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خانوم گل
باسمه تعالی
مقدمه.....
چقدر تلخ و سخته مرور خاطرات گذ شته وقتی به شون فکر میکنی وقتی تک
تک لحظه ها رو نگاه میکنی وقتی برمیگردی عقب وقتی تک تک اشتتتاباهات
گذشتتته رو ولوی چشتتمات میان وقتی دیگه نمیدونی کاای این دنیای لعنتی
وا داری وقتی همه راه های ولو روت بستتته شتتدن خستتته میشتتی از ادم های
اطرافت از این دنیا وقتی دیگه دلیلی واستته زندگی نداشتتته باشتتی و امیدی به
موندن کنار اونایی که دوستتتت دارن نداشتتته باشتتی اونحاستتت که دیگه نف
کشیدن واست سخت میشه.......
تو لد هی اده ستتتالگیو رو تازه تموم کرده بودم و با تموم غرورم وارد دن یای
ودیدی از زندگی شتتده بودم پیش دانشتتگاهی بودم و در رشتتته علوم تاربی
درس میخوندم از بچگی عاشق این رشته بودم به قول مامانو همیشه وقتی بچه
بودم هرکی ازم میپرستی دوستت داری در اینده چیکاره بشتی شتکل دکتری رو
میگفتو.خالصتته تو یه خانواده چهار نفری زندگی میکردم به وز خودم فقی یه
خواهر کوچک تر از خودم دا شتو که ده سالش بود و ا سم شالما بود ته تکاری
خونمون بود.مامانو یه زن نسبتا چاق بود و سفید روبا قدی متوسی و چشمای
رنگی بینی و کوچکی داشتتتت در کل قشتتن بود که همه هو من رو به اون
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شباهت میدادن بیشتر البته الما هو شبیه بود ولی اون بیشتر به بابام رفته بود از
نظر قیافه.مامانو زن مهربون و ساده ایی بود اسمش شیرین بود و ارامش بخش
زندگی من بود .و ا ما با بام ادم بد اخالق و بد خلقی بود ما مانو که این قدر
دوستتش داشتتت که اقا محمد رزتتا از دهنش نمیافتاد متاستتفانه بابام از همون
اوایل ازدواوشون به مواد مخدر گرفتار میشه و تا االن هو ادامه داره کارش و به
خاطر همین مستتهله همیشتته تو خونه ما بحد و دعوایی که پیش میاد بابام ادم
رفیق بازی بود و همیشه هرچی پول درمیاورد خرج دوستاش میکرد والبته خرج
مواد کوفتیش.کاش اونقدری که به اونا اهمییت میداد به ما هو اهمییت میداد
ولی ذره ایی اهمییت نمیداد حاال ته پولش اگه شد واسه لباس ما یه پولی میداد
ولی از یه طرف ادم شتتکمویی بود و ما از ل حاظ خوردن خدارو شتتکر کو
نداشتیو......
)2با صدای داد و بیداد بابام از خواب پریدم نمیدونو دوباره چی شده بود دیگه
عادت کرده بودم به این صتتتدا ها ولی بازم از صتتتداشتتون خستت ته شتتتده
بودم.بابا:شیرین خفه شو به تو چه زن فوزول خونه خودمه اختیارش هو دست
خودمه دو ست دارم دو ستانو بیارم به تو چه اگه ناراحتی هری بفرما برو ک سی
ولوتو نگرفته بچه هاتو بردار برو مامان :اقا محمد رزا تروخدا ساکت بچه ها
میترستتن اینقدر داد و بیداد نکن بابا اخه تو دوتا دختر تو خونه داری زشتتته
گ*ن*ا*ه دارن به خدا چرا اینکارو میکنی بابا:گفتو خفه شتتو این چیز ها به تو
نیومده من هرکار دلو بخواد بخواد میکنو مامان:من به وهنو حداقل واستته این
دوتا دختر غیرتت رو بکار بنداز به خدا شتتب ها از ترس پشتتت در میخوابو تا
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اون دوست های عوزیت که نعشه میکشن نیان تو اتاق بابا مرد به اونا حداقل
رحو کن بابا:برو زر مفت نزن میخوام استراحت کنو.با قطع شدن سر و صداها
فهمیدم که طبق معمول مامانو ک شیده کنار و ن ش سته یه گو شه داره گریه میکنه
از بابام حر صو میگرفت ولی تا اعترا زی میکردم میرفتو زیرم شت و لگداش
دیگه طاقت این رو نداشتتتو زیر دستتت و پاهاش بخوام له بشتتو یه بار موهامو
این قدر از ته گرف ته بود و میکشتت ید که تا دو روز ک له ام رو ستترم ستتنگینی
میکرد.رفتو نشستو کنار مامانو من:مامان شیرینو گریه نکن تروخدا ولش کن
دیگه بذار هرکاری دوست داره بکنه اینقدر حرص نخور تروخدا پاشو نگاه کن
الما میترسه مامان:دخترکو دیگه واین عادی شده ولی وقتی نمیتونو کاری بکنو
حداقل با گریه خودمو خالی میکنو.بعد از خوردن شتتام رفتو تو اتاقو مامانمو
الما رو تخت خوابیده بودن منو وا سه اینکه دیگه مامان بیدار ن شه رو زمین وا
انداختو ساعت گوشیو رو تنظیو کردم قرار بود فردا با سپیده وا سه کارای ثبت
نام بقیه کارا بریو مدرسه.
 )۳صبح باصدای زن گوشیو از خواب پریدم ریع از وام بلند شدم یه ابی به
د ست و صورتو زدم طبق معمول مامانو زودتر از من بیدار شده بود و ب ساط
صبحانه رو اماده کرده بود مامان :دخترم بیا یه چیزی بخور بعد برو دا شتو تند
تند لباس میپوشتتیدم من:مامان دستتتت درد نکنه یه لقمه درستتت کن ستترپایی
بخورم دیرم شده سپیده منتظرمه سریع شالمو سر کردن اومدم از اتاق بیرون
مامان:دخترم هرچی الزم داشتتتی رو برداشتتتی نری اوناا بمونی ها من:نه

خانوم گل

7

مامانو خیالت راحت با شه لقمه رو ازش گرفتو رفتو سراغ کف شام مامان:ایال
وان بیا اینو بگیر یه وقت الزمت میشتته کارت هو که تموم شتتد بهو زن بزن
تاخیالو راحت ب شه زود هو بیا خونه بابات رو که می شنا سی من :چ شو مامان
گلو لپش رو ب*و*ستتیدم و از خونه زدم بیرون پله هارو دوتا یکی رفتو پایین
ستتپیده رو ستتر کوچه دیدم که منتظر وایستتاده با دیدن من اخماش رفت تو هو
ستتپیده:خانو اصتتالعاله نکنی ها یه وقت مرال قرار بود هشتتت ایناا باشتتی
ستتاعت رو نگاه کن هشتتت و نیو من رو نیو ستتاعته که عالف خودت کردی
من :شرمنده خواهری به خدا خواب موندم سپیده:این که ویز ودیدی نی ست
عزیزم حاال چی داری میخوری من وایستتتادم ایناا ستتته ستتتاعته خانو داره
صبحانه میخوره با یه حرکت لقمه رو از د ست من قاپید شروع کرد به خوردن
من:میگو حداقل یه ذره هو به من بده ستتپیده:تو تنبیهی ولی چون دلو واستتت
میسوزه حاال یه تیکه بهت میدم از لقمه ام من :به خدا خیلی پرویی.سپیده:ایال
راستتتی اگه بدونی رن روپوش هامو چه رنگریه شتتاد درمیاری من :واییییی
نگو که دوباره ستترمه ایی ستتپیده:اتفاقا و دقیقا همون رنگه با مقنعه کرمی چه
شتتود ترکوندنبا این ستتلیقشتتون.بالخره اون روز ثبت نام کردیو و قرار شتتد که
فرداش واستتته گرفتن روپوش دو باره بریو مدرستتته.وقتی اومدم خونه اونقدر
خسته بودم که بدون گفتن و چیزی بدون عوض کردن لباسهام همونطور پریدم
رو تخت و خیلی زود خوابو برد
)۴از خواب که بیدار شدم ساعت تقریبا وسی های ظهر بود سه و نیو بود الما
رو تختش خواب بود ولی از مامان خبری نبود اول لباس هامو عوض کردم و
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بعد رفتو از اتاق بیرون من:مامان خوشتتگلو چیکار میکنه مامان:هیچی عزیزم
داشتو سریالمو نگاه میکردم خوب خوابیدی؟؟؟!!من:وای اره مامان اینقدر این
ستته ماه خوردم خوابیدم یه روز که زود بیدار شتتدم احستتاس میکردم کوه کندم
داشتتتو از خستتتگی میمردم مامان:دور از وونت عزیزکو برو یه ابی به دستتت
و صورتت بزن بیا نهار بخور.من:را ستی بابا کاا ست؟؟؟!!مامان:خونه مامان
وونش کحا میخواد باشتته .بابام عادت داشتتته هروقت با مامانو بحرش میشتتد
میرفت خونه خانو بزرگ(مامان بزرگ خودمون به د ستور خود خانو بزرگ همه
ایناوری صداش میکردن)خانو بزرگ زنی متکبر،خوخواه،دیکتاتور و البته زن
سیاستمداری بود.همیشه هو بچه هاشو لوس میکرد یه عمه داشتو که دوتا پسر
به اسو شهرام و پدرام داشت و یه عمو داشتو که خدا رحمتش کنه وقتی من ده
سالو بود فوت کرده بود.به د ستور خانو بزرگ قرار بود که من زن شهرام ب شو
والب ته به این نتی اه رستت یده بودن که بهترین لطو و دارن به من میکنن من
همیشه سر این مسهله با بابام تو خونه ون داشتو بابام طرف اونا بود و هرچی
خانو بزرگ میگفت رو قبول میکرد ولی من ا صال و به هیچ ووه را زی به این
ازدواج م سخره نبودم .شهرام پ سر عالف و شری بود و من همی شه ازش دوری
میکردم ولی اون هروا که من رو میدید مرل کنه میچس تبید به من.خداروشتتکر
بابام شب رو پیش مامان وونش مونده بود و از نبودش قشن استفاده کردیو و
واستتته خودمون کیو کردیو من ما مان و ال ما ستتتا عت های دولزده بود که
خوابیدن ولی من به خاطر اینکه ظهر خوابیده بودم هیچ تمایلی به خوابیدن
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نداشتو و همش تو وام غلت میخوردم.اونقدر اینوری و اونوری شدم تا خوابو
برد..
(۵باصدای زن گوشیو سریع بلند شدم ساعت هشت بود و تا اومدن سمیده
هنوز یه ساعتی وقت بود ولی به خاطر اینکه دیردز خواب مونده بودم و نتونستو
صبحانه بخورم یه ساعت زودتر بیدار شدم.یه صبحانه کامل خوردم با خیال
راحت اماده شدم سر ساعت نه سر کوچه بودم سپیده با دیدن من گفت:ایال
دارم خواب میبینو یا نه واقعا خودتی چه عاب خانو از رخت خوابشتتون دل
کندن زودتر من:اگه خوشتتت نمیاد میخوای برم یه نیو ستتاعت دیگه بیام نیو
ساعت هو نیو ساعته سپیده :نه خوبه خوبه بیا بریو.قدن زنان دا شتیو میرفتیو
سمت مدرسه از خونمون تا مدرسه شش کوچه فاصله داشت داشتیو با سپیده
حرف میزدیو که متووه دوتا پستتر شتتدم که از اولی ما را افتادیو پشتتت ستتر ما
داشتن راه میومدن من :سپیده میدونی از وقتی از سرکوچه داریو میایو دوتا پسر
پ شت سرمون راه افتادن سپیده:نه بابا کو کاان بیان دو ست ب شیو باها شون
من:خفه شو دیوونه االن میشنون چرا زایع بازی درمیاری اخه سپیده:بابا بذار
یه نگاه بندازم ببینو چه شتتکلین شتتاید خوشتتگل باشتتن خره از دستتتمون میره
هااا!!؟من:ستتپیده اگه برگشتتتی خفه ات میکنو تا االن هو اینقدر زتتایع بازی
دراوردی که فهمیدن سپیده:با شه بابا نخوا ستیو ولی بعدا هی بیای بگی سپیده
من ترشیده ام واسه من شوهر پیدا کن دیگه از من انتظار نداشته باش من:سپیده
دست از مسخره بازی دربیار بابا تند تند راه برو تا برسیو مدرسه اینا هو برن با
حالت ستتریع خودمون رو انداختیو داخل مدرستتته انگار که یه قاتلی چیزی
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پ شتمون بود وارد مدر سه که شدیو تعداد زیادی دختر هو مدر سه اومده بودن
مدرسه ما دبیرستان هو دا شت وا سه همین ومعیت دانش اموزاش زیاد بود با
سپیده رفتیو سمت دفتر مدرسه و با دیدن زن چاق و گنده که با یه عینک قابلمه
ایی رو چشمش بود ترسیدیو من :سپیده این دیگه کیه نگو که ناظممونه که من
از همین االن انصتتراف میدم و حازتترم که ترص تحصتتیل کنو.ستتپیده:منو با
خودت ببر که موندن ایناا اشتتتباه مح.تته.دیگه راستتتی راستتتی داشتتتبو از در
میرفتو بیرون که صتدای مهربون اون زن مانع رفتنمون شتد.زن:ستالم دخترای
گلو بفر مای ید واستتته ث بت نام او مدین؟؟؟!!!من و ستتپ یده وه با د یدن طرز
برخوردش تع اب کرده بودیو م رل ماستتتت وایستتتاده بودیو ن گاش
میکردیو.زن:دخترا حواستتتون ک ااستتتت!!؟؟؟من که تازه به خودم او مدم
گفتو:ببخشید سالم نه واسه گرفتن رپوش اومدیو زن:باشه یه چند لحظه صبر
کنید تا کار ثبت نام این خانون رو راه بندازم بعد .بدون کوچکترین حرفی با
سپیده نشستیو رو صندلی کار اون خانومه که بعدا فهمیدم ناظو مدرسه هست
و فامیلیش استتتک ندری و بر خالف ق یا فه اش خیلی مهربون و خوش
برخورد.خانو ا سکندری:خب دخترا بیاین داخل اتاق تا به سایز خودتون مانتو
بدم ...
)۶خالصتته بعد از کلی گشتتتن ستتایز مانتو هارو داد دستتتمون رو باهمدیگه
خداحافظی کردیو.از مدرستتته که اوندیو بیرون با دیدن اون دوتا پستتر که
ستترکوچه وایستتتاده بودن تعاب کردیو من:واا ستتپیده پ اینا ایناا چیکار
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میکنن؟؟!! سپیده که خود شو این سری انتظار این چیز رو ندا شت گفت:مرل
اینکه دیگه خیلی سمان.دوتایی با سرعت از بکل شون رد شدیو که یه لحظه
اون پسری که پشت سرمون بود صدا کرد :خانوم خانوم یه لحظه وایسا کارت
دارم تروخدا.من و سپیده واسه لحظه ایی وایسادیو پسره که نزدیکمون شد رو
کرد به من و گفت:یه لحظه می شه باهاتون صحبت کنو من اقا خواهش میکنو
برین من صتتحبتی ندارم با شتتما که پستتر:میدونو ولی من دارم به خدا قصتتدم
مزاحمت نیست شما یه لحظه بیاین من :هروی هست سریع همین وا بگین و
برین .پ سر:ایناا و سی خیابان فکر نکنو زیاد والب ب شه رفتیو داخل کوچه از
استتترس داشتتتو میمردم اگه بابام من رو میدید اصتتال اگه میخواستتت من رو
بدوزده ولی بهش نمیومد خیلی خوشتتتیو و خطوش قیافه بود چشتتو و ابرو
مشکی بود و لب های قلوه ایی داشت و بینی بزرگ و خوش فرمی داشت و قد
بلندی دا شت که من به زور تا شونه اش میرسیدم.پ سر:میدونو که فکر میکنی
مزاحمو البته یه وورایی هو مزاحو حستتاب میام.ولی فقی یه لحظه قشتتن به
حرفام گوش کن من:بفرمایید خب سریع بگین من دیرم می شه.پ سر:دیروز که
اومده بودین بیرون من هو همین حوالی کار داشتتتو و با دیدن شتتما چند بار
خوا ستو بیام ولی روم ن شد ولی دیگه امروز نتو ستو اگه می شه ازتون خواهش
کنو این شتتماره منه این رو بگیرین من حرفامو اینطوری نمیتونو بگو یه تک
بزنین که شتتمارتون بیافته من حرفامو اوناوری بگو.من:شتترمنده من نمیتونو
خواهشا بذارید برم.پسر:خواهش میکنو ازتون اینو بگیرید من منتظرم هروقت
خواستتین بهو تک بزنین فقی من رو زیاد منتظر نذارین باشته قول میدین زن
بزنین.من:قول نمیدم ولی اگه تونستو باشه.پسر:راستی اسمو شایان .من سریع
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یه خداحافظی کردم و رفتو .سپیده:ایال چی شد؟؟!!چی گفت؟؟!!!من :سپیده
حاال بذار بریو از ایناا شتتب بهت زن میزنو میگو االن اصتتال نمیتونو بگو
سپیده:با شه خواهری.فکر کنو سپیده هو فهمید که من چه حالیو و زیاد سین
ویو نکرد من رو .با ستتپیده خداحافظی کردم و رفتو خونه دعا دعا میکردم
مامانو خونه نباشتتته چون اونقدر ترستتیده بودم که میترستتیدم مامانو چیزی
بفهمه.خداروشکر خونه نبود حتما رفته بود ایال برسونه مدرسه و این واسه من
خیلی خوب شد .سریع لبا سامو عوض کردم و پریدم رو تختو و با فکر امروز
خوابو برد...
)۷با سرو صدای الما بیدار شدم الما:ابای ابحی پا شو دیگه چقدر میخوابی
پاشتتو مهمون داریو.من:وای الما چه خبرته مهمون داشتتته باشتتیو چیکار کنو
اخه!!؟؟؟الما:اخه عمه اینا .خانو بزرگ دارن میان ایناا.من:وااای برای چی
دارن میان دوباره اینا؟؟؟!الما:خب وا سه خوا ستگاری تو از شهرام دارن میان
دیگه من:غلی کردن مگه من نگفتو که نمیخوام پ چرا حالیشتتون نمیشتته از
روی تخت رفتو پایین و رفتو توی حال بابامو نشتتستتته بود روی مبل و طبق
معمول یه ستتیگار به دهنش نشتتستتته بود.من:بابا چیکارت کردم اخه من چرا
داری من رو به زور به کستتی میدی که دوستتش ندارم چرا یه ذره به من فکر
نمیکنی اخه بی ان صاف من دخترتو د شمنت نی ستو که من دلو نمیخواد با اون
پسره ازدواج کنو.بابا:دختر و چه به این حرف ها دختر باید حرف شنوی پدرش
باشتتته من دارم در حقت خوبی میکنو وقتی ازدواج کردی رفتی ستتر خونه و
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زندگیت اون موقع میفهمی که منوچه خوبی بهت کردم.من:من خوبی نمیخوام
ایناوری زوری نمیخوام با اون پستتره احمق ازدواج کنو.بابا با عصتتبانیت از
واش بلند شتتد و واستته همین منو یه قدم عقب رفتو.اومد و یه ستتیلی زد در
گوشتتو با زدن اون ما مان شتتیرین یه وی زد و گ فت:مرد خدا لعن تت ک نه
چیکارش داری اخه بچمو؟؟!!بابا:تو دخالت نکن همین کارارو کردی که این
دختره پرو شده و داره ولوی من زبون درازی میکنه تو زن شهرام می شی همین
دیگه هو ادامه نمیدی حاال هو برو ستتریع اماده شتتو و دیگه در این باره با من
بحد نکن.رفتو تو اتاق و با حرص در و محکو بستتتو الما بیچاره اومد کنارمو
دستتتمو گرفت الما:ابای وونو گریه نکن خواهری تروخدا اصتتال شتتاید بابا
دیدی یه دفعه رازی شد و نذاره که ازدواج کنین.من:الما وونی تو غصه نخور
خواهر خوشگلو من خودم درستش میکنو قربدن خواهر کوچیکو بشو که داره
من رو دلداری میده.
)۸مامان اومد داخل اتاق نشست کنارم مامان:دخترکو دختر گلو نمیذارم تورو
هو مرل من بدبخت کنه عزیزکو نگران نباش در ست می شه خدا بزرگه.من:این
خانواده ایی که من میشتتناستتو خدا رو هو رازتتی میکنن.مامان:کفر نگو دختر
.تو هو سعی خانو رفتار کنی و سنگین با شی به خاطر من با شه؟؟من:با شه
مامان وون برو منو حاال میام.مامان که از اتاق رفت بیرون هرچی از دهنو
اومد نرار بابا و خانواده گلش کردم نوش وونشتتون بشتته.نهار نخورده بودم ص
گ شنو بود بابامو که منتظر فامیالش بود از پذیرایی تکون نمیخورد وا سه همین
به الما گفتو که بره واستتو نهار بیاره حاال تا اومدن اونا نیو ستتتاعتی وقت
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بود.نشتتستتته بودم رو تختو و به این فکر میکردم که چاوری باید از شتتر اینا
خالص بشتتو.نهارمو که خوردم.رفتو که اماده بشتتو یه شتتلوار لی با یه مانتو
م شکی پو شیدمو یع شال م شکی هو انداختو رو سرم و بدون هیچ ارای شی
خیلی ساده رفتو از اتاق بیرون دلو میخواست حرص بخورن اونا که اینهمه من
رو حرص میدن یکمو اونا حرص بخورن.در ورودی که باز شتتتد اول خانو
بزرگ و بعدش هو عمه و پستتراش و با شتتوهر عمه اومدن خانو بزرگ با دیدن
من گ فت:واا دختر م گه عذاداری که ایناوری ل باس پوشتت یدی برو عوض
کن.من :فکر نمیکنو ایرادی تو لباس پوشیدن من باشه من که رازی ام.این رو
گفتو یه ووری راهنماییش کردم که بشتتینه در اصتتل بهش گفتو خفه!!!.اخر از
همه شهرام با یه گل دستش وارد شد با دیدنش هو خندم گرفته بود هو حرصو
حرص خوردنو که معلوم بود از خوا ستگاری شون ولی دلیل خنده ام از این بود
که خودشو عروسک دست مامانش و خانو بزرگ کرده بود.پسره...خواست گل
رو بده د ست من که رفتو داخل ا شپزخانه د ستش رو هوا خ شک شد خوبش
شد پ سره پرو البته اونو کو نیاورد و بدون اینکه به روش بیاره گل رو گذا شت
رو اپن و رفت ن ش ست کنار بابام تا یکو خود شیرینی کنه.اه حالو از هم شون
بهو میخورد.بعد نشستن مامان پاشد که چایی بیاره که با صدای خانو بزرگ که
گفت :شیرین وان ب شین بذار عروس خانو چایی بیارن.ن ش ست سرواش.من
هو مابور شدم که چایی بریزم با بیرغبتی تمام ولو تک تک شون چایی گرفتو
به شهرام که ر سیدم ووری که ک سی نفهمه سینی رو کج کردم چایی ریخت
روی پاش.با صدای داد شهرام همه برگ شتن سمت ما و بادیدین شهرام عمه
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بلند شد رفت سمت شهرام.عمه :شهرام وان خوبی پ سرم؟؟!! شهرام:بله بله
خوبو چیزی نیستتت.من:وااای ببخشتتید دستتتو لیز خورد چایی ریخت.همه
فهمیدن که این اتفاق از قصتتد بوده ولی کستتی چیزی نگفت خود شتتهرامو
سوخته بود ولی از ترس اینکه مراسو خراب نشه چیزی نگفت...
)9خالثه بعد از اینکه کلی کیو کردم خانو بزرگ وان شتتروع کرد به حرف
زدن:خب قصتتد ما از اومدن به ایناا که کامال مشتتخصتته و همه هو از این
و صلت را زی به نظر میان.بابا:خب معلومه کی از شهرام وان وا سه ایال بهتر
!!!وای پسر نداشته ام قبولش دارم.کالفه شده بودم اصال اینگار نه انگار که منو
اوناا بودم انگار نه انگار که دارن راوع به زندگی من حرف میزنن ولی من
هیچ حقی وا سه نظر دادن ندا شتو در این بین فقی مامانو حوا سش به من بود
که دیدم داره با چ شو ابرو بهو میگه که ساکت با شو.ولی نمیتون ستو از درون
داشتو میترکیدم دیگه کو کو.اق رزا(بابای شهرام):خب دخترم شما نمیخوای
چیزی بگی؟؟؟!!! این االن با من بود یعنی یه نفر دیگه به وز مامانو پیدا شتتد
که نظر من واستتش مهو باشتته؟!!!!البته دستتتش درد نکنه خانو بزرگ وای من
وواب داد اونشتتتب کال من زبون رو به همه قرض داده بودم تا بقیه وای من
حرف بزن هه خیلی مستتخره بود.خانو بزرگ:چی میخواد بگه از خداش هو
با شه که داره عروس همچین خانواده ایی می شه!!مامان شیرین:خانو بزرگ ای
کاش اوازه بدین که ایال هو اگه چیزی داره بگه.خانو بزرگ:مگه حرفی هو
مونده دیگه که بزنیو و با گفتن این حرف به بابام یه نگاهی انداخت.بابا :نه
خانو بزرگ دیگه چه حرفی میخواد داشتتته باشتته ایال وان مگه ما حرفامونو با
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همدیگه نزده بودم؟؟(البته ناگفته نمونه که این حرفارو همه رو دا شت با چ شو
غره به خورد من میداد)من که دیگه کالفه شده بودم از این حرف ها از این زور
گفتن هاگفتو:میدونو که همه بزرگتر هستتتین و احترامتون واوبه ولی هرچی یه
حدی داره دیگه طاقت این همه زور گفتناتونو ندارم بابا ناستتالمتی منو ایناا
هستو داره راوع به اینده من تصمیو گرفته میشه ولی من حتی اوازه گفتن هیچ
حرفی رو ندارم.یه بار میگو به همتون خوب گوش کنید من اصال و ابدا حازر
به ازدواج با شتتهرام نیستتتو و اصتتال دلو نمیخواد ازدواج کنو چرا همتون گیر
دادین به این مسهله مگه کار دیگه ایی ندارین من بار ها و بارها به بابام گفتو که
نمیخوام ولی گوش نداد حاال هو میگو نمیخوام
(۱۰عمه:دختر وان اروم تر برو بذار ما هو بر سیو چه خبره شهرام پ سره به این
خوبی و ماهی احمق وان داریو در حقت لطو میکنیو.من:اوال عمه با من
درست حرف بزن من بچه ات نیستو در زمن مگه من علیلو که دارین در حق
من لطو میکنن که پستترتون میخواد من رو بگیره من نمیخوام در حق من
خوبی کنید پ سرتون هو وا سه خودتون نگه دارین.با صدای داد بابا بقیه حرفو
تو دهنو موند حستتاب کار دستتتو رستتید ولی خودمو خالی کردم.بابا:ایال خفه
میشی یا خفه ات کنو برو گمشو تو اتاقت بعدا به حسابت میرسو.مامان بیچاره
ام که از ترسش نمیتونست حرف بزنه ولی اون رو هو مقصر میدونستو اگه اون
یکو شتتااع بود و در برابر بابا از من دفاع میکرد شتتتاید کار به این واها
نمیرستتید.رفتو تو اتاق و در و محکو بستتتو.بکش داشتتت خفه ام میکرد ولی
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نمیتونستو گریه کنو صدای اونارو میشنیدم که با هزار تا حرف بار مامانو کردن
رفتن اونا رفتن همانا و اومدن بابام توی اتاق همانا.بابا با عصتتبانیت وارد اتاق
شتتد و اولین کاری که کرد موهامو گرفت تو مشتتتشتتو من رو انداخت پایین از
تخت ستتوزش موهام به قدری شتتدید بود که نمیتونستتتو از خودم دفاعی بکنو
درد تو کل بدنو پیچیده بود زیر دست و پای بابام له شده بودم با هر زربه پایی
که به شکمو وارد میکرد درد شدیدی به کل بدنو میومد دیگه صدای بابام رو
که داشت همینطور فحشو میداد کو کو بو میومد اشکام همینطور اروم اروم از
صورتو میومد پایین و گرماش روی صورتو حالو رو بدتر میکرد .دیگه هیچی
نفهمیدم هموناا افتادم اخرین بار مامانو رو دیدم که باال ستترم وایستتاده و داره
گریه میکنه میخواستتتو داد بزنو مامانو حالو خوبه گریه نکن ولی نمیتونستتتو
یعنی توانش رو نداشتو و دیگه از حال رفتو...
)۱۱نمیدونو چقدر از اون لحظه گذشتتته بود که با پاشتتیده شتتدن چیزی روی
صورتو انگار که بهو شوص وارد کرده با شن کو کو چ شمامو باز کردم و اولین
چیزی هو که به چشتتمو خورد چشتتمای نگران مامانو بود.مامان:ایال عزیزکو
قشن مادر دستش بشکنه ایشاالله الهی بمیرم که عرزه ندارم حتی ازت دفاع
کنو.من که به سختی میتونستو حرف بزنو اروم گفتو:مامان شیرینو گریه نکن
من خوبو .ولی خوب نبودن درد داشتو خیلی هو درد داشتو با کمک مامان یه
دوش گرفتو تا بدنو یکو اروم ب شه و بعد روی تخت دراز ک شیدم فکر خالی از
هرچیزی بود نمیدونستتتو چیکار کنو مرل من ها داشتتتو به در و دیوار نگاه
میکردم نمیدونو چه گ*ن*ا*هی کردم که بابام شتتده بود این خستتته بودم از
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اینکه همیشه زیر بار زور بودم.مامان واسو یه کاسه سوپ اورده بود و به زور به
خوردم داد خدارو شکر صورتو رو با مشتاش نقاشی نکرده بود وگرنه باید تا یه
ماه خونه ن شین می شدم .ساعت یازده شب بود و من هو اینقدر گریه کرده بودم
که حسابی خسته خواب بودم ولی از درد نمیتونسو بخوابو مامان به مسکن داد
د ستو و خوردم و بعدش خیلی زود خوابو برد.فردا چون اولین روز مدر سه ها
بود باید میرفتو مدرستته.با صتتدا کردن مامانو از خواب بیدار شتتدم.مامان:ایال
وان پا شو مادر اگه حالت خوبه برو مدر سه نمونی از درس و م شقت اگه هو
احستتتاس میکنی خوب نیستتتی نرو فردا با خودم میری میگو حا لت خوب
نبود.من:نه مامان وان میرم فقی خیلی گشتتنمه یه چیزی بده بخورم.الما رو
دیدم که رو تخت کناریو به چه خوابی فرو رفته.توی دلو گفتو و به الما قول
دادام که هیچ وقت هیچ وقت نذارم سر اون این بال ها بیاد هیچ وقت....
 )۱2با هر زوری بود از روی تخت بلند شتتتدم ولی از درد دو باره نشتتستتتو
سروام.نباید کو میاوردم دوباره از وام بلند شدم و به هر زوری بود این سری
دیگه وایستتتادم و کو کو راه رفتو.بعد خوردن صتتبحانه اروم اروم لباستتمو و
پوشتتیدم رفتو ولو واکفشتتی یه نگاهی به کفشتتام کردم تو این فکر بودم که
چاوری میخوام اینارو بپوشتتو.مامان:ایال وان بشتتین رو این صتتندلی من
کفشتتاتو پات میکنو.من:نه مامان این چه کاره ایی خودم میپوشتتو من که دیگه
بچه نیستتتو.مامان:حاال اصتتال من امروز دلو میخواد یاد بچگی هات کنو و
خودم کفشتتت رو بپوشتتونو بشتتین دیگه هو حرف نزن.میدونستتتو که دیگه
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نمیخواد به روی من بیاره دیشتتتب رو واستتته همین بود که بهونه الکی اورد که
کفشامو پام کنه وقتی کفشامو پام کرد یه ب*و*س از لپش کردم.وارد اسانسور
شدم زدم طبقه همکو.منی که سالی به دوازده ماه رن اسانسور هو نمیدیدم
مابور شدم که سوارش بشو.سر کوچه که رسیدم سپیده رو خوشحال و شاد
دیدم که وایساده منتظر من.دروغ چرا ولی بع.ی وقت ها دلو خیلی میخواست
وای اون باشتتو.ستتپیده توی یه خانواده مرفه و با فرهن زندگی میکرد باباش
استتتاد دانشتتگاه بود و مامانش هو معلو ستتپیده هو تک دختر خانواده بود که
همی شه هرچی دلش میخوا ست باباش فوری فراهو میکرد عالوه بر اینا باباش
خیلی ادم خوب و مهربونی بود اره بع.ی وقت ها به حالش غبطه میخوردم که
چرا من نباید همچین پدری داشته باشو.هیچ وقت ندیدم سپیده خو به ابروش
بیاد و واستته همین اخالقش بود که من دوستتتش دارم.ستتپیده:ستتالم خواهری
عاب دیشتتب زن زدی!!!نمیگی من منتظر موندم پ .؟؟!!!من:خواهری گیر
نده که ا صال حاالم خوش نی ست .سپیده:چرا باز چی شده؟؟؟منو که منتظر
همین یه کلمه بودم از سیر تا پیاز دیشب رو واسش تعریو کردم.بیچاره مونده
بود که چی بگه فقی ساکت به حرفای من داشت گوش میداد....
(۱۳وارد مدرستتته که شتتتدیو حرف های منو تموم شتتتد ولی ستتپیده هیچی
نمیگفت.من:حاال تو چرا حرف نمیزنی؟؟؟یه لحظه دیدم سپیده داره همینطور
اشتتک میریزه.من:وااا ستتپیده خوبی چرا داری گریه میکنی پ بابا دیوونه من
عادت کردم دیگه به این چیز ها بیخیال تهش اینه که من زن شهرام میشو دیگه
نهایتش اینه(البته خودم با گفتن این ومله تمام تنو لرزید چون میدونستتتو
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مردن بهتر از اینه که زن اون روانی ب شو) سپیده:قربونت ب شو که چه دردی رو
داری تحمل میکنی الهی ،خواهری من من همیشتته کنارتو و میتونی روی من
ح ساب کنی.من:خب بابا حاال فیلو هندیش نکن ببینو بیا بریو داخل صو تا
اولین روز گیر ندادن بهمون دوتای رفتیو داخل صتتو بعد از کلی حرف زدن
مدیر و ناظو و گفتن کال سهامون بالخره وارد کالس ها شدیو.کالس ما تقریبا
سی یا سی و پنج نفری می شد.من و سپیده طبق عادت همی شگیمون ن ش ستیو
صندلی اخر کالس.دا شتیو با هو دیگه حرف میزدیو که یه دختر ریزه میزه ایی
اومد نشتتستتت ولوی ما .بعد رو کرد به ما و دستتتش رو اورد ولو من و بعد
سپیده و سالم کرد و گفت:اسمو شادی من:اسو منو ایال و اسو دوستو سپیده
.از قیافه سپیده فهمیدم که زیاد رازی نیست که با شادی حرف بزنه ولی شادی
به این راحتی ها ول کن نبود  .شادی:می شه ام سال رو با هو دو ست با شیو من
تازه از تهران اومدم کرج و ام سال هو اولین سالی یه ایناام البته همین یه سال
رو اینااییو ولی بازم دوست ندارن تنها باشو.من:باشه خب خوبه به ومع دو
نفره ما خوش اومدی.قیافه ستتپیده دیدنی بود ولی هیچی نگفتو .توی اون ستته
زن با دبیر هامون اشنا شدیو و نحوه درس دادنشون رو هرکدوم توزیح دادن
ساعت یک بود که تعطیل شدیو.از در مدر سه که اومدیو بیرون سپیده شروع
کرد به غر غر کردن:ایلت از همین حاال بگو من اصتتال از این دختره خوشتتو
نیومد ها اصال به دلو نچسبید
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 (۱۴سپیده بیخیال خواهری...همینطور که داستیو از در مدرسه میومدیو بیرون
با دیدین شخ صی که ولو رو وای ساده بود سروام وای سادم ...سپیده:پ چرا
یهو وای سادی.تا خوا ستو ووابی بهش بدم شایان حای من وواب داد:به خاطر
ح.تتتور من فکر کنو ...ستتتپ یده هو م رل من همینطور زل زده بود به
شتتایان...شتتایان:خب خانما چیزی شتتده که دوتاتونو ایناوری زل زدین به
من؟؟؟!!!من:نه خیر چیزی ن شده سپیده بیا بریو .شایان:یه لحظه وای سا خانو
مگه شتتما به من قول ندادی که زن بزنی....من:من همچین چیزی یادم نمیاد
من هیچ قولی ندادم گفتو اگه خواستو و تونستو باشه.....شایان:حاال من ازتون
خواهش میکنو که وقتی رفتین خو نه به من یه پ یام بدین خواهش
کردم.....من :سعی میکنو.....د ست سپیده رو گرفتو و رفتیو .شایان:خانو یه
لحظه وایسا....من :دیگه چیه؟؟؟؟!!!شایان:این شاخه گل واسه شماست.گل
رو از دستتتش گرفتو خیلی خوشتتو اومد از این کارش.یه شتتاخه گل قرمز که
هنوزم بوی اون توی دماغو .....نمیدونو چی شتتتد که گل رو گرفتو خوشتتو
اومده بود ولی .......تا رسیدن به خونه سپیده یه سره حرف زد ولی من توی یه
دن یای دی گه بودم ...از ستتپ یده که خدا حافظی کردم یه راستتتت او مدم
خونه....کستتی که خونه نبود ما مان دن بال ال ما رف ته بود و با با هو ستترکار
بود....نهارمو که خوردم رفتو روی تختمو گوشیمو گرفتو دستو خیلی با خودم
کلن اار رفتو که بهش پ یام ندم ولی دستتتت اخر از خودم شتتکستتتت
خوردم......شمارشو تو گوشیو به اسو شادی سیو کردم اولین اسمی بود که به
ذهنو اومد....واستتش پیام دادم:ستتالم بابت گل امروز ممنون......واستتش
فرستادم به ثانیه نکشید که وواب داد:سالم قابل شمارو نداشت...میشه زن
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بز نو؟؟؟!!! من :نه چون ن م ی تونو حرف بز نو ا گه کاری داری با پ یام
بگو....شایان:میشه حداقل اسمت رو بهو بگی؟!!من:ایال .....شایان:چه اسو
قشتتنگی....درستتت مرل خودت.....خیلی باهو حرف زدیو ...و اینکه فهمیدم
بی و پنج ستتالشتته و پدر و مادرش فوت کردن و با عمو و زن عموش که اونا
بچه هو نداشتتتن زندگی میکنه و و البته تو کارخونه عموش کار میکنه....دیگه
داشتتتو باهاش خداحافظی میکردم که با صتتدای ایفون هول شتتدم گوشتتی از
دستتتتو اف تاد و باطری و درش و خود گوشتتتی هر کدوم یه طرف اف تاده
بودن.....نفهپیدم هیچ پیام رو دادم یا نه...در زدم که باز بشتته....در ورودی هو
باز کردم از پناره اتاقو نگاه کردم مامان و الما بودن گوشتتیمو درستتت کردم و
رو شنش کردم......خدارو شکر پیام وا سش رفته بود ....خودمو تو ایینه نگاه
کردم رنگو یکو پریده بود ولی زیاد معلوم نبود.....مامان شتتیرین:ایال دخترم
کااییی...؟؟؟بیا این وسایل رو از دستو بگیر که خسته شدم حسابی....
 (۱۵به به چه خبره مامان وون ؟؟!!این همه وستتتایل!!!!مامان:هیچی دخترم
بابات نمیدونو امروز چش شده که پول داد گفت برو وسایل بگیر شاید مهمون
بیاد شتتتب.....واستتته ما هو نهار گرفت...نهار که نخوردی؟؟؟؟من:چرا یه
چیزایی خوردم ولی خب ببینو چی گرفتی از بیرون تو که میدونی من عاشتتق
غدای بیرونو .....حاال مهمون کی ه ست؟؟؟!!مامان:نمیدونو حاال بیاین نهار
بخوریو من که حسابی گشنه شدم.....نمیدونو مامان چرا داشت از حرف زدن
با من راوع به مهمو نا طفره میر فت ولی هیچی نگفتو با ال ما ستتفره رو
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انداختیو......بعد از خوردن نهار و ومع کردن وستتایل تشتتستتتیو پیش مامان
داشتتتو تلویزیون نگاه میکردم....مامان:دخترم میخوام یه چیزی بگو ولی قول
بده که نه ناراحت بشی نه عصبانی!!!!...من:مامان چیزی شده تروخدا از وقتی
اومدی فهمیدم یه چیزی شتتده بگو ببینو.....مامان یکو من و من کرد و بعدش
گفت:خانو بزرگ .........دیگه هیچی نگفت یعنی نذاشتتتو که بگه فهمیدم که
ام شب دوباره ب ساط خوا ستگاری در پیش داریو من مونده بودم واقعا اینا چرا
حرف حالیشون نمیشه.....
مامان:دخترم به خدا هرکاری کردم بابات رازتتی نشتتد که نشتتد حرف حرف
خودش تو که می شنا سیش ....شاید بعد ازدواج با شهرام زندگی خوبی دا شته
با شی ...شاید شهرام اون پ سری که تو فکر میکنی نبا شه من:مامان تو دیگه
چرا تو دیگه از این حرف ها نزن تروخدا من یه امیدم به تو بود اخه من حاال
چیکار کنو......بلند شتتدم رفتو ستتمت حموم و یه دوش بگیرم .......اینقدر
فکر کردم و فکر کردم تا اخر به یه تصتتمیمی رستتیدم...شتتاید این تصتتمیو رو
زندگیو خیلی تاثیر بذاره ولی مابور بودم....از حموم دراو مدم و ل باستتتامو
پوشیدم با شنیدن صدای بابام فهمیدم که اونو اومده من نقشمو کشیده بودم و
اماده عملی کردنش بودم.....با صتتدای در اتاق و دیدن بابام ولو روم فهمیدم
که اومده دستتتورات الزم رو بده ...بابا:امشتتب مرل دختر های خوب میشتتینی
سروات و دهنت رو فقی واسه سالم و خداحافظ باز میکنی...من :چشو....به
وزوح دیدم که بابام چشماش گرد شده و داره نگام میکنه....من:چیه بابا نگاه
میکنی..؟؟؟!!اره تو موفق شدی تبریک میگو فقی یادت باشه من دحترت بودم
....بابا بدون گفتن چیزی از اتاق رفت بیرون....
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والع مل من رو ما پان

