قبول-

 : ...خندیدم

 .سسسسسسسسییییییییینننننننننننننننننننننااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا-

 :گفت و زد چشمک سینا که کشیدم اهی ساده؛ کلمه یه همین گفتن شد تموم وقتی

 بزنم؟ کجا رو ات هجایز اینبار خب-

 می اتر باال نزدیکیمون از لحظه هر قلبم ضربان من و کردیم می نگاه دیگه هم چشمای تو کرد، نزدیک سرم به رو سرش

 :گفت و رفت عقب اروم و بوسید رو لبم چپ گوشه رفت،

 ...دوستت... بگو اینبار... ات جایزه از اینم خب-

 توش چون بردم می لذت داشتم ساده ظاهر به بازی این از خب اما... اینا همه جای بهش بگم دیوانه یه خواست می دلم

 .کرد می ای ویژه توجه بههم سینا



 

 

 ددددددددددددددددددددوسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتت-

 :گفت و شد جدا ازم...  بوسید لبمو گوشه راست سمت اینبار زده هیجان و زد لبخندی

 .دم می بهت ویژه خیلی.. خیلی...  خیلی جایزه یه بگی ارو کلمه این-

 :گفت که کردم نگاهش منتظر

 .دارم. بگو.... دارم شه می که جمله ادامه-

 باز لب که این از قبل اما بودم طاقتش بی بدجور خودمم و لبامه بوسیدن احتماال اش ویژه جایزه از منظورش دونستم می

 :تو اومد بابا و شد باز سینا یدبفرمای صدای با و خورد اتاق در به ای تقه بگم تا کنم

 .بیاریش تونی می-

 که شدم متوجه گذاشتتم تخت رو وقتی برگشتیم خودمون اتاق به کردو بغلم سینا دوباره و برداشت رو سندم کیسه اومد

 جابه وسایل از چندتا هم اتاق تو و بود زیبا خیلی که داشت ای نقره و قرمز تختی رو. شده عوض دونفره تخت یه با تختم

 .وبودن شده اویزون دیوار به هم قشنگ منظره تابلو دوتا. بود شده باز بیشتری جای و بودن شده جا

 :گفت که لبم رو نشست لبخندی

 .ها اومده خوشت معلومه-

 :گفت و زد لبخندی هم بابا

  .اینجا میارم رو شامتون... خداروشکر-

 که بابا و بست برام رو پیشبند داد، ام تکیه و گذاشت پشتم هارو بالشت و نشوندتم سینا کردیم، نگاه رو بابا رفتن لبخند با

 :گفت شد راحت من از خیالش وقتی داد اروم واروم من مال اورد اورد غذا

 کنم؟ درازت خوای می-

 تموم وقتی شد مشغول و نشست کنارم و برداشت رو غذاش ظرف و داد تکون سری اونم دادم، تکون طرفین به رو سرم

 .بیرون برد اتاق از و کرد جمع ظرفارو شد،

 دراز کنارم و کرد درازم. اورد کتابی و ام کتتابخانه سمت رفت کرد، درازم و کرد ساکشن و داد رو داروهام برگشت، اتاق به

 :گفت و کشید

 .حالجع مرده چند گرامی شاعر این ببینیم بخونیم مشیری از یکم بهتره امشب خب-
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 .برد خوابم کی نفهمیدم خوند می شهر اونم و کردم می نگاهش داشتم که حالی در و دادم تکون سری



 

 

*** 

 :شدم بیدار مامان صدای با

 ...جان؟دخترم شیدا-

 :داد موجواب اونم که.زدم لبخندی دیدم، مقابلم لبخند یه با رو مامان که کردم باز چشم

 .ها شده ده ساعت... خانم خوابالو بخیر صبحت-

  .گذاشت بالشت پشتم و نشوندتم سختی به که دادم تکون سر و. کشیدم ای خمیازه

 .گرفت دلم ندیدم، که ببینم رو سینا گردوندم چشم

 منتظر و بود اتاق ساعت به چشمم اولی همین من اما اورد رو غذام و شست رو صورتم و دست و اورد پارچه و اب مامان

 .بودم سینا اومدن

 .بود شده خورد اعصابم چقدر من و گذشتن می ای مورچع سرعت با خودشون دل به هم ساعت های عقربه

 :گفت کرد می عوض پوشکمو داشت وقتی هستم سینا انتظار چشم فهمید مامان

 .میاد سه دو، ساعت دخترم نباش نگران-

 .ساعت به شدم خیره باز اشبزخانه ببره رو ام حانهصب ظرف رفت که مامان و کشیدم اهی

 سعی گرفت، رو گلوم بغض شدم، خسته سکوت و تنهایی از دیگع که بود12ساعت گذشت، نمی زمان... بود مرگم انگار

 .اومد نمی در صدا اما کنم صدا رو مامان کردم

 .نداشتم چیزی به دسترسی و بودم نفرهدو تخت وسط تقریبا بشکنماما رو چیزی تا کردم نگاه برم دورو به غیض با

 .خورد سر چشمام از اروم و زد حلقه چشمام تو اشک

 و کرده فرار سینا گفت می سرم تو مدام صدایی یه... گذشتن نمی ها دقیقه ریختم، می اشک و کشیدم می نفس تند تند

 .شده خسته ازت... نمیاد دیگه

 .شد می شتربی بالش و پر فکز این گذشت می که هم دقیقه هر

 :گفت زدع وحشت ام قیافه دیدن با داخل اومد غذام با مامان باالخره

 !شیدا؟... حسین یا-

 :شد نزدیکم و زمین گذاشت رو سینی سریع

 شده؟ چی مامان جانم...جان-

 .بگم رو سینا*س*  تونستم تنها شد بلند ام گریه هق هق
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 :گفت سریع مامان

 .رسه می زود افتاده راه گفت پرسید حالتو زد زنگ االن... میاد بخدا...دخترم میاد-

 رفت اتاق از سریع درمانده مامان ریختم، می اشک و دادم تکون طرف دو به شدت به گریه با رو سرم... حرفشو نکردم باور

 .بیرون

 .داد می فشار محکم و بود گرفته یکی انگار رو گلوم اومد، می البا زور به نفسم گریه شدت از

  .... و داره امدنیاز در منبع به و کار سر میره گفت می که افتم می سینا دیشب حرفای یاد همش

 :گفت و برگشت اتاق به مامان دودقیقه بعداز

 .رو صدات میشنوه-

 .شمگو تو پیچید سینا صدای و گو بلند رو زد رو تلفن بعدم

 ؟...شیدا... خونه ام می دارم توراهم من.. عزیزم... شیددا-

 :اومد اش درمانده صدای شد بلند که هقم هق صدای

 ...نگاه و ساعت... عزیزم میام زود که گفتم دیشب... خانومی کنی می گریه چرا-

 :داد ادامه اونم که ساعت رو رفت چشمم ناخواسته

  زم؟عزی باشه...خونهام من دیگه ربع یک-

 :...بگم رو اسمش کردم سعی سختی به

 نننننناااا؟....سسسسیییی...س-

  ...خانومی میام دارم عزیزم؟ جونم-

 :گفت شدم ارومتر دید وقتی مامان... بیاد اگر البته...بیاد تا بذارم گر جی رو دندون ام دیگه ربع یه کردم سعی

  ...بیا زودتر اما شد تر اروم-

 :سینا جدی صدای

  ...باشه-

 رو روم غیض با بده غذا خواست وقتی اما نکردم مقاومت بود ام تشنه اورد، اب برام و کرد قطع رو تماس مامان

 ...بیاد سینا تا شدم خیره ساعت به... برگردوندم



 

 

 هدوبار سینا دیدن با و شد باز یهو اتاق در که  بودم کرده بغض باز کم کم گذشت، سال یک اندازه به برام ربع یک این

 ...ریختن اشکام

 بیوفته دوباره دستم که این از قبل که اوردم باال سختی به رو دستم بست، درو و بیرون رفت اتاق از سینا دیدن با مامان

 :کرد نگاهم نگرانی با و نشست تخت رو کنارم و گرفتش تخت رو

 ...عزیزم باشه...دیگه نکن گریه حاال...! اومدم دیدی... عزیزم جونم-

 .نبود خودم دست دیگه اشکام اما دادم تکون سر

 :بگم رو اسمش کردم سعی گریه با

 .سسسسسسسسییییییننننننننننننننننننننننننننننننننننننااااااااا-

 تو کشید منو و کشید دراز بیرونش لباسای همون با کنارم شد، خورد بیشتر اعصابم و شد تر طوالنی ام گریه بخاطر

 .کردن تزریق بهم ارامش انگار قلبش تند ضربان صدای پیچیدن و بینیم وت تنش عطر پیچیدن با بغلش،

 خواست نمی دلم. باهاش بشم حل خواستم می. بدم فشار بهش روبیشتر خودم کردم سعی نشست، پیراهنش روی دستم

 .بشم دور ازش هم لحظه یه دیگه

 (نرو)ننننننننننننرررررررررررررررررررررروووووووووو-

 :گفت اروم و کشید می دست رو پشتم و سرم

... پیشت برمیگیردم زود کنم نظارت کارا به شرکت میرم...ساعت هفت اونم است هفته روز پنج فقط... خاانومی شه نمی -

 .نیام هم دیرتر 2 ساعت از میدم قول

 .شد خیره چشمام تو و کرد دور خودش از کمی منو کالفه که شد بلند هقم هق صدای دوباره

 .دیگه نکن گریه حاال... عزیزم زدیم حرف دیشب ما... گیره می اتیش قلبم نریز اشک اینطوری... مخوشگل خانم-

 .بوسید رو پیشونیم شد خم و کرد تمیز رو هام گونه هاش انگشت سر با

 :گفت که بود شده مقطع و تند نفسام گریهام بخاطره

  ...باشه بکش نفس من شیدابا-

 .بیرون دادم رو نفسم بازدمش اب و کردم دم..دمش با و زدم پلک
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. بستم رو چشمام و گذاشتم سینهاش روی سرم کرد، بغل منو دوباره سینا اومد، جاش سر نفسم باالخره تا گذشت مدتی

 نبودش با و بچسبم بهش کواال عین اینطور االن داشتم تنفر و بودم فراری ازش روز یه که منی کنه باور تونست می کی

 بگیره؟ نفسم

 .بنده بودنش به نفسم... االن اما دیوانه و روانی میگفتم بهشون گفتن، می بهم موقع اون اگر

 ؟..باشه... بیام اب به دست برم روت به گالب کنم، عوض لباسمو خانومی-

 می کرد، عوض رو اش شده چروک لباسای شدو بلند اونم دادم تکون سر و زدم کوچیکی لبخند شیطونش لحن از

 که بستم رو چشمام اورد در رو شلوارش وقتی ناچار به... میکردم دنبال چشم با رو حرکاتش همه کنه فرار ترسیدم

 :وگفت خندید

 !؟...چرا خجالت... بابا ای-

 خنده با و ایستاده دستشویی در جلوی دیدم و کردم باز چشم وحشت با اومد در صدای که خندیدم بسته چشم همون با

 :گفت

 ...میام زود...نداره فرار راه-

 فراکرده هواکش کانال از که شدم می نگران کم کم داشتم و نگرفتم در از چشم بیرون بیاد وقتی تا اما دادم تکون سر

 هم اینطور و بده نشون واکنشی نتونه و باشه کش دراز تخت روی رو مدتی که ادمی اما بود مضخرفی و چرت فکر باشه،

 .میشن طبیعی ها واکنش این باشه وابسته ادم یه به

 :کرد اخم کردو غذام سینی به سمتم،نگاهی اومد و شست بود خیس که رو صورتش و دست و بیرون اومد باالخره

 ؟...باشه...بخوری غذا باید شدن خوب زودتر برای...شیدا خورم نمی غذامو بگی نداری حق وقت هیچ-

 .شد بهم دادن غذا مشغول و نشست کنارم و اومد جدیت همون با اونم که دادم تکون سر و ترسیدم صداش جدیت از

 .پایین انداختم رو سرم و کشیدم خجالت نگاهش داغی از شد، خیره بهم اونم که کردم می نگاهش خیره

 رفتارم اما کنه می زده من از بیشتر رو اون رفتار این دونستم می و کردم اسیرش اینطور که کشیدم می خجالت

 .بود اومده پایین خیلی تحملم استانه و بود ناخواسته

 .داد رو داروهام خورد رو غذاش اونم وقتی و اورد رو سینا غذای مامان

 ...اومد در دادم که بیرون بره خواست و گذاشت سینی تو ظرفارو

 ...ررررررررررررررررروووووووووووو.....نننننن-

 ...اشبزخانه بذارمشون... میام زود-

 .کشید دراز کنارم و گذاشت پاتخت رو ظرفارو و برگشت دوباره و شد تسلیم که افتادن راه اشکام زود

 .رفتم فرو بغلش تو دوباره و کرد حلقه دور رو دستاش



 

 

 .برد خوابم کی نفهمیدم تنش گرمای مست گذشت که مدتی بودیم، کرده سکوت جفتمون

 .بودم شده خسته شدیدم های گریه بخاطر

*** 

 :زنه می حرف پنجره لب تلفن با داره دیدم کردم نگاهش وقتی شدم، بیدار سینا کردن صحبت اروم صدای با

 ...مامان بیام تونم نمی-

-... 

 ...بذارم تنها تونم نمی رو شیدا اما برم قربونت دونم می-

-... 

  ...شده حساس اش روحیه شیدا نمیتونم فعال ماا... اونجا میارمش بار یه بگذره مدت یه بذار-

-... 

 ...منو هم میبینی رو عروست هم... اینجا بیا شما خب-

-... 

  ...اخه چیه خجالت-

 خجالت از. نکردم باز رو چشمام اینحال با اما... فهمید و بود شده دیر اما بستم رو چشمام سریع که سمتم چرخوند سرشو

 :شنیدم رو اسین صدای که گرفت گر صورتم

  ...شرکت میام نه من... ببین منو اونجا شرکت بیا صیح شما اصال-

-.... 

 خدافظ. میبینمت پس باشه-

 :وگفت زد لبخندی کردم نگاه سینا به زده خجالت و کردم باز چشم که خورد تکونی تخت

 /چنده؟ ساعت دونی می... شدی بیدار عجب چه-

 :تکون سر و خندید که کردم نگاهش خنثی و ندادم خاصی اهمیت میداد، شونن رو 6:30 که کردم ساعت به نگاهی نیم

 ...شما خوابالویی چقدر-

 :گفت و شست رو صورتم و دست و اورد دستمال و اب دستشویی، سمت رفت

 .بشه عوض زود زود باید فقط کافیه پوشک همون. کنیم وصل سند برات نیست الزم دیگه گفت گفتم، دکترت به-

 می عوض رو سندش وقتی یا میگرفتم، سوزش خورد می تکون کمی سیمش که حرموقع چون شدم خوشحال شنیدن از

 .کردن



 

 

 .داد فاصله هم از رو پاهام و اورد در رو شلوارم. زد کنار روم از ارو  مالفه اوردو پوشک سینا

 و دستشویی تو وبرد سند و نداختا بهم نگاهی کردم، ناله دردش از که اورد در رو سند اروم و کرد باز رو پوشک چسبای

  ...برگشت دوباره

 :گفت پام الی به خیره و پاهام بین دوباره نشست

 کنی؟ حس رو دستم تونی می-

 ...نشست بهشتم سوراخ روی دستش

 دادم تکون کردم،سر می نگاهش خجالت با که همونطور و گرفتم گاز لبمو

 کرد، پام رو شلوارم و بست پوشکمو. کشید عقب یهو بعد و کشید روش رو دستش اروم نشست، لبش روی محوی لبخند

 .دستشویی سمت رفت

 .بیارم ابمیوه برات برم من-

 .بود سرم تو فکری یه... کردم می نگاه در به منتظر. بیرون رفت اتاق از

 ها حاال حاال دونم می بعید من جسمانی وضع این با البته که باشیم داشته کامل رابطه یه تونین می کی کع این اونم

 .باشه ممکن

 .بود اورده نی دوتا با بزرگ میوه اب لیوان یه اومد، سینا

 :گفت که کردم نگاهش سوالی

 .بخوریم باهم-

 یه کدوممون هر گرفت، بینمون رو لیوان و نشست کنارم گذاشت، لیوان تو هارو نی و نشوند منو نشست، لبم رو لبخند

 می کمتر عمد از سینا کنم می حس هرچند. شد تموم سریع خیلی لیوان. یمشد مکیدن مشغول و گرفتیم دهن به نی

 .خورد

 .بشم نگران دوباره شد باعث اومدنش دیر که بودم گشتنش بر منتظر لحظه هر من و اشبزخانه برد دوباره رو لیوان

 .بود جدی اش چهره اما تو اومد سینا و شد باز در که بودم دوخته چشم در به نگرانی با

 :گفت و اورد در شال کمدم از عسری

 .اومدن عموت خانواده-

 .کردم نگاهش تعجب با

 .کشید شکمم روی تا پاهام روی مالفه یه کرد، مرتب رو لباسم و کرد سرم رو شال

 .داخل اومدن علی و عاطفه و زنعمو و عمو مدتی از بعد بیرون رفت و کرد باز درو کرد، ام اماده وقتی

 عیادتم بیاد کسی نداشتم دوست



 

 

 :رسوند بهم رو خودش سریع زنعمو

 .دخترم نبینم اینطوری رو تو بمیرم الهی-

 .نبود خودم دست چشمام شدن گرد

 اومدن سریع مامان و سینا و شد بلند اخم دود کمر از که کشید خودش سمت به منو کرد بغلم یهو وقتی مخصوصا

 .سمتمون

 :گفت و کرد صافم هم در اخمای با سینا کرد، جدا خودش از منو هم زنعمو

  بکشیدش جلو به شدت این به نباید-

 .بردش عقب و گذاشت زنعمو شونه رو دستشو هم مامان

 .بود پریده رنگش ترسیده، زنعمو

 .جان شیدا شرمنده وای ای-

 :گفت هم عمو که ندادم نشون خواهیش عذر به واکنشی

 .جان عمو بشی خوب تر زود انشاهلل-

 :گفت زنعمو که بودن ایستاده حرف بی هم عاطفه و علی دادم، تکون سر

 اقاست؟ این پرستارش یعنی االن-

 :گفت بابا که بگه چی بود مونده انگار مامان. توددهنش بزنم خواست می دلم توهم رفت اخمام

 .بسازن دوتایی رو زندگیشو دارن تصمیم بشه خوب شیدا انشاهلل... نه-

 :گفت شده گرد چشمای با زنعمو

 .بگیرن؟ تصمیمی همچین خوان می کوتاه مدت این تو که شدن اشنا باهم چطوری ؟....چی یعنی-

 و کنه حساب من بزرگتر رو خودش بخواد که این به نسبت حقی هیچ اون کنه صحبت اینطوری نباید. شدم ناراحت

 .نداره کنه دخالت

 :گقت چون نیومد خوش مزاقش به انگار هم بابا

 .مربوطه مادراشون و پدر و دوتا خودشون به گرفتن رو تصمیمش شرایطی همچین تو چرا اینکه و شدن اشنا چطور-

