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ناب عشق از نوع ممنوعه همونطور که از اسمش پیداست در مورد دختریه که عاشق میشه،ولی  هایعاشقانهرمانی با خالصه :  

  ....میفته و های  یاتفاقاین عشق از اولش نشدنی بود تا اینکه یه 

 :مقدمه
دمباشه، تا  مهمان خونهبرای عاشق شدن یک قلب کافیه.نه قلبی که 

 
جنس بعد قصد رفتن کنن،قلبی از  چند روزی بمونن هاا

 .........مهربونی،لطافت،عشق،قلبی از جنس دخترک قصه ما
ینه ست، وقتی بشکنه قلب مثل
 
  ....بهم بچسبونی درست شدنی،نیست هزار تکه میشه، حتی اگه ا

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
تو زندگیه خواهر  های  یاتفاقمتفاوتن  کامالا  ، دو خواهرن که می کنهزندگی  چهارنفرهدختری که تو یه خانواده  یقصهخالصه:

که عاشقشونه هم  ایخانوادهنیست اتفاقی که باعث میشه حتی از  هضمقابلبراش   می کنهمیفته که خودشم غافلگیر  تربزرگ
 .....دست بکشه

 :مقدمه
دمبرای عاشق شدن یک قلب کافی ست.نه قلبی که مهمانخانه باشد تا 
 
د،قلبی از جنس چند روزی بمانند بعد قصد رفتن کنن هاا

 .....مهربانی،لطافت،عشق،قلبی از جنس دخترک قصه ما

ینه است وقتی بشکند هزار تکه 
 
  .....، حتی اگر بهم بچسبانی درست شدنی نیستشودمیقلب مانند ا

 ا(به نام خد)
 ۱پارت

رامش شدمیو بستم همیشه با نوازش دستی که رو موهام کشیده ر  چشم هام
 
پریچهر دستش و رو ، نشستمیتو کل وجودم  ا

 .موهام کشید، منم شروع کردم براش درد و دل کردن
؟ کجای زندگیمو بد شدممیگرفتار یه عشق ممنوعه  جوری ایندلم از همه گرفته پریچهر جون، چیکار کردم که باید _

 !م کردنفرین طوری اینکردم؟کجاشو اشتباه رفتم؟ که تاوانش و انقدر سخت باید پس بدم، به کی بد کردم که 
،پیرزنی که خودش بازیچه دست روزگار بود،درد خودش کم نبود ولی سنگ صبور و شدم خیره چشم هاشسرم و بلند کردم تو 

 .محرم راز دلم شده بود
پریچهر_ چی غصه دارت کرده قربونت برم؟حرف بزن بگو دردت و بهم دردت به جونم، بگو ببینم چی شده که دل کوچیکت 

 .دونی من طاقت اشکاتو ندارمگرفته؟ تو که می 
، به اون جشن لعنتی شدممیم مصمم تر اپریچهر برگشتم به دیشب، ای کاش روی خواسته رم رو بلند نکردم با نوازش دست س
 .رفتممین

بود، شب قبلش با سارا  امعمهبرم، عروسی پسر  خواستمیهمه چی از اون جشن مسخره شروع شد جشنی که اصال دلم ن
 ....میم گرفتیم نریم،ولیخواهرم تص

 سارا تو که گ فتی نمی ریم چرا پشیمون شدی؟ _



 :سارا اخم کرد و سمتم برگشت
سارا_ وای شیوا از صبح صد دفعه پرسیدی،خب پشیمون شدم دیگه،بشینم تو خونه چیکار کنم، نظر من و می خوای تو هم 

 .پاشو لباس بپوش بریم
پشیمون شدی می خوای  میگیبدم میاد، تو هم گذاشتی همین دقیقه نود   گیری میمی دونی از اینکه تو دقیقه نود تصمیم  _

 بری؟
مادت 

 
 .کنممیسارا_ دقیقه نود نیست کلی وقت داری بیا خواهر خوشکلم،بیا خودم ا

 :کرد و گ فت نگاهمرو سمتش پرت کردم.محکم به پاش خورد خم شد و مچ پاشو گرفت،عصبی  شونه 
 .صال به من چه خواستی بیا نخواستی هم به جهنم بشین تو خونه.خوبی هم بهت نیومدهسارا_دردم اومد مسخره، ا

 .بریم باهمنمی ذارن تنها بمونم یا باید باهم بمونیم یا  هاایننخواستم بهم خوبی کنی می دونی مامان  _

 .کرد نگاهمبا لبخند ابروهای باال انداخته 
ماده شو چون رو حرفم هستم،ب

 
 .ه مرجان هم قول دادم نمی تونم زیر قولم بزنم، می دونی که سارا و قولشسارا_ پس پاشو ا

وردم و مثل خودش گ فتم
 
 :شکلکی براش در ا

 تو خونه، پس چرا سر قولت وای نمیستی؟ میمونیممگه دیشب بهم قول ندادی  گوری گوربهسارا و قولش، _
 .سارا_قول ندادم گ فتم حسش نیست شاید نرم

می دونستم وقتی یه کاری و بخواد بکنه از سر حرفش پایین نمیاد، بیخیالش شدم رفتم سمت کمد لباسام، پیراهن مشکی دکلته 
وردمش باال هی 

 
وردم.یه چند باری ا

 
، دو دل کردممی نگاهشای که تازه خریده بودم با ک فش مشکی طالی  ی شال ستش بیرون ا

 .بودم که بپوشمش
ینه به حرکات

 
 :خندید و گ فت کردمیم نگاه سارا از ا

 .سارا_ کشتی خودتو همون روز که خریدی صد دفعه پوشیدیش و از همه نظر خواستی،خوبه دیگه بپوش همونو
 .رفتممیبستم.روی تختم نشستم و با گوشیم ور  ایگوجهبراش رفتم، لباسم و عوض کردم موهامو باالی سرم مدل  ایغرهچشم 

رایش کن دی
 
 .گهسارا_ وا پاشو ا

 .تو کمبود داری صورتتو با دفتر نقاشی اشتباه گرفتی،شبیه دلقک خودتو درست کردی،من کمبود ندارم _
رایش صبح رو صورتت پخش شده، خیلی وحشتناک شدی

 
ینه ببین ا

 
 .سارا_ باشه من کمبود دارم، ولی جان شیوا صورتت و تو ا

ینه رفتم، حق با سارا بود،ولی با 
 
دست و  روشوی  یبراش نازک کردم از اتاق بیرون رفتم تو  پشت چشمی این حالجلوی ا

رایش کردم، نه زیاد پر رنگ که جلف 
 
ینه نشستم. کمی ا

 
صورتمو شستم، دوباره تو اتاق برگشتم کنار سارا روی صندلی جلوی ا

رایش کردم
 
 .باشه مالیم ا

ینه به سارا نگاه کردم اون خیلی 
 
و  فرمخوشای بلند و کلفت ولی ردیف شده،دماغ کشیده، ابروه هایچشمزیباتر بود. از منتو ا

معمولی فقط  دماغم همگرد و درشت لب و  چشم هامبرجسته،موهای بلند و موجدار.برعکس سارا من موهام صافه  لب های
  .گونه هامون و الغریمون شبیه همه

 سارا_ چیه زوم کردی روم؟
 .کنممی نگاهت خوشگلی _

 .سارا_ اونکه توش شکی نیست



رایش  همهاینه اعتماد به سقفت تو حلقم.با بل _
 
دمم به قیافه میفته، برو دعا به جون اونی کن که  ترینزشتا

 
رایشلوازما

 
و  ا

 .درست کرده

 انقدر غر می زنی؟  میشیسارا_ ای خدا چه گناهی کردم که خواهر این شدم؟ ای کاش جات یه داداش داشتم خدای  ی خسته ن

  .به نفعته حرف نزنی تا عصبی تر نشدمدلم می خواد انقدر بزنمت،  _

 جوری اینسارا_چشم ولی وجدانا االن هر کی ببینتت فکر می کنه می خوای بری مجلس عزا، البته اینم بگم من مجلس عزا هم 
رایش ن

 
 .کنممیا

 .محکم تو سرش زدم
 .همه از کمبود و عقده ست چیزی جز این نمی تونم بهت بگم هااین _

 .خوبیسارا_ باشه تو 
وردمی دیرجوشخفش کنم بر عکس من بود  خواستمیدلم  گرفتمیبیشتر از خونسردیش حرصم 

 
به روش خودش باهاش  ا

روم گ فتم یک بارحرف زدم گ فتم 
 
 :دیگه شانسم و امتحان کنم ا

  .بیا و مردونگی کن و نریم_
 :با لبخند گ فت کرد وسرش و کج 

 .سارا_ شرمنده خواهر عزیزم
خرداری بریم  ایصلهحوچه  به خدا _

 
که  اون های  یستیم دست بزنیم واسه ترسک واتو این جشن چیکار کنیم؟ ما مثل م ا

  .دارن وسط جفتک میندازن 
 .هی غر بزن من رفتم بیرون تشریف بیار تا مامان صداش در نیومد هاپیرزن سارا_ اوف مثل 
وردشکلکی برام در 
 
از اتاق بیرون رفتم سارا سر به سر  ی داشت رو سرم کردم ،از اتاق بیرون رفت شال مشکی که حاشیه طالی  ا

 .خوردمیمامان می ذاشت،مامان داشت حرص 
رو سرم  اتونعمهمی خواین دوباره حرفه  مامان_ شیوا تو ُمردی که نمی تونی جلوشو بگیری انقدر به خودش نمالونه؟

 .؟ای خدا من و بکش از دست این یدونه دختر راحت شمبندازین
، انقدر به خواهرشوهرت گیرممیازش  انتقامت رو در میارم خودت می دونی حریفم نمی شه مامان  هاشوچشم خدا نکنه سارا_

خررو دادی نگاه اینم 
 
 .یکم سیاست داشته باش فقط یکم مامان جانعاقبتش،  و ا

 .بلند خندیدمو مامان به جفتمون چشم غره رفت
در ضمن گ فتم انقدر  و نخور خودش جوابشو میده،ر  شهاحرف؟ بشین پیش سارا غصه خوری میقربونت برم چرا حرص  _

رایش نکنه تو گوشش نمیره که انگار یاسین تو گوش خر می خونی
 
  .ا

  ؟حیاستبیمامان_ موندم این به کی رفته انقدر 
  :گ فت کرد وسارا پشت چشمی نازک 

  .سارا_ به مامان طاهره جونم رفتم
  ن یعنی من بی حیام؟مامان_ چشمم روش

 :سارا لبش را به دندون گرفت و گ فت



 ؟حیاییمبیسارا_ ِا مامان منظورم خوشگلیم بود نه 
 .من و مامان بلند خندیدیم سارا اخمش تو هم رفت

 .این جشن مسخره رو ندارم یحوصلهمامان_ حاال نمی خواد برام چشم و ابرو بیای بریم پایین بابات منتظره اصال 
 یم مگه مجبوریم؟خب نر _

 .از چشمش من و بندازی  کالا چشم دیدنم و نداره ببین می تونی، اتعمه همین جوریشمامان_ 
رفتیم سوار ماشین  نشستم و ک فش پاشنه بلندم و پوشیدم، از در حیاط بیرون هاپلهحیاط روی  از در خونه بیرون اومدیم تو

 .شدیم و سارا شروع کرد به غر زدن
  .گیر میارن بهم زور میگن یه چیز بهشون بگو منو  این مادر و دختر چقدر اذیتم میکنن همش  سارا_ بابا ببین

 بابا_ علیک سالم نیومده شروع کردی؟

 :بلند خندیدم و گ فتم
  .شد حاال ببند دهنتو شیوا_ خوب

  :سارا سرش و پایین انداخت مامان دلش به حالش سوخت رو بهش گ فت
  مادر صد دفعه یه حرف و نباید زد کهمامان_ خب یکم حرف گوش کن 

 بابا_ باز چی شده؟
  .اشتباه بگیرنش ترسممی؟ عروس ها نشدهمامان_ رضا خدای  ی ببینش خودت قضاوت کن این االن بیشتر شبیه 
 بابا_ خودش باید بفهمه اگه بده انجام نده بابا به نظر خودت خوبه؟

 .نمیرم جوری اینسارا_ خب عروسیه بیرون که 
  بابا_ شیوا داره میره عروسی اصال دست به صورتش زده؟

همه  ترمکوچیکمنه بیچاره همش تو چشمم چون  نمیشیسارا_ خب اون شیواست من سارام در ضمن زده دقت کنین متوجه 
  .نمیگیبهم زور 

 .بودم سرم و انداختم پایین شدهسرخ من که حسابی 
دیگه تو سنی هستی که خودت خوب و بد و تشخیص میدی نیاز به گ فتن  بابا_ خودت اگه دیدی زیاد تو چشمی کمترش کن

 .من یا مامانت نیست
برعکس  به عهده خودمون می ذاره،  چیزهمه کردمیچیزی رو بهمون تحمیل ن وقتهیچخوشم میومد  رفتار باباهمیشه از این 

  .خون سرده کامالا مامان که حرص می خوره بابا 
 ین نمیاین چی شد پشیمون شدین؟گ فتمیبابا_ شما تا دیشب  

  غذا درست کنه؟ شدمیسارا_ از خونه موندن و گرسنه خوابیدن که بهتره به نظرتون این تنبل بلند 
  چیکاره ای؟ اون وقتخودت  _

بهم نمی چسبه می  کنممیتو یه چیز دیگه ست،غذای  ی که خودم درست  پختدستسارا_ بچه دست به گاز نمی زنه در ضمن 
  .ی حالمو بد می کنهدون
رایشم نمی کنه به نفع که باشه  _

 
ره؟ بچه انقدر ا

 
از این به بعد خودت  ایبچهبه نفعت که نباشه  سالته بزرگی۲۰بچه دیگه ا

 .تو کت مرد نمیره هابازی وقتی ازدواج کنی این لوس  درست کن که عادت کنی دیگه حالت بد نشه چون 



  .لبخند زدرضا و مامان بلند خندیدن سارا هم 
 .که همه ازم سواری بگیرن  تو ک تش بره، من که مثل تو نیستم  کنممیسارا_ من اگه سارام کاری 

ینه به سارا نگاه کرد
 
 .بابا با اخم از ا

 !بزرگ ترهبابا_ سارا درست صحبت کن ازت 
 .کنممیسارا_ ببخشید خب راست میگم دیگه میگی نه؟ االن تو جشن بهتون ثابت 

روم گ فتجلو در باغ 
 
 :بابا ماشین رو پارک کرد، وارد باغ شدیم جشنشون مختلط بود سارا لبخندی زد و در گوشم ا

خ جونسارا_ 
 
  .سوختممیچه مخی بزنیم امشب! وای شیوا اگه نمیومدم چقدر  ا
 .فشار دادم برایش رفتم و دستش و ایغرهچشم 

دم پس مث گیرممیخودت می دونی حالتو  وای به حالت سرت بجنبه_
 
تا جشن تموم شه  خوری مینی پیشم جم نمیشیل بچه ا

 فهمیدی؟
بشین یه گوشه من که میرم پیش  چی میگی واسه خودت؟ تو مثل اُمال  سارا_ نه تو رو خدا باز که جو بزرگی گرفته تو رو 

 .منشستمیم یه جا بشینم خب تو خونه خواستمی،واال اومدم خوش بگذرونم هابچه
وگرنه  ثبات نداری  تهاحرفرو  وقتهیچببرن که  مرده شورت رو  و بکوبم به دیوار دلم می خواد سرت خدای  ی خیلی پروی  ی _

 .االن تو خونه جلوی تلوبزیون دراز کشیده بودیم نه با این ک فشو لباس مثل مجسمه بشینیم تا این جشن مسخره تموم شه
 
 
دم پیشت حوصله ش سر میره دلم برای داماد ا

 
 .یندمون می سوزه طفلک چه موجودی و باید تحمل کنهسارا_ خدای  ی شیوا ا

ویزیونسمت میز دختر عمه هام رفت، دور تا دور باغ ریسه  کرد ودستمو ول  م جوابشو بدم خواستمیتا 
 
بود،گوشه ای از باغ  ا

دور تا دورشون بادکنک و گل ریخته بود، دو طرفشون میز و صندلی مهمان چیده بودن. با  .عکس بزرگی از عروس و داماد بود
عروس زیبای  ی بود، به هر دو تبریک  واقعاا  کردمیمامان و بابا نزدیک عروس داماد رفتیم، عمه حق داشت هر چقدر تعریف 

ی خوبی هابچهریک گ فت، از حق نگذریم عمه بغلشون کرد و بوسید و تب گ فتم سامان بابا را بغل کرد و بوسید، مادر هم 
 علیکسالموقتی مامان گ فت بریم سر میز عمه و باهاش  گرفته بود امغصهتحمل بود. غیرقابلداشت فقط خودش 

دم وقتهیچکنیم،
 
دوستم  واقعاا متظاهری بود، از طرفی هم می گم شاید  نفهمیدم دوست داشتنش واقعیه یا نه، از بس که ا

برام قابل درک نیست، نمی تونم بفهممش  واقعاا  شهاحرفمی خواد عروسش باشم،ولی بعضی از حرکاتش و داره که دلش 
.چشم چرخوندم تا ببینم سارا کردمیدیگه م بود، هم از لحاظ قیافه هم اخالق با هر دو فرق  یعمهاصال برعکس بابا و 

  اون همهبود تو  فایدهبیکجاست، ولی 
 
سرش باز جای  ی گرم شده بود یا جلوی  مطمئناا سونی نبود،جمعیت پیدا کردنش کار ا

ینه بود
 
 .ا

شنا نبود کسهیچ مهمون ها همهاینچقدر بد بود تو 
 
شوهر  فامیل هاینیومده بود.همه  کسهیچبابا که  فامیل هایاز  برامون ا

   .عمه رفتیمدوباره لعنتی به سارا فرستادم سمت میز  کردممی غریبگیو دوستاشون بودن احساس  امعمه
  .ازش نداشتم خوشیدلبا اکراه همراه مادر رفتم اصال 

  سالم عمه خوبین؟ _
با تیر  دوست داشتنش ظاهری بود سایه مون و یهمهافتادم،  کشید چون پاشنه ک فشم بلند بود تو بغلش عمه ایستاد دستم و

دم برام سخت بود
 
 .میزد.چقدر تحمل این ا

  شدی نمیای طرف ما؟ وفابیعمه سمیه_ خوبی عمه جون؟ 



سر بجنبونم، مزاحمتون می شم.من که بیشتر بهتون سر میزنم! شما اصال  کنممیشرمنده عمه همش بیمارستانم اصال وقت ن _
 .نمیاین

  .من هم مثل خودش باهاش رفتار کردم.با اینکه سارا را دیده بود پرسید
  عمه سمیه_ سارا جون نیومد؟

  .د پیشتونمامان_ اومد االن میا
  :رو به مادر گ فت کرد وهم روبوسی  عمه با بابا 

رزوی  ی  دخترهایقسمت  ان شاهللعمه سمیه_ طاهره جان 
 
تو بشه چقدر دلم می خواد اینارو هم تو لباس عروس ببینم دیگه ا

  .ندارم دیگه به استقبال مرگ میرم
سال عمر با عزت خدا بهتون بده  صدوبیست ان شاهلل مامان_ دور از جونتون این چه حرفیه خواهر تو شب شادی و عروسی،

 .ایناهم ازدواج می کنن، سنی ندارن که خواهر
 :با کالفگی گ فتم

خرما بریم بشینیم  اجازه تونعمه جون با  _
 
 .اذیتم می کنه ک فش هام ا
  .عمه_ برو عمه برو قربون قد و باالت برم

 .بود نشستیم سر میزی که خالی باهمگ فت و  ایاجازهمامان هم با 
 .در گوشش چیزی گ فت اون هم با اخم بلند شد سمت عمه رفت مامان قبل نشستن سمت سارا رفت

سر میزشون بردن، منم  با بابا و مامان احوالپرسی کردن، به زور دستم و کشیدن مرجان و مریم دختر عمه هام سر میز ما اومدن
وردم ک

 
 .نارشون نشستمبه اجبار کنارشون رفتم مانتو و شالم را در ا
عالقه شدیدی به سارا  پسر دیگه ش ایمان  پسرعمم و داماد کرده بود  ترینبزرگعمه دو دختر و دو پسر داشت، که سامان 

از اون خوشش  ، اصال مینداختو براش انتخاب کرده بود، سارا هم تا می تونست به ایمان بیچاره تیکه  عمه امداشت،ولی 
 .اد ایمان به اون نزدیک شهاجازه ند وقتهیچنمیومد و 

بهترین عمه بود ولی  عمه معصومهبر عکس اون  کردمی، از اون هم دوری کردمیخودش هم رحم ن دوقلویعمه حتی به خواهر 
دخترش که سوئد برای ادامه تحصیل رفته بود مجبور شد کنارش زندگی کنه سر چرخوندم تا به سارا  به خاطر خیلی از ما دور بود
بود زل زده بود، پسر هم با لبخند  رو به روشبه روبرو دیدم، نگاهش و دنبال کردم به پسری که  و اشخیرهچیزی بگم که نگاه 

سمون بود!بود،نمی دونم چرا فرق بین من و سارا زمین ت خیره شدهبهش 
 
یه پدر و مادر  زیردستانگار نه انگار تو یه خونه و  ا ا

روم و  هر چقدر اون شیطون و شاد بود بزرگ شده بودیم
 
بودم،پام و جفت پاش کردم و از زیر میز محکم به پاش  گیرگوشهمن ا

 :برام رفت و گ فت ایغرهکوبوندم اول با اخم سمتم برگشت و چشم 

 ؟میندازی روز جفتک سارا_ چته روانی! چقدر ام
 چه چیزیشاگه یکم قیافه داشت یه چیزی خداییش  نفهم چیه مثل بز زوم کردی به یکی بزتر از خودت خوردیش ادببی_

 جذبت کرده؟
 سارا_ وای شیوا چرا داستان می سازی نگاه کردنم گناهه مگه؟

ره گناهه جور این _
 
 .نگاه کردن ا

 .به خدا م سارا_ دلم می خواد سرت و از تنت جدا کن



 .همین حس و من رو تو دارم دقیقاا _
 .سارا_ خیلی نچسبی

 .خوبه مثل تو چسب باشم به همه بچسبم کنده نشم _
 .گیر دادن شو خیالبیسارا_ شیوا جون من یه امشب و 

 .کنیمی.خوبه که هر چی می گم تو کار خودت و کنیمیچقدر هم تو توجه  _
 .فک زدن بپرین وسط ببینم مرجان_ وای چتونه شما دوتا به جای

  همینم مونده بیام وسط جفتک بندازم _
 .بقیه بهم بخندن

 .سارا_ دروغ می گه مرجان یه رقصی بلده

 .دستم رو پیشونیش گذاشتم با تعجب نگاهش کردم
    .تبم نداری که انقدر توهم می زنی _

 :مرجان بلند خندید و گ فت
خرشی مگه می شه دختر

 
 !رقص بلد نباشه مرجان_ شیوا خدای  ی ا

 .زنممیرقصم مگه کاری داره دست و پاتو تکون میدی دیگه شما برین خوش بگذره من براتون دست  _
 .سارا دوباره نگاهش سمت اون پسر بود

روم به سرش زدم و گ فتم
 
 :با دست ا

 .میدزدنش خوشگل هاستخاک بر سرت کنن خالیق هر چه الیق نگاه کن یه وقت از دستت نپره نیست که خدای  _
روی سن رفتن و مشغول رقصیدن شدن سارا چنان عشوه ای میومد منی  دست مریم مرجان و گرفت باال انداخت، ایشانهسارا 

که خواهرش بودم و هم جنسش چشم از ازش بر نمی داشتم، نگاه اون پسر هم فقط به هیکل سارا بود، چندشم شد روم و 
 .برگردوندم

، به دختری که کنارش کردمیکه جادو  یهای  چشمسمتش کشیده شد، خیره   نگاهممی کنه،  نگاهماحساس کردم یکی داره 
.برای شدمیسمت اون کشیده  خودخودبه،کردممیایستاده بود نگاه کردم، از زیبای  ی چیزی کم نداشت، هر وقت سرم رو بلند 

 خودم جای تعجب بود من!شیوا !خیره بشم به پسری؟ 

 .برداشتمبا صدای مرجان چشم ازش 
 .مرجان_ هی دختره اون صاحب داره!چه صاحبی هم داره

 فقط نگاه کردم کور که نیستم دیدم با کسیه نامزدشه ؟ زدی هاوا توهم  _
 :سارا با لبخند نگاهم کرد و گ فت

 .یش خواهرمخوردمیسارا_ داشتی 
 ببند بابا _

  .برام بگهبرای اولین بار کنجکاو شده بودم تمام وجودم گوش شد تا از اون 
 بینیمیپر جذبه، اوف هر چی بگم ازش کم گ فتم، قد و هیکلشم که داری  باادبمرجان_ دوست ایمانه خیلی بچه خوبیه 

بدتره، ولی برعکس دختره هم  از ماگ قتنی نیست، فقط بدیش اینه وضع مالیه خوبی نداره مثل خودمونه، مثل خودمون که نه 



موزشگاه دیده 
 
خرقیافه داره، هم پول، هم هیکل، دختره رو تو ا

 
 کالا پسره ساز یاد میده ،همه نوع سازی بگی برات میزنه،  ا

هنرمنده دختره هم رفته بود سنتور یاد بگیره، که یک دل نه صد دل عاشقش شد،خودشم به امیرعلی پیشنهاد داده باهم 
خ نمی 

 
 .یه وقت بی پولیشو بزته تو سرش ترسیدمیدونی چه طاقچه باالی  ی برای دختره می ذاشت.البته حق داشت باشن،ا

ویزیوندختره  کنممین این کار رو من که صد سال سیاه  خودش رو چقدر کوچیک کرد  _
 
  .چسبیده بهش چه جوریم ا

  :مرجان بلند خندید و مریم گ فت
  مریم_ چیه باز دهنت باز شده؟

 .هیچی بحث سر امیرعلی و دوست دخترش بود مرجان_
 نگو که عاشقش شدی؟ مریم_ 

 .میشه ها من و عاشقی چیزی تونیه نه بابا شما هم  _

 .خوانمیسه ساله عاشقانه همو  مریم_ 
  .خوشبخت شن ان شاهلل _

مار  هابچهسارا_ 
 
 هم بدین؟ این یکیا

تیک بزنه تیک تاکیه واسه خودش اصال نمی تونم  با همه یه دله هاست دوست داره از اینمریم_ کی؟ سجاد؟ اوف اون 
  .تحملش کنم

ویزیون لب هاشسارا 
 
  .شد ا

 .خورد تو ذوقم برم تو نخ یکی دیگه شعور بیسارا_ 
 .به خداهر کی ندونه فکر می کنه از این دختراست که رو دست بابا مامانش مونده خیلی خری  _

خرین  کمکم هامهمونبه هر سختی بود تحمل کردمو نشستم بعد شام همه  اون شب
 
قصد رفتن کردن ما هم بلند شدیم، برای ا

گیراش  هایچشم  عالوه بر کردممیو ن این کارکنم.که ای کاش  نگاهشدیگه  یک بارخواستم فقط  گردنم رو و  چشم هامبار 
باید هر چی ولی فکرم و نمی تونستم مجبور کنم که سمتش کشیده نشه.هم داشت.سرم و پایین انداختم،  نشینیدللبخنده 

 .ومدم بیرون تا یه بالی  ی سر خودم نیاورده بودمزودتر از اون جشن می
 خوردمی، فقط عمه با دیدن اون دو حرص دادمیگوش  شهاحرفسارا که ایمان مخش و کار گرفته بود، سارا هم با ذوق به  

 .شت که چطور ایمان تونست اونو رام کنه.سمتشون رفتم و گ فتمبرای من هم جای تعجب دا
 .سارا دل بکن دیر شد صبح باید زود بلند شم _

 داری شیوا بمونین یه شبه دیگه؟ چقدر عجلهایمان_ 
 .بهتره زودتر بریم نگاه عمه همش طرف شماست امشب برات داستان درست می کنه _

 .ایمان_ اون که کار هر روزشه عادت کردم

    .بلند شدن بابا رو به ایمان گ فت بابا هممامان و 

  .امخستهبریم سرکار سارا بیکاره خب می خواد بمونه خدای  ی خیلی  بلندشیمبابا_ دای  ی باید صبح زود 
 ایمان_ خب اگه اجازه بدین سارا بمونه من میارمش؟

 .بابا_ خودش می دونه
  :رو به پدر گ فت کرد ونسارا توجهی  شدم خیرهدر هم بهش  هایاخممن با 



 سارا_ اگه اجازه بدین بمونم ایمان منو بیاره؟
  :ولی با یک لبخند مصنوعی گ فت خوردمیمامان داشت حرص 

خرتموم شد دیگه خبری نیست بمونی چیکار کنی  مامان جانمامان_ 
 
 ؟ ا

خرشه که دنبال عروس داماد راه 
 
 .میرن تا در خونشون میوفتنسارا_ اصل به ا

 اگه عروس کشون نکنی نمی شه؟حاال  _
  دیگه تو چیکار به من داری؟ کنولسارا_ شیوا 

 .بابا_ما میریم تو هم سعی کن زودتر بیای ایمان جان هواشو داشته باش
 .ایمان_ چشم دای  ی

اخمهاش از سارا نداشت، از اینکه مونده بود  خوشیدل، از عمه خداحافظی کردیم، عمه هم  به سارا رفت ایغرهمامان چشم 

  تو هم بود،
 :سوار ماشین شدیم مامان اخم کرد و گ فت

 .چرا هر چی می گه گوش میدی؟میشیمدیگه حریفش ن به خدامامان_ خیلی لوسش کردی رضا 

  .بابا_ خب چی شده مگه االن؟ ایمان که غریبه نیست دلش خواست بمونه دیگه تو زیادی حساس شدی روش

  .همتون قصد جونمو کردین ی شد خیالبی!تو  مامان_من حساس شدم

 .سرم در حال انفجاره به خدابابا_ ای بابا شروع نکن دوباره طاهره جان 
رایش  گ فتم، تو اتاقم رفتم.بعد عوض کردن به خیرحرفی نزدیم رسیدیم زود شب  هیچ کدومدیگه تا برسیم 

 
لباسم و پاک کردن ا

چشم شیطون و لعنت کردم و  چشم هامفه ی امیرعلی میومد جلو می بستم قیا چشم هام رو صورتم روی تخت دراز کشیدم، تا 
بره سعی کردم اصال بهش فکر نکنم خوشبختانه تونستم فکرم و جای دیگه متمرکز  چشم هامباز و بسته کردم تا از جلو  هام رو 

 .کنم تا خوابم ببره
خونه زدم بیرون.ماشین گرفتم و سمت  صبح که بیدار شدم از همه روز کسل تر بودم،بعد خوردن یه لیوان شیر سریع از

 .بیمارستان رفتم
رامشلباسم سمت اتاقی که بهم  اولین کاری که کردم قبل عوض کردن

 
رفتم، مثل همیشه پریچهر جون با روی باز ازم  دادمی ا

راش از عشق رو تختش گذاشتم، ب سرم رو استقبال کرد.ولی وقتی حال و روزم و دید من تو بغلش گرفت و سرم و بوسید منم 
 !عشق بود واقعاا نوشک فته که تو وجودم ریشه کرد صحبت کردم.هه عشق 

 پریچهر_چرا میگی عشق ممنوعه دخترم؟

 برای اینکه یکی دیگه رو دوست داره،ولی مگه میشه با یه نگاه دل ببازی؟ هوم؟ _
ره دخترم می شه

 
 .پریچهر_ ا

 از فکرم بذارمش بیرون؟ چه جوری باید چیکار کنم؟همچین اتفاقی برام نمی افتاد.حاال  وقتهیچولی من  _
 کردمیشدی مثل رفیق من ،رفیقم مثل تو فکر  دقیقاا پریچهر_ بذار یه وقت که سرحال بودم داستانمو برات تعریف کنم.

 .بود بود که فهمید عشق نبود یه حس گذرا  اون موقععاشقه، اون حتی به عشقش اعتراف کرد، ولی وقتی جواب منفی شنید تازه 
 یعنی فراموشش کرد؟ _



 .خیلی خوشبخته و االن همفراموش کرد حتی قسم خورد، بعدشم ازدواج کرد  گ فتمیبه ما که  _
  .، شاید نبینمش از ذهنم بره بیرونپریچهره.اصال شاید حق با کردممییعنی منم فراموش 

نبودم لعنتی به  حوصلهبیانقدر کسل و  وقتیچهبیرون اومدم، اتاق خودم رفتم لباسم و عوض کردم. پریچهر جوناز اتاق 
 .خودم فرستادم خواستم از اتاق بیرون برم که زهرا وارد اتاق شد مثل همیشه شاد و پر انرژی بود

 سالم_
 زهرا_ سالم دردونه چیه رو فرم نیستی؟

وردنش مرخص شد؟ ایبچههیچی  _
 
  که دیروز ا

 :کرد ولی در جوابم گ فت نگاهممشکوک 
ره ولی دلم نیومد ببرنش چه خوردنی بود خدا یکی قسمت من بکنه ای خدا یعنی میشه؟زهرا_ 
 
 ا

سمون گرفت روی پاش کوبیدم و گ فتم دست هاشزهرا 
 
  :و سمت ا

خر _
 
 نفله شوهر داری که بچه می خوای؟ ا

  .لب برچید هابچهسرش رو خاروند و مثل  
  ز کجا پیدا کنم؟باید شوهر باشه؟ ای دل قافل شوهر ا حتماا زهرا_ ِا 

 :وسط بحثمون دک تر موسوی نزدیکمون شد و رو به زهرا گ فت

   چته؟باز مرخصی می خوای؟ نالیمیدک تر موسوی_ خانم صالحی باز که داری 

 .نشون داد خودش و ناراحت کرد وزهرا اخم مصنوعی 
  .زهرا_ هی دست رو دلم نذار که خونه

 .هذیون میگهدک تر امروز دوباره قاطی کرده  ولش کن _
  :دک تر موسوی خندید زهرا به من نگاه کرد و گ فت

  .زهرا_ خودشه یافتم
  .کنممیدارم بحث  مریض دارم وایستادم با شما  همهاینز دست شما چی یافتی؟ من و بگو موسوی_ امان ا

 :گ فت کرد و نگاهشزهرا با لبخند 
قای دک تر بفرمایید

 
 .زهرا_ مزاحم نمی شم ا

  .تعجب بهش نگاه کردیممن و دک تر با 
قای دک ترکردمیصدام  سیسی؟ تا دیروز خودتیموسوی_ 

 
  !ی االن شدم ا

 .زهرا_ دیروز دیروز بود امروز و دریاب
  .دک تر موسوی سری تکون داد و از کنارمون گذشت

  نه؟امروز به چشم خریدار بهش نگاه نکردم؟ چه جیگریه این دک تر موسوی مگه  زهرا_ وای شیوا چرا تا 
دم  خاک بر سرت ببین یعنی خاک _

 
 .شک دارم ای! تحصیل کردهدو عالم تو سرت این چه طرز صحبت کردنه، خدای  ی تو یه ا

ولی خدای  ی جون من شیوا  زهرا_ گمشو بابا انگار درسخونده ها باید چوب خشک باشن، مثل بعضی ها،فکر نکن با تو هستما!
 . می شه بردپیت شگل بچمونجون خو سیسی یه لحظه تصور کن من خوشگل 

ره  _
 
یکم به خودت بیا توهمی، برات  ، شعور بییکم نوشابه واسه خودت باز کن خوشگله، چوب خشکم عمته دختره  حتماا ا



  .خوب شی کنممیدعا 
 زهرا_ من که عمه ندارم برمی گرده به خودت،راستی پیش پیرزنه رفتی ؟

ره رفتم ا ادببیپیرزنه چیه _
 
 .ش میومدن مالقاتشهابچه ی کاشپریچهر جون، ا

 :گ فت شد وجدی 
دم بدش میاد به  زهرا_ 

 
سختی بکش نه ماه تحمل کن ،بعد به دنیا اومدن،  همهاینشدن فکر کنه،  داربچهدوره بدی شده ا

خرش بشه این، هامریضی، هابیداری شب 
 
   .ازت قافل شه نگاتم نکنه اتبچه، ا

رو خودم با دستم خفه کنم، بچه انقدر بی محبتم میشه؟ دیشب سمیرا انقدر گریه کرده بود  هابچهی خواد این خیلی بده دلم م
 .شبینممیجیگرم براش کباب می شه  گ فتمیپف کرده بود. چشم هاش رفتمیصبح که داشت 

ره  _
 
میگی این راه درسته این راه غلط مثل گربه کورن تا بهشون  هابچهدوره بدی شده کاش یکم محبتا بیشتر بود، االن  واقعاا ا

سختی کشیده یکم  اون همهم باهاشون، کنیمیداریم رفتار  جوری اینبرات شاخ و شونه می کشن، نمیگن این پدر و مادر که 
فکر کنی اعصابت بیشتر به هم می ریزه، پاشو برو بخش اطفال شاید کاری باهات  هاایناحترامشو داشته باشیم، هر چی به 

خرش میشه این پس فکر شوهر کردن و از داشته ب
 
اشن نشین اینجا هی کاسه چه کنم چه کنم دست بگیری، دیدی که بچه ا
 ..سرت بنداز بیرون، پاشو دختر پاشو که با غصه خوردن ما چیزی درست نمی شه

 .ش چشماشم در میارمکشممیشه خودم  جوری این! نه دیگه من بچه م واقعاا زهرا_
 ؟کنیمیم رحم ناتبچهقاتل جانی به تو دیگه کی هستی  _

 .نه، یه کوچولو رحم و محبت دارم حواسم نبود بچه مه بینممیزهرا_ االن که فکر کردم 
رامشاز اتاق پرستاری بیرون اومدم سمت اتاق دوازده رفتم،با 
 
 .وارد اتاق شدم لب هامو لبخند روی  ا

 چطوری پری جونم؟ مهربونی هاسالم بر بانوی  _
  .پاک کرد سمتم برگشت هاش رو اشکپریچهر 

  پریچهر_ سالم به روی ماهت خوبی دخترم؟بهتر شد حالت؟
رو حروم کردی؟ االن تو نقش پرستارتم نه  مرواریدهارو اره گلم بهترم تو خوب باشی کل بخش حالشون خوبه، باز که این  _

 .الق می شمادخترت پس به حرف پرستارت گوش کن و یکم مراعات کن وگرنه بداخ
خرپریچهر_ 
 
   ره؟چرا راحتم نمی کنه؟میگیتا کی باید مزاحم شما باشم چرا خدا جونمو ن ا

  .، دوباره لبخند زدمو صورتش رو بوسیدمکردممیرو بدتر  اشروحیه، نباید کردممیپایین دادم نباید بغض  سیبک گلوم رو     
عشق بازیتو  زندگیت رو بدون تو چیکار کنیم؟در ضمن قرار بود داستان قربونت برم الهی از ما خسته شدی؟ اگه تو بری ما  _

 ! برام تعریف کنی؟ نکنه یادت رفته

تش لبخندی زد و گ فت یه شب که پیشم موندی برات می گم مادرجون، خدا کنه یکیم تو زندگیه تو بیاد پریچهر با یاد خاطرا
خر خدا کنهنباشه،فقط  طرفهیک وقتهیچکه شوهرم دوستم داشت دوست داشته باشه،عشقت  همون قدر

 
عاقبتت مثل  و ا

نده، شاید اگه  نااهلبچه  کسهیچکم نکنه اگه کم کنه میشه االن من خدا به  زنی سر هیچمن نشه، مادر خدا سایه مرد و از 
زندگی  نمکبیی هابچههمین  به خاطر، ولی ُمردممنم  بودم، درسته بعد شوهرم ترسرحالم خوب بودن من االن خیلی هابچه
خرضربه نخورن حاال  هااینرو پاهام ایستادم، تا  کردم

 
رزوی  وقتهیچعاقبتمو ببین ، و ا

 
نفرینشون نکردم همش براشون ا

  .سالمتی کردم،شوهر خدابیامرزم همه چی و به نامم کرده بود



بخاری بلند نمیشه، هر  هابچهاین  من نباشم از گ فتمینگهم نمی دارن،همش  نااهلی هابچهمی دونست این  انگار 
باز نکردم نونی که دادیم بهشون حالل  چشم هام رو و تو گوشم نرفت،  شدنمیکدومشون میرن دنبال زندگیشون، من باورم 

کدوم کارمو خوردم،. ، نمی دونم چوب کردممینبود،من حتی پامم جلوشون دراز ن جوری اینبود، رفتارمونم با پدر و مادرمون 
به نامشون زدم پرتم کردن گوشه سالمندان، تا اینکه مریض شدم ، انتقالم دادن اینجا، من  زمین هارو سند خونه و  کهنهمی

م هابچهاز اونجا اومدم تهران، اومدم تا  هابچهکار  به خاطر، کردممیاینی که می بینی نبودم تو بهترین جای شمال زندگی 
دادن شیوا دخترم  جوری اینولی جوابمو  شون کردم، دیدن جوونیمو براشون گذاشتماحساس ناراحتی نکنن، با جون دل بزرگ

، اگه بدونی چه دردی داره، فقط یه مادر می فهمه من االن چی میگم، حتی یه وقتهیچدل پدر و مادرتو نشکون  وقتهیچ
خرکوچیکم دل مادر و به درد میاره،بذار همیشه دعاشون پشتت باشه تا  محبتیبی

 
 .و عاقبتت به خیر بگذره ا

ور عذابم، چقدر سخت چقدر خوردمیفرو  ، هر چند ثانیه بغضم وکردممیبازی  اممقنعهبا گوشه 
 
شو می هابچه.... خدایا ا

این مادر دل شکسته؟ جواب دعاهاشو بده نذار انقدر عذاب بکشه؟دل  هایاشکبخشی؟خدایا عرشت چرا نمی لرزه با 
 .....گه چی می خواد ازشون فقط یکم محبت همینشو به رحم بیار مهابچه

 .عوض کردم پیشونیش و بوسیدم سرم دستش و
فکر کن من دخترتم دربست نوکرتم هر چی می خوای به خودم بگو، اصال کل این بخش چه پرستار چه دک ترش عاشقتن ما  _

پر از  با دیدنتبد این بیمارستانی من دق میکنن،تو گل سر س اتغصهاز  پسرهاتت هوم؟ پس غصه نخور که دختر و هابچه
 .گیرممیانرژی می شم و جون تازه 

و بست قطره اشکی که از گوشه چشمش پایین چکید و با دست پاک کردم، صورتش رو  چشم هاشپریچهر لبخندی زد 
راموش کردند؟چطور ف خوبی رو  همهاینش هابچهچطور  هاخوبیبوسیدم. خود بهشت بود این پیرزن پر از انرژی مثبت پر از 

 بگیرند؟ اشنادیدهدلشون میومد 
قطره اشک سمج رو از گوشه چشمم پاک کردم، همگام با بیرون اومدنم دک تر رضای  ی جلوم ظاهر شد،  از اتاق بیرون اومدم، 

  .بسمه الهی گ فتم و کمی عقب رفتم
 .سالم ببخشید ندیدمتون _

 .رضای  ی با اون لبخند چندش وارش نگاهم کرد
ن دید چشمتون کم خوریمی و غصه شونو  هستید هامریض،از بس پیگیر زندگی کنممی_ سالم خانم خوبین؟خواهش رضای  ی

  .شده انقدر خودتو عذاب نده دختر
دوست دارم اصال ازشون خسته نمی شم، با ناراحتیشون ناراحت می شم، با دردشون درد  هامممریضمن عاشق پرستاریم  _
منو نخورین، من اگه اذیت شم کارمو می ذارم  یغصه،پس شما این کارها، با شادیشون شادم اصال اذیتم نمی کنه کشممی

دمو  کنار
 
رامش مریض هامی کنن وگرنه من تو این بیمارستان کنار م خستهبیشتر دور و اطرافیان با نگاه بدشون ا

 
با  گیرممی ا

  .اجازه تون
      

 .زدن بهش ندادم خواستم از کنارش رد شم که صدام زد حرفم و زدم و اجازه حرف
 رضای  ی_ شیوا؟
  .دستمو مشت کردم سمتش برگشتم 



قای رضای  ی نمی دونم با چه زبونی بهتون بگم من فامیلیم گلزاره تکرار کنین تا ملکه ذهنتون شه.تکرار کن ببینم می  _
 
ببینین ا

 این کار رو پس شما هم  ؟ صدا کنه الن به کسی اجازه بدم اسمم و تونی؟دیگه اسم کوچیکمو صدا نکنین اوکی؟.دیدین تا ا
 .نکنین خواهشا

 .به رضای  ی بدبخت که هنگ کرده بود و زدم که خودم هم شوکه شده بودم چه برسه مهاحرفانقدر تند 
 رضای  ی_ فکر کردم فرقی بین من با بقیه هست؟

بینمون شکسته شه، در ضمن من فکر  حرمت هاینذارین  هیچ فرقی نیست ،هیچ فرقی، پس خواهشا یکم رعایت کنین، _
جور نیست، حتی نمی تونم بهتون فکر کنم، پس بهتره فراموش  باهمدادم! گ فتم اصال معیارهای ما  اون دفعهکنم جوابتونو 

دمی نیستم که شما  خیالمبیبرام ارزش قائلین  واقعاا اگه  لطفاا کنین دیگه هم سر راهم ظاهر نشین، 
 
دنبالش شین، من اون ا

 .ن خدانگهدارکنیمییکی بهتر از من و پیدا  ان شاهلل، هستید

 .کردم و عوضگذشتم، به اتاق پرستاری رفتم، لباسم  از کنارش
وچه پیاده خونه،از بیمارستان اومدم بیرون و تاکسی گرفتم سر ک رفتممیاز شانس بدم امروز هم ماشین نداشتم،باید با تاکسی  

 رفتمیشدم.از سر کوچه تا خونه رو پیاده رفتم، سنگی که جلو پام بود با پام پرتش کردم جلوتر مسیری که سنگ 
 ..نزدیک خونه محکم پرتش کردم کلید رو در انداختم رفتم تورفتممی
 .سالم مامان _

 مامان_ سالم مادر خسته نباشی امروز چطور بود؟
 .ه اتفاق جدیدی نیفتادمثل همیش مامان جانمرسی  _

 ناراحتی؟ کنممیمامان_ احساس 
نه خوبم فقط اتفاق هر روز دوباره رخ داد، این دک تره باز گیر داد بهم،شدید رو نرومه، زیاد موضوع جدی نبود، حلش کردم  _

 !البته اگه حل شده باشه
 .می خوادت واقعامامان_خب مادر تو هم یکم کوتاه بیا به حرف دلش برو شاید بنده خدا 

 خب باید به دلم بشینه یا نه؟_
 مامان_ خب تو که نمیذاری حرفشو بزنه مادر؟

 .ول کنین تو رو خدا مامان اصال نمی خوام راجبش حرف بزنم_
خرش از دست شما دو تا من دق 

 
ماده ست ا

 
 .کنممیمامان_ باشه برو لباستو عوض کن، دختره رو هم صدا کن بیاین ناهار ا

اونیکه قسمتمه هنوز دلمو نلرزوند بلرزونه  مامان جانا گیر ندین به من، منم قول میدم دختر خوبی باشم شم خدا نکنه _
 .کنممیخبرتون 

ره جون خودت نلرزوند، لرزوند ولی ممنوعه ست، ممنوعه انقدر تکرار کن تا ثبت شه تو ذهنت
 
 (.با خودم گ فتم:)ا

ب ایدورهمامان_چه 
 
 .م روششده دخترا حیا رو خوردن یه ا

  .بلند خندیدمو به طرف اتاقم رفتم و تقه ای به در زدم
  .سارا_ بیا تو

  .داخل رفتم دستگیره رو پایین کشیدم
 .م سارا خانم شما خودت اتاق نداری همش افتادی تو اتاق من؟جالبه واال تو اتاق خودمم میام بیاد اجازه بگیرمعلیکسالم _



 .نباش دیگه.خب اجازه نگیر من که مشکل ندارمسارا_سالم خب اتاق من تاریک حسود 
 .مشکل نداری  وقتهیچبله شما  _

  .کردم با لباس راحتی عوض مانتومو باز کردم لباسم و هایدکمه
  سارا_ وای شیوا نمی دونی چی شد؟

  چیه دوباره خر ذوقی؟ _
پسره مثل  باشه، خیلی خوبه خیلی اصال  ی جور این کردممیسارا_ دیشب ایمان کلی باهام حرف زد، خیلی خوبه اصال فکر ن

  ......کر های  یدلبری می مونه نمی دونی چه  هادیونه
 :گ فتم شهاحرفپشت هم بدون نفس گرفتن حرف میزد وسط 

 خاک بر سرت یعنی مختو زد؟وا دادی؟ _

  .هر کاری بکنه واسم حاضره سارا_ من مخشو زدم نه اون وای شیوا قیافه عمه دیدنی بود ایمان گ فته انقدر دوستم داره که
قا و  واقعاا االن  بود! سروپابیجدی که نمیگی تا دیروز دراز  جلو عمه؟سارا  _

 
دلتو به اون باختی؟االن شده جنتلمن و ا

  ؟هیکلخوش
روم ترسارا_ اه 
 
 .خیلی هم خوش استیله نباید از حق گذشت؟خدای  ی خیلی خوبه کنممیمامان می شنوه خب االن که فکر  ا

سفم _
 
 .عمه بذاره ایمان بیاد تو رو بگیره عمراا برات خالیق هر چه الیق  متا

 .یادت نره من سارام نه شیوا، سارا هر چی بخواد بهش می رسه سارا_ هه
سفسری با 
 
 .از اتاق بیرون اومدم پیش مامان رفتم حرفبی دادم وتکون  تا

  کار نداری مامان؟ _
ماده ست، به س

 
 ارا گ فتی بیاد ناهار؟مامان_ نه همه چی ا

  نه انقدر حرف زد یادم رفت، ناهار چیه؟ _
  .گوجه سرخ کردم امروز حوصله غذا درست کردن نداشتم زمینیسیبمامان_ 
ویزیون لب هایسارا با 

 
 :گ فت ا

  !دوست ندارمدونی من سارا_ مامان نمی 

 پایین؟بسمه هللا کی اومدی  _
 .حتماا  کنممیتم درست  موردعالقهغذای مامان_ خیلی دل خوشی ازت دارم 

  .سارا_ اوف دوباره شروع شد
  .کوفت دوست نداری نیمرو بخور  _

 .سارا_ کی می شه شوهر کنم راحت شم
  .مامان_ بدبخت اون پسری که می خواد بیاد تو رو بگیره خودم برات میزنم

دم مادر و خواهر مثل شما دوتا داشته باشه دیگه دشمن می
 
 خواد چیکار؟ سارا_ا

  .خوبه خوبه بچه پرو پاشو برو تخم مرغتو سرخ کن _
خرسارا_ 
 
  ناهار می خورن؟ ۶ساعت  ا

  ی؟خوردمیخب تو زودتر  _



دختر سر راهی هستیم واال کسی به ما توجه نمی  سارا_ ا مگه می شه!بدون یکی یدونه غذا از گلوی مامان پایین نمیره ما هم که
 .کنه

  .شهاحرفمامان_ زبونتو مار بزنه مثل همون عمه شه نیش داره 
  :من بلند خندیدمو سارا گ فت

 .خوری میحرص  جوری اینداری سارا_ مگه دروغ میگم؟ راست میگم که 
من شستم و سارا خشک کرد با زنگ موبایلش سریع  ها رو ظرفو حرص خوردن مامان خوردیم،  هاخنده بازی مسخرهناهار با 

شپزخونه بیرون رفتدو
 
 .یید و از ا

 مامان_ وا این چش بود؟
  .نمی دونم واال فکر کنم برق گرفته تش _

یندهمامان_ حواست بهش باشه مادر خیلی شیطنت داره از 
 
  .ترسممی اشا

 .طبیعیه هااینهست که ترس واسه چی خوب می شه االن تو سنی  _ 
رامشمامان_ واسه تو چرا نبود هر چقدر سر تو 
 
 .داشتم سر این دلهره و عذاب دارم ا

ن، درسته شیطنت داره ولی حواسش هست خیالتون راحت عقلش میرسه کاری نکنه باعث کنیمیخودتون دارین بزرگش  _
بروریزی بشه

 
 .ا

 .نه سارا اون با موبایلش سرگرم بود منم با رمان تا اومدن بابا نه من از اتاق بیرون اومدم اون روز
  ؟سارا_ شیوا

 هوم؟ _
 سارا_ میگم خدای  ی میگی ایمان خوب نیست؟

 .ک تاب رو بستمو سمتش برگشتم
  .ایمان خوبه ولی خانوادشم در نظر بگیر _

 .،فقط عمه اخالقش بده دیگه ،بقیه که مشکلی ندارن  اشخانوادهمیگه  یه جور سارا_ 
 .زت ندارهمی دونی دل خوشی هم اهمون عمه کار کل خانواده رو می کنه، در ضمن  _

خرتو جشن از اول تا  کردمیدر خونه فقط گریه نسارا_ ولی من دلم واسه ایمان سوخت، دیشب 
 
حواسش به من بود.  ا

کنم از جشن  اشتیکهتیکه  خواستمیدلم  گ فتمیتعقیب کرد و به سجاد رسید،  نگاهم رو وقتی  سوختمیداشت  گ فتمی
خربندازمش بیرون فکر کنم بتونه خوشبختم کنه، 
 
 .خیلی دوستم داره ا

  تو چی؟ _

گوش دادم،گ فتم یه  شهاحرفسارا_ من که تا االن ازش خوشم نمیومد برای اولین بار چون خیلی خواهش کرد دیشب به 
داره همون  باحالی هایدوستخیلی  ، دل بده به این دیونه خسته صداش کن،گ فتمیفرصت بهش بدم، حتی دوستش هم 

،؛؛ تو عشق و دوست داشتنت کنیمیگوش کن ضرر ن شهاحرفبه  یک بارجان عزیزت  گ فتمیامیرعلی که چشمتو گرفت، 

  .مطمئنه، کسی هم وقتی تا این حد مطمئن باشه ،عشقش موندگاره و نابود شدنی نیست؛؛

تحمل کنی ایمان به نظر منم پسره خوبیه چون عمه زیاد رو مخم بود من و  و می تونی عمه ر  کنیمیاگه فکر  نمی دونم سارا  _
  .ازش بیزار کرد وگرنه من که ازش بدی ندیدم



 :سارا تو فکر رفت شونه ای باال انداخت و گ فت
 .رمانت و بخون خیالبیسارا_ نمی دونم عجیب دو دلم، 

 :لبخندی زدم و گ فتم
و در نظر  همه چیزباش قشنگ  سروصدااید وایستم به مامان بگو بیدارم نکنه خودتم بی من یکم بخوابم امشب به جای زهرا ب_

 .بگیر بعد دل بده
 سوءاستفاده یه جور زندگی کنی؟ این  جوری اینسارا_ چشم خانم تو که تا ظهر بودی خسته نیستی؟ ای خدا تا کی می خوای 

خرش به هیچ جا  خوانمیکردنه،همش همه 
 
 یک بارشده اون جات وایسته؟خدای  ی  یه بار رسینمیازت سواری بگیرن، ا

 .وایسته عمراا امتحانش کن 
 .من خودم نخواستم وگرنه وایمیستاد.تو چیکار به من داری؟تو سرت تو کار خودت باشه _

ه سردی 
 
 .از اتاق بیرون رفت کشید وپتو روی سرم کشیدم سارا ا

.......... 
 پریچهر اومد باالخرها_ پسره زهر 
 جدی! خب چی شد؟ _

دم  بوسیدمی کردمیبغل  یه جور زهرا_ هیچی فیلم هندی شد، مادره رو 
 
پس فردا هم مرخصه قراره پسره  شدمیجیگرش کباب ا

  .ی شدکردن خیلی عصبببرتش پیش خودش پسر بزرگشه مثل اینکه خارج بوده اومده، وقتی فهمیده خواهر برادراش چیکار 
 االن کی پیششه؟ پس مردم توشون بود ش نامردنهابچههمه  کردممیخب خداروشکر، من فکر  _
دونی چه تنها باشه پسرشم به زور انداختیم بیرون تازه نمی دونی کشف کردم پسرشم مجرده نمی هیشکی گ فته می خواد  _زهرا
 .فقط حیف که گند دماغه انگار از دماغ فیل افتاده داره  خوشگلیپسر 

سفسرم و به نشونه 
 
 :تکون دادم و گ فتم تا

دمشیکی می خوای -
 
خر ا

 
 ؟ا

 .زهرا خندید من مشغول عوض کردن روپوشم شدم
بکش ان شاهللزهرا_ هیچی وای شیوا مرسی امشب مامان خیلی بهم نیاز داشت. 

 
ب بیارم برات جبران کنم، تو عروسیت با ا

 
 .ا

ره که زحمتی واسه تو داشته باشه خیالت میگیکمرت رگ به رگ نشه یه وقت،االن دیگه کسی خونه عروسی ن میشیاخسته _
 راحت، راستی امشب دک تر شیفت کیه؟

  زهرا_ وای نگو نگاه قلبم چه تند میزنه به نظرت کی می تونه باشه؟
زاد کردی، چه خبره؟چند تا عوض می عشق هاتببرن که هر دفعه  مرده شورت رو  _

 
مد و ا

 
شن در گارژتو باز گذاشتی، رفت و ا

 ؟چند تا
خریشه یکم برم رو مخش حله

 
 .زهرا_ نه موسوی دیگه ا

ره  _
 
  .برو بگو بیا منو بگیر خجالتم نکش حتماا ا

خرزهرا_ این و گذاشتم برای مرحله 
 
  .ا

خرسر زدم و پریچهر رو  ی دیگههامریضچشمکی به من زد، از اتاق بیرون رفت بعد رفتنش به 
 
گذاشتم که بیشتر پیشش  نفر ا

 .بمونم.سمت اتاق پریچهر رفتم



  .سالم پریچهر جون _
 .منتظرت بودم هااینپریچهر_ سالم دخترم خوبی مادر؟زودتر از 

  ی؟منتظرم بود چه جوری قربونت برم گ فتم به بقیه سر بزنم پیشت بیشتر باشم، ای کلک امشب که شیفتم نبود  _
که امشب جاش وایمیستی، منم که پس فردا  پریچهر_ این دختره ی شیطون مگه چیزی تو دهنش می مونه زهرا بهم گ فت

 .نگ فت بود و معرفتبیمرخصم گ فتم سرتو درد بیارم و از زندگیم برات بگم، که نگی 
  :دستامو بهم زدمو گ فتم

خ جون _
 
رومم نشد بگم برام تعریف کنی، ولی یه قولی بهم بده هر جا خسته یادت رفته  حتماا گ فتم  یادت موند رو شکر، خدا ا

 ازش بگذر خب؟ می کنهشدی تمومش کنی یا جاهای  ی که اذیتت 
الاقل  ایغصههر چی بود هر دردی هر  اون موقعسرحالم می کنه نه ناراحت،  پریچهر_ اون دوران یه جاهاییش غمناکه ولی 

بودن ،نه مثل االن، تو سالمندان احساس اضافه کردممیبا یکی درد و دل  گرفتیمدورم شلوغ بود، تنها نبودم تا دلم 
 دوباره جون گرفتم،  هام هستیدبچه، ولی اینجا انگار همه کردممی
 :ساکت شد و طرفم برگشت و گ فت یهو

  .شم مادرنکنم ناراحت نمی صندلیتو بذار کنارمو بشین و گوش کن.هر جا حوصلتو سر بردم بگو تعریف  خب دخترم 
تحمل کنی ایمان به نظر منم پسره خوبیه چون عمه زیاد رو مخم بود من و  می تونی عمه رو  کنیمیاگه فکر  نمی دونم سارا  _

  .ازش بیزار کرد وگرنه من که ازش بدی ندیدم
 :سارا تو فکر رفت شونه ای باال انداخت و گ فت

 .رمانت و بخون خیالیبسارا_ نمی دونم عجیب دو دلم، 
 :لبخندی زدم و گ فتم

و در نظر  همه چیزباش قشنگ  سروصدامن یکم بخوابم امشب به جای زهرا باید وایستم به مامان بگو بیدارم نکنه خودتم بی _
 .بگیر بعد دل بده

 سوءاستفاده یه جور ن زندگی کنی؟ ای جوری اینسارا_ چشم خانم تو که تا ظهر بودی خسته نیستی؟ ای خدا تا کی می خوای 
خرش به هیچ جا  خوانمیکردنه،همش همه 

 
 یک بارشده اون جات وایسته؟خدای  ی  یه بار رسینمیازت سواری بگیرن، ا

 .وایسته عمراا امتحانش کن 
 .من خودم نخواستم وگرنه وایمیستاد.تو چیکار به من داری؟تو سرت تو کار خودت باشه _

ه سردی 
 
 .از اتاق بیرون رفت کشید وپتو روی سرم کشیدم سارا ا

.......... 
 پریچهر اومد باالخرهزهرا_ پسره 

 جدی! خب چی شد؟ _
دم  بوسیدمی کردمیبغل  یه جور زهرا_ هیچی فیلم هندی شد، مادره رو 

 
پس فردا هم مرخصه قراره پسره  شدمیجیگرش کباب ا

  .کردن خیلی عصبی شدببرتش پیش خودش پسر بزرگشه مثل اینکه خارج بوده اومده، وقتی فهمیده خواهر برادراش چیکار 
 االن کی پیششه؟ پس مردم توشون بود ش نامردنهابچههمه  کردممیخب خداروشکر، من فکر  _
دونی پسرشم به زور انداختیم بیرون تازه نمی دونی کشف کردم پسرشم مجرده نمی  تنها باشهی گ فته می خواد سکچ هی _زهرا



 .فقط حیف که گند دماغه انگار از دماغ فیل افتاده داره  خوشگلیچه پسر 
سفسرم و به نشونه 
 
 :تکون دادم و گ فتم تا

دمشیکی می خوای -
 
خر ا

 
 ؟ا

 .زهرا خندید من مشغول عوض کردن روپوشم شدم
ب بیارم ان شاهللوای شیوا مرسی امشب مامان خیلی بهم نیاز داشت. زهرا_ هیچی 

 
بکش ا

 
 .برات جبران کنم، تو عروسیت با ا

ره که زحمتی واسه تو داشته باشه خیالت میگیکمرت رگ به رگ نشه یه وقت،االن دیگه کسی خونه عروسی ن میشیاخسته _
 راحت، راستی امشب دک تر شیفت کیه؟

  قلبم چه تند میزنه به نظرت کی می تونه باشه؟زهرا_ وای نگو نگاه 
زاد کردی، چه خبره؟چند تا  عشق هاتببرن که هر دفعه  مرده شورت رو  _

 
مد و ا

 
عوض میشن در گارژتو باز گذاشتی، رفت و ا

 ؟چند تا
خریشه یکم برم رو مخش حله

 
 .زهرا_ نه موسوی دیگه ا

ره  _
 
  .برو بگو بیا منو بگیر خجالتم نکش حتماا ا
خرا_ این و گذاشتم برای مرحله زهر 

 
  .ا

خرسر زدم و پریچهر رو  ی دیگههامریضچشمکی به من زد، از اتاق بیرون رفت بعد رفتنش به 
 
گذاشتم که بیشتر پیشش  نفر ا

 .بمونم.سمت اتاق پریچهر رفتم
  .سالم پریچهر جون _

 .منتظرت بودم هااینپریچهر_ سالم دخترم خوبی مادر؟زودتر از 
  منتظرم بودی؟ چه جوری برم گ فتم به بقیه سر بزنم پیشت بیشتر باشم، ای کلک امشب که شیفتم نبود  قربونت _

که امشب جاش وایمیستی، منم که پس فردا  پریچهر_ این دختره ی شیطون مگه چیزی تو دهنش می مونه زهرا بهم گ فت
 .نگ فت بود و معرفتبیمرخصم گ فتم سرتو درد بیارم و از زندگیم برات بگم، که نگی 

  :دستامو بهم زدمو گ فتم
خ جون _
 
یادت رفته رومم نشد بگم برام تعریف کنی، ولی یه قولی بهم بده هر جا خسته  حتماا گ فتم  یادت موند رو شکر، خدا ا

 ازش بگذر خب؟ می کنهشدی تمومش کنی یا جاهای  ی که اذیتت 
الاقل  ایغصههر چی بود هر دردی هر  اون موقعسرحالم می کنه نه ناراحت،  پریچهر_ اون دوران یه جاهاییش غمناکه ولی 

بودن ،نه مثل االن، تو سالمندان احساس اضافه کردممیبا یکی درد و دل  گرفتمیدورم شلوغ بود، تنها نبودم تا دلم 
 دوباره جون گرفتم،  تیدهام هسبچه، ولی اینجا انگار همه کردممی

 :ساکت شد و طرفم برگشت و گ فت یهو
  .شم مادرنکنم ناراحت نمی صندلیتو بذار کنارمو بشین و گوش کن.هر جا حوصلتو سر بردم بگو تعریف  خب دخترم 

 (پریچهر)
از خواهرام یه جا ازدواج  خواهر بودیم و سه تا برادر، هر کدوم ت زندگی می کردیم، تو یه خانواده ی شلوغ پنج ما تو رش_

یکیش مشهد، دوتای دیگه تو خود رشت ازدواج کردن. داداشامم خیلی غیرتی بودن، همه شون ازدواج  کرد، یکیش تهران و
کرده بودند، فقط من مونده بودم ته تغاریه خونه، توی خونه دردندشت،عزیز دل همه بودم ولی تا یه زمانی،از یه دوره از 



گشت زمانی که فهمیدم بزرگ شدم، از بزرگ شدنم متنفر بودم، از اینکه دیگه به چشم خریدار نگام می زندگی روی سکه بر 
می کردم دست خودمه می تونم کاری کنم که  کردن بیزار بودم،همش خودم و لعنت می کردم، که چرا کوچیک نموندم؟فکر

 .کوچیک بمونم
 ......هه، ولی نشد از بخت بدم بزرگ شدم

که خواهرم خبر داد  موقع حتی اجازه بیرون رفتنم نداشتم، تا این شی و ازدواج کنی، اونبموقع مثل االن نبود، که عاشق  اون
داره از تهران با یکی از دوستاشون میان خونمون، نمی دونستم قضیه چیه فکر می کردم مثل همیشه داره میاد مهمونی ،نمی 

ی قبل فرق می کنه، چون دلتنگشون بودم خیلی خوشحال شدم، از تنهای  ی هم در با دفعه ها ایندفعه اومدنشون  دونستم 
 میومدم،

ولی غافل از اینکه خواهرم خوابای  ی برام دیده بود، اون خانواده ای که اومدن خواستگار بودن، چون از رفتار خواهرم  

دما شبیه هم  خوششون اومد گ فت حتما یکی مثل خودت برام پیدا کن، نمی دونم چرا همچین فکری 
 
داشتن مگه میشه ا

سمون با هم فرق می کرد
 
  .باشن؟ درسته خواهر بودیم ولی اخالقمون زمین تا ا

رضا خیلی پسر خوبی بود ولی به دلم ننشسته بود خیلی خونگرم بود، خیلی زود با همه گرم می گرفت،تو اون دو سه روزی که 
همانا و سرکوفت زدن خانواده همانا همه بسیج شده بودن که حتما بهش بود حسابی تو دل همه جا باز کرد غیره من، رفتنش 

جواب مثبت بدم، ولی دلم راضی نمی شد، اصال به دلم نمی نشست، طوری که به مادرم سپردم به همه بگه اگه زیاد اسرار 
ت، این کارش بهونه ای  ی کنن خودمو می کشم.یه بار که سر ایوون نشسته بودم، مادرم پشتم نشست و موهامو شونه کردو باف

بود واسه حرف زدن می دونستم می خواد حرف بزنه باهام، چون هر وقت کارم داشت شروع می کرد به بافتن موهام،برام حرف 
 .یزدم

 می دونی من همسنت بودم دو تا بچه داشتم؟ شایسته_ پریچهر مادر، دختر گلم، 
 خب این به من چه مادر؟ _

ی دونی همه دخترا تو سن کم ازدواج می کنن، تو دیگه سنت خیلی باال رفته مادر تنها دختر ده خودت م شایسته_تو این محل
شاید مهرش به دلت بشینه خیلی پسر خوبیه، خواهرت  هستی که بیست و دو سالته هنوز مجردی،بیا با این پسر حرف بزن 

می ترسم مادر می ترسم به زور بدنت به یکی که  یخیلی تعریفشو می کنه، دردت به جونم خودت که داداشاتو باباتو می شناس
زن مرده باشه یا بشی هوو یکی اونوقت من دق می کنم،زندگی راحله رو ببین خواهرت داره عذاب می کشه نمی خوام زندگیه تو 

 .هم بشه لنگه ی اون
 .ندارم شوهر کنم می ترسم چه ربطی داره مادر چون بیست و دوسالمه باید برم خونه شوهر؟مامان من نمی تونم، دوست _

  .شایسته_ از چی دردت به جونم؟ ازدواج که ترس نداره

 .برگشتم تو چشماش نگاه کردم سمتش

  .از دور بودن از شما، من می خوام پیش شما بمونم _

 :مادرم دستشو رو صورتم گذاشتو گ فت
خر پیشمون بمونی باالخره باید ازدواج کنی خودت 

 
مادر شی،زندگی واسه خودت تشکیل بدی.بشی شایسته_ نمی شه که تا ا

 .خانم خونه خودت



 خب مگه اینجا زندگی نمی کنم؟ من کنار شما خوشبختم راضیم چرا می خواین شوهرم بدین؟ازم خسته شدین؟ _
خر عمر کنار خودم نگهت می داشتم ولی دست من نیست

 
 .شایسته_ تو عزیزدلمی اگه دسته من بود تا ا

گ فت تو گوشم نرفت، هر روز یکیشون کنارم می نشست و رو مخم می رفت، که ازدواج کنم ولی زیر بار  روز مادرم هر چی اون
قاجانم مرده 

 
قاجانم ک تک خوردم ولی زیر بار نرفتم، اگه مادرم اونروز به دادم نمی رسید، زیر شالقایه ا

 
نمی رفتم؛ حتی از ا

روم شهقفل کرد دو سه روز طو بودم، من و انداخت تو اتاقو در و
 
   ل کشید دردام ا

وردبرام غذا  همیشه مامانم دلش سوخت و درو باز کرد بازم مثل تنم کمرنگ شه هایکبودی
 
 .ا

بود چند کیلومتر از  ایتپهگرفته بودم، یه  تصمیمم رو شب سوم وقتی مطمئن شدم همه خوابن از خونه زدم بیرون، 
تا برسم باالی تپه دوییدم، همه جا تاریک و  از اونجا پرت کرد پایین رو خودش  قبالا فاصله داشت، شنیده بودم یکی  دهمون 

و پاهام می لرزید، تمام تنم یخ بود،  دست هام، زدممی، نفسم بند اومده بود، تند تند نفس لرزیدممیخوفناک بود، مثل بید 

بستم یه قدم برداشتم دونه دونه اعضای  رو چشم هام  انقدر بترسم،از تپه باال رفتم لرز بدی وجودمو گرفته بود کردممیفکر ن
سست شد مگه می تونستم بدون مادرم باشم، یاد کارهای  ی که  قدم هاماومدن جلو چشمم، اول مادرم با دیدنش  امخانواده

ر و از بچگی تا بزرگ شم مثل فیلم از جلوی چشمم گذشت،پاهام می لرزید دوباره لرزون یک قدم جلو رفتم، یاد خواه کردمیبرام 
برادرام افتادم، با خودم گ فتم یعنی اونا بعد رفتنم چیکار می کنن، خودمم جوابمو دادم.هیچی چیکار داشتن بکنن؟ دو روز 

قاجانم جلو چشمم  قدم هامن.دوباره کردمی.تازه کلی هم لعنتم شدممین؛بعدش فراموش کردیامگریه
 
محکم شد.وقتی قیافه ا

یا  شد، نمی دونم یادم نمیومد اخرین باری که دست نوازش به سرم کشید، یا من و بوسیدتو ذهنم زنده  ک تک هاشاومد، فقط 
خرین قدم و برداشتم احساس کردم زیر پام خالی شد.ولی یهو یه دست من و از پشت 

 
غوشم گرفت چه زمانی بود.ا

 
در ا

دم 
 
ریع سمتش برگشتم دیدم یه پسره هم نبود،س ایزندهگرفت،ترسم بیشتر شد چون اون اطراف هیچ خونه ای نبود، هیچ ا

  .تو هم رفت و سرش داد زدم اخم هامجوونه 

 ولم کن تو کی هستی که به خودت اجازه دادی دستمو بگیری؟  _

 .قشنگ قیافشو دید شدنمیمیزد تو اون تاریکی  نفسنفسپسرک مثل من 
خودمو بندازم، ولی جسارت تو بیشتر بود اگه  پسر_ منم یکی مثل تو ولی جرات تو بیشتر از من بود، من ترسیدم و نتونستم

 .م که چرا نجاتت ندادمگرفتمیمی ذاشتم خودتو بندازی بعدش عذاب وجدان 
روم شدم، برام  خودخودبهبا تعجب بهش نگاه کردم 

 
بکشه، پسرا تو ده  خودش رو  خواستمیبود مشکل این چیه که  سؤالا

زاد بودن مشکلی نداشتن اصال این پسر کی
 
 بود که تا االن ندیدمش؟ که ا

 ی خودکشی کنی؟خواستمیتو هم  _
ره
 
 پسر_ ا

 چرا؟ _
 .پسر_ بشین یکم نفست باال بیاد تا برات تعریف کنم

با یکی درد و دل کنم، نمی دونم چرا اصال بهش اعتماد کردم!برای خودم  خواستمینمی دونم چرا به حرفش گوش کردم؟ دلم 
  .روی تخته سنگی نشستم بود رو به روش سؤالجای 

 پسر_ من علی پسر کدخدا رمضونم میشناسیش؟
 قبالا یه پسر داره که پسرشم  دختر ومگه میشه کسی تو ده باشه کدخدا رمضونو نشناسه؟ ولی تا اونجای  ی که من می دونم یه  _



 .دیدم شما نبودی
از پونزده سالگی تهران پیش عموم بودم.درسم که . چندماهه به دستور بابام اومدم اینجا کردممیپسر_من پیششون زندگی ن

ستین باال بزنه
 
 .تموم شد بابام پیغام داد بیام تا برام ا

 نمی خوای ازدواج کنی؟ حتماا تو هم  _
 .علی_ می خوام ولی نه به انتخاب بقیه، دوست دارم خودم انتخاب کنم

 :با گوشه شالم بازی کردم و گ فتم پایین وسرم و انداختم 
 .واسه همین نمی خوام ازدواج کنم ترسممین از ازدواج ولی م _

 :علی بلند خندید وگ فت
 علی_ ازدواجم مگه ترس داره؟

 .نخند خب دوست ندارم به اجبار ازدواج کنم _
 .علی_ پس نگو می ترسی، تو هم مثل من زیر بار حرف زور نمیری 

 .شاید اینیکه تو میگی باشه _
یه بچه رو بگیرن، من بیست و شش سالمه دختری که برام انتخاب کردن چهارده  خوانمی واسه من بزرگ ترهعلی_ من مشکلم 

سالشه انگار می خوام بچه بزرگ کنم،توگوششون نمیره هر چی میگم،حرف خودشونو میزنن میگن از بچگی تربیتش بیفته تو 
که عصبی بودم تصمیم گرفتم دستت بهتره، ولی من دلم براش می سوزه نمی تونم به عنوان همسرم قبولش کنم، اون لحظه 

 .دیدم پایین وخودم از این باال پرت کنم پایین، ولی جراتشو نداشتم. خوف کردم وقتی 

 .وقتی تعجب علی و دیدم جلو دهنمو گرفتم و ساکت شدم خندیدممیخندم گرفته بود بلند 
حس کرد.خب وقتی  چشم هاتشه تو ی همین االنم ترس و میکردمیشد وقتی داشتی تعریف  باحالببخشید خیلی قیافت  _
 .مثل من دیدینمیپایین و  بستیمی چشم هاتوی پرت کنی خودتو خواستمی

 .بود چشم ازم برنداشت دستمو جلو صورتش تکون دادم تا از رویا بیاد بیرون خیره شدهعلی بهم 
 کجا رفتی؟ _

 :علی هول شده بود دستپاچه گ فت
 .همین جامعلی_ هیچی 

زاد  رفته بودی اگه جلومو نگ _
 
زاد ا

 
خر.چرخیدممیواسه خودم  االن روحم تو پرواز بود ا

 
 تو چیکار به من داشتی؟ ا

 .می ذاشتی خودمو راحت کنم
 :علی خندید و گ فت

علی_ پاشو دختر برو خونتون تا صبح نشده، داستان زیاد گوش می دی؟ولی این مثل داستان نیست واقعیه دختر جان 
 چی؟ شکستمیبود و دست و پات  واقعی.اگه عمرت به دنیا

 :بهش گ فتم شدم وهم لرز بدی گرفتم هم خندم گرفت ،از جام بلند  شهاحرفاز تصور 
قاجانم خودش من و می کشت،دیگه زحمتی برام نداشت تو چیکار  اون وقت _

 
 ؟کنیمیا

 .نمی تونم ازدواج با یه بچه رو قبول کنمعلی_رو حرفم وایمیستم اگه کوتاه نیومدن شبونه از اینجا میرم هر جا که شد.هیچجور 
 .خوش به حالت کاش منم می تونستم از اینجا برم،تا االن زندگی و انقدر سخت نگذرونده بودم _



 .ی خودتو بکشی؟برو از این ده راحت زندگی کنخواستمیعلی_ خب برو واسه چی 
واره ها باید زندگی کنم اونجو  _

 
  .ری که بدترهکجا رو دارم برم؟هر جا برم مثل ا

 پایین انداختم و ازش خداحافظی کردم،چند قدم ازش دور شدم صدام زد سرم رو 
 علی_ببخشید می تونم بپرسم اسمت چیه؟

 :برگشتم طرفش و گ فتم
 پریچهر،_

دوییدم و بی سر و  رفتم سمت خونه تا برسم نزدیک اذان صبح شد، تا خونه رو  ازش دور شدم سرم رو پایین انداختم، سریع
روم ص

 
ینده ای که نمی  دا وارد خونه شدم، ا

 
وارد اتاقم شدم لباس عوض کردم، روی تشکم دراز کشیدم.به فردام فکر کردم به ا

 .نماز صبح بیدارم کرد گرم شده بود،که مادر برای  چشم هامدونستم قراره چی بشه، تازه 

ستگار شوهر دادنم حرف نمی زدن، یکم مشکوک دیگه در مورد خوا امخانواده، گذشتمیاز دیدن من و علی  ایهفتهیک 
رامشبود، ولی خب خوبیش این بود چند روزی و تو 
 
 .کردممیسپری  ا

رفتن تو اتاق دوباره  باهمهمه چی شده بود مثل قبل خواستگاری، تا اینکه بابام یهو وسط روز اومد خونه مامانم و صدا زد، 
 بام زود اومد خونهگرفتم، مطمئن بودم یه چیزی شده که با شورهدل

ب  
 
ب پاشی حیاط کردم، دلم  دادم وبه گلهای تو حیاط ا

 
م ترسیدمیبدونم تو اتاق چه خبره ولی  خواستمیخودمو مشغول ا

قاجان گوشمو  این کار رو فالگوش وایستم، یه بار که 
 
پیچوند تا یکماه دردش باهام بود.یکساعتی طول کشید  یه جور کرده بودم ا

 .گوشه چشمش و پاک کرد هایاشککرد سری تکون داد و  نگاهمحرف زدنشون بعد یکساعت اول مامان بیرون اومدو 
هسته طرف اتاق رفتم

 
قاجان صدام کرد، با قدمهای لرزان و ا

 
 .بعد ا

قاجان؟ _
 
 بله ا

قاجان_بیا بشین
 
 ا

 چیزی شده؟ _
قاجان_

 
  .گ فتم بشین ا

 .نشستم رو به روش
قاجان_ امشب برامون مهمون میاد مثل 

 
دم میای  یبچها

 
، وگرنه دیگه تو این خونه جای  ی نداری کنیمینی، لجبازی نمیشیا

 فهمیدی؟
قاجان مگه کین؟ _

 
  چرا ا

قاجان با اخم 
 
 .کرد و داد زد نگاهما

قاجان_ تو یه الف بچه من و 
 
 .ن، برو بیرو کنیمیجواب  سؤالا

از خواهرام اجازه نداشتن ولی جسارت من بیشتر بود، با اینکه می  هیچ کدومکردن نداشتم نه تنها من  سؤالاجازه  وقتهیچ
 .ولی می پرسیدم،سرم و انداختم پایین و بیرون رفتم کنممیدونستم جوابی دریافت ن

 ؟مامان_ 
 .دادمیمجال ن ، بهششدنمیمامان اشک گوشه چشمش و پاک کرد، ولی اشکش خشک 

 .و حرف میزد کردیامگریهمامان 



سیاه کردی، بهت گ فتم خوب فکر کن، گوش نکردی االن باید بری هوو شی باید بشی  خودت از دستی بختت و  مامان_ مادر
ر سفره زور می شونتت سزن دوم چیکار کردی با زندگیت؟االنم که دیگه عباس اصال کوتاه نمیاد، گ فته یا راضیت کنم، یا به 

 .عقد
 ن؟کنیمیو  این کارمگه چیکار کردم؟ چرا باهام  _

، واسه خودم ناراحت نبودم.لعنتی به کردمیامگریهو  سوختمیمادرم دلم  هایاشک به خاطراونقدر که  کردیامگریهمادرم 
 .خوردمیو امغصهاالن مرده بودم مامانم کمتر  گرفتمیعلی فرستادم، اگه جلومو ن

نبود زندگیشون بخت  جوری اینم هابچههمه می ایستادم، االن اگه منم شیرزن بودم و جلو منه  به خاطرمامان_ بخت بدت 
 .اقبال همتون به مادرتون رفته مادر بمیره براتون دردتون به جونم

تو نباشی  جوری اینخودت خدا نکنه مامان انقدر غصه نخور درست میشه هر چی خدا بخواد همون میشه.غلط کردم نکن با  _

 .کنممیکه من دق 
شوبیه، جز اینکه عذاب بکشه چیزی براش نبودنمی تونستم 

 
 .بگم تو دلم چه ا

خواهر برادرام که قیافشون به بابام رفته بود، موهای بلند و مشکی مواج،  یهمهمن خیلی شبیه مامانم بودم، برعکس 
مادرم، شت، دماغ قلمی، گونه هام که همیشه قرمز بود، اونم درست مثل قهوه ای درشت و کشیده، ابروهای پرپ هایچشم

 .مادرم برجستهمن کوچیک بود و لب  لب هایمادرم بود  لب هایبرعکس  لب هامبچه که بودم بهم میگ فتن لپ قرمزی.فقط 
ن درست نیست،ازدواج گ فتیمن ولی بابازرگم راضی نشد، خواستمیمامانم خواهان زیاد داشت مامانمو پسرعموش خیلی همو 

ن خودکشی کرد، مامانمم تا یکماه افسرده بود و فقط کنیمیتو فامیل رو دوست نداشتن، پسرعموی مامانمم وقتی دید مخالفت 
دیگه  اشک می ریخت ،بابابزرگم مامانم و تو اتاقش زندانی کرده بود، که بالی  ی سر خودش نیاره اون خیلی عذاب کشید، ولی 

 وقتهیچ، با کی ازدواج کنه اولین خواستگاری که براش اومد جواب مثبت داد اونم بابای من بود، کردمینبراش فرقی 
 خاموش نمیشه مخصوصا برای یک زن؛؛ وقتهیچ؛؛ عشق اول گ فتمینتونست پسرعموشو فراموش کنه همیشه 

ماده شدم دیگه توان جنگیدن نداشتم.خیلی پشیمون بودم که  اون روزسرتو درد نیارم 
 
و با گریه و غصه به شب رسوندمو شب ا

چرا خواستگار اولمو جواب کردم بهتر از این بود برم تو زندگیه یه زن بدبخت می دونی شیوا جان خوشحالم وقتی االن زنهای  ی رو 
حسرت نخوردم، همیشه هم  وقتهیچه از مردشون جلو هستن ،که قوین قدرت انتخاب دارن،حتی بعضیهاشون ده پل بینممی

خرهمیشه زن قدرتمند تر از مرد شه ولی لطافت و مهر مادریشو کم نکنه تا  ان شاهللگ فتم 
 
 .همراش باشه ا

ن ببرنم پای چوب دار یا سنگسارم کنن، منتظر بودم حکمم اجرا خواستمیمن تو مطبخ بودم تا صدام کنن، انگار  اون شب
  .و تموم شه خالص شم شه

خالصه بعد چند دقیقه صدام کردند با سینی چای به اتاق رفتم و سالم کردم، از همه پذیرای  ی کردم سرم و بلند نکردم، دوست 

نداشتم کسی و ببینم،بعد اینکه چای رو پخش کردم مادرم گ فت کنارش بشینم،صحبت سر مهریه و شیربها بود، من دیگه 
یای دیگه بودم،همه چی تموم شده بود،حکم اجرا شد روح منم مرد فقط جسمی بودم که کنارشون نشسته اونجا نبودم تو یه دن

 .بود
بعد تمام شدن حرفاشون دست زدن و شیرینی خوردن منم برای بخت بدم اشک ریختم اصال نفهمیدم کی نشون دستم کردنو 

چادرمو از سرم گرفتمو  فهمیدم همه رفتن و خونه خالی شد کی چادرم عوض شد، چادر نو سرم کردن. وقتی مامانم صدام زد تازه
 گونم و،چرا االن خوشحاله راحله خواهرم کردیامگریهظرفها رو جمع کردم،مامان خوشحال بود تعجب کردم مامان که برام 



 :بوسید و گ فت
ن داره،ولی خیلی جوون پسرش س یم کدخدا کردمی رشیدی قسمتت شد!فکر   راحله_ خدا شانس بده پری چه پسره جوون 

  .رشیدی بود، چقدر دلنگرونت بودیم
ره مادر خدا 

 
 .خیالم راحت شد رو شکرمامان_ ا

کدخدا داره؟ گ فتن واسه پسر بزرگش اومدن یعنی  چند تان؟ کدخدا ؟مگه تو این ده گ فتمیداشتن چی  هااینتو شوک بودم     
 واسه برادر علی وای خدا یعنی علی می دونه؟

 :مادر برگشتم و گ فتمسمت 
 مامان اسم پسرشون چی بود؟ _

 .مامان_ نمی دونم مادر راحله تو هم نمی دونی

پسرم مهندسم، اسمی از پسرش نیاورد که بدونیم اسمش  گ فتمینمی دونم مادره که فقط  دقیقاا راحله_ فکر کنم گ فت؛ امیر 
 چیه چطور مگه پریچهر مگه اسمشم مهمه؟

 .نه همینجوری پرسیدم _
بلند نکردم ببینم کیه؟ لعنتی  سرم رو پاهام حس نداشت که وایستم روی زمین نشستم، با خودم دعوا داشتم که چرا یه لحظه 

 چه جوری به خودم فرستادم.یعنی من بشم زنداداش علی؟یعنی اونم می دونه که قراره زن برادرش شم؟خدایا خودت کمکم کن.
وار شم تو 

 
یعنی زنش راضیه؟ کدوم زنی راضیه که سرش هوو بیاد؟.خدایا خودت کمکم کن کاش  زندگی یه زن بدبخت باید برم ا

 .یکی بود که راهی پیش پام بذاره کاش یه حمایت کننده داشتمو می تونستم از اینجا برم
 .نمی تونستم نفس بکشم کردممیاحساس خفگی 

 مامان من برم تو اتاقم؟ _
 ت کرده حالت خوبه؟کالف جوری اینمامان_ مادر رنگت پریده،چی 

 .خوبم مادر فقط اگه اجازه بدین یکم استراحت کنم _
 راحله_ پری مطمئنی خوبی؟

ره خوبم _
 
 .ا

.بابام که از خداش بود، مادرمم شدممیرفتم تو اتاقم خیلی دلم گرفته بود، همه خوشحال بودن، هر چی باشه عروس کدخدا 
له جر و بحث نداشتم، یعنی اجازه بحث کردنم نداشتم، جز مادرم که نمی تونست واسم کاری کنه، خودمم که دیگه حوص

 .چه برسه بحث دادمیکسی بهم اجازه حرف زدن ن
خودمو بکشم،یاد حرف علی  خواستمی، حوصله هیچی و هیشکی و نداشتم.دلم زدممیسه چهار روز گذشت لب به هیچی ن

  .شدمی(، این حرفش باعث ترسم ستشکمی)اومد و نمی میردی دست و پات  گ فتمیمی افتادم، که 

 .کی صبح به شب رسیده فهمیدمنمیاسترس داشتم  شورهدلدو روزی که از بس  گذشتمیدو روز از خواستگاری 
دوستم گلی اومد تو ، در حیاطمون چوبی بود هر کی می تونست راحت هل بده درو باز  کردممیداشتم تو حیاط رخت پهن  

بش سرد سرد بود تو زمستون که اصال 
 
، وقتی رخت شدممینزدیکش ن کنه، حیاطمون بزرگ بود، یه چاه تو حیاطمون داشت ا

از پله که  خوردمیرفش پله ،یه باغچه کوچیکم ته حیاط داشت،خونمونم دو طداشتبرمیترک  دست هامونمی شستیم 
به اتاق  خوردمیبود که یکیش  ایوانبزرگ بود که روش پشتی و یه سماور استکان نعلبکی بود، سه تا در رو  ایوانباال یه  رفتیمی



 .یکیشم مطبخ خونه بود هاخوابمهمان، یکیش به اتاق 
 .برات می گم بعداا پریچهر_ خسته شدی شیوا جان؟خسته شدی 

چی  العملشعکس مشتاقم بقیه شو بشنوم، دلم می خواد بدونم علی چیکار کرد کنیمیجون! انقدر شیرین تعریف نه پری  _
  .گردممیدیگه بزنم زودی بر  مریض هایبود.البته اگه خودت خسته نشدی فقط برم یه سر به 

 .کنممیش مفت پیدا کردم و دارم پر حرفی پریچهر_ برو مادر،کارت تمام شد بیا تا برات بگم.من خسته نشدم مادر من دو تا گو
 .تهاحرفقربونت برم پر حرفی چیه خیلی هم شیرینه  _

زندگی رو تحمل  جور اینچقدر زندگی سختی داشت، من که اصال نمی تونم  از اتاق اومدم بیرون خیلی کنجکاو شده بودم،  
 .وی نشدم خوردم بهشکنم، انقدر تو فکر داستان زندگی پریچهر بودم که متوجه دک تر موس

خ ببخشید دک تر _
 
 !ا

 :سرخ شدم و سرم را انداختم پایین دک تر موسوی خندید و گ فت
با زهراست،چیه دوباره تو فکرات غرقی ؟چیزی  نشینیهمهمه اثرات  هااینموسوی_ دختره سر به هوا حواست کجاست؟

 شده؟ کمکی از دستم بر میاد ؟
وردهخندم گرفت:)غلط نکنم یه چیز بین این دوتا هست که انقدر از هم حرف میزنن اگه زهرا بدونه دک تر اسمشو 
 
از ذوقش  ا

  (.سک ته می کنه

 .پرت شد شهاحرفنه دک تر پیش پری جون بودم حواسم به  _
 .پسرش که اومده پیشش رو شکرچرا مگه باز چیزی شده؟ خدا  _موسوی

ره  _
 
 .اگه اجازه بدین برم به کارم برسم اجازه تونحواسم پیشش بود، مشکلی پیش نیومده با  کالا شکر خدارو  واقعاا ا

 .موسوی_ برو من دیگه باید برم خونه دک تر پویا بعد من میان در خدمت شما هستن
 .داخت، دک تر موسوی هم می دونست ازش خوشم نمیاد،لبخندی زد و ابروهاشو باال انشدمیاسمشم چندشم با شنیدن 

 منظورتون دک تر رضای  ی دیگه؟ _
 :موسوی بلند خندید و گ فت

خرموسوی_ 
 
 دختر خوب چرا انقدر ازش بدت میاد؟قیافشو ا

 .اجازه تونبرای اینکه خیلی چندشه،بحثی در موردش نشه بهتره با  _
رو چک کردم و به اتاقم رفتم، یه لیوان چای خوردم،نمی  مریض ها، یکی دوتا از انداختم پایین و از کنارش گذشتم  سرم رو 

روم  شدیداا ولی حس کنجکاویم  اتاق پریچهر یا نه؟ دونستم درسته برم تو 
 
روی مخم بود من و دوباره سمت اتاقش می کشوند.ا

 .در اتاق و باز کردم گ فتم اگر خوابه برگردم ولی بیدار بود با لبخند بهم نگاه کرد

  .به گلپری جون سالمی دوباره _

 :خندید و گ فت
 که اسمشو رو من می ذاری؟پریچهر_ حیف گل نیست 

 .اسم پری جونمون بره روشخیلی دلشم بخواد  _
 .خندیدیم و روی صندلی کنار تختش نشستمهر دو 



 .بذاریم واسه بعد هوم؟دلم نمی خواد کسل ببینمت ایخستهاگه  _
 .بخوابمپری_ نه خوابم نمیاد چرا به زور قرص 

ماده
 
 ادامه شو بشنوی یا خسته شدی؟ ایا

  .سراپا گوشم شدیدم کنجکاوم _
پیشم نبود وقتی حال و روزمو دید اخماش تو هم  ایهفتهگلی با ذوق اومد بغلم کرد تازه از شهر اومده بود یه  اون روزپریچهر_ 

 .رفت
 نبینم غمتو؟ گل پرکگلی_ چیه 

در بیاد خودم و انداختم تو بغلشو بلند زدم زیر گریه، گلی با تعجب منو از خودش جدا  امهگریانگار منتظر یه تلنگر بودم تا 
خرکرد، 
 
 .ندیده بود جوری اینتا االن منو  ا

 گلی_ ِد جون بکن بگو ببینم چی شده؟
 .شوهرم بدن خوانمی _

 .گلی اخمش شدیدتر شد
ه و ناله 

 
 .ندارهگلی_ یعنی چی؟ خب بگو نمی خوام اینکه دیگه گریه ا

 .شناسیمیگ فتم ولی فایده نداشت گوش نمیدن بهم تو که بابامو  _
 گلی_ حاال پسره کی هست؟

 .پسر کدخدا _

  .حس کردم جوری اینشد، حس کردم شکه شده نمی دونم شاید  یه جوری گلی 

 گلی_ خب مشکلت چیه ازدواج کن دیگه؟
 خلی شدی برم هوو شم؟_

 گلی_ مگه پسرش زن داره؟
 .نه کوچیکه خوانمیبزرگش  واسه پسر _

، ای خدا چرا هر چی بالست سر ما زنا باید شدنمینمی شه، دنبال زن دوم بودن براش ولی باورم  داربچهگلی_ شنیدم زنش 
وردن ما رو کی میشه این 

 
تیش بزنم.دلم می خواد  یکیشون رو بکنم تو گونی و یکی  مردها رو بیاد،ضعیف گیر ا

 
از زمین برشون  ا

وردمیفقط حوا رو  شدمیایا چی دارم.خد
 
دم و ا

 
 .دیگه داشتیمینگه  همون جای رو زمین ا

 .با حرفش خندم گرفت تو هر شرایطی شاد بود
 :گ فت کرد ویکم ساکت شد و تو فکر رفت یهو سرش بلند 

درسش رو هم جز من  هیچ کسی  دختر عمومگلی_اصال بیا از ده برو ها؟ منم باهات میام،میریم پیش 
 
 ه.نظرت چیه؟ندار  ا

سیاب افتاد بر  شدممیفکرم و عجیب مشغول کرد، فکر بدی نبود یه مدت دور 
 
با که از ا

 
.اون لحظه فقط دلم یه راه گشتممیا

برم با خودم گ فتم شاید خدا گلی رو برام فرستاد کلی واسه  خواستمیاصال به بعدش فکر نکردم فقط دلم  خواستمیهل 
وردم سریع به گلی گ فتم

 
 .خودم دلیل قانع کننده ا

 کی بریم؟ _
 .گلی_ هر وقت تو گ فتی



 .گیر نیفتیم،وگرنه حسابمون با کرم الکاتبینه _
رفتار نکن که شک کنن بهت، تو هم مشکوک  گلی_ نه خیالت راحت بهت خبر میدم. من میرم ببینم چیکار می تونم بکنم،

 .خداحافظ فعالا 
  .باشه پس منتطر خبرتم _

خردو شب گذشت و از گلی خبری نبود، منم اجازه بیرون رفتن نداشتم 
 
ن اختیارت گ فتمیبه قول خودشون هنوز هیچی نشده  ا

 دیگه دست خانواده پسره انگار برده فروختن انگار نه انگار پاره تنشون بودم،
 .سوم گلی هول هولکی اومد و خبر رفتنمون و بهم دادباالخره روز 

 گلی_پریچهر جون مادرت هواست باشه لو نری؟
  .حواسم هست فقط گلی خیلی استرس دارم _

 .می شه فقط مطمئن شو خوابن بعد بزن بیرونگلی_ نترس چیزی ن
حتی شامم نخوردم، زیاد جلو  اون شب تو یه بغچه ریختم و یه گوشه قایمش کردم،استرس امونمو بریده بود، لباس هام رو 

م از حالتم بفهمن، از االن دلم برای مادرم تنگ شده بود، نیمی از شب گذشته بود،یواش رفتم ترسیدمیچشمشون نبودم 
خواستم از اتاق برم بیرون که صدای  ی از مطبخ  زیر بغلم رو بیرون وقتی از خواب بودن همه مطمئن شدم،بغچه مو گذاشتم 

ب خوردن به مطبخ خونه شنید
 
رفتم.تو دلم انگار رخت می شستن با  م،سریع دوباره برگشتم و بغچمو قایم کردم به بهانه ا

که از جلوی پام رد شد جیغ کشیدم، ولی سریع جلو دهنمو گرفتم.کلی بد و بیراه بارش کردم،قلبم تند میزد دوباره  ایگربهدیدن 
ن، اصال فکر شدمیبا صدای در همه بیدار  مطمئناا دومین مشکل صدای در بود، برگشتم تو اتاق پاورچین پاورچین زدم بیرون،

 ترکوتاهاینجاش و نکرده بودم با ترس به پشتم نگاه کردم سمت گوشه حیاط که یه باغ کوچیک داشتیم رفتم، اونجا دیوارش 
ار پریدم،پام خیلی درد گرفته بود، ولی بود،بغچمو رو دیوار گذاشتم، رفتم روی دیوار بدون اینکه به پشتم نگاه کنم از دیو

که کسی من و نبینه، منتظر بودم تا  پاییدممیاهمیتی ندادم لنگان لنگان رفتم و جلوتر از در حیاط ایستادم،هر دقیقه اطرافو 
 گلی بیاد یه ربع طول کشید باالخره اومد،

 چقدر دیر کردی؟ _
 شیطون گولشون زده بود،گلی_ هیچی مامان و بابام قصد خوابیدن نداشتن 

ن کردمیبود،مامان و باباشم اصال تو کارش دخالت ن ادببینیشگونی از دستش گرفتم، گلی خیلی شیطون بود،شیطون که نه 
 .بودن تحصیل کردهچون جفتشون 

دیدم گلی هی به  د،یه ذره از راه و رفتیمرسینمیبود، فقط زورش به بابام  و حامیم کردمیالبته مادر منم تو کارم دخالت ن
، این کنجکاوی زیاد طول نکشید، نور ماشینی تو صورتمون خورد،گلی گشتمیاطرافش نگاه می کنه، انگار دنبال کسی 

خربه طرف ماشین رفتیم، با تعجب به رانندش که یه زن بود نگاه کردم،  باهمدستمو کشید 
 
تو دهمون مردش به  اون موقع ا

روم زیر لب سالم کردم،  کرد و،سوار ماشین شدیمو گلی خیلی گرم با او روبوسی زور ماشین داشت، چه برسه به زن 
 
منم ا

 خودمم صدای خودمو نشنیدم چه برسه به دختره
 .باشین باهمگلی_ خب پریچهر این نگار دخترعمومه چرا سرت و انداختی پایین؟ خیر سرت قراره چند وقت و 

 :و گ فت بلند کردمو دختر عموش دستشو طرفم گرفت سرم رو 
 .میشیمجور  باهمنگار_ سالم پری جون من نگارم خیالت راحت تو دو سوت 



شناییتون خوشبختم _
 
 .سالم از ا

گلی_ چه لفظ قلم حرف میزنه بابا خاکی باش نگار از خودمونه، پری من دو روز دیگه میام پیشتون، من اگه االن بیام بهمون 
ب میدم شک می کنن، از زیر سنگم باشیم پیدامون می کن

 
بعد خودمو  ن، ولی اگه تو بری من فردا میرم خونتون سر گوش ا

 باشه؟ شماهمبعدم پس فردا پیش  میندازممیزنم به اون راه و گریه و زاری راه 
 .گ فتم دادم وتکون  سرم رو کرد تنها راه چاره بود  شدنمیبا اینکه دوست نداشتم تنها برم ولی مجبور بودم کاری 

 .بیاباشه فقط زود  _
 .گلی صورتمو بوسید و با نگارم روبوسی کرد از ماشین پیاده شد و برامون دست تکون داد

 .حس بدی بهم دست میده جوری ایننگار_ پری بپر جلو بشین 
 .پری_ خب نگهدار پیاده شم

 .نگار_ از همین وسط بیا دیگه
 .نبود همون کاری و که گ فت انجام دادم و رو صندلی جلو نشستم ایچاره

 نگار_ چند سالته؟
 بیست و دو سال _

 .نگار_ خب فاصله سنیمون زیاد نیست
شو از بس تو چرت بودم نفهمیدم، تو حرف زدن هاحرفتا برسیم انقدر حرف زد نفهمیدم کی از ده اومدیم بیرون؛ یه جاهای  ی از  

وردمیکم ن
 
، شدمینه ولی سرم داشت منفجر م گ فتمیو الکی  خندیدممیخسته شدی؟ منم  گ فتمی شهاحرف.هی هم وسط ا

دو دقیقه ساکت نمی موند، باالخره با کلی سختی و سر درد رسیدیم در خونشون جفتمون از ماشین پیاده شدیم. کلید انداخت 
خرکرد اول به من تعارف کرد و بعد خودش پشتم اومد، خونش خیلی کوچیک بود، یه حیاط که نمی شه گ فت،  و بازو در 

 
 ا

، تو پذیرای  ی یه راهرو داشت شدنمیمترم  تو خونه، یه پذیرای  ی خیلی کوچیک داشت شاید بیست  رفتیمی خوردمیدو تا پله 
  .خوب بود به اتاق خواب و سرویس بهداشتی،اتاقش دوازده متر بود، البته برای یه نفر این خونه خوردمی

به این  اون لحظه  ولی خیلی دیر بود برای برگشت ون شدم.عجیب دلم گرفته بود، ترس به جونم افتاد خیلی زود از کارم پشیم
فکر نکردم قرار سر مامانم چی بیاد،مطمئن بودم بابام راحت باهاش کنار نمیومد،انقدر استرس داشتم نگار هم متوجه حالم 

 .شد
 .شدی ؟ بیا بگیر بشین جوری ایننگار_ چی شده دختر؟ چرا 

برو بید. اگه بالی  ی سر مادرم بیاره؟ اگه باعث خیلی بد ش کردممیای کاش این کارو ن _
 
ییشون شم؟ وای خدا االن چی به ا

 خانوادم می گذره؟
  .انگار_ دیوونه اونا مگه بهت فکر کردن؟ خودتو ببین

یینه برد
 
 .دستمو کشید روبروی ا

ه باشه؟اونا دارن هم با انگار_ چه عیب و ایرادی داری که باید بری زن دوم شی؟ اصال از کجا معلوم پسرشون مشکل نداشت
 .زندگی تو بازی می کنن هم اون زن بدبختی که عروسشونه.اگه به فکر خودت نیستی به فکر اون باش

 خب فکر کردی دختر تو ده کمه؟ میرن سراغ یکی دیگه شاید بخت منم این بوده ها؟ _
وردهن نگار_ احمق جون بخت اقبال همه دست خودشونه، درسته خدا یه جفت برات رو زمی

 
  این و که قبول داری؟ ا



 .تکون داد که یعنی موافقم سرم رو 
نباش برو لباستو عوض کن  هازادهنگار_ پس مطمئن باش جفتت یه پسر خوشگل و مامانیه نه یه مرد زندار، حاال هم مثل عزا 

 .یه چیز بخوریم بخوابیم
سایش بود با خودم گ فتم.ما تو ده داریم رفتم تو روشوی  ی دست و صورتمو شستم دوباره یاد خونمون افتادم چقد

 
ر تو شهر رفاه ا

یینه  هااینم کنیمیکه تو شهرن؟اگه ما زندگی  اینهای  ی!یا واقعاا م کنیمیزندگی 
 
ب و بستم و یه نگاه تو ا

 
شاهانه سر می کنن. شیر ا

خرش وایستا این کار، حاال که شد و شدمی جوری اینبه خودم انداختم.با خود گ فتم:)نباید 
 
 ( احمقانه رو کردی تا ا

 :نون پنیر و چای خوردیم خیلی خسته بودم رو به نگار گ فتم سر سفره نشستیم و یکم
 نیست فقط خیلی خوابم میاد می شه بگی کجا باید بخوابم؟ امگرسنهمن زیاد  _

خردیگه،  خوابیممیانگار_ تو اتاقم بخواب باهم 
 
سفانهاینجا  ا

 
 ؟خوابممیتو پذیرای  ی  جاهمیناگه سختته من یه اتاق داره ، متا

وار شدم کلی خجالت  _
 
و شرمندتم.پس اگه اجازه  کشممینه بابا چه سختی؟ خیلی باید پرو باشم نظرم بدم. همین که سرت ا

 بدی من بخوابم؟
ازت تشکر کنم که از تنهای  ی من باید  اتفاقاا نزن اینجا خونه خودته سخت نگیر دیگه  هاحرفنگار_ برو بخواب، دیگه هم از این 

 .اومدم در
باشه ،صورت گردو ابروی پیوسته  تربزرگاز من  خوردمیگ فتم و به اتاق رفتم، نگار دختر ریزه میزه ای بود بهش ن به خیرشب 

.ولی نشستمیاز بس شیرین حرف میزد به دل همه  بانمکبهش گ فت  شدمیکو چیک و دماغ سرباال، هایچشمداشت، 
جدا شده بودن اینم ول کرده بودن به امون خدا هر کدوم رفتن سر  پدرش از هم مادر وو نداشت  کسهیچشانس اینم کم بود 

نوشته شده بود.خیلی دلم براش سوخت، فکر کنم بدترین نفرین واسه یه  جوری اینزندگی خودشون.این طفلکم سرنوشتش 
دم و دیوونه می کنه

 
دم تنهاییه، تنهای  ی ا

 
،وقتی دلت گرفته دلت می خواد با در و دیوارم شده حرف بزنی تا دلت خالی ا

   ..اونجاست که دیگه بهت انگ دیوونه بودن میزنن، هر چی هم بخوای توضیح بدی فایده ای ندارهشه

ازش خبر  ،.ولی خبری از گلی نشد، خیلی دلم شور میزد.نمی تونستم هیچ جوری گذشتمیدو سه روزی از اومدنم خونه نگار 
کنم با اینکه دختر خونگرمی  سؤالاز نگار  کشیدممیبدونم بعد رفتنم تو خونمون چی گذشت.خجالت  خواستمیبگیرم، دلم 

 هیچ جامن  به خاطرمیومد خونه  بعد از ظهرسرکار  رفتمیبود نتونستم باهاش راحت باشم، صبح تا ظهر تنها بودم چون 
شپزی سرگرم منم که از ترسم که دنبال .رفتمین

 
 .کردممیم باشن پام و از خونه بیرون نمی ذاشتم.همش خودم و با کار خونه و ا

بوش کل خونه رو گرفته بود نگار تازه از سر کار اومده بود و با ذوق بدون اینکه سالم و علیک  سبزی گذاشته بودم  قورمه یه بار 
 کنه گ فت؛

 !نگار_ وای دختر چه کردی
 ه؟علیک سالم چرا چی شد _

دم می ذاره که سالم کنم،بوش کل کوچه رو گرفته بد عادتم نکن.معدم تعجب می کنه،  حواسنگار_بوی غذات مگه 
 
واسه ا

  .ره هامیگیبعد رفتنت افسردگی 

 :خندیدیم و گ فتم باهم
 .وای گ فتم چی شده بشین سفره بندازم_



 :گ فت کنممینگار لباسشو عوض کرد من سفره پهن کردم و غذا کشیدم نگار اومد کنارم نشست.وقتی دید با غذام دارم بازی 
 نگار_ پریچهر؟

 بله؟ _
 نگار_ چرا انقدر تو خودتی چیزی شده؟

 به خاطراالن  ت هاتیدوساز این ناراحتم من باعث شدم تو پابنده خونه شی شنیدم از گلی عاشق بیرون رفتن و تفریح با   _
 ....من

 :نگار وسط حرفم پرید و گ فت
ره  موقع ای  ینگار_ دیوونه ای 

 
خیلی هم خوشحالم که پیشمی از تنهای  ی  اتفاقاا بیرون، االن که تنها نیستم  رفتممیکه تنها بودم ا

 .در اومدم

 باشه، می گم نگار جان ببخشید از گلی خبر نداری؟ میگی کههمین خدا کنه _
 .نه! شاید اوضاع قمر در عقربه که پیداش نشده، نگران نباش میاد نگار_

هر کاری کردم  کرد ونگار جمع  ها رو ظرفحرف نداشت. سبزی هام قورمهناهار تو سکوت خوردیم، تعریف از خودم نباشه 
وردنذاشت بشورم خودش شست دو تا بالشت 
 
 .کنار هم گذاشت و دراز کشید ا

خرو کشتی تو این خونه کل خونه شده دست گل نگار_ دراز بکش تو که خودت
 
چطور دلشون میاد کدبانوی  ی مثل تو رو بدن  ا

 .به یه مرد زندار
 .مامانم بی تقصیره همه کاره بابامه _

 ال اقل داریشون،گلی در مورد من بهت چیزی گ فت؟ به حالتنگار_ خوش 
 .فقط گ فت تنهای  ی _

شاید ناراحت شه.ولی خودش یهو شروع کرد به حرف زدن خیلی دل پری دیگه از جدای  ی پدر و مادرش چیزی نگ فتم گ فتم 
 .داشت
 چیزهاینمی دونم تو چند سالگیم بود هفت سال شایدم هشت سال دعوای بابا مامانم از همون سنم شروع شد، سر  -نگار
کوتاه  هیچ کدوم باال رفتمیهر دو صداشون  شدمین نمی گم یکیشون مقصر بود، وقتی دعوا کردمیبحث  باهمالکی 

شد که یه روز  دارادامهنمیومدن.االن میگم کاش مامانم تو سری خور بود الاقل اونجوری باالسرم می موند. انقدر دعواهاشون 
اینکه من  به خاطربابام گذاشت و رفت، یکی دو هفته ازش خبری نبود مامانم در به در دنبالش بود، نه که نگرانش باشه فقط 

فکر کرده می تونه کالهی به  گ فتمیه قول خودش من کالهی بودم که سرش گذاشته شدم،همش پیش همه و بسپاره بهش ب
بخواد بزنه،فقط جلوی خوشبختیمو  اشبچهاین بزرگی سرم بذاره بیاد تهفه شو جمع کنه ببره خودش چه گلی به سرم زد که 

ی گم مگه من چه گناهی کرده بودم مگه خودم خواستم بیام هر روز هر شب تو سرم رژه میره همش با خودم م هااینره.همه میگی
 .به خدابد وبیراه بهشون نگ فتم نفرینشون نکردم، فقط سپردمشون  وقتهیچتو این دنیا، هوم پریچهر گناه من چی بود؟ 

فده سال از تو هشت سالگی سپردن منو به عموم اونا بیشتر در حقم پدر و مادری کردن.پریچهر چطور میشه یه پدر و مادره
بچشون یه خبر نگیرن؟ البته بابام فکر می کنه مادر باال سرمه.مامانم دید بابام پیداش نشد من داد به عموم میگم اون پدر بود 

 .که از وجود خودشه ایبچهبگذره؟  اشبچهشاید محبتش کمتر بود ولی یه مادر مگه می تونه از 



تیش 
 
  .م گرفتم و پا به پاش گریه کردمسرش و تو بغل کشیدمیگریه هاش دلمو به ا

      

با خودت دختر با غصه خوردنت که چیزی درست نمی شه خدا رو شکر که تن سالم داری، رو پای خودت  جوری ایننکن -
 ...ایستادی

ضربه رو کی خوردم؟وقتی تو هیجده سالگی عاشق حسین شدم یعنی جفتمون  ترینبزرگنگار_ چی میگی پریچهر؟ می دونی 
؟ اونیکه پدر مادر باال چه جوریهو کاره معلوم نیست زندگیش  کسبیمیگن  اشخانوادههمو می خوایم،چند ساله باهمیم.ولی 

برای اولین  بود برامترین عذاب نگاه کردن و توهین کردن بهم.بد چشم هامسرشه پاش می لنگه وای به حال این دختر پری تو 
که بیشتر از  خواستم ازش که منو بکشه ،نابودم کنه م، خودم انتخابش نکردم.خواستمین زندگی رو بار از خدا گله کردم من این 

  .این خورد نشم.بهش گ فتم یا من و بکشه یا خودم یه بالی  ی سر خودم میارم

روم میشم از خدا تشکر فرستممیزمانی که اعصابم خورده به زمین زمان لعنت 
 
.می دونی چرا؟درسته پدر و کنممی.ولی وقتی که ا

مرِد  واقعاا پدر مادر خواهر برادر، حسین من  جای همه رو واسم پر می کنه قراردادعوضش حسین سر راهم  مادرمو ازم دور کرد.
 .ش مرگم حتمیهیه مرد واقعی اگه اینم خدا ازم بگیره دیگه برام زندگی معنا نداره.مطمئن با

 ؟یا به خانواده حسین بگو قیمم عمومه ها؟میگیچرا به عموت ن _
 .روم نمی شه حتی به گلی هم نگ فتم تو اولین نفری هستی که از حسین براش گ فتم نگار_

 خیلی دوستش داری؟ _
 .نگار_ بیشتر از جونم

 جونتم واسش بدی؟ حاضری یعنی  _
ره
 
 نگار_ ا

 ت داره؟اون چی؟ تا این اندازه دوس _
 سال به پام نمی موند؟ همهایننگار_ اگه نداشت 

 پس چرا کاری نمی کنه؟ _
  نگار_ یه کارای  ی کرده

 :یهو ذوق کرد و دستاشو بهم زد و گ فت
خراشه، یه کار خوبم پیدا کرده

 
، همشو پس انداز کردیم حسین میگه همه چی داره کنممیمنم دارم کار  نگار_ خونمون دیگه ا

خرای این جداییه گ فته خیلی زود بهم 
 
 .رسیممیدرست می شه دیگه ا

 .خندون و ذوق زده ببینمت جوری این، تو لیاقتت بهترین زندگیه امیدوارم همیشه ان شاهلل _
 :گ فت کرد وصورتمو با دستش پاک  هایاشک

 زندگیت رو یکیم مثل حسین پا بذاره تو  ان شاهللخودتو دست کم نگیر. بهترین های  یالیق  نگار_ همچنین تو عزیز دلم تو هم
 .زندگی کنین باهمعاشقانه 

 ......خندم گرفت از دعاش یه چیزه محال بود یه چیز مثل رویا مثل خیال
 نگار_ پری؟



 بله _
 نگار_ تو تا االن عاشق نشدی؟
 .بلند خندیدم و بهش نگاه کردم

 .یوونه؟ نمیری یه وقتنگار_چیه د
خرببخشید  _

 
دم دست میده ؟  ا

 
 از کجاچیزه خیالی و محال امروز زیاد شنیدم.اصال عشقی که میگی چی هست؟چه حالی به ا

 باید بفهمم عاشقم؟
، حالت درونت کن فیکون کنیمیعشق عالیه اومم خب ببین اولش وقتی ببینیش دست و پات و گم  حالت هاینگار_وای 

 ...شدیداا معمولی از اون  تنگدلمیشی نه  تنگشدلتند میزنه وقتی نبینیش  میشه، قلبت
دلتنگیه دیگه، خب ادامه نده من فقط این حس و به مادرم دارم همون شب تو خونمونم دلم براش تنگ شده  تنگیدلوا  _

هر کاری  حاضرممادرم  به خاطرکند. هامقدم  شد ومادرم پاهام سست  به خاطرم خودمو از تپه بندازم پایین خواستمیوقتی  بود.
 .کنم هر کاری 

 :کرد و گ فت نگاهمتعجب  نگار با
 ی خودکشی کنی؟خواستمینگار_ تو 

ره فقط به تو گ فتم و اون پسری که جلومو گرفت دیگه کسی نمی دونه _
 
 ا

 نگار_خیلی احمقی، پسره کی بود؟
 .بشم زن داداششپسر کوچیکه کدخدا همون که قرار بود  _
 .کردمی نگاهمل داستان و براش تعریف کردم و اونم با دهن باز ک

 نگار_ وای عاشقش نشدی بهش بگی بیاد خواستگاریت؟
 کنم.خودشم بلند خندید نگاهشحاال نوبت من بود با تعجب 

 .وای به حال عاشقی رقصیممی؟ عشق چیه بابا عاشق نشده به ساز بقیه داریم میگیجدی که ن _
 .دچارشیگو این حرفو بهترین حس دنیاست، امیدوارم بهش نگار_ وای پری ن

بدترین چیز پنهون بود،غمی که قایم شده بود  هاخندهو با کلی خنده خوش گذرونی گذروندیم قافل از اینکه پشت این  اون روز

ره بخند، بخند  گ فتمیبا نیشخند 
 
  .جدیدی برات دیدم هایخوابا

روم بخندیم تا غم حواسمون نبود که پشت هر خنده غمه، 
 
حواسمون نبود شادی همیشه عمرش کمتره،حواسمون نبود که ا

 .بیدار نشه،با صدای در هر دومون بلند شدیم هم و نگاه کردیم
 نگار_ یعنی کیه؟

 نمی دونم کسی قرار بود بیاد؟ _
 نگار_ نه نکنه گلیه؟

 ؟کنیمی سؤالشاید خب برو ببین کیه.نشستی از من  _
عجیبی تمام وجودمو گرفته بود.خود نگارم دو دل  شورهدلسمت در رفت هر چی گ فت کیه کسی جوابشو نداد.و  نگار بلند شد

 .پرسید وقتی جوابی نشنید مجبور شد درو باز کنه چند باری بود در و باز کنه، 
ترسیده بودم، عجیب نگار در و باز کرد من سریع پشت در قایم شدم تو دلم انگار داشتن رخت می شستن تنم می لرزید.خیلی 



 .به دلم بد افتاده بود،اگه داداشام باشن جفتمونو می کشن
 ؟این جوریهنگار_ خل و دیوونه تو که دق دادی مارو این چه وضعیه چرا قیافت 

وردش تو خونه با دیدن گلی ذوق زده سمتش دوییدم ولی حالش اصال خوب نبود.هیچ 
 
 العملیعکسنگار دست گلی و گرفت و ا

  .اد حالم بدتر شدنشون ند
 گلی چیزی شده؟ _

 :و گ فتگلی بلند زد زیر گریه و من تو بغلش گرفت 
 ..گلی_ پری .....پری 

 ِد حرف بزن دختر، جون به لبم کردی چته؟ _
م فرار کنی االن گ فتمیگلی_ مامانت پری مامانت دیگه نیست طرفداریتو کنه، پری غلط کردم همش تقصیر من بود، اگه ن

خ چیکار کردیمشدمین جوری این
 
 ...، مامانت از دوری تو دق کرد ا

 .انگار کر شده بودم الل شده بودم شنیدمنمیدیگه چیزی 
نه این که نمیشه عشق، چرا احساس  شد، قلبم تند میزد، وقتی این حالت و داشتم نگار گ فت یعنی عاشقم!  حسبیپاهام 
سیاهی رفت و رو زمین افتادم نفهمیدم چی شد  چشم هامگلی چی می گه؟ فهممنمیرو هوام؟چرا یهو تو خالی شدم؟ چرا  کنممی

 .سیاهی رفت دیگه هیچی نفهمیدم هیچی چشم هام
م بپرسم خوابم یا بیدار؟االن چی خواستمیباز کردم نگار و گلی گریون باال سرم بودن.نمی تونستم حرف بزنم  چشام هامووقتی 
که خراب شد.باید برم، باید برگردم،حتی اگه بمیرم  همه چیزشد؟ جوری ایندرست شه چرا  همه چیز؟ من اومدم که شدمی

 .اصال من که از خدامه بمیرم، زودتر میرم پیش مادرم
  .بودم خیره شدهبه سقف 

 .گلی_ پریچهر دیگه نباید برگردی اونا می کشنت
 .می خوام برم پیش مادرم.دیگه برام مهم نیست، می خوام بمیرم _
 ....مامانت پشتت بود االن اون موقعگار_ مگه دیونه ای میگه داداشات در به در دنبالتن اصال رفتنت به خونه عقالنی نیست ن

 هیس االنم هست گلی دروغ میگه گلی بگو که دروغ میگی؟ _
 ...گلی_ پری 

نگار مامانمه؟نگاه داره برام الالی  ی  نویشمی؟ داره صدام می کنه میگه گلپرکم بیا موهاتو ببافم شنویمیهیس صدای مامانمه  _
 . م گوش کندادمیون زبون شیرینش که جونمم واسش باهم شنویمیمی خونه گوش کن صدای الالییشه 

 (اال تی تی بیا بیرون)ماه بیا بیرون

 (بیا نوکون می دیله خون)بیا دلم و غرق در خون نکن
 (تو توو می لیلی مو تی مجنون)تو لیالی منی و من مجنون

 )هوای شو چی تاریکه) هوا امشب چه تاریکه
 )می دل چون ریشته باریکه)دلم چون رشته ای باریکه

 )بشو ای شو بشو ای شو)برو ای شب برو ای شب
 )تی جه ترسه مه الکو) از تو دخترم میترسه



 (می زاکی کوچیکه وهللا)بچه من کوچیکه ای خدا
 )امی زاکی خوشگله وهللا) بچه من خوشگله ای خد

 حاال الال حاال الال
 )درئه دونیا غمی دانم)در این دنیا غمی دارم

 زغم چشمه نمی دانم

  (.ی جان عالمی دانم)بگو امشب تا سحر با تو فرزندم عالمی دارمگو ای شو سحر با توو زاک

 

و دردت به جونم بگو برات یه چیزی بگ کنممیگلی_ پری جان پاشو قربونت برم دو روزه لب به چیزی نزدی، پریچهر، دارم دق 

روم شی؟
 
 چیکار کنم تا ا

ره گلی؟ ببر منو _
 
 پیش مامانم اون االن چشم براهمه منتظره برم پیشش منو می بری؟ ا

 .می کشنت به خداگلی_ می کشنت، پریچهر 
خ  _

 
دیگه برام زنده موندن مهم نیست، بذار بمیرم، فقط می خوام برم پیشش می خوام بگم که غلط کردم تنهاش گذاشتم،ا

تیش 
 
خ گلی دلم داره ا

 
 ره، چرا خدا یکم خوبی واسم نمی خواد؟ چرا گلی مگه چه بدی کردم؟ این حقمه؟میگیگلی ا

روم شن 
 
 شه؟چشم ،با برمتمیگلی_ بذار یکم داغشون کمتر شه ا

 .من و ببر کنممینه همین االن می خوام برم، خواهش  _
 .باشه پس پاشو یه چیز بخور که الاقل جون داشته باشی راه بیای پاشو گلی_ امان از دست تو 

دم  گلی و نگار هر کاری کردن نتونستن راضیم کنن اون روز
 
که نرم،نمی تونستم دوام بیارم،نمی تونستم با سرنوشتم بجنگم، ا

 خواستمیماشین فهمیدم که به ده نزدیک شدیم دلم ن هایتکونمن مرده بودم من با مادرم مردم.با  که نمی تونه بجنگه! مرده
 ...یه خواب ابدی خواستمیباز کنم، دلم یه خوابه ابدی  چشم هام رو 

 .سر درست شهدرد م واسه اونا خواستمیباز کردم از گلی و نگار خواستم نیان ن چشم هام رو ماشین ایستاد 
  گلی_ پریچهر بذار من بیام؟

  .تنهام بذارین برین فقط زودتر برین تا کسی ندیدتون کنممینه گلی نه خواهش  _

  .دل کندن و رفتن قسم دادنم باالخره با التماس و

 .کردم نبود، خداروشکر کردم می تونستم با مامانم تنها باشم کنارش دراز کشیدمو بغلش کسهیچنشستم پیش مادرم 

برام قصه بگه؟کجا رفتی بدون  ؟ دیگه کی موهامو ببافه؟ کیکنممیمامان جان کجا رفتی؟نگ فتی منو تنها بذاری دق  _
پاشو دردت به جونم.پاشو پریچهرت  امو به کی بگم؟ه، دیگه دردمیرممیمن؟غلط کردم برگرد،مامان جان برگرد من تنهای  ی 

دوباره صدام  بلند شو، اصال هر چی شما بگین، فقط کنممیبا هر کی بگی ازدواج  اناومده مگه نگ فتی باهامی. پاشو مامان ج
 .جلوی این قوم ظالم و بگیره تا اذیتم نکنن؟پاشو، پاشو قربونت برم دیگه کسی حامیم نیست، تو نباشی کی کن.