حستتابی گیج شتتده بود چون بالفاصتتله اومد تو اتاقو ...مامان:ایال بابات چی
میگه ...تو واقعا رازتتی شتتدی؟؟؟!!من:ای بابا من میگو نه شتتما میگین اره
....منو میگو اره شتتما میگین نه...پ من چیکار کنو اخه.؟؟؟!مامان:حاال
من یه چیزی گفتو تو ناراحتی تو چرا قبول کردی تو چرا باور کردی؟؟؟!! با
خونسردی وواب دادم:دیگه چیزییه که هست اونا هو مرل اینکه ول کن نیستن
....پ

زن شتتهرام میشتتو  ..به قول خودت شتتتا ید شتتهرام پستتر خوبی

باشتته.....مامان دیگه چیزی نگفت نمیخواستتتو ناراحتش کنو ولی خیلی از
دستش ناراحت شده بودم ....حرفش خیلی واسو سنگین بود.....ساعت های
ه شت اینا بود که مهمون ها اومدن....منو خیلی سرسنگین باها شون برخورد
کردم ووری که تابلو نشتته و نقشتته ام رو بشتته....بعد از کلی حرب زدن عمه و
خانو بزرگ و بابا ....من که کنار بابا نشتتستتته بودم ازش اوازه خواستتتو تا یه
چ یزی ب گو ا ل ب ته ف قی حر فش رو زدم د ی گه م ناظ ووا بی از با با
نبودم...من:ببخ شید ولی اگه ا شکالی ندا شته با شه من میخوام با خود شهرام
تنهایی حرف بزنو حاال که شتتما قراراتونو گذاشتتتید و نظر من واستتتون مهو
نیستتت پ حداقل به این نظرم اهمییت بدین....همه از شتتنیدن حرفتی من
تعاب کرده بودن....عمه که تا حاال تو عمرش یه عزیزم بهو نگفته بود ستتریع
گفت:باشه قربونت برم برو عزیزم ...شهرام توان پاشو ببینو ...قشن حرفاتونو
بزنید...البته داداش با اوازتون....میدونستتتو که باباحستتابی از کار من تعاب
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کرده بود یه خورده م شکوص شده بود ولی چیزی نگفت...با شهرام رفتو داخل
اتاق و در و بستو....شهرام:نمیدونی چقدر خوشحالو که بالخره رازی شدی
که با من ازدواج کنی...من:لطفا بشین حرفامو بزنو....از سردیه حرفو ناراحت
شد ولی چیزی نگفت و ن ش ست روی تخت..من :شهرام یه بار حرفتمو میگو
قشتت ن

گوش کن دی گه هو تکرار نمیکنو...از گفتن حر فای دروغی که

میخواستو بگو میترسیدم ولی چاره ایی نداشتو ....من:ببین اگه تو واقعا من رو
دوستتت داری و دلت میخواد با من ازدواج کنی پ به حرفو گوش کن من یه
سال درس دارم و خودت میدونی که عا شق درس خوندن ه ستو و ا صال دلو
نمیخواد به درسو لطمه ایی بخوره ازت میخوام یه سال صبر کنی تا من درسو
تموم بشه و بعد بیای خواستگاری....شهرام:اخه........من :دیگه اما ...و...اگر
..و اخه نداره ...اگه واقعا دو سو داری پ اینکارو وا سه من اناام بده تا ثابت
بشه بهو ....میدونستو این دروغ هایی که دارم میگو بعدا به زرر خودمه ولی
مابورم کرده بودن منو دلو نمیخواستتت با احستتاس کستتی بازی کنو ولی این
راهی بود که خودشتون خواستتن......شتهرام :از کاا معلوم بعد یه ستال قبول
کنی......من:این دیگه مشکل خودته ........
(۱۷شتتهرام  :باشتتته ایال خانوم ولی قول بده که ب عد یه ستتتال دی گه قبول
میکنی...من:حاال کو تا یه ستتتال دیگه من حرفامو زدم توام اگه خیلی دلت
میخواد با من ازدواج کنی به حرفام گوش میدی....شتتهرام بالخره بعد از کلی
حرف زدن رازتتی شتتد که این موزتتوع رو قبول کنه...از اتاق که اومدیو بیرون
همه چ شما سمت ما برگ شت....خانو بزرگ:خوبه حاال را زی به این ازدواج
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نبودی ماشتتاالله چقدر هو حرف داشتتتی.... .من:این دیگه به من و شتتهرام
مربوط می شه...خانو بزرگ دیگه چیزی نگفت...عمه:خوبه شهرام پ سرم چی
شد میشه به ما هو بگین؟؟شهرام:این تصمیو دوتامونه و ازتون خواهش میکنو
به این ت صمیو ما کسی کاری ندا شته با شه و احترام بذاره....من و ایال ت صمیو
گرفتیو قرار خواستتتگاری و عقد و این چیز ها باشتته واستته یه ستتال بعد که ایال
درستتش تموم بشتته ....عمه:وا خب درستتشتتو میخونه چه ربطی به ازدواوتون
داره؟؟!!!شتتهرام :گفتو که خواهش میکنو نه ن یارین و به نظر ما احترام
بذارین......ه مه ستتتا کت شتتتده بودن خوشتتو او مد 1از این حر کت
شتتهرام...دوستتش داشتتتو ولی نه به عنوان همستتر به عنوان برادر .......دیگه از
کسی صدا در نمیومد ....ولی االن که بهش فکر میکنو میگو ای کاش که هیچ
وقت هیچ وقت اینکارو نمیکردم ای کاش هیچ وقت این تصتتمیو احمقانه رو
نگرفته بودم ....مهمونا که رفتن با خیال راحت رفتو تو اتاقو ...فعال تا یه ستتال
خیالو از بابت رفت و امداشتتون راحت شتتده بود....بابا:نمیدونو چه فکری تو
اون مکر کوچیکته ولی هرچی هستتتت به مشتتتام من خوش نمیاد حاال خود
دانی........اهمییتی به حرفش ندادم...مامان بیچاره ام که از ت صمیو من باخبر
نبود نشتتستت ته بود روی م بل و رف ته بود تو فکر...ال ما هو که خواب بود
....من:مامان اینقدر تو فکر نباش وغ صه نخور...مامان:چطور غ صه نخورم از
د ستو رفتی ...من:حاال یه سال وقت داریو نگران نباش...مامان:بعد یع سال
میخوای چه غلطی بکنی؟؟؟واستته اینکه دیگه بیشتتتر اذییت نشتته نقشتته مو
واسش تعریو کردم فکر کردم خوشحال میشه ولی نشد....مامان:دختره احمق
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میدونی اگه بعد یه ستتال بفهمن که ستترکارشتتون گذاشتتتی چه به روز مون
میارن.....مگه تو اونارو نمیشتتناستتی...وااای خدااا اخه دختر من از دستتت تو
چی کار کنو....من :ما مان ب

ک نه دی گه همینی که هستتتت او نا که حرف

حالی شون نی ست منو مابور شدم ....بعد یه سال هو حاال یه خاکی تو سرم
میریزم....دیگه از بحد کردن با مامان خیته شتتده بودم دلو نمیخواستتت دیگه
بیشتر از این ناراحتش کنو....برگشتو توی اتاقو...با گوشیو داشتو اهن گوش
میدادم که با دیدن پیام از طرف شادی یه لبخندی زدم....پیام رو که باز کردم و
خوندم خندهام بیشتر هو شد:خانوم گل راستی یادم رفت بهت بگو فردا صبح
سر کوچه منتظرتو ...دلو نمیخواد تنها بری مدرسه..من هو واسش نوشتو :من
تا این ستتن همیشتتته تن ها میرفتو از این ب عد هو فکر نکنو مشتتکلی پیش
بیاد.....شتتتایان:حاال که من هستتتو دلو نمیخواد ...فردا میبینمت خانوم گل
...خ نده ام گرف ته بود ...از خودم یه نیشتتگون گرفتو تو دلو به خودم فحش
دادم...ولی نم یدونو چرا از این که ایناوری بهو اهمی یت داد خوشتتتو
اومد...ساعت رو یکو زودتر از همیشه کوص کردم تا صبح زود بیدار بشو ...به
ستتپیده هو پیام دادم که نیاد دنبال من بره مدرستته و گفتو که بهش وقتی دیدم
ه مه چیز رو توزتتیح م یدم...ب عد از کلی اینور و اونور کردن بالخره خوابو
برد.....
 (۱۸صبح قبل اینکه گوشیو زن بخوره بیدار شدم ا سترس دا شتو شبش هو
نتونستتته بودم درستتتت و حستتتابی بخوابو ...ستتتاعت گوشتتیو رو خاموش
کردم ....سریع پا شدم رفتو سمت توالت ...بعد از اماده شدنو یه لقمه هو که
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مامان به زور به د ستو داد و گرفتو و سریع و به صورت دو از پله ها رفتو پایین
.....ولو در که رستتیدم یکو اروم شتتدم و از در رفتو بیرون خیلی اروم ستتنگین
انگار من نبودم که همین چند دقیقه پیش داشتتتو مرل ...میدوییدم.با دیدن
شایان سر کرچه یکو هول شدم ولی خودمو کنترل کردم...شایان:سالم خانون
گل و همزمان دستش رو اورد ولو..من هو مونده بودم دست بدم ندم!!!ولی در
اخر هو دستت دادم نمیدونو چو شتده بود ولی در برابر شتایان خیلی بی اراده
میشتتتدم تو دلو حستتتابی خودمو فحش دادم....شتتتا یان :خب ایال خانو
ساکتی...من:چی بگو اخه...شایان:هیچی فقی این رو بدون همین که کنارمی
خیلی خوشتتحالو ..دستتتو رو گرفت و با همدیگه رفتیو...من:مگه تو ستتر کار
نمیری؟؟؟شتتایان:چرا ولی کارخونه عمومه بهش گفتو که صتتبح ها یکو دیر
میام و ظهر هام یه وستتاعتی مرخصتتی میگیرم ...من:ظهر ها؟؟؟ظهر ها دیگه
چرا؟؟؟؟شایان:واسه اینکه خانومو رو برسونو دیگه...من:خیلی زود صمیمی
شدیا  ...شایان:من همینطوریو ..حاال عادت میکنی .برو که در ست دیر ن شه
خانو دکتر ...ازش خداحافظی کردم و رفتو تمام دستتتو بوی عطر اونو گرفته
بود...تمام خواسو پیش شایان بود ..چقدر واسو خوب بود ....با اینکه خیلی
از دوستی با یه پسر میترسیدم و تا این سن رسیده بودم با هیچ پسری حرفی هو
ن م یزدم ..ولی ا ن گار شتتتا یان یه چ یز دی گه بود یه ارا مش خاصتتتی
دا شت ....سپیده:خوش گذ شت؟؟؟؟من:نمیتونو بگو وات خالی ...ولی اره
خوب بود ...تک تک اتفاق های دیشتتب رو و امروز رو واستته ستتپیده تعریو
کردم...ستتپیده:خواهری واستتتت خوشتتحالو که اینقدر خوشتتحالی...ولی
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خواهری تصتتمیمی که در مورد شتتهرام گرفتی خیلی اشتتتباهه ....عواقب بدی
داره....من:ستتپیده تو دیگه نگو تو که خوب میدونی تو چه شتترایطی من رو
گذا شتن.....هرچی میخواد ب شه ا صال ب شه ....من فعال توی یه عالو دیگه ام
....دوتا مون خندیدیو ....سپیده:را ستی ایال این مو زوع رو به شایان هو بگو
فکر کنو حقشتتته که بدونه...من:حاال زوده به وقتش میگو...ستتپیده:خودت
م یدونی ولی هرچی زودتر بگی بهتره ....با صتتتدای ز ن

رفتیو دا خل

کالسامون......
(۱۹تو کالس نشتتستتته بودیو که شتتادی بدون گفتن ستتالمی اومدولو من و
گفت:ایال تو با اون پسره ویکار داشتی؟؟؟!من:کدوم پسر؟؟شادی:خودت رو
نزن به اون راه همون پ سره دیگه که امروز ر سوندت مدر سه !!!! سپیده وای من
وواب داد:به تو چه اخه ....مگه وکیل وصتتیشتتی.....دوستتتش بود به تو ربطی
داره؟؟شتادی:نه فقی مواظب باش ....اون پستر دوستت داداش من...من زیاد
ازش خو شو نمیاد....این رو گفت و رفت...حتی وا شو عوض کرد...من:وااا
ستتپیده این چرا اینطوری کرد.؟؟؟!!!ستتپیده:ولش کن بابا معلونا پستتره شتتایان
بهش پا نداده از قبل....حاال هو تورو با اون دیده داره ادا درمیاره....ستته زن
طاقت فر سایی رو تحمل کردم...درس ها خیلی سخت بود ....و باید ق شن
درستتامو میخوندم تا واستته کنکور راحت تر باشتتو....زن تعطیلی که خورد با
سپیده از مدر سه زدیو بیرون  ...شایان رو دیدم که با ما شین اومده بود دنبالو
ح سین هو کنارش بود (ح سین دو ست صمیمی شایان بود تو کارخانه عمو
شایان پیش شایان کار میکرد )من :سپیده مرل اینکه شایان وا ست یه همبازی
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اورده...ستتپ یده خندید میدونستتتو که از حستتین خوشتتش اومده...رفتیو
کنارشتتون....شتتایان:ستتالم خانومی..خستتته نباشتتی...من:شتتما هو خستتته
نباشی...با حسین هو سالم و علیک کردیو...شایان:سپیده خانوم اگه مشکلی
نبا شه دو ستو ح سین شما رو بر سونه ....سپیده که میدون ستو االن تو دلش
حسابی خوشحاله و دارهدبشکن میزنه ولی خیلی سنگین و متین وواب داد که
باشتتته ....با حستتین رفتن ستتوار ماشتتین شتتتدن و رفتن منو نشتتستتتو تو
ما شین ....شایان:خب خانون گل یه دور بزنیو بعد بریو خونه...من:نه شایان
خیلی دیرم میشتتته اینطوری ما مانو نگران میشتتته  ..باشتتته پ

اروم اروم

میرم....شایان:خانوم گل میشه بعد از ظهر بریو بیرون...؟؟؟خیلی دلو میخواد
یه ستتر باهو بریو بیرون ..من:نمیدونو حاال بهت خبر میدم ...چون من زیاد
خانواده ام با بیرون رفتن من به تنهایی موافق نیستن...شایان:حاال به خاطر من
یه کاریش بکن دیگه .....شایان من ر سوند دم خونه ...شایان:را ستی ایال اینو
بگیر واسه تو...یه شاخه گل قرمز دیگه...من:شایان اگه قرار باشه هر روز واسه
من گل بیاری که من باید یه گلخونه باز کنو...شتتتایان:مهو نیستتتت ...خودم
واستتت باز میکنو یه گلفروشتتی .....خداحافظی کردیو و من رفتو خونه.....تو
این فکر بودم که چاوری میخوام مامانو رو رازی کنو......
(2۰خونه که رفتو مامان اینا هنوز نیومده بودن منو لباستتمو عوض کردم و
نهارمو خوردم....چشتتمام تازه داشتتت گرم میشتتد که با صتتدای ایفون از وام
پریدم...مامان و الما اومده بود ستتاعت دو بود....الما یه وهفته صتتبح بود و یه
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هفته بعد از ظهری....وقتی اومدن داخل خونه گفتو:پ

