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 تجارت عشقرمان : نام 

 جان آهنین شبنمسنده : نوی

 

 .زنگ خانه به صدا در آمد سریع از سرجایم بلند شدم و وسایلم را جمع کردم

 بریم الناز؟-

 .برگشتم و نگاهی بهش انداختم گفتم:بریم

کوله پشتیم را انداختم رو دوشم و با نرگس از پله های مدرسه آمدیم پایین دست 

 ستم گرفتم و با همنرگس رو تو د

از مدرسه خارج شدیم خونه ی نرگس دقیقا روبروی خونه ما بود ما هر شب وقتی 

 درسی نداشتیم خونه ی همدیگر

می رویم امشب بدجوری سرم خلوت بود فردا هم پنجشنبه بود ولی نرگس امشب با 

 خانوادش می خواستن برن

 یلی اصرارم کرد که بیامبیرون و برای خواهر کوچولش نسترن تولد بگیرن نرگس خ

 خودمم خیلی دوست داشتم برم

ولی بابا خیلی روم حساسه موقع رسیدن رو به نرگس کردم و گفتم:اگه امشب جایی 

 نمی رفتی میومدم خونتون

 .خودمون سه نفر برای خواهرت جشن میگرفتیم

 .ایشاهلل دفعه ی بعد-

مانتوم در اوردم و وارد خونه  لبخند مهربانی زدم و بعد از خداحافظی کلیدم را از جیب

 شدم همین که در خونه رو

بستم داداشم به طرفم اومد لبخندی زد گفت:سالم خانم کوچولو امروز مدرسه چطور 

 بود
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 سالمه۵۱ أه کیان هی بهم نگو خانم کوچولو خانم کوچولو به سالمتی-

 باشه بابا،خانم گُنده-

 نه خانم گُنده هم خوب نیست-

 ی خوب بیخیال،نگفتی مدرسه چطور بود؟خیل-

هی بد نبود مثل همیشه بود،تو چه کار کردی با دانشگاه امتحان دادی از دیشب تا حاال -

 نخوابیده بودی صبح از

 گودی چشمات فهمیدم

 دادیم امتحان-

 به نظرت چند میگیری؟-

 باید بیست بگیرم چون خیلی خوندم-

 بگیری،راسی مامان کجاست؟۰۲ ایشاهلل-

 خوابه هنوز حالش خیلی بده-

خدا اینجوری که نمیشه االن یه هفته هست حالش خوب نیست کاش امشب  -

 میبردیمش بیمارستان هان؟

 من به مامان گفتم میگه نه-

حرفشو گوش نکن مامان حالش داره بدتر میشه ما هم که دکتر نیستیم بزار بابا از -

 شرکت بیاد آماده بشیم بریم

 بیمارستان

 .خوب باشهخیلی -

 خاله مهسا خاله؟-

 .جونم دخترم-

کولی پشتیم ببر تو اتاقم منم میرم پیش مامانم یه سوپ هم برای مامان درست کن تا -

 بخوره
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 .چشم-

کولی پشتی رو دادم دست خاله مهسا و به طرف اتاق مامانم رفتم مامان روی تخت دراز 

 کشیده بود و چشمای سبز

خوش رنگش بسته بود لبخندی زدم و به طرفش رفتم دستمو گذاشتم روی صورت 

 سفید و ظریفش هنوز همون بوی

عطر همیشگی اش می داد هیچ تغییری نکرده بود ولی صورتش کامال یخ زده بود به 

 طرف کمد دیواری رفتم از تو

دنش یر گرکمد یه مالفه سفید رنگ که گلهای بنفش نقش داده بود آوردم بیرون تا ز

 روش کشیدم پیشونیشو

بوسیدم و چراغ اتاق رو خاموش کردم آرام آرام در اتاق بستم همین که برگشتم خاله 

 مهسا با یه سینی که یه بشقاب

پر سوپ و یه لیوان آب گذاشته بود وایساده بود لبخند مهربونی روی لباش نشست 

 گفت:برای خانم آیدا آوردم

مهسا ولی مامان گرفته خوابیده بزارش بعدا که از خواب لبخندی زدم گفتم:ممنون خاله 

 .بلند شد خودم بهش میدم

لبخندی زد و دوباره از پله های خونه رفت پایین به طرف اتاقم رفتم فرم مدرسه ی 

 سورمه ای رنگم را در اوردم و تو

کمد چیدم خودمو روی تخت رها کردم و تو فکر فردا که چه لباسی برای مهمونی 

 بودم با صدای گوشیم ازبپوشم 

افکارهام اومدم بیرون و به طرف گوشیم رفتم شیرین بود دختر یکی یدونه خالم و 

 شوهر خالم اون واقعا بهترین بود

چون هم من تنها بودم هم اون همیشه همدیگه رو به چشم خواهر میبینم هیچوقت به 

 چشم دختر خالم نمیدیمش
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چوقت اونو بچه نمیدیم هم اندازه خودم هر چند ازم دوسال کوچیکتر بود ولی هی

 .میدمش دکمه سبز زدم

 جانم شیرین؟-

 سالم خواهر گلم-

 سالم خوبی؟-

 مرسی چه کار میکنی دختر خاله؟-

 .یه چند دقیقه پیش از مدرسه اومدم داشتم لباسم مرتب میکردم-

 خاله چطوره؟هنوزم حالش بده؟-

 اومد بریم سریع بیمارستان آخه یهاوهوم تصمیم گرفتیم امشب وقتی بابا از شرکت -

 هفته هست حالش خیلی خوب

 .نیست

 !من که همون روز اول بهت گفتم ولی کو گوش شنوا-
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 .حاال ببینیم چی میشه-

میگم الناز جان میشه منم فردا باهاتون بیام مهمونی؟آخه فردا بابا و مامانم میرن خونه -

 ی عمم حوصله ی اونجا

 بچه نداره من باهاش بازی کنم ندارم عمم که

باشه عزیزم،بیا من خیلی خوشحال میشم،راسی خاله ریحانه چطوره؟عمو رحمان -

 چطوره؟

 .خوبن سالم میرسونن-

 سالم منم بهشون برسون-

 تو هم سالم منو به خاله آیدا و عمو طاهر برسون-

 .حتما عزیزم-
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به طرف آشپزخونه رفتم خاله  گوشی بعد از خداحافظی قطع کردم از اتاق آمدم بیرون و

 مهسا مثل همیشه داشت

 برای امشب شام درست میکرد نزدیکش شدم گفتم:کمک میخوای؟

با این جملم خاله مهسا پرید تو هوا گفت:دختر الاقل وقتی میای یه آخی اهمی چیزی 

 بگو مردم از ترس

 .خنده ای کردم گفتم:باشه خاله مهسا حواسم باشه سری بعدی یه آخی بکنم

دوتامون شروع کردیم به خندیدن با صدای کوبیدن در خندمون قطع شد و به سمت در 

 رفتیم بابا بود بابای خوش

قلبم که هیچ وقت منو ناراحت نمی کرد و همیشه بهترین ها برام می گذاشت تا 

 .هیچوقت کمبود نبینم

 :به طرفش رفتم و سریع بغلش کردم بابا هم سفت بغل کرد گفت

 ؟خوبی دخترم-

 !من خوبم پدر،تو چطور-

 .خدا رو شکر منم خوبم-

 بابا؟-
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 جانم دخترم؟-

 چی شده؟چرا رنگت اینقدر زرد شده؟-

 هیچی دخترم-

نگاهی به دستش انداختم کف دستش پر خون بود جیغ نازکی کشیدم با من من از 

 جواب دادن به پدر طفره رفتم

 :گفتم

 چرا از دست خون میاد؟-
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 .میدونی....داشتم سیب پوست میگرفتم با چاقو اشتباهی دستمو بریدم-

 .ولی بابا جون اینکه رو کف دستت داره خون میاد انگشتت که خون نمیاد-

 .نه عزیزم اینطور نیست،من برم دستمو بشورم بعد میام پیشت-

 .لبخندی زدم و تن از آغوشش گرفتم پدر نیز از جایش برخواست و به دستشویی رفت

 توی همین فاصله کم من هم

به آشپزخانه و پماد و یه چند دستمال برداشتم و به طرف بابا رفتم بابا روی مبل نشسته 

 بود و سرش بین دوتا

دستاش قایم کرده بود رفتم کنارش نشستم گفتم:بابا بده دستتو باند پیچی کنم خونش 

 .بند بیاد

زخمی نبود ولی بدجوری دستشو گرفتم دستم هر جای کف دستش نگاه میکردم 

 دستاش می لرزید اخمی کردم

 گفتم:پس کجاست زخمه؟

بابا دستش رو مشت کرد و از دستم آوردش بیرون گفت:چیزی نیست نمی خواهد باند 

 پیچی،مامانت کجاست؟

هنوز حالش بده،میگم بابا کاش مامانو می بردیم بیمارستان سرُمی چیزی بهش وصل -

 میکردند شاید حالش خوب

 .شد

باشه عزیزم برو لباست بپوش به داداشتم بگو اونم بیاد که حواسش به مامانت باشه -

 چهار نفری بریم بیمارستان

 .بدونم مامانت چه مشکلی داره
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لبخند ملیحی زدم و از سرجایم بلند شدم و از پله های خونه رفتم باال و به طرف اتاق 

 کیان رفتم با در زدن وارد
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کیان پشت میز داشت درسشو میخوند برگشت نگاهی بهم کرد گفت:الناز اتاقش شدم 

 امشب نمی تونم لپتاب بهت

 .بدم خودم الزمش دارم

 .من لپتاب نمیخوام بابا اومده میگه آماده بشین همگی با هم بریم بیمارستان-

 .خوب تو با مامان و بابا برو منم بزارید بشینم درسم بخونم شنبه امتحان دارم-

بابا داداش خوب هم فردا وقت داری هم جمعه حاال امشب بیخیال بریم بیمارستان ای -

 .ببینیم مامان چرا حالش بده

 خیلی خوب باشه لباس میپوشم میام پیشت-

از اتاق آمدم بیرون به طرف اتاقم رفتم یه لباس مرتبی تنم کردم شالمم کردم سرم و 

 کیفمم همرنگ شالم برداشتم

با کیفم ست میکنم هم زمان با داداش از اتاق اومدیم بیرون صدای  عادتی که دارم شالم

 بابا به گوشم خورد

 بچها؟کیان؟الناز؟کجایی بیاین کمک مامانتون از پلها ببریم پایین-

به طرف بابا رفتیم با کمک بابا مامان یواش یواش از پله ها اوردیم پایین مامان اصال حال 

 خوشی نداشت و همین طور

زده بود چند دقیقه شد که مامان گذاشتیم تو ماشین عقب رو براش کامالٌ با به من زل 

 پتو و بالش جاسازی کردیم و

عقب او را خواباندیم منم کنارش نشستم کیان و بابا هم جلو نشستن و چهار نفری به 

 طرف بیمارستان رفتیم

ن یع از ماشیبیمارستان شیراز هم الحمد اهلل همیشه دوره بردیم بیمارستان چمران سر

 اوردیم بیرون و آرام آرام

بردیم گذاشتیم رو تخت بیمارستان دکتر تا چند دقیقه بعد وارد اتاق شد و به طرف 

 مامان رفت فشارشو گرفت

 گفت:از کی تا حاال حالش بده؟
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 .یک هفته ای میشه.-

دکتر دوباره فشار مامان گرفت گفت:فشارش رو هفت هست یه سرُم می نویسم سریع 

 میزنید بعد دوباره بیارینبهش 

 .پیشم ببینم مشکلش چیه

 باشه-
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بابا رفت طرف دارو خانه یه سرُم خرید مامان رو تو اتاق گذاشتیم پرستار هم اومد 

 طرفش و سرُم رو به مامانم وصل

کرد تا ساعت هشت منتظر بودیم تا سرُم تموم بشه ولی تو همین چند دقیقه بابا اصال 

 حال خوشی نداشت و رنگش از

قبل هم زرد تر شده بود دستاش بدجوری میلرزید رفتم کنارش نشستم گفتم:بابا جون 

 چرا اینقدر دستات میلرزه؟

 .بابا نگاهی بهم کرد گفت:بخاطر مادرتونه دلم خیلی فکرشه

 .ستشو گرفتم گفتم:نگران نباش حالش خوب میشهد

 ایشاهلل-

 سرم تموم شد مامان چشماش رو باز کرد-

با خوشحالی به طرف مامان رفتیم مامان باز نگاه مهربانیشو تو چشمای من دوخت 

 دستشو به طرفم گرفت گفت:بیا

 .پیشم عزیزم

وسیدم و ببا ذوق به طرفش رفتم دست نرم و لطیفش تو دستم گرفتم پشت دستش

 گفتم:مامان همه رو نگران

 کردی،االن حالت چطوره؟

 خوبم ولی هنوز سرم گیج میره-
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نگران نباش مادر گلم رفتیم خونه یه سوپ داغ خوشمزه بهت میدم همون سوپی که -

 .تو دوست داری

 .مامان لبخند ملیحی زد گفت:باشه گلم

د شدم دکتر دوباره فشار دکتر با تک سرفه ای وارد اتاق شد از روی لبه ی تخت بلن

 مامان رو گرفت گفت:خدا رو

 شکر فشارش خوبه ولی باید یه آزمایش کلی بگیرید

 چرا آقای دکتر؟اتفاقی افتاده؟-

 .دکتر لبخندی زد و گفت:نه ولی محض احتیاط یه چکی بشه

 عیبی نداره هر چی شما بگید شاید یه صالحی میدونید کی بیایم برای آزمایش؟-

 اعت هفت اینجا باشید صبحانه هم چیزی نخورهفردا صبح س-
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 باشه نگران نباشید-

 آقای دکتر االن میتونیم مادرمو ببریم؟-

البته،تو خونه بهش آش شلغم بدین و یکم لیمو و آب گرم هم با هم مخلوط کنید یه -

 نصف قاشق هم عسل بریزید

 .برای گلو درد خوبه

 .حتما،هر چی گفتی انجام میدم-

 .دکتر با یه لبخند اتاق رو ترک کرد

به کمک کیان مادررابستر تخت پایین آوردیم یواش یواش روی صندلی گذاشتیم روی 

 پام و موهای زرد طالیی اش رو

نوازش می کردم نیم ساعتی را تویی راه بودیم که به خانه رسیدیم او رااز پله های خانه 

 باالآوردیم تقی به در وارد

 :دررابازکرد نگاه نگرانش رو چشمای مامان دوخت گفت کردم خاله مهسا
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 !آیدا خانم حالتون خوبه-

 :همین طورکه داشتم واردخانه می شدم به خاله مهسا گفتم

 .خداروشکربدنیست؛فشارش روی هفت بود.سرم وصل کردن کمی بهتر از قبل شده-

 .خداراشکر؛خیلی دعا کردم مشکلی پیش نیاد-

 .آش شلغم داغ درست کن تا مامانم بخورهخاله مهسا اگه میشه یه -

 کاش ما هم آش شلغم بخوریم آخه خیلی وقته نخوردیم-

 .باشه،خاله مهسا اگه میشه بیشتر درست کنید-

 .باشه عزیزم-
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به کمک خاله مهساتن خسته و بی حال مادرراروی مبل گذاشتیم کیان هم از اتاق یه 

 بالشت و یه پتو اورد پتو روش

کشیدم و کنارش نشستم چشمای سبز خوشگل تو چشمام دوخته بود همینجور بهش زل 

 زدم و دستای لطیفش رو

 تو دستم گرفتم مامان دستمو فشار داد گفت:خیلی دوست دارم دختر گلم

 .منم دوست دارم مامان خوبم-

ز یدستمو از دستش آوردم بیرون و به طرف اتاق کار بابام رفتم بابا روی صندلی پشت م

 نشسته بود و سرش رو دوباره

بین دوتا دستاش قایم کرده بود با یه در زدن وارد اتاقش شدم سریع سرشو از بین دوتا 

 دستاش آورد بیرون

 گفت:چیزی شده دخترم؟

 .بابا تو اصال حالت خوب نیست کاش می رفتی می خوابیدی-

 شام می خورم واستراحت می کنم-

 .ردا مهمونی کنسل میشدخیلی خوب باشه،بابا میگم کاش ف-
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 انوقت چرا؟-

 آخه مامان حالش خوب نیست نمیتونه سرپابایسته-

عیبی نداره دخترم خاله مهسا که هست تو که عموت میشناسی وقتی میگه میخوایم -

 .بیایم میان دیگه

 .خیلی خوب باشه،شاید شیرین هم بیاد-

 .بیاد مشکلی نداره-

بشقاب پر آش شلغم و یکم لیمو بهش بعد یک ساعت که آش شلغم آماده شد یه 

 اضافه کردم رفتم کنار مامان

نشستم و دستای نرم و لطیفش گرفتم دستم گفتم:مامام جون بلند شو یکم این آش 

 .بخور برات خوبه

چشمای سبز رنگشو باز کرد و لبخند مهربونی بهم زد و از سرجاش بلند شد 

 گفت:خودم میخورم

 .ستبزار من بهت بدم حالت خوب نی-

 .عزیزم سرم دیگه گیج نمیره نگران نباش بزار خودم بخورم-

 
12 

سری تکون دادم و بشقاب دادم دستش اونم یواش یواش شروع کرد به خوردن آش 

 منم نشستم یه دل سیر نگاش

 کردم که با صدای خاله مهسا چشمامو از مامان برداشتم

 حالتون خوبه خانم آیدا؟-

 ت:خوبم مرسیمامان لبخندی زد گف

 خدا رو شکر-

 .راستی آشت مثل همیشه خوشمزه شده،دستت درد نکنه-

 .نوش جونت-
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بعد از اینکه خاله مهسا رفت نگاهم افتاد به مامان،مامان اخمی کرد گفت:تو چرا نمیری 