 من دل اما. رفت زنعمو به ای غره چشم هم عمو. ایستاد عمو پیش رفت زنعمو که شدن شوکه بابا جمله این از اینقدر

 بدم جوابشونو تونستم می خودم اگر مطمنن. بشه حمایت ازم اینطور خواست می دلم همیشه. بود شده خنک عجیب

 .گفتم می بهشون از بدتر

 :گفت بحث کردن عوض برای عمو



 

 

 .کنه استراحت و نباشه معذب جان شیدا هم بشینیم ما هم تا پذیرایی تو بریم بهتره-

 .سینا جز بیرون رفتن اشون همه و کردن استقبال مامان و بابا

 :گفت و تمسم اومد و کرد قفل درو کرد، فوت نفسشو و بست درو سینا

  ...میاد خوشم خیلی بابات از-

 :گفت و اورد در شالمو و خندید اونم که کردم ای خنده. بود داده زنعمو جواب در که بود حرفی بخاطر مطمنان

 چیه؟ وقت گفتی اگر-

 :گفت که نیومد یادم چیزی اما کردم فکر کمی

 !ورزشه وقت-

 :گقت و زد چشمکی سینا که توهم رفت بشدت اخمام بودم کشیده عضالتم بخاطر که دردی و دیروز اوری یاد با

 حسابی گرفتم ماساژ روغن اومدنی صبح امروز. داری من پیش توپ ماساژ یه بعدش بدی انجام رو ورزشا خوب اگر-

 .بیارم سرحالت

 .دارم دوست ماساژ خب ماساژ؟

 :گفت و زد چشمکی که دادم تکون سری

 .توپ حموم یه بعدشم-

 تخت روی پشیم و  گذاشت کم صدای با مالیم اهنگ یه و اورد در رو گوشیش. خندیدم عوضش و شیدمنک خجالت دیگه

 .دادیم انجام و بودیم داده انجام دیروز که هایی ورزش دقیقا کرد شروع اروم و نشست

 :گفت که بودیم مشغول ساعتی یک

 ...بسه-

 :گفت که بستم درد با رو چشمام و کشیدم راحتی نفس

 ...بندازم مالفه نورای بزار-

 کتفم روی مایعی و خوابوندم شکم روی اورد، در رو لباسام وبعد انداخت مالفه تخت دیگه سمت که کردم باز چشم

 ...تنم روی نشست داغش دستای و ریخت

 .شدم شیرینی ی خلسه وارد و شد خمار چشمام که بود جادویی دستش لمس اینقدر

 .بود نداده اژمماس کسی تاحاال بود بخش لذت بدجور

 ...ها کنی می کیف قشنگ-

 :گفت و گوشم کنار شد خم که خندیدم



 

 

 ...کنی تالفی رو اینا همه میکنم مجبورت... شو خوب تو-

 .صدرصد... لبم رو نشست لبخند

 پشت به دستش کالفه سینا بودیم، زنان نفس نفس هردو گرفتیم، فاصله هم از یهو خورد در به که ای تقه صدای با

 :کرد صاف رو گلوش و کشید شگردن

 بله؟-

 :اومد شایان صدای

 سینا؟-

 :گفت و شد وبلند کرد بود احوالش گواه کامال که اش تنه پایین به نگاهس سینا ، بود قفل ولی کنه باز درو خواست

 .بنده دستم وایستا-

 :گفت اروم گوشم کنار و انداخت روم ارو مالفه و بوسید رو پیشونیم و سمتم اومد

 .حموم بریم بره کنم رد رو خرمگس نای-

 الی خودش اما کرد بازش و در سمت رفت و نشه دیده کرد جا جابه اونم و کشید شلوارش به دستی کرد، مرتب ارو مالفه

 :نداشت داخل به دیدی شایان که طوری ایستاد در

 ...سالم-

 خوبه؟ شیدا خوبی؟ سالم-

 :گفت و داد تکون سر سینا

  ... خوبه-

 !دیگه ارکن برو-

 .کردم می عوض رو لباسش داشتم االن میدادم ورزشش داشتم شایان:سینا

 :گفت سکوت مدتی از بعد شایان

 .بهت بگم خواستم. شام برای پالسن اینجا امشب انگار اینا عموشون این راستی... اوکی-

 لباس سریع. بود قرمز صورتش داخل برگشت سینا وقتی که رفت و گفت چی اروم نمیدونم شایان که سینا داد تکون سر

 .بیرون اومد و حموم سمت رفت و برداشت

 .زاره می سرمون به سر مدت یه تا حاال فهمید شایان... بگیریم دوش بریم شه پر وان-

 :گفت و خندید سینا که شدم قرمز فهمیده شایان که این خجالت از

  ...بیخیال-



 

 

 .کردم گوش قلبش ضربان صدای به و گذاشتم اش سینه روی رو رمس رفت، حموم سمت به کرد، بغلم و کرد باز پوشکمو

*** 

 شد، باز یهو اتاق در که کشید می سشوار رو موهام بود نشسته پشتم و بود نشونده منو سینا اومدیم، در حموم از سریع

 :گفت و کشید گردنش پشت به دستی خنده با کنیم می نگاهش اینطوری داریم دید وقتی تو، اومد شایان

 ...بگیرم رو مچتون خواستم بابا ای-

 :داد جاخالی و خندید شایان که سمتش کرد پرت کوچیک بالشت یه پشتم از سینا

  ...بابا نیاد جوش-

 .گذاشت نبضم روی رو هاش انگشت و گرفت رو دستم و نشست تخت کنار و سمتم اومد

 :گفت شایان که گرفت فاصله ازم بعدم و ردک شانه موهام کرد، خاموش رو سشوار کرد خشک رو موهام که هم سینا

 ...شی می بهتر داری روز به روز-

 .نشست.لبام روی لبخندی

 :گفت  و انداخت اتاق به نگاهی شایان

 ...شده بهتر خیلی اینجا-

 .بزنه بهم رو خلوتمون و باشه اتاق تو نداشتم دوست چرا نمیدونم. کتابخانه سمت رفت شد بلند

 به دست و داد تکیه تخت تاج به و نشست تخت رو کنارم انداخت، مالفه پاهام روی و داد تکیه تخت تاج به منو سینا

 .کرد نگاه شایان به سینه

 :گفت بعد و کرد نگاه رو ام کتابخانه تو کمی شایان

 بشه؟ چی که داشتی نگه رو هاش سررسید85سال از... اینجارو اوه-

 توشون رو بودم نوشته مسعود از نفرت بخااطر که هایی دلنوشته و بریدم تیغ با رو توشون که افتادم این یاد لحظه یه تو

 بازش تا و برداشت رو یکیشون و برد دست که کردم نگاه شایان به استرس با. اوردتشون حتما ام خونه از مامان. گذاشتم

 :گفت و خندید کرد

 .بودی کردن مخفی عاشف همیشه تو-

 .کنم بیرون خونه از رو شایان که داشتم اینو رتقد کاش ای بستم رو چشمام درد با

 :کرد بازش و برداشت توش کاغذاز یه

 ...مس های قولی بد تقاص داره و نمیده رو هام تلفن جواب دیگه شایان که مخصوصا گرفته خیلی دلم امروز خب-



 

 

 شایان از غیض با رو روم تم،نداش رو سینا به کردن نگاه توان کرد، نگاه سینا و منو به کرد بلند سر و نخوند دیگه

 شایان وفایی بی و مسعود با خفتم از پر زندگی یاد. بودم عصبی بدرقمه. کردم نگاه دیگه جای به حرص با و برگردوندم

 .افتادم

 :گفت شایان مدتی از بعد

 .بیاره مامان شامتونو بگم میرم-

 :گقت و گذاشت ام شونه رو دستشو سینا که بیرون رفت اتاق از سریع

 .نداشت منظوری-

 .کنم اروم رو خودم هایعمیق نفس باکشیدن کردم سعی و بستم رو چشمام عصبی

 بیرون تاب لب کیف یه چمدون پشت از چمدونشاما سمت رفت و شد بلند جاش از کردیم سکوت که مدتی از بعد سینا

 .بودمش ندیده بود چمدون پشت چون اورد

 .سمتم اومد و برداشت قفسه از هم کتاب یه برداشت، خودکار و کاغذ توش از و گذاشت تحریرم میز روی

 :گفت و نشست کنارم

 .کنیم بازی بیا-

 :گفت من روبه بعد   حط کشید به کرد بعدشروع

 .است کلمه دو البته. ایه کلمه چه بزن حدس-

 :گفتم پس نداشتم حدسی هیچ. بود کشیده خط تا نه

 مممممم-

 ...تو به افرین-

 .کرد نگاهم منتظر و اشتگذ م رو خط اخرین

 نننننننن-

 :خندیی سینا

 افرین بازم-

  ... گذاشت ن رو پنجمیش

 *زندگیم عشق*اومد در تا گفتم حرف به حرف هی همینطوری

 :گفت که لبم رو نشس لبخند

 .تواه نوبت-



 

 

 و داشت نگه ذکاغ روی بود گرفتم رو دستم خودش که همونطور و هام انگشت بین گذاشت رو خودکار و گرفت رو دستم

 :گفت

 .کشیم می رو خطاش باهم بده کوچیک حرکت یه تو-

 .کردم می رد یا تایید سرم دادن تکون با من و زد می حدس همینطور سینا و کشیدم سینا کمک با خط تا شیش

 .بغلش تو کشیدتم و کرد حلقه دورم رو دستاش و گذاشت کنار رو وسایل اومد در*عاشقتم* کلمه وقتی

 .کردم نمی عوض هیچی با رو تنش گرمای

 .خورد رو خودش مال بعدم و داد غذامرو حوصله با سینا. گرفتیم فاصله هم از مجبوری اورد که رو غذام مامان

 .گذاشت کمدی عاشقانه فیلم یه و نشست کنارم و برداشت رو تابش لب

 :گفت و خندید تصمعی مه کردیم نگاه وزنعم به شده گرز چشمای با باز. شد باز در یهو که کردیم می نگاه یاهمففیلم

 .کنیم خدافظی اومدم بریم خواستیم می-

 .اومدن هم اشون بقیه ازمدتی بعد

 :  سیناگفت به زده خجالت مامان رفتن و کردن خدافظی وقتی. شد بلند و کرد فوت رو نفسش نامحسوس سینا

 ...و زدن حرفی اگر جان سینا ببخشید-

 :گفت و هبد ادامه مامان نذاشت سینا

 .نداره اشکال. حرفیه چه این-

 هر. زد برام حوصله با و اورد منم مال. زد مسواک رفت بست،سینا درم بیرون رفت گفت بخیر شب و کرد تشکری مامان

 .بود واجبات جز سینا قول از اما بود دهنده ازار خیلی چند

 .زد خاموشی و کرد عوض پوشکمو

*** 

 روی تاب لب اتاق تاریکی تو که رو که سینا دیدن با و کردم باز چشم صدایی با که بود بیداری و خواب تو شب نصفه

 ...پرید سرم از خواب کنه می کار و گذاشته میزم

  ... بخوابم من وایمیسته بعدم و خونه ماره و هاش کار من بخاطر

 اومد یادم بعد اما خونه بیاد دبع کنه تموم رو هاش کار خواد می اگر که بگم بهش فردا گرفتم تصمیم سوخت براش دلم

 .کنم صحبت خوب تونم نمی من

 .نیارم خودم روی به گرفتم تصمیم تمام خودخواهی با پس

*** 



 

 

 که بس.... همینطور کردنمم صحبت و بهبوده حال در سرعت به جسمانیم وضع... هفته دو شاید... گذشت روزی چند

  ...کمتر اما دارم لکنت...  گیره می حرف به منو بازی بهانه به سینا

 .کنم کنترل ادرارمم و بشینم تونم می بزاره پشتم پشتی که این بدون دیگه جدیدا

 .خوریم می غذا هم دور میز سر میریم و میشونتم ویلچر رو دیگه حاال

 .بکشم بیشتری کار دستام از تونم می که مخصوصا. دارم بهتری حس بیرون برم اتاق از تونم می حاال که این از

 .میده بهم بهتری خیلی حس... بخورم رو غذام قاشق با خودم مثال

  ...ره می کمرش سمت به دستش که دیدم گاهی گه و شده تر الغر کنم می حس سینا

 .بینمش می حال این تو وقتی کبابه براش دلم

 .ببنده داد ارقر تا چند و کنه مدیریت داره که رو ای جلسه تا چند تا بمونه شرکتش بیشتر شده قرار امروز

 .بشه بیشتر قدرتشون تا بکشم کار بیشتر دستام از میکنم سعی مامان با نیست که وقتایی

 .نشد سینا از خبری اما شد بعداظهر شش ساعت

 به و تخت لبه سمت کشیدم رو خودم دستام با سختی به نبود، اتاق تو کسی. نیومد اما کردم می نگاه در به نگرانی با

 دستام و کشیدم عمیقی نفس. زمین گذاشتم رو پاهام دستام با و نشستم صاف نزدیک، کشیدم و وفتمگ رو ویلچر سختی

. ویلچر جلوی زمین خوردم زانو با و صندلی رو بشینم نتونستم اما جلو کشیدم رو ویلچر،خودم دسته طرف دو گذاشتم رو

 خبری... نه یا بگیره حالم از خبر تو میاد کسی ینمبب کردم نگاه در به. زد حلقه چشمام تو اشک و بستم رو چشمام درد از

 .نبود

 .روش بکشم رو خودم تا روش بندازم رو وزنم که نداشت قوت اونقدر دستام شدم، ویلچر  خیال بی

 ....کشیدم در سمت به رو خودم سختی به خیز سینه و کشیدم دراز زمین روی

 .بود شده روان چشمام از اشک و بودم شده عرق غرق سختی شدت از

 .لرزید می فشار بخاطر بدنم همه و کرد می درد خیلی هام ارنج کردم، رد در چهارچوب از رو خودم

 .گذاشتم دستام روی رو سرم ای لحظه گی خسته از شدم خارج که در از

... بود فنتل ام خواسته به رسیدن برای مسیر ترین نزدیک... کردم حرکت باز و کردم جمع رو انرژیم کشیدم نفس که یکم

 .فهمیدم می رسید می گوشم یه که کنی مخلوط صدای از این. اس خانه اشبز تو مامان مطمنان

 .نشستم کناردیوار و رسوندم تلفن میز به سختی به رو خودم

  ...بکشم پس پا نبودم حاضر اما داشتم ضعف. کردم می احساس کامل رو رنگم پریدن

 سیم به زورم پس بردارم رو تلفن تا باال ببرم رو دستم که نداشتم توان قدراون کردم، نگاه میز رو سیم بی تلفن به

 .پاهام رو افتاد تلفن با که خودم سمت کشیدمش و پیچیدم دورش رو انگشتم حال بی و گرفتمش و رسید جاشارژیش



 

 

 .پیروزیم این بابت لبم رو نشست بندی نیم لبخند یه و بیرون دادم حال بی نفسم

 .نیستم بلد رو سینا شماره من که اومد یادم بگیرم شماره خواستم وقتی اما کشیدم عمیقی نفس .بستم رو چشمام

 .زدم پوزخندی خودمم. کردن کجی دهن بهم وسایل و دیوار و در همه کردم حس قضیه این قهمیدن با

 .نفهمیدم.چیزی دیگه و افتادن.هم رو چشمام که بودم حال همون تو چقدر نمیدونم

*** 

 .کرده ضعف اورده خودش به که فشاری بخاطر-

 .بوده تنها طوالنی مدت اخه؟معلومه گذاشتی تنهاش چی برای:بابا

 .بزنه زنگ سینا به تا برسونه تلفن به رو خودش خواسته معلومه سینا؟ زدی زنگ... نداره اشکال:شایان

 .بگه نشه روش و باشه شده تهخس ترسم می. شده اسیر هم خدا بنده اون... برسه االناست دیگه... اره: بابا

 زود.کنیم کار روش رو شیدا دستای قوای بهتره فقط... نمیشه خسته دیدم من که ای پیشه عاشق سینای اون... نه:شایان

 .بگیره کمر دیسک ممکنه کنه بغلش بخواد همش سینا که اینطوری...  برگرده تر

 .باشه داشته رو خودش سالمتی هوای باید...  پرسم می بهش: بابا

 .بیارم درش بیام کنین صدام شد تموم سرمش...  بپرسم ها بچه از حالی یه خونه به بزنم زنگ رم می من: شایان

 پیش بیشتر تنهایی شیدا با خونه تو وقتی خواهشا اما گذشت خیر به خداروشکر..خانم نکن گریه اینقدر توهم... باشه بابا

 ... شه می بیدار االن نکن گریه سرش باال پاشو پاشو بود؟ کابینتا کردن تمیز وقت امروز اخه... باش بچه این

 .نفهمیدم من و کرده صدام چقدر نیست معلوم...  ام بچه برای بمیرم الهی-

 .مونده کجا سینا این ببینم بریم بیا... گذشته که حاال بیا:بابا

 .کردم باز رو چشمام شدم مطمن رفتنشون از وقتی

 ...حاال اما بودم متنفر امپول و سرم از همیشه. کردم دستم تو سرم به نگاهی

 .روبستم چشمام دوباره صحبت صدای شنیدن با

  :اومد سینا صدای

 .هست بهش حواسم من باشه-

 .خونه برم باید من گیرت می بهانه ها بچه. بکش خودت سرمشم:شایان

 .ممنون داداش باشه: سینا

 .کنارم تخت رفتن فرو و در شدن بسته صدای

 !...خوشگلم خانم-



 

 

 با که کرده نگا سینا به و کردم باز چشم و توهم کشیدم رو اخمام. بزنم خواب به رو خودم این از بیشتر بود ضایع دیگه

 با و شد تر پررنگ لبخندش کنم می نگاهش دید وقتی. کرد می نگاهم و بود کشیده دراز کنارم بیرونش لباسای همون

 .نزنه دست بهم که دادم تکون رو سرم ارادی رغی که کرد نوازش رو صورتم دستش

 :گفت و کشید اهی که برگردوندم ازش رو صورتم

 گلم؟ ناراحنی چرا جان؟ شیدا-

 و کرد بغلم و اومد تر نزدیک که برگردوندم رو سرم باز. گرفت رو گلوم بغض شب8 دیدن با کردم نگاه ساعت به.برگشتم

 :گفت و خودش سمت چرخوند منو

  ...داشتم کار کن باور اما راحتینا دونم می-

 :گفت و نشد که بدم هلش اش سینه روی گزاشتم رو دستام

 ...روشن چشمم! بیرون رفته اتاق از تنها خانومم شنیدم-

 خم و خندید که کردم نگاهش چپ چپ. شده غیرتی اقا و بیرون رفتم خونه از انگار که گفت می رو اینا ای بامزه لحن با

 :وسیدب رو پیشونیم شد

 .بخشی می و اقات و مهربونی اینقدر که برم قربونت-

 اوووومدیییییییییی ددددییییرررررررررررر-

 .بزنیم دور بیرون بریم قراره و خانومام خانم خدمتم در فردا پس و فردا عوضش عزیزم میدونم-