سالم پ چرا اینقدر

دیر اومدین؟؟؟پ مامان کو؟؟؟الما :سالم ابای مامان من رو گذا شت رفت
خونه خانو بزرگ قرار شده که ما هو بریو بعد ازظهر اوناا گفت درساتونو نگاه
کنید و بعد بیاین..ابای نهار داریو من خیلی گشتتنمه....من:اره درستتت کرده
مامان داغ من تازه زیرش رو خاموش کردم برو لباستتت رو عوض کن تا بیا منو
نهارتو اماده میکنو...الما که رفت تو اتاق یه زن

به مامان زدم....مامان:الو

ایال وان ...من :سالم مامان خوبی..مامان :سالم عزیزم مر سی ...ایال وان ما
اومدیو خونه خانو بزرگ شما هو نهارتون بخورید یه ا ستراحتی کنید یکمو به
درساتون نگاه کنید ...واسه شام اینااییو....بعد یکو طرز تن صداشو کو کرد
و گفت :دخترم اگه زود تر بیای که وه بهتر دیگه حرفی نذار باشه...من:مامانو
میدونو باید زود بیام ولی امروز سپیده ازم قول گرفته که برم خونشون ...میشه
من یکو دیر ب یام ترو خدا...قول م یدم تا ق بل از ستتتا عت نه خو نه
با شو....مامان:با شه ولی ه شت ایناا باش دیر هو نمیکنی...اوناا هو رفتنی
ستترستتنگین برو...ارایش هو زیاد نکن....من:چشتتو مامان وان نگران نباش
رفتنی ال ما م یذارم و ب عد میرم ولی قول تا هشتتتت برمیگردم....از ما مانو
خداحافظی کردم...ستتریع با گوشتتیو به شتتایان پیام دادم که ستتاعت پنج بیاد
دنبالو و ادرس خونه خانو بزرگ رو دادم که بیاد سر کوچه اونا وای سه چون دلو
نمیخواستتتت الما چیزی بفهمه ال ما یکو دهن لق بود و اگه چیزی میفهمید
سریع لو میداد اونو قبول کرد...یه پیام هو دادم به سپیده که حوا سش با شه به
ق.تتیه....خالصتته تا ستتاعت پنج چی من گذشتتت بماند ولی اونقدر استتترس
داشتو که چند بار رفتو توالت و اومدم.....الما:ابچی چیزی شده ؟؟؟ورا هی
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میری دستتتشتتویی و م یای؟؟؟!!!من :نه عزیزم یکو دلو درد میک نه چیزی
نی ست ....ساعت چهار و نیو از در خونه زدیو بیرون....خونه ما تا خونه خانو
بزرگ ده تا کوچه فاصتتله داشتتتت...الما رو که رستتوندم خودمو رفتو ستتر
کوچه...ماشین شایان رو دیدم و خیلی سریع سوار شدم...شایان:سالم خانوم
گل ....من:ستالم شتایان اگه میشته ستریع راه بیافت ایناا زیاد نمونیو یه دفعه
کستتی ببینه واستتو خیلی بد میشتته...شتتایان ستتریع راه افتاد از اون محله که رد
شدیو دیگه خیالو راحت شد...من:شایان ببخشید که اینقدر تند و سریع سوار
شتتدم و ستتالم هول هولکی کردم ......ولی ایناا محله قدیمی همه همدیگرو
میشناسن دوست نداشتو کسی ببینه.....شایان:خانوم گل اشکال نداره .....چرا
الکی توزتتیح میدی میدونو خودم نگران نباش....خب حاال اروم و ستتاکت
ب شین میخوام ببرمت یه وای خوب...من:کاا میریو؟؟؟؟!!!! شایان :صبر کن
ببین.........
(2۱بعد از تقریبا نیو ستتتاعت رستتیدیو به یه پارص خیلی بزرگ که همه چیز
داشتتت.....یه طرفش زمین تنی بود و طرف دیگه اش شتتهربازی ....یه طرف
دیگه اش هو یه کافی شام سنتی داشت ....شایان دستو رو گرفت و با همدیگه
رفتیو ستت مت کافی شتتتاپ وای شتتتا یان این اا خیلی قشتتن گه چ قدر
خوبه.....شایان:حاال داخلش رو ندیدی اوناا رو ببینی چی میگی؟؟؟!!!داخل
کافی شاپ که شدیو باورم نمیشد درخت های بزرگ و قشنگی داشت....تخت
های زیادی چیده بودن از اون ستتر نا این ستتر کافی شتتاپ یه رود خونه خیلی
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قشتتن رد شتتده بود تخت هارو هو ووری گذاشتتته بودن که رود قشتتن از
ولو شون رد می شد یه اهن خیلی مالیو هو گذا شته بود وای خیلی خوب و
دلچ سبی بود  ...............شایان:مرل اینکه خیلی خو شت اومده ها صدات
درنمیاد ...من:اره وای خیلی ق شنگریه....من این حور واهارو خیلی دو ست
دارم و وا سه همین محو ایناا شدم....ن ش ستیو رو یکی از تخت ها ...شایان
:خب خانوم گل چی میخوری ستتفارش بده.....منو رو دادم دستتتو و من یه
بستتتنی چند طعمه انتخاب کردم..خودش هو یه دونه اب هویج ستتفارش داد.
.......شایان:ایال خیلی دلو میخواد با خانواده ات اشنا بشو...من:شایان حاال
خیلی زوده واسه این حرفا فعال حاال ما هیچ یه هفته هو نشده با هو دیگه اشنا
شدیو  ...شایان:اخه من دلو نمیخواد ایناوری با قایو مو شک بازی همدیگرو
ببینیو..من:گفتو که حاال واستتته حرف زدن راوع به این چیز ها خیلی
زوده...من:شایان میدونستی تو اولین کسی هستی که باهت دوست شدم من
هیچ وقت هیچ وقت قبل تو به هیچ کستتی محل نمیذاشتتتو که شتتماره بده چه
بر سه به اینکه بخوام دو ست ب شو از خودم خیلی تعاب کردم...وا سه همین
ازت یه خواهشتتی دارم!!!! ......شتتایان:بگو ....شتتما وون بخواه ....من:اینکه
دوست ندارم حد خودت رو بگذرونی ...منظورمو که میفهمی ...اره باهمدیگه
دو ست ه ستیو ولی دلو میخواد یخ چیزایی رو رعایت کنی باید بهو قول بدی
....چون اصال دلو نمیخواد مسخره کسی بشو ...ببخشید که اینقدر رص حرف
میزنو ولی مابورم بگو تا بدونی.....شایان:خانومی تو چی داری میگی....این
حرفارو بذار کنار دیگه هو ازت نشنوم این حرفارو ....من همین هو که دستت
رو میگیرم عذاب وودان میگیرم و تو دلو صتتدبار به خودم فحش میدم ...ولی
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طاقت نمیارم من اونقدر ازت خوشتتو اومده که هیچ وقت به چنین چیز هایی
فکر نمیکنو....پ خیالت راحت باشتته و واستته اینکه راحت تر هو بشتته قول
مردو نه ب هت م یدم....نم یدونو با هر بار حرف زدنش چی کار میکرد که من
ایناوری دل بهش باختو ....من خودم رو میشتتناختو همچین ادمی نبودم که
زود دل ببندم ولی......نمیدونو اشتتتباه بود شتتای همه اش از روی بچگی بود
ولی هروی بود ق شن بود ....شاید اگه تو سن االنو بودم زود دلبسته نمیشدم
که اخرش ...............ساعت های هفت اینا بود که شایان من رو ر سوند دم
خونه خانو بزرگ و رفت......
(22ایفون رو زدم ولی بدون اینکه ک سی وواب بده در باز شد.....داخل خونه
که شتتتدم عمه اینا هو اوناا بود به عالوه دوتای خانوادگی خانو بزرگ که با
بودن اونا خونه حستتابی شتتلوغ شتتده بود....عمه با دیدن من اروم گفت:به به
عروس خانو عمه پ کاایی تو میدونی ساعت چنده؟؟؟؟من:سالم من اوال
هنوز عروس کستتی نشتتدم در زتتمن من از مامانو اوازه گرفته بودم و دلیلی
نمیبینو که وا سه ک سی هو تو زیح بدم ولی چون شمایین به خدمتون برسونو
که خونه دو ستو بودم....عمه:خوبه بابا حاال که من چیزی نگفتو شهرام نگران
بود....من:شهرام واسه خودش نگران بود ...ولی توی دلو حسابی ترسیدم اگه
ما رو دیده بود چی میشتتد واااای بدبخت میشتتدم .....به شتتایان پیام دادم که
ک سی چیزی ندیده و خیالش راحت با شه اینقدر ولوش گفته بودم بیچاره اونو
میترسید.....شهرام:خب خوش گذشت خونه سپیده وونتون....؟؟؟؟!!!من:بله
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خوب بود ...شهرام:را ستی سپیده ما شین داره؟یه لحظه خ شکو زد ولی سریع
خودمو ومع و وور کردم نه.......چطور م گه؟؟؟!!!هیچی ا خه با ماشتتین
اومدی....من:با اژان اومدم مشکلیه ؟؟؟؟!!اصال به تو چه ربطی داره اخه که
وایستتادی ایناا داری باز خواستتتو میکنی....شتتهرام:هیچی فعال خوش باش
نوبت من هو میرسه.........نمیدونو ولی ته دلو خالی شد...ترسیدم اگه مارو
دیده باشتتته چی ...نه بابا اگه دیده بود االن ایناا رو ستترمون خراب میکرد
همینطور داشتتتو با خودم کلن اار میرفتو که با صتتتدای ما مانو برگشتتتو
سمتش.......مامان :ایال وان بیا کمک کن سفره بندازیو....به خاطر ح .ور
مهمونا مابور شدم که پاشو وگرنه اینقدر از اون خونه و ادمای توش بدم میومد
که حا زر نبودم حتی یه لیوان وابه وا کنو....بعد از خوردن شام یکو با پدرام
و الما منچ بازی کردم اینقدر بهو اصرار کردن تا مابور شدم قبول کنو......بعد
از خوردن شتتام با چشتتو به مامان عالمت دادم که بلند بشتتیو بریو دیگه چون
واقعا با ح.ور شهرام بودن در اوناا واسو خیلی سخت بود......وقتی رسیدیو
خونه اونقدر خسته بودم که خوابو برد........
(2۳تقریبا سه ماهی از دوستی من و شایان میگذشت تو این مدت حسابی بهو
دیگه عادت کرده بودیو......دیگه تقریبا میشتتناختمش...پستتر خوبی بود و
خونگرم هیچ وقت ندیدم بهو کوچکترین بی احترامی بکنه تو این سه ماه یه بار
با عموش و زن عموش اشنا شدم ادمای خیلی خوبی بود خیلی هو مقید بودن
......عموش همش میگفت زودتر بیایو خواستتتگاری ولی قانعشتتون کردم که
فعال زوده واستتته این چیز ها به بهو نه درس.....تو این مدت هو درستتتامو
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نمیذا شتو عقب بیافته چون ا صال دلو نمیخوا ست کو بیارم توی درس شایان
هو خیلی بهو کمک میکرد مخ صو صا تو ریا زی.....توی مدر سه هو فقی با
سپیده بودیو دوتایی باهو ازشادی هو از اون روز به بعد کالسش رو عوض کرد
و رفت یه کالس دیگه وقتی هو با من رو درو میشتتتد راهش رو کج میکرد و
میرفت خیلی دلو میخواستتتت بدونو چرا داره این کارارو میکنه....بابا هو از
وقتی من در مورد شتتهرام به ظاهر نظرم عوض شتتتده بود زیاد کاری به کارم
نداشتتت یعنی اصتتال خونه هو نبود هرشتتب خونه یه دوستتتش بود تا صتتبح
مین ش ستن با دو ستاش پای ب ساط وااای که چقدر دلو میخوا ست یه روز انتقام
این رفتاراشتو از بگیرم  ........مامان:ایال وان دخترم زشتتته چقدر میری اوناا
اخه مامان سپیده شاکی نمیشه یه بار اونو بیاد ایناا دیگه....من :مامان اوال که
مامان ستتپیده اصتتال ایناوری نیستتت بعدشتتو من هیچ وقت دلو نمیخواد که
سپیده بیاد ایناا با ح .ور بابا و دو ستاش ا صالاا....بالخره را زی شد ولی با
این حال زن زد به خونه ستتپیده اینا و با مامان ستتپیده یکو حرف زد .....منو
اماده شتتدم اخه قرار بود با ستتپیده و حستتین و شتتایان بریو بیرون .....فردا هو
ومعه بود و قرار بود که شبش هو بمونو خونه پیش سپیده ......یه شلوار لوله
تفنگی لی پوشیدم یه مانتو مشکی تنو کردم که با کفشام ست بشه یه شال ابی
رن انداختو سرم و یه کاپ شن م شکی که دو سال بود تنو میکردم اون رو هو
پوشتتیدم کیفمو برداشتتتو یه دستتت لباس خونه با لوازم ارایشتتیو رو انداختو
داخلش مامان:ایال بیا این پول رو هو بگیر د ستت با شه یه وقت الزمت می شه
...مامان رو ب*و*ستتیدم و ازش خداحافظی کردم رفتو خونه ستتپیده ....من
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عاشق خونه اونا بودم یه خونه ویالیی که از بابای بابا سپیده بهشون رسیده بود
یه حیاط بزرگ و قشنگی داشت که وسی حیاط یه حوض کوچیکی داشت و یه
تخت چوبی هو کنارش بود ......هروقت میرفتو اوناا اول یکو میشتتستتتو تو
حیاط بعد میرفتو داخل ........وارد حیاط که شدم دیدم سپیده هو با یه سینی
چایی اومد ....سپیده:میدونو که االن میخوای ایناا ب شینی و تو سرما من رو
ن گه داری پ

حدا قل ب یا یه چایی بخوریو که یخ نکنیو.....من:ستتالم

.....خوب کاری کردی خودتو م یدونی من تا یکو این اا نشتتینو را حت
نمیشتتو......ستتپیده:علیک ستتالم بدو بیا بشتتین زود چاییتو بهور بریو ستترما
بخورم میکشمت......
(2۴یه نیو ساعتی با سپیده ن ش ستیو تو حیاط.....ح سابی از ح سین تعریو
میکرد سپیده تو یه این سه ماهه ح سابی با ح سین صمیمی شده بود و البته
حستتین خواستتتگاری کرده بود ازش و وواب بله رو هو ستتپیده داده بود و عید
قرار بود که و شن نامزدی دا شته با شن و بعد از اینکه سپیده درسش تموم شد
مراستتو عروستتی رو بگیرن اونا خیلی ستتریع تر از ما پیش رفته بودن و این از
شرایی زندگی من بود که باید هر روز هر روز با استرس با شایان حرف بزنو یا
اینکه بیرون برم و  .....این من رو خیلی اذییت میکرد چون شتترایطمو ستتخت
میکرد واستته بیرون رفتن باهاش باید صتتدبار دروغ و کلک ستتر هو میکردم و
مامانمو گول میزدم تا بتونو یه چند ستتاعتی با شتتایان بیرون باشتتو .........از
اینکه اینقدر به مامانو راحت دروغ میگفتو تو عذاب بودم ولی چیکار میکردم
دوستتتت داشتتتو به مامانو همه چیز رو بگو ولی میترستتیدم .........خیلی
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میترسیدم از اینکه همه چیز رو به مامانو بگو اونو طاقت نیاره .........اخالق
مامانو رو میشناختو و میدونستو که اگه بفهمه همچین چیزی رو از ترسش به
بابام میگه...بابام که اگه میفهمید که دیگه هیچ .....سپیده:را ستی ایال کی قرار
شتتیرینی خواستتتگاری شتتما رو بخوریو....؟؟؟!!!من:ستتپیده تو که ش ترایطمو
میدونی......فعال درگیر بازی بدی شدم .....سپیده خیلی کالفه ام از یه طرف
موندم که به شایان چطوری ق.یه رو بگو .....از یه طرف وواب اون شهرام رو
چی بدم ......به خداا داغونو .....همش نشتتستتته ام یه وا تو خونه و با خودم
حرف میزنو  .....سپیده:خواهری غ صه نخور در ست می شه .....منو کمکت
میکنو .....بذار نامزدی ما تموم بشتته اون موقع بهش بگو.....حاال هو غمبرص
نزن اینطوری ایناااا...پا شو بریو خونه االن سرما میخوریو.....پا شو که باید
اماده بشتتیو .....من:ستتاعت چنده؟؟؟؟!!!ستتپیده:چهار و نیو پاشتتو دیگه قبل
اینکه بیای با حستتین حرف زدم گفت تا پنج و نیو میرستتن ....به حالت دو
دوتایی رفتیو داخل اتاق سپیده و هرکدوم ولو یه ایینه وایسادیو و شروع کردیو
به ارایش کردن.......اماده شدن ما تازه تموم شده بود که صدای ایفون که بلند
شد فهمیدیو که اومدن...کاپشنارو برداشتیمو و خیلی سریع کفشامونو پوشیدم
اومدیو بیرون.....ستتپیده:ایال خوب شتتدم ؟؟؟؟من:اره خواهری یه تیکه ماه
شتتتدی....من:من چطور شتتتدم!؟!!ستتپ یده:شتت ما که هیچ یه تی که وواهر
......دوتایی خند کنون رفتیو ستتمت ماشتتین.....شتتایان:خب خانما چه خبر
!!!؟؟؟چی شتتده که اینقدر دوتاتون روشتتاد کرده؟؟؟!!من:ستتالم .....هیچی
بحد دختروونه بود به درد شما نمیخوره.....من:سالم اقا حسین....میگو تو از
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دستتت این ستتپیده چی میکشتتی.....از وقتی اومدم یه دم حرف زده مخو رو
خورده .....ستتپیده:ای رو رو برم من بودم تو حیاط.....نذاشتتتو ادامه بده یه
چشتتتو غره بهش رفتو اونو فهم ید چون خیلی ستتتریع ب حد رو عوض
کرد.....ستتپیده:خب بشتتینید بریو دیگه...چرا وایستتادین پ ...ستتوار ماشتتین
شتتتدیو ..حستتتین و ستتتپ یده هو تو ماشتتتین حستتتین نشتتستتتتن و راه
افتادیو .....شایان:خب بگو ببینو چرا نذا شتی حرفش رو ادامه بده نکنه چیزی
شتتده که به من نمیگی......من که حستتابی هول کرده بودم مونده بودم چیکار
کتتنتتو .....متتن:نتته عتتزیتتزم چتتیتتزی نشتتتده بتتابتتا چترا ایتتنتتطتتوری فتتکتر
میکنی....شتتتا یان:نم یدونو خالصتتته ا گه چیزی شتتتده بگو تا منو
بدونو....من:بیخیال حاال چرا گیری دادی...شتتتایان دستتتو رو گرفت و یه
ب*و*سه پشت دستو گذاشت....این ب*و*سه داغو کرد از خاالت از ح
لب هاش رو دستو ناخوداگاه بدنو لرزید ......نمیدونو قلبو چش بود که با هر
با دیدنش تند تند میزد ...اره عاشتتق شتتده بودیو عاشتتق مهربونی هاش عاشتتق
اینکه هوامو داره .....ولی نمیدونو چرا روزگار با ادم اینطور لج شاید کال با من
د شمن شده بود که حتی این خو شی رو هو نتون ست ببینه....اون شب ح سابی
گشتیو و بعد از شام ما رو اوردن گذاشتن ولو در ....ازشون خداحافظی کردیو
و رفتیو داخل خونه....صدای پیام گوشیو که بلند شد گوشی رو برداشتو دیدم
شتتایان.......لبخند بزرگی زدم .....حرفاش دیوونه ام کرده بود....ستتپیده :چته
پ ...چرا مرل دیوونه ها وایسادی وسی اتاق داری میخندی....من:شایان بهو
پیام داده .....سپیده:حاال چی نو شته؟؟؟!!من :نو شته( دو ستت دارم خانوم گل
من))سپیده:قربونت بشو که منو دوستت دارم ....من:خواهری ای کاش همه
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م شکالم حل ب شه دلو نمیخواد شایان رو از د ست بدم ....سپیده:فعال به این
چیز ها فکر نکن بگیر بخواب خدا بزرگه....شتتتب به خیر گفتیو بهو دیگه
...دوتامون اونقدر خسته بودیو که سریع خوابمون برد....
 (2۵صدای زن گوشیو چند بار به گوشو خورد ولی اصال حوصله برداشتنش
رو نداشتتتو....برای بار ستتوم که دو باره ز ن

خورد با هر زحمتی بود

برداشتتتو....من:الووو شتتایان:خوابالوی من پاشتتو ببینو ...پاشتتو بیا دم پناره
....میخوام یه چیزی بهت بگو..من:وااای شتتایان ستتاعت هشتتت صتتبح االن
زن زدی که چی بگی اخه ...برو بخواب بذار منو بخوابو....بیدار شدم زن
میزنو...شتتتایان:تو اول پاشتتو بیا دم پناره بعد اگه دلت اومد بخواب....با
خوابالودگی پاشتتدم رفتو دم پناره ...پرده رو که کنار کشتتیدم با دیدن این همه
برف روی زمین تعاب کردم ..تعابو زمانیبیشتتتر شتتتد که شتتتایان رو دیدم
وایساده پایین ولو در....من:این وقت صبح ایناا چیکار میکنی...شایان:سریع
اماده میشی میای پایین من منتظرتمت
بهونه هو نمیاری ......این رو گفت و تلفن رو قطع کرد.....من رفتو اماده شدم
و رفتو پایین..شایان با دیدنو اومد ولو تر و دستو رو گرفت...شایان:هنوز هو
خوابت میاد؟من :مگه می شه با دیدن این همه برف و صد البته دیدن ونابعالی
دوبتتاره ختتوابتتو بتتیتتاد......حتتاال چ ترا صتتتتبتتح بتته ایتتن زودی اومتتدی
ایناا؟؟؟؟شایان:صبح که بیدار شدم برم اب بخورم با دیدن این همه برف دلو
نیومد بخوابو یاد تو افتادم گفتو بذار بیام ببرمت بیرون یه کله پاچه با هو
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بخوریمو.....من :ودی که نمیگی !!!!؟من از ک له پا چه اصتتال خوشتتو
ن م یاد....شتتتا یان :حاال تو ب یا بر یو ف عال م ی خوام ب بر مت یه وای
خوب..من:کاا؟؟؟ماشینت کااست پ ؟؟؟شایان:پیاده اومدم ...دستو رو
گرفت من رو کشوند سمت خودش..من:شایان به خدا دیوونه ایی ها االن همه
روز ومعه ایی گرفتن خوابیدن ...بعد تو من رو از وای گرم و نرم کشتتیدی
بیرون....شتتایان:وای ایال چقدر غر میزنی...اگه دلت نمیخواد خب برو...من
مرال گفتو حاال امروز هو که ایناایی بازم ببینمت ولی تو مرل اینکه خواب رو
به من ترویح میدی.....من:باشتتته حاال قهر نکن ...همنطور که داشتتتیو را
میرفتیو با دیدن درختی که پر از برف شده بود طاقت نیاوردم خودمو یکو عقب
کشیدم شایان ولوتر بود همین که وایساد برگرده عقب ببینه من کاا موندم با پا
زدم به درخت و هرچی برف رو درخت بود ریخت رو ستتر شتتایان.....با دبدن
قیافه شایان نتون ستو طاقت بیارم و زدم زیر خنده دلو رو گرفته بودم و ن ش سته
بودم وستتی برف ها و داشتتتو بهش میخندیدم اشتتکام از خنده س ترازیر شتتده
بود...ولی با دیدن شایان باال سرمو و اینکه دستاش پر از برف بود خنده ام قطع
شتتتد ....تا خواستتتو چیزی بگو ه مه رو ری خت رو ستترم ت مام بدنو یخ
کرد.....خودمو تکون دادم افتادم دنبال شایان اون بدو من بدو .....اخر سر هو
او مدم بگیرمش خودم خوردم زمین......شتتتا یان نگران او مد باالستترم:ایال
خانومی خوبی؟؟؟!! اما من هیچی نگفتو....شتتتایان دو باره با حالت نگران
پرسید:خانوم گل لوس نشو دیگه پاشو ببینو چی شده...من یه خنده بلند کردم
و گفتو:هیچیو نشده فقی دلو میخواست قیافه نگرانتو ببینو....شایان دستو رو
گرفت و بلندم کرد...شایان:اصال شوخی قشنگی نبود....این رو بدون اگه تو یه
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چیزیت ب شه من میمیرم...من :شایان تو واقعا دو سو داری؟؟ شایان:چرا ندارم
اخه عزیز من تو همه چیز منی ...من:میترستتو!!!!...شتتایان:از چی؟؟؟من:از
اینکه یه روز تنهام بذاری از اینکه بهت دل ببندم ولی تو تنهام بذاری شایان بهو
قول بده که همیشتتته ک نارم میمونی...قول بده تو هر شتترایطی ک نارم
میمونی...شایان با اینکه گفتن این حرفا بهت پرو میشی ولی من دل بهت بسته
ام اگه تنهام بذاری داغون میشو......شایان دو تا دستو گرفت و تو چشام نگاه
کرد شایان:خانومی من تروخدا دیگه این حرفترو نزن من نف سو به نف ست بنده
پ