 درست بخونی؟

 .شنبه امتحان ندارم-

 !خوب شنبه امتحان نداری یکشنبه که داری-

 خسته کننده است وای مامان امتحانم خیلی-

 آره داره باید بشینی بخونی-

 خیلی خوب باشه فردا صبح بلند میشم می خونم،فعال سالمتی تو برام مهم تره-

لبخندی بهم تحویل داد و دوباره یه قاشق پر آش شلغم تو دهنش کرد امشب هم 

 گذشت مامان دیشب حالش خیلی

ه ما هم با خوشحالی اون خوب بود می تونست روی پای خودش باشه حرف بزنه بخند

 .خوشحال بودیم

~~~~~~ 

از خواب بلند شدیم کیان تنبل هم گفت که حوصله ندارم بیام و شما ۲::۰ صبح ساعت

 سه نفری آماده شدیم و سوار

ماشین شدیم رفتیم بیمارستان از مامان یه آزمایش خون گرفتن دکتر هم گفت:شنبه 

 .جوابش میاد

وارد خونه شدم سریع لباسمو در آوردم و شروع کردم به خوندن دینی بعد یک ساعت 

 صدای در اتاقم به گوشم

 .خورد کیان پشت در بود لبخندی زد گفت:میشه بیام تو؟میخواستم یه چیزی بهت بگم
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 تو جون بخواه-

 .به نظرت به جسیکا بگم دوسش دارم-

 اره خیلیم خوب میشه-
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 .با من که خیلی خوبه،شاید وقتی بگم دوسش دارم اونم از من خوشش بیاد رفتارش-

 .حاال امتحان کن ببین چی میشه-

بعد از یکم صحبت کردن با کیان از اتاق رفت ساعت نزدیک پنج بود شیرین هم تا نیم 

 ساعت دیگه میاد خونمون

یدن ر کشهنوز هم هیچ لباسی تنم نکردم دوش مختصری گرفتم شروع کردم به سشوا

 موهام همیشه از موهای کوتاه

خوشم میومد از کوچکی تا حاال هیچ وقت نزاشتم موهام بلند بزارم رنگ مشکی برای مو 

 .خیلی دوست دارم

سراغ آرایش کردن رفتم صورتم به اندازه کافی گرد و سفید بود که احتیاج به پنکیک 

 نداشتم یه خط چشم ساده ای

یرم با خط چشم خیلی خوشگل تر میشد لبای غنچه پشت چشمام کشیدم چشمای سبز ت

 ایم با یه رژلب ساده

قشنگ میشد یه بلوز نارنجی تنم کردم و یه شلوار جین مشکی هم پام کردم صدای 

 زنگ خونه تا اتاقم اومد احتماال

شیرینه سریع از اتاق بیرون اومدم از پله ها اومدم پایین با دیدن شیرین لبخند 

 .نشستخوشحالی روی لبام 

 :فوری در آغوشش پریدم؛اوهم مرا محکم توی بغلش نگه داشت وگفت

 خیلی وقته ندیدمت-

 :سری تکان دادم وگفتم

 منم همین طور-

 :نگاهی از سرتاپابه او انداختم گفتم

 ماشاهلل چه تیپی هم زدی یه وقت چشم نخوری-

 :پوزخندی زد و گفت
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 دیگه شلوغش نکن-

رفتیم صدای زنگ خانه به صدادرآمد همزمان من و شیرین به طرف  با هم به طرف حال

 در چرخیدیم عمو و زناموم

 :پشت دربودند و بچه ی شیطونش محمد هم بود به طرفشون رفتم گفتم

 به به عمو عباسم چطوره؟-

 سالم الناز کوچولو حالت چطوره؟-

 خدا رو شکر،زنامو ندا حالتون چطوره؟-

 خوبیم خدا رو شکر-

 :فاصله گرفتم و گفتم از در

 بفرمایید داخل-

زنامو و عمو وارد خانه شدن شیرین هم به طرفشان رفت ازشون سالم و احوال پرسی 

 کرد منم کمی محمد شیطون رو

 بغل کردم اینقدر فضول و شیطون هست که درست راست نبوسیدمش

 پس بقیه کجا هستن؟-

 ها آمدخواستم دهان باز کنم که صدای بابا از راهروی پله 

 من اینجام،خوش آمدید-

 به به دادش گل گل ها چه خبر طاهر کم پیدایی-

 چه کارکنیم دیگه کار و زندگی داریم،حالتون چطوره خانم ندا؟-

 خوبم خدا رو شکر-

 بفرمایید بشینید-

 :عمو عباس نگاهی به دور و بر حال خونه انداخت گفت
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 کیان کجاست؟-

 :خواستم دوباره دهن باز کنم که کیان حالل زاده از پله ها پایین آمد گفت

 من اینجام،داشتم لباس میپوشیدم-

 :و همان طور که به طرف زنامو و عمو رفت برای روبوسی گفت

 الناز برو یه چای میوه ای بیار زشته بدون پذیرایی-

 نگران نباش خاله مهسا حواسش هست-

 :نداخت گفتکیان نگاهی به شیرین ا

 !چطوری شیرین کم پیدایی-

 .هی چیکار کنیم درس داریم امتحان داریم-

 :کیان همان طور که دور و برش دید میزد گفت

 !پس کجاست این آقا پسر شیطون؟-

 :محمد از اون باال با سرعت آمد پایین گفت

 من اینجام عمو کیان-

 به به محمد شیطون خودم چطوری پسر؟-

 رو بهم بدی بازی کنم خوبم،باید لپ تاب-

نخیر لپتاب بهت بدم که خرابش کنی؟دقیقا مثل موبایل الناز که از وسط دو نصفش -

 کردی

 :اخم بامزه ای کردم گفتم

 .اه کیان اون روز رو یادم نیار دوباره گریم میگیره-

 دخترم الناز هنوز مامانت حالش بده؟-
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 صبح دوباره تب کرددیشب خیلی حالش خوب بود ولی امروز -

 پیش دکتر رفتید؟-
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 دیشب رفتیم امروز هم بردیمش آزمایش داد-

 انشاهلل مشکلی نداشته باشه-

 انشاهلل-

خاله مهسا با یه سینی میوه و چای به طرفمون آمد میوه راروی میز گذاشت و چای را به 

 همه تعارف کرد از چای

ره ی بدی که ازش داشتم همیشه متنفر بودم هیچ وقت لب به چای نمی زدم خاط

 :شیرین آمد کنارم نشست گفت

 چرا چای نمیخوری؟-

 نمی خوام،بجاش میوه می خورم-

سری تکون داد و به تلویزیون خیره شد صدای مامان به گوشم خورد چاقو و پرتقال 

 گذاشتم تو بشقاب و مثل برق به

 :طرف مامان رفتم مامان نگاهی بهم کرد گفت

 ن پله ها بیام پایینبیا دستم بگیر از ای-

 مامان نمی خواد بیای برو استراحت کن-

 چی چی بگیرم بخوابم مهمون اومده میخوام برم کنارشون-

سری تکون دادم و یواش یواش مامان رو از پله ها اوردم پایین مامان با یه لبخند تلخ به 

 همه سالم کرد

 ای بابا آیدا جان الزم نبود اینا همه راه بیای-

ه خیلی وقته ندیدمتون دلم بدجوری براتون تنگ شده حالتون چطوره خوب مگه میش-

 هستید؟

 خوبیم خدا رو شکر تو چطوری هنوز سر گیجه داری؟-

 یکم،محمد چطوره کی میخواد بره مدرسه؟-
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 ایشاهلل سال دیگه-

 .شیرین دستمو گرفت گفت:بیا بریم آشپزخانه کار دارم

با شیرین به طرف آشپزخانه رفتیم بوی خوبی به مشامم خورد شیرین چشماشو بست 

 :گفت

 این بوی چیه معلومه خیلی خوشمزست-

 پلو مرغ درست کردم-

 به به وقتی بوش منو مست کرد احتماال خودش عالیه-

 :محکم زدم تو شانه اش گفتم

 از دست تو شیرین شکمو،حاال چی می خواستی بگی؟-

 .تم ببینم شام چی داریمهیچی خواس-

 :چشم غره ای رفتم گفتم

 منو اینا همه راه آوردی ببینیم شام چی داریم؟

لبخند شیطنت آمیزی زد و از آشپزخانه خارج شد منم پشت سرش از آشپزخانه خارج 

 شدم

ساعتهای نه شب بود میز شام رو با کمک شیرین و خاله مهسا چیدیم همه دور میز 

 نشستن

 .کنه خیلی زحمت کشیدیندستتون درد ن-

 این چه حرفیه بعد چقدر اومدین اینجا-

 شروع کردیم به خوردن شام

بعد از خوردن خاله مهسا همه ی بشقاب ها رو جمع کرد عمو عباس و زنامو ندا هم بعد 

 از کمی نشستند از سرجایش

بلند شدن از تک تکشون خداحافظی کردم بلخره صورت محمد رو بوسیدم اونم بخاطر 

 ینکه خوابش میاد بعد ازا

رفتن بابای شیرین هم آمد بعد از خداحافظی از شیرین یه شب خیر از همه گفتم و 
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 رفتم به طرف اتاقم گرفتم با

 .همون لباس خوابیدم
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 دو روز گذشت

شنبه ساعت شش و پنج دقیقه با صدای زنگ گوشیم از جا پریدم و خمیازه ای کشیدم 

 ه دربه طرف دستشویی ک

کنار اتاقم بود رفتم آبی به دست و صورتم زدم و با حوصله صورتم راخشک کردم از 

 دستشویی بیرون اومدم و شروع

کردم به پوشیدن فرم سورمه ای کیف و قرمز رنگم را انداختم روی دوشم و از اتاق 

 بیرون آمدم و چشم در چشم با

 ون از اتاق آمد بیرونپدر شدم که در را باز می کرد بابا با یه لبخند مهرب

 صبح بخیر دخترم-

 صبح بخیر بابا جون،مامان چطوره حالش خوبه؟-

 هیچ فرقی نکرده-

 من برم یه سری بهش بزنم-

 کیان هنوز خوابه؟مگه دانشگاه نمی ره؟-

 دیشب گفت ساعت هفت میرم

 باشه به هر حال باید بلند بشه-

 باشه صداش بزن-

اتاق را باز کردم و یواش یواش رفتم باالی سرش به طرف اتاق مامانم رفتم آرام در 

 چشماش بسته بود پیشونی اش را

 :بوسیدم و زیر گوشش گفتم

 دوست دارم-
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 :همین که خواستم از کنارش رد بشم دستم را گرفت گفت

 داری میری مدرسه؟-

 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم
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 باشه عزیزم برو مراقب خودت باش درست روهم بخون-

 .چشم-

 بالبخند اتاق را ترک کردم از پله های آمدم پایین که باباباروبرو شدم

 بابا امروز باید بری جواب آزمایش هات رو بگیری-

 میدونم-

 میشه دنبال من هم بیاین-

 حاال تا اون موقع-

 باشه کاری نداری نرگس پایینه-

 حواستون به خودتان باشهباشه تو راه -

 چشم-

بعد از خداحافظی از خانه آمدم بیرون نرگس دم در خانه منتظرم بود از اون دور 

 صداش زدم

 نــــــــــرگس-

 :با صدام نرگس برگشت طرفم اخمی در هم کرد گفت

 باالخره پیدات شد-

 ببخشید-

 بیا بریم-

ول و دوم تمام شد ساعت نیم ساعت شد که رسیدیم دو نفری وارد کالس شدیم زنگ ا

 دقیقه بود هنوز تا۵۲:۰۱ هم
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دوارده خیلی مونده بود تویی حیاط روی صندلی نشسته بودم نرگس اومد کنارم نشست 

 :گفت

 چی شده؟-
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 هیچی-

 نگران مادرتی؟-

 :نگاهی بهش انداختم گفتم

 خیلی،دوست دارم بدونم چرا اینقدر مریضه چرا حالش خوب نمیشه؟-

 :س همین طور که دستم را گرفته بود گفتنرگ

 نگران نباش-

دقیقه با یه بدبختی تحمل کردم همین که زنگ خانه به در صدا آمد با ۵۰:۱ تا ساعت

 نرگس از پله های مدرسه آمدیم

 پایین همین که وارد حیاط مدرسه شدم با دیدن بابا به طرفش رفتم

 سالم بابا جون-

 ه من کار دارمسالم دختر گلم،زود باش بریم ک-

 :نگاهی به نرگس کردم گفتم

 نرگس شرمنده امروز نمیتونم باهات بیام خونه امروز مجبوری تنها بری-

 نه اشکال نداره،امیدوارم مامانت حالش خوب باشد-

 ممنون-

 :سوار ماشین شدیم نگاهی به عمو سلمان انداختم گفتم

 سالم عمو سلمان-

 :عمو سلمان نگاهی بهم کرد گفت

 دخترم خوب هستی سالم-
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 ممنون شما چی خوبین؟-
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 خدا رو شکر-

عموسلمان یکی از دوست های چندین ساله بابا هست که بعد از ازدواج کردن با خاله 

 مهسا پیش ما زندگی کردن از

وقتی بابام تو اون شرکت رفت و پولدار شد خاله مهسا و عمو سلمان اوردن خانمان و 

 خاله مهسا برای خدمتکاری

 خانه کار می کرد عمو سلمان هم راننده شد البته خودشان خواستندکه کار کنند

طولی نکشید وارد بیمارستان شدیم کولی پشتیم را دادم دست عمو سلمان وبا بابا وارد 

 تر شدیم بعد ازاتاق دک

گرفتن برگه آزمایش که من و بابا چیزی از این برگه سر در نیاوردیم به دست دکتر 

 .دادیم

دکتربه برگه ای که توی دستش بودنگاهی انداخت و عینکش رااز جلوی چشمانش 

 برداشت وازصدای پدر حواسش

 راازروی برگه برداشت وبه نگاه پدر دوخت

 چیزی شده آقای دکتر؟-

 :دهانش را قورت داد گفت دکتر آب

 همسرتون سرطان قلب داره-

با این جمله خنجری در قلبم فرو کردند اشک در چشمانم حلقه زد و همین طور به 

 دکتر نگاه کردم

 :پدر با صدای که از ته چاه می آمد گفت

 آقای دکتر.....درمان داره؟میتونیم درمانش کنیم؟-

هست نمیشه درمانی هم داشت ولی یه راهی  متاسفانه همچین بیماری که اینقدر شدید-
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 !هست

 !!چه راهی آقای دکتر خواهش میکنم بگید-

 :دکتر نفسی کشید گفت

عملش می کنیم اگه موفقیت آمیز بود پیوند قلب انجام می دهیم؛در غیر این صورت -

 متاسفم
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ی آوریم ولی باشه عیبی نداره هر وقت گفتین مادر را برای عمل به بیمارستان م-

 خواهش می کنم مادرم را خوب

 کنید

 دخترم آرام باش عمل کردن مادرت ریسک زیادی دارد-

 متوجه نشدم؟-

یعنی اگه موفق نشد به کما میره یا شایدم تو بین عمل قلبش مقاومت نکنه و نتوانیم -

 .نجاتش بدهیم

 وای خدا آخه مگه میشه؟-

د اشکام سرازیر شد و در حالی که دست بابا نگاهی به بابا انداختم تو مات و مبهوت بو

 :رو می کشیدم گفتم

 بابا بیا برویم دکتر دیگه باید مادر را درمان کنن-

 :دکتر از سرجایش بلند شد گفت

 دخترم یکم آروم باش-

 :صدام بلند کردم گفتم

 چطوری آرام باشم آقای دکتر؟اون مادر منه-

 ین رابهتون می گویددکتر سری تکون داد گفت:هر جایی که برویدهم

 باید حالش خوب بشه نه آقای دکتر مادر من-
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 من پیشنهادم را دادم می توانید این ریسک را قبول کنید-

 :نگاهی به بابا کردم گفتم

 بابا تو چه فکری هستی؟یه چیزی بگو-

 باشه،ما فردا برای عمل میارمش-

 :با تعجب گفتم
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 بابا داری چه کار می کنی!داری دستی دستی مادر را از دست میدهیم-

 اجازه نمی دم همسرم اینقدر زجر بکشد-

اشک هایم را پاک کردم و به زمین خیره شدم دکتر در حالی که روی صندلی نشسته 

 :بود گفت

 فردا صبح زود بیارینش-

به  ته ی ما با سرعت خود رادو نفری از بیمارستان بیرون آمدیم عمو سلمان با قیافه گرف

 :ما رساند و گفت

 چی شده؟چرا این شکلی شدین؟-

بابا بدون اینکه جوابی به عمو سلمان بدهد سوار ماشین شد عمو سلمان آمد طرفم 

 :گفت

 چی شده دخترم؟-

 :همان طور که اشکایم را پاک می کردم گفتم

 عمو سلمان مامانم سرطان داره-

 :را در آغوش کشید گفتعمو سلمان با این جمله من 

 نگران نباش دخترم-

سوار ماشین شدیم و به طرف خانه رفتیم مانتوم را در آوردم و پرت کردم روی مبل 

 کیان از آن باال سریع خودش را
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به پایین رساند گفت:چی شده؟چرا این شکلی شدین؟الناز چرا گریه می کنی؟چه 

 اتفاقی افتاده؟

 :دستی به صورت خیسم کشیدم گفتم

 آرام باش بیا بشین-

 :کیان اخمی کردگفت

 چی شده؟-

 !مامان-
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 مامان چی؟چی شد جواب آزمایش؟-

 :اشکام دوباره سرازیر شد نگاهی به کیان انداختم گفتم

 جواب منفی بود-

 :کیان آرام روی مبل نشست گفت

 جواب چی بود؟-

 سرطان قلب دارد-

د و همین طور که به گل های قالی چشم با این جملم اشک در چشمای کیان حلقه ز

 :دوخته بود گفت

 درمان داره؟-

 نه،ولی دکتر گفت یه کاری میتوانیم انجام بدهیم-

 :سرش را اورد باال و در چشم هایم خیره شد گفت

 چی؟-

 .عملش کنیم ولی ریسک بزرگیه اگه موفق نشد مادر را از دست میدهیم-

 :کیان سری تکان داد گفت

 نمی دم نه من اجازه-
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 .....کیان مجبوریم خودم هم

 :به میان حرفم آمد و صدایش را بلند کرد گفت

 گفتم نمیزارم عملش کنید-

کیان خودت خوب میدانی که این بهترین دکتر هست هر جای دیگه هم برویم بازم -

 هم همین حرف ها را تکرار می

 کند
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 نه اصال بدون مامان امکان نداره یه روز زندگی کنم-

 من:کیان به نظرت من میتونم بدون مامانم یه روز زندگی کنم؟

 کیان با عصبانیت به طرف اتاقش راهی شد

کیان از وقتی باهاش صحبت کردم از اتاق خارج نشد و بابا هم اصال حال خوشی نداشت 

 و تو اتاق کنار مادر نشسته

 بود

واب به چشم هایم نیامد حال و حوصله ی مدرسه را نداشتم به نرگس زنگ تا صبح خ

 زدم و موضوع را برایش تعریف

 کردم و گفتم تا دو سه روز اصال نمیام مدرسه

مامان را یواش یواش از پله ها آوردیم پایین و گذاشتیم صندلی عقب مثل همیشه کیان 

 و بابا جلو نشستن و من هم

تو راه یادم افتاد روز تولد دوازده سالگیم که مادر من را برده  کنار مامان نشسته بودم

 بود کافی شاپ و برایم کیک

خریده بودو بهترین کادوی که تا حاال داشتم گردنبندی بود که اسم خودم در آن حک 

 .شده بود

وارد بیمارستان که شدیم دکتروچندتاازپرستارها مادررابه کمک هم روی برانکاردی 
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 تاق بستری هدایتگذاشتندوبه ا

 .کردند

فردا صبح موقع عملش بود و چند تا پرستار مادر را به داخل پخش عمل بردن من و 

 کیان گوشه ی نشسته بودیم و

فقط دعا می کردیم سه ساعتی گذشت و ما هنوز انتظار خبر خوب بودیم دکتر از اتاق 

 عمل آمد بیرون و سه نفری به

ازروی دهانش برداشت و قیافه ی ناراحت طرف دکتر رفتیم ماسک سفید رنگش را

 کننده ی خود را به صورت بابا داد

 دکتر بگو همسرم حالش خوبه-

 .....متاسفم،قبل از اینکه بی هوش کنیم قلبش مقاوت خودش راازدست داد و-

 :کیان به حرف آمد و صدایش را بلند کرد گفت

 پس شما سه ساعت داشتین چه کارمی کردید؟-

یعا پیوند قلب بزنیم ولی غیر ممکن بود همسر شما قبل از این کار ما خواستیم سر-

 فوت کرد
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اشک تو چشمام حلقه زد به دیوار تکیه دادم و آرام آرام نقش روی زمین شدم حال 

 خوشی نداشتم چشمام میرفت

 .نمی تونستم یه لحظه هم وایسم چشمام بسته شد

 :ود نگاهی بهم انداخت گفتبا باز شدن چشمام شیرین باالی سرم ب

 حالت خوبه؟-

نگاهی به دور و بر انداختم روی برانکارد دراز کشیده بودم و بهم سرُم وصل بود 

 :شیرین دستم را گرفت گفت

 الناز عزیزم حالت خوبه؟-
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 .من باید برم پیش مامانم-

 صبر کن الناز بزار سرم که تمام شد-

 نمنه من همین االن میخوام برم خواهش می ک-

 ای بابا نمی شه پرستار ایراد می گیره-

 بدرک،من همین االن باید برم-

 الناز اصال حالت خوب نیست چطوری میخوای روی پای خودت بایستم-

 میتونم-

سرم که روی ساعدم بود کشیدم و از روی برانکارد بلند شدم همان طور که اشک از 

 چشمام سرازیر شده بود به

 :نکردم برگشتم طرف شیرین گفتم طرف مامان رفتم ولی پیداش

 شیرین مامان کجاست؟-

 تو.....تو...سردخونه-

با کلمه سردخونه گریه کردنم به هِق هِق تبدیل شد نتوانستم روی پام بایستم نزدیک 

 بود نقش زمین بشم که

 :شیرین بازوم را گرفت گفت

 الناز عزیزدلم پاشو بیا حالت خوب نیست بیا استراحت کن-

 
27 

 نه من میخوام برم پیش مامانم-

 باشه میریم پیش مامانت ولی االن بزار حال خودت خوب بشه-

 :دستش را کنار زدم گفتم

 شیرین مادر خودت که نیست بفهمی من چه می کشم تو رو خدا دست از سرم بردار-

 :شیرین با دلواپسی گفت

 باشه الاقل بزار کمکت کنم-
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اله ریحانه،عمو رحمان،داداشم و بابام عمو عباس،زنامو با هم به طرف سردخونه رفتیم خ

 ندا عمو سلمان و خاله مهسا

 :آنجا بودن خاله ریحانه به طرفم اومد و من را در آغوشش کشید گفت

 بهت تسلیت میگم-

اشکام سرازیر شد توان وایسادن نداشتم کیان و بابا گریه می کردن خاله ریحانه آرام 

 من را گذاشت روی صندلی و

 :نگاهی به شیرین کرد گفت

 شیرین عزیزم برو برای الناز یه آب قند بیار-

سرم بدجوری گیج می رفت سرم را گذاشتم روی شانه ی خاله و شروع کردم به گریه 

 :کردن زیر لبی میگفتم

 مامان کجایی دورت بگردم چرا تنهام گذاشتی-

 خاله دستش را گذاشت روی موهام و شروع کرد به نوازش کردن

 عزیزم آروم باش دختر گلم-

 وقتی اون نباشه زندگی کردن برای من معنی نداره-

 اینجوری نگو-

 :زنامو ندا به طرفم آمد و دستم را گرفت گفت
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 عزیزم گریه نکن دختر خوشگلم-

در آغوش زنامو رفتم و دوباره شروع کردم به گریه کردن دستش را گذاشت روی 

 :د گفتکمرم و کمی نوازشم دا

 .گریه نکن عزیزم-

 چطوری بدون اون زندگی کنم؟-

 عزیزم تو بزرگ شدی دیگه می توانی روی پای خودت وایسی-
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 بدون مامانم نمی تونم

 :کیان به طرفم اومد دستمرا گرفت و من را در آغوش گرمش کشید گفت

 گریه نکن آبجی-

 :همان طور کهدر آغوشش بودم گفتم

 ن بار ببینم؟میشه مامانم را برای آخری-

سرش را تکان داد و با هم به طرف سردخانه رفتیم مامان روی برانکارد دراز کشیده 

 بود و چشمای سبز خوشگلش

بسته بود موهای طالییش زیر مالفه قایم شده بود دستش را گرفتم خیلی سرد بود 

 قطره ی اشکم روی دستش چکید

که پیشم نیست،دیگه بغلم نمی  دوباره شروع کردم به گریه کردن هنوز باورم نمی شد

 کنه کیان دستش راروی شانه

 :ام گذاشت گفت

 بیا بریم بسه دیگه

 .میخوام پیش مامانم باشم-

 الناز لجبازی نکن بیا بریم-

کیان من را از سردخونه آورد بیرون نمیتونم باور کنم که واقعا مامانم رااز دست دادم 

 برام واقعا سخت بود شیرین

 :ساند من را بغل کرد گفتخودش رابه من ر

 .ایشاهلل غم آخرت باشه آبجیه گلم-
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 :از بغلش بیرون آمدم و به چشمانش خیره شدم گفتم

 چطوری بدون مادرم زندگی کنم؟-

 :شیرین دستی به صورتم کشید گفت
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 همه چی درست میشه-

شب خانه خالم ماندم تا صبح پلک روی هم نبستم شیرین روی تخت خوابیده بود من 

 هم کنارش دراز کشیده بودم و

خودم را به خواب زدم تا نزدیک ساعت پنج ازخستگی،خواب رفتم ساعت هشت صبح 

 با صدای شیرین ازجا پریدم

 مامان ولش کن بخوابه معلومه نخوابیده-

 ناز را بیدار کنم خوب پدرش آمدهعزیزم مگه من دوست دارم ال-

 :با کلمه ی پدر از سرجایم بلند شدم شیرین برگشت نگاهی بهم کرد گفت

 صبح بخیر بیدار شدی؟-

 بابام آمده؟-

 اره-

بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون آمدم به طرف بابا رفتم بابا روی مبل نشسته بود و چشم 

 های سرخ رنگش به قالی

 .دوخته بود به طرفش رفتم

 بابا-

 :بابا از سرجایش بلند شد و آمد طرفم گفت

 .سالم عزیزم-

 :فوری در آغوشش پریدم و پدر ادامه داد
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 اومدم دنبالت-

 می خواهیم برویم پیش مادر؟-

 اره عزیزم-

 با صدای شیرین از پدر فاصله گرفتم
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 سالم عمو طاهر-

 سالم شیرین خوبی؟-

 می خوای یه چیزی بخور بعد با پدرت برو بد نیستم،الناز صبحانه نخوردی

بابا نگاهی به من کرد تا بداند جوابم چی هست که من سری به عالمت منفی تکان دادم 

 :گفتم

 نه میخوام زود برم پیش مامانم-

 .....ولی الناز با معده خالی که نمیشه بری-

 :به میان حرفش آمدم گفتم

 ی کنم اصرار نکنچیزی از گلوم پایین نمیره شیرین خواهش م-

 باشه هر طور راحتی-

از خاله،عمو و شیرین تشکر و خداحافظی کردم وبا بابا به طرف تشیح جنازه رفتیم کیان 

 روی صندلی نشسته بود از

 :ماشین پیاده شدم و به طرف کیان رفتم با دیدنم از سرجایش بلند شد گفت

 خواهری عزیز دلم حالت خوبه؟-

 چطوری خوب باشم؟-

 :ه پدر انداختم گفتمنگاهی ب

 هنوز مامان نیاوردن؟-
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 :بابا سرش را به عالمت منفی تکان داد گفت

 زنگ زدم گفت تا نیم ساعت دیگه-

نیم ساعت گذشت تک تک اقوام ها آمدن صدای آژیر آمبوالنس به گوشم رسید همین 

 طور به آمبوالنس خیره شدم

مادر را از ماشین آوردن بیرون به طرفشون رفتم دستم را گذاشتم روی تابوت و زیر 
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 لبی زمزمه کردم

 دلم برات تنگ می شود-

 کیان آمد طرفم و من رااز مادر جدا کرد

سرجایم میخکوب شدم و به مامان که داشتن روی آن خاک می ریختن نگاه می کردم 

 کیان و بابا هم بیلی برداشتن و

کار شدن کیان با هر خاکی که روی مادر می ریخت دستی به صورت خیسش دست به 

 می کشید مداح هم بعد از چند

دقیقه سر و کله اش پیدا شد و شروع کرد به دعا خواندن کنار خاک های که روی مادر 

 ریخته بودن نشستم و به

م را دعاهای مداح گوش می دادم هر ثانیه اشک از چشماهایم سرازیر می شد وقتی سر

 باال آوردم نرگس و خواهرش

باالی سرم ایستاده بودن از سرجایم بلند شدم و فوری به آغوشش رفتم که نرگس زیر 

 :لبی گفت

 تسلیت میگم الناز-

 اشک هایم شدت گرفت و سری به عالمت تشکر تکان دادم

یک ساعتی گذشت بعد از مداح تک تک اقوام ها تسلیت گفتن و از آنجا رفتن شیرین و 

 رگس شروع کردن بهن

پذیرایی شیرینی به هر کسی که سر راهشان قرار می گرفت تعارف می کردند منم 

 روی خاک ها نشسته بودم و به

 مامان که زیر خاک بود خیره شدم و به یاد روزهای که مادر کنارم بود افتادم

غروب ساعت های هفت به خانه برگشتیم،خانه شلوغ بود همه تک تک از من،بابا و 

 کیان تسلیت می گفتن حوصله

شون نداشتم به طرف اتاقم رفتم آلبوم خانواده ایم رااز کمد آوردم بیرون شروع کردم 

 به ورق زدن هر عکسی مادر با
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یه لبخند روی لبش بود با صدای شیرین نگاهم را به شیرین که دم در وایساده بود 

 انداختم

 داری چی کارمی کنی؟-

 نداختم نگاهی به عکسای قدیمی می-

 شیرین آمد کنارم نشست دستشرا گذاشت تو دستم گفت:درکت میکنم
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 :با این جمله شروع کردم به گریه کردن شیرین من را در آغوش گرفت گفت

الهی دورت بگردم عزیزم اینقدر گریه نکن چشمات ضعیف شد،خودتو داری داغون -

 میکنی

 ه مامان حالش بد بودمن خیلی وقته داغون شدم،از همون اول ک-

 :شیرین دستی به صورت خیسم کشید گفت

 به مرور زمان حالت خوب میشه-

 اگه خوب نشدم؟اگه افسردگی گرفتم؟-

 وای الناز اینجوری نگو خوب منو داری ناراحت میکنی-

 خوبه که تو هستی،اگه تو نبودی برای کی درد و دل می کردم؟-

 :شیرین دوباره من رابغل کردوگفت

 دلم خودت را دیگه ناراحت نکنعزیز-

تقه ای به در خورد که از آغوش شیرین خودم رابیرون کشیدم وبه در خیره ماندم کیان 

 بین چهار چوب در ایستاده

 :بود نگاهی بهم کرد گفت

 الناز خواهری پاشو بیا پایین همه دارند سراغ تورا می گیرند-

 حوصله ندارم-

م بیا پایین یه چیزی بخور از صبح تا حاال لب یک ساعت دیگه می خواهیم شام بخوری-
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 .به غذا نزدی

 باشه-

 :کیان در را بست نگاهی به شیرین کردم گفتم

 دلم برای مامانم تنگ شده-
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منم دلم برای خاله تنگ شده،میدونی دیشب یادم افتاد تولدم که خاله همه برنامه های -

 تولد رو خودش به عهده از

 فته تا کارهای تدارکات شامفیلم بردارگر

چه تولد عالی بود اون شب تو دفتر خاطراتم نوشتم مخصوصا درباره ی خاله که چقدر 

 زحمت کشید

 :شیرین در حالی که اشک هایش راپاک می کرد ادامه داد

 چه شبی بود اون شب خیلی بهم خوش گذشت-

 لبخندی زدم که صدای خاله ریحانه به گوشم رسید

 شیرین؟الناز عزیزم بیاین پایین-

 :شیرین نگاهی بهم کرد گفت

 پاشو بریم که تا خودش نیومده-

لبخند تلخی زدم و دست شیرین گرفتم از پله ها آمدم پایین خاله ریحانه نگاهی بهم 

 :کرد گفت

 عزیزم حالت خوبه؟-

 .خوب نیستم-

م آمد باالی سرم دستش را گذاشت روی کمرم،آرام من را گذاشتم روی مبل شیرین ه

 :گفت

 .تو اینجا بشین من برم کمک مامان سفره پهن کنم-
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سرم را تکان دادم و به مداح گوش می دادم دوباره اشک از چشماهایم سرازیر شد نمی 

 تونستم خودم را کنترل کنم

 :خاله ریحانه که متوجه حالم که شد آمد طرفم و کنارم نشست گفت

 این قدر گریه نکن چشمات ضعیف شد الناز جون دخترم خواهش می کنم-

 :لبخند تلخی روی لبام نشست و در حالی که دستش را گرفته بودم گفتم

 خوشحالم شما و شیرین هستین-
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لبخندی زد و از سرجایش بلند شد شام را در سفره چید و همه ی اقوام ها چند تا از 

 دوستای صمیمی منم بودن

 :تشیرین آمد کنارم نشست گف

 نمیخوای شام بخوری؟-

 چیزی از گلوم پایین نمیره-

 ولی الناز اینجوری نمیشه پاشو،پاشو دوتا قاشق چی بخور برو بگیر بخواب-

 خوابم نمیاد-

 تو گفتی منم باور کردم چشمات دختر سرخ شده معلومه از کمبود بی خوابی هست-

چشمام سبز می  به نظرت من چطوری بخوابم شیرین؟هر لحظه تصویرمامانم جلوی-

 شود چطوری چشم رو هم

 بزارم؟

 :شیرین آب دهانش را قورت داد گفت

 حاال بیا یه چیزی بخور-

دستش رابه طرفم دراز کرد دستم را گذاشتم در دستش وبه طرف آشپزخانه رفتیم 

 روی صندلی نشستم خاله مهسا

برو به و اهم یه بشقاب پلومرغ جلویم گذاشت نگاهی به شیرین کردم شیرین با چشم 
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 غذام نگاهی کرد گفت:بخور

با زور دو سه تا قاشق تو دهانم گذاشتم که معدم خالی نباشد بعد از خوردن نگاهی به 

 :خاله مهسا کردم گفتم

 دستت درد نکنه خاله مهسا-

 :شیرین اخمی کرد گفت

 همین؟-

 دیگه نمیخوام سیر شدم-

و سه تا قاشق دیگه بخور از دیروز تا حاال چیزی نخوردی مثل چوب کبریت شدی د-

 بعد برو

 شیرین خواهش میکنم اصرار نکن سیر شدم-
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 :سری تکان داد گفت

 باشه،حاال که تو نمی خوای بزار من بخورم-

 نوش جونت-

 :از آشپزخانه اومدم بیرون که با نرگس و نسترن روبرو شدم نرگس لبخندی زد گفت

 بازم تسلیت می گم غم آخرت باشه-

 :سرم را تکان دادم گفتم

 ممنون که آمدی-

نرگس و نسترن بعد از خداحافظی رفتن دو قدم به طرف پله ها برداشتم که با دلبر 

 یکی از دوستای صمیمی که

 :دوسال باهاش بودم روبرو شدم لبخند تلخی زد گفت

 الناز عزیزم واقعا تسلیت میگم-

اشک شد اعصابم ریخته بود بهم آمد طرفم و بغلم کرد من هم بغلش کردم چشمام پر 
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 دلبر دستی به صورت خیسم

 :کشید گفت

 اینقدر گریه نکن چشماتو از دست دادی-

 ممنون که اومدی دلبر-

 بازم تسلیت می گم-

لبخندی زدم که دلبر من را در آغوش گرفت و بعد از خداحافظی از خانه رفت از پله ها 

 باال رفتم و به طرف اتاق

ه ی تخت نشسته بود و به قاب عکس مامان خیره شده بود قطره های مامان رفتم،بابا لب

 اشک روی قاب مامان چکید

 :کنارش نشستم دستم را گذاشتم روی کمرش گفتم

 گریه نکن بابا-
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 زنم رااز دست دادم عزیزترین آدم زندگیم رو از دست دادم چطوری گریه نکنم؟-

 :کنم دستی به صورت خیسم کشیدم گفتم اشکام سرازیر شد نمی دونستم چی کار

 بابا منم دارم سعی می کنم گریه نکنم-

 توهم لطفا گریه نکن

 بابا نگاهی بهم کرد و لبخندی زد

 :دستی الی موهام کشیدم گفتم

 بهم قول بده توهم مثل مامان تنهام نزاری-

 :دستم را گرفت گفت

 بهت قول می دم-

شدم شیرین کنارم خواب بود به طرف  صبح نزدیکی های هشت صبح بود که بیدار

 دستشویی رفتم آبی به دست و
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 :صورتم زدم همین که از دستشویی بیرون آمدم با شیرین روبرو شدم لبخندی زد گفت

 چقدر زود بیدار شدی؟-

 تو چرا اینقدر زود بیدار شدی؟-

 میرم آبی به دست وصورتم بزنم-

 نمی خوای بخوابی؟-

 خوابم نمیاد-

 ت نخوابیدیدیشب هم درس-

 گفتم که من خوابم نمیاد-

 باشه،من یکم دیگه می خوابم-
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شیرین به طرف تخت خواب رفت دوباره خوابید چند دقیقه بعد گوشیم زنگ خورد از 

 روی میز برداشتم نرگس بود

 بله نرگس؟-

 صبح بخیر بیدارت که نکردم؟-

 نه بیدار بودم-

دیشب می خواستم در مورد یه چیزی باهات صحبت کنم ولی نشد سرت شلوغ بود -

 .االن خونه ای بیام پیشت

 بیا عزیزم-

 تا نیم ساعت دیگه خونتونم-

 .باشه،منتظرم-

گوشی راقطع کردم ویه لباس مرتب کردم تنم و آروم از پله ها آمدم پایین همه خواب 

 بودن فقط خاله مهسا بود که

 :میز می چید نگاهی بهم کرد گفت برای صبحانه
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 صبح بخیر عزیز دلم بیدار شدی؟-

 صبح بخیر،نرگس داره میاد اینجا-

 آها باشه-

نیم ساعت شد که نرگس وارد خانه شد نگاه ناراحت کنندش تو چشمام دوخت 

 گفت:سالم

 خوش اومدی بیا بشین-

 :روی مبل نشستم نرگس هم آمد کنارم نشست گفت

 ادرت را داری،ولی مجبورم بگممیدونم هنوز داغ م-

 چی شده؟-

 :نرگس دستم را گرفت گفت
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 شاید دیگه همدیگرو نبینیم-

 :اخمی کردم گفتم

 .من دارم میرم یعنی خانوادگی داریم میریم-نرگس درست راست بگو چی شده؟-

 کجا؟-

 خارج از کشور-

 برای همیشه؟-

 بله کارهای پاس راهم انجام دادیم-

 دی جدی داری میری؟یعنی ج-

 سری به عالمت مثبت تکان داد

 کجا بسالمتی دارین میرین؟-

 آلمان پیش عموم-

 ...نرگس ما چندین ساله با هم دوستیم حاال تو هم تنهام بزاری-
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 :به میان حرفم آمد گفت

 میدونم برات سخته الناز ولی مجبوریم می خواهم دانشگام اونجا بخونم-

 د زده باشه،حاال کی میخواین برین؟آهان،پس زندگی بهت لبخن-

 فردا صبح ولی شب نیستم یعنی باید وسایلم جمع کنم-

 پس موقع خداحافظی رسیده-

 :نرگس از سرجایش بلند شد آمد طرفم و من را در آغوش گرفت گفت

 دلم برات تنگ میشه الناز-
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 منم دلم برات تنگ میشه،بهم حتما زنگ بزن یادت نره-

 عزیزم مگه میشه به دوستم زنگ نزنمحتما -

 لبخندی زدم و بعد از خداحافظی ازش جدا شدم

اینم داشتم کامل از دست میدادم هر چند زنده بود سالم بود ولی هزار کیلومتر از هم 

 دور بود

 هشت سال ازآن روزتلخ وغم انگیز می گذشت ومن بیست وسه ساله شدم؛

وبه اجبارتقدیرتن به تلخی نداشتن حس مادرانه دادم وبه سختی توانستم دانشگاهم 

 .راتمام کنم

هفته ای که درپیش روبودمراسم ازدواج کیان باهمکالسی اش جسیکا بودکه چهارسال 

 ازآشنایی ودوست داشتنشان

به هم می گذشت من هم توی شرکت پدرمشغول به کارشدم.از لحظه ی رفتن مادر 

 ردم که روی پاهای خودمسعی ک

بایستم وبامشکالت وسختی ها مبارزه کنم.حتی گاهی که امروز به واآلنی که این 

 جاهستم فکر می کنم به خودم می

گویم شایداز دعاهای مادرم بوده که توانستم به این جا برسم.زمانی که به لحظه ی 
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 رفتنش فکرمی کنم یادم می

ززندگی ناامید شده بودم.فردا شب تولد شیرین افتدکه انگاردلم می خواست بمیرم و ا

 است ومن به جشن بیست و

یک سالگی اش فکر می کنم و به این که برای سوپرایزکردنش چه خواهم کرداز اتاق 

 بیرون آمدم وتقه ای به دراتاق

 :کیان کوبیدم درراباز کردم وگفتم

 .داداش من میرم بیرون-

 :با تعجب پرسید

 !چرا-

 .ست فرداتولد شیرین جونه من حتی کادوی هم براش نخریدمعه مگه یادت نی-

 .آره راست می گی؛من اصال یادم نبود-

از جایش بلندشدوسمت کیفش که روی میزگذاشته بودرفت وازداخل آن مبلغی پول 

 :درآورد وگفت

 .بگیربروهرچی که دلت می خواد بگیر-
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 :لبخند ازروی خوشحالی زدم گفتم

 نباشه ممنو-

 از خانه بیرون آمدم و به طرف عموسلمان که کنار ماشین بود رفتم

 سالم عمو سلمان اگه میشه بریم بازار-

 :لبخندی زد و همان طورکه در ماشین عقب راباز می کرد گفت

 بفرمایید-

سوار ماشین شدم طولی نکشید به بازارستاره رسیدیم از ماشین پیاده شدم و داخل بازار 

 چشمم شدم اولین مغازه
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 :گردنبند گلدار خورد وارد مغازه شدم گفتم

 ببخشید آقا قیمت این گردنبند چنده؟-

 بیست هزارتومن-

 لطفا عین همین رابرام کادو کنید-

گردنبند رااز ویترین بیرون آورد تو یه جعبی گذاشت وداخل نایلون تحویلم داد پولی 

 که کیان داده بود تحویل

آمدم چند قدم جلو رفتم که به مغازه لباس فروشی  فروشنده دادم واز مغازه بیرون

 رسیدم لباس های حریر قشنگی

داشت از کوتاه بگیر تا بلند وارد مغازه شدم وروی چندتا مدل ازلباس های شیک دست 

 گذاشتم جنس شان عالی

بودویک بلوزی که مخلوطی ازرنگ سفیدوصورتی بودو آستین های گیپورمانندی داشت 

 دازراانتخاب کردم.بع

خریدلباس و کادوبرای شیرین به خانه برگشتم باپدرروبه رو شدم که داشت تلویزیون 

 .تماشا می کرد

 سالم-

 سالم دخترم کجا بودی؟-

 بازار برای فردا تولد شیرین چی خریدم-

 واقعا؟حاال چی خریدی؟-
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لون رو از نایبه طرفش رفتم و کنارش روی مبل نشستم و همان طورکه گردنبند و بلوز 

 :بیرون آوردم گفتم

 باباجان این بلوزازطرف منه واین گردنبندهم کیان قراره کادوبده-

 چقدر هم قشنگه،عزیز دلم سلیقه ات همیشه عالیه-
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 مرسی،راستی باب از صبح تا حاال کجا بودی؟-

 رفتم شرکت-

 !روز جمعه وشرکت-

 کار داشتم من که مثل شماها نیستم فقط بشینم پشت کامپیوتر دوتا متن تایپ کنم-

 حاال کارت چی بود؟-

 با یکی شریک شدم-

 چقدر خوب،بهت تبریک می گم-

 مرسی-

 من برم اینارو به کیان بدم-

 برو عزیزم-

وبرو روسایل ها را گرفتم دستم و از پله ها رفتم باال همین که آخری پله رسیدم با کیان 

 شدم

 خریدی؟-

 بله داداشی-

 حاال چی خریدی؟-

 خودت برو نگاه کن-

نایلون را دستش دادم و به طرف اتاقم رفتم وسایلم داشتم لپ تاب رابازمی کردم که 

 .گوشی زنگ خورد؛نرگس بود
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 به به سالم نرگس خانم-

 سالم عزیزم خوبی دلم برات تنگ شده-

 ت یه پیامم ندادیمنم همینطور،یک ماه گذش-

 شرمنده عشقم کار داشتم-
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 هنوزهم میری سرکار-

 :باهیجان وذوق وشوق گفت

 .بله من عاشق کارم هستم-

 چقدر خوب-

 تو چیکار می کنی شرکت خوب پیش میره؟-

 اره تازه بابام با یه نفر برای کارخانه شریک شده-

 وای چقدر عالی بسالمتی-

 سالمت باشی-

 تم که ایرانیهراستی اون پسر بهت گف-

 کدوم پسر؟-

 ای بابا همون اردالن-

 اها خوب؟-

 دو روز پیش بهم پیشنهاد دوستی داد و گفت به زودی با خانوادم میایم خواستگاری-

 وای واقعا؟چه عالی!مبارک باشه-

 ولی فعال خانوادم راضی نشدن-
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 نگران نباش دیریازود راضی میشون-

 ایشاهلل-

 هم فردا تولده شیرین هست فردا میخواهیم برایش جشن بگیریم به هر حال ما-

 خوبه،از طرف من هم بهش تبریک بگو-

 حتما-

 الناز عزیزم من باید-

 باشه عزیزم-
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 خداحافظ-

لپ تاب راخاموش کردم وبه طرف کمدم رفتم داشتم فکر می کردم که برای فردا شب 

 چه لباسی بپوشم که صدای

 خاله مهسا به گوشم رسید

 الناز عزیزم بیا پایین شام حاضره-

 آمدم-

در کمد رابستم وازاتاق خارج شدم وارد سالن عذا خوری شدم کیان بهم اخمی کرد و 

 :گفت

 دوباره تو دیر امدی بابا مردیم از گشنگی خب تو می خوردی-

 نمیشه بابا نمیزاره،برای من که اصال مهم نیست بیای یا نیای-

 می کنم کیان میام دهنت را پر خون-

 عه بس کنید دوباره شما دوتا بحث کردین-

 بابا تو یه چیزی به کیان بگو،بخدا این ازدواج کنه جسیکا دو روز،سه طالقش میده-

نخیر جسیکا مثل تو نیست،ایشاهلل یه شوهر زشت کچل گیرت بیاد تا با داداشت -

 اینجوری حرف نزنی
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 م از تو هم قشنگ تر هست حاال میبنیحاال کی خواست شوهر کنه،بعدم شوهر-

 وقتش که برسه خودت می خوای که بری-

 حاالتاوقتش-

 اگه بحث کردناتون تموم شد شام بخوریم-

 صبح با صدای زنگ گوشی همراهم از خواب پریدم

 بله شیرین-

 صدای جیغش بلند شد
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 الناز،تنبل تو که هنوز خوابی بلند شو-

 بلند شم چی کار کنم؟-

 اعت کردی!هنوزده صبحهنگاه به س-

 یجوری میگی ساعت ده!انگار لنگه ظهرشده-

 حاال هر چی پاشو-

 خیلی خب باشه-

 راستی الناز برنامه تو خونه کنسل شد-

 پس کجا میخوای جشن بگیری؟-

 تو باغ،بابا رفته یه باغ گرفته گفت مهمون ها چون زیاد هستند اونجا بگیریم-

 م؟باشه مشکلی نیست،عصرساعت چند بیا-

 هفت باغ باش آدرس راهم برات اس ام اس میزنم-
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 اها،من با کیان میام-

 .باشه مشکلی نیست-

گوشی را قطع کردم واز رختخواب بلند شدم اولین کاری که کردم واتساپ گوشی 

 رابازکردم تا پیام ازگروه دوستام

ه طرف دستشویی آمده بودحال و حوصله خوندنش را نداشتم گوشی را خاموش کردم ب

 رفتم یه آبی به دست و

صورتم زدم و ازپله ها آمدم پایین خانه خالی و ساکت بود نگاهی به خاله مهسا کردم 

 :گفتم

 صبح بخیر بقیه کجا هست؟-

 صبحانه خوردن ورفتند-

 واقعاچه قدرزود؟-
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آره،راستی پدرت گفت امروز نمیخوادبیایی شرکت گفت امشب جشن داری الزم -

 نیست بیای

 باشه خیلی ممنون-

 بیا تو آشپزخانه صبحانه بخور-

با خاله مهسا به طرف آشپزخونه رفتیم خاله مهسا انواع صبحانه ها برام گذاشت منم 

 شروع کردم به خوردن واز

 .سرجایم بلند شدم

دیگه تا عصر چیزی نمونده بود شروع کردم به آماده شدن یه لباس زرد پر رنگ تنم 

 روی سرمکردم و یه تل گلدار 

 گذاشتم صدای در به گوشم رسید

 بفرمایید؟-

 آماده ای؟-

نگاهی ازسرتاپا به کیان انداختم یه پیراهن آبی و یه شلوار مشکی پاش بود خوش تیپ 

 شده بودالحق خوش به حال

 جسیکا که پسر به این خوش تیپی تور کرده

 !خوش تیپ شدی داداش-
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 :خید گفتکیان در حالی که دور خودش چر

 واقعا؟-

 عالی شدی-

 تو هم خوشگل شدی-

 مرسی داداش-

 بریم خانم خوشگل؟-
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 بله-

از خاله مهسا و بابا خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم آدرسی که شیرین داده بود 

 دست کیان دادم کمی پیچ تو

ه کپیچ بود ولی رسیدیم باغ بزرگی بود تمام بچه های دانشگاه هستند آنجا بودن همین 

 وارد شدیم شیرین با

 :خوشحالی ما را استقبال کرد گفت

 وای مرسی که آمدین-

 دختر چی کار کردی کل دخترهارا جمع کردی-

 کیان بزرگش نکن،همش بچه های دانشگاهیم هستن-

سه نفری به طرف مهمونا رفتیم خیلی شلوغ بود آهنگی که گذاشته بود گوش آدم راکر 

 می کرد همه می رقصیدند

 :نگاهی بهم کرد و گفت شیرین

 بیا تو هم برقص-

 نه من فعال میشینم-

 باشه هر طور راحتی-

کیان هم آمد کنارم نشست یک ساعت نشستیم که گوشی کیان زنگ خورد خیره شدم 

 به کیان

 جسیکا هست-
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سرم را تکان دادم و به دخترها که اون وسط میرقصیدن خیره شدم همه ی حواسم آنجا 

 که یه پسر قد بلند موبود 

 :مشکی و چشمای مشکی درشتی جلوم ایستاداخمی کردم گفتم

 آخه اینجا جای ایستادنه؟-
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 :پسره لبخندی بهم زد گفت

 سالم خوبی؟من احسان هستم-

 آها،که اینطور-

 :آمد کنارم نشست گفت

 تو هم خودت را معرفی کن-

 واسی چی؟-

 با هم آشنا بشیم-

 .ولی من نمیخوام با شما آشنا بشم،لطفا مزاحم نشید-

 صدای کیان به گوشم رسید

 الناز-

 :از ترس از سرجایم بلند شدم و به کیان زل زدم کیان اخمی کرد گفت

 چی شده؟-

 :و همان طورکه نزدیک من واحسان می شدگفت

 اتفاقی افتاده؟-

 :احسان از سرجایش بلند شد گفت

 نه هیچ اتفاقی نیفتاده-
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 :کیان اخمش غلیظ تر شد و نگاهی بهم کرد گفت

 تورااذیت می کرد؟-

 :سرم به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 نه داداش-

 احسان نگاهی بهم کرد و بدون هیچ حرفی از آنجا رفت

 پس چرا می لرزی؟کاری کرد؟-
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 نه داداش کاری نکرد-

 چرا پس می لرزی؟-

 چیزه سردمه-

 :اش باال انداخت گفتکیان دوتا ابروه

 سردته؟-

 اره خیلی سردمه-

 :کیان در حالی که اخماش محو شد گفت

 خوب یکم برو اون وسط برقص تا گرمت بشه-

 االن حس رقصیدن ندارم-

 خودم کاری می کنم که حس رقصیدن دستت بیا-

دستم را گرفت منو به جمع بقیه که می رقصیدندبردبین یه عالمه دختر کیان و وادارم 

 رد که برقصم منم باهاشک

 همکاری کردم
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تا ربع ساعت رقصیدیم خاله ریحانه و شیرین هم بهمون ملحق شدن خیلی خسته شدم 

 رفتم روی صندلی نشستم

 کیان هم آمد کنارم نشست

 گرمت شد؟-

 خیلی-

 خب پس بریم دیگه؟-

 :راندم گفتم نگاهی به ساعت مچی روی دستم انداختم ساعت یازده بود نچی زیرلب

 صبرکن کادوهم بدیم-

طولی نکشید من و کیان کادو را برداشتیم وبه طرف شیرین که باذوق به هدیه ها که 
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 دردست دوستاش بود نگاه می

کرد هر دوستی که کادورامی دادشیرین از قبل هم ذوق زده می شد نوبت کیان 

 شدشیرین با ذوق کادوی کیان را

کردگردنبندراکه دیدباخوشحالی کیان رابغل کردنوبت  گرفت وبعدتشکر در جعبه راباز

 من که شدبه طرفش رفتم کادو

 :رادادم دستش لبخندی زد و گفت

 مرسی النازجون خیلی خوشحالم کردی-

با یه لبخند به آغوشش رفتم شیرین کادورابازکردوبا دیدن لباس من راسفت در آغوش 

 .گرفت

 .اون شب به خیر و خوشی تمام شد

صبح شد با صدای هشدار گوشیم از سرجایم بلند شدم آبی به دست و صورتم زدم و 

 لباسم راتنم کردم مثل همیشه

هم کیفم و شالم راست کردم و با کیان سوار ماشین شدیم وبه طرف شرکت رفتیم 

 خواب خواب بودم ولی سعی می

 :کردم گفتمکردم چشم هایم روی هم نرود کیان محکم به صورتم زد که اخمی در هم 

 پسر مگه مریضی؟-

 نخواب-

 خب چرا میزنی؟-
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 خواستم از خواب بیدارت کنم نمی دونست بهت بر می خوره-

 باشه بابا تو هم به دل نگیر-

 :طولی نکشید به شرکت رسیدیم از ماشین پیاده شدم و نگاهی به کیان کردم گفتم

 حاالچی شده زودترازماشرکت میره؟بابا همیشه صبر می کرد که با هم بریم شرکت -
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 خب امروز جلسه داره-

وارد شرکت شدیم بدون هیچ حرفی و در زدنی وارد اتاق بابام شدم بابا من را که 

 :دیدگفت

 باالخره آمدین؟-

 سالم بابا جون-

 سالم دخترم خوبی؟-

 خوبم خدا را شکر-

 :کیان وارد اتاق شد و گفت

 .تو ماشین همش خواب بود-

 :کرد و همینجور بهم زل زد نگاهی به کیان کردم گفتم بابا اخمی

 کیان ساکت باش لطفا-

 چیه مگه دورغ می گم خواب بودی،چطورمیخوای حاال کار کنی-

 :و همین طورکه نگاهی به بابا می کردگفت

 این بیست چهارساعت هم که بخوابه هنوز خوابش میاد-

 :بابا لبخندی بهم زد و گفت

 ر بهش بدم خواب از سرش می پرهاالن که یه عالمه کا-
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پوزخندی زدم وازاتاق بیرون آمدم به طرف اتاق کارخودم رفتم روی صندلی نشستم و 

 صورتم را پشت دستام قایم

 کردم گوشیم زنگ خورد از روی میز برداشتم نگاهی بهش کردم شیرین بود

 جانم شیرین-

 سالم الناز جون-

 سالم عزیزم-
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 صبح بخیر-

 ختر این اول صبحی چرا بیداری؟د-

 سر کاری؟-

 آره-

 .از پشت تلفن صدای خنده شیرین بلند شد

 چرا می خندی؟؟-

 هیچی از این خندم می گیره مثال داری کار می کنی-

 اخه شکمو مگه من مثل توهم؟-

 راستی جات سبز اینقدر دیشب غذا زیاد اومد که همش خودم خوردم-

 چقدر می خوری چاق می شی-

 وای همه بهم می گن-

 یکم رعایت کن-

 .چشم-

 فدات،من بریم شیرین خداحافظ-
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 خداحافظ-

گوشیم راگذاشتم روی میز واز اتاق بیرون آمدم به طرف اتاق کیان رفتم همین که 

 درراباز کردم جسیکا از کیان جدا

 .شدوبه من خیره شد کیان هم سرش را انداخت پایین

 جاستوای جسیکا هم این-

 دختر نباید یه در بزنی الناز-

 ببخشید داداش جون نمی دونستم جسیکا هم هست-

 .من که بهت گفتم جسیکا هم هست-
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 کی گفتی؟-

 :کیان با چشم و ابرو گفت

 مگه تو اتاق بابا بهت نگفتم-

 :لبخند شیطونی زدم گفتم

 تاجایی که یادم میاد نگفتی-

 ای بابا تو هم که حافظت کمه-

 مه که نگفتی منداداش یاد-

 :جسیکا به میان حرفم آمدگفت

 باشه بابا بیخیال خوبی الناز جان؟-

 خدا رو شکر خوبم توخوبی؟-

 خوبم خدا رو شکر-

 خوب دیگه من مزاحمتون نمی شم-
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 :کیان زیر لبی گفت

 مزاحم شدی-

 عه کیان ول کن دیگه-

 :نگاهی به کیان کردم گفتم

 چیزی گفتی داداش جون-

 چیزی نگفتم برو دیگه مگه کار و زندگی نداری-

نه کاری ندارم االن یادم افتادمیل قهوه کردم بشینم پیش زنداداشم با هم یه قهوه ای -

 بخوریم مگه نه جسیکا جون؟

 :کیان با حرص گفت

 تو اتاق خودتم می تونی-
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 عه داداش بعد چقدر دارم جسیکا می بینم اینقدر بهم گیر نده-

 منم خیلی دلم برات تنگ شدهباشه عزیزم -

 .کیان با تعجب به من و جسیکا خیره شد

 :بعد از قهوه خوردن از سرجایم بلند شدم نگاهی به کیان و جسیکا کردم گفتم

 خوش گذشت من رفع زحمت می کنم-

 واقعا میخوای بری یا هنوز میلت یه چیز دیگه هم کشیده؟-

 ای وای کیان جان چیکارش داری-

 نه دیگه برم-

 خدا رو شکر-
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 یک هفته گذشت

 فردا عروسی کیان و جسیکا بود تا االن همه چی خوب پیش رفت

با شیرین تو بازار می چرخیدیم یه لباس مجلسی شیک برای شیرین پیدا نمی شد آن 

 قدر تپل بود که نمی شدیه

 لباس براش انتخاب کنیم

 به نظرت این لباس خوبه؟-

م لباس مشکی کاملی بود که با نگین طالیی طرح داده بود و نگاهی به لباس انداخت

 پاینش حریر مشکی بود یخه

 :هفتی باال می خورد خیلی قشنگ بود سری تکان دادم و گفتم

 نمیدونم تو تن مهمه-

لباس رااز چوب لباسی بیرون آورد به طرف رختکن رفت ده دقیقه شد که صدای 

 شیرین به گوشم رسید

 الناز بیا-
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 :رختکن رفتم درراباز کردم شیرین برگشت گفت به طرف

 زیپ لباسم رو ببند-

 احتماال اینم برات تنگه-

 یکم-

 اینقدر بهت گفتم برای عروسی چی نخور،حاال که خوردی حقته-

 کیلوم۰۶ای وای الناز مگه چند کیلوام؟ -

 کیلو،کاش تو حداقل با اعتماد به نفس۰۲ کیلو هستم انگار میگی۰۶ یه جوری میگی-

 نگی

 حاال تو زیپ رابکش باال-

با یه بدبختی زیپ راکشیدم باال شیرین لباس بلندش را در دست گرفت و دور خودش 

 :چرخید گفت
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 .خیلی خوشگله،دوسش دارم-

 قشنگه-

 :بعدازخریدن لباس شیرین نگاهی بهم کرد گفت

 حاال باید کفش بخریم-

خیلی جوردر نمی آمد دیگه داشتیم ناامید می  چند تا مغازه کفش دید زدیم ولی با لباس

 شدیم که یه کفش مشکی

نگین دار سفید و پاشنه بلند براق دیدم خیلی قشنگ بود به شیرین پیشنهاد دادم بپوشه 

 :وقتی پوشید گفتم

 فوق العادست-

 پس بخریمش-

 سوار تاکسی شدیم وبه طرف خانه رفتیم شیرین راتادم در خانه ی خودش پیاده کردیم
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 ومنم به طرف خانه خودم

 رفتم با در زدن خاله مهسا در رابرام باز کرد

 سالم عزیزم خرید کردین؟-

 سالم خاله مهسا آره-

 چی خریدین-

 کفش و لباس-

 :وارد خانه شدم نگاهی به دوروبرم انداختم گفتم

 پس بابا کجاست؟-

 تو اتاق کارش هستن-

به طرف اتاق کار رفتم بابا صورتش را بین دوتا دستش قایم کرده بود با در زدن 

 صورتش از بین دوتا دستاش آورد

 :بیرون و چشمای قرمزش به چشمانم دوخت به طرفش رفتم گفتم

 چی شده باباجون؟-
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 .چیزی نیست دخترم-

 یه اتفاقی افتاده نه؟-

 گول خوردم-

 !!یعنی چی؟-

 فرشریک شدم گولم زدبایه ن-

 بعدش-

 اون یاروهر چی زمین و سهام بود به نام خودش کرد بدبخت شدم-

 :در حالی که دستم راجلوی دهنم گذاشته بودم گفتم

 چــی؟-
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 بدبختم کرد هر چی بودو نبود ازم گرفت ورشکست می شم میدونم-

 حتمایه راهی هست-

 فعال کاری نمی تونم انجام دهم-

 :رفتم گفتمبابا را در آغوش گ

 نگران نباش بابا جون همه چی درست میشه-

 :با بغض گفت

 امیدوارم،خب حاال شما چی کار کردین خرید کردین؟-

 آره یه لباس خوشگل براش خریدیم-

 خوبه-
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به طرف اتاقم رفتم نگاهی به لباس آبی رنگم انداختم میلم کشید به تنم بپوشانم با این 

 یلباس خیلی خوشگل م

 شدم صدای کیان به گوشم رسید

 الناز کجایی؟-

سریع لباس مجلسی رو از تنم بیرون اوردم وبلوزی تنم کردم و با سرعت به طرف در 

 رفتم درراباز کردم کیان اخمی

 :کرد و در حالی که به اتاقم نگاهی می کرد گفت

 چیزی شده؟-

 نه چیزی نشده-

 پس چرا اینقدر َتقُ و ُتق میکنی؟-

 و تُق میکنم؟من تَقُ -

 باشه عصبی نشو،قضیه ی بابا فهمیدی؟-

 آره دلم خیلی سوخت بعد از ضربه ی مامان حاال ورشکستی-
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خیلی نمی خواد نشون بده چون فردا عروسیه ولی خوب منم خیلی باهاش حرف زدم -

 ولی چیزی نگفت

 من:نگران نباش همه چی به مرورزمان درست میشه

 ایشاهلل-

 شب شد کیان همین طورکت و شلوار فردا رو می پوشید

 وای کیان هزار بار گفتم خیلی خوش تیپ شدی بهت خیلی میاد-

 مطمئنی خوبه؟-

 آره حاال موهاتم ببری باال که دیگه فوق العاده می شی-

 پس برم درش بیارم؟-
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 سرم را به عالمت مثبت تکان دادم

 یعنی مشکلی نداری؟-

 داش جون مشکلی ندارهنه دا-

 با رفتن کیان نفس عمیقی کشیدم

از سرجایم بلند شدم به طرف اتاقم رفتم همین که دررابستم صدای گوشیم بلند شد به 

 سمت گوشی رفتم جسیکا

 بود

 جانم جسیکا-

 سالم الناز جون بیدارت که نکردم-

 نه عزیزم خواب نبودم-

 النازبرای فردااسترس دارم-

 :گفتم لبخند شیطونی زدم

چرا استرس داشته باشی عزیزم فردا بهترین روز زندگیته هست اصالمیخوای فردا -
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 صبح بیام پیشت؟

 نه نمیخواد بیای،کیان کجاست؟-

 شوهر جونت خوابیده-

 :با تعجب گفت

 چطوری تونست بخوابه!؟من بخاطر فردا نمی تونم بخوابم بعد آقا راحت خوابیده-

 ....بنمیدونم شایدم نخوابیده ولی خ-

 باشه عزیزم تو برو بگیر بخواب-
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 کاری نداری خداحافظ-

 .نه عزیزم،قربانت خداحافظ-

گوشی روی میزگذاشتم و روی تخت دراز کشیدم و به سقف اتاق خیره شد این قدر 

 فردا به فکر فردا بودم که زود

 خوابم برد

بلند شدم وبه طرف صبح با صدای زنگ گوشی همراهم از خواب پریدم ازروی تخت 

 دستشویی رفتم آبی به دست و

 صورتم زدم و بیرون آمدم گوشیم زنگ خورد

 جانم شیرین-

 سالم-

 سالم عزیزم-

 امروز اگه گفتی چه روزیه؟-

 شیرین کار دارم خالصه کن-

 :پای تلفن نفس عمیقی کشید گفت

 چه ساعتی بیام؟-
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 راس ساعت چهاراونجام-

 چشم،چشم ساعت چهار خونتونم-

 خب دیگه کاری نداری خداحافظ-

 خداحافظ-

 همزمان با کیان از اتاق بیرون آمدیم

 صبح بخیر داداش جون-
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 صبح بخیر خواهر گلم-

 بروپایین تامن به بابا یه سری بزنم-

 بابا صبح زود رفت بیرون-

 :سرجایم میخ کوب شدم گفتم

 کجا-

 رفت شرکت از دیشب تا حاال چشم رو هم نزاشت-

 ای بابا احتماال بخاطر همین اتفاق های شرکته-

 آره همونه-

 خیلی خوب پس بریم صبحانه بخوریم-

از پله ها پایین آمدیم به طرف خاله مهسا رفتیم کیان هم پشت سرم وارد آشپزخونه 

 شد و خاله مهسا رو از پشت

 :بغل کرد گفت

 صبح بخیر خاله مهسا-

 به به کیان خان صبح بخیر-

 الهصبح بخیر خ-

سالم عزیزم صبح تو هم بخیر،کیان جان امروز آخرین روز مجردیته،خب دیگه برین -
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 بشینید تا منم صبحانه ها

 رابیارم

 چشم هرچی خاله مهسا امر کنند-

 به طرف سالن غذاخوری رفتیم پشت میز روبروی کیان نشستم

 چی شده داداش؟-
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 دلم نمی خواد بابا راتواین حال ببینم-

 میخوای بهش زنگ بزنیم؟-

 بعد صبحانه بهش زنگ میزنم-

خاله مهسا انواع صبحانه ها برامون آماده کرد ما هم شروع کردیم به خوردن بعد از 

 خوردن به طرف اتاقم رفتم االن

باید برم حمام،حمام منم دقیقا یک ساعت یا دوساعت طول میکشه یک ساعت شد که از 

 حمام آمدم بیرون نگاهی

کردم یازده و نیم بود یه لباس خونگی تنم کردم به طرف اتاق کیان رفتم با  به ساعت

 در زدن وارد اتاق شدم

 داداش جون به بابا زنگ زدی؟-

 آره-

 چی گفت؟-

 گفت که تا ساعت دوازده میام-

 باشه،حاال تو داری چی کار میکنی؟-

 .االن آرایشگاه میاد دارم اتاق تمیز می کنم-

 اتاقت کشیدیبالخره یه دستی به -

به طرف اتاقم رفتم شروع کردم به مو درست کردن هر چند کوتاهه ولی خب الاقل باید 
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 یه کاریش کرد سشوارش

کردم و یه تل خوشگل گلدار آبی و مشکی که با لباسم ست بود گذاشتم روی سرم و 

 شروع کردم به آرایش کردن تا

به طرف اتاق بابا رفتم تقه ای به  ساعت دو ونیم کارم کامل تموم شد از اتاق بیرون آمدم

 در زدم ووارد اتاق شدم

 میشه بیام داخل؟-

 بیا داخل دخترم-

 کجا رفتی صبح به این زودی شرکت چی کار داشتی؟-

 کار داشتم دیگه،چه خوشگل شدی الناز-

 
62 

 واقعا؟-

 خیلی خوشگل شدی-

 مرسی باباجون،کیان هنوز زیر دست آرایشگاه هست؟-

 تا ده دقیقه پیش تموم شد-

 اها،تو کی میخوای آماده بشی؟-

 االن آماده می شم نگران نباش-

 باشه،پس من میرم تا راحت به کارات برسی-

با لبخند از اتاق آمدم بیرون به طرف اتاقم رفتم همین که درراباز کردم صدای شیرین 

 از پشت سرم شنیدم

 الناز-

 :گفتم برگشتم و در حالی که چشمام برق زد

 بالخره اومدی؟-

 :شیرین به طرفم آمد که بغلم کنه که من عقب رفتم گفتم
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 صبر کن موهام خراب میشه-

 :لب و لوچه شیرین آویزان شد گفت

 حاال انگار موهات چیکار کردی یه ذره مو داری واسه خودت-

 همین یه ذره مو برای من خیلی مهمه-

 د شدهخیلی خب باشه،بیا شروع کنیم من موهام بلن-

 باشه فقط زود باش-
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وارد اتاق شدیم شروع کردم به درست کردن موهای شیرین؛وبرایش مدل گوجه ای 

 درست کردم بعد یه آرایش مالیم

 :هم روی صورتش انجام دادم خیلی خوشگل شده بود از جایم برخاستم گفتم

 پاشو-

 تموم شد؟-

 نه تازه شروع شد-

 :لباشو جمع کرد گفت

 مزهبی -

 زود باش برو لباست رو بپوش-

از سرجایش بلند شد وبه طرف لباسش رفت شروع کرد به لباس پوشیدن منم کمکش 

 کردم

 :شیرین چرخی زد گفت

 خوشگل شدم؟-

 معرکه شدی-

 مرسی عزیزم،حاالنوبت توست تابپوشی وببینم چه شکلی میشی-

 لباس رااز چوب لباسی در آوردم و شروع کردم به پوشیدن
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 تو هم عالی شدی وای-

 مرسی عزیزم-

 ساعت هشت شده بود موقع رفتن بود با تقه ی درمن و شیرین از روی تخت بلند شدیم

 آماده ای؟-

 بله بابا آماده ایم-
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 بریم دیگه عروس اینا زودتر از ما میرسن تاالر-

با شیرین از پله های خانه با کفش پاشنه بلند آمدیم پایین سوار ماشین شدیم و حرکت 

 کردیم نیم ساعت شد تا به

تاالر رسیدیم هنوز عروس و داماد نیامده بودن نزدیک در ایستاده بودم ساق دوش ها 

 هم دم در منتظر عروس

اون باال ایستاد و ایستاده بودن ده دقیقه شد تا عروس و داماد تشریف اوردن کیان 

 جسیکا دستش را دور دست بابا

حلقه کرد و به راه افتادن مثل فیلم خارجی ها،ساق دوش ها هم پشت سرش جسیکا و 

 بابا جسیکا گل می ریختند

خیلی قشنگ بود یه آهنگ مالیم هم گذاشته بودن بابای جسیکا،جسیکا را دست کیان 

 داد و کیان و جسیکا روی

شروع کردیم به رقصیدن همون موقع یکی از پشت شانه ام را صندلی نشستن ما هم 

 لمس کرد برگشتم مریم بود از

 خوشحالی بغلش کردم

 وای مریم جون عشقم خیلی خوشحال شدم آمدی-

 مرسی عزیز دلم،من ممنونم که دعوتم کردی-

 نهالم اومده؟-
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 .گفت میام ولی هنوز خبری ازش نیست-

 باشه هر وقت اومد به من خبربده-

 چشم حتما،من برم بشینم-

 باشه عزیزم-

دوباره با شیرین شروع کردیم به رقصیدن نیم ساعتی رقصیدیم که با خستگی روی 

 صندلی نشستیم خاله ریحانه

 :همین طور به کیان و جسیکا خیره شده بود دستش را گرفتم گفتم

 خاله ریحانه حالتون خوبه؟-

 حیف مادرت اینجا نیست-

 :م آوردم پایین خاله ریحانه دستم را گرفت گفتبغض کردم سرم را آرا

 نمی خواستم ناراحتت کنم-
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 نه مشکلی نیست-

 :شیرین دستم راگرفت گفت

ای بابا امروز روز شادیه مامان تو هم خواهشا اشک الناز را درنیار میخوایم شادی کنیم -

 پاشو الناز باید امشب

 بترکونی

 :گفتمنگاهی به خاله ریحانه کردم 

 شما هم میاین؟-

 نه عزیزم شماها برین برقصید-

من و شیرین بلند شدیم و به طرف پیست رفتیم با رقصیدن من و شیرین بقیه هم بلند 

 شدن وشروع کردن به

رقصیدن جسیکا هم با لباس سفید بلندش آمد وسط و شروع کرد به رقصیدن بابا 
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 کنارعروس و داماد می رقصید

شام روی صندلی کنار بابا نشستم شیرین،خاله ریحانه و عمو خیلی خوش گذشت موقع 

 رحمان هم آمدن کنارمان

نشستن به همه شام دادن خورش قیمه،کباب و چلو مرغ بود سه نوع غذا بود بعد از 

 خوردن موقع هدیه دادن عروس

 بود

 هدیه تو چیه الناز؟-

 سوپرایزه-

 ناز نیا زود باش بگو دیگه-

 تا بفهمینه نمیشه یکم صبر کن -

 ای خدا از دست تو-

اولین نفر بابای جسیکا بود که هشت میلیون هدیه به داماد و عروس داد مامانشم یه 

 سرویس طال به عروس داد برادر

کوچک جسیکا هم دو میلیون پول داد نوبت بابا بود بلیط ماه عسل داد که چند روزی 

 کانادا سفر کنن وقتی خاله

ریحانه پاکت من را خواند همه شروع کردن به کف زدن و سوت زدن جسیکا هم یه 

 شاباش بهم داد کیان هم ازم

تشکر کرد نوبت خاله ی جسیکا بود که چهارصدتومن پول داده بود و دایی جسیکا هم 

 یه شاخه گل طال هدیه داد

 .معلوم بود خیلی با ارزشه
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د که انگارکسی دستم را لمس کرد اخمی کردم و نگاهم به حواسم به کیان و جسیکا بو

 چشمان محمدخیره ماند
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 :گفتم

 چرا مثل جن جلوم ظاهر می شی پسر-

 تو که نمیای ازم سراغ بگیری من اومدم دلم برات تنگ شده بود-

 !منم همینطور،بزار ببینم چقدر بزرگ شدی-

 :چرخید وگفت

 جدی؟-

 چه قدرفضولی می کردی؟آره بابا،یادته وقتی کوچیک بودی -

 این قدر مامان اون روزها را یادم آورد-

لبخندی زدم و دست محمد را گرفتم و باهم پیست رقص رفتیم و شروع کردیم به 

 رقصیدن،خاله ریحانه،عمو

رحمان،زنامو ندا عمو عباس وسط اومدن وسط وشروع به رقصیدن کردند جسیکا و کیان 

 هم چند دقیقه بعد آمدن

ای دو شب تو تاالر بودیم سوار ماشین بابا شدم و پشت ماشین کیان و تا ساعت ه

 جسیکا حرکت کردیم به خانه ی

جسیکا و کیان رسیدیم خانشان بزرگ بودفقط من و بابا،وپدرمادرجسیکانیزهمراه 

 مابودند جسیکا را در آغوشم

 :گرفتم گفتم

 مراقب خودت و داداشم باش-

 چشم عزیزم-

 چرا اینقدر می لرزی؟-

 چیزی نیست سرده-

 منم باورم شد-
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جسیکا لب پایین اش را گاز گرفت که خنده ای کردم وبه طرف کیان رفتم فوری در 

 :آغوشم گرفتم گفتم

 داداش جونم ایشاهلل خوشبخت بشین-

 فدات بشم خواهرم-

 هاز آغوشش بیرون آمد و با یه خداحافظی سوار ماشین شدم بابا هم بعد از چند دقیق

 سوار ماشین شد نگاهی بهم

 :کرد گفت

 تو چرا گریه می کنی؟-

 من گریه نمی کنم-

 چرا چشمات قرمز شده-

 .خوب از دلتنگیه؛امشب که نیست نیستش،اتاقش خالیه-

 من که هستم دخترم-

لبخندی زدم و باباماشین را روشن کرد به طرف خانه رفتیم دررا باز کرد نگاهی به بابا 

 :کردم گفتم

 جون من خسته ام برم بخوابمبابا -

 باشه عزیز دلم برو بخواب-

 ....راستی بابا جون درمورد شرکتت-

 :به میان حرفم آمد گفت

 الناز امشب نمی خوام در موردش حرف بزنم-

 باشه بابا جون هر طور راحتی-

 شب بخیر-

 شب تو هم بخیر-
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از پله ها باال رفتم وبه طرف اتاق کیان رفتم انگارهمه جاسوت وکوره کمدش خالیه خالی 

 بود تختش مرتب بود دیگه

مثل اون روزها اتاقش بهم ریخته نبود از اتاقش بیرون آمدم به طرف اتاقم رفتم همین 

 که در اتاق را باز کردم چشمم

چشمام پر از اشک شد به  به قاب عکس من و مامانم خورد که در آغوش هم بودیم

 طرف قاب رفتم گرفتم دستم با

انگشت شصتم صورت مامان رانوازش کردم قطره ی اشکم روی قاب چکید قاب را 

 :نزدیک قلبم بردم و زیر لبی گفتم

 امشب تو عروسی پسرت نبودی مامان جونم،قول می دم فردا حتما بهت یه سری بزنم-

 ه لباس عوض کردن و بعد گرفتم خوابیدمقاب راگذاشتم روی میز و شروع کردم ب

صبح شده بود گوشیم راازروی میز برداشتم نگاهی به ساعت کردم یازده دقیق بود از 

 روی تخت بلند شدم به طرف

حمام رفتم بعد از حمام کردن از اتاق آمدم بیرون به طرف آشپزخانه رفتم خاله مهسا 

 مثل همیشه ناهار درست می

 .کرد

 مهساصبح بخیر خاله -

 :خاله مهسا نگاهی بهم کرد گفت

 صبح بخیر عزیز دلم-

 صبحونه حاضره؟-

 :نچی زیرلب انداخت گفت

 دیر بلند شدی صبحانه حاضر شد خوردن جمع شد-

 خوردن؟مگه بابا صبحانه خورد؟-

 آره عزیزم-

 االن کجاست؟-
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 داره با عمو سلمان درباره ی گل های باغچه صحبت می کند-

 پژمرده شدن آها،آره گل ها یکم-
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 میخوان باغبون بگیرن-

 ایشاهلل بگیرن-

 به طرف باغچه رفتم بابا با تلفن صحبت می کرد به طرف عمو سلمان رفتم

 صبح بخیر عمو سلمان-

 ساعت خواب خانم-

 :خنده ای کردم گفتم

 دیشب دیر خوابیدم-

 البته ما هم دیر خوابیدیم عروسی واقعا عالی بود-

 لعاده بود،آهاعمو سلمان شنیدم میخوای باغبون بگیرین برای گل ها؟آره فوق ا-

 .اگه خدا بخاد-

 :بابا به طرفم آمد گفت

 چیزی شده دخترم؟-

 صبح بخیر،بابابرای این گل ها یه باغبون بگیر اینجوری نمیشه که پژمرده شدن-

 .یامم همین االن با دوستم صحبت کردم پسر دایش تو باغبونی وارده گفته از فردا-

 خیلی هم خب-

 دست بابا را گرفتم وبه طرف خانه رفتیم

 بابا-

 جانم دخترم؟-
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 می خوام برم سر قبر مامان-
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 .باشه،با هم میریم-

 .خیلی هم خب بعد از ناهار بریم،دلم براش تنگ شده-

 منم همین طور-

 نیم ساعت گذشت صدای خاله مهسا بلند شد

 الناز جان عزیزم بیا پایین برای ناهار-

 االن میام-

از پله ها پایین آمدم به طرف سالن غذا خوری رفتم بابا رأس میز نشسته بود و منتظر 

 من بود دستم را روی شانه اش

 :گذاشتم وصورتش رابوسیدم گفتم

 ببخشید منتظر موندی-

 نه منم تازه آمدم-

 ن ناهارمنشستم کنار بابا و شروع کردم به خورد

 امشب شام خانه ی خانواده ی جسیکا هستیم-

 واقعا؟-

 آره-

 کی میرن ماه عسل؟-

 شنبه هفته ی دیگه-

 :زیر لبی گفتم

 .دو روز دیگه-
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 :بعد از غذا خوردن نگاهی به بابا کردم گفتم

 آماده بشم؟-

 .آره عزیزم،زود آماده شو-
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اده شدن یه مانتو مشکی ساده تا باالی زانو سریع رفتم طبقه ی باال و شروع کردم به آم

 تنم کردم و یه شال و کیف

 همرنگ هم ست کردم با صدای بابا چراغ اتاق را خاموش کردم و از اتاق بیرون آمدم

 بریم؟-

 آره،آره آمادم-

با هم سوار ماشین شدیم تو راه هم یه جعبه کیک فنجونی خریدیم همین که پام به 

 جودمقبرستون رسید لرزه درو

افتاد یادم به اون روز افتاد که مامان را خاک می کردن جعبه ی کیک رادستم گرفتم وبا 

 بابا سر قبر مامان رفتیم

 :دستم را گذاشتم روی سنگ قبرش و یه صلوات فرستادم زیر لبی زمزمه کردم

مامان جونم،مامان خوش قلبم دیروز عروسی پسر گلت بود دوتاشون فوق العاده شده -

 یان گفت حتما قبل ازبودن ک

 .ماه عسل یه سری بهت میزنه مطمئن باش جات همیشه تو قلبمه

 :بابا دستش را گذاشت روی شانه ام گفت

 .برو کیک ها را خیر کن-

 .سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و به هر کی در دیدم بود کیک خیر کردم

 فاده کردم و شروععصر شده بود بابا ساعت های پنج رفت شرکت منم از فرصت است

 کردم به آماده شدن همین که

 تمام شدم گوشیم را از کیفم بیرون آوردم و به بابا زنگ زدم

 سالم باباجون کجایی؟-

 دخترم واقعا ببخشید من یکم دیر میام،به عمو سلمان زنگ زدم گفتم بیاد دنبالت-

 ای بابا نمیشه که تنهایی برم اونجا-
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 پس باید صبر کنی تا من بیام-

 نه،نه با عمو سلمان میرم-

 باشه عزیزم،خداحافظ-

 خداحافظ-

از خانه بیرون آمدم و لبه ی پله ها نشستم تا عمو سلمان بیاد با بوقش از سرجایم بلند 

 شدم به طرفش رفتم شیشه

 :اش را پایین کشیدگفت

 سالم الناز جان،زود سوار شو-

دم و سوار شدم تا رسیدن به خانه ی جسیکا کمی طول کشید در صندلی عقب را باز کر

 ولی خانه ی فوق العاده بزرگ

 :وزیبایی بوداز ماشین پیاده شدم و از شیشه نگاهی به عمو سلمان انداختم گفتم

 به بابا بگید زود بیاد-

 نگران نباش-

خیره در خانه را زدم یه دختر جوون قد کوتاه که لباس خدمتکاری به تن داشت بهم 

 شد

 خوش آمدید-

 مرسی-

 وارد خانه شدم اولین نفر که به استقبالم آمد جسیکا بود

 وای عزیزم دلم خوش آمدی-

 ممنون-

 :کیان هم از پله ها پایین آمدگفت

 به به خواهر کوچولوی خودم-
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 :باهاش روبوسی کردم گفتم

 دلم برات تنگ شده بود-

 د بقیه روزها می خوای چی کار کنی؟ای بابا فقط یه دیشبی پیشت نبو-

 واال نمیدونم-

 راستی پس بابا جون کجاست؟-

 بابا کار داشت-

 اها،احتماال بخاطر اون اتفاقه-

 کدوم اتفاقه؟-

 چیزی نیست عشقم-

 ای بابا کیان من زنتم باید بدونم چه اتفاقی افتاده-

 بعدا برات توضیح میدم-

 :مامان جسیکا از پله ها پایین آمد گفت

 خوش آمدی-

 سالم-

 :به طرفم آمدو باهام روبوسی کرد گفت

 چرا اینجا ایستادی؟-

 :در حالی که نگاه جسیکا می کرد گفت

 بفرما داخل دخترم چرا الناز این دم در ایستاده-

 مرسی ممنون-
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از پله ها باال رفتم بابای جسیکا و برادرش هم آنجا بودن بعد از سالم و احوال پرسی 

 :بابای جسیکا اخمی کرد گفت

 پس پدرت کجاست؟-



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 77 صفحه  

 

 االن میاد-

 خوب پس صبر می کنیم تا پدرتم بیاد،بعد شام می خوریم-

 سرم را تکان دادم و روی مبل نشستم جسیکا و کیان هم روبروم نشستن برادرشم روی

 مبل یه نفره نشست مامان

جسیکا هم آمد کنارم نشست و چند سوال دانشگاهی ازم پرسید چون خودش استاد 

 دانشگاه بودصدای در خانه به

 گوشم رسید

 احتماال بابا هست-

 آره دیگه خودشه-

 چند دقیقه شد صدای بابا به گوشم رسید

 آمدندچند ثانیه ای نگذشت؛که بابا و بابای جسیکا از پله ها باال 

 بفرمایین شام-

همگی نشستیم به به عجب غذای هم داشت سه نوع غذای خوشمزه هم جوجه کباب 

 بود هم جوجه چینی و هم

کباب شروع کردم یه دیس پر پلو سفید ریختم کمی باقال پلو هم بهش اضافه کردم یه 

 سیخ کباب و یه سیخ جوجه

 هم گذاشتم

 دست پخت خودمه-

 واقعاخیلی خوشمزه شده-

 .وش جونت عزیزمن-
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بعد از صرف شام مجال هضم دسررادیگرنداشتم تشکری کردم و روی مبل نشستم بعد 

 از شام یک ساعتی نشستیم
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 :و بلند شدیم برای رفتن دم در که ایستاده بودیم کیان رادرآغوش گرفتم وگفتم

 قبل ازرفتنتون به ماه عسل حتمابه من سری بزن-

 خواهر کوچولوم سر نزنمحتما،مگه میشه به -

 .ایشاهلل کانادا بهت خوش بگذره-

 ایشاهلل یه روزی هم خانوادگی بریم کانادا-

 .به هر حال داری میری کشور مورد عالقه ات-

 پس خوش به حالم-

 :به طرف جسیکا رفتم باهاش روبوسی کردم گفتم

 .بهم قول بده قبل از ماه عسل بیای بهم سر بزنی-

 حتما-

 نمیزارم داداشم ببریاگه نیایی -

 :خنده ای کرد گفت

 قول میدم بهت یه سری بزنم-

 .لبخندی زدم و ازشون خداحافظی کردم

صبح که شد از روی تخت بلند شدم به طرف دستشویی رفتم آبی به دست و صورتم 

 زدم لباسم مرتب کردم و موهای

 شلختم را یه صافی کردم از اتاق بیرون آمدم به طرف آشپزخونه رفتم

 صبح بخیر خاله مهسا-

 صبح بخیر عزیزم-
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 باغبون آمد؟-

 آره،آره نیم ساعت پیش اومد-

 واقعابابا میدونه؟-
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 آره میدونه-

پس من میرم نگاهی بهش بندازم شما هم لطف کنید یه چیزی بدین بخورم خیلی -

 گشنمه

 .چشم،عزیز دلم-

شالم را سرم کردم و به طرف حیاط رفتم عمو سلمان با پسره داشت صحبت می کرد و 

 قانون باغچه رابرایش توضیح

می داد نزدیکتر شدم پسری قد بلند الغر و مو مشکی و چشمای ریز مشکی به عمو 

 سلمان خیره شده بود نگاهش

ره لبخندی زد افتاد تو چشمام و همین طوربهم زل زد تک سرفه ای کردم که خوده پس

 گفت

 سالم اسم من سروش هست-

 النازم-

 این الناز هست،خانم خونه دختر آقای طاهر-

 آها،بله بله فهمیدم-

 عمو سلمان قانون باغبونی را بهش گفتین؟-

 .آره دخترم-

 خیلی خب-

 من برم خرید کنم با اجازه-

 .بعد از رفتم عموسلمان به چشمای ریز مشکی سروش خیره شدم

 ؟چیزی شده-
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 چشمات خیلی خوشگله-

 .چشم غره ای برایش رفتم و بدون اینکه جوابشم بدم از آنجا رفتم
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 شب شد صدای در خانه به گوشم رسید

 کیه الناز تو منتظر کسی بودی؟-

 نه،شاید کیان و جسیکاباشند-

 :به طرف در رفتم در حالی که با ذوق در راباز کردم شیرین به طرفم برگشت گفت

 سالم آبجی جونم-

 سالم شیرین جون تو اینجا چی کار می کنی؟-

 صبر کن بیام تو یه نفسی تازه کنم-

 :از درفاصله گرفتم که شیرین وارد خانه شد نزدیک گوشم شد گفت

 باباتم هست؟-

 آره چطور؟-

 هیچی-

 :وارد سالن شدیم شیرین به طرف بابا رفت گفت

 سالم عمو طاهر-

 سالم دخترم خوب هستید؟-

 مرسی،شما خوب هستید؟-

 منم خوبم خداروشکر-

 :دست شیرین گرفتم گفتم
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 بسه دیگه-

 :شیرین را کشون کشون وارد اتاقم بردم و در حالی که اخم غلیظی کرده بودم گفتم

 چرا آمدی اینجا؟-

 .ای وای الناز جون این چه طرز حرف زدنه؟اومدم پیشت خوب-

 :سرمو انداختم پایین گفتم
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 .شرمنده،ولی آخه برام تعجب بود-

 .تو که نمیایی خونمون من اومدم،بعدشم حوصلم سر رفته بود-

 :با همون حال گفتم

 خوش آمدی-

 انگاری باغبون گرفتین؟-

 آره-

 این چیه خدا وکیلی گرفتی؟خیلی هیزه-

 آره،صبح هم یه چیزای به من می گفت سر در نیاوردم-

 الناز-

 جانم؟-

 ن میرن کربالمامان و بابا دار-

 واقعا؟چه عالی-

 آره،بخاطرپوست بابا دارن میرن زیارت-

 مگه دوباره پوست بابات مشکل پیدا کرده؟-
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 نه خوب شده،ولی بازم میخوان برن زیارت-

 این که خیلی خوبه،تپل خانم اگه رفتی اونجا باید برام سوغاتی بیاری-

 :لبخند تلخی زد گفت

 یخوان ببرنمتاسفانه من را نم-

 واسی چی؟-

 مامانم میگه هم قیمتش زیاده،هم بخاطر اینکه اینجا بمونی بهتره-

اگه بخاطر پول هست،میتونم با بابام صحبت کنم بهتون پول قرض بده تو هم بری هم -

 پیش خانوادت باشی و هم یه
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 .زیارتی کنی

 .نه مشکل پول نیست،مشکل اینکه میگن بهتره نیای-

 واد میتونی پیش من بمونیخب؛اگه دلت می خ-

 :شیرین با ذوق گفت

 واقعا؟؟-

 آره-

 :شیرین مرادر آغوش گرفت وگفت

 وای الناز جون عاشقتم-

 کی حرکت می کنید؟-

 فردا عصر-

 :لبخندی زدم وگفتم
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 دقیقا روزی که کیان و جسیکا میرن ماه عسل-

که همراه پدرس به خانه  شیرین تا نیم ساعتی پیشم ماند و نزدیک های ده شب بود

 برگشت

صبح از رختخواب بلند شدم نگاهی به ساعت انداختم نزدیک های هشت صبح بود 

 دست صورتم را شستم شروع به

پوشیدن لباس هایم کردم دو روزی می گذشت که به شرکت نرفتم بودم از پله ها 

 پایین آمدم به طرف سالن غذا

ی خواند صبحانه هم می خورد دستم رادور خوری رفتم بابا همین طور که روزنامه م

 :گردنش حلقه کردم گفتم

 صبح بخیر-

 :بوسه ای روی گونه ام گذاشت گفت
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 صبح بخیر نازگل بابا-

 :روی صندلی نشستم وگفتم

 من امروز میام شرکت-

 :ابرویی باال انداخت گفت

 چه عجب!یادی ازشرکت کردی؟-

 :لیوان آب پرتقال راازروی میزبرداشتم ویک قلوپ ازآن خوردم گفتم

 بابا راستی خبر داشتی عمو رحمان و خاله ریحانه دارن میرن کربال؟-

 آره-

 شما از کجا می دونستی؟-

 رحمان امروز بهم زنگ زد گفت عصر شیرین میاد اینجا ما هم داریم میریم کربال-

 خیلی هم خوب-

 :زنامش را جمع می کرد گفتبابا در حالی که رو
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 .زود باش صبحانه ات را بخور بریم که خیلی کار دارم-

سری تکان دادم و تو ده دقیقه ای صبحونم راخوردم اصال نفهمیدم چی خوردم فقط 

 همین طور پشت سرهم لقمه می

گرفتم می خوردم یه استکان چای داغ هم پشتش خوردم که زبان ومعده ام 

 ندسریع شالم راروی سرانداختمراسوزا

و سوار ماشین شدم ربع ساعتی نشد که به شرکت رسیدیم وارد اتاقم شدم و کامیپوتر 

 را روشن کردم صدای در به

 گوشم رسید

 بفرمایید-

 سالم خواهر جون-



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 84 صفحه  

 

 :با دیدن کیان از جام بلند شدم و با ذوق بغلش کردم گفتم

 وای داداش گلم-

 دم جسیکا وارد اتاق شدهمین که از بغلش بیرون آم

 چی شده دو نفری اومدین شرکت-

 خواستیم ازت خداحافظی کنیم-

 وا!!!مگه ساعت چند میرین؟-

 سه باید اونجا باشیم-

 آها،خیلی خب باشه-

 :کیان را دوباره در آغوش گرفتم وگفتم

 دلم برات تنگ میشه داداش جون-

 منم دلم برات تنگ میشه خواهری-

 غلش کردمبه طرف جسیکا رفتم ب

 مراقب خودتون باشید-
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 چشم عزیزم-

 با بابا هم خداحافظی کردی؟-

 آره از اونم خداحافظی کردم وصبح زود هم رفتیم سرقبر مامان-

سری تکان دادم و تا دم شرکت باهاشون رفتم بعد از خداحافظی دوباره به اتاق 

 برگشتم

ا رفتم با در زدن وارد اتاق شدم با برگه عصر شد وسایلم را جمع کردم به طرف اتاق باب

 های جلویش سرگرم بود

 بابا جون من حاضرشدم-

 دخترم من یکم کار دارم عمو سلمان تو رو می رسوند-
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 ای بابا،دوباره باید تنها برم؟-

 شرمنده عزیزم کار دارم-

 بخاطرموضوع ورشکستی؟-

 آره،باید درستش کنم-

 خیلی خوب باشه من میرم اخه باید خونه باشم تا شیرین بیاد-

 .باشه عزیزم-

 سوار ماشین عمو سلمان شدم همین که رسیدم شیرین و عمو رحمان هم آمدن

 سالم عمو رحمان-

 سالم دخترم خوبی؟-

 ممنون-

 شیرین یه چند روزی مزاحمتون میشود-

 این چه حرفیه،خیلی هم خوشحال شدم-
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 لطف داری-

شیرین از ماشین پیاده شد و چمدونش رااز صندوق عقب بیرون آورد و چشمای اشکی 

 اش را در چشمان عمو رحمان

 :انداخت گفت

 دلم براتون خیلی تنگ میشود-

 :عمو رحمان بغلش کرد گفت

 نگران نباش دخترم پنج روز می مونیم برمیگردیم-

 ج ماه می گذردخب؛چه فرقی می کنه همین پنج روزاندازه ی پن-

 اینقدر گریه نکن،باباتوناراحت نکن-

 :که اشک هایش را پاک می کرد گفت شیرین در حالی
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 باشه-

دوباره همدیگررادرآغوش گرفتن و بعد از خداحافظی؛من و شیرین با هم وارد خونه 

 شدیم

 خوب خانم تپل می خوای تو اتاق کیان بخوابی؟-

 آره،اونجا خوبه-

 سا میگم وسایلت را ببرد داخل اتاق کیانخیلی خوب به خاله مه-

 لبخندی زد و روی مبل نشست به طرف آشپزخونه رفتم

 خاله مهسا-

 جانم دخترم؟-

 شیرین اومده،اتاقش تو اتاق کیانه میشه وسایلش را بزارین آنجا-

 چشم حتما-
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 از آشپزخونه بیرون آمدم و کنار شیرین نشستم

 توکه هنوزم تو فکری-

 م براشون تنگ میشهدل-

 شیرین جون عزیز دلم سعی و سالم میرن سعی سالم برمیگردن-

 ایشاهلل-

یک ساعتی گذشت بابا هم آمد خاله مهسا هم شروع کرد به چیدن سفره من و شیرین 

 هم بهش کمک کردیم دور

 میز نشستیم ودرسکوت درحال خوردن بودیم

 :بابا سکوت راشکست گفت

 فردا مهمون داریم-

 عمو عباس میخواد بیاد؟-
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 نه یه آقای هست-

 آها،پس در مورد شرکته-

آره،شام دورهم هستیم میخوام به خاله مهساتون کمک کنید یه شام مفصل درست -

 کنید

 چشم باباجون-

 بابا از سرجایش بلند شد وخواست برود که با صدایم ایستاد

 !!بابا جون شما که چیزی نخوردین؟-

 میل ندارم-

 شیرین انداختم که نیشش تا بنا گوش باز بودنگاهی به 
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 چی شده؟-

 :همان طورکه دوتا شانه اش را باال انداخت گفت

 خب؛معدم برای خوردن یه بشقاب دیگه جاداره-

 .آفرین تو به فکر شکمت باش-

بشقاب بابارابرداشت وهرچی غذاکه در بشقاب پدربود دربشقاب خودش ریخت دو سه 

 ا دیگه خوردم و ازتا قاشق غذ

سرجایم بلند شدم به طرف اتاقم رفتم روی مبل نشستم لپ تاب را روشن کردم و به 

 نرگس زنگ زدم

 به به نرگس خانم گل گل ها-

 سالم عزیز دلم خوبی؟-

 مرسی-

 خوش می گذره!عروسیه برادرت خوش می گذره-

 تو از کجا فهمیدی؟-
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 عکس های عروسی دراینستا دیدم-

 ی خوش گذشتآها،آره خیل-

 شیرین وارد اتاق شد و کنارم نشست

 وای الناز!!شیرین هم که اینجاست-

 آره-

 سالم نرگس-

 سالم خانم خوبی-

 خوبم ممنون-
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بعد از صحبت کردن با نرگس و مسخره بازی های که شیرین برای نرگس در آورد 

 ازهم خداحافظی کردیم

به کار کردن برای امشب که مهمون  صبح شد من و شیرین ساعت ده بلند شدیم

 داشتیم همه جای خانه را تمیز

کردیم وبه خاله مهسا برای شام کمک کردیم تا ساعت پنج عصر خسته و کوفته روی 

 مبل نشستیم نگاهی به شیرین

 :انداختم گفتم

 بسه دیگه،خیلی استراحت کردیم ساعت نزدیک هشت شدبهتره که آماده بشیم-

و ازجایش بلند شد منم پشت سرش بلند شدم دو نفری به طرف  شیرین سری تکان داد

 اتاق رفتیم یه تاب سبز تیره

تنم کردم وروی آن رابایک روکش سبزرنگ پوشاندم روش یه شلوار جین چسبان هم 

 پام کردم یه آرایش مالیم هم

 کردم با صدای در برگشتم به طرف در

 آماده ای؟-
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 آره آمادم-

 :شیرین نگاهی به ساعت مچی بنفش رنگش انداخت گفت

 زود باش-

 خیلی خب باشه-

با شیرین از پله ها پایین آمدیم چند ثانیه صدای در خانه به گوش رسیدخاله مهسا 

 درراباز کرد بابا اول وارد خانه شد

وبعدش یه پسر قد بلند هیکل دار و موهای بور و چشم آبی وارد خونه شد نگاهش افتاد 

 و چشمام دستش را جلوت

 :آوردگفت

 .سالم من پوریا هستم-

 :لبخندی زدم دستم را جلو آوردم گفتم

 منم النازم-

 احتماال شما دختر آقای طاهر هستید؟-

 .بله،درسته-
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 :پوریا نگاهی به شیرین انداخت گفت

 مطمئنم خواهر نیستین-

 :لویش زدم به خودش آمد گفتشیرین که محو پوریا شده بود با ضربه ی که به په

 .درسته من دختر خاله ی النازم-

 :پوریا دوتا ابرویش باالانداخت گفت

 .آها،خیلی هم خوب-

همگی با هم وارد سالن شدیم خاله مهسا هم شروع کرد به پذیرایی پوریا هم که 

 روبروی من نشسته بود و نیم نگاهی
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لند شدم چشم پوریا هم با بلند بهم می انداخت یه قلوب چای خوردم و از سرجایم ب

 شدن من حرکت کرد و خیره

 شد به چشمام

من میرم آشپزخونه زود برمی گردم به طرف آشپزخونه رفتم که شیرین هم پشت -

 سرم وارد آشپزخونه شد

 وای الناز پسره دیدی؟-

 خوشت اومد؟-

 فوق العاده بود-

 میدوار نشو شاید نامزدی نکرده باشهٱحاال-

 :نچی کرد گفت

 نداره-

 اگه داشت چی؟-

 ای وای الناز نداره تو به من اعتماد کن-

با هم دوباره به طرف سالن رفتیم همین که نشستم پوریا نگاهی بهم انداخت و لبخندی 

 روی لب هایش گذاشت چند

دقیقه ای نشستیم منم که حوصلم سر رفته بود با گوشیم سرگرم بودم شیرین هم 

 بود همین طور به پوریا خیره شده
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تا نزدیک های ده درباره ی شرکت صحبت می کردن منم که بدجوری حوصلم سر رفته 

 بود خاله مهسا هم که داشت

سفره شام راآماده می کرد پوریا نیم نگاهی به من انداخت و دوباره باپدرمشغول حرف 

 زدن شدمعلوم نبود چرا این

 دقدر نگاه می کند واقعا آدم خودشم شک می کن
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 آقای پوریا بفرمایید برای شام-

از جایش بلند شد به طرف میز ناهار خوری رفت منم پشت سرش رفتم دقیقا روبروش 

 نشستم

 ای بابا تو زحمت افتادین این همه غذا خیلیه،کی می خوره؟-

 .وقتی مهمون داریم باید به خوبی ازش استقبال کنیم-

 .بله،حق با شماست-

لبخندی بهش تحویل دادم و شروع کردم به خوردن شام در حین خوردن شام درباره ی 

 شرکت صحبت می کردند

بعد از خوردن شام شیرین و خاله مهسا شروع کردن به جمع کردن سفره پوریا وپدر به 

 اتاق کاررفتندوپدرازمن

ه شدم ونخواست قهوه راآماده کنم دو سه تا بشقاب کثیف دستم گرفتم و وارد آشپزخ

 شیرین در حالی که تخمک

 :پوست می گرفت و ظرف ها را در ظرفشویی چید گفت

 هنور تو حال هستن؟-

 :سرم را به عالمت منفی تکان دادم گفتم

نه رفتن تو اتاق کار،بهم گفتن براشون قهوه درست کنم،میدونی که بابام عاشق قهوه -

 .های منه

 خب پس درست کن-

ده شد سینی را دستم گرفتم و با در زدن وارد اتاق شدم ربع ساعتی شد که قهوه آما

 پوریا بهم خیره شدبابا هم که با

 برگ های جلویش سرگرم بود قهوه را اول جلوی بابا وبعدشم برای پوریا گذاشتم

 دستتون درد نکنه-

 :سرم رابه عالمت تشکر تکان دادم پوریا یه قلوب از قهوه خورد گفت
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 ون درست کردین؟واقعا خودت-

 سرم رابه عالمت مثبت تکان دادم

 خوشمزه است-

 نوش جونتون-

 !دخترم،اگه کاری نداری اجازه بده ما به کارمون برسیم-

 ببخشید،االن میرم-

 از اتاق امدم بیرون همین که برگشتم با شیرین روبرو شدم

 وای خدا...ترسیدم چرامثل جن جلوی آدم ظاهر میشی-

 گفت؟میگم پسره چی می -

 چی می خواستی بگه ازقهوه داشت تعریف می کرد-

 :لب و لوچه اش آویزان شد گفت

حاال چرا داد میزنی دختر بی ذوق خنده ای کردم وبه طرف اتاقم رفتم شیرین هم -

 الناز--پشت سرم وارد اتاق شد 

 جانم-

 به نظرت میشه پسره امشب اینجا باشه-

 :اخمی کردم گفتم

 نگ بزن به مادروپدرت ببین درچه حالی هستنبه جای این حرفا یه ز-

 :شیرین در حالی که محکم با دستش به صورتش زدگفت

وای خوب که گفتی،مامانم اینا االن به نظرت چه کار می کنن؟یعنی زیارتن؟یا -

 خوابن؟بهشون به نظرت زنگ بزنم؟

 :نگاهی به گوشیم انداختم گفتم
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 واب هستنصبح زنگ بزن فکر کنم االن خ-

آره راست میگی فردا صبح زنگ می زنم،از دست این پسره پوریا کاری به سرم آورد -

 که یادم بره به مامانم اینا زنگ

 بزنم

 عیبی نداره فردا بهشون زنگ میزنی-

 صدای در اتاق به گوشم رسید

 بفرمایید-

 خاله مهسا با لبخند وارد اتاق شد

 عزیزم داره میرن-

 :شیرین با این جمله مثل برق از سرجایش بلند شد و تو چشمام خیره شد گفت

 زود باش الناز بیا بریم پایین-

 اوف بابا ول کن بزار بره دیگه-

 :شیرین صداش را بلند کرد گفت

 نــــــه،میخوای ازش خداحافظی کنم-

 باشه-

 شم شدمدستم را گرفت وبا هم از اتاق بیرون آمدیم که با پوریا چشم تو چ

 دارین میرین؟-

 بله دیگه،دیر وقته-

 از دیدنتون خوشحال شدم-

 .منم از دیدن شما خوشحال شدم-
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 :لبخندی بهش زدم شیرین هم که محو چشمای پوریا شده بود گفت

 از دیدنتون خیلی خوشحال شدم-
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 .منم همینطور،امیدوارم دوباره همدیگه را ببینیم-

 رین برق زدبا این جمله چشمای شی

 آره دیگه.....خیلی خوشحال می شم-

پوریا سری تکان داد و با بابا از خونه بیرون رفتن همین که صدای بسته شدن در به 

 گوشم رسید شیرین خودش را در

 :بغلم انداخت گفت

 وای الناز شنیدی چی گفت؟گفت دوباره هم دیگه را می بینیم-

 خب که چی حاال؟-

 ینمشیعنی اینکه دوباره میب-

 خب بسالمتی-

 أه،الناز تو اصال ذوق نداری-

شیرین تو رو خدا ادامه ی صحبت کردنت بزار فردا صبح خیلی خوابم میاد میخوام -

 .بخوابم از صبح تا حاال سر پام

 .باشه بابا توهم-

 از همه شبخیر گفتم گرفتم تا صبح خوابیدم

ستم دست و صورتم راشصبح شد با صدای زنگ گوشیم بلند شدم باید می رفتم شرکت 

 ویه لباس ساده تنم کردم از

 پله هاپایین آمدم

 صبح بخیر خاله مهسا-

 صبح بخیر عزیز دلم خوبی؟-
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 خوبم ممنون،بابا کجاست؟-

 باباتم صبحانه خورد زود با عمو سلمان رفتن شرکت-
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 ای بابا چقدر زود!نکنه من دیر بیدار شدم؟-

 :ستم انداختم هشت بودگفتمنگاهی به ساعت مچیم روی د

 ولی خب زود بیدار شدم-

 باباتون کار داشتن-

 .اگه میشه صبحانه منو بدین بخورم برم شرکت شاید کاری داشته باشه-

 باشه عزیزم-

 صبحانه را ریلکس خوردم مانتو شالم راسرم کردم و از خونه بیرون زدم

 همین که از خونه بیرون آمدم با سروش چشم تو چشم شدم

 :اخمی کردم وگفتم

 چی میخوای؟-

 صبح بخیر-

 :لبخندی روی لب انداختم گفتم

 صبح شما هم بخیر-

 :سروش در حالی که یک تیکه کاغذ تا شده دستم داد گفت

 این شماره ی منه-

 :اخمی روی ابروانداختم گفتم
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 با چه رویی میای پیشم می گی این شمارم هست؟-

 :لبخند محوی زدگفت

 خوشم اومده ازت-

 :مچاله کردم وگفتم

 از اینجا برو-

 .ولی من از تو خوشم اومده-
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 .اگه دوباره دیدم همچین کارهای کردی بخدا به بابام می گم اخراجت کنه-

بدون اینکه فرصت صحبت کردن به سروش بدم سوار ماشین شدم و رفتم،طولی نکشید 

 که به شرکت رسیدم به

 :بزنم که یکی از پشت سرم گفت طرف اتاق بابا رفتم خواستم در

 صبح بخیر-

 برگشتم دیدم پوریاست

 صبح شما هم بخیر،پدر تو اتاقش هستن؟-

نه یه جایی کار داشت رفت،ولی خب اگه می خوای دو نفری تو اتاقش منتظر می -

 .مونیم

 نه من میرم تو اتاقم-

 اتاق شما کدوم هست؟-

 روبروی اتاق پدر هست-

 :سری تکان داد گفت

 ،باشهآها-
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روی صندلی نشستم همان طور که سرگرم کامپیوتر بودم و زیر لبی به سروش بدوبیراه 

 می گفتم صدای در اتاق به

 گوشم رسید

 بفرمایید-

 :پوریا وارد اتاق شد گفت

 اجازه است؟-

 :از سرجایم بلند شدم وگفتم

 .بله،بفرمایید-
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 :ت گفتوارد اتاق شد نگاهی به دور و بر اتاق انداخ

 .اتاق قشنگی دارین-

 :لبخندی تحویلش دادم گفتم

 .ممنون-

شرمنده همین طوری وارد اتاق شدم آخه هنوز آقا طاهر نیومده،تنهایی هم نمی شد -

 .آنجا باشم

 نه،نه مشکلی نیست چیزی میل دارین؟-

 اگه میشه یه قهوه-

 .باشه-

 :از طریق تلفن به منشی گفتم وروی صندلی نشستم گفتم

 شما اینجا زندگی میکنید؟-

 بله-

 پس با خانوادتون اینجا هستید-
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 فقط با مادرم-

 پس پدرتون چی؟خواهروبرادرتون؟-

 پدرم رااز دست دادم و خودم هم تک فرزندم-

 خدا رحمتشون کنه-

 ممنون-

 منم مادرم رااز دست دادم تو سن پانزده سالگی-

 خدا رحمتشون کنه-

 نتونست مقاومت کنه سرطان قلب داشت-

 پدر منم سکته ی قلبی کرد-
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صدای در اتاق به گوش رسیدمنشی یه فنجون قهوه جلوی پوریا و یه فنجون قهوه هم 

 جلوی من گذاشت پوریا یه

 :قلوب قهوه خورد گفت

 قهوه ی دیشب شما خوشمزه تر بود-

 ممنون-

 ارچوب در ظاهر شدیه قلوب قهوه خوردم که صدای در اتاق به گوش رسید بابا بین چه

 سالم صبح بخیر-

من و پوریا همزمان ازجا بلند شدیم بابا به طرف آمدو باهام روبوسی کرد با پوریا هم 

 :دست داد گفت

 .اگه میشه بریم تو اتاق یه صحبت مهمی دارم-

 :پوریا سری تکان داد و نگاهی به من انداخت گفت

 بابت قهوه ممنون-
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 .خواهش می کنم-

پوریا و بابا اتاق را ترک کردن تا حدود شیش عصر تو شرکت نشستم بابا هم این قدر 

 جلسه داشت که همه ی کاراش

را دست من داده بودتا شیش سریع همش را تمام کردم همین که از اتاق بیرون آمدم با 

 پوریا روبرو شدم

 دارین میرین؟-

 بله-

 می خوای برسونمتون؟-

 نه من خودم ماشین دارم-

 باشه،خداحافظ-
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 خداحافظ-

سوار ماشین شدم به طرف خونه رفتم ماشین را پارک کردم در خونه را زدم شیرین در 

 راباز کرد با دیدن من فوری

 در آغوشم آمد و باهام روبوسی کردو

 :گفت

 خوش اومدی آبجی-

 .مرسی عزیزدلم-

وارد خونه شدم تا ساعت های هشت از بابا خبری نبود من و شیرین هم روبروی 

 تلویزیون تخمک پوست می گرفتیم

و فیلم نگاه می کردیم با در زدن دو نفری برگشتیم به طرف در بابا وارد خونه شد 

 :گفت

 نازگل بابا کجاست؟-

 :بلند شدم وگفتم

 سالم باباجونم،خسته نباشی-

 حالت چطوره؟ مرسی عزیزم،شیرین-

 
97 

 خوبم خدا رو شکر-

 فردا پوریا برای شام میاد اینجا-

نگاهی به شیرین انداختم که از خوشحالی کم مونده بود نقش زمین شود اخمی کردم 

 :گفتم

 چه خبره همینجور بلند میشه میاد اینجا؟-

 :فت گفتبابا خواست دهن باز کنه که شیرین به طرفم آمد و کمرم را نیشگون گر

 خب احتماال کار دارن النازخانم-
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 چیزی نگفتم و با شیرین به طرف آشپزخونه رفتم

 دختر تو مریضی؟دوست داره بیاد تو مشکلت چیه نی قلیون؟-

 می گم یعنی مگه اینجا کاروانسرا؟جایی دیگه نبود باهم صحبت کنن؟-

 بابا ول کن توهم این بهونه ی خوبیه من دوباره ببینمش-

 :سا بشقابی رادست شیرین داد گفتخاله مه

 یکم کمکم کنید بد نیست بیاین سفره پهن کنیم-

 وای آره من خیلی گشنمه-

 تو کدوم روز گشنه نیستی شکمو-

 خوب گشنمه نی قلیون-

اخمی به شیرین کردم و به خاله مهسا کمک کردم برای سفره چیدن،ایندفعه شام مورد 

 عالقه شیرین بود از کلم پلو

 بدم میاد

 به به عجب بویی عاشقشم-

 من ازش متنفرم-
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 کلم پلو خاله مهسا حرف نداره یه قاشق بخور نازگل بابا-

 نه بابا جون من دوست ندارم-

 میخوای برات یه چیزی درست کنم؟-

 .نه خاله مهسا یکم برنجش میخورم ژله هم که هست اونم می خورم-

 وندیهمینارو می خوری که این قدر الغر م-

 مگه الغری چشه؟-

 :شیرین در حالی که یه قاشق تو دهنش می گذاشت گفت

 .....نه ولی خب-
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صبح از رختخواب بلند شدم آبی به دست و صورتم زدم ویه لباس مرتب تنم کردم 

 موهای شلخته ام رابه نوازش شانه

 درآوردم همین که از اتاق بیرون آمدم با شیرین که درایستاده بود روبرو شدم

 صبح بخیر شیرین خانم-

 وای الناز امشب بایدبریم بیرون-

مگه مهمون نداشتیم مگه تو بخاطر این پسر چشم آبی خودت را به آب و آتیش نمی -

 زدی؟

خب می خوایم با اون بریم دیگه پدرت داشت برای خاله مهسا توضیح می داد که شام -

 امشب خونه نیست

 خب شاید دو نفری برنامه گذاشتن-

 خوب تو باید االن برام یکاری کنی-

 :پوفی کشیدم گفتم

 چی!؟-
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 .میری پیش پدرت می گی که امشب ما هم میایم-

 چی؟!!!اصال-

 .أه الناز یکم پایه باش،جون من برو این کارو بکن-

 اوف از دست تو شیرین-

 آفرین-

روزنامه نگاه می کرد دو نفری از پله ها پایین آمدیم بابا مثل همیشه همین طور که 

 صبحانش را می خورد دستم را

 دور گردنش حلقه کردم و بوسه ای به صورتش کردم

 صبح بخیر باباجون-
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 :بابا نگاهی بهم انداخت گفت