به  چشم هامد کسی از خواب پریدم، خوابم برده بود، با لگ چه جوری انقدر داد زده بودم که دیگه صدام در نمیومد.نمی دونم 
از همه  تربزرگزور باز شده بود، تازه فهمیدم تو چه موقعیتیم هوا تاریک شده بود، داداشام مثل عزرائیل باال سرم بودن.فرهان 



قاجانمترسیدمیبود همیشه از بچگی ازش 
 
  .ی جلو دارش نبودچ کسهی شدمیبود،وقتی عصبی  م، خیلی شبیه ا

برو بیفرهان_ کدوم گوری بودی؟پاشو 
 
وا کن و ببین تو دقش دادی ، تو  چشم هاتوپاشو خونت و ریختن حالله، ببین  ا

کشتیش تو بی مادرمون کردی.حاال اومدی باال سرش زر می زنی که چی بشه؟پاشو نمک به حروم، درسی بهت بدم که بفهمی 
برو بی
 
 .ی  ی کردن چه عواقبی دارها

پر خون بود،روم خم شد و  چشم هاشنگاه کردم  چشم هاشتو  م!ترسیدمیزم دور شده بود، چرا دیگه ازش نانگار دیگه ترس ا
کرده بود ولی یه  طاقتمبیدستم شکسته از بس درد داشت  کردممیموهامو گرفت تو دستش، تا جا داشت ک تکم زد، احساس 

خم نگ فتم،چه جون سختی بودم من چرا خدا جونمو ن
 
احت شم،اون دوتا هم جلوشو نگرفتن،جرات نداشتن تا ر  گرفتمیا

انداختم  نگاه به مادرم تمام تنم کوفته بود. درد امونمو بریده بود. ولی چیزی نگ فتم نه التماس کردم نه گریه،یه جلوشو بگیرن 
دونستم االن با پر اشک بود به زور لبخند زدم ، درسته توهم بود ولی حسش کردم می  چشم هاشانگار اونم عزادارم بود تو 

.جونه بلند شدن نداشتم،برادری که تو بچگی دوستم داشت االن شده بود دشمن می کنه نگاهمگریونش داره  هایچشم
زیر مشت و لگداش جون بدم، ولی همیشه اون چیزی که می  خواستمیکرده بود.دلم  جونم،مگه با بزرگ شدنم چیزی تغییر

قاجان با دیدنم داغ دلش تازه شد. فاراب و یاور بلندم کرد خوای نمی شه،
 
ن و کشان کشان تا خونه بردن،خونه که نه قتلگاه.ا

بابامم نمردمو زنده بودم، خیلی جون سخت بودم  ک تک هایزیر   اون روزانداختنم تو انبار زمین سرد بود پر از حشره بود،
ب و غذا بیاره، دیگه تنها بودم تنهای تنها حت

 
ن رو مینداختتف  ی خواهرامم منو قاتل می دونستن،دیگه مادری نبود که برام ا

برد،بدون اینکه باهام حرف  بیرون کرد وشهربانو اومد و بلندم  ترمبزرگدیگه باهام نبود، بعد سه روز خواهر  کسهیچصورتم،
ب  بزنه برد

 
وردحمام منو شست لباس تمیز تنم کرد، کبودی تنم و صورتمو نتونست با هیچی بپوشونه. برام کمی غذا و ا

 
 .ا
وردی که زود اومدی؟هنوز کسی تو ده خبر نداره که تو فرار کردی؟هنوزم کدخدا تو رو 

 
واسه  شهربانو_ بخور غذاتو شانس ا

قاجان پسرش می
 
گ فته بهشون بدون  خواد بی عقلی نکن برو خونه شوهر اینجا موندنت با مرگت مساویه،انقدر لجبازی نکن.ا

    .جشن و چیزی بیان ببرنت امشب یکی میاد و شما رو به هم محرم می کنه بری بهتر از اینجاست

بجی چرا مامان مرد؟ _
 
 چرا ا

 ....م نیست فقطشهربانو_ من چی میگم تو چی میگی االن دیگه مه
  .کنممیبگو خواهش  _

 :کالفه سرش رو پایین انداخت و گ فت
قاجان هایشالقشهربانو_ زیر 

 
 .....ا

بودم دیگه برام مهم نبود  خیره شدهمن خشک شده بود،فقط به روبروم  هایاشکگرفت  ازم حرف زدن رو  گریه مجال

نپرسید  کسهیچبرای همین کوتاه اومدم منتظر بودم تا شب شه م برم بیرون خواستمیسرنوشتم چی میشه؟ فقط از اون خونه 
این چند روزو و کجا بودی؟فقط به فکر خودشون بودن همشونم بعد هفت روز رفته بودن سر خونه و زندگیشون فقط شهربانو 

 مونده بود پیشم نقش نگهبان و داشت،که زندانیش فرار نکنه
قاجان اومد، وقتی منو دید دوبا

 
ره خواست بیاد سمتم چون دلش از زدنم خنک نشده بود، هنوز دلش ازم پر بعد اذان ا

 .بود،شهربانو جلوش ایستاد و نگذاشت
قاجان بسه دیگه جونی نمونده براش، 

 
 .از امشب دیگه جلوی چشمتون نیست که اذیت شین ولش کنشهربانو_ ا



بود اون بدتر از دشمن بود،نمی دونم تو بچگیشون ازش بدم اومده بود، اون پدر ن باال سرمهحس نکردم که پدر  وقتهیچ  
 وقتهیچشده بودن، پر از عقده ،پر از تعصب، با نفرت نگاهش کردم، دلم خیلی پر بود ازش  طوری اینچیکارشون کردن که 

 .وقتهیچنبخشیدمش،  مادر  به خاطر
 .اشهربانو_ پاشو پریچهر االنه که بیان برو تو اتاقت تا صدات نکردم بیرون نی

نمی  وقیح بودن یعنی هااینبه اتاقم رفتم،با سرو صدای بیرون فهمیدم که اومدن.چقدر   حرفبیانداختم پایین  سرم رو 
 . دونستن عزاداریم، هنوز خاک مادرم خشک نشده بود، تازه هفت روز گذشته بود، فقط هفت روز

قاجان صدام زدو از اتاق بیرون رفتم شهربانو چادر سرم کرد و منو
 
روم زیر لب سالم  ا

 
کنار مردی که قرار بود شوهرم شه نشوند،ا

 بلند نکردم، چه فرقی سرم رو کردم خودمم صدام و نشنیدم چه برسه بقیه،
مردی که کنارم نشسته چه شکلیه؟پیره یا جوونه؟مگه مهم بود؟مهم این بود که از این خونه میرم دیگه تو این خونه  کردمی 

 :ق بودم که متوجه نشدم چی میگن تا اینکه شهربانو در گوشم گ فتنیستم، انقدر تو فکرام غر 
 .شهربانو_ ِد صدات در بیاد دختر، جون بکن بگو بله دیگه

رومی بله گ فتمو همه چی تمام شد، شدم عروس کدخدا بدون 
 
انقدر که دستامو نیشگون گرفتم کل دستم کبود بود، با صدای ا

  .دیدن پسرش، شدم زن دوم

قاجان اومد پ
 
یشمون دستمون و تو دست هم گذاشت،چادرم و داد باال خواهر و مادرش ِکل کشیدن به جای دست زدن ا

 امصدقهمامان بود و قربون  خواستمیصلوات فرستادن،خداروشکر انقدر شعورشون رسیده بود که عزاداریم.چقدر دلم 
 .کردممیخوش  هاحرفدل خودمو با این  له ،، دلم خوش بود که خوشحاکردمی نگاهمبا لبخند  دیدمشمی،همه جا رفتمی

قاجان بردم لباسام بود چیزه
 
 اون روزن نیارم گ فتمیهم  هالباسدیگه ای ازش نخواستن، حتی اون  تنها چیزی که از خونه ا

م، درسته کدخداست و دستش به دهنش می رسه ولی قرار نیست پولشو به رخمون بکشه، گ فتمیخیلی بهم برخورد با خودم 
 :باهاشون رفتم، شهربانو من و بوسید و در گوشم گ فت اون شبمن و کوچیکم کنه.خالصه 

شهربانو_ خدا پشت و پناهت ،می دونم در حقت خواهری نکردم،ولی بدون توی این خونه اگه می موندی خیلی بدتر از این 
قاجان دنبال یه همدم واس

 
 ی ؟ها؟کردمیه خودشه تو تحمل زندگیه به قول خودت اجباریه،ک فن مامانمون خشک نشده ا

قاجان هیچ چیز بعید نبود اون 
 
 وقتهیچمامانم و دوست نداشت، وقتهیچهیچی نگ فتم الل شده بودم فقط شنونده بودم از ا

میز به مادرم نگ فته بود، 
 
دوست  زن هاشون رو ده  مردهایاز  هیچ کدومبراش ارزش قائل نشد، یعنی  وقتهیچکلمه محبت ا

 .ن، خدا ازشون نگذره،تاوانش و میدن ،بدم میدنکردمینداشتن،مثل کنیز باهاشون رفتار 

 ؛؛ به حِق وقتی میگن بهشت زیر پای مادره اگه نبود که ظلم بود، الاقل تو یه دنیای دیگه شاد زندگی کنن.؛؛ 

   

م کرد و صورتمو بوسید،کدخدا پیشونیمو قربونی کردن، مادرشوهرم شوکا ،بغل پامون گوسفندی خونشون پیش جلوی درب
مد گ فت.تو جمعشون احساس غریبی 

 
، هر لحظه منتظر بودم که ببینم هووی کی کردممیبوسید، بعد اون پریدخت بهم خوش ا

 شدم؟
مال بیاد بزنه در گوشمو بگه از زندگیش برم بیرون، ولی وقتی مادر شوهرم سیما و امیر رو بهم معرفی کرد با ک خواستمیدلم 

 .تعجب دیدم سیما همراه امیر اومدن و بهم تبریک گ فتن



ک بودم، که چرا انقدر خوشحاله!تازه داره بهم تبریکم میگه! مگه همچین چیزی امکان داره؟ من هووشم انقدر راحت و تو ش 
 .کردممیکه بودم،الل شده بودم فقط نگاهشون و ش جورای  یباهاش کنار اومد!؟یه 

 .اومدی سیما_ به خونه خودت خوش
  .فکر می کنن اللم سرم و انداختم پایین حتماا دیدم اگه چیزی نگم 

 ..... مخواستمیمرسی ببخشید من ن _
نتونستم چیزی بگم یعنی بغضم اجازه حرف زدن بهم نداد، سیما با تعجب بهم نگاه کرد امیر بهم نزدیک شد ترسیدم و قدمی 

 :دو گ فتعقب رفتم.امیر اولش جا خورد ولی بعد لبخندی ز 
 ..هر کاری داشتی رو من حساب کنایخانوادهامیر_ زنداداش خوش اومدی به خونت. از این به بعد تو هم جزوی از این 

!؟ زنداداش! مگه پسر دیگه هم داشتن؟ علی و امیر و پریدخت یعنی یه برادر دیگه هم داشتن من خبر گ فتمیاین چی 

وردمیعجب به همه نگاه کردم شاید یکی از این گیجی درم نداشتم؟اصال چرا صدای  ی ازش در نمیاد؟ با ت
 
.ولی اونا هم فقط بهم ا

 .ن روم نشد ازشون چیزی بپرسمکردمینگاه 
 شوکا_ چیزی شده پریچهر جان؟ بیا دخترم بیا بشین.رنگ به رو نداری، چیزی اذیتت می کنه؟

 .نممیشینه، چشم  _
 .پریدخت کس دیگه ای نبود و برم نگاه کردم جزء امیر،سیما،شوکا و به دور 

 .ما احساس غریبی می کنه دنبال شوهرش می گرده با حتماا سیما_ مامان 
 :امیرم با لبخند بهم نگاه کرد و گ فت خندید بعد این حرفش خودش 

ره زنداداش؟غصه نخور االن گوششو 
 
 .و میارمش کشممیامیر_ ا

 .امیر رفت بعد ده دقیقه با کدخدا برگشت
 .شین عروسمون خسته ست بذارین استراحت کنه کدخدا_ ِد بلند

شنا 
 
قاجان تازه می خوایم باهاش ا

 
 .شیمبپریدخت_ ِا ا

خرکدخدا_ وقت زیاده دختر جان پاشو ببرش تو اتاقش این پسر سر به هوا نمی دونم کجا رفته؟نمی شه تا 
 
شب منتظرش  ا

 .بلندشیمصبح باید زود  بلند بشیدموند 
 دنبالش؟سیما_ امیر مگه تو نرفتی 

 .امیر_ چرا ولی هر جا رو گشتم نبود
 .پریدخت دستمو گرفت

 .نشونت بدم اتاقت رو پریدخت_پاشو دختر بریم تا 

ترجیح دادم ساکت باشم وارد اتاق شدم. اصال  .بچه ن چند تاازش بپرسم  شدنمیگ فتمو همراه پریدخت رفتم روم  ایاجازهبا 
تاق یه تشک دونفره روی زمین پهن بود، دو بالشت روی تشک بود، لحاف دونفره که حواسم به دور برم نبود، وقتی رفتیم تو ا

 .خوابیدیممیباید روی یه تشک  واقعاا پر از گلبرگ قرمز ریخته بود، تمام تنم لرزید  تا نصفه تا شده بود و روی تشک 
چادر و  با همونبوسید،بیرون رفت،  گونم وپریدخت_لباستو عوض کن راحت باش کسی مزاحمتون نمی شه چشمکی برام زدو 

قاجان انقدر عجله کنه،  کردممیلباس روی تشک نشستم سرم رو روی زانوهام گذاشتم.چه زود همه چی تمام شد اصال فکرشو ن
 
ا

 یعنی انقدر اضافه بودم؟ یا پر خرج بودم؟



 .د رو سرم کردمبا تقه ای که به در اتاق خورد سریع بلند شدم چادری که روی شانه هام افتاده بو
 .بفرمایید _

بود می لرزید بیشتر از همه سرمای  ی که کل وجودمو گرفته بود و لرز بدی به بدنم وارد کرده  دست هامانداختم پایین  سرم رو 
روم باش چیزی نشده.در اتاق باز شد، گ فتمی.با خودم کردمی اذیتم

 
بلند کنم، با بلند کردن سرم و دیدن  سرم رو م ترسیدمیم ا

 .! این امکان نداشتشدمیخص روبرویم خشک شدم قلبم ایستاد ،نبضم کند شد،مگر ش
 :با دیدن علی سریع کنارش رفتم و گ فتم

  ؟ من فکر کردم از ده رفتی؟کنیمیوای تو اینجا چیکار  _
  پایین انداختم سرم رو بغض کردم و 

قا  _
 
 ....از ده هم رفتم ولی وقتی فهمیدم مامانم م زن دوم شم! ولی نشد حتیخواستمین به خدادیدی چی شد؟علی ا

غوشش گرفت، انگار برق بهم وصل شده  سرم رو حرف زدن بهم نداد علی قدمی بهم نزدیک شد، و  گریه مجالدیگه 
 
در ا

غوشش جدا شم که 
 
 .خودش فشرد و بهمن  ترمحکمبود،خواستم از ا

خرعلی_ کجا می خوای بری؟از امشب جات همین جاست تو بغل خودم، چی واسه خودت بریدی و دوختی 
 
دختر خوب چی  ا

فکر  واقعاا خواستگاری من به اون بزرگی و ندیدی؟ اگه قدم کوتاه بود ریزه میزه بودم یه چیزی  اون شببهت بگم؟تو یعنی 
  کردی قراره هووی کسی شی؟

بلند  سرم رو از اولم قرار بود زن علی شم؟یا خدا چرا منه احمق  واقعاا مه؟نه امکان نداره، یعنی ؟علی شوهر گ فتمیاین چی 
 نکردم؟چرا توجه نکردم؟

 چی میگی؟یعنی من با تو ازدواج کردم؟ _
 :علی بلند خندید و گ فت

 علی_ پس با کی ازدواج کردی؟با روح من؟
 .گرفتمخودم و از بغلش بیرون کشیدم و اخم کردم ازش فاصله 

ازت بدم میاد، تو باعث مرگ مادرم شدی، من که بهت گ فتم نمی خوام ازدواج کنم واسه چی بلند شدی اومدی  _
خرخواستگاریم؟ االن خوشحالی؟ خوشحالی که دلمو شکوندی؟ از االن تا 
 
بهم نزدیک نشو  وقتهیچعمر ازت متنفرم  ا

 .وقتهیچ
رومم کنه چه جوری علی گیج بود تو شوک بود نمی دونست 

 
 .باید ا

خواستگار  چند تاومد می دونی تو ده نمیومدم خواستگاریت یکی دیگه میچه ربطی به مرگ مامانت داره؟اگه من  هااینعلی_ 
 .گ فتمیداشتی؟اصال می دونی چندتاشون زن داشتن باز چشمشون تو رو گرفته بود مطمئن باش باباتم نه ن

؟ نگ فتم نمی خوام از مادرم جدا ترسممیخواستگاریم ها؟ مگه من نگ فتم از ازدواج  من کاری به اونا ندارم، تو چرا اومدی _

 شم؟ 

 .علی جلوم ایستاد و دستم و تو دستش گرفت
 چشم هامت از جلوی هاخندهتو رو می دیدم،  رفتممیکه از پیشم رفتی شب و روزمو ازم گرفتی، هر جا  اون شبعلی_ .بعد 

همون باشم که تو می خوای.فقط تو بهم دل  دممی،دلم و باخته بودم،نمی تونستم بهت فکر نکنم، پریچهر قول رفتمیکنار ن
ب تو دلت تکون  چشم هاتاشک تو  وقتهیچخوشبختت کنم ،نمی ذارم  بده باهام هم قدم شو، قول میدم

 
بشینه.نمیذارم ا



 .بخوره
و االن رفتممیرو زندگی کسی نیومده بودم خدا رو شکر کردم، کاش ن کههمیننمی دونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت؟ ولی 

 .مامانم کنارم بود، کاش
  ....من....من _

 .علی_ تو چی؟ حرف بزن بغض نکن
 .نمی خوامت فهمیمیمن تو رو نمی خوام  _

اونم غیرت داشت، بهش مرد همین ده بود،  کاسه خون بود، هر چی باشه اونم چشم هاش.کردمی نگاهمعلی خشک شد فقط 
 .که می خواد بپرسه داره عذاب می کشه ولی پرسید سؤالیبرخورده بود.می دونستم از 
 علی_کسی و دوست داری؟

 :یهو سرم و باال گرفتم و گ فتم

  .بیزارم مردها یهمهو دوست ندارم از هیچ مردی خوشم نمیاد از  کسهیچنه  _

 :کرد و گ فت نگاهممظلوم 
 .این ده هستم یبچهعلی_ مگه من چیکارت کردم؟گناه من چیه؟ فقط چون 

 .می دونستم هامبدبختی  مقصر تمومدلم براش سوخت ولی هنوزم نمی تونستم ببخشمش هنوزم اونو 
 من باهات حرف زدم از دردم گ فتم.ولی تو چیکار کردی؟خودت بگو چیکار کردی؟ _

بهت نزدیک  وقتهیچمی شه.ولی اگه بدونم ازم بیزاری  جوری این چه می دونستم،میشیعلی_ من فکر کردم کنارم خوشبخت 
 .نمی شم تا خودت نخوای حتی تو این اتاقم نمیام

 :گ فتم رفتمیروشو برگردوند و داشت از اتاق بیرون 
 .بهت عادت کنم کمکموایستا تو همین اتاق باش ولی بهم نزدیک نشو بذار  _

 .الشت و پتوی  ی گرفت و گوشه اتاق دراز کشیدبی جونی زد ،ب علی لبخند

   .،معلوم بود اونم خوابش نمی بردخوردمیصبح فکرم درگیر بود،علی هم هی تکون  نزدیکی هایمنم گوشه اتاق نشستم تا 

یم. ولی تو کردمیدلم با علی صاف نشد.پیش خانوادش نقش زن و شوهرارو بازی  ، هنوزم رفتمیومد و روزها پشت هم می
.اگه کشیدممی، داشتم عذاب خواستمیبودیم.دیگه خسته شده بودم دلم زندگی کردن  ترغریبهلوت از صدتا غریبه هم خ

بروی دو تا  این دفعه، رفتممیدوباره از ده 
 
برو بیخانواده علی  خواستمی.دلم نخانواده می رفتا

 
شن.ولی از طرفی هم نمی  ا

 .اون قاتل مادرمه کردممیتونستم با علی بودن و تحمل کنم،احساس 

سمون با خانوادم فرق 
 
ن، جمع خانوادگیشون خیلی گرم و صمیمی بود، خیلی بهم احترام می کردمیخانواده علی زمین تا ا

قاجان من کجا؟  گ فتمیذاشتن،کدخدا یکم زور 
 
 ولی کدخدا کجا؟ا

 :مادر علی، بهم گ فت یه روز که نشسته بودم کنار
قاجانو شوکا_ پریچهر، مادر نمی

 
 خواهر و برادرات بزنی؟ خوای یه سر به ا

که اومدم اسمی ازشون نیاوردم، اونا هم اصال سراغی ازم نگرفتن، خیلی دلم ازشون  یک ماهیانداختم پایین، توی این  سرم رو 
 .پر بود



 .نه نمیرم مادر _
رفته دنبال یکی دیگه زور داره  .هنوز چند وقت نگذشتهرفتممیپریدخت_راست میگه دیگه واسه چی بره من که بودم ن

 .رفتممیدیگه.اصال نرو پری من که بودم ن
قاجانم بود ولی لج کرده بودم، ن

 
م ببینمش، هم دلخور بودم هم خواستمیدوباره مشغول پاک کردن برنج شدم،دلم تنگ ا

 .شدنمیاز دلم پاک  اشکینه.هم تنگدل
تیش بیار معرکه نباش، مرد به زن 

 
نیاز داره نمی تونه که تنها زندگی کنه. پاشو برو خونه رو جارو بکش، ظهر شوکا_ پریدخت ا

قاجانت و برادرات میان
 
 .شد االن ا

منو بفرسته خونه بخت،که چی دلش  تا خاک مادرم خشک شه نه که سریع کردمیچرا خب من که بودم، یه چند وقت صبر  _
 .خواستمییه زن جدید 

 .به خداپریدخت_ واال 

  .پریدخت ِد پاشو دخترشوکا_ 

 ....پری جان همه چی به خورد و خوراک و تمیزی خونه نیست
 .ای ده خیلی ساده بودن، خیلیه پایین بدبختی این بود زن .و انداختمر سرخ شدم و سرم 
رق ف باهمجور که داشت غر میزد رفت تو خونه.خونه های ده اک ثرشون شبیه هم بود، فقط کوچیکی بزرگیشون پریدخت همین

بهم  حس خوبی مثل یه خانواده صمیمی یم،نشستمیکه وقتی دور یه سفره  یم.کردمی، ما و امیر با کدخدا زندگی کردمی

  ...صمیمی همه این هم باا هن همه از هم دور بودن، ولی اونم خانوادهکه چرا  شدمییکم حسودیم  .دادمی

میشه  وتاه، هم میوه داشت، هم گل و گیاه،زیباییش مثل بهشت بود.پر از درختهای بلند و ک،یه حیاط بزرگ داشتاش خونه
بزرگم داشت  ایوانمتری،یه  های بیست و چهار  گ فت خونه باغ بود، وسط باغ یه خونه بزرگ که هشت تا اتاق داشت. اتاق
،فقط بدیش دستشویش بود کلی از خونه دور کردمیکه وقتی می ایستادی روش کل باغ زیر پات بود، فضای قشنگی رو ایجاد 

،منم که علی بیچاره رو شب از گرفتمیی روم به دیوار دوباره بیرون رویت گشتمی،وقتی بر  رفتیمیبود، یعنی تا اول باغ باید 
 .م چه برسه به شبش که بخوام تنها برمترسیدمیم بیاد، تو روزش هکه همرا کردممیخواب بیدار 
و زدم به دریا و از ر برم بیرون یا نه؟ واسه همین دل  گلی بودم، فقط نمی دونستم اجازه دارم تنگدلعجیب  شدمیچند وقتی 

 .مادر علی پرسیدم
 مادر می شه من برم به دوستم یه سر بزنم خیلی دلتنگشم؟ _

 .مادر، از علی بپرس گیری میشوکا_ از من چرا اجازه 

خ _
 
 .برم و برگردم علی که نیست.گ فتم تا ظهر بیاد من ها

 .برو.اون مردته مادر ،من بگم برو، بیاد ببینه نیستی شاید ناراحت شه بعد از ظهرشوکا_ بذار وقتی ظهر اومد ازش اجازه بگیر 
 .و انداختم پایین و چشم گ فتمر سرم 

 (از علی اجازه بگیرم عمراا ولی در دل گ فتم )
جوری که عذابش برام بیشتر  دار میومد بهتر بود؟اون ومد یه مرد زن نمیاش لج کردم به قول خودش این نمی دونم چرا الکی باه

  .بود.بنده ناشکر بودم



ظهر شده بود و مردها از سرکار اومدن سریع سفره پهن کردم پریدخت و سیما هم ظرفارو چیدن، مامان هم غذا کشید.چون 
قاجان 

 
 .کردمیمیومد باید سفره پهن بود وگرنه غوغا  که همینا

 .کناره پنجره نشستم تا لباسش و عوض کنه ن.گوشه اتاقکردمیتو اتاق رفت منم مجبور بودم پشتش برم. چون بقیه شک علی 
 علی_ پریچهر؟

 بله؟ _
 علی_ نمی خوای تمامش کنی؟

 .دلم باهات صاف نمی شه،نمی تونم قبولت کنم،نه _
قاجان بگم برام دنبال یه دختر دیگه باشه

 
 .علی_ پس مجبورم به ا

، حس کردمید میزد من که بهش حسی نداشتم نمی دونم چرا قلبم ناسازگاری ند و از اتاق بیرون رفت.قلبم تو ز ر رفش ح

  .و مشت کردم و بلند شدم از اتاق بیرون رفتمر  دست هامو گرفته بود، ر حسادت تموم وجودم 
  ،کردممیاشتهام کور شده بود فقط با غذام بازی 

 نداری؟شوکا_ پریچهر مادر دوست 
 :هول شدم و دستپاچه گ فتم 

 .چرا، دوست دارم، دارم می خورم_
 .کردمی نگاهمبه علی افتاد داشت با نیشخند  نگاهمبه زور قاشقی دهنم گذاشتم نجوییده قورت دادم 

 :انگار خنجر فرو کرده بودن تو قلبم، اصال حالم خوب نبود.رو به مادر گ فتم
 .نخورم اشتها ندارمدستتون درد نکنه می شه بقیه شو  _

قاجان اخ
 
 :و رو بهم گ فت کردمیا

قاجان_ چرا دختر جان مگه مریض شدی؟
 
  ا

 :سرم و انداختم پایین و گ فتم
 .نه فقط گرسنه نیستم _

شوکا_ نمی خواد بخوری مادر ،برو استراحت کن صبح از بس تو مطبخ بودی کار کردی، بوی غذا افتاده رو سرت اشتهاتو کور 
 .کرده

دستش و رو  ؛بالشتی گرفت و گوشه اتاق دراز کشید،نگذشت که علی هم اومد تو اتاق دم و به اتاقم رفتم، چند دقیقهبلند ش
 .پیشونیش گذاشت

 علی_ چته؟

 هیچی _
دم غذاتو نخوردی؟

 
 علی_ پس چرا مثل ا

 :منم به تندی گ فتمو نداشتم.ر حرف زدنش  جور اینبا احترام باهام حرف می زد تحمل  هشیهم،از برخوردش ناراحت شدم
 دوست نداشتم بخورم مشکل تو چیه؟ _

 .حتی جوابمم نداد،نکرد نگاهم
 :و به دریا زدم و گ فتمر دل  شدممیوگرنه دیوونه  زدممیبا یکی حرف  حتماا باید 



 .میذاری امروز برم به یکی از دوستام سر بزنم _
 :ریز کرد و گ فت هاشوچشمو پایین انداختم.ر سریع سرم  ،نشست شد وبلند 

 .علی_ وای به حالت اگه فکرای  ی تو سرت باشه
 .کردم نگاهشبا تعجب 

 واسه خودت،چه فکری؟ میگیچی  _
ماده شو کنیمیخودمم میام دنبالت اگه قبول  برمتمیعلی_هیچی خودم 

 
 .پاشو ا

وردم سریع بلند شدم و لباسم 
 
 .و پوشیدمر ذوق کردم انگار بال در ا

 :تکرد و گ ف نگاهمیکم 
 علی_ کیه دوستت که انقدر ذوق کردی؟

 گلی دختر زامیار _
 .دوباره اخماش تو هم رفت

 .علی_ بپوش من بیرون منتظرم
از خونه بیرون رفتیم.تا برسیم هیچی نپرسید فقط اخماش تو هم  هم بامنم پشتش از اتاق بیرون رفتم و از مادر اجازه گرفتم.

  .بود.منم که از ذوق دیدن گلی فقط نیشم باز بود
  .و ببینمر جلو در ایستادم برنگشتم که خونه خودمون 

قاجانتم سر بزن یک
 
 .ساعت دیگه میام دنبالت علی_ به ا

 .اونجا نمیرم _
 علی_ چرا نمیری؟ با اون چه مشکلی داری؟

 .مثل تو دوست ندارم برم ببینمش مگه زوره؟اونم یکیه _
 :باال انداخت و گ فت اینهوشعلی 

 .در نزنم هر جور راحتی به من چه اصال پس نیم ساعت دیگه میام دنبالت. خودت جلوی در وایستا که _
 .باشه نیم ساعت دیگه جلو درم _

زیر سنگم باشی پیدات  بی خود کنی.من مثل خانوادت نیستمات نکنه بزنه به سرت و فکرای علی_ یه وقت دوباره وسوسه
 .روزگارت سیاست اون وقت.کنممی

 .اولین بار ازش ترسیدم.فقط سرم رو تکون دادم، اون هم بدون خداحافظی رفتبرای 
 .و زدم مادرش جواب داد تعارف کرد رفتم تور گلی در خونه  

خوشبخت شی دخترم، از وقتی فهمیدم ازدواج کردی خیلی خوشحال شدم،  ان شاهللبهار_ خوبی پریچهر جون؟ بیا تو مادر 
دمای خوبین، 

 
 .بخت و اقبالت بلند باشه ان شاهللخانواده کدخدا ا

ره خوشبخت تر از این هم مگه هست؟به من نیومده روی خوشبختی رو ببینم
 
 .تو دلم گ فتم: ا

 هست؟،خوبه اومدم گلی رو ببینم جاهمینممنون خاله،  _
ره مادر االن صداش 

 
 .کنممیبهار_ ا

کوچیک،  لب های، دماغ قلمی و پوستش سفید،عسلی و ابروی کم پشتی داشت هایچشمزن مهربونی بود، گلی خیلی مادِر 



 .دختری تو سن گلی داشته باشه خوردمیریز نقش بود بهش ن
بهم جفتمون  خوردمییک شد جا خالی دادم اگه سمتم دویید.تا بهم نزد کرد وو دید شروع به جیغ و داد گلی از دور که من

و صورتشو بوسیدم، محکم به خودم فشارش  یم زمین،بهش خندیدمو سمتش برگشتم، با اخم نگاهم کرد، جلو رفتمخوردمی
 :دادم و گ فتم

 .خیلی دلم برات تنگ شده بود _
 گلی_ منم همینطور، زندگی چطوره خوبه؟خوشحالی االن دیگه زن دوم نیستی؟

 .وشحالم رو زندگی کسی نرفتم.ولی نمی تونم با علی کنار بیامخ_
 :زیاد توجه نکردم، دقیق نشدم، از نگار ازش پرسیدم که گ فت اون روز نشست مییه غاحساس کردم تو چشمش 

.ولی تو هستها چیز  جور اینبراش خواستگار اومده اونم االن خر ذوقه دنبال خرید و ؛اونم خوبه داره قاطی مرغا می شه گلی_

 چرا با علی مشکل داری؟ مگه اخالقش بده؟
 .رسید خواستمیچیزی که  باالخره به اون  رو شکرخدا  _

 :چشم ریز کرد و گ فت گلی 
دمی هستی می دونستی بهم چیزی نگ فتی؟

 
 گلی_ عجب ا

 .بعد از اون من دیگه ندیدمت اول اینکه یه راز بود،دوما _
 بینیمو بگلی_ حق با توئه،دیگه نشد هم

 چرا دستی به سر و صورتت نکشیدی؟ مگه تازه عروس نیستی؟نگ فتی مشکلت با علی چیه؟_
علی و ،نبودم.می دونی گلی هااینراستشو بخوای روم نشد بهشون بگم، از طرفی هم واسه مادرم غصه دار بودم اصال به فکر  _
 .قاتل مادرمه کنممیفکر  بینممی

حرف نزن  هادیونهمثل .اون بنده خدا داره؟ اون نمیومد خواستگاری یکی دیگه میومدگلی_وا خل شدی دختر چه ربطی به 
کن، به نظر من که به خودت برس،بذار همیشه به ه همینو می کنن که عزاداری، نمیگن اصالح ضمالح حتماا خانواده علی هم 

الکی خودتو ؟فکرای بی خودم بریز دور فهمیدیی نه کسل کننده شی.همین امروزم به خودت می رسچشم شوهرت تازه بمونی 
 بدبخت نکن، خوبه بره سرت هوو بیاره؟

قاجانش می گه براش زن بگیره اتفاقاا  _
 
 .امروز گ فت به ا

 .گلی_ خاک بر سرت تا دیر نشده خودت یه غلطی بکن،نذار زندگیت تباه شه،اونجوری مادرتم غصه دار می شه
وردکسی دیگه رو حق با گلی بود چون از ظهر که اسم 

 
تیشم ا

 
 .مثل اسپند رو ا

 .حق با توئه ببینم چیکار می تونم بکنم _

 .که خودش بیاد سراغت روهاتم بگیره.یکمم به خودت برسگلی_ همین امروز به عروسشون بگو صورتتو بند بندازه اب
 سیما مگه بلده؟ _

 .ماه اونجای  ی از چیزی سر در نیاوردی گلی_ خسته نباشی بلده؟ یک
 ؟مگه مثل تو فضولم _

 مت؟خوریمیگلی_خوبه خوبه بچه پرو ،نگاه تو رو خدا نشستیم رو زمین گند زدیم به لباسمون، هنوزم خلی ،خب بیای تو 
 .نه دیگه باید برم _



 .بهت بگم حتماا دعوتت کرد،گ فت اگه دیدمت  گلی_ راستی نگار واسه عروسیش
 چی میگه.کی هست؟ خیلی دلم می خواد بیام،ولی باید ببینم علی _

 .گلی_ هفته دیگه پنج شنبه، بازم بیا پیشم، خب؟ خیلی هم مواظب خودت و زندگیت باش
 .خب بابا ،تو هم بیا خانواده علی خیلی خوبن،بیا ببینشون ازشون خوشت میاد _

 .گلی_ باشه میام
 با گلی خداحافظی کردم.

 .کرده بود . دلم عجیب گرفته بود، دلم خیلی هوای مامانمو چه رفتن اصال به در خونمون نگاه نکردمو چه موقع اومدن 
 :رفتم.دستی به قبرش کشیدمو گ فتم نمی دونستم کارم درسته یا نه،ولی دل به دریا زدمو منتظر علی نموندم سر خاک مامان 

، می دونم ببخش جز این چیزی نمی تونم بگم، مامان کمکم کن ، کمکم کن دل بدم به شوهرم سالم مامان جان،منو _

ین الاقل اسمش چیه تا منه نادون به سرم نمی زد که برم،ای کاش گ فتمیبهم  اون شب، ای کاش کنیمی نگاهماینجای  ی داری 
خ مامان عذاب وجدان داره خفه ام می کنه، من باعث رفتنت شدم، نه خودمو میگشتممی همون شب بر

 
قاجان ،ا

 
بخشم نه ا

 .مخواستمیداشتمت دیگه هیچی از این دنیا نکاش پیشم بودی کاش .رو نه علی رو 
  .و بلند شدم قبرشو بوسیدم،خم شدم

وردم از  ط نبود،ک فشمو نگاه کردم کسی تو حیار استرس تو حیاط رفتم و دور وبرم با 
 
 .باال رفتم هاپلهدر ا

 .متری پریدم با صدای پریدخت چند
 پریدخت_ کجا بودی پر پری؟

رزوم شده  _
 
 .ترمبزرگسال ازت  اسممو خوب صدا کنی،خیر سرم چهار یک بارپوف دختر ترسوندیم،از دست تو پریدخت، ا

 :پریدخت بلند خندید و گ فت
 .ساله عروسمونه هنوز خوب صداش نکردم دلت خوشه ها چند،بزرگ ترهسال بزرگ تری سیما هفت سال  پریدخت_ تو که چهار

 :گ فتسیما از پشت گوششو گرفت و 
 .به نیستت کنیم؟دختره ی چشم سفید سیما_انقدر بی حیای  ی حقت نیست دوتای  ی بیفتیم به جونت سر

 :گ فتم،بلند خندیدم
  داداش خدای  ی حقشه زن  _

 .سیما_ یاد بگیر پریدخت خانم
 .نشست ایوانسیما ولش کرد و رو 
 پریچهر؟سیما_ کجا بودی 

 رفیقم زدم علی خونست؟رفتم یه سر به  _
 .که رفته بودین هم باسیما_نه 

ره قرار بود بیاد دنبالم چون دیر کرد خودم اومدم _
 
 .ا

 :انداختم پایین و گ فتم  به مامان شوکا بگم،سرم شدنمیبهترین فرصت بود که در مورد خودم باهاش حرف بزنم،خودم که روم 
 ازم؟داداش میشه به مامان بگین ببینین اجازه میده من صورتمو بند بند زن  _

 .خجالت کشیدم و لپم باز گل انداخت، تا حرفمو بزنم جونم باال اومد



 .پریدخت و سیما بلند خندیدن
 .م بهت بگم،گ فتم شاید دلت نخوادخواستمیخودم  اتفاقاا سیما_ وای دختر 

 .نه روم نشد بهتون بگم _
 .حتم بخونسیما نرو رفتی فات دست زیر شنویمیولی از من ؟پریدخت_ مگه رو شدن می خواد

 .و بیشتر کردر م این با این حرفش استرسم ترسیدمیمن خودم از دردش 
 .ولی قبلش از مامان شوکا اجازه بگیر بعد بیا پاشو بریم تو اتاقت ولش کن اینو سیما_

  .وای من روم نمی شه،گ فتم شما بگین _
 .کنممیپریدخت_ برو بابا مگه رو شدن می خواد؟ االن درستش 

 .کرد به صدا زدن مادرشبلند شروع 

 مامان کجای  ی؟،پریدخت_ مامان
قاجانت و داداشت خوابن

 
 .شوکا_ چته صداتو انداختی رو سرت؟ا

 .پریدخت_ مامان ببین پریچهر چی می گه
 .شوخی می کنه،ِا من که چیزی نگ فتم _

 :ریز کرد و گ فت هاشوچشمسیما می خندید و پریدخت 
 بند بندازم روم نمی شه از مامان اجازه بگیرم؟ پریدخت_ِا تو نگ فتی می خوام صورتمو

 :مامان بلند خندید و گ فت
ره ؟ من که از خدامه، واسه پسرم خوشگل

 
 .جان پاشو برو سیما کارشو بلدهتر شی.پاشو دختر شوکا_ ا

بند کرد و هم  رفتیم، با کلی جیغ و داد هم صورتمو به اتاق من باهمپایین انداختم. سیما دستم گرفت و  سرم رو سرخ شدم و 
جلوی چشمشون باشم، دست و رومو شستم و به اتاق  شدنمیابروهامو خیلی قشنگ گرفت.ولی کل صورتم قرمز شده بود،روم 

 .رفت امصدقهبرگشتم، پریدخت و مامان شوکا به اتاقم اومدن و با دیدنم ِکل کشیدن، مامان شوکا کلی قربون 
 .شوکا_ مثل ماه شدی

 .نیام تا صورتم قرمزیش بخوابه مامان می شه بیرون _
 .شوکا_ اشکال نداره با شوهرت تو اتاق شام بخور 

 ...که بدتر شد تنها با علی جوری اینتو دلم گ فتم ،وای 
قاجان ناراحت نشن_

 
 .یه وقت ا

 م حالت خوب نبود لپ قرمزی میگیپریدخت_ نمی شه 

 .بیرون رفتن باهممامان نیشگونی از دست پریدخت گرفت و 
 جوری اینبا یه بلوز و شلوار تنگ قرمز عوض کردم،موهامو باز کردم و شونه کردم خیلی معذب بودم.تا حاال پیش علی  لباسمو

و  بیرون رفتیم هنوز خونه نیومده بود، اگه بیاد باهممردم، از ظهر که می شورهدلنبودم حتی روسریمم نگرفته بودم،داشتم از 
برومو جلو همه ب

 
رایش کنم خواستمیبره،اگه ک تکم بزنه، انقدر استرس داشتم که تمام تنم می لرزید.سرم داد بزنه، اگه ا

 
م یکم ا

ینه گذاشتم و گوشه اتاق کز کردمدادمیولی لرزش دستم امون ن
 
 ..سرمه رو کنار ا

 و چندبستم.نفهمیدم کی خوابم برد  چشم هام رو به بالشت تکیه دادم و  سرم.گذشت ولی خبری از علی نشد نیم ساعتی    



 .ساعت خوابیدم
باز کردم،با نزدیکی دو چشم سیاه ترس ورم داشت،خواستم جیغ بکشم که جلو دهنمو  چشام هاموبا نوازش دستی رو موهام 

روم در گوشم گ فت گرفت.اتاق تاریک بود نمی دونم ساعت چند بود
 
 :خیلی ترسیده بودم،علی ا

 علی_ چته مگه دزد دیدی؟
 .تو بغلم می خوای نترسمتاریکی اومدی  خب تو این _

 .علی خونسرد روبروم نشسته بود،یکم خیالم راحت شد،ولی نگو طوفانی در راه بود
 علی_ برای چی خودت سر خود بلند شدی اومدی خونه؟

روم بود ولی عصبانیت تو
 
بودم،موهام توی دستش  خیره شده چشم هاشحس کرد.فقط با ترس تو  شدمیته صداش  ا

 .کشید.دردش تا مغز استخونم نفوذ کرد بود.موهامو از پشت

خ_
 
  ا

 .علی_ مگه نگ فتم منتظرم بمون
 .دستم رو دستش گذاشتم تا دردش کمتر شه

 .منتظر موندم نیومدی خودم برگشتم _
 ؟علی_ من گ فتم خودت برگرد؟ نگ فتم منتظرم باش

 .دلم هوای مامانم کرده بود رفتم پیشش _
 :دستش ول نکرد و با نیشخند گ فت

 .به خودت رسیدی جوری اینناپرهیزی کردی؟ چیه انقدر از حرف امروزم ترسیدی؟علی_ 
 :کرد منم عصبی شدم و گ فتم نگاهمول کرد،با اخم  ودستش،کشیدمتکون دادم و دستش  سرم

ره ترسیدم،مگه ما زن  _
 
باشم  ای ده.منم باید یه کنیزه اجازه زر زدنم داریم؟ من بدبختم درست مثل مادرم و خواهرمو زن  ها ا

 .مثل بقیه، بشورم، بسابم،بچه بزرگ کنم صدام در نیاد
 محکم با دستم رو لبم زدم و گ فتم؟

قاجانم و فرهان ک تک نخوردم،می خوای بکشی بکش  الِل ،ببین اللم _
 
الل، می خوای بزنی، بزن پوستم کلفت شده ،کم از ا

قاجانم کشته شد،شاید پیش مادرم 
 
رامشدرست مثل مادرم که به دست ا

 
داشته باشم، می خوای بری هوو روم بیاری بیار، در  ا

 .هر صورت نقش یه کنیز توی این خونه دارم یه نفر اضافه تر هم بشه چیزیم نمی شه
 :کرد و گ فت نگاهمعلی با تعجب 

 علی_چی می بافی برای خودت، میدونی از ظهر کجاها رو دنبالت گشتم،من مثل بقیه مردام؟ مگه چیکارت کردم؟ از اولش

قاجان زیردستمن توی شهر بزرگ شدم نه ؟قاتل مادرتم، چرا بهم فرصت ندادی تا خودمو بهت ثابت کنم میگیبهم 
 
 .امیر و ا

 ماه تازه که تهدیدت کردم به خودت رسیدی،این کارت درست بود؟ ، بعد یککنممیماهه دارم بدخلقیتو تحمل  یک
 .بودی تا من بیام طرفتماه هیچکار نکردی؟ چرا منتظر  تو چرا توی این یک _

 :گ فت و هامو پاک کرد با دست اشک
رو قوی و جسور دیدم خواهانت شدم نمی چون تو  .یوار.حرف بزن گریه نکنمیکوبم به د سرم رو علی_ گریه نکن بلند میشم 

 .ضعیف ببینمت. به جای گریه حرف بزن،بیا بخوابون در گوشم ولی گریه نکن طوری اینتونم 



حرف بزنه،اینکه بخوابونم در گوشش حتی تصورشم  جوری اینبود تا حاال ندیده بودم و نشنیده بودم مردی ن هضم قابلبرام 
ه بدخلقیام ساخت و باهم کههمیننزدیکم نشد، کههمینماه پیش تا حاال بهم ثابت کرده بود. برام ترسناک بود،مردونگیشو یک

قاجانم  همش برام با ارزش بود، مطمئناا  هااینونه و هیچی بهم نگ فت امروز بی اجازش اومدم خ کههمینچیزی به روم نیاورد، 
 
ا

زنده ام نمی ذاشت.اولین لرزش قلبم برای علی اون روز احساس کردم.خودم پیش قدم شدم و رفتم بغلش گریه کردم به  بود
غوش پدرم و نداشتم تو بغلش زار زدم علی برام پدر شد، مادر شد، خواه اندازه سال

 
 .ر شد و برادرهای  ی که ا

ها خونده بودم، توی رویاهام دیده بودم با  های  ی که بیشتر توی داستان حرف،قونه زدموهامو نوازش کرد و برام حرفای عاش
رامشهاشو  دست نوازِش 

 
روم.خوابی که تو کل عمرم تجربه  شهاحرف ا

 
 .ش نکرده بودماخوابیدم، یه خواب ا

خوابم برد اونم توی رختخوابم!علی هم کنارم خواب بود و  چه جوری نفهمیدم .ضعفی که داشتم از خواب بیدار شدصبح از 
روم دستش بلند کردم دستش دور کمرم بود
 
 .باز کرد هاشوچشمسریع که .ا

 علی_ چیه چی شده؟
 .خوابت کردم هیچی گرسنمه ببخشید بد _

 .به ساعت روی دیوار نگاه کرد ساعت پنج صبح بود
بیرون رفت بعد از چند دقیقه با یه ظرف کوکو سبزی و نون اومد توی اتاق کلی خجالت کشیدم و از جاش بلند شد و از اتاق 

 .سرخ شدم
 .سمت دهنم بردرو برام لقمه گرفت و دستش 

قاجان و مامان می دیدنت چی؟ _
 
 وای خدا مرگم بده اگه ا
وردم گناه نکردم که؟علی_ مگه چیکار کردم

 
 .برای زنم غذا ا

وردتر  دستش بگیرم.دستش نزدیکخواستم لقمه رو از 
 
 :و گ فت ا

 .علی_ دهنت باز کن دیگه دلم می خواد از دست من بخوری 
     .اصال مزه شو حس نکردم که خجالت کشیده بودم به اجبار دهنمو باز کردم لقمه رو توی دهنم گذاشت.انقدر

 .تباه کردمو  ی با خوشی زندگی کنممی تونستم کنار عل ،یک ماهیخیلی پشیمون بودم که 
 .موقع ظهر با پریدخت سفره پهن کردیم وسایل سفره رو چیدیم،منتظر بقیه بودیم تا بیان و غذا بکشیم

 .پریدخت من میرم تو اتاقم االن میام _
 :پریدخت چشمکی زد و گ فت

 پریدخت_ای کلک می خوای بری خوشگل کنی خودتو؟
 .وارد اتاقم شدمخندیدم و پشت چشمی براش نازک کردم.از کنارش گذشتم و 

رایش کنم البته زیادم بلد نبودم، فقط سرمه تو 
 
ینه به خودم نگاه کردم دلم خواست یکم ا

 
کشیدم، یکم رو لبم رژ  چشم هامتو ا

روسریم رو سرم مرتب کردم و دستی به لباسم کشیدم، خواستم از اتاق برم بیرون که .بود قرمز زدم، گونمم که خودش سرخ 
خی گ فتم و روی زمین نشستم.علی جلوم نشست و گ فتدرب اتاق باز شد و م

 
 :حکم خورد توی صورتم، ا

 کن ببینم چی شده؟ نگاهمعلی_ پریچهر 
 .خورد توی صورتم دماغم درد اومد هیچی در _

 .کرد نگاهمبلند کرد و با اخم  سرم رو 



 .چشمش نیومدم فکر کردم االن با دیدنم خیره میشه و ازم چشم بر نمیداره.ولی فکر کنم زیادی هم به
خرعلی_ 
 
 ؟کنیمیچیکار  پشت در ا

 .خب داشتم میومدم بیرون _
 علی_ چیزیت نشد؟

 نه _
از کنارم گذشت و سمت کشو لباس رفت.بهم برخورد نه به رفتار دیشبش نه به االن، نکنه داشتم خواب می دیدم؟چرا انقدر 

 :سرد برخورد کرد!سمتش برگشتم و گ فتم
 علی چیزی شده؟ _

 .سمتم اومد و روبه روم ایستاددوباره 

 .علی_ ببخشید پریچهر یه چند روزی باید برم شهر
 چرا؟تو چرا رنگت پریده ؟چرا انقدر دستپاچه ای؟ _

 .عزیزتر، فقط دعا کن علی_ پریچهر دعا کن، دوستم حالش بده باباش زنگ زد گ فته تصادف کرده، مثل برادرمه حتی
 :نارش نشستم و گ فتمدوباره برگشت و سمت کشوی لباس رفت ک

 میشه منم بیام؟ _
 .کرد نگاهمبا تعجب 

 .زود برگردم کنممیعلی_ کجا بیای دردت به جونم،سعی 
 .کنممیمنم بیام دیگه من اینجا تو نباشی احساس غریبی  _

 :الی موهاش کشید و گ فت علی کالفه دستش رو 
 .علی_ باشه لباس بپوش فقط سریعتر

 .گذاشتم کنار درساک و یختم، مانتو و شلوارمو پوشیدم لباس خودم و علی توی ساک ر
 علی_ بریم؟

ماده  _
 
ره من ا

 
 .ماا

قاجان شدیم و
 
قاجان خداحافظی کردیم،سوار ماشین ا

 
 .علی حرکت کرد هر دو از اتاق بیرون رفتیم از مادر و ا

........... 
بدی خیلی ن، لحظه ی کردیم گریه باهمتو حیاط بیمارستان مردی بهمون نزدیک شد،علی با دیدنش توی بغلش رفت و 

روم جلو رفتم و سالم کردم.مرد  مرد من شونه هاش میلرزید، برای اولین بود،
 
بار اشکشو دیدم.وقتی از بغل هم بیرون اومدن ا

  :جواب سالممو داد و با تعجب بهم نگاه کرد،علی دستمو گرفت و رو به مردگ فت
 .علی_ عمو، پریچهر خانممه

 :گ فترو به من  
 .جان، عمو کریم پدر حسین رفیقمعلی_ پریچهر 

 .بال به دور باشه و زودتر خوب شن ان شاهلل _
 .خدا از دهنت بشنوه دخترم ان شاهللعمو کریم_



 علی_ حالش چطوره عمو؟
 عمو کریم_ اصال خوب نیست،دو روز مونده به عروسیش همه کارهاش رو هم تلمبار شده بود،علی کجا بودی؟ چرا نیومدی

 .کمکش؟ پسرم که خواهر و برادر نداشت تو مگه داداشش نبودی؟حسینم تنها دنبال کاراش بود،دنبال خرید عروسیشون بود

 .یدونه پسرمو خدا ازم نگیره دعا کن ،رم شکست علی، دعا کن داغشو نبینمکم
ب 

 
 .رده بودورم ک چشم هام،انقدر گریه کرده بودم که شدمیبا گریه هاشون و درد دالشون دل سنگ ا

 علی_ می تونم ببینمش؟
 .عمو کریم_ نه نمی ذارن 

 علی_ نامزدش کجاست؟خاله زینب کجاست؟
که از  زنممیعمو کریم_ اون بنده خدا هم کسی نداره تک و تنها پشت اون درخت رو صندلی نشسته،هر دقیقه یه سر بهش 

 .حال نرفته باشه.زینب خبر نداره بهش نگ فتم،بگم دق می کنه
 :و رو به عمو کریم گ فت مو گرفتعلی دست

 .ین.دعای مادر زودتر جواب می دهگ فتمیعلی_ای کاش بهش 
 .نمی تونم بهش بگم به خداعمو کریم_ نمی تونم 

 :علی سرش و پایین انداخت و گ فت
 .علی_ اگه اجازه بدین بریم پیش نامزدش

 عموکریم_ برو عموجون
، سرش رو پاهاش بود و شونه روی نیمکت نشسته، پاهاشو تو بغلش جمع کردهفت رفتیم. دختری با علی سمتی که عمو کریم گ 

،اون نگار من شدنمیهاش میلرزید،دستمو رو شونه هاش گذاشتم سرشو بلند کرد،با بلند شدن سرش قلب منم ایستاد، باورم 
،صداش کردیم گریهبلند تو بغلم انداخت  خودش رو دلت براش نسوخت، با دیدنم  واقعاا بود، نگار تنهای من،خدای من 

 .گرفته بود از گریه زیاد
شدم، حسینم رو تخت بیمارستانه.هیچ حرک تی نمی کنه. اونیکه طاقت  کسبی نگار_ پری دیدی چه خاکی تو سرم شد، دیدی 

ز ارو؟پری یعنی باه گه حسین فدای اشکات، نریز این اشکای گریه هامو نمی شنوه؟ دیگه نمیامو نداشت االن صده اشک
خ پری جلو بینممینازشو  هایچشمصداشو می شنوم؟باز 

 
ماشین زد  چشم هام؟ای کاش نرفته بودیم حلقه بگیریم،ا

پری، من بدون حسین  ،حواسش به ماشین نبود.کردمی نگاهمبرم، داشت میومد سمت من  چشم هاشبهش،قربون 
ردم که ،بگو چرا دلش برام نمی سوزه، بگو مگه چیکارش ک،نگاه لباسمو،خون حسینمه رو لباسم، تو به خدا بگو پری میرممی

 ...دو روز دیگه عروسیمونه بهش بگو حسینمو بهم برگردونه؟از بچگی داره عذابم می ده

سمونم دلش گرفت از گریه های این دختر براش اشک  اون روز،شدنمیک بودم،باورم و علی کنارم ایستاد هنوز تو ش
 
حتی ا

 .....ریخت.ولی خدا
روم باش نگار خانم مگه حسین می تونه بدون شما باشه؟ بر علی_
 
تو هم شده بر می گرده،تو باید رو پا  به خاطرمی گرده  ا
ه و ناله  جوری اینباید بری باهاش حرف بزنی امید بهش بدی واسه برگشتش نه  .کنیمیکه خودتو نابود  جوری اینباشی 

 
ا

 .ا جواب دعاهاتو می ده پاشودعا کن خد،نی،پاشو دختر خوب پاشو نماز بخونک
،،،،،،،،،،،،،،،،،، 



 .ایستادیم.نگار وضو گرفت و به نمازخونه رفت(lcu )من و علی پشت در اتاق
 علی_خسته شدی؟

 نه _
 ؟شناسیمیو از کجا ر علی_ تو نگار 

ریش ریش شد،علی  نگار دختر عموی گلیه همون که بعد فرارم رفتم پیشش،خیلی زندگیه سختی داشت،گناه داره دلم براش _
 یعنی خوب میشه؟

چند سال اونو به پدر و مادرش داده.خدا هم به پدر و از خوب می شه حسین هم یدونه بچه ست، خدا بعد  ان شاهللعلی_ 
 .مادرش و هم به نگار اونو برگردونه

یم علی خونه رفتمیروزها ما خونه می بردم،علی تو بیمارستان می موند. به و ر ها به زور نگار  دو روزی بود شهر بودیم،شب

ه نبود. ولی علی و عمو کریم بیمارستان می موندن.خاله زینب مادر حسینم وقتی فهمید به .با اینکه نیاز به همراکردمیاستراحت 
چون ناراحتی ،حال خاله زینب هم خوب نبود،نمی دونست پیش زنش باشه یا پسرش اندازه ده سال پیر شد.بیچاره عمو کریم

 :خبر بد براش مثل سم بود.روز سوم عمو کریم سمتمون اومد و کنارمون ایستاد و گ فت .اشتقلبی د
.تو هم کار و زندگی داری این دخترم خسته دممیعمو کریم_ علی جان بابا بهتره برین به زندگیتون برسین.هر چی شد بهت خبر 

 .هر چی شد خبرت کنم دممیشده برو عمو جون قول 
خعلی_
 
 ....ها
خریم_دیگه عمو ک

 
 .نیار عمو. برین فقط براش دعا کنین ها

خ _
 
 نگار تنهاست؟ ها

های سال با خوشی  کنار علی جان سال ان شاهللعمو کریم_ به عموش خبر دادم قراره بیان پیشش. مرسی دختر خوش قلبم 
 .زندگی کنین

 .پسرتون هر چی زودتر بهوش بیاد ان شاهللممنون  _
 ان شاهللعمو کریم_ 

 .و می برم دوباره برمیگردمر علی_ مطمئنین نیاز به موندنمون نیست؟عمو من کاری ندارم پریچهر 
خدل تو دلم نبود.
 
 .تو هم رفت اخم هام خود به خودبمونم. اشخانوادهمگه من می تونستم بدون علی تو  ها

 .کنممیخبرت  حتماا شتم اینجا چیکار کنی؟کار دا .الکی وایستیکنممیعمو کریم_ نه عمو کاری داشتم خبرت 
که خبر به هوش اومدنشو بهم بدین.ولی باور کنین دلم طاقت نمیاره دوباره بر  ان شاهللعلی_پس من باهاتون در تماسم. 

 .گردممی

 ..ما که جز تو کسی نداریمکنممیخبرت  حتماا خدا از دهنت بشنوه.نه علی جان باور کن کاری بود  ان شاهللعمو کریم_
 .کلی اصرار عمو، علی دل کند. با عمو کریم خداحافظی کردیم سوار ماشین شدیم باالخره با

 علی؟ _
 علی_ جانم؟

 .بیان هااینستادیم تا گلی نگار خداحافظی نکردم ای کاش وایمی با _
 علی_ خب می ریم خونه نگار خوبه؟



 .ای کاش میذاشتی بمونم _
 .تو که خسته شدی میگم بریم ربه خاطشه؟.من بطبیب دل بیمار من  یک اون وقتعلی_ 

شی. اینجا که استراحت درست حسابی بخدای  ی نکرده مریض  ترسممی بریم،بیشتر از این بمونی ولش کن به خدادیونه ای  _
  .حالشم خوب شده اون موقعتا  ان شاهلل .ایمداری. دوباره دو سه روز دیگه مین

 ان شاهللعلی_ 
 .هر دو سکوت کردیم، من تمام حواسم پیش نگار بود.اصال نفهمیدم کی رسیدیمعلی به طرف خونه نگار رفت. تا مقصد 

 .پیاده شدیم کرد وماشین پارک 
 .کردیم گریهدر خونه رو زدم گلی در و باز کرد. با دیدنش هر دو تو بغل هم رفتیم.گلی بلند 

ر به داداش تو که غریبه بودی زودتگلی_ مرسی پری مرسی که تنهاش نذاشتی.من احمق اصال خبر نداشتم.لعنت به من، 

 .براش تو لحظات سختش کنارش نبودمبودم گی باهاش و مثل خواهر رسیدی، منی که از بچ
این چه حرفیه وظیفم بود، نگارم مثل خواهرمه پس نگو غریبه.با اومدنت خیالم راحت شد ما دیگه باید بریم، پیشش می  _

ره؟
 
 مونی دیگه ا

ره هستم
 
  .گلی_ ا

روم سالم کردعلی سرش 
 
 .گلی تازه متوجه شد با دستپاچگی جواب سالمش رو داد.پایین انداخت و ا

کرد .این دومین چیز مشکوکی بود که ازش دیدم علی زود خداحافظی شدنمیبا دیدن کسی دستپاچه  وقتهیچتعجب کردم گلی 
 .رفت تو ماشین و

روم تو اتاق نگار رفتم.گوشه اتاق نشسته بود و به دیوار  زامیار پدر گلی،منم رفتم تو خونه
 
 خیره شده رو به روشخواب بود.ا

 .بود
 نگار جان؟ _

 .رو موهاش کشیدم این دنیا نبود.کنارش نشستم دست نکرد انگار صدام نشنید. اصال انگار تو نگاهم
 ؟نمکنی دردت به جو نگاهمنگارم منو ببخش که دارم تنهات می ذارم نمی خوای  _

 :تکون نخورد تو همون حالت گ فت
دامادم  دعا کن حسینم برگرده،امروز عروسیمون بود.به جای اینکه االن پیشم باشه گوشه بیمارستانه،،نگار_ دعا کن براش

تازه داشتم طعم دوست داشتن و دوست .ماتو خونه  شعور بیمن اینجا، عشق زندگیم رو تخت بیمارستان من  اونجاست
 .؟...چرا؟خدا نمی خواد خوشی و برام ببینه چرا.دم زندگی یعنی چیفهمیمیچشیدم، تازه داشتم داشته شدن می 
پاک کردم و سرش  اموه ببینمش اشک جوری ایندیگه طاقت موندن نداشتم، نمی تونستم  کردمیو ریش ریش گریه هاش دلم

 .بیرون رفتم.با گلی خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم،بوسیدم

 ؟!یکی دوتا بود امغصهتو راه برگشت یاد نگاه گلی و دستاچگیش افتادم .از یه طرف نگار از طرف دیگه گلی مگه  

 .دلم شور افتاد.به علی نگاه کردم اون هم تو فکر بود.سکوت و شکستم و گ فتم 
 علی؟ _

 علی_ بله



 چیزی شده؟ _
ویزیوندستگاه بهش  اون همهعلی_ فکرم پیش حسینه 

 
روم ندیده بودمش،همیشه شیطنت داشت. نمی بود تا ح ا

 
اال انقدر ا

 ، یعنی میشه خوب شه؟وقتهیچ.شدنمیخنده از لباش دور  وقتهیچتونم باور کنم اون حسین بود!،حسین 
 .خوب میشه ان شاهلل _

 :که علی گ فت کردممیچسبوندم به شیشه و بیرون و نگاه  سرم رو 
 ....علی_ گلی

 .ام شنیدم.به طرفش برگشتمه یعنی درست شنیدم؟ االن گ فت گلی اره گ فت گلی خودم با گوشبا تعجب نگاهش کردم، 
 تو گ فتی گلی؟ _

ره گ فتم گلی.یه چیز هست که بهت نگ فتم پریچهر.فکر تو هم درگیر گلی بود درسته؟
 
 علی_ ا

  .دستم سرد شده بود،قلبم تند میزد

 .ازم دلخور نشی چیزی شنیدی،  بعداا خودم بهت بگم که اگه علی_گ فتم 
 .دلشورم بیشتر شد.ناخنمو انقدر تو ک ف دستم فرو کردم که جای ناخنم رو دستم مونده بود

 باهمن، می دونستی گلی و پریدخت کردمیعلی_ دو سال پیش گلی تو باغ خودمون دیدم. با پریدخت داشتن گل دسته 
 دوست صمیمی بودن؟

 !نه _
همش خونه ما بود.راستش بخوای زیاد ازش خوشم نمیومد. چون خیلی رفتاراش  صمیمی بودن،گلی باهما خیلی ه علی_اون

قاجان و مامانم ازش رفتممیمیومدم و سر میزدم  دو بار سرانه بود.خب زیاد اینجا نبودم، فوقش ماهی  سبک
 
.نه تنها من ا

 کی بود! شاید یک دقیقاا ن.نمی دونم خوشش نمیومد.تا اینکه نمی دونم چه اتفاقی بینشون افتاد که باعث شد دیگه همو نبین
ی کنه. گ فتم شاید م گریهیهو جلو راهم سبز شد.دیدم داره  زدممیسال پیش شایدم کمتر یا بیشتر. یه بار که تو ده داشتم قدم 

 ...می خواد براش پا در میونی کنم دوباره با پریدخت دوست شه.ولی
 :گ فتمشد و  یه سکوت طوالنی طاقتم طاق .یهو ساکت شد

 .ولی چی؟ جون به لبم کردی _
 .سمتم برگشت کرد وگوشه ای ماشین پارک 

پریدختی نه  باور بود.تنها چیزی که تونستم بهش بگم این بود. گ فتم تو هم برام مثل غیرقابلعلی_بهم گ فت دوستم داره.برام 
میشه یه پسر بهت ابراز عالقه کنه نه تو کی، گ فتم بذار هچ ارزششو پایین نیاره پیش هی وقتهیچبهش گ فتم ر.بیشتر نه کمت

 .... قدم شی پیش
! این امکان نداره.مگه میشه خبر به این مهمی بهم ؟یبی بود برام یعنی گلی عاشق علیهک عجو . ششنیدمنمیدیگه صدای علی 

.اگه کنممیو ر ن کار ای حتماا نگ فته باشه؟ یعنی اون به علی من گ فته دوستش داره؟یعنی هنوزم دلش پیششه؟ باید ازش بپرسم 
وردم رنگ 

 
عوض کرد و هول دلش پیشش نیست چرا با دیدنش دستپاچه میشه؟ اگه دلش پیشش نیست چرا تا اسمش ا

  ..... شد؟حاال باید چیکار کنم؟یعنی علی دوستش نداشت؟چقدر من بدبختم نزدیک ترین دوستم عاشق شوهرمه
 .برگردوندم علی دستمو گرفت و صدام زد.دستمو پس کشیدم و رومو

 علی_ از من دلخوری؟



 .امخستهنه حرکت کن  _
 .کن نگاهمعلی_ 

ای ه سمتم اومد.؛؛ماشین قدیم مثل ماشین شد وببینمش.از ماشین پیاده  خواستمینمی دونم چرا لج کرده بودم ولی دلم ن
کدخدا ؛امیر؛کان مال هر سه تاشون بوده اون پیاالن نبود. که شاسی بلند باشه یه پیکان قراضه بود. که همه جاشم زده بود تاز 

 .و علی

 :گ فت کرد وطرفم خم  خودش رو .اومد طرفم و در ماشین باز کرد
 .کن نگاهمعلی_ با تو بودم گ فتم 

 .دستاشو زیر چونم گذاشتو سرم بلند کرد
  م؟ من مقصرم که اون بهم ابراز عالقه کرد؟گ فتمیعلی_ یعنی نباید بهت 

دمه؟کی !دوست داشت واقعاا شاید  _
 
چرا دلشو شکوندی؟ اصال به چه حقی بهش توهین کردی؟ دوست داشتن مگه دست ا

و دوست داره نباید بهش بگه چون کوچیک میشه؟ ر و کوچیک می کنه؟یعنی اگه یکی کسی ر گ فته عاشق یکی بودن شخص 

 چون غرورش خورد می شه؟ 

روم شم ولی 
 
 ...انگار حالم بدتر شده بود خیلی بددست خودم نبود پشت هم حرف زدم و داد زدم تا ا

تو از من دلخوری؟ مگه دست من بود خب نمی تونستم بهش دل  واقعاا پس چرا داره یه چیز دیگه می گن  چشم هاتعلی_ 
  ؟کردممیببندم خوب بود الکی دلشو خوش 

 .اینو کوچیک شدن نمی دونم .شدممی.پیش قدم شدممیمن اگه عاشق کسی _
ی پیش قدم شدمیطرفم نیومدی تو عاشق  یک بارجواب دوست دارممو ندادی  یک بارکه تو این چند روز  ! تو  واقعاا علی_تو! 

 ی؟شدمی
 :یهو ساکت شد وبعد چند دقیقه گ فت

 و دوست نداری؟علی_ شایدم من
 .دلم نیومد دلخور ببینمش.صداش کردم،و باز کردم و پیاده شدمر در طرفم و بست خواست بره که در 

    ؟علی _

دوستت دارم.خب تو با رفتارم باید بفهمی،شاید روزای اول حسی بهت نداشتم ولی االن از ته دلم  به خداببخشید حق با توئه 
دما با نگاهشون ،با رفتا

 
رشون به طرف مقابلشون می فهمونن که عاشقشن.من فکر کردم تا االن دوست دارم...یه وقتای  ی ا

م گ فتمیروزی صدبار  یک بارم.نه روزی گ فتمی حتماا فهمیدی که چقدر دوست دارم.اگه می دونستم دوست داری به زبون بیارم 
ن یه کوچولو هم همه کسمی به تو نگم دوست دارم به کی بگم؟در ضم،شوهرمی،ه چقدر می خوامت. تو دیگه محرممیک

 من تو رو دوست داشته باشه؟ حسودیم شد چرا باید رفیق
 :لبخندی زد و گ فت و پیشونیمو بوسید. گرفت دست هاشدو طرف صورتمو تو ،سمتم برگشت

چرا تا  کنیمیعلی_ دختره حسود خب به من چه انقدر شوهرت شیرینه که همه دوستش دارن؟تو که انقدر شیرین صحبت 
دوست دارم، فهمیدی؟  اشون روزی صدبار بهشون بگنه همیشه دوست دارن زن  مردها؟ در ضمن اینم بدون االن رو نکردی

 .امهمن جزو همون مرد



 .ش زدم و گ فتمابا مشتم به سینه 
در میارم کسی بخواد بهت نظر داشته باشه، هر کی می خواد باشه، تو فقط مال  هاشوچشماول اینکه غلط میکنن ، _

روزی صدبار به مرد بگی دوستش داری پرو می شه.سوما من دوست دارم حسمو از رفتارم نسبت به خودت بفهمی منی.دوما اگه 
 ..... نه که هر دقیقه پشتت راه بیفتم بگم دوست دارم دوست دارم

 :علی سمتم اومد و دوباره بغلم کرد
 م و دوستش دارم؟ هوم؟ا شق کیمهم اینه من عا خشونت چرا؟ علی_

 :یکم ناز کنم گ فتمخواستم 
 خب عاشق کی هستی؟ _

 :علی هم شیطون شد و گ فت

 م؟ا علی_ نمی دونم هنوز بهش فکر نکردم به نظرت من عاشق کی
 .ش نگاه کردماه تو چشم،بغض کردم

ون اتغییر رو صورتمو ندیدی  همه اینی، شدمیکه اومدی خونه متوجه تغییر صورتم  اون روزاگه عاشقم بودی. میگیراستم  _
 ....من دلم خوشه تو عاشق منی وقت

 :گ فت چسبوند به پیشونیم و علی بهم نزدیک تر شد،سرش
دم تغییر به این میگیعلی_ پری چی 

 
؟ مگه می شه متوجه نشده باشم؟ گ فتم شاید خجالت بکشی چیزی نگ فتم،مگه می شه ا

که اتفاقاتی که واسه حسین افتاد مگه واسم تر شدی،در ضمن بعدشم بودی البته ماه بودی ماه ماه شدهمثل ؟نبینهبزرگی 
انقدر دوست دارم که حاضرم بخاطرت هر کاری بکنم.یعنی  به خداحواس گذاشت؟ که از خانم خوشگلم تعریف کنم.پری 

  .هرکاریا

 انگار تو دلم کیلو کیلو قند 
 
،  شدمی وقتی از عشق برام حرف می زدن چرا حال و هواشون عوض ن ،تازه فهمیده بودمکردمیب ا

 رین و دوست داشتنی بود درست مثل چقدر شی
 
  .بنبات چوبیا

 .بعد خودش سوار شد و سوار ماشینم کرد،گرفتدستم .
 .علی_ نگاه تو رو خدا چه اشکی ریخته

 .امو پاک کردم و علی حرکت کرده اشک
ولی تو راه همه حواسم به گلی بود خیلی دوست داشتم سر در بیارم و بفهمم چرا با پریدخت دعواش شد؟یا وقتی از خانوادش 

شنای  ی داره و 
 
 .بهترین گزینه پریدخت بود باید از اون بپرسم اونجا رفته؟ قبالا گ فتم و تعریفشونو کردم نگ فت با رفتارشون ا

ین پیاده شدیم،پریدخت و سیما توی حیاط بودن،پریدخت سمتمون اومد و باهام روبوسی ماشین تو حیاط برد و هر دو از ماش
 .کرد

 .عادتمون کردیا پریدخت_ دلم برات تنگ شده بود،بد
 . منم دلم براتون تنگ شد، برای همتون _

 .پیش سیما رفتم با اون هم روبوسی کردم
 مامان نیست؟ _



قاجان رفتن خونه یکی از ه
 
 .مسایه ها ،نپرسیدم کدومپریدخت_ نه با ا

 .رفت تو خونه کرد وعلی هم با پریدخت و سیما سالم و احوالپرسی 
 سیما_ چی شد رفیقش؟بهتره؟

 .نه حالش خوب نیست تو کماست براش دعا کنین.تازه عروسیشونم بود واسه خرید رفته بودن این اتفاق براشون افتاد _
شه.چه کم شانس بودن قربون خدا برم دلش میاد خوشیشونو بتر خوب هر چه زود ان شاهلله.مرگم بد سیما_ وای خدا

 تلخ کنه؟ جوری این
 .بخوابم خیلی خوابم میاد دلم می خواد یه دل سیر هابچهخدا از دهنت بشنوه.وای  _

 .مکنیمیسیما_ برو بخواب واسه شام صدات 
 .همه کارا افتاده گردن شما به خداببخشید  _

 .کنیمیجبران  بعداا سیما_ این چه حرفیه برو بخواب،کاری نداریم االن برو، 
 :.تا من و دید گ فتکردمیلبخندی زدم و طرف اتاق خودمون رفتم،تقه ای به در زدم و رفتم تو ،علی داشت لباس عوض 

  .امخستهعلی_ وای پری خیلی 
 .منم خیلی خوابم میاد _

 .نکنن من عالوه بر خستگی دلتنگ تم هستم علی_ بذار بگم واسه شامم صدامون
 با نگاه شیطنت 
 
 :کرد،ابرو باال انداختم و گ فتم نگاهممیز ا

سفماسه شامم صدامون نکنن. ولی دومی رو با اولیش موافقم بگو و _
 
 .درت بیارم تنگیدلبرات نمی تونم از  متا

 .اون وقتعلی_ چرا 
 در بیاره؟ تنگیدلدر چه صورتی یه زن نمی تونه شوهرشو از  _

 :علی سری تکون داد وگ فت
 .علی_ اینم شانس ما

 .برام رفت و از اتاق رفت بیرون ایغرهبلند خندیدم و علی چشم 

 .دراز کشیدم لباسم منم تشک انداختم بعد از عوض کردن

 .باز کردم چشام هامواز ترس  گرم خواب شده بود که با حرکت نوازش دستی رو صورتم کمکم چشم هام
 .م بیدارت کنمخواستمیعلی_ نترس منم،ببخشید ن

 ؟ چرا نخوابیدی؟ره دوبارهمیگیحاال مگه خوابم  _
 .باال انداخت و گ فت خندید و ابروهاشو

 .علی_ واسه دلتنگیه دیگه
 .اخمامو تو هم کردم،مشتی به بازوش زدم

 .دلم برات ضعف میره کنیمی نگاهم جوری اینعلی_ 
خ کی یاد میگیری تو این حرفارو از  _

 
  قربون صدقه هم برن؟ جوری اینارو می زنه که خانوادش تو خونه ه ؟ یکی این حرفها

 :علی خندید و گ فت
اگه اینجا می موندم  حرفاییه که از دل میاد.یاد گرفتنی نیست.شایدم دوست های شهریم روم تاثیر داشتن.شاید  هااینعلی_ 



قاجانم و امیر 
 
 دوست داری یا اونجوری؟ جوری این بگو ببینم  .حاالشدمیعقایدم مثل ا

 .همه جوره دوستت دارم _
 .کرد نگاهمعلی بلند شد و نشست.با تعجب 

 علی_ جان علی دوباره بگو چی گ فتی؟
 وا چی گ فتم مگه؟ حرف بدی زدم؟ _

 .یادم رفتحرفمو با این حرک تش خودمم 
 فتی؟دوست داری یا اونجوری تو جوابم چی گ  جوری اینعلی_ گ فتم 

ب دهنم و قورت دادم و گ فتم
 
  :ا

 .جوره دوست دارمه خب گ فتم هم _

 .و بوسیدر  و پیشونیم صورتم،یهو محکم بغلم کرد
خ دختر باالخره گ فتی،گ فتم میمیرمو این حرفو از دهنت نمی شنوم

 
 .علی_ ا

 .دوست نداشتم از مرگ حرف بزنه وقتهیچیهو دلم لرزید.

  .امروزم گ فتم بهت دوست دارم ببره چون مطمئنم بدون تو میمیرم.در ضمن  باهم.از خدا می خوام جفتمونو خدا نکنه _

 علی_ ولی این خوشمزه تر بود
  :گ فت و بازوشو زیر سرم گذاشتو بغلم کرد

 خوای جایزت برات الالی  ی بخونم تا بخوابی؟ علی_چقدر تو امشب خوشمزه شدی.می
 .کردم نگاهشبا ذوق 

 لدی؟ب _
 .اتو ببند تا برات بخونمم هعلی_ معلومه که بلدم چش

 :بستم منتظر الالییش بودم انتظار هر چیزی داشتم جز این.صداشو کلفت کرد و گ فت چشم هام رو 
 الال الال الال الال الال الال الال ال
 الال الال الال الال الال الال الالال
 :و جمع کردم گ فتمر ام ه کنترل می کنه که نخنده. لب خودش رو م دیدم داره باز کرد چشم هام رو منتظر بقیه الالییش بودم 

 پس بقیه ش چی؟دستم انداختی؟ _
 .بلند خندید ترسیدم صداش بیرون بره جلو دهنش گرفتم

 .چه خبره؟ ساکت شو دستمو بردارم _
 .کنار کشیدم بوسه ای به دستم زد و دستمو

 .علی_ دیدی چه الالی  ی قشنگی بلد بودم
 .تا یه الالی  ی قشنگ برام بخونی زنممیپس منم باهات دیگه حرف ن _

 اصال چیزی که بچه بودم مامان برام می خوند و می خونم، خوبه؟ علی_باشه باشه قهر نکن
ره بخون _
 
 .ا

 (علی_ تی بال مه سر الکو جان )دردت وبالت به جونم دختر جان



 )تی قد قوربان الکو جان)قربون قدت برم دختر جان
 )قربان دختر جان چشم هاتوی چش قوربان الکو جان)ت

 دیگه نمی تونستم جلو خندیدنمو بگیرم،
برات می خوند.مگه تو  جوری اینبسه علی تو رو خدا ساکت شو بذار بخوابم. این الالییه؟ بذار فردا از مادرت بپرسم ببینم  _

 الکو جان؟ گ فتمیدختری که 
 :خودشم خندش گرفت و گ فت

 بخوابیم.  باهمبیا بغلم کن  ولش کن.اصال ونمخب جوری ایندوست دارم علی_ خب من 
فتاب 

 
انقدر خسته بودم همین که علی بغلم کرد بیهوش شدم.دیگه نفهمیدم علی کی خوابید. یه موقع از خواب بلند شدم که نور ا

خرسریع بلند شدم. ،زد.علی هم کنارم نبود.با دست به صورتم زدمو امم هچشاز پنجره 
 
و صداش  شدممیهمش قبل علی بیدار  ا

یم.تشکارو جمع کردم لباسم عوض کردم و بیرون رفتم.کسی تو خونه نبود، تو خوردمییم و صبحانه رفتمیبیرون  باهم ،کردممی
 .حیاط رفتم و دست و روم شستم.صدا از مطبخ خونه میومد

 .گرفتم هاشوچشمپریدخت پشتش به من بود از پشت 
 تنبل خانم باالخره بیدار شدی؟پریدخت_ سالم 

 خیلی خوابیدم نه؟ مامانت چیزی نگ فت؟.سالم _
 .پریدخت_ نه بابا صبح زود با سیما رفتن دشت،بیا بشین یه چیز بخور 

 .برای خودم لیوانی چای ریختم و کنار پریدخت نشستم اون مشغول ریز کردن پیاز بود

وردمیتنها گیرش ن وقتهیچون دیگه مطمئناا ازش بپرسم،چ بهترین فرصت بود سوالمو در مورد گلی
 
    . ما

 پریدخت؟ _
 پریدخت_ هوم؟

خرهوم چیه؟نمی تونی قشنگ جواب بدی؟ میمیرمو _
 
الاقل بله  میگیدرست نه اسممو میگی نه جوابم و درست میدی.جانم ن ا

 .بگو
 :با حالت بامزه ای سرشو کج کرد و گ فت کرد و نگاهمبا لبخند 

 )پریدخت_چوشم )چشم
  چشمت بی بال _

 :کرد و گ فت نگاهمبا تعجب 
 ستی صدام کنی تا من در جوابت بگم بله یا جانم؟پریدخت_ االن فقط می خوا

 .ازت داشتم سؤالینه یه  _
 .پریدخت_ خب

 .بی مقدمه رفتم سر اصل مطلب
 ؟شناسیمیگلی رو  _

 .اخماش تو هم رفت کرد وریز  هاشوچشم
 پریدخت_ گلی دختر زامیار؟



ره _
 
 ا

 پریدخت_ چیزی شده؟کاری کرده؟

 صمیمی بودین یهو رابطه ی بینتون خراب شد؟  باهمنه می خوام بدونم چرا شما دوتا که انقدر  _

 :دوباره اخماش تو هم رفت و گ فت
 بهت گ فت که ما صمیمی بودیم؟  پریدخت_ کی

 .نگاه کردم کالفه بهش

  .دممیخب بگو جواب ن جواب نده، نمی خوای جواب بدی سؤالبا رو  سؤال _

 :اونم تو جوابم رک و بی مقدمه گ فت

  .گلیمش درازتر کرد نگه نداشت، پاشو از  نپریدخت_ احترام خونمو

 ....ای  ی که شنیدم درست بود.صمیمی ترین دوستم با شوهرمه دلم لرزید. نه تنها دلم ،بند بند وجودم لرزید.یعنی همه حرف
 یعنی چی؟ مگه چیکار کرد؟ _

 پریدخت_ پریچهر چرا این سواالرو می پرسی می خوای به چی برسی؟
 .به همون چیزی که االن تو فکر توئه _

بودیم مثل دو تا  باهمپریدخت_پس گوش کن.نمیدونم علی بهت چی گ فته. من از اولش برات می گم من و گلی از بچگی 
.همون اول راه بهش گ فتم گلی کردممیپیشش درد و دل  خواهر، چون من خواهر نداشتم اونو خواهر خودم می دونستم. کلی

حرفمو به مسخره  اون روزو بهم بزنی.ر خانوادم خانودتن، برادرم مثل برادرته یه وقت دلت نلرزه بخوای این دوستی 
ن ایستاده بود که فقط همین یه حرفو از دهنش بشنوه،یه وای هست.ولی انگار شیط ه تحفهرش چگرفت.گ فت: حاال انگار براد

به خونه سر می زد  یک بار ایهفتهعلی هم .و دید.گلی همیشه خونمون بود ر علی  که علی واسه دیدن ما اومده بود چند باری 
چرا گلی همیشه اینجاست و خونه خودش نمی  یومد.همش باهام بحث داشتیم سر اینکهستشو بخوای اصال از گلی خوشش نمرا 
برق می  چشم هاش با دیدنش صورتش گل می انداخت ، و میدید ر می شه.می دیدم وقتی گلی علی  جوری این چه می دونستمره.

طوری که  گلی همچیو خراب کرد. دلبست به همون تحفه،،هرز نمی ره.خراب کرد چشم هاش کنممیزد،گ فتم نه اشتباه 
قاجان قبول نمی  بخاطرش با

 
منم بحث کرد. گ فتم نرو خودتو کوچیک نکن علی قبولت نمی کنه، گ فتم اگه اون بخواد ا

قاجان اجازه ن
 
 و به مردونگی قبول نداشت در جریان هستی که کسی تو ده قبولش نداره؟ر تا خونشون برم زامیار  دادمیکنه،ا

 :یهو وسط حرفش گ فتم

 تو چی؟ نظر تو هم همینه؟ _
قبولش دارم  پریدخت_ مگه مهمه؟مگه زنی تو ده هست که بخواد در مورد چیزی یا کسی نظر بده؟ولی تو جوابت باید بگم 

 .و بی ارزش می دوننر ده که زن  مردهایچون اون مرده، نه بقیه 
 .شو حرص نخور خدای ما هم بزرگه خیالبی _

زاد کرده، ولی زن چیه واسه اون مرده که حتماا رو نمیده، خدا هم پریدخت_ پس چرا جواب ما
 
همیشه حکم برده ؟ ا همه چیو ا

 ده نمیده؟ مردهایچرا یه عقل سالم به این  رو داشته،



 .یگ فتمیزود جوش میاریا از گلی داشتی  ولش کنوای پریدخت  _
ب خورد

 
 :و گ فت لیوانی ا

ب پاکی ریخت رو دستش.هه
 
، جالب بود که دوباره اومد پیش من پریدخت_ حرفمو گوش نکرد با علی صحبت کرد علی هم ا

و سمت ر من نیومده،اومده بود که فقط جلب توجه کنه، علی  به خاطررو  این دفعهولی دیگه قبولش نکردم چون می دونستم 

 ....مخواستمیم پری، نخواستمیم بیشتر از این خورد شه، نخواستمیخودش بکشونه،ن

  . نداد چشم هاشو به ر انقدر خود دار بود که اجازه ریزش اشک  جمع شده بود ولی چشم هاشبا اینکه اشک تو 

دلم برای گلی سوخت.برای پریدختم ناراحت شدم.پریدخت دوستی رو در حقش تمام کرده بود.درسته عقایدشو قبول نداشتم 
 .ولی این دوست داشتنش قابل پرستش بود

دم شدمیگلی کوچیک  کنیمیکنارت داشتی.چرا فکر  و ر ی االن گلی کردمیشاید اگه پادرمیونی  _
 
و کوچیک نمی ر ؟عشق که ا

 .نشدمیهم خوشبخت  کنه، شاید با
قاجان کوتاه بیاد.نگو که  میگی؟ چی پریدخت_خوشبخت

 
! چون تو شناسیمیو نر ده  مردهایواسه خودت؟ امکان نداشت ا

قاجان ؟ندادن از عزای مادرت بیای بیرون؟حتی بهت مهلت چهارتاشو تو خونت داشتی.بهت اجازه دادن خودت تصمیم بگیری 
 
ا

رومه وای به روزی که روش برگرده جرات ن جوری اینو ر 
 
نگاه کنی.پری منو نگاه کن می دونی  چشم هاشتو  کنیمینبین. االن ا

چرا از این در بیرون نمیرم؟ چرا یه مرد  کنیمیچرا تا االن شوهرم ندادن؟ چون کسی که مورد قبولشون باشه پیدا نکردن. فکر 
و نبین دلم پر خوِن کاش می ی منهاخندهپایین؟می دونی چرا؟ چون دلمو نبازم، چون عاشق نشم،  میندازمو سرم بینممی

 .....ای ده انجام بدم.ولی هیچ کاری ازم بر نمیاد هیچ کاری ه تونستم یه کاری نه واسه خودم واسه همه زن 
ده خون بود خدا به  دخترهایدست اشکاشو پاک کرد.نفهمیدم صورت خودم کی خیس اشک شد.دل همه  پریدخت با پشت

 .و بوسیدمر کنارش رفتم و صورتش و عاقل کنه.بلند شدم ر ناقص العقل  مردهایداد دلشون برسه.خدا خودش این 
 .م ناراحتت کنمخواستمیببخشید ن _

خرشه.ما فقط باید تا ب سر و کلشون پیدا برسیم پاشو دختر االنه کهپریدخت_ دلم یکم سبک شد.پاشو به کارمون 
 
عمر  ا

  .ی قد و نیم قدمونو عوض کنیم. به ما نیومده تصمیم گیری کنیم نظر بدیمهابچهکهنه ،بشوریم و بسابیم

 ...چشمو چشم ،یم چشمگ فتمیفقط باید  کرد شدنمیکاری .درست بود.منطقی بود شهاحرف
ولی تمام فکرم پیش گلی بود.چطور می تونستم کنار مردی زندگی کنم که دل دوستم مو با غذا سرگرم کردم خود شدم وبلند 

م )دل علی که پیشش نیست.اصال به درک هر چی می خواد بشه بشه، حاال که می دونه دادمیپیششه؟خودم جواب خودمو 
ه بکشه و زندگیم خراب شه. با خودم گ فتماگه چشمش دنبال زندگیم  کنه؟( من زن علیم مگه می شه بهش فکر

 
)چه  باشه،اگه ا

خرش خل نشم خیلخرافاتی شدی پریچهریکی االن باید تو رو نصیحت کنه؛؛با خو
 
 یه(دمم درگیر بودم.ا

 شدمی تربزرگموقع ظهر با پریدخت سفره پهن کردیم.همه دوره سفره نشستن کنار علی خالی بود.ولی چون بی احترامی به 
لومسما درست کرده بودم خونه خودمون مادرم خیلی از مجبور بو

 
قاجان بود بشینم.واسه ناهار ا

 
دم تنها جای خالی که پیش ا

شپزیم تعریف 
 
شپزی کردمیا

 
. مامان شوکا کردممی. واسه همین بیشتر به قیافه هاشون نگاه کردممی.اینجا اولین بار بود که ا

 :گ فت
 شوکا_ پریدخت تو درست کردی؟



ر 
 
 .وم خندید و چشمکی بهم زدپریدخت ا

خرپریدخت_ 
 
 .ا دارم؟ هنر دست عروستههمن از این هنر  ا

بلند کردم تا عکس العمل علی و ببینم متقابال علی بهم نگاه کرد.نه یه نگاه معمولی یه نگاه پر از عشق پر از قدر  سرم رو سریع 
میاد انجام بدم.دوست داشتم بی نهایت تو ازم بر هر کاری که  خواستمیدانی.نمی دونم چرا انقدر حساس شده بودم؟ دلم 

. حتی نسبت به علی هم خوردمیحالم از زندگی بهم  کردممیفکر  هااینچشم علی باشم.شایدم ترسیده بودم.نمی دونم وقتی به 
 .خودمم مونده بودم چه مرگم بود.شدممیسرد 

 .ت دخترم ،عالی شدهاشوکا_ قربون دست و پنجه 
  .نوش جانتون _

 پریدخت،دلم نیومد ظرف ناهار علی به اتاق رفت تا استراحت کنه. سیما و امیر هم به اتاقشون رفتن بازم من موندمو از دعب

 .ارو تنها بشوره مخصوصا توی این سرمای پاییز که به ّاب دست میزدی دستات ترک بر می داشته
 .پریدخت_ پری برو استراحت کن من ظرفارو می شورم

 .می شوریم می ریم باهمتم نیس ستهخ _
ب  ها رو ظرفکنارش نشستم و اون شست و من 

 
 .کشیدممیا

 پریدخت_ پری؟
 .جانم _

 پریدخت_ از اینکه با علی ازدواج کردی راضی هستی؟
 مرد من.در جوابش گ فتم؛،گ فتمیلبخندی رو لبم نشست در مورد علی 

ره پریدخت، علی کامله، با  _
 
 .کنه، االن تنها چیزی که اذیتم می کنه حس گلی به علیهبرم فرق می و دور  مردهایا

 پریدخت_ یعنی هنوز دلش پیششه؟
 .پیششه که هنوز با دیدنش دست و دلش می لرزه مطمئناا  _

 تا از این حال در بیای؟ کنیمین سؤالاصال چرا ازش  ،کنیمیپریدخت_شاید داری اشتباه 
 .ه موقعیت بهتر می پرسم، االن وقتش نیست،توی یکنممیو ر همین کار  _

 پریدخت_ اگه بگه دلش پیششه مثال چیکار می تونی بکنی؟
 .به علی می گم عقدش کنه _

 .با تعجب سمتم برگشت.ولی من خونسرد به کارم ادامه دادم،افتاد شظرف از دست
 .شوخی مسخره ای بود و دیگه تکرارش نکن پریدخت_

 .جدی گ فتم تو به شوخی برداشت کردی _
 .و سمت خودش برگردوندمن.شستدستش  پریدخت

و کش ندی چون هم خودت نابود ر و کنه.در ضمن بهتره اصال این موضوع ر  این کارپریدخت_ تو همین خیال باش که علی 

 .میشی، هم علی، هم گلی.االنم پاشو برو تا بیشتر رو اعصابم نرفتی خودم بقیه رو می شورم
خربه حرفش اهمیت ندادم، نشستم تا 
 
اتاق خودمون  ها بدون هیچ حرفی هر کدوم به ارو شستم .بعد از شستن ظرفه ظرف ا

روم در 
 
 خواستمیی چشمش نداشتم. دلم ن. نمی دونم چرا روی نگاه کردن توعلی خواب باشه کردممیو باز کردم ،دعا ر رفتیم.ا



باهام یار نبود،بیدار بود و با لبخند بهم دست بزنه و بهم نزدیک شه، نمی دونم این چه حالی بود بهش دچار شدم.ولی شانس 
 .کردمیبهم نگاه 

 .علی_ خسته نباشی، بیا پیشم ببینم
روم طوری که خودمم صدامو نشنیدم گ فتم

 
 :ا

 .سالمت باشی _
 .امو خشک کردم و کنارش نشستمه دست

 علی_ چیزی شده؟
 .دادمیای سردم ه گرمای دستش حس فوق العاده ای به دست دستمو توی دستش گرفته بود،

  نه _

 علی_ مطمئنی؟
هر چی تو  کردمی سؤالو عوض کنم.چون به خودم مطمئن نبودم یکم دیگه حرف می زد و ر بهترین کار این بود که خودم بحث 

 .دلم بود می ریختم بیرون
ره چیزیم نیست.راستی علی از حسین خبر نداری؟ _
 
 ا

 .ولی تغییری نکرده گیرممیعلی_ چرا هر روز خبرشو 
 .چرا نخوابیدی؟ان شاهللخوب می شه  _

 .نگام کرد عاشق این حالت نگاه کردنش بودم کرد وریز  هاشوچشم
 .علی_ دلم برات تنگ شده بود گ فتم اول یه دل سیر ببینمت بعد بخوابم

،اگه کردممیمردی که پر از احساس پر از دوست داشتن بود.اگه با علی ازدواج ن؟و دوست نداشتر چطور می شه این مرد 
هر لحظه  کنممی. نمیدونم چرا فکر زدممیو انگ دیونه بودن بهش  خندیدممیهمچین مردی هست بهش  گ فتمیکسی 

  .امکانش هست یکی از خواب بیدارم کنه بگه پاشو رویاهات به پایان رسید
 ؟کنیمیعلی_ به چی فکر 

یه خیالی،یه رویای  ی،منتظرم هر لحظه بگن وقت  کنممیهای تو، چطور می تونی انقدر خوب باشی؟ همش فکر  به خوبی _
 .هات بود زندگی شیرینت تموم شد، اینجا پایان خوشی

 :گ فت کرد و نگاهمعلی با لبخند 
 .رویا و خیال نیست واقعیه،بیا بغلم تا باورم کنی _علی

ی و هیچی وجود سکچ .طوری که انگار هیکردمیخودش غرق  منو توی،علیدوباره سرخ شدن بود و حس خوب عاشقی که 

ها ،دقیقه ها و لحظه ها معنای  ی نداشت.اصال مگه وجود داشت؟فقط من بودم و اون، مثل  نداره.وقتی کنار هم بودیم ثانیه
م ه نبود.؛؛خدایا ناراحت نشو تو خدای منی؛؛ ولی علی کس هیچکه اول شروعش می گن ؛غیر از خدای مهربون  ایصهق

شنا و  علی شد همه کسم،چطور می شه با خوندن یه خطبه یه غریبه بشه همه کست؟ ولی صدخدای روی زمینمه. چقدر زود 
 
تا ا

بهم نیاز  امخانوادهنداشتم همونطور که  کسهیچکاملم،دیگه نیاز به  کردممیبا داشتن علی احساس ؟هم خونت بشن غریبه
 ..تمام زندگی و بند بند وجودم شده بود علی.همه کس و کارم شده بود علی،و کار بودم کسبینداشتن. انگار یه فرد 

داغون شد ،اصال انگار توی این دنیا  اشروحیهبود علی تو خودش بود.دوباری که رفت دیدن حسین و اومد.  ایهفتهیه 



، تو خواب اشک می ریخت،شده بود پوست و استخون خیلی نگرانش بودم. شدمیها کابوس می دید و بلند  نبود،شب
قاجان در موردش حرف بزنم م بخواستمی

 
باهام سرسنگین بود.سیما  اون روزم علی ازم دلخور شه.پریدخت هم که از ترسیدمیا ا
پایین تر  زدممیخونه نبودن باهاشون درد و دل کنم.توی یه منجالبی بودم که هر چی دست و پا  وقتهیچو مادر هم که 

تنها کسی که می تونستم باهاش درد و دل کنم.فقط نمی تونست راهنما .دلم هوای مادرم کرد ،کردممیاحساس خفگی  .رفتممی
ینه ایستادم سرمه ای به و باشه 

 
 چشم هامبرای دل پردردم تسکین شه.لباس محلیمو پوشیدم روسری بلندم و سرم کردم ،جلوی ا

رفته بودم، یه بارم با علی،از اتاقم  شهر می پوشیدم البته زیادم نبود یه بار با گلی رفتممیکشیدم،مانتو شلوار فقط زمانی که 
 .پریدخت رفتم و در زدم اومدم. پشت در اتاق بیرون 

  پریدخت_ بیا تو
 ..اگه علی یا مامان اومدن بهشون بگوگردممیمن می رم سرخاک مادرم زود بر   سالم پریدخت _

قاجان بیاد خونه باش.مامان و علی که چیزی نمی گن
 
 .مواظب خودتم باش پریدخت_ باشه قبل اینکه ا

 باشه خداحافظ _
قاجان باشه سریع  که همینک فشامو پام کردم .و بستم و روی پله نشستمر در 

 
از جام بلند شدم در حیاط باز شد از ترس اینکه ا

وردم خواستم برم تو اتاق که دیدم علی بود که داشت طرفم می دویید.تعجب کردم ه ک فش
 
ش واسه اعجله  همه اینامو در ا

وقتی بهم نزدیک شد به پهنای صورتش اشک می ریخت.جلوی پام زانو زد و رو زمین نشست.هول شده بودم، خشک  ،چیه
که بدنم  دادمینشون بدم، اصال قدرت تکون خوردن نداشتم.چرا مغزم دستور ن العملیعکسشده بودم ،نمی دونستم باید چه 

ولی  پرسیدم  سؤالازش ؟یزی نمی گه؟چرا من الل شده بودمه؟ چرا چی کنم گریهحرکت کنه؟ این علی من بود؟اصال چرا داره 
 .انگار صدا از گلوم خارج نشد

  تکونم داد شد وپریدخت با صدای گریه ی علی بیرون اومد،نزدیک من 
 ...پریدخت_ چتونه شما؟ پریچهر

و به ر یه خواب عمیق ولی پاهام هنوز سست بود.پریدخت زودتر از من خودش ،یه خواب طوالنی،از خواب بیدار شدمانگار 

 .و سرش و تو بغلش گرفت علی رسوند
 ، علی تا االن گریه ی تو رو ندیدم داره عذابم می ده ِد حرف بزن ببینم چته؟جوری اینپریدخت_ چیه دردت به جونم؟ نکن 

 .کنارش نشستم و دستشو تو دستم گرفتم
  شده؟ علی جانم چی _

دلم خون می شه،نمی دونست دلم  نگاهشبا این  نگاه کرد،نمی دونست چشم هامه ی پریدخت گرفت و تو سرشو از رو شون
 .ریش ریش می شه

 انقدر اشک نریز یه لحظه  _
 
 .روم شو بگو چی شده؟ حرف بزن ،تو که نصف جونمون کردیا

 :گ فت علی با هق هق
درم رفت، دیشب اومد تو خوابم پشتش بهم بود، صداش کردم جوابمو نداد دلش علی_ بیچاره شدم پری ،حسینم رفت، برا

 ..... ؟چرا؟چرا؟؟گذاشتم.چرا خدا به دلش رحم نکرد ازم گرفته بود،من تنهاش
 چشم هامهمش نگار جلوی  زد.شوکه شده بودم، رو  ،علی تند تند حرفشرفتمیسیاهی  چشم هامخشک شد ، دست هام

خ خدا دلت واسه  خودش رو بود،بهم چی گ فته بود؟ گ فت اگه حسینم خدا ازم بگیره 
 
می کشه؟ گ فت تنها امیدش حسینه؟ا



ندیدی داشت لحظه شماری ؟؟نشنیدی صداشوگ فتمیش و حسینش اذوق کردنش نسوخت؟ ندیدی چطور با ذوق از خونه 
 ...؟؟؟!!رسیدنش به حسینشواسه  کردمی

سمت در حیاط دویید.علی بلند شد ولی انقدر دست و  کرد وو با دیدن حال و روز علی چادر سر  من هایاشکپریدخت با 
روم پرسیدم سرم رو بود دوباره روی زمین افتاد.دستشو گرفتم. حسبیپاهاش 

 
 روی دستش گذاشتم ا

 کی بهت گ فت؟  _

 :نداشت.بابغض گ فت انگار این بارون قصد بند اومدن؛کردمیپشت هم صورتشو خیس  شدنمیخشک  شاشک
 .علی_ عمو کریم،باید زودتر برم عمو کریم دست تنهاست

 .با این حالت؟ منم باهات میام _
 .علی_ لج نکن پری نمی تونم ببرمت

 .نگار رفیقمه باید کنارش باشم.تو رو هم نمی تونم تنها بفرستم پس سعی نکن منصرفم کنی _
روم سالم کردم.ولی فک

 
 .ر کنم نشنید سمت علی رفت و بلندش کردپریدخت با امیر اومدن ا

  .سک ته دادی زنتو امیر_ چته؟ این چه وضعیه؟

 :علی مظلومانه سرش پایین انداخت و گ فت
 .علی_ ببخشید باید برم داداش می تونی ما رو ببری؟ نمی تونم تا اونجا برونم

روم شدی برو رو دلشون شی؟ال امیر_ با این حالت می خوای بری اونجا چیکار کنی؟بری غِم 
 
 .زم نکرده ،برو تو،هر وقت ا

 .خودم می رم نبری داداش اگه  کنممیعلی_ خواهش 
 :گ فت کشید وموهاش  امیر ال اله اال الهی گ فت و دست توی

 .امیر_ پاشو جمع کن بریم
خواستم عوض  پیراهن مشکی عوض کردم. شلوارشو پیراهنشو با ،دکمه ی لباسشو باز کردم.گرفتم و توی اتاق بردمدست علی 

کنم که مانعم شد، خودش عوض کرد.منم سریع مانتو شلوار مشکیمو پوشیدم، روسری مشکی سرم کردم، کیفم گرفتم و از 
 .اتاق بیرون رفتیم

 داداش شما کجا می خواین برین؟علی؟ امیر_ زن 
 .نامزد حسین رفیقشه.علی_ بیاد باهام داداش 

خامیر_ 
 
 ....ها

 .ین برم اینجا دلم طاقت نمیاره همش باید دلم پیش علی باشهداداش بذار کنممیخواهش  _

 ،چطور می خواد این دردچه جوریهامیر سری تکون داد و بیرون رفت.توی راه تمام حواسم پیش نگار بود که االن حال و روزش 
دق می کنه.دست  حتماا بود  اشک می ریزه پس وای به نگاری که حسین عشقش جوری اینو تحمل کنه؟ علی که رفیقشه داره ر 

 جیگرمو  ای نگاره ، یاد حرفکردمیهم صورتمو خیس  خودم نبود، اشکام پشت
 
  .تیش میزدا

 .گذاشت جفتمون تو حال خودمون باشیمو امیر تا برسیم حرفی نزد 
      



 :و دست علی داد و گ فتر خونه ی پدر حسین پیاده کرد، سوئیچ ماشین  درِ 
 .شهامیر_ من میرم ماشین دستت با

 علی_ شما چجوری میری؟
دوستت،  فامیل هایماشین ،میرم دیگه برین تو.تو باید با زنت برگردی سخته.از زنت قافل نشی بری پ ی  همه اینامیر_ 

  .هواشو داشته باش

 !حواسم هست؟این چه حرفیه داداش.علی_ چشم
تازه شد، انگار داشت با خودش خاطراتشونو مرور از امیر تشکر کردیم، با دیدن پارچه سیاه رو در و دیوار خونه ،داغ علی 

روم سالم کرد و کردمی
 
خونشون همک ف  ,وارد حیاط شدیم، حیاط کوچیکی  باهم، جلوی درب دو مرد ایستاده بودند.علی ا
ه و شیونش شدمیو ر بود،از تو حیاطم صدای گریه های خاله زینب 

 
و، علی گوشه ی حیاط ر  شنید.صدای ضجه هاشو ،صدای ا

و منشونه هاش می لرزید.نمی دونستم باید چیکار کنم پیشش بمونم یا برم تو؟ مگه کسی ،گذاشت رو پاهاشنشست و سرش 
 می شناخت؟

خراونقدر این پا و اون پا کردم، که 
 
شنا دیدم  ا

 
ب گلی با عجله لیوان یه ا

 
. اصال متوجه من قسمت اتابرد دستش بود  ی کها

توی خونه جا نبود، گوشه گوشه ش نشسته بودن عکس ،ار و گلی هم هستن.دنبال گلی رفتمدم رفته بود نگنشد.اصال یا
غوشش گرفته بود.جلو رفتم صورتش بوسیدم یه جور حسین دست خاله زینب بود،

 
و  بغلش کرده بود انگار جسمشو تو ا

سین ،از اونجا شناختمشون وگرنه من خاله عمه ات بمیره ح گ فتمیحسین نشسته بود،چون هی  یعمه تسلیت گ فتم.کنارش
و برگردوندم تنها کسی که تنها بود نگار من بود، نگار تنهام که ر ها هم تسلیت گ فتم. سرم  زینبم اولین بار بود می دیدم.به اون

و رو گونه هام  شدمیو بیشتر  م قطره های اشکم بیشترداشتمی برمچاله شده بود، پیر شده بود، جلوتر رفتم،با هر قدمی که 
 .کنار پاش نشستم ، اصال تو این عالم نبود.صداش کردمخوردمیسر 

 !؟نگارم،نگار جان _
ب ر پر خون بود.یهو زد زیر گریه، گریه های  ی که دل سنگ  چشم هاشو بلند کرد، تو ر سرش 

 
 .کردمیو ا

دیگه حسینم نیست،حسین رفت، پری دیگه حسینم نیست، ؟پری دیدی خدا بهم رحم نکرد؟شدم کسبینگار_ دیدی پری 
 میگن دیگه نمیاد پری راست می گن؟مگه می شه؟حسین بدون من کجا بره؟

االن که دیگه نیست تو دیگه ؟ی از زندگی پسرمخواستمیبد قدم.چی ،شوم خاله_ از قدم نحس تو بوده پسرم رفت، دختره بد
 .؟ گمشو بیرونکنیمیاینجا چیکار 

رومش کننلس مجای ه دو سه تا از خانم
 
 .کنارش رفتن تا ا

روم پس کی نگار من
 
 ؟کی؟کردمی؟کی قلب شکستشو ترمیم کردمیو ا

 گلی_ نگار پاشو بریم.پاشو قربونت برم نمی بینی مامانش چی می گه؟
 بذار بگه مگه بد قدم و نحس نیستم؟ هستم گلی هستم.ببین اون از پدر و مادرم اینم،و میارن اینجار نگار_ کجا برم؟ حسینم 

 .قدمم مشکل داره حتماا از حسینم 
دماست. بد هااینقربونت برم نگو. جوری ایننگو  _

 
  قدمی چیه؟ شوم چیه؟ خرافاتیه که تو ذهن ا

یومد دلم لرزید نگار انگار جون تو پاهاش اومده بود یهو بلند شد.شروع کرد به دست زدن اله اال اللهی که از حیاط م با صدای ال
 .خندیدن



یکم عقب افتاده ولی باالخره داماد اومد. ؛بخندین امروز عروسیمونه،دست بزنین،دامادم اومد گریه نکنین دشیبنگار_ بلند 
  حسینم اومد.

وردنش تو خونه رو زمین گذاشتنشر من و گلی گرفته بودیمش که خودش 
 
نگار و  و نزنه لحظه های تلخی بود.خیلی تلخ، وقتی ا

سرشون پایین بود ولی ن.علی و عمو کریم گوشه ای ایستاده بودن کردیم گریهن و کردمینوازشش ،خاله زینب نشستن کنارش

  .لرزیدمیشونه هاشون 

. تنها گذاشتنش عقالنی شدمیخونه ی نگار بودم و علی خونه ی عمو کریم، نگار روز به روز حال و روزش بدتر  پنج روز بود که
کنه و برگرده.هوا تاریک شده بود،خونه سوت کور بود،عجیب دلم گرفته بود.  نبود.گلی صبح رفته بود ده که وسایلشو جمع

 .کنار نگار دراز کشیدم دستامو تو موهاش کشیدم نوازشش کردم
 نگار؟ _

 نگار_ بله
دوست داشت؟اگه خودت بودی طاقت  میگیخودتو عذاب می دی روح حسینم تو عذابه؟ مگه ن جوری اینمی دونی وقتی  _

 حال داشتی؟  دیدنشو تو این

د،اصال انگار تو ش خیره.به سقف کردمیو خیس ر اش صورتش ه چند دقیقه ای ساکت شد پلکشو که رو هم می ذاشت اشک
 .تو گذشته اش این دنیا نبود تو این حال و هوا نبود، غرق بود، تو خودش و

قشنگشو  هایچشمیعنی دیگه  میشنوم!باید قبول کنم دیگه صداشو ن چه جوری !؟باید باور کنم دیگه نیست چه جوری نگار_ 
؟چرا زندگیم نفرین شده است؟ چرا پری؟ یعنی خدا اصال دلش به حالم نمی سوزه؟ مگه چیکار کردم؟ به کی بدی بینممین

 کردم؟ 

وردمیمی زد، نفس کم  نفسنفسوسط حرفش 
 
 امو پاک کردمه واسه حرف زدن ،دلم گرفت از این همه بی انصافیه خدا.اشک ا

 :گ فتمو 
 ....،تو مگه بدی کردنم بلدی؟ خدا بنده های خوبشو امتحان می کنه جوری ایننگو  _

 .کردممی نگاهشبا ترس ،فم پرید و بلند داد می زد.ترسیدموسط حر 
خنگار_ 
 
ها  امتحان رو زدن،این ها حرف شنیدم، بدترین تهمت چقدر؟ پدر و مادرم که تنهام گذاشتن و رفتن، ،از مردم  ها
خرمم ازم  حتماا ود؟ بس نب

 
؟ این امتحانش مردودم کرد،با خاک یکسانم کرد،دیگه نمی شناسمش، دیگه گرفتمیباید امید ا

 ...قبولش ندارم، امتحانش خیلی سخت بود ،امتحانش به خاک سیاه نشوند منو 
و زجه هاش به صبح رسوند، تا صبح با گریه ها  اون شب، کردمیم گریهحرف زدن رو ازش گرفت ،منم پا به پاش  گریه مجال

و بلند  شدمییهو بیدار  شدنمیساعت  بیشتر از یک شبش همین بود، شاید یک ساعت می خوابید، تو این چند شب کار هر

  .و صدا می زد.در و دیوار خونه هم از دیدن گریه هاش رنگ غم گرفته بودنر حسین 

رام بخشی که بهش دادم خوابش برد. بلند شدم و دستی به سر و روی خونه کشیدم.اشتها  نزدیکی های
 
صبح بود، با قرص ا
.با کردمیهوای خونه خفم ،فتم تو حیاط رو پله ی اولش نشستمحالم دگرگون بود.ر  شدمینداشتم صبحانه بخورم، دو روزی 

 ..گلی پشت در بودصدای در سریع بلند شدم و در باز کردم تا نگار بیدار نشه



 ؟کنیمیگلی_ سالم تو حیاط چیکار 

روم حرف بزن نگار خوابیده _
 
  .هیچی اومدم هوا بخورم، ا

 .گلی_ باشه چه عجب باالخره خوابید
 :کمکش کردم وسایلشو تو اتاق بردیم،کنار هم نشستیم.گلی بهم نگاه کرد و گ فت

 گلی_ چیزی نخوردی؟ رنگ و روت زرد شده،حالت خوبه؟
 .بم.چیزی نخوردم اشتهام کور شدهخو _

 .میلی به غذا ندارم
 .حال و هوای اینجاست به خاطرگلی_ 

  .شاید _

 .ده احتماال امروز دیگه میریم گ فتمیعلی _
ره تا االنم خیلی موندین.کِی 

 
اول زندگیتون با غم شروع کردین اینم شگون  که صدای کدخدا در بیاد.علی هم کار داره، گلی_ ا
 .نداره
 :ریز کردم و گ فتم هام رو  چشم

 تو از کجا اخالق کدخدا دستت اومده؟ _
 :هول شد و گ فت

 .ده همه شبیه همن مردهایمعلومه دیگه  خب ...خب،-گلی
 اهوم فکر کردم باهاشون برخورد داری؟ _

 .حرف می ذاری تو دهنم؟گلی_ نه چه برخوردی
پنهون کاری کنه؟اصال به نظرم چیز  خواستمی؟ تا کی کردمیدیگه دست خودم نبود ،عصبی شدم ،خب چرا باید ازم پنهون 

 .هنوز عاشقش باشه واقعاا کاری داشته باشه مگه اینکه  نیاز به پنهون جوری اینبدی نبود که 
؟ توی  ی که بیست و چهار ساعِت شناسیمیگلی بسه دیگه چقدر پنهون کاری؟ یعنی می خوای بگی تو صمیمی ترین دوستتو ن _

تو این چند روز ،خواستم بپرسم گ فتم وقتش  کشممی؟ گلی ،دارم عذاب کنیمیبودی؟ چرا داری ازم پنهون  تو خونشون
 ?نیست.فقط یه جواب ازت می خوام هنوز دلت پیش علیه

 .سمتم برگشت پاک کرد خیلی ترسیده بود هول شده بود، هاشوچشمگلی اشک 
  . فهمیدمنمیست داشتنم فقط واسه همون موقع بود. بچه بودم پری دو به خداگلی_ به چی قسم بخورم که باور کنی؟ 

بچه بازیه خودم.این هول بودنم دست پاچه شدنم همه از خجالته نه عشق و  به خاطر، کشممیاالن فقط ازش خجالت      
بهترین خواهرم ، فقط دارم حسرت می  این عشق مسخره از دست دادم به خاطرمن بهترین دوستمو  دوست داشتن،پری 

یه کار بچگانه پریدختمو از خودم روندم.به جان خودش که برام عزیزه هیچ حسی به برادرش ندارم, هیچی،باور  به خاطرخورم، 
من همون روزای  کن.به دوستیمون قسم.اصال عشق نبود.نمیشه اصال اسمشو عشق گذاشت.عشق مگه فراموش میشه؟ ولی

که انقدر عذاب  همون موقع که منو از خودش روند فراموشش کردم. پری ،ای کاش زودتر ازم می پرسیدی ,اول فراموشش کردم
 دوستیم مگه نه؟ باهمنکشی ،ما هنوزم 



ه بود که ن واسه همین ترسیدگرفتمیده تحویلش ن دخترهایدلم براش سوخت تو ده فقط من و پریدخت دوستاش بودیم بقیه 
 .و گ فتم منم از دست داده.لبخندی زدم

ره گلی دوستیم _
 
 .ا

 .. یهو گلی رو تو بغلم گرفتم و بوسیدمشکردممیبالی  نفس راحتی کشیدم،انگار یه کوه از رو دوشم برداشتن.احساس سبک
جفتتونو سر سفره عقد .ولی به خاک مادرم اگه بهش حسی داشتی.خودم کردممیوای گلی دروغ نمی تونم بگم، داشتم دق  _

 .می شوندم
 :دو گ فتش خیرهگلی با تعجب منو از خودش جدام کرد و تو چشمم 

 حالت خوب نیست؟ واقعاا دیونه ای مگه؟؟واسه خودت میگیگلی_ چی 
  :لبخندی زدم و گ فتم

و تجربه کنم که ر دگرگونم کردی،کاری کردی که سمت علی برم و عشقی  تهاحرفاز همون روز که از خونتون برگشتم تو با _

حالم خوب نیست.اصال تو حال و هوای قبلم نیستم، تو حال و هوای دیونگی ام.یه حسی که قابل گ فتن  تر از عسله. شیرین
 .تجربه اش نکردم وقتهیچنیست.یه حس فوق العاده که 

  .و داشتیر شحال شدم برات، تو لیاقت این زندگی و عشق که خوشبخت شدی، خیلی خو رو شکرگلی_ خدا 
مرسی،یه روزی تو همین خونه نگار برام دعا کرد که یکی عاشقم شه درست همونجوری که حسین عاشقش بود، امروز من این _

 همینجور با عشق بخوادت و بخواهیش..و سر راهت قرار بدهر خدا یکی مثل علی  کنممیدعا رو واسه تو 
 .همو بغل کردیم و بوسیدیمدوباره 

ره میگیدوست تنها چیزیه که قدیمی نمیشه، کهنه نمی شه، دلزده نمی شه، همیشه و تو هر شرایطی اولین نفری که دستتو 
 .پیشته و پشتت بهش گرمه رفیقه،یه رفیق خوب داشته باشی هزار نفرم دشمنت باشن، باز اون رفیِق که

ه بود.علی هم یواش یواش به نبودش عادت کرده بود.دوباره شده بود علِی قبل.یه که از مرگ حسین گذشت شدمیسه ماهی 
، به کسی نگ فتم که حالم خوب نیست.زیر شکمم تیر شدممیبود که حالم خوب نبود.روز به روز انگار داشتم بدتر  ایهفته
سی که روم شد بگم سیما بود.تازگی ها اونم و بریده بود.دیگه طاقتم طاق شده بود به تنها کر  امونم سردرد و سرگیجه  کشیدمی

 .شروع کرده بود به بافتن شال و کاله برای امیر، خودم یادش دادم از من حرفه ای تر می بافت.پیشش نشستم و گ فتم
 داداش؟ زن  _

 .سیما_ جانم
  .میگم یک چیز میگم بزرگش نکن.یه هفته ست اصال حالم خوب نیست یعنی از یک هفته بیشتره _

 با دست رو صورتش زد و گ فت سیما
قا چه  به خاطرسیما_ خدا مرگم بده چرا زودتر نگ فتی؟ همش 

 
 رفتمیکارا می کنه خودش اون مراسماست که رفتی، علی ا

 .دیگه،تو رو چرا برد
 .کردمیاز علی گله و  اخماشو تو هم کرده بود تند تند حرف می زد.نگرانیش خندم گرفت از دل

 ?بیچاره علی که تقصیر نداره، خودم خواستم برم.تازه اون سه ماهه پیش بود چه ربطی به االن دارهداداش،  زن  وا _
 سیما_ خوبه ازش دفاع نکن، حاال کجات درد می کنه؟

 .سرم درد می کنه با زیر دلم، سرگیجه هم دارم _



 .و کردم تو همر  اخم هامندید واسه همین .یکم ناراحت شدم.من درد داشتم اون می خشدمیتر  با دردای من لبخند سیما پررنگ
 .سر مبارکه مبارکه سیما_ تی بال می
و بگو اومدم پیش کی دارم م این میگه مبارکه ،دیونه شده منبوسید.با تعجب نگاهش کردم.من میگم مریض اومد بغلم کرد و

 :و گ فتم دردمو میگم.دلم طاقت نیاورد
 داداش، خوبی؟ زن  _

 سیما_ عالیم دختر عالی 

 ؟من میگم مریضم شما خوشحالین _ 
 

 .رحمت خداست؟دختر داری مادر میشی.مریض چیه.هامریضیسیما_ تا باشه از این 

ب دهنم تو گلوم پرید شروع کردم به سرفه کردن،  چشم هام
 
چنان درشت کردم که یک لحظه فکر کردم از کاسه در اومده. ا

 .گرفتم پر از استرس بودم شورهدلدارم مادر می شم؟ به این زودی؟ مگه می شه؟ واقعاا یعنی چی 
 .اشتباه کرده باشی خدا کنهداداش؟ اصال شما از کجا می دونی؟ ما که تازه ازدوج کردیم،وای نه!  زن  میگیراست  _

 .کنیمیکه ناشکری  سیما_ ک فر نگو یکی مثل من که هفت ساله منتظرم که خدا یه اوالد بهم بده، یکی مثل تو
و ر نمی شن، روم نشد دیگه چیزی بگم سرم  داربچهخودشون  گ فتمیجمع شده بود دلم سوخت علی که  چشم هاشاشک تو 

 :.سیما یهو بلند شد و اشکشو پاک کرد و گ فتکردممیای دستم بازی ه انداختم پایین و با انگشت
 .برم مشتلق بگیرم ؟سیما_ وای من چرا نشستم!

 :گرفتم و گ فتمدستشو 
 داداش تو رو خدا شاید اشتباه میکنی از کجا می دونی؟ زن  _

 سیما_ اصال بگو ببینم این ماه عادت ماهانه شدی؟
 .سرخ شدم و سرم و انداختم پایین

خاین چه سوالیه  _
 
 ؟ها
 سیما_ شدی یا نه؟

 .نه اون ماه هم نشدم _
 خودت می خوای به علی بگی یا من بگم؟مادر شدنت مبارک،خانم خانما .سیما_ خب دیگه تمومه

 .می شه به کسی نگیم کشممینمی دونم خجالت  _
 .سیما_ باالخره که می فهمن

 :و انداختم پایین و گ فتمر روسریم ور رفتم سرم  با گوشه
 .بفهمن اون موقعخب بذار  _

 :سیما دوباره اخم کرد و گ فت
 .کنممیهمه رو خبر دار  همین امروزم دممیسیما_ شرمنده من تحمل ندارم لو 

نم انقدر ذوق داشتن م خانوادهاومدن یه بچه انقدر ذوق داشت؟یعنی  واقعاا سمت حیاط.رفت نتونستم جلوشو بگیرم دویید و 
ره 

 
  :دوستم داشتن،مگه می شه بچه رو دوست نداشت؟دستی رو شکمم کشیدم و با لبخندگ فتم مطمئناا از اومدن من؟ا



.درسته زود بود ، ولی دست تو نبود اومدنت که بخوام غر چشم هامکاکل پسری؟یا ناز گالبتون؟ هر چی هستی قدمت رو  _
  و به تو خورده بگیرم،باید به بابات اعتراض کنم، باید از خودم گله کنم نه تو، بزنم

 :و محکم بغلم کرد و گ فت سمتم اومد پریدخت
 !ی شم؟وای باورم نمی شه، خدایا شکرتم عمهدارم  من واقعاا پریدخت_ وای عاشقتم پری.