فکر ن کن به همین راحتی ازت می گذرم...دوستت تت دارم.....من:منو

دوستت دارم.........
(2۶اونروز بهترین روزم بود با زور شایان یکو کله پاچه خوردم...ولی نتونستو
زیاد بخورم...وا سه همین شایان وا سه من سفارش یه املت داد.......بعد از
خوردن صبحانه شایان من رو ر سون خونه و خودش هو رفت ساعت دوازده
بود......قبل از بیرون اومدنو از خونه کلید های ستتپیده رو برداشتتته بودم که
پ شت در نمونو ....چون سپیده اونقدر خوابش سنگین بود که وقتی میخوابید
متووه هیچ چیزی نمیشتتد.....وارد خونه که شتتدم با دیدن ستتپیده که یک دو
داشتتت میرفت وستتی حال تعاب کردم ......من:ستتپیده چرا وستتی حال
وایستتادی پ ؟؟؟؟!!ستتپیده:دختر تو دیوونه ایی نمیگی همینطوری میذاری
بیرون من نگران میشو نه گوشی بردی با خودت نه حتی خبر میدی به ادم کاا
بودی تو ...؟؟؟!!من :خواهری نگران ن شو خب  .......شایان ساعت ه شت
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اومد دنبالو یکو رفتیو بیرون گ شتیو ......سپیده:زهرمارو بگردیو خب حداقل
بهو میگفتی.....گوشتتیتو حاالوچرا نبرده بودی......؟؟؟من:به خدا یادم رفت
اصال حواسو نبود....اونقدر سریع اماده شدم که دیگه یادم رفت گوشی بردارم
........ستتتپتتیتتده:بتتاشتتته بتتابتتا حتتاال ختتوش گتتذشتتتت؟؟؟؟؟متتن:چتته
وورم................سپیده:صبحانه که نخوردی؟دیدم با قیافه ایی که اون گرفته
اگه بگو خوردم حتما ستتر به تنو نمیذاره مابوری گفتو نه و باهو رفتیو تو
اشپزخانه و صبحانه خوردیو..........من:سپیده خواهری مرسی که پیشمی به
خدا اگه تو نبودی نمیدونستتتو چیکار کنو.....ستتپیده:خودتو لوس نکن کار
صتتبحت هنوز یادم نرفته.....من:برو بابا اصتتال تعریو کردن ازت اشتتتباههه
.....من دیگه باید برم خونه ظهر دیگه......از ستتپیده خداحافظی کردم و پیاده
رفتو ستتمت خونه.........بعد از ستتالم کردن به مامان و الما پریدم رو تختو و
خوابیدم از صبح بیرون بودیو با شایان و ح سابی خ سته بودم ولی مامان که از
این موزوع اطالعی نداشت با تعاب اومد تو اتاق...مامان:ایال پ چه خبره
هنوز نیومده داری میخوابی؟؟؟!!من:مامان هیچی نگو که دارم از خستتتگی
میمیرم این ستتپیده دیوونه صتتبح برفا رو که دید طاقت نیاورد منو بیدار کرد و
رفتیو تو حیاط برف بازی کردیو االنو بدنو کفته شده دلو میخواد بخوابو(...تو
دلو ح سابی از سپیده و مامانو به خاطر دورغ هایی که دا شتو میگفتو معذرت
خواهی کردم)خیلی زود خوابو برد ....ساعت های پنج و نیو بود که با صدای
الما از خواب بیدار شدم.....
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(2۷ایال ابای بیدار شو من:چی شده دوباره اکمدی باال سر من صدای گریه
الما رو شنیدم....ابای پاشو دیگه پاشو مامان داره گریه میکنه.......این ومله
رو که شنیدم سریع از رو تخت پاشدم..من:چی شده چرا گریه میکنه؟؟؟!الما:
نمیدونو اوی هرچی بهش میگو که چی شتتده وواب من رو نمبده پاشتتو برو
پیشتتش شتتاید به تو بگه....ستتریع پا شتتدم از تو وام ....وقتی رفتو تو پذیرایی
مامان رو دیدم که نشتتستتته روی مبل و داره اشتتک میریزه از دیدن این ص تحنه
دیووونه شدم دلو طاقت نمیاورد مامانو اونطور اشک بریزه میدونستو و مطمهن
بودم که دلیل اشتتک بابا هستتت.........نمیدونمدوباره چیکار کرده بود واقعا
همیشتته واستتو ستتوال بود که چرا اون اینقدر به زندگیش بی اهمییت مگه ما
چیکارش کرده بودیو ...من:مامانو ....مامان شیرینو ....چرا داری گریه میکنی
چی شتتده باز اخه؟؟؟؟!!!مامان:ایال تروخدا بذار تنها باشتتو اصتتال حوصتتله
حرف زدن ندارم....من:یعنی تنهات بذارم که چی بشتته که بشتتینی ایناا گریه
کنشتتستتتو ولو پاش....مامان من تروخدا ایناوری گریه نکن ..میدونی که
طاقت اشتتکاتو ندارم...بگو ببینو چی شتتتده؟؟؟مامان:ایال قول بده که بین
خودمون بمونه حتی الما هو نباید بدونه هرچند گفتن به تو هو اشتتتباهه ولی
دیگه دارم خفه میشو دیگه نمیتونو تنهایی تحمل کنو این بار رو......من:مامان
میگی چی شتتتده یا نه دارم ستتک ته میکنو .....ما مان:دیشتتتب با بات رو
گرفتن....من:خب خدارو شکر....بالخره ب ساط مواد ک شیدن شون تا یه مدت
تعطیله....مامان:اما به خاطر مواد نگرفتن...من:یعنی چی؟؟؟؟مامان درستتت
حرف بزن ببینو چی میگی اخه....چیکار کرده ...چرا گرفتنش ....مامان:ای
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خدااا دیگه طاقت ندارم اخه مگه من واسش کو گذاشته بودم نمیدونو این مرد
هیچی حالیش نمیشه ..دی شب....دی شب خونه دو ستش بوده و با زن دو ستش
گرفتنشتتون .......دیگه بقیه حرف های مامان رو نمیشتتنیدم باور نمیکردم ای
کاش دروغ بود ....ای کاش خبر مردنش رو میاوردن تا اینکه بخوان همچین
حرفی بهو بزنن وای ...بی چاره ما مانو ...بی چاره ما مان خوشتتگلو که ه مه
ووونیش رو پای این ادم گذاشت ....داییو حق داشت ...حق داشت که اینقدر
از با بام متنفر بود...حق داشتتتت که ستتتالی یه بار پا تو خو نه خواهرش
نمیذاشتتتت....به خاطر ووود این ادم حتی خواهرش رو نمیتونستتتت ببینه...
خاله ام که اصتتفهان زندگی میکرد و شتتوهر اونو به خاطر ووود بابام که معتاد
بود و همی شه خونه ما پر بود از ادمای معتاد و عو زی اوازه نمیداد که خاله ام
ب یاد این اا....همیشتتته پای تلفن با ما مانو حرف میزدن ...بدنو داغ کرده
بود.....عرق سترد میریخت از بدنو ....الما:ابای ابای چی شتدی بیا بشتین
این اا ر ن

و روت حستتتابی پر یده  ....ما مانو با یه لیوان اب ق ند او مد

.....مامان:قربونت بشتتو دخترم تروخدا اینطوری نکن خودت رو بیا این رو
بخور یکو بهتر بشتتی .....یکی دو قلوپ خوردم ولی همش حرف های مامان
تو ذهنو داشتتت میچرخید ...........تب لرز بدی کرده بودم ......بعد از کلی
شربت و قرص خوردن یکو حالو بهتر شد ولی نمیدونو از ترس بود یا تب که
دور لبو تبخال زده بود.....
(2۸ستتتاعت های دوازده بود که شتتتایان بهو پیام داد:خانوم گل کاایی پ
خبری ازت نی ست؟؟؟؟با اینکه حال ندا شتو ولی دو ست ندا شتو نگرانو ب شه
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شایان نمیدونو شاید نمیخواستو از دستش بدم.....من:سالم اقایی هستو فکر
کنو یکو ستتر ما خوردم چون اصتتال حال ندارم از صتتبح که او مدم فقی
خوابیدم.....شتتتیان:الهی بمیرم همش تقصتتیر منه .....الهی قربون خانوم گل
بشو که مریش شده....من:این چه حرفیه اخه خدا نکنه دیووونه...خوب میشو
را ستی فردا شاید نتونو بیا مدر سه دنبالو نیا با شه؟؟؟!!!! شایان:خانومی یعنی
اینقدر حا لت بده ؟؟من فردا صتتبح میام دنبالت میبرمت دکتر......من:نه
دیوو نه ک اا داری م یای  ..ما مانو خو نه اس همچین کاری رو نکنی
ها...شایان:مشکلی نیست با مامانت هو اشنا میشو دیگه حداقل این حق رو
دارم..من:نه شایان االن نه تروخدا االن ا صال زمان منا سبی نی ست .......اما
شتتتایان یه دنده تر از اونی بود که بخواد به حرف من گوش بده ...عادتش بود
...این چند وقته خوب شتتناخته بودمش حرف حرف خودش بود و هرچی که
میگفت اناام میداد..شایان:خانوم گل شما نگران نباش ...من میدونو مامانت
از من خوشتتش میاد مطمهن باش..حاال شتتمارشتتو بهو بده فردا میخوام قبل از
او مدن بهش زن بزنو.....من:شتتتا یان تو ودی ودی میخوای به ما مانو
بگی.؟؟!! شایان:اره چرا نگو اخه...من بعد از مرا سو نامزدی سپیده و ح سین
میخوام بیام خواستتتگاریت و تو رو بگیرم ....من:شتتایان ای کاش یکو صتتبر
کنی....شتتایان:من به اندازه کافی صتتبر کردم دیگه بستته حرف زیادی هو نزن
حاال هو برو بگیر بخواب فردا ستتتاعت یازده دم خونتونو...بابات که خونه
نی ست اون موقع....من:نه رفته یه م سافرت یه هفته ایی به خاطر کارش و خونه
نی ست(.....چی باید بهش میگفتو ........بهش میگفتو ببخ شید بابام معتاد و
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دیشتتب هو با یه زن گرفتنش هه هه خنده دار بود ...از همین میترستتیدم ...از
اینکه اونا با اون همه ابهتشتتون بیان ببینن دختری که انتخاب کردن چا بابایی
داره......
شتتماره مامانو رو واستتش فرستتتادم...ولی استتترس تمام بدنو رو گرفته بود
...نمیدونستتتو عک والعمل مامان چه خواهد بود با هر بدبختی بود خوابیدم
...تو خواب همش کاب*و*س م ید یدم خواب های عا یب و غریبی
میدیدم.......با صتتدای مامان که داشتتت با یکی پشتتت تلفن حرف میزد بیدار
شدم....یاد شایان افتادم حدس زدم که اون باشه....واسه همین چشمامو بستو
و گوشتتامو تیز کردم...چیز زیادی دستتتگیرم نشتتد ...چون مرل اینکه دیر بیدار
شتتده بودم چونکه داشتتت خداحافظی میکرد.....گلوم درد میکرد ....بدنو تب
داشت ولی از استرس بیشتر هو شده بود......مامان:پاشو حاال چرا خودت رو
به خواب زدی پاشتتو میخوایو بریو دکتر.....من چشتتمامو باز کردم ولی چیزی
نگفتو............
(2۹مامان:نمیخواد ایناوری قایو بشتتی...فعلن مری.تتی هیچی بهت نمیگو
 ..ف عال پاشتتتو بر یو دک تر و لو در م ن ت ظر مو نه یه ن فر .....من :ما مان
!..........؟؟مامان:میدونو که این کارت ا شتباهه ولی مرل اینکه پ سر خوبی به
نظر میرستته...من:مامان ببخشتتید که بهت دروغ گفتو به خدا میخواستتتو بگو
ولی میترستت یدم...ق یا فه ما مان مهربون بود این رو ح

میکردم از عک

العملش ت اب کرده بودم این که را حت با این موزتتوع ک نار او مد بود وای
تعاب داشت....مامان:حاال دعواهام باشه واسه بعد در زمن در این مورد به
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الما چیزی نمیگی خودت که میشتتناستتیش...بعدشتتو فکر نکن حاال که من
فهمیدم خیلی راحت باهاش بیرون میتونی بری.......اتفاقا کارت ستتخت تر
شتتده....بعدشتتو اگه میبینی قبول کردم به خاطر اینکه واستته ازدواج پا پیش
گذا شته این چند وقته هو وا سه ا شنایی میذاریو ولی دخترم قول بده که حریو
خودتونو نگه دارین......من:مامان وونو مرسی که پیشمی همین که تو بدونی
خ یالو را حت...همین که دی گه مابور نیستتتو ب هت دروغ بگو خ یالو
راحت....توام خیالت راحت باشتتته هیچ وقت کاری نمیکنو که نا امیدت
کنو.....نمیدونو شتتایان چی گفته بود و چی شتتنیده بود...نمیدونو مامانو رو
چطوری قانع کرده بود ولی بعدها که ازش پرسیدم که چطوری به دوستی من و
شایان رزایت داد گفت:اوال به خاطر این بود که هو پسر خوبی بود هو اینکه
وا سه ازدواج پا پیش گذا شته بود...دوما دو ست دا شتو خودت تاربه کنی و
بفهمی گه بعدا نگی مامان تو نذاشتتتی واستتته ازدواج خودم خودم تصتتمیو
بگیرم.....
واسه همین دوسش داشتو اینکه چقدر فهمیده باهام کنار اومد......مامان:اماده
شتتدی؟؟؟؟من:بله مامان اماده ام .....نمیتونو ستتریع باشتتو چون اصتتال حال
ندارم....با زن خوردن گوشتتیو فهمیدم که شتتایانه.....من:بله ستتالم خوبی
داریو میایو پایین یکو صبر کن....من :مامان من اماده ام بریو....به خطر حال
من و ووود مامان با استتانستتور رفتیو پایین ....از در حیاط که اومدیو بیرون
شتتایان وایستتاده بود ولو در.......یه تیو قشتتنگی هو زده بود که دلو واستتش
زتعو رفت و و تو دلو قربون صتدقه اش رفتو.....یه شتلوار لی ابی با یه بلوز
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سفید و ابی تنش بود یه کاپ شن م شکی که با کف شاش ست کرده بود پو شیده
بود....زیو کاپشنش رو باز گذاشته بود.....اول من رفتو ولو سالم دادیو بهو
ولی د ست ندادیو ....میدون ستو به خاطر ح .ور مامانو که د ست نداد....ب
مامان سالم و علیک گرمی کردن.....من:ببخشیدا منو ایناام ..در زمن اصال
حال وایستتتادن ندارم اگه شتتما حرفتون خیلی ز یاده میتونین برین خونه با
همدیگه حرف بزنین منو خودم میرم دکتر...........مامان یهوچشتتو غره ایی
رفت و شایان هو همینطور داشت میخندید.......اون روز بعد از دکتر شایان ما
ر سوند دم خونه مامان از شایان خداحافظی کرد و زودتر رفت باال .....شایان:
خانوم گلی چه مامان مهربونی داری من که حستتابی مادر زنو رو دوستتت دارم
....یه دونه اروم و با شتتوخی زدم پ کله اش من:پ من چی؟؟؟تو که حای
خود داری ....... .حاال هو برو تو دارو هاتو قشتت ن بخور تا زودتر خوب
بشی.........قبل از اینکه پیاده بشو دستو رو گرفت و ب*و*سید شایان:خیلی
میخوامت خانومی.....من:برو دیگه پرو ن شو .....شایان ما شین رو رو شن کرد
قبل از اینکه حرکت کنه رفتو ولو شتتیشتته ماشتتین من :اقایی منو دوستتتت
دارم..............
(۳۰تقری با یه یه هف ته ایی گذشتت ته بود از اون روز من کامال خوب شتتتده
بودم....ومعه بود و قرار بود که امروز بابا رو با گذاشتن وثیقه ازاد کنن........
ساعت های سه اینا بود که با خانو بزرگ و عمه اومدن.......همیشه همینطوری
بودن اگه بابام یه اشتباهی میکرد همیشه پشتت بودن و همین مسهله باعد یروز
مشتتکالی زیادی میشتتد......خودم رو حستتابی اماده کرده بودم حستتابی اماده
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حرف زدن بودم پر پر بودم ....الما رص از قبل فرستتتاده بودم خونه دوستتتش که
شتتاهد هیچی نباشتته....اگه کتک هو میخوردم بازم حرفامو میزدم.......داخل
خونه که شتتتدن خانو بزرگ داد زد:شتتیرین ...شتتیرین یه پایی بیار که لب و
دهنمون خ شک شد....دیگه نتون ستو وای سادم ولو ا شپزخانه و دهنو رو باز
کردم:اره مامان شیرین چایی بیار بابا ح سابی خ سته شده ..بیچاره اینقدر رفته
سرکار و اومده خونه خ سته شده ...واااای بیچاره بابام را ستی بابا تواینقدر کار
میکنی و زحمت میکشتی خستته نمیشتی....خوش گذشتت زندان ؟؟!!خوش
گذشتتت مهمونی شتتب قبلش....اره خستتته شتتدی چایی میخوااای ....حیو
تیناا کستتی نیستتت که بخواد بهت چایی بده ....برو هموناایی که پول هاتو
خرج میکنی بگد ب هت چایی بدن.....بابا:خفه شتتو دختر...تورو چه به این
حرفا ...اصال دلو خواسته خوشو اومده به توچه....تو کی هستی که بخوای به
من حرف بزنی بدب خت.....من:اره بدبختو  ...بدبختو که با بام تو شتتتدی
....بدبختو که باید اشتتکای مامانو رو ببینو به خاطر ادمی که هیچ ارزش
واستتش قا ل نیستتتت  ......به گر یه اف تاده بودم نف

نف

میزدم.....خانو

بزرگ:خوبه دیگه بسه .....دیگه نمیخوام راوع به این موزوع کسی حرفی بزنه
....انستتان وایز الخطاستتت....ایال دیگه هو نبینو حرفی بزنی.....مامانو که
داشتتت همینطور گریه میکرد....من :خیلی والبه به خدا...اخه نامرد مگه ما
خانواده ات نیستتتیو چرا اینقدر اذییت میکنی مارو .......گ*ن*ا*ه ما چیه
؟؟؟!!چرا درستتت و حستتابی از خانواده ات حمایت نمیکنی ....چرا همیشتته
باید با بد بختی زندگی کنیو...چرا خنده رو واسه ما حروم میدونی ...
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بالخره خودم رو خالی کردم و راحت شدم..........
(۳۱خودمو واستتته یه کتک حستتتابی اماده کرده بودم ......ولی وقتی با بدون
هیچی چیزی از در خونه رفت بیرون همه تو تعاب موندیو.....نمیدونستتتو
چی شد از بابا بعید بود عمه:خوب شد ...ناراحتش کردی میمردی ولو زبونت
رو بگیری ...من:عمه ازت خواهش میکنو که د ست از سر من برداری....بابا
همچین کار خوبی نکرده بود که بخوام وقتی او مد ولو پاش دوال راستتتت
بشتتو....اره حرفامو گفتو خوب کردم...یه بار هو اون بشتتکنه ...یه بار هو اون
ناراحت بشه ... ....خانو بزرگ و عمه هو بالفاصله رفتن.......
مامان:ایال فکر کنو زیاده روی کردی .....من:اتفاقا خوب کردم وقتی اون این
بال ها رو سر ما میاورد به ما فکر هو نمیکرد ....مامانو تو غصه نخور برو بگیر
راحت بخواب.....
بابا بهونه کرد که بره پیش دوستتتاش......مامان رفت خوابید ولی من خودم
عذاب و ودان داشتتتو به ما مان اوناوری گفتو که ذهنش درگیر ن باشتتته
....نمیتونستتتو بخوابو همش تو فکر بابام بودم با اینکه این همه به ما نامردی
کرد ولی هنوزم دلو نمیخواستتتت ایناوری ناراحتش کنو .......داشتتتو خفه
میشتتدم....ای کاش هیچی نمیگفتو ....ستتاعت نزدیکی های دو بود ولی من
هنوز نخوابیده بودم....دلو شتتتایان رو میخواستتتت اینکه باهاش حرف بزنو
.....ولی اونو االن خواب بود ....اینقدر رو تختو وول خوردم تا خوابو برد......
ساعت گو شیو که زن خورد به زحمت بلند شدم که خامو شش کنو...لباس
پوشتت یدم با تک ز ن شتتتا یان فهم یدم که او مده دن بالو....ستتریع رفتو
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پایین .....سوار ما شین که شدم یه سالم کوتاه و سردی کردم ...شایان:نبینو
خانوم گل من گرفته باشتته.......انگار که منتظر همین یه حرفش بودم زدم زیر
گریه دلو خیلی پر بود...بیچاره شایان ترسیده بود.....
شتتایان:ایال چی شتتده چرا داری گریه میکنی؟؟؟؟!!ولی من هیچی نمیگفتو و
همینطور ا شک میریختو ....شایان ب*غ*لو کرد و سرمو گذا شت رو شونه
اش.....باشتتته خانمی هرچقدر دلت میخواد گریه کنی بکن بعد اینکه اروم
شدی باهام حرف بزن یه چند دقیقه ایی همینطور موندم....اروم که شدم سرمو
از رو شتتونه شتتایان برداشتتتو....من:شتتایان مرستتی که هستتتی .....میدونو که
حستتتابی حال تو رو هو گرفتو ولی دلو خیلی پر بود .....من خودم رو ولو
خانواده ام اینقدر محکو ن شون دادم که االن دیگه کو اوردم از این همه سختی
....میدونو دو ست داری بدونی چی شده ولی االن نمیتونو بگو به وقتش همه
چیز رو وا ست تعریو میکنو.....فقی این رو بدون االن ا صال شرایی منا سبی
ندارم ......شایان:خانومی من ایناوری غمگین نباش دلو میگیره هرچی شده
که شده هروقت هو که خواستی بهو بگو ...فقی خوب شو من اون ایال شاد و
خ ندون رو م ی خوام .....من :میشتتته ا مروز رو از ع موت مرخصتتتی
بگیری؟؟؟!!!شتتایان :واستته چی ؟؟؟؟میخوام من رو ببری بیرون دلو نمیخواد
برم مدرسه به مامانو میگو درستش میکنه ....شایان:باشه خانوم گل پ تا من
به عموم زن میزنو توام برو لباستتت رو عوض کن و ستتریع بیا.....اروم وارد
اتاقو شتتدم مامانو به خاطر قرص ارامبخشتتی که دیشتتب خورده بود حستتابی
خوابش سنگین شده بود الما هو تو خواب به بابام رفته بود دنیارو اب میبرد این
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رو خواب........ل باستتتامو که پوشتت یدم با د یدن ق یا فه ام خودم وحشتتتت
کردم....ح سابی رنگو پریده بود...وا سه همین رفتو سراغ لوازم ارای شو و یکو
به خودم رسیدم.....گوشیو رو برداشتو و بدو بدو رفتو پایین.....بیرون حسابی
سرد بود و برف میومد ساعت هفت ونیو صبح بود  ....سوار ما شین که شدم
گرمای ماشتین که خورد به صتورتو یکو بدنو گرم شتد....شتایان:خانومی یخ
کردیا دماغ سرد شده و همزمان با این حرفش دماغو رو گرفت...من:اااا شایان
اذییت نکن دیگه......بریو دیگه بیشتر از این ایناا نمونیو......شایان:اول بریو
یه چیزی بگیرم بخوریو بعدش هروا خواستی میریو.......
اول رفت دوتا لیوان چایی از یه دکه ایی گرفت با کیک و بیستتکو یت بعد از
خوردن چاییمون یکو با ماشتتین خیابون هارو گشتتتیو .......شتتایان دستتتو رو
گرفته بود رو با یه دستتتت رانندگی میکرد...زل زدم بهش....خیلی مهربون بود
خیلی خوب بود...دلو میخواستتتت ز مان توقو ک نه و تا اخر ما ک نار هو
باشتتیو....چ قدر هوامو داشتتتت....چ قدر ا قایی کرد و نپرستت ید هیچی ازم
......وای اگه ق.یه شهرام رو بفهمه یعنی عک و العملش چی میشه..میترسو
از همین عک العملش میترستتو ....اگه تا اخر به حرفام گوش نکنه اگه تنهام
بذاره ....ای خداا من چقدر باید تحمل کنو واسو خیلی سخته.....
(۳2ای کاش راحت میتونستو باهاش حرف بزنو .....فکر کنو اونقدر نگاهش
کردم که سنگینی نگاه من رو ح کرد ....شایان:خانومی چیه زل زدی به من
..ایناوری نمیتونو ران ندگی کنو پ

حواستتو رو پرت نکن و م رل یه دختر

خوب بشین تا بریو یه وای خوب......هیچی نگفتو و فقی وهت نگامو تکییر
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دادم....اینقدر اینور و اونور و گ شتیو تا همه وا باز شد بالخره ساعت هی ده
اینا بود که رسیدیو به همون پارکی که یه سری اومده بودیو......من:شایان چرا
اومدیو ایناا؟؟؟!شایان:تو بیا خودت میبینی....
با شتتایان از ماشتتین پیاده شتتدیو...دستتتمو گرفت و با همدیگه رفتیو از پله ها
پایین چون تقریبا صتتبح بود زیاد چندان کستتی نبود ولی ایناوری فکر میکردم
وقتی رفتیو ستت مت زمین تنی

یه عال مه پستتر و دختر اون اا او مده بودن

.........من:وااای شایان فکر نمیکردم ایناا این موقع شلوغ باشه .تازه داشتو با
خودم میگفتو چقدر ایناا خلوته ......شتتایان:نه عزیزم ایناا همیشتته شتتلوغه
..منو هروقت حو صله و وقت دا شته با شو میام ایناا....من:حاال چرا من رو
اوردی ایناا؟؟؟!!!!
شتتایان:واستته اینکه یکو ذهنت رو خالی کنی.....من:راستتتشتتو بگو تو خودت
قبلنا با کی میومدی ایناا ...؟؟؟ایناا که همه وفتن با همدیگه...شتتایان یه
چشو غره ایی رفت و گفت:ایال نداشتیما از این حرف ها ...بیا بریو مرل اینکه
تا بازی نکنی حالت ستترواش نمیاد...به خاطر ومعیتی که داشتتت نوبت ما
واستته دو ستتاعت بعد شتتد......شتتایان:خب خانوم گل بیا بریو یه صتتبحانه
مفصتتلی بخوریو تا نوبتمون بشتته....من:وااا چقدر میخوری پ من که دیگه
وا ندارم ....شایان:بیا بریو اشتهات باز میشه...
بعد از خوردن صتتبحانه تصتتمیو گرفتیو که یه پیاده روی بکنیو تا یکو ستتبک
بشتتیو .....همینطور که با همدیگه داشتتتیو راه میرفتیو با دیدن شتتادی که داره
میاد از ولو رومون تعاب کردم.....همینطور داشت میومد سمت ما.....دیگه
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مطمهن بودم...نزدیک ماکه شد رو کرد به شایان و گفت:به به اقا شایان خوش
میگذره وه وای قشنگی هو هست مگه نه؟؟!!ایال خانوم شما چطوری؟!!!من
که مونده بودم و هیچی نمیگفتو....شتتایان:به تو چه ..اصتتال ببینو تو ایال رو از
کاا می شنا سی؟؟؟!! شادی:چیه نق شه هات خراب شد ...از من تموم شدی
اومدی س تراغ این بدبخت....؟!!!!بعد رو کرد به من و گفت:بدبخت اگه بدونی
این چه ادمیه همین حاال ولش میکنی....شایان:شادی خفه شو....من که دیگه
بین این دوتا مونده بودم اخر ستتر داد زدم:ب دیگه ..شتتما همدیگه رو از کاا
میشتتناستتین؟شتتادی:از اوناایی که دو ستتال با هو دوستتت بودیو ....ولی بعد
دوستتال یهو زد زیر همه چیز.....دیگه بقیه حرف های شتتادی رو نمیشتتنیدم
همشون واسو گن بودن...بدون گفتن چیزی راه افتادم...فکر کنو رن و روم
بد وور پریده بود این رو میتونستو بفهمو....
شتتایان:ایال ..ایال....تروخدا صتتبر کن ..وایستتا باهات حرف بزنو ....ولی من
اهمییتی نمیدادم دلو نمیخوا ست یاهاش یه کلمه هو حرف بزنو....بدم میومد
....دستو که از پشت کشیده شد وایسادم.....شایان:ایال تروخدا به حرف های
اون دختره گوش نکن به خداا داره دروغ میگه....من:واااای شایان دیگه هیچی
نگو دلو نمیخواد چیزی بشتتنوم...او مدی این اا حال من رو خوب کنی
مرال....دستتت در نکنه خیلی خوب شتتدم....وای خوبی هو هستتت اره قبلنا
هو با این دختره میومدی ایناا.....اگه شتتتادی همکالستتی من نبود من هیچ
وقت این موزتتوع رو نمیفهمیدم.....شتتایان:اره باهاش دوستتت بود بالخره تو
زندگی ادما خیلی ها میان و میرن ولی به قران داشت دروغ میگفت تو یه لحظه
بشتتین به حرفام گوش کن....من :دلو نمیخواد االن اصتتال دلو نمیخواد به
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حرفات گوش کنو من رو برستتون خونه .....شتتایان:باشتته میرستتونمت فقی
تروخدا یه لحظه به حرفام گوش کن......من داد زدم و با صتتدای بکش داری
گفتو:شایان تروحدا من رو ببر خونه اصال حالو خوب نیست.....شایان من رو
سوار ماشین کرد و خودش هو سوار شد....ماشین حرکت کرد...اشکای منو
اروم اروم پایین میومدن....دستتتت خودم نبود دلو نمیخواستتتت ایناوری از
گذشته شایان باخبر بشو..دستام سرد سرد بود....شایان:خانوم گل من تروخدا
ایناوری گریه نکن من دیوونه میشتتو..ایال خانومی من رو نگاه کن تروخدا
گریه نکن....من:شتتایان من رو بذار خونه اصتتال االن وقت حرف زدن نیستتت
........تروخدا هیچی نگو دیگه دلو نمیخواد چیزی بشتتنوم......شتتایان دیگه
ساکت شد....ولی هراز گاهی هی برمیگشت من رو نگاه میکرد ..ولی اشکام
همینطور میومدن خیلی دلو شک سته بود......خب شاید اون ق .یه وا سه قبل
باشه ..ولی واسه من سخت بود.....
دم خونه رسیدیو از ماشین پیاده شدم....پشت سر من هو شایان.....شایان:ایال
صبر کن ایناوری نرو دیوونه ام نکن من رو ...من:شایان برو خداحافظ....
تا اخری گه وارد خونه بشتتو هموناا وایستتاده بود و من رو نگاه میکرد....وارد
حیاط که شدم با دیدن صحنه ولو روم اونقدر وی و داد کردم که کل همسایه
ها اومدن بیرون............
(۳۳با دیدن صتتحنه ایی که ولوم بود دیگه اشتتکو قطع شتتده بود....نمیدونو
صدام چقدر بلند بود که حتی شایان هو به صدای من اومده بود(..بعدا گه از
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شایان پرسیده بودم که چی شد صدای من رو شنید اونو گفت که :بعد این که
تو رفتی طاقت نیاوردم پشتتت ستترت اومدم که باهان حرف بزنو دوباره ولی با
صدای ویکت پریدم داخل حیاط) شایان:ایال ایال چی شده چرا وی میزنی
همینطور به صورتو میزد ولی من دهن باز نمیکردم ....شایان:اخه لعنتی حرف
بزن چی شتتده...من:شتتایان بابام ..بابام رو ببین....همه دور بابام ومع شتتده
بودن ..نزدیک شدم و همه رو یکو با حالت د ستو عقب فرستادم...بابام افتاده
بود روی زمین و از دهنش کو سفید اومده بود نمیدونو چقدر اوناا بود چون
بدنش یخ کرده بود....من:شتتایان تروخدااا ببین چی شتتده..چرا وواب نمیده
...چرا ایناوری شتتتده..شتتتا یان:عزیزم گر یه نکن ....گر یه نکن خوب
میشتته...میدیدم که همستتایه ها چاوری دارن نگاهومیکنن ولی واستتو مهو
نبود...پچ پچ میکردن ولی ذره ایی وا سو اهمییت ندا شت...با کمک شایان و
چند تا از مرد های همستتایه بابام رو ستتوار ماشتتین شتتایان کردیو....توی راه
همش دا شتو گریه میکردم بابام رو نگاه میکردم که پ ست ما شین چ شمامش
بستتته بود مامان و الما خونه نبودن به مامان زن زدم که بیاد بیمارستتتان
....همینطور گریه میکردم و زار میزدم:بابا وونو تروخدا ببخشید همش تقصیر
من بود  ..با با ترو خدا حرف بزن غلی کردم اصتتال هرچی تو بگی ترو خدا
چشتتماتو باز کن بابا من طاقت ندارم به خدا نمیخواستتتو اون حرف هارو بزنو
بهت باباااا ..شایان بیچاره که نمیدونست من رو دلداری بده یا اینکه حواسش
به رانندگی باشتتته...شتتتایان:ایال ایناوری نکن دیگه تروخدا االن میرستتیو
بیمار ستان نگران نباش خوب می شه.....ولی من ا صال گو شو به این حرف ها
بدهکار نبود....
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تقریبا بعد از یه ربع رسیدیو به بیمارستان ...سریع یه برانکارد اوردن و بابام رو
گذاشتن روش....بابام نیمه وون افتاده بود ...میترسیدم ..میترسیدم از اینکه بره
و من دیگه نتونو ازش معذرت بخوام ..دیوونه شتتتده بودم عذاب وودان ولو
نمیکرد....شتتتایان:ایال خانومی من تروخدا اینقدر خودت رو اذییت نکن بیا
بریو ببینیو چی میگن اخه...من:شتتتایان اگه یه چیزش بشتتته من تا اخر عمر
خودم رو نمیبخ شو ...همش تق صیر منه میدونو اگه اون حرفارو بهش نمیزدم
االن شتتاید حالش خوب بود...شتتایان:اینقدر خودت رو اذییت نکنو مقصتتر
ندون بیا بریو داخل تا ببینو چه خبره اخه.....
با شتتتا یان رفتیو بخش اورژان