 صبح بخیر نازگل بابا-

 :کنارش نشستم گفتم

 شنیدم امشب آقا پوریامیخواین برین بیرون شام بخورین-

 .ون کار داریمآره،ببخشید امشب یکم دیر میام چ-

 بابا میشه ما هم بیایم؟آخه حوصله ی من و شیرین تو خونه سر میره-

 بابا نگاهی به شیرین انداخت،شیرین لبخندی تحویلش داد

 باشه حاال که دوست دارین بیاین-

 عالی شد-

 حاال کجا میخوایم بریم؟-

 میریم همون سفره خونه همیشگی-
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 آها باشه-

 واد بیای شرکت خیلی کار نداریمامروز نمی خ-

 باشه-

شب بود لباس مرتبی تنم کردم یه آرایش مالیم هم کردم همزمان با شیرین از اتاق 

 بیرون آمدیم نگاهی از سر تا پا

شیرین انداختم یه شلوار چسبان تنش بود یه مانتو مشکی که پاینش تور بود و موهاش 

 کامل صاف کرده بود و دورش

 انداخته بود

 شگل شدیخو-

 :شیرین نگاهی به خودش کرد گفت

 واقعا؟-
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 سری به عالمت مثبت تکان دادم

 تو هم خوش تیپ شدی نی قلیون،راسی بابت اینکه با پدرت صحبت کردی ممنون-

 خواهش می کنم-

با هم از پله ها پایین آمدیم بابا همین طور که ایستاده بود با تلفنش صحبت می کرد 

 لودستش رابه عالمت بیرون ج

آورد،من و شیرین بایه خداحافظی به خاله مهسا سوار ماشین شدیم تو راه که داشتم 

 سوار ماشین می شدم هر چی

 .چشم چشم کردم خبری از سروش نبود معلوم بود فهمیده چه قدر کارش اشتباه بوده

تا سفره خونه ربع ساعتم نشد که رسیدیم همین که وارد سفره خونه شدم چشمم خورد 

 به چشمهای پوریا شیرین

 :که محو پوریا شده بود به طرفش رفتم دستم راجلو آوردم گفتم

 سالم-

 :همین طور که بهم زل زده بود دستش را جلو آوردگفت

 سالم-
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 شیرین هم دستش را جلوآورد

 :گفت

 سالم خوب هستید؟-

 :پوریا بجای اینکه به شیرین هم دست بدهد لبخندی تحویلش داد گفت

 ممنون شما خوبی؟-

شیرین که بدجوری حالش گرفته بود سرش راپایین انداخت وروی تخت نشست دستم 

 را گذاشتم روی کمرش نیم

 نگاهی بهم انداخت و دوباره سرش راپایین انداخت
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 مشکلی نیست-

ماش اشاره به پوریا کرد که کنارم نشسته بود خودم راجمع و جور کردم و شیرین با چش

 نگاهم را به شیرین انداختم

پدر و پوریا دوباره شروع کردن به صحبت کردن شرکت؛ما هم که سفارش شام داده 

 بودیم چند دقیقه ای نشد که

 تگوشی بابا زنگ خورد بابا از سرجایش بلند شد و گوشه ای به صحبت کردن رف

 :شیرین نگاهی بهم انداخت گفت

 میخوام برم دستشویی تو هم میای؟-

 نه عزیزم تو برو-

 سری تکان داد و رفت فقط من و پوریا بودیم سرم را پایین انداختم و

 شروع کردم با انگشتام بازی کردن

 امشب خیلی خوشگل شدین-

 !!!ببخشید؟-

 میگم امشب خیلی خوشگل شدین-

 ممنون، شما لطف دارین-

 شما هر جا میاین دختر خالتونم هست؟-
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 خب خانوادش چند روزی هستن رفتن کربال شیرین هم پیش من مونده-

 خیلی هم خوب-

 یه روز با مادرتون بیاین-

 راستش نمیتونم بیارمش؟-

 چرا؟-

 کمی ناخوش احوالند-
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 آخی چقدر بد ایشاهلل حالش خوب بشه-

 خیلی ممنون-

 :ت گفتبابا روی تخت نشس

 کارا ردیف شد-

 چی شده؟-

 از این به بعد با پدرتون شریک می شم-

 وای تبریک می گم-

 ممنون دخترم،شیرین کجاست؟-

 االن میاد-

 :طولی نکشید که شیرین کنارم نشست دستش را گرفتم گفتم

 بابا بیخیال-

سری تکان داد و به قالی گلدار چشم دوخت چند دقیقه ای شد که گارسون با یه سینی 

 خیلی بزرگ به طرفمان آمد

 :نگاهی به برگش انداخت گفت
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 دویست و یک؟-

 بله-

گارسون سینی روی تخت گذاشت و یکی یکی هر چیزی درسینی بود روی سفره 

 .گذاشت شروع کردیم به خوردن

وردن شام؛پوریاازماخداحافظی کردوسواربرماشین گرون قیمتش بعد از خ

 ازمادورشدماهم سوارماشین شدیم و آن

جاراترک کردیم طولی نکشید که به خونه رسیدیم همین که در ماشین باز کردم چشمم 

 سروش خورد اخمی کردم
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 :بابا از ماشین پیاده شد نگاهی به سروش کرد گفت

 چیزی شده؟-

 ن باید برمآقاطاهر ببخشید،م-

 چرا؟چی شده؟-

 همین االن بهم خبر رسیده مامانم حالش بد شده بردن بیمارستان-

 آها،ایشاهلل شفا پیدا کنه-

 ممنون-

 :عمو سلمان که همه چی شنیده بود گفت

 میخوای ببرمت بیمارستان؟-

 نه ممنون،پسر خالم داره میاد دنبالم-

تیم با در زدن خاله مهسا در را باز عمو سلمان سری تکان داد وما هم به طرف خونه رف

 کرد

 خوش آمدید-

 خیلی ممنون-
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 :نگاهی به شیرین کردم گفتم

 برو بگیر بخواب شیرین چشمات قرمز شده-

 .سری تکان داد وبه طرف اتاقش رفت

دو روز گذشت تو این دو روز شب ها پوریا به خانه ما می آمدو پدردرباره ی شرکت 

 د توی شرکتصحبت می کردن

 هم چندبار اورا دیده بودم امشب هم دوباره می خواست در خانه ما چتر شود

شب بود یه لباس ساده تنم کردم شیرین هم یه لباس خوشگل صورتی تنش کرده بود 

 با در زدن به طرف در رفتم و
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 :در راباز کردم پوریا چشم های آبیش را درچشمام دوخت وگفت

 سالم-

 سالم،خوش آمدید-

 ریا وارد خانه شد و از شیرین و بابا هم سالم کردپو

 نازگل بابا اگه میشه میز شام راآماده کن-

سری تکان دادم و دست شیرین گرفتم و وارد آشپزخونه شدم با خاله مهسا شروع 

 کردیم به میز چیدن به طرف بابا

 و پوریا که تو حال روی مبل نشسته بودن رفتم

 بابا جون شام حاضر هست-

 پوریا همزمان از سرجایشان بلند شدنپدرو

 بفرمایید-

 ممنون-

همگی با هم دور میز نشستیم مثل همیشه پوریا روبروی من نشسته بود و بابا هم در 

 رأس میز شیرین هم کنارم

نشسته بود بابا همین طور که شامش را می خورد وبا پوریا درباره ی شرکت صحبت می 

 .کرد

 خب دیگه آقای پوریا کی پول کارخانه را می دهید؟-
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 گفتین چه قدر هست؟-

 هشت میلیارد-

 هشت میلیارد چیزی نیست،ولی به یه شرطی؟-

 :پدر سوالی به پوریا خیره شد و زیرلبی گفت

 چه شرطی؟-
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 :پوریا نگاهی به من انداخت و دوباره به بابا نگاهی کرد وگفت

 .با دخترتون ازدواج کنم شرطم این که من-

 :با جمله ای که پوریا گفت چشمام چهارتا شد پوریا لبخند محوی زد و ادامه داد

 اگه با الناز ازدواج کنم منم کمکتون می کنم تو کارخانه باشید و دیگه ورشکسته نشید-

آب دهنم را با یه بدبختی قورت دادم و به پوریا چشم دوختم همین که نگاهش به من 

 د سریع چشمام را دزدیدمافتا

 و به بابا که گنگ شده بود خیره شدم شیرین هم باتعجب به من و پوریاخیره شده بود

 این چه ربطی به دختر من داره؟-

من دیگه نمیدونم اگه میخواین تو کارخانه باشید باید با الناز اول ازدواج کنم تا منم -

 کمکتون کنم،دیگه تصمیم با

 خودتونه

بدون اینکه حرفی بزنم از سرجایم بلند شدم وبه طرف اتاقم رفتم اشک اخمی کردم و 

 درچشمام حلقه زده بوداگه

 بابام قبول کنه من باپوریاازدواج کنم چیکار کنم؟

با کوبیدن در به طرف در برگشتم شیرین با قیافه اخم کرده جلوی در ایستاده 

 بوداینقدر اعصابم خورد بود که همین

 می چرخیدم و شروع کردم به حرف زدن طوردور تا دور اتاق

یاروفکر کرده کیه؟اصال کار کردن اونا چه ربطی به من داره؟چرا الکی داره من را -

 وسط می آورد؟می گه باهام

 ازدواج کن چه قدر آدم باید پرو باشد که جلوی پدر من همچین حرفای بزند
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 الناز تو که باهاش ازدواج نمی کنی نه؟-

 لومه که نه،این حرف چیه میزنی؟مع-
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ولی پوریا تو را دوست داره،از وقتی که تو را دید تا همین االن عاشقت شده تو -

 چشماش میتونی بخونی

 خب که چی حاال؟-

 الناز اگه با پوریا ازدواج کنی باور کن دیگه نمی خوامت ولت می کنم-

 شیرین تو دیونه شدی؟-

رم اگه با پوریا ازدواج کنی جواب بله بهش بدی آره میدونی چیه من بهش عالقه دا-

 باور کن دیگه بهتم نگاه نمی

 .کنم

شیرین این حرفا چیه میزنی؟هان؟اون به من گفته باهاش ازدواج کنم بعد تو بجای -

 اینکه از دست اون دلخور بشی

 از دست من دلخوری؟

 چون فرصت به این خوبی رااز دستش نمیدی-

 اشتم تو این حرفا را بزنیواقعا که شیرین توقع ند-

 :شیرین در حالی که دوتا ابرویش را باال انداخته بودگفت

 دیگه تصمیم با خودته یا دختر خالت یا پوریا-

با حرص پایم رابه زمین کوبیدم و ازاتاق خارج شدم اشکام را پاک کردم و منتظر شدم 

 تا پوریا برود طولی نکشید که

آمدم و با چشمای خیس به بابا خیره شدم بابا نگاهی  پوریا رفت سریع از پله ها پایین

 :بهم کرد گفت

 چی شده نازگل بابا؟چرا گریه می کنی؟-

 میشه با هم صحبت کنیم؟-

 آره عزیزم-
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با هم سمت اتاق کارش رفتیم روی صندلی پشت میز نشست و نگاهی به من انداخت 

 منم روبروی او نشستم و چشم

 های اشکی ام را تو چشماش دوختم

 چی شده دخترم اتفاقی افتاده؟-

 بابا تو که شنیدی پوریا چی گفت،گفت که.....که باهاش ازدواج کنم-

 خب؛-

 بابا جون تو که این کار رو با دخترت نمی کنی؟-

 ....ببین الناز جان-

 :به میان حرفش آمدم گفتم

کارخانه باشی دخترتو از دست نده من  بابا جون خواهش می کنم بخاطر اینکه تو اون-

 اگه با پوریا ازدواج کنم باور

 .کن هیچ وقت خوشبخت نمی شم

 !چرا؟اون که پسر خوبیه-

 :با تعجب گفتم

 !!!!یعنی چی بابا؟-

 ببین دخترم من خودم هم خیلی عالقه ندارم تو باپوریا ازدواج کنی ولی مجبوریم-

 ای نسبت بهش ندارم ازدواج کنم؟بابا میخوای من با کسی که هیچ عالقه -

اگه با اون ازدواج نکنی اون هم کمکی نمی کنه و منم از شرکت و کارخانه ورشکسته -

 می شم حتی شاید خونه و

 ماشینم از دست بدم بعد کجا زندگی کنیم همین طورباید آواره باشیم

 :سرم را به عالمت منفی تکان دادم گفتم

هیچ عالقه ای نسبت به اون ندارم نمیتونی مجبورم کنی من با اون ازدواج نمی کنم،من -

 باهاش ازدواج کنم

 :بابا محکم به میز کوبید و در حالی که فریاد می زد گفت
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 تو با پوریا ازدواج می کنی فهمیدی دیگه بس کن و برو تو اتاقت-

 م بلند شدم وبا تعجب بهش چشم دوختم در حالی که اشکام را پاک می کردم از سرجای

 بدون اینکه حرفی بزنم از

اتاق بیرون آمدم پشت در ایستادم و دستگیره در را فشار دادم اشکایم سرازیر شده 

 بود باورم نمیشد بابا بخاطر

شغل خودش از دختر یکی یدونش بگذره خاله مهسا با نگرانی به طرفم آمد و دستش 

 :را روی صورتم گذاشت گفت

 چی بود؟دخترچی شده!این صدای -

 :خاله مهسا را در آغوش گرفتم گفتم

 خاله مهسا حالم خوب نیست-

 :خاله مهسا من رااز خودش جدا کرد و گفت

 چی شده عزیز دلم!؟-

 میشه باهم صحبت کنیم؟-

 اره عزیزم-

با هم از خونه بیرون آمدیم و لبه ی پله هانشستیم خاله مهسا یه فنجون قهوه داغ جلو 

 ماگذاشت

 هساممنون خاله م-

 :خاله مهسا در حالی که دستش را روی صورتم گذاشته بودگفت

عزیز دلم همین طور که تو دختر آقا طاهر و خانم آیدا بودی دختر منم محسوب -

 میشی

 خاله مهسا من چیکار کنم-

 چی شده عزیزم-
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 :با گریه گفتم

 بابا بخاطر شغل خودش می خواد از من دست بکشه-
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 یعنی چی؟مگه میشه آخه؟تو یکی یدونه پدرتی-

ولی امروز اخالقش رو دیدم سرم داد زد کسی که تا به حال سرم داد نمی زد بابا بود -

 ولی امروز سرم داد زد اخم بهم

 کرد

عزیزم ناراحت نشو احتماال عصبی بوده آروم که بشه باور کن میاد ازت مغذرت -

 خواهی می کنه

 داشت معلوم بود بخاطر شغلش داره از من دست می کشه نه ولی این دفعه فرق-

 الناز عزیزم داری ناراحتم می کنی بگو چی شده بگو خودتو خالی کن-

 اون پسره که هر شب میاد این جا با بابام صحبت میکرد یادته؟-

 خب-

امشب یه در خواستی به بابا داده گفته اگه تو کارخانه می خوای کار کنی باید من با اون -

 ازدواج کنم تا اونم کمکش

 کنه بابام بیاره تو کارخانه

 ای وای باباتم موافق بود؟-

 :سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم

 حتی جلوش چیزی نگفت بجای اینکه از من دفاع کنه سرم داد زد-

 :خاله مهسا من را در آغوش گرفت گفت

 ؟رو بگیر بخواب باشه عزیزمعزیزم دیگه نرو تو فکرش باشه قهوه اتو بخور بعدش ب-

سرم را تکان دادم و یه قلوب از قهوه خوردم و با خاله مهسا داخل رفتیم یه شبخیر به 

 خاله مهسا گفتم و رفتم طبقه
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ی باال همین که در اتاق راباز کردم شیرین را دیدم که لبه ی تخت نشسته بود و در 

 :حالی که اخمی کرده بودگفت

 با پدرت صحبت کردی؟-

 ون اینکه نگاشم کنم سرم را به عالمت مثبت تکان دادمبد

 چی گفت؟-
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 چه اهمیتی به تو داره تو که به فکر من نیستی-

 من فقط نمی خوام پوریا رااز دست بدم-

 :پوزخندی زدم وگفتم

تو فکر کردی پوریا با تو ازدواج می کرد؟بهت درخواست ازدواج می داد؟حاال فرض -

 شه اینکارا هم کردکنیم که با

خانوادت اجازه می دادن؟مخصوصا پدرت که روی تو حساسه به نظرت می ذاشت با 

 پوریا ازدواج کنی

 چرا نزاره پوریا که همه چی داره من حتی فکر کنم چشم بسته من را بهش بدن-

شیرین تو رو خدا اینقدر چرت و پرت نگو مهم که پول و ظاهر نیست اخالقش به تو -

 به نظرت قبولت میمی خورد 

 کرد

 النازمراقب حرف زدنات باش-

مگه تو مراقب حرفات بودی؟وقتی تا چند دقیقه پیش پوریا رو به من ترجیح دادی -

 ندیدی من چقدر دلم شکست

الناز ببین من نمی خواستم ناراحتت کنم باور کن ولی خوب تو خودت را جای من -

 بزار؟

 هیچ حسی به تو نداشت تنها تو عاشق اون بودی اما این پسره-
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 :شیرین اخمی کرد گفت

 الناز بس کن-

 تو به چه درد می خوری فکرکردی یکی مثل پوریا بیاد تورابگیره؟-

شیرین اخمی کرد و صحبت دیگه ازاتاق خارج شد لبه ی تخت نشستم و سرم را بین 

 دوتا دستاهایم قرار دادم

 ین خالی کردماعصابم بدجوری خورد بود هر چی عقده داشتم روی شیر

صبح شد از رختخواب بلند شدم آبی به دست و صورتم زدم باید امروز دل شیرین 

 رابدست بیارم از اتاق بیرون آمدم

همین که دررا بستم شیرین هم از اتاق بیرون آمدبا یه لبخند مهربونی به طرفش رفتم 

 :گفتم
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 صبح بخیر-

 شیرین سری تکان داد

شیرین من بابت دیشب مغذرت می خوام اعصابم بدجوری خورد بود دلم می خواست -

 دیشب با یه نفر صحبت کنم

 ولی خب تو هم وقتی دیدم باهام اینجوری رفتار می کنی اعصابم بهم ریخت

 :شیرین نفس عمیقی کشید و از اتاق چمدانش را بیرون آورد گفت

 الناز من میرم-

 کجا؟-

 فردا مامان و بابام میان،چیزی نمونده میرم خونه ی دوستم-

 ....شیرین نکنه تو بخاطر حرفای دیشب من-

 به میان حرفم آمدگفت:آره بخاطر حرفای دیشب تو بودکه دارم از اینجا میذم

 شیرین شوخی می کنی این بچه بازیا چیه-
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 الناز تو حرفات را رک و راست بهم دیشب زدی ناراحتم که کردی هیچ تازه قلبم رو-

 هم شکوندی

ولی شیرین تو داری اشتباه برداشت می کنی من دیشب اعصابم خورد بود توقع داشتم -

 تو به فکرم باشی باهام درد

دل کنی ولی تو چه کار کردی هر چی رسید بهم گفتی حتی پوریا را به من ترجیح دادی 

 یعنی من اینقدر تو چشم تو

 بی ارزشم؟

ام دیگه بی ارزش شدی مخصوصا اگه با پوریا تا دیشب نه ولی بعد از اون آره بر-

 ازدواج کنی دیگه کال منو نمیبینی

پس یکاری در حق دختر خالت انجام بده اگه یه ذره برای تو ارزش دارم با اون ازدواج 

 نمی کنی

 باورم نمیشه توشیرین باشی-

 خداحافظ-
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ج شد اعصابم بهم ریخته اشک هامو سرازیرکردم شیرین چمدون به دست ازخونه خار

 بودبخاطر پوریاس که شیرین

این شکلی شدسرم بدجوری داغ کرده بود لباسم را پوشیدم و سوئیچ ماشین برداشتم و 

 سوار ماشین شدم ورفتم به

سمت محل کار پوریا ماشین پارک کردم و به طرف اتاقش رفتم بدون اینکه در بزنم 

 وارد اتاقش شدم با تلفن داشت

 :رد با دیدن من تلفنش راقطع کرد گفتصحبت می ک

 !!!بفرماییدالنازخانم-

 تو چه جور آدمی هستی هان؟-
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 آروم باشید-

 :صدام را بلند کردم گفتم

 چطوری آروم باشم هان؟با اون حرف دیشبی که توزدی دختر خالم رااز دست دادم-

 دختر خالت چه ربطی به من داره؟-

 چون ازت خوشش اومده-

برسونم که من اصال نفهمیدم دختر خاله ی شما عاشق منه فرض کنیم محض اطالعاتون -

 که فهمیدم چرا باید با یه

 بچه ای که پنج،شش سال از خودم کوچیک تره عاشقش بشم؟

 پوزخندی تحویلش دادم

الناز من عاشق تو شدم از همون اول که دیدمت تا همین امروز بهت عالقه دارم هرروز -

 که می گذره بیشتر بهت

 قه مند می شمعال

 دیگه نمی خوام چیزی بشنوم،تو خوابت ببینی که من باتو ازدواج کنم-

بدون اینکه اجازه صحبت کردن بهش بدم از اتاقش بیرون آمدم همه منشی ها پشت در 

 ایستاده بودند و به من خیره

 :شدن صدام را بلند کردم گفتم

 چیه به چی نگاه میکنی؟-
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با این جمله همشون دست از نگاه کردن برداشتن چنگی توی موهام فروبردم و از 

 شرکت بیرون آمدم به طرف خونه

ی دوست شیرین رفتم دو سه باری قبال رفتم اونجا و آدرسش میدونستم طولی نکشید 

 که به خونه ی دوست شیرین

 رسیدم با در زدن دوستش از خونه بیرون آمد
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 سالم ونوس خوبی؟-

 م عزیزم خوبم ممنون تو خوبی؟سال-

 نه،شیرین اینجاست؟-

 آره اینجاست-

 :میشه بهش بگی بیاد کارش دارم سرش رابه عالمت منفی تکان داد گفت-

 ولی فکر نکنم شیرین بخاد با تو صحبت بکنه-

 :اخمی کردم وگفتم

 مجبوره-

 ستالناز خواهش می کنم امروز دست از سرش بردار به اندازه ی کافی عصبی ه-

 عصبی باشه من حرف دارم-

 درسته من اصال نباید تو این موضوع دخالت کنم-

 پس خواهش می کنم برو کنارباهاش حرف دارم-

ونوس از در فاصله گرفت وارد خونه شدم به طرف اتاق ونوس رفتم شیرین لبه ی تخت 

 نشسته بود و داشت گریه می

 :کرد گفتکرد با دیدن من از سرجایش بلند شد و اشکاش راپاک 

 چرا اومدی این جا!؟-

 :نگاهی به ونوس کردم گفتم

 ونوس میشه تنهامون بزاری؟-
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 سرش را تکان داد و از اتاق بیرون رفت

 بگو چرا اومدی اینجا-

 چند دقیقه پیش،پیش پوریا بودم-

 :با اسم پوریا به چشمام خیره شد و گفت
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 خب؟-

 گفتم که بهش عالقه داری-

 گفتی؟ چرا اینو-

 خب؛چون حق داشتی که اونم بدونه تو هم بهش عالقه داری-

شیرین اخمی کرد و دوباره لبه ی تخت نشست کنارش نشستم و دستم را دردستش 

 :گذاشتم گفتم

 شیرین من نمی خوام تو را از دست بدم،خواهش می کنم برگرد بریم خونه-

 :شیرین سرش را به عالمت منفی تکان داد گفت

 اصرار نکن من با تو جایی نمیامنه الناز -

 ولی شیرین این حقم نیست من ازت مغذرت خواهی کردم-

 الناز من پیش ونوس می مونم دیگه اصرار نکن-

 ....شیرین-

به میان حرفم آمد و در حالی که از سرجایش بلند شد و دستش را به سمت دراشاره 

 :کرد گفت

 ظاز اینجا برو دیگه سراغ من روهم نگیر خداحاف-

 
115 

آب دهنم را با یه بدبختی قورت دادم و با زور از اونجا بدون هیچ حرفی ترک کردم تا 

 فردا صبح چشم روی هم

نزاشتم امروزم سه شنبه بود مامان و بابای شیرین از کربال برگشتن لباسی تنم کردم 

 وسوار ماشین شدم به طرف

فرودگاه رفتم با وجود اینکه شیرین دیروز اون حرفا رازد بازم نمی خوام تویی فرودگاه 

 تنها باشه از ماشین پیاده

شدم وارد فرودگاه شدم بعد از چک کردن هر چی چشم چشم کردم شیرین نبود 
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 داشتم ناامید می شدم که شیرین و

 دن من سرجایش میخونوس از کافی شاپ بیرون آمدن به طرفشون رفتم شیرین با دی

 کوب شد و بهم زل زد نزدیک

 :شدم و نگاهی به ونوس کردم گفتم

 سالم-

 سالم عزیزم-

 :نگاهی به شیرین کردم گفتم

 هنوز مامان و بابات نیومدن؟-

 :شیرین اخمی کرد وگفت

 واسی چی اومدی؟-

 نمی خواستم تنها باشی-

 ونوس بود-

 لمحاال اونم باشه به هر حال اومدم استقبال خا-

 الناز از اینجا برو-

 :نچی کردم گفتم

 من جایی نمیرم توهم بیخودی تالش نکن ازاینجا برم-

بچه ها ول کنید،شیرین تو رو خدا بحث باز نکن همون اول کاری مامانت را عصبی -

 نکن

سری تکان داد و روی صندلی با همون اخم دست به سینه نشست ونوس هم کنارش 

 رنشست منم دوتا صندلی کنارت

نشستم یک ساعتی شد که خاله ریحانه و عمو رحمان وارد فرودگاه شدن همه از 

 خوشحالی و با ذوق به طرفشون
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رفتیم شیرین خودش را درآغوش مادرش رفت خاله ریحانه و شیرین با خوشحالی 

 اشک میریختند بعد از بغل

 کردن،خاله ریحانه به طرف من اومد و من را به آغوش گرفت

 خوش آمدین-

 مرسی عزیزم-

 :خاله نگاهی به ونوس انداخت وگفت

 !!خوبی ونوس؟-

 خوش آمدید،خوش گذشت؟-

 خیلی جاتون سبز-

با عمورحمان هم دست و سالم کردم و باهم از فرودگاه بیرون آمدیم نگاهی به عمو 

 :رحمان انداختم گفتم

 بیاین سوار بشین-

 نه،نه الزم نیست تاکسی می گیریم میریم-

 ای وای دخترم حاال چرا تاکسی؟الناز مارامی رسونه-

شیرین چیزی نگفت و سوار ماشین شد عمو رحمان هم جلو کنار من نشست ونوس و 

 خاله ریحانه هم عقب نشستن

طولی نکشید که خاله ریحانه و عمو رحمان وشیرین را رساندیم بعد از خداحافظی 

 ونوس جلو نشست طولی نکشید

 :سوندم گفتمونوس را تا خانه ر

 خداحافظ-

 ممنون؛خداحافظ-

 خواهش می کنم-

 :طولی نکشید به خونه رسیدم بابا با اخم به طرفم اومد و صداش رابلند کرد گفت

 کجا بودی؟-



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 121 صفحه  

 

 
117 

 فرودگاه استقبال خاله ریحانه عمو رحمان-

 :اخم هایش محو شد گفت

 مگه اومدن؟-

 بله-

 پس منم امشب بهشون یه سری میزنم-

 باشه-

 تو نمیخوای بیای؟-

 نه دیگه من دیدمشون-

 در ضمن هر جا میری قبلش یا به من زنگ بزن یا به خاله مهسا بی خبر جایی نرو-

 چشم-

 راسی پنجشنبه دادشت و جسیکا از کانادا میان-

 :باذوق گفتم

 !واقعا-

 تو هم سعی کن یواش یواش برای دوشنبه هفته ی دیگه آماده باشی-

 انوقت چرا؟-

 با پوریا دوشنبه ازدواج می کنی-

با این جمله اشک تو چشمام جمع شد خواستم دهن باز کنم که بابا صداش را باالبرد 

 :گفت

 اعتراض نبینم-

 ولی بابا من دوستش ندارم-
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 الناز گفتم اعتراض نشنوم-
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 این بی انصافیه-

سرازیر شد سریع به طرف  بابا بدون اینکه حرفی بزند وارد اتاق کارش شد اشکایم

 اتاقم رفتم و شروع کردم به گریه

کردن همون موقع گوشیم زنگ خورد از کیفم بیرون آورده بااسم نرگس زیر لبی 

 :گفتم

 اینم وقت گیر اورده-

 :دکمه رافشاردادم و صدام را صاف کردم گفتم

 جانم نرگس-

 سالم الناز خانم بی معرفت-

 سالم،چطوری؟-

 وبی؟مرسی عزیزم تو خ-

 خداروشکر-

 الناز عزیزم چیزی شده؟-

 :دستی به صورت خیسم کشیدم گفتم

 نه چیزی نشده-

 صدات گرفتس-

 نه عزیزم،کمی گلوم درد دارم-

 مریض شدی؟-

 آره یه جورایی-
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 عزیزم الناز تو رو خدا حواست به خودت باشه من که پیشت نیستم-

 چشم،نرگس جان-

 .خب دیگه،وقتتو نمیگیرم برو استراحت کن-
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 باشه عزیزم،خداحافظ-

 خداحافظ-

 همین که گوشیم قطع کردم صدای در به گوشم رسید

 بفرمایید-

 :خاله مهسا از بین در سرش دیده شد گفت

 اجازه است؟-

 بیا تو خاله مهسا-

 :خاله مهسا وارد اتاق شد و روبروم ایستادگفت

 ین اومدنشنیدم مامان و بابای شیر-

 سرم را به عالمت مثبت تکان دادم

 کاش بهشون می گفتی بیاین ناهار اینجا-

 فکر نکنم قبول می کردن-

 خیلی خوب باشه،تو ناهار نمی خوای؟-

 چرا می خورم ولی نه االن یه دوش بگیرم میام پایین-

 باشه عزیزم،پس من برم بیرون-
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خرابم وارد حمام شدم ده دقیقه ای دوش گرفتم و با سرم را تکان دادم و با همون حال 

 همون حوله ای که دورتنم

پیچیده بودم روی تخت دراز کشیدم خیلی خسته بودم از دیشب تا حاال چشم روی هم 

 نزاشتم همین که چشمام

 .سنگینی کرد به خواب رفتم

 ساعتعصرشد بلند شدم گوشیم را از روی میز لوازم آرایشم برداشتم و نگاهی به 

 کردم،ساعت عدد پنج نشون می
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داد امروز نه شرکت رفتم نه به اتاق بهم ریختم رسیدم از روی تخت بلند شدم و یه 

 لباس خونگی تنم کردم موهامم

یه سشواری کشیدم و شروع کردم به تمیز کردن اتاقم از اتاق بیرون آمدم به طرف 

 آشپزخونه رفتم خاله مهسا ظرف

 :میاوردبا دیدن من گفت ها را از ظرفشویی بیرون

 ساعت خواب خانم-

 :لبخندی بهش زدم خاله مهسا خنده ای کرد گفت

 ناهارت گذاشتم تو مایکروفر-

 .سری تکان دادم و شروع کردم به خوردن ناهار

دو روز گذشت امروز هم پنجشنبه بود و داداشم امروز از کانادا برمی گشت من و بابا 

 هم تو فرودگاه به انتظار جسیکا

و کیان بودیم یک هفته شایدم بگم دو هفته گذشت دلم برای داداشم تنگ شده بود 

 اینقدر از هم دور نبودیم،دل تو

 دلم نبود و همین طور دور بابا می چرخیدم با صدای کیان به طرفش برگشتم

 الناز-

با خوشحالی به طرفش رفتم و خودم رادرآغوشش انداختم کردم اونم من راسفت 

 :وگفت درآغوش گرفت

 آبجی دلم برات تنگ شده بود-

 منم همین طور داداش گلم-

 :از بغلش بیرون آمدم به طرف جسیکا رفتم جسیکا با لبخند مهربونی بغلم کرد گفت

 حالت چطوره الناز؟-

 مرسی-
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 عزیز دلم خدا روشکر که خوبی-

 جسیکا به طرف بابا رفت پشت دست بابا را بوسید و بغلش کرد

کیان و جسیکا تا شب خونمون ماندن خاله مهسا هم انواع غذاهای که کیان دوست 

 داشت رادرست کردبابا،کیان و

جسیکا خوشحال و خندان بودن فقط من که فکر اینکه االن می خوام با پسری که هیچ 

 عالقه ای نسبت بهش ندارم

ن و وارد آشپزخونه ازدواج کنم بعدازاتمام شام جسیکا و خاله مهسا ظرف ها راجمع کرد

 شدن باصدای کیان به

 :طرفش چرخیدم کیان با لبخند مهربونی کنارم نشست گفت

 برات از کانادا یه چیزی آوردم-

 :با بی حوصلگی لبخند تلخی زدم گفتم

 !!!واقعا؟-

 آره،صبرکن تابرات بیارم-

 به طرف چمدونه سبزرنگش رفت از داخلش یه نایلون بیرون آوردو به طرفم برگشت

 بازش کن ببین خوشت میاد-

با همون قیافه نایلون را ازش گرفتم و بازش کردم یه بلوز سبز روشن راه رای مشکی 

 که یه دختر با نقاشی روش

کشیده شده بود،طرحش فوق العاده بود خوشم اومد از سرجایم بلند شدم و کیان را تو 

 :بغلم گرفتم گفتم

 تو بهترینی داداش-

 :لبخندی زد گفت

 م،خوشت اومد؟عزیز-

 :لبخندم را پر رنگ تر کردم گفتم

 مگه میشه خوشم نیاد-
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 :کیان بهم اخمی کرد گفت

 
122 

ولی تو یه چیزت هست،معلومه از وقتی اومدیم تو فکری اخم همش رو پیشونیت -

 هست شام هم که درست نخوردی

 شرمنده داداش فکرم درگیره-

 چرا چی شده؟-

 :تمنگاهم را ازش گرفتم گف

 چیز خاصی نیست-

الناز بازم تو کار خودتو کردی،مگه از کوچیکی تا حاال نگفتم هر مشکلی داری به خودم -

 بگو

 :نفسی کشیدم گفتم

 میگم که چیز خاصی نشده داداش،فقط یکم با شیرین بحثم شده همین-

 :کیان لبخندی زدگفت

 ناراحت نباش خواهر جون مثل همیشه دوباره آشتی می کنید-

 اهللایش-

با وجود اینکه اصال مشکلم شیرین نبود سکوت کردم تا خودش به موقعش بفهمه 

 جسیکا از آشپزخونه بیرون آمد و

 :روی مبل نشست بابا کنارم نشست ونگاهی بهم کرد گفت

 دخترم میشه یه قهوه درست کنی-

سری تکان دادم و به طرف آشپزخونه رفتم بعد از این که قهوه را درست کردم به 

 ان،جسیکا و بابا پذیرایی کردمکی

 :کنار بابا نشستم بابا یه قلوب از قهوه اش خورد گفت

 برامون از کانادا بگین قشنگ بود؟-
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 :جسیکا فنجون قهوه اشو راروی میز گذاشت گفت

 فوق العاده بود خیلی قشنگ بود همه جاش دیدن داشت-

 
123 

 عکسم گرفتین؟-

 دارهآره،ولی حیف دوربین شارژ ن-

 مشکلی نیست-

 :بابا فنجون قهوه اش که تا آخر خورده بود گذاشت روی میز گفت

 دوشنبه عروسی داریم-

 با این جمله به طرفش برگشتم

 عروسیِ کی؟-

 :بابا لبخندی زد وگفت

 عروسی الناز-

کیان که تا اون موقع داشت قهوه می خورد با جمله بابا به سرفه افتادو با دستان لرزان 

 قهوه اش راگذاشت روی میز و

 :نگاهی تعجب به بابا انداخت گفت

 عروسی الناز؟-

 دوشنبه عروسی هست،شنبه هم برای خواستگاری میان-

 :کیان اخمی کرد گفت

 چرا اینقدر زود؟-

 کنن صالح اینکه زود ازدواج-

 به هر حال مبارک باشه-
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جسیکا از سرجایش بلند شد و به طرفم آمد و گونه ام را بوسید من در همون حالت به 
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 بابا خیره شدم بودم واقعا

مصمم بود من با اون ازدواج کنم نفس سنگینی از بدنم خارج کردم و لبخند تلخی به 

 جسیکا زدم نگاهم افتاد به

با همون اخم بهم زل زده بود سرم را پایین انداختم و همزمان با کیان  کیان،کیان هنوز

 بلند شدم کیان به طرفم آمد و

 :بازوم راگرفت و گفت

 چرا می خواهی ازدواج کنی؟-

نگاهی به بابا انداختم که اخم کرده بود بزاقم را قورت دادو و نگاهم رابه دو جفت چشم 

 عصبی خیره شد

 الناز با توهم-

 ...عاشقش شدمداداش.-

سریع نگاهم را از کیان گرفتم و به بابا خیره شدم که نفس عمیقی از بدنش خارج کرده 

 بود اشک تو چشمام جمع

 شده بود سرم راپایین انداختم تا کیان اشکایم را نبینه

الناز به این زودی؟مگه خودت نبودی که می گفتی با یه نگاه نمیشه عاشق شد با نگاه -

 م ازدواجنمیشه زود تصمی

 گرفت چی شد الناز این حرفا همش الکی بود؟

 :نفس عمیقی کشیدم وسرم راباال اوردم و تو چشمای کیان خیره شدم گفتم

 آره داداش،همش الکی بود-

 :کیان از حرص دندون هایش رافشارداد و گفت

 باورم نمیشه،به این زودی آخه-

رفت و دستش را گذاشت روی سرم راانداختم پایین و حرفی نزدم بابا به طرف کیان 

 :شانه ی کیان گفت

 :کیان آروم باش،من پسرو می شناسم کیان بهم زل زد گفت-
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 باهاش آشنا شدی؟ چطوری-

 :خواستم دهن باز کنم که بابا گفت
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تو شرکت پسره از الناز خوشش اومده بود بهش درخواست ازدواج داد الناز هم جواب -

 تو رد بهش نداد چون گفت

 دانشگاه چند بار دیدتش و اخالقش را میشناسه

 :کیان اخم هایش غلیظ کرد گفت

الناز پس من چی نگفتم اول بابا بعدش نظر منم مهمه؟چطور میتونی به این راحتی با -

 پسری که یک هفته هم

 ندیدمش باهاش ازدواج کنی؟

 :نگاهی بهش کردم گفتم

داداش من حرفامو زدم،دلیلی نداره دوباره بهت بگم،من عاشق اون پسره شدم و -

 باهاشم ازدواج می کنم

بدون اینکه اجازه صحبت کردن به کیان بدم به طرف اتاقم رفتم روی لبه ی تخت 

 نشستم و شروع کردم به گریه

اهم افتاد و نگ کردن واقعا این بابام نبود،فریاد کشیدنش باتقه ی در اشکام را پاک کردم

 به در بابا بین چهار چوب در

ایستاده بود لبخند ملیحی زد و کنارم لبه ی تخت نشست نگاهم را ازش گرفتم و به 

 سرامیک های سفید خیره شدم

میدونم از دستم دلخوری دخترم،ولی ببین اگه من تو اون شرکت تو اون کارخانه -

 نباشم ورشکسته می شم،عزیزم

میدم تو هم منو از دست نمیدی اگه من تو اون کارخانه نباشم باعث من تو رو از دست ن

 میشه ورشکستگی و حتی
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خانه و ماشین و هر چیز دیگه که فکرشو کنی از دست بدم تو که نمی خوای پدرتو 

 ناراحت کنی مگه نه؟؟

 :آب دهنم را قورت دادم و نگاهی بهش کردم گفت

م اونم فقط بخاطر شما،بخاطر اینکه باشه،من با پوریا ازدواج می کنم زنش می ش-

 پدرمی باهاش ازدواج می کنم

 :بابا لبخندی زد و در حالی که دستم را گرفته بود گفت

می دونستم حرف پدرت راگوش میدی،ولی فعال به کیان چیزی در مورد این موضوع -

 نگو تا بعد ازدواج

 !چرا؟-

 این جوری بهتره،اگه بفهمه جلوی ازدواج تورو بگیره-

رم را به آرامی تکان دادم و به سرامیک ها خیره شدم بابا از لبه ی تخت بلند شد و از س

 اتاق بیرون رفت منم با یه

بغض تو اتاق نشستم اصال حال و حوصله نداشتم انگار یه خنجری تو قلبم فرو کردن 

 بجای اینکه خنجر را از قلبم
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ش مه بهم پشت کردن اون از بابام بخاطر شرکتبیرون بیارن بیشترفرو می کندتو قلبم ه

 من را رها کرد اون از شیرین

بخاطر یه پسر دست دخترخالش را ول کرد اون از کیان که باید تحمل اخمای همیشگی 

 .اش کنم

صبح از رختخواب گرم و نرمم بلند شدم اصال دلم نمی خواست برم شرکت و قیافه 

 پوریا را ببینم با بی حوصلگی از

تخت بلند شدم پاهایم رو از تخت آویزون کردم و گوشیم را از روی میز لوازم روی 

 آرایشیم برداشتم نگاهی به
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ساعت گوشیم انداختم ساعت عدد هشت و نیم نشون می داد دستی به چشم خواب 

 آلودم کشیدم واز سرجایم بلند

ومد اشدم به طرف دستشویی رفتم آبی به دست و صورتم زدم و از دستشویی بیرون 

 شروع کردم به صاف کردن

موهایم یه لباس مرتب تنم کردم واز اتاق بیرون آمدم به طرف آشپزخونه رفتم خاله 

 مهسا همین طور که آواز زیر لب

 می خوند کاسه ی مرباها راتو سینی گذاشت لبخندی زدم

 صبح بخیر خاله مهسا-

 :خاله مهسا نگاهی بهم انداخت گفت

 وابیدی دیشب؟صبح بخیر عزیز دلم خوب خ-

 خوب بود،چی شده کیفت کوکه-

 :لبخندش راپر رنگ ترکردگفت

 خبر خوشی بهم رسیده-

 واقعا؟چه خبری؟-

 رویا بود بهت گفتم-

 آها،بچه ی خواهرت؟-

 بله،امشب خواستگاری داره-

 واقعا چه عالی مبارکش باشه-

ول بده قب مرسی عزیزم،به آقاطاهر گفتم که باید پیش خواهرم باشم،اونم خدا خیرش-

 کرد
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 خوبه خیلی خوشحال شدم از طرف من به رویا هم تبریک بگو-

 چشم عزیزم،خیلی خب برو بشین االن صبحانه را میارم-
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 باشه-

از آشپزخونه بیرون آمدم به طرف سالن غذا خوری رفتم بابا مثل همیشه با روزنامه 

 صبحانشم می خورد ازدستش

دلخور بودم چون باعث شد من باکسی ازدواج کنم که هیچ عالقه ای بهش ندارم دوتا 

 شانه ام را باالانداختم و کنارش

 :روی صندلی نشستم با حیرت بهم خیره شد اخم ریزی کرد وگفت

 صبح بخیر نازگل بابا-

بزاق دهنم را قورت دادم برای خودم چای ریختم و نگاهم به مایع سیاه رنگ چای 

 تم وجواب صبح بخیرش رادوخ

 دادم

 چی شده چرا اخم کردی؟-

 چیزیم نیست-

 امروز خیلی کار داریم،باید حتما بیای شرکت-

 فالکس را گذاشتم سرجایش و نگاهم را به چشمای بابا دوختم

 چشم-

کیان نمی تونست بیاد گفت شاید عصر بیاد،تازه از ماه عسل اومده گفتم امروز کاری -

 شم و بزارمبه کارش نداشته با

 راحت استراحت کنه

 :یه قلوپ از چای خوردم گفتم

 خوب کاری کردی-

 :باباروزنامه اش را تا کردو گوشه ای از میزش گذاشت گفت

 زود صبحانه ات بخور تا بریم-
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 :نیم نگاهی بهش انداختم گفتم

 الزم نیست،من خودم با ماشین میام-

 حافظباشه،هر طور راحتی....فعال خدا-

 به سالمت-

طولی نکشید که صدای کوبیده شدن در به گوشم رسید خاله مهسا با یه سینی به طرفم 

 آمد و کاسه مرباها را روی

 :میز قرار داد لبخندی روی لبم نشست و گفتم

 خاله مهسا عزیزم من با همین چای سیر شدم-

 :خاله مهسا اخم ریزی کرد گفت

ی بخور نمیشه که با یه چای خوردن خودت را ای وای مگه میشه دختر جون یه چیز-

 سیر کنی

 :ازسرجایم بلند شدم گفتم

 نمی خوام،بازم ممنون-

سری تکان داد و دوباره کاسه های مربا و استکان چای ها راروی سینی قرار داد شالم 

 راسرم کردم و کیفم را دستم

وش خبری نبود گرفتم و با یه خداحافظی از خونه بیرون آمدم چند روزی بود از سر

 معلوم بود هنوزم ازم خجالت می

کشه سوار ماشین شدم و به طرف شرکت رفتم با پارک کردن سویئچ ماشین گذاشتم 

 داخل کیفم و به طرف شرکت

 رفتم همین که تماسم به دستگیره ی در خورد با صدای یه نفر به طرفش چرخیدم

 صبح بخیر خانم الناز-

داختم مثل همیشه عالی بود لبخنده زورکی روی لبم پوریا بود نگاهی از سرتاپاش ان

 نشست

 صبح شما هم بخیر-



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 134 صفحه  

 

 خیلی وقته همدیگه رو ندیدی-

 :سرم راپایین انداختم پوریا دوباره ادامه داد
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 ولی از هفته ی دیگه بیشتر همدیگه را می بینم-

 :سرم راباالاوردم و تو دو جفت چشم آبی پوریا خیره شدم با تته پته گفتم

 درسته..ولی فکر نکنید به هدفتون رسیدین-

 :پوریا اخم ریزی کرد گفت

متوجه نمی شم؟نکنه توقع دارین بعد از ازدواج شما خونه ی پدرتون باشید؟ فکر نکنم -

 پدرتون از ایده ی شما

 موافقت کنه

ه ی صبحت کردن بهم بده به طرف اتاقش رفت دندونام رابهم فشردم بدون اینکه اجاز

 و با حرص دستگیره در رو به

طرف اتاق کشیدم و محکم کوبیدم اعصابم بدجوری خورد بود سرم از حرفای مضخرف 

 پوریا تیر می کشید.چقدر پرو

 میگه توی یک خونه باشیم انگار من از خدا خواسته بودم که باهاش ازدواج کنم با

 صدای در دستم را از روی سرم

 برداشتم بابا بین چهار چوب در ظاهر شد

 دخترم اگه میشه این چندتا برگه را برام تایپ کن بفرست به این ایمیل که نوشتم-

 .سرم را به عالمت تایید تکون دادم

بابا بعد از این که برگه را روی میز گذاشت از اتاق خارج شد شروع کردم به تایپ 

 رف های پوریا در مغزمکردن و ح

مور مور می کرد چنگی به موهای کوتاهم زدم و دوباره شروع کردم به تایپ کردن با 

 در زدن نگاهم از کامپیوتر
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برداشتم و به در خیره شدم مردی با کت و شلوار مشکی بین چهار چوب درایستاده 

 بوداخمی کردم و در حالی که از

 :سرجایم بلند شدم گفتم

 این چیه !؟-

در دستش یه دسته گل بزرگ قرمز و گل های طبیعی می درخشید نگاهی بهم انداخت 

 :گفت

 این برای شماست خانم الناز-

 :با حیرت بهش خیره شدم گفتم
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 برای من؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان داد و گفت

 آقای پوریا سفارش دادن-

 :دلیم نشستم گفتمبا اسم پوریا اخمم غلیظ شد و در حالی که روی صن

 بزارش روی میز-

مرده با رفتار عجیبم دسته گل را روی میز قرار داد و تو دوثانیه از اتاق خارج شد بی 

 توجه به دسته ی گل شروع

کردم به تایپ کردن ولی اینقدر کنجکاو شده بودم که بیخیال تایپ کردن شدم و 

 نگاهی به دسته گل روی میز

و رنگ قرمز قشنگی داشتن بوی عطر به مشام پیچید  انداختم گل هاش طبیعی بودن

 بوی عالی داشت البه الی

گلهای قرمز پاکت سفید رنگی بود دستم رادراز کردم و پاکت سفید رنگ رااز بین گل 

 ها برداشتم متنی زیبا و خوانا

 :باخودکارآبی نوشته بود
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ر خواستم را بابت رفتار چند دقیقه پیشم مغذرت می خوام،خوشحال می شم امشب د»

 رد نکنی و با هم شام

 «.بخوریم

ناخداگاه اخمی روی پیشونیم نشست کاغذ را مچاله کردم و پرتش کردم به طرف سطل 

 زباله...چقدر پرو میگه امشب

شام بریم بیرون!گلتم بدرک نخواستیم مثل آدم نمی تونست خودش بلندشه بیاد ازم 

 مغذرت خواهی کنه گل

یم شام بیرون؟تو خوابت ببین آقای پوریا...با صدای در و ورود فرستاده حاال هم میگه بر

 بابا به اتاق اخمام محو شد

 تمومش کردی؟-

 :سرم را تکان دادم

 آره-

 خیلی خوب به اون ایمیل بفرست االن باید برم جلسه باید همشون داشته باشن-

بودم  کردهسری تکون دادم بابا طولی نکشید که از اتاق بیرون رفت متن را که تایپ 

 برای ایمیلی که روی برگه بود

فرستادم تا عصر افکارام بدجوری بهم ریخته بود کامپیوتر راخاموش کردم و قبل از 

 اینکه کارای پوریا تموم بشود از
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شرکت بیرون برم همین که در اتاق رابستم صدای پوریا به گوشم رسید چشمام رابا 

 حرص بستم و نفس عمیقی از

 بدنم خارج کردم به طرفش برگشتم و چشمام را باز کردم

 می خواستین برید؟-

 بله-
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 خب احتماال می خواهین برین خونه آماده بشین برای شام-

 من مایل به بیرون اومدن ندارم،خستم...در ضمن شاید بابا موافقت نکنه-

 آها...پس مشکلتون پدرتونه؟-

بابا بهمون ملحق شد نگاهی به من و  آب دهنم راقورت دادم خواستم حرف بزنم که

 :پوریا انداخت گفت

 چیزی شده-

 :پوریا نگاهی به بابا انداخت گفت

 چیزی نیست،فقط اگه اجازه میدین امشب با دخترتون بریم شام بیرون-

 :بابا لبخندی تحویل پوریا داد گفت

 چرا که نه پسرم،برین خوش باشید...نازگل بابا هم میره خونه آماده میشه-

 :پوریا لبخندی زد و نگاهی بهم کرد گفت

 پس تا ساعت هشت میام دنبالتون-

با دو چشم گرد شده و دهن باز به بابا خیره شدم این بابای من بود؟پس غیرتش کجا 

 رفت؟مگه همیشه روی این

 موضوع ها حساس نبود؟چی شد پس؟

 یدم به طرفبه طرف ماشین رفتم با حرص در ماشین باز کردم و محکم در ماشین کوب

 خونه رفتم هر چی در میزدم

باز نمی کردن یادم افتاد خاله مهسا رفته شهرشون کلید رابا عصبانیت از کیفم بیرون 

 درآوردم و در خونه راباز کردم

به طرف اتاقم رفتم همه ی لباس های تنم را در اوردم و پرتشون کردم یه طرف عصابم 

 بدجوری خورد بود یه دوش
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ده دقیقه ای گرفتم ویه پیراهن مشکی تنم کردم موهامم با سشوار خشک کردم و یه 



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 138 صفحه  

 

 رژلب مالیم به لبم زدم طولی

نکشید که صدای در خونه به گوشم رسید از اتاق بیرون آمدم وبه طرف در رفتم با باز 

 کردن در پوریا با کت و شلوار

دیدن من برق می زد خیره مشکی به تن و موهای بورش که زده بود باال و چشماش با 

 بود

 خیلی خوشگل شدی-

 زورکی لبخندی تحویلش دادم

 اگه آماده ای تا بریم؟-

 سرم را تکان دادم و از خونه بیرون آمدیم

 پدرتون خونه هستن-

 نه-

با پوریا از پله ها پایین آمدیم با هم سوار ماشین گرون قیمتش شدیم ماشین راه افتاد تا 

 طرستوران ساکت بودیم فق

صدای آروم آهنگ بود که این سکوت را می شکست ماشین را گوشه ی پارک کرد 

 :گفت

 این رستوران روخیلی دوسش دارم از کوچکی تا االن ازش خاطره دارم-

همزمان با هم پیاده شدیم به طرف رستوران بزرگ و شیک رفتیم واقعا فوق العاده بود 

 همه چی از الماس و نگین

 .تزئین کرده بودن

طرف میز و صندلی که کنار پنجره بود رفتیم از بیرون همه چی قشنگ بود پوریا به به 

 طرف صندلی رفت و صندلی را

 :عقب کشید وگفت

 بفرمایید-

لبخندی روی لبم نشست و روی صندلی نشستم خودم صندلی را به طرف میز جلو 
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 کشیدم پوریا هم روبروم نشست

ه هم چشماش از روی صورتم تکون و چشمای آبی اش راتو چشمام دوخت یک دقیق

 نمی خورد و همینجور بهم زل
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زده بود گارسون با لباس سفید مشکی به طرفمون اومد و منوها رو به طرفمون گرفت 

 نگاهی به دور و بر رستوران

 :انداختم گفتم

 اینجا خیلی قشنگه-

 :پوریا نگاهش را از منو برداشت و تو چشمام دوخت گفت

 آره،جدیدا تغییرش دادن تا دو سال پیش یه مدل دیگه بود-

 ولی قشنگه،به دلم خیلی نشست-

 خوشحالم که از اینجا خوشت اومد-

منو رااز روی میز برداشتم و نگاهی به لیست غذاها انداختم تنها غذای که میلم کشیده 

 بود زرشک پلو با مرغ بود

 :خت گفتپوریا نگاهش رااز منو برداشت و تو چشمام دو

 چی می خوری؟-

 زرشک پلو با مرغ-

گارسون طولی نکشید به طرفمون اومد و از طریق تبلتش سفارش غذاها رانوشت همین 

 که گارسون رفت پوریا

 دوباره بهم خیره شد

 خوشحالم داری زنم می شی-

با کلمه زنم دلم می خواست لیوان آب را به طرفش پرت کنم که از سر تا پاش خیس 

 :زورکی زدم گفتم شود لبخند
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ولی راسش بخوای من یه ذره هم خوشحال نیستم با کسی ازدواج کنم که بهش هیچ -

 عالقه ای ندارم

 :پوریا اخم ریزی کرد و در حالی که نگاهش را ازم گرفته بود گفت

 ولی به مرور زمان شاید از من خوشت بیاد-

 اون روز هیچ وقت نمی رسه مطمئن باش-
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کان داد و نگاهش را به لیوان آب دوخت گارسون با یه سینی غذا به طرفمون سری ت

 آمد ظرف غذاها را روی میز

گذاشت و بعد با یه نوش جان ازمون دور شد شروع کردیم به خوردن قاشق سومی را 

 :که پر کرده بودم گفتم

 فردا با مادرت میای؟-

 :پوریا همین طور که نگاهش روی غذا بود گفت

 آره-

 :لوم بود بخاطر حرف چند دقیقه پیش ناراحت شده پوفی کشیدم گفتممع

 .....ببین اگه به خاطر اون حرف-

 :به میان حرفم آمدگفت

توقع داشتم الاقل یه روز مونده به نامزدی این جمله ها ازت نشنوم من این جا آوردم -

 که بهمون خوش بگذره

ندحرف بزنه با زور می خوای باهات ای وای دقیقا منتظر بود تا من دهنم باز کنم تندت

 ازدواج کنم تازه طلبم کارم

هستی؟ بزاق دهانم راقورت دادم و در حالی که یه قلوپ از آب خوردم نگاهی بهش 

 :انداختم گفتم

 فکر نمی کردم ناراحت بشی-
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 ولی شدم-

 :در حالی که نگاهم به غذا دوختم و با زور داشتم حرف میزدم گفتم

 ببخشید-

 ز غذا برداشت و بهم خیره شد من تو همون حالت بودم و سرم را باال نیوردمنگاهش راا

مشکلی نیست،به هر حال من عاشقت شدم میدونم برات سخته با کسی ازدواج کنی که -

 بهش عالقه نداری ولی من

 بهت خیلی عالقه دارم اینو مطمئن باش

م ه پر کردم و تو دهننفس عمیقی کشیدم و بدون اینکه جوابشم رابدم قاشقم را دوبار

 گذاشتم تا بغضم فرو بره ده

 :دقیقه ای نشد که غذامون تموم شد پوریا از سرجایش بلند شد گفت
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 من میرم حساب می کنم،تو هم بلند شو برو سوار ماشین شو-

سری تکان دادم و همزمان با پوریا بلند شدم پوریا به طرف صندوق رفت منم به طرف 

 ماشین رفتم چند ثانیه هم

 نشد که پوریا به طرفم اومد

 حساب کردی؟-

 :نگاهی بهم انداخت گفت

 آره-

 :لبخندی زدم وگفتم

 مرسی-

 خواهش می کنم-

طولی نکشید که به  سوار ماشین شدم و نگاهم را به بیرون دوختم ماشین روشن شد

 خونه رسیدم نگاهی بهش کردم
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 :گفتم

 خب دیگه من برم خداحافظ-

 :همین که دستگیره ماشین رافشار دادم پوریا بازوی من را گرفت گفت

 یه لحظه-

 دستگیره رارها کردم و به پوریا خیره شدم تا حرفش رابزند

 خیلی دوست دارم-

 :تته پته گفتم

 !گران شدهمن باید برم بابا احتماال ن-

بدون اینکه اجازه صحبت کردن بهش بدم از ماشین پیاده شدم و به طرف خونه رفتم 

 کلید رااز کیفم بیرون آوردم و

در خانه را باز کردم بابا که داشت از پله ها باال می رفت با صدای در به طرفم برگشت 

 :گفت
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 نازگل بابا اومدی؟-

 سالم بابا-

 خوش گذشت-

 بودخوب -

در خونه را بستم و به طرف پله ها رفتم دو پله جلوتر از بابا رفتم که با حرف بابا 

 سرجایم میخ کوب شدم

 فردا پوریا و مادرش میان با این اخم تورا نبینم-

 :برگشتم طرفش و لبخندی تحویلش دادم گفتم

 نگران نباش اون جوری که شما دوست دارین رفتار می کنم-

 طرف اتاقش رفت سری تکان داد و به
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 وای که دلم می خواست یه اتفاقی بیفته نتونم باهاش ازدواج کنم

 .از پله ها باال رفتم و به طرف اتاقم رفتم با حرص در اتاق را بهم کوبیدم

صبح شد از روی تخت بلند شدم و گوشیم را از روی میز برداشتم ساعت ده بود خمیازه 

 ای کشیدم وبه طرف

دست و صورتم زدم و شانه ای هم به موهای شلخته ام کشیدم  دستشویی رفتم آبی به

 طولی نکشید از اتاق بیرون

آمدم به طرف سالن غذا خوری رفتم خاله مهسا در حالی چیدن صبحانه روی میز بود و 

 بابا هم بر خالف روزهای دیگه

 که روزنامه دردستش بود با گوشی صحبت می کرد لبخندی تحویل خاله مهسا دادم

 بخیر خاله مهسا صبح-

 :خاله مهسا نگاهش راازروی میز و چیدن صبحانه برداشت وتوی چشمام زل زد وگفت

 صبح بخیر خوشگل خاله-

 دیشب خوش گذشت؟-
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 عالی بود-

 مبارک باشه-

 مرسی عزیزم،بشین تا برات چای بریزم-

لبخندی دوباره تحویلش دادم و روی صندلی نشستم بابا گوشیش راخاموش کرد و در 

 حالی که روی میز گذاشت

 :گفت

 صبح بخیر نازگل بابا-

 سردجوابش را دادم

 صبح بخیر-
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بابا نگاهی بهم انداخت و در حالی که دستش را زیرچانه ام گذاشته بود و سرم راباال 

 :اورده بودگفت

 که گرفتی؟امشب داری نامزدی می کنی باید خوشحال باشیاین چه قیافه ای -

 :خنده ی تلخی روی لب انداختم وگفتم

نامزدی!با کی؟با همون پسری که شما انتخابش کردین؟همون پسری که من بهش مثال -

 عالقه دارم؟

بابا دستش را از زیر چانه اش برداشت و در حالی که داشت لقمه می گرفت می گذاشت 

 :گفت

 ر زمان بهش عالقمند میشیبه مرو-

 من هیچ وقت عاشق اون نمی شم و نخواهم شد-

 :بابا لقمش رو در دهانش گذاشت از استکان چای قلوپی نوش جان کرد وگفت

 هر طور راحتی،ولی تو باید با اون ازدواج کنی بخوای یا این که مخالف باشی-

گ داخل استکان که خاله بغضی کردم ونگاهم را از نگاه پدردزدیدم و به چای عنابی رن

 مهسا برام ریخته بود وبا

دستان لرزانم استکان را از روی میز برداشتم و قلوپی سر کشیدم میز صبحانه را با 

 همان مختصر چای خوش

 رنگترک کردم
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 کجا؟-

 :به طرف پدرچرخیدم وگفتم

 اجازه میدی میخوام برم باال اگه-

 باشی الناز باید برای امشب آماده-

 :دندان هایم را روی هم فشار دادم و گفتم
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 چشم بابا جون-

 کیان و جسیکا هم امشب هستن-

 دوست دارم شیرین امشب کنارم باشه-

 باشه،مشکلی نیست-

به طرف اتاقم رفتم با حرص در اتاق را بهم کوبیدم سرم داشت منفجر می شد احتماال 

 امشب داداش من رابا این یارو

من داداشم را خوب می شناسم ایشاهلل یکاری کنه نتونم باهاش  ببیندعصبی می شود

 ازدواج کنم،گوشیم رااز روی

 میز برداشتم و به شیرین زنگ زدم با پنج مین بوق که خواستم قطع کنم جواب داد

 بله؟-

 :موبایل همراهم رانزدیک گوشم گذاشتم وگفتم

 سالم شیرین-

 سالم-

 خوبی؟-

 چی می خوای؟-

 :کردم وصدایم را صاف کردم گفتم اشک هایم را پاک
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 !شیرین واسی چی این قدر سنگدل شدی؟تو که این طوری نبودی-

 ولی شدم-

 .....شیرین تورا به خدا-

 :به میان حرفم آمد وگفت

 !من دیگه دختر خاله ای به نام الناز ندارم شنیدی؟-

 شیرین اینکارو باهام نکن-
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 خب کاری نداری خداحافظ-

 یه لحظه صبر کن-

 باز چی می خوای؟-

 من امشب بهت خیلی احتیاج دارم-

 واسی چی؟-

 :تته پته گفتم

 امشب پوریا و خانوادش برای خواستگاری میان خونمون خواستم کنارم باشی،لطفا بیا-

 الناز تو دیونه شدی می خوای نمک روی زخمم بریزی؟-

 نه باور کن قصدم این نیست-

 تو هم سعی نکن اصرار کنی خداحافظمن هیچ جایی نمیام،-

خواستم دهان باز کنم که صدای بوق بوق از پشت تلفن همراهم شنیدم،دستی به 

 صورت خیسم کشیدم و گوشیم

 راروی تخت پرت کردم با صدای تقه ی در اشک هایم را پاک کردم

 بفرمایید-
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 :خاله مهسا سرش را از الی در نشان داد و گفت

 یام داخل؟میشه ب-

 بله خاله جون-

 :خاله مهسا وارد اتاق شد و گفت

 من تصادفی حرفای تو را با شیرین شنیدم-

 با شنیدن این جمله سرم را باال گرفتم

 عزیزم حتی تنها هم که باشی من همیشه کنارتم اینو مطمئن باش-

 :اشک هایم سرازیر شد لبه ی تخت نشستم وگفتم
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خاطر کارخودش دست دخترش رو رها کرد.حتی دختر خاله تنهای تنها شدم،پدر به -

 خاله ام که دیگه دوست نداره

من رو ببینه.من موندم و یه برادری که تا آخر عمر قیافه ی درهم و ابروهای فرو رفته 

 اش راتحمل کنم

 :خاله مهسا کنارم نشست و دستش را روی کمرم گذاشت وگفت

 عزیزم اینجوری نگو دخترم همه چی درست میشه-

 :نگاهی بهش کردم و لبخندی تلخی بهش زدم گفتم

 امیدوارم همین طور که می گین باشه-

 :لبخندی زد و از سرجایش بلند شد گفت

 امشب می خوای چی بپوشی!؟-

 یه لباسی می پوشم-

 نه عزیزم یعنی چی یه لباسی می پوشم-

 :در حالی که به طرف کمدم رفت وگفت
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 خوشگل انتخاب می کنم امشب بپوشی بزار خودم یه لباس-

خاله مهسا همین طور که با لباس ها کلنجار میرفت در مورد خواستگاری خودش وعمو 

 سلمان صحبت می کرد

 .چند دقیقه ای شد که بالخره یکی پیدا شد

 آها،پیدا شد-

 اما فکر نکنم این برای امشب مناسب باشه؟-

 :خاله مهسا اخم ریزی کرد و لباس را روی تخت گذاشت وگفت

 چرا مناسب نباشه!شب تولد که این رو پوشیده بودی خیلی به تنت قشنگ می شد-

 ولی خواستگاری فرق داره-
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 هیچ فرقی نداره،امشب این را می پوشی-

 لباسی که با سلیقه ی خاله انتخاب شده بود را ازکمدبرداشتم

 خب دیگه بپوش-

 تکان دادم و شروع کردم به آماده شدن سری

هفت شب بود که از اتاق بیرون آمدمو به سمت جسیکا وکیان که تازه آمده بودند رفتم 

 جسیکا با دیدن من چشماش

 :برق زد گفت

 چه خشگل شدی-

 :لبخندی تحویلش دادم گفتم

 مرسی جسیکا جون-

دستم دلخور بود قشنگ به طرف کیان رفتم که همین طور بهم اخم کرده بود هنوز از 

 می تونستم تو چشماش بخونم
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 سالم داداش-

 :کیان از سرجایش بلند شد وگفت

 سالم-

 داداش میدونم از دستم دلخوری ولی باور کن من بهش عالقه دارم-

میدونم بهش عالقه داری،ولی باید ببینمش اون موقع معلوم میشه که به هم میرسید یا -

 نه

 ل یه نور امیدی روشن شداز ته ته د

دعا دعا می کردم داداش جلوی بابا را بگیردو اجازه نده من باهاش ازدواج کنم سری به 

 عالمت مثبت تکان دادم و

 روی مبل نشستم طولی نکشید بابا هم با کت و شلوار مشکی از پله ها پاین آمد
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 وای بابا جون خوش تیپ شدین-

 :کا گفتبابا دستش را گذاشت روی شانه ی جسی

 مرسی دخترم-

کیان با همون اخم به طرف بابا رفت و باهاش سالم و احوال پرسی کرد انگاری کیان از 

 دست بابا هم ناراحت بود یک

ساعتی شد که زنگ خونه به گوشم رسید با اضطرابی که داشتم از سرجایم بلند شدم و 

 به در خیره شدم

مون حالت به در خیره شدم جسیکا به کیان،جسیکا و بابا نزدیک در شدن ولی من تو ه

 طرفم آمد و دستم را گرفت

 :وگفت

 بیا الناز از چی می ترسی؟-

گیج و گنگ بهش زل زدم خب حقم داشتم اولین بار بود اولین بار بود که خواستگاری 

 میومد کنار بابا ایستادم و به

د لوار شیک وارد شدر که خاله مهسا باز کرده بود خیره شدم اولین نفر پوریا با کت و ش

 موهای بورشم بر خالف

دیشب که باال زده بود این دفعه صاف کرده بود توی دستش هم یه دسته گل قرمز 

 طبیعی و تو دست دیگه اش یه

جعبه شیرینی بود پشت سرشم یه زن نسبتا پیر وارد خونه شد احتماال این مادرش 

 بودکه همین طور تعریفش می

ر فریش را جمع کرده بود و یه کت و دامن قرمز تیره به کرد تیپشم خوب بود موهای ف

 تن داشت یه کفش پاشنه بلند

قرمز تیره پاش بود که قد کوتاهش را بلند می کرد قیافش بدجوری به دلم نشست با 

 صدای پوریابهش زل زدم
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 سالم-

 :لبخندی با زور روی لبام گذاشتم گفتم

 سالم،خوش آمدین-

 :پوریا لبخندش را پر رنگتر کرد گفت

 ممنون-

با همون لبخند دسته گل و جعبه شیرینی را ازش گرفتم که یک دفعه مادرش جلویم 

 ظاهر شد و چشمای قهوه اش را

 :تو چشمام دوخت گفت

 سالم دخترم-

 :دستم راجلو آوردم و دست گرم و نرمش را لمس کردم گفتم

 سالم،خیلی خوش آمدین-

 :گاهی به پسرش انداخت وگفتمادره پوریان

 ماشاهلل،چه عروس خشگلی-

 :لبخندم را پررنگ ترکردم گفتم

 من الناز هستم-

 :مادر پوریا نگاهش را از پوریا برداشت و بهم خیره شد گفت

 می دونم عزیزم پسرم در موردتون خیلی تعریف کرده-

 :نیم نگاهی به پوریا انداخت وگفتم

 لطف دارن-

 ممن فریده خانم هست-
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 فریده خانم،اسم قشنگی دارین-
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فریده خانم لبخندی تحویلم داد و با کیان و جسیکا هم دست داد به طرف آشپزخونه 

 رفتم و دسته گل و جعبه

 :شیرینی را روی میز گذاشتم جسیکا به طرفم آمد گفت

 وای الناز خیلی پسره خوش تیپ هست-

 :تمنگاهم را از روی دسته گل برداشتم وگف

 !واقعا؟-

 خیلی،آفرین سلیقه خوبی داری-

 :جسیکا نگاهی به دسته گل انداخت وگفت

 حتی دسته گلش هم قشنگه معلومه پسره با حوصله و خوش سلیقه هست-

 :پوزخندی زدم گفتم

 آره معلومه خوش سلیقه است-

 جسیکا که متوجه منظورم نشد سوالی بهم خیره شد که من بدون صحبتی

م پوریا چشم ازم برنمی داشت وبهم زل زده بود زیر چشمی حواسم به طرف حال رفت

 بهش بود نگاهی به کیان

انداختم هنوز اخم روی پیشونیش بود یعنی میشه داداش کاری کنه من با پوریاازدواج 

 نکنم؟جلوی بابا را بگیرد؟

 روی مبل روبروی پوریا نشستم کنارمم جسیکا و کیان نشسته بود بابا هم کنار پوریا

 نشسته بود نگاهم افتاد به دو

 جفت چشمای آبی پوریا که بهم زل زده بود

 خیلی خوش اومدین-

 :جسیکا بازوم را نیشگون گرفت گفت

 پاشو دختر-

 :آروم گفتم
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 برای چی؟-

 موقعش است که بری چای را بیاری-

 چی!؟-

 نکنه توقع داری مهسا خانم بیاره؟-

 .نه،نه االن میرم-

از سرجایم بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم خاله مهسا در حال ریختن چای در 

 استکان بود،استکان های که پر

شده بود از چای تو سینی گذاشتم و گرفتم دستم به طرف پذیرایی رفتم اول جلوی بابا 

 گرفتم و بعدش جلوی فریده

رد استکان چای بردا خانم وبعدشم جلوی پوریا همین که سینی را به طرفش گرفتم تا

 ازاضطراب دستانم شروع به

 لرزیدن کرد او هم اصال یه ذره هم خجالت سرش نمی شد و همین طور بهم زل زده بود

 خیلی ممنون-

لبخندی تحویلش دادم و جلوی کیان و جسیکا هم گرفتم خود من هم یه استکان چای 

 برداشتم و دوباره مثل قبل

 روبروش نشستم

 ی تو چیه؟پوریا جان رشته -

 نفس عمیقی کشیدم و یه قلوپ ازچای خوردم و به پوریا خیره شدم

 مهندس کامپیوتر-

 :کیان دوتا ابروهایش باال رفت و گفت

 االن هم شرکت داری؟-

 بله دو تا شرکت و یه کارخونه-

 خونه و ماشینم که معلومه داری-
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د به بابا نگاهی انداخت بابا دستی به پوریا که از سوال های بی خود کیان جا خورده بو

 :موهای سفیدش کشید وگفت

 کیان جان پسرم،من اینا رو یه بار برات تعریف کردم-

 :کیان در حالی که استکان چایش را روی میز عسلی می گذاشت گفت

 درسته،ولی یه بارم از خودش بشنویم،ما که دختر همین طوری به کسی نمیدیم-

 دارم من الناز راخیلی دوست-

 با جملش دلم می خواست استکان چای داغ رابه طرفش پرت کنم

درسته،الناز هم بهم گفته بود ولی هنوز برام خیلی جالبه امشب خواستگاری فردا -

 عروسی

 :بابا اخمی به کیان کرد گفت

 کیان-

 کیان نگاهی به بابا انداخت و دست از حرفای بی خودش برداشت

 قه ها را دستشون کنیمآقاطاهر اگه اجازه میدین حل-

 :بابا لبخندی تحویلش داد گفت

 البته-

همزمان با پوریا بلند شدم پشت سرم جسیکا و کیان و فریده خانم و بابا بلند شدن پوریا 

 به طرفم آمد و از جیب

کتش یک جعبه ی قرمز کوچکی بیرون آورد درش که باز کرد انگشترازاون دوربرق 

 میزد حلقه ازطال بود و یه قلب

نگین دار ریز نقش بسته بود خیلی قشنگ بود پوریا حلقه را از جعبه بیرون آورد و 

 دست یخ و سردم را دردستش

گرفت و انگشتررا داخل انگشتم کرد منم با بغض انگشتر پوریا رادستش کردم همگی 
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 شروع کردن به دست زدن

ا درآغوش حتی کیان که موافق عروسی نبود ولی دست زد بابا به طرفم آمدو من ر

 :گرفت گفت

 خوشبخت بشی دخترم-

 ممنون-
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جسیکا و کیان تبریک گفتن فریده خانم کنارم آمد ومنم برای احترام دستش را 

 بوسیدم

 عزیز دلم خوشبخت بشین-

 مرسی-

 :بعد از بغل کردن و تشکر کردن بابا دستش راروی کمرپوریاگفت

 خب دیگه وقتش یکم پوریا و الناز تنها باشن-

 با این جمله چشمام از حدقه زد بیرون و به بابا خیره شدم

 الناز دخترم برین طبقه ی باال تو اتاقت-

 :خواستم دهن باز کنم که جسیکا دستم را گذاشت دردست پوریا گفت

 زود باشین دیگه-

ر اتاق رابه آرومی باز کردم و گیج و گنگ با پوریا به طرف اتاقم رفتیم با بغض د

 گذاشتم اول پوریا وارد بشه پشت

 سرشم خودم وارد اتاق شدم

 اتاق قشنگی داری-

در اتاق رانیم باز گذاشتم و به دیوار تکیه دادم و همین طور که سرم پایین بود به 

 حرفای پوریا گوش دادم

 ست کردمخونه خودتم دوشنبه بیای خیلی قشنگه اون جور که دوست داری در-
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 :سرم راباال آوردم و نگاهی بهش انداختم گفتم

 مگه تو سلیقه ی من را میدونی؟-

 اون روز که با دخترخاله ات درباره ی دکوراسیون خونه صحبت می کردی شنیدم-

دوتا ابروهایم باالرفت پوریا بهم نزدیک شد و دستش را روی صورتم گذاشت همین که 

 تماس دستش به صورتم

رم راباالآوردم و به چشماش خیره شدم چشماش بدجوری برق میزد خورد سریع س

 رنگ خاصی داشت وقتی به
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خودم اومدم خیلی بهم نزدیک شده بودخشک شده بودم نمی دونستم چه کارکنم که با 

 صدای کیان انگارفرشته ی

ود یستاده بنجات آمده بود و پوریا ازم فاصله گرفت و به کیان که بین چهار چوب در ا

 خیره شد

 مزاحم نیستم؟-

 نه داداش جون،بیا تو-

 :کیان که متوجه شده بود با غیظ بهم گفت

 النازمیز شام آماده است می خوایم شام بخوریم-

با این جمله سرم را تکان دادم و از اتاق بدون هیچ حرفی ترک کردم نفس عمیقی از 

 بدنم خارج کردم وبه طرف سالن

ا رأس میز نشسته بود و کنارشم جسیکا فریده خانم هم سمت چپ غذا خوری رفتم باب

 میز نشسته بود من هم

 کنارشان نشستم

 چرا پوریا و کیان نمیاد؟-

 االن میاد-
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 :همان موقع صدای خنده ی کیان و پوریا به گوشم رسید کیان البه الی خنده هاش گفت

 خیلی پوریا باحالی تو-

و گنگ به دوتاشون خیره شدم پوریا نگاهی بهم پوریا هم با خنده کنارم نشست گیج 

 :کرد گفت

 شرمنده عزیزم،دیر اومدم باکیان داشتم صحبت می کردم-

 این صحبت بود یاجک بود؟-

 :کیان نگاهی به جسیکا انداخت و با همون قیافه خنده دار گفت

 میشه گفت جک بود-

 من همین طور هاج و واج به پوریا خیره شدم
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 دیگه اگه اجازه بدین شروع کنیم خب-

با جمله بابا دست از نگاه کردن به پوریا برداشتم و به غذام خیره شدم اصال میل خوردن 

 نداشتم همش تو فکر بودم

نکنه پوریا تونسته کیان هم راضی کنه؟نکنه با دو تا جمله دل کیان هم بدست 

 آورده؟وای خدا من چی کار

 کنم؟چطوری از شر این پسر راحت بشم؟ خدا خودت کمکم کن

 با تماس دست گرم پوریا به خودم اومدم

 الناز جون چرا غذا نمی خوری؟-

 :اخم ریزی تحویلش دادم و در حالی که دستم را از زیر دستش بیرون کشیدم گفتم

 می خورم-

ام ر سکوت همگی شپوریابا حیرت بهم خیره شد یه قاشق پر برنج تو دهنم گذاشتم و د

 را خوردیم خاله مهسا میز

راجمع کرد ما هم همگی به طرف پذیرایی رفتیم روی مبل دونفری نشستم که پوریاهم 
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 کنارم نشست با تعجب بهش

خیره شدم ولی اون توجه ای به نگاهم نکرد و به کیان نگاه کرد کیان هم ککش نمی 

 گزید که پوریا کنارم نشسته با

ه حرف زدن و خندیدن با بغض از سرجایم بلند شدم و روی مبل یه پوریا شروع کرد ب

 نفره نشستم پوریا نگاهی بهم

 :انداخت و به صحبت کردنش ادامه داد بابا روی مبل روبروم نشست گفت

 نازگل بابا برامون قهوه میاری-

لبخند زورکی روی لبم گذاشتم و بدون هیچ حرفی به طرف آشپزخونه رفتم عصابم 

 ورد بود دلم میبدجوری خ

خواست پوریا را با دوتا دستام خفه کنم با کوبیدن لیوان های شیشه ای خاله مهسا به 

 :خودش آمد گفت

 دختر جون چه وضعه استکان آوردن هست؟-

توجه ای به حرف خاله مهسا نکردم و زیر لبی به این زندگی و شانس گندم و به پوریا 

 بدوبیراه گفتم قهوه ها را

با کوبیدن سینی و استکان قهوه ها رو تو استکان ریختم اعصابم  درست کردم و

 بدجوری خورد بود انگار شانس

همراه پوریا بود سینی را گرفتم دستم به طرف پذیرایی رفتم جلوی تک تکشون گرفتم 

 و خودمم با استکان قهوه یه

 قلوب ازش خوردم و بغضم را فرو دادم

 خب دیگه رفع زحمت کنیم-
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 :با این جمله همگی از سرجایشون بلند شدین پوریا اولین نفر به بابا دست داد گفت

 فردا تو شرکت می بینمتون-
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 بابا سرش را تکان داد

 :پوریا روبه کیان کرد وگفت

 خیلی خوشحال شدم دیدمتون-

 منم همینطور-

ه ام چانبغض کردم و سرم راپایین انداختم پوریا به طرفم آمد و دستش راگذاشت زیر 

 :و سرم راباال آورد وگفت

 فردا میای شرکت؟-

 نمیدونم-

 فردا نمی خواد بیای شرکت باشه؟-

 واسی چی؟-

 چون فردا شب میخوام ببرمت خونمون-

 .....اگه بابا کار-

 :به میان حرفم آمد وگفت

 تو دیگه نامزد منی هر چی من گفتم باشه؟-

 :با حرص گفتم

 باشه-

 :فریده خانم به طرفم آمد گفت لبخندی زد و از من دور شد

 عزیزم خیلی خیلی از دیدنت خوشحال شدم-
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 منم همین طور-

فریده خانم گونه ام را بوسید و از من دور شدبا خداحافظی خودم راروی مبل رها کردم 

 البته منتظر کیان هم بودم

 ببینم که چی شدپوریا جون پوریا جون راه انداخته با صدای کیان به خودم اومدم
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 الناز الحق پسر خوبی انتخاب کردی-

 :هاج واج بهش خیره شدم کیان ادامه داد

 خیلی خوش اخالق وپایه است ازش خیلی خوشم اومد-

 با بغض بهش خیره شدم

 :بابا که همه چی شنیده بود گفت

 خوشت میاد دیدی بهت گفتم ازش-

 .....داداش تو که-

 :به میان حرفم آمد وگفت

پاشو خواهر یه روز فرصت داری برای لباس عروسی فردا با جسیکا میرین بازار یه -

 لباس خوشگل انتخاب می کنی

 ولی داداش تو که اصال از این پسر خوشت نمی اومد-

یگه پسر فوق العاده ای وای الناز مگه تو سعی نداشتی من از پوریا خوشم بیاد خب د-

 ای بود

 :جسیکا دستم راگرفت گفت

 زود باش برو بگیر بخواب که صبح زود بلند بشی-

با بغض از پله ها باالرفتم با کوبیدن در خودم را روی تخت رها کردم با پاک کردن 

 اشک هایم و گذاشتن سرم روی

ا اعصابم خورد بالشت به خواب رفتم ولی هر چند تو اوج خواب هم بازم از دست پوری

 بود و زیر لبی بهش بدوبیراه می

گفتم دلم می خواست با چاقو سرش راازجا بکنم اشک هایم دوباره سرازیر شد و یواش 

 .یواش خواب رفتم
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صبح با صدای زنگ هشدار گوشی از جاپریدم وبه طرف دستشویی رفتم آبی به دست و 
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 صورتم زدم و با برس موهای

 ا صاف کردم همین که شانه را روی میز گذاشتم صدای در به گوشم رسیدشلخته ام ر

 بله!؟-

 :جسیکا سرش را از الی درنشان داد و گفت

 میشه بیام داخل؟-

 آره عزیزم-

 :جسیکا وارد اتاق شد و لبخندی زد گفت

 آماده ای؟-

 !شما کی اومدین-

 ما از دیشب این جا ماندیم-

 خوب کاری کردی-

 بریم زود آماده شو تا-

 باشه-

جسیکا با لبخند از اتاق بیرون رفت به طرف کمدم رفتم وشروع کردم به پوشیدن لباس 

 هایم کردم از اتاق بیرون

 آمدم وبه طرف سالن غذا خوری رفتم

 ساعت خواب النازخانم؟-

 :با این جمله بابا به طرفم برگشت گفت

 صبح بخیر نازگل بابا-

 صبح شما هم بخیر-
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ار جسیکا نشستم و برای خودم یه لیوان آب پرتقال ریختم کیان نگاهی بهم انداخت کن

 :وگفت
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 تو و جسیکا برید بازار؛من و بابا هم کارای عروسی را انجام می دهیم-

 عروسی آن چنان مفصل نمی خوام،امضا کنیم و بعد هم بریم سر خونه زندگی-

 کیان و بابا با حیرت بهم خیره شدن بی تفاوت به قیافه متعجب پدر و کیان ادامه دادم

 شب یا اینجا یا خونه خودمون یه جشن کوتاه می گیریم-

 نه این طوری نمیشه؛دخترم یعنی نمی خوای عروسی مفصل بگیری؟-

 نخیر همین که گفتم-

 الناز خواهری اذیت نکن-

 لباس عروس به تن می کنی راست می گه الناز جون یه بار-

 من تصمیم راگرفتم همین طوری که میگم می خوام-

 .....شاید پوریا خوشش-

 :به میان حرفش آمدم و گفتم

تاگه پوریا می خواد با من باشه پس با تصمیم مشکلی نداره همین که گفتم عروسی در 

 همین حد من و جسیکا هم

ا هم شام و برنامه های که برای عروسی میریم بازار یه لباس ساده انتخاب می کنیم شم

 هست انجام می دهید

 الناز عزیزم من دلم می خواد عروسی دخترم قشنگ باشه-

 نه باباجون من تصمیم رو گرفتم از شما هم می خوام که به این تصمیم احترام بگذارید-

ن و یابابا حرفی نزد و یه قلوب چای خورد منم با آب پرتقال معدم را سیر کردم و با ک

 جسیکا سوار ماشین شدیم وبه

 طرف بازار رفتیم
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کیان با همون قیافه اخم کرده به طرف بازار رفت طولی نکشید که از ماشین پیاده شدیم 

 و با جسیکا وارد بازارشدیم
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شروع کردم به پیدا کردن لباس سفید وساده دو ساعتی شد که دیگه ناامید شدم که یه 

 اه به چشملباس سفید کوت

 خورد

 این خوبه-

 جسیکا نگاهم رادنبال کرد و به لباس مورد نظرم رسید

 الناز عزیزم خیلی قشنگه ولی لباس کوتاهه لباس عروسی باید بلند باشه-

 ولی این خیلی تو دلم نشست-

 آره خیلی قشنگه ولی باید بریم دنبال لباس دیگه که بلند باشه-

نیم اومدیم تا ساعت یازده داریم می گردیم فردا  چطوری؟آخه نگاه کن از ساعت نه و-

 هم عروسیه این قشنگه

 خیلی خب باشه-

وارد مغازه شدیم بعد ازپوشیدن آن را خریدیم همین طورکه از مغازه بیرون آمدیم 

 جسیکا نفس راحتی کشید و

 :گفت

 اوفی راحت شدیم واقعا خسته شدم-

 بیا بریم کافه یه چیزی بخوریم-

و با هم به طرف کافی شاپ رفتیم همین که نشستیم مردی قد بلند سری تکان داد 

 جلوی من و جسیکا ایستاد

 سالم،خوش آمدین بفرمایید-

روی صندلی نشستیم سفارش دوتا چای دادیم همین که مرده از ما دور شد گوشی 

 جسیکا زنگ خورد جسیکا گوشی

 ش داداش را از کیفش بیرون آورد و نگاهی بهش انداخت و سریع جواب

جانم کیان؟آره لباس خریدیم،همین االن نشستیم تو کافی شاپ یه چیزی بخوریم -

 خسته شدیم اینا همه راه
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 رفتیم،باشه عزیزم زود بیا،می بوسمت خداحافظ
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 :جسیکا تلفن همراهش را روی میز گذاشت وگفت

 االن کیان میاد-

 باشه زودی چای بخوریم بریم-

 باشه-

که مرده سینی چای ها راجلومون گذاشت همین که مرده ازما دور شد  طولی نکشید

 جسیکا صدام زد

 الناز-

 :به طرفش چرخیدم وگفتم

 جانم-

 چرا دلت می خواد عروسیت اینقدر ساده باشه؟-

 :سرم را پایین انداختم گفتم

 همین طوری

 از پوریا خوشت نمیاد؟-

 :سرم راباال آوردم گفتم

 چرا این حرف رو میزنی؟-

 چون دیشب خیلی باهاش سرد رفتار کردی-

 :خواستم دهان باز کنم که یک دفعه با صدای گوشی جسیکا از سرجایم بلند شدم گفتم

 پاشو کیان اومد-

جسیکا گوشیش را از روی میز برداشت و با هم از بازار بیرون آمدیم نگاهی به دور بر 

 انداختم تا ماشین کیان راپیدا

 .ف ماشین رفتیم و سوار شدیمکنم با صدای بوق به طر
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توی راه به منظره ی بیرون خیره شدم که باصدای کیان سربرگرداندم نگاهی به او 

 انداختم

 لباس عروس خریدید؟-

 آره لباس خیلی قشنگی هست ولی کوتاه-

 :کیان اخمی کرد و به آینه روبروش نگاهی به من انداخت گفت

 چرا کوتاه؟-

لباس مناسب و قشنگ نبود یعنی لباس قشنگ بود ولی خب من از این هر جا رفتیم -

 بیشتر خوشم اومد

الناز تو چرا امروز لج کردی هان؟می خوای عروسی با یه لباس ساده و یه جشن ساده -

 تمام بشه؟

 داداش خواهش می کنم بهم امرونهی نکنید من تصمیم را گرفتم-

 ....آخه-

 :ن حرفش آمد گفتجسیکا دست کیان راگرفت و به میا

 کیان اذیتش نکن-

ولی جسیکا من خواهر خودم را می شناسم اون از کوچکی آرزو داشت عروسیش -

 مفصل و قشنگ باشه

 داداش اون مال قبال بود-

تا خونه حرف دیگه ای رد وبدل نشد کیان ماشین راپارک کرد و با هم به طرف خانه 

 رفتیم همین که کیان در خانه را

 اه پر از خشم پوریا چشم درچشم شدمباز کرد بانگ

 الناز میشه باهم صحبت کنیم-

نگاهم راازش دزدیدم و بدون صحبتی به طرف حیاط رفتم پوریا هم با همون قیافه 
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 عصبانی به طرفم آمد

 چند دقیقه پیش با بابات صحبت کردم گفت که می خوای عروسی ساده بگیری-
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 آره همین طوره-

 آخه چرا؟-

 خودت می دونی چرا الزم نیست برات توضیح بدم-

 :خواستم ازکنارش ردبشم که بازویم را گرفت وگفت

 الناز اذیت نکن من منظورت را نمی فهمم یعنی چی عروسی ساده باشه؟-

 :بازویم رااز دستش بیرون کشیدم گفتم

دارم واضح بهت می گم عروسی اون جور که من می خوام برگزار میشه تو تالش -

 ردی من زنت بشم منم تصمیمک

 اینه پس حق نداری دخالت کنی

 :پوریا دندان هایش راروی هم فشرد و گفت

 باشه مشکلی نیست،فقط تو مال من باش من حرفی ندارم-

 خب؛دیگه اگه اجازه بدی من برم-

وارد خانه شدم اشکای صورتم را که سرازیر شده بود پاک کردم و به طرف اتاقم رفتم 

 جسیکا و خاله مهسا روی مبل

 :نشسته بودن با تعجب گفتم

 چیزی شده؟-

 :خاله مهسا با ذوق به طرفم آمد و از داخل نایلون لباس عروس را بیرون آورد گفت

 برو بپوش ببینم روی تنت قشنگه یا نه!؟-

 کشیدم و لباس عروس راگرفتم دستم و شروع کردم پوشیدننفسی 

 ماشاهلل،چشم نخوری خیلی خشگل شدی-
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 واقعا؟-
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 عالی شدی،صبرکن کفش هاتم بپوش ببینم باهم ست شدند-

کفش هارااز جعبه بیرون آورد و توی دستم گذاشت کفش راپایم کردم و وسط اتاق یه 

 :چرخی خوردم گفتم

 خوبه؟-

 ی خشگل شدیخیل-

 صدای در اتاق به گوشم رسیدنگاهم افتاد به بابا که بین چهار چوب در ظاهر شد

 خشگل شدی دخترم-

 :اخمی نشست روی پیشونیم وگفتم-

 ممنون-

همین طور که خواستی فردا همگی باهم میریم دفتر ازدواج تو و پوریا امضا می کنید -

 بعدش همین جا جشن می

 گیریم

 خوبه-

 م آشتی کن این خاله بازی ها بزارید کناربا شیرین ه-

 :با تعجب گفتم

 شما از کجا فهمیدین!؟-

 پوریا بهم گفت-

 :با تعجب به بابا خیره شدم

 پوریا!؟-

 پوریا امشب میاد دنبالت خودت را برای امشب آماده کن-

 باشه-



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 167 صفحه  

 

 
159 

 خب دیگه ما هم بریم تاراحت لباست رابیرون بیاری-

دادم و لباسم را با لباس راحتی عوض کردم لبه ی تخت نشستم و  لبخندی تحویلش

 گوشیم رادستم گرفتم از یه

طرف دوست داشتم به شیرین زنگ بزنم از یه طرف هم دلم نمی خواست خودم را 

 کوچیک کنم به هر حال ته دلم از

دستش دلخورم آخه یه مساله ی کوچک روخیلی بزرگش کرد درسته عاشق پوریا بود 

 ن خواستم با پوریامگه م

ازدواج کنم به خاطر همین بی خیال شیرین شدم تلفن همراهم راروی میز گذاشتم و 

 شروع کردم به جمع کردن

لباسم و تمیز کردن اتاقم آخرین روزی بود که تو این اتاق بودم الاقل تمیزش کنم حال 

 و حوصله ناهار خوردن

شام می خورم سرم را روی بالشت نداشتم می دونستم با پوریا بیرون برم صددر صد 

 .گذاشتم و خواب رفتم

با صدای گوشی ام اخم ریزی کردم و دستی به چشمای خواب آلودم کشیدم نگاهی به 

 صفحه ی گوشی انداختم

 پوریا بود اخمم غلیظ شد و روی تخت نیم خیز شدم دکمه سبزرا زدم

 بله؟-

 سالم خانم-

 چی می خوای؟-

 خواب بودی؟-

 آره به لطف شما بلند شدم-

 بسه این قدر خوابیدن من تا یک ساعت دیگه میام دنبالت-
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 به این زودی می خوای بیای دنبالم؟-

 آره-

 پوریا من االن نمی تونم تو یک ساعت آمادشم-

 باشه هر طور راحتی-

 خداحافظ-
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تم و با حوله صور از روی تخت بلند شدم به طرف دستشویی رفتم آبی به صورتم زدم

 راخشک کردم شروع کردم به

پوشیدن بعداز تمام شدن کارم از اتاق بیرون آمدم همین که برگشتم با خاله مهسا 

 روبرو شدم

 وای.....خاله مهسا مردم از ترس چرا بی سرو صدا میایی؟-

 شرمنده خاله-

 چیزی شده؟-

 م که چیزی نخوردینه عزیزم آقاطاهر گفت که بیام بیدارت کنم،راستی ناهار ه-

 مشکلی نیست،االن با پوریا میرم بیرون شام می خوریم-

لبخندی تحویلم داد و با هم از پله ها پایین رفتیم نگاهی به سالن انداختم خبری از بابا 

 نبود نگاهی به خاله مهسا

 :کردم وگفتم

 پس بابا کجاست؟-

 تو اتاق کارشه-

اهش رگرم بود با تقه ای که به در کوباندم نگبه طرف اتاق کارش رفتم بابا با کامپیوترس

 رااز کامپیوتر گرفت و تو

 چشمام دوخت



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 169 صفحه  

 

 جانم دخترم-

 :لبم رابا زبونم ترکردم گفتم

 پوریا داره میاد دنبالم-

 :بابادر حالی که از سرجایش بلند شد وبه طرفم آمد گفت

 خوش بگذره-

 خب پس من دیگه برم منتظرش نزارم-

 باشه،دخترم-
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 خداحافظ-

از اتاق بیرون آمدم و از خاله مهسا هم یه خداحافظی کردم ده دقیقه ای نشد که صدای 

 بوق پوریا به گوشم

رسیدسوار ماشین شدم و نگاهی بهش انداختم مثل همیشه تیپ زده بود و شیک شده 

 بود

 سالم-

 سالم،می خوای بریم کجا؟-

 :را روشن می کرد گفت پوریا نگاهش را من گرفت و در حالی که ماشین

 می گردیم بعد هم میریم خونه را نشونت بدم همه منتظر هستن-

 :باتعجب گفتم

 !همه؟-

 آره-

نگاهم رااز پوریاگرفتم وبه بیرون خیره شدم یاد حرفای پدر افتادم نگاهی بهش 

 :انداختم گفتم

 پوریا-
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 جونم-

 تو از کجا فهمیدی با شیرین مشکل دارم؟-

 شیرین بهم گفت-

 :چشمام داشت از حدقه بیرون می زد باتعجب پرسیدم

 شیرین بهت گفته؟تو کجا اون رو دیدی؟-

 خودش اومد پیشم با هم حرف زدیم-

 کی؟-
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همون روز نامزدی،صبحش اومد شرکت باهم صحبت کرد من خواستم بهت بگم ولی -

 قسمت نبود خواستم روز

 به پدرت گفتمعروسی کدورتی پیش نیاد به خاطر همین 

 شیرین چی به تو گفته؟-

 بزار بریم یه جایی بشینیم برات توضیح می دم-

نگاهم را ازش گرفتم و به روبرو خیره شدم طولی نکشید که به کافی شاپ رسیدیم از 

 ماشین پیاده شدیم و داخل

 :کافی شاپ رفتیم روی صندلی نشستیم پوریا نگاهی بهم انداخت گفت

 چی می خوری؟-

 چی نمی خورممن هی-

 سری تکان داد و به طرف گارسون رفت سفارشات داد و دوباره روبروم نشست

 !خب؟-

 :نفسی کشید گفت

روز شنبه ای سرکار بودم البته داشتم می رفتم خونه به منشی هم گفتم کسی وارد -

 اتاقم نشه چون دیگه واقعا حال
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 آمدم که با دیدن شیرین حوصله نداشتم چند دقیقه نشد سرو صدای اومد از اتاق بیرون

 داشت شرکت را روی سرش

می گذاشت روبرو شدم منم چون دختر خاله ی تو بود اجازه دادم بیاد داخل هر چند 

 سرم درد می کرد دختر خاله

 ات درد سرم را بیشتر کرد

 خب بهت چی گفت؟-

ت بگفت که باهات ازدواج نکنم و بهم خیلی عالقه داره سعی می کرد یه جوری منو نس-

 به تو منصرف کنه

 باورم نمیشه شیرین چنین حرفای زده باشه-

باور نداری برو از خودش بپرس شرکت روی سرش گذاشته بود آبروی من جلوی -

 تمام منشی ها رفت

 خب که بهش زنگ نزدم-

 
163 

 الناز این قدر مغرور نباش یه دونه دختر خاله بیشتر نداری بزار تو عروسیت بیاد-

یا تو از هیچی خبر نداری،اگه بدونی به خاطر تو چه حرفای ازش شنیدم در ضمن پور-

 من مغرور نیستم همون روز

 نامزدی هم بهش زنگ زدم گفتم شب نامزدی تنهام نزار پیشم باش جواب رد بهم داد

 هر طور راحتی تصمیم با خودته ولی بدون نمی خوام فردا مشکلی پیش بیاد-

 پس باهاش حرف بزن-

 !؟چی-

بهش بگو؛القل روز عروسی پیش الناز باش تنهاش نزار اگه می خوای مشکلی پیش -

 نیاد این کارو بکن

 :سری تکان داد گفت
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 باشه-

گارسون سفارشات من وپوریا را آورد و در همان سکوت حاکم بر آن جا مشغول 

 خوردن شدیم و بعد از آن به سمت

خانه رفتیم همین که پیاده شدم با تعجب به خانه که پر از گل و درخت بود خیره شدم 

 خود خانه بین گل و درخت با

رنگ سفید و مشکی می درخشید چندتا پله می خورد که به خانه ی اصلی برسیم پوریا 

 :نگاهی به من انداخت وگفت

 به خونه ی خودت خوش اومدی-

 صرهراسش نباید بگی خونه اینجا ق-

 می دونستم خوشت میاد-

لبخندی ناخود آگاه روی لبم نشست و با هم وارد خانه شدیم نگاهم به میز پر از 

 غذاهای رنگارنگی که توی حال بود

افتاد کمی کنارتر مبل های سلطنتی و یه آشپزخونه ی بزرگ بعد از حال دیده می شد 

 همه چی با رنگ سفید و

تا اتاق بود همین طور داشتم همه چیز را بررسی می  مشکی کار شده بود تو راه رو چهار

 کردم که نگاهم افتاد به

فریده خانم که در دستش یه قابلمه مشکی رنگ بود صورت مهربانش راتوی چشمانم 

 :دوخت وگفت

 وای عزیز دلم اومد،خوش اومدی-
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 :لبخندی تحویلش دادم گفتم

 سالم-

را روی میز گذاشت به طرفم آمد و باهام روبوسی کرد فریده خانم در حالی که قابلمه 
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 :وگفت

 خیلی خیلی خوش اومدی-

 مرسی فریده خانم چرا اینقدر زحمت کشیدین-

 مگه میشه عروسم اومده-

 ممنون-

همان موقع از داخل اتاق زنی قد بلند و مو نارنجی به طرفم آمدو لبخندی روی لبش 

 گذاشت پوریا نگاهی بهم

 :انداخت گفت

 ناز جون بیتا وکیلمال-

 :بیتا لبخندش راپررنگ تر کرد و به طرفم آمد گفت

 سالم من بیتام هستم-

 منم الناز هستم-

 می دونم تعریفتون را از پوریا شنیدم-

 :نگاهی به پوریا انداختم وگفتم

 لطف دارن-

 :پوریانگاهی به فریده خانم انداخت و گفت

 پس رحیم کجاست؟-

 :کنه که یکی از پشت سرم گفت فریده خانم خواست دهن باز
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 من اینجام-

به طرف صدا برگشتم مردی قد کوتاه و پیر با موهای سفید با لبخند مهربونی ایستاده 

 بود پوریا لبخندی تحویلش داد

 :وگفت
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 فکر کردم نیومدی-

 مگه میشه نیام-

 :آقارحیم به طرفم آمد و با همون لبخند مهربون گفت

 م هستمسالم من رحی-

 ....سالم منم-

 :به میان حرفم آمدو گفت

 الناز،میدونم پوریا بهم گفته بود از دیدنت خوشحال شدم-

 :پوزخندی زدم وگفتم

 انگار الزم به اومدنم نبود-

 :پوریا نگاهی به اتاق انداخت گفت

 پس شقایق و کامران کجاست؟-

صدای در خانه به گوشم رسید دختر قد بلند با موهای قهوه ای و سفید و مردی بلند 

 قدجلوی ما ظاهر شد

 شرمنده آقا-

 عیبی نداره،بیا با الناز آشنا بشین-

 :شقایق که چشمای قهوه ای اش برق زده بود گفت

 وای پس الناز اینه-

 
166 

 بله-

 :ام روبوسی کرد گفتشقایق خودش را در آغوشم انداخت و باه

 از دیدنت خیلی خوشحال شدم-

 منم همین طور-

 راستی اسمم شقایق هست-
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 :شقایق در حالی که چشمکی بهم زد گفت

 از این به بعد دوست های خوبی برای هم می شیم-

 :همان موقع پسره به طرفم آمد و دستش راجلو آورد وگفت

 سالم اسمم کامرانه از دیدنتون خوشحال شدم-

ی به قیافه کامران انداختم قیافه خوبی داشت این طوری که معلوم بود شقایق و نگاه

 کامران با هم نامزد هستن

 شماها نامزد هستین؟-

 :شقایق لبخندش را پررنگ تر کرد گفت

 نه عزیزم یک سالی هست ازدواج کردیم-

 چه عالی-

 خوب دیگه غذا سرد شد بفرمایید-

ریا نشستم و روبروم شقایق و کامران نشستن در همگی به طرف میز رفتیم من کنار پو

 رأس میز هم فریده خانم

نشسته بود و کنارم بیتا و کنار کامران هم آقارحیم نشسته بود تمام آن ها آدم های 

 خوبی بودند با محبت حرف

میزدن و با محبت به هم دیگه نگاه می کردن انگاری اولین بار بود این صحنه ها رو می 

 دست گرم پوریا دیدم با تماس

 به خودم آمدم

 نمی خوای چیزی بخوری؟-
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 :لبخندی بهش زدم گفتم

 این قدر زیاده که نمیدونم کدومش بخورم-

 عزیزم هر کدومش که دوست داری بخور نوش جونت-
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 مرسی فریده خانم خیلی زحمت کشیدین-

 وس خانمالبته منم کمکش کردم اگه بدونید چقدر می گفت عروس خانم عر-

لبخندی زدم ودر سکوت شروع کردیم به خوردن بعد از خوردن با کمک فریده خانم و 

 شقایق ظرف ها را برداشتیم و

 .همگی دست به کار شدیم به تمیز کردن ظرف

بعد از تمیز کردن ظرف ها به سمت حال رفتیم ومن کنار پوریا نشستم شقایق هم کنار 

 کامران و رو به روی من

خانم با یه سینی طالیی بزرگ به سمت ما آمد و به همه چای تعارف کرد نشست فریده 

 آقا رحیم قلوپ از چایی اش

 :خورد وازجایش بلند شد وگفت

 با اجازتون من برم-

 :با این جمله بیتا هم از سرجایش بلند شد گفت

 منم برم خونه علی رو تنها گذاشتم و اومدم-

 ....خب؛چرا باشوهرتون-

 :بیتا لبخندتلخی زد و به میان حرفم آمد وگفت

 شوهرم را دو سال پیش از دست دادم-

 جدی!؟-

 سری به عالمت مثبت تکان داد
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آقا رحیم و بیتا بعد از خداحافظی از خانه رفتن پوریا بعد ازچند ثانیه به طرفم آمد 

 وکنارم نشست اخمی کردم و از

 پوریا فاصله گرفتم

 از اگه بدونی چه قدر خوشحالم که از فردا اینجا زندگی می کنیوای الن-
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 منم همین طور-

الناز فقط یه چیزی؛شقایق و کامران طبقه ی باال زندگی می کندمامان هم پیش -

 خودمون زندگی می کنه

 :فریده خانم دستم راگرفت گفت

 مشکلی نداره ما کنارت هستیم؟-

 :لبخندم را پررنگ تر کردم وگفتم

 یلی هم خوشحالم شماها کنارم هستیننه خ-

 :فریده خانم لبخندش را پررنگ تر کرد و نگاهی به پوریا انداخت وگفت

 برین اتاقتون رو ببینید-

همزمان با پوریا بلند شدم و با هم به طرف همان راه رو طوالنی رفتیم آخرین اتاق،اتاق 

 ما بود در که بازشد اتاق

ی از اتاق بود که با روکش گل های سفید و صورتی بزرگی بود یه تخت دونفره گوشه ا

 نقش داشت یه میز آرایشی

سفیدکنار تخت بود و یه کمد بزرگ چوبی کنارش بود یه پنجره ی بزرگی هم کنار 

 تخت می خورد و یه دستشویی و

حمام هم داخل اتاق داشت لبه ی تخت نشستم و دستم را به پارچه ی خوش رنگ تخت 

 :کشیدم گفتم

 خیلی قشنگیه؛درست همام طوری که آرزوش رو داشتماتاق -

 :لبخندی زد وکنارم نشست دستش را روی صورتم گذاشت وگفت

 خیلی دوست دارم الناز-

 :نفسی کشیدم و دستش را از روی صورتم برداشتم گفتم

 بریم دیگه-
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رون بی همین که از سرجایم بلندشدم پوریا دستم راگرفت اخمی کردم ازتوی دستش

 کشیدم همین که از اتاق بیرون

 آمدم با شقایق روبرو شدم

 خوشت اومد از اتاقت!؟-

 :لبخندی زدم وگفتم

 آره خیلی قشنگ بود-

 :پوریا به طرفم آمد و دستش را دور کمرم انداخت وگفت

 عزیزم بیا برسونمت خونه-

ی خداحافظزیرلب باشه ای گفتم وبه طرف سالن رفتم کیفم را روی دوشم انداختم و 

 مختصری سوار ماشین شدم

 راستی پوریا مگه خانوادت نمی دونن که داریم با زور ازدواج می کنیم-

 پوریا سرش را به عالمت منفی تکان داد گفت

 نه نمیدونن:-

 :نیم نگاهی بهم انداخت وگفت

دوست ندارم بفهمن که تو داری با زور من ازدواج می کنی بزار فکر کند بهم دیگه -

 عالقه داریم

 حتی دوست نداری مادرتم بدونه؟-

 ....نه مادرم فکر می کنه به من عالقه داری؛فقط همین-

 :سریع به میان حرفش آمدم وگفتم

 فقط چی؟-

 بیتا و رحیم می دونه-

 ونه؟چرا اونا؟چرا نباید مادرت بد-
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 :دوتا شانه اش را باال انداخت و بی تفاوت گفت

 همین طوری-

نگاهم رابه منظره ی بیرون دادم طولی نکشید که به خانه رسیدم نگاهی بهش کردم 

 :وگفتم

 بابت همه چی ممنون-

 لبخندی زد

 راستی یادت باشه با شیرین صحبت کنی-

 :پوریا سرش را تکان داد وگفت

 خداحافظبرو دیگه -

 خداحافظ-

 از ماشین پیاده شدم و به طرف خانه رفتم با در زدن خاله مهسا درراباز کرد

 سالم عزیزم،خوش گذشت؟-

 سالم؛بله خوب بود-

مانتو و شالم را بیرون آوردم وبه طرف سالن رفتم پدرنگاهش به تلویزیون با تک سرفه 

 ای من نگاهش رااز تلویزیون

 گرفت و به من خیره شد

 م نازگل بابا خوبی؟سال-

 سالم بابا-

 خوش گذشت؟-

 خوب بود-

 :بابا دستم را گرفت وگفت
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 بیا بشین کنارم آخرین شبی هست که کنارم هستی-
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 :با لبخند کنارش نشستم بابا سرم را بوسید پوزخندی زدم وگفتم

 م از اینآره امشب آخرین روزی هست که تو این خونه هستم البته به لطف شما داری-

 خونه میرم

 توروخدا دوباره شروع نکن-

 خیلی خوب باشه؛من برم باال خیلی خوابم میاد از صبح تا حاال سر پام-

 باشه عزیزم برو بگیر بخواب فردا خیلی کار داری-

 باشه شب بخیر-

به طرف اتاقم رفتم همین که در اتاق را بستم نفس عمیقی از بدنم خارج کردم شروع 

 کردن لباسم یهکردم به عوض 

لباس راحتی تنم کردم و شروع کردم به جمع کردن وسایالم دقیقا دوتا چمدونه بزرگ 

 .و یه ساک شد

 صبح با صدای جسیکا توی رختخوابم سیخ شدم

 .ساعت خواب خانم الناز-

 :دستی به چشمان خواب آلودم کشیدم وگفتم

 مگه ساعت چنده؟-

 :جسیکا نگاهی به ساعت انداخت وگفت

 نه ونیم االن آرایشگاه میاد-

 چرا آرایشگاه گرفتی!؟الزم نبود-

 اَه الناز تو چرااصال ذوق نداری!؟پاشو دختر جون االن آریشگاه میاد-

 
172 

از سرجایم بلند شدم به طرف دستشویی رفتم نگاهی به سر و وضعم تو آینه انداختم 

 این قدر گریه کرده بودم که زیر

ده بود آبی به دست و صورتم زدم و از دستشویی بیرون آمدم،جسیکا چشمام گود افتا
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 نگاهش به لباس عروس بود

 خب حاال چی کار کنیم!؟-

 :نگاهش را از لباس عروس برداشت گفت

 بیا بریم پایین یه چیزی بخوریم-

 :سری تکان دادم و با هم به طبقه ی پایین رفتیم لبخندی زدم وگفتم

 به به خاله ضیافته؟-

 سا خانم همه چیز که آماده استمه-

 بله آماده است-

 :جسیکا در حالی که روی صندلی نشست گفت

 الناز بیا بشین بخور-

شما که من رو می شناسیدبا یه چای هم معدم را سیر می کنم الزم نبود این قدر -

 تدارک ببینید

 ولی امروز فرق داره باید بخوره تا آخرشب انرژی داشته باشی-

رداشتم و یه قلوب ازش نوشیدم همین که لیوان را روی میز قرار دادم پدر آب پرتقال ب

 به طرفم آمد

 صبح همگی بخیر-

 :بابا صورتم را بوسید ورأس میز نشست گفت

 دختر گلم حالش چطوره؟-

 خوبم-

 شروع کردم به خوردن همین که صدای در به گوشم رسید سریع از سرجایم بلندشدم
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 آرایشگاه اومده الناز جون-

 باشه-
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 با جسیکا به طرف در رفتیم خانمی قد بلند عینکی با موهای زرد جلوی در ایستاده بود

 سالم خوش آمدید-

 :لبخندی تحویلم داد و دستش راجلو آوردگفت

 سالم الناز جون من خانم نیکی زاده هستم-

 خوشبختم-

زکرد و نگاهی به موهام با هم به طرف اتاق رفتیم دختره ساک وسایل آرایشی را با

 :انداخت گفت

 !خیلی موهات کوتاهه-

 :نگاهی به جسیکا انداخت وگفت

با موهاش نمی تونم کاری کنم چون کوتاه هست ولی یه آرایش قشنگی روی صورتش -

 انجام میدم

 :جسیکا لبخندی تحویلش داد گفت

 باشه عزیزم مشکلی نیست-

 :روبروم نشست وگفت

 رایش کردنخوب پس شروع کنیم به آ-

نگاهم را از دختره گرفتم شروع کرد به آرایش کردن من هم از قبل به او گفته بودم 

 آرایشم مالیم باشه تا ساعت های

دوازده کارم تمام شد لباسم را تنم کردم ودختره هم با یه مدل قشنگ تور را روی سرم 

 قرار داد با کوبیدن در به

 :طرف در چرخیدم کیان سرش از الی در دیده شد وگفت

 اجازه است خانما؟-
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 :جسیکا لبخندش پر رنگ تر شد وگفت
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 بیا تو عزیزم-

 :کیان به طرف جسیکا رفت و دستش رادور کمر جسیکا انداخت وگفت

 الناز خانم چه قدر خشگل شده-

 ممنون-

 :فتکیان در حالی که سرش پایین انداخته بودگ

 کاش مادر هم اینجا بود تو رابا لباس عروس می دید-

 :نفسی کشید و گفت

 خیلی خوب زود باش االن باید بریم دفتر ازدواج-

 پوریا میاد دنبالم؟-

 آره ما یکم زودتر میریم دفتر ازدواج-

 باشه اونجا همدیگر را می بینیم-

با یه سینی به طرفم آمد با کیان سرش راتکان داد و با هم از اتاق خارج شدن خاله مهسا 

 :تعجب گفتم

 خاله مهسا این چیه؟-

 عزیزم یه چیزی بخور معدت خالی نباشه-

 نمی خواد خاله مهسا من سیرم-

 ولی این طوری نمیشه دخترم تا شب خیلی مونده تا شام گیرت بیاد-

 مشکلی نیست-
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وریا بودبا لباس عروس و ساعت نزدیک های چهار بود با صدای گوشی ازجا پریدم پ

 کفش پاشنه بلندم از پله ها

پایین آمدم نزدیک در شدم همین که دررا باز کردم پوریا با دو جفت چشم آبی به من 

 خیره شده بود کت وشلوار
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 مشکی به تن داشت وموهای بورش راهم با ژل صاف کرده بود

 !خشگل شدی-

 :لبخندی نشست روی لبم دستش راجلو آورد وگفت

 ه آماده ای تا بریماگ-

دستش را گرفنم و با هم سوار ماشین شدیم تا دفتر ازدواج کمی طول کشید همین که 

 پایم به داخل محضر رسید

نگاهم به کیان،جسیکا،خاله مهسا،عمو سلمان،بابام بیتا شقایق کامران عمو رحیم حتی 

 عمو عباس و خاله ریحانه هم

ند به من زل زده بودندهمه شروع کردند به بودن ولی شیرین نبود همه ی آن ها بالبخ

 دست زدن وکِل کشیدن من

هم به هر کدامشان نگاه می کردم و لبخند می زدم به خاله ریحانه که رسیدم نگاهی به 

 :او انداختم وگفتم

 پس چرا شیرین نیست؟-

 :خاله ریحانه لبخند تلخی زد وگفت

 کار داشت-

 :ستم نگاهی به پوریا انداختم وگفتمسری تکان دادم و با پوریا روی صندلی نش

 با شیرین صحبت کردی؟-

 :سری تکان داد وگفت

 بهش گفتم ولی گفت نمیام منم اصرار نکردم نمی خوام مشکلی پیش بیاد-

بعداز تمام شدن و امضا کردن دوباره سوار ماشین شدیم با بغض دستم را روی سرم 

 گذاشتم و از اینکه زن پوریا شدم

وردم نگاهم به منظره ی بیرون خیره مانده بودم که با تماس دست داشتم حرص می خ

 گرم پوریا به خودم آمدم

 خوبی؟-
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 نه-
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 چرا مثل گچ سفید شدی!؟-

 !توقع داری االن خوشحال باشم-

 الناز درکت می کنم ولی یه امشب رو بی خیال شو-

 :پوفی کشیدم وگفتم

 خیلی خوب باشه-

نگاهم رادوباره به بیرون دادم طولی نکشید به خانه رسیدیم همین که پیاده شدم با 

 صدای شقایق به خودم آمدم

 عزیزم بهت تبریک می گم-

 مرسی شقایق-

با پوریا روی صندلی نشستیم ده دقیقه ای نشستم ولی کالفه شدم دستی به موهام 