 :پشت چشمی براش نازک کردم و گ فتم،اخم کردم
 .م دست بزنیابذارم به بچه  عمراا اومدی منت کشی تا االن که باهام چپ بودی،در ضمن  کنممیپریدخت_ شنیدی دارم عمت 
 :پریدخت بلند خندید و گ فت

خ درد.م کنام بچه ابدم بعد بچه پریدخت_ بذار بچه رو اصال بهت نشونش 
 
ای ه و بالش به جونم قربون دست ا

 بشه عمه وای وای پری یعنی دیونتما کوچولوش

 .و گ فتم بلند خندیدم
 .تو دیونه بودی، نگاه تو رو خدا هنوز که چیزی معلوم نیست _

  روم، کردمیسیما با اسپند اومد و دورم چرخوند و هی صلوات می فرستاد و فوت 
 .سیما_ از االن باید لحظه شماری کنیم واسه اومدنش

 .خدا یکی به تو بده سیما جان ان شاهللپریدخت_ 
 .ان شاهلل _

 .سیما_ خدا از دهنتون بشنوه
قاجان و مادر بود. نمی دونم وقتی 

 
موقع اذان بود، وضو گرفتم و نماز خوندم، سر سجاده نشستم،تسبیح شمردم. فکرم پیش ا

قاجان دادمیوه دار می شن چه حالی بهشون دست می شنیدن دارن ن
 
قاجان من چطور؟ ا

 
ی که اصال یادش رفته یه معرفتبی.ا

 ارزشم پیششون انقدر کم بود واقعاا دختری به اسم پری داره، یا خواهر و برادرام! 
قاجانشدمیمی دونم مادرم اگه بود خیلی خوشحال 

 
   ........،ولی ا

 .سمتم اومد و پیشونیمو بوسید کرد و نگاهمندم علی با لبخند با صدای در اتاق رومو برگردو
 .خسته نباشیسالم  _

 .علی_ علیک سالم تو رو که میبینم تمام خستگیم از تنم میره بیرون
 :سرخ شدم و سرم و پاییین انداختم و گ فتم

 .کشممیخجالت  جوری ایننگو  _
 علی_ قربونت برم خجالت واسه چی؟

 چیزی بهت نگ فت؟بیرون بودی کسی  _
 :کرد و گ فت نگاهمعلی مشکوک 

 .کردمی نگاهمو برد تو اتاق، پریدختم با لبخند ر داداشم سریع داداش  جوری بودن،زن ه ی همهعلی_ نه ولی نمی دونم چرا 
 .و ببینم، دوست داشتم از خودم بشنوهر  العملشعکسدل بودم بهش بگم ولی دوست داشتم.و انداختم پایین دور سرم 

 لی؟ع_
 علی_ جان علی؟



 .بیا یک دقیقه بشین _
 .علی_ چشم شلوار پام کنم االن میام ور دلت

باید بهش  چه جوری نمی دونستم  جوری سر سجاده نشسته بودم. دستی به شکمم کشیدم و ذکر گ فتم.استرس گرفتم  همون
 بگم.علی روبروم نشست و گ فت؛

 علی_ تمام نشد نمازت؟
 .شد _

 .گناه دارهعلی_ خب جمعش کن 
 .بذار حرفمو بزنم جمع میکنم _

 .کرد نگاهمو زیر چونش گذاشت و با کنجکاوی ر دستش ،ریز کرد هاشوچشم

 علی_ خب؟
 .م بگمخواستمییادم میره چی  کنیمی نگاهمکه  جوری این_

 کنم؟ نگاهت چه جوری علی_ 
 معمولی _

 .شو رو هم گذاشتدوتا پا زانو کرد و  ش گرفت پاشو چهارادستشو از زیر چونه 
 علی_ خوبه؟
 :خندیدمو گ فتم

قای پدر _
 
 عالیه ا

 :و گ فت علی دستش پایین افتاد با اخم جلو اومد
 !علی_ چی؟ دوباره بگو

 .ترسیدم یهو خودمو عقب کشیدم
 ناراحت شدی؟ _

 پدر؟ میگیعلی_ من مگه پدرتم به من 
قا شما شوهرمی ولی پدر بچه  _

 
 .زبون اون گ فتمم که هستی از اهوف،نه خیر ا

 علی بلند خندیدو گ فت؛
کم  باهمدوست دارم فاصله سنیشون ،نیم قد می خواما.جون علی نگو نه ی قدوهابچهوای پری ولی من  اون موقععلی_ کو تا 
 باشه.باشه؟

 .با تشر اسمشو صدا زدم
 علی؟ _

 !علی_ جان علی؟چه خشن
 .و بزرگ کن بعد به بقیه فکر کنر ین یکی متوجه نشدی االن دارم بهت می گم پدر شدی؟ ا واقعاا  _

 .علی باز اخماش تو هم رفت.ولی چند دقیقه بیشتر طول نکشید انگار شوکه شده بود باورش نشد
 علی_ داری اذیتم میکنی؟



 .نه به جون تو _
 ؟میگیعلی_ از خودت 

 .نه سیما گ فته مطمئنم هست _
 .و گرفتمر شروع کرد به داد زدن. سریع جلو دهنش  کرد ویهو بغلم 

بروم رفت _
 
 .هیس جون من علی،تو رو خدا ساکت شو ا

 .پشت هم حرف میزد شدنمیجا بند ه ی
و تو ر پری راست میگی؟ وای باورم نمی شه،یعنی االن من پدر شدم؟ تو مادر؟وای پری فکر کن بچمون  علی_ جون من 

 .پاهای کوچیکش خدایا شکرت صد هزار بار شکرت،ای کوچیکشه با اون دست بغلمون بگیریم،
 .واسه چیه؟ هی وای وای وای، باشه بیا یه دقیقه بشین زشته صدات میره بیرون گ فتنت حاال این وای_

قاجان باید .کوچیکه باید بریم اینجا برامون  علی_ دیگه
 
 .جدا شیم هاایناز ا

 م نشست و گ فت؛انداختم پایین، علی کنار  سرم رو دلم گرفت 
 علی_ چی شد پریچهر خوبی؟

 .ره تنهای  یمیگیعلی من می خوام اینجا باشم.دلم  _
قاجان بود که هم به من هم به داداش گ فت تا زمانی که 

 
علی_ مگه می خوایم کجا بریم؟ بغل همین خونه ست. این شرط ا

 ،از این خونه رو دارینشدین حق رفتن  داربچهنشدین باید تو این خونه بمونین، وقتی  داربچه
 حاال چی میشه اینجا بمونیم؟ _

علی_ منم دلم می خواد با تو تنها باشم. نه مثل االن یا روزهای دیگه تا خواستیم یه کار کنیم ،یا ذوق کنیم، هی بگی هیس 
 .علی هیس زشته

قاجان علی تحمل نکرد،پاش  بمونیم،ولی با اشخانوادهو راضی کنم پیش ر اوایل بارداریمو با اصرار تونستم علی  
 
و کرد ر یه کاره ا

 باید بریم از اینجا، حتماا تو یه ک فش که 
قاجان بهم گ فت 
 
 :ا

قاجا
 
 .ن_ دلم می خواد یه شیر پسر بیاری بشه عصای دستم.یکی نمی خوام سه تا پسر می خوام عروس، سه تاا

 :خیلی دلم گرفت از اونجای  ی که مثل همیشه حرف تو دلم نمی موند گ فتم
قاجان مگه دختر چشه؟دختر خیر و برکت خونه ست.با این حرفتون دل بچمو می شکونین _

 
اگه دختر باشه ،برای من  چرا ا

 .پسر بودنش فقط می خوام سالم باشه همین فرقی نمی کنه دختر یا
ظهر که علی اومد حرفم چنان تو دهنی خوردم که دهنم پر خون شد، یه دندونم لق شد،دردش تا مغز استخونم رفت. از بعد 

تیشش 
 
و تند کرد. وقتی هم لب کبودمو دید تحمل نکرد، همون روز ر پریدخت تو دهنش حرف نموند.سریع بهش گ فت چی شد.ا

قاجان گ فت می خوایم از این
 
قاجان و نه مادر  به ا

 
قاجان اجازه داد ولی همه رو از چشم من دید، از اون به بعد نه ا

 
خونه بریم. ا

یه چند روزی با علی سرد بودم.ولی یواش  سرسنگین بودن باهام.ما هم رفتیم خونه خودمون. .نکردمیر نرفتا مثل قبل باهام
 ....تر بود، خیلی اش دلم باهاش صاف شد.حق با علی بود زندگی دوتای  ی خیلی قشنگیو

قاجان و ما اتفاقارفتن ما خیلی از بعد 
 
یومد.شاید باورت نشه با اینکه ن مدر شد.جفتشون از تنهای  ی بدشوافتاد که باعث تنهای  ی ا

 .زدممین، باز بیشتر از همه من بهشون سر کردمیباهام سرد برخورد 



ب تو دل من و بچه 
 
رویای  ی ،م تکون بخوره.همه چی خوب بوداچند سالی از زندگیم کنار علی گذشت..چند سالی که نذاشت ا

 . .رفتن ما برای پریدخت خواستگار اومداز بود.بعد 
 گ فتمیقسمت پریدخت بیچاره هم یه مرد زن مرده بود، ولی خب مرد خوبی بود، نه به خوبی علی ولی خب پریدخت 

قاجانم.می بینی چهر پدر و مادر علی  محبتیبیروزا وقتی  راضیه.تو اون
 
ی بودم. تا محبت می نمکبیدختر  و می دیدم رفتم سمت ا

قاجانم یادم 
 
قاجان خودم. فکر  محبتیبی. ولی تا رفتمیدیدم ا

 
دلمو می شکونه ولی اولین بار بود تو  کردممیدیدم رفتم سمت ا

کمی از  دلتنگم بود، مثل همیشه هیچی نگ فت،هیچی.چقدر محتاج  واقعاا پیشونیمو بوسید، مثل اینکه  کرد واین سن بغلم 
واسه یه بارم شده  خواستمیدلم محبتش بودم ،منم ساکت موندم، دوست نداشتم ناراحتش کنم، دوست نداشتم گله کنم، 

قاجانم بود.هر چقدر بد،
 
قاجانمو خوب تصور کنم، واسه همین بهترین راه سکوت بود. هر چی باشه ا

 
 این بدی ولی  تو ذهنم ا

  .همه ریشه در بچگیش داشت فقط بچگی و رفتار خانواده هااینمقصرش خودش نبود،  ها 

قاجان وقتی پسرم ایلیا رو دید برای اول
 
چشمش جمع شده، ولی ایلیای من از بچگیش مثل یخ  تو  ین بار احساس کردم اشک ا

  .....بود سرد سرد بدون هیچ محبتی

  .....و منم نرفتم سراغشون خواهر و برادرامم که هیچی، انگار نه انگار خواهری دارن، سراغمو نگرفتن

قاجانم چند باری به امیر
 
ا هم از ه گ فت دنبال یه زن دیگه باشه امیر قبول نکرد، اون امیر و سیما هم خدا بهشون بچه نداد،ا

قاجان جدا شدن
 
 ...ا
م بود. بعِد ایلیا دو تا بچه دیگه خدا بهم داد، یه دختر و یه پسر. البته بگم بعد به هابچهعموی خوبی واسه  سیما همیشه زن  

قاجان و مادر خیلی رفتارشون باهام بهتر شد.ولی مث
 
وردهل اول نبود.چون براشون پسر دنیا اومدن ایلیا ا

 
یکم باهام  بودم، ا

سنات و پویا که اومدن دیگه 
 
ومدم. فاصله اگه سیما نبود من از پسش بر نمیزندگیم سخت شده بود. واقعاا مهربون شده بودن .ا

می ساختن، تا ن هم بابود.اون دوتای دیگه فاصله سنیشون دو سال بود.اصال  تربزرگسال  ۴سنیشون زیاد نبود فقط ایلیا 

  .ن جونمو گرفتن،همه چی خوب بود، بهتر از خوبدبزرگ ش

ب و گل در اومده بودن ولی هیچکدومشون حرف گوش کن نبودن.علی همش هابچهدیگه 
 
 ؛ گ فتمیم از ا

هستیم برای ما بچه نمی شن. فقط من و تو  هابچهمطمئن باش این  به کی رفتن انقدر یخ و بی احساسن؟  هااینعلی_پریچهر 
 ما رو یکجا نشین نکنه.که مطمئن باش نگهدار ما نیستن، وقتهیچ.همش از خدا می خوام میمونیمکه برای هم 

 :مگ فتمیمنم به شوخی همش تو جوابش  

 به  _
 
 قاجانت رفتن،ا

  .بودن.قدردان ما نبودن نمکبیهمشون  هم بود، واقعاا 

قاجان حالش بد  
 
خرامیر و علی و مادر بردنش شهر،  شد وتازه داشتیم من و علی طعم زندگی و می چشیدیم.که یه روز صبح ا

 
 ا

بردیمشون.اینو ن تا شهر باید میشدمیم خیلی سختی کشیدم، هر دفعه تا مریض هابچهتو ده طبیب و بهیاری نبود.یادمه سر 
ایلیا سرم داد زده بود،علی تو حیاط بود و شنید.دلش طاقت نیاورد هر  یک بارافتاد.  دک تر اومد یادم برات نگ فتم،اسم دوا و

 .نکرد و با عصبانیت به ایلیا توپید نگاهمچی لب و زبونمو گاز گرفتم چیزی نگه اصال 



دی الکی علی_ ها چیه؟ فکر کردی مرد شدی؟ اصال مردم شدی مردونگی به اینه که صداتو واسه مادرت ببری باال؟فکر کر  
چقدر مادرت حرص خورد؟ چه شبهای  ی برات  نمکبیسال؟خودت بزرگ شدی؟ سختی نداشت؟می دونی واسه توئه  ۲۰شدی 

 ....تا صبح بیدار بود؟ چشم رو هم نمی ذاشت تا هر مرضی داشتی خوب شه
 .بسه علی جان چیزی نگ فت که _

و انداخت پایین و رفت پیش ر معذرت خواهی سرش  علی با تشر من ساکت شد.ولی ایلیا عین خیالش نبود.دریغ از یک

قاجانش، اون
 
 .شبم خونه نیومد ا

خرین دیدارمون بود، دیگه  و درد نیارم مادر،علی رفت برای درمانر سرت 
 
قاجانش ولی ا

 
برنگشت،تنهام گذاشت،نه  وقتهیچا

قاجان نه مادر، فقط امیر با دست و پای شکسته بر گشت
 
       .خودش برگشت نه ا

وردن من تو این دنیا نبودم  علِی 
 
فقط یه جسم بودم، یه جسم بدون  من رفت ،مرد من تنهام گذاشت.وقتی جنازه هاشونو ا

وردن رفتم کنارش نشستم نوازشش کردم
 
 .روح. تنها چیزی که یادمه وقتی علی رو تو خونمون ا

و تو رو باهم ببره؟ می خوای من فتی از خدامی ریم؟ مگه نگ  باهمبی من بری؟مگه نگ فتی  خیلی نامردی چطور دلت اومد لیع _
 پس کجا رفتی ؟کجا رفتی زندگیم؟

 .بدون علی هیچی نبودم م.دادمین بذارنش تو قبر اجازه نخواستمیوقتی  اون روز
نرو علی جان نرو دردت به جونم.تو که طاقت گریه هامو نداشتی االن چرا  ره.میگیدلش  علی تو این جای تاریک، نذارینش _
  ؟ علی جانم پاشو مرَدمکنیمیکار ن چهی

سنات و پویا منو بغل کرده بودن و 
 
سنات بیشتر، چون .نکردیم گریهایلیا و ا

 
بود ،علی کمتر از گل بهش  عاشق علی ا

وردمی، گریه های دخترم دل سنگ به رحم گ فتمین
 
 .اش نسوخته اشک، ولی خدا دلش به حال ا

قاجانش 
 
، امیر مونده بود پیش پریدخت بره یا پیش من یا سیما،بیچاره سیما کردیمگریهاز اون سمت پریدخت برای مادر و ا

رومش کرد و با  خودش رو  اصال حال روحیش خوب نبود.پریدخت فقط رفتمیهم که همش ضعف 
 
می زد،شوهرش به زور ا

 .خودش برد
وردمی هابچهبج تا شب پیش علی بمونم، شبم به زور تا چهل روز کارم این بود که هر روز و ص

 
نم خونه.زندگی بدون علی خیلی ا

  .، همه جا کنارم بود انگار که زنده بودکردممیو کنارم حس اون رفتممیسخت بود هر جا که 

دخترم، هنوز که ن صورتش قابل دیدن نیست، شاید باورت نشه گ فتمیببینمش  باور نکردم. چون نذاشتن  وقتهیچو ر رفتنش 
 .....بیاد هنوزه چشم به راهم که

 .سالی از رفتن علی می گدشت دو

سنات و پویا هم پاشونو تو یه ک فش کردن که هممون بیایمرفتمیایلیام دانشگاه تهران قبول شده بود، باید 
 
تهران برای  ، ا

برای من شهر مثل قفس بود، ده تمام خاطرات ن ده براشون مثل قفسه، ولی گ فتمین اینجا جای پیشرفت ندارن.گ فتمیزندگی.
رامش.شاید ده مردم نادونی داشت، ولی پر از کردمیو برام تداعی ر بچگی و خاطرات زندگیم با علی 

 
پر از امنیت بود.هوای ،ا

 .خوب برای نفس کشیدن داشت
قاجانم بهم ارث رسیده بود 

 
کنه اونم فروختم.تنها چیزی که نگه  و فروختم مغازه علی هم که کسی نبود جاش کارر باغی که از ا

ا یه خونه تو تهران کرایه کردن بقیه پولم زدن به کار االنم هر ه سپردم اون هابچهداشتم خونه ام بود.پول باغ و مغازه رو دست 



عقل و درایتی که  کدومشون برای خودشون زندگی دارن.خونه، ماشین و شرکت.شاید بی محبت و بی عاطفه بودن.ولی با 
 .داشتن کارشون خیلی زود گرفت.شاید باورت نشه خصوصیتشون نه به من رفت نه علی درست جا پای پدربزرگشون گذاشتن

 (زمان حال)

 )شیوا)
شته مونده بود حتی پلک هم نمی انگار تو گذ .بود خیره شدهش ورم کرد. پریچهر به روبرو  چشم هامبودم  اونقدر که گریه کرده

پیش  سؤالولی برای من  .خوردمی، روی صورتش بی رحمانه سر دادمیفتاد اشکش مجال نوشوهرش میهنوزم وقتی یاد مرگ .زد
 ؟اومده بود چرا سالمندان؟ چرا برنگشت ده

 پریچهر جون؟ _
 پریچهر_ جون دل پریچهر

 برنگشتی ده تو خونه خودت؟  شونو دیدی،محبتیبیچرا  _

 .کرد نگاهملبخندی زدو 

  .ترکمپریچهر_ میگم برات دخ

سرمایه داشتن  همهاینکه  وقتی همشون رفتن سر خونه زندگیشون من تو همون خونه استیجاری نشسته بودم،با این
منم با یکم  خونه عذرمو خواست. صاحب هم دیگه اجاره خونه ندادن.ونه ده بود.ولی بهشون ندادم اوناچشمشون دنبال خ

سرمایه ای که داشتم تونستم اون خونه رو بخرم. یه اشتباهی که کردم این بود که به ایلیام اعتماد کردم و بهش گ فتم خونه رو به 
سنات و پویا همون ماه های اولم چمدونشونو بستن و 

 
نام خودش بزنه، چون خودم نمی دونستم باید کجا برم و چیکار کنم.ا

 ........درس، واسه تفریح،تنها کسی که اینجا داشتم ایلیا بودنه واسه  رفتن ترکیه
دیگه چیزی نگ فت ساکت شد و اشک ریخت.اشکی که عرش خدا رو لرزوند دل فرزندانش رو نه.در همون حال یاد پسرش 

 .افتادم و با ذوق گ فتم
 رده ها؟ سرش به سنگ خو  حتماا شیوا_ ولی االن که باید خوشحال باشی پسر بزرگت اومده دنبالت 

 لبخند تلخی زدو گ فت
 .پسر بزرگم؟ نه پسر کوچیکمه ولی از خون من و علی نیست پریچهر_ 

 :نزد.نذاشت بیشتر از این فکرم رو مشغول کنه گ فت ش حرفی ازشاگذشته  تو.شدم خیرهتعجب بهش با 

رسام پسر خوندمه، شاید یه دلیل دل کندن 
 
رسام بود.تو اون ز هابچهپریچهر_ ا

 
م مشغول هابچهمان که تنها بودم م ازم ا

یه سر بهم  سوختمی، ایلیامم هر وقت دلش کردممیکاراشون بودن، من تک و تنها صبح تا غروب در و دیوار خونه رو نگاه 
ش اومد در خونمون دوستیمون از همون روز 

 
می زد،خدا خیر بده همسایه هامو خیلی خوب بودن، یه روز یکیشون با یه ظرف ا

شنا کرد..خونم کوچیک بود ولی همسایه خوب دور  شروع شد،
 
برم زیاد بودن، دیگه تو و یواش یواش با بقیه همسایه ها منو ا

.یه روز که رفته بودم خونه یکی از همسایه ها دیدم یه پسر بچه مشغول تمیز کردن باغه به خانم گرفتمیخونه کوچیک دلم ن
 م،پسرته؟گ فتمیرحی

خربهم سپرده کار دارم بهش بگم.نه خواهر باغبونه.یکی :گ فت
 
 .در میاره با این کار خرج درس و مدرسشو ا



ی من تو این سن داشتن بازی هابچهو این سن کار کنه؟ ت بچهدلم سوخت بیشتر بهش نگاه کردم.دلم لرزیده بود،  
 سالگیشون به زور فرستادمشون سر کار،۲۴ن،تو کردمی

 مادر نداره؟و پدر  دوباره ازش پرسیدم،
سالش تموم شد مرخصش کردن. خیلی سختی کشید تو سه سالی که از پرورشگاه  ۱۵گ فت، نه بیچاره بچه پرورشگاست چون 

ها هم تو یه مغازه ای که صبح تا ظهر کار می کنه می  مرخص شده ،خونه ی مردم باغبونی می کنه، ک فش واکس می زنه،شب
خواب داد.بچه نه پتو داشت نه بالشت، کارشم میکانیکیه،چیزی  خوابه، اون خیر ندیده به جای حقوق خیر سرش بهش جا

بروشو می خواد کردمینرمی پیدا ن
 
 .زیر سرش بذاره،خیلی هم ا

 خونه؟اسمش چیه؟ شده بود پس کی درس می سؤالبرام 
رسامه.یه بار که ازش پرسیدم گ فت موقع امتحان:بهم زد و گ فتخانم رحیمی هم لبخندی 

 
 .امتحان میدها فقط میره ه اسمش ا

 .سمتش رفتم شدم وخیلی دلم گرفت بلند 
 .سالم پسر جون:گ فتم

 .کردمیدلتو ریش ریش  چشم هاشمشغول کاشتن گل بود یهو سمتم برگشت.شاید باورت نشه شیوا مظلومیت 
 میشه بعد اینکه کارت تموم شد بیای خونه من؟ لومش گرفتم و گ فتمظم هایچشمچشم از 

  .حتماا بله  تو جوابم گ فت،

درس خونه رو بهش دادم
 
 ا

وردم سرخ 
 
از خانم رحیمی تشکر کردم و هر چی اصرار کرد بیشتر بمونم قبول نکردم.سریع رفتم خونه.مرغ از یخچال بیرون ا

کردم، برنج درست کردم، سیب زمینی هم بغل مرغ سرخ کردم.یه دستی هم به خونه کشیدم.خونمون حیاط داشت یه باغه 
و زد ر تا اومدنش ولی باالخره اومد.تا زنگ در  ساعتی طول کشید لی خب باغش نیاز به باغبون نداشت.دوکوچیکم داشت. و

 .و باز کردمر سریع رفتم و در 
رسامم سرش پایین بود مثل یه مرد رفتار 

 
ی خودم هابچهپدر و مادر باال سرش نبود ادب و نزاک تش بیشتر از  هک ، اونیکردمیا

 .بود
رسام_ سالم حاج 

 
 .خانما

 .بفرما سالم عزیزم.هنوز قسمتم نشده حاجیه شم بیا تو پسرم  _
رسام_ 

 
 .میشه ان شاهللا

رسام پشت سرم اومد تو اول یه نگاه به دور تا دور حیاط انداخت و گ فت
 
 :ا

رسام_ ببخشید من باید چیکار کنم؟ جز باغبونی کاری بلد نیستم
 
 .ا

 .باهمحاال بفرما تو یه چیز بخوریم حرف میزنیم 
رسام_ 

 
خا

 
 ..ها

دم _
 
 .کشم نیستم بیا تو پسرم نترس منم تنهام ا

 :و اون سریع گ فت خندیدم
رسام_ این

 
 .ببخشید منظور نداشتم!جسارت نکردم؟چه حرفیه ا

 .پس اگه می خوای ناراحت نشم بیا تو باهم ناهار بخوریم وقتی تنهام غذا از گلوم پایین نمیره_



خریکم این پا اون پا کرد و 
 
 .یه گوشه نشستو ا اصرار من اومد تو ب ا

ماست و سبزی خوردنم رو سفره گذاشتم.بهش تعارف کردم اومد سر سفره شاید باورت نشه ،دوغ.سفره پهن کردم غذا کشیدم
رسام سر به زیر غذاشو 

 
اولین باری بود که تو شهر اومدم یکی باهام پای سفره نشست. اون غذا گوشت شد و به بدنم چسبید.ا

 .تشکر کرد  خورد و
      

م و هابچه محبتیبیاز دست دادم از  و ر سالی که علی ۱۵همون پایه سفره شروع کردم براش از زندگیم گ فتن، از اول تا این 
خردر  تنهای  ی هام.

 
 کنممیخونه هم براش اجاره  بهش گ فتم می خوام حامیش باشم،تا درسشو بخونه و دیگه کار نکنه.گ فتم یه ا

کنی خواهش  تو مثل پسرمی دلم نمیاد کار:ول نکرد.ازش خواهش کردم بهش گ فتمکه دیگه تو اون مغازه نخوابه.هر چی گ فتم قب
 .قبول کن فکر کن منم مادرت کنممی

 ....ی کار هست که زندگیشون خیلی بدتر از منههابچه همه اینچرا می خواین به من کمک کنین؟ :گ فت
بهش گ فتم،من دلم می خواد تو بشی پسرم.تو که دلمو نمی  این حالبا  ش بگم حق با اون بود ولینمی دونستم باید چی به

یکی هم پیدا می شه جواب درد و دالی اونارو میده.رفته بود تو فکر تا خواست  ان شاهللهم خداشون بزرگه  هابچهشکونی؟ اون 
 حرف بزنه
خدیگه :بهش گ فتم

 
ا دارم.خونه پدریمم با خواهر و برادرام شریکم. اونجا داره خاک می خوره و اما نیار من یه خونه تو روست ها

م ازش خبر ندارن اون تو شهره خیلی هم با ارزشه، اونم می فروشم، هابچهشوهرم برام گذاشت، که  اونارو می فروشم.یه زمینم
و بشو افتخار این مادر  و به یه جای  ی برسبرات، بقیه شم درس بخون  گیرممییکمشو خونه  فروشش. البته تو باید کمکم کنی تو

 .پیرت
رسامم دستمو گرفت تو 

 
نذاشتین  که همینبرام دنیای  ی ارزش داره. باال سرمهاسم مادر  کههمین نگاه کرد و گ فت. چشم هاما

 .وام برام سختهدنیا می ارزه.چیزی دیگه ای ازتون نمی خ حسرت به دل بمیرم و باالخره می تونم اسم مادر رو لبام بیارم صدها
 .و از همون روز مهرش به دلم نشست پیشونیشو بوسیدم

یه حساب براش باز کردم،هر جور بود راضیش کردم.گ فتم هر وقت وضعش خوب  نا امیدم نکرد، همچیمو فروختم  وقتهیچ 
خاوران  شد پولمو بر گردونه.فقط در همین صورت قبول کرد.من شدم مادر خوندش و حامیش..یه خونه همون نزدیک خودمون 

و پسر بزرگم نیاز  سال گذشت ۱۰چیزی نگ فتم تا اینکه  هابچهبه  کنه بهش دادم.اوایل براش گرفتم.یکمم وسیله که خونه رو پر
ب پاکی ریختم رو 

 
شدید به پول داشت.ازم خواست تا خونه ده و خونه پدریم سهممو بفروشم، تا بتونه بدهکاریاشو بده.منم ا

اد کردن و خونه رو ترک دستش و گ فتم فروختم خرج یه بچه بی سرپرست کردم.اولش باورش نشد.بعدش شروع کرد به داد و بید
 ....؟و گ فتم خونمو به نامش بزنه ولی اون چیکار کرد اعتماد کردم بهش.کرد.اون خونه ای که توش بودم فروخت 

 .و فرستاد گوشه سالمندانی زود همه کارارو انجام داد و مننداشت.خیل یکم غیرت و مردونگیه باباشو پریچهر_ 
 .که بگیم از رو بچگی و نادونیشهوای خدا مگه میشه؟سنش پایین نیست  _

سناتم  ۴۳سالشه پویام ۴۷پریچهر_ ایلیام االن 
 
سنات که اصال انگار مادرشون با پدرشون مرد.ایلیا  ۴۱سالشه و ا

 
سال.پویا و ا

 .پول بهم سر میزد به خاطرباز 
 عروساتونو نوه هاتون چی؟ _

سناتم 
 
سنات ترکیه.ا

 
زندگی می کنن.ایلیام یه پسر  باهمازدواج نکرده خواهر و برادر پریچهر_ پوریا که ازدواج نکرد رفت پیش ا



خواستگاری ببره.اوایل یکم به و با خودش داشت که حتی پسرم خجالت کشید من داره.زنشم دختر یه سرمایه داره انقدر ناز و ادا
.ولی خیلی شیرین و با پرستار بزرگ شد زیردستبهم سر میزد ولی دیگه یواش یواش پاشو از خونمون قطع کرد.نومم که 

 .احساسه .دلم براش خیلی تنگ شده
ت جلو چشمش هست همون کاریو که اونا باهات کردن سرشون در اگریه نکن پری جون خدا جای حق نشسته.همون نوه  _

 .میاره
تو  نسل سوختن تقصیر خودشون نیست ژنشون از پدربزرگشون ارث بردن، خون اون هااینمادر  جوری اینپریچهر_ نگو 

قاجان بزرگ شد.رفتار اون خدا بیامرز رو بچه  دست زیررگشونه ایلیامم که 
 
 .م تاثیر گذاشت.همین که بدونم خوشبختن بسمهاا

فرید ،خدایا چرا مادر رو گناهت  ؟ صدای بنده بیشنویمیخدایا 
 
فرشته بود که از تو خواست  ی؟ حق با اونتا این حد دلسوز ا

شاید با بی  قلبش قدر اقیانوسه.اون باید نرم و لطیف خلق شه اونو بسازی ولی تو چی گ فتی؟گ فتی اون مادره  ترمحکمکمی 

هش یک نفرینش اوالدش رو نابود 
 
، ولی پریچهر بیچاره من قلبش می کنهمهری قلبش بشکنه. ولی نفرین نمی کنه.گ فتی یک ا

چشم پوشی می  های فرزند رو  بدی همه ایناونهای  ی که  شه.ت اون و مادرهای امثال اون چه میپس سرگذش از اقیانوسه ترزرگب
 .با اینکه دل شکسته اند باز هم دعای خیر می کنن؟کنن

  ها رو ساختی؟ خدایا این مادرها جنسشون از چیه؟با چه ِگلی اون

 :مو پاک کردم و دوباره پرسیدر هام  اشک
رسام تا االن کجا بود؟ چطور از حال و روزتون خبر نداشت؟ _

 
 پری جون ا

 :پریچهر خندید و گ فت
قا دک تره باعث افتخارمه.تو این 

 
سالی که سالمندان بودم.زمانای  ی که باید زنگ ۳پسرم کانادا بود برای درس خوندن رفت.االن ا

گ فتم تلفن ندارم.خودم براش زنگ میزنم.واسه همین اصال خبر نداشت بارم بهش به دروغ  و یک زدممیمی زد خودم براش زنگ 
درس بیمارستان 

 
و بهش ر تا اینکه دو روز پیش میره در خونمو از همسایه ها می شنوه که سالمندانم.رفته بود سالمندان اونجا هم ا

 .سوپرایزم کنه.ولی خودش شوکه و سوپرایز شد خواستمیم ادادن اومد دنبالم.بچه 
 .تا صبح چیزی نمونده بود.پتو روش کشیدم پیشونیش و بوسیدم دیگه

 ....از این به بعد با خوشی زندگی کنی ان شاهللبخواب گل پری  _
 .پریچهر_ خوشی من کنار علیه دعا کن برم پیشش

رسامم مجرده یا متاهل
 
 ؟راستی نپرسیدی ا

 .مجرده مطمئناا ،زیاد نباید سن داشته باشه پس خدا نکنه _
 :ر خندید و گ فتپریچه

رزو به دل نمی رم حتماا سالشه می خوام براش برم خواستگاری واسه اونا که نرفتم ولی واسه این ۲۸پریچهر_ 
 
 .میرم که ا

صورتم رو سرخ کرد.سرم رو پایین  خودخودبه چشم هاش؟ شیطنت کردممیاینطور احساس نگاهش طوری بود؟یا من 
 انداختم، برای اینکه بحث و عوض کنم گ فتم

 پریچهر جون نگ فتی زندگی نگار و گلی چی شد؟ _
 :پریچهر سری تکون داد ودوباره خندید گ فت

 .راهه برین و بحث و عوض کنین پریچهر_از دست شما جوونا می دونین چه جوری به بی



صل و نصب زندگیشم خوب بود.خیلی وقته دیگه ازش خبر ندارم.نگار طفلکم بعد حسین دیگه گلی ازدواج کرد با یه پسر با ا
رامشرنگ 
 
رامشتنها جای  ی که بهم  گ فتمیشد. هابچهو ندید با کلی دوا دک تر یکم بهتر شد، بعدم تو پرورشگاه پرستار ر  ا

 
میده  ا

رزوش بود بی هابچهپرورشگاست..چون حسین 
 
 .ن اونا عروسیشو بگیرهرو خیلی دوست داشت،حتی ا
درد بی پدر و ،این داستان درد عشق کشید تو  و اون ر دوباره با یاد زندگی نگار اشک صورتم رو خیس کرد.بدترین درد 

 ..خدا چه صبری به اون داد.صبر ایوب هم گذرونده بودهمادری
 .پریچهر جون یکم استراحت کن منم میرم تو اتاقم.کارم داشتی صدام کن _

 :گ فت بلند شدم پریچهراز جام 
 پریچهر_ شیواجان فردا مرخص شم تو نیستی؟

 .جوری هم دلم نمیاد بی خداحافظی بری  ببینم.ولی اونهستم عزیزم با اینکه دلشو ندارم رفتنتو  _

 پربچهر_ یعنی نمی خوای دیگه بهم سر بزنی؟
فرق میکنی تو عزیز دل هممونی مطمئن باش بهت اینجا  مریض هایمن از خدامه صبح تا شب پیشت باشم.تو اصال با بقیه   _
 .حتی اگه کیلومترها ازم دور باشی زنممیسر 
 :گ فت،بوسید اون هم دست دور گردنم انداخت منو و بوسیدمر ش اگونه  شدم وخم 

 .پیشم بمونیبشه که همیشه  یه جوری  شدمیپریچهر_ کاش 
های پریچهر سرخ  من دختر خجالتی نبودم ولی امروز با حرف .شدممیخ و سر  رفتممیفکر  تو شهاحرفنمی دونم چرا انقدر با 
سمتش کشش داشت و شدم  خودخودبه،داستان پشت داستان اون از امیرعلی که نگاهم کردممیبافی  شدم در ذهنم خیال

 ....عاشق و شیداش این هم از پریچهر و پسرش
ن اون هم زندگیه کردمیرفتار ن جوری اینش هابچه،اگر شدنمیم به داستان پریچهر فکر نکنم خواستمی به اتاقم رفتم هر چی

 ....ولی حیفاش نوه و عروس،شهابچهکنار  قشنگی داشت،
روم در رو  شدمیم ،فکرم درگیر زندگی پریچهر نشستمی اگه

 
ب  بلند شدم و سمت اتاق یکی از بیمارها رفتم.ا

 
باز کردم، با لیوانی ا

رص کنارش ایستادم، همراهش خواب خواب بود. مونده بودم چرا همراه بیمار شد.از سر شب که سر زده بودم خواب بود و ق
روم صداش کردم

 
 .لبخندی زدم.سری تکون دادم ا

 .شو قرصاتو بخور الهام جان عزیزم بلند _
جهنم کرده بود.هول  ساله ناراحتی اعصاب داشت.به همه اطرافیانش هم شک داشت زندگی رو برای خودش و بقیه۲۰دختره 

 گرفت و گ فت؛ تشخیص داد.لبخند جای اخم رو  و ر بلند شد،اول با اخم نگاهم کرد،وقتی خواب از سرش پرید. موقعیت 
 الهام_ سالم ببخشید، باز خواب موندم

روماشکال نداره هر چی بیشت _
 
 .تره ر بخوابی بهتره فکرت ا

ب رو  
 
 .دادم و سرمش رو چک کردم و از اتاق بیرون رفتم بهش قرص و ا

 .به اتاقم برگشتم
کمتر شه.ولی نفهمیدم کی  چشم هامو بستم تا خستگی  چشم هامرو به پشتی صندلی تکیه دادم،کمی  رو صندلی نشستم و سرم 

 .خوابم برد
 .کردمبا صدای جیغ زهرا سرم و بلند 



 گرم شد چته؟ چشم هاماه بمیری تازه  _
 .زهرا_ سالم ببخشید فکر کردم خیلی وقته خوابی

 .مگه تو کنیمیفکرم  زهرمار _
 .زهرا_ پاشو برو قربونت برم برو خونه راحت بخواب

 .بمونم به پریچهر قول دادم موقع ترخیصش _
 .خمیازه ای کشیدم و از جام بلند شدم

راستی پسر گند  ش کنی مگه؟اعت دیگه مرخصه برو خداحافظی کن، برو خونه می خوای وایستی بدرقه زهرا_ فکر کنم یه سا
 .دماغشم هست.انگار از دماغ فیل افتاده ولی نمیدونی بیشرف چه تیکه ایه

دم حرف زدن و یاد بگیری؟ _
 
 خاک بر سرت کی می خوای مثل ا

رایشلوازمروی سرم مرتب کردم.از کیفم  کردم .مغنعه ام و درست روپوش سفیدم را با مانتو عوض
 
بیرون اوردم.با مداد تو  م وا

 .سیاه کردم.کمی کرم روی صورتم پخش کردم رژگونه رژ کمرنگی روی لبم کشیدم و چشم هام
 .زهرا_ هوی خوشگله ریمل یادت رفت

 .کنه کمکمبابا حوصله داری همینقدرم زدم از کسلیم ی کنول _
 نکردی؟مگه افرای  ی نبود؟زهرا_ چرا یکم استراحت 

 .بود ولی من پیش پریچهر بودم _
 زهرا_ برای تو هم داستانشو تعریف کرد؟

 اهوم فضولیت تموم شد اجازه مرخصی میدی؟ _
 .از یه پرستاره متشخصی چون تو بعیده این حرف ،ادببیزهرا_ 

 شدی؟متشخص باادبچشم چه امروز _
 .ومدم.سمت اتاق پریچهر رفتم تقه ای به در زدمپشت چشمی براش نازک کردم از اتاق بیرون ا

 :سرم و داخل بردم و گ فتم
 گل پری جون اجازه هست؟ _

 .پریچهر_ بیا تو گل دختر دارم لباسمو می پوشم در و بستم و وارد اتاق شدم
 .سالم عرض شد به عشق خودم _

 .پر خونه هاتچشم پریچهر_ سالم به تو دختر گل و شیطون ببخشید دیشب حسابی خستت کردم 
 ..از االن دلتنگت شدم پریچهر جونکنممیمن که خسته نشدم.اصال کنار شما خستگی و احساس ن _

 بیای پیشم نیای دلگیر می شم ازت باشه؟ حتماا پریچهر_ قربون دل تنگت برم.باید 
 .دممیمیام قول  _

 :سرم و کج کردم و گ فتم
 .قول،قول،قول _

 .و عوض کرد.چند دقیقه نگذشته بود، که با صدای در از روی تخت بلند شدمر کمکش کردم لباسش .هر دو بلند خندیدیم
و  کردممیکه فهمیده بودم پسرشه اخ د، انگار منتظر بود من بهش سالم کنم.با اینش خیرهپسر جوونی اومد تو اتاق.کمی به من 



 :رو به پریچهر گ فتم
 همراه شماست؟ پریچهر جون_

 د به پسر نگاه کرد و گ فتپریچهر با لبخن
رساممه

 
ره مادر ا

 
 پریچهر_ ا

 .بود درست بود از زیبای  ی و مردونگی چیزی کم نداشت ولی ادب شرط بود که اون رو اصال نداشت هم حق با زهرا واقعاا 
 .سالم عرض شد _
رسام     
 
 .و با اخم نگاهم کرد حوصلهبیا

دم وارد جای  ی میشه سالم می کنه، منم
 
رسام_ سالم،ا

 
 .سالم کردم شما گوشتون مشکل داره ا

رسام با ویلچر نزدیک اومد،اخم کردم، رو به پریچهر کردم
 
 .کمکش کردم از روی تخت پایین بیاد،ا

رسام پریچهر رو روی صندلی نشوندبا کمک 
 
 .ما

رسام_ مرسی خانم
 
 .ا

روم طوری که پریچهر نشنوه.ابروهام رو 
 
 :باال دادم با تعجب نگاهش کردم و گ فتم ا

 .تعریفی نیستی کردمیچون اونقدر که تعریفتو ،شدممیامید وگرنه از پریچهر جون نا یه چیز مثبت ازت دیدم رو شکرخدا  _
 :گ فتم بلند ولی با طعنه  این دفعهنیشخندی زدم 

قای دک تر وظیفه بود کنممیخواهش  _
 
 .ا

 .فحش و ناسزا بارم کرد تا مشخص بود تو دلش هزار کامالا 
 .خالی بود.مطمئنم اگر پریچهر نبود یه سیلی در گوشم می خوابوند واقعاا جای دست مشت شده اش روی صورتم 
 .دستم گرفتم و تور روبروی ویلچر پریچهر نشستم و دستش 

غصه  وقتهیچمنم شده  به خاطرتو بیمارستان نبینمت.می دونی که چقدر دوست دارم.پس  وقتهیچامیدوارم دیگه  _
اش همه دوست دارن و عاشقتن تو خوش قلب ترین مادر و زن روی های این بخش و دک تر هوقتم یادت نره پرستار نخور.هیچ

 .زمینی
 .کرد و بوسید ماون هم بغل؛و بوسیدمر و پاک کردم، صورتش ر با انگشتم اشک روی صورتش 

 هوم؟،ه نگ فتی پسرت اومده دیگه خوشحالیمگ.دیگه گریه نداریما _
 .ادمازش جدا شدم ایست

ره دخترم دیگه غصه نمی خورم ه
 
رسامم برگشته، پیشمه خداپریچهر_ ا

 
 .رو شکرمین که ا

رسام خم 
 
 .و بوسیدر و سرش  از پشت بغلش کرد شد وا

رسام_ تو برکت خونمی مادر
 
 .ا

 .پریچهر_ درد و بالت به جونم
رسام_ 

 
 .خدا نکنها

رسام مادر
 
درس و شمارشم،پریچهر_ ا

 
درس خونه رو به شیوا بده.ا

 
بیشتر از  ،ازش بگیر این دختر خیلی برام زحمت کشید ا

 !دخترم
 .قربونت برم من که کاری نکردم وظیفه بود باشه. سر پسرتون صدو بیست سال سایه تون باال ان شاهلل_



رسام کیفش 
 
درس خونه و شماره همراه خود و شماره منزلش و ر ا

 
 .روی کاغذ نوشت و سمتم گرفت باز کرد و ا

رسام_بفرمایید
 
  ا

برداشتم  چشم هاشو لرزوند.سریع چشم از ر استخوانم و تا مغز  چشم هاشطوری نگاهم کرد از صد فحش بدتر بود، نفرت 
 .موبایلش سیو کرد بهش گ فتم و تو کاغذ گرفتم و تشکر کردم.شماره خودم

خرین بار پریچهر 
 
اتاق تمام  دم.انگار اونو بوسیدم و خدا حافظی کردم.از بیمارستان بیرون رفتم.نفس عمیقی کشیر برای ا

 .سمت خونه حرکت کردمو .سمت ماشینم رفتم.سوار شدم کردممیخفگی ،و گرفته بود احساسر اکسیژنم 
رسام از من متنفر بود، حتی یک لحظه هم نفرت 

 
.برام رفتمیکنار ن چشم هاماز جلوی  چشم هاشنمی دونم چرا تا این حد ا

نقدر تعریف  سؤال
 
هیوالی  ی  حتماا ی دیگش چه بودند،هابچه، پس کردمیبود وقتی پریچهر از اون که سرتا پا یخ بود و غرور ا

 .بودن بی شاخ و دم

 .از تصورات خودم لبخندی روی لبم نشست
 .وارد خونه شدمو باز کردم  با کلید در حیاط.درب منزل پارک کردم و ر ماشین 

 .و بلند کرد و با لبخند نگاهم کردر بود.با صدای در سرش مادر مشغول جدول حل کردن 
  سالم _

  مامان_ سالم دخترم خسته نباشی
 مرسی سالمت باشین. سارا کجاست؟ _

 .درست حسابی توضیح نمیده وقتهیچاین که ،؛ گ فت با دوستش قراره برن جای  ینمی دونم وهللا مامان _
دارم واسه خواب میمیرم اومد نذارین بیدارم کنه خیلی  ی!پیر میش به خداانقدرم نگران این دختر نباشین  بهتر که نیست_

 .امخسته
 ؟خوری میمامان_ چیزی ن

 .نه گرسنه نیستم _
و با ر ریخته بود.لباسم  همه جا به همو های سارا همه روی تخت  بازار شامی بود لباس،وارد اتاق شدم.تا یکی باال رفتمرا دو هاپله

 .روی تخت دراز کشیدم،کردم یک تاب و شلوارک عوض
 ...نفهمیدم کی خوابم برد

چشم با دست گشتم پیدا نشد.به اجبار  باز کنم.ولی هر چی چشم هام خواستمیبا صدای زنگ موبایلم کسل برگشتم،دلم ن
 .بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم ،کردم.موبایل روی میز بغل تخت بودباز  و ر  هام
 .سالم بفرمایید _

ن
 
 .خط صدای  ی به گوشم نخورد سوی از ا
 !خدا شفاتون بده اه؟مگه مریضی؟بفرمایید؟الو _

شنا نبود،و قطع کردم به شماره نگاه کردمر گوشی 
 
 .خط دائمی بود.شماره برام ا

دم. نمی دونم چند ساعت خوابیدم،از ظهر خوابیدم االن هوا روشن کر  خواب از سرم پریده بود.بلند شدم و برق اتاق دیگه
تاریک بود،ولی هنوز کسل بودم، از خواب سیر نشدم.دوباره موبایلم زنگ خورد باز هم همون شماره خواستم جواب ندم ولی 

 .حس کنجکاوی اجازه نداد بگذرم



 بله بفرمایید؟ _
رسام_ سالم خانم ببخشید مزاحمتون شدم

 
 .ا

  :بود.ولی گ فتم تکه کالمش فقط مختص پسر مغرور پریچهر  صداش و اخته بودم با اینکه شن

 ببخشید شما؟  _

  .مشت شده و فکش منقبض شده دست هاشحدس زد که االن  شدمیاز پشت تلفن 

رسامم 
 
رسام_ ا

 
 ا

زار دیگران واقعاا 
 
  ....چه لذتی داشت ا

رسام؟به جا نمیارم _
 
  !ا

رسام_ 
 
 و که یادت میاد؟ ر پریچهر مادرم  ان شاهللا

خ ببخشید به جا نیاوردم خوبین شما.خواهش  _
 
 ؟بفرمایید امرتون کنممیا

رسام_ خواهش 
 
وردمی.منم بودم به جا نکنممیا

 
  .م.ماشاهلل از بس که سرتون و دورتون شلوغها

 منظورتون چیه؟  _

رسام_ منظوری نداشتم.زنگ زدم بگم مامانم حالش خوب نیست هر چی اصرار  
 
 .میکنم ببرمشون دک تر قبول نمی کننا

 خب مگه شما دک تر نیستین؟  _

 دک تر نبود؟ه مگ،کردممیدک تر صداش وقتی  شدمیدیگر مطمئن بودم در حال انفجاره، نمیدونم چرا عصبی 
رسام_نه خیر دک تر نیستم.دام

 
 حاال میشه باهاش صحبت کنین راضیش کنین؟؟پزشکم خیالتون راحت شد ا

 .خیلی خنده دار بود ن گ فتنشحل؛گرفتم و بلند خندیدمگوشی  بگیرم دهنی و ر دیدنم نتونستم جلوی خن
نیاز به دک تر نیست.قرص فشارش بهش بدین، داروهاشو سر ساعت بدین بخوره.نگران نباشین فقط نذارین بهش استرس  _

 .وارد شه، هیجانم براش خوب نیست
رسام_ مطمئنین؟

 
 ا

ره خیالتون راحت باشه. می خواین _
 
 .کنممیفردا خودم میام پیششون، اگه دیدم نیاز به دک تر یا بیمارستان باشه راضیشون  ا

رسام_ مرسی ممنون از لطفتون خدا نگهدار
 
 .ا

 خداحافظ _
 .روی تخت انداختم و قطع کردم گوشی

 .با خودم شروع کردم به غر زدن
 .مرتیکه مغرور انگار از دماغ فیل افتاده.اه چندش_

 باز درگیری؟چته ،سارا _ سالم



 بریزی!نیومدی کرم ،سالم هیچی. چه عجب خونه بودی _
 سارا بلند خندید

 .کردممیسارا_ مامان نذاشت وگرنه بیدارت 
 .براش رفتم روی تخت نشستم ایغرهچشم 

 سارا؟ _
 سارا_ بله

 امروز کجا بودی؟ _
 :بی توجه گ فت گشتمیدنبال چیزی 
 سارا_ هوم؟

   .هوم و کوفت بیا بشین _

 ها خیلی بد دهن شدی؟ ارا_ دقت کردی تازگیس
 .از هم باز نشد گره خورده ام هایاخممشت شد.سکوت کردم ولی  دست هام

 .بیا بشین کارت دارم _
 .دست از گشتن کشید، کنارم نشست

 شنومسارا_ خب می

 امروز کجا بودی؟  _

 .کالفه جواب داد
 سارا_ بیرون

 !ون؟ اونم سر ظهرمی دونم بیرون بودی.پرسیدم کجا بیر  _
 .و نمیکننر ا این کار هاون کنیمیپیچم  سؤالتری میده،  سارا_ تو این خونه مامان بابا هستن.انقدر که تو بهت حس بزرگ

با یک و کنترل کنم.امروز حسابی پر بودم.پیمانه صبرم لبریز شده بود.فقط ر ک ف دستم فرو کردم،تا عصبانیتم  و ر ناخن هام 
 .شدمیمنفجر  هحرف دیگ

 موهاش سفید شده. میمیری یکم مراعات کنی؟،اسه تو حرص خورده صورتش چروک شدهدیدی؟ از بس که و نماما _
 :بلند کرد و گ فت رو صداش 

رن؟دزدی میگیها؟ بگو چیکار کردم؟ بذار الاقل خودمم بدونم مرضم چیه که بقیه پیری زودرس ؟سارا_ چیکار کردم

 .گو چیکار کردم تا خودمم بدونمکردم؟قتل کردم؟یا با کسی بودم؟ب
دم جواب بده.کجا بودی؟ سؤالمن فقط یه  _

 
 ازت پرسیدم تو هم مثل ا

  :د وگ فتاشخیره چشم هامتو 
 سارا_ با ایمان بیرون بودم.خیالت راحت شد؟

م واستخمی، به طرف در رفتم.ن م از دهن خودش بشنوم.نیشخندی زدم بلند شدمخواستمیبود، فقط  می دونستم با اون
 :چیزی بگم،ولی دلم طاقت نیاورد و گ فتم



دمی که بی لیاقته دمه دستیه چیزی بهش نگی بهتره،هر غلطی خواستی بکن ولی وای به حالت سارا مامان چیزیش بشه  _
 
ا

 .ت نمی ذارماخودم زنده 
 .رفتمیاون هم مثل من زود از کوره در .بلند شد و سمتم اومد

دم خوبه و عزیز نشون شیرینی کنی، همیشه خو مادر منم هست،پس نمی خواد خودسارا_ اون فقط مادر تو نیست، 
 
دتو ا

 .و خراب کنی.در ضمن مواظب حرف زدنت باش منم بلدم دهنم باز کنم و هر چی الیقشی بهت بگمبدی من
و ر حرف  زارم، فقط برای عصبی کردنم ایناز این حرف بی سمتش برگشتم سیلی محکمی در گوشش خوابوندم، می دونست

 .روی صورتش سر خورد چشم هاشش گذاشت و اشک از ازد.دستش روی گونه 
 .وسیله هاتم ببر،اری.از همین االن گمشو برو بیرون.دیگه حق نداری پاتو تو این اتاق بذمیگیاز این به بعد بفهم چی  _

سنگ شده بودم.از اتاق بیرون بیشتر شوکه بود، ولی دلم براش نسوخت انگار از و  شاید تعجب کرد،خیره شد مفقط به

شپزخونه رفتم هاپلهرفتم.
 
 .رو پایین اومدم، سمت ا

 مامان_ چتونه باز صداتونو انداختین رو سرتون؟
 .هیچی _

 هیچی صداتون باال رفت؟ به خاطرمامان_ اهوم 
ب خوردم و روی صندلی نشستم

 
 .لیوانی ا

 می گم هیچی نشد دیگه. بابا کجاست؟،مامان کنول_
 رفت تو اتاق نماز بخونه.سارا بهت نگ فت امروز کجا بود؟مامان_ 

 .سر اون خالی کردم و ر بیچاره مادرم تمام دق و دلی امروز 
چی الیق خودشه به من می  ن؟ که هرکنیمیمامان میشه انقدر گیر ندین؟ چرا از خودش نمی پرسین؟ چرا روشو تو روم باز  _
 ..بذارین هر غلطی خواست بکنه؟گه
شپزخونه اومد.مادر شوکه نگاهم کرد، چون تا این سن برسم توبابا 

 
به  با کمی صدای بلند هم حرف نزدم، چه برسه باهاش ا
 .فریاد

  تر چه خبره؟بایا_ شیوا یواش
 .عذاب وجدان داشتمو انداختم پایین.خجالت کشیدم  سرم

 .سالم بابا ببخشید _
 بابا_بیا بشین اینجا ببینم چی شده؟

 .نشستم رو به روشست و من هم روی صندلی نش

 بابا_ خب می شنوم؟
 .بابا چیزی نیست مثل همیشه یه بحثی بود بین من و سارا همین _

 مادرت چیکاره بود که عصبانیتتو سرش خالی کردی؟ اون وقتبابا_ 
رایش می کنه چه جوری خب هی از من می خواد ببینم سارا کجا میره؟ چیکار می کنه؟ چی می پوشه؟  _

 
 .ا

  .غذای روی گاز سرگرم کرد و بار ادر سرش برگردوند و خودش م



 .می دونستم شدید ازم دلخوره
 !خب _بابا
 .شدیدتر این دفعهخب چی بابا می گم مثل همیشه بحثمون شد.حاال  _

 بابا_ امروز تو بیمارستان اتفاقی افتاده؟
  نه پدر من چه اتفاقی؟_

روم گ فت
 
 بابا ا

 !امیدم کردیصبوره اون یه نفرم از دست رفت.نابابا_ برو از دلش در بیار.تنها دلخوشیم این بود تو این خونه الاقل یه نفر 
 .نمی دونم چه مرگم بود،عصبی شده بودم واقعاا . حق با پدر بود رفتمیبا هر حرفش سرم پایین تر 

 .و بوسیدمصورتش  کردم و بلند شدم پشت مادر ایستادم و از پشت بغلش

شم.انقدر از من بسارا خیلی رو اعصابم بود.منم از دیشب خواب خوبی نداشتم، حق بدین یکم عصبی ،ید مامانببخش _
دمم.منم یه جاهای  ی کم میارممنم مثل  به خداقدیسه نسازین، 

 
 .صبرم تموم میشهو عصبی میشم ،شما ا

 .کردمیاشک مادرم بیشتر عصبیم 
 .وسیدب و ر سمتم برگشت و پیشونیم 

رامشمی زنی، اینجا باید سرو کله  مریض هامامان_ حق با توئه تو خودت اونجا با 
 
داشته باشی، برعکس بیشتر بهت فشار  ا

دم 
 
 .کنممیمیاد.اون دختر سر به هوا هم خودم ا

؟هر چی بیشتر بهش گیر بدی رفتارش بدتر میشه، مطمئن باش من دورادور کنیمیبابا_ طاهره جان چرا انقدر خودتو اذیت 
خرش یه بالی  ی سر خودت میاری  خوری میم هست.شما به فکر خودت باش انقدر که حرص هابچهحواسم به 

 
 .ا

 .کنممیپاره تنمه دو روز دیگه اتفاقی بیفته دق ،بچمه،مگه دست منه؟ خب دلم طاقت نمیارهمامان_ 
 .راحت با غریبه نیست که بخواد اتفاقی براش بیفته خیالتون؟بیفتهمثال قراره رو خدا بس کنین، چه اتفاقی مامان تو  _

 :مادر با تعجب نگاهم کرد
دم حرف نمی زنی؟

 
 مامان_ یعنی چی؟ چرا مثل ا

 .گ فتنش دو دل بودم ولی برای راحتی خیالش گ فتماز با اینکه 
 .چقدر دوستش داره؟پس جای نگرانی نیست خودتون که می دونید ایمان،با ایمانه _

 .ش زداانگار بیشتر نگرانش کردم، با دو دست به گونه 
خرایمان! چرا اون؟ خدا به خیر کنه ،مامان_ خدا مرگم بده

 
ب خوش از گلوشون پایین بره؟ ا

 
 عاقبتمونو.سمیه مگه میذاره ا

اره،یعنی می خوای بگی همون شب نفهمیدی داره به ایمان میگی انگار بچه خواهرم عیب و ایرادی د یه جوری بابا_ وای طاهره 

 فرصت میده؟
 .پسر خواهرت خوبه، مشکل من خواهرته.ما! فقط من تو این خونه غریبه ؟مامان_ یعنی تو هم می دونستی

 .بذارین هر غلطی خواستکنممیتو رو خدا شام بخوریم دارم ضعف .نمیگیهوف ما که هر چی بگیم شما یه چیز دیگه  _
 .کدوممونو که گوش نمیده بکنه.شما هم الکی دیگه جوش نزن چون حرف هیچ

 .، بگو با ایمان صحبت کنم که بکشه کنارمی کنهمشکل داری، داره اذیتت  واقعاا بابا_ حق با شیواست، اگه 
یندهنداره ببینه واسه  سارا رو چشم،ل ندارم خیلی هم خوبه.فقط خواهرتمامان_ من که با ایمان مشک

 
 .ترسممی شاا



.اه که این پسره گ فتمینمی شه که باهاش جنگید.وگرنه مگه همین سارا نبود ،نترس قسمت هر چی باشه همون می شهبابا_ 
 .و باخته دیگهر دلش  حتماا حاضره با این ازدواج کنه؟حاال ببین باهاش میره بیرون پس  کسی هم واقعاا رو نگاه می کنه؟ 

 .ش کشیدمانه وتو فکر بود.دستی رو ش مادر،ها رو روی میز چیدم بشقاب
زار ندین.با اجبارم نمی تونی کسی و ما و چیدم.برین صداش کنین شام بخوریم.با فکرای الکی خودتونر  پاشو مامان میز _

 
 و ر رو ا

میره.اگه درست باشه راهش که  داشتنش از دستتون در نگهداری تا خودش نخواد اهل نمیشه هیچ بدترم میشه و دیگه
 . وشحالمون می کنه، اگه غلط باشه سرش می خوره به سنگ بر می گردهخ،هیچ
 

رامشبا نوازش دست مادر از خواب بیدار شدم، چقدر این 
 
 .داشتم،لبخند روی لبم نشست و دوست  ا

 ؟میشیمامان_ شیوا جان مامان بیدار ن

 دیرت نشه؟
 .سالم مامان بیدارم _

 .خوابیمامان_ خیالم راحت باشه باز نیام ببینم 
 .بلند شدم ، روی تخت نشستم

 .خیالت راحت بیدار بیدارم _
وردم.از اتاق ر موبایلم 

 
وارد راهرو شدم،کسل و بی حال خمیازه کشان سمت دستشوی  ی رفتم، ،بیرون اومدمو از حالت پرواز در ا

ب یکم سرحالر مسواک زدم، صورتم 
 
با شلوار جین مشکی  و یدم ر ره به اتاق برگشتم.مانتو سفتر شدم .دوباو شستم.با سردی ا

ینه می.پوشیدم
 
رایش کردمجلوی ا

 
رایشم نشستم و کمی ا

 
 .و گرفتم و از اتاق بیرون رفتمر کردم.کیفم  سر شال مشکیم.ز ا

 .لقمه ای خامه عسل خوردم صبح ها اشتها نداشتم.لیوانی شیر و وقتهیچمثل همیشه میز صبحانه چیده بود، ولی  
 دستتون دردنکنه مامان_
 .ان_ وا ! بشین بخور چیزی نخوردیمام
 .اشتها ندارم به خدا _

 .بوسیدم و ر  سمتش رفتم و صورتش
 خداحافظ فعالا  _

   .شدم.سمت بیمارستان حرکت کردم سوار ماشینمو از خونه بیرون رفتم 
 رها_ سالم شیوا خوبی؟

 .سالم عزیزم مرسی _

 .رها_ بدو که امروز تو این بخش فقط من و تو هستیم
 بقیه کجان؟ چرا _

 .رها_نمی دونم دیشب چی شده که صبح اول وقت رئیس بیمارستان صالحی و افرای  ی و با دک تر رضای  ی رو خواستن
 .زهرا که دیشب شیفت نبود _

 .خبر ندارم.فقط اینارو صدا زد و برد.توشونم فقط افرای  ی رنگ به رو نداشت رها_ نمی دونم واال من از چیزی 
 دختره احمق؟ باز چه گندی زده این _



رسیدگی  هامریضاز اتاق بیرون رفتم.تمام فکرم پیش زهرا بود. به دو تا از  کردم.  نعه عوضقبا م شالم،با روپوش سفید و ر مانتوم 
 .کردم

 .فکر بود.کنارش رفتم راهرو بیمارستان زهرا روی صندلی نشسته بود و تو ،داخلاز اتاق بیرون اومدم
 داشت؟ س بیمارستان چیکارت سالم چرا اینجا نشستی؟ رئی _

 .سرخ بود.ته دلم لرزید چشم هاشبلند کرد.از بس که گریه کرده بود  و ر سرش 
 ؟این جوریهچی شده؟ چرا قیافت  _

شغال هر چی الیق خودشه نشسته پشت من و تو گ فته
 
 .و گذاشتم ک ف دستشر منم حسابش  زهرا_هیچی این دختره ا

 افرای  ی؟ _
ره
 
 زهرا_ ا

 .شدم خیرهدستم مشت شد به زهرا 
 باز چه زری زده؟ _

 .و به موسویرضای  ی چسبونده مندیدتون، تو رو به  باهمزهرا_ گ فته تو دنبال دک تر رضای  ی هستی و چند باری هم 
 .بکوبم مشت دستم تو دهنش خواستمیتحمل این حرف برام سنگین بود.دستم مشت شد.دلم 

 االن کجاست؟ _
 .ستاری زهرا_ تو اتاق پر 

 رضای  ی رو برای چی خواستن؟ _
 ؟شهاحرفزهرا_ برای صحت 

 .محکم باز کردم در با صدای بدی به دیوار اثابت کرد و ر سمت اتاق پرستاری رفتم،زهرا هر چی صدام زد برنگشتم، در 
 .افرای  ی طرفم برگشت
 !رم کردی؟افرای  ی_ هوش چته

 .گوشش خوابوندم کشیده محکمی در،در دو قدمیش ایستادم
 .که شعور حرف زدن داشته باشی و خوردی واسه ایناین _

 .ی دیگه ای در گوشش خوابوندم و گ فتمکشیده
قول  این دفعهکه یاد بگیری پشت کسی زر مفت نزنی.امیدوارم درس عبرت شده باشه برات.وگرنه  و خوردی واسه ایناین _

 ؟؟نمیدم زنده بذارمت شیرفهم شد
 رو خدا چی شده؟رها_ شیوا تو 

 .همه جا پر می کنه همه رو می چسبونه به هم چی شده؟ از این خانم بپرس.که میره _
ن منتظر جواب کشیده ام بودم کردمیبا نفرت نگاهم 

 
 .هر ا

و می خواد؟ یا رضای  ی؟ بگو برات جورش کنم چرا دیگه زر ر دلت موسوی .نکن نگاهم جوری ایناتو در میارم م هچش؟چیه_

   مفت میزنی دردت چیه؟
 .بینیمیو بد ر و این کشیده ای که زدی  اته رای  ی_ جواب این حرفاف

   .تنه محکمی بهم زد و از کنارم گذشت



 .رفتم ایغرهمیکرد چشم  نگاهمروی صندلی نشستم و به زهرا که با لبخند 
 .دلم خنک شد زدی هاناز شصتت چه ،زهرا_ دمت گرم

 رها_ زهرا؟؟
تا دیگه پشت سرمون حرف مفت  گرفتمیو زهرا به تو که چیزی نچسبیده به من و این چسبوندن، باید جوابشم زهرا_ کوفت

 .نزنه
 .اتاق بودیم و رها برای سرکشی رفت من و زهرا تو،نیم ساعتی از رفتن افرای  ی گذشت

 .و باز کردر که به در خورد هر دو از صندلی بلند شدیم. زهرا که نزدیک به در بود در  با تقه ای
 .و بستر دک تر موسوی بود وارد اتاق شد و در 

روم جواب داد باهمهر دو 
 
 .سالم کردیم اون هم ا

 موسوی_ میشه بگین اینجا چه خبره؟ میدون جنگه؟ شما مثال پرستارین؟ 

  :سمت من برگشت گ فت

  .نا امیدم کردین واقعاا موسوی_خانم گلزار از شما انتظار نداشتم 

 .کنترل کنم و ر نمی تونستم زبونم  شدممیدستم بازی کردم ولی مثل همیشه تا عصبی  ایه با انگشت
چرا؟چون از حقم دفاع کردم؟ باید بذارم هر کی هر چی دلش خواست بگه؟چرا از من انتظار ندارین؟ مگه بچه پیغمبرم؟  _

وردهمنم مثل شماهام، این خانمم دیگه شورشو در 
 
 بود ا

 ه؟ نداره؟موسوی_ اینجا رئیس دار 
 ..به کسی نمی سپرمکنممیو خودم شخصا تسویه ر بله داره ولی من حسابم  _

سفانهموسوی_ نمی دونم چی بگم،شاید حق با شماست. ولی 
 
 .باید بگم هر سه تاتون اخراج شدین متا

 .به جهنم همچین بیمارستان بی سر و سامونی همون بهتر توش کار نکنی _
و تو کیفم ریختم و بدون خداحافظی از ر تمام وسایل شخصیم ،سر کردم کردم، شالم روپوشم عوضبلند شدم و سریع مانتومو با 

 .بقیه بیرون رفتم.هر چقدر دک تر موسوی و زهرا صدام کردند توجه نکردم
 .کردمیاز شانس بدم رضای  ی جلوی در ایستاده بود مثل همیشه با نیش باز نگاهم 

 .رضای  ی_ سالم عرض شد
 .و گ فتم ایستادم ه روشرو ببا عصبانیت 

رو شکر از این به بعد م ،پس همین االن بزن به چاک، خدادرشت بارت کن چند تاببین امروز انقدر اعصابم خورد هست که  _
 .کشممییه نفس راحت و ت بینممین

داشتم.سوار ماشینم و نر  کسهیچزنگ خورد جواب ندادم.حوصله  تنه ای بهش زدم و از بیمارستان بیرون رفتم.موبایلم هر چی
 شدم و پام تا 
 
با این  مطمئناا ،ترجیح دادم پارک کنمکه از بیمارستان دور شدم.انقدر عصبی بودم و خرین حد روی گاز فشار دادم ا

وردمیرانندگی بالی  ی سر خودم و بقیه 
 
 .ما

زاد ،ایستادم.از ماشین پیاده شدم پارکجلوی یه 
 
ه مردمی که از خیابون رد .روی نیمکت نشستم و بخواستمیدلم هوای ا

گم شدن اسباب بازی یا لجبازی برای گرفتن  زمانی که تمام هم و غمم،خواستمیو ر  گیم.چقدر دلم بچکردممینگاه  نشدمی



 .عروسک بود.لعنتی به افرای  ی فرستادم.موبایلم دوباره زنگ خورد
شنا نبود.خاموش کردم و موبایل 

 
 .کیفم انداختم و تور شماره ا
م بلند ترسید میزمان و ثانیه از دستم خارج شده بود.خیابون خلوت شد.کو  چند ساعت نشسته بودم،فکرم مشغول نمیدونم

 .شدم و سوار ماشین شدم سمت خونه حرکت کردم
 .خونه رفتن یک طرف جواب پس دادن به مادر طرف دیگه

 .نشستم.چند نفس عمیق کشیدم و بعد تو خونه رفتم هاپلهپارکینگ پارک کردم. کمی روی  و تو ر ماشین 
 سالم _

 .توجه ای نکردم و سمت اتاقم رفتم،نداد نشسته بود. جواب سالمم تلویزیون سارا روبروی 

هسته برداشتم و  قدم
 
روم و شمرده شمرده باال رفتم.وارد اتاقم شدم  رو  هاپلههام ا

 
   .ون مانتو روی تخت دراز کشیدمباهما

 .روی هم گذاشتم.چند تقه به در خورد.مامان اومد تو اتاق .بلند شدم روی تخت نشستم و ر  ماه شمچ
 سالم مامان _

 .نگران بود با تعجب نگاهم کرد.انگار یه کم
 مامان_ سالم چیزی شده؟چرا انقدر زود اومدی؟

 .شدم خیرهاش ه چشم توو  بلند کردم از حاشیه رفتن و جمله ساختن خوشم نمیومد.سرم وقتهیچ
 .اخراجم کردن _

 .دوباره حرص خوردن مادر بود و زدن با دو دست روی صورتش
 مامان_ وای خدا مرگم بده چرا؟ کاری کردی مگه؟

دم زبون نفهم .خدا نکنههوف  _
 
هم نظرشون این بود باید الل  هااینو نشوندم سرجاش، ر انگار چقدر لنگ اون کار بودم، یه ا

 .دونین از حقم نمی تونم بگذرمودتون میم.خگ فتمینباید چیزی  شدممی
 بینممیکه انقدر صبور بودی؟ من رو تو نگرانی نداشتم.ولی وقتی حال و روزتو  مامان_ شیوا چرا انقدر عصبی شدی مادر؟ تو

 .می کنه قربونت برم؟باهام حرف بزن شم.چی داره اذیتت بیشتر از همه نگران تو می
 .االن چند وقته با خودمم مشکل دارم، دیگه خودمم نمی شناسم.نمی دونم چه مرگمه نم،نمی دو به خدا نمی دونم مامان، _

  مامان_ می خوای بریم دک تر؟
شی بنمی گه باید بستری  اون وقتها یه چیزای  ی داره تو وجودم اذیتم می کنه؟  م تازگیا حوصلهبیبرم دک تر بگم چی؟بگم  _

 تیمارستان؟
دم جوری اینمامان_ نگو مادر 

 
اون محیطه که  به خاطرو داغون می کنه.ر .اصال بهتر شد اومدی بیرون.محیط بیمارستان ا

 روز بریم مسافرت؟بهم ریختی اصال دیگه به هیچی فکر نکن.می خوای یه چند  جوری این
روم میشم چیزیمم نیستر نه حوصله جای  ی  _

 
 .و ندارم فقط شما نگران نباش من خودم ا

ه لطیف باهم؟ که می شکنه.ولی محکمه، قلبش از چه جنسیه ساختی؟چقدر باید تحمل کنه؟ با این چیاز  و ر خدایا جنس مادر 
 .بهشته قطعا جاش تو.حواسش به همه افراد خونه هستو ه زجر کشیدنش، باز هم سر پاست هم بابودنش، ظریف بودنش،

 .خوندم پیام.اول پیام زهرا رو ۱۰بی پاسخ داشتم و  سمات ۵۷روشن کردم  و ر موبایلم 
 م(تان حرف زدیم درست شد صبح منتظرتکدوم گوری رفتی؟ بیا با رئیس بیمارس،زهرا)خیلی خری 



 ) گردممیدر دل گ فتم) باش تا بیام التماسمم کنه برن
 .بعدی پیام از ناشناس بود

رسامم(
 
 )سالم خانم اگه میشه باهام تماس بگیرین البته اگه دوباره فراموشم نکردین.ا

 نیم زدممحکم روی پیشو
خ لعنتی _
 
 .چرا یادم میره سیو کنم شمارشو..ا

 .داد و دو بوق نخورده جواب گرفتم ش اظهر بود سریع شماره ۳به ساعت نگاه کردم 
رسام_ سالم خانم خوبین؟

 
 ا

 .سالم شرمنده امروز مشکلی برام پیش اومد نتونستم جوابتونو بدم _
رسام_ خواهش 

 
خر،کنممیا

 
ره بیاین هی شما گ فتین میاین به مادر سر می زنین، منم از وقتی دیشب بهشون گ فتم شما قرا ا

 .بپرسم چه ساعتی میاینکه  اصرار کردن زنگ بزنم
 .بشکونم دلم نیومد دل پریچهر رو 

 .کنممیمن تا نیم ساعت دیگه حرکت  _
رسام_ مرسی لطف 

 
 .ن خدا نگهدارکنیمیا

 
درسی که تو کاغذ نوشت

 
 ۸۵ه بود دوباره نگاه انداختم درست بود.کوچه بهار پالک به ا

یفون 
 
یانه ،در هر صورت ایستادن  بدون تعارف داخل برم باز کرد.نمی دونستم درسته و ر که جواب بده در  زدم بدون این و ر ا

بود.دو طرف  زیبای برق زد.بی شک اینجا خود بهشت همهاینبا دیدن  چشم هامجلوی در هم درست نبود. وارد حیاط شدم،
تک تک نام برد از همه نوع گلی کاشته بود. وسط حیاط  شدنمیبنفشه و نسترن ،انقدر زیاد بود که ،های سرخ  حیاط پر از گل

ها  برای گل و ر های  ی که حکم نگهبان  گذاشت. درخت گیاه تونل گل و و ز فرش شده بود.نمیدونم شاید میشه اسمش  سنگ
رسام  واقعاا ای به هم چسبیده ه داشتن.درخت

 
فراموش کردم.با  و ر عالی بود.انقدر محو اون طبیعت بکر بودم که پریچهر و ا

 .تکونی خوردم و از رویا بیرون اومدم صدای  ی نزدیک گوشم

رسام_ سالم عرض شد.فکر ن
 
  .انقدر عاشق گل و گیاه باشین کردممیا

 .ومدزیبا بودم که خرمگس صداش در ا در یک خلسه،چند متری از جام پریدم
  .هام یه حس فوق العاده بهم میده سالم ترسیدم.برعکس فکرتون باید بگم من عاشق گل _

رسام_ پس یادم باشه همیشه تو دیدارمون یه سه چهار
 
ویزیونتا گل به خودم  ا

 
 .کنم شاید همینجوری خوش برخورد بمونی ا

 .ی پر بودا کن که سرحالم کردن.وگرنه امروز توپم خیله برو دعا به جون این گل _
خ بیچاره اونی

 
خ ا

 
رسام_ ا

 
 .رو  ترکوندیش طرف حتماا که سر راهه توپ قرار گرفته  ا

هسته حرکت کردم اونم
 
 .قدم شد با من هم ا

 .اهوم و باعث اخراجم شد _
 .با تعجب سمتم برگشت

رسام_ 
 
سفم واقعاا ا

 
 .متا

دم _
 
 .ای بی لیاقتی مسئولش بودن، همون بهتر که اخراج شدمه نباش ،چون ا



 .شدنمیدر نمیاورد بیخیال  تا برسیم حرفی نزد از برخوردش خوشم اومد.اگر هر کس دیگه بود تا تهش رو  دیگه
 .شدمیبیشتر  یم سوپرایزرفتمیهر چه جلوتر 

بش انقدر  واقعاا یک تاب دونفره درست روبروی تونل درخت و گل بود.
 
حیرت انگیز بود.یه استخر بزرگ هم گوشه ی حیاط بود.ا

 .با لباس شیرجه بزنم و شنا کنم خواستمیبود که دلم تمیز 
 .از همه طرح خونه بود.بدون هیچ پله ای، یه خونه شبیه کلبه بود ولی با طرح جدید تر جالب

رسام در 
 
 .باز کرد و ر ا

رسام_ بفرمایید
 
 .ا

 .شما راه بلدین اول برین _
رسام_ بلدی راه نمی خواد

 
 .کنممیبفرمایید خواهش .ا

 بیمارستان بود،همون پسر گند دماغ مغرور؟ ت سوپرایز خدای  ی این همون پسر توسوپرایز پش
 .خونه رفتم شونه ای باال انداختم و تو

 .با دیدنم بلند شد و لبخند زد،ریچهر روی کاناپه دراز کشیده بودپ
 .سالم پریچهر جون _

 .سمتش رفتم و بغلش کردم،کردباز  و ر دستش  
 بی مادر؟پریچهر_ سالم به روی ماهت خو

 .جلوی پاش روی زمین نشستم
  خوبم قربونت برم تو خوبی؟ درد نداری؟ _

 .خوبم بهوپریچهر_ االن که تو رو دیدم خ
 .رو شکرخدا _

رسام با ظرف چای و شیرینی کنارمون نشست
 
 .ا

رسام_ اگه با من کار ندارین 
 
 تنهاتون بذارم؟ ا

  .این چه حرفیه بفرمایید به کارتون برسین کنممیخواهش  _

  پریچهر_ کجا بری مادر؟
رسام

 
 .میرم اتاقم گ فتم شاید تنها راحت تر باشین _ا

 .من معذب نباشین من فکر کردم کار دارین می خواین برین به خاطرنه بابا من راحتم  _
 .کردمیپریچهر با لبخند به ما نگاه 

 .شتگذمیسرش چه ها  معلوم نبود تو
 .گل چیده شده.چه خوش سلیقه می کنهچقدر خوبه که انقدر به گل و گیاه عالقه دارین هر جا تا چشم کار _

رسام گ فت پریچهر لبخندش پر رنگ تر شد تا خواست چیزی بگه
 
 .ا

رسام_ با این گل
 
  .......توقهیچدم و رسینمیبه اینجای  ی که هستم  وقتهیچا بزرگ شدم.اگه باغبونی بلد نبودم شاید ه ا



 :پریچهر وسط حرفش پرید و گ فت
 درس خوندی دک تر شدی از باغبونی به اینجا رسیدم چیه؟ همهاینپریچهر_ وا مادر 

رسام_ مامانجون دامپزشکم
 
 .ا

دمهای  ی اونه دک تر دک تره دیگه تو دک تر حیون؟می کنهپریچهر_ چه فرقی 
 
 .ا هم موجودات خدان دیگههاون،انه ا دک تر ا

رسام نگاه کردم اون هم می خندید ولی نه مثل من با صدابلند خندیدم و 
 
 .به ا

 .و انداختم پایینر  و سرم خجالت کشیدم
 .با شنیدن زنگ موبایلم عذرخواهی کردم و جواب دادم.باور کردنی نبود سارا و منت کشی ،قابل قبول نبود

 سالم _
 .دم و عذرخواهی کردم،سمت خلوت پذیرای  ی رفتمشل شد.ریتم ضربان قلبم تند شد.بلند ش دست هامش ابا صدای گریه 

 سارا چی شده؟ _
 .سارا_ شیوا مامان نمی ذاره برم بیرون تو رو خدا راضیش کن کار واجب دارم

 ؟ دیونه شدی؟کنییم گریهخاک بر سرت سارا تو که نصف جونم کردی واسه این داری _
سوده کشیدم

 
 .نفس ا

جوون بود.نمی تونم از فکرش ،ه،میگن حالش خوب نیست. دلم براش میسوز کردهسارا_ شیوا امیرعلی رفیق ایمان تصادف 
روم نمی شم تو رو خدا بیا 

 
 .بریم باهمبیام بیرون.اگه نبینمش ا

.همون که هر دقیقه که سر می کردمیجادو  چشم هاش،همون پسری که کردمیامیرعلی، کدوم امیرعلی؟ چرا فکرم کار ن
 .شد روی زمین نشستم حسبیاهام بود.پ چشم هامچرخوندم جلوی 

 سارا؟ _
 سارا_ هوم

 همون که تو عروسی بود؟ _
ره شیوا تو 

 
 .رو خدا همین االن بیاسارا_ ا

ماده شو االن حرکت  _
 
 .کنممیا

ب جلوی پام
 
رسام با لیوان ا

 
ب  ا

 
 :و طرفم گرفت و گ فتر نشست.ا

رسام_ چیزی شده؟رنگ تون پریده
 
 حالتون خوبه؟!ا

 .شدنمیاز دیدم دور  چشم هاشیک لحظه هم ،شتم گرفتمتو م و گرفتم و کمی لب زدم.لیوانر وان اب لی،و تکون دادمر سرم 
 .ببخشید من باید برم_

  .به سختی روی پام ایستادم
رسام_ می رسونمتون با این حال نمی تونم بذارم تنها برین

 
 .ا

 .می تونم برم تو بدتر از این شرایطم رانندگی کردم _
 کنارش زانو زدم رفتمسمت پریچهر 

پریچهر جون ببخشید کاری برام پیش اومد باید برم قول میدم دوباره بهت سر بزنم.اگه یه وقت خدای  ی نکرده حالت بد شد  _
 جان شیوا لجبازی نکن و برو دک تر باشه؟



 !رنگ به رو نداری  ؟پریچهر_ اتفاقی بدی افتاده
 .و میده.فقط دعا کنر پاکه خدا جوابت نمی دونم فقط دعا کن چیزی نشده باشه.تو دلت  _

 .صورتشو بوسیدم و خداحافظی کردم
رسام کت به 

 
رسام نبود.دور از ادب بود بی خداحافظی برم.ولی از طرفی دلم پیش امیرعلی بود.هنوز از در بیرون نرفته بودم که ا

 
ا

 .دست سمتم اومد

رسام_ مادر، من شیوا خانم 
 
     .و می رسونم و میامر ا

به  کردمیم به امیرعلی باهاش حرف زدم باز دلش روشن بود، فکر اهم انگار از خدا خواسته بود.انگار نه انگار از عالقه پریچهر 
 .پسر مغرورش دل می بندم

 :لبخندی زد و گ فت

 .شدممیمن نصف جون  رفتمیمادر جون با این حالش  کنیمیپریچهر_ خوب 
 .معذبم جوری اینعالف من کنین؟چه کاریه الکی خودتونو .خوبم به خدا _

رسام_ شرمنده نمی تونم بذارم با این حال برین.معذبم نباش من بیکارم.مطمئن باش کار داشتم برات ماشین 
 
م گرفتمیا

 .م خودت برو گ فتمی
 .و سمتش گرفتم و گ فتمر هر چه پا فشاری کردم تاثیر نداشت و حریفشون نشدم سوئیچ 

سمون فرق می کنه ها،فرمونشم خیلی سفتهو بلدی؟ ر رانندگی با پراید  _
 
 .با ماشینت زمین تا ا

ابروی و  ین پسر کار کرده بود.چشمان عسلی .چقدر خدا روی اکردمیهر حالتی جذابش  شدمیخندید با خنده چقدر زیباتر 
چقدر ته ریش به صورتش می اومد.لعنتی نقصی روی صورتش ؛موهای صاف و مرتب شده،فرمخوشمشکی،دماغ 

 ؟دلشون اومد اونو پرورشگاه بذارن  اشخانوادهاشت.چطور ند
رسام_ اگه از دیدنم سیر شدی سوار شو بریم؟

 
 ا

 .اعتماد به سقفت تو حلقم خودشیفته _
رسام_سرتق

 
 .ا

 چی گ فتی؟ _
رسام_ من که حرفی نزدم

 
 .ا

 .م کرد.بذارین خودم برماحالم خوبه؟ فقط اون لحظه خبری که شنیدم شوکه  به خدا _
رسام_ اصال من می خوام بیام خونتو

 
 حرف دیگه مونده؟،یاد بگیرم نا

 .نمی تونم راضیت کنم ولی خب بریم.مطمئناا  که دلیل مزخرفیه با این_
 .تا خندیدنم شدت نگیره نگاه نکردم خنده دار بود. بهش واقعاا پشت پراید نشستن  هر دو سوار ماشین شدیم. با اون قد

 ؟ولی مطمئنم یه چیز گ فتی _
رسام_ پس مطمئناا 

 
 ش واسه چیه؟اپرسیدن دوباره ،شنیدی ا

 .فقط تکون خوردن لبتو دیدم _
ها اونو میگی

 
 .مگ فتمیداشتم ذکر ؟ارسام_ ا
 :ریز کردم و گ فتم و ر  چشم هام



خر _
 
 .باشه باور کردم به قیافتم نمی خوره،ولی ا

 .تافته جدا بافته بود واقعاا بود، نپرسید چه مشکلی برام پیش اومد. سؤالو تکون داد.بازم برام جای ر خندید و سرش 
درس ن

 
رسام_ ا

 
 بهم؟ میگیا

 بری؟ چه جوری برو نیاوران.راستی برگشت می خوای  _
رسام_ مگه تو منو نمی رسونی؟

 
 ا

 .کنترل می کنه.با دیدنم بلند خندید و ر ش ابا تعجب نگاهش کردم معلوم بود داره خنده 
 .که واقعاا  _
 
 
 .شهبرسام_ ببخشید فقط خواستم حال و هوات عوض ا

رومی یه  جوری اینحاال که  _
 
 بپرسم؟ سؤالا

رسام_ تو کی نا
 
رومیمو دیدی ا

 
 .؟بپرسدخترا

 ؟کنیمیتوی بیمارستان روز اول، یادته که؟ ولی بیخیال، تو که می تونی انقدر خوب باشی،چرا همیشه اخم _
 :خیلی رک و جدی گ فت

رسام_
 
 .و نداشته باشنر بعضی ها جنبه روی خوش  ترسممیا

 من دارم؟ _
رسام_ احساس 

 
 خوبه؟،ساس کردم.اون رومو بهت نشون میدمسری نیستی.هر وقت اح دختر سبک کنممیا

 :لبخندی زدم و گ فتم
 خوبه.ولی برام جالبه اصال کنجکاو نیستی بدونی چه اتفاقی برام افتاد؟ _

رسام_خب یاد نگرفتم تو کار بقیه دخ
 
چون نظر دهنده خوبی  وقتهیچای خیلی ها نشستم .ه الت کنم، ولی پای درد و دلا

 .نبودم همه ازم دور شدن
 .معرفتبی وا! چه _

رسام_ شاید من باید رفتارمو عوض کنم
 
 .ا

مون ه دوست اگه واقعی باشه تو هر شرایطی پای رفاقتش می مونه.نه فقط واسه روزهای بدش و زمانی که غم داره بخوادش. _
دما دورتو خالی کردن.به اون جور اینبهتر که 

 
دمای سودجوها

 
 .ا میگن ا

رسام_ شاید حق با توئه.در هر صورت حرص نخور دیگه ن
 
شون.تو بشو دوست واقعیه من بذار طعم داشتن دوست بینممیا

 میشی؟،هوم،و بچشمر واقعی 
 .منتظر نگاهم کرد دوباره شوک بهم وارد کرد

 .کشتنمون ندی. االن خوبی تو؟ خیلی ناپرهیزی کردی امروزجلوتو نگاه کن به _
دم مغرور

 
رسام_ می دونم ولی خسته شدم از بس خودمو ا

 
 نشون دادم.می خوام خاکی بودنو یاد بگیرم.یادم میدی؟ ا

یک دوست مثل خودم  خواستمیهم دلم  صمیمی تر باشم،شاید چون مثل من بود.من باهاش خواستمینمی دونم چرا دلم 
 .قبول داشت.در جوابش گ فتم اشته باشم.ولی نه از نوع مذکرش.ولی خب اون غریبه نبود پسر پریچهر بود.پریچهر اونود

 .تو هم می تونی رو کمک دوستت حساب کنی،وتا دوست همیشه به هم کمک می کنند  _
 .م گرفتو سمتر حرفی نزدیم.جلوی در هر دو پیاده شدیم.سوئیچ  هیچ کدومتا به مقصد برسیم  دیگه



 .تو زحمت افتادی به خداببخشید  _
رسام_ از این تعارف

 
 کار نداری؟،ا خوشم نمیاد.وظیفه بوده ا

 .بذار به تاکسی تلفنی زنگ بزنم _
رسام_ اگه اشتباه نکنم سر کوچه یدونه بود.داشتم می پیچیدم به چشمم خورد.دوست دارم یکم قدم بزنم

 
 .ا

ره داره _
 
 .بازم مرسی،ا

وردم. در حیاط  و ر از هم خداحافظی کردیم.کمی ایستادم تا سرکوچه که رفت، کلید 
 
 هاپلهباز کردم. سارا روی  و ر از کیفم در ا

با  تاثیر نمی گذاشت.چطور ممکنه که مرگ کسی روش نبود.سارای  ی هضمقابل. برام دادمیتکون  و ر نشسته بود و خودش 
 ؟تصادف یک غریبه مثل ابر بهار اشک بریزه

 .با بسته شدن صدای در سمتم دویید

 سارا_ وای شیوا کجا بودی پس، بریم؟
 .بذار به مامان بگم _

 .رو خداسارا_ گ فتم بهش، بریم تو 
سرخش.سوار ماشین شدیم و حرکت  هایچشم.ولی دلم ریش ریش شده بود برای کردممیسرسنگین برخورد  هنوز باهاش

 .کردم.ولی صدای گریه سارا روی مخم بود
 .بسه سارا رو اعصابی _

 .سارا_ شیوا ایمان میگه قطع نخاع شده
 .ماشین با حالت بدی ایستاد.سمتش برگشتم،گذاشتم و روی ترمزر یهو پام 

دم حرف بزن زر مطمئنی؟تو که گ  میگیچی _
 
 .تو کم کنزر  فتی تو کماست؟مثل ا

 :پاک کرد و گ فت هاش رو اشکسارا 
و ر بیچاره کارش  .برن  باهماصرار می کنه که ،مانتو بخره خواستمیدختره افاده ای .خریدروز پیش با الناز رفته بودن سارا_ سه 

که یه ماشین سرعتش  شن مثل اینباز خیابون رد  خوانمیتعطیل می کنه و میره دنبالش.ماشین تو پارکینگ می ذارن،وقتی 
و پرت ر  جلو ماشین و الناز مینداختن خودش رو ه امیرعلی سپر الناز شد، اگ  زیاد بوده و حالت عادی نداشته میزنه بهشون.

 کرد وولش  . اون الناز نمک به حرومم وقتی امروز دک تر گ فت امیرعلی قطع نخاع شدهشدنمی جوری ایناونور، االن  کردمین
 .رفت گم و گور شد.هر چی بهش زنگ میزنن جواب نمیده

 مرگ مطمئناا ؟گه نمی تونست روی پاهایش راه برهیعنی دی؟قطع نخاع شده بود واقعاا فکرمو سخت مشغول خودش کرد.یعنی 
 .به زنده بودن ترجیح میداد این مرگ تدریجی بود و ر 

جا  یک خواستمی. صورتم خیس اشک شد، چطور شدنمی دور  چشم هامخندونش از جلوی  لب های و هاشچشمیک لحظه 
 چیکار می کنن؟ اشخانوادهمی ده،حاال  و ر  اشخانوادهمرجان گ فته بود اون خرج  ؟  نشینی رو تحمل کنه

 پدر نداره؟ _
 .پاک کرد هاش رو اشکسارا 

ه.ایمان می گه اونی که بهش زده وضع دادمیخرج مادر و خواهرشم اون چ.که مجرده سارا_ نه باباش مرده.یه خواهر داره 
خرش پاش وایمیسته

 
 ه بگیره خوبه نه؟دیه شم اگ،تمام خرج و مخارجشو می ده؛مالیش خوبه میگه تا ا



 .نمیدونم االن فقط خودش مهمه که خوب شه _
 .جلوی درب بیمارستان پارک کردم و هر دو پیاده شدیم

  :و قطع کرد گ فتر که تماس  این از سارا به ایمان زنگ زد، بعد
  سارا_ ایمان االن میاد بیرون

 .سرگرم کردم ک فشمو با بند ر حیاط نشستیم. سرم پایین بود.خودم  کمی روی صندلی تو
 .سارا_ ایمان داره میاد

 .هر دو بلند شدیم، سمتش رفتیم
 .پایین انداخت و گ فت و ر ایمان سرش 

 .دنده ست هر چی گ فتم نمی خواد بیاین قبول نکرد ایمان_ سالم شیوا شرمنده این سارا یک

 سالم دشمنت شرمنده.وضعیت دوستت چطوره؟ _
وردنش تو بخش

 
 .ایمان_ تازه ا

 چیزی که سارا گ فت درسته؟این  _
 .دار کرد خش بغض صداشو

سفانهایمان_ 
 
ره.یعنی هنوز مشخص نیست متا

 
 .دک ترش گ فته تو پاهاش حسی نداره،ا

 شه؟پرسیدم فقط چند دقیقه، خدایا می نمی و ر  سؤالساعت به عقب برگرده و این  خواستمیدلم 
 سارا_ می تونیم ببینیمش؟

ره بیاین بریم
 
 .ایمان_ ا

 .ود برگردسارا ز  _
 سارا_ تو نمیای؟

 .نه شاید سختش باشه _

  .ایمان_ چه سختی بیا

هسته حرکت  جلوتر رفتن 
 
هسته ا

 
 .کردممیو من هم پشت سرشون ا

جلوی در اتاقش دختری هم سن و سال خودم نشسته بود و اشک می ریخت،سارا و ایمان جلوی در ایستادن و در زدن من 
 .کنار دخترک نشستم

 سالم _
 .به زور لبخندی زد و گ فت،پاک کرد هاش رو اشکبلند کرد و  و ر دختر سرش 

 .دختر_ سالم بفرمایید
 ایمان_ شیوا جان نمیای تو؟

 .برو میام _
 :ایمان نزدیکمون شد و سمت دختر خم شد و گ فت

بهش دلگرمی بدی ،برعکس  ببینتت تمام روحیشو می بازه خود دار باش دختر.تو باید االن جوری اینامیر  به خداایمان_ الهه 
 .شده



خرندیدم.سخته بخوام تا  جوری اینو ر تا حاال امیر  میرممیدارم  به خداالهه_ نمی تونم داداش ایمان 
 
جوری  عمرش همین ا

 .یه جا افتاده باشه.مثل مرگ می مونه برام،ببینمش
و ر امید نباش تو االن باید جلوش جوری باشی که روحیش کرده برای هر دردی درمونی هست.ناببین الهه جان علم پیشرفت  _

نبازه،نه که همش گریه کنی و بخوای عذابش بدی.گریه های تو بهش انرژی منفی می ده ، برای همین هی به خودش تلقین می 
هی ،باشیدلگرمیش ،تو باید پیشش باشی.یه درصد امیدی باشه از دست برهاین باعث می شه اگه ؛نه که دیگه خوب نمی شمک

دمای  ی که این مشکل 
 
خدا بزرگه  می ذاره. و داشتن و خوب شدن براش بگی، خیلی روش تاثیرر تکرار کنی خوب میشی یا از ا

 .تو هیچ تاثیر مثبتی روش نمی ذاره ی گریه.براش دعا کن
فکر کنه، همراه  مهاحرفاونو تو خلوتش تنها گذاشتم تا کمی به .کردمیهای دستش بازی  الهه سرش پایین انداخت ،با انگشت

 .ایمان و سارا وارد اتاق شدیم

ن امکان داشت با یه  هام سرد سرد بود، انگار فشارم افتاده بود، ضربان قلبم  دست
 
روی هزار بود، انقدر تند میزد که هر ا

روم سالم کردم و گوشه ای ایستادم
 
  .تلنگر سک ته کنم،ا

که  .تشخیص اینکردمیو نوازش ر و موهاش  ده بود.با لبخند به امیرعلی نگاهستادیگه ای کنارش ای سارا و ایمان زن ،غیر از من
 .و سرپا بودنش بود محکم بودن به خاطرشکم د،بو نبود البته شایدم از اقوامشکار سختی  مادرش باشه

ایشونم خاله ه خجالت می کشی؟ اینجا .امیرعلی رفیقمه تو عروسی دیدیش دیگ بیا؟ایمان_شیوا جان چرا گوشه ایستادی
ذر

 
 .مادرش،ا

روم و ملیح حرف میزد که 
 
 .نشستمیبه دل  خودخودبهمادر امیرعلی با لبخند نگاهم کرد انقدر ا

ذر_ سالم مادرجون بیا غریبی نکن
 
  .بیا دخترم،ا
 .برگردوند و ر امیرعلی سرش ،ا صدای ایمانب

روم سمت  پاهام دیگه،قلبم تندتر شد ضربان؟ایا این چه بالییه داره سرم میادخدا برنگرد، خد روبرنگرد تو 
 
حسی نداشت. ا

 :و پایین انداختم و گ فتمر ایمان و سارا رفتم.کنار تخت ایستادم سرم 
 .سالم بال دور باشه _

 .پرسی با مادرش و نداشتم توان احوال و گرفت.دیگهر همین دو کلمه نصفی از جونم  

  .هم نمیزدرو یدا بود.ای کاش این لبخند پ امیرعلی لبخندی زد لبخندی که بیشتر ناامیدی در اون

 .مرسی امیرعلی_ سالم خیلی زحمت کشیدین
 :علی گ فترو به امیر  و سارا لبخند شیطونی زد

 سارا_این همون خواهرمه که بهت گ فتم در جریان هستی که؟
 قضیه چیه؟ی نگاه کردم.سری تکون دادم به معن خندید.با تعجب به سارا  چشمکی به امیر علی زد و امیرعلی 

 .تعریفتو خیلی پیش امیرعلی کردم دوست داشت یه بارم شده ببینتت،سارا_ هیچی شیوا جون
 باز چی گ فتی پشتم؟ _

 .ایمان_ نابودت کرد قشنگ
  .میریمکه خونه ،عادتشه _

 .همه توطئه ست هااین؟ کنیمیسارا_ شیوا باور 



کی؟کسی که  به خاطرپر از غم بود. چشم هاشولی اون تنها یک لبخند میزد،ته  همه می خندیدیم تا روحیه امیرعلی عوض شه
 .حتی به نظرم ارزش فکر کردن هم نداشت

 .چند دقیقه ای موندیم از همه جا و همه کس حرف زدیم
.هر دفعه ناامیدتر کردمیروشن  و شاصفحه  گرفتیماز کنار تخت روی میز  و ر امیرعلی هر دفعه وسط حرف زدنمون موبایلش 

 .کردمیو روی میز پرت ر موبایل ؛از دفعه قبل
 .دیگه ولش کنایمان_ امیر جان گوشی سوخت 

 .و ریخته به همر امیرعلی_ چرا این دک تره نمیاد مرخصم کنه؟ این پای لعنتیمم که تکون نمی خوره سیستمم 
وار بر سرش خراب نشد؟ مادرش 

 
با تعجب به بقیه نگاه کردم.یعنی هنوز نمی دونست که توان راه رفتن نداره؟یعنی هنوز ا

 :بوسید و گ فت و ر صورتش 

ذر_ امیرم دک تر گ فت یه چند وقتی هیچ حسی رو پات نداری، دائمی نیست ولی خب باید تحمل کنی
 
از دست ندی.تو  و امیدتو ا

امیدت می کنه که نا و از دست ندی.همیشه گ فتم بهت اونیر ؟ من بهت یاد دادم تو روزهای سخت امیدت پسر قوی منی مگه نه
 .میگیری ناامیدی هاتو  میده که جواب همهبهت تر  عوضش یه چیز با ارزش

  :فتو پایین انداختند.امیرعلی سمت ایمان برگشت و گ ر امیرعلی با شوک به مادرش نگاه کرد، ایمان و سارا هم سرشون 
 و انداختی پایین؟ سارا تو همیشه رکی و راستشو میگی بگو پام خوب می شه؟ر کن چرا سرت  نگاهمامیرعلی_ ایمان 

داد می زد.با فریادش در و دیوار بیمارستان می لرزید.مانند دل من که با هر دادش شروع به و دیگه داشت  کرد بلند و ر صداش 
 .شدمیو شدتش بیشتر  کردمیلرزیدن 

ذر باالخره تحمل و صبرش تمام شد. الماسپرس
 
و براق کرد ،پرستار همه رو به بیرون ر هاش صورتش  تار سریع وارد اتاق شد.ا

 .و پرستار دیگه ای باالی سر امیرعلی رفتند هدایت کرد، دک تر
 . ما جلوی در ایستادیم

خردر  بعد از چند دقیقه صدای امیرعلی کم و کمتر و
 
 .قطع شد ا

 ....حاال چی میشه؟مامان، داداش اگه تحمل نکنه اگه بخواد بالی  ی سر خودش بیارهالهه_ مامان 
 :با این حال وسط حرف الهه گ فت گرفتمی و مجال حرف زدن و ازشخوردمیاشک پشت سر هم روی صورتش سر 
ذر_ زبون به دهن بگیر دختر.اگه

 
ا امید نمی کنه.همیشه و ن کسهیچاگه ... هیچی نمی شه امیدتو بده به اون باالی  ی ،اگه،ا

 .کنارمون هست
ذر نداشتند ایمان و سارا هم دست.و نداشتم تحمل گریه های مادر و دختر 

 
 .کمی از الهه و ا

 .سمتش رفتمد،دک تر از اتاق بیرون اوم

قای دک تر من می تونم تنها با این مریض صحبت کنم؟ فقط چند دقیقه کوتاه؟ _
 
 ببخشید ا

رام بخش.ط به استراحت نیاز دارن فقایشون  فعالا دک تر_ نه خانم 
 
 .خوابشون برده با کمک مسکن و ا

 :و انداختم پایین و تشکر کردم.سمت سارا رفتم.چند دقیقه ایستادیم.موندنمون اونجا فایده ای نداشت رو به سارا گ فتمر سرم 
 سارا بریم؟ _

 .سارا_نمی دونم،اگه خسته شدی بریم
ذر رفتم

 
 .سمت الهه و ا



ذر خانم انقدر ناراحتی نکنین  _
 
خدا بزرگه برین خونه یکم استراحت کنین با انرژی بیشتر فردا بیاین ،خوب می شن ان شاهللا

 .پیشش. پسرتون االن بیشتر از همیشه بهتون نیاز داره
ذر_ مرسی دخترم لطف کردی اومدی .

 
 .تو خوشیتون جبران کنم ان شاهللا

    .رون اومدیمخداحافظی کردیم و از بیمارستان بی
رسام میومد به خونه بر رفتممییک هفته هر روز به دیدن پریچهر 

 
رسام خیلی ا.رابطهگشتممی.تا ظهر می موندم و زمانی که ا

 
م با ا

  .حق با پریچهر بود اون یه مرد کامل بود واقعاا ، خوب شد

رامشتنها جای  ی که 
 
رسام از سرِ به اصرار پریچهر نا م، اون خونه بود.امروز وگرفتمی ا

 
شپزخونه  هار رو موندم.ا

 
کار برگشت.من تو ا

 .پریچهر تنهاست کردمیمشغول چیدن میز بودم.فکر 
 .گشتمیلباسش بلند شروع کرد به خوندن و دنبال پریچهر  عوض کردناز بعد 

رسام_ مادر من
 
تشنه  جور اینیه چای میده به پسرش که ،قدر منو میدونه،ونهتو یاری و یاور من. مادر چه مهرب،مادر من،ا

  پری کجای  ی؟،پری ،نمونه.به قول شیوا گلپری 
شپزخونه اومدو  با پریچهر بلند خندیدیم

 
جای زهرا خالی تا حسابی به این پسرک مغرور بخنده.پسری که .با صدای خندمون به ا
 .نبود دادمی طور که نشون ای  ی اوناین همون پسر باشه.خد شدنمیمعروف به کوه غرور بود.هر کی می دید باورش 

قای دک تر پر انرژی خسته نباشی _
 
 .سالم ا

 .ولی عین خیالش نبود اون هم با ما می خندید شه یا الاقل خجالت بکشهباالن سرخ  کردممیفکر 
رسام_ سالم عرض شد.مامان نباید بگی مهمون داریم ساکت 

 
 ؟شمبا

 .مهمون نیست بیا بشین شیوا که،پریچهر_ سالم به روی ماهت
رسام_ بله اون که صد البته

 
 .ا

 .محکم با قاشق به پشت دستش زدم،نشسته و ر مطمئن بودم دستش ،تو ظرف سبزی گذاشتدستش 
خ بلندی گ فت و دستش 

 
 .دادمیو تکون ر ا

رسام با 
 
 .کردمیدر هم نگاهم  هایاخمپریچهر بلند می خندید و ا

رسام_ مگه مریضی؟
 
 ا

 دستتو شستی؟.نخیر _
رسا

 
 ؟شمبم_ اصال تو چیکار داری من دلم می خواد مریض ا

 .ما هم باید از این سبزی بخوریم دیگه.بدو دستاتو بشور ،برای خودم و پریچهر جون می سوزه من دلم _
 :گ فتم و و داره.با لبخند مکش مرگی نگاهش کردم و ابرو باال انداختمن بودم قصد خفه کردن منو ریز کرد مطمئر  چشم هاش

 .اتون بفرمایید غذا میل کنیده شستن دستاز ان بعد دک تر ج _
 .تا خط و نشون کشیدن هم بدتر بود به اجبار لبخندی زد ولی از صد

رسام_ چشم خانم پرستار اطاعت امر
 
 .ا

رسام هم بعد  شست.  و ر سمت روشوی  ی رفت و دستش 
 
با  شستن دستش سر میز اومد.غذا رو از من و پریچهر سر میز نشستیم.ا

رامش
 
هنگی زیر لب زمزمه  کنار هم خوردیم. ظرف ا

 
تکون  و ر و سرم  کردممیها رو جمع کردم.مشغول شستن شدم،برای خودم ا

و تکون دادن. پریچهر در ر احساس کردم چیزی روی کمرم در حال حرک ته. جیغ بلندی کشیدم و شروع کردم خودم  م، یهودادمی



شپزخونه اومد،با دیدنم اونقدر خندید که ر م جلو دهن شهبم بیدار ترسیدمیاتاق خوابیده بود، 
 
رسام به ا

 
 شده سرخ و گرفتم، ا

رسام گ فتم بود.دیگه
 
 اشکم در اومده بود با التماس رو به ا

رسام تو رو خدا_
 
رسام ،جون من بیا ببین چیه؟ا

 
 .ا

رسام با دستمال سمتم اومد یهو به پشتم زد.دوباره جیغ کشیدم
 
 .ا

رسام_ هیس مامان بیدار می شه
 
 .انگار اژدها دو سر بهش حمله کرده،سوسول ا

 .نشون داد و گ فت بهم  و ر الی دستمال سوسک بزرگی 
رسام_ ببین چقدر خوش

 
 ؟له دلت میاد جیغ می کشیگا

 .در حال سک ته بودم هدیگ
 تو رو خدا بندازش، وای خدا این از کجا پیداش شد؟ _

رسام که لبخند روی لبش بود نگاه کردم
 
 .مشکوک به ا

 بود نه؟کار تو  _
 :دستپاچه شد و گ فت

رسام_ وا! بیا خوبی کن. من که تو پذیرای  ی
 
 بودم.توهم میزنی؟ ا

 !قسم بخور  _
رسام_ 

 
 .دوباره رو سرتا هی تهمت می زنه میندازما

 .باشه باشه فقط بندازش بیرون _
رسام_ اول عذرخواهی کن

 
 .ا

 عمراا  _

  .دخور میحالم داشت بهم  یک قدم بهم نزدیک شد.دیگه

 .و دارم باال میارمر معذرت می خوام حاال ببرش موجود چندش ،باشه،باشه _
 .دوباره بلند خندید و بیرون رفت
 .مطمئن بودم کار خودش بود

روم نکردممیتالفی  و ر کارش  شیوا بودم باید این هاگ
 
لیوان چای ریختم و سمت  ها تمام شد.تو .ظرفگرفتمی، وگرنه دلم ا

ر 
 
 مشغول چیدن علف های هرز بود.سام حیاط رفتم.ا

 
 .کردمیروم زیر لب شعری زمزمه ا

 .فضای رویای  ی بود واقعاا ،روی تاب نشستم
رسام چای ن _
 
 ؟خوری میا

رسام_ 
 
 !می خورم اگه توش سم نریخته باشیا

 .و ریز کردم و مشکوک نگاهش کردمر  چشم هام

 هستی؟ منتظر تالفی مگه تو باهام کاری کردی که  _

 .لبخندی زدو  شونه ای باال انداختد،ونسرد نشون داخ و ر خودش 
رسام_ نه 

 
 .گ فتم کالا ا



خونه انرژیم  تو مطمئناا پر از انرژی باشم.چون  خواستمیدلم ،غمگین فکر کنماون فضا به چیزهای  تو خواستمیدلم ن
 .رفتمیتحلیل 

رسام_ چیه تو فکری؟
 
 ا

 .نه خوبم _
رسام_ می دونم خوبی؟ ولی فکرت 

 
 .داغون و مشغولها

 .با لبخند نگاهش کردم و گ فتم
 و داری؟ر خوندن فکر  شناسی؟یا قدرت روان _

 ابرو باال انداخت و گ فت؛
رسام_ 

 
دم.هیچ کدوما

 
 .ای مثل خودمو خوب می شناسمه فقط ا

 .دمش خیره بهش،و ریز کردمر  چشم هام
 من مثل تو هستم؟ _

رسام_ خیلی
 
  ا

 م مثل توئه؟ه چیزیمثال چ _
رس

 
 .زور تو ک تت نمیره،دلسوز و مهربونیو تو خودت میریزی، حرف ر  چیزهمهام_ مغرور که هستی، ا

 تو هم دلسوز و مهربونی؟،خودشیفته اون وقتخب  _
ره دیگه معلوم نیست؟

 
رسام_ ا

 
 ا

 .کرد نگاهمبا لبخند  کرد وو کج ر کمی نگاهش کردم. سرش 

  .چرا االن که دقت کردم خیلی دلسوز و مهربونی _

 :هر دو بلند خندیدیم و گ فت
رسام_ خودم می دونستم

 
 .ا

قای خودشیفته _
 
 .اصال تو خوبی خیالبیباشه ا

  .سمتش برگشتم،و سکوت کردیم.از سکوت بیزار بودماومد کنارم رو تاب نشست،هر د 
رسام؟ _
 
 ا

رسام_ بله
 
 ا

 تو تا االن از کسی خوشت اومده؟ _
رسام_هوم؟

 
ره ا

 
  !ا

 یعنی بهش حس داری؟ _
 
 
 .شاید،رسام_ نمی دونما

 با تعجب نگاهش کردم
  وا _

رسام_ و
 
 هللاا

 .م خط و نشون بکشهو برا شهبخندیدم ولی دوست نداشتم غم بیدار از ته دل 



رسام_ خودت چی؟
 
 ا

 چی؟ _
رسام_ همین 

 
 که ازم پرسیدی؟ سؤالا

دم  _
 
ممنوعه زندگیمه.مطمئنم کسی موافقش نمی دونم یه موقع های  ی دلم می خواد بهش فکر کنم، یه موقع های  ی نه، چون ا

 .نیست
رسام_ چه جالب

 
 .ا

 .غم انگیز،جالب نه _
رسام_ برای من جالب بود.دوست داشتی می تونی راجبش باهام حرف بزنی

 
 .ا

نقدر صمیمی حرف بزنم.تو تصوارتم این بود، که ویه روز بشینم کنارت و باهات ا کردممیو نر فکرش .نه ولی یه روزی شاید فعالا  _

 .ت باید باهات سر جنگ داشته باشمبینممیهر وقت 
رسام_ 

 
 ؟نقدر بد خودمو نشون دادموا واقعاا ا

 .مغرور و گذاشتن پسرکر اسمت  ای بیمارستانهکل پرستار .شدید _
 :بلند خندید و گ فت

رسام_ اون
 
 .و دیدیر .این از خوش اقبالی تو بود که روی خوشم ا که حق دارن.بیچاره ها جز اخم چیزی ندیدنها

وردم شکلکی براش در 
 
 :و گ فتم ا

 چی میزنی داداش؟،فازت چیه؟زیادی تو توهماتی _
 :بلند خندیدو گ فت
رسام_گرده گل 

 
خرا

 
 .ها بودم تا االن پیش گل ا

 :گ فت،دیدم ابلند خندیدم او هم تا خنده 
رسام_ تازه اینو برات نگ فتم. اولین باری 

 
ینه  د روم، منم ا زوم کرده بوهکه اومدم تو اون بیمارستان یکی از پرستار ا

 
بهش گ فتم ا

ینه  ؟دارین
 
وردنمی دونی با چه سرعتی برام ا

 
ینه دیدم از نیم رخ و تمام رخ بعد برگشتم ر .بعد خودم ا

 
ینه رو بهش و تو ا

 
و ا

تمام رخم شدم، چنان و و صورتم؟جلوش نیم رخ یافتین تبرگردوندم و تشکر کردم.گ فتم من چیزی پیدا نکردم شما چیزی 
سریع صحنه رو ترک کردم ولی هر وقت قیافش میاد تو ذهنم کلی بهش می ،شهببود ،گ فتم االنه که منفجر  شده سرخ  صورتش
  .خندم

  .گرفتمیت اخنده  خودخودبهکه  کردمیچنان با ذوق تعریف 

   .برازندته واقعاا ،گذاشتن و روتر پس حق داشتن این اسم .چقدر نامرد _

رسام  اون روز
 
خرین روز خوشی،خندیدماز ته دل تنها روزی بود که با ا

 
 .هام بود بدون هیچ فکر و استرسی.انگار ا

خداحافظی با پریچهر به خونه برگشتم،مادر خونه نبود، سارا طبق معمول در اتاقش بود،من هم سمت اتاق خودم از بعد 
ب گرم 

 
تم.چند دقیقه ای زیر دوش حمام رف و در اوردم ور تمام تنم کوفته بود، لباسم  خواستمیرفتم.دلم دوش ا

ب ،ایستادم
 
رامشگرمای ا

 
شستن سرم از حمام بیرون اومدم.حوله دورم پیچیدم و از عجیبی به کل وجودم منتقل کرد، بعد  ا

و پیامی نبود.پوفی کشیدم.بلوز شلوار لیموییم از روی میز گرفتم.مثل همیشه هیچ تماس بی پاسخ  و ر روی تخت نشستم.موبایلم 



 .و با حوله خشک کردم و روی تخت دراز کشیدمر موهام ،پوشیدم

  .دلم برای زهرا تنگ شده بود ولی می دونستم زنگ بزنم با چرت و پرت هاش عصبیم می کنه 

وردو داخل ر تقه ای به در خورد و سارا سرش 
 
  .ا

 سارا_ بیام تو؟
 .گرفتمیاجازه و  در می زد شهبوارد اتاق  خواستمیهر وقت  و نداره،ر اتاقم  گ فتم حق پا گذاشتن تو از وقتی بهش

 .بیا تو _
 .اومد روی تخت کنارم نشست

 چیه دل کندی از اتاقت؟ _
 ....سارا_ شیوا می گم

 اومدی سراغم؟و  اق جدیدی افتاده دوباره گیر منیپس اتف..هه _
 اصال خونه ای که بخوام بیام پیشت؟سارا_نخیر تو 

 .حرف حق جواب نداشت
 خب؟ _

مد امیرعلیالهه تو شرک تش گرفته.بیشتر از در سارا_اونیکه با ماشین زد به امیرعلی براشون خونه گرفته یه کار خوبم واسه 
 
 .ا

 به من چه؟ هااینخب  _
 .حالی همش زد به خداسارا_ 

 حالش چطوره؟ _
 .اومده و تنهاش گذاشته بدترم شده از وقتی فهمیده اون دختره ایکبری می دونست این بال سرشسارا_ افتضاحه، مخصوصا 

 دیگه از دختره خبری نشد؟ _
 ش،ارفته پاریس پیش خاله .سارا_ نه خبرش

 از خود گذشتگی نکنه در ضمن خودتو بذار جای اون دختر تو بودی کنارش می موندی؟ خواستمی _
و از ته دلم دوست داشته باشم ر ضمن من اگه یکی  نداره؟در،معلومه که می موندم اونم حق زندگی دارهسارا_ شیوا خودتی؟ 

 .دممیجونمم براش 
 ....حق داره ولی _

 .سارا_ پس دیگه هیچی نگو
که خدای  ی بزنی و با قاطعیت ر ضمن صدای دهل از دور خوش است.فقط زمانی میتونی این حرف  یه طرفه به قاضی نرو.در _

 خیال حاال کی االن ازش نگهداری می کنه؟نکرده این اتفاق برات افتاده باشه.بی
دنبال پرستارن البته پرستار مرد.چون مامانش خیلی بی قراری می کنه براش .ولی االن دو روزه کردمیسارا_ مامانش نگهداری 

 .بیشتر روحیه امیرعلی رو هم نابود می کنه
   .کردیممامانش که خیلی محکم رفتار  _

 .سارا_ نمی دونم چرا یهو از این رو به اون رو شد.خیلی زن صبور و محکمی بود، انگار تمام نیروشو ازش گرفتن
 االن تو اون خونه ای که پسره داده بهشون زندگی می کنن؟ _



 .همه رو مخ امیرعلی هستیم که قبول کنه فعالا سارا_ نه 
دادن اون خونه یا کار به  ، مرتیکه خر تو حالت عادی نبوده غلط کرد پشت فرمون نشست.حاال کردممیمنم بودم قبول ن _

خرپا می شه؟تا  الهه واسه امیرعلی 
 
عمرش باید لنگ این و اون باشه، به همه با حسرت نگاه کنه، اگه میتونه پاهاشو بهش  ا

 برگردونه،می تونه؟
ی فقط رو پاهاش حس نداره قطع نخاع نشده.به مرور زمان امکانش هست سارا_وا سر من چرا داد می زنی؟در ضمن امیرعل

 .خوب شه
 ی؟گ فتمییعنی چی؟ پس تو چی  _

 .؟ من اومدم اینارو بهت گ فتم که تو اگه میتونی کمکش کنیگیری میو یقه من؟چرا سارا_ وا شیوا خب به من چه
 م؟شبمن االن مردم که برم پرستارش ؟چه کمکی می تونم بکنم ؟من! _

 سارا_نه خب تو بیمارستان از یکی از پرستارای مرد کمک بگیر نمیشه؟
 غاز پول؟ شه با چندربکارشو ول کنه بیاد تو خونه پرستار  کی میاد _

 :یهو گ فت کرد وسارا کمی فکر 
 سارا_ شیوا؟

 هوم؟ _
 ....سارا_ تو که بیکاری صبح تا ظهر وقتتو واسه اون پیرزنه میذاری خب برو 

شم؟ اونم از نوع مجردش؟عقالنی نیست پس ادامه نده.تا االن ب حرفشم نزن.خل شدی من برم پرستار یه پسر هیس اصال _
 دنبال مرد بودی یهو چی شد؟

امیرعلی االن به یکی نیاز داره که بهش امید بده.نه اون مادر .خوای چیکار کنی؟مامانش بیشتر ناامیدش می کنه سارا_ مگه می
 .و عوض کنیاشروحیهتو می تونی  به خدااشکشون دم مشکشونه.شیوا و خواهر که هر دقیقه 

سفم  _
 
  .کاری نمی تونم بکنم متا

 !کن شیوا نگاهمسارا_ یه لحظه 
 .با بی حوصلگی سمتش برگشتم

 ؟خب _
باهاش هوم؟ ببین تو دستشوی  ی رفتن و حموم کردن ایمان هست، تو فقط پیشش باش و ،ارا_ ببین فقط برای یه مدت کوتاهس

رومش کنی،
 
ای دیگه که یه پرستار انجام هداروهاشو به موقع بده یا کار  حرف بزن،می دونم چون دلت پیششه می تونی ا

 .کنممیمیده،خواهش 
 برم خودم ذره ذره  که اگه اونجا چطور به سارا بفهمونم؟ندارم و ر اون حال و روز  تحمل دیدنش تو چطور می تونم بگم

 
ب می ا

 ؟!مرضیه که کل وجودمو گرفتهخدایا این چه ؟شم
 .سارا تمومش کن خب؟ _

دم برات مهمه،اونم کسی کردممیسارا_ باشه من فکر 
 
خریش زمین  جون یه ا

 
که تو زندگیش پر از تشویش و گرفتاری بود که ا

 .گیرش کرد.اگه ایمان می ذاشت من کنارش می موندم ایمان اجازه نمیده
 .امیرعلی براش مهمه بود که چرا انقدر  سؤالولی برام  !؟از ایمان مگه می شههم  سارا بود؟ اجازه! اون این واقعاا 



 .سارا از اتاق بیرون رفت
م انجام بدم بهترین کار استخاره بود.ولی اگر خواستمی.دو دل بودم برای کاری که شدم خیرهروی تخت دراز کشیدم و به سقف 

 .....اگه،اگه اگه بیشتر دل ببازم؟ ل نکنه؟قبو اون کمکمو  و نداشته باشم؟ اگهر تحملش 
 ؟!با این اگه ها چه کنم

، از تخت پایین اومدم و از اتاق بیرون رفتم.مامان مشغول دیدن سریال بود و سارا هم کشیدمیسرم داشت سود ،تحمل نکردم
ن رو از روی میز گرفتم و کنار مادر نشستم

 
 .کنارش نشسته بود،قرا

 سالم مامان _
 .یهو از جایش پرید
 کی اومدی؟.تر چته یهو ظاهر میشی؟ علیک سالممامان_ هی دخ

 .تو اتاقم بودم.خیلی وقته _
 .نگاهش به دستم خورد

ن به دست شدی
 
 چه خبره؟پیرزنه چطور بود؟،مامان_ قرا

وردم برام استخاره کنینپریچهر جون.ای،پوف مامان پیرزن نه _
 
نم ا

 
 !ن قرا

 استخاره کنی؟واسه چی می خوای !ان شاهللمامان_ خیره 
 .حاال شما برام استخاره کنین خوب بود بهتون می گم _

 .گ فت شد ومامان بلند 
 .مامان_ بذار وضو بگیرم
 .سارا با لبخند نگاهم کرد

 .مرض ببند نیشتو _
 .به خداسارا_ عاشقتم 

 .می خوام نباشی _
 .براش رفتم ایغرهچشم 

ن 
 
بود  سؤال.وقتی بچه بودم همش برام کردمیزیر لب چیزی زمزمه .بوسیددست گرفت و  و ر مامان با چادر کنارم نشست و قرا

نمی دونم چرا از ،و نپرسیدمر والم ئس وقتهیچزمزمه می کنه؟ولی  زیر لب چی که چرا چادر سر می کنه؟کنجکاو بودم بدونم
 .مترسیدمیعکس العمل مادر 

ن باز کرد 
 
 .با لبخند نگاهم کردو قرا

 !خب _
 اومدهب خوب مامان_ خ

 .سارا بلند خندید منم هم از روی میز سیبی طرفش پرت کردم
 .خدا لعنتت کنه که همش مثل موریانه ای _

  بگم پرستار اوکی شد؟ سارا_ برم 
 .و محکم بوسیدر م ااز جاش بلند شد و سمتم اومد گونه 



 .تمو باال گرفتم و گ فر  دست هام.کردمیمادر با تعجب نگاهمون .با دست حلش دادم کنار
 .چشم می گم فقط بذارین شب بابا بیاد.نظر جفتتونو می خوام _

 .بلند سارا را صدا زدم
 سارا؟ _

ویزیون و ر از پله خودش 
 
 .کرد ا

 سارا_ جانم؟
 .چیزی نگو ببینم بابا چی میگه فعالا وایستا  _

 .گیرممیسارا_ اونو خودم اوکیشو 
 .و شکستر هم نشسته بودیم.مثل همیشه سارا سکوت  شام همه دور از بعد 

 ؟سارا_ بابا
 :بابا داشت اخبار میدید سمتش برگشت و گ فت

 بابا_ جان بابا؟
 خواد؟ سارا_ شرک تتون منشی نمی

 بابا_نه بابا جون فکر نکنم.چطور؟
 .سارا_ هیچی واسه یکی از دوستام دنبالش بودم

شناهای خودشبابا_ من که اونجا کاره ای نیستم من حساب
 
رئیسش دنبال  .زیاد هست که دنبال کارن  وندارم، اگه بخوانم از ا

دم
 
 .ا نیست،افراد شایسته رو انتخاب می کنهه ای کار بلده، به قول خودش الکی اسم شرک تش رو زبونه ا

 .یه تلفن می خواد جواب بده دیگه،وو حاال انگار منشی چیکار می کنهسارا_ هو 
 .ن اونجا به نظر من به درد زن نمی خوره محیطش مردونستبابا_ نمی دونم بابا جو

 .نرفتم خیلی اعصاب می خواد هااینو نقشه کشی  خدا رو شکر من تو کار ساختمون _
 .کار بهم داد تا تجربه کسب کنم چند تاسارا_ این رفیق احمق منم رفته مثل سگ پشیمونه میگه الاقل منشی باشم شاید یه 

 .ت کنم باهاش شاید بخوادبابا_ بذار فردا صحب
 .سارا_ مرسی پس من منتظر جوابتونم

  :و طرف بابا چرخوند و لب زدر سارا بهم چشمک زد سرش 
 .سارا_ بگو دیگه

 .مامان با سینی چای کنار بابا نشست.صدا زدم و ر براش رفتم و مامان  ایغرهچشم 

 بابا؟ _
 .بابا_ جانم

 ....چیزه می خوام شم، یعنیبمن می خوام پرستار یکی ..چیزه _
 .سارا مثل همیشه بی طاقت وسط حرفم پرید

 .منو نگاه کن،ولش کنبابا اصال اینو .سارا_ اوف تمومش کن جملتو دیگه
 .بابا اخم کرد و رو به سارا گ فت



 !بابا_ یکم تحمل کن خودش می گه.بگو بابا
 ..پوفی کشیدم و تو دلم گ فتم کاش می ذاشتین بگه

 .شمبر یکی بابا می خوام پرستا _
 بابا_ خب مشکل چیه؟

 .زنهامان_ تو که هر روز میری پیش پیر م
 !ن پیرزنهمیگیهی  پریچهره ،اسمش  ؟مامان پیرزنه چیه _

 .مامان_ خب حاال
 :بابا خندید و گ فت

 .بابا_ اگه شما مادر و بچه گذاشتین حرفشو بزنه

 شم یه مردهبمشکل که نیست ولی خب اونیکه قراره پرستارش  _
 بابا_ یعنی تنها زندگی می کنه؟

 .سارا_ نه بابا برادر رفیقمه مادرش و خواهرشم پیششن
 رن؟میگیبابا_ چرا پرستار مرد ن

ره مادر بگو پرستار مردم
 
 .همین پیش پریچهر برو روحیت باز میشه،بگیرن، نمی خواد تو کار کنی امان_ ا

 .مطمئنم شیوا می تونه هم مشاور خوبی باشه هم پرستار سارا_ مامان اذیت نکن دیگه روحیه پسرشون خیلی ضعیف شده
 .بابا تو فکر رفت

 ؟میگیبابا_ خودت چی 
 دونم خودمم همچیشو سنجیدم، دیگه نمی  _

 
دلیم  دلی در بیام استخاره کردم ،اونم خوب در اومد و دو خرش خواستم از دوا

 .باشهودش قبول می کنه پرستارش زن بر طرف شد، ولی خب اصال نمی دونم خ
 .مثل همیشه سارا عجوالنه یه چیز انداخت تو سرم و احساساتمو قلقلک داد 

 .بابا_ اگه می تونی از پسش بر بیای کمک کردن به دیگران خوبه منم می دونم دخترم از پسش بر میاد
 ؟میگیخود یه چیز  جوری سر که باز داری همین واقعاا مامان_ رضا 

 .شدن،خودشون می تونن تصمیم درست بگیرن، تو که از شیوا خیالت همیشه راحت بودمون بزرگ هابچهبابا_ طاهره جان 
 شه؟بخیالی یعنی چی بره تو یه خونه پرستار یه پسر مجرد رضا خیلی بی به خداطاهره_ 

 ؟مامان جانسارا_ اشکالش چیه 
تیشا از گور  یهمهم اهشیو اشکال نمی دونی، همر طاهره_ اشکالش چیه؟ تو که هیچی 

 
 .تو بلند می شه ا

خسارا_ قربونش برم همش حرص می خوره، مامانم اون پسر بیچاره از جاش نمی تونه تکون بخوره، قطع نخاع شده، 
 
چه  ها

سیبی
 
 ؟می تونه به شیوا برسونه ا

 ؟تحمل می کنه چه جوری مامان_ الهی بمیرم خدا به مادرش صبر بده 
 اجازه میدی؟،مامان جان میگیحاال چی  _

 ودت می دونی، فقط حواست به خودت باشه، هر وقت اذیت شدی کنار بکشی باشه؟مامان_ خ
 .چشم _



 .رو دوست نداشتمودن بابامنطقی ب،س بدم هر دو کوتاه اومدن،یه امشبدلم خوش بود مامان اجازه نمیده از شان
سونی قبول کردن که پرستار یه پسر 

 
ن ببه همین ا

 
شم، بیچاره ها نمی دونستن دخترشون دلباخته پسره ست و ممکنه هر ا

نکه 
 
اونجا دووم نیاره و دق کنه، چطور می تونم هر روز ببینمش و عشقم بهش بیشتر نشه؟ مگه همیشه نمی گن از دل برود هر ا

 ؟باید از دلم بذارمش بیرون چه جوری ش بینممیروز  از دیده برفت.منی که هر 
 .گ فتم و به اتاقم رفتم به خیرپیششون بشینم شب  نمی تونستم

که می بستم قیافه  چشم هام رو از بس فکرم مشغول بود،خوابم نمی برد،  شدم خیرهبه روم  رو تخت دراز کشیدم و به دیوار رو  
 .ل تخت گرفتمگوشی از روی بغ مو دراز کردر و دستم  امیرعلی میومد جلو چشمم.با صدای پیامک گوشیم به پهلو دراز کشیدم

رسام بود
 
 .پیامک از ا

رسام_) سالم خانم
 
 (ا

 .کردمیصدام  جوری ایناذیتم کنه  خواستمیهر وقت 
 .خندیدم و تایپ کردم

قای دک تر) _
 
 (سالم ا

وردمیچیزی که حرصشو در  اون دقیقاا منم 
 
 .و براش فرستادم ا
 .چند دقیقه نشد که گوشیم زنگ خورد

 .کردم و جواب دادمبا لبخند به صفحه گوشی نگاه 
 جانم دک تر؟ _

رسام_ کوفت و جانم دک تر،
 
 .دک تر صدام کنی این دفعهشیوا کشتمت  به خداا

 چشم دک تر جان _
رسامم باهام می خندید

 
 .بلند خندیدم و ا

رسام_ سرتقی دیگه دوباره سوسک الزم شدی
 
 .ا

 .به یاد امروز قیافم در هم شد و گ فتم
 .چندشم میشه کنممیخیلی نامردی هنوزم بهش فکر  _

رسام_ به من چه مگه من انداختم روت.یا فکر کردی من سوسکم
 
 .ا

 .بگو جون شیوا من ننداختم _
رسام_ خب باز چه خبر

 
 .ا

 .بلند صداش زدم

رسام؟؟؟ _
 
 ا

رسام_ جانم 
 
 .حرص نخور دخترم دک تر الزم میشی جوری اینا

 .عادت کرده بودم شهاحرفاش و هکار  . ولی دیگه به بعضی ازشدممی یه جوری  گ فتمیاوایل که جانم 
 ؟خوری میقسم ن _.
 
 
 .رسام_ نه قسم خوردن کار درستی نیستا

 چطوره؟ پریچهر جون.خب باشه دارم برات _



رسام_ خوبه
 
 منم تک و تنها جلو تلویزیون نشسته بودم گ فتم ببینم تو در چه حالی؟.اشو خورد خوابیده قرص.ا

 .من که افتضاحه حالم _
 :جدی شد و گ فت

رسام_ چرا چی شده؟
 
 ا

 .فکر کنم االن وقتشه همه چی و بهت بگم _
رسام_ سرتا پا گوشم بگو، می خوای بیام دنبالت رو در رو حرف بزنیم

 
 .ا

سفانهگل پسر اینجا ایرانه، خانواده ها تعصبین یازده شب دخترشونو ببری بیرون فکر بد می کنن و  _
 
باید بیای دخترشونو  متا

 .عقد کنی
 .خندید و گ فتبلند 

رسام_ جهنم و ضرر عقدت 
 
 .دیگه کنممیا

 .دلت بخوادهم خیلی  _
رسام_ 

 
 .واقعاا ا

 .کدوم جدیو کدوم حرفش شوخیه  فهمیدمنمی وقتهیچ
 ت بودم سارا بهم زنگ زد؟ه اخون اون روزیادته  _

رسام_ خب
 
 !ا

م که ادیگه  یعمهقبلش پسره رو تو عروسی پسر بهم داد، چند شب  و ر ای پسر عمم ایمان ه سارا خبر تصادف یکی از دوست _
چرا دلم  کدومش نبود فقط نمیدونم  و تجربه نکردم که بگم عاشق شدم، یا دلم لرزید، هیچر داداش ایمانه دیدم، تا حاال عشق 

، این کردمیوقتی خبر تصادفشو شنیدم شوکه م کرد، ولی یه چیز دیگه هم بود که ممنوعه ش  اون روزببینمش، یا  خواستمی
جلوی ماشین نمی انداخت  خودش رو دختره قطع نخاع شده ،یعنی اگه  به خاطر و االن همبود که یکی دیگه رو دوست داشت

 .رفت کرد وشده ولش  جوری این،دختره نامردم تا دید شدنمی جوری این
رسام از بس بهش فکر کردمباالنم سارا گیر داده من پرستارش 

 
 .می شهسرم داره منفجر  شم.ا

رسام کمی سکوت کرد
 
 .فکر کردم تماس قطع شده.صداش زدم.ا

_  
 
 رسام هستی؟ا

ره هستم،خب حاال گوش کن ببین من چی میگم، تا حاال کسی 
 
رسام_ ا

 
شیوا بهترین  نه نصیحت کردم نه راهنمای  ی،ولی و ر ا

قول خودت  و بهم باز دلت لرزید بهش حس داری یا نه؟ اگه تو این شرایطش واقعاا ببینی  که و امتحان کنیر فرصت که خودت 
پیش خودت بگی  کههمین، میشیجذبش شدی، مطمئن باش این عشقه، ولی اگه هو...یا یه حس گذری باشه خیلی زود زده 

تو ذهنت  هاایندیگه، اگه  چیزهایخیلی  اینکه همش یه جا افتاده، اینکه نمی تونه باهام قدم بزنه، نمی تونه ازم دفاع کنه، و
و از خودت نگیر ر نیومد با جون دل پیشش موندی و نق نزدی بدون عشقت واقعیه نه سطحی و زودگذر، من میگم این فرصت 

اگه دو روز دیگه به فکرش افتادی دیگه دو دل نیستی،میگی خب  جوری اینو سارا کرد، ر  بذار از دو دلی در بیای، بهترین کار
و از دست ر قلبت پاک می شه، ولی اگه برعکس باشه چیزی  م از ذهنت وخودخودبهنم امتحان کردم نمی تونستم تحمل ک

 .ندادی تازه یه چیز با ارزش به زندگیت اضافه میشه که اونم عشقه
رسام بود باید  واقعاا لبخندی رو لبم نشست.