....ب عد از تقری با نیو ستتتا عت ما مان

اومد...مامان:ایال ..ایال دخترم چی شتتتده بابات چش شتتتده...ولی من فقی
ن گاش می کردم توان گفتن کل مه ایی رو نداشتتتتو....دی گه گر یه هو
نمیکردم....مامان:دختر حرف بزن ببینو.اخه ..شتتایان پستترم تو ایناا چیکار
میکنی؟؟؟ شایان اول مامان رو اروم کرد و بعدش وا سش تو زیح داد که چی
شده...مامان هیچ عک العملی نشون نمیداد.....ولی میتونستو ترس رو از تو
چشتتماش ببینو...بعد از چند دقیقه دکتر اومد بیرون...شتتتایان:اقای دکتر ما
همراه اقای شتتهبازی هستتتیو...حالش چطوره؟؟؟!!دکتر:متاستتفانه به دلیل
ا ستفاده بیش از حد مواد قلبش ای ست کرده ولی خو شبختانه از خطر مرگ دور
شتتتده ولی بعد از بهوش اومدن امکان فلج شتتتدن ووود داره....از خاالت
ولوی شتتایان ستترم رو بلند نمیکردم اخه من هیچی بهش راوع به این ق.تتیه
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نگفته بودم....از یه طرف وقتی بابا رو شتتنیدم شتتوکه شتتده بودم...اونقدر این
حرف ها مرل خوره تو مکزم پیچید که اخر طاقت نیاوردم و از حال رفتو.......
(۳۴وقتی به هوش اومدم شتتایان باال ستترم وایستتاده بود....تا چند لحظه یادم
نمیومد که چی شده و چرا من ایناام.....
شتتتایان:خانوم گل حالت خو به؟؟!!بهتری؟!!با دیدن شتتتایان همه چیز یادم
اومد....من:شتتتایان بابام بابام چطوره؟؟!شتتتایان:نگران نباش خو به.به هوش
او مدن اوردنش بخش مراق بت های ویژه یکی دو روز دی گه هو م یارنش
بخش....من:شایان ببخشید که اونقدر تند رفتو سر اون ق.یه ولی واقعا دست
خودم نبود حستتودیو شتتد ....فکر اینکه با اون دوستتت بودی حالو رو خراب
کرد ...شایان:میدونو ولی بذار حاال که بحرش رو خودت باز کردی بگو من از
همون اول هو به زور باهاش دوستتت شتتدم چون با برادرش دوستتت زودم و
همش رفت و امد داشتو اصال دلو نمیخواست به اون خانواده خیانت کنو ولی
اینقدر پا پیچ من شد که قبول کردم اون موقع تهران بودن ...در زمن ما یه سال
باهام دوست بودیو ..ولی ایال من هیچ حسی بهش نداشتو...ایال تروخدا دیگه
اوناوری نذار برو من دیوونه میشتتو خانوم گل من ...من تورو اینقدر دوستتت
دارم که با هیچی تو دنیا عوض نمیکنو پ قول بده همی شه اول گوش کنی..تو
هو من رو ببخش باید زودتر از این ها بهت میگفتو ولی نتونستتتو از همین
رفتارت میترستتیدم .اومد ولو و دستتتو رو گرفت و گفت:خانومی من تو مال
منی دیوونه مگه میتونو به وز تو به ک دیگه ایی فکر کنو....من :شایان خیلی
دوستت دارم...ب*غ*لو کردم عاشقانه بدون هیچ ح بدی میدونستو دوستو
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داره منو عاشتتقش بودم تو ب*غ*لش اروم بودم رو ابر ها بودم .....شتتایان:ایال
زندگیمی...خیلی میخوامت..من:اقایی منی تو....دوتامون خندیدیو پیشتتونیو
رو ب*و*ستتید و گفت :خانومی من دیگه باید برم خانواده پدریت اومدن
م یدونو که ا گه من رو این اا ببینن حستتتابی وا میخورن....فردا م یام
دنبالت....همین اومد از در بره بیرون شهرام وارد اتاق شد..با دیدن شهرام بدنو
گر گرفت تر سیدم ...شهرام:ایال این اقا کیه؟؟نمی شنا سو اتاق رو ا شتباه اومده
بود...شتتایان:بله بله ببخشتتید اومده بودم عیادت نامزدم ولی اتاق رو اشتتتباه
اومدم شرمنه این رو گفت و سریع رفت بیرون....
شهرام :خوبی تو.؟؟؟!!من:مرسی خوبو.....شهرام:دلو واست تن شده وقتی
هو شتتنیدم اینطوری شتتدی خیلی نگرانت شتتدم...من:نمیومدی هو هیچی
نمی شد......خود شهرامو میدون ست که چقدر بدم میاد از ازدواج با هاش ولی
نمیدونو ا صرارش وا سه چی بود....بعد از یک ساعت مرخص شدم و شهرام
من رو گذاشت خونه..شهرام:میخوای پیشت بمونو؟؟؟من:نه خیر الزم نکرده
بچه که نیستتتو توام برو پیش مامانت اینا ..خداحافظی ستتردی کردم و رفتو
باال.....عمه و خانو بزرگ که شتتاهد بحد کردن من و بابام بودن و صتتد البته
من رو مقصتتر میدونستتتن تو این ماورا حتی واستتته لحظه ایی نیومدن به
دیدنو..بهتر از خدام بود که قیافه نحسشون رو نبینو.....
(۳۵یه هفته بعد بابا رو مرخص کردن ولی به دلیل دستتتور خانو بزرگ بابا رو
بردیو خونه خانو بزرگ تا به قول خودش بیشتر مراقبش باشه.....تو این یه هفته
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هو خاله لیال و دایی فرهاد اومدن خونمون خاله لیال که یه دختر کوچولک به
استتو ستتوگل داشتتت که یه ستتالش بود خدا بعد از ده ستتال بهشتتون داده بود
...شتتوهرش هو توی ارتش کار میکرد و مردی خوب و مهربون و کاری بود و
همی شه ساکت و کو حرف بود ...دایی هو مردی قد بلند وچهار شونه بود که
بی شتر وقتش رو توی زور خونه میگذروند توی تبریز زندگی میکرد و دوتا دختر
دوقلو داشت مهرنوش و فرنوش خیلی باهو صمیمی بودیو هروقت همیدیگرص
م ید یدم ستتتا عت ها باهو حرف میزدیو..ز ندایی هو زن ستتتاده و خوبی
بود.....مرل مامانو دوسش داشتو همیشه با احترام با ادم حرف میزد ....خاله و
شتتوهرش که ستته روز موندن و رفتن هو به خاطر کار قاستتو اقا(شتتوهر خاله
ام)هو به خاطر اینکه رابطه خوبی نه با بابا نه با خانواده بابام داشت سریع رفتن
اگه هو ا مده بودن فقی به خاطر احترام به مامانو بود ....زندایی و دختراش هو
یه هفته موندن و رفتن ولی دایی پیش ما موند .....
رابطه ام با دایی فرهاد خیلی خوب بود ....عاشقش بودم بچه تر که بودم همیشه
بهش میگفتو ای کاش با با ی من تو بودی..اونو میخ ندی ید و میگ فت حاال
داییت شتتدم ایناوری قبولمون کن......میدونستتتو حستتابی از دستتت بابام
کفریه....
تو این چند وقته هو که دایی ایناا بود زیاد سراغ گو شیو نمیرفتو به شایان هو
گفته بودم که داییو اینااست و خیلی رو این ق.یه حساس بیچاره شایان هو از
ترستتش زیاد زن نمیزد مدرستته ام نمیرفتو که بخواد من رو ببینه و حستتابی
اعصابش خورد بود بابت این ق.یه ....یه هفته هو که مدرسه نرفته بودم سپیده
میومد هر روز بهو ستتر میزد و درستتارو با همدیگه مرور میکردیو....بعد از یه
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هفته منو رفتو مدرستتته شتتتایان که تا من رو دید ستتریع اومد و ب*غ*لو
کرد....من:شایان دیوونه این چه کاره ایی زشته وسی خیابون....شایان:برو بابا
یه هفته اس ندیدمت حستتابی دلتنگتو پ هیچی نگووو..ایال تروخدا بعد از
ظهر بیا بیرون من دلو پوستتید اصتتال به من فکر نمیکنی ها....من:داییو ستته
چهار روز دیگه میره عاله نکن دیگه زشته من دلو نمیخواد داییو فعال راوع به
این ق.یه چیزی بفهمه....پ اصرار نکن دیگه ....شایان به اوبار قبول کرد...
وارد مدرستتته که شتتتدم اولین کار رفتو دفتر تا دلیل غیبت هامو بگو که بعدا
ان .باط کو نکنن...کارم که اوناا هو تموم شد رفتو سراغ سپیده  ..سپیده تا
من رو دید حستتابی خوشتتحال شتتد و همدیگرو ب*غ*ل کردیو...معلو ها
حسابی از دستو شاکی بودن ولی دیگه چیکار میکردم اوزاعو خوب نبود که
بیام مدرستته..معلو ها هو حستتابی عوض این چند روزه که من نبودم ازم کار
ک شیدن و یه عالمه درس ریخت رو سرم....بعد از تعطیلی شایان که از د ستو
دلخور بود نیو مده بودم دن بالو واین خیلی من رو نارا حت کرد ....حاال وقتی
منو وواب تلفن هاش رو ندم ق شن تنبیه می شه.....وارد خونه که شدم مامان
اینا نبود رفته بودن خونه خانو بزرگ ......گوشتتیو رو که نگاه کردم دیدم مامان
پیام داده:دخترم ما اومدیو خونه خانو بزرگ توام کاراتو بکن بیا ایناا....منو
واسش نوشتو:مامان اوال که من اصال حوصله اوناا اومدن ندارم...دوما که یه
عالمه درس دارم.....تو این مدت که بابا اوناا بود نرفتو فقی پشتتتت تلفن
باهاش حرف میزدم....از این خوشتحال بودم که بابام بهو گیر نمیداد که اوناا
باشو ....نمیدونو چش شده بود فقی هرچی بود خیلی عوض شده بود....دلو
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از دستش پر بود خیلی ....ولی بازم دکست نداشتو بالیی سرش بیاد..از وقتی
یادم میاد همیشتته من رو ولو این و اون کوچیک میکرد دلو میخواستتت بهو یه
اهمییتی بده ولی هیچ و قت اینطور نبود ....با این حال بازم دلو واستتش
می سوخت...ای کاش خوب بود ای کاش اعتیاد ندا شت....ای کاش  .....ای
کاش .....ای کاش...............
 (۳۶یه شتتتب که با دایی نشتتستت ته بودیو و داشتتتیو حرف میزدیو از دایی
پرستتیدم:دایی وون یه چیزی بپرستتو بهو راستتتشتتو میگی؟؟؟!!!دایی فرهاد:اره
دایی وان بپرس دخترم....من :ما مان چطوری با با اشتت نا شتتتد؟؟!!!دایی
فرهاد:دخترم االن دیگه وقتشه که خیلی چیزارو بدونی خیلی کوتاه واست همه
چیز رو توزتتیح میدم..شتتاید شتتیرین از دستتت من ناراحت بشتته ولی به نظرم
بدونی بهتره(((((.....خانو بزرگت با مامانو فامیل بودن و همیشتته با هو رفت
امد میکردیو البته من از همون اول خوشو نمیومد از خانو بزرگ ولی به احترام
مامان خدا بیامرزم چیزی نمیگفتو....تو این رفت و امد ها بود که محمد ر زا
از شیرین خوشش میاد نمیدونو چطوری مکز مامان و بابا رو شستشو میدن که
مامان و بابام بالخره رازی به این ازدواج میشن ....از قیافه شیرین هو مشخص
بود که خوشتتش اومده و رازتتی به این ازدواج ..اون موقع ها من هرچی گفتو
کسی اهمییت نداد به حرفو و بالخره محمد رزا و شیرین نامزد شدن....
محمد رزتتتا خیلی میومد تبریز و زیاد میموند موقع رفتن هو شتتیرین رو با
خودش میبرد حستتابی کالفه بودم از این رفتار ها ولی چون به مامانو قول داده
بودم که چیزی نگو ساکت میموندم....بعد از یه مدت طوالنی که شیرین کرج
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بود دیگه طاقت نیاوردم و رفتو دنبالش ولی ای کاش زودتر میرفتو وقتی رفتو
دیگه دیر شتتده بود شتتیرین حامله بود اینو کلک اونا بود...دیگه خیلی ستتریع
عروستتی گرفتیو تا بیشتتتر از این آبرو ریزی نشتته ...ولی نمیدونو متاستتفانه یا
خوشبختانه اون بچه بعد از یه ماه سقی شد.....محمد رزا از همون اول مرد
سست اراده ایی بود و رفیق باز....همیشه شیرین سر این موزوع باهاش بحد
میکرد و محمد ر زا هو هیچ اهمییتی نمیداد و باز کار خودش رو میکرد....یه
سال بعد عروسیشون بود که دوبار حامله شد و بعد نه ماه تو به دنیا اومدی من
و مهری هو تازه ازدواج کرده بودیو و با اومدن تو مهری ح سابی سرگرم تو بود
ولی محمد رزتتتا خیلی بیخیال تر از این حرف ها بود چون که ترکیه بود و
دا شت وا سه خودش خوش میگذروند وا صال به این فکر نمیکرد که باید کنار
زن و بچه اش باشه بعد اومدنش که یک متهی از به دنیا اومدن تو میگذشت یه
دعوای حستتابی کردیو و یه کتک حستتابی از من خورد اوناا به من قول داد که
دیگه درست بشه و به زندگیش برسه ماهو دیگه برگشتیو تبریز ولی بابات فقی
حرف زده بود و سر قولش نموند........خانو بزرگ هو یکی دوبار بیشتر نیومد
پیش ما ما نت و هر دف عه هو که او مد چ ند تا چرت و پرت میگ فت و
میرفت.....دیگه خ سته شده بودم از اینکه باهاش بخوتو دعوا کنو شیرین هو
که به خاطر بچه تو ب*غ*لش چیزی نمیگفت ..شیرین محمد رزا رو دوست
دا شت االنو داره ولی چه فایده)))....دخترم اینارم گفتو که از ک سی بدت بیاد
ولی دلو میخواست بدونی که ادم های اطرافت رو بشناسی.....دلو میخواد تو
یه ازدواج موفق داشتتته باشتتی دختر گلو من:دایی وونو مرستتی که بهو اینارو
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گفتی به مامان چیزی نمیگو که از این ق.تتتایا چیزی میدونو چون ناراحت
میشه توام بهش چیزی نگو که به من این موزوع رو گفتی....دایی رو ب*غ*ل
کردم و ب*و* سیدم...یه چایی واسش ریختو و رفتو که بخوابو...حرفای دایی
تو ذهنو بود و همش داشتتتو به مامانو فکر میکردم....تو این چند وقته اصتتال
نتونسته بودم با الما حرف بزنو نگاش کردم خیلی اروم تو واش خوابیده بود از
ستترش یه ب*و*س کردم و رفتو تو وام...گوشتتی رو نگاه کردم یه عالمه تک
زن از شایان داشتو اهمییتی ندادم و خوابیدم......
 (۳۷صبح که بیدار شدم سریع اماده شدم و بدو بدو رفتو بیرون اخه دو ست
ندا شتو با شایان رو درو ب شو دلخور بودم ازش ...ولی اون از من زرن تر در
اومد چون با ماشین وایساده بود سر کوچه....محلش ندادم و راه خودم رو رفتو
...شایان:خانومی..خانوم گل میشه وایسی؟؟ولی من فقی راه خودمو میرفتو و
به حرفاش اهمییتی نمیدادم.....
شایان:به خدا دیروز واسو کار پیش اومد نتونستو بیام ...من:اا چرا وقتی واست
کار پیش میاد که ستتر موزتتوع بیرون اومدن من با هو بحد داشتتتیو!؟؟؟چرا
قبلنا از این کارا پیش نمیومد  ...شایان خیلی ازت دلخورم یعنی اینقدر وا ست
ارزش دارم خب چرا شتترتیی من رو درص نمیکنی ا خه دایی خیلی روی من
حستتتاب میکنه دلو نمیخواد ناراحت بشتتته اره من تو رو دوستتتت دارم خیلی
دوست دارم ولی فعال زوده واسه اینکه بخوام به کسی بگو تو رو همون مامانو
بدونه فعال بهتره ....شایان:باشه گل من ...باشه خانومو حاال بیا سوار ماشین
بشیو هوا سرده بیا دیگه...من:باید ب*غ*لو کنی من ایناوری نمیام(....داشتو
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به شوخی بهش میگفتو ولی اون ودی گرفتش)شایان:من که حرفی ندارم..این
رو گفت اومد نزدیک من رو سر یه ثانیه من رو ب*غ*ل کرد ...شایان:خانومی
حاال یه ب*و*س بده ...من:دیگه پرو نشتتو بدو بریو دیرم میشتتته.....من رو
گذاشت رو صندلی خودش هو سوار ماشین شد...شایان :ظهر منتظرتو خانوم
گل بابت دیروز هو ببخشید....من:باشه اقایی اشکال نداره میبینمت.....
از شتتتایان خداحافظی کردم و رفتو مدرستتته...ستتپیده مرل همیشتتته منتظرم
بود...من:ستتالم خواهری دلو واستتتت ت ن شتتتده بود ب یا یکو ب*غ* لت
کنو...سپیده هو از خدا خواسته اومد ولو ...واقعا دلو واسش تن شده بود تو
این چند وقته حسابی ازش دور شده بودم...سپیده:خواهری یه خبر خوب بهت
بدم...من:چی بگو ببینو که خیلی بهش احتیاج دارم ..........سپیده:پناو عید
وشتتن نامزدی من و حستتین....من:دروغ میگی؟؟؟!!وای باور نمیکنو...پ
چرا شایان چیزی بهو نگفت  ......سپیده :من از ح سین خوا سته بودم فعال به
شایان چیزی نگه ..چون میدونستو سریع بهت خبر میده دوست داشتو خودم
بهت این خبر رو بدم....من:خواهر وونی خیلی خو شحالو کردی ای شاالله که
خوشبخت بشی پ دیگه باید کو کو خودمون رو اماده کنیو.......
یه هفته بعد دایی فرهاد رفت و ما دو باره تنها شتتتدیو خیلی دلو گرفته بود از
اینکه دایی فرهاد رفت دلو میخواستتت همیشتته پیش ما بمونه خودخواهی بود
ولی واقعا به بودنش کنارمون احتیاج دا شتیو...الما هو ح سابی پکر بود هو از
اینکه دایی رفته بود هو از اینکه بابا توی اون شرایی بود ...
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دلو واستتش میستتو خت بی ااره از هیچی توی این دن یا خبر نداشتتتت از
ادماشتتون..از زبون های تلخشتتون...ای کاش منو کوچیک میموندم ای کاش
میتونستتتو باز برگردم به گذشتتته...این گذشتتته لعنتی هروا باشتتو دنبال من
....توش خاطره های شتتیرین زیاد دارم ولی تلخی خاطره های دیگه اونقدر
زیاد ه ستن که دو ست دارم گذ شته ام روپاص کنو ولی مگه می شه مگه این دل
میتونه............
(۳۸تقریبا دو ماهی از رفتن دایی فرهاد میگذ شت بابام دیگه حالش بهتر شده
بود و اومده بود خونه خدارو شکر اون اتفاق باعد ن شد که از پا بیافته یکو تو
حرف زدن مشتتکل پیدا کرده بود ولی بازم خوب بود راه میرفت از اون روز تا
حاال بابا یکو اخالقش با من بهتر شتتده بود نمیدونو چرا ولی من که داشتتتو
لذت میبردم الب ته نه این که بگو نازم رو میکشتت ید ا نه ولی کاری به کارم
نداشتتت....و این واستته من بهترین چیز بود خانو بزرگ و عمه هو که به بهونه
بابا هر روز اوناا بود و صد البته شهرام ...از وقتی هو که میومد می ش ست ور
دل من تا وقتی که برن ای کاش میتونستو بگو که همه اینا نقشه بود و من تو رو
به هیچ ووه به عنوان همستتر نمیتونو قبول کنو ولی وراتش رو نداشتتتو.....
ا سفند ماه بود و نزدیک تولد من همش منتظر بودم که پانزدهو برسه و ببینو که
شتتتایان توی اولین تولد من میخواد چیکار کنه...خب ذوق داشتتتو این اولین
سالی بود که یکی رو کنار خودم داشتو و عاشقانه میپرستیدمش.......
بالخره روز تولدم رسید...ح سابی ذوق زده بودم ولی از صبح همه بهو تبریک
گفتن ولی از شتتایان خبری نبود از دستتتش خیلی دلخور بودم ...ستتاعت یازده
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بود که صدای ایفون بلند شد ...میدونستو مامان چون از صبح رفته بود بیرون
خرید در رو که باز کردم مامان پ شت در بود ولی سپیده هو پی شش بود با ذوق
ب*غ*لو کرد و بهو تبریک گفت...مامان هو دو باره ب*غ*لو کرد و یه کادو
خوشتتگل داد دستتتو....خیلی ذوق زده شتتده بودم مامان یه ستتاعت خیلی
خوشتتگل واستتو گرفته بود دستتتو انداختو ..من:مامان شتتیرینو خیلی قشتتنگه
دستت تت درد نک نه.ب*و*ستت یدمش و دستتتت ستتپ یده رو گرفتو رفتیو توی
اتاق....من :سپیده میدونی شایان از صبح بهو زن نزده یعنی یادش نمیاد که
امروز تولد من سپیده:شاید کار داره خب زن میزنه نگران نباش..سپیده:راستی
از مامانت اوازتو گرفتو امشتتب خونه مایی فردا هو ومعه اس راحت میمونی
پیشو حاال هو سریع پاشو اماده شو که حسابی کار داریو کادوی من هو بمونه
تو خونه اوناا بهت میدم....
من با بیحالی گفتو با شه ...سپیده را ستی یه لباس بلند و شیک بردار با خودت
اوناا میخوایو با همدیگه کلی عک بگیریو...منو شده بودم عروسک هرچی
میگفت اناام میدادم...
یه لباس ا ستین دار گلبهی بردا شتو که ون نخی دا شت ص سر ا ستینش و
کمربندش مشکی بود یه شلوار تن مشکی هو برداشتو.....سپیده اومد سمت
کمدم و گفت:برو اونور بذار خودم انتخاب کنو واستتت....من:ستتپیده حالت
خوبه چیکار میکنی امروز چت شده تو ...سپیده:حرف ا زافه ممنوع....تک
کمد کال سه تا شلوار دا شتو با سه تا مانتو همش هو پو شیده بودم ولی دیگه
چاره ایی نبود...یه شلوار لی ابی لوله تنفگی پوشیدم یه مانتو م شکی و با شال
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ابی داد دستو کفش و کیو و کاپشنمو مشکی بود در کل ست قشنگی شد...با
کمک سپیده یه ارایش کمرن کردم و حازر شدیو...من:سپیده میگو ارایشو
یکو زیاد نشد؟؟!مگه داریو میریو عروسی؟؟؟سپیده :شاید هو رفتیو از کاا
معلوم من:مشتتکوص میزنی ها راستتتشتتو بگو!!ستتپیده:بیا بریو بابا تو امروز چرا
اینقدر پر حرف شدی؟؟!دستو رو گرفت دوتایی از مامان خداحافظی کردیو و
زدیو بیرون...
گوشی سپیده زن خورد.....سپیده:الو اره من و ایال داریو میریو خونه ما باشه
پ فعال ...من :سپیده کی بود ح سین؟؟! سپیده:اره نگران شده چند بار زن
زده من وواب ندادم نگرانو شده...من:ای کاش شایان هو بهو زن میزد اصال
واستته صتتبح به خیر گفتن هو بهو زن نزده....اگه ببینمش من میدونو با اون
چیکار کنو ....تقریبا نزدیک خونه سپیده اینا بودیو داشتیو از کوچه پ کوچه
ها میرفتیو که با صتتدای ترمز ماشتتینی پشتتت ستترمون دوتا مون برگشتتتیو به
عقب.....خوا ستو دهنمو باز کنو یه چیزی بگو که دیدم شایان از ما شین پیاده
شتتتد ...من:شتتتا یان پ

تو این اا چی کار میکنی؟؟این چه طرز ران ندگی

تر سیدیو ....شایان :ببخ شید که تر سوندمت حاال افتخار میدی سوار ما شین
ب شی ....سوار ما شین شدم سپیده و ح سین هو سوار ما شین خود شون شدن
...شتتایان دو تا دستتتو رو گرفت تو دستتتاش باز هو همون ح قوی و محکو
اومد سراغو ح عشقش ح بودنش کنارم گرم شده بود بدنو...شایان:ایال
خانومی تولدت مبارص عشتتقو بعد خیلی اروم از پیشتتونیو ب*و*ستتو کرد
..عادت دا شت همی شه یا از د ستو ب*و*س میکرد یا از پی شونیو و من عا شق
این کارش بودم ح خوبی بهو میداد...
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من:شایان ممنونو اینقدر از صبح دپرس بودم که نگو همیشه به سپیده میگفتو
که شتتایان من رو یادش رفته...شتتایان:خانومی من هرچی یادم بره که روز تولد
تورو یادم نمیره....با صتتدای بوق ماشتتین حستتین دوتامون از اون حال و هوای
عا شقی اومدیو بیرون ...شایان:راه بیافتیو بریو که االنه که ح سین دیگه دیوونه
بشه......
(۳۹وقتی راه افتادیو گفتو:شتتایان کاا میریو االن ؟؟شتتایان:صتتبر کن و نگاه
کن...من:راستی سپیده خبر داشت از همه چیز اره.؟شایان:اره دیگه باید یکی
رو میفرستتتادم تا تورو بیاره از خونه بیرون..اوازه ات رو هو از مامانت خودم
شخصا گرفتو خیالت راحت...من:شایان میدونستی دیوونتو شایان:ما بیشتر
خانوم گل ما بیشتر.....
چون م سیرمون سمت برغان بود تقریبا یک ساعت تو راه بودیو ..بعد از یک
ساعت ولو یه باغ نگه داشت با صدای بوق ماشین شایان یه پیرمرد از اونور در
و باز کرد وقتی وارد باغ شدیو چ شمام از حیرت چهار تا شده بود یه باغ بزرگ
که از اوناایی که ما وایساده بودیو ته باغ معلوم نبود...من:وای شایان چه وای
قشتتنگیه ایناا خیلی خوبه...شتتایان:حاال بیا ایناارص نگاه کن ...ستتپیده و
حستتین هو اوندن کنار ما ستتپیده یواش دم گوشتتو گفت:دیوونه ببین چه وای
ق شنگریه ایناا فکر کنو بعد اینکه شما عرو سی کنین شایان بیارتت ایناا و تا
یه ماه نذاری ب یا بیرون...منظورشتتو فهم یدم واستتته همین یه دو نه زدم تو
ستترش.....ولو تر که رفتیو یه ویال دو طبقه بود که ولو ورودیش یه حوض
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بزرگ داشتتت .....وارد خونه شتتدیو شتتایان هب بچه ها همگی برین یه لباس
راحتی بپوشیو بعد بیایو خونه رو حسابی میگردیو..حسین و سپیده اتاق شما
اونور و اتاق ما هو اینور...من:شایان چی داری میگی دیوونه بهتر نیست من و
سپیده تو یه اتاق با شیو تو و ح سین هو یه اتاق دیگه..؟؟ شایان:نه ا صال هو
خوب نیست حاال بیا دنبالو کارت دارم....دستو رو گرفت کشوند تو اتاق و در
رو هو بست ..راستش یکو ترسیده بودم به شایان اطمینان داشتو ولی نمیدونو
چو شده بود قلبو بدوور تند تند میزد....شایان:ایال چرا رنگت پریده؟؟؟من:نه
کاا پریده خیلی هو خو به.. .شتتتایان:دیووونه تو راوع به من چی فکر کردی
فکر کردی....اصتال خوشتو نیومد ها خودت میدونی که اهل این چیزا نیستتو
پ