 :کشیدم گفتم

 من میرم-

 :پوریا سریع دستم را گرفت وگفت

 کجا!؟-

 حالم خوش نیست-

 ...الناز ببین-

 :البه الی حرفش پریدم وگفتم

 نگران نباش زود برمی گردم-

سری تکان دادبه طرف آشپزخونه رفتم یه قلوب آب خوردم با صدای شقایق به طرفش 

 چرخیدم

 الناز عزیزم حالت خوبه!؟-
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 خوبم-
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 مطمئنی آخه صورت مثل گچ سفید شده!؟-

 یزیم نیستنه چ-

سری تکان داد و باهم از خانه بیرون آمدم به طرف میز و صندلی رفتم از پوریا خبری 

 نبود روی صندلی نشستم

 :شقایق با یه ظرف میوه به طرفم آمد وگفت

 یه چیزی بخور-

 موز را از ظرف برداشتم و نصف آن را در دهانم گذاشتم

 این دختر خالت نیست؟-

م شیرین با خاله ریحانه صحبت می کرد با ذوق از سرجایم با ذوق نگاهش رادنبال کرد

 بلند شدم وبه طرفش رفتم

 خوش اومدی شیرین-

شیرین اخم غلیظی کرد و نگاهش را ازم دزدید بدون صحبتی به طرف کیان و جسیکا 

 رفت با حیرت بهش خیره شدم

نداخت ن ابه طرفش رفتم با اخم بهش خیره ماندم نگاه سنگینم را که دید سرش راپایی

 و کنارم ایستاد

 :نیشخندی زدم وگفتم

 چرا اومدی؟-

من با اجبار اونم به خاطر این که مادرم اصرار کرد آمدم پس فکر نکن به خاطر تو -

 اومدم

با این جمله انگار خنجری در قلبم فرو کرد اشک توی چشمام جمع شد با یه نفس عمیق 

 بدون اینکه جوابش را بدهم
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ی صندلی نشستم پوریا که از حالم با خبر شده بود به طرفم آمد و به طرف میز رفتم رو

 :کنارم نشست گفت

 چی شد؟شیرین بهت چی گفت؟-

 هیچی بی خیال-

 :را گرفته بود گفت پوریا در حالی که دستم

 خودت رو ناراحت نکن نمی خواد به خاطرش اعصابت خورد بشه-
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 ولی القل تو شب عروسیم نباید این طوری باهام رفتار کنه-

 تو خودت را ناراحت نکن باشه!؟-

 :نفسی از بدنم خارج کردم گفتم

 باشه-

نگاهم به افرادی که وسط مجلس می رقصیدند قفل شده بود که همان لحظه دختری قد 

 بلند با کت مشکی جلوم

و  با لبخند مهربونی جلوم ایستاده بود سبز شد نگاهی از مچ پا تا صورتش انداختم بیتا

 موهای نارنجی اش را جمع

کرده بود یه بلوز سفید براق به تن داشت و یه شلوار نود سانتی پوشیده بود از سرجایم 

 بلند شدم

 سالم الناز جون-

 سالم عزیزم-

 خیلی خیلی بهت تبریک می گم پوریا با ازدواج کردن با تو خیلی خوشحال شده-

 ممنون-

 :حالی که نگاهی به دور و بر انداخته بودم گفتم در

 پس علی کجاست؟-
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 :بیتا نگاهی به پشت سرش انداخت گفت

 کنار فریده خانم نشسته-

 آها-

 :پوریا از سرجایش بلند شد و دستش راجلو آورد گفت

 خوش اومدی بیتا جون-
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 :بیتا نگاهی به پوریا انداخت گفت

 مرسی تبریک می گم-

 :ریا لبخندش را پر رنگ تر کرد گفتپو

 بیتا میشه چند لحظه بریم آشپزخونه یه صحبتی باهات دارم-

بیتا لبخندی تحویلش داد و سرش رابه عالمت مثبت تکان داد پوریا با بیتا بدون صحبتی 

 داخل خانه شدن بی توجه

 زروی صندلی نشستم و به شیرین که با کیان و جسیکا صحبت می کرد خیره شدم ا

 سرجایم بلند شدم به طرفش

رفتم با نگاهم دست از صحبت کردن برداشت و بااخم غلیظ به من نگاهی انداخت در 

 حالی که داشت به من نزدیک

 :می شد گفت

 باز چی می خوای بگی؟-

 شیرین از اینجا برو-

 !خیلی دوست داری برم؟-

 شیرین اعصابم به اندازه ی کافی خورد هست-

 دارم مگه نمی گفتی تو عروسیم باش حاال که هستم مگه من کاری به تو-

آب دهنم را با به سختی قورت دادم و به طرف آشپزخونه که پوریا و بیتا در آن جا 
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 حضور داشتند رفتم نزدیک

 آشپزخونه که شدم با حرفا بیتا و پوریا سرجایم خشک شدم

 ات برسی حاال خدا رو شکر کن الناز را بدست آوردی راحت می تونی به نقشه-

 آره این طوری به نفعم شد-

 با تماس دست گرم خاله مهسا به خودم آمدم

 عزیزم چیزی شده؟-
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با این جمله بیتا و پوریا هم از آشپزخونه بیرون آمدن نگاهش را به نگاهم دوخت اخمی 

 کردم و نگاهی به خاله مهسا

 :انداختم گفتم

 چیزی نیست خاله مهسا دنبال پوریا بودم که پیدا شد-

 :سری تکان داد و وارد آشپزخونه شد پوریا به من من افتاد وگفت

 الناز....چیزی شده؟-

 :اخمم غلیظ تر شد وگفتم

 چرا این طوری حرف می زنی؟-

 :پوریا چشماش را بست ونفس عمیقی کشید و چشماش را باز کرد گفت

 ه اتفاقی افتادهچیزی نیست ولی معلوم-

 خواستم ببینم کجا رفتی؟-

 اینجام-

سری تکان دادم و بدون صحبتی به طرف میز و صندلی رفتم روی صندلی نشستم و 

 همش فکر جمله های پوریا و

 بیتا بودم منظور بیتا چی بود

 با صدای جسیکا به خودم آمدم
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 خوبی؟-

 سرم را تکان دادم

 ولی انگاری تو فکری،خسته ای!؟-

 خستم همین،از صبح تا حاال سر پامیکم -

 !ای بابا به این زودی خسته شدی-
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طولی نکشید که پوریا بهمون ملحق شد جسیکا از سرجایش بلند شد و نگاهی به پوریا 

 :انداخت گفت

 با اجازتون من دیگه برم-

ت و در پوریا لبخندی تحویلش داد و جسیکا از ما دور شد پوریا نگاهی به من انداخ

 :حالی که دستم راگرفته بود گفت

 حالت خوبه!؟-

 :دستم را از زیر دستش بیرون کشیدم و بااخم غلیظ نگاهی به پوریا انداختم وگفتم

 خوبم-

دو ساعتی گذشت وسط حیاط شلوغ بود از پسر دختر همه می رقصیدند پوریا هم چند 

 بار اصرار کرد برقصم ولی

ه ای ندارم ساعتم نزدیکی های دو بود کم کم مهمون مشتاق رقصیدن نیستم و هیچ عالق

 ها رفتند فقط من و پوریا

 وجسیکا به همراه کیان و پدر آن جابودیم

نگاهم به چشمان قهوه ای پدرخیره شد که هم شوق خوشحالی در آن موج می زد وهم 

 داشت دلتنگی می کردبرای

ه آغوش او پریدم.و دخترش که داشت امشب از پیش اون می رفت.بدون هیچ حرفی ب

 خودم را محکم در آغوش
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 :گرمش فشار دادم.همان طور که سرم را در بغلش گذاشته بودم داشت می گفت

 .دخترم خوشبخت بشی-

اما دیگر حرفی نزد انگار بغض کرده بود و نمی توانست حرف بزند.خودم را از آغوش 

 پر مهرش بیرون کشیدم و به

 .سمت کیان رفتم

 اهلل همیشه خوشبخت بشیخواهر عزیزم ایش-

سری تکان دادم و کیان را در آغوش گرفتم به طرف جسیکا رفتم جسیکا با لبخند 

 مهربونی منو را در آغوش گرفت

 :وگفت

 مراقب خودت باش-

 باشه-

 :از آغوش او بیرون آمدم و نگاهی به پوریا انداختم گفتم
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 بریم؟-

سرش را به عالمت مثبت تکان داد و دستم را دردستش گرفت و با یه خداحافظی سوار 

 ماشین شدیم

 االن میرم همون جا؟-

 :سرش را به عالمت منفی تکان داد گفت

 نه میریم خونه باغی-

 چندثانیه نگذشت که وارد باغ شدیم؛

 .جای بزرگی بود. دور تا دورش پر از درخت های بلند بود

 .د؛ ماه کامل داشت در آسمان می درخشیدشب قشنگی بو

 .با روشن شدن چرا غ ها نگاهم به پوریا افتاد
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 از این جا خوشت اومده ؟-

 .آره خیلی بی نظیر وقشنگه-

 :پوریا چند قدمی جلوتر آمد و گفت

 .تو هم خیلی خشگل شدی-
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 انه رفتم. از پله ها باالدستش را دور کمرم حلقه کرده بود. من هم بی اعتنا به او سمت خ

 می رفتم تا به در اصلی خانه

 .برسم

 .گلدان های زیبا در سر تا پله ها چیده شده بود

 .نگاهی از پشت در به داخل اتاق کردم انگار پوریا فکر همه جا را کرده بود

 .دستگیره ی در را پایین کشیدم و داخل اتاق شدم

 :یک لحظه به طرف پوریا برگشتم وگفتم

 ی پوریا تو چی کار کردی ویال رو؟وا-

 :به میان حرفم آمد وگفت

 .تموم این کارها رو به خاطر تو انجام دادم-

 :با ذوق وهیجان بیشتری گفتم

 .وای باورم نمیشه. خیلی قشنگه-

 :لبخندی روی لب انداخت وگفت

 .می دونستم خوشت میاد-

دستانش گرفته بود محکم  دوباره از او تشکر کردم. او هم همان طور که مرا در آغوش

 .به خود چسباند

آغوش مهربان وگرمش را نزدیک تر از قبل احساس می کردم. نگاهی به صورتم 

 .انداخت و به چشمانم خیره شد
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 .سعی کردم نگاهم را از او بدزدم

 :اما پوریا گوشم با صدایی مهربان تر و آرام تر از قبل گفت
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 تو مال منی؛-

 :به چشمان خمار پوریا دوختم وگفتمنگاهم را 

 ...اما پوریا-

 .دستش را روی لب هایم گذاشت واز من خواست فقط سکوت کنم

 .آب دهانم را به سختی قورت دادم و سرم را به نشانه ی تایید حرفش تکان دادم

 .پنجه ی دستانش را البه الی موهایم فرو برد وشروع کرد به نوازش کردن گیسوانم

همان طور که نگاه خمارش را توی چشمان من قفل کرده بود لب هایش را روی لبانم 

 گذاشت وبوسه ای از عشق

 .ومحبت به روی آن زد

 .انگار نفس هایش را تا بیخ گوشم احساس می کردم

لرزه در وجودم داشت ریشه می دواند. سر بر شانه ی پوریا داشتم آرامشی را به وجودم 

 ط باهدیه می کردم که فق

 .لمس آغوش او امکان پذیر بود

 !شب عجیبی بود

شاید با این که پوریا مرد مورد عالقه ام نبود اما همانی بود که تن در آغوش او از تمام 

 دلهره وتشویش هایم آرام

 .کردم

صبح با صدای تَق و ُتق پوریا از خواب پریدم نگاهی به ساعت دیواری روبرویم انداختم 

 میکه نه صبح را نشان 

داد.خمیازه ای کشیدم و از روی تخت خواب بلند شدم وشروع کردم به پوشیدن لباس 
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 هایم. که همان موقع در اتاق

 باز شد و پوریا داخل اتاق شد
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 بیدار شدی؟-

 :سرم را به عالمت مثبت تکان دادم گفتم

 صبح بخیر-

 خواستم خودم بیام بیدارت کنم-

 حاال دیگه بیدار شدم-

 :ریا به من نزدیک شد و صورتم را بوسید وگفتپو

 صبح تو هم بخیر عزیزم-

 :لبخندی ملیح تحویلش دادم گفتم

 داشتی چه کار می کردی؟-

لبخندی زد او هم بدون هیچ صحبتی دستم را گرفت و با هم از اتاق بیرون آمدیم حال 

 نورانی بود و نور خورشید

ز پنجره های کوچک و بزرگ بود باهم به داخل حال ویال می تابید سرتاسر ویال پر ا

 طرف حیاط رفتیم یه میز بزرگ

 :انواع صبحانه چیده بود با لبخند گفتم

 این ها رو خودت درست کردی؟-

 خب خواستم روز اول هنرم راببینی-

 خوبه-

روی صندلی نشستم روبروم پوریا نشست چشماش زیر نور خوشید روشن تر می شد 

 عاشق چشمانش بودم همان

 وز اول نگاه گیرا و جذابی داشتر
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شروع کردم به خوردن صبحانه همین طور که لقمه می گرفتم و در دهانم می گذاشتم 

 فکر دیروز در ذهنم مرور

شدبه حرفای بیتا و پوریا که رسید متوقف شد نگاهی به پوریا انداختم که در حال 

 خوردن چایش بود

 پوریا-
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 :ز قرار داد و گفتفنجون چایش را روی می

 جانم-

 !می خوام یه سوالی ازت بپرسم-

 بپرس عزیزم-

 من تصادفی حرفای تو و بیتا رو شنیدم-

 زد با این جمله دست از صبحانه خوردن برداشت و تو چشمام زل

 شما دوتا داشتین در مورد من حرف می زدین درسته؟-

 :پوریا که بدجوری شوکه شده بود با من من گفت

 .....ببین الناز؛من-

 :به میان حرفش آمدم وجدی گفتم

 بیتا می گفت که باید خدا رو شکر کنی که با من ازدواج کردی تا به نقشه هات برسی-

از قیافه پوریا می توانستم حس کنم که یه فکرهای در ذهنش هست پوریا یه قلوب از 

 چایش نوشید و نگاهی به من

 :انداخت وگفت

 تو بد متوجه شدی-

 :با همان جدیت گفتم

 پس قضیه چیه؟-
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 :پوریا در حالی که همراه با صندلیش کنارم نشست و دستم را دردستش گرفت گفت

 سر فرصت همه چی رو بهت می گم ولی االن موقش نیست-

 پوریا من همین االن می خوام بدونم قضیه چی هست!؟-
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 :پوریا بزاق دهانش را قورت داد وگفت

 صی نیستچیز خا-

 یعنی چی چیز خاصی نیست من همسرتم-

 برات یه روز توضیح میدم-

 :محکم و جدی گفتم

 بهم بگو موضوع دیشب-

 :نفسی کشید وگفت

 باشه،من نقشه ای باور کن برات نداشتم منظور بیتا هم این بود که تو را سوپرایز کنیم-

 :با تعجب گفتم

 سوپرایز؟-

 ایده تو که صبر نکردیمی خواستیم بریم ماه عسل ولی چه ف-

 :نفس راحتی کشیدم وگفتم

 ماه عسل کجا؟-

 :لبخندی تحویلم داد وگفت

 بعدا می فهمی-

ازجایش بلند شد بدون اینکه حرفی بزنه وارد ویال شد من هم شروع کردم به جمع 

 کردن صبحانه همه را جمع کردم

 گشتمهمه ی آن ها را شستم همین که شیر آب را بستم وبا صدای پوریا بر

 تا چند دقیقه ی آماده شو-
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سری تکان دادم و بدون اینکه حرف بزنم وارد اتاق شدم وسایلی نداشتم جمع کنم فقط 

 مانتو وشالم راکه شقایق

 آورده بود تنم کردم و با پوریا سوار ماشین شدیم

 مامان ناهار درست کرده-

 چرا خودش را تو زحمت انداخت؟-

 :ت وگفتنگاهی بهم انداخ

 !خوب توقع داری برای عروسش کاری انجام نده-

 نه منظورم این نبود-

پوریا حرفی نزد و ماشین را روشن کرد طولی نکشید که به خانه رسیدیم شقایق و 

 کامران درحیاط به درخت و گل ها

آب می دادن با دیدن ما شقایق با خوشحالی شیر آب را بست و به طرفم آمد کامران 

 آمد هم پشت سرش

 وای عزیزم خیلی خوش اومدید-

 لبخندی تحویلش دادم و به آغوش شقایق رفتم

 مرسی-

 خوش آمدین آقاپوریا-

 مرسی کامران-

همگی با هم وارد خانه شدیم فریده خانم که با کت و دامن آبی تیره میز را می چید با 

 جمله شقایق به طرفم برگشت

 !فریده خانم الناز و پوریا اومدن-

 وای عزیز دلم خیلی خوش آمدین-

 مرسی فریده خانم-
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 :نگاهی به میز انداختم گفتم
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 چرا این قدر زحمت کشیدین!؟-

 مگه میشه عروسم اومده-

 :لبخندی تحویلش دادم پوریا دستم را گرفت گفت

 اگه اجازه بدین ما بریم تو اتاق-

 .وارد اتاق شدیم

اری تا قبل از این که من وارد اتاق نشدم پوریا تأکید اتاق هنوز تمیز و مرتب بود انگ

 کرده بود هیچ کس دست به اتاق

 .نزند

 خب؟-

 :نگاهم رااز اتاق گرفتم و تو چشم های پوریا زل زدم وگفت

 نمی خوای بری حمام؟-

سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و وارد حمام شدم وتوی ده دقیقه دوش مختصری 

 گرفتم

سرم را بیرون آوردم و نگاهی به داخل اتاق انداختم خبری از پوریا نبود با  از البه الی در

 این حوله خجالت می

کشیدم جلوی او ظاهر شوم با نبودن پوریا نفسی از بدنم خارج کردم و از حمام بیرون 

 آمدم تو دو دقیقه لباسم را

و زل  عوض کردم و شروع کردم به سشوار کردن با در زدن سشوار را خاموش کردم

 زدم به در که شقایق بین چهار

 چوب در ظاهر شده بود

 میشه بیام تو؟-
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 بیا عزیزم-

 :شقایق لبخندش را پر رنگ تر کرد و وارد اتاق شد وگفت

 آقاپوریا گفت تا وقتی که همسرم نیامده دست به این اتاق نزنیم-
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 ای اش خیره شدمنگاهم را از سشوار قرمز رنگ برداشتم و تو چشمای قهوه 

 پوریا خیلی دوست داره باورت میشه شب فردای عروسی اصال چشم روهم نزاشت-

 :بزاقم را قورت دادم وگفتم

 همه ی اینا خودشم بهم گفته بود-

نگاهم را ازش گرفتم و دوباره شروع کردم به سشوار کردن موهام،به طرف حال رفتیم 

 میز گوشه ای از حال بود به

 :انم خیره ماندم وگفتمچشم های فریده خ

 فریده خانم آخه شما چرا؟-

 :به میان حرفم آمد وگفت

اوالً فریده خانم نه مامان؛دوماً شما ما اینا نداریم باهام راحت باش سوماً؛تو عروس یکی -

 یدونه من هستی معلومه که

 سنگ تموم برات می زارم

 :لبخندی تحویلش دادم وگفتم

 مرسی مامان جون-

همگی با هم سر میز نشستیم ماشاهلل چه غذای سختیم درست کرده کلم پلو تنها غذایی 

 که من دوست نداشتم اگه

پلو ماهی درست می کرد می توانستم بهتر بخورم.چون از این غذا بدم نمی آمد ولی 

 کلم پلو واقعا دوست نداشتم

 :پوریا کنارم آمد وگفت
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 از این غذا خوشت نمیاد؟-

 داختم وگفتمنگاهی بهش ان

 ...نه این طور نیست؛ولی:-

 :سریع گفت

 ولی چی؟-
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آب دهانم راقورت دادم و در ذهنم دنبال یه جمله درست حسابی می گشتم جرقه ای به 

 :ذهنم خورد وگفتم

گفتم اول پیش غذا بخورم بعدم ناهار نگران نباش معدم جای اون پلو کلم خوشمزه -

 هم داره

م داد و دوباره یه قاشق پلو کلم تو دهنش گذاشت من هم یه قاشق سوپ لبخندی تحویل

 تو دهنم گذاشتم ناهار به

سختی خوردم و شروع کردیم با کمک شقایق میز را جمع کردیم همین که روی مبل 

 نشستم پوریا با اون موبایل

 :کنارم نشست وگفت

 امشب طاهر و کیان و جیسکا میاد-

 واقعا؟!چه قدر خوب-

 :در حالی که دستش را دور کمرم انداخته بودگفتپوریا 

 نمی خوای کمی بخوابی تا عصر خیلی مونده-

نگاهم را به ساعت انداختم دو ونیم بود می دونستم بابا نزدیک های شش می آید سری 

 :تکان دادم وگفتم

 چرا کمی خستم-

 :لبخندی زد و در حالی که دستم را در دستش گرفته بود گفت
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 بریم-

ی با هم از روی مبل بلند شدیم همین که پوریا دستش به دستگیره خورد صدای دو نفر

 فریده خانم به گوشم رسید

 می خواین استراحت کنید؟-

 :به طرفش برگشتم و نگاه مهربونی بهش انداختم وگفتم

 بله-

 مامان ما کمی خسته هستیم-

 :فریده خانم خنده ای کرد وگفت

 
192 

 راحت باشید خونه ی خودتونهباشه،باشه عزیزم -

 لبخندی زدم و با هم وارد اتاق شدیم نگاهی به پوریا که بهم زل زده بود انداختم

 چرا این طوری نگاه می کنی-

 :لبخندی زد و زیر لبی گفت

 چیزی نیست-

عصر شد با سر و صدای شقایق از جا پریدم پوریا کنارم نبود از روی رختخواب بلند 

 ت دیواریشدم و نگاهی به ساع

خیره شدم ساعت پنج و نیم بود سریع شروع کردم به عوض کردن لباس هایم از اتاق 

 بیرون آمدم و نگاهم افتاد به

 پوریا

 باالخره بیدار شدی؟-

 خیلی خوابیدم نه؟-

 عیبی نداره عزیزم اینجا خونه ی خودته-

 :سرم را تکان دادم گفتم
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 مگه بابا و داداشم اومدن؟-

 نه ولی همین االن زنگ زدن گفتند توی راه هستیم-

سری به عالمت تأیید تکان دادم و با هم به طرف حال رفتیم کامران و شقایق همان طور 

 که نگاهشون به تلویزیون

 :بود چای هم می خوردند با دیدن ما شقایق ازجایش بلند شد گفت

 الناز جون عزیزم می خوای برات چای بریزم؟-

 تو نمی خواد زحمت بکشی من خودم میرمنه عزیزم -

 ...نه نمی خواد من سریع-
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 :به میان حرفش آمدم وگفتم

شقایق جون عزیزم من دیگه از این به بعد تو این خونه زندگی می کنم می خوام با -

 وسایل آشپزخونه آشنا بشم

 :سری تکان داد و سرجایش نشست نگاهی به پوریا انداختم وگفتم

 ای می خوری برات بریزم؟چ-

 :سری به عالمت منفی تکان داد وگفت

 نه من چند دقیقه پیش خوردم-

سری تکان دادم وبه طرف آشپزخونه رفتم وارد آشپزخونه که شدم نمی دونستم لیوان 

 کجاست شروع کردم به

 گشتن استکان با صدای پوریا به طرفش برگشتم

 پیدا نکردی؟-

 نه-

بینت که کنار ظرفشویی بود رفت همین که در راباز کرد انواع پوریا به طرف قفسه ی کا

 استکان ها از کوچک و بزرگ
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در اندازه بود و مدل های مختلف بود لبخندی تحویلش دادم با ریختن چای با پوریا 

 روی مبل نشستیم با یه قلوب

خوردن صدای در خانه به گوش رسید اولین نفر که زود واکنش نشان داد فریده خانم 

 بود که می دانستم گوش تیزی

 :داره مثل برق از اتاق بیرون آمد و گفت

 اومدن؟-

پوریا سرش را تکان داد ازجایش بلند شدبه طرف در رفت منم پشت سرش به طرف 

 در رفتم با دیدن کیان،بابا و

 جسیکا چشمام برق زد

 وای خیلی خوش آمدین-

 :فت وگفتجسیکا زودتر از همه وارد خانه شد و من رادرآغوش گر

 مرسی عزیز دلم-
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 :از آغوش جسیکا بیرون آمدم وگفتم

 دلم براتون تنگ شده-

 ما هم همین طور-

نگاهم افتاد به چشم های آبی کیان که با مهربونی بهم نگاه می کرد لبخندی زدم 

 :وگفتم

 خیلی خوش آمدید-

یم همگی با هم وارد حال شد لبخندی زد نگاهم افتاد به بابا که مثل قبل خوشحال تر بود

 با معرفی کردن شقایق و

کامران به بابام و کیان جسیکا همگی نشستیم همزمان با شقایق بلند شدم وبا هم به 

 طرف آشپزخونه رفتیم
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 شقایق عزیزم تو برو راحت بشین من خودم چای درست می کنم-

 :شقایق اخم ریزی کرد گفت

اگه پوریا نیومده بود فکر کنم حاال حاال ها آره دیدم چه قدر قشنگ استکان آوردی -

 دنبال استکان می گشتی تو

 برو پیش بابا و داداشت من خودم درست می کنم

 نه من پیشت می مونم این طوری بهتر با وسایل آشپزخونه آشنا می شم-

سری تکان داد و شروع کرد به چای درست کردن منم با آوردن استکان و قندان سینی 

 آشنا شدم طولی نکشید

استکان ها پر شدن از چای شقایق از همه تعارف کرد و بعد کنار کامران نشست من هم 

 روی مبل کنار پوریا نشستم

اق رفت طرف اتچند دقیقه که صحبت کردیم پوریا ازجایش بلند شد و بدون صحبتی به 

 چند ثانیه نشد که با دو تا

 پاکت سفید و آبی در دستش برگشت شقایق با کنجکاوی گفت

 آقای پوریا اینا چی هستن؟-

 :پوریا لبخندی زد وگفت

 بلیط-

 !بلیط برای چی؟نکنه مال ماه عسله-
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 :سرش رابه عالمت مثبت تکان داد گفت

 م جمع شدیم بگم اینم کادوی من به النازبله خواستم امروز که حاال دور ه-

 :لبخندی تحویلش دادم و نگاهم را ازش گرفتم شقایق با ذوق گفت

 حاال کجا می خواین برین؟-

 فرانسه-
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با اسم فرانسه سرم را که پایین بود باال گرفتم و به چشم های پوریا خیره شدم با تعجب 

 :گفتم

 فرانسه؟-

 :فتپوریا لبخندش را پرر نگ تر کرد گ

 آره عزیزم-

 کامران نگاهی به پوریا انداخت وگفت

 حاال کی میرین؟-

 فردا شب ساعت نه-

 خیلی هم عالی-

تا نزدیک های دوازده شب بابا و کیان و جسیکا رفتند وخانه بعد رفتن آن ها سوت 

 وکور شد فریده خانم زیادی

ده ام روی خسته بود وشب بخیری گفت و وارد اتاقش شد شقایق هم با رفتن خانوا

 صندلی نشسن وقیافه ی ناراحت

کننده ای گرفت به طرف شقایق رفتم کامران و پوریا هم که برای کاری از خانه بیرون 

 رفته بودن روی صندلی نشستم

 :گفتم

 چی شده شقایق؟چرا یهویی این جور قیافه ای گرفتی؟-

 ن تنگ شدهمنم مثل تو یه خانواده ای داشتم ولی االن نیستن الناز دلم براشو-

 یعنی چی االن نیست؟از دستشون دادی؟-
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 :سرش رابه عالمت منفی تکان داد گفت

 نه نمیدونم کجاست خبری ازشون ندارم-

 مگه میشه؟-
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 :نفس عمیقی کشید وگفت

با پدر و مادرم چند روزی به تعطیالت رفتیم یکی از شهرهامون این چند روز که آنجا -

 مادرمبودم متوجه حال بد 

شدم تا صبح سرفه می کرد و از درد در خود می پیچید پدر متوجه حالش می شد و تا 

 صبح بدون این صحبتی کند

بیدار کنار مادر می ماند تا من از خواب بلند نشوم بعد از مسافرت حال مادرم خرابتر 

 شد و این از دید من دیگر

یمارستان دکتر گفت که سریعا پنهان نماند با اصرار من و پدر مادر راضی شد برویم ب

 باید عمل شود ولی چون پدرم

پول کافی برای عمل نداشت موضوع را با یکی از دوستانش در میان گذاشت و قرار شد 

 به تهران برود پدر و مادر با

من صحبت کردن و گفتن چند روز پیش دوست مادرم باشم که دیگه مادرشوهرم شده 

 این چند روز به سختی

این که یک ماه گذشت دو ماه گذشت یک سال گذشت پنج سال گذشت  گذروندم تا

 ولی خبری از مادر و پدرم نبود

حتی نمیدونم زنده اند یا نه و این جا بود که دوست مادرم پیشنهاد داد با کامران که از 

 کوچکی به هم عالقه داشته

بودیم ازدواج کنم و تا االن هم حتی خبر ندارم کجا هستن حتی چند بار به خانه رفتیم 

 ولی خبری نبود بعد از یک

 سال خانه را فروختیم و با پول آن وسایل عروسی خریدم

 :دستش را گرفتم و گفتم

 .نگران نباش صبر کن از ماه عسل برگردیم خودم کمکت می کنم که پیداش کنی-

تحویل داد. با کوبیده شدن در نگاهم رااز شقایق برداشتم و به پوریا  لبخندی به من

 کامران که در راهرو ایستاده
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 :بودن خیره شدم شقایق با همون قیافه نگاهی بهشون انداخت وگفت

 چی شد؟-

 :کامران سری تکان داد گفت

 چیزی نیست-
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 واسی چی رفتین بیرون؟-

 :پوریا لبخندی زد وگفت

 .یزم چیزی نیست بحث کاری بودعز-

 خب آقای پوریا اگه اجازه بدین ما دیگه بریم-

 :پوریا لبخندش را پر رنگ تر کرد گفت

 باشه راحت باشید-

 :شقایق نگاهی به من انداخت وگفت

 شب بخیر الناز جون-

 شب بخیر عزیزم-

رم کامران و شقایق طولی نکشید که وارد اتاقشان شدند. پوریا دستش را دور کم

 انداخت و با هم به طرف اتاق رفتیم

باید شروع می کردم به جمع کردن لباس ها،فرانسه رادوست داشتم ولی واقعا دو نفری 

 آن هم با پوریا برام کمی

 سخت بود با صدای پوریا به خودم آمدم

 داری چه کار می کنی؟-

 :در حالی که چمدون را از کمد بیرون آوردم گفتم

 مع می کنمدارم وسایل ها را ج-

 :پوریا دستم را گرفت وگفت
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 !فردا هم میتونی-

 :دستم از دستش بیرون کشیدم و دو سه تا لباس را در چمدون گذاشتم وگفتم

 نه بهتره االن انجام بدم-
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 :سری تکان داد وگفت

 پس وسایل منم بزار-

خم و یک ساعت شد همه ی وسایل را در چمدون گذاشتم کمرم شکست این قدر 

 راست شدم کنار پوریا که سرش

تو گوشی بود دراز کشیدم چشمام را بستم و نفس عمیقی از بدنم خارج کردم تا همه ی 

 خستگی ها از بدنم خارج

شود گوشیم رااز روی میز برداشتم همین که صفحه اش را روشن کردم پوریا گوشیم 

 :راازم گرفت گفت

 بگیر بخواب خسته ای-

 :یدم گفتمگوشی را از دستش کش

 ...خوب باشه؛ولی حاال بزار کمی با گوشی-

 :به میان حرفم آمد وگفت

 نه بگیر بخواب جلوی من نباید با گوشی باشی-

 :با تعجب گفتم

 این قوانین رو کی بهت یاد داده؟نکنه بابام بهت گفته؟-

 :خنده ای کرد گفت

 وقتی حواست به گوشی باشه یادت می ره من کنارتم-

 تو رو خدا این چرندیاتو باور نکن-

گوشی گذاشت داخل کشوی آخری نفسی از حرص بیرون دادم و با یه شب بخیر پشت 
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 به پوریا کردم

 طرف من نمی خوابی؟-

 :نفسی کشیدم و به طرف پوریا خوابیدم و گفتم

 خوب شد میزاری بخوابم؟-
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 :ورتم گذاشته بود گفتپوریا لبخندی زد و در حالی که دستش را روی ص

 بخواب عزیزم خوب بخوابی-

صبح شد با صدای پوریا که با تلفن صحبت می کرداز خواب پریدم پوریا پشت در اتاق 

 صحبت می کرد و متوجه بیدار

شدن من نشد نگاهی به ساعت انداختم ده بود نیم خیز شدم روی تخت و دستی به 

 موهام و چشم های خواب آلودم

 ی پوریا خشک شدمکشیدم با حرفا

ببین االن تو موقعیت نیستم که بخوام به الناز بگم،من دارم با الناز میرم مسافرت تا -

 چهار روز نیستم میتونی

 حواست به طاهر باشه؟باشه باشه مرسی جبران میکنم خداحافظ

اخمم غلیظ شد یعنی چی باید حواسش به بابای من باشه چه کاری؟باز چی تو کله اش 

 وریا وارد اتاق شد بامی گذره پ

 قیافه عصبانی من سرجاش میخ کوب شد

 بیدار شدی؟-

 :اخمم غلیظ کردم گفتم

 می خواستی بیشتر بخوابم!؟-

 :نگاهم را ازش گرفتم و در حالی که از جایم بلند شدم پوریا گفت

 نه،نه عزیزم برعکس خواستم بیام بیدارت کنم بریم صبحانه بخوریم-
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 با کی حرف میزدی؟-

 :ن من گفتبا م

 هیچ کس-

 :از تعجب دوتا ابروهایم باال رفت و گفتم

 هیچ کس؟شوخیت گرفته پوریا شنیدم داشتی با کسی حرف میزدی-

 درباره شرکت بود-
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 :با تشر گفتم

 اسم بابای منم اوردی-

خوب دیگه بسالمتی با بابات شریک هستم یادت رفته گفتم بعد از ازدواج دوباره وارد -

 رکت و کارخونه می کنم بهش

 آقا رحیم گفتم که حواسش باشه همین

 :سری تکان دادم گفتم

 امیدوارم نقشه ای دیگه تو ذهنت نباشه چون بابام به تو اعتماد کرد-

 نگران نباش-

به طرف دستشویی رفتم با شستن دست و صورتم و لباس عوض کردن به طرف حیاط 

 که یه میز بزرگ انواع صبحانه

د نشستم شروع کردیم به خوردن این قدر به فکر پوریا با حرفاش بودم که چیده بو

 خیلی میل خوردن نداشتم

 .الناز،الناز-

 :نگاهم را به چشمان قهوه ای شقایق دوختم گفتم

 چی شده؟-

 نیم ساعت دارم صدات میزنم-
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نگاهی به فریده خانم و پوریا و کامران که بهم زل زده بودن انداختم و در حالی که 

 :لبخندی تحویلشون دادم گفتم

 شرمنده،یه لحظه رفتم تو فکر-

حرفی نزدن و شروع کردن به خوردن طولی نکشید که صبحانه را خوردیم با کمک 

 شقایق و فریده خانم میز کامل

 تمیز کردیم

 دیک های هفت بود آماده بودیم برای رفتن به فرودگاهعصر بود ساعتم نز

 آماده ای الناز-

 .سرم را تکان دادم و با هم از اتاق بیرون آمدیم اولین نفر چشم به پدر خورد
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 :پدر فوری من را در آغوش گرفت وگفت

 الناز دخترم اونجا میرین مراقب همدیگه باشید-

رون آمدم وبه کیان وجسیکا که پشت سر بابا ایستاده لبخندی زدم و از آغوش پدر بی

 بودند نگاه کردم وبعد از

شنیدن نصحیت های پدر و خداحافظی با او سوار ماشین شدیم من و پوریا عقب نشسته 

 بودیم و کامران

هم رانندگی می کردطولی نکشید که به فرودگاه رسیدیم از ماشین پیاده شدم کامران 

 ن هاهم با کمک پوریا چمدا

راازصندوق بیرون آورد به طرف صندلی ها که کنار هم بودن رفتیم روی صندلی 

 نشستم و به ساعت مچی نگاهی

 انداختم

 :پوفی کشیدم و گفتم

 یعنی ما باید نیم ساعت صبر کنیم!؟-
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 :پوریا کنارم نشست وگفت

 آره دیگه چاره ای نیست؛چیزی می خوای؟-

 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 نه فعال چیزی نمی خورم-

سری تکان داد و به روبرو خیره شد گوشیم رااز کیفم بیرون آوردم و باهاش سرگرم 

 شدم با صدای دختری که پشت

سرم بود و صدایم می زد به طرفش چرخیدم پوریا هم متوجه شد و نگاهی به شیرین 

 انداخت اخم ریزی کردم و در

 :حالی که به طرفش رفته بودم گفتم

 ن تو این جا چه کار می کنی؟شیری-

 پوریا هم به طرفم آمد شیرین نگاهی

 :به پوریا انداخت گفت

 .میشه چند دقیقه من و الناز را تنها بزاری!؟باهاش یه صحبتی دارم-
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 پوریا سری به عالمت مثبت تکان داد و از ما فاصله گرفت

 چیزی شده شیرین؟-

 :شیرین با تمسخرگفت

 وریا میری ماه عسل نه؟داری با پ-

 :آب دهانم را قورت دادم وگفتم

 ...ببین شیرین من-

 :به میان حرفم آمد وصدایش را بلند کرد وگفت

هنوز حرفم تمام نشده؛تو عجب آدم حسود و خودخواهی هستی سریع دست به کار -

 شدی بری فرانسه که چی
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 بشه!؟

شتی ه تو فرانسه دوست داشیرین ببین اون طور که تو فکر می کنی نیست،خب درست-

 من به تو قول دادم که با هم

 بریم ولی االن فرق می کنه

 اینم جزوه نقشه ات بود!؟-

 چی!؟-

تو پوریا را از من گرفتی که بهش نرسم؛تو نزاشتی من یه زندگی درست و حسابی -

 داشته باشم

 شیرین معلوم هست داری چی می گی چرا چرند می گی دیونه شدی؟-

الناز اگه من تو این حال هستم به خاطرش خودت هستی الحق که دختر حسود و -

 خودخواهی هستی فقط به فکر

 خودتی

 !شیرین تو خیلی عوض شدی-

حرفای همیشگی نزن این تویی که عوض شدی نمی تونستی با یه مرد دیگه ازدواج -

 کنی دقیقا همونی که من می

 خواستم و بهش عالقه داشتم ازدواج کردی
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ببین در مورد ازدواج با هم صحبت کردیم خب که پوریا دقیقا جلوی خودت همچین -

 پیشنهادی داد

 هنوزم قبول نمی کنم-

تو کال مشکلت ازدواج من و پوریا نیست تو دنبال یه بهونه از من بودی حاال هم پیدا -

 شد

ره ن گرفتم و به پوریا خیبا دست گرم پوریا که دور کمرم حلقه کرده بود چشم از شیری
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 شدم

 باید بریم-

 سری تکان دادم و نگاهی به شیرین انداختم شیرین بدون صحبتی از فرودگاه خارج شد

 به من ربطی نداره ولی نباید خیلی بهش رو بدی-

 :نگاهی بهش انداختم وگفتم

 حق با توئه ربطی به تو نداره-

د کیفم رااز روی صندلی برداشتم و با با چشمای که از حدقه زده بود بیرون بهم خیره ش

 پوریا به طرف هواپیما رفتیم

البته پوریا هنوز همون قیافه داشت و تغییر نکرده بود خیلی جا خورد ولی واقعا شیرین 

 اعصابم خورد کرده بود با هم

وارد هواپیما شدیم و دنبال شماره صندلی بودیم طولی نکشید که پیدا کردم و نشستیم 

 نظره ی بیرون بودنگاهم به م

با صدای پوریا نگاهم را دوختم به پوریا که اخم کرده بود معلوم بود از دستم دلخور 

 شده

 کمربندتو ببند-

یک ساعت و نیم طول کشید تا به فرودگاه رسیدیم وارد سالن انتظار شدیم. مردی 

 باپیراهن آبی و شلوار جین به تن

خورد پوریا به طرفش رفت وکمی با  داشت چهره اش به سن و سال سی خورده ای می

 او صحبت کرد بعد از آن با

 :لبخند نگاهی به من انداخت وگفت

 .الناز جان این آقا محبتی است همونی که در موردش داخل هواپیما صحبت کردیم-

سری تکان دادم و با او سالم و احوال پرسی کردم سوارتاکسی شدیم من و پوریا عقب 

 جلونشستیم و آقامحبتی هم 

نشسته بود و با راننده تاکسی صحبت های می کرد که من اصال سر در نیاوردم کمی 
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 طول کشید تابه هتل رسیدیم از
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ماشین پیاده شدیم و با آقا محبتی به طرف هتل رفتیم آقامحبتی بامسئول هتل صحبت 

 های کرد و بعد از چند دقیقه

 .شماره اتاق را به ما داد

ور شدیم و به طرف اتاق رفتیم وارد اتاق که شدم نگاهی به پوریا انداختم سوار آسانس

 :وگفتم

 مگه تو بلدی زبان فرانسوی صحبت کنی؟-

 :پوریا با همان اخم سرش را به عالمت مثبت تکان داد نفسی از بدنم خارج کردم وگفتم

 هنوز ناراحتی؟-

 :پوریا که مثل بمب اتمی منفجر شده بود با صدای بلند گفت

 فقط بلدی اعصابم رو بهم بریزی-

 :سر به زیر گفتم

 ..ببخشید شیرین اعصابم رو-

 :به میان حرفم آمد وگفت

دیگه نمی خوام اسم شیرین به گوشم بخوره شنیدی الناز؟ تو هم دیگه حق نداری با -

 .اون در تماس باشی

 :با تعجب گفتم

 چی؟-

 .همین که گفتم شیرین فقط اعصاب تو رو و روزت راخراب می کنه-

نفسی از بدنم خارج کردم که پوریا در حالی که انگشت اشاره اش را برای نصحیت باال 

 :آورده بود گفت

 الناز نمی خوام مشکلی پیش بیاد من قبل از ازدواج هم بهت گفتم-
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 باشه پوریا تو هم دیگه عصبی نشو-

 هم لباست عوض کنمیرم حمام تو -
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عصر شد بعد از استراحت تصمیم گرفتیم به بازار برویم لباس هایم را پوشیدم و با 

 پوریا از هتل خارج شدیم پوریا

 .دستم را در دستانش گرفت که من لبخندی نا خود آگاه روی لبانم نشست

 .پوریا من خیلی زبان فرانسوی بلد نیستم-

 :گفتلبخندی پر مهری زد و

 .مشکلی نیست من که هستم-

تا دوساعت در بازار می گشتیم اینقدر خریدکردیم که فکر کنم پوریا پوست سرم رو 

 می کند

 خسته نشدی؟-

 :نفسی کشیدم گفتم

 .آره خیلی بریم-

 :همین طور که نگاهم به ویترین های لباس مردونه بود زیر لب گفتم

 .کاش برای کیان پیراهنی بخرم-

 چیزی گفتی؟-

 :نگاهی به پوریا انداختم وگفتم

 .این همه چی برای خودمون خریدیم ولی برای داداشم چیزی نخریدم-

 :پوریا نفسی از بدنش خارج کرد گفت

 !زود باش-

نگاهی به ویترین ها انداختم وارد مغازه شدم فروشنده زنی با موهای قهوه ی روشن و 

 تیپ ساده ای زده بود با صدای
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 دختر به خودم آمدم

hello welcom - 
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thanks - 

how can I help you?- 

 من که سر در نیاوردم نگاهی به پوریا انداختم

 کدومش می خوای؟-

 .اون پیراهن قرمز ومشکی-

پوریا با فروشنده صبحت های کرد و فروشنده هم پیراهن مشکی و قرمز را که انتخاب 

 کرده بودم را برایم آورد بعد از

 دن از مغازه بیرون آمدیمحساب کر

 !تموم شد؟-

 آره تموم شد-

با پوریا سوار تاکسی شدیم وبه طرف هتل رفتیم همین که پایم را داخل اتاق گذاشتم 

 پوریا خودش را روی تخت رها

 :کرد وگفت

 کمرم شکست-

 .خنده ای کردم و نایلون ها را گوشه ای از اتاق گذاشتم

 چرا می خندی؟-

 :برگشتم نگاهی بهش انداختم وگفتم

 ممنون همه ی راه را باهام اومدی بلکه خسته بودی-

 :لبخندی زد و در حالی که دستم را گرفته بود گفت

 من برای خانمم همه کار می کنم-

 کنارش نشستم
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 گشنت نیست؟-

 چرا خیلی-

طرف سالن غذا خوری رفتیم  ازجایم بلند شدم و لباس هایم را عوض کردم و با پوریا به

 روی صندلی نشستم نگاهم

 همش به پوریا بود

 چی می خوری!؟-

 نگاهی به لیست غذا انداختم این قدر فرانسوی نوشته بود که گیج شدم

 من که نمی دونم این چی نوشته-

 :پوریا لیست را از دستم کشید و نگاهی بهش انداخت وگفت

 می خوای اشتورودل بخوری؟-

 چی هست ولی خوردنش ضرر نداره نمی دونم-

سفارشات دادیم بعد از چند دقیقه سفارشات آمد شروع کردیم به خوردن طولی نکشید 

 که شام را خوردیم و به

 .طرف اتاق رفتیم

صبح شده بود،نمی دانم چه قدر خوابیده بودم! اما با سر وصدای پوریا از خواب پریدم 

 خوش شانس که نیستم

خواب بیدار می شدم نیم خیز شدم و نگاهی به گوشی ام انداختم همیشه با یه صدا از 

 ساعت هشت و نیم بود با

حرص نفسی از بدنم خارج کردم و لبه ی تخت نشستم دستی به چشمان خواب آلودم 

 کشیدم با صدای پوریا

 :کنجکاویم گل کرد و گوش هایم را تیز کردم پوریا در اتاق صحبت می کرد و می گفت

اهر بفهمه ما چه نقشه ای کشیدیم کارمون ساخته است،آره میدونم،نه الناز ببین اگه ط-)
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 اگه بفهمه بیچاره می

 .(شم،ولی آخر الناز باید بفهمه،حاال بزار بعدا،نه من باید برم فعال خداحافظ

اعصابم بهم ریخت حاال دیگه مطمئن شدم کاسه ی زیر نیم کاسه است! خواستم برم تو 

 بگم بااتاق و یقش را بگیرم 

من ازدواج کردی که به نقشه ات برسی ولی جرقه ای به ذهنم خورد که سکوت کنم و 

 حرف نزنم با کوبیده شدن در
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سریع روی تخت دراز کشیدم و خودم را به خواب زدم هر از گاهی نیم نگاهی به پوریا 

 می نداختم بعد از لباس عوض

دم و از روی تخت بلند شدم با اخمی که روی کردن از اتاق خارج شد نفس عمیقی کشی

 پیشانی ام بود و ذهنم در گیر

بود آبی به دست و صورتم زدم و شروع کردم به لباس عوض کردن معلوم بود با من 

 ازدواج کرد چون نقشه های دارد

 .تصمیم گرفتم دنبال این ماجرا را بگیرم که بعداً پدر به حسابش رسیدگی کند

 ر به گوشم رسید با دیدن پوریا اخم هایم با زور محو کردمباز کوبیده شدن د

 صبح بخیر عزیزم-

 صبح بخیر-

 کی بیدار شدی؟-

 همین االن-

 !خب پس اگه آماده هستی بریم. پایین صبحونه بخوریم-

 .باشه،بریم-

با هم از اتاق بیرون آمدیم و به طرف سالن غذا خوری رفتیم نسبت به دیشب شلوغ و 

 غلغله بود با زور یه میز و
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صندلی پیدا کردیم بعد از سفارش دادن و خوردن صبحانه برای گردش شهر پاریس از 

 هتل بیرون آمدیم خیلی عالقه

ر بودم خور بودم ولی مجبواز نزدیک ببینم بلکه از دست پوریا خیلی دل داشتم برج ایفل

 با او به گردش بروم نیم

ساعت طول کشید تا به برج ایفل رسیدیم همه جای برج ایفل گشتیم و عکس گرفتیم 

 قشنگ دوساعت آنجا بودیم

بعد به طرف کاخ ورسای رفتیم آنجا واقعا فوق العاده بود همه جاش عکس گرفتیم 

 خیلی قشنگ و بزرگ بود کاخ

قدر قشنگ بود ولی خلوت بود چون ما وسط روز به گردش آمده  ورسای هم بلکه این

 بودیم این قدر خلوت بود که

یک ساعت بیشتر نماندیم با آقای محبتی به طرف طاق پیروزی رفتیم آقای محبتی تو 

 رانندگی کردنش از طاق

 :پیروزی و هرم لوور می گفت

 .هر چه قدر هم که بگردی خسته نمیشی-

 .وور؛چون قشنگی هاش به شب بودنشهباید شب بریم هرم ل-

 پس امشب حتما بریم-
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نیم ساعت شد تا به طاق پیروزی رسیدیم،آقامحبتی درست می گفت واقعا عالی بود هم 

 قشنگ بود و هم بزرگ و

البته کمی هم شلوغ بود شروع کردیم به عکس گرفتن همان جا هم یه رستوران شیک 

 داشت و نشستیم به غذا

 ردنخو

 .پاریس جاهای واقعا دیدنی داره-
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 .آره همین طوره همین قدرشم که اومدیم واقعا فوق العاده بودن-

 البته این هرم لوور هم که میگین قشنگه باید حتما رفت-

 صد درصد عاشقش می شی-

بعداز خوردن ناهار از رستوران بیرون آمدیم نگاهی به ساعت مچی ام انداختم ساعت 

 محبتی نگاهیچهار بود آقای 

 :به ما انداخت وگفت

برین هتل استراحتی کنید من شب ساعت هفت میام دنبالتون بریم هرم لوور اونجا هم -

 کافی شاپ داره و هم اجرای

 زنده فکر کنم تا آخر شب اونجا بمونیم

بعد از خداحافظی سوار ماشین شدیم به طرف هتل رفتیم همین که پایم را در اتاق 

 با حرفای پوریاگذاشتم یاد صبح 

 افتادم سعی کردم فکرش را نکنم

 خوابت نمیاد؟-

 چرا خیلی خستم همش داشتم راه می رفتم-

 خیلی خب،پس بخواب منم خیلی خستم-

روی تخت دراز کشیدم و نگاهی به گوشی ام انداختم جز نرگس و شقایق کسی دیگه 

 .ای به من پیام نداده بود

 .ه رسیده بود مصدودم کرده بودشیرین هم از وقتی که پایم به فرانس

 .با دوتاشون کمی صحبت کردم و خوابیدم

عصر با زنگ خوردن گوشی ام از خواب پریدم نیم خیز شدم و نگاهی به گوشی انداختم 

 جسیکا بود

 جانم جسیکا؟-
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 سالم عزیزم خوبی؟-

 :دستی به چشم پوف کرده ام کشیدم وگفتم

 مرسی چه خبر؟-

 ؟خواب بودی-

 آره ولی خب باید دیگه بیدار می شدیم-

 همان موقع پوریا چشمانش راباز کرد و نگاهی بهم انداخت

 خب اونجا بهتون خوش می گذره!؟-

 .خیلی،جاتون واقعًا خالیه-

 کیه؟-

 :گوشی را از گوشم جدا کردم گفتم

 جسیکا-

 :گوشی را نزدیک گوشم گذاشتم با نگرانی گفت

 .وای انگاری بد موقع زنگ زدم-

 .نه، نه این طور نیست-

 آقای پوریا هم بیدار کردم-

 نه جسیکا؛ ما دیگه باید بیدار می شدیم-

بعد از صحبت کردن با جسیکا از رختخواب بلند شدم آبی به دست و صورتم زدم همین 

 که از دستشویی بیرون آمدم

 با پوریا روبرو شدم
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 تا نیم ساعت دیگه میاد آقامحبتی-

 :بدون اینکه نگاهی هم به پوریا بندازم گفتم

 االن میرم آماده می شم-
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شروع کردم به لباس عوض کردن بعد با پوریا از هتل بیرون آمدیم طولی نکشید؛ آقای 

 محبتی هم آمد سوار ماشین

یم شدیم و به طرف هرم لوور رفتیم از همون دور قشنگ و بزرگ بود نزدیک که شد

 شلوغ بود از ماشین پیاده شدم و

با هم وارد هرم لوور شدیم هرم لوور خیلی بزرگ بود داخل هرم با چراغ های زرد 

 تزئین کرده بود که هرم جلوه ی

بیشتری نشون می دادچندتا عکس گرفتیم ولی آن قدر شلوغ بود که همان دو تا عکس 

 خودش غنیمت بود

 .فت و شروع به آهنگ های خارجی کردچندثانیه نگذشت مردی باالی استیج ر

یک ساعت گذشت که آقامحبتی برای من و پوریا چای و قهوه آورد چهار ساعت در 

 هرم لوور بودیم سوار ماشین

 شدیم

 االن میریم کجا؟-

 :آقامحبتی از آینه نگاهی به من انداخت وگفت

 گالری الفایت-

 اونجا کجاست؟-

 از بازار خوشت میاد؟-

 :با ذوق گفتم

 ...آره خیلی-

چهار سالی هست. یه پاساژی درست کردن که همش با شیشه های طالی و رستوران و -

 کافی شاپ های زیادی آنجا

هست. البته این گالری الفایت معروفترین پاساژ پاریسه که مردم شهرهاوقتی به 

 پاریس میان اول جای دیدنی گالری

 .الفایت هست
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 !چه قدر عالی-
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نکشید از ماشین پیاده شدیم شلوغ بود در آنجا زن و دختر پیدا می شد طولی 

 دخترهایی که مثل عروسک موهای

قهوه ای رنگشان را دور صورتشان ریخته بودند. توجهم به دخترها بود که با صدای 

 گوشی پوریا به طرفش چرخیدم

 ا به صحفه یپوریا گوشی اش را از جیبش بیرون آورد؛ نگاهی به او انداختم که پوری

 گوشی اش نگاهی انداخت و

 اخمی کرد دکمه قرمز را زد و خاموش کرد

 کی بود؟-

 هیچ کس-

 مگه میشه؟-

 :اخمی کرد وگفت

 .الناز تورو خدا سوال نپرس-

 آخه چی شده می خوام بدونم کی بود اینجور اخم کردی؟-

 می گم که هیچ کس-

چیزی نگفتم و به راهم ادامه دادم یک ساعت یا بگم دوساعت تو گالری الفایت گشتیم 

 تو این دو ساعت حتی یه

کلمه هم با پوریا حرف نزدم بعد از شام که دیگه ساعت نزدیک های یازده بود سوار 

 ماشین شدیم و به طرف هتل

 رفتیم همین که پایم را در اتاق گذاشتم پوریا مچ دستم را گرفت

 پوریا ولم کن-

 :خودش را نزدیکم کرد وگفت
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 !می دونم از دستم ناراحتی-

 :نگاهی بهش انداختم و محکم جدی گفتم

 آره ناراحتم-

 ببخشید-
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 من هر کاری می کنم ماه عسل برای من و تو تلخ نشه تو این طوری رفتار می کنی-

 باشه عزیزم ببخشید-

 تش بیرون کشیدمنفسی کشیدم و مچ دستم را از دس

 تا کی اینجا هستیم؟-

 سه روز-

تا ساعت های یک بیدار بودیم دوتا نفرمون واقعا خسته بودیم وخوابیدیم چشمام 

 داشت گرم می شد که متوجه شدم

پوریا کنارم نیست کنجکاویم دوباره گل کرد از رختخواب بلند شدم و نزدیک در اتاق 

 شدم گوشم را به در چسباندم

م زنگت میزنم اگه الناز بفهمه این چند روز را برایم میکنه جهنم،حاال چی می گم خود-)

 شد امروز با طاهر حرف

زدی؟ایول قبول کرد بایدم همین طور بشه مردیکه عوضی،من تا سه روز دیگه میام 

 ایران اون موقع به حسابش می

 (.رسم

بود با زور خودم با این جمله های که شنیدم اعصابم بهم ریخت سرم بدجوری داغ کرده 

 را گرفته بودم تا سراغ پوریا

نرم دیگه کال مطمئن شدم یه نقشه های داره با عصبانیت روی تخت دراز کشیدم و 

 خودم را به خواب زدم چند ثانیه
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نگذشت پوریا هم کنارم خوابید و دستش رادور کمرم حلقه کرد با حرفای پوریا که زده 

 بود اعصابم بهم ریخته بود

پس زدم و پتو رو تا زیر گردنم کشیدم طولی نکشید که خوابم برد تو حین دستش را 

 خواب هم دو سه بار بلند می

شدم و یاد حرفای پوریا می افتادم کاش زودتر متوجه کارای پوریا می شدم تا تن به 

 ازدواج نمی دادم تا خوده صبح

خوابی پوف  خواب به چشمم نیامد نزدیک های هفت صبح بود که دیگه چشمام از بی

 کرده بود سرم را روی بالشت

گذاشتم همین که چشمام گرم شد خواب رفتم با صدای گوشیم سریع از خواب بلند 

 شدم پوریا کنارم نبود نگاهی به

ساعت که روی میز بود انداختم ده بود گوشی ام را برداشتم وبا اسم شقایق نفسی از 

 بدنم خارج کردم

 !جانم شقایق-

 سالم الناز جون-

 سالم عزیزم خوبی؟-

 مرسی عزیزم تو خوبی چه کارا می کنی؟-
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 .همین االن از خواب بیدار شدم-

 وای خدا نکنه من بیدارتون کردم؟-

 .نه عزیزم این چه حرفیه-

 عکس هاتون رو تو اینستا دیدم جاهای قشنگی رفته بودین-

 آره،همین طوره-

خوب باشه عزیزم من برم مزاحمتون نمی شم از طرف من سالم آقای پوریا هم -
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 برسون

 چشم عزیزم خداحافظ-

گوشی را قطع کردم همین که از روی رختخواب بلند شدم پوریا از حمام بیرون آمد 

 سریع نگاهم رااز پوریا دزدیدم

 نمی خوای بری حمام؟-

 :اخمی کردم وگفتم

 شم میرمهر وقت که دوست داشته با-

 :نزدیک حمام شدم که پوریا دستم را گرفت گفت

 !از دیروز تا حاال اخم کردی و درست راست باهام حرف نمی زنی-

 .واقعا؟من که این طور فکر نمی کنم-

دستم را از دستش بیرون کشیدم و به طرف حمام رفتم تو ده دقیقه ی دوش مختصری 

 گرفتم و بعد لباس هایم را

به طرف سالن غذا خوری رفتیم روی میز نشسته بودم و سرم پایین  پوشیدم و با پوریا

 بود که با صدای پوریا سرم را

 باال گرفتم

 یک ساعت پیش انگار داشتی با یکی حرف میزدی؟-
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 .آره،شقایق بود-

 چی می گفتی؟-

 .درباره آب و هوای پاریس می پرسید-

دن نیم ساعت بعد آقای محبتی آمد من و طولی نکشید سفارشات را آوردن بعد از خور

 پوریا سوار ماشین شدیم و به

 طرف ساختمان ویکتور هوگو رفتیم
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طولی نکشید وارد ساختمان ویکتور هوگو شدیم یکم از اونجا هم دیدن کردیم یک 

 ساعت بیشتر نماندیم که سوار

 ماشین شدیم

 ناهار می خواین چه کار کنین؟-

 نی غذا می خوریممثل همیشه داخل یه رستورا-

 این دفعه فرق داره رستوران نمی ریم داخل یه پارکی براتون جوجه درست می کنم-

 ولی باعث زحمت میشه-

 نه بابا چه زحمتی این پیشنهاد خودم بود-

 باشه،حاال این پارک که می گی کجاست؟-

 جاردین دو لوکزامبورگ-

 اونجا بزرگه؟-

 .ن میادبله هم بزرگ و هم قشنگه مطمئنم خوشتو-

به طرف پارک رفتیم راست می گفت هم بزرگ هم سرسبز یه کاخ خیلی بزرگی داشت 

 جلوتر که رفتیم یه آبشار

بزرگ که دور تا دورش پر از گل بود و همه ی مردم دور تا دور آبشار عکس و فیلم 

 می گرفتن نزدیک آبشار زیلو پهن

ه بود با کمک پوریا ناهار کردیم و آقای محبتی هم که وسایالی جوجه با خودش آورد

 درست می کردن منم یه چند

دقیقه ای با نرگس صحبت کردم یکم طول کشید تا ناهار آماده شد شروع کردیم به 

 خوردن ناهار آقای محبتی هم

شروع کرد به تعریف کردن خاطراتش که اولین بار به فرانسه آمده بود تو بین 

 حرفاشم متوجه شدم همسرش راطالق
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داده و می گفت همسرش فقط به خاطر پول باهاش ازدواج کرده بود چه نامرد تا 

 نزدیک های ساعت سه داخل پارک

بودیم از اون طرفم به کاخ هم یه دیدنی کردیم و یه چندتا عکس گرفتیم سوار ماشین 

 بودیم که با حرف آقای محبتی

 .سرم را باال گرفتم

 .توپ امشب می خوام بریم یه کالب خیلی-

 خوبه ساعت چند؟-

 ساعت هشت میام دنبالتون-

 باشه-

ما را تا هتل رساند و با پوریا وارد اتاق شدیم یه ذره هم نگاهی به پوریا هم نمی کردم 

 حتی تو پارکم که بودیم خیلی

بهش توجه نمی کردم این طور که معلوم بود خودشم متوجه شده بود روی تخت دراز 

 کشیدم چند ثانیه نشد پوریا

 هم کنارم دراز کشید

 امروز حس کردم از دستم خیلی دلخوری-

 :با جملش یاد حرفای دیشب افتادم اخمی کردم وگفتم

 نه این طور نیست-

 من یه ذره هم باورم نمی شه-

 .خوابم میاد وای پوریا من-

 :پوریا در حالی که دستش را دور کمرم حلقه کرده بود گفت

 چرا از دستم دلخوری؟-

 گفتم که از دستت دلخور نیستم-

 :پوریا حرفی نزد و در حالی که صورتم را بوسید گفت

 .اخم که میکنی خشگل تر میشی-
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ود دلم می خواست به دیگه بهش اعتماد نداشتم اعتمادم نسبت بهش ضعیف شده ب

 طرفش برگردم و یقه اش را

بگیرم دلم می خواست یه چاقو بردارم داخل شکمش بکنم بگم تک تک حرفات شنیدم 

 میدونم برای بابام نقشه

 داری با صدای پوریا به خودم اومدم

 چرا نمی خوابی؟-

 اگه یه نفر از پشت بهت خنجر بزنه تو چه کار می کنی؟-

 نت اومد؟چرا این سوال به ذه-

 .جواب سوالمو بده-

 .همون کاری که باهام کرد تالفی می کنم-

 واقعا؟-

 .آره من همچین آدمی هستم-

 :به طرفش برگشتم گفتم

 کی تا حاال خیلی ناراحتت کرده-

 متوجه نشدم؟-

 تا حاال شده از یکی نفرت داشته باشی؟-

 :مِن مِن کنان گفت

 !نه تا حاال نشده از کسی متنفر باشم-

 جمله اش مغزم سوت کشیدبا 

 مطمئنی؟-
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 :پوریا نگاهش را از من دزدید و گفت
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 مطمئنم؛ ولی بزودی همه چی می فهمی-

 منظورت چیه؟-

 خوب بخوابی عشقم-

 ...میشه دلیل-

 :سریع گفت

 .خیلی خوابم میاد از صبح تا حاال سرپام من که خوابیدم-

بدون اینکه اجازه حرف زدن به من را بدهد به طرف دیوار خوابید من هم نفسی کشیدم 

 .و چشم هایم را بستم

با صدای در از خواب پریدم پوریا هم که تازه متوجه شده بود از تخت بلند شد و به 

 طرف در رفت صدای خانمی از

ی شدم طولی پشت در شنیده می شد ولی چون با زبان دیگری حرف می زد متوجه نم

 نکشید که کوبیده شدن در به

 :گوشم رسید پوریا نزدیک تخت شد و دستی الی موهاش کشید وگفت

آقای محبتی زنگ زده بود به گوشیم، ولی چون سایلنت بود با رئیس هتل تماس -

 .گرفته

 جدی خب حاال چه کار داشت؟-

 .گفت امشب نمی تونه بیاد دنبالمون و براش مشکل پیش اومده-

 شه،حاال به نظرت کجا بریم؟با-

کلیسای سن چاپل،آقای محبتی ال به الی حرفاش می گفت اونجا هم قشنگه فعال بریم -

 اونجا حاال تا بعد یه فکر

 دیگه می کنیم

چیزی نگفتم و بعد از شستن دست و صورت لباسم را پوشیدم و با پوریا به راه افتادیم 

 سوار تاکسی شدیم و به طرف

رفتیم یکم طول کشید و یکم از شهر دور بود از اون دور یه ساختمان  کلیسای سن چاپل
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 خیلی بلند بود که بین یه

عالمه درخت و گل قشنگ شده بود شیشه هاش دارای معماری های قدیمی بود و داخل 

 آن هر چند قدیمی بود ولی

 واقعا بزرگ شیک بود از همه جاش عکس گرفتیم کمی بیشتر ماندیم به خاطر پولی که

 .قبل از وارد شدن از ما گرفت
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 خب؛ حاال کجا می ریم؟-

پوریا تلفن همراه اش را از داخل جیبش بیرون آورد و با آقامحبتی چند دقیقه ای 

 صحبت کرد و دوباره داخل جیبش

 :گذاشت گفت

 .می ریم طاق دفانس-

 !خیلی جای دیدنی نداره-

 ه شام و اجرای زنده دارهآره نداره ولی هم بریم ببنیم،هم می گ-

 خیلی خب باشه بریم-

طولی نکشید سوار تاکسی شدیم و به طرف طاق دفانس رفتیم خیلی شلوغ بود و بیشتر 

 این شلوغی به خاطر اجرای

زنده ای که داشتن بود طاق دفانس هم فقط به خاطر آب نمای قشنگی که داشت و طاق 

 بزرگی که با سنگ مرمر

جذب می کرد چند ثانیه نگذشت که خواننده ای آمد و دو سه  درست شده بود مردم را

 تا آهنگ شاد خواند از هر

لحظش فیلم گرفتم بلکه خیلی طاق دفانس جای دیدنی نداشت ولی به من خوش 

 گذشت شام هم تصمیم گرفتیم

 بریم یه رستوران با بهترین رستورانی که معرفی کردن رفتیم
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 پوریا اسم رستوران چی بود؟-

 ران الرپژرستو-

 چه اسم سختی-

 اونجا غذاهاش هارمونی و خالقیت بی نظیر داره که مطمئنم از اونجا خوشت میاد-

کمی طول کشید که به رستوران رسیدیم وارد رستوران شدیم میز و صندلی های مرتب 

 و آهنگ مالیمی هم گذاشته

فقط ما بودیم بود همه هم سر میز بی سر و صدا شام می خوردن خیلی با کالس، انگار 

 که بی کالس بودیم با اینکه اینا

همه تیپ زدیم،همین که میز و صندلی انتخاب کردیم و نشستیم مردی با کت و شلوار 

 مشکی جلوم ظاهر شد و بعد

از خوش آمد گویی لیست غذا بهمون تحویل داد پوریا سفارشات را به زبان فرانسوی به 

 گارسون گفت و او هم مثل

 کرد و مثل برق لیست غذاها برداشت رفتکامپیوتر تایپ 

 !بان می دیگه چیه که انتخاب کردی؟-
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 خب این غذا مخصوص فرانسوی ها هست و خیلیم معروفه-

چند ثانیه نگذشت سفارشات را آوردن یکم از غذا بان می خوردم طعمش فوق العاده 

 بود در حدی بود که کوک اون

ون کنار گذاشتم و با پوریا بان می خوردم بعد از شام تو کوچه های پاریس راه می 

 .رفتیم

 بریم یه جای دیگه هم دیدن کنیم؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان دادم وگفتم

 مثال بریم کجا؟-
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 پُل نئوف-

 فقط ُپله؟-

 آره خیلی قشنگه-

 باشه-

بود که این قدر بزرگ و  سوار تاکسی شدیم و به طرف پل نئوف رفتیم اولین پلی

 قشنگ بود زیر پل با چراغ های

رنگارنگی تزئین کرده بود و چندتا مجسمه به شکل شیر و پلنگ با ژست های مختلف 

 طرح داده بود این قدر خلوت

بود که تا تونستیم عکس و فیلم گرفتیم که گوشی هامون خاموش شد سوار تاکسی 

 شدیم و به طرف هتل رفتیم

ای دوازده بود خودم را روی تخت رها کردم و بدون این که کفش و ساعت نزدیک ه

 کاله هم را بیرون بیاورم پتو را تا

 .زیر گردنم کشیدم

صبح با نور خورشید که مستقیم به چشم هایم می خورد بیدار شدم. همیشه خوابم سبک 

 بود پوریا هنوز خواب بود

نگاهی به صفحه ی آن انداختم. نیم خیز شدم وگوشیم را که روی میز بود برداشتم و 

 ساعت نزدیک های نه بود سرم

که گذاشتم روی بالشت با صدای زنگ گوشی پوریا توی رختخوابم سیخ شدم. خیلی 

 کنجکاو بودم اول صبحی کدام

آدم بیکاری به گوشی پوریا زنگ زده نیم خیر شدم و نگاهی به صحفه ی گوشی پوریا 

 انداختم با اسم رحیم نفسی از

فکرهای بد خالی کردم و سرجایم دراز کشیدم پوریا هنوز خواب بود دوست  بابت

 داشتم گوشی را بردارم و به آقا

رحیم بگویم که پوریا خوابه. ولی باز بیخیال شدم صدای زنگ قطع شد همین که چشمم 
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 را بستم دوباره شروع کرد
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را بدهم که پوریا زودتر از من  به زنگ زدن این دفعه خواستم که بلند شوم تا جوابش

 دست به کار شد گوشی را از

روی میز برداشت و با اسم رحیم روی تخت سیخ شد دکمه سبز زد و با سالم و احوال 

 پرسی به طرف اتاق رفت اصال

نفهمید که من بیدا شدم مثل برق خودم را به در رساندم اولش در مورد مامان و شقایق 

 وکامران صحبت می کرد ولی

 :بعد اسم بابا به گوشم رسید که می گفت

حواست به این طاهر باشه آدم رنده ی هست اگه بفهمه زمین های که دادیم قالبی -)

 باشه بیچارمون میکنه،نه می

دونم من حواسم هست باشه خداحافظ، راستی این کله صبح دیگه زنگ نزن خواب 

 .(بودم،عیبی نداره خدافظ

یع روی تخت دراز کشیدم نقشه اش را فهمیدم حاال کلمه ی خداحافظ که شنیدم سر

 دیگه موقعش هست به پدر

 .توضیح بدم

 :با تماس دست گرم پوریا به خودم آمدم به طرفش برگشتم گفتم

 کجا رفتی؟-

 :لبخندی زد و در حالی که دستش را الی موهایم می کرد و با آن بازی می کرد گفت

 صبح بخیر عشقم-

 ی کجا بودی؟صبح بخیر، نمی خوای بگ-

 آقا رحیم زنگ زد داشتم در مورد کار باهاش حرف می زدم-

 در مورد شرکت و بابا اینا؟-
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 آره-

 :خواستم چشم هایم راببندم که پوریا گفت

 دیگه نخواب-

 وای پوریا هنوز خوابم میاد-

 نه دیگه خیلی خوابیدی پاشو باید بریم بگردیم-
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لند شدم آبی به دست و صورتم زدم و با پوریا به طرف چیزی نگفتم و از رختخواب ب

 سالن غذا خوری رفتیم بعد از

 صبحانه خوردن از هتل بیرون آمدیم

 االن می ریم کجا؟-

 :پوریانگاهی به ساعت مچی اش انداخت وگفت

 .ساعت ده شد ولی از آقامحبتی خبری نشد-

چیزی نگفتم و منتظر شدیم تا آقای محبتی بیاد بر خالف روزهای دیگه که زود و سر 

 ساعت می آمد این دفعه دیر

 آمدسوار ماشین شدیم

 چرا این قدر دور کردین؟-

 .شرمنده، برام کار پیش اومده-

 .مشکلی نیست-

 االن کجا می ریم؟-

 .موزه اورسی-

 اونجا قشنگه؟-

 تا حاال شده که قشنگ نباشه؟ الناز خانم جاهای که میریم-

 نه برعکس جاهای که ما را بردین واقعا فوق العاده بود-
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 خب دیگه؛ ولی مطمئن باشید خیلی شلوغه-

 عیبی نداره؛ ارزش دیدنش راداره-

به طرف موزه اورسی رفتیم زود رسیدیم نزدیک هتل بودهم بزرگ بود و هم قشنگ یه 

 چندتا عکس گرفتیم و سوار

 ماشین شدیم

 وای آقامحبتی کاش امروز میرفتم بازار-
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با این جمله پوریا به طرفم برگشت وچشم غره ای برایم رفت، بیچاره هنوز یادش 

 نرفته شب اولی که پاریس آمدیم

 چه سرش آوردم االن واقعا طاقت بازار اومدن با من را نداشت

 می خواین بریم پاساژ ویوین؟-

د نگاهش را به منظره ی بیرون داد منم چون عاشق بازار بودم با پوریا که کفری شده بو

 :ذوق گفتم

 آره خیلیم خب، بریم-

آقای محبتی چیزی نگفت و به طرف پاساژ رفت طولی نکشید که رسیدیم پاساژ قدیمی 

 بود ولی خیلی شلوغ بود

 این جا همه چیز ارزون هست ولی یکم شلوغ قدیمی هست-

 مشکلی نیست-

اون موقع دندون روی جیگر گذاشته بودهمین که آقای محبتی کمی از ما  پوریا که تا

 :دور شد بازویم را گرفت وگفت

 نه بخوای تا عصر تو بازار بمونی مثل اون شب سرم بیاری ها-

 :خنده ای کردم گفتم

 نگران نباش-
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 به طرف بازار رفتیم دوساعت یا شایدم بیشتر تو بازار می چرخیدیم این دفعه بر خالف

 اون شب خیلی چی نخریدیم

پوریا هم کفری شده بود و هر از گاهی چشم غره ای برایم می رفت آقای محبتی هم 

 که آدم پایه ای بود و مشکلی

 بابت اون نداشتم سوار ماشین شدیم وسایل خرید را در صندوق عقب گذاشتیم

 .وای خدا خسته شدم-

 :ه سوار شد گفتخندیدم و نگاهی به بیرون کردم آقای محبتی همین ک

 .معلومه آقا پوریا زیاد به بازار و خرید عالقه نداره-

 .نه دوست دارم ولی نه خیلی-
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 .آقامحبتی ماشین را روشن کرد و به راه افتاد

 راستی ناهارو چی کار کنیم؟-

یه رستوران شیک هست اسمش یکم سخته، آها اپیکور؛ اپیکور اسم دختر صاحب -

 رستوران هست وقتی صاحب

 .رستوران دخترش را تو تصادف از دست داد رستورانی به اسم دخترش اپیکور زد

 !چه بد-

طولی نکشید به رستوران رسیدیم رستوران بزرگ و شیکی بود و همه چی با رنگ سفید 

 ده بود برو طالیی طرح دا

خالف دیشب رستورانی که رفتیم شلوغ بود اینجا خلوت بود روی میز و صندلی نشستیم 

 و بعد از سفارش دادن ناهار

 :آقامحبتی گفت

 شما کی میرین ایران؟-

 فردا عصر-
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خوبه،من امشب دو سه تا جایی دیگه هم می برم فردا صبح هم اگه زود بیدار بشین -

 .دوتا جایی دیگه هم می ریم

 .باشه-

چند ثانیه نشد سفارش غذاها که آمد شروع کردیم به خوردن الحق همه ی غذاهای 

 فرانسه هم خوشمزه بود از

رستوران بیرون آمدیم و به طرف هتل رفتیم نگاهی به ساعت مچی ام انداختم ساعت 

 سه و نیم بود پوفی کشیدم و با

وشی پوریا زنگ خورد به پوریا داخل هتل شدیم همین که مانتوام را بیرون آوردم گ

 طرفش برگشتم پوریا با نگاه

 کردن صفحه اخمی کرد و گوشی را خاموش کرد

 چرا جواب ندادی؟-

 .حوصله حرف زدن ندارم-

 مگه کی بود؟-

 در مورد شرکته چیز خاصی نیست-

 :پوزخندی زدم و با طعنه گفتم
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 واقعًا؟ در مورد بابا می خواین صحبت کنید؟-

 :مله ام پوریا سرش را باال گرفت و به چشمام خیره شد وگفتبا ج

 چرا این سوال به ذهنت رسید؟-

 :آب دهنم را با سختی قورت دادم گفتم

 خب مگه تو با بابا شریک نیستی؟-

 :نگاهش را ازمن دزدید وگفت

چرا هستیم ولی هر وقت آقارحیم زنگ زد اونوقت می فهمم در مورد شرکت حرف -
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 ههای مهمی دار

 :انگشت اشاره ام را جلو آوردم و به طرف پوریا گرفتم و محکم و جدی گفتم

 پوریا ببین اگه نقشه ای داشته باشی یا بخوای که من یا بابا رو عصبی کنی بد می بینی-

 .نگران نباش، ولی الناز تو هم به موقعش همه چیز را می فهمی-

 :با تعجب گفتم

 !چی را باید بفهمم؟-

 ه می گمموقعش که برس-

 چیزی نگفتم و روی تخت دراز کشیدم

 .نمی دونم چه قدر خوابیدم که با صدای پوریا از خواب پریدم

 چی شده؟-

 .نمی خوای بلند بشی؟ آقای محبتی نیم ساعت دیگه میاد-

 باشه-
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مثل برق از رختخواب بلند شدم و آبی به دست و صورتم زدم و یه لباسی تنم کردم و با 

 ریا از هتل بیرون آمدیمپو

مثل همیشه آقای محبتی سر ساعت اومد سوار ماشین شدیم و به طرف کلیسای سکره 

 کر مونمارتر رفتیم کمی

طول کشید تا رسیدیم ولی آن قدر قشنگ بود که تا تونستیم عکس گرفتیم کلیسای 

 سکره کر مونمارتر یکی از

 .کلیساهای مذهبی بود اونجا خیلی شلوغ بود بعد از دیدن کردن سوار ماشین شدیم

 پوریا:کلیسای سکره کر مونمارتر خیلی قشنگ بود

 آقامحبتی االن کجا می ریم؟-

 شهربازی دوست دارین؟-
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 :همزمان من و پوریا با هم گفتیم

 آره-

ذاخوری هم یه شهر یه جای هست به اسم دیزنی لند پاریس هم فروشگاه داره هم غ-

 بازی خیلی بزرگ

به طرف دیزنی لند پاریس رفتیم از شهر یکم دور بود ولی رسیدیم از همون دور شلوغ 

 بود و با رقص نور دیزنی لند را

جلوه نشان می داد واردش شدیم دو ساعت یا فکر کنم سه ساعت با همه وسایل بازی 

 کردیم از اونجا هم رفتیم طبقه

 .ی باال برای شام

 :سوار ماشین بودیم که گفتم

وای آقامحبتی بابت این همه جا که بردیمون ممنونم پاریس واقعا جاهای فوق العاده -

 .ای داشت

 .خواهش می کنم وظیفم بود-

بعد از تشکر و خداحافظی قرار شد فردا ساعت نه بیاد دنبالمون تا دوتا جای دیگه هم 

 .دیدن کنیم

ر پا بودم ولی خستم نبودم و خوابم نمی آمد ولی وارد اتاق شدم با این که همش س

 برعکس پوریا خسته شده بود

 :کنارم نشست وگفت

 نمی خوای بخوابی؟-

 خوابم نمیاد-

 
227 

 ولی من خیلی خستم-

 خب بخواب-
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روی تخت دراز کشیدم که پوریا هم کنارم دراز کشید نگاهی به پوریا انداختم که زل 

 زده بود به من

 گفتی خوابت میاد؟مگه ن-

 .آره خوابم میاد ولی دلم برای خانمم تنگ شده-

 :خنده ای کردم واز روی تخت بلند شدم وگفتم

 .باید لباس هایم را عوض کنم-

 .باشه عزیزم؛ راحت باش-

لباس را عوض کردم وروی تخت دراز کشیدم و تو چشمای آبی پوریا خیره شدم اونم با 

 .موهایم بازی می کرد

 دی؟خسته نش-

 از چی؟-

 از این که این قدر به من زل می زنی؟-

 .نه خسته نشدم-

دستش راروی صورتم گذاشت و بوسه ای از عشق و محبت بر روی لب هایم کاشت 

 پلک هایم را روی هم گذاشتم تا

 :بخوابم که دوباره پوریا گفت

 می خوای بخوابی؟-

 آره، اجازه میدی؟-

 :لبخندی زد وگفت
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 .ه عزیزم شبت بخیرباش-

صبح با صدای هشدار زنگ از گوشی پوریا که دیشب گذاشته بود بیدار شدم نگاهی به 

 ساعت انداختم و پتو راکنار
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زدم پوریا هم از سرجاش بلند شد آبی به دست و صورتم زدم و بعد از لباس پوشیدن با 

 پوریا از هتل بیرون رفتیم

آقامحبتی هم سوار ماشین جلوی هتل منتظر ما بود سوار شدیم و به طرف کلیسای جامع 

 نوتردام رفتیم نزدیک هتل

بود وقتی رسیدیم فقط دیدن کردیم و تصمیم گرفتیم از عکس و فیلم برداری دست 

 بکشیم خیلی جای دیدنی

ی دیدنی نداشت بعد از اون به طرف آرامگاه پانتئون پاریس رفتیم اونم جای خیل

 نداشت ساعتم دوازده بود بعد از این

دوتا جای که دیدن کردیم به طرف هتل رفتیم و با آقامحبتی یه تشکر و خداحافظی از 

 ماشین پیاده شدیم

داخل اتاق بودم و داشتم همه ی وسایلم را توی چمدان جاسازی می کردم. در همین 

 حین پوریا از حمام بیرون آمد

 :وگفت

 کارت تموم شد؟-

 آره-

 خوب برو لباستو عوض کن-

 !حاال زود نیست-

 :پوریا نگاهی به صفحه گوشی انداخت گفت

 .ساعت رو نگاه کردی دو ساعته دیگه باید بریم-

 .می دونم، فقط بذار کمی دراز بکشم-

حرفی نزد و شروع کرد به عوض کردن لباس هایش روی تخت دراز کشیدم و چشم 

 هایم را بستم اما بعد با صدای

پوریا مثل سیخ توی رختخوابم صاف شدم از رختخواب بلند شدم و به طرف در رفتم 

 گوشم را به در چسبوندم
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ما امروز میایم ایران، می دونم تو دیگه کاری نکن من فردا درستش می کنم،به بیتا -)

 بگو پروندهای زمین را فردا

 ببره فکر نکنه کاله سرش گذاشتیم،

 (.ا با خودش صحبت می کنم،باش خداحافظاه یه کاریش کن دیگه من فرد
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با کلمه خداحافظ سریع روی تخت دراز کشیدم و خودم را به خواب زدم همین که چشم 

 هایم را بستم با تماس دست

گرم پوریا که دور کمرم حلقه کرده بود سریع چشم هایم را باز کردم و نگاهی به او 

 انداختم

 :پوریا با تعجب گفت

 بیدار بودی؟تو -

 بیدارم کردی-

 .واقعًا؟ ببخشید عزیزم-

به طرفش خوابیدم و نگاهم به دوجفت چشم آبی که روی من زوم شده بود انداختم 

 پوریا دستش را الی موهایم کرد

 و همین طور بهم خیره شد یواش یواش خوابم برد

پریدم  این که چند ساعت خوابیده بودم را خدا داند. با یک صدای کوچک از خواب

 صدای در به گوشم رسید و پوریا

هم نبود از رختخواب بلند شدم و دو سه باری صدای پوریا را زدم ولی خبری از پوریا 

 نبود معلوم بود کوبیده شدن در

پوریا بود که از اتاق خارج شد پوفی کشیدم و به طرف حمام رفتم تو ده دقیقه ای حمام 

 کردم و بعد از آن یک لباس

 ن پوشیدممناسب به ت
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نیم ساعت شد ولی از پوریا خبری نبود و ما باید االن در فرودگاه باشیم گوشی ام را که 

 روی میز بود برداشتم و به او

 زنگ زدم با چهارمین بوق جواب داد

 جونم الناز؟-

 کجایی؟-

 پایین بودم داشتم حساب می کردم االن میام-

 باشه،فقط یکم زود باش چون باید بریم فرودگاه-

 باشه عزیزم-

گوشی را قطع کردم و لبه ی تخت نشستم صدای گوشی ام بلند شد به صفحه ی گوشی 

 نگاهی انداختم با اسم نرگس

 لبخندی روی لبم نشست
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 سالم نرگس خانم-

 سالم عزیز دلم خوبی؟-

 خوبم تو چطوری؟-

 منم خوبم-

 الناز-

 جانم؟-

 یه خبر خوب؛نامزد کردم-

 وای جدی؟ چه قدر خوب، بهت تبریک می گم عزیزم-

 مرسی-

 حاال کی نامزد کردین؟-

 دیشب-
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 خیلی هم خوب، پسره خوبه؟ چند سالشه؟ اسمش چیه؟-

 .پسره ایرانیه؛ اسمش ساسان بیست و سه سالشه-

 .خیلی هم عالی -

 .اگه بدونی چه قدر خوشحالم-

 :بغض راه گلویم را بست وگفتم

 .ه دوستش داری نامزد کردیالقل تو با مردی ک-

عه الناز این طوری نگو،ببین پوریا برات همه کار می کنه ماه عسل توپ، عروسی، خونه -

 ماشین دیگه چی می خوای

 .دختر
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 آره درست، ولی اگه کل دنیا رو بهم بده من هیچ عالقه ای نسبت بهش ندارم-

رستادی واقعا پسر فوق العاده ای کم کم عاشقش می شی،وقتی اون روز عکسش رو ف-

 بود هم هیکل و تیپش هم

 قیافه اش

با این که می دونستم با حرفای که از پوریا شنیدم و به پدر بگم و طالق و جدایی میشه 

 چیزی به نرگس نگفتم بعد از

خداحافظی گوشی را روی میز گذاشتم با کوبیده شدن در به خودم اومدم پوریا وارد 

 م لبه ی تختاتاق شد و کنار

 نشست

 چی شد؟-

 آماده ای بریم؟-

 .آره من آمادم-

سوار تاکسی شدیم و سمت فرودگاه رفتیم و بعد از آن به کافی شاپ که همان جا بود 
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 رفتیم و سفارش دو تا قهوه

 :دادیم پوریا روبروم نشست همین طور که نگاه ساعت مچی اش می کرد گفت

 تا نیم ساعت دیگه باید بریم-

 ی میاد استقبالمون؟مگه کس-

 مامان و شقایق با کامران-

 یعنی چی!پس کیان و بابا وجسیکا چی؟-

 .چیزی در مورد اونا نگفتن؛ اما شاید بریم خونه حتمًا خودشون رو برسونند-

چیزی نگفتم طولی نکشید که مردی با سینی قهوه به طرفم آمد قهوه ها رو گذاشت و 

 توی یک چشم بر هم زدن از

شد فقط من نفهمیدم آدم های پاریس چرا این قدر دوست داشتند که فرار  آن جا دور

 کنند چند قلوب از قهوه

خوردم و با پوریا سوار هواپیما شدیم یک ساعت یا شایدم بیشتر تو هواپیما بودیم طولی 

 نکشید که به شیراز
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مین که از فرودگاه رسیدیم دلم برای آب و هوای شیراز تنگ شده بود کمی سرد بود ه

 بیرون آمدیم شقایق خودش

را درآغوشم انداخت خودم را از شقایق جدا کردم ولبخند مهربونی تحویلش دادم 

 :وگفتم

 دلم برات تنگ شده بود عزیزم-

 منم همین طور-

 .با فریده خانم و کامران هم سالم واحوال پرسی کردیم

 پس بابا و داداشم کجاست؟-

 تو رستوران منتظرت هستن-
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چیزی نگفتیم و سوار ماشین شدیم و به طرف رستوران رفتیم مثل همیشه بابا رستوران 

 همیشگی را انتخاب کرده

بود از فرودگاه تا رستوران هر اتفاق خوشی که تو پاریس افتاده بود برای شقایق و 

 فریده خانم گفتم از ماشین پیاده

همه تو آالچیق جمع بودن بابا،کیان،جسیکا،آقا  شدیم و به طرف رستوران رفتیم

 رحیم،بیتا و ما پنج نفر،اولین نفر که

 :منو درآغوش کشید داداش مهربونم بود از آغوش بیرون آمدم وگفتم

 وای داداش جون اگه بدونی چه قدر دلم برات تنگ شده بود که نگو-

ن طرف کیان هم به طرف پدر رفتم پدر را در آغوشم گرفتم کنار کیان نشستم او

 جسیکا و بابا نشسته بود پوریا هم

کنار کامران و آقارحیم بود برای همه تعریف کردیم کجاها رفتیم و چیکارا کردیم یک 

 ساعتی شد که سفارش شام

 دادیم من و جسیکا هم به طرف دستشویی رفتیم

 .وای جسیکا اگه بدونی چه قدر خوش گذشت چه کارا که نکردیم-

 :که سرش پایین بود گفت جسیکا همین طور

 .خیلی هم خوب-

دوباره تعریف کردم و مخصوصا بازارهای که رفتیم و پوریا چه سرش اومد ولی جسیکا 

 سرش پایین بود

 جسیکا عزیزم چیزی شده؟-

 .الناز یه اتفاقی افتاده ولی دلم نمی خواد اعصابتو خورد کنم-
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 چی شده؟-

 :است حرف بزنه که نفسی از بدنش خارج کرد و گفتجسیکا نگاهی بهم انداخت خو
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 بیخیال، نمی خوام شبتو خراب کنم-

 جسیکا، جون به لبم کردی چی شده؟-

 :جسیکا در حالی که آب دهنش را قورت می داد گفت

 .در مورد شیرین است-

 :پوفی کشیدم وگفتم

 باز چی کار کرده؟-

 :با این جمله جسیکا مثل بمب منفجر شد وگفت

این دختر دیونه است،مشکل داره هم از جسمی هم از روحی نمی دونم تو چه آخه -

 طوری با این دختر زندگی می

 کردی

 چی شده مگه کسی رو ناراحت کرده؟-

 بگو کی رو ناراحت نکرده-

 :با حرص گفتم

 !جسیکا توضیح بده بگو چی شده؟-

رمی امروز که ب دو شب پیش من و کیان تصمیم گرفتیم بریم خونه ی شما که در مورد-

 گردین شیراز صحبت کنیم و

یه برنامه ریزی کنیم همین که وارد خونه شدیم شکسته شدن یه شیشه به صدا در اومد 

 همه ی ما وحشت کردیم

کیان و کامران به سرعت از خونه بیرون رفتن که بفهمن موضوع از چه قراره ولی بی 

 فایده بود چون چیزی پیدا

ه کی همچین کاری کرده که با صدای جیغ فریاد یه نفر مو به نکردن برامون سوال شد ک

 تنم سیخ شد همگی از خونه

بیرون آمدیم که بدونیم داد و فریاد کیه که شیرین بود دختره واقعا دیونه شده بود مثل 

 چی اسم تو را صدا میزد
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 :با تعجب گفتم

 اسم من رو؟-

آره اگه بدونی چی کارا می کرد؟کل همسایه بیرون اومدن و به شیرین که داشت -

 فریاد میزد خیره بودن کیان رفت

پیشش دستشو گرفت ولی شیرین بلند تر فریاد زد که اگه زندگیم نابود شده به خاطر 

 .النازه

 :در حالی که دستم را روی سرم گذاشتم گفتم

 .وای خدای من، این دختر دیونه شده-

از عمد جلوی فریده خانم می گفت که پوریا عاشقم بود و الناز ازم گرفتش الناز -

 حرفای شیرین که درست نیست

 نه؟

 :دستم را پایین آوردم وگفتم

معلوم که نه اون دختر دیونه شده هرچی رسید از دهنش در اومده گفته تو هم باور -

 کردی جسیکا واقعا که

اور نکردم هر کسی هم اونجا بود حرفش باور نکرد نه عزیزم،یه ذره هم حرفش را ب-

 چون با این داد و فریادی که می

 زد همه فکر می کردن دیونه شده

 .وای آبروم پیش بقیه رفت-

 :جسیکا دستش را روی شانه هایم گذاشت وگفت

این طور که فکر می کنی نیست کسی که آبروش بیشتر از همه رفته شیرین نه تو،تو -

 را زشت چشم بقیه خودش

 کرد
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 بعدش چی کار کردین؟-

 :جسیکا سرش را تکان داد وگفت

کیان دستش رو گرفت که باهم برن خونه ولی شیرین این قدر حالش بد بود که نقش -

 زمین شد کیان شیرین رو برد

 .بیمارستان و به خانوادش هم خبر داد
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 خب بعدش چی شد؟-

 :جسیکا آب دهانش را قورت داد وگفت

 :از این چیزایی که گفتم اصال یه ذره هم اعصابم خورد نشد ولی یه چیزی گفت-

 چی؟-

گفت که اگه زندگیم رو الناز نابود کرده بهش بگید منم نمیزارم تو زندگیش با پوریا -

 خوشبخت بشه

باجمله ی جسیکا تمام بدنم یخ زد به اندازه ی کافی حرفای پوریا اعصابم را خورد کرد 

 هم این طوری حاال شیرین

 .تهدیدم کرد

الناز از این دختر دیوونه فاصله بگیر، تو مقصر نیستی، شیرین پوریا رو دوست داشت -

 ولی پوریا تو رو انتخاب کرد

 .تو هم به پوریا عالقه داری

من خیلی وقته ازش دور شدم، قبل از این که بریم پاریس اومد فرودگاه هر چی رسید -

 بهم گفت

 :وگفت جسیکا لبخندی زد

 دیگه نمیخواد بری تو فکرش-

سری تکان دادم و با هم به طرف آالچیق رفتیم کنار بابا نشستم بعد از خوردن شام از 
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 رستوران بیرون آمدیم از بابا و

جسیکا، کیان خداحافظی کردیم آقارحیم بعد چند ثانیه با سوئیچ ماشین به طرف پوریا 

 آمد

 ماشین برات آوردم-

 .قا رحیم، بابت همه چیز ممنوندستت درد نکنه آ-

 .وظیفمه پوریا جان-

بعد از خداحافظی سوار ماشین شدیم نگاهم به منظره ی بیرون بود که با صدای پوریا 

 نگاهم به او انداختم

 شنیدی شیرین چی کار کرده؟-
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 آب دهنم را به سختی قورت دادم و نگاهم را دوباره به بیرون دادم

 پوریا دوباره ادامه داد

واقعا این دختر مشکل داره، آبرو برام نزاشته، اون از شرکت که آبروم برد اینم تو -

 کوچه و خونم داد و فریاد کشید

 :همین طور که نگاهم به بیرون بود گفتم

 تو از کجا فهمیدی؟-

د و زبیتا بهم گفت، دیگه حق نداری با شیرین صحبت کنی با این داد و فریادی که -

 آبروم را جلوی بقیه همسایه ها

 برد دیگه حق صحبت کردن باهاش نداری

 باشه، حواسم هست-

 فردا میرم سراغ شیرین-

 :نگاهم را از بیرون گرفتم و به پوریا خیره شدم گفتم

 میخوای چی کار کنی؟-
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 برم به حسابش برسم-

 انوقت چرا؟-

ا برد اگه بدونی چه قدر مامان الناز از این دختر دفاع نکن، آبروم جلوی همسایه ه-

 جلوی همسایه ها دوستاش

 شرمنده شد میرم سراغ شیرین به حسابش می رسم

 پوریا تو همچین کاری نمی کنی-

 روی این موضوع خیلی مصمم-

این کارو نکن پوریا،آره درست شیرین کارش اشتباه بود ولی خواهش می کنم تو -

 دخالت نکن مشکل من و اونه

 :زد گفت پوریا پوزخندی
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 آره مشکل توست و تو هم زن منی-

 خودم میرم باهاش حرف میزنم-

 غیر ممکنه همچین اجازه ای بهت بدم-

 پوریا خواهش می کنم تو کاری نکن بزار من درستش کنم-

نمی دونم چرا این قدر داری ازش طرفداری می کنی ولی شیرین همش تو رو مقصر -

 می دونه

 رو دوست داشت شیرین فقط تو-

پوریا پایش را روی ترمز گذاشت جوری بود که نزدیک بود سرم به شیشه بخوره به 

 پوریا که چشماش قرمز و اخم

کرده بود نگاه کردم آب دهنم را به سختی قورت دادم و به صندلی تکیه دادم و در 

 :حالی که سرم پایین بود گفتم

 ببخشید نمی خواستم ناراحتت کنم-
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 از حرص بیرون داد و شروع کرد به رانندگیپوریا نفسی 

 دیگه نمی خوام تو زندگیم در مورد شیرین حرف بزنم-

 پس تو هم حق نداری فردا بری سراغ شیرین-

 ..ببین-

 :به میان حرفش آمدم وگفتم

 خودم میرم باهاش صحبت می کنم-

ین از ماشپوریا حرفی نزد و به رانندگیش ادامه داد طولی نکشید که به خانه رسیدیم 

 پیاده شدم و به طرف خانه رفتم

فریده خانم و شقایق روی مبل نشسته بودن با دیدن من فریده خانم ازجایش بلند شد و 

 به طرفم آمد و سریع من را

 :در آغوش گرفت از آغوش فریده خانم بیرون آمدم وگفتم

 واقعا جاتون تو پاریس خالی بود-

 ایشاهلل مسافرت دیگه با هم میریم-
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چیزی نگفتم و با پوریا به طرف اتاق رفتیم وسایل ها را داخل کمد گذاشتم و لبه ی 

 تخت نشستم با کوبیده شدن در

 :به خودم آمدم شقایق لبه ی تخت کنارم نشست گفت

 تو چه فکری؟-

 :سری تکان دادم وگفتم

 هیچی-

 :با طعنه گفت

 فکر دختر خالت-

 نگاهی به شقایق انداختم
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 ادامه داد

 دختر خاله ت دو شب پیش خونه رو گذاشته بود روی سرش-

 برام مهم نیست چی کار کرده-

 .باشه، هر طور راحتی-

نزدیک ده صبح بود؛ پوریا کنارم نبود از رختخواب بلند شدم و آبی به دست و صورتم 

 زدم واز اتاق بیرون رفتم. و به

آشپزخونه باهم دیگر صحبت می  سمت آشپزخونه رفتم. پوریا و بیتا داشتند توی

 کردند. که با دیدن من حرفشان

 .قطع شد و به خیره من ماندند

 بیدار شدی؟-

 :دستی الی موهای کوتاهم کشیدم وگفتم

 توقع داشتی خیلی بخوابم؟-

 لبخندی روی لبان پوریا نشست
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 نه عزیزم خوب شد بیدار شدی-

 :نگاهی به بیتا انداختم گفتم

 م صبح بخیرسال-

 :بیتا لبخند مهربونی زد وگفت

 صبح بخیر عزیزم حالت خوبه؟-

 خدا رو شکر، چیزی شده؟ اول صبحی اومدی اینجا-

 :بیتا نگاهی به پوریا انداخت وگفت

 چیزی نیست، داشت در مورد مسافرتتون به پاریس حرف می زد-

 اها-
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 :نگاهی به پوریا انداختم وگفتم

 می خوام برم بیرون-

 :اخم ریزی کرد وگفت پوریا

 کجا به سالمتی؟-

 میرم پیش شیرین، می خوام باهاش صحبت کنم-

 باشه، ولی زود برگرد-

چیزی نگفتم و وارد آشپزخانه شدم یه فنجون قهوه خوردم و بعد به طرف اتاقم رفتم یه 

 لباس ساده تنم کرد و از

دم، زنگ را زدم و خونه بیرون آمدم سوار تاکسی شدم و به سمت خانه ی خاله راهی ش

 لحظه ای بعد خاله ریحانه بین

 چهار چوب در ظاهر شد

 وای سالم دختر گلم حالت چطوره؟ از ماه عسل برگشتی؟-
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 سالم خاله ریحانه آره دیشب برگشتیم-

 خیلی هم خوب، بفرما داخل-

 مرسی-

 با هم وارد حال شدیم روی مبل نشستم

 چی دوست داری برات بیارم؟-

 چیزی نمی خوام خاله جون-

 .این طوری که نمیشه، صبر کن تا برات شربت بیارم-

 لبخندی تحویلش دادم، طولی نکشید خاله ریحانه با دوتا شربت برگشت

 ببخشید شما رو هم توی زحمت انداختم-

 نه خاله جون این چه حرفیه، عجبی یادی از ما کردی؟-
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 :یه قلوب از شربت خوردم گفتم

 اطر شیرین اومدم می خواستم باهاش صحبت کنمراستش به خ-

 :لبخند تلخی زد وگفت

راستش االن نیست رفته بیرون، ولی قبل از این که بیایی باهاش صحبت کردم وگفت -

 تا چند دقیقه دیگه میاد

 :همان موقع زنگ خانه به صدا در آمد خاله ریحانه لبخندش را پر رنگ تر کرد وگفت

 فکر کنم خودشه-

ر رفت طولی نکشید که با شیرین برگشتن شیرین با دیدن من اخمی کرد به طرف د

 :وگفت

 تو اینجا چی کار می کنی؟-

 دخترم این چه جور صحبت کردن با دختر خالته؟-
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 :ازجایم بلند شدم وگفتم

 شیرین می خواستم باهات صحبت کنم-

 .من با تو حرفی ندارم هر حرفی بود اون روز زده شد-

قیقا منم با تو حرفی نداشتم، ولی با اون کار زشتی که تو انجام دادی حاال مجبوری د-

 باهام صحبت کنی

چیزی نگفت وبه طرف اتاق رفت منم پشت سرش به طرف اتاق رفتم شیرین در حالی 

 که مانتو و شال را روی تخت

 :انداخت وگفت

 زود حرفت را بزن و بعد از اینجا برو-

 :تاق رابستم و لبه ی تخت نشستم گفتمبه طرف در رفتم در ا

 کارت واقعا زشت بود اون شب-



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 258 صفحه  

 

 :پوزخندی زد وگفت

 اومدی نصحیتم کنی؟-

 نه برای نصحیت نیامدم، اومدم بهت هشدار بدم-

 :شیرین در حالی که دست به سینه ایستاده بود با طعنه گفت

 هشدار؟-

ی خونم و داد و فریاد می آره هشدار، دفعه ای آخرت باشه این طوری بلند می شی میا-

 کنی تا قبل از این که این

ماجرا نشنیده بودم برام همان دختر خاله ی عزیزم بودی ولی با این ماجرا که جسیکا 

 گفت از چشمم افتادی حاال من

 هیچ از چشم کیان و جسیکا و خانواده ی پوریا هم افتادی

 :شیرین دوباره پوزخندی زد وگفت

 مدی بهم گفتینمی دونستم خوب که او-
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شیرین دهنتو ببند خیلی زبونت دراز شده هر چی احترامت رو نگه میدارم پرو شدی -

 یکم به خودت بیا دختر، آخه

 این چه کاری بود که تو رفتی انجام دادی؟ هان؟ دست از سر من و زندگیم بردار

 :فتشیرین اخم هایش غلیظ شد و به طرف در رفت و در را باز کرد وگ

 الناز از این جا برو نمی خوام قیافه ات ببینم-

 :از روی تخت بلند شدم وگفتم

اگه دلت نمی خواد قیافه منو ببینی دست از سر من و زندگیم بردار، بخدا شیرین اگه -

 یه بار دیگه این طور رفتار

 کنی دفعه ی بعدی با پوریا روبرو می شی

بدون اینکه اجازه صحبت کردن به شیرین بدم از خاله ریحانه یه خداحافظی خشک و 
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 خالی کردم و از خونه بیرون

آمدم فکر کنم نصف حرفام خاله ریحانه شنیده بود چون در اتاق شیرین با قیافه ی اخم 

 کرده ایستاده بود احتماال

م ه سوار تاکسی شدبعد از رفتن من با شیرین دعوای سفت و سختی می کنه همین ک

 گوشیم زنگ خورد پوریا بود

 بله پوریا؟-

 کجایی؟-

 همین االن از خونه ی خاله آمدم-

 با شیرین صحبت کردی؟-

 :نفس عمیقی از بدنم خارج کردم گفتم

 آره صحبت کردم-

 خیلی خوب عزیزم، من دارم میرم شرکت-

 باشه-

م دن شقایق لبخندی روی لبگوشی را قطع کردم چند دقیقه شد که به خانه رسیدم با دی

 نشست

 خوش اومدی-
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 .مرسی-

همراه شقایق وارد خانه شدیم، من روی مبل نشستم و شقایق به آشپزخونه رفت تا 

 چیزی برای خوردن بیاورد. توی

 :فکر بودم که شقایق گفت

 چای می خوای یا قهوه؟-

 .چیزی نمیخوام بیا بشین کارت دارم-
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ایق همراه با دوتا استکان چای برگشت. دو سه تا قلوپی از چای را طولی نکشید که شق

 نوشید وروی میز عسلی

 :گذاشت وگفت

 چی شده؟-

قبل از این که بریم ماه عسل یادت هست بهم گفتی داری دنبال پدر و مادرت می -

 گردم

 :با بغض گفت

 خب؟-

 .منم می خوام بهت کمک کنم-

 :ش نشست وگفتباشنیدن این جمله لبخندی روی لب های

 واقعًا؟-

 آره-

 :به طرفم آمد و من را در آغوش گرفت وگفت

 وای الناز مرسی-

 من یه فکری به ذهنم رسیده شاید جواب بده-
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 :شقایق با هیجان گفت

 چی؟-

آقا سلمان رانندمون می تونه بهمون کمک کنه چون یه دوستی داره که خیلی توی این  -

 .کار وارده

 عالی چه قدر-

 من فردا میرم سراغش ببینم می تونه کمکم کنه یا نه-

 باشه عزیزم خیلی ممنون-
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 :نگاهی به دور و بر خانه انداختم گفتم

 پس بقیه؟-

 آقای پوریا سر کاره کامران هم یه کاری داشت رفت بیرون-

 فریده خانم کجاست؟-

 :شقایق خواست دهان باز کند که فریده خانم از اتاق بیرون آمدو گفت

 وای الناز جون سالم عزیز دلم خوبی؟-

 :از جایم بلند شدم وگفتم

 سالم فریده خانم؛ ببخشید مامان جون شما خوبین؟-

 خدا رو شکر-

 :فریده خانم روی مبل نشست و نگاهی به شقایق انداخت وگفت

 چای هم برای من بیارشقایق دخترم یه فنجون -

شقایق با لبخند به طرف آشپزخانه رفت فریده خانم نگاه پر مهری به من انداخت 

 :وگفت

 کجا بودی دخترم؟-

 
245 

 پیش خالم یه سری بهش زدم-

با اسم خاله قیافه فریده خانم عصبی شد تک سرفه ای کرد و صدایش را بلند کرد 

 :وگفت

 شقایق دخترم چای چی شد؟-

 االن میارم-

با بغض مانتو و شالم را که روی دسته ی مبل بود برداشتم و با یه معذرت خواهی وارد 

 اتاق شدم واقعا خجالت کشیدم

چون با آن کاری که شیرین کرد آبرویی برایم نگذاشت و تا شب از اتاقم بیرون نیامدم. 
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 حتی میل به خوردن ناهار را

بود سریع وارد اتاق شد با دیدن من که از حمام هم نداشتم. پوریا که از شرکت اومده 

 :آمده بودم گفت

 چراخودتو تو اتاق حبس کردی؟-

 :لبه ی تخت نشستم وگفتم

 کی گفته من تو اتاق حبس شدم؟-

 !شقایق گفت-

 نه کمی خسته بودم-

 حتی ناهار هم نخوردی-

 میل نداشتم-

 :پوریا کنارم نشست و دستش را روی دستم گذاشت وگفت

 لباستو بپوش بریم القل شام بخوریم این طوری نمیشه الغر موندیپاشو -

 مگه الغری بده؟-

 :صورتم را بوسید وگفت

 نه عزیزم کی گفته-
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لبخندی زدم و لباسی را تنم کردم و با پوریا از اتاق بیرون آمدم میز را آماده کرده 

 بودند پشت میز نشستم و بی سرو

لی نکشید سفره را جمع کردیم؛ روی مبل کنار پوریا نشسته صدا شام را خوردیم طو

 بودم و روبروم فریده خانم

وکامران و شقایق هم روبروی فریده خانم نشسته بودن کامران و شقایق در مورد 

 گذشته که چه طوری به هم عالقه

مند شدند. صحبت کردن نزدیک ساعت های دوازده بود که با یه شب بخیر وارد اتاق 
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 .شدیم

همه خواب بودن ساعت نزدیک دو بود من بیدار و پوریا خواب من محو پوریا شده 

 بودم که چشمای خوش رنگش

بسته بود چشم و ابروی خوبی داشت و موهای پر و بوری بیشتر سعی می کرد موهایش 

 را باال ببرد چون به گفته ی

ای داشت  خودش خیلی بهش میاد ابروهای کشیده و طالیی داشت هیکل فوق العاده

 نفسی کشیدم و از رختخواب

بلند شدم لباسم را تنم کردم و از اتاق بیرون آمدم به طرف باغ پشت خونه رفتم در باز 

 کردم و خودم را روی صندلی

رها کردم باد خنکی موهایم را قلقلک می داد با این که لباس هایم کم بود و هوا هم 

 خنک و سرد بود ولی دلم

چسبید چند دقیقه ای آنجا باشم فکر حرفای پوریا و کارای شیرین به سرم خورد 

 اعصابم باز بهم ریخت چشمام را

بستم و افکار منفی را از ذهنم پاک کردم همین که چشم هایم را باز کردم پوریا 

 روبروی خودم دیدم جا خوردم

 چرا اینجایی؟-

 خوابم نمی برد-

 :پوریا کنارم نشست وگفت

 نیستی ترسیدم دیدم-

 واسی چی ترسیدی؟-

 :پوریا نفسی کشید گفت

الناز هر شب تا وقتی که تو بخوابی بیدار می مونم از این میترسم یه وقت به خاطر این -

 که با زور با من ازدواج کردی

 ولم کنی بری
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 حاال که این اتفاق نیفتاده-

 .هیچ وقت نمیخوام این اتفاق بیفته-

 .وام برم بخوابمخیلی خب پاشو، من می خ-
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صبح با صدای شقایق که باالی سرم جیغ می کشید از خواب پریدم و به چهره ی عصبانی 

 :شقایق خیره شدم وگفتم

 چه خبرته دختر؟ کله ی صبحی؟-

 :شقایق اخم هایش غلیظ تر شد وگفت

 فکر نمی کنم کله صبح باشه، ساعتو نگاه کردی؟-

برداشتم و نگاهی بهش انداختم یازده بود کالفه پوفی گوشیم را که روی میز بود 

 :کشیدم. وگفتم

 .خب ساعت یازدهه-

 :شقایق نفسی کشید و لبه ی تخت نشست نگاهی به جای خالی پوریا انداختم وگفتم

 پوریا رفته شرکت؟-

 :سری به عالمت تأیید تکان داد، نگاهی به شقایق که سرش پایین بود خیره شدم وگفتم

 شده با جیغ و داد بلندم کردی؟حاال چی -

 :شقایق نگاهی بهم انداخت وگفت

 مگه یادت رفته؟ می خواستی بری پیش رانندتون-

با جمله ی شقایق همان یه ذره خواب هم از سرم پرید از رختخواب بلند شدم و با 

 :عصبانیت به شقایق گفتم

 ونه؟دختر چرا زودتر نگفتی؟ معلوم نیست االن آقا سلمان شرکته یا خ-

 :شقایق از لبه ی تخت بلند شد و به طرفم آمد وگفت

 الناز منم باهات میام-
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 نه، نمی خواد بیایی-

 .لج نکن، من نمی تونم اینجا منتظر بمونم-
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 :به سمت دستشویی رفتم وگفتم

 باشه پس برو آماده شو-

ه از وشیدم همین کبا ذوق وشوق از اتاق بیرون رفت دست و صورتم را شستم و لباسی پ

 اتاق بیرون آمدم شقایق

 جلویم حاضر و آماده ایستاده بود

 بریم؟-

 سری تکان دادم و با هم سوار ماشین شدیم وبه طرف شرکت رفتیم شقایق گفت

 .اول بریم خونه ی شما، شاید اونجا باشه-

 :اما من مخالفت کردم و گفتم

آخه بابا این موقع روز توی شرکته. تازه آقا سلمان هیچ وقت بابا رو تنها نمیذاره. -

 طولی نکشید از ماشین پیاده

شدیم و وارد شرکت شدیم از پله ها باال رفتیم همین که آخرین پله را طی کردیم با 

 پوریا روبرو شدیم با تعجب

 :نگاهی به من و شقایق انداخت وگفت

 چی کار می کنید؟شما دوتا این جا -

 اومدیم پیش بابا-

 :پوریا اخم ریزی کرد وگفت

 چرا به من خبر ندادی که داری میاین؟-

 مگه اومدنم پیش بابا باید اجازه بگیرم؟-

 آره به هر حال شوهرتم-
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 .حاال دیگه بی خبر اومدیم-

 :چشم غره ای برایم رفت و گفت

 عیبی نداره، من باید برم فعالً -
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 اشهب-

دست شقایق را گرفتم و باهم وارد اتاق بابا شدیم بعد از سالم و احوال پرسی سراغ عمو 

 سلمان گرفتم ولی بر خالف

روزای دیگه که همیشه کنار پدر بود برای خرید بیرون رفته بود بعد از خداحافظی از 

 شرکت بیرون آمدیم همین که

 :سوار شدیم شقایق اخمی روی پیشانی اش نشست وگفت

 من که گفتم شاید رانندتون خونه باشه ولی کو گوش شنوا؟-

 حاال چرا این قدر حرص می خوری-

 اگه همان اول کار حرفم را گوش می کردی این قدر الکی وقتمون نمی رفت-

 :لبخند ملیحی زدم وگفتم

 معلومه چشم انتظار خانوادت هستی؟-

کمی طول کشید تا به  اخمای شقایق محو شد ولی چیزی نگفت ماشین را روشن کردم

 خانه رسیدیم با دیدن ماشین

عمو سلمان لبخندی روی لبم نشست از ماشین پیاده شدم نگاهی به شقایق کردم که 

 داخل ماشین نشسته و سرش

 :پایین بود به طرفش رفتم و در ماشین را باز کردم گفتم

 شقایق چرا نمیای؟-

 نمی تونم بیام تو برو خبرش به من بده-

 :دم وگفتمپوفی کشی
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 خیلی خب باشه، اسم خانوادت و فامیلتون رو بگو-

 رضایی-

با کلمه رضایی جا خوردم تو شک و تردید افتادم با تکان دادن سرم به طرف خانه رفتم 

 تا جایی که می دونم فامیل

عمو سلمان و خاله مهسا هم رضایی بود ولی غیر ممکنه آخه خاله مهسا گفت بچه اش را 

 قایقگم کرده نکنه ش

منظورش هست؟! همین که خواستم در بزنم عمو سلمان بین چهارچوب در ظاهر شد، و 

 با دیدن من برق عجیبی

 توی چشمانش موج زد و لبخندی به من تحویل داد
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 به به ببین کی اینجاست! الناز خانم عجبی یادی از ما کردی-

 :لبخندی تحویلش دادم وگفتم

 سالم عمو سلمان-

سلمان از در فاصله گرفت و اجازه داد داخل خانه بشم وارد که شدم عمو سلمان با  عمو

 :صدای بلند گفت

 مهسا بیا ببین کی اینجاست-

 :خاله مهسا با پیشبندی که دور کمرش بود از آشپزخانه بیرون آمد و گفت

 ...چیه سلمان نمیزاری یه غذا-

 :با دیدن من حرفش را خورد با یه لبخند به طرفم آمد وگفت

 وای الناز جون عزیزم این جا چی کار می کنید؟-

 سالم خاله مهسا خوب هستید؟-

 .تو رو که دیدم خیلی خوب شدم-

 :خاله مهسا پیشبندش را باز کرد وگفت
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 چیزی دوست داری برات بیارم؟-

 نه اومدم باهاتون حرف بزنم-

 .خاله مهسا نگاهی به هم دیگر انداختندعمو سلمان و 

 دخترم چیزی شده؟ با ما چه حرفی داری؟-

 :روی مبل نشستم وگفتم

 میشه دوتاتون بشینید؟-