 کککککککججججججججا؟-

 :گفت و زد لبخندی

 !...بگی شما جا هر-

 :گفت و زد لبخند ونما که زدم کوچیکی لبخند

 کنم؟ عوض رو لباسام من-

 جلو اورد رو ویلچرم کرد عوض که رو لباساش. شد بلند و بوسید و پیشونیم جلو اومد که داد تکون سر لبخند همون با

 :گفت و تخت کنار

 ...میایم باز بخوریم شام باهم بیرون بریم... شدن نگران حسابی ات خانواده-

 :گفت ومیار صدای وببا زد چشمکی

 ...شیطونی-

 :گفتم و نشستم سختی به و زدم پس دستشو که کنه بغلم خواست جلو، اومد که خندیدم

  ... ننننننککککککننننن بببببغغغغغلللللللللمممممم-



 

 

 :گفت تعجب با

 عزیزم؟ چرا-

 .گگگییییررررره ممممیییییی ددددررررردددددد ککککممممممررررتتتتتت-

 .حرفاست این از تر قوی من کمر خانومد نباش ننگرا... شم فدات: خندید

 .بهش زدم مشتی و خندیدم که بوسید لبمو گوشه و شد خم

 رو موهام کش. انداخت پاهام روی ارو مالفه و پایه روی گذاشت رو پاهام بشینم، ویلچر روی کرد کمک و گرفت رو بازوم

. بودن نشسته مبل باباروی و مامان. بیرون رفتیم اتاق از شد مطمن ظاهرم بودن مرتب از وقتی و بستن دوباره و کرد باز

 :سمتم اومد سریع دیدنم با مامان

 .دخترم ببخشید... شم فدات الهی-

 و زد بغضی پر لبخند هم مامان ندارم مشکلی بدم نشون بهش دستش فشردن با کردم سعی که بوسم شد خم سریع

 .باشه بهم حواسش و کنه نگاهم کامل بتونه که من روی وبهر و بابا کنار نشست هم سینا نشست، مبل روی کنارم

 :گفت هم بابا. اشبزخانه رفت سریع مامان

 دخترم؟ خوبی-

 !بببببللللهههه-

 :گفت و زد لبخندی

 .خداروشکر-

 :گفت مامان که بشه بلند خواست سینا. اومد شربت سینی با مامان نشست، لبمون روی لبخند

 .میدم بهش من جان سینا بشین راحت-

 :گفتم و کشیدم عقب رو سرم که رو لیوان بگیره جلوم خواست مامان

 خخخووودددممم بببدددددهههه رررررووووو للللییییییوووواااان-

 :گفت بابا و زد لبخندی هم بابا گرفتش مامان خوردم رو لیوان وقتی سپرد بهم رو لیوان لبخند با که کردم بلند رو دستم

 .خوبیه خبر خیلی اومده اینحا تا اینکه... داوم دستش قوت خداروشکر-

 .بودم رسیده بزرگ موفقیت یک به انگار نشست لبم رو لبخند

 :سینا به کرد رو بابا

 .کشیدی زحمت خیلی... پسرم نکنه درد دستت-

 :گفت و کرد نگاهم عشق با سینا



 

 

 .بود شیدا خود های تالش و زحمت...  نکردم کاری من-

 .باشیم هم دور بیان شب فردا بزنم زنگ... جان سینا هبد رو پدرت شماره:بابا

 .کنه صحبت تا اتاق سمت رفت بابا و گفت ارو شماره سینا برداشت، رو تلفن بابا

 .زد چشمک مامان چشم از دور لبخند با که کردم نگاه سینا به

 :گفت و داد مامان به رو تلفن بیرون اومد که اتاق از بابا

 .بیان هاشون خانواده با هم شاهین و شایان بزن زنگ خانم-

 اتاق؟ میرن زدن حرف برای اینا داره سری چه. اتاق رفت و برداشت رو تلفن و گفت چشم سریع مامان

 چندم نمیدونم قسمت داشت که شدم تلویزیون تماشای مشغول منم و شدن زدن حرف مشغول و نشست سینا کنار بابا

 بودم شده غرق اینقدر. میکشتن همو داشتن بود هم جنگش قسمت بودم هشد جذب کامال بود هرچی. شدم بود جومونگ

 بیشتر مشکل... نمیشدم سیر ازش خب اما بودم دیده بار چند رو سریال این هرچند. توهم رفت اخمام شدنش تموم با که

 ...ها ایرانی

 شام از بعد. شدیم غذامون دنخور مشغول جدا کدوم هر و شدم مستقر میز پشت سینا کمک با بود، چیده رو میز مامان

 .کنه کمک مامان به تا شد بلند سینا

 .جان سینا ها نزنی دست:مامان

 ...میشورما ظرف بهتر ظرفشویی از کنین باور چرا؟:  سینا

 :کشید رو سینا دست بابا و خندید مامان

 .حساسه بشدت روش خانومه، حاج قلمرو اشبزخانه بیا-

 که هایی داد قرار درباره سینا بیشنر. شدن زدن حرف مشغول باباشون باز و نشستیم مبال روی رفتیم و خندیدیم همه

 .نشست کنارمون و اومد چای سینی با شد تموم که کارش مامان. کرد می گوش هم بابا و زد می حرف بود بسته امروز

 .رفتبم اتاقمون سمت به و گفتبم بخیر شب.  چایی خوردن از بعد

 .نمیبست پوشک سینا دیگه کنم کنترل رو ادرارم ستممیتون چون دربست، سینا

 .کردم صداش شستم رو خودم شد تموم کارم وقتی و بشینم فرنگی توالت روی کرد کمک

 سمت کشید منو و کشید دراز کنارم اومد و کرد روشن رو خواب چراغ و کرد خاموش رو چراغ و کردم درازم تخت روی

 خودش

 .کردم حلقه گردنش دور رو دستام رفتم، بغلشفرو تو

**** 

 :شدم بیدار زد می حرف تلفن با داست که سینا صدای با



 

 

 ...جان مامان نمیدونم واال-

-... 

 .نمیارم در کع رسوماتتون و رسم و خانوما شما کارای از سر که من اخه:خندید

-... 

 خدافظ.. برسون سالم... چشم باشه-

 :سمتم اومد لبخند با که کرد نگاه بهش

 .بخیر خانوما نومخا صیح-

 :گذاشت ام برهنه شکم روی دستشو و نشست کنارم اومد که زدم لبخند

 نداری؟ درد-

 :طبیعیه بودم مطمن اما داشتم درد خورده یه

 .ننننهههههه-

 :گفت و زد لبخندی

 .حموم بریم بعد بخوریم بیارم صبحانه برم-

 .بیرون رفت اتاق از و پوشید لباس که دادم تکون سر

 .دادم تکیه تخت تاج به و کشیدم عقب رو خودم سختی به و ام تنه باال روی کشیدم روا مالفه

 .بست درو و تو اومد بزرگ سینی یه با مدتی از بعد سینا

 خوری؟ می چی خب-

 دوساعت نداشتم حوصله. گرفت رو چشمم بدجور عسل و خامه اما پیمونه پر حسابی دیدم که انداختم سینی به نگاهی

 .خورد می خودش لقمه یه و بهم میداد و گرفت می من برای لقمه یه حوصله با که کردم اشاره قطف بزنم حرف

 .حموم تو رفت و مرد بغلم و اومد بعد و بیرون بردش خوردیم کامل رو امون صبحانه

 :گفت و بشه پر گذاشت رو وان

 بشه؟ پر تا وان تو بزارمت-

 و جالباسی از کرد اویزون اونارو. اومد هامون حوله با ازمدتی بعد. یرونب رفت خودش و نشوندتم حموم تو. دادم تکون سر

 .نشست روم روبه و اومد

 :گفت که کردم نگاهش لبخند با

 کمردردی،دلدردی؟ نداری؟ درد مطمنی-



 

 

 .دادم تکون راست و چپ به رو سرم و گزیدم لبمو

  گفت ای خوبه

*** 

  کرد کمک و پوشوند بهم لباس

 .کرد خشک رو موهام و نشوندتم تخت روی

 .بیاره ابمیوه برام تا بیرون رفت اتاق از شد تموم که کارش

 .برگشت سینا که بودم فکر تو

 .بیرون بردتم اتاق از و نشوندتم ویلچر رو و داد خوردم به رو ام ابمیوه

 :گفت مامان که بود نهار خوردن از بعد و رفتیم میز سر

 .میان زود اپسر بعداظهر کنین استراحت یکم برین-

 رو چشمام کرد بغلم کشید، دراز کنارم اومد خودشم و کرد درازم تخت روی وقتی. برگشتیم اتاقمون به و کردیم قبول

 .برد خوابم زود که بودم خسته اونقدر و بستم

*** 

 که کردم می گوش بچگانه...  و خنده صدای به تعجب با. بودم تنها تخت رو و نبود سینا شدم بیدار سروصدایی صدای با

 :گفت و زد لبخندی دیدنم با. تو اومد سینا و شد باز اتاق در

 .عزیزم سالم-

 سللالااااامممم-

 متعجب کنن می هم دنبال که بچه چهارتا دیدن با. بیرون برد اتاق از و نشوندتم ویلچر رو و شستم رو صورتم و دست

 :گفتم

 کین؟ های بچه-

 :گفت و زد صدا هارو بچه لبخند با مامان. بدم تشخیص توشون از تونستم رو شهاب فقط

 .کنین سالم عمه به بیاین... هاااا بچه-

 :کرد شروع بزرگه از مامان که کردم نگاهشون لبخند با سمتم دوئیدن اشون همه

 .شایانن دخترای هم ساحل و سوگل. شاهینن های بچه. شهرام و شهاب-

 :گفت مامان که کردم نگاه ارو ساله2و4 های بچه دختر تعجب با

 .کنین بازی برین-



 

 

 از اونم... خواست بچه دلم. کارشون این از رفت دلم. رفتن و دوییدن و کردن بوس یه رو ام گونه اومدن کدوم هر ها بچه

 .سینا

 .اومدن الهام و شاهین و شایان که کردم می نگاه رو بازیشون داشتم 

 شایان زن اونم کرد می سوراخ رو مغزم داشت بدجوری سوال یه .بود نشسته پیشم سینا. پیشمون نشستن و کردیم سالم

 .نبود ازش خبری که بود

 مهمون همه تا گذاشتم جیگر رو دندون پس. بشن ناراحت بقیه و شایان پرسیدنش با و باشه افتاده بدی اتفاق ترسیدم اما

 .داره خبر سینا قطعا. بپرسم سینا از بعد رفتن که ها

 زنگو که خوردیم می داشتیم. من هم کرد خورد شلیل خودش برای هم سینا. اورده میوه برامون و مامان کمک رفت الهام

 بعد. رفت استقبال برای بابا با هم سینا و کرد جمع رو ظرفا سریع الهام. سینان بابای و مامان گفت و کرد باز شایان. زدن

 .بینمشون می که باره اولین این شدیم محرم که روزی از

 .بودم معذب بشدت ببینن منو بود قرار بزرگی نقص همچین با که این از طرفی از رفتمگ استرس

 ...من به رسیدن و کردن پرسی احوال همه با اومدن باالخره

 و پایین انداختم رو سرم.بودم شرمنده وضعیتم از کنم، نگاه چشماشون به نتونستم

  سسسسلللالااااامممم-

 :گفت مهربونی با پدرش که کردم ارومی

 بابا؟ خوبی... دخترم سالم-

 .بوسید گونمو و کرد سالم محبت همون با هم مادرش. شدم قرمز کال کردم حس که بوسید رو پیشونیم شد خم بعدم

 .بود سنگین یکی من برای حداقل جو خب من اما نشستیم همه

 با بود نشسته کنارم که مادرش زدن، یم حرف دوتا دوتا هم اقایون و بودن پذیرایی حال در الهام و مامان و گذشت مدتی

 :گفت لبخند

 عزیزم؟ خوبی-

 ...بببلللهههه-

 گفت؛ که پایین انداختم رو سرم زده خجالت شد اشکار ام دیگه نقص یه که این از

 ...خداشکر-

 می هنگا بهم دیدم که کردم نگاه سینا به چشمی زیر پایین سر همون با اومد، خوش رو، لکنتم نیاورد خودش روی به

 .دادم تحویلش بندی نیم لبخند کردنش گرم دل برای منم و زد لبخندی کنم می نگاهش فهمید کنه،

 .زد می حرف سینا مادر با و کند می پوست میوه برام و نسست ام دیگه سمت کنارم مامان



 

 

 .نفهمه کسی المث که بود حواسمم البته و بود دنبالش همش چشمم... کنم نگاه رو سینا نامحسوس داشتم سعی منم

 سینا از مدام هم میون در خط یه و زد می حرف بودم بهبود حال در زود خیلی که من وضعیت درباره داشت مامان

 با فرقی براش نمیکنم فکر که ببره رو مامان دل چنان بود تونسته برم قربونش. شته دا تاثیر چقدر که کرد می تعریف

 .باشه داشته شاهین و شایان

 :گفت مادرش که شدم خوردن مشغول و پاهام روی گذاشت ارو یوهم ظرف مامان

 دخترم؟ کنه نمی اذیتت که سینا-

 :گفت و خندید که دادم تکون نه به فقط رو سرم و خجالت از شدم قرمز

 .خداروشکر خب-

 :گفت و چرخوند چشم مادرش که بود اینجا

 نیستن؟ شایان افا همسر-

 :گفت ارومی لحن یه با و گرید رخش از رنگ که کردم نگاه مامان به منتظر همین برای بود، منم سوال این

 .گرفتن طالق هست ماهی چند-

 خودم روی به کردم سعی و بودم گیج اما نیومد یادم رو زنش اسم کردم فکر چی هر... کردم نگاه مامان به تعجب با

 .نبود درست بنظرم مبود خبر بی جا همه از که این و بودم شایان خواهر من باالخره. نیارمش

 :گفت هم سینا مادر

 .داره حکمتی یه هرچیزی. بوده این قسمتشون حتما-

 .کرد تایید و داد تکون سر بود اومده خوشش جوابش از انگار که مامان

 دادم می ترجیح و کردم می گوش فقط منم و صحبت به کردن شروع چیزی هر از و حاشیه تو رفت صحبتا باالخره

  باشم شنونده بیشتر

 مامان با صحبت به حواسش که کردم نگاه مامان به. بپره روم از رنگ شد باعث که گرفت ادرارم حس وسط این یهو اما

 .نباشه بینشون باشم من که مانعی تا بود نشسته هم کنارش بود رفته حتی. بود سیناگرم

 .بود زدن حرف مشغول و بود باشاهین حواسش که الهامم

 کردم نگاهش امیز التماس نگاهم با. زد می حرف شایان با و بود من به چشمش درمیون یه که کردم نگاه سینا به ناچار

 .سمتم اومد و گفت شایان به ببخشیدی که

 :گفت میریم کجا پرسید ازش بابا وقتی و داد هل رو ویلچرم بپرسه سوالی که این بدون

  ...داروشه وقت-

 .شدیم اتاق وارد و بگه چیزی کسی نذاشت



 

 

 :گفت و نشست زانو رو جلوم اومد سریع

 عزیزم؟ شده چی-

 ...  ددددسسسستتتت-

 .سرویس سمت برد و کرد بغلم و فهمید خودش رو اش ادامه

 .کنم صداش شد تموم کارم تا بیرون رفت و نشوندتم فرنگی دستشویی روی

 :گفت و نشوندتم صندلی روی دوباره و بشورم روشویی جلوی رو دستام کرد کردم،کمک صداش شد تموم کارم وقتی

 خوشگلم؟ خانم-

 :گفت و روم شد خم که کردم نگاهش لبخند با

 .بریم بده بوس یه-

 رو نشست لبخند. هردومون به داد انرژی انگار عمیق بوس یه. گذاشت لبم رو لبشو بده واکنشی اجازه که این از قبل

 .دوباره افتاد راه و گرفت قرار پستم هم سینا لبامون،

 ها بحث تو ماشرکتی تونستم نمی چون منم باشه روم به رو که بشینه جایی رفت دوباره سینا رسیدیم که ذیراییپ به

 بود؟ شبکه کدوم جومونگ.... تکراری فیلم یه و میدا نشون رو ایفیلم که کردم می نگاه وی تی به باشم داشته

 .انداخت ارو سفره یناس و شاهین و شایان و الهام کمک با و است اماده شام گفت مامان

 کنارم مبل رو و برداشت رو خودش منو بشقاب هم سینا که کنم کار چی نمیدونستم بودن نشسته زمین روی همه

 کارش این از چقدر. شد خورزن مشغول ود نشستهبر که مبل روی کنارم خودشم و گذاشت پاهام روی رو سینی. نشست

... خب امت نبود ای چاره وضعیتم بخاطر هرچند. خوره می غذا اینطور هک باشم بود نذاشته ادمی تنها که بود ممنون

 شدم عاشقش بیش از بیشتر

*** 

 :گفت شرمنده و داد بهم رو ای جعبه کیفش تو ار رفتنش از قبل مادرش. رفتن همه کم کم که بود12 نزدیکای ساعت

 .بیاریم مناسب موقعیت گذاشتیم... شد دیر یکم عزیزم شرمنده-

 :گفت ریعس مامان

 .خانوم حاج حرفیه چه این-

 :گفت و زد لبخند مادرش

 .شن می انجام هم اونا دیگه وقت چند انشاهلل... بیاریم جا به نشد رو رسومات و رسم... عروسمونن جون شیدا باالخره-

 و کردن خدافظی اونام شد تموم که سینا مامان و مامان های کردن پاره تیکه تعارف. پایین اندانتم رو سرم و لبگزیدم

 .رفتن



 

 

 .اتاق سمت دادم هل چرخارو خودم و کردم بقیه به شببخیری اروم اشون، بدرقه بود رفته سینا

 حجاب بی جلوش نمیشد روم اما بودم من بودن محرم بهش مردها همه امشب که کسی تنها اوردم،هرچند در شالمو

 .باشم

 .تمگذاش میز روی رو بود طال دستبند یه که مادرش کادوی

  ...برم روش بتونم خودم کردم سعی و کردم تخت به نگاهی خالصه

. زدم می نفس نفس بکشم روش رو خودم تونستم کامل وقتی و تخت سمت خزیدم اروم و تخت کنار بردم رو ویلچر

 نشست لبم روی لبخندی

 :متعجبگفت دید تخت رو منو وقتی اما داخل اومد لبخند با سینا که کردم نگاه در به در، شدن باز با

 تخت؟ رو رفتی خودت-

 :گفت و سمتم اورد هجوم یهو که دادم تکون سر لبخند با

 ...شم فدات من اخخخ-

 ریشاش ن چ کنم دورش خودم از کردک سعی ا خندیدم و بگیرم رو ام خنده جلوی نتونستم که کرد می بوسم همچین

 .میشد کشیده صورتم به

 جوجووو... شدییی بزرگ-

 :گفت و رفت عقب سینا خندیدم، اما میزد حرف دوساله بچه یه با داشت انگار

  جووون-

 :کرد بغلم و کشید دراز کتارم و کرد عوض رو لباساش و شد بلند اروم

 .بدم وزرششون اصال نشد وقت روز چند این...  کنیم کار پاهاتم روی باید-

 تنش عطر داشتم دوست... کشیدم عمیقی نفس و بستم رو چشمام و گذاشتم اش مردونه سینه روی رو سرم لبخند با