الکی ترس به د لت راه نده من فقی دلو پیخواستتتت پیشتتو باشتتی

همین..من:خب چیکار کنو خیلی مشتتکوص رفتار میکنی ببخشتتید..حاال هو
برو بیرون بذار من لباستتو رو عوض کنو بیام...شتتتایان :باشتتته بذار من اول
لبا سامو عوض کنو بعد میریو با پرویی تمام ولو من لبا سش رو عوض کرد و
رفت خنده ام گرفته بود چه هیکلی هو داشتتتت یه نیشتتگون از خودم گرفتمو
سریع پا شدم مانتو و شالو رو دراوردم بعدش وا سه اینکه شایان یه دفعه وارد
اتاق نشه رفتو چسبیدم به در بعد لباسو رو زود عوض کردم موهام رو باز کردم
...موهام خودش فر بود و بلندیش تا کمرم میرستتی با شتتایان که خیلی راحت
بودم و حسین هو مرل برادرم بود واسه همین دیگه شال سر نکردم ...خودمو تو
ایینه نگاه کردم هو ارای شو خوب بود هو قیافه ام را زی از خودم از اتاق اومدم
بیرون...پله هارو دوتا یکی رفتو پایین شتتایان با دیدن من اول خندید ولی بعد
واش یه اخو اومد رو صتتورتش ... .شتتتایان:ایال یه لحظه بیا تو اتاق کارت

wWw.Roman4u.iR

72

دارم...تعاب کرده بودم از رفتارش ولی دنبالش رفتو تو اتاق...من:شتتتایان
چیزی شتتتده چرا یه دفعه اخو کردی ؟؟؟!ایال خانومی من با حستتین خیلی
اعتماد دارم ولی اصتتال دوستتت ندارم ایناوری ولوش موهاتو باز کنی ازت
خواهش میکنو که هو موهاتو ببندی هو اینکه یه شال سرت کنی.....من اصال
به این فکر نکرده بودم فکر نمیکردم شتتتایان ناراحت بشتتته از خودمو تعاب
کردم...من:ببخشید نمیدونستو ناراحتت میکنو...اومد سمت من و یه دستش
رو انداخت دور کمرم با ا ن یکی د ستش موهام اروم نوازش کرد شایان:خانوم
گل من اینقدر خوشتتگل هستتتی که دلو نمیخواد این خوشتتگلی رو با کستتی
تقسیو کنو..دستش رو کشید روی لبو همینطور چشو تو چشو هو شده بودیو
دیگه هیچ اراده ایی نداشتتتو زل زده بودیو بهو میدونستتتو که دوستتش دارم این
ح اونقدر قوی بود که با یه ب*و*سه قشن اروم شد......شایان:خانوم گل
خیلی دو ستت دارم..من:اقایی منو دو ستت دارم...را ستی دا شت یادم میرفت
اینو کادوی من امیدوارم که خوشتتتت بیاد ازش در وعبه رو که باز کردم یه
گردنبند خیلی ق شن که به شکل قلب بود انداخت گردنو شایان:قلب رو باز
کن ببین داخلش چیه.....وقتی باز کردم ذوقو بی شتر شد یه طرف قلب عک
من و شایان بود و طرف دیگه هو روش حکاکی شده بود دوستت دارم...پریدم
ب*غ*ل شایان و از گردنش اویزون شدم اونو کمرم رو گرفت در گوشو گفت
زیادی شیطونی میکنیا..کار دست هر دومون میدی ...اولش متووه نشدم ولی
بعد از چند دقیقه دو هزاریو افتاد و ستتریع از ب*غ*لش اومدم پایین من:اااا
خب چیزه بریو دیگه ...حستتین و ستتپیده پایین منتظرمونن زشتتته....دستتتو رو
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گرفت دوتایی رفتیو پایین حسین و سپیده داشتن وووه هارو سیخ میکردن تو
اشتتتپز خا نه .....نشتتستتتتو پیش ستتتپ یده..ستتتپ یده اروم گ فت:خوش
گذشتتتت؟؟من:خیلی خوب بود و عالی نمیگو وات خالی که خب وات
خالی نبود ...تو خودت داری پ حسودی نکن...
دوتایی زدیو زیر خنده .....
(۴۰خیلی خوشحال بودم از اینکه کنار عشقو بودم از اینکه کنارم بود از ته دل
احستتتاس خوشتتبختی میکردم ...بعد از خوردن نهار ستتتاعت ستتته اینا بود
کاپشتتنامونو پوشتتیدم رفتیو لب اب ....شتتایان قلیون و حستتین هو گیتارش رو
برداشته بود ویال عموش لب اب بود واسه همین از در پشتی ویال راحت میشد
رفت لب اب....به خاطر سرد بودن هوا یه اتیش هو روشن کردیو پسرا در حال
در ست کردن قلیون بودن و من و سپیده هو ن ش ستیو رو یه تخته سن نزدیک
اتش....ستتپیده یه وعبه از ویبش دراورد و داد دستتتو ستتپیده:خواهری تولدت
مبارص من:واااای سپیده چرا زحمت ک شیدی د ستت درد نکنه سپیده:باز کن
ببین خوشت میاد از طرف من و ح سین....من:مرسی خواهری ...در وعبه رو
باز کردم یه حفت گوشتتواره نقره خیلی قشتتن واستتو گرفته بود...من:ستتپیده
همین که یادم بودی واستتتو یه عال مه ارزش داره ه مدیگرو ب*غ*ل
کردیو...شایان :اوناا چه خبره اگه خبریه ما هو توصو وایسیو!!!!من:نه خبری
نیست پرو هو نشو داشتیو با سپیده حرف میزدم...اقا حسین دستتون درد نکنه
بابت کادو..حسین:خواهش میکنو امیدوارم که خوشت اومده باشه.....سپیده

wWw.Roman4u.iR

74

و شایان واها شون رو عوض کردن شایان ن ش ست پی شو و اروم گفت:بعد از
قلیون بریو یکو پیاده روی اینورا....من:باشه اتفاقا خیلی هو خوب میشه .....
من:خب حاال نوبتی هو باشه نوبت شماست اقا حسین گیتار و دربیار که االن
خیلی میچ سبه....ح سین صدای خیلی خوبی هو دا شت و به دل میچ سبید
شتتروع کرد به خوندن اهن اهنگی که چند وقت قبل من و شتتتایان اهن
خودمون کرده بودیو(((.....گ*ن*ا*هی ندارم ولی قستتمت اینه که چشتتمای
کورم به راهت بشتتینهربرای دل من واستته وستتو خستتته ام رمنی که غرور و تو
چشمات شکستورسر از کار چشمات کسی درنیاورد که هرکی تو رو خواست
یه روزی بد اورد واسه واسه وسو خسته ام منی که غرور و تو چشمات شکسته
ام.واستتته من که برعک

کار زمونه کستتی نیستتتت که قدر دلو رو بدو نه

گ*ن*ا*هی ندارم ولی قستت مت ای نه که چشتت مای خستت ته ام به را هت
بشتتینه)........دلو گرفت از اهن به شتتایان گفتو که پاشتته یکو بریو اطراف
حسین و سپیده با مانیومدن و هموناا نشستن...شایان دستش رو انداخت دور
گردنو و با همدیگه راه افتادیو سمت اب .....وااای که چه وای با صفایی بود
اب به کنار درخت های اطرافش حسابی اوناارو سرسبز کرده بود....من:شایان
میخوام یه چیز بگو ولی پرو نشی ها باشه؟؟؟!!شایان :باشه بابا بگو حاال اصال
پرو بشتتتو چی میشتتته؟؟!!من:هیچی نمیشتتته اصتتتال بیخ یال نمیگو
بهت ...شایان:با شه خانومی قهر نکن بگو..من:دو ست دارم بعد ازدواج بیایو
ایناا ...خیلی وای قشتتنگریه..شتتایان:پ خدارو شتتکر توام به این چیزا فکر
میکنی کو کو داشتتتو به این باور میرستتیدم که تو کال بیخیال ازدواج با من
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شتتدی..من:شتتایان دیوونه نباش خودت میدونی که چقدر دوستتتت دارم فقی
االن شرایی منا سبی نی ست  ...شایان:من از مامانت قول گرفتو بعد از و شن
حستتین و ستتپیده نوبت ماستتت چون من که دیگخ طاقت ندارم...یه دونه به
شوخی زدم پ گردنش....من:دیدی گفتو پرو می شی ...را ستی شایان ایناا
بازار نزدیک نداره بریو یه ستتر....شتتایان:چرا عزیزم داره ولی بریو خونه یکو
استراحت کنیو بعد با حسین و سپیده میریو....
رفتیو دا خل ویال ولی از حستتین و ستتپ یده خبری نبود  ..ما هو رفتیو تو
اتاق...شتتایان:خب من میخوام بخوابو توام اگه خوابت میاد رو تخت بخواب
من ایناا کاسه خودم وا انداختو....من:قربون اقامون بشو الهی..باشه بخواب
اوناا در رو هو باز بذار ....شایان:چیه میتر سی وقتی خواب با شی اذییت کنو
راه فرار م یذاری نه خانوم خ یا لت را حت برو بگیر بخواب در هو باز
گذاشتتتو......به خاطر همین چیزا بود که بهش اطمینان داشتتتو اینکه خودش
فهمیده رفتار میکرد واستتو یه دنیا ارزش داشتتت...به ثانیه نکشتتید که خوابو
برد....تو خواب دا شتو میدیدم که با شایان میخوایو عرو سی کنیو ولی توی را
ت صادف میکنیو از دیدن او صحنه تو خواب با وی از خواب پریدم ....شایان
بیچاره که خواب بود از ترستتش بدو بدو اومده بود ستتمت من شتتایان:ایال چی
شده چرا وی میزنی ورا تو خواب گریه میکردی همش....من:شایان ..شایان
....
شایان:وان شایان چی شده چی خواب دیدی؟؟اروم باش عزیزم....اومد ولو
و ستترمو گذاشتتت رو ستتینه اش شتتایان:خانوم گل من اروم باش من پیشتتتو
هروقت اروم شدی خوایت رو تعریو کن......بعد اینکه یکو اروم شدم سرمو
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بل ند کردم من:شتتتا یان این چ ندمین باره که این خواب زو میبینو خیلی
میترسو ....شایان:حاال چی میدیدی ؟؟!!من هو کل خوابو رو وا سش تعریو
کردم ...شایان:ایال اینا همش خوابه نگرا نباش من رو نگاه کن صحیح و سالو
پی شتو قربون قلب مهربون و خو شگلت ب شو زیاد فکرتو درگیر نکن خانومی
اینا همش یه خوابه....
ای کاش میتونستو قبول کنو که خوابه ای کاش هیچ وقت این خواب ها سراغو
نمیو مد ....اخ طار خیلی بدی بود...اخ طاری که با عد از بین رفتن زندگیو
شد.....
(۴۱بعد از این که شایان کلی باهام حرف زد یکو ارکو شدم ولی بازم تو ذهنو
بود..حسین و سپیده هو از خواب بیدار شدن و نیو ساعت بعد همگی تو بازار
بودیو با ووود سپیده به کل همه چیز رو فراموش کردم تو بازار شایان واسو دو
دست لباس گرفت یه مانتو حسابی....هرچی گفتو نمیخواد قبول نمیکرد واسه
الما و مامانمو هو دوتا بلوز گرفت مرل هو بودن فقی رنگاشتتون فرق میکرد
باهو ....ساعت های هفت بود که هر چهارتامون گشنه رفتیو یه رستوران سنتی
و یه دیزی خوشتتمزه خوردیو ....چه خوب ص شتتیرین بود روزهام لحظه های
که باهو بودیو خنده هایی که از ته دل بود روزگار نتونستتتی ببینی من چقدر
خوشحالو نتونستی ببینی من با شایان اروم زندگیو........
بعد شتتام دیگه راه افتادیو ستتمت خونه از قبل وستتایالمونو تو ماشتتین گذاشتتته
بودیو...دم خونه ستتپیده اینا که رستتیدیو قبل پیاد شتتدنو رو کردم به شتتایان
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من:مرسی اقایی این بهترین روز زندگیو بود مرسی که هستی حاال تو این روز
ازت یه قول میخوام..شتتتا یان :چه قولی؟؟؟من:این که تا عمر داری ک نارم
باشی....شایان اومد ولو و اروم پیشونیمو ب*و*سید ..شایان:تا عمر دارم زنده
ام مطمهن باش همیشتته کنارتو خانوم گل ،دوستتتت دارم...من:عاشتتقتو....از
همدیگه خداحافظی کردیو و با ستتپیده وارد خونه شتتدیو ...اینقدر خوشتتحال
بودم گه انگار داشتو رو ابر ها راه میرفتو .....
سپیده:اون باالها چه خبر؟؟وا هست منو بیام؟؟؟من:خوبه هواش هو قشنگه
عاشتتقونه اس وا واستته همه هستتت .......هر دو از حرفای خودمون خندمون
گرفت.....من نشسته بودم رو تخت مرل همیشه سپیده هو رفته بود چایی بیاره
 ...با صتتتدای ز ن

گوشتتیو از فکر شتتتا یان دراو مدم بیرون ....ما مانو

بود....من :سالم مامان شیرینو ....مامان :سالم ایال کاایی؟؟؟من:واا مامان
کاا میخوام با شو خونه سپیده اینا تو حیاط ن ش ستو ...مامان:عمه اینا اومدن
ایناا شهرام میخواد بیاد دنبالت واست کیک گرفتن یه وشن دورهمی میخوان
بگیرن ..من:باشتته،ولی به شتتایان بگو دنبالو نیاد خودم میام...انگار شتتهرام
وای ساده بود پای تلفن و دا شت به حرفای من و مامان گوش میکرد چون تا این
رو گفتو گو شی رو از د ست مامانو گرفت و گفت:الزم نکرده شب االن اماده
باش میام دنبالت..من:اما اخه.....شتتهرام :گفتو اماده باش میام دنبالت این رو
گفت ص تلفن رو قطع کرد..منو به ناچار رفتو داخل تا هو ارایشو رو یکو پاص
کنو هو اینکه وستتتایلمو ومع کنو....ستتپیده با دیدن من گفت وااا پ چرا
اومدی داخل؟؟؟!من:هیچی خانو و بزرگ و عمه افتخار دادن که بیان خونه ما
وا سه من و شن بگیرن شهرامو داره میاد دنبالو من نمیدکنو از د ست اینا کی
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خالص میشو....سپیده:خواهری فدات غصه نخور بعد وشنو خودم همه چیز
رو درست میکنو البته با یکو کمک خودت....
گوشتتیو که تک خورد فعمیدم که شتتهرام اومده ..با ستتپیده خداحافظی کردم و
خیلی اروم از پله ها رفتو پایین ....صتتدای بوق ماشتتین شتتهراگ از این خبر
میداد که از دیر رفتن من کالفه شتتتده....منو اصتتال عین خیالو نبود راحت و
شمرده رفتو ص در و باز کردم...با دیدن من ماشین رو روشن کرد..سوار ماشین
که شدم با حالت اعتراض امیزی گفتو:چه خبرته اخه اینقدر بوق میزنی صبر
کن دی گه من که گفتو ن یا حاال هو کا او مدی هی بوق بوق چه خبره
.....شهرام:اوال سالم دوما خب سه ساعته چیکار میکنی بیا دیگه خوبه از قبل
بهت زن زده بودم....من:علیک ستتالم ....درزتتمن دیگه چیکار کنو همینه
دیگه...شهرام:خانوم راستی تولدتت مبارص.....من:مرسی شهرام:ایال توروخدا
اینقدر با من سرد حرف نزن..من :سرد حرف نمیزنو چیکار کنو دیگه میخوای
بپرم ب*غ* لت ؟؟؟شتتهرام :بدم نمیشتتته...من:عمرا خواهش این قدر پرو
نباش ....شهرتو:ایال به خدا دو ستت دارم چرا باور نداری....چرا االنو که بهو
وواب مربت دادی بازم باهام اینقدر بدی؟؟؟من:باور دارم دوستتتو داری ولی
دوستتت داشتتتنت من رو عذاب میده...اینکه همش به زور میخوای یه چیز رو
صتتاحب بشتتی من دوستتتت داشتتتو اما به عنوان برادر...ولی تو ارزش اونو
ندون ستی.....دلو وا سش می سوخت خوب دلو نمیخوا ست عذاب بک شه ولی
چی کار کنو تقصتتیر خودش بود...من:شتتهرام......ولی ب عد از گفتن حرفو
پشتتیمون شتتدم االن نمیتونستتتو...شتتهرام:ایال چیزی شتتده چیزی میخوای
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بگی؟!!!؟؟من  :نه دی گه رستت یده بودیو دم خونه واستتته همین ستتریع پ یاده
شدم....داخل خونه که شدم همه ومع بودن با همه سالم و احوالپرسی زورکی
کردم و رفتو تو اتاق که لباسو رو عوض کنو....
بیرون که اومدم همه منتظر من بودن بابا:دختر این همه ادم معطل توان زود
باش دیگه...چیزی نگفتو و نشستو رو مبل....بعد از کلی تولد خوندن و کیک
خوردن اول از همه بابام بهو کادو ش رو داد ..کادو رو که باز کردم از تعاب
چشام چهار تا شد یه گوشی واسو گرفته بود از همون لمسی هایی که دوست
داشتو...باورم نمیشد یعنی من رو دوست داشت یعنی مهو بودم واسش واسه
اولین بار بود که بهش ح

مح بت پ یداکرده بودم...ب*غ*لش کردم و

ب*و*سیدمش دیدم اشکش دراومد بابا:دخترم واست خیلی کو گذاشتو شاید
یه قسمتیش رو بگیره...
 (۴2حاال فهمیدم چرا مامان شتتیرین نمیتونه ازش دل بکنه مهربون بود ولی
اعتیاد خرابش کرده بود...خالصتته اون شتتب هو با حرف ها و تیکه های عمه
وخانو بزرگ تموم شد...
شهرام واسه من یه دستبند ریز طال داد قشن بود ولی چون از طرف شایان بود
دلو نمیخواستتت نگاش کنو ولی مابوری یه تشتتکر کردم...عمه و خانو بزرگ
هو وا سه من هرکدوم لبت گرفته بودن....خال صه اون شب هو گذ شت ولی
خاطره شیرین اون روز هنوز وا سه من تموم ن شده بود از هدیه دادنش گرفته تا
اون ب*و*سه ....اونقدر واسو عزیز بود که نمیخواستو به هیچ ووه از دستش
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بدم وا سه همین ت صمیمو رو گرفته بودم که بعد از و شن سپیده وا سش همه
چیز رو تعریو کنو.....
اول عید بود ام سال عید هو وا سو فرق میکرد ...چون شایان رو کنارم دا شتو
بابام که بهتر شتتده بود دوباره شتتروع کرده بود به کشتتیدن مواد دوباره رفته بود
سراغشون دوباره اون دعواها و بحد ها شروع شده بود .....
تا ستتوم عید بابام هرچی گفت گوش کردم تا اون دو روزی که میخوام واستته
وشن سپیده اماده بشو و کنارش باشو بابام چیزی نگه....
روز چهارم عید بود  ...ساعت یازده بود صبح بود ....یه ساعتی بود بیدار شده
بودم وسایلو رو که میخواستو اماده کردم ولی لباسی نداشتو هنوز بابا قول داده
بود که پول بده کلی فعال که خبری ازش نبود....
دو د ست هو لباس راحتی بردا شتو اماده بودم ...من:مامان شیرین من میخوام
برم از بابا خبری ن شد؟؟؟مامان:نه عزیزم تو کی دیدی اون قول بده سر قولش
هو بمونه....بیا این پول رو بگیر واستته خودت یه لباس خوب بگیر ...من:این
پول از کاا اومد اگه بابا پولی نداده...؟؟!!مامان:تو بگیر ..تو چیکار به این کارا
داری!!!....من:مامانو مر سی من اگه تورو ندا شتو چیکار میخوا ستو بکنو اخه
...مامان:تو این دو روزه هو حواستتت باشتته زیاد با شتتایان اینور و اونور نرو
....من :ما مان خ یا لت را حت فقی گف ته که با هام م یاد واستتته خر ید ل باس
همین...مامان:در هر صتتورت مواظب خودت باش ستتنگین باش وزیاد هو
بهش رو نده که پرو بشتته....من:مامانو غصتته نخور حاال میذاری برم شتتایان

خانوم گل

81

بیرون منتظر منه؟؟!!!؟؟ مامان:برو دخترم از طرف منو به ستتپیده تبریک بگو
..بگو که دیگه نتونستو بیا ایشاالله عروسیش وبران میکنو.....
از مامان خداحافظی کردم و رفتو پایین شایان مرل همی شه سرکوچه منتظر من
وایساده بود با دیدن وسایل دست من سریع اکند از دستو گرفتشون و گذاشت
تو ماشین ....
من:ستتالم اقایی چطوری ؟؟دل خانوم گلت واستتتت یه ذره شتتتده چند روزه
ندیدمت...شتتتایان دستتتو رو گرفت و ب*و*ستتید و گفت:قربون خانو گل
خوشتتگلو بشتتو اگه بدونی این چند روزه که ندیدمت چقدر دلو هواتو کرده
بود.....
شایان:خب حاال کاا بریو؟؟من:نمیدونو یه وای خوب برو که بتونو یه لباس
منا سب بگیرم....چون و شن نامزدی شون تو باغ بود و مختلی وا سه همین باید
یه چیزی میگرفتو که یکو پوشتتیده باشتته...شتتایان:از االن بگو یه لباس بلند و
خوب میگیری کوتا نمیذارم بپوشتتی ..منو واستته اینکه اذییتش کنو گفتو:اتفاقا
من یه لباس دیدم کوتاه بود و دکلته رنگش هو قرمز بود میخواستتتو اونو بگیرم
خیلی قشنگه مگه چی میشه یه وشنه دیگه !'....شایان:غلی کردی میکشمت
دلت میهواد فقی چ شای مرد ها دنبالت با شه الزم نکرده...از ته دل وا سه این
غیرتش خ ندیدم.....شتتتا یان :ولی اگه دلت میخواد بگیر فقی با ید ولو من
بپوشی...من:عمرا اصال بیخیال لباس شدم.....

wWw.Roman4u.iR

82

(۴۳شتتتا یان :باشتتته با با شتتوخی کردم حاال بریو ببینیو اصتتال چی پ یدا
میکنیو!!!؟؟وارد یه مرکز خرید شدیو تازه باز شده بود و مطمهن بودم که ایناا
میتونو یه چیز مناسبی پیدا کنو....
طبقه اول رو گ شتیو ولی چیزی پیدا نکردیو..طبقه دوم که ر سیدیو ولو اولین
مکازه یه لحظه وایستتادم....یه لباس خیلی قشتتن رن ابی که کوتاهیش تا رو
زانو ها میومد استین سه ربع و یقه گردی داشت...من:شایان بریو ببینیو این تو
تنو چطوره ....خیلی خوشتتو اومده..شتتایان:اخه این که کوتاه دختر ....من:ا
شایان گیر نباش دیگه حاال توبیا بریو...شاید تو تنو خوب نشد ...با اصرار من
وارد مکازه شدیو ...شایان از فرو شنده خوا ست که اون لباس رو بیاره منو رفتو
تو اتاق پرو....لباس رو پوشتتیدم ولی چون از پشتتت زیو داشتتت نمیتونستتتو
ببندمش  ...شایان:ایال پو شیدی ؟؟باز کن ببینو....من:اره پو شیدم ولی زیپش
رو نمیتونو ببندم....در و باز کردم پشتتتو به شتتتایان بود....من:لطفا این رو
ببند ...شابان یکو نگام کرد بعد زیو رو ک شید باال ...شایان:خیلی خو شگل
شدی خانوم گلو ....فقی کوتاه من دو ست ندارم اینطوری با شه ....من خب
حاال که نگرفتو فعال این تو ذهنو ه ست یکو دیگه بگردیو شاید یه چیزی که
هو تو رازی بشی هو من خوشو بیاد رو پیدا کنیو..
چند تا مکازه رو گ شتیو ولی چیزی که خوشو بیاد رو پیدا نکردم ...شایان:ایال
بیا ببین از مدل این خوشتتتت میاد؟؟؟یه نگاه به لباس کردم از انتخابش وا
خوردم یه لباس مخمل به رن یشتتمی بود....بلند بود ...از ستتینه تا زانو تن
بود و از زانو به پایین چین دار و گ شاد تر بود ا ستین بلندی دا شت.....و ولوی
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سینه اش هو خیلی ق شن طراحی شده بود ...شایان:بریو تنت کن کن ببینو
دیگه....من:باشته بریو....وارد مکازه شتدیو و لباس رو از فروشتنده خواستتیو
اونو واستتمون اورد وقتی تنو کردم باورم نمیشتتد توی تنو حستتابی خودش رو
ن شون میداد ...من :شایان در رو باز کن نگاه کن ببین خوبه ...وقتی شایان در
رو باز کرد و من رو تو اون ل باس دید برق قشتتنگی رو تو چشتت ماش دیدم
...من:شایان چطور شدم؟؟شایان:عالی شدی خیلی بهت میاد ولی ایناوری
نباید از کنار من تکون بخوری ..من:توام بخوای من از پیشتتت تکون نمیخورم
تو وشن حق نداری سرت رو بلند کنی......شایان خندید بهو و گفت :حسود
خانوم زود لباستتت رو عوض کن ....خوشتتت اومد دیگه ...من:اره ولی وایستتا
بیام ببینو چه قیمت ...شتتتایان:این چیزاش دیگه به تو ربطی نداره....این رو
گفت و در اتاق رو بستتت.....وقتی اومدم بیرون شتتایان پول لباس رو حستتاب
کرده بود....من:شتتایان این چه کاری بود کردی اخه ...شتتایان:واستته خانومو
لباس خریدم حرفیه؟؟!!حاال بیا بریو بگو من چی بخرم......واستته شتتایان هو
اینقدر گ شتیو و گ شتیو تا بالخره یه کت و شلوار م شکی با یه پیرهن که رن
لباس من با شه پیدا کردیو شایان چون از کراوات و این چیزا خو شش نمیومد
منو اصراری واسه خریدنش نکردم.......
شایان:خب بریو نهار بخوریو من که ح سابی گ شنمه...من :شایان یه چیزی
میگو غر نزن ....شتتتا یان ب له چی میخوای دی گه ترو خداا من دی گه از پا
افتادم...من:کفش دیدم به لباستتو خیلی میاد ...میریو فقی میخرمش....در
زمن توام داخل نمیا چون توش پر از دختره همین وا وایسا تا من بیام(...الکی
ایناوری گفتو میدونستتتو اگه بیاد نمیذاره من حستتاب کنو واستته همین دروغ
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گفتو بهش چون فروشتت نده اون اا یه زن م یانستتتال بود )کفش رو که گرفتو
خوشحال اومدم پیش شایان...من:بریو دیگه کاری نداریو.....
بعد از خوردن نهار شایان من رو گذاشت دم خونه سپیده ..من:شایان لباسمو
و کفشتتو رو بذار تو ماشتتین باشتتته دی گه نمیتونو همش باال و پایی ببرم
بیارمش...فردا هو ساعت ده صبح ایناایی ح سین کارای دیگه داره توام باید
من و سپیده رو بر سونی ارای شگاه ....شایان:قربون خانوم گلو ب شو من چ شو
عزیزم خیالت راحت فردا ده صتتبح میبینمت....از شتتایان خداحافظی کردم و
رفتو داخل خونه...
ستتپیده:عابه خانو تشتتریو اوردین ستتاعت رو نگاه کن ستتاعت شتتش تازه
میای؟؟؟از صتتبح منتظرتو...من:خواهری ببخشتتید به خدا خرید کردیو یه
عالمه  ....سپیده:پ خریدات کو؟؟؟؟من:تو ما شین شایان گذا شتو فردا تو
تنو میبینی....ستتپیده :باشتته حاال برو لباستتت رو عوض کن که حستتابی کار
داریو.....
سپیده واسه یاد بود وشن نامزدیش یه یادگاری به هر دختر میداد .....توی تور
یه کله قند کوچولو گذاشتیو و یه گل رز قرمز رن بهش وصل کردیو و توی یه
کاغذ اسو حسین و سپیده رو نوشتیو.....واسه دخترای مارد میدادیو........
کارمون حسابی طول کشید تا اخر شب....اخرشب هو شام خوردیو و سریع
خوابیدیو تا فردا بتونو زود بیدار بشیو.......
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 (۴۴ستتتا عت های هشتتتت و نیو بود که با داد و ب یداد ستتپ یده ب یدار
شتتدم....ستتپیده:وااای نه حستتین من اون رنگی نخواستتته بودم که اینا چین
اخه....ستتریع بلند شتتدم و یه شتتال انداختو روی ستترم و رفتو بیرون با دیدن
صحنه ولو روم خنده ام گرفت سپ سده دا شت داد و بیداد میکرد و ح سین هو
بیچاره مظلو وایستتتاده بود......من:ستتپیده اگه از االن بخوای داداش من رو
ایناور اذییت کنی که همین حاال من نامزدیتونو بهو میزنو....ستتپیده :گمشتتو
بابا بیا ببین اخه من گل رز قرمز خواسته بودم ولی همه اینا سفیده.....درزمن
تو باای اینکه طرف من باشی طرف حسین رو میگیری ...من:واال این صحنه
ایی که من دیدم هرکی میدید طرف حستتین رو میگرفت شتتما احتیاوی نداری
که ک سی کمکت با شه ما شاالله یه تنه همه رو حریفی ....به ح سین چ شمک
زدمو دوتایی زدیو زیر خنده ستتپیده با داد و فریاد گفت:زهرمار حاال بهو
میخ ندین ها این رو گ فت اف تاد دن بال ما م رل ب چه ها دور م بل ها داشتتتیو
میگشتیو ...با صدای وی و داد ما مامان و بابای سپیده هو بیدار شدن...مامان
ستتپیده:چه خبرتونه خونه رو اداشتتتین رو ستترتونه اینا رو باش تازه بچه شتتدن
دختر ماهو که خیر ستترش داره شتتوهر میکنه...من کو کو دارم به این نتیاه
میر سو که زود هنوز وا سه شوهر دادنت ....سپیده  :اااا مامان توام دیگه اذییتو
نکن.......خال صه با کلی حرف زدن با سپیده را زیش کردیو که همین د سته
گل قشتتنگه.....ستتتاعت ده بود که ولو در وایستتتاده بودیو تا شتتتایان بیاد
..ستتپ یده:خواهری ترو خداا ز ن بزن ببین ک ااستتتت پ