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عمو سلمان در خانه را بست و به سمت مبل رفت چند ثانیه نشد خاله مهسا هم کنار عمو 

 سلمان نشست

 ن حرف بزنممی خواستم در مورد موضوع مهمی باهاتو-

 !بفرما دخترم-

 شما بچه داشتین؟-

 :خاله مهسا نفسی کشید وگفت

 اینو که قبال بهت گفتم-

 خاله مهسا توروخدا جوابمو بده-

 ...داشتیم-

 داشتین چی!؟-

 .از دستش دادیم-

 مطمئنی که از دستش دادین؟-

 آره همین طور-

 اسمش چی بود؟-

 این دفعه عمو سلمان جواب داد

 شقایق-
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ای گرد شده به خاله مهسا و عمو سلمان چشم دوختم باورم نمیشد به این راحتی با چشم

 پیدا کردم با صدای خاله

 مهسا به خودم آمدم

 حاال مگه چیزی شده؟-

 ..اگه بهتون بگم دخترتون هنوز زنده هست و-
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 :عمو سلمان سریع گفت

 غیر ممکنه شقایق زنده باشه-

 خوشحال باشید چون دخترتون سعی و سالمه ولی باید از این موضوع-

 تو از کجا میدونی؟-

 :عمو سلمان ازجایش بلند شد و دستش را درجیبش فرو کرد گفت

 غیر ممکنه-

 :از جایم بلند شدم وگفتم

 .پس چند دقیقه صبر کنید-

از خانه بیرون آمدم وبه طرف شقایق که داخل ماشین نشسته بود رفتم شقایق با دیدن 

 من از ماشین پیاده شد

 :وگفت

 چی شد الناز؟ با رانندتون صحبت کردی؟-

 :بدون صحبتی دستش را گرفتم و با هم وارد خانه شدیم شقایق اخمی کرد گفت

 چی شده؟-

 .پدر و مادرت پیدا شد-

د وارد حال شد خاله مهسا و عمو سلمان با دیدن شقایق شوکه شقایق با چشمای گر

 شدند اما شقایق با دیدن چهره
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 .ی آن دو نفر به شدت گریه اش گرفته بود

 :خاله مهسا مِن مِن کنان گفت

 شقایق خودتی؟-

 .شقایق فوری خودش را در آغوش عمو سلمان و خاله مهسا انداخت
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 !قدر بزرگ شدیباورم نمیشه شقایق چه -

 :شقایق اشک هایش را پاک کرد وگفت

 دلم براتون تنگ شده بود-

 .ما هم همین طور؛ تو رو خدا ما رو ببخش که تنهات گذاشتیم دخترم-

اگه االن تونستیم همدیگر را ببینیم به لطف الناز -شقایق نگاهی به من انداخت وگفت: 

 هست

 :م وگفتملبخندی تحویلش دادم و با ذوق به طرفشون رفت

 خیلی خوشحال شدم که تونستم کمکتون کنم-

 .الناز جون تو خیلی کمک بزرگی در حق ما کردی-

 این چه حرفیه-

الناز تو اگه می خوای برو خونه من پیش بابا می مونم با کامران هم زنگ میزنم بهش -

 .میگم کجا هستم

 .باشه عزیزم-

شام به رستوران رفتند. کامران هم  شب شقایق و کامران، خاله مهسا و عمو سلمان برای

 وقتی پایم را داخل خونه

گذاشتم جریان را برایش توضیح دادم کامران هم سریع آماده شد و رفت. با فریده 

 خانم تنها داخل خونه نشسته بود

پوریا هم هنوز سر و کلش پیدا نشده بود روی مبل روبروی تلویزیون نشسته بودم و 
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 تهفریده خانم هم کنارم نشس

بود فقط صدای تلویزیون سکوت را شکسته بود با صدای فریده خانم چشم از تلویزیون 

 برداشتم و به فریده خانم

 .چشم دوختم

 به نظرت فردا شام خونواده ی شقایق را دعوت کنیم؟-

 نمی دونم، اگه می خواین دعوت کنید-

 .می خوام با خانوادش آشنا بشم ببینم چه طور خانواده ای هستن-
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چیزی نگفتم و نگاهم را دوباره به تلویزیون دوختم نیم ساعت شد زنگ خانه به صدا در 

 .آمد

 !فکر کنم پوریاس-

از جایم بلند شدم و به طرف در رفتم با باز کردن در با پوریا روبرو شدم چشم هایش 

 برق میزد و به من زل زده بود

 :لبخندی تحویلش دادم و گفتم

 خوش اومدی-

 :ارد خانه شد و من را در آغوش گرفت و آروم گفتو

 .خیلی دوست دارم خانمی-

بغلش کردم ولی می ترسیدم فریده خانم ما رو تو این حالت ببینه شانسم که نداشتم با 

 صدای فریده خانم پوریا

 فوری از من دور شد و با چشمای گرد شده به فریده خانم خیره شد

 خوش اومدی پسرم-

 :پوریا نفس عمیقی کشید و گفت

 خیلی ممنون مامان-
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فریده خانم لبخندی زد و وارد آشپزخانه شد پوریا سرش را پایین انداخت و زیر لب 

 :گفت

 فکر کردم مامان خوابیده-

 :تک خنده ای کردم و دستم را به ساعت اشاره کردم وگفتم

 آخه کی این ساعت می خوابه؟-

شروع کرد به لباس عوض کردن و منم شروع کردم به با هم وارد اتاق شدیم پوریا 

 توضیح دادن که شقایق چه طوری

خانواده اش را پیدا کرد با هم از اتاق بیرون آمدیم و به طرف حال رفتیم میز ناهار 

 خوری آماده حاضر بود و بوی غذا

 :تو خونه پیچیده بود فریده خانم لیوان و قاشق و چنگال را آورد گفت

 ید؟ نمی خواین برین بشینید؟چرا ایستاد-
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 :پوریا اخم ریزی کرد و در حالی که لیوان ها را از دست فریده خانم گرفت گفت

 مامان جان چرا به خودت این قدر زحمت میدی؟ مگه دیشب نگفتی پام درد می کنه؟-

 :لبخندی تحویل پوریا داد گفت

 یکنهعزیزم اون مال دیشب بود االن که پام درد نم-

 :قاشق و چنگال ها را از دست فریده خانم گرفتم گفتم

 فریده خانم چرا صدام نزدین کمکتون کنم؟-

بدون این که اجازه صحبت کردن به فریده خانم بدم به طرف میز رفتم و شروع کردم 

 به چیدن قاشق و چنگال پوریا

بعد از روبروم نشست و شروع کرد به خوردن همگی بی سرو صدا شام را خوردیم 

 خوردن شام فریده خانم در مورد

فردا شب که خاله مهسا و عمو سلمان برای شام دعوت کنن با پوریا صحبت کرد پوریا 
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 هم دقیقا حرفای که من به

فریده خانم زده بودم زد روی مبل نشسته بودم و پوریا هم کنارم بود ولی هر از گاهی 

 خمیازه ای می کشید عمیق

سته شدم باید پدر در مورد نقشه های پوریا با خبر شود نفس بهش نگاه کردم دیگه خ

 عمیقی کشیدم و دستم را

 :روی شانه ی پوریا گذاشتم گفتم

 پوریا جان عزیزم برو بخواب خیلی خسته ای-

 :پوریا سرش را به عالمت منفی تکان داد گفت

 نه بابا خواب کجا بود-

 ه خسته ای برو دیگهتو گفتی منم باور کردم، قشنگ از قیافه ات معلوم-

 :لبخند شیطونی زد وگفت

 به یه شرطی که تو هم بیایی چون اون موقعه خوابم میبره-

 چی کار من داری عزیزم برو بخواب-

 :پوریا نگاهی به ساعتش انداخت گفت

 
256 

 ساعت دوازده تو هم بیا دیگه مامان هم که خوابیده-

هم وارد اتاق شدیم به در تیکه دادم پوریا  پوفی کشیدم و تلویزیون خاموش کردم با

 روبرویم ایستاده بود همین که

خواست فاصله ی بینمون را کم کند با صدای زنگ خانه به خودش آمد پوریا با اخم 

 غلیظی روی پیشانی اش زیر لب

 :غرید

 احتماال شقایق و کامران هستن-

ارج شد دستی الی موهایم نفسی کشیدم و نگاهم را از پوریا گرفتم پوریا از اتاق خ
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 کشیدم طولی نکشید صدای جیغ

های شقایق و خنده های کامران به گوشم رسید از اتاق بیرون آمدم شقایق با دیدن من 

 مثل برق در آغوشم آمد و

بابت امروز تشکر کرد بعد از یک ساعت صحبت کردن شب بخیر گفتیم و گرفتیم 

 .خوابیدیم

صبح با صدای زنگ گوشی ام از خواب بیدار شدم. خدایا شکر که هر وقت چشم هایم را 

 باز می کردم پوریا کنارم

نبود. معلوم نیست کی بیدار میشه؟ کی آماده میشه؟ چه جوری بی سرو صدا بیرون 

 میره؟ با اینکه خوابم سبکه ولی

 ی کوتاهم بردم با بینتونستم بفهمم پوریا چه طوری شرکت میره؟ دستم را الی موها

 حوصلگی وارد حمام شدم چند

دقیقه ای طول نکشید که از حمام بیرون آمدم لباس هایم را پوشیدم. امروز کار خیلی 

 مهمی داشتم پدر باید با چهره

ی واقعی پوریا روبه رو شود. و بداند چه داماد کالهبرداری دارد. و این که چقدر پشت 

 سر پدرم نقشه ها کشیده

 از اتاق بیرون آمدم که با صدای فریده خانم سرجایم میخ کوب شدماست. 

 دخترم کجا میری به سالمتی؟-

برگشتم و نگاهی به فریده خانم که کت و دامن خوش دوختی به تنش بود انداختم 

 :وگفتم

 اگه کاری با من ندارین من برم شرکت حرف مهمی با پدرم دارم-

مت آشپزخانه رفتم البته حرفی هم نباید سری تکان داد و بدون هیچ صحبتی به س

 داشته باشه آخرش از شر این

همه آدم فضول خالص می شم سوار ماشین شدم اولین چیزی که به فکرم رسید این که 

 گوشی ام را خاموش کنم
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چون هر روز پوریا یه زنگی میزنه گوشی خاموش کردم و استارت زدم طولی نکشید به 

 شرکت رسیدم ماشین پارک

 :م و وارد شرکت شدم با عموسلمان روبرو شدم لبخندی تحویلش دادم وگفتمکرد

 سالم عمو سلمان-
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 :عمو سلمان لبخندی زد وگفت

 سالم دخترم خوبی؟-

 خدا رو شکر خوبم، دیشب خوش گذشت؟-

 :لبخندش را پر رنگ تر کرد وگفت

 بله، به لطف تو دخترم پیدا شد-

 راستی بابا تو شرکته؟-

 آره دخترم تازه از اونجا اومدم-

 باشه، پس من میرم-

با یه لبخند از شرکت بیرون رفت از پله های شرکت باال رفتم با در زدن وارد اتاق شدم 

 بابا با چشمای گرد شده بهم

 :خیره شد وگفت

 دخترم چرا این طوری اومدی تو اتاق، چیزی شده؟-

 اومدم در مورد موضوع مهمی باهات صحبت کنم-

 :با نگاهش را به برگه های روی میزش انداخت وگفتبا

 .الناز جان سرم شلوغه، بذار در این مورد شب با هم حرف می زنیم-

 :اخمی کردم و در حالی که نزدیک میز بابا شدم گفتم

 .واقعًا مهمه، باید باهات حرف بزنم. امشب خونه شلوغه و من نمی تونم بیام-

 :برگه ها گرفت و خیره شد به من وگفتبابا با بی حوصلگی نگاهش را از 
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 خیلی خب باشه-

 نفس عمیقی کشیدم و روبروی بابا نشستم
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 این حرفای مهم در مورد کیه؟-

 :آب دهنم را قورت دادم وگفتم

 پوریا-

 :بابا اخم هایش غلیظ شد وگفت

 اذیتت کرده؟ کتک زده؟ سرت داد زده؟ حرف زور بهت زده هان؟-

 ون بر عکس باهام خوب بود ولی این دفعه در مورد شماستنه بابا ج-

 :موشکافانه بهم خیره شد تا حرفم را بزنم نفس عمیقی کشیدم وگفتم

 ...پوریا به شما-

با باز شدن در و با دیدن پوریا بین چهار چوب در حرفم تو دهنم ماسید پوریا با لبخند 

 :مهربون وارد اتاق شد وگفت

 اجازه میدین؟-

 :بابا لبخندی تحویلش داد وگفت

 بیا تو پسرم این چه حرفیه-

 :و نگاهی به من کرد وگفت

 ما داشتیم در مورد تو صحبت می کردیم-

 :پوریا روبروی من نشست و لبخندش را پر رنگ تر کرد گفت

 چی می گفتین؟-

شه نقنگاهم را از پوریا گرفتم و به نگاه نگران پدر خیره ماندم. نمی خواستم در مورد 

 ها جلوی پوریا صحبت کنم

 :لبخندی تحویل بابا دادم وگفتم
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 چیز خاصی نبود من فقط خواستم بگم پوریا خیلی حواسش بهم هست-
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 :بابا اخمی کرد گفت

 حرف مهمت این بود؟-

بغض کردم ولی نمی خواستم پوریا و بابا متوجه بشن سریع سرم را پایین انداختم و با 

 با را دادم بابا خندهسر جواب با

 :ای کرد گفت

 پاشین جوونا برین تا منم به کارم برسم-

همزمان با پوریا از اتاق بیرون آمدم پوریا بازویم در چنگش گرفت و با زور من را 

 داخل اتاق خودش برد اخم غلیظی

 :کرد گفت

 چرا گوشیتو خاموش کردی؟-

 :صدایش را بلند کرد گفت آب دهنم را قورت دادم و خیره بهش نگاه کردم پوریا

 نگفتی نگرانت می شم مردم و زنده شدم-

 :نگاهم را ازش گرفتم گفتم

 حاال از کجا فهمیدی اینجام؟-

 :پوریا دستی الی موهای بورش کشید گفت

به مامان زنگ زدم گفت اومدی شرکت می خواستی در مورد یه موضوع مهمی با بابات -

 صحبت کنی مکثی کرد و

 :گفت

 واستی به پدرت بگی؟چی می خ-

نگاهی بهش انداختم تک سرفه ای کردم تا صدایم صاف شود حرفی برای گفتن نداشتم 

 فقط به چشم هایش خیره
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 شدم

 الناز می خواستی به بابات چی بگی؟-

 یه مسئله خصوصی بین من و بابا بود چیز خاصی نیست-
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 تاد و مانع رفتنم شدخواستم از اتاق بیرون برم که پوریا جلویم ایس

 چرا نمی خوای مسئله خصوصیتون من بدونم؟-

 .باور کن چیز خاصی نیست؛ من برم کار دارم امشب مهمان داریم-

برای آخرین بار نگاهی به خود در آینه انداختم خوب به نظر می رسیدم با باز شدن در 

 نگاهم را از آینه گرفتم و به

 :نگاهی از سرتا پای من انداخت و گفتپوریا خیره شدم پوریا لبخندی زد و 

 .خیلی خشگل شدی-

 :نگاهی به تیپ پوریا انداختم مثل همیشه خوش تیپ شده بود لبخندی زدم وگفتم

 .تو هم خوشتیپ شدی-

با هم از اتاق بیرون آمدیم پوریا روی مبل کنار کامران نشست و منم به سمت 

 آشپزخانه رفتم شقایق به طرفم آمد

 :وگفت

 به نظرت لباسم خوبه؟-

 :نگاهی از سر تا پاش انداختم و گفتم

 عالی شدی-

 !واقعًا؟-

 آره عزیزم-

 :لبخندی زد و از یخچال چندتا گوجه و خیار بیرون آورد و داخل ظرف گذاشت گفت

 میخوام ساالد درست کنم-
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 :به طرفش رفتم و گرجه و خیار را از دستش گرفتم گفتم
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خودم درست می کنم برو آرایشت رو بکن معلومه به صورتت نرسیدی، از نمی خواد -

 صبح تا حاال سرپای

چیزی نگفت و با یه لبخند از آشپزخانه بیرون رفت من هم شروع کردم به ساالد 

 درست کردن همین که تمام شد

 صدای فریده خانم به گوشم رسید

 ساالد تموم شد؟-

 :لبخندی زدم وگفتم

 بله-

 :نگاهی از سر تا پام انداخت گفتفریده خانم 

 !چه قدر عروسم خشگل شده-

 :لبخندم را پر رنگ تر کردم گفتم

 ممنون-

همین که فریده خانم از آشپزخانه رفت به طرف قابلمه ها که روی گاز بودند رفتم در 

 قابلمه رو برداشتم قابلمه اولی

ن غذا بودم با ذوق در استانبولی بود و قابلمه دومی هم ته چینی بود که من عاشق ای

 قابلمه را بستم از آشپزخانه

 بیرون آمدم و کنار پوریا نشستم

یک ساعت شد که صدای زنگ خانه به صدا در آمد شقایق جیغی کشید و به سمت در 

 رفت من هم از جایم بلند شدم

و روبه روی در برای استقبال خاله مهسا و عمو سلمان ایستادم با باز شدن در شقایق 

 خودش را در آغوش خاله فوری
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مهسا انداخت شقایق از آغوش خاله مهسا بیرون آمد و به طرف عمو سلمان رفت خاله 

 مهسا نگاهی به من انداخت و

 :من را در آغوشش گرفت وگفت

 عزیز دلم بابت همه چیز ممنون-

 خیلی خوش اومدین-

و فریده خانم از آغوشش بیرون آمدم و با عمو سلمان هم دست دادم پوریا و کامران 

 هم باهاشون سالم و احوال

 .پرسی کردن
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خاله مهسا و عموسلمان با فریده خانم روی مبل نشسته بودن و صحبت می کردن من، 

 پوریا، شقایق و کامران با

کمک همدیگر میز شام را آماده کردیم شقایق به سمت عموسلمان و خاله مهسا رفت و 

 :گفت

 .شام آماده است-

نها هم از سرجایشون بلند شدن و به طرف میز رفتن فریده خانم در رأس میز نشست آ

 و شقایق و کامران روبه روی

 هم من و پوریا هم روبه روی هم و خاله مهسا و عمو سلمان هم روبه روی هم

 دستون درد نکنه خیلی زحمت کشیدین-

 :فریده خانم یه دیس پر استانبولی برای خودش کشید گفت

 .چه حرفیه نوش جاناین -

بی سروصدا شروع کردیم به خوردن شام خیلی عالقه ی به استانبولی نداشتم فقط ته 

 چین دوست داشتم برای

 خودم دوغ ریختم که با صدای عمو سلمان نگاهی به او انداختم



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 281 صفحه  

 

 به لطف الناز تونستم دخترم را پیدا کنم الناز همیشه دخترم بوده و هنوزم هست-

لبخندی زدم و زیر لبی تشکری کردم یه قلوپ از دوغ خوردم که همان موقع شقایق 

 :دستم را گرفت وگفت

 .الناز کمک بزرگی در حقم کرده همیشه مدیونش هستم-

لبخندی زدم و دستش را سفت گرفتم بعد از خوردن شام میز شام را جمع کردیم خاله 

 مهسا هم میخواست به ما

دیم روی مبل کنار پوریا نشسته بودم و به حرفای کامران و کمک کند ولی اجازش ندا

 عمو سلمان گوش می دادم هر

از چند گاهی پوریا هم باهاشون صحبت می کرد یادم به کارهای پوریا افتاد، یعنی پوریا 

 این قدر ترسیده بود که من با

ا تنفره ببابا در مورد نقشه اش حرف نزنم؟ چه نقشه ای کشیده چرا این قدر از بابا م

 صدای پوریا به خودم اومدم

 تو چه فکری؟-

 :لبخند شیطونی زدم گفتم

 فکر یه نفر بودم-

 :اخم ریزی کرد گفت
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 اون یه نفر کیه؟-

 :دوتا شانه ام را باال انداختم وگفتم

 چیز خاصی نیست، یه پسری فکرم رو درگیر کرد-

 :با تعجب گفت

 ر تو رو مشغول کرده؟میشه بدونم اون آدم کیه که فک-

 :خنده ای کردم و گفتم
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 شوخی کردم جدی نگیر-

همان موقع شقایق با ظرف میوه و چندتا پیش دستی و چاقو به سمت ما آمد. ظرف میوه 

 روی میز عسلی گذاشت و

به هر کدام از ما بشقاب و چاقو داد خیلی اهل میوه خوردن نبودم ولی زشت بود توی 

 ه موزجمع بخوام تعارف کنم. ی

و خیار برداشتم و شروع کردم به قاچ قاچ کردن میوه ها همین که دوتا قاچ موزد در 

 دهانم گذاشتم گوشی ام زنگ

خورد با صدای گوشی همه به طرفم برگشتن نگاهی به صفحه گوشی انداختم با اسم 

 جسیکا لبخندی زدم و با یه

 معذرت خواهی وارد اتاق شدم

 جانم جسیکا؟-

 معرفتسالم خانم بی -

 سالم عزیزم خوبی؟-

 .یه وقت سراغی از ما نگیری که پول تلفنت زیاد میشه-

 :خنده ای کردم گفتم

 باور کن سرم شلوغ بود-

 بهت تبریک میگم بازم ثواب کردی-
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 :با تعجب گفتم

 ثواب؟! چی کار کردم؟-

مان کی آقا سلخانواده شقایق رو پیدا کردی، حاال -صدای خندش پشت گوشی بلند شد 

 مهسا خانم

 آره دیگه اگه قیافه هاشون ببینی این قدر خوشحال هستن که باید ببینی-
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 خب پس خدا رو شکر-

 راستی کیان چطوره؟ حالش خوبه؟-

 خدا رو شکر خوبه از وقتی فهمیده داره بابا میشه خیلی خوشحاله-

 با جمله ی جسیکا چشمام گرد شد

 بابا یعنی چی؟-

 :جسیکا جیغ خفیفی کشید وگفت

 امروز فهمیدم حاملم-

 :من هم جیغی کشیدم و گفتم

 وای واقعا عمه شدم؟-

 آره عمه جون-

 :دوباره جیغی کشیدم وگفتم

 وای خیلی خوشحال شدم عزیزم بهت تبریک میگم-

خواستیم یه جشن بگیریم ولی هنوز سر فرصت نشده یعنی پدر و مادرم رتهران -

 ن پیش اومدههستن کاری براشو

 ولی هر وقت اومدن یه جشن می گیریم

 خیلی خوشحال شدم جسیکا-
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 منم همین طور دیگه کاری نداری الناز من باید برم-

 .باشه عزیزم، خدافظ-

گوشی رو قطع کردم خیلی خوشحال شدم که فهمیدم جسیکا حامله است و من هم دارم 

 عمه میشم با کوبیده شدن

 :اومدم پوریا نگاهی به من انداخت وگفتدر به خودم 

 با کی صحبت می کردی؟-
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 :از جایم بلند شدم با خوشحالی پریدم بغل پوریا گفتم

 با جسیکا، خبر عمه شدن بهم گفت-

 :پوریا هم مثل من اولش جا خورد ولی خودش را جمع و جور کرد وگفت

 حامله است؟-

 آره اگه بدونی چه قدر خوشحال شدم-

 بخیلی هم خو-

از آغوش پوریا بیرون آمدم و با هم به طرف حال رفتیم برای بقیه هم توضیح دادم 

 جسیکا حامله است همه تبریک

گفتن و خوشحال شدن ساعت نزدیک های یازده بود که عمو سلمان و خاله مهسا با یه 

 خداحافظی و تشکر از خانه

 :رفتن با بسته شدن در شقایق خودش را روی مبل انداخت گفت

 ای خدا خسته شدم تو عمرم این قدر کار نکرده بودمو-

 ماشاهلل چه قدرم کار کردی ته چین و استانبولی حرف نداشت-

 :شقایق با یه لبخند از جایش بلند شد و رو به فریده خانم گفت

 فریده خانم من با کامران فردا باید بریم بیرون یه چندتا کار هست باید انجام بدیم-

 :زد گفت فریده خانم لبخندی

 این چه حرفیه هزار بار گفتم نمی خواد از من اجازه بگیری-
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شقایق لبخندی زد و با کامران بعد از شب بخیر رفتن فریده خانم نگاهی به من انداخت 

 :گفت

 .انگاری فردا الناز تو خونه تنهاست-

 :رد وگفتنگاه سوالی ام را به فریده خانم انداختم لبخندش را پر رنگ تر ک

 من با یکی از دوستام میرم بازار-
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 باشه مشکلی نیست-

 :فریده خانم از جایش بلند شد گفت

 من رفتم بخوابم شما هم پاشید برید بخوابید-

 :چیزی نگفتیم و با یه شب بخیر وارد اتاق شدیم که پوریا گفت

 اگه میخوای فردا خونه می مونم تا تنها نباشی شرکتم فردا خیلی کار ندارم-

 :سرم را به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 نه عزیزم برو به کارت برس-

 :بعد از لباس عوض کردن خودم را روی تخت انداختم گفتم

 آخیش خسته بودم-

 :پوریا کنارم دراز کشید و گفت

 ی؟چرا به خودت این قدر کار مید

نکنه دلت می خواست همین طور بشینم نگاشون کنم؟ خوب زشت بود دیگه منم خونه -

 تمیز کردم

 :پوریا دستش را الی موهایم کشید و همین طور که با موهایم بازی می کرد گفت

 این قدر وقت برای خونه میزاری یکم وقت هم برای منم بزار-
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له بینمون یواش یواش کم شد که با صدای در به با لبخندم لبخندی تحویلم داد فاص

 خودمون اومدیم صدای فریده

 خانم پشت در بود پوریا اخمی کرد ولی زود خودش را جمع و جور کرد در را باز کرد

 مامان چیزی شده؟-

 گوشیت حواست نبود با خودت ببری چند بار آقا رحیم بنده خدا بهت زنگ زده بود-

 :یده خانم گرفت گفتپوریا گوشی را از دست فر

 باشه مرسی-
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در را بست و کنارم لبه ی تخت نشست و به آقا رحیم زنگ زد کمی با اون صحبت کرد 

 گوشی را روی میز گذاشت و

 :نگاهی به من انداخت گفت

 فردا آقا رحیم میاد اینجا-

 .سری تکان دادم و با یه شب بخیر خوابیدم

می تابید دستم را روی صورتم گذاشتم تا  صبح شده بود نور خورشید دقیقاً روی صورتم

 مانع آفتاب روی صورتم بشه

خمیازه ای کشیدم و دستم را به طرف پوریا دراز کردم مثل همیشه نبود از رختخواب 

 بلند شدم ونگاهی به ساعت

انداختم ساعت ده بود دستی به چشمای خواب آلودم کشیدم و به طرف دستشویی رفتم 

 مآبی به دست و صورتم زد

و به طرف کمد دیواری رفتم شروع کردم به لباس عوض کردن از اتاق بیرون آمدم 

 خانه ساکت بود به سمت

آشپزخانه رفتم با دیدن پوریا و با پیشبندی که دور کمرش بود چشم هایم گرد شد و 

 :لبخندی تحویل من داد وگفت

 صبح بخیر خانم، ساعت خواب-

 صبح بخیر-

 :مبه پیشبندش اشاره کردم گفت

 چرا این شکلی شدی؟-

 :نیشش رو تا بنای گوش باز کرد وگفت
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 برات صبحانه درست کردم-

داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. پوریا توجه ای به قیافم نکرد و در حالی که تخم 
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 مرغ تو ظرف جاسازی می کرد

 :گفت

مطمئنم از دستپختم  مگه بده برای خانم کار کنم؟ بعد چه قدر تو خونه تنها شدیم،-

 خوشت میاد

 بخوریم تعریف کنیم-

با هم به طرف حیاط رفتیم میز کال پر بود از صبحانه نیشم تا بنا گوش باز بود روی 

 صندلی نشستم پوریا هم ظرف

تخم مرغ گذاشت و در حالی که پشبندش را باز کرد و روی صندلی نشست نگاهی به 

 میز انداختم الحق همه چی

جب پسر با حوصله ای با نیش باز شروع کردم به خوردن همین طور درست کرده ع

 پشت سر هم لقمه می گرفتم می

 :خوردم تیکه دادم به صندلی گفتم

 دستت درد نکنه-

 خب؟-

 چی خب؟-

 خوشمزه بود؟-

 فوق العاده بود-

 لبخندی تحویلم داد و یه قلوپ چای نوشید

 پوریا-

 جانم؟-

 چرا امروز نرفتی شرکت؟-

گفتم که آقا رحیم می خواست بیاد اینجا به خاطر همین این جا موندم. چیزی نگفتم از -

 جایم بلند شدم و شروع

کردم به جمع کردن میز پوریا هم بهم کمک کرد و همه ی ظرف ها را داخل ظرفشویی 
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 گذاشتیم همان موقع زنگ
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وی سرم انداختم از اتاق بیرون آمدم خانه به صدا در آمد به طرف اتاق رفتم و شالم را ر

 که با آقا رحیم روبه رو شدم

 :لبخندی زد وگفت

 سالم الناز خانم-

 سالم صبح بخیر، خوش آمدید-

 ممنون-

آقا رحیم روی مبل نشست و کنارش پوریا روی مبل نشست نگاهی به آقا رحیم انداختم 

 :گفتم

 میخوای براتون سریع یه چای درست کنم؟-

 :لم داد گفتلبخندی تحوی

 خودتون تو زحمت ندازین-

 :لبخندم را پر رنگ تر کردم وگفتم

 این چه حرفیه-

سریع به طرف آشپزخانه رفتم و شروع کردم به چای درست کردن برام عجیب بود آقا 

 رحیم اول صبح برای چی

 اومده با صدای پوریا به خودم آمدم

 الناز جان چای ها را بیار توی اتاق کار-

دادم و شروع کردم به ریختن چای داخل استکان مرتب و شیک گذاشتم تو سری تکان 

 سینی و به طرف اتاق کار

پوریا رفتم با در زدن حرفشان را قطع کردن و هر دو به من زل زدن اول جلوی آقا 

 رحیم گرفتم و بعدشم پوریا با یه
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حرف می تشکر از اتاق بیرون آمدم خیلی کنجکاو بودم بدونم در مورد چه موضوعی 

 زدند. صد در صد آقا رحیم از

نقشه های پوریا خبر داره سینی روی اپن گذاشتم و به طرف در رفتم در نیمه باز بود 

 ولی من خودم را به دیوار

چسبوندم که یه وقت متوجه من نشود گوشم را تیز کردم تا حرفاشون را بشنوم، 

 باالخره موفق شدم

 ره می شیماگه طاهر بفهمه چه کاری کردیم بیچا-

نمی تونه کاری کنه چون تو با دخترش ازدواج کردی برای اینکه به دخترش صدمه -

 نزنه نمی تونه به تو نزدیک بشه
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آره من قبل از ازدواج هم به بیتا گفتم اگه طاهر بفهمه همش نقشه است نمیتونه بهم -

 نزدیک بشه چون الناز کنارمه

 زنه دخترش آسیب میبینهو میدونه دست به هر کاری ب

ای نامرد من احمق باش که فکر کردم آقا دوسم داره تا نگو برای نقشه های خودش از 

 من داره استفاده می کنه

 نفسی کشیدم و دوباره گوشم را تیز کردم

ولی الناز باید بدونه باباش چه آدمیه، فکر کنم وقتی بفهمه باباش قاتله دیگه تو روشم -

 نگاه نمیکنه

 سم قاتل مو به تنم سیخ شد گوش هایم را خوب تیز کردمبا ا

االن موقعش نیست تو یه فرصت مناسب بهش میگم هم به خودش وهم به کیان وقتی -

 بفهمن باباش قاتله دیگه تو

 روشم نگاه نمی کنن

بغض بزرگی توی گلویم نشست اشک توی چشمام جمع شد خودم را کنترل کردم که 
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 نقش زمین نشم

من در مورد کارخانه با بیتا صحبت کردم طاهر فکر کرد برگه ها همش واقعیه نمی -

 دونه چه کالهی سرش گذاشتیم

 :پوریا پوفی کشید گفت

 اصالً برام مهم نیست فقط انتقام را ازش بگیرم مردیکه بی شرف-

دیگه طاقت گوش دادن بقیه حرفاش نداشتم بغض تو گلوم بود خودم را با زور به اتاق 

 رسوندم شالم را یواش یواش از

سرم در اوردم و لبه ی تخت نشستم.طولی نکشید که جمله ی خداحافظی را از آقا رحیم 

 شنیدم. ولی این قدر حالم

بد بود که توان راه رفتن نداشتم. دستی به چشم های خیسم کشیدم و منتظر پوریا شدم 

 باید خودش توضیح می داد

صدای باز شدن در به خودم آمدم و به قیافه ی که مشکلش با پدر من چیست؟ با 

 خوشحال پوریا که به من زل زده

 .بود خیره ماندم

 آقارحیم رفت نمیخوای ازش خدافظی کنی؟-

دوباره دستی به صورتم خیسم کشیدم و از لبه ی تخت بلند شدم روبه روی پوریا 

 :ایستادم وگفتم

 باید به سواالم جواب بدی-

 :فتپوریا اخم ریزی کرد وگ
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 گریه کردی؟-

 دستش را روی صورتم گذاشت وگفت: واسی چی آخه؟ کسی طوریش شده؟

 :دستش را پس زدم وگفتم
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 نه کسی چیزیش نشده-

 پس چرا همچین قیافه ای گرفتی؟-

 :سرم را باال آوردم و به چشم های پوریا خیره شدم وگفتم

 .تصادفی صحبت های تو و آقارحیم رو شنیدم-

ا خشک شد وبه من خیره شد این قدر سرم داغ کرده بود که دو سه بار پوریا را پوری

 هول دادم و صدایم را بلند کردم

 :وگفتم

آخه تو چجور آدمی هستی؟ هان؟ ای قدر بی وجدان شدی که بخوای از من -

 سواستفاده کنی؟ چون میخواستی به

 نقشه ات برسی؟

 :پوریا دستم را گرفت وگفت

 مشکلی نداشتم چون دوست داشتم عاشقت بودم باور کن با تو-

 داری دورغ میگی-

باور کن دورغ نیست، خیلی خوب حق داری شوکه بشی ولی بزار کامل همه چی رو -

 برات توضیح بدم رازی رو که

 پدرت تو بیست سال ازت مخفی کرد

ری اتو دورغ میگی بابای من قاتل نیست تو دنبال پول های بابا هستی به خاطر همین د-

 این چرت و پرت ها میگی

 .الناز به حرفم گوش کن باور کن دورغ نمیگم. همه ی حرفام حقیقته-

سرم را پایین آوردم و شروع کردم به گریه کردن پوریا آروم من را روی لبه ی تخت 

 گذاشت خودش هم کنارم

 :نشست دستش را روی صورتم گذاشت گفت
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دورغی که بین من و تو بوده همین هست ولی خواستم سر  من به تو دورغ نگفتم تنها-

 فرصت برای تو و کیان

 توضیح بدم

سرم را باال آوردم و به چشم های پوریا که پر از نگرانی و پشیمانی بود خیره شدم 

 :وگفتم

من می دونستم یه نقشه ای داری. همون روز هم که رفته بودم شرکت می خواستم با -

 کنم پدر در مورد تو صحبت

ولی جنابعالی اومدی جلوم رو گرفتی تو ماه عسل هم یه چیزای شنیدم ولی دندون رو 

 جیگر گذاشتم که سر فرصت

 به بابا بگم چه داماد کاله برداری داره

 :پوریا اخم کرد وگفت

باور کن اونی که کاله برداره من نیستم پدر خودته، بذار همه چیز رو برات توضیح -

 .بدم

 :پوریا نفسی کشید و به طرف من کامل چرخید گفت

 من خواستم بفهمی که یه نقشه های دارم-

 :با تعجب گفتم

 !چی؟-

اگه میخواستم متوجه نشی چرا باید تو هتل تو یه اتاق دیگه صحبت کنم؟من خواستم -

 بدونی به پدرت نفرت دارم

ت تو یه قاتل هس خواستم بدونی پدرت برای پول و شرکت دست از تو کشید چون پدر

 و یه قاتل دست به هر کاری

 .میزنه

 منظورت چیه؟ چرا باید بابای من قاتل باشه؟-

 :پوریا نفس عمیقی کشید و گفت
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این اتفاق برمی گرده به بیست سال پیش دقیقا یادمه تو پونزده سال بیشتر نداشتی، -

 هنوز مادرت زنده بود پدرت

خونه ای شریک میشه ولی طاهر وقتی میفهمه همه قبل از این ماجرا با پدر من تو یه کار

 سهام کارخانه از قبل به نام

بابام بوده شروع میکنه به لج لجبازی، بابام باهاش صحبت می کنه که این کارا نکنه و 

 دست از لج و لجبازی برداره

ولی طاهر گوش نمیده خالصه کار به جاهای باریک می کشه که بابات با اصلحه پدرم را 

 شه بعدم به رانندشمی ک
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میگه بزارن جلوی در که خانوادش متوجه بشن کشته شده من همان روز به بابام قول 

 دادم کسی که این بال رو سرش

آورده ازش انتقام بگیرم بعد از چهار سال این قدر تحقیق کردن متوجه شدم طاهر 

 .بابای تو قاتل پدر منه

می خواستیم به بیمارستان ببریم افتاد دست بابا  ن راسریع یادم به اون شب که ماما

 خونی بود نکنه خون پدر پوریا

 بود؟ با صدای پوریا به خودم آمدم

وقتی فهمیدم طاهر داره ورشکسته میشه یواش یواش اومدم تو کار خواستم همون -

 کاری که سر بابام اورد سر طاهر

 هم بیارم

 :با حیرت بهش خیره شدم گفتم

 ثل بابا قاتل بشی؟میخوای م-

 نه به موقعش با یه مدرک محکم طاهر را می ندازم زندان-

با جمله ی پوریا مو به تنم سیخ شد اخمی کردم و دستی به صورت خیسم کشیدم و از 
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 :جایم بلند شدم گفتم

 نه من پیش تو نمی مونم از کجا مطمئن بشم بازم دورغ میگی؟-

 ابای منو کشتهباور کن دورغ نمیگم طاهر قاتله اون ب-

 تو که گفتی پدرت سکته کرده چی شد به این جا کشید؟-

مجبور شدم دورغ بگم چون اگه اون موقع بهت می گفتم قضیه از چه قراره با من -

 ازدواج نمی کردی

 .چه االن می گفتی چه قبل از ازدواج دیگه نمیخوام کنار تو باشم همین-

 :تپوریا از جایش بلند شد و به سمتم آمد وگف

 میدونم دوسم نداری ولی تو باید ازم تشکر کنی-

 !تشکر! انوقت چرا؟-
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این من بودم که تو رو از دست طاهر نجات دادم الناز تو اگه برگردی و دوباره کنار -

 پدرت زندگی کنی نابود می شوی

 ...بابای تو قاتله اون

 :فتمسیلی محکمی به صورتش زدم که حرفش نصفه نیمه ماند گ

 پس تو چی هستی؟! هان؟! تو چی هستی؟ نکنه تو فرشته ی نجاتی-

 :پوریا با بغض گفت

باور کن نمی خواستم این طوری بشه ولی مجبور بودم به خاطر اینکه بیشتر به تو -

 نزدیک بشم ولی عشقم نسبت به

 تو دورغ نیست من عاشقتم

 :سری به عالمت تأسف تکان دادم و گفتم

 من نمی خوام با تو زندگی کنم-

الناز خواهش می کنم لج نکن من خیلی دوست دارم اگه بری من رو دیونه می کنه -



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 295 صفحه  

 

 برای بدست آوردنت خیلی

 تالش کردم حاال چه طوری بزارم بری؟

پوریا دست از سر من بردار من تو رو نمی خوام در مورد بابا هم یه ذره هم حرفاتو -

 نداریباورنمی کنم چون مدرکی 

 .که به من ثابت بشه

 .باشه پس بهت ثابت می کنم طاهر قاتل هست حتی تو صحنه ی جرم هم شاهد داریم-

 :با تعجب گفتم

 !کی؟-

 سلمان-

با تعجب به پوریا خیره ماندم پوریا به سمت کمد دیواری رفت و از جعبه ی کوچکی که 

 در چمدان بود فلشی را

 :بیرون آورد وگفت

 نشون میده طاهر قاتلهاینم ویدیویی که -
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 :اشک هایم که روی گونه ام نشسته بود با پشت دستم پاک کردم گفتم

 غیر ممکنه بابای من همچین کاری نمیکنه-

پوریا بی توجه به حرف من به سمت لپ تاب که روی میز بود رفت بعد از روشن کردن 

 وگذاشتن فلش ویدیویی بازشد

 :را دستم داد گفت اول متوقف کرد و لپ تاب

 تو نگاه کن من طاقت یه بار دیگه نگاه کردن مرگ پدرم را ندارم-

نگاهم را ازش گرفتم و لپ تاب را از دستش گرفتم همین که پوریا از اتاق بیرون رفت 

 .پلی کردم

بابا و مردی قد بلند و مو مشکی با کت و شلوار چرمی روبه روی همدیگر ایستاده بودند 
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 .د کردمصدایش را بلن

 :بابا با نفرت به مرد رو به رویش گفت

تو عجب آدم بدجنس و خودخواهی بودی از قبل که با من شریک بشی کارخونه و -

 سهام های شرکت را به نام

 خودت کردی من به تو اعتماد داشتم چه طورتونستی همچین کاری رو با من کنی؟

 :پدر پوریا یه قدم به سمتش رفت و گفت

طور که فکر می کنی نیست من اشتباه کردم بهت نگفتم ولی دلیلی باور کن این -

 نداشت همه زمین و خونه رو به نام

 خودت کنی حتی خانواده ام را آواره کوچه و خیابون کردی

 :بابا صدایش را بلند کرد و از پشت کمرش اصلحش را بیرون آورد گفت

 خفه شو، دیگه نمی خوام صداتو بشنوم-

ر پوریا گرفت پدر پوریا هم روی زانو نشست و دستش را به عالمت اصلح را به طرف پد

 :التماس باال آورد گفت

 خواهش می کنم این کار رو نکن ما چندین ساله باهم دوست هستیم-

بابا انگار دلش از سنگ شده بود بی توجه به التماس های بابای پوریا یه شلیک تو 

 مغزش فرو کرد همین که شلیک

دهنم گذاشتم و جیغی کشیدم اشک از چشمام سرازیر شد همان  کرد دستم را روی

 موقع عمو سلمان وارد شد و با

دیدن جسد مرده خشک شد بابا هم با کمال خونسردی به طرف عمو سلمان برگشت و 

 در حالی که دستش پر از

 :خون بود را پاک می کرد گفت
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 در افتادن یعنی چی؟ بردار بندازه جلوی خانوادش تا بفهمن با من-
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 آخه نمیشه می فهمن که تو اون را کشتی-

 :بابا پوزخندی زد وگفت

قرار نیست که بفهمن من کشتم فکر می کنن غالم او را کشته چون کل خانوادش خبر -

 دارن که دشمنی بین غالم و

 .این چه قدر شدید هست

عمو سلمان چشمی گفت و زیر بغل جسد مرده را گرفت و رفت فیلم قطع شد باورم 

 نمی شد این پدر باشه؟ دلش از

سنگ بود چه طور تونست التماس های بابای پوریا را نادیده بگیره و یه گلوله تو 

 مغزش خالی کنه اشک هایم تمومی

موش کردم و به سمتش نداشت با باز شدن در و پوریا بین چهارچوب در لپ تاب را خا

 رفتم اشک هایم را با پشت

 :دستم پاک کردم و نگاه مظلومم را به چشم های نگرانی پوریا انداختم گفتم

واقعًا خیلی ناراحت شدم اصالً باورم نمی شد که پدر چنین کاری کرده باشه؛ واقعا -

 شرمنده تو حق داری این طوری

 از پدرم انتقام بگیری

 :ستم را گرفت و گفتپوریا نزدیکم شد و د

 پس بیا با کمک هم این کارو کنیم-

 :یه قدم به عقب برداشتم و در حالی که سرم را به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 نه من کاری نمی کنم من از اینجا میرم-

 :پوریا چشم هایش گرد شد وگفت

ای خومی خوای بری کجا نکنه با اینکه پدرت قاتل هست، اونم قاتله پدرشوهرت می-

 !بری کنارش زندگی کنی؟

احتمال زیاد میری هم میگی که من دنبال چی هستم و واسی چی یهویی تو زندگیت 

 !اومدم نه؟
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 :سرم را به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 نه نمیرم پیش پدر اونجا نمی مونم میرم یه چند روزی پیش کیان بعدشم میرم تهران-

 خب آخه چرا؟-
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 ی خوام اینجا زندگی کنمچون نم-

 .ولی تو زن منی نمی زارم بری هر جا که دلت بخاد، تو باید من رو درک کنی الناز-

همین که به پدر چیزی در مورد و تو نقشه ات نمی گم یعنی درکت می کنم ولی -

 خواهش می کنم تو هم اصرار نکن

 .که این جا باشم

 .ونم بدون زندگی کنمالناز خواهش می کنم نرو من دوست دارم نمی ت-

 .پوریا این دفعه تو حرف من رو گوش کن-

 :دستی به چشم های خیسم کشیدم وگفتم

 .من می خوام ازت طالق بگیرم-

 :چشم های پوریا گرد شد وگفت

چی داری میگی تو؟ این حرفا چیه طالق کجا بود من غلط کنم از تو طالق بگیرم آره با -

 این حرفا و کارای طاهر

 .ولی حق نداری از من جدا بشی این زندگی من و تو هستشوکه شدی 

 ببخشید ولی من تصمیم رو گرفتم میخوام ازت جدا بشم-

همین که پوریا خواست حرف بزنه با باز شدن در و فریده خانم بین چهار چوب در 

 پوریا دست از نگاه کردن برداشت

ریده خانم وارد اتاق و من هم نفس عمیقی کشیدم و سریع خودم را جمع و جور کردم ف

 شد و نگاهی به هر دو ما کرد

 :گفت
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 چرا هر چی در زدم در باز نکردین؟-

 :پوریا دستی الی موهاش کشید و با زور لبخندی تحویل فریده خانم داد گفت

 شرمنده مامان جون با الناز گرم صحبت بودیم-
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ولی با تماس دست گرم فریده  سرم را پایین انداختم تا چشم های سرخ هم را نبیند

 خانم زیر چانه ام متوجه شدم از

گریه کردن من بوی برده سرم را باال آورد و به چشم های فریده خانم که تعجب کرده 

 بود خیره شدم

 دخترم گریه کردی؟-

 :با اخم به پوریا نگاه کرد گفت

 پوریا به دخترم چیزی گفتی؟-

 :پوریا خواست دهان باز کند که من سریع گفتم

 نه پوریا چیزی نگفته-

 :فریده خانم نگاهش را از پوریا گرفت و به من دوخت گفت

 پس چی شده؟ چرا گریه کردی؟-

 :نفسم را با فوت بیرون دادم گفتم

 میخوام برم-

 کجا میخوای بری؟-

 یه چند روزی میرم پیش داداشم بعد هم تهران-

 :با چشم های گرد گفتفریده خانم 

 تنهایی؟-

 :نگاهی به قیافه پوریا که اخم هایش غلیظ بود انداختم و گفتم

 آره تنهایی-
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 آخه چرا واسی چی میخوای تنهایی بری؟-

 :خواستم حرف بزنم که این دفعه پوریا گفت
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 الناز جای نمیره اینجا می مونه داره چرند میگه-

که پر از خشم بود خیره شدم آب دهنم را به سختی قورت  با تعجب به چشمای پوریا

 :دادم گفتم

 ...اما من-

 :به میان حرفم آمد وگفت

 الناز اعتراض نکن تو جایی نمیری-

 :اخمی کردم گفتم

 .ولی تو قول دادی کاری با من نداشته باشی-

 :فریده خانم به هردومون نگاهی انداخت و گفت

 میشه بگی چی شده؟-

 :به فریده خانم خیره شدم گفتم با همون اخم

 من از اینجا میرم دیگه هم برنمی گردم از پوریا طالق می گیرم-

 :فریده خانم اخم ریزی کرد گفت

 چرا پوریا چیزی بهت گفته؟-

 نه چیزی بهم نگفته ولی من از این جا میرم-

 :پوریا با بغض گفت

 ی؟آخه المصب من تو رو دوست دارم چجوری میتونی ولم کنی بر-

 :گریم گرفت ولی خودم را کنترل کردم وگفتم

 ببخشید ولی من دیگه نمی خوامت-
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و بدون اینکه اجازه صحبت کردن به پوریا و فریده خانم بدم از اتاق خارج شدم احتیاج 

 به هوا خوردن داشتم شالم

را روی  که روی شانه ام آویزان بود سرم انداختم و به طرف حیاط پشتی رفتم خودم

 صندلی رها کردم و دستم را

روی سرم گذاشتم از بدبختی ها که سرم اومد تک تکشون مثل نوار فیلم جلوی چشم 

 هایم رد شدن مرگ مادرم،

دشمنی من و شیرین، ازدواج با مردی که یه ذره هم بهش عالقه ندارم، االن هم با اتفاق 

 امروز نابود شدم فهمیدن

 مردی که پدر شوهرت بود اینکه پدرت قاتل هست، قاتل

حدود یک ساعت بود که اینجا نشسته بودم تا این موقع نه خبری از فریده خانم بود و 

 نه از پوریا خسته شدم به

درخت و گل خیره شدم و همین طور اشک ریختم اشک هایم را پاک کردم و از روی 

 صندلی بلند شدم شالم را

درست راست کردم و وارد خانه شدم با قیافه نگران شقایق روبه رو شدم شقایق من را 

 فوری در آغوش گرفت و آروم

 :گفت

 تو رو خدا از این جا نرو-

پشت سر شقایق را نگاه کردم پوریا روی مبل نشسته بود حال خوبی نداشت انگار پنج 

 سال پیر تر شده بود شقایق

 :د تلخی زدم وگفتممن را از خود جدا کرد لبخن

 قول میدم بهت سر بزنم-

شقایق با قیافه ناراحت کننده کنار کامران که روی مبل به من خیره شده بود نشست 

 نفس عمیقی کشیدم و به طرف

اتاق رفتم شروع کردم به جمع کردن لباس هایم نمی تونستم اینجا باشم و مرگ پدرم 
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 را با چشم های خودم ببینم

ا کار بی رحمی کرد مردی که چندین سال باهاش دوست بود با بی برام سخت بود باب

 رحمی کشت دوتا چمدان پر از

لباس شد و یه ساک هم وسایل آرایش شد لباس ساده ای به تنم کردم و بدون این که 

 آرایشی هم کنم شالم را سرم

ن موانداختم با باز شدن در دست از کار کردن برداشتم و به در خیره شدم پوریا با ه

 قیافه وارد اتاق شد و در حالی

 :که لبه ی تخت نشست گفت

یعنی من امشب تنهایی بخوابم؟بدون تو میدونه چقدر سخته؟ میدونی مردی که عاشق -

 خودت کردی االن این

 .طوری بهش پشت کنی چقدر نابود میشه؟ الناز من بدون تو نمیتونم سخته لطفا نرو

 :ه دستم را روی سرش گذاشتم گفتمکنار پوریا نشسته بودم و در حالی ک
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 .نگران من نباش؛ شاید وقتی از هم طالق بگیریم یکی دیگه تو زندگی تو پیداشه-

 :پوریا دستم را پس زد و با صدای بلند گفت

من چطوری یکی دیگه رو بیارم جای تو الناز؟ تو بگو چطوری میتونم؟تو رو خدا از -

 اراینجا نرو من رو تنها نز

 :لبخند تلخی زدم و بوسه ای روی لب هایش گذاشتم و آروم گفتم

 .مراقب خودت باش-

اجازه ی صحبت کردن به او بدهم، چمدان ها را توی دستم گرفتم و از اتاق بیرون 

 آمدم. همین که پایم را داخل حال

گذاشتم شقایق و کامران از سرجایش بلند شدند و فریده خانم با اخم به طرفم آمد 

 :گفتو
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 .ایشاهلل یه روز از کاری که کردی پشیمون نشی-

فریده خانم بدون اینکه نگاهی هم به من بکنه وارد اتاق شد شقایق با قیافه ناراحت 

 :کننده به طرفم آمد گفت

الناز این کارو با زندگیت نکن، دیدی پوریا چقدر حالش بدشد؟ الناز تو میتونی این -

 پسر رو به همین راحتی بزاری

ی دلت میاد آخه؟پسری که این همه وقت منتظر بود تا تو زنش بشی! اما حاال چطور بر

 میتونی بی خیالش بشی و زود

 بری؟

 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 ولی باید برم ببخشید-

از خانه بیرون آمدم حاال نه ماشینی پیدا می کردم که با آن بروم و نه خودم به تنهایی 

 تم. در همینقادر به رفتن رف

 فکرها بود که با صدای مردونه ی یک نفر به طرفش برگشتم

 صبر کن خودم میرسونمت-

با چهره ی عصبانی و ابروهای در هم رفته ی پوریا رو به رو شدم پوریا سوار ماشین شد 

 منم چمدان ها رو در صندوق

دل و ب عقب گذاشتم و جلو کنارش نشستم تا خانه ی کیان حرفی بین من و پوریا رد

 نشد نفسی کشیدم و نگاهی به

 :پوریا انداختم گفتم
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بابت همه چیز ممنون تو خیلی به من لطف کردی ولی من در حقت بی انصافی کردم -

 امیدوارم یکی بیاد تو زندگیت

 جبران این همه کارای که کردی رو انجام بده
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 :پوریا اخم هایش غلیظ تر شد گفت

 عشق من هستی،کسی دیگه ای اجازه نداره که بیاد توی قلبم تو اولین و آخرین-

از ماشین پیاده شدم چمدان رو از ماشین بیرون آوردم و به طرف خانه ی کیان پوریا 

 هم بدون هیچ معطلی پایش را

روی پدال گاز گذاشت و رفت خواستم زنگ خانه را بزنم که بابا بین چهار چوب در 

 ظاهر شد که با خنده داشت از

جسیکا و کیان خداحافظی می کرد با دیدن من سه نفرشون تو شوک رفتن منم با دیدن 

 بابا اخمی کردم کیان نگاهی

 :به چمدان ها کرد گفت

 الناز اینا چیه؟ وسایلت جمع کردی؟واسی چی آخه؟-

 :جسیکا اخمی به کیان کرد و در حالی که دستش را دور بازویم حلقه کرد گفت

 رای هممون توضیح میده مگه نه الناز؟عزیزم بزار بیا تو ب-

بزاق دهنم را قورت دادم و سری به عالمت مثبت تکان دادم جسیکا به خدمتکاری که 

 کنار در ایستاده بود اشاره کرد

که وسایلم را با خودش داخل خانه ببرد همگی وارد حال شدیم روی مبل دو نفری 

 نشستم و کنارم جسیکا و کیان و

 :و با تعجب بهم خیره شدن جسیکا لبخندی زد گفتبابا هم روبه روم 

 !آب میخوای برات بیارم رنگت پریده-

 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 مرسی نمیخوام-

 :کیان یکی از پاهایش را به زمین کوبید گفت

 میدونستم پوریا ناراحتت می کنه-

با چشمای گرد شده با این جمله تک تک دورغ های که می خواستم بگم از سرم پرید و 

 به چشم های عصبانی کیان
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 :خیره شدم وگفتم
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 نه داداش پوریا هیچ کاری باهام نکرده-

 :کیان صدایش بلند شد وگفت

 .پس چرا وسایالت جمع کردی اومدی؟ رنگتم که زرد شده-

 پوریا یه چند روزی می خواد بره مسافرت-

 :بابا اخم ریزی کرد گفت

 کجا؟-

یه چند جایی کار داره بعد منم نمی خواستم تو خونه تنها باشم اومدم پیش تهران -

 داداشم

 :نگاهی به کیان انداختم وگفتم

 اگه قبولم کنی یه چند روزی این جا می مونم-

 :کیان خواست دهان باز کنه که جسیکا سریع گفت

 عزیزم مگه میشه قبول نکنیم خیلی خوشحالم می شیم-

 ا به کیان دوختم آروم شده بود با صدای بابا به خودم آمدملبخندی زدم و نگاهم ر

 چرا نمیای خونه ی خودت باید مزاحم اینا بشی-

 اخمام غلیظ شد نگاهم را از او گرفتم

 بابا جون شما نگران نباشید الناز یه چند روزی اینجا می مونه پیش کیان و من-

 ...ولی آخه اینطوری-

 :کیان به میان حرف پدر آمد گفت

 ما مشکلی نداریم-
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بابا سری تکان داد و از جایش بلند شد پشت سرش هم جسیکا و کیان بلند شدن ولی 



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 316 صفحه  

 

 من با همان اخم سرجایم

نشسته بودم بابا بعد از خداحافظی از خانه رفت جسیکا به طرفم آمد و دستش را دور 

 :بازوم حلقه کرد گفت

حالت خوب بشه رنگت پریده برای شام  خوب برو کمی تو اتاق استراحت کن تا-

 صدات میکنم باشه؟

سری به عالمت مثبت تکان دادم و با خدمتکار به طرف اتاق رفتیم همین که در اتاق 

 بستم لبه ی تخت نشستم و

 شروع کردم به گریه کردن دلم به حال پوریا سوخت که این طوری تنهاش گذاشتم

تا شب پایم را از اتاق بیرون نزاشتم همش نگاهم به عکسایی که با پوریا تو ماه عسل 

 .گرفتیم انداختم

 :با کوبیده شدن در گفتم

 بفرما-

کیان بین چهار چوب در ظاهر شد اخم کرده بود ولی آروم بود لبخندی تلخی زدم 

 :گفتم

 چرا ایستادی بیا تو-

 :کیان کنارم لبه ی تخت نشست گفت

 ه نشدی این قدر گریه کردی؟خست-

 :تک سرفه ای کردم گفتم

 نه بابا گریه کجا بود تا همین االن خواب بودم-

 :کیان غر زد و گفت

 فکر می کنی من احمقم-

 اختیار داری داداش این حرفا چیه؟-

چرا گریه کردی؟ پوریا بهت چیزی گفته؟ اگه چیزی هست که من بی خبرم همین -

 رسماالن بگو تا به حسابش ب
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 نه داداش جون این حرفا چیه؟-

 :کیان اخم هایش غلیظ شد گفت

 پس چرا اینقدر گریه کردی هان؟-

 :نفسی کشیدم وگفتم

 به خاطر اینکه میره تهران دلم براش تنگ میشه همین باور کن چیز خاصی نیست-

 :دوباره به کیان زل زدم نفسی کشید و گفت

 رات شام درست کرده، غذای مورد عالقتپاشو جسیکا خودش تنهایی ب-

لبخندی زدم و با کیان با هم به سمت سالن غذا خوری رفتیم آن جا بر خالف سالن های 

 ما که توی حال قرار گرفته

بود مال کیان و جسیکا داخل آشپزخانه بود آشپزخانه ی کیان هم خدایش خیلی بزرگه 

 که تونسته یه میز یک متری

رد آشپزخونه شدم جسیکا با پیشبند گل گلی که دورش بود و در تحمل کنه همین که وا

 دستش قاشق بود و در

 :دست دیگرش چندتا بشقاب بود نگاه کردم لبخندی زد گفت

 .بشینید که براتون یه شام توپ درست کردم-

 :لبخندی زدم گفتم

 چرا خودتو به را به زحمت انداختی؟-

 :ار داد وگفتجسیکا اخمی کرد و کاسه سوپ را روی میز قر

 الناز اگه بخوای همین طور تعارف تیکه پاره کنی خیلی ناراحت میشم-

چیزی نگفتم و نگاهم را به سمت میز دوختم جسیکا شام مورد عالقم درست کرده بود 

 ماکارانی به به الزانیا هم که

هست آدم نمی تونه به اینا دست رد بزنه شروع کردم یه بشقاب پر ماکارانی و کمی 
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 انیا ریختم با ولعم می خودمالز

 که با حرف جسیکا دست از خوردن برداشتم

 فردا مهمونی داریم-
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 مهمونی کی؟-

 :جسیکا نگاهی به کیان انداخت و دوباره به من خیره شد گفت

 فکر کردم کیان بهت گفته-

 چی باید به من بگه؟-

 به خاطر حاملگی خواستیم مهمونی کوچکی بگیریم-

ای ابروهایم باال رفت و لبخند پهنی زدم و در حالی که یه قاشق پر از ماکارونی را یه ت

 :توی دهانم گذاشتم گفتم

 خوبه حاال کوچولو چطوره؟-

 :جسیکا لبخندی زد گفت

 خیلی خوبه؛ کوچولو سالم می رسونه-

 عزیزم عمش قربونش بره-

 :جسیکا یه قلوپ از آب خورد گفت

 پوریا کی حرکت می کنه که بره تهران؟-

 :نگاهم را از ظرف گرفتم و به چشم های جسیکا خیره ماندم وگفتم

 نمیدونم گفت فردا کار داره ولی پس فردا میره-

 :جسیکا لبخندش را پر رنگ تر کرد گفت

 خیلی هم خوب فردا برای جشن دعوتش می کنم-

داد بگم نه اون نمیاد ولی قلبم بیشتر بهم با این جمله دلم لرزید انگار مغزم فرمان می 

 هشدار می داد که فردا باید
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 :حتما بیاد جسیکا سکوتم را که دید گفت

 تو زنگ میزنی یا کیان؟-
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 :دوتا شانه ام را باال انداختم وگفتم

 فرقی نداره-

 :جسیکا نگاهی به کیان انداخت و گفت

 برای فردا شب بیاد عزیزم فردا صبح به پوریا زنگ میزنی-

کیان که تا اون موقع ساکت بود و با اخم غذا می خورد سرش را به عالمت مثبت تکان 

 داد و نگاهی به من انداخت

 :گفت

 اگه اون شنبه میخواد بره تهران تو چرا اینقدر زود بلند شدی اومدی؟-

م تونست معلوم بود که هنوز هم شک دارد نگاهی به چشم هایش انداختم به راحتی می

 بفهمم دلیل قانع کننده ای

می خواد دنبال یه جمله ی درست و حسابی بودم که جرقه ای به ذهنم خورد تیر خالص 

 زدم

 ...داداش تو معلومه خیلی دوست نداری من کنارت باشم اگه مشکل داری میرم پیش-

 :کیان به میان حرفم آمد و من من کنان گفت

ی هم خوشحال هستم کنارمی ولی خوب یهویی این نه خواهر جونم این حرفا چیه؟خیل-

 طوری بی خبر اومدی جای

 تعجب داره

 :خواستم دهان باز کنم که جسیکا سریع گفت

خیلی خوب دیگه ول کنید کیان جان عزیزم یه چند روزی الناز اینجا می مونه بعدم -

 میره سر و خونه زندگیش
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دیم همین که وارد اتاق شدم بعد از خوردن شام با کمک جسیکا ظرف ها رو جمع کر

 گوشیم زنگ خورد از روی میز

برداشتم و نگاهی به صحفه گوشی انداختم پوریا بود تک سرفه ای کردم و صدایم را 

 صاف کردم و دکمه سبز را زدم

 بله؟-

 خوبی؟-

صداش آروم بود اشک تو چشمام جمع شد ولی صدایم دوباره صاف کردم که بیشتر 

 ناراحت نشه
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 مرسی تو خوبی؟-

 بد-

اشکام جاری شد نتونستم جلوی خودم بگیرم دورغ چرا دلم براش تنگ شده بود با 

 صدای پوریا به خودم اومدم

 داری چیکار میکنی؟-

 هیچ خواستم بخوابم تو چیکار میکنی؟-

 من خوابم نمیاد-

 اینجوری با خودت نکن پوریا-

 ولی من بدون تو نمیتونم-

گریم گرفت تا نوک زبونم اومده بود که به پوریا بگم چه قدر دلم براش تنگ شده ولی 

 :باز پشیمون شدم وگفتم

 پوریا عزیزم این طوری با خودت نکن راحت بخواب باشه؟-

 .باشه، تو هم بخواب شب خوش-

 شب بخیر-
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رد بصبح بود دیشب نزدیک های پنج خوابیدم این قدر زیر پتو گریه کردم که خوابم 

 همش تو فکر پوریا بودم و یه

لحظه هم از فکرمن بیرون نمی رفت دیشب وقتی داشتم با او حرف می زدم قلبم می 

 لرزید دلیلش را نمی دانستم که

چرا این طور شده بودم ولی وقتی اسمش، صداش، لبخند نگاهش جلوی چشمام بود 

 قلبم به شدت تند تند میزد از

ست و صورتم زدم شروع کردم به لباس عوض کردن با رختخواب بلند شدم و آبی به د

 تقه ی در نگاهم را به جسیکا

دوختم که بین چهارچوب در ایستاده بود لبخندی به من تحویل داد و به طرفم آمد 

 :گفت

 دیشب خوب خوابیدی؟-

 با سر جوابش را دادم
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 طخب؛ پس زود بیا پایین که برات صبحانه درست کردم تو حیا-

لبخندی روی لب هایم نشست بعد از تشکر جسیکا از اتاق بیرون رفت دستی به موهای 

 شلخته ام کشیدم و بعد از

اتاق بیرون آمدم به طرف حیاط رفتم که پشت خانه بود میز صبحانه دقیقا وسط حیاط 

 بود بعد از صبح بخیر گفتن دو

 ستادملقمه صبحانه خوردم و خواستم بلند بشم که با اخم کیان ای

 هیچی نخوردی-

 سیر شدم داداش همین قدر خوبه-

 :کیان همین طور که به روبه روش خیره بود و اخم کرده بود گفت

 به پوریا زنگ زدم-
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با اسم پوریا قلبم به تپش افتاد نگاه پر سوالم را به چشم هایش انداختم تا حرفش را 

 بزنه

 گفت حتما میاد-

 :لب هایم نشست زیر لبی گفتمبا این جمله ناخود آگاه لبخند روی 

 خیلی هم خوب-

سری تکان داد و دوباره به روبه رو خیره شد منم با یه تشکر از جسیکا به طرف اتاق 

 رفتم همین که در را بستم

 گوشیم زنگ خورد به طرفش رفتم نرگس بود

 جانم؟-

 سالم خانم الناز یه وقت خبری از من نگیری-

 :خنده ای کردم گفتم

 س جان سرم شلوغ بودشرمنده نرگ-

 عیبی نداره عزیزم شوخی کردم-

 خب چی کار می کنی؟-
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 هیچی فعال با ساسان اومدم گردش-

 به به چه عالی خیلی هم خوب خوش بگذره-

 مرسی، تو بگو چه خبر؟-

 :نفس سنگینی از بدنم خارج کردم گفتم

 سالمتی خبری نیست-

 ت نمیشمخیلی خوب انگار کار داری من مزاحم-

 نه بابا این حرفا چیه مراحمی-

 خیلی خوب من برم دیگه ساسان هم داره میاد-
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 باشه عزیزم سالم منم به آقا ساسان برسون-

 تو هم سالم منو به بقیه برسون-

 چشم حتما-

گوشی رو روی میز گذاشتم همش به فکر پوریا بودم دلم میخواست بدونم دیشب بدون 

 من چی کار کرد کنجکاویم

گل کرده بود تنها کسی که میتونست جواب سواالتم بده شقایق بود سریع گوشیم را 

 برداشتم و بعد از شماره گرفتن

 گذاشتم نزدیک گوشم با سومین بوق جواب داد

 سالم شقایق-

 :خشک و جدی گفت

 سالم-

 :با تعجب گفتم

 چیزی شده شقایق؟-
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 نه-

 پس چرا اینطوری حرف میزنی؟-

 :لفن نفسی کشید گفتپای ت

 الناز کاری داشتی؟-

 :با من من کنان گفتم

 خواستم بدون... پوریا حالش چطوره؟-

 :مکثی کرد گفت

 برات خیلی مهمه؟-

 اگه مهم نبود که نمی گفتم-
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 :باز مکثی کرد گفت

 بد-

 با همین دو کلمه قلبم از جا کنده شد با صدای شقایق به خودم اومدم

حال خوشی داره نه فریده خانم دوتاشون از اتاق هم بیرون  از وقتی رفتی نه پوریا-

 نمیاد

 :اشک تو چشم هایم جمع شد با بغض گفتم

 االن کجاست؟-

 .نرفت شرکت تو اتاق هست-

قطره ی اشک از چشم هایم سرازیر شد ولی سعی کردم صدایم را صاف کنم که یه 

 وقت متوجه نشه

 نباید با خودش این کارو کنه-

 
292 

چرا خودت بهش نمیگی؟ چرا وقتی داری از من سراغش می گیری که تو چه حالیه -

 خودت بهش زنگ نمیزنی؟الناز

من از کارهای تو سر در نمیارم یهویی دلت می خواد ول کنی بری ولی دم به دقیقه 

 سراغش از من بگیری اون از

ز! الناز تو رو خدا با دیشب که به من پیام دادی که پوریا تو چه حالی هست این از امرو

 پوریا این کارو نکن با رفتنت

یه پسر اینجوری به امون خدا نزار نمیدونی با رفتنت چه قدر در عذاب هستیم! چرا 

 خودت و اون رو این قدرعذاب

 میدی الناز این پسر دوست داره چرا نمیخوای بفهمی

 :با تک سرفه و با یه بغض بزرگ گفتم

 شقایق من باید برم فعال-
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نتونستم یه دقیقه دیگه هم صبر گنم نتونستم جلوی اشک هایم بگیرم و این باعث شد 

 شقایق متوجه بشه حرفی از

پشت گوشی نشنیدم احتماال کفری شده بود طولی نکشید صدای بوق بوق پای گوشی 

 شنیدم قطع کرده بود بدون

هیچ خداحافظی گوشی پرت کردم طرف دیوار ولی چون زیرش تخت بود ضرب 

 نچنای نخورد صورتم را بین دستآ

هایم قایم کردم و به هق هق افتادم نتونستم این قلبم را آروم کنم به شدت تو قفسه 

 سینم به تپش افتاده بود سرم

را آروم گذاشتم روی بالشت و آروم به گریه کردنم ادامه دادم از دیروز تا حاال دلم 

 .براش تنگ شده بود

عصر هنگام بود که شروع کردم به پوشیدن لباس هایم، دلم می خواست جلوی پوریا بی 

 نظیر باشم پیراهن زردی به

تن کردم که تا باالی زانوهایم بود و حریر بلندی تا زیر زانوهایم افتاده بود یقه اش 

 دکلته ی کج بود مانتو هم را تنم

اختم با صدای کیان نگاهم را از آینه کردم برای آخرین بار نگاهی به خودم در آینه اند

 گرفتم و سریع از اتاق بیرون

 :آمدم کیان نگاهی از سرتا پایم انداخت وگفت

 محشر شدی آبجی-

لبخندی روی لب هایم نشست با یه تشکر سوار ماشین شدیم و به طرف باغ رفتیم، 

 همین که رسیدیم تمام باغ را

خودمان بزرگ تر بود. و یه ساختمان با رنگ دید انداختم به نظر می رسید نسبت به باغ 

 و آبی سفید گوشه ی از باغ

بود حیاط بزرگی داشت و استخر بزرگ که با طرح دایره کنار ساختمان بود همه ی 

 گوشه های باغ پر از گل و درخت
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بود جلوتر که رفتیم قسمتی از باغ که جای نشستن بود با چند دست مبل قهوه ی 

 وسط آن سوخته تزئین شده بود

هم یه میز خیلی بزرگ گذاشته بود هنوز پوریا نیامده بود با صدای بابا اخم هایم خود به 

 خود جمع شد زورکی اخم
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هایم محو کردم و خشک جواب سالم بابا را دادم روی مبل یه نفر نشستم و به روبه 

 رویم خیره شدم بابا کنارم

 :گوش باز بود خیره شد گفتنشست و به جسیکا که نیشش تا بنای 

 مهمونا کیا هستن؟-

 :جسیکا نگاهی به پدر انداخت وگفت

 دوستای من و دوستای کیان-

 :نگاهی به من انداخت گفت

 خاله ریحانه و شیرین هم هستن-

با جمله ی جسیکا چشم هایم گشاد شد و با تعجب به جسیکا خیره شدم خود جسیکا 

 میدونه من با شیرین مشکل

 ...حاال دارم ولی

یک ساعتی گذشت کم کم باغ شلوغ شد تک تک مهمان ها آمده بودند هر دقیقه چشم 

 را چشم کردم که پوریا

ببینم ولی نبود سرم را پایین انداختم و با گوشی ام سرگرم شدم دلم می خواست به 

 پوریا زنگ بزنم ولی همین طور

د همان موقع دو جفت کفش با خودم می گفتم آروم باش الناز یکم صبور باش االن میا

 مشکی جلوی چشم هایم سبز

شد از پایش گرفتم به به چه شلوار شیکی باالتر رفتم چه بلوز آبی خوش رنگی به 
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 صورت که رسیدم با دو جفت

 :چشم آبی روبه رو شدم آروم از جایم بلند شدم لبخندی به من تحویل داد گفت

 سالم-

لم نبود هر کاری کردم لبخندم را جمع کنم با همین دو کلمه قلبم هری ریخت دل تو د

 :نشد لبخندی زدم گفتم

 سالم خوش اومدی-

 :لبخندش را پر رنگ تر کرد و نزدیک گوشم شد گفت

 بدجوری دلم برات تنگ شده-

قلبم به تپش افتاد نفس نفس میزدم سعی کردم خودم را آروم نگه دارم تا نوک زبونم 

 اومده بود که بگم منم دلم

 شده ولی باز هم پشیمان شدم فقط با یه لبخند اکتفا دادمبرات تنگ 
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 میشه بشینم؟-

سری به عالمت مثبت تکان دادم و همزمان با هم نشستیم کنارم نشسته بود و زیر 

 چشمی به من نگاه می کرد منم

ی مهر از گاهی نگاهی به پوریا می نداختم و با یه لبخند دوباره به مهمان های که وسط 

 رقصیدند خیره شدم با

 صدای بابا به خودم آمدم

 به به ببین کی اینجاست! پوریا جان خوش اومدی-

 :پوریا لبخند مصنوعی زد و از جایش بلند شد و دستش را جلو آورد گفت

 ممنون حالتون چطوره؟-

 :بابا لبخندش را پر رنگ تر کرد گفت

 خدا رو شکر خوبم-



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 318 صفحه  

 

 :پوریا سری تکان داد و دوباره سرجایش نشست و نگاهی به من انداخت گفت

 مشکلی که نداری؟-

 بابت چی؟-

 اونجا راحتی؟-

همین که سرم را تکان دادم پوریا چشم هایش را ازمن گرفت قلبم تپش بیشتر شد تو 

 چشمام پر از التماس بود که

شمای که من آرامش می چشم هایش را از من نگیرد همان چشم های دریای همان چ

 گیرم بغضم را به سختی قورت

 :دادم و دستی الی موهام کشیدم گفتم

 فریده خانم چطوره؟-

نگاهش را از جمعیت گرفت و به چشم هایم دوخت با همین دو جفت چشم قلبم آروم 

 شد

 خوبه سالم میرسونه-

 سالمت باشی-
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 :دهنم پریدبا اون حرفای که شقایق زد ناخودآگاه از 

 ولی شقایق گفت دیشب هم تو حالت بد بود و هم فریده خانم از اتاق بیرون نمی آمد-

 :اخمی کرد گفت

 چرا به اون زنگ زدی؟-

 :با مِن مِن کنان گفتم

 خوب خواستم حالت تو رو بپرسم-

با جمله ی آخری کم کم اخم هایش محو شد و لبخندی به من زد دستش را روی دستم 

 :گذاشت وگفت
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 از این به بعد به خودم زنگ بزن-

سری تکان دادم و دستم را اروم از دستش بیرون آوردم و به مهمون ها که در حال 

 رقصیدن بودند خیره شدم یه

چند دقیقه طول کشید که با صدای پوریا نگاهم را از جمعیت گرفتم و به پوریم چشم 

 دوختم

 میای با هم برقصیم؟-

جایش بلند شد و به طرفم برگشت دستش را جلو آورد سری تکان دادم و پوریا از 

 دستم را در دستش گذاشتم و

کمی جلوتر رفتیم و همراه با آهنگ مالیمی که گذاشته بود می رقصیدیم پوریا چشم 

 هایش را یک ذره هم دریغ نمی

کرد صورتم مماس با صورت پوریا قرار گرفته بود نفس هایش را تا زیر گردنم 

 ه داشت قلبم را بهاحساس می کردم ک

 :تپش های تندتر وادار می کرد پوریا زمزمه وار گفت

 .الناز تو رو خدا برگرد خونه من دیگه نمی تونم بدون تو تحمل کنم-

اشک توی چشم هایم حلقه بست نفس عمیقی کشیدم و خودم را از بغل پوریا بیرون 

 کشیدم پوریا مات و مبهوت به

 :را قورت دادم وگفتممن خیره شده به سختی آب دهانم 

 من باید برم-
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خواستم از کنار او رد شوم که مچ دستم را گرفت و من هم اخم ریزی کردم و خواستم 

 مچ دستم را از دستش بیرون

بکشم که مثل برق از بین جمعیت من را بیرون کشید و به طرف ویال رفتیم وارد اتاقی 

 شدیم و من را به دیوار تکیه
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ه و بوسه ای روی لب هایم گذاشت مات و مبهوت ایستاده بودم و پوریا سرم را داد ک

 بین دوتا دست هایش گرفت و

شروع کرد به بوسیدن گونه هایم. قلبم آروم و قرار نداشت پوریا از من فاصله گرفت و 

 :زیر گوشم گفت

 .قول بده امشب کنارم باشی-

از خوشحالی لبم را گاز گرفتم نفسی کشیدم و دوتا دستم را روی قفسه ی سینه ی پوریا 

 گذاشتم و به آرومی او را به

سمت عقب هل دادم و دستی به موهام کشیدم خواستم دهان باز کنم که گوشی پوریا 

 زنگ خورد پوریا با یه اخم

 کرد به صحبت کردنگوشی از جیبش بیرون آورد و کمی از من فاصله گرفت و شروع 

 کرد چند ثانیه نگذشت که

 :گوشی را داخل جیبش گذاشت و به طرف من برگشت وگفت

 بیا بریم-

سری تکان دادم و از ویال بیرون آمدیم که با شیرین،عمو رحمان و خاله ریحانه روبه رو 

 شدم شیرین با یه پوزخندی

 به پوریا انداختم که نگاهش بین من و پوریا چرخید با تماس دست گرم پوریا نگاهی

 پوریا لبخندی به من تحویل داد

با هم روی مبل نشستیم شیرین با دیدن دست های گره خورد اخم هایش غلیظ تر شد 

 من هم توجهی به خم

ابروهایش نکردم و نگاهم را به مهمان های وسط انداختم نگاهم افتاد به کیان و جسیکا 

 که وسط می رقصیدن با

زده بود و اون چشم های شاد باعث شد لبخندی روی لب هایم لبخندای قشنگی که 

 بشیند با صدای خاله ریحانه

 نگاهم را از کیان گرفتم و به خاله ریحانه چشم دوختم
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 سالم دخترم-

 :لبخندم را پر رنگ کردم و از جایم بلند شدم گفتم

 سالم خاله ریحانه حالتون چطوره؟-

 مرسی عزیزم خوبم تو خوبی؟-

 ر ما هم خوبیمخدا رو شک-

 :خاله ریحانه با پوریا هم احوال پرسی کرد و دوباره نگاهی به من انداخت گفت
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 عزیزم خبری از ما نمی گیری دیگه پیدات نیست نکنه به کل ما رو فراموش کردی-

 این چه حرفیه خاله ریحانه مگه میشه بخدا کمی سرم شلوغه به خاطر همین-

 :تلخی زد گفت خاله ریحانه لبخند

 عزیزم اگه کاری نداری میشه یه چند لحظه وقت رو بگیرم-

 :لبخندی زدم وگفتم

 بله حتما-

 یه نیم ساعت دیگه بیا ویال-

 سری تکان دادم و خاله ریحانه از ما دور شد کنار پوریا نشستم

 چیکارت داره؟-

 نگاهم را دوختم به پوریا که اخم کرده بود

 نمیدونم-

 د در مورد شیرین باهات صحبت کنهاحتماال میخوا-

 :دوتا شانه ام را باال انداختم گفتم

 اگه هم در مورد اون باشه من خیلی وقته تصمیم رو گرفتم نظرم اصال عوض نمیشه-

 بایدم همینطور باشه-

 .نگاهم را از پوریا گرفتم و به جمعیت خیره شدم
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 نیم ساعت گذشت

 :نگاهی به پوریا انداختم وگفتم
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 من میرم-

 می خوای منم باهات بیام؟-

 :سرم را به عالمت نه تکان دادم و گفتم

 .نه من تنها میرم-

سری تکان داد نفس عمیقی کشیدم و به طرف ویال رفتم خاله ریحانه داخل آشپزخانه 

 روی صندلی نشسته بود و دو

دست های ظریفش را به هم گره داده بود و سرش را هم پایین انداخته بود آب دهنم 

 را قورت دادم و به طرفش رفتم

روی صندلی نشستم با تک سرفه ام خاله سرش را باال آورد و نگاهی به چشم هایم 

 :انداخت لبخند مهربونی زد گفت

 بیا خاله جون میخوام باهات صحبت کنم-

 :لبخندی زدم گفتم

 چیزی شده خاله؟-

 :نفس عمیقی از بدنش خارج کرد و گفت

 میخواستم در مورد شیرین باهات صحبت کردم-

 چیزی نگفتم فقط منتظر شدم تا حرفش را بزند خاله ریحانه ادامه داد

عزیزم الناز جان من از طرف شیرین واقعا معذرت میخوام اون کارش اشتباه بود نباید -

 همچین رفتاری می کرد ولی

لناز شما دوتا دختر خاله هستین قبل از اینکه پوریا وارد زندگیت بشه شما همدیگه رو ا

 به چشم خواهر نگاه می
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 کردید ولی حاال از خون همدیگه تشنه هستین آخه چی شد؟

 .خاله ریحانه باور کنید من مشکلی نداشتم بزارید همه چی رو براتون توضیح بدم-

ازدواج با پوریا تا همین االن که چه اتفاقی افتاده شروع کردم به توضیح دادن از قبل 

 خاله ریحانه اخم هایش غلیظ

 :شد و دستش را از زیر دستم بیرون کشید لبخند تلخی زدم گفتم

خاله ریحانه نمی خواستم با حرفام شما را ناراحت کنم ولی حقیقت تلخه شیرین تو یک -

 روز صد و هشتاد درجه

 تغییر کرد
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 :له ریحانه از جایش بلند شد گفتخا

من بابت کارای که شیرین با تو کرده معذرت میخوام تو حقت این نبود شیرین کار -

 اشتباهی کرد و من از طرف اون

 معذرت می خوام

 شما چرا باید معذرت بخواین شما که کاری نکردین!؟-

ند و از جایم بل لبخندی زد و با همان اخم از آشپزخانه بیرون رفت نفس عمیقی کشیدم

 شدم که با پوریا روبه رو شدم

 :اخمی کرد وگفت

 چی شد؟-

 :همه چی رو برای پوریا توضیح دادم و در آخر گفتم

 همین دیگه، همیشه می گفت من رو ببخش و از این حرفا-

 کسی که باید معذرت خواهی کنه شیرینه-

 دمنم همین رو به خاله گفتم، به هر حال بی خیال دیگه تموم ش-

 بیا بریم شام بخوریم-
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سری تکان دادم و با هم از بیرون آمدیم پشت ویال که یه حیاط نسبتاً کوچکی بود میز 

 شام رو آماده کردن شروع

کردیم به خوردن دور میز گرد نشستیم که کنارم پوریا و روبه رویم بابا بود همین که 

 .بابا روبه روم نشست اخم کردم

شروع به خداحافظی کردن باغ خالی خالی شد پوریا  بعد از شام تک تک مهمان ها

 :دستم را گرفت گفت

 بیا من برسونمت-

 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 نه پوریا تو برو به خاطر من راهتو کج نکن-

 خونه ی داداشت نمیری-

 با تعجب به پوریا خیره ماندم ادامه داد
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 میخوایم بریم خونه باغی-

 ...یا آخهپور-

 :به میان حرفم آمد و گفت

رو حرفم حرف نزن من نمی خوام اونجا باشی باید پیش خودم باشی الناز این قدر -

 لجباز نباش به جایی نمیرسی من

 دیگه نمیخوام یه بار دیگه تنهایی بدون تو تجربه کنم

قلبم شروع به تپیدن کردن انگار منتظر همین جمله بودم که باشه ای نصیبش کنم پوریا 

 دستم را گرفت و بعد از

 .خداحافظی با همه، سوار ماشین شدیم چند دقیقه نشد باالخره رسیدیم

باغ همان شکلی که شب اول آمدیم بود هیچ چیزی تغییر نکرده بود پوریا زودتر از 

 سمت من ماشین پیاده شد و به
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 :آمد در را برایم باز کرد و لبخندی به من زد دستش را جلو آورد گفت

 بیا پایین-

 :دستش را گرفتم و از ماشین پیاده شدم نگاهم را به دور و بر باغ انداختم وگفتم

 !هیچ چیزی تغییر نکرده-

ال ویپوریا چیزی نگفت و به طرف ویال رفت و در خانه را با کلید باز کرد و باهم وارد 

 شدیم از پشت در را بست و

دستم را کشید و من را تا اتاق برد روبه رویش ایستادم سرم پایین بود دستش را زیر 

 چانه ام گذاشت و سرم را باال

 آورد توی چشم هایم خیره شد که قلبم به تپش افتاد

 یه شب که کنارم نبودی دیوونه شدم-

 دیگه نمی خوام تنهام بزاری فهمیدی؟

 ...نپوریا م-

با بوسه ای که روی لب هایم گذاشت حرفم نیمه کاره ماند طول نکشید از من فاصله 

 گرفت و لبه ی تخت نشست و

 :گفت
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ما هر دو یه مشکل داریم، تو به خاطر پدرت نمی تونی به من حمایت کنی و منم به -

 خاطر پدرم با بابای تو مشکل

 دارم

یم کرد و کمی به جلو مایل شد به طرفش رفتم و سرش را بین دوتا دست هایش قا

 :کنارش لبه ی تخت نشستم گفتم

پوریا درکت می کنم پدر من قاتله معلوم نیست جز بابای تو چند نفر دیگه هم -

 جونشون گرفته
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 :مکثی کردم و گفتم

 من دیشب فکرهام رو کردم-

والش را به چشم پوریا سرش را از بین دوتا دست هایش بیرون آورد و نگاه پر از س

 هایم دوخت

من بهت کمک می کنم، برام مهم نیست اون طرف پدرم باشه بابای تو حقش این نبود -

 با هم با کمک هم بابا رو

میندازم پشت میله های زندان من هم دلم ازش پر هست با زور گذاشت باهات ازدواج 

 کنم ولی لطف بزرگی در حق

فهمیدم بابام چه جور آدمی هست هم تو می  من و تو کرد با ازدواج کردن ما هم من

 تونی با کمک من انتقام پدرتو

 بگیری

 :پوریا لبخند مهربونی زد و دستم را در دستش گرفت گفت

 همین که فهمیدم به من اعتماد داری برام کافیه-

 ولی من میخوام به تو کمک کنم-

 :پوریا سری به عالمت منفی تکان داد گفت

 بیفتی اگه اتفاقی برات بیفته من چی کار کنم من نمیخوام تو دردسر-

 لبخندی زدم و بوسه ای روی لب هایش گذاشتم

 الناز قول میدی دیگه این طوری تنها نزاری؟-

 .پس تو هم قول بده از این به بعد چیزی رو پنهان نکنی-

 :لبخندی زد و گفت
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 .قول میدم-

 همیشه کنارت باشممنم قول می دم هیچ وقت تنهات نزارم و -
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 :با جمله ام پوریا دستم را گرفت پوریا لبخند شیطونی زد گفت

 حاال راستش بگو هنوز عاشقم نشدی؟-

 !قلبم شروع به تپیدن کرد شاید واقعا عاشقش شدم خودم خبر ندارم

سرم را پایین انداختم حرفی نداشتم بگم هنوز خود من هم مطمئن نبودم عاشقش 

 هستم یا نه با صدای پوریا نگاهی

 .به او انداختم

 یعنی آره نه؟-

 :خواستم دهان باز کنم که مهر سکوت روی لب هایم گذاشت از من فاصله گرفت گفت

ی تونم تو چشمات می دونم دوسم داری دیدت نسبت به روزای اول تغییر کرده م-

 بخونم

 هنوز چیزی معلوم نیست خودت رو امیدوار نکن-

 :لبخند مهربونی زد گفت

منم اول ها نسبت به تو همین طوری بودم نمی دونستم عاشقت هستم یا نه ولی یواش -

 یواش فهمیدم بهت عالقه

 دارم

 .لبخندی زدم و به آغوشش رفتم

اده بود نگاهی به ساعت روی دیوار صبح نور از پنجره مستقیم توی چشم هایم افت

 دوختم ده دقیقه به یازده بود

نگاهی به دور و بر اطرافم را دید انداختم اما خبری از پوریا نبود معلوم نبود کله ی صبح 

 چه طور بی سر و صدا بلند

می شد. با بی حوصلگی از جایم بلند شدم و شروع به پوشیدن لباس هایم کردم و 

 با دست صاف موهای شلخته ام را

کردم و از اتاق بیرون آمدم کل خانه را نگاه کردم خبری از پوریا نبود به طرف حیاط 

 رفتم با باز کردن در سرجایم
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 میخ کوب شدم پوریا و با یک نفر پای تلفن صحبت می کرد
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 هنه نه بیتا جون این چه حرفیه تو خیلی در حقم خوبی کردی سعی می کنم به علی ی-)

 سری بزنم منم دلم براش

 .(تنگ شده از طرف من ببوسش فعالً

با حرص دندان هایم را روی هم فشردم انگار یک حس بدی به من دست داد یه حسی 

 شبیه به حسادت زنانه که

باعث شده بود از همان اولم از بیتا خوشم نمی اومد پوریا به طرفم آمد با دیدنم دوتا 

 :ابروهایش باال رفت گفت

 بیدار شدی؟ کی-

بدون اینکه صحبتی کنم وارد ویال شدم پوریا بازویم را در چنگش گرفت و با تعجب 

 :گفت

 چی شده؟-

چه دلیلی داره با بیتا تنهایی اونم بیرون از ویال صحبت کنی؟ شوهرش رو از دست -

 داده یا پسرش تنها شده که هی

 راه به راه بری و پسرش رو ببینی

 ون آمد و لبخندی شیطونی روی لب هایشپوریا از حالت تعجب بیر

 :گذاشت گفت

 حسودی کردی نه؟-

 :پوزخندی زدم وگفتم

 هر کس دیگه ای هم بود همین رو می گفت-

 من دو هفته ی یک بار به پسر بیتا سر میزنم-

 سعی کن کمترش کنی-
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 :پوریا با تعجب به من خیره شد گفت

 چرا انوقت؟-

نه ی زنی که شوهرش رو از دست داده و به تو چرا نداره! هیچ خوشم نمیاد بری خو-

 که زن داری بگه بیاد به پسرش

 سر بزنی
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بدون اینکه اجازه ی صحبت کردن به پوریا بدهم وارد اتاق شدم همین که لبه ی تخت 

 نشستم با صدای کوبیده شدن

ریا انداختم و در به خودم آمدم پوریا طاقتش کم شد و زود در را باز کرد نگاهی به پو

 زود سرم را پایین انداختم پوریا

با قدم های آهسته کنارم نشست چند دقیقه ای به صورتم که پایین بود زل زد و بعد از 

 :تک سرفه ای گفت

 حاال ناراحتی از دستم؟-

 :نچی زیر لب راندم که لبخند خوشحالی روی لب های پوریا نشست و گفت

 حاال دلش نمیخواد یه چیزی بده بخوریم آخه صدای شکمم داره در میاد-

 :هینی گفتم و سریع از جا بلند شدم گفتم

 وای اصالً حواسم نبود به نظرت تو این خونه باغی چیزی پیدا میشه درست کرد؟-

 آره فقط تخم مرغ-

 دوتا بطری وارد آشپزخانه شدم در یخچال باز کردم خالی بود جز یه بسته تخم مرغ و

 آب معدنی چیز دیگری پیدا

نمی شد سه عدد تخم مرغ برداشتم و شروع کردم به پختن تخم مرغ ها و بعد از آن 

 سفره را پهن کردم چای هم دم

دادم پوریا رو صدا زدم چند ثانیه نگذشت پوریا وارد آشپزخانه شد لبخندی زد و روبه 
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 رویم نشست شروع کردیم به

سفره رو جمع کردم و سوار ماشین شدیم و به طرف خانه ی خوردن بعد از خوردن 

 کیان رفتیم ربع ساعت تو راه

بودیم وقتی رسیدیم داداش شروع کرد به سوال پرسیدن و من هم به تک تک سوال 

 هایش جواب دادن. و گفتم

 پوریا برای تهران رفتن منصرف شده و یکی از دوست های شرکت رو فرستاده

و از جسیکا و کیان که با دیدن پوریا اخم کرده بود خداحافظی وسایلم را جمع کردم 

 کردم و به طرف خانه رفتیم

کمی استرس داشتم به خاطر دیدن فریده خانم و شقایق که قبل از این که از آن جا برم 

 التماسم کردن از ویال نرم و با

 بودم؛پوریا صحبت کنم تا کدورت ها بر طرف بشه ولی من آدم یک دنده و لجبازی 

 حاال باید با چه رویی می خواستم

مقابلشان بایستم و بگویم که با پوریا آشتی کردم احتمال صد در صد فریده خانم... یه 

 چیزی میگی حاال شاید شقایق

و کامران به خاطر اینکه ربطی تو این موضوع ندارن لب تر نکن ولی مطمئنم فریده 

 .....خانم

زندگی کردم خوب شناختمش زنی تیز و باهوشیه  تو این یک ماه که با فریده خانم

 دقیقا شبیه پسرش بود با تماس

 :دست گرم پوریا نگاهی انداختم لبخندی زد وگفت

 پیاده شو رسیدیم-
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نگاهی به دور و بر انداختم همان ویال و همان حیاط و درخت گل چشم هایم را بستم و 

 نفسی کشیدم و زیر لب باشه
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با پوریا از ماشین پیاده شدیم پوریا چمدان ها از صندوق عقب بیرون آورد و  ای گفتم و

 دستم را گرفت از پله ها

 .پایین آمدیم و با در زدن و شقایق بین چهار چوب در لبخندی زدم

شقایق اخمی به من کرد که لبخندم جمع شد ولی با چشم و ابروی پوریا شقایق لبخند 

 تلخی زد و از در فاصله گرفت

تا وارد خانه شویم؛ من و پوریا با هم وارد خانه شدیم ومن با صدای فریده خانم 

 سرجایم میخ کوب شدم

 شقایق دخترم کی بود؟-

همین که از آشپزخانه بیرون آمد با من روبه رو شد چشم هایش از تعجب چهارتا شده 

 :بود لبخندی زدم گفتم

 سالم فریده خانم-

یره ماند او هم لبخندی زد و در حالی که وارد اتاق می فریده خانم با تعجب به پوریا خ

 :شد گفت

 دیدی گفتم الناز برمی گرده-

 :فریده خانم نفسی کشید و لبخندش را پر رنگ تر کرد وگفت

 خیلی هم خوب؛ چرا سر پایی دخترم؟ برو به کارات برس-

ی و ا خوشرویبا اینکه فکر می کردم با دیدنم صدتا بد و بیراه به من خواهد گفت اما ب

 لبخندهای قشنگ او فکر بد از

 :سرم بیرون رفت لبخندم را پر رنگ تر کردم وگفتم

 اگه اجازه بدین لباسم را عوض کنم بعد بهتون ملحق میشم-

 :فریده خانم لبخند مهربونی زد گفت

 .این چه حرفیه خونه ی خودته راحت باش-

چیدن لباس ها داخل کمد وارد  بعد از لباس عوض کردن و با یه لبخند وارد اتاق شدم

 حال شدم پوریا سوئیچ ماشین
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 :را از روی اپن برداشت و نگاهی به من کرد گفت
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 من میرم شرکت-

سری تکان دادم و بعد از خداحافظی از خانه بیرون رفت شقایق با همان اخم مشغول 

 درست کردن ساالد شد درست

کردن االن فرصت خوبی بود که با شقایق صحبت کنم چون فریده خانم هم داخل اتاق 

 بود کنارش ایستادم و شروع

 ...کردم مقدمه چینی

 مگه ناهار چی داریم؟-

 :خشک و خالی گفت

 دمپخت-

چه قدر خوب غذای مورد عالقه ت رو درست کردی نه؟ آخه یه بار گفتی دمپخت -

 !خیلی دوست داری

 :الی که خیار را ریز ریز می کرد زیر لب گفتشقایق در ح

 خوبه، یادت مونده-

 :با لحن جدی گفتم

 چته شقایق چرا این طوری صحبت می کنی؟-

با جمله ام شقایق چاقو را محکم در ظرف کوبید که صدای گوش خراشی داد و به من 

 :زل زد گفت

 چرا با پوریا با اجبار ازدواج کردی؟-

تعجب دهانم باز مانده بود این از کجا فهمی؟ با صدای شقایق چشم هایم چهارتا شد از 

 دهانم که از تعجب باز بود را

 بستم
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 چرا زندگیت رو این طوری نابود میکنی-

 :بزاقم را قورت دادم و ِمن مِن کنان گفتم

 تـ...تـ...تو از کـ..کجا میدونی؟-

 ...مهم نیست از کجا فهمیدم مهم-
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 :آمدم و گفتمبه میان حرفش 

 !چرا مهمه بگو؟-

 :شقایق نفسش را با حرص بیرون داد گفت

تصادفی شنیدم اون شب که رفتی خونه ی داداشت بیتا این جا بود و با پوریا صحبت -

 می کرد پوریا هم گفت الناز با

 اجبار با من ازدواج کرده چرا این کارو کردی؟! چرا زندگیت رو خراب کردی؟

 :لقه بست سرم را پایین انداختم و زیر لبی گفتماشک توی چشم هایم ح

 مجبور شدم به خاطر بابام-

 :شقایق من را بین دوتا دست هایش قرار داد و محکم و جدی گفت

 خب چرا؟-

بابا داشت ورشکسته می شد که سر و کله ی پوریا پیدا شد پوریا گفت می تونم نجاتت -

 بدم ولی به شرطی که با

 باهاش ازدواج کردمدخترت ازدواج کنم منم 

 الناز!؟-

 سرم را باال آوردم و به شقایق خیره ماندم

 پوریا رو دوست داری؟-

نمیدونم ولی همین یک روز که کنارم نبود انگار یه چیزی رو گم کرده بودم دل تنگ -

 بودم
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 :شقایق جیغی کشید گفت

 وای عزیزم پس دوسش داری-

 میگم که خود هم نمیدونم شایدم نباشم-

 :نیشگونی از من گرفت گفتشقایق 
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نه عاشق شدی من خودم هم اینا رو تجربه کردم وقتی با کامران چشم تو چشم می -

 شدم از هیجان غش می کردم

 :خنده ای کردم و گفتم

 ...یعنی منم-

 :سری به عالمت مثبت تکان داد و گفت

 خود پوریا میدونه؟-

دیشب از من پرسید من هم گفتم امیدوار نباش ولی اون سکوتم را جواب مثبت -

 گرفت

شقایق با نیش باز دوباره شروع کرد به ریز کردن خیار که با صدای فریده خانم هر دو 

 به سمتش برگشتیم

 چه صحبتی می کردین که شقایق این طوری جیغ زد-

که ی آخر خیار را در دهانش گذاشت خنده ای کردم و سرم را پایین انداختم شقایق تی

 :گفت

 الناز برام داستان دوسش تعریف کرد من هم جیغ کشیدم-

 :فریده خانم در قابلمه برداشت گفت

 مگه دوستت چی کار کرده؟-

من و شقایق نگاهی به هم کردیم که یه حرفی درست حسابی بزنیم جرقه ای به ذهنم 

 :خورد گفتم
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خارج از کشور با یه پسر خارجی ازدواج کرده  دوستم نرگس چندسالی هست رفته-

 شقایق هم این طوری جیغ زد

 :فریده خانم دوتا ابروهایش باال انداخت گفت

 خیلی هم خوب مبارک باشه-

زیر لبی تشکری کردم و به سمت اتاق رفتم خودم را روی تخت رها کردم و نگاهم را به 

 .سقف اتاق دوختم

 یک ماه گذشت
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چی داشت طبق نقشه پیش می رفت پوریا داشت با نقشه های خود و برگه های همه 

 تقلبی پدر را فریب می داد پدر

هم باور می کرد. گاهی خودم را وسط ماجرا می انداختم و اعتماد پدر را نسبت به پوریا 

 بیشتر می کردم ولی پوریا به

ر این یک ماهی که گذشت من تذکر داده بود که در این ماجرا دخالتی نداشته باشم. د

 عالقه ام نسبت به پوریا

 بیشتر شد تمام فکر و ذهنم پوریا شده بود

جسیکا چند روز پیش برای تعیین جنسیت به سونوگرافی رفته بود وقتی بهش زنگ 

 زدم و از این که فهمیده بود

بچه دختر است کلی گریه می کرد. البته کیان خیلی خوشحال به نظر می رسید شیرین 

 اله و عمو خبری نداشتم کهخ

یه هفته پیش خاله ریحانه برای دیدنم آمد و گفت که می خواهند یک هفته ای را به 

 خاطر بیماری عمو رحمان به

 .مشهد بروند

امروز پنجشنبه است و امشب هم برای تولد فریده خانم یه جشن بزرگ برگزار کردیم 
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 فریده خانم هنوز خبر نداره که

ش آماده کردیم ولی یه مهمانی بزرگ پشت خانه می گیریم من هم چه سوپرایزی برای

 به بابا و خاله مهسا عمو سلمان

و کیان و جسیکا خبر دادم از آن طرف هم پوریا، آقا رحیم و بیتا رو دعوت کرد من به 

 پوریا گفتم که از بیتا خوشم

 نمی آید اما او اخم کرد و گفت

 میبینم من اون رو به چشم یه وکیلم و خواهرم-

 .ولی من اصال دلم راضی نبود

از روی رختخواب بلند شدم دیشب به پوریا اصرار کردم شرکت نره و خانه بماند چون 

 امشب مهمان داریم و من و

 .شقایق دست تنها هستیم

وارد حمام شدم و یه دوش مختصری گرفتم موهایم را با سشوار خشک کردم همین که 

 سشوار را داخل کشو گذاشتم

ی باز شدن در به گوشم رسید به سمت در برگشتم شقایق بین چهار چوب در صدا

 ایستاده بود لبخند پهنی به من زد

 :وگفت

 میشه بیام داخل؟-

 دختر چرا اجازه می گیری بیا تو-

 :شقایق با ذوق وارد اتاق شد و در و پشت سرش بست روبه روم ایستاد و با ذوق گفت

 بریم بازار؟-
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 بازار؟! واسه چی؟-

 برای امشب لباس ندارم-
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عالقه ی شدیدی به بازار داشتم به خاطر همین جواب مثبت دادم شقایق هم با شوق و 

 ذوق گونه ام را بوسید و از

اتاق بیرون رفت به طرف کمدم رفتم و لباسی را انتخاب کردم بعد از پوشیدن به طرف 

 آینه رفتم و با یه رژلب صورتی

رایشم خاتمه دادم البته پوریا خیلی خوشش نمی آمد برای بیرون رفتن کمرنگ به آ

 آرایش کنم من هن که مشکلی

نداشتم فقط یه رژلب و یه ریمل زدم با باز شدن در به طرف در چرخیدم پوریا جلویم 

 ایستاده بود دست به سینه با

 :اخم به من خیره شد گفت

 کجا؟-

 :کیفم را از روی میز برداشتم وگفتم

 ا شقایق میرم بازارب-

 :چشم هایش را تنگ کرد گفت

شما دوتا ناقال من و کامران داخل خونه گذاشتین تا کارهای خونه انجام بدیم بعد شما -

 برین گردش و تفریح

 :خنده ای کردم و گونه اش را بوسیدم گفتم

ما که نمیریم گردش و تفریح میریم برای امشب لباس می خریم حاال هم عیبی نداره -

 عزیزم کمی یاد بگیری بد

 نیست

 :اخم هایش محو شد و لبخندی زد و گفت

 باشه ولی زود برمیگردی-

 :نچ نچی کردم گفتم

 تو که میدونی من خیلی تو بازار میگردم-

 :محکم و جدی گفت
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 زود برمی گردی همینی که گفتم امشب خیلی کار داریم-

قایق از خانه بیرون آمدیم سوار ماشین شدیم باشه ای گفتم و بعد از خداحافظی با ش

 همین طور که رانندگی می

کردم منظره ی بیرون هم با دقت زیر نظر داشتم شقایق هم با آهنگی که فضای ماشین 

 پر کرده بود زیر لب می خوند

 :که صدایش را قطع کرد اخمی کردم وگفتم

 چرا قطعش کردی؟-

 پست های شیرین رو توی اینستا دیدی؟-

 :م هایم غلیظ کردم و چشم غره ای رفتم گفتماخ

 میخوای عصبیم کنی؟-

 نه بخدا این طوری فکر نکن ولی خدایش چرا همچین متن های میزاره؟-

 :نیم نگاهی به شقایق انداختم وگفتم

 چه متن هایی؟-

 :با تعجب گفت

 نخوندی؟-

 از پیجش بیرون اومدم-

 ...نی همش در موردمن چیزی نمیگم ولی توصیه می کنم متن هاش بخو-

 :سریع گفتم

 نمیخوام چیزی در موردش بدونم-

 ...اما الناز تو باید-

 :محکم و جدی و در حالی که صدایم اوج گرفته بود گفتم
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شقایق بهت گفتم تمومش کن خواهش میکنم من یه لحظه هم نمی خوام بدونم شیرین -

 چی می نویسی در موردم

 .چی فکر می کنه من از پیجش بیرون آمدم پس تمومش کن

شقایق با حرص پوفی کشید و آهنگ رو بلند کرد و دست به سینه با اخم به روبه رویش 

 خیره شد نفسی کشیدم و

دستم را به سمت ضبط بردم و تا توانستم ولوم آن را پایین کشیدم طوری که دیگر 

 صدایش به گوش نمی رسید نیم

 :ایق انداختم و گفتمنگاهی به شق

 میخوای تا آخر شب این طوری اخم کنی؟-

با این جمله شقایق که از شدت حرص مثل بمب در حال انفجار بود تند تند شروع کرد 

 به صحبت کردن که مهلت

 حرف زدن به من داد

آخه الناز من به تو چی بگم؟ تو نمی خوای بفهمی این دختر خالت مشکل داره یه -

 ره آخه چرا اینمریضی چیزی دا

قدر به تو نفرت داره تو چی کارش کردی؟ چون پوریا عاشق تو شده باید این همه به 

 تو نفرت داشته باشه به جای

این که کنارت باشه دست رو ول نکنه ولی همینجور آه و نفرین می کنه اون از هفته 

 پیش که بهت زنگ زد هر چی از

افسرده و گوشه گیر که چرا دختر خالم دهنش در اومد به تو گفت تو هم شدی دختر 

 همچین کاری میکنه

 :پوفی کشیدم گفتم

 من اون روزم گفتم موضوع از چه قراره دلیلی نداره دوباره برات توضیح بدم-

 :شقایق نفسی کشید و محکم و جدی گفت

 امشب خراب بشه باشه، باشه من نمی خوام االن باهات بحث کنم نمی خوام-
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 :فتمچشم غره ای رفتم گ

 فعالً که گند زدی به حالمون-

صدای ضبط رو بلند کردم طولی نکشید به پاساژ رسیدیم پاساژ بزرگ خوبی بود که 

 فقط لباس های مجلسی داشت و

 نسبت به پاساژ های دیگر کمی ارزان و مناسب تر به نظر می رسید
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لباس ها را دید زدیم و به ماشین را پارک کردم و با هم به طرف پاساژ رفتیم تک تک 

 شقایق پیشنهاد دادم که

چندتایی را امتحان کند اما هر کدام از این لباس ها را که می پوشید و یا تنگ بود یا به 

 پوست گندمی اش نمی آمد

کم کم داشتیم ناامید می شدیم که نگاهم به بلوز و دامن شیک افتاد دامن مشکی رنگی 

 که کمربند طالیی داشت و

ن آن کمی چین داشت و بلوز مخملی قرمز که تا باالی نافش بود و یک ساپورت پایی

 زخمی پای مانکنی پوشانده

بودند را به او پیشنهاد دادم بپوشه شقایق به طرف رختکن رفت و شروع به پوشیدن 

 لباس کرد من هم نگاهم به تک

و تردید  کتک لباس های مجلسی بود که با صدای شقایق به سمتش رفتم شقایق با ش

 :یه چرخی زد گفت

 خوبه؟-

نگاهی از سر تا پا به او انداختم تازه فهمیدم که چه قدر اندام خوبی دارد و نگاهم را به 

 صورت پوست گندمی با چشم

و ابروی قهوه ای موهای قهوه ی روشنی داشت دوختم چشم های درشت و کشیده ای 

 داشت لبای قلوه ای داشت قد
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 :بخندم را پر رنگ تر کردم گفتمکشیده و بلندی داره ل

 محشر شدی-

 مطمئنی؟-

 آره-

 :سری تکان داد و زیر لبی گفت

 خودم هم خوشم اومده-

 :لبخند شیطونی زدم و بازویش را نیشگون گرفتم گفتم

 امشب کامران چشم ازت برنمی داره-

صورت شقایق سرخ شد خنده ای کردم که با صدای فروشنده بود هر دو به طرفش 

 مبرگشتی

 خوشتون اومد؟-

 اره خیـلی خوشم اومد میخوامـش-

 زود باش لباست رو عوض کن بریم دیگه-
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باشه ای گفت، وطولی نکشید شقایق از رختکن بیرون آمد و بعد از پیچیدن لباس تو 

 نایلون و بعد حساب کردن

 تصمیم گرفتیم بریم طبقه ی پایین تو کافی شاپ بشینیم

نگاهم را به لیست دوختم دلم تو این هوای گرم یه بستنی خواست لبخند شیطونی زدم 

 و نگاهی به شقایق کردم

 :گفتم

 تو چی میخوری؟-

لبخند پهنی به من تحویل داد که متوجه شدم اون هم بستنی می خواد چشمکی زدم 

 :گفتم
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 بستنی شکالتی یا وانیلی؟-

 شکالتی-

میز نشسته بود و به حرکات من و شقایق خیره مانده  با دستم به گارسونی که گوشه ی

 بود اشاره کردم سریع به

سمت ما آمد با تبلتش سفارشات ها را داد و بعد از گفتن باشه، چشمکی به من زد که 

 خشک شدم اولش فکر کردم با

دیونه بازی هامون تعجب کرده اما االن که دقت می کنم نه انگار خیلی سبک بازی در 

 ک سرفه ای کردم وآوردیم ت

صاف نشستم چند دقیقه شد که همان پسر به سمت ما آمد سفارشات رو گذاشت وقتی 

 کاسه ی بستنی رو به طرفم

گذاشت تماس دست سردش به دستم خورد نگاهی به پسر انداختم که لبخند شیطونی 

 روی لب هایش گذاشت چشم

ما دور شد نفسی کشیدم و غره ای رفتم و دستم را از روی میز برداشتم همین که از 

 نگاهم را به شقایق دوختم که با

 :تعجب به من خیره شده تای ابرویم را باال انداختم گفتم

 چرا این طوری نگاه می کنی؟-

 تو چرا به اون بنده خدا چشم غره رفتی؟-

 مگه ندیدی چیکار کرد؟ رسماً داشت به من دعوت دوستی می داد-

 :نی در دهانش گذاشت گفتشقایق در حالی که یه قاشق بست

 عجب هیوالی ولی حیف بود-

اخمی کردم و محکم با پایم به پای شقایق زدم که قیافه اش مچاله شد نگاهم را ازش 

 گرفتم و شروع کردم به خوردن

 .بعد از خوردن هم سوار ماشین شدیم به طرف خانه رفتیم
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ن جارو برقی شنیدم کامران دسته ی همین که در خانه را باز کردم صدای خاموش شد

 جارو برقی گذاشت روی زمین

 :و به طرفم آمد و دستی به پیشانی اش کشید وگفت

 .واقعا که شما دوتا رفتین بیرون انوقت من و پوریا رو وادار به چه کارایی که کردین-

ا یمن و شقایق نگاهی به هم دیگه کردیم و زدیم زیر خنده به طرف آشپزخانه رفتم پور

 با پیشبند که دور کمرش بود

بشقاب را از توی سینک برداشت و شروع به شستن کرد من هم همین طور که به اپن 

 آشپزخانه تکیه داده بودم

داشتم او را نگاه می کردم هنوز متوجه حضورم نشده بود که با تک سرفه ام سریع 

 سرش را به طرفم چرخاند و

 :لبخندی زد گفت

 اومدین؟-

 !ه تو و کامران کد بانو شدینمی بینم ک-

 :خنده ای کرد و لیوان شیشه ای را از سینک بیرون آورد گفت

 خب؛ شما چیکار کردین؟-

 .هیچی فقط شقایق یه لباس خرید-

 :کامران که حرف های من و پوریا را شنیده بود به شقایق نگاهی انداخت و گفت

 ببینم چی خریدی؟-

 :شقایق لبخندی زد وگفت

 امشب می بینی-

 :به دور بر خانه نگاهی انداختم و گفتم

 پس فریده خانم کجاست؟-

 نیم ساعت پیش با بیتا رفتن بیرون-
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 :با تعجب گفتم

 مگه بیتا این جا بود؟-

آره این جا بود گفت مامان رو میبره بیرون که ما تا شب راحت بتونیم همه چی رو -

 آماده کنیم

 :فتشقایق با ذوق گ

 .خیلی هم خوب پس شروع کنیم-

به طرف اتاق رفتم لباس هایم بیرون آوردم فقط در عرض باید سه ساعت باید همه جا 

 را تمیز و مرتب می کردیم

حیاط پشت خانه رو با میز بزرگ و صندلی ها چیدیم دور تا دور حیاط با نور تزیین 

 کردیم کیک را هم که از دیروز

 ه خانم روی کیک بودسفارش دادیم که عکس فرید

به طرف اتاقم رفتم شروع به لباس پوشیدن کردم یه لباس صورتی که تا باالی زانوهایم 

 بود و دکلته یقه هفتی می

خورد و کمربند صورتی دور کمرم طرح داده بود موهایم را درست کردم و یک آرایشی 

 نه چندان غلیظ اما مالیم روی

پوریا از حمام بیرون آمد نگاهی به من انداخت  صورتم پیاده کردم همین که تمام شدم

 :و گفت

 !خشگل شدی-

 .زود باش توهم لباست رو بپوش-

نگاهی به ساعت انداختم هفت بود فقط آقا رحیم و همسرش آمده بود اما خبری از پدر 

 و جسیکا و حتی کیان هم

که می  ینبود فریده خانم هم تا ربع ساعت دیگه سر و کلش پیدا می شد خواستیم وقت
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 آمد همه مهمان ها این جا

حضور داشته باشند اخم کردم و روی مبل نشستم و دست به سینه به یک جای نامعلوم 

 خیره شدم و همین طور با

عصبانیت پایم را تکان می دادم پوریا روبه رویم نشست و نگاهی به پایم که تند تند 

 تکانش می دادم و نگاهی به

 :فتصورت اخم کرده ام انداخت گ

 چرا قیافت این شکلی شده؟-

 دیر شد چرا نمیان؟-
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 صبر کن عزیزم چرا این قدر حرص می خوری-

خواستم دهان باز کنم که صدای در خانه به صدا در آمد پوریا نگاهی به من انداخت 

 :وگفت

 .دیدی گفتم کمی صبر کنی میان-

ز شدن در صدای کیان جسیکا را سری تکان دادم و با پوریا به طرف در رفتیم با با

 شنیدم سریع به سمت جسیکا

رفتم نگاهی به شکم جسیکا که کمی بزرگ شده بود انداختم و جسیکا را در آغوش 

 :گرفتم گفتم

 خیلی خوش اومدین-

 مرسی-

از آغوش جسیکا بیرون آمدم و با کیان هم روبوسی کردم نگاهی به پشت سر کیان 

 :انداختم وگفتم

 !ت؟پس پدر کجاس-

 لبخند جسیکا و کیان جمع شد
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 چیزی شده؟ چرا پدر نیومد؟-

 امشب نمی تونه بیاد کمی خسته به نظر می رسید-

 :قلبم به تپش افتاد با مِن مِن کنان گفتم

 چــ..چـ..چیزیش که نـ..نشده؟-

 :جسیکا لبخندی زد وگفت

 نه چیزی نشده-

 :پوریا با تعجب گفت

 عجب؛ آخه من دیشب گفتم امروز تولد مادرمه-

 :کیان با خونسردی گفت
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 خسته بود دیگه-

 :سری تکان دادم جسیکا و کیان به طرف حیاط پشتی رفتن نفسی کشیدم و گفتم

 .فردا حتماً به بابا یه سری میزنم تا خالم راحت بشه-

 :پوریا با زور لبخندی زد وگفت

 باشه-

پشتی رفتیم شقایق با یه سینی بزرگ از چای برای آقا رحیم و همسرش  به طرف حیاط

 و پسرش تعارف می کرد

نفسی کشیدم و به طرف آنها رفتم لبخندی زدم و با تک سرفه هر سه نفر به من خیره 

 شدن

 سالم خیلی خوش اومدین-

 هزنی پیر با صورت چروک شده از جایش بلند شد کت و دامن با رنگ بادمجانی پوشید

 بود موهای طالیی رنگش را به

 .باال و به شکل گرجه ای درست کرده بود
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 :لبخند مهربونی زد و دستش را جلوتر آورد گفت

 سالم عزیزم من ناهید هستم-

 :لبخندم را پر رنگ تر کردم گفتم

 ...خیلی خوشبختم منم-

 :به میان حرفم آمد گفت

ا رحیم شنیدم، فریده خانم خیلی میدونم الناز جان، تعریفت رو از فریده خانم و آق-

 خوش شانس هستن که عروس

 خشگلی مث شما دارن

 :با لبخند گفتم

 لطف دارن-
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 :نگاهم را از ناهید خانم گرفتم و پسرش دوختم با احترام از سرجایش بلند شد وگفت

 سالم الناز خانم من جاوید هستم-

تم پسرقدبلندموهای قهوه ای فرفری لبخندی زدم و نگاهی از سرتا پای پسر انداخ

 داشت چشم و ابروی مشکی با

لبخند جواب جاوید را دادم و به طرف شقایق رفتم شقایق سینی شربت را روی میز 

 :گذاشت گفت

 میخوام یه چیزی بهت بگم-

 از قیافه نگرانی شقایق همه ی وجودم لرزید

 چی شده؟-

 .در مورد شیرینه-

 !شقایق بگو چی شده؟-

 شد برگشتناز مه-
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 :با جمله ی شقایق نفس راحتی کشیدم و با اخم گفتم

 پس چرا همچین قیافه ای گرفتی؟مردم و زنده شدم دختر-

مسئله این نیست هنوز اصل کاری رو بهت نگفتم؛ امروز زنگ زده به گوشی پوریا گفته -

 می دونه امشب تولد مادرش

 هست میخواد بلند بشه بیاد اینجا

 خیره ماندم و شقایق دوباره ادامه دادبا تعجب به شقایق 

 خدا یه امشب رو بخیر کنه-

 :زیر لبی گفتم

 می خواد امشب رو زهرمارم کنه-

 :شقایق با لبخند گفت
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 نگران نباش نمیزارم که یه امشب خراب شه-

 امیدوارم؛ چرا پوریا به من چیزی نگفته؟-

 نمی خواست تو متوجه بشی خواست خودش یه جوری درستش کنه-

چیزی نگفتم وبه طرف پوریا که با کامران و آقا رحیم صحبت می کرد رفتم سعی کردم 

 خونسرد رفتار کنم با تک

 :سرفه ام سه نفر به من خیره شدن لبخند کم جونی زدم وگفتم

 پوریا یه لحظه میای کارت دارم-

ان داد و با یه معذرت خواهی به آقا رحیم و کامران کرد به سری به عالمت مثبت تک

 :طرفم آمد گفت

 چی شده؟-

 چرا به من نگفتی؟-

 نگاه پر از سوالش را به چشمانم دوخت
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تو به من قول دادی که چیزی بین من و تو پنهون نباشه ولی امروز شیرین به تو زنگ -

 زده و به من هم خبر ندادی

 :کالفه پوفی کشید گفت

 می خواستم امشب برای تو خراب بشهن-

 چه طوری می خواستی جلوش بگیری؟-

 باالخره یه کاری می کردم. دیگه حاال هم که فهمیدی با شیرین صحبت کن-

 :باشه ای گفتم و دو نفری به طرف حیاط پشتی رفتیم شقایق با ذوق به طرفم آمد گفت

 فریده خانم و بیتا اومدن-

دور میز که پر از کادوهای رنگارنگ بود و کیک بزرگ  سریع به طرف میز رفتیم همگی

 وسط میز بود جمع شدیم

چراغ ها را خاموش کردیم که وقتی فریده خانم وارد حیاط پشتی شد با روشن شدن 

 چراغ سوپرایز شود همین که

فریده خانم و بیتا وارد حیاط پشتی شدن چراغ ها رو روشن کردیم و دست و سوت 

 زدیم
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فریده خانم تا چند دقیقه شوکه بود اما بعد خیلی خوشحال شد و از تک تک مهمان ها 

 تشکر کرد خاله مهسا و عمو

 سلمان هم کمی تأخیر داشتند اما باالخره رسیدند با صدای بیتا به طرفش برگشتم

 این دختر خالت نیست؟-

دادم  دهنم را قورت نگاه بیتا را دنبال کردم که باالخره به شیرین رسیدم به سختی آب

 و آرام و شمرده به طرف

 :شیرین رفتم خشک و جدی گفتم

 سالم-
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 :شیرین زیر لبی جوابم را داد که اخمی کردم گفتم

واسی چی اومدی؟ اومدی عصبیم کنی باز؟ مگه نگفتم دیگه این دور و برات پیدات -

 نشه؟

 ...من خواستم-

 :دو ما انداخت گفتهمان موقع پوریا به طرف ما آمد و نگاهی به هر 

 شیرین واسی چی اومدی پای تلفنم گفتی اومدم میگم!؟-

 :شیرین نگاهی به پوریا دوخت گفت

 اومدم که این دشمنی بین من و الناز تمام کنم-

چشم هایم گشاد شده بود و همین طور به شیرین با جمله ای که هر دقیقه در ذهنم 

 تکرار می شد خیره شدم

 :داختن که با کمال خونسردی گفتنگاهم را به پوریا ان

 چه قدر هم خوب، پس بیا بشین-

 .شیرین سری تکان داد و با پوریا به طرف مهمان ها رفتند

چشم هایم بیشتر از قبل گرد شده بود با تعجب به شیرین و پوریا خیره ماندم ولی 

 سریع خودم را جمع و جور کردم

و به طرف شقایق که روی صندلی نشسته بود رفتم، کنار او نشستم و با حرص پوفی 

 کشیدم و نگاهم را بین فریده
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خانم و کیان و جسیکا چرخید آن هم با دیدن شیرین تعجب کرده بودن و صمیمیتی که 

 پوریا به شیرین نشان می

طور به من می گفت حق نداری  داد از دست پوریا خیلی ناراحت شدم تا دیروز همین

 شیرین رو ببینی حاال دو کلمه

شیرین گفته می خوام دشمنی را تمام کنم شدن پسرخاله و دختر خاله عصبی شده بودم 
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 پایم را که روی پای دیگه

 ام بود تکان می دادم با صدای شقایق به طرفش برگشتم

 !باورم نمیشه-

 :با اخم گفتم

 چی باورت نمیشه؟-

 ن نقشه هایی تو سرش دارهاین شیری-

 غیر ممکنه-

 :شقایق نفسی کشید گفت

 امیدوارم امشب رو خراب نکنه-

از جایش بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم لبه ی تخت نشستم گوشی ام را از روی میز 

 برداشتم دلم داشت مثل سیر و

 هسرکه می جوشید دوست داشتم به پدر زنگ بزنم و دلیل نیومدنش بدونم با این ک

 قاتل پدر پوریا هست ولی بازم

پدرم نمی تونستم بیخیال باشم مغزم به من فرمان می داد به پدر زنگ نزنم فردا بلند 

 بشم برم دیدنش ولی قلبم

دیوانه وار به سینه می کوبید که همین امشب زنگ بزنم نفسی کشیدم و به پدر زنگ 

 زدم با چهارمین بوق جواب داد

 بله؟-

 سالم بابا خوبی؟-

 :خشک و جدی گفت

 خوبم چی شده؟-

 امشب نیومدی این جا دلم پیش تو بود-

 :پای تلفن نفسی کشید وگفت
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 خوبم دخترم چیزیم نیست-

 پس چرا نیومدی منتظرت بودم؟-

 برام کار پیش اومد از طرف من از پوریا و فریده خانم معذرت خواهی کن-

 باشه-

 بزن کارت دادمراستی فردا حتما یه سری به من -

 چیزی شده؟-

 تو بیا بهت میگم-

 :نفسی کشیدم وگفتم

 باشه-

 من برم دیگه خدافظ-

 خدافظ-

گوشی را قطع کردم و روی میز گذاشتم نفسی بابت اینکه حال پدر خوب بود کشیدم 

 همین که بلند شدم در اتاق باز

ی کردم شد و شیرین بین چهار چوب در ظاهر شد و لبخندی به من تحویل داد اخم

 :وگفتم

 چرا قبلش در نزدی؟-

 :کم کم لبخند شیرین کم رنگ شد وگفت

 از کی تا حاال باید در بزنیم؟-

 شیرین چی میخوای؟-

تک سرفه ای کرد و وارد اتاق شد در را پشت سرش بست و نگاهی به من انداخت 

 :گفت
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چرا این طوری می کنی الناز؟ من این همه راه اومدم تا این دشمنی را تمام کنم بعد تو -

 این طوری با من رفتار می

 کنی؟

 :پوزخندی زدم وگفتم

 یادم نرفته چه کارای کردی-

 :سرش را پایین انداخت و گفت

 حق داری معذرت میخوام-

 :دوباره پوزخندی زدم گفتم

شت انجام دادی آبروی پوریا را بردی وقتی من به تو فقط همین؟! این همه کارای ز-

 احتیاج داشتم به من پشت

 کردی که آخرش بگی حق داری معذرت میخوام!؟

من دیگه به پوریا عالقه ندارم اون به تو عالقه داره من هم نمی خوام زندگی تو و پوریا -

 به هم بریزم اومدم که این

با تو مشکلی داشته باشم میخوام کنارت باشم دشمنی الکی رو تمام کنم دیگه نمی خوام 

 هر چی بگی حق داری ولی

 بزار جبران کنم یه فرصت دیگه به من بده

چیزی نگفتم فقط با اخم به شیرین خیره ماندم شیرین سکوتم را که دید لبخندی زد 

 :وگفت

 میدونستم به من یه فرصتی میدی-

کرد و من را در آغوش گرفت اول  نگاهم را از شیرین گرفتم شیرین فاصله بینمون کم

 شوکه شدم ولی بعد آن را

 :سفت بغل کردم از آغوشم بیرون آمد و نگاهی به دور و بر اتاق انداخت گفت

 اتاق خشگلی داری؟-

 :زیر لبی تشکر کردم و لبه ی تخت نشستم شیرین دستی به میز آرایش کشید و گفت
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 ریمیز و کمد هم خیلی قشنگه آفرین سلیقه خوبی دا-

 قبل از این که بیام اینجا، اتاق آماده بوده-
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 :شیرین برگشت و با تعجب گفت

 !نگو که پوریا اینجا رو با سلیقه ی خودش درست کرده؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان دادم گفتم

 آره خودش درست کرده-

 :شیرین با ذوق دوباره نگاهی به اتاق انداخت گفت

 خوشم اومد چه قدرم عالی خیلی-

 :شیرین کنارم نشست دستم را در دستش گرفت وگفت

 قول میدم همان دختر خاله ای باشم که قبال بودم-

 خیلی ناراحتم کردی-

 .دیگه از این به بعد ناراحتت نمی کنم-

 :لبخندی زدم وگفتم

 پاشو بریم بیرون زشته اینجا هستیم-

 حیاط پشتی رفتیم شقایق با اخم بهباشه ای گفت و با هم از اتاق بیرون آمدیم به طرف 

 :طرفم آمد گفت

 الناز تو معلومه کجا رفتی؟-

 :خواستم دهان باز کنم که شیرین باذوق گفت

تو اتاق الناز بودیم خواستم اتاق الناز نگاهی بندازم؛ خیلی قشنگ بود واقعا سلیقه ی -

 پوریا عالیه

 :من کردگفتشقایق نیم نگاهی به شیرین انداخت و دوباره نگاهی به 

 الناز رقص چاقو داریم فریده خانم منتظر تو بود-
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 واقعًا؟! بیا بریم-

با هم به طرف میز رفتیم با چشم دنبال پوریا بودم که با صدای شیرین به طرفش 

 برگشتم

 پوریا پیش اون پسره نشسته-

نگاهش را دنبال کردم و به پوریا رسیدم که کنار جاوید نشسته بود تک سرفه ای کردم 

 و به سمتش رفتم پوریا با

 :دیدن من صبحتش را قطع کرد گفت

 کجا بودی؟-

 با شیرین داخل اتاق بودم-

 :سری تکان داد و دستش را به صندلی کناری اشاره کرد گفت

 بیا بشین-

 :به من انداخت گفت کنارش نشستم که جاوید نگاهی

 الناز خانم پس شیرین خانم کجاست؟-

نگاهی به دور و بر انداختم و شیرین کنار فریده خانم دیدم برای شیرین دستی تکان 

 دادم شیرین به طرفم آمد و

 :کنارم نشست و نگاهی به جاوید انداخت گفت

 این کیه؟-

 جاوید پسر آقا رحیم-

 آها-

ه خانم برگشتیم فریده خانم با کت و دامن سفید با صدای آهنگ همه به طرف فرید

 بنفشی که باهم مخلوط شده بود

وسط ایستاده بود و چاقو بلندی که با پاپیون قرمز تزیین شده بود را بین دو دست 
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 هایش گرفت و شروع به رقصیدن

کرد ما هم با دست زدن فریده خانم را همراهی کردیم بعد از اینکه فریده خانم رقصید 

 میز که کیک بود جمعدور 

شدیم و با بریدن کیک دست و سوت فضای حیاط پر کردیم من و شقایق کیک بردیم و 

 تو آشپزخانه شروع کردیم به

 چیدن داخل بشقاب با خنده ی شقایق به طرفش برگشتم
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 چرا میخندی؟-

 .شیرین و جاوید خوب با هم گرم گرفتن-

جاوید که کنار هم نشسته بودن و صحبت می کردن  نگاهی از پشت پنجره به شیرین و

 انداختم لبخندی زدم و نگاهم

 :را از شیرین و جاوید گرفتم و به شقایق خیره شدم و گفتم

 بهم میان-

 :لبخندش را پر رنگ تر کرد و گفت

 وای بوی عروسی به مشامم میرسه-

 :با خنده گفتم

 دیوونه-

 ده که بزنیم و برقصیمخوب چیکار کنم دلم برای یه عروسی تنگ ش-

بشقاب کیک ها را در سینی بزرگی گذاشتم و شروع کردیم به پذیرایی کردن بعد از 

 خوردن کیک تک تک مهمان ها

شروع کردن به کادو دادن به فریده خانم بعد از آن سفره شام را چیدیم بوی ساندویچ 

 مشامم می خورد و گشنگی

نشستیم و شروع کردیم به خوردن بعد از من را بیشتر از قبل می کرد همه دور میز 
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 خوردن شام همگی تک تک

 خداحافظی کردن و رفتن

 :خونه خلوت شد دستی به پیشانی ام کشیدم و از جایم بلند شدم گفتم

 با اجازتون من برم بخوابم-

 :شقایق هم از سرجایش بلند شد گفت

 کامران عزیزم بیا ما هم بریم بخوابیم خیلی خستم-

 :کامران از جایش بلند شد گفت

 خدا رو شکر فردا تعطیل هست راحت تا دل ظهر می خوابیم-
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شب بخیری گفتم و به طرف اتاق رفتم چند ثانیه ای نگذشت که پوریا هم وارد اتاق شد 

 لبه ی تخت کنارم نشست و

 :گفت

 خوشحالی؟-

 بابت چی؟-

 که با شیرین دوست شدی-

 :بت تکان دادم و زیر لبی گفتمسری به عالمت مث

 گفت که به تو هیچ عالقه ای نداره-

 .به نظرم جاوید و شیرین خیلی بهم میان-

 !چرا؟-

 :لبخندی زد وگفت

 جاوید از شیرین خوشش اومده-

 واقعًا؟-

 من اینطور فکر می کنم چون همین طور سراغ شیرین می گرفت-
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 .خیلی هم خوب-

ر شدم. نیم خیز شدم و از روی میز برداشتم اول صبح با صدای گوشی از خواب بیدا

 نگاهی به ساعت انداختم هینی

گفتم و از رختخواب بلند شدم ساعت یازده بود نگاهی به صحفه ی گوشی انداختم پدر 

 بود احتماال منتظر من بود

حاال نمی دونستم چه جوابی باید به او دهم و چی کار کنم آب دهنم را قورت دادم 

 :وگفتم

 پدر؟ بله-

 کجایی الناز؟-
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 خونه، چطور؟-

 :پدر کمی صدایش را بلند کرد گفت

 مگه من دیشب به تو نگفتم فردا صبح حتماً به من یه سری بزن-

 :مِن مِن کنان گفتم

 چـ...چرا گفتین، االن آماده می شم..مـ..میام-

 :پای تلفن نفسی کشید وگفت

 زود بیا-

 باشه، االن میام-

قطع کردم و سریع دست صورتم را شستم لباس هایم را تنم کردم و ازاتاق  گوشی را

 بیرون آمدم پوریا، کامران،

شقایق و فریده خانم دور میز نشسته بودن و صبحانه می خوردن پوریا نگاهی به من 

 :انداخت و گفت

 کجا؟-
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 :تفبا جمله ی پوریا هر سه نفر به سمت من برگشتن شقایق یه قلوپ از چای خورد گ

 کجا میخوای بری؟-

 :نگاهی از سر تا پایم انداخت گفت

 اون هم با این تیپ عجیب و غریب-

راست می گفت خیلی تیپم عجیب بود این قدر هول بودم که نفهمیدم چی تنم کردم با 

 شلوار سفید و مانتو سبز

روشنی که تنم بود موهایم که از دیشب تا حاال دستش نزدم زیر شال پوف کرده بود 

 رایشم که نداشتمآ

شقایق و کامران بیچاره خیلی خودشون را گرفته بودند که جلوی من نخندند صورت هر 

 دو سرخ شده بود با تک

 :سرفه ام دوباره هر چهار نفر به من خیره شدن پوریا اخم ریزی کرد وگفت

 نگفتی کجا میخوای بری؟-
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 میرم پیش بابا، زنگ زده بود کار مهمی با من داره-

 :شقایق که نمی توانست جلوی خود را بگیرد گفت

با این لباسی که تو پوشیدی اگر پدرت تو را با این قیافه ببینه زبونم الل سکته می کنه -

 شدی پرچم ایران

 :با جمله شقایق هر چهار نفر شروع به خندیدن کردن با بی حوصلگی گفتم

 الن حوصله ی شوخی کردن ندارم من باید برم فعال خداحافظا-

 همین که نزدیک در شدم با صدای پوریا به طرفش برگشتم

 می خوای من هم بیام-

 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 نه زود برمی گردم-
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 رسیدی زنگ بزن-

 باشه، خداحافظ-

در رفتم ماشین را در حیاط از خانه بیرون آمدم و سوار ماشین شدم به طرف خانه ی پ

 پارک کردم و از پله ها باال

رفتم با در زدن خاله مهسا در را برایم باز کرد لبخندی تحویل خاله مهسا دادم و بعد از 

 سالم و احوال پرسی وارد

خانه شدم سراغ پدر را از خاله مهسا گرفتم داخل اتاق کارش نشسته بود به طرف اتاق 

 اقرفتم با در زدن وارد ات

شدم بابا پشت به من بود و خیره به منظره ی پشت پنجره بود اخم کرده بود و زیر لبی 

 چیزی را زمزمه می کرد حتی

متوجه حضور من نشده بود با تک سرفه ام نگاهش را از منظره گرفت و به من خیره 

 شد

 اومدی؟-

 چیزی شده؟-

 :با سر به صندلی رو به رویش اشاره کرد گفت

 بشین-
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روی صندلی نشستم بابا نفسی کشید و روی صندلی روبه روی من نشست تیکه به 

 صندلی داد و پایش را روی پای

 :دیگه انداخت سرفه ای کرد گفت

 میخوام در مورد یه موضوع مهم باهات صحبت کنم-

 :نگاه پر از سوالم را به چشمان پدر دوختم گفتم

 در مورد کی؟-
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 پوریا-

 د سکوت کردم تا حرفش را بزندقلبم به تپش افتا

 نقشه های که برای من کشیده بود چه کلک های سرم گذاشته بود فهمیدم-

با جمله ی پدر سرم گیج رفت ولی مجبور شدم جلوی پدر خودم را خونسرد نشان بدم 

 آب دهانم را قورت دادم و

 :گفتم

 نقشه ی چی؟-

 من اشتباه کردم الناز واقعا معذرت میخوام-

 وهایم از تعجب باال رفت بابا ادامه داددوتا ابر

من نباید اجازه می دادم تو با پوریا ازدواج کنی اون نقشه داشت و از تو داشت استفاده -

 می کرد

آب دهنم را دوباره قورت دادم و نفسی کشیدم که قلبم آرام بگیرد از اینکه بابا فهمیده 

 بود پوریا چه نقشه ای داره

 :سعی کردم روی خودم مسلط باشم گفتم قلبم آروم و قرار نداشت

 پوریا چه نقشه ای کشیده؟-

مکث کرد چند ثانیه به چشم هایم خیره ماند انگار دنبال جوابش داخل چشم های من 

 بود وقتی نگاهم را از پدر

 :گرفتم نفسی کشید و از جایش بلند شد گفت
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مهم نیست بدونی چه نقشه ای کشیده ولی من دیروز با یه وکیل صحبت کردم به -

 زودی از پوریا جدا میشی از

 دست پوریا خالص میشی راحت میشی دخترم

به نفس نفس افتادم قلبم انگاری با این همه جمله از کار ایستاده بود سری به عالمت 
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 منفی تکان دادم بابا بدون توجه

 :م پریده بود و حالم خوش نبود به طرف میز رفت و گفتبه حرکاتم که رنگ

همه ی تالشم را می کنم که از پوریا جدا بشی اون تو را فقط برای نابود کردن من -

 استفاده کرده

 :زیر لبی گفتم

 نه-

 :بابا اخمی کرد و گفت

 چی نه؟-

 :نگاهی به پدر انداختم و محکم و جدی گفتم

 من از پوریا جدا نمی شم-

 .بروهایش از تعجب باال رفتدوتا ا

با این که داره پدرت رو بدبخت می کنه بازم میخوای کنار پوریا بمونی؟ دیونه شدی -

 الناز؟

 اما من پوریا رو دوست دارم-

 :بابا در حالی که صدایش اوج گرفته بود گفت

ولی اون تو رو دوست نداره تو رو نمی خواد اون به فکر این هست به نقشه های که در -

 ذهنش هست برسه یه کاری

 .کنه من از شرکت و کارخونه زمین هایی که دارم رو به اسم خودش بزنه

 :از جایم بلند شدم و دست به سینه روبه روی پدر ایستادم و محکم و جدی گفتم

 احتماالً شما یه کاری کردین که پوریا می خواد دست به همچین کاری بزنه-
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 :د مِن مِن کنان گفتچشم های پدر گرد ش

 !تـ...تو...یـ...یه چیزی میدونـ...تو یه چیزی میدونی که این طوری حرف میزنی-
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 :اخم کردم و گفتم

آره بابا همه چیز رو میدونم، میدونم با چه بی رحمانه ای پدر پوریا را کشتی و چند بار -

 پولشویی کردی

بود کیفم را که روی مبل بود می تونستم حدس بزنم چشم های پدر از کاسه بیرون زده 

 برداشتم و خواستم از اتاق

 :بیرون برم که پدر بازویم را توی چنگال دست هایش گرفت وگفت

 کجا می خوای بری؟-

 :به طرفش برگشتم و حق به جانب گفتم

 میرم خونه کنار شوهرم-

 :بابا بازویم را محکم تر گرفت گفت

برای نابود کردن من می خواد تو رو توی  من به تو ثابت می کنم اون عوضی فقط تو رو-

 مشت گرفته که من به او

 هیچ آسیبی نزنم

 :سرم را به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 نمی تونی بابا برعکس این پوریا است که ثابت می کنه تو یه قاتل هستی-

 به تو ثابت میشه اون تورو فقط برای نابود کردن من می خواد اون اصالً به تو عالقه-

 نداره

 :بازویم را از چنگش بیرون کشیدم و گفتم

اصال خجالت نمی کشی بابا تو چشمام نگاه کنی و بگی که من به تو ثابت می کنم پوریا -

 چه جور آدمی هست تو یه

 ...قاتلی بابا تو

با سیلی محکمی که به صورتم خورد حرفم نصفه نیمه ماند یه قدم عقب رفتم و دستم را 

 سیلی روی صورتم که جای

بود گذاشتم و نگاه پر از کینه ام را به چشمان پدر دوختم همان موقع صدای گوشی ام 
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 بلند شد نگاهم را به کیفم که
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روی زمین پهن شده بود انداختم احتماال پوریا هست با صدای بابا نگاهم را از کیفم 

 گرفتم و به چشمان پدر دوختم

 :انگشت اشاره اش به سمتم دراز کرد گفت

 خفه شو الناز خفه شو چه جور جرأت میکنی به من بگی قاتل من بابای تو هستم-

به نفس نفس افتاده بودم هر کاری می کردم بغضم را قورت بدهم نمی شد تو گلویم 

 گیر کرده بود و اجازه نمی داد

 به گوشم رسید بابا دست به کمر کاری کنم دهانم قفل شده بود دوباره صدای گوشی ام

 شد و به طرف میز رفت روی

صندلی پشت میز نشست و نگاه به منظره ی بیرون انداخت کیف را که روی زمین بود 

 برداشتم و گوشی ام را از کیف

بیرون آوردم از اتاق بیرون آمدم و دکمه سبز را زدم صدای نگرانی پوریا به گوشم 

 رسید

مردم و زنده شدم چرا جواب نمیدی؟ این سومین زنگیه که به  الناز تو کجایی؟ هان؟-

 تو زدم الو الناز اونجایی؟

به هق هق افتاده بودم دستم را جلوی دهانم گذاشتم تا گریه نکنم ولی نشد با صدای 

 :لرزان گفتم

 پوریا-

 الناز چی شده؟ چرا داری گریه می کنی؟ توروخدا حرف بزن-

 :اشک هایم را پاک کردم و گفتم

 بیا دنبالم حالم خوب نیست-

 :صدای پوریا لرزید گفت
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 باشه، باشه-

 :نفسی کشیدم گفتم

 تو رو خدا زود بیا-

 االن میام-

گوشی پرت کردم داخل کیفم و روی مبل نشستم دستم را روی سرم گذاشتم و منتظر 

 شدم تا پوریا بیاد خاله مهسا

 :به طرفم آمد قیافه من را که دید با نگرانی گفت
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 چی شده دخترم؟-

 میشه یه آب بیاری؟-

خاله مهسا سری به عالمت مثبت تکان داد و سریع به طرف آشپزخانه رفت با صدای 

 گوشی از جا پریدم گوشی را

 قطع کردم و به طرف در رفتم با صدای خاله مهسا سرجایم میخ کوب شدم

 کجا میری دخترم؟-

 پوریا اومده من میرم خداحافظ-

ر جواب خاله مهسا نشدم و سریع پله ها را یکی دوتا کردم و به ماشین پوریا منتظ

 رسیدم سوارش شدم و شروع

 :کردم به گریه کردن پوریا من را در آغوش گرفت گفت

 چی شده الناز؟ چرا داری گریه می کنی؟-

 :ازآغوش پوریا بیرون آمدم و دستی به اشک هایم کشیدم وگفتم

 ه میدونه تو داری برای بابا نقشه می کشیبابا همه چیز رو فهمید-

 :چشم های پوریا از حدقه بیرون زد گفت

 غیر ممکنه من حواسم به همه چیز بود چی شد؟ چه جوری فهمید؟-
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 نمیدونم برام وکیل گرفته تا از تو جدا بشم-

 بیخود کرده-

ه قاتل ک پوریا من چیکار کنم؟ به پدر گفتم که نمی خوام از تو جدا بشم گفتم میدونم-

 هست گفت به من ثابت می

 کنه که تو من رو فقط برای نقشه ات میخواستی

 هیچ کس نمی تونه تورو از من جدا کنه مطمئن باش-

سری تکان دادم و پوریا ماشین را روشن کرد و با هم به طرف خانه رفتیم همین که 

 پایم را داخل خانه گذاشتم

 شقایق و فریده خانم به سمتم آمدن و با نگرانی به من زل زدن
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 چی شده الناز؟-

پوریا دستش را روی کمرم گذاشت و من را به داخل هدایت کرد و رو به فریده خانم و 

 :شقایق ایستاد گفت

 کمی حالش بد شده ولی چیز خاصی نیست-

 :ذاشت و گفتشقایق به طرفم آمد و دستش را روی شانه ام گ

 چی شده الناز؟-

 :سری به عالمت منفی تکان دادم و زیر لب گفتم

 چیزی نیست-

 صبح که حالت خوب بود-

 خواستم دهان باز کنم که پوریا سریع

 :گفت

 شقایق جان الناز خسته هست این قدر سوال نپرس بزار بره داخل اتاق-

 :شقایق کمی از من فاصله گرفت گفت
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 باشه برو استراحت کن-

پوریا دستم را گرفت که با هم وارد اتاق بشیم که با صدای فریده خانم سرجایم میخ 

 کوب شدم

 صورتت چرا قرمز شده؟-

پوریا اخمی کرد و دستش را زیر چانه ام گذاشت و صورتم را به طرف خودش کشید و 

 نگاهی به جای سیلی که بابا به

زنه که من اجازه ندادم و به صورتم زد انداخت اخم هایش غلیظ تر شد خواست حرفی ب

 طرف اتاق رفتم خودم را روی

تخت رها کردم و سرم را بین دوتا دست هایم قایم کردم با کوبیده شدن در سرم را باال 

 گرفتم و به پوریا خیره ماندم

 :پوریا دست به کمر شد و گفت
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 طاهر به تو سیلی زده نه؟-

ه جای نامعلوم خیره شدم پوریا صدایش را بلند کرد که نگاهم را از پوریا گرفتم و به ی

 موهای تنم سیخ شد

 چرا جوابم نمیدی؟-

 :نگاهی به پوریا انداختم و با سر جوابش را دادم چنگی به موهایش زد و زیر لبی غرید

 می کشمش عوضی-

 :خواست از در خارج شود که مانع رفتن شدم جلویش ایستادم و گفتم

 م آروم باشپوریا خواهش می کن-

الناز چه طوری آروم باشم هان اون دست روی دخترش بلند کرد، بکش کنار برم تا -

 می تونم زیر مشت لگدم لهش

 کنم
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 :سری به عالمت منفی تکان دادم و محکم جدی گفتم

این اجازه رو بهت نمیدم االن مسئله سیلی من نیست مهم این هست چطوری بابا -

 فهمیده تو چه نقشه ای داری

 :وریا با حرص، نفسی کشید و لبه ی تخت نشست و نگاهی به من انداخت گفتپ

 تو بگیر بخواب-

 :دوتا ابروهایم از تعجب باال رفت پوریا ادامه داد

 نمی خوام تو دخالت کنی-

 چی میگی تو پوریا؟-

نمی خوام به تو آسیبی برسه اگه تو، تو این موضوع دخالت کنی طاهر دست به هر -

 تی شده تو روکاری میزنه ح

بدبخت میکنه که من به هدفم نرسم نمی خوام تو رو هم از دست بدم الناز تو برای من 

 خیلی عزیزی

 زیر لبی باشه ای گفتم و کنارش نشستم
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عصر تا ساعت های پنج خوابیدم خیلی حالم بد بود قلبم آروم قرار نداشت از یه طرف 

 می ترسیدم بابا بالی سر پوریا

بیاره و از یه طرف دیگه هم می گفتم حرفای پوریا خیلی هم جالب نبود آخه واسی چی 

 بابا باید دختر یکی یدونش

 :بدبخت کنه تا پوریا به هدفش نرسه با صدای کوبیده شد در لبه ی تخت نشستم گفتم

 بفرمایید-

 :شقایق با سینی وارد اتاق شد و لبخند مهربونی روی لباش گذاشت گفت

 ذا اوردمبرات غ-

 :پوفی کردم گفتم
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 الزم نیست من نمیخورم-

 :شقایق اخم ریزی کرد گفت

 ناهار چیزی نخوردی الناز این طوری نمیشه-

نفسی کشیدم و نگاهم را از شقایق گرفتم شقایق سینی گذاشت روی میز و لیوان نوشابه 

 :به دستم داد گفت

 بخور-

 :یه تای ابرویم باال انداختم و گفتم

 ورم؟نوشابه بخ-

 :با ذوق سرش را به عالمت مثبت تکان داد لیوان پس زدم گفتم

 میگم چیزی نمی خورم-

 الناز لج نکن می دونم گشنه ای-

 باور کن گشنه نیستم-

 نفسی کشید و لیوان نوشابه تو سینی گذاشت
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 !کسی اومده خونه؟ آخه صدای زنگ شنیدم-

 :سرش را به عالمت مثبت تکان داد گفت

 آره آقا رحیم و بیتا اومدن-

 :با جمله ی شقایق از جا پریدم و زیر لبی غریدم

 چرا چیزی نمیگی دختر-

منتظر جوابش نشدم و از اتاق بیرون آمدم و وارد اتاق کار پوریا شدم سه نفر با تعجب 

 به من خیره شدن آب دهنم را

 :قورت دادم وگفتم

 ببخشید در نزدم-
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 :پوریا لبخندی زد و گفت

 یبی نداره عزیزم زود بیدار شدی، بیا بشین داشتیم در مورد طاهر حرف می زدیمع-

 واقعًا؟-

 :روی مبل نشستم بیتا نگاهی به من انداخت گفت

 فهمیدیم بابات از کجا فهمیده-

 :نگاه پر از سوالم را به صورت سه نفرشون انداختم وگفتم

 چطوری؟-

 :آقا رحیم تک سرفه ای کرد گفت

پوریا پرونده زمین ها را برای طاهر برد چون تقلبی بود امکانش داشت یه هفته پیش -

 طاهر متوجه بشه ولی ما

ریسک رو به جون خریدیم این طور که پیداست طاهر متوجه میشه و به پوریا شک می 

 کنه بعد یکی از آدم ها رو می

بعد که  فرسه تعقیب پوریا کند اون آدم هم همه چی رو مو به مو به طاهر گزارش میده

 پازل ها رو کنار هم میزاره

 متوجه میشه چاهی که خودش کنده داخلش افتاد
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 حاال می خواین چیکار کنید؟-

 :بیتا لبخند محوی زد گفت

 باید منتظر باشیم ببینیم طاهر می خواد چیکار کنه-

 :پوزخندی زدم وگفتم

 اولین کاری که می کنه من رو از پوریا جدا می کنه-

 :پوریا اخمی کرد وگفت

 من نمیزارم همچین اتفاقی بیفته الناز اینو مطمئن باش-
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ساعت هفت بود که داشتیم با هم حرف می زدیم و احتمال های زیادی دادیم که دست 

 به چه کارهایی می زند. اما

من پدر را خوب می شناختم چون اولین کاری که می کرد این بود که من را از پوریا 

 کرد و بعد هم به دور خواهد

حسابش خواهد رسید. هر دقیقه که دارم فکرش را می کنم مو به تنم سیخ می شود 

 معلوم نیست چه بر سر من

 خواهد آمد

شب که شد شقایق غذا سبکی درست کرد اما من اصالً میل به خوردن آن نداشتم پوریا 

 هم دوتا لقمه بیشتر نخورد و

با قیافه داغون ما مزه ی شام برایشان تلخ شد از سر میز بلند شد کامران و شقایق 

 فریده خانم هم کم غذا خورد تا

صبح چشم روی هم نزاشتم دلهره و آشوب تمام وجودم را در بر گرفته بود از ترس 

 این که بالیی بر سرم بیاید خواب

خوش نداشتم. تا ساعت پنج صبح پلک روی هم نگذاشتم روی تخت دراز کشیدم و به 

 می کردم که همه وانمود

خوابیدم اما اصال خوابم نمی آمد همه ی فکر و ذهنم پدر بود و به کارهایی که می 

 خواست انجام بدهد فکر می کردم

 .تا باالخره خوابم برد

صبح با صدای شقایق و پوریا از خواب پریدم میخ کوب سرجایم نشستم و گوش هایم 

 را تیز کردم به صداهایی که از

 پشت در می آمد

 وری ردش کنیم بره؟ خوب زنگ زده میگه میخوام بیام اینجاچط-
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بگو الناز خونه نیست هر چی به ذهنت اومد بگو ولی طاهر نباید الناز ببینه الناز به -

 اندازه ی کافی حالش خوب

 نیست

با جمله پوریا از سرجایم بلند شدم و صدای پوریا زدم سریع درو باز کرد و وارد اتاق 

 شد

 چی شده؟-

 هیچی-

 به من دورغ نگو حرفای تو و شقایق شنیدم داشتین در مورد بابام حرف میزدین-

 :گفت نفسی کشید

 طاهر به گوشیت زنگ زد چون تو خواب بودی من جواب دادم می خواد بیاد اینجا-

 :قلبم به تپش افتاد مِن ِمن کنان گفتم

 چی میـ....میخواد بیاد؟ ےواسـ...واس-

 :اش را باال انداخت و زیر لبی گفتدوتا شانه 

 نمیدونم ولی یه کاری می کنم که نیاد این جا-

 نه-

 :اخمی کرد گفت

 چی نه؟-

 باهاش صحبت می کنیم این طوری بهتره بدونه نمی خوام از این جا برم-

 الناز اون تو رو با خودش می بره-

 تا وقتی من نخوام نمی تونه-

 :نفسی کشید و گفت
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 باشه-
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آبی به دست و صورتم زدم و از اتاق بیرون آمدم به طرف حیاط پشتی رفتم همه سر 

 میز نشسته بودند من هم به آن

ها ملحق شدم و بعد صبح بخیر یه چای برای خودم ریختم پوریا نگاهی به فریده خانم 

 :انداخت گفت

 شقایق و کامران میخوان برن گردش تو هم با کامران و شقایق برو-

 :ریده خانم یه لقمه برای خودش گرفت و نیم نگاهی به پوریا انداخت گفتف

 واسی چی؟-

 همین طوری، چند روز هست از خونه بیرون نرفتی-

 ...ولی من نمی خوام-

 :شقایق به میان حرفش آمد گفت

فریده خانم اذیت نکنید بیاین بریم بیرون بهمون خوش می گذره میریم همان باغ -

 یشه میرفتیمگلی که با هم هم

 :فریده خانم لبخندش را پر رنگ تر کرد گفت

 عالیه، باشه پس بعد از صبحانه بریم-

معلوم نیست میخواد چه اتفاقی بیفته که شقایق و پوریا اصرار دارن فریده خانم هم خانه 

 نباشه با فکر اتفاق های بد

 :دستم لرزید با یه قلوپ چای گفتم

 من سیر شدم دستتون درد نکنه-

 :یده خانم اخمی کرد گفتفر

 دخترم چیزی نخوردی که دیشب هم شام نخوردی این طوری الغر میمونی-

 نه فریده خانم سیرم چیزی نمی خوام-

 :سری تکان داد گفت
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 باشه-

از جایم بلند شدم و به خانه رفتم و همان جا روی مبل نشستم و صورتم را بین دوتا 

 دست هایم قایم کردم

اعتی از رفتن فریده خانم و کامران،شقایق گذشت خبری از بابا نبود احتماالً بیخیال دو س

 اومدن شده من و پوریا هم

روی مبل نشسته بودیم و نگاه هر دو به تلویزیون بود ولی فکر هر دومون جای دیگه 

 ای بود با صدای زنگ خانه لرز

 :و به طرفم آمد وگفتبه تنم افتاد به پوریا نگاه کردم تلویزیون خاموش کرد 

 آروم باش، باشه؟-

 باشه-

با هم به طرف در رفتیم پوریا در و سریع باز کرد با قیافه بابا با اون اخم قلبم اومد تو 

 دهنم بابا نگاهی به هر دوی ما

 :انداخت گفت

 الناز-

 بله-

 وسایلت رو جمع کن-

 :آب دهنم را قورت دادم و محکم و جدی گفتم

 میامنه بابا من جایی ن-

 :این بار به من خیره شد گفت

 نمیزارم اینجا بمونی الناز لج نکن بیا بریم-

 :پوریا با تشر گفت

مگه نشنیدی چی گفت، گفت که نمیاد پس مجبورش نکن کاری که دوست نداره -

 انجام بده

 تو دخالت نکن پوریا-
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برعکس باید دخالت کنم الناز زن منه و دوست داره کنار من باشه پس تو نمی تونی -

 جلوش بگیری
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 :بابا صدایش را بلند کرد گفت

تو دختر من رو بازیچه دست خودت کردی اون رو گول زدی من رو گول زدی نمی -

 دونم چه طوری مغز دخترم رو

 رم به هدفت برسیشست و شو دادی ولی این دفعه نمی زا

 :مچ دستم را گرفت گفت

 .من نمیزارم دخترم را نابود کنی-

 :مچ دستم را از دستش بیرون کشیدم و دوباره محکم و جدی گفتم

 نه من با تو جایی نمیام-

 :بابا با تعجب گفت

 چرا می خوای بمونی اینجا؟ هان؟این مرد هر دومون رو فریب داده-

 :دم گفتمسرم را به عالمت منفی تکان دا

من که فریب نخوردم حقیقت رو از پوریا شنیدم، راستش من از تو ممنون بابت اینکه -

 منو با دستای خودت تحویل

پوریا دادی تا حقیقت از زبون پوریا بشنوم بابا تو یه قاتلی نمی تونم بیام خونه ی کسی 

 که قاتل هست من پوریا رو

 دوست دارم و کنارش می مونم

 :ای من منقبض شد و غریدفک پدر از حرف ه

 خودت خواستی الناز ثابت میکنم همش داره دورغ میگه-

 :بابا منتظر جوابم نشد و از اونجا رفت پوریا درو محکم بست و زیرلبی گفت

 بی شرف-
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نفسی کشیدم و نگاهم را از در بسته گرفتم و وارد حال شدم روی مبل نشستم و خودم 

 م و سرمرا به جلو مایل کرد

را بین دوتا دست هایم گرفتم بغض کرده بودم اما گریه نمی کردم خیلی حرف توی 

 دلم مانده بود اما صدایم در نمی

 :آمد پوریا کنارم نشست و دستش را روی کمرم گذاشت گفت

 تو رو خدا نگو پشیمونی؟-

 :سرم را از بین دوتا دست هایم بیرون آوردم و به مبل تکیه دادم گفتم

 نه-

 ولی چشمات یه چیز دیگه میگه-

 :نگاهی به پوریا انداختم و محکم و جدی گفتم

 نه پشیمون نیستم-

سری تکان داد و نگاهش را از من گرفت ولی من همین طور به پوریا زل زده بودم، به 

 مردی که دیوانه وار عاشقش

ر می بودم و حتی اگر الزم بود تا پای مرگ می رفتم تا او را از دست ندهم چه طو

 توانستم پوریا نادیده بگیرم و دستم

را توی دست های پدر بگذارم که قاتل بابای پوریا بود و بروم؟ نمی تونستم قلبم تیکه 

 تیکه می شد نفسی کشیدم و

 :آرام گفتم

 حاال چیکار کنیم؟-

 :پوریا دستی الی موهاش کشید گفت

 فعالً صبر می کنیم-

 بابا دست رو دست نمیزاره-
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 کاری کنهنمی تونه -

 اگه کاری کرد چی؟-

 :پوریا دستی الی موهای بورش کشید و به چشمانم خیره شد گفت

 
346 

 یه نقشه ای دارم-

 نگاه پر سوالم را به چشمان پوریا دوختم پوریا ادامه داد

اول از همه امشب میریم سراغ کیان براش توضیح میدیم طاهر چیکار کرده بعد بقیه -

 اش خودم و آقا رحیم حل می

 کنیم

 :اخمی کردم گفتم

 نقشه ی بعدی هم به من بگو؟-

 :پوریا کامل به طرفم برگشت و دستم را گرفت گفت

ریم هست تا ب بعداً میگم؛ االن یه لطفی کن زنگ بزن به کیان ببین امشب اگه خونه-

 قضیه رو بگیم

سری به عالمت مثبت تکان دادم و به طرف اتاقم رفتم گوشی ام را از روی میز عسلی 

 برداشتم و شماره ی کیان را

 گرفتم با چهارمین بوق جواب داد

 جانم الناز جون؟-

 :نفسی کشیدم و صدایم را صاف کردم گفتم

 سالم داداش جونم حالت چطوره؟-

 تو خوبی؟ خدا رو شکر خوبم-

 ممنون، کیان؟-

 جانم آبجی؟-
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 کجایی؟-

 شرکت هستم چه طور؟-

 امشب جایی میخوای بری؟-
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 :کیان مکثی کرد وگفت

 نه امشب تو خونه هستیم-

 :با ذوق گفتم

 چه عالی خواستم بگم که من امشب با پوریا میایم خونتون-

 ممبه به خیلی هم خوب خوشحال میشم بیاین قدمت رو چش-

 پس امشب ساعت نه خونتون هستیم-

 باشه منتظرتم-

 خوب دیگه داداش جون کاری نداری من برم؟-

 برو آبجی جون خدافظ-

گوشی قطع کردم و پرتش کردم روی تخت نفسی کشیدم با باز شدن در به طرف پوریا 

 که بین چهار چوب در

 ایستاده بود برگشتم

 با کیان صحبت کردی؟-

 :اهم را از پوریا گرفتم گفتملبه ی تخت نشستم و نگ

 آره حرف زدم امشب خونه میتونیم بریم، ساعت نه باید اونجا باشیم-

 خوبه-

 میترسم پوریا-

 :پوریا کنارم نشست گفت

 واسی چی؟-
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 میترسم داداش حرف من و تو رو باور نکنه-

 
348 

 وقتی فیلم پدرش رو ببینه باور میکنه-

 مطمئن باشم؟-

 چشم هایش را باز و بسته کرد که قلبم آروم گرفت لبخندی تحویل پوریا دادم

یک ساعت گذشت که فریده خانم، شقایق و کامران برگشتند ناهار فریده خانم 

 خورشت قیمه درست کرده بود عجب

غذایی دلچسب و خوشمزه ای بود و طعم دار بود ناهار را خوردیم تو ظرف شستن هم 

 به کار این دفعه خودم دست

شدم چند روز بود اصال دست به سیاه و سفید نزده بودم و همین طور به در و دیوار 

 خیره شده بودم بعد از ظرف

شستن به طرف اتاق رفتم پوریا روی تخت دراز کشیده بود کنارش دراز کشیدم و به 

 صورتش خیره شدم پوریا به

 :طرفم برگشت و دو جفت چشم آبی تو چشمام انداخت گفت

 گران نباش همه چیز درست میشهن-

 نفسی کشیدم و نگاهم را از پوریا گرفتم

برای آخرین بار نگاهی به خودم در آینه انداختم و از اتاق بیرون آمدم پوریا روی مبل 

 نشسته بود که با دیدن من از

 :جایش بلند شد و هر دو دستش را در جیبش فرو کرد لبخندی به من تحویل داد گفت

 بریم؟-

ی به ساعت انداختم ده دقیقه به نه بود سری به عالمت مثبت تکان دادم و بعد از نگاه

 خداحافظی از شقایق، کامران

و فریده خانم از خانه بیرون آمدیم سوار ماشین شدیم وقتی به خانه ی کیان رسیدیم 
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 ترس و دلهره تمام وجودم

 :گرفته بود نفس عمیق کشیدم و زیر لبی گفتم

 .خواین صحبت کنید آروم باش فقط می-

در ماشین باز کردم و از ماشین پیاده شدم باهم به طرف خانه ی کیان رفتیم پوریا در را 

 زد و دختری قد متوسط با

پوست روشن بین چهار چوب در ظاهر شد لبخندی زد و از در فاصله گرفت تا ما وارد 

 شویم پوریا اول وارد شد و من

و نفری وارد حال شدیم که جسیکا با ذوق به هم پشت سرش قدم از قدم برداشتم، د

 :سمت ما آمد گفت

 وای خوش اومدین-
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 :لبخندی به جسیکا تحویل دادم و با جسیکا روبوسی کردم گفتم

 ممنون-

 :جسیکا با پوریا دست داد گفت

 بعد چه قدر یادی از ما کردی-

 شرمنده، سرمون شلوغ بود-

 :گفتمنگاهی به دور و بر انداختم و

 پس کیان کجاست؟-

 :همین که جسیکا خواست دهان باز کند کیان به طرفم آمد گفت

 سالم-

همزمان من و پوریا به طرف کیان برگشتیم با ذوق به طرف کیان رفتم و داداش را در 

 :آغوش گرفتم گفتم

 داداش دلم برات تنگ شده-
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 :از آغوشم بیرون آمد و آرام به شانه هایم زد گفت

حرف میزنی انگار یک ساله همدیگه رو ندیدیم خوب که دو روز پیش یه جوری -

 کنارت بودم

 :خواستم دهان باز کنم که جسیکا سریع گفت

 خوب دیگه بریم سر میز، شام درست کردم-

 :نگاهی به جسیکا انداختم گفتم

 خودت درست کردی؟-

 آره-

 :اخم ریزی کردم گفتم
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چرا خودت را به زحمت انداختی تو حامله ای فقط به خاطر یه موضوع مهم اومدیم -

 همین

 :راست میگه راضی به زحمت نبودیم جسیکا لبخند مهربانی زد وگفت-

چند بار ما اومدیم و برای ما شام درست کردین حاال بعد چه قدر اومدین این جا -

 خواستم جبران کنم

دستم را کشید و همگی وارد حیاط شدیم میز دقیقا وسط  خواستم دهان باز کنم که کیان

 حیاط بود بوی مرغ به

 مشامم رسید کنار پوریا نشستم و شروع کردیم به خوردن

 اون موضوع مهم چی هست؟ که اینا همه راه اومدین؟ احتماالً موضوع مهمی هست-

 :پوریا نیم نگاهی به کیان انداخت گفت

 د شام میگمآره یه موضوع مهمی هست ولی بع-

سری تکان داد بعد از خوردن شام همگی به طرف تراس رفتیم درست روبه روی حیاط 

 قرار گرفته بود که پر از گل و
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درخت بود چندتا مبل کرمی رنگ دور تا دور میز گردی چیده بود من و پوریا کنار هم 

 نشستیم کیان و جسیکا هم

ش هانیه هست برای هر چهار نفر روبه روی ما بودن همان دختر که حاال فهمیدم اسم

 فنجان چای آورد کیان یه قلوپ

 :از چای خورد و نگاهی به من و پوریا انداخت گفت

 نمی خواین بگین موضوع چی هست؟-

 :پوریا تک سرفه ای کرد و تکیه اش را از مبل گرفت گفت

 .موضوع طاهره-

 :کیان اخم ریزی کرد و فنجون چای را روی میز گذاشت گفت

 چی کار کرده؟بابا -

 آب دهنم را قورت دادم و این دفعه من جای پوریا حرف زدم

ببین کیان حرفای که می خوایم بزنیم کمی شوکه می شی ولی تو رو خدا تا آخرش -

 گوش کن

 :کیان یه تای ابروهایش باال انداخت گفت
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 بگو ببینم چی هست؟-

شما ها مادرتو می برین بیمارستان؛ طاهر وقتی الناز پونزده سال داشت همان شبی که -

 قبل از آمدن به خونه

بیرون بود به گفته ی الناز وقتی برگشت به خونه دستاش خونی بود قبلش با پدر من 

 بحث می کرد

 :کیان با تعجب گفت

 با پدر تو؟-

 :پوریا نفسی کشید گفت
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هنوز به دنیا  آره، بابای من و طاهر چندین سال باهم دوست بودن حتی وقتی که من-

 نیومده بودم؛ بعد طاهر شرکت

زد که به بابای من گفت شریک بشیم وقتی با هم شریک می شن حقی که مال پدرم بود 

 طاهر با نامردی تمام آن را به

چنگ گرفت بابای من هم زمین را بدون این که با طاهر گفتگو کند به نام خودش کرد؛ 

 که بعد چند ماه طاهر متوجه

چی کار کرده و بین آن دو کدورت پیش میاد و طاهر دست به هر کاری زد میشه پدرم 

 که زمین را از دست پدرم

بکشه و حتی خانه ی که در آن زندگی می کردیم؛ تا اون موقع من بچه بودم و تو هوای 

 سرد تو کوچه و خیابان می

خوابیدیم پدرم همان شب سر وقت طاهر میره و باهاش صحبت می کنه که طاهر 

 ...سحلش را برمیداره و بها

 :کیان با اخم یه میان حرف پوریا آمد و با تشر گفت

 بسه، این چرت و پرت ها رو از کجا آوردی؟-

 :پوریا هاج واج به کیان خیره ماند سریع گفتم

 ...داداش تو رو خدا باور کن اون-

 :کیان دوباره با تشر گفت

تونی حرف کسی که سه ماه باهاش  الناز تو هم حرف پوریا باور می کنی؟چه طور می-

 هستی باور کنی ولی پدری که

 همیشه کنارت بود و پشتت بود بگی قاتل؟

 :سرم را پایین انداختم و زیر لبی گفتم
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 داداش اون شوهرمه-
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 :کیان در حالی که صدایش اوج گرفته بود گفت

 همین شوهر تو داره به پدرت تهمت قاتل شدن میزنه-

 ببین کیان من تهمت نمیزنم مدرک داریم-

 :کیان با تمسخر گفت

 واقعا مدرک رو از خودت ساختی! با کدوم برنامه هان با فتوشاپ؟ ول کنید تو رو خدا-

 :آب دهنم را قورت دادم و سرم را باال آوردم با التماس گفتم

 داداش تو رو خدا دو دقیقه این فیلم ببین می فهمی اون یه قاتل هست-

 :وزخندی زد گفتپ

 چه قدر راحت میگی اون یه قاتل هست واقعا که الناز-

 :از جایم بلند شدم و به طرف کیان رفتم جلویش زانو زدم گفتم

داداش ببین به حرف های من و پوریا باور کن من هم اولش اصال باور نمی کردم ولی -

 وقتی همه ی پازل ها را کنار هم

 کارهای زده حتی شاهدم داریمگذاشتم فهمیدم بابا دست به چه 

 :یه تای ابروهایش باال انداخت گفت

 شاهد کی هست؟-

آب دهنم را به سختی قورت دادم و نگاهم را از کیان گرفتم و به یه جایی نامعلوم خیره 

 :شدم گفتم

 عمو سلمان اون هم با بابای من دست داشته حتی داخل فیلم هم هست-

هی به جسیکا دوخت جسیکا لبخند بی جانی زد کیان دستی الی موهایش کشید و نگا

 :گفت

 بهتر یه نگاهی بندازیم-
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 :کیان نگاهی به پوریا انداخت گفت
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 باشه-

نفس عمیقی کشیدم و از سرجایم بلند شدم و هر چهار نفر به طرف اتاق کار کیان رفتیم 

 اتاق با رنگ طالیی و مشکی

از اتاق بود و یه میز بزرگ کنار آن بود که  تزیین کرده بود یه کمد بزرگ گوشه ی

 کامپیوتر و چندتا برگ و دفتر، روی

آن قرار داشت به طرف کامپیوتر رفتیم فلش که پوریا آورده بود داخل کیس گذاشت 

 کیان روی صندلی روبه روی

صفحه ی کامپیوتر نشست جسیکا هم پشت سر کیان ایستاد و به صحفه کامپیوتر خیره 

 ه نگذشتشد چند ثانی

فیلم باز شد دیدن دوباره فیلم نداشتم قلبم درد می گرفت با صدای شلیک تیر مو به 

 تنم سیخ شد سریع چشم هایم

 :را بستم و پشتم را به کامپیوتر کردم دستی الی موهایم کشیدم و زیر لبی گفتم

 خدا خودت کمکم کن-

 با صدای کیان به طرفش برگشتم

 را همون اول کار نرفتی پیش پلیس؟چرا این فیلم رو نگه داشتی چ-

 :پوریا همین طور که فلش را برمی داشت گفت

 می تونستم ولی اینکارو نکردم-

 :کیان پوزخندی زد گفت

می خواستی پاتو بزاری تو زندگی ما بدبخت بشیم خواهرم که دوست داشت و چون -

 دختر قاتل کسی که پدرت را

 تالفی کارای که پدر کرد انجام بدی نه؟ از تو گرفته با قلب شکسته تنها بزاری که

 :پوریا اخمی کرد گفت

پای الناز رو وسط نکش اون همه چیز منه خیلی دوسش دارم و براش همه کار می کنم -

 ولی طاهر یه پسر بدون پدر



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 386 صفحه  

 

گذاشت مادر من به پدرم خیلی عالقه داشت ولی همین طاهر با کشتن پدرم مادرم تنها 

 هشد حتی مادر من نمی دون

که قاتل شوهرش همین مردهست چون طاهر همه کار کرد که همه فکر کند قاتل غالم 

 دشمن پدرم هست بلکه

 اینطور نیست

 غالم کیه چرا پدرت با اون دشمن بوده؟-
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 :پوریا روی صندلی نشست گفت

غالم قبالً دوست طاهر بوده خانوادش رو تو یه تصادف از دست میده جز پسرش که -

 فلج میشه دکتر قطع امید می

کنه ولی غالم ناامید نمیشه و همه تالش رو می کنه تا پسرش رو نجات بده و حتی به 

 آلمان میره دکتر آلمان که غالم

م خوشحال میشه اما وقتی می رو امیدوار می کنه با عمل کردن پسر غالم خوب میشه غال

 فهمه قیمت عمل گرون

است اول سراغ طاهر میرود ولی طاهر به غالم پشت میکنه و به او کمک نمی کنه غالم 

 به سراغ پدر من میرود چون

پدر من و غالم داخل یک شرکت کار می کردن دقیقا دو سه روز قبل هم طاهر و پدرم 

 با هم شریک می شوند وقتی

و پای پدرم می افتد پدرم به آن کمک می کند بعد از چهار ماه پدر به غالم به دست 

 سراغ غالم میرود تا پول رو از

غالم بگیرد اما غالم سر قول خودش نمی ماند و هر چی از دهنش بیرون میاد به پدر می 

 گوید همان روز هم طاهر

تی متوجه میشه خونه رو به نام خود می کنه و بابا هم چون به پول احتیاج داشت و وق



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 387 صفحه  

 

 غالم نمی خواهد پول رو بدهد

 از او شکایت می کند ولی غالم از ایران فرار می کنه و میره آلمان کنار پسرش

 :جسیکا نفسی کشید گفت

 چه زندگی بدی-

 :کیان به جلو مایل شد وگفت

حاال واسه چی پاتو گذاشتی تو خانواده ما چرا همون اول کار نرفتی پیش پلیس و فیلم -

 نشون ندادی؟را 

می خواستم زمین که االن به نام طاهر هست از دستش بیرون بکشم که به لطف طاهر -

 من را شریک خودش کرد

وقتی شریک شدیم اولین تصمیم این بود که تو و الناز متوجه کارای طاهر بشین و من و 

 وکیلم با مدرک و دلیل زمین

را به اداره پلیس می گذاشتم و  را از دست طاهر بکشیم چون اگه همان اول کار پایم

 فیلم را نشون می دادم نمی

تونستم زمین و سهام بابا را از دستش بگیرم وقتی پایم تو خانواده ی شما گذاشتم 

 .متوجه شدم عاشق الناز هستم

 :کیان دستش را زیر چانه اش گذاشت گفت

! ولی تو اومدنت درسته به ما نشون دادی پدرم چطور آدمیه، اما من هنوز باورم نمیشه-

 به اینجا و نشون دادن فیلم

 نبود تو اینو نشون دادی تا در برابرش یه کاری برات انجام بدم

 :پوریا تک سرفه ای کرد گفت
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من کار خاصی ازت نمی خوام، نمی خوام دوست ندارم تو کاری که خودم با پای خودم -

 اومدم تو هم دخالت بدم این
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پای خودم اومدم داخل زندگی شما اما عشقم به الناز واقعی هست تو  نقشه من بود من

 رو به چشم برادرم می بینم

 فقط یه کار ازت میخوام

 :کیان سریع گفت

 چه کار؟-

تو پسر طاهر هستی هر کاری می کنه تو با خبر میشی فقط میخوام به من یه لطفی کنی -

 و اطالعات در مورد شرکت

جمع کنی تا کارم راحتر جلو بره من آسیبی به پدرت نمی زنم و کارخانه و زمین برایم 

 ولی می خوام با مدرک، دلیل و

 اون زمین و سهام که از دست بابام کشید دست پلیس بدم

 :کیان مکثی کرد و گفت

 ...باشه، تالشم رو می کنم ببینم میتونم کاری کنم یا نه اما اگه ببینم داری یه-

 :پوریا به میان حرفش آمد گفت

خیالت راحت من فقط زمین و سهام پدرم را از چنگ طاهر در میارم و با همون مدرک -

 که ثابت می کنه طاهر قاتل

 هست دست پلیس میدم

 کیان سری تکان داد و نگاهش را از پوریا گرفت

نیم ساعت طول نکشید که از خانه ی کیان بیرون آمدیم پوریا خیلی حال و حوصله 

 با حرصنداشت اخم کرده بود و 

رانندگی می کرد اعصابش را سر رانندهای دیگه خالی می کرد منم سکوت کردم حقش 

 این حرفا نبود کیان حرفای

سنگینی به پوریا زد باالخره طاقتش طاق شد و نزدیک پارک ایستاد بدون هیچ صحبتی 

 از ماشین پیاده شد و راهی

پارک شد نفسی کشیدم و از ماشین پیاده شدم دنبالش راه رفتم وقتی به پوریا رسیدم 
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 آب دهنم را قورت دادم

 :وگفتم

 از طرف من ببخش-

 :بدون اینکه تکانی به صورتش بدهد گفت

 منظورت کیه؟-
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 کیان میگم حرفای خوبی به تو نزد-

 :نفسی بیرون داد و نگاهش را از من گرفت گفت

آمادگیش رو داشته بودم باالخره یک روزی میرسید یا تو یا کیان همچین حرفای به -

 من بزنید حق دارین پدرتونه

من هم بودم اولش خیلی شک می کردم ولی خودت دیدی وقتی رفتی اونجا گفتی قاتل 

 هست نگفت نیستم؟ انکار

 نکرد ولی در موردش با تو حرف نزد

 :دستش را گرفتم گفتم

 و اعتماد دارممن به ت-

 میدونم عزیزم همین باعث میشه که امید داشته باشم و به راهم ادامه بدم-

 :لبخندی زدم و گفتم

 خیلی دوست دارم پوریا-

 من هم همین طور-

وقتی وارد خونه شدیم همه جا تاریک بود من و پوریا هم بی سر و صدا وارد اتاق شدیم 

 خواستم در را ببندم که

 ه گوشم رسیدصدای فریده خانم ب

 اومدین؟-
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 بیدارتون کردیم؟-

 :سرش را به عالمت منفی تکان داد گفت

 نه عزیزم منتظر شما بودم بهتون خوش گذشت؟-

 :این دفعه پوریا جواب داد

 بله-

 خیلی خوب پس من برم بخوابم شب بخیر-
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ت نداختم روی تخزیر لبی شب بخیری گفتم و در را بستم مانتو و شالم را در آوردم و ا

 حال و حوصله ی لباس عوض

کردن نداشتم مغزم این قدر فکر کرد منجمد شد با تماس دست گرم پوریا به خودم 

 آمدم

 حالت خوبه؟-

 خوبم-

مانتو و شالم را از روی تخت برداشتم و داخل کمد گذاشتم لبه ی تخت نشستم پوریا 

 :کنارم نشست گفت

باور کن سریع تر به کار ها می رسیم من صبح به  اگه کیان کاری که گفتم انجام بده-

 بیتا زنگ میزنم که با کیان

صحبت کنه این طوری من هم زمین و سهام از دست طاهر می کشم و می تونم راحت 

 بندازمش زندان

 :با حرص گفتم

 هیچ وکیلی تو این دنیا نبود جز بیتا آره؟ نمیدونم بیتا چرا شد وکیل-

 :خنده ای کرد و گفت

 ی دونستم این قدر به بیتا حسودی می کنینم-
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 حسودیم نمیشه-

 :دوتا ابروهایش باال انداخت گفت

 نه بابا تو گفتی من هم باورم شد-

 جدی گفتم؛ آخه اون چی داره که من بخام از بیتا حسودی کنم-

 :پوریا لبخندی زد وگفت

آخه عزیزم من جز تو به کسی دیگه ای فکر نمی کنم آخه چرا فکر می کنی به او حس -

 دارم

 :زیر لب غریدم

 نه بابا بیا به بیتا هم یه حسی داشته باش-
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 :با این جمله شروع به خندیدن کرد محکم به بازویش زدم گفتم

 چ عالقه ای ندارمآخه کجاش خنده داره اون هنوز فکر می کنه من به تو هی-

 :ال به الی خندهاش گفت

 میدونه-

 با تعجب نگاش کردم که ادامه داد

 خودم گفتم-

 :لبخندی زدم گفتم

 حقشه، احتماال دیوونه شده-

صبح وقتی از خواب بیدار شدم مثل همیشه پوریا کنارم نبود نگاهی به گوشی ام انداختم 

 ساعت نزدیک ده و نیم

و از رختخواب بلند شدم و به سمت حمام رفتم دوش  بود. دستی به موهایم کشیدم

 مختصری گرفتم و لباس هایم را

پوشیدم. همین که از اتاق بیرون آمدم با شقایق با چندتا بشقاب در دستش روبه رو 
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 :شدم اخم کرد گفت

 دیر اومدی صبحونه گیرت نمیاد-

 :شانه هایم را باال انداختم و از کنارش رد شدم گفتم

 .ه قهوه می خورممهم نیست ی-

 :شقایق وارد آشپزخانه شد و بشقاب ها را داخل سینک گذاشت گفت

 خیلی هم قهوه خوب نیست-

 القل تا شب سر پا نگه ام میداره-

 :برای خودم قهوه ریختم گفتم
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 پوریا کجاست؟-

 :نفسی کشید گفت

 با بیتا رفتن شرکت-

 :با اسم بیتا اخمی کردم گفتم

 واقعًا؟-

رش را به عالمت مثبت تکان داد و از آشپزخانه خارج شد با حرص دندان هایم را س

 روی هم فشردم و قهوه ام را یک

نفس خوردم که با صدای گوشی وارد اتاق شدم نگاهی به صفحه ی گوشی انداختم کیان 

 بود نفسی کشیدم و جواب

 دادم

 جانم داداش؟-

 شم پیچیدمنتظر صدای کیان بودم ولی صدای جسیکا تو گو

 الناز-

 چی شده؟-
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 با فریاد کیان قلبم اومد تو دهنم

 به الناز بگو بلند بشه بیاد این جا پوریا ما رو بدبخت کرد-

 :مِن مِن کنان گفتم

 چـ.....چی شده جـ.....جسیکا؟-

 :مکثی کرد گفت

 یه اتفاق بدی افتاده-

 دوباره صدای کیان بلند شد
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 بهش بگو چی شده! بهش بگو به کی اعتماد کردیم-

 بلند شو بیا اینجا تا برات توضیح بدیم-

باشه ای گفتم و گوشی را قطع کردم صدای کیان و تک تک کلمه هاش تو مغزم حک 

 شده بود و همین طور تکرار می

د اشد ترس تمام وجودم را گرفت معلومه اتفاق بدی افتاده که کیان این قدر داده و فری

 میزنه اینقدر فکرم درگیر بود

که نفهمیدم کی لباس پوشیدم و از شقایق و فریده خانم خداحافظی کردم و سوار ماشین 

 شدم پایم را روی پدال گاز

گذاشتم و با تمام سرعت خودم را به خانه ی کیان رساندم با در زدن با خدمتکار روبه 

 رو شدم از در فاصله گرفت تا

ارد شدم کیان به طرفم هجوم آورد که جسیکا جلویش ایستاد وارد بشم همین که و

 کیان وقتی دید نمی تواند کاری

 :با من بکند صدایش را بلند کرد گفت

 بهم گفتی به این مردیکه اعتماد کنم ولی حاال ببین چه سر همه آورده-

 :مِن مِن کنان گفتم
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 خب چی شـ...شد داداش توضیح بـ...بدین منم بدونم-

فته میخوام زمین و سهام خودم را بگیرم ولی آقا رفته شرکت و خونه ی بابا مردیکه گ-

 هم به نام خودش کرده

 :با جمله ی کیان چشم هایم از حدقه بیرون زد سری تکان دادم گفتم

 غیر ممکنه پوریا همچین کاری نمی کنه-

 کیان فریادی کشید که پرده ی گوشم پاره شد

ه به نام من بود از امروز به بعد به نام پوریا شده! ولی همچین غلطی کرد این خونه ک-

 شرکت که به نام بابا بود از

امروز به بعد مال پوریا شده خونه ای که بابا توی اون زندگی می کرد االن به نام پوریا 

 شده پوریا کاری کرد که

 خودمون رو بدبخت کنیم

 :بغض کردم زیر لبی گفتم

سهام خودش می گیره نگفت به زمین سهام و  غیر ممکنه پوریا گفت فقط زمین و-

 شرکت کاری داره

ولی این کارو کرد همین پوریا که میگفتی بهش اعتماد کن ببین چه طوری بدبختمون -

 کرد
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 :آب دهنم را قورت دادم گفت

 ولی اون مصمم بود فقط زمین و سهام خودش بگیره-

 :کیان چنگی به موهایش زد گفت

ر کنیم بدبخت شدیم ورشکسته می شیم اون تالفیش را سر بابا، من و تو در حاال چیکا-

 آورد االن با خیال راحت

زندگیش را میکنه من می دونستم کاسه ی زیر نیم کاسه است این نامرد اینا همه راه 
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 بلند شده اومده تا خودمون

 شرکت و زمین به او تحویل بدیم

بود بدون اینکه حرفی به کیان و جسیکا  اشک تو چشمام حلقه بست نفسم بند اومده

 بزنم از خانه بیرون آمدم با

اشک سوار ماشین شدم و راهی شرکت شدم پیاده که شدم به طرف اتاق پوریا رفتم 

 منشی پوریا که یه زن قد کوتاه

با موهای مشکی و چشم های درشت سبزی داشت روبه رو شدم نگاهی به در بسته ی 

 :اتاق پوریا کردم گفتم

 پوریا داخل اتاق هست؟-

 :منشی سری به عالمت منفی تکان داد گفت

 نه خانم چند دقیقه پیش رفتن بیرون-

 :اخمی کردم و نگاهم را به چشمان منشی انداختم گفتم

 نگفت کجا میره؟-

 :منشی کمی فکر کرد گفت

 گفت میره پیش آقا طاهر-

ابروهایم را باال انداختم بدون این که حرفی به منشی بزنم از شرکت بیرون رفتم به 

 طرف خانه رفتم وقتی رسیدم با

 در زدن خاله مهسا در را برایم باز کرد

 سالم خاله مهسا، پوریا اینجاست-

 :سری به عالمت منفی تکان داد گفت
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 نه پنج دقیقه پیش رفت-

 تم از خانه بیرون برم که با صدای بابا سرجایم میخ کوب شدمپوفی کشیدم خواس
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 دنبال پوریا هستی؟-

 به طرف پدر برگشتم بابا ادامه داد

 دیدی چه سرم اورد؟ دیدی بدبختم کرد ورشکست شدم همه چی رو از دست دادم-

 :اخمی کردم وگفتم

 پوریا همچین آدمی نیست من مطمئنم یه اشتباهی شده-

تباه فکر میکنی خونه و شرکتم رو از دستم کشید چون فکر می کرد این دفعه تو اش-

 من قاتل پدرش هستم

 :پوزخندی زدم و دو قدم جلو رفتم گفتم

 فکر می کنه؟ اون مطمئن هست که تو یه قاتل هستی-

 :با صدای بلند گفت

پوریا خوب مغزت تو را شست و شو داده ولی با کار زشت امروز میفهمی به کی اعتماد -

 دیکر

 آب دهنم را قورت دادم و با اخم به پدر خیره شدم بابا ادامه داد

اون مرد فقط چشمش به پول من دوخته بود، فکر و ذهنش همین بود که با تو ازدواج -

 کنه که اگه خواست کاری کنه

پشت تو قایم بشه تا من به اون آسیبی نزنم. ولی این دفعه دستش رو شد فهمیدیم 

 سر چجور آدمیه فهمیدیم

 ...هممونو کاله گذاشته

 :پوزخندی زدم گفتم

 حاال می بینم که پوریا همچین کاری نکرده-
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بدون اینکه منتظر جواب پدر باشم از خانه بیرون آمدم مغزم دیگه منجمد شده بود 

 حرفای کیان و بابا تو مغزم زنگ
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کاری نمی کنه اگه می میزد داشتم روانی می شدم من به پوریا اعتماد دارم همچین 

 خواست همچین کاری انجام بده

چرا همان اول کار دست به کار نشد احتماال اشتباهی شده باید با خودش حرف بزنم تا 

 مطمئن بشم سوار ماشین

شدم و به طرف خانه رفتم نزدیک های خانه گوشی ام زنگ خورد نگاهی به صفحه 

 انداختم پوریا بود ماشین رو گوشه

دم و از ماشین پیاده شدم این قدر عصبی بودم که نمیتونستم رانندگی کنم ای پارک کر

 نفس عمیقی کشیدم و

 جوابش دادم

 بله؟-

 الناز کجایی؟-

 بیرون-

 اومدم خونه نبودی-

 میگم که بیرونم-

 :پوریا مکثی کرد گفت

 خیلی خوب برو کافی شاپ همیشگی تا منم بیام باهات حرف دارم-

 اشتمدقیقا منم با تو حرف د-

 باشه،اونجا می بینمت-

گوشی را قطع کردم و سوار ماشین شدم به طرف کافی شاپ رفتم صاحب کافی شاپ 

 دوست صمیمی پوریا هست دو

هفته پیش وقتی با شقایق و کامران اومدیم اینجا تا تونستیم عکس گرفتیم باغ بزرگ 

 خوبی داشت پر از گل و درخت

ی شاپ رفتم روی یکی از صندلی ها نشستم که بود از ماشین پیاده شدم و به طرف کاف

 دوست پوریا شاهین به طرفم



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 398 صفحه  

 

 آمد

 خوش اومدین-

 :لبخندی زدم گفتم
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 ممنون-

 چیزی میخوای براتون بیارم؟-

 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 نه ممنون-

 پوریا کجاست؟-

 تا چند دقیقه ی دیگه میاد-

 خیلی خوب پس من دوتا چای براتون میارم-

خواستم دهان باز کنم که اجازه ی صحبت کردن را به من نداد و سریع رفت نگاهم را 

 به ساعت دوختم دوازده بود

ولی من مغزم منجمد شده بود تنها کسی که می توانست مغز من را آب کند خود پوریا 

 بود که برایم توضیح بده

صدای مردی سرم را باال گرفتم مرد قد بلند با چشم ابرو مشکی  موضوع از چه قراره با

 موهای مشکی داشت شلوار

 :جین مشکی با یه بلوز چهار خونه ی سفید مشکی تنش بود تو چشمام زل زد گفت

 خانم اون ماشین که کنار سورن پارک کرده مال شماست؟-

 خودم رسیدم نگاهم را دستش را که به ماشین اشاره کرده بود دنبال کردم و به ماشین

 از ماشین گرفتم و به مرد

 :خیره ماندم گفتم

 بله مال خودمه-
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 :دستش را پایین آورد گفت

 خانم بد جایی پارک کردین میشه بیاین بردارین تا من ماشینم را حرکت بدم؟-

دوباره نگاهی به ماشینم انداختم خوب که پارک کرده بودم نمیدونم چرا می گفت بد 

 نگاهی به پسرپارک کردی 

 :انداختم و حق به جانب گفتم

 ماشین که خوب پارک کردم چرا میگین بد پارک کردم؟-
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 جدی؟ چرا پس من نمی تونم رد بشم؟-

پوفی کشیدم و از جایم بلند شدم و با هم به طرف ماشین رفتیم اون دور و بر کسی نبود 

 و خلوت خلوت بود خواستم

مان مرد دستش را دور کمرم حلقه کرد و دستمال سفیدی جلوی سوار ماشین بشم که ه

 دهانم گذاشت و آن قدر مرا

به خود سفت و محکم چسبانده بود نمی توانستم تالشی برای رهایی از چنگال او کنم با 

 بوی الکل زیر دماغم چشم

 هایم سیاهی رفت و سرم به شدت گیج رفت

می کرد و همین طور گیج بودم وقتی  وقتی چشم هایم را باز کردم سرم به شدت درد

 کمی به خودم آمدم یادم افتاد

چه اتفاقی افتاده روی صندلی نشسته بودم دست و پایم با بندی محکم بسته بودن پارچه 

 ی مشکی روی چشم هایم

بود که به سختی می توانستم بفهمم کجا هستم ترس تمام وجودم را گرفته بود قلبم به 

 اتپش افتاد گوش هایم ر

خوب تیز کردم جز خودم دو نفر دیگه اینجا بودن صدای راه رفتن و نفس کشیدن به 

 گوشم می خورد تمام بدنم یخ
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 :زد نفس نفس افتاده بودم با مِن مِن کنان گفتم

 اینـ...اینجا کجاست؟ شما کـ...کی هستین؟-

صدای راه رفتنش را شنیدم حس کردم به طرفم خم شده نفساش به صورتم می خورد 

 دستش را روی پارچه مشکی

گذاشت که باال ببرد اما من از ترس سرم را عقب کشیدم صدای همان مرد به گوشم 

 رسید

 ما از طرف آقای پوریا هستیم فعال اینجا می مونی تا آقای پوریا بیاد-

با جمله اش چشم هایم گشاد شد و نفسم بند اومد پوریا؟ همانی که دوسش داشتم؟ 

 پشت به حاال چطور تونست از

 :من خنجر بزنه؟ اشک تو چشم هایم جمع شد زیر لب گفتم

 کثافت به من کلک زد-

 :مرده خنده ای کرد گفت

 فکرکردی واقعاً عاشقت بود؟-
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اشک از روی گونه هایم سرازیر شد و به هق هق افتادم شروع کردم به تقال کردن و 

 همین طور داد و فریاد می زدم

همان مرد موهایم را در چنگش گرفت که جیغی کشیدم سرم را محکم کشید عقب که 

 فکر کنم مهرهای گردنم

 شکست! از درد به خودم مچاله شدم که با صدای مرده ترس تمام وجودم را گرفت

خفه میشی یا یه تیر تو مغزت فرو کنم چرا اینقدر زر میزنی بیخودی داری تالش -

 ی فرارمیکنی از اینجا نمی تون

 کنی خانم کوچولو فعال آقاپوریا خیلی باهات کار داره

 :همین که موهایم را از چنگش بیرون آورد دوباره جیغ کشیدم گفتم
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 کمک کمک کسی اینجا نیست؟-

 صدای مرد دیگه ای از یه طرف گوشم بلند شد

 بیخود داد نزن کسی صدای تورو نمی شنوه-

فتم که صدای فریادش تو فضا پیچید بازم بعد دستش را روی دهانم گذاشتم گازش گر

 صدای همان مرد به گوشم

 خورد

 .گفتم دهنش رو ببند-

 اشک هایم سرازیر شد

شما برای پوریا کار می کنید اون من رو اورده این جا تا تالفی پدر را سر من خالی کنه -

 من میدونم ولی من شما رو

 بیچاره می کنم با ریئس تون می افتین گوشه ی زندون

 صدای بلند مرده به گوشم خورد که مو به تنم سیخ شد

 بسه دیگه آروم باش-

 بازم با گریه ادامه دادم

 بیچارتون می کنم-

دیگر هیچ صدایی را نشنیدم و هر چه تالش می کردم ببینم کجا هستم نتوانستم که 

 صدای یک مردی که داشت

 نفس هایش به صورتم می خورد احساس کردم
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 عا کن قراری که با پدرت داره اون طور که دلش بخاد تموم بشه وگرنه کارت تمومهد-

 :پوزخندی زدم گفتم

 بابام هیچ وقت با کثافت هایی مثل شما کنار نمیاد-

 :خنده ای کرد گفت
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 می بینم-

نفسم بند اومده بود و قلبم دیوانه وار به سینم میزد حالم اصال خوب نبود حرفای که 

 کارای که پوریا شنیده بودم و

 کرده بود داشت تو مغزم مثل نوار فیلم رد می شدن

 :نیم ساعتی گذشته بود ولی خبری از پوریا نبود پوزخندی زدم گفتم

 چی شد؟ خبری از آقا پوریا نشد؟-

 چیه خوشگله؟ چیه هان؟ از انتظار کشیدن خسته شدی؟-

 :دستش را روی موهایم گذاشت که سرم را عقب کشیدم گفتم

 من دست نزن به-

 :صدای زنگ گوشی بلند شد همان مرد گفت

 چشمت روشن آقا پوریا داره با موتور میاد-

پارچه مشکی را از روی چشم هایم برداشت و زنگ تماسش را به من نشان داد نگاهم 

 را از گوشی گرفتم و به دور بر

موهای بور نگاه کردم همان مرد که داخل کافی شاپ دیدم و یه مرد دیگه قد بلند با 

 چشم آبی جلویم ایستاده بود

مردی که تو کافی شاپ دیدم از پشت کمرش اصلحه اش را بیرون آورد و زیر لبی 

 :گفت

 چه عجب-

با نفرت به آن دو نفر نگاه کردم که مرد بوره پارچه مشکی دوباره روی چشم هایم 

 گذاشت بغض کرده بودم و تمام

بدنم میلرزید حالم بد بود و دیگه نمی توانستم نفس بکشم که صدای موتور به گوشم 

 رسید
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 آقا پوریا نیست-

 یعنی چی اون نیست؟-

 نیست دیگه-

تالش کردم که بفهمم اطراف من چی می گذرد اما نتوانستم؛ از پشت سرم صدای باز 

 شدن یک در را شنیدم گوش و

دم تا بفهمم صاحب صدا کیه اما نمی توانستم تا این که تماس دست حواسم را به صدا دا

 یک نفر را روی صورتم

 احساس کردم صدای پوریا تو گوشم پیچید

 هیس ساکت-

 :پارچه مشکی را از روی صورتم برداشت سرم را عقب کشیدم گفتم

 دستت رو بکش عوضی-

باشم زیر گوشم پارچه مشکی که روی چشمام بود را روی دهانم گذاشت که ساکت 

 :گفت

 نجاتت میدم باشه؟-

 :از من فاصله گرفت و یه بطری بنزین برداشت و به طرف همان دوتا مرد رفت وگفت

 آقایون نوش جونتون-

بطری بنزین محکم به طرف مردی که موهای بور داشت پرت کرد اون مرد مو مشکی 

 هم اصلحش را به طرف پوریا

ا پیچ داد و اصلح را پرت کرد یه طرف که گرفت که شلیک کنه که پوریا دستش ر

 دستش به آن نرسه به هر بدبختی

بود پارچه مشکی که دور دهانم بود با تکان دادن سرم پایین کشیدم پوریا نگاهی به من 

 :کرد گفت

 دست و پاتو باز می کنم نگران نباش بزار اول حساب اینا برسم-

یه چاقو بیرون آورد ضامنش را آزاد  مرد بور از روی زمین بلند شد و از جیب شلوارش
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 کرد و به طرف پوریا رفت ولی

پوریا دو سه بار جا خالی داد و آخر یه مشت محکم به صورتش زد که همان مرد سرش 

 گیج رفت با زانو محکم به

شکم مرد زد که قیافه مرد مو بوره مچاله شد و از درد به خودش پیچید همان موقع مرد 

 یمو مشکی یه چوب بزرگ
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برداشت و محکم به پشت کمر پوریا زد کمی دردش گرفت ولی یه لگد محکم به شکم 

 مرد مو مشکی زد و اون هم

 :پرت کرد یه طرف پوریابه نفس نفس افتاده بودنگاهی به من دوباره کرد گفت

 همه ی این نقشه ها کارپدرته-

 :گفتهمان مرد مو مشکی که از درد به خودش می پیچید بلند

 دورغ میگه-

 :صدایم بلند کردم گفتم

 دورغو-

مرد مو مشکی دوباره به طرف پوریا رفت که دو سه تا مشت بزند اما پوریا زود دست به 

 کارشد و دو سه تا مشت به

صورتش و شکم و به آن زد که من یکی فکر کنم جونی برای مو مشکی نماند همان 

 موقع کامران از پشت سرم از

 :نبار شدگفتدرپشتی وارد ا

 اومدم آقا-

 :باتعجب به کامران خیره شدم گفتم

 کامران؟ تو هم دست این عوضی؟-

 :کامران خواست حرفی بزنه که پوریا سریع گفت



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 415 صفحه  

 

 جواب نده-

کامران سریع به طرف مردی که موی بور داشت ونقش زمین شده بود رفت و زیر 

 بغلش را گرفت و آن را به سمت در

پشتی برد من با تعجب به کارای کامران و پوریا خیره شده بودم پوریا به طرفم آمد و 

 دستم را که پشت صندلی بسته

بود باز کرد اولش تو شوک بودم ولی به خودم آمدم و دستش راپس زدم که اخمی کرد 

 :گفت

 صبر کن پاتو باز کنم-
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م از دست پوریا فرار کنم که دستش را جلویم اجازه ندادم و بند ها را باز کردم خواست

 گذاشت محکم با مشت به

 :سینه اش زدم و گفتم

 ولم کن ولم کن-

 بیا اینجا ببینم-

 :دوباره مشت به سینه اش زدم گفتم

 ولم کن عوضی ولم کن-

 :پوریا دستم را سفت گرفت گفت

 صبر کن آروم باش-

 ولم کن بهت میگم-

 :داد وگفتمن را بین دوتا دست هاش قرار 

 میگم آروم باش من تورو ندزدیدم اینو بهت ثابت می کنم میبنی-

 :دستش را پس زدم که محکم گرفتم گفت

 وایسا الناز آروم باش بیا بریم-
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 ولم کن-

 خیلی خوب ولی راه بیفت-

با پوریا پشت در انبار رفتیم پوریا در را بست و به من سوراخی را نشان داد خم شدم و 

 سوراخ انبار رااز طریق اون 

نگاه کردم دو ثانیه نگذشت که محکم در باز شد و چند تن از مأمورهای پلیس وارد 

 شدند و با دیدن انبار خالی جا

خوردن آقا سلمان هم بین آنها دیدم شوکه شدم عمو سلمان با تعجب نگاهی به دور و 

 :بر انداخت گفت

 الناز،الناز-

 :فت و برگشت گفتیکی از پلیس ها به سمت طبقه ی باال ر
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 کسی باال نیست آقا، خالیه-

 :عمو سلمان با فریاد گفت

 الناز-

 همان موقع بابا و کیان وارد انبار شدن با دیدن انبار خالی دو نفرشون جا خوردن

 دخترم؟ دخترم کجاست؟-

 :عمو سلمان با حرص گفت

 کسی اینجا نیست-

 :کیان با صدای لرزان گفت

 ت؟ بالی سرش اوردن بابا؟الناز کجاس-

 :بابا اخمی به پلیس ها کرد گفت

 دخترم کجاست؟-

 :یکی از پلیس ها نگاهی به کف زمین کرد گفت
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 معلومه درگیری شده-

 :عمو سلمان صدایش را بلند کرد گفت

 مطمئنم کار پوریا است دوباره بازیمون داد-

 :پوریا همینطور که دستکش را از دستش بیرون آورد گفت

 پس یواش یواش داری عقلت و به کار میندازی-

 :بابا صدایش رابلند کرد گفت

 این همه آدم جمع شدین نتونستین از پس یه آدم بر بیاین؟-
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 :پوریا نفسی کشید گفت

 من تورو ندزدیدم الناز-

 :پلیسه نگاهی به بابام کرد گفت

 ل بهش عالمت دادیماز اینجا بیرون نیومدن ما منتظر بودیم بریم داخ-

 :کیان با اخم گفت

 یعنی چی عالمت دادین مگه الناز پوریا ندزدیده؟-

 :بابا با تشر گفت

 تو دخالت نکن-

 :کیان با حرص گفت

 یعنی چی دخالت نکن بابا؟ یکی بگه اینجا چه خبره؟-

 :عمو سلمان به طرف کیان رفت گفت

 کیان دو دقیقه ساکت باش-

 :کرد گفتکیان نگاهی به عمو سلمان 

 جریان چیه عمو سلمان؟-

 :عمو سلمان نگاهی به پلیس ها کرد گفت
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 اینجا احتماال یه در مخفی باید باشه کجا ممکنه رفته باشن؟-

 یه زنگ بزن به اون مرده ببین کجاست؟ چرا با نقشه پیش نرفتن-

حرصم گرفت پس همش نقشه بود داشتن کاری میکردن که پوریا تو چشم هایم سیاه 

 بابا نگاهی به پلیس هابشه 

 :کرد گفت
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 فقط جلوی تعمیرگاه پلیس گذاشتین اون پشت کسی نبود؟-

 در دیگه ای نیست قبال چک کردم-

 :کیان به طرف پلیس رفت گفت

تا وقتی که ما بیایم شما منتظر چی بودین؟ چرا خواهرم رو نجات ندادین اگه بالی -

 سرش بیاد مسئولیتش با کیه؟ با

 کی؟

 :بابا با صدای بلند گفت

 تو ساکت باش، من اینطور خواستم-

اشک از چشم هایم سرازیر شد قلب بابا شده بود یه تیکه سنگ فقط انگار این وسط 

 کیان از هیچی خبر نداشت بابا

 ادامه داد

 می خواستم پوریا موقعی ارتکاب جرم بگیرم برای همینم منتظر موندم-

 :کیان که صداش میلرزید گفت

 یعنی اینا همه نقشه بود بابا؟-

 :پوریا نزدیکم شد گفت

 باید منو قربانی میکرد تا دوباره اعتماد تورو بدست بیاره-

 :با صدای کیان نگاهی به انبار انداختم گفت
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 تو واقعا با دستای خودت الناز قربانی کردی؟-

 :عمو سلمان به طرف کیان رفت گفت

 قرار نبود آسیبی به الناز برسه-

 :کیان که چشم هایش از حدقه بیرون زده بود گفت
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 عمو سلمان تو هم میدونستی؟ یعنی واقعا که؟ برای همتون متاسفم-

همین طور که از در خارج می شد با لگد محکم به در زد بابا محلی به حرفای کیان نداد 

 و نگاهی به پلیس ها کرد

 :گفت

 پس این دختره کجاست هان؟-

هیچ حرفی از انبار خارج شد اشک هایم سرازیر شده بود نفسم بند اومده بود و  و بدون

 دیگر نمی توانستم نفس

بکشم پوریا هم متوجه حالم شد نزدیک بود نقش زمین بشم که دستم را گرفت اشک 

 هایم پاک کردم که صدای

 پوریا را شنیدم

 گریه نکن-

 :با نفرت گفتم

 نه از زیرش در برهتاوان اینکارش رو پس میده نمیتو-

 آره نمیتونه در بره-

 سزاوار یه مجازات بزرگ-

 از اینکه این کارا با تو کرد ازش عصبانیم-

 :پوزخند تلخی زدم گفتم

 .یه درسی بهش میدم هیچوقت فراموش نکنه-
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 نه نمیخوام هیچ کاری کنی از این به بعد باید آروم باشی خواهش می کنم-

 :با گریه گفتم

ریا بابا گفته منو بدوزن باعث شد که من بترسم میدونی االن چقدر عذاب منو دزدید پو-

 میکشم اونا هم باید همین

 قدر عذاب بکشند

 :صورتم را قاب گرفت گفت
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 حق داری هر چی بگی حق داری-

 :اشک هایم را پاک کردم و محکم و جدی گفتم

گ انداخت مجازاتی که حاال که این آدم با دستای خودش من را وسط این جن-

 سزاوارش هست سرش میاد

موبایل پوریا شروع کرد به زنگ خوردن و او نگاهی به صحفه ی گوشی انداخت و بدون 

 آن که جواب بدهد آن را

 :خاموش کرد و دستش را دور بازویم حلقه کرد گفت

 بیا بریم کامران اومد-

ا آمد به نفس نفس افتاده از یه تونل بزرگی رد شدیم که کامران با سرعت به سمت م

 :بود گفت

 آقا دیر کردین فکر کردم اتفاقی افتاده-

 نه کامران داریم میایم-

دوباره به راه افتادیم و از تونل بیرون آمدیم بابا و عمو سلمان و چند تن از پلیس ها از 

 ما فاصله داشتن ولی همان

تو فکر بودم و داشتم  قدر هم من می توانستم ببینم در چه حالی هستن همین طور که

 راه میرفتم پوریا دستش را
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 :جلویم گذاشت گفت

 کامران-

 بله آقا-

 :پوریا نگاهی دوباره به پلیس ها کرد گفت

 تو با موتور برو من کار دارم-

 :با تعجب گفتم

 اون آدم ها که من رو دزدیدن چی شدن؟-

 تحویل پلیس دادیم-
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 پوریا دستم را گرفت و با هم یواش سوار ماشین شدیم

پوریا هر چند ثانیه نگاهی به من می انداخت نگاه من هم به منتظره بود فکر و ذهنم 

 جای دیگری بود و هنوز باور نمی

 کردم که پدر مرتکب چنین اشتباهی شده باشد با صدای پوریا نگاهی به او کردم

 .نی میتونیبیا؛ اگه میخوای به کسی زنگ بز-

گوشی از دستش گرفتم و سریع به کیان زنگ زدم می دانستم تنها کسی که بیشتر از 

 همه به فکر من است همان

 کیان بود با پنج مین بوق جواب داد صداش پای گوشی می لرزید و تند تند حرف زد

 پوریا؟ الناز کجاست؟ حالش خوبه؟-

 :با صدای که از ته چاه می آمد گفتم

 داداش-

 نم؟ کجایی الناز قربونت بشم کجایی حالت خوبه؟جا-

 :اشک هایم که سرازیر شده بود پاک کردم گفتم

 خوبم-
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 الناز، جون کیان بگو کجا هستی تا بیام ببینمت-

 :نگاهی به پوریا کردم و گوشی از گوشم جدا کردم گفتم

 کیان میخواد منو ببینه-

 بگو بیاد پارک-

بود سری تکان دادم و گوشی نزدیک گوشم  نگاهی به ساعت کردم نزدیک شش عصر

 :گذاشتم گفتم

 داداش بیا پارک نزدیک خونمون-

 خیلی خوب باشه تا ربع ساعت دیگه اونجام-
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 :خداحافظی کردم و گوشی به طرف پوریا گرفتم گفتم

 ممنون-

 :گوشی از من گرفت گفت

 االن حالت خوبه؟-

 :جواب سوالش ندادم گفتم

 ان گفتی بیاد پارک چرا نریم خونه؟چرا به کی-

 احتمالش هست که طاهر اونجا بیاد-

 پوفی کشیدم و نگاهم را بیرون دادم

ده دقیقه ای شد که داخل پارک نشسته بودیم پوریا هم رفته بود یه چیزای بخره بخورم 

 نبود حواسم اصال سر جاش

به  م و نگاهی همکه یه پیراشکی جلوی چشم هایم قرارگرفت نگاهی به پیراشکی کرد

 پوریا که جلویم ایستاده بود

پیراشکی گرفتم و یک گاز را از آن زدم از صبح تا حاال لب به غذا نزده بودم دوباره 

 فکرم سمت بابا رفت پوریا کنارم
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 :نشست و دستش را روی کمرم گذاشت گفت

 دیگه نرو تو فکرش-

 :سری تکان دادم گفتم

 هچجوری نرم تو فکرش؟ صداش تو گوشم-

 :نفسی کشید گفت

 چی بگم برای نشناختن پدرت خیلی تالش کردی-

دستی به گردنم کشیدم که همان مرد موهایم را در چنگش گرفته بود و گردنم را به 

 عقب کشید کمی ماساژ دادم که

 :جیغم باال رفت پوریا با تعجب گفت

 چی شده؟-
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 گردنم-

 اون عوضیا اینکارو کردن؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان دادم پوریا نگاهی به گردنم کرد گفت

 درد میکنه؟-

سری تکان دادم و دوباره آن را ماساژ دادم پوریا دستش را روی گردنم گذاشت و 

 شروع کرد خودش به ماساژ دادن

 کمی بهتر شدم ولی هنوز درد داشتم

 ببینه خیلی اذیت شدی آسون نیست امروز بریم یه عکس بگیریم دکتر-

 وقتی رفتی شرکت چی تو مغزت میگذشت؟-

خواستم همه چیز رو بشه فیلم رو بهش نشون دادم گفتم القل آسیبی به من میزنه ولی -

 رفت پیش کیان چندتا

 چرندیات گفت نمیدونستم اینا همه اشتباه پشت سر هم میکنه
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 :اشک هایم سرازیر شد گفتم

 یمقبل از ازدواج کیان مادرم را از دست داد-

 :مکثی کردم گفتم

 االنم یجورایی بابام رو از دست دادیم-

 :دستش را گرفتم گفتم

 خیلی ممنون گردنم خوب شد-

دستش را از روی گردنم برداشت و نگاهش را به چشمانم دوخت همان موقع صدای 

 کیان از پشت سرم شنیدم

در آغوش برگشتم و نگاهی به کیان انداختم سریع خودش را به من رساند و من را 

 گرفت سفت و محکم او را بغل

 :کردم و داشتم گریه می کردم من را از خودش جدا کرد گفت

 حالت خوبه؟ چیزیت نشده هان؟-
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 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 همش تقصیر بابا بود-

 هیس هیچی نگو میدونم خیلی سخته هنوز باورم نمیشه بابا همچین کاری با تو کرد-

 می خواست یه کاری کنه که پوریا تو چشمام سیاه بشه-

 :لبخند بی جانی زد گفت

 حاال دیدی که به هدفش نرسیده-

ولی خیلی عذاب کشیدم کیان ترس داشتم از اینکه اتفاقی برام بیفته داشتم دیونه می -

 شدم

 :کیان صورتم را قاب گرفت گفت

تو رو دزدیدن دستگیر شدن  االن که حالت خوبه؟ چیزی نشده اون مردها هم که-
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 دیگه نگران نباش

 :پوریا به طرفم آمد گفت

 .آره الناز جون دیگه نگران نباش-

یک ساعتی از رفتن کیان گذشته بود خیلی اصرار می کرد که به خانه او بریم ولی من 

 قبول نکردم چون دلم نمی

ی بابا اونجا پیدا خواست که دوباره مزاحم بشم هم اینکه احتمال نود در صد سر و کله 

 می شد و من هم که اصال دلم

نمی خواست با پدر رو به رو شوم چون فکرش را که می کردم پدر تنها کسی بود که 

 پشتم را خالی نمی کرد اما امروز

به من ثابت شد برای جون خودش و نیفتادن به زندان من را قربانی همچین بازی ها 

 کرد پوریا گفت تا فردا شب تو

 اغی بمونیم و وقتی اوضاع روبه راه شد برمی گردیمخانه ب

لبه ی تخت نشسته بودم فکرم بدجوری بهم ریخته بود ربع ساعت پیش هم شیرین 

 زنگ زد و حالم را پرسید وقتی

قضیه را به شیرین گفتم اصرار کرد که به خانه اش بروم اما قبول نکردم و گفتم اگر 

 دوست دارد او به خانه ی ما بیاید

چون اصال حوصله نداشتم برای خاله ریحانه و عمو رحمان توضیح بدم چه اتفاقی افتاده 

 با صدای پوریا سرم را باال

 گرفتم
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 گشنهت نیست؟-

 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 چیزی از گلوم پایین نمیره-
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ادن لبخندی به به طرفم آمد و دستش را روی صورتم گذاشت و شروع کرد به نوازش د

 :پوریا زدم گفتم

 هرکس دیگه ای هم جای تو بود بیخیال من می شد-

 :اخم ریزی کردگفت

 منظورت چیه؟-

 :سرم راپایین انداختم گفتم

من رو ببخش که درموردت اشتباه فکر می کردم فکر کردم تو من رادزدیدی فکر -

 کردم تو زمین و شرکت ازدست

 بابا کشیدی

 :کنارم نشست گفت

ه می خواستم همچین کاری بکنم باور کن پای تورو وسط نمی کشیدم ولی تورو اگ-

 دوست داشتم وقتی عاشقت

 شدم اولین نقشه ای که در ذهنم بود این که تو رو از دست پدرت نجات بدم

 به لطف تو فهمیدم بابام چه جور آدمیه-

ه رو دزدید کمن نمی خواستم کینه از پدرت داشته باشی ولی دیدی چیکار کرد؟ تو -

 وقتی من وارد انبار بشم حین

 ارتکاب جرم پلیس ها من را بگیرد

 :پوزخندی زدم گفتم

 به هدفش نرسید-

سری تکان داد و من را در آغوش گرفت چند ثانیه نگذشت صدای در به گوشم رسید 

 از آغوش پوریا بیرون آمدم

 :گفتم
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 احتماال شیرین-

رفت من هم از اتاق بیرون آمدم و وارد حال شدم شیرین یه نفسی کشید و به طرف در 

 سالم و احوال پرسی سرسری

از پوریا کرد و سریع خودش را به من رساند من را در آغوش گرفت و زیر گوشم 

 :گفت

 الناز حالت خوبه؟-

از آغوش شیرین بیرون آمدم و با سر جوابش را دادم روی صندلی روبه روی هم 

 ش به من بود ونشستیم شیرین نگاه

نگاه من به گل و درخت های حیاط بود پوریا هم برای شام به بیرون رفت که خوراکی 

 بخرد و یه خبری هم از اوضاع

 پدر بگیرد با صدای شیرین نگاهم را به شیرین دوختم

 واقعاعمو طاهر همچین کاری کرده؟-

 عتماد کنمآره می خواست پوریا تو چشمم سیاه کنه میخواست که دوباره بهش ا-

 :شیرین که بدجوری گیج شده بود دستی الی موهای بلندش کشید گفت

 باورم نمیشه عمو طاهر همچین آدمی باشه-

 :دستم را زیر چانه ام گذاشتم گفتم

 دیگه باید همه اون رو بشناسند-

 :شیرین موشکافانه به من خیره شد گفت

 تو از کجا فهمیدی عمو طاهر همچین آدمیه؟-

 :و دستم را از زیر چانه ام برداشتم گفتمنفسی کشیدم 

وقتی رفتیم ماه عسل پوریا با تلفن چندبار در مورد بابا صحبت می کرد همان موقع -

 فهمیدم یه نقش های داره و

بیخودی پاشو تو زندگیم نذاشته گفتم وقتی از ماه عسل میام همه چیزو بزارم کف دست 

 بابا بعد پوریا متوجه شد و
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فیلم رو به من نشان داد که االن میرم تو فکرش قلبم تیر میکشه؛ پدر بابای پوریا رو با 

 تیر زد

با جمله ی آخر شیرین هینی گفت و دستش را روی دهانش گذاشت چشماش از کاسه 

 بیرون زده بود اشک تو چشم

 :هایم جمع شد با بغض گفتم
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 بابا قلبش یه تیکه سنگ شده-

 :ستش را از روی دهانش برداشت گفتشیرین د

 باورم نمیشه یعنی عمو طاهر قاتله؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان دادم گفتم

معلوم نیست جز بابای پوریا که کشته دستش به چند نفر از آدم های بی گناه به خون -

 آلوده است

 گفتی عمو سلمان هم اونجا بود شاهد مرگ پدر شوهرتم هست؟-

 :بت تکان دادم گفتمسری به عالمت مث

 تو فیلم دیدمش نه بابام نه عمو سلمان اصال براشون مهم نبود که اون آدم کشتن-

 عجب، هنوز باورم نمیشه عمو طاهر قاتله-

 :دستش را گرفتم گفتم

 خوش به حالت-

 با تعجب به من خیره شد تا حرفم را بزنم

شون کنی پدرت قاتل از اینکه پدر و مادر سالمی داری کنارت هستن می تونی بغل-

 نیست مادرت از دست ندادی

 ولی من دارم همین طور نابود میشم نمیدونم دارم اشتباه کدوم رو پس میدم

شیرین از سرجایش بلند شد و به طرفم آمد کنارم نشست و من را در آغوش گرفت 
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 :گفت

شوهر  عزیزم اصال اینطوری فکر نکن تو من رو داری پوریا داری یه فریده خانم مادر-

 خوبی داری داداشت تنها کسی

 !که میتونی درد و دل باهاش بکنی سرتو بزاری رو شانه اش چرا اینطوری میکنی؟

 لبخند بی جانی زدم و دستی به اشک هایم کشیدم و نگاهم را دوباره به حیاط دوختم

نیم ساعتی گذشت که سر و کله پوریا هم پیدا شد ما هم از وضع گریه و غصه بیرون 

 یم و به استقبال پوریا رفتیمآمد

 :پوریا وقتی وارد خانه شد با تعجب نگاهی به هر دومون کرد گفت
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 چقدر خوبه یکی جلوی در استقبالم باشه-

به سمت پوریا رفتم و با او روبوسی کردم شیرین هم سالمی کرد و نایلون خوراکی که 

 پوریا خریده بود از دستش

 :را بست و روی مبل نشست روبه روش نشستم گفتم گرفت پوریا در خانه

 !چی شد؟-

 با آقا رحیم و بیتا صحبت کردم-

 !خب؟-

بیتا رفته بود اداره پلیس اون دو نفر که تو رو دزدیده بودند دستگیر شدن اینطور که -

 پیداست دوستای سلمان

 بودن

 :اخم ریزی کردم گفتم

 یعنی عمو سلمان هم می گیرن؟-

ارن احتمال نود درصد اون دونفر که دزدیده بودن اسم سلمان رو میدن فردا دادگاه د-

 احتماال اون هم باید تو دادگاه
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 حضور داشته باشه

 ما چی ما هم باید باشیم؟-

 :لبخند بی جانی زد گفت

 نگران نباش بیتا خودش درستش میکنه به هر حال وکیله-

 با آقا رحیم در مورد چی صحبت کردی؟-

 آقا رحیم رفته بود انباری که اونجا بودی انبار مال طاهر بوده-

 :با جمله ی پوریا دوتا ابروهایم از شدت تعجب باال رفت گفتم

 چی؟ بابا هیچ وقت همچین انبار به این بزرگی نداشت-
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ی داون انبار بیشتر برای قاچاق و موادها استفاده میشه این سری هم چون قاچاق و موا-

 نبوده تورو اونجا بردن

 اون پلیس ها چی؟ به نظرت اونا با بابای من دست داشتن؟-

آره اونا الکی بودن فقط یه لباس پلیس پوشیده بودن که فکر کنیم پلیس هستن ولی -

 دست اونا هم رو شد بیتا

 تونست با مدرک اوناهم به زندان بندازه

 احتمالش هست بابا هم تو دردسر بیفته؟-

 انه نه، شانس اورد چون اونا زیر دست های طاهر نبودن دوست های غالم هستنمتاسف-

 :پوزخندی زدم گفتم

 پس فکر همه جاشو کرده-

 :شیرین که همه چی فهمیده بود کنارم نشست و دستش را روی کمرم گذاشت گفت

 بهتر دیگه نری تو فکرش-

ه اگه بدونی اون لحظچجوری نرم شیرین؟ بابا کاری کرد که من بترسم حالم بد بشه -

 چه قدر حالم بد بود
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میدونم عزیزم درکت می کنم ولی باید قوی باشی تا بتونی با مدرک عمو طاهر بندازی -

 زندان

 :نگاهم را از شیرین گرفتم و به یک جای نامعلومی خیره شدم گفتم

 آره برای افتادن زندان بابا سعیم را می کنم که قوی باشم-

 :تم گفتمنگاهی به پوریا انداخ

 بابا از کی تا حاال مواد و قاچاق کار میکرده؟-

 :پوریا کمی فکر کرد گفت

 فکر کنم سه سال شده-

با حرص پوفی کشیدم طاقت این همه حرف را نداشتم با صدای شیرین اخم هایم محو 

 شد
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 پاشو الناز بیا بریم شام درست کنیم احتماال پوریا هم گشنه باشه-

 :دادم و زیر لبی باشه ای گفتم پوریا همین طور که بلند می شد گفت سری تکان

 پس من هم میرم یه دوشی بگیرم-

 باشه، اگه خواستی یه استراحتی هم بکن-

 نه خسته نیستم-

پوریا به طرف اتاق رفت من و شیرین هم به طرف آشپزخانه رفتیم نایلون های که روی 

 میز بود را برداشتم و خیار و

نایلون بیرون آوردم و زیر آب گرفتم کامل تمیزش کردم و شروع کردم به ریز پیاز از 

 ریز کردن شیرین نگاهی به

 :نایلون انداخت گفت

 عالی شد-

 چی عالی شد؟-
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 :شیرین با ذوق به من نگاه کرد گفت

 پوریا ماکارونی خریده االن یه ماکارونی درست میکنم تو هم کمی ساالد درست کن-

 باشه-

از که ریز کردم نوبت به گوجه ها رسید که آن ها را هم ریز کردم این قدر خیار و پی

 فکرم درگیر بابا و کاراش بود که

دستم را بریدم هینی گفتم از انگشت اشاره ام خون آمد شیرین که متوجه حالم شد به 

 طرفم آمد و چاقو را از دستم

 :کشید گفت

 خوبی؟-

سری به عالمت مثبت تکان دادم شیرین به طرف اتاق رفت و بعد از چند ثانیه با چسب 

 زخم برگشت دستم را گرفت

 :و چسب زخم دور انگشتم چسباند نفسی کشید گفت

 تو به ماکارانی سر بزن من خودم بقیه ساالد درست می کنم-

 
386 

زدن بعد از چند دقیقه مخلفات  بدون حرفی به طرف ماکارانی رفتم شروع کردم به هم

 با خود ماکارانی مخلوط کردم

در قابلمه بستم و روبه روی شیرین نشستم شیرین همین طور که داشت آبغوره را با 

 :ساالد مخلوط می کرد گفت

 به نظرت عمو طاهر اینجارو بلده؟-

 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 صحبت نکردمفکر نکنم تا حاال هم در موردش باهاش -

 :شیرین سر آبغور بست گفت

 بهتر-
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 :آبغور را توی کابینت گذاشت و ساالد روی اپن گذاشت و روبه روی من نشست گفت

من اگه جایی تو بودم وقتی فیلم رو که پوریا به من نشون داده بود ساکت نبودم -

 میرفتم با بابام صحبت می کردم

 :نیشخندی زدم گفتم

ی اینکه برم بگم چرا همچین کاری کردی از پوریا جدا شدم احمق بودم دیگه، به جا-

 چون فکر می کردم بابام مهم

 تره و من نمی تونستم باهاش دشمنی خونی داشته باشم

 خوب تو هم درست فکر کردی به هر حال پدرته-

 :اشک تو چشم هایم جمع شد گفتم

ی میزنه برای آره فکر کردم پدرمه ولی فکر نمی کردم پدرم دست به همچین کارا-

 اینکه زندان نره من رو قربانی

 همچین کارای بکنه

 :شیرین دستم را گرفت گفت

دیگه نرو تو فکرش هر چقدر میری تو فکرش حالت بدتر میشه خوب؟سعی کن القل -

 امشب فراموش کنی

 لبخندی زدم با صدای پوریا به پشت سرمون نگاه کردیم

 شام آماده شد؟-
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 :ایش بلند شد و به طرف قابلمه رفت نگاهی انداخت گفتشیرین ازج

 اگه تا ده دقیقه دیگه میتونی تحمل کنی آماده است-

 :پوریا نفسی کشید و روبه روم نشست لبخند کم جانی زدم گفتم

 رفتی حمام؟-

 آره، کاش توهم میرفتی دوش میگرفتی-
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 فردا صبح میرم-

پهن کردیم با کمک شیرین ساالد، دوغ، ساعتی گذشت و ماکارانی که پخته شد سفره را 

 ترشی و لیوان و بشقاب

روی میز چیدیم بشقاب ها را پر از ماکارانی کردیم دور میز نشستیم و شروع کردیم به 

 خوردن... دیگه آخرای

خوردن بودم که صدای تلفن همراهم بلند شد از جایم بلند شدم و به طرف گوشی ام 

 رفتم همش دعا دعا می کردم

نباشه چون حوصله ی پدر نداشتم گوشی ام را از روی میز آرایشی برداشتم و با پدر 

 اسم جسیکا نفس راحتی

 کشیدم و دکمه سبز را زدم تک سرفه ای کردم که صدایم صاف شود

 جانم جسیکا-

 صدای گریه ی جسیکا به گوشم رسید قلبم به تپش افتاد

 الناز-

 چی شده جسیکا چرا داری گریه می کنی؟-

 اتفاقی افتادهیه -

 :صدایم را بلند کردم و گفتم

 چه اتفاقی؟ کیان طوریش شده؟ تو چیزیت شده؟-

 :جسیکا با صدای لرزان گفت
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 نه ما خوبیم خدا رو شکر-

 :در حالی که صدایم اوج گرفته بودگفتم

 پس چی شده جسیکا جون به لب شدم-

همان موقع پوریا و شیرین سراسیمه وارد اتاق شدن صورت هر دو مثل گچ سفید شده 
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 بود و همین طور به من خیره

 شدن

 فریده خانم؛ الناز تسلیت میگم-

اشک تو چشم هایم حلقه بست قلبم تیر کشید واقعًا طاقت همچین حرفی را نداشتم 

 دیگه حالم خوب نبود اشک

 :گفتمهایم سرازیر شد مِن ِمن کنان 

 نه...غیر ممکنه دورغ داری میگی...چطور ممکنه آخه؟-

 :پوریا دستم را گرفت گفت

 الناز چی شده؟ چرا داری گریه می کنی؟-

 با جمله پوریا اشک هایم بیشتر شد نمی دانستم حاال چه طور به پوریا بگم

فریده خانم را از دست دادیم حس می کردم همش یه خواب است با صدای جسیکا 

 م را از پوریا گرفتمنگاه

 نمیدونم چاقو خورده-

 :چشم هایم گشاد شد گفتم

 چاقو خورده یعنی چی؟ کی این کارو کرده؟-

 نمی دونم ولی تو رو خدا بلند بشید بیاین خونه ما-

 :بدون صحبت دیگه ای گوشی را قطع کردم پوریا صدایش را بلند کرد گفت

 الناز بگو چی شده؟ کی چاقو خورده؟-
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نگاهم را به چشمان پوریا انداختم شیرین به طرفم آمد و بازویم را گرفت و آرام من را 

 :لبه تخت گذاشت گفت

 الناز تو رو خدا بگو چی شده؟-

 :اشک هایم سرازیر شد با بغض گفتم
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 پوریا میخوام یه چیزی بهت بگم ولی توروخدا آروم باش-

 بگو چی شده؟-

 :دم گفتمآب دهنم را به سختی قورت دا

 فریده خانم-

با همین جمله پوریا بقیه اش را خودش فهمید خشک شده بود و همین طور مات و 

 مبهوت به من نگاه می کرد آروم

 :گفت

 خب؟-

 :اشک هایم که سرازیر شد گفتم

 میگن فریده خانم چاقو زدن-

با جمله ام شیرین هینی گفت و دستش را روی دهانش گذاشت من هم طاقت گریه 

 پوریا نداشتم و سرم را کردن

پایین انداختم و آرام گریه می کردم با صدای کوبیده شدن در سریع سرم را باال آوردم 

 با دیدن پوریا که سوار ماشین

 :می شد از جایم بلند شدم و خودم را به پوریا رساندم و بازویش را گرفتم گفتم

 پوریا چند ثانیه صبر کن تا من هم بیام-

یش سرخ بود دستم را پس زد شیرین به طرفم آمد و مانتو شالم را به پوریا که چشم ها

 دستم داد و همگی سوار

ماشین شدیم و به طرف خانه ی کیان رفتیم ماشین شقایق و کامران آنجا بود از باغ تا 

 خانه ی کیان پوریا پایش را

روی پدال گاز گذاشته بود و با تمام سرعت رانندگی می کرد ترسم این بود تصادف 

 نکنیم دو سه بار هم به پوریا گفتم

آرام رانندگی کن اما به حرفم گوش نکرد باالخره از ماشین پیاده شدیم و با در زدن 

 خدمتکار در را باز کرد پوریا
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یرین هم پشت سرش قدم به قدم او دختر بی چاره را کنار زد و وارد خانه شد من و ش

 وارد خانه شدیم شقایق با

 
390 

دیدن پوریا خودش را به پوریا رساند و شروع کرد به گریه کردن کامران و کیان هم 

 سرشان پایین بود پوریا اشک

 :هایش سرازیر شد گفت

 پس حقیقت داره؟ توروخدا بگید دارین دورغ میگین؟-

 :ش پوریا انداخت گفتشقایق خودش را در آغو

 تسلیت میگم پوریا-

با جمله ی شقایق اشک های من هم سرازیر شد شقایق به هق هق افتاده بود و همین 

 طور اشک میریخت قلبم تیر

کشید دیگه طاقت همچین اتفاقی نداشتم نزدیک بود نقش زمین بشم که شیرین بازویم 

 را گرفت و من را روی مبل

 :ند کرد گفتگذاشت پوریا صدایش را بل

 چجوری شد؟-

 :شقایق از آغوش پوریا بیرون آمد گفت

 یک نفر با چاقو فریده خانم زد-

 :پوریا صدایش را بلند کرد گفت

 کی کشتش؟-

 :شقایق نیم نگاهی به من و کیان انداخت و گفت

 اینطور که میگن طاهر-

یر نمی م سرازبا اسم بابام تا چند ثانیه قلبم ایستاد خشک شدم دیگه اشک از چشم های

 شد با صدای کیان نگاهم را
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 از شقایق و پوریا گرفتم و نگاهم را به کیان که اخم کرده بودانداختم

 غیر ممکنه بابا همچین کاری نمیکنه-

 :پوریا چنگی به موهایش زد و غرید

 کثافت-
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 سرازیر خواست ازخانه بیرون برود که من و کامران جلویش را گرفتیم اشک هایم که

 :شد گفتم

 پوریا تو رو خدا آروم باش االن عصبانی هستی میدونم ولی آروم باش-

پوریا دستم راپس زد واز خانه خارج شد خواستم من هم بروم که کیان بازویم را گرفت 

 :وگفت

 بیمارستان صبر کن میخوایم بریم-

یق و ا شقاسوارماشین بودم کیان و جسیکاجلو نشسته بودند و من هم عقب شیرین ب

 کامران رفت هر سه نفر اصال

 .اعصاب نداشتیم

حال خوشی نداشتم نمی توانستم این همه بدبختی رو با هم هضم کنم کاش همان 

 کوچکی می ماندم ولی این همه

اتفاق بد تجربه نمی کردم برایم خیلی سخت بود من مادرم را از دست داده بودم االن 

 دیگه واقعًا پوریا را درک می

اشک هایم سرازیر شد یاد خندهای فریده خانم و کارای که برای من انجام می  کردم

 داد حرف های قشنگی که به من

 می گفت و من را به چشم دختر خودش می دید با صدای کیان به خودم آمدم

 رسیدیم بیمارستان-

ه دبا اسم بیمارستان اشک هایم بیشتر شد کیان متوجه گریه ام شد و سریع از ماشین پیا
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 شد و به طرفم آمد در

 :ماشین را باز کرد و کنارم نشست گفت

 خواهر جونم تو رو خدا گریه نکن-

 :ال به الی گریه هایم گفتم

چه طوری گریه نکنم کیان طاقت ندارم بفهمم بابا فریده خانم را هم کشته اگه قاتل -

 فریده خانم هم باشه من چیکار

 کنم چجوری سرم را بلند کنم و به چشمان پوریا خیره بشم واقعا خجالت داره

 :کیان من را در آغوش گرفت گفت

هیس االن به این چیزا فکر نکن هنوز معلوم نیست بابا همچین کاری کرده یا نه بیا با -

 فریده خانم خداحافظی کن؛

 باشه؟
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ا کیان از ماشین پیاده شدیم جسیکا هم کنار در سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و ب

 بیمارستان منتظر ما بود با هم

وارد بیمارستان شدیم و بعد از اینکه از پرستار پرسیدیم سرد خونه کجاست سوار 

 آسانسور شدیم و به سمت سرد

خونه رفتیم همین که پایم را داخل سرد خونه گذاشتم اشک هایم آرام آرام سرازیر شد 

 االی سر فریده خانمپوریا ب

که چشم هایش بسته بود و زیر مالفه سفید دراز کشیده بود ایستاده بود و آرام گریه 

 می کرد نمی دانستم برم کنار

پوریا و دستش را بگیرم یا بزارم تو حال خودش باشد ولی گزینه اولی انتخاب کردم و 

 به سمتش رفتم کیان، جسیکا،

یستاده بودند همین که به پوریا نزدیک شدم اشک شقایق، کامران و شیرین پشت در ا
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 هایم بیشتر شد دستم را

جلوی دهانم گذاشتم تا بیشتر از این پوریا هم گریه نکنه اشک هایم که سرازیر بود 

 پاک کردم و دستم را روی

 :بازویش گذاشتم گفتم

 ...پوریا من-

کر ی بلند کرد که فهنوز صحبتم تمام نشده بود که دستم را پس زد و صدایش را به حد

 کنم پرده ی گوشم پاره شد

 خفه شو الناز خفه شو-

 با جمله ی پوریا چشم هایم گرد شد پوریا ادامه داد

این بابای تو هم مادر من و هم پدر من را کشت تو اصال خجالت سرت نمیشه اومدی -

 کنارم و میخوای من رو آروم

 کنی

 :مِن مِن کنان گفتم

 م احتیاج داری...کنارت باشممـ...من فکر کـ....کرد-

 :محکم و جدی گفت

الزم نکرده به فکر من باشی گمشو از اینجا برو من نمیخوام با دختر آدمی باشم که -

 قاتل مادرم بوده

 :اشک هایم را پاک کردم گفتم

 االن درکت میکنم داغ دار هستی ولی دلیل نداری با من این طوری صحبت کنی-

 :صدایش را بلند کرد گفت

 
393 

الناز میگم از اینجا گمشو نمیخوام ببینمت دیدن تو یاد کارای طاهر میفته که سر مادر -

 و پدرم آورده
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 پوریا تورو خدا بزار کنارت باشم تو االن حالت خوب نیست-

 :پوریا دستش را به در اشاره کرد گفت

 الناز میگم برو گمشو دیگه نمیخوام ببینمت-

توقع همچین حرفی از پوریا نداشتم با صدای باز شدن در نگاهم اشک هایم سرازیر شد 

 را از پوریا گرفتم و به فریده

خانم که زیر مالفه بود و چشم هایش بسته بود خیره شدم کیان به طرفم آمد و دستش 

 :را دور بازویم حلقه کرد گفت

 بیا بریم الناز-

ن که از بیمارستان خارج آرام و شمرده شمرده با هم از سردخونه بیرون آمدیم همی

 شدم دوباره گریه کردم طاقت

نداشتم پوریا آنجا تنها بزارم اما اون راست می گفت من دختر قاتل کسی هستم که 

 مادر و پدر پوریا را کشته شاید

من هم در این شرایط بودم همچین رفتاری می کردم به خاطر همین تنهایش میزارم تو 

 حال خودش باشه به هر حال

میرم کنارش سوار ماشین شدم جسیکا و کیان جلو بودن جسیکا به طرفم برگشت  فردا

 :گفت

 الناز بیا خونه ما بخواب-

 :جواب جسیکا ندادم گفتم

 منو ببرین اداره پلیس-

 صدای کیان به گوشم رسید

 واسی چی میخوای بری اونجا-

 :نگاهم را از شیشه گرفتم و به کیان که از آینه به من خیره شده بود کردم گفتم

 میخوام با چشم های خودم ببینم که بابا دستگیر شده-

 :جسیکا با مهربانی گفت
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 نگران نباش دستگیرش کردن-
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 :اخمی کردم گفتم

 ولی میخوام با چشمای خودم ببینم-

ایش کشید و به طرف اداره پلیس رفت طولی نکشید که کیان با حرص دستی الی موه

 به اداره پلیس رسیدیم هنوز

کیان ماشین را خاموش نکرد که من از ماشین پیاده شدم و به طرف اداره پلیس رفتم با 

 دیدن بیتا به سمتش رفتم

 :گفتم

 بابا آوردن؟-

یم ه ای براپشت سرم کیان و جسیکا هم وارد شدن و به طرف بیتا آمدن بیتا چشم غر

 رفت و نگاهش را از من گرفت

 :گفت

 آره اوردن-

 اعتراف کرد؟-

 :خنده عصبی کرد گفت

 اعتراف؟! کسی که قاتله سریع اعترافم کنه-

 :با تعجب به بیتا خیره شدم گفتم

 یعنی اعتراف نکرد؟-

 :بیتا این دفعه به من خیره شد گفت

 نه خانم اعتراف نکرد-

 :پرید وسط گفت خواستم دهان باز کنم که کیان

 پس شما به چه دردی میخورین-
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 بیتا با تعجب به کیان خیره شد که کیان ادامه داد

 از کجا اینقدر مطمئن هستید که بابا همچین کاری کرده؟-
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 :بیتا نیشخندی زد و کامل به طرف کیان برگشت و حق به جانب گفت

 خوب پس بزار روشنتون کنم که چی شده-

 :با تشر گفت کیان هم

 خوب بگو من می شنوم-

 :جسیکا به طرف کیان رفت و دستش را روی کمر کیان گذاشت گفت

 کیان آروم باش-

طاهر بعد از اینکه فهمید الناز و پوریا تو انبار نیستن به خونه ی پوریا رفت وقتی زنگ -

 میزنه فقط فریده خانم داخل

میده خونه و ازش پذیرایی میکنه ولی  خونه بوده بنده خدا فریده خانم هم اون را راه

 طاهر وقتی وارد میشه شروع

 ...میکنه کارای که پوریا انجام داده و چجوری با الناز ازدواج کرده و

 :کیان به میان حرفش آمد و گفت

 صبر کن ببینم تو اینارو از کجا فهمیدی؟-

 :بیتا پوزخندی زد گفت

 نه کار گذاشته بودنهم شاهد داریم و هم دوربین های که داخل خو-

 :جسیکا تک سرفه ای کرد گفت

 شاهدها کیا هستن؟-

 همسایه ها طاهر رو دیدن که وارد خونه شده-

 خب بعدش؟-

 :بیتا خواست دهان باز کنه که کیان با توپ و تشر گفت
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 بسه دیگه خودمو تا تهش خوندیم الزم نیست بگی-

بیتا چشم غره ای برای کیان رفت و به سمت یکی از اتاق ها رفت پشت سرش به سمت 

 :بیتا رفتم گفتم

 بیتا-

 :با اخم به طرفم برگشت توجه ای به اخم هایش نکردم گفتم

 بابا تو کدوم اتاقه؟-

 :پوزخندی زد گفت

 چیه میخوای باهاش حرف بزنی؟-

 آره-

 :فتبیتا نگاهی به کیان و نگاهی به من کرد گ

 الزم نکرده-

خواستم دهان باز کنم که محکم در به هم کوبید دلم می خواست برم موهای ناریجی 

 اش را از کله اش بکنم دختری

 :احمق فکر کرده کیه جسیکا به طرفم آمد و بازویم را گرفت گفت

 الناز خیلی خسته ای بیا بریم خونه-

نه رفتیم دلم می خواست به باشه ای گفتم و با هم سوار ماشین شدیم و به طرف خا

 شقایق زنگ بزنم و بدونم پوریا در

چه حالی هست وقتی رسیدیم جسیکا برایم لباس راحتی آورد بعد از پوشیدن لبه ی 

 تخت نشستم و به شقایق زنگ

 زدم با دومین بوق جواب داد صدایش گرفته بود

 جانم؟-

 شقایق خواب بودی؟-
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 :شقایق مکثی کرد گفت

 ر گریه کردم که صدایم گرفتهنه عزیزم اینقد-
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 خونه هستی؟-

 آره خونه ایم-

 پوریا کجاست؟-

 اون هم خونه است-

 داره چیکار میکنه خوابه؟-

 نمی خوابه همش تو اتاق فریده خانم نشسته و داره گریه میکنه-

قطره ی اشکی از چشم هایم سرازیر شد طاقت گریه های پوریا را نداشتم دلم 

 کنارش باشم و پوریا را میخواست

آغوش بگیرم ولی چه فایده که خودش دلش نمی خواد من را ببینه با صدای شقایق به 

 خودم آمدم

 تو کجایی الناز؟-

 پیش داداشم-

 خیلی خوب بگیر بخواب-

 باشه من صبح میام-

 الناز-

 بله-

 :شقایق مِن مِن کنان گفت

 چیزه...پوریا به من گفت که به تو بگم که این دور و برا آفتابی نشی-

 :دوتا ابروهایم از تعجب باال رفت گفتم

 واسی چی؟-
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 میگه نمیخوام ببینمت-
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 اون االن داغ داره من فردا صبح میام نمی خوام تو این شرایط تنهاش بزارم-

 :شقایق نفسی کشید گفت

 باشه هر طور راحتی-

بعد از خداحافظی سرم را روی بالشت گذاشتم خوابم نمی برد ولی خیلی بدنم درد 

 میکرد با صدای در به خودم آمدم

 :جسیکا وارد اتاق شد گفت

 الناز شام خوردی؟-

 :با سر جوابش را دادم جسیکا لبخند بی جانی زد و کنارم نشست گفت

واب تا بتونی صبح سر پا میدونم االن فکرت بدجوری درگیره ولی توروخدا کمی بخ-

 باشی

 :دستی الی موهایم کشیدم گفتم

 باشه حتما یه استراحتی میکنم امروز چه روزی بود بدبختی پشت بدبختی-

 :جسیکا دستم را گرفت گفت

 تو انبار اذیتت کردن؟-

انی بود پر از نگر اسم انبار که شنیدم مو به تنم سیخ شد نگاهم را به چشمان جسیکا که

 :فتمانداختم گ

 تو رو خدا نمیخوام در موردش حرف بزنم-

 باشه عزیزم هر طور راحتی-

نگاهم را به صورت جسیکا انداختم صورت خشگلی داشت موهای بلند مشکی و چشم 

 های درشت مشکی ابروهای

پر پشتی داشت و لباش نسبت به صورتش کمی پهن و بزرگ بود دماغ ریزه خوبی 
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 داشت نگاهم را به شکم جسیکا

اختم که کمی باال امده بود لبخندی روی لب هایم نشست جسیکا متوجه لبخندم شد اند

 :گفت

 چی شده؟-

 دخترت مثل تو و کیان خشگل میشه-
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 :لبخند مهربانی زد گفت

 آره مخصوصا شبیه پدرش-

 اسم براش انتخاب کردین؟-

 :جسیکا نفسی کشید گفت

 فرصت نشد همش درگیر بودیم-

 حقتون این نبود آره واقعا-

 :دستم را گرفت و گفت

 الناز این طوری حرف نزن بگیر بخواب باشه خسته ای-

 باشه جسیکا جون تو هم برو استراحت کن برای خودت و بچهت خوبه-

لبخندش را پر رنگ تر کرد و بعد از شب بخیر از اتاق بیرون رفت روی تخت دراز 

 کشیدم و به سقف اتاق خیره شدم

ی بود دوباره اتفاق های که امروز برای من افتاد مثل نوار فیلم جلوی امروز چه روز

 چشم هایم ظاهر شد مو به تنم

سیخ شد مخصوصا تو انبار که واقعا ترسیده بودم باورم نمی شد پدر همچین کاری با من 

 کرد و حاال یه زن بی گناه که

یا حق داشت با من اصالً به این موضوع ربط نداشت از زندگی مرحوم کرد واقعاً پور

 حرف نزنه ولی این دل که حرف
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حالیش نیست میگه پاشو برو کنارش من باید حتما پیش پوریا باشم واهلل آرام نمی گیرم 

 به پهلو خوابیدم و چشم

هایم را بستم یاد شکم جسیکا افتادم االن چهار ماهش بود لبخندی زدم و زود خواب 

 .رفتم

صبح از خواب بلند شدم نگاهم را به ساعت روی دیوار انداختم نزدیک نه صبح بود از 

 جایم بلند شدم و آبی به دست

و صورتم زدم کمی که حالم بهتر شد از اتاق بیرون آمدم و به طرف آشپزخانه رفتم 

 خدمتکار مشغول چیدن میز بود

 د جواب او را دادم و سرصبح بخیری بلندی گفت که تمام وجودم انرژی گرفت با لبخن

 میز نشستم هنوز برای خودم

چای نریختم که کیان و جسیکا هم وارد آشپزخانه شدن با یه صبح بخیر سر میز 

 نشستند کیان همین طور که برای

 :خودش چای می ریخت گفت

 چقدر زود بیدار شدی کمی دیگه استراحت می کردی-
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 باید برم پیش پوریا-

 :قلوپ از چای را خورد وگفتکیان یه 

 مگه نگفت دور برش نباشی؟-

 :نفسی کشیدم و گفت

 آره گفت ولی اون داغ دار االن نمی فهمه چی داره میگه من باید کنارش باشم-

سری تکان داد و شروع کرد به خوردن صبحانه من هم کمی چای خوردم و به طرف 

 اتاق رفتم همان لباس های

گرفتم و به سمت خانه رفتم با در زدن شقایق در را برایم دیشب را پوشیدم و تاکسی 
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 باز کرد معلوم بود هنوز خواب

 :بودند با آن دستش چشم هایش را مالش می داد گفت

 صبح بخیر-

 :وارد خانه شدم وگفتم

 بیدارتون کردم؟-

 نه دیگه باید بیدار می شدیم-

 :نگاهی به دور بر خانه انداختم و گفتم

 پس پوریا کجاست؟-

 :شقایق خمیازه ای کشید گفت

 فکر کنم تو اتاق فریده خانم باشه-

 باشه عزیزم تو برو آبی به دست و صورتت بزن-

باشه ای گفت و به طرف اتاق رفت من هم مانتو و شالم را بیرون آوردم و روی دسته 

 مبل انداختم و به سمت اتاق

ه خانم دراز کشیده بود فریده خانم رفتم آرام در را باز کردم پوریا روی تخت فرید

 چشم هایش بسته بود قاب عکس

فریده خانم هم در آغوش گرفته بود با دیدن اون وضع قلبم لرزید به سمتش رفتم و 

 دستم را الی موهای بورش
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کشیدم طوری نوازش کردم که متوجه نشد دلم نیامد بیدارش کنم از اتاق بیرون آمدم 

 شو به طرف اتاقم رفتم دو

مختصری گرفتم و لباس مشکی را تنم کردم موهایم را صاف کردم و از اتاق بیرون 

 آمدم که با کامران و شقایق روبه

رو شدم لبخند بی جانی زدم و صبح بخیری گفتم به طرف آشپزخانه رفتم شروع کردم 
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 به درست کردن صبحانه

ا ستکان می ریختم که بشقایق هم کمکم می کرد تا میز را بچینیم داشتم چای ها را در ا

 صدای پوریا دست از چای

 ریختن برداشتم و به سمتش برگشتم

 تو اینجا چه غلطی می کنی؟-

 :مِن مِن کنان گفتم

 مـ...من...فکر کـ.....کردم کمک احتیاج دارین امـ...اومدم شاید کاری بتونم انجام بدم-

 :پوریا اخم هایش غلیظ شد گفت

مگه بهت نگفتم این دور و برا آفتابی نشو من حتی به الزم نکرده به فکر ما باشی -

 شقایق هم گفتم چرا باز بلند

 شدی اومدی؟

 :آب دهنم را به سختی قورت دادم گفتم

 ...پوریا تو رو خدا آروم باش تو االن-

 :به میان حرفم آمد وگفت

الناز از اینجا برو من تو رو که می بینم یاد کارای طاهر می افتم که چه سر خانوادم -

 آورد

 :بغض کردم و با صدای لرزان گفتم

 ...حق داری ولی پوریا بزار کنارت باشم تو االن احتیاج داری-

 :سریع گفت

ون بیتا رمن اگه به کسی احتیاج دارم به تو یکی احتیاج ندارم پس گمشو برو از خونه بی-

 حواسش به من هست

با اسم بیتا قلبم یخ کرد توقع همچین حرفی نداشتم قوری که در دستم بود روی اپن 

 گذاشتم و از آشپزخانه بیرون

آمدم شقایق و کامران با تعجب به حرف های پوریا خیره ماندند آن ها هم مثل من 
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 توقع همچین حرفی را نداشتند
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و و شالم را سرم کردم با یه خداحافظی سرسری از شقایق و کامران از بغض کردم و مانت

 خانه بیرون آمدم قلبم تیر

می کشید طاقت همچین حرفی از پوریا نداشتم سرم به شدت درد می کرد و گیج 

 میرفتم چشم هایم سیاهی میرفت

یونه د نکنه از شب تا صبح بیتا باالی سر پوریا بوده یه حس بدی افتاد به جونم داشتم

 می شدم قلبم درد گرفت

 آخرین چیزی که به یاد داشتم شقایق بود که به سمتم آمد

وقتی چشم هایم را باز کردم کیان و شیرین باالی سرم بودند نگاهم را به دور بر 

 انداختم تو بیمارستان بودم حالم

 تاصال خوب نبود چشم های کیان و شیرین پوف کرده بودند با زور می توانستم صحب

 کنم این قدر تشنه بودم که با

چشم هایم به لیوان آب اشاره کردم شیرین یه لیوان آب به من داد و دوباره روی میز 

 گذاشت کیان نفسی کشید

 :گفت

 خدا رو شکر باالخره به هوش اومدی-

 مگه چه قدره اینجا هستم؟-

 :شیرین دوباره اشک هایش سرازیر شد گفت

 دو روز-

 :ا ابروهایم را باال انداختم گفتمچشم هایم گشاد شد دوت

 جدی؟-

 آره اصال حالت خوب نبود-
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 :با یاد پوریا نگاهم را به شیرین دوختم گفتم

 پوریا هم تا حاال اومده؟-

با اسم پوریا رنگ صورت هر دو تغییر کرد مثل گچ سفید شدند اخمی کردم و به هر 

 سختی بود سرجایم نشستم

 :گفتم

 ه؟برای پوریا اتفاقی افتاد-

 :شیرین دستش را روی بازویم گذاشت گفت
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 فعال حالت خوب نیست کمی دیگه استراحت کن بعدا برات توضیح میدم-

 :صدایم را بلند کردم گفتم

 همین االن میخوام بدونم-

 .شیرین راست میگه؛ فعالً استراحت کن-

 زود باش همین االن بگو-

باش؛ قول میدم خودم همه چیز رو برایت توضیح الناز خواهر خشگلم تو رو خدا آروم -

 بدم ولی اول بزار دکتر

 معاینت کنه اگه حالت خوب بود همه چیز بهت میگم؛ قول میدم

اخم هایم داشت محو می شد سرم را پایین انداختم طولی نکشید دکتر و پرستار وارد 

 اتاق شدند بعد از معاینه و

 سفارشات دکتر باالخر کیان به حرف آمد

 خب بگو ببینم چی شده؟-

 :کیان نفسی عمیقی کشید و گفت

 پوریا رفت-

 :قلبم به تپش افتاد گفتم



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 443 صفحه  

 

 یعنی چی رفت؟-

 رفت آلمان-

 با تعجب به کیان خیره ماندم که ادامه داد

بعد از خاکسپاری فقط یه بار به تو سر زد بعدم گفت برای عصر بلیت گرفته میره -

 آلمان

 واسی چی رفت؟-
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 گفت میره اونجا زندگی میکنه ولی ال به الی حرفاش گفت باز برمیگرده ایران-

 :اشک هایم سرازیر شد زیر لبی گفتم

 نه، نه چرا با من این کارو کرد بدون هیچ خبری بلند شد رفت-

 :شیرین به طرفم آمد و دستم را گرفت گفت

 خیلی به ما سفارش کرد که حواسمون به تو باشه-

 :شیرین دوختم و قطره ی اشکی از چشم هایم سرازیر شد گفتم نگاهم را به

 وقتی من بیهوش بودم اون به فکر خودش بود که از اینجا بره-

 میدونم الناز ولی آروم باش-

 :نگاه پر از سوالم را به چشمان کیان و شیرین دوختم گفتم

 به هیچ کدومتون چیزی نگفت؟-

 :شیرین آب دهنش را قورت داد گفت

 ه سعی کنه من رو فراموش کنه چون دیگه بینمون چیزی نیستگفت ک-

گریه هم بیشتر شد حالم اصال خوب نبود شیرین متوجه حالم شد و سریع یه لیوان آب 

 به دستم داد یه قلوپ خوردم

 :و روی تخت دراز کشیدم گفتم

 از اینجا برین-
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 ...الناز ببین-

 :به میان حرفش آمدم وصدایم را بلند کردم گفتم

 کیان گفتم برو نمیخوام کسی رو ببینم بزار کمی تو خودم باشم-
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کیان و شیرین بدون هیچ صحبتی از اتاق خارج شدند به پهلو خوابیدم و آرام اشک می 

 ریختم همین که چهره ی

 پوریا جلوی چشم هایم آمد به خواب رفتم

 :دی زد گفتوقتی چشم هایم را باز کردم پرستار باالی سرم بود لبخن

 حالتون خوبه؟-

با سر جوابش را دادم و به سقف اتاق خیره شدم همین که پرستار کارش تمام شد و از 

 اتاق خارج شد جسیکا و

 :کیان با در زدن وارد اتاق شدند جسیکا لبخندی زد و به طرفم آمد گفت

 حالت چطوره الناز؟-

 :همین طور که نگاهم به سقف اتاق بود گفتم

و چه حالیم؟ پوریا ولم کرد رفت حتی صبر نکرد به هوش بیام از من به نظرت ت-

 خداحافظی کنه این قدر از من کینه

 داشت

 :جسیکا به طرفم آمد و دست را روی دستم گذاشت گفت

 الناز از فکرش بیا بیرون-

 :این دفعه نگاش کردم گفتم

چطوری از فکرش بیام بیرون؟ اون شوهرمه به جای اینکه وقتی چشمام را باز کنم -

 پوریا باالی سرم باشه دختر خالم

 و داداشم باالی سر من است چجوری آروم باشم؟
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 :جسیکا نفسی کشید و نگاهش را از من گرفت نگاهی به کیان کردم گفتم

 بابا چی شد؟-

 :تکیان دست به سینه روی صندلی نشست گف

 آزاد شد-

 :یه تای ابروهایم باال رفت گفتم
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 چطوری؟-

 پلیس ها مدرک نداشتن ثابت کنند بابا قاتله-

 :اخمی کردم گفتم

 مگه این بیتا نگفت دوربین گذاشتند و همسایه ها هم شاهد هستند-

 :کیان دوتا شانه اش را باال انداخت گفت

 نمیدونم انگار فکر همه جاش رو کرده-

 :پوفی کشیدم و سرم را پایین انداختم و زیر لبی گفتم

 احتماالً پوریا فهمیده بابا آزاد شده نتونسته تحمل کنه رفت آلمان-

 احتمال شصت درصد همینه-

 :سرم را بلند کردم گفتم

 یعنی چی؟-

 :جسیکا نفسی کشید و گفت

وباره شاید د ببین نمی خوام امیدوارت کنم چیزی معلوم نیست ولی آقا رحیم گفت که-

 برگرده ایران

 :پوزخند تلخی زدم وگفتم

 برگرده پیش من که نمیاد-

همان موقع در باز شد و شقایق و کامران وارد اتاق شدند شقایق لبخندی زد و من را در 
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 :آغوش گرفت گفت

 الناز جون حالت چطوره خوبی؟-

 خوبم ممنون-

 :کامران جعبه شیرینی روی میز گذاشت گفت
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 خیلی نگرانت بودیم-

 ممنون که به فکر بودین-

 :اشاره ای به جعبه ی شیرینی کردم وگفتم

 الزم به زحمت نبود-

 :شقایق لبخندی زد و جعبه شیرینی به سمتم گرفت گفت

 خودم درست کردم می دونستم عاشق این شیرینی ها هستی-

 :لبخندی زدم گفتم

 مرسی-

یکا کنارم ماندند شقایق خیلی اصرار می کرد یک ساعتی شقایق، کامران، کیان و جس

 امشب را کنارم بمانند ولی

قبول نکردم دلم می خواست تنها باشم و به بدبختی هایم فکر کنم همین که دراز 

 کشیدم صدای در بلند شد احتماال

شیرین هست همین که درباز شد چشم هایم گشاد شد قلبم تیر کشید و نفس نمی 

 بابا یخ توانستم بکشم با دیدن

کرده بودم سعی کردم دوباره سرجایم بشینم اخم کردم بابا با یه پالستیک وارد شد و 

 پالستیک را روی میز گذاشت

 :و نگاه پر از نگرانی اش را به چشمانم دوخت گفت

 حالت چطوره؟-
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 واسی چی اومدی؟-

 :بابا صدایش را بلند کرد گفت

 دخترمی نباید بیام بهش سر بزنم-

 کاش نمی اومدی حضورت پیش من فقط حال منو بد میکنه-

 الناز با بابات این طوری حرف نزن-
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ولی به نظر من از این به بعد حقته این طوری با تو صحبت کنم یادم نرفته چه کار های -

 کردی دزدیدند دخترت، از

 اینجا برو بابا نمی خوام ببینمت

 نیت از اتاق بیرون رفتبابا بدون هیچ حرفی با عصبا

 دو ماه گذشت

تو این دو ماه از پوریا خبری نداشتم هرروز به امید فردا بیدار می شدم که به من خبر 

 برگشتن پوریا را به ایران

بدهند. هر روز خودم به پوریا زنگ می زدم اما گوشی اش که خاموش بود هیچ تازه به 

 آقا رحیم هم گفته بود کسی

عد از مرخص شدن از بیمارستان با اصرار کیان و جسیکا یک هفته سراغش را نگیرد ب

 ای را پیش عمو عباس به

اصفهان رفتیم چون شغل عمو عباس آنجا افتاده بود خونه اش جدید شده بود یک هفته 

 ی پیش آنها ماندیم و به

زنامو کمک کردیم جسیکا هم شکم اش بزرگ تر سنگین تر شد شیرین و جاوید هم 

 عد موافقت های عموباالخره ب

رحمان نامزد کردن و این طور که پیداست به زودی باید برای عقد آماده باشیم عمو 

 سلمان هم بعد از ماجرای
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دزدیدن من تو این دوماه زندان رفت ولی یک هفته پیش آزاد شد اولش شقایق از 

 دستم خیلی دلخور شد اماوقتی

وز به روز با مدراکی که کیان در مورد قضیه را به شقایق گفتیم آرام گرفت بابا هم ر

 کارای بابا و کاله گذاشتن شرکت

انجام داده بود توانست نابودش کنه و کل سهام شرکت به نام کیان شد و بابا از اون روز 

 به بعد حتی نمی توانست

پایش رادر شرکت بگذارد ولی کارهای خالفش بیشتر اوج می گرفت پولشوی و 

 وانست یهموادهای که می فروخت ت

شرکت کوچکی بزنه اخالقش نسبت به من که از شرکت اخراج کردم بد شده بود و 

 حتی دو سه باری نزدیک بود تا

 .پای مرگ برم

با صدای هشدار گوشی ام چشم هایم را بازم کردم و نگاهی به جای خالی پوریا انداختم 

 دو ماه ندیدم و بوش را حس

رختخواب دل کندم یه دوش مختصری گرفتم و نکردم نفسی از حرص بیرون دادم و از 

 لباس هایم را تنم کردم همین

 :که موهایم را صاف کردم شقایق وارد اتاق شد به سمتش برگشتم گفتم

 شقایق جان عزیزم بهت یاد ندادن قبل از وارد شدن اتاق در بزنی؟-

 :خنده ای کرد گفت

 یاد دادن، بیا صبحانه بخور-
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 میام باشه االن-

با شقایق از اتاق بیرون آمدیم سر میز نشستم نگاهی به قیافه شقایق و کامران انداختم 

 که نیش هر دو تا بنای گوش
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باز بود دوتا ابرو هایم را باال انداختم و برای خودم قهوه ریختم نگاهی به شقایق کردم 

 :گفتم

 چی شده چرا شماها این شکلی شدین؟-

 هم دیگه کردن و باهم گفتنشقایق و کامران نگاهی به 

 یه خبر خوب-

 :یه تای ابروهایم را باال انداختم و در حالی که یه قلوپ قهوه خوردم گفتم

 چه خبری؟-

 پوریا امروز برمی گرده شیراز-

با جمله ی شقایق به سرفه افتادم که شقایق با نگرانی به طرفم آمد و دو سه بار به پشتم 

 زد نگاه متعجبم را به

 :قایق دوختم گفتمچشمان ش

 پوریا داره میاد؟-

 :شقایق سرجایش نشست گفت

 آره عزیزم چشمت روشن، دیشب رسیده بود تهران امروز هم داره میاد شیراز-

 جدی میگی؟-

 :اخمی کردم و گفت

 ای بابا الناز از خودم که در نمیارم-

 شما از کجا فهمیدین؟-

 ایندفعه کامران جواب داد
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 آقا رحیم زنگ زد گفت به الناز بگید که داره میاد-

هم خوشحال بودم هم ناراحت از این خوشحال بودم که بعد از دوماه باالخره می ببینم 

 امااز طرفی هم ناراحت چون
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اون دلش نمی خواست من را ببیند بغض کردم در حالی که قلبم دیوانه وار به سینم 

 میزد

ردن به طرف کمد رفتم لباسم را عوض کردم کمی بعد از خوردن صبحانه و جمع ک

 آرایش کردم و از اتاق بیرون آمدم

 :شقایق نگاهی از سرتا پایم انداخت گفت

 اوه اوه باالخره بعد چقدر الناز دیدیم که به خودش رسید-

 :لبخندی زدم گفتم

 نمیدونی کی میاد؟-

 ای بابا صبر کن میاد از االن نرو رو مخم-

 مبل نشستم پوفی کشیدم و روی

دوساعت گذشت ولی خبری نشد واقعا دیگه داشتم کم کم ناامید میشدم که صدای 

 زنگ به صدا در آمدم قلبم

شروع به تپیدن کرد از جایم بلند شدم و به طرف در رفتم ولی کامران لبخندی زد 

 :گفت

 بزار من باز کنم-

به شدت به سینم همین که کامران در را باز کرد با دیدن دو جفت چشم آبی قلبم 

 کوبید چه قدر من این پسر

خوشتیپ ندیده بودم شوهرم کسی که حتی شده جونم را میدم ولی هیچوقت غم تو 

 چشم هایش نبینم چه قدر

تغییر کرده بود انگار آب و هوای آلمان بدجوری روی او اثر گذاشته بود با تعجب به 

 من خیره شده بود ولی من با

اخمی کرد که به خودم آمدم و نگاهم را از پوریا گرفتم عشق داشتم نگاش می کردم 

 انگار دیگه اجازه به من نمی داد

حتی نگاهی به او کنم وارد خانه شد و از کامران و شقایق احوالپرسی گرمی کرد به من 
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 که رسید یه سالم خشک

 خالی به من تحویل داد که بغض کردم و با اشک به پوریا خیره شدم بعد از دوماه این

 حقم نبود اینطوری رفتار کنه

دلم می خواست بغلش کنم و بگم نمی تونم یه بار دیگه دوری تو را تحمل کنم ولی 

 حیف که این چیزا رو برای من

ممنوع کرد پشت سرم آقا رحیم وارد خانه شد همگی به طرف حال رفتیم پوریا و آقا 

 رحیم کنار هم نشستند و من

یق و کامران شوخی می کرد نوبت من که میرسید فقط با هم روبه روی آنها پوریا با شقا

 اخم جوابم را می داد دیگه
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طاقت نداشتم یه لحظه هم اونجا بمانم سریع به طرف اتاقم رفتم مانتو وشالم را سرم 

 کردم و گوشی ام را داخل جیبم

ت سرتاپایم انداخ انداختم خواستم از اتاق بیرون برم که شقایق وارد اتاق شد نگاهی از

 :وگفت

 کجا؟-

 میرم بیرون-

 :چشمای شقایق گرد شد گفت

 پوریا اومده بعد تو میخوای بری بیرون؟-

درسته اومده، ولی مگه نمی بینی حتی یه نگاهم نمی کنه من نمی تونم این وضعیت رو -

 تحمل کنم شاید کمی دیگه

 ه اون موقع من نابود میشمبمونم برمی گرده به من میگه باید از هم طالق بگیریم دیگ

 من بعد از دوماه حاال دارم با

پوریا چشم تو چشم می شم ولی حتی به من اجازه نداد بغلش کنم مگه من زنش 



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 452 صفحه  

 

 نیستم؟ چرا این کارو با من میکنه؟

 :شقایق لبخند تلخی زد گفت

 تو برو بیرون یه هوایی بخور من خودم باهاش حرف میزنم-

اصالً، مبادا اسم من رو به زبون بیاری تموم شد اون اومده اینجا که از من طالق بگیره -

 من هم به تصمیمش احترام

 میزارم

 :شقایق اخمی کرد گفت

الناز دیونه شدی؟ وقتی اینقدر دوستش داری چرا میخوای این کارو کنی؟ شاید اونم -

 دوست داشته باشه تو از کجا

 میدونی؟

 این طوری رفتار می کنه؟پس چرا با من -

 اوف الناز، به پوریا یه فرصت بده شاید خسته است-

 من میرم بیرون خداحافظ-
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منتظر جواب شقایق نشدم و از اتاق بیرون آمدم همین که پایم را داخل حال گذاشتم 

 هر سه نفر با تعجب به من

سی متوجه نشود سرم را خیره ماندند اشک دور چشم هایم حلقه بست برای اینکه ک

 :پایین انداختم گفتم

 ببخشید یه مشکلی پیش اومده باید برم-

منتظر جواب نشدم و از خانه بیرون آمدم همین که از خونه دور شدم اشک هایم 

 سرازیر شد حوصله ی رانندگی

نداشتم به خاطر همین پیاده راه افتادم نزدیک پارک که رسیدم روی نیمکت نشستم 

 و رفتم نیم ساعتوبه فکر فر
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شد که آنجا بودم که تماس دست یک نفر روی شانه هایم احساس کردم با دیدن پوریا 

 چشم هایم گرد شد ولی خودم

 :را کنترل کردم و با اخم نگاهم را از پوریا گرفتم کنارم نشست گفت

 دلم برات خیلی تنگ شده-

د چه قدر منتظر امروز با جمله ی پوریا اخم هایم محو شد و قلبم شروع به تپیدن کر

 بودم که همچین حرفی از پوریا

 بشنوم با صدای پوریا از فکر بیرون آمدم

 میدونم خیلی عذاب کشیدی حق داری-

با جمله ی پوریا مثل بمب منفجر شدم و به سمتش چرخیدم و تند تند شروع کردم به 

 حرف زدن

ن تو همه شرایط آره خیلی عذاب کشیدم دوماه ندیدمت کسی که دوسش دارم و اال-

 بایدم کنارم باشه دو ماه رفت

آلمان برای خوش گذرونی اگه بدونی تو این دوماه چی کشیدم بلکه کنارم نبودی بازم 

 پشتت بودم صبح، روز، شب

فقط اسم تو رو زبونم بود تو چطور االن با چه رویی اومدی پیشم میگی خیلی عذابت 

 دادم االنم احتماال اینا همه راه

 ان اومدی که ازهم طالق بگیری نه؟از آلم

 :پوریا دستم را گرفت که دستم را کشیدم با بغض گفت

نه نمیخوام ازت طالق بگیرم من دوستت دارم و به خاطر خودت برگشتم؛ دیگه طاقت -

 دوری تو رو نداشتم؛ من اگه

 تو آلمان بودم چشم و گوشم پیش تو بود

 :اشک هایم سرازیر شد گفتم

 ها رو نمیدی؟ حتی به آقا رحیم هم گفتی سراغم رو نگیرهچرا جواب تلفن -
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چون نمی خواستم عذابت بدم چون دور بودیم اگه صدات اشکات پای تلفن می شنیدم -

 همون دو ماه پیش برمی

گشتم ایران ولی االن واقعا بدون تو یک روز هم نمیتونم تحمل کنم الناز؛ پاشو بریم 

 توضیحخونه برات همه چیز 

 میدم

 :دستم را کشیدم گفتم

 الزم نکرده من با تو دیگه هیچ جا نمیام-

 تو رو خدا بیا بریم میخوام بدونی چرا رفتم و واسی چی ازت دور شدم-

دستش را به طرفم دراز کرد دستش را گرفتم و با هم به طرف خانه باغی رفتیم چند 

 هفته بود حتی به خانه باغی هم

مه خاطراتم آنجا بود حس می کردم اگه پایم را آنجا بگذارم همه سر نزده بودم بلکه ه

 ی خاطراتم زنده می شود

دستم تو دست پوریا بود من موافقت کردم چون واقعاً می خواستم بدونم دوری پوریا 

 واسی چی بود همین که پایم را

دلم داخل خانه گذاشتم همه خاطراتم با پوریا زنده شد اشک هایم سرازیر شد چه قدر 

 برای بوی عطرش تنگ شده

 بود با صدای پوریا به طرفش برگشتم

 بشین لطفا-

روی مبل نشستم و پوریا هم روبه روم روی مبل نشست بزاق دهانش را قورت داد 

 :گفت

وقتی مادرم رو از دست دادم پیش طاهر رفتم تهدیدش کردم که همه کار می کنم که -

 ثابت بشه مادر و پدرم رو اون

کشته اون فیلم هم که ثابت می کرد پدرم طاهر کشته بعد از دو روز ناپدید شد احتمال 
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 میدادم که طاهر همچین

کاری کرده چون قبالً تهدیدش کردم ترسیده بود تصمیم گرفتم برم آلمان پیش غالم 

 چون غالم تو آلمان زندگی می

 کرد مدارک کافی داشت که ثابت کنم طاهر قاتل پدرم هست

 :گفتمسریع 

 پیدا کردی-

 :چشم هایش را بست گفت

بزار تا حرفم رو بزنم، وقتی پایم را تو آلمان گذاشتم در به در دنبال غالم بودم ولی -

 اون از دستم فرار میکرد فکر

می کرد من آدم های طاهر هستم بعد دو هفته موفق شدم پیداش کنم با غالم صحبت 

 کردم و به او گفتم که کی
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هستم و واسی چی اومدم اولش اصال باور نمی کرد و تا یک هفته همش به من چرت و 

 پرت تحویل می داد وقتی پازل

ها رو کنارم هم گذاشتم فهمیدم نصف حرفای غالم دورغ است دوباره با غالم حرف زدم 

 اما باز هم باور نکرد تا چهار

و به من خیلی کمک کرد دو روز با هر بدبختی بود بهش ثابت کردم آدم طاهر نیستم ا

 یا سه تا مدرک پیدا کردم اما

 یک اتفاق بدی افتاد

 :قلبم به تپش افتاده بود، آرام گفتم

 چه اتفاقی؟-

طاهر فهمید من رفتم آلمان اینکه از کجا فهمید دنبال غالم هستم نمیدونم؟ ولی یک -

 نفر رو دنبالم انداخت اولش
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 تم از فرصت استفاده کرد؛ به من تیر زدشک کردم وقتی یه جای خلوت گیرش انداخ

از شنیدن کلمه ی تیر؛ هینی گفتم و دستم را روی دهانم گذاشتم اشک هایم مثل باران 

 سرازیر شد پوریا هول شد و

 :به طرفم آمد و من را در آغوش گرفت وگفت

 االن برگشتم، صحیح و سالم هستم-

 :از آغوش پوریا بیرون آمدم گفتم

می افتاد اگه از دستت می دادم من چیکار می کردم دیونه می شدم  اگه اتفاقی برات-

 پوریا

 :پوریا صورتم را قاب گرفت گفت

 هیــس چیزی نگو من حالم خوبه-

 بعدش چی شد؟-

 :پوریا نفسی کشید و نگاهش را از من گرفت گفت

 اوقتی چشمام باز کردم تو بیمارستان بودم پسر غالم باالی سرم بود برام همه چیز ر-

 تعریف کرد که اون مرد من را

تیر زد از طرف طاهر اومده و می خواسته من رو بکشه ولی خوب به هدفش نرسید؛ ولی 

 الناز اگه همچین اتفاقی برام

نمی افتاد من یک ماه پیش کنارت بودم اما من تا دو هفته تو بیمارستان بودم بلیت 

 گرفتن و کارهای که برای برگشت
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ران کمی طول کشید به خاطر همین دوماه شد ولی من گوش و حواسم پیش تو بود به ای

 شقایق، کامران و آقا رحیم

حتی بیتا به من خبر می دادن که در چه حالی هستی حتی میدونم با کیان یک هفته ی 

 رفتی اصفهان کار خوبی
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ام کردی حال و هوات عوض شد کاری کردی که شرکت به نام کیان شد و همه ی سه

 های پدرم به من پس دادی تو

 در حقم خیلی خوبی کردی

 :دوباره به آغوش پوریا رفتم گفتم

 حتی شده جونم رو میدم ولی یه تای مو ازت کم نشه-

 خیلی دوست دارم-

چشم هایم را باز کردم نگاهم سریع افتاد به ساعت شش عصر بود پوریا کنارم بیدار و 

 به من خیره بود

 نخوابیدی؟-

 نه، داشتم نگات می کردم بعد از دوماه-

 :لبخند بی جانی زدم و گفتم

 تو رو خدا تنهام نزار دیگه طاقت دوریت ندارم-

 :پیشانی ام را بوسید گفت

 قول میدم-

یاد حرف های پوریا افتادم که گفت شقایق و کامران هم حواسش به من بود اخمی 

 :کردم وگفتم

 ون به من باشه؟تو به شقایق و کامران گفتی حواسش-

 آره چطور-

ای نامرد منو باش که فکر کردم شقایق هم از دنیا بی خبره تا نگو خانم از منم بهتر -

 میدونه چه اتفاقی افتاده اون

روز همین طور گریه می کرد تا نگو تو تیر خوردی بعد به من گفت که با کامران 

 دعواش شده براش دارم

 :دستم را گرفت گفت
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 من خواستم به تو چیزی نگه-

ولی من واقعا تو این دوماه عذاب کشیدم این حقم نبود تو شوهرمی باید بدونم در چه -

 حال هستی یهویی بی خبر

رفتی آلمان من فکر کردم فقط بیتا و آقا رحیم می دونند ولی تا نگو شقایق و کامران هم 

 میدونستند

 :من را در آغوش کشید گفت

آروم باش دیگه کنارتم اون بنده خدا گناهی نداشت من بهش گفتم خیلی خوب باشه -

 به تو چیزی نگه

 :همان موقع صدای تلفن همراه پوریا بلند شد پوریا اخمی کرد و زیر لبی گفت

 اگه یه روز راحتمون بزارند اون موقع خودم رو می کشم-

 گوشی رو برداشت اخم هایش محو شد جواب داد

 ونه نیستم، چی شده مگه؟ چــی؟ باشه، باشه االن میامبله آقا رحیم؟ نه من خ-

 :مو به تنم سیخ شد گفتم

 چی شده پوریا؟-

 :پوریا در حالی که لباسش را تنش میکرد گفت

 سلمان تیر خورده-

 :چشم هایم گشاد شد با مِن مِن کنان گفتم

 نـ...نگو که بابام اینکارو کرده؟-

 نمیدونم چیزی معلوم نیست فعال باید برم-

 :سریع از رختخواب بلند شدم و شروع کردم به آماده شدن گفتم

 صبر کن منم بیام-
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با هم سوار ماشین شدیم و از خانه بیرون آمدیم نیم ساعتی شد که به اداره ی پلیس 

 رسیدیم آقا رحیم و بیتا به

 :طرفم ما آمدند پوریا نگاهی به هر دو کرد گفت

 ن شد؟چی شده؟ چیزی دستگیرتو-

 نه فقط سلمان بردند بیمارستان الناز میشه بری به شقایق خبر بدی-

 شقایق خبر نداره؟-

 نه-

 :آب دهنم را قورت دادم و یه باشه ای گفتم پوریا به طرفم آمد گفت

 الناز مراقب خودت باش-

 باشه-

 :سوئیچ به طرفم گرفت گفت

 با ماشین من برو-

سویئچ از پوریا گرفتم و بعد از خداحافظی؛ سوار ماشین شدم تو این فکر بودم که چه 

 طوری به شقایق بگم عمو

سلمان تیر خورده هر فکری می کردم که حرف درست و حسابی به شقایق بزنم نمی 

 شد آخر شقایق دیونه بازی در

 می آورد همین که رسیدم گوشی ام زنگ خورد شقایق بود

 کجایی تو دختر؟ خبری ازت نیست انگار پوریا دیدی یادت رفت ما اینجاییم الو؟ الناز-

 :با بغض گفتم

 پشت درم درو باز کن-

 :از ماشین پیاده شدم و به طرف در رفتم شقایق با ذوق در را باز کرد گفت

 .خوش آمدی باید از سیر تا پیاز برام تعریف کنی بگی چطوری شد-
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 :و نگاهی به اطرافم انداختم گفتموارد خانه شدم 

 کامران کجاست؟-

 :شقایق روی مبل نشست گفت

 کار داشت رفت بیرون-

 :روبه روش نشستم شقایق لبخند شیطونی زد گفت

 خجالت نکش از اولش بگو خیلی کنجکاوم بدونم چی شده-

 :نیم نگاهی به شقایق انداختم گفتم

 یه اتفاقی افتاده-

 :شقایق اخم ریزی کرد گفت

 چی شده؟-

 عمو سلمان تیر خورده-

 :با جمله ی من چشم های شقایق گرد شد و مِن مِن کنان گفت

 چـ...چی دوباره بـ...بگو-

 :کنارش نشستم گفتم

 توروخدا آروم باش فعال تو بیمارستانه-

 :جیغ بنفشی کشید که انگار پرده ی گوشم پاره شد و از جایش بلند شد و با گریه گفت

 ببر پیش بابام خواهش میکنمتوروخدا من رو-

 :اشک های شقایق را پاک کردم گفتم

 باشه آماده شو بریم-
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با گریه به طرف اتاقش رفت تا آماده شود من هم به پوریا زنگ زدم و آدرس 

 بیمارستان گرفتم با شقایق سوار ماشین

می  باران اشک شدیم و به طرف بیمارستان رفتیم از خانه تا بیمارستان شقایق مثل
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 ریخت و برای کامران توضیح می

داد من هم جعبه دستمال کاغذی را روی پایش گذاشتم تا اشک هایش را پاک کند با 

 سرعتی که داشتم ربع ساعت

شد تا رسیدیم هنوز ماشین را خاموش نکردم که شقایق شیرجه زد داخل بیمارستان 

 ماشین خاموش کردم و مثل

 :قه ی باال رفتم به سمت پرستار بخش رفتم گفتمجوجه اردک دنبالش به طب

 ببخشید سلمان دهقانی اوردن اینجا؟-

 :پرستار نگاهی به دفترش انداخت گفت

 آره اینجاست-

 حالش چطوره؟-

 هنوز تو اتاق عمل هست-

 :شقایق گریه اش بیشتر شد شقایق را روی صندلی گذاشتم گفتم

 شقایق تو رو خدا گریه نکن چشماتو از دست دادی دعا کن برای عمو سلمان-

 :شقایق نگاهی به من کرد گفت

 مامان نمیدونه نه؟-

خواستم دهان باز کنم که صدای خاله مهسا از پشت شنیدم به طرفش برگشتم با دیدن 

 ما شروع به دویدن کرد و

 :خودش را به ما رساند گفت

 الش خوبه؟توروخدا بگید شوهرم ح-

 :از جایم بلند شدم و آرام خاله مهسا روی صندلی گذاشتم گفتم

 آروم باشین فعال تو اتاق عمل هست-

 شقایق با گریه رفت به آغوش خاله مهسا و هر دو شروع به گریه کردن
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نیم ساعتی بود که آنجا بودیم برای خاله مهسا و شقایق آب میوه گرفتم ولی هر دو 

 ب هم نزدند با صدای پوریاحتی ل

 :از فکر بیرون آمدم و از جایم بلند شدم پوریا خودش را به من رساند گفت

 چی شد عملش تموم نشد؟-

سری به عالمت منفی تکان دادم پوفی کشید و کنار شقایق نشست و شقایق در آغوش 

 گرفت و آرام یه حرفای زد

یرون آمد هر چهار نفر به سمت که من نشنیدم یک ساعت شد که دکتر از اتاق عمل ب

 دکتر هجوم آوردیم ماسک را

 :از روی دهانش برداشت و نگاهی به ما انداخت گفت

 متاسفم که این رو میگم اما عملش موفق آمیز نبود-

جیغ شقایق کل بیمارستان پر کرد و خاله مهسا هم دو سه باری به صورتش زد که 

 جلویش را گرفتم و در آغوش

خودم هم سرازیر شد همان موقع کامران سریع به سمت ما آمد با گرفتم اشک های 

 دیدن قیافه های ما با بغض به

 :پوریا گفت

 تموم کرد؟-

 :پوریا دستش را روی شانه ی کامران گذاشت گفت

 تسلیت میگم-

کامران اشک تو چشم هایش حلقه بست ولی با جیغ شقایق خودش را جمع و جور کرد 

 و به سمت شقایق رفت

ان خاله مهسا و شقایق بردن خانه من و پوریا هم سوار ماشین شدیم و به طرف کامر

 خانه رفتیم تو راه خانه بودیم که

 :به سمت پوریا برگشتم گفتم

 چیزی دستگیرت نشد؟-
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 :پوریا همین طور که رانندگی می کرد و نگاهش به روبه رو بود گفت

 اون کسی که سلمان زده پیدا کردیم-

 ف کرد که چرا زده؟خب چی شد اعترا-

 آره گفت ولی من باور نکردم بیتا هم همینطور-
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 مگه چی گفت؟-

گفت که با سلمان دشمن خونی داشته و چند روزی تو زندان بوده نتونسته انتقامش را -

 از سلمان بگیره از زندان فرار

 کرده تا انتقامش رو از سلمان بگیره ولی دورغ میگه

 :گفتماخم ریزی کردم 

 از کجا مطمئنی که دورغ میگه؟-

قبل از اینکه پایم را داخل زندگیتون بزارم از تک تکتون تحقیق کردم سلمان با هیچ -

 کس دشمنی نداشته و دست

 راست طاهر بوده

 :زیر لبی گفتم

 احتماال باز بابا تو اینکار دست داشته-

 :پوریا محکم و جدی گفت

صد در صد احتمال نود درصد سلمان میخواسته بره پیش پلیس که طاهر چه کار های -

 کرده که طاهر زودتر دست

 به کار شده و سلمان ساکت کرده

پوفی کشیدم و دستی الی موهایم کشیدم همین طور پشت سرهم بدبختی همین که 

 پایم را داخل خانه گذاشتم

داشتند گریه می کردند به طرف  صدای خاله مهسا و شقایق به گوشم رسید که



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 464 صفحه  

 

 آشپزخانه رفتم مانتو و شالم را در

آوردم و پرت کردم روی اپن شروع کردم دوتا لیوان آب قند درست کردم و به سمت 

 آن دو رفتم دوتا لیوان آب قند

به دستشون دادم خاله مهسا یه چند قلوپ خورد و آرام شد ولی شقایق از قبل هم بدتر 

 بازی هایششده بود و دیونه 

گل کرده بود و جز جیغ و فریاد هیچ کاری نمی کرد کمی بغلش کردم و کمرش را 

 نوازش دادم ولی فایده ای نداشت

کامران به سمتش رفت و با هم به طرف حیاط پشتی رفتند خاله مهسا هم به مبل تکیه 

 داده بود و سرش را پایین

 :اب شد کنارش نشستم و گفتمانداخته بود و آرام برای خودش گریه می کرد دلم کب

 .خاله مهسا این قدر گریه نکنید چشماتو از دست دادین-

 :خاله مهسا خودش را در آغوشم انداخت و با گریه گفت

 
422 

 چطوری آروم باشم شوهرم از دست دادم-

 برین تو اتاق من دراز بکشید رنگ صورتون پریده؛ مث گچ روی دیوار سفید شدین-

سمت اتاق رفتیم روی تخت دراز کشید و دستش را روی پیشانی اش گذاشت با هم به 

 پتو را تا زیر گردنش کشیدم و

 :از اتاق بیرون آمدم پوریا با تلفن صحبت می کرد که با دیدن من سریع قطع کرد گفت

 چی شد؟-

 خاله مهسا روی تخت من خوابید خیلی حالش بد بود-

 :تنش کرد گفتپوریا سوئیچ ماشین برداشت و کتش را 

 من میرم-

 کجا؟-
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 آقا رحیم یه چیزای پیدا کرده برم ببینم چی شده فعال-

 باشه توروخدا مراقب خودت باش-

 :پوریا به طرفم آمد و پیشانی ام رابوسید گفت

 چشم-

با بسته شدن در روی مبل نشستم چند ثانیه نگذشت که کامران و شقایق از حیاط پشتی 

 وارد خانه شدند بلکه از

 :مر درد داشتم اما سریع از جایم بلند شدم و به طرف شقایق رفتم گفتمک

 شقایق عزیزم حالت خوبه میخوای برات چیزی بیارم؟-

 :سرش را به عالمت منفی تکان داد گفت

 مامانم کجاست؟-

 تو اتاق من گرفته خوابیده میخوای تو هم برو کمی استراحت کن حالت خوب نیست-
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 :است مخالفت کنه که کامران دستش را گرفت گفتشقایق خو

شقایق، جون کامران برو کمی استراحت کن حالت اصال خوب نیست نمیتونی تا صبح -

 سر پا وایسی قربونت بشم بیا

 برو کمی بخواب چشمات قرمز شد این قدر گریه کردی

تم آرام فشقایق جوابی نداد و با هم به طرف اتاق رفتند نفسی کشیدم وبه طرف اتاق ر

 در را باز کردم خاله مهسا

خواب بود بی سروصدا لباس هایم را برداشتم و داخل اتاق فریده خانم عوض کردم و 

 شروع کردم به درست کردن

شام تنها چیزی که برایم راحت بود سوپ مرغ بود مخلفاتش از یخچال بیرون آوردم و 

 شروع کردم به درست کردن

ت مطلق بود و همه خواب بودند من هم کمی با یک ساعت شده بود خانه تو سکو
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 شیرین صحبت کردم و قضیه را

برایش توضیح دادم اون هم گفت که حتما فردا یه سری میزنه به کیان و جسیکا هم 

 خبر دادم اما انگار آن ها زودتر

از من خبر داشتند با صدای در سریع به طرف در رفتم پوریا وارد خانه شد و نگاهی به 

 :دور وبر انداخت گفت

 همه خوابیدن؟-

 :سرم را به عالمت مثبت تکان دادم گفتم

 آره شام هم درست کردم تو چیکار کردی چیزی فهمیدی؟-

یا به چشمان پورروی مبل نشست و اشاره کرد که من هم بنشینم روبه روش نشستم و 

 خیره ماندم تا حرفش را بزند

 :پوزخندی زد گفت

 دیدی بهت گفتم طاهر دست داشته-

 از کجا فهمیدی؟-

ظهر یه شماره ناشناس به سلمان زنگ میزنه و آدرس به سلمان میده سلمان هم بلند -

 میشه میره همون آدرسی که

طاهر هم خونه و بهش دادن دقیقا ساعت پنج عصر غیبش زده دقیقا همون ساعت 

 شرکت نبوده

 حاال بابارو دستگیر کردن؟-

 نه فقط دارند ازش بازجویی میکنند ولی من مطمئنم طاهر سلمان کشته-

 خواستم دهان باز کنم که با صدای خاله مهسا یه متر پریدم باال

 
424 

 طاهر شوهر منو کشته؟-

رزید چیزی که نباید میدونست من و پوریا به طرف خاله مهسا چرخیدیم تمام بندم ل
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 حاال فهمید با زور لبخندی زدم

 :و به طرف خاله مهسا رفتم گفتم

 خاله مهسا کی بیدار شدین؟-

خاله مهسا همین طور زل زده بود به پوریا، پوریا هم سرش را پایین انداخت دستم را 

 روی بازوی خاله مهسا گذاشتم

 :گفتم

 خوب خوابیدی؟-

 :ش را بلند کرد گفتدستم را پس زد و صدای

 به من راسش بگین طاهر شوهرم رو کشته؟-

دهان من و پوریا انگار قفل زده بودند همین طور فقط به خاله مهسا زل زدیم نمی 

 دونستیم چیکار کنیم؟ چه عکس

العملی نشون بدیم؟ حقم داشت شوهر چندین سالش از دست داده بود پوریا از جایش 

 بلند شد و به طرف خاله مهسا

 :رفت و دستش را گرفت و آرام روی مبل گذاشت گفت

 مهسا خانم توروخدا آروم باشید-

 :اخم های خاله مهسا غلیظ شد گفت

 به من راستش بگید-

 الناز برو برای خاله مهسا آب بیار-

سریع به طرف آشپزخانه رفتم و یه لیوان پر آب کردم و به طرف خاله مهسا رفتم 

 دستم را روی کمرش گذاشتم

 :فتمگ

 کمی آب بخورید خودم براتون توضیح میدم-

 :خاله مهسا یه قلوپ از آب خورد و نگاهش را بین من و پوریا چرخید گفت
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 بگید توروخدا-

 :پوریا پوفی کشید گفت

هنوز معلوم نیست طاهر همچین کاری کرده یا نه ولی معلوم میشه خودتو ناراحت -

 ارنکنید دیر یا زود حق به حقد

 میرسه

 :خاله مهسا گریه اش بیشتر شد گفت

چطور تونست؟ چطور تونست شوهر چندین سالی من رو بابای دخترم رو بکشه مگه -

 این ها وجدان ندارند

بغض کردم طاقت این همه حرف نداشتم هر چقدر بد پدرم بگن بازم اون پدرم بود نمی 

 دونستم با چه روی تو

صورتشون نگاه کنم نمی تونستم نه تو صورت پوریا نگاه کنم که مادرش را از دست داد 

 نه می تونستم تو صورت خاله

مهسا و شقایق نگاه کنم که عزیزترین آدمای زندگیش رو از دست دادند سریع خودم 

 را جمع و جور کردم و به طرف

متوجه قیافه ام شد و به آشپزخانه رفتم با هم زدن سوپ خودم را مشغول کردم پوریا 

 طرفم آمد دستم را گرفت و

من را در آغوش کشید با همین کار گریه ام بیشتر شد میترسیدم نفر بعدی پوریا باشه 

 که از دست بدم به هر حال بابا

 .از خون پوریا تشنه بود همه کار می کرد که پوریا از سر راه برداره

 :از آغوش پوریا بیرون آمدم وگفتم

ر بعدی تو باشی من چیکار کنم؟ دیونه میشم به هر حال یه بار قصد جونت کرد اگه نف-

 ولی موفق نشد من پدرمو می

 شناسم وقتی دست به کاری میزاره اگه تا آخرش نره دست بردار نیست
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 :پوریا صورتم را قاب گرفت گفت

 هیچ کاری نمیتونه بکنه تو خودت رو ناراحت نکن عزیزم-

کردم ریختن سوپ داخل بشقاب ها شقایق و کامران هم بعد  سری تکان دادم و شروع

 از چند دقیقه بیدار شدند

حال شقایق از قبل هم بدتر شده بود رنگ صورتش مثل گچ سفید شده بود موهای قهوه 

 ای بهم ریخته بود بلوز و

شلوار مشکی تنش بود یه بشقاب سوپ به شقایق دادم ولی دست ردزد کامران به طرفم 

 قاب سوپ از منآمد و بش

 گرفت
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خاله مهسا هنوز آرام گریه می کرد اما معلوم بود که چه قدر گرسنه است بشقاب سوپ 

 به دستش دادم من و پوریا

هم پشت میز نشستیم و شروع به خوردن کردیم بعد از خوردن وسایل ها را جمع کردم 

 همین که از آشپزخانه بیرون

دا در آمد کامران به طرف در رفت در را برای بیتا که بین آمدم صدای زنگ خانه به ص

 چهارچوب در بود باز کرد وارد

خانه شد و خودش را به شقایق رساند همین که شقایق را در آغوش گرفت شروع کرد 

 به گریه کردن بیتا هم

دلداریش می داد کامران شقایق با خودش به اتاق برد بیتا نگاهی به من و پوریا کرد 

 :گفت

 قاتل معلوم شد-

با جمله ی بیتا من و پوریا سریع روبه روش کنار هم نشستیم و خاله مهسا هم هر چند از 

 ما دور بود ولی گوش و



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 471 صفحه  

 

 :حواسش پیش ما بود بیتا نفسی کشید و نگاهی به من کرد گفت

 آقا سلمان طاهر کشته-

ام هایم آربغض راه گلویم را گرفت نفسم بند آمد طاقت همچین حرفی نداشتم؛ اشک 

 سرازیر شد دیگه واقعا خجالت

 :می کشیدم تو رو خاله مهسا و شقایق نگاه کنم پوریا بغلم کرد و زیر گوشم گفت

 الناز عزیزم آروم باش همه چیز درست میشه-

 دیگه نمیتونم تو رو خاله مهسا و شقایق نگاه کنم-

 هیـس؛ چیزی نگو الناز-

م خیلی خسته بودم پوریا کنارم نشست باهم وارد اتاق شدیم روی تخت دراز کشید

 :گفت

 کمی استراحت کن چشمات قرمز شد خودم به مهسا خانم میرسم تو بگیر بخواب-

زیر لبی باشه ای گفتم و چشم هایم را بستم همین طور که چشم هایم بسته بود همه 

 بدبختی های زندگی ام مثل نوار

ن با زور ازدواج کردن فهمیدن فیلم جلویم ظاهر شد از دست مادرم، دشمنی با شیری

 اینکه پدرم قاتله دزدیده شدن

 من کشته شدن فریده خانم و حاال هم عمو سلمان اگه نفر بعدی پوریا باشه

با اسم پوریا مو به تنم سیخ شد! تصمیم گرفتم فردا بلند بشم برم پیش بابا دیگه خسته 

 شدم سکوت کردم باید

 .باهاش حرف بزنم خودم را خالی کنم
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صبح از رختخواب بلند شدم نگاهی به خودم در آینه انداختم این قدر گریه کردم که 

 زیر چشم هایم گود شده بود

لباس هایم را بیرون آوردم و لباس ساده ای پوشیدم پوریا هنوز خواب بود قبل از اینکه 
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 بلند شود و از من همین طور

داخل خانه باشم ساعت نزدیک های هشت  سوال بپرسد باید برم و قبل از بلند شدن

 بود چه بابا خواب باشه چه

نباشه باید با او حرف بزنم از اتاق بیرون آمدم و نگاهی به حال انداختم کسی نبود همه 

 خواب بودند به طرف

آشپزخانه رفتم و آبی به دست و صورتم زدم همین که برگشتم با شقایق روبه رو شدم 

 هینی گفتم و دستم را روی

 قلبم گذاشتم

 شقایق چرا مث جن میای؟ نزدیک بود پس بیفتم-

 :شقایق خشک و جدی گفت

 داری میری کجا؟-

 :مِن مِن کنان گفتم

 تمـ...من...میرم یه هوای بـ...بخورم حالم خوب نیس-

 :سری تکان داد و همین طور که از آشپزخانه خارج شد گفت

 اگه پوریا بیدار شد بهش چی بگم؟-

 نمیخواد چیزی بگی چون قبل از اینکه بیدار بشه من برگشتم خونه-

 :روی مبل نشست گفت

 باشه برو خداحافظ-

 :از آشپزخانه بیرون آمدم وگفتم

 حاال واسی چی تو بیدار شدی خوابت نمیاد؟-

 :ند تلخی زد گفتپوزخ

خواب؟ دیگه خوابی برام نمونده بعد چقدر خانوادم پیدا کردم هنوز یک سال نشده -

 پدرم را از من گرفتن
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 :کنارش نشستم و دستش را توی دستم گذاشتم گفتم

 ولی مادرتو داری سعی کن حواست به اون باشه-

عت کردم هشت بود سریع از سری تکان داد و نگاهش را از من گرفت نگاهی به سا

 :جایم بلند شدم گفتم

 من میرم ولی زود برمی گردم-

خداحافظی کردم و از خانه بیرون آمدم سوار ماشین شدم و به طرف خانه رفتم خیلی 

 وقت بود نیامدم بودم اینجا دلم

براش تنگ شده بود همه خاطرات مادرم اینجا بود کوچک های من و کیان با زنده شدن 

 بغض کردم از پله ها خاطرات

باال رفتم و خودم را به در خانه رساندم هنوز در نزدم که در باز شد و بابا بین چهار 

 چوب در ظاهر شد کت و شلوار

خاکستری به تن داشت و یه پیراهن سفید هم زیرش انگار نه انگار بهترین دوسش را 

 از دست داده با اخم به خودم

 آمد

 تاده یه بابای پیرم داری؟چرا اومدی اینجا؟ یادت اف-

پوزخندی زدم و بدون اینکه جوابش را بدهم وارد خانه شدم بابا هم وارد خانه شد 

 :گفت

 مهسا خانم کجاست؟ دیشب برنگشته خونه-

 :اخمی کردم و حق به جانب گفتم

 خونه ی منه نمیخواد تو صورتتم نگاه کنه-

 چرا؟-

 :نیشخندی زدم گفتم

کشتی توقع داری بیاد اینجا برات ناهار و شام درست  انگار نمی فهمی شوهرش رو-
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 کنه؟

 :نگاهش را از من گرفت گفت

 اون حقش بود-
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 :خنده عصبی کردم گفتم

 کشتیش چون حقش بود؟-

 :این دفعه به من خیره شد گفت

 اومدی اینجا از من بازجویی کنی؟-

 ی؟عین خیالتم نیست یه نفرو کشتی؟بابا تو دیگه کی هست-

 من نکشتم-

 :دوتا ابروهایم باال رفت گفتم

 نه بابا، میشه بدونم پس کی کشته؟-

تو اداره پلیس هم گفتن یکی از دشمن های سلمان با سلمان مشکل داشته از زندان -

 فرار کرده تا انتقامش رو از او

بگیرد به هدفشم رسید من اولش خیلی ناراحت شدم ولی وقتی فهمیدم میخواست بره 

 اداره پلیس و به من تهمت

 بزنه تا دستگیرم کنند حقش بود بمیره

 :اشک تو چشم هایم حلقه بست و با بغض گفتم

 چقدر راحت میگی حقش بود بمیره جون یه آدم گرفتن اینقدر برات راحته؟-

 :رد گفتپدر صدایش را بلند ک

 میگم من نکشتم-

 دورغ میگی-

 :بابا دو قدم به جلو آمد گفت
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 الناز حرفم رو باور کن من دورغ نمیگم من نکشتم-

 :سری به عالمت تأسف تکان دادم گفتم
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حرفتو یه ذره هم باور نمی کنم وقتی فریده خانم هم کشتی همین حرفا رو زدی ولی -

 بعد مشخص شد تو فریده

کشتی با نقشه های که کشیدی تونستی از دست پلیس و زندان نجات پیدا کنی  خانم

 ولی بازم میبینی بابا پلیسه ها

چهار چشمی حواسش به کارای تو هستن وقتی دیدی همه جا پر از پلیسه به آدمات 

 گفتی کار عمو سلمان تموم

دی و اون رو کنند چون عمو سلمان میخواست تو رو لو بده ولی تو زود دست به کار ش

 کشتی

بابا اخم هایش غلیظ شد و به طرفم هجوم آورد و سیلی محکمی به صورتم زد که روی 

 زمین پهن شدم انگشت اشاره

 :اش را به طرفم دراز کرد گفت

 چطور جرأت می کنی با پدرت اینطوری صحبت کنی؟-

ا همین که بلند شدم سرم گیج رفت و حالت تهوع بهم دست داد سعی کردم خودم ر

 کنترل کنم و جلوی بابا کم نیارم

خواستم حرف بزنم که دستم را جلوی دهانم گذاشتم و پریدم تو دستشویی محتویات 

 معدم رو خالی کردم دست و

دهانم را شستم و از دستشویی بیرون آمدم با دیدن قیافه عصبی بابا که روی مبل 

 نشسته بود و پایش را روی پای

 :دم نفسی کشیدم گفتمدیگه اش انداخته بود خیره ش

با این کارهات نمی تونی اعتماد من رو بدست بیاری من موقعی که اعتمادم نسبت به -
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 تو ضعیف شد روزی بود که من

رو دزدیدی و میخواستی پوریا رو تو چشمم سیاه کنی ولی حاال میبینی که ماه پشت ابر 

 نمی مونه باالخره اینم ثابت

 .ثابت میکنممیشه که تو عمو سلمان کشتی من 

 :بابا با تشر گفت

 هر غلطی دلت میخواد بکن؛ منتظر اون روزم ببینم میخوای چیکار کنی-

همین که کیفم را از روی زمین برداشتم گوشی ام زنگ خورد از کیفم بیرون آوردم با 

 اسم پوریا پوفی کشیدم و

ا ه طرف بابجوابش ندادم حالم اصال خوب نبود حوصله ی سوال های پوریا هم نداشتم ب

 :برگشتم گفتم

 حاال میبینی-

خواستم به طرف در برم که بابا بازویم را در چنگش گرفت و من را به طرف خودش 

 :کشید گفت

 تو هیجا نمیری-

 :هولش دادم ولی فایده ای نداشت من را سفت تر از قبل گرفته بود جیغ زدم گفتم
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 ثل تو بمونمولم کن قاتل من نمیخوام پیش قاتلی م-

جیغ زدنام فایده ای نداشت سیلی محکمی به صورتم زد که سرم به شدت گیج رفت 

 همان موقع در با شدت باز شد و

پوریا به طرف بابا حمله کرد دو سه تا مشت به پدر زد که گوشهی لب پدر پاره شد 

 سرم هنوز گیج میرفت سیلی

محکمی به صورتم زده بود پوریا به طرفم آمد و بازویم را گرفت و با هر سختی بود من 

 را از خانه بیرون آورد سوار
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 :ماشین شدیم حالم از قبل هم بدتر بود پوریا با نگرانی به من خیره شد گفت

 خوبی الناز؟ میخوای بریم بیمارستان-

 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 همیدی من اینجام؟تو از کجا ف-

وقتی بیدار شدم کنارم نبودی شقایق بهم گفت رفتی بیرون هوا بخوری میدونستم -

 داشتی دورغ میگفتی بلند

شدی اومدی پیش بابا بهت دو سه بار زنگ زدم جوابم ندادی دیگه مطمئن شدم یه بالی 

 سرت اومده؛ آخه الناز واسی

شده، مثل شیر زخمی به همه حمله چی بلند شدی رفتی پیش طاهر اون دیگه خطرناک 

 میکنه به تو هم که حتی

 دخترش هستی رحم نکرد چرا بلند شدی رفتی اگه بالی سرت میورد چی؟

 :آروم گفتم

 باید باهاش حرف میزدم خودم خالی می کردم-

 :نیم نگاهی به من انداخت گفت

 دست روت بلند کرد؟-

د و سرعت ماشین زیاد کرد وقتی نگاش کردم با سر جوابش را دادم زیر لبی فحشی دا

 رسیدیم خانه پاهایم جونی

نداشتند با زور وارد خانه شدم کسی نبود وارد اتاق شدم و مانتو شالم را بیرون آوردم 

 روی تخت دراز کشیدم هنوز

کمی حالت تهوع داشتم ولی این ها همش به خاطر استرس و ترسم بود پوریا کنارم 

 :نشست گفت

 حالت بهتر شد؟-

 وب میشمخ-
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با صدای کیان و جسیکا از خواب پریدم؛ نگاهی به ساعت انداختم که نزدیک پنج عصر 

 بود از رختخواب بلند شدم و

بدون اینکه نگاهی به سر و وضعم بکنم از اتاق بیرون آمدم، وارد حال شدم کیان، 

 جسیکا و شیرین روی مبل نشسته

 :طرفم آمد و من را در آغوش گرفت گفتبودند شیرین با دیدن من سریع به 

 خوبی الناز جون؟-

با سر جوابش را دادم و با کیان و جسیکا هم سالم کردم کنار پوریا نشستم و نگاهی به 

 :پوریا انداختم و گفتم

 پس خاله مهسا و شقایق کجا رفتن؟-

 ظهر ساعت سه رفتن خاکسپاری بعدم از اون طرف با کامران رفتن شهرشون-

 قایق خوب بود؟حال ش-

 این دفعه جسیکا جواب داد

 خیلی نه-

 پوریا همه چی رو توضیح داد واسه چی بلند شدی رفتی پیش بابا دیونه شدی؟-

 :نگاهی به کیان انداختم وگفتم

خسته شدم اینقدر سکوت کردم تا بابا هر کاری دلش خواست بکنه، اون داره راست -

 راست جلوی ما راه میره بعد ما

 به دقیقه عزاداریماینجا دم 

 حتی مدرکی ندارین ثابت کنید عمو طاهر قاتله؟-

 چرا مدرک داشتیم ولی نابودش کرد-

شیرین پوفی کشید و نگاهش را از ما گرفت جسیکا هم با انگشت های ظریفش بازی 

 می کرد، کیان هم معلوم بود

ا ر آمد همه باعصاب نداره پایش را تکان می داد چند دقیقه نگذشت زنگ خانه به صدا د
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 تعجب به همه دیگه نگاه

 :کردیم که شیرین گفت
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 فکر کنم جاوید باشه! آخه گفت میاد دنبالم-

از جایش بلند شد و به طرف در رفت با صدای جاوید نفسی کشیدم وبه مبل تکیه دادم 

 :شیرین وارد حال شد گفت

 خوب دیگه من برم کار داریم-

 :از همه خداحافظی کرد و نگاهی به من انداخت گفت

 الناز یه چند لحظه بیا-

 :از جایم بلند شدم و به سمت شیرین رفتم من را در آغوش گرفت و گفت

 ناراحت نباش به زودی همه چیز درست میشه-

 :از شیرین فاصله گرفتم و گفتم

 ممنون که اومدی-

طرف حال رفتم دوباره کنار پوریا نشستم  لبخندی به من تحویل داد و با جاوید رفت به

 کیان نگاهی به ساعت مچی

 :اش انداخت گفت

خواهر جون حیف که شام خونه ی خانواده جسیکا دعوتیم واهلل پیشت می موندم در -

 ضمن فکر عمو سلمان هم

نکن اونم نصف حقش بود به هر حال دست راست بابا بود تو همه ی کاراش دست 

 دن پدر وداشت و شاهد کشته ش

 مادر پوریا بود

 :سری تکان دادم وگفتم

 آره به خاطر همین خیلی برام مهم نیست-
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 :با یه خداحافظی از خانه بیرون رفتند پوریا کتش که روی دسته مبل بود برداشت گفت

 الناز من جایی کار دارم میرم بیرون تو تویی خونه تنهایی مشکلی نیست؟-

 :تمسری به عالمت منفی تکان دادم گف

 نه برو راحت باش-
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پیشانی ام را بوسید و از خانه رفت به طرف اتاق رفتم آلبوم کوچکی هایم از کمد بیرون 

 آوردم و شروع کردم تک

تک نگاه کردن با صدای شکسته شدن شیشه سه متر پریدم هوا مو به تنم سیخ شد و 

 قلبم به تپش افتاد از اتاق

شدم در تراس شکسته بود و خورده های شیشه روی زمین  بیرون آمدم وارد حال که

 پخش شده بود چشم هایم

چهارتا شد یعنی کسی آمده خانه همین که برگشتم مردی بازویم را در چنگش گرفت 

 و دستش را جلوی دهانم

گذاشت تا جیغ نزنم دستمال سفیدی جلوی دهانم گذاشت که هم حالم بهم خورد و هم 

 چشم هایم سیاهی رفت

ا باز شدن چشم هایم و به یاد افتادن اون اتفاق سریع از جا پریدم تو اتاقی بودم که ب

 دیوارهایش از سیمان بود و

پنجره ی کوچکی گوشه ی از اتاق بود نگاهی به دور و بر انداختم کسی نبود من هم 

 روی تخت بودم همین که از روی

م دم با دیدن زنجیر استرستخت بلند شدم متوجه زنجیری که دور پاهایم بسته بود ش

 بیشتر شد و حالت تهوع بهم

دست داد با بوی گندی که اتاق برداشته بود دو بار عق زدم همان موقع در محکم باز 

 شد با اینکار به دیوار چسبیدم و
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با ترس به مرد که بلوز و شلوار مشکی تنش بود و کاله مشکی داشت خیره ماندم روی 

 صندلی که روبه رویم بود

ست و چراغ زرد رنگی را روشن کرد که چشم هایم را تا چند ثانیه سوخت اخمی نش

 :کردم گفتم

 این چراغ خاموش کن چشمام سوخت-

 :چراغ از جلوی چشمام دور کرد گفت

 سالم-

 :چشم هایم باز کردم و نگاهی به مرد که رو به رویم بود کردم اخم ریزی کردم گفتم

 تو کی هستی؟-

 مجبور شدم بدزدمت-

 :ا اسم دزدیدن مو به تنم سیخ شد و تمام بدنم لرزید تند تند گفتمب

 واسی چی منو دزدیدی؟-

 :مرده متوجه ترسم شد هول شد و به طرفم آمد که من جیغی کشیدم و با ترس گفتم

 جلو نیا-

 :مرده آرام نشست روی صندلی گفت
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 باشه نمیام جلو ولی توروخدا آروم باش من کاریت ندارم باهات حرف دارم-

 بهت میگم تو کی هستی؟-

 :دست به سینه نشست گفت

 برادر سلمان-

چشم هایم از تعجب چهارتا شد عمو سلمان کی برادر داشت که من خبر نداشتم مرده 

 :لبخند پهنی زد گفت

 اسمم سعید، که یک سال از سلمان کوچیک ترم-
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 عمو سلمان تا حاال نگفته بود که برادر داره-

 چون طاهر تهدیدش کرد که در مورد من حرفی به کسی نزنه-

 واسه چی؟-

من به خاطر بابای تو چند سال رفتم زندان به خاطر کاری که نکردم بابات به من قول -

 داد که نجاتم میده ولی حاال

 میبینی بهم پشت کرد اخه آدم نامرد تا این حد

 :جملش حالت تهوع بیشتر شد سعید متوجه حالم شد گفت با

 چی شده؟-

 حالم خوب نیست حالت تهوع دارم-

 :سعید به سمتم آمد که من دوباره چسبیدم به دیوار. او هم نگاهی به من انداخت گفت

کاریت ندارم فقط میخوام این زنجیر رو باز کنم بریم دستشویی حالت خوب نیست -

 رنگت پریده

تم و گذاشتم کارش را انجام بدهد زنجیر دور پاهایم باز کرد و با هم از اتاق چیزی نگف

 بیرون آمدیم حالت تهوع

بیشتر شد دستم را جلوی دهانم گذاشتم و سریع پریدم داخل دستشویی در را پشت 

 سرم قفل کردم و هر چی

ع هومحتویات معدم بود را بیرون ریختم خیلی برایم عجیب بود چرا این قدر حالت ت

 داشتم احتماال بخاطر ترس،
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استرس هست نگاهی به دور و بر دستشویی انداختم حتی یک پنجره نبود که من جیغ 

 بزنم که این جا گیر افتادم

مجبور شدم دوباره با اون مرد سعید راهی اتاق بشم همین که نشستم لبه ی تخت 

 :زنجیر دور پاهایم را بست گفت
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 زنجیر دور باهات ببندم تا فکر فرار کردن از سرت نگذرهشرمنده مجبورم -

 :اخمی کردم گفتم

 چی میخوای؟ واسه چی منو دزدیدی؟-

 :روی صندلی نشست گفت

 میخوام کل خاطراتم رو برات توضیح بدم-

 :صدایم را بلند کردم گفتم

 خاطرات تو به چه درد من میخوره؟-

 :سعید لبخند بی جانی زد گفت

 تی ولی میخوام کمکت کنممیدونم عصبی هس-

 :اخم هایم غلیظ شد گفتم

 اگه می خواستی کمکم کنی واسی چی دزدیدیم همونجا حرفت رو میزدی-

ببین آروم باش و داد نزن من واقعًا می خوام کمکت کنم نمی تونستم بیام تو خونتون -

 پوریا منو میشناخت نمیزاشت

دیدم نمی خواد حرفام گوش کنه  حتی با تو روبه رو بشم چند باری تالش کردم وقتی

 مجبور شدم بیام سراغ تو

 چی میخوای؟-

من دو سه ماهی منشی حسن )بابای پوریا( بودم اون روز ها با سلمان رابطم شکرآب -

 بود به خاطر سر حرفای هیچ و

پوچ من خیلی کمک به حسن می کردم میشه گفت دیگه دست راستش بودم؛ یک هفته 

 دنگذشت که به من خبر دا

با یکی شریک شده به نامطاهر از همون اولم از بابات خوشم نمی اومد، مرموز و 

 مارمولکی واسه خودش بود وقتی با

حسن شریک بود من کاراش رو بدون اینکه حسن خبر داشته باشه زیر نظر داشتم کال 

 طاهر چشماش به پوالی حسن
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و  له ی سلمان پیدا شددوخته بود خواستم همه چیزو برای حسن توضیح بدم که سر و ک

 شروع کرد از درد و دل و
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معذرت خواهی منم آدم ساده ای بودم و حرفاش رو باور کردم و قضیه اتفاق حسن و 

 طاهر هم براش توضیح دادم؛ دو

سه روز بعد فهمیدم کال برای معذرت خواهی پیشم نیومده بود میخواست زیر زبونم 

 بکشه با طاهر دو سه بار روبه رو

شدم بهم پیشنهاد داد که حسن بکشم و منو زیر دست خودش نگه داره و پول بیشتری 

 بهم میده من حسن رو حتی

ن ید بخاطر همیاز سلمان هم بیشتر دوست داشتم هیچوقت فکر کشتن به ذهنم نرس

 جواب منفی به طاهر میدادم،

بازم اون پافشاری می کرد بهم می گفت که اگه حسن بکشم و برم زندان تا دو سه روز 

 ...دیگه از زندان میارتم بیرون

 :به میان حرفش آمدم و گفتم

 بابای پوریا تو کشتی؟-

 :سری به عالمت منفی تکان داد گفت

قام همچین کاری با حسن که منو به چشم برادرش نه من هیچ وقت به خاطر پول و م-

 بودم نکردم هر روز که سلمان

یا با طاهر روبه رو می شدم جوابم منفی بود وقتی دیدن از من امید نیست خودشون 

 دست به کار شدن و حسن رو

کشتن، اون موقع منو تو انباری زندانی کردند که نتونم به حسن کمک کنم وقتی خبر 

 دم خیلیمرگ حسن راشنی

ناراحت شدم من رو آزاد کردن فهمیدم که قتل را گردن غالم انداختند غالم هم چون 
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 بلیط آلمانش جور بود ازفرصت

استفاده کرد و از ایران رفت که هیچ وقت هم پاشو تو ایران نزاشت چون دستگیرش 

 می کردن من رفتم پیش طاهر

ود تلی ولی سلمان که برادرم ببهش گفتم که من شاهد اصلی هستم و میگم که تو یه قا

 درحقم بدی کرد مدرک های

که بر علیه من بود انداخت گردنم، من تا چهار سال زندان بودم طاهر دو سه بار اومد 

 مالقاتم اینقدر بدبخت و بیچاره

شده بودم که حرفای طاهر گوش می کردم چون زن و بچم دستش بود و می گفت اگه 

 به حرفام گوش نکنی بالی سر

انوادت میارم منم از ترسم دهنم رو بسته بودم بهم میگفت که باید سلمان از ذهنم خ

 پاک کنم و دیگه داداشی به

اسم سلمان نداشته باشم بهم قول می داد سر یک ماه آزادم کنه ولی کو؟ من چهار سال 

 رفتم زندان و اون منو به

رگیر نقشه های بود که امون خدا گذاشت، وقتی از زندان آزاد شدم همه فکر و ذهنم د

 برای طاهر کشیده بودم که

یجوری طاهر بندازم زندان، به لطف خودش تونستم به هدفم برسم و یه ویدیویی ازش 

 بگیرم

 ویدیو؟ چه ویدیویی؟-

 :پوزخندی زد گفت

 اینکه طاهر چطوری سلمان کشت-

 :از تعجب دوتا ابروهایم باال رفت گفتم
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 تو اونجا بودی؟-
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 :سری به عالمت مثبت تکان داد گفت

آره من اونجا بودم وقتی از زندان آزاد شدم طاهر زیر نظر داشتم نقشه های پوریا و -

 ازدواج اجباری با تو حتی

میدونم یه چند ماهی با دختر خالت سر پوریا دشمنی میکردی و کشته شدن مادر 

 شوهرت و دزدیده شدن خودت

چون رفته بود سر وقت غالم از شوهرت افتخار کن چون دو ماه از پوریا خبری نداشتی 

 اون دیوانه وار عاشقت بود هر

جا که میرفت فکر و ذهنش پیش تو بود دو ماه که تو از اون بی خبر بودی ولی من خبر 

 داشتم پوریا اون سر دنیا بود،

 .و سراغت رو می گرفت و حواسش به تو بود

 :لبخند محوی زد گفت

نس تر خودتی چیزای که حتی به فکرتم نرسید به لطف پوریا ولی از همه بد شا-

 فهمیدی طاهر کار خوبی کرد که

 گذاشت تو با پوریا ازدواج کنی چون باعث شد بفهمی چقدر پدرت کثیف است

 میشه اون ویدیو رو ببینم؟-

 :نفسی کشید و از جیبش فلش قرمز رنگی بیرون آورد وگفت

 به تو میدم و تو هم میری اینو دست پلیس میدیویدیو داخل این فلش هست من اینو -

 :اخم ریزی کردم گفتم

 چرا خودت نمیری اینکارو کنی؟-

چون دلم نمیخواد با طاهر روبه رو بشم به هر حال هر چقدرم از سلمان کینه داشته -

 باشم اون داداشمه و طاهر

این  لی باسلمان کشته من اونجا نتونستم جلوی طاهر بگیرم تا همچین کاری نکنه و

 مدرک میخوام بدبختش کنم

میخوام بره زندان؛ میخوام طعم بدبختی رو بچشه قول بده بخاطر کاری که با مادرت و 
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 پدر شوهرت و مادرشوهر کرد

 انجام بدی

 :یه تای ابروهایم باال رفت گفتم
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 مادرم؟ یعنی چی؟-

 :پوزخندی زد و فلش تو مشتش قایم کرد گفت

 نمیدونستی نه؟-

 چی رو باید بدونم؟-

 مرگ مادرت به خاطر طاهر شده-

با جمله ی سعید قلبم تیر کشید و چشم هایم چهارتا شد حالم بیشتر بد شد اشک دور 

 چشم هایم حلقه بست با

 صدای سعید به خودم آمدم

آیدا خانم فهمیده بود که طاهر چه کار های کرده پولشویی ها و مواد مخدرهای که -

 طاهر پخش می کرد باعث شد به

گوش مادرت برسه مادرت با طاهر خیلی صحبت کرد که دست به همچین کاری نزنه، 

 آدم نکشه و مواد و پولشویی

نکنه ولی طاهر گوشش بدهکار نبود اون بیشتر لج میکرد آیدا خانم هم دست رو دست 

 نزاشت و همه چی طاهر زیر

رادر انداخته قاتل و پولشویی و مواد پخش نظر داشت، وقتی فهمید برادر به جون ب

 میکنه، مامانت حالش بد میشه با

پدرت صحبت میکنه اما طاهر دست رو آیدا خانم بلند می کنه و تا می تونه کتکش 

 میزنه؛ دیگه بقیش رو هم

 میدونی بعد مریض شد و به رحمت خدا رفت
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خودش همچین کاری کرد اشک هایم آرام آرام پایین آمد باورم نمی شد بابا با همسر 

 برای اینکه آبروش نره اونو تا

آخر عمر ساکت کرد من و کیان بدون مادر گذاشت تا زندان نره با صدای سعید به 

 خودم آمدم

متأسفم نمی خواستم ناراحتت کنم ولی باید آخر حقیقت می فهمیدی طاهر در حق تو و -

 داداشت خیلی بدی کرد

دت ببر اداره پلیس و بهشون ثابت کن که پدرت یه پس یه لطفی کن و این فلش با خو

 قاتله

 :اشک هایم را پاک کردم و آرام گفتم

 کی آزادم میکنی؟-

 :نگاهی به ساعت مچی اش انداخت گفت

فردا عصر االن نمی تونم آزادت کنم خونتون پر از پلیسه پوریا و کیان خودشون رو -

 دارن به آب و آتیش میزنن
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 کجا میدونی؟تو از -

 :لبخند کجی زد گفت

من اگه تورو دزدیدم فکر همه جاشو کردم تو خونتون دوربین گذاشتم پوریا داره -

 دیونه میشه

 :اشک هایم دوباره سرازیر شد گفتم

 بزار برم همین االن قول میدم چیزی نگم پوریا خیلی نگرانمه-

 :سری به عالمت منفی تکان داد گفت

 عصر باید صبر کنی تا فردا-

اشک هایم را پاک کردم و سرم را به دیوار تکیه دادم حالم بد شد با حرفای که سعید 
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 در مورد مامان زد دیگه حالم

خراب شد سرم به شدت گیج می رفت دلم تیر می کشیدوبعضی موقع ها حالم تهوع 

 داشتم چشم هایم داشت

 سنگین می شد

زنجیر هنوز دور پاهایم بسته بود و همین که چشم هایم را باز کردم سریع از جا پریدم 

 اتاق تو تاریکی مطلق بود از

سعید هم خبری نبود از ترس به دیوار چسبیدم و دوتا پاهایم را بغلم گرفتم با حرفای 

 سعید در مورد مامان اشک

هایم سرازیر شد و بغض کردم همان موقع محکم در باز شد و من تمام وجودم لرزید 

 سعید روبه روم نشست و

 :بخندی زد گفتل

 خوب خوابیدی؟-

 ساعت چنده؟-

 :بدون اینکه نگاهی به ساعت مچی اش بندازد گفت

 نزدیک های صبح-

 خبری از پوریا داری؟-

 :نگاهش را از من دزدید گفت
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 آره حالش خوب نیست-

با جمله ی سعید اشک هایم بیشتر شد نتونستم خودم رو کنترل کنم و شروع کردم به 

 گریه کردن

میدونم سخته اینجایی ولی من به خاطر خودت میگم اگه االن آزادت کنم و بری خونه -

 پلیس ها همین طور سوال
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 می پرسند و باعث میشه که من هم تو خطر بیفتم

 :قیافه ام رامظلوم کردم گفتم

ل میدم حتی اسمتم به زبون نیارم ولی توروخدا بزار برم من دو دقیقه هم نمیخوام قو-

 اینجا باشم تو حرفاتو زدی

 دیگه چی میخوای ازم

 :بی توجه به حرفم نایلونی را روی تخت انداخت گفت

 .برات چی خریدم بخور تا جون بگیری-

اشک هایم را پاک  بدون اینکه اجازه صحبت کردن را به من بدهد از اتاق خارج شد

 کردم واقعا خیلی گشنه بودم

نگاهی به نایلون انداختم کمی نان و گوجه خیار بود همان برام کافی بود تا صدای معده 

 ام ساکت شود کمی خوردم و

پرتش کردم از تخت پایین سرم را دوباره به دیوار تکیه دادم و آرام گریه کردم احتماال 

 پوریا حالش گرفته بود و

من هست کیان هم می دونم حال خوبی نداره بغض کردم نمیدونم این آدم از  دنبال

 جونم چی می خواد وقتی

حرفاش رو به من زده اگه واقعا مشکلش این هست دوباره تو دردسر نیفته من که گفتم 

 اصالً اسمش رو نمیگم

نمیدونم چه اصراری من اینجا باشم انگار دلش می خواست بیشتر عذاب بکشم چرا 

 مه ی بدبختی ها سر من خالیه

 می شد؟ آخه خدا دارم تاوان کدام گناهم را پس میدم؟

 الناز پاشو-

 :سریع چشم هایم را باز کردم و تو خودم پیچیدم. اما او لبخند محوی زد گفت

 میخوام آزادت کنم-

 :زنجیر دور پایم را باز کرد گفت
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 مپوریا و کیان دارن میان اینجا من میر-

 همین که خواست از اتاق خارج بشه صداش زدم

 صبر کن-

 به طرفم برگشت

 من مجبورم القل به پوریا بگم موضوع از چه قراره-

 :دوتا شانه اش را باال انداخت گفت

بگو حتی اگه دوست داری به کیان هم بگو داداشت منو می شناسه ولی تو اداره پلیس -

 در مورد من یک کلمه هم

 نمیخوام تو دردسر بیفتم فهمیدی که چی گفتم؟حرف نمیزنی من 

 باشه نگران نباش-

لبخندی زد و از اتاق سریع خارج شد از روی تخت بلند شدم و شالم را درست راست 

 وجودم را کردم استرس تمام

گرفته بود نیم ساعت شد که صدای خاموش شدن ماشین به گوشم رسید احتماالً 

 خودشون هستن دو ثانیه نگذشت

یان و پوریا سراسیمه وارد اتاق شدند با دیدن من که سرپا ایستادم هر دو نفس که ک

 عمیقی کشیدن پوریا به طرفم

آمد همین که من را بغل کرد گریه ام گرفت و شروع کردم به گریه کردند پوریا من را 

 از خود جدا کرد و صورتم را

 :قاب گرفت گفت

 حالت خوبه؟ چیزیت نیست؟-

 :دستی به چشم های خیسم کشیدم گفتم

 خوبم نگران نباش-
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 :کیان من را در آغوش گرفت با صدای که معلوم بود بغض کرده بود گفت

 خوبی آبجی جون؟-

 خوبم کیان؛ بریم دیگه یک دقیقه نمی خوام اینجا باشم-
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 :کیان مچ دستم را گرفت گفت

 کی تورو دزدیده بود؟-

دادم و نگاهی به پوریا انداختم اون هم منتظر جوابم بود تک سرفه  آب دهنم را قورت

 :ای کردم گفتم

 بریم خونه براتون توضیح میدم-

هر دو دست از نگاه کردن برداشتن و با هم از اون خراب شده بیرون آمدیم سوار 

 ماشین شدیم تا خانه یک ساعت تو

شهر خیلی دور بود وقتی  راه بودیم این سعید هم چه جاهای انتخاب کرده کال از

 رسیدیم پریدم تو حمام و دوش

مختصری گرفتم هم سرحال شدم و هم از اون بوی گند اون کثیفی ها خالص شدم روبه 

 روی کیان پوریا که منتظر

تعریف کردن من بودند نشستم جسیکا هم کنارم نشسته بود بیتا و آقا رحیم تا چند 

 دقیقه پیش از خانه رفتند پوریا

گفت بزار آن ها هم باشند گفتم نه چون من به سعید قول دادم که اون را تو  هر چی

 دردسر ندازم با صدای کیان به

 خودم آمدم

 نمیخوای بگی چی شده؟-

 :تک سرفه ای کردم گفتم

وقتی پوریا رفت وارد اتاقم شدم همین که لبه ی تخت نشستم صدای شکسته شدن -
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 شیشه به گوشم خورد سریع

ن اومدم که و با دیدن شکسته شدن تراس ترسیدم همین که برگشتم یه از اتاق بیرو

 مردی دستمالی گذاشت روی

 دهنم که بیهوش شدم

 :پوریا چنگی به موهایش زد و زیر لبی گفت

 فقط بفهمم کیه تیکه تیکش میکنم-

 :اخمی کردم گفتم

 پوریا توروخدا آروم باش-

 :صدایش را بلند کرد گفت

زنم رو دزدیدن من دست رو دست بزارم که حاال سعی و  چطوری آروم باشم هان؟-

 سالم جلوم نشسته
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 :جسیکا لبخندی زد گفت

 پوریا آروم باش، خدا رو شکر کن که الناز چیزیش نشده-

 :پوزخندی زد گفت

 همون دیگه اگه اتفاقی می افتاد من چیکار می کردم دیونه می شدم-

 :کیان اخم کرد و گفت

 یزاری بفهمیم الناز چه سرش اومده؟پوریا م-

پوریا با اخم نگاهش را از سه نفرمون گرفت و به یه جای نامعلوم خیره شد نفسی 

 :کشیدم گفتم

وقتی چشمام باز کردم یه مردی وارد اتاق شد خودشو که معرفی کرد فهمیدم برادر -

 سلمان هست

 با جمله ی من چشمای کیان و پوریا گشاد شد
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 ید تورو دزدیده بود؟سعید میگی؟ سع-

 آره می خواست به من فلش بده که ثابت میکنه بابا سلمان با دستای خودش کشته-

 چرا دزدیدت پس؟-

انگاری چند باری تالش کرد که با پوریا روبه رو بشه ولی پوریا موافقت نکرده اونم -

 مجبور شده بیاد پیش من

 :کیان صدایش را بلند کرد گفت

 چرا نیومد پیش من چرا اومد پیش تو؟ هان؟ این قصدش چیه؟-

 جسیکا به کیان توپید

 کیان آروم باش به اندازه کافی الناز حالش خوب نیست-

 نفسی از حرص بیرون داد و نگاهش را به چشمان من دوخت تا حرفم را بزنم

 بهم گفت اگه دست پلیس بدم باعث میشه پدر بره زندان-
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 :ریا چنگی به موهایش زد و از جایش بلند شد گفتپو

 کاش همون موقع که می خواست منو ببینه قبول میکردم که تو تویی دردسر نیفتی-

 :از جایم بلند شدم و به سمت پوریا رفتم گفتم

 ولی خوب شد که منو دزدید دیگه همه چیز فهمیدم؛ مرگ مامان هم بخاطر بابا شد-

ا جلوی دهانش گذاشت کیان آب دهنش را قورت داد جسیکا هینی کرد و دستش ر

 :گفت

 میدونم الناز-

 :ابروهایم را باال انداختم و با چشمانی گشاد شده از حیرت گفتم

 می دونستی؟-

نامه مامان دستمه گفت وقتی بزرگ شدی بهت بدم بخونیش ولی من تا حاال جرأت -

 نکردم بهت بدم می دونستم
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 دوباره حالت بد میشه

 :چشم هایم حلقه بست گفتم اشک تو

 کی فهمیدی؟-

دو هفته پیش رفتم تو اتاق بابا و اتاقش رو زیر و رو کردم که القل مدرکی پیدا کنم -

 بتونم بابا بندازیم زندان پیدا

 نکردم هیچ نامه مامان و اون حرفای که زد رو دیدم حالم بد شد

 :فتماشک هایم را پاک کردم و آرام روی مبل روبه روش نشستم گ

 نامه بده-

 :کیان نگاهی به من کرد گفت

 ...ببین الناز حالت-

 :با جیغ گفتم
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 کیان بهت میگم نامه بده-

کالفه پوفی کشید و از جیبش کاغذی بیرون آورد و به سمتم گرفت از دست کیان 

 کشیدم و بی توجه به آن ها که با

ه کشیدم و لبه ی تخت نشستم برگ تعجب به حرکاتم خیره شدند وارد اتاق شدم نفسی

 تا شده را باز کردم با دست

خط مامان بغض کردم هنوز نخواندم اشک هایم سرازیر شد چشم هایم را بستم و نفس 

 عمیقی کشیدم و چشم هایم

 را باز کردم و شروع کردم به خوندن

م ندختر گلم الناز جون من رو ببخش که نتونستم پیشت باشم تا از پدرت محافظت ک"

 پدرت در حق تو و کیان

خیلی بدی کرده کارای کرده که حتی به مغزت هم خطور نکرده. اما میدونم آخر مردی 
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 میاد تو زندگیت که عاشقش

میشی من اینو مطمئنم من آرزوی خوشبخت شدن تو و کیان دارم شما بچه های من 

 هستین سعی کن بابات که

سزاوار یه مجازات بزرگ اون به تو و دستش به خون چند نفر آلوده شده مجازات کنی 

 کیان آسیب میزنه اون حتی به

تو که دخترش هستی و کیان که پسرش هست رحم نمی کنه برای اینکه زندان نره 

 دست به همه کار میزنه من

نتونستم جلوی کارای خالف پدرت بگیرم ولی تو به من قول بده که بتونی جلوی کاراشو 

 بگیری، الناز دخترم اینو

 ".طمئن باش که من خیلی دوست دارم دختر یکی یدونه منم

 :قطری اشک هایم روی برگه چکید برگه به قلبم نزدیک کردم و زیر لبی گفتم

 بهت قول میدم-

 با صدای پوریا به خودم آمدم

 الناز-

 :اشک هایم را پاک کردم و برگه داخل جیبم گذاشتم گفتم

 جانم-

 :پوریا کنارم نشست گفت
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ببین دیگه گریه نکن با کمک هم سعی می کنیم طاهر بندازیم زندان تو هم دلت ازش -

 پره به هر حال مادرتو ازت

گرفت پدر و مادر منو گرفت بابای شقایق گرفت دیگه نمی خوام آسیبی به تو هم بزنه 

 به اندازه کافی ضربه به تو

 خورده
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 :ردم گفتمبه سمتش برگشتم و از توی جیبم فلش رو بیرون آو

 فقط این فلش میتونه من و تو رو نجات بده-

 :پوریا با کنجکاوی فلش رو از دستم گرفت و نگاهی به فلش کرد گفت

 میخوای یه نگاهی بهش بندازیم؟-

 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

 نه فقط اینو بده دست پلیس تا به حساب بابا برسن-

 :فتپوریا فلش تو جیبش گذاشت و با ذوق گ

 نگران نباش فردا اولین کارم همینه-

لبخندی زدم و به آغوش پوریا رفتم هنوز دو ثانیه نگذشت که حالت تهوع بهم دست 

 داد و سریع به طرف دستشویی

رفتم هر چی بود و نبود از معدم بیرون آمد همین که از دستشویی بیرون آمدم پوریا با 

 :تعجب گفت

 حالت خوبه؟-

 اتاق هنوز زیر دماغم هست کمی حالم بد کردهخوبم فقط بوی اون -

 :پوریا با نگرانی گفت

 میخوای بریم بیمارستان شاید فشارت افتاده-

 نمی خواد، کی حوصله داره من االن خیلی خستمه کمی بخوابم حالم خوب میشه-

 باشه ای گفت و خواست از اتاق بیرون برود که با صدایم به طرفم برگشت

 کیان و جسیکا رفتن؟-

 
448 

 :سری به عالمت مثبت تکان داد گفت

 آره کیان گفت بعدا بهش زنگ بزنی نگرانت بود-

 :سری تکان دادم و خواستم لبه ی تخت بشینم که گفت
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عصر به شیرین می گم بیاد کنارت منم دیگه تنهات نمیزارم یعنی عمرا دیگه بزارم تو -

 خونه تنها باشی

خارج شد لبه ی تخت نشستم و گوشی ام را که از دیروز تا حاال با یه لبخند پوریا از اتاق 

 روی میز عسلی بود

 برداشتم با شماره کیان نفسی کشیدم و زنگ زدم با دومین بوق جواب داد

 بله؟-

 داداش-

 :با ذوق گفت

 جونم الناز خوبی؟-

خوبم، داداش میخواستم بگم بابت اینکه سرت داد کشیدم معذرت میخوام عصبی -

 شدم

این چه حرفیه الناز جون خوب حق داری عصبی بشی چون نمی تونستی این همه -

 کارای بابا رو با هم هضم کنی

 :با بغض گفتم

 !نمیدونم چرا همه ی بدبختیا باید سر من بیاد-

 الناز گریه نکن سعی کن با کمک هم بابا رو بندازیم زندان-

 :دستی به چشم های خیسم کشیدم گفتم

 ی من دیگه برم فعالباشه داداش جون-

 برو آبجی جون میدونم خسته ای-
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گوشی قطع کردم و روی تخت دراز کشیدم بغض راه گلوم گرفته بود ترس و استرس 

 هم تمام وجودم گرفته بود تا

وقتی بابا تمام اون کار های بی رحمانه ای که کرده بود زندان نمیرفت من آرام و قرار 
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 حالت تهوع نداشتم باز هم کمی

داشتم ولی از اون طرف هم خیلی گشنه بودم حتی حوصله نداشتم بلند بشم یه چیزی 

 بخورم خمیازه ای کشیدم و

 خواب رفتم

با صدای شیرین که باالی سرم بود و یاد دزدیده شدنم و اون اتاق تاریک سریع از جا 

 پریدم با دیدن شیرین نفس

 االی سرم ایستاده بودراحتی کشیدم شیرین دست به کمر با اخم ب

 نیم ساعت دارم صدات میزنم-

 :دستی به چشم های خواب آلودم کشیدم گفتم

 مگه ساعت چنده؟-

 :شیرین با همان اخم گفت

 نیم ساعت به شش واال رکورد خرسم تو شکوندی-

 :چشم غره ای برای شیرین رفتم و در حالی که از تخت بلند می شدم گفتم

 خیلی بی مزه ای شیرین-

رات چی درست کردم پوریا برام قضیه دزدیده شدن توضیح داد خیلی ناراحت شدم ب-

 االن حالت چطوره؟

 :نفسی کشیدم گفتم

 خوبم، حاال اگه میشه از اتاق برو بیرون تا من لباسم رو عوض کنم-

باشه ای گفت و از اتاق خارج شد لباسم را عوض کردم و یه لباس راحتی تنم کردم از 

 م که با پوریااتاق بیرون آمد

 :روبه رو شدم لبخندی زد گفت

 خوب خوابیدی؟-

 آره خوب بود-
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 :شیرین از آشپزخانه با یه کاسه آش بیرون آمد و آن را توی دستم گذاشت و گفت

 از صبح تا حاال لب به غذا نزدی بیا بشین یه چیزی بخور-

میز نشستم و آرام شروع به بوی آش که زیر دماغم خورد گشنه ایم را زیاد کرد سر 

 خوردن کردم هنوز آش را تمام

 :نکرده بودم که نگاهی به شیرین انداختم وگفتم

 برو برام کمی دیگه آش بریز-

 :شیرین نگاهی به ظرف انداخت و گفت

 حاال این رو بخور-

 آش را کامل خوردم و کاسه به طرف شیرین گرفتم اون هم دوباره برایم آش ریخت

 :ه خوردم نگاهی به شیرین انداختم و گفتمقاشق آخری ک

 دوباره میخوام-

 :شیرین با کالفگی گفت

الناز امروز چت شده؟ این االن بشقاب سومیه که دارم بهت میدم می ترسم معدت -

 بریزه بهم بسه دیگه

 :کاسه را زیر دستم کشید و به طرف آشپزخانه رفت پوریا به طرفم آمد گفت

 معلومه خیلی گشنت بود-

 آره خیلی-

از جایم بلند شدم و به سمت اتاق رفتم همین که لبه ی تخت نشستم شیرین وارد اتاق 

 :شد لبخندی زد گفت

 خب؟-

 :سوالی نگاهش کردم و گفتم
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 چی خب؟-

 :کنارم نشست گفت

 کی می خوای اون فلش بدی دست پلیس-

 فردا-

 کار خوبی می کنی-

 :گفت شیرین با ذوق به سمتم برگشت و

 فردا شب مهمونی داریم-

 :با تعجب گفتم

 مهمونی؟-

آره مامان می خواد خانواده جاوید برای شام دعوت کنه که تو و پوریا هم هستی به -

 کیان و جسیکا هم گفتم ولی

 انگار فردا کار داشتند به خاطر همین نمی تونن بیان

 خیلی هم خوب-

 :دستم را گرفت گفت

 یا ببینم چه لباسی بپوشمالناز فردا شب کمی زود ب-

 باشه سعی می کنم زود بیام-

همین که خواست با ذوق من را در آغوش بگیره معدم بهم ریخت و سریع به سمت 

 دستشویی رفتم همین که بیرون

 :آمدم شیرین با تعجب گفت

 چی شد؟-

 :لبه ی تخت نشستم گفتم
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 از کار بی کار کنم چون می

 دونی که فردا باید حتما بره اداره پلیس

 :سری به عالمت مثبت تکان داد گفت

 باشه حاال تو چرا اینقدر حالت تهوع داری پوریا هم چند باری گفت-

میشه  ال همه چیزنمیدونم، ببین نمی خوام بفهمه فردا می خوایم بریم دکتر واهلل بیخی-

 باهام میاد

 :پوفی کشید گفت

 خیلی خوب باشه-

همان موقع در باز شد که شیرین سه متر باال پرید با زور جلوی خنده ام را گرفتم و به 

 پوریا خیره ماندم

 شیرین جاوید اومده تو حال نشسته-

 شیرین با ذوق از اتاق خارج شد من هم پشت سر شیرین با پوریا وارد حال شدیم

 جاوید با احترام از جایش بلند شد

 :و به سمتم آمد گفت

 سالم الناز خانم حالتون چطوره؟-

 :لبخندی زدم گفتم

 خوبم ممنون شما خوب هستید؟-

 :جاوید لبخندش را پر رنگتر کرد گفت

 بله خدا رو شکر-

 :شیرین اخم بامزه ای کرد گفت

 زود اومدی گفتم بهت زنگ میزنم-

جاوید لبخند شیطونی زد و آرام زیر گوش شیرین چیزی گفت که نیش شیرین تا بنای 

 گوش باز شد شیرین به سمتم

 :برگشت گفت
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 خوب الناز جون من میرم فعالً -

 ممنون که اومدی بابت آش دست درد نکنه-

 خواهش، فردا صبح بیا دنبالم باشه-

 :پوریا اخمی به هر دومون کرد گفت

 ردا صبح چه خبره؟ف-

 :شیرین مِن مِن کنان گفت

 چیز خاصی نیست، فقط برای فردا شب شام خواستیم بریم بازار خرید کنیم-

 :پوریا نوچی زیر لب راند گفت

 نه الناز نمی تونه بیاد حالش خوب نیست باید استراحت کنه-

 نه پوریا جان با شیرین میرم حال و هوام عوض میشه-

 :شیرین با ذوق گفت

 فردا میبینمت-

سری تکان دادم جاوید و شیرین از خانه بیرون رفتند روی مبل نشستم و پوریا هم روبه 

 رویم نشست زوم شده بود

 :روی اعضای صورتم، نگاهم را به پوریا دوختم گفتم

 چرا اینطوری نگاه میکنی؟-

 رنگت بدجوری پریده-

 روم و قرار ندارمبه خاطر ترس و استرس تا وقتی که بابا زندان نره من آ-

 :پوریا اخمی کرد و گفت

چرا به شیرین گفتی فردا صبح میای؟ تو هنوز حالت خوب نیست رنگت بدجوری -

 پریده
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 :دوتا شانه ام باال انداختم گفتم

خوب حوصلم تو خونه سر میره از صبح تا شب چیکار کنم همش باید استرس داشته -

 باشم خوب با شیرین میرم

 ون که از این حال هوا بیرون بیامبیر

 :سری تکان داد و به مبل تکیه داد گفت

 باشه، هر طور راحتی-

 :نفس عمیقی کشیدم گفتم

 از شقایق و کامران خبری داری؟-

 فردا آخر شب میان-

 شقایق فهمیده که بابا باعث کشته شدن سلمان هست؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان داد گفت

 تو مشکلی نداره آره می دونه ولی با-

 :آب دهنم را قورت دادم گفتم

 هنوز خجالت می کشم تو صورتش نگاه کنم-

 الناز تو مقصر نیستی-

 ...خب آره اینو خودمم می دونم ولی-

 :به میان حرفم آمد وگفت

 طاهر فقط سلمان ساکت کرد تا زندان نره-

 :با بغض گفتم

 باشه، من دیگه حرفی ندارم-
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 :پوریا به سمتم آمد و کنارم نشست گفت

 برو تو اتاق استراحت کن خیلی خسته ای چشمات کاسه ی خون شده-
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به طرف اتاق رفتم لبه ی تخت نشستم و منتظر شدم پوریا هم بیاد طولی نکشید کل 

 چراغ خانه را خاموش کرد و

 .وارد اتاق شد و هر دو خوابیدیم

ریدم گوشی ام روی ویبره بود و صدایش روی صبح با صدای زنگ گوشی ام از خواب پ

 عصابم داشت دراز و نشست

می زد، گوشی برداشتم و بدون اینکه نگاهی به صفحه ی گوشی بندازم خواستم قطع 