 .کرد می نوازش همیشه مثل رو کمرم و سرم اونم. زدم بوسه اروم رو اش سینه روی... رو

 .برد خوابم و شد گرم چشمام که بودیم وضعیت این تو چقدر نمیدونم

 خجالتی بد های حس( بود دمسعو زن که موقعیه منظورش)عاشقانه های رابطه از نفرت... بود سختی تو هرچی زندگیم

 مردم بودن بابت خداروشکر نگم که نیست روزی... کنم می بودن زنده حس تازه انگار سینا، وجود با... االن اما....  و بودن

 ...کنارم

 ...داریم که هایی نعمت بابت کرد خداروشکر باید اره

 کنیم می فراموش میشه داده بهمون ها نعمت اون وقتی اما خوایمشون می خدا از مدام نداریمشون وقتی که هایی نعمت

 ...بگیم شکر و کنیم تشکر



 

 

 ...دارم کالم یه فقط

 .خداروشکر-

*** 

 ...بعد ماه چند

 .نویسم می دفتر تو رو زندگیم خوب خاطرات دارم و نشستم صندلی روی

  ...خاطراتم... رفتم عقب و روگذاشتم اخر نقطع

 ...موندن حد همون در اما بودن عالی اونا شایدم... نشدن عالی اما ...موندن خوب حد در که خوبی خاطرات

 که گذشتن زود اینقدر روزا اون بینم می کنم می نگاه وقتی... حاال اما ها نقص اون وجود با حتی...  بود عالی زندگیم

 .بودن رویا و خواب انگار

 .داشتنش بابت نکردم ریگذا شکر خوب شاید که و بود واقعی نعمت یه زندگیم توی سینا وجود

 .زد حلقه چشمام تو اشک

 .کردم نگاه خوشگلش صورت تو و اوردم رو سینا چهره نقاشی و زدم عقب صفحه چند اروم

 شه؟ می رو اون به رو این از زندگیم کنم می بار چشم وقتی دونست می کی

  ...بندازم کی گردن رو تقصیر نمی

 ؟..خودم

 ؟...سینا

 ؟...شایان

 !...بابا و مامان یا

 ...دونستم می رو قدرش بیشتر باید میدونم فقط

 شیدا؟-

 .گرفتم عکس از چشم و اومدم خودم به مامان صدای با

 ...ماه چند این مثل کرد، نگاهم غمگین کردم، نگاهش سوالی

 ...است اماده نهار-

 .میز سمت رفتم رجلوت و شدم رد مامان کنار از... در سمت رفتم و شدم بلند جام از و دادم تکون سر

 .شه می صرف سکوت در غذا...نمیزنه حرفی کس هیچ. نشستم و کردم بهش سالمی. اومد هم بابا

 .زنه می صدام که ببرم پناه اتاقم به خوام می دوباره و شم می بلند



 

 

 !..دارم کارت بشین شیدا-

 :گفت که کردم نگاهش منتظر و نشستم مبل روی

  !...وکیلش دیدن رفتم امروز

 :کرد نگاهم غمگین که کردم نگاهش امیدواری و بغض با جمله این شنیدن با

 ...دارن شرط یه-

 :حرفش وسط پریدم سریع

 شرطی؟ چه-

 :ببینم اش چهره تو کشه می رو عذابی تونستم می کرد، باز بعد و بست عذاب با رو چشماش

 ...نمیکنن اعدامش کنه ازدواج پریسا با اگر...! ازدواجه شرطتشون-

*** 

 (مهمونی روز فردای)بک فلش

 بشی؟ بیدار خوای نمی خوشگله خانم-

 :بوسید رو پیشونیم شد خم که کردم نگاهش لبخند با... کردم باز رو چشمام سینا انرژی از پر صدای شنیدن با

 ...خوابالو خانم بخیر صبح و سالم-

 .کردم حلقه دورش رو دستام بغلش، تو رفتم و چرخیدم و خندیدم حوابالو

 :کرد بغلم و شد حلقه دورم دستاش

 .بزنیم ر دو بیرون بریم قراره امروز... عشقم دیگه پاشو-

 :گفت و خندید که شدم جدا ازش سریع و شدم زده هیجان حرفش این شنیدن با که بودم خونه تو انقدر

 بریم؟-

 کمک و پوشید لباس خودش مخوردی که صبحانه بیرون، رفتیم بعد و بشورم صورتم و دست کرد کمک. دادم تکون سری

 ...بپوشم منم کرد

 .بیرون رفتیم خونه از و نشوندتم ویلچر روی. بیرون برم خونه از قراره که این از بودم زده هیجان

 .خوبه امروز اونجا بریم فعال... پارکه یه کوچتون سر-

 .فقط بیرون بریم تا بشه باز در بودم منتظر و دادم تکون سر

 و نبود کس هیچ. رفتیم کوچه وسطای تا. داد می هل رو ویلچر و بود پشام سینا. بیرون رفتیم و ردک باز درو باالخره

 .بود نشسته من های لب روی لبخند



 

 

  .نداشت دوامی خوشیم این اما

 ... جاش شدو پاک لبم روی از لبخند سمتمون اومد می داشت رومون روبه کوچع، سر از که خانمی دیدن با

 ازش فقط. بگم بهش چیزی که بودم اونی از تر مغرور اما کنم بغض تا شد باعث هم سینا اصرار این و داشتم بدی حس

 .گرفت تصمیم جام و زد حرف باهام اینطوری که شدم دلخور

 و سر از حال در ها بچه. بیرون رفتیم اتاق از اماده و بپوشم لباس کرد مجبور منم و پوشید لباس دوباره خودش سریع

 :گفت سریع ما دیدن با که بودن رفتن باال مامان و بابا کول

 ...بریم بریم بریم بریم-

 پیاده شد قرار باز. بیرون رفتیم همه و شد بلند شایان که کردم نگاهشون حوصله بی. کرده گیر نوارش که ضبطی عین

 .نشد ساکت و زد تشر بهشون شایان که کردن می دعوا داشتن من ویلچر بردن سر ها بچه... بریم

 .نداشتم رفتن بیرون برای لذتی دیگه

 .بده تشخیص نتونه رو صورتم کسی تا بودم اورده تر پایین کمی رو روسریم و بود پایین مدا تمام سرم

 .کنه می نگاه ماهارو داره پارکه تو که ادمی هر کردم می حس

 .ها سرسره و تاب سمت دوییدن ها بچه. پارک به رسیدیم باالخزه

 . گذاشتن نیمکت کنار هم رو ویلچر و نشستن یمکتین روی هم مردا

 من از اونم و کردم ناامیدش خودم از امروزم بازی بچه با کنم فکر  زد می حرف سینا با داشت من به توجه بی سینا

 .دلخوره

 رو نشست لبخند بودن دیگه باهم بازی در هیاهو پر که هایی بچه دیدن با باال، اوردم رو سرم و جراتکردم ازمدتی بعد

  .لبم

 ...گردوندم چشم باغ تو و کردم جرات کم کم

 :گفت و شد بلند جاش از شایان

 بستنی؟ بگیرم لیوانی تو برای شیدا-

 .رفت شایان و دادم تکون تایید عنوان به رو سرم

 .کردم نگاه به سینا

 .کرد می نگاه جلو به اخم و جدیت با

 :کردم صداش بغض با قهرش، از گرفت دلم

 ینننا؟سسسی-

 ...بود سرد و سخت چشماش اما سمتم برگشت



 

 

 ...ام گونه رو ریختن اشکام و پایین انداختم و سرم نگاهشو این بیارم تاب نتونستم

 :شنیدم رو اش کالفه صدای مدتی از بعد

 االن؟ میکنی گریه چی برای-

 .کردم پاک رو اشکام و برگردوندم ازش رو روم

... مردم نگاه و حرف بخاطر کنی حبس خونه تو رو خودت بودی گرفته تصمیم هک ناراحتم ازت... خب خیلی: سینا

 ... نبود مهم براش پشیزی مردم حرف میشناختم من که شیدایی

 .بود سینا با حق نگفت، چیزی دیگه خورد رو حرفش شایان ااومدن با

 . دادم نشونش روزام  رو شناخت این مخالف دقیقا من که صورتی در. بود شناخته اینطوری منو سینا

 :شنیدم اشنایی صدای که کردم می نگاه رو شدنش اب داشتم بودو پاهام روی بستنیم

 .باشه سوگند به حواست ؟... پریسا-

 بودم زده بهت.. کردیم نگاه صدا جهت به همه کرد، نگاه بهمون متعجب سینا که چرخید سرمون یهو شایان و من چنان

 .وضعیت اون تو مسعود دیدن از

 .بود شده هم تر تپل حتی. مرتب ریش ته با پوشیده شلوار و کت کشیده، اتو و یکش

 رگ با دیدم که سینا سمت برگشتم و کشیدم عمیقی نفس و بستم رو چشمام اما. گرفت رو وجودم همه خشم ان یه

 !... من خدای کنه، می نگاه مسعود به کرده باد گردن

  ... و میکرد برام رو جاسوسیش جورایی هی خودش چون میشناسه رو مسعود قطعا سینا

 و گذاشت سینا شونه روی دستشو شایان. رفت بهم ای غره چشم کردم، می نگاهش زده وحشت کرد، نگاه بهم سینا

 :گفت

  ...بریم بهتره-

 .بود خطر زنگ برام اومدنش اما... دیگه چیز یا ما سمت اومد که بود شایان صدای از نمیدونم

 شد می که زدن موقع اما خوند می کری فقط و مینداخت راه دعوا و بود شق کله اما دعوا تو بود موش همیشه مسعود

 . شد می خالی بادش سوزن یه کهبا بود پنبه پهلوون

 !...سابق زن همینطور و... سابق برادرزن اینجاست؟ کی ببین به-

 .کنم نگاه رو مسعود خواست نمی دلم و کردم می نگاه سینا به فقط من اما کردن نگاهش زخمی شیر عین سینا  شایان

 !...کارت پی برو: شایان

 :گفت ای لوده لحن با خندید،

 ...شیدا سالم راستی! دیدمتون تازه برم؟ چرا-



 

 

 !...سهیلی خانم: غرید سینا

 .اومد می بدت بدن خرج غیرت برات زیادی که مردایی از زمانی یه یادمه... غریتی چه اوه: خندید

 :گفت و زد پوزخندی کردم، گاهشن نفرت با

 الیق مارو که تکبر و غرور... کبه کب و دبه دب همه اون با سهیلی شیدا خانم! فرش به کرده سقوط عرش از کی ببین-

 ...ا پوشکتم... سوال یه ببینم کن صبر... دونستن نمی خوردن غذا و نشستن سفره یه سر

 ...تمسخر با اون و کردم می نگاهش نفرت با فقط من اما کرد، می شخصیتیم تخریب داشت بدجور

 .بود باهاش هم خانم ه ز ر ه... بهشافتاد نگاهم بهش، پریسا شدن نزدیک با

  ... شدم شوکه بود پریسا دست تو دستش که ای دوساله تقریبا بچه دیدن با اما

 کنه؟ خوشبختی احساس و باشه داشته بچه پریسا عین یکی باید چرا

 جان؟ سعودم شده چی: پریسا

 :گفت و انداخت پریسا کمر دور دستشو لبخند با مسعود

  ...نیمه و دوسال االن که...سوگند گلم دختر... پریسا عزیزم همسر میکنم، معرفی-

 تمام شرمی بی با داشت اون و بودم مسعود زن هنوز من پیش نیم و ،دوسال ببینه رو واکنشم تا انداخت بهم نگاهی

  .کشید می رخمون به رو خیانتش

 :گفتم و شدم خیره چشماش تو نفرت از پر

  ...نداره کردن معرفی زاده حروم-

 روی سینارو و شایان متعجب نگاه که جوری گفتم، ارو جمله این راحت و روان خیلی اما شوک یا بود خشم از نمیدونم

  .گرفتم هنادید رو بود پاک وجودش که ای بچه اون... شدم القلب و قصی...  اما دیدم خودم

 :گفت خشم با شد، طوفانی مسعود چشمای

 .نداختی می راه اه اه و پیف پیف فقط که تویی... کرد می درکم توهم از بهتر. بود من زن پریسا... بفهم دهنتو حرف-

. زنه می اتیشش حرفی چه دونستم می شناختم، می خوب رو مسعود شدم، خیره مشکیش چشمای تو زدم، نیشخندی

 :وگفتم مزد پوزخندی

 گرفتی؟ دخترت از ای ان دی تست واقعا؟-

 :گفت و عقب داد هلش جلوو رفت سریع شایان که سمتم بیاد برداشت خیز عصبی مسعود

  ؟...  چیه-

 :گفت و ایستاد همونجا بعد اما مثال بزنه کنار رو شایان سد کرد سعی مسعود



 

 

 بی ادم یه... بودی همینطور همیشه... خاصیت بی الغچ خودت؟ درباره کردی فکر چی... هست و بوده منه زن پریسا-

... بده جلوه مقصر همیشه منو تا بزنه من به رو کاراش سرکوفت خواد می و نداره رو کاری هیچ انجام عرضه که خود

 ی و ر س بهش بار چند وایستاده کنارت االن که پسری این... ببینم وایستا اصال... بمیری کردم می ارزو.. چیه میدونی

 ...پ اینطور که دادی س

 ...نشست فکش تو سینا مشت که بود نشده تموم حرفش

  .کردن می نگاهمون و بودن شده جمع دورومون همه

 .بود گذاشته فکش روروی دستش و افتاد زمین روی جاخورده مسعود

 :زد داد خشمگین سینا

 .نکشتمت تا شو خفه-

 :گفت اما شد می الل کاش ای مسعود

 ...رسید می من به که کردن نمی سیرت دیگه جای معلوم کجا از ؟...تلخه حقیقت چیه-

 می خنک دلم داشت... بزنه کتکش سینا تا بودم نشسته تمام باخونسردی چرا نمیدونم سمتش، کرد حمله اینبار سینا

 .گرفتم می اتیش مداشت زنه می سینا و شایان و اینجان که ادمایی جلوی اینطور داره رو حرفا این که این از اما شد

 واکنشی دیگه مسعود و صورتش تو میزنه مشت داره و اش سینه روی نشسته سینا دیدم و اومدم خودم به لحظه یه فقط

 .نمیده نشون

 :زمین به کوبیدش شدت با و کرد بلند سرشو و گرفت اشو یقه سینا

 ...جوابت بزن حرف... شدی الل چرا-

 ویلچر روی از رو خودم زده بهت کرد، پرت عقب رو خودش یهو خون دیدن اب سینا شد، روان که سرش پشت از خون

 :مسعود سمت رفت شایان... سمتشون رفتم و انداختم پایین

 ...مسعود پاشو هی-

 :میگفتن چندتاشون و زدن می حرف سره یه اطرافمون ادمای... کرد می گریه سره یه اش بچه و زد جیغ پریسا

 .نرس می االن پلیس زدیم زنگ-

 ...ارو مرده کشت اورژانس بزنین زنگ-

 نگاه سینا به.. مرد که شد نمی باورم. کردم نگاه مسعود خون در غرق صورت به و کشیدم جلو رو خودم مبهوت و مات

 .گرفته دستاش بین رو سرش خونیش دستای با که کردم

 ؟ من خاطر به اونم! ؟..کشت ادم االن من سینای



 

 

... اما... بود اشک از غرق صورتش کرد، بلند سر که گرفتم رو بازوش و رسوندم سینا به رو خودم ریختن، چشمام از اشک

 :گفت و زد تلخی لبخند یه

  ...دارم دوستت-

 وحشت کردن، دورش ازمن و شد کشیده بازوش یهو که جنگلیش و سبز چشمای تو شدم غرق... شدن متفرق همه یهو

 :گرفتم رو بازوش و شدم بلند زده

 ...سینا... کنین ولش...نه-

 :گفت شایان به رو سینا...موندم مات زدن دستش به که دستبندی دیدن با و بود گرفته رو بازوش مردی

  ...خونه ببرش-

 اش بچه و پریسا بودن، انداخته سفید پارچه مسعود روی کردن، پلیسش ماشین سوار داغونم و اشکی چشمای جلوی

 جای به... شرابطی همچین تو مردممون شعور... ! سلفی گاهیم و گرفتن می عکس و فیلم بعضیا و کردن می گریه کنارش

 ! ...کنن جداشون بیان درگیری موقع که این

 :گرفت شایان رو بازوم که اومدم فرود زمین روی زانو با

 ...خونه برسونمت پاشو...اگاهی بریم باید-

 ؟...بیوفته اتفاقی همچین کرد می فکرشو روز اون تو کی

 ... حاال و بودیم جمع هم دور همه قبلش بش

  کیه؟ تقصیر

 من؟

 شایان؟

 سینا؟

 !مسعود؟ شایدم مقصره؟ اینجا کی

 مبل روی مدت تمام! کرد غش که مامان...! شده چی فهمیدن وقتی مامان و بابا خونه، رسوند رو هاش بچه منو شایان

 ! ...میرم راه خودم دارم من که نبود حواسش کسی. بودم نشسته

  ...اگاهی رفتن بابابا خودش و بیاد که الهام به زد زنگ شایان اومد بهوش که مامان

 ...بود شده قاتل من مرد

 !...کنن اعدامش نکنه وای...ممکنه االن یعنی

 :اتاق سمت رفتم و شدم بلند بعد و صورتم تو کوبیدم محکم خوابم، که کردم فکر ان یه

 سینا؟....سینا-



 

 

 ...بگذرم ازش سادگی به بخوام که نبود چیزی الهام و مامان گریه صدای

 !نبود...نبود اتاق تو سینا افتادم، زانو روی اتاقم گاه در جلوی گی چاره بی با

 !...نیست سینا...نیست-

*** 

 ازش فقط. بگم بهش چیزی که بودم اونی از تر مغرور اما کنم بغض تا شد باعث هم سینا اصرار این و داشتم بدی حس

 .گرفت تصمیم جام و زد حرف باهام اینطوری که شدم دلخور

 و سر از حال در ها بچه. بیرون رفتیم اتاق از اماده و بپوشم لباس کرد مجبور منم و پوشید لباس دوباره خودش سریع

 :گفت سریع ما دیدن با که بودن رفتن باال مامان و بابا کول

 ...بریم بریم بریم بریم-

 پیاده شد قرار باز. بیرون رفتیم همه و شد بلند شایان که کردم نگاهشون حوصله بی. ردهک گیر نوارش که ضبطی عین

 .شدن ساکت و زد تشر بهشون شایان که کردن می دعوا داشتن من ویلچر بردن سر ها بچه... بریم

 .نداشتم رفتن بیرون برای لذتی دیگه

 .بده تشخیص نتونه رو صورتم کسی تا دمبو اورده تر پایین کمی رو روسریم و بود پایین مدا تمام سرم

 .کنه می نگاه ماهارو داره پارکه تو که ادمی هر کردم می حس

 .ها سرسره و تاب سمت دوییدن ها بچه. پارک به رسیدیم باالخزه

 . گذاشتن نیمکت کنار هم رو ویلچر و نشستن نیمکتی روی هم مردا

 من از اونم و کردم ناامیدش خودم از امروزم بازی بچه با کنم فکر  زد می حرف سینا با داشت من به توجه بی سینا

 .دلخوره

 رو نشست لبخند بودن دیگه باهم بازی در هیاهو پر که هایی بچه دیدن با باال، اوردم رو سرم و جراتکردم ازمدتی بعد

  .لبم

 ...گردوندم چشم باغ تو و کردم جرات کم کم

 :گفت و شد بلند جاش از شایان

 بستنی؟ بگیرم لیوانی تو برای شیدا-

 .رفت شایان و دادم تکون تایید عنوان به رو سرم

 .کردم نگاه به سینا

 .کرد می نگاه جلو به اخم و جدیت با

 :کردم صداش بغض با قهرش، از گرفت دلم



 

 

 سسسیینننا؟-

 ...بود سرد و سخت چشماش اما سمتم برگشت

 ...ام گونه رو ریختن اشکام و پایین انداختم و سرم نگاهشو این بیارم تاب نتونستم

 :شنیدم رو اش کالفه صدای مدتی از بعد

 االن؟ میکنی گریه چی برای-

 .کردم پاک رو اشکام و برگردوندم ازش رو روم

... مردم نگاه و حرف بخاطر کنی حبس خونه تو رو خودت بودی گرفته تصمیم که ناراحتم ازت... خب خیلی: سینا

 ... نبود مهم براش پشیزی مردم حرف میشناختم من که شیدایی

 .بود سینا با حق نگفت، چیزی دیگه خورد رو حرفش شایان ااومدن با

 . دادم نشونش امروز  رو شناخت این مخالف دقیقا من که صورتی در. بود شناخته اینطوری منو سینا

 :شنیدم اشنایی صدای که کردم می نگاه رو شدنش اب داشتم بودو پاهام روی بستنیم

 .باشه سوگند به حواست ؟... ریساپ-

 بودم زده بهت.. کردیم نگاه صدا جهت به همه کرد، نگاه بهمون متعجب سینا که چرخید سرمون یهو شایان و من چنان

 .وضعیت اون تو مسعود دیدن از

 .بود شده هم تر تپل حتی. مرتب ریش ته با پوشیده شلوار و کت کشیده، اتو و شیک

 رگ با دیدم که سینا سمت برگشتم و کشیدم عمیقی نفس و بستم رو چشمام اما. گرفت رو وجودم همه خشم ان یه

 !... من خدای کنه، می نگاه مسعود به کرده باد گردن

  ... و میکرد برام رو جاسوسیش جورایی یه خودش چون میشناسه رو مسعود قطعا سینا

 و گذاشت سینا شونه روی دستشو شایان. رفت همب ای غره چشم کردم، می نگاهش زده وحشت کرد، نگاه بهم سینا

 :گفت

  ...بریم بهتره-

 .بود خطر زنگ برام اومدنش اما... دیگه چیز یا ما سمت اومد که بود شایان صدای از نمیدونم

 شد می که زدن موقع اما خوند می کری فقط و مینداخت راه دعوا و بود شق کله اما دعوا تو بود موش همیشه مسعود

 . شد می خالی بادش سوزن یه کهبا بود پنبه پهلوون

 !...سابق زن همینطور و... سابق برادرزن اینجاست؟ کی ببین به-

 .کنم نگاه رو مسعود خواست نمی دلم و کردم می نگاه سینا به فقط من اما کردن نگاهش زخمی شیر عین سینا  شایان

 !...کارت پی برو: شایان



 

 

 :گفت ای لوده لحن با خندید،

 ...شیدا سالم راستی! دیدمتون تازه برم؟ اچر-

 !...سهیلی خانم: غرید سینا

 .اومد می بدت بدن خرج غیرت برات زیادی که مردایی از زمانی یه یادمه... غریتی چه اوه: خندید

 :گفت و زد پوزخندی کردم، نگاهش نفرت با

 الیق مارو که تکبر و غرور... کبه کب و دبه دب همه اون با سهیلی شیدا خانم! فرش به کرده سقوط عرش از کی ببین-

 ...ا پوشکتم... سوال یه ببینم کن صبر... دونستن نمی خوردن غذا و نشستن سفره یه سر

 ...تمسخر با اون و کردم می نگاهش نفرت با فقط من اما کرد، می شخصیتیم تخریب داشت بدجور

 .بود باهاش هم نمخا ه ز ر ه... بهشافتاد نگاهم بهش، پریسا شدن نزدیک با

  ... شدم شوکه بود پریسا دست تو دستش که ای دوساله تقریبا بچه دیدن با اما

 کنه؟ خوشبختی احساس و باشه داشته بچه پریسا عین یکی باید چرا

 جان؟ مسعود شده چی: پریسا

 :گفت و انداخت پریسا کمر دور دستشو لبخند با مسعود

  ...نیمه و دوسال االن که...سوگند گلم دختر... پریسا عزیزم همسر میکنم، معرفی-

 تمام شرمی بی با داشت اون و بودم مسعود زن هنوز من پیش نیم و ،دوسال ببینه رو واکنشم تا انداخت بهم نگاهی

  .کشید می رخمون به رو خیانتش

 :گفتم و شدم خیره چشماش تو نفرت از پر

  ...نداره کردن معرفی زاده حروم-

 روی سینارو و شایان متعجب نگاه که جوری گفتم، ارو جمله این راحت و روان خیلی اما شوک یا بود خشم از نمیدونم

  .گرفتم نادیده رو بود پاک وجودش که ای بچه اون... شدم القلب و قصی...  اما دیدم خودم

 :گفت خشم با شد، طوفانی مسعود چشمای

 .نداختی می راه اه اه و پیف پیف فقط که تویی... کرد می درکم توهم از بهتر. بود من زن پریسا... بفهم دهنتو حرف-

. زنه می اتیشش حرفی چه دونستم می شناختم، می خوب رو مسعود شدم، خیره مشکیش چشمای تو زدم، نیشخندی

 :وگفتم زدم پوزخندی

 گرفتی؟ دخترت از ای ان دی تست واقعا؟-

 :گفت و عقب داد هلش جلوو فتر سریع شایان که سمتم بیاد برداشت خیز عصبی مسعود



 

 

  ؟...  چیه-

 :گفت و ایستاد همونجا بعد اما مثال بزنه کنار رو شایان سد کرد سعی مسعود

 بی ادم یه... بودی همینطور همیشه... خاصیت بی چالغ خودت؟ درباره کردی فکر چی... هست و بوده منه زن پریسا-

... بده جلوه مقصر همیشه منو تا بزنه من به رو کاراش سرکوفت خواد می و نداره رو کاری هیچ انجام عرضه که خود

 ی و ر س بهش بار چند وایستاده کنارت االن که پسری این... ببینم وایستا اصال... بمیری کردم می ارزو.. چیه میدونی

 ...پ اینطور که دادی س

 ...نشست فکش تو سینا مشت که بود نشده تموم حرفش

  .کردن می نگاهمون و دنبو شده جمع دورومون همه

 .بود گذاشته فکش روروی دستش و افتاد زمین روی جاخورده مسعود

 :زد داد خشمگین سینا

 .نکشتمت تا شو خفه-

 :گفت اما شد می الل کاش ای مسعود

 ...رسید می من به که کردن نمی سیرت دیگه جای معلوم کجا از ؟...تلخه حقیقت چیه-

 می خنک دلم داشت... بزنه کتکش سینا تا بودم نشسته تمام باخونسردی چرا میدونمن سمتش، کرد حمله اینبار سینا

 .گرفتم می اتیش داشتم زنه می سینا و شایان و اینجان که ادمایی جلوی اینطور داره رو حرفا این که این از اما شد

 واکنشی دیگه مسعود و صورتش تو میزنه مشت داره و اش سینه روی نشسته سینا دیدم و اومدم خودم به لحظه یه فقط

 .نمیده نشون

 :زمین به کوبیدش شدت با و کرد بلند سرشو و گرفت اشو یقه سینا

 ...جوابت بزن حرف... شدی الل چرا-

 ویلچر روی از رو خودم زده بهت کرد، پرت عقب رو خودش یهو خون دیدن با سینا شد، روان که سرش پشت از خون

 :مسعود سمت رفت شایان.. .سمتشون رفتم و انداختم پایین

 ...مسعود پاشو هی-

 :میگفتن چندتاشون و زدن می حرف سره یه اطرافمون ادمای... کرد می گریه سره یه اش بچه و زد جیغ پریسا

 .رسن می االن پلیس زدیم زنگ-

 ...ارو مرده کشت اورژانس بزنین زنگ-

 نگاه سینا به.. مرد که شد نمی باورم. کردم نگاه دمسعو خون در غرق صورت به و کشیدم جلو رو خودم مبهوت و مات

 .گرفته دستاش بین رو سرش خونیش دستای با که کردم



 

 

 ؟ من خاطر به اونم! ؟..کشت ادم االن من سینای

... اما... بود اشک از غرق صورتش کرد، بلند سر که گرفتم رو بازوش و رسوندم سینا به رو خودم ریختن، چشمام از اشک

 :گفت و زد لخیت لبخند یه

  ...دارم دوستت-

 وحشت کردن، دورش ازمن و شد کشیده بازوش یهو که جنگلیش و سبز چشمای تو شدم غرق... شدن متفرق همه یهو

 :گرفتم رو بازوش و شدم بلند زده

 ...سینا... کنین ولش...نه-

 :گفت شایان به رو سینا...موندم مات زدن دستش به که دستبندی دیدن با و بود گرفته رو بازوش مردی

  ...خونه ببرش-

 اش بچه و پریسا بودن، انداخته سفید پارچه مسعود روی کردن، پلیسش ماشین سوار داغونم و اشکی چشمای جلوی

 جای به... شرابطی همچین تو مردممون شعور... ! سلفی گاهیم و گرفتن می عکس و فیلم بعضیا و کردن می گریه کنارش

 ! ...کنن جداشون انبی درگیری موقع که این

 :گرفت شایان رو بازوم که اومدم فرود زمین روی زانو با

 ...خونه برسونمت پاشو...اگاهی بریم باید-

 ؟...بیوفته اتفاقی همچین کرد می فکرشو روز اون تو کی

 ... حاال و بودیم جمع هم دور همه قبلش شب

  کیه؟ تقصیر

 من؟

 شایان؟

 سینا؟

 !ود؟مسع شایدم مقصره؟ اینجا کی

 مبل روی مدت تمام! کرد غش که مامان...! شده چی فهمیدن وقتی مامان و بابا خونه، رسوند رو هاش بچه منو شایان

 ! ...میرم راه خودم دارم من که نبود حواسش کسی. بودم نشسته

  ...اگاهی رفتن بابابا خودش و بیاد که الهام به زد زنگ شایان اومد بهوش که مامان

 ...بود دهش قاتل من مرد

 !...کنن اعدامش نکنه وای...ممکنه االن یعنی

 :اتاق سمت رفتم و شدم بلند بعد و صورتم تو کوبیدم محکم خوابم، که کردم فکر ان یه



 

 

 سینا؟....سینا-

 ...بگذرم ازش سادگی به بخوام که نبود چیزی الهام و مامان گریه صدای

 !نبود...نبود اتاق تو سینا م،افتاد زانو روی اتاقم گاه در جلوی گی چاره بی با

 !...نیست سینا...نیست-

*** 

 گلوم از هیچی اما بخورم بدن چیزی کردن سعی الهام و مامان. دوختم چشم در به و نشستم مبل روی بشه شب وقتی تا

 .رفت نمی پایین

 .اومد نمی اما بیاد سینا لحظه هر بودم منتظر

 .اومدن شاهین و شایان و بابا باالخره شب

 :گفت شایان و انداختن بهم ای خسته نگاه که سمتشون رفتم و شدم بلند ریعس

  ...شه می درست انشاهلل-

 !؟...شه می درست چی یعنی... زد حلقه چشمام تو اشک

 .اورد شربت براشون رفت الهام

 :گفت شاهین که کردن تشکر اوناهم و کرد تعارفشون برگشت، وقتی

 بشه تشکیل دادگاه اینکه از قبل باید. عمده قتل میگم بپرسی منم از... میشه وبمحس عمد قتل گفت پرونده بازپرس-

 .کنیم صبر ای هفته یک بهتره فعال... بدن رضایت نشن راضی دیگه ممکنه وگرنه بگیریم رضایت بریم

 :گفت ناراحتی با بابا

 ...شدن داغون... مادرش و پدر بیچاره-

  .پارکم تو حرفای با مخصوصا...بده رضایت عمرا پریسا اتاق، سمت رفتم و شدم بلند

... امروز اومد نمی شایان کاش ای... بشه رفتن بیرون خیال بی کردم می مجبور رو سینا کاش ای... شدم می الل کاش ای

 .اومدم نمی در کما از وقت هیچ من کاش ای

 .شدم خیره نامعلومی ی گوشه به و نشستم تخت روی

 .نشست تخت روی کنارم... تو اومد که دیدم رو شاهین شمچ گوشه از شد، باز اروم در

 گلم؟ خواهر-

 .باشه داشته گفتن برای ای کننده امیدوار حرف بلکم تا کردم نگاهش امیدوار و سمتش برگشتم



 

 

 گرفتن دیه با ممکنه و نداره تعریفی مادرش و پدر وضع. کردم تحقیق زندگیشون وضع درباره من. نباش ناامید لینقدر-

 ... میشناسیم وقته خیلی اشو خانواده و مسعود ما... گلم میده رضایت بگذره مدت یه اونم که پریسا میمونه... بشن یراض

 :گفتم و کردم نگاهش بغض با

 ...بخوان اگر چی؟ ندن رضایت اگر-

 :کرد بغلم و جلو اومد که زدم زار و گرفتم دستام بین رو صورتم

 .میشه درست انشااهلل خدا به توکل-

 :گفت و شد جدا ازم مدتی از بعد

 بخور داروهاتم...  ها کنی هیچ ارو کشیده سینا که هایی زحمت همه نخوردن با نمیشه... بیاره غذا برات میگم مامان به-

 باشه؟. بگیرم مالقات مجوز تونم می کی ببینم تا

 :کردم نگاهش هیجان با

 ببینمش؟ تونم می-

 :گفت و زد تلخی لبخند

 همه انشاهلل... درسته کارش که دوستام از یکی هم شدم وکیلش خودم هم نباش نگران... کاراش دنبال برم باید ...نه االن-

 .بیاره غذا مامان بگم تا بشور رو صورتت و دست برو هم حاال... عزیزم شه می درست

 .کردم اهنگ ایینه به و ایستادم روشویی جلوی رفت، شاهین و شدم بلند جام از دادم، تکون سر فقط

 بودم؟ نخونده نماز بود وقت چند... باال دادم استینامو

  ...داره خنده

 فقط؟ بسه مگه زبونی گفتن خداروشکر... افتیم می نماز یاد میکنه گیر تاکارمون

 .بستم قامت و برداشتم چادر بیرون، رفتم و گرفتم وضو

 ...اما نمیشد روم... ریخت صورتم روی اشکم

 .ندادم اهمیتی اما شنیدم رو اتاق در نشد بسته و باز صدای

 رو مدت این باید چطوری نداشتم رو سینا دوری ساعت چند طاقت که منی...شد بلند هقم هق صدای شد تموم که نمازم

 من به نسبت رو حس همین هم سینا شاید و متنفرن من از االن حتما میکشه؟ چی االن مادرش وای کردم؟ می تحمل

 .باشه داشته

 :گفتم و گذاشتم مهر روی رو پیشونیم فتم،ر سجده

  ...میمیرم نباشه... نباشه سینا مجازاتم میکنم خواهش اما کردم زیاد گناه... ندارم طاقت-

 :گفت و گذاشت ام شونه روی رو دستاش مامان



 

 

 .باشه تو سمت باید وفکرش نگرانیش همه خدا بنده سینا!میکنی نابود خودتو که اینطوری... دخترم باش اروم-

 :گفتم بغض با

 ...شاید نمیکردم جریش و نمیدادم ر مسعود جواب اگر... مامان منه تقصیره-

 کاسه و نیوفتیم روزا این به بعد تا بگیرم تصمیم درست لحظه تو باید ما... دخترم گرده نمی بر عقب به زمان حرفا این با

 .داره رو حواش خودش خدا انشاهلل... مومنه و پاک پسر اون... دخترم کن توکل. نگیریم دست کنم چه کنم چه

 بیرون از بابا مطمتم که ای ماهی با پلو سبزی سمت رفتم و شدم بلند و کشیدم اهی. بیرون رفت اتاق از و شد بلند بعدم

 .کشیدم عقب میل بی بعد و خوردم اش شده سوخاریش ماهی از کمی. خریده

  .بینیم جلوی گرفتمش و مبرداشت. بود جالباسی به که پیراهنی سمت رفتم

 .بستم رو چشمام لذت با کرد پر رو بینیم که تنش عطر

 بیارم؟ طاقت رو نبودش تونم می کی تا

 .داشتم نگه بینیم جلوی و کردم بغل رو پیراهن و بودم کشیده دراز که همونطور و کشیدم دراز تخت روی

 ...کاش ای ...برگشته عقب به زمان ببینم کنم باز و ببیندم چشم کاش ای

*** 

 .افتادم اتفاقاتش و دیروز یاد دستام بین پیراهنش و سینا خالی جای دیدن با اما کردم بلند سر اومد خودم به در صدای با

 .بیرون رفتم اتاق از و شدم بلند بغض با

 :گفتم و سمتش رفتم ، بود تنها مامان

 نشده؟ خبری-

 .شد کارش مشغول ازب و داد تکون رو کشید،سرش اهی و کرد بهم نگاهی

 .گرفتم بغلم تو رو زانوهام و نشستم مبل روی شکسته و داغون

  .اومدن مردا اینکه تا و نشد کسی از خبری شب تا. رفت و داد خوردم به برنج شیر کمی بزور مامان

 :گفت شاهین که کردم ن نگاهش امیدوار

  .کنن می دفن رو مسعود فردا-

 ارزوم نمیدونستم اما کردم می رو ارزوش روزی که دارم نفرت ازش اینقدر اما بود هرمشو زمانی یه... مداشتم حسی هیچ

 میشش براورده اینطوری

 داشت اشنا شاهین اما نامه صیغه دادن نشون با حتی نمیذاشتن تورو... فقط داره یک درجه اقوام با مالقات اجازه: بابا

 .بگیره مالقات وقت یه برات تونست



 

 

 :گفتم و شدم خوشحال حرف این شنیدن با

 ؟... کی-

 ...فردا پس: شاهین

 و رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند نداشتم گفتن برای حرفی دیگه انگار وقتی مدتی از بعد. نشست لبم رو کمرنگی لبخند

 هنمذ تو کنارم سینا االن بودن از فانتزی کلی و بستم رو چشمام و کشیدم دراز تخت روی و کردم بغل رو سینا پیراهن

  .بست نقش

 از نیست قرار دیگه که ای خوشبختی سینا با زندگی و بکشم سختی نیست قرار دیگه کردم می فکر که بودم ساده چه

 .بدم دستش

 .کنم نگاه هامون عکس به حداقل تا میگرقتم تحویل رو سینا موبایل یه باید

 .برد خوابم تا کردم فکر امون گذشته روزای به اینقدر

 خواستن و رفتن هم سینا مادر و پدر فهمیدم بعد البته رفتن شاهین و شایان و بابا. کردن دفن رو ودمسع دیروز***

 .کردن عصبانی بدجور رو اونا که بگیرن رضایت

 .سینا دیدن برم اش دیگه وکیل و شاهین با ده ساعت قراره

  ..نرسیم دیر که کنم می نگاه ساعت به همش و نشستم ماشین تو قرار بی

 .پیچم می بهم رو دستام اضطراب دتش از

 بهش رسیدم وقتی که اینم فکر تو همش و نمیشنوم هیچی من اما زنن می حرف همش دوستش و شاهین راه تو

 .کنم اروم رو قرارم بی دل و خودم چطوری

 مدتی از عدب که بودیم نشسته فلزی های صندلی روی سه هر و شدیم اتاقی وارد شدن معطل کلی بعد... رسیدیم باالخره

 .خورد سینا به چشمم

 .زد حلقه چشمام تو اشک

 .همینطور هم ریشاش و یکم  بود شده بلند موهاش و بودن زده دستاش به دستبند

 در پشت خودش و داخل فرستاد رو سینا و کرد باز درو سرباز. شد اشک از پر اونم چشمای دید وقتی اما ندید منو اولش

 .شد بلند ام گریه هق هق صدای و کردم حلقه گردنش دور رو دستام. رسوندم بهش ور خودم چطور نفهمیدم. ایستاد

 .کشیدم هام ریه به رو تنش عطر و فشردم اش سینه به رو صورتم.  گذاشت سرم روی سرشو

 :گفت و نشست هام شونه رو شاهین دستای بوسید، رو سرم

  .بشم جدا ازش ای لحظه بودمن حاضر.بزنیم که هست حرفا خیلی بشینید بیاید... شیدا بسه-

 ..عزیزم بشین برو-



 

 

 دست حیف اما بشم فشرده هاش بازو میون داشتم دوست چقدر. شدم جدا ازش اش گرفته و دورگه صدای شنیدن با

 .بود بسته هاش

 .منم حالش این مسبب. بمیرم کاش ای... اشکش از پر چشمای دیدن از گرفت دلم

 شد گرم دلم. پیچید هام انگشت بین رو هاش انگشت که گذاشتم دستش روی رو دستم نشستم، سینا کنار صندلی روی

 .بودنش از

 می شروع رو هات بازجویی فردا از پرونده بازپرس. شط تشیع دیروز و مرد پارک تو لحظه همون مسعود متاسفانه: شاهین

 .کنی سازی باز ارو صحنه و بگی رو چیز ههم مو به مو تا خواد می. پرسه می تکراری هایی سوال ازت بارها و بارها و کنه

 منو فقط و نبود اینجا کس هیچ کاش ای. بود دستامون پی حواسم فقط من اما کرد می گوش رو حرفاشون دقت با سینا

 .تنها تنهای... بودیم سینا

 زیر زدم مومت مالقات وقت کردم اعالم گفتوقتی می چیزایی حرفاش الی البه هم دوستش... گفت و گفت و گفت شاهین

 :گفت وخشنی جدی لحن با و کرد جدا سینا از زور با منو شاهین که بشم جدا خواستم نمی و کردم بغلش محکم... گریه

 .اینجا نیارمت دیگه نکن کاری یه-

 بشم خواستشون تسلیم که شد همین

 .رفت می سرباز دنبال که کردم نگاه سینا به اشکی چشمای با

 . بود من قصیرت همش... بود شکسته چقدر

 :گفت شاهین دوست شدیم که ماشین سوار

 غیرعمد قتل تا بکنسم رو تالشمون و باشه یکی حرفامون باید. کنن می بازجویی هم خانم شیدا و شایان از احتماال-

 .بشه محسوب

 .کردم قفل و بستم ودرو شدم اتاقم وارد سربع. خونه رسیدیم باالخره و کرد تایید شاهنی

*** 

 .لحا زمان

 . کنم می گریه ریز یه و کردم حبس اتاق تو رو خودم پریسا شرط خبر شنیدن با

 :اومد در پشت از شاهین صدای

 .ببینمت کن باز درو این... شیدا... نداده رایشو هنوز دادگاه... شرط این نیست قطعی-

 :گفتم زدم بغض با

 .دیگه مطمنه یعنی گذاشته شرطی همچین وقتی-



 

 

 صادر از قبل اگر وگرنه. برسه خواد می که چیزی به تا میچرخونه انگشتش رو ماهارو داره اون... من ساده خواهر: شاهین

 .نداره فایده دیگه باشه ما نفع به رای اگر بدیم بهش رو خواد می که چیزی اصلی رای شدن

 :کردم نگاه شاهین به و کردم بازش و در سمت رفتم و شدم بلند اروم

 ...ممکنه یعنی-

 :گفت و زد لبخندی شاهین

 بدیم باید دیه فقط و میشه ازاد چندسال از بعد اونصورت در و بدن بودن عمد غیر به حکم که هست امکانش... عزیزم اره-

 باشه؟ نده جوابشو زد زنگ بهت پریسا اگر... شه می درست...  نباش نگران... 

 به و روش کشیدم دراز و تخت سمت رفتم و کشیدم عمیقی نفس. رفت و بوسید رو پیشونیم هم شاهین و دادم تکون سر

  ...شدم خیره سقف

 ... و باشم داشته امید ترسیدم می

 ....من برای ناکیه خطر چیز امید

 .اومدم خودم به ام تازه موبایل زنگ صدای با

  . بود ناشناس شماره و داشتم برش اروم

 بله؟-

 ...گذ که شرطی یا زنیکه میگم چی کن گوش-

 رو تماس فقط اما کنم بارش درشت چندتا خواست می دلم خیلی. رسید خبرش اوردیم رو اسمش تا بوداده جن هو عین

 هنگام زود تصمیم یه سر نداشتم دوست. کردم می اعتماد دوستش و شاهین به باید. گذاشتم سیاه لیست تو و کرزم قطع

 .بدم دست ار رو سینا فکر بدون و

*** 

  ...زد بخش ارام بهم شایان که برم زور به خوساتم نکردن، قبول ببرن منو کردم التماس هرچی بود، دادگاه روز امروز

 .نذاشت مامان بیرون برم خونه از خواستم هرچی و بودن نیومده هنوز کردم باز چشم وقتی

 .اومدن فرسا طاقت دوساعت از بعد باالخره... کردم می گریه و بودم شکسته رو اتاقم وسایل همه

 :گفت و خندید شاهین که افتادم زانوهام رو زمین روی. رفت انرژیم همه انگار دستشون تو شیرینی جعبه دیدن با

 .بود عمد غیر قتل دادگاه حکم... داشتی عجله اینقدر بفرما-

  ؟...چی یعنی-

 :گفت و خندید

 .حبس ماه شیش با بده باید دیه فقط یعنی-



 

 

 :جلوم گرفت رو شیرینی جعبه بابا

 ...مدختر بخور-

 طعم و زدم شیرینی از کوچیک گاز یه... بودم ناباوری و بهت تو هنوزم.. برداشتم جعبه تو از شیرینی یه لرزونم دستای با

 .کردم احساس وجودم تمام با رو شیرینش

*** 

 ؟... بشه ازاد میشه

... منتظریم و ایستادیم سینا بابای و مامان و شایان و شاهین و بابا و مامان کنار... میدم فشار محکم دستم تو رو گل دسته

  .دیدمش باالخره که گشت می سینا دنبال اومدن می بیرون که افرادی بین تو چشمم در شدن باز محض به

 .گشت می دنبالمون داشت اونم انگار

. ودنب کرده محکم زمین به میخ با منو پاهای انگار اما کردن پرواز سمتش و اومدن خودشون به زودتر پدرش و مادر

 .شد سردم

 ... هنوزم شه می روم چطور... من... هام این همه باعث من

 .شد اشک از پر چشمام

 جدا که ازشون... موندن هم بغل تو ای لحظه چند و کشید دراغوش هم پدرش... بوسید رو پیشونیم و کرد بغل رو مادرش

  ...داد نشون مارو پدرش و زدن حرف کمی شد

 .شدم گرم و  گرفتم جون کمی انگار مدید که رو لبش روی لبخند

 داشتنیش دوست چهره تونستم می بهتر برداشت که قدمی هر. سمتمون برداشت قدم بعد و کرد نگاهمون همونجا کمی

 .ببینم رو

 .کردن می تر پر رو چشمام مزاحم های اشک و رفت می تر باال قلبم ضربان میداشت بر سمتم به که قدمی هر

 .شدن می تر کمرنگ داشتم دیدنش از قبل که افکاری و دلتنگشم چقدر فهمیدم می تازه شد می کنزدی بهم که قدم هر

 .بشکنه رو نگاهمون اتصال تا کرد نمی قصد و زد نمی حرفی... شد نمی نگاهمون مانع رسید،هیچکس روم روبه وقتی

 :اومد شایان صدای که بیشتر یا کردیم نگاه بهم دقیقه یک نمیدونم

 ...ها همو دیدین پیش هفته همین بابا... ندیدن همو صدساله انگار میکنن هنگا همچین-

 .خندیدیم ن باهاش بود اشک از پر چشمامون که درحالی ماهم. خندیدن بقیه

 .انداختم بغلش تو رو خودم چطور نفهمیدم

 : خندید شاهین که کردم گریه و کردم پنهون اش سینه توی رو صورتم

 .اومد در اشکمون ننکنی هندیش فیلم بابا-



 

 

 .اومد اشون خنده صدای بازم

 :گفت و بوسید و سرم شد، محکم کمرم و کتف دور دستاش

 .عدیزم زشته... خانم شیدا-

 .نداشت حد که بود شده تنگ وجودش گرمای برای دلم اینقدر. نشم جدا تا پیرهنش به زدم چنگ

 سوار سینا با. سینا مادر و پدر خونه بزیم بود قرار. کنم بلند رو سرم شد نمی روم اما رفتم عقب قدم یه و کندم دل بالخره

 .دنبالمون هم مامانشون و شدیم ماشینشون

 گوش صحبتاشون به ظاهر در و بودم گذاشته اش شونع روروی سرم. بود خورده گره توهم هامون امگشت و ماشین عقب

 ...و بودم مست. بودم حضورش مسخ امل کردم می

 باید بدیم یادش نتونستیم که سینا نربیت تو مابوده خبط"گفت و نزاشت پدرش بده ارو دیه مبلغ خواست بابا وقتی

 "کنه کنترل رو خشمش

 مونده گردو پوست تو دستش االن بگیره انتقام ما از تونه می که این با کرد می فمر که پریسا. دادن پولشو خودشون و

 من فقط و کنن زندگی اونا با برن کرده مجبورشون انگار هم سعودم مادر و بودن داده مسعود پدر به دیه مبلغ چون

 .کشه می عذابی چه االن میدونم

 ...جهنمه زن اون با زندگی

 تا چند. شدیم پیاده و زد لیخندی کردم نگاه سینا به بود در جلوی که گوسفندی دیدن با که خونه در جلوی رسیدیم

 .دستامون حلقه به میکردن معنادار نگاه وقتی شدم معذب. بودن نفامیالشو بیرون، اومدن خونه از اقا و خانم

 .گرفتش تر محکم و نذاشت که بیرون بکشم سینا دست از رو دستم خواستم

 کمی کنع ول دستمو که این بدون سینا. کردن روبوسی سینا با و اومدن مردا از چند. پایین انداختم رو سرم خجالت با

 .نننک برخورد بهم تا گرفت فاصله

 .کارش این ار شدم گرم دل چقدر

 .شد تموم ها پرسی احوال باالخره

 .شدیم رد خونش رو از سینا با و کردن قربونی و دادن اب رو گوسفند

 نحوه  شدم خجل که من سر  دو بعدم و گردوند سینا سر دور و اورد اسفند سریعی خانمی یه. شدیم که خونه وارد

 ها اتفاق این مقصر منو دلشون  چ همه جورایی یه که حاال. بود شده انجام ممکن نحو ینبدتر به سینا فامیالی با اشنایی

 .دونن می

 :گفت زن و بوسید رو پیرزن پیشونی شد نم. بانمک چهره یه با مسن خانم یه سمت رفت سینا با شدیم که خونه وارد

 ...جان پسر برگشتی خوش-

 :فتمگ زده خجالت افتاد من به چشمش شد جدا که ازش



 

 

 سالم-

 :گفت و زد مهربونی لبخند

 .جان عزیز اومدی خوش... دخترم سالم-

 .شدم تر راحت کمی مامانشون اومدن با داخل، اومدن مهموناشون.  ایستادم کناری و گفتم ممنونی

 .رفت و کنه عوض رو لباساش میره گفت سینا

 :گفت که شنیدم صدایی که نکنم تحمل رو سنگین نگاه همه این اتنهایی تا نشستم مامان کنار سریع

 شدی؟ اشنا سینا با چطوری شما-

 وقتی میگفتم یا ؟.. کشتتش خودش االن و میکرد رو سابقم شوهر جاسوسی برام سینا میگفتم... شد خشک گلوم

 .شدیم اشنا باهم بودیم کما تو جفتمون

 :گفت خانومه روبه نشست، رمکنا و برگشت سینا که بگم رسید نمی ذهنم به هیچی و شد طوالنی یکم سکوتم

 . هم از بودیم خبر بی مدت یه...  دانشگاه تو-

 سمتم شد خم هام شده یخ دستای با گرمش دست برخورد با گرفت، دستمو سینا نگفت، هیچی دیگه و داد تکون سری

 : گفت و

 بدم؟ نشونت رو اتاقم خوای می-

 :تماس به حواسشون همه کردم می حس اما خواست می دلم خیلی

 ...زشته...نه-

 :گفت و کشید دستمو

 .نیست زشت پاشو-

 با دیگه لحظه چند تا میدونست که این از قلبم ضربان. رفتیم راهرو سمت به و کرد بلند خودش دنبال هم منو و شد بلند

 .کوبید می ام سینه دیوار و در به رو خودش داشت میشه تنها سینا

  ... و ساده اتاق یه تو، داد هلم و کرد باز رو اتاقی در باالخره

 ...لبم رو گذاشت رو لبش و کرد محبوس دیوار و خودش به منو در بستن محض به کنم، تحلیل و تجزیه نذاشت

 و نشست باریکم کمر روی دستاش. شدم همراه باهاش و کردم حلقه گردنش دور رو دستام و اومدم خودم به سریع

 .کشید می دست رو کمرم دستاش با یدادم اروم های فشار دیوار به منو که همونطور

 می نفس نفس جفتمون که مدتی از بعد میکشیدم، موهاش تو و گردنش دور رو ودستام کردم می همراهیش لذت با

 .لبام به کرد حمله دوباره که بستم رو چشمام چسبوند، پیشونیم به رو پیشونیش شد، جدا ازم اروم زدیم



 

 

 بود، گذاشته دوطرفم رو پاهاش زد، خیمه روم و کرد درازم تخت روی بوسیدن حین توهمون اروم و کرد جدام دیوار از

  .شد مانتوم های دکمه کردن باز مشغول تند و شد جدا ازم اروم

 .نشستن سینا بخاطر بیرون اون ادم کلی که بودیم کرده فراموش جفتمون انگار

 دوباره و هام سینه به زد چنگ سوتینم روی از و لباسم یرز رفتن دستاش و کرد باز شالمم کرد، باز که رو مانتوم جلوی

  .کرد زندانی لباش بین رو لبام

 نوک روی که هاش انگشت و باال داد رو سوتینم کشیدم، می اه و کنم تمرکز تونستم نمی که داد می فشارشون محکم

 .زدم چنگ رو بازوهاش طاقت بی نشستن ام سینه

 ...خانممم... جون-

 ... و باشه اختیارش در بیشتری محدوده تا عقب بردم رو سرم کرد، فرو گردنم تو رو سرش و ردک ول رو لبام

  ...اسفالتیی جای یه تو کردم سقوط بلند یه از انگار خورد در به که ای تقه با

 میداد نشون رو اش مرددونه گی برجسته که شلوارش به کالفه سینا کردم، مرتب رو لباسم من و شدیم جدا هم از سریع

 :گفت و کرد نگاه

 بله؟-

 .بندازیم سفره خوایم می جان سینا-

 .مامان میام االن: سینا

 .پایین برم نمیشه روم دیگه االنشم همین نکرد، باز یهو درو خداروشکر نیومد، صدایی دیگه

 :گفت و زد چشمکی که کردم نگاه سینا به خجالت با

 وایسمیستی؟ اینجا امشب-

 :تمگف و گرفتم گاز لبمو

 نیست؟ زشت-

 :گفت و بوسید گونمو شد خم

 .بیام سرویس برم من بشین... خوشگله نه-

 .کنم مرتب رو وضعم سرو تا ایستادم قدی ایینه جلوی و شدم بلند منم و اتاقش تو در سمت رفت سینا

 بیرون رفتیم اتاق از اومد که سینا

 مرز لب دقیقا... نشستم سفره رو سینا کنار و پایین ختماندا رو سرم که کردن می نگاهمون جوری یه شدیم که جمع وارد

 .خانوما اینور به من از و بودن اقایون اونور به سینا از انگار، بودیم

 :گفت رسوندو ما به رو خودش بزرگ ظرف به سینا مادر



 

 

 ..کشیدم شیدا و تو برای این-

 هرچند.  باشه مشترک سینا با ظرفم ادم همه اون جلوی باید که کشیدم خجالت باز چقدر من و کرد تشکر لبخند با سینا

 . نمیداد نشون بهشون توجهی سینا هرچند. خدایی بود سنگین زیادی نگاهاشون اما بود خدام از

 سینا که بشم بلند خواستم کردن، جمع تو کردن کمک پاشدن ها خانم خوردیم، رو غذاهامون بود زوری هر به باالخره

 :وگفت گرفت دستمو

 .کنن می کمک هستن بشین-

 کنارم خانومی یه که زد می حرف بود نشسته کنارش که عموش با داشت سینا. نشستم دوباره پیشش خواسته خدا از

 :گفت و داد جوابمو اونم که باشه نشده ادبی بی تا زدم محوی لبخند و کردم بهش نگاهی نشست،

 ...شهال. سینام عموی دختر من-

 ادمد تکون سر و زدم محوی لبخند

 :گفت که بدم نداشتم جوابی

 .بپرس من از داشتی خانوادع این درباره چیزی سوالی هر-

 :گفت گوشم دم و سمتم شد خم اروم

 .دارم ارو همه امار-

 :گفتم و دادم تکون سر جوابش در ، بگم چی نمیدونم انداختم، باال ابرویی

 .عجب-

 ساله یک بچه پسر یه وقتی اما...  و سیناست های چاک سینه ونا از شاید میکردم فکر خودم با داشتم و کرد ریزی خنده

 .کشیدم راحت نفس جورایی یه بغلش تو انداخت خودشو و سمتش اومد کنان تاتی تاتی کوچولو و

 :گفت می جوابش در اونم کرد می ماما ماما همش

 .باز میام رمب اس گشنه بچه عزیزم ببخشید... جوونم... که فرستاد پست بابات... عزیزم جانم-

 نفر چند کمک با و بود شده جمع سفره باالخره زدم، لبخند و دادم تکون سر فقط بده شیرش بره بود این منظورش

 .شستن که ظرفارو

 :گفت بابا به اروم سینا اشون بدرقه رفتیم سینا با که کردن خدافظی و اومدن مامانشون

 بمونه؟ اینجا امشب شیدا میشه-

 :گفت بابا ازمکثی بعد پایین، انداختم رو سرم که کرد نگاهم بابا

 .میریم دیگه ما... پسرم نداره اشکال-

 .رفتن اونا و کردیم خدافظی نشست لبم روی لبخندی



 

 

 نزدیکتری رابطه انگار که بودن مونده خانواده تا دوسه فقط وورفتن کردن خدافظی دسته دسته دیدم که داخل برگشتیم

 .دارن سیناشون خانواده با

 بچگی و بود همسنش انگار که هم سینا پدر و خندید می بقیه و میگفت خاطراتش از سینا دایی که نشستیم مبل ویر

 اصل یه زودتر خواین می��باشه جذاب ها خواننده برای قسمتش این نکنم فکر)میکرد همراهیش داشتن ها شیطنت باهم

 (�😂�کنم فکر برسه کاری

 :گفت زنش به و شد بلند اخرم در

  برن نمیشه روشون ماهستیم باشن تنها خوان می االن عاشق کفتر دوتا این خانم بریم پاشو-

 . بیارم باال رو سرم شد نمی روم. داد تکون سر و خندید پرو سینا اما شدم اب خجالت از که من اما خندیدن همه

 .زد می رفح تر سانسور یکم بود شیخ که سینا بابای جلوی بودیم؟حداقل تابلو اینقدر یعنی

 :گفت سینا مادر رفتن که اونا و کردم خدافطی سرپایین با که کنم خالصه

 .خودت با ببر بهت بدم اب پارچ یه بیا سینا-

 سرم. بزنن حرف تا رفته اب بهانه به فهمیدم کرد دیر سینا دیدم وقتی و کردم پا اون پا این خجالت با رفت، دنبالش سینا

 :گفت مهربون که وایستادم. برگشت پدرش که نشستم مبل روی و انداختم پایین رو

 .باش راحت دخترم بشین-

 .پایین انداختم رو سرم دوباره

 اینجا کنم تحمل چطوری من فردا تا و بعداظهره4 ساعت تازه االن رفتم، می باباشون با کاش ای سرجام، نشستم دوباره

 .زد نمی دم و میموند ما خونه چطور سینا خدایی رو؟

 که پریدم جا از نبود حواسم چون نشست، ام شونه روی دستی که بودم خودم افکار تو و کردم می بازی هام شتانگ با

 .دستش لیوان دوتا و اب پارچ یه با سیناست دیدم

 کجایی؟-

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخند

 .نبود حواسم بودم فکر تو هیچی-

 : گفت و داد تکون سری

 .من اتاق بریم-

 وارد و رفتیم اتاقش سمت به کرد، می نگاه وی تی به مثال داشت که کردم نگاه باباش به چشمی زیر و دادم تکون سر

 .کردم فوت و نفسم اروم شدیم که اتاق

 :کرد قفل درو و کامپیوترش میز روی گذاشت لیوانارو و پارچ سینا



 

 

  ... بود شده ذره یه برات دلم-

 .بود شده اشک از پر چشمام دلتنگیم یاداوری از اما لبم رو نشست لبخندی

 :دادم فشار اش سینه به رو صورتم و کردم حلقه کمرش دور رو دستام کرد، بغلم محکم و جلو اومد

 !شیدا شدی الغر چقدر... بشم قربونت-

 :گفتم بغض با

 ...من تقصیر همش...  میمردم هروز انگار... نبودی وقتی-

  ...رو حرفا این نشنوم...هیششش-

 .بوسید رو پیشونیم و عقب  بردتم اروم

 اوردم در رو مانتوم و شال کردمو باز رو هام دکمه خودمم. کرد باز شالمو اروم و شد جدا ازم

 .داشت بند دوتا یه فقط باال به سینه باالی از که بودم پوشیده کمرنگ صورتی تاپ یه زیرش

 .رفت عقب و نشوندتم تخت روی و عقب بردتم اروم و کشید ام سرشونه برهنه پوست روی رو دستش و زد لبخندی

 رکابیش و پیراهن من به خیره که کردم نگاهش چشمی زیر اما پایین انداختم رو سرم و کشیدم خجالت اش خیره نگاه از

 اورد در رو

 االب اونقدر قلبم ضربان کردم، احساس رو صورتم شدن قرمز. اورد در هم تاپمو و کرد بلند سمتم، اومد برهنه تنه باال با

 .بشنوم رو صداش تونستم می خودم که بود

 .شد عمیق زود خیلی بوسمون گرفت، بازی به رو لبام روم زد خیمه خودش و کرد درازم اروم

 .کردم می لذت حس تنش گرمای احساس از و کشیدم می بدنش پوست روی رو دستام

 .کندیم تن از همو های لباس باقی چطوری مفهمیدیم که جوری... شدیم داغ دوباره

 فشار مشتش تو چپمو سینه دستش یه با و گرفت کام به رو لبام اما بود کرده تنظیم رو خودش و کرد باز کامل رو پاهام

 .کرد واردم رو خودش یهو که بودم لذت غرق میداد،

 .کردم احساس رو واژنم های دیواره کشیدگی

 .زدن تلمبه به کرد شروع تند یهو که بودیم خیره هم چشمای تو کشید، عقب اروم که کشیدم غلیظی اه

 .بودم گرفته لذت و هیجان شدت از رو زدنم جیغ جلوی سختی به

 :گفت که زد تند دوباره که چرا ببینم کردم باز چشم وایستاد، که بودم بسته رو چشمام

 .کن نگاه چشمام تو-



 

 

 روی محوی لبخند. زد ام سینه به ای ضربه که افتاد روهم پلکام باز که مالید رو ام سینه که کردیم می نگاه بهم لذت با

 .شدم خیره بهش دوباره و نشست لبم

**** 

 .نبرد خوابم من اما خوابیده سینا. همیم بغل تو و کشیدیم دراز سینا نفره تک تخت روی سختی به

 حسابی و بشه رت طوالنی تا کرد می مکث برسیم اوج به خواستیم می وقت هر. داشتیم که بود ای رابطه ترین طوالنی

...😂 

 

 کردم می گوش قلبش ضربان صدای به و بودم گذاشته اش سینه روی رو سرم

 من باز چشمای دیدن با کرد، باز رو چشماش خورد تکون کم کم که تااین بودم بغلش تو همینطوری یکساعت شاید

 :کرد نوازش رو صورتم و باال اورد رو دستش و زد لبخندی

 بودی؟ بیدار-

 :مزد لبخند

 .اره-

 چرا؟-

 :گفتم و کشیدم سینه برهنه قفسه روی رو دستم

 .کنم دلتنگی رفع داشتم دوست چون-

 :گفت و خندید

 نبودی؟ خسته-

 :گفت و کشید اهی که انداختم باال ابرویی

 .کوبم می بهت خودمو دارم من و کشیدی دراز وقتی نمیشی خسته معلومه-

 :گرفت اروم گاز یه رو ام گونه ویر و روم شد خم خندید، که گرفتم گاز لبمو

 .بگیرم دوش برم من-

 با نفری سه که سینا عکسای از یکی به لبخند با و خودم روی کشیدم ارو مالفه رفت، و شد بلند سینا و دادم تکون سر

 می راحت و بود تختش رویی روبه دیوار روی جورایی یه بود، چسبونده قاب با دیوار روی بعدم و بود گرفته اش خانواده

 .ببینتش تونست

 .زدم عکسشون تو لبخندای به لبخندی

 :گفتم و شدم بلند بود، کرده تتنش رنگی ابی ربدشامبر اومد، در دقیقه 10 از بعد سینا



 

 

 ندارم؟ لباس بگیرم دوش چطوری من حاال-

 :گفت و جوید کمی لبشو

 .خرید میریم دراومدی بپوش، من لباس از بگیر دوش برو-

 کشید، و گرفت ارو مالفه بادستش که حموم سمت برم بودم گرفته دورم که ای مالفه با خواستم و مداد تکون سری

 :شد خیره بدنم به لذت با که کردم نگاه سینا به چپ چپ شد، باز دورم از مالفه

 .خودتو بپوشونی من از نداری حق-

 :گفتم و بوسیدم اروم گونشو و سمتش رفتم و دادم تحویلش نزای پر لبخند

 .بگه اقامون هرچی-

 .کردم می احساس لحظه اخرین تا رو نگاهش سنگینی شدم، حموم وارد خرامان و اروم بعدم

 :گفتم و کردم باز درو حسابی دوش یه گرفتن از بعد

 .بده من به حوله یه سینا-

 :اورد خودشو ابی ربدشامبر ثانیه چند از بعد

 عزیزم بیا-

 .مرسی-

 .دستشه موبایلش و تختش روی نشسته دیدم که بیرون رفتم حموم از و پوشیدم و گرفتم اشو حوله

 :گفت و کنار گذاشت رو موبایل اومدنم با

 .کنار گذاشتم رو تیشرتم این برات بیا-

 موهام سینا اسرار به و پوشیدم خودمو قبلی لباسای گشیدمش، و گفتم ممنونی. سمتم گرفت ابی کوتاه استین تیشرت یه

 .بیرون خونه از یمزد و کردم خشک رو

 .هنوز بودن خواب باباش و انگامامان

 هیچ و خودشه سرجای چیز همه و ندارم غمی هیچ دیگه کردم می حس ها مدت از بعد... عالیه سینا با کردن خرید

 .... و نیست مشکلی

 .نمونم لباس بدون بخوابم اشون خونهه بازم شد قرار اگر بمونه سینا خونه تا خریدیم ای توخونه لباس چندتا و مانتو دوتا

 لبخند با ماها اومدن با که زدن می حرف و ودن ب نشسته ها مبل روی باباش و مامان اشون خونه برگشتیم باالخره

 .کردن استقبال ازمون

 .نشستیم پیششون حال تو برگشتیم و گذاشتیم سینا اتاق تو خریدارو



 

 

 .بیاره شربت برامون رفت سینا مادر

 :گفت سینا پدر

 .باشین نداشته زندگیتون تو ها امتحان این از دیگه انشاهلل... شد تموم خوشی و خوبی به چیز همه خداروشکر خب-

 :گفت سینا پدر که پایین انداختم رو سرم

 .گذاشتم فردا پس برای رو خاستگاری قرار و کردم صحبت هم پدرت با من جان شیدا-

 که پایین انداختم سرم دوباره و گرفتم گاز لبمو کنه، می نگاهم داره هربونم لبخند یه با دیدم که کردم بلند سر تعجب با

 :گفت دوباره

 .کرد خالی شونه زیرش از نمیشه... بدهکاریم شما به خاستگاری یه ما-

 .حرفو این نگین-

 .بشین خوشبخت که انشاهلل-

*** 

 .بودم سینا خانواده اومدن منتظر و بودم ایستاده اتاقم پنجره پشت زده هیجان

 باباشون اما کردم بحث سرش هم خیلی و نداشتم حضورشون به ای عالقه اصال هرچند که هستن هم عمه و عمو خانواده

 .نرفتن نبودنشون بار زیر

 .میان خانمش با بزرگش عمو و بزرگش مادر انگار هم سینا طرف از

 .خوابید می بادم شدن می خارج هکوچ از که همین اما شدم می زده هیجان شد می کوچه وارد که ماشینی هر

 .ایینه جلوی رفتم و خندیدم زده ذوق که کردن پارک خونه در جلوی و شدن کوچه وارد ماشین دوتا باالخره

 صدا برای انگار که الهام. بیرون رفتم اتاق از و کردم مرتب رو داشت پررنگ ابی برجسته براق های رگه که رنگم ابی شال

 : خندید دنمدی با بود اومده کردنم

 .شدیا باخبر زودتر-

 .ایستادیم بقیه پیش رفتیم و خندیدم

 .بستم رو بازم بناگوش تا نیش سختی به شدن وارد وقتی

 .کردن اب دلم تو قند انگار. دیدم دست به گل دسته و شلوار و کت تو رو سینا وقتی

 :گفت اروم و کرد نگاهم لبخند با و سمتم اومد و داد بقیه به سالم باالخره که کردم نگاهش لبخند با

 .خانوم شما به تقدیم-

 :گرفتم ازش رو گل دسته و زدم لبخندی



 

 

 .ممنون-

 :گفتم الهام به ای زده هیجان صدای با اشبزخانه، تو رفتیم الهام و من و نشست بقیه پیش مبل روی عمو راهنمایی با

 خوبم؟ الهام-

 .عزیزم اره-

 .بیرون رفتم اشبزخانه از و برداشتم رو سینی من که بود ریخته چایی لهاما اشون گفته طبق و نشستم صندلی روی

 .نشستم الهام کنار و و کردم تعارف همه به باالخره بودم، کرده کنترلش سختی به و بود سنگین سینی

 .سینا منو الی بود هرچیزی درباره صحبت

 .کرد می گوش بقیه صحبتای به و پدرش پیش برد نشسته ریلکس خیلی که کردم نگاه سینا به چشمی زیر

 کرده کنترل رو خودم اما بودم ذوق خر بدجور زد که لبخند. روم چرخید نپاهش که نه یا کرد حس رو سنگینی نمیدونم

 :گفت سینا مادر که بودم

 .بکنیم زودتر صحبتارو بدید اجازه اگر اقا حاج خب-

 در که این و بوده معجزه یه ما اشنایی نحوه که بود این شصحبتا خالصه که بود سینا پدر با صحبت شروع جمع قبول با

 نهایت در و گرده می من دنبال و میاد در کما از سینا که این تا...  و بشن جذب بهم ان تونسته هامون روح کما حالت

 و اولیه های روز نداشتن اعتماد بابت مادرم و پدر به داد حق و بشه پرستارم میگیره تصمیم باشه من پیش که این برای

 عشق نشونه داریم ازدواج بر تصمیم هم باز ما بوده مون عشق راه در که سختی و مشکالت همه این از بعد حاال

 ... و نیست عشق دشواری بدون عشق چون حیقیقیمونه

 معصومه حضرت تولد دیگه ماه یک برای شد قرار باشه فامیل همه حضور در که بزرگی و رسمی عروسی و عقد تاریخ

 .کنیم تجهیز ارو خونه ما هم مدت این تو و باشه بود( س)

 .باشه کربال به هم زیارتی سفر یه و مکه به عمره سفر یه و معصوم چهارده نیت به سکه ربع تا14 شد قرار هم مهریه برای

  .کنم می ریزی رنامهب زندگیم مرد با ازدواج برای دارم و ام نشسته خاستگاریم مراسم تو اینطور که منم این نمیشد باورم

 مگه؟ هست این از بیشتر خوشبختی

 زودتر رو رمان کردم اش خالصه براتون)کردن رفتن عزم سینا خانواده و شد صرف شام بود، همه لبای روی رضایت لبخند

 (.خودش کشید می طول پارت ده بدم شرح کامل رو خاستگاری مراسم خواستم می اگر وگرنه کنم تموم

 ازم قبال سینا دونستن می اونا هرچند... عمه و عمو خانواده جلوی بود زشت اما بمونه امشب سینا استخو می دلم خیلی

 .بیخیال....  و زنعمو حرفای با و  کرده می هم پرستاری

 :گفت اما بمونه کردم التماس چشم با

 .باشیم هم پیش شبا نمیشه عقد از قبل تا گفتن. عزیزم نمیشه-



 

 

 :گفت گوشم کنار و تراومد نزدیک و زد چشمکی هک کردم نگاهش تعجب با

 .میگم میزنم زنگ بهت رو ساعتش... دنبالت میام بعداظهر فردا... زد دورش میشه خب ولی-

  .رفت و کرد خدافظی سینا کرد صداش که پدرش

 .که ندیدنش از کنم می دق فرداشب تا من اه

  .زدن حرف و نشستن اشون عمه و موشونبعدع یکساعت تا شدیم خونه وارد و کردیم بدرقه که اونا

 .نبودن فرزاد و عاطفه و علی که خوبه چقدر

 بدون رو خودش حرف تا کرد می بازی کلمات با چطور که زدن می حرف سینا پدر خوب وری سخن و منش از مدام

 .کنه بیان کسی ناراحتی

 پرستار پیش بودن گذاشته ارو بچه تا چهار هر که نای مثل و رفتن هم الهام و شاهین و شایان... اشون همه رفتن، باالخره

 .شایان های بچه

 .رسم می سئوال این جواب به مطمئنن فردا. بکنم سوال کسی از شایان زندگی درباره نشد وقت اخرم

 و ها روز یاد و کشیدم روتختی به دستی لبخند با و نشستم ام دونفره تخت روی و کردم عوض رو لباسام شدم، اتاقم وارد

 .کردم زنده گذروندم سینا با که هایی شب

 .کنم پیدا سینا با بودن با تونستم می رو واقعی خوشبختی

 .نکردم درکش سینا شدن پیدا از قبل تا وقت هیچ که خوشبختی

  ...درد بی مرفه گفتن می بهم مدرسه تو دوستام مسعود، با ازدواج از قبل

 چک رو موبایلم مادرم و پدر نداشتن، کارم به کاری زیاد که داشتم داداش دوتا داشتن، خوبی مالی وضع ام خانواده چون

 .نبودیم خانوادگی های گردش اهل زیاد جورایی یه و کردن نمی

 .بودم رو کم و خجالتی اما بودم ازاد امدم و رفت برای

 می حسودی اونا به باز من اما میکردن حسودی من جایگاه به و داشتن دوست رو شدنم بزرگ طرز و خانواده این دوستام

 .بده اهمیت بهشون نمایشی حتی که دارن پسری دوست حداقل که کردم

 خواهر و دوستانه های راابطه از که توهماتی من...  بود تر کوچیک خودم از که کردم پر فرزادی با رو بزرگ خال این

 .کردم می امتحان فرزاد با رو بودم ناکام و داشتم شایان و شاهین با ام برادرانه

 .کنه می دل و درد من برای مدام اون و خواهرشم من که خودم برای دونستم می برادری رو فرزاد

 .نداشتم رو اش حوصله دیگه اخراش... هرچند

 .شدم خیره بیرون به و پنحره سمت رفتم و شدم بلند و کشیدم اهی



 

 

 می حس که عمیقی تنهایی تا بودم یکی ودنبال بودم شده خسته هم فرزاد از دیگه خاستگاری بود اومده مسعود وقتی

 .کردم اعالم رو خودم موافقت ای دقیقه 5 شاید کوتاه صحبت یه با و کنم پر باهاش رو کردم

 .نبودن فر و قر و گذاشتن کالس اهل و نبودن ماست از کمتر اونا مالی وضع که این فاز تو هم خانوادهام

 .ماست از پایینتر اونا مالی وضع فهمیدم که بود عقد از بعد من

  و شد می و داده بهم مقرر روز سر و ماهانه جیبییم تو پول و بودم شده بزرگ رفاه تو که منی اما...  پول نباشه مهم شاید

 بهم تا خوامش می چی برای بدم توضیح مدام مسعود برای تومن ده برای اومد می زورم... بود توجه قابل هم مبلغش

 .بدتش

 کنه پیچم سئوال مسعود خونه رسم می وقتی که بود سخت خیلی برام کرد نمی کنترل کسی رو امدم و رفت که منی

 ..... و نه یا بود هم ای دیگه مسافر... جوون یا بود پیر... مرد یا بود زن اژانس راننده و اومدم چطور

 .بودن مشکالت گترینبزر من برای اما کنه خراب رو زندگیش سرش بخوااد ادم که نیست اختالفاتی ها این

 عیدی هیچ دیدم می وقتی اومد می زورم... باشیم مسعود مادر و پدر خونه رو ازدواجمون اولین نوی سال بود سخت برام

 ..بدن بهم تا نیست کار در

 .هستم دوستی پول ادم من چقدر فهمیدم که بود ها موقع اون

 سوخته دیگ ته حلیم جای به و دیگه تو برم سر با که این زا قبل کاش ای گفتم می خودم با مدام که بود ها موقع اون

 .کردم می مشورت مشاور یه با رفتم می بیاد گیرم

 اونطور که کنم باور تونستم نمی خودمم میکردم بافی رویا.... و....و..... و خاستگاری و زندگیم مرد برای ذهنم تو که منی

 جواب و خاستگاری بیاد یکی تا بودی منتظر کهانگار توبودی بگه دمسعو بعدها و باشم کرده قبول هولکی هول و سریع

 .بشن حالص شرت ار تا کنن ردت خواسته خدا از که هم ات خانواده... بدی مثبت

 بمیره کنه دعوا یا بمیره و کنه تصادف.... وو بمیره مسعود مثال...  که ردم میک هایی ارزو مدام عقدمون از یکسال از بعد

 !...بمیره فقط...  یا بمیره مسلحانه هحمل یک تو یا

 :دادم جواب و زدم لبخندی سینا عکس دیدن با داشتم، برش و میز سمت رفم اومدم، خودم به موبایلم زنگ صدای با

 جووونم؟-

 ... بال بی جونت-

 :گفت که زدم لبخندی

 بودی؟ خواب-

 !میکردم فکر داشتم...  نه-

 چی؟ به-

  ...زندگیم به-



 

 

 ؟...رسیدی هم ای نتیجه به خب-

 :شدم خیره بیرون به و پنجره سمت رفتم دوباره و زدم لبخندی

 .بگم شکر رو بودنت چطور دونم نمی من و داده بهم زندگی تو خدا که هستی نعمتی بهترین تو که این... اره-

 :گفت و خندید

 .خوریم می باهم بیرون هم شامو.. 5ساعت... دنبالت میام بعداظهر فردا... رودارم نظر همین منم اتفاقا-

 :گفتم باری شیطنت لحن با

 .رستوران میریم اینقدر اقا نشی ورشکست-

 .نیارم کم میگیرم وام... عزیزم نه: خندید

 :گفتم دفعه یه و خندیدیم

 سینا؟-

 دلم؟ جون-

 ...دارم دوستت خیلی-

*** 

 :اخر فصل

 اینا همه که تابگم باشه الزم نکنم فکر دیگه و...  بود هشد شکسته چقدر کردم، نگاه میکرد درست غذا داشت که مامان به

 .منه تقصیر

 من؟ به زدی زل مدت همه این شده چی:  مامان

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بپرسمش چطوری نمیدونم اما داشتم سئوالی یه راستش-

 :وگفت زد لبخندی مامان

 .نیست کمی چیز بودن ماک تو دوسال... بدونی بخوای که هست زیادی های چیز مطمئنن. بپرس-

 :گفتم و زدم لبخندی

 خودم که این و اومد پیش سینا برای که مشکالتی با... نیومد پیش فرصتش اما کرده درگیر رو ذهنم بود وقت خیلی-

 .نشمرشون بزار... و بزنم حرف درست نمیتونستم

 :گفت و فشرد رو دستم نشست، دبو نیمکتی حالت که خوری نهار میز صندلی روی کنارم اومد و ریخت چایی دوتا

 .شد درست چیز همه خدا به توکل... دخترم الهیه امتحان اینا همه-



 

 

 :گفتم و کردم مکثی

 کجاست؟ هاش بچه مادر... شایان-

 :گفت خودش افکار در غرق و کرد حلقه چایی دور  رو دستاش بد اما رفت عقب کمی جاخورده یهوییم سئوال از مامان

 شایان که فهمیدیم شد قطع مسعود و تو با امون همه ارتباط که وقتی...  بود خانواده ناخلف پسر اییجور یه...  شایان-

 ...خورد هم چوبشو که کرده بازیا جلف این...چمیدونم...  و دختر دوست درگیر رو خودش

 :داد ادامه و کشید اهی کنه نگاهم که این بدون که کردم نگاهش تعجب با

 میگره ماهی الود گل اب از اونم و میگه شایان به میاد شه، می مند عالقه شایان به که بود ساله16 دبیرستانی دختر یه-

 و من سراغ میاد بود باردار وقتی نفس. سوگل اولشون بچه میشه هم حاصلش... کنه می تجاوز دختر اون حریم به و

 .میکشن اونو بفهمن اش انوادهخ اگر چون بذاریم پاش جلو راهی یه تا میگنه التماس و میگه رو حقیقت

 با و وایسته کرده که کاری پای تا کنه مجبورش باالخره تونست پدرت اما نداشت ای فایده سر خیره شایان با ما های دعوا

 .کنه ازدواج نفس

 ... و کردن طردش اونا و انداخت شک به رو اش خانواده اومد باال نامزدی دوران که نفس شکم

 از بعد... کنار گذاشت نفس از اشو کینه شد که هم دخترش بخاطر و بود خوشحال واقعا شایان اومد دنیا به سوگل وقتی

 موقع...  و داشت چسبندگی رحمش بود نگذشته ازش زیادی زمان که زایمانی بخاطر....  و شد باردار نفس دوباره یکسال

 نفس شدن متوجه بود موقع اون که داد دست از زیادی خون... سزارین برای بردنش و خوردن مشکل به طبیعی زایمان

 ..نکشه نفس دیگه نفس تا داد هم دست به دست انگار چی همه...  و نمیکنه کار هاش کلیه از یکی

 :گفت و  کشید اهی که کردم نگاه مامان به شوکه

 خاک... شدن اروم تمد یه از بعد نهایت در اما زدن کتک رو شایان فهمیدن وقتی اش خانواده...  و شدیم شوکه همه-

 ام بچه دل از بگم چی...  و شن می بزرگ دارن مادر بی هاش بچه... شده تر مرد االن... و نکرده فراموش شایان اما... سرده

 !..خونه که

  ...بگم باید چیی نمیدونستم واقعا گذاشتم، اش شونه روی دستمو من و ریختن اشکاش

 ...پس االن چطور...  و نکردیم پیشگیری داشتیم رابطه که اول همون از سینا منو... اومد باال شوکه سرم ان یه... بچه

 :گفت تعجب با مامان که شدم بلند جا از یهو

 چیه؟-

 :گفتم شده مسخ و زده وحشت ادمای عین

 .برم باید من-

 :ردک نگاه شدنم اماده به در جلوی و اومد دنبالم نگران مامان شدم، اماده و اتاقم سمت دوئیدم سریع

 بیرون؟ بری میخوای اینطوری تو که شده چی اخه-



 

 

 :کردم نگاه بهش و ایستادم جلوش و مامان سمت رفتم کشیدم، عمیقی نفس و ایستادم 

 ...میکنم خواهش برمیگردم زود... نگو چیزی کسی به لطفا... بشم مطمئن چیزی از برم باید... مامان-

 ماشین سوییچ به زدم چنگ بیرون برم خونه از که این از قبل و بیرون اومدم اقات از اماده. نزد حرفی اما کرد نگاهم نگران

 .مامان

 باشم باردار باشه قرار اگر  هم طرفی از..  اومدم هوش به وقتی از باشم شده پریود نمیاد یادم من نکردم؟ شک زودتر چرا

 باشه؟ بزرگتر یکم شکمم نباید

 :اسپیکر روی گذاشتم و دادم جواب و کشیدم اهی سینا شماره دیدن با اومدم، خودم به موبایلم زنگ صدای با

 عزیزم؟ سالم-

 عزیزم؟ کچایی خبر چه... خانم سالم-

 :بیرون زدم خونه از وضعیت این با من که گفته بهش ماما صدرصد نشست، لبم روی پوزخندی

 .رسه می بهت خبرا زود چه-

 میشم؟ نگران دارم کجایی؟... حاال خب-

 :گفتم و مزد لبخندی

 .بشم مطمئن چیزی یه از تا میرم دارم... نباش نگران-

 چیع؟ چیز این احیانا بگی خوای نمی و-

 :گرفتم گاز لبمو

 .میدم خبر بهت دیگه دوساعت یکی تا... نه راستش-

 .خانم نکنی درست دردسر امیدوارم فقط باشه-

 ندرای؟ کاری... عزیزم باشه: گفتم و خندیدم

 ...اشب خودت مواظب نه-

*** 

  :بعد روز سه

 ازش هیچی اما کردم نگاهش دقت با و نشستم ماشین تو شدم، خارج ساختمون از و گرفتم رو ازمایش جواب استرس با

  .نمیاوردم در سر

 .اوردم می کم داشتم و بودم باخته رو خودم بدجور

 .افتادم راه و کردم روشن رو ماشین لرزون و زده یخ دستای با



 

 

 بود چیزی یه فقط اما شنیدم فحش ملت از که چقدر... کنم تصادف بود ممکن بار ده از بیشتر دکتر مطب به رسیدن تا

 ...جوابش بود مهم برام که

 .ندارم توانشو دیگه... میکنم خواهش... نباشه مشکلی خدایا-

 پیاده و کردم پیدا پارک جای زور به رسیدم، و شد سپری باالخره کشنده ساعت نیم فرستادن، صلوات به کردم شروع

  .شدم

 .رفتم ساختمان سمت به و برداشتم رو جواب و کیف

 :رفتم منشی سمت به و شدم مطب وارد

 .اوردم رو ازمایش جواب-

 :گفت و داد تکون سری

 .داخل برین تونین می دیگه ساعت نیم-

 جا این ادمای سنگین های نگاه از اصال و دادم می تکون رو پاهام استرس با... نشستم صندلی روی و دادم تکون سری

 که میکرد ارو گذشته روز چند یاداوری من به و بود گنده هاشون شکم هاشون بعضی که مخصوصا... اومد نمی خوشم

 .گرفته رو بارداریم جلوی چی بفهمه تا نوشت دیگه ازمایش چندتا و نیستم باردار که دستم روی ریخت رو پاکی اب دکتر

 بهم هم هیچی اما نکرد باور مطمئنم که ببینم رو دوستام از یکی رفتم که گفتم دروغ سینا به یستمن باردار فهمیدم وقتی

 ...نگفت

 .داشتم رو ارزوش جوراییی یه... داشتم رو بودن باردار توقع و بودم ریخته بهم اما گفتم ای مسخره دروغ

 :دکتر میز روی گذاشتم رو جواب و بستم درو. شدم اتاق وارد منشی اشاره با و رسید من نوبت باالخره

 .ازمایشمه جواب سالم-

 بلند سر بعد کرد نگاه دقت با هارو جواب اونم و بهش دادم نوشته رو ازمایش چرا که کوتاه توضیح یه و داد تکون سری

 :گفت و کرد

 .توکاره حکمتی حتما اما کنه ناراحتتون شاید بگم خوام می که چیزی-

 :گفت و زد زل چشمام تو سنگدلی با اون که شدم جا جابه جام تو استرس با شد، خشک دهنم اب

 خودتون که سال همه این از بعد راه و گرفته چسبندگی رحمتون داشتین پیش سال چند که سقطی خاطر به اختماال-

 .براشون نمونده راهی دیگه که طوری به گرفته ها اسپرم برای خوردین قرص هم

 احتمال بشین باردار وقتی و میشه پذیر اسیب رحمتون اما ببریم بین از رو چسبندگی این دارو و جراحی با میتونیم ما

 .خودتونه با تصمیم حاال... متاسفم. میبره...  باال باشه نداشته رو جنین داشتن نگه توانایی رحمتون که این

 :جلوم گذاشت و گذاشت پاکتش تو رو ازمایش جواب که کردم نگاهش شوکه



 

 

 .دارم هم ای دیگه های کننده مراجعه اما ببخشید-

  .بود اخرش این... بیرون زدم اونجا از سریع و زدم چنگ رو جواب... زد حلقه چشمام تو اشک

 ... و کنم بغل رو خودم بچه نمیتونستم دیگه من. بشم مادر نمیتونستم دیگه من

 رو ماشین فضای ام هق هق صدای و فرمون روی گذاشتم رو سرم کردن، پیدا رو خودشون راه اشکام و نشستم ماشین تو

 .کرد پر

 .زدم هق دوباره سینا شماره دیدن با اومدم، خودم به موبایلم زنگ صدای کهبا بودم حال اون تو چقدر دونم نمی

 .کنم کنترل رو خودم بتونم تا عمیقیکشیدم نفس گرفت، دوباره اما شد قطع

 :دادم جواب و کردم صاف رو گلوم

 بله؟-

 .شدم نگرانت کجایی؟ تو لومهمع شیدا-

 :رسید گوشم به اش ترسیده صدای که گریه زیر زدم یهو

 میکنی؟ گریه داری شده چی شیدا-

 سینا؟-

 عزیزم؟ جانم-

 .ببینمت باید-

 .نکن گریه...باشه...باشه-

 .هستم...  خیابون تو اریا ساختمان جلوی من-

  ...دنبالت میام االن باشه-

 .گذاشتم فرمون روی رو سرم ارهدوب و کردم قطع رو تماس

 باز درو  سینا دیدن با کردم بلند سر...  خورد شیشه در ایبه تقه که بودم حالت اون تو که بود گذشته چقدر دوونم نمی

 .شدم پیاده و کردم

 شیدا؟ شده چی-

  ... و ها ماشین صدای میکرد، درد بدجور سرم

  ...بریم اینجا از-

 .میریم...باشه-

 ...افتاد راه و بشینم ماشینش صندلی روی کرد کمک و کرد قفل ور ماشین در



 

 

  ...بزنمم جیغ بتونم که جایی بری میشه-

 یه خوبه چقدر... کرد عوض رو مسیرش فقط... نگفت چیزی اما کرد می نگاهم نگرانی با هم اون کردم، نگاهش التماس با

 ...کنه ترکم شاید بفهمه اگر که حییف صد چه... باشی داشته فهمیده مرد

 .گریه زیر زدم یهو کنه ترکم که این فکر از

 کردی؟ عمرم نصف منو که تو شیدا بابا ای-

 ...میگم...میگم-

 دنبالم داره هم سینا که دونم می و گرفتم فاصله ماشین از یکم... شدم پیاده بود، کوه همش برمون دورو رسیدیم، باالخره

 .میاد

  ...نامشخصی جای به کردم پرتش حرص با و برداشتم زمین روی از سنگ یه

 اما.... بشم خالی تا کشید طول چقدر نمیدونم...  باهاش زدم جیغ بعدش دفعه دیگه... بعدی سنگ و بعدی سنگ دوباره

 .نمونده بدنم تو جونی دیگه دونم می

 .کرد حلقه تنم دور رو دستاش و رسوند بهم رو خودش سریع که افتادم زانوهام روی

 روی کنارم و خوابوند رو صندلیم کرد، درازم و کرد باز رو جلو در و ماشینش سمت بردتم و کرد بغلم دم،بو حال بی

 :گرفت دستمو و نشست زانوهاش

 ...شیدا-

 :گفتم بغض با

 .سینا بشم دار بچه وقت هیچ تونم نمی من -

 :شتمندا طاقت... نکنه نابودم اش چهره حاالت تا گرفتم ازش چشم... کرد نگاهم شوکه

 دستم رو رریخت رو پاکی اب... ازمایش از بعد و دکتر رفتم... نداشته تاثیری هیچ اما داشتیم رابطه مراقبت بدون که این-

 تونم نمی دوصورت هر در و شه می ضعیف رحمم اونوقت کنیم اقدام رفعش برای اگر و داره شدید چسبندگی رحمم که

 .بشم باردار

 .بود شده سرد االح گرمش دستای گفت، ننمی هیچی

 ...نه مگه بود تهش جا این بستم، رو چشمام

 :گفتم گریه با و بیرون کشیدم دستش از رو دستم

  ...گرفتم رو تصمیمم من... بسوزی بخوای من پای به تو و کنیم ازدواج نیست قرار دیگه... بسه-

 رگ و عصبی صورت به چشمم که کردم نگاهش ترس با داد تنم به که شدیدی تکون با کنم، کامل رو ام جمله نذاشت

 :افتاد گردنش کرده باد



 

 

 بزنی؟ بهم رو ازدواجمون خوای می مسئله این بخاطر گی؟ می چی فهمی می-

 بخاطر اینطور و نکنه ترکش نقصش بخاطر معشوقش که عاشق یه برای هست این از بهتر چی... هاش لب به شدم خیره

 کنه؟ دعواش جدایی از حرف

  کنم؟ می ول تورو من کردی فکر-

 :شد خیره چشمام تو صاف و داد تکونم محکم بود گرفته رو بازوهام غیض با که هموونطور و بیرون کشیدتم ماشین از

 فهمیدی؟... بیرون بنداز سرت از رو کنیم زندگی هم از جدا روز یه که این فکر... شیدا کن گوشت اویزه اینو-

 ...و ریخت چشمام از اشک... خندیدم هم یهو که گفت بهم شدید تکون با رو اخر فهمیدی

 ...لباش به چسبوندم رو لبام و کردم حلقه گردنش دور رو دستام

 ....بودیم افتاده هم لبای جون به گرسنه ادم دوتا عین هردو و کرد بغلم محکم اونم

 :گفت و گذاشت رمس روی رو اش چونه که گذاشتم اش سینه روی رو سرم کرد، بغلم محکم و شد جدا ازم اروم

  ... و نمیریزه بهم هم هیکلت... بهتر اصال.. بشیم دار بچه نمیتونیم نیست مهم برام-

 :شد خیره چشمام تو خاصی حالت با و رفت عقب کمی اروم

 ...نمیتونم.. شیدا تونم نمی تو بدون-

 :گفتم و کردم نوازش رو اش گونه و  زدم لبخندی

 کنم؟ می ولت کردی فکر...  گفتم چیزی یه من حاال-

 ...خندیدم...خندید-

 می خوشبختی برای رو تالشمون ما که اینه حداقلش اما داشت نخواهیم مشکلی بدون زندگی دونم می...دونم نمی

 .اطرافمون ادمای و خودمون خوشبختی...کنیم

... ده می هدیه بهمون رو لبخند زندگی روز به روز کنم می حس...  بهتره اینطوری... اما زدم می سینا به حرفی نباید شاید

 .بشه کمرنگ نمیذاریم.. بشه کمرنگ که نیست قرار و میشه بیشتر انگار بیبنمونه که عشقی گذره می که هروزی

 ...!پایان
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