چرا دیر کردش

من:سپیده یکو صبر کن االن میاد دیگه..غصه نخور به همه چیز میرسیو....
شایان که اوند سپیده با خوشحالی گفت:اخیش بالخره اومد...
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من:شتایان کاا موندی پ ستپیده بیچاره ام کرد...شتایان :ببخشتید فکر کنو
شتت ما ز یادی هول بودین من فقی پنج دقی قه دیر کردم حاال هو به ستترعت
میرسونمتون ارایشگاه ساعت سه هو میایو دنبالتون....
شایان ما رو گذاشت دم ارایشگاه و خودش هو رفت پیش حسین.......
ساعت دو نیو بود که کار من و سپیده تموم شد و حا زر اماده منتظر بودیو که
بیان دنبالمون ....سپیده رو نگاه کردم چقدر خو شگل شده بود ....موهاش رو
وا سش رن کرده بودن و یه ارای شی خو شگلی هو رو صورتش اناام داده بود
مرل فر شته ها شده بود موهاش رو هو باال ی سرش با یه مدل ق شنگی ب سته
بودن......
لباس گلبهی رنگی خریده بود که دکلته بود و تا پایین صاف و یکدست بود.....
خیلی ناز شده بود....
من:سپیده عوزی چقدر خوشگل شدی  ..خواهری قربونت بشه ..ایشاالله که
خوشتتبخت بشتتی....ستتپیده :خفه شتتو دیگه حاال ببین اشتتکمون رو در
میاری؟؟؟؟!!تازه ارای شو تموم شده ...من:گم شو بابا تو ادم نی ستی که ا صال
ک سی بخواد ازت تعریو کنه ....ادمایی که اوناا بودن از طرز حرف زدن ما با
همدیگه تعاب میکردن منتظر بودن که یه دعوای درست وحسابی بشه و سوژه
پ یدا کنن ولی بر خالف م یل او نا رفتو ستتمتش و محکو ب*غ*ل کردیو
همدیگرو
احساس میکردم حاال که اون نامزد شده من دیگه تنها میشو دیگه نمیتونیو مرل
ق بل ک نار ه مدی گه بمونیو.....ستتپ یده:شتتیطون تو که از من قشتتنگتر
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شتتتدی...من:دوتامون هو مرل دستتته گل شتتتدیو ...دوتایی زدیو زیر خنده
...خودم رو تو ایینه نگاه کردم...موهام خیلی بلند بود از پ شت دم ا سبی ساده
بسته بودم فقی با اتو ارایشگر واسو صاف کرده بود .....ولو موهامو یه طرفی
ریخته بودم و یه ارایش خیلی ساده کرده بودم.....
گوشتتیو زن خورد یه ن گاه که بهش کردم دیدم شتتتا یان من:الو شتتتا یانو
اومدین....شایان:اره خانومی اماده بشین بیاین ولود در.....
(۴۵حسابی ذوق داشتو دوست داشتو عک العمل شایان رو ببینو وقتی من
رو ایناوری میبینه....چون فیلو بردای هو دا شتن اول سپیده رفت ح سین هو
دستش رو گرفت و خواهری من رو برد و سوار ماشین شدن....
شایان:خانومی من تشریو نمیاری ؟؟از در که اومدم بیرون شایان با دیدن من
یه ستتوت بلندی کشتتید و گفت به به چه ویگری شتتدی ...میگو یه کاری کنو
اصتتال نریو عروستتی بریو ویال عموم نظرت چیه؟؟ یه دونه از دستتتش محکو
نیشتتگون گرفتو و گفتو:اقایی نداشتتتیما  ..شتتایان:باشتتع باشتته غلی کردم بابا
دستمو ول کن کندی......نشستو تو ماشین و وسایلو رو گذاشتو پشت......
تا باغ یه نیو ساعتی راه بود.....بعداز نیو ساعت همزمان با سپسده اینا رسیدیو
ولود در باغ همه منتظر وایساده بودن....با پیاده شدن سپیده و حسین از ماشین
صدای وی و هورا بلند شد از یه طرف کل میزدن و از یه طرف د ست صدای
اهن هو پر شده بود اونقدر بلند بود که صدا به صدا نمیرسید ....من:شایان
بیا بریو اینور من مانتو و شالو رو دربیارم......با شایان رفتیو اونور باغ یه اتاق
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داشت که اتاق پرو کرده بودنش چون ما اخر از همه رسیده بودیو خلوت بود و
شایان هو با من وارد اتاق شد.....
مانتو و شتتالمو دراوردم و گذاشتتتو تو نایلون وستتایلو گردنبندی رو که شتتایان
وا سو گرفته بود رو انداختو دور گردنو....یه لحظه چ شمو خورد به شایان که
وایساده بود یه گوشه و زل زده بود به من ...من:شایان چرا اوناوری زل زدی به
من....شتتتایان که انگار منتظر بود من یه چیزی بگو اومد ستتمت من اونقدر
نزدیکو شدا که نفسامون بهو میخورد....شایان با یه دستش من رو چسبوند به
خودش صتتورتش رو اورد ولو صتتورتو چشتتتامون بهو گره خورده بود ..تو
نگاهش ع شق موج میزد تو یه لحظه لبا شو به لبام نزدیک کرد و ارامش رو بهو
هدیه داد وقتی یکی رو دوست داشته باشی ب*و*سه هاش واست طعو عسل
میده..وقتی یکی رو دوست داشته باشی نگاهش واست شیرین ترین نگاه میشه
.....شتایان:خانومی خیلی دوستتت دارم....من:اقایی من دوستتت دارم.....یه
نگاه به ایینه کردم رژم پاص شده بود از اون بدتر لبای شایان قرمز قرمز شده بود
...خنده ام گرفته بود از دیدن شایان...شایان:چرا میخندی پ ؟؟من:خودتو تو
ایینه نگاه کن....دیدن شتتایان تو اون حال واقعا خنده دار بود....شتتایان:واااای
نگاه بیین ستتر و زتتورتو رو چیکار کردی؟؟من:مگه من کردم ...خود کرده را
تدبیر نیستتت.....یه دستتتمال دادم دستتتش و یه دستتتمال هو خودم برداشتتتو
.......خواستو دوباره رژ بزنو که شایان گفت:خانومی میشه رژ نزنی؟؟؟من:وا
چرا ایناوری که نمیشه.....شایان:اخه دوباره اون رژ رو بزنی من وسی مال
قول نم یدم ب هت طا قت ب یارم  .....به این دل منو یه رحمی بکن....خ نده
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خوشتتگلی تحویلش دادم ....من:باشتته پ یه رژ دیگه میزنو کمرن تر هو
میزنو.....کارم که تموم شتتد وستتایل رو دادم به شتتایان که ببره بذاره تو ماشتتین
..شایان من رو گذاشت پیش مامان سپیده و گفت:وایی نرو تا من بیام....ایناا
پر از پستتره....منو وایستتادم پیش مامان ستتپیده یکو باهو حرف زدیو ولی از
شان من همون موقع مهموناش اومدن و منو تنها شدم .....
دعا دعا میکردم که شتتتایان زودتر بیاد...ولی تا اون بخواد بیاد یه پستتری که
نمیدونو کی بود اوند وایساد کنار من....پسره:خب خانوم خوشگلی مرل شما
چرا ایناوری ایناا تنها وایستتاده؟ولی من هیچی نگفتو و داشتتتو از پیشتتش
میرفتو که پ سره د ستو رو گرفت و گفت:از د ست من در نرو خانوم خو شگله
دستتتمو به ستترعت از دستتتش کشتتیدم بیرون گفتو:خواهشتتا مزاحو نشتتو اقا
...پستتره:من که مزاحو نیستتتو.......چرا اتفاقا مزاحمی که تنت میخواره واستته
کتک خوردن شتتایان بود که این حرف رو زد....پستتره:ببخشتتید فکر کردم تنها
هستن خواستو از تنهایی درشون بیارم...شایان:ااااا شما هر وا کسی رو ببینید
تنهاست از تنهایی درش میاری...خواست بره سمتش که رفتو ولو زود دستش
رو گرفتو ص از اوناا دور شدیو ....
شتتایان:هی بهت میگو کو ارایش کن...مگه نگفتو پیش مامان ستتپیده باش تا
من بیام ؟؟!!من:من هموناا وای ساده بودم ولی پامان سپیده رفتش خب چیکار
میکردم در زمن ارایش من خیلی کمه اون پ سره عو زی بود ....شایان:با شه
دستتت ت مو م ی گ یری از ک نار من وو ن م ی خوری ....من :من که از
خدامه.....شایان:اینقدر زبون نریز بیا بریو پیش بچه ها.....
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(۴۶وشتتن خیلی خوب بود و خوش گذشتتت از اون پستتره هو دیگه خبری
ن شد....اونقدر با شایان اون و سی ر*ق* صیدیو که دیگه همه شناختن مارو
....خیلی خوب واستته ستتپیده خیلی خوشتتحال بودم ....ولی از یه طرف دلو
گرفت از اینکه من هنوز نتونستو ازادانه به عشقو برسو....
من و شتتایان وایستتاده بودیو و داشتتتیو حرف میزدیو و هراز گاهی ر*ق*ص و
مدل یه نفر و مسخره میکردیو و میخندیدم....
حستتین و ستتپیده اومد کنار ما....من:وااای ستتپیده بیا ایناا که اینقدر خندیدم
دارم میمیرم از دستتت این ر*ق*ص ها(...البته اینارو یواش بهش گفتو طوری
که حسین نشنوه)سپیده هو اومد کنار من وایساد و حواسمون پرت اینور بود و
اصتتال به حستتین و شتتایان نگاه نمیکردیو....شتتایان:خب خانما اگه چشتتو
چرونیاتون تموم شتتد بهتره دیگه بریو .....من :کاا میخوایو بریو؟؟؟؟شتتایان
 :شما بریو اماده شو بهت میگو...د ستو رو گرفت و با همدیگه رفتیو سمت
اتاق پرو ...من:وای شتتایان این لباس دیگه داره کالفه ام میکنه نایلون لباستتامو
بده بذار ل باستتتامو عوض کنو توام خواهشتتتا بیرون در منتظر باش تا
بیام ...شایان:با شه فقی اون ارای شتو پاص کن....من:با شه من نمیدونو تو چه
گیری دادی به این ارایش من ببین چه خوب شده .....شایان:دقیقا وا سه همین
میگو پاص کن ....شایان که رفت بیرون سریع لباستمو عوض کردم و ارایشمو
پاص کردم...شتتایان وایستتاده بود ولو در ...من:بریو دیگه ..راستتتی ستتپیده و
حسین کاان؟؟؟؟شایان :دم در منتظر ما وایسادن زود بیا بریو...من:وایسا من
نمیتونو زیاد تند بیام کفشتتام پاشتتنه بلنده.....مهمون ها همه رفته بودن حتی
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مامان و بابای سپیده هو نبودن که از شون خداحافظی کنو....ح سین و سپیده
سوار ما شین شون شدن و ما هو سوار ما شین شایان شدیو...من :شایان وونو
کاا داریو میریو بگو دیگه ....شایان:ویال عمو دیگه ح سین و سپیده خوا ستن
که با هو باشتتیو این شتتتب رو....من:توام که از خداستتته.....واتو که وو
نکردی....شتتایان:اتفاقا امشتتب بدوور ه*و*س کردم رو تشتتک بخوابو......با
خنده نگاش کردم...چقدر از اینکه نارش بودن خوشحال بودم...چقدر دوسش
داشتو ....نمیدونو چرا ولی بودن در کنار شایان اروومو میکرد...
در طول راهبه خاطر خ ستگی زیاد خوابو برد تو ما شین....با نوازش چیزی رو
صورتو بیدار شدم شایان بود که داشت با دستاش نوازشو میکرد....شایان:تنبل
خانوم من پا شو دیگه ر سیدیو...من:اخیش چه خوابی کردم دیگه شارژ شارژ
شدم ..دیگه تا صبح بیدارم و نمیذارم بخوابی.....شایان:تو پیش من باشی من
م گه خوابو میبره..من:نمیخوای بری اونور پ یاده بشتتو...شتتتا یان:نچ تا یه
ب*و*س بهو ندی نمیذارم من:دیوونه برو زشتتته ایناا دیگه نه ...شتتایان :پ
یه ب*و*س بهو بدهکاری یادت بمونه....
داخل ویال که شتتدیو ستتپیده و حستتین داشتتتن میرفتن تو اتاق...شتتایان:پ
کاا؟؟؟؟حسین :االن میایو بذار یه لباس عوض کنیو.....شایان:باشه طولش
ندین وقت زیاده حاال ....معنی حرفش رو تک تکمون فهمیدیو ولی کستتی به
روی خودش نیاورد....
من مانتو مو دراوردم چون فکر میکردم میرم از این اا خو نه دی گه ل باس بل ند
نپوشیده بودم یه بلوز استین کوتاه تنو بود....شایان که من اوناوری دید سریع
اخماش رفت تو هو...من:اوناوری نگاه نکن من چه میدونستو میخوایو بیایو
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ایناا....شتتتایان :این خیلی کوتاه برو تو کشتتو لباستتتای من یه چیزی بردار
بپوش....سریع رفتو تو اتاق کشو رو باز کردم و اولین چیزی که دستو اومد رو
برداشتتتو  ...یا ستتو ی شتترت بود که بل ندیش واستتته من تا روی زانو هام
میومدپوشتتیدم و شتتالمو انداختو ستترم بوی عطر شتتایان هنوز روش بود بوش
کردم ار عمق ووودم تمام تنو بوی عطرش رو گرفته بود....پوشتتیدم و شتتالمو
انداختو ستترم...رفتو پایین تو اشتتپزخانه پیش شتتایان...من:شتتایان ببین چه
م سخره شدم ....شایان برگ شت سمت من یه نگاهی بهو انداخت و بعد بلند
بلند خندید..من:زهرمار به چی میخندی؟؟؟! میرم درش میارما.....شتتتایان
اومد نزدیکمو دوتا د ست شو حلقه کرد دور من ...شایان:خانوم گل اینقدر بهت
میاد که نگو خواستتت ب*و*ستتو کنه که با صتتدای ستترف شتتایان دوتامون از
وامون پر یدیو....حستتین:میخواین ما بریو بخوابیو شتت ما هو به کاراتون
برسین...من:شما هو از خدا خواسته برید تواتاق ها عمراااا.........
(۴۷حستتین:اون که صتتد در صتتد ...با چشتتو غره ستتپیده هو من هو حستتین
ساکت شدیو بعدم انگار نه انگار که االن ما داشتیو این حرف هارو میزدیو رو
کردم به ح سین و گفتو:را ستی اقا ح سین اگه گیتارت رو اوردی یکو وا سمون
میخونی خیلی دلو میخواد البته اگه خستتته نیستتتی؟؟!!حستتین:مگه میشتته
ابایمون یه یه چیزی از ما بخواد ولی ما قبول نکنیو...چشتتو بذار یه چایی
بخوریو بعد .......همگی نشستیو تو سالن ..بعد از خوردن چاییهامون حسین
گیتارش رو بردا شت شروع کرد به خوندن (((((واای که چقدر تو رو دو ست
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دارمو میمیرم وا سه تو تو همی شه تو قلبمی میمیرم وا سه تو چ شمای ق شنگت
بگو بگو بگو دوستتتو داری.دیگه نگو نمیای که میمیرم وقتی که نیستتتی بهونه
میگیرم بازی نکن با این دلو که میمیره بیا که قلبو پیش تو گیره)........شتتایان
زل زده بود تو چشتتام برق چشتتماش نشتتون میداد دوستتتو داره منو عاشتتقونه
میخواستتتمش .......حستتین بعد از خوندن اهن رو کرد به ما و گفت:خب
دیگه ما میریو بخوابیو شتتما هو هر کاری میخواین بکنین .....من:باشتته برین
ا قا حستتین خیلی موا ظب خواهرم باش ستتپ یده واستتو خیلی با ارزشتتته
.....حسین:ایال خانو مرل چشمام ازش مراقبت میکنو.....سپیده رو ب*و*س
کردم...خیلی سریع از سالن زدم بیرون رفتو تو حیاط دلو نمیخواست سپسده
تشکامو ببینه ..دلو نمیخواست اون رو هو ناراحت کنو....
شتتایان:خانوم من چرا اومدی ایناا پ عزیز دلو ؟؟!!!من:شتتایان دلو خیلی
گرفت نمیدونو چرا خوشحالو که خوشبخته و میخنده ولی از وقتی نامزد کرده
احستتاس میکنو دیگه تنها شتتدم...شتتایان:این حرف رو نزن اون خوشتتحاله
خودتو میگی خوشحاله پ دیگه غصه نداره ...اومد من رو از پشت ب*غ*لو
کرد و ادامه داد:در زمن تو من رو داری ....خیالت راحت باشه....
رفتیو با هو تو اتاق دیگه مرل قبل نمیترستتیدم بهش اطمینان پیدا کرده بودم و
میدون ستو که اونقدر مرد ه ست که سر حرفش با شه ....شایان:خانومی ب شین
رو تخت میخوام یه چیزی بهت بدم..رفت ستتمت کمدش ....بعد از چند
لح ظه او مد پیشتتتو..دستتت تاشتتتو پشتتتتش قایو کرده بود....من:چی تو
دستاته؟؟؟!دستاشو اورد ولو ..شایان:نمیدونو ازش خوشت بیاد یا نه ولی اینو
با تمام عشقو خریدم دستش یه حلقه قشن بود که یه نگین کوچولو روش بود
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...طال بود ...مشخص بود ....من:شایان تو چیکار کردی؟؟؟شایان:این نشون
میدونو که ایناوری نمیشتته ولی دیگه طاقت نمیارم دوستتت دارم این دستتتت
باشتته تا موقعی میام که تورو رستتما واستته خودم کنو....از رو تخت بلند شتدم
شتتایان دستتتو رو گرفت حلقه رو انداخت تو دستتتو....پریدم و مرل بچه ها از
گردنش اویزون شتتتدم....من:شتتتا یان خیلی خیلی خیلی دوستتت تت دارم
ا قایی.....صتتورتامون اون قدر نزد یک هو شتتتده بود که طا قت ن یاوردیو .
نمیدونستو چیکار میکنو فقی یه لحظه به خودمون اومدیو که رو تختیو شایان
سریع از کنارم بلند شد چشماش سرد سرد شده بود میدونستو چقدر خودش
رو نگه دا شته  ...شایان:ایال معذرت میخوام تا همین واش هو زیاد پیش رفتو
حالو خوب نیست میرم بیرون یکو هوا بخورم...تو بخواب...این رو گفت و از
اتاق زد بیرون......از رو تخت بلند شدم میدون ستو اگه میموند کار د ستمون
میداد خودش این رو فهمید واسه همین به بهونه هوا خوری زد بیرون.......
 (۴۸صبح که پا شدم دیدم شایان خوابیده کنارم و پ شتش به منه منو از پ شت
ب*غ*لش کردم....خوابش اونقدر سبک بود که من هرچقدر هو سعی کردم
اروم ب*غ*لش کنو بازم بیدار شد....برگشت سمت من منو اروم یه ب*و*س
از لبش کردم و یه صبح به خیر بهش گفتو....شایان:چقدر خوبه هر روز صبح
تو من رو از خواب بیدار کنی....من:شتتایان حالت خوبه؟شتتایان:من خوبو
نگران نباش پاشو بریو یه صبحانه بخوریو من که حسابی گشنمه...من:باشه تو
برو منو یه سری به د ست و صورتو بک شو و بیام ....شایان که رفت پایین منو
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رفتو توالت ....با صتتدای زن گوشتتیو همونطور پریدم بیرون....شتتهرام بود
تعاب کردم که چرا االن زن زده یه من...من:الو چیه چا خبره این وقت صبح
زن زدی ....شهرام:کاایی..؟من:فکر نمیکنو به تو ربطی دا شته با شه هروا
با شو تو چیکاره ایی ...شهرام تقریبا با داد گفت:میگو کااییی حرف بزن....تا
حاال شتتهرام رو اینقدر عصتتبی ندیده بودم..من:اه چه خبرته بابا خونه ستتپیده
ام...شتتهرام:ااااا از کی تا حاال خونه ستتپ یده ای نا او مده ستت مت باغ های
برغان......؟؟؟؟!من از تعاب چشتتمام چهار تا شتتده بود یعنی چی ؟؟!!!چی
داشتتتت میگ فت ت مام بدنو یخ کرده بود وقلبو به شتتتدت داشتتتت ت ند تند
میزد......من:شتتهرام چی داری میگی تو....شتتهرام:من چی میگو هاان االن
میفهمی.....تلفن رو قطع کرد....بعد از چند دقیقه صدای ور و بحد سرایدار
با یه صدای اشنا میومد از پشت پناره چیزی رو که دیدم باور نمیکردم شهرام
ایناا چیکار میکرد واای که دیگه بدبخت شدم.....
شتتتالو رو ستترم کردم و بدو بدو از پله ها رفتو پایین....شتتتایان:بیرون چه
خبره.....خواستتتو ووابش رو بدم که با صتتدای باز شتتدن در و نمایان شتتدن
شهرام ولوی در سر وام خشکو زد...شایان:چه خبرنه اقا ایناارو گذاشتی رو
ستترت ...؟؟؟!شتتهرام کا با نامردی تمام اومد ولو و یه مشتتت زد به صتتورت
شایان ...شایان افتاد زمین ...رفتو سمتش...من :شایان خوبی؟؟ شایان:خوبو
فقی بذار ببینو این چی میگه؟؟؟!منو رو کردم به شهرتو و گفتو:شهرام تروخدا
برو بیرون فعال هیچی نگو بروو ...شایان:تو این رو از کاا میشناسی؟با سر و
صدای ما حسین و سپیده هو سراسیمه وارد سالن شده بودن....شهرام :هه اینو
باش کاایی اقا که این خانوم دوتامونو خواب کرده...شتتایان داشتتت با تعاب
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نگاه من میکرد....با التماس زل زده بودم به شهرام که یعنی نگو ولی اون خیلی
پر تر از این حرف ها بود...
شتتهرام:چیه اوناوری نگاه میکنی ؟؟؟!میترستتی؟؟!اره بایدم بترستتی!!!اقای
محترم من پسر عمه این خانومو چند ماهه به من قول داده که بعد از تموم شدن
در سش با من ازدواج میکنه تورو چطوری خر کرده هاان ..شایان:ایال این چی
داره میگه...؟؟؟!من:شتتایان توروخدا به حرف های این گوش نده به خداا من
ا صال این رو دو ست ندارم به خاطر ف شار بابام مابور شدم چنین دروغی رو
بگو میخواستتتو امروز برم ه مه چیز رو بگو شتتتا یان ترو خدا بهو اطمی نان
کن...شهرام:ایال خفه شو .........
 (۴۹بدبختت میکنو نمیذارم یه اب خوش از گلوت بره پایین....من :شتتهرام
گم شو برو گم شو بیرون از زندگیو عو زی بیچاره ام کردی دیگه بی شتر از این
چ قدر بگو نمیخوا مت...گوش نم یدی به حر فام ...با اون خانواده ات م رل
بختک افتادین رو زندگیو من نمیخوامت حالو ازت بهو میخوره د ست از سر
من بردار.....با گریه رو کردم به شایان :شایان تروخداا به حرفای این گوش نده
...شتتایان:ایال ..ایال توچیکار کردی تو با من و عشتتقو چیکار کردی من بهت
اطمینان کرده بودم من قلبو رو بهت داده بودم ....ایال خراب کردی همه چیز
رو خراب کردی...من:شایان وایسا تروخدا وایسا به حرفام گوش بده اینا همش
نقشتته بود که شتتهرام یه مدت دستتت از ستتر من برداره....با هرس دوتا پامو
کوبیدم رو زمین و رو کردم به ستتپیده:ستتپیده تو رو خدا تو یه چیزی بگو تو که

خانوم گل

97

همه چیز رو میدونی تو روخدا ااانشتتستتتو رو زانو هام و های های گریه کروم
دیگه توانی واستته توزتتیح دادن نداشتتتو....شتتایان به حرف های ستتپیده هو
اهمییتی نداد سو یچ رو برداشت و از در خونه زد بیرون...افتادم دنبالش شایان
شایان وایسا ِد لعنتی وایسا ...شایان با داد برگشت سمت من و گفت:چیه چی