 کنم که با یاد دیشب با شیرین

 قول و قرار گذاشتم جواب دادم صدایش پای گوشی پیچید

 الناز کجایی تو؟-

 :خمیازه ای کشیدم وگفتم

 واستی کجا باشم؟ تو خونهاممی خ-

با شنیدن این کلمه جیغی کشید که باعث شد گوشی را از گوشم فاصله بدم با جیغ 

 :گفت

 دیونه من حاضر و آماده دم مطب دکترم بعد تو میگی تو خونم-

 خب باشه االن لباس می پوشم میام چرا جیغ میزنی-

 ه خیلی کار دارماه...الناز پاشو بیا ربع ساعت اینجا عالف شدم تو خون-

 :پوفی کشیدم گفتم

 اگه کارات زیاده برو من خودم تنها میرم-

نه بابا مگه میشه دختر خالم رو تنها بزارم برم تو خونه کار کنم عذاب وجدان می گیرم -

 پاشو الناز جون سریع آماده

 شو بیا

 باشه خدافظ-
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لباس هایم را تنم کردم از اتاق گوشی را قطع کردم و آبی به دست و صورتم زدم و 

 بیرون آمدم از پوریا خبری نبود

 گوشی ام را از کیفم بیرون آوردم و به پوریا زنگ زدم با سومین بوق جواب داد

 جانم-

 پوریا تو کجایی؟-

 تو اداره پلیس ولی تا ده دقیقه دیگه خونم-

 اگه کار داری بمون چون من با شیرین میرم بیرون-

 روخدا مراقب خودت باش من پیشت نیستم باشه؟الناز ببین تو-

 باشه نگران نباش-

 زودم بیا-

 چشم، فعال کاری نداری؟-

 نه خداحافظ-

گوشی را داخل کیفم گذاشتم و از خانه بیرون آمدم سوار تاکسی شدم و به طرف مطب 

 رفتم کمی حالت تهوع داشتم

ب شدیم بوی تزریغ ولی خودم را کنترل کردم همین که شیرین دیدم باهم وارد مط

 سوزن زیر دماغم پیچید که

حالت تهوع بیشتر شد شیرین سریع متوجه حالم شد و با هر بدبختی دستشویی را پیدا 

 کرد، محتویات معدم را

 :خالی کردم همین که بیرون آمدم شیرین بانگرانی گفت

 خوبی؟-

 :دستمالی از کیفم بیرون آوردم و دور دهنم را پاک کردم و زیر لبی گفتم

 خوبم-

 نوبت گرفتم االن ما هستیم بیا بریم-
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وارد اتاق شدیم خانمی پشت میز نشسته بود و چشم های عسلی اش را بین من و 

 شیرین چرخاند یجوری آدم را

 :م روبه روش نشستم خیره شد به من گفتنگاه می کرد انگار قاتل پدر و مادرش هستی

 حالتون خوبه؟ رنگتون پریده-

 :خواستم دهان باز کنم که شیرین سریع گفت

 خانم دکتر حالشون واقعاً خوب نیست از دیروز تا حاال حالت تهوع داره-

 :دکتره دوتا ابروهایش را باال انداخت و لبخند ژکوندی زد گفت

 باید معاینت کنم روی تخت بخواب-

با تعجب روی تخت دراز کشیدم خانم هم چندتا سوال پرسید و چندتا معاینه کرد که 

 من اصال سر در نیاوردم روی

صندلی پشت میز نشست کفش هایم را پوشیدم و روبه روش نشستم و نگاه نگرانی ام 

 را به چشمان دکتر انداختم

 :لبخندی زد وگفت

 نگران نباشید حامله هستید-

انگار دنیا را به من دادن کل خاطرات بد از ذهنم پاک شد و لبخند  باشنیدن این جمله

 خوشحالی روی لب هایم

نشست نگاهی به شیرین انداختم که شیرین هم ذوق کرده بود دوباره نگاهی به دکتر 

 :انداختم وگفتم

 مطمئن هستید؟-

 بله-

ن مطب بیروبا خوشحالی خداحافظی کردیم و با شیرین از اتاق خارج شدیم همین که از 

 آمدیم شیرین باال و پایین

میرفت و از خوشحالی کل صورتم را بوس می کرد خود هم مثل شیرین ذوق کرده بودم 
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 سوار تاکسی شدیم شیرین با

 :خوشحالی نگاهی به من کرد گفت

 حاال می خوای چه جوری به پوریا بگی؟-

 :لبخندی زدم گفتم
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تولد بهش میگم بزار برم سونوگرافی برگه بگیرم که هفته ی دیگه تولدش هست روز -

 شب تولد به پوریا نشون بدم

 حاملم

 :شیرین دوتا ابروهایش از تعجب باال رفت گفت

 یعنی می خوای تا هفته ی دیگه تحمل کنی؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان دادم گفتم

همه ز تولد بفخوب چیکار کنم منم خیلی سوپرایز شدم القل اون هم بهترین هدیش رو-

 داره پدر میشه

شیرین سری تکان داد و نگاهش را به منظره ی بیرون دوخت با صدای من دوباره به 

 سمتم برگشت

 شما کی عقد می کنید؟-

 :شیرین با ذوق گفت

 عید-

 زیاد نیست؟-

 :شیرین اخم ریزی کرد گفت

 یک ماه دیگه به نظرت زیاده؟ تا اون موقع همه چیز آماده کردیم-

 :کان دادم و دستم را روی شکمم گذاشتم گفتمسری ت

 تا اون موقع بچه ی من هم کمی بزرگ شده-
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 :شیرین لبخندش را پر رنگتر کرد گفت

 الهی دورش بگردم که از همین االن می دونم خشگله-

 :وقتی به خانه رسیدم پوریا روی مبل نشسته بود نگاهی به من کرد گفت

 خوش گذشت؟-
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 :سری تکان دادم و روبه رویش نشستم گفتم

 شما چی کار کردین؟-

 :پوریا دستی الی موهایش کشید گفت

 فلش به پلیس دادیم به احتمال زیاد فردا حکم دستگیر کردن طاهر میاد-

 :با بغض گفتم

 چرا فردا؟-

 کمی طول می کشه تا قاضی حکم دستگیر کردن طاهر رو بده-

 :نفسی کشیدم و زیر لبی گفتم

 اینا همه بدبختی تحمل کردم اینم روش-

 انگاری بیرون رفتن حال و هوات رو عوض کرده؟-

لبخندی زدم و به یاد افتادن حاملگی و دیونه بازی شیرین و اون خانم با اون لبخند 

 ژکوند لبخندم تبدیل به خنده

 :شد پوریا با تعجب گفت

 از چی می خندی؟-

 :خنده ام را جمع کردم گفتم

 ی نیستچیز خاص-

عصر بود هم من و هم پوریا آماده بودیم روی مبل نشستم و رژلب را کمی پر رنگتر 

 کردم بلوز و شلوار مشکی تنم
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 کردم و مانتو کرمی هم روی آن انداختم با صدای پوریا رژلب داخل کیفم گذاشتم

 بریم؟-
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 سوار ماشین شدیم و به از جایم بلند شدم و سری به عالمت مثبت تکان دادم با پوریا

 طرف خانه ی خاله رفتیم پوریا

ماشین را پارک کرد و با هم به سمت خانه خاله رفتیم با زنگ زدن شیرین با ذوق در را 

 برای ما باز کرد و خودش را در

 :آغوشم انداخت گفت

 چقدر دیر کردین-

شدیم عمو شیرین از در فاصله گرفت تا من و پوریا وارد شویم همین که وارد حال 

 رحمان به سمت ما آمد پیراهن

خاکستری و شلوار مشکی تنش بود پوست بدنش هم به خاطر مریضی کمی بهتر شده 

 بود از اون زخم و کبودی ها

خبری نبود به سمت پوریا رفت و با او سالم و احوال پرسی کرد نوبت من که رسید من 

 :را در آغوش گرفت گفت

 مم یادت رفته نه؟خیلی وقته ندیدمت فکر کنم اس-

 :خنده کوتاهی کردم گفتم

این چه حرفیه عمو رحمان، باور کنید سرم شلوغ بود بزار همه چیز روبه راه بشه قول -

 میدم بیشتر بهتون سر بزنم

لبخند پر مهری زد و راهنمایی کرد که بنشینیم همین که روی مبل کنار پوریا نشستم 

 خاله ریحانه با سینی چای

امن مشکی بلندی پاش بود و یه بلوز گل گلی و شال توری مشکی هم وارد حال شد د

 روی سرش انداخته بود



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 511 صفحه  

 

 خوش اومدی-لبخندی زد و سینی چای روی میز عسلی گذاشت و به سمتم آمد وگفت: 

 الناز جون

 :از جایم بلند شدم و با خاله ریحانه روبوسی کردم گفتم

 ممنون، راضی به زحمت نبودیم-

 :تر کرد گفتلبخندش را پر رنگ

 این چه حرفیه خیلی خوشحال شدم اومدین عزیزم-

 :خواستم دهان باز کنم که شیرین مچ دستم را گرفت گفت

 بسه دیگه ما خیلی کار داریم-

 :و با هم وارد اتاق شدیم مچ دستم را از دستش بیرون کشیدم و با اخم گفتم

 چقدر وحشی شدی دختر؟-
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 :لبخند شیطونی زد و با چشم ابرو به شکمم اشاره کرد گفت

 بچه چطوره؟-

 :دو قدم به سمتش رفتم و محکم جدی گفتم

 شیرین جون مادرت نه بخوای اونجا موضوع بچه باز کنیا-

 نه بابا گفتی چیزی نگم منم نمی گم-

 میگم شیرین توروخدا اصالً در مورد بچه حرف نزن تا به موقعش من خودم به پوریا-

 :شیرین لبخندی زد گفت

 نگران نباش حاال به جای این حرفا بیا لباس برای من انتخاب کن-

شروع کردیم به لباس انتخاب کردن یه ربع ساعتی شد که خانم آخر یه لباس انتخاب 

 کرد پیراهن بنفشی بود که تا

شیرین باالی زانو بود و موهایش را کامل جمع کرد از اتاق بیرون آمدم و گذاشتم 

 راحت آرایش کند وارد حال شدم و
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 :کنار پوریا نشستم اخمی کرد و آرام زیر گوشم گفت

 چرا اینقدر دیر کردین؟-

 ببخشید این خانم دلش راضی نمی شد بیخیال من بشه-

پوفی کشید و نگاهش را به تلویزیون دوخت چند ثانیه نگذشت که صدای زنگ خانه به 

 صدا در آمد که شیرین مثل

ز اتاق بیرون آمد و حاضر آماده جلوی در برای خانواده جاوید منتظر ماند صدای فنر ا

 سالم و احوال پرسی با خاله

ریحانه و عمو رحمان به گوشم رسید من هم از جایم بلند شدم و با آنها سالم و احوال 

 پرسی کردیم تیپ ناهید خانم

دامن همیشه به تن داشت  )زن رحیم( دقیقاً یاد تیپ فریده خانم می انداخت که کت و

 بغض کردم واقعاً این حقش

نبود که بین این جمعیت که همه دوسش داشتند از دنیا بره دوباره کنار پوریا نشستم و 

 چندتا نفس عمیق کشیدم

عمو رحمان با آقا رحیم شروع کردن حرف زدند شیرین و خاله ریحانه هم داخل 

 آشپزخانه چای درست می کردن من

واقعاً حوصله ام سر رفته بود از جایم بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم هم که دیگه 

 شیرین با دیدن من دستم را

 :کشید گفت

 الناز بدجوری استرس دارم-
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 چرا؟-

شیرین شروع کرد با ناخن هایش بازی کردن عادت بدی که داره وقتی استرس داره با 

 ناخن هایش بازی می کنه و
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دیگه حرف بزنه شیرین سرش را پایین انداخت پوفی کشیدم و به سمت یادش میره 

 :خاله ریحانه رفتم گفتم

 کمک الزم ندارین؟-

 :سری به عالمت منفی تکان داد گفت

 نه عزیزم تو خودت خسته نکن من همه چیز میارم تو برو بشین-

 :خاله ریحانه سینی چای به طرف شیرین گرفت گفت

 برو دیگه-

 :گفت شیرین با تعجب

 من ببرم؟-

 :خاله ریحانه اخمی کرد گفت

 نکنه توقع داری من یا الناز ببریم؟-

شیرین آب دهنش را قورت داد و سینی از دست خاله ریحانه گرفت و زیر لبی بسم اهلل 

 گفت رفت خاله ریحانه نوچی

 :زیر لب راند گفت

ر استرس من نمیدونم فاز این دختر چیه روز خواستگاری دیدیش؟ اصال این قد-

 نداشت حاال نگاه یه شام دادن داره

 جون میده

 :خنده کوتاهی کردم گفتم

 عیبی نداره اینا همه استرس و خوشحالی میشه براش خاطره-
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با هم به سمت حال رفتیم دوباره کنار پوریا نشستم شیرین به همه تعارف کرد و کنار 

 عمو رحمان نشست یک ساعت

شد که حرف میزدن من هم از گشنگی داشتم ضعف می رفتم خاله ریحانه باالخره اعالم 
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 کرد که شام آماده است

 .همگی سر میز نشستیم غذا هم پلو باقاله با مرغ غذای مورد عالقه پوریا بود

در حال خوردن شام بودیم که زنگ خانه به صدا در آمد همه با تعجب به هم دیگه نگاه 

 شیرین ازمی کردیم که 

 :جایش بلند شد گفت

 احتماالً کیان و جسیکا هستند آخه گفتم القل آخر شب یه سری بزنن-

با این جمله چهره های همه یواش یواش مثل قبل شد طولی نکشید شیرین وارد 

 آشپزخانه شد رنگش پریده بود و

 :دست هایش می لرزید با تعجب گفتم

 چی شده؟-

 :مِن کنان گفتبزاق دهانش را قورت داد و مِن 

 .الناز...بـ...بابات اومده-

 :با اسم بابا قلبم به تپش افتاد و دست هایم لرزید پوریا اخمی کرد و زیر لبی گفت

 طاهر اینجا چه غلطی می کنه؟-

از جایش بلند شد و پشت سرش آقا رحیم و عمو رحمان بلند شدند و هر سه نفر وارد 

 حیاط شدند آب دهانم را

ایم بلند شدم و با شیرین به سمت حیاط رفتیم با صدای بابا سرجایم قورت دادم از ج

 میخ کوب شدم

 رحمان تو چت شده؟ تو که اینطوری نبودی؟-

 یادم نرفته چه سر الناز و کیان اوردی چه قدر بدبختشون کردی-

 پوریا مغز توهم شست و شو داده نه؟-

چه قدر کالفه شده  پوریا پشتش به من بود ولی از همان پشت هم می شد فهمید

 خواست یه مشت به طاهر بزند که

سریع به سمت پوریا رفتم بازویش را به طرف خودم کشیدم و آرام طوری که خودش 
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 :بفهمد گفتم
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 پوریا آروم باش-

 :چنگی به موهایش زد گفت

 الناز مانتوت بپوش بریم خونه واهلل اگه کمی دیگه اینجا باشم لهش می کنم-

تکان دادم و وارد خانه شدم مانتو و شالم را برداشتم و از خاله ریحانه معذرت  سری

 خواهی کردم و با پوریا سوار

ماشین شدیم هنوز از خانه خاله دور نشدیم که صدای پوریا باعث شد موهای تنم سیخ 

 شود

فکر کرده کیه؟ میگه من مغز همه رو شست و شو دادم من نمی فهمم خودش اینجا -

 است؟ مثال فرشته است چیکار

 ...و فقط من بدم مردیکه

ادامه حرفش را خورد و به جایش پایش را روی پدال گاز گذاشت و با سرعت حرکت 

 کرد دو سه باری به پوریا گفتم

 :آرام برود ولی گوشش بدهکار نبود وقتی رسیدیم نفسی کشیدم گفتم

 امشب هم برای شیرین و جاوید هم زهرمار کردیم-

 :ی مبل نشست و به جلو مایل شد و دست هایش را بهم گره داد گفتپوریا رو

 فردا به جاوید زنگ میزنم توهم به شیرین زنگ بزن و معذرت خواهی کن-

نفسی کشیدم و خواستم وارد اتاق بشم که با صدای یک نفر من و پوریا با تعجب به 

 سمتش برگشتیم

 سالم-

نتو شالم را روی مبل نداختم و به سمت با دیدن شقایق لبخندی روی لب هایم نشست ما

 :شقایق رفتم گفتم
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 عزیزم خوبی شقایق جون؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان داد گفت

 خوبم تو چطوری؟-

 منم خوبم-

 :شقایق روی مبل نشست گفت
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 کجا بودین؟-

 این دفعه پوریا جواب داد

 خونه ی خاله ی الناز شام دعوتمون کردن؛ حالت چطوره؟-

 :شقایق لبخند بی جانی زد وگفت

 خوبم-

 پس کامران کجاست؟ خاله مهسا کو؟-

 کامران االن میاد ولی مامان اونجا موند گفت طاقت روبه رو شدن با طاهر نداره-

 سری تکان دادم با صدای کامران هر سه نفر به او خیره شدیم

 اومدینباالخره -

 :پوریا از جایش بلند شد و کامران را در آغوش گرفت گفت

 مگه کی اومدین شماها؟-

 یه ربع ساعتی هست-

 :لبخندی زدم گفتم

 چطوری کامران؟-

 سری تکان داد و روبه رویم نشست

 شام خوردین؟-

 :هر دو سری تکان دادند و شقایق گفت
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 تو راه یه چیزای خوردیم-

 :کمرش گذاشتم گفتم لبخندی زدم و دستم را روی
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 معلومه خسته هستی برین دوتاتون بخوابید-

شقایق و کامران باشه ای گفتند و باهم وارد اتاق شدند من هم مانتو شالم را از روی مبل 

 برداشتم و وارد اتاق شدم

گوشی ام را از کیفم بیرون آوردم و به شیرین زنگ زدم تلفن همراه اش روشن بود ولی 

 واب نداد احتماالً از دستمج

ناراحت است که یهویی بلند شدیم رفتیم اگه واقعاً می ماندیم پوریا بابا را داغون می 

 کرد و من هم نمی خواستم جو

 از این که هست بدتر بشه به شیرین پیام دادم

 «شیرین جان واقعا ببخشید نمی خواستم همچین شبی داشته باشی»

وی تخت دراز کشیدم همان موقع گوشی ام زنگ خورد با لباس هایم را عوض کردم و ر

 اسم شیرین سریع جواب دادم

 شیرین-

 جانم-

 نفس عمیقی کشیدم و تند تند حرف زدم

ببین شیرین واقعا معذرت می خوام نمی خواستم امشب این طوری بشه ولی تو پوریا -

 می شناسی وقتی سرش داغ

عوا تو خونه ی شما بشه من واقعا می کنه نمی تونم جلوش بگیرم منم نخواستم د

 معذرت می خوام

نه بابا این چه حرفیه مهم اینکه آخرش به خیر گذشت همین که شما رفتین عمو طاهر -

 هم رفت پی کارش
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 :نفسی کشیدم گفتم

 باشه، پس کاری نداری؟-

 نه عزیزم شب خوش-

 خدافظ-

 گوشی قطع کردم با صدای شقایق به خودم آمدم

 طاهر اومده بود خونه ی خالت؟-

 :نگاهی به شقایق کردم و با سر جوابش را دادم پوفی کشید و لبه ی تخت نشست گفت
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 شهر ما هم اومد-

 با تعجب به شقایق خیره ماندم که ادامه داد

 می خواست با زور مامان بردار ببره خونه-

 آخه واسه چی؟-

 :فتدوتا شانه اش را باال انداخت گ

نمی دونم ولی همش می گفت من شوهرت نکشتم ولی داشت دورغ می گفت از ترس -

 اینکه مامان به سرش نزنه بره

 اداره پلیس اینطوری کرده

 :با کالفگی دستی الی موهایم کشیدم گفتم

 وای خدا-

 :شقایق این دفعه به من خیره شد گفت

 .ناراحت نشو فردا دستگیر میشه-

بیدار شدم و دست و صورتم را آبی زدم و جلوی آینه ایستادم صبح شده بود، از خواب 

 .تا سر و وضعم را مرتب کنم

کیفم را روی دوشم انداختم همین که خواستم از اتاق بیرون بیام در با سرعت باز شد و 
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 محکم به صورتم خورد آخ

بلندی گفتم و عقب عقب لبه ی تخت نشستم با دیدن شقایق اخمی کردم و شقایق هینی 

 :گفت و به سمتم آمد گفت

 خوبی؟-

 :پیشانی ام که با ضربه به در برخورد کرده بود و درد می کرد را ماساژ دادم گفتم

 به نظرت االن خوبم؟-

 :شقایق کنارم نشست گفت

 واقعًا ببخشید حواسم نبود پشت در هستی-

 
468 

 :به سمتش کامل برگشتم گفتم

 در واسه چی گذاشتن؟-

 :تا بنای گوش باز شد گفتنیش شقایق 

 !ما که از این تعارف ها نداریم در بزن چه چیز مضخرفی-

 :یه تای ابروهایم را باال انداختم گفتم

 یعنی اگه هیچی تنم نباشه تو همین طور میای تو نه؟-

 :لبخند شیطونی زد گفت

 آره دیگه، اون موقع هیچ کس نمی تونه منو از اتاق بیرون هم بیاره-

غلیظ تر شد و پایم را به پایش زدم که قیافهی شقایق مچاله شد از روی تخت اخم هایم 

 بلند شدم و دوباره کیفم را

 :روی دوشم انداختم وگفتم

 پوریا کجاست؟-

 :شقایق از جایش بلند شد گفت

 داره صبحونه می خوره تو هم بیا صبحونه بخور-
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رفتیم پوریا و کامران همین سری تکان دادم و با هم از اتاق بیرون آمدیم به سمت حال 

 طور که صبحانه می خوردند

 :صحبت هم می کردند شقایق به سمت کامران رفت و پس کله ی به کامران زد گفت

 مگه بهت یاد ندادن وقتی چی داری می خوری نباید با دهن پر حرف بزنی؟-

 :کامران اخم بامزه ای کرد گفت

 !شقایق تو امروز چت شده همش بهم گیر میدیا-

 :شقایق لجونانه گفت
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 عزیزم قدت رشد کرده ولی مغزت انگار عدس مونده زشته بخدا-

 :من و پوریا با جمله ی شقایق خنده ای کردیم کنار پوریا نشستم گفتم

 !شقایق نکنه نمک خوردی اینقدر نمکدون شدی-

 .لبخندی زد و یه قلوپ چای خورد

بعد از خوردن صبحانه از کامران و شقایق خداحافظی کردیم و با پوریا سوار ماشین 

 شدیم و به سمت اداره پلیس

رفتیم همین که رسیدیم ماشین کیان هم کنار ماشین ما پارک شد و کیان از ماشین 

 پیاده شد منتظر شدم که

 :جسیکا هم پایین بیاد ولی نیامد نگاهی به کیان کردم گفتم

 یکا کجاست؟پس جس-

 علیک سالم الناز خانم-

 :لبخند محوی زدم گفتم

 سالم داداش جون، نگفتی جسیکا کجاست؟-

 :کیان دستی الی موهایش کشید گفت

 کمی دخترمون مادرش رو اذیت می کرد نتونست بیاد-
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 آخی عزیزم حتما امشب یه سری به جسیکا میزنم-

 خونهی خودمون نیست خونه ی مادرش هست-

 :ام را باال انداختم گفتمدوتا شانه 

 باشه من میام-

سری تکان داد و با پوریا هم سالم و احوال پرسی کرد هر سه نفر وارد اداره پلیس 

 شدیم بیتا با یه پلیس صحبت می

 :کرد با دیدن ما صحبتش را قطع کرد و به سمت ما آمد گفت

 طاهر دیشب گرفتن االن میارن که ازش بازجویی کنن-
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سری تکان دادم و روی صندلی نشستم کمی حالت تهوع داشتم ولی خودم را کنترل 

 کردم می دونستم دلیل این

حالت تهوع هایم چی هست ولی سعی کردم آرام باشم که پوریا بوی نبره با تماس 

 دست گرم پوریا به او خیره ماندم

 چیزی می خوای برات بخرم؟ رنگت پریده-

 :ن دادم گفتمسری به نشانه ی منفی تکا

 نه چیزی نمیخوام-

سری تکان داد و کنارم نشست نیم ساعتی شد که سر و کله ی پدر پیدا شد کت شلوار 

 مشکی تنش بود و دوتا

پلیس دو طرف پدر ایستاده بودند دست پدر را دستبند زده بودند وقتی از جلوی ما رد 

 شد چنان به من نگاه کرد که

بدنم لرزید می دونستم با من کاری نداره و همش یه انگار کشتن نفر بعدی منم تمام 

 کاری می خواهد بکند که به

پوریا آسیب بزند از خونه پوریا تشنه بود به قول پوریا مثل شیر زخمی بود که اگه به 
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 کسی حمله نکنه ول کن نبود

چندبار پشت سر هم نفس عمیقی کشیدم و با پوریا به سمت یکی از اتاق ها رفتیم اتاق 

 گ بود و دیوارهایش ازبزر

رنگ خاکستری بود آدم تو این اتاق یاد بدبختی هایش می افتد یه میز بزرگ وسط بود 

 که مردی با لباس پلیس پشت

میز نشسته بود پدر هم روی صندلی نشسته بود و یه پلیس هم باالی سر او ما هم کمی 

 از پدر فاصله تر روبه رویش

و فامیل پرسیدند و چه نسبتی با پدر داریم بعدم نشستیم مرده شروع کرد از همه اسم 

 شروع کرد به بازجویی با پدر،

نوبت من که رسید یادم افتاد که اصالً نباید اسم برادر سلمان بگم و نصف حرف هایم 

 دورغ بود و نصفه دیگه هم

راست بعد از اینکه از تک تک بازجویی کرد گفت دادگاه دو روز دیگه افتاده دقیقاً فردا 

 ه تولد پوریا بود همش دعاک

دعا می کردم که اتفاق خاصی نیفته و روز تولد بتوانم با خیال راحت به پوریا بگم حامله 

 هستم از اتاق بیرون آمدیم

 :نفسم گرفته بود پوریا سریع متوجه حالم شد و من را روی صندلی گذاشت گفت

 حالت خوب نیست-

 :هم نفس عمیقی کشیدم گفتمدستم را روی قلبم گذاشتم و چندبار پشت سر 

 برام آب میاری؟-

پوریا سریع از جایش بلند شد و بعد از چند ثانیه با یه لیوان آب برگشت دو قلوپ آب 

 خوردم و نفس عمیقی کشیدم

 با صدای پوریا به او خیره شدم

 حالت خوب شد؟-

 



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 522 صفحه  

 

471 

 :سری به عالمت مثبت تکان دادم گفتم

 .آره میشه از اینجا بریم حالم داره بد میشه-

 :روی مبل نشستم طولی نکشید جسیکا با سینی چای روبه رویم نشست گفت

 از امروز صبح بگو؛-

 :فنجان چای از سینی برداشتم گفتم

از بابا بازجویی کردن؛ اما اون همش داشت انکار می کرد همه چی رو انکار می کرد -

 ولی خوب ما چون مدرک

 تیم بابا رو انداختن زندانداش

 :جسیکا فنجان چای از سینی برداشت و به مبل تکیه داد گفت

کیان هم پای تلفن یه چیزایی گفت ولی خوب به هر حال حق به حقدار میرسه؛ پوریا -

 کجاست؟

 :دوتا شانه ام را باال انداختم گفتم

حاال؛ االن ساعت  صبح بعد از اداره پلیس اوردم خونه ولی کار داشت رفت بیرون تا-

 هفت عصره ولی خبری ازش

نیست خوب که قبل از اینکه بیام اینجا بهش گفتم وقتی کارت تموم شد به من زنگ 

 بزن

 :جسیکا فنجان چای را روی میز گذاشت گفت

 احتماالً هنوز کار داره-

 :نگاهی به شکم جسیکا انداختم گفتم

 خانم کوچولو حالش چطوره؟-

 میرسونن خوبه آیدا خانم سالم-

 :یه تای ابروهایم را باال انداختم گفتم
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 آیدا؟-

 :جسیکا لبخند محوی زد گفت

کیان این اسم برای دخترمون انتخاب کرد گفت که با اسم آیدا وجود مادرش را دور و -

 برش خودش احساس می کنه

 من هم به تصمیم او احترام گذاشتم به هر حال بچه ی اون هم هست

 :ی زدم گفتملبخند

 خوب کاری می کنید-

 راستی الناز می خواستم یه چیزی بهت بگم کیان وقت نکرد باهات صحبت کنه-

 در مورد چی؟-

 خونتون-

 :اخم ریزی کردم گفتم

 کدوم خونه؟-

 همون خونه ی بابا دیگه-

 :دوتا ابروهایم را باال انداختم گفتم

 !آها، خب؟-

 کیان می خواد بفروشتش-

 :با تعجب گفتم

 چرا می خواد این کارو کنه؟-

خب کسی دیگه ای اونجا زندگی نمی کنه بابا طاهر زندانه کیان خونه داره تو پیش -

 شوهرتی مهسا خانم که رفته

 شهرشون واسی چی اون خونه خالی بمونه بفروشیم زمینش به نام بچه ی من و تو میشه
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 :با گیجی گفتم

 یعنی چی؟-

 :جسیکا پوفی کشید گفت

وقتی آیدا به دنیا بیاد نصف زمین به نام آیدا می کنیم و نصف زمین دیگه هم که -

 ایشاهلل یه روزی هم تو حامله

 شدی به نام بچت می کنیم این طوری یه سودی هم بردیم

 :سری تکان دادم و به مبل تکیه دادم گفتم

 کار خوبیه حاال کی می خواد بفروشه؟-

 :ا شانه اش را باال انداخت گفتجسیکا دوت

نمیدونم ولی کیان گفت وقتی حکم بابا طاهر صادر شد اون موقع یه فکری به حال -

 خونه می کنه

 خیلی هم خوب-

 :جسیکا لبخند شیطونی زد گفت

 نمی خواین به فکر بچه باشین شما؟-

 :لبخندی گوشهی لبم نشست گفتم

 در موردش فکر می کنیم-

چای خوردن ادامه داد چند ثانیه نگذشت که تلفن همراهم زنگ سری تکان داد و به 

 خورد از کیفم بیرون آوردم و به

 اسم پوریا که به صفحه چشمک میزد خیره شدم دکمه رو زدم

 جانم؟-

 خانمی کجایی؟-

 پیش جسیکا-
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 بیام دنبالت؟-

 آره بیا-

 من تا چند دقیقه دیگه اونجام-

 باشه، خداحافظ-

ا داخل کیفم گذاشتم و نگاهی به جسیکا که کنجکاو به من خیره شده بود گوشی ر

 :انداختم گفتم

 یه چند دقیقه دیگه پوریا میاد دنبالم-

 :جسیکا اخمی کرد گفت

 خواستم شام درست کنم-

نه بابا چه شامی تو شکمت بدجوری بزرگ شده کیان امروز صبح هم گفت که کمی -

 کوچولو خانم اذیتت کرده

 :ان داد گفتسری تک

 آره-

 :لبخند شیطونی زدم گفتم

 نکنه موقع به دنیا اومدنشه؟-

 :نوچ نوچی کرد گفت

 نه بابا سه ماه دیگه دارم به همین زودی نیست-

 باشه ولی تو مراقب خودت و خانم کوچولومون باش-

سری تکان داد و چشمی به من گفت طولی نکشید صدای زنگ خانه به صدا در آمد 

 روی دوشم سریع کیفم را

انداختم و شالم را درست راست کردم و از پله ها پایین آمدم پوریا با لبخند نگاهی به 

 جسیکا و شکمش انداخت

 :گفت
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 حالت چطوره؟-

جسیکا یه دستش روی شکم و یه دست دیگه اش روی کمرش لبخندی به پوریا زد 

 :گفت

 خوبیم خدا رو شکر-

 کیان گفت کمی کوچولو اذیتت کرده؟-

 :جسیکا سرش را پایین انداخت گفت

 ماشاهلل از همین االن معلومه دخترم شیطونه-

 :پوریا نیم نگاهی به من انداخت گفت

 رو عمش رفته-

 :دوتا ابروهایم از تعجب باال رفت و محکم به بازویش زدم گفت

 من کجام شیطونم؟-

 :یکا انداخت گفتلبخند شیطونی زد و نگاهی به جس

 بیا همین االن خودشو نشون داد-

 :جسیکا خنده ای کرد پوریا نگاهی به من کرد گفت

 بریم؟-

سری به عالمت مثبت تکان دادم و با جسیکا خداحافظی کردیم به سمت خانه رفتیم 

 همین که رسیدیم شقایق از

 :آشپزخانه بیرون آمد وگفت

 باالخره الناز خانم تشریف فرمان شدن؟-

 :دست به کمر شدم گفتم

 کامران راست میگه امروز یه چیزیت شده-
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 :اخم بامزه ای کرد گفت

 چیزیم نیست-

 :پوریا روی مبل نشست و تلویزیون روشن کرد گفت

 کامران کجاست؟-

 بیرونه، االن میاد-

وارد اتاق شدم و شال و کیفم را روی تخت انداختم خودم هم لبه ی تخت نشستم و 

 نگاهی به ساعت کردم نزدیک

هشت بود پوفی کشیدم و لباسم را عوض کردم و شیرجه زدم تو حمام یه ساعت تو 

 حمام بودم تا حالم جا آمد همین

 :که بیرون آمدم پوریا نگاهی به داخل حمام انداخت و نگاهی هم به من با تعجب گفتم

 چی شده؟-

 کسی تو حموم هست؟-

 نه-

 ار می کردی؟پس یک ساعت تو حموم چیک-

 :لبخند شیطونی زدم گفتم

 .هیچی دلم نمی خواست از زیر آب گرم بیام بیرون-

پوریا یکی از ابروهایش را باال انداخت و همین طور که تلفن همراه اش را از روی میز 

 :عسلی برمی داشت گفت

 شقایق شام درست کرده-

 باشه لباسم بپوشم میام-

بیرون آمدم. شقایق با یک قابلمه از آشپزخانه خارج لباس هایم را عوض کردم و از اتاق 

 شد و نگاهی به پشت سرم

 :انداخت گفت
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 پس پوریا کجاست؟-

 االن میاد-

با هم وارد حیاط شدیم میز گوشه ی از حیاط بود و کامران هم بشقاب و قاشق و چنگال 

 روی میز می گذاشت نگاهی

 :به میز کردم گفتم

 !به به چه میزی-

 غذام رو ببینید چی می گین؟ انگشت هاتونم باهاش می خورید-

 :نگاهی به کامران کردم گفتم

 مگه شام چی داریم؟-

 :کامران دوتا شانه اش را باال انداخت گفت

 اگه می دونستم این قدر قیافه مظلوم به خودم نمی گرفتم-

ه پوریا هم آمد همگی پشت لبخندی زدم و روی صندلی نشستم چند ثانیه نگذشت ک

 میز نشستیم و منتظر شدیم

در قابلمه باز بشه این قدر گرسنه بودم که با باز شدن در قابلمه و با دیدن کلم پلو هر 

 چی گرسنگی بود رفع شد

قیافه من و کامران که اون هم خیلی عالقهی به کلم پلو نداشت مچاله شد من و کامران 

 با قیافه بغ کرده به پوریا و

شقایق که با چه ذوق بشقاب هایشان را پر از کلم پلو می کردن نگاه می کردیم شقایق 

 یه قاشق داخل دهانش

 :گذاشت و نگاهی به من و کامران کرد و گفت

 خب شما چرا مثل وزغ به ما نگاه می کنی خوب بخورید دیگه-

 :کامران زد پشت دست شقایق گفت

 خوری با دهن پر حرف نزنی؟مگه بهت یاد ندادن وقتی داری غذا می -
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 :با جملهی کامران من و پوریا خنده ای کردیم ولی شقایق اخمی به کامران کرد گفت

 داری تالفی در میاری مگه نه؟-
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 پس چی فکر کردی؟-

شقایق نگاهش را از کامران گرفت و شروع کرد به خوردن شام، کامران هم به ناچار 

 ع کردبشقابش را پر کرد و شرو

به خوردن فقط من بودم که اصالً لب به کلم پلو نمیزدم مجبور شدم صبر کنم تا شقایق 

 دسرش را بیارد هر چی هم

شقایق گفت بخور جز نه گفتن از زبونم چیزی بیرون نمی آمد سفره را جمع کردیم و 

 همگی وارد خانه شدیم ظرف ها

 یق بشقاب بزرگی در دستشرا شستم و کنار پوریا روبه روی تلویزیون نشستم شقا

 وارد حال شد و روی میز عسلی

 :گذاشت و با لبخند گفت

 بفرمایید این هم از چیز کیک-

 :یه تای ابروهایم را باال انداختم گفتم

 مگه تو بلدی چیز کیک درست کنی؟-

 :اخم بامزه ای کرد گفت

 چیه بهم نمی خوره؟-

 :قاب گذاشتم گفتمهمین طور که تیکهی از چیز کیک برای خودم داخل بش

 ...نه منظورم این نبود ولی خوب-

شقایق چشم غره ای برایم رفت و برای خودش و کامران چیز کیک گذاشت یه تیکه 

 چیز کیک خوردم و نگاهی به

 :پوریا که چیزی نمی خورد انداختم وگفتم



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 531 صفحه  

 

 تو نمی خوای بخوری؟-

 سیرم کلم پلو خیلی خوردم-

 ید بخدا خیلی خوشمزه درست کردمآقای پوریا تو رو خدا کمی بخور-

 :من هم حرفش را تأیید کردم گفتم

 آره بخدا خیلی خوشمزه شده-
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 :سری به عالمت منفی تکان داد گفت

 نه مرسی شقایق سیرم-

 :یه تیکه چیزکیک با چنگال برش دادم به سمت دهان پوریا گرفتم گفتم

 خب القل به خاطر من بخور-

 :سرش را عقب کشید گفت

 نه الناز سیرم نمی خوام-

 نه دیگه باید بخوری زود باش-

 الناز عزیزم نمی خوام-

هر چی به پوریا گفتم بخور همش جوابش منفی بود آخرم صدای شقایق بلند شد پوریا 

 هم به ناچار کمی چیز کیک

 ندونه فکر که برایش برش داده بودم خورد که کف زدن من و کامران بلند شد هر کی

 می کنه تو عروسی هستیم

 :شقایق همین طور که بشقاب را روی میز عسلی گذاشت با بغض گفت

 ...کاش فریده خانم هم اینجا بود که-

با سرفه و چشم غره های کامران حرف شقایق تو دهانش ماسید من هم چشم غره ای 

 رفتم و نگاهی به پوریا که با

بود انداختم همین که دستش را گرفتم چشم های اخم به یه جای نامعلوم خیره شده 
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 نمناکش را به چشمانم دوخت

شقایق بشقاب ها را جمع کرد و ظرف چیز کیک با خودش برد من هم کمی کمکش 

 کردم همه ی ظرف ها را داخل

سینک گذاشت داشتم ظرف ها را کف مالی می کردم که با صدای شقایق به سمتش 

 برگشتم

 از حرفم؟ یعنی پوریا ناراحت شد-

 :دوتا شانه ام را باال انداختم گفت

نمیدونم، ولی فکر نکنم به هر حال چه تو می گفتی چه نمی گفتی جای خالیش رو تو -

 خونه حس می کنه فقط نشون

 نمیده

 :پوفی کشید گفت
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 عذاب وجدان گرفتم نگاش کن پکر شده-

ا یه لبخند به شقایق نگاهی کردم نگاهی به پوریا انداختم راست می گفت پکر بود ب

 :گفت

 نگران نباش از دست تو ناراحت نیست-

 :سری تکان داد و همین طور که نگاه یخچال می کرد گفت

 به نظرت فردا ناهار چی درست کنیم؟-

 :شیر آب را بستم گفتم

 نمیدونم-

 :شقایق در یخچال بست و حق به جانب گفت

 اهار درست کنی؟من فردا کار دارم تا ظهر؛ میشه تو ن-

سری به عالمت مثبت تکان دادم و باشه ای گفتم با شقایق به سمت حال رفتیم کنار 
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 پوریا نشستم و نگاهی به او

کردم هنوز تو فکر بود و قیافه اش پکر بود شقایق نیم نگاهی به پوریا انداخت و سرش 

 :را پایین انداخت گفت

 تون کنمآقای پوریا واقعا ببخشید نمی خواستم ناراحت-

 :پوریا دستش را از زیر چانه اش برداشت و نوچی زیر لب راند گفت

 .نه بابا تو که مقصر نیستی کالً بعضی وقتا همین طوری میشم-

صبح بر خالف همیشه با کمال تعجب به پوریا که تا ساعت ده خوابیده بود. خیره ماندم 

 دیشب به من می گفت خیلی

ده خوابیده بود با بی حوصلگی شانه هابم را باال صبح کار دارم ولی االن تا ساعت 

 :انداختم. و زیر لبی گفتم

 شاید واقعا خسته است-
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از رختخواب دل کندم آبی به دست و صورتم زدم و از اتاق بیرون آمدم شقایق داخل 

 آشپزخانه همین طور که

استکان ها پر از چای می کرد صبح بخیر بلند به من گفت که تمام وجودم پر از انرژی 

 شد وارد آشپزخانه شدم و

 :دست به سینه به اپن تکیه دادم گفتم

 مگه شما کار نداشتین؟-

 :استکان ها را داخل سینی گذاشت گفت

 چرا ولی یه چیزی بخوریم با معده خالی که نمیشه بریم بانک-

 بانک؟-

 :ی به عالمت مثبت تکان داد گفتسر

 کامران میخواد وام بگیره-
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 چرا؟-

 همین طوری کمی دستمون خالی شده؛ راستی مامانم امروز عصر میاد-

 :یه تای ابروهایم را باال انداختم گفتم

 جدی؟-

 بله، فقط میشه یه چند روزی اینجا باشه تا دنبال خونه براش بگردیم-

 :ملبخندی تحویل شقایق دادم گفت

 باشه مشکلی نیست-

 :با ذوق به سمتم آمد و من را در آغوش گرفت گفت

 مرسی-

با آغوش کردن شقایق ضربه ی به شکمم خورد اخمی کردم و شقایق هول دادم که از 

 :من فاصله بگیرد گفتم
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 دختر یواش تر-

 :گفتم لبی لبخندی زد و سینی چای به سمت میز برد دستم را روی شکم گذاشتم و زیر

 خواهش می کنم کمی دیگه تحمل کن تا فردا بریم سونوگرافی-

به سمت یخچال رفتم و پنیر، کره و مربا از یخچال بیرون آوردم داخل کاسه جاسازی 

 کردم و همه را روی میز

گذاشتم کامران و پوریا بعد از چند دقیقه بیدار شدند. ربع ساعتی از خوردن صبحانه می 

 برایگذشت شقایق هم 

رفتن به بانک داشت آماده میشد و کل ظرفا به گردن من افتاد همین که آخرین ظرف 

 را شستم و شیر آب را بستم

صدای زنگ خانه به صدا در آمد من و پوریا با کنجکاوی به در که کامران باز کرده بود 

 خیره شدیم مردی قد کوتاه و
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یه کیف مشکی داشت موهای  کمی تپل با کت و شلوار مشکی وارد خانه شد در دستش

 سفید و چشم ابروی مشکی

 :داشت لبخندی به کامران زد گفت

 الناز خانم هستن؟-

سریع وارد اتاق شدم و شالم را سرم کردم و به سمت در که پوریا و کامران کنجکاو به 

 اون مرد خیره شدند رفتم

 :مرده نگاهی به من انداخت و لبخندش را پر رنگتر کرد گفت

 لناز خانمسالم ا-

 سری به عالمت سالم دادن تکان دادم

 .من وکیل آقای طاهر هستم اومدم-

 :پوفی کشیدم و به میان حرفش آمدم گفتم

 ببینید من نمی خوام چیزی در مورد بابام بدونم خواهش می کنم-

 :مرده سری به عالمت منفی تکان داد و تند تند گفت

 م می خواد شما رو ببینهنه نه فقط منو فرستاده اینجا که بهتون بگ-

 :با تعجب به او خیره ماندم که پوریا با اخم گفت

 الزم نکرده الناز جایی نمیاد-

 
483 

 :مرده لبخندش را کم رنگ شد گفت

آقای پوریا میدونم شوهرش هستید ولی من؛ از دادگاه با هر بدبختی بود برای مالقات -

 وقت گرفتم مشکلی نیست

 فقط چند دقیقه بزارید الناز با پدرشون صحبت کنه

 من این اجازه رو نمیدم بیخودی وقت مالقات گرفتین الناز جایی نمیاد-

 :اخم کم رنگی نشست روی پیشانی آن مرد گفت
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 من به آقای طاهر قول دادم با الناز خانم به مالقتش برم-

 :به مرده زدم گفتمپوریا خواست دهان باز کنه که دستش را گرفتم و لبخندی 

 باشه شما خودتون برید ما خودمون میایم-

 پوریا با تعجب به من خیره شد در خانه را بستم و نگاهی به پوریا کردم

 واسی چی می خوای بری اونجا می خوای بیشتر عذابت بده؟-

 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

دگاش آخر به علیه ش هست و نه ولی بابا متوجه کار های اشتباهش شده میدونه دا-

 حکمش زندانه به خاطر همین

 می خوام آخرین حرفام را بشنوم

 :پوریا پوف کالفه ای کشید و چنگی به موهایش زد و گفت

 باشه ولی منم میام تنهات نمیزارم-

سری تکان دادم و به سمت اتاق رفتم لباسم را پوشیدم و بعد از خداحافظی با شقایق و 

 بیرون آمدیمکامران از خانه 

طولی نکشید که رسیدیم وکیل با پلیس صحبت های کرد و گذاشت ما وارد زندان بشیم 

 به پوریا اجازه ندادند چون

برگه مالقات فقط اسم من را نوشته بود وارد اتاق شدیم تنها چیزی که داخل اتاق دیده 

 می شد میز و صندلی بود که

 یس وارد شدند نگاهش به من بود و پلیسوسط بود چند ثانیه نگذشت که بابا با یه پل

 هم که همین طور که

 :دستبندش را باز می کرد گفت

 فقط ده دقیقه-
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بابا سری برای پلیس تکان داد و پلیس از اتاق خارج شد با تنها شدن من و بابا تو این 
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 اتاق کمی معذب و کمی هم

 :استرس داشتم روبه رویم نشست و لبخندی زد گفت

 حالت چطوره؟-

 :بی توجه به سوالش گفتم

 چی می خوای؟ احتمااًل حرفات خیلی مهمه که تا اینجا من رو آوردی-

معلوم بود با حرف هایم حرص می خوره اگه یکی دیگه اینجا نشسته بود با میز یکیش 

 می کرد خودش را کنترل کرد

 :و با حرص نفسش را فوت داد گفت

 دخترمی حق ندارم ببینمت-

 :ندی زدم گفتمپوزخ

 جالبه بابا وجودت جلوم باعث میشه داغ دلم تازه بشه؛ چطور تونستی بابا؟-

 :سوالی به من خیره شد با بغض گفتم

مرگ مادرمو میگم چطور تونستی به همسر خودت به زنی که همیشه کنارت بود از -

 سر راه برداری؟

 :پدر با تعجب به من خیره ماند ولی با یک تک سرفه گفت

 به آیدا گفتم تو کار هایم دخالت نکنه من-

 :اشک دور چشم هایم حلقه بست گفتم

 وقتی مامان رفت زیر خاک خوشحال بودی نه؟-

 :اخمی روی پیشانی اش نشست گفت

 این چه حرفیه معلومه که نه خیلی ناراحت شدم-
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 :پوزخند تلخی زدم وگفتم

دورغ میگی بابا من دیگه یک در صد هم به حرفات اعتماد ندارم تو مامان، پدر و مادر -
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 پوریا عمو سلمان کشتی

چون اونا می دونستند تو چه جور آدمی هستی برای اینکه زندان نری برات پرونده باز 

 نکنند همه رو ساکت کردی

 !ولی به این فکر نکردی که چه قدر ما را داغون کردی

یلی دوست داشتم هزار بار به او گفتم تو کار هایم دخالت نکنه ولی اون گوشش آیدا خ-

 بدهکار نبود

 :قطره ی اشک از چشم هایم سرازیر شد و بلند گفتم

اگه دست روش بلند نمی کردی سرش داد نمیزدی اذیتش نمی کردی االن مامان -

 کنارم بود چه طور تونستی با من

 و کیان اینکارو کنی؟

 :ش را از من هم بلندتر کرد گفتبابا صدای

 چون من بهش گفتم دخالت نکنه ولی باور کن الناز من مادرتو نکشتم-

نکشتی، ولی با حرفات مامان خُرد کردی با کار هایت پولشویی ها و قاتل شدنت مامان -

 داغون کردی می خواست

 بره اداره پلیس تو نزاشتی دست روش بلند کردی کتکش زدی ساکتش کردی ولی

 شانس اوردی بابا؛ مامان سرطان

گرفت بعدم از بین ما رفت ولی یهویی سر و کله ی پوریا پیدا شد و اون من رو نجات 

 داد

 :سری تکان داد گفت

من تو رو این همه را نیاوردم که ازم بازجویی کنی خواستم خداحافظی آخرم رو از تو -

 بکنم

 :در حالی که از جایم بلند شدم با نفرت گفتم

 ی ارزش خداحافظی هم نداری باباحت-

و بدون اینکه اجازه صحبت به او بدم از زندان خارج شدم پوریا سریع از ماشین پیاده 
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 :شد و به سمتم آمد گفت

 چی شد؟-

 :دستی الی موهایم کشیدم و شالم را درست راست کردم گفتم
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 بریم خونه برات توضیح میدم-

سمت خانه رفتیم همین که رسیدیم شروع کردم از سیر تا سری تکان داد و با هم به 

 پیاز توضیح دادن

 خوشحالم کردین که اومدین-

 :خاله مهسا فنجان چای را روی میز عسلی گذاشت گفت

 من خوشحال شدم که اجازه دادین یه چند روزی اینجا باشم-

 :کیان پایش را روی پای دیگهاش انداخت و نچ نچی کرد گفت

 ینجا نمی مونهخاله مهسا ا-

 :من و شقایق با تعجب به کیان خیره ماندیم کیان لبخند محوی زد گفت

 ازدواج کرد خدمتکارم-

 :شقایق نیشخندی زد گفت

 خوب به سالمتی-

دیگه تو خونه ی ما کار نمی کنه اگه خاله مهسا مشکلی نداره می خوام بیاد خونه ی ما -

 هم اونجا زندگی کنه و هم

 ...کاراگه میشه جای خدمت

 :خاله مهسا با ذوق به میان حرف کیان آمد گفت

 وای عالی شد کیان جان چرا که نه من که از خدامه تو و الناز برای من فرقی ندارین-

 :شقایق تکیه داد به مبل گفت

 مامان مثال قول دادی پیش من باشی-
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 :خاله مهسا خنده ای کرد گفت

هم هر وقت دلت خواست به من سر این حرفا چیه دخترم خوب میرم پیش کیان تو -

 بزن
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 البته اگه دوست دارین بیرون هم برید مشکلی نیست-

 :شقایق سری تکان داد و باشه ای گفت پوریا از اتاق خارج شد و کنارم نشست گفت

 خوب نتیجه چی شد؟-

 خاله مهسا از این به بعد خونه کیان زندگی می کنه-

 جدی؟ حاال واسه چی اونجا؟-

 انگاری خدمتکار کیان ازدواج کرده-

 :پوریا آهانی گفت و به مبل تکیه داد شقایق نگاهی به کیان و جسیکا کرد گفت

 شام اینجا می مونید؟-

 :جسیکا خواست اعتراض کنه که دستش را گرفتم گفتم

 چی میشه بمونید خب؟-

 :ی زد گفتجسیکا نگاهی به کیان کرد و کیان هم لبخند

 فرقی نداره برای من-

 :جسیکا سری به عالمت مثبت تکان داد گفت

 باشه-

 :شقایق با ذوق از جایش بلند شد گفت

 پس الناز پاشو بریم شام درست کنیم-

باشه ای گفتم و از جایم بلند شدم شروع کردیم به پختن شام خورشت سبزی خوشمزه 

 ی درست کردم که با شوخی

دیم ساعت نزدیک های یازده شب بود که کیان و جسیکا از و خنده شام تمام کر
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 :جایشون بلند شدند گفتند

 بابت شام خیلی ممنون ما دیگه بریم صبح باید برم شرکت-
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من و پوریا هم همزمان از جایمون بلند شدیم و با جسیکا و کیان خداحافظی کردیم 

 خاله مهسا هم با کمک کیان

ماشین گذاشت و از ما خداحافظی کرد همین که در خانه را بستم  چمدان ها را داخل

 روی مبل رها شدم و نفسی

کشیدم شقایق و کامران هم با یه شب بخیر وارد اتاق شدند پوریا کنارم روی مبل 

 :نشست گفت

 یه فکری به ذهنم رسید-

 به او خیره شدم تا حرفش را بزند

 شیراز بریممی خوام بعد از حکم طاهر که صادر شد از -

 :از تعجب دوتا ابروهایم را باال انداختم گفتم

 چی؟ بریم مثال کجا؟-

 ایتالیا پیش دایی من-

 مگه تو دایی داری؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان داد گفت

از اتفاق های اینجا با خبر شده می خواست بیاد ایران برای خاکسپاری مامانم نشد ولی -

 همین طور اصرار می کرد

 و بریم ایتالیاکه با ت

 :دستی به گردنم کشیدم گفتم

در موردش فکر می کنم ولی خودت می دونی که داداشم خالم و دختر خالم اینا -

 اینجاست
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 .می دونم ولی در موردش فکر کن-

 .با لبخند باشه ای به او گفتم

 :شالم را درست کردم و نگاهی به پوریا که اخم روی پیشانیاش نشسته بود کردم گفتم

 نوز قانع نشدی؟ه-
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 هنوز نفهمیدم اول صبحی کجا می خواین برین که شیرین هم می خوای با خودت ببری-

 :لبخندی تحویلش دادم گفتم

گفتم که با شیرین میریم بازار برای خرید لباس شیرین به زودی می خواد عقد کنه -

 من هم لباس ندارم

 :پوریا لبه ی تخت نشست گفت

 الناز میشه امروز نری؟-

 به شیرین قول دادم االن بزنم زیرش کُفری میشه-

 :پوفی کشید و دستی الی موهایش کشید گفت

 باشه پس می رسونمت-

 :هول شدم و تند تند گفت

 نه الزم نیست یه تاکسی می گیرم میرم-

 :پوریا توجه ای به حرفم نکرد و سوئیچ را از روی میز عسلی برداشت گفت

می برمت دیگه تنهات نمیزارم یه بار همچین کاری کردم تنهات گذاشتم خودم -

 دزدیدنت دیگه نمیزارم این اتفاق

 بیفته

 :با کلمه دزدین مو به تنم سیخ شد و رنگم پرید پوریا متوجه قیافهام شد گفت

 نمی خواستم ناراحتت کنم-

 :لبخندی زدم گفتم
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 یه بفهمممهم اینکه همین دوبار دزدیدنم باعث شد نصف قض-

سری تکان داد و از اتاق خارج شد کیفم را از روی میز آرایشی برداشتم و از اتاق خارج 

 شدم شقایق و کامران داخل

 :حیاط به گل و درخت ها آب میدادند به سمتشون رفتم گفتم
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 ما داریم میریم-

 ما؟ مگه پوریا هم میاد؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان دادم گفتم

 می خواد تنهام بزارهن-

 :سری تکان داد گفت

 باشه مراقب خودتون باشید-

دستی تکان دادم و با یه خداحافظی از خانه با پوریا بیرون آمدیم داخل ماشین به 

 شیرین پیام دادم و قضیه را بهش

گفتم کالفه شده بود فکر کنم اگه کنارش بودم یه مشت میزد تو صورتم چون بنده خدا 

 منتظرم بودتو مطب دکتر 

حاال باید اینا همه راه بلند بشه بیاد بازار که از اون طرف بریم دوباره مطب دکتر پنج 

 دقیقه شد که به بازار رسیدم

 :نگاهی به پوریا کردم گفتم

 االن شیرین میاد من میرم تو هم برو دیگه-

 :نچی زیر لب راند و گفت

 اول شیرین بیاد من خیالم راحت بشه بعد-

 :گفتم اخمی کردم

 تو چت شده پوریا؟ به من شک داری؟-
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شک کجا بود قربونت بشم دارم میگم شیرین بیاد بعد با هم برین تا خیال من هم -

 راحت بشه

پوفی کشیدم و به صندلی دست به سینه تکیه دادم چند ثانیه نگذشت که سر و کله ی 

 شیرین پیدا شد شلوار

هم قرمز ست کرده بود با دستم به  مشکی و مانتو سورمهی به تن داشت شال و کیف

 :شیرین اشاره کردم گفتم

 اومد اجازه میدی حاال؟-

 :سری تکان داد و کامل به سمتم برگشت گفت
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 مراقب خودت باش عزیزم-

 :لبخندی زدم و گونهاش را بوسیدم گفتم

 چشم-

از ماشین پیاده شدم شیرین با حضور پوریا مجبور شد خودش را کنترل کند همین که 

 پوریا از ما دور شد صدایش را

 بلند کرد

الناز مگه تو مریضی منو این همه راه بلند می کنی میاری بازار، مطب دکتر تا بازار -

 خودش خیلیه

 :لبخند مسخره ای تحویلش دادم گفتم

گه ندیدی تا آخرین لحظه ایستاده بود نمی تونستم بگم خوب چیکار کنم پوریا م-

 میخوام برم مطب دکتر یه عالمه

 سوال از من می پرسید

 :کالفه پوفی کشید گفت

 فقط روز تولد پوریا بیاد تو بهش بگی حامله ی بخدا برای من یکی بسته-
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 :لبخندم را پر رنگتر کردم گفتم

 یبرهوقتی بفهمه هر چی غم و غصه داره از یاد م-

سری تکان داد و زیر لبی ایشاهلل گفت؛ سوار تاکسی شدیم و به سمت مطب دکتر رفتیم 

 از قبل برای سونوگرافی

نوبت گرفته بودم پرستار ما را راهنمایی کرد که وارد اتاق شویم روی تخت دراز 

 کشیدم و کیف و مانتوام را دست

قلب بچه به گوش من و  شیرین دادم و شیرین با ذوق به صفحه ی مانیتور که صدای

 شیرین می رسید نگاه می کرد

 :دکتره که زنی با موهای زرد طالیش و پوست سفید به من خیره شده گفت

 خدا رو شکر سالمه-

 :با ذوق دوباره به صحفه ی مانیتور خیره شدم گفتم

 مشکلی نداره؟-
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 :دستمالی به من داد گفت

 نه نداره-

 :مانتو هم را تنم کردم و روبه روی دکتر نشستم گفتماز جایم بلند شدم و 

 هنوز معلوم نیست جنسیتش چی هست؟-

 نه دو ماه دیگه بیاین برای جنسیت بچه-

دکتر برگه و عکس سونوگرافی به من تحویل داد و با شیرین بعد از خداحافظی و تشکر 

 از مطب دکتر بیرون آمدیم

رد پوریا بود نفس عمیقی کشیدم و به همین که سوار تاکسی شدیم گوشی ام زنگ خو

 شیرین که کنجکاو به من

 :خیره شده بود نگاهی کردم گفتم
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 نمیدونم پوریا سرش به چی خورده دم به دقیقه زنگ میزنه سراغم می گیره-

 :خنده ای کرد گفت

 خوب نگرانته حق داره بدونه زنش کجاست-

 نفسی کشیدم و جوابش را دادم

 جانم پوریا-

 یی؟الناز کجا-

 سوار تاکسی داریم میایم خونه-

 اه من فکر کردم تو بازاری؟-

 :محکم زدم تو پیشانی ام گفتم

 نگو که اومدی بازار؟-

 دقیقا روبه روش ایستادم-
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 زحمت کشیدی تو برو خونه من االن میام-

 باشه-

 :گوشی قطع کردم و پرت کردم داخل کیفم گفتم

 میبینی تو رو خدا بلند شده اینا همه راه اومده بازار-

 :شیرین از خنده دیگه نمی توانست خودش را نگه دارد بلند خندید گفت

 بهت شک داره-

 نداره میدونه که چقدر دوسش دارم-

لبخندی زد و نگاهش را از من گرفت طولی نکشید که از تاکسی پیاده شدم و از شیرین 

 خانه خداحافظی کردم و وارد

 .شدم

با پوریا روی صندلی نشستم کنارم کیان و جسیکا نشسته بودند پدر روبه روی قاضی 
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 ایستاده بود و به دورغ گفتن

هایش برای قاضی توضیح می داد پوریا همچنان حرص می خورد و زیر لبی به او فحش 

 می داد؛ مخصوصاً اون قسمت

ا من اصالً با فریده خانم ت»بود  که پدر دست رو نقطه ضعف پوریا گذاشته بود و گفته

 «حاال چشم تو چشم نشدم

حرفش از روی انصاف نبود، پوریا هم حرصش گرفت و می خواست به سمت پدر حمله 

 کنه که کیان جلوی آن را

گرفت و آرامش کرد حاال این یکی دوتا نیست که چهارمین بار بود که می خواست به 

 پدر حمله کنه قاضی هم برای

هشدار داد که اگه همچین اتفاقی دوباره رخ داد از دادگاه پوریا را بیرون  آخرین بار

 میندازه ما هم برای اینکه پوریا تا

آخرین لحظه داخل دادگاه باشه با او صحبت کردیم و او را آرام کردیم اما او باز هم 

 حرص می خورد، پدر به دورغ

ت ون برعکس به قاضی می گفگفتن هایش دست بردار نبود هر چیزی که ما می گفتیم ا

 واقعًا همه ی ما کُفری کرده

کرد دیشب شقایق به من گفت که فردا حتمًا به  بود در مورد عمو سلمان هم انکار می

 دادگاه میاد اما خاله مهسا

جلوی آن را گرفت و اجازه نداد بیاد االن یاد روز های اولم افتادم وقتی مادرم را از 

 اد تودست دادم خیلی اتفاق افت

این یک سال چه اتفاق های من تجربه نکردم زندگی من اون قدر ها هم زیاد عادی هم 

 نبود همش ترس، استرس،

هیجان بعضی وقت ها عشق و کمی هم خوشحالی نمی دونم چرا وقتی لبخند میزدم ده 

 دقیقه تبدیل می شد به غم و

غ گفت باشم و به دورغصه چه قدر بدبختی پشت سر گذاشتم که االن تو دادگاه نشسته 
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 های پدر گوش کنم ولی
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مطمئن بودم آخرش حق به حقدار میرسه همه تو این دنیا جواب کار های بد و خوبشان 

 را می گیرن با صدای قاضی از

فکر بیرون آمدم و از جایم بلند شدم منتظر حکم قاضی بودم دیگه نه تو قلبم و نه تو 

 ذهنم پدری وجود نداشت من

با فهمیدن اسم قاتل که روی پدرم گذاشتند از قلبم و ذهنم بیرون انداختم چون دو سه 

 بار من را تا پای مرگ کشاند

االن آرزو دارم حکم پدر سزاوار یک مجازات بزرگ باشه گوش هایم را تیز کردم و به 

 حرف های قاضی گوش دادم با

پدر بریدن نگاهی به  جمله آخر اشک دور چشم هایم حلقه بست حکم اعدام برای

 جسیکا و کیان انداختم کیان هم

قیافه اش مثل من بود ولی جسیکا لبخند کمرنگی روی لب هایش نشسته بود مخصوصاً 

 پوریا که خوشحالی از چشم

و لب هایش می بارید با بغض از دادگاه بیرون آمدیم شقایق و کامران سریع به سمت 

 ما آمدند و نگاهی به من و پوریا

 :ختند گفتنداندا

 چی شد حکم؟-

 :پوریا با خوشحالی گفت

 .اعدام میشه-

لبخند خوشحالی روی لب های شقایق و کامران نشست با بغض روی صندلی نشستم و 

 نگاهم را به پدر دوختم که با

قیافه شکسته از دادگاه خارج شد توقع اعدام پدر نداشتم من را روانی می کرد با تماس 
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 خیرهدست گرم پوریا به او 

 :شدم لبخند بی جانی زد گفت

 ...می دونم ناراحتی ولی الناز اون-

 :به میان حرفش آمدم گفتم

 بیخیال نمی خوام چیزی بشنوم-

سری تکان داد و نگاهش را از من گرفت به کیان نگاهی انداختم روی صندلی نشسته 

 بود و سرش پایین بود جسیکا

بود دستی به گردنم کشیدم و از جایم هم کنارش دلداریش می داد اون هم بغض کرده 

 بلند شدم و به سمت کیان

 :رفتم کنارش نشستم و نگاهی به جسیکا انداختم گفتم

 میشه تنهامون بزاری؟-

 :سری تکان داد و از ما فاصله گرفت با بغض گفتم
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داداش تو چته؟ چرا بغض کردی؟ چرا ساکتی؟ مگه از دیشب تا حاال ترست این نبود -

 که قاضی حرفای ما باور نکنه و

 آزادش کنه؟

 :کیان با اشک به من خیره شد گفت

فکر همه جا کردم ولی هیچ وقت به ذهنم خطور نمی کرد که قاضی حکم اعدام برای -

 بابا صادر کنه

ادم ولی نشد گیر کرده بود توی گلوم اما اشک نمی ریختم آب دهنم را با بغض قورت د

 انگاری داشتم به خودم می

 :گفتم هم حقش بود و هم نباید اعدام می شد زیر لبی گفتم

 من هم توقع همچین حکمی نداشتم-
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 :کیان یه دقیقه معطل نکرد و من را در آغوش گرفت سفت بغلش کردم و گفتم

 فقط ما دوتا موندیم-

 :ه گرفت گفتاز من فاصل

 !گریه نکنیا-

 بخوامم گریم نمیاد-

 :لبخندی زد و نگاهش را به جسیکا که با مهربانی به ما خیره مانده بود انداخت گفت

مهم اینکه به زودی من بابا میشم دخترم بدنیا میاد و همه ی بدبختی ها تموم میشه، تو -

 هم یه روزی مادر میشی

نگاهی به دور و بر انداختم از پوریا، شقایق و سری تکان دادم و از جایم بلند شدم 

 کامران خبری نبود از دادگاه

بیرون آمدم و به سمت ماشین رفتم پوریا تکیه داده بود به ماشین و دست به سینه 

 منتظر من بود به سمتش رفتم

 سرش پایین بود با صدایم سرش را باال آورد

 تو فکری-

 از من متنفر باشیخوب فکر کردم بعد از حکم بابات دیگه -

 :لبخندی زدم و گفتم
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 چرا باید از تو متنفر باشم؟-

 :با تعجب گفت

 یعنی نیستی؟-

 :سری به عالمت منفی تکان دادم گفتم

نه خوب اولش شوکه شدم ولی تو مقصر نیستی بابا با کار های که کرد باعث شد قاضی -

 .همچین حکمی به او بده
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 :اد و به سمت در ماشین رفت و در را باز کرد گفتلبخندی به من تحویل د

 پس دیگه خاطرات بد تموم شد-

با لبخند سوار ماشین شدم پوریا هم سوار ماشین شد و راهی خانه شدیم نگاهم بین 

 مردم، مغازها وپاساژها خیره

ماند همش مثل هاله ای از جلوی چشم هایم رد می شدند یاد مادرم افتادم با نامه ای که 

 من داده بود االن باید به به

او خبر بدهم که دیگه تمام شد دیگه خبری از ترس و استرس کشته شدن دزدیدن 

 نبود دیگه با خیال راحت می

 :توانستم سرم را روی بالشت بگذارم به سمت پوریا برگشتم گفتم

 میری قبرستون؟-

 :نیم نگاهی کرد گفت

 اول صبحی؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان دادم گفتم

 .باید برم پیش مامان-

زیر لبی باشه ای گفت و راهش را کج کرد و به سمت قبرستون رفت؛ طولی نکشید که 

 رسیدیم از ماشین پیاده شدیم

و آرام و شمرده شمرده وارد قبرستون شدیم وسط هفته اون هم اول صبح مردم کم به 

 قبرستان آمدند ولی من می

خواستم به مادر خبر بدهم تا روحش آرام شود همین که به قبر مادر رسیدم با اشک 

 نگاهی به پوریا انداختم پوریا

کمی از من فاصله گرفت و گذاشت من با مادرم تنها باشم زانو زدم و دستم را روی 

 :دهانم گذاشت گفتم
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مجازاته... من از اولم می دونستم  دیگه تموم شد، همون طور که تو خواستی بابا سزوار-

 بابا از دست دادم چه

وجودش کنارم باشه چه نباشه؛ مامان ولی تو حقت نبود بری من خیلی به تو احتیاج 

 داشتم وقتی تورو از دست دادم

همه ی امیدم به بابا بود ولی می بینی مامان، بابای هم در کار نیست من االن تنهام کیان 

 االن تنهاست

 :کنارم ایستاد گفتپوریا 

 الناز بسه خودت رو خسته کردی-

 :اشک هایم را پاک کردم و آرام طوری که پوریا نشنود گفتم

 دخترت حاملهست بچه ی کسی که دوسش دارم-

از جایم بلند شدم و گرد و خاک روی لباس هایم را تکان دادم لبخند بی جانی زدم 

 :گفتم

 بریم-

خارج شدیم سوار ماشین شدیم و به سمت خانه  سری تکان داد و با هم از قبرستون

 رفتیم هنوز زنگ خانه نزدم که

 :شقایق با ذوق در را باز کرد و خودش را در آغوشم انداخت گفت

 الناز عزیز دلم-

 :با تعجب شقایق را از خودم جدا کردم گفتم

 خوبی؟-

شدیم که سری تکان داد و از در فاصله گرفت که من و پوریا وارد شویم وارد خانه 

 کامران با سینی شربت وارد حال

 :شد گفت

 خوبی الناز؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان دادم گفتم
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 خوبم فقط خستم-

 :پوریا دستش را روی کمرم گذاشت گفت
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 برو بخواب از دیشب تا حاال چشم روی هم نزاشتی-

یخ شقایق سرجایم م زیر لبی باشه ای گفتم و خواستم به سمت اتاق برم که با صدای

 کوب شدم

 الناز-

به سمتش برگشتم و نگاهی به شقایق کردم تا حرفش را بزند شقایق ِمن مِن کنان 

 :گفت

 مـ..میخواستم بگم؛ امشب می خوایم جشن بگیریم-

نگاهی به پوریا و نگاهی به کامران که به من خیره شدند انداختم و دوباره نگاهم را به 

 تشقایق دوختم و بی تفاو

 :گفتم

 خوب که چی حاال؟-

 :شقایق با انگشت های ظریفش بازی کرد گفت

 خب به خاطر حکمی که به طاهر دادن می خواستیم یه جشن چهارنفری بگیریم-

 :یه تای ابروهایم را باال انداختم گفتم

 االن داری از من اجازه می گیری؟-

 :سری به عالمت منفی تکان داد گفت

سوتفاهمی پیش نیاد خواستم تو هم باشی به هر حال طاهر  نه ولی خواستم بدونی که-

 کم بال سر تو هم نیاورده

 :نگاهم را از شقایق گرفتم گفتم

 مشکلی نیست به هر حال دیگه نه تو قلبم و نه تو ذهنم بابای وجود نداره-
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 :شقایق با خوشحالی به سمتم آمد و دوباره من را در آغوش گرفت گفت

 مرسی الناز-
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به سمت اتاق رفتم همین که لبه ی تخت نشستم صدای زنگ گوشی ام بلند شد از کیفم 

 بیرون آوردم با اسم شیرین

که روی صفحه ی گوشی چشمک میزد، پوفی کشیدم و پرت کردم روی تخت اصالً حال 

 و حوصله سوال های

را بد می کرد دلم شیرین نداشتم جز اینکه می خواست بدونه حکم پدر چی شد حالم 

 نمی خواست دوباره به یاد

آمدن حکم پدر حالم بد بشه به هر حال حامله بودم و از همه مهم تر بچهای که االن 

 داخل شکم هست چند بار پشت

سرهم زنگ خورد بعد قطع شد شال و مانتوام را از تنم بیرون آوردم و گوشه ی از اتاق 

 انداختم همین که دراز

 :د اتاق شد پشتم را به پوریا کردم گفتمکشیدم پوریا وار

 پوریا خستم اگه حرفی داری بزار عصر-

 :لبه ی تخت نشست طولی نکشید که دستش را روی موهایم کشید گفت

 شیرین زنگ زد نگرانت بود چرا جوابش ندادی-

 حوصله ی کسی ندارم-

 :گفت پوریا از جایش بلند شد و کنارم دراز کشید و دستش را روی صورتم گذاشت

 هنوز ناراحتی؟-

 :نگاهم را به پوریا دوختم گفتم

 نیستم-

 ولی هستی من تو رو خوب می شناسم الناز توقع داشتی حکم طاهر یه چیز دیگه بود-
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 من بابارو خیلی وقته از دست دادم پس دلیلی نداره بخام ناراحت باشم-

یا دوباره به او خیره نگاهم را از پوریا دزدیدم و چشم هایم را بستم ولی با صدای پور

 ماندم

 ...کیان میگه فردا صبح می خوان اون یکی خونه بفروشند و زمینش رو به-

 :به میان حرفش آمدم گفتم

 میدونم دیشب به من پیام داد-
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 .پوریا لبخندی زد و نگاهش را از من گرفت من هم چشم هایم را بستم

و سر شقایق الی در دیده شد و در حالی که داشت هنوز پتو را کنار نزدم که در باز شد 

 :لبخندی میزد گفت

 بیدار شدی؟-

 آره بیا تو-

 :پتو کنار زدم و از تخت بلند شدم شقایق وارد اتاق شد گفت

 حالت چطوره؟-

 خوبم-

 :کنارم نشست گفت

 به کامران گفتم شام بریم بیرون همون رستوران همیشگی که یک بار رفتیم-

 :گفتمسری تکان دادم 

 باشه بریم-

 :خواستم مانتو شالم را از روی زمین بردارم که شقایق مچ دستم را گرفت گفت

میشه از این حال و هوا بیای بیرون؟بخدا وقتی قیافهت رو اینجوری می بینم یه حس -

 عذاب وجدان میفته به جونم

 :نیشخندی زدم گفتم
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 چه ربطی به تو داره؟-

 :فتدوتا شانهاش را باال انداخت وگ

 نمیدونم، به هر حال برم آماده بشم؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان دادم گفتم

 
501 

 پوریا کجاست؟-

 کار داشت ولی زنگ زدم گفت دارم میام-

 :مانتو شالم را از روی زمین برداشتم گفتم

 برو آماده شو-

با ذوق از اتاق خارجشد با اینکه حالم خوب نبود ولی حضور شقایق به من انرژی می داد 

 اگه شقایق نبود حال خوبی

نداشتم لباس هایم را در آوردم و شروع کردم به انتخاب لباس همین که انتخاب کردم 

 در اتاق باز شد پوریا به سمتم

 :آمد گفت

 خوبی؟-

 شد دیگه میتونم با خیال راحت برم بیرون چرا خوب نباشم؟ دیگه همه چی تموم-

 :با لبخند به سمتم آمد و من را در آغوش گرفت گفت

 قول میدم کاری کنم که پدرت رو فراموش کنی-

 خیلی وقته فراموشش کردم-

 :از آغوش پوریا بیرون آمدم وگفتم

 زود باش لباست رو بپوش االن شقایق کله هر دومون رو می کنه-

شروع کرد به لباس پوشیدن این دفعه اون هم لباسی که من  تک خنده ای کرد و

 انتخاب کردم پوشید یه جورایی
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تیپ های هر دومون ست هم شد کیفم را روی دوشم انداختم و با پوریا از خانه بیرون 

 آمدم شقایق نگاهی به کامران

 :کرد گفت

 موبایل نیاوردی؟-

 :کامران نچی زیر لب راند که شقایق اخمی کرد گفت

 اه کامران خوب که بهت گفتم بیارش-
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 :کامران دوتا شانه اش را باال انداخت گفت

 مگه من مسئول اوردن موبایل توهم؟-

شقایق پوفی کشید و کلید از دست کامران گرفت و به سمت خانه رفت دستی الی 

 :موهایم کشیدم گفتم

 با یه ماشین میریم؟-

 :وریا گفتکامران خواست مخالفت کنه که پ

 آره با یه ماشین میریم-

سری تکان دادم و روی صندلی عقب نشستم چند ثانیه نگذشت که پوریا، کامران و 

 شقایق هم اومدند

 نگاهی به لیست کردم و نگاهی هم به پوریا که چشم هایش به موبایل دوخته بود

 تو چی میخوری؟-

 :نگاهش را از موبایل گرفت گفت

 ی خورمهر چی تو گرفتی منم م-

 :نگاهم را دوباره به لیست دوختم گفتم

 به نظرت پلو ماهیچه بخوریم؟-

سری تکان داد و زیر لبی باشه ای گفت نگاهم چرخید سمت شقایق و کامران که بحث 
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 غذا میکردند

 توروخدا نگاش کن خوب که دیروز پلو مرغ خوردیم باز هم میگه پلو مرغ-

 :گفتکامران دوتا شانه اش را باال انداخت 

خوب االن میل پلو مرغ کردم بعدم دیروز خورشت بادمجون با مرغ بود من دارم -

 میگم زرشک پلو با مرغ

 چه خبره همش می خوای مرغ بخوری می خوای یه جین جوجه تو شکمت بزاری-

 بنظرم فکر خوبیه-
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 من نمیزارم مرغ بخوریا بهت بگم-

 :پوریا تلفن همراه اش را داخل جیبش گذاشت گفت

 شقایق چیکارش داری بزار هر چیزی که دوست داره بخوره-

شقایق پوفی کشید و نگاهش را از کامران و پوریا گرفت خالصه سفارش غذا دادیم و 

 منتظر شدیم تا غذا بیاد کمی

 :شدم گفتم حالت تهوع داشتم برای اینکه پوریا متوجه نشه سریع از جایم بلند

 من میرم یه آبی به دست و صورتم بزنم میام-

 میخوای منم باهات بیام؟-

سری به عالمت منفی تکان دادم و کیفم را روی دوشم انداختم و به سمت دستشویی 

 رفتم هنوز به دستشویی

نرسیدم چشمم به سعید که با زن و بچهاش سوار ماشین می شدند افتاد با دیدن سعید 

 هوع از یادمبه کل حالت ت

رفت سریع خودم را به او رساندم با صدا زدنم به سمتم برگشت از تعجب شاخ در می 

 آورد زن و بچهاش با تعجب

 :داشتند به من نگاه می کردسعید به زن چیزی گفت و به سمتم آمد گفت
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 سالم-

 :سری به عالمت سالم دادن تکان دادم گفتم

 امروز دادگاه بابام بود می دونستی؟-

 :به عالمت مثبت تکان داد گفت سری

 آره خبر دارم-

 :با بغض گفتم

 پس میدونی حکمش؟-

 :دوباره سرش را تکان داد گفت

 از همه چیز خبر دارم منم اونجا بودم-
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 پس چرا من ندیدمت؟-

 یجوری اومدم که کسی من رو نبینه-

 ماندم آهانی گفتم و سرم را پایین انداختم با جملهاش به او خیره

 میدونم خیلی ناراحت شدی-

 :دستی به گردنم کشیدم گفتم

 نه چیزه یعنی خوب آره هر چه قدرم بابام بد باشه باز هم بابامه-

 :سری تکان داد گفت

 ...بابات در حق تو و کیان نامردی کرد باید پدری میکرد ولی-

 بقیه صحبتش را با نفس فوت داد و ادامه داد

بهترین روزم بود که حکم پدرت اعدامه با زن و بچم اومده  به هر حال من هم امروز-

 بودیم بیرون

 :نگاهی به زن و بچهش که داخل ماشین به من زل زده بودند انداختم گفتم

 معلومه احتماالً بهش گفتی دیگه بابا دست از سرتون برداشته-



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 559 صفحه  

 

 آره، خیلی خوشحال شدند به هر حال طاهر کم اذیت زن و بچم نکرده-

 .زدم و خواستم از سعید خداحافظی کنم که با صدای پوریا سه متر پریدم هوا لبخندی

به سمت پوریا برگشتم اخم کرد و دو سه قدم جلوتر آمد و با چشم ابرو به سعید اشاره 

 :کرد گفت

 اینجا چیکار میکنه هان؟ اومدی امشب هم خراب کنی؟-

 :گفتمچشم هایم گرد شد دستش را گرفتم و طوری که خودش بشنود 

 پوریا جان این جا جاش نیست-
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 :دستش را کشید گفت

 نه صبر کن ببینم اومدی واسه چی؟-

 :تک سرفه ای کردم گفتم

 خودم بعدا برات توضیح میدم-

 :دوتا دستش را داخل جیبش فرو کرد و حق به جانب گفت

 میخوام سعید بگه؟ کم بال سر تو نیاورد-

 :سعید لبخند بی جانی زد گفت

 چیز خاصی نیست فقط در مورد دادگاه طاهر صحبت می کردیم-

 :پوریا خواست به سمت سعید حمله کند که بازویش را گرفتم و زیر لبی گفتم

 پوریا آروم باش-

 :پوریا وقتی دید نمی تواند به او حمله کند صدایش را بلند کرد گفت

 ان؟نمی تونستی از خودم بپرسی؟این کارات یعنی چی؟چرا اومدی از الناز می پرسی ه-

 :سعید دو قدم عقب رفت گفت

 الناز برات توضیح میده-

و عقب گرد کرد رفت پوریا دستم را که دور بازویش حلقه کرده بودم کشید و زیر لبی 
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 به سعید فحش داد آب دهانم

 سمتم برگشترا قورت دادم و خواستم برای پوریا توضیح بدهم که خودش سریع به 

 :گفت

 توضیح بده ببینم چرا مردیکه اومده پیش تو؟-

استرس گرفتم حاال چه جوری به پوریا بگم خودم صداش زدم، با دستپاچگی لبخندی 

 :زدم گفتم

 من دیدمش صداش زدم-
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 :از تعجب کم مانده بود دوتا شاخ در بیاره نفس عمیقی کشید گفت

 واسه چی انوقت؟-

 شروع کردم توضیح دادنتند تند 

 خب خواستم زن و بچش خوشحال کنم که دیگه بابام دست از سرشون برداشته-

 :اخمی کرد گفت

آخه به تو چه اون خودش زودتر از من و تو خبر داره چرا میری پیش این الناز چرا -

 حرف گوش نمیدی هان می

 خوای رو اعصاب من راه بری؟

 ب فکر کردم خبر نداره ولی انگار داشتنه، نه اصالً اینطور نیست ولی خو-

 :کالفه پوفی کشید گفت

 وای الناز چرا یه بار حرف من تو گوش تو نرفت-

بعد از این جمله از من فاصله گرفت و رفت من هم مثل جوجه اردک دنبال پوریا رفتم و 

 به میز رسیدیم مردی با

شقایق با خوشحالی سینی غذا به سمت میز آمد و ظرف های غذا را روی میز گذاشت 

 :گفت
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 ...شماها کجایین نیم-

قیافه ی من و پوریا را که اخم کرده بودیم دید حرف در دهانش ماسید و با تعجب 

 :گفت

 چی شده؟ چرا قیافه شما دوتا این شکلی شده؟-

 :پوریا سوئیچ ماشین را از روی میز برداشت گفت

 ب خوشمن و الناز میریم به راننده میگم ماشین رو بیاره ش-

و بدون اینکه اجازه صحبت کردن به کامران و شقایق بدهد از آنجا رفت شقایق خواست 

 دهان باز کنه که سریع

 :گفتم

 واقعا شرمنده شقایق امشب هم به کامتون تلخ کردیم جبران می کنم فعالً -
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و سریع از آنجا رفتم سوار ماشین شدم و به راه افتادیم تا خانه، پوریا الم تا کام حرف 

 نمیزد و سرعت ماشین را زیاد

ز پوریا چیزی ا« دهنت ببند»کرده بود خیلی تند میرفت دو بارم به پوریا گفتم ولی جز 

 نشنیدم حقم داشت از دستم

دیم فکرم به جایی دیگه میرفت خوب ناراحت باشه من هم بود پوریا را با یه دختر می

 اون هم غیرتی شده همین که

رسیدیم پوریا ماشین خاموش کرد و بدون حرفی از ماشین خارج شد و به سمت راننده 

 رفت و یه حرفای زد مرده هم

سری تکان داد و سوار ماشین کامران شد رفت از ماشین پیاده شدم و وارد خانه شدیم 

 بهپوریا محکم سوئیچ ماشین 

 :اپن کوبید که دومتر پریدم باال بدون اینکه نگاهم کنه گفت

 شب بخیر-
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حتی اجازه نداد من هم از او شبخیر بگم بدون هیچ حرفی وارد اتاق شد و المپ خاموش 

 کرد من هم با کمال تعجب

کردم این قدر بزرگش کنه هر کی ندونه  داشتم به حرکاتش خیره می شدم فکر نمی

 یه پسر بودم فکر می کنه تو بغل

که این طوری اخم می کنه اگه بخاد تا فردا شب هم این طوری اخم کنه برای من که می 

 خوام بگم حامله هستم

زهرمارم میشه پوفی کشیدم و مانتو شالم را پرت کردم روی مبل و روی مبل طاق باز 

 دراز کشیدم دستم زیر گردنم

 گذاشتم

آمد از روی مبل بلند شدم و نگاهی به ربع ساعتم نگذشت که صدای کوبیده شدن در 

 شقایق که اخم روی پیشانی

اش نشسته بود و کامران که بی تفاوت به من خیره شده بود کردم لبخند محوی زدم و 

 :سرم را پایین انداختم گفتم

 ..میدونم از دستم نا-

 :شقایق به میان حرفم و با تشر گفت

 ه این چه وضعشههیچی نگو الناز یه شب خوش برام نزاشتین آخ-

 شقایق با حرص وارد اتاق شد و در اتاق را بهم کوبید

 عصبی شده نگران نباش-

سری تکان دادم و مانتو شالم را برداشتم و وارد اتاق شدم پوریا هنوز بیدار بود و طاق 

 باز خوابیده بود مانتو شالم را

 :داخل کمد آویزان کردم و نزدیک پوریا شدم گفتم

 ی؟نمی خوای بخواب-
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 :بدون اینکه حرفی بزند به پهلو خوابید کنارش لبه ی تخت نشستم گفتم

تو رو خدا باهام این طوری رفتار نکن قلبم میشکنه به اندازه کافی بدبختی کشیدم تو -

 دیگه پشت نکن پوریا من جز

 تو کسی دیگه ای ندارم همه امیدم تویی تو دیگه این طوری نکن

جایش بلند شد و کنارم نشست لبخندی زد و آغوشش را برایم باز کرد به پوریا آرام از 

 :آغوشش رفتم که گفت

 .آخه مگه من میتونم تو رو ول کنم عشقم تو همه چیزم هستی-

یک نگاه به برگه ها و نگاهی دیگرش را به سمت کیان معطوف کردم که باالی سرم 

 ایستاده بود نفسم را بیرون دادم و

ت در دستم گرفتم و برگه را امضا کردم از این به بعد این خانه مال ما خودکارم را سف

 نیست فروخته شد صبح که

کیان آمد باالی سرم و من را بیدار کرد گفت که مشتری پیدا شده و می فروشیم و نمی 

 خواد زمین به نام بچه ها

دوباره بکنیم من هم که از خدا خواسته قبول کردم چون نمی خواستم خاطرات مادرم 

 برایم زنده بشه داغ دلم تازه

میشه از روی صندلی بلند شدم و وارد اتاق مادر شدم جعبه قهوه ای رنگی که روی تخت 

 بود برداشتم سرش را باز

کردم تک تک عکس های مادر از جعبه بیرون آوردم و نگاهش کردم چه قدر سخت 

 بود که دیگه کنارم نیست حاال

تل مادرم پدرم بود آدم قاتل حتی به زن خودش هم رحم هم که دیگه فهمیده بودم قا

 نمی کنه اشک هایم که روی

عکس چکیده بود پاک کردم و انداختم داخل جعبه همین که سرم را باال گرفتم با کیان 

 چشم تو چشم شدم لبخند

 :تلخی زد گفت
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 همه چیز آماده است؟-

 از دستم گرفت و از پله هاسری به عالمت مثبت تکان دادم کیان به سمتم آمد و جعبه 

 پایین رفت من هم دوباره

نگاهی کامل به اتاق انداختم و از اتاق خارج شدم از خانه بیرون آمدیم و سوار ماشین 

 شدیم نگاهی به کیان انداختم

 :گفتم

 نگهبان و باغبون چی شد؟-

 رفتن پی کارشون-

آهانی گفتم و نگاهم را به منظره ی بیرون دوختم هنوز از خانه دور نشدیم که صدای 

 کیان به گوشم رسید
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 امشب برنامه داری؟-

 آره تولد پوریاست-

 جدی؟ حاال چی میخوای بهش بدی؟-

 :لبخندی زدم گفتم

 خبر بابا شدن-

سر به شیشه بخورم ولی  با جملهی من پایش را روی ترمز گذاشت که نزدیک بود با

 :خودم را کنترل کردم گفتم

 نمی تونی قشنگ ترمز کنی؟-

 :با تعجب گفت

 حامله ای؟-

 :اخم هایم محو شد و لبخندی زدم گفتم

 آره-
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 :چشم هایش از حدقه بیرون زد گفت

 جون من؟-

سری به عالمت مثبت تکان دادم از خوشحالی من را در آغوش گرفت و زیر گوشم 

 :گفت

 بجی خیلی خوشحال شدموای آ-

 اگه بدونی چه قدر خودم خوشحال هستم-

 :تک خنده ای کرد گفت

 مطمئن باش پوریا خوشحال میشه-

 :یه تای ابروهایم را باال انداختم گفتم
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 تو از کجا میدونی؟-

 :نگاهش را به رو به رو داد گفت

 چه قدر دوست داره پدر بشهمیدونم دیگه چون چند باری ال به الی حرفاش شنیدم که -

لبخندم پر رنگتر شد تا خانه دیگه حرفی بین من و کیان رد و بدل نشد از کیان 

 خداحافظی کردم و وارد خانه شدم

همین که در خانه را بستم با شقایق با لبخند پت و پهنی که روی لباش بود روبه رو شدم 

 :اخم ریزی کردم گفتم

 چیزی شده؟-

 :و سرش را پایین انداخت گفتدو سه قدم جلو آمد 

 شرمنده الناز-

 نکنه به خاطر دیشب؟-

نمی خواستم ناراحتت کنم ولی بخدا یه شب خواستیم بریم بیرون خوش باشیم که این -

 طوری خراب شد
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 :لبخندی زدم گفتم

 از دستت ناراحت نبودم بهت حق دادم-

 .سری تکان داد و به سمت آشپزخانه رفت

ا به آینه دوختم یه ساپورت و یه پیراهن آبی پوشیده بودم برای بار آخر نگاهم ر

 موهایم کمی فر کردم ولی چون

کوتاه بود خیلی معلوم نبود فقط کمی جلویش معلوم بود آرایشم کمی غلیظ کردم 

 نگاهم را از آینه گرفتم و به

گوشیام که حاال داشت خودش را خفه می کرد انداختم با اسم پوریا لبخندی گوشه ی 

 م نشستلب

 جانم؟-

 سالم خانمم کجایی؟-

 تو خونه باغی-

با اینکه نمی توانستم قیافه ی پوریا ببینم ولی از پای تلفن می توانستم بفهمم که تعجب 

 کرده
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 اونجا چیکار می کنی؟-

 تو بیا میفهمی-

 یعنی بلند بشم بیام خونه باغی؟-

 منتظرتم-

 :مکثی کرد گفت

 خیلی خوب باشه-

گوشی قطع کردم و آن را روی تخت پرت کردم از اتاق خارج شدم و به سمت حال 

 رفتم همه چی آماده بود از شام
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بگیر و دسر دست پایم می لرزید و همش استرس داشتم کیک هم که داخل یخچال 

 بود نفس عمیقی کشیدم و روی

به  نمبل نشستم منتظر شدم پوریا بیاد طولی نکشید که صدای خاموش شدن ماشی

 گوشم رسید با ذوق به سمت در

رفتم همین که در را باز کردم با پوریا که با تعجب به قیافهام خیره مانده بود انداختم با 

 پوریا روبوسی کردم و گذاشتم

 :وارد ویال شود همین که وارد شد به سمتم برگشت گفت

 چه خبره؟-

 :در را بستم و گفتم

 تولدت مبارک عشقم-

 :گفت از من فاصله گرفت

 صبر کن ببینم تو می دونستی؟ من فکر می کردم اصالً یادت نیست-

 :لبخند شیطونی زدم گفتم

 آخه مگه میشه تولد عشقم فراموش کنم-

 :لبخندش را پر رنگتر شد گفت

 خوبه خوشحالم کردی-
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روی صندلی نشست و نگاهش را به من دوخت من هم سریع به سمت یخچال رفتم و 

 ا بیرون آوردم شمع هاکیک ر

چیدم و به سمت پوریا رفتم کیک جلویش گذاشتم و زیر لبی تولد تولد گفتم یه تای 

 ابرویش را باال انداخت و نگاهی

 :به من و نگاهی به کیک کرد گفت

 این عکسه چیه؟-
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 :کنارش نشستم گفتم

 خوشحال نشدی؟-

 :اخم ریزی کرد گفت

 منظورت چیه؟-

 :که روی کیک بود انداختم گفتمنگاهی به عکس سونوگرافی 

 خوب خواستم شب تولدت بهت بگم که حاملم-

 :نزدیک بود دوتا شاخ در بیاره با مِن مِن کنان گفت

 جـ...جدی؟-

 :سری به عالمت مثبت تکان دادم گفتم

 .آره داری بابا میشی-

با خوشحالی به سمتم آمد و من را در آغوش گرفت لبخندی زدم و او را سفت بغل 

 :م گفتمکرد

 واقعًا خوشحال شدی؟-

 :از من فاصله گرفت گفت

 .مگه میشه خوشحال نشم عشقم؟ بهترین کادوی زندگیم رو گرفتم-
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 :پوریا دستش را روی شکمم گذاشت گفت

 دختر یا پسر؟-

 دو ماه دیگه مونده تا بفهمیم دختر یا پسر-

 :صورتم را بوسید و من را از پشت بغل کرد گفت

 خیلی خوشحالم کردی-

 :به سمتش برگشتم گفتم

 پس شمع ها رو فوت کن آب شد-
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 :همین که خواستیم سر میز بنشینیم گوشی پوریا زنگ خورد اخمی کردم گفتم

 خاموشش نکردی؟-

 :از داخل جیبش بیرون آورد و همین طور که نگاهش به صفحه ی موبایل بود گفت

 نه خاموش نکردم-

 ی نشستم پوریا زیر لبی چیزی گفت و جواب طرف دادپوفی کشیدم و روی صندل

 !....بله بیتا؟ نه خونه نیستم بگو چی شده؟ چـی-

 پوریا مات و مبهوت گوشی را قطع کرد و به یه جای نامعلومی خیره ماند

 چی شده؟-

 :با کالفگی دستی الی موهایش کشید گفت

 ...طاهر فرار کرده-

تپش افتاد می دونستم بیخیال نمیشه فرار کرده  چشم هایم از حدقه بیرون زد و قلبم به

 که تالفی اش را سر پوریا یا

 :من دربیاره؛ وای خدا خودت به خیر کن به چشم های غمگین پوریا خیره ماندم گفتم
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 حاال چی میشه؟-

 لباست بپوش بریم اداره پلیس-

خل ا برداشتم و گوشی ام را دازیر لب باشه ای گفتم و به سمت اتاق رفتم مانتو و شالم ر

 جیبم گذاشتم و با پوریا

سوار ماشین شدیم وسایل شام هم همین طوری ول کردیم به امون خدا طولی نکشید از 

 ماشین پیاده شدیم همین

که پایم را داخل اداره پلیس گذاشتم شقایق و کامران که از قیافه هایشان می شد فهمید 

 دلهره دارند به سمت ما

وریا بیتا را که دید به سمتش رفت من هم نگاهی به شقایق و کامران انداختم آمدند پ
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 :گفتم

 شما چجوری فهمیدین؟-

 شقایق نفس عمیقی کشید و تند تند شروع کرد به حرف زدن

تو خونه بودیم که بیتا اومد خونمون می خواست با پوریا صحبت کنه از قیافه اش -

 میتونستم بخونم چه اتفاقی

ی دلیلش پرسیدم گفت طاهر فرار کرده و میخواسته به پوریا خبر بده من هم افتاده وقت

 قضیه صبح به او گفتم که تو

 و فردا صبح خونه باغی هستید هر چی بهش گفتم االن زنگ نزن شب شما خراب نشه

 زنگ بزن گوشش بدهکار نبود

یشه و به حت مو بهم گفت که اگه امشب به پوریا خبر ندم فردا صبح که بفهمه خیلی نارا

 پوریا زنگ زد دیگه بقیشم

 خودت میدونی

کالفه پوفی کشیدم و روی صندلی نشستم خدا کی این ترس و استرس تمام میشه کی 

 میشه یه شب خوش داشته

باشم آخه تا کی حتی امشب هم نتونستم با خوشحالی تمام کنم با صدای پوریا به او 

 خیره شدم

 خوبی-

 :دم گفتمسری به عالمت منفی تکان دا

 چی شد؟ بابا کجاست پیداش نکردن؟-

 :نچی زیر لب راند و کنارم نشست گفت

 ببین الناز برای تو و بچه خوب نیست با شقایق برین خونه منم یک ساعت دیگه میام-

 :تندتند سرم را راست و چپ کردم گفتم
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 نمی تونم پوریا برم خونه فکرم اینجاست-

 :پوریا محلی به حرفم نزاشت و نگاهی به شقایق کرد گفت

 شقایق با الناز برید خونه باشه؟-

با تعجب به پوریا خیره شدم من چی میگم این چی کار میکنه از حالت تعجب بیرون 

 :آمدم و اخمی کردم گفتم

 من نمیرم خونه بهت بگم-

 ببین الناز لج نکن برو خونه برای دو نفرتون بده-

 :شم هایش گرد شد گفتشقایق چ

 دونفر؟ یعنی چی؟-

 :پوریا نگاهش را از من گرفت و به شقایق خیره شد لبخند بی جانی زد گفت

 الناز حاملهست-

شقایق از خوشحالی کم مانده بود پس بیفته ولی مجبور شد تو اداره پلیس خوشحالی 

 اش را با یه تبریک گفتن

یش برق می زد به من تبریک گفت با هر خاتمه بده کامران با خوشحالی که از چشم ها

 سختی بود پوریا من را با

شقایق فرستاد خانه داخل ماشین شقایق همین طور باال و پایین میرفت و پشت سرهم 

 من را در آغوش می گرفت

من هم قضیه حامله شدنم را برای شقایق تا خانه توضیح دادم شقایق خیلی ناراحت شد 

 که چرا به او خبر ندادم و

فقط به شیرین خبر دادم چون اگه به شقایق میگفتم مطمئن بودم قبل از اینکه خودم به 

 پوریا خبر بدهم پوریا

زودتر خبر دار می شود چون میشناختم شقایق را هر وقت ذوق داره نمی تونه خودش 

 .را کنترل کنه و آخر میگه

ین نشستم و صورتم را باز ماشین پیاده شدم و با شقایق وارد خانه شدیم روی اولین مبل 
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 دوتا دست هایم قایم کردم

ترس داشتم میدونستم بابا دست بردار نیست! فرار کرده که پوریا از سر راه برداره 

 حتی فکرش هم داشت من را

عذاب میداد از اینکه فکر کنم بچه ام بدون پدر بزرگ میشه وارد اتاق شدم همین که 

 در را بستم و چراغ را باز

چشم تو چشم شدم با دیدن پدر چشم هایم چهار تا شد و قلبم تیر کشید  کردم با پدر

 قفسه ی سینم اتوماتیک باال

و پایین میرفت نگاهم به دستش افتاد که یک چاقو در دست داشت اشک هایم خود به 

 خود سرازیر شد هر قدمی که

دم واون به جلو برمیداشت من یک قدم به عقب بر میداشتم ترس داشتم مرگ بعدی خ

 بودم میتونستم حس کنم
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از اینکه دست بابا بیفتم و چاقو اش فشار بدهد داخل گلویم مو به تنم سیخ شد همین 

 که به در چسبیدم راه رفتن

 .پدر هم متوقف شد آب دهانم را به هر سختی بود قورت دادم

داخل شکمم طوری به سمت در هجوم آورد که فکر کردم کارم تمام است و چاقو را 

 فرو می کند امابر خالفش پدر در

اتاق راقفل کرد که من جیغ کشیدم با جیغم به سمتم آمد و دستش را جلوی دهانم 

 گذاشت با چشم های گرد شده به

 :پدر خیره ماندم پدر آرام گفت

 .دستم رو برمیدارم وای به حالت که جیغ بزنی-

را از روی دهانم برداشت و چاقوی که  با اشک تند تند سرم را باال و پایین کردم دستش

 در دستش بود داخل جیبش
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 :گذاشت اخمی کرد گفت

اون روز که برای مالقات گفتم پاشو بیا با تو حرف داشتم، ولی تو نزاشتی عقده هاتو -

 خالی کردی حتی به خودت

زحمت ندادی بپرسی که چرا من تو رو این همه را کشوندم اوردم عقده کرده بودی 

 خواستی من رو ببینی هرفقط می

چی از دهنت بیرون میاد به من بگی نزاشتی من حرفم رو بزنم ولی االن باید دهنت رو 

 ببندی و بزاری من حرف بزنم

نفس عمیقی کشیدم و منتظر شدم حرفش را بزند همین که خواست دهانش را باز کنه 

 صدای شقایق به گوشم رسید

 م گذاشتپدر به سمتم آمد و دستش را جلوی دهان

 الناز خوبی؟ واسهی چی جیغ زدی؟-

 یه چیزی بگو بره رد کارش-

تند تند سری تکان دادم و پدر هم دستش را از جلوی دهانم برداشت تا صحبت کنم 

 نفس عمیقی کشیدم تا آرام

 :باشم گفتم

 چیزی نیست شقایق برو بگیر بخواب-

 :شقایق که انگار دست بردار نبود گفت

 خوب بگو واسه ی چی جیغ زدی؟-
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 چیزی نشده-

شقایق دسته ی در را چند بار باال و پایین کرد و وقتی فهمید در باز نمی شود صدایش را 

 :بلند کرد گفت

 چرا در رو بستی؟-
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 شقایق میخوام بخوابم دست از سرم بردار-

 باشه، باشه چرا داد میزنی رفتم-

گاهم را به پدر دوختم چند قدمی از من دور شد و لبه ی تخت با رفتن شقایق دوباره ن

 :نشست حق به جانب گفتم

 میشنوم-

از پوریا متنفرم چون باعث شد تو و کیان از من دور باشید؛ آره من قبول دارم که یه -

 قاتلم االن دیگه انکار نمیکنم

ن ها از کارم من مامانت خانواده پوریا سلمان و حتی اون باغبون سروش کشتم چون او

 باخبر شدن االن اصالً برای من

مهم نیست که اینجا نشستم و دارم به کار هایم اعتراف می کنم اینا همه راه اومدم تا 

 خداحافظی ازت کنم تو اینقدر

 ساده بودی که نفهمیدی دلیل خداحافظی من چی بود من از اینجا میرم

 :با تعجب گفتم

ار کنی بابا تو باید بری زندان تو باید مجازات بشی چی؟ نه نمیزارم من نمیزارم تو فر-

 فهمیدی

 :سری به عالمت منفی تکان داد گفت

بیخودی تالش نکن همین طور که از پنجره وارد خونه شدم از پنجره هم میرم بیرون -

 نه تو نه کسی دیگه ای

 نمیتونه جلوی کارم بگیره فهمیدی چی گفتم

 :بغض کردم گفتم

 اید بری زنداننه نباید بری تو ب-

بابا از جایش بلند شد و چاقو را از جیبش بیرون آورد ضامنش را آزاد کرد و همین طور 

 :که با چاقو ور میرفت گفت
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می دونستم حامله ای همون روز خواستم بهت تبریک بگم ولی اینقدر عقده کردی که -

 نتونستم بگم؛ تو به حرفام

 بول داشتی تو یه روز با من دشمن شدیگوش نکردی همش حرف پوریا ق

 :دو قدم به جلو آمد گفت

 متاسفم دخترم-

به سمتم هجوم آورد و چاقو داخل شکمم فرو کرد چشم هایم گشاد شد و دردی که تو 

 شکمم بود بیشتر شد با یه

فرو کردن داخل شکمم نقش زمین شدم چند ثانیه نگذشت بابا از پنجره خارج شد 

 گذاشتم ودستم را روی شکمم 

خدا خدا میکردم بچه ام چیزیش نشده اشک هایم بند نمیآمد و شقایق چند بار صدا زدم 

 این قدر حالم بد بود که

 .دیگه نای نداشتم و چشم هایم سیاهی رفت

 فکر کنم بیدار شد-

با هر سختی بود چشم هایم را باز کردم نگاهم را اول به سقف و بعد به چند نفر که مثل 

 ه رویم بودندهاله ای روب

انداختم چند بار پلک زدم تا متوجه شدم همه باالی سرم ایستادند از پوریا کیان بگیر تا 

 خاله و عمو رحمان چشمای

همشون پوف کرده بود و زیر لب شنیدم که میگفتند خدا رو شکر ماسکی که جلوی 

 دهانم بود مانع حرف زدند

رنگ و رویش پریده بود با دیوار میشد پوریا به سمتم آمد چه قدر شکسته شده بود 

 هیچ فرقی نداشت موهایش

آشفته بود انگار یک ماه هست که حمام نرفته چشم هایش قرمز و پوف کرده بود با 

 تماس دستش به او خیره شدم
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 خوبی؟-

با سر جوابش را دادم این قدر سرم گیج می رفت و مات و مبهوت بودم که نفهمیدم 

 دکتر کی آمد و همه رو بیرون

فرستاد و پرستار ماسک جلوی دهانم برداشت و دکتر چند سوال کرد که من با گیجی 

 جوابش را دادم اما آخرین

حرفش چشم هایم گشاد شد سه روز بیهوش بودم که برای من انگار یک ساعت بیشتر 

 طول نکشید دکتر که از اتاق

 نکه دکتر وارد اتاقبیرون رفت یاده بچه ام افتادم چندبار دکتر را صدا زدم به جای ای

 :شود پوریا وارد شد گفت

 الناز خوبی؟ چیزی شده؟-

 :با بغض گفتم

 پوریا جون هر کی که برات عزیزه راستش بگو بچم حالش خوبه؟-
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 :لبخندی زد گفت

خدا رو شکر خوبه چاقو به پهلو خورده فقط به رگ های مغزت اثر گذاشته به خاطر -

 وش بودیهمین این سه روز بیه

برایم دیگه کافی بود که مطمئن بشم حال بچه خوبه زیر لب خدا رو شکر گفتم و نگاهم 

 را به پوریا دوختم

 تا حاال پاتو خونه نزاشتی نه؟-

 :سرش که پایین بود باال آورد گفت

 .نه همش باالی سرت بودم-

 برو خونه-

 :سرش را به عالمت منفی تکان داد گفت
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 رخص نشدی از اینجا تکون نمیخورمنمیرم تا وقتی هم که م-

 :به یاد آمدن بابا و تک تک حرف هایش نگاهم را به پوریا خیره ماندم. گفتم

 بابا-

 :سوالی به من خیره شد گفتم

 بابا چی شد؟-

 :سرش را پایین انداخت گفت

 بعدا بهت میگم-

 پوریا با تو هم بگو چی شده؟-

 :دستی الی موهایش کشید گفت

 ت میگم االن حالت خوب نیستگفتم که بعدا به-
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 :پوزخند تلخی زدم گفتم

 فرار کرده نه؟-

محکم به پایم کوبیدم و همین طور که آرام اشک میریختم به پوریا که حرف نمیزد 

 خیره شدم حرصم گرفته بود

 درک نمی کردم که چرا سکوت کرده است

ان و هر چیزی که بر علیش هست بازم برگه برنده افتاد دستش رفت تا از اعدام، زند-

 فرار کنه

 :پوریا از جایش بلند شد و به سمتم آمد و دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت

 فرار نکرد-

 :با تعجب گفتم

 چی؟-

 :سرش را پایین انداخت و گفت
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 بهت تسلیت میگم-

تم مثل باران اشک می ریخ شوک شدم قفسه ی سینهام اتوماتیک باال و پایین میرفت و

 :گفتم

 یعنی چی تسلیت میگم؟ پوریا با توهم درست حرف بزن-

 :سرجایش نشست گفت

وقتی به تو چاقو زد از پنجره خونه فرار کرد انگاری قبل از اینکه دادگاه برگزار بشه با -

 یه نفر صحبت میکنه اون

مرده هم تو فرار کردن به طاهر کمک میکنه و در عوضش ازش پول خواسته طاهر هم 

 هر چی بود و نبود به اون مرده

میده بعد از حکم دادگاه فرداش مرده به او کمک میکنه از زندان فرار کنه اولش میاد 

 سراغ کیان که کیان خونه

ن موقع هم تو رسیدی خونه نبوده و چون وقت زیادی نداشته اومد خونه ی ما دقیقاً همو

 و طاهر هم آخر گیرت

انداخت حرفاش رو زد و چاقو رو به پهلوت زد که جلوش رو نگیری. و اون آدمی که تو 

 فرار کردن بهش کمک کرده

بود براش یه هواپیما مخصوص تهیه می کنه و طاهر سر ساعت دوازده باید سوار 

 هواپیما می شد وقتی طاهر سوار

 اپیما منفجر میشه و طاهر هم اونجا جونش رو از دست میدههواپیما میشه هو
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با جمله آخرش اشک هایم بند نیامد و پشت سرهم اشک می ریختم چند بار پشت 

 سرهم به پایم کوبیدم اینقدر به

پهلویم فشار آوردم که بخیه ها از هم باز شد و از جای زخمشان خون بیرون زدپوریا 

 ریع به دکترهم متوجه شد و س
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 .خبر داد این قدر خون از بدنم خارج شد که چشم هایم سیاهی رفت

چشم هایم را که باز کردم فقط کیان باالی سرم بود با به یاد آوردن صحبت های پوریا 

 در مورد بابا اشک هایم سرازیر

شد کیان که سرش پایین بود با گریه کردن من سرش را باال آورد و از جایش بلند شد 

 :به سمتم آمد گفتو 

 خوبی الناز؟-

 :با گریه گفتم

 داداش بابا هم رفت؟-

نگاهش را از من گرفت خواستم اشک هایم را پاک کنم که متوجه دوتا سرم که در 

 دستم بود شدم و بیخیال پاک

 :کردن اشک هایم شدم و دوباره نگاهم را به کیان دوختم گفتم

 یه چیزی بگو دیگه؟-

هم ناراحت من هم وقتی فهمیدم حال خوبی نداشتم ولی  خوب همه شوکه شدیم و-

 چیکار میشه کرد جون چند نفر

گرفته بود فکر کنم اینطوری که از پیشمون رفت بهتر بود که جلوی چشم خودمون 

 اعدام می کردند

 :کیان لبخند محوی زد گفت

 یه امشب هم اینجا می مونی فردا مرخصت می کنن توروخدا دیگه گریه نکن برای-

 خودت و بچهت ضرر داره

سری تکان دادم و نگاهم را به سقف اتاق دوختم چند ثانیه نگذشت که کیان از اتاق 

 خارج شد

 نگاهم را به لباس ها دوختم و نگاهی به شیرین که نیشش تا بنای گوش باز بود

چرا این لباس اوردی؟چرا رنگ روشن؟هان؟ مگه نمیدونی بابام مرده؟چرا رنگ -

 با خودت برداشتی صورتی و زرد
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 اوردی؟

 :پوریا دستش را روی شانه ام گذاشت گفت

 الناز آروم باش-
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 :از روی تخت بلند شدم و اشک هایم که سرازیر بود پاک کردم گفتم

 نه میخوام بدونم دلیل اوردن لباس روشن چیه چرا لباس مشکی با خودت نیوردی؟-

هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت از دیشب تا حاال شیرین سرش را پایین انداخت و بدون 

 دیونه شده بودم هر کی می

آمد به او می پریدم و به یاد آوردن اتفاق وحشتناکی که برای پدر افتاده بود وحشی 

 بازی در می آوردم کسی جرأت

نمی کرد دور و برم بیاد با اصرارهای پوریا اون لباس را تنم کردم و سوار ماشین شدیم 

 مت خانه رفتیم شقایق،و به س

کامران، بیتا و آقا رحیم داخل خانه منتظر ما بودند با یه سالم دادن روی مبل نشستم هر 

 کاری می کردم که از اون

حال و هوا بیرون بیام نشد از درون داشتم داغون می شدم و عقده کرده بودم و سر همه 

 داد و فریاد می زدم وارد

از تنم بیرون آوردم یه لباس مشکی تنم کردم روی اتاق شدم و این لباس روشن را 

 تخت دراز کشیدم دستم را روی

شکمم گذاشتم با باز شدن در و پوریا بین چهار چوب در لبه ی تخت نشستم پوریا هم 

 کنارم نشست و دستش را

 :روی کمرم گذاشت گفت

دیگه تموم شد دیگه نه ترس نه استرس هیچ وقت سراغ ما نمیاد به اندازه ی کافی -

 دوتامون تاوان پس دادیم این
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سه روزی که تو بیهوش بودی انگار من هم با خودت برده بودی من با یه مُرده هیچ 

 فرقی نداشتم یه مُرده متحرک

ه بهت دادم فکر کن، دایم بودم که فقط باالی سر تو بودم؛ الناز در مورد پیشنهادی ک

 بلیط هامون رو گرفته فقط

 منتظر جواب تو هستم که بریم ایتالیا

 باشه بریم-

چهار ماه از روز های سخت و لحظات غم انگیزی که برایم پیش آمده بود می گذشت 

 تو این چهار ماه زندگیم به روال

کردن و سر و  عادی برگشت سه ماه پیش وسط های عید عروسی شیرین بود با ازدواج

 سامان دادن با جاوید یک

هفته ی ماه عسل رفتند من هم بعد از دو ماه که گذشت با پوریا که دل تو دلش نبود 

 رفتیم سونوگرافی با خبر دادن

جنسیت بچه که پسر بود یه جشن گرفتیم و بچه ی کیان هم بعد از دو ماه به دنیا آمد 

 یه دختر زیبا که چشم و

ته بود و لب و دماغش هم دقیقاً شبیه جسیکا شده بود. البته هر دوی ابرویش به کیان رف

 آن ها زیبا بودند که دختر

آنها سفید چشم آبی شد عمو رحمان هم چندتا دکتر تهران رفت و خدا رو شکر 

 پوستش خوب شد البته با این که

مریضی پوستی داشت اما بهتر از قبل شد بیتا هم بعد از عروسی شیرین با پسرش 

 وسایلش را جمع کرد و راهی

زنجان شد تا پیش عمویش زندگی کند ما هم بعد از عروسی شیرین وسایل ها را 

 برداشتیم و به ایتالیا رفتیم خانه را

هم فروختیم و کامران و شقایق هم با وامی که از بانک گرفته بودند یه خانه گرفتند 

 وقتی می خواستم سوار هواپیما
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ی شقایق گریه کرد که البته من هم تا دو ساعت دلم گرفت و میدانستم دلم شوم خیل

 برایشان تنگ می شود

مخصوصًا برای برادرم چون تنها کسی که داشتم کیان بود کیان خیلی جلوی خودش را 

 گرفت تا گریه نکند ولی در

گ آخر طاقت نیاورد و چند قطره اشکی ریخت تو این چهار ماه شکم من هم خیلی بزر

 و سنگین شده بود و راه رفتن

برایم سخت تر بود هر کی ندونه فکر می کرد چهار قلو حاملم یه دونه بچه داره پدرم 

 .را در میاره

دیگه از اون روزهای ترس و استرس تمام شد دیگه همه چیز به روال عادی برگشت و 

 .پوریا و پسرم داشته باشم توانستم یه زندگی عادی با

 پایان

۰۶/۸/۶۹ 
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