 
، ببینم می تونم کنارش بمونم یا نه منم  کردممیامتحان خودمو .باید رفتممیحق با ا



  .کشممیل الناز کم میارم و کنار مث
 .ترت کردم حوصلهبیام ه بودی با حرف حوصلهبیمرسی ببخشید تو خودت  _

رسام_ این حرف 
 
 .بهم نگ فتی ناراحت میشمکه و نزن هر وقت به کمکم نیاز داشتی بدونم ر ا

 .بازم مرسی دعا کن فقط از پسش بر بیام _
رسام_ تو شیوای  ی، پس خودت 

 
 .نگیرو دست کم ر ا

 .کردی بزرگ نیستم به نفسی بهم میدی،ولی اونقدرها هم بزرگم چه اعتماد _
رسام_ هستی مطمئن باش هستی

 
 ..ا

 از خودت بگو.خب بیخیال من _
رسام_ هیچی دیگه من االن یه عاشق شکست خوردم

 
 .ا

 :خودش خندید و من گ فتم
خی چرا؟ _
 
 ا

رسام_ هیچی دیگه اونیکه عاشقش شدم پر زدش و رفت ر 
 
 .و لونه ی یکی دیگه نشستا

 :و گ فتم مبلند خندید
رساممو مجنون کرده، یه وقت فرهاد نشی بری کوه بکنیبخونه خراب  _

 
 .شه اونیکه ا

رسام_ نه
 
 .مجنون میشم و به عشق لیلی زشتم می مونم،ا

قا، به توگستی، لیلی به چشم مجنون خیلی خوشمعلومه مجنون نی _
 
ر نیومده عاشق باشی، همون  ل بود ا

 
سام مغرور ا

  .شیبالزم نکرده فرهاد و مجنون ؛باش

ه سردی کشید و گ فت
 
رسام ا

 
 :ا

رسام_ راست 
 
 .به ما عاشق شدن نیومده میگیا

رسام  _
 
 ؟کنیمیکی جدی هستی کی شوخی  فهممنمی به خداا

رسامو بشناسی خیلی زمان می بره همینه که خاصش می
 
رسام_ تا بخوای ا

 
 .کنه ا

 . سه خودت نوشابه بازکننوشابه گرونه کمتر وا _
رسام_شیوا شاید 

 
ساعت، احساس کردی  یه شوخی بود، ولی یه چیز و جدی بگیر، اینکه هر وقت، هر جا، هر هااین یهمها

.تا تهشم کنممیخبرم کن،مثل یه دوست یا هر چیزی که خودت اسم روش میذاری پشتتم و کمکت  حتماا به کمکم نیاز داری 
 .هستم تا ته ته

رسام برام یه موجود خارق العاده بود هر روز یه چیز واسه سوپرایز کردنم  خواستمیتا کجا خدایا 
 
دیوونم کنه این پسر،ا

 ..داشت
رسام  _

 
 .بهترین دوست دنیا به خیرشبت  کنممیو فراموش نر هات  خوبی وقتهیچمرسی ا

رسام_ شب تو هم 
 
 .خوش قلب ترین دختر دنیا به خیرا

رامشی که با حرف زدن تزریق شد تو رگ خونم توصیفش قابل  چشم هام رو قطع کردم و  و ر لبخندی رو لبم نشست گوشی 
 
بستم.ا

  .گ فتن نیست



رسام گرفتم همه از بین رفتو ماشین پارک کردم  
 
 .با سارا از ماشین پیاده شدیم.تمام انرژی مثبتی که از ا

 .دوباره لرزش پا و دستم شروع شده بود
 .به سارا کردم و گ فتمرو 
 .من یه زنگ بزنم میام، می خوای تو برو تو _

 کرد نگاهمسارا با تعجب 
 .سارا_ نه ایستادم بیای

رسام 
 
 .گرفتم.دو بوق نخورد که جواب داد و ر کمی ازش فاصله گرفتم و شماره ا

رسام_ سالم بر بانوی عاشق
 
 .ا

 سالم خوبی؟_

رسام_مرسی،چیزی شده ؟
 
  ؟کنممیاشتباه  م می لرزهصدات یک کنممیحس  ا

 .،کل وجودم رو ویبره ستکنیمینه اشتباه ن _
رسام_ ما دیشب 

 
حرف زدیم،قرار بود محکم باشی،تو فقط االن برای این رفتی اونجا چون اون پسر مریضته، اوکی؟ببین  باهما

رفتار  چه جوری و باخته بود، مثل مامان پریچهر اشروحیهی؟ با یکی که کردمیفکر کن تو بیمارستانی االنم اون مریضته چیکار 
، کنیمیی؟بخواد از االن دست و دلت بلرزه اصال داخل خونه نرو همین االن برگرد،نذار فکر کنه داری بهش ترحم کردمی

 .مطمئن باش با این حال ببینتت اصال قبول نمی کنه کنارش باشی،تو می تونی مطمئنم می تونی محکم باش
مه که نیاز به کمک داره.ولی نمی دونم باز هامریضشه.اون فقط مثل بقیه بتا ملکه ذهنم  کنممیاینو همش تکرار می تونم و _

 .چه مرگمه
فرین دختر گلم بدو برو ببینم دختر بابا چیکار می کنه

 
رسام_ هیچیت نیست، الکی بزرگش نکن.ا

 
 .ا

 .احساس کردم کمی استرسم کم شد
 .مشرمنده موقع کارت مزاحم شد _

رسام_ دشمنت شرمنده دیگه این حرفو نزن حاال با قدم
 
ای محکم برو جلو و در بزن و خیلی محکم خودتو معرفی کن و برو ه ا
 .تو
 چشم قربان اطاعت امر _

رسام_ برو دیگه سرتق مواظب خودت باش
 
 .ا

 .تو هم همینطور  _
 .با لبخند سمت سارا رفتمو گوشی تو کیفم گذاشتم 

 بریم تو؟ _
 رو شدی، رو به اون یلی مشکوکی؟ چی تزریق کردی از اینسارا_ خ

 .خندیدم و گ فتم
رامش _
 
رامشی ا

 
 .اونم چه ا

 .سارا شونه ای باال انداخت و گ فت
خرسارا_بریم خدا 
 
 .و عاقبتمونو با تو به خیر کنه ا



یفون زد
 
ذر جواب داد،سارا ا

 
 .خاله ا

 ؟خاله_ بله
 .سارا_ سالم خاله سارام

 بیا تو.خاله_ سالم دخترم 
 .رفتیم تو باهم کرد ودر رو باز 

 .چه حیاط بامزه ای _
ره ریزه میزه ست، حوضش 

 
و ببین ماهی قرمز عیدشونه هنوز زنده ست.اون گوشه حیاط تخت و ببین روش سماور و ر سارا_ ا

 .شبهای تابستون وبهار تو حیاط نشستن چه حالی میده کلی خرت و پرت دیگه هست 
وردیم.سه پله ه پایین پله ک فش باهممیزد  طور که داشت حرف همین

 
البته ایونش خیلی  ایوانرو  رفتیمی خوردمیامونو در ا

ذر با عجله بیرون اومد وقتی من و
 
 :رو تنها دید گ فتسارا  کوچیک بود.خاله ا

 .ساعت داشتم لباس می پوشیدم.خیلی خوش اومدید بفرمایید خاله_ وای دختر بگو تنهایین دو
 .مزاحم شدیمسالم شرمنده  _

و از ماشین ر و از تو ماشین نیاوردم.عذرخواهی کردم و دوباره راه اومده رو برگشتم گل ر هنوز پامو تو خونه نذاشتم یادم اومد گل 

 .گرفتم و وارد خونه شدم
 :دستم گ فت تو خاله با دیدن گل

 .کنممیخاله_ عزیزدلم شما خودت گلی بفرمایید خواهش 
دور تا دورش پشتی و ، خوردمیمتری ۱۲پشت سرش تو خونه رفتیم.یه پذیرای  ی فکر کنم دوتا فرش خودش جلوتر رفت و ما هم 

 .تا مبل و یه میز وسطم گوشه خونه بود،خیلی خونشون به دلم نشست۴متکا یه .زیرانداز بود
 سارا_ خاله امیر بیداره؟

ذر سری تکون داد صداش و پایین 
 
وردخاله ا

 
 :و گ فت ا

ب میشهامادر بچه  ترسممیاره خیلی خاله_ اصال خواب ند
 
 .م داره ذره ذره ا

 ایمان در مورد شیوا بهتون گ فت؟،نباشین درست میشه. خاله سارا_نگران
ره قربونت برم گ فت، دست دخترم درد

 
 .شه یه عمر دعاگوت میشمبخوب  اشروحیهنکنه ببخش تو رو خدا، اگه  خاله_ ا

 اول خودم تنها ببینمش؟اگه اجازه بدین .وظیفه ست کنممیخواهش  _
ره مادر چرا که نه انتهای راهرو اتاق چپیه اتاق امیرعلیمه

 
 .خاله_ ا

 سارا_ من بیام؟ 

 :با لبخند سمتش برگشتم و گ فتم
 .ساراجان گ فتم تنها _

 .گالی دستم و مرتب کردم و سمت اتاقی که بهم گ فت رفتم چند تقه به در زدم
 .ا باشمگ فتم می خوام تنه مامان جانامیرعلی_ 
روم در 

 
 .و جلو صورتم گرفتم رفتم تور و باز کردم و گل ر ا

  سالم _



وردم و لبخند زدم امیرعلی با تعجب
 
 .کرد نگاهم گل و پایین ا

 امیرعلی_ سالم شما اینجا؟
 .اجازه میدین بیام تو؟ تا براتون توضیح بدم _

 .بفرمایید.کنممیامیرعلی_ بله خواهش 
 بلند کرد و به تخت پشت داد خودش رو زدیک شدم کمی تختش ن و بهدر اتاق و بستم 

 .امیرعلی_ شرمنده نمی تونم جلو پاتون وایستم
 .خیلی با این پسر بایدسر و کله میزدم، از همین اول با طعنه حرف میزد خدا به دادم برسه،لبخندی زدم و گل و سمتش گرفتم

 .امیدوارم دوستش داشته باشین؛بفرمایید ناقابله _
 .لبخندی رو لبش نشست کرد وارو گرفت و بو ه گل

 .قدم اول خوب بود، فهمیدم به گل عالقه داره از فردا اتاقش میشه گلستان
 خوبی؟ جاییت درد نمی کنه؟ _
 :اخم کرد و گ فت.هارو رو میز کنار تختش گذاشت گل

 امیرعلی_ درد از این بدترم مگه هست؟
 پتو رو کنار زد و گ فت؛

 .نمی تونم نفس بکشم می کنهاین اتاق داره خفم ؛تونم تکونش بدم، مثل یه زندونیم نمی،امیرعلی_ نگاه
می تونی بری تو حیاط تو کوچه،  چون خودت نمی خوای بیرون بری وگرنه ویلچر هست می تونی با دوستات بری دور بزنی،_

 .خودت دوست داری تو این به قول خودت زندون یا قفس باشی
 .ده بقیه بهم بخندنهمینم مون..امیرعلی_ هه

 نه می خندی؟میشیبخندن؟ مگه تو به کسی که رو ویلچر  _
 .میکنم، از این نگاهها بیزارم مثل نگاهه االن تو نگاهشامیرعلی_ نه ولی با ترحم و دلسوزی که 

 .یکم عصبی شدم و دوباره شدم شیوای خشن
بخوای چه نخوای من ور دلتم، قراره پرستارت باشم، نه نگاه من! توهم زدی؟ ببین یه چیز تو گوشت فرو کن از امروز چه  _

دلم برات می سوزه، نه احساس ترحم بهت دارم، نه هیچ چیز دیگه، ولی از این ساعت به بعد نق زدن الکی نداریم،ننه من 
ش کشک خاله رو که شنیدی 

 
 ؟ان شاهللغریبم بازی نداریم، داد و بیداد الکی نداریم.فهمیدی؟ا

ش کشک
 
می جنگیم، تو می تونی دوباره رو پاهات راه بری به شرطی که به حرفام گوش کنی،  باهمخاله م از امروز  من همون ا

یه یاس نخونی، نا امید نباشی،منم قول میدم تا تهش کنارت باشم تا ته
 
ته تا زمانی که خوب شیو بتونی من و از خونت  هی ا

 .بندازی بیرون
 .امیرعلی_ من پرستار نمی خوام

ش کشک خاله ست _
 
 .شرمنده نمی تونم استعفا بدم قضیه همون ا

ره.ولی اخم سرجاش بود چشم ازم بر نمی داشت، لعنتی نمی دونست با نگاهش داره میگیاحساس کردم داره جلو خندیدنش و 
 .همین حاالش به زور رو پام ایستادم می کنهنابودم 

 .زنممیندوناتو چشم نبخندی د به خداچرا زور میزنی جلو خندیدنتو بگیری؟ _



 :نیشخندی زد و گ فت

      .امیرعلی_ من نمی خوام پرستارم یه زن باشه

  .و گ فتم هاشوچشمتو  شدم خیرهریز کردم  چشم هام رو دور برم نگاه کردم به 

 زن کو؟ _
 تو مردی؟ حتماا امیرعلی_ 

 .نه بنده دوشیزه م _
 .و گ فت نتونست خندشو کنترل کنه بلند خندید واقعاا دیگه 

 .حق با سارا بود خیلی سمجی فکر نکنم هیچجوره بشه دکت کرد _

رسام من شیوام شیواکردممییکم بهم برخورد ولی خب اولش بود باید تحمل 
 
 .، به قول ا

 باشم.خب از کجا شروع کنیم؟ ادببیی نداریما وگرنه منم بلدم ادببی _
 .امیرعلی_ بذار اول قبولت کنم

وردم زیرش یه تونیک تنم بود، مانتموپوفی کشیدم و مانتو
 
ویزیونرو جا لباسی  مو در ا

 
کردم، دوباره اومدم و کنارش رو تخت  ا

 .نشستم
 م چطوره؟کنیمیکردی؟خب از معرفی شروع  نگاهمخسته نشدی انقدر  _

 .امیرعلی_اصال حوصلتو ندارم
 .سرم و تکون دادم و گ فتم

 .کنیمیعادت  _
 .گ فتامیرعلی پوفی کشید کالفه 

 .امیرعلی_ باشه فقط همین امروز و الاقل بذار تنها باشم
  شرمنده _

 .امیرعلی_ داد میزنما
سفانه _

 
اشکال نداره داد بزن منم داد زدن بلدم،ولی این سوالمو جواب بده،می خوای تنها باشی که  .پس با یه بچه طرفم متا

نشدی؟ مادرتو ببین دلت میاد هر روز ؟ خودت خسته کنیمیزی تنهای  ی دردتو کم می کنه؟ چرا لجبا کنیمیچی بشه ها؟فکر 
 اشک ریختنش و ببینی؟

 .کنممیامیرعلی_ فقط یه امروز و بذار تنها باشم خواهش 

 .نباید،بلند شدم و مانتومو پوشیدم کردممیفرستادم نباید قبول لعنتی به خودم چنان مظلومانه گ فت که دلم لرزید، 
 .سمتش برگشتم و گ فتم

 .فعالا فقط دو ساعت تنهات می ذارم فقط دو ساعت بعدش بیست چهاری پیشتم  _
 .از اتاق بیرون اومدم و پیش سارا نشستم

ذر هر دو بهم 
 
 .بودن خیره شدهسارا و ا

ذر جون گریه  _
 
 جوری اینممنوع، انرژی منفی ممنوع، کسای  ی که طاقت با اینکه سخته ولی شدنیه، می مونم پیشش فقط ا



نشو ندارن تو اتاقش حق ندارن برن هر کی می خواد باشه،اگه می تونین باهام همکاری کنین، از همین امروز کارم و شروع دید
 .کنممی

نم حساب کنین، پس رو م .پا تو اتاقش نذارم ، هر کاری.حتی اگه بگیکنممیهر کاری بگی .شهبخاله_ من که از خدامه خوب 
 .امیرعلی قبلتونبشه همون ،قول میدم خیلی زود

 سارا_ شیوا برم ببینمش؟
 .ساعت ازم وقت خواسته تا تنها باشه نه دو فعالا  _

 .امیرعلی_ مامان
ذر بلند شد.دستش ،با صدای امیرعلی

 
 .و گرفتم و گ فتمر ا

 .بشین خاله من میرم.اگه احیانا صدای داد و بیدادم شنیدین تو اتاق نیاین _

 .داخلو بردم ر دوباره در زدم و سرم 
 .کار داری به من بگو،دیگه مامان نداریم،م بداخالقسال _

و بستم.دستشو گرفتم و مچشو باز کردم.اولش با ر و در اتاق داخلل رفتم .و مشت کردر بست و دستش  هاشوچشمامیرعلی 

 .و گرفتر کرد ولی سریع اخم جای تعجب  نگاهمتعجب 
 .که با زبون خوش حرف زدن تو سرت نمیره مثل این _

 مگه زوره؟،شیبامیرعلی_من نمی خوام تو پرستارم 
 سرت باشه؟ کدوم پرستار باال کنیمیمیری انتخاب  تو االن بیمارستان؟بخواهیه بله که زوره مگه دسته توئه یا دل _

ب بهم بدهو امیرعلی_ باشه بابا غلط کردم،یه مسکن 
 
 .ا

ب با اسمارتیسی که ت
 
که بیمارستان بودم  اون موقعو ر و کیفم بود گرفتم، این اسمارتیس دوباره از اتاق بیرون رفتم و لیوانی ا

 .و گوش کنن.البته خودمم خیلی دوست داشتمر م که حرفم دادمیقرص بخورن بهشون  هابچهم خواستمیوقتی 
 :و گ فت سارا لبخند زد

 سارا_ اینو می خوای چیکار؟
 .به جای مسکن می خوام بهش بدم _

 .سارا خندید و گ فت
 .خدا به خیر بگذرونه سارا_

وردو جلو ر دونه اسمارتیس جلو دهنش گرفتم.دستش هوارد اتاق شدم و ی
 
 :و گ فت ا

 .امیرعلی_ دست دارم

 ولی من دلم می خواد از دست من بخوری؟ _
 .نمیای اینو خوردم باید بری بیرونامیرعلی_ می دونم از سر حرفت پایین 

  .حاال بخور  _
 .تو دهنش گذاشتم و گ فتم دهنشو باز کرد و اسمارتیسو

 .و باید بجوی  ی تاثیرش عالیهر  این قرص _

ن امکان انفجارش بود،کرد و قیافش برگشت این کار رو امیرعلی هم 
 
  .قرمز شده بود، هر ا



 ..بلند داد زد
 امیرعلی_ مسخرم کردی؟

 :منم با خونسردی شونه باال انداختم و گ فتم
روم شد.هوم؟می ها با حرفم قرص الکی خوردن ضرر داره بعضی وقت !دور از جونت؟!مسخره _

 
 شه ا

 برو برام مسکن بیار،اصال مامانم کجاست؟ مامان؟ مامان؟.امیرعلی_به تو هیچ ربطی نداره
ذر بلند چند بار 

 
 :کردم و گ فتم نگاهشو صدا کرد.با لبخند ر ا

  .بدون اجازه من کسی تو این اتاق نمیاد _
رومم کنی یا بیشتر عصبیم کنی؟تو می -امیرعلی

 
 خوای ا

 :و گ فتم شدم خیرهروم ه ب جدی شدم و روی تختش نشستم، به دیوار رو 

زار و اذیت من فقط _
 
شه بشاید دردت فراموش ،کن گوش ،و می خوام برات تعریف کنمر یه داستانی  .برای کمک اومدم،نه ا

 موافقی؟ 

  ..بگو می شنومیکنمیکار خودتو  مطمئناا امیرعلی_ اگه بگم نه 

 دیگه؟ کنیمیشه، پس گوش بشه دردت فراموش بشاید باعث  گوش کن  خوبه زود خصوصیت اخالقیم دستت اومد، _
که یعنی گوش می کنه.منم شروع کردم  و تکون دادبرومو سمتش برگردوندم هنوز اخم رو پیشونیش جا خوش کرده بود، سرش 

 .به تعریف کردن داستان
 .که نزدیکی خونشون بود ایتپهباالی یه  رفتمیهمیشه این دختر  ،کردمیتو یه دهی یه دختر کوری زندگی  _

 ،کردمیاگه بره اون باال خدا صداشو زودتر می شنوه، همشم از یه چیز گله  کردمی، فکر کردمیاز اون باال با خداش صحبت  
دم فقط زورت به من رسید؟روزها رو همین همهاین ؟شدممی: خدایا چرا من؟ چرا من باید کور گ فتمی

 
جوری پشت هم سپری ا

  ،کردمیکه یه روز که داشت دوباره گله  ، هر روز و هر روز کارش همین بود تا اینکردمی
 گه،بهش نزدیک میشه و می ش تموم شد،و از دور هواشو داشت تحمل کردمیپسری که هر روز تعقیبش 
، ولی عوضش تو باید کنممیبرات توصیفش  هر چی که دوست داری بدونی رو ،تو هایچشمشم میچشم میخوای چیکار؟من 

 ؟کنیمیای من و کنارم بمونی،با من ازدواج کنی قبول ه بشی دست
 ؟شناسیمیهستی؟از کجا منو  ی تو کبهش گ فت: مگه تو دست نداری؟اصال کرد ودختر تعجب 

،من خیلی وقته دورادور دارهرو شکر کردم گ فتم شاید حکمتی هر روزم خدا،دموقتم ناشکری نکر پسر گ فت: نه ولی هیچ 
 .مواظبتم االن جراتشو پیدا کردم و اومدم تصمیم و بهت گ فتم تو هم نظرتو بگو

دم سالمم که نمیاد  وقتهیچدختر کمی تو فکر رفت، با خودش گ فت: خب منکه 
 
نمی تونم ببینم، تو این روستا هم که تنهام،ا

ازدواج کردن.پسره خیلی وضع مالیش خوب  باهم.خالصه که دختر و پسر کنممیین پسر ازدواج هم بانه کور ،خب سراغ م
دختر  هایچشمو داشت که ر ،وسعش کردمیاز راه دور نگاهش  خواستمیبود، خیلی هم عاشق دختر بود، چند سالی اونو 

 بزنه، شپس شهباگه خوب  ترسیدمیو عمل کنه ولی ر 
دختر درسته کور بود ولی زیباییش خیره کننده بود، یه چند سالی کنار هم زندگی کردن پسر شده بود چشم دختر و دختر شده  

 .نکردمیزندگی  باهمبود مثال دست پسر، تو همون خونه ی دخترم 



می سوزه یه روز تصمیم ی خوره، دلش امغصهکه پسر می بینه دختر خیلی  پسر بهش نگ فت وضع مالیش خوبه .تا این وقتهیچ
شه،پسر بهش گ فته هزینش زیاد می گ فتمی، اولش دختره قبول نمی کنه، چشم هاشره دختره رو ببره شهر واسه درمان میگی

اییشو به م بعد از سه عمل بینه دختر  ،میشه بده،خالصه دختر راضی هاشوچشمخرج عمل  بود یکی برای رضای خدا حاضره
باز می کنه اولین نفری که باال سرش می ببینه،شوهرش باشه، دل  هاشوچشمگه دوست داره وقتی دست میاره، به دک ترش می

و بی دست ببینه نتونه تحمل کنه و ترکش کنه، از طرفی هم اون پسر تنها امیدش بود، ر وقتی پسر  ترسیدمیتو دل دخترک نبود 

 .دش خیرهدک تر چیزی نگ فت ساکت فقط به دختر 
باز نمی کنه که دک تره رو ببینه دک تر بیرون میره و چند دقیقه بعد دوباه  هاشوچشمته شو تکرار می کنه ولی دختر دوباره خواس

  روتم،ه ب باز کن من االن رو  چشم هاتومیاد تو و میگه 
روم 

 
می  هشنگاباز می کنه و اولین نفری که جلوی چشمش می بینه دک تره که لباس سفید پوشیده و با لبخند  هاشوچشمدختر ا

و نگاه می کنه، مطمئن بود صدای  ی که شنیده صدای شوهرش بود.پسره بهش نزدیک میشه و ر برش و کنه،عصبی می شه دور 

می کنه و می گه  و روپوشش  دست هاشبهش تبریک میگه بابت بیناییش دخترک با تعجب نگاهی به پسر می کنه یه نگاهی به 
  ......ولی تو

ورده کرد خدای باالی سرت بود.اگه تا االن بهت از  گه من فقط یه وسیله بودم اونی پسرک حرفشو قطع می کنه و می
 
که دعاتو برا

  ......م پسم بزنی ولی از االن تصمیم با خودته بخوای باهام بمونی یا بری دنبال زندگیتترسیدمیخودم نگ فتم 

ا گذشت می دونم گناهه، ولی شیرینی این گناه ه بود،خدایا مگه میشه از این چشم خیره شدهامیرعلی نگاه کردم اونم بهم به 
 .و به جون می خرمب

 .امیرعلی_ چه پسر با معرفتی
خرشو بگی، در ضمن نتیجه من این _

 
کلی سختی که دختره از ش میشه ،چه خدای بزرگی بعد او نگ فتم که بخوای نتیجه گیریه ا

 .کرد نگاهشو گرفت و خدا ر کشید، باالخره یه روز جوابش 
 امیرعلی_ می خوای بگی من نا امیدم؟

دم پاک دار  ادامهمی خوام بگم زندگی  _
 
دمی که ارزششو نداره باید از ذهن ا

 
شه،می خوام بگم خدا نگاهش به، می خوام بگم ا

 .کنیمیروزاتو فراموش ن که ای به همه هست،مطمئن باش یه روزی انقدر تو خوشی غرقت می کنه
 ای قشنگ میزنی، ولی خودت باورش داری؟ه یرعلی_ حرفام

قای بد اخالق حاال یکم از خودت بگو .و قبول نداشته باشم اصال به زبون نمیارمر با دل و جونم باورش دارم.حرفی  _
 
خب ا

روم حرف بزنی
 
 .ببینم می تونی ا

 .دیگه نیاز به معارفه نیست شناسیمیو امیرعلی_ تو که کامل من
 .علیهفقط می دونم اسمت امیر  _

 .ابروشو باال انداخت و گ فت
 .امیرعلی_ همینم خیلیه چیزی دیگه نمی مونه بخوام بهت بگم

خ امیرعلی دلم می خواد روزی  _
 
 .نکنم نگاهتو ببینم که التماسم کنی بیام دیدنت منم مثل امروز تو دماغمو بگیرم باال و ر ا

 :بلند خندید و گ فت
  ایمان نیومدن؟و بابا تو خوبی،سارا  امیرعلی_ باشه



 .چرا بیرونن_
 امیرعلی_ پس چرا نمیان پیش من؟

 .که بچه بدی بودی تنبیه شدی، امروز مالقاتی نداری  واسه این _
 .امیرعلی_ یعنی همه کارامو خودت می خوای انجام بدی دیگه

 .و انداختم پایین و گ فتمر سرم ،سرخ شدم
 حیا می دونی چیه؟ _

 .ابروشو باال انداختخندید و 
 .امیرعلی_ نه شوهرش دادم رفت

سفسری از روی 
 
 .بیرون رفتمتکون دادم و  تا

روم داشتن 
 
 .و گ فتم حرف میزدن رفتم پشتشون باهمایمان و سارا ا

 .ای عاشق قد قدتون تموم شد؟ ایمان بره تو اتاق احضار شدهه مرغ  _
 :و گ فت ایمان خندید

 جان خوبی؟اایمان_ سالم شیو
 .قربونت برو امیر کارت داره.علیک سالم _

 .کنار سارا نشستم
 ی انقدر می خندید؟گ فتمیسارا_ چی 

 .کردممیجک تعریف  _
ذر با سینی چای اومد کنارمون

 
 .خاله ا

 خاله_ مادر یه وقت ازم دلگیر نشه نیومدم تو اتاق؟
 .گ فتم که من اجازه ندادم، از شما دلخور نمیشه خاله جان _

تا شب کنار امیرعلی بودم و از هر دری وارد شدم که یکم از خودش بگه مقاومت کرد،هیچی نگ فت فقط من حرف زدم  اون روز
 .دادمیو اون گوش 

ای هوای به حال روز  و گرفتر ، همین روز اول وقتی همه انرژیم کردممیسر میز شام نشسته بودیم من بیشتر با غذام بازی 
 .دیگه

 بابا_ شیوا؟
 .شنیدمنمیبرمم و بودم اصال صدای دور  ق تو امروز غر 

 .کردمیبراش رفتم ابرو باال انداخت و به بابا اشاره  ایغرهسارا با پاش به پام زد چشم 
 .جانم _

 بابا_ حالت خوبه؟
  بله خوبم _

 بابا_ مطمئنی؟
 .یکم فکرم مشغوله ولی خب چیز خاصی نیست _



 و سامت نشستی و فقط تو فکری؟ مامان_ چیز خاصی نیست که از وقتی اومدی ساکت
، یکم بهم حق کردممیانگار تا االن از بیمارستان میومدم پشت هم حرف میزدم و داستان تعریف  میگی یه جور مامان جان  _

 .از صبح تا خود زمانی که برگردم، خب انرژیم تموم شده دیگه.کی که از زندگی نا امیده حرف زدمبدین روز اولی بود که دائم با ی
 بابا_ حالت روحیش خیلی بده؟

دیدش به زندگی که هست  خواهرش اگه همکاری کنن و ناامیدترش نکنن، امید،مامانش و افتضاحه ولی میشه درستش کرد _
شه.زیادم افسرده نیست،واسه روز اول خوب باهام راه اومد، درسته یکم خشونت و سمج بودن نشون دادم ولی درصد بعوض 

  .،سمج بودنم بیشتر بودخیلی کم بود خشونتم

  :سارا خندید و گ فت

وردو از اتاق ببرمش بیرون، ببینین دیگه چه بالی  ی سرش فقط شیوار  کردمیسارا_التماسم 
 
یه هفته فقط به دیوار و  این پسر ا

  .خدای  ی شیوا با سماجتش معجزه کرد؛ولی امروز هم خندید هم حرف زد شدمیسقف خیره 

  .و گ فتم با چنگال به پشت دستش زدم

واسه خودش قفس و  شه که به سرش بزنه بیرونم بیاد نه که همشب حوصلهبیاز فردا حق نداری بیای اونجا باید تنها باشه  _
  .زندان بسازه.فقط منتظر مالقاتی باشه

 .سارا_ اطاعت امر سرورم 

  .ه سارا خندیدیم و بابا سری تکون داد و گ فتبازی مسخرهبا 

  .یکم عاقالنه تر رفتار کنه،شهببرخورد  چه جوری بابا ببین با این مریض باید ،گ ما تو خونه داریم شیوامشکل بزر بابا_ یه 

   چشمکی به بابا زدم

  .این مریض خوب شدنی نیست باید براش دخیل ببندین _

  .خندیدسارا خودش اولین نفری بود که بلند 

روز رفتارش مثل روز اول بود، شایدم بدتر،روز اول یکم می خندید و به روز چهارمی بود که میومدم پیش امیرعلی، تو اون سه 

  کردمیمم نهنگاولی تو این سه روز حتی  دادمیوالم جواب ئس

دم افسرده از این ینو خوب کنم خودم دارم افسرده میاومدم ا 
 
شم، یکی هم نبود بهم بگه مگه روانشناسی که اومدی پیش یه ا

 !؟حالت درش بیاری 
ذر در 

 
 .کردمی نگاهمایستاده بود و با لبخند  هاپلهو باز کرد.تو حیاط رفتم رو ر در خونه رو زدم مثل همیشه خاله ا

 .سالم خاله _
 .خاله_ سالم عزیزم خوش اومدی بفرمایید



 .رفتیم داخل باهمو و بوسید ر مثل هر روز صورتم ،نزدیکش رفتم
و دیدم دلم ر ، که بهش بگم دیگه نمی تونم ادامه بدم، ولی وقتی لبخند رو لبش یکم کنار خاله نشستم، این پا اون پا کردم

 .یه لیوان چای که برام ریخت و خوردم.نیومد ناراحتش کنم
  دیروز که رفتم چیزی نگ فت؟ _

قربون .توئه به خاطرهمه  هااینن می خندیدن دستت درد نکنه مادر گ فتمیخاله_ نه خاله ولی خیلی رفتارش بهتر شده با الهه 
 .قلب مهربونته به خاطرهااینهمه ،ا این حد خوبی کنه واسه یه غریبهمحبتت برم کیه که ت

  خدا رو شکر،؛شهبخوب من از خدامه زودتر حالش ؟این چه حرفیه _
 .مرتیکه احمق،گ فتم ، فقط اخم و تخمش واسه منه تو دلم
  ..مشت شد و از جام بلند شدم خودخودبهدستم 

 جازه بدین برم پیشش؟اگه ا _
 .کارشو انجام ندادم خاله_ برو خاله منم برم سر این لباسه امروز خانومه می خواد بیاد برای پرو هنوز هیچ

 .خفش کنم خواستمیدلم  دادمیو تشخیص ر چند تقه به در زدم، انگار صدای در زدنم ،باره لبخندی زدم و طرف اتاق رفتمدو
 ؟میای تو دیگه در زدنت واسه چیهامیرعلی_ اگه اجازه ندمم که 

 .کردم.کنارش نشستم و گ فتم نگاهشمانتوم رو جالباسی گذاشتم نه بهش سالم کردم نه .و باز کردم داخل رفتمر در 
دم رفتار کن تا منم از شرت راحت  _

 
خواستم امروز به مامانت بگم دیگه نمی خوام .شمباخم و تخمت فقط واسه منه؟ مثل ا

همون امیرعلی قبل شو براشون شی زودتر برگرد و بپس اگه می خوای ازم خالص  لم نیومد ناراحتش کنم،ادامه بدم، ولی د
 .برسم ،منم به کار و زندگیم 

 .اش تو هم رفته با تعجب سمتم برگشت.اخم
ه نیاز و کم کنی تو چسب شدی چسبیدی بهم، حالمم خوبه خوبر امیرعلی_ مگه من خواستم بیای؟ از اولم گ فتم بهتره شرت 

 .به کسی ندارم هری 
که نشکنه و اشکم  و بگیرمر نه می تونستم بدمش پایین نه می تونستم جلوش  دادمیبغضی که نشست تو گلوم داشت عذابم 

 .و با دست پاک کردم و گ فتمر اومد پایین  چشم هامقطره اشک مزاحمی که از .نشه ریازسر 
و خواهرتم شده ر مادرت  به خاطرهنوزم دیر نیست،میرم ولی ،حالیم نبودنفهم  شم مِن باز اولش گ فتی برم گم  میگیراست  _

 .ا بهت نیاز دارن ه اونباش؛دوباره برگرد و مرد باال سرشون 
نکردم، با گیر کردن کیفم به  نگاهشدیگه .و از بغل تختش گرفتمر کیفم ،برداشتماز جام بلند شدم و مانتومو از چوب لباسی 

اشک جمع شده  چشم هاشتو  واقعاا فم تو دست امیرعلیه نمی دونم من اشتباه می دیدم یا جای  ی برگشتم دیدم دسته کی

 .تر بودبود،ولی اخم رو پیشونیش انگار پررنگ
 .امیرعلی_ بشین می خوام باهات حرف بزنم
همش ساز مخالف  نمی دونم چه مرگشه؟!ولی مگه دلم باهام راه میومد شدممینباید کوتاه میومدم بیشتر از این نباید خورد 

 .میزنه
 .امیرعلی_ نمی خوای بشینی

 .حرفتو بزن می خوام برم _



وردی؟ ی تاگ فتمیامیرعلی_ تو که 
 
 خوب نشم نمیری به همین زودی کم ا

من فقط یه پرستار معمولیم نه روانشناس که قدرت صبر و تحملم زیاد .و نهر داد و بی دادتو میشه تحمل کرد ولی توهین  _
 .باشه

که چرا باید بیای مالقاتم؟ تو ذهنمه  سؤال؟ از روز اولی که تو بیمارستان دیدمت این امیرعلی_ پس چرا قبول کردی بیای پیشم

     ؟یا چرا باید بشی پرستار من؟چرا شیوا

وردن اسمم از زبونش از خود به لعنتی وقتی اسممو به زبون میاری من الل میشم و حرف
 
ی خودم ام یادم میره،فقط با ا

  .امهرو ابر  مطمئناا ،وای به حال روزی که بخواد بهم ابراز عالقه کنه، کردمی

و امتحان کنم ببینم می تونم تحمل کنم ر م اومدم خودم گ فتمیم چون دوست داشتم؟ یا گ فتمی؟مدادمیحاال باید چی جوابشو 

 م ؟گ فتمی چی بهشیا نه! باید 
 .اصرار سارا بود به خاطر _

  فقط اصرار سارا؟امیرعلی_ 
 .می خوای چی بشنوی؟بگو همونو بگم _

 ،چرا امروز برام گل نیاوردی؟کنممیو عوض ر امیرعلی_ هیچی،بیخیال شدم، بحث 
 ای دیگه رو نگه داشتی؟ه نیست که گل _

  امیرعلی_ از کجا می دونی نگه نداشتم؟
  پس کجاست؟ _

 پاهام نیست که انقدر داغون شدم؟ خاطر بهامیرعلی_ به موقعش بهت نشون میدم.می دونی که من 
 .می دونم _

 .و تو یه هفته فراموش کنمر سال دوست داشتنم ۴امیرعلی_ پس ازم انتظار نداشته باش 
 .شدمیهمون روز اول باید فراموش ،به نظر من ارزششو نداره _

 .امیرعلی_ من بهش حق میدم
تیشیم

 
 .کرد نمی دونم چی بود شاید حس حسادت بود که انقدر ا

دمی که عاشق باشه تو هیچ شرایطی عشقشو ؛حق میدی؟اون عاشقت نبود  _
 
مطمئن باش حتی یه ذره هم دوست نداشت، ا

 .عشق حرمت داره،و به گند نکشر تنها نمی ذاره.اسم عشق 
 :خندی زد و گ فتنیش

 امیرعلی_ تو چرا جوش میزنی؟
 خواستمیاون فقط جذب قیافت شد اگه خودتو .بچگونه به این موضوع نگاه نکنی باز کنی و انقدر چشم هاتوکه  برای این _ 

 ....بره پ ی خوش گذرونیش کردمیولت ن
. صورتش کبود شده بود ،خیلی ترسیده بودم.تم یخ شده بوددسو قلبم تند میزد ،و صدا زدر و اسمم  یهو وسط حرفم بلند داد زد

 .می لرزید دست هاش



س و پاس .فقط خفه شو امیرعلی_ خفه شو شیوا
 
تو چی از عشق و دوست داشتن می دونی؟ هوم؟ هیچی نمی دونی، اون من ا

  .نه مال و منالی داشتمو خودم.نه شغل درست حسابی داشتم  به خاطر.فقط خواستمیو به خاطر خودم ر 

 .و ادامه ندادمر بحث که نقدر ترسیده بودم واشه بکه حالش بد  از این
 .ببخشیدحق با توئه  _

وردم و از اتاق بیرون رفتماز جام بلند شدم دوباره مانتوم 
 
ب بهش دادم ،و در ا

 
ب کنارش برگشتم قرصشو با لیوان ا

 
با لیوانی ا

رسام پیام فرستادم هاشوچشمخورد.
 
 .بست منم تکیه مو به صندلی دادم و به ا

 (سالم کجای  ی؟) _
ش رفتم.همه ک تاب اد گوشی رو بغل تخت گذاشتم.سمت ک تابخونه دن به گوشی وقتی جوابی نداش خیرهنیم ساعت از بعد 

روم باز کردم و از اتاق بیرون رفتمر م حسابی سر رفته بود، در اتاق ا.حوصله بود درسیش و ک تاب موسیقی
 
 .و ا

شپزخونه رفتکسی تو خونه نبود صدای چرخ خیاطی ا
 
دوباره به اتاق برگشتم. با و یه لیوان چای ریختم م،ز اتاق میومد،سمت ا

 .بیدار بود تازه گوشیمم دستش بود، اخم کردم و گ فتم تعجب به امیرعلی نگاه کردم 
 شخصیه؟ کنیمیفکر ن _

  امیرعلی_ خب صداش بیدارم کرد فکر کردم گوشی خودمه،
 .ب نداشتحساتو پروی  ی حد و 

 :و طرفش دراز کردم و گوشی تو دستم گذاشت و گ فتر دستم 
 .ی_ دوست پسرتهامیرعل

 کی؟ _
رسام؟

 
قا ا

 
 امیرعلی_ ا

 . بلند خندیدم و گ فتم
 .فضولی ولی محض خاطرت باید بگم نهخیلی  _

 ..ز کردم و مثل همیشه پر انرژی بودپیامشو با
رسام)سالم خانم خانم

 
 (ا احوال شما؟ در چه حالی؟من همین االن اومدم خونه بیکار نشستم، تو چه خبر؟ه ا

 .و تو کیفم گذاشتمر ی لبخندی زدم و گوش
 .ازم چشم بر نمی داشت،بود خیره شدهامیرعلی بهم 
 .ت داره لوت می ده الاقل نیشتو ببندامعلومه نیش باز شده  کامالا امیرعلی_ 

  .توهمیا برم ویلچرتو بیارم بریم بیرون _
 .امیرعلی_ اصال حرفشم نزن 

 .تو رو خدا بریم دیگه _
 .خودم سوختخودم دلم واسه .و کج کردمر سرم 

  :و گ فت لبخند زد

 امیرعلی_ فقط تا تو حیاط؟ 



 .باشه _
وردم تو اتاق و بهش کمک کردم تا روش بشینهر ال ویلچر هاز تو 

 
 .و ا

رسام جانت خالی ببینه یه پسره نامحرمو 
 
خ جای ا

 
 .بغل کردی جوری اینامیرعلی_ ا

 .خودش بلند خندید
رسام جانم بچه خوبیه _
 
 .ها رفتار نمی کنه با سواده مثل عقده ای تحصیل کرده و،منطقیه،ا

 .امیرعلی_ دیدی گ فتم یه چیز بینتونه
 .هر جور دوست داری فکر کن _

تا  به عقل ایمان رسیده بود دو رو شکرم.پشتش ایستادم و حرک تش دادم.خداشنشو تنش کردپپاهاش گذاشتم و کاپتو رو رو 
مد با ویلچر راحت

 
  .باشه چوب پهن رو پله گذاشت که رفت و ا

 سردت که نیست؟ _
 .امیرعلی_ نه دلم واسه بیرون تنگ شده بود، هوا هم خوبه سرد نیست

 .خودمو بغل کردمو یکم سردم بود ،من رو تخت نشستم.رفتیمسمت تختی که گوشه حیاط بود 
 .دیگه من پرستار ندارم خوری میامیرعلی_ بیا این پتو رو بنداز روت سرما 

 .داره کار امروزشو از دلم در میاره، نمی دونه همون لحظه فقط ناراحت میشم بعدش فراموش میشه جور یه  معلوم بود..خندیدم
 امیرعلی؟ _

 امیرعلی_ بله؟
 ....می گم یه فیزیوتراپ ی خوب می شناسم خیلی تعریفشو می کنن می خوای بریم _

 امیرعلی_ نه
خرشی؟ می خوای تا بنمی خوای خوب  _

 
  رو این صندلی بشینی؟ ا

 .نمی خوام بشم یه باری رو دوششون،ونو در میاره از رو منطق حرف بزن و ببین داره با خیاطی خرجمبامیرعلی_ شیوا مامانم 
 .بعد تو با سودش بهم برگردون خوبه؟دممیمن بهت قرض ؟میگیپولش  به خاطردیوونه  _

 :خندید و گ فت
 بهت برگردونم؟ امیرعلی_ زرنگیا، ولی خب من از کجام پول در بیارم با سودش

 .حاال من گ فتم با سودش که تو باهام چک و چونه نزنی _
موزشگاهامیرعلی

 
 .نشسته هم می تونم ساز یاد بدم،_شاید بخوام برم دوباره ا

 .اونو یادم رفته بود،ای که بهت زد باید کل خرجتو بده که عالیه ولی بیا و رو این حرفمم فکر کن، اصال این مرتیکه این _

 .نه اون مرتیکه گیرممیامیرعلی_ نه اگه بخوامم برم از تو پول قرض 
 .باشه بابا بداخالق اخماتو باز کن _

 گ فت؛ و پایین انداخت ور لبخند زد سرش 
 ....دست خودم نبود،نده امروز خیلی باهات بد حرف زدمامیرعلی_ شیوا شرم

 .کنممیشی جبران بخوب  که همین.هیس _



ذر بود که با لبخند نگامون هر دو بلند خندیدی
 
م.احساس کردم یکی داره نگامون می کنه رومو برگردوندم اشتباه نکردم خاله ا

  .کردمی

 امیرعلی_ شیوا؟ 

 هوم  _

  .ادببیامیرعلی_ 

 بله  _

فرین حاال شد،می گم می دونستی خیلی پروی  ی؟ 
 
 امیرعلی_ ا

 باز توهین؟ _

ولی تو نه، سفت و محکم  کردمیتو بود تا االن رفته بود پشت سرشم نگاه نهر کی جای ،امیرعلی_ خب راست می گم دیگه

  . پابرجای  ی

 االن این بده هواتو دارم؟  _

،انگار اصال کنیمیقابل تحملم، تحملم  که غیر امیرعلی_ نه تو خیلی خوبی، خیلی مثل یه خواهر دلسوز هوامو داری، با این
ای  ی که بهت زدم انتظار یه کشیده رو داشتم ولی وقتی عذرخواهی کردی احساس کردم خودم خورد ه امروز با حرف.غرور نداری 

 شدم، 

  .فقط ُمردی واسه عذاب دادن من شدمیی دوست، یکم دلم خوش گ فتمیخواهر، من نمی خوام خواهر کسی باشم الاقل 

قای امیرعلی خان _
 
خ ببینیش دیگه ن،اون روی بنده مواجه نشدیدنوز با شما ه سخنرانی زیبای  ی بود فیض بردیم.ولی ا

 
خ ا

 
 میگیا

  .وای چقدر تو خوب و صبوری 

  .بیرون کنممیدیگه پرتت  اون موقعامیرعلی_ 

  .هاحرفواسه این  ایبچه! هنوز خیلی ؟و بندازی بیرونخیال کردی تو من  _

  :بلند خندید و گ فت

  .تو پروی  ی لنگه نداری .به خداامیرعلی_ خیلی پروی  ی 

موختی گ فت از یه پروتر از خودم.م عزیزجانادست پرورده  _
 
  .به پرو گ فتن پروی  ی از که ا

فرین نه خوبه تو مدرسه عقب افتاده ها این چیزا رو هم یاد میدن
 
  .امیرعلی_ ا



  :رفتم و گ فتم ایغرهچشم 

ره دوست داری ثبت نامت کن _
 
  .جای خالی زیاد دارهم؟ا

  .....که عقل و هوششون کامله بیچاره شما خانما مردها.امیرعلی_ قربون دستت

 وسط حرفش پریدم و گ فتم؛ 

قایون تو رسیممیسالگی به سن بلوغ  ۹نمی دونی بدون ما خانما تو   _
 
سالگی،این یعنی چی؟یعنی درک شعور و  ۱۵ ولی شما ا

ی عقل مرد ناقصه تازه زن بگیره عقلش ساله ست، اینو دیگه همه می دونن میگن چ ۱۵ساله بیشتر از یه پسر  ۹فهم یه دختر 

خری دیگه رو بگم با خاک یکسان میشی جمع کردنت سخته ال هاکامل میشه، نذار مث
 
  .ا

  .ا خوشه دیگهه امیرعلی_ شما دلتون به همین چرت و پرت

  .حقیقت تلخیش اونقدرها هم نیست که اذیتت کرد؛حقیقت عزیزم _

وردم و گ فتم
 
  :شکلکی براش در ا

 برات بیارم؟  خوری میگرسنته چیزی .کل بستهکل  _

  .امیرعلی_ نه اگه سردته بریم تو

  .نه خوبه باید عادت کنیم تازه از فردا می خوام ببرمت بیرون _

   .امیرعلی_ به همین خیال باش

 ،راستی یه خبر خوب بهت بدم امروز یکم زودتر از دستم خالص میشی،برمتمیاگه من شیوام  _
 کجا می خوای بری؟ امیرعلی_چرا

 .می خوام به یکی از دوستام سر بزنم _
 .اخم ریزی رو پیشونیش نشست

رسام نیست؟
 
 امیرعلی_ احیانا اسمش ا

 .بلند خندیدم

رسام اگه بدونه انقدر تو ذهنت بزرگش کردی بال در میاره. _
 
رسام فقط یه دوسته، قبل از این به خداچه گیری دادی به ا

 
که  ا

 .شدم تنگشدلیکم ،هفته حتی زنگم بهش نزدم ز به مادرش سر میزدم،تو این یکپرستارت بشم هر رو 
 :و تکون داد و گ فتبسرش 

رسام ؟خب باشه االن می خوای بری اونج امیرعلی_ اهوم
 
 ؟هااینخونه ا

 ناراحتی؟ _
 امیرعلی_ نه ذوق مرگم االن



 .نامرد _
 .هر دو بلند خندیدیم

 م؟امیر نگ فتی با فیزیوتراپ ی صحبت کن _
 .امیرعلی_ نمی دونم

 نمی دونم یعنی چی؟ _
 .امیرعلی_ بزار برم ببینم قبول می کنن برگردم سرکارم

 بریم؟ باهمصبح بیام  _
 .و میای بهت میگم بریم یا نهر امیرعلی_ حاال تو که صبح اومدن 

 پس میریم؟ _

 :کالفه پوفی کشید و گ فت
 .می گن لعنت به دهانی که بی موقع باز میشه اونو واسه من گ فتنامیرعلی_ خودم کردم که لعنت بر خودم باد، شنیدی 

روم بردمش سمت پلهر خندیدم ویلچر 
 
روم ا

 
 .و هل دادم و ا

 .امیرعلی_ نمی خوام برم تو می خوام تو حیاط بمونم
 .خوری میسرما  _

 .تو میریم باهم امیرعلی_ سرد نیست االن دیگه ایمان میاد 
 مطمئنی سرد نیست؟ _

ره  امیرعلی_
 
  .تو برو  به خداا
نون و پنیر  یدست چای ریختم و توی پیش،سینی دو تا لیوان گذاشتم.داخل ت تخت بردمش و خودم رفتم تو خونهدوباره سم

 .گذاشتم و تو حیاط بردم
لند ب.ایستادم رو به روشاصال حواسش به من نبود.سینی رو تخت گذاشتم و ،بود خیره شده رو به روشبه گل امیرعلی تو فکر 
 .اسمشو صدا زدم

 !!!امیر علی _
 .بگم سه متری پرید بلند خندیدم و گ فتم دقیقاا 

 ی؟کردمیمعلومه کجا سیر  _
 .و بذار رو قلبم ببین چه تند میزنهر دستت .به خداامیرعلی_ دیونه ای 

 .حقته تا تو باشی تو فکر نری  _

موزشگاه قبولم می کنه یا نهتو فکر این بودم ؟ی_ فکر کردم رفتی.تو فکر چی باباامیرعل
 
 .ا

 م؟ادببیخودتی گل پسر، در ضمن بدون خداحافظی میرم!انقدر _
 امیرعلی_ چرا نرفتی؟

 .کرد نگاهمو دستش دادم با لبخند ر سمت تخت برگردوندمش و لیوان چای 
 .خواستمینمی دونی چقدر دلم ،امیرعلی_ یعنی عاشقتما

لبخندم جمع شد.یه  خود به خودضربان قلبم رو هزار بود شایدم بیشتر  ؟؟کنه ونی قلبم بی جنبه ست باور میلعنتی نمید



گذاشتن تو سینی لقمه ای از ، یکم از چاییمو خوردم.بعد و دست گرفتم ر دونه قند بهش دادم و چای خودم  فنجون چای با یه
 :و گ فتنگاهی انداخت یکم به دستم  وه چهره ام یکم ب،نون پنیر براش گرفتم
 .امیرعلی_دهنم باالتره

خودش جور برای و به خودش فهمیده و سرگرمیه جدیدی ر و داشت یا شایدم حسم ر فکر کنم امروز قصد سک ته دادنم 
 .ذهنم اخمم تو هم رفت بهکرده.وقتی این موضوع اومد 

 ؟مگه خودت دست نداری  _
 ؟چی میشه خب بذاری دهنم،امیرعلی_ خب چای دستمه

خرخدایا .و خوردر د روشو برگردوند و چایش انگار بهش برخورده بو
 
ژست چای خوردنشم دیونم ؟باشه جذابیت باید تا این حد ا

 .ای لرزونم لقمه رو جلو دهنش بردمه ، دلم طاقت نیاورد با دستکردمی

 :نگاه کرد و گ فت چشم هامطرفم برگشت تو 
 .امیرعلی_ نمی خورم سیرم

 .ی تخس گ فتمهابچهو کج کردم مثل ر سرم 
 .بخور دیگه نخوری باهات قهر میکنما _

دردش ،و گاز گرفتر و بگیرم نک انگشتم ر خواستم دستم  که همینو به زور جمع کرد و لقمه تو دستمو خورد ر لبخند روی لبش 
 .امونمو بریده بود

 .شهبم تا دردش کم دادمیو تکون ر کردم و دستم  نگاهشچپ چپ 
 :خندید و گ فت

 .باشی برام ناز نکنی امیرعلی_ حقت بود تا تو
وردم.خیلی پروی  ی _

 
 .تقصیر منه خره که برات رفتم عصرونه ا

 .امیرعلی_ خب خانم خره دلسوزی نکن یا میکنی بعدش منت نذار سرم
 امیرعلی؟؟؟؟ _

 .و میبرم باالهار صدام نکن منم صدام  جوری اینامیرعلی_ 
 .رومو برگردوندمو پاهامو جمع کردم  نشستم رو تخت _

 ی_ االن قهری؟امیرعل
 .منت کشی ممنوع _

 .امیرعلی_ خب من که نمی تونم تا اونجا بیام نازتو بکشم

 خیلی خوشمزه ای؟ کنیمیهه هه ،فکر  _
 امیرعلی_ نمی دونم به نظرت هستم؟

 ! اصال _
یفون درو باز کرده بود ایمان اومد تو با دیدن امیرعلی 

 
ذر با ا

 
 .گرد شد چشم هاشبا صدای در بلند شدم خاله ا

 .ایمان_ سالم عرض شد
 .از طرف منم ازش خداحافظی کن،جان این دوستت تحویل شما من رفتمسالم ایمان  _



 ایمان_ دوباره چیکار کردی؟
 :امیرعلی خندید و گ فت

خرنه بچه  ، من خودم گوش دارم شنیدم شیوا خانم،خیلی دختر داییت لوسه، نه یکی یدونه ستبه خداامیرعلی_ هیچی 
 
 ا

 شده؟  جوری این چرا

 .هه هه هه ،درجه خوشمزگیت امروز زیاد شده _
 .و بکشمر بگو تا گوشش ؟ایمان_شیوا چیکار کرده

 .باید رفتار کنه چه جوری یاد بده بهش با یه خانم محترم ،الزم نکرده _
ذر خداحافظی کردمر باال رفتم تو اتاق مانتو و کیفم  هاپلهاز 

 
 .و برداشتم از خاله ا

 .دارم میرم اجازه تونبا  خاله جون _

خخاله ترسید 
 
 ..فکر کرد بحثمون شدهرفتممیخیلی زود داشتم ه ا

 خاله_ چرا مادر چیزی شده؟
 .نه قربونت برم جای  ی کار دارم صبح دوباره بر میگردم _

 .نفس راحتی کشید و صورتمو بوسید
هر چی از خدا می خوای بهت بده.اگه اون دختره از خدا بی خبر با پسرم می موند االن  ان شاهللخاله_ خدا به همرات مادر 

 .که ازدواج کنن ذاتشو نشون داد ایناز یم،ولی خدا رو شکر قبل شدمیمزاحم تو هم ن
 :و انداختم پایین و گ فتمر سرم 

  .خداحافظ فعالا ، بهش فکر نکنین خیالبیقسمت هم نبودن دیگه  _

 .ه همرات مادرخاله_ خدا ب
 . از خونه بیرون اومدم و سمت ایمان و امیرعلی رفتم

 .سرده سرما می خورهداخل ایمان ببرش  _
 پس؟ خوری میو امغصه امیرعلی_ تو که با من قهری چرا

 .که کارم دوبرابر میشه واسه این _
وردم و خداحافظی کردم

 
 .شکلکی براش در ا

 داییم؟ایمان_ وای امیر چیکار کردی با دختر 
 .امیرعلی_ الکی گردن من ننداز از اولش همینجوری خل و چل بوده

 .هنوز صدای خندشو می شنیدم،سرانمو ندیده بود ایمان تا حاال این روی سبک
 .و خونه پریچهر میرم، مثل همیشه با کلی سرزنش و دعوا قبول کردر شام  سوار ماشین شدم و به مادر خبر دادم که شب

رسام جواب دادجلوی در خونه ماش
 
یفون زدم.ا

 
 .ین پارک کردم و ا

رسام_ سالم به مزاحم همیشگی
 
 .ا

 .مایادت نره من صاحب خونه .و یخ زدمر بزن در  _
رسام دست به سینه با ژست خاص خودش جلو در ایستاده بود و با ،و باز کرد و با دوییدنر در 

 
راه حیاط تا خونه رو طی کردم، ا



 .کردمی نگاهملبخند 
رسام_ س

 
 الم،دماغشو نگاه یعنی تا این حد سردته؟ا

ره _
 
 .حس نداره اصال دست هامیخ زدم  به خداسالم ا

رسام_ مگه پیاده اومدی؟بیا برو تو،چه عجب شما این
 
 .ورا ا

 .وای خوبه که می دونی بیست چهاری پیش امیرعلیم _
شپزخونه داشت غذا درست ؛تو خونه رفتیم باهم

 
لومسمابوی ،کردمیپریچهر تو ا

 
 .خونه رو برداشته بود ا

 .و بوسیدم.پریچهر سمتم برگشت و بغلم کردر از پشت بغلش کردم و گونش 
 .دیگه گ فتم فراموشم کردی؛رفتی که رفتی معرفتبیپریچهر_ سالم 

 .وقت نشد امروز دیگه گ فتم هر جوری هست باید بیام ببینمت به خداقربونت برم،  _

 .ین برات چای بیارمپریچهر_ خوش اومدی مادر برو بش
 .همین االن خوردم اومدم،بیا بشین اومدم خودتو ببینم به خدا _

رسام با ظرف میوه و پیش باهمزیر غذاشو خاموش کرد و 
 
  .پیشمون نشست یدست رو مبل نشستیم ا

 نمی بینی خوشحالی؟مارو  ؟ کنیمیپریچهر_ خب تعریف کن چیکارا 
   .خالی ندارم ،شب موقع خواب میام خونه اصال وقت به خدا..الهیقربونت برم  _

 .مادر؟ جوونیتو از بین میبری  کنییم خستهپریچهر_ چرا انقدر خودتو 
 .و دوست دارم، خونه موندن کسلم می کنهر من پرستاری  _

 .من برم یه چیز درست کنم،و در بیار راحت بشینر  پریچهر_ امان از شما جوونا،پاشو مادر مانتوت
 .گ فتم،و نشوندمش و گرفتمر دستش 

 .شم میرمجون بخوای چیزی درست کنی بلند میپریچهر  به خدا _
رسام_ خب واسه تو چیزی درست نکرده از سهم خودمم بهت نمیدم بهت گ فته باشم

 
 .ا

 .پریچهر خندید و بلند شد
لومسما دوست نداری برای جفتتون االن زرشک پلو با مرغ درست 

 
رسام مادر تو که ا

 
 .مکنمیپریچهر_ ا

رسام_ قربون دستات برم وای شیوا زرشک پلو با مرغش
 
 .حرف نداره ا

شپزخونه رفت
 
 .پریچهر سری تکون داد و تو ا

 .پریچهر جون بیا پس من برم درست کنم _
 .کنممیپریچهر_ نه مادر کاری ندارم، کار داشتم صدات 

شپزخونه نگاه 
 
رسام به در ا

 
 .نشست وقتی از رفتن پریچهر مطمئن شد کنارم کرد وا

رسام_ خب تعریف کن ببینم چیکار کردی؟
 
 ا

ولی گوش شیطون کر امروز خیلی روحیش خوب بود.البته  شدممیاذیت  ایلشهیچی بابا او.وای ترسیدم!اومدی تو دهنم _
 .از دلم در بیاره یکم باهام حرف زد و شوخی کرد خواستمیاولش جنگ و دعوا بود، بعدش مثال 

رسام
 
میدونم فکر کنی بودن هشی چبچیزی اذیتت نکرد؟ مثال هی با دیدنش ناراحت  چند روزی که بودیتو این ،_ خودت چیا

 ...؟کنارش سخته



 :وسط حرفش گ فتم
تحملش کنم  جوری اینکه به خودم بگم نه نمی تونم کنارش بمونم و  ش، ولی اینبینممیدرسته برام سخته تو این حالت  _

رسام امر .همچین چیزی نیست
 
و دستش گرفت و پیامتو خوند، کنجکاو شده بود تو کی هستی!طوری ر وز وقتی گوشیم می دونی ا

 .....م ولی خباو خوش کردم که یعنی حسودیش شده، می دونم بچه ر که ملکه ذهنش شده بودی،منم دلم 
رسام_ وایستا تو که لو ندادی من کیم؟

 
 ا

 :با تعحب نگاهش کردم و گ فتم
 م؟گ فتمییعنی چی ،نباید  _

 :و بهم زد و گ فتر دستش  دوتا
رسام_ اه خرابش کردی نباید در موردم بهش توضیح 

 
جوری اگه بهت حسی پیدا  یبم اونقی می ذاشتی فکر کنه من یه ر دادمیا

 .میشیکنه زودتر متوجه 
 .بلند خندیدم و گ فتم

شه؟ من توهم زدم و می گم از دوست داشتنه، تو دیگه چرا؟ نبودی امروز وقتی باون به من عالقه مند ،چه خوش خیالی تو _
 میاد سراغ من؟ می کنهو ول ر به نظرت اون دختر به اون لوندی ،خفم کنه خواستمیو نداشت ر گ فتم الناز لیاقتش 

رسام اخم کرد
 
 ا

رسام_ خیلی دلشم بخواد لیاقتتو نداره، غصه نخوریا خودم میام 
 
 .رمتمیگیا

  .بلند خندیدیم مباه
 .دوباره انرژی ذخیره کردم،پر از انرژی مثبت بودم برای یه هفته فکر کنم خوب بود

  :و بوسیدم و گ فتمر صورتش ،پریچهر صدامون کرد،کنارش نشستمموقع شام 

  .اومم،چه کردی پریچهر جون-

  :پریچهر خندید و گ فت

  .پریچهر: نوش جونت دختر گلم

 ش عالی بود رو به امزه  عاا واق،یکم از غذا رو خوردم
 
  :رسام گ فتما

ره؟  خوری میکوفتت بشه هر روز از این غذا خوشمزه ها  _
 
 ا

رسام شکلکی در 
 
وردا

 
  :و گ فت ا

نکه
 
رسام_کور شود هر ا

 
  .نتواند دید ا

کردم.پریچهر اصرار حال و خسته دیدم قصد رفتن و بیر شام کمی کنارشون نشستم و وقتی پریچهر از بعد ..هرسه بلند خندیدیم
 .کرد بمونم و صبح برم ولی قبول نکردم و از جام بلند شدم

رسام_ حاال که نمی مونی بذار برسونمت
 
 .ا



ستینش  رفتمیداشت سمت اتاقش 
 
 .و کشیدمر ا

رسام خودم ماشین دارم هر شب همین موقع تنها بر  _
 
 .و کنی دیگه نمیامار  این کار،بخوای گردممیوای ا

 در جون این موقع شب تنها برگردی؟پریچهر_ خب ما
 ماشین دارم.،بونت برمپیاده که نمیرم قر _

رسام برگشتم و بوسیدم ور صورتش 
 
 .سمت ا

 .بچه نیستم خدای  ی بزرگ شدم،اخماتو باز کن دیگه _
 :بلند کردم و گ فتم هابچهو مثل ر دستم 

 .بلند شده  منگاه قدم _
رسام خندیدن منم لبخندی زدم و گ ف

 
 .تمپریچهر و ا

ها حاال شد _
 
 .خدانگهدار به خیرشبتون .ا

رسام_ 
 
 .بهت می گم تخس بهت بر می خوره بریم تا جلو در باهات میام اون وقتا

 .کردم و برای پریچهر دست تکون دادم، از راه دور براش بوس فرستادم نگاهشچپ چپ ی 
رسام_ مطمئنی نیام؟

 
 ا

ره مطمئنم _
 
 .ا

رسام_ باشه مواظب خودت باش
 
 .یادت نره بگیری بخوابی.بهم زنگ بزن رسیدی .ا

  ا احترام گذاشتمهمثل سرباز 
 .اطاعت امر میشه سرورم _

 .خندید و گ فت

رسام_ برو دختر
 
  .کمتر شیطنت کن ا

 
رسام)
 
 (ا

رسام عظیمی که به هیچ دختری رو خوش نشون کردمیو جذب خودش ر وجود این دختر بود که انقدر من  نمیدونم چی تو
 
، من ا

 .و زندگیمو سوق داده طرف خودش وقتم،ذهنم،مومه فکرت بچه،حاال یه الف مدادمین
 مامان_ رفت مادر؟

ره  _
 
 .رفت مامان جانا

رسام مادر یه چیز بگم ناراحت ن
 
 ؟میشیمامان_ ا

خرقربونت برم من کی ازت ناراحت شدم  _
 
 .ا

 مامان_ میگم مادر نظرت راجبه شیوا چیه؟
 .شدم خیرهروم ه ب لبخندی زدم و به رو 

رسام_ مامان دوست ندارم 
 
 .تره نه بیشتر نه کمترشه ، شیوا به چشم من یه خواهر کوچیکب بی احترامیبهش ا

دم با دیدن خواهرش حالت درونش تغییر می کنه؟
 
ره جون خودت خواهر! چه خواهری ا

 
 ا

رسام مونده و ته باز .باخته به یکی دیگه و ر هی مادر نمی دونی این دختر چموش دلش 
 
و بگیرم ر هاش باید جلو دلم  نهای  یم ا



  . پیشروی نکنه وگرنه کار دستم میده
له ولی بازاز همه لحاظ ایده،پریچهر_ ولی من خیلی دوستش دارم

 
ای لعنتی ه م نظر تو مهمه مادر من برم بخوابم این قرصه ا

 .زود تاثیر میذارن روم
ت برم برو بخواب اگه نباشه پس قسمتم یکی دیگه ست، برو قربون می کنهمطمئن باش اگه قسمتم باشه دلم پیشش گیر   _

 .صبح زود باید بیدار شم،منم باید بخوابم
ارو خاموش کردم، تو اتاقم رفتم.وقتی برای اولین بار این خونه رو گرفتم این اتاق تنها اتاقی ه مامان تو اتاقش رفت و منم برق 

رامشبود که برام پر از 
 
چه ای که گوشه اتاق رو میز گذاشتم نگاه کردم، سر برگردوندم به عکس بچگیم که بود، به واکس و فر  ا

و با پول واکس زدن گرفته بودم، جلو چشمم گذاشتم تا یادم نره کی بودم ،کجا بودم ر عکس و  ، این قابشدم خیرهرو میز بود 

با ویبره گوشیم لبخندی رو لبم .اموش کردما رو خه و گم نکنم.خودمو رو تخت انداختم و با کنترل برق ر ،که یه وقت خودم 

 .نشست، به غیر از مامان و شیوا کسی شمارمو نداشت
 !شیوا_ سالم دک تر جان رسیدم

خ اگه االن زیر _
 
 .خانم جان کردممیدستم بودی خفت  ا

 .بلند خندید و گ فت
خشیوا_ 
 
 تو دلت میاد دعوام کنی؟ ها

 .دلم میومد از گل نازک تر بهش بگم؟ اصال دلم نمیومد واقعاا دوباره لبخنده جا خوش کرده بود رو لبم 
 شیوا_ کجا رفتی؟

 .حالدمق و بی،سه فردا پر انرژی باشی نه خستهکه وا برو بخواب همین جام _
 .شیوا_ راست میگی پر انرژی برم بی انرژی برگردم

 .سختی صد سال اوله،سخت نگیر _
پیش بره بخوام هر روز با امیر جنگ اعصاب داشته باشم  جوری ؟ اگه همینکنممیشیوا_ صد سال! بگو بیست سال دیگه عمر 

 .کنممیبیست روزم عمر ن
ش حرف نزنی، اراجبه پیشم و داشتم تا بهت بگم ر دی با هر امیر گ فتنت تمام وجودمو می لرزونی، کاش قدرتش فهمیمیکاش 

  .که فرشته ای مثل تو دوستش دارهحالش هولی تنها بهونه حرف زدنمون فقط همون امیرعلیه خوش ب
رسام چرا یهو ساکت 

 
 ؟میشیشیوا_ ا

با هیچ دختری تا حاال حرف  زنممیخب بیشتر دوست دارم شنونده باشم، برو خداتو شکر کن من به اندازه ای که با تو حرف  _
 .نزدم

قاهم با کنممیشیوا_ بله خب من شیوام فرق 
 
  .ه ا

 .تری، هم لجباز تری،هم تخس تری بله حق با شماست، هم سرتق  _
 ؟شیوا_ یعنی اصال خصلت خوب ندارم

 .زیاد نه ها یه کم..مهربونی کمو  کم،کم،کمخیلی ،چرا یکم _
 .گرفتمی خودش رو یه چیز بگه جلو  خواستمیهی ،قشنگ معلوم بود داره حرص می خوره

رسام به هم 
 
قا ا

 
 .رسیممیشیوا_ اینجوریاست دیگه باشه ا



خ جون _
 
 کی؟ ا

 .شیوا_ وقت گل نی
ه  _
 
هم خوبه، دیگه بسه برو بگیر بخواب تو بهترین، مهربونترین، خوش قلب ترین، و خوشگلترین دختر روی  اون موقعا

 .شبت خوش خانم خانما...هم سیرت زیبا داری هم صورت زیبازمینی
 .انگار داشت حرفمو تو مغزش می گنجوند،یکم ساکت شد

رسام تو هم خیلی _
 
شنا کرد شبت خوش خدانگهدار مرسی ا

 
 .خوبی، از خدا ممنونم که تو رو باهام ا

 (شیوا)
 امیرعلی دیگه داری شورشو در میای بسه دیگه، مگه خودت دیروز نگ فتی میریم؟االن دوباره سکه برگشت؟ _

 :کالفه پوفی کشید و گ فت

 .نهولی امروز !چشم،مروز حسش نیست نگ فتم نمیرم، میرما به خداامیرعلی_ شیوا 
 .همین امروز میریم _

 .امیرعلی_ گ فتم نه
 .شدم خیرهبه بیرون ،رگردوندم و سمت پنجره اتاقش رفتمرومو ب

هر  کنممیدیگه اصرار ن.و گوش کنیر یه بار با دلم راه بیای و حرفم  کنممیاز خوشی دق ن به خداچرا خوشت میاد اذیتم کنی؟ _
 .جور خودت راحتی

 .از بس از صبح باهاش سر و کله زدم دیگه برام اعصاب نمونده بود.رفتمبرگشتم و از اتاق بیرون 
ذر نشستم و به لباسی که داشت می دوخت نگاه 

 
 .کردممیپیش خاله ا

 خیاطی سخته؟ _
روم

 
 .خاله_ نه سخت نیست ولی خب هم حوصله می خواد هم اعصاب ا

 .کدومشو ندارم. پس واسه من سخت می شهشکر من هیچ خب خدارو _
ذر گ فتهر 

 
 :دو خندیدیم و خاله ا

 .همیشه لباتو خندون ببینم ان شاهللخاله_ 
 .مرسی خاله جون همچنین _

 .با صدای امیرعلی از خاله عذرخواهی کردم و با اخم به طرف اتاقش رفتم
 بله؟ _

 .امیرعلی_ به مامان بگو لباسمو بپوشه بریم

 .شونه باال انداختم و گ فتم،یاوردمولی به روی خودم ن بودمکه از ته دلم ذوق کرده  با این
 !و نداشتیر چطور شد نظرت برگشت؟ تو که حسش _

 :تو موهاش کشید و گ فت یامیرعلی دست
موزشگاه الاقل تکلیفم مشخص میشهر امیرعلی_ وقتی بخوام تنها تو اتاق باشم و تا غروب اخم و تخمت 

 
 .و ببینم به جاش میرم ا

 .لبخند زدم
 !تخم کردم تاثیر گذار بودچون اخم و ،طور  پس این _



 .امیرعلی_ پرو نشو همیشه هم این حالت جواب نمیده
 .امتحانش که ضرر نداره _

 .مانتومو تنم کردم و از اتاق بیرون اومدم
 .خاله اگه میشه به امیرعلی کمک کنین لباسشو عوض کنه _

 خاله_ کجا برین مادر؟
موزشگاه ببینیم قبول می کنن دوباره برگرد _

 
 .ه سرکارشبریم ا
ذر 

 
 .بوسید طرفم اومد و صورتمو،برق زد چشم هاشخاله ا

و شاد کردی خدا دلتو ر دل یه مادر ؛مرسی عزیزترینم،قربون قد و باالت برم مرسی دخترمالهی ،خاله_ الهی درد وبالت به جونم

 .شاد کنه

 .و دادر من که کاری نکردم خودش این پیشنهاد ،قربونت برم خدا نکنه _
محبتاتو فراموش  وقتهیچو نزن اگه تو نبودی حاال حاالها از اتاق بیرون نمیومد،تو باعث خیر شدی ر این حرف  خاله_ اصال

 .خدا عوضشو بهت بده دخترکم،کنممین
باالخره بعد کلی قربون صدقه به اتاق امیرعلی رفت، منم با ویلچر دمه در اتاق ایستاده بودم تا صدام کنن.چند دقیقه ای منتظر 

 :تا خاله اومد بیرون گ فتشدم 
ماده ست.خاله_ برو دخترم

 
 .برو تو ا

 .با ویلچر به اتاق رفتم و مثل دیروز کمکش کردم نشست
به هر سختی بود سوار ماشینش کردم.به شوخی .دادمییکم سنگین بود ولی خودشم با کمک دستش یه تکونی به خودش 

 :گ فت
 ؟ن ندیامیرعلی_ یا خدا رانندگیت خوبه حاال به کشتنمو

 . با اخم نگاهش کردم
 .کردممیرو اگه من داشتم دنیا رو مال خودم روی تو  _

 امیرعلی_ جان شیوا من پروترم یا تو؟
 !تو،معلومه _

 جلو دهنش گرفت و گ فت؛،دستشو مشت کرد
  امیرعلی_ ِا ِا ِا روتو برم ببین کی به کی می گه پرو 

 نم از روزای قبلش، خب کی خوب بودی؟پروی  ی دیگه اون از دیروز، اینم از امروز، او _

 .امیرعلی_ خب تقصیر خودت بود
 .تو خوبیت اصال شکی نیست،همش مقصر منم،تو که بچه پیغمبری  بله _

 .بلند خندید
درس 

 
موزشگاه پارک کردم، دوباره کمکش کردم پیاده شدر ا

 
رو  هایاخمو  دست هاشاز حالت مشت شدن  .و بهم داد و درب ا

 .حدس زد که حال خوبی نداره شدمیپیشونیش 
 .و باز کردم و با انگشتم اخماشم باز کردم.دستمو کنار زدر مشتش 



 .امیرعلی_ نکن شیوا رو اعصابیا
 .بیشتر از این ازش انتظار داشت شدنمییکم بهم بر خورده بود ولی خب امیرعلی بود 

موزش پشت صندلیش رفتم و
 
موزشگاه نگاه کردم، ا

 
گاه دلدادگان اسمش شدید به دلم نشست.از شانس کمکش کردم.به تابلو ا

موزشگاه رفتیم، تقه ای به در زدم و در  کسهیچامیر 
 
داخل خودم و باز کردم، ولی ر تو حیاط نبود، به سمت دفتر مدیریت ا

باهاش  ، نشستم.اصال بهم تعارفم نکرد رو نیمک تی که تو حیاط بودمن رفتم بیرون و امیرعلی خودش رفت .و کنار کشیدمنرفتم 
 !یعنی تاب میارم؟ بعید میدونم؟بی احترامی تا چه حد داخلبرم 
ن با تعجب بهم نگاه شدمیرد  سر رفت ،دختر و پسرای  ی که از پیشمحسابی م اساعتی بود که نشسته بودم،دیگه حوصله  یک
 .ن،همشونم بچه بودنمینداختن، البته پسرا یکی دوتا تیکه هم کردمی

 .از فکر و توهماتم اومدم بیرون و جواب دادم با صدای زنگ موبایلم

   سالم مامان خوبی؟ _
 مامان_ سالم مادر تو خوبی؟

 چه خبر؟.قربونت شکر _
 ؟کردممیمامان یکم هول و دستپاچه بود؟یا من اینحوری فکر 

 شه امروز زودتر بیای خونه؟مامان_ شیوا جان مادر می
 .دوباره یه چیز شده بوده،بله حدسم درست

 تفاقی افتاده؟ا _
 .مامان_ نه مادر خیره

 .کنممیتا بخوام بیام از فضولی دق ،بگین دیگه _
 .مامان_ قول بده عصبانی نشی

 یعنی چی؟چی هست که عصبانیم می کنه؟ _
 .قلبم اومد تو دهنم تا مامان حرف بزنه

 ....کردمامان_ راستش این دک تره که تو بیمارستانتون بود دو سه بارم از خودت خواستگاری 
 :وسط حرفش پریدم و گ فتم رفتمیبیشتر فرو  دست هامتو  حرف میزد ناخن هرچی مادر بیشتر

برو حیثیتش  خدابهیا  نکنیمییا خودتون زنگ میزنین کنسلش  مامان _
 
هر چی می !و میبرم مرتیکه زبون نفهمر زنگ میزنم ا

میدونم هر هصال بگین به یکی دیگه عالقه داره نامزد داره چخوام بهش هیچی نگم نمی ذاره، بهش بگین قصد ازدواج ندارم، ا
 کاری نداری؟؟مامان جانو خط بکشه.تمام شد چی فقط دور من

 ....مامان_ مادر
 :وسط حرفش گ فتم

وقتی حتی  کشممیمامان تموم شد خواهشا ادامه ندین، اگه براتون ارزش دارم اسم این چندشم نیارین پیشم، خدای  ی عذاب  _
 .و می شنوم چه برسه دیگه قیافشم بخوام ببینمر اسمش 

  .مامان با دلخوری قطع کرد
هم می  هابچهو  دورش با لبخند باهاشون حرف میزد هابچهبلند شدم و سمت سالن رفتم امیرعلی وسط سالن بود و  از جام



  روزا یکم بهتر شده خندیدن.برج زهرمار فقط اخم و تخمش واسه منه، البته نامردیه این
 .سمتش رفتم

 .نکردمی نگاهمهم مشکوک  ی دورش با تعجب و بعضی ها هابچه
 .امیرعلی_ اومدی؟ کارم تموم شد می تونیم بریم

 .ضایع نشه یه لبخند مصنوعی زدم که امیرعلی  سالم کردن و منم جوابشونو دادم. برای این هابچه
 .بریم _

 :و گ فت شیطون باشه سمت امیرعلی برگشت وردخمییه دختری که از همه ریزه میزه تر و به قیافش 
 .رو خدا زودتر برگردین جاتون اینجا خیلی خالیهدختر_ استاد تو 
وردم و با لحن خودش تو دلم گ فتمتو دلم شکلکی براش در !خودشیرین لوس

 
 :ا

 .عجیجم حتماا باشه 
 .خانم دریای  ی شما تمرین کنین که کمتر از دستتون حرص بخورم حتماا امیرعلی_ 

 .خوب ضایعش کرده بود،تو دلم قربون صدقه امیرعلی رفتم خندیدن منم حسابی هاهبچ
 دریای  ی_ استاد دلتون میاد؟

 .اوف چه جورم دختره نکبت نچسب
     .با تمرین زیاد فقط حضور پیدا کنین؛بینممیبذارین منم برم فردا همتونو  هابچهامیرعلی_ برین 

و بستم و حرکت ر گذشتیم.دوباره به سختی کمکش کردم رو صندلی ماشین بشینه.خودمم نشستم و کمربندم  هابچهکنار از 

 .کردم
 امیرعلی_ چیه اخمات تو همه؟

 .هیچی _
 هیچی اخمات تو همه.؟ به خاطر _امیرعلی

 .مهم نیست _
 امیرعلی_ من که کاری نکردم؟

 نه _
موزشگاه کسی حرفی زد؟ پوف حرف _امیرعلی

 
 .بزن دیگه تو ا

رسام بود، مطمئنم یه سوالم نمی پرسید
 
 .خدای  ی االن دوست داشتم جای امیرعلی، ا

 .نه _

 بگو دیگه چته؟امیرعلی_ خب 
 .شخصیه _

 امیرعلی_ حاال نمیشه علنی کنی؟
 .و بگیرمر دیگه نتونستم جلو خندم 

دم ندیدم. _
 
 .نمیشه گ فت که نمی گم حتماا خدای  ی سمج تر از تو ا

 .امیرعلی_ گ فتم شاید حرف بزنی دلت باز شه



 .مرسی االن باز شد _
 امیرعلی_ خب پس بگو چی شده؟

ینه به خودت بنداز،هیچی مامانم زنگ زده برام  حتماا به من میگه سمج ،امروز  اون وقتنیستی. کنولتو که  _
 
یه نگاه تو ا

 .خواستگار اومده باید زود برم خونه
 .دونم هر چی، ولی خب خیال باطل بودمیهچیا یکم حسادت،  دوست داشتم االن اخم کنه،

  ناراحتی؟،بگو چون می خوای زود بری دلتنگمیامیرعلی_خب 
 ...حتماا اهوم  _

رسام چی؟
 
 امیر علی_پس ا

رسام نیست؟ _
 
 از کجا میدونی ا

رسامه؟
 
 امیرعلی_ خدای  ی ا

 اهوم _
 .امیرعلی_ ای مرموز پس چرا گ فتی چیزی بینمون نیست

دم سفره دلشو پیش هر کسی که باز نمیکنهخ _
 
 .ب دیگه ا

 :سرشو به شیشه چسبوند و گ فت
موزشگاه قبول کرد برگردم سرکارم وگرنه تنهای  ی تو خونه دق 

 
 ، بد بهت عادت کردم تو همین یککردممیامیرعلی_ خوب شد ا

  .هفته

ش به پرواز در میام پس وای به روزی که اخدایا من با یه حرف ساده ؟گ فت به من عادت کرد؟ درست شنیدم این االن چی
 .بمیرم ابراز عالقه کنه ، خدایا فقط نذار سک ته کنمبهم بخواد 

قا کنممیمن که نگ فتم ازدواج .هفته نه و ده روز یک _
 
 .برای خودت نسخه پیچیدی، حاال حاالها بیخ ریشتم ا

  :کرد و گ فت نگاهمبا تعجب 
 داره میاد خواستگاری؟ میگیه نامیرعلی_ مگ

 .امشبم بیشتر خونتون می مونم تا مامانم بخوابه بعد برم..خب من که نمیرم _
  بلند خندید

 .پیر شدی دیگه ازدواج کن؟امیرعلی_ خب دردت چیه
 .گ فتم بازی مسخرهبا 

 دلتنگیم واسه تو رو چیکار کنم؟؟؟  _

 :ون لحن گ فتباهماونم 
 .دت بگو سرجهازمهامیرعلی_ منم ببر با خو

یه روزی دست سرنوشت  کردمیا بودم، کی فکرشو هو حسابی باهم خندیدیم و تو شهر دور زدیم، انگار رو ابر ر  روز اون
برام رقم بزنه،بشم پرستار کسی که عاشقشم،تنها کسی حالمو درک می کنه که این اتفاق براش افتاده باشه،هم درد  جوری این

 داره هم حس خوبیه،



و کاش فقط یه ذره من.دنیای  ی برام ارزش داره،کشممیکه نفس هاش هست نفس  یتو هوای   کههمینهمینم قانع بودم،به 
 .مدادمی واسشجونمم  خواستمی

 امیرعلی_ باز که غرق شدی؟
 .نه خوبم بریم خونه _

ره بریم کمرم درد گرفت از بس نشستم
 
 .امیرعلی_ ا

 .برای همین می گم بریم فیزیوتراپ ی _
 .میرعلی_ وقت بگیر میرما

 .بودم خیره شدهماشین های پشتم بوق میزدن،من به امیرعلی ،زدم رو ترمز
 .امیرعلی_ برو دیونه کلی فحش خوردی االن

روم حرکت کردم
 
ینه به پشت سرم نگاه کردم و ا

 
 .از ا
 .می کنهوای امیرعلی چقدر تو امروز سر به راه شدی نمی دونی قلبم با ساعت کار  _

 .امیرعلی_ صبح نظرت یه چیز دیگه بودا
 .خب صبح یکم لجبازی کردی منم حرصم گرفت _

 .در خونه پارک کردم سمتش برگشتم
 امیرعلی_ چیه؟

 بریم پیاده روی؟ _
 :محکم زد به پیشونیشو و گ فت

 .امیرعلی_ یا خدا دوباره شروع شد
 .بود باحالبلند خندیدم.حرک تش خیلی 

 .شوخی کردم _
  

 .  خداروشکرامیرعلی_ 

،دیگه ترس برم داشته بود، می دونستم اگه یه روز شدمیپیش امیرعلی بودم، هر روز وابستگیم بهش بیشتر  شدمیدو ماهی 
طور می تونستم کسی و کنارش یا بدتر از اون چ؟و جاش بیارم تو زندگیمر ، چطور می تونستم کسی کنممینبینمش دق 

وردمیبود که نیازی به من نداشته باشه، ولی به روی خودم ندیگه روحیش انقدر خوب شده ؟ببینم
 
 .ما

و  شدممیهول  دیدمشمیبهش می گم که دلم پیشش گیر کرده، ولی صبح که  حتماا م فردا گ فتمیشب موقع خواب با خودم 
ر و نداشتم، تنها کسی که دردر  کسهیچ،تو خونه که اصال حوصله کشیدممیخجالت 

 
 .سام بودنمو می دونست سارا و ا

 .سارا کنارم نشست،ه افسرده گوشه تختم کز کرده بودممثل همیش
شی.خدا لعنتم کنه که ببهش وابسته  کردممیاصال فکرشم ن،میشه جوری ایننمی دونستم  به خداو می بخشی؟ سارا_ شیوا من

 .من باعث شدم بیفتی تو دردسر
 .هیس، هیچی نگو _

 :سارا دستمو تو دستش گرفت



 می خوای من با امیرعلی صحبت کنم؟سارا_ شیوا 
 .و پاک کردمر گرفته بود  و ر گونم اشکی که راه 

 نباید بفهمه،فهمیدی؟ وقتهیچامیرعلی نباید بفهمه ،.و نمیارمر نه ،اگه بفهمم به ایمانم گ فتی دیگه اسمت  _
 .گذاشت و تکون داد، اشکشو پاک کرد و سرش رو پاهامر سرش 

که چرا اصرار کردم بری  فرستممیروزی صدبار به خودم لعنت  به خدا.کنممیببینمت، دارم دق  جوری اینسارا_شیوا نمی تونم 

خرش 
 
  .چرا باید خوب در میومد شدمی جوری اینپیشش. دیگه به استخاره هم اعتقاد ندارم،وقتی ا

 :سرش داد زدم و گ فتم
 .سارا بسه دیگه برو تو اتاقت می خوام تنها باشم _

 :نگاه کرد و مظلومانه گ فت چشم هامتو ،کردو بلند ر سرش 

 .سارا_ بمونم پیشت قول میدم حرف نزنم
 .حرف بزنم از حاالت درونیم براش بگم از سکوت و فکر کردن بیزار بودم خواستمیسرم و تکون دادم دلم 

ذبم کرد، می ج چشم هاشتو که هیچ پسری روت تاثیر نمی ذاشت،؟ه دیدمش با خودم گ فتم شیوا خودتیاولین باری ک _
رنگم ، وقتی چند روز ندیدمش گ فتم فراموش شد، ولی نمی دونستم حتی کمشدنمیدونستم ممنوعه ست، ولی دلم که حالیش 

نشده چه برسه فراموشی. تو خوابم بود، تو رویام بود، سارا عشق یعنی چی؟ یعنی همین حالتای  ی که دارم به این می گن 
می کنه صورتم گل می ندازه؟ سارا  نگاهمروزا با دیدنش ضربان قلبم تند میشه؟ چرا دستم می لرزه؟ چرا وقتی عشق؟چرا این

و تنگ کرده ،احساس ر امو دوست ندارم،نمی خوامش،داره مثل خوره تموم جونمو می خوره، راه نفس کشیدنم ه این حس

 کنممیخفگی 
 
به حیوونه تو خونش عادت می کنه و وابسته  دم تو یه هفته ،یعنی تو این دو ماه هیچ حسی بهم پیدا نکرده؟ ا

 میشه، یعنی به من وابسته نشده؟
م خواستمی، خواهر بیچارم چقدر عذاب وجدان گرفته، نمی دونه اگه خودم نکردمیاشکیش بهم نگاه  هایچشمسارا فقط با 

 .کردممیقبول  عمراا 
پیشش، قصه دلدادگیه منم از روز عروسی شروع شد، پس انقدر خودتو  خودم خواستم که رفتم سارا خودتو مقصر ندون ، _

 .اذیت نکن
 .سارا بغلم کرد و بلند زد زیر گریه

،اون عروسی لعنتی هم من سمج شدم که بیای، منه لعنتی باعث عذاب نکن  با خودت جوری این ،سارا_ الهی برات بمیرم
 .وقتهیچو نمی بخشم ر خودم  وقتهیچکشیدن تو شدم، 

رسا)
 
 م(ا
 .حوصله ندارم تو هم امروز رو مخی به خدامهرداد _

خرمهرداد_ 
 
خمختل کردی، واسه چی  زندگیت رو کار و که تعطیل کردی، ؟خره چه مرگ ته تو ا

 
؟ بگو شاید کاری از دستم بر ها

 بیاد.پای کسی وسطه؟
 .چپ چپ بهش نگاه کردم

قا چه گیری دادی؟ _
 
قا من باید ازش خوشم بیاد یا نه؟ اون ول کرد تو ؛خوره این دختره به دردم نمی به خدادیگه  کنولا

 
ا

 بیخیال نمیشی؟



خرمهرداد_ 
 
 .هم خانواده داره ،مامانتم که راضیه،هم نجیبه،هم خانمه؛ه از همه لحاظ خوبه بهتم می خورهکوری دیگ ا

 .گه طالق بگیرم خوبه؟بیخیال شو دیگهخره میگم من نمی تونم بهش فکر کنم، بیاد تو زندگیم و دو روز دی _
خرمهرداد_ 
 
 .دلیلت قانع کننده نیست ا

 .برای خودم قانع کننده ست _
    

داره به عشق یکی دیگه می سوزه و من به عشق اون،  یه عشق ممنوعه شدم، عشقی که میدونست من اسیر هبیچاره چمهرداد 
حرف از  دیدمشمی، ولی تا کنممیم بگذر ازش و بیا پیش خودم، تا عمر دارم نوکریتو گ فتمیکاش جراتشو داشتم و بهش 

امیرعلی میزد. چطور این پسر دلباخته همچین فرشته ای نمیشه، بعضی وقتا به سرم میزنه برم یقه شو بگیرم دوتا بخوابونم در 
 .بیشتر باز کنه هاشوچشمگوشش تا 

، هیچ کردمیداده بود از منشیم خواستگاری کنم، دختر خوبی بود ولی دل لعنتیم قبول ن تو این موقعیت مهرداد ،همکارم گیر
 !جوره با کسی راه نمیومد

می دونستم بهم عالقه داره، روی خوشی هم بهش نشون ندادم که از رفتارم برداشتی بکنه، به اونیکه روی خوش نشون دادم 
 .رش خطور نمی کنه که دوستش دارمره، حتی یه لحظه هم به فکمیگیهمه چیو به شوخی 

 خواستمیاز پارک با مهرداد بیرون اومدیم سوار پژو پارسش شدیم، حرکت کرد، سر کوچه مون ازش خواستم نگهداره دلم 
 .پیاده برم، یکم باد به سرم بخوره شاید حال و هوای عاشقی از سرم بپره

تو هم  اخم هامامو تند کردم ،ه زنان رفتم با دیدن مردی جلوی در قدم شدم. تا خونه رو قدمبا مهرداد خداحافظی کردم و پیاده 
 .ش زدم، سمتم برگشتارفت.کنار مرد ایستادم و رو شونه 

 :ریز کرد و گ فت هاشوچشمیه پالتوی بلند تنش بود. مردی با موهای جو گندمی ،قد بلند، چشم و ابروی مشکی که
 مرد_ شما؟

 :منم مثل خودش اخم کردم و گ فتم
 م ایستادین من باید بپرسم شما؟ امری داشتین؟اشما در خونه  _

 حالت بدی سر تا پامو نگاه کردمرد نیشخندی زد با یه 
تو ؟و کاره کسبیفکر کردی ؟زدیو پولشو باال کشیدی ه پیر زنومرد_ خوب با پوله ما پز میدی، فکر کردی شهر بی قانونه مخ ی

 مردی؟
 .کار سختی نبودکه ایلیا باشه  حدس زدن این

و مرد میدونی؟من ر خودت  و خونه زیر پاشو فروختی، تو تو مردی که مادرتو گذاشتی گوشه خونه سالمندان حتماا من نامردم،_

دنبال خونش بود، به اونم رحم  چشم هاتسرمایه  همه اینبا  !با پول تو پز میدم؟ کدوم پول؟ تو که همه پوالشو باال کشیدی
 !هیچی،تو حتی مردم نیستی تو هیچی نیستینیستی، نکردی .تو پسری؟ نه

 .کردمی نگاهمنیشخندی زد و خونسرد 
 ایلیا_ سخنرانیت تموم شد؟

 .سری براش تکون دادم در حیاط و با کلید باز کردم
 . سمتش برگشتم



فتابی نشو نمی خوام حال مادر  وقتهیچببین  _
 
 بد شه، افتاد؟ ماینورا ا

برو ریزیش نشیایلیا_ مادرت! برو بدبخت 
 
 .برو بگرد ببین مادرت با کی بوده که تو رو انداخته تو خیابون که باعث ا

دمی نبودم که سک
 
چی می دونستم از !هیچی؟وت کنم، ولی چه جوابی داشتم براشبا حرفش انگار خنجر کشیده بود تو قلبم ا

 ؟امخانواده
 .یین انداختمو پار با صدای سیلی که مادر خوابونده بود در گوش ایلیا سرم 

ذره  یک یه مرد، چیزی که توی تو،ن،ذاتشون خوب بود که این در اومداین پسر خانوادش با شرف بود..مادر_ نمک به حروم
وردو از گوشه بیمارستان ر نامرد  مادر تِو  هم نیست. همین مرد

 
چیکار کردی؟ خونمو از  ؟تِو نامرد چیکار کردی، ها .تو خونش ا

ی من هابچهخونه سالمندان ،تو پسرمی؟ نه نیستی ،خون علیمم تو رگات نیست، شک دارم شماها  کردی پرتم و زیر پام گرفتی
 .باشین

 .کردمیبه خون نشسته به مادر نگاه  هایچشمرو صورتش بود ،با  ایلیا دستش
وردی؟ ندارم؟مادر_ االن واسه چی اومدی

 
برادرت و  هر چی داشتم تو و اون خواهر؛هیچی ندارم،باز پول کم ا

سنات برام مردین شما و برنگرد تو و پویا وقتهیچ،یگه بر نگردخوردین و پاشیدین،االنم برو د،بردین،برداشتین
 
رو با علیم ا

 .دفن کردم
غریبه خوابوندی در گوشم؟ برای یه حرو....پسرتو زدی؟تو مادری؟ کی در حقمون مادری کردی؟  یه به خاطرایلیا_ تو 

میگی چرا از سنگیم؟ چرا  اون وقت؛شوهرت تا اون تربیتمون کنه اون پدر زیردستتیمون از بچگی انداخ !وقتهیچ
سنات به اونا هم  وقتهیچاز امروز به بعد دیگه  یخیم؟ببین منو، خوب ببین پریچهر 

 
سراغت نمیام، دارم میرم پیش پویا و ا

 .میگم پسر جدید گرفتی و مارو پس زدی
خرین ر ش کمرش خم شد، شکستنش برگشت و رفت حتی ندید مادر بیچار 

 
و ندید، خمیدگی کمرشو ندید، حتی نخواست برای ا

 ، از سنگ؟ از چی بوددلشون  واقعاا و استشمام کنه، ر بار بوی مادرش 
 .مبل نشوندمشرو  مو گرفتم و تو خونه بردر دست مادر 
 .کرد نگاهمهاشو پاک کرد و با لبخند  مادر اشک

 ......رو شکره تو رو سر راهم گذاشت پسرم، خداک رو شکر، خداکردممیمادر_ اگه تو نبودی دق 
 (شیوا)

گرفته بودم، امروز روز  تصمیمم رو شه،بمثل هر روز بی حال و کسل تو ماشین منتظر نشسته بودم تا امیرعلی کالسش تموم 
خری بود که کنارشم،دوست داشتم تموم ساعت بشینم و بهش 

 
که نیستم کنارش نگاهشو واسه اون ساعتای  ی  ،مشب خیرها

 .ذخیره کنم

م زندگیم پر شده از گ فتمیو  کردممیو پیدا ر م که چقدر دوستش دارم،ای کاش جراتش گ فتمیو  شدمیای کاش زبونم باز 
 .....امیرعلی

 ، رویا بود یا واقعی؟کردمیسمتش برگشتم، با لبخند بهم نگاه ،کردم و بازر  چشم هامبا ضربه ای که به شیشه خورد 
تیش میزنه به کل وجودم اون

 
 ....که نمی دونه با این لبخندش ا

 .و بغل گرفت، بیرون خیلی سرد بود سریع پیاده شدم و سمتش رفتمر خودش .کردمی نگاهمبودم اونم  خیره شدهفقط بهش 
 .خیلی سرد گ فتم



 .خسته نباشی _
 .کرد نگاهمامیرعلی با تعجب 

 .و جمع کردم و عقب ماشین گذاشتمر کمک کردم تو ماشین نشست صندلیش 
 .دش خیرهریز کرد و بهم  هاشوچشم

دم ندیدی؟ _
 
 ا

دم دیدم عنق ندیدم
 
 .امیرعلی_ ا

  لبخند مصنوعی زدم
 .یه اسم جدیده دیگه، سمج که بودم، فضول که بودم، وراج که بودم عنقم بهش اضافه شد_

 :نشست و گ فت امیرعلی اخم رو پیشونیش

 . امیرعلی_ بزن کنار
 چرا؟ _

 .و گ فت داد زد
 .امیرعلی_ همین االن بزن کنار

من که چیزی نگ فتم.شوخی کردی جواب شوخیتو دادم، اینجا تو اتوبان که نمی تونم نگهدارم.تا خونه که چیزی ؟هوچت شد ی_
 .نمونده

 !نشون از عصبانیت شدیدش بود و حال خرابش کشیدمیای تندی که ه حرفی نزدیم ولی نفس هیچ کدومتا برسیم 
 .درب خونه پارک کردم

 :و گرفت،سمتم برگشت و گ فتر شم که دستم بخواستم پیاده 
 امیرعلی_ چته باز امروز تلخ شدی؟

ب دهنم 
 
 .کردم و لبخند زدم نگاهش ،و پایین دادمر ا

 .چیزی نیست خب حرف زدی مثل همیشه جوابتو دادم _
که کسی خر فرضم کنه متنفرم، پس حرف بزن.االن دو روزه یا همش تو فکری یا با لبخند  گ فتم از این امیرعلی_ صد دفعه بهت

 .یا حرف می زنی یا دیگه اسمتم نمیارم.که یعنی هیچیت نیست کنیمیمصنوعی خرم 
 توهم زدی؟؟میگی چی  واسه خودت _

وردر گوشیشو از جیبش د
 
 !شترترسیده بودم از یکم بی و شماره گرفت یکم ا

 .امیرعلی_ سالم ایمان هر جا هستی سریع بیا خونمون کارت دارم

  ............_ایمان
 .امیرعلی_ چیزی نشده زود بیا منتظرم

 .و قطع کرد و تو جیبش گذاشتر گوشی 
 .کن نگاهمامیرعلی  _

دم بیا و ببند اسمم و دیگه نیار مثل سگ داری دروغ میگی؟ یه چیزیت هست.خب خسته ر امیرعلی_ دهنت 
 
شدی ازم مثل ا

قا ازت خسته شدم من که به زور نگهت نداشتم، االنم حال و روزم خوبه تا اینجاشم دستت درد
 
نکنه خیلی لطف  بهم بگو ا



 .....حساب کن هر چقدر دستمزدت شد بهت میدم پول فیزیو تراپ ی هم از یکی،کردی
 :وسط حرفش داد زدم و گ فتم

؟ چرا یه بار با خودت فکر کنیمیو نمی بینی؟ چرا از برخوردم همش تعبیر بد من وقتهیچبسه، چرا  رو خدابسه ،بسه تو  _
امیرعلی؟ منی که انقدر می خوامت؟ منی که با یه ،یز دیگه ست؟ من ازت خسته شدم؟ مناین دختر شاید مرگش چ کنیمین

کشیدم؟ من ازت خسته شدم؟ منی که  روز ندیدنت حال و روزم طوفانی میشه؟ منی که هر دفعه درد کشیدنتو دیدم و عذاب
من ازت ،کنممیقراره از پیشت برم دارم دق  شد وکه به این موضوع فکر کردم که حالت خوب  این به خاطروقتی امروز فقط 

فقط همین دو روز که حالم خوب  ؟شد یه بار ازت گله کنم،خیلی..... تو این دو ماهی که پیشتم،یمعرفتبیخسته شدم؟خیلی 
 تو واسه همین دو روز ازم خسته شدی؟؛تیکه هاتو شنیدم و دم نزدم،ماه اخالق تندت نیست حالتو بد کردم و بریدی؟ من یک

م، سخت بود ولی گ فتم، گ فتم تا گ فتمیو که نباید ر ولی گ فتم، باالخره گ فتم هر چی  ،شدمیهر حرفم اخمش غلیض تر  با

بی بود که از سرم گذشته بودپایین ی نگاه سنگینش رو خودم دیدم سرم شم،وقتبسبک 
 
  .انداختم و ادامه دادم، دیگه ا

ره درست شنیدی از خیلی وقته دلم پیشت گیره،درست از روز عروسیه سامان، من تا  _
 
از کسی خوشم نیومده بود،  اون شبا

و کنارت دیدم با دل و ر  الناز وقتی اون شب .یه غریبه دل بستبشه به  کردممیاعتقاد نداشتم، فکر ن اصال به دوست داشتن 

مال یکی دیگه ست،فاصله بگیر ازش. گذشتم ازت، تا دو روز فکرم پیشت بود، ولی یواش  عقلم جنگیدم گ فتم بیخیال شو
تو  اون روزفراموش شدی،ولی یه خیاله باطل بود.فراموش نشدی که هیچ پر رنگ تر شدی،وقتی  کردممییواش با ندیدنت فکر 

و پر کردی، همه جا ر تمام فکرم  اون روزو انگار از جا کنده بودن دیگه از ر بیمارستان با اون حال دیدمت وقتی داد میزدی قلبم 

 ؟و تحمل کردر می شه این درد  چه جوری رو می دیدم،همش میگ فتم تو 
و باید به دوش ر تا غم  وقتی گ فت تنهای  ی و نامزدت ولت کرده و رفته، بیشتر برام عذاب بود تا خوشی، چون دو سارا  

 .یکشیدمی
ردم و خوب اومد، وقتی ازم خواست پرستارت بشم،اولش قبول نکردم می دونستم به این روز میوفتم،ولی وقتی استخاره ک 

برام جونی  کشیدممیتو هوای تو نفس  که همینولی جون سخت بودم می دونی چرا؟ چون  مدووم بیار  کردممیفکر ن.قبول کردم
رامشتازه بود.چون وقتی کنارت بودم پر از 
 
 .بودم، امیرعلی من خیلی دوست دارم خیلی ا

 .و پایین انداختمر بود و سرم  خیره شده بهماشک جمع شده بود،  چشم هاششکه شده بود با تعحب سمتم برگشت تو 
  شیوا؟ شوخیه مگه نه؟ میگیامیرعلی_ چی 

 :گ فت اولش بلند خندید بعد مک ثی کرد و داد زد و
ره؟ این داستانارو سرهم کردی ،م دیدی؟ من سالم نیستم، من ناقصمکن، حال و روز  نگاهمسرتو بگیر باال 

 
دلت برام سوخته ا

رو ای خردم کنی؟ تو کی هستی شیوا؟ من تو می خو حفظش کنی؟  که چی؟چند روز طول کشید نمایشنامه شو بنویسی و

گند زدی به همه چی، گند زدی به باورام،بازیگر خوبیم هستی خانم ،چیکار کردی؟ گند زدی به رفاقتموندوستم می دونستم، 
 .وقتهیچنمی خوام ببینمت  وقتهیچپرستار دیگه 

خ خدا دلت به حالش نمی سوزه پس بده مرد من حتی نمی تونست از ماشینم پیا.اشک امون نداد که صورتشو ببینم
 
شه، ا

 معجزت کو؟ چرا نشون نمیدی؟
برگردوند، بغض لعنتیم اجازه نداد از خودم دفاع کنم،الل شده بودم و فقط اشک می ریختم. ایمان جلو ماشینم  روشو ازم 

 .پارک کرد سریع پیاده شد و سمتمون اومد، تو دلم به شانسم لعنت فرستادم



و از دیدنش محروم کردم، ایمان در طرف ر نگاه کردم یعنی به همین سادگی تموم شد؟ به همین سادگی خودم  فقط به امیرعلی

 .با دیدنم با اخم به هر دو مون نگاه کرد کرد وو باز ر امیرعلی 
 ؟این جوریهایمان_ چی شده؟ چتونه؟ چرا قیافتون 

 .و بیار بعد بشین باهاش حرف بزن ر  امیرعلی_ برو ویلچرم

  ...... ن_ بگوایما

 .بیار امیرعلی_خفه شو فقط ویلچرم
وردو ر با دادی که امیرعلی زد ایمان ساکت شد و صندلی 

 
خرین بار ا

 
. با کمک ایمان رو صندلی نشست حتی نذاشت واسه ا

ودم که نابود شدم این لمسش کنم،حتی باهام خداحافظی هم نکرد، این وسط فقط من بودم که غرورم شکست، فقط من ب
 !اصال حقم نبود،من نبودحق 

های  ، ولی این تنهای  ی کجا و تنهای  یشدممیفقط به رفتنش نگاه کردم مگه کاری جز این می تونستم انجام بدم، از امروز باز تنها 
  قبلم کجا؟

 نمی تونستم با این حالم .با دست مشت شده اشکمو پاک کردم، دنده عقب رفتم و از کوچه بیرون اومدم وو مشت ر دستم 
و ر  کسهیچباری ایمان و سارا بهم زنگ زده بودن، حوصله  فکر کنم باالی صد،ساعتی تو خیابون پرسه زدم خونه برم.یک

 .کسهیچ،نداشتم
 .کردمیو می دید سک ته ر پریچهر اگه این حالم  مطمئناا وقتی به خودم اومدم دیدم جلو در خونه پریچهرم 

رسامه مثل همیشه با دست
 
 .و گرفتمر  ای لرزونم شماره ا

 دو بوق نخورد که جواب داد،
رسام_ سالم

 
 !ا

 .که تو صدام نشسته بود اسمشو صدا زدم قطع کنم ،با بغضی با سردی سالمش وجودم یخ زد،ولی نتونستم

رسام ؟؟ _
 
     ا

 :وقتی صدای پر از بغضمو شنید با نگرانی گ فت
رسام_ جانم

 
 چی شده شیوا؟کجای  ی؟؟!ا

رسام، فقط بیامن جلو در خونه تم ،بیا  _
 
 ....ا

شلوار گرمکن و یه تیشرت اومد بیرون سمت ماشین دویید و در سمتمو باز کرد، اصال حالمو  شاید به چند ثانیه هم نکشید با 
رسام نم، خودمو خالی کر های تلنبار شده دلم  به یکی نیاز داشتم که حرف فهمیدمنمی

 
و تو بغلش انداختم و بلند زدم زیر گریه.ا

  .و بوسیدر و دورم گذاشت و پیشونیم ر نشون نداد ولی یواش یواش دستش  العملیعکس بود اولشکه شده و ش
رسام _

 
چرا باور .و خراب کردم، وقتی حرفای دلمو زدم به حساب دلسوزیم گذاشتر احمق خودم همه چی ه من.گ فتم بهش ا

و شایدم چون سمج و وراجم منهیکلم بده؟ یا و ببینه؟من خیلی زشتم نه؟ خیلی ؟ چرا گ فت دیگه نمی خواد مناموه نکرد حرف
 .نمی خواد

رسام_ هیس چی میگی دختر
 
از بس کج سلیقه ست، مگه کسی هم هست که تو رو نخواد؟تو قلب مهربون داری همین به  ا

 .برم این پسره رو لهش کنم کنیمیداری دیوونم  جوری ایناندازه کل دنیا ارزش داره، نکن شیوا نکن 



تو  واقعاا ؟یعنی شدممی پس زد؟چرا دوست داشتنم و به هوای ترحم و دلسوزی گذاشت؟ چرا من باید عاشقشپس چرا من و  _
 این چند وقت نفهمید من دوستش دارم؟

 ......دیگه تموم شد همه چی تموم شد، من و نخواست، من و نخواست من و نخواست،
رسام(
 
 )ا

یه پسره احمق کور.سریع  به خاطرته بود، تو بغل من از حال رفت، وقتی تن بی جونش رو دستم افتاد هول شدم، از حال رف
و بستم دوباره سمت ماشین اومدم و روشن کردم سمت بیمارستان حرکت ر در حیاط  .رو صندلی عقب ماشین خوابوندمش

 .کردم
 خودش رو گهبان تازه و پایین کشیدم با دادی که زدم نر و باز نکردن،شیشه ماشین ر جلوی در بیمارستان هر چی بوق زدم در 

 .تکون داد

 ؟؟!باید زور باالسرتون باشه تکون بدین خودتونو حتماا  _
 .بیا برو تو جوون جوش نزن .نگهبان_ خب اومدم دیگه

وردن روش ر سریع ماشین ،باز کرددر ..بزنم فکش بیارم پایین خواستمیدلم 
 
و پارک کردم و شیوا رو تو بغلم گرفتم،برانکارد ا

سرم وصل کردن باالسرش نشستم و موهاشو نوازش کردم.فشارش افتاده بود، با صدای .ش تو اتاق رفتمههمراو به خوابوندمش 
 .زنگ موبایلم سریع جواب دادم تا شیوا بیدار نشه

 جانم مامان؟ _
ودی، لباس اومدم جلو در نب رفتی؟ دلم شور افتاده گ فتم االن میای تو، نیومدی  پریچهر_ کجای  ی مادر؟ یهو دوییدی کجا

 .مناسبم که تنت نبود
 .اومدمبیرون نگاهی به سر تا پام کردم، برق از سرم پرید انقدر هول شده بودم که با لباس خونه 

 . من میام،حرف می زنیم شما استراحت کن مادرام تو ماشینشیم داریم ه چیزه مامان من با یکی از رفیق _
 پریچهر_مطمئن باشم چیزی نشده؟ 

ره قربونت _
 
  .برم ا

 .پریچهر_باشه مادر مواظب خودت باش
پوفی کشیدم و سمت ماشین رفتم.گوشی شیوا رو از رو داشبورد ،گاه کردم با تیشرت و شلوار گرمکندوباره به سرتا پام ن

 .تماس از دست رفته از ایمان و سارا داشت. شماره سارارو گرفتم دو بوق نخورده جواب داد برداشتم کلی
 .جلو دستم بودی می کشتمت به خدا؟ اون گوشی بی صاحب واسه چی دستته؟ کنممیداریم دق  گیمیسارا_ لعنتی ن

 .و صاف کردم و گ فتمر صدام .خانوادگی عصبی بودن
رسامم پسر پریچهر ، شناختین؟ _

 
 سالم سارا خانم من ا
 :و کمی خجالت گ فت کمی مکث کرد و با ترس 

 ؟نهمی کسارا_ ببخشید گوشی شیوا دست شما چیکار 
 .بگم که هول نکنه، اصال بلد نبودم حاشیه برم چه جوری نمی دونستم 

رام بخش زدن خوابه _
 
وردم بیمارستان فشارش افتاده بود االنم بهش ا

 
 .نگران نشین من شیوا رو ا



 ....رو خدا چیزیش نشده؟نکنهسارا_ یا پیغمبر تو 
درس بیمارستان به خدا..نه،نه _

 
  .شهبخیالتون راحت  بیاین ببینینش فرستممیبراتون  خوبه االن ا

 

 :سارا با بغضی که تو گلوش نشسته بود گ فت
 سارا_ پس چرا بیدار نمی شه؟

 :دستش تو جیبش گذاشت و گ فت،ایمان سری تکون داد
وردهرو خدا، چه بالی  ی سر خودش ایمان_ نگاه تو 

 
شو بذار یه پرستار مرد  خیالبیمقصرش توی  ی، چقدر گ فتم  به خدا، سارا ا

 !بفرما اینم جواب لجبازیات ببین با زندگی خواهرت چیکار کردی،همش لجبازی کردی.بیاد باال سرش
 :جلو رفتم و رو به ایمان گ فتم.کردیم گریهسارا فقط 

 . شهبمقصر اصلی منم،چون من اصرار کردم برای اثبات خودش بره پرستارش _
 .کردن نگاهمجفتشون با تعجب 

 ...شیوا سارا_ یعنی شما می دونین
 :نذاشتم ادامه بده گ فتم

قبل از اینکه به شما بگه به من گ فت،به جای اینکه االن دنبال مقصر باشیم، باید دنبال راه چاره باشیم. می تونین براش  _
 کاری کنین؟

 سارا_ چه کاری؟
 .ایمان_ هر کاری باشه انجام می دیم

دوستش داره،وگرنه  واقعاا  .نه دلسوزی و ترحم،نه یه نقشه و فیلما بهش واقعیه، با امیرعلی صحبت کنین بگین احساس شیو _
 . و باخته مطمئن باشین زیاد دووم نمیارهر افسردگی در بیارین، این از االن خودش  سخته بخواین شیوارو از این حالت

 سارا_ اگه بفهمه؟
 .نباید بذارین بفهمه که شما باهاش صحبت کردین _

خایمان_ 
 
 .یگه هم هستبدبختی یه چیز د ها

 .کرد نگاهشاخم ریزی رو پیشونیم نشست.سارا هم همینطور با اخم 
 چی؟ _

روم گ فت
 
 .ایمان کالفه دستی تو موهاش کشید و ا

 .ایمان_ الناز برگشته
 .سارا یهو سمتش برگشت

  سارا_ چی؟تو از کجا می دونی؟
به .تازه حساش برگشته و حسودیش شده مثل اینکه دونم سارا ،فقط می دونم از دور شیوا رو کنار امیرعلی دیدهایمان_نمی

 .گ فته می خواد با امیرعلی حرف بزنه هابچهیکی از 
 .سارا با نفرت چشم از ایمان گرفت
 .ن نه خواهر دسته گل منهست سارا_ لیاقتش همون امثال الناز



روم باشین را سا _
 
 به پدر و مادرتون نمی خواین خبر بدین؟.لطفاا خانم ا
 .بلبشوییه تو خونه، اینو بگم دیگه مادر سک ته می کنه ینطوری خودشهم باسارا_ نه با

قا ایمان خود امیرعلی می دونه الناز برگشته؟ _
 
 ا

با خبر شده باز فیلش یاد هندستون کرده دوباره گیر داده به شیوا،  حتماا ایمان_ نه امروز وقتی حالشونو اونجوری دیدم، گ فتم 
 .به الناز هنوز فکر می کنه یا نه واقعاا ه چیو تعریف کرد، نمی دونم ولی وقتی سمج شدم امیرعلی هم

 .دستی تو موهام کشیدم ،حسابی کالفه بودم
 .از اینجا دور باشه.مطمئنا بفهمه دختره برگشته شکست بزرگی می خوره و به نظرم شیوا یه مدت باید بره مسافرت _

 .با بابا صحبت میکنم حتماا سارا_ 
 .نم رسید سریع گ فتمیهو یه چیز به ذه

خبه نظرتون باباتون اجازه میده شیوا با من و مادرم بیاد گیالن؟فکر کنم اونجا خیلی تو روحیش تاثیر بذاره، میدونی  _
 
مادرم  ها

 ؟ی  یمیدونم یه همچین چیزهاهچارم محله بچگیامو ببینی دوست د،می تونه به شیوا بگه؛ش براش گ فتاز زندگی
 .ایمان نگاه کرد، ایمان شونه باال انداختسارا کمی فکر کرد، به 

 .، شاید بابا چیزی نگه مهم مامانهکنممیسارا_ من با بابا صحبت 
رو بهم برسونین تا ببینیم چی میشه و چیکار م، شما هم اخبار اینجاکنیمیحرکت  بعد از ظهراگه بتونین راضیشون کنین فردا _

 .کنیم
 .می کنهسارا کارش و بلده مطمئن باش راضیشون و بذار ر ایمان_ باشه، تو برنامه سفر 
 .لبخندی زدم و بهشون گ فتم

و واسه فردا ردیف ر ام هو جمع کن به خانواده هم خبر بده،منم کار ر خانم حاال که خیالت راحت شد برو خونه وسایلش سارا  _

 .کنم
 شیوا رو تنها بذارم؟ سارا_ یعنی

و بگیره.شما هم فقط ر و اجازه سفر  ن، بعد بهش میگم زنگ بزنه به مادرتونچرا تنها؟ من هستم دیگه میبرمش خونه خودمو _

     .جلو شیوا نقش بازی کن که از چیزی خبر نداری 
 :و گ فت ایمانم باهام دست داد،با من خداحافظی کرد.و بوسیدر پیشونی خواهرش سارا 

 .نکنه خیلی مردی ایمان_ دستت درد
 . کرد نگاهمسارا با لبخند 

و  چشم هاشیه کاری کرد که فراموشی بگیره یا فقط یکم خواهرم  شدمیکاش ،شهب، همه چی عوض کاش داستان برگردهسارا_ 

 .بازتر کنه،فقط یکم
ب دهنم رو پایین دادم یعنی فهمیده بود که من به شیوا حس نگاهشبا تعجب 

 
 :گ فتمپاچگی با دست؟ی دارمکردم ا

 منظورتون چیه؟ _
 .یزیه که تو ذهنتون اومدهمون چسارا_ منظورم 

روم گ فتم.و زد و از اتاق رفت بیرونر این حرف 
 
 :دوباره باال سر شیوا ایستادم و ا

 .......م ولی توته سرتق سارا هم فهمید که من عاشقهمه دنیا حالمو می فهمن جز تو،دختر  _



 .کشیدم  نفس راحتیو ولی بیدار نشده بود .ایستادمخورد هول شدم و ساکت با تکونی که 
 . بودم خیره شدهنمی دونم چند ساعت بود که به بیرون ،سمت پنجره اتاق رفتم

رسام
 
 ؟شیوا_ ا

 .با صدای شیوا با لبخند سمتش برگشتم
 .و گ فتم به طرفش چند قدم برداشتم

 .باالخره بیدار شدی تنبل ؟جانم _
 شیوا_ واسه چی تو بیمارستانم؟

 نمی دونی؟ _
 .....خونتون بودم تو اومدی بیرون منشیوا_ فقط یادمه در 

 .و انداخت پایین و ساکت شدر سرش 
 .نمی دونست بهترین حس دنیارو امروز با بغل کردنش بهم داده بود

 االن بهتری؟ سرت سنگین نیست؟ .سرم وصل کردن فشارت پایین اومد _
 .شیوا_ خوبم باید برم خونه، االن نگرانم می شن

 .نه هاشو گرفتم و خوابوندمششو دست هامنیم خیز شد با 
 .یعنی به دروغ گ فتم حال مامان بد شده و تو امشب خونه بر نمی گردی؛به سارا خبر دادم خونمونی،گ فتم امشب میمونی _

 .ببینه بدتره که جوری اینو شیوا_ پریچهر جون که من
 .گ فتم به شوخی و شیطنت

 اگه دوست داری ببرمت هتل، هوم؟ _
 :گ فتلبخند بی جونی زد و 

رسام منم فقط درد و مرضی دارم میام سمتت، نمی دونم اگه تو نبودی باید چیکار 
 
 .کردممیشیوا_ ببخشید ا

 .هیس باز سرتق شدیا، بذار به دک تر بگم سرمت تموم شده بیاد ببینتت بریم خونه _
رسام؟؟؟

 
 شیوا_ ا

 ؟!دووم بیارم چه جوری صدام میکنی  جوری اینلعنتی وقتی 
رسام_ جان 

 
رساما

 
 ؟ا

 ؟به نظرت می تونم فراموشش کنم _
رامشچقدر این دختر به ؛بسته شد چشم هاش،لبخندی زدم و موهاشو نوازش کردم

 
 !نیاز داشت ا

رسام_بذار چند روز ازت دور باشه تا بفهمه چه گوهری 
 
 .مطمئن باش خودش میاد دنبالت،و از دست دادر ا

 :نیشخندی زد و گ فت
 .ه توهمی قشنگیشیوا_ چه رویای قشنگی،یعنی چ

 .بسه دیگه االن اصال نباید به چیزی فکر کنی، نمی دونی چه نقشه های  ی برات دارم _
سمون خدا دوست داشته باشه

 
 .شیوا_ تو خیلی خوبی از خدا می خوام یکی که الیقته نصیبت بشه یکی که اندازه ی ا

 :خودشم لبخندی رو لبش نشست و گ فت. بلند خندیدم



و  خندیدممییه بوس به بابا بده تا جون بگیرم ،منم بلند  گ فتمیم رو پای بابام اولش نشستمیبودم شیوا_ وقتی که بچه 
از  تربزرگحاال بگو چقدر دوستم داری؟ من هیچی رو  گ فتمی، بعد دممیبهش جون  واقعاا ، کردممیفکر  کردممیبوسش 

سمون خدا نمی دیدم برای همین هم
 
سمون گ فتمی هشیا

 
سمون خدا ،دا دوست دارم، هنوزم دیدم همونه خم اندازه ا

 
اندازه ا

 .دوست داشتن خیلی زیاده
 :لبخندی به روش زدم و به شوخی گ فتم

 .و چقدر دوست داری؟خب من _
 :و انداخت پایین و گ فتر سرش 

روم میشم،انرژی 
 
.همش دلم گیرممیشیوا_ تو برام مثل برادری،یه حامی،دلم می خواد همیشه پیشم باشی، من کنار تو ا

 رو خیلی دوست دارم خیلی، تو.من تو قراردادرو سر راهم داد و تو خدا جوابم  رو شکرکه خدا داشتم تربزرگیه برادر  خواستمی

 ذاری مگه نه؟تنهام نمی  وقتهیچکه 
 .و تکون دادم و گ فتمر با اینکه دلم گرفت، با اینکه از درون شکستم ولی ظاهرمو نباختم، سرم 

خرش کسی نیومد بگیرتت خودم گرفتمتمن بیخ  _
 
  .ریشتم خدا رو چه دیدی شایدم ا

 (شیوا)
و حرفی  شدممیبه شیشه چسبوندم،خیلی دلم گرفته بود، از طرفی از خودم عصبانی بودم، کاش اون لحظه الل  سرم رو 

 امو بدون دیدنش سر کنم؟هچطور می تونم روز .زدممین
برم  خواستمیامم تمومی نداشت،چقدر دلم ه ، اشکشدمیو پاک کردم،ولی فایده نداشت دوباره صورتم خیس ر ام ه اشک

خرش به مرگ برسهخواستمییه جای دور یه جای  ی که هیچکی ازم خبر نداشته باشه، دلم تنهای  ی 
 
 .،تنهای  ی که ا

رسام سکوت کرده بود، چقدر به این سکوت نیاز داشتم، چقدر 
 
و یادم نیاورد، ر خوب بود که کار امروزم مثل همیشه ا

، هم کار امروزمو با شوخی هم شده تو صورتم می کردمیپیچم  سؤالامیرعلی االن جاش بود هم صد دفعه باید  مطمئنا
 :و نگه داشت سمتم برگشت و گ فتر کوبید.وقتی ماشین 

رسام_شیوا
 
 ببینه درسته؟ این حالرو با تو که نمی خوای مامان تو  ا

 .و پاک کردمر ام ه کون دادم و اشکسرم ت
رسامبه نگاه کردم با مظلومیت صدام خودمم دلم برای خودم سوخت چه برسه  چشم هاشسمتش برگشتم و تو 

 
 .ا

 .و ناراحت کنمر جون برم خونمون دلم نمی خواد پریچهر  بذار _
 :دندون رو لبش کشید و گ فت

رسام_ نظرت چیه یه مدت از اینجا دور باشی؟
 
 ا

 !وخوندر کردم.یعنی فکرم  نگاهش با تعجب و زد،ر بدون هیچ مقدمه ای این حرف  .دو عوض کرر بحث  کالا 
 .جای  ی رو ندارم یحوصلهشم کجا برم مثال؟نه بابا ب؟ دیونه شدی؟دور میگیمن چی می گم تو چی  _

رسام_ حتی محله ی بچگی
 
 مادرم ؟ های ا

 :و لبخندی رو لبم نشست و گ فتم و همه ناراحتیمامیرعلی ،خودمزرو،برای یه لحظه یادم رفت همه چی
 ؟؟؟؟واقعاا _

رسام_ اهوم، من
 
 .مامان میریم و تو،ا



 .مگه تو کار نداری؟در ضمن فکر نکنم مامانم اجازه بده _
 بگو، هوم؟ تو که میگ فتی سارا حریف همه میشه به سارا  _

 .دو سه روزه،ود دو سه روزم دور باشم از اینجافکر بدی هم نب
 جون چی میگه؟یدونم پریچهر نم _

رسام_اون با من
 
 .ا

 .باید برم خونه حتماا پس دیگه  _
رسام_ چرا دوباره خونه؟

 
 ا

 .برم اگه اوکی دادن وسایلمم جمع کنم دیگه_
رسام_ باشه پس منتظر خبرت هستم

 
 .ا

وردو به حرکت در ر دوباره ماشین 
 
رسامم پیاده شد ا

 
 .جلو خونه پیاده شدم، ا

 شدی؟تو چرا پیاده  _
رسام_ ماشین توئه

 
 .ا

 با این وضع می خوای برگردی؟ _
 .به سرتا پاش اشاره کردم
 :و گ فت محکم زد رو پیشونیش
رسام_ اصال حواس

 
خ .سونی؟از همه بدترش بیمارستان بودو بر یا من م نبود، دیگه مجبورم ببرما

 
 بگو ه ا

 
دم احمق می خوای بری ا

ب  مهنوزم یادم میفته بهت گ فتم پول بیمارستانو خودت باید حساب کنی دار  به خدابیمارستان باید بدون پول بری،شرمنده 
 
ا

 .از خجالت میشم
  !چقدر غر زده بود سر خودش،خندیدیم باهمدوباره به یاد بیمارستان افتادیم و 

 .نیاز ندارم،ببر ماشین _
 .سری تکون داد و سوار ماشین شد، ایستادم تا بره تک بوقی زد و از کنارم رد شد

 
 
روم ه باز کرد.قدم و ر  یفون زدم و سارا جواب داد، درا

 
م یعنی جونی هم نداشتم که بخوام مسیر حیاط تا خونه رو داشتبرمیامو ا

 .تند برم
و ر ، می دونستم االن به خونم تشنه ست.رو پله نشستم و بند ک فشم کردمی نگاهمایستاده بود و دست به سینه  هاپلهسارا رو 

 .باز کردم
 .رو دیدیمسالم شیوا خانم چه عجب شماا_ سار 

 .اصال حوصله ندارم سارا سر به سرم نذار _
 سارا_ واسه چی جواب تلفنتو نمیدی؟ خوشت میاد بقیه رو دق بدی؟

 .و تو خونه رفتم کالفه سمتش برگشتم، از جلو در کنار زدمش
  سارا_ چته؟

 .دش خیره چشم هامو گرفت و تو ر دستم 
شیوای  ی؟ همون شیوای محکم که چیزی روش نفوذ  واقعاا شدی؟ تو  جوری اینه احمق مغز نخودی یه پسر  به خاطرسارا_



 .نداشت؟تو همون شیوای  ی؟ من حالم از این شیوا بهم می خوره
 .و از تو دستش کشیدم بیرونر نیشخندی زد و دستم 

ال خودم یکی مثل اون شدم.منم از این و مسخره کردم ولی حار  نمی دونست خودمم حالم از خودم بهم می خوره،منی که الناز
 شیوا متنفر بودم،

 ...... تنهای  ی خدا با خط خوش نوشته حق با توئه نمی دونستم تو سرنوشتم _
دمای   چشم هاتو! میگیسارا_ چرا چرت 

 
،مگه خوانمیرو واسه خودت ی هم هستن از ته دل دوست دارن،تو وا کن ببین ا

 خانوادت مردن که تنهای  ی؟
 .حوصله داستان تازه ندارم،ار پایین مامان می شنوهصداتو بی _

  .سارا_ نترس مامان نیست

 .باال رفتم، رو پله ی اول ایستادم و سمتش برگشتم هاپلهاز 
 .و راضی کنی دو سه روز برم با پریچهر مسافرتر می تونی مامان  _

 .اش تو هم بوده اخم
 سارا_ تنهاست؟

 .نه پسرشم هست _
 .بذاره بری  عمراا سوتی نده بدونه  سارا_ پس پیش مامان

 چیو سوتی ندم؟ _
 .سارا_ اینکه پسرشم هست

 .باشه فقط راضیش کن، خیلی بهش نیاز دارم _
 (امیرعلی)
 !و نداشتم حتی خودمر  کسهیچحوصله ،ه روزه تو اتاقم خودم و حبس کردمس

 بیشتر دیونم می کنه، کنممی، هر چی فکر شدمیرد  چشم هامای شیوا مثل یه فیلم از جلو ه تو این سه روز حرف
اش حتی ه اش، غر زدنه اذیت کردن کنارم عادت کردم،چقدر تو این سه روز جاش خالی بود،دلم برای در چقدر به بودنش   

 .اشم تنگ شده بوده و زور گ فتن اشه  دستور دادن
 :و جمع کردم و گ فتمر با چند ضربه ای که به در خورد لبخندم 

 .خوبم فقط بذارین تنها باشم ه خدابمامان  _
 .شتر شدیب اخم هامدر باز شد کالفه پوفی کشیدم با دیدن ایمان 

 واسه چی اومدی؟؟چیه _
 چه مرگ ته؟ دوباره همه چی از نو شده؟؟ها؟چته ن_ زاده شدی پاچه بگیری نه؟ ایما
 .م گذاشتیاکه تو، تو پاچه  این چیزیه _

که من طلبکار باشم تو پیش دستی  بهت خوبیم نیومده.به جای این به خداایمان_ هه، راست میگی، خیلی رو داری 
؟ تو این دو سه روز نه خواب داره نه خوراک فقط داره به خودش لعنت می فرسته که چه جوریهمیدونی االن حالش ؟کنیمی

یعنی چی؟تو چی میفهمی. تمامه فکرت الناز پر کرده،به دور و برت نگاه  چرا عشقشو ابراز کرده که از تو نفله دور شده.میفهمی



یکی دیگه تشخیص بدی که نذاری پای ترحم و  هایچشمو تو ر کن تو که خیر سرت عاشق بودی، چطور نمی تونی رد عشق 
 دلسوزی؟چیه نکنه با برگشتن الناز فیلت یاد هندستون کرده؟

 .بلند داد زدم
سه خودت؟الناز، هه من از همون اولم عشقشو به خودم قبول نداشتم، اگه االن به پامم بیفته قبولش وا میگیخفه شو چی  _
خرمن فقط این یه سال .کنممین

 
 .و برم بود بهش عادت کردم که همش دور  ا

؟ یا پیغامی می کنهفکر میکنی متوجه نشدم تعقیبم .بودم و برام دوریش سخت بود تنگشدلفقطم همون یک هفته اول بود که 
شغال  به خاطردیدمش نه دلم لرزید نه دست و پام، من  چشم هامداد به گوشم نرسیده؟ رسیده، خودمم با  هابچهکه به 

 
اون ا

دم  کرد وو اداهاش به این روز افتادم، اون چیکار کرد باهام؟ ولم 
 
و دوست داشت؟ نه داداش ر رفت به نظرت بازم باید این ا

 .کنممیحت حتی بهش فکرم ن،تموم شد رفت.خیالت را 

و دختر داییت باهام کرد من بهش ایمان داشتم، اونو دوست خودم می دونستم، تنها کسی بود که وقتی کنارم ر ولی بدترین کار 

خرش نا ندیدم.ولی با حرف چشم هاشو تو ر بود نه ترحم و نه دلسوزی 
 
 .امیدم کردهای ا

خ
 
ری مثل من ازدواج کنه؟ هوم، کدوم دختر؟ بگو دیگه چرا الل شدی؟ به حرفم تو بگو ایمان کدوم دختری حاضره با یه پس ها

 رسیدی که اونم دل سوزوند برام؟
یکی سفت و  گ فتمیو نمیبینه،دیروز سارا ر دیونه شده، جز تو کسی  واقعاا به حرفت نرسیدم چون دختر داییم ،ایمان_ نه

سخت می خوادش، نه یکی دو نفرن هر دوشونم دک ترن خر شده میفهمی؟خر شده، هیچی حالیش نمیشه.می دونستی روز اولی 
خودتو بچپونی تو  تو عادت کردی تقی به توقی می خوره ؟تان کشید؟ نه، تو از چی خبر داری که از اینجا رفت کارش به بیمارس

 .این اتاق فکستنیت
 چطوره؟  مارستان؟واسه چی؟االنبی میگیچی  _

 .ایمان_مگه واسه تو فرقی هم می کنه
.بلند داد زدم، درست مثل زمانی دادمیداشت عذابم  کردمیو رو گوشم گذاشتم،صداش دیگه داشت اذیتم ر  دست هامجفت 

 .که بهم گ فتن دیگه پاهام حس نداره
ی؟ چرا کردمیمن؟ تو بودی باور  به خاطر میگین چطوره؟ چرا والم جواب بده، االئبسه ایمان دهنتو ببند فقط به س،بسه _

انتظار داری من باور کنم که دلش برام نسوخته؟اون دختر خوش قلبیه باور کن فقط از رو ترحمه که میگه منو می خواد،بذار یه 
تازه دعامم می کنه.می دونی اگه بهم حتی فکر کنه ،عشق و عاشقی از سرش میپره،  عمراا مدت از حال و هوای من بیاد بیرون، 

 .نیست جوری این به خدانیست، جوری اینمن از تنهاییم زجر میکشم ولی  می کنهفکر 
 .ایمان ترسیده بود، سمتم اومد و شونه هامو ماساژ داد

روم باش، اصال هر چی تو 
 
ببین چقدر تند میزنه می خوای  درسته، خوبه؟ خدای  ی دستتو بذار رو قلبم میگیایمان_ غلط کردم ا

 و سک ته بدی؟من
 .می خوام ببینمش _

 :گ فت کرد و نگاهمبا تعجب 
 ایمان_ کیو؟

 خودم بهش یه چیز میگم که قیدمو بزنه .شیوارو  _



 .یواش یواش فراموشت می کنه،شی،تو رو نبینه بهترهب ترسرحالایمان_ تو االن حالت خوب نیست بذار     
 .مک ثی کردم و گ فتم

 .خودم بهش زنگ بزنم میگیاگه بهش ن!همین فردا،می خوام ببینمش حتماا تموم شد؟حاال به حرف من گوش کن،  تهاحرف _
 :وگ فت انگشت اشاره شو سمتم گرفت و بهم کرد و یهو سمتم برگشتر ایمان دست تو موهاش کشید، پشتش 

 ....خوام عذاب بکشهوا برام مهمه نمی شی میکه تو برام مه همون قدرایمان_ امیرعلی 
 .وسط حرفش گ فتم

 .به سالمت زنممیم بهش زنگ خود _
 .برگردوند و ر و مشت کرد و روش ر  دست هاش

 .ایمان_ لعنت به من که پاشو تو خونت باز کردم

  .سریع بیرون رفت، اجازه نداد جوابشو بدم از اتاق 

اون و گرفتم و به اسمش نگاه کردم چقدر ز دوبار شمارش گوشیمو دستم گرفتم، دو دل بودم بهش زنگ بزنم،  رفتنش از بعد 
 .سر سیو اسمش باهم کل انداخته بودیم روز
 به نظرت بذارم سمج خوبه؟ _

 .کشتمت بذار پرستار خوش قلبم به خداشیوا_ 
 .نذاشتم کنممیو سمت خودم گرفتم هر کاری کرد که ببینه چی سیو ز بلند خندیدم و گوشیم 

 .دیگهشیوا_ بده ببینم 
 .برو اونور ِا هی میچسبه بهم _

 .محکم به بازوم زد و روشو برگردوند
 .و سمتش گرفتمر گوشیم 

 .بیا قهر نکن زنگ بزن برام ببین چی میفته _
 .و گرفتر سریع شمارم 

 .شه، بلند خندیدمیبا دیدن اسمش فقط مونده بود دود از سرش بلند 
 .تو نوشتی سمج وراج باشه حاال ببین من چی بذارم اون وقتو کردم و امیرعلی سیر خر بگو اسمت  هشیوا_ زهرمار من

 .ای خوبی که کنارش داشتم دوباره لبخند غمگینی رو لبم نشستهبه یاد روز 
م قطع کنم، که صدای بی خواستمیچند تا بوق خورد دیگه  دقیقاا شم، نمی دونم بکه پشیمون  ایناز سریع شمارشو گرفتم قبل 

 .حالشو شنیدم
 _ سالمشیوا

 :با کمی مکث گ فتم
 علیک سالم خوبی؟ _

 .بی حالتر از همیشه جواب داد
 شیوا_ خوبم

 !ولی صدات یه چیز دیگه می گه _



 .حتی از پشت تلفنم می تونستم تشخیص بدم که با نیشخند داره باهام حرف میزنه
 .شیوا_ فقط صدام؟ خودمم که به حرف اومدم تو باور نکردی

 .شدممیو تو موهام کشیدم از بی حالیش داشتم کالفه ر دستم 
 شیوا؟ _

 شیوا_ جانم
برای اولین بار حس شیرینش لبخند رو لبم ،برای اولین بار تمام وجودم لرزید، کردمیبرای اولین بار بود جانم خطابم 

 .م بهش بگم سکوتم طوالنی شد خودش به حرف اومدخواستمینشوند.یادم رفت چی 
 زدی سکوت کنی؟شیوا_ زنگ 

 .می خوام ببینمت _

 شیوا_ که چی بشه؟
 .نکردم گ فتم این کار رو امو بزنم ولی ه اگه بگم دلم براش تنگ نشده دروغ محض بود، می تونستم پشت تلفن حرف

ه قبض تلفنم زیاد میاد، می دونی که من کاری ندارم سر ماه هم بخوام قبض موبایل بدم که دیگه هیچی، تازه به یه بند _
 .خدای  ی هم بدهکارم باید پول اونم جمع کنم بدم

روم خندید نه مثل همیشه، منم فقط قصدم خندوندنش بود
 
 .ا

 .شیوا_ اون بنده خدا پولشو بخشید نمی خواد
 :وسط خندیدن یهو صداش غمگین شد و گ فت
 !شیوا_ تو که گ فتی دیگه نمی خوای منو ببینی

 :بدون هیچ حرف اضافه ای فقط گ فتم
 .منتظرتمفردا  _

 شیوا_ امیرعلی؟
 بله _

 .شیوا_ من نمی تونم بیام
 چرا؟انقدر ازم بدت اومده؟ _

 .دووم نیارم این دفعهدیگه  ترسممیشیوا_ نه 
خاز من خوشش اومده؟  واقعاا خدایا این دختر چی میگه،یعنی 

 
 .عقالنی نیست ها

 حرف می زنیم هر کدوم حرفمون منطقی تر بود حرفشو گوش می دیم.قبول؟ باهمبیا  _

خشیوا_ 
 
 ...ها

 فردا صبح منتظرتم، _
 .شونینو به کرسی بر شیوا_ مثل همیشه می خوای حرفت 

 خب دیگه ببین دل به چه تحفه ای بستی؟یه چیز بگم؟ _
  شیوا_ اهوم

موزشگاه هم ر  کسهیچ یحوصله پرو نشیا، دلم واست خیلی تنگ شده فکر کن تا حدی که _
 
و ندارم، حتی این سه روز ا



خرنرفتم،هر چه قدر با خودم کلنجار میرم 
 
 .و می خوای چیکار تو گوشش نمیرهر این وراج سمج  ا

 .اش تند شده بود،صداش کردمه ی کنه، صدای نفسم گریهاحساس کردم داره 
 شیوا؟ _

 شیوا_ بله؟
 .هیچی فردا منتظرتم زر زرو خانم _

 .شیوا_ یه اسم جدید
 این اسمتو دوست ندارم نذار دیگه تکرارش کنم.کار نداری؟ _

 .شیوا_ مواظب خودت باش
خربود  هاحرفاز اون  _

 
 من می تونم جای  ی برم که مواظب باشم؟ ا

دم بال سر خودش میاره حتماا شیوا_ 
 
 .مگه باید جای  ی بری؟نشسته هم ا

 چشم فردا دیر نکنی خداحافظ _
   فطشیوا_ خداحا

 (شیوا)
از رختخواب بیرون اومدم، انگار تو پاهام جون افتاده بود،از بس که تو این سه روز خوابیدم،موقع ایستادن سرم گیج 

 با .چند قدم رفتمی
 
ینه ایستادم و بهر دستم  م بود،افاصله ینه ا

 
زیر چشمم یکم گود افتاده بود، ولی ،دیوار گرفتم ،جلوی ا

 .لباسمو عوض کردم و از اتاق بیرون رفتم،ه گریه هام بود،موهامو شونه کردمرفتگیه چشمم بخاطر صورتم تغییری نکرد، گود 
ینه نگاه کردم لبخندی رو لبم نشست.مثل .و شستمر اول دستشوی  ی رفتم و تو روشوی  ی دست و صورتم 

 
با  هادیونهدوباره به ا

 .خودم حرف زدم
نوز که نگ فت چیکارت داره، خیلی خوشحال نباش، نمی خوام بدبخت ه؟؛؛ چیه کبکت خروس می خونه؟می خوای نخونه

 بهش فکر کنم اصال کر بودی وقتی گ فت دلش برام تنگ شد؟
 خیلی خوش خیالی،...، همینی که هست .؛؛

ینه پاشیدم ،دوست نداشتم فکرم سمت منفی کشیده 
 
ب رو ا

 
 .پایین رفتم هاپلهو از  شه. بیرون اومدمبمشتی ا

روم سالم کردم و جلو تلوزیون نشستمکردمیاشت سبزی پاک مامان ایستاده بود د
 
 .، ا

 مامان_ چه عجب دل کندی از تنهای  ی؟ یادت اومد خانواده داری؟
 .حوصله ندارم مامان می خواین شروع کنین برم تو اتاقم _

از این رو به اون رو  ذلیل مرده ست که به این روز افتادی از وقتی پرستار اون پسره شدی مامان_ همش تقصیر اون سارای 
ینه ببین! این چه وضعیه؟  خدا که خونه نیستی، ساعت وقتهیچشدی،

 
های  ی هم که هستی وضعیتت اینه، پاشو خودتو تو ا

 .ت شدی رنگ به رو نداری مثال میّ 
 .اخم کردم و سمتش برگشتم

و برم، ر ین این سفر دادمیبراتون مهم بودم اجازه  واقعاا ؟اگه چه جوریمِا، دلتون می سوزه ببینین حال و روزمو بهم بگین  _

دم
 
 .ای قابل اعتمادی هم بودنه غریبه که نبودن ا

دم
 
؟ ترسم از سارا کم شده حاال کنیمینقدر بچگونه رفتار وچرا ا ؟ای خوبینه مامان_ چون دو سه بار باهاشون برخورد داشتی ا



ینه دقم
 
 .تو شدی ا

 :م یهو برگشتم و گ فتمرفت هاپلهاز جام بلند شدم و سمت 
سیبی نمی تونه بهم بزنه. وگرنه خودتونم می دونستین یه پیر مامان من که می دونم لجبازی کردین باهام، _

 
زن مریض هیچ ا

شغاله پس بذار خیالت  به خاطر لجبازیتونم میدونم 
 
دیگه ازدواج  کسهیچو کامل راحت کنم، من نه با اون نه با ر اون دک تر ا

 ...، اونم کسی نیست جزکنممیتوجه تون باید بگم من مرد زندگیمو پیدا کردم فقطم با اون ازدواج قابل  کنممین

ب دهنم و پایین دادم سرم و انداختم پایین و با گوشه پیراهنم بازی کردم با کمی مکث 
 
  .ا

  :د بهم و گ فتاشخیرهمامان با اخم 

 مامان_ جز؟

 .جز همون پسری که پرستارش بودم _
 .یهو رو زانوش نشست و با دو دستش رو صورتش کوبیدمامان 

 ....شیوا؟ اون پسره که میگیمامان_خاک بر سرم چی 
مش، دلم همون موقع لرزید،ولی از وقتی پرستارش شدم دوست خواستمیمی دونم مامان می دونم ولی وقتی سالم بود  _

 .داشتنم نسبت بهش بیشتر شده
رو دو تا یکی باال رفتم و وارد  هاپلهو نداشتم ر دیگه تحمل گریه هاش  کردمیسارارو نفرین  مامان پشت هم اشک می ریخت و

 .و خیس کردر ام صورتم ه اتاقم شدم، خودم و رو تخت انداختم،دوباره اشک
وردم و به لبخندی که رو لباش بود ر گوشیم 

 
بود که رو .تنها عکسی شدم خیرهو دستم گرفتم و تو گالری رفتم.عکس امیرعلی رو ا

 .پروفایلش مونده بود منم تو گوشیم ذخیرش کردم
  همهاینلعنتی چیکار کردی باهام؟ تمام معادالت زندگیمو بهم زدی،چرا باید تو  )

 
تو که از اول ممنوعه  ؟دم دل به تو می بستما

،ولی قول میدم امیرعلی قول امخانوادهبودی حاال که کسی تو زندگیت نیست، بازم ممنوعه ای برام، نه از دید من، از دید 
 (کنممیدرست میشه فقط تو کنارم باش کل دنیا رو واسه با تو بودن راضی  خودخودبهمیدم اگه تو کنارم باشی،همه چی 

 .شدم خیرهزیر سرم گذاشتم و به سقف  دست هام.موش کردم و رو کنار تختیم گذاشتمو خار صفحه گوشیم 
 :و با توپ پر گ فت گ فت بیرون نیومدم، سارا کنارم ایستادبا صدای در اتاق هم از اون حالت 

 سارا_ شیوا واسه چی به مامان گ فتی؟
 .باالخره که باید بفهمه که هی اسم خواستگار نیاره _

 .؟کنیمی؟ چرا انقدر خودتو کوچیک کنیمیرو نمی خواد، واسه چی داری لج امیرعلی تو  !سارا_ دیونه شدی شیوا

 .ه کردن کوچیک نمی شهکسی با ابراز عالق _
و من اون همهو ببین، بابا رو دیدی؟شیوا ر حال مامان  !سارا_ تا کجا می خوای پیش بری؟بگو تهش چیه تا ما هم بدونیم

 .....ی حاال خودتکردمینصیحت 
 .نگاه کردم و داد زدم چشم هاشبلند شدم رو تخت نشستم تو 

ینه دق شدم _
 
؟ خجالت نکش بگو تف سرباال شدم؟خیلی سختتونه تحمل کردنم بگین حاال خودم چی ،ها؟ حاال خودم چی؟ ا

  .از این خونه برم



 .خیلی، دیگه کاریت ندارم امیدوارم به خواسته دلت برسی ایبچهسارا_ خیلی     
 .تخت انداختم رو و نیشخندی زدم و دوباره خودم

 .فهمیدن یک کلمهو مشغول کردم، دریغ از قع شام پایین نرفتم.با ک تاب خودمتا مو
فقط  تقه ای که به در خورد بلند شدم، اینطور در زدن مخصوص بابا بود، سارا که در نمیزنه مامانم اجازه ورود نمی خواد با

 .و براش باز کردمر باباست که پشت هم در میزنه تا بگم بیاد تو.بلند شدم و خودم در 
روم سالم کردم

 
 .لبخندی زد و منم ا

 .یدسالم خسته نباش _
 ؟داخلبابا_ سالم دختر بابا اجازه هست بیام 

ره بیاین ت _
 
  و!ا

 .روبه روم رو صندلی نشست بابا همرو تخت نشستم 
 ..تحمل نگاه سنگین بابارو نداشتمکردممیو پایین انداختم و با ناخن دستم بازی ر سرم 

 چیزی شده بابا؟ _
 .شدی گ فتم من بیام پیشت وفایبتو که  ؟اشه به دخترم سر بزنمببابا_ باید چیزی شده 

 مطمئنین فقط همینه؟  _

 :کرد و گ فت نگاهمبا لبخند 
 بابا_ نه ،گ فتم شاید دلت بخواد باهام حرف بزنی اونم پدر دختری و تنهای  ی هوم؟

 .من حرفامو به مامان زدم _
 فرق می کنه درسته؟ باهمبابا_ منطق من و مامانت 

 بابا؟ _
 بابا_ جان بابا؟

دوست دارین با یکی ازدواج کنم دو روز نشده برگردم ،و جواب بدینر والم ئمنطق کسی کاری ندارم، فقط یه سمن به  _
 پیشتون؟

 بابا_ مگه کسی گ فته ازدواج کنی؟
چون من جوابم منفی بود با رفتن مسافرتم مخالفت !و قبول کردینر  بابا خودتونو نزنین به اون راه تو و مامان هر دو دک تر_

 .کردین
 ؟با_تا حاال شده چیزی بخوای بگم نه؟یا از رولجبازی از چیزی منعت کنمبا

 ....نه، ولی _
شماست که  به خاطرین. من هست و زندگیم تمومه دارییم دگو، تو و سارا جفتتون از خون منیپس چیزی ن..دیگه بابا_ هیس
، دختر بابا شما تا االن ازم کردممیرس سک ته از استرس و ت،اگه می فرستادمت تو اون دو سه شب، خودم کنممیدارم زندگی 

وردمیو نبینم دلم طاقت نز دو سه روز دخترم  دور نبودین چطور می تونستم
 
 چه جوری از طرفی هم شناختی ازشون نداشتم ؟!ا

 میسپردمت بهشون؟
 .ولی من می شناختمشون کاملم می شناختمشون _



 بابا_ حاال که گذشت. هنوز باهامون قهری؟
 .ست فقط دلخورمهابچهقهر کار  _
 اون موقع، فقط اگه کنیمیرو درک شی، امروزه مابپذیر  و مسئولیت شیبکه خودت مادر  اون روزیه روزی بهم حق میدی  _

 .مرده بودم یه فاتحه برام بفرست و یادم کن
 !؟ِا ،دور از جونتون این چه حرفیه می زنید _

 ...چیزی شنیدمبگذریم، یه  هااینبابا_ خب بابا از 
 .و براش تعریف می کنهر و پایین انداختم.می دونستم مامان سریع تمام اتفاقات امروز ر سرم  سرخ شدم و

به بابامون  هیچ کدوملبخند رو لباش بود، مونده بودم چرا من و سارا ،نگاه کرد  چشم هامم گذاشت و تو ادستشو زیر چونه 
رامش همهایننرفتیم، 

 
 بود؟ش از کجا ءمنشا  ا

 میشه در موردش حرف نزنیم؟_
 بابا_ از بابات خجالت میکشی؟

 ....نه ،فقط _
 بابا_ فقط؟

وردم که قرمز شده بود.بابا دستم 
 
 و تو دستش گرفتر انقدر به انگشتای دستم فشار ا

راضی نمی  قتوهیچو بری هیچ راه برگشتی نیست،مامانت ر بابا_ نمی خوام بگم انتخابت درست نیست،ولی شیوا اگه این راه 
شوبه،  من پشتتم با این یشه، براش سخته ول

 
که راضی نیستم ولی به انتخابت احترام می ذارم، واست همه  ا اینبکه ته دلم ا

بمون تو ، ولی وای به اون روزی که خسته بشی و بخوای برگردی و ادامه ندی، اونکنممیکار 
 
یه جوب نمیره حتی منم  وقته که ا

و ر و انتخاب کنی دیگه اسمت ر دی هیچ حمایتی از طرف من نمیبینی.طاهره هم گ فته اگه بخوای اون پسر از دست می

نمیاره،خودت می دونی حرف بزنه ازش پایین نمیاد، با دلت یه دو دو تا چهارتا کن ببین منطقیه که بخاطرش کل خانوادتو از 
  .و بسنجز ر از عقلت کمک بگیر همه چی ابش کرداگه دیدی بازم دلت انتخ!دست بدی البته به غیر من

وردمیبغض به گلوم فشار  می سوزوند. چشم هام رو  جمع شده بود و چشم هاماشک تو 
 
 هایچشم،به زور پایین دادمش و تو ا

 :گ فتم و شدم خیرهبابا 
باهام نرم می شه، وقتی هم یه  و بخواد باهاش می مونم.مامانم باالخره یه روزی دلشو کردم بابا، اگه امیرعلی منر من انتخابم  _

 .دک ترا گ فتن به مرور زمان می تونه راه بره،هیچ مشکلی نداره برخورد با امیر علی داشته باشه نظرش در موردش عوض می شه،

خیلی زود دوباره سرپا می شه،می دونین فیزیوتراپ ی چقدر باعث پیشرفتش شد،در ضمن االن  دکنارش باشم مطمئن باشیمن 
 .....زندگی نداره شاید امیدی تو

 .از خجالت سرم و پایین انداختم
 بابا_ خب! شاید تو بشی امید زندگیش؟ اهوم؟

ر  _
 
 ها؟،ه بابا شاید بتونم براش کاری کنما

 .بابا_ شاید نه ،مطمئنم که می تونی
 .و تو بغل بابا انداختم و بلند گریه کردمخودم

جز عذرخواهی نمی تونم بهتون بگم، برام دعا کنین به جای مامانم شما  ببخشید بابا می دونم اصال راضی نیستین، چیزی  _



ورده می شه هابچهبرام دعا کنین، میگن دعای پدر و مادر واسه 
 
 .زود برا

 .نه مامانت نمی تونیم جلوشو بگیریم،اگه قسمتت باشه مطمئن باش نه من بابا_ هر چی خدا بخواد همون میشه،
 .گریه خندیدم و گ فتماز بغلش بیرون اومدم، وسط 

 .ش بهم نزده من دوختم و پوشیدماکه هنوز حرفی از عالقه جالب این _
 !؟بابا_ خیلی دلشم بخواد، کجا می تونه مثل دختر بابا پیدا کنه

 .خیلی،مرسی ،خیلی دوستون دارم بابا _
 .و پاک کردر و بوسید و اشکام ر پیشونیم ،بابا خم شد

 .چه کوچیک شده هاتچشم  بابا_ دیگه گریه نکن،ببین
 .و با پشت دستم پاک کردم این عادت از بچگی روم بودر صورتم و پایین انداختم و ر سرم 

 .چشم _
  با بابا پایین رفتیم، میز شام اماده بود

ست برخورد میکردن انگار نه انگار که منی وجود دارم، طوری که احساسه اضافه بودن بهم دمامان و سارا خیلی باهام سنگین  
شه، تشکر کردم ،مامان حتی جواب تشکرمم بنشستم تا شامشون تموم داد،به هر سختی بود یکی دو تا قاشق غذا خوردم و 

 نداد،
تو این دام انداخت،اون زیاد برام مهم نبود مهم  و من بود وسارا که دیگه جای خود داشت، انگار نه انگار خودش فتنه شده  

 . دارن عذاب می کشن ولی نمی تونستم از دلم بگذرم.دست خودم نبود مامان و بابا بودن، می دونستم
 :بابام که دید از جواب ندادن مامان ناراحت شدم رو به مامان گ فت

 بابا_ طاهره جان شیوا تشکر کرد، مثل اینکه حواست اینجا نبود نشنیدی؟
 :مامان اخماشو تو هم کرد ،اصال بهم نگاه نکرد زیر لب گ فت

دم حسابت نکننطاهره_ نوش ج
 
خرشم ا

 
 .ان، جز نقش حمال تو این خونه نقش دیگه ای ندارم که بشور بساب بده بخورن، ا

 بابا_ طاهره؟؟
 :و بلند کرد رو به بابا گ فتر مامان یهو عصبی شد و سرش 

رومه،نمی تونم بذارم دستی دسبمامان_ طاهره چی؟ الل 
 
تی شم؟من مثل تو بلد نیستم نقش بازی کنم، بگم همه چی ا

به  هاایننبودین جلومو چرا نگرفتین؟اصال همه د شما مگه پدر و مادر رسینمیزندگیشو تباه کنه، دو روز دیگه نمیگه من عقلم 
 کنار فامیل نمی گن، معلوم نیست چه ایرادی داشته که رفته خونه این پسره؟ 

نه از تفریح و گردش  !ارساعته باید پیشش باشیکاری بکنه بیست و چه بدبخت اون نمی تونه هیچ:گ فت مامان سمتم برگشت و
دل میسوزونن برات این ،شی پچ پچ می کننبخبریه نه مسافرت ،همش باید تو خونه باشی،تو هر جمعی بری همه تا تو وارد 

 زندگی رو می خوای؟
 :پاک کردم و گ فتم کردمیو خیس ر ای مزاحمی که صورتم ه اشک

ن از زندگی که خودم انتخاب کنم پشیمون می شم؟مامان جان کنیمینمی گم چرا فکر  به خدارو خدا، نمی گم ه تو بس،بسه _
ن دلم گیره یکی دیگه ست،نمی تونم به کسی دیگه کنیمی، چرا درک نکنممیاگه با کس دیگه ازدواج کنم میام و از زندگیم گله 

 .حملش و ندارمدیگه ت به خداجز اون فکر کنم، انقدر کشش ندین، انقدر بهم فشار نیارین،



به اتاقم رفتم، رو زمین نشستم و پاهامو تو بغلم جمع کردم.نمی تونستم یه جا بشینم دوباره بلند شدم و رو  وام زدم ه حرف
 .خدا هم بهم پشت کرده بود امخانوادهتختم دراز کشیدم،انگار همه دنیا بهم پشت کرده بودن، غیر 

شه ساعت انگار تکون بم زود بگذره و صبح خواستمی اون شبباز کرده بودن، ساعت و دقیقه و ثانیه هم سر لجبازی باهام
 .فراری بود، انقدر پهلو به پهلو شدم تا یواش یواش خوابم برد چشم هاماز  داشتم خواب شورهدل، انقدر استرس و خوردمین

اهام کل وجودم می لرزید.با پاهای لرزونم سمت امیرعلی پارک کردم،برای اولین بار پاهام می لرزید، نه تنها پ و در خونهر ماشینم 
یفون باال بردم ولی هر دفعه دستم مشت ر در رفتم، دوبار دستم 

 
 .و میومد پایین شدمیو واسه فشردن ا

یفون زدم چشم هام رو بستم یه نفس عمیق کشیدم، لباس تنمو مرتب کردم با یه بسم هللا  چشم هام رو 
 
 .بستم و ا

 .الهه جواب دادچند دقیقه طول کشید تا 
 الهه_ بله

 !شیوا،منم الهه جان _
 :صدا زد و گ فت و ر الهه با ذوق اسمم 

 .الهه_ وای سالم شیواجونم بدو بیا تو
 .و محکم برداشتم قدم دومم همینطور ولی با یه نگاه به پنجره اتاقش دوباره لرزش پام برگشتر و باز کرد، قدم اول ر در 

 .فایده ای نداشت ایستادم و دوباره نفس گرفتم، ولی
 .و با بوسه هاشون خیس کردنر الهه و خاله سمتم اومدن، هر دو صورتم 

 خاله_ الهی دورت بگردم کجا بودی؟ چرا تو این چند روز نیومدی؟
 ؛؛یعنی نمی دونستن؟

 ؟؛؛می کنهاگه بفهمه به پسرش عالقه دارم چیکار   
 .شرمنده سالم خاله جون، کار داشتم خاله _

 .شرمنده دخترم خاله_ دشمنت
 .الهه_ خیلی نامردی به منم که اصال نه زنگ زدی نه پیام دادی

 :و دور کمرش انداختم و گ فتمر دستم 
 تو چرا ازم خبر نگرفتی بچه پرو؟ _

 .خسته و بلند خندیدیم. خاله لبخنداش غمگین بود، مثل همیشه غمگین و دردناک باهم
 .خاله_ بیا تو مادر

وردم، خالهر ک فشم 
 
روم به الهه گ فتم و در ا

 
 :جلوتر رفت من و الهه پشت سرش راه افتادیم.ا

 امیرعلی اوضاعش چطوره؟ _
 .شیبای قبل مثل برج زهرمار نمیتونستی نزدیکش هالهه_ افتضاح، دیروز یکم خوب بود، روز 

 .پس خدا به دادم برسه _
روم خندیدیم

 
 .ا

رومه.کلک تو واسه چی ا الهه_ نه، گ فتم که از دیروز تا حاال باز یکم
 
 ل کردی خبریه؟گنقدر خوشوا

وردم و گ فتم
 
 :فشاری به کمرش ا



 .ماگمشو دیوونه مثل همیشه  _
 .خاله_ دخترا بیاین تو دیگه

 .اومدیم خاله _
 .روی مبل نشستم، الهه هم کنارم نشست رفتیم تو، استرسم کمتر شده بود 

 تو اتاقشه؟ _
 .ساعته میاد ی.گ فت یکالهه_ نه با ایمان رفته فیزیوتراپ 

 .اصال حواسم نبود که امروز وقت فیزیوتراپ ی داشت
 تو چرا خونه ای؟ _

 .الهه_ اخراج شدم

  وای چرا؟ _
 :و گ فت کردمیالهه اخ

 .الکی گ فتن همه رو دارن اخراج میکنن و جام بیارن ر الهه_ نمی دونم واال خواستن یکی 
 :با شوخی گ فت و چشمکی بهم زد
 .م اجازه نمیده بریم تو شرکت این پسره که بهش زدالهه_داداشمون

 .مردشورشو ببرن بخوره تو سرش کارش _
 .ظرف بیسکوییت اومد کنارمون نشست دوباره خندید و خاله با سینی چای و

 .و امروز باید تحویل بدم.ببخشید مادر تنهات می ذارمر خاله_ شیوا جون شرمنده من برم سر کارم کار یه خانم 
 .م؟ برین به کارتون برسینااین چه حرفیه خاله مگه غریبه  _

 :مامانش مطمئن شد گ فت وقتی از رفتن  خاله به اتاقش رفت و الهه 
 الهه_شیوا؟
 .و تکون دادمر م رومو طرفش برگردوندم و سرم خوردمیداشتم چای 

 ؟الهه_ میدونستی الناز برگشته
 :گ فتمیه به پشتم میزد و هی به خودش بد و بیراه .الهکردممیچای تو گلوم پرید و پشت هم سرفه 

و سمت خودش می ر االن اومده بگه چی؟یعنی دوباره امیرعلی  و بهم وارد کرد،ر عذاب  ترینبزرگنمی دونست با این حرفش 

کشونه؟ یعنی امیرعلی قبولش می کنه؟واسه همین خوشحال بود؟شایدم می خواد بهم بگه اون برگشته فکرای بی خود 
پس چرا به من گ فت بیام باهام حرف بزنه؟چرا پس ایمان و سارا بهم چیزی نگ فتن؟ یعنی نمی دونستن؟ باید از  نم،نک

برگشته باشه جای من دیگه اینجا نیست باید قبل  واقعاا و بفهمم،اگه ر  چیزهمهبپرسم، تا قبل اومدن امیرعلی باید  الهه 
یفون بلند شدو کوچیر نباید بیشتر از این خودم  .اومدنش برم

 
 .ک کنم. تا اومدم لب باز کنم ازش بپرسم صدای ا

 :و تکون داد و گ فتر ضربان قلبم تند شد، الهه اخم مصنوعی کرد و سرش  
 الهه_ چیه چرا رنگت پریده؟حالت خوبه؟

ب دهنم ،رنگی زدملبخند کم
 
 :گ فتم و پایین دادم ور ا

 .و باز کنر خوبم برو در  _



ستین مانتوم کمتر کردملعنتی به شانسم فرستادم 
 
 .لرزش دستمو با نگه داشتن ا

 :الهه سمتم برگشت و گ فت
 .الهه_ امیرعلیه من برم کمکشون

 .برو عزیزم _
 .، چند دقیقه ای طول کشید ولی باالخره اومد توسوختمیفرو کرده بودم تو دستم جاش  نقدر که ناخنمووا

 :میرعلی لبخندی زد و گ فتایمان پشت ویلچرش ایستاده بود، با دیدنم ایستاد.ا
 .معرفتبیم پرستار علیک سالمامیرعلی_ به به 

 .شه و ضایعم کنهبپوستم اونقدر سفید نبود که سرخ  رو شکرخدا .صورتم داغ کرده بود،و انداختم پایینر سرم 
 سالم خوبی؟ _

 امیرعلی_ مرسی تو خوبی؟
 خوبم _

 :سمت ایمان چرخوندم و با طعنه گ فتمبه  نگاهم
 سالم پسرعمه شما خوبی؟ _

 :و پایین انداخت و گ فتر زده سرش  ایمان بیچاره خجالت
 .ایمان_ سالم مرسی ،ببخشید امیرعلی اگه کاری نداری من برم

 :کرد و گ فت نگاهشو برگردوند ر امیرعلی سرش 
 امیرعلی_ یه چای بخور بعد برو 

 .ایمان_ مرسی باید برم خونه، ندیدی مامان زنگ زد

  .شرمنده داداش همش مزاحمتم.نکنه ه دستت دردامیرعلی_باش

 .خداحافظ فعالا ایمان_این چه حرفیه دشمنت شرمنده، من دیگه برم 
 .امیرعلی_ به سالمت

که چرا در مورد الناز چیزی بهم نگ فته،دنبالش رفتم امیرعلی  گ فتمی، باید دادمیم دنبالش برم، باید برام توضیح خواستمی
 .و گرفتر ت و مچ دستم جلو در بود سمتم برگش

 :د و گ فتش خیره چشم هامبا اخم تو 
 .داری از خودم بپرس بریم تو اتاق من سؤالیامیرعلی_ هر 

 .که می خوام ازش بپرسم فقط خودش باید جواب بده سؤالیولم کن امیرعلی  _
 :و ول کرد و با تشر گ فتر امیرعلی دستم 

 .امیرعلی_ بریم تو اتاقم
بودم که اصال حوصله  نقدر کالفهو.اکردمیالهه با تعجب نگامون .شدید اونم شدمیعصبی  لجبازی کرد مطمئنا شدنمیدیگه 

 .لبخند الکی و توجیح واسه کار امیرعلی رو نداشتم
 .جلو در ایستادم ش تو اتاقش رفتم وههمرا

 .امیرعلی_ بیا تو درم ببند



 .راز بکشهکمکش کردم رو تخت د..و انجام دادمز کاری که گ فت 
 برم بیرون لباستو عوض کنی؟ _

 :کرد و گ فت نگاهمبا لبخند 
  .اتو باز کن کاری نمی خواد انجام بدیه امیرعلی_ نه تو فقط لطف کن اخم

 من سرت داد زدم نه؟  _

 امیرعلی_ هنوز عادت نکردی؟ 

  :گ فتم حوصلهبیخیلی سرد و 

 نه_
 :کنار تختش ایستاده بودم که گ فت

 .میشی خستهامیرعلی_ بشین کلی حرف دارم باهات، سرپا 
 .و گرفت ،به تخت اشاره کردر خواستم برم رو صندلی بشینم که دوباره دستم 

 .امیرعلی_ اینجا پیش خودم بشین
، چقدر باهام مهربون بود، اگه همین االن گرفتمیهم ذوق زیاد چقدر امروز تحویلم ،هم خجالت؛داشتم از خجالت میمردم

 .کنممیخدا جونمو بگیره خدای  ی گله ای ازش ن
 امیرعلی_ زبونتو موش خورده؟

 .به موقعش بلنده ناراحت نباش _
 :بلند خندید و گ فت

 .یه لحظه فکر کردم کسی جات اومده رو شکرامیرعلی_ خدا
 :براش رفتم و گ فتم ایغرهچشم 

 امروز دک تر چی گ فت؟ _
 .امیرعلی_ گ فت پرستار خوش قلبت کجاست

 :تی به بازوش زدم و گ فتممش
 ؟مگه باهات شوخی دارم _

 :و ماساژ داد و گ فتر دستش 

 .امیرعلی_ دستت سنگین شده ها
 .منتظرم_

 .تاتی تاتی کن راه بیفتی کمکمامیرعلی_هیچی، گ فت 
 .امروز حس مسخره بودن گرفتت _

 هو چ پاهاتو نمی گم خیلی زود خوب میشی، ولی خب راه میفتی اگه ورزش بدی گ فت به خودته، گ فت به خداامیرعلی_ 
 .میدونم کلی حرف دیگه زد



  و انداختم پایینر و کور کرد. ساکت شدم و سرم ر سمتم برگشت و نطقم 
 .و بلند کردر زیر چونم گذاشت و سرم دستش 

 امیرعلی_ شیوا مطمئنی می تونی باهام بمونی؟
_  
 
 رها

 امیرعلی_ حتی با اخالق گندم؟
 :لبخندی زدم و گ فتم

 !حتی با اخالق گندت _
 امیرعلی_ شیوا؟

 ؟!جانم _

 .....امیرعلی_اگه
 :اش گذاشتم و گ فتمهانگشتم رو لب

خرش هستم تا ته _
 
 .دیگه اگه و اما و چرا نداریم خب هیچی نمی شه من تا ا

 .تباه کنم زندگیت رو که  از این ترسممیامیرعلی_ 
 .نترس زندگیم بدون تو تباه میشه _

 .امیرعلی_ این زندگی حق تو نیست
 .به حق یا نا حق خودم انتخابش کردم _

 .خیلی زیاد،امیرعلی_ تو برام زیادی
فریننده  یهمهزیاد و کم تو ریاضیه تو زندگی معنا نداره _

 
دما تو یه سطح هستن ا

 
کی فره به یکی زیاد نداده به ین کی همها

  .به همه به اندازه داده همه پیشش به یه اندازه ارزش دارن ؛کم
 امیرعلی_شیوا؟

  امیرعلی دیگه چیزی نگو کنممیخواهش  _
 ت چی؟اامیرعلی_ خانواده 

 .م بگم مخالفن مجبور شدم دروغ بگمترسیدمی
 .راضین اگه نبودن من االن اینجا نبودم _

 ؟میگیامیرعلی_ دروغ که ن
 بزنم به بابام؟می خوای زنگ  _

 امیرعلی_ پس چرا دیگه سارا پیشم نمیاد؟
 ....و کوچیک کردم وگرنه سارا از همون اول می دونست منر با من مشکل داره مشکلش اینه که چرا خودم  _

 .ای دستم بازی کردمه ساکت شدم و با انگشت
 :شیطون شد و گ فت

 امیرعلی_ تو چی؟؟؟
 .گ فتم،نگاه کردم چشم هاشسرم بلند کردم و تو 



 .می دونست من دوست دارم و ازت خوشم اومده _
همش فکر میکنم می خوای  به خداامیرعلی_وای دختر عاشقتم ، نه میشه وقتی جدی هستی شناختت نه وقتی عاشقی 

 .انتقام بگیری  یه جور تالفی کنی  جوری اینبداخالقیامو 
این اندازه که   و بهر  کسهیچ وقتهیچ، من کنممیو بهت ثابت ر عشقم  وقته که من باورم کن امیرعلی، فقط باورم کن اون _
 و تجربه نکردم. اولش که دیدمت چون الناز کنارت بود همش با خودم گ فتمر عشق  وقتهیچرو دوست دارم دوست نداشتم،تو 

دمو جذب می کنه مکشش قویه وقتی .نتونستم،ولی نشد بهش فکر نکن بیخیالش شو
 
نمی دونم چه نیروی  ی توشه که انقدر ا

 .جوره نمیتونی بکشی کنار شی هیچببهش متصل 
 :د و گ فتش خیرهبهم 

ماده کرده بودم با توپ و تشرم شده کاری کنم که ازم بیزار 
 
وردمت تا منصرفت کنم که بهم فکر نکنی حتی تو ذهنم ا

 
امیرعلی_ ا

 .شی
 :عد گ فتیکم ساکت شد ب

 .کنیمیو سمت خودت می کشی متقاعدم که منصرفت کنم تو داری من امیرعلی_لعنتی چیکار داری میکنی؟به جای این
 .و سمتش گرفتم و گ فتمر دستم 

 !پس بگیر دستم و قول بده تا تهش باهام بمونی _
 :کمی به دستم نگاه کرد و گ فت

 و نزنی قبول؟ر ف ازدواج امیرعلی_ به شرطی که تا زمانی که پاهام خوب نشد حر 
 .دوباره اخم رو پیشونیم سر جاش نشست

 این چه شرط مسخره ایه؟ _
و میذارم تو دستت تا تهش باهاتم و می ر نه،اگه قبول کردی همین االن دستم  امیرعلی_ خب دیگه با خودته قبول کنی یا

دی بهتره همین االن از اینجا بری و پشت سرتم و که بخواد جای من دستشو تو دستات بذاره.ولی اگه قبول نکر ر شکونم دستی 
 .نگاه نکنی

 ....اگه _
 قبوله یا نه؟..امیرعلی_ هیس

 .ما مال همیم مطمئنم خدا با منه؟!ه کاری هم جز این می تونستم بکنممگ کردممیباید قبول 
 :اخم کردم و دستم و طرفش گرفتم

 :دستشو تو دستم گذاشت و با لبخند گ فت

 .زدی هاامیرعلی_الکی الکی مخمو  
 .بتازون گل پسر، نوبت منم میشه بتازونم _    

 .بلند خندید، منم از خندش خندم گرفته بود
 .امیرعلی_ خب خب بریم سر اصل مطلب

 :کالفه گ فتم
 مگه باز چیزی مونده؟ _



 :ابرو بال انداخت و گ فت
رسام؟

 
قا ا

 
 امیرعلی_ بله، ا

 .دوسته ؟اون فقط یهکنیمیشوخی  _
 .امیرعلی_ ولی دیگه نباید باشه

 امیرعلی؟؟؟ _
 :اخم کرد و گ فت
 .گ فتم نباید باشه که همینو امیرعلی امیرعلی_ کوفت 

خ _
 
 ...ها

 :گوششو گرفت و گ فت

 امیرعلی_ گوشم نمی شنوه
 .ها بهش سر میزنم اون پیرزن تنهاست من فقط پرستار مامانش بودم بعضی وقت _

 .و صدبار تکرار کنمر رم یه حرف امیرعلی_ دوست ندا
خ _
 
 .یه دلیل برام بیار ها

 .امیرعلی_خواستگاری کرد ازت
 .و گ فتم بلند خندیدم

 .دیوونه من شوخی کردم باهات، اون بیچاره در جریان بود که من دلباخته تو شدم _
قا دک تر دیگهامیرعلی_ من از تو نشنیدم، از یه منبع معتبر شنیدم شدید دلباختته، هم اون هم یه 
 
 .ا

رسام مثل  _
 
 .یه برادر همیشه پشتمهدروغه ،یعنی اولیه دروغه ،ا

چیه یه چیز !اوکی؟حتی به عنوان یه برادر،اینه دوست ندارم باهات حرف بزنه مهمامیرعلی_ راست و دروغش مهم نیست 
 .ن داداشتونکنیمیجدید یاد گرفتین هفت پشت غریبه رو 

 .یکی از شاگردات تو گوشیت باشهینم شماره باشه ولی وای به حالت بب _
 ؟شه شمارشونو نداشته باشمشاگردات مگه می میگیامیرعلی_ خودت داری 

موز دختر داشته باشی _
 
ویزونتن اصال دیگه نباید کارا

 
 .نه بابا خوبه اومدم محیط کارتم دیدم همه ا

 :لبخندی زد و گ فت
 .ن اگه هم کاری میکنن از رو بچه بازیهاچه بودا، همشون ب هاحرفون ا امیرعلی_ این باز از
 :مثل خودش گ فتم شونه باال انداختم و

 .و صدبار بزنم تمام، هیچی نشنوم دیگهر خودت می دونی خوشم نمیاد یه حرف  _
 .اخم کرده بودم،بلند می خندید

 ، هوم؟امیرعلی_اصال چطوره خطتو عوض کنی
 :مظلوم گ فتم

 امیرعلی؟ _
 :لبخندی زد و گ فت 



 ی؟امیرعلی_ جون دل امیرعل
وردرو حرفش نه  وقتی انقدر شیرین حرف میزنه و دل می بره  شدمیم بگم، مگه خواستمییادم رفت چی 

 
رسام که سهله کل  ؟ا

 
ا

 .دنیارو به خاطرت می ذارم کنار
 .سرخ شدم و سرم انداختم پایین

 .امیرعلی_ به جون خودم خجالت کشیدن بهت نمیاد
خ، کنیمیناپرهیزی  _

 
 .منم که با باتری کار می کنه قلب ها

 .و یک عاشق پیشه ایهر امیرعلی_خب دیگه نشناختی امیرعلی 
 :ابرو باال انداختم و گ فتم

 عاشق پیشه یا هنرپیشه؟ _

 :امیرعلی با لبخندی که رو لبش بود گ فت
 .میام جلوش با من ،درسته پا ندارم ولی با دلم اتای دیگه ۹۹امیرعلی_ تو یه قدمتو برداشتی 

 :و گ فتم شدم خیره چشم هاشدستشو تو دستم گرفتم و تو 
 .و فراموش نکنمر  امروز وقتهیچامروز برام بهترین روز زندگیمه دوست دارم یه جا ثبتش کنم که _

 امیرعلی_ چه بالی  ی می خوای سرم بیاری دختر؟
 .هر جا چشم می چرخونی فقط منو ببینی و نبینه،ر غیر من کسی  چشم هاتنقدر که دیگه وا،می خوام دیوونت کنم _

وقتی دست دادم بهت تا تهش هستم تا ته، .دنبال یکی دیگه باشه چشم هامامیرعلی_تو مرامم نیست وقتی یکی دارم 
 .بهم شک نکن وقتهیچ
 

پام بند نبودم. حس این دو روزی که با امیرعلی شروع کرده بودم کلی انرژی گرفته بودم مثل ماشینی که بهش بنزین میرسه، رو 
 .فوق العاده ای بود اصال قابل گ فتن نیست

رسام  ولین کاری که کردم با اینا
 
مثل  واقعاا و از لیست مخاطبام حذف کردم. دوستی که مثل کوه پشتم بود ر که دلم راضی نبود ا

 .خودم گذاشتم و باهاش تقسیم کردم ولی روزهای خوشمو واسهر روزهای سختم .در بودیه برا
 .استه امیرعلی بود نمی تونستم ردش کنمخو 
رفتارش تغییر نکرد بدتر شد ولی بهتر نه.سارا دوباره شده بود سارای قبل انگار  اون شبجلو تلوزیون نشسته بودم مامان از  

 .و کنارم پذیرفتر و قبول داشت و امیرعلی  راونم کارم
 :سارا یواش در گوشم گ فت

 سارا_ شیوا؟
 هوم؟ _

 دی مامانو راضی کنم؟یسارا_ چقدر م
 :براش رفتم و گ فتم ایغرهچشم 

 .جوری بهتره کمتر بهم گیر میدههیچی، الزم نکرده راضیش کنی همین _
 :و گ فت لبخند شیطانی زد



ره دیگه بی دردسر بدون توضیح دادن میری ددر دودور خوش میگذرونی کسی هم نمیگه چی
 
دم زرنگ ا

 
کردیو  سارا_ ای ا

 .نکردی چی
روم 

 
 خندیدما

 سارا_ ببند نیشتو می گم چطوره منم یه جنگ جهانی راه بندازم به منم دیگه گیر نده ،هوم؟
 .لی فکر نکنم تاثیر داشته باشهخود دانی و _

نقش  هااینسارا_ اون که بله، من اگه این خونه رو با تو بسوزونم بازم میگن اشکال نداره، ولی حق نداری بیرون بری.تو واسه 
به قربون صدقه رفتن قد و باالش، ولی دختر بیچاره که  می کنهداری دیدی که پسره تا می خواد بره بیرون مادره شروع و ر  پسر

من باشم تا بگم مامان برم تا سر کوچه و بیام، یه لیست کار بهم میده میگه اینارو انجام بده بعد تا همش انجام بشه شب میشه 
 ..واال.و این ساعت شب تو خیابون فراوونهگرگ ت؛بره بیرونیگن دختر بچه حق نداره شبم که شد م

وردمینقدر قشنگ ادا در وا
 
 .دل درد گرفتم از بس خندیده بودم ا
شپزخونه نگا

 
 :و رو به سارا گ فت مون کرد و سری تکون دادهمامان از تو ا

 .و پاک کنر فتم عدسی که گر ،ا ،به جای نیش باز کردن بیا این لوبیاهمامان_ مردی فقط واسه همین کار 
 .این نیشش بازه تهسبسارا_ وا من که نیشم 

  مامان_ بدو تا دمپای  ی طرفت پرت نکردم
 .امخستهنکن دیگه  تسارا_ ِا مامان اذی

 .ازشون گرفتم و به موبایلم نگاه کردم نگاهم رو با صدای پیامک موبایلم 
 (شما؟خبر از ما نمیگیری؟ امیرعلی) سالم بانو احوال

 (سالم نیم ساعت میشه تلفن قطع شد؟علیک _)
 (امیرعلی)خب چیکار کنم بیکارم دیگه پا ندارم که برم بیرون

 (خودم میشم پاهات قربونت برم فقط تو لب تر کن )_
 (امیرعلی)خدای  ی میای بریم بیرون؟ اصال حوصال خونه رو ندارم

 (نیم ساعت دیگه پیشتم.چرا که نه) _
چند دقیقه .یکی باال رفتم و وارد اتاقم شدم رو مثل همیشه دو تا هاپله.که باهام بیاد باال ا عالمت دادمسار  و بهبلند شدم 

 .نگذشت در اتاق یهو باز شد و سارا با اخم و تخم اومد
 باز چیه برج زهرماری؟ _

 .بریم باهماگه بذارم تنها بری بیرون، یه نقشه طرح کن  به خداسارا_ 

 .سرخر نمی خوام _
 .برم کافه هابچهیم سرخر تو نمیشم. می خوام با سارا_ باهم بر

 ین؟کردمیمگه تو پریشب سر همین با ایمان بحث ن _
 .هر دفعه باید غالم حلقه به گوشش باشم می کنهپرو میشه فکر  جوری اینسارا_ از االن بخوام بهش رو بدم سرم سواره، 

 .ی حمایت از زنان بی پناه و تو سری خور ا و دخترا باز کنی بنویسه نظرت چیه تو یه انجمن واسه زن  _
ای مظلوم ولی خب از یه طرفم بعضی ها حقشونه، می دونی زیادی خودشونو ه سارا_ هه،از خدامه ،بشم صدای این زن 



و خورد میکنن و مرداشونو میبرن باال و میرسوننشون ر واسه همین، غرور خودشون  .رن و مرداشونو دست باالمیگیدست پایین 

خ چی میشه این دسته از به قله 
 
  .شهببا مخ بخورن زمین مغزشون متالشی  مردهای کوه، ا

 .بلند خندیدم و سمت کمد لباسم رفتم    
خر _
 
 .نکبت با این طرز فکر،دو روزم خونه ی شوهر نمی مونی ا

 سارا_کی می خواد شوهر کنه؟
 :با اخم سمتش برگشتم و گ فتم

 یعنی چی؟ پس ایمان چی میشه؟ _
 :باال انداخت و گ فت شونه ای

 .سارا_ من به ایمانم گ فتم قصد ازدواج ندارم

 ایمانم قبول کرد؟؟میگیچرا چرت  _
 .سارا_ نه، ولی منم از حرفم پایین نیومدم

 :به مسخره براش دست زدم و گ فتم
فرین چقدر خوب که کوتاه نمیای، به تو میگن یه دختر امروزی  _
 
 .ا

 :تسارا پوفی کشید و سمتم برگشت و گ ف
سمون با تو فرق  به خدارو خدا دوباره شروع نکن به نصیحت، سارا_ تو 

 
،می شناسم کنممیمن شبیه تو نیستم من زمین تا ا

 .ها قصد خر شدن ندارم ، حاال نه واسه همیشه ولی به این زودیکنممیخودم که می گم ازدواج ن
 .براش رفتم و سمت کمد برگشتم ایغرهچشم 

 .خواستی بکن به من چه،زندگیه خودتهغلطی  به جهنم، هر _
فرین تازه شدی دختر عاقل، حاال باهوش، فکر کن بگو به مامان می خوای بگی کجا می خوایم بریم؟

 
 سارا_ ا

 :نیشخندی زدم و گ فتم
که به مامان می گم دارم میرم پیش امیرعلی ،دیگه همه  تو رو نمی دونم خودت به مامان بگو قراره کجا بری، ولی خودم _

 ؟فهمیدن چه کاریه پنهون کاری 
 :ی لجباز پاهاشو به زمین کوبید و گ فتهابچهسارا مثل 

 .پس بچرخ تا بچرخیم رسیممیسارا_ باشه شیوا خانم بهم 
 .گیری میزیاد نچرخ سرگیجه  _

رایش کامل کردم.مانتو ج
 
ینه نشستم و برای اولین بار برای بیرون رفتن ا

 
سفیدمو  تاه و شلوار ین کواز اتاق بیرون رفت.جلو ا

ینه به نیم رخ و تمام رخم نگاه کردم و لبخند زدم  شال؛پوشیدم
 
قرمزم سرم کردم و کیف همرنگشم دستم گرفتم،از بس که تو ا

 .لبم کش اومده کردممیاحساس 
 .برگردوندو ر رفتم پایین سارا مشغول پاک کردن لوبیا بود با دیدنم اخم کرد و روش  هاپلهاز اتاق بیرون اومدم از 

 .و برگردوندر و طرف خودش دید روش ر  نگاهمولی تا  کردمی نگاهمم اولش متوجه شدم که ه مامان
 مامان من دارم میرم بیرون چیزی نمی خواین؟ _

 :کنه گ فت نگاهمکه  اخم کرد و مثل همیشه بدون این



ماده میشی 
 
فرین بهت زمانی که ا

 
 .منم که تو این خونه لولوی سر خرمنم ن اعالم میکنی می خوای بری بیرو  مامان_ نه، ا

دمه، فکر کن  به خدایه روز از این رفتارت پشیمون میشی یکم دیدتو عوض کن، به خدامامان دوباره شروع نکن  _
 
اون پسرم ا

 دیدتون باز این بود؟ اون وقتاین اتفاق برای من می افتاد، 
دم حسابم نااالن بحثم در مورد خودمه که خیر سرم بزرگ این خونه ؟مامان_ من به اون چیکار دارم

 
 .کنیمیم اصال ا

م؟ فقط بهتون اطالع گرفتمیجای  ی ازتون اجازه  رفتممیم اجازه بگیرم؟ مگه تا االن امگه بچه ؟می زنینچرا این حرف  _
 م،غیر اینه؟دادمی

 :گ فت کرد ونگاه  ماه شممامان عصبی تو چ
رایش نرفتمیبا این وضع ن قبالا  می کنهبا االن فرق  قبالا مامان_ بله ،

 
 قبالا ی،مانتو کوتاه نمی پوشیدی، کردمیی بیرون،انقدر ا

برومون وسطه می کنهنمیستادی،االن فرق یه پسر تو روی من وای به خاطر
 
 .چون پای ا

برو بیچه _
 
 ن چی، نرم؟میگیی  ی کردم ،میشه خودمم بدونم؟ االن ا

 :گ فت مامان نیشخندی زد و
نه، اجازه ما هم دست شماست من که دیگه با تو کاری ندارم از این به بعد  مامان_هیچی ،یادم رفت اشتباهات همه از منه.
 .خواهشا می خوای بری اطالع هم نده، به سالمت

 .شمبو مشت کردم و لب به دندون گرفتم که دهنم باز نشه حرفی بزنم که بعدش پشیمون ر دستم 
 .انداخت که چیزی نگم و برم سارا ابرو باال

 .و سر در بیچاره خالی کردمر و پشت سرم محکم به هم کوبیدم. عصبانیتم ر سریع از خونه بیرون رفتم ،در 
روم 

 
روم برداشتم به  قدم هام،و پوشیدمر شم. ک فشم برو پله نشستم و نفس عمیق کشیدم تا کمی ا

 
خوب  چیزهایو تا ماشین ا

روم
 
 .شه دوست نداشتم با حال خراب برم پیش امیرعلیب فکر کردم تا یکم اعصابم ا

 (امیرعلی)
و هم الهه  و با کمک مامان پوشیدم و رو ویلچر نشستم، منتظر شیوا بودم، مامان خیلی برام خوشحال بود هم مامانر ام ه لباس

ن،مگه کسی کردمین و ازش تعریف رفتمیجفتشون عاشق شیوا بودن از وقتی فهمیدن با شیوام رو پاشون بند نبودن هی راه 
 ؟!هم هست که شیوا رو دوست نداشته باشه

مامان_ مادر یه وقت دوباره خلقت تنگ نشه به دختره چیزی بگی، اولین باره دارین می رین بیرون،رو حرفش نه نیار،یه 
 .وقت چیزی نگی دلش بشکنه

 :لبخندی زدم و گ فتم
ضمن شیوا به این بداخالقیام عادت کرده،  خیلی رفتیم،در  باهمهمیم بیرونم  مادرم اولین بار کجاست ما دو ماهه کنار _

 .دلشم بزرگه زود می بخشه
 :مامان اخماش تو هم رفت و گ فت
، االن تو رو مرد زندگیش می دونه پس ازت انتظار کردمیبه عنوان مریضش بودی تحمل  قبالا مامان_ االن فرق می کنه چون 

 .داره باهاش خوب تا کنی
 :و باال بردم و گ فتمر  دست هامدو 
 .چشم، چشم تسلیمم هر چی شما بگین _



 :صورتمو بوسید و گ فت،مامان خندید
 .خوشبختیتونو ببینم ان شاهللمامان_ قربون قد و باالت برم ،

روزا  این کردمیو خم نر از بعد تصادفم مامان خیلی دل نازک شده بود، دیگه مامان محکم قبل نبود، مامانی که هیچی کمرش 
یواشکی که با دیدنم زود پاکشون می کنه  هایاشک، تعداد موهای سفید رو سرشم میبینم،حتی بینممیراحت خمیدگی کمرشو 

 .هیچ کاری ،میبینم. ولی کاری نمی تونم بکنم هم
یفون با

 
 .کنار مامان ایستادممامان سریع از اتاق بیرون رفت، منم ویلچرمو حرکت دادم و از اتاق بیرون اومدم ،صدای ا

 کی بود مامان؟ _
 .مامان لبخندی زد و گ فت هول نباش ایمانه

 :کردم و گ فتم نگاهشبا تعجب 

 .این موقع روز؟ االن باید سرکار باشه می کنهایمان اینجا چیکار  _

  .هنوز حرفم تموم نشده بود که تقه ای به در زد و اومد تو

 :با دیدن مامان لبخندی زد و گ فت
 _ سالم خاله خوبین؟ایمان

 .مامان_ سالم پسرم مرسی خوش اومدی بیا تو
 سالم _

 .کرد نگاهمسمتم برگشت و با تعجب 
 ایمان_ سالم خوبی؟ کجا به سالمتی؟

 .با شیوا دارم میرم بیرون _
 .، دل تنگت بودنهابچهایمان_ ای بابا خواستم ببرمت پیش 

 .باشه واسه یه روز دیگه _
خایمان_ 
 
خر ها

 
 .باشیم اصرارم داشتن تو بیای باهمگ فتن یه چند روز قبلش مجردی این هفته نامزدی پیمانه  ا

 .شرمنده شیوا االن تو راهه _
 .شهبنیست که ناراحت  جوری اینایمان_ من بهش میگم نیاد 

 .نه ایمان امروز حسش نیست من همون نامزدیش میام دلم می خواد امروز با شیوا برم بیرون _
 :گ فت زد و یلبخند م گذاشتاست رو شونه ایمان د

خرایمان_ باشه داداش خوش بگذره فقط واسه 
 
 .هفته جای  ی قول نده پیمان ناراحت میشه ا

  باشه _
 :مامان با سینی چای اومد نگامون کرد و گ فت

وردم
 
 .مامان_ وا هنوز وایستادی که مادر، بشین چای ا

 .یه وقت دیگه ان شاهللمنتظرن  هم هابچهزدم بیرون،  ایمان_ خاله ساعت کاریم
 مامان_ باشه مادر برو به سالمت

 .سالم برسون هابچهبه  _



 .خداحافظ فعالا ، حتماا ایمان_ 
 .در ضمن از این به بعد قرار میذارین قبلش بهم بگین نه دقیقه نود _

 :و خم کرد و گ فتر ایمان سرش 
 .ایمان_ اطاعت امر سرورم

 .رفت خداحافظی کرد و.هر دو خندیدیم
 .بوق نخورده بود که جواب داد و دستم گرفتم و شمارشو گرفتم دو تار دلنگران شیوا شده بودم یکم دیر کرده بود گوشیم 

 شیوا_ سالم سرورم
همشم به جواب سالمم یه چیز اضافه  دادمیو ر لبخندی رو لبم نشست ،هر دفعه وقتی زنگ میزدم سرحال و با ذوق جوابم 

      .کردمی

 ، کجای  ی پس؟سالم _
 .بیام تو شیوا_ باز که بداخالق شدی، جلوی درم ،باز کن در

 .لبخند رو لبم نشست
شیوا باشه تا  شدنمیکنارم ایستاد.وقتی در باز شد باورم  و مامان هم و باز کرد، خودم جلو در ایستادمر و صدا زدم و در ر مامان 

تر  اخم من پررنگ شدمیلبخند بهمون نزدیک شد، هر چی نزدیک تر  حاال با این تیپ ندیده بودمش خیلی خواستنی شده بود،با
راه بره.نمی دونم چرا این  جوری اینبیرون از خونه  و هم تیپش خوشم اومده بود ولی دوست نداشتم  که هم از قیافش با این

د.نکنه جدی جدی دلباخته باشم و شیوا در برابرش خیلی با حجاب بو رفتمیتعصبارو واسه الناز نداشتم.خیلی از شیوا بدتر راه 
 !؟خودم حالیم نباشه

 .نزدیک شد و اول با مامان سالم و احوالپرسی کرد
 شیوا_ سالم خاله جون خوبین؟

 .ک ف پات چه ناز شدی، ماشاهلل هزار ماشاهلل برم برات یه اسپند دود کنم چشم هامو باالت برم  مامان_ قربون قد
 .رو خداشیوا_ وای خاله نه تو 

 :رفتن مامان شیوا جلو پام نشست و گ فت مامان به حرفش گوش نکرد و رفت تو، بعِد 
 .شیوا_ شما هم که اصال سالم بلد نیستی

ورددستشو باال 
 
 .کارش بودم و باز کرد، عاشق اینر  اخم هامو  ا

 .دوست ندارما کنیمیشیوا_ وقتی اخم 
 .امیرعلی_ من تیپ و قیافه قبلتو بیشتر دوست داشتم

 :د و بهم نگاه کرد و گ فتخندی
ها پس بگو مشکل از کجاست.خب بگو 

 
 .و دوست نداری تا همین االن درستش کنمر  چه چیزیششیوا_ ا

رایشت زیاده
 
 .امیرعلی_ هم شالت رنگش جیغه، هم مانتوت کوتاه و تنگه،هم ا

 :گ فت کرد و نگاهمبا تعجب 
رایش دارم؟

 
 شیوا_ امیرعلی؟خدای  ی ا
 :دوباره اخم کردم و گ فتم



 .هیچ جا نمیریم،بیا تو _
 :بلند شد و کالفه گ فت

 .امروز به اندازه کافی اعصابم خورد هست بدترش نکن به خدارو خدا امیرعلی شیوا_ تو 
 چی شده مگه؟؟چرا _

 .شیوا_ با مامانم بحثم شد
 سر چی؟ _

 .شیوا_ هیچی بحث مادر و دختری بود
 .ات می فرستادمامان با اسپند اومد و دور شیوا می چرخوند و صلو

 مامان_ بیا تو مادر چرا اینجا ایستادی هنوز؟

 .می خوایم بریم بیرون مامان جان _
 مامان_باشه مادر برین مواظب خودتون باشین.شام پیشمون می مونی شیوا جان؟

 .اوضاع خونه قمر در عقربه یکم باید رعایت کنم فعالا شیوا_ نه خاله  
چی هست سر قضیه خودمونه وگرنه خانواده اش سختگیر نبودن، نکنه بهم دروغ  هر مشکوک بود،مطمئناا  شهاحرفیکم 

 .در بیارم حتماا گ فته باشه؟یعنی امکانش هست با من مخالف باشن؟ باید 
 :حیاط گ فتم از مامان خداحافظی کردیم شیوا کمکم کرد و حرکت کردیم. جلوی درِ 

 ببین مامان رفت تو؟ _
ره چطور؟

 
 شیوا_ ا

  .مبه رو  بیا رو _

 :روم ایستاد و گ فته ب رو  
 شیوا_ چی شده؟

  تو کیفت دستمالم پیدا می شه؟ _
ره
 
 شیوا_ ا

  .درش بیار بده بهم _
 .و طرفم گرفتر دست تو کیفش کرد و دستمال 

 .بشین جلو پام _
 .بدون هیچ حرفی نشست رو به روم

ب دهنم 
 
 :کرد و گ فت نگاهمو پایین دادم و به لباش نگاه نکردم.با لبخند ر دستمال و رو لبش کشیدم و رژشو پاک کردم،ا

 شیوا_ خیالت راحت شد؟
 .نه مجبوریم تو ماشین بشینیم از بیرون خبری نیست _

 شیوا_ چشم، حاال بریم؟
تی خوبیش بودم؟ ای کاش وق همهاینزیادی برام خوب بود،یعنی من الیق  کردمیم العنتی تو همین سه روز داشت وابسته 



 .دیدمشمیسالم بودم 

  .شم. خودشم نشستببیرون رفتیم، کمکم کرد تا سوار ماشین و دوباره حرکت کردیم .و تکون دادمر سرم 

 شیوا_ خوب کجا بریم رئیس؟
 .والم جواب بده، جلو مامان نتونستم بپرسمئس چند تاوایستا به  جا همین فعالا نمی دونم  _
 :و گ فت کردمیاخ

 شیوا_ چیزی شده؟
 چرا با مامانت بحثت شد؟ _

 :پوفی کشید و گ فت
 .دختری بود مادر وشیوا_ وای امیرعلی کش نده گ فتم 

 دختری که بود درست ،ولی منم توش بودم درسته؟ مادر و _
 :ماشین و روشن کرد و گ فت

 .لطفاا شیوا_ نه ،ادامه نده 
 .دست خودم نبود شدممیاعصابم بهم ریخته بود وقتی عصبی 

 .و ببینم، تا جوابمو ندادی روشنش نکنر ن این بی صاحاب خاموش ک _
 .شیوا از دادی که زده بودم ترسیده بود از لرزش دستش معلوم بود خیلی هم ترسیده

 و نمی خوای بگو؟چرا دنبال بهونه ای؟گه من؟ چرا هر روز یه بحثی باید وجود بیاری؟خب اکنیمی جوری اینشیوا_ چرا 
 .شستچند قطره اشک رو صورتش ن

 :و گرفتم و گ فتمر دو طرف صورتش  دست هامبا 
ات و ه من سرکوفت بزنن بهت، سختمه بخوام هر دفعه اشک به خاطرشیوا نمی خوام عذاب کشیدنت و ببینم، نمی خوام  _

روم جلوه بدی، با من بودن ر شی، نمی خوام هر دفعه که پیشم میای وقتی داغونی خودت بناراحتیتو ببینم، نمی خوام اذیت 
 
و ا

 .همیشگی رو صورتت ،نمی خوام اینو هایاشکیعنی نشستن این 
 .به روبروم نگاه کردم دادم وبه صندلی پشت ؛و عقب کشیدمر اشو پاک کردم، خودم ه اشک

ینتت که ببینی شیوا_ مشکلشون با تو نیست باور کن، می خوای اصال با بابام حرف بزنی؟ یا اصال بیا خونمون مامانمم بب
 همشون راضین، ها؟

 :و به چپ و راست تکون دادم و گ فتمر سرم 
ولی شیوا وای به حالت، وای به حالت اگه بهم دروغ گ فته باشی، اگه  کنممی این کار رو  حتماا نه، بذار یه مدت بگذره  فعالا  _

جون خودت که برام خیلی عزیزه میزنم، به عاشق ترین فرد رو زمینم باشم، اگه تو تنها دختر روی زمینم باشی باهات بهم 
 .زنممیبهم ،قسم

 احساس کردم ترسید، یکم رنگش پریده بود، یعنی امکانش هست بهم دروغ گ فته باشه؟
 :با صدای لرزونش گ فت

 .شیوا_ باشه واسه چی داد میزنی؟ دو قدمیتم صداتم می شنوم
روم باشم،

 
 .تحمل کنه حق این دختر نیست که بخواد منو خیلی کالفه بودم، مثال به مامان قول دادم که ا



 شیوا_ روشن کنم بریم؟
 .روشن کن _

 شیوا_ کجا برم؟
دم چالق کجا میشه رفت؟ _

 
 نمیدونم با یه ا

دم حرف ر یه روز خودت  و خوبی شیوا_چرا انقدر تلخ شدی یهو؟ چرا یه روز
 
و بد نشون میدی؟امیرعلی مشکلت چیه چرا مثل ا

 ؟ مگه چیکارت کردم؟ گناه من چیه؟ دوست داشتنم؟میگی جوری اینبریم بیرون حاال برمیگردی  نمیزنی؟ خودت گ فتی بیا
یندشو کنار خواستمیمش، هم نخواستمیولی نمی دونستم با خودم چند چندم؟هم  سوختمیخیلی دلم براش 

 
م زندگیش و ا

 .من تباه کنه
موزشگاه یه کافی شاپه ،برو اون سمت  _

 
درسش ر بریم نزدیک ا

 
 .بهت میدم و ا

 .حرفی نزدیم هیچ کدومدیگه تا برسیم 
 (شیوا)

ولی دل من  راضی نیستن؟ اونا راضی نیستن امخانوادهمی تونستم بهش بگم  چه جوری امروز حالش بدتر از روزای قبل بود، 
ت راضی نباشن تنهات میذارم قشنگ مردم، ارو می خواد.جواب اونو کی میده؟ وقتی گ فت خانواده تو  که از اعماق وجودش

و بهم ر االن فقط یه جسمه که کنارش نشسته،یه جسم خالی و تهی، جفتمون سکوت کرده بودیم،این سکوت داشت حالم 

هنگ 
 
 .کردممیم و که این روزا همدمم بود پلی کردم خودمم باهاش زمزمه ا موردعالقهمیزد،ا

 ای دلم بدجوری عاشقت شدمه حرف)))
 عاشقت شدم جوری اینر من نبود تقصی

 بهم زدیو دیدی که گرفتارت شدم چشم هاتو
 همه بهم گ فتن برو به پای این عشق نسوز 
 کسی نفهمید میمیرم اگه نبینمت یه روز

 دوست دارم هنوزم عزیزم عزیزم
 تو میریزم هایچشممثل یه کوه یخی جلو 

 دلم گرفته از خودم نباید عاشق میشدم
 ی خیلی گرفتار توامعشق تو ممنوعه ول

 دلواپسی همهاینی با کسبیتو این روزای 
 رسینمیسخته بفهمی که دیگه به عشقتم 

 فکر نبودنت یه روز کابوس هر شب منه
 بدجوری عاشقت شدم هر چی بگم بازم کمه

 تا وقتی میگیره صدام چشم هامغمگینه  تا وقتی
 یعنی هنوز عاشقتم تو نمی میری برام

 خودم نباید عاشق میشدمدلم گرفته از 
 (((.عشق تو ممنوعه ولی خیلی گرفتار توام



هنگ احساس کردم رفته تو فکر، معلوم بود اصال حواسش اینجا نبود 
 
 .بعِد ا

درس نمیدی؟ _
 
 امیرعلی، ا

 .امیرعلی_ برو تو کوچه سمت راستیه
موزشگاه تا اونجا راهی نبود جلو در کافی شاپ پارک کردم، نمی دونم چرا 

 
که جاهای  ی که با الناز  یه حس بدی داشتم از ایناز ا
 .نمی دونم واقعی بود یا نه گ فتمی،البته احساسم بهم کردمیهمونجاها می برد یکم عصبیم  منو هم رفتمی

 .کمکش کردم و رو ویلچر نشوندمش، خوبیه کافی شاپش این بود یه راهی هم واسه ویلچر داشت
ا چرخید یه عده نگاهشون پر از ترحم و دلسوزی بود،بیزار بودم از این نگاه ها، خیلی ها سمت م رفتیم تو، همه نگاه باهم

ها که پسر جوونی بود سمت امیرعلی اومد، خیلی گرم و صمیمی  یه جای خالی پیدا کرد،یکی از گارسون شدمیشلوغ بود به زور 
مد گ فت، مع

 
لوم بود اینجا پاتوقش بود که انقدر گرم گرفته باهاش برخورد کرد. رو به منم سالمو احوالپرسی کرد و خوش ا

 .نشستم رو به روشما رو سمت یه میز خالی برد و کمک کرد امیرعلی رو صندلی بشینه منم  بودن،
 :د لبخندی زد و گ فتش خیرهبهم 

 امیرعلی_ دیدی نگاهشونو؟
 .برام مهم نیست _

  .امیرعلی_چون اوالشه
 امید کننده نزنی؟ای ناه و انقدر حرف ه بعدشو الاقل خوب برخورد کنیامیرعلی، میشه خواهش کنم از این ب _

 :تر شد و گ فت رنگلبخندش پر 
 رو سر راهم قرار نداد؟ه مال من بودی، چرا زودتر خدا تو که تصادف کنم،اگ امیرعلی_ کاش زودتر می دیدمت یعنی قبل از این

 .حکمتی توش بود حتماا باید از خودش بپرسی  _
تندی  که دلم نمیومد ولی هر کاری کردم که تو رو به واقعیت برسونم شاید، ببین شیوا من تو این سه روز با اینامیرعلی_ 

وردمت یه جای شلوغ که نگاه مردمو هم
 
ببینی،ولی سر حرفت هستی.خب حاال که به خودت  کردم،بد دهنی کردم، امروزم ا

سفارش دادن بقیه از سفارش بدم؟بعد  خوری میید کننده نزنم ،چی امای ناه مطمئنی منم بهت قول میدم از امروز دیگه حرف
 .امو میزنمه حرف

 :لبخندی رو لبم نشست و گ فتم
 .خوری میهر چی تو  _

 .امیرعلی_من کیک شکالتی می خورم با شیرموز 
 .لعنت به این شانس کیک شکالتی ،َاه

 :خندیدم و گ فتم
 .وست ندارم.فقط شیرموز می خورماولین چیزی که تفاهم نداریم. من کیک شکالتی د _

 :امیرعلی هم خندید و گ فت
دم خودت ِمنو رو ببینو یه چیز سفارش بده

 
 .امیرعلی_ مگه مریضی، خب مثل ا

 .همون شیرموز خالی خوبه _
 .شونه ای باال انداخت و اون پسر رو صدا زد



 .امیرعلی_ کامی جان یه لحظه
 اسمش کامیه؟ _

 . اش میکننامیرعلی_ نه کامرانه کامی صد
 کامران_ جونم داداش،همیشگی؟

 . همیشگی با یه شیرموز اضافه _
 :کامران لبخند زد و گ فت

 .کامران_ به چشم، اطاعت امر
 :رفتن کامران سمتش برگشتم و گ فتماز بعد 

 زیاد اینجا میای؟ _

 .امیرعلی_ میومدم اینجا، پاتوقم با دوستامه
 مگه تو جز ایمان دوست دیگه هم داری؟ _

ره ما چهارتا رفیقیم که خیلی 
 
 .صمیمی هستیم باهمامیر علی_ ا

 پس چرا پیشت نیومدن؟ من ندیدمشون؟ عروسی سامان بودن؟ _
ره بودن امیرعلی_ برای این

 
  .که من ازشون خواستم نیان.ا

 .اهوم _
 .کشیدممیخجالت  اشخیرهد، نمیدونم چرا انقدر از نگاه ش خیرهدوباره بهم 

 پایین؟ میندازی و ر سرت  کنممی گاهتنامیرعلی_ چرا 
دم کنیمینگاه  یه جور خب  _

 
 .که خجالت میکشه ا

 :خندید و گ فت
 .و خجالت؟ یه چیز بگو تا باور کردنی باشه امیرعلی_ شیوا

 .خیلی نامردی _
 .شی نمی خوامتب باادبامیرعلی_ خدای  ی من عاشق همین پرو بودنت شدم ،بخوای 

ن باری بود که کنار امیرعلی از ته یا هم می خندیدن.اولهنگاه سمتمون برگشت، از خندمون اون تا چند.یه هر دو بلند خندیدیم
 :و رو به هردومون گ فت دلم خندیدم. کامران شیرموز و کیک سرمیز گذاشت

 .این خنده رو لبتون همیشگی باشه ان شاهللکامران_ 
 .و انداختم پایین و گ فتم مرسیر سرم 

 امیرعلی_ فدات داداش
 :و جلو خودش گذاشت و گ فتر  دو شیرموز  امیرعلی هر

 !بشین بیا کنارم؟امیرعلی_ چیه ازم دور شدی
 .دوباره ناپرهیزیاش شروع شده بود، اصال هم به فکر قلب من نبود

و با چنگالی که کنارش بود نصف کرد و سمت ر  و خوردم،امیرعلی کیک تو ظرفر بلند شدم و کنارش نشستم، یکم از شیرموزم 

 :نم گرفت و گ فتده



 .امیرعلی_ یکم بخور ببین چقدر خوشمزه ست
 :و عقب بردم و گ فتمر سرم 

 .تلخه بدم میاد _
ورددوباره دستش و سمتم 
 
 .ا

 .به خداامیرعلی_ تلخ نیست یکم بخور نمیکشتت 
 :زیادم تلخ نبود.بقیه شو تو دهن خودش گذاشت و گ فت گ فتمیو خوردم، راست ر به زور یکم از کیک 

 .سری کیکش خوشمزه تر شده امیرعلی_ اومم چقدر این
 .دیوونه دهنی من بود _

 .! میگم چرا انقدر خوشمزه تر شده؟امیرعلی_ ِا جدی

 .رو لبم نشست. حرفی هم که از دلم اومد، رو زبونم نموند و اومد بیرون لبخند خودخودبه
 .ست نداشتم و نخواهم داشتو تو عمرم به اندازه تو دور  کسهیچخیلی دوست دارم، خیلی،  _

 :با لبخند غمگینی که رو لباش نشست گ فت
 .عاشقمه شدمیامیرعلی_تا حاال کسی بهم نگ فت دوستم داره حتی اونی که ادعاش 

 :گ فتم دادم وفشاری به دستش  و تو دستم گرفتمر دستش 
 رم، خوبه؟که تا حاال بهت نگ فتن روزی هزاربار بهت میگم دوست دا اون های  ی یهمهمن جای _

 ...یه حس شیرین و دوست داشتنی،و بهم انتقال داده بودر و نوازش کرد بهترین حس ر پشت دستم 
 .و بهم ثابت کردی خدا کنه الیقت باشمر امیرعلی_ تو دوست داشتنت 

م حرکت کنه، چقدر این روی امیرعلی دوست داشتنی بود،کاش خواستمیدوست داشتم ساعت تو همون زمان وایسته، ن
روم،جوری بمونههمیشه همین

 
 .مهربون و ا

 .الیقم باشی؟تو تاج سرمی _
 :خندید و گ فت

 .کجا قایم کرده بودی این روتو به خداامیرعلی_نوکرتم 
 .تحملم کم بود وگرنه حاال حاالها هم این رومو نمیدیدی.مثل تو که روهای خوبتو پنهون کردی _

 :لبخندی زد و بحث و عوض کرد وگ فت
 ؟کنیمیبیمارستان کار  گ فتمیوا سارا امیرعلی_شی

 .کردممی _

 امیرعلی_ خب؟
 چی خب؟ _

 ؟کردممیامیرعلی_ یعنی چی، کار 
وردها برام حرف در هیکی از پرستار  _

 
 .و نداشتی اخراجم کردنر بود منم نشوندمش سرجاش.بهم گ فتن این حق  ا

سونی؟
 
 امیرعلی_ مگه میشه به همین ا

سونی،ولی خ _
 
 .ب بعدش گ فتن برگردم، ولی محیطش دیگه مثل قبل نبود یعنی دیگه قابل موندن نبودبله به همین ا



 امیرعلی_ قضیه همون دک تره ست؟
 .کن و رو مخ بود اهوم خیلی اعصاب خورد _

 .امیرعلی_ پس بهتر شد اومدی بیرون ، بیا پرستار دل بیمار خودم باش فقط مال من و مال من و مال خودم باش
 امیرعلی یه بار برام گیتار میزنی و می خونی؟ شنیدم هم نوازندگیت عالیه هم صدای خوبی داری؟دیوونه،  _

 و هم می خونم، خوبه؟ هم برات ساز میزنم یک بارهر کی گ فته شوخی کرده باهات،ولی  امیرعلی_ نه بابا 
 .عالیه _

 .بیرون هاچهبامیرعلی_راستی امروز قبل اومدنت ایمان اومده بود دنبالم که بریم با 
 ِا چرا نرفتی؟ _

 .امیرعلی_ خب به تو قول داده بودم

 .خب من فردا می اومدم _
وردادامو در 
 
 :و گ فت ا

 .م ببینمتخواستمیامیرعلی_ خب من امروز 
 .ادا عمت و در بیار؛بی مزه لوس _

 .امیرعلی_ عمه ندارم ولی عمو دای  ی خاله زیاد دارم
 ی؟دخر دای  ی دختر خاله دختر عمو چ _

ورددونه پسر ه امیرعلی_ ای حسود، اونم زیاد دارم فقط مامان من ی
 
وردن، ولی خیالت راحت  ، بقیه ا

 
فامیل تا تونستن دختر ا

 .و نمی بینیمهمسال به سال هم 
موزشگاهته _

 
 .خب خدارو شکر االن تنها مشکلم ا

 :و گ فت با ک ف دستش زد رو پیشونیم
خامیرعلی_ دختره خل، 
 
 .باج بدم که تا حاال با صدتاشون ازدواج کرده بودم که هابچهم به این خواستمیچپل چالق اگه  ها

 باج ندادی؟ هیچ کدومبله بله مشخصه اصال به  _
 :بلند خندید و گ فت

 .امیرعلی_ یعنی عاشقتما ،از حسودی داری می ترکی واسه کسی که اصال وجود نداره و ارزشم نداره
موزشگاه به وجود اومده بودولی همونی که وجود نداره؛ تو  _

 
 .همون ا

 :و تکون داد و گ فتر سرش ،امیرعلی دوباره خندید
 .امیرعلی_ می خوای بیا سرکالسا بشین

 با ذوق گ فتم خدای  ی می تونم بیام؟
ره ولی به شرطی که حواس منامیر 

 
 .و پرت نکنیعلی_ ا

ره؟ ایهفته _
 
 سه روزه دیگه ا

 :کرد و گ فت نگاهمبا تعجب 

   ی  ی می خوای بیای؟امیرعلی_ خدا



 :تو هم رفت و گ فتم اخم هام
 م کردی؟امسخره  _

  .جدی گ فتم دوست داشتی بیا،منم میبری میاری دیگه به خداامیرعلی_ نه 
 

 سارا_ خوش گذشت؟
 .عالی بود،جات خالی _

 :کرد و گ فت نگاهمچپ چپ ی 
 مردی به یه بهونه منم میبردی؟سارا_ می

 .حوصله دردسر ندارم _

 .اینجان هااینسارا_ حاال بزار از دماغت در بیارم، امشب عمه 
 :پوفی کشیدم و کالفه گ فتم

 خر ذوقی؟ حتماا اد همین امشب باید می اومدن؟ تو که  _
 .ش قهرماسارا_ نه بابا، با اون پسر نفله 

 باز چرا؟ _
 .سارا_ شخصیه

وردم و گ فتم
 
  :اداشو در ا

 .شخصیه،به جهنم نگ فتی _
 .امشب حالت گرفته میشه خودخودبههت هیچی نمی گم سارا_ من ب

هم اومدن، ما خودمون اوضاع  موقع ای  یانبار باروته، چه  اونقدرها هم مهم نیست ،زیادی غولش کردی،مامان االن مثل _ 
برسه.اصال  اینم میاد که دیگه خدا به دادمون برسه، فردا هم هر کی تو خونه باشه یعنی خدا به دادش خونمون قمر در عقربه

نزدیکم ،یعنی داغونم کردمیو با دقت می سابید و تمیز ر از همین االنش ترکشش پخش شده، اونجور که داشت میز  فردا چیه
 .نشین

 :سارا بلند خندید و گ فت
کل خونه رو گردگیری کردم.تازه یه ظرف ساالد درست کردم رفت تو سطل ،می دونی سه بارم من دستمال کشیدمسارا_ تازه ن

 .زباله
 :کردم و گ فتم نگاهشبا تعجب 

 نه ،چرا؟ _
بش در اومده نمیدونی 

 
 .بهونه گیره. بعدم گ فت پاشو برو نمی خواد دست به چیزی بزنی اتعمهسارا_ مامان خانم گ فتن گوجه ا

 خدا رحم کنه؛کیا میان حاال؟ _
 .سارا_ همشون

 .کمکش گناه دارهپس پاشو برو کمک مامان به من که کار نمیده انجام بدم برو  _
سارا_ خارجی حرف میزنم؟ نمیفهمی میگم سه بار گردگیری کردم دوباره خودش همه جا رو تمیز کرد؟ ساالدمم که ریخت سطل 



شغا
 
 .تا نیان پایین نمیرم .ل باز به چی دست بزنم؟خوشت میاداا

 :سری با افسوس تکون دادم و گ فتم
وردیم،مخدای  ی االن مطمئنم تو  _

 
 ن دلسوز، مامان دلسوز، بابا دلسوز، تو به کی رفتی؟رو از سر راه ا

 :بلند خندید و گ فت
 .امعمهسارا_ به 

 .منم باهاش خندیدم و محکم تو سرش زدم
دم ن _
 
 .میشیا

 .با صدای زنگ گوشیم به سمتش رو تخت شیرجه زدم
 .سارا_ غرق نشی

رسام رنگم پرید.سارا سمتم اومد و گ فت
 
 :با دیدن شماره ا
 ا خشک شدی؟ جواب بده دیگه، کیه؟سارا_ چته چر 

رسامه _
 
 .شماره ا

 سارا_ خب؟
 .امیرعلی گ فت جوابشو ندم _

 :لگدی به پام زد و گ فت
 .نباش نمکبی؟کم هواتو داشته؟کت کردهکم کمسارا_ گمشو بابا مگه اینجاست؟ جواب بده، 

 .لرزون جوابشو دادمای ه و نشون میده.با دستر بی دلیل جوابشو ندم بی نزاک تیم  گ فتمیراست 
 سالم _

رسام_ سالم 
 
 خوبی؟ معرفتبیا

 مرسی تو خوبی؟پریچهر جون خوبه؟ _
رسام_ خوبه فقط کلی دلتنگ تیم

 
 .ا

 .تو اولین فرصت میام پیشش حتماا یه سر بهش بزنم  کنممیشرمنده اصال وقت ن _
 :خیلی سرد گ فت

رسام_اهوم 
 
 .علی خوب شدهت با امیر ابکن، شنیدم رابطه  این کار رو  حتماا ا

و بهم  کردمیتعجب کردم من که بهش چیزی نگ فتم یعنی از کجا فهمیده؟به سارا نگاه کردم که داشت ناخوناشو تو دستش فرو 
 .بود خیره شده

 کی بهت گ فت؟ _
رسام_ تو جوابمو ندادی از سارا حالتو پرسیدم اون بهم گ فت

 
 .ا

ره  _
 
    .باهام خوبه فعالا ا

رسام_ یعنی چی 
 
 ؟فعالا ا

رسام می دونی ،چیزه _
 
 ...ا

رسام_ نکنه گ فته من نامحرمم نباید باهام حرف بزنی
 
 ؟ا



 .و برگردوندر زد به اون راه و روش  خودش رو تعجبم بیشتر شد دوباره به سارا نگاه کردم.
خ.یکم حساس شدهروت نه فقط  _

 
 به خاطرنمی دونم کدوم بی عقلی بهش رسونده که تو خواستگاری کردی از من اونم فقط  ها

 ...همین
  :وسط حرفم گ فت

رسام_ باشه نمی خواد توضیح بدی دیگه مزاحمت نمی شم کار نداری 
 
 .ا

رسام؟ _
 
 ا

رسام_ بهتره قطع کنی می دونم االنم کلی عذاب وجدان گرفتی برو دختر خوب 
 
 .همیشه خوشیتو ببینم ان شاهللا

رسام تو  _
 
 رو خدا قطع نکن، گوشت با منه؟ا

ره بگو
 
رسام_ ا

 
 .ا

 مثل یه دوست،مثل یه برادر دوست داشتم و دارم مگه نه؟ واقعاا تو که می دونی من  _
ه سردی کشید و گ فت

 
 :ا

رسام_ اهوم
 
 ا

 بغض کرده؟توهم زدم یا واقعی بود؟ کردممیچرا فکر 
رسام؟ _
 
 ا

رسام_ 
 
مزاحمت نشم تو  قطع کن اشتباه کردم بهت زنگ زدم، قول میدم دیگه کنممیصدام نکن برو شیوا خواهش  جوری اینا

 .همیشه تو قلبم می مونی ،خدانگهدار.و خواهی بود بهترین دوستم بودی و هستی
رسام نه نه

 
 ...گوشی از دستم افتاد این امکان نداشت، یعنی ا

و تو دستش گرفت و ر  دست هامو خیس کرده بود سارا جلو پام نشست ر ام صورتم ه اصال باور کردنی نیست مگه میشه؟ اشک

 .بوسید
خر به خدااشک نریز  جوری اینرا_ شیوا نکن سا

 
رسام دلشو بهت باخته؟کنیمیکور  چشم هاتواین  ا

 
اون ، چطور نفهمیدی که ا

تا تو از این وضعیت بیای بیرون  می کنههر کاری  گ فتمیاومدیم بیمارستان دیدنت اصال حال و روزش خوب نبود،  که  روز
فهمیدم که خیلی می خوادت ولی خب  همون جارو از اینجا دور کنه،از شده تو  بود برای یه مدت کوتاه همکلی نقشه کشیده 

 .تقصیر تو نبود تو حتی در مورد امیرعلی هم باهاش حرف زده بودی مگه نه
 .به عالمت مثبت تکون دادم سرم رو فقط 

رسام خیلی تنهاست از بچسارا من دلشو شکو _
 
 ته پریچهر دستشو گرفته،باال کشونده ،درس خودش رو گیش با سختی ندم نه؟ا

رو پای خودش ایستاد.دعا کن براش ، سارا دعا کن یکی بیاد تو  کرد وگیش مردونه کار ولی خودشم مرد بوده از همون بچ

هاست.چطور منه احمق نفهمیدم دلش پیشمه؟ یکی دوباری از حرف زدنش  زندگیش که عاشقانه بخوادش اون الیق بهترین
که من سفره دلم و پیشش باز کرده بودم و  و انتخاب کرد؟ با اینمن همه اینم سخت بود،چرا تو شک کردم ولی خب باورش برا

  خبر داشت چطور باز بهم دل بست؟ همه چیزاز 
 .امو پاک کرد و بغلم کرده سارا اشک

دم نیست
 
ودت مگه خ .سارا_ مطمئن باش خدا جواب سختی هاشو میده باالخره روزهای خوبم میبینه.عشق که دست ا

 شی، ها؟بی عاشق امیرعلی خواستمی



 نمی دونم شاید حق با توئه _
 .بغلم جمع کردم از هم جدا شدیم و رو تختم به پهلو دراز کشیدم پاهامو تو ،سارا با صدای گوشی 

 .و گرفت و از اتاق بیرون رفتر سارا موبایلش  
رسام و دیدم،لحظه لحظه های  ی که کنارم بود، وقتی اولین بار تو خونش رفتم  فکرم رفت  چشم هامو بستم و

 
به روز اولی که ا

نشستیم، وقتی از امیر علی دلم گرفت و رفتم  باهموقتی حالم بد بود، اصرار کرده بود که برسونتم، وقتی تو حیاطش روی تاب 
 اون یهمهرفتم تو بغلش و نوازشم کرد، وای خدا لعنتم کنه یعنی  سراغش مثل همیشه با روی خوش ازم استقبال کرد، وقتی

ور عذاب، چقدر کردمیم اون داشت به من فکر گ فتمیروزای  ی که من داشتم از عشقم براش 
 
ه چون خودم عشق یه طرفه رو ا

رسام یعنی .یشداش جمع مه چشیدم میدونم االن چقدر براش درد داره، واسه همین هر دفعه که گ فتم مثل برادرمی اخم
 
خ ا

 
ا

 .و فراموش کنهمن کامالا و می بخشه؟خدایا خودت یکیو تو زندگیش بیار که خدا من

 .گرم خواب شد چشم هامنقدر گریه کرده بودم که وا
رسام)
 
 (ا

 .و بکوبم به دیوارر سرم  خواستمیبودم، دلم  خیره شدههنوز گوشی تو دستم بود بهش 
 ؟کنیمیچیکار کردی احمق؟فکر کردی االن از عشقت و جایگاهش توی قلبت باهاش حرف بزنی اونو مال خودت _ 

 فکر کردی وقتی بهش بگی همیشه تو قلبم می مونی می تونی دلش و بلرزونی؟؟!چقدر امیدواری 
رسام با 

 
م دلم واسه خودم نسوخت و ها غرور حتی تو تنهای  ی اون همهاشک سمج لعنتی رو از گوشه چشمم پاک کردم،من ا

 رد شده؟ه اونه یا واسه خاطر غرورمه که خگریه نکردم، االن دارم واسه یه دختر اشک می ریزم، واس
و تو موهام کشیدم، ر و سمت دیوار پرت کردم و دستم ر از دستش دادم؟یعنی دیگه نباید بهش فکر کنم؟گوشیم  واقعاا یعنی 

  و چیکار کنم؟ر اگه برم مامان دیگه نباید اینجا می موندم باید برم.
 .اگه هم اینجا بمونم دیونه می شم مطمئنم دیونه میشم

 و پاک کردمر ام ه با صدای مامان سریع اشک
رسام جان مادر صدای چی بود؟ کجای  ی؟

 
 مامان_ ا

رسام_ هیچی مادر االن میام پیشتون
 
 .ا

 .بزنه دیگه گوشی به کارم نمیاد که بهم زنگ وقتی دیگه شیوا نیست.و جمع کردم و تو کشوم ریختمر رد شدم گوشیه خ
ینه به خودم نگاه کردم دستی به موهام کشیدم و دندونامو به هم فشار دادم،

 
ریز کردم و دقیق تر به خودم نگاه  چشم هام رو تو ا

رسامی که به هیچ دختری باج ن
 
رسام قبل، ا

 
مطمئنم می تونم  کنم،باید شیوارو فراموش ،دادمیکردم با خودم گ فتم:باید بشم ا

 .فراموشش کنم،هم تو ذهنم هم از دلم

 .از اتاق بیرون رفتم و کنار مامان نشستم
 جونم مامان کارم داشتی؟ _

 .مامان_ نه مادر کار داری برو به کارت برس، صدای شکستنی اومد دلم شور افتاد صدات کردم
 .بی مقدمه بدون اینکه اصال فکری کرده باشم ازش پرسیدم

 بریم مسافرت؟ امان موافقی یه چند روزی م _
 :کرد و گ فت نگاهممامان با تعجب 



 .برو بذار بهت خوش بگذره نتونی بری؟با دوستات هیچ جاشم بو می خوای ببری وبال گردنت ر مِن مریض  مامان_ کجا بریم؟
 :و دور گردنش انداختم و گ فتمر دستم 

 .نزن رو ؟ تاج سرمی دیگه این حرف  من دلم می خواد شما باهام بیاین.وبال گردن چیه _
 :و بوسید و گ فتر خندید، صورتم 

رسام بعضی وقت
 
رو سر راهم قرار بده، می دونی مادر اگه تو نبودی تا ا می گم علی از خدا خواسته که تو ه مامان_ می دونی ا

و ر ون، حتی یه زنگم نمی زنن حالم که از رگ و خونم بودن سراغی ازم نگرفتن رفتن پ ی تفریحش هابچه حاال دق کرده بودم.اون 

 .کارم بود کاری و اعصاِب داغون اومد سراغم تازه ازم طلب با طلب ها خیر سرش اومد پیشم بپرسن. ایلیا هم که بعد ماه
 .حرص نخورین مامان درست میشه یه روزی سرشون به سنگ می خوره بر میگردن پیش خودتون _

 ....هیچ کدومکدومشونو ببینم  من مرده باشم چون دیگه نمی خوام روی هیچ اون موقعمامان_ خدا کنه 

 مامان دیگه، نگ فتی دوست داری کجا بریم؟ ولش کنمادر ببین از یه درخواست من به کجا رسیدی،  خدا نکنه_
 مامان_ مطمئنی مادر من باهات بیام؟

ره قربونت برم می خوام _
 
 .دلم سفر می خواد هر جای  ی که دوست داری بگو بریم از اینجا دور باشم، ایهفتهیکی دو  ا

 :مامان کمی فکر کرد و گ فت
،دوست نداری اونجا  تو هم اگه دوست داشته باشی میریم اونجا رو هم بلد نیستم، هیچ جامامان_ من جز گیالن جای  ی نرفتم 

 رو ببینی؟
 .برق زد،پس دلش هوای ده کرده بود چشم هاشاحساس کردم 

 میدونم خونه واسه اجاره دارن؟ه م،ولی فقط اونجا هتل یا چکنیمیامه فردا صبح حرکت من که از خد-
مامان_ هتل می خوای چیکار؟ اونجا خونه پدر شوهرم خالیه پریدختم هست به نظرت می ذاره ما بریم هتل یا جای  ی خونه 

 ؟اجاره کنیم
 .مکنیمیهمون صبح زود حرکت  خب پس _

  .کنممیرو جمع ی خودم و تو کارات برس من وسیله مامان_ پیرشی پسرم تو به 

 (شیوا)
 .و که امیرعلی خوب بود،کسای دیگه روزمو خراب کردنر ، اصال حوصله عمه رو نداشتم یه امروز کردمیسرم خیلی درد 

رایش 
 
رایش کردن وقتی اعصابش خورد بود ا

 
ینه نشست و شروع کرد به ا

 
 .کردمیسارا تو اتاق اومد و اخماش تو هم بود. جلوی ا

 اتفاقی افتاده؟؟چی شده سارا  _
ره، باهاش بودن دیگه میگیاز من ایراد  اون وقتسارا_ پسره الدنگ کپ همون مامانشه خودش هر غلطی دلش بخواد می کنه 

 .نداره، بهش گ فتم بره به جهنم فایده ای
 دوباره بحثتون سر چی بود؟ _

 .خودش با دوستاش هر گورستون چالی میره اون وقتسارا_ به من میگه حق نداری با دوستات بری کافی شاپ 
 :و گ فتم کردممیاخ
 این چه طرز صحبت کردنه؟ _

 .ارمرو خدا دوباره باال منبر نرو حوصله پند و نصیحت ندتو  کنولسارا_ 



سفسری از 
 
 :و گ فتم شدم خیرهتکون دادم و دوباره رو تخت دراز کشیدم به سقف  تا

سارا خدای  ی داری گند میزنی به روزای قشنگی که می تونی داشته باشی، ایمان خیلی خوبه اگه روت حساسه چون دوست  _
رایشت گیر میده 

 
و دوست ر فقط مال خودش باشی تو این که می خواد این به خاطرداره حساسه، اگه غیرتیه و به تیپ و ا

 خیالت باشه؟ اصال بهت توجه نکنه؟نداری؟ می خوای بی
 .یرم نه تو ک تم میره پس بیخیال شوذسارا_می دونی نه نصیحت پ

 .شونه ای باال انداختم و دیگه چیزی نگ فتم
 :و گ فت کردمیو دستش گرفت با دیدن صفحه موبایلش اخر با زنگ موبایلش کالفه پوفی کشید و گوشی 

 سارا_ امیرعلیه به من چرا زنگ زده؟
 .منتظر جوابم نشد،جوابش و داد

 سارا_ سالم خوبی؟
 ........_امیرعلی

ره اینجاست گوشی دستت
 
 .سارا_ قربونت مرسی ا
 :کردم که گ فت نگاهشو طرفم گرفت با تعجب ر سمتم اومد و گوشی 

 .سارا_ بگیر دیگه با تو کار داره
 .سارا از اتاق بیرون رفت.گرفتمخت نشستم گوشی بلند شدم و رو ت

 سالم _
 :امیرعلی عصبی گ فت

 .امیرعلی_اون گوشی واموندتو واسه چی داری؟ اولش که زنگ زدم اشغال بود، بعدم که خاموش کردی
 خاموش شد این انقدر عصبی شدن داره؟ حتماا صداتو انداختی رو سرت؟ گوشی از دستم افتاد  جوری اینچته  _
 .نداره، برو مزاحمت نمیشم خداحافظ میگیعلی_ راست امیر 

 .اجازه حرف زدن بهم نداد و سریع قطع کرد.سه چهار باری به گوشیش زنگ زدم ولی جواب نداد
رایش کردم از اتاق بیرون رفتمر لعنتی به خودم و شانسم فرستادم، از جام بلند شدم لباسم 

 
 .و عوض کردم و کمی ا

پایین رفتم بلند سالم کردم، نگاه  هاپلهن و می خندیدن.از کردمید و مرجان و مریم کنار سارا پچ پچ عمه کنار مامان نشسته بو
 .همه سمتم برگشت

 .عمه از جاش بلند شد نزدیکش شدم و روبوسی کردیم به مریم و مرجانم دست دادم
 .خیلی خوش اومدین _

 عمه_ مرسی عمه قربون قد و باالت خوبی؟
 خوبین پس بقیه کجان؟مرسی ممنون شما  _

 .احمد و ایمانم سرکارن یکم دیرتر میان بیاد پیش اومده نتونست عمه_ سامان عذرخواهی کرد یه مشکلی براش
 .قدمشون رو چشم _

 .نکشیدمین و با چشم و ابرو برام خط و نشون کردمی نگاهمسمت مریم و مرجان برگشتم هر دو مشکوک 
 .وا چتونه شما _



 .تو حیاط بشینیم هواش خیلی خوبهمریم_ بیا بریم 
و مرجان بلند شدن و سمت در رفتن منم از خدا خواسته پشت سرشون بیرون رفتم هنوز پام و از خونه بیرون  سارا ،مریم

 :مریم نیشگونی از بازوم گرفت و گ فت و و سریع کشیدنر نذاشتم که دستم 
یم و تو چشمت دنبال امیرعلی نبود؟ پس چطوری گ فتمیو پرت ، ما چرت کنیمیمریم_ درد به جون گرفته حاال از ما پنهون 

 تورش کردی؟
 :و ماساژ دادم و گ فتمر بازوم 

 :بازوم و ماساژ دادم و گ فتم
چیزی نشده بود بعد اینکه پرستارش شدم رادارام روشن شد دیگه اونجا بود از  واقعاا تو عروسی  اون شببشکنه دستت، خب  _

 .مغز دستور نگرفتم از قلب دستور گرفتم

 :مرجان لبخندی زد و گ فت
 .ای مهم دیگهچیز همهمرجان_شیوا به همه چی فکر کردی، اولیش طعنه های مامان من ،نگاه اطرافیا چمیدونم 

قا برا _
 
 .م شرط گذاشته تا پاهاش خوب نشده ازدواج نکنیماهوم فکر کردم تازه ا
 :مریم با تعجب گ فت

 مریم_ مگه خوب میشه؟
 .گ فتن احتمال خوب شدنش زیاده _

 :سارا با اخم های تو هم رفته مشغول پیام دادن بود مرجان پس گردنش زد و گ فت
خرش کور میشی، من موندم این داداش ما سرکاره 

 
 .کنه پیام بده وقت می چه جوری مرجان_ بدبخت ا

 :سارا نیشخندی زد و گ فت
زاد زیاد داره

 
 .سارا_ واسه رو مخ رفتن من وقته ا

دم قحطی بود دل بستی به این
 
 ؟مرجان_ ا

 خاک بر سرت همین این مگه داداشت نیست؟ _
 
 
ب باید با ا

 
تیشن.ا

 
ب و ا

 
زاد باشه مثل ا

 
تیش با مرجان_ خدای  ی اصال به هم نمیان ایمان تعصبیه سارا دلش می خواد ا

 
ب باشه ا

تیش
 
 .ا

تیش باید  اتفاقاا نخیر در اشتباهی  _
 
ب و ا

 
 .و بگیرن ر باشن یه جاهای  ی جلو هم  باهما

 .مریم_ شیوا به کی داری میگی؟این و سارا کپ همن هر چی بگی بهشون باز کار خودشونو می کنن بیخیال شو
سفخندیدمو سری از 
 
 .تکون دادم تا

 : نشسته بودیم پاهام یخ زده بود از جام بلند شدم و رو به مریم گ فتم هاپلهرو 
 .پاشو بریم تو یخ زدم _

 .ضدحالین کالا سارا_ شما دوتا مامان بزرگا برین ،خدای  ی 
روم در گوشش گ ر به پیشونیش زدم و دست مریم 

 
و  مریم سری تکون داد،فتم پیشنهاد بده بریم تو اتاق منو گرفتمو تو رفتیم.ا

 :د گ فتبلن
 مریم_ وای خدا چقدر بیرون سرد بود بریم تو اتاقت؟



 ؟عمه_ خب بیاین بشینین پیش ما، ما دل نداریم
 .زبونای خوبین زبون شماییم یکم صبر کنین دای  ی و بابا میان هم مریم_ ِا مامان انگار ما هم

 :رو به مامان گ فتم
 مامان باهام کار ندارین؟ _

 :مامان لبخند کمرنگی زد و گ فت
 .مامان_ نه مادر برین تو اتاق راحت باشین

 .فقط من فهمیدم ته صداش چقدر غم نشسته بود، کاش می تونستم یه جور متقاعدش کنم
رایش . شماره امیرعلی  تو اتاقم رفتیم و من رو تخت نشستم و مریم رو صندلی

 
و دوباره گرفتم بازم جواب نداد به ر جلو میز ا

م دوباره لرزش پام شروع شده بود. مریم اومد پیشم و پاهامو نگه داشت و دادمیو تکون ر پام عادت همیشه وقتی عصبی میشدم 

 :گ فت
 مریم_ باز چی ناراحتت کرده؟

 .و نمیدهر جوابم  اون موقعامیرعلی غروب که زنگ زد یکم اعصابم خورد بود باهاش بد صحبت کردم از  _
وره شیوای  ی که انقدر سخت 

 
خودش میره به پسره ابراز  چطور شد یهو  دادمیگیر بود و به کسی باج نمریم_ خیلی برام تعجب ا

این عشق چیه؟ چه محلولیه؟که  واقعاا کالفه و عصبی شده،  جور اینواسه جواب ندادن اون پسر  و االن همعالقه می کنه، 
دمارو عوض 

 
 ؟می کنها

 :قیافه امیرعلی و تو ذهنم تجسم کردم و گ فتم لبخندی رو لبم نشست،
من نمی گم عشق چون عشق زود خاموش میشه، من میگم دوست داشتن زیاد، وقتی یکی و دوست داری زندگی برات  _

می شه،پشیمونم از اینکه چرا زودتر این حس و تو وجودم قرار ندادم،البته دست خودتم نیست یهو میاد دنیاتو کن  قشنگ
 .سختی های االن و دلهره های االن و نداشتم .ولی اگه زودتر امیرعلی و می دیدم مسلماا می کنهفیکون 

 .فقط بهم نگاه کرد شد ومریم ساکت 
 .دوباره گوشیمو دستم گرفتم و پیامی براش نوشتم

 (یعنی چی؟جون من بردار گوشیو هابازی امیرعلی خواهش میکنم جواب بده این بچه )_ 
 .نشد که خودش زنگ زد چند دقیقه

و گرفتم و دوباره ر نفس عمیق کشیدم، مریم خواست بره بیرون که نذاشتم، دستش  باز شده بود. یه خودخودبهنیشم 

 .نشوندمش رو صندلی
 سالم عرض شد جناب _

 :خیلی سرد گ فت
 امیرعلی_ سالم

 باید قسمت بدم که جوابم بدی؟ حتماا  _
 .کنممیدیگه قسم بده ببین من چیکار  یک بارامیرعلی_ 

 چرا االن انقدر بداخالقی؟ _
 .و پرت کردی که خاموش شدر امیرعلی_ با کی داشتی حرف میزدی که انقدر اشغال بود.بعدشم اعصابت خورد شد گوشی 



 .شدمید خیلی بد فهمیمی بعداا  شدید استرس گرفته بودم نه می تونستم دروغ بگم نه می تونستم راستشو بگم،ولی خب 
 عصبی نشی؟و دعوام نکنی ،قول بده که ازم ناراحت نشی  بعدشو پرت نکردم از دستم افتاد،ر که گوشی  اول این _

 .صدای نفسش جوری بود که انگار خندش گرفته بود
 امیرعلی_ خب اگه می دونی عصبیم می کنه چرا انجام دادی؟

 امیرعلی؟؟ _
  امیرعلی_ امیرعلی و..... استغفرهللا

 .نگ فته صدات رفت باال که _
 .امیرعلی_ منتظرم

 .اول قول بده _

 .کنیمیامیرعلی_ شیوا داری عصبیم 
 رو خدا اول همش و گوش کن بعد هر چی گ فتی قبول، باشه؟تو  _

 .امیرعلی_می شنوم
رسام بهم زنگ _
 
ای معمولی ه تنگ شده و حرف م،فقط گ فت پریچهر دلش براتدادمیاگه جوابشو ن شدمیزد خیلی بد  ا

ب پاکی 
 
هم زنگ نزنه و زمانی که خونه نیست به پریچهر سر میزنم باور کن فقط و ریختم تو دستش و گ فتم دیگه بر دیگه، منم ا
 .همین بود

 .خودش به حرف اومد کمی ساکت شد فکر کردم قطع کرد خواستم صداش کنم که
 ی؟گ فتمیامیرعلی_ اگه ازت نمی پرسیدم بهم ن

خ _
 
 ....چیز ها

 والمو جواب بده، میگ فتی؟ئامیرعلی_ س
 .مفتگ میاز دروغ بیزارم نه ن _

 :خندید و گ فت
 .شیبامیرعلی_حقت نیست تنبیه 

 :ش یکم جرات گرفتم و گ فتمااز خنده 
 .شه توی  ی که زودی قهر میکنی نه منباونیکه باید تنبیه  _

 .امیرعلی_ باشه یه کار اشتباه تو کردی یکیم من، پس رد به رد شد
 .اتقدر راحت ازش بگذره منتظره یه دعوای شدید بودم کردممیفکر ن

 .خیلی پروی  ی _
 :خندید و گ فت

 .امیرعلی_ نوکرتم
 .ضدحال زدی کالا خواستم دعوتت کنم به یه مهمونی که تو  غروب زنگ زدم می 

 :با تعجب گ فتم
 !مهمونی _



ره یکی از دوستام 
 
خرامیرعلی_ ا

 
 .هفته نامزدیشه دعوتمون کرده ا

 .من خجالتم میاد_
 .کنار من باشی خجالت می کشیامیرعلی_ مگه خجالت داره نکنه چون قراره 

 .میگیای خدا، مطمئن بودم االن اینو  _
 .امیرعلی_ پس مشکل دیگه ای نمی تونه باشه پس میای دیگه

 .بذار به بابا بگم خودم سرخود نمی تونم بهت بگم باشه میام _
 امیرعلی_ پس زودتر خبرم کن، راستی مهمون دارین؟

 تو که می دونی چرا می پرسی؟ _
 :ندید و گ فتبلند خ

 .ن چه فایدهکنیمیامیرعلی_ مهمون دارین داماد خانواده رو دعوت ن
، پس وای به روزی که کنارم شدممیبا حرفش انقدر ذوق مرگ  جیغ بکشم وقتی خواستمیشده بود دلم  یه جوری ته دلم 

 .سک ته نکنمو نمیرم خیلیه واقعی داشته باشمش
_  

 
 .چشم هامتیش میسوزونه،افتخار نمیدین وگرنه قدمتون رو قربون داماد خانواده برم که انقدر ا

    .بهم رفتن زنگ بزن  مهمون هابرو دیگه مزاحمت نمیشم مواظب خودت باش  چشم هاتامیرعلی_ قربون 
 .چشم، سالم برسون مواظب خودت باش خیلی خیلی دوست دارم _

خرامیرعلی_ انقدر دلبری میکنی 
 
 .یه بالی  ی سرت میارم.برو شیطون، خداحافظ ا

 .به امید دیدار _
 .مریم مثال خودش و زده بود به اون راه که یعنی چیزی نشنیدم منم به روش نیاوردم

 .با صدای سارا هر دو از جامون بلند شدیم و از اتاق بیرون رفتیم
قا و  

 
شپزخونه به کمک مامان رفتم و کردیم علیکسالماومده بودن باهاشون  بابا همایمان و احمد ا

 
 .ا

 .مامان کاری هست بگین انجام بدم _
 .سینی چای رو طرفم گرفتو چیزی نگ فت حتی نگاهمم نکرد

شپزخونه بیرون اومدم و پذیرای  ی کردمو کنار بابا نشستم
 
 .دوباره زدم کانال بیخیالیو از ا

 .نبود سارا و ایمانه به خاطرانی بودنش سارا و ایمان و مرجان نبودن از قیافه عمه هم معلوم بود که طوف
 .احمد_ شیوا جان عمو چه خبر از بیمارستان

 :لبخندی زدم و گ فتم

 .هیچی عمو اومدم بیرون _
 عمه_ ای وای چرا عمه؟

 .محیطش یکم بد شده بود نتونستم بمونم _
 .بهم رفت که از چشم مریم دور نموند ایغرهمامان چشم 

دم و کسل می کنه یکم به خودت استراحت بدهاحمد_ اشکال نداره محیط بی
 
 .مارستانم روحیه ا

ره دیگه می خوام عروسش کنم
 
 .بابا_ ا



 :عمه خندید و با ذوق گ فت
 .،بهتره بابا،دختر نباید زیاد تو خونه بمونه ان شاهللعمه_ عمه قربونش بره 

 .وا مگه من چند سالمه هنوز کلی وقت دارم _
شپزخونه

 
 .رفت. مریمم رفت کمکش بقیه مشغول حرف زدن بودن که مرجان با دماغ قرمز شده اومد تو مامان بلند شد و سمت ا

 .مرجان_ لعنتی پاییزم مگه انقدر سرد باید باشه
 .لباس نپوشیدی خب یه چیز گرم بپوش انقدرا هم سرد نیست _

مار ایمان و 
 
 .که مثل همیشه مرجان به روی مبارکش نیاورد گرفتمیعمه با چشم و ابرو داشت از مرجان ا

 :وقتی دیدم حواس کسی نیست بلند شدم و سمت در رفتم که مامان گ فت
  .رو صدا کن دارم میز شام و میچینم هابچهمامان_ 

 .مو بیرون رفتمگ فتمیم یواشکی برم بیرون.چشخواستمینگاه همه سمتم چرخید مثال 
 .همیشه طلبکار بود صدای بلند سارا تا اینجا میومد،

 .سمتشون رفتم ایمان بیچاره فقط لباش و به دندون گرفته بود و معلوم بود حسابی عصبیه
 .چته سارا صداتو انداختی رو سرت _

 .ایمان_ عادت داره، به جای اینکه صدای من بره باال جامون عوض شده
 .سارا_ ک فریم نکنا

وردتو هوا مشت شد و پایین ایمان یه قدم سمتش رفت و دستش بلند کرد دستش 
 
 .سارا ترسید و عقب رفت ا

 .پروی  ی خیلیم پروی  ی به خداایمان_ به قران پروی  ی 
 خب بگین چی شده االن بحثتون سر چیه؟ _

 .ایمان_ خانم برگشته با یکی چت کرده میگم کیه جواب سر باال می ده بهم
 سارا_ خب تو مگه چیکارمی؟

 ایمان_ می بینی؟
 :یستادم و گ فتمرو به رو سارا ا

 یعنی چی سارا؟ راست میگه؟ _
ب دهنش و پایین داد و گ فت

 
 :ا

 سارا_ خب مگه چی شد االن؟
 :رومو طرف ایمان برگردوندم و گ فتم

 .نداره هر چی زودتر رابطتون تموم شه بهتره لیاقتتو _
 .سارا_ به تو چه

 .برگشتم طرفش و محکم خوابوندم در گوشش
بفهمی این کارت یعنی هرزگی، به کی رفتی تو ها؟ اصال فکر میکنی کی هستی که انقدر خودتو این و خوردی واسه اینکه  _

 دست باال میگیری؟ می خوای بگی طرفدار زیاد داری؟بگو می خوای چی و ثابت کنی؟
  .ایستاد و من و کنار کشید ایمان وسطمون 



 :کرد.یهو ایمان و کنار زدو طرفم اومد و گ فت نگاهمرو صورتش گذاشت و فقط  سارا خشک شده بود، دستشو
دم چالق، پس من و نصیحت نکن اونی که تو انتخاب کردی مورد 

 
سارا_ تو مگه به حرف کسی گوش دادی افتادی دنبال یه ا

 .نیست کسهیچقبول 
 .ایمان بلند اسمش و صدا زد تا ساکت شه

انگشت اشارمو طرفش گرفتم  م ،یه قدم طرفش برداشتم،کرد نگاهشخیس از اشک  هایچشمبغض کردم و با  دلم شکست ،
 :و گ فتم

، کنممیدیگه این حرف از دهنت در بیاد و از این گه خوریا کنی با خاک یکسانت  یک باروای به حالت سارا وای به حالت  _
  .از این ساعت به بعد برام ُمردی فهمیدی ُمردی از چشمم بد افتادی

 ....خورده ایمان_ شیوا االن اعصابتون

 :سمت ایمان برگشتم و گ فتم
شغال پرتش کنن خوانمیاین لیاقتتو نداره لیاقتش همون پسرای ک ثیفن که واسه یه لحظه باهاش بودن  _

 
ش ،بعد مثل یه ا

 .دور 
سمت اتاقم دوییدم ،دلم گرفت، دلم شکست، نابود شدم،خواهرم که  پا تند کردم و از کنارشون گذشتمو رفتم تو خونه،

دم زندگیمه در مورد مرد زندگیم نزدی
 
میگه، وای به حال بقیه. در اتاق و قفل کردم و روی تخت دراز کشیدم  جوری اینک ترین ا

زیباش، دلم طاقت نیاورد شمارشو گرفتم و گوشی و در  هایچشم،گوشیمو گرفتم کمی به عکسش نگاه کردم، به لبخندش، به 
 .گوشم گذاشتم

 بانو؟ خانم، احوالتامیرعلی_ سالم و علیکم شیوا 
روم گ فتم

 
 :بغِض گلومو پایین دادم ولی لرزش صدام و نتونستم کنترل کنم ا

 سالم خوبی؟ _
 .نشست مطمئناا مثل همیشه یه اخم ریز رو پیشونیش

 امیرعلی_ صدات گرفته،چیزی شده؟
 نه _

 امیرعلی_ بگو جون امیرعلی؟
 .دلم برات تنگ شدهمهم نیست، دلم یهو هواتو کرد، میشه یکم حرف بزنی؟  _

 .امیرعلی_ قربونت برم بگو چی شده، می دونی صبرم کمه
 .فقط برام حرف بزن تو رو خدا _

 :واسه حرف زدن.بعد چند دقیقه گ فت گشتمییکم سکوت کرد، انگار داشت دنبال جمله ای 
گم عادته، ولی نیست، از اینکه امیرعلی_از چی بگم برات؟از اینکه نمی دونم دوست دارم یا نه؟از اینکه هی به خودم می 

امروزم کامل شده بود برای تو، انقدر بهت فکر کردم که الهه رو اشتباه شیوا صدا زدم.شیوا فکر کنم مبتال شدم به اون چیزی که 
بکوبم به و ر دلم می خواد سرم  کنییم گریهولی نبودم،انقدر بهت وابسته شدم که االن که داری  مبتالش بودم قبالا  کردممیفکر 

رومت کنم
 
 .دیوار،گریه نکن دیگه، اصال پاشو بیا اینجا خودم ا

و داشتم باالخره گ فت، ر ببینین؟من حاال اون حس  تا حاال براتون اتفاق افتاده که حالتون انقدر خوب باشه که خودتونو تو اوج 



باالخره .هیچی خواب نبود،بیدار ارِ و می خواد یعنی خوابم؟ نیشگونی از دستم گرفتم که فهمیدم بیدارم، بیدگ فت که من
وردچیزی که چند ماه منتظر شنیدنش بودم و به زبون  گ فت 

 
 .ا

 امیرعلی_ میای؟
 .نمی تونم،بابام اجازه نمی ده _

 لعنتی هم که نمی تونم بیام.نمی خوای بگی چی شده؟ هامیرعلی_ من
 .ی، اگه میومدی هم که نمی تونستم بیام پیشتر جو نگو این_

 من نیست که داری اشک میریزی؟ به خاطرباشه فقط بگو امیرعلی_
 نه _

 ؟میگیدروغ که ن امیرعلی_ 

 .با سارا بحثم شد _
 امیرعلی_ سر چی؟

 .منم خوابوندم در گوشش االنم اعصابم خورده چرت و پرت گ فت _
 امیرعلی_ یه چیز بگم بین خودمون می مونه؟

 :تپش قلبم تند شد گ فتم
ره  _
 
 ، چیزی شده؟حتماا ا

 .کمتر سر به سرش بذار.ت می کنه خودشم داره عذاب می کشهامیرعلی_فکر کنم سارا داره به ایمان خیان
 :پوف کالفه ای کشیدم و گ فتم

 .ایمان بهم گ فت، واسه همین زدم در گوشش_
 .امیرعلی_ خدای  ی شیوا کسی به اندازه ایمان نمیتونه سارا رو دوست داشته باشه

سی رو به کاری مجبور کنه که ک از این  بابا هم؛از کسی هم حساب نمی بره،ف سارا نمی شهونم،ولی خب کسی حریمی د _
دم رفتار کن انگار یاسین تو گوش خر می خونه فقط می مونه مامانم که اون بیچاره هم هر چی بهش میگهبیزاره،

 
 .که مثل ا

 به نظرت به حرف من گوش میده یکم باهاش حرف بزنم؟ امیرعلی_
دم  سرش به سنگ یک باراین باید .ذار هر غلطی دلش خواست بکنهب ولش کن _

 
  .شهببخوره تا ا

و تجربه کنه ،اون بچه ست عقلش نمی رسه تو که ر بد  چیزهایامیرعلی_ به نظر من باهاش حرف بزن و راهنماییش کن نذار 

  ؟بخوره بچه نیستی داری بچگونه رفتار میکنی، یعنی چی این حرفت که سرش به سنگ
 ؟ فهمیمینحرفمو  ،میگم به حرفم گوش نمیده _

  امیرعلی_ بهت می گم بیارش اینجا باهاش حرف بزنم دیگه.اعصاب نداری امشب مگه مقصرش منم که سرم داد میزنی؟
نداری خودت  و ر شمارش  اش رو مخمه، باز میگی باهاش حرف بزن بیاد پیشم،اصال مگه خودت هخب می بینی این با کار  _

 .زنممیگ بزن، من باهاش حرف نبهش زن
 ست به تو هم باید گ فت؟هابچهامیرعلی_ قهر کار 

 .باهاش حرف نمیزنم به جون تو قسم اصال دیگه اسمشم نمیارم به خدا _
روم شی،شام خوردی؟

 
 امیرعلی_ باشه خودم بهش زنگ میزنم؟ تو یه نفس عمیق بکش ا



 .نه گرسنه ام نیست _
 .بخور ،منم می خوام شام بخورمامیرعلی_ پاشو برو غذاتو 

 .، اگه زنگ زدی جواب ندادم دوباره عصبانی نشوخوابممیباشه برو بخور، من دارم  _
 :قشنگ از حرف زدنش مشخص بود گ فت؛کالفه بود

 منی؟ خوشت میاد رو اعصاب به خداامیرعلی_ شیوا 
 مگه چیکار کردم؟ _

دم شامتو بخور ا
 
 .اعصابم بازی نکننقدر با وامیرعلی_ برو مثل بچه ا

 ....خب _
خرامیرعلی_ برو شام خوردی بعد بگیر بخواب در ضمن یادت نره به بابات در مورد 
 
     .هفته هم بگی ا

 کار نداری؟.چشم _
 بی احساس میمیری یه دوست دارم بگی؟.خداحافظ فعالا امیرعلی_ مواظب خودت باش 

 .باشه خداحافظ _
 .غر بزنه خواستمیباز  و قطع کردم مطمئناا ر که گوشی  گ فتمیداشت یه چیز 

 یا نه؟ کنیمیفکر کنم شام خورده بودن، قربونشون برم یکیشونم نیومد صدام کنه بگه شام کوفت 
رسام ر 

 
؟ خیلی کردمییعنی االن داشت بهم فکر .فت، عجیب فکرم و مشغول کرده بودرو تخت دراز کشیدم، فکرم سمت ا
پیشم گیر کرده؟اصال شایدم همچین چیزی نباشه و فقط توهم من و سارا باشه! ولی پس چرا  دوست داشتم بدونم از کی دلش

 .دادمیمغزم بیشتر ارور  کردممیگ فت جات تو قلبم می مونه؟ هر چی بهش فکر 
و ر و می خوندم، دیگه خط به خطش ر از بی حوصلگی دوباره رمان به دست شدم، فکر کنم برای بار چهارم بود که این رمان 

 :و پشت در ایستادم، گ فتم با تقه ای که به در خورد از حال و هوای داستان بیرون اومدم.حفظ شده بودم
 بله؟ _

 ؟ایمان_ بیام تو
با یه ژست خاصی ایستاد و با لبخند ،تخت نشستم، ایمان پشت داده به دربرگشتم دوباره رو  ،و باز کردم و ایمان اومدر در 

 :کرد و گ فت نگاهم
و بزنم ر و دوست داری دوستم داشت، یه موقع های  ی به خودم میگم قید همه چی ر قدر که تو امیرعلی کاش سارا هم اینایمان_ 

چرا وقتی جفتتون تو یه خانواده بزرگ شدین یکیتون .هباخت خودش رو و از اینجا برم ولی قلب داغونم گوش نمیده،بدجور 
 احساس؟نقدر باید مثبت و عاشق باشه؟یکی منفی و بی وا

 ایمان خدای  ی قبول داری که تقصیر خودته؟ _
 .که همیشه روزی صدبار بهش می گم دوستش دارم و می خوامش ایمان_ چرا مگه چیکار کردم؟ جز این

 بهش نگو؟می دونی چرا؟ وقتهیچو دوست داری ز همین اشتباست، نشنیدی میگن وقتی یکی  _
 :شونه ای باال انداخت و گ فت

احساس غرور بهش دست  میگیوقتی یکیو دوست داری وقتی بهش  کنممیشخصیه خودمه، من احساس البته این نظر  _



و ر پس برم کاری که دوست دارم  و می خوادش میگه خب من هر کاری کنم این مناین ملکه ذهنش میشه و هی با خود،میده

خرش بیخ ریش منه ،ها
 
 ؟ میگیتو باشی ن انجام بدم، این که اول و ا

گ فت ازش خبر نگیر تا خودش بیاد سراغت، ولی .کمتر ابراز عالقه کن،امیرعلی بهم گ فت یه مدت ازش دورشو اتفاقاا ایمان_ 
 .بره دنبال یکی دیگه ترسممی،شیوا ترسممی
رو نمی خواد،به نظرت دختری که دلش پیشه یکی باشه اگه رفت دنبال یکی دیگه یعنی تو  به نظر من پیشنهادش خوب بود، _

 ه به کسی دیگه فکر کنه؟می تون
 ؟نمی دونم، نمی تونی با این پسره حرف بزنی که دیگه بهش زنگ نزنه پیام نده به خدا،ایمان_ نمی دونم شیوا

 :کردم و گ فتم نگاهشبا تعجب 
 جلو خواهر خودتو بگیر چی؟،ز کجا بشناسمش؟ اگه بگه به تو چهپسره کیه؟من ا _

 .ششناسیمیایمان_
 :گ فتم وکردم  نگاهشبا اخم 

دم حرف بزن بگو کیه؟ _
 
 مثل ا

رسام پسر همون پیرزنه که خونشون 
 
 .رفتیمیایمان_ ا

رسام به من اون حرف
 
 .کردمیارو زد؟شایدم ایمان داشت اشتباه ه دستم مشت شد، احساس کردم در حال انفجارم، پس چرا ا

 ن؟باهممطمئنی  _
 ؟کنیمیزنگ می زنه، تو باشی چه فکری ،ان_ هر دقیقه داره بهش پیام میدهایم
خر _
 
رسام بهم زنگ زد و گ فت چون من جوابشو ندادم حال و روزمو از سارا می پرسه شاید داری اشتباه  ا

 
 ؟کنیمیامروز ا

 ایمان_ اگه در مورد تو حرف می زنن چرا قربون صدقه هم میرن؟
 :و گ فتم شدم خیرهبه ایمان کردم و بلند ر سرم  رفتمیبا هر حرفش ناخنام بیشتر ک ف دستم فرو 

 .همین االن براش زنگ میزنم _
واسه  هاایننقش من این وسط چیه؟ ،دم قضیه چیهفهمیمیگرفتم ولی خاموش بود.باید  موبایلمو از رو تخت گرفتم،شمارشو 

 .و وارد بازیشون کردنخودشون من ک ثافت کاری 
وردم شماره خونه 

 
درس و شماره ای که تو کاغذ برام نوشش یادم نیاهر چی به ذهنم فشار ا

 
ته بود افتادم، از جام ومد، یهو یاد ا

وردم و رو تخت خالی کردمر کیفم ،بلند شدم
 
 .و از تو کمدم در ا

 .سه بوق جواب داداز شماره رو تو گوشی زدم و بعد .اش کردمکلی گشتن پیداز .باالخره بعد کردمی نگاهمایمان با تعجب 
رسام_ بله بفرمایید؟

 
 ا

 .سالم شیوام _
 :بعد مک ثی طوالنی گ فت
رسام_ اتفاقی افتاده؟

 
  ا

روم 
 
 :شم،گ فتمبیه نفس عمیق کشیدم تا ا

 پرسم قول میدی راستشو بگی؟ می سؤالیه  _
رسام_ 

 
 چیزی شده؟.داری نگرانم میکنیا



 بین تو و سارا چیزی هست؟ _
رسام سکوت کرد هر چی سکوتش طوالنی تر 

 
 .شدمیتر  مشتش سفت دست هام شدمیا

 .ِد حرف بزن دیگه؟چرا ساک تی _
 . احساس کردم صداش خش دار شده بود

رسام_ نمی دونم راجب
 
 وقتهیچو به یکی دیگه باختم، گ فتم ر م چه فکری کردی؟من همین چند ساعت پیش بهت گ فتم دلم ا

م بهت گ فتم، حاال اچه با شوخی چه با جدیت از عالقه از دلم بیرون نمیره، صدبار تو روزای  ی که کنارم بودی نشون دادم بهت
من فقط یکی دوبار به خاطر تو باهاش حرف زدم دو سه ،ت با خواهرم چیه؟هیچی نیست، هیچیارابطه  میگیتو زنگ زدی 

دم کم شانسیم
 
نه تونستم  بارم بهش پیام دادم و از حسم از تو براش گ فتم، اون فقط برام یه خواهره، می بینی شیوا من خیلی ا

دم یه دوست خوب داشته باشم، نه یه خواهر، تو هم برام رفیق نبودی تو هم یکی
 
ای سودجو ه بودی مثل بقیه، یادته گ فتی ا

به خواهرتم بگو، البته من موبایلمو امروز شکوندم حاال  لطفاا همون بهتر که ازت دور باشن، حق با تو بود دیگه بهم زنگ نزن، 
شم و به این فکر کنم کجای کارم اشتباست که هر کی به من برم، دلم می خواد یه مدت از اینجا دور میگیحاالها هم گوشی ن

 .یکردمیاعتماد  داشتیمیکه باهام داشتی حرمت نگه  میرسه دلمو می شکونه،حداقل به احترام دوستی
رسام _
 
 .... من،ا

دم سودجو بودمه بودم؛ حتا اومدم حرف بزنم قطع کرد، بدون خداحافظی،حق داشت دلشو شکوند
 
رفیق ،ق با اون بود منم ا

 :به ایمان نگاه کردم و گ فتم،پاک کردم،های  ی که رو صورتم نشست نبودم، اعتماد نکردم،اشک
خدا لعنتتون کنه، امروز برای دومین بار دلشو شکوندم ،همشم مقصرش شمایین، برو خیالت راحت باشه،خواهرم بهت  _

 .ش به من بود نه سارا ای عاشقونه ای که تو گوشیش دیدی ابراز عالقه هاحرفخیانت نکرد اون 
 :و تو دستش گرفت اخم رو پیشونیش نشست و گ فتر ایمان جلو پام نشست دستم 

، دلش و به دست میارم، ببخشید شیوا این سارای احمقم به جای اینکه بگه همچین  دممیقول  کنممیایمان_ خودم درستش 
کردم گ فت به تو هیچ ربطی نداره تو کارم دخالت کنی،تو  سؤالکرد، وقتی ازش  شیش و ازم قایم میچیزی نیست، فقط گو

 ی؟کردمیبودی چیکار 
 .برو ایمان، برو بیرون می خوام تنها باشم _

 .فت.دوباره عذرخواهی کرد و سریع از اتاق بیرون ر کردمی این کار رو  شدمیایمان دستی به پشت گردنش کشید وقتی عصبی 
سمون نگاه کردم انگار خدا داشت 

 
 :شروع کردم باهاش حرف زدن کردمی نگاهمسمت پنجره رفتم، پرده رو کنار کشیدم و به ا

خرخوب امروز و برام زهرمار کردیش چرا  _
 
با  جوری این؟یعنی به من اصال خوشی نیومده؟تا یه اتفاق خوب میفته پشتش باید ا
تیم نسوخت؟ کم دلشو دنیا و خانوادش سوزوندن؟کم سختی یبچهدلت واسه اون  خاک یکسانم کنی؟ اصال من به جهنم

دلشو  هاحرفکشید؟اول که مهرم و به دلش انداختی با اینکه می دونستی دلم با یکی دیگه ست، االنم که گذاشتی با بدترین 
دلش نشکنه.بعضی وقتا  جوری اینی تا شمارشو نگیرم و تا کردمیبودم اون لحظه دستم و می شکوندی فلجم  بشکونم، حاضر

 .کنیمیخیلی بد تا 
................................... 

دو سه روزی بود تا حال خودم نبودم، حتی حوصله امیرعلی هم نداشتم، امیرعلی متوجه سرد بودنم شده بود، ولی چیزی نمی 
تو اتاقم ،فقط سر  گشتممیکه اصال نمی دیدم وقتی میومدم پایین میدیدم هست بر پرسید می ذاشت پای بحثم با سارا، سارا رو 



 .ناهار و شام مجبور بودم تحملش کنم
 .خونمون انقدر سوت و کور بود که همه افسرده شده بودن

ی بیرون رفتنم بهونه بگم بابام اجازه نمیده ولی دلم نیومد تو این دو سه روز حتی برا م خواستمیفردا جشن رفیق امیرعلی بود، 
 .اعصابش بهم می ریخت مطمئناا  کردممیاگه فردا رو هم کنسل  .رفتممیمیاوردم و ن

،بدون اینکه ازش بپرسم کار داره کردمی نگاهمک مامان کردم حیاط وشستم لباسار و پهن کردم، مامان با تعجب کمکمصبح ی
 .خودم دست به کار شدم تا کمتر فکرم مشغول باشه

که تموم شد دوش گرفتم سیوشرت شلوار طوسیم و پوشیدم و موهامو سشوار کشیدم بعد خشک شدنش باال سرم جمع کارم 
تو حیاط رفتم رو پله نشستم منتظر بابا موندم تا بیاد و در مورد فردا بهش  .کشیده شد چشم هامکردم و محکم بستم طوری که 

 .شدمیتلخ بگم.تو خونه اگه حرف میزدیم دوباره مامان اوقاتش 

که صدای باز شدن در اومد، سرم و بلند  کردممیمنتظر بودم، دیگه حوصله م سر رفته بود با گوشیم بازی  شدمینیم ساعت 
 :گ فتم کردم، بابا با دیدنم لبخند زد و نزدیکم اومداز جام بلند شدم و 

 .سالم خسته نباشید _
 :بابا لبخندی زد و گ فت

 باشی چرا اینجا نشستی؟ بابا_ علیک سالم بابا سالمت
سون نبود گ فتنش.بابا دستش و زیر چونه م گذاشت و  کردممیسرم و انداختم پایین و با انگشتام بازی کردم اونقدرا هم که فکر 

 
ا

 :سرم و بلند کرد و گ فت
 بابا_ چی شده بابا؟

 ...هیچی نگران نشین،چیزه فردا جشن نامزدی یکی از دوستای امیرعلیه _
 بابا_ خب؟

 گ فته اگه شما اجازه بدین منم باهاش برم؟ _
دیشب سارا هم ازم اجازه خواست که با ایمان بره جشن نامزدی دوستش، ولی بابا مطمئنی رو اتخابت؟ اگه کنار  اتفاقاا بابا_ 

؟ می خوری میازدواج کنین می دونی ضربه بدی  باهمهم زیاد دیده شین یه موقع خدای  ی نکرده از هم خسته شین و نخواین 
  دونی چقدر حرف پشتت می زنن؟

 ....فقط خودت برام مهمی که یه موقع خدای  ی نکرده به خدابابا_ نه که حرف بقیه برام مهم باشه نه 
 :وسط حرفش گ فتم

 .بابا من مطمئنم رو انتخابم، دو دلم نکنین _

 .؟پس هنوزم تو انتخابت مطمئن نیستیواقعاا  میشیبابا_ یعنی تو با حرف من دو دل 
 :کالفه گ فتم

 بابا؟ _
 بابا_بابا چی؟

رامشنمی تونم  کنممیخب دو سه روزه فکرم عجیب مشغوله هر کاری  _
 
شوب  جوری اینپیدا کنم همه دخترا وقتی دلشون  ا

 
ا

 .من جفتشونو دارم و از حرف زدن محرومم میکنن اون وقتمیشه با مادرشون یا خواهرشون درد و دل می کنن 



 :و بوسید و گ فت بابا بغلم کرد و سرم
شوبه برای اینکه از طرفی طاهره 

 
بابا_مهم خودتی فقط به خودت فکر کن، ببین چی حال دلت و خوب می کنه، االن تو دلت ا

شوب بودنته هااینناراضیه سارا سرد برخورد می کنه 
 
 .باعث دل ا

 ....یه چیز دیگه هم هست _
 بابا_ چی؟

رسام پسر پریچهر همون پیرزنی که پرست _
 
ارش بودم.بهم ابراز عالقه کرده با اینکه می دونست دلم جای دیگه ست،بهم گ فت ا

من با حرفام باعث شدم دلش  اون وقتمن دلش و شکوندم، اون تو بدترین شرایط کنارم بود  جام همیشه تو قلبشه،ولی 
 .کشممیبشکنه، از این موضوع بیشتر عذاب 

 :بابا کمی فکر کرد و گ فت

  حرفای  ی که بهش زدیه یا از اینکه بهش جواب رد دادی؟ به خاطرت واسه چیه؟ بابا_ االن دلخوری
رسام و امیرعلی یا نه خواستمیمی دونستم منظور بابا چیه 

 
 .بدونه دو دل شدم بین ا

 .کشممیاز اینکه اون بهم اعتماد داشتو من بهش بی اعتماد شدم،بیشتر دارم از این عذاب  _
 .بابا_ خب از دلش در بیار

 .سه چهار بار با خونش تماس گرفتم ولی دریغ از یک جواب فکر کنم سیم تلفن و کشیده اون شبجوابمو نمیده از  _
 .بابا_ خب برو خونش به هوای دیدن پریچهر، هم به اون بنده خدا یه سر زدی هم حرفاتو با پسرش میزنی

 :لبخندی زدم و گ فتم
  .کنممی این کار رو  حتماا فکر بدی نیست،  _

 .بابا_خب حاال برسیم به فردا، از نظر من #اشکال نداره می خوای بری برو، حواست به سارا هم باشه
 :سرم و انداختم پایین و گ فتم

 .به من نسپارینش ایمان خودش به خوبی مواظبشه لطفاا از دلم بیرون نمیره،  وقتهیچبابا سارا حرفی بهم زد که  _
 ی بهشون؟کردمیبودن اونجوری بی احترا هااینکه عمه  اون شببابا_ دوباره بحثتون شد؟واسه همین 

 .ولی تا امشب به روم نیاورد تنبیه و توبیخ شم بابت بی احترامی که کردم   اون شبخیلی منتظر بودم بابت 
 .،من که زنگ زدم ازشون عذرخواهی کردمشدمیبابا بهم حق بدین اگه تو اون جمع می موندم خیلی حالم بدتر  _

از یکی خورده همه رو  بابا_ چون زنگ زدی و عذرخواهی کردی کار اونشبت و به روت نیاوردم.اینو یادت باشه وقتی اعصابت 
 .نباید مقصر بدونی و از همه طلبکار باشی،من همون دختر صبور و با شعور خودم و می خوام

 :لبخندی زدم سرم و کج کردم و گ فتم

 بابا یعنی بیشعورم؟ _
 .خندید،دستم و گرفت بلندم کرد یه دستش و رو شونه م گذاشت و باهم تو خونه رفتیمبابا بلند 

 .بابا_ تو عشق بابای  ی فقط این چند وقته نمی تونی رو اعصابت کنترل داشته باشی
 .چشم دیگه بچه خوبی می شم _

  بابا_ چشمت بی بال
شپزخونه رفت یکم سر به سر مامان گذاشت.سارا هم با شن

 
یدن صدای بابا کنارشون رفت، من رو مبل نشستم بابا سمت ا



 .به تلویزیون بود حواسم جای دیگه نگاهم، کردممیتلویزیون نگاه 
 :بابا لباسشو عوض کرد و مامان و سارا میز و چیدن بابا کنارم نشست و گ فت

 بابا_ شیوا؟
  جانم _

رگیره الاقل سرت به کاری گرم شه کمتر فکر و خیال نی و همش فکرت دمیشیتو خونه  جوری اینبابا_نمی خوای دیگه کار کنی؟
 .کنیمی
حوصله کار کردن ندارم،مخصوصا تو بیمارستان یادتونه قبل از اینکه بیمارستان برم چقدر روحیه م خوب بود؟ولی االن  _

 .ببینین منو، داغون داغونم پشیمونم از اینکه پرستاری و انتخاب کردم روحیه م باهاش سازگار نبود
 .ت کالفه می شمبینممی جوری اینبا_چیکار کنم که سرحال شی؟من وقتی با

 .شما هم شده سرحال شم به خاطر دممیخوب می شم قول  _
 .کنممیبابا_ حاال شدی دختر بابا پاشو بریم ناهار بخوریم که دارم ضعف 

بغلم کرد و صورتم بوسید دلم ضعف میرفت واسش کاش مامانم یکم مثل بابا درکم   .کردمیّّ
رایشلوازمبه دستوره امیرعلی دو سه دست لباس و 

 
ماده شم، که یه وقت به قول خودش ا

 
م و ریختم تو ساک قرار شد خونشون ا

 .افراط نکنم اون دفعهمثل 
لبوم عکسی که رو ک تابخونش بود و گرفتم و رو تخت نشستم به  شدمینیم ساعتی 

 
تو اتاقش نشسته بودم تا از حمام بیاد، ا

عکسا از بچه گی تا این سنش  نشستمیلبخند رو لبم بیشتر  رفتممینگاه کردم.همه از خودش بود،هر چی جلوتر  عکسش
خربود، به صفحه 
 
که رسیدم تمومه ذوقم کور شد و به جای اون لبخند یه اخم روپیشونیم نشست، عکس از خودش و اون  ا

لبوم و محکم بستم انگار 
 
لبوم و سرجاش گذاشتم،تخواسمی واقعاا دختر نکبت بود.ا

 
 اخم هام خودخودبهم جفتشون له شن،ا

رایشلوازمتو هم رفت کیف 
 
رایش کردن ا

 
ینه گذاشتم روش نشستم شروع کردم به ا

 
وردم صندلی و جلوی ا

 
م و از ساکم در ا

رایش نکن ولی خب حس لجبازی نذاشت به حرفش 
 
 .گوش بدمیجورای  ی خواستم لجبازی کنم، با اینکه گ فته بود تا نیومدم ا

 .با صدای درسمتش برگشتم با لبخندی که رو لبش بود اخمم و پررنگ تر کرد
 :گ فت کرد و نگاهمبا تعجب 

 .امیرعلی_ باز چیه لجباز خانم اخمات تو همه
 .هیچی زودباش موهاتو خشک کن تا سرما نخوردی _

ینه برگشتم داشتم ریمل به 
 
 .داشخیرهکه با ویلچر کنار پام ایستاد و بهم  کشیدممی چشم هامدوباره سمت ا

یکم خجالت کشیدم ولی خب زود از بین رفت. موهای خیسش و باال داده بود ولی یکی  دیدمشمیاولین بار بود که با رکابی 

براش  .دلم بیشترکردمیدوتا از تار موهاش با لجبازی رو پیشونیش نشسته بود با ته ریشی که داشت جذابیتشو دو چندان 
 .ضعف رفت

 :طرفش برگشتم و گ فتم
ماده شم میشیخیره  جوری اینجونم؟ _

 
  .بهم که نمی تونم ا

 :اخم رو پیشونیش پر رنگ تر شد و گ فت
ماده نشو

 
 .امیرعلی_ مگه نگ فتم تا نیومدم ا



 .خب حوصله م سر رفته بود _
اونم عکس من و کنار یکی می دید از این بدتر اش باز نشد انگار خیلی دلخور بود ولی از دل من که خبر نداشت، اگه ه اخم
 .کردمی

 .سمت کمدش رفت و به زور خودش و بلند کرد تا سشوار بگیره هر کاری کرد نتونست محکم در کمد و بست مشتی بهش زد
 .باز ترس بود که تموم وجودمو گرفته بود بلند شدم و کنارش رفتم جلوی پاش نشستم

 .برات بیارم نگاه دستت و چیکار کردی چیه عزیز دلم؟ خب به من بگو _
 .مشتش و باز کردم دستش قرمز شده بود مطمئن بودم دردم داشت چون وقتی مشتش و باز کردم صورتش جمع شد

ینه رفت کل 
 
رایشلوازمدستش و از دستم بیرون کشید و روش و برگردوند سمت ا

 
م و ریخت پایین و با شیشه ادکلن محکم به ا

ینه خو 
 
ینه زد و ا

 
رد شد. من از جام تکون نخوردم فقط اشکام صورتم و خیس کرده بود. خاله تو اتاق اومد، اول یه نگاه به من ا

 :ایستاد و گ فت رو به روشکرد و بعد سمت امیرعلی رفت 
باشی؟یه نگاه  نمکبیخاله_ چیه ؟ها؟ من بهت وحشی بازی و یاد دادم؟من یاد دادم بهت عربده بکشی؟من بهت یاد دادم 

ره؟  جوری ایناین دختر بنداز تو که جون به لبش کردی،  به
 
 ؟جوری اینبهم قول دادی هواش و داشته باشی؟ ا

تحمل  غیرقابل واقعاا امیرعلی سرش پایین بود و خاله تند تند حرف میزد، دیگه اونم بریده بود، حق داشت بعضی از اخالقاش 
 .بود

 .بره و پشت سرشم نگاه نکنه.میدونی وقتی یه حرفی و بزنم ازش پایین نمیامخاله_کاری نکن امیرعلی، کاری نکن که بهش بگم 
 .به خون نشسته ش به خاله نگاه کرد و دستش و مشت کرد هایچشمامیرعلی با اخم و 

 .اولی که تو بیمارستان دیده بودمش جدی و محکم تا حاال خاله رو انقدر عصبی ندیده بودم انگار برگشته بود به همون روز 
بگه شرمندمه، لبخندی زدم و سرم و  خواستمیاشک نشسته ش بهم نگاه کردیجورای  ی  هایچشمخاله طرفم برگشت و با 

  .تکون دادم که رفت بیرون و در و محکم بست
ینه سالم بود و  

 
دیدش دستمو تو موهاش کشیدم  شدمیاز تو کمد سشوار و گرفتم و زدم به برق پشتش ایستادم یه قسمت از ا

بست.موهاش که کامل خشک شد با شونه موهاشو حالت دادم و درست مثل زمانی که از حمام اومده بود بیرون دو  هاشوچشم
اخماش باز نشده بود.کارم که  هاشوچشمسه تا از تار موهاش رو پیشونیش ریخت روش تاف زدم که همون حالت بمونه.هنوز 

ردم، شیشه خورده ها رو جمع کردم و تو سطل زباله ریختم. داشتم بلند تمام شد از اتاق بیرون رفتم و جارو خاک انداز او 

 .خوند چشم هاشتو  شدمید پشیمونی رو اشخیره چشم هامکردم تو  نگاهشدستامو به اسارت گرفت. برگشتم و  که  شدممی
 .من لیاقتتو ندارم به خداامیرعلی_ برو شیوا، از زندگیم برو 

 .کت شهدستم و رو لباش گذاشتم تا سا

 .؟چرا نمی ذاری من کاراتو انجام بدم؟ مگه گله کردم؟ غر زدم، منت سرت گذاشتممیشیچرا انقدر زود عصبی  _
 .خسته شدی بریدی، روت نمی شه بهم بگی حتماا امیرعلی_ وقتی اخمات تو هم میره وقتی تو فکر میری تو دلم می گم 

 ....رفتار نکنی ولی جوری ایناخمم بخاطره یه چیز دیگه بود، چرا باید ازت خسته شم؟ امیرعلی قرار بود دیگه  _
 .امیرعلی_ حق با توئه نمی تونم عصبانیتم و کنترل کنم

 .مذخرف می گردونی چیزهایچون فکرت و سمت  _
 نیست چرا داری خودتو گول میزنی؟ به خداامیرعلی_ مذخرف نیست، 



شپزخونه گذاشتمشون.یکم رو مبل نشستم تا  وصلهحبی
 
دستم و از دستش بیرون کشیدم و با جارو خاک انداز بیرون رفتم تو ا

روم شم
 
 .ا
باهاش اینم می موند خونه، شاید این مهمونی  رفتممیاگه ن مطمئناا نگاهی به ساعت انداختم نمی دونستم باید چیکار کنم، 

 .ای کشیدم و دو مرتبه به اتاق برگشتم . پوف کالفهکردمیو عوض اشروحیه
ینه نشسته بود ولی فکرش اینجا نبود

 
 .همونجوری جلو ا

 امیرعلی؟ _
 .توجه ای نکرد جلوش ایستادم و دستم و جلو صورتش تکون دادم تا از فکر اومد بیرون

 :سمتم برگشتو و گ فت
 .امیرعلی_ کمکم کن دراز بکشم رو تخت

 :با مظلومترین لحن ممکن گ فتم
 نمیریم؟ _

 اونم با بدترین لحن گ فت؛
 امیرعلی_ نه

 چرا؟ _
 .امیرعلی_ چون حوصله ندارم

 یعنی برم خونه؟ _
روم گ فت

 
 :دستشو مشت کرد و ولی ا

 .امیرعلی_ خودت می دونی دوست داشتی می تونی بمونی
کردم، ویلچرشو کنار تخت بردم  رومو برگردوندمو وسایلمو جمع کردم و تو ساک ریختم مانتومو از چوب لباسی برداشتم و تنم

 :خواستم کمکش کنم که دوباره اعصابش بهم ریخت دستم و پس زدو گ فت
 .امیرعلی_ الزم نکرده بهم دست بزنی برو به مامانم بگو بیاد، خودتم برو یه وقت دیرت نشه

صبرم تموم شده بود، دست  قعاا واروی زانو هام نشستم، دستم و جلو صورتم گرفتم بلند زدم زیر گریه انگار دیگه  همون جا
وردمیخودم نبود، شیوای  ی که هیچی اشکش و در ن

 
وردهن االن جلو یه پسر کم گ فتمیهمه از دل سنگ بودن و غرورش  ا

 
بود،  ا

ره بریده بودم انگار صبرم به پایان رسیده بود
 
 .بریده بود،ا

 .با صدای افتادن چیزی کنارم سرم و بلند کردم
روم کردن من این اتفاق براش افتاد، داشت دستشو  به خاطرم افتاده بود، امیرعلی بود که کنار 

 
گریه های منه احمق برای ا

بسته بود، دستش و تو دستم گرفتم اشکم پشت هم رو صورتم سر  چشم هاشصورتش از درد جمع شده بود و  دادمیماساژ 
 :ون حال گ فتمباهم خوردمی
 بدی؟ ؟ می خوای خودتو به کشتنکنیمیچیکار  _

رومت کنم؟ شیوا دک ترا دروغ می گن پای من خوب شدنی نیست،اگه قرار بر  _امیرعلی
 
ببین حتی نمی تونم وقتی حالت خرابه ا

 .یه خورده هم حس نداره تو پاهام به خدایا نه؟ ولی خوب شدنش بود یکم باید حسش بر میگشت 
 :کرد و وقتی اشکامو دید یهو گ فت نگاهمیکم 



اشک می ریزی بسه دیگه اصال غلط کردم پاشو  جوری اینمی کنه باز داری امیرعلی_با اینکه بهت گ فتم گریه هات داغونم 
ماده شو برای جفتمون 

 
خراین مهمونی خوبه تو خونه بمونیم باید تا  بریم، پاشو ا

 
شب دعوا بحث داشته باشیم، اصال به  ا

 .یدمجهنم هر چی شد دیگه به این پاها اهمیت نم
 .اشکم بند اومده بود انگار فقط منتظر این حرف امیرعلی بود تا خشک شه

سریع بلند شدم تا پشیمون نشده کمکش کردم رو صندلی نشست.پیراهن سفید وک تی که رو تخت بود و تنش کردم، خودم 
رایش کمم باز بهم گیر داده بود که 

 
رایش کردم ولی خب خوب شده بودم، تازه بد این ا

 
خیلی زیاده.سر لباس سرسری ا

 .پوشیدنمم باهاش مشکل داشتم
  همون قبلی و بپوشتنگه اصال  به خداامیرعلی_ شیوا 

 :کالفه سمتش برگشتم و گ فتم

خرامیرعلی خسته شدم اصال با مانتو میام انگار قراره از اول تا  _
 
 همهایناون وسط قر بدم قراره کنارت بشینم دیگه  ا

 سختگیریت واسه چیه؟
 :گ فت کرد وریز  اشوهچشم

 .امیرعلی_ باشه همون مانتو ک تی رو بپوش الاقل با من ست شی
 چشم هام رو شومیز سفیدمو با مانتو ک تی که بلندیش تا رو باسنم بود و پوشیدم، موهامو باال سرم جمع کردم و سفت بستم تا 

دیگه  ، شاید ظاهرش یه چیزکردمی نگاهمحسین کشیده تر کنه.خودم از قیافم خیلی خوشم اومده بود، البته امیرعلی هم با ت
 .بیچاره رو لو داده بود چشم هاشولی  گ فتمی

 امیرعلی_ تموم شد بریم ؟ 

 :شالم و سرم کردم کیفمم گرفتم و گ فتم

مده م _
 
ره دیگه من ا

 
  .ا

 .............................................. 
کنه و دوباره اوقات امیرعلی و  م یکی با ترحم نگاهمونترسیدمیعرق کرده بود، از یه طرفم  دست هام کشیدممیاز بس خجالت 

 .تلخ کنه،یعنی قشنگ به غلط کردن افتاده بودم
 امیرعلی خیلی جدی گ فت؛

 امیرعلی_ چیه؟ چرا ایستادی؟
ب میشم _

 
 .خب من که تا االن ندیدمشون دارم ا

 :لبخندی زد و گ فت
 .نداره بریم توامیرعلی_ اصال خجالت 

 .تو حیاط رفتیم امیرعلی شماره ایمان و گرفت و ازش خواست بیاد کمکم
چند دقیقه نگذشت که ایمان با دو به طرفمون اومد و سالم و احوالپرسی کرد بعد با کمک هم تو خونه رفتیم خونه که چه عرض 

 .کنم انگار تاالری بود واسه خودش
 :امیرعلی رو به ایمان گ فت



 .شیوا رو راهنمای  ی کن وسایلش و تو اتاق بذاره امیرعلی_
 تو چی؟ _

 :لبخند مهربونی زد و گ فت
 .تا بیای هابچهامیرعلی_ میرم پیش 

من رفتم تو فقط کیفمو رو  رو باال رفت منم پشت سرش حرکت کردم، در یکی از اتاقارو باز کرد و  هاپلهایمان جلوتر راه افتاد و 
ینه درست کردمچوب لباسی گذاشتم شالم و ج

 
 .لو ا

 ایمان_ نمی خوای لباس عوض کنی؟
 .ین راحتمباهمنه  _

 :شونه ای باال انداخت و گ فت

 ایمان_ حالت خوبه؟
 :از بس استرس گرفته بودم پاهام میلرزید، روی صندلی که تو اتاق بود نشستم و گ فتم

 ....کسی چیزی بگه یا چمیدونم یه جوری نگاه کنه، ترسممینه ایمان خوب نیستم، نمی دونم چرا انقدر استرس دارم  _
 :تو دستش گرفت و گ فتایمان نزدیکم اومد و جلو پام نشست دستمو 

دمای با  هااینایمان_ دیونه شدی 
 
شنان کسی چیزی نمی گه، خانواده دختره هم ا

 
همه دوستامونن همشونم با روحیاتش ا

     .شخصیتین،انقدر سخت نگیر

یم که دستم و گرفت، دودل بود بابت رفتمیبیرون  باهماسترسم از بین نرفت، داشتیم  کامالا گرم شدم ولی با اینکه یکم دل
ب دهنش و پایین داد و گ فت خواستمیکه  سؤالی

 
 :بپرسه،توچشاش نگاه کردم، ا

 خجالت که نمی کشی؟ این جوریهکه امیرعلی  ایمان_ از این
 :ر دادم و گ فتمتو هم رفت و دندونامو رو هم فشا اخم هام

 .و می پرسی سؤالحال و روز خودشه نه حال خودم که ازم این  به خاطرخیلی احمقی، این نگرانیام فقط  _
پایین رفتم، دور تا دور سالن نشسته بودن یه چند نفری هم اون وسط داشتن  هاپلهرومو برگردوندم و از کنارش گذشتم، از 

دختر  چند تاعلوم بود همه چی روبه راهه. سارا و م خندیدمیدوستاش نشسته بود، خدار وشکر  میرقصیدن امیرعلی کنار جمع 
 نگاهشدیگه هم تو اون جمع بودن دوباره این خجالت اومد سراغم که ایمان کنارم ایستاد و دستم و گرفت ،برگشتم با اخم 

 :کردم که در گوشم گ فت
محکم باش، خیلی وقته به جای شیوای قوی و محکم شیوای ضعیف و دارم  ایمان_ معذرت می خوام خوبه؟ باز کن اخماتو،

همون فکری که تو ذهن من نشست تو ذهن امیرعلی  جوری این.نگاه، همین االن که دستتو گرفتتم بازم داری میلرزی، بینممی
 .سترس داری نه.تو که اینو نمی خوای؟نمی خوای که اونم فکرکنه از کنارش بودن خجالت می کشی و امیشیهم 

روم شم دادم و تو دلم تا تونستم بد وبیراه نثار خودم کردم حق با ایمان بود سرم و تکون
 
 .تا بتونم یکم ا

ای محکم و لبخند رو لبم نزدیکشون شدم و بلند سالم کردم.اولین سوتی که داده بودم موجب خنده همه شد اونم چی، ه با قدم
 تو اولین برخورد،

هنگ زیا 
 
هنگ قطع شد.صدای من پخش شد تو سالن خودمم خندم گرفت چون صدای ا

 
د بود بلند سالم کردم اد همون لحظه ا

 .چه برسه به بقیه



سرم و انداختم پایین ،دوستاش به احترامم بلند شدن، به دخترا دست دادم به اجبار به سارا هم دست دادم و کنار امیرعلی 
 .نشستم

رایششم که اصال قابل گ فتن نبود، از حق سارا خیلی راحت نشسته بود پیراهن کوتا
 
هی تنش کرده بود و موهاشو باز گذاشت ا

 .نباید گذشت تو اون جمع تنها کسی که دلبر بود خواهر کوچولوی من بود
 .سریع چشم ازش گرفتم و سیبی که امیرعلی طرفم گرفت و براش پوست کندم و تو ظرفش نصف کردم و کنارش گذاشتم

 .دیگهامیرعلی_خودتم بخور 
 .مباشه تو بخور می خور  _

هنگ مالیم پخش شد و سر میز ما خالی شد هر کی یه جفتی برای خودش گرفت و رفت وسط.
 
این رقصای دو نفره  وقتهیچیه ا

 .رو دوست نداشتم

 امیرعلی_تو نمی رقصی؟
 :لبخندی زدم و طرفش برگشتم سیبی که دستم بود و تو دهنش گذاشتم و گ فتم

 .ماصال بلد نیست _
 :ریز کرد بعد پایین دادن سیب گ فت هاشوچشمنگاه کرد و مثل همیشه  چشم هامتو 

 امیرعلی_ الکی؟؟
دم بخوام برقصم متنفرم همهاینخب بلدم ولی اینکه جلو  _

 
 .ا

 ؟میگیمن که ن به خاطرامیرعلی_ 
 :اخم کردم و با دستمال دستم و پاک کردم گ فتم

 ندیدی،مگه نه؟عروسیه سامان اصال من و  مطمئناا  _
 :سرش و تکون داد و گ فت

ره راست 
 
 .چرا؟ سارا و مریم و مرجان همش جلو چشم بودن ولی تو نبودی میگیامیرعلی_ا

 .از رقصیدن متنفرم به همون دلیلی که گ فتم_
 .امیرعلی_ همین چیزاست که تو رو تافته جدا بافته می کنه

 .ن رقص بودبه س چشم هاشدستم و تو دستش گرفت نوازش کرد ولی 
 تو چی ،دوست نداشتی برقصی؟ _

 :یهو بلند خندید و گ فت
 .امیرعلی_ تصور کن با این صندلی برم اون وسط برقصم

 .نیشگونی از بازوی سفتش گرفتم، بیشتر دست خودم درد اومد انقدر که عضله هاش سفت بود
 .کردم سؤالفقط  _

 .بهش رفتم و رومو برگردوندم ایغرهچشم 
 .دستت درد اومدامیرعلی_ 

مپول نه؟ _
 
 همش اثرات پودر و ا

 :با ک ف دستش به پیشونیم زد و گ فت



 .یه بار پودر خوردم که بهم نساخت دیگه طرفش نرفتم کالا علی_ برو بچه من امیر
فرین به تو _
 
 .ا

 :دوباره ساکت شدیم که یکی از دوستاش طرفم برگشت و گ فت هابچهبا اومدن 
 ا برقصین، چرا نشستین؟کیارش_ شما برین با دختر 

 :لبخندی زدم و گ فتم
 .اونا بلدن من بلد نیستم _

 .کیارش_مگه میشه؟ ولی برعکس تو امیرعلی یک رقاصیه
 :امیرعلی نیشخندی زد و گ فت

 .امیرعلی_ می خوای بهش نشون بدم

که خیلی از دست خودش د ولی معلوم بود کیارش سرش و انداخت پایین و ساکت شد، بیچاره یه لحظه حواسش پرت شده بو
 .عصبیه

 :ایمان طرفم خم شد و گ فت
 .زیاده روی می کنه از پسش بر نمیام ایمان_ سارا داره

 :کردم و گ فتم نگاهشبا تعجب 
وردمیبه من هیچ ربطی نداره ،بابا سپردش به تو نمی تونستی از پسش بر بیای ن _

 
 .یشا

 پرسید که چی شده؟و دید با چشم و ابرو از ایمان  اخم هامامیرعلی که 
روم گ فت

 
 :ایمان ا

 .ایمان_ هیچی بازم مشکلم با ساراست اونور سر میز همه نوع نوشیدنی ها رو داره تست می کنه
 .امیرعلی_ منو ببر پیشش باهاش حرف میزنم

 .پاهام شروع کرد به لرزیدن شدممینشون ندادم فقط مثل همیشه وقتی عصبی  العملیعکسهیچ 
به اکیپشون ،جالب بود برام انقدر جمعشون صمیمی بود حتی عروس و داماد هم اومده  شدم خیرهم بیرون از فکر سارا اومد

 .ن و می خندیدنگ فتمیبودن سر میز ما و 
 :یکی از دخترا که تنها نشسته بود کنارم اومد و گ فت

 دختر_ میتونم بشینم پیشتون؟
  :لبخندی زدم و گ فتم

ره _
 
 حتماا ا

 :و طرفم گرفت و گ فتنشست کنارم و دستش 
رزو هستم تو این اکیپشون من فقط تکم

 
 .دختر_ ا

 :خندیدم و گ فتم
 چطور تو جمع پسرا؟_

 :د و با بغض گ فتاشخیرهبه روبه رو  
رزو_ من نامزد دوستشون بودم ولی دوستشون در حقم نامردی کرد و رفت با یکی دیگه، 

 
هم دیگه نذاشتن از  هااینا



 .ن بیرون یا جشن و مهمونی به منم می گنگروهشون برم، هر وقت میر 
 :اخمی رو پیشونیم نشست و گ فتم

 لیاقتتو نداشت وگرنه کی می تونه از دختر بامزه ای مثل تو بگذره؟ _
رزو_ میتونیم 

 
 .دوست باشیم باهما

ره  _
 
 .حتماا ا

 .نشستمیدختر بامزه ای بود عالوه بر بامزه بودن شیرینم بود خیلی به دل 
رزو نشست و لبخندی بهش زد بعد نیم ساعت

 
رزو حرف زدم یواش یواش سر و کله امیرعلی و سارا پیدا شد. سارا هم کنار ا

 
ی که با ا

 .حواسش اینجا نبود ولی معلوم بود تو فکره، اصال
رزو خانم چطوره؟

 
 امیرعلی_ ا

 :لبخندی زد و به امیرعلی نگاه کرد و گ فت
رزو_ مرسی داداش خوبم

 
 .ا

 داداش ولی نیومدی یه سر بهم بزنی؟ میگیبه من  جوری یناامیرعلی_ ای نامرد 
رزو_ 

 
 .گ فتن دوست نداری ما رو ببینی هابچهخواستم بیام ولی  به خداا

روم خندید و گ فت
 
 :امیرعلی ا

شنا شدی؟
 
 امیرعلی_ولی از این به بعد بیا، با شیوا که ا

ره خیلی ماهه 
 
رزو_ ا

 
 .دوست شدیم باهما

 .برق زد یا توهم زدم واقعاا برق زد،  چشم هاشاحساس کردم 
 .امیرعلی_ یدونست فقط خدا برای من ساخته

 .هیجان براش خوب نیست همهایناصال به فکر دل من نبود که 
رزو_ 

 
خرتا  ان شاهللا

 
 .عمر کنار هم با عشق زندگی کنین ا

 :دستشو تو دستم گرفتم و گ فتم
 .ز عشق باشه و از ته دل تو رو بخوادپر ا یکی هم خدا سر راه تو قرار بده  ان شاهلل_
خرقصد رفتن کردن، فقط دوستا مونده بودیم، کیارش خیلی پسر شادی بود از اول تا  کمکمبعد شام همه     

 
جشن فقط به  ا

 .کارای اون می خندیدیم خیلی هم سربه سر پیمان می ذاشت
قا پیمان اگه 

 
ر خوندی داداش نشستیم این جا از جامون تکون فکر کردی امشب تنهات می ذاریم کو  کیارش_خب خب ، ا

 م تا صبح می خوایم بیدار باشیم و بگیم بخندیم، همه موافقین؟خوریمین

 .سوگل نامزد پیمان سرخ شد و سرش و پایین انداخت
 :ایمان پس گردنی ای به کیارش زد و گ فت

 .فکر کن ایمان_ نکبت نوبت تو هم میشه ها این روزها واسه همه هست، به اونروزم
 :یهو بلند شد و گ فت کرد وکیارش یکم فکر 

بخوابن.شما کار و زندگی ندارین،پیمان داداش شرمنده ما دیگه  خوانمیبریم دیگه مردم  بلند بشیدکیارش_ خجالت بکشین 
 .مکنیمیرفع زحمت 



 .با این حرک تش مرده بودیم از خنده
دم ن به خداپیمان_ خاک تو سرت کیارش 

 
 .میشیا

 :جلوی پیمان دوال شد و گ فتکیارش 
دم نمیشن

 
 .کیارش_ نوکرتم داداش فرشته ها که ا

دم کلی انرژی  هابچهکنار این  واقعاا 
 
 .همشون پر از انرژی بودن گرفتمیا

 :ان رو به امیرعلی کرد و گ فتسوگل نامزد پیم
 بزنی و بخونی؟ سوگل_ امیرعلی میشه برامون پیانو 

 .جوابش ذوقم کور شد کردم، ولی با نگاهشمن با ذوق 
 .یه شب دیگه ان شاهللامیرعلی_ نه بابا اصال حسش نیست،

 .سوگل ازت یه چیز خواست، بدو خودتو لوس نکن دست به پیانو شی حست بر می گرده یک بارپیمان_امیرعلی 
روم گ فت

 
 :سوگل ا

 .سوگل_ اصرار نکن عزیزم شاید حوصله نداره
کردم و سرم و تکون دادم،  نگاهشنگاه کرد بعد روشو طرف من برگردوند، من با لبخند امیرعلی یکم به سوگل و یکم به پیمان 

 :لبخندی بهم زد و رو به پیمان گ فت
 .امیرعلی_ باشه قهر نکن یه زنداداش سوگل که بیشتر نداریم

 .نمی خواد میشیسوگل_ مرسی، ببخشید اگه اذیت 
 :امیرعلی لبخندی زدو گ فت

 .امیرعلی_ نه یهو حسش اومد
 .طرفم برگشت و چشمکی بهم زد 

 .منم که از ذوق داشتم می مردم
 .امیرعلی_ ولی پیانو نه ،پیمان بپر گیتارت و بیار

پیمان بلند شد رفت گیتارش و بیاره. دوست داشتم وقتی می خونه رو به روش بشینم و ببینمش واسه همین بلند شدم و کنار 
 .ایمان نشستم

روم در گوشم گ فت
 
 :ایمان ا

 ان_ چطور بود،نگاه کسی که اذیت نکرد؟ایم
 .نه همشون عالین روحیه امیرعلی هم امشب خیلی خوب بود _

روم شروع به نواختن کرد.بهم 
 
با اومدن پیمان دیگه حرفی نزدیم امیرعلی لبخندی بهم زد و دستی به سیمهای گیتار کشید بعد ا

 .د و همراه با نواختن شروع به خوندن کرداشخیره
  باز خوندم واسه تو امیرعلی:

دم و تو خلسه می برد)
 
  همونجوری هنوز موندم واسه تو(صداش انقدر دلنشین بود که ا

  بگی به من احساستو میرممی
 میرممی میرممی میرممی



 (.و دوست داشتم نگاهشاشک جمع شده بود.چقدر این حالت  چشم هاشاحساس کردم تو )
  حواسم نیست شدی همه کس من

  ت توی  ی دلواپس منحواسم نیس
 حواسم نیست

 (مشخواستمیحواسش نبود که با ذره ذره وجودم  واقعاا یاد روزای اولی افتادم که با درداش درد کشیدم،روزهای  ی که )
  حواسم نیست شدی همه کس من
  حواسم نیست توی  ی دلواپس من

 حواسم نیست
  همه دیدن که می خندم وقتی اینجای  ی

  وقتی تنهای  ی میرممیهمه دیدن که 
  هر چی می دیدم چشم هاتواقعی بود ته 

  هر چی خوندم هر چی گ فتم هر چی می شنیدی
  حواسم نیست شدی همه کس من
  حواسم نیست توی  ی دلواپس من

  .حواسم نیست
 (امیرعلی)

 ومد؟ داشتم دل می بستم؟داشت چه بالی  ی سرم می واقعاا 
 .وجودم، شده بود همه کسم یهمهعقلم،حواسم نبود که شیوا شده بود حواسم به خیلی چیزها نبود نه به دلم نه به 

میدیدم، باالخره تونست قلبم و  چشم هاشواقعی بود هر چی رو که تو  واقعاا انه رو انگار واسه شیوا ساخته بودن،این تر
با دیدن الناز  وقتهیچعشقه،عشق نبود من  کردممیرو که با الناز گذروندم چیزی که فکر  بلرزونه،امشب فهمیدم اونروزای  ی 

شاید زیبای  ی خیره کننده  کردمیه دنیا فرق باهمرو پوشش حساس نبودم،ولی شیوا واسه من  وقتهیچدست و دلم نمی لرزید یا 
دم و شیفته خودش می کنه.که همین خصلتش 

 
دم زیبارو می ارزه ای نداره ولی سیرت زیبای  ی داره که ا

 
 .به صدتا ا

.................................. 
رسام)
 
 (ا

  ؟شدمی، چرا داشت وسعتش بیشتر شدنمیاومدم که فراموش کنم، ولی چرا فراموش 
که اومده بودیم ده خونه کدخدا، روز اولی که اومدیم نمی دونم ایلیا چی به پریدخت گ فته بود که با من و  شدمیهشت روزی 

 .کردمی، به من حتی با نفرت نگاه کردمیمامان خیلی سرسنگین برخورد 
 .ی  ی های ایلیا براش گ فت تازه یکم روی خوش بهمون نشون دادوفابیوقتی کل داستان و مامان براش تعریف کرد و از 

نشسته بودم و سرم و چسبونده بودم به نرده، روحم تهران بود این فقط جسمم بود که ساکت سامت یکجا افتاده  ایوانرو 
 .نبود، بدتر شده بودم جوری ایناز تهران بزنم بیرون روحیه ام خوب میشه ولی انگار  کردممیبود، فکر 

رسام جان بیا تو عمه بیا سرما 
 
 .چیزیم تنت نیست خوری میپریدخت_ ا

 عمه؟ _



 پریدخت_ جان عمه؟
 هیچی _

 .م انداختسری از افسوس تکون داد و تو خونه رفت ،با یه پتو اومد و کنارم نشست، پتو رو روی دوش
 .ام پریدخت_ می خوای باهام حرف بزنی؟من رازدار خوبی

 :حرف بزنم، درد و دل کنم تا یکم سبک شم.برای همین پرسیدم خواستمیدلم 
 شما عشق و تجربه کردین؟ _

هی کشید و گ فت
 
 :پریدخت ا

پام و از خونه بیرون نمی ذاشتم، به هیچ مردی  وقتهیچم از اینکه یه روزی عاشق بشم واسه همین ترسیدمیپریدخت_ همش 
خرتا اینکه برام خواستگار اومد، وقتی فهمیدم زنش مرده یکم خیالم راحت شده بود  کردممیهم نگاه ن

 
می دونی از هوو شدن  ا

 .متنفر بودم
ورت نشه از همون اولی که زن داشت ولی شاید با قبالا م برم خونه مردی که خواستمیراستش و بخوای یکم دلم گرفته بود که 

چیه؟ولی زمانی که همه خانوادم و از دست دادم محبتم  میگیمهرداد و دیدم مهرش به دلم نشست نمی دونم این عشقی که 
بیشتر شد، یکم سیاست داره ولی دوست داشتنیه مجبوره که خودش و اینطور نشون بده چون از پدرش به  نسبت به مهرداد

 .مه و شوهر خوبی واسه منهابچهسه انگ بی غیرتی بهش بزنن،مهرداد پدر مهربونی واسه ارث برده از این می تر 
 :غمگینی زدم و سمتش برگشتم و گ فتم لبخنِد 

 .مگرفتمیکاش جلوی دلم و  دیدمشمیکاش منم می تونستم نرم بیرون و خودم و تو خونه زندانی کنم، کاش ن _
 پریدخت_چرا عمه دلش باهات نیست؟

 .با یکی دیگه ست، یکی که نمی خوادش، اون پسر لیاقتش و نداره نه دلش _
 .پریدخت_ اگه می دونی دلش با یکی دیگه ست دیگه بهش فکر نکن

 نباید بذاری پریچهر بفهمه باشه؟ وقتهیچیه چیزی و می خوام بهت بگم ولی 
 :کردم و گ فتم نگاهشبا تعجب 

 .دممیقول  حتماا چی عمه؟  _
 .گذشته با اشکی که رو گونه ش چکید فهمیدم غرق توی اون روزاست انگار رفته بود به

پریدخت_ روزای اولی که پریچهر اومد خونمون شد عروسمون همش دلنگرون بود.می دونی چرا؟چون فهمیده بود دوست 
کردم، مامان از گذشته اش برام گ فته بود،ولی  نگاهشصمیمیش یه روزی عاشق شوهرش بود، یعنی علی برادر من.با تعجب 

 .شوهرش باشه حرفی نزد اینکه دوستش عاشق 

پریدخت_گلی رفیق صمیمیه من و پریچهر بود،اون خیلی علی و دوست داشت، هنوزم که هنوزه دلش پیش علیه، با اینکه 
ی اومد پیشم و کلی گریه کرد از عشقش گ فت و از ه ولی هنوز علی و فراموش نکرده،دو روز بعد از فوت علدار بچهازدواج کرده و 

 .اینکه از عذاب وجدان داره میمیره
 واسه چی عذاب وجدان؟ _

پریدخت_ چون خودش و قاتل مادر پریچهر می دونه، بهم گ فت وقتی فهمیدم علی عاشق پریچهر شده زود خودم و به ده 
از فرصت استفاده می کنه و بهش  فکر می کنه امیر خواستگارشه اون هیچی نمی دونه و  رسوندم، پیش پریچهر رفتم و وقتی دید



و ردیف می کنه و از ده فراریش میده.وقتی پریچهر و می فرسته که بره  چیزهمهپیشنهاد میده شبونه از ده بزنه بیرون، خودش 
ر و باز می کنه و نزدیکای صبح با صدای در بلند میشه مادرش زودتر د شهر پیش دختر عموش،خودش برمی گرده خونه،

شایسته مادر پریچهر خودش و می ندازه تو حیاط و شروع می کنه به گریه و زاری و التماس که دخترم و نذارین برگرده وگرنه می 
شوهرش دووم نمیاره و  ک تک هایکشنش انگار فهمیده بود که گلی کمکش کرده بود، وقتی هم بنده خدا برمی گرده خونه زیر 

که بهش شوک بزرگی وارد شده بود تا دو روز خودش و تو اتاقش حبس می کنه و بیرون نمیاد تا مادرش ازش  تموم می کنه، گلی
و بهش می گه. بهار، مادر گلی شروع می کنه به نصیحت کردن و توجیه کردنش طوری که  چیزهمهدلیلش و می پرسه و گلی 

واقعیت و بهش نگ فت.چون  وقتهیچیچهر و خبر کنه.ولی ره بره شهر و پرمیگیره و همون روز تصمیم میگیوجدان  عذاب
 .،پریچهر و هم مثل من از دست بدهترسیدمی

  .ازدواج کنن باهمواسه همین دیگه سنگ جلو پاشون ننداخت و گذاشت علی و پریچهر  

باهاش می مونه. عشق اولش رو فراموش نمی کنه تا پای مرگش این عشق  وقتهیچاینو برات تعریف کردم که بدونی یه زن 
درسته که گلی قسم خورد که علی و فراموش کرده ولی همچین چیزی نبود هنوزم که هنوزه میره سرخاکش و باهاش درد و دل می 

 .کنه بیشتر از پریچهر بهش سر میزنه
ن مقایسه کنه؟ یا تحمل کنی؟ می تونی تحمل کنی وقتی باهاته به یکی دیگه فکر کنه؟ یا تو رو همش با او جوری اینتو میتونی 

 .تو لحظه های قشنگ تون اونو جای تو بذاره؟تصور کنه اون کنارشه
 .لرز بدی وجودم و گرفته بود، تا حاال با این دید نگاه نکرده بودم

 .مخواستمیم ، روحش و قلبشو کامل خواستمیم،فقط جسمش و نخواستمیمن شیوار و کامل واسه خودم   
 چطوری فراموشش کنم؟ _

 .پریدخت_ سخته ولی می تونی
 اگه نتونستم؟ _

 .مثل گلی میشی اون وقتپریدخت_ 
 .کردمیپریدخت تو خونه رفت، من مونده بودم با فکرای  ی که داشت دیوونه م 

سمون نگاه کردم نیشخندی زدم و گ فتمکردممی؟ چطوری فراموش کردممیباید چیکار 
 
 :؟سرم و بلند کردم و به ا

رفوزه  کالا م انقدر به کسی بد کرده باشم که بخوای پشت هم تنبیه ام کنی،اگه بحث امتحانم باشه من بس نیست؟ فکر نکن _
 .شو خیالمبیام پس 

 .با صدای مامان تو خونه رفتم
 جانم مامان؟ _

 .مامان_ کجای  ی مادر تو سرما، بیا این عکسارو ببین
لبومی که تو دستش بود نگاه کردم، عکسای کنارش نشستم و به
 
و از اونروزا برام  کردمیخودش و علی بود، با ذوق نگاه  ا

 .گ فتمی
 ؟گ فتمیمامان_ پریدخت اینجارو یادته ایلیامو حامله بودم تو به زور فرستادیم عکس بگیرم یادته علی چی 

 :عمه بلند خندیدو گ فت
 .قدر سرخ و سفید شده بود داداشمبرم.چ عمراا پریدخت خل شدی برم بگم زنم حامله ست بیا ازش عکس بگیر؟  گ فتمیعمه_ 



خرمامان_ تو هم که قربونش برم لجباز 
 
خ نمیدونی چقدر  ا

 
بود تا به عکاس بگه ازمون عکس  شدهسرخ کاری کردی که برد منو ا

 .بگیره
 :عمه دوباره خندید و گ فت

بیچاره حبیب چقدر مردم ده بهش عمه_ راستی پری می دونستی پسر حبیب االن اینجا عکاسی داره؟ راه باباشو ادامه داده.ولی 
ن، من جای حبیب بودم همشونو با خاک یکسان کردمین مسخره ش رفتمیمی خندیدن، چقدر مردم عقب افتاده بودن،راه 

 .کردممی
دم نشدی اسممو قشنگ صدا کنی،خب اون بیچاره ها فقط به فکر کار بودن چه می دونستن عکس 

 
مامان_ پیر شدی ولی ا

 . پول مهم بود چیه براشون فقط
 .ولی خدای  ی ده االن خیلی پیشرفت کرده، مردمش، هم شعورشون و هم درکشون باال رفته 

 .غرق تو گذشته شون بودن کردممیو نگاشون  خندیدممیمن فقط 
وردهچقدر خوب شد مامان و 
 
 .بودم ده ،کلی تو روحیه اش تاثیر گذاشته بود ا

 (شیوا) 
پریچهر،به خونشون زنگ میزدم ولی خبری ازشون نبود،دلم شور افتاده بود شماره و ادرس  سه روز پشت سر هم میرفتم خونه 

  دیگه ای ازشون نداشتم،
شپزخونه رفتم، سر میز  برای بار هزارم شماره خونشونو گرفتم ولی بازم کسی نبود جواب بده.گوشیمو

 
رو مبل انداختم، سمت ا

 .صبحانه نشستم
 سارا_ اتفاقی افتاده؟

دم حسابش ن خیلی رو 
 
 .بازم باهام حرف میزد کنممیداشت با اینکه می دید اصال ا

 :اخمامو تو هم گره کردم و گ فتم
 .دسته گالیه شماست، انقدر پخش و پالش کردین که جمع کردنش داره اذیتم می کنه _

 :اونم مثل من اخم کرد وگ فت
 .کاری کنم واسه خودت این چندوقته اصال دیدمت که بخوام میگیسارا_ من! چی 

دم بتمرگی و با ایمان حرفاتو بزنی که مُن جلوی _
 
الیه َقبلته، می مردی مثل ا

ُ
رسام ضایع نکنی، می دونی چه حرفای  ی  دسته گ

 
ا

 .بهش زدم
 .حتی پلکم نمی زد کردمی نگاهمبا تعجب 

 کردین؟سارا_ چیکار کردی شیوا؟ خاک بر سرت اون بیچاره کم داره عذاب می کشه باز عذابش و بیشتر 

 .سارا رو نداشتم سرم و انداختم پایین و قاشق و تو چای می چرخوندم فکرم انقدر مشغول بود که اصال حوصله خزعبالت
 سارا_ با تو هستم،چی گ فتی بهش؟

 .انقدر ازت ک فریم که دلم میخواد همین االن سرتو بکوبم به دیوار به خداخفه شو سارا ، _
 :عصبی سری تکون داد و گ فت

 می دونستی اون باعث شد امیرعلی بیاد طرفت؟سارا_
 .یهو سرم و بلند کردم دستم مشت شده بود انقدر دندونامو بهم فشار داده بودم که فکم می لرزید



دم حرف بزن بگو قضیه چیه؟ _
 
 مثل ا

 .سارا_ با اینکه قسمم داد ولی بهت می گم که بفهمی چقدر مرده،یه مرد کامل یه عاشق کامل
 :رو میز کوبیدم و گ فتممشتم و محکم 

 .زر بزن داستان نباف برام _
درس امیرعلی و بهش بدم، اولش قبول نکردم گ فتم 

 
سارا_ وقتی بابا اجازه نداد مسافرت بری باهاشون پاشو تو یه ک فش کرد که ا

درس و شماره امیر علی و دادم
 
 .شاید تو ناراحت شی، ولی وقتی حال و روزتو دیدم بهش ا

 .د اشکام دوباره رو صورتم سر خوردمی لرزی دست هام
 یعنی اون رفت عشق و برام گدای  ی کرد؟ کم خودمو کوچیک کردم، اون نابودم کرد.می دونی چی گ فت بهش؟ _

 :سارا سرش و تکون داد و گ فت

ب پاکیو
 
ه و بریز رو دستش و بذار طرف من کشیده شه، گ فت تو رو بیشتر از جونش دوست دار  سارا_ گ فت اگه نمی خواهیش ا

ب شدنتو ببینه، اون باعث شد که امیرعلی به خودش بیاد،امیرعلی به 
 
تیشش میزنه،گ فت تحمل نداره روز به روز ا

 
اشکات ا

رسام از عشق به شیوا داشت برام حرف میزد دلم 
 
فهمیدم  همون جاشد، یجورای  ی حسودیم شد از  یه جوری ایمان گ فت وقتی ا

 .....یه حسای  ی بهش دارم
رسام بسه دیگه نمی  _

 
خوام چیزی بشنوم خاک بر سرم اون ایمان احمق اینارو می دونست باز اومد پیشم اونجوری در مورد ا

 حرف میزد؟
رسام قسم داده بود که بین ما سه نفر بمونه ولی امیرعلی وقتی اون موقعسارا_ 

 
حال ایمان و دید مجبور شد بهش  نمی دونست ا

 .بگه
 .از همتون متنفرم از همتون _

مانتومو  هایدکمه هاپلهپوشیدم، سوئیچ ماشین و گرفتم در حال پایین اومدن از مانتو شلوارمو  دم و سمت اتاقم رفتمبلند ش
 .بستم

 :سارا جلو در ایستادو گ فت
 .....شیوا من گ فتم اینارو تا به خداسارا_ کجا می خوای بری؟

 .با دست کنار زدمشو در و پشتم محکم به هم کوبیدم
 .م زودتر برسمخواستمیتار می دید پام و از رو گاز بر نمی داشتم فقط  چشم هامده بودم که انقدر گریه کر 

ذر ایستادم و دستامو پ ی در پ ی رو زنگ فشار 
 
 .م.دست خودم نبود انگار دیوونه شده بودمدادمیجلو درب خونه خاله ا

وردم، از  اهپلهبدون اینکه بپرسن کیه در و باز کردن قدمامو بلند برداشتم و جلو 
 
باال رفتم و تقه ای به در زدم  هاپلهک فشمو در ا

ذر و صدا زدم ولی جواب نداد.سمت اتاق امیرعلی رفتم در و باز کردم و رفتم تو، رو صندلیش 
 
رفتم تو، کسی خونه نبود، خاله ا

  .ایستادم رو به روشنشسته بود پشتش به در بود.رفتم جلو، 

 :نیشخندی زدم و گ فتم    
ویزیونخوشحالی نه؟چقدر پیش خودت گ فتی دختره ی _

 
ره؟ االن به مراد  خودش رو ، دست به دامن همه شده ا

 
بهم بندازه؟ ا

 .کن نگاهمکن، گ فتم  نگاهمچرا سرت و انداختی پایین؟ سرت و بلند کن دلت رسیدی؟ اومد قشنگ عشق و گدای  ی کرد؟
روم گ فتپر بود، ا دلم  دست خودم نبود، صدام باال رفت، خیلی

 
 :میرعلی دستش رو صندلی مشت شد ،ا



 .کنیمیامیرعلی_ گریه نکن داری دیوونم 
 .کردمیامگریهو  زدممیا این حرفش عصبی تر شدم، جلو پاش نشستم و با مشتم به سینه ش میزدم و تند تند حرف انگار ب

رسام،دیگه نمی خوام هیچکدومتونو _
 
خوش کردم که تو  ببینم.مِن خِر احمق و بگو دلم واز همتون متنفرم از تو، از ایمان، از ا
 ....حرف یکی دیگه دلت به حالم سوخت به خاطرنگو  کنیمیداری یواش یواش یه حسای  ی بهم پیدا 

به سرم چسبوند احساس کردم رو پیشونیم خیس شد وقتی صدای  کرد وو تو دستش گرفت و سرش و خم  دست هامجفت 
 .کردیامگریهنکردم اونم داشت خشدارش و شنیدم دیدم اشتباه 

دوست دارم. به جون تو که می خوام باال جونت جونی نباشه، به ارواح خاک بابام که تا االن سر  به خداامیرعلی_ نکن شیوا 
رسام به خودم اومدم،ولی 

 
نبود که دلم برات  جوری اینچیزی قسمش و نخوردم،دارم میگم دوست دارم اره حق با توئه با حرف ا

رسام نباشه،وقتی داشت از عشقش به تو خواستمیاون لحظه  کنممیدلم لرزید اعتراف  به خداسوخته باشه ،
 
م سر به تن ا

دیگه جوابش و ندی،امروز وقتی سارا بهم گ فت حالت بد بود و از خونه زدی  وقتهیچ، واسه همین ازت خواستم گ فتمی
که بیای و در بزنی زیر  موقع ای  ییبتی خودم و به ویلچر رسوندم و نشستم روش تا نی با چه مصبیرون دل تو دلم نبود، نمیدو
یفون نشسته بودم که یه وقت 

 
 ؟کنیمیون حالت برنگردی، چرا باورم نباهما

روم شی
 
 .یه بالی  ی سر خودم میارم به خدااشک نریز  جوری این؟ چی بگم که باورم کنی؟ چی بگم که ا

ب نشده بود،لبخند کش اومده رو لبم و جمع کردم دروغه اگه بگم
 
 .کیلو کیلو قند تو دلم ا

گرمم شده  دست زیر چونه م گذاشت و سرم و بلند کرد ،لباش رو پیشونیم نشست تمام تنم گر گرفتو کرد وامیرعلی سرشو بلند 
 .بود

 امیر علی_دیگه با این حالت نبینم پشت ماشین بشینی؟ تو گوِشت رفت؟
 .و دوباره سرم و پایین انداختماخم کردم 

 .کنممیتون روشن باهمطلبکارم نه تو ، تکلیفم و خیلی رو داری، من االن  _
 :لبخندی زد،دستم و تو دستش گرفت و گ فت

رسام
 
 .امیرعلی_ وقتی سارا گ فت زدی بیرون گ فتم صد در صد میری سراغ ا

 .سراغ اون رفتممینبود ،وگرنه اول  _
 .دوست ندارم ببینیش امیرعلی_ مگه نگ فتم

 شاید من دوست نداشتم بدونی تا اون حد بهت عالقه دارم؟ شعور بیباید تکلیف خیلی چیزا روشن شه، مرتیکه  _
به امیرعلی_ شیوا این چه طرز صحبت کردنه؟ االن چی شد؟ چیزی ازت کم شد؟ خدای  ی از این ناراحت شدی؟ خب اون 

 .ن حال و هوا بیای بیروناینکه تو ناراحت بودی خواست از او خاطر

 :سرم و رو پاهاش گذاشتم و موهام و نوازش کرد و گ فت
 خانمم؟ می کنهامیرعلی_چی داره اذیتت 

 .این میم مالکیتش جونی شد واسه کل وجودم
 کرد؟ این کار رو چرا بدون اجازه من  _

چرا یه چیز مثل خوره داشت کل امیرعلی_ بهم گ فت اگه دوست ندارم بکشم کنار تا تو رو سمت خودش بکشونه،دروغ 
م پیش من ترسیدمیمن حتی دوست نداشتم اسمتو بیاره،ولی از طرفیم  .،حس حسادت داشت دیوونم میکرد خوردمیوجودمو 



 .زندگیت تباه شه
 .دوباره شروع نکن _

رسام خونه بود 
 
 پیشش؟ رفتیمیامیرعلی_ اگه ا

 اهوم _
 امیرعلی_ بدون اجازه من؟

 اره _
 با اینکه گ فتم نمی خوام ببینیش؟امیرعلی_ 

 .کرد این کار رو دم که چرا فهمیمیباید  _    
 :سری تکون داد و گ فت

رسامم نمیاری فهمیدی؟ از این ساعت به بعد اسمش و بشنوم باور کن تا چند ماه اون روی سگم و 
 
امیرعلی_دیگه اسم ا

 .، اگه می خوای امتحان کنبینیمی
 عادت کردی به زور گ فتن؟ _

 .امیرعلی_ وقتی حرف تو گوشت نمیره باید با توپ و تشر بگم دیگه
 :از جام بلند شدم جلوش ایستادم و گ فتم

 .از چی می ترسی من که گ فتم جز تو کسی تو قلبم نیست و نخواهد بود _
 :امیرعلی لبخندی زد و گ فت

خرامیرعلی_
 
 .دلتو بلرزونه ،تازه سالمم هست ترسممیاز من خیلی خوشتیپ تره  ا

هسته سمت در رفتم و  .دلم گرفت از بس باهاش سر این موضوع کل کل کرده بودم دیگه خودمم خسته شدم
 
با قدمهای ا

 :برگردوندم سمتش و گ فتم دستمو رو دستگیره در گذاشتم، رومو
رم حتی اگه برام با کسی مقایسه کنی، منم اسمت و نمیا دیگه بشنوم از خودت بد بگی یا خودتو یک باردیگه فقط  یک باراگه _

ور عذابدور بودن ازت 
 
دمم یکم فقط یکم  به خدام باشه قیدت و میزنم، دیگه خسته شدم هر دفعه بحث های تکراری، ا

 
منم ا

 .دلت برام بسوزه و انقدر عذابم نده
 .دیگه صبر نکردم تا حرف بزنه سریع از اتاق بیرون اومدم

................................ 
رسام دوستم داشت چرا  کردمیاذیتم یه چیز داشت 

 
این کار و کرد؟ چرا دو دستی تقدیمم کرد به  نمی تونستم درک کنم اگه ا

وردمیکنم خیلی سواالی دیگه به مغزم فشار  سؤالببینمش و ازش  خواستمیامیرعلی؟ دلم 
 
 .ا

رسام چرا یه خبر از خودت نمیدی؟ کجا باید دنبالت بگردم؟ مرموز اوم_
 
 .دی تو زندگیم مرموزتر از زندگیم رفتی بیرونکجا رفتی ا

 :تو اتاق، سرش و پایین انداخت و گ فت که تقه ای به در خورد و سارا اومد کردممیتو اتاقم نشسته بودم و داشتم با زهرا چت 
 سارا_ سالم
 :کردم که گ فت نگاهش دادم وسرم و تکون 

رزو بهم زنگ زدو گ فت می خواد بیاد اینجا
 
 .سارا_ ا

 :کردم و گ فتم نگاهشتعجب با 



 چرا به من زنگ نزد؟ _
 .سارا_ واسه اینکه شمارتو نداشت

 باشه اومد بیاین تو اتاق من.مامان کجاست؟ _
 .سارا_داره فیلم می بینه

 .سارا رفت بیرون منم گوشی و گذاشتم کنار یه دستی به اتاق کشیدم تا تمیز شه
رایش

 
یفون نگاهی سطحی به اتاق انداختم و بیرون رفتم بعد تمیز شدن اتاق موهامو شونه کردم و ا

 
  .کردم.با صدای زنگ ا

رزو خیلی گرم با مامان احوالپرسی 
 
رزو تازه اومده بودن تو خونه، ا

 
با دیدن من با لبخند سمتم اومد و روبوسی  کرد وسارا و ا
 .به اتاق من رفتیم، سارا هم موند پایین تا وسیله پذیرای  ی بیاره باهمکردیمو 

 چه خبر گل دختر؟ _

رزو_ خبر خیر ،هیچ،
 
 .من که از خونه بیرون نمیام ا

 :تو اتاق رفتیم نگاهی به اتاق انداخت و با ذوق گ فت باهمدر اتاق و باز کردم و 
رزو_ چه اتاق دلباز و بامزه ای

 
 ا

 :و بهم زدو گ فت دست هاشسمت ک تابخونه ک تابهام رفت و 
رزو_ وای دختر چقدر ک تاب داری همشو خو

 
 ندی؟ا

 :گرفتم رو تخت نشوندمش و گ فتم خندیدمو دستشو
 .دو دقیقه بشین ،وقت واسه دید زدن زیاده _

رزو روی تخت نشست بهم 
 
 .داشخیرها

 ؟کنیمی نگاهم جوری اینچیه  _
رزو_ هیچی گ فتی دو دقیقه بشین منم گ فتم زوم کنم روت شاید بذاری به فضولیم ادامه بدم

 
 .ا

 .از جدی بودنش بیشتر خنده م گرفته بودقیافش انقدر جدی بود که 
 .خدا بگم چیکارت نکنه پاشو برو به فضولیت برس لباستم در بیار راحت باش _

 :با دستش زد رو صورتش و گ فت
رزو_ خدا مرگم بده تو روز روشن پیشنهاد خاک برسری میدی

 
 .ا

 :زدم تو سرش و گ فتم
خر بسه دختر پاشو هر غلطی خواستی بکن  _

 
 .انقدر تو بی حیای  ی ا

رزو هم بلند خندید و مانتو و شالشو در 
 
وردا

 
  .و کنارم نشست ،سارا هم با ظرف میوه اومد تو و شروع کرد به غر زدن ا

 .یشینامخستهسارا_ یه وقت خودتونو تکون ندین     
وردی دیگه کوه کندی مگه

 
رزو_ چقدر غر میزنی، یه ظرف میوه ا

 
 .ا

وردم و رو سرامیک اتاقم پهن کردم و هر سه تا روش نشستیمسارا شکلکی براش در اور 
 
 .دو چیزی بهش نگ فت، از کمد یه پتو در ا

رزو؟
 
 سارا_ ا

رزو_ هوم
 
 ا

دم نمی تونی بگی بله _
 
 .کوفُت هوم، مثل ا



رزو_ خب دهنم پر بود در ضمن به تو نگ فتم هوم که به این گ فتم
 
 .ا

 .این اسم داره شعور بیسارا_ 
رزو بلند خ

 
 .برامون رفت ایغرهندیدیم و سارا چشم من و ا

رزو_ سارا خدای  ی خیلی غر میزنی، ایمان 
 
 تحملت می کنه؟ چه جوری ا

 .به سختی _
 .سارا_ دهنتونو ببندین، با جفتتونم
رزو_ بابا جذبه ،چچچچشم سرورم

 
 .ا

 .سارا_ میوه رو کوفت کن
رزو_ 

 
 زت؟این بی شخصیت، یه چیز بپرسم ا خیالبیی دیگه.شیوا ادببیا

 .بپرس _
رزو_ خدای  ی این خواهر واقعیته؟

 
 ا

 .بودم از خنده دیگه نمیتونستم جلو خندمو بگیرم مخصوصا وقتی سارا چاقو رو سمتش گرفت دیگه مرده 
ره بخند،حرف دل تو رو 

 
 .زده دیگه سارا_ ا

رزو گ فتم
 
 :رو به ا

که لو نمیدن، از هیچ لحاظ به ما نمی خوره  بابا همم در این مورد تحقیق کنم نشد، مامان و خواستمی چند باری خدای  ی یه  _
 .نه قیافه نه شخصیت

ره کالا سارا_ 
 
 .گیرتون امروز رو منه ،ا

رزو_ بسه دیگه شیوا زیاد اذیتش کردیم حاال با سارا تو رو اذیت کنیم که اذیت خورت ملسه
 
 .ا

 :یه چند دقیقه هر سه تا ساکت شدیم.که سارا سکوتو شکست و گ فت
رز 
 
 و؟سارا_ ا

رزو_ بله
 
 ا

 جور شدی؟ هااینسارا_ تو چطوری با اکیپ 
رزو لبخند غمگینی زد و به دیوار روبه روش 

 
 :د و گ فتاشخیرها

رزو_می دونستین من از همشون 
 
 .ترمبزرگا

 .از منم کوچیک تره کردممیکردیم تازه من فکر  نگاهشهر دو باتعجب 
 مگه تو چند سالته؟ _

رزو_ ماه بعد میشم 
 
 .سال۳۰ا

 .پس چرا انقدر ریزه میزه ای، خیلی بهت بخوره بیست و سه یا بیست و چهار باشی _
رزو_ به مامانم رفتم اونم ریزه میزه ست، من بچه پرورشگاه بودم یکی از مربی های اونجا ازم خوشش اومدو از بچگی منو برد 

 
ا

ش، خیلی زندگی خوبی داشتم، درسته من و پیش خودش، البته با هزارتا دردسر و کلی مشکالت قبول کردن منو بسپارن به
چه غمی تو دلمونه البته بیشتر تو دل مادرم اون واسه  کردمیفکرشو ن کسهیچمادرم تنها بودیم ولی انقدر شاد زندگی کردیم که 

به  توقهیچولی وقتی بعضی از شبها صدای گریه هاشو می شنیدم غم عالم می ریخت تو دلم ، کردمیخوشحالی من همه کار 



اگه گریه های شبونه ی مامان و فاک تور  ی کنه و چی داره اذیتش می کنه.امگریهازش نپرسیدم چرا شبها  وقتهیچروش نیاوردم 
جور شدم البته بیشتر با عرفان،  هابچهبگیرم باید بگم زندگی عالی داشتیم.همه چی خوب بود تا اینکه تو دانشگاه با این اکیپ 

دل نه  اون بود، انقدر در گوشم حرفهای عاشقونه زدو انقدر از قشنگی های عشق برام گ فت که منم یه هابچهمعرف من به این 
دم تنوع طلبیه و

 
م که خواستمییا  کردممیباور ن ه تیک بزنه،اوایلباهمدوست داره  صد دل عاشقش شدم ،هه، نمی دونستم ا

کرد و با یه دختر گرفتن و اون دخترم پاشو کرد تو یه ک فش که این بهم تجاوز باور نکنم، ولی بدترین اتفاق زمانی افتاد که عرفان 
خرش  باید باهام ازدواج کنه، هر چقدر باباش خواست پول بده به و

 
ون ازدواج کرد. باهمدختره که منصرفش کنه نتونست و ا

می خوایم، البته بیشتر من  ان هموی دانشگاه بود و جالب این بود که کل دانشگاه می دونستن من و عرفهابچهدختره از 
مش،چون چند سال باهاش بودم باعث شد افسردگی بگیرم و خونه نشین شم، مامان بیچاره ام داشت دق خواستمی
که دوباره تنها شدم سر و کله ی نفله ها پیدا شد و دوباره سمج شدن من و بردن توی  کردممیاونروزا وقتی داشتم فکر  .کردمی

 .و ولشون نکردم.اینم بود داستان من هااین منم چسبیدم به اون موقعفان از اون گروه خط خورد، دیگه از گروهشون و عر 
 :گ فت کرد واشکمو پاک کردم، سارا هم مثل من دماغش قرمز شده بود، اونم سریع اشکشو پاک 

 .ر دوتا اشکمونو در میاری ه سارا_ خدا لعنتت کنه، نه به دلقک بازیت نه به این داستانت، جالب اینجاست که با
 .هر سه تامون خندیدیم.ولی دلم براش ریش ریش شد، چقدر میتونه یه مرد پست باشه، چطور دلش اومد با زندگیش بازی کنه

 دیگه نیومد ازت عذرخواهی کنه یا چمیدونم دلیل کارشو بگه؟ _
 :م رفت وگ فتپر از نفرت بود، اخمش تو ه چشم هاشانگار رفته بود تو اون روزاش، توی 

رزو_اومد، دو روز بعِد 
 
، جلوی مامانم اومد روبروم نشست و زانو زدو گریه کرد، ولی اونا اشک کردیامگریهازدواجش اومد و  ا

تمساح بود، گ فت نمی تونه طالق بگیره چون مهریه اش سنگین بود، انقدر بی شرم بود که بهم گ فت برم زن دومش شم، فکر 
 . هالو باشم و قبول کنم انقدر عاشقشم که کردمی
 کردممیچقدر عوضی، خدای  ی چطوری باهاش چند سال بودی و نشناختیش، اوف من اگه جای تو بودم با یه لگد پرتش  _

 .بیرون پسره ی مزخرف رو 
 .ی ولی اگه من بودم بالی  ی سرش میاوردم تا زنده ست اسممو میشنوه تنش بلرزهکردمی این کار رو سارا_ تو 
رزو خندید

 
 :و گ فت ا

رزو_ 
 
دم درستی بود جلز بلز خوردن داشت این حتی ارزش فحش خوردنم نداره، من فقط از این سوخته  خیالبیا

 
بابا، اگه ا

ی هابچهبودم که دو سال از عمرم و حرومش کردم.ولی خدای  ی فقط نخالشون اون بود سن باالشونم من و اون بودیم،بقیه 
 .تور براشون پهن کنمکه  خوردمیخوبی بودن، سنمم بهشون ن

 بیشتر ازش بدونم ولی خب روم نشد چیزی بپرسمو خواستمیخیلی دلم 

رزو_ شیوا؟
 
 ا

 جونم؟ _
رزو_تو و امیرعلی خیلی بَهم 

 
چند روز بعدش فهمیدم  میاین، اون اوایل وقتی شنیدم این اتفاق افتاد و پرستارش یه دختره وا

ور بود .همش دست بر قضا همون دختر دلباخته اش شده،برام 
 
یه مدت که  م این عاشق قیافش شده مطمئناا گ فتمیتعجب ا

خرباهاش باشه دلش و میزنه، 
 
دوست داره ،یهو دل کند ازش و رفت گ فتم تو هم شاید  که امیرعلیو شدمیالناز خیلی ادعاش  ا

داره که وقتی به یه چیز گیر بده  یه مدت باهاش باشیو نتونی بعضی از اخالقاشو تحمل کنی، نمی گم بِد ولی یه خصوصیاته بدی



ول نمی کنه، یا وقتی عصبانیه نمی تونه عصبانیتش و کنترل کنه، درسته بعدش پشیمون میشه ولی خب دلی که شکست نمی 
مثال براش زدم، یه مدت خوب بود ولی دویاره بعِد دو سه هفته  چند تاباهاش حرف زدم و  چند باری  شه دوباره درستش کرد.

دوستش داری می تونی درستش کنی، من  واقعاا ت و شد همون امیرعلیه قبل، ولی خدای  ی خیلی خوش قلبه اگه نوار برگش
سمونه،  واقعاا احساس میکنم امیرعلی تو رو 

 
 وقتهیچمی خوادت و دوِست داره چون نگاهش به تو با نگاهش به الناز زمین تا ا

کرد نگاه  چشم هات نشد براش بخونه ولی برای تو خوند،تو وقتهیچا برای الناز چیزی نخوند تو این چند سال ،یعنی جلوی م
ی، همشون ذوق کرده بودن، با تو بیشتر انس شدمی هابچه هایچشمی متوجه برق کردمیاگه دقت  اون شبخوند،  و

خرگرفتن تا الناز ،خدا کنه تا 
 
  .بخواین و دوست داشتنتون ابدی باشه همو ا
 :و گ فتملبخند رو لبمو جمع کردم 

مرسی، خدا از دهنت بشنوه این دوستتون انقدر لجبازه که حاال حاال ها باهاش باید بجنگم، درسته بعضی وقتها صبرم تموم  _

 .میشه ولی خب دله دیگه وقتی خودش و باخت دیگه نمیشه جمعش کرد
 .ی سیر کنینتو دنیای واقع سارا_ خوبه خوبه حالمون و بهم زدین از بحث شیرین مرد بیاین بیرونو

رزو_ خب تو حرف بزن ببینیم چی 
 
 ؟میگیا

 .بازی کنیم سارا_ میگم بیاین
بجی جونم از سن خاله بازی ما گذشته برو تنها تو اتاقت با عروسکات  _

 
بفرما بچه ست دیگه تا بهش بخندی روش باز میشه، ا

 .بازی کن
وردشکلکی برام در 
 
 :و گ فت ا

رزو امیرعلی از سرشم زیادیه ،نمی دونی بعضی وقتها که تو جو بزرگ  به خدارغرو، اوف می خوام تو بشی مادر غ اتفاقاا سارا_
 
ا

ازش پایینم نمیاد وقتی ِوقفه مرادشم نباشه و گوش به  بودن میره دلم میخواد سر به تنش نباشه، چنان به منبر می چسبه که
 .می خوابونه در گوشت حرفش ندی 

 )امیرعلی)
موزشگاه و نداشتم ولی باالجبار اومدم یک ساعت 

 
کالسم تموم شد، منتظر کیارش بودم بیاد دنبالم، امروز اصال حوصله ا

.از دیروز حتی یه خبرم ازم نگرفت، ، ولی از بس فکرم درگیر شیوا بود که خودمم نفهمیدم چی یاد دادمهابچهتمرین کردم با 
 .اجازه نداد بهش پیام بدم یا زنگ بزنم نتیممغرور لع خیلی بهش عادت کردم، ولی این

موزشگاه منتظر کیارش بودم که لندکروز مشکی روبروم ایستاد.تشخیص اینکه کی باشه کار سختی نبود از ماشین 
 
جلو درب ا

 .خیلی الغرتر شده بود اون موقعپیاده شد و سمتم اومد، نسبت به 
با ماشیناش ست  لباسش و دوست داشت کالا از من و عزا گرفتن واسم، دوری  به خاطرلباس سرتا پا مشکی پوشید البته نه 

 .عینکش و از چشمش برداشت کنه.جلو اومد،
 الناز_ سالم امیرعلی خوبی؟

 :نبشخندی زدم و گ فتم
 .دادنه زیبای  ی هاش بهم باهمام، می دونی از وقتی تو از زندگیم رفتی انگار کن فیکون شده، انگار دنیا رو  علیک سالم، عالی _
 :جلوی پام نشست و گ فت اشک جمع شده بود، دسته ی کیفشو محکم تر تو دستش گرفت، چشم هاشتو 

تیشش بیشتر می شه، هر چقدر خواستم بهت 
 
الناز_ ولی از وقتی تو از زندگیم رفتی انگار تو جهنمم، هر چی دست و پا میزنم ا



اره برگردیم پیش هم،میبرمت پیش بهترین دک ترا اصال میبرمت فکر نکنم بیشتر فکرم سمتت کشیده میشه، امیرعلی بیا و دوب
 .هر جای  ی که بهترین دک ترا باشن حتی خارج از ایران باشه، چطور می تونی من و خط بزنی منی که چهارسال کنارت بودم

وردم باال و گ فتم دستمو رو هم فشار دادم، م دندوناموهاخندهبلند و عصبی خندیدم، وسط 
 
 :ا

لی مرد، اینیکه االن می بینی قلبش واسه یکی دیگه میزنه، تازه فهمیدم حسی که به تو داشتم یه حسه بچه گانه و اون امیرع _
 یهمهکه از زندگیم رفتی و تو اون شرایط سخت تنهام گذاشتی یه فرشته جات اومدو شد  موقع ای  یاحمقانه بود، درست 

کردم، هر  نمی خوام دور و برم ببینمت، تو برام ُمردی،خاکت وقتهیچ، خوب گوش کن ، وقتهیچاز االن به بعد  زندگیم،
بیا شاید قبولت کردم.االن  اون موقعکردنش سالم و سالمت اومد بیرون و به زندگیش ادامه داد  وقت دیدی یه مرده بعد خاک

  .برو تو هوای  ی که تو نفس می کشی نفس کشیدن برام مثل زهر می مونه، به سالمت
گریه، نمی تونم دروغ بگم که هیچ اثری روم نداشت، داشت، هر چی باشه چهارسال باهاش بودم، درسته تو بد بلند زد زیر 

اشک بریزه، دوبار  جوری اینشرایطی گذاشت و رفت ولی خاطراتی که باهم داشتیم قشنگ بود، دوست نداشتم جلوم 
 :،دستم و مشت کردم و گ فتم شدمیتداعی  چشم هامخواستم دستشو بگیرم ولی هر بار چهره شیوا جلو 

هنوزم دوستم داری از اینجا برو، برو دنبال زندگیت، من خوب نمی شم، هیچ درمونی واسه  اگه کنممیپاشو برو ،خواهش  _
حرمت این درد نیست، تو هم ادمی نیستی که بخوای تو این حالم باهام ادامه بدی پس بهتره راهمون از هم جدا شه، پاشو نذار 

 .بینمون شکسته شه های
 :نگاه کرد و گ فت چشم هامعصبی بلند شد، تو 

ی، تو عاشقم نبودی ،اگه بودی کردمیبرخورد ن جوری اینعاشقم نبودی ، اگه بودی باهام  وقتهیچبه جهنم ،تو  الناز_ برو 
شق پیشه ها رو بازی من و نخواستی، فقط برام نقش عا وقتهیچرنگ شم، بعد بری سراغ عشق جدید، تو کمکممی ذاشتی ی

ی، خدا لعنتت کنه، از خدا می خوام همینطور که دلم و شکوندی دلتو بشکونه تا بفهمی چه دردی داره دل شکستن، کردمی
 .دیدار به جهنم

سریع رو برگردوند و رفت سوار ماشینش شد، با سرعت از کنارم رد شد.دلم از نفرینش لرزید مطمئنم اگه شیوا ازم بگذره من 
 .کنممینمیارمو خودمو خالص  دووم

 حالم و پرسید کرد وکیارش اون سمت خیابون از ماشین پیاده شد و سمتم اومد، اخماش تو هم بود،زیر لب سالم 
 دیدیش؟ _

ره
 
   کیارش_ ا

 .عاشقش نبودم وقتهیچدست پیش گرفت پس نیفته ولی حق با اون بود، من  طلبکار بود ازم، _
سوار ماشین شم، تا برسیم هر دو سکوت کردیم، من تو فکر شیوا بودم، شیوای  ی که هر دقیقه و هیچی نگ فت، فقط کمکم کرد 

مارمو 
 
 .می پرسید، ولی از دیروز تا حاال یه تک زنگم برام نزد و حالمو گرفتمیثانیه ا

 :جلو درب خونه، کیارش سمتم برگشت و گ فت 
وردم و همه حرفام طنز بود که کسی جدی  بازی مسخرهنقدر کیارش_ امیرعلی تو این چندسالی که باهاتون بودم شاید ا

 
در ا

جدیه جدی ام، من رفتارای الناز و دیدم، رفتار شیوار و هم دیدم،  زنممیبودنمو باور نداره، ولی االن که دارم این حرفو بهت 
سمونه ،شیوا عاشقه

 
تو اولین برخورد فهمیدی؟من عشق  چه جوری یه عاشق واقعی، شاید بگی  این دوتا فرقشون زمین تا ا

،الناز از اولم یه اشتباه بود، رسینمی، ولی با الناز به هیچی میشیخوشبخت  شیوا رو باور دارمو می دونم باهاش به اوج میرسیو



موزشگاه دیدمش دلم لر 
 
زید یه انتخاب غلط بود، خواستیم بهت بگیم ولی ترسیدیم ما اشتباه کرده باشیم،امروز که جلو درب ا

شه،ولی وقتی دیدم با اون سرعت رفت و تو هم گ فتی  ،گ فتم عشق چهارساله میتونه بیاد و جایگزین یه عادت چند ماهه
 .عاشقش نبودی یکم خیالم راحت شد
 :سمتش برگشتم و لبخندی زدم وگ فتم

حکم کرده که از دیروز ست، انقدر هم جایگاهش و سفتو م شیوا یه عادت به قول تو چند ماهه نیست،شیوا عشق چندماهه _
تا حاال ازش خبر ندارم دارم دیوونه می شم.الناز از امروز برای همیشه از ذهن و دلم و زندگیم پاک شده ،می خوام صفحه جدید 

 .بسته نشه وقتهیچزندگیم و با شیوا باز کنم، دعا کن این ک تابه 
 :کیارش لبخندی زد و دستش و رو شونه م گذاشت و گ فت 

 .بخوای بهش چپ نگاه کنی زنممیاگه این ک تاب بسته شه، یعنی من نمیذارم خدای  ی قید این رفاقت و  عمراا کیارش_

 :ابرو باال انداختم و گ فتم
 ؟میگیجدی که ن _

 :بلند خندید و گ فت
 .کیارش_ نه یه لحظه جو گرفت ولم نکرد

 :منم باهاش خندیدمو گ فتم
 .داشت سؤال تو همون چند دقیقه هم جدی بودی خودش کلی جای _

 .دختر خوبیه برعکس ساراست، انگار نه انگار خواهرن  کیارش_ولی خدای  ی باهاش بد تا نکن
زادی می خواد، ایمانم باید تحمل کنه، هر که طاووس خواهد جور  _

 
سارا هم خوبه فقط تو یه سنیه که دلش شیطنت و ا

 .هندوستان کشد
.............................................. 

 .بدین، بذارین استراحت کنم نیست مگه بچه م که به زور به خوردم می خواین  امگرسنهمامان گیر دادیا، خب  _
چرا انقدر به قول تو گیر میدم، از وقتی اومدی تو خودتی اگه چیزی شده یا  فهمیمیمامان_گیر دادم ؟تو اینه خودت و ببین 
 . اتفاقی افتاده بگو شاید بتونم کاری کنم

 :لبخندی زدم و گ قتم
 .قربونت برم چه اتفاقی، بذار یکم بخوابم خوب میشم، از بی خوابیه _

 :گ فت رفتمیمامان کالفه روش و ازم برگردوند و همونطور که داشت بیرون 
 .مامان_ تو که حرف نمی زنی برم از شیوا بپرسم

 :سریع تو جام صاف نشستم و گ فتم
به شیوا داری؟ الکی می خواین نگرانش کنین که چی بشه؟ مشکلتون غذا نخوردنمه باشه  مامان تو رو خدا اذیت نکن چیکار _

 ....چشم میام می خورم ای بابا
گذاشتم و کمی  چشم هاممامان لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت،دستی تو موهام کشیدمو دوباره رو تخت خوابیدم دستامو رو 

رامشبستمشون تا 
 
 .بگیرم ا

بود، تمومه فکرم و سمت خودش می کشوند، تک  چشم هامشیوا جلوی  هایچشممی بستم  چشم هام رو تا ، شدمیولی مگه 



دمو  تک لحظه هام شده بود شیوا ،چه قدرتی تو
 
مجذوب یکی می کنه؟خدایا خودت تا حاال عاشق  جور اینعشق هست که ا

و خواسته هاشون و براورده میکنی اما  کنیمی شدی؟من فقط شنیدم تو هم عاشق بنده هاتی همونطور که تو با عشق نگاشون
ره ازشون؟ اگه عاشق هستی باید میگیاونا بعد اینکه به خواسته شون رسیدن دیگه اسمتو نمیارن تا مشکل بعد، چقدر دلت 

بدونی چقدر سخته از معشوقه ات بی خبر باشی، تو که خودت این سختی رو چشیدی چرا تو دل بنده هات عشق و 

 ؟ گذاشتی؟؟؟

      

پاک کردم،برای سومین بار  و دستم گرفتم دوبار شمارشو گرفتم و  بودم،گوشی تنگشدلنمی تونستم تحمل کنم خیلی  دیگه
 .بدون مکث شمارشو گرفتم و تماس برقرار کردم

رومش انگار  دست هامانقدر کالفه بودم استرس داشتم که 
 
رامشمی لرزید، با صدای ا

 
 .رده بودو به کل وجودم تزریق ک ا

 شیوا_ سالم 

 امیرعلی_ سالم 

 شیوا_باورم نمی شه برام زنگ زدی،غرورت اجازه داد؟
 .با اینکه همش و با حرص گ فت و طعنه ولی بازم عصبیم نکرد شدممیلبخندی رو لبم نشست االن باید عصبی 

نپرسیدی،اوایل حتی وقتی بدترین حرفارو ی از دیروز حتی حالمم دادمیخوبی؟بی مرام توی  ی که هر دقیقه زنگ می زدی پیام  _
 .بهت میزدم بازم خودت برام زنگ میزدی حالمو می پرسیدی

 ارزش دارم؟دلتنگم میشی؟شیوا_ خواستم به خودت بیای، خواستم ببینم برات 
ره  _
 
موزشگاه رفتنم نداشتم، داشتم لحظه شماری  حوصلهبیشدم،  تنگدلا

 
 کردممیشدم، کالفه شدم امروز حتی حوصله ا

زودتر تموم شه برگردم خونه، شیوا بدعادتم کردی، معتادم کردی به صدات به بودنت کنارم، با خودم گ فتم االن که از درب 
موزشگاه بیام بیرون تو جلو در منتظرم ایستادی،وقتی دیدم نیستی گ فتم خب 

 
 .خونه مونی ولی کامل نا امیدم کردی حتماا ا

 :تلخ خندیدم و گ فتم
 ال که مجنونم کردی کشیدی کنار؟نامرد حا _

 .ی کنه، صدای نفساش تند شده بود، با لرزشی که تو صداش بود شکم و تبدیل به یقین کردامگریهاحساس کردم داره 
شیوا_ من بدتر از تو بودم انقدر دلتنگت بودم که دیشب تا خود صبح گوشی و گرفته بودم تو بغلم که شاید دلت بسوزه و زنگ 

 یه وقت نکنه خواب بمونم و متوجه زنگ زدنت نشم، بزنی، گ فتم

ولی دریغ از یک تک زنگ امروزم که زنگ زدی اولش شمارت و دیدم باورم نشد نیشگونی از پام گرفتم که اگه خواب بودم بیدار 
 .شم

نه،اوتوقت منه این دختر انقدر راحت از دلتنگیش می گه، از ابراز عالقه ش حرف میز  چقدر دلم گرفت، چقدرمن بد بودم، 
 .کنممیاحمق غرور لعنتیم نذاشت حتی بهش زنگ بزنم خدا لعنتم کنه دارم باهاش چیکار 

ببخشید قول میدم دیگه تکرار نشه، ولی خب تو هم نامردی دیگه اومدی اینجا هر چی دلت خواست گ فتی اجازه حرف زدنم  _
 حرف بزنم؟ بهم ندادی، بعد انتظارم داشتی من بیام طرفت اصال گذاشتی من



 :انگار دوباره عصبیش کرده بودم گ فت
، مثل طوطی می مونی هر چی هم که بهت می گم انقدر این کنیمیشیوا_ تو که حرف نمی زنی هر دفعه یه چیز تکراری و تکرار 

وردنمه باید بهت تبریک بگم چون  کنیمیحرف و نزن تو بدتر 
 
هم کالفه م  واقعاا دلیلشم نمی دونم.ولی اگه برای حرص در ا

 .حرصمو در میاری  کامالا هم عصبی هم  کنیمی
رسام خوشم نمیاد ولی  کنیمیتو هیچکار ن _

 
می خوای بری دیدنش،من  میگینه؟ همش مقصرش منم، میدونی از اون پسره ا

وردن اسم اون پسر عصبی و کالفه م 
 
دم نیستم نباید بهم اهمیت بدی تو هم با ا

 
 گممشکلم برات نمی.تو ازون نگو منم از کنیمیا

 قبول؟
 :یاد خیلی شیرینه یه حس فوق العاده ست، وسط گریه ش خندید و گ فتامگریهخندیدن های  ی که بعد 

خرشیوا_ الحق که حسودی 
 
به  زنممیدیگه در موردش حرف ن کسی و نمی بینه، باشه چشم هاممن با چه زبونی بگم جز تو  ا

 .شرطی که تو هم سر حرفت وایستی
دم روی زمینم هر کس و هر چیز برات غیر و تهدیدمم می کنه،در ضمن باید به حضورتون بچه پر  _

 
عرض کنم من حسود ترین ا

 .دیگه خودت ببین چه دیوونه ایم کنممیمن با ارزش باشه نابودش 
روم تراحساس کردم یهو صداش تغییر کرد 
 
 .از قبل صدام زد ا

 شیوا_امیرعلی؟
 جان دل امیرعلی؟ _

 رد امروز نمی خوای چیزی بهم بگی؟شیوا_در مو 
 :م برای چیز بیخود ناراحتش کنم به دید خودم چیز مهمی نبود گ فتمخواستمین

موزشگاه بعد کیارش اومد دنبالم  _
 
  .اومدم خونه هیچی مثل هر روز بود رفتم ا

 شیوا_ همین؟
 .مگه چیز دیگه ای بود خودم خبر ندارم، موضوعی هست خودت بگو راجبه ش حرف بزنیم فهممنمیمنظورتو  _

  .شیوا_ نه خودت فکر کن اگه دیدی چیزی هست بهم بگو

بود ولی چی بود یعنی امروز و فهمیده؟ امروز و فقط کیارش می دونست اونم که شماره ای از  مطمئن بودم یه چیزای  ی بو برده 
لیلی هم نداشت که بخواد بهش بگه. شاید هم چیز دیگه ای بود مثال مامان بهش از بهونه گیری های شیوا نداشت، اصال د

 .امروزم گ فته باشه
 .شیوا یه جور حرف می زنی به خودم شک کردم اگه چیزی هست خواهشا رک بگو بیست سوالیش نکن_

 :خندید و گ فت
 .نم چیزی اگه پنهون کرده باشی بهم بگیشیوا_ نه عزیزم چیزی نیست، همینجوری خواستم یه دستی بز 

خیلی عذاب وجدان گرفته بودم، ولی به دید خودم گ فتنش جز اعصاب خوردکنی چیزی نداشت.از طرفی هم اگه یه وقت 
 .شدمید چقدر ازم دلخور فهمیمی

 :من مثل خودش خندیدم ولی خنده م الکی بود بیشتر مثل گریه بود تا خنده گ فتم
خر _
 
، که یه دستی میزنی، مطمئن باش چیزای  ی که ارزش تعریف کردن داشته باشه و کنممیمن چی و ازت پنهون  قربونت برم ا

 .اعصابمونو خورد نکنه بهت میگم



 شیوا_ ولی من دوست دارم از همه چی با خبر باشم حتی اگه بد باشه و روزمونو خراب کنه کار نداری؟
 کجا بری؟ _

با سارا داریم میریم پارک سر کوچه مون االن که صدای غرغرش در بیاد یکساعت پیش گ فتم شیوا_دلم می خواد یکم قدم بزنم 
ماده شه

 
 .ا

 .باشه برو مزاحم نمی شم مواظب خودت باش _
خریکم دلم گرفت،
 
 .کردمیبیرون رفتن داشت زود خداحافظی  به خاطرهمیشه من تو اولویت بودم ولی امروز  ا

 :راحتیم نشد سریع گ فتحتی از لحن حرف زدنمم متوجه نا 
 .شیوا_ باشه مرسی اومدم بهت زنگ میزنم خداحافظ

گوشی و قطع کرد ولی من هنوز گوشیم دستم بود، انگار دستم خشک شده بود،حتی بهم نگ فت مواظب خودم باشم مثل 

، یا شاید سر همیشه نگ فت دوستم داره،چی شده بود؟شاید من کاری کردم که ناراحته،ولی من که اصال ازش خبر نداشتم
رسامه هنوز از اون موضوع دلخوره، یعنی فکر می کنه دوستش ندارم؟ 

 
رسام رفتم سراغش؟ به خاطرقضیه ا

 
 حرف ا

 .مغزم ارور داده بود گوشیم و رو تخت انداختم و خودمم دراز کشیدم
 :سل جواب دادبوق خورد ک چند تاشماره ایمان و گرفتم  کردمیاگه تو خونه می موندم فکرای بیخود دیوونم 

 ایمان_ سالم جانم داداش؟
 سالم خواب بودی بیدارت کردم؟ _

 .ایمان_ نه قبل تو سارا زنگ زد بیدار شدم
 .اگه بیکاری بیا بریم یه دوری بزنیم خیلی داغونم اصال حوصله خونه موندن ندارم _

 ایمان_ چیزی شده؟ شیوا کاری کرده؟
 .م بیرون دلم گرفت تو خونه، نه مامان هست نه الهه تا شب دیوونه میشمنه خودم حالم خوش نیست، دلم می خواد بر  _

 .نوکرتم هستم کنممیایمان_ یک ساعت دیگه پیشتم.یه دوش بگیرم حرکت 
 .خداحافظ فعالا دمت گرم پس منتظرم _

..................................................... 
 )شیوا(

قا رو ببینم، با دیدن امیرعلی شدنمیای امروز یه لحظه از ذهنم دور هفکر 
 
موزشگاه که ا

 
، منه احمق با چه ذوقی رفته بودم درب ا

تحمل نکردم و دنده عقب گرفتم از کوچه رفتم بیرون،نمی دونم چرا داره باهام بازی می  خوردمیکنار الناز خون داشت خونم و 
ازم پنهون کرد یعنی می خواد دوباره  هام مونده؟اصال چرا راجع به امروز چیزی بهم نگ فت چرا کنه یعنی دلش برام سوخته که با

 برگرده پیش الناز؟
 خب خنگ فکر کردی اون دختره همه چی تموم ول می کنه میاد طرف تو؟

 .بمیرم خواستمیداد بزنم جیغ بکشم دلم  خواستمیسرم و گرفتم دلم  دست هامبا 
 .بلند کردم سارا اومد تو و کنارم نشستبا صدای در سرم و 

دم ازش کنیمی جوری اینسارا_ چرا 
 
 .ناراحتت کنه خواستمیی قضیه چیه شاید نکردمی سؤال؟ خب مثل بچه ا

 ی یا النازو؟کردمینمی خوام بهم دلگرمی بدی.تو خودت اگه جاش بودی من و انتخاب  _



دمی که 
 
می کنه، من دلم و با اونیکه تو شرایط سختم پیشم بوده میدم  این کار رو هم  رفته دوباره یک بارسارا_ معلومه تو رو ا

    .نه اونیکه فقط تو خوشیهام می خواد پیشم بمونه
بکنم اون تحمل می کنه؟  این کار رو بهش گ فتم حتی اگه ناراحتمم می کنه می خوام بدونم ولی بازم پنهون کاری کرد،اگه من  _

رسام بیچاره چیزی هم نبود
 
 .تازه بین من و اون ا

 سارا_من که می گم برو پیشش و باهاش حرف بزن رو در رو ،هوم؟
 .نمی دونم، همین االنش مطمئنم ازم دلخوره _

 سارا_ چرا؟
مم بینشون چی گذشت وگرنه نمی باید بفه حتماا  چون سرد باهاش خداحافظی کردم،خیلی این موضوع داره اذیتم می کنه، _

 .تونم با این اوضاع باهاش ادامه بدم

 سارا_ می خوای بریم بیرون؟
 .نه حوصله ندارم _

 .سارا_ من که می گم همین االن برو اونجا
 .ود.شایدم عقلم بود که جلومو گرفته بشدنمیبرم ولی نمی دونم چرا دلم راضی  خواستمییکم به سارا نگاه کردم، خودمم دلم 

 سارا_ چیه شیوا می خوای بری؟
 .نمی دونم، خیلی کالفه ام به خدانمی دونم،  _

ماده شو
 
 .سارا_ پاشو االن زنگ میزنم تاکسی تلفنی، تو زودتر ا

بلند شدم و مانتو کرم کوتاهم و با شلوار مشکی دمپا پوشیدم، شال مشکیمم سرم کردم، حوصله کیف دست گرفتن نداشتم 
رایش کردنم نب

 
 .ودحس ا

 .غمگین شد، ولی چشم ازم برداشت و روش و برگردوند چشم هاشپایین اومدم ،مامان با دیدنم  هاپلهبیحال و کسل از 
 :سارا کنارم ایستادو در گوشم گ فت

 .ی، مثل میت شدیکشیدمیسارا_ بمیری شیوا ،یه دست به صورتت 
 حوصله ندارم، زنگ زدی؟ _

ره تا بری بیرون اومده؟
 
 سارا_ ا

 .مامان بگو دارم میرم به _
 .سارا_ گ فتم، واسه همین اخماش تو همه

 .باشه خداخافظ _

 چشم هام رو ماشین جلو در ایستاده بود، عقب سوار شدم و سالم کردم نا برسیم به مقصد ،سرم و به شیشه چسبونده بودم و 
رامشبستم، دلم 
 
رامشی که قبل بودن با امیرعلی داشتم خواستمی ا

 
 .ا

 .تم خواسته محالیهولی می دونس
حساب کردم و تشکر کردم، پیاده شدم در زدم، مثل همیشه خاله جواب داد و  باز کردم و کرایه رو  چشم هام رو با توقف ماشین 

 .در و باز کرد
شوب بود، نمیدونم چه مرگم شده بود انگار اولین بارم بود پا تو این خونه می ذاشتم

 
 .به پنجره اتاقش نگاه کردم دلم ا



 .دیدن خاله تو بغلش رفتم و بوسیدمش با روی خوش ازم استقبال کردبا 
 خاله_شیوا جان رنگ به رو نداری چیزی شده؟

 .نه خاله جان یکم سرم درد می کنه، امیرعلی خونه ست _
 :و گ فت کردمیخاله اخ

و زنگ زدم براش گ فت با ایمان خاله_ نه من بیرون بودم اومدم دیدم خونه نیست ، فکر کردم با توئه، ولی دلم طاقت نیاورد
 .باید پیداشون شه ولی دیگه االن  رفته بیرون،

 .اگه کار دارین به کارتون برسین من منتظر می مونم _
 .کسل نبودی جوری این وقتهیچگرفتم، چیزی شده؟ تو  شورهدلخاله_ نه مادر کار ندارم، شیوا جان 

 .نگران نباشین چیز مهمی نیست _

خرخاله_ 
 
 .علی هم حالش خوب نبود حتی این دو روز غذای درستو حسابی هم نخوردهامیر  ا
 .عذاب وجدان گرفته یا دو دل شده بین من و الناز حتماا نیشخندی رو لبم نشست، تو دلم گ فتم  خودخودبه

 .گ فتم که خاله چیز مهمی نیست _
 ؟میگیبپرسم راستش و  سؤالخاله_ شیوا جان یه 

 .ام بیشتر شده بود انگار تو دلم رخت میشستن شورهدل
 ،بپرسین؟ حتماا  _

 .خاله یکم مکث کرد انگار دو دل بود ولی باالخره پرسید
 خاله_خانوادت موافقن به ازدواجت با امیرعلی؟

 :فشارم افتاده بود، ناخونامو تو دستم فرو کردم و گ فتم سرد شده بود، مطمئناا  دست هام
 ....یستن ولیراستش خاله موافق ن _

ب دهنمو پایین  در هم هایاخمبا صدای در هر دو به عقب برگشتیم با دیدن امیرعلی اونم با 
 
قشنگ مرگ و حس کرده بودم.ا

روم سالم کردم شدم ودادم و از جام بلند 
 
  .ا

 .ایمان جوابمو داد، امیرعلی فقط سر تکون داد و به ایمان گ فت اونو تو اتاقش ببره
 :ز حال من بود رنگ به رو نداشت، بعد رفتنش لبخندی به روش زدم و گ فتمحال خاله بدتر ا

 .نگران نباشین درست میشه _
 .حرفی زدم که خودم یک درصدم قبولش نداشتم

 :ایمان از اتاق بیرون اومد، روی مبل کنارم نشست و گ فت

 .ایمان_ به نظرم برو خونه ،امروز موقعیت خوبی نیست واسه حرف زدن،لجبازی نکن
 :تا خواستم چیزی بگم امیرعلی بلند صدام زد. لرز بدی وجودمو گرفته بود، ایمان دستای سردم و تو دستش گرفت و گ فت

 .ایمان_ تو برو ،من باهاش حرف میزنم
 :بدتر میشه نه بهتر، لبخند بی جونی زدم و بلند شدم و گ فتم همه چیزمی دونستم اگه برم 

 این رابطه تموم شه بهتره هر چی زودتر این اتفاق بیفته؟ ا تو اتاق باشه؟اگه قراره اگه برم بدتر میشه، هر چی شد نی _
 .بیرون رفت ،خاله حتی توان بلند شدن از جاشو نداشت کرد وایمان سرشو تکون دادو از جاش بلند شد، با خاله خداحافظی 



معلوم بود که خیلی عصبیه  چشم هاشبود،از سرخی سمت اتاق رفتم، در و باز کردم و رفتم تو، رو به روی در رو ویلچر نشسته 
 :یهو داد زد و گ فت

دمخوار نیستم که همتون رنگ تون پریده، چرا شیوا چرا بهم دروغ گ فتی؟ با اینکه بهت 
 
امیرعلی_ چیه ترسیدی ازم؟ نترس ا
خانواده ات مهمه، چرا ها؟چرا ، تو لعنتی که می دونستی برام نظر کنممیو تموم  همه چیزگ فته بودم اگه بفهمم دروغ گ فتی 

 .اللی حرف بزن 
 .اشکام و پاک کردم و منم مثل خودش صدام و بردم باال

تو بد شنیدی، من گ فتم راضی نیستن ولی به خواسته ام احترام میذارن .فقط مامانم یکم مشکل داره که اونم به مرور زمان  _
وردی،من امروز اومده بودم در در ضمن به من نگو دروغگو، دروغگوی واقعی توی   خوب میشه،

 
ی، توی  ی که من و هالو گیر ا

موزشگاه می دونی چی دیدم؟تو رو کنار الناز دیدم امروز صدبار ازت پرسیدم امیرعلی چیزی نشده؟خیلی راحت گ فتی نه،این 
 
ا

 دروغ نیست؟
 :امیرعلی وسط حرفم گ فت

ه پرت شده بیرون، اگه میومدی جلو خودتو نشون مهم نبود که بهت نگ فتم، اون یه مهره سوخته ست ک حتماا امیرعلی_
 .دقیقه هم حرف نزدیم۵ی سرهم شدمیی متوجه دادمی
 .باالخره دروغ دروغه _

 :بزنه براش سخت بود،گ فت خواستمیسرشو انداخت پایین و دستشو مشت کرد،انگار گ فتن حرفای  ی که 
راحتتر می تونی فراموش کنی برو شیوا دیگه  جوری اینیست،فکر کن که دلم پیشت ن جوری اینامیرعلی_ حق با توئه اصال تو 

  برنگرد، فکر کن منی تو زندگیت نبودم، وقتهیچ
برم که منو نخوان ،برام سخته، تو که دوست نداری عذاب کشیدنم و ببینی؟ هوم؟اگه این رابطه  ایخانوادهمن نمی تونم تو 

از هم جدا شدن سخت میشه  اون موقعگی بینمون زیاد میشه، خوب نشم فقط وابست وقتهیچادامه داشته باشه و من 
 .کنممیبروشیوا خواهش  کنممیخواهش 

منطقی نبود از رو چه منطقی داشت حرف میزد؟هر چی بود به قرار امروزش ربط داشت می دونم  شهاحرف!صال  گ فتمیچی 
ویزیونپای اون دختره عوضی وسطه بهتره بیشتر از این خودم و کوچیک و 
 
نکردم، سرم و انداختم  نگاهشنشون ندم.دیگه  ا

نه گریه کردم نه از حال رفتم نه هیچ چیز دیگه ارزششو  بدون کوچیک ترین حرفی از اتاق بیرون رفتم، پایین ،رومو برگردوندمو
ندم که به در نداشت بیشتر از این خودم و کوچیک کنم بسه هر چقدر التماس به موندن کنارش کردم، حتی سرم و برنگردو

 :اتاقش نگاه کنم کنار خاله رفتم و بوسیدمش و گ فتم
خیلی برام عزیزین ،خوشحال میشم یه  کنممیفراموشتون ن وقتهیچحاللم کنین خاله شاید الیق نبودم که عروست شم.ولی  _

اینکه من ونخواد یه بحث وقتای  ی ببینمتون البته نه دیگه اینجا،خودتون شاهد بودین من بدترین چیزار و تحمل کردم ولی 
  .ازدواج کنن، شاید کنار اون خوشبخت شه باهمجداست، الناز دوباره برگشته دلشو هوای  ی کرده، مخالفت نکنین بذارین 

 :خاله بلند زد زیر گریه، بغلم کرد و گ فت
 .النازن نه توئه فرشتهامثال  دخترهایخاله_ پسرم لیاقت نداره تو از سرشم زیادی برو دخترم حق این تنهاییه، حق این 

دیدن الناز کنارش بود حتی با شنیدن سرو صدای شکستن وسایل از اتاقشم  به خاطرنمی دونم چرا دلم از سنگ شده بود شاید 
بریده بودم  واقعاا من و سمت اتاقش نکشوند، خاله سمت اتاق دویید و منم از خونه بیرون رفتم، رفتم که برم دنبال سرنوشتم 



دوستم داره،نمی دونستم دارم کجا  کردمیته بود خورد شده بودم به دستای کسی که تا چند ساعت پیش ادعا ولی دلم شکس
پیدام نکنه دوست داشتم  کسهیچمیرم فقط دوست داشتم یه مسیریو انقدر برم که جون از پاهام بره و یه گوشه بیفتم 

ست امیرعلی رحیمی تونست منو به زانو در بیاره،مگه غیر دوست هیچی نمی تونه زانوهامو خم کنه ولی تون کردممیبمیرم.فکر 
داشتن کار دیگه ای کرده بودم معلوم بود که دنبال بهونه بود که منو از زندگیش بندازه بیرون چون عشق قدیمیش برگشته 

ر اون بود، من خیلی چیزا ازش کم داشتم، اون پول داشت، قیافه داشت، هیکل قشنگ داشت،من چی هیچی من کنا
جوجه اردک زشت بودم، درست مثل کارک تر جوجه اردک زشت که همه رو دوست داشت؛ ولی هیشکی اونو دوست 

 ؟واقعاا نداشت.چرا 
 (راوی)

طاهره و رضا حالشون بدتر بود به هر جای  ی که به فکرشون می رسید سر زده بودن شیوا  کردیامگریهسارا مثل دیوونه ها 

سارا یکی دوساعت بعد رفتن شیوا که بهش زنگ زد وقتی دید گوشیش خاموشه با امیرعلی تماس  موبایلش و خاموش کرده بود،
ذر درو باز کرد وقتی بهش گ فت شیوا خیلی وقته رفته و  گرفت اونم گوشیش خاموش بود مجبور شد بره در خونشون.خاله
 
ا

به ایمان خبر داده بود ایمانم خودش و  قبالا شد و رو زمین نشست.چون  حسبیپاهاش  همون جابعدش زد زیر گریه سارا 
رسوند و وقتی سارا رو تو اون حال دید تحمل نکرد رفت تو خونه شروع کرد به داد و بیداد کردن ولی سر کی داد میزد به کی بد و 

دمی که بعد رفتن شیوا روح از بدنش رفته بود فقط یه جسم بود گ فتمیبیراه 
 
دم مرده ا

 
 .یه ا

شت خونه مجبور شد به رضا و طاهره بگه از شیوا خبر نداره و کل جریان امروز و براشون تعریف کرد، تمام اطراف سارا وقتی برگ
 .خونه ی امیرعلی و گشته بودن حتی به بیمارستانای اون اطرافم رفته بودن

ب 
 
 .پشیمون بود ولی چه فایده کردمیتو سکوت خونه فقط هق هق طاهره بود که دل سنگ و ا

 :یهو از جاش بلند شد و گ فت  کرد وشکاشو پاک سارا ا
رسام؟ سارا_ بابا نکنه رفته پیش
 
 ا

 :رضا هم سریع بلند شد و گ فت
  رضا_خب زنگ بزن بهش

 .دسترس نبود ولی در  گرفتمیسارا پشت هم شماره 
درس خونه که چشمش به کاغذی افت گشتمیبه اتاق شیوا رفت و کیفش و رو تخت خالی کرد دنبال شماره خونشون 

 
اد ا

 رضا رو صدا زد و گ فت؛ هاپلهپریچهر بود، لبخندی رو لبش نشست.مانتو شالشو سریع پوشید و از اتاق بیرون رفت از باالی 
درسشونو پیدا کردم زودباشین بریم

 
 .سارا_ بابا ا

 طاهره بلند شد که رضا ازش خواست بمونه

 .ر میگردیمرضا_طاهره جان بمون شاید بیاد خونه ما میریم و زود ب
 .کنممیطاهره_ تا برین و بیاین که دق 

 .رضا_ بس کن تو رو خدا گ فتم بمون دیگه
برای اولین بار رضا با صدای بلند با طاهره حرف زد رضا شیوا رو بی نهایت دوست داشت و طاهره رو مقصر این اتفاق ها می 

 .ددونست، سارا اولین بار بود رضا رو انقدر بی تاب و عصبی دیده بو
درس و می خوند، هر دو از خونه بیرون رفتن،

 
ترافیک نبودو زود به  رو شکرخدا  رضا با سرعت از کوچه بیرون رفت، سارا ا



 .مقصد رسیدن
این موقع شب خواب بودن،چراغاشون خاموش بود، نا امید داشت  سارا از ماشین پیاده شد،در خونه رو زد، مطمئناا 

رسام
 
لود ا

 
 .و شنید،خوشحال برگشت و ازش خواست بیرون بیاد برمیگشت که صدای خواب ا

رسام خواب از سرش پریده بود، 
 
؟ خداروشکر کرد که پریچهر کردمیگرفت ، اینموقع شب سارا در خونشون چیکار  شورهدلا

 .خونه نبود،پیراهنش و پوشیدو رفت جلو در
رسام_ سالم سارا چی شده؟

 
 ا

رسام گ فتکردمیسارا با استرس با گوشه مانتوش بازی 
 
 :، رو به ا

رسام از شیوا خبر نداری؟ خودت یا پریچهر جون 
 
 خبر ندارین؟ هیچ کدومسارا_ سالم ببخشید ا

شیوا،دوباره تپش قلب، دوباره هدر رفتن فراموشی این چند وقت، اخمی رو  قلبش از سینه داشت میزد بیرون، دوباره

 :پیشونیش نشست و گ فت
رسام_ چرا باید بیاد اینجا ؟نه 

 
ازش خبر ندارم، مامانم رفته محل قدیمیمون پیش رفیقاش ،چیزی شده؟ واسه شیوا اتفاقی ا

 افتاده؟
 .به دیوار پشت دادو بلند زد زیر گریه سارا بی حال

شغال پسش زد
 
اونم از ظهر رفته بیرون  سارا_ دارم دیوونه میشم کجا می تونه رفته باشه؟همه امیدم به تو بود، امیرعلیه ا

 .برنگشته
رسام دست داد و احوالپرسی کردر 

 
 .ضا تحمل نکرد و نزدیکشون شد با ا

رسام_ یه
 
 .لحظه وایستین االن میام ا

ورددویید تو خونه رفت لباسشو عوض کرد و سوییچ ماشینش و گرفت ،ماشین و از پارکینگ بیرون 
 
سرش و از شیشه بیرون  ا

ورد
 
 :و رو به سارا گ فت ا

رسام_ سارا نمی دونی کدوم قسمت م
 
 مکنه رفته باشه؟ اصال نگ فت کجا داره میره؟ا

 .سارا_ خونه امیرعلی بود ماشینم نداشت
رسام_ شما برین خونه پیداش 

 
 .میارمش شاید تا االن اومده باشه خونه کنممیا

 .پاش و رو پدال گاز گذاشت و ماشین از جاش کنده شد
کرد ولی چیزی  سؤالریهای  ی که باز بود یا تاکسی تلفنی ها سمت خونه امیرعلی رفت،تمامه مسیر و اروم حرکت کرد، از همه سوپ

 .دستگیرش نشد
نا امید شده بود ولی از گشتن دست نکشید تو یه کوچه تاریک پیچید و دو پسرو گوشه خیابون دید، از ماشین پیاده شد و 

قدماش کند شده بود ،پسرا  سمتشون رفت یکم که دقت کرد دختر مچاله شده ای رو جلو پسرا دید دستش شروع به لرزش کرد
زار دختر و داره.جلو پای شیوا نشست سر 

 
رسام جلوش جبهه گرفتن فکر کردن قصد ا

 
مزاحم نبودن قصد کمک داشتن با دیدن ا

رسام بلند زد زیر گریه، گریه های  ی که عرش خدا رو می لرزوند
 
 .دختر و تو بغلش گرفت، شیوا با دیدن ا

 .گذشتن پسرا سری تکون دادن و از کنارشون
خرپسر_ 
 
 .می چسبین به هم جوری اینن بعد گیریمیمرضتون چیه دعوا  ا

رسام_ چیکار 
 
با خودت عزیز دلم؟ به جهنم نخواستت تو شیوای  ی هستی که عاشقش بودم؟ کو اون محکم بودنت کو  کنیمیا



 اون زبون تند و تیزت؟
ردی و دو دستی تقدیمم کردی به یکی دیگه؟ بهش شیوا_اومدی دوباره کوچیکم کنی؟تو عاشقم بودی؟ پس چرا کوچیکم ک

رسام ؟چی گ فتی که دلش برام سوخت اومد سراغم؟ولی وقتی چشمش به عشق گذشتش افتاد از من گذشت.چرا 
 
چی گ فتی ا
 باهام کردی؟ این کار رو 

مشت به سینش میزد گریه امونشو بریده بود اشک پشت اشک رو صورتش ُسر  دادمییقه پیراهنش و گرفت و تکونش 
رسام دستاشو گرفت و بوسید و گ فتخوردمی

 
 :.ا

رسام_ غلط کردم، دورت بگردم نکن 
 
خر، جوری اینا

 
گ فته بود تو رو می خواد و دوست داره، مِن خاک بر سر چه می دونستم  ا
م دنیای  ی ارزش داشت اگه میدیدم کنارش خوشبختی منم شاد بودم پاشو دروغ می گه و دلش جای دیگه ست، خوشی تو برا

  .میلرزی  چه جوری قربونت برم پاشو همه رو نصف جون کردی.نگاه داری 

، وقتی سارا اومد و گ فت از شیوا خبر نداره خواستمیحرف نزد دلش فقط تنهای  ی  کسهیچامیرعلی بعد رفتن شیوا دیگه با     
ایمان و  کههمیننشون نداد. العملیعکسمی جوشید، حتی با بد وبیراه ایمان و داد و بی دادش هیچ دلش مثل سیرو سرکه 

 .برن دنبال شیوا باهم از خونه رفتن به کیارش زنگ زد و خواست بیاد  سارا 
 تا کی همینجوری بگردیم؟ ؟رفتمیکجا  گرفتمیکیارش_ امیرعلی فکر کن شاید یادت بیاد وقتی دلش 

 .بدونه چی بینشون گذشت ولی حالش و مساعد ندونست خواستمیرای اولین بار اشک امیرعلی رو دیده بود دلش کیارش ب
 ...نفرین اون عفریته ست به خداشد  جوری اینامیرعلی_خدا لعنتم کنه چرا 
 .بست هاشوچشمسرش و به صندلی چسبوند و 

؟ کردمیخود شیوا بود ولی تو بغل اون پسر چیکار  کردمیاشتباه نن برگردن خونه که کیارش متوجه شیوا شد خواستمیدیگه 
باز کرد، خواست بپرسه چرا ایستاد، ولی  هاشوچشماصال اون پسر کی بود؟امیرعلی وقتی دید سرعت ماشین کم شد و ایستاد 

ش نمی زد اون شیوای اون بود دید نگاهشو دنبال کرد با چیزی که دید دیگه ضربان قلب خیره به رو به رو  وقتی نگاه کیارش و
رسام بود ؟چی به روز شیواش اومده چرا خودش و رو زمین می کشه؟

 
منه  به خاطرمنه احمقه؟ اگه  به خاطرولی چرا تو بغل ا

 چرا تو بغل اونه، اصال چرا با من مخالفت نکرد؟ چرا امروز زود گذاشت رفت؟
 :نگاه کرد و گ فتبه خون نشسته به کیارش  هایچشممشت شد و با  دست هاش

 .امیرعلی_ زود باش برو فیلم سینمای  ی تموم شد
 .کیارش با تعجب به امیرعلی نگاه کرد امیرعلی عصبی داد زد

 .امیرعلی_ ِد لعنتی برو دیگه
 :در خونه پارک کرد و سمت امیرعلی برگشت و گ فت کیارش حرکت کرد ولی دل تو دلش نبود،جلوی

 کیارش_ اون پسره کی بود امیرعلی؟
 .هم الیق خود شیوا اشخانوادهیواست.هم الیق اشخانوادهیکی که الیق  _

 :کیارش عصبی مشتی به فرمون ماشین زد و گ فت
میگم اون مرتیکه کی بود که اونجوری شیوا رو بغل کرده بود؟ اصال شیوا چرا حال و روزش اونجوری  میگیکیارش_ چرا چرت 

دم زر بزن بفهمم قضیه چیه؟
 
 .حرف نزنی میرم از خودش می پرسم به خدا بود،مثل بچه ا

 :د و گ فتاشخیرهامیرعلی کمی به روبرو 



  دیدمشمیامیرعلی_کاش شیوا رو زودتر می دیدم، کاش وقتی که سالم بودم 
می بندم تمومه لحظاتی که کنارش بودم تو ذهنم  چشم هام رو  تو این چند ماهی که باهاش بودم، بهترین روزای زندگیم بود،

چی شد یهو ازم برید؟حق  می کنهشد چرا ازم خسته شد؟ مگه دوستم نداشت؟ مگه نگ فت تحملم  جوری اینعی میشه، چرا تدا
وردم. کیارش من خوب میشم ؟می تونم امید داشته باشم که دوباره شیوارو کنارم 

 
ره حق داشت من زیادی شورشو در ا

 
داشت، ا

رسامم برگشته کنارش مطمئناا داشته باشم؟نه،میدونم نمیشه ،اون ازم برید تاز 
 
 . دیگه ازش دست نمی کشه ه ا
بر  چشم هاشاشکاش که دست از  دادمیمی پرسید خودش جواب  سؤالانگار دیوونه شده بود با خودش حرف میزد خودش 

نمی داشتن پشت هم رو صورتش می چکید.کیارش هم دست کمی از امیرعلی نداشت،امیرعلی برای اونها مثل یه برادر بود، 
  .شاید از یک پدر یا از یک خون نبودن ولی صمیمیتشون بیشتر از برادر خونی بود

 :کیارش دست دور گردنش انداخت و با صدای بغض نشسته ش گ فت 

هارو نداره ،تو خوب میشی مطمئنم خوب میشی و یکی که الیقته میاد  اداش هیچ دختری ارزش این اشکاشک نریز د کیارش_ 
 .تو زندگیت بسه امیرعلی بسه تو رو خدا

 :پاک کرد و گ فت هاشوچشمد انگار تو این عالم نبود اشک گوشه اشخیره رو به روشامیرعلی ازش جدا شد و به 
رامشفقط کنار اون  امیرعلی_ من فقط شیوارو می خوام؛

 
 ، همه زندگیمه، مگه تو امروز نگ فتی من کنار اون به اونگیرممی ا

خوندی من و می خواد؟ چرا االن داری  نگاهشچیزی که می خوام میرسم؟ مگه نگ فتی باهاش خوشبخت میشم؟ مگه نگ فتی از 
یه مدت از همه دور باشم کمکم  شیوا هم شده خوب میشم ولی اینجا نه باید به خاطر میگی کیارش؟ من  جوری این
زاد باشه از مامان سرکوفت نشنوم دک ترم گ فته به خوب شدنم امید داره ولی گ فت همه چی کنیمی

 
؟باید برم جای  ی که فکرم ا

 .دست خودته بستگی به روحیت داره
 :کیارش دست رو شونه ش گذاشت و با لبخند گ فت

 .... اون پسره قته فقط هنوزم میگم اون عاش کیارش_مگه گ فتم دوست نداره 
 :امیرعلی بلند داد زد گ فت

رسام 
 
بخواد پاشو از گیلمش درازتر کنه خودم می  امیرعلی_ اون عوضی حق نداره بهش نزدیک شه، شیوا مال منه، اگه ا
 .شونمش سرجاش اون می دونه من شیوا رو از جونمم بیشتر دوست دارم

ب دهانشو به سختی پایین داد و 
 
 :گ فتکیارش ترسید ا

کیارش_نوکرتم هستم من که بیکارم هر جا بگی حتی اون دنیا هم بگی باهات میام.و اینم می دونم و مطمئنم شیوا قسمت 
 ....خودته.ولی امیرعلی اگه ازش دور شی شاید یکی دیگه

 :د و گ فتلحظه خودخواه شد و وسط حرفش پری داشت و اصال به حرفی که میزد ایمان نداشت ولی یه شورهدلبا اینکه 
امیرعلی_شیوا مال منه حتی اگه خوب نشم باید پیشم بمونه، خودش گ فته جز من با کسی دیگه نمی تونه باشه بهم قول داد 

 .اون نمی تونه زیر قولش بزنه نمی تونه
ی نبود و ، وقتی برای اون باور کردنشدنمیدور  چشم هاشکار امروزشیوا از جلو  کیارش دستی تو موهاش کشید، یک لحظه هم 

ور عذاب
 
بود، پس وای به حال دل امیرعلی، که عشقشو تو بغل رغیبش دید، وقتی اسمشو از دهن شیوا می شنید داغون  ا

رسام براش مثل مرگ بود مطمئناا  شدمی
 
 .با دیدنش تو بغل ا

ذر هر چه اصرار کرد به کیارش ک
 
ذر  ه بمونه کیارش کمک کرد و امیرعلی و از ماشین پیاده کرد و تو خونه برد،ا

 
قبول نکرد،رفتار ا



زار  هم 
 
 .و به رفتن از اونجا دور شدن مصمم ترش کرد دادمیامیرعلی و ا

بره سراغ شیوا ولی شیطون و لعنت فرستاد و سوار  خواستمیکیارش وقتی از خونه بیرون اومد دستاشو مشت کرد و دلش 
 .ماشین شد و سمت خونه ش حرکت کرد

فتاب اجازه انگار کل شهر و خاموشی ز 
 
سمون قصد نداشت چادر سیاهشو جمع کنه به ا

 
ده بودن، چه شب دلگیری بود انگار ا

سمونم از جدای  ی این دوتا گرفته بود
 
 ......ورود بده دل ا

 )شیوا)
 خواستمیسرم و به شیشه ماشین چسبوندم ،اشکام قصد خشک شدن نداشت، دلم گرفته بود از همه از مامانم بیشتر،دلم ن

رسام بگم من و ببره خونه خودش همیشه وقتی غم و غصه دارم 
 
 .میرم سراغش هیچکدومشونو ببینم ولی رومم نشد به ا

 :سر کوچه مون پیچید و رفت تو کوچه جلو در پارک کرد ،سمتم برگشت و گ فت

رسام_ می خوای یه چند روز بیای پیش مامان باشی؟من میرم پیش یکی از دوستام که تو راحت باش
 
 .یا

 :نیشخندی زدم و گ فتم
ولی وقتی خوشم  کنممینگو تو راحت باشی بگو میری تا از دست من راحت شی منی که هر لحظه تو غمام تو رو شریک  _

رسامی هم هست،برو دیگه و 
 
سراغم نیا حتی اگه خبر مرگمم بهت دادن نیا پیشم مطمئن باش اون  وقتهیچفراموشم می شه ا

 ...لحظه تو قبرم
 .رو دهنم گذاشت و اخماش تو هم رفتدستشو 

رسام_ خفه شو خب، خفه شو هیچی نگو احمق من بهت گ فتم تا االن دوستی نداشتم و می خوام تو دوستم باشی، درسته 
 
ا

خریت از من بود نتونستم جلو دلم و بگیرم و پیشروی کرد، ولی شیوا به جون مامان تو دلم کمرنگت کرده بودم،یه مدت دور 
خوشبختیت سعی کردم  به خاطرخودم  به خاطرنه  موشت کنم، موفقم شدم، سخت بود ولی کمرنگ شده بودی شدم که فرا

وردفراموشت کنم،تا اینکه دوباره امروز سارا اومد سراغم وقتی اسمت و 
 
نمی تونی  وقتهیچانگار همه چی از نو شد، می دونم  ا

 .الیقشی و نثارت کنمدوستم داشته باشی ولی بهم یه فرصت بده بزار عشقی که 
 :اشکام و با انگشتش پاک کرد و گ فت
رسام_ اجازه میدی بیام تو زندگیت؟

 
 ا

 :گ فتم کردممیسرم و انداختم پایین و با ناخنای دستم بازی 
رسام تو الیق بهترینهای  ی ولی من برات کمم نمی تونم اونجور که تو می خوای دوست داشته باشم.من نمی  _

 
نه من نمی تونم، ا

 ونم با کسی باشم که از گذشته م خبر داره بذار همون دوست کنار هم باقی بمونیم ،باشه؟ت
رسام سری تکون داد و لبخند

 
 :غمگینی رو لباش نشست و گ فت ا

رسام_ چشم حاال برو تو لباساتو جمع کن بیا یه چند روز پیش مامان و این دوستش
 
 .بمون ا

 .بابام نمیذاره _
 .م اومد در سمت منو باز کرد و کمکم کرد از ماشین پیاده شماز ماشین پیاده شد و سمت

روم گ فت
 
 :در گوشم ا

رسام_ اون با من، ولی شیوا کار امشبت درست نبود میدونی چقدر عذاب کشیدن
 
 .ا

 .هیچی نگ فتم فقط سکوت کردم



دم جونم و بدمو ناراحتیشونو که حاضر بو ایخانوادهداشتم نه از نگرانیشون ناراحت شدم اصال برام مهم نبودن  شورهدلنه 
 .نبینم ولی االن با ناراحتیشون هیچ حسی بهم دست نداد
یفون زد بدون اینکه جواب بدن در و باز کردن 

 
رسام ا

 
پامو تو حیاط گذاشتم هر سه به طرفم دوییدن. بابا وقتی روبروم  کههمینا

گذاشتم تا این سن برسم یکبارم  سوختمیصورتم که  ایستاد سیلی محکمی در گوشم خوابوند، سرم و بلند نکردم دستم و روی
 .بابا سرم داد نزده بود. ولی امشب خوابوند در گوشم چقدرم دستش سنگین بود

 :جمع کردم و به سارا و مامان نگاه کردم داد زدم چشم هامن تمومه نفرتم و تو کردیامگریهمامان و سارا فقط 
و نخور تموم امغصهن؟ ببینین حالمو مامان خانم خیالت راحت دیگه نگران حرف مردم نباش دیگه کنییامگریهچتونه چرا  _

 .شما از همتون متنفرم از همتون به خاطرین دیگه تو زندگیم نیست، میدونین واسه چی گ فتمیشد پسره چالقی که 
رسام بیرون کشیدم و سمت خ

 
رو طی کردم و به  هاپلهونه رفتم با کمک نرده ها انگار تو پاهام جون افتاده بود دستم و از دست ا

   .پشت در زانوهام خم شد به در چسبیدم ُسر خوردمو رو زمین نشستم همون جااتاقم رفتم در و محکم بستم و قفلش کردم 

 )راوی(
عصبانیتش به خودش لعنت فرستاد که نتونست  کرد وهمه فقط به رفتنش نگاه کردن کسی جلوشو نگرفت.رضا دستاشو مشت 

رسام کرد و گ فت
 
 :و کنترل کنه،رو به ا

رسام لطف کردی دستت دردنکنه پسرم فقط میشه بگی کجا بود؟ ما همه جا رو گشتیم کل اون اطراف و ولی پیداش 
 
قا ا

 
رضا_ا
 .نکردیم

رسام لبخندی زد و گ فت
 
 :ا

رسام_ منم نا امید شده بودم داشتم بر 
 
زشون بپرسم بهشون نزدیک شدم که متوجه که متوجه دو تا پسر شدم، گ فتم ا گشتممیا

داغونه خیلی باید مواظبش باشین  اشروحیهبود، تو یه کوچه تنگ و تاریک نشسته بود. جمع کرده  خودش رو شیوا شدم که 
اگه اجازه بدین یه چند روز پیش مامان پریچهر بمونه االن از شماها دلخوره خودش و تو اتاقش م بهتون بگم خواستمیراستش 
 .تنهای  ی بیشتر افسرده ش می کنه می کنهحبس 

رضا کمی تو فکر رفت، شیوا جونش بود نمی تونست اونو تو این حال ببینه، بدون مشورت با طاهره یا حتی نیم نگاهی به اونها 
رسام گ فت سرش و تکون داد و

 
 :به ا

هم مردونگیتو بهم ثابت کردی شیوا گ فته بود  فکر میکنی کنار مادرتون حالش خوب میشه من حرفی ندارم، تو  واقعاا رضا_ اگه 
 .ازش دلخوری با این حال تا بهت گ فتیم ازش خبر نداری زودتر از ما دنبالش رفتی نمی دونم با چه زبونی ازت تشکر کنم

رسام انگار دیگه تو 
 
امیدی تو دلش روشن شد، امید  بهش باهاش حرف زد.نور  این عالم نبود وقتی رضا گ فت که شیوا راجعا

 :دستای رضا رو تو دستش گرفت و گ فت .داشت که شیوا هم بهش فکر می کنه
رسام_ تشکر الزم نیست شیوا و سارا مثل خواهرامن هر کاری از دستم بر بیاد براشون کم نمی ذارم

 
 .ا

رسام دامادش بشه اونم تو رویاهاش سیر طاهره لبخند 
 
و شیوا رو کنار اون کردمیرو لبش نشست انگار اونم بدش نمیومد که ا

 .کردمیتجسم 
 .رضا_ مرسی باباجون خیر از جوونیت ببینی.پس دست خودتو می بوسه برو ببین اگه باهات میاد با خودت ببرش

رسام سری تکون داد و از سارا خواست که اتاق شیوا
 
 .رو نشونش بدها

رسام 
 
خرم طاقت نیاورد و گ فت باهمسارا و ا

 
 :سمت خونه رفتن سارا دل دل میکرد که چیزی ازش بپرسه ا



رسام؟
 
 سارا_ ا

رسام_ بله
 
 ا

 ....سارا_ تو هنوز شیوارو دوست داری یعنی
رسام وسط حرفش پرید و گ فت

 
 :ا

رسام_ دوستش دارم ولی اون دلش جای  ی دیگه ست، سارا خواهش 
 
در این مورد باهاش اصال حرف نزن نه با اون نه با  مکنمیا

 .دیگه بذار ببینیم سرنوشت چی می خواد برامون کسهیچ
 .سارا سری تکون داد و هیچی نگ فت

 :از اون طرف طاهره که مثل همیشه نمی تونست زبون به دهن بگیره برگشت و گ فت
 .... اعتماد چه جوری طاهره_رضا ما که شناختی ازشون نداریم 

 :رضا بلند داد زد و انگشت اشاره شو سمتش گرفت و گ فت
بسته بودی ،صد دفعه بهت گ فتم کوتاه بیا  چشم هاتورضا_ بسه طاهره تو رو خدا بس کن ببین اون دخترت بود دیدیش؟ یا 

خرش و ببین  شیوا هم شده کوتاه بیا به خواسته اش احترام بذار، حرفم و گوش کردی؟ لج کردیو بدتر کردی ،حاال به خاطر
 
ا

مو می هابچهی ،من مثل تو نیستم حرف مردم پشیزی برام ارزش نداره من فقط خوشبختی و خوشحالی خواستمیاونی شد که 
 .خوام تو رو جون رضا دیگه چیزی نگو هیچیه هیچی

رِد طا
َ
غم نشست رو خونه  هره برای اولین بار لرزیدن شونه شوهرشو اشک ریختنش و دید، پشیمون بود ولی چه فایده وقتی گ

 .ش دیگه کاری ازش ساخته نبود
 . گوشه حیاط نشست، طاهره سرش و پایین انداخت و تو خونه رفت همون جارضا 

روم شیوا     
 
رسام پشت در ایستاد تقه ای به در زد و ا

 
 .رو صدا زدا

رسام_ شیوا جان عزیزم در و باز کن کارت دارم
 
 .ا

 :بلندتر در زد و صداش کرد گرفت شورهدلصدای  ی از شیوا در نیومد، 
رسام_ شیوا جان خواهش میکنم تو رو خدا یه چیز بگو بدونم حالت خوبه

 
 .ا

 :شیوا با صدای بی جونی گ فت
 .تنهام بذار لطفاا شیوا_ خوبم 

رسام_ بیا این در
 
و باز کن قربونت برم از بابات اجازه گرفتم که بیای خونمون.مگه نگ فتی دلت می خواد دو سه روز از اینجا  ا

 دور باشی؟
رسام تو اتاق اومد و برق و روشن کرد، نور  خودش رو کمی خودش و بلند کرد و قفل در رو باز کرد 

 
از پشت در کنار کشید ا

 :اشت و گ فتسرشو رو زانوهاش گذ کردمیاذیت  هاشوچشم
 .شیوا_ خاموش کن برقو

 چشم هاشبرق و خاموش کرد و کنار پاش نشست دست زیر چونه ش گذاشت و سرش و بلند کرد، از بس اشک ریخته بود 
رسام دهن کجی میکرد دستشو رو صورتش گذاشت و گ فت

 
 :کوچیک شده بود رد انگشتای دست رضا رو صورتش به ا

رسام_درد داره
 
 .ا

رسام و از روصورتش برداشت و رو قلبش گذاشت و با بغض گ فت ردشیوا بلند گریه ک
 
 :دست ا



 .شیوا_ درد اینجا بیشتره خیلی می سوزه
رسام تحمل دیدن اشکاش و نداشت تحمل این بغض لعنتی که تو گلوش نشسته بود رو نداشت شیوا رو تو بغلش گرفت و 

 
ا

رسام مثل یه پدر اونو تو میگیسرش و نوازش کرد درست مثل پدری که دختر کوچیکش و تو بغلش 
 
ره قربون صدقه ش میره ا

غوشش گرفت و در گوشش گ فت
 
 :ا

رسام_ نباید وارد بازی 
 
با عشق میشدی، وقتی وارد شدی همه دردی و باید تحمل کنی،هیچ مرهمی واسه این سوزش نیست به ا

 .مرور زمان کمتر میشه ولی خوب نمی شه
رسامم دورش 

 
 .شد ترمحکمشیوا گریه ش شدیدتر شد حلقه ی دستهای ا

رسام_ گریه نکن قربونت برم 
 
رومت  مکنمیشیوا به جون خودت هر کاری بتونم برات  به خداا

 
تا دردت خوب شه فقط بگو چی ا

 .اشک نریز جوری اینمی کنه بگو دردت به جونم 

 :شیوا با هق هق گ فت
روم میشم، میتونی برش گردونی بازم میری باهاش حرف بزنی؟ فکر 

 
ازش دور شم،  میتونم کردممیشیوا_ من فقط با امیرعلی ا

رسام نمیشه، چرا من  به خداولی نمی شه 
 
؟چرا نمی تونم بهش فکر نکنم؟ وقتی از خونه شون زدم بیرون اصال شدم جوری اینا

درس خونمونو فراموش کرده بودم مگه میشه تو مدت کم انقدر  کردمیمردم، فکرم کار ن کردممیتو این عالم نبودم احساس 
 
ا
  وابسته یکی شد.چرا خدا باهام لج کرده چرا بهم پشت کرده

 :بلند داد زد
 .شیوا_ خدایا چرا

ر 
 
ب  کردیامگریهسام هم باهاش ا

 
رسام بود و شدمیدل سنگ با دیدن حالش ا

 
 کردمیحال و روزشو درک  دقیقاا ، اونکه دیگه ا

 .چون خودشم گرفتار عشق شده بود
 .سارا با صدای داد شیوا تو اتاق اومد وقتی اونارو تو اون حال دید بلند زد زیر گریه

 :شیوا عصبی سمتش برگشت و گ فت
 .رفتممیو ن شکستمیم ای کاش پام دادمیگ فتی برم اونجا ای کاش حرفت و گوش ن شعور بیتقصیر تو بود توئه  شیوا_ همش

رسام بلند شد و اشکاش و پاک کرد سمت سارا رفت و گ فت
 
 :ا

رسام_ لباسشو جمع کن من میبرمش پایین ناراحت نشو ازش االن حال روحیش خوب نیست
 
 .ا

رسامم شیوا رو بلند کرد و کمکش کرد تا پایین 
 
ورد هاپلهسارا سرش و تکون داد و سمت کشو لباساش رفت. ا

 
  .ا

روم شیوا رو صدا زد    
 
رسام پشت در ایستاد تقه ای به در زد و ا

 
 .ا

رسام_ شیوا جان عزیزم در و باز کن کارت دارم
 
 .ا

 :د و صداش کردگرفت بلندتر در ز  شورهدلصدای  ی از شیوا در نیومد، 
رسام_ شیوا جان خواهش میکنم تو رو خدا یه چیز بگو بدونم حالت خوبه

 
 .ا

 :شیوا با صدای بی جونی گ فت
 .تنهام بذار لطفاا شیوا_ خوبم 

رسام_ بیا این در و باز کن قربونت برم از بابات اجازه گرفتم که بیای خونمون.مگه نگ فتی دلت می خواد دو سه روز از اینجا 
 
ا

 شی؟دور با



رسام تو اتاق اومد و برق و روشن کرد، نور  خودش رو کمی خودش و بلند کرد و قفل در رو باز کرد 
 
از پشت در کنار کشید ا

 :سرشو رو زانوهاش گذاشت و گ فت کردمیاذیت  هاشوچشم
 .شیوا_ خاموش کن برقو

 چشم هاشز بس اشک ریخته بود برق و خاموش کرد و کنار پاش نشست دست زیر چونه ش گذاشت و سرش و بلند کرد، ا
رسام دهن کجی میکرد دستش و رو صورتش گذاشت و گ فت

 
 :کوچیک شده بود رد انگشتای دست رضا رو صورتش به ا

رسام_درد داره؟
 
 ا

رسام و از روصورتش برداشت و رو قلبش گذاشت و با بغض گ فت
 
 :شیوا بلند گریه کرد دست ا

 .شیوا_ درد اینجا بیشتره خیلی می سوزه
رس

 
ام تحمل دیدن اشکاش و نداشت، تحمل این بغض لعنتی که تو گلوش نشسته بود رو نداشت، شیوا رو تو بغلش گرفت و ا

رسام مثل یه پدر اونو تو میگیسرش و نوازش کرد درست مثل پدری که دختر کوچیکش و تو بغلش 
 
ره قربون صدقه ش میره ا

غوشش گرفت و در گوشش گ فت
 
 :ا

رسام_ نباید وارد بازی ب
 
ا عشق میشدی، وقتی وارد شدی همه دردی و باید تحمل کنی،هیچ مرهمی واسه این سوزش نیست به ا

 .مرور زمان کمتر میشه ولی خوب نمی شه
رسامم دورش 

 
 .ترمحکمشیوا گریه ش شدیدتر شد حلقه ی دستهای ا

رسام_ گریه نکن قربونت برم،
 
تا دردت خوب شه فقط بگو چی  کنممیشیوا به جون خودت هر کاری بتونم برات  به خداا

رومت می کنه، 
 
 .اشک نریز جوری اینا

 :شیوا با هق هق گ فت
روم میشم، میتونی برش گردونی بازم میری باهاش حرف بزنی؟ فکر 

 
میتوتم ازش دور شم،  کردممیشیوا_ من فقط با امیرعلی ا

رسام نمیشه، چرا من  به خداولی نمی شه 
 
فکر نکنم؟ وقتی از خونه شون زدم بیرون اصال  شدم؟چرا نمی تونم بهش جوری اینا

درس خونمونو فراموش کرده بودم مگه میشه تو مدت کم انقدر  کردمیمردم، فکرم کار ن کردممیتو این عالم نبودم احساس 
 
ا
 .وابسته یکی شد.چرا خدا باهام لج کرده چرا بهم پشت کرده

 :بلند داد زد
 شیوا_ خدایا چرا؟؟؟

رسام هم باهاش 
 
ب  کردیامیهگرا

 
رسام بود و شدمیدل سنگ با دیدن حالش ا

 
 کردمیحال و روزشو درک  دقیقاا ، اونکه دیگه ا

 .چون خودشم گرفتار عشق شده بود
 .سارا با صدای داد شیوا تو اتاق اومد وقتی اونارو تو اون حال دید بلند زد زیر گریه

 :شیوا عصبی سمتش برگشت و گ فت
 .رفتممیو ن شکستمیم ای کاش پام دادمیگ فتی برم اونجا ای کاش حرفت و گوش ن شعور بیوئه شیول_ همش تقصیر تو بود ت

روم گ فت
 
رسام بلند شد و اشکاش و پاک کرد سمت سارا رفت و ا

 
 :ا

رسام_ لباسشو جمع کن من میبرمش پایین ناراحت نشو ازش االن حال روحیش خوب نیست
 
 .ا

رسامم شیوا رو بلند کرد و کمکش کرد تا پایین سارا سرش و تکون داد و سمت کشو لباساش 
 
ورد هاپلهرفت. ا

 
  .ا



رسام ماشین و جلو درب خونه پارک کرد.شیوا خوابش برده بود.در پارکینگ و با ریموت باز کرد و ماشین تو پارکینگ برد،     
 
ا

روم در طرفش 
 
ش رفت در خونه رو قفل کنه.به پهلو رو باز کرد و اونو تو بغلش گرفت از بس موقع رفتن حول شده بود که یاد ا

روم تکون خورد و 
 
 .کمی باز کرد هاشوچشمشد و با ارنجش در خونه رو باز کرد و با پا در و هول داد .شیوا ا

رسام تا خواست حرف بزنه دوباره 
 
روم رو تخت پریچهر خوابوندش و پتو سرش کشید. هاشوچشما

 
دوباره تو حیاط رفت  بست.ا

وردساک لباساشو تو اتاق 
 
 .کرد. لبخندی زدو پیشونیشو بوسید و از اتاق بیرون رفت نگاهش،یکم باال سرش ایستاد و  ا

یوا هم نگ فت که اشخانوادهه به ، تاز شدمید عصبانی فهمیمیوقتی  مونده بود وقتی صبح پریچهر اومد بهش چی بگه؟ مطمئناا 
 .پریچهر خونه نیست

نگاه کرد، فکرش شدید مشغول بود،رو همون مبل دراز کشید دستشو زیر  رو به روشخودش و رو مبل پرت کرد و به دیوار 
روم خواب  چشم هاش.با بستن کردمیدهنش حس و جوییده بود مزه خون و تو  لب هاشسرش گذاشت از بس 

 
روم ا

 
ا

 .ربود وهاشچشم
بی که رو صورتش 

 
 :کرد و گ فت نگاهشباال سرش نگاه کرد شیوا با لبخند به  کرد وچکید سریع چشم باز با قطره های ا

 ،پریچهر جون کجاست؟ نمیدونه من اینجام؟، پاشو دیگه حوصله م سر رفت به خیر، البته ظهر به خیرشیوا_ سالم صبح 
رسام فکر 

 
کنار کشید و رو مبل نشست تمام تنش کوفته بود کمرش خشک شده بود سرش و  خواب میدید.پتوی روشو کردمیا

 :انداخت پایین و گ فت
رسام_ سالم ببخشید 

 
 خیلی وقته بیدار شدی؟ا

 :سرش و تکون داد و گ فت
ره یکساعتی میشه.نگ فتی پریچهر جون سر صبح کجا رفته؟

 
 شیوا_ ا

 :ارسام خونسرد بلند شد و پتورو تا کرد و گ فت
رسام_

 
 .از دیروز رفته محل قدیمی پیش دوستاش یکساعت دیگه میرم دنبالش ا

وردهاالن شیوا داد و بیداد کنه، یا بگه چرا وقتی تنها بود اونو  کردمیفکر 
 
اینجا، ولی برعکس شیوا خیلی خونسردتر از خودش  ا

شپزخونه رفت
 
 .سری تکون داد و سمت ا

رزوش بود اون خااشخیرهبه رفتن شیوا 
 
بی با شلوار جین مشکی پاش بود موهاشم باال سرش د، چقدر ا

 
نم خونش شه یه بلوز ا

روم شه کردمیجمع کرده بود با شیوا دیشب خیلی فرق 
 
 .،واسه همین واسش جای تعجب داشت که چی باعث شد تا این حد ا

تی به موهاش بلند شد و به اتاقش رفت.تو روشوی  ی دست و صورتش و شست،لباسش و با گرمکن شلوار تعویض کرد دس
 .سمت اشپزخونه رفت کشید

 :با دیدن میز صبحانه ابرو باال انداخت و گ فت

رسام_ ایول چه کردی؟
 
 ا

 شیوا_ نوش جان فقط نونش سرده نمی دونستم نونوای  ی کجاست؟
رسام_ برم بگیرم؟

 
 ا

 :شونه باال انداخت و گ فت
 .شیوا_ من که می خورم اگه خودت نمی تونی بخوری برو بخر

رسام زی
 
خریعنی نمی شه به همین زودی فراموشش کرده باشه، یه چیزی این وسط درست نبود  کردمی نگاهشر چشمی ا

 
 ا



 .دیشب اون حالش با حال االنش اصال با عقل جور در نمیومد
رسام و حس کرد و لبخندی زد و گ فت

 
 :شیوا سرش پایین بود ولی سنگینیه نگاه ا

 .وعشیوا_ صبحانه ات و بخور چشم چرونی ممن
رسام اخماش تو هم رفت ولی تا بعد خوردن صبحانه حرفی نزد

 
  .ا

رسام دستشو گرفت و دوباره نشوندش رو صندلی و گ فت         
 
 :بعد خوردن صبحانه شیوا بلند شد میزو جمع کنه که ا

رسام_ میشنوم
 
 .ا

 :کرد و گ فت نگاهششیوا با تعجب 
 شیوا_ مگه من چیزی گ فتم؟

رسام_ شیوا این حالت داره نگرانم 
 
 .می کنها

 :شیوا اخم کرد و گ فت
 ؟چه جوریمشیوا_ چه حالی مگه 

 :د و گ فتاشخیره چشم هاشتو 
رسام_ همین خونسردیت، نمیشه گ فت دیشب معجزه شده صبح یهو دگرگون شدی

 
 .ا

د به لرزش در اومد سرش و بلند کرد و تو می لرزی شدمیشیوا دوباره اشک رو صورتش روون شد پاهاش هم مثل زمانی که عصبی 
رسام  هایچشم

 
 :د و گ فتاشخیرها

شیوا_دیشب تا صبح نخوابیدم بعد اینکه از اتاق رفتی بیرون خواستم بیام پیشت گ فتم شاید بد خواب شی، به روزای  ی که 
 چشم هاممه مثل فیلم جلو کنارش بودم فکر کردم، به بی محلی هاش به بد بیراهاش خالصه به هر چیزه بدی که داشت، ه

ظاهر شد تا خواست فکرم بره سمت خوبیهاش اجازه ندادم بهش، درسته دلم براش تنگ شده ولی میتونم تحمل کنم. درسته 
فکرش از ذهنم پاک نمیشه ولی میتونم تحمل کنم، درسته به بودن کنارش عادت کردم ولی میتونم تحمل کنم،همه رو تحمل 

ار دیگه ای نمی تونم بکنم می دونم اگه االن التماسشم کنم پیشم برنمیگرده همه چی رو می سپرم به ، همه رو، چون ککنممی
می خوام به بابا بگم بگرده برام دنبال  کنممیدیگه بهش فکر نکنم هر جوری هست فراموشش  کنممیسرنوشت، از امروز سعی 

بهش فکر میکنم و یواش یواش فراموش میشه میدونم میتونم مگه سرگرم میشم و کمتر  مریض هاکار، تو بیمارستان که باشم با 
 نه؟

رسام لبخندی زد و گ فت
 
  :ا

رسام_ من که همیشه گ فتم تو شیوای  ی قوی و محکمی من مطمئنم تو می تونی، منم کمکت 
 
یکی از دوستام رئیس  کنممیا

 ه؟خوب همون جابیمارستانه بیمارستانشم تمیز و خوبه باهاش حرف میزنم که بری 

 :لبخندی زد و گ فت
 .شیوا_ مگه میشه تو چیزی بگی بد باشه

 :سرش و انداخت پایین و گ فت
 .شدمیدیگه نوشته  یه جور شیوا_ کاش زودتر می دیدمت قبل امیرعلی، کاش داستان زندگیم 

 .سریع از جاش بلند شد و وسایل رو میز و جمع کرد تو ظرفشوی  ی گذاشت شروع به شستن ظرفا کرد
رسام ک

 
 :بهش نگاه کرد و تو دلش گ فت نشستمیا



 )فقط کافیه لب تر کنی و بگی من و میخوای قول میدم انقدر بهت محبت کنم که زود زود امیرعلی و فراموش کنی(
رسام_ شیوا؟

 
 ا

 شیوا_ بله
رسام_ خونه میمونی یا باهام میای؟

 
 ا

 .شیوا_ میام باهات
رسام بلند شد و بهش گ قت

 
 :ا

رسام_ پس من میرم لبا
 
ماده شو اومدیم خودم میشورما

 
  .س بپوشم اونارو ول کن ا

رسام به رضا زنگ میزد و از حال و روز  که شیوا پیش پریچهر بود مجبور شد کل ماجرارو براش  شدمیسه روزی     
 
تعریف کنه،ا

 .و نپرسیداشخانوادههم حال  یک بار،شیوا تو این سه روز گ فتمیشیوا براش 

با سارا قرار گذاشت تو کافی شاپ نشسته بودن که سارا بعد هم زدن قهوه اش  حال و روز داغون از طرف دیگه ایمان با 
 :رو بلند کرد و گ فت سرش 

 .هستی؟ مثال اومدم بیرون دلم باز شه جوری اینسارا_ چرا 
 .میشیم بگم نیای گ فتم ناراحت خواستمیحالم خوب نیست، به خداایمان_ ببخشید 

 :و گ فت کردمیسارا اخ
 سارا_ چی شده؟ واسه کسی اتفاقی افتاده؟

 :بدون هیچ مقدمه چینی گ فت
 ایمان_ امیرعلی رفته؟

 :کرد و گ فت نگاهشسارا با تعجب 
  سارا_ کجا رفته؟

 .ایمان_ نمی دونم، مامانش خیلی بی قراره همش خودش و مقصر می دونه
 .سارا_ یعنی به خانواده اش نگ فته کجا داره میره

 .بهم فقط گ فته نگرانم نشین از خودم بهتون خبر میدم،به تنهای  ی نیاز دارم گ فتمیایمان_ خاله 
 :سارا با نفرت و با اخم های تو هم رفته گ فت
شغال

 
 .سارا_ دست به فرارش خوبه پسره ی ا

 .کنهمی ایمان_ باید بهش حق بدی اون به شیوا گ فته بود اگه هر وقت بفهمه خانواده اش راضی نیستن رابطه شو تموم 
 :سارا دستش و مشت کرد و با نفرت گ فت

روم بود االن با کوچک ترین حرف 
 
سارا_ حالو روز خونمونو می دونی چطوریه؟انگار یکی و از دست دادیم، بابام که انقدر ا

ق رفی به خاطرچی؟  به خاطرره و یه دعوا راه می ندازه.شیوا حتی زنگ نمیزنه حالمونو بپرسه، می دونی میگیمامان جبهه 
تیشا از گور من و تو بلند شده من و تو مقصریم نه بقیه اگه از اول دخالت ن

 
یم و کردمیشفیقت که براش عزا گرفتی، همه این ا

به جهنم رفته بره دیگه برنگرده پسره مذخرف  امیرعلی رفته، میگینمی افتاد.حاال  اتفاقاا یم االن این شدمیدایه مهربونتر از مادر ن
با هر اتفاق کوچیکی همه چی و بهم میزد انگار تافته جدا بافته بود خوب بود سالم نبود انقدر کالس می خواهرم و دق داد 

 ....ذاشت



 :ایمان وسط حرفش گ فت
، اگه جای شیوا بودی تا حاال میگیایمان_ بس کن دیگه دهنت و باز کردی پشت هم زر میزنی، میفهمی اصال چی داری 

 .دق داده بودی تاهحرفصددفعه امیرعلی و با این 
 :سارا از جاش بلند شد و کیفش و گرفت چند قدم برداشت دلش طاقت نیاورد و برگشت طرف ایمان و گ فت

دم بی لیاقتی هستی امیدوارم 
 
 .دیگه چشمم بهت نیفته وقتهیچسارا_ امروز فهمیدم تو هم ا

پول رو میز گذاشت، تو خیابون دنبالش دویید از کنارش گذشت و از کافی شاپ بیرون رفت ایمان سریع بلند شد و مقداری  
 :کیفش و گرفت، سارا برگشت طرفش و گ فت

   .سارا_ ها چیه؟ یه کاری نکن داد بزنم بریزن رو سرت، ولم کن
 :میزد نفسنفسایمان 

 .ای  یایمان_ اومدم بگم حق با توئه من و تو هیچیمون بهم نمیاد قول میدم دیگه سر راهت سبز نشم خدانگهدار دختر د
دیگه صبر نکرد، رفت ازش دور شد، سارا فقط رفتنش و دید ولی اونقدرها براش مهم نبود که بخواد اشک بریزه و دلش ایمان     

 :بگیره نیشخندی زد و شونه هاشو باال انداخت و گ فت
 )تو نشدی یکی دیگه پسره احمق(

 .اولین تاکسی که دید دست بلند کرد و سوار ماشین شد
............................................ 

پریچهر_بیا بشین موهاتو ببافم دلم لک زده  :شیوا کنار پریچهر نشسته بود، پریچهر نگاهی به موهای پرپشتش کرد و گ فت
رزوم بود رو 

 
دش لوس خونه بشینم و موهای دخترمو ببافم،ولی دخترم از این به قول خو ایوانبرای حال و هوای ده همیشه ا

 .خوشش نمیومد هابازی 
 :شیوا لبخندی زد و گ فت

 .شیوا_ تا حاال موهامو نبافتم خیلی دوست داشتم ببینم با موهای بافته چه شکلی میشم
 :پریچهر خندید و شروع به بافت موهاش کرد و گ فت

ولی بعد از اینکه از دست م باز شروع شد، گ فتمیمن تو دلم  کردمیپریچهر_ وقتی مامان موهامو میبافت من و نصیحت 
 .شدنمیتنبیه م میکرد ولی سایه ش از باال سرم کم  کردمیدادمش همش میگ فتم کاش بود و کلی نصیحتم میکرد دعوام 

شیوا لبخندی رو لبش نشست خودش فهمیده بود که پریچهر از قصد این بحث رو وسط کشید تا بتونه برش گردونه خونه یا 
 .بگیره ادش الاقل یه تماسی با خانو

من  به خاطرره وقتی به این فکر میکنم که مامانم حتی میگیجون می دونم کارم اشتباست، ولی چیکار کنم دلم شیوا_ پریچهر 

فکرش این بود نکنه فامیل بگن دخترش که دخترشم نتونست حرف مردم و تحمل کنه مگه من واسه مردم زندگی میکنم؟همش 
دنش به این پسره، عادالنه ست پریچهر جون؟ یعنی یکی که همچین اتفاقی براش بیفته حق معلوم نیست چه عیبی داشته دا

 .زندگی نداره؟ حق عاشق شدن نداره؟ تازه بهش گ فتم دک تر گ فته خوب میشه ولی بازم کوتاه نیومد
 :موهاشو بستو سرشو بوسید از پشت بغلش کرد و در گوشش گ فتپریچهر با کشت پایین 
می گم مادر دومین خداست.میگن وقتی گناه کنی بعدش توبه کنی خدا می بخشه، درست مثل مادر،شاید پریچهر_ من همش 

نشون بده ازت ناراحته دلگیره، ولی کافیه همون لحظه یه خار تو دستت بره دردشو اون بیشتر حس می کنه،شیوا جان االن 



شی من نمی گم حق  داربچهنمیتونی حس یه مادر و درک کنی تا زمانی که خودت  وقتهیچمادرت داره ببشتر زجر می کشه تو 
 .خود دخترم به خاطرحرف مردم  به خاطرم نه دادمیبا مادرت بود، ولی شاید منم جاش بودم این اجازه رو به دخترم ن

شپزخونه رفت شیوا رو تنها گذاشت تا یکم به 
 
 .کر کنهف شهاحرفپریچهر از جاش بلند شد و سمت ا

با صدای زنگ موبایلش هول شد تو این سه روز هر بار که گوششیش زنگ میخورد دست و دلش می لرزید هر لحظه منتظر 
رزو لبخند غمگینی رو لبش  تنگشدلتماس امیرعلی بود دلش روشن بود که به زودی 

 
میشه ومیگه برگرده پیشش با دیدن اسم ا

 .نشست
  شیوا_ سالم

رزو با بغض گ فت
 
 :ا
ر 
 
 تازه از سارا شنیدم چی شده می خوام ببینمت شیوا میشه؟ به خدازو_ سالم قربونت برم خوبی؟الهی بمیرم ببخشید ا

 .بهت خبر میدم حتماا شیوا_ خوبم گلم خیلی بهتر از روز اولم، من خونه نیستم پیش یکی از دوستامم برگشتم خونه 
درس اونجارو بده میام او

 
رزو_ می خوام امروز ببینمت ا

 
 .نجاا

درس و بهش بده 
 
رسام ناراحت  مطمئناا نمی دونست کارش درسته یا نه ولی مجبور شد ا

 
چون میونش اصال با جنس  شدمیا

  .مخالف خوب نبود

رزو لعنتی فرستاد که اونو تو معذورات  
 
بعد قطع کردن تلفن همراهش پیش پریچهر رفت کمی با انگشتهای دستش بازی کرد،به ا

 :کرد و گ فت هشنگا، پریچهر قرارداد
 پریچهر_ چیه مادر چیزی شده؟

درس اینجارو دادم یعنی گ فت می خواد من و ببینه منم گ فتم برگشتم خونه بیاد 
 
شیوا_ چیزه پریچهر جون، میگم به دوستم ا

درس اینجارو دادم ناراحت 
 
 میشین؟پیشم ولی اصرار کرد همین امروز می خواد من و ببینه منم روم نشد بگم نه واسه همین ا

 :پریچهر بلند خندید و دستهای شیوا رو تو دستش گرفت و گ فت
 .پریچهر_ خدا نکشتت دختر گ فتم چی شده بیاد قدمش روی چشم

خرشیوا_ 
 
رسام ناراحت شه ترسممی ا

 
 .ا

رسام به مهمون خونش بی احترامی نمی کنه مادرجون نگران نباش
 
 .پریچهر_ ا

 .تو ظرف بچین تا منم ناهار درست کنم ر برو از یخچال میوه ها رو در بیار و بشو 
 :شیوا خجالتزده سرش و پایین انداخت و گ فت

 .دقیقه بیاد من و ببینه بره شرمندم نکن دیگه ناهار و که نمی مونه می خواد پنج  پریچهر جونشیوا_ وای 
م درست کنم یه پیمونه واستخمیپریچهر_ دشمنت شرمنده مادر برو به کارت برس تو کار منم دخالت نکن همون غذای  ی که 

 .بیشتر گرفتم
وردمیوه ها رو از یخچال در  کرد وشیوا تشکر 

 
 .و شست و تو ظرف چید ا

 .شیوا_پریچهر جون من میرم لباسمو عوض کنم کارم داشتین صدام کنین
 .پریچهر_ برو مادر کار ندارم

رایش 
 
کرد موهای بافته شده شو تو دستش گرفت و لبخندی شیوا تو اتاق رفت بلوز سفیدشو با شلوار جین سفید پوشید یکمم ا

به همه بفهمونه که حال روحیش خوبه، ولی به خودش که نمی تونست دروغ بگه از درون داغون بود تا  خواستمیزد. دلش 



ینه می دید اشک تو 
 
گریه هاش همه واسه تو تنهای  ی شب تا صبحش بود.ولی نمی دونست  شدمیجمع  چشم هاشخودش و تو ا

رسام هم پریچهر  می کنهسی که عاشقه حالش و خوب درک ک
 
تو  هاشوچشمدن چقدر داره عذاب می کشه از گودی فهمیمیهم ا
 .دادمیفکر فرو رفتنش خیلی راحت حالت درونش و لو 

رسام راحت کرده بود ولی بازم 
 
رسام ناراحت شه.از اتاق بیرون اومد  شورهدلبا اینکه پریچهر خیالش و از بابت ا

 
داشت از اینکه ا

د. به خمیدگی کمرش نگاه کرد اشخیرهو پیش پریچهر رفت ظرفهای تو ظرفشوی  ی رو شست، روی صندلی نشست و به پریچهر 
دیده بود سنش انقدر هم باال نبود، این دست روزگار بود که کمرشو خم کرد،صورت زیبای  ی داشت تا حاال بدون روسری اون و ن

می پوشید وقتی سنگینی نگاه  روسریشو خیلی زیبا روی سرش می بست که صورتش و گرد و بامزه میکرد همیشه لباسهای بلند 
 :شیوا رو روی خودش حس کرد سمتش برگشت و گ فت

 .که نمی تونم غذا درست کنم کنیمی نگاهم جوری اینقربون  چشم هاتوپریچهر_ 

 :شیوا لبخندی زد و گ فت
 ._ دورت بگردم که پر از انرژی هستیشیوا

 :بوسه ای از دور براش فرستاد پریچهر خندید و گ فت
 .پریچهر_ از وقتی تو اومدی دوباره سرپا شدم دختر خوشگلم

 :شیوا خندید و گ فت
خرشیوا_ کجام خوشگله 
 
 .؟ صورت شما مثل قرص ماه می مونه خیلی دلم می خواد عکس جوونیهاتو ببینما

 :ندید و گ فتپریچهر بلند خ
 .کردمیپریچهر_ ندارم وگرنه بهت نشون میدادم چه دختر زشتی بودم همون علی بود که تحملم 

 .خواهان زیاد داشتی من و گول نزن  مطمئناا چی بودی  اون موقعشیوا_ از االنت معلومه 
یفون رفت و 

 
یفون شیوا بلند شد و سمت ا

 
 :جواب داد هر دو خندیدن با صدای ا

 شیوا_ بله؟
 
 
 .رزو_ باز کن منما

رزو رو داد بعد خودش به استقبالش رفت
 
 .شیوا در و باز کرد و به پریچهر خبر اومدن ا

رزو با دیدن شیوا بغلش کرد و اونو بوسید و گ فت
 
 :ا

رزو_ سالم قربونت برم خوبی؟
 
 ا

 :شیوا لبخندی زد و گ فت
 .شیوا_ سالم به روی ماهت خوبم عزیزم بیا تو

رزو با تعجب 
 
 .و همقدم با شیوا تو خونه اومد و با پریچهر سالم و احوالپرسی کرد کردمی نگاهشا

شپزخونه کار دارم، شیوا جان مادر از 
 
پریچهر_ سالم عزیزم خوش اومدی، ببخش دخترم شما راحت باشین من یکم تو ا

 .دوستت پذیرای  ی کن
رزو تشکر کرد و شیوا تو پیش دست میوه گذاشت و گ فت

 
 :ا

 شیوا_ چه خبر؟
ر 
 
 :د و گ فتاشخیرهریز کرد و به شیوا  هاشوچشمزو ا



رزو_ دارم شک 
 
 به اینکه تو امیرعلی رو دوست داشتی؟ کنممیا

 :شیوا لبخندی زد و گ فت
،خیلی داغون خوردمیشیوا_ چرا؟ دوست داشتی االن یه شیوای افسرده رو ببینی؟ اگه شب اولمو میدیدی حالت ازم بهم 

بهش  کنممیدارم سعی  یه م کجام، دارم چیکار میکنم، تو کوچه ها سرگردون بودم، ولی االن بودم حتی فرانوش کرده بودم ک
فکر نکنم امیرعلی خیلی بهم بد کرد.اصال دوست داشتنم و ندی، نمی دونم شاید من بلد نبودم بهش ثابت کنم که چقدر می 

 ...خوامش
) نباید اشک کردمیتو دلش هی با خودش تکرار شیوا اشک گوشه چشمش و پاک کرد،دست مشت شدشو رو پاش گذاشت 

 (.بریزی، قول دادی به خودت که محکم باشی
رزو_ فکر کردم همه مثل من زر زرو هستن من با اینکه بهم خیانت کرد بازم تا یکماه حال و روز خوبی نداشتم،من مثل تو نمی 

 
ا

 .تونم محکم باشم نمی تونم قوی باشم خیلی زود می شکنم
 خبر داری؟شیوا_ ازش 

رزو_ از خونه زده بیرون گ فته یه مدت می خواد تنها باشه کسی هم نمی دونه کجاست، به تلفن کسی هم جواب نمیده فقط 
 
ا

 .می کنهخودش زنگ میزنه به مادرش و از حال و روزش باخبرش 
  .... برمیگرده سمتش میشه و تنگشدل، چقدر ساده و احمق بود که فکر میکرد شدمیفشرده تر  با هر حرفش قلب شیوا

رزو وقتی سکوتش و دید بحث و عوض کرد و گ فت
 
 :ا

رزو_ شیوا چقدر این خونه قشنگه مخصوصا حیاطش
 
 .ا

؟ اصال بهش می کنهشیوا انگار اصال تو این دنیا نبود فکرش پر کشیده بود سمت امیرعلی، که االن اون کجاست؟ داره چیکار 
 ...ودش انقدر بی قرار بودشده؟پس چرا خ تنگشدلفکر می کنه؟اصال 

رزو بهش نزدیک شد و دستش و گرفت و گ فت
 
 :ا

رزو_ ببخشید باید باور کنی که دیگه نیست، شاید اصال قسمتت نبود، 
 
دیگه تو زندگیش  عمراا لیاقت نداشت مثل تو  به خداا

  پیدا نمیشه یه مدت کوتاه فکر تو درگیر می کنه نمیگم کامل از ذهنت میره بیرون، ولی فراموش میشه
 .مطمئن باش

 .دارم سعیم و میکنم که دیگه بهش فکر نکنم کنممیشیوا_ فراموشش 
 :پریچهر با سینی چای کنارشون نشست و گ فت
حرف زدیم  باهمرف کن به دوستت خودتم بخور نگاه شدی پوست استخون، ما پریچهر_ چرا چیزی نخوردین؟شیوا جان تعا

 .مگه نه تا االن که خوب بودی یهو چی شد؟قرار بود چیزای  ی منفی رو از خودت دور کنی زیر قولت نزن دیگه

رزو سرش و پایین انداخت و گ فت
 
 :ا

رزو_ شرمنده تقصیر من شد
 
 .ا

 :نی زد و گ فتشیوا با اینکه براش سخت بود لبخند بی جو
 .شیوا_ چی میگی دیوونه خوبم.پریچهر جون حساسیتش رو من زیاد شده وگرنه من خوب خوبم

رسام دستای شیوا شروع به لرزیدن کرد از 
 
رزو از جاش بلند ترسیدمی العملشعکسبا صدای چرخیدن کلید رو در یاهللا گ فتن ا

 
، ا

رسام خیلی متین و سنگین نزدیک شد و سالم و خو
 
روم سالم کردشد و ا

 
مد گ فت.شیوا سرش و بلند نکرد، ا

 
 .ش ا



رسام لبخندی زد و رو به شیوا گ فت
 
 :ا

رسام_ سالم خانم خجالتی از کی تا حاال خجالتی شدی خانم خانما
 
 .ا

 :شیوا سرش و بلند کرد و گ فت
 .که تو نداشتی خواستمیشیوا_ چشم بثیرت 

وردهمه بلند خندیدن و شیوا شکلکی براش در 
 
  .گذشت به خیرخدا رو شکر کرد که  تو دلش ا

رزو اونچیزی رو دید که تو شیوا کردمیفکر ن
 
رسام انقدر راحت برخورد کنه، شاید تو ا

 
اولین روز برخورد  دیده بود،البته با شوا ا

   خوبی نداشت. شایدم خودش و اصالح کرده،

رسام عذرخواهی کر د و سمت اتاقش رفت تا لباسش و عوض کنه
 
 .ا

رزو از 
 
 :جاش بلند شد و گ فتا

رزو_ من دیگه برم رفتی خونه خبرم کن
 
 .ا

رزو رو گرفت و رو مبل نشوند
 
 .پریچهر دست ا

 .ناهار و بخور برو  پریچهر_ مگه من میذارم به این زودی بری تازه اومدی
رسام معذب شده بود.فکر ن

 
رزو صورتش گل انداخته بود یه جورای  ی از بودن ا

 
 سؤالپسری تو این خونه زندگی کنه.براش  کردمیا

رسام دید دیگه از برگشت امیرعلی تو زندگی شیوا نا اشخانوادهبود چطور 
 
یوا مشکل نداشتن، از طرفی رفتار شیوا رو وقتی با ا

که اونم  امید شده بود،زمانی که به شیوا گ فت باید امیرعلی و فراموش کنه شاید قسمتش نباشه فقط خواست نظر شیوارو بدونه
رسام باعث می کنهبا نامردی تمام گ فت فراموشش 

 
رامش.با خودش گ فت شاید ا

 
شیوا شدهو شاید جای  ی تو دلش باز کرده که  ا

 امیرعلی داره فراموش میشه.رو به پریچهر کرد و گ فت؛
رزو_ 

 
خرا

 
 .تون میشممامانم تنهاست بهش خبر ندادم که ناهار می مونم اگه اجازه بدین برم یه وقت دیگه مزاحم ا

رسام از اتاق بیرون اومد و گ فت
 
 :ا

رسام_ چی شده 
 
 ؟ چرا همتون ایستادین؟مامان جانا

رزو می خواد بره
 
 .شیوا_ ا

رسام ابرو باال انداخت و گ فت
 
 :ا

رسام_ االن سر ظهر؟ قدم من سنگین بود؟ 
 
 ا

رزو_ نه     
 
 .مامانم تنهاست من نباشم غذا نمی خوره بهش خبر ندادم نگرانم میشه به خداا

رسام_ خب زنگ بزنین براش
 
 .ا

رسام گ فت
 
رسام معذب شده رو به ا

 
 :شیوا می دونست از بودن ا

رسام جان اصرار نکن بخواد می مونه این اخالقش کپ خودمه یه پله از من باالترم هست
 
 .شیوا_ ا

رسام و شیوا بلند خندیدن و
 
رزو فقط لبخند زد  ا

 
فکرش بیشتر درگیر شد،دوست داشت شیوار و کنار امیرعلی ببینه می دونست  ا

امیرعلی هم خیلی شیوا رو می خواد حتی خبر داشت که برای خوب شدن و دوباره برگشتن پیش شیوا رفته تا خوب شه و 
خونه رو تحمل کنه به خودش لعنت فرستاد که چرا برگرده، ولی انگار شیوا داره دل به یکی دیگه میده نمی تونست فضای خفه 

 .پا تو این خونه گذاشت



 :لبخند کمرنگی زد و رو به شیوا گ فت
رزو_من دیگه برم شیوا جان کار نداری 

 
 .ا

 شیوا_ نه عزیز دلم به سالمت رفتم خونه زنگ میزنم بیای پیشم
 .ی یکم پیش مامانتخوردمیپیش ما ناهار پریچهر_ ای کاش میتونستی بمونی بد شد اینموقع ظهر داری میری یکم 
 :مهر پریچهر به دلش افتاده بود، کنارش رفت و گونه شو بوسید و گ فت

رزو_ دستتون درد نکنه 
 
 .کنممیتعارف ن به خداا

 .دیگه ناهار بمونی این دفعهدیگه هم بیای  یک بارپریچهر_ ولی باید قول بدی 
رزو_ چشم 

 
  حتماا ا

رسام تا جلو در
 
رز و سوار ماشین شد و تک بوقی زد و از کنارشون رد شد شیوا و ا

 
 .بدرقه ش کردن ا

رسام گ فت
 
رسام در حیاط و بست شیوا ایستاد و رو به ا

 
 :ا

 .کنممیشیوا_ ببخشید می دونم دوست نداری کسی اینجا بیاد من خودم اضافه م مهمونم دعوت 
رسام با تعجب 

 
 :تکرد و اخم ریزی رو پیشونیش نشست و گ ف نگاهشا

رسام_ خل شدی؟ چی باعث شد که همچین برداشتی کنی؟
 
 ا

خرشیوا_ 
 
 ...تو گ فتی بودی خوشت نمیاد دورت شلوغ باشه ا

رسام وسط حرفش گ فت
 
 :ا

سمون فرق کرده حاال هم بریم 
 
رسام که روبه روته با اون زمین تا ا

 
رسام قبل بود که تنهای  ی رو دوست داشت این ا

 
رسام_ اون ا

 
ا

 .یتو که مردم از گرسنگ
 .تا خونه رو دوییدن پریچهر میز ناهار و چید و همه دور میز نشستن باهم

 .پریچهر_ دلم پیشش مونده ای کاش می موند
 .شیوا_اصرار کردیم قبول نکرد دیگه

 پریچهر_ پدر نداره؟
 :سرش و بلند کرد و گ فت کردمیشیوا با غذاش بازی 

 
 
رزو بچه پرورشگاست مادرش ازدواج نکرده با ا

 
 .زندگی می کنن باهمرزو شیوا_ ا

رسام با تعجب به شیوا نگاه کرد و گ فت
 
 :ا

رسام_ مگه میشه؟ اشتباه ن
 
 ؟کنیمیا

رزو به  کردمیشیوا_ نه مامانش از سن کم تو اون پرورشگاه کار 
 
رزو بهش خیلی وابسته شده بود و خودشم خیلی مهر ا

 
چون ا

 .قبول کردن و نمی دونم وری چه جره حاال میگیدلش نشسته بود اونو به فرزند خوندگیش 
رسام_ خب چرا ازدواج نکرد؟

 
  ا

 شیوا لبخندی زد و گ فت؛
 .شیوا_ اولین باره کنجکاو شدیا

رسام_ شاید چون مثل خودمه کنجکاوم کرد
 
 .ا

رسامم بچه پرورشگاست خیلی خجالت کشید سرش و پایین انداخت و گ فت
 
 :اصال حواسش نبود که ا



بود چون بهش نرسید دیگه ازدواج نکرد.البته فکر کنم فقط یه حدسه چون غیر این دلیل شیوا_ فکر کنم مادرش عاشق یکی 
 .دیگه ای نمیتونه داشته باشه

 .نتونست فکر نگار و روزای سختشو از ذهنش دور کنه وقتهیچپریچهر تو فکر فرو رفت یاد نگار افتاد نگار عزیزش 
 پریچهر_ نمی دونی اسم مامانش چیه؟

 ر جون چطور؟شیوا_ نه پریچه
 :پریچهر کمی تو فکر رفت سرش و تکون داد و گ فت

 .پریچهر_ هیچی غذاتونو بخورین یخ کرد
حتی به غذاش لبم  می کنهپیش اومد که چی داره اذیتش  سؤالشیوا تعجب کرده بود، پریچهر تو خودش رفته بود، برای شیوا 

 .نزد

رسام_ مامان چرا ن
 
 ن؟خوریمیا

 :کرد و به شیوا نگاه کرد و گ فتپریچهر یهو سرش و بلند 
 پریچهر_ می تونی برام اسم مادرش و بپرسی؟
رسام اخم ریزی رو پیشونیش نشست و گ فت

 
 :ا

رسام_ مامان چیزی شده؟
 
     ا

پریچهر_ من که داستان زندگیم و براتون گ فتم، این دختر من و یاد نگارم انداخت از همون روز که حسین مرد و برای 
 یک بارم ولی خودم دلم لک زده برای دیدنش دلم می خواد گرفتمییم دیگه ندیدمش دورادور از گلی خبر مراسماش رفته بود

 .دیگه قبل مرگم ببینمش
رسام هر دو با تعجب به هم نگاه کردن شیوا گ فت

 
 :شیوا و ا

خرفکر نکنم نگار باشه  شیوا_ دور از جونتون این چه حرفیه،ولی 
 
 کردمیتو پرورشگاه کار  شما گ فتین اون تو همون گیالن ا

 مگه نه؟
رسام_ چه ربطی داره شیوا جان مامانم گیالن بود 

 
ش اومد اینجا شاید اونم خواست از خاطراتش دور باشه هابچه به خاطرا

 .اومده تهران
 :شیوا شونه ای باال انداخت و گ فت

 .ازش می پرسم حتماا شیوا_ نمی دونم ولی 
روم ن

 
 بی قرار بود رو به شیوا گ فت؛ گرفتمیپریچهر عجله داشت دلش ا

 .پریچهر_غذاتو که خوردی همین االن ازش بپرس میشه

رزو رو گرفت بعد 
 
شپزخونه اومد شماره ا

 
شیوا سرشو تکون داد و تشکر کرد از جاش بلند شد تلفن همراهش و گرفت و دوباره تو ا

 .سه بوق جواب داد ولی صداش عجیب گرفته بود
 شیوا_ سالم رسیدی؟

 
 
 .رزو_سالم نه تو راهم دیگه نزدیکما

 .حس میکنم جوری اینشیوا_ صدات گرفته یا من 
رزو_ باید باهات حرف بزنم شیوا حالم خوب نیست

 
 .ا



 شیوا_ خب چرا رفتی؟
رزو_ اونجا نه یه جا دیگه

 
 .ا

 :شیوا سرش و پایین انداخت و گ فت
 .شیوا_ فردا برمیگردم خونه بیا اونجا

رزو_ باشه کاری نداری؟
 
 ا

 م بدونم اسم مامانت چیه؟خواستمیولی مهمه  می کنهداشتم می دونم کنجکاوت  سؤالشیوا_ چرا یه 
رزو_ اسم مامانم و می خوای چیکار؟

 
 ا

 شیوا_ فردا برات توضیح میدم االن فقط بگو اسمش چیه؟
رزو_ نگار

 
  ا

 .پریچهر و ببینه یقصهچی زودتر نگار شیوا سرش رو بلند کرد و به پریچهر نگاه کرد اونم کنجکاو بود دوست داشت هر 
 .شیوا_ فردا میبینمت قربونت برم مواظب خودت باش

رزو_ کوفت تو خماریم گذاشتی 
 
 .تا فردا تحمل کنم چه جوری ا

 :لبخندی رو لبش نشست و گ فت
 .شیوا_ نمیمیری که تحمل کن

رزو خداحافظی کرد و رو به پریچهر گ فت
 
 :با ا

 شیوا_ اسمش نگاره
ه 
 
 :سردی کشید و گ فتپریچهر ا

 پریچهر_ می دونستم نگار منه دلم به دلم افتاده بود.میشه شمارش و بهم بدی یا شماره خونشو
 .شماره خونه شونو بهتون میدم، فقط خیلی دلم می خواد روزی می خواین ببینینش منم باشم حتماا شیوا_ 

 .پریچهر_ همین امروز براش زنگ میزنم هر وقت وقت داشت میرم دیدنش
رسام_ شیوا فردا می خوای بری خونه

 
 .ا

 :شیوا سرش و پایین انداخت و گ فت
 .اره دلم براشون تنگ شده _

رسام لبخند زد و گ فت
 
 :ا

رسام_ 
 
 ما دلمون برات تنگ میشه چیکار کنیم؟ اون وقتا

ره بد عادت کردیم بهت ولی خب اونا خانوادشن مادر باید بره پیششون خدا 
 
 .که دلت باهاشون صاف شد رو شکرپریچهر_ ا

 :شیوا اخم رو پبشونیش نشست و گ فت
 .شیوا_ دلم صاف نشد ولی می خوام برگردم خونه بابام که مقصر نبود می دونم اون االن خیلی دلتنگمه

 .پریچهر سری تکون داد و سکوت کرد دیگه بینشون حرفی زده نشد هر سه سکوت کردن
رسام بود چون گ فته بود بمونه تا خودش برسونتش، یکم وسایلش رو جمع کرد تو ساکش ریخت منتظ

 
داشت.کنار  شورهدلر ا

 :پریچهر نشست و سرش و رو شونش گذاشت پریچهر لبخندی زد و دستش رو صورت شیوا گذاشت و گ فت
 اشه؟می خوای بری دلتنگت شدم زود باز باید بیای پیشم ب کنممیپریچهر_ دردت به جونم من االن که کنارمی وقتی فکر 



 .شیوا_ منم دلم براتون تنگ میشه هر روز میام پیشتون تازه قراره پس فردا نگارجون بیاد پیشت صد در صد اینجام
، چقدر از دیروز که باهاش تماس گرفت بی قرارتر شدمیجمع  چشم هاشپریچهر خندید هنوزم تا اسم نگار و می شنید اشک تو 

 .شده بود
 . م هامچشپریچهر_ قربونت برم قدمت رو 

پریچهر جون شما هم باید بیاین خونمون، دلم میخواد مامان و بابا ببیننت تازه نمی دونی مامانم  قربون،ولی چشم هاتوشیوا_
اون اوایل که از شما براش گ فتم خیلی دوست داشت یکبارم شده شما رو ببینه ولی من گ فتم شاید شما راحت نباشی برای 

 .همین اجازه ندادم
شنا شم. فقط شیوا جان رفتی مثل یه دختر خانم و موقر با مامانت رفتار پریچهر_ میا

 
م عزیز دلم منم دوست دارم با خانوادت ا

 .ی لوس نشنوم دوباره دلشو بشکونیهابچهکن نه مثل دختر 

 :د و گ فتاشخیرهپریچهر  هایچشمشیوا سرش و بلند کرد و تو 
بدیهای  ی که در  کنممی.می دونم خیلی اذیتشون کردم جبران کنممیولی چشم بد رفتار ن هنوز قلبم میسوزه ، به خداشیوا_
درکش کنم هر چقدرم شما بگین حق داشت ولی من نمی تونم این حق و بهش بدم برام  نمیتونم به خداکردم.ولی  حقشون

ب شدن و  سخته مطمئنم اگه من بودم به خواسته بچه م احترام می ذاشتم
 
 .شدن دخترمو ببینم گیرگوشهبهتر از اینه هر روز ا

یفون صورت پریچهر و بوسید و سمت اتاق  شهاحرفپریچهر با اینکه 
 
و قبول داشت ولی سکوت کرد و چیزی نگ فت.با صدای ا

ی پریچهر از دور ساکش و برداشت پریچهر تا جلوی در باهاش اومد دوباره همدیگرو بغل کردن شیوا سوار ماشین شد برا رفت 
رزوی خوشبختی کرد

 
 .بوسه ای فرستاد پریچهر خندید و از ته دل براش ا

رسامم 
 
روم سالم کرد استرس گرفته بود نمی دونست چرا ولی دست و پاش دوباره شروع به لرزیدن کرد، ا

 
وقتی سوار ماشین شد ا

روم جواب سالمش
 
 .و داد تو خودش بود اصال توجه ای به شیوا نکرد فقط مثل خودش ا

رسام؟
 
 شیوا_ ا

رسام_ جانم
 
 ا

 شیوا_ به بابام گ فتی دارم برمیگردم؟
رسام لبخند زد و گ فت

 
 :ا

ره االن برات یه گوسفندم گرفتن که جلو پات قربونی کنن
 
رسام_ ا

 
 .ا

 :مشتی به بازوش زد و گ فت
 شیوا_ مسخره، چیزی نگ فت؟

رسام لبخندی زدو بازوش و ماساژ داد و گ فت
 
 :ا

رسام_ دستت سنگ
 
 ین شد چقدر خونمون غذا خوردی؟ا

رسام؟
 
 شیوا_ ا

رسام؟
 
رسام_ جان ا

 
 ا

ره؟ کنممیشیوا_ احساس 
 
 حالت گرفته ست ا

رسام_ نه خوبم فقط تو کارم به یه مشکل خوردم
 
 .ا

 شیوا_ من می تونم کمکت کنم؟



رسام کنار خیابون ایستاد و سمتش برگشت و گ فت
 
 :ا

رسام_ یه چند وقتی نیستم باید برم جای  ی دل
 
 .م پیش مامانها

 .شیوا_ خب من می مونم پیشش
رسام_ 

 
 .دلم می مونه پیش جفتتون اون وقتا

 .شیوا_ خب میارمش پیش خودم خونه خودمون
رسام_ برای خانوادت سخت نیست؟

 
 ا

 شیوا_ مگه برای شما سخت بود من اومدم پیشتون؟
رسام_ تو که اونجا خونه خودته

 
 .ا

از خداشونه پریچهر جون بیاد پیشمون،مطمئن باش از االن دارن فکر میکنن بابت این چند روز من اونجا  هااینشیوا_ مامانم 

 جبران کنن. ولی نمی خوای بگی چه کاریه که چند روز قراره نباشی؟ چه جوری بودم 
رسام کمی فکر کرد نمی تونست بهش کارش و بگه از طرفی هم هیچی به ذهنش 

 
 .فه و بهش تحویل بدهد که به هم ببارسینمیا

رسام_ میشه نگم؟
 
 ا

 :با اینکه شیوا خیلی کنجکاو شده بود گ فت
ره بیخیال نمیخواد بگی

 
 .شیوا_ ا

رسام فهمید که ناراحت شده ولی به روی خودش نیاورد، می دونست یکم دیگه حرف بزنن مجبور میشه کارش و بگه بهتر دید 
 
ا

 :ن.جلو در شیوا سمتش برگشت و گ فتحرفی نزد هیچ کدومکه سکوت کنه دیگه تا برسن 
 شیوا_ مرسی بابت همه خوبیهات کاش بتونم جبران کنم،نمیای تو؟

رسام بهش نگاه نکرد نگاهش و میدزدید به خودش قول داده بود که دیگه بهش فکر نکنه می دونست اگه دوباره تو 
 
چشم ا

 .نگاه کنه تمامه امروزش پر میشه از شیوا هاش
رسام_ کدوم خواهری 

 
تو و سارا از این به بعد خواهر کوچولوهای منین هر کاری داشتین دربست  می کنهاز برادرش تشکر  ا

 .کارام و جمع کنم نوکرتونم ،حاال بدو برو که دیرم شده باید برم خونه ناهار بخورم فقط سه روز وقت دارم 
م قربون داداش خوشتیپم برم دادمیو به دوستام م چقدرم پزتخواستمیشیوا_ تو اگه داداش واقعیم بودی دیگه هیچی از خدا ن

 ..مواظب خودت باش خیلی دوست دارم
رسام دست تکون داد.نمی دونست با این کلمه دوست 

 
شیوا از ماشین پیاده شد و دوباره تشکر کرد جلو در ایستاد و برای ا

رسام 
 
ورددارمش چه بالی  ی سر دل ا

 
و دلش بد می  تونست رانندگی کنه دست تک بوقی براش زد و از کوچه بیرون رفت نمی  ا

 لرزید کنار خیابون نگه داشت و مشتی به فرمون ماشین زد

  لعنتی نثار خودش کرد سرش و رو فرمون ماشین گذاشت،
دمی و دوست داشته باشی همیشه جلو چشمت باشه بخوای (

 
نمی تونم تحمل کنم، نمی تونم فراموش کنم، مگه میشه ا

نمیدیدمت  وقتهیچو باهام میومد.کاش  شدمیواسه همیشه از اینجا دور شم کاش مامان راضی  شدمیفراموشش کنی.کاش 
تیش میکشونی کل وجودمو لعنت به من لعنت به من که نمی تونم ازت دست بکشم لعنت به من که قول 

 
شیوا، داری به ا

 ).الکی دادم ولی نمی تونم پاش وایستم

 .....کرد رفت تا ببینه سرنوشت براش چی رقم میزنهماشین و روشن کرد و سمت خونه حرکت 



یفون زد سارا جواب داد
 
 .ا

 سارا_بله
 .شیوا_ منم باز کن

 .خونشونم تنگ شده بود دلش برای حیاط  کردمیدر باز شد و ساکش و از رو زمین برداشت و تو حیاط رفت حاال که فکرشو 
تو بغل هم گریه کردن، بعد اون طاهره یه قدم جلو اومد دلش به حال سارا و طاهره به طرفش دوییدن اول سارا بغلش کرد کلی 

تو بغل مادرش  خودش رو جلوتر نیومد قدم بعد و شیوا برداشت و  ترسیدمی العملشعکسمادرش سوخت میدونست از 
 .رفتمیو قربون صدقه ش  کردیامگریهانداخت طاهره بلند 

نگ فتی این چند روز  مامان جاننبودی  معرفتبیم برات یه ذره شده بود، تو که طاهره_ مادر قربونت بره الهی بمیرم برات دل
ببخش  مامان جانخواستم زنگ بزنم و باهات حرف بزنم بابات اجازه نداد ببخش من و  دق میکنم از دوریت می دونی چند بار 

 . و بوسید مادرش و پاک کرد و صورتش هایاشککه جلوی خوشبختیتو گرفتم. شیوا ازش جدا شد و 
 .فراموش کنم خواهشا از گذشته هیچی نگین هیچی کنممیشیوا_ بسه قربونت برم دیگه از گذشته حرف نزن دارم سعی 

 .طاهره_باشه قربونت برم باشه تو فقط خوب باش من دیگه هیچی نمی گم
سمت خونه  باهممادرش.سارا ساکش و گرفت و  هایاشکشیوا لبخندی زد و سرش و پایین انداخت چقدر دلش گرفت از دیدن 

شپزخونه رفت شیوا و سارا هم سمت اتاقشون رفتن، سارا ساک و بغل تخت گذاشت و روی تخت نشست و 
 
رفتن.طاهره تو ا

 :گ فت
 سارا_ لباساتو جا به جا کنم؟

ی خوند وقتی باهاش حرف میزد و و پیامکاشو م کشیدمیشیوا با اومدن تو اتاقش دوباره خاطراتش برگشت وقتی رو تخت دراز 
 :به سارا گ فت کرد واونروزاش بود دوباره اشک مزاحم گوشه چشمشو پاک  تنگدلبلند می خندید چقدر 
رزو زنگ بزن بگو من اومدم خونه هر وقت خواست بیاد کنممیشیوا_ خودم ردیف 

 
 .فقط به ا

وردمانتوشو در 
 
 .دست لباسش و گرفت سمت حموم رفت تا دوش بگیره و لباسای ساکش و تو کشو ردیف کرد حوله و یه ا

تیش بود داشت می سوزوندش 
 
ب سرد و باز کرد تو دلش ا

 
تیشش خاموش  خواستمیا

 
تیش دلش و خاموش کنه ا

 
ب سرد ا

 
با ا

 .قطره قطره چکید چشم هاششد ولی شبیه اشک شد و از 
فاصله حیاط تا خونه رو دویید. وقتی در خونه رو باز رضا با عجله ماشین و پارک کرد دلش ضعف رفته بود برای دیدن دخترش 

 .کرد اول بلند شیوار و صدا زد
  رضا_شیوا جان دختر بابا

شپزخونه بیرون اومدن رضا خنده از 
 
رو لبش پر زد نا امید شد فکر کرد شیوا نیومده.خواست سمت اتاقش بره  طاهره و سارا از ا

 .برگشت هاپلهکه با صدای پا سمت 
 نم باباشیوا_ جو

خری هاپلهرفت شیوا هم  هاپلهانگار دنیا رو بهش دادن سمت 
 
و پایین اومد و خودش و تو بغل رضا انداخت رضا کل صورتش  ا

ب رسیده باشه ولی از بوسیدنش سیراب نشد 
 
 هایچشمو رو صورتش گذاشت و تو  دست هاشو بوسید مثل تشنه ای که به ا

 :د و گ فتاشخیرهشیوا 
 خواستمیرضا_ دورت بگردم بابا دلت برام تنگ نشد؟ من که تو این دو سه روز مردم و زنده شدم، صبح بیدار میشدم دلم 



 .االن خوابی بیدار شو گ فتمیتو صورتم و  خوردمییه خواب بود،ولی حقیقتش مثل سیلی  اتفاقاا این  یهمهیکی بهم بگه 
و دید کی بود، چقدر باعث زجر کشیدنشون شده بوددوباره تو بغل رضا جا شیوا یادش نمیاد اخرین باری که اشک پدرش 

 :گرفت و گ فت
 .شیوا_ قول میدم دیگه تکرار نشه قول قول

همه دور میز ناهارخوری نشسته بودن بعد رفتن شیوا هیشکی اشتها به غذا نداشت، انگار امروز همه چی فرق کرده بود خونه  
رامشا که انگار روی ابرا بود چقدر کنار خانواده رنگ خوشی به خودش گرفته بود رض

 
 .گرفتمی ا

 :شیوا کمی باغذاش بازی کرد و گ فت
  شیوا_ ببخشید

 :همه نگاهها سمتش چرخید ولی اون سرش و بلند نکرد گ فت

رسام یه قولی دادم
 
 .شیوا_ من از طرف خودم به ا

  .ا حرف شیوا از رویا بیرون اومدنهمه فکرشون سمت ازدواج کشیده شد و ته دلشون خوشحال بودن که ب
رسام یه کاری پیش اومده یه چند وقت قراره بره جای  ی دلنگرون پریچهر بود منم بهش گ فتم می تونه بیاد پیش ما 

 
شیوا_برای ا

 ن مگه نه؟کنیمیشما هم قبول  مطمئناا ، ولی خب گ فتم کنممیالبته بابت سرخود بودنم عذرخواهی 
 :طاهره زودتر از رضا گ فت

ره مادرجون کار خوبی کردی قدمش رو چشم ما هم باید خوبیهاشونو یه جور جبران کنیم
 
 .طاهره_ ا

 :رضا سری تکون داد و رو به شیوا گ فت
 رضا_ خود پریچهر خانم می دونه قراره بیاد اینجا؟

 .شیوا_ نه ولی میدونم قبول می کنه
 .رضا سکوت کرد و چیزی نگ فت

 .شست اینکارش باعث تعجب شیوا شد، ولی به روی خودش نیاورد کرد وجمع  ها رو ظرفبعد ناهار سارا 
چیز های  ی بشنوه که دوباره دگرگونش کنه. روبروی  ترسیدمیاز سارا در مورد امیرعلی بپرسه ولی  خواستمیخیلی دلش 

 .ولی فکرش جای دیگه پرسه میزد  شدمیتلویزیون نشست نگاهش به فیلمی بود که پخش 
تشکر کرد تو دلش گ فت:) چقدر  کرد واش میوه پوست کند و تو ظرف خورد کرد کنارش گذاشت شیوا با لبخند نگاهش طاهره بر 

 (.یکردمیامیر علی و کنار من قبول  شدمیمادرانه هات برام شیرینه کاش یکم با دلم راه میومدی، چی 
 :یک پره از پرتقال رو تو دهنش گذاشت سمت رضا برگشت و گ فت

رسام واسه کار البته قراره برم صحبت کنم شما باهام میاین؟ استی بابا از فردا قراره برم شیوا_ ر 
 
 بیمارستان دوست ا

 :رضا لبخندی به روش زد و گ فت
رسام درد نکنه برادری و در حقت تموم کرده چقدر این پسر با کماالتو دلنشینه

 
ره دخترم میام،دست ا

 
  .رضا_ ا

براش جبران کنم اون برام مثل برادره ولی من چی انگار شدم  یه جور بتونم  خدا کنهکارم شیوا_خیلی خوبه، خیلی بهش بده
 .دشمنش تا مشکل دارم میرم طرفش

 :تازگیها دل نازک شده بود با تلنگری اشک می ریخت رضا موهاشو نوازش کرد و گ فت
  رضا_ اشک نریز باباجون، می دونی تحمل اشکاتو ندارم



 :که صورتش رو خیس کرده بود و پاک کرد و گ فتشیوا قطره های مزاحمی 
 .شیوا_ چشم ببخشید

  رضا_ چیو ببخشم باباجون کل زندگیم مال تو
 .لبخندی رو لبش نشست این مرد پدر نبود استوره خوبی ها بود

رزو 
 
رزو بند نمیومد بعد اینکه  هایاشکبود  خیره شدهشیوا به ا

 
  عشق مادرش و فهمید دلش خون شده بود، یقصها

رزو اگه می دونستم قراره 
 
بغوره بگیری اصال بهت ن جوری اینشیوا_ بسه دیگه ا

 
 م،گ فتمیا

رزو دماغشو باال کشید و اشکشو پاک کرد و گ فت
 
 :ا

رزو_بیچاره مامانم چه زندگی سختی داشته حتی از عشق هم شانس نیاورد،
 
  ا

 :با طعنه گ فت

رزو_ ولی 
 
 .عشقای قدیم چه با دوام تر و پایدارتر بود ولی االن چی یه هفته نشده طرف میره سراغ یکی دیگه بینیمیا

 :شیوا اخم ریزی رو پیشونیش نشست و گ فت
 .و طعنه نیست شیوا_ واضح حرف بزن تا جواب بگیری نیاز به تیکه 

رزو هم مثل اون اخم کرد و با حرص گ فت
 
 :ا

رزو_ شاید تو کور باشی ولی 
 
من نیستم،وقتی یکی عاشقه خیلی زود می فهمم نگاه اون پسر ازچند کیلومتری داد میزد که تو رو ا

 می خواد تو هم که فکر نکنم بدت اومده باشه نه؟
 :شیوا نیشخندی زد و گ فت

رسام فقط یه برادره برام همین، 
 
ردی رو شاخ و برگ نده بهش و بزرگش نکن، اون چیزی که تو فکرت بزرگش ک لطفاا شیوا_ ا

فراموشش کنم  کنممینابود کن چون عشقم به امیرعلی حتی یه ذره هم کم نشده کم که هیچ،کمرنگم نشده،هر چی سعی 
رسام مثل تو بچه پرورشگاست دلش خیل مهربونه اونم تنهاست 

 
رزو ا

 
و نداره تا این سنش یه رفیق  کسهیچپررنگ تر میشه. ا

با من احساس نزدیکی می کنه تو بدترین شرایط کنارم بود بدترین حرفار وشنید  دشمیخوبم نداشته وقتی من و دید باهام صمی
 .من و شناختی ولی تو هم مثل بقیه زود قضاوتم کردی خیلی زود کردممیولی هنوزم میگه مثل یه برادر پشتمه، فکر 

رزو شرمنده شده بود خجالت 
 
رسام دید بیشتر از  هایچشمکه تو شیوا نگاه کنه، ولی مطمئن بود چیزی  هایچشمتو  کشیدمیا

 
ا

 :سرش و پایین انداخت و گ فت این حالحس یه برادر به خواهره. با 
رزو_ ببخشید شاید تو هم جای من بودی همین برداشت و 

 
 .یکردمیا

امیرعلی دوست داره مطمئنم، االن  به خداشیوا من دوست دارم تو رو کنار امیرعلی ببینم، می دونم خودخواهم، ولی شیوا 
وردمین من نمی دونم اون احمق کجاست وگرنه گوشش و می پیچوندم و کنیمی جفتتون فقط دارین لجبازی 

 
مش اینجا تا به ا

پات بیفته که برگردی پیشش.فکر میکنم اون االن پیش خودش می گه شاید شیوا ازم خسته شده، خودتو بذار جاش االن اگه تو 
می ترسه تو کم بیاری و خسته  به خدای، اون می ترسه شیوا کردمینکرده این اتفاق برات می افتاد تو همچین فکری نخدای  ی 

سرکوفت  اینه که اگه یه وقت ازش بریدی راه برگشت داشته باشی و خانوادت  به خاطرشی، اگه گ فته خانواده ت راضی باشه 
 .نزنن بهت

فکر  جوری اینپیش خودش  واقعاا ا به ذهنش نرسیده بود با خودش گ فت )یعنی مشت شد اصال این فکر  دست هاششیوا 
 (کرد؟؟؟



 چیکار کنم؟ دوباره من برم سمتش التماسش کنم که برگرده؟ میگیشیوا_ تو 
رزو_ نه قربونت برم من نمی گم برو ازش خواهش کن برگرده ولی می تونستی 

 
 حرفاتو بزنی نه که سرت و بذاری پایین و اون روزا

از خونه بزنی بیرون، می دونی همون روز وقتی سارا رفت سراغتو ازش گرفت چی به روزش اومد؟ مرد و زنده شد با کیارش همه 
رسام پیدات کرد و برت گردوند خونه

 
 .جا رو دنبالت گشت بعدم دید که ا

بود مجبور بود مثل فیلم از جلو چشمش گذشت، حالش خوب ن اون شبشد،  حسبیسرد شد پاهاش  دست هاششیوا 

رسام 
 
  .وقبول کنه به کمکش نیاز داشت چون حتی نمی تونست یک قدمم برداره کمک ا

  چی شد؟ اصال کجا دید منو؟ اون شبشیوا_ تو از کجا می دونی اینارو؟کامل بگو     
رزو با انگشتای دستش بازی 

 
و بهش  چیزهمهیا نه اون  دیروز که به کیارش زنگ زده بود تا ببینه از امیرعلی خبر داره کردمیا

 .گ فته بود،حتی گ فته بود که شیوا رو تو بغل یکی دیگه دیده بودن

رسام بغلت کرده و
 
رزو_ اون دیده بود که ا

 
 ....ا

  شیوا به دیوار پشت داد انگار دیگه نبض نداشت ضربان قلبش کند شده بود،
روم زمزمه کرد

 
 .با خودش ا

رسام و میاوردم عصبی 
 
، شدمیشیوا_ دیگه بر نمیگرده همه چی تموم شد، خدا لعنتم کنه،االن داره چی می کشه وقتی اسم ا

 بهش پس چی گذشت وقتی تو اونحال من و دید؟ اون شب
رزو  هایچشمبا 

 
 :د و گ فتاشخیرهاشک نشسته به ا

رزو االن چیکار کنم؟ .ای اینکه درست شهشد؟ چرا همه چی داره خرابتر میشه به ج جوری اینشیوا_ چرا 
 
نمی  اون شب به خداا

رسام راه برم.وای خدا حتی اون یه ذره امیدی که داشتمم نابود شد
 
 ...تونستم رو پام وایستم نمی تونستم بدون کمک ا

رزو هم پا به پاش 
 
 :سرش و تو بغلش گرفت و گ فت کردیامگریهبلند زد زیر گریه ا

رزو_ 
 
دورت بگردم قول میدم برش گردونم قول میدم تو رو  جوری اینیکنم شیوا خودم برش می گردونم، نکن پیداش م به خداا

 .گریه نکن جوری این خدا 
روم نکرد تسکین دهنده نبود حالش و بدتر کرد شهاحرفاز  هیچ کدومولی 

 
 .دل شیوا رو ا

و ببینه  کسهیچ خواستمیرو روی سرش کشید ن از جاش بلند شد و روی تختش دراز کشید و پاهاشو تو خودش جمع کرد پتو
 .شدید نیاز به تنهای  ی داشت

رزو کیفش و گرفت و بدون خداحافظی اونجارو ترک کرد ولی به خودش قول داد هر جوری هست این دوتا رو به هم برسونه
 
 .ا

رزو رو بدرقه کرد و گ فت
 
 :سارا تا جلوی در ا
 شه چی؟ی اگه باز حالش بد گ فتمیسارا_ کاش بهش ن

رزو_ خودمم پشیمونم نمی دونم چرا گ فتم فقط ن
 
م فکر کنه خواستمیم شیوا فکر کنه تا االن بازی داده شده نخواستمیا

 امیرعلی بهش حسی نداره سارا باید کمکشون کنیم هستی؟
ر چیز کوچیکی قهر سارا_ نه نیستم، بذار تموم شه، امیرعلی لیاقت خواهر من و نداره اون همش باعث عذاب شیوا شده سر ه

و همه چی و بهم میزنه فکر نکنم زندگی نگهدار باشه، از کجا معلوم وقتی ازدواج کردن هر دقیقه نگه بیا بریم طالقت  می کنه
مطمئن باش  اون موقعبدم ؟ اونجوری بدتره تو که دوست نداری دو روز دیگه با شناسنامه ای که مهر طالق توش خورده برگرده 

 .. قراره از فردا بره بیمارستان سرش گرم میشه کمتر بهش فکر می کنه یواش یواش فراموشش می کنهبیشتر می شکنه



رزو_ ولی من 
 
دمی نیست، وقتی وارد زندگی شن همه چی درست میشه دیگه استرس  کنممیفکر ن جوری اینا

 
امیرعلی همچین ا

 .کردمین حرفارو تکرار نمیگیره و عصبی نمیشه االن چون میترسید از دستش بده هر دقیقه ای
 .کنممیسارا_ خودت می دونی،من دیگه دخالت ن

رزو سرد باهاش خداحافظی کرد و از خونه زد بیرون با خودش گ فت
 
 :ا
خر(
 
 )کجا دنبالت بگردم امیرعلی؟ وای به حالت اگه دستم بهت برسه زنده ت نمی ذارم ا

رسام 
 
ریچهر رو راضی کنن که این چند روز رو خونه شیوا بمونه، برای ، هر کاری کردن نتونستن پگذشتمیدو روزی از رفتن ا

رسام پیشش بمونن
 
رزو و نگار قرار شد تا برگشت ا

 
 .همین شیوا و ا

نگار و پریچهر وقتی برای اولین بار هم و دیدن تو بغل هم بلند گریه کردن و می خندیدن حالشون دست خودشون نبود،یاد 
 .اونروزا براشون زنده شده بود

رزو در مورد امیرعلی باهاش حرف زده بودحا
 
ترش  گیرگوشهافسرده تر و  گذشتمیهر روز که  ل و روز شیوا از اون روزی که ا

  .انگار دیگه زنده نبود کردمی

................................. 
کوتاهی و که کناره هم بودن زنده ن از گذشته حرف میزدن و یاد و خاطره اون روزای گرفتمیپریچهر و نگار تا کنار هم قرار 

 .نکردمی
 :د و گ فتاشخیرهبه پهلو خوابید و به نگار  پریچهرتو تاریکی 

 پریچهر_ خوابیدی؟
 نگار_ نه تو چرا نخوابیدی؟

 .فراریه چشم هامپریچهر_ نمی دونم امشب چه مرگمه خواب از 
ه سردی کشید و گ فت؛

 
 نگار ا

روم داشته باشم درست از شبی که حسین رفت خواب از 
 
رزومه یه خواب ا

 
فراری شده  چشم هامنگار_ من که چند ساله ا

 .دوست دارم بخوابم و یکبارم شده خوابشو ببینم
 :پریچهر دست روی صورت نگار کشید اشکاش و پاک کرد و لبخندی زد و گ فت

اه میکنن،من چند ساله دارم با علی زندگی میکنم هنوزم باورم نمیشه که پریچهر_ االن دوتا دوست کنار همن دارن ما رو نگ
سرخاکشم نرفتم نمی خوام باور کنم که نیست من همیشه اونو کنارم حس  این دفعهدیگه پیشم نیست می دونی نگار من حتی 

 .کنممی
شمه وقتی خودم مرگش و دیدم حس کنم پی چه جوری حسش کنم وقتی تو دستای خودم از دستش دادم،  چه جوری نگار_ من 

چشم لعنتی میاد جلو چشمم کابوس شبامه چند دقیقه ای هم که  اون روزمیبندم  چشم هام رو سخته پریچهر خیلی سخته وقتی 
 .رو هم میره با این کابوس که با لباس خونی سرش رو پامه از جام می پرم هام

صبح بیدار بودن و از همه چی حرف  و تا  اون شبم سخت بود، سخت بود خیلی ه واقعاا بهش  دادمیپریچهر سکوت کرد حق 
 .زدن با صدای اذان نمازشونو خوندن و بعد خوابیدن

............................... 
صمیمی شه  کسهیچکرد، دوست نداشت با  بخش رسیدگی  مریض هایبه  کرد وشیوا تو اتاق مانتوشو با روپوش سفید عوض 



 .کارای زنش چه با مردباهمچه  کردمیین و جدی برخورد واسه همین خیلی سنگ
فقط یه جسم یه جسم یخی نه می خندید نه حرف میزد دیگه حتی نصیحت های پریچهر هم  کردمیخیلی افسرده بود احساس 

رسام و پدرش نبود حتی کار تو 
 
شد و تو اتاقش .مثل هر روز کارش تموم کردمیبیمارستانم قبول ن روش تاثیر نداشت،اگه اصرار ا

 :با تقه ای که به در خورد از جاش بلند شد و گ فت نشسته بود 
 شیوا_بفرمایید

 :دختر ریز نقشی سر به زیر تو اتاق اومد و گ فت
موزم بهم گ فتن پیش شما باشم مزاحمتون نیستم؟ _

 
 ببخشید خانم من تازه اومدم تو این بیمارستان یعنی کار ا

 :سرش و تکون داد و گ فت بود خودش حس کرد اصال لبش تکون نخورده لبخند کمرنگی زد اونقدر کمرنگ 

  .شیوا_ نه عزیزم بیا تو

ش بود رو خط خطی زیردستدخترک روبروی شیوا روی صندلی نشست شیوا توجه ای بهش نکرد سرش پایین بود کاغذی که 
 :د و گ فتاشخیرهدختر طاقت نیاورد و از سکوت بیزار بود بهش  کردمی
 ببخشید _

 :شیوا با اخم ریزی که روی پیشونیش نشسته بود بهش نگاه کرد و گ فت
 شیوا_ بله

 دختر_میشه اسمتونو بهم بگین یا فامیلیتونو؟
 شیوا_ گلزارم، شیوا گلزار اسم شما چیه؟

 :لبخندی زد و گ فت
رزوم بود پرستار  دختر_ خوشبختم منم پونه صادق هستم، می دونی شیوا جون من خیلی پرستاری دوست دارم، از بچگیم
 
ا

 .رو خیلی دوست دارم هابچهشم مخصوصا بخش اطفال، یعنی چیزه نه که دوست داشته باشم مریضیشونو ببینم نه 
قیافش و توصیف کرد یه دختر معمولی بود ولی انقدر شیرین حرف میزد که  شدنمیشیوا لبخندی زدو به صورتش دقت کرد 

 :ر میرسید، انقدر تند حرف میزد که شیوا وسط حرفش گ فتتو نظرت جذاب وشیرین به نظ خودخودبه
 رو دوست داری چرا نرفتی مربی مهد شی؟ هابچهشیوا_ دختر یکم نفس بگیر خب تو که انقدر 

 .صورتش از خجالت گل انداخت سرخی صورتش به نظر شیوا بامزه بود همین اول کاری تونست خودش و تو دل شیوا جا کنه
ه سردی کشید 

 
 :وگ فتپونه ا

وردم همه بهم می گن پر حرفم،خدا هیچی و به اندازه بهم نداده یا زیاد داده یا کم
 
 .پونه_ ببخشید سرتو درد ا

 .شیربن بود براش واقعاا تو این چند روز برای اولین بار شیوا بلند و از ته دلش خندید این دختر 
 :پونه با تعحب نگاهش کرد و گ فت

 پونه_ چی شده؟
 .کنیمیناشکری  جوری اینکن که تن سالم داری به نظر من که ایرادی نداری که  رو شکرم ،خدا شیوا_ هیچی عزیز 

 .خدا رو شکر واقعاا پونه_ اره 
 رو دوست داری چرا مربی نشدی یا معلم مهد نشدی؟ هابچهشیوا_ نگ فتی تو که انقدر 

وردم گ فت شدیداا  امخانوادهپونه_ 
 
ی خودش سرگرم شه هابچهن چطوره شوهرش بدیم با مخالف بودن طوری که تا اسم مهد و ا



 .ی مردمهابچهنه 
 :شیوا دوباره خندید و گ فت

 شیوا_ خب باشه ادامه نده،حاال کی بهت گ فته باید بیای پیش من؟
قای نریمان گ فتن

 
 .پونه_ ا

وره که گ فتن بیاین پبش من من خودم تازه اومدم تو این
 
 شیوا_ تعجب ا

 .بیمارستان 
موز هول شده بودم پونه_ می دون

 
خرم، خب منم مثل شما تازه اومدم، منم پرستارم اومدم تو گ فتم کار ا

 
شما اخماتون تو هم  ا

 .بود ترسیدم
 (.کنه با یکی مثل زهرا طرفم هر جا میرم یکی مثل زهرا باید باشه به خیرشیوا تو دلش گ فت:) خدا 

 .بود ولی اصال حوصله شو نداشت تنگشدلست به یاد روزای اولی که زهرا رو دیده بود لبخندی رو لبش نش
براش روی دور تند گذشت.موقع رفتن  اون روز گذشتمیو با پونه پر حرف گذروند و برعکس روزهای دیگه که کند  اون روز

 .باهاش خداحافظی کردورفت
رسام تو 

 
 .گوشیش لبخند رو لبش نشست تازه تو ماشین نشست که گوشیش زنگ خورد با دیدن اسم ا

 .شیوا_ سالم دک تر جان
رسام_ سالم خوبی؟ خسته نباشی؟

 
 ا

 .نشون نداد، بعد این سه روز اولین باری بود که زنگ زد العملیعکستعجب کرد با شنیدن اسم دک تر 
 شیوا_سالمت باشی، اتفاقی افتاده؟ کارت خوب پیش نمیره؟
رسام سکوت کرد فقط صدای نفسهاش و می شنید ترسید و 

 
 .صداش کرد ا

رسام؟شیو
 
 ا_ ا

رسام_ بله؟
 
 ا

 .مطمئن بود که دیگه اتفاقی افتاده همیشه جانم خطابش میکرد ولی امروز خیلی کسل فقط گ فت بله
 شیوا_ زنگ زدی که سکوت کنی؟

رسام_ نه زنگ زدم بگم فردا میام خداروشکر کارام خوب پیش رفت
 
 . ا

 شیوا_ خب این که خوبه پس چرا صدات گرفته؟
رسام_ دیدی یکی از

 
 بی حال میشه؟ ذوق زیاد کسل میشه یا  ا

 شیوا_ نه مگه همچین چیزی هم هست؟

ستین باال بزنین دلم می خواد از تنهای  ی در بیام در حقم 
 
ره هست منم تافته جدا بافته م دیگه.شیوا اومدم باید برام ا

 
رسام_ ا

 
ا

 ؟کنیمیخواهری 
 :شیوا بغض نشسته رو گلوشو پایین داد و گ فت

ره چرا ک
 
 ه نه حاال کیه اون دختر خوشبخت؟شیوا_ ا

رسام_نمی دونم 
 
 .، بگرد یه دختر خوشبخت برام پیدا کن که میخواد بیاد کنار داداشت بدبخت شهواقعاا ا

حامیش و از دست بده ولی با خودش گ فت: )تا کی باید  خواستمیشیوا دلش لرزید دوست نداشت اسم ازدواج و بیاره ن



 (ی کنهبازیچه دستم شه اونم باید زندگ
 اومدی میرم برات خواستگاری خوبه؟ کههمینشیوا_ خیلی دلشم بخواد 

رسام_ عالیه، کار تو بیمارستان چطوره؟ کسی اذیتت نمی کنه که؟
 
 ا

 .شیوا_ نه خوبه کسی کاری به کارم نداره
رسام_ اتاق من و که اشغال نکردین؟

 
 ا

رزو تو اتاق تو  اتفاقاا شیوا_ 
 
 .خوابیممیمن و ا

رسام 
 
 :خندید و گ فتا

رسام_اتاقم و مثل قبل بهم مرتب تحویل میدینا
 
 .ا

وردشیوا هم مثل خودش خندید و اداشو در 
 
 :و گ فت ا

 .شیوا_ چشششششم مرتب بهت تحویل میدیم
رسام_ برو شیطونک مواظب خودت باش

 
  ا

 .تبینممیشیوا_ تو هم همینطور فردا 
رسام قبل نب

 
رسام افتاده ا

 
ود با اینکه وقتی داشت میرفت دید حالت روحی شیوا داغون بود حتی ازش مطمئن بود اتفاقی برای ا

پ ی ببره که مشکلش چیه؟ خیلی کنجکاو بود  نپرسید که حال روحیش چطوره کمی تو ماشین نشست هر چی فکر کرد نتونست 
 .گشتمی خوب بود ولی حاال با یه حال دگرگون شده داشت بر رفتمیبدونه این چه کاری بود که وقتی داشت 

رسام بیاد بیرون
 
هنگ زمزمه میکرد تا فکرش از ا

 
هنگی پلی کرد و همراه ا

 
 ..ماشین و روشن کرد و حرکت کرد ا

 )همه می گن که تو رفتی(
 )همه می گن که تو نیستی(
 )همه می گن که دوباره دل تنگمو شکستی دروغه(
  دلت میومد چه جوری (

 ....ببینی جوری اینمنو 

هنگ و قطع کرد و تو سکوت رانندگی کردتحمل گوش دادن 
 
هنگ و نداشت اشکاشو پاک کرد و ا

 
 .ا

رزو روی تاب تو حیاط نشسته بودن سرش و روی شونه هاش گذاشت و گ فت
 
 :با ا

رزو؟
 
 شیوا_ ا

رزو_ جونم
 
 ا

 دیگه شانست و تو عشق امتحان کنی؟ یک بارشیوا_نمی خوای 
رزو خندید و گ فت

 
 :ا

رزو_ نه بابا دارم زندگیم و
 
 عشق کیلو چنده؟ کنممی ا

ب دهنشو پایین داد و گ فت
 
 :شیوا ا

دم باشه کسی که همه تاییدش کنن؟
 
 شیوا_ حتی طرفت بهترین ا

رزو مشکوک 
 
 :کرد و گ فت نگاهشا

رزو_ مشکوک میزنی کیس جدید برام پیدا کردی؟
 
 ا



 .شیوا_ لوس نشو دارم جدی حرف میزنم
ه سردی کشید و

 
رزو اخم ریزی روپیشونیش نشست ا

 
 :گ فت ا

رزو_ تجربه ش تلخه خود تو حاضری دوباره عاشق شی؟
 
 ا

 :اجازه چکیدن نداد بغضش و پایین داد و گعت چشم هاششیوا به اشک نشسته توی 
به من رفت،درسته دلم و شکوند، منو جلو همه کوچیک کرد ولی می دونم  به خاطرشیوا_ امیر که بهم خیانت نکرد،امیر 

 .دش سر کوفت نشنومخودم رفت که به قول خو خاطر
رزو_ شیوا؟

 
 ا

 شیوا_ بله؟
رزو_ اگه برگرده می بخشیش؟

 
 ا

 :بدون اینکه حتی یه لحظه فکر کنه گ فت
 .شیوا_ اگه زمانی بیاد که فراموشش کرده باشم نه

رزو تو دلش کلی بد و بیراه به امیرعلی و کیارش گ فت از 
 
یارش دیگه رفته باشن گشته بود ک کردمیهر جا رو که فکرشو  اون روزا

 .دادمیحتی تماسشم جواب ن
رزو_ 

 
 .دیر نیاد خدا کنها

 :شیوا نیشخندی زد و گ فت
 .بدی قبول میکنی یکی و که مورد تایید همه باشه شیوا_ االن منو بیخیال، قرار بود جواب 

رزو لبخندی زد و گ فت
 
 :ا

رسام نیست؟
 
رزو_ احیانا اون یه نفر ا

 
 ا

 :شیوا خندید و گ فت
 هدف، حاال نظرت چیه؟شیوا_ زدی تو 

رزو_ خودش خواست که بهم بگی؟
 
 ا

 شیوا_ تو فکر کن خودش خواست؟
رسام بدش نمیومد، فقط به چیز 

 
رزو کمی فکر کرد دروغ چرا اون هم از ا

 
با عقلش جور در نمیومد،نگاهش به شیوا مطمئن بود  ا

  :که بهش عالقه داره از اینرو گ فت
رزو_ ولی فکر کنم اون کسی دیگه رو 

 
 دوست داره؟ا

رزو به خودشه ولی خودش و زد به اون راه و گ فت؛
 
 شیوا فهمیده بود منظور ا

ستین باال بزنم،من که فکر نکنم کسی و بخواد گ فتمیشیوا_ اگه دوست داشت که ن
 
 .براش ا

رزو 
 
 :د و گ فتاشخیرهریز کرد و به شیوا  هاشوچشما

رزو_ اون جاده ای که داری توش میری من 
 
 .وبار رفتم بن بست بود دور بزن یکی د قبالا ا

 :شیوا بلند خندید و گ فت
االن که دیگه کسی تو  خواستمیدوستم داره ولی همچین چیزی نبود،اگه منو  کردممیشیوا_ دیوونه جدی می گم منم فکر 

ستین باال بزن دادمیزندگیم نیست بهم پیشنهاد 
 
 .، ولی چیزی نگ فت و فقط گ فت در حقم خواهری کن و برام ا



رزو_ شاید کسی و زیر سر داره؟
 
 ا

 :شیوا کالفه پوفی کشید و سمتش برگشت و گ فت
 گ فتمیشیوا_ خره میگم بهم گ فته به دختره خو شبخت پیدا کن برام که کنارم بدبخت شه، اگه کسی و زیر سر داشت که 

 .یکیو می خوام برام پادرمیونی کن
رزو بلند خندید و گ فت

 
 :ا

رزو_ حاال بذار اگه دوبار 
 
 .ه بهت گ فت بیا بهم بگو یه فکری براش بکنم دیگها

 :شیوا با اخم ازش رو گرفت و گ فت
شیوا_ خیلی بیشعوری منه خر و بگو وقت با ارزشم و واسه تو هدر دادم، من دارم جدی حرف میزنم باهات تو به مسخره 

 .گرفتی

رزو جدی شد و گ فت
 
 :ا

رزو_ شیوا جان مگه بچه بازیه خب باید خودش بخواد، اگه خواست 
 
حرف بزنیم من از گذشتم بگم اون از خودش بگه  باهما

رسام چند سالشه؟
 
 همینجوری الکی که نیست، در ضمن ا

 سالشه؟۲۸شیوا_ 
رزو_ پس 

 
سفانها

 
 .ترمبزرگمنتفی شد من دو سال ازش  متا

 :شیوا زد پس گردنش و گ فت
 .الم مگه چیزیه؟چرت میگی قیافت که می خوره از منم کوچیک تر باشی کی شناسنامه رو میبینهس۲شیوا_ احمق 

رزو_ باشه باسه اصال حق با توئه ولی من برام سخته تازه نمی تونم مامانمم تنها بذارم 
 
 .می خوام تا ته پیشش بمونم کالا ا

 شیوا_ مثل مادرت به نظرت درسته؟
ره منم میرم یه بچه از 

 
رزو_ ا

 
 .بزرگش میکنم خدای  ی ثوابم داره گیرممیپرورشگاه ا

 :شیوا دیگه چیزی نگ فت و از جاش بلند شد و رفت تو خونه کنار پریچهر نشست و گ فت
رسام نگ فت چه ساعتی میرسه؟

 
 شیوا_ا

 .پریچهر_ نه مادر چیزی نگ فت
 :نگار مشغول بافتن شالگردن بود نگاهی به شیوا انداخت و گ فت

رز 
 
 و کجاست؟نگار_ شیوا جان ا
  شیوا_ تو حیاطه

 پریچهر_دعواتون شده تو اومدی تو؟

 مایبچهشیوا_نه مگه 
نگار_ تا نیومده یه چیز بهت بگم، نمی تونی کاری کنی که به خواستگاراش جواب بده خیلی دلم پیششه دیگه من بخوام خیلی 

 . زنده بمونم یه سال دوسال این تنها دووم نمیاره تمام فکر پیششه
فکرش االن مشغوله  مطمئناا بهش چیزی نگین من خودم یکی و لهش معرفی کردم  فعالا یم کردمیهمین داشتیم بحث  شیوا_سر

 .، شما نگران نباشینکنممیهمونه یه مدت بگذره دوباره مطرحش 
بود چطور تونسته این  تنگشدلپریچهر و نگار مشغوله حرف زدن شدن شیوا دوباره فکرش سمت امیرعلی کشیده شد، چقدر 



 .چند وقته بدون اون بگذرونه و زنده بمونه
یفون از جاش بلند شد و سمتش رفت و حواب داد

 
 :با صدای ا

 شیوا_ بله؟
رسام_ ببخشید فکر کنم اشتباه زنگ زدم خدانگهدار

 
  ا

 :لبخندی رو لبش نشست و گ فت
 .شیوا_ بیا تو خودتو لوس نکن

رزو خودش و جمع کرده بود و روی
 
رسام نزدیک اومد و سالم  ا

 
رسام نشد، ا

 
تاب نشسته بود فکرش جای دیگه بود اصال متوجه ا

رزو کمی هول شد و سرش و پایین انداخت و گ فت
 
 :کرد.ا

رزو_ سالم ببخشید اصال متوجه نشدم اومدین
 
  ا

رسام اخم ریزی رو پیشونیش نشست و گ فت
 
 :ا

رسام_ نمی دونم چرا 
 
دمم، اون از برخورد اولمون که من و دیدی سریع بلند شدی رفتی اینم  لولو نیستم به خداازم میترسی، ا

 
ا

 شده شاید من مشکلی دارم ها؟ سؤالاز االن، برام 
دم ترسو جلوه بده، انگشتای دستشو بهم فشار میداد و لباشو می جویید 

 
رزو یکم دستپاچه شد دوست نداشت به چشمش ا

 
ا

رسام  هایچشمخیلی عصبی شده بود سرشو بلند کرد و تو 
 
 :د و گ فتاشخیرها

رزو_ من ازتون نترسیدم فقط کمی فکرم مشغول بودوقتی اومدین متوجه نشدم و هول شدم همین
 
 .ا

رسام با حالت خاصی ابروهاشو باال انداخت و نیشخندی زد و گ فت
 
 :ا

ها پس مشکلی ندارین باهام دیگه درسته؟
 
رسام_ا

 
 ا

رزو_ بله مشکلی نیست خیالتون راحت
 
 .ا

رسام_ 
 
 .بفرمایید تو بیرون سرده لباستونم مناسب نیست خب خدا رو شکر حاال که مشکلی باهام ندارید ا

     .دوباره نیشخندی زد و از کنارش گذشت و تو خونه رفت شیوا از پنجره بهشون نگاه کرد و لبخندی رو لبش نشست
رسام به تابی که تنش بود نگاه کرد و محکم رو پیشونیش ز 

 
رزو بعد رفتن ا

 
بود، رو سرش انداخت و کمی  د شال شیوا روی طناب ا

رسام تو  دستشو هم پوشوند سریع تو خونه رفت بدون اینکه به کسی نگاه کنه به طرف 
 
رسام رفت، بیچاره نمی دونست ا

 
اتاق ا

 .اتاقشه همینطور که داشت غر میزد در اتاق و باز کرد
رزو_ پسره مزخرف

 
 ....ا

رسام داشت پیراهنش و عوض  رو به روشسرش و بلند کرد و با چیزی که 
 
یه رکابی تنش بود   کردمیدید کم مونده بود سک ته کنه ا

رسام بلند خندید و گ فت
 
رزو سرخ شد و سرش و پایین انداخت ا

 
 :ا

رسام_ با اجازه، ببخشیدا بی اجازه اومدم تو اتاقتون االن میرم بیرون که دیگه این پسره مزخرف و نبینی
 
 .ا

رسام تیشرت جذ
 
رزو کم مونده بود گریه ش بگیره لعنتی به ا

 
رزو گذشت و از اتاق بیرون رفت ا

 
ب مشکی تنش کرد و از کنار ا

 خودش فرستاد و
ب زد و از اتاق بیرون اومد کنار نگار 

 
سمت ساکش رفت تونیک بلندی پوشید و شالش و سرش کرد تو روشوی  ی صورتش و ا

 .نشست
رسام زیرچشمی 

 
رزو رو، رو خودش دید چشمکی زد و سمت پریچهر برگشتکرد و لبخندی زد وق نگاهشا

 
 .تی نگاه ا



 .از دستهای مشت شده ش معلوم بود که در حال انفجاره خوردمیقصد کشتن این دختر و داشت چقدر داشت حرص  کالا 
رسام نگاه کرد حالت هایشیوا که از 

 
رزو فهمیده بود چیزی شده با اخم به ا

 
 .ا

رسام با تعجب 
 
 :گ فتکرد و  نگاهشا

رسام_ شیوا خانم چه خبر؟ ما رو نمیبینی خوشحالی؟
 
 ا

 :شیوا با طعنه گ فت
 .شیوا_ خبرا پیش شماست

رزو 
 
تپش قلبش تند شده بود بعد حسین همه  می کنهبود، می دونست یه چیز داره عزیز و دردونه شو اذیت  خیره شدهنگار به ا

 .حمل کنهکسش این دختر بود، نمی تونست حتی یه لحظه ناراحتیش و ت
رزو جان مامان وسایلتو جمع کردی بریم؟

 
 نگار_ ا

رزو لبخند بی جونی زد و گ فت
 
 :ا

رزو_ نه االن میرم جمع 
 
 .کنممیا

 .پریچهر_ کجا بری؟ شام بخورین بعد
رزو بلند شد و سمت اتاق رفت شیوا هم پشت سرش بلند شد، نگار به رفتنشون نگاه کرد و به پریچهرگ فت

 
 :ا

رزو هم انگار حالش خوب نیستنگار_ دیگه بریم 
 
 .حسابی خسته ت کردیم ا

رسام وسط حرفشون پرید و گ فت
 
 :ا

رسام_ اگه اجازه بدین دخترارو ببرم بیرون یه دور بزنیم حال و هواشون عوض شه غذا هم از بیرون 
 
 میارم. چطوره؟ گیرممیا

رسام نگاه 
 
 .تو دلش قربون صدقه قد و باالش رفت کرد وپریچهر به ا

 :کرد و گ فت نگاهشم با لبخند نگار ه
رزو حالش خوب نباشه گ فتم بریم

 
 .نگار_ من که هر چقدر پیش پریچهر باشم سیر نمی شم گ فتم شاید ا

ماده شن
 
رسام_ پس برم بهشون بگم ا

 
 .ا

رزو رو تخت نشست و زانوهاشو بغل کرد و گ فت
 
 :ا

رزو_ خاک بر سرم شیوا چقدر امروز سوتی دادم؟
 
 ا

 .شدی؟خب حاال جمع کن خودتو نخوردت که یه نظر حالله جوری اینچیزی بهت گ فته که  حتماا شیوا_ من گ فتم 
رزو مشتی حواله بازوش کرد و گ فت

 
 :ا

رزو_ 
 
خرا

 
فقط اون نبود اومدم تو اتاقش بدون لباس بود منم پرو پرو داشتم غر میزدم و میومدم تو یه مزخرفم نثارش کردم اصال  ا

 .در گند زدمفکر نکردم تو اتاقش باشه اوف چق

 .بهش نیفته نگاهششیوا جلوی خندیدنش و گرفته بود می دونست بخنده اونو عصبی تر می کنه روش و برگردوند که 
رزو نیشگونی از دستش گرفت و گ فت

 
 :ا

رزو_ ذلیل مرده همش تقصیر توئه از بس زر زدی در موردش حرف زدی که فکرم مشغول شد پشت هم سوتی دادم اه 
 
 ا

ی با لباس عروس کردمیداشتی تصور  حتماا ای ها به من چه، من فقط یه پیشنهاد دادم تو چرا رفتی تو رویا  شیوا_ دیوونه
 .....اومدی تو سالن بعد یه رقص دو نفره و 

رزو بلند خندید و محکم رو پای شیوا زد و گ فت
 
 :ا



رزو_ مگه مثل تو هستم که هول باشم داشتم می سنجیدم ببینم تو چه چیزای  ی 
 
 .تفاهم داریم مباها

فرین پس بهش فکرم کردی خب تفاهم داشتین؟
 
 شیوا_ ا

رزو_ میدونی خیلی دلم می خواد حالشو بگیرم 
 
خودش ه سنگین بودنش و با وقار بودنش ولی خیلی شیطونه دوست داره باهما
 .مغرور نشون بده ولی نیست رو 

فرین تو همین چند دقیقه متوجه شدی؟
 
 شیوا_ ا
رزو اخ

 
 :و گ فت کردمیا

رزو_ خاک بر سرت ُمردی واسه 
 
 .من خر و بگو با کی دارم حرف میزنم بازی مسخرها

رسام کمی پشت در ایستاد وقتی سکوتشون رو دید تقه ای به در زد شیوا گ فت
 
 :ا

 .شیوا_ بیا تو اتاق خودته خجالت نکش

رزو سریع خودش و جمع 
 
 .خودش و مشغول جمع کردن لباس نشون داد کرد وا

 :حرک تش خندید و گ فتشیوا از 
  شیوا_ اصال ضایع نبود

رزو چشم 
 
رسام تو اتاق اومد و ا

 
  .برای شیوا رفت ایغرها

رسام کمی سرش و داخل 
 
وردا

 
رزو گ فت ا

 
 :و رو به ا

رزوجان اجازه هست این پسر مزخرف بیاد تو
 
رسام_ ا

 
 .ا

رزو سرخ شد
 
 .شیوا بلند خندید و ا

رزو این تا کچلت نکنه 
 
 .نیست کنولشیوا_ بیچاره شدی ا

رزو_ خدا به دادم برسه
 
 .ا

رسام اومد تو و گ فت
 
 :ا

رسام_ روتو برم هی
 
 .ا

رسام بیشتر خندش گرفته بود دست کمر با 
 
رزو از قیافه ا

 
 .کردمی نگاهشتو هم جلوش ایستاده بود و  هایاخما

رسام؟
 
 شیوا_ ا

رسام_ جانم
 
 ا

فتاب از کدوم طرف در اومده؟
 
 شیوا_ ا

رسام_ یعنی چی؟
 
 ا

 .از دیروز تا حاال خیلی تغییر کردی شیوا_

رسام_ قراره برام استین باال بزنی گ فتم باید یکم خودم و تغییر بدم دیگه
 
 .ا

 :شیوا دوباره دلش گرفت ولی مصنوعی خندید و گ فت
ره منم یکی و پیدا کردم برات عالی

 
 .شیوا_ ا

رسام بلند خندید و گ فت
 
 :ا

رسام_ جان من کی هست حاال
 
 .ا

رزو سرخ شد و
 
 :شیوا گ فت ا



 .کنممیشیوا_ هر وقت خواستیم بریم خواستگاری معرفیش 
رسام_ خب حاال که این خبر خوب و بهم دادی 

 
 .ببرمتون بیرون سورشو بهتون بدم بلند بشیدا

رزو_ ما که می خوایم بریم شما خودتون دوتای  ی برین خوش بگذره
 
 .ا

رسام_ مامانت گ فته تو رو ببرم میگه 
 
 .این دختره لوس مجبورم برم خونه به خاطرا

رزو 
 
رسام نگاه کرد و گ فت هاشوچشما

 
 :گرد کرد و به ا

رزو_ مامان نگار گ فته؟
 
 ا

ره بیا برو بپرس
 
رسام_ ا

 
 .ا

رزو_ امکان نداره
 
 .ا

رسام خندید و گ فت
 
 :ا

ماده شین بریم، زودتر فقط که منم لباسم و بپوشم
 
رسام_ شوخی کردم ا

 
 .ا

رسام از اتاق بیرون رفت
 
 .ا

رزو_ اوف االن که ما رو ببره بیرون دقم میده که
 
 .ا

 .شیوا_ خیلی دلت بخواد تا حاال با هیچ دختری انقدر خوب برخورد نکرد تازه خداتو شکر کن داره تو رو میبره بیرون
رزو شکلکی در 

 
وردا

 
 :و گ فت ا

رزو_ وای 
 
وردرشیدگی در خداروشکر دیگه داشتم از سینگلی می مردم یکی اومد و من و از ت واقعاا ا

 
دلم می خواد با  به خدا.ا

 .جفتتونو خفه کنم دست هام
رسام در جلو رو باز کرد

 
رزو هم خواست کنارش بشینه که ا

 
 .شیوا عقب نشست ا

رسام_ یکیتون جلو بشینه سریعتر بچه پروها هر دو رفتن عقب نشستن
 
 .ا

 :شیوا شونه ای باال انداخت و گ فت
رزو بپر جلوشیوا_ من که نشستم حس پیاده شدن 

 
 .نیست ا

رسام شیطون 
 
 :کرد و گ فت نگاهشا

رسام_ بله دیگه بفرمایید یه امروز و تا شب این پسر مزخرف و 
 
 .باید تحمل کنی ا

رسام نازک کرد 
 
رزو پشت چشمی واسه ا

 
 :و گ فت شیوا هندزفریهاشو تو گوشش گذاشتو ا

ور 
 
رزو_ یه بیرون داری ما رو میبریا حاال هی کار امروزم و یادا

 
 .ی کن از دماغم در بیادا

ینه به شیوا نگاه کرد دوباره رفته بود تو فاز غم سرشو به شیشه چسبونده بود 
 
رسام از ا

 
بسته  هاشوچشمهر دو سوار شدن و ا

 .بود

روم گ فت
 
رسام نگاه کرد و ا

 
رزو رد نگاهشو گرفت وقتی شیوا رو تو اون حال دید خودشم حالش گرفته شد به ا

 
 :ا

رزو_ کاش 
 
 .یه کاری براش بکنیم شدمیا

رزو گ فت
 
هنگ مالیم گذاشت و رو به ا

 
رسام دست تو موهاش کشید و ماشین و روشن کرد و حرکت کرد یه ا

 
 :ا

رسام_ تنها کمکی که می تونی بهش بکنی اینه که تنهاش نذاری تا ببینیم خدا براش چی می خواد.خب من جای  ی و بلد نیستم 
 
ا

 .بگو کجا بریم
رزو_ بریم دربند ال

 
 دیدنش ضرر نداره یک باربته اگه اهل قلیون هستی؟ البته جای قشنگی هم هست اگه ندیدی بریم ا



رسام لبخندی زد و گ فت
 
 :ا

رسام_ پایه داشته باشم قلیون میکشم تنها دوست ندارم
 
 .ا

رزو خندید و گ فت
 
 :ا

رزو_ از من پایه تر 
 
خرا

 
 ا

درس داد و سمت دربند رفتن انقدر شلوغ بود که باید 
 
رزو ا

 
  و ر ماشین ا

 .نرفتمین کلی از راه و باید پیاده کردمیپارک 
رسام گرفته ش و 

 
رسام در طرفش و باز کرد نزدیک بود بیفته که ا

 
رزو پیاده شدن ولی شیوا هنوز تو همون حالت بود ا

 
رسام و ا

 
ا

 :گ فت
رسام_ خوابی مگه بیا پایین

 
 .ا

وردهندزفریو از گوشش در 
 
 :و گ فت و پیاده شد به اطرافش نگاه کرد ا

 شیوا_ وای نگین که تا باالرو می خواین پباده برین؟
رسام دستشو کشید و دزدگیر ماشین و زد

 
 .ا

رزو رو ببین فکر میکنی کسی االن براش پیدا میشه
 
رسام_ بچه پرو چاق شدی باید الغر شی وگرنه کسی نمیاد بگیرتت این ا

 
 .ا

رزو حرص میخورد و دندوناشو به هم زدو با پاش محکم ب
 
رسام زد و ا

 
 :ایستاد و گ فت همون جاه پای ا

رزو_ خیلی رو داری من چاقم؟
 
 ا

رزو رو هم گرفت و جفتشونو میکشید هر کی از پیششون رد 
 
رسام دست ا

 
 .با لبخند نگاشون میکرد شدمیا

ویزونا خودت
 
برومو بردین غلط کردم بابا راه بیا.اومد و یکی اینجا عاشقم شد چیه مثل ا

 
رسام_ راه بیاین ا

 
 .ونو چسبوندین به منا

رسام راه افتادن.انقدر تند میرفتن که 
 
رسام از حرص خوردنشون لذت میبرد جفتشون نیشگونی از دستش گرفتن جلوتر از ا

 
ا

رسام از پشت وقتی راه رفتنشونو می دید کلی خندیده بود
 
 .ا

رسامم قدماشو بلند برداشت و 
 
 :د و گ فتنبهشون رسو خودش رو ا

رسام_ خانمای محترم 
 
 .بنده رو ببخشینا

 :شیوا سمتش برگشت و انگشت اشاره شو طرفش گرفت به صورت تهدید گ فت
 .در میارم بچه پرو  چشم هاتوشیوا_ وای به حالت پا به پای ما بیای 

 .می زدن نفسنفسدیگه وسطای راه هر سه خسته شده بودن و 
رسام برگشت و گ فت

 
رزو با ذوق سمت ا

 
 :ا

ب رو اون ت
 
  خته بشینیمبریم اون وسط تو ا

رسام_ سرد نیست؟
 
 ا

 .شیوا_ چرا بابا این خنگه نمیفهمه
رزو سرش و پایین اتداخت و چیزی نگ فت

 
 .ا

رسام دلش سوخت و رو به شیوا 
 
 :گ فت ا

رسام_ بریم یکم بشینیم زود بلند میشیم
 
 .ا

رزو با لبخند پیروزمندانه ش سمت
 
رسامم  شیوا شونه ای باال انداخت و اولین نفر سمت تخت رفت بعد ا

 
تخت رفت و نشست ا



  .بعد سفارش قلیون و چای و کمی تنقالت کنارشون نشست
رزو و شیوا ریخت

 
ب تو دستش جمع کرد رو صورت ا

 
 .کمی ا

 .جفتشون جیغی کشیدن و چشم غره براش رفتن
رزو_ خدای  ی خیلی 

 
 .سرما بخوریم چی ایبچها

رسام خندید و گ فت
 
 :ا

رایش د
 
رسام_ فدای سرم خواستم ببینم ا

 
 .ارین یا نها

 .شیوا_ کبکت خوب خروس می خونه
رسام_ چرا نخونه خدای  ی حال ن

 
 .ن یه دوست و همراهی مثل من باهاتونهکنیمیا

 .مکنیمیشیوا_ چرا نمیبینی داریم پرواز 

وردگارسون سینی تنقالت و قلیون و 
 
رسام محکم به پشت دستش زد و گ فت ا

 
رزو دستشو طرف قلیون برد ا

 
 :ا

رسام_ یه 
 
 .پیشت نشسته تو دستتو دراز میکنی تربزرگا

رزو پشت دستشو ماساژ داد و به شیوا نگاه کرد هر دو خندیدنو شیوا گ فت
 
 :ا

رزو از تو 
 
 .قلیون بده به بزرگ ترت بزرگ ترهشیوا_ پسر کوچولو ا
رسام داشت قلیون 

 
رزو نگاه کرد و گ فت کشیدمیا

 
 :به سرفه افتاد و با تعجب به ا

رسام_ برو بابا 
 
 .این از تو هم کوچیک ترها

رزو نیشخندی زد و گ فت
 
 :ا

رزو_قابل توجه شما باید بگم 
 
 سالمه ۳۰ ا

رسام_ دروغ میگی امکان نداره
 
 .ا

رزو_ 
 
  به خداا

رسام قلیون 
 
 :و طرفش گرفت ولی چشم ازش بر نمی داشت هر دقیقه میگ فتر ا

رسام 
 
رسام_ جون ا

 
 سالته؟ ۳۰ا

 .تشو بگوحاال که قلیون بهت دادم تو رو خدا راس
رزو بلند خندید و از تو کیفش کارت ملیشو در 

 
وردا

 
 .و سمتش گرفت ا

 .نکرد ولی تو شک بود سؤالبا دیدن کارت ملیش دیگه 
رسام_ پس چرا انقدر کوچولوی  ی

 
 .ا

رزو نگاه 
 
انگار عجیب ترین موجود  کردمیشیوا از حرک تای ارسام انقدر خندیده بود دیگه جون نداشت حرف بزنه یه جور به ا

 .نشسته بود رو به روشروی زمین 
رسام_ شیوا جون من مخمو کار گرفتین؟

 
 ا

 شیوا_ دیوونه تو که کارت ملیشو دیدی
رسام 

 
 :ریز کرد و گ فت هاشوچشما

رسام_ امکان نداره مگه میشه دو سال ازم بزرگ تری؟
 
 ا

رزو قلیون طرفش گرفت و گ فت
 
 :ا



رزو_ بیا بگیر بابا کوفتم 
 
ره ا

 
 .اونم دوسال یادت باشه از این به بعد من و دیدی سالم کنی ترمبزرگکردی ا

رزو چشم برنداشت؟
 
رسام شلنگ قلیون و دستش گرفت ولی از ا

 
 ا

رسام_ شاید شناسنامتو دیر گرفتی
 
 .ا

رزو_ خدای  ی برات انقدر مهمه؟
 
 ا

رسام_ 
 
خرا

 
 .باشی تربزرگزورم میاد دو سال ازم  ا

  فته بودخودشم از حرفش خندش گر 
 .شیوا_ خدا به دادمون برسه یه موضوع جدید دستش دادیم دیگه ولمون نمی کنه

رسام_ تو حرف نزن کوچولو وقتی دوتا 
 
 .حرف می زنین یه بچه وسط حرفشون نمی پره تربزرگا

 :کرد و گ فت نگاهششیوا با حرص 

ره باشه دارم برات
 
 .شیوا_ که کوچولو هستم دیگه ا

رزو_ خداییش چرا برا
 
 .ت انقدر باورش سختها

ینه تو کیفته؟
 
رسام_ شیوا ا

 
 ا

ینه تو کیفش و در 
 
رزو خودش ا

 
وردشیوا تو کیفش گشت پیدا نکرد ا

 
 .و طرفش گرفت ا

رزو_ بفرما
 
 ا

رسام_ نه نه دست خودت باشه جفت شو به شیوا ببین شیوا ازت 
 
 .میزنه یا نه تربزرگا

رزو سری از 
 
سفا

 
 :تکون داد و گ فت تا

رزو_ خدای  ی ببین شیوا ما با کیا شدیم 
 
    میلیون نفر۸۰ا

رسام،  خواستمیتو اتاقش حبس کرده بود ن خودش رو شیوا  شدمی یک ماهیروزها اومد و رفت 
 
رزو و ا

 
دو  کسی و ببینه حتی ا

خونه یه پسر بچه نامه  روزها از بیمارستان بر میگشت که جلو در یهمهسه روز بعد از اینکه از خونه پریچهر برگشته بود مثل 
ونه ای باال انداخت و بدون اینکه جوابی بهش اشبچهکرد اینچیه و از کجا اومده پسر  سؤالای دستش داد، هر چی ازش 

 .ازش دور شد بده 
میلرزید استرس تمومه وجودشو گرفته بود کلید و به در انداخت و تو حیاط رفت به  دست هاش کردمیوقتی داشت نامه رو باز 

در پشت داد و نامه رو باز کرد از الش یه عکس پایین افتاد عکس از امیرعلی و الناز بود که کنار هم نشسته بودن و امیرعلی با 
مشت شد واشک رو صورتش سر خورد رو زانو نشست نامه رو خوند با هر خط نامه قلبش  دست هاش.کردمیلبخند بهش نگاه 

با هر  تار شد نامه و عکس و تو کیفش انداخت به زور بلند شد و رو پاهاش ایستاد  چشم هاشهمه چی جلو  شدمیفشرده تر 
که رسید رو همون  هاپلهکرد، به  سستی پاهاشو بیشتر می  شدمیقدمی که بر می داشت خط به خط نامه جلو چشمش ظاهر 

دو دست به صورتش زد کنارش نشست و پله اول نشست و بلند زد زیر گریه طاهره با صدای گریه ش سریع بیرون اومد و با 
 :بغلش کرد و گ فت

 .؟ حرف بزن مادرمی کنهطاهره_ خدا مرگم بده چیه مادر؟ چیه دردت به جونم؟ چی شده جاییت درد 
 .صدای گریه هاش بلندتر شد انگار فقط منتظر یه تلنگر بود تا حرفای تلنبار شده تو دلشو خالی کنه

ره مامان قلبم درد 
 
دم بی لیاقت نشستم مامان ببخش منو  همی کنشیوا_ ا

 
دردش داره امونمو میبره، خاک بر سرم که به پای یه ا

شغال دلتونو شکوندم خدا لعنتم کنه، خدا لعنتم کنه می دونم  به خاطرببخش که 
 
اینکه دلتونو شکستم خدا  به خاطریه ادم ا



ورداین بالرو سرم 
 
  ا

 .مبگو منو میبخشی مامان بگو تا کمتر عذاب بکش
ب میکرد، طاهره که یه مادر بود مادری که 

 
ش براش عذاب بود مادری که هابچهکوچیک ترین ناراحتی  گریه هاش دل سنگ و ا

نمی دونست باید  کردمیو سرش و نوازش  کردیامگریهجنس قلبش از مهربونی بود.دلش خون شده بود واسه دخترش پا به پاش 
رومش کنه نمی دونست چی به ر  چه جوری 
 
 چشم هاشوزش اومده چی دیده که اونجوری شکسته و کمرش خم شده و اشک ا

خشک نمیشه. به زور بلندش کرد و تو اتاقش برد رو تختش خوابوندش شیوا خودش و مثل جنین جمع کرد و طاهره پتوی  ی 
 سرش کشید و گ فت؛

روم شی؟
 
 طاهره_ چیکار کنم برات که ا

 .چی بگم که دردت کمتر شه مادر

 .الالی  ی بخون یه چیز بخون که خوابم ببره یه خواب ابدی، دلم می خواد دیگه بیدار نشمشیوا_ برام 
 :طاهره صورتش رو نوازش کرد و گ فت

منم باید با خودت ببری میدونی که من بدون تو زندگی نمیکنم نه تنها من بابات سارا باید به خاطر ما زندگی  اون وقتطاهره_ 
 .کنی نه یه پسره غریبه

ره؟شیوا_ م
 
 امان خیلی دلتو شکوندم ا

 .وقتهیچازت ناراحت یا دلگیر نشدم  وقتهیچطاهره_ نه قربونت برم مگه تو دل شکوندنم بلدی؟تو عزیزدل مامانی 
 :شیوا نشست و گ فت لب هایلبخندی رو 

شیوا_ مادرانه هاتو دوست دارم مامان نوازش دستاتو گرمی بوسه هاتو، اگه خدا قهرش نگیره میگم خدا من شمایین چی تو 
رامشوجودته که انقدر 
 
 بخشه؟ ا

 :روی صورت شیوا رو پاک کرد و گ فت هایاشکطاهره 
هر کی  ولی رضا نا امید نشد،پا به پام  نمیشم داربچهطاهره_یه چیز مهم و می خوام بهت بگم خوب گوش کن.دک ترا بهم گ فتن 

نیدم خدا بیامرزه مادربزرگ تو اشتیکه، خیلی طعنه ها و دادمیباهام میومد. به منم امیدواری  کردمیهر دک تری بهمون معرفی 
ه درد نوکری ن و بهم میگ فتن زن نازا بکردمیبود دوتای  ی که میومدن پیشم وقتی رضا نبود تا میتونستن تیکه بارم  اتعمهمثل 

خونه هم نمی خوره میگ فتن خودت جلو پالستو جمع کن و از اینجا برو برو جای  ی که کسی پیدات نکنه بهم میگ فتن شومم 

 .بدقدمم خیلی حرفای دیگه

یه دعوای  ی راه  کردممیم، همه رو تو خودم می ریختم و هر شب باهاش بحث گ فتمیاز حرفاشونو به رضا ن هیچ کدوممن 
بود به پام موند.یه روز که مثل همیشه مادر بزرگت  هاحرفه خودش من و طالق بده، ولی رضا صبورتر از این م کمینداخت

داشت باهام حرف میزد، رضا اومد و پشت در صداشو شنید.ولی هیچی به مادرش نگ فت به روی منم نیاورد. دو روز بعدش 
بریم.هر چی اصرار کردم قبول نکرد بمونیم مادربزرگ تم از خداش  از پیش مادرش دیدم اومد و گ فته یه خونه گرفته وقرار بود 

بود ازش دور شم.چون من و بد قدم و شوم می دونست، ولی دلم نمیومد تنهاش بذارم.خالصه از اون خونه اسباب کشی کردیم 
مادری کرد هم خواهر بود  و اومدیم اینجا، یکی از همسایه ها همون روزای اول باهام رفیق شد نور به قبرش بباره در حقم هم

درس یه دک تر بهم داد. داربچهبرام. یه روز که دلم گرفته بود نشستم و درد و دل کردم باهاش بهش گ فتم که 
 
یا ۴نمیشم اونم ا

سال خدا تو رو بهمون داد نمی دونی اونروزی که این خبر و شنیدم انگار تو ۸بار پیشش رفتم ولی باالخره جواب گرفتم. بعد ۵



نمی ذاشت دست به سیاه سفید  رفتمی امصدقهابرا بودیم دنیا برام شده بود بهشت رضا که بدتر از من بود راه به راه قربون 
گیمون به تو خیلی بیشتر از ساراست.مادر بزنم، تو که به دنیا اومدی زندگیمون رنگ و بوی تازه ای گرفت واسه همین وابست

بهت میزدن چون خودم این درد و کشیدم  طعنه های  ی بود که بعدها  به خاطراگه جلوت وایستادم و گ فتم اون پسر نه،فقط 
رزوی منه.نه من خواستمین

 
 .شونو ببیننهابچهمادرا دوست دارن خوشبختی  یهمهم تو هم درد بکشی وگرنه خوشبختیت ا

 جوری اینلش به حال مادرش سوخت بهش حق داد که بترسه با خودش گ فت کاش همون موقع به جای قهر کردن باهام شیوا د
 .کردمیحرف میزد شاید متقاعدم 

بعد میگ فت من و نمی خواد دردش برام بیشتر بود مگه نه  رفتمیشیوا_ خوب شد زودتر همه چی بهم خورد شاید بیشتر پیش 
 مامان؟

 .ببند و بخواب چشم هاتوقسمت هم نبودین حاال هم بهش فکر نکن  حتماا خدا بخواد همون میشه طاهره_ هر چی 

  بست هاشوچشمبا نوازش دست طاهره 
 .خوابه پیشونیشو بوسید و از اتاق بیرون رفت کردمینیومد طاهره فکر  چشم هاشولی خواب به 

رسام و 
 
رزو هر دفعه تا پشت در اتاقش میومدن ولی با نا تو تمام این یکماه پاشو از خونه بیرون نذاشت نه ا

 
قبول کرد ببینه نه ا

 .امیدی برمیگشتن
 .امروز مثل روزای دیگه کسل رو تختش نشسته بود و مشغول ک تاب خوندن بود

 :که با تقه ای که به در اتاق خورد ک تاب و پایین گذاشت و گ فت
  شیوا_ بیا تو

 :کنارش نشست و گ فتسارا با لبخند با ظرف میوه اومد تو 
 سارا_ شیوا

 :بدون اینکه به سارا نگاه کنه گ فت
 شیوا_ بله

 ؟کنیمیداری اشتباه  کنیمیسارا_ فکر ن
 شیوا_ در مورده؟

 .سارا_ اینکه تصمیم گرفتی ازدواج کنی، اونم با کسی که شناختی ازش نداری، بدتر از همه وقتی دلت جای دیگه ست
 این دفعهبه حرف دلم رفتم جلو به بن بست خوردم،  یک بارمامان و باباست  به خاطرواج کنم شیوا_ اینکه تصمیم گرفتم ازد

رسام می شناستش تازه خودش با بابا صحبت کرد.دلمم دیگه جای  ی نیست میگن بعد 
 
می خوام انتخاب شم نه انتخاب کنم.ا

 .... ازدواج عشق بین زن و شوهر میاد شاید منم

 :سارا وسط حرفش با بغض گ فت
رسام وقتی تو جوابشو ندادی به بابا گ فت که رفیقش تو بیمارستان تو رو دیده و ازت خوشش اومده از بس 

 
سارا_ خیلی احمقی،ا

بهش بدی تا  اصرار کرده مجبور شده شماره بابارو بهش بده کسی مجبورت نکرد ازدواج کنی همه گ فتن خودت جواب منفی 
حضوری بابا رو دید و کلی خواهش کرد که با خودت صحبت کنه تو هم که قربونت دست برداره چون وقتی بابا گ فت نه اومد 

رسام چقدر داره از این لجبازیات حرص میخوره
 
 .برم بهش اجازه دادی بیان خواستگاری میدونی ا

 .شیوا_ حرص خوردن بقیه برام مهم نیست مهم خودمم، فقط خودم،دیگه هیشکی برام ارزش نداره    



 :ی شیوا رو تو دستش گرفت و سرش و بلند کرد و گ فت سارا عصبی چونه
ما خسته شدیم دیگه جونی واسمون نمونده که برات حرص و  به خدابا خودت؟ خسته نشدی؟  کنیمیسارا_ داری چیکار 

رسام بیچاره باهات چیکار کرد یهمهجوش بزنیم، چته به همه پشت کردی؟ اصال حق با تو 
 
که  ما بد هممون نامرد ولی اون ا

هم به  کنیمیهم داری به خودت ظلم  به خدا؟ کم بهت لطف کرد؟کم نازتو خرید؟ شیوا کنیمیباهاش برخورد  جوری این
 .اطرافیانت فقط کافیه یه بار بشینی و تو صورت تک تکمون نگاه کنی متوجه میشی داریم چه عذابی می کشیم

 :داد زد شد وشیوا سارارو به عقب هل داد و از جاش بلند 
داد؟ چرا مثل یه دستمال مچاله م کرد و انداختم دور؟، مگه من  جوری اینخوبی کردم چرا جوابمو  همهاینشیوا_منی که 

نبود، می خوام بد شم انقدر بد که به چشم بیام زمانی که خوب باشی  به خدانبود  چیکار کرده بودم؟ حق من این بود؟نه 
شغال حتی نذاشت چند وقت از دوریم بگذره بعد بره دنبال عشق 

 
کسی نمی بینتت ولی تا بدی کنی به چشم همه میای،اون ا

 قبلش، چرا کسی نیست از اون بپرسه چرا باهام بازی کرد؟ ها؟چرا هیشکی دلش برای من نمیسوزه؟
 :کرد و گ فت نگاهشارا با تعجب س

 سارا_ چی میگی شیوا؟ کی رفته دنبال عشق قبلیش؟
رد شد دوباره اون عکس و لبخند تو عکس مثل  چشم هاشانگار داغ دلش تازه شده بود دوباره خط به خط اون نامه از جلو 

با سر انگشتاش پاک کرد سرشو به گذشت و داغ دلش و تازه کرد اشکی که رو صورتش نشسته بود و  چشم هاشفیلم از جلو 
 :دیوار چسبوند و گ فت

 شیوا_تازه میپرسی کی؟کدوم نامرد ولم کرد و رفت حتی بدم میاد دیگه اسمشو بیارم تازه برام عکسشم فرستاد
 :بلند داد زد

 .کابوس تو خوابم شده شیوا_ از بس که اون نامه لعنتیشو خوندم خط به خطش و از حفظم، حتی 
 .شدمیدرشتر  چشم هاشحرفش سارا با هر 
 شیوا کدوم نامه مگه برات نامه اومده؟ میگیسارا_ چی 

 شیوا_ قول میدی بین خودمون بمونه؟
 : سارا تند تند سرش و تکون داد و گ فت

ره به جون مامان به کسی نمی گم قول میدم فقط تو رو خدا حرف بزن تا دق نکردم
 
 .سارا_ ا
 :فتد و گ اشخیره رو به روششیوا به 

شیوا_ همون روز که حالم بد شد وقتی از بیمارستان برگشتم در خونه یه پسربچه جلومو گرفت و یه نامه داد دستم توش نوشته 
 .بود

 کردمیی که صورتش و خیس های  اشکمی چکید ولی اون بی توجه به  چشم هاشاز گوشه  بست و قطره های اشک  هاشوچشم
روم شروع کرد به خوندن تک تک خطه

 
 .ای نامه ای که از حفظ بودا

شیوا_سالم شیوای عزیزم پرستار خوش قلبم، ببخشید که بهت بد کردم،ولی االن از هم دور شدیم خیلی بهتر از زمانی بود که 
جایگاهت واسه من همیشه همون پرستار خوش قلب و مهربون تو دلم باقی می مونه،راستشو  ، تو شدمیوابستگیت بهم بیشتر 

کاری کردم که الناز و فراموش کنم نشد یعنی نتونستم یه لحظه از فکرش بیام بیرون تو تک تک لحظه هام باهام  بخوای من هر
م در حقت ظلم شه حقت نبود که بیشتر از این خواستمیبود نتونستم وقتی خودش اومد سمتم پسش بزنم.شیوای عزیزم ن



شی و از زندگیم بری بیرون، هیشکی نمی دونه من برگشتم پیش الناز که ازم دور  گشتممیاذیت شی برای همین دنبال یه بهونه 
به همه گ فتم میرم تا درمان نشمم بر نمیگردم، کنار اون حالم خوبه درست مثل تو که کنار من حالت خوب بود عشق چیزه 

    .پیدا کنی و کنارش خوشبخت شی زندگیت رو شیرینیه امیدوارم طعم عشق واقعی و بچشی و مرد 
وردا سمت کمدش رفت کیفش و در شیو

 
و عکس و از کیفش گرفت سمت سارا رفت، سارا انقدر عصبی بود که با دیدن عکس  ا

 .شدتش بیشتر شد عکس و پرت کرد و شیوا رو تو بغلش گرفت
ش که فراموش کنممیاصال خودم بهت کمک  سارا_ الهی قربونت برم اون حتی لیاقت فحش و ناسزا هم نداره، فراموشش کن 

 .تا این اندازه پست باشه کردممیکنی خدا لعنتش کنه فکر ن
ولی هنوزم دلش پیش امیرعلی بود  گ فتمیشیوا دلش لرزید با اینکه نی گ فت فراموشش کمی کنه و هزارتا بد وبیراه هم بهش 

نتظر بود که برگرده دلش نمیومد کسی پشتش حرف بزنه چه برسه بهش لعنت بفرسته،با اینکه دیوونگی محض بود ولی هنوزم م

 .نمی تونست مهرشو از دلش پاک کنه یه چیز محال بود وقتهیچگول میزد  خودش رو فقط داشت 
............................. 

رسام خسته و کالفه تو خونه اومد مثل همیشه صورت پریچهر و بوسید و رفت تو اتاقش لباسشو عوض کرد انقدر عشبی بود که 
 
ا

خرم شلواری که دستش بود پرت کرد پایین، نمی دونست داره 
 
رو تختش انداخت چند نفس عمیق  خودش رو چیکار می کنه ا

کشید،خیلی کالفه بود بلند شد و تیشرت و شلوار خونگیشو پوشید از اتاق بیرون اومد، کنار پریچهر نشست لیوان چای که 
 .دادمیبراش ریخته بود و تو دستش گرفت گرمای لیوان حس خوبی بهش 

 پریچهر_ خوب مادر کارات خوب پیش میره؟
ه سردی کشید و گ فت

 
رسام ا

 
 :ا

رسام_ 
 
ه لج کرده داره با زندگیش بازی می باهمبا کارام مشکل ندارم تمام مشکل من این دختره کل شقه که که  مامان جانا

 .کنه
سفپریچهر سری از 
 
 :تکون داد و گ فت تا

 .تو که هر کار تونستی کردی دیگه جوش زدنت چیه مادر شاید قسمتش همین دک ترست مامان جانپریچهر_ 
رسام عصبی دستش و مشت کرد و برای اولین بار صداش و برای پریچهر بلند کرد

 
 .ا

رسام_ نیست 
 
دیگه فکرم کار نمی کنه نمیدونم چرا  به خدانیست این احمق داره فقط لج می کنه نمیدونم چه مرگشه،  به خداا

 .باهام حرف نمی زنه
پریچهر_ بسه دیگه بهش فکر نکن خودش پدر و مادر داره خانواده داره، تو به فکر زندگی خودت باش سنت داره باال میره، 

رزوم برسونی و یه عروس برام بیاری؟
 
 منم دیگه خیلی عمر کنم یکسال، نمی خوای منو به ا

رسام دست پریچهر و تو 
 
 :دستش گرفت و بوسید و گ فت ا

رسام_ قربونت برم دیگه تو 
 
سایه ت از سرم کم نشه.چشم خیلی زود یکی  وقتهیچ ان شاهللحرف نزن دلمو نلرزون  جوری اینا

 .، یه چند روز بهم وقت بدین چشمکنممیو بهتون معرفی 
 :پریچهر لبخندی زد و پیشونیشو بوسید و گ فت

 .پریچهر_ به امید خدا، من می شناسمش
رسام خندید و گ فت

 
 :ا



ره 
 
رسام_ا

 
 .نششناسیمینش خوبم شناسیمیا

اون  خواستمیپریچهر اخمی رو پیشونیش نشست فکرش پیش شیوا رفت، با اینکه خیلی شیوارو دوستش داشت ولی ن
دمی که 

 
رسامش بهترینهارو  وقتهیچدلش و باخته باشه  یک بارعروسش شه، می دونست ا

 
 .خواستمیزن زندگی نمیشه.برای ا

رسام که فکرشو
 
 :خونده بود دستای پریچهر و تو دستش گرفت و گ فت ا

دم زندگیمه، االن فقط خوشبختیش و می خوام فقط خوشبختیش 
 
رسام_ اونیکه اومد تو فکرت نیست، شیوا با ارزش ترین ا

 
ا

 .خیالت راحت باشه
 :پریچهر ناراحت شده بود سرش و پایین انداخت و گ فت

، ولی خودش این راه و انتخاب کرد، ما کاری می کنهزیزه اونقدر که غمش غمگینم پریچهر_ منم براش نگرانم،شیوا برام خیلی ع
 .شه به خیرجز دعا کردن نمی تونیم براش بکنیم فقط از خدا می خوام عاقبت 

رسام به مبل پشت داد و به پریچهر 
 
 .داشخیرها

رسام_ حق با شماست فقط باید براش دعا کنیم که سر عقل بیاد این راهی که 
 
 .داره میره اشتباه تر از راه اولها

شیوا و سارا برای خرید به فروشگاه رفته بودن، امشب شب بله برون شیوا بود به جای اینکه خوشحال باشن همه ناراحت و 
تو یکی از بوتیکا رفت ساده ترین کت و دامن به رنگ مشکی انتخاب کرد، سارا فقط نگاه کرد و  حوصلهبیکالفه بودن.شیوا 

 .دادمیبغضی که راه گلوش و می بست پایین  نگ فت فقط هر دقیقه چیزی 
 سارا_ چیز دیگه نمی خوای؟

 .شیوا سرش رو تکون داد و کارتش و طرف فروشنده گرفت
 :داد بزنه و همه رو از خودش دور کنه از بوتیک بیرون اومدن.شیوا رو به سارا گ فت خواستمیبود که دلش  حوصلهبیانقدر 

 .م تو ماشین خریدت تموم شد بیاشیوا_ من میر 
 .سارا_ من که خرید ندارم
 :از شیوا فاصله گرفت و جواب داد با صدای تلفن همراهش 

 سارا_ کحای  ی پس؟
رسام_دارم ماشین پارک میکنم

 
 .ا

 .باش ما داریم میایم سمت پارکینگ همون جاسارا_ خب 
 .از پاساژ بیرون اومدن اهمبگوشی قطع کرد و موبایلش و تو کیفش انداخت سمت شیوا رفت و 

 .از کاراش قابل پیش بینی نیست هیچ کدوم، تازه گیها ترسیدمیسارا یکم استرس داشت از عکس العمل شیوا 
رسام دست به سینه روبه روش قرار گرفت

 
 .سمت ماشین رفتن وسایل و پشت ناشین گذاشت و خواست سوار ماشین شه که ا

 .رفت درو بست و بهش تکیه داد کالف پوفی کشید و به سارا چشم غره
رسام نیشخندی زد و گ فت

 
 :ا

رسام_ علیک سالم انقدر دلت و زدم که با دیدنم کالفه میشی؟
 
 ا

 :شیوا سرش و پایین انداخت و گ فت
 .شیوا_ بد روزی و انتخاب کردی واسه نصیحت کردن

رسام عصبی مشتی به ک ف دستش زد و گ فت
 
 :ا



رسام_ می دونم از خریتت خبر 
 
دارم،اومدم بگم تمومش کنی این بچه بازیرو، همه رو داری دق میدی بسه دیگه زیادی شور ا

 .شده کارت داره دل و میزنه
 :شیوا کالفه تر از قبل گ فت

 شیوا_ چرا؟چی بچه بازیه؟ می خوام ازدواج کنم کجاش بچه بازیه؟
رسام_ چرا یهو انقدر مصمم شدی؟ چرا دیگه مثل قبل باهام درد و دل ن

 
؟امیرعلی رو فراموش کردی؟ خب به جهنم کنییما

  اصال بره به درک.این لجبازی بچگونه
سفروی  

 
 :تکون داد و گ فت تا

رسام_ امیدوارم دیگه 
 
 .چشم بهت نیفته وقتهیچا

 .بدون خداحافظی پا تند کرد و سمت ماشینش رفت سوار ماشین شد باسرعت از اونجا دور شد

ه سردی کشید و تو ماشین نشستخوردمیصورتش سر دوباره قطره های اشک بود که رو 
 
 .، ا

 .سارا بدون اینکه حرفی بزنه حرکت کرد
 .دادمییعنی رضا این اجازه رو بهش ن کردمیخیلی وقت بود که دیگه شیوا رانندگی ن

رسام)
 
 (ا

رزو رو 
 
 .ه گرفت باالخره جواب دادولی هر دفعه اشغال بود.گوشه ای ماشین و پارک کرد دوباره شمار  گرفتمیپشت هم شماره ا
رسام

 
رزو_ جانم ا

 
  ا

رسام_ کجای  ی؟
 
 ا

رزو_ چیزی شده؟
 
 ا

رسام_ فقط بگو کجای  ی؟
 
 ا

رزو_ خونه
 
 .ا

ماده شو بیام دنبالت
 
رسام_ ا

 
 .ا

رزو کمی 
 
رسام گوشی و قطع کرد سؤالیگرفت تا خواست  شورهدلا

 
 .بپرسه ا

رسام در خونه نگار ماشین و پارک کرد سرش و رو فرمون ماشین گذاشت و 
 
رزو سوار شد و گ فتبست هاشوچشما

 
 :ا

رزو_ سالم چیزی شده؟
 
 ا

رسام به جلو خیره شد بدون اینکه جواب سالمش و بده گ فت
 
 :ا

رزو من دیگه فکرم کار نمی کنه نمی دونم چیکار کنم.نمی دونم اصال چی درسته چی غل
 
رسام_ ا

 
 .طا

رزو_ چی می گی؟ واضح تر بگو بفهمم؟ حالت خوبه؟
 
 ا

رزو برگشت و گ فت
 
رسام کالفه دستی تو موهاش کشید و سمت ا

 
 :ا

رسام_ امشب بله برون شیواست باید جلوشو بگیری هر جوری هست خواهش می کنم
 
 .ا

رزو اخمی کرد و گ فت
 
 :ا

رزو _ دوستش داری؟
 
 ا

رسام
 
 ..... _ا
 :سمتش برگشت و گ فت 



رزو_خب چ
 
رسام من و مثل خواهرش ا

 
دم کوری می فهمه عاشقشی؟ولی شیوا میگه ا

 
را بهش نمی گی شانست وامتحان کن هر ا

 .می دونه
رسام_نمی تونم االن بهت چیزی بگم خواهش میکنم یجور راضیش کن دست از لجبازیش برداره

 
 .ا

رزو به روبروش خیره شد دلش گرفت دوست داشت تو جوابش بگه نه هیچ حسی بهش ن
 
دارم ولی سکوتش نشون دهنده ا

 .دوست داشتنش بود
رزو_ 

 
نمی دونم میتونم راضیش کنم یا نه، تا کوچیک ترین اتفاقی براش میفته دل تو دلت نیست،مگه میشه واسه یه غریبه  ا

دم حسابم نکرد دیگه بهش فکرم نمی کنم چطور میشه تو ب
 
رسام من بعد چهار بار رفتن پیشش وقتی ا

 
عد انقدر دل سوزوند؟ا

 صدبار رفتن هنوزم دلت پیشش باشه؟
رسام نگاهشو ازش گرفت و گ فت

 
 :ا

رسام_ چون اولین رفیقم بود، چون اولین کسی بود که من و به خودم برگردوند،اولین کسی بود که حس قشنگ دوست 
 
ا

ورد فقط دارم خوبی
 
کنی بعد برات  هاشو جبران می کنم همین.بهت گ فتم کمکم کن فقط منصرفش داشتن و تو من به وجود ا

 همه چیز و می گم قول میدم باشه؟
رزو هم به روبروش خیره شد و گ فت

 
 :ا

رزو_ باشه من و ببر اونجا
 
 .ا

رسام لبخندی زد و گ فت
 
 :ا

رزوی خودمی نوکرتم
 
رزو_ ا

 
 .ا

رزو تکون خورد، البته این تکونا از خیلی وقته داره عذابش میده، ولی امروز عذاب دهنده نبود شی
 
رین بود و چیزی تو قلب ا

 :جذب بدنش شد با خودش گ فت
 .)چقدر ساده ای که فکر می کنی دل بهت میده(نیشخندی به خودش و قلبش زد

رسام_ فقط کارت تموم شد بهم خبر بده بیام دنبالت یه کار مهم دیگه هم باهات دارم
 
 .ا

رزو اخم ریزی رو پیشونیش نشست سمتش برگشت و گ فت
 
 :ا

رزو_ انشاهلل که خیره
 
 .ا

رسام_ انشاهلل
 
 .ا

رسام گ فت
 
رزو پیاده شد خواست در و ببنده که ا

 
رسام جلو در خونه شیوا پارک کرد و ا

 
 :هر دو خندیدن و ا

رزو خواهشا هر جور برخورد کرد ناراحت نشو بعد جبران می کنیم براش حالش و می گیریم اساسی
 
رسام_ ا

 
 .ا

رزو لبخندی زد و گ فت
 
 :ا

رزو_ پوستم کلفت شده تا عاقلش 
 
 .نکنم از این در بیرون نمیاما

رسام چشمکی زد و گ فت
 
 :ا

رسام_ نوکرتم، برو مواظب خودت باش اومدی بیرون یادت نره بهم خبر بدی
 
 .ا

رسام 
 
رسام اومده بود که با قلب این دختر بازی کنه، نمی دونست خیلی وقته این دختر دلش و به ا

 
 .باخته امروز کال ا

رزو لبخند مصنوعی زد و خداحافظی
 
رزو بره تو وقتی از رفتنش مطمئن شد تک  ا

 
رسام تو ماشین نشست و منتظر بود تا ا

 
کرد.ا

 .بوقی زد و از اونجا دور شد



.............................................. 
رزو با کلی استرس ک فش

 
رزو بلنو در ر اش ه ا

 
ورد و همرا سارا به داخل خونه رفت.طاهره رو مبل نشسته بود با دیدن ا

 
د شدو ا

 .سمتش اومد باهاش روبوسی کرد
 .طاهره_ خوبی مادر؟ گ فتم دلت ازمون گرفت دیگه سراغی ازمون نگرفتی

رزو_ قربونتون برم چرا دلم گرفته باشه مگه کاری کردین؟جز خوبی چیزی ازتون ندیدم
 
 .ا

 :طاهره اشک سمج گوشه چشماشو پاک کرد و گ فت
ینه دقم داره دستی دس

 
تی زندگیشو نابود می کنه، این پسره هم که هر چی بهش می گیم این االن روحیه طاهره_این دختر شد ا

ش داغونه و بیخیالش شه، دست بردار نیست نمی دونم دیگه باید چیکار کنم،بعضی وقتا میگم نفرین امیرعلیه که دامنم و 
 .گرفته

ه سردی کشید و گ فت
 
      .رشو بلند کردچند دقیقه ای تو اون حالت بود.با صدلی در ماشین س  :ا

 
 .طاهره_کاش میتونستم پیداش کنم و باهاش حرف بزنم

 سارا عصبی سمت مادرش برگشت و گ فت؛
تیشا از گور اون بلند شده حیف که قسم خوردم وگرنه اون روشو  مامان جانسارا_ 

 
تو رو خدا اسم او نکبت و نیار که همه ا

دم عوضی ایهدادمیبهتون نشون 
 
 .م تا بفهمین چه ا
رزو کالفه سمت سارا برگشت و گ فت

 
 :ا

رزو_ اگه چیزی می دونی خواهشا بگو اگه نه که دهنتو ببند، چون رابطه ت با ایمان بهم خورده داری این حرفارو میزنی فکر 
 
ا
 .درست نیست کنیمین

ره سارا با ایمان بحثت شده
 
 .طاهره_ا

رزو  ایغرهسارا چشم 
 
 :فت و گ فت برای ا

 .ه بود ولی االن خوبیمبحثمون شد باهمسارا_ 
رزو رو به طاهره گ فت

 
 :ا

رزو_ خاله جون اگه اجازه بدین ب م پیش شیوا
 
 .ا

 طاهره_ برو خاله
 .سارا_ خوشت میاد هر دفعه میری پشت در اتاقش الکی وایمیستی و دوباره برمیگردی

رزو_ تو چرا داری میسوزی؟
 
 ا

رزو هم 
 
 .رفت و پشت در اتاق شیوا ایستاد و در زد رو باال هاپلهسارا چیزی نگ فت و رو مبل نشست ا

 شیوا_ بله؟
رزو_ منم بیام تو

 
 .ا

 .شیوا_ اگه اوموی نصیحت کنی نه
رزو_ نه اومدم ببینمت درو باز 

 
 .کنیمیا

رزو با لبخند تو اتاق اومدو گ فت
 
 :از رو تخت بلند شد و در اتاق و باز کرد دوباره رو تختش نشست ا



رزو_ خداروشکر اجازه ورود د
 
 .ادیا

 :گ فت حوصلهبیسمتش رفت و صورتش و بوسید، شیوا 
رسام فرستادت؟

 
 شیوا_ ا

رزو کمی فکر کرد و گ فت
 
 :ا

رزو_ نه
 
 ا

 .شیوا_ دروغ میگی
ره که چی؟

 
رزو_ خب گیرم که ا

 
 ا

خرم بزنه
 
 .شیوا_هه دلش طاقت نیاورد گ فت تیر ا

رزو_ ما همه نگرانتیم بفهم، ما دشمنت نیستیم رفیقیتیم اگه میگیم 
 
 .این دک تره نه چون می دونیم دلت باهاش نیستا

رزو برگشت و با حرص گ فت
 
 :یهو سمت ا
من اینجا بشینم .و گور شد معلومم نیست کدوم گوریهدلم پیشش بود چه غلطی کرد؟ ها؟ مثل ترسوها گم  هکشیوا_ اونی

 مطمئناا ی خوام بدون عشق جلو برم م این دفعهمنتظرش اون بره دنبال عشق و حالش بسه بسمه انقدر کور کورانه جلو رفتم.
 .بعد ازدواج بهم وابسته میشیم

رزو دستش و به حالت تسلیم شدن باال برد و گ فت
 
 :ا

رزو_ باشه باشه تسلیم، هر جور خودت صالح می دونی، زندگیه خودته خواستی به گند بکش، من چیکار دارم. فقط یه چیز 
 
ا

باه رفتی مطمئن باش برگشتش به دو نفر ضرر میرسونی دوتا زندگی و به گند می و بهت بگم اگه اشتباه کردی، یعنی راحت و اشت
 .کشی یکی خودت دومی حسام به نظرم حق اون نیست.باز خودت می دونی

رزو دوباره استرسو ترس وجودشو گرفت سرش 
 
شیوا صدبار از دیشب اینارو تو مغزش دوره کرده بود، ولی با دوباره تکرار کردن ا

 :ش گذاشت و گ فتو رو زانوها
خورد شم، حقم نبود یکی دیگرو به  جوری اینشیوا_ این حق من نبود، من گناهی نداشتم فقط عاشق شدم، حقم نبود که 

من ترجیح بده درسته عشق اولش بود ولی اینکارش درست نبود که از من واسه برگشتن عشقش استفاده کنه اون مرد نیست 
  .فقط اسم مرد و با خودش یدک میکشه

رزو با تعجب 
 
 :کرد و گ فت نگاهشا

رزو_ برگشت عشق کی؟
 
 ا

 .شیوا_ الناز برگشته و کنار امیرعلیه
رزو_ دروغه 

 
 .دروغه به خداا

شیوا_ واقعیه، مدرک دارم پس دیگه ازش دفاع نکن، اون قدیسه ای که ازش ساختی رو نابودش کن اون قدیسه نیست اون یه 
 .نامرده یه نامرد

رزو بلند شد جلو پ
 
 :گ فت کرد وسر شیوا رو بلند  رو به روشاهای شیوا نشست درست ا

رزو_ جون من بگو چی دیدی؟ خواهش 
 
 .کنممیا

     ......شیوا_ عکسی که کنار هم گرفتن نامه ای که برام فرستاد
ر 
 
رسام با دیدنش نا امید شد، ا

 
رسام رفت و سوار شد، ا

 
رزو خسته و افسرده از خونه بیرون اومد سمت ماشین ا

 
روم ا

 
زو خیلی ا



 .سالم کرد
رسام_ معلومه که شیر نیستی

 
 .ا

شغال دستم بهش برسه خودم می کشمش
 
رزو_ کاش می تونستیم امیرعلی و پیدا کنیم پسره ا

 
 .ا

رسام اخم رو پیشونیش نشست و گ فت
 
 :ا

رسام_ چی می گی؟ با اون چیکار داری؟
 
  ا

رزو اشکهای رو صورتش و با عصبانیت پاک کرد و گ فت
 
 :ا

رزو_ 
 
 .همه مردا پستن، همشون خیانت کارن ا

رسام_ بگو ببینم چی شده؟
 
 ا

رزو_ امیرعلی برگشته پیش الناز
 
 .ا

رسام با چشمای درشت شده از تعجب نگاش کرد و گ فت
 
 :ا

رسام_ امکان نداره این چرندیات و کی گ فته؟
 
 ا

رزو_چرندیات نیست عکسش و با نامه شو واسه شیوا فرستاده که اینو بچزونه، پسره ن
 
فهم، اینهمه خوبیه شیوا رو ندیده رفته ا

شغال که پرتش کرده بود دور 
 
 .سراغ اون ا

رسام کمی تو فکر رفت ماشین و روشن کرد و دیگه حرفی نزد نمی تونست باور کنه اصال با عقلش جور در نمیومد.باید میفهمید 
 
ا

 .جریان چیه
رزو از سکوت بینشون کالفه شده بود گ فت

 
 :ا

رزو_ چرا ساکت شدی؟
 
 ا

رسام_ نمیدونم چی بگم
 
 .ا

رزو_ 
 
 چی می خواستی بهم بگی که گ فتی بهت زنگ بزنم بیای دنبالم؟ ا

رسام لبخندی زد و گ فت
 
 :ا

رسام_ از حاشیه رفتن و پیچوندن حرف بدم میاد
 
 .ا
 :ماشین و گوشه خیابون پارک کرد و سمتش برگشت و گ فت 

رسام_ با من ازدواج میکنی؟
 
 ا

رزو با دهن باز شده نگاش 
 
 کرد و گ فت؛ا

رزو_ دیوونه شدی؟
 
 ا

رسام_ تو فکر کن دیوونه شدم با این دیوونه ازدواج می کنی؟
 
 ا

رزو قلبش تند میزد دستاش سرد سرد شده بود درسته یه حسای  ی بهش داشت ولی خیلی چیزها بینشون جور در نمیومد
 
 .ا

خه من ازت بزرگ ترم بعد تو دلت پیش کس دیگه ست من
 
رزو_ ا

 
 ...ا

رسام_ فقط
 
ره یا نه؟اصال یه جور دیگه میپرسم من و میتونی کنارت تحمل کنی بشم همرات؟ ا

 
 جوابش یه کلمه ست ا

خه
 
رزو_ ا

 
 .ا

رزو نمی تونم بهت دروغ بگم من شیوارو دوست دارم ولی خب مثل اینکه قسمت هم نیستیم ، دوستش داشتم 
 
رسام_ ببین ا

 
ا

دمم دیگه االنم دارم و برام عزیزه،شاید چون اولین دختری بود ک
 
ه سر راهم قرار گرفت، من و از تنهاییم دور کرد خب منم ا



دما وقتی محبت کرد و دوستیمو قبول کرد یواش یواش بهش وابسته شدم.تا اینکه یکی بهم گ فت ؛؛عاشق کسی نشو 
 
مثل بقیه ا

د بتونه فراموش کنه که عاشق کسی دیگه ست، چون هیچوقت نمی تونه عشق اولش و فراموش کنه، اونم یه زن، شاید یه مر 
ولی زن نه،هیچوقت عشق تو دلش کمرنگ نمیشه چه برسه از بین بره؛؛ ترسیدم از همونجا تصمیممو گرفتم فراموشش کنم، 

و گرفتم،تو هم تو زندگیت یکی  تونستم ولی باز با دیدنش دلم به لرزش افتاد، دوباره خواستم برم طرفش ولی جلوی خودم 
همه لحاظ مثل همیم اگه تنها بودم شاید هیچوقت ازدواج نمی کردم ولی دل مامان و نمی تونم بود، یعنی یه جورای  ی از 

رزوش االن دامادی منه
 
 .بشکونم نمی تونم زحمتهای  ی که برام کشید و نادیده بگیرم اون تنها ا

روم شد،
 
  با اینکه دلش شکست ولی از طرفی هم از اینکه حقیقت و بهش گ فت یکم دلش ا

رزو_ اونرو 
 
نگاهت و وقتی رو شیوا دیدم فهمیدم که حسی بهش داری، چشمات داد میزد  اومدم خونتون،  ز که برای اولین بار ا

نفهمید، همون روزم به شیوا گ فتم، ولی اون گ فت حسش فقط بردارانه ست و از زندگیت  که دوستش داری موندم چرا شیوا 

ه مرور زمان وقتی دلشوره هاتو نگرانیهاتو بهش دیدم فهمیدم اشتباه برام گ فت، منم با خودم گ فتم حتما اشتباه کردم ولی ب
 .نکردم تا به امروز که خودت اعتراف کردی

رزو می دونم حرفام عذابت داد و اذیت شدی ولی اینو بهت قول میدم 
 
رسام_ منم اینارو گ فتم که بعدا بحثی توش نباشه، ا

 
ا

رومی کنار هم داشته باشیم و بهت قول خوشبختت می کنم شاید االن بهت حسی نداشته باشم 
 
ولی مطمئنم می تونیم زندگی ا

رزو
 
 .میدم دیگه به شیوا فکر نکنم از امروز کل فکرم بشه ا

رزو_می تونم اینجا پیاده شم می خوام پیاده برم تا خونمون راهی نیست
 
 .ا

رسام 
 
 :لبخند شیطونی زد و ابروهاشو باال انداخت و گ فت ا

 
رزو)
 
حیاط ایستاد نفس عمیقی کشید، دور تا دور حیاط و نگاه کرد و لبخندی زد تا االن انقدر این حیاط به یکم پشت در (ا

هسته برداشت و روی زمین نشست یک برگ خشک شده روی زمین رو تو دستش گرفت بلند 
 
چشمش زیبا نیومده بود،قدماشو ا

سمون نگاه کرد و خدا رو شد بلند خندید و دور خودش چرخید.نگار از پشت پنجره به حرکات دخت
 
رکش نگاه کرد لبخندی زد.به ا

 .شکر کرد
رزو 

 
 .رو دو تا یکی باال رفت و ک فشاشو پشت در گذاشت و تو خونه رفت هاپلها

رزو از پشت بغلش کرد و بوسید و گ فت
 
شپزی نشون داد ا

 
 :نگار خودش و مشغول ا

رزو_ احوال شما بانو نگار
 
 .ا

 :نگار خندید و گ فت
 باش خوش باشمنم از خوشیت خوشم، حاال بگو ببینم چه خبره کا کبکت خروس می خونه؟ نگار_ تو خوب

رزو سرش و پایبن انداخت 
 
 :و لبه ی کابینت گذاشت و گ فت دست هاشا

رزو_ مامان فکر کنم 
 
 .دیگه رفتنی شدم این دفعها

رزو بفهمه دوبارا لبخند پررنگ تری زد و گ فت
 
 :نگار دلش گرفت ولی نذاشت ا

 خب به سالمتی این داماد خوشبخت کیه؟ نگار_ خب
رزو سرخ شد و گ فت

 
 :ا

رزو_ یکی از جنس خودم، خیلی جالبه مامان جفتمون فقط مادر داریم، پدر نداریم، مثل اینکه تو سرنوشتمون نوشته 
 
ا



 .طعم پدر داشتن و نباید بچشین وقتهیچ
  چشم هاشنگار حلقه ی اشکی که تو 

 
 :رزو تو بغلش گرفت و گ فتنشست و اجازه چکیدن بهش نداد ا

 نگار_ من هم پدرتم هم مادرتم.همونجور که تو همه کس منی مگه نه؟
رزو سرش و تکون داد و بغضی که تو گلوش نشسته بود پایین داد و گ فت

 
 :ا

رزو_ خداروشکر که خدا شما رو سر راهم 
 
 .خیلی دوست دارم مامان قراردادا

 نگار صورتش و بوسید و گ فت؛
 . ت دارم دختر نازم.برو لباستو عوض کن بیا مفصل در مورد این داماد ناشناخته حرف بزنیمنگار_ منم دوس

رسام
 
رزو_ ناشناخته نیست مامان پسر دوستته ا

 
 .ا

 :نگار با تعجب نگاهش کرد و گ فت

رسام پسر پریچهر؟
 
 نگار_ ا

رزو سرش و تکون داد و گ فت
 
 :ا

ره
 
رزو_ ا

 
  ا

 .قراره به هم نزدیک تر شیم من خنگ متوجه نشدم منظورشونگار_ ای پریچهر نامرد میگم هی میگه 
رزو_ دور از جونتون 

 
 پس شما هم موافقین؟ مامان جانا

پریچهر بزرگ شد یعنی یه مرد کامله هر چی قسمت باشه همون میشه چه من  زیردستنگار_من که زیاد نمی شناسمش ولی 
 .راضی باشم چه نباشم

رزو_ پس معلومه که راضی هستی، چون
 
مثل کیس اولی شروع نکردی به نصیحت کردن، راستش و بخواین منم زیاد ازش  ا

هم اصال نفهمیدم کی دلم لرزید یا اون کی بهم حسی پیدا کرد، به  واقعاا حرف زدیم،  باهمشناخت ندارم فقط سر کارای شیوا 
ماهارو به هم وصل  جوری اینکه  ددامیدست به دست هم ن خودخودبهقول شما شاید قسمت یا مصلحتی بوده وگرنه همه چی 

، یا شیوا اگه از شما به پریجهر حرفی نمیزد االن مگه می تونستین هم رفتممیکنه،فکر کنین تو اون جشن من پیش شیوا اگه ن
 .و پیدا کنین
 .قربون خدا برم که هیچ کارش بی حکمت نیست واقعاا نگار_اره 

 (شیوا) 
ماده تو اتاق نشسته بود و با انگشتا

 
داشت هم استرس حاال که به امروز رسیده بود از  شورهدل،هم کردمیی دستش بازی ا

یفون ضربان قلبش  چه جوری کارش پشیمون بود ولی 
 
می تونست بگه جوابش منفیه از جاش بلند شد و کمی راه رفت.با صدای ا

 .تندتر شد

ینه رفت و نگاهی به خودش انداخت ی
 
دم کورم اگه با صدای در اتاق و صدای سارا جلو ا

 
می ایستاد متوجه حال  رو به روشه ا

 .چه برسه به دک تر و خانوادش شدمیخرابش 
 .در اتاق و باز کرد و همراه سارا پایین رفت و اروم سالم کرد و سرش و پایین انداخت

 :همه جواب سالمش و دادن رضا گ فت
 .رضا_ بیا دخترم بیا اینجا پیشم بشین

روم سمت رضا رفت و کنارش ن
 
 .شستا



قای دک تر اصال سرش و بلند نکرد ولی مادر و پدرش با تحسین به شیوا نگاه 
 
 .نکردمیسینا یا همون ا

 :فروغ خانم مادر سینا رو به شیوا گرفت
 .فروغ_ ماشاهلل هزار هللا اکبر باید به انتخاب پسرم تبریک بگم

 .شیوا لبخند کمرنگی زد و تشکر کرد
 :در گوشش چیزی گ فت که سینا دستش مشت شد و سرش و بلند کرد رو به رضا گ فتخواهر سینا که کنارش نشسته بود 

 .من با شیوا جان حرف بزنم مهمون هارسیدن  سینا_ ببخشید جناب گلزار میشه قبل 
 .رضا به شیوا نگاه کرد و شیوا سرش و به عالمت مثبت تکون داد

که برای صحبت رفته بودین شیوا سرما خورده بود دو  اون دفعهه صحبت کنین بیرون سرد باهمرضا_ بله بفرمایید باال تو اتاق 
 .سه روزی تو رختخواب خوابیده بود

گ فت جلوتر  ایاجازهسرش و پایین انداخت.سینا بلند شد و به شیوا نگاه کرد شیوا هم با  کشید وهمه خندیدن و شیوا خحالت 
 .باال رفت سینا هم پشت سرش حرکت کرد هاپلهاز سینا از 

وردیوا صندلی برای سینا ش
 
 .و خودش رو تخت نشست.سینا سر به زیر وارد اتاق شد رو صندلی نشست ا

 .صحبت کنیم باهمسینا_ فکر کنم بدونی واسه چی گ فتم بیای که 
 :شیوا با اخم ریزی ن.اش کرد و گ فت

 شیوا_ نه باید از کجا بدونم؟
ر 
 
 :وم شه گ فتسینا لباشو جویید دستش و رو پاهاش فشار داد تا کمی ا

رسام چی میگه تو 
 
 ؟کنیمیاز رو لجبازی داری با من ازدواج  سینا_ ا

 .زدیم باهمشیوا_ ما در این مورد حرفامونو 
  :سینا داد زد و گ فت

سینا_ نه نزدیم تو فقط گ فتی بهت وقت بدم تا یواش یواش بهم نزدیک شی گ فتی یکیو دوست داشتی و االن فراموشش کردی 
 غیره اینه؟

 ._ داد نزن منم بلدم صدام و ببرم باال االنم چیزی نشده اگه مخالفی میتونی راهت و بکشی و بری به سالمتشیوا
 :کرد و گ فت نگاهشسینا عصبی 

شیوا ازت نمی گذرم همه این خورد شدنمو کوچیک شدنمو  به خداسینا_ همین راهمو بکشم و برم؟به همین راحتی کور خوندی 
برومو از سر راه نیاوردم که یه بچه بخواد به بازیش بگیره

 
 .تو زندگیمون تالفی میکنم.ا
 :شیوا عصبی خندید و گ فت

این خونه همین االن از  کنممیشیوا_ خوبه رو خوشتم دیدم چقدر ساده ای که فکر میکنی با این اخالق گندت باهات ازدواج 
 .کنیمیمیری بیرون پشت سرتم نگاه ن

 :سینا نیشخندی زد و گ فت
بروی  ی ولسه تو و خانوادت نمی ذارم کاری 

 
خرتا  کنممیسینا_ از این در برم بیرون ا

 
عمر خونه بابات بمونی حتی روتون نشه  ا

 .جلو مردم سرتونو باال بگیرین
 .ودتو به یه روانشناش نشون بدهخ حتماا شیوا_ هر غلطی که دلت خواست بکن ولی قبلش 



 .سینا بلند شد و سمتش رفت کشیده ای در گوشش خوابوند
 :به خون نشسته ش بهش نگاه کرد و گ فت هایچشمشیوا با 

 .شیوا_ گمشو از اتاقم بیرون همین االن
 چشم هاششت.فقط تو دیگه راه فراری ندا سینا بهش نزدیک شد و شیوا خودش و عقب کشید تا جای  ی که به دیوار چسبید و 

   .بود ترسیده بود انگار الل شده بود حتی نمی تونست داد بزنه و کمک بخواد خیره شده

 خفت کنم؟ جاهمین؟ می خوای کنیمیسینا_تو که میترسی چرا زر زر     
 :ترسیده بود ولی خودش و نباخت و گ فت واقعاا با اینکه 

ره همه از دیوونه ها می ترسن تو هم دیوونه ای باید بستریت کنن تیمارستان ببندنت به تخت نه 
 
شیوا_ هه از تو بترسم؟ البته ا

زاد بچرخی و جوالن بدی جوری این
 
 .واسه خودت ا

 :سینا دندوناشو بهم زد و از پشت موهاشو کشید و گ فت
 .سینا_خودت ببند دهنتو تا زبونت و کوتاه نکردم

 .تو تموم وجودش پیچید اشکش در اومد و بلند داد زد درد
 ....شیوا_ بابا

 :سینا جلو دهنشو محکم گرفت در گوشش گ فت
سینا_ هیس دعا کن تو خیابون یا یه جای خلوت گیرم نیفتی، از االن سایه به سایه هر جا بری دنبالتم تو دیگه از عزرائیل 

تش کرد رو تخت و عالوه بر سرش کمرشم درد گرفته بود.سینا از اتاق بیرون رفت همونجوری پر  .نترس چون من از عزرائیلم بدترم
 .خواست که اونجا رو ترک کنن خودش هم زودتر از همه بیرون رفت اشخانوادهو از 

هرشم دسته رو دوتا یکی پایین رفت رضا با دیدن شیوا رنگش پرید پدر مادر سینا و خوا هاپلهبیرون اومد و  شیوا دویید و از اتاق 
 . کمی از رضا نداشتن

 طاهره زد تو صورتش و گ فت خدا مرگم بده چی شده؟
 :شیوا سمت خانواده سینا برگشت و گ فت

به یه روانشناس نشون بدین که دختر دیگه ای رو بدبخت  حتماا شیوا_ اون پسر روانیتونو قبل اینکه خواستگاری کسی ببرین 
 .نکنین مطمئن باشین بستریش میکنن

 .سمتش اومد و بغل کرد و گ فت؛رضا 
رضا_ می شکونم دستی و که رودخترم بلند شده باشه پبشونی شیوا را بوسید و سمت در دویید که پدر سینا دستاشو گرفت و 

 :گ فت
 عباس_ تو رو خدا ببخشینش من خودم تنبیهش میکنم اون مریضه دست خودش نیست،

 .گشت یقه شو گرفت و به دیوار چسبوندشبا هر کلمه از حرفش رضا سرختر شد و سمت عباس بر 
 .رضا_ مرتیکه می دونستی و باز اومدی خواستگاری دختر من، از دست اون پسر احمقت شکایت میکنم پدرش و در میارم

عباس سرش و پایین انداخت و فروغ و دخترش اشکاشونو پاک کردن و سر به زیر بیرون رفتن طاهره و سارا شیوا رو بغل گرفته 
ن، رضا پشت سرشون در و محکم بست و با عصبانیت مشتی به دیوار زد و بلند داد کردمیا نفرت به اون خانواده نگاه بودن ب

 :زد و گ فت



 .رضا_ از این ساعت به بعد هیچ خواستگاری حق پا گذاشتن تو این خونه رو نداره
 .با قدمای بلندش سمت اتاق رفت و در و محکم بست

 :ند زد زیر گریه و گ فتشیوا روی زمین نشست و بل
  میشه؟ جوری اینشیوا_ چرا مامان چرا باید انقدر کم شانس باشم؟ چرا هر کی به پستم می خوره 

رسام و گرفت بعد دو بوق جواب داد
 
 .سارا اشکاشو پاک کرد و به طرف اتاقش دویید موبایلش و از رو میز برداشت و شماره ا

رسام_ سالم سارا خوبی؟
 
 ا

رسام خیلی فکر نسارا_ خیلی پست
 
از خواهرم انتقام بگیری مگه عشق و  جوری اینانقدر نامرد باشی این رسمش نبود  کردممیی ا

دوست داشتن زوریه که تو رو دوست داشته باشه همتون لنگه همین از هر چی مرده بیزارم البته اگه بشه اسم شما رو مرد 
 .گذاشت

رسام سکوت کرد تا تو دلش هر چی هست خالی 
 
 .کنها

روم شدی بگو جریان چیه که نامردم تالفی چی؟ عشق چی؟من که بهت گ فتم تو و شیوا دیگه مثل 
 
رسام_ خب حاال اگه ا

 
ا

  .خواهرمین
دم روانی و نمیذاشتی بیاد خواستگاری خواهرم میدونی چه بالی  ی سر شیوا 

 
وردهسارا_ اگه مثل خواهرت بودیم یه ا

 
؟دوست ا

 .داشتی بیا دست گل دوستتو ببین
رسام_ چی چرت و پرت 

 
  ؟ چی شده؟ دست گل چی؟میگیا

 .سارا_ بیا اینجا خودت ببین
دو طرف سرش و گرفت بلند زد زیر  دست هاشسار گوشیشو خاموش کرد و رو تخت پرت کرد خودشم نشست رو تخت با 

   .گریه

شو نوازش کرد با بغض شروع کرد براش طاهره کمک کرد و شیوار و تو اتاقش برد و رو تختش خوابوند پتو رو سرش کشید و موها
   .الالی  ی خوندن

  
 الال الال گل ریحون دو تا فال و دوتا فنجون

 (شیوا صورتش رو خیس کرد هایاشک)
 چشم هاشالال الال گل خشخاش چه نازی داره تو 

 پر از نقاشیه خوابت تو تنها فکر اونا باش
 (نطاهره بغض شو پایین داد دوباره شروع کرد به خوند)

 الال الال گل پونه گل خوش رنگه بابونه
 تو این دنیا سر قولش نمی مونه کسهیچدیگه 

 (طاهره با صدای گریه شیوا دوباره بغض کرد و رو صورتش اشک نشست کردیامگریهشیوا بلند  )
 الال الال گل الله نبینم رویاهات کاله

 فرشته مثل تو پاکه فقط فرقش دو تا باله



 نا می خواد بارون بیاد اینجاالال الال گل رع

 کی گ فته تو ازم دوری ببین نزدیک تم حاال 

 الال الال گل پسته نشی از اینروزا خسته

 تو خوشبخته  هایچشمچقدر خوابی که میشینه تو 

 الال الال گل مریم نشینه تو چشات شبنم
رزو کردم

 
 یه عمره من فقط هر شب واسه تو ا

 (زار دعا و نذر و نیاز این دختر و خدا بهش دادطاهره یاد روزای  ی افتاد که با ه)
خرالال الال گل پونه کالغ 
 
 رسید خونه ا

 یکی پیدا میشه یک شب سر هر قولی میمونه
 الال الال گل زردم چراغارم خاموش کردم

 .گردممیمثل پروانه خودم دورتو  بخواب که 
ه سردی کشید و گ فت

 
 :طاهره ا

به مامان  اتفاقات و سخته می دونم ولی بهش فکر نکن تو دختر قویه منی  یهمهطاهره_ بخواب دختر قشنگم فراموش کن 
 .کنممیدیگه دق  این دفعه به خداچشمتو گریون نبینم  وقتهیچقول بده که دیگه 

یفون طاهره اشکاش و پاک کرد و بلند شد از اتاق بیرون رفت شیوا به سقف 
 
مزاحم بودن  هایاشکد و دوباره اشخیرهبا صدای ا

ب  هاشوچشمکه 
 
 .نکردمیپر ا

 .داشخیرهبا تقه ای که به در خورد چشم از سقف گرفت و به در 
 .دستگیره در پایین اومد و در باز شد

رسام با قدمای بلند خودش به تختش رسوند ش
 
رسام دوباره یاد تنهای  ی هاش افتاد بلند زد زیر گریه ا

 
یوا خودش و تو با دیدن ا

 .بغلش انداخت
رسامم پا به پاش 

 
 .سکوت کرده بود تا اون حرفای دلش و بزنه کردیامگریها

رسام تو نفرینم کردی نه؟ من دلت و شکوندم تو نفرینم کردی که
 
  شیوا_ دیدی بهم پشت کردی چه بالی  ی سرم اومد،ا

 .دارم پشت هم بد میارم
 :گ فت باباشون جای زخمشونو نشون میدن ی  ی که به هابچهازش فاصله گرفت و مثل 

شیوا_ ببین، ببین زده در گوشم، موهامم کشیده، تازه پرتمم کرد رو تخت، بیشتر از همه قلبم درد اومد دردش امونم و بریده 

دم چقدره؟نمیشه به خدا گ فت غلط کردم و 
 
صال و یکم بکشه عقب ببره تو اونروزی که جشن سامان بود .یا ا چیزهمهمگه صبر ا
سرم  اون روزی همه بالها از گرفتمیی نرم ای کاش جلومو گ فتمینه ببره اونروزی که قرار بود پرستارش شم ای کاش  اون روز
 .اومده

رسام سرش و تو بغلش گرفت و گ فت
 
 :هق هقش جلو حرف زدنش و گرفت ا

رسام_ 
 
تیشی زدم که تو جواب این  من نفرینت کردم؟ من دلم میاد که نفرینت کنم؟من که خودم و به معرفتبیا

 
ب و ا

 
هر ا

دم حسابم نکردی.
 
یه نامه بچه گانه که اصال معلومم نیست راسته یا دروغ! اصال کار امیرعلی  به خاطرسینا وحشی و ندی تو ا



واسه چزوندن یکی دیگه این چه قانونیه واسه  هست یا نه؟ شروع کردی به لجبازی کردن اونم چی با زندگیت بازی کردی، 

    نکن کارو  کنیمیکه دوست دارن داری بد  اون های  یت نوشتی.با گند زدن به زندگیت فقط به خودت ضربه میزنی به خود

این راهها اشتباست تو باید به زندگیت ادامه بدی باید محکم باشی این یعنی یه کمک بزرگ به  به خداعزیزدلم قربونت برم     
تو واسه خودت زندگی کن بخند شاد باش این بیشتر  چی می گن یا چیکار میکنن خودت، این یعنی برات مهم نیست که بقیه 

ی میومدی بهم گیر گوشهبه گند بکشی..یکم مثبت فکر کن اگه به جای قهر کردن و  زندگیت رو دشمناتو میچزونه نه بری و 

رسام بیا برو ببین این نامه از کجا اومده فکر گ فتمی
 
؟ اصال این نامه کجاست بیار بده بهم کردممین این کار رو برات  کنیمیی ا

 .ببینم
 .شیوا_ من قصدم چزوندن کسی نبود فقط خواستم خودم و تنبیه کنم

رسام چیزی نگ فت فقط 
 
رایشش رفت  کرد شیوا بلند شد و  نگاهشا

 
ورداز تو کشو نامه و عکس و بیرون  سمت میز ا

 
، دوباره ا

رسام نا
 
رسام نشست، نامه رو طرفش گرفت.ا

 
 .مه رو باز کرد و شروع کرد به خوندن و بعدشم خندید و سری تکون دادپیش ا

 :کرد و گ فت نگاهششیوا با تعجب 
 شیوا_ چیزی خنده داری توش نوسته؟

ره به خنگ بودن تو دارم می خندم،تو مگه خط امیرعلی و ندیدی؟
 
رسام_ ا

 
 ا

 شیوا_ دیدم
رسام_ این خط امیرعلیه؟

 
 ا

 :و گ فت شیوا دوباره نامه رو دستش گرفت
 .شاید داده کسی نوشته شیوا_ نیست،ولی 

رسام_ اهوم راست میگی اینم حرفیه، ولی باید به عرضت برسونم اون دختره دوباره برگشته به همون جهنم دره ای که 
 
ا

دوستاش زنگ زدم مثل تو یه لحظه فکرم رفت پیش این  یهمهاز امیرعلی خبر نداره من همه جا رو گشتم به  کسهیچبود.
درسش و پیدا کردم رفتم در خونشون که گ فتن ایران نیست تازه با پسرخاله ش نامزد کرده و 

 
 .رفتن باهمدختره ا

 :کرد و گ فت نگاهششیوا اشکاشو پاک کرد هم خوشحال بود هم ناراحت با تعجب 
 پیداش کنم؟ کنیمیشیوا_کمکم 

 :ولی زود پشیمون شد و گ فت
 .تنها دختر روی زمینم باشم با من ازدواج نمی کنهشیوا_ پیداش کنم که چی بشه گ فت اگه 

رسام لبخندی زد و گ فت
 
 :ا

رسام_ تو مگه نبودی همش میگ فتی هر چی خدا بخواد همون میشه؟
 
 ا

رسام گ فت
 
 :شیوا سرش و تکون داد.ا

رسام_ خب حاال هم امیدت به خدا باشه هر چی اون بخواد همون میشه
 
 .ا

رسام دستاشو به هم زد و گ فت
 
 :ا

رسام
 
 ._ خب خب بریم سر اصل مطلبا

 .که خبر خوبیه ان شاهللشیوا_ دوباره چی شده 
رسام خندید و گ فت

 
 :ا



رسام_ خان داداشت داره ازدواج 
 
 .می کنها

 :شیوا ته دلش خالی شد لبخند بی جونی زد و گ فت
 .شیوا_ به سالمتی کی هست این دختر خوشبخت
رسام با اینکه فهمید شیوا خوشحال نشده ولی با 

 
 :ون انرژی گ فتباهم ین حالاا

رزو
 
رسام_ ا

 
 ا

 :شیوا جلو دهنش و گرفت و بلند خندید و گ فت
 شیوا_ دروغ میگی؟

رسام_ ای کلک چون دیدی رفیقته ذوق کردی؟
 
 ا

رزوی نامرد پس چرا امروز میشم بود چیزی بهم نگ فت، 
 
ره اگه غریبه بود نمی ذاشت دیگه برام داداش بمونی، ای ا

 
شیوا_ ا

 .من باید االن بفهممخیلی نامردین 
رسام_ خودشم نمی دونست بعد اینکه از خونه شما اومد بهش گ فتم

 
 .ا

 .شنیدیم پس یه عروسی در راهه شیوا_ خیلی خوشحال شدم باالخره بعد چند وقت یه خبر خوب 
رسام_ بللللللله

 
 .ا
رسام فقط برای شاد کردنش این حرف 
 
یه  و که چطوری سینا رو سرجاش بنشونه کشیدمیرو زد.دلش گرفته بود داشت نقشه ها ا

 .دادمیدرس حسابی باید بهش 
رسام حاال من لباس چی بپوشم

 
 ؟شیوا_ وای ا

رسام لبخندی زد و به ذوق کردنش نگاه 
 
 :و گ فت کردمیا

رسام_ مگه داداشت ُمرده بهترین لباس 
 
ات باسی بر ، من که خواهر ندارم همراه من باید بیای خرید دیگه،یه لگیرممیو برات ر ا

 شاید یکی تو عروسیم چشمش تو رو گرفت ها؟،بگیرم تا از زشت بودن در بیای
 :جمع کرد و گ فت هابچهشیوا مشتی به بازوش زد و لباشو مثل 

  .شد منم واسه اون زن بی شخصیتت خواهرشوهر بازی در میارم جوری اینشیوا_ خیلی نامردی حاال که 

رسام هر روز تو یه فر  رفتمییومد و روزها م
 
رزو سارا و ا

 
شگاه بودن یه روز واسه طال میرفتن یه روز لباس حتی تاالر و و شیوا و ا

رزو خواستمیسارا رو با خودشون میبردن.امروز روزی بود که  عکاسی هم شیوا و
 
ن لباس عروس انتخاب کنن انقدر سر به سر ا

 .گذاشتن که دادش در اومده بود
رسام؟

 
 سارا_ ا
رسام

 
 _ جانم؟ا

رزو لباس عروس پیدا میشه؟
 
 سارا_ به نظرت اندازه ا
 :شیوا بلند خندید و گ فت

 .نقدر این چند روزه غذا خورده نگاه هیکلشوواز ذوقش ا..شیوا_ الهی بمیرم
رزو کرد و گ فت

 
رسام نگاهی به ا

 
 :ا

رسام_ چیکار کنم دیگه فوقش پارچه میگیریم میدیم خیاط بدوزه
 
 .ا
 
 
رسام گرفترزو نیشگونی از باز ا

 
 :به همشون رفت و گ فت ایغرهچشم ،وی ا



رزو_ دهنتونو ببندین تا خودم نبستم
 
 .ا

 :سارا_ چشمکی به شیوا زد و گ فت
 ؟!ای خدا این چه عفریته ای بود اومد تو زندگیه داداشم،و حروم کردیمر سارا_ خاک بر سرمون داداشمون

رزو هم خندش گرفته بود 
 
رسام و شیوا بلند خندیدن حتی ا

 
ش زد و اولی سارا جدی بود حتی لبخند هم نمیزد مشتشو به سینه ا

 :گ فت
خ کور 

 
 خندی؟ شده می سارا_ ا

 
خواهرت بمیره  .داداش دست گلمونو طور کردی حاال نیشتم بازه؟؟ره واال تو نخندی کی بخندها

رسام که 
 
 .بدبختیتو نبینم جوری اینا

رسامم همراهیش کرد سری از افسوس تکون داد و گ فت
 
 :ا

رسام_ هی دست رو دلم نذار که خونه بیچاره کردم خودمو خواهر
 
 .ا

رزو نیشگونی از بازوش گرفت
 
رسام زد و ا

 
 .شیوا از پشت پس گردن ا
 :سارا بلند خندید و گ فت
رزو هیچ مردی یعنی هیچ مردیا جنبه یکم تعریف شنیدن از خودش  بینیمیسارا_ حقته بچه پرو 

 
 .و ندارهر ا

رسام با تعجب سمت سا
 
رزو حواسش ا

 
 .و به رانندگی دادر را برگشت که با جیغ ا

رسام_ خیلی نامردی سارا 
 
 .خیلی،ا

رسام گذشت.درب پاساژی که فقط مخصوص لباس عروس بود نگه   بازی  مسخرهباالخره تا برسن با 
 
سارا و سربه سر گذاشتن ا

رسام خواست پیاده 
 
 :زدن و گ فتنشه سارا و شیوا بلند داد بداشت و دخترا پیاده شدن، تا ا

 .بشین تو ماشین؟شیوا_ کجا به سالمتی
 و تو لباسش ببینی؟ر سارا_ نکنه زده به سرت قبل عروسی می خوای عروس 

رسام
 
رزو با تعجب به هم نگاه کردن ا

 
رزو گ فت،و ا

 
 :ا

رزو_ چی میگین دیوونه ها
 
قامون باید نظر بدن نه شما دوت ش سر میره در ابذارین بیاد اینجا حوصله ؟ا

 
 .ا عتیقهضمن ا

رسام دستی تکون دادو و بست ر سارا دستشو کشید و شیوا هم پشت سرش در ماشین 
 
 .برای ا

رسام به رفتن شیوا 
 
رزو از همه لحاظ عالی بود و به هم میومدن، ولی هنوزم نتونست ش خیرها

 
د و تو فکر رفت، درست بود که ا
رزو می دونست. 

 
رامشو بست،نیاز به ر  چشم هاششیوا رو از دلش بیرون کنه و اینو خیانت به ا

 
یهو اتفاق  چیزهمهداشت  ا

یکی کنارش داشته باشه می  خواستمیدلش .از این بالتکلیفی در بیاد خواستمیفقط ،فتاد نه که از رو لجبازی باشه نها
رزو خوشبخت 

 
این  به خاطر، هوای  ی شدن دلش کردمیشه؛ هر چی کمتر شیوا رو می دید کمتر بهش فکر بدونست میتونه کنار ا

 .می دید چند وقتیه که زیاد شیوارو 

 
رزو نگاه کردن شیوا اشک

 
  هاشوچشمای گوشه ه سارا و شیوا با تحسین به ا

 
 :گ فت،رزو رو بغل کرد و گونه شو بوسیدپاک کرد ا

 .خوشبختیتو ببینم ان شاهللشیوا_ قربونت برم الهی 
رزو_ 

 
 .زودی تو رو تو این لباس ببینم به ان شاهللا

 و عوض کنه گ فت؛ر که بحث  سارا برای این؛بخند تلخی زد و کنار سارا ایستادوا لشی
رسام خالی که تو س

 
خ جای ا

 
خ ا

 
 .رو تو این لباس ببینه چقدر بچزونمشارا_ ا



رزو دیگه تو این دنیا نبود خودش 
 
وردمی دید، حتی تصورشم لبخند رو لبش ی و تو لباس عروس کنار امیرعلر شیوا با حرف ا

 
، ا

یک دوست داشت حتی برای یک لحظه هم شده اونم از دور فقط ،بود تنگشدلدلش قنج رفت واسه یه لحظه دیدنش چقدر 

   .ببینتش دلش به همون چند ثانیه قانع بود بار

رسام یه کاری براش پیش اومد و مجبور بود یه چند روزی بره سفر کاری     
 
 .دوباره ا
رسام برگردهقبول کرد  پریچهر ،ردیگه با اصرار زیاد نگا این دفعه

 
رزو از سارا و شیوا هم خواست که همه .بره پیششون باشه تا ا

 
ا

 .دور هم باشن ولی قبول نکردن یعنی رضا قبول نکرد
 :رو پاهای رضا گذاشت و گ فت،و ر شیوا روی مبل کنار رضا نشسته بود سرش 

 شیوا_ بابا؟
 رضا_ جونه بابا؟

 ؟!منو نداشتیشیوا_ تا حاال شده بگی ای کاش 
 :رضا موهاشو نوازش کرد و گ فت

وردر خوشی و عشق ،کلی نذر و دعا کردیم، تو امید رضا_ من و مادرت واسه به دنیا اومدنت
 
بهمون جون  تو،و تو این خونه ا

دم بدون جونش زندگی کنهچطور ،تازه واسه زندگی دادی
 
 من؛ا که بخوام بگم کاش تو رو نداشتمتو کاری نکردی باب؟میشه ا

 .وقتهیچ،و نزن ر  و ندارمین پس دیگه این حرف روزی هزاربار خداروشکر میکنم که خدا تو و سارا رو بهم داده شما همه دار
 :شیوا لبخندی زد و گ فت

 شیوا_بابا؟
 .رضا_ بله

 :و بست و گ فتر  چشم هاششیوا کمی سکوت کرد و 
یه شما بودن،یه مرد واقعی که هم پای زنش که شبیه شما بودن، کاش همه باباهای دنیا شب مردها یهمهشیوا_کاش 
و هم برای  موند زندگیش د بهش وارد کرده بودن بازم پایبن نمیشه با اون همه فشارهای  ی که مادر و خواهرش داربچهمیدونست 

هستین شما هم قهرمان زندگیمین، هم اسطوره ؟ش یه پدر دوست داشتنیه.بابا شنیدین میگن قهرمان هر دختر پدرشههابچه
سایه تون از باالسرمون کم نشه،  وقتهیچ ان شاهلل.مرد زندگیم ترینبزرگاولین و ؛ینهست برام هم اولین مرد زندگیم

زار و اذیت به خاطرعاشقتونم بابا، ببخشین منو 
 
منو ببخشین ،چند وقت دختر بدی بودمخیلی تو این براتون ام من ه همه ا

 .یلی،خخیلی دوستون دارم
 .ا راه گونشو پیش بگیرن ه ین داد و نذاشت دوباره اشکو پایر بغضش 

 :رضا لبخند غمگینی زد و گ فت
،حتی مرد خوبیه هم نبودم،چند سال م بشینههابچهرضا_ من بابای خوبی نبودم اگه بودم نمی ذاشتم اشکی رو گونه ی 

که  نفهمیدم داره زخم زبون میشنوه تا اینبد نگ فت،ولی منه احمق  امخانوادهپیشم گله نکرد و از  یک بارمادرت عذاب کشید 
شکستم ولی مادرت چندسال  شهاحرفمنی که مرد بودم با این ،و شنیدمر ی مادرم ها خدا خواست یه روز زود برگشتم حرف

ت باید مادرت باشه، اون بود که نه ماه سختی کشید و با جون و دل لاسطوره ،بدشونو نخواست یک بارارو شنید و ه این حرف
ترین به دنیا اومدنت شب تا صبح بیدار بود و با کوچک از سالم به دنیا بیای، اون بود که بعدو ازت مواظبت کرد تا صحیح 

ن از پس خودتون بر میاین کردیم دیگه خودتو رو شکروقتی بزرگ شدین ما خدا .گرفتمی شورهدلو  خوردیم غصهمریضیت 



خیلی دلخور میشدین ،تر بود گریه هاتون از ته دل نبودمیبینم میگم بچگیتون خیلی به جوری این ولی االن که حال و روزت 
 .....ین ولی االنکردمیچند دقیقه بعد فراموش 

 :رضا سکوت کرد و هیچی نگ فت شیوا بلند شد صورتشو بوسید و گ فت
 .وتونم نفسام به نفستون بندهشیوا_ من که عاشق هرد

 :رضا هم پیشونیشو بوسید و گ فت
 .نیومده شروع می کنن به غر زدن هااینرضا_ منم جونم به جونت بسته ست. پاشو حاال بریم یه شام درست کنیم االن 

 :شیوا بلند خندید و گ فت
 .هم قرض دادینشیوا_ االن دوباره مامان میگه باز از نبود ما استفاده کردین دل و قلوه به 

 .شه که بابا دلش بره واسه دلبریای دخترشبای پدر دختری زده ه رضا_ یه وقتای  ی باید حرف

  .اتون پر از انرژی میشمه حق با شماست چون همیشه با حرف کامالا شیوا_ بله 

ذر     
 
ونشون بره قبول نکرد شیوا شد و باهاش بیرون قرار گذاشت شیوا هر چی اصرار کرد که خ تنگدلامروز بعد دوماه ا

  .گ فت روی دیدن خانوادشو نداره و 
ذر باهم

 
 :رو به خودش فشردو بوسید گ فتشیوا،تو کافی شاپ نشسته بودن ا

ذر_ می دونی چقدر دل
 
تو اون خونه دلمون  به خدا؟ن خونه نیست چرا تو نمیای پیشموناو تنگت بودم، امیرعلی که دیگه تو ا

 .پوسید
 .گ تون بودم ولی خب سختم بود امیدوارم درکم کنیدمنم دلتن به خداشیوا_ 
ذر دست زیر چونه ر سرش 

 
 :و بلند کرد و گ فتر سرش ،ش گذاشتاو پایین انداخت و ا

ذر_ می فهممت، از 
 
می گم، همش  و بدو بیراه  فرستممیبه خودم لعنت  که تو رفتی هر روز که جای خالیتو میبینم  اون روزا

بود چرا  سؤالنمی پرسیدم.برام  سؤالو  شدممیتون شدم کاش اون لحظه الل جام باعث جدای  یبی سؤالتقصیر من بود با اون 
 .و نشنیدیمر اصال صدای در  اون روز

ذر ه شیوا لبخندی زد و دست
 
 :تو دستش گرفت و گ فت و ر ای ا

و از زندگیش ر رعلی که من شاید قسمت هم نبودیم یا شایدم این یه بهونه بود واسه امی ؟نکنیمیشیوا_ چرا خودتونو اذیت 

ذر جون من االن خوبم خیلی حوب، تونستم کنار بیام، تونستم باور کنم که دیگه پیشم نیست 
 
 مطمئناا بندازه بیرون. ببینین ا

 شه؟باون زودتر از من فراموشم کرده فقط موندم چرا برنمی گرده پیشتون، یعنی می ترسه دوباره با من روبرو 
 :دست پاچه شد و گ فت

ذ
 
وقتی ایمان اومد و بد و بیراه بارش کرد یه کالم با ایمان حرف نزد فقط سرشو انداخت .بعد رفتن تو داغون شد به خدار_ نه ا

تیش بود وسایل اتاقشو همه رو شکست از  بعد.کرد، چون می دونست حق با ایمانه پایین و سکوت
 
رفتن ایمان مثل اسپند رو ا

اومدن دنبالت بگردن، وقتی هم که نا امید اومد خونه خیلی حالش خراب  باهمحتی سازشم شکوند.بعد زنگ زد به کیارش و 
 ت از همه دور و با من و الهه صحبت کرد، گ فت می خواد یه مد بود، منم باهاش خیلی سرد برخورد کردم همون شب نشست

و با کمک الهه جمع کرد و صبح زود با کیارش رفت،نه بهمون گ فت  رسایلشهمون شب و.باشه حتی حق اعتراضم بهمون نداد
شیوا امیرعلیم تو رو دوست  به خداکجاست نه گ فت کی بر میگرده فقط هر روز زنگ میزنه و از حال و روزش برامون می گه، 

 .و تا بگه دوستم دارهمن دادمیدا بیامرزش دق داره فقط بلد نیست،مثل بابای خ



 .شیوا_ خدابیامرزه
ذر_ مرسی مادر

 
وردم.خیلی دلم پر بود الهه که صبح تا شب سرکاره شبم میاد خسته ست جون حرف زدن ر ببخش سرت .ا

 
و درد ا

وردمنداره همش تو دلم عقده شده سر تو با من 
 
 .رو درد ا

دم که با دخترش تعارف ؟گ فتین منم مثل الهه دوست دارینن مگه.نگین  جوری اینتو رو خدا شیوا_ 
 
منم مثل دخترتونم ا

 .نداره
ذر دلش خون بود چقدر حسرت داماد شدن پسرش 

 
رو کنار هم ببینه ولی دست چقدر دوست داشت این دوتا.و داشتر ا

وردهای  ی سرشون در  سرنوشت چه بازی 
 
بمیوها

 
ذر .شیوا ا

 
 :د و گ فتش خیرهشو خورد و به ا

 شیوا_ خاله؟
ذر_ جونم؟

 
 ا

 شیوا_ شما شماره ای از کیارش دارین؟
ذر ته دلش نوری 

 
 :امید روشن شد لبخندی زد و گ فت از ا

ره مادر دارم ولی امیرعلی هم خطش روشنه
 
ذر_ ا

 
 !ا

ح ه می خوام براش توضیشدمیکه یه سوء تفاه شیوا_ نه خاله من در مورد یه موضوعی می خوام باهاش حرف بزنم مثل این
 .بدم

ذر لبخند غمگینی زد و گ فت
 
 :ا

ذر_ رفتم خونه برات 
 
 .فرستممیا

 
رزو تصمیم گرفتن براش تولد بگیرن ولی ن

 
رسام و ا

 
ن خودش بفهمه برای همین سپردن به سارا که خواستمیامروز تولد شیوا بود ا

ماده 
 
رسامه ش کنه و به بهونه ی تولد یکی از دوستاا

 
سارا صبح به کمکشون  کرایه کرد بیره. اش اونو با خودش به سالنی که ا

جای  ی که قرار بود شیوا وایسته .ودنو تزئین کردن تو ک ف سالن همش بادکنکای سفید و مشکی و قرمز ریخته بر رفت و کل سالن 
و صندلی چیدن، از در ورود سالن تا جای  ی که قرار بود ر گذاشتن رو هوا بمونه دور تا دور سالن ،نگرفت میهایه هلیو بادکنک

رسام یکم استرس داشت که  .و دست میزد کردمیوایسته شمع چیدن، تزئینش خیلی قشنگ شده بود بیشتر از همه سارا ذوق 
 
ا

رزو دور نموند
 
رسام با لبخند  ،سمتش رفت و دستشو گرفت این از چشم ا

 
 :کرد و گ فت نگاهشا

رسام_ جون دلم
 
 ؟ا
ر 
 
 .خوشحال نیستی کنممیاحساس ؟زو_ چیزی شدها

رسام_ تا حاال کسی و سوپرایز نکردم واسه همین یکم استرس دارم
 
 .ا

رسام گذاشت و گ فتش خیرههم  هایچشمتو 
 
رزو لبخندی زد و دستشو رو صورت ا

 
 :دن ا

رزو_ روزی هزاربار 
 
م دیگه هیچی از رو که داشته باشتو .هداد قرارسر راهم که مرد خوش قلبی مثل تو رو  کنممیرو شکر خدا ا

 .رو به اندازه همه دنیا دوست دارمدنیا نمی خوام تو 
رسام سرشو جلوتر برد

 
 :و گ فت ا

رسام_ 
 
 ؟دلبری میکنی از عواقبش نمی ترسی جوری اینا

وردتر سرشو نزدیک،دش خیره چشم هاشگونشو بوسید و دوباره تو 
 
انگار همه  ثانیه و مکان از ذهنشون پاک شده بود ،لحظه ا



رزو 
 
 .بست که با سرفه سارا هر دو به خودشون اومدن هاشوچشمچی تو اون لحظه ایستاده بود ا

 ؟دارنقدر چشموعروس ا،هادسارا_ خجالتم نکشینا انگار نه انگار خواهرشوهرت اینجا وایست
رسام خندید و گ فت

 
 :ا

رسام_ بر خرمگس معرکه لعن
 
 .تا

رزو سرخ شد و سرش 
 
 .و انداخت پایینر ا

رسام دوباره 
 
 :سمت سارا رفت محکم به پیشونیش زد و گ فت،پیشونیشو بوسید و ازش فاصله گرفتا

رسام_ کارت تموم نشد مگه
 
 .بیا برو دیگه؟ا

 :سارا ابروی  ی باال انداخت و گ فت
و گول ر دیگه شیطونه ،اینجا تنها باشین باهمسارا_ شرمنده برادر نمیتونم این بچه رو بسپارم بهت، عقد نکرده درست نیست 

 .سر خونتون نرفته خاله نگار باید فکر سیسمونی هم باشه اون وقتزدن شما دوتا بچه، 
رزو بیشعوری نثارش کرد

 
رسام گ فت،ا

 
 :سمت کیف و مانتوش رفت و رو به ا

رزو
 
ماده _ تا شب وایستی این همینا

 
 .برگردیم مهمون هااز  شیم و قبلبجوری چرت و پرت میگه بیاین بریم باید ا

رسام دست به موهاش کشید و چشم 
 
رزو گ فت؛ره ای واسه سارا رفتغا

 
 :رو به ا

رسام_ 
 
خا

 
 .کارم نصفه موندهه ا

رزو 
 
رسام زد و گ فت ی بهپس گردن.دوباره سرخ شد و سارا بلند خندیدا

 
 :ا

 .سارا_ خیلی بیشعوری 
رسام با تعجب نگا

 
 :بلند خندید و گ فت،شون کردها

رسام_ منحرف
 
قربون لپای گل انداختت برم کی ؛شدهسرخ نظورم کار اینجا بود، اونو ببین چه ،مای دیوانه بیاین برین ه ا

 ؟؟این سارا در بیاد هایچشممیشه مال من بشی تا 
 .جور نمیشه از بس که وسواس داره تو خرید تا دو سه ماه دیگه هم جهیزیه  سارا_ هه این خاله نگاری که من میبینم

رسا اخم ریزی رو پیشو
 
رزو نیشگونه از بازوی ا

 
 ارا گرفت و گ فت؛سنیش نشست ا

رزو_ چرا دروغ 
 
 .همشو گرفته دیگه فقط چیدنش مونده به خدا؟میگیا

رسام زودتر برو بگیرش تا به همه حمله نکرده
 
 .سارا_ خب بابا ا

رزو گرفت و گ فت
 
رسام خندید و دست هر دوشونو گرفت بیرون برد سوییچ و سمت ا

 
  :ا

رسام_ شما برین 
 
  .رو خدا لفتش ندینمن کارارو ردیف کردم میام فقط تو ا

 !سارا_ چششششششم سرورم

رسام زدو گ فتر سارا سوئیچ 
 
رزو سمت ماشین رفت وسط راه ایستاد و چشمکی به ا

 
 :و گرفت و زودتر از ا

 .اون کار نیمه تمومتم تموم کن سارا_
رزو سنگی طرفش پرت کرد سارا هم سمت ماشین دویید

 
 .ا

رزو رو پنجه پاش ایستاد و گونه شو بوسید و گ فت
 
رسام دوباره خندید ا

 
 :ا

رزو_ مواظب خودت باش زیادم امشب خوشتیپ نشیا وگرنه مجبور میشم کلی جنازه رو دستت بذارم
 
 .ا

........................................................ 



  مثل همیشه شیوا در حال غر زدن بود
خشیوا_ 
 
من بیام جشن دوست تو که چی بشه؟ تازه شم بابا گ فته امشب می خواد ما دور هم باشیم کیک داره میگیره واسه  ها

 ؟متولدم زشت نیست من پاشم باهات بیا
رو مخت بودم اکی دادی االن دوباره پشیمون  همهایندیشب .دادیدق  وا کالفه شدم از دست تو، تو که منسارا_ای خد

تنها بهم بیشتر خوش می گذره، شیوا کالفه پوفی ،یاد برو، من که دنبال سرخر نیستمشدی؟ دیدی که بابا گ فت اگه شیوا م
 :کشید و گ فت

مثل جادوگرا  جوری این و فر میکنیموهامو داری ؟من باید تو این جشن به خودم برسمشیوا_ خب باشه ولی یه چیز دیگه چرا 
رایشم 

 
 ؟کنیمیداری ا

 .شمبتت راحت شاید چشم یکی گرف؛شمبسارا_ واسه اینکه شوهرت بدم از دستت خالص 

ینه ایستاد
 
رایش مالیم با موهای فر شده با پیراهن ؛به خودش نگاه کرد،شیوا_ جلوی ا

 
رایشش زیادم پررنگ نبود یه ا

 
عروسکی  ا

دوست نداشت تو ،و میزدر چشم  ،بودش قرمز ش کرده بود ولی تنها چیزی که تو ذوقش میزد رنگ پیراهن جذاب واقعاا کوتاهش 
 .هیچ مجلسی تو چشم باشه
 :سمت سارا برگشت و گ فت
 .همون مشکیمو می پوشم،ط رنگ این پیراهنه زیادی تو چشمهشیوا_ همه چی خوبه فق

  :و گ فتزد سارا محکم تو سر خودش 
ش و به حرف من گور  و ک فن کردی فقط همین یه بارخواهش میکنم من،بیا رو کوتاه این دفعهمرگ من ،سارا_ جون من شیوا

 ؟خوبه،کن دیگه غلط بکنم نظر برات بدم
 :کرد و گ فت نگاهششیوا مشکوک 

  شیوا_ نکنه جدی جدی می خوای شوهرم بدی؟
رایش کردن بود لبخندی زد و گ فت

 
 :سارا مشغول ا

ماده
 
ماده .شمب سارا_ اگه گذاشتی ا

 
 .ساعت دیگه کارم تموم نشهکشتمت اگه تا یک.مشببرو اونور بذار ا

رسام و زهرا براش پیام تبریک تولد فرستاده بودن،ا رو تخت نشست و گوشیشو دست گرفتشیو
 
رزو و ا

 
 .ا

 :خندید و گ فت
 شیوا_ سارا؟

 :سارا پوفی کشید و گ فت
 .سارا_ زهرمارو سارا 

رزو رو بخونمابرات پیوا_ خیلی بیشعوری خواستم شی
 
 .م تبریک ا

 ؟چرا صدام میزنی،ارا_ خب بخونس
 .گاز و فندک کوچولوی من تولدت مبارک شیوا_ نوشته کبریت و

 :سارا خندید و گ فت
  سارا_ از اون بیشتر از این انتظار نمیرفت

رسام قشنگ بود گوش کن،حقارت واژه ها را وقتی دیدم
 
 شیوا_ ولی واسه ا



 ..یت را توصیف کنندکه توانستن مهربان
 .تولدت مبارک،های دنیا دوست دارم خواهر گلم به اندازه تمام خوبی

رزو رو دیر دیده
 
 .بین چی فرستاده،بسارا_ مارمولک چشم ا

 :گ فت شیوا کمی سکوت کرد و به سارا نگاه کرد با دهن باز مشغول کشیدن خط چشم بود، با دیدنش خندش گرفت و
رزو شیوا_ ببند دهنتو حالمو به

 
رسام و ا

 
 .دارن ازدواج می کنن خیلی به هم میان باهمم زدی؛ میگم چه خوب شد که ا

 :سارا دهنشو بست و گ فت
   .الل شو بذار به کارم برسم لطفاا سارا_ اهوم حاال 

 .شیوا پشت چشمی براش نازک کرد و از اتاق بیرون رفت
امشب  خوانمیزودتر رفتن ولی به شیوا گ فته بودن که نه طاهره خونه بود نه رضا اونا هم تو این جشن دعوت بودن و 

 .مجردی برن بیرون و ر 

 .چقدر هم این دوتا دختر سر به سرشون گذاشته بودن

و تو ر شنلشو بیستر به خودش پیچید و کیفش .شین پیاده شدن و لباسشو مرتب کرداز ما و پارک کرد ر جلو در سالن شیوا ماشین 

رسام اون ترسیدمی،داشتسارا یکم استرس .دستش گرفت
 
 .پیش نره خواستمیجور که ا

های رنگارنگ که شیوارو ذوق زده کرده بود ولی تاریکی سالن و  وارد تاالر شدن ورودی تاالر یه حیاط بزرگ بود با کلی گل باهم
 :یکم وحشت به دلش انداخت نگاهی به سارا کرد و گ فت سکوتش 

 .چقدر اینجا سوت و کوره،_ مطمئنی جشنه؟ بیا برگردیم سارا شیوا
خگ فت  سارا دستشو گرفت و

 
 .کنن شسوپرایز  خوانمی اشخانواده،زودتر بیان مهمون هاگ فتن ه ا

 ا خاموش بوده برق 
 
رسام،ا

 
و دست هر  نسرجاشون ایستاد مهمون هاایمان و مریم مرجانم پشت در ایستاده بودن بقیه ،رزو و ا

رسام بادکنکی که توش پر گلبرگ بود و باال سر در نگه داشت، 
 
رزو با صدای  کدومشون یه فشفشه بود، با صدای در ا

 
 ا

 
روم یک ا

فشفشه ها روشن شده بود فضای قشنگی همراه با ،ها رو سر شیوا ریخت در باز شد بادکنک ترکید و گلبرگو دو سه گ فت 
هنگی که پخش 

 
 .ایجاد کرد شدمیا

و برای اون گرفتن سر ر این جشن  شدنمیباورش ،اش روی صورتش سر خورده رو قلبش گذاشت و اشک،و ر شیوا دستش 

 .و صورتشو بوسید سارا بودر چرخوند اولین نفری که بغلش کرد 
 .لم تولدت و هزاران هزار بار تبریک می گمگسارا_ خواهر خوش

ذر هم بودن  نمی تونست حرف بزنه فقط به همه نگاه،شوکه شده بود
 
هم خجالت و ذوق کرده بود و میکرد حتی عاطفه و ا

رزو جلو .کشیدمی
 
رسام و ا

 
رزو بغلش ،اومدنا

 
 :و بوسید و گ فتر محکم گونش  کرد وا

رزو_ شبیه ماه شدی تولدت مبارک خواهر گلم
 
 .ا

رسامم پیشونیشو بوسید و گ فت
 
 :ا

رسامم_ امید
 
 . تولدت مبارک؛وارم امشب بهترین شب زندگیت باشها

وردو در ر  و شالش و تکون داد و بقیه هم یکی یکی بغلش کردن و بوسیدنش.شنلشر شیوا فقط سرش 
 
طرف .و دست سارا داد ا

غوش هم رفتن
 
 .رضا رفت و هر دو تو ا

 .رضا_ تولدت مبارک عشق بابا



 .مرسی،شیوا_ مرسی باباجون 
 :گ فت و ر کرد اشو پاک ه طاهره هم جلو اومد و اشک

 ؟ا چی می گهه االن این اشک،ی شصتت تو دهنت بود و ساکت بودیکردمیا اومدی گریه نطاهره_وقتی به دنی
 :طاهره رو هم بغل کرد و گ فت،شیوا

م مادرانه های  ی که برام و باید به شما تبریک گ فت و تشکر کرد بابت تمار و بهت تبریک میگم،امروز ر شیوا_ سالروز مادر شدنت 
می دونم دختر خوبی برات نبودم ولی قول ،بخشید مامان..بهای  ی که کشیدی سختی و های  ی که شنیدی بابت حرف،خرج کردی

 .میدم از این به بعد جبران کنم
 :طاهره صورتشو بوسید و گ فت

 .شهبعمرم طوالنی تر ،ست تو فقط بخند بذار من نفس بکشمی رو لبت برام عمر دوباره هاخندهطاهره_ 

ذر و عاطفه بودن کنارشون ایستاد عاطفه اخم مصنوعی باهم
 
خرین نفر ا

 
 .:گ فت کرد وه روبوسی کرد و ا

و تبریک می گم ازت دلخور نیستما، اصال همچین فکری نکن االن به خونت تشنم بدارم تولدت  عاطفه_ فکر نکن اومدم اینجا 
 .دلم می خواد سر به تنت نباشه ولی خب تولدت مبارک

 :در گوشش گ فت شد ود و عاطفه گونشو بوسید جدی شیوا بغلش کر 
 .عاطفه_ جای داداشم خالی نیست که ببینه چه ماه شدی امشب

 :و پایین داد و گ فتر  شیوا بغضش
 .و نیارر و نمیخوام بهش فکر کنم پس اسمش ر یه امشب .رار نشداشیوا_ ق

ذرم بغلش 
 
 .تولدش و تبریک گ فت کرد وا

 
 
رزو اومدن وسط و شروع کردن به شیوا سرجاش پشت میز ایستاد و ا

 
رسام و ا

 
هنگی پلی کرد مرجان و مریم و سارا با ا

 
رسام ا

رسام بود که خیلی راحت ادای همه رو در 
 
وردمیرقصیدن.جالبش رقص ا

 
وردمیکپ خودشون میرقصید و حرص دخترارو در ،ا

 
 .ا

رسام)
 
 (ا

رزو هم باالخره سارا دست از م،حسابی خسته شد
 
از بس که رقصیده بودم پاهام درد اومده بود.روی صندلی کنار مامان نشستم ا

 :کنارم نشست و گ فتاومد سرش برداشت 
ر 
 
 !زو_ اوف این دختر چقدر جون داره ا

  گونه شو کشیدم و گ فتم؛،خندیدم
 ین یه ذره رقص خسته شدی؟عروسیمون می خوای چیکار کنی؟هم با_ 
رز 
 
روم میرقصم نه مثل االن اون موقعو_ خب ا

 
 .انقدر تند میرقصه چه جوری رو خدا سارا با اون ک فش پاشنه دار موندم نگاه تو ؛ا

به شیوا  ، شدمیافتاده بود، نمی دونستم کارم درسته یا نه ولی باید انجام  نگاهی به گوشیم انداختم دوباره استرس به جونم  
روم داشت م

 
اشو ه رقصید امشب مثل فرشته ها شده بود بی شک شیوا یه فرشته واقعی بود فقط خدا بالینگاه کرد که خیلی ا

 .ازش گرفته بود
 :سارا کنارم ایستاد و در گوشم گ فت

رسام تو بهترینی از خدام می خوام هر
 
رزوی سارا_ ا

 
هر چی غم و غصه ست ازت دور باشه تو امشب ،خوبه ماله تو باشه چی ا

 ی از ته دل رو لبهاخندهچند وقت باالخره از بعد  ممامان و بابا،نه تنها شیوا حتی من،عوض کردی یوارو به کلش روحیه



 .بتونیم برات جبران کنیمهاتو  خوبی یهمه ان شاهللامون اومد ه
 :خندیدم دستم و دور گردنش انداختم و گ فتم

رسام_ من کاری نکردم، یعنی کاری برای غریبه نکردم وظیفه هر داداشیه
 
شه پس نیاز به تشکر و اشو شاد نگه داشته باهخواهر  ا

 .برام هجبران ترینبزرگشیطون بدو برو به شادیت برس که از شاد بودنتون منم شاد میشم و این .جبران نیست
رزو که رو پام بود مشت شده بود ه بوسید اولین بار بود همچین کاری کرد احساس کردم دست  و ر گونم سارا 

 
و ر  دست هاشای ا

 .تو دستم گرفتم
 .رو مثل داداس واقعیم می دونم خیلی ماهیسارا_ ببخشید خدای  ی من تو 

 .از جاش بلند شد و سمت شیوا رفت
رزو کردم و گ فتم

 
 :رو به ا

 .ناراحت شدی_
رزو اخماش تو هم بود ولی گ فت

 
 :ا

رزو_ نه
 
 ا

 :چونشو گرفتم سمت خودم برگردوندم و گ فتم
رسام_ باور کن سارا بچه ست

 
و به چشم یه خواهر کوچولویه تخس و شیطون میبینم این.به خداگیه این کارش از رو بچهمه .ا

 .خیلی خوش قلبن تو که باید بهتر بشناسیشون،شیوا جفتشون تو دلشون هیچی نیست سارا و
رزو_ فقط یکم حسودیم شد همین وگرنه میدونم سارا از هیچ مردی خوشش نمیاد جز تو 

 
رسو ا

 
ام باباش همش میگه چون ا

 .داداشمه دوستش دارم
ویزونش رفتم

 
 .لبخندی زدم و تو دلم کلی قربون صدقه لب و لوچه ا

 .حاال بخند که ضعف کنم برای چال رو لپت کنممیهزارتا دنیا عوضت ن دونه ی خودمی با ه تو یکی ی _
 :لبخندی زد و گ فت

رزو_ دیوونه
 
 .ا

شپزخونه رفتم کیک به دو مردی که واسه کم
 
وردهک به خودم بلند شدم تو ا

 
و زودتر بیارن خودم ر بودمشون سپردم که کیک  ا

رزو ایست
 
دمدوباره به سالن برگشتم کنار شیوا و ا

 
 :وا سمتم برگشت و گ فتشی.ا

،قرار بود مثل دوست واقعی کنارت یازت تشکر کنم هر چقدر من بد کردم تو بهم خوبی کرد چه جوری شیوا_ نمی دونم باید 
 ی باالتر از یه دوست برام موندی یه برادر .و در حقم تموم کردیر بمونم ولی من برات بدتر از دشمن بودم،ولی بازم تو مردونگی 

می  که از جونش برام مایه گذاشت تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه تو بهترین مرد روی زمینی از خدا می خوام به هر چی که

 .خوای بهش برسی
شنا کردی همین دیوونه تو من _

 
خوبیه که در حقم کردی که با هیچ چیز قابل جبران  ترینبزرگو با بهترین دختر دنیا ا

 .نزن  هاحرفشه پس دیگه از این بپس هنوز خیلی مونده تا این کارت جبران  نیست 

هنگ مالیم تولدت مبارک پلی با اومدن کیک .سیدم و دوباره تولدشو تبریک گ فتمپیشونیشو بو
 
چراغا دوباره خاموش شد یه ا

 :اشو به هم زد و گ فته کردم وقتی کیک و رو میز گذاشتن شیوا با ذوق به عکس خودش که از بچگیش بود نگاه کرد و دست
خ!عالیه ؟شیوا_ وای خدا چیکار کردین

 
 ؟من دلم میاد این کیک ببرمه ا



 .سؤالتا عالمت ۲۶بود  سؤالک بود همه عالمت همه بلند زدن زیر خنده شمعی که رو کی
رزوش چیه نمی دونم چرا انقدر کنجکاو شده  خواستمیبست خیلی دلم  هاشوچشمشمردیم و شیوا  ۲۶همه تا 

 
بدونم االن ا

 .بودم
که اشک توش  یهای  چشم چند دقیقه همه سکوت کردن، شیوا از دوست داشتم بدونم به کادوی من مربوط میشه یا نه بعد 

 .همه براش دست زدن و دوباره تولدشو تبریک گ فتن،هارو فوت کرد و باز کرد، شمعر حلقه زده بود 
 :همه کنارش ایستادن و عکس گرفتن. سارا کنار شیوا ایستاد و گ فت

 .نوبتی هم باشه نوبت کادوهاست؛تر است سارا_ خب خب از هر چه بگذریم سخن کادو خوش
 .م بعد بقیهدادمیمن باید اول کادو  کردمیاید یکم دیگه صبر ب؛رومو طرف سارا کردم

گ بود نتونستم خودم بیارم تا بخواد اینجا ر اولین کادو رو بدم کادوی منم بز  سارا جان باید یکم صبر کنی دوست دارم من _

 .میکشه اگه میشه یکم برقصین بعدطول برسه یه نیم ساعتی 
 :کرد و گ فت همنگاهمه با تعجب سمتم برگشتن شیوا 

  .ت میشماجوری دیگه خیلی شرمنده اون به خداکادو بود برام  ترینبزرگهمین تولد ؟یوا_ دیگه کادو چیهش
 .که یادگاری نمی مونه نداریم کادو تولد یه چیزیه که باید یادگاری نگه داشت این هاحرفدیگه از این  _

رزو مشکوک 
 
روم در گوشم گ فت نگاهما

 
 :کرد و ا
رسام،من و تو که 

 
رزو_ ا

 
 و گرفتیم مگه چیز دیگه ای هم جز اون گرفتی؟ر براش اون زنجیر و پالک  باهما

 .م تمام این سوپرایزا همش واسه این کادوئه بودگ فتمیلو بدی وگرنه بهت  ترسممینمی تونم بهت بگم  _
 :الن برد و گ فتسدستمو گرفت و منو به گوشه 
رزو_ نگو که این کادو امیر 

 
 .علیها

 :کردم و گ فتم نگاهشدرشت شده  هایچشمبا 
وردی _

 
 .م وادو کادو بر امیرعلی ؟این از کجا ا

رزو دندوناشو رو هم زد و دست
 
 :اشو مشت کرد و گ فته ا

رسام که من دهن لقم دیگه
 
قا ا

 
رزو_ باشه به هم میرسیم ا

 
 .ا

 :پشت کرد بهم و داشت میرفت که دستشو گرفتم و گ فتم
رسام ضایع بازی د نیار که لو برو تمامه زحماتم هدر میره باشه؟ باشه بهت می؟کجا _

 
 گم ولی جون ا

رزو_ بگو
 
 .ا

 .مطمئن باشم دیگه _

 :کالفه دستشو بیرون کشید از دستم و گ فت
رزو_ نه می دونی من دهن لقم به همه می گم نمی خواد بهم چیزی بگی

 
 .ا

 .امو تو موهام کشیدم و دوباره به گوشیم نگاه کردمه دستقبل اینکه بتونم دستش و بگیرم رفت و کنار مادرش نشست 
 .حسابی کالفه شده بودم

ارو ه شمع هارو روشن کنن خودم چراغ با پیامکی که برام اومد لبخند رو لبم نشست سریع سمت خدمه ها رفتم و بهشون گ فتم 
وردهو به لرزش در ر  خاموش کردم.همه ساکت بودن و منتظر سوپرایز بعدیم بودن سوپرایزی که دل خودم

 
 .بود ا



ماده باشه گوشیمو گرفتم و پیامکی که 
 
 رو به فیلمبردار گ فتم که ا

 
که گیتار پیانو  هابچهماده کرده بودم و فرستادم. به دوتا از ا

 عالمت دادم که میزدن 
 
که می افتاد نگاه  های  یاتفاقشوکه شده بودن فقط داشتن به  مهمون هاماده باشن.همه ا

ولی استرسم همچنان پابرجا بود  کشیدممیکه دوست داشتم رسید لحظه ای که چندماه انتظارشو ای خره لحظه باال،نکردمی
 .قصد ترک کردنمو نداشت

هسته اومد بردار نوری جلو در انداخت باالخره سوپرایزم با قدمکرد فیلم و بازر به یکی از خدمه ها عالمت دادم و در 
 
 داخلهای ا

 .و شروع کرد به خوندن با لرزی که تو صداش بود معلوم بود که اونم مثل من پر از استرسه
 اینو می دونی که شدی دارو ندارم

 (کردمیو بیشتر خیس ر اش صورتش ه شیوا اشک،با هر قدم امیرعلی)
مارتو دارم 

 
خمن ا

 
 با تو پر از حس قشنگ عاشقونم ها

 ) می چکید چشم هاشقطره های اشکش مثل بارون از ،دیوونش کرده بود تنگیلد،یرعلی هم حالش بهتر از شیوا نبودام)
خر

 
روم جونم ا

 
 اومدی توی زندگیم ا

ره عاشقم یار توی  ی تو تنها دلدار
 
  ا

 همیشه توی قلبت عشق منو نگهدار
ره عاشقم یار توی  ی تنها امیدم

 
  ا

دم جدیدم
 
  از وقتی تو رو دیدم یه ا

 چه خوبهبازم نزدیک غروبه ببین حالمون 
  نگو دیگه خیلی زوده

 می خوای باشی کنارمو نگم که مثل تو واسه من نبوده
  نگو دیگه نمی تونه یه روزم تنها بمونه

  همین عاشق دیوونه
ره عاشقم یار توی  ی تو تنها دلدار

 
  ا

  همیشه توی قلبت
  عشق من و نگهدار

دم ج
 
ره عاشقم یار توی  ی تنها امیدم از وقتی تو رو دیدم یه ا

 
 .دیدما

وردبا این صدای لرزونش دل منو لرزوند اشک همه مهمونارو در 
 
 ترینبزرگمادرشو خواهرش که حالشون بدتر از همه بود  ا

و میشناختن حتی عمو رضا و خاله طاهره هم با تعجب نگاه ر بود، البته مهمونای  ی که امیرعلی  مهمون هاسوپرایز برای کل 

 .و تا االن ندیده بودنر ن اونا هم که اصال امیرعلی کردمی
 کردمیامیرعلی با پاهای خودش اومده بود کنارش فکر  شدنمیشیوا رو زانوهاش نشست پشت هم اشک می ریخت باورش 

برگردونه این تصویر از  هاشوچشمدوست نداشت چشم ازش برداره فکر میکرد ،دوست نداشت کسی صداش کنهو رویاست 
 محو میشه. امیرعلی  چشم هاشجلو 

 
 :روم جلو پاش نشست و با سر انگشتاش اشکاش و پاک کرد و گ فتا

 (شیوا)
 .ارو حرومش نکنه امیرعلی_ برای یه بی لیاقت این الماس



دن ش خیرهتنها کاری که کردم ،نمی دنستم چی درسته چی اشتباه.م باید چیکار کنم چه برخوردی کنمنمی دونست شدنمیباورم 
رسام بود، وقتی 

 
 .ت خودش دید سرشو تکون داد و لب زد: شما فقط مال همینسم نگاهم رو به ا

 .شدم خیرهازش گرفتم و دوباره به امیرعلی  نگاهم رو انگار فقط منتظر تاییدش بودم 
 میدونی بهم چی گذشت؟ _

 .امیرعلی_ میدونم و پا به پات عذاب کشیدم
رسام نبود من االن _

 
 ....میدونی اگه ا

 :دستشو رو لبام گذاشت و گ فت
رسام و ا

 
 .کنممیفراموش ن وقتهیچمیرعلی_ تو فقط مال من بودی مردونگی ا

 .دلم خیلی ازت گرفته _

 .امیرعلی_ قول میدم دیگه حتی یه لحظه هم تنهات نذارم
 .دیگه هم این قول و بهم داده بودی یک بارتو  _

نگاه با پاهای خودم اومدم پیشت دیگه سالمم دیگه مثل قبل عصبی نمیشم شیوا دلتنگیت  می کنهفرق  این دفعهامیرعلی_ 
 .داشت دیوونم میکرد

 .ولی من دیگه نمی تونم بهت اعتماد کنم _
 امیرعلی_ یعنی دیگه دوستم نداری؟

  کردم نگاهشسکوت کردم و فقط 
 .کردمیاسازگاری م فراموشش کنم دلم نخواستمیاگه خودمم ؟دوستش نداشت شدمیمگه 

رسام این مدت با تو در ارتباط بود؟یعنی هر اتفاقی که ؟چرا یه خبر از خودت بهم ندادی _
 
رسام چی بود؟ یعنی ا

 
اصال بین تو ا
 برام می افتاد تو می دونستی؟در جریان بودی؟

اال نوبت اون بود باید نصف این سرش و پایین انداخت از جام بلند شدم تکیه مو به میز دادم امیرعلی رنگش پریده بود ولی ح
 .کشیدمیهای  ی که من کشیدم و  سختی
رسام کنارمون ایستاد و به امیرعلی نگاه کرد و گ فت مهمون هاهمه 

 
  :نگاهشون به ما بود ا

رسام_ چی شده
 
 ا

   .امیرعلی سرش و تکون داد و بهم نگاه کرد

رسام دستم 
 
رسام با عصبانیت ر ا

 
و گرفت، دنبالش منو کشید از سالن بیرون برد، یکم سردم بود یکم که نه خیلی سردم بود ا

 :نگاه کرد و گ فت چشم هامتو  کرد ودستمو ول 
رسام_ دردت چیه؟ هو

 
  با اون گریه هات یا االن این ناز کردنات؟ م؟م؟با کدوم سازت باید برقصیا

 نگ فتی؟ تو ازش خبر داشتی و بهم چیزی  _
رسام_ پس مشکل منم

 
 چه ربطی به امیرعلی داره؟!ا

رسام _
 
 ...ا

رسام_ هیس
 
تو با اون حال از خونشون زدی بیرون من اومدم دنبالت امیرعلی هم  اون شبکه  گوش کن چی می گم بعد این..ا

تموم شد و تو  چیزهمه ون پاهاش دنبالت گشت تا اینکه دید من اومدم دنبالت اولش فکر کرد باهموجب به وجب شهرو 



اومدی طرف من ولی دلش طاقت نیاورد فرداش برام زنگ زد اول تهدیدم کرد منم اعصابم خورد شد و کلی بد بیراه بارش کردم، 
قرار می ذاشتم. بهترین دک تر که  باورش کردم که دوست داره،باهاش پشت هم  شهاحرفولی تو قراری که باهام گذاشت با 

هش معرفی کردم اون دو باری که گ فتم ماموریت کاری دارم میرفتم پیش امیرعلی چون یه وقتای  ی از یکی از دوستام بود و ب
وردمیو دیوونه بازی در  شدمیدلتنگیت بی طاقت 

 
به قول کیارش تنها کسی که ازش حساب می برد من بودم. شیوا من بهش  ا

اخبار و بهش می رسوندم، یه جاهای  ی  یهمهر پشتت باشم و قول دادم که شما رو به هم برسونم بهش قول دادم که مثل یه براد
وردمیکم 

 
داد میزد حتی ک تکم ازش خوردم می دونی کی همون موقع که اون سینای احمق دست روت بلند کرد وقتی بهش  ا

رومش کرد تازه هم راه افتاده بود و یکم تو  شدنمیجریان و گ فتم مثل انبار باروت بود 
 
افتاده بود پاشو  پاهاش جون هیچجور ا

کرده بود تو یه ک فش که باید برم پیش شیوا تو نمیتونی ازش مواظبت کنی،اون دورادور از تو خبر داشت من بهش اجازه ندادم 
بیاد دیدنت حتی بهش اجازه ندادم که بهت زنگ بزنه گوشیشم ازش گرفتم فقط زمانی اجازه داشت به گوشیش دست بزنه که 

 .خواهرش صحبت کنه.پس اگه قراره کسی تنبیه بشه اون منم نه امیرعلی با مامانش یا خواستمی
عذاب کشیدنمو دید و حرفی از برگشت امیرعلی  اون همه شدنمیباورم  کردمیاشکامو پاک کردم با هر کلنه از حرفش شوکه ترم 

 .نزد
 ا_ االن باید چیکار کنم؟

رسام_ االن میری تو 
 
می زنین، دقت کن گ فتم  باهماز بابات اجازه میگیری با امیرعلی میرین یه جای دنج و خلوت حرفتونو  ا

 .حرفاتون نه برین و دوباره جنگ و دعوا راه بندازین
چقدر دلم که تو تاریکی شب برق میزد،  یهای  چشمبا افتادن کت رو شونه هام به عقب برگشتم اسیر دو چشم مشکی شدم 

 :تنگ شده بود ک تش و بهش برگردوندم و گ فتم کردمیهم رفته ش که جذابیتش و دو چندان  تو  هایاخمواسه این 
 .وایستا تا بیام جاهمین _

رسام و امیرعلی و تنها گذاشتم تو سالن برگشتم و جلو بابا ایستادم سرم و پایین انداختم و گ فتم
 
 :ا

 ....ببخشید بابا من _
 :شو رو شونه هام گذاشت و گ فتبابا دست
به انتخابت تبریک می گم حق  واقعاا سرت و پایین ننداز سرتو بلند کن تو کاری نکردی که بخوای شرمنده باشی  وقتهیچبابا_ 

 .داشتی بخاطرش با کل دنیا در بیفتی
روم شدنم این حرفارو داره به شوخی می زنه لبخندی زدم و گ فتم

 
 :میدونستم برای ا

 .بیرون یکم باهاش حرف دارم باهممی دین بریم  اجازه _
 :بابا پیشونیمو بوسید و گ فت

 .بابا_ من حرفی ندارم بهتره با مامانتم مشورت کنی
 :سرم و تکون دادم و کنار مامان و سارا که دو صندلی با بابا فاصله داشتن ایستادم و گ فتم

 ....مامان میشه _
 :در گوشم گ فتنذاشت ادامه بدم من و تو بغلش گرفت و 

     .مامان_همیکنه با رضا مشورت کردی کافیه هر کاری که می دونی درسته همون کار و کن



رسام و امیر علی مشغوله  مهمون هاصورتش و بوسیدم و از همه 
 
عذر خواهی کردم شنلمو با شالم و سرم کردم تو حیاط برگشتم ا

 :حرف زدن بودن کنارشون ایستادم و گ فتم
ماده م _

 
 .من ا

رسام سوئیچ سمت امیرعلی گرفت و گ فت
 
 :ا

رسام_ به خداوندی خدا 
 
بحثتون بشه قید جفتتونو میزنم خودتون می دونین من دیگه زندگیه خودم و دارم حوصله  این دفعها

 .ختمالکی الکی خودمو تو دردسر اندا به خداکار امشبم کلی باید ناز بکشم وال  به خاطرلوس بازیه شما رو دیگه ندارم، همین 
 :امیرعلی لبخندی زد و گ فت
خرامیرعلی_ چقدر رو داری 
 
برو تو تا ما بریم من که بحثی ندارم خواهرتو نصیحت کن کمتر منو بچزونه وگرنه منکه دربست  تو  ا

 .نوکرشم

رسام رفتم منتظر موندم تا امیرعلی بیاد و در ما هیچ کدوماخم ریزرو پیشونیم نشست با 
 
شین و باز حرفی نزدم و طرف ماشین ا

هسته بر میداشت کنارم ایستاد و با ریموت در و باز کرد خواست  ترسیدمیکنه.هنوز نمیتونست تند راه بیاد انگار 
 
چون قدماشو ا

دستش و تو  شدمیدر و برام باز کنه نذاشتم و خودم سریعتر در و باز کردم و رو صتدلی جلو نشستم مثل همیشه وقتی عصبی 
 :شین شد سمتم برگشت و گ فتموهاش کشید و سوار ما

 .امیرعلی_ حقمه همه این رفتارات حقمه
ماشین و روشن کرد و دنده عقب گرفت و از پارکینگ بیرون رفت، دروغه اگه بگم دلم براش ریش ریش نشد، دروغه اگه بگم 

 .یا می دونستمو خودمو خوشبخت ترین زن دن کردممینبودم ،من شیوا دوباره تو اوج بودم، رو ابرا سیر  تنگشدل
روم رانندگی 

 
هر از چند  حتی بهم نگ فت کجا می خواد بره منم مثل اون سکوت کرده بودم  کردمیامیرعلی سکوت کرده بود ا

 .کردممی نگاهشگاهی زیر چشمی 
جلو همون در  شدمیباالخره بعد یکساعت تو یه کوچه خاکی پیچید هیچ خونه ای اون دور اطراف نبود ته کوچه یه در دیده 

پارک کرد پیاده شد و در حیاط و باز کرد و ماشین و تو حیاط پارک کرد تا چشم کار میکرد باغ بود یه باغ بزرگ امیرعلی که 
 :تعجبم و دید لبخندی زد و گ فت

 .ود جای دنجیهامیرعلی_ این چند وقت اینجا بودم، اینجا ماله منه همون خونه ایه که اونی که با ماشین زد بهم بهمون داده ب
 :د و گ فتاشخیره رو به روشبه 

رسام و کیارش چه جونی ازم گرفتن، فکر کن اولین باری که رو پاهام ایستادم 
 
امیرعلی_ جون میده واسه قدم زدن، نمیدونی ا

بودم، تا  ن یک دقیقه هم نباید وایستی خیلی خوردم زمین نا امیدگ فتمییکساعت تمام من و دنبالشون می کشوندن تو حیاط و 
رسامم که انقدر سنگدل بود یک لحظه هم نمی ذاشت 

 
رسام شد، ا

 
جای  ی که کیارش دیگه از دستم کالفه شد و دست به دامن ا

 .دیگه سراغم نیاد کردممیفکرم جای  ی کشیده شه استراحت که اصال براش معنا نداشت جوری بود که دعا 
کرد، دستش و طرفم گرفت بی اهمیت به دست دراز شده ش از ماشین  از ماشین پیاده شد اومد سمتمو در ماشین و برام باز

 .پیاده شدم
ی منم بود همه چیو فراموش کردمی زندگیت رو خوبه تو اینجا خوش می گذروندی برای همین از همه جا بی خبر داشتی _
بهم سخت گذشت انقدر  شیوا کیلو چند خودمو عشق است،امیرعلی من دیگه مثل قبل نیستم این چند وقت خیلی کردممی

 .بود که قلبم و از سنگ کرد سخت



 :امیرعلی سرش و انداخت پایین و گ فت
ن من دیوانه وار دوست دارم  به خداامیرعلی_ چرا یکم بهم حق نمیدی؟شیوا 

 
تو همه کسمی ولی برام مهم بود خانواده ت  بقرا

م وقتی کنارمی از ته دلت شاد باشی نه که استرس استخومیغمگین ببینم  چشم هاتوم همیشه خواستمیمنو قبول کنن، من ن
 .اینو داشته باشی که بین من و خانواده ات یکی و انتخاب کنی

دم بده زندگیت شدم می دونم، ولی 
 
مجبور بودم فقط یکی من و می  به خداکارم اشتباه بود میدونم، اذیتت کردم می دونم،ا
دم سالمی نبودم هنوزم 

 
نیستم، ولی خودخواهم چون تو رو می خوامت از ته دلم می خوامت، منو می فهمه که جام باشه من ا

 بخشی؟
 :و گ فتم شدم خیرهبهش  

رزوی مرگ کردم می دونی چی کشیدم؟ _
 
 خیلی دلم ازت پره، اونروزی که نامه ی الناز دستم رسید صدبار ا

 :مشت شد و گ فت دست هاش
وقتی بهش گ فتم تو اومدی تو زندگیم خواست مثال خیر  سوختمی امیرعلی_ اونو که نشوندمش سرجاش برای اینکه داشت

 سرش من و بچزونه،تو چرا خواستی من و بچزونی چرا به اون سینای عوضی اجازه دادی بیاد خواستگاری؟
ب دهنمو پایین دادم و لبمو به دندون گرفتم و گ فتم

 
 :ا

 ....خب کنیمیخب فکر کردم داری با الناز ازدواج  _
رسام بهش دادیم تا عمر خواستمیامیرعلی_ چون من 

 
م ازدواج کنم تو خواستی خودتو بدبخت کنی؟ولی خب گوشمالی که با ا

 .داره هیچ جا خواستگاری نمیره پسره روانی
 :کردم و گ فتم نگاهشدرشت شده  هایچشمبا 
 چیکار کردین باهاش؟ _

رسام زحمتشو کشید امیرعلی_نشوندیمش سرجاش از من زیاد ک تک نخورد ببشتر
 
 .ا

 ....اون مریض بود نباید _
نمی خواد براش دلت بسوزه دلت برای من بسوزه که منتظر یه گوشه  شدمیامیرعلی_ اگه مریض بود باید تیمارستان بستری 

 .چشم توام تا یه نظری به ما کنی
 اگه دوباره تنهام بذاری؟ _

 .امیرعلی_ بمیرمم تنهات نمیذارم
  :د و گ فتاشخیره چشم هامگرفت و یک قدم بهم نزدیک شد تو دستامو تو دستش 

  .امیرعلی _ باهام بیا می خوام یه چیزیو بهت نشون بدم

م چقدر شیرین بود کنار اونیکه دوستش داری راه بری حتی تو داشتبرمیدستمو تو دستش گرفت و قدمامو باهاش هماهنگ 

  .رویامم این لحظه رو نمی دیدم

تو خونه رفتیم برقارو روشن کرد خیلی خونه ی قشنگی بود کوچیک بود ولی بهترین حس  باهمدر و باز کرد و  پشت در ایستاد،
شپزخونه شم اپن بود خونه ش و سبک  شدمیمتر ۵۰یه پذیرای  ی کوچیک شاید به زور  دادمیو بهم 

 
دور تادورش مبل بود ا

تا اتاق داشت پشت یه ۳بعد می رسیدی به اتاق خواب  خوردمیتا پله ۴قدیمی ساخته بود ولی خیلی شیک بود وسط پذیرای  ی 



دهنم باز مونده بود،رو کل دیوار عکسای من بود حتی گالی  ی که براش  در ایستادیم در و باز کرد با چیزی که روبروم می دیدم 
ویزیونگرفته بودم برعکس رو دیوار 
 
بخوام ازت بگذرم؛؛اشکام رو  کرده بود رو یه قسمت دیوار نوشته بود:؛؛ لعنت به من اگه ا

امیرعلی روبروم ایستاد یه قدم بینمونو من پر کردم و تو بغلش رفتم اونم بغلم کرد و موهامو نوازش کرد و  خوردمیصورتم سر 
  :گ فت

 بگو کنارم می مونی،بگو تو هم دوستم داری و فراموشم نکردی  امیرعلی_

 حتی بیشتر از قبل د هنوزم دوستش دارمهمیفمیکمی سکوت کردم ولی موقع اعتراف بود باید 
ه نامردیات دوست دارم با اینکه سخته اعتماد باهمبد بودنت دوست دارم،  یباهمهکنارت می مونم ،دوست دارم امیرعلی،  _

 .دممیکردن بهت ولی این بار اخریه که بهت فرصت 

 (یورا )
به خودش فشرد و صورتش و بوسید  ترمحکمامیرعلی شیوا رو و اینگونه شد که عشق دوباره بین لیلی و مجنون شکل گرفت، 

 در گوشش زمرمه کرد
 ....امیرعلی_ای پادشاه عشق

  دار و ندارم مال تو
 لحظه لحظه خوشیهایم مال تو

 کل دنیا با تمام زرق و برقش مال تو
ن هر چه که دارم مال تو

 
 ...عشق را بر من ببخش، غیر از ا
 ....هیچی از دنیا نمی خوام هیچیتو فقط ما من باش من دیگه 

 پایان
۹۷/۱۲/۱۰  
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