میخوای دوباره دروغ سرهو کنی و به خورد من بدی....ایال من دوستت داشتو
من میخواستمت ..میخواستو زنو بشی...ایال خراب کردی خراب کردی لعنتی
همه چیز رو.....من:شتتایان بی انصتتافی میکنی در حق من ...شتتایان:من بی
انصافی میکنو یا تو ....من:شایان وایسا و به حرفام گوش بده......شایان:دیگه
چیزی واستته گفتن نمونده ....برو به زندگیت برس دیگه هو استتمی از من نیار
اصتتال فکر کن من نیستتتو فکر کن مرده ام....من:شتتایان اگه از این در رفتی
بتتیتترون قستتتتو متتیتتختتورم هتتیتتچ وقتتت هتتیتتچ وق تت ازت نتتمتتیتتگتتذرم
نمیبخشتتمت...شتتایان:دیگه واستتو مهو نیستتت......ماشتتین رو روشتتن کرد و
رفت.....رفت و من رو تنها گذاشتتت اخه اون قول داده بود پ چه زود زد زیر
ه مه چیز ...به حر فام گوش نکرد  ...شتتهرام او مد زیر ب*غ*لو رو گر فت
وستتایلمو دستتتش بود..شتتهرام:پاشتتو ومع کن خودت رو به من محل س ت
نمیذاشتتت اون موقع شتتب اومده با یه پستتره غریبه خوابیده....بیا بریو که دایی
منتطرته.....دیگه اینقدر وی کشتتیده بودم که گلموم احستتتاس میکردم باد
کرده ....شهرام سوار ماشین کرد من رو و خودش هو سوار شد......
تا برستتیو خونه شتتهرتو فقی وی و داد میکرد و چرت و پرت میگفت ولی من
اصتتال اهمییتی نمیدادم فکر پیش شتتایانو بود....وارد خونه که شتتدیو عمه و
خانو بزرگ هو اوناا بودن ...فاتحه ام رو هموناا خوندم....
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(۵۰شتتهرام خیلی ستتریع همه رو خبر کرده بود بیچاره مامانو حستتابی از قیافه
اش معلوم بود ترسیده.....خانو بزرگ و عمه هرچی از دهن شون در اومد گفتن
با بام هو نامردی نکرد و من رو مهمون مشتتتت و ل گداش کرد....هرچی در
توانش بود محکو میزد ولی درد نداشتتت اونقدر قلبو از رفتن شتتایان درد گرفته
بود که دیگه کتک خوردن از بابا دردی نداشتتت واستتو دیگه هیچی مهو نبود
...از اینکه اینقدر راحت من رو کنار گذاشته بود دلو شکست حتی صبر نکرد
که به حرفام گوش کنه داغون بودم ....همش به این فکر میکردم اگه دوستتو
دا شت خب صبر میکرد ولی نه اون من رو دو ست دا شت من ا شتباه کردم ای
کاش از همون اول همه چیز رو بهش میگفتو...کلی من که کاری نکردم....
یه هفته از اون روز لعنتی گذ شت به خاطر کتک هایی که از بابا خورده بودم یه
هفته تو بیمارستتتان بستتتری بودم مامان و الما که همش کنارم بودن ...الما
بی چاره همش گر یه می کرد ولی حال این که بخوام د لدار یش بدم رو
نداشتتتو....خودم حالو بد بود توی اون یه هف ته ستتپ یده هر روز بهو ستتر
میزد.....ولی دری از گفتن کال مه ایی که بخوام بهش بگو.....فقی خودش
حرف میزد ...یه روز بین حرفاش گفت که شتتایان رفته ترکیه و هیچ ک ازش
خبری نداره....وقتی شنیدم مرل دیوونه ها فقی وی و داد میزدم و گریه میکردم
....اون قدر زوه زدم که پرستت تار ها مابور شتتتدن بهو ارامش بخش تزریق
کنن.......بیچاره سپیده تر سیده بود و پ شیمون از اینکه بهو اون حرف رو زده
بود.....بعد از یه هفته مرخص شدم....ولی ای کاش مرده بودم تا به اون خونه
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برمیگشتتتو...بابا که گوشتتی رو از دستتت من گرفته بود و اوازه بیرون رفتن از
خونه هو نداشتو.....والب این بود که تخت الما رو هو برداشته بود از تو اتاق
وقتی پر سیدم چرا این کارو کردی؟ گفت:دو ست ندارم ب شینی زیر گوش اینو
از عشق بازی هاتو کرافت کاری هات بگی......
دلو ستتوخت اتیش گرفت ولی کستتی این رو نم یدید حتی کامپیوتر رو که
میدونستتتت چقدر بهش وابستتته ام رو از من گرفت....دیگه فرقی با زندون
نمیکرد......واسو مهو نبود این چیزا ....خسته تر از اونی بودم گه بخوام واسه
همچین چیزی اعتراض کنو......چهار ماهی گذشت......
این چهار ماه لعنتی واستته من یه عمر بود ستتپیده هو نزدیک عروستتیش بود و
کمتر بهو ستتر میزد....تو این چهار ماه پنج کیلو وزن کو کرده بودم...مامانو و
الما بابا رو را زی کرده بودن که حداقل کامپیوتر رو وصل کنه واسو.....شهرام
لعنتی ب عد از این که ز ندگی من رو بهو ری خت ازدواج کرد و از ایران
رفت.....مریش بود تو دلو همش بد و بیراه بهش میگفتو اخه شتتهرام لعنتی تو
که من رو نمیخواستتتی پ چرا زندگیو رو خراب کردی........خانو بزرگ و
ع مه هو قطع راب طه کرده بودن خوبی این ق.تت یه هو فقی این بود که دی گه
ریخت اونارو نمیبینو....دایی فرهاد همش به خونه زن میزد و باهام حرف
میزد که ارومو کنه ولی نمیشتتد این دل لعنتی گیر بود ...گیر کستتی که حتی
معرفت نداشت....کسی که دوست داشتنش فقی حرف بود.........
بی ست شهریور عرو سی ح سین و سپیده بود....یه هفته ایی مونده بود تا روز
عرو سی .....سپیده بیچاره با تینکه کارای عرو سی شون زیاد بود ولی من رو تنها
نمیذا شت هروا میرفت وا سه خرید من رو هو با خودش میبرد و از من همش
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نظر میپرستتید ولی من مرل مرده متحرص دنبالش اینور و اونور میرفتو ص فقی
بع.ی واها که الزم بود سرم رو تکون میدادم...سپیده هو میدونست که حالو
خوب نیست و حوصله این چیزا رو ندارم ولی بازم بیخیال من نمیشد.....
(۵۱بالخره روز عروستتی شتتد به زور مامانو و ستتپیده یه لباس گرفتو.....دلو
نمیخواستتت که دیگه زوز عروستتی ستتپیده رو تنها بذارم واستته همین تصتتمیو
گرفته بودم که یکو حال و روزمو درستتت کنو.....به دستتتور بابام مامان و الما
هو همرا من اومدن ...اومدنشون واسه من بهتر شد دیگه شایانی نبود که بابام
بخواد نگران باشتتته.....عروستتی رو هو توی همون باغی گرفتن که وشتتن
نامزدیشتتون رو گرفته بودن.....از لحظه ورود فقی خاطره های شتتایان تو ذهنو
میومد ....ناخوداگاه رفتو تو اتاق ...اون اتاقی که رژ لبو با لب های شایان پاص
شد ...اون اتاق لعنتی .....لباسو رو عوض کردم و اومدم بیرون ....گوشه ترین
وایی که میشد رو انتخاب کردم....ساد شب نامزدی سپیده افتادم ...چه شب
شتتیرینی بود ای کاش اون شتتب هیچ وقت به صتتبح نمیرستتید .......ای کاش
فردایی نبود.....با ورود سپیده و حسین همگی دست و وی میزدن .......رفتو
پیش ح سین و سپیدهو به شون تبریک گفتو.....ح سین:ایال خانوم تو هو مرل
خواهرم دلو نمیخواد ایناوری ببین مت ستتر پا محکو باش تو قوی تر از این
حرفا بودی.....خواهر گلو از این به بعد یه داداش داری پشتت غمت نباشه من
و سپیده همیشه کنارتیو....من:اقا حسین شما واسه من همیشه حکو برادر رو
داشتین ...ببخشید که تو این چند وقت حسابی اذییتتون کردم مخصوصا سپیده
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رو ای شاالله بتونو وبران کنو .....سپیده با گریه ب*غ*لو کرد و گفت:تو خوب
باش من هیچی نمیخوام خواهری.....
من :سپیده گریه نکن ارای شت خراب می شه...من خوبو دیگه هو نمیبینو داری
گر یه میکنی اونو واستتته من پیزوری.....امروز ناستتتالمتی بهترین روز
زندگیته...پ

شاد باش و خو شحال....دکباره تبریک گفتو و رفتو پیش الما و

ما مان نشتتستتتو.....خیلی خودمو ن گه داشتت ته بودم که ولو ستتپ یده گر یه
نکنو...مامان که حواستتش به مامان ستتپیده بود و داشتتتن حرف میزدن الما هو
واسه خودش یه دوست پیدا کرده بود....پا شدم از رو صندلی دلو میخواست
راه برم...از اونا دور شتتتدم و اومدم ستتمت خلوت باغ....چنو دقیقه ایی از
نشستنو نمیگذشت که با دیدن پسر روبروم ناخوداگاه بلند شدم....اون همون
پسری بود که روز نامزدی گیر داده بود به من و شایان هو حسابی حالش رو وا
اورده بود...شتتب نامزدی وقتی به ستتپیده گفتو این کیه؟؟؟!!گفت:پستتر دایی
حسین و از المان اومده پسر خوبیه و اسمش میالد.....
میالد :سالم ایال خانوم تنهایی ایناا چیکار میکنین؟من :سالم ....فکر نمیکنو
به ک سی ربطی دا شته با شه؟؟!!!ا صال دلو نمیخوا ست باهاش هو کالم ب شو
واسه همین راه افتادم که برم ولی باز دستو رو گرفت و من رو کشید عقب...این
بار با عصتت بان یت داد زدم:چ ته تو نمیفهمی دلو نمیخواد با هات حرف
بزنو....میالد:اما من خیلی دلو میخواد..خب چی میشتته به حرفام گوش کنی
....من:من حوصتتله هیچ کستتی رو ندارم پ خواهشتتا دستتتو رو ول کن بذار
برم.....میالد :اگه ول نکنو چی میشتته....؟؟؟!تا خواستتتو ووابی بدم یکی از
اونور گفت:هیچی نمیشتته فقی یه کتک حستتابی میخوری این رو گفت و یه
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مشتتتت خورد تو صتتورت میالد....ستتری قبل اگه زده بودم بازم االن ورات
نداشتی بیای سمت ایال......
باورم نمیشد شایان اون ...اون ایناا چیکار میکرد....با دیدن شایان ناخود اگاه
نشتتستتتو رو زمین...شتتتایان شتتتایان من....مگه نرفته بود پ ایناا چیکار
میکرد......چشمام از تعاب چهار تا شده بود.....
(۵2قلبو دا شت از واش کنده می شد ح عایبی دا شتو ....شایان ن ش ست
کنارم رو زمین و گفت:ایال خوبی....؟؟؟؟!خوا ست د ستو رو بگیره که سریع
دستتتو رو گشتتیدم عقب و از رو زمین بلند شتتدم...شتتایان:ایال امشتتبو که باز
خو شگل کردی!!!!...من:اقا خواه شا بفرما برو من با غریبه ها حرف نمیزنو نه
شتت ما رو میشتت ناستتو نه اصتتال دلو میخواد با هاتون کل مه ایی حرف
بزنو....شتتایان:اما من خیلی حرف ها دارم که بزنو....من:گوشتتی نیستتت که
بخوا بشنوه....شایان:ایال تروخدا با من ایناوری نباش....
من:چی؟!!یعنی چی ایناوری ن باش پ

چاوری باشتتو؟؟؟! هاان بپرم

ب*غ*لت و ب*و*ستتت کنو هاان چی میخوای چند ماهه رفتی بیخبر انتظار
داری چیکار کنو چطوری رفتار کنو.بگو دیگه هان بگو  ..شایان:ایال اروم باش
حرفامو گوش کن بذار بگو بهت...نذاشتو حرفش رو ادامه بده....
من:شایان خفه شو نمیخوام هیچی ازت بشنوم اصال چی داری که بگی ...مگه
اون موقع که پ شت سرت زوه زدم که وای سا وای سادی؟؟؟مگه به حرفای من
گتتوش کتتردی؟؟!نتته تتتو ایتتنتتکتتارو نتتکتتردی تتتو بتته وتتاش متتن رو نتتابتتود
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کردی....کشتتتی....حاال اومدی حستتاب چی رو از من میخوای؟؟؟؟اشتتکام
همینطور ستترازیر شتتده بود و دطت خودم نبود بکش لعنتی من رو ول نمیکرد
کلی این حق من بود که داد بزنو گریه کنو حداقا عقده هامو خالی کنو.....
شایان:خانومی.....من:به من نگو خانومی که حالو از هرچی کلمه فارسی بهو
میخوره......واسه چی اومدی؟؟واسه اینکه عذاب کشیدن من رو ببینی؟؟ببین
قشن ببین اره دارم عذاب میکشو درد میکشو تو نمیفهمی تو هیچی از اینا رو
نمیفهمی......شتتایان هو با من به گریه افتاده بود....من:اره گریه کن به حال و
روزی که وا سه من در ست کردی گریه کن....کارو ستی خوبی در ست کردی
اقا شایان.....
شایان:ایال غلی کردم به خداا با شنیدن حرفای اون پسره دیوونه شده بودم...من
عاشتتقت بودم...من:خفه شتتو عاش تق !چه عاشتتقی ؟؟؟!اگه عشتتق اینه ....به
هرچی عاشتتقیه برو هموناایی که تا االن بودی برو و دیگه هو برنگرد بذار تو
درد خودم بمیرم.....
بدو بدو از پیش شتتایان دو یدم و رفتو مانتو و شتتالو رو برداشتتتو و بدون اینکه
مامان بفهمه از باغ زدم بیرون.....یه اژان اون نزدیکی بود ستتریع یه ماشتتین
گرفتو و سوار شدم....راننده ازان :خانوم کاا تشریو میبرید؟؟؟؟من:اقا برو
فقی برو ......راننده هو راه افتاد ......
با صتتدای بوق ماشتتین پشتتت ستترمون فهمیدم که شتتایان افتاده دنبالو...راننده
اژان :خانوم اون ماشین فکر کنو با شما کار داره!!!من:اقا شما لطفا راهتون رو
برید ا صال هو م شین رو نگه ندارین......اما شایان ول کن نبود و سی های راه
بود که با صدای برخورد محکو چیزی از پشت سرمون برگشتو پشت رو نگاه
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کردم...اما چیزی دیدم که ای کاش واقعیت نداشتتت....به راننده گفتو که نگه
داره وقتی وایساد از ماشین پیاده شدم و بدو بدو رفتو ولو ماشین شایان بود که
با یه کامیون برخورد کرده بود ماشتتین له شتتتده بود ولی شتتتایان تو ماشتتین
نبود.....کمی گشتو ولی نبود....ترسیده بودم با اینکه دنیا دنیا دلو ازش شکسته
بود ولی هنوزم دوسش داشتو....
 (۵۳صدتی اه و ناله زعیفی از اونور ماشین میومد...شایان بود همه واش پر
از خون بود به زور از زیر ماشین کشیدمش بیرون نشستو و سرش رو گذاشتو
رو پام...من:شتتایان شتتایان باند شتتو اقایی دیر اومدی ستتراغو چه زود داری
میری.....شایان با صدای زعیفی گفت:خانوم گل من همین که میبینو من رو
بخشتت یدی واستتو یه دن یا ارزش داره خانومی من دوستت تت دارم....من رو
ببخش....من:شایان شایان منو دوستت دارم ...بخشیدمت به خدا بخشیدمت
تورو خدا چشتتماتو باز کن تورو خدا به اندازه کافی بدون تو موندم تورو خدااا
من تنها نذار اما شایانو بیدار نشد دیگه چشماشو باز نکرد...سرش رو پام بود
مرل دیوونه ها شتتروع کروم واستتش الالیی خوندن((((الال الال گل پونه بیا که
بدون ت دل خونهربیا که بدون تو تن خستتته ام لبریز از ح ونونهرالال الال
الالگل الله زندگی بی تو واستتو محاله بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره
همش مینالهرگریه شده کار من و غ صه شده همدمورقطره ا شک تو چ شمام
شده شریک غمو الال الال الال الالیی))میخوندمو واسش گریه میکردم شایان
م رل ب چه ها تو ب*غ*لو خواب یده بود ستترشتتو گرف ته بودم بین ستتی نه ام و
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ب*و*ستتش میکردم......اونقدر تو ب*غ*لو بود که وقتی اورژان اومد فکر
کردن منو تصادف کردم لباسام خونی شده بود خون شایان بود.........نشستو
تو امبوالن

شایان رو تخت با چه ارام شی خوابیده بود....د ستش رو گرفتو و

با داد و گریه گفتو:اقایی پاشتتو پاشتتو عشتتقو ِد بیمعرفت این بود قولت این بود

مردونگیت....پ کاا داری میری مگه قرار نبود کنارم بمونی لعنتی پاشتتو

پاشو از رو تخت لعنتی پاشو
اونقدر گریه کردم که هموناا کنار شایان بیحال افتادم......
(۵۴نمیدونو چند روز بیهوش بودم ولی وقتی چشتتمامو باز کردم مامان و بابا
الما ستتپیده باال ستترم وایستتتاده بودم با باز شتتتدن چشتتمام مامان اومد
ک نارم ..ما مان:ا یال د خ ترم خو بی ؟؟؟ بال خره چشتتت ما تو باز کردی
عزیزم؟؟؟؟سپیده:خواهری قربونت بشه الهی بهتری اگه بدونی چقدر نگرانت
بودیو!!!!.....
من:مامان من چرا ایناام چی شتتتده؟؟؟مامان:عزیزم تو االن ستتته روزه که
بیهوشتتی.از وقتی که.......دیگه حرفش رو ادامه نداد....من:مامان بگو ببینو
ایناا چه خبره....سپیده:ایال اروم باش یکو بذار دکترت بیاد.....من بعد خودم
همه چیز رو واست تعریو میکنو......
بابا زل زده بود بهو نمیدونو چش شتتتده بود ولی غمی تو صتتورتش بود که تا
حاال ندیده بودم.....بعد از اینکه دکتر معاینه ام کرد و رفت با سپیده نگاه کردم
که بگو .....سپیده:ایال بذار حالت بهتر بشه بعد بهت میگو....من:سپیده بگو
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چی شتتده چرا هی لفت میدی واستته حرف زدن ....ستتپیده:باشتته پ قول بده
اروم باشی.....
سپیده شروع کرد به گفتن وقتی گفت شایان ت صادف کرد تازه یادم افتاد همه
چیز تازه یاد شایانو افتادم یاد صحنه تصادفش یاد حرفاش......اشکام سرازیر
شد تازه داغ دلو تازه شد...
من :سپیده شایان شایان چی شد شایانو مرد؟؟؟ سپیده:متا سفو دکترا خیلی
سعی کردن اما نشد.....
بابا که دیگه طاقت حرف زدن های من که با عشق داشتو واسه شایانو عذاداری
میکردم رو نداشتتتو ر فت بیرون  ..ما مان و ال ما هم پای من داشتتتن گر یه
میکردن.....واستتته من ولی من واستتته عشتتقو گریه میکردم ..واستتته رفتنش
....من:ستتپیده تروخدا من رو ببر پیش شتتایان ....من دیگه یه لحظه ام نمیتونو
ایناا بمونو.....حالو خوب نیستتت باید برم ستترخاکش.....ستتپیده:ایال االن
ساعت شش دیگه یکو استراحت کن فردا میبرمت قول میدم.....
من:اگه االن من رو نبری خودم میرم ....واسو ساعت مهو نیست فقی میخوام
برم دارم خفه میشو.....
اینقدر بی تابی کردم تا دکتر مرخصتتو کرد و با حستتین و ستتپیده رفتیو بهش
زهرا ......نذا شتو مامان بیاد دو ست ندا شتو وقتی دارم وا سه ع شقو عذارای
کنو اونو پیشو باشه دلو نمیخواست بیشتر از این عذابش بدم.......
وقتی ر سیدیو سر خاص شایان قدمام س ست شد با دیدن عک سش رو سن
قبر..با دیدن اسمش حالو بد شد هموناا نشستو باال سر قبرش.....
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من:شتتایانو پ چرا خوابیدی ایناا لعنتی چقدر بیمعرف ت شتتدی یه دفعه
 ....نامرد به همین راحتی بیخ یال من شتتتدی پاشتتو نامرد این اا چرا
خواب یدی....لعنتعی من بدون تو چی کار کنو.....چرا به حر فام گوش
نکردی..چرا بدون گفتن چیزی تنهام گذاشتتتی...مگه من خانوم گل تو نبودم
چرا گذاشتی اینقدر راحت پر پر بشو .....شایانو ......سرمو گذاشتو رو سن
قبرش مشتتتی بود که میکوبیدم رو ستتن .....من:پاشتتو شتتایان پاشتتووووووو
.....ای خداااا من بدون تو چیکار کنو اخه......منو با خودت میبردی حداقل
اخه نامرد.........داد میزدم زوه میزدم خدا رو صدا میکردم شاید کمک حالو
بشتته ولی نمیشتتد شتتایان رفته بود .....و این واستته من بدترین شتتوص زندگیو
بود.....ستتت پ یده:ا یال ا ی ن اوری ترو خدااا پاشتتتو تو حا لت خوب
نیست....من:نمیخوام خوب بشو بذارین بمیرم...
سپیده شایان قول داده بود تنهام نذاره ولی رفت تنهام گذاشت .....حسین اومد
دستو رو گرفت و بلندم کرد با کمک سپیده به زور سوار ماشینو کردن.....
(۵۵من دیگه من نشتتدم منو با شتتایان رفتو زیر خاص فقی یه وستتو مونده بود
ازم.....هر روز میرفتو ستتر خاکش و ستتاعت ها باهاش حرف میزدم بع.تتی
وقت ها ادمایی که از کنارم میگذ شتن فکر میکردن دیوونه ام....در واقع دیوونه
هو شتتده بودم با کستتی نه حرفی میزدم و کاری داشتتتو شتتش ماهی میشتتد که
شتتایان رفته بود ولی من روز به روز داغون تر میشتتدم....خستتته بودم از ادما از
دلسوزی هاشون....
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عمو و زن عمو شایان هو حسابی داغون شده بودن...شایاین رو خیلی دوست
داشتتتن احستتتاس میکردم عموش تو این شتتش ماهه اندازه ده ستتتال پیر تر
شده.....هر روز بعد از سرخاص میرفتو خونه عمو شایان ..میرفتو تو اتاقش و
لباس هاش رو میریختو ولوم و بو میکردم......میخواب یدم رو تخت خوابش
بوی عطر تن شایان رو میداد..با قاب عک سش حرف میزدم....بیچاره زن عمو
شایان هر بار با دیدن من تو اون حالت بدتر می شد ولی من تو حالی نبودم که
بخوام به این چیزا فکر کنو.....لباساشو ب*غ*ل میکردم عادتو شده بود.....
ولی دومین شوص وقتی بهو خورد که یه روز طبق عادت رفتو ولو در خونشون
ولی هرچی زن زدم کسی در و باز نکرد .....نشستو ولو در گفتو شاید بیرون
باشن بالخره که میان خونه....دو ساعت گذشت ولی نیومدن...یه خانو مسنی
از در ب*غ*لی اومد بیرون و بهو گفت:خانوم ایناا کاری داری؟؟؟من:بله با
این همستتایتون کار داشتتتو نیستتتن خونه؟؟؟؟!زن همستتایه:شتتما ایال خانوم
هستین؟؟؟؟من:بله چطور؟؟؟؟
خانو همستتایه:یه لحظه صتتبر کن....رفت و بعد از چند دقیقه با یه بستتته اومد
کنارم و داد دستتو.....خانو همستایه:این رو شتهال خانو به من دادن که بهتون
بدم او نا امروز صتتبح از این اا رفتن....ت مام وستتتا یل خونه رو هو با خونه
فروختن...این رو هو دادن که بدم به شما.....بسته رو گرفتو و رفتو خونه....
مامان اینا دیگا عادت کرده بودن به حال و روز من و هیچی نمیگفتن اگه هو
حرفی میزدن بدون گفتن ووابی میرفتو تو اتاق ...تو این مدت حتی مدرستتته
هو نرفتو از مدرسه هو بیرزار بودم دلو نمیخواست وارد وایی بشو که ساغاز
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ع شق من بود ....با بابام که به کل قهر بودم ....شاید ن صو همه این اتفاق ها
تقصتیر اون بود ...اگه اینقدر بهو اصترار نمیکرد که با شتهرام ازدواج کنو االن
وزعیتو این نبود ...شاید االن شایان رو داشتو........
رفتو تو اتاق و در رو از پشت بستو ....نشستو رو تختو و بسته رو با سرعت باز
کردم دو سه د ست از لبا سای شایان با قاب عک سش و عطرش تو ب سته بود
.....یه کاغذ هو بود که توش با د ستخی عمو شایان نو شته بود((((دختر گلو
میبخ شی که بدون خبر داریو میریو...ولی دیگه نتون ستیو تو این شهر بمونیو
....شتتهال دیگه طاقت عذاب کشتتیدن تو رو نداشتتت هر روز ...همه چیز رو
فروختیو و سایل شایان هو ریختیو بیرون....اینارم گذا شتو وا سه تو  ...شاید
نباید اینکارو میکردم ولی دلو نیومد ....دلو نیومد عذاب بک شی...ولی دخترم
توام خودت رو ومع و وور کن اینارو خودم فرستادم تا بتونی یه روزی خودت
ه مه چیز رو فراموش کنی و این وستتتا یل رو هو دور بریزی شتتتا یان دی گه
برنمیگرده ....با گر یه کردن تو روح اونو تو عذا به موا ظب خودت باش
دخترم)).....
کاغذ رو انداختو اونور و لباس شتتایان رو ب*غ*ل کردم ب*و*ستتیدمش ای
کاش پیشو بود ....چقدر احساس تنهایی میکنو بدون اون.....
تو رو یای خودم و شتتتایان بودم که در باز شتتتد بابا بتعصتتبانیت وارد اتاق
شتتد....بابا:ب کن دیگه دختره عوزتتی ب کن این گریه و زاریتو خستتتمون
کردی دختره احمق اون مرده رفت دیگه تموم شتتتد چرا داری خودت رو نابود
میکنی....؟؟؟برگرد به زندگی مامانت داغون شده دست از این مسخره بازیات
در بیار....
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(۵۶من :اخه شتتما چی از وون میخواین...چرا دستتت از ستتر من برنمیدارین
؟؟؟من ایناوری خوبو من ایناوری حالو بهتر می شه.....چرا همش بهو زور
میگی اخه پدر من چیکارت کرده بودم ...اگه اصتتراری تو و خانواده ات نبود
من مابور نمیشتتدم اون دروغو بگو دیگه االن وزتتعیتو این نبود....ولو کنید
ترو خدا دی گه خستت ته ام از همتون اصتتال فکر کن ید من مرده ام فکر کن ید
نیستو....بذارین واسه خودم باشو تو حال خودم باشو ....
بابا با ع صبانیت اومد ولو و یه سیلی محکو زد تو صورتو.....ا شک ریختو
ولی از درد سیلی نبود از درد تنهایی بود از درد رفتن عشقو بود.....
بابا برای اولین بار ب*غ*لو کرد سرمو گذا شت رو سینه اش نوازشو کرد ولی
چه فایده....مگه همه چی برمیگ شت ...شروع کردم مرل دیوونه ها خندیدن و
دوباره گریه کردن .........
وزعیتو هر روز بدتر میشد....واسه همین مابور شدن من رو ببرن اسایشگاه
روانی و من رو بستری کنن .. ....
مرده متحرص بودم هر روز صتبح به این امید از خواب بیدار میشتدم که همه ی
این ها دروغه و شایان االن میاد دنبال من ولی نبود همه چیز راست بود ....
حالو هر روز بدتر میشتتد ستتپیده ستته ماهه بار دار بود خوشتتبخت شتتد از اون
بابات خیالو راحت شتتد...حداقل خواهرم به خوشتتبختی رستتید ....بعد از یه
مدت دیگه نذاشتو کسی بیاد دیدنو....حوصله هیچک رو نداشتو.............
سپیده....:
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((((بالخره ایال هو به ع شقش ر سید به ع شقی که چند ماه منتظرش بود ...به
ع شقی که ن شد باهاش با شه .....ع شق ایال و شایان پر ستیدنی بود  .....اونو
رفت ....رفت زیر خاص ..فقی چند تا قبر تا شایان فا صله دا شت...بالخره به
ارزوش رسید .....روز خاکسپاریش عاشورا بود.....نمیگو حال و روز خانواده
اش رو که گفتنی نبود .....ولی میدونو ایال االن خو شحاله ...خو شحاله که به
عشقش رسید.........خانواده اش از این شهر نقل مکان کردن و رفتن....منو با
اوازه از خانواده اش دفتر خاطراتش رو برداشتو و اخر داستانی که ایال نتونست
تموم کنه و من تموم کردم.....به احترام خواهرم به احترام دوستو اسو دخترم رو
ایال گذاشتو)))......
پایان.

با تشکر از غزاله غر یبی عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا

