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دختری به نام حنا  

نگاهی به ساعت روی گوشیم انداختم،هنوز برای برگزاری اولین کالس ده 

دقیقه ای وقت بود. نگاهم و دور دانشگاه چرخوندم و با قدم های بلند وارد 

ساختمون دانشگاه شدم. 

بعد از پیدا کردن کالسم،وارد شدم و گوشه ای روی یکی از صندلی ها نشستم. 

پام و روی اون یکی پام انداختم و تکیه ام و به صندلی های دانشجویی دادم و با 

خودکاری که دستم بود،روی میز ضرب گرفتم. 

طولی نکشید که استاد وارد کالس شد و بعد از گذروندن معارفه،خواست درس 

رو شروع کنه که چند تقه به در خورد. 

سه تا پسر پشت در ایستاده بودن: 

-ببخشید استاد ما داشتیم دنبال کالس می گشتیم،دیر شد. 

استاد سری تکون داد: 

-بفرمایید،فقط هم چون جلسه ی اول هست. 

دفعه بعد اصال خوش ندارم بعد از من کسی وارد کالس بشه. 

سری تکون دادن و چشمی گفتن و داخل اومدن. نگاهم زوم قیافه هاشون شد 



که دقیقا پشت سر من دوتا صندلی خالی بود و همون جا مستقر شدن. 

استاد شروع به حرف زدن کرد و منم خودکار و روی میز گذاشتم و خواستم 

جزوه ام و از توی کیفم در بیارم که دستم به خودکار خورد و خودکار روی میز 

افتاد. 

پوفی کشیدم و خم شدم تا از زیر صندلی خودکار و بردارم که دست یه نفر 

زودتر از من به خودکار رسید و باال اوردش. 

با تعجب به سمت اون فرد برگشتم که با لبخند خبیثش مواجه شدم، 

با اخم غلیظی بهش خیره شدم و طلبکار گفتم: 

-ببخشید فکر کنم خودکار من باشه! 

پسره لبخند ملیحی تحویلم داد: 

-بله اگر کاغذ بهم بدید خودکارتون و میدم. 

با چشمای ریز شده گفتم: 

-کاغذ برای چی؟ 

چشمکی زد و با لحن لوتی گفت: 

-می خوام شمارم و برات بنویسم؛یا اگر کاغذ نداری مشکلی نیست می خوای 

روی دستت بنویسم برای من که فرقی نداره! 

عصبی بهش خیره شدم و با صدایی که سعی در کنترلش داشتم گفتم: 

-اقای به ظاهر محترم لطفا خودکارم و بدین. 

ابرویی باال انداخت و با ریلکسی خودش و عقب کشید و بهم خیره شد: 

-و اگه بهتون ندم چی؟

با صدایی که از حرص و پرو بودن این بشر می لرزید عاصی شده گفتم: 

-اونوقت منم به حراست میگم. 



تا خواست جوابم و بده صدای استاد بلند شد: 

-چه خبر اون جا؟ 

برنامه گرفتید؟ 

اقا و خانوم شما دو تا بیرون! 

 -ولی استاد ... 

-گفتم بیرون! 

عصبانی بلند شدم و خودکارم و از دست پسره که هاج و واج به استاد خیره 

شده بود،کشیدم و توی کولم انداختم و سریع از کالس بیرون اومدم. 

پشت من پسره هم بیرون اومد با حرص توی چشمای عسلیش خیره شدم: 

-راحت شدی از کالس بیرونم کرد؟ 

پسره ابروهاش و باال انداخت و خیلی پرو گفت: 

-عه نه بابا........منم بیرون کرد؛اونم بخاطر تو که مدام باهام حرف می زدی. 

با چشمای گرد و درحالی که از حرص در حال انفجار بودم گفتم: 

-بخاطر من.....!؟ 

اصال حقته......خوب کاری کردم. 

هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای گوشیم بلند شد از تو جیب مانتوم بیرون 

اوردمش؛ کوثر بهم پیام داده بود . 

یکی از بچه ها اکیپمون و بهترین دوستم که واحدامون و باهم برداشته بودیم 

و از راهنمایی تا االن باهم دوست بودیم نوشته بود: 

-کجایی حنا.....چرا نمیای کالس شروع شده! 

با تعجب به در کالس نگاه کردم و با دیدن کالسی که اشتباه اومده بودم یکی 

تو پیشونیم زدم ای خدا چرا کالس و اشتباه اومده بودم. یعنی واقعا یا خنگم 

یا کور........ 



پسره با تعجب نگاهم میکرد...اهمیتی ندادم و با فکر اینکه کالسم واز دست 

ندادم،کم کم لبخند گشادی زدم که بی شک تا لوزالمعدم معلوم بود. 

 با ذوق زیرلب آخ جونی گفتم. 

دیگه کم مونده بود چشمای پسره از حدقه در بیاد. 

پسره نزدیکم شد و گفت: 

-خانوم حالت خوبه....!؟ 

فکر کنم مغزت اتصالی داده. 

با اخم نگاهش کردم که پرو پرو گفت: 

-چیه....!؟ 

اینجوری نگاه نکن یه بار میزنی تو پیشونیت یه بار لبخند می زنی؛ 

 خودت و به یه دکتر حتما معرفی کن. 

با لبخند حرص دراری گفتم: 

-فضولی؟ 

فضول و می برن جهنم! 

تو کالست و از دست دادی ولی من نه! 

 چشمکی زدم و با نیشخند از کنارش گذشتم و به کوثر پیام دادم و نوشتم: 

-استاد اومده سرکالس؟ 

بعد از چند ثانیه کوثر پیام داد: 

-نه هنوز نیومده.

 نفس عمیقی کشیدم و و اروم اروم به سمت کالسم حرکت کردم. 

 جلوی کالس ایستادم و وقتی دیدم هیچ صدایی نمیاد با خودم فکر کردم یکم 



به کالس هیجان بدم بی حوصله نباشه! 

 یهویی در کالس و محکم هل دادم و داخل رفتم و بلند گفتم:

-سالم! 

 با صدای اخ یه نفر سریع به اون سمت برگشتم و با دیدن پسر جوونی که کیف 

و چند ورقه دستش بود فهمیدم استاد هست  

دستش و به دماغش گرفته بود. 

ای وای من.....زده بودم دماغش و نابود کرده بودم. 

خدایا....! 

چرا من آدم نمی شم؟ 

 مطمئن شدم که دیگه هرگز، این درس و پاس نمی شم . 

با دیدن خون که از دماغ استاد راه گرفته بود ناخوداگاه یکی کوبیدم تو سرم و 

با عجله و ترس گفتم: 

-یا ابلفضل....! 

 که همه رو به خنده انداختم سریع سمت استاد رفتم: 

-خوبین استاد؟ 

انگار خیلی از دستم عصبی بود که با فریاد بلندی گفت: 

-فقط بشین سر جات! 

 با ترس سریع رفتم و کنار کوثر که برام جا گرفته بود نشستم استاد اروم گفت: 

-االن میام. 

و از کالس بیرون رفت. 

با اخم برگشتم سمت کوثر: 

-تو که گفتی نیومده! 



کوثرم با دست به معنی خاک تو سرت اشاره کرد : 

-اوال هنوز یه ثانیه از اومدنش نگذشته بود؛ هنوز سالمم نکرده که تو اومدی! 

 ثانیا من گفتم نیومده،نگفتم مثل گاو سرت و بنداز پایین و اینجوری بیای 

داخل! 

با اخم به کوثر گفتم: 

-همش تقصیر توهه...! 

بروبابایی نثارم کرد که استاد دوباره وارد کالس شد به دماغش نگاه کردم الهی 

قرمز شده بود استاد پشت میزش رفت و بعد از سالم خودشو علی سلطانی 

معرفی کرد. 

نگاهشو دور تا دور کالس چرخوند روی من زوم کرد و گفت: 

-خانم اینجا طویله نیست! 

باز زبون تندوتیزم به کار افتاد: 

-بله میدونم استاد اینجا کالسه شما شک دارید؟ 

استاد چپ چپ نگاهم کرد که سرمو پایین انداختم و ریز ریز خندیدم. 

بهار اروم از پشت گفت: 

-چرا دیر کردی؟ 

کوثر اروم به جای من جواب داد: 

-خانم کالس و اشتباه رفته بود...! 

یلدا و بهار و کوثر اروم زدن زیر خنده که حرصی گفتم: 

-خفه شید تا از این کالسم پرت نشدیم بیرون ! 



بهار گف:چی...؟؟؟؟ 

 پرت شدی بیرون!؟ 

سری تکون دادم و گفتم: 

-فعال ساکت! 

وهر چی بچه ها سوال کردن بی جواب گذاشتمشون و مشغول کار خودم شدم 

با خسته نباشید استاد بلند شدیم کولم و برداشتم و زودتر از بچه ها از کالس 

خارج شدم؛بهار بیرون اومد و یه پس گردنی نثارم کرد: 

- بگو دیگه چی شد دیر کردی؟ 

پوفی کشیدم و همونطور که راه می رفتیم جریان و تعریف کردم که یلدا با 

تعجب گفت: 

-نــــــه چشمکم بهش زدی...!؟ 

 خجالت نمی کشی یه کم حداقل تو دانشگاه خودتو مثل یه خانم باوقار بگیر! 

با تمسخر سرم و به تایید حرف کوثر تکون می دادم که کوثر پس گردنی بهم زد: 

-ببین ما تو دانشگاه ابرو داریم ابرومون و نبر! 

بادلخوری و حرص گفتم: 

-من ابروتون و می برم؟ 

باشه دیگه اصال نزدیک من نشین میرم یه چند تا دوست جدید پیدا کنم هوام و 

داشته باشن. 

 پا تند کردم و از کنارشون گذشتم. 

ولی صدای بهار و شنیدم که پوفی کشید و گفت: 



-باز این زد به سیم اخر و دیوونه شد. 

بهار با صدای بلند صدام زد: 

-صبر کن منگل! 

بی حرف راه افتادم که با دستی که محکم توی کمرم خورد با جیغ از جا پریدم 

و سمت یلدا که ناکارم کرده بود برگشتم و با صدای جیغ مانندی گفتم: 

-عوضی کمرم شکست دستت بشکنه. 

یلدا برام زبون کشید: 

- یاد بگیر دیگه سرت و نندازی پایین بری. 

بهار گفت: 

-بچه ها گشنمه بریم سلف یه چیزی بخوریم. 
  

با غرغر گفتم: 

-تو هم فقط شکمت برات مهمه. 

بهار نیشخندی زد و گفت: 

-نه که تو نیست! 

جوابشو ندادم و به جاش راهمون و به سمت سلف کج کردیم. 

وارد سلف که شدیم صندلی عقب کشیدم و نشستم. 

بچه ها هم روبه روم روی صندلی ها جا گرفتن. 

همون لحظه اکیپ همون پسره که دعوامون شد میز جفتیمون نشست. 



 صورتم و که برگردوندم سمتشون اون پسره لبخند خبیثی زد که اخمی کردم 

روی میز خودم و جلو کشیدم و رو به بچه ها با صدای ارومی گفتم: 

-این میز بغلی همین پسره بود که تو کالس بهم گفت شماره بدم! 

یلدا به قیافش خیره شد و گفت: 

-این که پیراهش ابی و سورمه ای تنش هست؟ 

 سرم و به معنی اره تکون دادم که گفت: 

-خوشمان امد، باالخره یه نفر خواست به تو شماره بده. 

کوثر خندید و گفت: 

-نمیدونم چی تو این دیده که خواسته شماره بده! 

همشون خندیدن که صورتم و کج و کوله کردم و گفتم: 

-واقعا به دشمن نیازی ندارم تا وقتی شما هستید! 

یلدا گفت: 

-بابا تو اصال کی هستی که دشمن داشته باشی انقدر خودتو تحویل نگیر! 

با دیدن بهار که ریز ریز می خندید با حرص محکم تو سرش کوبیدم: 

-نخند تو باید طرف من باشی! 

بهار همونطور که سرشو ماساژ می داد و صورتش توهم شده بود گفت: 

-اه به تو نمی خندم که؛ 

به اون دختره می خندم که می خواد با عشوه راه بره شبیه بوقلون راه میره! 



با این حرفش سرمو برگردوندم و به اون دختره خیره شدم که با دیدن راه 

رفتنش قهقهه بلندی سر دادم. 

یلدا چشماش و گرد کرد: 

-زهرمار نیشتو ببند آبرومونو بردی! 

با حرص گفتم: 

-تو هم که همش به فکر آبروت هستی بابا. 

بهار خندید و گفت: 

-نه بابا به فکر اینه که یه پسر خوب اینجا تور کنه برای همین با شخصیت رفتار 

میکنه. 

 زیر خنده زدم که یه لحظه نگاهم به پسران میز بغلی افتاد که با تعجب به ما 

که بلند می خندیدیم نگاه می کردن. 

بیخیال رو به بهار گفتم: 

-وای بهار دمت گرم اول صبحی روحیه ام عوض شد. 

 بهار تعظیمی کرد و با لحن التی گفت: 

-چاکرتیم داش حنا 

با غرور یک تای ابروم و باال بردم و پای راستم و روی اون یکی پام انداختم. 

همون لحظه دختره که ما اسمش و بوقلمون گذاشتیم به سمت پسرا اومد و 

خودشو تو بغل یکیشون پرت کرد ماهم که خیلی کم از این صحنه ها می دیدیم 

فکمون خورده بود زمین و با تعجب نگاه می کردیم. 

با صدای دختره فکمو از روی زمین برداشتم: 



-وای عجقم کیوان دلم برات تنگ شده بود. 

اه اه چقدر از این دخترای نچسب بدم میاد حالم بهم خورد رو به بچه ها ادای 

عق زدن دراوردم. 

 که همشون خندیدن پسرا که عق زدن منو دیده بودن چشم غره توپی به اون 

کیوان رفتن که فکر کنم مفهومش این می شد که: ابرومون و جلوی این دخترا 

بردی! 

 کیوان خان هم که معلوم بود از این پسرایی هست که هر روز یه دختر عوض 

می کنه، چون چند ساعت پیش می خواست شمارشو بهم بده؛ 

ولی اون لحظه سعی کرد دختره رو از خودش دور کنه.

بهار اخم مصنوعی کرد و با صدای بلند گفت: 

-حنا عزیزم صحنه ها داره مثبت هجده سال میشه به نظرم باید پاشیم بریم 

برای سنت خوب نیست. 

پسرا هرهر شروع کردن به خندیدن که چنان چشم غره ای اول به بهار بعد به 

پسرا رفتم که خفه شدن. 

جونم جذبه خودم. 

بلند شدم و در حالی که بلند حرف می زدم تا پسرا بفهمن گفتم: 

-حالم بهم خورد خجالت نمیکشن عشق بازیاشون و تو دانشگاه میکنن دیگه 

جاهای عمومی رو به گند نکشید،ای بابا. 

 رو به اقای کیوان پوزخند زدم و به بچه ها اشاره کردم که بلند بشن که همه 

مطیع من بلند شدن و به سمت کالس بعدی راه افتادیم. 



وارد کالس که شدیم خیلی نگذشته بود که دوباره همون پسران میز بغلی وارد 

کالس شدند. 

 یکی از پسرا سمت چپ کوثر نشست که کوثر چپ چپ نگاهش کرد پسره که 

متوجه نگاه کوثر شده بود پرو پرو لبخندی تحویل کوثر داد و گفت: 

-چیزی شده!؟ 

اون لحظه اگر به کوثر کارد می زدی خونش در نمی اومد با حرص صورتش و 

برگردوند و چیزی نگفت. 

اون پسره کیوان که دو صندلی جلوتر از من نشسته بود گفت: 

-ببخشید خانم!؟ 

به من اشاره کرد و ادامه داد: 

-کالس و اشتباه نیومدین. 

 لبخند خبیثی زد که بهار باز رگ غیرتش باال زده بود به پسره نیشخندی زد: 

-ما کالس و اشتباه نیومدیم ولی بهتره شما عینکت و بزنی و با دقت نگاه کنی 

شاید شما اشتباه اومده باشید. 

با نیش باز به پسره خیره شدم و گفتم: 

-فهمیدی!؟  

اشاره ای به بهار کردم که یعنی خوب ضایعت کرد!؟ 

پوزخندی زد و گفت: 



-نمیتونی خودت جواب بدی برام مامانت و میاری!؟ 

 به بهار اشاره کرد و دوستاش با این حرف کیوان هرهر خندیدن. 

دست بهار و گرفتم و رو به پسره لبخند حرص دراری زدم: 

-شنیدی میگن جواب ابلهان خاموشیست!

پسره کم نیاورد و گفت: 

-اره گفتن ابله تو اینجا آدم ابله میبینی!؟ 

 نیشخندی زدم و گفتم: 

-بهتره با دقت توی اینه نگاه کنی!

همه بچه های کالس که شاهد این بحث بودن زدن زیر خنده پسره خواست 

جواب بده که استاد وارد کالس شد و اونم نتونست حرفی بزنه و فقط با 

چشماش برام خط و نشون کشید. 

استاد لیست اسامی رو برداشت و یکی یکی اسم ها رو خوند تا به من رسید: 

-خانوم حنا… 

هنوز حرفش و کامل نکرده بود که کیوان با شوخ طبعی گفت: 

-حنا دختری در مزرعه!؟ 

  رو به من گفت: 

-مزرعتون کجاست؟ 

همه زدن زیر خنده به جز من و اکیپم بهار با خشم به کیوان خیره بود اون 



بیشتر از من رو اسمم حساس بود؛ ولی من ریلکس گفتم: 

-خوشحالم که خانوادم اسم به این قشنگی برام انتخاب کردن متاسفانه بعضیا 

سلیقه ندارن! 

  نیشخندی به کیوان زدم؛ 

استاد کالس و به سکوت دعوت کرد و اسم بعدی رو خوند: 

-خانوم یلدا مهرانفر 

-خانم بهار رستمی 

-خانون کوثر فتوحی 

-اقای کیوان هخامنش 

-اقای سینا دهخدا 

-اقای رادمان نیک منش 

اسم این پسره همونی بود که کنار کوثر نشسته بود اسم های بقیه رو هم خوند 

و شروع به تدریس کرد منم سریع توضیحات استاد و می نوشتم. 

با گفتن خسته نباشید استاد وسایلم و جمع کردم و با بچه ها بیرون اومدم به 

سمت ماشینم رفتم: 

-بچه ها من برم خونه خیلی خسته شدم . 

بهار باشه ای گفت؛که با بچه ها خداحافظی کردم و راهیه خونه شدم . 

در و با کلید باز کردم و داخل شدم با دیدن ماشین مامان فهمیدم که از سرکار 

برگشته با صدای بلند گفتم: 

-سالم سالم من اومدم،کجایید اهالی خونه؟نمیاین استقبال یه فرشته . 



مامانم از توی اشپزخونه گفت: 

-چته دختر انقدر فریاد می کشی!؟ 

خودم و مظلوم کردم و وارد آشپزخونه شدم: 

-دستت درد نکنه مامان بجای اینکه بیاین به استقبالم خسته نباشید بگید دعوام 

هم می کنید؟ واقعا که منو از سر کوچه اوردین؟ 

باضربه ای که مامانم به کمرم وارد کرد جیغ کوتاهی کشیدم: 

-اوال خودت و شبیه گربه ها نکن دوما بار اخرت باشه حنا جلوی من از این چرتو 

پرتا میگی حتی به شوخی! 

با لحن التی گفتم:چشم ننه شوما جون بخواه. 

مامانم چشم غره ای بهم رفت: 

-صدبار بهت گفتم درست صحبت کن اخرش میمونی سر دستم. 

-نه مامان جان شما تو فکر نباش باالخره یه دیوونه ای میگردم؛حاال این حرفا 

رو بیخیال بگو ناهار چی داریم؟ 

مامانم نگاهم کرد و گفت: 

-تو هم فقط به فکر شکمت باش؛فعال هیچی باید صبر کنی،تازه از سرکار 

اومدم. 



نفسم و صدادار بیرون فرستادم: 

-من نمیتونم صبر کنم میرم بخوابم غذا اماده شد صدام کن. 

 با غرغر بیرون اومدم: 

-اخه بگو چرا میری سرکار مثل زنای دیگه بشین خونه اشپزیت و بکن دیگه بابا 

میره سرکار! 

ای بابا اونوقت منو گرسنه میزارین پوف! 

بعد از تعویض لباسام روی تخت دراز کشیدم و مشغول گوشیم شدم که 

نمیدونم کی خواب منو با خودش برد،شایدم من خواب و با خودم بردم حاال هر 

چی که بود بیخیال… 

با نوازش دست کسی روی صورتم چشمام و باز کردم با دیدن هانا دختر 

خواهرم با ذوق بغلش کردم که صداش در اومد: 

-آی آی خاله خفه ام کردی! 

مامان هانیه گفت بیام خرس پشمالو رو بیدار کنم. 

سرجام نشستم و گفتم: 

-رفتی پایین به مامان هانیت بگو خرس سیاه زشتم تویی! 

 هانا سرشو تکون داد که از دیدن چشمای سبز و لپای تپلش یه بوس محکم 

ازش بردم که خندید و چال گونش و به رخم کشید که دلم براش ضعف رفت.

بلند شدم وابی به دست و صورتم زدم و پایین رفتم: 



-به به ابجی هانی چه خبر یادی از ما کردی؟ 

چه عجب دل از شوهر کندی! 

 هانیه خندید و بدجنس گفت: 

-پیش تو نیومدم پیش مامانم اومدم. 

با ریلکسی گفتم:به درک! 

 جیغی کشیدو نامردی نثارم کرد که خندیدم و گفتم: 

-پس اون شوهر چاق و کچلت کجاست؟ 

دوباره صدای جیغ هانیه و رو در اوردم: 

-شوهر من هم مو داره، هم هیکل عالی، 

 اون خواستگارای تو هستن که چاق و کچلن تازه اکثرن قلوچ و کمی هم تو راه 

رفتن لنگ میزنن. 

نیشخندی زدم وگفتم: 

-خاستگارای خودت و با من اشتباه گرفتی!؟ خواهر من؛حاال پیمان کو؟ 

-کار داشت رفت جایی! 

 لبخند شیطانی زدم و گفتم: 

-وای هانیه تو هم باور کردی،از کجا میدونی نرفته پیش زن دیگه اش!؟ 

اونم ساعت شیش عصر! 



 هانیه چشم غره ای بهم رفت که مامان گفت: 

-دل بچم و اشوب نکن حنا..! 

-ایش باشه یه وقت بچت دلش اشوب نشه هی طرفداری این و بکن! 

 و به هانیه اشاره کردم. 

مامان و هانیه از حرص خوردن من خندیدن با صدای شکمم به سمت اشپزخونه 

رفتم و برای خودم غذا که ماکارونی بود کشیدم و شروع به خوردن کردم. 

 بعد از غذا کمی با هانیه حرف زدم تا اینکه زنگ خونه به صدا در اومد رفتم 

اتاقم و یه لباس مناسب پوشیدم و پایین اومدم و با اقا پیمان که تازه داخل 

اومد و در حال سالم و احوالپرسی بود سالم کردم که همون لحظه باباهم،از 

سرکار برگشت؛که هانا پرید تو بغل بابام و پدرجون پدرجون کرد . 

همگی به سمت میز شام رفتیم و بعد از شام پیمان و هانیه عازم رفتن شدن منم 

به اتاقم برگشتم با اینکه کلی خوابیده بودم ولی حسابی خوابم میومد سرم به 

بالشت نرسیده خوابم برد.... 

با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم خواب الود جواب دادم: 

-بله...بله؟ 

مگه مریضی زنگ میزنی حرف نمیزنی؟ 

 خدا شفات بده! 

 بعد قطع کردم روی تخت نشستم چشمم به صفحه گوشیم خورد : 



-عه این که آالرم گوشیم بود که خودم تنظیمش کرده بودم. 

 خندم گرفته بود بلند شدم و یه تیپ سرتا پا مشکی زدم و لقمه ای گرفتم و 

سوار ماشین شدم و به سمت دانشگاه راه افتادم و همزمان گازی به لقمه ام زدم. 

 ماشین و پارک کردم و پیاده شدم همون لحظه ماشینی با سرعت زیاد کنار 

ماشینم توقف کرد. 

پسری از ماشین پیاده شد از پشت سر که نگاهش می کردم،هیکل چهارشونه و 

قد بلندی داشت. 

 با تیپ اسپرتی که زده بود هیکلش چه خفن شده بود! 

  صورتش و که برگردوند با دیدن کیوان چشمام گرد شد و سریع سرمو پایین 

انداختم و راه افتادم به سمت کالس. 

 عجب ماشینی داشت ها فراری مشکی. 

افکارم و پس زدم و وارد کالس شدم چشمم به رادمان و کوثر افتاد که بحث 

می کردند به سمتشون رفتم : 

-چی شده کوثر؟ 

هردوتاشون به سمتم برگشتند که همون لحظه صدایی از پشت گفت: 

-رادمان جان اتفاقی افتاده؟ 

رادمان خودشو عقب کشید و گفت: 

-نه داداش! 



کوثر چشم غره توپی به رادمان رفت و دست منو کشید و کنار خودش نشوند: 

-چی شده کوثر؟ 

-پسره بیشعور کیفم و روی صندلی گذاشتم و رفتم تو سالن با یکی از بچه های 

اون کالس صحبت کنم برگشتم میبینم کیفم و انداخته روی زمین؛بهش میگم 

اینجا جای منه میگه مگه ارث باباته! 

 گورخر نفهم با اون لباسش! 

-حرص نخور مثل دوستش بیشعوره،بیشعوری اصال تو ذات ایناست! 

استاد که وارد کالس شد حرفمون و قطع کردیم بعد از تموم شدن کالس، وارد 

سلف شدیم که یلدا رو دیدم رفتیم کنارش نشستیم و پرسیدم:  

-چه خبر کالست چطور بود یلدا؟ 

یلدا خندید و گفت: 

-عالی رو استادم کراش زدم بیا و ببین! 

خندیدم و گفتم: 

-پس تورت امادست. 

یلدا سری تکون داد که منو کوثر خندیدیم بعد از سفارش غذا مشغول گپ 

شدیم کوثر گفت: 

-بچه ها بدون ضایع بازی چند میز باالتر اکیپ این پسر بیشعورا نشسته. 

سرم و برگردوندم به جایی که گفته بود نگاه کردم،کیوان و رادمان با دختر 

بوقلمونه که فهمیدیم اسمش نیوشاست،نشسته بودن  

پوفی کشیدم و گفتم: 



-بیخیال بدم میاد ازشون  

یلدا گفت: 

-ولشون کنید بابا حنا تو حساب میکنی؟ 

-ها چیو؟ 

-غذا رو  

باشه ای گفتم و بعد از خوردن غذا بلند شدیم و به سمت بیرون راه افتادیم 

سحر از روبه رو به سمتمون می اومد از کنارم که گذشت تنه محکمی بهم زد که 

به میز بغلی برخورد کردم و قهوه یکی از پسرا که رو میز بود رو لباس من و 

همون پسره صاحب قهوه ریخت منو پسره همزمان روبه سحر گفتیم:هوی 

سحر برگشت و گفت: 

-چتونه یه قهوه ریخته روتون دیگه  

با چشمای گرد گفتم: 

-چقدر تو پرویی به جای معذرت خواهیته؟ 

سحر گفت: 

-خودت پرویی اصال دوست داشتم! 

قهوه ی دیگه ای روی میز پسره بود برش داشتم و با اجازه ای گفتم و ریختمش 

روی سحر. 

جیغی کشید و با چشمای گرد شده بهم خیره شد پوزخندی زدم و از سلف بیرون 

رفتم. 

مانتوم رو با دستم زیرش و شستم چون مشکی بود خداروشکر معلوم نبود به 

کوثر گفتم؛ بره توی کالس تا منم بیام. 

مطمئن بودم همش زیر سر این کیوانه سمت کالس رفتم کوثر منتظرم بود 

همونطور که به کوثر غر می زدم داخل کالس رفتیم تا خواستم بشینم صندلی از 

زیر پام کشیده شد و گرومپ افتادم روی زمین کیوان که خودش صندلی رو از 



زیر پام کشیده بود گفت: 

-دختر در مزرعه چرا انقدر دست و پا چلفتی! 

از این حرف متنفر بودم اخم غلیظی کردم و بدون جواب به اخر کالس رفتم و 

روی صندلی دیگه نشستم. 

کیوان از جواب ندادنم تعجب کرده بود ولی دارم برات اقا کیوان…فکر کردی 

حنا به این سادگی کنار میکشه خودش خواست. 

تقریبا اخرای کالس بود که به کوثر گفتم: 

-من کار دارم میرم خونه فعال! 

بلند شدم و کولم و روی شونم انداختم و بیرون رفتم سریع پله ها رو پایین 

اومدم و وارد پارکینگ شدم. 

با دیدن ماشین کیوان،کنار ماشینم انگار جنون بهم دست داد و عصبی به سمت 

ماشینش رفتم حاال جلوی جمع و اون دخترای چندش ضایعم میکنی حاال ببین، 

کلیدام و از کیفم بیرون اوردم و خط بزرگی روی ماشین خوشگلش نشوندم. 

صدای کشیدن کلید روی ماشین انگار بهم ارامش می داد ولی هنوز حرصم خالی 

نشده بود با قفل دستی توی ماشینم محکم تو شیشه جلو ماشینش کوبوندم که 

با صدای بلندی خورد شد و صدای اژیرش که بلند شد سریع سوار ماشین خودم 

شدم و با سرعت از دانشگاه خارج شدم و با خوشی به خونه رفتم اهنگی 

گذاشتم و شروع به قر دادن کردم انگار سرحال شده بودم 

ای کاش اونجا بودم تا عکس العملش و می دیدم وحال می کردم. 

به خونه که رسیدم با خوشحالی عجیبی سالم کردم: 

-به به چه بوی خوبی میاد غذا چیه؟ 



مامان نگاهی بهم کرد و گفت:

-قورمه سبزی . 

جون کشداری گفتم. 

  بعد از تعویض لباس و شستن دست و صورت پشت میز نشستم و برای خودم 

غذا کشیدم و مشغول خوردن شدم با زنگ خوردن گوشیم از پشت میز بلند 

شدم وبعد از تشکر گوشیم و جواب دادم کوثر بود: 

- سالم 

-سالم حنا خونه ای؟ 

-اره چیزی شده؟ 

-تو با ماشین کیوان اینجوری کردی؟ 

قهقهه ای زدم و گفتم: 

-اره حال کردی؟ 

-خاک تو سرت نبودی ببینی قیافش کبود شده بود منو بهار گفتیم االن سکته 

میکنه تازه نگهبان که پرسید به کسی شک دارید؟کیوان جواب داد میدونم کار 

کیه و بعد رو به من گفت:به دوستت بگو فاتحه اش و بخونه! 

یه لحظه ترسیدم اما خودم و نباختم و گفتم: 

-ولش کن هیچ کاری نمی تونه بکنه کوثر! 

اروم گفت: 

-من گفتم که هوای خودتو داشته باشی. 
  

-باشه خدافظ  



چرا دروغ ترسیده بودم. 

 به هر حال اون پسره و زورش بیشتره تازه اگر جنبه هم نداشته باشه وای! 

چی میگم من؟ 

 جنبه؟ 

لعنتی ماشینش و خورد خاکشیر کردم اگر استخونام و خورد کنه حق داره. 

به خودم که نمیتونم دروغ بگم مثل سگ البته بالنسبت من ترسیده بودم. 

با فکری مشغول به اتاقم رفتم و روی تختم دراز کشیدم و به اینده ای نامعلوم 

فکر کردم. 

صبح زودتر از چیزی که فکرش و می کردم؛ بیدار شدم. 

 قرار بود کوثر دنبالم بیاد. 

ترسیدم ماشینم و ببرم نابودش کنه ماشینم که پای گناه من نباید بسوزه! 

با صدای بوق ماشین دو تا کیک از تو کابینت برداشتم و بیرون رفتم ماشین 

کوثر جلوی خونه پارک بود، سوار شدم وگفتم: 

-سالم،خوبی؟ بیا اینو بگیر ضعف نری. 

کوثر گفت: 

-مرسی  

خبیثانه ادامه داد: 

-چرا گفتی بیام دنبالت ترسیدی ماشینتو نابود کنه؟ 

-ها؟ 

 نه بابا منو چه به ترس فقط حوصله رانندگی نداشتم. 

کوثر دنده رو عوض کرد و گفت: 

-تو که راست میگی؟ 



سرم و تکون دادم و گفتم: 

-اره بابا دروغم چیه؟ 

بعدم برای اینکه بحث ادامه پیدا نکنه ضبط و روشن کردم وصدای محسن یگانه 

توی ماشین پیچید. 

به دانشگاه که رسیدیم منتظر موندم تا کوثر ماشین و پارک کنه،کوثر که از 

ماشین پیاده شد به سمتم اومد با هم به سمت کالس رفتیم سحر یه جوری نگاه 

می کرد که انگار ارث باباشو خوردم خیلی مشکوک بود و مدام با یه نفر چت 

میکرد و هر چند دقیقه یه بار نگاهم می کرد. 

استاد وارد کالس شد و شروع به تدریس کرد نمیدونم چرا سرکالس که 

می نشستم خوابم می گرفت. 

 دستم و زیر چونم زدم، ذهنم خالی خالی بود هیچی نمی فهمیدم یا جوری دیگه 

بگم چشمام باز بود ولی مغزم خواب رفته بود. 

با ضربه ای که توی پهلوم خورد به کوثر نگاه کردم که گفت: 

-تموم شد کالس کجایی؟ 

-عه واقعا تموم شد؟ 

کوثر سری از روی تاسف تکون داد که بلند شدیم و خواستیم از کالس بیرون 

بریم که یه دختری جلوم و گرفت و گفت: 

-می  تونم یه سوالی ازت بپرسم؟ 

 و بعد به جزوه و مداد توی دستش اشاره کرد. 

سرمو تکون دادم و گفتم: 

-بله بفرمایید؟ 

کوثر اروم کنار گوشم گفت: 



-من دستشویی دارم رفتم، نمی تونم تحمل کنم فعال..! 

باشه ای گفتم و کوثر رفت رو به دختره گفتم: 

-ببخشید اسمتون چیه؟ 

-مبینا قاسمی. 

اهانی گفتم اونم جزوه اش و باز کرد و سوالش و پرسید خداروشکر بلدش بودم 

و ضایع نشدم. 

یهو در به شدت باز شد و به دیوار پشت سرش خورد و صدای مهیبی ایجاد کرد 

با دیدن کیوانِ عصبی؛لرزی به تنم نشست. 

 اب دهنم و قورت دادم و که کیوان در و بست و به سمتم اومد و محکم به عقب 

هلم داد و توی دیوار کوبوندم. 

 با چشمای گرد نگاهش می کردم که غرید: 

-به چه حقی شیشه ماشین منو شکستی؟چطور جرعت کردی هــــا؟ 

از صدای فریادش ترسیدم ولی سعی کردم ریلکس باشم لرزش صدام و کنترل 

کردم و  گفتم: 

-مگه چیکار کردم من کاری نکردم برو اون طرف… 

انگار دیوونه شده بود که مقنعم که تو دستش بود کشید جلو و دوباره محکم 

منو به دیوار کوبوند کمرم شدید درد گرفت و چشمام و از درد روی هم فشار 

دادم که گفت: 

-یه بالیی من به سرت بیارم مرغای اسمون به حالت گریه کنند منتظر باش! 

ولم کرد و بیرون رفت پشت سرش مبینا پوزخندی بهم زد اون هم بیرون رفت 



نفس عمیقی کشیدم و بی حال نشستم. 

عوضی حالم ازش بهم میخورد چند تا دوست دختر داشت؟ 

کثیف! 

 مبینا هم همدستش بود اصال بهش نمی اومد. 

همونجوری که نسل به نسل کیوان و به فحش می بستم از کالس بیرون رفتم 

شماره کوثر و گرفتم بعد از چند بوق جواب داد: 

-چته حنا؟ 

-من می رم خونه کالس بعدی رو نمیام،خدافظ. 

-خدافظ  

دربست گرفتم و به خونه رفتم بی حال پله ها رو طی کردم مامانم خونه نبود 

هنوز زود بود که از سرکار بیاد. 

به جوری این کیوان بیشعور ترسونده بودم که احساس می کردم فشارم افتاده! 

 هنوزم یاد قیافش میوفتم وحشت می کردم. 

 خیلی ترسناک شده بود صورتش کبود شده بود و چشماش؛ 

 نگم از چشماش! 

چشمای سبزش تو هاله ای از قرمزی فرو رفته بودن. 

 اخ از فیلم ترسناک  ها هم ترسناک تر بود.  

لباسام و عوض کردم و پایین رفتم خوابم نمی اومد برای همین مواد کتلت و 

اماده کردم و شروع به درست کردنشون کردم با صدای زنگ خونه به سمت در 

رفتم. 

مامان بود. 

  داخل اومد و گفت: 



-تو کی اومدی حنا؟ 

-خیلی نیست که اومدم غذا هم درست کردم. 

مامانم با تعجب بهم خیره شد بدبخت حق داشت تعجب کنه کم پیش می اومد 

من غذا درست کنم. 

 بهونه ی همیشگیم هم این بود که حوصله ندارم بیخیال بابا. 

پای تلویزیون نشستم که مامان گفت: 

-میز و بچین حنا بابات االن میرسه. 

سری تکون دادم و میزو چیدم بابا نیم ساعت بعد به خونه اومد و بعد از سالم 

و خسته نباشید پشت میز نشستیم و همگی مشغول خوردن شدیم. 

عصر شده بود و باشگاه داشتم دان پنج تکواندو بودم اماده شدم و پیاده به 

سمت باشگاه رفتم. 

 زیاد از خونمون فاصله نداشت با بچه ها و استاد سالم کردم و بعداز اینکه 

لباس مخصوص تکواندو پوشیدم شروع به تمرین کردم. 

خسته که شدم روی صندلی نشستم و بطری اب معدنی رو برداشتم و اب 

خوردم  

اولین بار بود که دو ساعت توی باشگاه تکواندو بودم و حوصله نداشتم! 

 همیشه انقدر سرحال بودم و جو می گرفتم و انقدر تمرین می کردم که جنازه 

خونه می رفتم؛ اما االن وقت باشگاهم تموم شده بود. 

 ساعت هشت شب بود که به خونه راه افتادم. 

 عجیب امشب دلم گرفته بود فکر کنم عذاب وجدان گرفته بودم. 

 البته بیشتر ترسیده بودم که کیوان یه بالیی سرم بیاره ولی خداییش کیوان 



بخواد تالفی کنه، خیلی بد میشه! 

نکنه یه کاری کنه که واقعا از زندگی سیر بشم؟ 

یکی توی سرم کوبیدم و جیغی از حرص کشیدم. 

 دیوونه چرا به کیوان فکر می کنی! 

 هیچ کاری نمی تونه بکنه! 

به یه چیز دیگه فکر کن. 

تغییر فکر دادم که بیشتر ترسیدم چرا انقدر این کوچه ها خلوت و تاریکه چراغ 

این کوچه هم که همش خاموش و روشن می شد یاد فیلم ترسناک هایی که 

می دیدم افتادم. 

 تو خودم مچاله شدم هوا هم سرد بود و سوز داشت کاش با ماشین اومده 

بودم؛کاش! 

با پیچیدن ماشین شاستی بلندی تو کوچه نگاهم به ماشین افتاد نور چراغا تو 

چشمام بود بخاطر همین سرمو پایین انداختم با سرعت از کنارم گذشت و 

دقیقا حس کردم پشت سرم توقف کرد به قدم هام سرعت بخشیدم که یهو 

دستی جلوی دهنم و گرفت. 

 چشمام گرد شده بود خواستم جیغ بکشم ولی نمی تونستم من و به سمت 

ماشین می کشید. 

 دست و پا می زدم ولی بی فایده بود نزدیک ماشین که شدیم. 

 خواست سوارم کنه ولی دستش و گاز گرفتم و لگدی بهش زدم و شروع به 

دویدن کردم دوتا مرد هم دنبالم می دوییدن به نفس نفس افتاده بودم با صدای 

شلیکی دقیقا کنار پام حس کردم جون از بدنم رفت. 

دیگه نمی تونستم بدو ام اون هرکوله بهم رسید ماشین کنار پام ترمز کرد. 



 مرد هم من و تو ماشین انداخت ولی من انقدر شکه شده و ترسیده بودم که 

هیچ عکس العملی نشون نمی دادم. 

ماشین حرکت کرد و من انگار تازه به خودم اومدم دو تا هرکول دو طرفم 

نشسته بودن دستم و باال بردم و مشتی به صورت بغلیم زدم با دست به سر و 

صورتش می زدم اون یکی از پشت سعی می کرد دستام و بگیره که باالخره 

موفق شد. 

 اما من وقتی دیدم نمی تونم هیچ کاری بکنم هیستریک شروع کردم به جیغ 

زدن. 

  که یهو اونی که روی صندلی کنار راننده نشسته بود به سمتم برگشت و با 

فریاد گفت: 

-خفه شو! 

با دیدن کیوان انگار الل شدم مثل منگوال نگاهش می کردم حتی نفهمیده بودم 

که ماشین از حرکت ایستاده ناخوداگاه بغض کرده بودم کیوان اروم پوزخندی 

زد و گفت: 

-ترسیدی؟ 

اخه! 

تالفی کارت بود بار اخرت باشه با من در می اوفتی شانس اوردی تیر بغل پات 

خورد. 

می تونه بار بعدی تو(با انگشتش به قلبم اشاره کرد)اینجا بخوره. 

 اروم خندید رو به دوستش گفت: 

-ولش کن بره! 



 از ماشین پیاده شدم جلوی خونه خودمون بودم خواستم داخل برم، که کیوان 

گفت: 

-صبر کن! 

و بعد کولم و دستم داد: 

- جا نزاریش لباس ورزشیت توشه،حیفه! 

دوباره حرص درار خندید که ماشین از جاش کنده شد. 

ولی من دارم برات اقا کیوان صبر کن فقط! 

با کلید در خونه رو باز کردم و داخل شدم تو حیاط صورتم و شستم تا رد 

اشکام معلوم نباشه و بعد داخل رفتم بابا روی مبل در حال تلویزیون دیدن بود 

همین که چشم بابا بهم افتاد با عصبانیت بلند شد و گفت: 

-کجا بودی تا االن؟ 

ساعت و که نگاه کردم مغزم سوت کشید ساعت هشت باید به خونه می رسیدم 

االن نه و نیم بود. 

لبخند مسخره ای رو لب هام نشوندم و گفتم: 

-باشگاه بیشتر موندم. 

-پس اون گوشیت واسه چیه؟ 

بار اخرت باشه حنا که دیر می کنی و یه خبر نمی دی تا مارو از نگرانی در بیاری! 

سرم و تکون دادم و گفتم: 

-باشه بابا ببخشید. 

حاال مامان کجاست؟ 

-رفت خونه همسایه! 



اهانی گفتم و ادامه دادم: 

-من میرم بخوابم غذا نمی خوام شب بخیر!

خودم و به اتاق رسوندم و بی حال خودم و توی حموم انداختم. 

آخ کیوان یه آشی برات بپزم دو کیلو روغن روش باشه! 

 ****

توی دانشگاه نشسته بودم و به این فکر می کردم چیکار کنم تا حال کیوان جا 

بیاد کوثر و بهار و یلدا هم کنارم نشسته بودن اونا هم تو فکر بودن که چه 

بالیی سر کیوان بیاریم! 

یهو یلدا خندید و گفت: 

-خدایی اگه سر امتحانا انقدر از مغزمون کار می کشیدیم االن دکتر بودیم! 

من و بهار خندیدیم که کوثر گفت: 

-بچه ها من یه فکری دارم! 

منتظر بهش خیره شدیم که گفت: 

-خط قرمز کیوان اول ماشینشه بعد غرورش . 

بشکنی زدم و گفتم: 

-غرورش و نشونه بگیریم فهمیدم چیکار کنم. 

بهار گفت: 

-وای حنا نه گناه داره! 

چپ چپ نگاهش کردم که گفت: 

-خب باشه اون گناه نداره ولی غرور خیلی مهمه! 

با حرص گفتم: 



-تو دوست منی یا اون؟ 

بهار چیزی نگفت ومن تو فکر کارایی که میخواستم بکنم غرق شدم. 

ده دقیقه به کالس مونده بود که بلند شدیم و به کالس رفتیم. 

 ادامسی از کوثر گرفتم و شروع به خوردن کردم کیوان هنوز تو کالس نیامده 

بود. 

  طبق نقشه کوثر کنار رادمان نشست خیلی زود کالس شلوغ شد. 

 تنها جای خالی کنار من بود انگار شانس باهام یار بود که کیوان وقتی وارد 

کالس شد تنها جای خالی کنار من بود و مجبور شد کنارم بشینه. 

 ولی قبلش من ادامسم و از توی دهنم در اوردم و روی صندلی چسبوندم. 

کیوان با لبخند مغرورانه ای که خوب میتونستم بفهمم داره دیروز و برام 

یاداوری می کنه کنارم نشست. 

 اخم کردم و صورتم و برگردوندم که اروم کنار گوشم گفت: 

-چطورین لیدی؟ 

اخم روی پیشونیم غلیظ تر شد. 

 استاد وارد کالس شد و بعد از خوندن لیست شروع به تدریس کرد. 

 کیوان اروم در گوشم گفت: 

-فکر کردم از ترس نیای دانشگاه! 

خیلی خودم و کنترل کردم جوابش و ندم ولی اون با خنده گفت: 

-شب جات و خیس نکردی؟ 

بعد خودش زد زیر خنده عصبی بلند شدم و گفتم: 

-استاد این اقا یه سره صحبت میکنه نمیزاره بفهمیم شما چی می گید! 



استاد نگاهی به کیوان کرد و گفت: 

-اقای هخامنش بفرمایید این سوال و حل کنید بفهمیم چقدر بلدین. 

کیوان با اخم از جاش بلند شد و رو به من اروم گفت: 

-بچه کوچولو! 

اروم خندیدم و گفتم: 

-خودتی. 

چون من تقریبا اخر کالس نشسته بودم تا خودشو به استاد برسونه بچه ها زده 

بودن زیرخنده چون بدجوری ادامس به شلوارش چسبیده بود ولی این تازه 

اولشه صبر کن کیوان خان! 

کیوان از خنده ی بچه ها متعجب برگشت سمتشون و گفت: 

-چی شده؟ 

که شدت خنده ها بیشتر شد. 

استاد که متوجه دلیل خنده ما شد در گوش کیوان اروم چیزی گفت. 

صورت کیوان از خشم سرخ شده بود و دقیقا دود از کله اش بلند می شد. 

چنان نگاه ترسناکی بهم انداخت که از ترس گرخیدم. 

استاد میان سالمون رو به من گفت: 

-کار خوبی نکردین! 

خودمو زدم به اون راه و گفتم: 

-ها؟ من؟ اشتباه شده! 



استاد با خنده سرش و تکون داد و دوباره شروع به تدریس کرد منم اروم 

خندیدم ولی این اخر خنده بچه ها نبود. 

با زنگ خوردن گوشی رادمان همه بهش خیره شدن گوشی رادمان سر میز بود 

که کوثر گوشی و زد رو اسپیکر؛رادمان با چشمای گرد به کوثر خیره شد ولی 

طولی نکشید که صدای فریاد کیوان بلند شد: 

-پاشو از سر کالس بیا کارت دارم ببینم چه خاکی تو سرم بریزم جلسه دارم. 

 بابا هم بد موقع احضارم کرده! 

کالس از فریاد کیوان به خنده افتاده بود مطمئن بودم االن قیافش دیدنیه  

کیوان دوباره نالید: 

-یه بالیی سر دختر مزرعه بیارم اخ خدا لعنتش کنه. 

در حالی که خودمم می خندیدم اروم گفتم: 

-خدا خودتو لعنت کنه! 

انگار زیاد ارومم نگفتم؛ چون بچه ها دوباره خندیدند. 

 رادمان انگار تازه به خودش اومد که گوشی و از اسپیکر برداشت و با معذرت 

خواهی از کالس بیرون رفت. 

استاد کالس و تموم کرد من و بچه ها با خنده بیرون اومدیم انقدر خندیده 

بودم که نفسم گرفته بود. 

 •••••••••••

یه هفته از اون روز می گذشت کیوان اصال دانشگاه نیامده بود. 

 فکر نمی کردم انقدر بی جنبه باشه تازه فکر نمی کردم اصال کنار بکشه و میدون و 



خالی کنه ولی االن این اتفاق افتاده بود. 

بی حوصله روی تخت دراز کشیده بودم و به مبینا دختر داییم پیام می دادم اونا 

ایالم زندگی می کردن ماهم اصالتا کُرد ایالمی بودیم، ولی برای شغل پدرم به 

تهران اومده بودیم. 

مبینا دوباره پیام داد: 

-فکر کنم میخوایم بیایم خونتون! 

-جدی؟ کی؟ 

-فعال نمی دونم! 

وای چه خوب دلم برات تنگ شده. 

-منم ،من کار دارم فعال برم بای. 

-بای. 

هنوز گوشی و سرجاش نزاشته بودم شروع به زنگ زدن کرد یلدا بود،باهاشون 

قهر کرده بودم؛نامردا خودشون سه تایی رفته بودن شهربازی به من نگفته بودن.

 دلیشونم این بود که من اون روز کالس تکواندو داشتم. 

بهشون گفتم حاال بهم میگفتین میخواین برین شاید نمی رفتم کالس،ولی خب... 

جواب گوشی و ندادم و از اتاق بیرون اومدم و از پله ها پایین رفتم. 

 امروز دانشگاه نداشتم و مامان و بابا هم خونه نبودن حسابی حوصلم سر رفته 

بود. 

تلویزیون و روشن کردم و رو کانال اهنگ گذاشتم و شروع به رقصیدن کردم. 

با صدای ایفون تلویزیون و کم کردم و به سمت ایفون رفتم: 

-بله؟ 

-من از طرف پدرتون اومدم یه چیزی از شما تحویل بگیرم میشه در و باز کنید؟ 



اروم گفتم:یه لحظه... 

ایفون و سرجاش گذاشتم و سریع تلفن و برداشتم و به بابا زنگ زدم: 

-الو حنا..! 

-بابا یه اقایی… 

هنوز حرفم تموم نشده بود سریع گفت: 

-اره باباجان در و باز کن پسر اقای هخامنش اومده توی اتاق کارم کمد دوم 

پوشه ای هست بهشون بده. 

-چشم بابا خدافظ. 

تلفن و قطع کردم دکمه ایفون و زدم و باال رفتم یه مانتو و شال پوشیدم و 

پایین اومدم. 

تو اتاق کار بابا رفتم و پوشه ای که گفته بود رو برداشتم: 

-سالم خانوم! 

با شنیدن صدای اشنایی سرم و باال اوردم.

 با دیدن کیوان همزمان بهم دیگه گفتیم: 

-تو! 

با به یاد اوردن شریک بابا که اسمشون هخامنش هست و ایشون هم پسرشون 

هستن پوفی کشیدم و پوشه رو به سمتش گرفتم: 

-بفرمایید اقای هخامنش! 

پوشه رو از دستم گرفت و تشکر کرد 

خواست از خونه بیرون بره که دوباره سمتم برگشت منتظر نگاهش کردم که 

سرش و پایین انداخت و گفت: 

-خیلی وقت بود می خواستم بابت اون روز تو ماشین و بعدش از شما تشکر 



کنم ولی نمی شد. 

تک خنده ای کردم و گفتم: 

-نمیشد نه! 

 شما فرار کرده بودین و اصال دانشگاه نیومدین راستش فکر نمی کردم میدون و 

خالی کنید. 

کیوان ابروهاش باال پرید و خندید و گفت: 

-شما فکر کردین من میدون و خالی کردم؟ کامال اشتباه فکر کردین! 

 چون من این یه هفته بخاطر شغل پدرم سفر بودم. 

دستامو بغل گرفتم و گفتم: 

-پس چرا معذرت خواهی کردین؟ 

سرش و پایین انداخت و همونطور که می خندید گفت: 

-ادب حکم می کرد. 

-چه جالب! 

بعد این معذرت خواهیتون جزئی از نقشه تون نیست!؟ 

کیوان شونه ای باال انداخت: 

-شاید باشه، انتظار داری نقشه ام و توضیح بدم؟ 

بچه پرو همین بود دیگه! 

سرش و باال انداخت و گفت: 

-نچ نقشه مخفی می مونه! 

-وای ترسیدم! 



انقدر این و بامزه گفتم که من وکیوان بهم خیره شدیم و ناخوداگاه خندیدیم. 

کیوان خواست بره که دوباره زنگ خونه به صدا دراومد هر دومون به سمت 

ایفون چرخیدیم بادیدن تصویر بچه ها پوفی کشیدم که کیوان گفت: 

-خب من برم خداحافظ  

-خداحافظ. 

دکمه ایفون و زدم که بچه ها توی حیاط اومدن و با دیدن کیوان ابروهاشون 

همزمان باال پرید که خنده ام گرفت… 

چه فکرا که نکردن! 

کیوان اروم گفت: 

-سالم 

بچه ها به خودشون اومدن و جواب سالم کیوان و دادن که کیوان با اجازه ای 

گفت و رفت. 

بهار با چشمای ریز گفت: 

-این کیوان بود چه با ادب شده بود. 

اخمام و تو هم کشیدم و با قهر گفتم: 

-واسه چی اومدین؟ 

برید به سالمت که اصال حوصله شما رو ندارم! 

برگشتم که داخل برم ولی یلدا سریع به سمتم اومد و پس گردنی نثارم کرد: 

-واسه من قهر کرده! 

بعدم بچه ها خیلی پرو داخل رفتن. 

پشت سرشون داخل رفتم وگفتم: 

-واسه چی اومدین مزاحمم شدین؟ 



بهار روی مبل لم داد و کنترل تلویزیون و برداشت و روشنش کرد روی کانال 

اهنگ بود و یهویی صدای بلند اهنگ تو خونه پیچید.

بهار سرجاش شروع به قر دادن کرد یهو همشون و جو گرفت و بلند شدن و 

شروع به رقص کردن. 

منم که اهنگ شاد پخش بشه کال رد میدم منم همراهشون شروع به رقصیدن 

کردم؛ 

من سوت میزدم بچه ها دست میزدن بعد از چند دقیقه یادم اومد من با بچه ها 

قهرم. 

با حرص تلویزیون و خاموش کردم که یلدا گفت: 

-عه حنا چرا خاموش کردی؟ 

-ساکت برید بیرون از خونه من! 

بهار دوباره روی مبل لم دادو گفت: 

-بچه ها ولش کنید بدرک که قهره بشینید! 

همه بچه ها نشستند که من با چشمای گرد نگاهشون کردم. 

 چقدر اینا پرواند  

-چرا بدون من رفتید شهربازی؟ 

کوثر گفت: 

-ای بابا کالس تکواندو داشتی! 

با حرص گفتم: 

-شما باید اطالع می دادید 



بهار ایشی گفت: 

-باشه بابا عصر با هم می ریم 

لب برچیدم:نمی خوام. 

کوثر عصبانی گفت: 

-اصال نیا اه اعصابم و داغون کرد نمی زاره یه نفس راحت بکشیم! 

بهارگفت: 

-راست میگه دیگه برو واسه مهمونات میوه بیار دیگه… 

چقدر اینا پرو شدن تقصیر خودمه دیگه از اول باید در انتخاب دوست دقت 

می کردم …… 

توی اشپزخونه رفتم و در یخچال و باز کردم ای بابا میوه نداریم که از توی 

اشپزخونه با صدای بلند گفتم: 

-میوه نداریم. 

صدای بهار از پشت سرم اومد که از جا پریدم: 

-چته فریاد می کشی خب نداریم که نداریم. 
  

همونطور که دستم روی قلبم بود به سمتش برگشتم: 

-عادت داری مثل جن پشت سر ادم ظاهر بشی! 

بهار خواست چیزی بگه که کوثر و یلدا هم داخل اومدن. 

یلدا گفت:وای بچه ها اسم جن نیارید االن پیداش میشه. 

چند لحظه هر چهار تامون در سکوت بهم خیره شدیم و بعد یهو همزمان جیغ 

کشیدیدم. 

اروم که شدیم،گفتم: 

-اسمش و نیارید بسم ا… 



کوثر صندلی میز ناهارخوری رو عقب کشید و گفت: 

-حاال که میوه ندارید بیاین کیک درست کنیم! 

صورتم و کج وکوله کردم: 

-امری دیگه… 

کوثر گفت: 

توروخدا اینجوری نکن زشت میشی کسی نمی گیرتت. 

برو بابایی نثارش کردم و مواد کیک و اماده کردم هرکدوم مشغول یه کاری 

شدیم. 

چشمم به گوشی کوثر خورد که روی میز خاموش روشن میشد کوثر حواسش 

نبود اروم بلندش کردم روی صفحه اسم رها سیو شده بود جواب دادم: 

-بله؟ 

-سالم کوثر چطوری ؟ 

با صدای رادمان جیغ کشیدم: 

-به چه حقی به شماره دوست من زنگ می زنی ؟ 

همه بچه ها بهم نگاه کردن کوثر که انگار خودش تنها عمق فاجعه رو فهمیده 

بود بهت زده بهم خیره بود. 

رادمان صدام کرد: 

-حنا تویی؟ 

-گوشیو بده به کوثر خانوم ! 

-عه..عه االن شد کوثر خانوم چه جالب... 

صدای رادمان بلند شد: 

-اذیت نکن حنا خانوم گوشی و بده به کوثر! 



با عصبانیت موبایل و خاموش کردم و به کوثر گفتم: 

-کی شماره این بوزینه رو گرفتی؟ 

کوثر با تته پته گفت: 

-خب،میدونی،چیزه توی اون کالس که اون روز باهم نبودیم استاد گروه 

بندیمون کرد با هم افتادیم، واسه کار گروهی شمارش و بهم داد. 

با جیغ گفتم: 

-االن من باید بفهمم! 

کوثر خواست باز دلیل الکی بیاره که کاسه آرد و از دست بهار کشیدم و دنبالش 

دوییدم. 

دستام و پر از آرد می کردم و به سمتش پرتاب می کردم. 

وقتی دیدم آرد دیگه نمونده کاسه رو سمتش پرتاب کردم که یهو در باز شد و 

کاسه تو سر بابای عزیزم فرود اومد و ته مونده ی آرد ها رو سرش ریخت. 

 با فریادی که بابام کشید حس کردم قلبم از کار ایستاد. 

سرجام خشکم زده بود: 

-وای بابا غلط کردم! 

با صدای داد بابام که گفت: 

-برو تو اتاقت جلوی چشمم نباش! 

من و کوثر و یلدا سریع از پله ها باال رفتیم؛بابام با حرص به بهار که روبه روش 

ایستاده بود و ریلکس نگاه می کرد گفت: 

-تو هم برو تو اتاقت زود باش. 

بهار دستش و به کمرش زد و گفت: 

-من اینجا اتاق ندارم خونه من نیست. 



مطمئن بودم اگر یکم دیگه بهار اونجا می موند بابام از وسط به دو نیم 

تقسیمش میکرد؛دوباره پله ها رو پایین اومدم و دست بهار و گرفتم و دنبال 

خودم کشیدمش و به اتاق بردم. 
 ****

عصر شده بود و قرار بود به شهربازی بریم.بچه ها از کمد من لباس برداشتن من 

یه هودی مشکی که تا روی زانوم بود با شلوار شیش جیب خاکستری و نیم بوت 

مشکی پوشیدم و شال مشکی … 

کوثرم یه مانتو ابی و شلوار سورمه ای و شال ابی … 

بهار هم یه مانتو مشکی کوتاه با شلوار جین قدنود و شال مشکی … 

یلدا هم که مانتو صورتی چرک و شلوار جین مشکی و شال همرنگ مانتوش… 

با بچه ها سوار ماشین من شدیم و تا خود شهربازی با اهنگ قر دادیم و جیغ 

کشیدیم بقیه ماشین ها هم مارو با فحش مورد عنایت قرار دادند   

به شهربازی که رسیدیم کوثر خیلی مشکوک بود با چشماش شهربازی و زیر نظر 

داشت و انگار دنبال کسی میگشت… 

با ارنجم به پهلوی کوثر ضربه زدم: 

-اخ چته حنا؟ 

-دنبال کسی میگردی  

-ها؟ 

 نه! 

بهار مشکوک بهش خیره شد: 

-تو که راست می گی؟! 

یلدا بیخیال گفت: 

-بچه ها بیاین بریم بلیط بگیریم. 



خواستیم حرکت کنیم که صدای اشنایی به گوشمون خورد: 

-کوثر خانوم؟ 

 وقتی برگشتم؛چشمم به رادمان و کیوان افتاد. 

گوشی بهار زنگ خورد و رفت که جواب بده و من با اخمای تو هم جوری که 

کیوان بشنوه گفتم: 

-چرا نگفتی قراره اینا بیان،اگر می دونستم اصال نمی اومدم! 

کیوان نیشخندی زد: 

-بله کامال در این مورد هم عقیده ایم! 

منم نمی دونستم قراره خانوم جادوگر و ببینم. 

پوزخندی زدم و گفتم: 

-خوبه که هم عقیده ایم اخه من اصال حوصله اقای گودزیال رو نداشتم! 

با غیظ به کوثر نگاه کردم و بعد دست یلدا رو گرفتم و دنبال خودم کشیدم و 

بهش گفتم: 

-تو می دونستی قراره این پسره بیاد؟ 

قبل از اینکه یلدا جواب بده کیوان از پشت سرم گفت: 

-این اسم داره اسمشم کیوانه ! 

برگشتم و با ابروهای باال رفته گفتم: 

-عه نه بابا نمی دونستم! 

-خب منم گفتم که بدونی! 



ایشی گفتم و صورتم و برگردوندم. 

کوثر خودش و به ما رسوند و گفت: 

-چرا من و میزارید و میرید؟ 

-تو به اینا گفتی بیان؟ 

کوثر پوفی کشید و گفت: 

-از دهنم پرید و به رادمان گفتم میخوایم بریم شهربازی گفت اتفاقا قرار بوده 

ما هم بریم شهربازی،االنم اومدن! 

بهار کنارمون اومد که گفتم: 

-کی بود؟ 

بهار با غرور ابرویی باال انداخت: 

-دوست پسرم! 

صورتمو کج و کوله کردم و گفتم: 

-مهدی؟ 

بهار نیشش و باز کرد و گفت: 

-اره! 

نیشخندی زدم و راه افتادم که کیوان و رادمان هم پشت سرمون اومد. 

اول از همه ترن هوایی سوار شدیم با حرکتش صدای جیغمون به آسمون رفت. 

کیوان و رادمان ریلکس نشسته بودن ما هم که انقدر جیغ کشیدیم جر خوردیم. 

باالخره بعد از ایست ترن هوایی پیاده شدیم بقیه وسیله ها رو هم به نوبت 

سوار شدیم،همینجور حرف می زدیم و راه می رفتیم،که صدای پسر اشنایی از 



پشت باعث شد به سمتش برگردیم:

-حنا خانوم؟ 

برگشتم و با دیدن محمدرضا پسر داییم انقدر ذوق کردم که دویدم و خودم و 

تو بغلش پرتاب کردم،محمدرضا هم دستش و دور کمرم حلقه کرد و گونم و 

بوسید. 

 ازش فاصله گرفتم و با صدای ذوق زده ای گفتم: 

-وای کی اومدی از سربازی،اصال اینجا چیکار می کنی؟ 

خندید و شاخه گل رز سرخی به دستم داد با ذوق گفتم: 

-هنوز یادت نرفته که گل رز دوس دارم! 

پوکر فیس نگاهم کرد و گفت: 

-معلومه که نه! 

لبخندی رو لبم نشست و گفتم: 

-نگفتی کی اومدی؟ 

-صبح از پادگان اومدم عصر رسیدم خونه شما؛ 

مامانت گفت اومدی شهربازی منم اومدم دنبالت! 

اهانی گفتم و به سمت بچه ها چرخیدم با دیدن صورت قرمز شده کیوان با 

تعجب نگاهش کردم که صورتش و برگردوند. 

بیخیال به من چه! 



دوباره رو به محمد گفتم: 

-محمد عاشقم شدی؟ 

محمدرضا با تعجب بهم زل زد و گفت: 

-دیوونه شدی یا جو گرفتت؟ 

خندیدم و گفتم: 

-اخه شاخه گل رز قرمز به معنی عشقه! 

-عه!؟ 

 نمی دونستم،وگرنه برات نمی اوردم! 

بعد بلند زد زیر خنده. 

-ایش،من که مطمئنم عاشقم،شدی! 

-بشین بینیم باو! 

چپ چپ نگاهش کردم که اونم نگاهم کرد و بعد از چند دقیقه دوتامون زدیم 

زیر خنده! 

دست محمدرضا رو کشیدم و پیش بچه ها رفتیم. 

 اخمای کیوان حسابی توهم بود رو به بچه ها گفتم: 

-پسرداییم محمدرضا..! 

محمدرضا با همه سالم کرد نگاهم باز به سمت کیوان رفت با خشونت با 

محمدرضا دست داد. 



محمدرضا هم انگار حسابی از نگاه کیوان که مثل شمشیر برنده بود عصبی شد 

و مثل خود کیوان رفتار کرد. 

کوثر گفت: 

-بچه ها بیاین بریم رستورانی جایی دلم ضعف رفت! 

همه موافقت کردن و ماهم به سمت رستوران رفتیم و همه کوبیده با دوغ 

سفارش دادیم. 

غذا ها رو که اوردن به سمتشون حمله ور شدیم! 

خیلی خسته شده بودم که محمدرضا نیم نگاهی بهم کرد و گفت: 

-خسته شدی؟ 

سری به معنی آره تکون دادم که محمدرضا رو به بقیه گفت: 

-نمیخواین بریم دیگه ؟ 

رادمان بلند شد و گفت: 

-چرا ما هم بریم دیگه!  

بعد به کوثر نگاهی کرد و گفت: 

-کوثر خانوم برسونمتون؟ 

کوثر نیم نگاهی به رادمان انداخت و گفت: 

-نه مزاحمتون نمی شم! 

رادمان گفت: 

-این چه حرفیه اتفاقا درباره پروژه هم صحبت می کنیم! 

باالخره کوثر موافقت کرد و رفت! 



بهار رو به یلدا گفت: 

-صبر کن زنگ بزنم مهدی،میاد دنبالمون می رسونه مارو! 

یلدا باشه ای گفت که محمدرضا گفت: 

-ماشین ما هم خالیه می خواید می رسونیمتون! 

با چشمای ریز رو به محمدرضا گفتم: 

-با ماشین اومدی؟ 

-اره،با ماشین بابام! 

 من که سربازی بودم،ماشین ندارم فعال! 

نیشخندی زدم و گفتم: 

-اهان اوکی. 

از سرجام بلند شدم و از تو جیبم سوییچ ماشینم و برداشتم و به دست بهار 

دادم: 

-نمی خواد به مهدی زنگ بزنی ماشین من و ببر فردا بیارش دانشگاه! 

بهار گفت : 

-باشه! 

 و با ابرو به محمدرضا اشاره کرد: 

-خوش بگذره! 

تک خنده ای کردم و گفتم: 



-می گذره! 

محمد رضا تعارفی به کیوان کرد: 

-اقا کیوان شما ماشین دارید؟ 

کیوان گفت: 

-بله مرسی من منتظر یک نفرم! 

همون لحظه از جاش بلند شد و گفت: 

-اومد… 

نیشخندی به من زد: 

-مزاحمتون نمی شم! 

برگشتم و با دیدن دختر خوشگل و لوندی که به سمتمون می اومد انگار یه 

لحظه یکی به دلم چنگ زد! 

 یعنی حسودیم شد؟ 

خودمم نفهمیدم. 

 ولی برای این که کم نیارم منم نیشخندی زدم: 

-خوش بگذره اقای هخامنش،خدافظ. 

 دست محمدرضا رو گرفتم و کشیدم که دیدم زل زده به دختره با صدای تقریبا 

بلندی گفتم: 

-به چی نگاه می کنی؟ 

-چی شده چرا فریاد می کشی ابرومون و بردی! 



با عصبانیت غریدم: 

-خجالت نمی کشی زل زدی به دختره؟ 

محمدرضا با چشمای ریز نگاهم کرد و گفت: 

-حالت خوب نیست ها بیا بیا بریم برات بستنی شکالتی بخرم حالت جا بیاد! 

با شنیدن اسم بستنی چشمام برقی زد و همه اتفاقات چند لحظه پیش یادم 

رفت. 

دستامو بهم کوبیدم و گفتم: 

-اخ جون! 

محمد رضا با دیدن ذوقم گفت: 

-هنوزم شبیه بچه هایی! 

به بازوش ضربه زدم و گفتم: 

-نه خیر! 

خندید و گفت: 

-باشه تو بچه نیستی،حرص نخور!  

خندیدم که به سمت مغازه رفت و بعد از چند دقیقه با دوتا بستنی برگشت یکی 

از بستنی ها رو از دستش گرفتم و شروع به خوردن کردم. 

به سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم که پاشو روی گاز گذاشت و گفت: 

-بریم دور دور؟ 

نیشم و باز کردم و گفتم: 



-بریم! 

بعد از کلی دور خوردن تو خیابونا برگشتیم خونه. 

بی سرو صدا وارد خونه شدیم همه خواب بودن،چون محمدرضا ایالم زندگی 

می کرد و االن پیش ما اومده بود خونه ما می موند. 

محمدرضا به اتاقش رفت چون بیشتر اوقات از ایالم می اومد و اینجا موندگار 

می شد مامانم یه اتاق جدا برای اقا ترتیب داده بود. 

توی اتاقم رفتم و بعد از مسواک زدن خوابیدم. 

صبح تند تند لباس می پوشیدم دیرم شده بود. 

کالس اولم و که جا مونده بودم باید حداقل به دومی میرسیدم. 

دوییدم و خودم و به اتاق محمدرضا رسوندم و صداش کردم: 

-محمد،محمد؟ 

عصبی لگدی به پهلوش زدم بدون اینکه چشماش و باز کنه اخی گفت. 

دیرم شده بود و نمی دونستم چیکار کنم که بیدار بشه. 

چشمم که به پارچ اب افتاد سریع پارچ پر از اب و برداشتم و رو سرش خالی 

کردم . 

 با داد بلندی سرجاش نشست چند لحظه هنگ بود چشمش به من افتاد که 

می خندیدم با عصبانیت بلند شد خواست به سمتم بیاد که پاش به پتو گیر کرد 

و روی زمین افتاد . 

دیگه بریده بودم از خنده! 

بریده بریده گفتم: 

-وای…محمد…پاشو…باید ببریم دانشگاه ! 



محمد پوفی کشید و بلند شد منم از اتاق بیرون اومدم و منتظر موندم تا اماده 

بشه! 

حاضر و اماده اومد بیرون قربونش برم مثل همیشه تیپ زده بود سوار ماشین 

شدیم و با شوخی و خنده به سمت دانشگاه حرکت کردیم. 

خواستم پیاده بشم که چشمم به کیوان افتاد که اخماش توهم شده بود 

برگشتم و بوسه ای روی گونه محمد کاشتم: 

-دستت درد نکنه! 

محمد چشماش اندازه توپ بسکتبال شده بود خندم گرفت اخه من از این کارا 

نمی کنم . 

محمدرضا با تعجب و مشکوکیت بهم خیره شد و گفت: 

-از دیروز خیلی مشکوکی،نکنه تو عاشقم شدی؟ 

بفرما محبت به این بشر نیومده برای اینکه اون از توهم های مغزش بیرون بیاد 

یه پس گردنی مشتی نثارش کردم و گفتم: 

-باز تو،توهم زدی؟ 

همونجور که محمدرضا گردنش و ماساژ میداد گفت: 

-الهی دستت بشکنه! 

خندیدم و از ماشین پیاده شدم و گفتم: 

-خدانکنه دور از جونم! 

وارد دانشگاه شدم کالس اولم و که از دست دادم،تا کالس دومم از دست 



ندادم برم کالس. 

وارد کالس شدم و روی صندلی اول کالس نشستم بعد از چندمین کیوان هم 

داخل اومد و… 

کیوان هم داخل اومد و نگاهش و بین بچه های کالس چرخوند تا چشماش به 

من خورد اومد و صندلی کنارم نشست. 

صورتم و برگردوندم که کوثر و دیدم: 

-سالم خوبی؟ 

کوثر روی صندلی پشتیم نشست و گفت: 

-مرسی تو چطوری؟ 

خواستم جوابش بدم که استاد وارد کالس شد و کیفش و روی میز گذاشت و 

گفت: 

-من کاری دارم صبر کنید تا بیام و بعد از کالس بیرون رفت. 

با فکری که به ذهنم رسید از جام بلند شدم و کنار میز استاد ایستادم و گفتم: 

-برای اینکه حوصلتون سر نره شمارو دعوت می کنم به کنسرت حنابانو… 

رو به کوثر چشمکی زدم که همون لحظه بهار و یلدا هم داخل کالس اومدن با 

دیدن من ابروهاشون باال پرید اما با چشمکی که بهشون زدم گرفتن و منتظر 

موندن تا ببینن من چه اهنگی می خوام بخونم روی میز ضرب گرفتم و شروع 

کردم به خوندن: 

-همه میدونن که عشق منی، 

واس همینه که دل می بری، 



من تو رو میخوام خوشگله، 

دوریتم برام مشکله، 

خوشگله،اره تو عشقی بهتر از حوری بهشتی  

شب و روز هستی تو به یادم  

منم به یاد تو می خوابم… 

شبا خواب میبینم تو خوابمی ... 

قول بده تا تهش کنارمی … 

اخه بری از پیشم من مردم … 

ناز چشماتم من خوردم … 

بازم بخوای میام خواستگاری… 

تو هم دعوت کنی خاله خان دایی… 

حاال نظرت چیه تو راجب من … 

زودی حرفت و بزن بانوی من… 

همه با هم دست می زدن جیغ می کشیدن. 

 فقط کیوان دست به سینه نشسته  بود و رادمان با خنده سوت می زد کیوان 

حسابی اخم کرده بود؛ 

 یهو در باز شد و استاد با صدای بلندی گفت:

-اینجا چه خبره؟ 

همه ساکت شدن و هیچکس جرئت حرف زدن نداشت. 

استاد علی سلطانی بود می دونستم این بار این ترم و میوفتم حتما! 

 اون از بار اول که در و زدم تو دماغ بدبختش تا سه روز قرمز بود، اینم این بار 

که سرکالسش جو الکی دادم. 



اروم داشتم فاتحه خودم و می خوندم و همونطور به هیکل خوش فرمش و 

صورت جذابش خیره بودم، 

بهش می اومد بیست و نه یا سی سالش باشه. 

از اونجایی که همه دخترا عاشقش بودن و امارش و در اوردن مجرد بود اما من 

ازش خوشم نمی اومد. 

 چون خیلی جدی و خشن بود. 

 اصال سرکالسش نمی شد مزه پرونی کنی و گرنه پدر،پدرت و در می اورد! 

اب دهنم و با ترس قورت دادم و به بچه ها خیره شدم همه مثل من داشتم 

سکته میکردن حتی پسرا...! 

خاک تو سرشون، 

تنها کیوان ریلکس نشسته بود  

مظلوم ایستادم و گفتم:

-استاد ببخ… 

-ساکت! 

ای درد ای مرض از فریادش نزدیک بود همونجا جون بدم. 

استاد سلطانی نفسش و فوت کرد و گفت: 

-شما چهار تا برید دفتر مدیریت تا نشونتون بدم اهنگ خوندن یعنی چی! 

یلدا خواست حرفی بزنه که استاد با اخم غلیظش که ادم می دید دستشویی 

نیاز میشد گفت: 

-هیس هیچی نمی خوام بشنوم بیرون! 



من و یلدا و کوثر و بهار شبیه بچه مظلوما به سمت دفتر مدیریت رفتیم. 

استاد و کیوان وارد دفتر مدیریت شدند . 

استاد به کیوان گفت: 

-راستش و بگو کیوان کدومشون مقصر اصلی بود؟ 

اخمای کیوان تو هم شد و بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت: 

-خانم منصوری! 

چشمام و از حرص بستم دهن لق…! 

استاد سلطانی بهم خیره شد وگفت: 

-از شما بعید بود خانم منصوری! 

با بهت نگاهش کردم از من بعید بود؟ منی که دماغش و ترکوندم؟ منی که همه 

بهم میگن دست شیطون و از پشت بستم؟ 

من؟ 

یعنی قیافم تا این حد مظلوم و اروم شده؟ 

هنوز داشتم با خودم کلنجار می رفتم که کیوان بیشعور پرید وسط و گفت: 

-استاد،از ایشون هیچی بعید نیست شما هنوز نشناختی خانوم رو! 

چشمام و براش چپ کردم که دیدم استاد داره میخنده. 

با چشمای گرد به استاد خیره شد، 

یعنی دید؟ 

بیخیال المصب چه خوشگل میخنده! 

ندیده بودیم خندش و ها! 



فرصت و عالی دیدم واسه خودشیرینی و با قیافه مظلومی گفتم: 

-استاد،این یه بار و ببخشین قصدم بی نظمی نبود، 

قصدم این بود که دل بچه ها رو شاد کنم. 

استاد سلطانی دوباره تو جلد یخی و اخموش رفت و گفت: 

-کالس جای این کاراست؟ 

یلدا گفت: 

-حاال این یه بارو ببخشین استاد! 

استاد نفسش و داد بیرون گفت: 

-جلسه بعد سرکالس نیاین تا فکر کنم! 

چشمی گفتیم و بیرون اومدیم. 

رو به بچه ها کردم و گفتم: 

-شما برید تا منم بیام! 

بچه ها رفتن،من وایسادم تا حال کیوان و بگیرم. 

پشت در ایستادم که صدای استاد سلطانی رو شنیدم: 

-واسه چی ضمانت این دختره رو کردی کیوان؟ 

با چشمای گرد به در خیره شدم،یعنی کیوان ضمانت من و کرده بود؟ 

جلل خالق،واسه چی؟ 

گوشم و به در چسبوندم تا صدا هارو واضح تر بشنوم که یهو در باز شد و منم 



تعادلم و از دست دادم و تو بغل کسی فرو رفتم. 

فاصله که گرفتم چشمم به کیوان افتاد قلبم توی دهنم می زد المصب قلب 

لعنتیم جوری از هیجان خودش و به سینم می کوبید که فکر می کردم االن بیرون 

میپره… 

دوتا پا داشتم چندتا دیگه هم قرض گرفتم و د بدو که رفتیم. 

 •••••••

کنار محمدرضا نشسته بودم و فیلم ترسناک می دیدم. 

 خیلی تو عمق فیلم رفته بود جن به سمت دختره که خواب بود رفت پاشو 

می کشید یهو دختره جیغ بلندی کشید با صدای جیغ اون منم یه جیغ فرا بنفش 

کشیدم، که محمدرضا که کنارم نشسته بود از صدای جیغ من تکون شدیدی 

خورد. 

محمدرضا با حرص گفت: 

-زهرمار،با این جیغت زهر ترک شدم، اصال با تو نباید ادم فیلم ببینه. 

و بعد عصبی تلویزیون و خاموش کرد . 

با صدای زنگ ایفون بلند شدم و گفتم: 

-کیه؟ 

صدای هانیه اومد که گفت: 

-باز کن! 

لبخند خبیثی زدم و گفتم: 

-شما؟ 

با جیغی که هانیه کشید حرف تو دهنم ماسید و در و باز کردم. 



هانا پرید تو بغلم که بوسیدمش  

محمدرضا هانا رو از تو بغلم به سمت خودش کشید و گفت: 

-بده این عشق منو! 

با این حرف محمدرضا هانا دستش و دور گردن محمدرضا حلقه کرد و با ناز به 

محمد خیره شد. 

منو محمد با صدای بلند زدیم زیر خنده 

هانیه با عصبانیت سمت ما اومد و گفت: 

-هر هر چرا در و باز نمی کردی؟ 

با من من گفتم: 

-خب،خب…نمی شناختم! 

هانیه دستش و بلند کرد که منو بزنه جا خالی دادم و محکم تو سر محمدرضا 

فرود اومد . 

قهقهه بلندی سر دادم که هانیه گفت: 

-زهرمار 

رو به محمد گفت: 

-دلم برات تنگ شده بود بی انصاف یه زنگ نزنی سراغم و بگیری! 

محمد ابرویی باال انداخت و گفت: 

-بابا سربازی بودم نشد زنگ بزنم! 



محمدرضا با هانا بازی می کرد هانیه هم تو اشپزخونه شام درست می کرد. 

 منم روی صندلی لم داده بودم و سرم تو گوشیم بود. 

با لرزیدن گوشی تو دستم دیدم داره زنگ میخوره شماره ناشناس بود ، 

جواب دادم: 

-الو ؟ 

صدای پسر ناشناسی تو گوشی پیچید: 

-سالم،خوبی؟ 

با تعجب گفتم: 

-شما؟به جا نمی ارم! 

پسره گفت: 

-نمیشناسی بیا میخوام اشنا بشیم! 

با چشمای گرد شده گفتم: 

-بله چی می گی برای خودت؟ 

-بیا به این ادرسی که میگم! 

بدون اینکه بزاره جوابش و بدم قطع کرد خواستم بیخیال بشم که همون لحظه 

صدای گوشیم اومد و چند عکس برام ارسال شد با دیدن عکسا نزدیک بود 

بمیرم. 

 هم عصبی و هم اشفته و ناراحت شده بودم. 

این عکسا؟وای خدا! 

عکسای بی حجاب من بودن مال روزی بود که تولد کوثر رفته بودم و لباس 

مشکی براق خیلی کوتاهی پوشیده بودم این عکس و کوثر ازم گرفته بود . 



اصال هیچ پسری نبود همه فقط دختر بودن اون روز! 

حس میکردم رنگم حسابی پریده بود  

اگر صدای پسره رو نشنیده بودم، می گفتم حتما یکی بچه هاست داره شوخی 

می کنه ولی االن ... 

سرم درد گرفته بود حالم خیلی بد شده بود درست بود خیلی عقاید قوی 

نداشتم ولی این عکس خیلی لباسم کوتاه بود و بعد هم دست یه ادم ناشناس 

افتاده بود اگر پدر مادرم می فهمیدن سرم و بیخ تا بیخ می بریدن. 

صدای پسره اشنا بود، انگار یه جا دیده بودمش ولی یادم نمی اومد. 

صدای پیامک گوشیم بلند شد لعنتی ادرس فرستاده بود: 

-دیگه داشت از این همه فکر اشفته گریه ام می گرفت! 

که سنگینی نگاهی باعث شد سرم و باال گرفتم و به محمدرضا که خیره نگاهم 

می کرد نگاه کنم. 

 سرش و به معنی چته تکون داد. 

که لبخند مصنوعی زدم و شونه ای باال انداختم. 

محمدرضا از کنار هانیه بلند شد و سمتم اومد و گفت: 

-حالت خوبه حنا؟ 

اروم گفتم: 

-اره،من برم تو اتاقم یکم دراز بکشم سرم درد گرفته. 



سری به معنی باشه تکون داد که به سمت اتاقم رفتم و به پسره پیام دادم: 

-من عصر وقت نمی کنم بیام فردا میام! 

خیلی نگذشته بود که جواب داد: 

-اره عزیزم هر چی تو بخوای ! 

گوشی و خاموش کردم حتی نمی تونستم یه لحظه فکر  کنم. 

 ذهنم اشفته شده بود، اون عکسا دست یه پسر چیکار می کرد ؟ 

مغزم فرمان هیچ کاری و نمی داد! 

بعد از چند دقیقه گوشیم و روشن کردم ادرس یه کافه که همیشه شلوغ بود رو 

براش فرستادم، 

نباید به هیچ عنوان باهاش تنها می شدم. 

با ذهنی اشفته دراز کشیدم و صدای در اتاقم بلند شد؛ 

-بله؟ 

در باز شد و محمدرضا داخل اومد: 

-مامان بابات اومدن شام حاضره! 

-من میل ندارم. 

محمدرضا اخمی کرد و گفت: 

-بلندشو خودتم لوس نکن که اصال بهت نمیاد! 

با بی حوصلگی بلند شدم و پایین رفتم با مامان و بابام سالم کردم و همه دور 

میز نشستیم بی اشتها فقط با غذام بازی می کردم،بلند شدم و تشکر کردم. 

مامان گفت: 



-تو که چیزی نخوردی حنا؟ 

-میل ندارم مامان من میرم بخوابم سرم درد می کنه! 

به اتاقم برگشتم و بعد از چند ساعت خوابم برد. 

توی دانشگاه انقدر بی حال بودم که حتی حوصله خودمم نداشتم بچه ها هم 

قهر کرده بودن باهام، 

چون باهام شوخی می کردن منم حوصله نداشتم سرشون فریاد کشیدم ناراحت 

شدن! 

حوصله منت کشی هم نداشتم،کیوانم فهمیده بود یه چیزیم هست که امروز 

اصال باهام بحث نکرد. 

نمی دونم دانشگاه و چطور گذروندم بلند شدم و به سمت ماشینم رفتم، بچه ها 

از این رفتارم تعجب کرده بودن حق هم داشتن هیچوقت نشده بود قهر کنیم و 

به چند دقیقه نرسیده اشتی کنیم. 

وقتی جلوی کافه ایستادم،سعی کردم نقطه ضعف دستش ندم . 

خودم و نباختم و با غرور ،وارد کافه شدم. 

با نشونه هایی که اون پسره داد تا بشناسمش تیشرت مشکی و زرد تنش بود. 

سومین میز سمت چپ نشسته بود با قدم های محکم و پر غرور به سمت میزش 

رفتم. 

بدون اینکه به چهرش نگاه کنم صندلی رو عقب کشیدم و نشستم. 

سرم و که باال اوردم با دیدن فرد روبه روم با تعجب نگاهش کردم… 

با دیدن پسر دایی کوثر،(شاهین)حیرت زده نگاهش کردم و اخمی کردم. 



لبخندی به روم پاشید و گفت: 

-بشین حنا خانوم! 

نشستم و خودم و جلو کشیدم: 

-ببین اقا پسر من مثل بقیه دخترا نیستم که با عکسم من و مجبور به کاری 

کنی،حوصله بحث با هیچکس به خصوص پسرا رو هم ندارم پس رد کن عکسام 

و بیاد و کارت و بگو! 

شاهین نیشخندی زد: 

-اروم عزیزم انقدر حرص نخور،تند نرو جلو بزار باهم بریم ، خب االن چی 

سفارش بدم برات؟ 

سعی کردم ریلکس باشم حاال که فهمیده بودم طرف مقابلم پسردایی کوثر بود 

کمی فقط کمی خیالم راحت شده بود. 

به صندلی تکیه دادم و ریلکس گفتم: 

-قهوه ترک می خورم  

شاهین سفارش داد و طولی نکشید که گارسون سفارش هامون و روی میز 

گذاشت. 

شاهین کمی خودشو جلو کشید و گفت: 

-من ازت خوشم میاد،می خوام باهام ازدواج کنی! 



ناخوداگاه قهقهه بلندی زدم که سر خیلیا به سمتمون برگشت واقعا حرفش خنده 

دار بود. 

خندم به لبخند تبدیل شد و خودم و جلو کشیدم و گفتم: 

-امری دیگه باشه؟ 

شاهین ریلکس به صندلیش تکیه داد و گفت: 

-روی این عکسا خیلی کار میشه انجام داد. 
  

اخ این شاهین شیطان صفت چی بود خدا مقابلم قرارش دادی! 

گوشی شاهین به صدا در اومد بعد گوشیش و سمتم گرفت و گفت؛ 

-ببین این عکسا چطوره؟ 

اخ خدا عکس همین لحظه من و خودش کنار هم بود دوست داشتم اول اون و 

به درک بفرستم بعد خودم و… 

نیشخندی زدم و گفتم: 

-با این عکسا… 

شاهین نزاشت حرفم تموم بشه و گفت: 

-من یه عکس از تو داشته باشم خیلی کارا می تونم انجام بدم. 

و بعد اروم خندید . 

عصبی شدم و غریدم: 

-تهدید می کنی؟ 



ابرویی باال انداخت و گفت: 

-نه فقط هشدار بود خانم کوچولو ! 

با حرص گفتم: 

-کوچولو عمت و هفت جد ابادته! 

عصبی شده بود ولی سعی می کرد خونسرد باشه، گفت: 

-ببین،من بهت دو گزینه دادم یا با من ازدواج کن یا عکساتو همه جا پخش می 

کنم و ابروت و جلوی خانوادت می برم، 

تا جایی که میدونم خانوادت خیلی حساسن! 

با لبخند چندشش بلند شد و گفت: 

-مزاحمت میشم. 

 و بعد به سمت حسابدار کافه رفت . 

دلم می خواست انقدر جیغ می کشیدم که اروم بشم عصبی بلند شدم و شروع 

به قدم زدن کردم هوا کم کم رو به سردی بود و مردم هم کم کم شال و کاله می 

کردن، 

ذهنم اشفته بود اخه االن شاهین از کجا پیداش شد. 

به سمت باشگاه رفتم تنها اونجا می تونستم ارامش از دست رفتم و به دست 

بیارم. 

 *******

خسته از کالس بیرون اومدم انقدر بی حوصله بودم که کسی نزدیکم نمی شد. 

دیگه به شوخی ها و تیکه ها و مزه پرونی های کیوان هم اهمیت نمی دادم. 



یعنی دیگه حوصله اش و نداشتم. 

تنها کسی که از حالم خبر داره کوثره که سعی می کنه از دست اون پسردایی 

نفهم بی شعورش عکسا رو بگیره ولی خب… 

با صدای کیوان که نمی دونم کی کنارم ایستاده بود به سمتش برگشتم: 

- حنا خانوم بزرگ شدن یا خیلی مغرور که دیگه ما رو نمی بینن؟ 

جوابی بهش ندادم و به سمت در دانشگاه رفتم کیوان سرجاش ایستاد و 

دوستاش کنارش اومدن و با خنده چیزی بهش گفتن که نفهمیدم... 

خواستم سمت خونه برم که کوثر سد راهم شد؛حنا بیا بریم پارک نزدیک 

دانشگاه یه چیزی بخوریم. 

-من نمی تونم بیام کوثر حوصله ندارم. 

یلدا دستم و کشید و گفت: 

-بیا بریم دیگه! 

پوفی کشیدم و باهاشون همراه شدم توی پارک که نشستیم کیوان و رادمان و 

دو پسر داخل پارک شدند! 

رادمان چشمش به ما خورد و با سرش سالم کرد که ما هم همونجور جواب 

دادیم  

بعد از نیم ساعت که با بچه ها کلی مسخره بازی کردیم بلند شدم و گفتم: 

-من میرم دستشویی! 



بچه ها سری تکون دادن که من به سمت دستشویی اخر پارک رفتم با زنگ 

خوردن گوشیم جواب دادم که صدای شاهین تو گوشی پیچید: 

-خانم کوچولو قرار بود امروز سر قرار باشی کجایی پس؟ 

-اه ولم کن شاهین دست از سرم بردار! 

شاهین ریلکس گفت: 

-باشه  

-نه....نه صبر کن! 

با حالت زاری گفتم: 

-نیم ساعت دیگه میام همون کافه اون روزی! 

-باشه منتظرم خدافظ! 

با صدای پوزخند یه نفر به پشت برگشتم که چشمم به کیوان افتاد. 

کیوان نزدیکم شد که من قدمی به عقب برداشتم نیشخندی زد و گفت: 

-ادعای پاکی می کنی ولی بعذ همزمان با ده نفر دوستی اول پسرداییت چی 

بود،اسمش؟ 

اهان....محمدرضا بعد…این شاهین،هنوز هست معرفی کن! 

اخم غلیظی کردم و گفتم: 

-خفه شو، دهنت و ببند! 

پوزخند مسخره اش پر رنگ تر شد و گفت: 



-اخه چندتا چندتا؟ 

با چند نفر دوست میشی؟ 

داد کشیدم: 

-به تو چه! 

اون جلو اومد و من به دیوار چسبیدم. دستشو دقیقا کنار سرم به دیوار پشت 

سرم چسبوند و گفت: 

-متاسفم برات واقعا پدرت نمی دونه چه دختر خرابی ... 

نزاشتم حرفش و ادامه بده و داد کشیدم: 

-عوضی هر چی الیق خودته به دیگران نسبت نده! 

صدای زنگ گوشیم رژه رفت روی اعصابم، 

کیوان بدون اینکه به خودش تکونی بده گفت: 

-جواب بده! 

هیچ عکس العملی نشون ندادم و گفتم: 

-برو عقب! 

گوشی رو از دستم کشید و زد روی اسپیکر صدای شاهین تو گوشی پیچید: 

-کجایی پس؟حنا داری عصبیم می کنی ها! 
  

صدای پوزخند کیوان توی مغزم رژه می رفت. 

گوشی رو کیوان قطع کرد؛ 

ولی من ابروم جلوی این،کیوان رفته بود،اونم بخاطر شاهین عوضی! 



دوست داشتم تا جون دارم شاهین رو زیر مشت و لگد بگیرم. 

صدای کیوان اومد که گفت: 

-خجالت بکش واقعا اگه بابات بفهمه شرمش… 

نزاشتم حرفش و کامل کنه همون طور که از حرص و عصبانیت گریه ام گرفته 

بود، 

 با مشت به سینه اش کوبیدم و به عقب هلش دادم: 

-گمشو برو به توچه اصال به تو چه! 

همه ی حرفایی که زدی الیق خودته که هر بار دست یکی تو دستته،من شبیه تو 

و اون دوست دخترای عوضیت نیستم. 

گریه ام شدت گرفت و از کنار کیوان گذشتم و به سمت خیابان رفتم. 

صدای رعد و برق پیچید،ابرهای سیاه تو اسمون پیدا شدند و عجیب دلم از 

قضاوت های الکی کیوان خیلی گرفته بود. 

برای تاکسی دست تکون دادم و سوار شدم تا پیش شاهین برم و ببینم چه 

خاکی تو سرم بریزم. 

اشکام و پاک کردم و اینه کوچیکی از تو کیفم برداشتم،چشمام و نوک بینیم 

قرمز شده بود. 

با ترمز ماشین پیاده شدم و کرایه رو حساب کردم و به سمت کافه حرکت کردم، 

وسط کافه نشسته بود به همون سمت رفتم و روبه روش نشستم . 



لبخند مرموزی که رو لباش بود ترس رو به سراسر بدنم منتقل می کرد: 

-خب حنا، فکرات و کردی؟ 

-اوال که حنا نه،حنا خانوم زودی پسرخاله نشو! 

ثانیا من بهت گفته بودم هر وقت فکرام و کردم بهت خبر میدم. 

نیشخندی زد و گفت: 

-برو خودت و سیاه کن ما یه عمره زغال فروشیم! 

بی حرف بهش خیره شدم که ادامه داد: 

-خب یا با من ازدواج می کنی یا عکسا تو پخش می کنم! 

عصبانی بلند شدم و گفتم: 

-هر کاری می خوای بکن برام مهم نیست! 

خواستم بلندبشم که یهو عکسی رو جلوم گرفت  

با دیدنش ناخوداگاه بی حال سرجام نشستم. 

من ،…حتی شرمم میشد توصیفش کنم تو بغل یه غریبه… 

لبخند پیروزمندی رو لبش بود  

یهو دیدم یه نفر یقه شاهین و گرفته و داد کشید: 

-با چه حقی تهدیدش می کنی؟ 

با دیدن کیوان چشمام گرد شد؛ 

این از کجا پیداش شد؟ 



مشتی تو صورتش کوبید که شاهینم بی جواب نزاشت و تالفی کرد . 

شاهین برای دفاع از خودش کیوان و هل داد کیوان به میز خورد و میز و همه 

وسایلش روی زمین افتاد. 

جیغی کشیدم. 

همه سعی می کردند اون دوتا رو از هم جدا کنند به سمت کیوان رفتم و با گریه 

گفتم: 

-ولش کن کیوان! 

کیوان انگار خون جلوی چشماش و گرفته بود و نمی دید. 

دستش و روی گلوی شاهین گذاشته بود و فشار می داد: 

-کیوان خواهش می کنم ولش کن االن می میره! 

کیوان با صدای ارومی گفت: 

-تو دخالت نکن حنا. 

برو اون طرف! 

با صدای اژیر پلیس ترس تو وجودم رخنه کرد  

کیوان به خودش اومد و دست از روی گلوی شاهین برداشت. 

شاهین بی حال روی زمین نشست و به نفس نفس افتاده بود. 

پلیسا داخل اومدن و یکی شون رو به ما گفت: 



-چه خبرتونه؟ 

کیوان گوشه لبش که خونی شده بود و با دستمال پاک کرد کنار کیوان ایستاده 

بودم و از بغض چونم می لرزید. 

حاال اگه بابام می فهمید چی می شد؟ 

وای خدا..! 

دستمال دیگه ای از روی میز برداشتم و باالی ابروی کیوان که زخم شده بود و 

پاک کردم  

کیوان که نگاهش به چشمای پر اشکم و بغضم افتاد گفت: 

-گریه نکن زشت می شی! 

تو اون لحظه هم نتونستم جوابش و ندم: 

-به توچه! 

 دهن کجی بهش کردم که خندش گرفت. 

پلیس گفت: 

-باید بیاین کالنتری هر سه تون! 

لبم و گاز گرفتم و گفتم؛وای خدا. 

تنها فکر فرار تو سرم موج می زد. 



کیوان انگار خوب فهمیده بود چی توی سرم هست که گفت: 

-از جات تکون بخوری تیری حرومت می کنن! 

و این حرف اگر چه الکی گفت ولی چنان من و ترسوند که انگار پاهام فلج شده 

بود. 

رو به زنی که اومد سمت من گفتم: 

-اخه چرا من؟ 

من که کاری نکردم! 

نگاه خیره کیوان و که رو خودم حس کردم، خجالت و شرم تمام سلول های بدنم 

و احاطه کرد. 

کیوان به خاطر من این شاهین و زده بود و االن داشتم پشتش و خالی می 

کردم! 

خانومه که ترس من و دیده بود گفت: 

-کاری با تو ندارن فقط چون دعوا از سر تو بوده باید بیای و چند تا سوال ازت 

می پرسن! 

اخ خدا درد من که کالنتری نبود، 

درد من بابامه که اگر بفهمه، 

قیامت به پا می شه! 

به هر حال اون خیلی حساسه. 



من با یه ماشین رفتم و کیوان و شاهین هم یه ماشین دیگه! 

وقتی رسیدیم از ماشین پیاده شدیم. 

کمی تو سالن منتظر موندم و بعد پنج دقیقه هر سه تامون با صدای سربازی که 

گفت؛داخل بشیم،داخل رفتیم! 

 جناب سرهنگ رو به من پرسید: 

-خب دخترم تو بگو چه اتفاقی افتاده؟ 

لبم و گاز گرفتم. 

چی می گفتم حاال؟ 

جناب سرهنگ که خودش حدس زده بود جریان چیه؛ 

 به شاهین اشاره کرد و گفت: 

-این اقا مزاحمتون شدن؟ 

نگاهی به جناب سرهنگ و نگاهی به شاهین که با چشمای وحشتناکش بهم خیره 

شده بود انداختم. 

جناب سرهنگ چه ادم فهمیده ای بود که دید من ترسیدم و از شاهین پرسید: 

-مزاحمش شدین؟ 

شاهین اخم کرد وگفت: 

-نه خیر ایشون با من قرار داشتن،قراره که با هم نامزد کنیم! 



بهش خیره شدم و عصبی گفتم: 

-چرا دروغ می گی؟ 

جناب سرهنگ این اقا پسردایی دوستم هستن. عکسای بی حجاب من و برداشتن 

و من و با عکسام تهدید کردن که باید باهاشون ازدواج کنم. 

چون سریع و پشت سر هم این حرف ها رو زدم،چشمای هر سه تاشون گرد شده 

بود. 

بعد از چند دقیقه تعجب کیوان جاش و به اخم غلیظی داد که حتی نگاهشم 

می کردی، دستشویی نیاز می شدی! 

جناب سرهنگ با اخمای غلیظی پرسید: 

-این اقا(به کیوان اشاره کرد) 

که کیوان سریع گفت: 

-هخامنش هستم! 

سرهنگ با مکثی ادامه داد: 

-اقای هخامنش چرا با ایشون درگیر شدن چه نسبتی با شما دارن؟ 

نمی دونستم چه جوابی بهش بدم برای همین شونه ای باال انداختم. 

که کیوان گفت: 



-من هم دانشگاهی شون هستم و یه جورایی متوجه این قضیه شده بودم. 

برای همین وقتی دیدم این اقا مزاحمشون شدن عصبی شدم، 

هر چند که این خانوم،دختر دوست پدرم هم هستن! 

سرهنگ سری تکون داد و گفت: 

-خانوادت از این موضوع با خبر هستن؟ 

ترس وحشتناکی توی دلم نشست و گفتم: 

-نه نتونستم بهشون بگم! 

 سرم و پایین انداختم. 

-اشتباه کردی دخترم بهتره االن بهشون خبر بدیم! 

-ولی ... 

سرهنگ حرفم و قطع کرد: 

-دخترم این وظیفه ماست باید خانوادتون در جریان باشن. 

اهی کشیدم و سرم و تکون دادم. 

جناب سرهنگ گفت: 

-بیرون باشید تا خانوادتون بیان! 

سری تکون دادیم و من و کیوان بیرون اومدیم. 



ولی شاهین موند تا تکلیفش روشن بشه؛ 

نگران و با استرس روی صندلی نشستم و پوست لبم و می جوییدم. 

داشتم بخاطر شاهین از حرص می مردم! 

کیوان سمتم اومد و کنارم نشست اروم سرش و پایین انداخت وگفت: 

-حنا خانوم،من معذرت می خوام بابت این اتفاق! 

با غیظ بهش خیره شدم هر چند که اون بدبخت مقصر این ماجرا نبود. 

تازه اگر نبود معلوم نبود تا کی گیر این شاهین عوضی باشم. 

آخ خدایا شکرت! 

کیوان اروم گفت: 

-نگران نباش،تازه خانوادت بفهمن بهتره، 

اگر از همون اول بهشون می گفتی االن اینجا نبودی! 

بی توجه به اینکه چه حرفا و تهمت هایی بهم زده بود با ناله گفتم: 

-حاال چه اتفاقی میوفته اگر بابام من و مقصر بدونه؟ 

کیوان خواست جوابم و بده که چشمم به بابام و محمدرضا افتاد که با عجله 

وارد سالن شدن. 

 سریع بلند شدم که محمدرضا چشمش به من و کیوان افتاد و با دیدن کیوان 

اخم کرد. 



ولی با نگرانی به سمت من اومد: 

-حالت خوبه حنا؟چه اتفاقی افتاده؟ 

نمی دونم چرا اون لحظه دلم خواست بزنم زیر گریه و همین طور هم شد! 

محمدرضا که بغلم کرد اشکامم راه افتاد. 

محمدرضا پیشونیم و بوسید و انگار تمام وجودم ارامش عجیبی پیدا کرد. 

چقدر خوبه که ادم بدونه یکی هست مثل کوه پشتشه هواشو داره و پشتیبانش 

هست ... 

از بغل محمدرضا که بیرون اومدم چشمم به کیوان افتاد که با بابا صحبت می 

کرد،ولی نگاهش سمت من بود. 

بابا که نگرانی من و دید لبخندی زد و گفت: 

-حالت خوبه باباجان؟ 

منم لبخندی زدم و سری تکون دادم. 

رو به محمدرضا گفتم: 

-خیلی ریلکس بابام رفتار کرد گفتم فوق فوقش یه سیلی می خوردم دیگه! 

نیشخندی زد و گفت: 

-عجب،پس برای این که سیلی نخوری نگفتی،تو واقعا مغزت پوکه! 



اداش و در اوردم که گفت: 

-یکم خجالت بکش! 

بعد از چندمین بابای شاهین هم اومد و داخل پاسگاه شد. 

بعد از فهمیدن جریان خیلی شرمنده شد و از من و پدرم معذرت خواست. 

بابا هم که دید پدر شاهین مرد خوبیه رضایت داد تا شاهین ازاد بشه. 

شاهین هم شرمنده شد و ابزار پشیمونی کرد. 

من دلم ضعف می رفت و بابا تازه یادش اومده بود از کیوان تشکر کنه. 

محدرضا بهم خیره شد و گفت: 

-بیا بریم از کیوان تشکر کنیم! 

خواست بره که دستش و کشیدم و گفتم: 

-کجا؟ 

ول کن بابا. 

مگه چیکار کرده؟ 

محمدرضا چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

-خجالت بکش بیا بریم تو هم تشکر کن! 

پوفی کشیدم و با هم به سمت کیوان و بابام رفتیم. 



محمدرضا از کیوان تشکر کرد که کیوان هم با خوش رویی جوابش و داد. 

با همه خوش اخالقه به ما که می رسه کرم های درونش بیدار می شه! 

با کیوان خداحافظی کردیم و به سمت ماشین حرکت کردیم کیوان هم دنبال ما 

می اومد تا به ماشینش برسه. 

اروم کنار گوشم گفت: 

-فکر کنم یه تشکر به من بدهکاری! 

به سمتش برگشتم و حق به جانب گفتم: 

-نه واسه چی باید تشکر کنم وظیفت بود! 

کیوان با اخم ساختگی گفت: 

-اصال هم وظیفه ام نبود! 

-می خواستی کمک نمی کردی! 

هر چند که وظیفه انسان دوستیت بود. 

کیوان ابروهاش و باال انداخت و خداحافظی کرد که منم جوابش و دادم ولی 

سنگینی نگاهش و حس می کردم. 

یه مانتو خاکستری تیره با شال خاکستری و شلوار مشکی با کفشای نیم بوت 

پوشیدم،  

مامان گفت: 

-کجا؟ 



-دانشگاه،من رفتم خدافظ . 

هنوز از خونه بیرون نرفته بودم که محمدرضا از پله ها پایین اومد و گفت: 

-صبر کن با هم بریم! 

 ساعت مچیش و بست و از مامان خداحافظی کرد و از خونه خارج شدیم، 

سوار ماشین شدیم و حرکت کرد. 

محدرضا بی هوا پرسید: 

-برنامه ات چیه؟ 

اخمی کردم و گفتم: 

-متوجه نمی شم برنامه چی؟ 

-بعد از دانشگاه می خوای چیکار کنی؟ 

-خب معلوم نیست هر چی که پیش بیاد احتماال برم سرکار! 

-تو چی؟برنامه تو چیه؟ 

خندید و گفت: 

-بعد از سربازی ادامه تحصیل می دم پیش بابامم کار می کنم! 

لبخند بدجنسی زدم: 

-پس کی ازدواج می کنی؟ 

-وقتی کیس مناسبی پیدا بشه! 

خندیدم اونم لبخندی زد و گفت: 



-بپر پایین کار دارم! 

از ماشین پیاده شدم و خداحافظی کردم. 

بعد از اینکه دومین کالسم تموم شد خسته با کوثر و یلدا بیرون اومدیم . 

یکی از پسر مذهبی های کالس روبه روم قرار گرفت و گفت: 

-خانم می تونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم. 

ناخوداگاه مقنعه ام و کمی جلوتر کشیدم و گفتم: 

-من کار دارم عجله هم دارم! 

لبخندی زد و همون طور که سرش پایین بود گفت: 

-فقط چند لحظه وقتتون و می گیرم! 

دنبال بچه ها می گشتم که دیدم کوثر و یلدا پشت پسره ایستادن و بران دست 

تکون میدن. 

با چشمام براشون خط و نشون کشیدم و گفتم: 

-بفرمایید؟ 

-ببخشید می تونم شماره خونتون و برای امر خیر داشته باشم؟ 

نگاهم و کالفه دور تا دور دانشگاه گذروندم، 

که چشمم به کیوان افتاد سرم و پایین انداختم و گفتم: 

-ببخشید ولی من قصد ازدواج ندارم! 

-ولی،اخه .. 



-من فعال قصد ازدواج ندارم! 

خواستم برم که دوباره جلوم ایستاد و گفت: 

-من که هنوز حرفم و نزدم! 

-ای بابا اقا ... 

صدای کیوان از پشت سر من اومد: 

-مشکلی پیش اومده خانم منصوری؟ 

برگشتم سمت کیوان و چشم غره ای به سمتش رفتم که لبخندی تحویلم داد. 

پسره با دیدن کیوان گفت: 

-من بعدا مزاحم می شم. 

 و سریع از کنارمون گذشت و رفت. 

کیوان سمتم اومد و گفت: 

-چیکارتون داشت؟ 

-فکر کنم به شما مربوط نباشه! 

داشت حرص می خورد ولی ظاهرش و حفظ کرد و خونسرد گفت: 

-درسته حق با شماست، ولی ساعت ده شب می بینمتون! 



 کیوان از کنارم گذشت و رفت. 

هاج و واج بهش خیره بودم، 

یعنی چی؟ 

یه صدایی تو گوشم گفت: 

-ولش کن یه تخته اش کمه! 

بارون نم نم در حال باریدن بود و منم راه افتادم و به سمت بچه ها رفتم. 

کنار بچه ها ایستادم و گفتم: 

-پس بهار کجاست؟ 

یلدا گفت: 

-االن میاد! 

منتظر بهار ایستادیم تا باالخره خانم تشریف اورد بس که سرش تو گوشی بود 

اصال مارو ندید. 

پوفی کشیدم و با حرص به سمتش رفتم و یه پس گردنی نثارش کردم. 

با جیغ گفت: 

-الهی دستت بشکنه چته؟ 

-کوری ما رو به اون بزرگی اونجا نمی بینی که منتظرت ایستادیم؟ 



-ها؟ 

حواسم نبود! 

چپ چپ نگاهش کردم که دوباره سرش توی گوشیش فرو رفت. 

-بچه ها کدومتون ماشین اورده منو برسونه؟ امروز محمد من و رسوند ماشین 

ندارم!

کوثر گفت: 

-منو یلدا با تاکسی اومدیم! 

بهار نیم نگاهی خرجمون کرد و دوباره سرش و تو گوشی کرد و گفت: 

-منم که با مهدی اومدم. 

نفسم و با صدا بیرون دادم و گفتم: 

-بریم پیاده ببینیم چی میشه! 

با هم راه افتادیم. 

بارون نم نم می اومد و کم کم خیس مون می کرد. 

ماشینی کنارمون ایستاد و بوق زد اهمیت ندادیم که صدای اشنایی اومد: 

-خانوما بیاین برسونیمتون! 

به سمت صدا برگشتم کیوان پشت فرمون بود و رادمان کنارش نشسته بود. 

بهار گفت: 

-بریم؟ 



چشم غره توپی بهش رفتم که خفه شد رو به پسرا گفتم: 

امرسی خودمون می ریم پیاده راحت تریم. 

کوثر با اهی گفت: 

اتوی بارون راحتی پیاده بری؟ 

با اخم بهش خیره شدم و گفتم: 

-شما مختارین دوس دارید برید! 

کوثر گفت: 

-مرسی با حنا می ریم!

 و کنار من دوباره به راه رفتن ادامه دادیم. دوباره ماشین کنار پام ترمز کرد و 

گفت: 

-حنا در مزرعه خیلی لجبازی دوستاتم بخاطر تو باید عذاب بکشن! 

سرش و به معنی تاسف تکون داد و با سرعت از کنارمون گذشت. 

و آب بارون که تو چاله های روی زمین بود به ما پاشیده شد. 

 همزمان با بچه ها جیغ کشیدیم! 

ماشین کیوان سر کوچه بود که بوقی زد و پیچید. 

بهار با عصبانیت گفت: 



-ببین چه بالیی به سر لباسام اوردن بی فرهنگا…! 

در حال قدم زدن بودیم و هوا کم کم تاریک می شد. 

مثل دیوونه ها چهار تا دختر وسط خیابون قدم می زدیم! 

کوثر خودش و به من اویزون کرد و خوند: 

-یه توپ دارم قلقلیه سرخ و سفید و ابیه. 

دیدم بچه ها هم همراهیش می کنن گفتم: 

-وا؟ 

 مگه مهد کودکه؟ 

بچه ها خندیدن بهار گفت: 

-خدا زده پس کَلمون منگل شدیم! 

با صدای بوق ماشینی از پشت سر که پشتمون بود جیغ فرابنفشی کشیدم. 

برگشتم و دیدم چهار تا پسر مو سیخ سیخی تو ماشینن. 

ترسیده بودیم ولی سعی کردیم بی تفاوت باشیم تا نقطه ضعف دستشون ندیم! 

پسرا تیکه می پروندن، با صدای در ماشین دیدم که دو تا پسر از ماشین پیاده 

شدن با صدای بلند گفتم: 

-بچه ها بدویین! 

خیابون خیلی خلوت بود اخه نمی دونم مرض مون چی بود پیاده اومده بودیم. 



با بچه ها شروع کردیم به دوییدن اما یه لحظه با صدای جیغ بهار انگار قدرت 

راه رفتن نداشتم؛ 

به سمتش برگشتم داشتن به زور سوار ماشینش می کردن. 

انگار خون جلوی چشمام و گرفته بود من کسی بودم که حاضر بودم جونم  و 

برای دوستام فدا کنم. 

کولم و زمین گذاشتم و به سمتشون رفتم لگد محکمی به یکی از پسرا زدم که 

صدای آخش بلند شد. 

باالخره یه جایی باید تکواندو بازیم و به رخ می کشیدم. 

با لگد به جون پسره افتادم بهار هم با یکی دیگه از پسرا درگیر بود. 

پسره من و محکم به دیوار کوبوند، که جیغی کشیدم. فکم و محکم بین دستاش 

گرفت که لگد محکمی تو شکمش زدم. 

 همین که خم شد رو به بهار گفتم: 

-بدو ! 

بهار با سرعت شروع کرد به دوییدن. 

 همین که خواستم برم پسره دستم و کشید. 

 برگشتم که بزنمش اما یکی دیگه اشون با چاقویی که دستش بود، بازوم و 

خراشید.  

لگد اخرم و به دستش زدم و شروع به دویدن کردم به بهار و کوثر و یلدا که 

رسیدم گفتم: 

-بریم تو خیابون شلوغه! 

به سمت خیابون اصلی که رفتیم بهار دستش و جلو تاکسی تکون داد و 

چهارتامون سوار شدیم. 

کوثر گفت: 

-بخیر گذشت! 



بهار با پوفی گفت: 

-عجب روز هیجان انگیزی بود. 

دستم و روی زخم چاقو گذاشتم و گفتم: 

-اره خیلی روز هیجان انگیزی بود دستم خراش برداشته! 

همزمان سه تاشون به سمتم برگشتن و گفتن: 

-چی؟ 

-نخودچی! 

بهار به راننده گفت: 

-اقا برید بیمارستان! 

سوزش زخمم باعث شده بود که چشمام و محکم روی هم فشار بدم و گفتم: 

-اخ بچه ها خیلی می سوزه. 

همشون نگران شده بودن و بهار گفت: 

-باید ازمایش هم بدی! 

-چرا ازمایش؟ 

-شاید بیماری داشته باشن وارد خونت شده باشه. 

با این حرف بهار ترس و تو نگاه همه شون دیدم، خودمم که بیشتر ترسیده 

بودم. 



هممون سکوت اختیار کرده بودیم و هر کس تو فکر خودش شناور بود. 

با صدای راننده که گفت: 

-رسیدیم. 

همه مون پیاده شدیم و به سمت بیمارستان راه افتادیم، و بچه ها هم پشت 

سرم اومدن. 

بهار دستمالی بهم داد و روش گذاشتم ولی هنوز خون می اومد. 

بعد از چند دقیقه وارد اتاق دکتر شدیم؛ 

دکتر هم که مرد جوونی بود نگاه زخم دستم کرد و گفت: 

-خب این که نیاز به بخیه داره. 

-اقای دکتر خودم می دونم فقط شما یکم زودتر دست به کار شو لطفا، که همه ی 

خونم رفت. 

دکتر اخمی کرد و چیزی روی یه برگه نوشت و دستم داد. 

-ین چیزا رو از داروخونه بگیر و بیا. 

بهار باشه ای گفت و رفت. 

-مانتوتون و در بیارین که کثیف نشه. 

با کمک کوثر مانتوم و در اوردم و بماند که چقدر اخ و اوخ کردم. 

خداروشکر زیر مانتوم، بلوز استین کوتاهی بود وگرنه االن از خجالت و شرم اب 

شده بودم. 



بهار که اومد دکتر سریع دست به کار شد و زخمم و اول ضدعفونی کرد: 

-چطور چاقو خوردی؟ 

بهار سعی داشت به دکتر نگه که چه اتفاقی افتاده تا دکتر فکر بدی دربارمون 

نکنه: 

-چاقو نخورده که… 

پریدم وسط حرفش و گفتم: 

-چند نفر مزاحممون شدن ما هم خواستیم دفاع کنیم که اینجوری شد. 

دکتر فقط سرش و تکون داد و به ادامه کارش رسید. 

اون لحظه که بخیه می کرد فقط سوزش داشتم ولی چون خیلی زخمی شدم و 

واسم عادی بود جیکم در نیومد. 

بعد از بیمارستان به خونه که برگشتیم بچه ها هم خونه ما اومدن. 

 وقتی رسیدیم ساعت ده شب بود و می دونستم که یه دعوای حسابی در پیش 

دارم. 

همین که وارد خونه شدیم با صدای بلند گفتم: 

-یا ا�،مهمون داریم. 

با دخترا داخل رفتیم که محمدرضا با اخم غلیظی روبه روی ما ایستاد: 

-کجا بودین؟ 

هان؟ 



با صدای فریادش انگار همه ی خونه به لرزه افتاد. 

بهار بی توجه به عصبانیت محمد ریلکس گفت: 

-یه دوری توی خیابون زدیم. 

از قبل شرط کرده بودم که کسی از این موضوع هیچی نفهمه. 

محمد با عصبانیت غرید: 

-غلط کردین! 

بهارم که بهش بر خورده بود با غیظ گفت: 

-به تو چه اصال، پسر دایی حنایی به خودش گیر بده به اونم چیزی بگو. 

بعدم با سرعت به سمت اتاقم رفت و در اتاقم و محکم بست. 

با چشمای گرد و دهنی باز به راهی که رفته بود خیره شدم. 

بهار در اتاق من و بست؟ 

خدایا چرا بعضیا به سنگ پا قزوین می گن زرشک! 

به محمد نگاه کردم که از عصبانیت مثل بمب منتظر انفجار بود. 

مقنعه مشکیم و از سرم کشیدم و گفتم: 

-مامان و بابام کجان؟ 

-رفتن خرید  

چه بهتر. 

-اوکی  

با بچه ها به اتاقم رفتیم بهار مانتوش و از تنش در اورده بود و روی تختم دراز 



کشیده بود، و سرش تو گوشیش بود. 

مقنعم که تو دستم بود به سمتش پرت کردم که با عصبانیت و با صدای بلند 

گفت: 

-چته؟ 

دستام و به معنی تسلیم باال بردم و گفتم: 

-باشه،باشه چرا پاچه می گیری؟ 

یلدا بی حوصله خودش و رو تخت پرت کرد و گفت: 

-انتظار دیگه از سگ داری؟ 

خندم گرفته بود اما خب در اون موقعیت اگه می خندیدم صددرصد بهار جری تر 

می شد. 

یلدا و کوثر خونه هاشون نزدیک هم بود بابای یلدا که دنبالشون اومد دوتاشون 

با هم رفتن  

بهارم بلند شد و گفت: 

-منم برم دیگه. 

-تو کجا؟ 

چرا همه یهو می خواین برید؟ 

هنوز که زوده. 

-نه دیگه منم برم. 

-اوکی پس صبر کن محمدرضا می رسونتت! 

بهار اخم غلیظی کرد: 



-نمی خوام ریختش و ببینم. 

-دلتم بخواد؛بار اخرت باشه بهش توهین می کنی ها. 

بهار محکم تو سرم کوبید: 

-برو بابا خودت و پسردایی دیوونت. 

محمدرضا رو صدا کردم و ازش خواستم بهار و برسونه که اخمی کرد و گفت 

باشه. 

محمدرضا و بهار همیشه دعوا داشتن پس اخم محمدرضا عادی بود. 

بهار با محمدرضا رفت منم انقدر که خسته بود روی مبل لم دادم. 

بعد از چندمین با سر و صدایی که از پایین می اومد بلند شدم و پایین رفتم. 

 هانیه از خونه اومده بود و محمدرضا هم انگار بهار و رسونده بود. 

صدای هانیه می اومد که به محمدرضا می گفت: 

-اخه محمد چت شده؟چرا لبت خونیه؟ 

سریع از پله ها پایین رفتم و گفتم: 

-چت شده محمد؟ 

محمد به سمتم برگشت با دیدن لب و دهن خونیه محمدرضا وحشت کردم و 

گفتم: 

-چرا اینجوری شدی؟ 

اروم توی صورتم زدم و بدون فرصت به محمد به حرفم ادامه دادم: 

-بهار این بال رو سرت اورده؟ 

محمدرضا خندش گرفته بود اما تا خندید اخماش رفت تو هم انگار بد زخم شده 



بود. 

-چرا می خندی؟ 

-اخه به مغز پوکت فشار بیار، بهار دستش انقدر سنگینه که اینجور بزنه. 

گوشه لبم و خاروندم و گفتم: 

-پس کی اینکارو کرده؟ 

-اون دوست پسر عوضیش! 

بلند گفتم: 

-یا خدا،تو هم زدیش؟ 

صورتش و با تمسخر جمع کرد: 

-نه موندم نگاهش کردم! 

با چشمای گرد نگاهش کردم: 

-چه بالیی سرش نازل کردی؟ 

-هیچی بابا یکم دماغش خونی شد! 

دندونام و روی هم سابیدم و گفتم: 

-بهار چی شد؟ 

-می خواستی چی بشه با مهدی دعواش شد،چون فکر کرد بهار بهش خیانت 

کرده و با منه! 

بعدم مهدی یه نگاه مثل ببر بهم کرد که فرار و به قرار ترجیح دادم. 

-خب حاال تو از کجا می دونی اسمش مهدی هست؟ 



محمد شبیه زنا دستش و تو صورتش کوبید و با صدای زنونه ای گفت: 

-چون بهار بهش می گفت وای مهدی چیکار می کنی؟ 

و با اون جیغاش محله رو،روی سرش گذاشته بود. 

-بیچاره بهار از دست شما دوتا..! 

محمد همینطور که من و از جلوش کنار می زد گفت: 

-هه، بیچاره بهار؟بیچاره من که چه به روز لبم اومد دیگه نمی شه کسی رو 

ببوسم. 

چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: 

-شمشیر که نخوردی،بعدم تو غلط می کنی کسی رو ببوسی! 

-دوس دخترام منتظر یه بوس از من هستن خب، گناه دارن. 

-هرهرهر گمشو خودت و دوس دخترات اه چندشا. 

محمد گفت: 

-حسودی؟ 

نچ نچ کار خوبی نیست! 

مامان داشت تدارکات مهمونی رو آماده می کرد،نمی دونستم کی قراره بیاد 

کنجکاو هم نبودم انقدر خسته بودم که فقط دلم می خواست بخوابم. 

بعد از خوردن شام به اتاقم رفتم و روی تخت ولو شدم،گوشیم و برداشتم و 

پیاما رو چک کردم،که چشمم به عکس کیوان افتاد چقدر خودشیفته است اه اه 

حالم بد شد. 

گوشی و روی میز پرت کردم که در باز شد و محمدرضا داخل اومد: 



-چرا نمیای پایین؟ 

-ولم کن بابا حوصله ندارم 

-می دونی که قراره بیاد؟ 

-نه،کی؟ 

-خانواده هخامنش. 

-خب بیان به من چه! 

محمد پوفی کشید و دستش و محکم توی پیشونیش زد: 

-آخ، خدا چرا تو رو انقدر خنگ آفریده،اوسگول کیوان میاد دیگه! 

سریع از رو تخت پریدم: 

-چی؟چرا؟ 

-چرا نداره،واسه یه کار شراکتی میان! 

یاد حرف کیوان افتادم که گفت: 

-شب میاد.

آخ یادم نبود فکر کردم دروغ می گه! 

محمد گفت: 

-حاال بیا بریم پایین. 

-باش تو برو منم میام! 

بلند شدم و یه تونیک مشکی قرمز و شلوار لوله ای مشکی پوشیدم و یه شال 

مشکی هم روی موهام انداختم. 

از پله ها پایین رفتم که همون موقع صدای ایفون هم بلند شد. 

بابا دکمه ایفون و زد و جلوی ورودی منتظرشون موند. 



بابای کیوان اول از همه داخل اومد یه مرد قدبلند با موهای جو گندمی،چشمای 

قهوه ای ،

با، بابام روبوسی کرد بعد با محمدرضا و بعد هم مامان و هانیه و در اخر من. 

بعد از پدرش یه پسر دیگه اومد که انگار برادر بزرگتر کیوان بود خیلی شبیه به 

هم بودن، 

چشمای عسلی روشنی داشت ولی کیوان روشن تر بودن و به سبز می خورد. 

با پدرم مردونه سالم کرد و با لبخند جذابی که رو لبش بود با ما هم سالم کرد و 

نشست 

بعدم کیوان اومد، و به من که رسید سرش و تکون داد. 

انقدر حرص خوردم که دوست داشتم همونجا یکی زیر گوشش بخوابونم. 

انگار کی هست حاال! 

بعد هم که مادر کیوان و بعد خواهر کوچیکه کیوان اومد. 

اوف چقدر زیادن! 

بابا دعوت به نشستن کرد و منم خواستم در و ببندم که صدای آخ یه نفر اومد. 

در و باز کردم که دیدم پیمانه خندیدم و گفتم: 

-عه تو هم هستی؟فکر کردم دیگه تموم شدن. 

با خنده وارد پذیرایی شدم که دیدن کیوان با چشمای قرمز بهم خیره شده. 

ریلکس لبخندی زدم و تو اشپزخونه رفتم میوه ها رو برداشتم و بهشون تعارف 

کردم . 

به برادر کیوان،آقا کاوه که رسیدم تعارف کردم با همون لبخند دخترکش 



برداشت و تشکر کرد. 

 به کیوان تعارف کردم که برداشت و تشکر نکرد ؛ 

کاریش نمی شه کرد شعور نداره! 

پیش محمدرضا نشستم، به خواهر کیوان که اسمش کیمیا بود خیره شده بود. 

با آرنج محکم به پهلوش کوبیدم که آخ ارومی گفت و با اخم بهم خیره شد. 

-چرا مثل ندیده ها به دختر مردم زل زدی؟ خجالت بکش از رو بردیش! 

کیوان هم با عصبانیت بهت خیره شده که این جور به خواهرش نگاه می کنی. 

محمدرضا نیشخندی زد و گفت: 

-به من خیره نشده با عصبانیت به تو خیره شده. 

-واسه چی باید با عصبانیت به من خیره بشه؟ 

-نمی دونم حتما یه کاری کردی! 

جوابی بهش ندادم و به جاش به کیوان خیره شدم که واقعا بی پروا بهم زل زده 

بود. 

از نگاه خیره اش خجالت کشیدم و نگاهم و ازش گرفتم و بلند شدم. 

 با اجازه ای گفتم و خواستم به اتاقم برم که کیوان یهویی گفت: 

-ببخشید دستشویی کجاست؟ 

بابا که دید من بلند شدم گفت: 

-حنا بابا جان اقا کیوان و .. 

پریدم وسط حرفش و گفتم: 

-چشم! 

جلوتر رفتم که اونم پشت سرم اومد. 

از پله ها باال رفتم و جلوی در اتاقم ایستادم،به اخر راهرو اشاره کردم: 



-اونجاس. 

سریع وارد اتاقم شدم و خواستم در و ببندم که در و هل داد و داخل اومد با 

چشمای گرد بهش نگاه کردم که بازوم و گرفت و به دیوار کوبوند: 

-تو نامزد داری؟ 

با چشمای گرد بهش خیره شدم ولی با خونسردی گفتم: 

-به تو چه! 

-بتوچه و درد،پیمان کیه؟ 

-از خودش بپرس! 

کالفه دستی توی موهاش کشید و گفت: 

-اومده میگه من داماد این خانواده ام! 

آهان پس بگو کیوان چی می گه و چرا عصبانی بود،چون هانیه تو اتاق به هانا 

شیر می داد نمی دونست که من خواهری دیگه هم دارم، و فکر کرده بود پیمان 

نامزد منه! 

لبخند بدجنسی زدم و گفتم: 

-کیوان؟ 

 خواهش می کنم از اتاقم برو بیرون خوش ندارم نامزدم من و با تو ببینه! 

چنان یهو رگ گردنش باد کرد و چشماش قرمز شد که گفتم االنه که سکته کنه! 

با خشم گفت: 

-یه بار دیگه بگو،پیمان نامزدته؟ 

-اخبار و یه بار می گن 

خواست چیزی بگه که نگاهش به باالسرم افتاد و به اونجا خیره شد. 



رد نگاهش و دنبال کردم با دیدن عکس خودم که پیراهن مشکی کوتاهی تنم 

بود، 

رنگ به رنگ شدم و با مشت تو سینه اش زدم: 

-از اتاقم برو بیرون،پسر بیشعور هیز! 

چنان با اخم غلیظی بهم خیره شد که حرفم و خوردم،همون لحظه هانیه از اتاق 

بغلی بیرون اومد و با کیوان سالم و احوالپرسی کرد، و بعد به من گفت: 

-برو پیمان و صدا کن هانا خوابش برده بیاد بغلش کنه بریم خونه. 

یادم رفته بود که نامزدمه و سوتی ندم گفتم: 

-هنوز که زوده پیمانم تازه اومده،چرا می خوای بری خونه! 

-نه پیمان باید بره سرکار هانا هم خوابش برده! 

باشه ای گفتم که هانیه تو اتاق رفت. 

به کیوان خیره شدم که ابروهاش باال پرید: 

-نامزدته؟ 

-چی..ها...نه..یعنی ... 

اوف خواستم از نگاه شیطونش در برم که هلم داد تو اتاق و در و پشت سرش 

بست. 

 با حیرت بهش خیره شدم: 

-چیکار می کنی؟ 

می خوام برم پیمان و صدا کنم. 

کیوان جلو اومد و دستش و کنار سرم و به دیوار تکیه داد و صورتش و جلو 

آورد با حیرت نگاهش کردم انگار مغزم هنگ کرده بود و نمی دونستم باید چیکار 

کنم. 



با قرار گرفتن لبهاش روی لبام انگار که برق صد ولتی بهم وصل کردن لرزیدم. 

ولی کیوان مثل تشنه ای که به آب رسیده لبام و شکار کرده بود و نرم ولی با 

عطش می بوسید. 

مغزم فرمان نمی داد و همینطور ایستاده بودم،همین که عقب کشید بدون اینکه 

نگاهم کنه به سرعت از اتاق خارج شد. 

کنار دیوار سر خوردم و دستم و روی لبم کشیدم ،حس می کردم دیوونه شدم و 

داشتم به بوسه اش فکر می کردم. 

بعد از چند دقیقه به خودم اومدم و نیشگون ریزی از پام گرفتم که آخم در 

اومد. 

نه بیدار بودم .... 

بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم و چندتا مشت آب روی صورتم پاشیدم. 

صورتم و خشک کردم و آرایشم و تجدید کردم و انگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده 

پایین رفتم. 

با دیدن کیوان حس کردم صورتم قرمز شد و گر گرفتم. 

بی اهمیت نگاهم و به پیمان دوختم و گفتم: 

-هانیه کارت داره آقا پیمان! 

پیمان باشه ای گفت و بلند شد و باال رفت. 

روی مبل نشستم و سعی کردم تا جایی که می تونم اصال به کیوان خیره نشم. 

کاوه روی مبل بغلی نشسته بود و رو به من گفت: 

-دانشجویی؟ 

سرم و به معنی اره تکون دادم که گفت: 

-کیوان تو کالسته؟ 



سرم و به نشونه آره تکون دادم و گفتم: 

-بله  

-کیوان هم تو دانشگاهته اره؟ 

-اره فقط یکی، دوتا از کالسام با آقا کیوان مشترکه. 

سری تکون داد که پرسیدم: 

-شما چیکار می کنید؟ 

-من که االن کالسم و تموم کردم و قراره مطب بزنم! 

لبخندی زدم و گفتم: 

-موفق باشید! 

مامان کیوان نگاهی به من کرد و بعد به مامانم گفت: 

-راستش ما برای امر خیر مزاحم شدیم! 

با این حرفش چشمام گرد شد. 

نه،نه،امکان نداره که بخواد از من خواستگاری کنه! 

حتما برای هانیه اومدن. 

پاک دیوونه شدم رفت. 

 اخه هانیه که شوهر داره! 

با صدای مامان کیوان دوباره بهش خیره شدم: 

-برای حنا خانوم! 

حس می کردم دوتا شاخ بزرگ از تعجب روی سرم سبز شده! 

برای من؟ 

معمولی باش،معمولی اه.... 

مامان کیوان ادامه داد: 



-کیوان دخترتون رو توی دانشگاه دیده و ازش خوشش اومده و از ما خواست 

که بیایم خواستگاری! 

با چشمای گرد به کیوان خیره شدم که دیدم با لبخند مرموزی به من خیره شده. 

نگاهم و به محمدرضا دوختم که دیدم اونم مثل من بی خبره و با تعجب به ما 

نگاه می کنه. 

رو به کیوان اخم غلیظی کردم،که اون نیشخندی زد،بی توجه به اینکه دارن در 

مورد من حرف می زنن عصبی از جام بلند شدم و به سمت حیاط رفتم. 

روی پله های حیاط ولو شدم و دستم و زیر چونه زدم. 

یعنی چی؟ 

اومده خواستگاری من! 

کسی که از من متنفره و من از اون! 

تازه من اون و دوست ندارم. 

اون مرد مورد پسند من نیست. 

من یه مرد جدی و مغرور می خوام. 

یکی که با ده نفر رل نزنه 

یکی که من و بخاطر خودم بخواد و .. 

با صدای در فکر کردم محمدرضا اومده پیشم برگشتم سمتش که با کیوان 

روبه رو شدم. 

چون دید نگاهش می کنم لبخند بدجنسی زد و گفت: 

-چرا فرار کردی؟مثال خواستگاریت بود! 

با عصبانیت بلند شدم و صدام و باال بردم وگفتم: 



-این مسخره بازیا چیه؟من و سرکار گذاشتی،از من خوشت اومده،هه! 

کیوان کفشاش و پوشید و پایین اومد و گفت: 

-هیس،چته صداتو بیار پایین! 

پسر به این خوبی دلتم بخواد. 

اما منم همچین عاشق و شیفتت نیستم. 

پس این ادا ها رو در نیار. 

-پس چرا اومدی کیوان؟هر کی ندونه من که میدونم همه ی این کارات یه 

نقشه اس! 

کیوان بشکنی زد و گفت: 

-درست گفتی عزیزم،حاال خوب گوش کن! 

منتظر بهش چشم دوختم:

-مامانم هر طور شده می خواد من و زن بده و به من سر و سامونی بده، 

می خواست دختر عمم و پیشنهاد کنه که من اون و دوست ندارم و اونم یه پسر 

دیگه رو دوست داره،که خانوادش قبول نمی کنن با اون ازدواج کنه،از من 

خواست که اصال نزارم خاستگاری من و اون صورت بگیره چون اگر این طور 

می شد خانواده ها حتما اصرار می کردن که من با اون ازدواج کنم. 

نیشخندی زدم و گفتم: 

-خب به من چه! 

چرا اومدی خواستگاری من؟ 

-آی کیو،باید یه نفر دیگه رو پیشنهاد می کردم که مامان دست از سرم برداره. 



-خیلی بیشعوری واقعا،خیلی. 

اخه این همه دوست دختر داری چرا من و بدبخت می کنی! 

کیوان لبخند حرصی زد و گفت: 

-چون که تو به هر حال بهتر از اون اوسگوالیی و خودت و به کسی تحمیل 

نمی کنی! 

_حاال اگر ما رو مجبور کردن با هم ازدواج کنیم چی؟ 

کیوان دستش و توی جیب شلوارش گذاشت و گفت: 

-اوم،راست میگی! 

حاال اگه تو رو به ریش من بستن چیکار کنم؟ 

دندونام و با حرص روی هم سابیدم و گفتم: 

-برو بمیر با این کارات. 

با حرص پام و روی زمین کوبیدم و به سمت داخل ساختمون رفتم بدون اینکه 

کسی متوجه من بشه به اتاق رفتم. 
 ****

با حس دستی که صورتم و قلقلکی می داد خواستم بکوبم رو دستش که تو 

صورت خودم کوبیدم. 

با صدای خنده ای چشمام و باز کردم که با محمدرضا روبه رو شدم،بالشتم و 

برداشتم و محکم تو سرش کوبیدم و گفتم: 

-می خوام بخوابم.. 

دوباره چشمام و بستم که دستم و گرفت و کشید و گفت: 

-پاشو ببینم،تو از خواستگاری خبر داشتی؟ 



اهی کشیدم و گفتم: 

-نه نمی دونستم،وگرنه بهمش می زدم. 

-خب،حاال جوابت چیه؟ 

-منفی،من ازش خوشم نمیاد! 

-خب پس پاشو که ببینی عمه چه نقشه ای برات کشیده. 

بلند شدم و دست و صورتم و شستم و پایین رفتم امروز از شانس خوب یا بدم 

جمعه بود و همه خونه بودن! 

پشت میز نشستم و سالم و صبح بخیری که با خوش رویی جوابم و دادن 

شروع به خوردن نوتال کردم. 

بعد از خوردن صبحانه ام خواستم بلند بشم که بابا گفت: 

-بشین کارت دارم! 

سرجام نشستم و منتظر به بابا خیره شدم تا صبحونه اش و تموم کنه. 

از یه طرف استرس گرفته بودم که اگه مخالفت کنم بابا عصبی بشه و گیر بده. 

به محمدرضا خیره شدم که با ارامش چشماشو باز و بسته کرد یعنی اینکه هوام 

و داره. 

کمی از استرسم کم شد،که بابا صبحونش و تموم کرد و گفت: 

-دیروز خانواده هخامنش ازت خاستگاری کردن،تو هم با بی ادبی بلند شدی و 

نزاشتی حرفشون و کامل کنند و رفتی! 

-اخه.... 

-هیس...چون خبر نداشتی و ما بهت چیزی نگفتیم،فهمیدم که ناراحت شدی 

گفتم اشکالی نداره،اما االن می خوام بهت بگم فکرات و بکن و جواب بده! 



نفس عمیقی کشیدم و با جسارت گفتم: 

-من جوابم منفیه! 

به وضوح اخمای بابا تو هم رفت: 

-تو هنوز فکرات و .. 

نزاشتم حرفش تموم بشه و پریدم وسط حرفش:

-چرا بابا من دیشب فکرام و کردم 

مامان این بار به جای بابا پاسخ داد: 

- چرا حنا؟ 

دلیلت چیه؟ 

-من ازش خوشم نمیاد،دوسش ندارم اختالف سنی هم پنج ساله،واسه من زیاده! 

اون بیست و پنج سالشه و من  بیست سال. 

بابا دوباره به حرف اومد: 

-یه دلیل منطقی بیار،کجا اختالف سنیتون زیاده،تازه کمم هست. 

حرصی گفتم: 

-ازش خوشم نمیاد! 

 -یعنی چی که خوشت نمیاد؟ 

خواستم جواب بدم که محمدرضا گفت: 

-خب دوسش نداره این بیشترین مشکله 

مگه ازدواج کردن زوریه! 



مامان با غیظ به محمدرضا خیره شد و گفت: 

-تو ساکت! 

محمدرضا سرش و پایین انداخت و گفت: 

-چشم 

بابا دستی به سرش کشید و گفت: 

-دو،روز وقت داری فکر کنی اگر جواب قانع کننده ای داشتی من قبول می کنم. 

عشق بعد از ازدواج هم به وجود میاد. 

عصبی صندلیم و عقب کشیدم و بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. 

لباسام و عوض کردم و پایین اومدم. 

مامان از آشپزخونه بیرون اومد و گفت: 

-کجا؟ 

-پیش بهار! 

بعدم از خونه بیرون زدم و شماره بهار و گرفتم که بعد از چندتا بوق جواب داد: 

-سالم خوبی بهار کجایی؟ 

-خونه! 

-بریم بیرون؟ 

-کسی خونه نیست بیا اینجا حوصلم سر رفته! 

-باش االن میام،فعال! 

گوشی و قطع کردم و پیاده راه افتاده 

اه یادم رفت سوئیچ ماشین و بردارن دیگه هم نمی تونم برگردم. 

پوف 



با گوشیم تا کسی گرفتم و بعد از چند دقیقه رسید و سوار شدم وآدرس خونه 

بهار و دادم. 

وقتی که رسیدم از ماشین پیاده شدم و زنگ خونه بهار و زدم. 

بعد از چند مین در با صدای تیک باز شد 

داخل که رفتم دیدم بهار داره با گوشی حرف می زنه و خیلی هم عصبیه با 

سرش سالم کرد که منم با سر جوابش و دادم. 

صدای بهار به گوشم رسید که با فریاد گفت: 

-چرا نمی فهمی! 

واقعا برات متاسفم...

خیلی نامردی هم برای تو هم برای خودم متاسفم! 

گوشی و قطع کرد و اشکاش سرازیر شد به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم و 

گفتم: 

-چرا گریه می کنی؟ 

بهار با توام،چت شده؟ 

هق هق می کرد توی بغلم گذاشتم آروم بشه و بعد از کمی که آروم شد به سمت 

مبل رفتیم و روی مبل نشست. 

و منم لیوانی آب یه دستش دادم و بعد از اینکه قلپی ازش خورد گفت: 

-دیروز که محمدرضا من و رسوند خونه،مهدی ،محمد و که دید فکر کرد دوست 

پسرمه که اون موقع شب من و رسونده! 

مهدی در خونمون بود همین که ما رو دید با محمدرضا دعوا کرد بهش گفتم پسر 

دایی توهه باور نکرد. 

بهم گفت؛دیگه من و نمی خواد بهش گفتم براش متاسفم که درباره من اینجوری 

فکر کرده،انگار که دنبال بهونه بودی تا ولم کنی! 

اونم گفت:من دختر خراب نمی خوام. 



صدای گریه بهار که دوباره بلند شد بغلش کردم. 

من می دونستم که بهار تا چه حد مغروره و از اینکه لقب دختر خراب بهش داده 

چقدر اذیت شده! 

مخصوصا اینکه کسی که پسش زده بوده پسر بوده و غرورش جریحه دار شده! 

بهار ادامه داد:حتی اگر بفهمه درباره من اشتباه کرده و بیاد معذرت خواهی 

نمی بخشمش،بخدا که نمی بخشمش!

-باشه،باشه تو آروم باش! 

صدای در که اومد از جا پریدم و گفتم: 

-بهار برو دست و صورتت بشور که اگه مامان بابات هستن اینجور ببیننت دور 

از جونشون سکته می کنن. 

بهار رفت صورتش و بشوره و من در و باز کردم که غزال خواهر بهار داخل اومد 

دو سال از بهار کوچیکتر بود: 

-سالم خوبی؟ 

-سالم حنا تو خوبی؟بهار کجاست؟ 

-رفته دستشویی االن میاد! 

-آهان من برم لباسام و عوض کنم بیام. 

-باشه. 

بهار بعد از کمی پایین اومد و خداروشکر خیلی معلوم نبود که گریه کرده. 



-کی بود؟ 

-غزال بود 

زنگ زدم به کوثر و بهش گفتم با یلدا بیاد خونه بهار. 

خیلی نگذشته بود که اومدن،اونا هم انگار متوجه حال بهار شدن و سعی کردن 

با شوخی و خنده از اون حال و هوا بیرونش بیارن. 

اصال یادم رفت که خودم ناراحت بودم و اومده بودم با بهار درد  و  دل کنم. 

مامان بهار که خونه اومد واسه ناهار نگهمون داشت و تا ساعت پنج خونه بهار 

بودم. 

از بهار و مامان بهار خداحافظی کردم و بیرون اومدم که گوشیم زنگ خورد 

شماره کیوان بود جواب دادم: 

-الو،سالم 

-الو سالم حنا کجایی؟ 

-اومدم بیرون 

-آدرس بده بیام دنبالت کارت دارم 

-باشه ادرس و برات پیامک می کنم! 

بعد از دادن آدرس قطع کردم. 

خیلی نگذشته بود که ماشین مازارتا کیوان جلو پام ترمز کرد. 

در ماشین و باز کردم و سوار شدم بعد از سالم و احوالپرسی راه افتاد  

که گفتم: 

-خب چیکارم داری کیوان؟ 



-با مامانت صحبت کردی؟ 

اهی کشیدم و گفتم: 

-هر چی می کشم من،از گور تو بلند می شه،اره صحبت کردم می خوان تو رو به 

زور به من بچسبونن. 

-اوه،اوه یعنی وضعیت تا این حد خرابه؟ 

-وضعیت چی؟ 

-وضعیت ازدواج تو!؟

 کسی نمی گیرتت؛حاال که پسری مثل من اومده خواستگاری می خوان تندی 

خمیر و بزنن تو روغن! 

به سمتش کج شدم و گفتم: 

-هرهر،این بیشعوری تو من و به اینجا رسونده! 

-خب چیکار کنم،یه جواب بگو نه و ردش کن! 

-نمی شه،بابام میگه دلیل منطقی بیار به نظرت من چه دلیلی بیارم 

کالفه روی پیشونیم کوبیدم و ادامه دادم: 

-االن مامان و بابام میگن در حالی که صدام و تغییر می دادم نیشخند زدم: 

-چشه پیر پسر مردم، 

خوشگل نیست که هست. 

پول نداره که داره.. 

خانواده خوب نداره که داره... 

پاک نیست که هست... 



اشنا هم که هست تو هم که می شناسیش! 

دیگه چی می خوای؟ 

به صورت کیوان خیره شدم که قرمز شده بود با نگرانی گفتم: 

-چته؟ 

یهویی ترکید از خنده و شروع کرد به قهقهه زدن 

-:دمت گرم روحیه ام شاد شد یه بار دیگه بگو! 

با حرص گفتم:زهرمار!

یهویی جدی شد و گفت: 

-بگو دوسش ندارم دلیل باالتر از این،هر چند که می دونم ته ته قلبت عاشقمی! 

قهقه ای زدم و گفتم: 

-جک خیلی خنده داری بود! 

کیوان پوفی کشید و گفت: 

-منم کال گیرم! 

-چرا مگه چی شده؟ 

-مامانم گفت اگه تو قبول نکنی میریم خواستگاری دختر عمت 

بعد با حالت زاری ادامه داد:کال من بدبختم! 

با چشمای گرد شده گفتم: 

-چرا؟ 

شاید قسمته تو و دختر عمت با هم ازدواج کنید! 



-چون اون کسی دیگه رو دوست داره و منم اون و به چشم خواهرم می بینم! 

-داداشت که از اون بزرگتره چرا برای اون خواستگاری نمیرن؟ 

-چون اون نامزد داره! 

-عه واقعا! 

کیوان در حالی که اخم کرده بود پوزخندی زد: 

-چیه نکنه چشمت و گرفته؟ 

-خیلی..خیلی،بیشعوری حرف دهنت و بفهم! 

-باشه،باشه، انقدر حرص نخور پیر می شی ها..! 

ساکت نشسته بودم و توی فکر بودم که کیوان صدام زد: 

-حنا 

-بله؟ 

-می گم...بیا،صیغه بخونیم! 

با صدای بلندی گفتم: 

-چی؟ 

-چته ای بابا بزار حرفم و بزنم! 

-حرفت خیلی چرته نمی خوام بشنوم. 

کیوان ماشین و یه گوشه پارک کرد و گفت: 

-صبر کن حنا،گوش کن یه دقیقه تو تالشت و بکن که من و رد کنی،اما من با 



شناختی که از پدرت دارم می گم که بی فایده  است. 

برای همین قبول کنیم ولی بگیم می خوایم یه ماه صیغه باشیم، 

بعد از یه ماه می گیم ما هم دیگه رو دوست نداریم تو خدافظ و منم بسالمت! 

-هه فکر کردی به این سادگیه! 

خودم و به سمتش کج کردم و گفتم: 

-تو پسری و من یه دخترم! 

تو اگر هر کاری کنی باز ایران کاری به کارت نداره اسمت خراب نمی شه تو ده 

بارم زن بگیری همزمان ده تا هم صیغه کنی مشکلی برات نداره، 

و می تونی دوباره ازدواج کنی. 

اما من یک بار که ازدواج کنم و طالق بگیرم می شم مطلقه! 

می فهمی چی می گم 

من می گم که اگه اسمت روم بیفته دیگه به راحتی نمی تونم ازدواج کنم... 

اما تو می تونی! 

کیوان از ماشین پیاده شد و بدون اینکه بفهمم کجا می ره از جلوی چشمام دور 

شد. 

دستم و لبه ی پنجره گذاشتم و منتظر برگشتنش بودم که بعد از چند مین با 

دوتا بستنی برگشت. 

سوار ماشین که شد با حیرت گفتم:اینا چیه؟ 

کیوان ابرویی باال انداخت و گفت: 

-نمی بینی بستنی! 

بردار دیگه آب شد. 

-وقت گیر آوردی؟ 



-پوف من دیگه چیزی به عقلم نمی رسه تو هم انقدر حرص نخور الغر می شی بیا 

این بستنی رو بخور دیگه! 

از دستش گرفتمش بستنی کاسه ای بود قاشقی توی دهنم گذاشتم و نفس 

عمیقی کشیدم 

بستنی هر دومون تموم شده بود که راه افتاد به سمت خونه ی ما... 

سردم شده بود چون واقعا هوا هم سرد بود انگار که کیوان متوجه شد چون 

نگاهی بهم کرد و بخاری رو روشن کرد به خونه که رسیدیم تشکری کردم و 

پیاده شدم. 

کلید انداختم و در و باز کردم وارد خونه که شدم مامان با اخم گفت: 

-کجا بودی؟ 

-پیش بهار خودتون که زنگ زدید گفتم بهتون! 

االن بهار زنگ زد و گفت: 

-باهات کار داره گفتم هنوز نیومدی! 

بند کفشای اسپرتم و باز کردم و جواب دادم: 

-پیاده اومدم کمی هم تو پارک بودم. 

-سرم و که باال آوردم نگاه سرزنشگر مامان و دیدم: 

-تو این سرما...از دست تو! 

داخل رفت که منم پشت سرش داخل رفتم. 

 ****



-نگفتی نظرت چیه حنا؟ 

پوفی کشیدم و گفتم: 

-بابا من نظرم منفیه!من بهش عالقه ای ندارم و اونم به من عالقه ای نداره. 

بابا نفسش و از دست من با حرص فوت کرد و گفت: 

-بابای کیوان گفت پسرم از دخترت خوشش اومده. 

با عصبانیت گفتم: 

-ولی من خوشم نمیاد. 

مامان با کمی مکث گفت: 

-شیرین زنگ زد و گفت چون دخترت با پسرم زیاد آشنایی نداره یه مدت صیغه 

بشن بعد نظراتشون رو بگن. 

با این حرف ماتم برد، 

کیوان خودش و خانوادش بریدن و دوختن انگار نه انگار بهش گفتم صیغه نه! 

-شما چی گفتین؟ 

بابا به جای مامان جواب داد: 

-ما هم قبول کردیم یه مدت صیغه باشین و بعد ... 

-ولی بابا اصال اگر بعدش نظر من منفی بود چی؟اونوقت فکر کردین بعدش چی 

می شه. 

-ای  بابا دختر چقدر بهونه میاری قرار نیست کسی بفهمه که شما صیغه هستید 

فقط خودمون می دونیم دیگه! 



در حالی که هم عصبانی بودم و هم ناراحت گفتم: 

-دیگه نمی دونم چی بگم شما خودتون بریدین و دوختین جوری هم رفتار 

می کنید که انگار روی دستتون موندم.....

مامان خواست چیزی بگه که سریع به اتاقم رفتم. 

گریه ام گرفت اصال نظر من براشون اهمیت نداشت،شماره کیوان رو گرفتم که 

به بوق دوم نرسیده برداشت: 

-واقعا برات متاسفم خودت و خانوادت همینجوری دوختین و بریدین و حاال 

می خواین تن من کنید 

مگه من بهت نگفتم صیغه نه...! 

کیوان وسط حرفم پرید: 

-بخدا حنا منم خیلی نیست فهمیدم.....؛ 

نزاشتم حرفش و توضیح بده و قطع کردم 

از کیوان بدم نمی  اومد اما همیشه دوست داشتم کسی که میاد خواستگاریم با 

میل خودم باشه..! 

دستم و توی موهام کشیدم و آهی کشیدم.. 

موهام و توی مقنعه فرستادم و یه رژ لب کمرنگ صورتی زدم و سوار ماشینم 

شدم و به سمت دانشگاه راه افتادم. 

ماشینم و توی پارکینگ بردم و خواستم پارکش کنم که یهو یه ماشین جلوم 

پیچید 

کنترلم و از دست دادم و نمی دونستم االن دقیقا باید چیکار کنم که ماشینم 

محکم به ماشین اون کوبیده شد 

اهی کشیدم و سرم و روی فرمون گذاشتم 



سرم گیج می رفت،از دیشب هیچی نخورده بودم. 

باصدای کسی که به شیشه ماشینم می زد سرم و بلند کردم که کیوان و دیدم 

اوه،پس این ماشین جدید که اسمشم نمی دونم مال کیوانه! 

عصبی اخمام و تو هم کشیدم و پیاده شدم ماشین اون هیچ ضربه ای ندیده بود 

فقط چراغ جلوی ماشینش شکسته بود 

ولی ماشین من قشنگ جلوش تو رفته بود! 

پوف حرصی کشیدم و بی توجه به کیوان انگار که اصال وجود خارجی نداره 

دوباره سوار ماشین شدم و پارکش کردم و پیاده شدم 

کیوان دستش و به کمرش زده بود و با نگاهش دنبالم می کرد. 

کیوان با صدای بلند گفت: 

-حیف االن دیرم شده بعدا باید با هم حرف بزنیم باشه؟ 

هیچ جوابی بهش ندادم و به جاش وارد دانشگاه شدم و روی صندلی ولو شدم 

با نشستن دستی روی شونم از جا پریدم، سرم و باال اوردم که کوثر و دیدم 

کنارم نشست و گفت:حالت خوبه؟ 

-نه،فکر کنم فشارم افتاده! 

کوثر شکالتی از تو کیفش بیرون اورد و دستم داد بازش کردم و توی دهنم 

گذاشتم با کوثر بلند شدیم و وارد کالس شدیم چشمم به بهار و یلدا افتاد 

کالسمون با استاد علی سلطانی بود. 

یلدا با نیش باز به ما خیره شده بود به سمتش رفتم و کنارش نشستم: 

-نیشت بازه؟ 

-همینجوری بابا. 



-اره جون خودت من که می دونم چشمت استاد و گرفته! 

چشمکی زد و صورتش و برگردوند منم به بهار نگاه کردم که ناراحت نشسته بود 

خودم و به سمتش کشیدم و گفتم: 

-چته بهار خوبی؟ 

سری تکون داد ولی انگار زیاد رو به راه نبود  

اگر من مهدی رو اذیت نکنم اسمم حنا نیست 

حاال دوست من و اذیت می کنه 

داشتم برای مهدی نقشه می کشیدم که استاد وارد کالس شد 

استاد با اخم غلیظی همه رو از نظر گذروند و برای چند ثانیه کوتاه نگاهش قفل

یلدا شد و بعد سرش و برگردوند 

بعد از سالم کوتاهی شروع به تدریس کرد. 

بعد از کالس بلند شدم و از کالس خارج شدم چون همین کالس و تنها داشتم با 

بچه ها خداحافظی کردم و به سمت پارکینگ حرکت کردم. 

کیوان تا من و دید دنبالم راه افتاد اهمیت ندادم که سد راهم شد خواستم از 

کنارش بگذرم که بازوم و گرفت: 

-معلومه چته حنا؟ 

-برو کنار ولم کن، خوب نیست تو دانشگاه! 

محکم تر بازوم و گرفت و دنبال خودش کشوند 

-اه،ولم کن! 

یهویی کیوان بازوم و ول کرد و گفت: 

-این مسخره  بازیا چین؟جوابم و نمی دی حرف نمی زنی! 



-مسخره بازی ها،بلند شدی می گی صیغه کنیم انگار عاشقم شدی واقعا هه! 

با تمسخر پوزخندی زد و گفت: 

-من عاشقت شدم یا تو عاشق من شدی که این ادا ها رو در میاری تا بیام نازت 

و بکشم. 

با چشمای گرد بهش خیره شدم و گفتم: 

-چه حرفا من کی کاری کردم که تو بیای نازم و بکشی؟ 

-همین االن...! 

-من اصال نمی خوام ریختت و ببینم که بخوام تو نازم و بکشی. 

-تو که راست می گی! 

با حرص نگاهش کردم که گفت: 

-باشه اعتراف نکن عاشقمی من که می دونم هستی. 

بلند خندیدم و گفتم: 

-خداییش خیلی توهم میزنی!؟ 

یه قدم به سمتم برداشت که خیره بهش نگاه کردم تو یه قدمیم ایستاد و 

صورتش و جلو اورد و تو یه سانتی صورتم جوری که نفساش به صورتم 

می خورد گفت: 

-پس عاشقم نیستی! 

نیشخندی زدم که لبخند بدجنسی زد و گفت:پس از االن کاری می کنم که عاشقم 



بشی و اعتراف کنی که عاشقمی... 

پوزخندی زدم و دستم و روی سینش گذاشتم و به عقب هلش دادم عقب که 

نرفت هیچ خودم چند قدمی عقب رفتم 

دستم و توی هوا تکون دادم و گفتم: 

-هه...به پا خودت عاشق نشی...اقای کیوان هخامنش.. 

با تمسخر خندید و همونطور که یه دستش و توی جیبش می زاشت و انگشت 

اشاره اش و به سمت خودش گرفت و گفت:  

-من؟ 

سرم و به معنی مثبت تکون دادم و گفتم: 

-حاال تو که می خوای من و عاشق خودت کنی که نمی تونی منم شرط می بندم 

که تو رو شیفته خودم کنم...... 

فقط من موندم... که چطور اومدی با گستاخی، به خودم می گی! 

کیوان همزمان که اخم کمرنگی روی پیشونیش نشسته بود با انگشتش گوشه 

پیشونیش و خاروند و گفت: 

-بهتره بدونی که من هیچوقت پشت بازی نمی کنم...! 

و بعد عقب رفت و گفت: بای.. 

نیشخندی زدم و به سرعت از جلو چشمش محو شدم و سوار ماشینم شدم... 

تازه که به حرف احمقانه ام فکر کردم فهمیدم چی گفتم،من کیوان و عاشق 

خودم کنم؟من؟ 

عجب...! 

خودم خندم گرفت ولی یه آشی برات بپزم کیوان خان. 



ماشین و روشن کردم و راه افتادم یهو یاد بهار افتادم و قیافه پکرش... 

گوشیم و برداشتم و به مهدی زنگ زدم بعد از چند تا بوق باالخره برداشت 

-الو.. 

-الو سالم خوبی؟ 

-سالم تویی حنا؟ 

-اره منم کارت دارم باید ببینمت 

صدای گرفته اش اومد 

-چیکار داری؟ 

-باید ببینمت پشت تلفن نمی تونم حرف بزنم 

-باشه کجا؟ 

-ادرس و برات پیامک می کنم.. 

 گوشی رو قطع کردم. 

نفس عمیقی کشیدم و به سمت پارکی که ادرس داده بودم راه افتادم،بعد از 

چند دقیقه که رسیدم پیاده شدم و اول پارک روی صندلی ولو شدم و منتظر 

مهدی موندم. 

باالخره آقا تشریف اورد و با صدای سرفه خشکش به سمتش برگشتم 

با تعجب بهش خیره شدم اصال مهدی سرحال همیشه نبود... 

من و باش که می خواستم تا جون دارم بزنمش این که خودش بادی بهش 

بخوره غش می کنه 



رو بهش گفتم:چرا این شکلی شدی بیا بشین 

بی حال کنارم نشست و یهویی به سرفه افتاد: 

-چی شده مهدی؟ 

بی حال خندید و گفت: 

-چرا انقدر گنده اش می کنی چیزی نشده که یکم سرما خوردم..! 

با تاسف بهش خیره شدم: 

-یکم،وضع خودت و دیدی؟ حاال چرا این شکلی شدی؟ 

دوباره به سرفه افتاد و با صدای خش داری گفت: 

-دیشب با رفقا زیر بارون بودیم به این حال افتادم 

نیشخندی زدم و نتونستم جلوی زبون نیش دارم و بگیرم و گفتم: 

-من فکر کردم از دوری یار به این حال افتادی..! 

مهدی تلخ خندید: 

-چرت نگو،اون بهش خوش میگذره دیگه حال ما واسش اهمیتی نداره . 

-نچ نچ متاسفم یه قاضی هم قبل از اینکه حکم کنه اجازه می ده متهم از 

خودش دفاع کنه،اما تو چی؟ 

خودت همینجوری بریدی و دوختی ..! 

مهدی از کوره در رفت و با عصبانیت گفت: 

-چه دفاعی وقتی خودم با چشمای خودم دیدم با پسردایی تو بود،اونم اون 



وقت شب... 

دیگه چه انتظاری از من داری..؟ 

اگر کسی یه کلمه از این حرفا رو می گفت باورش که نمی کردم هیچ..؛یکی هم 

می خوابوندم تو گوشش..! 

اما من با چشمای خودم دیدم..... با چشمای خودم..... می فهمی؟ 

با حرص گفتم: 

-هنوزم داری الکی قضاوت می کنی. 

نمی خوای چیزی بشنوی،بدرک.. 

از جام بلند شدم و گفتم: 

-اما همیشه چیزی که با چشمات می بینی حقیقت نداره..! 

خواستم برم اما دوباره برگشتم و رو به مهدی گفتم: 

-اگر یه درصد نظرت برگشت و خواستی واقعیت رو بدونی بیا بهت می گم اما 

امیدوارم دیر نشده باشه.... 

راه افتادم مطمئن بودم انقدر کنجکاوش کردم که بخواد از دهن منم یه بار دیگه 

جریان و بفهمه....! 

سوار ماشینم شدم و ماشین و روشن کردم که یهو در باز شد و یکی پرید تو 

ماشین. 

سرم و برگردوندم و هوفی کشیدم. 

ابرویی باال انداختم: 

-چته؟ 



-می خوام بشنوم اما امیدوارم منطقی باشه.. 

نیشخندی زدم و گفتم: 

-اون روز بهار اومده بود خونه ما، محمدرضا هم خونه بود بهار تا شب خونمون 

بود بعد منم نتونستم خودش و تنها بفرستم برای همین به محمدرضا گفتم که 

برسونتشون که اونا هم اومدن و تو رو دیدن که در خونه بهار ایستادی 

محمدرضا بهار و مثل خواهرش می بینه نه کمتر نه بیشتر .... 

اون روزم چون تو به بهار توهین کردی و تهمت زدی خواست از بهار دفاع کنه 

تو رو زد همین. 

مهدی کالفه شده بود دستی به صورتش کشید و آهی کشید: 

-راست می گی؟ 

-دیگه این به تو بستگی داره که بهار و چطور شناختی..! 

حاال بپر پایین که خیلی کار دارم. 

-من و تا یه جایی سر راهت بزار. 

استارت زدم و همزمان گفتم: 

-خیلی پرویی..! 

بعد از رسوندن مهدی سر راه به سمت خونه رفتم در و با کلید باز کردم و داخل 

شدم بلند سالم کردم که همه جوابم و دادن،هانیه و پیمان هم بودن.. 

توی اتاقم رفتم که در اتاقم و به صدا در اورد:بله؟ 

در باز شد و هانیه داخل اومد:خوبی؟ 

نیشخندی زدم:چی شده حال من و می پرسی؟ 



هانیه پس گردنی نثارم کرد: 

-من همیشه حال تو رو می پرسم..! 

-اره جون خودت،حاال چیکار داری؟ 

-هیچی می گم فردا بریم خرید؟ 

-به چه مناسبت؟

-پس فردا خونه اقای هخامنش دعوتیم 

صورتم و جمع کردم و گفتم: 

-من که لباس دارم نمیام! 

-زهرمار،فردا تو با من میای می ریم خرید بعدم پس فردا می ریم خونه کیوان 

فهمیدی؟ 

اهی کشیدم:باشه

با تو سری محکمی که هانیه بهم زد جیغی کشیدم که گفت: 

-کمبود شوهر اومده بعد حاال که واسه تو گیر اومده برای من کالس می زاری؟ 

همونطور که سرم و ماساژ می دادم گفتم: 

-انگار تحفه گیرم اومده. 

-تازه از سرتم زیاده...! 

هانیه از اتاق بیرون رفت و در و محکم بهم کوبید 

نچ نچ وقتی خواهر ادم این و می گه دیگه چه نیازی به دشمن هست. 
 ~~~~



-اه هانیه خسته شدم یه چیزی انتخاب کن دیگه 

-راه بیفت خیلی حرف می زنی. 

چشمم به ویترینی خورد که یه لباس مجلسی و شیک توش بود، دست هانیه رو 

گرفتم و به اون سمت رفتیم: 

-ببخشید اقا می شه اون لباس پشت ویترین و بیارید؟ 

-بله،چشم..! 

لباس و که دستم داد به اتاق پرو رفتم و پوشیدمش. 

یه لباس مشکیه ساده تا روی زانوم با استینای پوف که دور مچ دستم تنگ 

می شد. 

به هانیه هم نشون دادم و وقتی پسندید از اتاق پرو بیرون اومدم و حسابش 

کردم  

هانیه هم باالخره یه لباس انتخاب کرد و بعد از خریدش هر دومون خسته به 

خونه برگشتیم. 

به اتاقم رفتم که گوشیم زنگ خورد با دیدن اسم بهار به اتاقم رفتم و جواب 

دادم:بله؟ 

-سالم خوبی؟ 

-علیک سالم تو خوبی؟ 

-مرسی،حنا تو با مهدی حرف زدی؟ 

-اره 



با صدای جیغ بهار حس کردم پرده گوشم پاره شد: 

-چرا همچین کاری کردی حتما مهدی فکر کرده من به تو گفتم بری باهاش حرف 

بزنی،اونوقت جو می گیرتش فکر می کنه فرد مهمیه...! 

-نیست؟ 

-نباید همچین کار احمقانه ای می کردی. 

-خوبی بهت نیومده 

-من نخواستم خو.... 

نزاشتم حرفش و ادامه بده و قطع کردم می دونستم االن عصبیه و هر حرفی 

می زنه . 

اگر قطع نمی کردم صد در صد دعوامون می شد. 

بهار خیلی مغرور بود و اینکه دوست نداره پسری فکر کنه که بهار خودش و 

مدیون اون می دونه،و یه جورایی اون فکر می کنه حرف زدن من به غرورش 

لطمه زده... 

بی حال روی تخت نشستم که گوشیم زنگ خورد با فکر اینکه بهار باشه بدون 

نگاه کردن به صفحه اش گوشی و در گوشم گذاشتم و گفتم: 

-ببین بهار قبول ندارم اشتباه کردم کار خیلی درستی کردم که به مهدی گفتم 

نمی تونستم ناراحتی تو رو ببینم اما اگر غرورت صدمه دیده ببخشید ولی 

مجبور بودم.... 

با صدای شخص مقابلم چشمام گرد شد: 

-واال شما همیشه اشتباه می کنی فکر می کنی کار درستی کردی بعد معذرت 

خواهی هم که نمی کنی....! 



با حرص چشمام و بستم: 

-کیوان تویی؟فکر کردم بهار،کاری داری؟ 

اروم خندید: 

-زنگ زدم به شخصه برای فردا شب دعوتت کنم. 

-خیلی ممنون افتخار می دم و میام. 

-اوهوع کم خودت و تحویل بگیر دیوار ترک برداشت. 

-ترک برداره خونه ی ماست به توچه. 

-باشه بابا پاچه نگیر؛گفتم سقفتون نریزه اواره بشید. 

-شما تو فکر خودت باش کیوان خان. 

-چشم،من که همیشه اول از همه تو فکر خودمم. 

-بله مشخصه 

بوق بوق بوق  

با تعجب به گوشیم چشم دوختم. 

قطع کرد؟ 

پسره بی شخصیت بی شعور آداب و معاشرت با یه خانوم هم که سرش نمی شه. 

خدایا من و می خوان به چه دیوونه ای بسپارن. 

با زنگ خوردن دوباره گوشیم با احتیاط به صفحه اش خیره شدم کیوان بود 



جواب دادم:سالم،بله؟ 

-سالم ببخشید یهو گوشی قطع شد شارژم تموم شد. 

با دست محکم تو پیشونیم کوبیدم: 

-نه مشکلی نیست،من برم شام صدام می کنن خدافظ. 

-نوش جان،بسالمت 

ای بابا من پسر به اون با ادبی رو که با فحشای زیبام زیر سوال بردم. 

خب من چه می دونستم که شارژ تموم کرده من فکر کردم از لج قطع کرده. 

پوفی کشیدم و پایین رفتم مامانم روی مبل نشسته بود و سرش تو گوشیش 

بود 

-مامان غذا چی داریم؟ 

-هیچی..! 

-هانیه پس؟ 

-رفت خونش.گفت هانا خواب بوده بیدار نشه ببینه نیستم بترسه گریه کنه 

-اوکی،واقعا غذا نداریم؟ 

-گفتم نه.. 

نچ کالفه ای کردم و با غرغر تو اشپزخونه رفتم تخم مرغ در اوردم و شروع به 

درست کردن نیمرو کردم: 

-ای بابا از وقتی که گوشی ساخته شده مردم به کار و زندگیشون نمی رسن. 

مامان من و باش به جای اینکه شام درست کنه و به ما بده سرش تو گوشیشه 

اخ پدر عزیزم چی می کشه...! 



با ضربه ای که به ماتحتم خورد جیغی کشیدم و به سمت مامانم برگشتم: 

-من همیشه شام آماده و حاضر در اختیارتون می زارم حاال یه بار شام درست 

نکردم همش غر می زنی خوبه من یکم سرم تو گوشیم بود شما جوونا که بیست 

و چهار ساعته سرتون تو گوشیه... 

دستام و به نشونه تسلیم باال بردم: 

-باشه مامان جان غلط کردم حرف زدم. 

بعد با دستم روی دهنم زدم. 

-دیگه از این غلطا نکن..! 

-چشم.! 

 بوی سوختگی که به دماغم رسید با جیغ به سمت نیمروم برگشتم که سوخته 

بود تندی گاز و خاموش کردم که مامان با عصبانیت گفت: 

-بفرما وقتی همه چیز آماده در اختیارته هیچی یاد نمی گیری،حتی بلد نیستی یه 

نیمرو آماده کنی! 

لب برچیدم و زیر لب گفتم: 

-خوبه خودش حواسم و پرت کرده،بعد غر هم می زنه،فداش بشم که اگه یه 

روز به من یا هانیه یا محمدرضا غر نزنه روزش شب نمی شه. 

خواستم از آشپزخونه خارج بشم که مامان گفت:کجا؟ 

-اصال گشنه نیستم. 

-برو بشین تا کتلت درست کنم. 



نیشم باز شد و گفتم:چشم 

به سمت مبل رفتم و خودم و روش انداختم و تلویزیون و روشن کردم و روی 

آهنگی گذاشتم و صداش و زیاد کردم. 

بعد از نیم ساعت باالخره مامان گفت:حنا غذا آمادست  

به سمت میز حمله کردم و شروع به خوردن کردم 
 *****

با صدای آالرم گوشیم از جا پریدم قطعش کردم و صورتم و شستم و بعد لباس 

پوشیدم یه آرایش کمرنگ کردم و از خونه بیرون زدم. 

شماره بهار و گرفتم که بعد از چند بوق برداشت:بله؟ 

-کجایی؟ 

-خونه 

-بمون اومدم دنبالت..! 

قطع کردم و به کوثر هم زنگ زدم: 

-پایینم بپر پایین 

از دیروز با کوثر هماهنگ کرده بودم که میرم دنبالش.

خونه کوثر که رسیدم بوقی زدم که پایین اومد و سوار شد به سمت خونه بهار 

راه افتادم و ضبط رو هم روشن کردم و صداش و زیاد کردم. 

به خونه بهار که رسیدم بوقی زدم و خانم بعد از پنج دقیقه معطلی اومد  

به سمتش برگشتم:دیرتر می اومدی..! 



بهار محکم تو سرم زد و گفت:راه بیفت راننده خیلی حرف می زنی 

چپ چپ نگاهش کردم و راه افتادم 

به دانشگاه که رسیدیم سه تایی پیاده شدیم و به سمت کالس اول راه افتادیم 

یلدا نشسته بود و بی حال دستش و زیر چونش گذاشته بود. 

بهار با خنده به سمتش رفت و پس گردنی بهش زد که جیغش بلند شد 

چشمم به کیوان افتاد که روی صندلیش نشسته بود و به من خیره شده بود 

با اخم صورتم و برگردوندم که یکی از پسرا گفت:جونم اخمات. 

صورتم بیشتر تو هم رفت و به سمتش برگشتم:چه زری زدی؟ 

پسره لبخندی زد و رو به دوستاش گفت:وای رضا عجب تیکه ایه المصب 

خواستم یکی محکم تو صورتش بزنم که خیلی یهویی مشتی تو صورت پسره 

فرود اومد. 

جیغی کشیدم،که دیدم کیوان پسره رو زیر مشت و لگداش گرفته. 

حقش بود پسره نفهم. 

دست به سینه ایستادم و با هیجان گفتم: 

-بزنش..! 

اهان.. 

محکم تر بزن..!همینجور تماشا می کردم و بیشتر کیوان و تحریک می کردم که 

پسر مردم و بزنه،باالخره چند نفر اومدن اینا رو از هم جدا کردن. 

به صورت کبود پسره نگاه کردم و با لبخند گفتم: 

-عجب تیکه ای شدی تو المصب..! 

و بعدم نیشخندی تحویلش دادم که با چشم غره وحشتناک کیوان دستشویی 



نیاز شدم. 

کنار بهار رفتم و نشستم که کوثر گفت: 

-خاک تو سرت نزدیک بود کیوان پسره رو بکشه بعد تو نشستی تشویقش 

می کنی..!؟ 

-اوال که من ننشسته بودم و بلند شده بودم دوما که حقش بود کیوان خفه اش 

کنه. 

دست به سینه به صندلی تکیه دادم که دیدم حراست اومد و کیوان و پسره رو 

برد بی خیال نشستم که بهار گفت: 

-تو دیگه کی هستی..!؟ 

کیوان جونش و فدای تو کرد و االن بردنش حراست اونوقت تو ریلکش 

نشستی،انگار نه انگار از سر تو دعوا شده. 

هنوز لب از هم باز نکرده بودم تا جواب بهار و بدم که یلدا مثل قاشق نشسته 

پرید وسط و گفت:اصال چرا کیوان باید از تو دفاع کنه،به اون چه..!؟ 

بچه ها مشکوک بهم خیره شدن که شونه ای باال انداختم و گفتم:برای اینکه 

عصر قراره نامزد بنده بشن..! 

با این حرفم بچه ها چند لحظه ای با تعجب بهم خیره شدن و باالخره بهار 

سکوت و شکست و گفت:شوخی می کنی..؟ 

-نه..! 

با جیغی که همزمان همشون کشیدن دستام و روی گوشام گذاشتم؛ 

کوثر با اخم غلیظی گفت:چرا نگفتی؟ 



-چون فرصتش نبود 

-زهرمار و فرصتش نبود 

بهار و یلدا با قهر صورتشون و برگردوندن که استاد سلطانی وارد کالس شد  

بعد از احوالپرسی ساده استاد خواست درس و شروع کنه که در باز شد و 

حراست داخل اومد رو به استاد سلطانی گفت:ببخشید استاد سلطانی،با خانوم 

منصوری کار داشتم. 

چشمام گرد شد که استاد سلطانی به من خیره شد و گفت:بفرمایید 

بلند شدم و خواستم بیرون برم که استاد گفت: 

-باز چه دسته گلی آب دادین خانوم منصوری؟ 

اخمی کردم و رو به استاد گفتم: 

-من هیچوقت زحمت آبپاشی به گل ها رو به گردن نمی گیرم،حتما باز یکی دیگه 

گند زده من باید جوابگو باشم. 

بی توجه به همه که دهنشون از این حاظر جوابی من باز مونده بود به حراست 

رفتم. 

در اتاق حراست و به صدا درآوردم و با صدای بفرمایید داخل شدم:سالم،بله با 

من کاری داشتید؟ 

حراست که یه پسر جوونی بود و فامیلش محمدی بود فکر کنم از اعتماد به 

نفس من متعجب شده بود که ابروهاش باال پرید. 

کیوان و اون پسره که تیکه پروند فامیلش صادقیان بود بهم خیره شدند . 



کیوان با لبخند به من خیره شده بود،این بشر کال یه چیزیش می شه از وقتی 

اومدم همش بهم لبخند دخترکش می زنه. 

با اخم نگاهم و ازش گرفتم،اقای محمدی مشکوک به من و کیوان خیره شده 

بود و رو یه کیوان گفت: 

-این خانوم با شما نسبتی دارن؟ 

کیوان کمی بهم خیره شد و گفت: 

-بله،اگر خدا بخواد قراره عصر نامزد بشیم. 

همزمان ابروهای صادقیان و محمدیان باال پرید اما من اخم کرده بودم و به 

آقای محمدی خیره شده بودم که گفت:مبارک باشه..! 

کیوان نگاهش و از من گرفت و گفت: 

-ممنون،فقط خواهشا کسی از این موضوع باخبر نشه! 

-باشه..! 

کالفه از این بحث مسخره گفتم: 

-ببخشید با من کاری داشتید کالسم شروع شده. 

-این آقا(به صادقیان اشاره کرد)مزاحم شما شده؟ 

با حرص گفتم: 

-بله،ایشون مزاحم شدن و تیکه پروندن اقای هخامنش هم لطف کردن و به من 

کمک کردن. 



اقای محمدی سری تکون داد: 

-که اینطور،شما می تونید برید. 

-خیلی ممنون.. 

از دفتر حراست بیرون اومدم و بیخیال به سمت کالس راه افتادم در زدم و بعد 

وارد شدم 

استاد سلطانی سری تکون داد که یعنی می تونم بشینم،رفتم و روی صندلی 

نشستم. 

همش سرکالس خوابم می اومد و دو سه باری چشمام بسته شد و به زور باز 

نگهشون داشتم،با خسته نباشید استاد همه از کالس بیرون اومدیم به سمت 

یکی از صندلیای حیاط رفتم و نشستم. 

بهار و کوثر و یلدا هم به سمتمون اومدن و کنارم نشستن یلدا با عصبانیت 

گفت:واقعا که ما االن باید بفهمیم که تو می خوای عصر نامزد کنی،اونم با 

کیوان...! 

بهار گفت:هه من و باش فکر کردم هر چیزی که تو زندگیت اتفاق افتاد ما رو 

آدم حساب می کنی..! 

به کوثر که ساکت نشسته بود خیره شدم:تو نمی خوای چیزی بگی..! 

کوثر صورتش و برگردوند و گفت:فقط باید بگم برای خودت و خودم متاسفم.. 

-ای بابا،خب همه چیز اینجوری شد که.... 



بعد از ده دقیقه توضیح مفصل و معذرت خواهی راضی شدن که من و عضو 

کنند و منت بر سرم بزارن و ببخشند هر چند که بهم گفته بودن تا براشون 

شیرینی نخرم نمی بخشن. 

خدایا اینا هم چه دل خوشی دارن 

بلند شدم و رو به بچه ها گفتم:  

-خب دیگه،من برم خونه..فعال..! 

خواستم برم که بهار گفت: 

-حنا من و هم برسون 

-باشه،بیا بریم،کوثر تو نمی خوای بیای؟ 

یلدا دست کوثر و گرفت و گفت: 

-نه با هم می ریم خونه. 

-اوکی باش،خدافظ..

با بهار سوار ماشین شدیم و ماشین و روشن کردم و راه افتادیم. 

-مرسی بابت اینکه واقعیت و به مهدی گفتی نزاشتی بیشتر از این بینمون دوری 

بیفته.. 

لبخندی زدم و گفتم: 

-فدات شم من کاری نکردم،مهدی باید واقعا همه جریان و می دونست.. 

 •••••••



-هانیه،خیلی آرایشم نکنی ها. 

-اه باشه،حواسم هست. 

هانیه با دقت مشغول ارایش کردنم شد و بعد از چند دقیقه گفت: 

-اوف ببین چه شاهکاری کردم..حاال خیالم راحته کیوان پست نمی ده. 

پشت چشمی نازک کردم و گفتم: 

-دلشم بخواد. 

لباسی که اون روز خریده بودیم و پوشیدم و شالم و هم روی موهام انداختم و 

پایین رفتم. 

من و مامان و بابا و محمدرضا با ماشین بابا رفتیم و هانیه و پیمان و هانا هم با 

هم می اومدن ....! 

قرار بود این زندگی اخرش به کجا ختم بشه..؟ 

قرار بود چه اتفاقی بیوفته..؟ 

واقعا هنوز درکش برام سخت بود. 

به خودم که نمی تونستم دروغ بگم از کیوان خوشم می اومد،ولی حس عشق 

حتی بهش فکر هم نکرده بودم.. 

اونقدر توی فکر و خیال بودم که نفهمیدم کی رسیدیم و کی توی حیاط خونه 

کیوان اینا ایستادیم. 

خونه بزرگی بود که یه باغچه بزرگ هم داشت و پر از گل و گیاه بود و معلوم 

بود یکی همیشه بهشون رسیدگی می کنه... 



خانواده هخامنش به استقبالمون اومدن با مامان کیوان و بعدم خواهرش کیمیا 

دست دادم و روبوسی کردیم و بعدم با کاوه و پدرش و کیوان سالم کردم. 

کیوان با لبخند بهم خیره بود و نگاهی به سرتاپام انداخت که چشم غره ای بهش 

رفتم و اونم لبخندش غلیظ تر شد و حرص من و در اورد. 

همه داخل رفتن و منم پشت سرشون داخل رفتم،کیوان کنارم ایستاد و آروم 

جوری که فقط خودمون بشنویم گفت:خوشگل شدی..!

-بودم.. 

-برمنکرش لعنت...! 

لبخندی زدم و با غرور داخل رفتم و روی یکی از مبل های سلطنتی تک نفرشون 

نشستم. 

خدمتکاری اومد و بعد از چیدن ظرف ها و تعارف میوه ها به آشپزخونه رفت. 

هر کس مشغول صحبت با یه نفر بود،محمدرضا و کاوه و پیمان،مامان و بابام با 

مامان بابای کیوان،هانیه با کیمیا،... 

منم که این وسط بیکار خونشون و دید می زدم و حسابی حوصلم سر رفته بود. 

داشتم از کنجکاوی می مردم که طبقه باالی خونشون و ببینم،انقدر که این خونه 

خوشگل بود. 

روبه کیمیا آروم گفتم:عزیزم دستشویی کجاست؟ 

دعا می کردم که بگه طبقه باالست که خدا صدام و شنید و گفت:طبقه باال،سمت 

راست . 



نیشم باز شد و تشکر کردم و بلند شدم،آروم از پله ها باال رفتم توی راهرو کلی 

قاب عکس نصب شده بود،یکیشون عکس خانوادگیشون بود،همینحوری ردشون 

می کردم و به تابلو ها نگاه می کردم که چشمم به تابلوی کیوان خورد 

خیلی توش خوشگل افتاده بود به نیم رخ ایستاده بود و داشت یه منظره خیلی 

زیبا رو نگاه می کرد.

با صدای سرفه ای هول شدم و پریدم عقب که با یه مجسمه برخورد 

کردم،همزمان من و کیوان خواستیم مجسمه رو برداریم که پای من پیچ خورد و 

کیوان به جای اینکه مجسمه رو بگیره من تو بغلش افتادم و مجسمه روی زمین 

افتاد و صدای شکستنش توی سالن پخش شد. 

من و کیوان هر دو مات و مبهوت به هم نگاه می کردیم که دیدم کاوه و 

محمدرضا باال اومدن که ببینن چی شده و با دیدن ما دوتا،یعنی منی که تو بغل 

کیوان افتاده بودم،هر دوتاشون هول شدن و راه اومده رو با سرعت پایین 

رفتن و صدای کاوه می اومد که به مادرش می گفت:چیزی نشده مجسمه 

افتاد...حل شد باال نرین شما...! 

شاید همه ی اینا در عرض یه دقیقه اتفاق افتاد،با خجالت و بدن گر گرفته از تو 

بغل کیوان بیرون اومدم و سعی کردم تا حد توان به چشمای کیوان خیره 

نشم...پایین هم که نمی تونستم برم،چون آبروم پیش کاوه و محمدرضا رفته 

بود. 

به سمت مجسمه خورد شده قدم برداشتم که بازوم از پشت کشیده شد و کیوان 

گفت: 



-کجا..!؟ 

االن پات زخمی  می شه. 

برگشتم سمتش که نگاهم توی نگاهش خیره شد،خیلی یهویی کیوان من و سمت 

خودش کشوند و یهو لبام داغ شد بوسه های ریز و داغی روی لبام می کاشت و 

باعث شده بود که حس های زنونه ام یه لحظه بیدار بشن و منم دستم و دور 

گردنش حلقه کردم و شروع به همراهی کردنش کردم . 

عقب که کشید انگار تازه فهمیده بودم چیکار کردم،و دویدم و خودم و توی 

دستشویی پرت کردم،چند مشت آب به صورتم پاشیدم و با دستمال آروم 

صورتم و خشک کردم خداروشکر ارایشم بیست و چهارساعته بود و نریخته بود 

از دستشویی که بیرون اومدم،کیوان و رو به روم دیدم،که گفت: 

-منتظر موندم،گفتم شاید دوست داشته باشی اتاقم و ببینی..! 

انگار می دونست کنجکاوی من انقدر زیاده که دست رو نقطه ضعفم گذاشته 

بود. 

مردد بهش خیره شده بودم که گفت:بیا تا نشونت بدم.. 

اون راه افتاد و منم پشت سرش حرکت کردم،در اتاقش و که باز کرد کناری 

ایستاد وگفت:خانوما مقدم ترن...! 

اول سرکی توی اتاق کشیدم و بعد داخل شدم،یه تخت بزرگ دو نفره بود 

ترکیب رنگ اتاقش سورمه ای و سفید بود . 

یه کمد بزرگ هم یه طرف اتاق بود که یه اینه قدی که به کمد چسبیده بود،اوه 

اتاقش خوشگل بود. 



یه قاب عکس بزرگ هم باالی تختش بود که عکس خودش بود. 

کیوان گفت:مورد پسند واقع شد..!؟ 

نیشخندی زدم:می دونی داشتم به چی فکر می کردم...؛ 

کیوان به سمتم اومد و گفت:به چی..!؟ 

-به این که خیلی زشتی و متاسفانه به زور من و می خوان به تو بچسبونن. 

کیوان دست به سینه به دیوار تکیه داد و گفت:ولی می دونی من به چی فکر 

می کنم.. 

کنجکاو بهش خیره شدم که ادامه داد:به این که بهتره آتش بس اعالم کنیم.نه!؟ 

جوابی ندادم که گفت:در جواب اون حرفت که غیر مستقیم گفتی خیلی زشتم 

و تو رو می خوان به زور به من بدن باید بگم که ولی من خیلی خوش شانسم که 

حوری مثل تو،تو دامم افتاده... 

چشمام گرد شد این کیوان بود!؟ 

انگار یادم رفته بود که این همون کیوانه که شرط بندی کرده بود من و عاشق 

خودش کنه چون صدکیلو صد کیلو قند تو دلم آب می شد. 

اما بی تفاوت گفتم:اوال که من غیر مستقیم بهت نگفتم مستقیم گفتم که تو 

زشتی.. 

ثانیا که در اینکه من یه حوری زیبام شکی نیست 

کیوان لبخندی زد و گفت: 



-بیا اینجا رو ببین شاید خوشت بیاد..در شیشه ای رو که وقتی نگاهش می کردی 

تصویر خودت و می دیدی رو کنار کشید که یه تراس بزرگ بود،خیلی منظره 

پایینش خوشگل بود،یه میز دایره ای شکل و دوتا صندلی هم بود. 

از اونجا راحت می شد پشت خونه رو که فضای سرسبز خونشون بود رو دید. 

باد سردی که وزید باعث شد تا به خودم بلرزم کیوان نگاهی بهم کرد و 

گفت:بریم داخل،هوا سرده،سرما می خوری. 

خواستم بیام داخل که پام پیچ خورد و اگه کیوان نگرفته بودم روی زمین 

افتاده بود، 

خودم و جمع و جور کردم و از توی تراس بیرون اومدیم. 

با چیزی که به ذهنم رسید رو به کیوان گفتم: 

-اتاق بقیه هم تراس داره؟ 

کیوان دستاش و تو جیبش کرد و گفت: 

-کاوه داره ولی کیمیا نه..!ولی کاوه داخلش گل پرورش داده. 

-واقعا.. 

-اره بیا بهت نشون بدم. 

-اجازه نمی گیری. 

-نه دختر واس چی باید اجازه بگیرم،اجازه کیلویی چند..!؟ 

پشت چشمی نازک کردم و گفتم: 



-ولی بدون اجازه خوب نیست..،ین نشونه شخصیت آدمه،البته هر کس 

عقیده ای داره،عقیده ی من که اینه ...! 

کیوان جوابی نداد و به جاش من و به جلو هدایتم کرد و از اتاق بیرون 

اومدیم،اتاق بغلی اتاق کاوه بود. 

خواستیم وارد اتاق کاوه بشیم که گفتم: 

-شاید تو اجازه داشته باشی،ولی من نه بیخیال خودم اجازه می گیرم بعدا نگاه 

می کنم،بیا بریم پایین.. 

-باشه برو منم میام. 

از پله ها پایین رفتم،ماشا� انقدر حواسشون پرت خودشون بوده که نفهمیدن 

من و کیوان نیستیم. 

کاش اتاق کاوه رو هم نگاه می کردم،حاال انقدر خودم و با شخصیت نشون 

دادم،هوف. 

تنها مبل خالی کنار کاوه بود رفتم نشستم که نگاه کاوه به من خیره شد و با 

ابروهای باال رفته گفت: 

-کیوان پس..!؟ 

با یاداوری اون لحظه که تو بغل کیوان بودم و کاوه هم دیده کمی گر گرفتم و 

گفتم: 

-نمی دونم...اقا کاوه..!؟ 

-جانم.!؟ 



-میشه گل هایی که پرورش دادین و ببینم کیوان خیلی ازشون تعریف می کرد. 

کاوه ابرویی باال انداخت و گفت:چرا که نه..! 

لبخندی زد و بلند شد و رو به محمدرضا هم گفت: 

-بیا بریم باال تو هم! 

محمدرضا اوکی داد و بلند شد و با ما همقدم شد و اروم کنار گوشم گفت: 

-چی می خواد نشونمون بده..؟ 

-گل هایی که پرورش داده،یاد بگیر محمدخان. 

با ابروهای باال رفته بهم خیره شد و گفت:جدی!؟ 

خندیدم و سرم و به نشونه مثبت تکون دادم. 

وارد اتاق کاوه شدیم،به به چه اتاق قشنگی داره خدا...! 

کیوان وارد اتاق شد و گفت:به به جمع همتون جمعه و رو به من گفت:اجازه 

گرفتی..!؟ 

با نیش باز گفتم:اره 

کاوه در تراس و باز کرد و با دیدن گل های زیادی که تو گلدونشون بود،و بوی 

معرکه ای که می دادن حس کردم باغ گلهاست. 

با ذوق گفتم:وای خیلی خوشگلن 

در اتاق کاوه به صدا در اومد و کیمیا داخل اتاق اومد و رو به کاوه گفت:باز که 



تو هنرنمایی هات گل کرد. 

کاوه با خنده گفت:بخاطر اینکه تو ناراحت نشی از تو هم تعریف می کنم،البته 

که خواهرم هم شبیه به خودم هنرمنده..! 

محمدرضا با ابروهای باال رفته گفت:ایشون حیوون پرورش می دن 

خندیدم که کیمیا پشت چشمی نازک کرد و کیوان با خنده گفت:نه بابا 

نقاشه،تابلو می کشه.. 

با تاسف سری تکون دادم و به کیوان اشاره کردم و گفتم:پس چرا این هیچ 

استعدادی نداره... 

کیوان گفت:عه...! 

کیمیا گفت:داداشم پیانو می زنه گیتارم بلده 

کیوان با غرور رو به من یه ابروش و باال داد که گفتم:چه عجب ... 

رفتیم پایین و روی مبل نشستیم که بابای کیوان یهویی گفت:من می گم که 

بهتره اول بچه ها صیغه بخونن و آزمایشگاه برن و کارهاشون و بکنن،یه ماه هم 

می شه و بهتر همدیگر و می شناسن اینجوری بهتره نظر شما چیه؟ 

بابای منم پذیرفت که بابای کیوان رو به من گفت:شما موافقی دخترم..!؟ 

با خجالت سرم و تکون دادم و گفتم:بله..! 

بابای کیوان گفت:خب پس صیغه رو بخونم.. 



کیوان یهو گفت:اگر نظر منم بپرسین ممنون می شم 

همه از حرص کیوان خندیدن که بابای کیوان گفت:نکنه شما مخالفی..؟ 

کیوان با پوزخند به من خیره شد و گفت:نه،بهتر از ایشون کجا می خوام پیدا 

کنم.. 

حرصم گرفت به من طعنه می زد،خواستم یهو بگم که من نمی خوام ازدواج کنم 

و بهمش بزنم؛داشتم با خودم دو دو تا چهار تا می کردم که بگم نمی خوام 

ازدواج کنم. 

سرم و بلند کردم تا به بابای کیوان بگم،ولی با فکر این که اون وقت زیر حرفم 

می زنم و شرط بندی رو می بازم آب دهنم و قورت دادم و صاف نشستم و گفتم: 

-من آمادم اگه می خواین صیغه رو بخونید. 

-پس بلند شو دختر کنار کیوان بشین. 

و اشاره ای به کاوه زد؛ کاوه از کنار کیوان بلند شد و من جاش و گرفتم که بابای 

کیوان با خوندن چندتا آیه ما رو به هم محرم کرد. 

همه دست زدن که مامان کیوان یه انگشتری برداشت و به دست کیوان داد. 

کیوانم دستم و گرفت که حس کردم بدنم مور مور شد، با اینکه همیشه با هم 

ارتباط فیزیکی داشتیم ولی خب انگار این بار فرق می کرد. 

کیوان که انگشتر و دستم کرد همه دست زدن که محمدرضا و کاوه سوت زدن 

که قرمز شدم. 



محمدرضا به سمتم اومد و گفت:تو هم قاطی مرغا شدی،خوشبخت بشی اجی. 

-گونش و بوسیدم و گفتم:تو هم ان شا� زن می گیری ازت خالص می شیم. 

دهن کجی بهم کرد و ازم فاصله گرفت که ریز خندیدم بعدم مامان و هانی و بابا 

رو بغل کردم و به ترتیب همه بوسیدنم. 

دوباره روی مبل کنار کیوان نشستم که کیوان آروم کنار گوشم گفت:فردا باید 

بریم برای آزمایش ..

ای بابا فکر اینجاش و نکرده بودم الکی الکی سوراخ می شم که...! 

بیخیال پوفی کشیدم و گفتم:ساعت چند بریم!؟ 

-هشت صبح دیگه..! 

-هوو چه خبره،من نمی تونم انقدر زود بیدار بشم. 

-باید زودی بریم که نوبت بزنیم. 

-هی،باشه..! 

بابام بلند شد و به ما هم اشاره کرد که بلند بشیم:ما هم رفع زحمت کنیم 

دیگه..! 

اقای هخامنش بلند شد و گفت:هنوز که زوده..! 

منم بلند شدم و همراه خانواده به بیرون رفتیم با کلی تعارف خداحافظی کردیم 



اخر سر کیوان اروم گفت:ساعت هشت می بینمت. 

سری تکون دادم و خداحافظی کردیم . 
 •••••••

با صدای آالرم گوشیم سریع آماده شدم و با تک زنگی که کیوان زد تند تند پله 

ها رو پایین رفتم و سوار ماشین شدم. 

سالم کردم که جواب سالمم و داد و گفت:کمربندتو ببند. 

-باشه.. 

انقدر خوابم می اومد که چشمام و بستم و سرم و به شیشه ماشین تکیه دادم. 

با ایستادن ماشین چشمام و باز کردم هر دومون پیاده شدیم و وارد آزمایشگاه 

شدیم. 

روی صندلی نشستم و کیوان رفت تا نوبت بزنه،با چشمام دنبالش کردم،تازه 

تونستم آنالیزش کنم یه پیراهن سورمه ای که آستیناش و تا آرنج باال زده بود. 

شلوار جین مشکی و کفشای اسپرت مشکی سورمه ای،موهای قهوه ای شو باال 

داده بود که جذابیتش و بیشتر کرده بود. 

همون لحظه سرش و برگردوند و نگاهم و با نگاهش غافلگیر کرد. 

سرم و پایین انداختم که بعد از کمی بوی عطر تلخش و کنارم حس کردم روی 

صندلی نشست و با صدای آروم و جذابی گفت:باید چند دقیقه منتظر بمونیم 

سری تکون دادم که بعد از کمی باالخره صدامون زدن. 

بلند شدیم که کیوان نگاهم کرد و گفت:نمی ترسی که..!؟ 



نچی کردم و داخل رفتم آستین مانتوم و باال زدم دکتر پنبه ای روی دستم کشید 

و بعد سرنگ و زد و خون گرفت. 

پنبه ای روش گذاشت و منم آستینم و پایین دادم و بیرون رفتم که کیوان هم 

همزمان با من از اتاق روبه رویی خارج شد و گفت:تموم.؟ 

آره آرومی گفتم که توی ماشین نشستیم و کیوان راه افتاد. 

به سمت خونه نمی رفت برگشتم سمتش و گفتم:کجا می ری؟ 

-بریم یه چیزی بخوریم،من که خیلی گشنمه..! 

-چی!؟ 

-به نظرت کله پاچه یا جیگر؟ 

صورتم و جمع کردم و گفتم:هیچ کدوم،گزینه سومی نداره!؟ 

کیوان با شیطنت ابرویی باال انداخت و گفت:نچ،چون این دوتا از همه مفیدترن 

تو هم که خون دادی باید جون بگیری..!

-معموال جیگر می خورن بریم جیگر بخوریم!؟ 

کیوان متفکر نگاهی بهم کرد و گفت:ولی من االن هوس کله پاچه کردم بریم کله 

پاچه بخوریم،بار بعدی می ریم چیگر بخور..! 

صورتم و جمع کردم و گفتم:من از کله پاچه متنفرم نمی خوام. 

کیوان به قیافم خندید و گفت:پس الزم شد حتما کله پاچه بخوریم. 



-کیوان!تو می خوای من و تقویت کنی یا خودت و..!؟ 

-هر دومون عزیزم 

اخمام و تو هم کشیدم و زیرلب گفتم:بی شخصیت،این همه دوست دختر داشت 

یاد نگرفت چطور باید با یه خانوم صحبت کنه..! 

کیوان گفت:شنیدما...!

دهن کجی بهش کردم  

که کیوان خندید. 

با توقف ماشین جلوی کله پزی اخمام تو هم رفت: 

-نمی خوام! 

کیوان کمربندش و باز کرد و بی توجه به من گفت: 

-بپر پایین.. 

کمربندم و باز کردم و پیاده شدم: 

-من نمیام داخل حتی از بوشم حالم بهم می خوره نمی خوام . 

-زود باش حرف نزن. 

-نمیام! 

کیوان دستم و گرفت و دنبال خودش کشید و گفت: 

-نزار عزیزم به زور متوسل بشم،به داخل که رفتیم بوش که به بینیم خورد 



حالم بهم خورد. 

مقنعه که سرم کرده بودم و جلوی بینیم گرفتم،کیوان نگاهی بهم انداخت و 

خندید. 

روی یکی از میز و صندلی ها نشستیم. 

کیوانم رفت تا سفارش بده و بیاره کیوان اومد روبه روم نشست و گفت: 

-آخ عزیزم اینجا کله پاچه هاش حرف نداره. 

با صورتی تو هم نگاهش کردم که نتونست جلوی خندش و بگیره و قهقه ای زد 

نیشگونی از بازوش گرفتم: 

-هیس ساکت،با این خندت ابرومون و بردی. 

بعد از کمی سینی که حاوی کله پاچه بود جلومون قرار گرفت با حالت چندشی 

بهش خیره شدم که کیوان لقمه ای گرفت و دستش وسمتم دراز کرد. 

صورتم و برگردوندم:نمی خوام چندش 

کیوان لبش و گاز گرفت و گفت: 

-عه.. خجالت بکش دست شوهرت و رد می کنی . 

حتی نگاهشم نکردم که گفت: 

-نمی خوای بگیری عیبی نداره حداقل دهنت و باز کن خودم بزارم دهنت.. 

-نمی خوام عه مگه زوره..!؟ 



-اره زوره زود باش..! 

کیوان خودش و جلو کشید و گفت: 

-خودم می زارم دهنت اصال... 

برای اینکه جلوی این همه ادم دیوونگی نکنه از دستش گرفتم و چشمام و بستم 

و تو دهنم گذاشتم با صورتی تو هم قورتش دادم که کیوان با نیش باز بهم 

خیره شد. 

لقمه برای خودش گرفت و دوباره یه لقمه دیگه به من داد به زور سه تا لقمه رو 

به خوردم داد که بلند شدم و گفتم: 

-پاشو کیوان،بسه حالم و بهم زدی؛ 

اگه تالفی نکنم حنا نیستم. 

کیوان در حالی که لبش و گاز می گرفت تا نخنده رفت حساب کنه منم کنار 

ماشین منتظرش ایستادم. 

بیرون اومد و در ماشین و باز کرد که سوار شدیم و راه افتاد. 

ضبط و روشن کرد صدای موسیقی مالیمی توی ماشین پیچید با اون اهنگ 

بیشتر به خوابم دامن می زد. 

کیوان نگاهی بهم کرد و گفت:ببرمت خونه؟ 

-اخه من جایی دیگه رو دارم برم..!؟ 

-می خوای بریم خونه ما؟ 



-به چه مناسبت!؟ 

-مناسبت نمی خواد که نامزدمی می برمت خونمون می ریم تو اتاقم.. 

-دیگه چی..؟تو رو خدا زودتر ببرم خونه خیلی خوابم میاد . 

-خونه ما هم می شه بخوابی.  

-الزم نکرده انگار جدی جدی فکر کردی ما با عشق ازدواج کردیم 

کیوان ابرویی باال انداخت:نکردیم..!؟ 

چشمام و ریز کردم: 

-نکنه تو عاشقم بودی..!؟ 

-من که نه،ولی تو عاشقمی.. 

خنده ی بلندی کردم:دنیای خیالیت هم صفایی داره.. 

کیوان نیشخندی زد: 

-من تو رو عاشق خودم نکنم کیوان نیستم !اونوقت من بهت می خندم..! 

پوزخندی زدم: 

-شتر در خواب بیند پنبه دانه..! 

-من که شتر نیستم!!



-اشتباه نکن..خودت و تو اینه با دقت ببین! 

اخمی که اروم خندیدم با توقف ماشین پیاده شدم خداحافظی کردیم و داخل 

خونه رفتم. 

با زنگ خوردن گوشیم نگاه بهار و کوثر و یلدا بهش کشیده شد . 

بچه ها اومده بودن خونمون تا بریم سینما..! 

بهار و کوثر به عشقاشون که رادمان و مهدی باشن گفته بود بیان سینما . 

گوشی رو از روی میز برداشتم که یلدا گفت:کیه؟ 

-کیوانه..! 

کوثر تندی گفت:بزن رو اسپیکر..! 

با حرص گفتم:نه بابا خجالت نکشید بیاین خودتون جواب بدین..! 

بهار دستش و سمتم دراز کرد:بده 

-چیو!؟ 

-گوشی و دیگه..! 

یه پس گردنی نثارش کردم و گفتم:تو فکر نباشید ما حرف های عاشقانه 

نمی زنیم که یاد بگیرید...،ماشا� خودتون بیشتر دل می گیرید و قلوه می دید... 

بچه ها خندیدن که جواب دادم:الو،سالم  



-سالم خوبی!؟ 

-مرسی.. 

-حنا خانوم مثال نامزدیم می خواین برین سینما نباید به من بگی.. 

-چرا باید به تو بگم..!؟.. 

-چون من نامزدتم واقعا که...! تو هر کاری بخوای کنی باید به من اطالع بدی.. 

-عه نه بابا تو هیچ حقی نسبت به من نداری 

-اگه باهات عشق بازی کنم اونوقت می فهمی که چه حقی نسبت بهت دارم . 

-هه... ادمای عاشق عشق بازی می کنن نه من و تو..! 

صدای داد کیوان بلند شد:فعال که تو صیغه منی..!تو به من تعهد دادی منم به 

تو.... 

با جیغ گفتم:چه تعهدی..با یه صیغه..!؟ 

با خشم غرید: 

-اگه با ده تا دختر باشم اونوقت می فهمی تعهد یعنی چی ..! 

-خب باش. 

-برات متاسفم خیلی زیاد... 

و بعد گوشی قطع شد.. 



روی تخت نشستم که بهار گفت: 

-حالت خوبه.!؟ 

یلدا لیوان آبی دستم داد کمی از اب خوردم کوثر کنارم نشست و گفت: 

-انقدر حرص نخور سکته می کنی! 

بهار گفت: 

-حنا کارت خیلی اشتباه بود باید بهش می گفتی..! 

با حرص گفتم: 

-تو هم که حرف اون و می زنی ما که عاشق هم نیستیم،ما که قلبامون به هم 

هیچ تعهدی ندارن.. 

بهار سری تکون داد و گفت: 

-اوال که شما دوتا عاشق همید فقط انکار می کنید،دوما که طرز فکرت اشتباهه 

اون االن شوهر توهه حتی زوری هم که باشه. 

من به دوست پسرم می گم اما تو به شوهرت نمی گی. 

اون مرده و به هر حال روت غیرت و تعصب داره،تو خوشت میاد همزمان که با 

توهه با چند نفر دیگه هم باشه .. 

چیزی نگفتم.. 

که بهار گفت: 

-نه دوست نداری،تعهد یعنی این .  . 

درسته بحث شما این نیست که تو با پسری هستی یا نه..،ولی تعهد یعنی اینکه 

حتی هر جا می ری هم بهش بگی و در جریان باشه...! 



از جام بلند شدم و گفتم: 

-حاال می گی چیکار کنم!؟ 

-زنگ بزن و معذرت خواهی کن..! 

-عمرا...! 

یلدا گفت:پس قهر بمون 

کوثر گفت: 

-بهار راست می گه زنگ بزن به کیوان و معذرت خواهی کن بعدم به سینما 

دعوتش کن.

عصبی گوشی رو برداشتم و شمارش و گرفتم ولی در دسترس نبود. 

گوشی و پرت کردم و گفتم:در دسترس نیست ... 

-اشکالی نداره احتماال میاد سینما اونجا اومد باهاش حرف بزن لباسات و 

بپوش. 

بی حوصله یه مانتوی گلبه ای رنگ برداشتم و پوشیدم با شلوار جین مشکی و 

کفشای اسپرت صورتی رو هم پوشیدم و شال گلبه ای زدم و بعد از برداشتن 

کیفم از خونه بیرون زدیم. 

سوار ماشین بهار که مال مامانش بود و پورشه قرمزی بود،شدیم و راه 

افتادیم. 



وارد سینما که شدیم گوشی بهار زنگ خورد و جلوی ورودی مهدی و رادمان و 

کیوان و دیدیم سمتشون رفتیم . 

کنار کیوان ایستادم و سالم آرومی کردم اخمای کیوان تو هم بود،بدون جواب 

نگاهش و ازم گرفت دلخور بود،خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کردم. 

یه دختر مو بلوندی از دور به سمتمون می اومد و دوتا پاکت پفیال دستش 

بود،اومد و کنار کیوان ایستاد،چشمای من و بهار و یلدا و کوثر گرد شد. 

نتونستم جلوی کنجکاویم و بگیرم و رو به کیوان گفتم: 

-این دختره کیه..!؟ 

کیوان با نیشخندی گفت: 

-فکر کنم به شما مربوط نیست. 

ای وای داشت حرفای خودم و به خودم تحویل می داد. 

حاال می فهمیدم چقدر با گفتن اون حرفام عصبانی شده و آتیش گرفته،چون 

دقیقا منم همون شکل از جوابش جلوی همه،آتیش گرفتم و عصبی شدم. 

با دلخوری روم و ازش گرفتم که بهار با پوزخند پرسید: 

-دوست دخترته...!؟ 

دختره با عشوه خندید و گفت: 

-اره،دوست دخترشم مشکلیه...!؟ 

یهو مغزم جرقه ای زد و یادم اومد این همون دختری بود که توی رستوران وقتی 



محمدرضا از سربازی اومد کیوان منتظرش بود. 

کیوان با خنده نگاهش کرد که نمی دونم چرا عصابم خراب شد،انگار یه نفر قلبم 

و گرفته بود و تا می تونست فشار می داد. 

شاید این همون حس حسادت بود که ازش حرف می زدن،یعنی من به این 

دختره و کیوان حسودیم شده بود. 

نگاهم و از دوتاشون گرفتم که کیوان دستش و پشت کمر دختره گذاشت و 

گفت: 

-فکر کنم نیازه به شما دخترا معرفیش. کنم،رادمان که می شناختش مهدی هم 

که االن بهش معرفیش کردم. 

بهار گفت: 

-تو و مهدی از کجا همدیگر و می شناسین..!؟ 

مهدی به بهار لبخندی زد و گفت: 

-عزیزم دوست دوران دبیرستانمه.که االن بعد از سال ها کیوان و دیدم و 

پیشش اومدم و بعد فهمیدم که نامزد حنا خانومه...! 

کسی چیزی نگفت که یلدا رو به کیوان گفت: 

-معرفی نکردی این خانم و..!؟ 

کیوان گفت: 

-عه اره و دستش و پشت کمر دختره گذاشت و گفت: 

-نیوشا صادقی توی دانشگاهم که هست فکر کنم توی اکیپمون دیدینش..! 



بهار با نیشخند سری تکون داد و رو به من گفت: 

-بریم داخل.!؟ 

سری تکون دادم که داخل رفتیم،کوثر خودش و به من رسوند و گفت: 

-می دونی کیه؟ 

-برام مهم نیست. 

-ساکت باش،این خواهر سحره که تو اکیپشون بود،همون که گفتیم شبیه 

بوقلمونه اینم خواهرشه که شبیه لک لک می مونه...! 

اروم خندیدم و گفتم: 

-لک لک...!؟ 

بهار گفت:از کجا فهمیدی خواهر اونه..!؟ 

یلدا گفت: 

-کاری نداره،رادمان دوست صمیمی کیوانه حتما از اون پرسیده..! 

-اره کوثر..!؟ 

سری تکون داد که گفتم:بیخیال بچه ها برام مهم نیست.. 

بهار اروم کنار گوشم گفت:اره از قیافت کامال معلومه..! 

-تیکه می ندازی..؟ 

بهار پوزخندی زد و گفت:قیافت داد می زنه از چیزی ناراحتی،بعد می گی واسم 



مهم نیست..! 

پوفی کشیدم،باهم روی ردیف چهارم نشستیم و منتظر پخش فیلم شدیم. 

بهار سمت راستم بود و مهدی کنارش بود و بعد کنار مهدی یلدا. 

سمت چپ هم کوثر نشسته بود و رادمان کنارش اون طرف کوثر هم کیوان و 

نیوشا نشسته بودن. 

فیلم شروع شد و همه ساکت خیره فیلم بودیم اما من فکرم جایی دیگه بود. 

با صدای حرف زدن چندتا دختر و پسر پشت سرم عصبی به سمتشون برگشتم و 

گفتم:داریم فیلم می بینیم ها چقدر حرف می زنید. 

دختره با پرویی جواب داد: 

-خب تو صورتت و برگردون و فیلمت و ببین چیکار ما داری؟ 

-صدای شما همش تو گوشمه،صدای فیلم و نمی شنوم ..! 

-خب تو ناشنوایی به ما چه...! 

صورتش و توی تاریکی نمی دیدم وگرنه یکی زیر گوشش می خوابوندم. 

صورتم و برگردوندم اما هنوز صداشون می اومد،مثال اومده بودم سینما ها..! 

چراغ قوه گوشیم و روشن کردم و تو صورتش گرفتم و گفتم: 

-هوی مگه ... 

با تعجب به شخص رو به روم خیره شدم یاسمین و غزل دوستای دوره 

راهنماییم...! 

محکم روی پای بهار زدم که نالید: 



-چته وحشی..!؟ 

-یاسمین و غزل؟ 

-اینا دیگه کدوم خرین؟ 

-برگرد منگل..! 

بهار صورتش و برگردوند و با دیدن یاسمین و غزل با ذوق بلند شد. 

با بهار و کوثر و یلدا بلند شدیم و به سمتشون رفتیم محکم همدیگر و بغل 

کردیم. 

با بچه ها از سینما خارج شدیم. 

غزل و یاسمین هر دوشون کنار پسری بودن. 

دوباره همدیگر و بغل کردیم و ابراز دلتنگی کردیم،که غزل رو به بهار گفت: 

-نامزدته..!؟ 

بهار گفت: 

-فعال نه..! 

-شما چی ازدواج کردین..!؟ 

یاسمین با خنده گفت: 

-ما هم فعال نه..تو چی حنا..!؟ 

با این حرفش نمی دونستم چی بگم،بگم اره،میگه پس این دختره کنار شوهرت 

کیه..!؟ 

بهار خواست حرفی بزنه،اما کیوان پیش قدم شد و دستش و پشت کمرم 

گذاشت و گفت: 

-بله نامزد کرده..! 



و بعد به من چشم دوخت. 

غزل گفت:معرفی نمی کنید...!؟ 

با عصبانیت و حرص به کیوان خیره شدم،دستش و از پشت کمرم برداشتم و 

گفتم: 

-کیوان نامزدم..! 

بهارم به مهدی اشاره کرد و گفت:مهدی! 

که کوثرم گفت: 

-ایشونم رادمان ولی ما باهم دوستیم،معمولی! 

یلدا گفت: 

-منم که فعال کسی و تور نکردم. 

 همه خندیدن و غزل به پسر کناریش اشاره کرد و گفت: 

-محمد،یه مدت دیگه عقدمونه!

یاسمین هم نگاهی به دوست پسرش کرد و گفت: 

-مبین دوست پسرم..! 

سری تکون دادم و خوشبختمی گفتم که بچه ها گفتن بریم کافی شاپ و همه 

موافقت کردن. 

 مهدی گفت: 

-ماشینم پنچر شده بهار من با ماشین تو میام.

بهار سری تکون داد و رفتن که کوثر هم با رادمان رفت. 

یاسی و غزلم که از اول چهارتایی اومده بودن،یلدا هم با کوثر رفت . 

یعنی وقتی دوستات فراموشت کنن دیگه هیچ..! 



کیوان نیم نگاهی بهم کرد و گفت: 

-می تونی با ما بیای..؟ 

دوستات که ولت کردن رفتن. 

اخمی کردم و گفتم: 

-الزم نکرده،با تاکسی میرم . 

ناخواسته بغض کرده بودم و دلم می خواست زار زار گریه کنم. 

خواستم برم که کیوان بازوم و گرفت،سمتش برگشتم که با نیشخند گفت: 

-خیلی زشته ما به دوستات گفتیم نامزدیم بعد تو با تاکسی بری،بیا بریم. 

با حرص آب دهنم و قورت دادم که حس کردم دارم خفه می شم. 

توی ماشین عقب نشستم و کیوان پشت فرمون نشست و نیوشا کنارش.

نیوشا مدام عشوه می اومد و با کیوان صحبت می کرد،کیوانم انگار نه انگار که 

من توی ماشینش به عنوان نامزدش نشستم با عزیزم و نفسم جوابش و می داد. 

حس می کردم نفسم باال نمیاد،کمی از شیشه رو پایین کشیدم که کیوان گفت: 

-سرما می خوریم. 

-من گرممه..! 

کیوان از توی آینه نگاهم کرد که دلخور صورتم و برگردوندم ولی صداش و 

شنیدم که گفت: 

-لجباز و یه دنده...! 

خودمم نمی دونستم دلیل ناراحتیم چیه..!؟ 

من که کیوان اصال برام ارزش نداشته و حاال... 

نمی دونستم چمه،فقط دوست داشتم برم خونه و بزنم زیر گریه. 



به کافه که رسیدیم سریع از ماشین پیاده شدم و در ماشین و محکم بستم،به 

داخل کافه که رفتیم با بچه ها جای دنجی نشستیم. 

چون تعدادمون زیاد بود پسرا جدا روی یه میز دیگه نشستن ما دخترا هم جدا 

نشستیم. 

یاسمین به نیوشا اشاره کرد و گفت: 

-ایشون کیه..!؟ 

بازم جوابی برای گفتن نداشتم بهار مداخله کرد و گفت: 

-نیوشا دوست خانوادگیه کیوان هست. 

چون واقعا هم همینطور بود نیوشا سری تکون داد. 

غزل که کنارم نشسته بود آروم گفت: 

-خوبی..!؟ 

-اره چطور مگه؟ 

-اخه بی حالی،با کیوان دعوا کردی؟ 

لبخند مصنوعی زدم و گفتم: 

-نه فقط یکم از دستش دلخورم. 

غزل که متوجه شده بود مایل نیستم درباره این موضوع صحبت کنم،بحث و 

ادامه نداد. 

باالخره بعد از یک ساعت حرف زدن که هیچی ازش نفهمیدم،بچه ها بلند شدن 

تا دیگه بریم. 

از غزل و یاسی شماره گرفتیم و شماره هامون و بهشون دادیم و خداحافظی 

کردیم. 

بهار گفت: 



-حنا بیا برسونمت..! 

نیشخندی زدم و خواستم یه تیکه درست و حسابی بارش کنم که کیوان مثل 

نخود نشسته پرید وسط و گفت: 

-نه با من اومده با منم بر می گرده؛مزاحم شما نمی شیم...! 

بهار با دو دلی بهم خیره شد که گفتم: 

-بله مزاحم تو و اقا مهدی نمی شم. 

بهار متوجه دلخوریم شد و پوفی کشید و گفت: 

-باشه،بسالمت. 

با کیوان و نیوشای مزاحم سوار شدیم که نیوشا وسط راه گفت: 

-کیوان اول حنا رو برسون،بیا باهم بریم اون پارک همیشگی که با بچه ها 

می رفتیم،دلم تنگ شده واسه اونجا..! 

شرط می بندم نفسای حرصیم انقدر بلند بود که کم مونده بود نیوشا و کیوان و 

از ماشین پرت کنه بیرون....! 

اگه تا یه دقیقه دیگه از ماشین پیاده نمی شدم،نیوشا رو با دستام خفه 

می کردم،اونوقت قاتل هم می شدم. 

هی...! 

با حرص به کیوان گفتم: 

-نمی خواد راهت و طوالنی کنی من همین جا پیاده می شم،می خوام یکم قدم 

بزنم...! 

کیوان با اخم گفت:الزم نکرده..! 

بفرما خنده ها و شوخی هاش واسه دیگرانه به ما که می رسه اخم می کنه . 

نیوشا گفت:بریم کیوان..!؟ 



-نه نیوشا اصال حوصله ندارم،برای یه وقت دیگه...! 

نیوشا تظاهر به ناراحتی کرد که کیوان بی اهمیت اون و خونشون پیاده کرد. 

نیوشا پیاده شد و با خداحافظی داخل خونه رفت. 

کیوان با اخم از داخل آینه نگاهم کرد و گفت:بیا بشین جلو..! 

دست به سینه نشستم و گفتم: 

-نمی خوام. 

-من راننده تو نیستم بیا بشین جلو اعصاب منم خراب نکن...! 

پوزخندی زدم و با حرص پیاده شدم و جلو نشستم. 

گوشیم زنگ خورد،از تو کیفم گوشیم و پیدا کردم و جواب دادم:بله..!؟ 

-کجایی،چرا انقدر دیر کردی..!؟ 

-هیچی سینما بودیم بعد دوستای قدیمیم و دیدم رفتیم کافه،یکم دیگه میام. 

-باشه،دیر نکنی،خدافظ 

-خدافظ 

کیوان نیم نگاهی بهم کرد و گفت: 

-مامانت بود.!؟ 

بی جواب به بیرون خیره شدم که کیوان با صدای بلندی گفت:با توام..! 

-چته 

؟صدات و برای من باال نبر،به تو مربوط نیست. 

کیوان عصبی مشتش و به فرمون کوبید و گفت:همه چیز به من مربوطه 

فهمیدی..!؟ 

-نه خیر انگار واقعا باورت شده که شوهرمی..!؟ 



-بله،من شوهرتم،نزار بهت ثابت کنم چون اون موقع تا اخر عمرت قراره من و 

تحمل کنی..! 

-هیچ غلطی نمی تونی انجام بدی..! 

کیوان چنان کنار خیابون پیچید که جیغی کشیدم. 

برگشت سمتم و خودش و جلو کشید که به در ماشین چسبیدم و با جیغ گفتم: 

-برو اون طرف.. 

-من که هیچ غلطی نمی تونم بکنم..!؟ 

دستم و جلوی صورتم گرفتم و گفتم: 

-می تونی...باشه...برو عقب! 

 و هقی زدم که عصبی دستش و توی موهاش فرو برد. 

وقتی دیدم همه چی در امن و امانه سریع از ماشین پیاده شدم و با حرص و 

قدم های بلند راه افتادم که کیوان صدام کرد: 

-حنا. 

جوابش و ندادم پسره بیشعور نفهم.... 

قدم هام و سریع تر برداشتم که یهو بازوم از پشت کشیده شد.

هلش دادم عقب و با عصبانیت گفتم: 

-به من دست نزن،همتون یه مشت عوضی آشغالین،احساسات زنا اصال براتون 

مهم نیست،فقط خودتون مهمید! 

دوباره راه افتادم که کیوان جلوم ایستاد و سد راهم شد و گفت: 

-باشه،باشه ببخشید،اشتباه کردم،بیا سوار ماشین شو خوب نیست وسط 

خیابون. 



-نمی خوام برو کنار. 

-انقدر لجبازی نکن،تقصیر خودت بود تو عصبانیم کردی! 

کیوان مهلت حرف زدن بهم نداد و به زور سوار ماشینم کرد خواستم از ماشین 

پیاده بشم که در وقفل کرد. 

با حرص و عصبانیت گفتم: 

-باز کن این در لعنتی رو! 

کیوان اهمیت نداد و سوار ماشین شد و استارت زد: 

-جیغ می کشم ها بازش کن. 

وقتی اهمیتی نداد با حرص چشمام و بستم و جیغ کشیدم و مثل بچه ها 

لجبازی می کردم. 

چشمام و که باز کردم کیوان با صورت توهم بهم خیره شد و گفت: 

-تموم شد..!؟ 

خواستم دوباره جیغ بکشم که دستش و روی دهنم گذاشت: 

-تالشت بی فایده است یا من با جیغت تصادف می کنم یا هنجره خودت پاره 

می شه. 

با حرص دستش و گاز گرفتم که با چندش نگاهی به دستش کرد و دستش و به 

شلوارم کشید تا مثال آب دهنم و پاک کرده باشه. 

از این حرکتش توی عصبانیت و حرص خندم گرفت و بلند زیر خنده زدم. 

وای خدا مثل دخترا چندشش شده بود. 



انقدر خندیدم که اشک از چشمام می اومد. 

خندم که تموم شد تازه موقعیت و درک کردم و یه اخم غلیظی کردم و به بیرون 

خیره شدم،این بار کیوان خندش گرفته بود . 

خندش و کنترل کرد و گفت: 

-مجبور شدم نیوشا رو با خودم بیارم. 

-خب،به من چه..! 

کیوان جوری بهم نگاه کرد که یعنی خر خودتی. 

کیوان ادامه داد: 

-یه معذرت خواهی بهم بدهکاری،حرفای عصرت که یادت نرفته!؟ 

نفس عمیقی کشیدم و با حرص مشهودی تو کالمم گفتم: 

-من خواستم معذرت خواهی کنم، 

اره حرفای عصرم اشتباه بود،ولی نیوشا جونت بهت چسبیده بود. 

کیوان آروم خندید و گفت: 

-باشه،من می دونم که تو حسودی کردی ! 

-نه خیرم به چیه اون حسودی کنم. 

-تو کامال راست می گی...! 

به سمتش چرخیدم و گفتم: 

-حاال مثال حسودی کردم چی به تو می رسه..!؟ 

کیوان نیشخندی زد و گفت: 



-پس قبول داری که حسودی کردی به من و اون پس عاشقم شدی..!؟ 

شوکه نگاهش کردم من بهش حسودی نکرده بودم،کرده بودم؟ 

از فکر و خیال بیرون اومدم و گفتم: 

-به پا غرق نشی تو خیاالتت. 

همون لحظه کیوان جلوی خونمون توقف کرد و گفت: 

-عزیزم تو حواست و بده خیلی عاشقم نشی! 

نیشخندی زدم و پیاده شدم و گفتم: 

-خدافظ. 

-خدافظ. 

وارد خونه شدم و در و بستم،با مامان و بابام سالم کردم و از پله ها باال 

رفتم،دلم می خواست با محمدرضا حرف بزنم،وارد اتاقش شدم،نبودش. 

اتاقشم مرتب بود،احتماال پیش دوستاش رفته بود. 

از باالی پله ها گفتم: 

-مامان پس محمدرضا کجاست..!؟

-رفت..! 

-کجا رفت..!؟ 

-رفت پایگاه،سربازیش که هنوز تموم نشده بود،یه روز مرخصی،دو روز 

مرخصی چه خبره..!؟ 

شوکه گفتم: 



-بدون این که با من خداحافظی کنه رفت؟ 

-خیلی منتظرت بود،دیر اومدی رفت. 

با این حرفش لبریز از حرص و عصبانیت شده بودم،وارد اتاقم شدم و در و 

محکم بهم کوبیدم. 

پشت در نشستم و زدم زیر گریه،نامرد بدون خداحافظی رفت. 
 •~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

صبح که از خواب بیدار شدم،موهام و بستم و پایین رفتم،کسی خونه 

نبود،محمدرضا هم که دیگه نبود. 

یه صبحانه مفصل آماده کردم،یه نسکافه هم کنار صبحونم اماده کردم و پشت 

میز نشستم،هنوز لقمه اول و نخورده بودم آیفون به صدا در اومد. 

اخه کیه این وقت صبح...!؟ 

حتما هانیه  است،تنها اون وقت و بی وقت اینجا پالسه. 

به سمت در رفتم و بازش کردم و دوباره به آشپزخونه برگشتم و با صدای بلند 

گفتم: 

- هانیه صبحانه آمادست.. 

صدایی نیومد،نکنه دزد باشه..!؟ 

از آشپزخونه بیرون رفتم در همینطور باز بود،بستمش و خواستم برگردم،که 

یکی دستش و جلوی دهنم گرفت،خواستم جیغ بکشم،اما نشد. 

انقدر شوکه و ترسیده بودم که حتی نمی تونستم کاری انجام بدم...! 

با چاقویی که زیر گلوم قرار گرفت نفس تو سینم حبس شد. 

کنار گوشم آروم گفت: 



-نچ نچ،شاید دزد باشه،چرا همین جوری در و باز می کنی..!؟ 

با شنیدن صدای کیوان دستش و از روی دهنم برداشتم و ازش فاصله گرفتم و 

با صدای جیغی گفتم: 

-کیوان عوضی و بیشعور نزدیک بود از ترس سکته کنم. 

کیوان خندید و گفت: 

-ولی خوب زهرترک شدی..! 

-درد.. 

کیوان غش غش خندید و ادام و در آورد: 

-مانی صبحانه آمادست . 

چشم غره ای بهش رفتم که خندش شدیدتر شد. 

دستی به ته ریشش کشید تا خندش و کنترل کنه و بعد گفت: 

-حاال صبحونه چی درست کردی..!؟ 

توی آشپزخونه رفتم که پشت سرم اومد و گفت: 

-به به چه کدبانویی اتفاقا خیلی گشنمه..! 

-چرا اومدی این جا..!؟ 

-خواستم بیام ببرمت دانشگاه..! 

-اوه 

-چیه به من نمیاد..!؟ 



با تمسخر پیشونیم و خاروندم و گفتم:چرا،چرا..! 

-مسخره می کنی از االن بهت ثابت می کنم..! 

-خب،اوکی اقای کیوان هخامنش امتحان شروع شد! 

کیوان لبخندی زد و صندلیم و عقب کشید که ابروهام باال پرید. 

پشت میز نشستم و گفتم: 

-چاقو دستت چیکار می کرد؟ 

-هیچی همین طوری تو جیبم بود. 

-آهان که این طور. 

کیوان میز و دور زد و روی صندلی روبه روییم نشست، لقمه ای گرفتم و 

می خواستم تو دهنم بزارم که کیوان دستم و گرفت. 

متعجب بهش خیره شدم که اون یکی دستش و سمتم دراز کرد و گفت: 

-بیا لقمه ای که من گرفتم و بخور! 

با شوخی گفتم: 

-بابا نمره چهارده هم بگیری قبولی، نمی خواد انقدر تالش کنی ..! 

کیوان چشمکی زد و گفت: 

-نچ نمی شه،من راضی نمی شم،شاگرد زرنگم باید بیست بگیرم. 

بعدم لقمه اش و تو دهنم گذاشت و خیلی پرو لقمه من و از دستم گرفت و 

خودش خورد ،به این ترتیب صبحانه با شوخی ها و جنتلمن بازی های کیوان 



گذشت. 

از پشت میز بلند شدم و گفتم: 

-برم لباس بپوشم که بریم دانشگاه. 

کیوان سری تکون داد و مشغول بازی با گوشیش شد . 

بعد از آماده شدنم گوشیم و برداشتم و پایین رفتم،کیوان میز و تمیز کرده بود. 

لبخندی زدم و تشکر کردم، با هم سوار ماشین شدیم و کیوان راه افتاد. 

به دانشگاه که رسیدیم،اول من داخل رفتم و بعد اون اومد. 

راه کالس اولم و در پیش گرفتم که کیوانم پشت سرم اومد. 

با دیدن بچه ها به سمتشون رفتم و بعد از سالم و احوالپرسی کنارشون 

نشستم . 

کیوانم کنار رادمان نشست،استاد وارد کالس شد و شروع به تدریس کرد. 

با خسته نباشید استاد،بلند شدم و رو به بچه ها گفتم: 

-پاشین دیگه. 

یلدا هوفی کشید و گفت: 

-نزاری عشقم و یکم دید بزنم. 

با چشمای گرد گفتم: 

-عشقت کیه؟ 

کجاست؟ 

بهار اشاره ای به استاد کرد و گفت:  

-اون منگل عشقشه. 

کوثر با خنده گفت: 

-کجاش منگله،جنتلمنه...! 



یلدا به صورت هجومی به سمت کوثر برگشت و گفت: 

- چشاتو درویش کن تا از کاسه درشون نیاوردم! 

بلند زدم زیر خنده، که با چشم غره کیوان مواجه شدم و صدای خندم و پایین 

تر آوردم. 

بهار رو به یلدا گفت: 

-این خودش(به کوثر اشاره کرد)یه منگل تر از تو رو زیر نظر داره...! 

انگشت اشاره و شصتم و به هم چسبوندم و گفتم: 

-الیک! 

-زر نزن که خودت از همه منگل تر و میمون تر گیرت اومده..! 

با دست یکی محکم تو سر بهار که این حرف و زده بود، کوبیدم و گفتم: 

-بار آخرت باشه به عشقم توهین می کنی،شیرفهم شد !؟ 

چشمای همه همزمان گرد شد و گفتن: 

-عشقت؟ 

به تته پته افتادم و خواستم ماست مالی کنم که صدای کیوان از پشت سرم 

اومد که گفت: 

-کی عشقشه...!؟ 

برگشتم که اخمای توهمش و دیدم،به بچه ها نگاه کردم و ابرو باال انداختم که 

یعنی زر نزنن. 

بهار خواست ماست مالی کنه که گفت: 

-هیچی یه پسره از اینجا رد شد که حنا گفت؛چه خوشگله عشقم. 



نگاهم به اخمای گره کرده و صورت توهم کیوان افتاد،بهار که نگاهش به صورت 

کیوان افتاد، حرفش و ادامه نداد.

کیوان خیلی یهویی دستم و کشید و دنبال خودش کشوند،سرم و برگردوندم و 

با چشمام برای بهار خط و نشون کشیدم. 

دستم و روی دست کیوان گذاشتم و گفتم: 

-آخ کیوان دستم شکست،چرا یهو جن می گیردت..! 

کیوان چون یهویی به سمتم برگشت تو سینش رفتم و برگشتم و گفتم: 

-آروم ..! 

کیوان حرفش و خورد و نفس عمیقی کشید و دستم و دوباره گرفت،ولی آروم 

تر از قبل به سمت ماشینش رفتیم. 

چون حراست دانشگاه می دونست که ما نامزدیم دیگه زیاد بهمون گیر نداد. 

سوار ماشین شدیم و کیوان کمربندش و بست و گفت: 

-ببند..! 

گیج نگاهش کردم و گفتم: 

-چیو..!؟ 

کیوان هم کالفه بود و هم از دستم خندش گرفته بود دستی به صورتش کشید 

و گفت: 

-کمربندت و آی کیو. 

-آهان،خب درست بگو کمربندت و ببند دیگه! 

-اون پسره کی بود؟ 



-کدوم پسره؟ 

کیوان سرش و به سمتم چرخوند و گفت:خوشت میاد با اعصاب من بازی 

کنی..!؟ 

نیشم و باز کردم و گفتم:اره اره خیلی...! 

-یه آره ای نشونت بدم..! 

تو دلم هوفی کشیدم خداروشکر تونستم از مبحث قبلی فکرش و منحرف 

کنم،بهار خدا بگم چیکارت نکنه این چه زری بود زدی..! 

وقتی دیدم راهی که داره می ره ناشناس، قلبم یه لحظه ایستاد و برگشتم 

سمتش و گفتم: 

-کجا میریم؟ 

-یه جای مناسب که گیجی تو رو درست کنیم. 

-من گیج نیستم ! 

-پس اون پسره کیه؟ 

-کدوم پسره؟ 

کیوان یهو پاش و روی پدال گاز گذاشت که جیغی کشیدم و گفتم: 

-چیکار می کنی منگل،کجا داری می ری!؟ 

-هنوز گیجیت خوب نشده،باید بریم خوبش کنیم مگه نه.؟ 

چشام گرد شد و گفتم: 



-واضح تر حرف بزن،متوجه نمی شم چی  می گی..! 

-وقتی گیجیت خوب شد متوجه می شی! 

خواستم چیزی بگم که یهو دیدم تو جاده ایم،گیج به سمت کیوان برگشتم و 

گفتم:کجا داریم میریم...!؟ 

کیوان نیشخندی زد و گفت:یه جای خوب...! 

وحشت زده و ترسیده به مسیر خیره شدم،نکنه ببرتم یه جایی سرم و ببره...! 

نه بابا از این کارا نمی کنه... 

پس چیکار می خواد کنه..!؟ 

نکنه یه بالیی سرم بیاره...!؟ 

وای خدااا.... 

از ترس داشتم سکته می کردم که یهو تو یه جاده خاکی پیچید. 

سعی کردم از در دوستی وارد بشم وگرنه این قیافه وحشتناک و ترسناک که 

مرموز هم شده بود داشت من و سکته می داد 

به بازوی کیوان چسبیدم و گفتم:عزیزممم،واس چی اومدیم اینجا..!؟ 

کیوان نگاهی به قیافم انداخت و با پوزخند گفت:ترسیدی...!؟ 

صاف روی صندلیم نشستم و ریلکس گفتم:نچ واس چی باید بترسم..! 

بعدم با یه لحن خر کننده ای گفتم:مگه آدم از نامزدش می ترسه...!؟ 



کیوان ترمز کرد و به من خیره شد که منم مستقیم با چشمای مظلوم بهش نگاه 

می کردم که نگاهش و ازم گرفت و گفت:پیاده شو...! 

از ماشین پیاده شدم و به اطرافم نگاه کردم،هیچ چیز جالبی نبود،مطمئن بودم 

اگر کسی شب اینجا بیاد از ترس سکته می کنه مثل بیابون می موند،نه علفی نه 

درختی،هیچی نبود،هوا هم خیلی گرم بود . 

کیوان به سمتم برگشت که ترسیده نگاهش کردم،می دونستم یه فکر مریضی تو 

ذهنشه... 

دور و اطرافم و نگاه کردم تا اگر وحشی شد و مثل حیوونای اینجا بهم حمله ور 

شد چهارتا پا قرض بگیرم و فرار کنم. 

کیوان چند قدم به سمتم اومد که عقب رفتم و ابروهاش باال پرید . 

خیز برداشت سمتم که د بدو که رفتیم الفرار 

من بدو کیوان بدو،اخرشم پام پیچ خورد و کیوان گیرم انداخت المصب مثل 

گرگ وحشی خیلی سریع می دوید. 

بدنش و به بدنم چسبوند و گفت:اون پسره کی بود...!؟ 

خواستم کمی ازش فاصله بگیرم که دستش و پشت کمرم گذاشت و نزاشت 

تکون بخورم و گفت:جواب من و بده به جای اینکه انقدر تکون بخوری...! 

با انگشتم خط های فرضی روی سینش کشیدم و گفتم: 

-خب اصلش پسری در کار نبود،بچه ها داشتن چیزی بهت می گفتن منم 



همینجوری خواستم ادای عاشقا رو در بیارم تا فکر نکنن ازدواجمون الکیه و 

گفتم عشقم... 

کیوان ابروهاش باال پرید و گفت:پس به من گفتی عشقم...!؟ 

دستش و از روی کمرم برداشتم و عقب رفتم و بیخیال گفتم: اره با تو 

بودم،ولی الکی باورت نشه...! 

و بعد آروم و مصنوعی خندیدم. 

کیوان دستی به ته ریشش کشید و گفت:اومم اره تو که راست می گی...! 

-مهم نیست،باور نکن... 

حاال برگردیم...!؟ 

-کجا،تازه اومدیم که...! می خوام بریم کارای خوب خوب کنیم. 

چشمام گرد شد و گفتم:چیکار  کنیم...!؟ 

صدای قهقهه کیوان توی این بیابون سوت کور طنین انداخت و گفت:خیلی 

منحرفی،کارای خوب مگه فقط اون چیزایی که تو ذهنتن کارای خوبن...!؟ 

ولی اگر تو دوست داشته باشی من مشکلی ندارم... 

-زهر مار... من منحرف فکر نکردم...! 

-اوهوم...کامال معلومه...! 

پشت چشمی نازک کردم و بحث و عوض کردم:خب اینجا جاییه که اومدیم،اخه 

بیابون..!؟ 



کیوان گفت:سوار ماشین شو بهت بگم کجا می خوایم بریم..! 

به سمت ماشین رفتیم و نشستم کیوانم سوار شد و راه افتاد . 

کیوان ترسناک بهم خیره شد و مرموز گفت:ببرمت یه جایی که دست هیچکس 

بهمون نرسه... 

-نمی خوام،من و ببر خونمون..! 

-ترسو...! 

-من نمی ترسم،فقط نمی خوام با تو جایی برم..! 

-فعال که پیش منی ...! 

ماشین و راه انداخت و یکم جلوتر رفت که باالخره از اون بیابون خارج شدیم 

و یه درخت دیدیم.. 

خندم گرفت،مردم با نامزداشون کجا میرن ما کجا اومدیم...! 

کیوان نگاهم کرد و گفت:  

-به چی می خندی...!؟ 

-هیچی..! 

چپ چپ نگاهم کرد و گفت:می دونم عقل از سرت پریده..! 

چشم غره ای بهش رفتم،که کیوان گفت:من خیلی اینجا رو دوس دارم. 



با تعجب گفتم:این جا...!؟ 

-اره.. 

-خب باورم شد که دیوونه ای...! 

-شبیه تو. 

کیوان نگاهی بهم کرد و گفت:یه چیزی به ذهنم رسید. 

گنگ نگاهش کردم و گفتم:چی..!؟ 

ترمز دستی رو کشید و گفت:پیاده شو... 

با کنجکاوی نگاهش کردم و پیاده شدم که اونم از ماشین پیاده شد و قفلش 

کرد. 

به سمتم اومد و گفت:می خوام سوپرایزت کنم. 

-تو می خوای من و سوپرایز کنی...!؟ 

سری تکون داد که با تعجب نگاهش کردم،کیوان چشم بندی از تو جیبش در 

آورد که گفتم:این و دیگه از کجا پیدا کردی...!؟ 

-تو ماشین بود،برگرد 

پشت بهش ایستادم که چشم بند و روی چشمام گذاشت که گفتم:پام نخوره به 

چیزی بیوفتم..! 



-نه من حواسم هست. 

راه افتادیم،دو سه باری سکندی خوردم که کیوان گرفتم بعد از یه راه نه چندان 

طوالنی توقف کرد و چشمام و باز کرد که.... 

چشمام و باز کرد که حیرت زده به اطراف خیره شدم،فکر کردم کیوان می خواد 

سرکارم بزاره ولی االن...!؟ 

خیلی جالب بود اون طرف بی آب و علف و اینجا..! 

یه رودخونه بزرگ که یه آب زاللی سریع از رودخونه گذر می کرد . 

دورتا دورش پر از گل های رنگی و خوشگل با درخت های سربه فلک کشیده و 

خوشگل بود. 

یه پل چوبی روی رودخونه بود،کیوان دستم و گرفت و با خنده گفت:هنوز زوده 

این طوری خشکت بزنه...! 

از روی پل چوبی عبور کردیم و یکم جلوتر چشمم به یه کلبه افتاد که وسط این 

طبیعت خیلی خوشگل بود،اینجا مخصوص عکس گرفتن بود. 

یادم باشه به کیوان بگم کلی ازم عکس بگیره...! 

کیوان در کلبه رو باز کرد و داخل رفتیم،کلبه چیز جالبی نداشت ولی یه حس 

خیلی خوبی به آدم می داد. 

یه قالی دست بافت روی زمین پهن شده بود و یه قسمت که شومینه بود و یه 

یخچال کوچیک که گوشه  ای  بود. 



کیوان روی تخت نشست و گفت:آنالیزت تموم شد...!؟ 

متحیر بهش زل زدم و گفتم:اینجا رو از کجا پیدا کردی..!؟ 

-تعداد خیلی کمی اینجا رو می شناسن،چون تو راهی که میای به بیابون 

می خوری حتی فکرشم نمی کنی که یه همچین چیزی اینجا باشه،برای همین 

خیلیا نمی دونن وگرنه اینجا االن کلی آدم نشسته بود. 

-این کلبه مال کیه..!؟ 

-یه پیرمردیه که سال هاست اینجا زندگی می کنه،فکر کنم یکم دیگه بیاد و از 

دیدنمون غافلگیر بشه...! 

-خجالت نمی کشی همینطور سرت و انداختی پایین اومدی داخل شاید ناراحت 

بشه..! 

-نه ناراحت نمی شه من هر از گاهی میام این جا 

و ابرویی باال انداخت و در ادامه ی حرفش گفت:حاال هم که با خانومم اومدم . 

از لفظ خانومم دلم ضعف رفت و انگار کیلو کیلو قند تو دلم آب کردن 

سرم و پایین انداختم و نتونستم لبخندی که روی لبم اومد و مهار کنم. 

کالفه از جا بلند شدم و گفتم:بریم دوری بخوریم..!؟ 

کیوان نیم نگاهی بهم انداخت و بلند شد سمت در کلبه رفتم که یهو در باز شد و 

پیرمردی داخل اومد و چند لحظه متعجب بهمون خیره شد و بعدم گفت:کیوان 

پسرم...!؟ 



کیوان لبخندی زد و سمتش رفت و بغلش کردپیرمرد ،به سمت من برگشت و به 

کیوان گفت:معرفی نمی کنی باباجان...!؟ 

کیوان با لبخند سمتم اومد و دستش و پشت کمرم گذاشت و گفت:حنا 

نامزدم...! 

کیوان اشاره ای به پیرمرد کرد و گفت:اقا صمد..! 

لبخندی زدم و سالم کردم که با خوشرویی جوابم و داد و خوش آمد گفت... 

کیوان گفت:ما بریم دوری بزنیم و بعد دوباره میایم... 

آقا صمد سری تکون داد و گفت:خوش باشید  

بیرون که اومدیم دست کیوان و از روی کمرم برداشتم و گفتم:انقدر نچسب 

بهم اههه... 

کیوان نیشخندی زد و دستش و محکم تر دور کمرم حلقه کرد و سمت خودش 

کشید. 

با حرص خواستم خودم و از حصارش آزاد کنم که با لبخند بدجنسی گفت: 

نمی تونی،تالش نکن...! 

وقتی دیدم تالشم بی فایده است نیشگونی از دستش گرفتم و با حرص راه 

افتادم،نمی دونم به کدوم سمت می رفتیم ولی یهو یه آالچیق خوشگل نمایان 

شد با یه تاب سفید بزرگ...! 

با ذوق نیشم و شل کردم و به کیوان گفتم:کیوان..!؟ 



-جونم..!؟ 

از جوابی که داد یادم رفت چی می خواستم بهش بگم،کیوان هنوز سوالی نگاهم 

می کرد کالفه دستی به پیشونیم کشیدم.. 

من چرا این جوری شدم...!؟ 

با هر حرفش می میرم و زنده می شم...! 

نگاهم و چرخوندم تا یادم بیاد چی می خواستم بگم که با دیدن تاب دوباره 

یادم افتاد و گفتم:بریم سوار تاب بشم...!؟ 

نگاهش و به جایی که اشاره کرده بودم انداخت و گفت: نه حنا مال باغ روبه 

روییه..نمی شه سوار بشیم...! 

لب برچیدم،اه چی می شد این تاب صاحاب نداشت، دوباره نگاهی به تاب کردم 

که چشمک می زد و زیر لب گفتم: 

-خو چشمک نزن نمی شه! 

کیوان اخمی کرد و گفت: 

-کی چشمک می زنه؟ 

-ها؟ 

-کی  چشمک می زنه و نمی شه؟ 

اشاره ای به تاب کردم،که اخماش باز شد و جاش و به لبخند داد. 



یهو با صدای بلند زدم زیر خنده که گفت: 

-چته صدات و بیار پایین! 

-تو فکر کردی یه نفر بهم چشمک می زنه و می گه بیا اینجا...!؟ 

کیوان لبش و کج کرد و گفت:هه هه،نه خیر خانوم باهوش،داشتم فکر می کردم 

دیوونه شدی با خودت حرف می زنی،خواستم یه فکری بکنم برات...! 

باالخره تیمارستان ها که خالی نیستن...! 

خندم و جمع کردم و با حرص و عصبانیت گفتم: به کی می گی دیوونه...!؟ 

کیوانم شونه ای باال انداخت و گفت: 

-خب معلومه،کسی دیگه هم به جز تو این جا هست...!؟ 

دندونام و روی هم سابیدم و قدمی به سمتش برداشتم که قدمی به عقب 

برداشت. 

افتادم دنبالش که شروع کرد به دوییدن. 

از بین درختا می گذشتیم و کیوان آتیشم و تند تر می کرد و من می خواستم سر 

به تنش نباشه. 

یهو تا چشم رو هم گذاشتم کیوان و ندیدم،حاال بین این همه درخت چطور 

پیداش کنم. 

جلوتر رفتم برگشتم عقب ولی نبود،یهو دستش و دیدم که پشت درختی 

ایستاده بود و پشتش سمت من بود. 

مثل گرگی که گوسفندی رو شکار کرده به سمتش هجوم بردم و طی یه تصمیم 

آنی بازوش و محکم گاز گرفتم که صداش بلند شد. 



هرهر بهش می خندیدم و اون با چشمای برزخی بهم نگاه می کرد. 

بلوزی که تنش بود و دکمه هاش و باز کرد که با چشمای گرد نگاهش کردم و 

گفتم: 

-چیکار می کنی؟ 

-ببینم با اون دندونات چه بالیی سر بازوم آوردی که انقدر سوز می زنه! 

با نیش باز بهش نگاه کردم که بلوزش و در آورد و با باالتنه برهنه جلوم ایستاد. 

با نیش باز بهش نگاه کردم که بلوزش و در آورد و با باالتنه برهنه جلوم 

ایستاد،منم کم نزاشتم و اون هیکل ورزشکاری و شیش تیکه اش و دید می زدم 

که کیوان سرش و باال آورد و گفت: 

-بابا خوردیم! 

بی خجالت خندیدم و نگاهم و به جای دیگه دوختم که یهو بازوم کشیده شد و 

کیوان من و یه تنه درخت چسبوند و لباش و روی لبام گذاشت. 

دستم و پشت گردنش بردم و همراهیش کردم که وحشی تر به لبام هجوم 

برد،بعد از چندمین از هم فاصله گرفتیم. 

نمی دونم چرا بازم خجالت می کشیدم نگاهش کنم،با اینکه چندباری هم همدیگر 

و بوسیده بودیم ولی هر بار ازش خجالت می کشیدم. 

بدون این که به کیوان نگاه کنم گفتم: 

-من برم تا بیای؟ 

کیوان جوابی بهم نداد سرم و بلند کردم و نگاهش کردم که نگاهم به چشماش 

افتاد خیره نگاهم می کرد. 

لبم و گاز گرفتم و با سرعت از اون جا دور شدم. 



وقتی به خودم اومدم وسط کلی درخت بودم،وای خدا من کجا اومدم!؟ 

قلبم تو دهنم می زد، کی از اینجا سر در آوردم؟ 

آخ خدا لعنتت کنه حنا،چقدر تو فکر اون بوسه بودی احمق،اینم فکر کردن 

داشت! 

از دست خودم حرص می خوردم و سعی می کردم یه راهی پیدا کنم ببینم به 

کجا می رسم. 

ای خدا هوا رو به تاریکی بود و شانس می اوردم اگه راه و پیدا می کردم،وگرنه 

دیگه هیچ...کیوان بی حنا می شد. 

گوشیمم که آنتن نمی داد،حاال چی کنم!؟ 

شاید خیلی هم دور نشده باشم،اگه داد بزنم شاید کسی پیدام کنه! 

با صدای بلند فریاد کشیدم: 

-کیـــــــوان،کــیـــــــوان! 

یکم جلوتر رفتم و دوباره فریاد کشیدم. 

نچ، ایجوری هم کسی صدام و نمی شنوه،خسته کنار درخت نشستم. 

زانوهام و بغل کردم و ناخوداگاه اشک تو چشمام جمع شد! 

اگه کیوان بزاره بره چی؟ 

اگه من بمیرم کیوان با نیوشا عروسی کنه چی؟ 

از فکرای احمقانم هم خندم گرفته بود هم گریم. 

باالخره اولین قطره اشک راه خودش و پیدا کرد و بقیه هم پشت سرش. 



با بغض نشسته بودم که یهو صدای قدم های کسی رو انگار شنیدم. 

فکر کردم کیوانه،بلند شدم و با ذوق گفتم: 

-کــیـــــــوان..! 

صدایی نیومد به سمت صدا قدم برداشتم که چشمم به سگ گرسنه ای خورد که 

زبونش شیش متر بود و با نفس نفس به من خیره شده بود، از من بزرگتر بود. 

این سگه یا گرگ..!؟ 

آب دهنم و قورت دادم،اگه شروع کنم به دویدن که میوفته دنبالم، حاال چیکار 

کنم خدا،بمونم همدیگر و تماشا کنیم...! 

سگ قدمی به سمتم برداشت که وحشت زده گفتم: 

-آروم باش آروم ، برو عقب ، برو عقب 

نیا نزدیک! 

وای خدا این چرا زبون نفهمه؟ 

وقتی سگ با نگاه براقش بهم نگاه کرد فهمیدم تنها راه نجات فراره. 

با شمارش معکوس 

یک .. 

دو .. 

سه... 

شروع کردم به دوییدن و سگ هم به دنبالم،بلند بلند جیغ می کشیدم و دیگه از 

ترس و هیجان به نفس نفس افتاده بودم که یهو نمی دونم پام به کجا گیر کرد و 

با مخ خوردم زمین. 

پیشونیم سوز می زد،دستم و روش گذاشتم که دستم خونی شد. 

آهی کشیدم و همین که برگشتم نگاهم به سگ افتاد که تو یه قدمیم بود یه جیغ 



بلندی کشیدم که گوشای خودم زنگ زدن. 

با صدای پسری که گفت: 

-اوه تانی،تو اینجایی؟ 

نگاهم سمت پسره کشیده شد،جون چه خوشگل بود. 

خجالتم خوب چیزیه شوهر داری. 

اگر کیوان نبود صد در صد این و برا خودم تور می کردم و مثل این رمانا 

می شد،اما حیف که یه کیوان مزاحم این وسط هست. 

پسره به سمتم اومد و گفت: 

-خوبی خانوم؟ 

صداشم ما شا� خیلی قشنگه. 

دستش و سمتم دراز کرد و گفت: 

-پیشونیت خونی شده. 

نه بابا تو نمی گفتی نمی فهمیدم! 

چپ چپ نگاهی به خودش و دستش و سگ نفهمش کردم و خودم بلند شدم. 

که لبخندی زد و گفت:حالت خوبه؟ 

سرم و تکون دادم و همونطور که به اطراف نگاه می کردم گفتم:  

-فکر کنم من این جا گم شدم. 

پسره گفت: 



-پس بگو وسط این باغ بزرگ چیکار می کردی! 

بیا،بیا با هم بریم تا شاید تو راه و پیدا کردی. 

سرم و تکون دادم و هنوز چند قدم برنداشته بودم که صدای کیوان و شنیدم: 

-حنــــــا....حنــــــا. 

تا چشمم به قامت کیوان افتاد دوییدم و خودم و تو بغل کیوان پرت کردم و 

اشکامم روی گونه هام نشست. 

چقدر لوس شدم من! 

کیوان صورتم و از سینش جدا کرد و با چشمای نگرانش بهم خیره شد و گفت: 

-حالت خوبه،پیشونیت زخمی شده. 

اشکام و پاک کردم و عصبی مشتی محکم به سینه کیوان زدم و گفتم: 

-کجا گم شدی یهو؟ 

-من گم شدم؟ 

 کیوان با خنده گفت:  

-تو که سرت و انداختی و راهتو گرفتی رفتی. 

-می تونستی دنبالم بیای! 

کیوان پیشونیم و بوسید و گفت: 

-خیلی حرف می زنی. 

خجالت زده و حرصی چپ چپ نگاهش کردم که چشمش به اون پسره افتاد. 



پسره همونطور که یه لبخند ژکوند روی لباش بود گفت: 

- زن و شوهرید؟ 

کیوان نیشخندی زد و گفت: آره. 

پسره نیم نگاهی به من انداخت و گفت: 

-تانی افتاده بود دنبال خانومت،اتفاقی بهم برخورد کردیم،انگار گم شده بود. 

همزمان با این حرفش دستی به سر سگش کشید و من با اخم گفتم: 

- من گم نشده بودم،کیوان نمی دونم کجا رفته بود  ! 

کیوان با چشمای گرد گفت:من...!؟ 

سرم و به معنی مثبت تکون دادم و همه ی تقصیرا رو گردن کیوان انداختم و 

گفتم: 

- تو یهو غیب شدی! 

پسره خندید و گفت: 

-به هرحال از آشنایی با شما خوشبختم،رایان هستم! 

زیرلب گفتم: 

- یه ه می چسبوندین می شد رایانه دیگه! 

کیوانم لبخندی زد و گفت: 

-ما هم خوشبختیم. 

با پسره دست داد و گفت: 

-کیوانم و خانومم حنا. 



پسری سری تکون داد و به سمت باغ راه افتادیم. 

حاال که دقت می کردم چقدر کیوان خوشگل تر از این رایانه بود! 

شوهر خودم از همه بهتره. 

کیوان نگاهم کرد و گفت: 

-ساکتی!؟ 

-حرفی برا گفتن ندارم. 

-قهری؟ 

-نه خیر،بچه ها قهر می کنن. 

-تو هم بچه ای که! 

لگد محکمی به پاش کوبیدم و گفتم: 

-انقدر حرف نزن. 

کیوان آخی گفت و نیشگون محکمی از بازوم گرفت که جیغی کشیدم. 

پسره با تعجب به سمتمون برگشت که کیوان جلوتر رفت و کنار پسره ایستاد و 

با لحن حرص دراری سرش و سمت من چرخوند و گفت: 

- دقیقا پشت سرمون بیا که گم نشی! 

خواستم یه فحش خواهر مادر داری بهش بدم ولی برای این که ابروی نداشتم و 

جلوی این پسره حفظ کنم، چیزی نگفتم! 

کیوان مشعول صحبت کردن با رایان شد. 



تقریبا نزدیک باغ که شدیم رایان گفت: 

-این  باغ مال ماست. 

نگاهم و به باغش دادم و با دیدن تاب بزرگی که از اول چشمم و گرفته بود 

گفتم: 

-این تاب هم مال باغ شماست؟ 

رایان سری تکون داد که با ذوق گفتم: 

-می شه بشینم روش؟ 

کیوان چشم غره ای بهم رفت،پسره لبخندی زد و گفت: 

-اره چرا که نه!؟ 

با ذوق به سمتش رفتم که کیوان اروم طوری که فقط خودم بشنوم گفت: 

-وقتی می گم بچه ای ناراحت می شی! 

بی توجه بهش سوار تاب شدم و دستوری رو به کیوان گفتم: 

-بیا تاب و هل بده. 

کیوان شونه ای باال انداخت و گفت:  

-نمی تونم. 

حرصی سرم رو به آسمون گرفتم و گفتم: 

-خدایا اینم شوهره به من دادی؟  

خوش به حال هانیه،کاش منم یه شوهر مثل این پیمان گیرم می اومد،هوف. 

همین طور در حال غر زدن بودم که یهو تاب محکم تکون خورد جیغی کشیدم و 

برگشتم که چشمم به رایان خورد. 



نیشم باز شد و گفتم:

-آفرین دمت گرم. 

نگاهم و به کیوان دادم که اخم غلیظی کرده بود ،زبونم و در اوردم و ابروهام و 

باال انداختم که اخماش بیشتر تو هم رفت. 

کیوان عصبی به سمتمون اومد که رایان تاب و نگه داشت و اروم به من گفت: 

-حال کردی؟ 

شوهرت خیلی دوست داره،وگرنه اینجوری غیرتی نمی شد. 

تو هم حواست باشه با غیرتش بازی نکنی ابجی! 

با حیرت به رایان نگاه کردم که این جوری گفت،پس یعنی بخاطر این که کیوان و 

غیرتی کنه سر من این کار و کرده!؟ 

کیوان رو به رایان گفت: 

-خودم هلش می دم مرسی. 

رایان گفت:من فعال برم.. 

و رو به من ادامه داد: 

ابجی هر چقدر دوست داشتی بازی کن! 

تشکر کردم که کیوان با غیظ در گوشم گفت: 

-چی بهت می گفت؟ 

-ها..!؟ چیز خاصی نگفت! 

کیوان از حرص دستش و الی موهاش کرد و یهو محکم هلم داد. 



بعد از چند دقیقه هر دوتامون خسته شدیم،از روی تاب بلند شدم و بعد از 

خداحافظی با رایان به سمت کلبه رفتیم . 

آقا صمد لبخندی زد و گفت:خوش گذشت؟ 

سری به معنی اره تکون دادم که کیوان گفت:  

-ما بریم دیگه. 

اقا صمد لبخندی زد و گفت: 

-بودین،برای شام هم می موندین. 

کیوان گفت:  

-مرسی تا االن هم خانواده هامون نمی دونستن که اومدیم،اینجا هم آنتن 

نمیده،دیگه برگردیم. 

اقا صمد گفت: 

- باشه باباجان ولی هر از گاهی بیاین اینجا. 

چشمی گفتیم و خداحافظی کردیم. 

پیاده به سمتی که کیوان ماشین و پارک کرده بود رفتیم. 

با خستگی گفتم: 

-من دیگه خسته شدم،نمی تونم بیام. 

-می خوای این جا بمونی تا ماشین و بیارم. 

نگاهی به اطراف کردم و گفتم: 

-نه،شبه ترسناکه. 

کیوان هوفی کشید و گفت: 



-پس چیکار کنم!؟ 

با لبخند شیطانی گفتم:  

-کولم کن. 

کیوان نگاهی بهم کرد و گفت: 

-بس که چاقی نمی شه کولت کرد. 

چشمام گرد شد و با جیغ گفتم: 

-من کجا چاقم،همه بهم می گن خیلی الغری. 

کیوان خندید و گفت: 

-الکی گفتن که غصه نخوری! 

یه جیغی کشیدم که صدای زوزه گرگ رو شنیدم و ترسیده محکم به کیوان 

چسبیدم! 

کیوان خندید و گفت: چاق ترسو...! 

-االن جوابت و نمی دم،بزار بعدا یه کاری می کنم که به غلط کردن بیوفتی! 

به ماشین که رسیدیم سوار شدم و کیوان ماشین و روشن کرد. 

بعد از کلی راه باالخره به جاده رسیدیم،گوشیم و روشن کردم که کلی پیغام از 

مامان و بابا و مامان و بابای کیوان داشتم....رو به کیوان گفتم:کلی بهمون زنگ 

زدن. 

کیوان سری تکون داد و گفت:بدبخت شدیم! 



-مگه تو به بهشون نگفتی؟ 

وای کیوان االن مامان بابام هر دومون و زنده زنده دفن می کنن. 

کیوان اروم گفت:  

-قرار نبود خیلی بمونیم تقصیر توهه دیگه،اگه گم نمی شدی اینجور نمی شد. 

با استرس به بیرون خیره بودم جلوی خونه ما که رسیدیم کیوان گفت: 

-این ماشین بابامه در خونتون. 

فاتحمون خونده است. 

هر دوتامون از ماشین پیاده شدیم،زنگ خونه رو که زدم در باز شد و داخل 

رفتم. 

از حیاط گذشتیم و وارد ساختمون شدم که بابا با سرعت به سمتم اومد و 

فریاد کشید:  

-کجا بودین شما دوتا؟ 

دلمون هزار راه رفت. 

نباید یه زنگ می زدین!؟ 

بابای کیوانم عصبی جلو اومد و رو به کیوان گفت: 

-خجالت نمی کشی از صبح رفتین یه خبر نمی دین؟ 

من و کیوان مظلوم ایستاده بودیم. 

کیوان اروم گفت: 

-بابا ما رفتیم کلبه عمو صمد، اونجا انتن نمی داد که خبر بدیم،قرار بود زود 

بیایم ولی.. 



گفتم االن کیوان می گه من گم شدم، پریدم وسط حرفش و گفتم: 

-ولی زمان از دستمون خارج شد و دیر شد،ببخشید. 

کیوان برای این که وسط حرفش اومده بودم چپ چپ نگاهم کرد. 

مامان من و مامان کیوان چنان عصبی نگاهمون می کردن که حس کردم بچه ایم. 

مامان بابا ها که داخل رفتن کیوان نگاهم کرد و گفت: 

-همش تقصیر توهه اگه گم نشده بودی اینجوری نمی شد. 

-به من چه...! 

-من همه جا می چرخم کسی نمی گه چرا رفتی اما تو انقدر بچه ای که هر وقت 

می برمت با خودم یه دردسری برام پیش میاد. 

اخمی کردم و گفتم:می خواستی نمی بردی...! 

با قدم های بلند داخل رفتم که کیوانم پشت سرم اومد. 

وارد اتاقم شدم و لباسام و عوض کردم دوباره پایین اومدم و کنار مامانم 

نشستم. 

بعد از نیم ساعت خانواده کیوان بلند شدن و گفتن که دیگه برن. 

کیوانم همراهشون بلند شد و گفت: 

-من برم دستشویی و بعد میام. 

اشاره ای بهم کرد که بلند شدم و پشت سرش از پله ها باال رفتم دست به کمر 

گفتم: چته...!؟ 



کیوان گفت:هیچی همینطوری گفتمت بیای باال...! 

اخمی کردم و گفتم: برو دستشویی بعدم بیا برو خونتون دیگه،خیلی 

مزاحمی...! 

چپ چپ نگاهم کرد و وارد دستشویی شد. 

بعد از چند لحظه بیرون اومد،دستاش و با دستمال خشک کرد و گفت: 

-خب،بخاطر این که امروز خیلی بهت خوش گذشت یه تشکر بهم بدهکاری! 

-خب،مرسی...! 

-نه این جوری نه...! 

گنگ بهش خیره شدم که به گونه اش اشاره کرد،منظورش و فهمیدم و گفتم: 

-خیلی پرویی. 

روی انگشتام بلند شدم تا قدم بهش برسه و بعد سریع گونش و بوسیدم و به 

سمت اتاقم رفتم. 
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کالفه از جا بلند شدم و گفتم:بریم دوری 

بخوریم..!؟ 

کیوان نیم نگاهی بهم انداخت و بلند شد 

سمت در کلبه رفتم که یهو در باز شد و 

پیرمردی داخل اومد و چند لحظه 

متعجب بهمون خیره شد و بعدم 

گفت:کیوان پسرم...!؟ 

کیوان لبخندی زد و سمتش رفت و بغلش 



کردپیرمرد ،به سمت من برگشت و به 

کیوان گفت:معرفی نمی کنی باباجان...!؟ 

کیوان با لبخند سمتم اومد و دستش و 

پشت کمرم گذاشت و گفت:حنا نامزدم...! 

کیوان اشاره ای به پیرمرد کرد و گفت:اقا 

صمد..! 

لبخندی زدم و سالم کردم که با 

خوشرویی جوابم و داد و خوش آمد 

گفت... 

کیوان گفت:ما بریم دوری بزنیم و بعد 



دوباره میایم... 

آقا صمد سری تکون داد و گفت:خوش 

باشید  

بیرون که اومدیم دست کیوان و از روی 

کمرم برداشتم و گفتم:انقدر نچسب بهم 

اههه... 

کیوان نیشخندی زد و دستش و محکم تر 

دور کمرم حلقه کرد و سمت خودش 

کشید،با حرص خواستم خودم و از 

حصارش آزاد کنم که... 
 part117#
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با حرص خواستم خودم و از حصارش 

آزاد کنم که با لبخند بدجنسی گفت: 

نمی تونی،تالش نکن...! 

وقتی دیدم تالشم بی فایده است 

نیشگونی از دستش گرفتم و با حرص راه 

افتادم،نمی دونم به کدوم سمت می رفتیم 

ولی یهو یه آالچیق خوشگل نمایان شد با 

یه تاب سفید بزرگ...! 



با ذوق نیشم و شل کردم و به کیوان 

گفتم:کیوان..!؟ 

-جونم..!؟ 

از جوابی که داد یادم رفت چی 

می خواستم بهش بگم،کیوان هنوز سوالی 

نگاهم می کرد کالفه دستی به پیشونیم 

کشیدم.. 

من چرا این جوری شدم...!؟ 

با هر حرفش می میرم و زنده می شم...! 

نگاهم و چرخوندم تا یادم بیاد چی 



می خواستم بگم که با دیدن تاب دوباره 

یادم افتاد و گفتم:بریم سوار تاب 

بشم...!؟ 

نگاهش و به جایی که اشاره کرده بودم 

انداخت و گفت: نه حنا مال باغ روبه 

روییه..نمی شه سوار بشیم...! 

لب برچیدم،اه چی می شد این تاب 

صاحاب نداشت، دوباره نگاهی به تاب 

کردم که چشمک می زد و زیر لب گفتم: 

-خو چشمک نزن نمی شه...! 
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کیوان اخمی کرد و گفت:کی چشمک 

می زنه...!؟ 

-ها..؟ 

-کی  چشمک می زنه و نمی شه...!؟ 

اشاره ای به تاب کردم،که اخماش باز شد 

و جاش و به لبخند داد... 

یهو با صدای بلند زدم زیر خنده که 



گفت:چته صدات و بیار پایین...! 

-تو فکر کردی یه نفر بهم چشمک می زنه 

و می گه بیا اینجا...!؟ 

کیوان لبش و کج کرد و گفت:هه هه،نه 

خیر خانوم باهوش،داشتم فکر می کردم 

دیوونه شدی با خودت حرف 

می زنی،خواستم یه فکری بکنم برات...! 

باالخره تیمارستان ها که خالی نیستن...! 

خندم و جمع کردم و با حرص و 

عصبانیت گفتم: به کی می گی 



دیوونه...!؟ 

کیوانم شونه ای باال انداخت و گفت:خب 

معلومه،کسی دیگه هم به جز تو این جا 

هست...!؟ 

دندونام و روی هم سابیدم و قدمی به 

سمتش برداشتم که قدمی به عقب 

برداشت. 
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افتادم دنبالش که شروع کرد به 

دوییدن...؛از بین درختا می گذشتیم و 

کیوان آتیشم و تند تر می کرد و من 

می خواستم سر به تنش نباشه... 

یهو تا چشم رو هم گذاشتم کیوان و 

ندیدم،حاال بین این همه درخت چطور 

پیداش کنم... 

جلوتر رفتم برگشتم عقب ولی نبود،یهو 

دستش و دیدم که پشت درختی ایستاده 

بود و پشتش سمت من بود.. 



مثل گرگی که گوسفندی رو شکار کرده به 

سمتش هجوم بردم و طی یه تصمیم آنی 

بازوش و محکم گاز گرفتم که صداش 

بلند شد. 

هرهر بهش می خندیدم و اون با چشمای 

برزخی بهم نگاه می کرد. 

بلوزی که تنش بود و دکمه هاش و باز 

کرد که با چشمای گرد نگاهش کردم و 

گفتم:چیکار می کنی...!؟ 

-ببینم با اون دندونات چه بالیی سر 



بازوم آوردی که انقدر سوز می زنه...! 

با نیش باز بهش نگاه کردم که بلوزش و 

در آورد و با باالتنه برهنه جلوم ایستاد.... 
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با نیش باز بهش نگاه کردم که بلوزش و 

در آورد و با باالتنه برهنه جلوم 

ایستاد،منم کم نزاشتم و اون هیکل 

ورزشکاری و شیش تیکه اش و دید 

می زدم که کیوان سرش و باال آورد و 

گفت:بابا خوردیم...! 



بی خجالت خندیدم و نگاهم و به جای 

دیگه دوختم که یهو بازوم کشیده شد و 

کیوان من و یه تنه درخت چسبوند و 

لباش و روی لبام گذاشت. 

دستم و پشت گردنش بردم و همراهیش 

کردم که وحشی تر به لبام هجوم برد،بعد 

از چندمین از هم فاصله گرفتیم. 

نمی دونم چرا بازم خجالت می کشیدم 

نگاهش کنم،با اینکه چندباری هم همدیگر 

و بوسیده بودیم ولی هر بار ازش خجالت 



می کشیدم. 

بدون این که به کیوان نگاه کنم گفتم:من 

برم تا بیای...!؟ 

کیوان جوابی بهم نداد سرم و بلند کردم 

و نگاهش کردم که نگاهم به چشماش 

افتاد خیره نگاهم می کرد. 

لبم و گاز گرفتم و با سرعت از اون جا 

دور شدم. 

وقتی به خودم اومدم وسط کلی درخت 

بودم،وای خدا من کجا اومدم...!؟ 



قلبم تو دهنم می زد، کی از اینجا سر در 

آوردم..!؟ 

آخ خدا لعنتت کنه حنا،چقدر تو فکر اون 

بوسه بودی احمق،اینم فکر کردن 

داشت..! 

از دست خودم حرص می خوردم و سعی 

می کردم یه راهی پیدا کنم ببینم به کجا 

می رسم... 

ای خدا هوا رو به تاریکی بود و شانس 

می اوردم اگه راه و پیدا می کردم،وگرنه 



دیگه هیچ..؛کیوان بی حنا می شد...! 

گوشیمم که آنتن نمی داد،حاال چی 

کنم...!؟

شاید خیلی هم دور نشده باشم،اگه داد 

بزنم شاید کسی پیدام کنه...! 

با صدای بلند فریاد 

کشیدم:کیواااااااان،کیوااااان...

یکم جلوتر رفتم و دوباره فریاد 

کشیدم...، 



نچ، ایجوری هم کسی صدام و 

نمی شنوه،خسته کنار درخت نشستم. 

زانوهام و بغل کردم و ناخوداگاه اشک تو 

چشمام جمع شد...! 

اگه کیوان بزاره بره چی..!؟ 

اگه من بمیرم کیوان با نیوشا عروسی 

کنه چی..!؟ 

از فکرای احمقانم هم خندم گرفته بود 

هم گریم...! 

باالخره اولین قطره اشک راه خودش و 



پیدا کرد و بقیه هم پشت سرش...! 
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با بغض نشسته بودم که یهو صدای قدم 

های کسی رو انگار شنیدم...! 

فکر کردم کیوانه،بلند شدم و با ذوق 

گفتم:کیوااان..! 

صدایی نیومد به سمت صدا قدم 

برداشتم که چشمم به سگ گرسنه ای 



خورد که زبونش شیش متر بود و با نفس 

نفس به من خیره شده بود، از من بزرگتر 

بود...! 

این سگه یا گرگ..!؟ 

آب دهنم و قورت دادم،اگه شروع کنم به 

دویدن که میوفته دنبالم، حاال چیکار کنم 

خدا،بمونم همدیگر و تماشا کنیم...! 

سگ قدمی به سمتم برداشت که وحشت 

زده گفتم:آروم باش آروم..،برو عقب،برو 

عقب



نیا نزدیک...! 

وای خدا این چرا زبون نفهمه..! 

وقتی سگ با نگاه براقش بهم نگاه کرد 

فهمیدم تنها راه نجات د بدو که رفتیمه...

با شمارش معکوس 

یک .. 

دو .. 

سه... 

شروع کردم به دوییدن و سگ هم به 

دنبالم،بلند بلند جیغ می کشیدم و دیگه از 



ترس و هیجان به نفس نفس افتاده بودم 

که یهو نمی دونم پام به کجا گیر کرد و با 

مخ خوردم زمین...! 

پیشونیم سوز می زد،دستم و روش 

گذاشتم که دستم خونی شد. 

آهی کشیدم و همین که برگشتم نگاهم به 

سگ افتاد که تو یه قدمیم بود یه جیغ 

بلندی کشیدم که گوشای خودم زنگ 

زدن...! 

با صدای پسری که گفت:اوه تانی،تو 



اینجایی..! 

نگاهم سمت پسره کشیده شد،جووون 

چه خوشگل بود..! 

خجالتم خوب چیزیه شوهر داری...! 

اگر کیوان نبود صد در صد این و برا 

خودم تور می کردم و مثل این رمانا 

می شد،اما حیف که یه کیوان مزاحم این 

وسط هست...! 

پسره به سمتم اومد و گفت:خوبی 



خانوم...!؟ 

صداشم ما شا� خیلی قشنگه...! 

دستش و سمتم دراز کرد و 

گفت:پیشونیت خونی شده...! 

نه بابا تو نمی گفتی نمی فهمیدم...! 

چپ چپ نگاهی به خودش و دستش و 

سگ نفهمش کردم و خودم بلند شدم..! 

که لبخندی زد و گفت:حالت خوبه..!؟ 
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که لبخندی زد و گفت:حالت خوبه...!؟ 

سرم و تکون دادم و همونطور که به 

اطراف نگاه می کردم گفتم: فکر کنم من 

این جا گم شدم...! 

پسره گفت:پس بگو وسط این باغ بزرگ 

چیکار می کردی...! 

بیا،بیا با هم بریم تا شاید تو راه و پیدا 

کردی. 



سرم و تکون دادم و هنوز چند قدم 

برنداشته بودم که صدای کیوان و 

شنیدم:حنااااا،حناااااااا 

تا چشمم به قامت کیوان افتاد دوییدم و 

خودم و تو بغل کیوان پرت کردم و 

اشکامم روی گونه هام نشست...! 

چقدر لوس شدم من...! 

کیوان صورتم و از سینش جدا کرد و با 

چشمای نگرانش بهم خیره شد و 

گفت:حالت خوبه،پیشونیت زخمی 

شده...! 



اشکام و پاک کردم و عصبی مشتی 

محکم به سینه کیوان زدم و گفتم:کجا 

گم شدی یهو...!؟ 

-من گم شدم...!؟ کیوان با خنده گفت: تو 

که سرت و انداختی و راهتو گرفتی 

رفتی...! 

-می تونستی دنبالم بیای...! 

کیوان پیشونیم و بوسید و گفت:خیلی 

حرف می زنی..! 



خجالت زده و حرصی چپ چپ نگاهش 

کردم که چشمش به اون پسره افتاد....! 

پسره همونطور که یه لبخند ژکوند روی 

لباش بود گفت: زن و شوهرید...!؟ 

کیوان نیشخندی زد و گفت:اره..! 

پسره نیم نگاهی به من انداخت و گفت: 
 ...
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پسره نیم نگاهی به من انداخت و 

گفت:تانی افتاده بود دنبال 

خانومت،اتفاقی بهم برخورد کردیم،انگار 

گم شده بود...! 

همزمان با این حرفش دستی به سر 

سگش کشید با اخم گفتم: من گم نشده 

بودم،کیوان نمی دونم کجا رفته بود  ...! 

کیوان با چشمای گرد گفت:من...!؟ 

سرم و به معنی مثبت تکون دادم و 

همه ی تقصیرا رو گردن کیوان انداختم و 



گفتم: تو یهو غیب شدی...! 

پسره خندید و گفت:به هرحال از آشنایی 

با شما خوشبختم،رایان هستم..! 

زیرلب گفتم: یه ه می چسبوندین می شد 

رایانه دیگه...! 

کیوانم لبخندی زد و گفت:ما هم 

خوشبختیم،با پسره دست داد و 

گفت:کیوانم و خانومم حنا..! 

پسری سری تکون داد و به سمت باغ راه 

افتادیم. 



حاال که دقت می کردم چقدر کیوان 

خوشگل تر از این رایانه بود...! 

شوهر خودم از همه بهتره... 

کیوان نگاهم کرد و گفت: .... 
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کیوان نگاهم کرد و گفت:ساکتی..!؟ 

-حرفی برا گفتن ندارم...! 



-قهری...!؟ 

-نه خیر،بچه ها قهر می کنن...! 

-تو هم بچه ای که...! 

لگد محکمی به پاش کوبیدم و 

گفتم:انقدر حرف نزن..! 

کیوان آخی گفت و نیشگون محکمی از 

بازوم گرفت که جیغی کشیدم...! 

پسره با تعجب به سمتمون برگشت که 

کیوان جلوتر رفت و کنار پسره ایستاد و 



با لحن حرص دراری سرش و سمت من 

چرخوند و گفت: دقیقا پشت سرمون بیا 

که گم نشی...! 

خواستم یه فحش خواهر مادر داری 

بهش بدم ولی برای این که ابروی نداشتم 

و جلوی این پسره حفظ کنم، چیزی 

نگفتم...! 

کیوان مشغول صحبت کردن با رایان 

شد،تقریبا نزدیک باغ که شدیم..... 
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تقریبا نزدیک باغ که شدیم رایان 

گفت:این  باغ مال ماست...! 

نگاهم و به باغش دادم چ با دیدن تاب 

بزرگی که از اول چشمم و گرفته بود 

گفتم:این تاب هم مال باغ شماست...!؟ 

رایان سری تکون داد که با ذوق 

گفتم:می شه بشینم روش..!؟ 

کیوان چشم غره ای بهم رفت،پسره 

لبخندی زد و گفت:اره چرا که نه...! 



با ذوق به سمتش رفتم که کیوان اروم 

طوری که فقط خودم بشنوم گفت:وقتی 

می گم بچه ای ناراحت می شی...! 

بی توجه بهش سوار تاب شدم و دستوری 

رو به کیوان گفتم:بیا تاب و هل بده..! 

کیوان شونه ای باال انداخت و گفت: 

نمی تونم...! 

حرصی سرم رو به آسمون گرفتم و 

گفتم:خدایا اینم شوهره به من دادی...!؟ 

خوشبحال هانیه،کاش منم یه شوهر مثل 



این پیمان گیرم می اومد،هوففف...! 

همین طور در حال غر زدن بودم که یهو 

تاب محکم تکون خورد جیغی کشیدم و 

برگشتم که چشمم به رایان خورد...! 

نیشم باز شد و گفتم:آفرین دمت گرم...! 

نگاهم و به کیوان دادم که اخم غلیظی 

کرده بود ،زبونم و در اوردم و ابروهام و 

باال انداختم که اخماش بیشتر تو هم 

رفت.... 

کیوان به سمتمون اومد و... 
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کیوان عصبی به سمتمون اومد که رایان 

تاب و نگه داشت و اروم به من گفت:حال 

کردی...!؟ 

شوهرت خیلی دوست داره،وگرنه 

اینجوری غیرتی نمی شد...! 

تو هم حواست باشه با غیرتش بازی 

نکنی ابجی...! 

با حیرت به رایان نگاه کردم که این جوری 

گفت،پس یعنی بخاطر این که کیوان و 



غیرتی کنه سر من این کار و کرده...! 

کیوان رو به رایان گفت:خودم هلش 

می دم مرسی...! 

رایان گفت:من فعال برم.. 

و رو به من ادامه داد:ابجی هر چقدر 

دوست داشتی بازی کن...! 

تشکر کردم که کیوان با غیظ در گوشم 

گفت:چی بهت می گفت...!؟ 

-ها..!؟ چیز خاصی نگفت...! 



کیوان از حرص دستش و الی موهاش 

کرد و یهو محکم هلم داد. 

بعد از چند دقیقه هر دوتامون خسته 

شدیم،از روی تاب بلند شدم و بعد از 

خداحافظی با رایان به سمت کلبه رفتیم . 

آقا صمد لبخندی زد و گفت:خوش 

گذشت...!؟ 

سری به معنی اره تکون دادم که کیوان 

گفت: ما بریم دیگه...! 

اقا صمد لبخندی زد و گفت:بودین،برای 



شام هم می موندین...! 

کیوان گفت: .... 
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کیوان گفت: مرسی تا االن هم خانواده 

هامون نمی دونستن که اومدیم،اینجا هم 

آنتن نمیده،دیگه برگردیم...! 

اقا صمد گفت: باشه باباجان ولی هر از 

گاهی بیاین اینجا...! 



چشمی گفتیم و خداحافظی کردیم...! 

پیاده به سمتی که کیوان ماشین و پارک 

کرده بود رفتیم. 

با خستگی گفتم:من دیگه خسته 

شدم،نمی تونم بیام...! 

-می خوای این جا بمونی تا ماشین و 

بیارم...! 

نگاهی به اطراف کردم و گفتم:نه،شبه 

ترسناکه..! 



کیوان هوفی کشید و گفت:پس چیکار 

کنم...!؟

با لبخند شیطانی گفتم: کولم کن...! 

کیوان نگاهی بهم کرد و گفت:بس که 

چاقی نمی شه کولت کرد. 

چشمام گرد شد و با جیغ گفتم:من کجا 

چاقم،همه بهم می گن خیلی الغری...! 

کیوان خندید و گفت:الکی گفتن که غصه 



نخوری...! 

یه جیغی کشیدم که صدای زوزه گرگ رو 

شنیدم و ترسیده محکم به کیوان 

چسبیدم..! 

کیوان خندید و گفت: چاق ترسو...! 

-االن جوابت و نمی دم،بزار بعدا یه کاری 

می کنم که به غلط کردن بیوفتی...! 

به ماشین که رسیدیم سوار شدم و کیوان 

ماشین و روشن کرد. 



بعد از کلی راه باالخره به جاده 

رسیدیم،گوشیم و روشن کردم که کلی 

پیغام از مامان و بابا و مامان و بابای 

کیوان داشتم...! 

رو به کیوان گفتم:کلی بهمون زنگ 

زدن...! 

کیوان سری تکون داد و گفت:بدبخت 

شدیم...! 

-مگه تو به بهشون نگفتی...!؟ 

وای کیوان االن مامان بابام هر دومون و 



زنده زنده دفن می کنن...! 

کیوان اروم گفت: قرار نبود خیلی بمونیم 

تقصیر توهه دیگه،اگه گم نمی شدی 

اینجور نمی شد...! 

با استرس به بیرون خیره بودم و ... 
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با استرس به بیرون خیره بودم جلوی 

خونه ما که رسیدیم کیوان گفت:این 

ماشین بابامه در خونتون...! 



فاتحمون خونده است. 

هر دوتامون از ماشین پیاده شدیم،زنگ 

خونه رو که زدم در باز شد و داخل رفتم. 

از حیاط گذشتیم و وارد ساختمون شدم 

که بابا با به سمتم اومد و فریاد کشید: 

کجا بودین شما دوتا...!؟ 

دلمون هزار راه رفت...! 

نباید یه زنگ می زدین...!؟ 

بابای کیوانم عصبی جلو اومد و رو به 

کیوان گفت:خجالت نمی کشی از صبح 



رفتین یه خبر نمی دین...!؟ 

من و کیوان مظلوم ایستاده بودیم. 

کیوان اروم گفت:بابا ما رفتیم کلبه عمو 

صمد، اونجا انتن نمی داد که خبر 

بدیم،قرار بود زود بیایم ولی... 

گفتم االن کیوان می گه گم شدم من، 

پریدم وسط حرفش و گفتم: 

-ولی زمان از دستمون خارج شد و دیر 

شد،ببخشید...! 



کیوان برای این که وسط حرفش اومده 

بودم چپ چپ نگاهم کرد و .... 
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کیوان برای این که وسط حرفش اومده 

بودم چپ چپ نگاهم کرد. 

مامان من و مامان کیوان چنان عصبی 

نگاهمون می کردن که حس کردم 

بچه ایم...! 

مامان بابا ها که داخل رفتن کیوان نگاهم 



کرد و گفت:همش تقصیر توهه اگه گم 

نشده بودیم اینجوری نمی شد 

-به من چه...! 

-من همه جا می چرخم کسی نمی گه چرا 

رفتی اما تو انقدر بچه ای که هر وقت 

می برمت با خودم یه دردسری برام پیش 

میاد. 

اخمی کردم و گفتم:می خواستی 

نمی بردی...! 

با قدم های بلند داخل رفتم که کیوانم 



پشت سرم اومد. 

وارد اتاقم شدم و لباسام و عوض کردم 

دوباره پایین اومدم و کنار مامانم 

نشستم. 

بعد از نیم ساعت خانواده کیوان بلند 

شدن و گفتن که دیگه برن. 

کیوانم همراهشون بلند شد و گفت:من 

برم دستشویی و بعد میام. 

اشاره ای بهم کرد که بلند شدم و پشت 

سرش از پله ها باال رفتم دست به کمر 



گفتم: چته...!؟ 

کیوان گفت:هیچی همینطوری گفتمت 

بیای باال...! 

اخمی کردم و گفتم:د برو دستشویی 

بعدم بیا برو خونتون دیگه،خیلی 

مزاحمی...! 

چپ چپ نگاهم کرد و وارد دستشویی 

شد. 

بعد از چند لحظه بیرون اومد،دستاش و 

با دستمال خشک کرد و گفت:خب،بخاطر 



این که امروز خیلی بهت خوش گذشت یه 

تشکر بهم بدهکاری...! 

-خب،مرسی...! 

-نه این جوری نه...! 

گنگ بهش خیره شدم که به گونه اش 

اشاره کرد،منظورش و فهمیدم و 

گفتم:خیلی پرویی.. 

روی انگشتام بلند شدم تا قدم بهش برسه 

و بعد سریع گونش و بوسیدم و به سمت 

اتاقم رفتم. 
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صبح با احساس گلو درد و سردرد 

چشمام و باز کردم،بی حال از روی تخت 

بلند شدم و پایین رفتم. 

این جور که از حالم معلوم بود دانشگاه 

نمی تونستم برم...! 

از دارو هم متنفر بودم که االن مصرف 

کنم.دوباره به اتاقم برگشتم و بعد از 

این که گوشیم و سایلنت کردم تا مزاحمم 



نشن دوباره به خواب رفتم. 

با صدای مامانم چشمام و باز کردم و 

بی حال بهش چشم دوختم. 

مامانم گفت:باز این فصل از سرما شد و 

تو مریض افتادی،تب داری دختر،پاشو با 

بابات برو دکتر...! 

-نمی تونم بزار بخوابم...! 

-بدتر می شی دختر پاشو...! 

بی حال دوباره چشمام و بستم و صدای 



در و شنیدم که یعنی مامان از اتاق بیرون 

رفت. 

بعد از چند دقیقه که خوابم نگرفت روی 

تخت نشستم و گوشیم و روشن 

کردم،چندین تماس از بچه ها داشتم. 

ولی کیوان از همه بیشتر زنگ زده بود 

بیست و چهار بار زنگ زده و ده تا پیام 

داده بود. 

اول به کیوان زنگ زدم،صدام گرفته بود 

و نمی تونستم درست صحبت کنم. 
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اول به کیوان زنگ زدم،صدام گرفته بود 

و نمی تونستم درست صحبت کنم. 

با اولین بوق کیوان جواب داد و اصال 

مهلت نداد تا حرف بزنم: الو کجایی 

حنا،چرا نیومدی دانشگاه هاان...!؟ 

-سالم.. 

کیوان کمی مکث کرد و بعد گفت:چرا 

صدات گرفته...!؟ 



-کمی سرما خوردم...! 

-ای بابا  نمی تونستی یه پیام بدی مردم از 

نگرانی...! 

با این حرفش ناخوداگاه لبخندی رو لبم 

نشست و آروم گفتم: تا االن خواب بودم. 

-می خوای بری دکتر...!؟ 

-نمی دونم...! 

-من جلوی خونتونم...! 



سریع نشستم و گفتم:راست می گی...!؟ 

-اره قبل از این که زنگ بزنی راه افتاده 

بودم سمت خونتون،حاال بیا در و باز 

کن...! 

-نمی تونم زنگ و بزن مامانم در و باز 

می کنه...! 
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-نمی تونم زنگ و بزن مامانم در و باز 

می کنه...! 

-تنبل؛باشه...! 

گوشی رو قطع کردم و تو گروه بچه ها 

پیام دادم:بچه ها سرما خورده بودم که 

نیومدم دانشگاه؛نگران نشید...! 

باالفاصله بهار جواب داد:نه عزیزم اصال 

نگران نشدیم،می خواستیم ببینیم مثل 

دیروز بازم کدوم گوری رفتی...! 

-مرسی محبت(استیکر خنده ای گذاشتم) 



بهارم نوشت: فدات(استیکر خنده) 

با صدای زنگ خودم و به موش مردگی 

زدم و دراز کشیدم بعد از چند دقیقه 

صدای احوال پرسی کیوان با مامانم 

می اومد؛بعد هم صداش می اومد که از 

پله ها باال اومد. 

در اتاقم به صدا در اومد و بعد کیوان 

داخل اومد،نیم خیز شدم که کیوان گفت: 

اوه،رنگت پریده...! 

با دیدن کاسه ی دستش گفتم:این 



چیه...!؟ 

کیوان خندید که با تعجب گفتم: دیوونه 

شدی...!؟ به چی می خندی..!؟ 

کیوان سعی کرد خندش و مهار کنه و 

گفت: به صدات..! 

اخمی کردم که کیوان گفت:این کاسه 

سوپ مال مامانته داد بیارم به خوردت 

بدم شاید خوب بشی...! 

-ایش فکر کردم به فکرم بودی خودت 



درست کردی...! 

کیوان نیشخندی زد و چیزی نگفت. 

دستش و روی پیشونیم گذاشت و 

گفت:تب داری که...!؟ 

پاشو بریم دکتر یا دارو بخور...! 

-بریم دکتر بهتره،قرص نمی خوام...! 

کیوان ابرویی باال انداخت و گفت:من 

میرم بیرون لباس بپوش بریم...! 



سری تکون دادم کیوان بیرون رفت،اماده 

شدم و از اتاق بیرون رفتم با مامانم 

خداحافظی کردم و با کیوان سوار 

ماشین شدم. 
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همین که سوار ماشین شدم کیوان 

گفت:واال تا حاال هر دختری دیدم بهش 

گفتم دکتر..گفته وای نه...دارو می خورم 

خوب می شم...! 

تو برعکسی ها...! 



نیشخندی زدم:تو فکر کردی من مثل 

دخترای اطرافتم...!؟ نه جونم اشتباه 

کردی،من حنام،حنا...! 

کیوان تک خنده ای کرد و دنده رو عوض 

کرد،به بیمارستان که رسیدیم پیاده شدم 

و تو سالن منتظر نشستم. 

با صدا کردن فامیلیم بلند شدم و همراه 

کیوان وارد اتاق دکتر شدم. 

روی صندلی رو به روی دکتر نشستم. 

دکتر بعد از چک کردنم چیزی توی نسخه 



نوشت،کیوان نگاهی بهم کرد و وقتی دید 

که دارم نگاهش می کنم ابرویی باال 

انداخت و با مایه های خنده گفت: 

-آقای دکتر،فقط آمپول بنویسید خانومم 

قرص و دارو نمی خوره...! 

دکتر سری تکون داد و من غرق لذت اون 

میم مالکیت شدم. 

دکتر گفت:این نسخه رو از داروخونه 

بگیرید و برین تزریقات. 

کیوان نسخه رو از دکتر گرفت و بعد از 



تشکر از اتاق دکتر خارج شدیم. 

کیوان به سمتم برگشت و گفت:بشین تا 

برم از داروخونه آمپوالت و بگیرم و بیام. 

سری تکون دادم که کیوان به سمت 

داروخونه ای که توی حیاط بیمارستان 

بود رفت. 

بعد از چندمین که منتظر نشسته بودم از 

دور کیوان و دیدم،با دیدن پالستیک 

دستش چشمام گرد شد فکر کنم هر چی 

آمپول توی داروخونه بوده دکتر برای من 



نوشته...! 
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کیوان با لبخند سمتم اومد و پالستیک و 

دستم داد و گفت: برو دختر شجاع و بعد 

خندید که پشت چشمی نازک کردم و 

وارد اتاق تزریقات شدم. 

پرستار چهارتا آمپول و زد و سه تای دیگه 

رو برای فردا گذاشت. 

المصب انقدر درد داشت که به زور از 



روی تخت بلند شدم. 

لنگ لنگان از اتاق خارج شدم،کیوان با 

دیدن راه رفتنم زد زیر خنده که زهرماری 

نثارش کردم. 

دستم و گرفت و با هم به سمت ماشین 

رفتیم. 

در عقب و باز کردم و روی صندلی های 

عقب به پهلو دراز کشیدم. 

کیوان با خنده سوار ماشین شدو 

گفت:آمپوال به جای این که خوبت کنه زده 



چالقت کرده...! 

با اخم صورتم و برگردوندم که کیوان 

گفت:بریم خونه...!؟ 

-جای دیگه ای هست...!؟ 

-می خوای ببرمت یه دوری بخوریم...!؟ 
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-می خوای ببرمت یه دوری بخوریم...!؟ 



-نه خوابم میاد بریم خونه...! 

کیوان از توی آینه جلوی ماشین نگاهی 

بهم کرد و گفت:حرف نباشه من می گم 

بریم پارک خوب حوصلم سر رفت. 

-تو این سرما،من می گم مریضم تو می گی 

بریم پارک،می خوای به حال و روز من 

دچار بشی...! 

-هوا که گرمه،کجا سرده...!؟ 

ابرویی باال انداختم و اشاره ای به 

لباساش کردم و گفتم:سرد 



نیست،اینجوری شال و کاله کردی..!؟ 

تک خنده ای کرد و گفت:بهونه 

میاری،می برمت خونه تو هم مثل من 

شال و کاله کن بعد بریم. 

هوفی کشیدم و باشه ای گفتم 

به خونه که رسیدیم سریع پیاده شدم و 

داخل رفتم،چرا دروغ از ذوق این که با 

کیوان بریم بیرون درد پامم فراموش 

کرده بودم. 

بیرون رفتن با کیوان خیلی حال می داد 



این و دیروز توی باغ فهمیدم. 

از توی کمد یه پالتوی تقریبا کوتاه 

قرمز،شلوار تنگ مشکی با شال و کاله 

مشکی پوشیدم،نیم بوت های قرمز 

خوشگلمم پام کردم و پایین رفتم ... 
 part136#

دختری به نام حنا 

رو به مامانم گفتم: ما می ریم یه دوری 

بزنیم،سریع برمی گردیم. 

مامانم سری تکون داد و گفت:دیر 



نکنی...! 

چشمی گفتم و به سرعت به سمت کیوان 

رفتم،سوار ماشین که شدم کیوان اخمی 

روی پیشونیش نشسته بود و قیافش یه 

جوری بود. 

رو به کیوان گفتم:کیوان اتفاقی 

افتاده...!؟ 

کیوان با همون اخم های توهم که خیلی 

با اقتدار و پرجذبه شده بود گفت:  

-نه چیزی نشده،فقط برناممون تغییر 



کرده،پارک نمی ریم...! 

-پس کجا می ریم..!؟ 

-نگاه کن می فهمی. 

سری تکون دادم و کنجکاو به اطرافم 

خیره شده بودم. 

کیوان انگار یه چیزیش شده بود،چون 

قیافش خیلی به هم ریخته بود. 

رو به کیوان با لحن ارومی گفتم:کیوان 

به نظر میاد یه چیزی شده...! 



-نه بابا چیزی نشده. 

نگاهی به سرتا پام کرد و سوتی زد و 

گفت:جوون.. 

با غرور نگاهش کردم که کیوان خندید و 

گفت:من که می دونم با من ست کردی تا 

پیشم کم نیاری...! 

با چشمای گرد نگاهی به تیپش کردم اونم 

یه لباس مشکی و سویشرت قرمز و 

شلوار مشکی و کفشای قرمز پوشیده 

بود. 



نیشخندی زدم و گفتم:باید باور کنی که 

من اصال به تیپت دقت نکردم تو 

خیال بافی هاتو ادامه بده. 

کیوان یکم نگاهم کرد و پوزخندی زد، 

دلیل پوزخندش و نفهمیدم هنوزم کیوان 

برام خیلی گنگ بود. 
 part137#

دختری به نام حنا 

کیوان یهو تو کوچه ای پیچید و جلوی 

خونه ای توقف کرد. 



صدای آهنگ بلند و سرسام آور توی 

خیابون پیچیده بود. 

با تعجب به کیوان خیره شدم و 

گفتم:چرا اینجا ایستادی...!؟ 

-می خوایم بریم تو این خونه،البته 

مجبوریم،بعدا همه چیز و برات توضیح 

می دم...! 

با چشمای ریز و کنجکاو بهش نگاه کردم 

که پوزخندی زد و گفت:به من اعتماد 

نداری...!؟ 



اعتماد، چرا بهش اعتماد داشتم وگرنه 

باهاش بیرون نمی رفتم... 

از ماشین پیاده شدم که کیوانم با لبخند 

پیاده شد با هم دیگه به سمت خونه 

رفتیم. 

کیوان دستم و گرفت و زنگ خونه رو 

فشار داد. 

در بعد از چند دقیقه با صدای تیکی باز 

شد. 



با تعجب به حیاط بزرگ خیره شدم که پر 

از درخت های سربه فلک کشیده بود ؛

خیلی ترسناک بود یاد فیلم های ترسناکی 

افتادم که همیشه می دیدم ... 
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دست کیوان و محکم تر گرفتم و با هم 

به سمت ورودی رفتیم صدای بوم بوم 

آهنگ ساختمون و ترکونده بود. 

وارد ساختمون  که شدیم نگاهم به میز 

های دایره شکلی که چیده شده بودن و 



روی هر میز تعدادی شیشه مشروب و 

قلیون چیده شده بود. 

از پله هایی که روبه رومون بود پایین 

رفتیم که نگاهم به دوتا غول تشن افتاد. 

کیوان در گوش یکیشون چیزی گفت که 

اجازه دادن داخل بریم. 

همین که داخل شدیم تاریکی بیش از حد 

باعث شد تا یکم با دقت تر نگاه کنم.

بوی دود تو تموم ساختمون پیچیده شده 

بود. 



ناخوداگاه وحشت کرده بودم ما اومده 

بودیم پارتی ...! 

دخترا و پسرا وسط سالن پیچ و تاب 

می خوردن،انقدر مست بودن که انگار 

اصال تو فضا نبودن. 

بازوی کیوان و محکم تر چسبیدم و در 

گوش کیوان گفتم:چرا اومدیم اینجا...!؟ 

-بیا می فهمی...! 

به سمت صندلی های چیده شده و 



قسمتی مخفی من و برد و گفت:نگاه 

بشین و از جات تکون نخور. 

هر کس سمتت اومد اصال بهش اهمیت 

نده خودش میره. 

من می رم باال اگه بعد از نیم ساعت 

نیومدم  از اینجا برو باشه...!؟ 

با تعجب گفتم: کیوان..!؟ چرا اومدیم 

اینجا...!؟ 

کیوان هوفی کشید و بدون جواب به 

سوالم سوئیچ ماشینش و تو دستم 

گذاشت و به سرعت از پله ها باال رفت. 



همینطور با ترس و وحشت به اطرافم 

خیره بودم که یهو چشمم به استاد علی 

سلطانی افتاد. 

دوتا غول پیکر باالی سرش بودن و انگار 

بادیگارداش بودن،یه جام پر از مشروب 

دستش بود و سه چهار نفر هم باال سرش 

بودن ... 
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یه جام پر از مشروب دستش بود و سه 



چهار نفر هم رو به روش نشسته بودن و با 

هم صحبت می کردن،فکر نمی کردم استاد 

سلطانی همچین ادمی باشه ... 

با اخم صورتم و برگردوندم که یه پسری 

یه پالستیک کوچیک که توش پودر سفید 

رنگی بود جلوم گذاشت. 

به پسره نگاه کردم که چشمکی زد و 

رفت،با چشمای گرد به پودر سفید رنگ 

خیره شدم. 

مواد بود....با ترس و استرس روی زمین 



پرتش کردم به ساعتم خیره شدم نیم 

ساعت شده بود که کیوان باال رفته بود. 

بلند شدم و خواستم از ساختمون خارج 

بشم و طبق گفته ی کیوان برم اما 

پشیمون شدم.... 

اگر اتفاقی برای کیوان بیفته چی ..!؟ 

راهم و به سمت پله ها کج کردم و از 

پله ها باال رفتم اما با دیدن کسایی که 

روی زمین افتاده بودن و مشغول مواد 

کشیدن بودن قلبم هری ریخت. 



خواستم برگردم که یهو یکی پخی کرد از 

ترس جیغی کشیدم و از جا پریدم. 

از ترس این معتادا راهم و به یه اتاقی 

کج کردم،خواستم در و باز کنم که صدای 

فریاد کیوان و تشخیص دادم : عوضی 

داره می میره؛تو چقدر سنگدلی...! 

صدای خنده ی دختری اومد که گفت:بزار 

بمیره منم این جوری خمار بودم و بهش 

التماس می کردم اما اون بی خیال لگدی 

بهم زد و رفت حاال وقتشه تقاص تمام 



کاراش و پس بده...! 

با صدای آژیر ماشین پلیس وحشت زده 

به دور و اطرافم نگاه کردم. 

از پشت در اتاق فاصله گرفتم که یهو ... 
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از پشت در اتاق فاصله گرفتم که یهو 

دختری از اتاق خارج شد؛فکر کنم صدای 

این دختره بود که حرف می زد. 



تندی از پله ها پایین رفت،توی اتاقی که 

کیوان بود رفتم با دیدن کیوان که روی 

زمین نشسته بود و آروم با دست توی 

صورت پسره می زد وحشت زده گفتم: 

-کیوان...!؟ 

کیوان چنان سرش و به سمتم برگردوند 

که حس کردم گردنش رگ به رگ شد،با 

فریاد گفت: 

-مگه نگفتم برو،... زود در اتاق و ببند و 

قفل کن. 



همون کاری که گفته بود و انجام دادم 

کیوان کمر پسره رو به حالت نشسته به 

دیوار تکیه داد. 

چشمم به پسره که خورد اشک توی 

چشم هام جمع شد،معلوم بود که پسره 

معتاده زیر چشماش گود رفته بود و 

سیاه بود...؛ 

اخه چرا باید معتاد بشن و تو دام مواد 

بیفتن...! 

کیوان یه کمی از زیر لباس خود پسره 

پاره کرد و محکم به دور دستش بست،یه 



سرنگ و پر از محلولی که نمی دونم چی 

بود؛ کرد. 

حال پسره به قدری بد بود که گفتم االن 

میمیره...! 

با خالی شدن سرنگ توی دست پسره 

کیوان بی حال نشست. 

پسره نفس های عمیق و کشدار می کشید 

و ... 
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پسره نفس های عمیق و کشدار 

می کشید،از ترس گریم گرفته بود. 

کیوان بلند شد،نگاهش به من افتاد،صدای 

هق هقم بلند شد،کیوان با عصبانیت و 

اخم نگاهم کرد و گفت: 

-چرا نرفتی...!؟ 

-چرا اصال من و آوردی هااان..!؟ادای 

آدمای نگران و در نیار...! 



در حالی که گریم شدت گرفته بود گفتم: 

مثال غیرت داری و من زنتم، من و بین 

این همه پسره و دختر معتاد و روانی ول 

کردی رفتی،اگه بالیی سرم می اومد 

چی...!؟ اصال برات مهم بود ... 

کیوان با صدای بلندی داد کشید:خفه شو 

حنا،االن فقط خفه شو که اعصابم 

داغونه...! 

صدای شلیک که اومد وحشت زده جیغ 

بلندی کشیدم. کیوان به سمتم اومد و 

بی هوا محکم بغلم کرد و گفت:هیس 



هیس نترس...! 

انقدر شوکه شدم که گریم بند اومده 

بود،کیوان ازم فاصله گرفت و سریع به 

سمت پنجره رفت و بازش کرد،یه طناب 

بلندی از زیر تخت بیرون کشید و به 

پنجره بست. 

با صدای شلیک دوباره .... 
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با صدای شلیک دوباره با بغض گفتم: 

-اگر قبل از این که بیام داخل اتاق پلیس 

می اومد منم می برد اونوقت چی...!؟ 

هااان...!؟ 

-ببین حنا انقدر یاد آوری نکن...! 

-چیه به غیرتت برخورد،نه اصال تو غیرت 

داری تو هالو هم نیس... 

با سیلی که تو صورتم خورد بهت زده به 

کیوان خیره شدم و دستم و روی جای 



سیلی گذاشتم. 

کیوان کالفه دستش و الی موهاش 

کشید؛اشکام و پاک کردم و خواستم از 

اتاق بیرون برم که کیوان بازوم و گرفت 

و به سمت خودش کشید: 

-ببخشید،من معذرت می خوام...! 

-ولم کن می خوام برم...! 

-باشه برو...؛ولی االن پلیسا می گیرنت...! 

-من کاری نکرم که گیر بیوفتم. 



کیوان با صدایی پر از خشم و حرص 

غرید:آخه دیوونه تو مواد مصرف نکردی 

به عنوان ساقی گرفته می شی...! 

همون جا روی زمین نشستم و زار 

زدم:چه غلطی کردم با تو اومدم...!

کیوان گفت:زود باش حنا،از طناب که به 

پنجره وصله پایین برو...! 

بلند شدم و خواستم برم ولی این دل 

لعنتی از دلواپسی نزاشت سوالم و 

نپرسم: 



-کیوان...! پس تو چی...!؟ 

-برو منم پشت سرت میام...! 

با استرس طناب و گرفتم و آروم ازش 

پایین رفتم ارتفاعش زیاد نبود،به آخر 

طناب که رسیدم خودم و پرت کردم. 

صدای شلیک سوم خیلی نزدیک به نظر 

می رسید،دیگه داشتم از استرس 

می مردم...! 



کیوان اون پسره معتاد و رو کولش 

گذاشته بود و به سختی از طناب آویزون 

شد. 

به آخرش که رسید باید می پرید،جلو 

رفتم تا کمکمش کنم پشت کیوان ایستاده 

بودم وقتی پرید تعادلش و از دست داد و 

پسره که روی کولش بود افتاد روم...! 

جیغی کشیدم و با پسره خوردم زمین...! 

پسره رو از روی خودم هل دادم اون 

طرف و ... 
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پسره رو از روی خودم هل دادم اون 

طرف..! 

کیوان خیس عرق شده بود و تند تند 

نفس می کشید،دوباره پسره بلند کرد و 

گفت: بدو...! 

دویدیم و از محوطه خارج شدیم از یه 

در پشتی که بود از ساختمون بیرون 

زدیم. 



از دست کیوان عصبی و دلخور 

بودم،درست بود که حرفای بدی بهش زدم 

ولی اونم حق نداشت من و بزنه...! 

رو بهش گفتم:چرا ماشین و نمیاری...!؟ 

-نکنه می خوای برم از جایی که فرار کردم

دوباره گیر بیفتیم؛بیا بریم بعدا میام 

می برمش...! 

-پس االن چیکار کنیم...!؟ 

-یکم صبر کن...! 



کیوان گوشیش و از جیبش بیرون 

کشید،توی خیابون بغلی همون خونه کنار 

دیوار ایستاد. 

پسره رو روی زمین گذاشت و نمی دونم 

به کی زنگ زد. 

بعد از حرف زدن با اون شخص پشت 

خط گفت: ... 
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بعد از حرف زدن با اون شخص پشت 

خط گفت:االن رادمان میاد دنبالمون...! 

سری تکون دادم که بعد از ده دقیقه 

رادمان اومد. 

سوار ماشین شدیم کیوان پسره رو 

صندلی جلو نشوند و خودش عقب 

نشست . 

با رادمان سالم کردم و کنار پنجره 

نشستم . 



بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم رو به 

کیوان گفتم:این پسره کیه...!؟ 

-پسر عموم...! 

-اینجا چیکار می کنه...!؟ 

کیوان نفس عمیقی کشید و بهم نگاه کرد 

فهمید که باید خودش همه چیز و مو به 

مو برام تعریف کنه.. 

آروم گفت:این پسرعمومه،اسمش 

میالده،پسرعموم اول گول همین ساقیا 

رو خورد و شروع به پخش مواد کرد تا 



این که پلیس گرفتش...! 

حاال بعد از سه سال آزاد شده...یه 

دختری که قبال دوست دختر میالد بود و 

میالد ناخواسته معتادش کرده بود...حاال 

خوب شده و اومده بود تا از میالد 

انتقامش و بگیره...! 

باالخره به هدفش رسید و این میالد 

معتاد شد؛حاال هم بهش مواد نداده بودن 

حالش بد شده بود. 

می دونستم اومده تو این مهمونی،بهم 

زنگ زد و گفت حالش بده همون موقع که 

تو رفتی لباس بپوشی تا باهم بریم 



بیرون.... 

خواستم بهت بگم نمیریم بیرون و برم 

سراغش ولی برای ورود به این مهمونی 

حتما باید یه دختر باهات باشه...! 

اون لحظه هم تنها کسی که تو فکرم بود 

تو بودی...! 

دلخور به بیرون خیره شدم که .... 
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دلخور به بیرون خیره شدم که کیوان 

دستش و زیر چونم گذاشت و سرم و به 



سمت خودش چرخوند و گفت: 

-معذرت می خوام،نمی خواستم تو دردسر 

بیوفتی...! 

چیزی نگفتم که با ایستادن جلوی 

خونمون ار کیوان و رادمان خداحافظی 

کردم و وارد خونه شدم. 
°~•••~°°~•••~°°~•••~°°~•••~°°~

 ~•••~°

#کیوان�� 

خسته از یه روز پر ماجرا سرم و به 



شیشه ماشین تکیه دادم و چشمام و 

بستم تا یه نفس راحت بکشم،سر و کله 

زدن با حنا در حالی که خیلی لذت بخش 

بود خیلی انرژی ازم می گرفت،مخصوصا 

االن و در این اوضاع....! 

صدای رادمان باعث شد تا از افکارم 

فاصله بگیرم:غرق نشی...!

نگاهش کردم و گفتم: نه بابا رو آبم 

هنوز...! 

رادمان اروم خندید و گفت:تو هم از 



دست رفتی...! 

گیج بهش خیره شدم که ادامه داد: 

عاشق شدی رفت...! 

-چرت نگو..! 

-باشه من چرت میگم،پس چرا دیگه 

نقشه رو عملی نمی کنی...!؟ 

بیخیال شرط شدی...!؟بیخیال غرورت 

شدی...!؟ 

-بیخیال هیچی نشدم...! 



-ولی انگار این دختر مهم تر از شرطته؛ 

دیگه مثل قبال انقدر مصمم نیستی...! 

من بهت گفتم شرط نبند..! 

اخمی کردم و گفتم:این دختر اصال برام 

مهم نیست زیر شرطمم نزدم..! 

-پس دیگه دست به کار شو،همه منتظرن؛

و بعد نیشخندی زد و گفت:البته اگر 

غرورت مهم تر از اون دختره است...! 

که البته انگار زیر همه چیز زدی...! 

بهت گفتم شرط بندی با میثم و  مسیح 

درست نیست،اما .... 



با صدای بلندی از کوره در رفتم و 

گفتم:تمومش کن...! من سر شرطم هستم 

و زیرش نزدم...! 

نیشخند رادمان روی اعصابم رژه رفت و 
 ...
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نیشخند رادمان روی اعصابم رژه رفت و 

کالفه و سردرگم زمزمه کردم: 



-شرط و همین روزا انجام می دم. 
°°~••~°°°~••~°°°~••~°°°~••~°°°~

 ••~°

#حنا�� 

یک هفته از شب مهمونی اون روز 

می گذره...نمی دونم چرا رفتار کیوان 

تغییر کرده...خیلی سرد باهام برخورد 

می کنه...منم زیاد بهش اهمیت 

نمی دادم...چون کسی که باید دلخور و 

ناراحت باشه منم نه اون...وقتی تو اون 

مهمونی بیخیالم شد و تنهام 

گذاشت...حتی فکر نکرد ممکنه اتفاقی 



برام بیوفته...! 

وارد دانشگاه شدم،بچه ها توی سلف 

منتظرم بودن،کوثر ده بار زنگ زده 

بود...بخاطر این که خواب مونده بودم و 

کالس اولم جا موندم...زود اومدم تا 

حداقل به دومی برسم...! 

این کالس باید کیوان هم باشه،البته سه 

روز بود که دانشگاه نیومده بود،با همه ی 

دلخوریم هم نگرانشم و هم دلتنگ... 

کاش امروز حداقل بیاد. 



وارد سلف شدم با دیدن بهار و کوثر 

سمتشون رفتم و کنارشون نشستم،بعد از 

سالم و احوالپرسی یه دفعه یلدا هم اومد 

و کنارمون جا گرفت. 

چشم چرخوندم شاید کیوان و ببینم،ولی 

خبری ازش نبود،پنج دقیقه به اومدن 

استاد مونده بود. 

وارد کالس شدیم،باز هم کیوان 

نبود،ناراحت روی صندلی نشستم،استاد 

سلطانی وارد کالس شد و مشغول 

تدریس شد. 



بی حوصله بودم و فکرم مشغول کیوان 

بود،وقتی کالس تموم شد به سرعت با 

بچه ها خداحافظی کردم و بیرون اومدم. 

غرور لعنتیم و زیرپا گذاشتم و خواستم 

شماره کیوان و بگیرم که همون لحظه 

گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره ی 

کیمیا،ابروهام باال پرید و یه دفعه کلی 

نگرانی به قلبم سرازیر شد؛ 

سریع جواب دادم: ...
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سریع جواب دادم: الو...!؟ 

-الو سالم،خوبی حنا جون...!؟ 

-مرسی عزیزم،چه عجب یادی از ما 

کردی،اتفاقی افتاده...!؟ 

-راستش کیوان چند روزه یه جوری 

شده،دعواتون شده...!؟حس می کنم شبیه 

افسرده ها شده،بی حال و 

بی حوصلست...! 



-نه دعوامون نشده،اگه مزاحم نیستم من 

یه سر بیام خونتون...! 

-نه عزیزم چه مزاحمتی،شما مراحمی 

منتظرتم،خدافظ...! 

-خدافظ. 

سریع سوار ماشین شدم و به سمت خونه 

کیوان اینا به راه افتادم. 

دکمه ضبط ماشین و زدم و صدای آهنگ 

تو ماشین پیچید و شروع به همخونی با 

آهنگ کردم. 



گفتی خیال تو راحت... 

هر جا که باشی میام سایه به سایت... 

منم بهش کردم عادت... 

االن چند وقته که دوری... 

رفتی از پیشم بهم گفتی که مجبوری... 

مثل من کی میشه واست... 

در و دیوار این خونه... 

می ریزه روی سرم بعد تو دیوونه... 

اینا رو یادم می مونه... 

یکی یکی می چینم آجرای خاطره هامون 

و می بینم... 

فاصلم از تو چه دوره... 



از تو چه دوره... 

بی احساس... 

 دیدی گفتم ته این رابطه بن بسته... 

گفتم قلب سنگیت از هیچی نمی ترسه... 

بی احساس... 

(بی احساس_شادمهر عقیلی) 

جلوی خونه شون که رسیدم ماشین و 

پارک کردم و پیاده شدم دکمه آیفون و 

زدم و که بعد از چند ثانیه در با صدای 

تیکی باز شد و ... 
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در با صدای تیکی باز شد،با قدم های بلند 

خودم  و به ساختمون رسوندم،کیمیا 

جلوی در ورودی ایستاده بود،با کیمیا 

روبوسی کردم،مامان بابای کیوان احتماال 

خونه نبودن. 

رو به کیمیا گفتم: من برم اتاق کیوان...! 

با لبخند سری تکون داد که به سمت اتاق 

کیوان رفتم،در زدم که با صدای بلندش 

مواجه شدم: 



-کیمیا جان مادرت دست از سرم 

بردار،صبحانه نمی خوام،ولم کن کپه مرگم 

و بزارم..! 

در و باز کردم که دیدم پرده های اتاق 

کشیدن و اتاق و تاریک کردن،کیوان روی 

تخت دراز کشیده بود و پتو رو تا روی 

سرش باال کشیده بود،به سمت پرده ها 

رفتم و کشیدمشون،نوری که از بیرون 

اومد اتاق و روشن کرد: 

-مرد گنده خجالت نمی کشی تا لنگ ظهر 

خوابیدی ساعت یازده و نیم پاشو 



ببینم،دانشگاهم که نمیای...! 

کیوان با تعجب و حیرت پتو رو از روی 

سرش برداشت و نیم خیز شد و گفت: 

-تو این جا چیکار می کنی...!؟ 

با شیطنت روی تخت نشستم و گفتم:نچ 

نچ واقعا دلت برای نامزدت تنگ 

نشده...!؟ 
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با شیطنت روی تخت نشستم و گفتم:نچ 

نچ واقعا دلت برای نامزدت تنگ 

نشده...!؟ 

کیوان نیشخندی زد و دوباره دراز کشید 

با دلخوری گفتم: یه خبری نباید ازم 

بگیری؛حاال به جای نامزدت هم محسوب 

نشم باالخره دوست که هستیم...! 

کیوان مثل بچه های لوس و مامانی غلتی 

زد و به پهلو شد و گفت:تو چی نباید یه 

سراغی از من می گرفتی...!؟ 



پتو رو از روی سرش کشیدم و در حال 

جمع کردنش گفتم: 

- واال تو چنان باهام سرد رفتار کردی که 

حس کردم به جای این که من طلب کار 

باشم تو طلبکاری...! 

کیوان با چشمای ریز شده گفت:تو چرا 

طلبکار باشی...!؟ 

-چون تو مهمونی ... 

-باشه بابا یاد اوری نکن...! 



-کیوان پاشو دیگه..! 

کیوان هوفی کشید و روی تخت نشست 

که گفتم:خیلی تنبلی برو دست و صورتت 

و بشور و صبحانه که نه ناهار باید 

بخوری دیگه...! 

کیوان نفس صدا داری کشید و عمیق بهم 

نگاه کرد،همین که سرم و بلند کردم و 

نگاهم تو نگاهش قفل شد گر گرفتم و 

حس کردم خیس عرق شدم.. 

سرم و پایین انداختم و گفتم:من میرم 



صبحانتو بیارم تا تو صورتت و بشوری و 

سریع از اتاقش بیرون اومدم...! 

دستی به صورت ملتهبم کشیدم و پایین 

رفتم کیمیا توی آشپزخونه بود نگاهی 

بهم کرد و گفت:می خوای صبحونه ببری 

براش...!؟ 
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دستی به صورت ملتهبم کشیدم و پایین 

رفتم کیمیا توی آشپزخونه بود نگاهی 

بهم کرد و گفت:می خوای صبحونه ببری 



براش...!؟ 

سری تکون دادم که سینی اماده رو به 

دستم داد و گفت:من براش آماده 

کردم...بیا...! 

تشکری کردم و دوباره به اتاق برگشتم 

همزمان کیوان از دستشویی خارج 

شد،دست و صورتش و با حوله خشک 

کرد و رو به من گفت:

-دستت درد نکنه...! 

کیوان در تراس و باز کرد و صبحانش و 



روی میز گذاشت و شروع به خوردن 

کرد،روی صندلی روبه روش نشستم و 

گفتم: 

-حاال چرا شبیه افسرده ها شده بودی...!؟ 

کیوان دست از خوردن کشید و نگاهی 

بهم کرد و گفت:خسته شدم...! 

-از چی..!؟ 

-از نقش بازی کردن...! 

اخمام توهم شد و حس کردم ته دلم 



خالی شد،بهش نگاه کردم و سخت گفتم: 

-خب تمومش کن این نامزدی رو...! 

کیوان دست به سینه به صندلی تکیه داد 

و گفت: من منظورم این نبود...! 

ناخوداگاه عصبی شدم و اشک تو چشمام 

حلقه زد و با صدای بلند گفتم: ... 
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ناخوداگاه عصبی شدم و اشک تو چشمام 



حلقه زد و با صدای بلند گفتم:می شه 

بفرمایید منظورتون چیه،خواهشا 

واضح تر صحبت کن...! 

کیوان کالفه دستی به موهاش کشید و 

بهم خیره شد و گفت: 

-من واقعا ازت خوشم اومده،دوستت 

دارم...! 

حس کردم نفس تو سینم حبس شد و 

قلبم از کار افتاد و مغزم سوت کشید...! 

یه مقدمه چینی چیزی چقدر این بشر رک 



بود،تازه انگار مفهوم حرفش و فهمیدم 

که قلبم رو درجه ی هزار افتاد انقدر تند و 

محکم و بلند می کوبید که حس کردم 

صداش و کیوانم می شنوه...! 

گرمم شده بود و صد در صد االن صورتم 

از خجالت و هیجان قرمز شده بود،از 

سرجام بلند شدم و از تراس بیرون 

اومدم. 

از پارچ کنار تخت کیوان آبی ریختم و یه 

سره خوردم،چندتا نفس عمیق کشیدم تا 

ریلکس باشم...! 



در حالی که دیگه پاهام وزنم و تحمل 

نمی کرد ولی سعی کردم ریلکس باشم. 

کیوانم از تراس بیرون اومد و بهم خیره 

شد،پشتم و بهش کردم و یه کم دیگه از 

آب خوردم که دستی دور کمرم حلقه شد 

و باعث شد آب تو گلوم بپره و به سرفه 

بیوفتم. 
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سرفم که قطع شد نفسای داغ کیوان و 



کنار گوشم حس کردم و به خودم 

لرزیدم،مقنعم و از سرم در آورد،لباش که 

به پوست گردنم برخورد کرد،حس کردم 

برای لحظه ای نمی تونم نفس بکشم...! 

سعی کردم از کیوان فاصله بگیرم،کیوان 

که خودش متوجه شد انقدر هیجان زدم 

که االن تو بغلش از حال میرم عقب رفت. 

مقنعه ام و از دستش گرفتم و دوباره 

سرم کردم. 

روی مبل نشستم و با تمام وجود سعی 



کردم بی جنبه بازی و کنار بزارم و ریلکس 

باشم. 

با صدای آرومی گفتم:تو از من االن 

خواستگاری کردی...!؟ 

کیوان روی تخت نشست و گفت:یه 

جورایی اره،می خوام زنم بشی...بی هیچ 

محدوده ای...تو هم من و دوست داری 

دیگه...!؟ 

خدایا این بشر نمی دونه قلب من 

ضعیفه،توان این همه هیجان و باهم 



نداره...؛گفتم عاشق هیجانم اما نه انقدر 

دیگه...! 

لبم و با زبون خیس کردم و پا روی پا 

انداختم و با ظاهری ریلکس که برعکس 

باطنم بود گفتم: جواب سواالت و وقتی 

می گیری که درست بهم در خواست 

ازدواج بدی...! 
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لبم و با زبون خیس کردم و پا روی پا 

انداختم و با ظاهری ریلکس که برعکس 



باطنم بود گفتم: جواب سواالت و وقتی 

می گیری که درست بهم در خواست 

ازدواج بدی...! 

با لبخند بدجنسی ادامه دادم:سطح 

توقعات من خیلی باالست شرمنده،من 

مردی رو که حتی یکم رمانتیک نباشه 

دوست ندارم...! 

کیوان ابروهاش و باال انداخت و 

گفت:یعنی برای جواب به من یه 

خواستگاری رمانتیک می خوای...!؟ 



خودم و جلو کشیدم سرم و تکون دادم و 

گفتم:یه خواستگاری رمانتیک و جوری 

که تا حاال هیچکس ندیده باشه...! 

از جام بلند شدم و گفتم:فیلم زیاد دیدم 

از ای ده ال خودت استفاده کن،از فیلم ها 

تقلید نکنی...! 

کیوان تک خنده ای کرد و 

گفت:عههههههه...!؟ 

-ارههههه 

کیوان خواست سمتم بیاد که سریع 



گفتم:من کار دارم خدافظ...! 

از اتاق بیرون اومدم و در حالی که از 

خوشحالی حرفش سر از پا نمی شناختم  

دویدم و بیرون اومدم و سوار ماشینم 

شدم. 

گازشو گرفتم و یه آهنگ شاد و بلند از 

ضبط پخش کردم و برای تخلیه هیجانم 

تو خیابونا با سرعت رفتم و ... 
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با بهار از دانشگاه بیرون اومدیم که بهار 

گفت:من با ماشین خودم میرم خونه 

ماشین آوردی...!؟ 

-اره آوردم،می خوای بری برو...! 

-اوکی،خدافظ..! 

سری تکون دادم،هوف بازم بهار با مهدی 

دعواش شده سردرد گرفته،حاال میره 

خونه بشینه غصه بخوره...! 

روی یکی از صندلیا توی محوطه دانشگاه 

منتظر کوثر و یلدا نشستم،به صندلی 



تکیه دادم که چشمم به کیوان افتاد،با 

نیوشا حرف می زد و جزوه اش دستش 

بود. 

با حرص بلند شدم و به سمتشون 

رفتم:سالم..! 

با صدای من هر دوشون به سمتم 

برگشتن نیوشا اخمی کرد و بیشتر به 

کیوان چسبید،شیطونه می گه مشتی 

بزنمش بچسبه به دیوار...! 

کیوان لبخندی زد و گفت:سالم عزیزم...! 



با لبخند جوابش دادم. 

کیوان برام جا باز کرد تا کنارش روی 

صندلی بشینم. 

پیشش نشستم،نیوشا انگار قصد نداشت 

ما رو تنها بزاره،برای همین با حرص 

کیوان گفتم: 

-عزیزم می شه چند لحظه وقتت و به من 

بدی..!؟ 
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-عزیزم می شه چند لحظه وقتت و به من 

بدی..!؟ 

کیوان مشکوک بهم خیره شد که با چشم 

و ابرو به نیوشا اشاره کردم. 

کیوان گفت:کالسم تموم شده بیا بریم..! 

رو به نیوشا گفت:خدافظ..! 

نیوشا با اخم غلیظی گفت:کارت داشتم 

هاا..! 



حس کردم کیوان چشم و ابرو اومد و 

گفت:بعدا برات توضیح میدم. 

نیوشا لبخندی زد و باشه ای گفت. 

کیوان نیم نگاهی بهم انداخت و 

گفت:ماشین آوردی...!؟ 

-اره..! 

-سوئیچ و بده به رادمان بدم،رادمانم به 

کوثر میده بعدا دوستات برات میارنش،با 

ماشین من بریم. 



همون لحظه چشمم به یلدا افتاد و به 

سمتش رفتم و گفتم:ماشین من و ببر 

خونتون بعدا میام ازت می گیرم . 

یلدا سری تکون داد،که به سمت کیوان 

رفتم،سوار ماشینش شدم و از دانشگاه 

خارج شد. 

دستی به صورتم کشیدم و گفتم:نیوشا 

چیکارت داشت..!؟ 

کیوان با لبخند مرموزی گفت:حسودی 

می کنی...!؟ 



-نه؛ فقط، اگر من تا وقتی با تو دوستم و 

بهت تعهد دارم که نباید با پسری دیگه 

گرم بگیرم،خواستم حرفات و بهت 

یادآوری کنم. 

-داشت سوالی ازم می پرسید. 

-پس چرا چشم و ابرو اومدی...!؟ 

-من چشم و ابرو اومدم...!؟ 

با حرص گفتم:خیلی معذرت می خوام 

انگار اشتباه دیدم. 



کیوان خیلی راحت بحث و عوض 

کرد:اخه چه شرطیه که تو گذاشتی 

دیگه،یه جواب بله دادن به من که نیازی 

به اون همه رمانتیک بازی نداره،من بلد 

نیستم . 

-منم جوابم منفیه چون بلد نیستم 

همینجوری بله بدم. 

کیوان نیشخندی زد و گفت:باشه،دارم 

برات...! 

ابرویی باال انداختم و گفتم:اوهوم...! 



با زنگ خوردن گوشی کیوان،هر دومون 

نگاهی بهم انداختیم و کیوان بعد از کمی 

مکث گوشیش و جواب داد: 

-الو سالم بله...!؟ 
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 گوشیش و جواب داد: 

-الو سالم بله...!؟ 
 .....

یهویی کیوان محکم تو پیشونیش زد:ای 



وای اصال یادم رفته بود. 
 ....

-چشم،خدافظ...! 

کیوان نگاهی بهم کرد و گفت:حوصله 

خرید کردن داری...!؟ 

ابرو باال انداختم:به چه مناسبت...!؟ 

-تولد کاوه است نامزدش براش جشن 

گرفت و فقط جوان های گرامی هستن..! 

-حاال کجا هست..!؟ 



-خونه کاوه..! 

-مگه کاوه خونه داره..!؟ 

-بلههه 

با چشمای ریز گفتم:تو که نداری..!؟ 

کیوان نیم نگاهی بهم انداخت و 

گفت:چرا نباید داشته باشم...!؟ 

-داری..!؟ 

-اره...! 



-نامرد پس چرا نگفتی..!؟ 

-چون زیاد اونجا نمیرم،کی غذا درست 

کنه،تمیز کنه،حوصلش رو هم ندارم...! 

-تنبل! 

کیوان گفت:بریم بازار،تو هم دعوتی باید 

لباس بگیری. 

بی حوصله گفتم:االن باید بگی..!؟ 

کیوان مظلوم گفت:خب دیشب یادم رفت 



بهت بگم،بریم االن با هم لباس 

بگیریم،بعدم میریم خونه من،به مامانتم 

بگو تا دوازده شب بیرونی..! 

نگاهی به ساعت مچیم کردم و گفتم:نه 

لباس که خریدیم من میرم خونه آماده 

بشم، همه ی وسایالم خونه است. 

-خب برو هر چی می خوای بردار بعد 

بریم خونه ی من...! 

-حاال حتما باید بیام خونه تو...!؟ 

-بعله. 



-باشه حاال تا موقعش..! 

گوشیم و برداشتم و به مامانم زنگ زدم 

و جریان و بهش گفتم اومدم بعد از کمی 

فکر کردن باشه ای گفت. 

کیوان ماشین و پارک کرد و گفت:پیاده 

شو..! 

همراه کیوان پیاده شدم و ..  
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همراه کیوان پیاده شدم،کیوان دستم و 

بین دستاش جفت کرد و با هم به سمت 

پاساژ راه افتادیم. 

کیوان نگاهی بهم انداخت و گفت:اول 

بریم برای من خرید کنیم یا برای تو...!؟ 

شونه ای باال انداختم و بعد از کمی مکث 

گفتم:فکر کنم خریدای تو زودتر تموم 

بشه اول بیا بریم طبقه باال لباس مردونه 

بخریم بعد میایم پایین. 

کیوان سری تکون داد،از پله های برقی باال 



رفتیم،کیوان من و دنبال خودش 

کشوند،وارد مغازه بزرگی شدیم که 

سرتاسر لباس مردونه بود. 

خیلی هم شلوغ بود،اروم به کیوان گفتم: 

-کت و شلوار می خوای بگیری..!؟ 

کیوان دستی به ته ریشش کشید و 

نگاهش و بین لباسا چرخوند و گفت: 

-من چیزی در نظر ندارم،این بار به سلیقه 

تو...! 



چون تجربه برای خرید لباس مردونه زیاد 

داشتم خیلی سخت نبود 

همیشه لباسای محمدرضا به سلیقه من 

بود،کت ها رو از نظر گذروندم که یه کت 

طوسی رنگ چشمم و گرفت. 

به کیوان نشونش دادم که با سرش 

پسندید،به سمت فروشنده رفت،بعد از 

سالم و احوالپرسی کت سایز کیوان و 

بهش داد. 

یه پیراهن آبی کمرنگ هم زیرش انتخاب 

کردم،با یه شلوار طوسی،همه رو به دست 



کیوان دادم تا بپوشه. 

وارد اتاق پرو شد و بعد از چند دقیقه ای 

در اتاق پرو باز شد. 

با دیدنش چشمام برقی زد،خیلی 

خوشتیپ شده بود. 

با لبخند پهنی که نتونستم کنترلش کنم 

انگشت شصت و اشارم و به هم 

چسبوندم و به عالمت الیک نشون دادم و 

گفتم: 

-خیلی خوشتیپ شدی...! 



کیوان اخم مصنوعی کرد و گفت:بودم..! 

برو بابایی تحویلش دادم و نگاهم به 

لباس های دیگه دوختم. 

بعد از حساب کردن لباسا یه کفش کالج 

مشکی هم گرفتیم. 

با اسانسور پایین رفتیم،ویترین های 

مغازه ها رو نگاه می کردیم،لباسا اصال 

مناسب نبودن،یکیشون خیلی باز بود 

یکی کوتاه،همه یه جوری بودن. 



با کشیده شدن دستم ... 
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با کشیده شدن دستم از فکر بیرون 

اومدم و به دنبال کیوان کشیده 

شدم،وارد مغازه ای شدیم فروشنده پسری 

بود با کیوان دست داد و حالش و پرسید . 

انگار که آشنا بود چون احوال خانواده 

کیوان رو هم گرفت. 

نگاهش به من افتاد و گفت:کیوان جان 



خانومت هستن...!؟ 

کیوان با لبخند دستش و پشت کمرم 

گذاشت و گفت:بله حنا خانومم...! 

با پسره سالم کردم،کیوان نگاهی به لباسا 

انداخت و بعد گفت:رضا اون لباس 

طوسی پشت ویترین و میدی...!؟ 

نمی دونستم کیوان کدوم و می گه،کیوان 

لباس و از دست پسره گرفت و توی بغلم 

انداخت و گفت: 

-برو بپوش ببینم..! 



با اخم بهش زل زدم که هلم داد و داخل 

اتاق پرو فرستادم. 

اصال این بشر احترام حالیش نمیشه،حتی 

نظر من و نپرسید . 

لباس و با سختی پوشیدم و به خودم تو 

اینه خیره شدم.

خیلی خوشگل بود،تا حاال لباس بلند 

نپوشیده بودم،ولی واقعا حرف نداشت 

لباس بلندی که به تنم نشسته بود،روی 

سینش کار شده بود؛با آستینای سه ربع که 



توری بود. 

از همه لحاظ ازش راضی بودم،پیراهن و 

در آوردم و لباسام و پوشیدم. 

از اتاق پرو بیرون اومدم،کیوان نگاهی 

بهم کرد و با اخم گفت: 

-چرا نزاشتی ببینم...!؟ 

-شما که پسندیدی،شب می بینی..! 

با حرص صورتش و برگردوند...کارتم و 

از کیف پولم در آوردم تا حساب 



کنم...هنوز کارتم و دست فروشنده نداده 

بودم... کیوان کارت و از دستم گرفت و 

تو جیبش گذاشت...بعدم با اخم 

وحشتناکی همونطور که بهم خیره 

بود...کارت خودش و به فروشنده داد. 

بعد از حساب کردن از مغازه خارج شدیم 

کیوان هنوز اخم داشت بی حرف از پاساژ 

بیرون اومدیم و بعد سوار ماشین شدیم 

صورتم و سمت کیوان کردم و گفتم: ... 
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صورتم و به سمت کیوان چرخوندم و 

گفتم:خب االن واسه چی اینجوری اخم 

کردی...!؟ 

-نمی دونی وقتی یه مرد پیشته نباید 

دستت و تو جیبت کنی ..!؟ 

خندیدم و گفتم:دستم و تو جیبم نکردم 

که،تو کیفم کردم...! 

کیوان نگاهم کرد و استارتی زد و گفت: 

هه هه خندیدیم...مسخره..! 



از این حرص خوردنش خندیدم و 

گفتم:خب واسه چی حساب کردی...!؟ 

-چون من شوهرتم،حرفی هست...!؟ 

چیزی نگفتم که ماشین و روشن کرد و 

راه افتاد،دستم و سمت ضبط بردم و 

روشنش کردم،صدای فرزاد فرخ توی 

ماشین پیچید: 

~ترس از چی داری که نمیزاری به تو من 

نزدیک تر شم~ 

~تو قلبم و دزدیدی وقتی 



میخندیدی،بغلم کن که من عاشق تر 

شم~ 

~نفسم به نفست بنده عشقم دل و از جا 

می کنه با خنده عشقم~ 

~دل من با دل تو وابستگی داره جون 

من به یه نگاه تو بستگی داره~ 

رو به کیوان کردم و گفتم:نه بابا،تو هم از 

این آهنگا گوش میدی ...!؟ 

کیوان نگاهم کرد و گفت:هوم..!؟

چیه،می خوای گوش ندم...!؟ 



-نه بابا فقط فکر نمی کردم آهنگ 

اینجوری هم گوش بدی چون همیشه 

اهنگات انگلیسی بودن که پخش 

می کردی. 

-همه جور آهنگی روی این فلش پیدا 

می شه. 

جلوی خونمون ماشین و متوقف کرد و 

گفت:زود برو وسایلت و جمع کن بیا...! 
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با حرص خواستم بگم نمیام،نمی دونستم 

چرا اصال حوصله ندارم برم خونه 

کیوان..! 

فکر کنم گرما زده شده بودم. 

کیوان انگار فهمید می خوام مخالفت کنم 

با غیظ گفت: 

-حرف نباشه زود باش...! 

از ماشین پیاده شدم و به سمت خونه 

رفتم از این زورگوییش انقدر حرصی 

شده بودم که دوست داشتم خفش کنم. 

برای لباسام نزاشت خودم انتخاب کنم. 



ایفون و فشار دادم که در بعد از چند 

دقیقه باز شد،با مامانم سالم کردم و به 

سمت اتاقم رفتم. 

لباس خونه و حوله و لوازم آرایشی و اتو 

مو رو تو کولم انداختم و پایین رفتم. 

مامانم از آشپزخونه خارج شد و گفت: 

-کجا...!؟ 

نفسم و با کالفگی فوت کردم و 

گفتم:شب که تولد اقا کاوه داداش کیوانه 



با هم رفتیم لباس خریدیم حاال میگه بیا 

خونه من دیگه با هم میریم. 

مامان لبخندی زد و گفت:راست میگه 

دوباره این همه راه و باید بیاد اینجا،ولی 

مگه خونه داره...!؟ 

-اره یه اپارتمان داره،خونه مجردی...! 

هی خوش به حال پسرا چقدر گفتم برای 

منم خونه بخرید نخریدید. 

مامان چپ چپ نگاهم کرد و گفت:برو 

برو که دیگه خیلی حرف میزنی،خدا به 



کیوان صبر بده از دست تو...! 

هوفی کشیدم و بعد از خداحافظی از 

اتاق خارج شدم. 

اینم از مادر ما...! 

اخمام و تو هم کردم و سوار ماشین شدم 

که ... 
 part161#

دختری به نام حنا 

اخمام و تو هم کردم و سوار ماشین شدم 



که کیوان صورتش و به سمتم چرخوند و 

گفت: 

-دیر تر می اومدی...! 

با اخم صورتم و برگردوندم اصال 

حوصلش و نداشتم،کولم و صندلی عقب 

پرا کردم و تا رسیدن به مقصد کالمی 

حرف نزدم. 

با رسیدن به یه آپارتمان شیک ابرویی باال 

انداختم و پیاده شدم. 

کیوان کوله سنگینم و برداشت و با هم 



وارد آسانسور شدیم. 

کیوان با غر گفت: 

-چی آوردی انقدر سنگینه..!؟ 

انقدر بخاطر زورگوییش عصبی بودم که 

با صدای بلندی گفتم: بدش به من کی 

گفت تو بگیریش...!؟ 

کیوان نگاهی به قیافه عصبانیم انداخت 

و گفت:چته هار شدی...!؟ 

من که چیزی نگفتم. 



با ایستادن آسانسور بیرون اومدم و 

دست به کمر منتظر باز کردن در خونه 

بودم. 

کیوان بیچاره همه ی پالستیک خریدا و 

کوله رو با یه دستش گرفت و با بدبختی 

در و باز کرد. 

وارد خونه شدم،با دیدن خونه دهنم باز 

موند. 
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خونه که نبود انگار جنگ شده بود. 

از حرص جیغی کشیدم که کیوان در و 

بست و گفت:چته...!؟ ببین من آبرو دارم 

انقدر جیغ جیغ نکن...! 

-من و آوردی اینجا انقدر کثیف...! 

 کیوان وسایل و روی زمین گذاشت و به 

سمت مبل رفت و لباسای روش و روی 

زمین انداخت و روی مبل ولو شد. 

از حرص دندونام و روی هم فشار 

دادم،به سمت کیوان رفتم و موهاش و 



توی چنگم گرفتم: 

-پا میشی اینجا رو مثل بچه آدم تمیز 

می کنی بعد استراحت 

می کنی،فهمیدی...!؟ 

کیوان با صورت تو هم در حالی که تالش 

می کرد موهاش و از توی دستم ازاد کنه 

گفت: 

-باشه باشه،ول کن ای بابا...! 

با حرص ... 
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با حرص لباسا رو از روی زمین برداشتم 

و به اتاق رفتم،در کمد و باز کردم. 

انقدر لباس داشت که آدم بین شون گم 

می شد. 

با هزار زحمت لباسا رو چیدم کیوان هم 

مشغول جمع کردن پوست تخمه ها و 

پوست پفکا بود . 

توی آشپزخونه رفتم و یه بسته گوشت از 



یخچال بیرون اوردم،خوبیش این بود که 

یخچالش پر بود . 

کیوان داخل آشپزخونه اومد و زباله ها 

رو رو توی سطل انداخت  و بعد از اینکه 

سرکی توی کارام کشید از آشپزخونه 

بیرون رفت  و گفت:من میرم یه دوش 

بگیرم...! 

سرم و تکون دادم و شروع به پختن 

ماکارانی کردم. 

 تا کیوان از حموم بیاد،کم کم شروع به 

چیدن سفره کردم و هر چی که توی 



یخچالش پیدا می کردم رو سفره 

گذاشتم. 

خسته و بی حال از آشپزخونه بیرون 

اومدم و روی مبل ولو شدم. 

کیوان بعد از چند دقیقه از حموم بیرون 

اومد و همونطور که سرش و با حوله 

خشک می کرد گفت: اوممم چه بوی 

خوبی میاد...! 

-بیا غذا آمادست...! 

سری تکون داد و با هم وارد آشپزخونه 



شدیم. 

کیوان روی صندلی نشست و با تعریف 

های منحصر به فردش شروع به خوردن 

کرد و ... 
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غذا رو که خوردیم کیوان کمکم کرد و 

ظرفا رو جمع کردیم. 

چون کیوان خیلی خسته بود رو بهش 

گفتم:کیوان،برو یکم بخواب من ظرفا رو 

میشورم. 



کیوان سر تکون داد و بیرون رفت . 

بعد از شستن ظرفا از آشپزخونه بیرون 

اومدم،نگاهم به کیوان افتاد که روی مبل 

خواب رفته بود و کنترل تلویزیون 

دستش بود،به سمتش رفتم،کنترل و 

برداشتم و تلویزیون رو خاموش کردم. 

از توی اتاق یه ملحفه اوردم و آروم روش 

انداختم . 

خم شدم و بی هوا لپش و بوسیدم و تا 

بیدار نشده بود ازش فاصله گرفتم و به 



سمت اتاقش رفتم. 

حولم و برداشتم و وارد حموم شدم . 

عجب حموم خوشگلی داشت،با دیدن 

وان ذوق زده سریع پرش کردم و داخل 

وان رفتم. 

بعد از کمی آب بازی دوش سریعی گرفتم 

و سرحال بیرون اومدم . 

پشت میز نشستم و شروع به خشک 

کردن موهای بلندم کردم،بعد هم اتو 

کشیدم و روی شونه هام رهاشون کردم. 



لباس خوشگلی رو هم که با کیوان خریده 

بودم و پوشیدم و یه ارایش مالیم که 

شامل یه کرم پودر بود و خط چشم 

باریکی باالی چشمم کشیدم و یه رژ لب 

براق قرمز روی لبام کشیدم. 

روی تخت نشستم و الکی که از خونه 

اورده بودم و روی ناخن های بلندم زدم. 

حواسم به الک بود که در باز شد سرم و 

برگردوندم و نگاهم به کیوان خوابالود 

افتاد که ملحفه دستش بود. 



نگاهش که به من افتاد چند لحظه هیچ 

عکس العملی تو صورتش پیدا نشد. 

بعد دستی به چشماش کشید و گفت:این 

خوشگله از کجا پیداش شد،دارم خواب 

میبینم،جلل خالق تا حاال تو خوابمم یکی 

به این خوشگلی ندیده بودم. 

پشت چشمی براش نازک کردم و مشغول 

الک زدنم شدم. 

کیوان رو به روم روی صندلی جلوی آینه 

نشست و گفت: 



 ....
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کیوان رو به روم روی صندلی جلوی آینه 

نشست و گفت: 

-تا قبل از اینکه بخوابم یکی دیگه اینجا 

بود...! 

چپ چپ نگاهش کردم که خنده ای کرد و 

گفت: 



-این یکی که روبه رومه بهتره...! 

با حرص گفتم:نه بابا،کمت نباشه یه 

وقت...!؟ 

خندید و برای اینکه تونسته بود حرص 

من و در بیاره ابرویی باال انداخت. 

از روی تخت بلند شدم و گفتم:کیوان من 

میرم بیرون تو هم سریع لباس عوض کن 

دیر میشه...! 

کیوان با شیطنت گفت:کجا بودی حاال...! 



و سرخوش خندید که کوفتی نثارش 

کردم و از اتاق بیرون اومدم. 

کیوانم سریع لباسایی که براش خریده 

بودم و پوشید،موهاش و خیلی خوشگل 

باال داده بود و حسابی دلبری می کرد. 

ساعت مچیش و هم به دستش بسته 

بود. 

نگاهش که به من افتاد گفت:اونجا شالت 

و از سرت در نیاری باشه...!؟ 

نگاهم و بهش دوختم و گفتم:چرا...!؟ 



کیوان با اخم گفت: 
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نگاهم و بهش دوختم و گفتم:چرا...!؟ 

کیوان با اخم گفت: 

-خوشم نمیاد چند تا پسر هیز و بی شعور 

به زنم نگاه کنن...! 

حوصله ی بحث نداشتم،برای همین فقط 

سری تکون دادم. 

کیوان موبایلش و از شارژ کشید و تو 



جیبش گذاشت، در و قفل کرد و دکمه 

اسانسور و فشار داد. 

سوار ماشین که شدیم،کیوان یه آهنگ 

شاد گذاشت. 

هر دوتامون چون اهنگ و حفظ بودیم 

لب خونی می کردیم. 

کیوان روی فرمون ضرب گرفته و بود و 

منم با اهنگ قر ریز می دادم. 

تا رسیدن به مقصد کلی شوخی کردیم و 

خندیدیم. 



به خونه کاوه که رسیدیم اونم یه 

آپارتمان شیک و خیلی خفن بود. 

برای ورودی اول باید چند تا پله رو باال 

می رفتیم که وارد ساختمون می شدیم. 

همین که پام و رو پله ی سوم گذاشتم،پام 

با اون کفشای پاشنه بلندم پیچ خورد و 

اگه کیوان نگرفته بودم پخش زمین شده 

بودم. 

کیوان با عصبانیت گفت:حواست 

کجاست...مجبوری کفش پاشنه ده سانت 



بپوشی...!؟ 

-اوال هفت سانته،دوما که اره مجبورم...! 

چشم غره ای بهم رفت که دستم و دور 

بازوش حلقه کردم . 

وارد خونه  که شدیم یه خونه خیلی بزرگ 

بود هنوز خیلی هم شلوغ نشده بود. 

یه خانوم جوون و خیلی خوشگل به 

استقبالمون اومد که ... 
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یه خانوم جوون و خیلی خوشگل به 

استقبالمون اومد،با لبخند با کیوان سالم 

کرد خواستم باهاش دست بدم که بغلم 

کرد و گفت: 

-پس تو هم عروس خانواده 

هخامنشی...! 

ازش فاصله گرفتم و با لبخند گفتم:شما 

زن آقا کاوه ای...!؟ خیلی به هم میاین...! 

دختره با لبخند خوشگلی تشکر کرد و 



گفت:اسمم نازنین،نازی صدام می کنن...! 

-خوشبختم،منم حنام..! 

به داخل دعوتمون کرد،کیوان گفت:اون 

اتاقه مانتوت و بزار..! 

سری تکون دادم و به سمت اتاق رفتم،در 

و باز کردم و وارد شدم. 

مانتوم و از تنم در آوردم و به جا لباسی 

آویزون کردم و بعد از تمدید ارایشم از 

اتاق بیرون اومدم. 



با دیدن کیوان که دختری بهش چسبیده 

بود از حرص نفسم رفت . 

ای کاش اصال بیخیال خواستگاری 

رمانتیک می شدم و بهش می گفتم چقدر 

دوسش دارم. 

نفسم و با حرص فوت کردم و کنار کیوان 

رفتم انقدر مشغول حرف زدن با دختره 

بود که متوجه من نشد. 

بیخیال این که کنارش بشینم یه صندلی 

دورتر از کیوان انتخاب کردم و نشستم. 



حس می کردم اصال کیوان دوسم نداره و 

داره نقش بازی می کنه...! 

اگر واقعا دوسم داشت مدام با دخترا 

گرم نمی گرفت،من فقط و فقط به 

خودش پایبندم و اون ده تا ده تا دور 

خودش جمع می کنه...! 

با نشستن کسی روی صندلی کنارم سرم 

و به سمتش چرخوندم یه پسره 

خوشتیپی کنارم نشسته بود و ... 
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-تنها نشستی خانومی..!؟ 

با اخم گفتم:فکر نکنم به کسی مربوط 

باشه...! 

پسره خندید و گفت:پس از اون دخترای 

زبون درازی،اسمت چیه...!؟ 

برگشتم سمتش نیشخندی زدم و 

گفتم:دلبر..! 

پسره لبخندی زد و گفت:اوه 

دلبرخانوم،منم پیامم...! 



-کدوم پیام..!؟ پیام ایرانسل یا همراه 

اول...!؟ 

با پس گردنی که به پیام خورد هر 

دومون نگاهمون به کیوان کشیده شد: 

-خجالت نمی کشی با زن من گل می گی و 

گل می شنوی...!؟ 

پیام خود به خود ابروهاش باال پرید. 

 کیوان با اخم گفت: می گفتی 

دلبرخانوم...!؟ 

لبخند مصنوعی زدم و رو به پیام 



گفتم:بله نامزدم اقای دیو...! 

پیام زد زیر خنده که اخم غلیظی کردم و 

رو به کیوان گفتم: 

عزیزم..!؟ اسم اون دختره که کنارت 

نشسته بود چی بود...!؟ 

برم صداش کنم بیاد پیشت تنها نمونی...! 

پیام صدای خندش اوج گرفت که کیوانم 

با اخم بهم نگاه کرد و دوباره پس گردنی 

نثار پیام کرد. 

پیام دستی به گردنش کشید و بلند 



شد،کیوان به جای پیام نشست. 

پیام بعد از کمی مکث خم شد و 

گفت:فعال با اجازه دلبرخانوم...! 

وقتی از کنارمون گذشت و رفت کیوان 

دست به سینه نشست و گفت: 

-خب می شنوم .... 
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وقتی از کنارمون گذشت و رفت کیوان 

دست یه سینه نشست و گفت: 



-خب می شنوم...!؟ 

-چیو...!؟ 

کیوان انگار عصبی شد و با حرص به 

سمتم برگشت و غرید:با پسر عموی من 

چی می گفتی که اینجوری نیش دوتاتون 

باز بود،منتظرم تا بشنوم...! 

نیشخندی زدم:هر حرفی که زدم به تو 

مربوط نیست. 

از کنارش بلند شدم و به سمت کیمیا که 

تنها نشسته بود رفتم: 



-چطوری عزیزم...!؟ 

کیمیا بلند شد و بغلم کرد و گفت:عه، 

کی اومدین ندیدمتون،خوبی..!؟ داداشم 

کجاست...!؟ 

-مرسی عزیزم به خوبیت...! 

با یه لبخند مصنوعی نگاهی به اطراف 

انداختم و گفتم:نمی دونم کجاست...! 

کنارش نشستم و به رقص جوونا اون 

وسط خیره شدم که صدای کشیدن شدن 

صندلی بغلیم به گوشم رسید و بعد هم 



صدای آروم کیوان کنار گوشم: 

-آخه دختر مزرعه،تو از دست کی فرار 

می کنی...!؟ 

جوابی ندادم که دستم و گرفت و 

کشید،چون یهویی بود نزدیک بود از روی 

صندلی پرت بشم و بیوفتم که توی بغلش 

فرو رفتم. 

من و از روی صندلی بلند کرد با حرص 

خواستم فحشی نثارش کنم که دنبال 

خودش کشوندم و به سمت پیست رقص 

رفت . 



یه اهنگ الکچری و رمانتیک در حال 

پخش بود،دستش و پشت کمرم گذاشت 

و با هم شروع به رقص کردیم. 

حرفی نزدم و همراهیش کردم چون .... 
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حرفی نزدم و همراهیش کردم چون 

خیلی ضایع بود وسط مجلس مسخره 

بازی در بیارم و باهاش نرقصم...! 



با ریتم آهنگ می رقصیدیم به چشمام زل 

زده بود،نگاهم قفل نگاهش شد قفل اون 

عسلی چشماش،انقدر محو چشماش شده 

بودم که حتی خالی شدن پیست از 

آدم های اطرافم رو هم حس نکرده بودم. 

با تموم شدن آهنگ همزمان لب های 

مرطوب کیوان روی پیشونیم نشست و 

صدای جیغ و سوت ها بلند شد. 

چشمام و بستم و غرق بوسه 

محبت آمیزش شدم  . 



کمی از این که من و کیوان دو نفری بین 

این جمعیت رقصیدیم و همه ی نگاه ها 

سمت ما بود خجالت کشیدم و صورتم گر 

گرفته بود. 

با کیوان سرجامون رفتیم و نشستیم با 

ورود کاوه به مجلس صدای ترکوندن 

بادکنک و جیغا بلند شد،کیوان با خنده 

برف شادی رو توی صورت کاوه که خیلی 

سوپرایز شده بود خالی کرد. 

 به نازی خیره شدم که با لبخند و 

خوشحالی به سمت کاوه رفت و تنگ در 



آغوشش گرفت. 

با لبخند بهشون خیره شدم واقعا زوج 

ایده آلی بودن..! 

بعد از ساعت ها رقص و شادی و بریدن 

کیک نوبت کادو ها شد. 

من و کیوان بلند شدیم و به سمتشون 

رفتیم. 

رو به کیوان گفتم:چی برای کاوه 

خریدی..!؟ 

کیوان لبخندی زد و گفت:می فهمی...! 



کیوان و کاوه محکم همدیگر و بغل 

گرفتن و کیوان با خنده گفت:داری پیر 

می شی داداش...! 

منم با کیوان خندیدم که صدای نازی بلند 

شد:عهههه،چرا شوهرم و سریع پیر 

می کنید...!؟ 

کاوه دستش و دور کمر نازی حلقه کرد و 

گفت:تو که می دونی کیوان کال کور رنگی 

داره...! 

این بار من بلند تر از قبل خندیدم و 



شصتم و به نشونه الیک نشون دادم که 

کیوان چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

-مردم زن دارن(و به کاوه اشاره کرد)ما 

هم زن داریم(و به خودش اشاره کرد) 

که من و کاوه و نازی زدیم زیر خنده 

کم کم خود کیوانم خندش گرفت و ... 
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کم کم خود کیوانم خندش گرفت. 

ساعت مارکی که از قبل با کیوان براش 

خریده بودم و سمتش گرفتم و 



گفتم:بفرمایید اقا کاوه،تولدتون مبارک...! 

کاوه با لبخند کادو رو از دستم گرفت و 

تشکر کرد. 

کیوان با لبخند گفت:من االن میام...! 

کاوه سرش و به معنی کجا رفت تکون 

داد که شونه ای باال انداختم. 

با دیدن کیوان که یه گیتار دستش 

بود،چشمای من و کاوه با هم گرد شد. 

کاوه انقدر ذوق کرد که هیچوقت این 

روی کاوه رو ندیده بودم . 



کیوان با لبخند معذرت خواهی کرد و 

گفت:اون بار گیتار مورد عالقت و زدم 

شکستم،اینم جبرانش،خیلی گشتم تا این 

مدل و مارک و پیدا کنم. 

کاوه با خوشحالی بغلش کرد و 

گفت:دیوونه ای تو...! 

چرا این همه هزینه کردی...!؟ 

و دوباره کیوان و محکم تر بغل کرد. 

کیوان با مشتش محکم توی کمر کاوه 

کوبید و گفت:خفم کردی بابا...! 



با خنده از هم دل کندن و .... 
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با خنده از هم دل کندن و کیوان دستم و 

گرفت و گفت:ما دیگه رفع زحمت کنیم..! 

کاوه نگاهی اول به دستامون و بعد به 

من و کیوان انداخت و گفت: 

-هنوز که زوده...! 

کیوان لبخندی زد و گفت:نه دیگه مزاحم 



نمی شیم،خدافظ..! 

نازی هم من و بغل کرد و بعد از تبریک 

دوباره من و کیوان با هم از خونه بیرون 

اومدیم. 

خسته و کوفته به سمت ماشین رفتیم و 

سوار شدیم . کیوان ماشین و روشن کرد 

و راه افتاد. 

نمی دونم کی چشمام روی هم افتاد و به 

خواب نسبتا عمیقی رفتم. 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~

#کیوان�� 



همین که خواستم چیزی به حنا بگم دیدم 

چشماش بسته است. 

آروم صداش زدم:حنا،حنا خانوم...!؟ 

باورم نمی شد انقدر زود خوابیده بود،هر 

چند که صبح زود بیدار شده بود و ظهرم 

نخوابیده بود.

سردرگم بودم و نمی دونستم ببرمش 

خونه خودشون یا بیارمش خونه 

خودم...! 



نگاهی به نیم رخ غرق در خوابش 

کردم،موهاش و که روی صورتش افتاده 

بود کنار زدم. 

نمی دونم کی جلوی آپارتمان خودم 

رسیدم،ماشین و داخل پارکینگ بردم و 

پیاده شدم. 

در سمت حنا رو باز کردم و دستم و زیر 

پاش انداختم و بلندش کردم. 

وارد آسانسور شدم و تا رسیدن به طبقه 

مورد نظر نگاهم و به حنا دوخته بودم. 



از توی آسانسور بیرون اومدم و به 

سختی در آپارتمان و باز کردم. 

وارد اتاق خواب شدم و حنا رو روی 

تخت خوابوندم. 

در خونه که باز مونده بود و بستم و 

دکمه های لباسم و یکی یکی باز کردم. 

کتم و که روی مبل انداخته بودم و توی 

کمد گذاشتم و لباسام و با یه دست 

شلوارک کوتاه مشکی عوض کردم. 

وارد دستشویی شدم و دست صورتم و 



آبی زدم. 

نگاهم به حنا افتاد،با اون لباسا چطور 

راحت خوابیده بود. 

نفسم و فوت کردم و سمتش رفتم و ... 
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نفسم و فوت کردم و سمتش 

رفتم،کفشای پاشنه بلندش و از پاش در 

اوردم و یه گوشه انداختم،شال و 

مانتوشم در اوردم و کناری گذاشتم. 



کمی روی دستم چرخوندمش و زیپ 

پیراهنش و پایین کشیدم. 

ناخوادگاه خیس عرق شده بودم و دمای 

بدنم باال رفته بود. 

از کنارش بلند شدم و سریع وارد 

آشپزخونه شدم،شیرآب و باز کردم و چند 

مشت آب به صورتم پاشیدم. 

به اتاق که برگشتم گوشیش و از تو 

کیفش بیرون کشیدم با دیدن عکس من و 

خودش روی صفحه لبخندی روی لبم 



نشست. 

رمزش و که چند باری کنارم زده بود یاد 

گرفته بودم وارد کردم توی قسمت پیام 

هاش رفتم و برای مامانش نوشتم: 

سالم مامان من خونه کیوانم شب نمیام 

خیلی خستم فردا صبح میام خونه...! 

و دکمه ارسال و کلید کردم. 

روی تخت با فاصله کنارش دراز 

کشیدم،روی پیشونیش و بوسه ی آرومی 

زدم و چشمام و بستم. 
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#حنا�� 

همین که چشمام و باز کردم نگاهم به 

کیوان افتاد،وحشت زده روی تخت 

نشستم که لباسم از باال تنم پایین افتاد. 

وحشت زده دستم و به لباس گرفتم و 

بلند شدم،لباسایی که با خودم دیشب 

خونه ی کیوان اورده بودم و سریع 

پوشیدم. 



دوباره روی تخت نشستم و با حرص 

خیره به کیوانی شدم که در خواب 

عمیقی به سر می برد،حقش بود تا جون 

داره بزنمش...! 

خیلی یهویی دستم و توی موهاش بردم 

و محکم کشیدم،صدای فریادش به خنده 

انداختم. 

دستم و از توی موهاش 

برداشتم،چشماش و که باز کرد نگاهم به 

چشمای سرخش افتاد،لبخندی زدم و 

الفرار...! 



کیوانم افتاده بود دنبالم تا بگیرتم و داد 

میزد:صبر کن...فقط صبر کن.... ببین چه 

بالیی سرت بیارم...دختره ی احمق این 

چه طرز بیدار کردنه...! 

همین جوری دور مبل می چرخیدم و یه 

لحظه که نگاهش کردم مات و مبهوت 

سرجام ایستادم. 

کیوانم دستم و محکم گرفت و روی مبل 

پرتم کرد و خودشم روم خیمه زد...! 

با وحشت و چشمای گرد نگاهش 



می کردم،فقط یه شلوارک کوتاه مشکی 

پوشیده بود و بدن برنزه و هیکل 

شیش تیکه اش و برام به نمایش گذاشته 

بود. 

کیوان که دید هنوز شوکه و مات و 

مبهوتم نگاهی به خودش انداخت و 

خندش گرفت. 

سرش و توی گودی گردنم فرو برد که به 

خودم اومدم و شروع کردم به داد و 

بیداد کردن و تکون دادن خودم...! 



کیوان دستام و باالی سرم قفل کرده بود 

و لباش و از کنار گوشم تا لبام ادامه داد. 

بوسه ای روی لبم کاشت که بی حرکت 

ایستادم و اون فقط می بوسید ... 
 part175#

دختری به نام حنا 

همین که نفسم گرفت محکم با مشت 

توی سینش کوبیدم که خودش و عقب 

کشید و بلند شد. 

بدون اینکه نیم نگاهی بهم بندازه وارد 



اتاق شد. 

وااا چش شد این...!؟ 

از روی مبل بلند شدم و با قدم های آروم 

وارد اتاق شدم. 

کیوان توی بالکن اتاق ایستاده بود. 

بی حرف حولم و برداشتم و وارد حموم 

شدم. 

نگاهم به اینه حموم افتاد و از دیدن 

خودم وحشت کردم،دور لبام رژلب پخش 

شده بود و معلوم بود که با بوسیدن 

کیوان اینجوری شده...! 



بعد از یه دوش حسابی حولم و دورم 

پیچیدم،سرم و از لبه ی در حموم بیرون 

بردم تا ببینم کیوان هست یا نه،که از 

خوش شانسیم دقیقا به سر من که از الی 

در حموم بیرون اومده خیره بود. 

لبخند مسخره ای زدم و سرم و پایین 

انداختم و آروم گفتم:چیزه...کیوان،میری 

بیرون تا بیام لباس بپوشم...! 

کیوان بی خیال از روی تخت بلند شد و 

گفت:لباسات کجان...!؟ 



بدون این که نگاهش کنم گفتم:تو 

کولمه،برو بیرون لباس بپوشم بعد بیا 

داخل..! 

بی توجه به حرف من کولم و برداشت و 
 ...
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بی توجه به حرف من کولم و برداشت و 

لباس زیرام و با یه شلوارک مشکی که 

بلندیش تا زیرزانوم و نزدیک به مچ پام 

بود بیرون اورد. 



لباسام و زیر و رو کرد و گفت:پس بلوز 

نیوردی..!؟ 

وای احمقانه ای گفتم و نچی کردم. 

کیوان بلند شد و سمتم اومد لباسا رو 

دستم داد با دیدن ست لباس زیرم حس 

کردم آتیش از روی گونه هام بلند شد و 

تمام تنم و حرارت گرفت . 

نگاهم به نیمچه لبخند کیوان افتاد و 

سرم و تو یقم فرو کردم. 

خیلی بیشعوره خیلی،اخه چرا لباسای من 



و برمی داری...! 

لباسا رو از دستش چنگ زدم و وارد 

حموم شدم و پوشیدم حاال با بلوز چیکار 

می کردم..!؟ 

سردرگم نگاهم و دور تا دور حموم 

دوختم که کیوان به در کوبید. 

الی در و باز کردم که پیراهن خودش و 

جلوم گرفت...! 

بهت زده نگاهش کردم که گفت:بپوشش 

بیا بیرون،نکنه تا صبح می خوای اون تو 



بمونی...!؟ 

چرا انقدر امروز تغییر کرده بود و داشت 

پدرم و از خجالت در می اورد. 

بلوزش و که تا روی رون پاهام بود 

پوشیدم و ... 
 part177#

دختری به نام حنا 

بلوزش و که تا روی رون پاهام بود 

پوشیدم و از حموم خارج شدم. 

نگاه کیوان و که روی خودم دیدم سعی 



کردم اصال بهش نگاه نکنم و نسبت بهش 

بی توجه باشم. 

به سمت عسلی رفتم و نشستم سشوار و 

از روی میز برداشتم و با شونه ای که با 

خودم اورده بودم موهای فرفریم و که 

االن چون خیس بودن فرشون خوشگل 

معلوم شده بود اروم شونه زدم. 

چون از دیشب موهام به هم چسبیده 

بودن به سختی شونه می کردم که نصف 

موهای بیچاره ام با شونه زدن وحشیانه 

من کنده می شدن.



آهی کشیدم اخه چرا همیشه آدم های 

موفرفری دوست دارن موهاشون فر باشه 

و موفرفری ها موهای لخت دوست دارن. 

کاش موهای منم لخت بود. 

با دستی که روی دستم نشست انگار برق 

سه فاز بهم وصل کرده بودن به کیوان 

خیره شدم شونه رو از دستم گرفت و 

گفت: 

-چی غرغر میکنی زیرلب...!؟ 



تا االن اون من و اذیت کرده بود،حاال اگر 

من اذیت کنم چی می شه مثال...!؟ 

لبام و با بدجنسی قلوه ای کردم و 

گفتم:هیچی،اعصابم خراب شد از دست 

موهام..!؟ 

نگاهش روی لبام خیره موند و اروم 

گفت: 

-چرا...!؟ 

لبم و زیردندونم فرستادم و گفتم: 



-چون هیچوقت نمی تونم راحت 

شونشون کنم..! 

هومی گفت که خندیدم و دستم و 

جلوش تکون دادم:کجایی تو...!؟ 

می شنوی حرفام و ...!؟ 

چشماش از روی لبام باال اومد و به 

چشمام خیره شد،سرش و خم کرد و توی 

گودی گردنم فرو برد و نفسش و توی 

گردنم فوت کرد و توی گوشم زمزمه کرد: 

-خوشگلی دردسر داره. 



گنگ بهش خیره شدم که پوست گردنم و 

بین لباش گرفت و با آهی گفت:موهای 

خوشگل دردسر خودشونم دارن دیگه..! 

نمی دونم از اینکه غذا نخورده بودم،دلم 

ضعف کرد و نزدیک بود از حال برم یا 

اون صدای جذاب و اعتراف قشنگی که 

کرده بود...!؟ 

اعتماد به نفسم تو حلق کیوان..! 

تمام تالشم و کردم تا خودم از خوشی 

غش نکنم،به سختی دستم و باال اوردم و 

موهای کیوان و گرفتم و سرش و به 



عقب کشیدم و گفتم: 

-گرسنمه..! 

صورتش تو هم شد و گفت: 

-ضدحال نفهم..! 

خندم و پرصدا بیرون دادم که حرصی 

شد و به سمتم هجوم اورد. 

بی اختیار بسم ا� گفتم و ادامه 

دادم:خدایا من سالم از این خونه بیرون 

برم...! 



کیوان خندید و تا خواست من و ببوسه 

صدای گوشیم هردوتامون و از جا پروند 

که ... 
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کیوان خندید و تا خواست من و ببوسه 

صدای گوشیم هردوتامون و از جا پروند 

با صدای بلند زیرخنده زدم که چپ چپ 

نگاهم کرد و نفسش و فوت کرد. 

به سمت گوشیم رفتم و جواب 



دادم:الو...!؟ 

-الو سالم حنا،کجایی عزیزم..!؟ 

-مامان جان من دیشب چون خیلی دیر 

بود خونه کیوان موندم. 

صدای مامان پر از حرص شد و 

گفت:خجالت نمی کشی رفتی خونه 

کیوان..!؟ نه خوبه حاال اول با زور 

راضیت کردم که بینتون صیغه خونده 

بشه،زود بیا خونه...! 

لبم و گاز گرفتم و گفتم:باشه مامان 



نگران نباش یکم دیگه میام. 

گوشی رو قطع کردم و رو به کیوان 

گفتم: 

-من خیلی گشنمه،بریم غذا بخوریم. 

کیوان کالفه نیم نگاهی بهم انداخت و 

گفت:تا تو میز و بچینی من دوش گرفتم 

اومدم. 

سرم و تکون دادم و وارد آشپزخونه 

شدم. 

در یخچال و باز کردم و نگاهی بهش 



انداختم و تصمیم گرفتم املت درست 

کنم. 

آهنگی از توی گوشیم پلی کردم و 

همزمان که می رقصیدم شروع به درست 

کردن املت کردم. 

انقدر توی حال خودم بودم که با صدای 

کیوان کنار گوشم از جا پریدم. 

با خنده نگاهی به سرتاپام کرد و چشمکی 

زد. 

چشم غره ای بهش رفتم و موهام و مواج 



دورم و جمع کردم و پشت میز نشستم . 

کیوانم روی صندلی روبه روییم نشست و 

مشغول خوردن شدیم.

بعد از غذا آماده شدم و وسایلم و جمع 

کردم و کیوانم من و به خونه رسوند و 

گفت میره سرکار و رفت ... 
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کنار مامانم مشغول آشپزی بودم که 

گوشیم شروع به زنگ زدن کرد،دستام و 



آبی شستم و گوشی رو جواب دادم 

-الو...!؟ 

-الو سالم خوبی..!؟ 

-مرسی،وقت داری بریم بیرون..!؟ 

نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:نچ من 

امروز کالس دارم..!؟ 

-چه کالسی..!؟ 

-تکواندو. 



هوفی کشید و گفت:حوصلم سر رفته 

بود. 

-حوصلت سر میره سراغ من میای..؟ 

-آره دیگه وقتی سرم شلوغه که نمی تونم 

بیام پیش تو..! 

عوضی نثارش کردم که صدای خند ه هاش 

گوشم و پر کرد و گفت:مگه دروغ 

میگم...!؟ 

-مزاحم نشو اقا،بگرد دنبال یکی که 

اوقات فراغتت و باهاش بگذرونی،باید 



برم اماده بشم خدافظ.! 

صدای الو الو گفتنش توی گوشی پیچید 

که اهمیتی ندادم و قطع کردم. 

مامانم گفت:کی بود..!؟ 

-کی بود بنظرت،کیوان بود دیگه..! 

-چقدر شما میرید بیرون دختر،خجالت 

بکشید دیگه،پریشبم که رفتی خونش 

موندی..! 

وای خدای من همش این که خونش 



موندم و میکوبه تو سرم 

بخدا هیچ خبطی نکردیم خب،ما 

بی عرضه تر از اونیم که فکرش و بکنی..! 

توی دلم به این حرفم خندیدم. 

به سمت اتاقم رفتم و بعد از پوشیدن 

لباسام و جمع کردن کولم از خونه بیرون 

زدم. 

ساعت هفت بود و تقریبا هوا رو به 

تاریکی می رفت برای همین سوار ماشینم 

شدم و با ماشین به سمت باشگاه حرکت 



کردم. 

همین که جلوی باشگاه رسیدم سوئیچم و 

از ماشین در اوردم و تا خواستم پیاده 

بشم،یه نفر در ماشین و باز کرد و خودش 

و کنارم انداخت. 

وحشت زده به سمتش برگشتم که ... 
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وحشت زده به سمتش برگشتم و با دیدن 

یه پسری که صورتش و پوشونده بود 



خواستم جیغ بکشم که دستش روی 

دهنم نشست. 

یه دفعه در عقب هم باز شد و یه نفر 

دیگه هم داخل ماشین نشست. 

انقدر سریع این کار و انجام داده بودن 

که مغزم هنگ بود و در حال پردازش این 

موضوع بود. 

چاقویی زیرگلوم قرار گرفت و پسره با 

صدای خشن و بمی گفت: 

-پیاده شو..! 



از ترس لرزیدم،دستش و از روی دهنم 

برداشت و به سمت در هلم داد و 

گفت:بازش کن برو بیرون. 

-نمی خوام عوضی احمق ولم کن...! 

هیچ رقمه حاضر نبودم از ماشین پیاده 

بشم و بزارم ماشین عزیزم و بدزدن. 

در سمت راننده که باز شد و دستی دور 

بازوم حلقه شد،به سرعت سرم و تکون 

دادم و خواستم دستش و از دور بازوم 

ازاد کنم و جیغ بکشم که انگار فهمید 



چون محکم تر بازوم و گرفت و اون 

دوستش که کنارم بود،با یه پارچه دور 

دهنم و محکم بست. 

پسره دو تا دستام و گرفت و از ماشین 

بیرون کشیدم. 

خیلی محکم با پام توی نقطه حساسش 

کوبیدم،همین که پسره از درد نعره ای 

کشید و خم شد. 

دست پسره رو گرفتم و از فرصت 

استفاده کردم و پیچوندمش که صدای 

ترق تروق استخونش و هم شنیدم. 



دلم خنک شد و با یه نیشخند خواستم 

فرار کنم که یه زیرپایی برام گرفت و با 

کله روی زمین فرود اومدم . 

دستش جلو اورد و با یه حرکت از روی 

زمین بلندم کرد و اسلحه ای روی شقیقم 

گذاشت،وحشت کردم و با چشمای گرد و 

زبونی الل ایستادم که خیلی راحت شوتم 

کرد روی صندلی های عقب و من به این 

نتیجه رسیدم که قراره خودمم با ماشین 

عزیزم دزدیده بشم. 



اما همین که به مغزم خطور کرد که 

امکان داره چه بالهایی سرم بیاد لرزی به 

تنم نشست و ... 
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خودم و تکون دادم اما بین این دوتا 

هرکولی که نشسته بودم هیچ تکونی 

نتونستم بخورم. 

با دهن بسته صدا از خودم تولید کردم 

اما هیچ...! 

انگار اونا مجسمه بودن و هیچ تکونی 



نمی خوردن. 

انقدر صدا از خودم در اوردم و خودم و 

تکون دادم که یکیشون عصبی پارچه 

جلوی دهنم و پایین کشید و گفت: 

-چته ...!؟ 

انقدر عصبی این یه کلمه رو گرفت که از 

ترس قالب تهی کردم و گفتم: 

-هیچی فقط حوصلم سر رفت گفتم یه 

اهنگ بزار حداقل...! 



چنان چپ چپ نگاهم کرد که طاقت 

نیوردم و سرم و پایین انداختم. 

خداروشکر دوباره دهنم و نبست و 

تونستم یه نفسی بکشم. 

سعی کردم از پنجره بیرون و نگاه کنم 

اما تف تو ذات این زندگی،حاال هیچوقت 

پنجره های ماشینم دودی نبودن اما همین 

چند روز پیش دادم بابا دودیشون کنه ...! 

ای خدا هیچی هم که معلوم نیست. 

همین که ماشین توقف کرد،با کنجکاوی 



اطراف و نگاه کردم تا ببینم کدوم گوریم 

اما با بستن چشمام ترسیده اب دهنم و 

قورت دادم و چیزی نگفتم. 

هلم داد به سمت بیرون و غرید: 

-پیاده شو ... 
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هلم داد به سمت بیرون و غرید: 

-پیاده شو ... 



از ماشین پیاده شدم و با کمک همون 

غول پیکرا راه و رفتم. 

نمی دونم توی اون لحظه پام به چی گیر 

کرد که نزدیک بود کله پا بشم اما یه نفر 

محکم بازوم و گرفت و مانع شد. 

خودش و که بهم چسبوند جیغی کشیدم 

اما بی اهمیت به سمت داخل هدایتم کرد. 

یه دفعه یکی کنار گوشم با صدای بلند 

گفت: 



-بشین..! 

دستام و که از پشت بسته بودن تکون 

دادم و نشستم. 

با استرس گفتم: 

-من و کجا اوردین..!؟ 

-صبر کن االن میفهمی خوشگله ... 

با صدای پوزخندش اشکی از گوشه ی 

چشمم چکید و گفتم: 

-بی شعورا چی از جونم می خواین . 



همین که دستی کمرم و لمس کرد لرزیدم 

و ... 
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همین که دستی کمرم و لمس کرد لرزیدم 

و حس کردم دیگه اخر خطه،هیچکسم 

نیست که نجاتم بده. 

اشکام یکی یکی راه خودشون و پیدا 

کردن،از چشمم سقوط کردن و از تیغه 

بینیم رد شدن و یه جایی زیر چونم محو 



شدن. 

بغض کرده با ترس خودم و تکون دادم تا 

دستش برداشته بشه اما بازوم و گرفت و 

بلندن کرد. 

دستام و چشمام و باز کرد و رهام کرد. 

فکر کردم االن با یه خونه مخروبه یا یه 

جای تاریک و سوت و کور روبه رو میشم 

اما ... 

با چشمای گرد شده نگاه می کردم به 

اطراف،انگار یه جایی شبیه به کنسرت 



می موند. 

ارکستر و همه چیزها هم فراهم بود. 

کلی گل رز سفید و قرمز و سیاه روی 

زمین پخش شده بود. 

یهو صدای دست و جیغ و هورا بلند 

شد،همه با هم دیگه شروع کردن به 

خوندن: 

- تولد تولد تولدت مبارک،مبارک تولدت 

مبارک ... 

برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم که 

همه ی بچه ها روی صندلیای اخر صف و 



پشت سرم نشسته بودن. 

با بهت و حیرت نگاهشون کردم،همه 

بودن؛بهار،کوثر،یلدا،مهدی،رادمان حتی 

محمدرضا غزل و محمد،یاسمین و مبین 

با بغض و اشک و ذوق و شادی نگاهشون 

می کردم خواستم به سمتشون برم که 

یهو صدای گیتار و پیانو توی فضا پخش 

شد. 

دوباره به مقابلم خیره شدم که ... 
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دوباره به مقابلم خیره شدم که با دیدن 

چهارتا پسر خوشتیپ و خوشگل که 

دونفر سمت چپ و دو نفر سمت راست 

روی صندلی نشسته بودن و گیتار 

می زدن نگاهم بهشون دوخته شد همه یه 

نوع رنگ و لباس پوشیده بودن  

کت و شلوار سفید با کروات قرمز. 

یه پسرم با همین تیپ و قیافه اون طرف 

یعنی پشت پیانو نشسته بود. 



همون لحظه کیوان وارد سالن شد و 

نگاهم به اعماق چشماش نفوذ کرد. 

توی اون کت و شلوار مشکی با پیراهن 

سفید و کروات مشکی خیلی شبیه داماد 

ها شده بود. 

لبخندی از شوق روی لبم نقش بست و 

همه ی آه و ناله هام و نفرین هایی که به 

باعث و بانی این ماجرا داده بودم،دود 

شد و به هوا رفت. 

کیوان روی صندلی بین اون چهارتا پسر 



نشست و خیلی اروم و زیبا با گیتاری که 

دستش بود شروع به نواختن کرد و با 

لحن گیرایی توی چشمام زل زد و شروع 

به خوندن کرد. 

"هر کی به جز تو اومد، به چشم نیومد 
 ...

هی اومدم دل و عقب بکشم نیومد ..." 

"شاه دلم معنی عشقی تو واسه دلم ... 

پرته به تو همه هوش و هواس دلم ..." 

"چشمات یه حالتیه خماره ... 

جنگه سرت همه جا خب اره ..." 



"نمی دونی دوریت چی به سر من میاره 
 ...

عشقت یه چیزی مثل قماره ..." 

"نفسم به تو بنده عزیزم ... 

با تو گریه می خنده عزیزم ..." 

اشکام پشت سر هم روی گونه هام 

می ریخت و هنوزم باورم نمی شد که اینی 

که دارم میبینم کیوانه و اینجوری دلبری 

می کنه و توی لباساش شبیه همون 

شاهزاده سوار بر اسب رویاهامه . 



"تنم از تب عشق تو داغه ... 

یخ قلب من آب شده باهات ..." 

"من به لبخند تو مریضم ... 

میخرم غم و از تو عزیزم ..." 

"نمیزارم،نمیزارم تو دلم کسی باشه باهات 
 "...

خنده حتی یک لحظه هم از لبام محو 

نمی شد همین که آهنگش تموم شد ... 
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خنده حتی یک لحظه هم از لبام محو 

نمی شد همین که آهنگ تموم شد دوباره 

صدای دست و جیغ بچه ها بلند شد.  

گیتارش و به دست یکی دیگه داد و از 

روی صندلی بلند شد چند قدم به سمتم 

برداشت و دقیقا روبه روم قرار 

گرفت،کمی سرش و خم کرد سمتم و 

گفت: 

-بانو،راضی بودید...!؟ 

حاال وقت اذیت کردن و تالفی اون ترس 



و وحشتی که به دلم افتاده بود،بود. 

اخمی کردم و گفتم: 

-نه...تکراری بود...قبول نیست. 

کیوان دستاش و بهم کوبید و گفت: 

-بسیار خب 

از این لحن و نوع حرف زدنش خندم 

گرفته بود اما لبم و گاز گرفتم تا نخندم و 

اون نگاهش خیره به لب هام شد. 

دستش و پشت کمرم گذاشت و من و به 



وسط سالن برد: 

-چیکار می کنی..!؟ 

-می خوام یه دور برقصیم. 

اخم کردم و گفتم:اول باید درخواست 

می کردی. 

نیشخندی زد و گفت:کردم. 

گنگ نگاهش کردم که لبخند محوی زد و 

گفت: 



-با چشمام از چشمات یه دور رقص و 

درخواست کردم و اونم با کمال میل 

پسندید. 

صدای اوه گفتن بچه ها به گوشم رسید و 

خودمم مبهوت بهش خیره شدم. 

کی این جمله ها رو توی ذهنش ساخت؟ 

دستش و پشت کمرم گذاشت و ... 
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دستش و پشت کمرم گذاشت و با صدای 



موزیک دوباره ریتم گرفتیم و همزمان 

شروع به رقص کردیم،بهارم در حال فیلم 

گرفتن بود. 

خندم گرفت،با مانتو و شلوار و شال در 

حال رقص تانگو بودم. 

سر کیوان که بین گردنم رفت و بوسه ای 

رو استخون گردنم نشوند انگار برق 

صدولتی بهم وصل کردن و سرتاپام 

اتیش کنار گوشم زمزمه کرد: 

-اخه تو کی همه ی دنیام شدی ..!؟ 



بی حرف تو چشماش زل زدم که این بار 

روی گونه هام و بوسید: 

-اخه کی انقدر چشمات جادوم کرد ...!؟

چشمام گرد شده بود اخه کیوان اصال 

رمانتیک نبود،اون فقط گاهی شیطون 

می شد و گاهی جدی گاهی مغرور و حاال 

باید اضافه کرد گاهی هم رمانتیک 

تازه کشفش کرده بودم آهنگ تموم شد و 

همزمان با اتمام آهنگ کیوان دستم و 

گرفت و سوتی زد که محمدرضا رو دیدم 



با کیک بزرگ خامه ای شکالتی جلومون 

ایستاد و ... 
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جلومون ایستاد،یلدا با چاقویی که روبان 

قرمزی دورش بسته بود به سمتمون 

اومد،چاقو رو دستم گرفت و کیوان 

پشتم قرار گرفت. 

دستش و روی دستم گذاشت و با هم یه 

تیکه از کیک و بریدیم. 



اون تیکه ی برش داده رو داخل ظرفی 

گذاشت و دستم داد: 

-این مال من و تو. 

کیوان رو به بهار گفت:کیک و برای 

خودتون برش بزنید و بخورید. 

بهار باشه ای گفت و کیوان دستم و گرفت 

و به یه گوشه از سالن رفتیم و روی 

صندلی نشستیم.

ظرف و روی پام گذاشتم و شروع کردم 

به خوردنش که یهو ... 
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ظرف و روی پام گذاشت و شروع کردم 

به خوردنش که یهو تا یه تیکه از کیک و 

برش دادم تا بخورم حلقه ی تک نگینی 

توی بشقاب ولو شد. 

با بهت یه نگاه به حلقه انداختم و یه 

نگاه به کیوان. 

قیافه کیوانم مثل من دیدنی بود،یهو با 

عصبانیت کیوان بلند شد و من با تعجب 



نگاهش کردم که غرید: 

-بهار..!؟ 

دست کیوان و گرفتم و گفتم:چیکارش 

داری ...!؟ 

حلقه رو از توی بشقاب برداشت و 

گفت:این چیه...!؟ 

با تعجب گفتم: 

-مگه تو این و نزاشتی تو کیک تا من و 

سوپرایز کنی...!؟ 



دستش و به کمرش زد و گفت: 

-نه. 

و یهو عصبی تر داد کشید:بهار؟ 

بهار دویید و پیشمون و اومد و گفت: 

-چیه چی شده کیوان..!؟ چرا داد 

میزنی..!؟ 

حلقه و رو جلوی چشماش نشون داد و 

گفت:این چیه هان..!؟حلقه توی بشقاب 

کیک چیکار می کنه...!؟ مگه من این و 



دست تو امانت نداده بودم؟ اگر 

می خوردیمش چی...!؟ 

بهار دستش و محکم تو پیشونیش کوبید 

و اونم مثل کیوان عصبی گفت: ... 
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ظرف و روی پام گذاشت و شروع کردم 

به خوردنش که یهو تا یه تیکه از کیک و 

برش دادم تا بخورم حلقه ی تک نگینی 

توی بشقاب ولو شد. 



با بهت یه نگاه به حلقه انداختم و یه 

نگاه به کیوان. 

قیافه کیوانم مثل من دیدنی بود،یهو با 

عصبانیت کیوان بلند شد و من با تعجب 

نگاهش کردم که غرید: 

-بهار..!؟ 

دست کیوان و گرفتم و گفتم:چیکارش 

داری ...!؟ 

حلقه رو از توی بشقاب برداشت و 

گفت:این چیه...!؟ 



با تعجب گفتم: 

-مگه تو این و نزاشتی تو کیک تا من و 

سوپرایز کنی...!؟ 

دستش و به کمرش زد و گفت: 

-نه. 

و یهو عصبی تر داد کشید:بهار؟ 

بهار دویید و پیشمون و اومد و گفت: 

-چیه چی شده کیوان..!؟ چرا داد 



میزنی..!؟ 

حلقه و رو جلوی چشماش نشون داد و 

گفت:این چیه هان..!؟حلقه توی بشقاب 

کیک چیکار می کنه...!؟ مگه من این و 

دست تو امانت نداده بودم؟ اگر 

می خوردیمش چی...!؟ 

بهار دستش و محکم تو پیشونیش کوبید 

و اونم مثل کیوان عصبی گفت: ... 
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بهار دستش و محکم تو پیشونیش کوبید 

و اونم مثل کیوان عصبی گفت: 

-کیوان،می خواستم سوپرایزش کنیم چرا 

خرابش کردی اه... 

من و کیوان گیج نگاه بهار کردیم که بهار 

از حرص دندوناش و روی هم سابید. 

کیوان تا به خودش اومد چشماش و 

محکم روی هم فشار داد و گفت:اگر این 

حلقه رو می خوردیم چی...!؟ 

اصال فکر اینجاش و کردی 



بهار با حرص و عصبانیت جیغ 

کشید:کورید مگه...!؟ 

من و کیوان چپ چپ نگاهش کردیم که 

با عصبانیت پاش و روی زمین کوبید و 

گفت: 

-اصال هر کاری دوست دارید انجام 

بدین،خاک تو سرتون...! 

از کنارمون رفت و کیوان کنارم نشست 

زیرچشمی نگاهش کردم که حلقه رو از 

توی ظرف برداشت اروم و با لحنی پر از 



خنده گفتم: 

-میدونستم تو از این کارا بلد نیستی. 

با تمسخر نگاهم کرد و گفت:این همه 

تدارکات دیدم بعد میگی بلد نیستم...!؟ 

یهو اخم کردم و گفتم:اون دزدی یعنی 

چی هان...!؟ اگر نرسیده به اینجا سکته 

می کردم چی...!؟ 

خندید و گفت:تو ازم یه خواستگاری 

فراموش نشدنی رو خواستی منم یه 

کاری کردم که تا اخر عمرت فراموش 



نکنی. 

سری از روی تاسف تکون دادم که بلند 

شد و گفت:بیا بریم خودمون تنها یه 

دوری بخوریم پیش این منگال ایستادیم. 

خندیدم که گفت:هیس تا حواسشون 

نیست و دارن عکس میگیرن فرار کنیم 

باشه..!؟ 

باشه ای گفتم و من و کیوانم یواشکی ... 
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باشه ای گفتم و من کیوانم یواشکی مثل 

دزدا از ساختمون بیرون زدیم و دویدیم 

و سوار ماشین شدیم. 

کیوان استارت زد و راه افتاد،سوالی که 

خیلی ذهنم و درگیر کرده بود و به زبون 

اوردم: 

-کیوان می گم اینا که من و دزدیدن کی 

بودن...!؟ 

-بادیگارد خونه رادمان..! 



چشمام گرد شد و گفتم:چقدر هیکلی 

بودن،قلبم ایستاد...! ولی...مگه بابای 

رادمان چیکارست؟ 

-نمی دونم چندبار ازش پرسیدم ولی 

درست و حسابی نگفته،همیشه خودش و 

میزنه به اون راه. 

مشکوک نگاهش کردم که چشماش و توی 

حدقه چرخوند و گفت:باور کن نمی دونم. 

-اون دوست صمیمیته نمی دونی...!؟ 

-نه االن دوستای تو هر چیزی شد میان 



بهت می گن...!؟ 

پشت چشمی نازک کردم و گفتم:معلومه 

که اره،اصال مگه میشه من چیزی رو 

ندونم. 

-پس حتما اینم می دونی که رادمان از 

کوثر خواستگاری کرده. 

با صدای بلند گفتم:چی...!؟ 

دستش و روی گوشش گذاشت و گفت: 

-اروم چته بابا،صدات و بیار پایین،اها 

ببین نمی دونستی. 



-دروغ که نمی گی؟ 

چپ چپ نگاهم کرد و گفت:معلومه که 

نه. 

-پس چرا چیزی نگفت..!؟ 

کیوان پوفی کشید و گفت:کاش االنم 

نمی فهمیدی خب انقدر سوال پیچ 

می کنی آدم و که پشیمون می کنی از 

حرفی که زده. 

با اخم و شاکی نگاهش کردم که شونه ای 



باال انداخت و گفت:واالاا 

وقتی ترمز کرد به بیرون خیره شدم که با 

دیدن ... 
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به بیرون خیره شدم که با دیدن اصطبل 

چشمام گرد شد و گفتم: 

-اینجا چرا اومدیم؟ 

اونم مثل من نگاهش و به در اصطبل 

دوخت و گفت: 



-مردم برای چی اینجا میان!؟ 

با خنگی گفتم: برای اسب  سواری. 

چشمکی بهم زد و گفت:خب..!؟نتیجه 

گیریت چی شد...!؟ 

با چشمای گرد و با ذوق جیغ کشیدم و 

گفتم:وای کیوان،باورم نمی شه...! 

-باورت بشه. 

با بوقی که زد در باز شد و داخل 

رفتیم،ماشینش و پارک کرد و پیاده شد. 



چشمام و با ذوق دور تا دور اصطبل به 

اون بزرگی چرخوندم،کیوان که از ماشین 

پیاده شد به سمتم اومد و دستم و بین 

دستای گرم و داغش گرفت. 

منم خیلی پرو دستش و محکم تر 

چسبیدم و راه افتادیم.نیم نگاهی به 

کیوان انداختم و اروم گفتم: 

-کیوان..!؟ 

اونم مثل من هومی زمزمه کرد که گفتم: 

-اسب کرایه کردی...!؟ 



سرش و تکون داد که چشمام برقی زد اما 

با یاداوری این که من اسب سواری بلد 

نیستم پنچر شدم. 

-ولی من که اسب سواری بلد نیستم. 

-یاد می گیری. 

-اسبم چه رنگیه..!؟ 

-میریم ببینش. 

شبیه  بچه هایی شده بودم که برای اولین 



بار با پدراشون وارد شهربازی شدن و از 

دیدن اون همه زیبایی و هیجان ذوق و 

شوق دارن. 

شاید بعدا که به رفتار های بچگانم فکر 

می کردم خیلی عصبی و خجالت زده 

می شدم از اینکه مثل ندید بدید ها رفتار 

کردم. 

اما اون همه هیجان من باید یه جوری 

تخلیه می شد. 

و کیوان پابه پای من همراهم می شد و 

ضدحال نمی زد. 

ورودی اصطبل یه مرد ... 
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ورودی اصطبل یه مردی ایستاده بود که 

به سمتمون اومد،دست کیوان و توی 

دستش گرفت و گرم مشغول سالم و 

احوالپرسی شد. 

نگاهی به من انداخت و کمی خم شد و 

گفت:خوش اومدین خانوم. 

تشکری کردم و پشت سر مرد راه 

افتادیم،خودم و به بازوی کیوان آویزون 

کردم و گفتم: 



-اسم اسب چیه...!؟ 

با خنده نگاهم کرد و گفت:اسب. 

چپ چپ نگاهش کردم که خندید و 

گفت:چقدر سوال میپرسی آخه. 

وارد یه اتاقک چوبی شدیم که اون آقا که 

از قضا اسمشم ایمان بود یه دست لباس 

سوارکاری زنونه بهم داد و به کیوانم یه 

دست لباس مردونه. 

کیوان همراه مرد بیرون رفت و رو به من 

گفت آماده شو تا من بیام. 



باشه ای گفتم و وقتی حاضر شدم کیوان 

و صدا کردم. 

کیوان به سمتم اومد و با لبخند گفت:تو 

این لباسا خیلی خوشگل شدی..! 

با ذوق خندیدم و ... 
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با ذوق خندیدم و خم شدم تا بندای 

چکمه هام و ببندم ولی همش موهام سر 

می خورد و توی صورتم می افتاد و 



نمی زاشت درست و حسابی بند چکمه هام 

و ببندم. 

کیوان نگاهش و بهم دوخت،دستم و 

گرفت و سمت خودش کشید چون خم 

شده بودم پرت شدم تخت سینش و با 

چشمای گرد نگاهش کردم و گفتم: 

-نزدیک بود بیوفتم. 

جلوی پام روی زانوش نشست و بندای 

چکمه هام و بست و گفت:نمیوفتی،پس 

من اینجا چیکارم ...!؟ 



-نمی د ونم چیکاره ای..!؟ 

چپ چپ نگاهم کرد  

که بدجنس گفتم: 

-نه شوهرمی،نه دوست پسرم،نه 

داداشمی،نه پسرعممی،نه 

پسرعمومی...هیچ..! 

-نامزدتم. 

-نامزد الکی. 

بی هوا بلند شد و هلم داد چسبوندم به 

دیوار و سرش و توی گودی گردنم فرو 



برد و گفت: 

-کی گفته الکی...!؟ 

-خب،خب از اول نامزد دروغی بوده. 

-رسمیش می کنیم. 

توی چشماش خیره شدم که دستش و 

کنار سرم به دیوار چسبوند و گفت: 

-مگه نه...!؟ 

-تو خواستگاری نکردی. 

-االن می کنم. 



توی چشماش خیره شدم و گفتم:خب. 

-تو باید با من ازدواج کنی،فقط من. 

چشمام در کسری از ثانیه داشت از حدقه 

بیرون می زد،کیوان هیچوقت انقدر جدی 

نبوده،هیچوقت این قیافه کیوان و من 

ندیده بودم. 

من حتی فکر می کردم خواستگاری 

کردنشم با شوخیه بس که شوخ بود،ولی 

حاال این حرفش انقدر محکم و جدی 

جوری شوکم کرده بود که زبونم بند 



اومده بود،هنوز حرفش و هضم نکرده 

بودم که ... 
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هنوز حرفش و هضم نکرده بودم که 

لباش و محکم به لبام چسبوند.شوکه از 

این رفتارش تکونی به خودم دادم و 

وقتی دیدم بیخیالم نمی شه دستم و دور 

گردنش حلقه کردم و خودمم با عطش 

بیشتری مشغول بوسیدنش شدم. 

سرش و که عقب کشید چند نفس بلند و 



عمیق کشیدم و با مشتم توی بازوی 

کیوان کوبیدم و گفتم: 

-اخه اینجوری...!؟ 

لبخند بدجنسی زد و گفت: 

-نه که تو بدت اومد. 

سرخ شده از این حرارتی که یهو همه ی 

بدنم و فرا گرفته چپ چپ نگاهش کردم 

که صدای قهقه اش باال رفت. 

برای اینکه بزنم تو پرش گفتم: 



-من باهات ازدواج نمی کنم،قرار بود یه 

خواستگاری عاشقانه نه که حرف زور 

بزنی. 

-اوال که مهم نیست نظر تو چیه مهم نظر 

منه،دوما من که خواستگاری کردم! 

با بهت گفتم:کی..!؟ 

همونطور که دستش و توی جیب کتش 

فرو برد و ... 
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جعبه حلقه ای در اورد قدمی هم جلو 

اومد،جوری که اگر سرم و باال می گرفتم 

سرم محکم می خورد توی چونش: 

-همون موقع که دزدیدنت و تو قلبت 

نزدیک بود از کار بیوفته. 

-اون مال تولدم بود. 

-در اصل مال خواستگاری بود فقط 

نخواستم این حلقه رو جلوی همه دستت 

کنم. 



-چرا؟ 

-چون می خواستم این لحظه ها رو فقط 

خودمون شاهد باشیم و توی ذهنمون 

هک کنیم و ... 

- و چی؟ 

- و نه کسی مزاحم عشق بازیمون بشه. 

از این همه پروییش سرم و بلند کردم تا 

باز مخالفت کنم که این تولدم بود اما با 

برخورد سرم توی چونش آخ من و اون 

همزمان بلند شد. 



یه قدم عقب رفتم که کیوان دستم و 

توی دستای مردونه و بزرگش گرفت،حلقه 

ظریفی که دستش بود خیلی قشنگ بود. 

روی دستم بوسه ای نشوند و حلقه رو 

آروم وارد انگشتم کرد،روی انگشت حلقم 

و هم بوسید و توی چشمام زل زد: 

-قول بده هر اتفاقی 

افتاد،هیچوقت...هیچوقت...این حلقه رو 

از دستت در نیاری. 

آب دهنم و همراه بغضی که توی گلوم 



گیر کرده بود قورت دادم،این بغضی که 

تو گلوم بود به معنی غم نبود بلکه بیشتر 

از خوشی توی گلوم کاشته شده بود و ... 
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کیوان دستم و گرفت و کشید،دنبالش راه 

افتادم جلوی یه در چوبی نگه داشت و 

هلش داد،با هم داخل رفتیم که چشمم به 

دوتا اسب افتاد روبه روی هم ایستاده 

بودن،یکیشون سیاه بود و یکیشون 

سفید. 



به سمت اسب سفید راه افتادم و با ذوق 

گفتم:وای کیوان چقدر نازه. 

-عه..عههه! 

-چیه؟ 

-االن این اسب سیاه ناراحت میشه که 

فقط به اون احترام میزاری..! 

کیوان دستش و روی اسب کشید و گفت: 

-ناراحت نشو،این دختره کال 

آدم فروشه،یکی دیگه رو که ببینه بقیه رو 

یادش میره. 



چپ چپ نگاهش کردم و عصبی گفتم: 

-من آدم فروش نیستم!

بدون اینکه به من نگاه کنه دوباره رو به 

اسب سیاه نگاه کرد و گفت: 

-اوه اوه چه بهش هم برخورد. 

دست به سینه ایستادم و نگاهش کردم 

که باالخره به من نگاه کرد و سرش و به 

معنی چیه تکون داد: 

-اسم این اسبا چیه...!؟ 
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-اسم این اسبا چیه..!؟ 

دوباره نگاهش و به اسب سیاهه دوخت 

و گفت:چطور حالیش کنم به نظرت؟ 

دوباره به من نگاه کرد و گفت: 

-اسم اینا اسبه...بگو اسب. 

دلم می خواست یکی محکم بکوبم تو 

سرش: 

-دیوانه،االن این دوتا رو به اسم اسب 

صدا کنیم که نمی فهمیم کدوم به کدومه. 



حتما باید یه اسمی داشته باشن که 

قاطی نشن. 

-خب مشخصه این سیاهه اون سفید. 

دیگه کالفه شدم و نتونستم جلوی حسم 

و بگیرم،دستم و باال بردم که توی سرش 

بکوبم ولی با یه حرکت دستم و گرفت و 

خم شد تو صورتم: 

-خوب نیست یه خانوم دست به زن 

داشته باشه و به خصوص روی شوهرش 

دست بلند کنه. 



برای اینکه خودم و تبرئه کنم گفتم: 

-من..من که نمی خواستم بزنمت. 

با چشمای ریز شده بهم نگاه کرد که 

دستم و اروم از توی دستش بیرون 

کشیدم اما سرش و جلو اورد و کنار 

گوشم لب زد: 

-هیچوقت یه مرد نباید دست روی زن 

بلند کنه و زور و بازوش و به رخ بکشه. 

هیچوقتم نباید زن سواستفاده کنه و 

دستش و حتی باال بیاره. 

وگرنه هر دو طرف از هم دیگه زده 



میشن،این و همیشه یادت بمونه. 

برای اینکه جو بینمون و عوض کنم سرم 

و عقب کشیدم و با شوخی گفتم: 

-یه جوری حرف می زنی هر کی ندونه 

انگار تا االن ده بار ازدواج کردی. 

شونه ای باال انداخت و با خنده گفت: 

-به هرحال من نمی دونم این چیزا رو تا 

کی باید به تو یاد بدم. 

هوفی کشیدم و گفتم:پس نمی خوایم 

اسب سواری کنیم..!؟ 



سرش و تکون داد و ... 
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سرش و تکون داد و با صدای بلند اسم 

همون مرد که لباس بهمون داده بود و 

صدا کرد: 

-ایمان. 

بعد از چند دقیقه ایمان داخل اومد و من 

از سر راهش کنار رفتم.دستش و روی سر 

اسب کشید و موهاش و بهم ریخت و بعد 

از اصطبل بیرون رفتیم. 



کیوانم اسب سیاه رنگ خودش و بیرون 

اورد. 

به سمت اسب سفید رفتم و دستی به 

یال های سفیدش کشیدم کیوان پشت 

سرم ایستاد و گفت: 

-بیا کمکت کنم برو باال . 

با استرس گفتم:نکنه بیوفتم..!؟ 

-نگران نباش نباش نمیوفتی. 

پام و توی رکاب اسب کردم و کیوانم 

کمرم و با دستاش گرفت و به سمت باال 



هلم داد. 

روی زین اسب که نشستم،با ترس به 

کیوان نگاه کردم. 

کیوان افسار اسب و دور دستش پیچید 

و چند قدم حرکت کرد که اسبم باهاش 

حرکت کرد با ذوق و شوق دستم و روی 

سر و گردن اسب کشیدم که کیوان گفت: 

-حنا،دستت و محکم به زین اسب بگیر 

نیوفتی ... 
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سرم و به معنی باشه روی شونم کج 

کردم که لبخندی زد: 

-می خوام ولش کنم دیگه...! 

جیغی کشیدم و گفتم: 

-وایی نه کیوان میوفتم. 

اخمی بین ابروهاش نشست و غرید: 

-جیغ نزن این همه آدم اینجاست. 

دلم از این همه غیرتش غنچ رفت و غرق 



لذت شدم. 

اولین بارم نبود که میومدم اسب سواری 

یه بارم با محمدرضا اومده بودم ولی 

حضور کیوان یه ذوق و شوق دیگه 

داشت،دوست داشتم خم بشم و انقدر 

ببوسمش بخاطر اینکه من و اورده 

اینجا،چون از بچگی عالقه زیادی به 

اسب سواری داشتم. 

کیوان به روبه رو زل زده بود و من خیره 

شده بودم به نیم رخ جذابش. 



شاید از نظر بقیه کیوان زیاد خوشگل 

نبود ولی نمی تونم منکر این بشم که از 

نظر من اون خوشگل ترین و جذاب ترین 

مرد جهان بود. 

کیوان سرش و چرخوند و گفت: 

-خوردیمون بابا...! 

-بتوچه شوهر خودمه دوست دارم. 

ابروهای کیوان که از تعجب و شیطنت 

باال پرید تازه فهمیدم چه سوتی دادم و 

چی گفتم. 



با صورت قرمز شده سرم و به سمت 

مخالفش چرخوندم که صدای قهقهه 

کیوان بلند شد. 

همین که اسب از حرکت ایستاد به کیوان 

خیره شدم که پاش و توی رکاب گذاشت 

و خودش و باال کشید و پشت سر من 

نشست . 

با تعجب بهش خیره شدم که ... 
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با تعجب بهش خیره شدم که دستاش و 

از کنار کمرم رد کرد و افسار و اسب و 

توی دستش گرفت،از اینکه این همه بهش 

نزدیک شده بودم خجالت زده حتی نفسم 

نمی کشیدم.

یه ذره افسار و اروم به اسب کوبید و 

حرکت اسب تندتر شد،سرش و دقیقا کنار 

گوشم حس کردم و نفس های تند و 

نامنظمش که گوشم و نوازش می کرد.



یه ذره سعی کردم خودم و جلو بکشم که 

محکم کمرم و گرفت و گفت:

-تکون نخور میوفتی.

سرجام ایستادم و هر لحظه حرکت اسب 

تندتر شد.

همین که از اصطبل خارج شد گفتم:کجا 

میریم.

-پشت این اصطبل یه باغ بزرگه اونجا 

میریم.



حرفی نزدم و اسب و به اون سمت 

هدایت کرد:

-چه حسی داری...!؟

حسم..!؟االن از حسم می پرسید وقتی 

قلبم توی دهنم می زد و نمی فهمیدم در 

چه حالیم،انگار که توی زمین و آسمون 

معلق ایستاده بودم،این همه حس خوب 

و هیجان و خجالت یهویی به قلبم 

سرازیر شده بود و همین که قلبم از کار 

نیوفتاده بود خودش جای شکر داشت.



من جوابی به سوالش ندادم و اونم پیگیر 

نشد به گمونم صدای بلند قلبم و شنیده 

بود و حسم و از این قلب در به در 

فهمیده بود.

حرکت اسب که تندتر شد شالم از روی 

سرم لیز خورد و روی شونه هام 

افتاد،چتری های بلندم توی صورتم پخش 

شدن با دستم پشت گوشم فرستادمشون 

اما دوباره روی صورتم سر خوردن.

این بار دست کیوان بود که روی سرم 

نشست و فکر کردم می خواد موهام و 



پشت گوشم بندازه اما همین که موهام و 

پخش کرد با صدای بلند گفتم:

-عهه کیوان...!

صدای خنده ی ارومش و شنیدم و گفت:

-جان کیوان..!؟

یا زمان برای من همون جا متوقف شد که 

هیچی حس نمی کردم یا بی شک مرده 

بودم.

دستش و که روی پام حس کردم ...
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دستش و که روی پام حس کردم به 

خودم لرزیدم و دستش و از روی پام 

برداشتم که این بار دستش و روی 

پهلوهام حس کردم،خندیدم و اروم گفتم:

-کیوان تو رو خدا قلقلکم میاد.

صدای خنده اروم کیوان رو هم 

شنیدم،گفت:



-پس قلقلکی هستی..!؟

برای اینکه نقطه ضعفم و پیدا نکنه گفتم:

-نه کی گفته...!؟

همین که شکمم و قلقلک داد به غلط 

کردن افتادم و اون با صدای بلند خندید:

-باشه کیوان غلط کردم دستت و بردار 

االن میوفتم.

الکی جیغ بلندی کشیدم که دستش و 

برداشت و گفت:



-سو استفاده گر.

وقتی متوجه توقف اسب شدم اونم 

وسط باغ به این بزرگی که بیشتر شبیه 

جنگل بود بهش خیره شدم که از روی 

اسب پایین اومد،دست من و هم گرفت و 

منم از روی اسب پریدم که دست کیوان 

دور کمرم حلقه شد و من رو دنبال 

خودش کشید.

یهو یه کلبه بزرگ چوبی ...
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یهو یه کلبه بزرگ چوبی که نمای داخل از 

شیشه سرتاسری مشخص بود جلومون 

قرار گرفت.

روی شیشه نوشته بود "رستوران نیلی"

کیوان در شیشه ای رو هل داد و با هم 

داخل رفتیم،صدای یه موزیک الیتی که 

به گوش می رسید خیلی دلنشین بود.

میزهای چوبی و صندلی های چوبی که 

کلی آدم توی این کلبه به ظاهر رستوران 



بود.

به سمت پیشخوان رفت و کیوان گفت:

-هخامنش هستم.

همین حرف کافی بود تا مرد از جاش بلند 

بشه و با احترام ما رو به یه سمتی 

هدایت کنه.

وقتی از پله های اون ساختمون باال رفتیم 

جوری شوکه شدم که حتی پلک هم 

نمی زدم.



روی زمین با گل های رز سرخ و سفید پر 

شده بود،بوی عود همه جا رو گرفته 

بود،روی دیوار ها انواع بادکنک های 

مختلف رنگی دقیقا  کنار هم دیوار و پر 

کرده بود.

کیوان اشاره ای به مرد کرد و اون مرد 

بی حرف از اتاق خارج شد.

-ببند دهنت و هنوز زوده برای شوکه 

شدن.



دهنم و بستم تا بیشتر از این ضایه نشم 

که خنده ی ریز کیوان و شنیدم،امروز 

زیادی خوشگل می خندید باید بهش 

می گفتم این خنده هاش و همه جا خرج 

نکنه.

دستم و گرفت و کشید و دقیقا جلوی 

اولین بادکنک ایستاد،گنگ بهش خیره 

شدم که یه سوزن دستم داد و گفت:

-بترکون،می خوایم همه بادکنک ها رو 

بترکونیم.



-مگه دیوونه ایم...!؟

کیوان چشمک دلبرانه ای زد و گفت:تو 

شک داری.

خندیدم و دیوونه ای نثارش کردم.

سوزن و از دستش گرفتم و چشم بسته 

به بادکنک زدم که صدای بومب ترکیدنش 

با ...
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صدای بومب ترکیدنش با ریختن آب روی 

سر و صورتم مواجه شد،جیغی زدم و 

قدمی به عقب برداشتم چشمام و که باز 

کردم تا کیوان و فحش بارون کنم چشمم 

به عکس خودم افتاد که انگار پشت اون 

بادکنک مخفی شده بود،افتاد.

 به کیوان نگاه کردم  که اونم مثل من 

خیس شده بود ولی دستش توی جیبش 

بود و به قاب عکس خیره شده بود.



سرش و چرخوند و نگاهش به من افتاد 

دستم و گرفت و جلوی بادکنک بعدی 

ایستادیم،همین که ترکید دوباره آب روی 

سر و صورتمون ریخت و دوباره یه عکس 

دیگه.

نمی دونم آب بود که چون از سر و 

صورتم چکه می کرد صورتم و  خیس 

کرده بود یا اشک بود که روی گونه هام 

می غلتید.



بار بعدی و بار بعدی بی توجه به کیوان 

همه ی بادکنک ها رو ترکوندم و با هر 

عکس تکی یا دونفره ای که معلوم نبود 

کیوان اینا رو کی گرفته بود،ذوق 

می کردم و مثل دیوونه ها می خندیدم.

روبه روی اخرین بادکنک ایستادم و وقتی 

ترکوندمش ...
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روبه روی اخرین بادکنک ایستادم و وقتی 

ترکوندمش دستم و جلوی دهنم 



گرفتم،همون روزی که خونه ی 

کیوان،کیوان اولین بار من و بوسیده 

بود،این و از کجا پیدا کرده بود،چطور 

این عکس....

زبونم به سقف دهنم چسبیده بود و فقط 

اشک بود که روی گونه هام سر می خورد.

جا داشت مثل اون خواننده بگم:

- من و این همه خوشبختی محاله...!

 رویا نبود توی واقعیت بود و من از این 

همه هیجانی که بهم وارد شده بود 



داشتم سکته می کردم.

دستم اسیر دست کیوان شد برگشتم 

سمتش و اون لباش و روی لبام قفل 

کرد،بوسه هاش بوی خوشبختی 

می داد،دستش و دو طرف سرم گذاشته 

بود عمیق می بوسید و از لبام کام 

می گرفت.

روی اشکام و بعد روی چشمام و 

می بوسید و کنار گوشم قربون صدقم 

می رفت:



-نریز این مرواریدا رو دیونه نکن من و با 

این اشکات.

لذت اون کام انقدر به دلم نشسته بود که 

این بار خودم پیش قدم شدم و لبای 

کیوان و به کام گرفتم،دستم و دور 

گردنش حلقه کردم و گفتم:

-خیلی دوست دارم کیوان،خیلی ...



خندید،تلخ خندید اشکی که از گوشه ی 

چشمش چکید شوکم کرد و زمزمه های 

ببخشیدش زیرلب تا حد مرگ من و 

ترسوند ....
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با انگشتم اشک گوشه ی چشمش و پاک 

کردم،سرم و خم کردم و گفتم:کیوان ...!؟

سرش پایین بود و بهم نگاه نمی کرد 

دستم و زیر چونش گذاشتم و گفتم:



-کیوان با تو ام ...!

سرش و بلند کرد و توی چشمام خیره شد 

با گیجی پرسیدم:

-چی میگی زیرلب...!؟ چته تو...!؟

چشماش و بست و باز کرد،لبخندی روی 

لبش نشوند و گفت:هیچی،بشین تا بیام.

فکر کردم چون نمی خواد غرورش پیش 

من شکسته بشه بره بیرون هوایی 

بخوره،برای همین روی صندلی نشستم و 

به حلقه توی دستم خیره شدم.



کیوان از اتاقک رستوران بیرون رفت و 

من با لبخند به قاب عکس های روی 

دیوار خیره شدم.

•~~••~~••~~••~~••~~••~~••••
#کیوان

چندتا نفس عمیق کشیدم و هوا رو وارد 

ریه هام کردم،گوشیم و روشن کردم و 

شماره رادمان و گرفتم بعد از پنج بوق 

باالخره گوشی رو جواب داد:



-کجا رفتین شما،قرارمون یه چیز دیگه 

بود کیوان.

-من نمی تونم.

-یعنی چی نمی تونم،تو شرط بندی 

کردی،نکنه می خوای همه چیزت و از 

دست بدی...!؟

-به چه قیمتی..!؟ آبروش و ببرم...!؟

-تو که قرار نیست ازش جدا بشی،قرارم 

نیست حنا چیزی بفهمه،وانمود می کنی 

که حنا رو ول کردی،بعد میگی ازش 



خوشم اومد و خانواده هامون مجبورمون 

کردن ازدواج کنیم.

-نمی شه حنا زرنگ تر از این حرفاست که 

چیزی رو نفهمه.

-وای،وای کیوان،نکنه می خوای شرکت و 

از دست بدی،چرا خودت و می زنی به 

خنگی.

با صدای بلند فریاد کشیدم:گفتم 

نمی شه،ابروی اون که حراج نیست،من 



برای چیزی که قراره به دست بیارم اون 

و بازیچه خودم کنم...!؟

صدای پوزخند رادمان توی گوشی 

پیچید:

-تا االن چیکار کردی،با دو تا دوست دارم 

خامش کردی،این همه راه و رفتی دیگه 

چیزی نمونده.

بدون این که حرفی بزنم گوشی رو قطع 

کردم،خودمم نمی فهمیدم چه 

مرگمه،دقیقا چه غلطی می خوام بکنم.



کالفه چنگی توی موهای پرپشتم زدم و 

روی یکی از صندلی های جلوی کافه ولو 

شدم،اگر این بازی رو ببازم چیزی که 

می خوام و به دست نمیارم،تازه شرکتم 

رو هم از دست میدم.

خدای من...وای..!
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تکیه ام و به صندلی دادم و پاهام و به 

عرض شونه هام باز کردم.خسته و 



سردرگم از این همه مصیبت نفسم و 

فوت کردم.

از اول قرار بود فقط یه بازی باشه،قرار 

نبود به هم دل ببندیم!

من که از خودم مطمئن بودم،چی شد 

پس..!؟

چرا دل باختم؟

چرا دلم رفت..!؟

اصال می تونم بیخیالش بشم؟

اگر بفهمه بازیش دادم با من می مونه؟

اصال من و می بخشه یا نه..!؟



~~~~~~~~~~~~
#حنا

وقتی ده دقیقه گذشت و کیوان پایین 

نیومد خودم از پله ها پایین رفتم،روی 

صندلی نشسته بود و به یه نقطه خیره 

شده بود و عمیق تو فکر بود.

حتی وقتی کنارش نشستم هم متوجه 

حضورم نشد.

دستم و روی پاش گذاشتم که تکونی 

خورد:



-کیوان...!؟ چیزی شده؟انگار 

ناراحتی،پریشونی!؟

-نه چیزی نشده،رادمان زنگ زد همین االن 

قطع کرد.

لبخندی زدم و گفتم:چی گفت!؟ بچه ها 

غر زدن که ول کردیم اومدیم..!؟

نگاهش و از لبخندم به چشمام دوخت و 

گفت:

-اره غر زدن به رادمان گفتم بهشون بگه 

تا شب نمیریم.



-یعنی چی نمیریم!؟
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-یعنی چی نمیریم!؟

-یعنی این که قراره امروز بریم کلی 

بگردیم به مامانتم بگو تا شب با منی!

خودم و روی صندلی ولو کردم و سرم و 

روی شونه هاش گذاشتم،شوکه شدنش و 



منقبض شدن بدنش و حس کردم ولی 

عکس العملی نشون ندادم:

-مامانم دیگه فهمیده اگر پیش بچه ها 

نباشم پیش توهم برای همین چیزی 

نمی گه،ولی بهش میگم که نگران نشه.

دستش و دور شونه هام حلقه کرد و 

گفت:

-مامانت این و هم باید بدونه که تا پیش 

منی هیچ اتفاقی برات نمیوفته و من 

بیش تر از خودت حواسم بهت هست.



زمزمه زیرلبیش و شنیدم که گفت:

-هر چند که خودم برات یه خطر بزرگ 

محسوب می شم.

سرم و روی شونش جابه جا کردم و به 

صورتش خیره شدم و گفتم:

-چیزی گفتی..!؟

موهام و پشت گوشم انداخت و گفت:

-نچ،سردت نیست؟

سرم و به معنی نه تکون دادم و حرفی 

نزدم.



ولی مگه می شه توی بغلش باشم و سردم 

بشه..!؟
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کیوان دستم و گرفت و از روی صندلی 

بلند شدیم،به سمت اسب رفتیم و اول 

کیوان نشست و بعد من با کمک کیوان 

جلوش نشستم.

به اصطبل که دوباره رسیدیم اسب و 

تحویل داد و بعد از این که لباسامون و 

عوض کردیم بیرون اومدیم.



با دیدن ساعت مغزم سوت کشید ساعت 

نه شب بود:

-کیوان ساعت نه شده..!؟

-می دونم.

-چقدر زود گذشت.

کیوان خندید و با بدجنسی گفت:

-این که شکمت سر و صدا نکرده و متوجه 

نشدی شب شده جای تعجب داره،نه 

این که چقدر زود گذشت.



چشم غره ای بهش رفتم و بعد دستی به 

شکمم کشیدم و گفتم:

-االن که گفتی خیلی گشنم شد،شکمم 

االنه که سروصدا کنه.

-بس که شکمویی.

هر دومون با هم خندیدیم و ...
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هر دومون با هم خندیدیم و سوار ماشین 

شدیم:

-بریم رستوران.

-پس کجا بریم؟من دلم ضعف میره.

-تا االن که متوجه نشده بودی چی شد 

االن دل ضعفه گرفتی.

-من اگر گشنم هم نباشه اسم غذا بیاد 

شکمم زنگ میزنه.



-خب بهتره اعتراف کنم که توی این مورد 

خیلی تفاهم داریم.

خندیدم و گفتم:دوتامون شکمو.

-بچمون چی بشه...!؟

ناخوداگاه از تصور بچه من و کیوان غرق 

خوشی و کمی خجالت شدم کیوان از 

سکوتم استفاده کرد و گفت:

-داری بچمون و تصور می کنی..!؟



خجالت زده و هول سرم و به معنی نه 

تکون دادم که چشمکی زد و گفت:

-دروغگو،حاال تو تصورت بیشتر شبیه کی 

بود..!؟

-کیوان،ما هنوز ازدواج نکردیم که 

بخوایم بچمون و تصور کنیم.

کیوان بامزه ابرویی باال انداخت و گفت:

-ای جونم،می تونیم قبل از عروسی هم 

بریم تو کارش.



چشم غره ای رفتم و دستی به صورت 

داغ از حرارتم کشیدم که کیوان با صدای 

بلند قهقهه زد ...
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چشم غره ای رفتم و دستی به صورت 

داغ از حرارتم کشیدم که کیوان با صدای 

بلند قهقهه زد.

ماشین و جلوی رستوران پارک کرد و 

هردومون وارد رستوران بزرگ و الکچری 

شدیم.



یکی از میزهای خالی رو انتخاب کردیم و 

نشستیم نگاهی به دیزاین اطراف 

انداختم و گفتم:

-اینجا همیشه شلوغه میز خالی پیدا 

نمی شه،االن این میز خالیه جای تعجب 

داره.

-نه عزیزم جای تعجب نداره،توی همون 

اصطبل که بودیم من میز رزرو کردم،هر 

چند که با قیمت باالیی دادن و گفتن میز 

خالی نداریم.



ابرویی باال انداختم و گفتم:

-جووون چه سرعت عملی،ولی چرا رزرو 

کردی خب میرفتیم یه جای دیگه،قیمت 

های اینجا خیلی باالست.

کیوان سرش و جلو اورد و مماس با 

صورتم لب زد:

-خانومم اینجا که سهله حاضرم همه ی 

دنیا رو بگردونمت.

امروز بی شک مریض شده بودم،سابقه 

نداشت انقدر قلبم ریتمش تند بشه.



منم سرم و جلو بردم و اون موقع فاصله 

صورتامون یه بند انگشت بود:

-تو هم انقدر برام ارزشمندی که اگر همه ی 

دنیا رو بهم بدن،تو رو با دنیا عوض نکنم.

لبخندش واقعی بود و  چشماش برق 

داشتن،برق عجیبی که دل عاشق من و 

عاشق تر می کرد.

گارسون که پیشمون اومد از هم فاصله 

گرفتیم،ولی بند نگاهمون از هم قطع نشد 
...
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شام و با شوخی و خنده خوردیم و به 

سمت خونه ما راهی شدیم.

جلوی در خونه که خواستم پیاده بشم 

کیوان دستم و گرفت و گفت:

-بیام شب پیشت...!؟

با چشمای گرد و کمی خجالت نگاهش 

کردم و گفتم:

-وای نه کیوان روم نمی شه...!



با صدای بلند خندید و گفت:از کی روت 

نمی شه..!؟

-از مامان بابام.

خندش محو شد و پوفی کشید و گفت:

-باشه برو،شب خوش.

-کیوان...!؟

نگاهش و از روبه رو به صورتم دوخت و 

گفت:

-گیانم(جانم) ...!؟



لبخندی زدم و گفتم:ناراحت نشدی.

لبخند محوی زد و گفت:نه.

خواستم از ماشین پیاده بشم اما با فکری 

که به ذهنم رسید به سمتش 

برگشتم،دستم و روی گونش گذاشتم و 

صورتش و به سمت خودم برگردوندم و 

لبام و روی لباش چسبوندم.

شوکه شدنش و حس کردم و شیطنت 

درونم گل کرد،گاز محکمی از لبش گرفتم 



که اخماش تو هم شد ولی بالفاصله 

دست دور کمرم گذاشت و همراهیم کرد.

با نفس های تندی ازش دل کندم و بدون 

این که به سمتش برگردم از ماشین پیاده 

شدم و دوییدم و به سمت خونه پرواز 

کردم.

همین که در و باز کردم و داخل رفتم یهو 

از پشت یه صدای مردونه ای گفت:

-پخخ...!



با ترس برگشتم که چشمم به محمدرضا 

افتاد که غش غش می خندید.

چشم غره توپی بهش رفتم،که دستم و 

گرفت و گفت:

-احوال حنا خانوم...!؟

-خیلی نامردی چرا زنگ نزدی بگی 

میای،تازه بی خبر هم رفتی.

-یهویی شد بخدا خیلی منتظرت بودم 

نیومدی منم رفتم.



-هی ..! دلم واست تنگ شده بود.

-من بیشتر،دیگه همش بیخ ریشتم.

خندیدم و گفتم: من که ریش ندارم.

-مو که داری.

چپ چپ نگاهش کردم که دوتامون زدیم 

زیرخنده،دستش و دور گردنم حلقه کرد و 

با لوتی گری هردومون داخل رفتیم.

با بابا و مامان سالم کردم و برای تعویض 

لباس به اتاقم رفتم که محمدرضا اول 



دستم و گرفت و به سمت اتاق خودش 

کشیدم.

داخل که رفتم هلم داد روی تختش و 

گفت:

-ای ناقال از دست رفتی.

با گیجی بهش خیره شدم که گفت:

-عاشق کیوان شدی ها...!؟

با خجالت نگاهش کردم که چشماش گرد 

شد و گفت:تو کی یاد گرفتی خجالت 

بکشی..!؟



بالشت و به سمتش پرت کردم که رو هوا 

گرفتش و خندید.

نگاهی به انگشتام کردم و خالصه ای از 

این چندماه و براش تعریف کردم که ...
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خالصه ای از این چند ماه و براش تعریف 

کردم که با چشمای ریز شده نگاهم کرد و 

با چشمکی گفت:

-تا کجاها پیش رفتین..!؟



بی ادبی نثارش کردم و بلند شدم که 

قهقهه ای زد بعد از شب بخیری از اتاقش 

بیرون اومدم و به سمت اتاق خودم 

رفتم.

در اتاق و باز کردم و چراغ اتاقم و که 

روشن کردم چشمم به مردی که روی 

تختم بود افتاد تا خواستم جیغ بلندی 

بکشم که به سمتم هجوم اورد و دستش 

و روی دهنم گذاشت و صدام توی دستش 

خفه شد.



دستم و روی قلبم گذاشت و گفتم:

-سکته کردم کیوان،چطور اومدی 

اینجا...!؟

نگاهی به بالکن اتاقم انداخت چشمم که 

به در باز بالکن افتاد چشم غره ای بهش 

رفتم و با وحشت گفتم:

-برو کیوان زود از این جا برو اگر مامان یا 

بابام ببینن تو رو چی ...!؟

-خب ببینن چه اشکالی نداره.



با عصبانیت به سمتش هجوم بردم و 

گفتم:

-همونطور که اومدی باال همونطور هم 

برو پایین.

کیوان شونه ای باال انداخت و خودش و 

روی تخت انداخت،همه ی دکمه های 

لباسش باز بود و با یه حرکت لباس و 

کامل از تنش کند.

نگاهم به سینه ستبرش و هیکل 

شیش تیکه و بازوهای سفت و قویش 



افتاد و اب دهنم و قورت دادم .

خوش هیکلی تا چه اندازه ...!؟

روی تخت یه نفرم دراز کشید و چشماش 

و بست:

-خیلی خوابم میاد.

عصبی به سمتش رفتم و با دستم محکم 

روی سینش کوبیدم و گفتم:پاشو برو 

دیوونه.



یه چشمش و باز کرد و نگاهم کرد و 

دوباره با بی خیالی چشمش و بست.

از دستش حرصی شدم و بالشت و 

برداشتم تا توی صورتش بکوبم که دستم 

و گرفت و کشید و بی هوا پرت شدم روی 

سینش بدنم ناخوداگاه منقبض شد و با 

ترس خیره اش شدم.

سرش و کنار گوشم اورد و گفت:عزیزم 

چطور انتظار داری بعد از امروز راحت 

سرم و روی بالشت بزارم.



تا دیروز فقط نامزدم بودی ولی امروز 

عشقمی،کدوم عاشقی از معشوقش جدا 

می مونه ..!؟

چشمام بی حرکت فقط خیره ی چشماش 

بودم و مردمک هام دو دو می زد.

قلبم...!؟

وای امان از قلبم صداش انقدر بلند بود 

که بی گمان کیوان هم فهمیده بود.

تپش قلبم برای ثانیه ای قطع 

نمی شد،دست کیوان روی کمرم باال پایین 

می شد و من ...!؟



من اصال توی این دنیا نبودم که بفهمم 

چه حال و روزی دارم.

بوسه اش که پیشونیم و هدف گرفت ...
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بوسه اش که پیشونیم و هدف گرفت 

چشمام و محکم روی هم فشار دادم،به 

خودم که اومدم از سریع از روش بلند 

شدم و اخمی کردم.



دست به کمر خیره اش شدم که گفت:

-هوم چته...!؟

هوفی کشیدم و گفتم:پاشو برو تو حموم 

تا لباسام و عوض کنم.

شونه ای باال انداخت و گفت:خستم.

اگر نگران نبودم کسی بیاد جیغی 

می کشیدم تا حرصم خالی باشه.

با پام لگد محکمی به پاش زدم که پای 

خودم بیشتر درد گرفت و صورتم تو هم 



شد،خنده که رو لبش نشست فکم و روی 

هم فشار دادم:

-بهت می گم پاشو برو خونتون اصال،چیه 

مزاحم شدی اه...اگر کسی بیاد چی،قلب 

من کشش نداره خودت باید جوابشون و 

بدی.

خودش و روی تخت باال کشید و 

گفت:اوال که خدانکنه دوما که باشه 

خودم جوابشون و می دم.

-کیوان می خوام لباس عوض کنم .



دوباره بی خیال از همه چیز گفت:

-مشکل من نیست،مشکل خودته.

نفسم و کالفه فوت کردم و بعد از 

برداشتن حولم و لباسام از توی کمد وارد 

حموم شدم،سعی کردم بی خیال دوش 

بگیرم اما از اونجایی که فکرم درگیر بود 

نکنه کسی بیاد تو اتاق گربه شوری کردم 

و حوله تن پوشم و پوشیدم،تا خواستم 

لباس عوض کنم دیدم لباس زیر نیوردم 

انقدر که عجله کردم .

نفسام و از حرص ...
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نفسام و از حرص فوت کردم و حولم و 

تنم کردم و بیرون اومدم .

کیوان نگاهش و به من دوخت که چشم 

غره ای بهش رفتم اما به صورتم نه بلکه 

به پاهای لخت و خوش تراشم که جلوی 

دیدش بود نگاه می کرد.

با حرص یکی از بلوزام و از توی کمد 

برداشتم و به سمتش پرت کردم،که 



وحشی زیرلب زمزمه کرد.

با اخم گفتم:چشات و درویش کن.

از لج چشاش و درشت کرد و سرتاپام و 

با هیزی نگاه کرد که به سمتش رفتم و 

بی هوا مشتی تو شکمش زدم که اخش 

بلند شد.

قهقهه ای زدم و گفتم:حقته.

دستم و گرفت و روی تخت پرتم کرد که 

وحشت زده نگاهش کردم.



روم خیمه زد، هلش دادم که شروع به 

قلقلک دادنم کرد،با صدای بلند زدم 

زیرخنده و با التماس گفتم:

-وای..وایی کیوان نکن قلقلکم 

میاد،کیوان.

یهو در محکم باز شد و به دیوار برخورد 

کرد و ...
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یهو در محکم باز شد و به دیوار برخورد 

کرد و محمدرضا داخل اومد.

من و کیوان با عجله خواستیم بلند بشیم 

که پامون در هم پیچ خورد و محکم 

خوردیم رو زمین،اونم با چه وضعیتی 

کیوان روی زمین بود و من روی شکمش 

افتاده بودم و یا دقیق تر بگم نشسته 

بودم.

با خجالت بلند شدم و چشمم به 

محمدرضا افتاد که با چشمای گرد شده از 

تعجب نگاهمون می کرد.



لپام از خجالت قرمز شده بود و همه ی 

بدنم از حرارت در حال سوختن بود.

کیوان ولی ریلکس بود بلند شد و به 

سمت محمدرضا رفت.

یه اخم غلیظی بین پیشونی کیوان و یه 

اخم غلیظی بین پیشونی محمد نشسته 

بود.

کیوان کنار در ایستاد و محمدرضا رو 

داخل کشید و در و بست.



کیوان نگاهی به من انداخت که با اون 

حوله و سر و وضع ایستاده بودم،چشم 

غره توپی بهم رفت و یه جوری جلوی 

محمدرضا موند که چشمش به من 

نیوفته.

اینم از غیرت اقا کیوان،تقصیر خودشه 

ولی به من چشم غره میره!

لباسام و از توی کمد برداشتم و سریع 

وارد حموم شدم.

لباسام و پوشیدم و از حموم بیرون 

اومدم،کیوان با اخم نگاهم کرد ولی 

محمدرضا اصال نگاهم نکرد.



کیوان عصبی غرید:عادت داری بدون در 

زدن بیای داخل،شاید زن من یه وقت 

لباس تنش نبود.

محمدرضا عصبی تر از کیوان غرید:

-تو چی...!؟ تو عادت داری یواشکی بری 

خونه مردم...!؟

اروم رفتم جلو و تشر زدم:محمد.

کیوان عصبی نگاهم کرد و گفت:خونه 

مردم چیه..!؟ اومدم پیش زنم!



ته دلم قیلی ویلی رفت ولی محمد با 

غرور گفت:هنوز نبردیش توی خونه 

خودت که راحت بری و بیای،شما فقط 

نامزدین...!

کیوان خواست چیزی بگه که عصبی 

گفتم:بسه،االن صداتون و می شنون،بزار 

من توضیح میدم محمد ...
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کیوان و محمد هر دو بهم نگاه کردن که 

گفتم:

-بشینید.

کیوان روی صندلی جلوی آینم نشست و 

محمد هم روی تخت،دست به کمر 

ایستادم و گفتم:

-محمدجان عزیزم،کیوان یه لحظه اومده 

بود گوشیم که جامونده بود رو بده و 

بره،قرار نیست بمونه که...!



محمد با چشمای ریز شده و کیوان با 

چشمای گرد نگاهم کرد،ولی کیوان 

اخماش و توی هم کشید و گفت:

-من برای این که پیش زنم بیام اجازه از 

کسی نمی خوام حتی اگر پیشش بخوابم 

به بعضیا هم ربطی نداره.

محمد نیشخندی زد و گفت:می خواست 

بره...!؟

با اخم رو به کیوان گفتم:اره قرار بود 

بره،االن از لج تو اینجوری میگه 



محمد،پاشو برو اتاقت کیوانم االن میره.

کیوان عصبی و با حرص گفت:من جایی 

نمیرم.

و بعد رو به محمد با حرص گفت:بتوچه 

زنمه دلم میخواد اصال بغلش کنم 

ببوسمش شب بیام پیشش بخوابم و 

هرکاری دلم میخواد انجام بدم.

سرخ شده نگاهش کردم که محمد یه نگاه 

به من و یه نگاه به کیوان انداخت و یهو 



پقی زد زیرخنده،از خنده ویبره میرفت 

که من و کیوان با تعجب خیره اش بودیم

یهو بریده بریده گفت:خوب اوسکل 

شدین،میخواین به من جواب پس بدین.

من با ابروهای باال رفته نگاهش می کردم 

و کیوان با خشمی که هر لحظه مشخص 

بود داره فوران می کنه.

خنده هاش که تموم شد گفت:من خواستم 

یکم بوس و ماچ و بغلتون و به عقب تر 

بندازم،ولی دیگه دلم نمیاد بیشتر از این 



اذیتتون کنم،چشمکی زد و همونطور که 

بیرون میرفت گفت:

-به کارتون ادامه بدین..!

و بعد دوباره زد زیرخنده که کیوان خیز 

برداشت سمتش و محمد با خنده ی بلندی 

از اتاق بیرون رفت و در و محکم بهم 

کوبید.

کیوان دستی به صورتش کشید و برگشت 

سمتم و با چشمای خمار نگاهم کرد و ...
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با چشمای خمار نگاهم کرد و با لبخند 

سمتم اومد قدمی به عقب برداشتم و 

هول زده گفتم:

-نکنه می خوای یه نفر دیگه بیاد توی اتاق 

و ما رو تو اون حالت ببینه، برو خونتون 

دیگه...!

با شیطنت گفت:کدوم حالت ...!؟

چشم غره  ای به سمتش رفتم،که توی یه 

قدمیم ایستاد و دستش و پشت کمرم 



گذاشت،لب هاش و روی لبام گذاشت و 

عمیق شروع به بوسیدن کرد.

گازی از لبم گرفت و کم کم سرش و به 

گردنم رسوند،پوستم و بین دندوناش 

گذاشت و اروم فشار داد.

چون قلقلکم میومد گردنم و کج کردم و 

خنده ی ریزی کردم:

-جووون تو همیشه بخند برام.

با دستم سرش و از گردنم فاصله دادم 

ولی اون انگار نقطه ضعفم و پیدا کرده و 



فعال نمی خواد دست برداره دوبارش 

سرش و توی گودی گردنم فرو کرد.

کالفه صورتم و سمتش چرخوندم که 

چون یهویی لباش لبام و لمس کرد مثل 

برق گرفته ها سیخ ایستادم.

دستش و روی کمرم باال پایین کرد و به 

پایین تنم رسوندش و لمسش کرد که یه 

چیزی توی وجودم تکون خورد.

روی تخت هلم داد و انگشتش و نوازش 

وار از روی گردنم تا روی قفسه سینم و 



شکمم کشید .

نفسم و با هیجان فوت کردم و زمزمه وار 

و بی حال گفتم:

-کیوان ...!

-جونم ...!؟

-تو رو خدا تمومش کن.

-چی رو..!؟



الل شده زبونم و گاز گرفتم که بلوزم و 

باال زد و روی شکمم و بوسید،تمام 

عضله های بدنم عکس العمل نشون داد و 

منقبض شد،زیردلم نبض می زد و تازه 

می فهمیدم من چقدر بی جنبم...!

کیوان روی شکمم و بوسه های ریز 

میزد،دستم و توی موهاش فرو بردم و با 

آهی گفتم:

-وای...وای..کیوان!



صدای لرزون اون و چشمای خمارش 

خیلی جذاب و خواستنیش کرده 

بود،دستم و توی موهاش فرو بردم و به 

سمت عقب کشیدم تا کاری دست 

هردومون نداده که ...
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دستم و توی موهاش فرو بردم و به 

سمت عقب کشیدم تا کاری دست هر 

دومون نداده که چشمای عسلی و 

خمارش و توی چشمام دوخت و گفت:



-چته عسلم...!؟

با بی حالی گفتم:االن وقتش نیست 

کیوان.

زبونش و روی پوست تنم کشید که لرزی 

به بدنم نشست ولی اروم گفت:

-کاری نمی کنم،فقط می خوام یکم 

خوش بگذرونیم...!

چشمام و روی هم فشار دادم و با خجالت 

گفتم:



-میشه تمومش کنی!

خودش و روی تنم باال کشید و لباش و 

روی چشمای بستم گذاشت و بوسید و 

بعد با شیطنت و بدجنسی گفت:

-می ترسی اختیار از کف بدی...!؟

خندم گرفت و با خجالت گفتم:نه 

می ترسم تو اختیارت و از دست بدی.

چشمام و که باز کردم دو گوی عسلی 

جلوی چشمام نقش بست:



-من همین االنم اختیارم و از دست 

دادم،دلم می خواد هر چه زودتر مال 

خودم بشی!

کمی من من کردم و گفتم:من نمی خوام تا 

قبل از عروسیم اتفاقی بیوفته.

خندید و گفت:اشکالش چیه..!؟

چشمام و گرد کردم و بدون این که بفهمم 

چی میگم با سوتی گفتم:

-اینجاش رو بگیم اشکالی نداره کم کم 

میگی اشکال نداره بچه دار هم بشیم بعد 



روز عروسی با شکم گنده روی سفره عقد 

می شینم.

صدای قهقهه کیوان که بلند شد تازه 

فهمیدم چی گفتم،سرخ شدم که دستاش 

و دو طرف صورتم گذاشت و محکم 

لباش و روی لبام گذاشت:

-قول میدم کارمون و بدون اشکال انجام 

بدیم تا روز عروسی با شکم گنده روی 

سفره عقد نشینی.



چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:دیگه 

چی...!؟

چشمکی زد و ....
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چشمکی زد و گفت:دوست دارم 

بچه هامون دوقلو باشن.

با چشمای گرد نگاهش کردم و سریع 

گفتم:



-نه خدانکنه...!

چشماش و ریز کرد و همزمان که بوسی 

روی قفسه سینم زد گفت:چرا...!؟

-پدرم در میاد،کی بزرگشون کنه،کی 

تربیتشون کنه،نگهداری،خرج و 

مخارجشون،دردسراشون...هوف کلی 

دردسر داره.

-خب من کمکت می کنم.

-تو دردشونم تحمل می کنی.



از این حرفم خندش گرفت که منم 

خندیدم و با خجالت ریزی گفتم:خب 

دیگه...!

-وای حنا نمی دونی وقتی اینجوری قرمز 

می شی چه دلبر می شی.

لبم و گاز گرفتم که غرید:نکن توله سگ 

دلم ضعف میره.

با صدای بلند قهقهه زدم که لب به لبام 

چسبوند و صدام و توی دهن و گلوش 

خفه کرد،ناله ای کردم که ...



***

صبح زود که از خواب بیدار شدم؛کیوان 

کنارم نبود با یاد دیشب یه چیزی زیردلم 

تکون خورد و چشمام و محکم روی هم 

فشار دادم.

از روی تخت بلند شدم صندل هام و 

پوشیدم و جلوی آینه ایستادم که از 

دیدن لب های متورمم ....
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آهی کشیدم و به سمت دستشویی رفتم 

آبی به صورتم زد و لبام و خیس کردم تا 

به حالت اول برگردن.

رژ لبی به لبام زدم که زیاد معلوم نباشه و 

با انرژی از اتاق خارج شدم.

همون لحظه محمدم از اتاقش خارج شد 

و به سمتم اومد:

-دیشب خوش گذشت.

چشمکی زد که چشمام و گرد کردم و 

عصبی غریدم:خفه شو...سوتی ندی یه 



وقت ها.

دوباره چشمکی زد و با صدای بلند زد 

زیرخنده.

نفسم و کالفه فوت کردم و بی توجه بهش 

از پله ها پایین رفتم.پشت میز  صبحونه 

که نشستم مثل همه ی هفته ها نه خبری از 

مامان بود و نه بابا،ولی میز صبحونه 

چیده شده بود.

گوشیم و روشن کردم که چشمم به پیام 

کیوان افتاد:



-آخ چقدر دیشب خوش گذشت لعنتی ... 

لحظه شماری می کنم واسه وقتی که توی 

خونه خودمون توی بغلم روی تخت 

دونفرمون بخوابیم.

نفسم از این پیامش قطع شد و شادی 

سراسر بدنم و فرا گرفت .

محمدرضا کنارم نشست و گفت:

-چی اس کرده برات که داری بال در 

میاری .



اخمی کردم تا انقدر پرو نشه،گوشی رو 

کنارم گذاشتم و گفتم:فضولی...!؟

سرش و به معنی اره تکون داد که 

پشت چشمی نازک کردم و گفتم:درد.

با صدای بلند خندید و گفت:امروز میری 

دانشگاه...!؟

اره ای گفتم و یه لحظه از ذهنم گذشت 

حاال توی دانشگاه چطور با کیوان روبه رو 

بشم...!؟



ولی از همین االن هم برای دیدنش 

لحظه شماری می کردم و حس می کردم 

دلم براش یه ذره شده که ...
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محمدرضا یهو با چشمای ریز شده گفت:

-فکرت کجا رفت!؟

سرم و به معنی هیچی تکون دادم و بعد 

از صبحونه از پشت میز بلند شدم،به 

سمت اتاقم رفتم و از توی کمد سعی 

کردم بهترین لباس ها رو انتخاب کنم.



با وسواس لباس پوشیدم و بعد از ارایش 

ملیحی که روی صورتم نشوندم از اتاق 

خارج شدم.

محمدرضا از پله ها باال اومد و گفت:

-می خوای برسونمت!؟

سرم و به معنی نه تکون دادم و بعد از 

خداحافظی سوئیچم و برداشتم و سوار 

ماشین شدم،به دانشگاه که رسیدم 

مستقیم به سمت کالسم رفتم،هنوز 

کالس خلوت بود و زیاد شلوغ نبود.



پشت در کالس ایستادم و خواستم وارد 

کالس بشم که صدای کیوان و شنیدم 

انگار داشت با رادمان حرف می زد و از 

قضا پشت در ایستاده بود.

-میگی چیکار کنم رادمان؟ مگه می تونم 

این کار و باهاش بکنم.

-احمق دلت براش لرزیده!

کیوان سکوت کرد که رادمان ادامه 

داد:االن چه وقت عاشق شدن بود،یعنی 

نمی دونی ما برای چی اومدیم،این همه 



دردسر و به جون نخریدیم که تو االن 

زیرش بزنی و بگی نمیتونی،احمق 

شرکتت و از دست میدی .....عاشقش 

شدی...!؟

صدای عصبی کیوان یهویی بلند شد و 

غرید:

-اره،اره دوسش دارم عاشقش شدم دلم 

براش لرزیده،میگی چیکار کنم؟ چطور 

می تونم این کار احمقانه رو باهاش انجام 

بدم.



صدایی از رادمان نیومد که با کنجکاوی 

در و باز کردم که صدای آخ رادمان بلند 

شد،انگار رادمان پشت در ایستاده بود .

در و هول دادم و داخل رفتم که ...
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در و هول دادم و داخل رفتم که نگاه 

کیوان هراسون بهم افتاد اخمی کردم و 

گفتم:

-اتفاقی افتاده ...!؟



کیوان با تته پته گفت:ها ...ن...نه چیزی 

نشده!

رادمان از کالس بیرون رفت و من قدمی 

به سمت کیوان برداشتم و گفتم:

-عاشق کی شدی؟که دلتم براش لرزیده 

...!؟

نامحسوس نفسش و فوت کرد و دستش 

و پشت گردنش کشید،اونم قدمی به 

سمتم برداشت و به تنم چسبید،روی نوک 

دماغم و اروم بوسید و گفت:



-معلومه که من عاشق تو شدم و دلم 

برات لرزیده!

با چشمای ریز شده گفتم:باور کنم؟

خندید و گفت:متاسفانه دلم برای تو 

لرزیده .

پشت چشمی نازک کردم و گفتم:دلتم 

بخواد.

تو گلو خندید و بوسه ای پشت چشمام 

کاشت و گفت:چیکار کنم که دلم بدجور 

خواسته...!
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خندیدم و دستم و روی سینش 

گذاشتم،صدای کوبش قلبش ارامشی 

داشت که حاظر نبودم با کل دنیا عوضش 

کنم.

سرم و روی سینش گذاشتم که روی 

مقنعه مشکیم دست کشید و 

گفت:خوشگل شدی کلک.

-تو هم امروز خیلی خوشتیپ 

شدی،خبریه؟



-می خواستم همه ی دخترای دانشگاه 

عاشقم بشن!

سرم و عقب کشیدم و گفتم:همه ی 

دخترای دانشگاه غلط کردن که به شوهر 

من چشم داشته باشن.

چشماش با شنیدن کلمه شوهر از دهنم 

برقی زدن و با خوشحالی که من از 

گفتنش پیدا کرده بودم و اون از 

شنیدنش لباش و روی لبام گذاشت و 

عمیق و محکم شروع به بوسیدن کرد.



داغ کردم و بدون توجه که االن کجا 

ایستادم و هر لحظه ممکنه کسی داخل 

بیاد دستم و توی موهای لخت و 

حالت دارش فرو کردم و محکم تر لباش و 

مکیدم که انگار خوشش اومد و فشار 

لباش و روی لبام بیشتر کرد .

در که باز شد کمرم محکم به در خورد و 

صدای جیغم توی لبای کیوان خفه 

شد،اون اصال متوجه باز شدن در نشد،با 

دستم محکم روی سینش کوبیدم که 

لباش و عقب کشید،با دستم هولش دادم 

اون طرف و از پشت در کنار اومدیم.



سریع روی یکی از صندلی ها نشستم که 

چندتا پسر و دختر وارد اتاق شدن و با 

دیدن ما با چشمای ریز ....
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و با دیدن ما با چشمای ریز نگاهمون 

کردن که پشت چشمی نازک کردم و اونا 

هم با اخم یه نگاه به من و یه نگاه به 

کیوان کردن.



یه جوری نگاهم می کردن انگار شوهر اونا 

رو دزدیدم،روی صندلی نشستم که نگاهم 

به دختری افتاد،کنار کیوان نشست،اخمام 

تو هم رفتن و نگاهم و به جایی دیگه 

دوختم،اما با صدای بلند دختری دوباره 

سرم به اون سمت برگشت،دختره با 

صدای بلند می خندید و کیوانم لبخند 

محوی روی لبش بود.

با دیدن بهار و یلدا که به این سمت 

میومدن لبخندی زدم کنارم نشستن و 

مشغول صحبت شدیم با دیدن کیوان که 

نگاهش روی موهای دختر بود حرصی 



کیفم و محکم روی صندلی کوبیدم و بلند 

شدم که بهار گفت:

-اومای گاد

چشم غره ای بهش رفتم که اشاره ای به 

کیوان کرد و گفت:برو تا از دستت نرفته.

پس گردنی بهش زدم و به سمت کیوان 

رفتم،رو به دختره که کنار کیوان نشسته 

بود با غیظ و حرص گفتم:

-عزیزم می خوام پیش نامزدم بشینم لطفا 

جات و با من عوض کن.



دختره شوکه بهم خیره شد و 

گفت:نامزدت؟

سرم و به معنی مثبت تکون دادم که 

چشماش گرد شد و بعد با نیشخندی 

گفت:

-اگر نامزدته چرا  خودش هیچی نگفت!؟

دندونام و روی هم سابیدم و نگاهم و به 

کیوان دوختم که با لبخن  نظاره گر بود:

-چرا بهش نگفتی؟

خودش و روی صندلی جلو کشید و گفت:



-نپرسید منم چیزی نگفتم.

حس کردم یه لحظه غرورم شکست،یعنی 

هر کس بخواد باهاش میگه و می خنده و 

بعد بهش بگی مگه تو نامزد نداری!؟

بگه چرا حاال که چی؟ ....
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عصبی شدم و با غیظ و حرص گفتم:

-انگار اشتباهی مزاحم اوقاتتون 

شدم،فکر کنم نامزدم یکی دیگه است .



و جلوی چشمای بهت زده کیوان از 

کنارشون گذشتم و سریع کنار بهار 

نشستم همین که کیوان خواست به سمتم 

بیاد استاد وارد کالس شد و باعث شد 

دوباره سرجاش بشینه.

با خودکار عصبی روی میز ضرب گرفتم 

و یاد اولین روز آشناییم با کیوان 

افتادم،چقدر اون موقع دوست داشتم 

سرش و بیخ تا بیخ ببرم.

نگاه کیوان و روی خودم حس کردم ولی 

با دلخوری رو برگردوندم،استاد مشغول 



تدریس بود و من حواسم همه جا بود به 

جز درس.

با صدای بلندی که مخاطب قرارم داده 

بود از جا پریدم:خانم؟

نگاهم و به استاد دوختم که نگاهش به 

من بود:حواستون اینجاست؟

سرم و تکون دادم و گفتم:بله ببخشید .

سرش و با هوفی تکون داد و به ادامه 

درس دادنش پرداخت.کالس که تموم شد 



مثل فرفره از جا بلنده شدم و از کالس 

خارج شدم.

صدای کیوان و پشت سرم شنیدم که 

صدا کرد:

-حنا؟ حنا با تو  ام؟

برگشتم سمتش و با حرصی که 

زیرپوستم دوییده بود جواب دادم:

-امرتون اقای هخامنش؟

از یه طرف خنده اش گرفته بود از لحنم 

و از یه طرف اخم کرده بود.



دستی به ته ریشش کشید و گفت:

-اقای هخامنش؟
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سرم و به معنی مثبت تکون دادم که 

سرش و جلو اورد و گفت:

-من کیوانم،اقای هخامنش کیه؟

-اقای هخامنش روبه روم ایستاده!

چشم غره ای بهم رفت و گفت:اصال نه 

کیوانم نه اقای هخامنش!



گنگ نگاهش کردم که سرش و کج کرد و 

کنار گوشم گفت:«عشق»تو ام.

دلم لرزید از لحنش ولی دست به سینه 

شدم و با اخم سرم و عقب کشیدم و 

گفتم:اشتباه گرفتی!

کیوان دستش و توی موهاش کشید و 

گفت:

-الاله اال ا�....نزار عملی نشونت بدم 

اشتباه گرفتم یا نه!

پوزخندی زدم و با هه بلندی گفتم:



-مثال می خوای چیکار کنی؟

اگه عرضه داشتی االن اینجا نبودی!

من این حرفم و به یه منظور دیگه گفتم 

ولی کیوان انگار یه جور دیگه گرفت که 

اول چشماش گرد شد و بعد صورتش و 

یه اخم غلیظ پوشوند که اون چشمای 

عسلیش و حسابی ترسناک نشون داد،ولی 

دلم ضعف رفت برای این اخمش!

بازوم که اسیر دستش شد و من و دنبال 

خودش کشوند تکونی به خودم دادم و 

گفتم:



-چیکار می کنی کیوان...!؟

-بریم که بهت نشون بدم کی عرضه 

نداره!

 و .....
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من و دنبال خودش کشوند که خواستم 

جیغی بکشم اما با نگاه چندتا از بچه ها 

رومون خفه شدم و حرفی نزدم.



من و هول داد توی ماشین و سوار شد،تا 

خواستم با لجبازی پیاده بشم در و قفل 

کرد و با همون اخمای در هم ماشین و 

روشن کرد.

-در و باز کن کیوان!

-باز نمی کنم،مثل بچه ادم ساکت بشین.

با مشتم محکم توی دستش کوبیدم و 

جیغ کشیدم: میگم بزن کنار!

اهمیتی بهم نداد و به راهش ادامه 

داد،وقتی دیدم که جلوی خونش ترمز 



کرد ناخوداگاه استرس و ترس سراسر 

وجودم و گرفت،ماشین و وارد پارکینگ 

کرد و گفت:

-پیاده شو!

نکنه یه وقت بخواد بخاطر حرفام تالفی 

کنه...ناخودگاه به من من افتادم و رو به 

کیوان گفتم:

-من...منظورم...چیز دیگه ای بود!

حرفی نزد و از ماشین پیاده شد،مثل 

ادمای کالفه و بی اعصاب در سمت من و 



باز کرد و منتظر موند تا از ماشین پیاده 

بشم،با ترس نگاهش کردم که دستی به 

ته ریشش کشید و گفت:

-پیاده شو دیگه!

چیزی نگفتم که خم شد و بازوم و توی 

دستش گرفت و کشیدم، خودش بازوم و 

گرفت و پشت سر خودش کشوندم و ...
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و پشت سر خودش کشوندم و بی توجه 

بی اینکه دستم داره کنده میشه وارد 

اسانسور شد.

دکمه رو فشار داد و بدون این که دستم و 

ول کنه به دیوار های اسانسور خیره شد:

-آیی له شد دستم کیوان!

پوزخندی زد و محکم تر فشار داد که 

جیغم در اومد،از اسانسور پیاده شدیم و 

بعد از باز کردن در خودم و عقب کشیدم 

که برگشت و بهم نگاه کرد.



االن که اینجوری نگاهم می کرد روح از 

تنم پرواز می کرد.

یهویی بدون این که بزاره کفشام و در 

بیارم دست زیرپام انداخت و داخل خونه 

بردم.

توی اتاقش روی تخت پرتم کرد و غرید:

-تکون نمی خوری تا بیام.

با چشمای گرد نگاهش کردم که از اتاق 

بیرون رفت و چند لحظه بعد با لباسی 

وارد اتاق شد به سمتم گرفت و گفت:

-بپوشش یاال!



روی تخت نیم خیز شدم و لباس و از 

دستش گرفتم با دیدن یه لباس خواب که 

سر و تهش نیم پارچه هم نبود چشمام 

گرد شد.

من و این و می پوشیدم؟

برای کیوان؟
....
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من این و می پوشیدم؟



برای کیوان؟

جلوی کیوان؟

شوتش کردم روی زمین و 

گفتم:نمی پوشم من!

با چشماش برام خط و نشون کشید و 

گفت:

-یا می پوشی یا به زور بپوشمش تنت؟

بغض کرده گفتم:چیکار می کنی،مثال من 

ناراحت بودم همه چیز و به نفع خودت 

می خوای تموم کنی!؟



-مگه داریم بازی می کنیم؟

سرم و با حرص تکون دادم و گفتم:اره 

داریم بازی می کنیم تقصیر توهه،تو با 

اون دختر هرهر می خندیدی!

یهو با فریاد گفت:احمق من کی خندیدم؟

-نخندیدی؟

-معلومه که نه!

عصبی بلند شدم و گفتم:مشکلت اینه که 

من و عروسک خیمه شب بازیت حساب 

می کنی،دسام به سمت لباسم رفت و تند 



تند و عصبی دکمه های مانتوم و باز کردم 

که غرید:

-چیکار می کنی؟

-من مگه عروسکت نیستم که هر جوری 

خواستی باهام رفتار کنی،می خوام برات 

این لباس و بپوشم که ببینم دستور 

بعدیت چیه!

کیوان سمتم اومد و گفت:بپوشی من 

بعدش و تضمین نمی کنم.

می خواست پشیمونم کنه؟



نیشخندی زدم و بلوز آستین کوتاهم و با 

یه حرکت در اوردم که چشمای ....
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نیشخندی زدم و بلوز آستین کوتاهم و با 

یه حرکت از تنم در اوردم که چشمای 

کیوان گرد شد و بهت زده بهم خیره شد.

با یه سوتین جلوی چشماش بودم که 

نفسش و سنگین بیرون فرستاد و 

همونطور که با چشماش رصدم می کرد 



نگاهش و باال اورد و به چشمام خیره 

شد:

-بپوشش احمق من یه چیزی گفتم.

با صدا خندیدم که گفت:خودت تنت 

میخاره،هرچند که االن اگر بخاطر خودت 

نبود که بعدا پشیمون بشی االن عرضه رو 

نشونت میدادم.

دستم که به سمت شلوارم رفت از اتاق 

بیرون رفت خندم گرفت.

می خواستم شوخی کنم باهاش بی جنبه 
!...



هر چند که میدونم بخاطر خودمه که 

نمی خواد باهام کاری کنه.

لبخند دندون نمایی روی لبام نشوندم و 

بی توجه لباس خواب و که همه جام و 

ریخته بود بیرون پوشیدم.

خودم و که توی اینه دیدم چشمام گرد 

شد چقدر هات شده بودم.موهام و باز 

کردم و روی شونم ریختم که یهو در 

محکم باز شد.



از ترس باال پریدم که با دیدن کیوان 

خجالت زده خواستم خودم و بپوشونم 

ولی دیر شده بود،کاش سوتینم و در 

نیورده بودم.

فکر کردم رفته بیرون نمیاد داخل که 

پوشیدمش وگرنه....

کیوان که به سمتم اومد با ترس عقب 

رفتم و به دیوار چسبیدم که سرش و 

جلو اورد و کنار گوشم زمزمه وار گفت:

-بهت گفته بودم اگر بپوشیش بعدش و 

تضمین نمی کنم .



با وحشت و خجالت دستم و جلوی تنم 

گرفتم و گفتم:برو....برو بیرون!

خندید و گفت:هوم چی شد؟تا چند 

دقیقه پیش که همینجوری بلوزت و در 

اوردی،هر چند که اون باال رو قبال 

دیدم،باید ببینم اون پایین چی داری!

سرخ شده غریدم:کیوان!

خندید و با تفریح گوشم و بین لباش 

گرفت و اومی گفت:



-چقدر خجالت میکشی خوشگل تر 

می شی!

دستش که روی سینم نشست ....
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دستش که روی سینم نشست نفس توی 

سینم حبس شد و نالیدم:

-کیوان؟

-جان کیوان؟

-برو عقب!



-می خوام بهت نشون بدم عرضه یعنی 

چی!

با التماس گفتم:من از عرضه منظورم این 

نبود،تو اشتباه برداشت کردی!

-عه؟

-اره.

کیوان سرخوش خندید و گفت:

-از اول باید می گفتی.

تا خواستم حرفی بزنم لباش روی لبام 

نشست و مهلت حرف زدن بهم نداد لبام 



و توی دهنش کشید و مکید و دستش 

روی تنم باال پایین شد.

یه لحظه تا به خودم اومدم روی دستاش 

بلندم کرد و روی تخت پرتم کرد.

جیغی کشیدم که خندید و خودش و روم 

انداخت.

دکمه ی لباساش و تند تند باز کرد و با یه 

حرکت از تنش در اورد روی تنم خیمه زد 

و دوباره شروع به بوسیدن جز به جز 

بدنم کرد.



از لذت چشمام باز نمی شد و کیوانم با 

خنده جووونی مدام زیرلب زمزمه 

می کرد.

با جر خوردن لباس توی تنم چشمام گرد 

شد و انگار تازه به خودم اومدم.

کیوان و هول دادم اون طرف و 

گفتم:پاشو کیوان پاشو!

-ضدحال نزن دیگه!
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-ضدحال نزن دیگه!



-تو رو خدا کیوان بلند شو

ولی کیوان بی اهمیت اصال عین خیالش 

نبود دیگه کم کم داشت گریه ام می گرفت 

که سرش و عقب کشید و با دیدن 

چشمای پر اشکم گفت:

-عه...عه...دیوونه چرا گریه می کنی!

-پاشو کیوان دیگه اه...من استرس 

گرفتم.

چشماش گرد شد و گفت:مگه می خوام 

حاملت کنم که استرس گرفتی؟



جیغی کشیدم و گفتم:بی حیا!

با صدای بلند خندید و خودش و کنارم 

روی تخت انداخت و گفت:

-خیلی ضدحالی...یهویی میگی بکش 

کنار!

-تو خیلی زود وا میدی!

-من خیلی زود وا میدم؟

با خنده پتو رو بیشتر روم کشیدم تا بدن 

برهنه ام رو بپوشونم و گفتم:

-اره!



چپ چپ نگاهم کرد و گفت:وقتی 

عروسی کردیم فیضم و بردم نشونت 

میدم!

با صدای بلند خندیدم که تشر 

زد:نخند،خوابم نمیگیره من دیگه!

-االن که وقت خواب نیست وقت ناهاره!

نگاهم کرد و ناراحت گفت:

-نزاشتی من ناهارم و بخورم!

-من نزاشتم؟

-اره



-من کی گفتم نخور، خب برو بخور!

چشماش گرد شد و گفت:واقعا؟

سرم و به معنی اره تکون دادم که به 

سمتم هجوم اورد و من بهت زده و با 

ترس تا خواستم عقب برم بین بازوهاش 

قفل شدم:

-چیکار می کنی؟

-ناهارم و بخورم

حاال که فهمیده بودم منظورش چیه با 

خجالت و عصبی و خنده ....
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حاال که فهمیده بودم منظورش چیه با 

خجالت و عصبی و خنده هلش دادم اون 

طرف و گفتم:

-ای بابا کیوان برو کنار...!

نیشخندی زد و گفت: 

-حیف که نشد بهت نشون بدم بی عرضه 

یعنی چی!



 با دستم روی سینش زدم و گفتم:تو 

خیلی منحرفی من عرضه منظورم این 

نبود.

  خودش  و کنار کشید و با هوفی گفت:

-بیا بریم ناهار بخوریم تا نخوردمت!

 با صدای بلند و جیغ مانند گفتم:

-  برو بیرون تا لباسامو عوض کنم. 

نگاهی به قیافم کرد و با خنده گفت:

- آخه چی و میخوای از من پنهون کنی؛

من که همه چیز و دیدم.



با خجالت چشمام و بستم و گفتم:

-کیوان!

همون طور که بلند می شد گفت:

- یه روزی بهت نشون میدم عرضه یعنی 

چی!

پوزخندی زدم و گفتم:ولی خوب بحث و 

پیچوندی یه جوری رفتار می کنی انگار 

مقصر من بودم.

کیوان چشماش و ریز کرد و گفت:



-منظورت چیه؟

با دلخوری صورتم و برگردوندم که ....
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با دلخوری صورتم و برگردوندم که 

دستش و زیر چونم گذاشت و گفت:

- چی میگی برای خودت چی رو 

پیچوندم...!؟

 اخم کردم و گفتم:



-کنار دختره نشسته بودی و هرهر 

می خندیدی... بعد االن اومدی میگی چی 

میگم برای خودم!؟ واقعا که...!

 با صدای بلند خندید و گفت:

-تو به اون دختر حسودیت میشه...!؟

با غیظ گفتم:معلومه که حسودیم می شه 

من به هر دختری که سمت توهه 

حسودیم می شه!

  کیوان با ابروهای باال رفته گفت:



-چه اعترافی...منم باید اعتراف کنم که 

به اون نمی خندیدم دیوونه...!

 چپ چپ نگاهش کردم که ادامه داد:

من به حرص خوردن تو می خندیدم!

 دندونام روی هم سابیدم و عصبی  

گفتم:از جلوی چشمام برو بیرون.

 چشمکی زد و بعد از اتاق خارج شد.

 سریع بلند شدم لباسام و پوشیدم و منم 

از اتاق خارج شدم.



صدای کیوان از توی آشپزخونه می اومد 

که بلند بلند برای خودش آهنگ می خوند.

 وارد آشپزخونه شدم و گفتم:

-تو که هنوز ناهار آماده نکردی.

به سمتم برگشت و با چشمای گرد گفت:

-یعنی من باید غذا درست کنم؟

 صندلی عقب کشیدم و پشت میز 

نشستم:



-معلومه که تو باید درست کنی...مگه 

همیشه ما زن ها باید غذا درست کنیم.

 کمی خم شد و گفت:االن میخوای چی 

برات درست کنم بانو...!؟

 شونه ای باال انداختم:

-من همه چیز میخورم!

تلفن و از روی میز برداشت و شماره 

گرفت و برای هردوتامون غذا سفارش 

داد و بعد با لبخند گشادی گفت:

-به آشپز گفتم االن میاره برامون!



 سری براش از روی تاسف تکون دادم که 

بی هوا ...
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سری براش از روی تاسف تکون دادم که 

بی هوا خم شد و بوسه ای روی لب هام 

کاشت با چشمای گرد نگاهش کردم که 

خندید و گفت:

-بی شرف اینجوری نگام نکن دلم قنج 

میره برات...!



صدای خندم بلند شد و گفتم:

-دیوونه شدی...!؟

سرشو به معنی مثبت تکون داد و گفت:

-اره دیوونه تو...! 

با حیرت خندیدم:

-این حرف ها از تو بعید بود!

صدای کل کل ها و خنده هامون بلند شده 

بود.

 انقدر غرق صحبت شده بودیم که با 

صدای زنگ به خودمون اومدیم.



 کیوان تلفن و جواب داد و بعد از اینکه 

کیف پولش رو از توی جیب شلوارش 

برداشت به سمت در رفت و به من گفت:

-با این لباس هات از توی آشپزخانه 

بیرون نیا تا بیام...!

از غیرتش لبخندی روی لبم نشست.

 نگاهی به لباسام کردم بلوز آستین کوتاه 

خاکستری با شلوارکی که تا پایین زانوم 

بود پوشیده بودم.



 بعد از چند دقیقه کیوان در رو بست و 

گفت:

-غذا حاضره...!

 از آشپزخونه بیرون رفتم و گفتم:

-وای دلم داره ضعف میره.

 کیوان چشمکی زد و گفت:منم دلم ضعف 

میره ولی برای خوردن تو...!

انقدر بامزه این حرف و زد که به خنده 

افتادم جلو رفتم و ناخودآگاه ....
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انقدر بامزه این حرف و زد که به خنده 

افتادم جلو رفتم و ناخودآگاه خواستم 

لپش و ببوسم که سرشو چرخوند و باعث 

شد لباش و ببوسم.

سرم رو عقب کشیدم و با جیغی گفتم: 

-خیلی بدجنسی...!

 با صدای بلند خندید و گفت:

-تو که راحت نمیزاری ببوسمت منم 

مجبورم از این راه بوسم و بگیرم.



 با خنده و خجالت وارد آشپزخونه شدم 

و گفتم:بیا غذا بخوریم سرد شد...!

نگاهی با ولع به سر تا پام انداخت و 

گفت:

-نوچ  غذای من که آماده است!

چشم غره ای رفتم و غذاها را روی میز 

چیدم.

با کلی شوخی و مسخره بازی غذا 

خوردیم که یهو گوشیم زنگ خورد؛



صداش از توی اتاق میومد وای بلندی 

گفتم:

- آخ یادم رفت به مامانم بگم میایم اینجا 

احتماال نگران شده.

کیوان چونش و خاروند و گفت:

-نگران نباش من بهش گفتم احتماال می 

خواد آمار بگیره.

جوابشو ندادم و سریع وارد اتاق شدم 

گوشیمو برداشتم و جواب دادم که صدای 

محمدرضا اول توی گوشی پیچید:



-چیکار کردی با کیوان خان؟

اوه اوه اینجا که فقط در حد ماچ و بوس 

بود اونجا به جاهای باریک نکشیده که!؟

با عصبانیت جیغ کشیدم:محمدرضا

صدای بلند خنده اش توی گوشم پیچید و 
....

part237#

دختری به نام حنا

صدای بلند خندش توی گوشم 

پیچید،صدای مامانم اومد که انگار به 



محمدرضا گفت:

-محمدرضا گفتم شمارشو بگیر بده به 

من...!

 محمدرضا چشمی گفت و رو به مامان 

گفت:

-بفرما...!

گوشی رو دست مامانم داد که شروع به 

صحبت باهاش کردم؛وقتی بهش گفتم که 

اومدیم خونه کیوان تا فقط ناهار 



بخوریم قبول کرد و گفت پس سریع بیا 

خونه.

چشمی گفتم و تلفن را قطع کردم.

آره جون خودم فقط ناهار خوردیم.

نفسم و فوت کردم و از اتاق خارج شدم 

کیوان توی بالکن بود به سمت بالکن رفتم 

که صدای حرف زدنش و با گوشی 

شنیدم.

-نه نتونستم این کارو انجام بدم.



 کالفه نفسش و بیرون داد و گفت:

-چیکار کنم نمیتونم نمی...تون...م 

میفهمی!؟

یهویی فریاد کشید و گفت:

-لعنتی به غلط کردن افتادم .

کیوان با عصبانیت دستی روی صورتش 

کشید و گفت:

-برن به درک  من هیچی ازشون 

نمی خوام اوناهم چیزی از من نخوان 

اصال بهمش میزنم..این شرط لعنتی 

رو....!



در بالکن و باز کردم و داخل رفتم که 

کیوان به سمتم برگشت لبخند مصنوعی 

زد و گفت:

-جانم عزیزم...!؟

شونه ای باال انداختم که رو به پشت خط 

گفت:

-بعدا حرف میزنیم خداحافظ.

 گوشی رو که قطع کرد سرمو تکون دادم 

و گفتم:از چه شرطی حرف میزنی انگار 

اعصابت خوب نیست...!



 چشماش و باز و بسته کرد و گفت:

-چیز خاصی نیست تو کاری نداشته 

باش.

 چیزی نگفتم که به سمتم اومد و ...
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چیزی نگفتم که به سمتم اومد و دستشو 

دور کمرم حلقه کرد و زیر گوشم گفت:

-از کی به حرفام گوش میدادی...!؟



خنده ریزی کردم و گفتم:خیلی نیست 

فالگوش نمونده بودم.

با چشمهای ریز و مشکوک نگاهم کرد که 

گفتم:

-من و می بری خونمون...!؟

کیوان نفسش و بیرون داد و گفت:

-حاال چه عجله ایه...!؟

 بازم جوابی به حرفش ندادم و خواستم 

از بالکن بیرون برم که دستم و گرفت و 



کشید و گفت:می خوام یه چیزی بهت 

بگم...!

 منتظر نگاهش کردم که دستاشو توی 

جیب شلوار اسلشش فرو کرد و تکیه به 

نرده بالکن گفت:

-توی دانشگاه ثبت نام می کردن که برن 

جنگل،منم اسم دوتامون و نوشتم.

با چشمای گرد نگاهش کردم و گفتم:

-جنگل کجا..!؟



لبخندی زد و گفت:شمال دیگه،می خوان 

برن شمال منم اسم هردوتامون و نوشتم.

با حیرت گفتم:تو بدون این که از من 

بپرسی خودت تصمیم گرفتی!؟

شاید مامانم قبول نکردم اونوقت چی؟

-قبول می کنه راضیش کردنش با من!

-تو باید به من می گفتی کیوان!

کیوان نفسش و فوت کرد و گفت:

-االن گفتم دیگه!



-نه همون موقع که می خواستی ثبت نام 

کنی باید بهم می گفتی.

کیوان کالفه و عصبی گفت: 
...
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کیوان کالفه و عصبی گفت:

وقت نشد بهت بگم تا من به تو می گفتم 

اسم نویسی تموم می شد مجبور شدم 

سریع اسم بنویسم.



دستامو بغل گرفتم و برای اینکه 

ناراحتش نکنم نیشم و باز کردم و با ذوق 

گفتم:

- فکرشو بکن اولین مسافرتمون!

 کم کم لبخند روی لبهای کیوان نشست و 

گفت:

-چه مسافرتی بشه اونم کنار تو...!

 خندیدم و گفتم: 

-میشه اولین تجربه من با یه پسر.



 چشماشو ریز کرد و گفت:

- بایدم اولین تجربه باشه وگرنه ....

 حرفش و خورد که خندیدم و گفتم:

-وگرنه چی...!؟

-حاال بماند.

 قهقهه ای زدم و گفتم:

-نه نماند وگرنه چی...!؟

 جلو اومد که قدمی به عقب برداشتم 

بازوم و گرفت و منو بین بازوهاش حبس 

کرد و گفت:



- اگر االن نشونت بدم به مسافرت 

نمی رسیم فدات شم.
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خندیدم و با ترس مصنوعی گفتم:

-اوه پس نمی خواد نشونم بدی بزار به 

مسافرت مون برسیم.

کیوان خندید و گفت:

-نبینم دوستات که اومدن من و بفروشی!



 چشمامو گرد کردم و مظلوم گفتم:

-مگه من آدم فروشم...!؟

چشمکی زد و گفت:نه نامزد فروشی!

 دستمو جلوی دهنم گرفتم و حیرت زده 

گفتم:

-عه عه نگاش کنا این تو بودی که نشسته 

بودی پیش اون دختری ایکبیری و من و 

فروختی!



 کیوان با تعجب مصنوعی گفت:

- من...!؟ من ....!؟

با تمسخر گفتم: نه من...!

 ابروهاشو باال انداخت و گفت:آها...!

 مشتی به بازوش زدم و گفتم:خیلی 

مسخره ای!

 کیوان خندید و گفت:

-خوب حاال می خوای ببرمت خونه یا 

بریم باهم دیگه دور بزنیم تو خیابون!؟



-از نظر من بریم بستنی بخوریم.

 با چشمای گرد گفت:بستنی اونم توی 

هوای به این سردی...!؟
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سرم و تند تند تکون دادم و گفتم:

-آره خیلی میچسبه.

 چشم غره ای به هم رفت و گفت: اگر 

سرما بخوری به مسافرت نمی رسیم.



 آهی کشیدم و گفتم:

-ای بابا چرا انقدر ساز مخالف میزنی...بیا 

بریم بخریم دیگه... من بستنی می خوام!

 مثل بچه ها پا روی زمین کوبیدم و 

دوباره تکرار کردم:

من...بستنی...می خوام...!!

 کیوان سری از روی تاسف تکون داد و 

گفت: -بچه شدی...!؟



 با نیش باز سرم و تکون دادم که بینیم و 

کشید و گفت:

-چی بگم بهت که جون به جونت کنم 

بچه ای!

-نه که تو پدربزرگی!

-به جای این که انقدر زبون بریزی و من و 

هوایی کنی برو لباس بپوش که بریم.

با چشمای گرد گفتم:هوایی چیه؟

-خودت و نزن به اون راه که از راه عملی 

کردن بهت نشون بدم.



با دلبری گفتم:چی رو عملی نشون بدی!؟

ال  اله اال ا� زیر لب گفت که اروم خندیدم 

و گفتم:داری استغفار می کنی که جواب 

محرمت و نامزدت و ندی!؟

چشم درشت کرد و غرید:انقدر زبون نریز 

دارم استغفار می کنم تا توی همین بالکن 

خفتت نکنم و کارت و یه سره کنم.

با ناز خندیدم و با تخسی گفتم:چطوری 

خفتم کنی!؟

کیوان که خیز برداشت سمتم ...
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کیوان که خیز برداشت سمتم دوییدم و 

از بالکن خارج شدم که اونم بهم رسید و 

ناغافل دستم و کشید و روی مبل پرتم 

کرد و خودش و روم انداخت.

لباش و بدون حرکت روی لبام گذاشت و 

اروم پچ زد:

-به این میگن خفت کردن!

می خوای روابط پیشرفته تر و هم یادت 

بدم.



قلبم از این همه نزدیکی و هیجان تند تند 

می زد با هیجان خندیدم و گفتم:

-مثال کدوم روابط پیشرفته!؟

می دونستم کرم از خودمه و اگر همین 

االن کار بده دستم تقصیر خودمه ولی 

درعین بدجنسی از این بازی نهایت لذت 

رو می بردم.

کیوان دستش و روی سینم گذاشت و 

گازی از لبم گرفت و گفت:



-اخه می ترسم تو لوس و ناز نازی تا دو 

روز نتونی از سرجات بلند بشی و سفر 

دونفرمون و بهم بریزی...به هرحال 

تجربه اولمونه!

با بدجنس ترین حالت ممکن لب کیوان و 

گاز گرفتم و با مکثی گفتم:

-من حتی این کارا هم تجربه اولمه...تو 

چی!؟

خندید و حرفم انگار زیادی به مذاقش 

خوش اومد که با سرخوشی گفت:

-منم با تو اولین تجربه های نابمه!



با اخم ریزی گفتم:

-قبل از من؟

کیوانم با بدجنسی گفت:قبل از تو که مال 

قبل تو بوده!

از این حرفش ناخوداگاه حرصی هولش 

دادم اون طرف که ...
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که محکم تر من و بین مبل و خودش 

حبس کرد و گفت:



-هرچیزی قبل از تو برای اون روزا مونده 

حنا.

چشم غره ای رفتم و گفتم:پس خیلی 

دست و دلباز بودی!

برای همینه انقدر با دخترا راحتی 

درعوض من با پسرا اصال راحت نیستم و 

تو ....

بین حرفم پرید و با غیظ گفت:

-من با تو فرق می کنم.

منم مثل خودش عصبی گفتم:



-فرقمون اینه که تو پسری و من 

دختر.انقدر که بین دختر و پسر تبعیض 

قائل میشن حرص من و در میارن...اره 

اره عجب فرق بزرگی!

پسرا هرکاری می خوان انجام میدن بعد 

تازه دنبال دختر افتاب مهتاب ندیده هم 

می گردن!

-من هرکاری نکردم،هم پسر و هم دختر 

باید بین خودشون حد و مرزی قرار 

بدن،االن این بحث چیه وسط رابطه 

عشقی من وسط کشیدی؟



-فکر کردی سبکی اینجوری خودت و 

انداختی روی من و مبل،بلند شو االن مبل 

می شکنه!

-تو نگران خودت باش نه مبل،خودتم 

تقویت کن که خدایی نکرده یه وقت 

نشکنی!

چشم غره ای رفتم و گفتم:خیلی پرویی.

تا خواستم بلند بشم دوباره لبش و به 

لبام چسبوند و ...
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تا خواستم بلند شم دوباره لبش رو به 

لبام چسبوند و محکم لبام و بوسید.

 شروع به خوردن لبام کرد انقدر با ولع 

می خورد و دستش و روی تنم می کشید 

که ناخودآگاه منم دستم و محکم توی 

موهاش فرو کردم و شروع به بوسیدنش 

کردم.

 بلوزم و باال زد و شروع به بوسیدن 

گردنم کرد.



 آروم آروم بوسه هاش و تا روی شکمم 

ادامه داد و باالی نافم و گاز محکمی 

گرفت.

محکم رونم و بین دستاش گرفت و فشار 

داد؛ آه بلندی از لبام خارج شد که خندید 

و گفت:

-جون تحریک شدی...!؟

 گونه هام سریع داغ شد کیوان گاز 

محکمی از لبم گرفت و گفت:



-اینجوری گل میندازه دلم میخواد 

دندونام و توی لپت فرو کنم.

 سرم و توی سینش مخفی کردم که 

محکم بغلم گرفت و دوباره و دوباره لبام 

و تن و بدنم و بوسید.
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سرم و توی سینش مخفی کردم که 

محکم بغلم گرفت و دوباره و دوباره لبام 

و تن و بدنم و بوسید.



****
-مامان تو رو خدا اجازه بده برم،خب 

بچه ها هم میرن!

-گفتم نه،تعطیالت عیده،مثل همیشه 

می خوایم بریم ایالم بعد تو می خوای 

بزاری بری شمال!

-اه مامان کیوانم هست خب،اون اسم 

دوتامون و نوشته نمی شه که بهش بگم 

نمیام.

-چرا نمی شه؟بهش می گی ما تعطیالت 

عید میریم ایالم.



پنچر شده روی صندلی نشستم و گفتم:

-اقا اصال من امسال نامزد کردم می خوام 

با نامزدم برم بیرون ...نمی خوام امسال 

فامیال رو ببینم.

مامان با اخم غلیظی سمتم برگشت و 

گفت:

-نه بابا؟ روز اول که یادت نرفته!؟چطور 

زدی زیرگریه قهر کردی و گفتی من 

نمی خوام با کیوان ازدواج کنم ....
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مامان با اخم غلیظی سمتم برگشت و 

گفت:

-نه بابا؟ روز اول که یادت نرفته!؟چطور 

زدی زیرگریه قهر کردی و گفتی من 

نمی خوام با کیوان ازدواج کنم..... االن 

اومدی میگی می خوام با کیوان برم 

شمال نیام فامیال رو ببینم.

تو که می خواستی اصال کسی خبردار 

نشده جنابعالی نامزد کردی!



چشمام و توی کاسه چرخوندم و اروم 

گفتم:

-حاال نه که هیچ خبری به فامیالی گرام 

نرسیده...از عمه بگو تا عمو و خاله و 

دایی همه فهمیدن...تازه که فقط همینا 

نیستن حتی دایی و عموهای تو و بابا هم 

فهمیدن...من نمی دونم کسی هست که 

دیگه خبر نداشته باشه؟

مامان چشم غره ای سمتم رفت و گفت:



-خوبه خودت میگی همه فهمیدن فقط 

کافیه بهشون بگیم تو با نامزدت رفتی 

گشت و گذار می دونی چقدر حرف 

میزارن پشتت.

اصال دخترداییت میدونی چقدر ناراحت 

می شه؟

تازه خواهرت که دیگه االن شوهر کرده 

یه بچه هم داره هرسال عید با شوهرش 

میاد ایالم!

هوفی کشیدم و کالفه ...
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هوفی کشیدم و کالفه گفتم:مامان!؟

مامان روبه روم روی صندلی نشست و 

مشغول پوست کندن سیب زمینی ها 

گفت:

-شما هنوز شناختتون از هم کامل نشده؟

با گیجی سری تکون دادم و گفتم:چی!؟

مامان با دستش اشاره زد یعنی خاک تو 

سرت و گفت:



-من میگم دیگه با هم عقد کنید 

ازدواجتون رسمی بشه اسمتون بره تو 

شناسنامه همدیگه،اون موقع هرکاری 

دوست داشتید بکنید...شما که دیگه از 

هم دیگه به اندازه کافی شناخت پیدا 

کردین...ماشا� جونتونم برای همدیگه 

در میره...نمی تونید یه دو روز از هم جدا 

باشید.

چیزی نگفتم که مامان ادامه داد:با کیوان 

حرف بزن عقدتون و رسمی کنید.



چشمام گرد شد و گفتم:مامان!؟ من بهش 
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چشمام گرد شد و گفتم:مامان!؟ من بهش 

بگم بیا عقدم کن؟ اینکه خیلی خجالت 

اورده االن میگه می خوام خودم و 

بچسبونم بهش!

اخمی کرد و گفت:اخرش مال همید چه 

بهتر زودتر ازدواج کنید برید سرخونه 



زندگیتون!

-حاال یهویی بهش بگم بیا عقدم کن که 

مامانم اجازه بده بریم شمال!؟

-عقدتم کنه اجازه نمی دم برید 

شمال،حداقل به پسر مردم میگم بیا با ما 

بریم ایالم خانواده ها 

ببیننتون...اینجوری که نامزدین خدایی 

نکرده زبونم الل اگر بهم بخوره خوب 

نیست.



پوزخندی زدم و گفتم:اگر االنم بهم 

بخوره دیگه اسمش روی من بوده...همه 

می گن دختر مردم مشکل داشته که ولش 

کرده نمی گن پسره...

مامان وسط حرفم پرید و گفت: عه عه 

خدا نکنه دختر انقدر راحت حرف 

می زنی.

من که درباره خودم و کیوان و نگفتم 

کلی گفتم.



مامان نفسی کشید و بحث و ادامه نداد 

که همون لحظه گوشیم زنگ خورد و اسم 

کیوان روی گوشی افتاد ....
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مامان نفسی کشید و بحث و ادامه نداد 

که همون لحظه گوشیم زنگ خورد و اسم 

کیوان روی گوشی افتاد،مامان نگاهی به 

گوشیم کرد و گفت:

-بفرما یا زنگ می زنید یا بیرونید...یه پنج 

دقیقه بدون هم نمی مونید،خب عقد کنید 



دیگه تموم شه بره...!

گوشی رو برداشتم و از روی میز بلند 

شدم و به سمت اتاق رفتم:

-جانم عزیزم!؟

-سالم خانمم،جانت بی بال با مامانت 

صحبت کردی!؟

نفسم و کالفه فوت کردم و گفتم:

-اجازه نمی ده

می گه تعطیالت عید باید بیای ایالم،ما یه 

عید تنها خانوادمون و زیارت می کنیم 

اونم تو می خوای با شوهرت بری!



کیوان با صدای ارومی انگار که داره با 

خودش حرف می زنه گفت:

-نچ بحث این نیست...بحث یه چیز 

دیگست.

آهی کشید و گفت:خودم میام با مامانت 

حرف می زنم.

سریع گفتم:نه نه بنظر من نیا...راضی 

نمی شه!

-نکنه خودت نمی خوای بیای؟

اخمی روی پیشونیم نشست و گفتم
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اخمی روی پیشونیم نشست و گفتم:

-معلومه که دلم می خواد بیام ولی...

-ولی چی!؟

-چرا تهاجمی می پری وسط حرفم...ولی 

خیلی وقته فامیالمون الخصوص 

دخترداییام و ندیدم.

کیوان چیزی نگفت که فکر کردم تلفن 

قطع شد:



-کیوان!؟

-هستم می شنوم.

-خب ولی دوست ندارم مسافرت 

دونفرمون رو هم از دست بدم.

-امشب میام خونتون حرف می زنیم!

-برای شام میای دیگه!؟

-نه بعد از شام.

-باشه منتظرتم پس!

-اوکی خدافظ.



گوشی رو قطع کردم و کالفه از اتاق 

خارج شدم پیش مامان رفتم و ....
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پیش مامان رفتم و گفتم:

-کیوان امشب میاد اینجا!

-خوبه که گفتی غذا بیشتر بزارم.

-نه بعد از شام میاد.

مامان با اخم نگاهم کرد و گفت:

-نه بهش بگو برای شام بیاد.



-بهش گفتم ولی خودش گفت بعد از 

شام.

مامان با غیظ غرید:زنگ بزن االن بهش 

جلوی خودم دعوتش کن بهش بگو مامانم 

گفته.

هوفی کشیدم و شماره کیوان رو 

گرفتم،بعد از اینکه بهش گفتم و قرار شد 

که برای شام بیاد مامان گفت:

-غذای امشب رو تو درست می کنی ها!



دست به کمر گفتم:تو مهمون دعوت 

می کنی بعد به من می گی شام درست 

کنم.

صدای زنگ که اومد گفتم:کیه؟

-احتماال محمدرضا و هانیه هستم قرار 

بوده بیان اینجا.

-اینا هم خب هر روز خدا اینجان،االن من 

باید برای اینا هم غذا بزارم.

مامان چشم غره ای بهم رفت و گفت:

-تنبلی نکن یاال.



با حرص وارد اشپزخونه شدم و ...
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با حرص وارد اشپزخونه شدم و اول 

نگاهی به یخچال کردم و بعد از اینکه یه 

چندتا انگور خوردم مشغول درست کردن 

غذا هایی که بهم تحمیل شده بود شدم.

مشغول سرخ کردن بادمجون ها برای 

خورشت بادمجون بودم که گوشیم زنگ 

خورد.

گوشی رو در گوشم گذاشتم و گفتم:



-الو.

-سالم خانوم.

با شنیدن صدای کیوان خندیدم و گفتم:

-یه روز همدیگه رو ندیدیم ده بار به هم 

زنگ می زنیم.

خندید و گفت:تو رو نمی دونم ولی من 

دلم تنگ می شه برای خانومم.

قند توی دلم اب شد و گفتم:فدای دلت 

اقامون.



با دستی که محکم تو سرم خورد جیغی 

کشیدم و به عقب برگشتم که با هانیه 

روبه رو شدم جیغی کشید و گفت:

-خجالت بکش کثافت من کی اقامون 

اقامون کردم که تو فدای دل اقاتون 

می شی!

از خجالت سرخ شدم که ....
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از خجالت سرخ شدم که صدای خنده 

کیوان و پشت گوشی شنیدم از عصبانیت 



انگشت فاکم و جلوی هانیه گرفتم و لب 

زدم:

-الل بشی الهی.

هانیه دوباره با صدای جیغ جیغوش 

داشت حرف می زد که صدای هانا از 

پشت سر هانا بلند شد:

-خاله حنا...!

نمی دونستم جواب هانیه رو بدم یا هانا 

یا کیوان گیج شده بودم که با صدای 

جیلز ویلز بادمجونا جیغی پشت گوشی 

کشیدم و گفتم:



-وایییی بادمجونام سوخت.

صدای خنده ی کیوان به قهقهه تبدیل شد 

و گفت:

-حواست و جمع کن خودت و نسوزونی 

بچه!

بغض کرده گفتم:

-االن مامان باز میگه بلد نیستی غذا 

درست کنی همش تقصیر شماست.

کیوان و هانیه و هانا همزمان 

گفتن:تقصیر من!؟



که صدای مامان بلند شد که گفت:

-باز تو این غذا رو سوزوندی چقدر بهت 

بگم یکم اشپزی کن که یاد بگیری.

با این حرف مامان من جیغی از حرص 

کشیدم و کیوان و هانیه زدن زیرخنده

گوشی رو با عصبانیت قطع کردم زیرگاز 

و هم خاموش کردم و بعد از پس گردنی 

که نثار هانیه کردم سریع از اشپزخونه 

خارج شدم و داخل اتاقم رفتم و ....
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از آشپزخانه خارج شدم و داخل اتاقم 

رفتم. روی تخت نشستم و به این فکر 

کردم که من زنگ زدم تا به کیوان بگم؛

برای شام بیاد ولی یادم رفت...!

ای بابا .

 دیگه با این ابروریزی که به پا شده بود 

نمی تونستم به کیوان زنگ بزنم که به 

ذهنم رسید بهش پیام بدم.

 گوشیم و روشن کردم و شروع به 

نوشتن کردم:



-کیوان مامانم گفت که امشب برای شما 

حتما بیای اینجا بعد حرف می زنید.

 ارسال پیامک و زدم که بعد از چند 

دقیقه گوشی تو دستم لرزید:

-من نمیام حتما می خوای غذای سوخته 

بهم بدی مسمومم کنی.

و بعد عکس خنده گذاشته بود.

به صفحه گوشی انگار که کیوان جلوم 

نشسته دهن کجی کردم و با تهدید تایپ 

کردم:



...
part257#

دختری به نام حنا

به صفحه گوشی انگار که کیوان جلوم 

نشسته دهن کجی کردم و با تهدید تایپ 

کردم:

-جرئت داری نیا تا مامانم با قابلمه بکوبه 

تو سرت...تازه مطمئن باش اگه نیای 

چیزای خوبی رو از دست دادی.

و بعد ایموجی چشمک به پیامم اضافه 

کردم و براش ارسال کردم.



 گوشی روی تخت پرت کردم و نگاهم و 

به سقف دوختم.

 چه شود امشب...!

بلند شدم و وارد حموم شدم بوی غذا 

گرفته بودم.

لباسام و در اوردم و بعد از انداختن توی 

رخت چرکا؛ زیر دوش ایستادم.

 بعد از چهل و پنج دقیقه باصدای  غر غر 

هانیه از حموم حوله پیچ بیرون اومدم و 



مشغول عوض کردن لباسام شدم.

نگاهی به کمدم انداختم و شروع به 

انتخاب لباس برای شب کردم،با دیدن 

کت دامن قرمز خوش دوختی که دامنش 

تا باالی زانوم بود لبخند شیطانی زدم و 

از توی کمد در اوردمش و با کاورش روی 

تخت گذاشتم.

اول از همه موهام و سشوار کشیدم و 

بعد با اتو مشغول لخت کردن موهام 

شدن . 



وقتی که خوب شالقی شدن شونه ای 

روشون کشیدم و باالی سرم محکم 

بستمشون.

از توی کمدم ماسک صورت و پیدا کردم 

و برای اولین بار تصمیم به گذاشتن 

ماسک کردم.

هانیه بدون در زدن یهویی داخل اومد و 

پشت سرش در و انقدر محکم بست که از 

جا پریدم به سمتم اومد و ....
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به سمتم اومد که ماسک رو به سمتش 

گرفتم و گفتم:بیا این و درستش کن 

بزارم رو صورتم.

هانیه نگاهی به موهای بلند و فرم 

انداخت و گفت:

-نمی خوای موهات و کوتاه کنی،یا رنگ 

کنی؟

نگاهی به موهام انداختم و بعد نگاهم و 

گنگ به هانیه دوختم و گفتم:

-نمی دونم...می ترسم عصبانی بشه!



هانیه خندید و گفت:بیخیال بابا!

نگاهی دوباره به موهام کردم و گفتم:

-بیا فقط کمی...کمی فقط زیر موهام و 

کوتاه کن.

هانیه بعد از چند دقیقه با قیچی پشت 

سرم ایستاد و مشغول کوتاه کردن 

زیرموهام شد،نمی دونستم واکنش کیوان 

چیه...ولی فکر نمی کنم براش اهمیتی 

داشته باشه.



هانیه خیلی کم از موهام کوتاه کرده بود 

و مشخص هم نبود که کوتاهشون کردم.

بعد از موهام ماسک و روی صورتم 

گذاشتم و بعد از نیم ساعت درش اوردم 

که حس می کردم پوستم حسابی شفاف 

و سفید شده.

هانیه مشغول ارایش صورت خودش شد 

که منم خط چشم کلفتی باالی چشمم 

کشیدم که حسابی چشمام و درشت کرد.



کمی باالی چشمم سایه زدم و بعد از 

ریمل و رژ گونه سراغ رژ لب رفتم.

با دست و دلبازی و بدجنسی رژ لب قرمز 

تیره برداشتم و محکم چندبار روی لبام 

کشیدمش.

با دیدن خودم توی اینه نیشخندی زدم که 
...
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با دیدن خودم توی آینه نیشخندی زدم که 

هانیه نگاهش و به من دوخت و گفت:



-کثافت چه جیگری شدی؛قصد داری 

کیوان و دیوونه کنی ها...!؟

چشمکی زدم و گفتم:من که مثل تو 

بی بخار نیستم...بیچاره پیمان!

هانیه که دستش و باال برد تا بزنه تو 

کمرم چند قدم عقب رفتم که چشم غره ای 

بهم رفت و گفت:

-من که مثل تو ندید بدید نیستم،انگار 

شوهر ندیده ای!



هه بلندی گفتم و بعد از پوشیدن صندالی 

قرمزم از اتاق بیرون رفتم.

با دیدن محمدرضا که هانا روی پاهاش 

نشسته بود به سمتشون رفتم که 

محمدرضا با دیدنم سوتی زد و گفت:

-چه کرده این دختر...باور کن اگر کیوان 

نمی گرفتت خودم پیش قدم می شدم.

هانیه که از اتاق بیرون اومد خودم و کنار 

محمدرضا روی مبل انداختم و با 

چشمکی گفتم:



-چرا زودتر نگفتی پس!؟ دیگه از دستت 

پریدم..خودکشی نکنی یه وقت!

محمدرضا خواست چیزی بگه که هانیه با 

تمسخر گفت:
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محمدرضا خواست چیزی بگه که هانیه با 

تمسخر گفت:

-نه که خیلی تحفه ای!



-حسودی نکن تو رو خدا...می تونم 

محمدرضا رو به تو ببخشم.

محمدرضا با خنده گفت:

-مطمئن باشید دوتا خواهر شبیه هم 

خنگ و خلید ...اگر این قیافه رو هم از 

عمه و شوهر عمه ارث نبرده بودین االن 

هر دوتون و باید ترشی می زاشتیم.

من و هانیه همزمان گفتیم:تو خفه!

و سه تایی نگاهی بهم کردیم و خندیدیم.



نگاهی به ساعت کردم و با دیدن ساعت 

هشت شب گفتم:

-چقدر زود گذشت.

محمد اشاره ای به صورتم کرد و گفت:

-زیادی مشغول بودی.

با صدای زنگ ایفون هانیه گفت:

-کیوان االن اومد؟

-نه اگر کیوان باشه بهم زنگ می زنه...فکر 

کنم باباست.



اهانی گفتن که بلند شدم و در و باز 

کردم،درست حدس زده بودم و بابا بود.

با لوس بازی سالم کردم و ...
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با لوس بازی سالم کردم و به بازوش 

اویزون شدم و خسته نباشید بهش گفتم 

که هانیه بعد از این که با بابا سالم کرد 

گفت:



-این ادا هاش و باور نکن...این داره از راه 

شست وشوی مغزی استفاده می کنه که 

راضی بشید بره با کیوان!

همه با صدای بلند خندیدن که نیشگون 

محکمی از بازوی هانیه گرفتم و گفتم:

-سکوت اختیار کن!

-که به نقشه پلیدت برسی!؟

-بتوچه!

مامان رو به هانیه گفت:

-پس پیمان نمیاد!؟



-فعال سرکاره میاد تا ساعت ده!

بابا گفت:زنگ بزن به شوهرت هانیه بهش 

بگو زودتر بیاد کیوان که می خواد بیاد 

خوب نیست معطل بشه برای شام!

هانیه چشمی گفت که صدای گوشیم بلند 

شد کیوان پیام فرستاده بود:

-من ده مین دیگه می رسم.

باشه ای بهش گفتم و به خانواده اطالع 

دادم که االن می رسه.



دقیقا ده دقیقه بعد صدای زنگ ایفون 

بلند شد سریع بلند شدم و در و باز کردم.

منتظرش جلوی ورودی ایستاده بودم که 

با لبخند از پله ها باال اومد و بعد از در 

اوردن کفشای اسپرتش داخل اومد و 

جعبه شیرینی که دستش بود و دستم 

داد:

-سالم خانومم

لبخندی بهش زدم و جواب سالمش و 

دادم که روی جعبه شیرینی یه شاخه گل 

گذاشت و با چشمکی از جلوم رد شد و با 



بابا و محمد و مامانم و هانیه سالم و 

احوالپرسی کرد.

با لبخند عمیقی که روی لبم بود ....
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با لبخند عمیقی که روی لبم بود به سمت 

اشپزخونه رفتم که هانیه پشت سرم 

اومد و با دیدن شاخه گل چشمکی زد و 

گفت:

-جون!



خندیدم و گفتم:حسودی نکن!

هانیه صورتش و کج کرد و گفت:هه من 

شوهرم انقدر بهم می ده که به این یه 

شاخه گل حسودیم نشه!

سرم و با تمسخر تکون دادم و گفتم:

-بله بله صد در صد.

چای ها رو که هانیه ریخته بود به دستم 

داد و گفت:نریزیشون!

نچی گفتم و از آشپزخونه خارج شدم 

اول جلوی بابا گرفتم و بعد کیوان و 



محمدرضا و بعد به مامان.

سینی رو روی میز گذاشتم و کنار کیوان 

که خالی بود ولو شدم.

هانیه چپ چپ نگاهم کرد که نیشم و باز 

کردم و تا دندون اخرم فکر کنم مشخص 

شد که هانیه سری از روی تاسف تکون 

داد.

هانا از توی اتاقش دویید و بیرون اومد و 

خیلی پرو روی پای کیوان نشست.

با چشمای گرد نگاهش کردم که ...
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با لبخند عمیقی که روی لبم بود به سمت 

اشپزخونه رفتم که هانیه پشت سرم 

اومد و با دیدن شاخه گل چشمکی زد و 

گفت:

-جون!

خندیدم و گفتم:حسودی نکن!

هانیه صورتش و کج کرد و گفت:هه من 

شوهرم انقدر بهم می ده که به این یه 



شاخه گل حسودیم نشه!

سرم و با تمسخر تکون دادم و گفتم:

-بله بله صد در صد.

چای ها رو که هانیه ریخته بود به دستم 

داد و گفت:نریزیشون!

نچی گفتم و از آشپزخونه خارج شدم 

اول جلوی بابا گرفتم و بعد کیوان و 

محمدرضا و بعد به مامان.

سینی رو روی میز گذاشتم و کنار کیوان 

که خالی بود ولو شدم.



هانیه چپ چپ نگاهم کرد که نیشم و باز 

کردم و تا دندون اخرم فکر کنم مشخص 

شد که هانیه سری از روی تاسف تکون 

داد.

هانا از توی اتاقش دویید و بیرون اومد و 

خیلی پرو روی پای کیوان نشست.

با چشمای گرد نگاهش کردم که ...
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با چشمای گرد نگاهش کردم که با شیرین 

زبونی گفت:خوش اومدی کیوان جان!

کیوان لبخندی زد و گفت:مرسی هانا 

خانوم!

بعد از چند دقیقه که کیوان و هانا با 

همدیگه صحبت می کردن بابا گفت:

-هانا بابا جان بیا از روی پای کیوان پایین 

پاش درد می گیره!

هانا چشماش و ریز کرد و دستش و دور 

گردن کیوان حلقه زد و گفت:



-می خوام روی پای کیوان جان بشینم.

کیوان دستش و دورش حلقه کرد و گفت:

-چیکارش دارین این خانم خوشگل و 

بزارینش بشینه من که راحتم.

هانا اروم در گوش کیوان گفت:

-پات درد می گیره کیوان جان؟

کیوان با خنده سرش و به معنی نه تکون 

داد و رو به من که با خنده نگاهشون 

می کردم خیلی اروم کنار گوشم گفت:

-من یه دختر اینجوری می خوام.



با چشمای گرد نگاهش کردم که هانا بین 

حرفمون پرید و گفت:

-کیوان جان شما هم می خواین یه بچه 

دختر بیارین.

صورت من از خجالت اونم جلوی این 

همه جمع سرخ شد که کیوان به خنده 

افتاد و سرش و به معنی اره تکون داد.

بعد از چند دقیقه که کیوان و بابا مشغول 

صحبت بودن باالخره کیوان به حرف 

اومد و گفت:



-راستش که من می خواستم حنا خانم رو 

برای تعطیالت عید ببرم شمال..واقعیتش 

اینه که قرار نبود این اتفاق بیوفته منتها 

چون دانشگاه با همه ی بچه ها ثبت نام 

کرده بودن فکر کردم که زمان خوبیه تا 

ان شاءا� من و حنا یه مسافرت بریم.

بابا نفس عمیقی کشید و گفت: ...
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بابا نفس عمیقی کشید و گفت:



-واقعیتش اینه که کیوان جان حنا 

تعطیالت عید همراه ما میاد ایالم،شما 

هنوز صیغه اید و عقد نکردین،خوبیت 

نداره تنها برید سفر!

کیوان چندلحظه به بابا خیره شد و گفت:

-مگه خانواده شما می دونن که من و حنا 

نامزدیم!؟ قرار بود کسی متوجه نشه!

بابا نگاهی به من انداخت و گفت:

-کم و بیش همه می دونن حتی اگر ندونن 

هم ما حنا رو نبریم نمی گن حنا کجاست؟



اگرم بگیم با هم رفتید مسافرت کلی 

حرف و حدیث پشت سرتون میزارن که 

هنوز عقد نکردین با هم رفتین مسافرت!

کیوان نگاهی به من انداخت و سرش و 

پایین انداخت لبام اویزون شدن،نه انگار 

این مسافرت و نمی تونستیم بریم.

-بابا؟

کیوان و بابا همزمان نگاهشون و به من 

دوختند  که با عصبانیت و لوس بازی 

گفتم:



-بابایی..چرا اذیت می کنی اخه...یه سفر 

هفته ای هست اصال نمی خواد بگید که 

من با کیوان رفتم بگو دانشگاه برده سفر 

منم رفتم.

بابا با اخم گفت:نمیشه باباجان...نمیشه!

این بار می خوای بگن تعطیالت عید 

خودت و تنها فرستادیم بری سفر!؟

دوست داشتم سرم و محکم بکوبم تو 

دیوار از دست مردم و همه ی فامیال!

چه گیری افتادیم با نامزدمونم نمی تونیم 

تنها باشیم ....
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کیوان نگاهش و صورت پکر من انداخت 

و گفت:

-من خانوادم نیستن و خودم تنها دارم 

تصمیم می گیرم...اما اگر موافق باشید 

من و حنا اوایل عید عقد کنیم.

شوکه به کیوان نگاه کردم چی می گفت؟

بدون من باز تصمیم گرفته بود...خودش 

بریده و دوخته و باز تن من کرده!



با بهت گفتم:یه هفته بیشتر به عید 

نمونده ...چطور همه ی اون کارا رو انجام 

بدیم!؟

کیوان نگاهم کرد و گفت:کاری که 

نمی خوایم انجام بدیم...فقط لباس 

می خریم بقیه رو همه سفارش می دیم!

-بازم کلی وقت می بره خریدن و سفارش 

دادن!

نگاهم و به مامان و بابا دوختم،اونا هم 

به اندازه من شوکه شده بودن از این 



تصمیم یهویی!

کیوان گفت:من فقط نظرم و 

گفتم...خواستم بگم من مشکلی با عقد 

خودم و حنا ندارم...اما باید درباره بقیه 

موارد با پدر و مادرم هماهنگ کنیم!

مامانم باالخره از شوک خارج شد و با 

لبخند گفت:

-بله ان شاءا� توی این هفته حاج اقا و 

حاج خانوم و دعوت می کنم در این باره 

صحبت می کنیم.



حاال پاشید بریم شام بخوریم فعال ...تا 

فکرامون هم بکنیم.

بابا بلند شد و رو به کیوان گفت: ...
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بابا بلند شد و رو به کیوان گفت:

-بفرما پاشو باباجان بریم شام بخوریم!

هممون بلند شدیم و به سمت اشپزخونه 

رفتیم.



کیوان برام صندلی رو عقب کشید و 

وقتی نشستم خودشم کنارم جا گرفت.

انقدر فکرم درگیر بود که نفهمیدم چی 

خوردم و کی خوردم و کی تموم شد!

بعد از این که غذای کیوان تموم شد 

هردومون بلند شدیم و من رو به بابا 

گفتم:

-من و کیوان میریم فعال اتاقم!

-برید باباجان راحت باشید.



من و کیوان بعد از تشکر بابت شام وارد 

اتاقم شدیم که بالفاصله عصبی به 

سمتش برگشتم و گفتم:

-چرا خودت می بری و می دوزی؟

چرا مشورت نمی کنی؟

چرا نمی پرسی که منم راضیم به این عقد 

یهویی یا نه!

کیوان قدمی جلو اومد و تمام قد 

روبه روم ایستاد و گفت:

-یهویی به ذهنم رسید،اینجوری ما به 

سفرمونم میریم!
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کیوان قدمی جلو اومد و تمام قد 

روبه روم ایستاد و گفت:

-یهویی به ذهنم رسید،اینجوری ما به 

سفرمونم میریم!

-یعنی این سفر خیلی مهمه که باید 

بخاطرش زودتر عقد کنیم و بریم.

-من یه چیزی پروندم که به سفرمون 

برسیم،شاید اصال یه جوری شد که ما 



بریم مسافرت و وقتی برگشتیم اونوقت 

عقد کنیم!

ولی االن فعال خیالشون و راحت کنیم.

نفسم و فوت کردم:

-جواب من و ندادی کیوان!

بهم بگو ببینم این سفر انقدر مهمه که 

بخاطرش باید عقد کنیم!؟ که راضی به 

عقد بشی!؟

اگر نشد بریم هم خب نمیریم اگر بخوایم 

قبل از سفر عقد کنیم من مسافرت 



نمیام،چون فعال امادگی عقد و خرید 

وسایل و این چیزا رو ندارم!

کیوان چشماش و دزدید از نگاهم و گفت:

-ما به این مسافرت باید بریم،من دلم 

می خواد که بریم!

مشکوک نگاهش کردم که خودش فهمید 

و گفت:

-خب دلم می خواد یه سفر دونفره 

بریم،دوست ندارم تعطیالت عید ازم دور 

باشی!



نگاهم و مستقیم به چشماش دوختم که 

جلو اومد و دستش و پشت کمرم 

گذاشت، سرش و ....
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سرش و توی گودی گردنم فرو کرد و 

گفت:

-خیلی دلبر شدی امشب!

نفسم از این حرف یهوییش توی سینم 

قطع شد که تب دار گلوم و بوسید و 

گفت:



-لباست خیلی خوشگله ... بیشترم بخاطر 

اینه که توی تن تو نشسته!

بدنم سست شده بود و انگار زانوهام 

توان ایستادن نداشت که انگار کیوانم 

فهمید و من و به خودش چسبوند.

محکم تر و خشن تر گلوم و بوسید و 

دستش توی موهام فرو رفت و کش موم 

و باز کرد.

موهای مواجم روی شونه هام رها شد و 

کیوان عمیق بو کشید:



-اومممم،بوی موهات و دوست دارم 

لعنتی!

تو مثل مشروب می مونی نخورده مستم 

می کنی!

کمرش و چنگ زدم و اون موهام و بین 

پنجه هاش قفل کرد و سرم و عقب برد و 

لب به لبام چسبوند.

با عطش و خواستن می بوسیدیم 

همدیگه رو!



کیوان سیر نمی شد ولی من نفس که کم 

اوردم عقب کشیدم که کیوان با نفس 

نفس گفت:

...
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کیوان سیر نمی شد ولی من نفس که کم 

اوردم عقب کشیدم که کیوان با نفس 

نفس گفت:



-حتی فکر اینکه عید پیشم نباشی من و 

به جنون می رسونه...بعد تو چطور 

می خوای بزاری بری!

خواستم چیزی بگم که دوباره لباش روی 

لبام نشست و صدام و توی گلوم خفه 

کرد.

عقب عقب رفتیم تا پام به تخت گیر کرد 

و روی تخت افتادم و کیوانم روی تنم!

گازی از لبم گرفت و با صدای خش داری 

گفت:



-موهات و چرا کوتاه کردی؟

با چشمای گرد نگاهش کردم!

از کجا فهمید...من فقط چندسانت 

ازشون کوتاه کردم که!

-از کجا فهمیدی!؟

اخم کرد وگفت:من روی اموالم 

حساسم،اگر انگشتی هم بهشون بخوره 

متوجه می شم چه برسه که االن قیچی 

بهش خورده!

چرا کوتاه کردی؟



با ناز خندیدم و گفتم:

-موهای منه دوست داشتم!

-می دونی کسی که دستش به اموال من 

بخوره چطور تنبیه می شه!؟

با چشمای ریز نگاهش کردم که موهام و 

توی مشتش گرفت و کشید جیغی 

کشیدم:

-آیی کیوان موهام!

-ساکت شو به چه اجازه  ای دست به 

موهات زدی!؟



برای استفاده از هر چیز باید از صاحبش 

اجازه بگیری!

اخمی کردم و گفتم:صاحبشون خودمم!

-می خوای حالیت کنم صاحب تو هم 

کیه!؟

-اره کیه!؟

وقتی دستش روی دامنم نشست و ....
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وقتی دستش روی دامنم نشست و یه 

دستش پشت کمرم و من و بالفاصله روی 

پاهاش نشوند با چشمای گرد نگاهش 

کردم.

-کی بشه ازدواج کنیم دیگه خالص 

بشیم،خسته شدم من!

-هنوز خیلی زوده من امادگیش و ندارم.

کیوان چشمکی زد و گفت:

-امادگی چی رو نداری؟

عروسی یا ...



وسط حرفش پریدم و با چشم غره گفتم:

-بی ادب نشو! 

-خب سواله!

نگاهم و به چشمای شیطونش دوختم و 

با شیطنت سرم و توی گردنش فرو کردم 

و زبونم و روی سیبک گلوش کشیدم که 

زیر زبونم تکون خورد و من و روی 

پاهاش جابه جا کرد.

-شیطونی می کنی عواقبشم باید ببینی 

ها!



با ناز خندیدم و لبام و روی لباش گذاشتم 

و به سکوت وادارش کردم.اونم با ولع 

لبام و توی دهنش کشید.

دستم و روی دکمه پیراهنش گذاشتم و 

بازش کردم سرم و کج کردم که موهام 

روی سینه برهنه اش ریخت ...
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موهام و توی دستش گرفت و گفت:

-فقط یکبار دیگه دست به موهات بزن 

ببین چه بالیی به سرت میارم!



-دوست دارم و دوباره هم کوتاه می کنم.

-غلط می کنی؛فقط کافیه موهات و کوتاه 

کنی بعدش و حتی نمی تونی تصور کنی!

-تازه می خواستم موهام و رنگ کنم.

با چشم غره توپی که بهم رفت خندم 

گرفت:

-اره بخند...اگر این کار و می کردی االن 

به گریه می نداختمت به جای خنده!



دوباره با صدای بلند به حرص خوردنش 

خندیدم،ناخن هام و جلوش گرفتم و 

گفتم:

-ارایشگره گفت ناخونام و مانیکور کنم یا 

ناخن بکارم خیلی خوب می شد ها!

موهام و توی دستش گرفت و کشید:

-ارایشگره غلط کرد با تو!

این ناخنای بلند چیه اه چندش بازی در 

نیاری ها؛چقدر بدم میاد!

-اوال که به هانیه میگم بهش گفتی غلط 

کردی ثانیا تو چندشت میشه من که 



خیلی خوشم میاد.

-اوال که دروغ نگفتم به هانیه بگو زیپ 

دهنش و بکشه تا بهش نگم غلط کردی که 

نیاد تو رو هوایی کنه ثانیا برو یکم 

شوهرداری یاد بگیر دیگه تو باید چیزی 

که من دوست دارم دوست داشته باشی 

چیزی که بدم میاد بدت بیاد!

-می دونستی خیلی پرویی!؟

-اره نیاز به گفتن تو نیست،لطفا ساکت 

شو دیگه بزار به کارم برسم.



با  تعجب نگاهش کردم که دوباره لبش و 

روی لبام گذاشت و ...
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با تعجب نگاهش کردم که دوباره لبش و 

روی لبام گذاشت و با غرغر سرش و 

عقب کشید و گفت:

-این رژ لبا رو که میزنی خیلی بدمزه 

می شی!



چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:گیر دادی 

امروز بهم تا دیروز که چیزی نمی گفتی 

امروز برام رجز می خونی!

با صدای بلند خندید و گفت:

-اون روز که خونمون موندی خیلی 

خوش گذشت،شب بمونم اینجا؟

-بابام با دمپایی شوتت می کنه بیرون!

-اگه بابات تعارف کرد چی!؟

-خودت میگی تعارف!



-خب تعارف بگیر نگیر داره منم از 

خداخواسته روی هوا می قاپمش!

خندم گرفت که بوسیدم و گفت:

-پاشو مثل دخترای خوب رژلبت و پاک 

کن بیا ببوسمت!

با غیظ گفتم:کیوان!

-پاشو دیگه یه بوس می خوای بدی چقدر 

اذیت می کنی،خوبه بهت نمی گم ....

-الاله اال ا� کیوان امروز خیلی بی ادب 

شدی!



با اخم روی تختم دراز کشید و گفت:

-خیلی نامردی همش اذیتم می کنی!

از روی پاهاش بلند شدم و گفتم:من!؟

-اره تو!

-حاال قهر نکن جبران می کنم!

چشماش برقی زد و گفت:چطوری!؟

گوشیم و از روی میز برداشتم و ...
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گوشیم و از روی میز برداشتم و اهنگ 

شادی از توی گوشیم پخش کردم و با 

چشمکی گفتم:

-برقصم برات ...!؟

-ای جانم برقص خانمم،برقص نفسم!

لبخندی زدم و با ریتم اهنگ شروع کردم 

به رقصیدن انقدر ناز و عشوه اومدم که 

خودم خندم گرفت.



کیوان با چشمای خمار سرتاپام و برانداز 

می کرد از روی تخت بلند شد و به سمتم 

اومد،اول دورم چرخی زد و بعد پشتم 

ایستاد و دستش و دور کمرم حلقه کرد.

دستش و نوازش وار روی شکمم کشید و 

گفت:

-تا حاال رو نکرده بودی کلک!

خندیدم و گفتم:االن وقت رونمایی بود.

-اومم ... بوسه ای روی گردنم نشوند و 

گاز ریزی از چونم گرفت که آخی گفتم:



-کیوان باید برای عروسیمون بریم تانگو 

یاد بگیریم.

-من بلدم!

با چشمای گرد نگاهش کردم و گفتم:

-از کجا بلدی؟

-چند بار با کیمیا رقصیدم مجبورم کرده
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با چشمای گرد نگاهش کردم و گفتم:

-از کجا بلدی؟



-چند بار با کیمیا رقصیدم مجبورم کرده

-مگه کیمیا بلده؟

-اره بلده دیگه!

خندیدم و گفتم:عجب!

-تو هم اون روز توی جشن خوب 

می رقصیدی که!

-وای کیوان همش استرس داشتم پام و 

روی کفشت نزارم.

-اخرشم چندبار پام و لگد کردی!



قهقهه ای زدم و گفتم:خب من میگم بلد 

نیستم ای بابا!

-خودم بهت یاد میدم!

-عه؟

-اره!

سرم و تکون دادم که گفت:می خوای االن 

بهت یاد بدم!؟

بی حرف نگاهش کردم که سرم و به 

سینش چسبوند و همونطور که از پشت 



بغلم کرده بود شروع به تکون خوردن 

کردیم.

سرش و خم کرد و لبام و دوباره بوسید و 

دستش و از روی کمرم تا روی باسنم 

کشید.

گردنش قرمز شده بود و اروم نفس 

می کشید!

-گرمته کیوان!؟

-توی کثافت داغم کردی بعد می پرسی 

گرمته!؟



سرخ شدم از خجالت و لبم و گاز گرفتم 

که ...
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سرخ شدم و لبم و گاز گرفتم:

-اگر رعایتت و می کنم و کاری به کارت 

ندارم فقط به خاطر اینه که فکر نکنی 

دارم ازت سواستفاده می کنم.

با اخم نگاهش کردم و گفتم:



-من مطمئنم تو از من سواستفاده 

نمی کنی اگر بهت اعتماد نداشتم حتی 

نمی زاشتم لمسم کنی!

چشماش و ازم دزدید و سیبک گلوش باال 

پایین شد،دستم و روی سیبکش کشیدم و 

گفتم:

-چیزی شده کیوان!؟

کمی من و از خودش فاصله داد:

-نه چه چیزی،هیچی نشده!

بحث و عوض کرد و گفت:



-پس با اون حرفت گفتی که اگر باهات 

رابطه داشته باشم مشکلی نداری!

نگاهم و به چشمای شیطونش دوختم:

-مشکل دارم،تا قبل از عروسی حق 

نداری!

خندید و با شیطنت گفت:یکم فراتر از 

این شیطونیا؟

-نه،تا همین جاشم زیاد رفتیم.



جلو اومد و دستش و روی پایین تنم 

کشید که به خودم لرزیدم سرش و خم 

کرد و روی گردنم بوسه کاشت و تا روی 

سینه هام ادامه داد.

با گازی که از سینم گرفت وحشی بهش 

گفتم که خندید.

دکمه های لباسش که باز بود پیراهنش و 

از تنش کندم و روی زمین پرت کردم که 

برهنه جلوی ایستاد.

سرم و جلو بردم و ...
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سرم و جلو بردم و روی سینه پهن و 

عضالنیش و بوسیدم که تو گلو خندید و 

اهی کشید:

-نمی دونستم انقدر بلدی لعنتی!

یا دلبری گاز محکمی از گلوش گرفتم که 

اخی گفت؛لبام و روی لباش گذاشتم که 

دستش و دو طرف صورتم گذاشت و 

محکم شروع به بوسیدنم کرد.



قدم به قدم عقب بردم و هلم داد که روی 

تخت پرت شدم:

-گفتی با رابطه مشکلی نداری؟

-دارم!

با صدای بلند خندید و گفت:تو که از من 

بیشتر دلت می خواد.

با این حرفش گر گرفتم و به عقب 

فرستادمش و گفتم:کیوان لطفا!

بی توجه به حرفم خم شد روم و زبونش 

و روی شکمم کشید که لرزیدم و اه بلندی 



کشیدم،زبونش و دور نافم کشید و باالی 

نافم و بوسید.

کمرم و از روی تخت بلند کردم و گفتم:

-کیوان!

-جان جان...!؟ جان کیوان!؟
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-جان جان...!؟ جان کیوان!؟



دستش و روی ممنوعه هام کشید که غرق 

لذت شدم.

گاهی بی حواس از همه ی دنیا مسخ شده 

فقط غرق دستانی می شوی که با تو بازی 

می کند،اما گاهی لذت می بری و گاهی از 

درد به خود می پیچی!

راز مجهول دستان همین است،همین که 

بتوانند مغزت را از همه چیز به انحرافی 

دور از تمام حرف ها و درد ها و غم ها 

بکشانند خودش هنر است،هنری که فقط 

در دستان ماهر بعضی ها است.



تنم زیر سلطه کیوان غرق لذت بود و 

تمام تنم خواستن کیوان رو فریاد می زد 

اون هم عاشقانه!

کیوان با نفس نفس کنارم افتاد و منم 

بی حال به سقف چشم دوختم:

-خیلی خوش گذشت!

-نباید تا اینجا پیش می رفتیم!

کیوان کنار گوشم گف:چرا!؟

-چون که من واست قدیمی می شم.



-کی گفته؟ ما فقط یکم شیطونی کردیم 

بدون این که اتفاق خاصی بیوفته،مطمئن 

باش تا اخر عمرت تو برای من خاص و 

نابی.

کی همچین حرفی زده که قدیمی 

می شی!؟

تو عمر منی! عمر ادم قدیمی می شه!؟

بی حرف و اروم از جام بلند شدم و 

لباسام و درست کردم کیوانم بلوزش و 

پوشید و دوتامون از اتاق بیرون رفتیم.
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محمد با دیدنم چشمکی زد که 

چشم غره ای بهش رفتم که اروم خندید.

جلو اومد و کنار گوشم گفت:

-خوش گذشت!؟

-کیوان دستش و پشت کمرم گذاشت و 

من و به سینش چسبوند و گفت:

-چی بغل گوشش پچ پچ می کنی؟

محمدرضا نیشخندی زد و گفت:



-خصوصیه!

کیوان نگاهی به من و محمد کرد و 

نیشخندی زد:

-من و حنا چیز خصوصی نداریم،مگه 

نه!؟

سرم و به معنی اره تکون دادم که محمد 

محکم توی کمرم زد:

-ادم فروش!

کیوان چشم غره ای به محمد رفت:

-عه...دیگه نبینم دستت به زنم بخوره!



با لذت خندیدم و زبونم و برای محمد در 

اوردم که با حرص زیرلب زمزمه کرد:

-دارم برات...!

با صدایی بلند تر از قبل ادامه داد:

-اگر اونی که دوسش داشتم و بهت 

معرفی کردم!

با چشمای گرد نگاهش کردم و از کیوان 

فاصله گرفتم و ....
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از کیوان فاصله گرفتم و به سمتش 

هجوم بردم و از بازوش اویزون شدم و 

گفتم:

-کی و دوست داری؟ زود باش بگو!

نیشخندی زد و گفت:برید حرفای 

خصوصیتون رو بزنید.

با اعتراض پام و روی زمین کوبیدم:

-محمد!؟

کیوان با صدای بلند گفت:



-ولش کن حنا...اخرش اعالم می کنه 

دیگه،دیر و زود داره ولی سوخت و سوز 

نداره!

بازوم و کیوان گرفت و عقب کشید و 

توی گوشم غرید:

-انقدر نچسب به پسرداییت!

با بهت گفتم:چرا؟

-خوشم نمیاد!

-کیوان!

-همین که شنیدی!



و با عصبانیت و اخم از کنارم رد شد و از 

پله ها پایین رفت.

با محمدرضا از پله ها پایین رفتیم،کیوان 

روی مبل مشغول صحبت کردن با بابام 

بود.

به سمتش رفتم و کنارش نشستم.

بابا نگاهی به من کرد و گفت:

-زنگ می زنم توی هفته به خانوادت که 

تشریف بیارن و درباره عقد صحبت کنیم.

کیوان با احترام پذیرفت و ...
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کیوان با احترام پذیرفت و بعد از دو سه 

ساعت بلند شد تا به خونش بره!

مامانم با تعارف گفت:می موندی حاال 

پسرم.

محمد با شوخی گفت:می خوای شب 

بمون!

مامان پی حرف محمد و گرفت و گفت:

-اره پسرم اگه می خوای بمون!



با چشمای گرد نگاهی به محمد و مامان 

کردم که کیوان با چشمای شیطونش 

نگاهم کرد و نامحسوس چشمکی زد.

من سریع گفتم:نه کار داره می خواد بره 

خونه!

کیوان با چشماش تهدید کرد و گفت:

-اگر اجازه بدید حنا رو میبرم بریم بیرون 

دوری بخوریم بعد هم ببرمش خونه 

خودم!



چشمام از حدقه بیرون زد می خواست 

هرجور شده شب پیش هم باشیم.

سریع دوباره عکس العمل نشون دادم:

-نه کیوان خب کارت رو بزار بعدا اصال 

شب همین جا بمون!

کیوان لبخند کمرنگی زد و با پیروزی 

نگاهم کرد،بابام گفت:

-اره کیوان جان بمون همین جا!

کیوان سرش و پایین انداخت و چشمی 

گفت ...
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کیوان سرش و پایین انداخت و چشمی 

گفت.

معلومه می گه چشم از خدا خواسته ست 

دیگه!

کیوان گفت:من به خانوادم خبر بدم.

از خونه بیرون رفت و توی حیاط رفت 

که منم پشت سرش از خونه بیرون رفتم.



روی پله نشستم کیوان به خانوادش 

اطالع داد تا نگران نشن و گفت:

-می دونی یاد کی افتادم؟

خیرش شدم که ادامه داد:یاد شب 

خواستگاری،چه دعوایی کردی ها...اگر 

اون روز خواستگاری نمی کردم ازت 

هیچوقت به هم نمی رسیدیم.

-من اون موقع خیلی ازت بدم میاد،تو از 

چشم من یه پسر دخترباز عوضی بودی!

کیوان خندید که نفسم و فوت کردم:



-نمی دونم چطور عاشقت شدم و حتی 

نمی دونم تو چطور یهویی به من گفتی 

دوسم داری!

رنگ کیوان پرید و گفت:

-من یه تماس دیگه بگیرم میام!

بعضی وقتا خیلی مشکوک می زد انگار یه 

اتفاقی افتاده بود.

ما انسان  ها معنی حماقت را زمانی 

می فهمیم

که عاشق می شویم،



عشق با تمام زیبایی اش چشم ها را کور و 

گوش ها را کر می  کند و این بزرگترین 

حماقت آدم های عاشق است.
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کیوان از حیاط بیرون رفت و بعد از چند 

دقیقه که انگار تماسش تموم شد برگشت.

لبخندی بهم زد و گفت:

-پاشو بیا بریم داخل...نشستی اینجا 

سرما می خوری..!



شونه ای باال انداختم و بلند شدم و هر 

دوتامون به داخل خونه رفتیم.

 بابا و مامانم به اتاقشون رفته بودن و 

محمدرضا روی مبل  مشغول فیلم دیدن 

بود؛ کیوان خودشو کنار محمدرضا 

انداخت و روی میل نشست.

نگاهمو بین دوتاشون چرخوندم و گفتم:

-محمد یکی از اون فیلما تو بیار بزنیم به 

لب تاپ بشینیم ببینیم.



 نگاهی به من کرد و باشه ای گفت و رو به 

کیوان ادامه داد:

-چی بیارم ببینیم!؟ ژانرش چی باشه!؟

کیوان نگاهی به من کرد و ابرویی باال 

انداخت:ترسناک باشه...!

 محمد نیشش باز کرد و به سمت اتاقش 

رفت.

کنار کیوان نشستم که سرشو نزدیک 

گردنم  آورد و گفت:

-میترسی..!؟



-از چی...!؟

-از فیلم ترسناک!

پوزخندی زدم:هه...تو هنوز من و 

نشناختی!

کیوان سرشو تکون داد:بله...بله..!

سرش و بیشتر توی گردنم خم کرد و 

نفس عمیق کشید که مور مورم شد با 

اومدن محمد رضا سرشو به عقب هول 

دادم و ...
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سرشو به عقب هل دادن رو به محمدرضا 

گفتم: 

-قبال این فیلم و دیدیم یا نه!؟

محمدرضا نوچی گفت و به سمت لب 

تاپش رفت و روشنش کرد.

فلشش و به لب تاپ زد و با شیطنت همه 

چراغ ها رو  خاموش کرد.



کنارمون نشست؛که از سمت راست کیوان 

بلند شدم و دقیقا وسط محمدرضا و 

کیوان نشستم.

 هردوتاشون با صدای بلند خندیدند که 

نیشخندی زدم.

 با پخش شدن فیلم هر سه تامون 

مشغول تماشا شدیم.

 صفحه سیاه سیاه بود که یهو یه دختر 

زشت و بد قواره ظاهر شد و تو صفحه 



جیغی کشید که ناخودآگاه تکون محکمی 

خوردم.

 کیوان دستش و دور کمرم حلقه کرد و 

گفت:

-خانمی که هنوز نشناختمت.. 

نترس،چیزیت نمیشه.

مشتی به بازوش زدم و گفتم:نترسیدم...!

دوباره خودش و محمدرضا زدن زیر 

خنده که عصبی گفتم:زهرمار...!



 ادامه فیلم رو که دیدم سعی کردم هیچ 

عکس العملی نشون ندم؛ تا باز مورد 

تمسخر دوتا خنگول قرار نگیرم.

هر چند که بیشتر حواسم به دست کیوان 

بود که روی پام توی اون تاریکی باال 

پایین می شد و هوش و حواسم و برده 

بود ...
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هوش حواسم برده بود دستمو روی 

دستش گذاشتم که سرشو چرخوند و به 



من نگاه کرد که چشم غره ای بهش رفتم 

و به محمدرضا اشاره کردم.

ولی با پررویی دستش و باالتر برد که 

کالفه بهش خیره شدم.

دستش و از روی پام برداشتم که این بار 

من و کشید سمت خودش و دستش و 

دور کمرم حلقه کرد سرم به سینش 

چسبیده بود که باز دستش و روی سینم 

گذاشت که با صدای بلند به سرفه افتادم.



محمد نگاهم کرد که از کیوان فاصله 

گرفتم و محمد با دستش چند تا محکم 

پشت کمرم زد:

-حالت خوبه!؟

سرم و تکون دادم و صاف نشستم که 

کیوان با نیشخندی مشغول ادامه فیلم 

شد منم به فیلم چشم دوختم که با هر 

صحنه ترسناکش از استری ناخونام و یا 

توی بازوی کیوان فرو می کردم یا بازوی 

محمد و گاهی هم مبل ها رو نشونه 

می گرفتم.



از جام بلند شدم و توی تاریکی به سمت 

اشپزخونه رفتم،لیوانی برداشتم و با 

ترس پر از اب کردم تا بخورم که با 

صدای پایی دقیقا پشت سرم ....
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از جام بلند شدم و توی تاریکی به سمت 

اشپزخونه رفتم،لیوانی برداشتم و با 

ترس پر از اب کردم تا بخورم که با 

صدای پایی دقیقا پشت سرم جیغی 



کشیدم و لیوان دستم و یه اون سمت 

پرت کردم که صدای شکستنش با روشن 

شدن چراغ همزمان شد.

با قیافه ترسیده و وحشت زده سرم و 

بلند کردم که چشمم به بابام افتاد اونم با 

چشمای گرد نگاهم کرد و گفت:

-چته دختر!؟

با دیدن کیوان و محمد پشت سر بابا که 

انگار صدای شکستن لیوان و شنیده بودن 

با بغض گفتم:



-همش تقصیر اون دوتاست!

بابا به سمت کیوان و محمد برگشت و 

گفت:

-هنوز نخوابیدید؟ پاشید برید اتاقتون 

بخوابید!

-کیوان،محمد بهت لباس میده توی اتاق 

محمد بخواب!

چشمای من گرد شد و کیوان پنچر شد،

هه بابای خوش خیال من!



بابا به سمت من برگشت و گفت:

-این لیوان و با جارو جمع کن دست و 

پات و زخم نکنی!

سرم و تکون دادم و با بدجنسی برای 

کیوان پنچر ابرو باال انداختم که با 

چشمای ریز و تهدید نگاهم کرد و ....
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با چشمای ریز و تهدید نگاهم کرد که 

بدجنس خندیدم.



محمد نگاهش و بین من و کیوان رد و 

بدل کرد و گفت:

-کیوان بیا بریم بهت لباس بدم!

سریع با جارو لیوان شکسته رو جمع 

کردم و منم پشت سر کیوان و محمد از 

پله ها باال رفتم و باهاشون وارد اتاق 

شدم .

محمد به سمت کمدش رفت و یه دست 

لباس نو و تمیز که هنوز مارکش بهشون 

بود در اورد و به دست کیوان داد.



محمد نگاهش و به من دوخت و گفت:

-می خوای جلوی تو عوض کنه،برو بیرون!

کیوان خندید که خودمم به خنده 

افتادم،محمد نمی دونست من تا رنگ 

لباس زیر کیوانم که هیچ بیشتر از اونا هم 

دیدم.

خودم از این بی حیاییم خندم گرفت که 

ناخوادگاه خندیدم و کیوانم به خنده 

انداختم.



محمدرضا چشم غره ای بهم رفت و با 

چشماش نگاهم کرد که حرفش و از توی 

چشماش خوندم که ...
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محمدرضا چشم غره ای بهم رفت و با 

چشماش نگاهم کرد که حرفش و از توی 

چشماش خوندم که می گفت:

من می دونم که چیکار کردین اما یکم حیا 

نداری صاف صاف ایستادی جلوم 

می خندی!



از این فکر خودم دوباره خندم گرفت و با 

خنده از اتاق خارج شدم.

پشت در اتاق ایستادم و این پا و اون پا 

کردم و دوباره در اتاق و به صدا در اوردم 

که صدای محمدرضا به گوشم رسید:

-هوف از دست این دختر امشب خواب 

نداریم،انگار می خوام شوهرش و بخورم!

در باز شد که نگاهم به کیوان افتاد بلوز و 

شلوار راحتی اندازه اش بودن و حسابی 

بهش میومدن.



-روی تخت می خوابید؟

محمد چشماش گرد شد و گفت:جا 

میشیم به نظرت اونم دوتا هرکول!؟

با صدای بلند قهقهه زدم که کیوان و 

محمد سری از روی تاسف تکون دادن.

محمد جا روی زمین پهن کرد و خندید:

-برای این که کیوان خجالت نکشه منم این 

پایین می خوابم.



کیوانم خندید و بالشتی برداشت و کنار 

محمد روی زمین دراز کشید.

محمد نگاهی به من کرد و گفت:

-شب بخیر...خدافظ!

یعنی برو گورت و گم کن!

با بی حیایی به سمت کیوان رفتم و خم 

شدم،دستم و دور گردنش انداختم و یه 

بوس آب دار از لپش گرفتم که محمد با 

چندش نگاهمون کرد.

-شب بخیر عشقم!



کیوان پیشونیم و بوسید و گفت:

-شب بخیر.

از اتاق بیرون اومدم ولی با این ترس 

لونه زده توی دلم چیکار می کردم ....
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از اتاق بیرون اومدم ولی با این ترس 

لونه زده توی دلم چیکار می کردم،همیشه 

بعد از دیدن فیلم ترسناک یه جوری 

می شدم ولی این بار دوست داشتم،کیوان



بیاد توی اتاقم و سرم و روی دستش 

بزارم و بدون ترس از همه چیز بخوابم.

وارد اتاقم شدم و روی تختم دراز کشیدن 

چشمام و بستم و سعی کردم بخوابم که 

همش صحنه های وحشتناک اون فیلم 

توی مغزم رژه می رفت.

کالفه روی تخت نشستم و سعی کردم 

خودم و با چیزی سرگرم کنم.

گوشیم و از روی عسلی برداشتم و توی 

فضای مجازی چرخی زدم،با دیدن 



استوری عاشقانه بهار لبخندی زدم و 

ناخوداگاه منم استوریم و باهاش ست 

کردم.

متن عکسش این بود که:

-با تمام دردهایمان،تو می خندی که من 

بخندم...

من می خندم که تو بخندی...

این گونه خندیدن هم صفایی دارد!

گوشی رو بی حوصله خاموش کردم و 

کالفه به اتاق خیره شدم.



خواب از سرم پریده بود و هیچ جوره 

خوابم نمی برد.

از روی تخت پایین اومدم و دوباره به 

سمت اتاق محمدرضا رفتم.

چندتقه به در زدم که ....
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چندتقه به در زدم که صدای بلند محمد 

اومد:

-چته حنا...اگه گذاشتی یکم بخوابیم.



در و باز کردم و چپ چپ نگاهش 

کردم،کیوان دستش و زیرسرش گذاشته 

بود و با خنده نگاهم می کرد که مظلوم 

نگاهش کردم:

-خوابم نمی بره...چیکار کنم؟

کیوان خواست چیزی بگه که محمد 

زودتر گفت:

-بگو ترسیدی...خوابم نمی بره بهونه 

است.



چپ چپ نگاهش کردم که کیوان گفت:

-بیا...بیا کنارمون بخواب.

چشمام برقی زد و گفتم:اگه بابا ...

محمد هوفی کشید و گفت:هردوتامون 

بهت محرمیم چیزی نمی گه بیا بخواب 

اینجا!

با نیش باز به سمتشون رفتم و وسط 

هردوتاشون خوابیدم.



محمد با غیظ گفت: ...
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محمد با غیظ گفت:دیگه سر و صدا نکن 

بزار بخوابیم تو هم بگیر بخواب.

بروبابایی نثارش کردم کن محمد پشتش 

و به ما کرد و چشمام و بست.

سرم و برگردوندم که با دیدن برق توی 

چشمای کیوان گر گرفتم.



دستش و دور کمرم حلقه کرد که با بهت 

نگاهش کردم و اون اروم و بی صدا 

خندید.

خم شد و روی لبای نیمه بازم بوسه 

ارومی زد که به عقب هلش دادم و به 

محمد اشاره کردم.

صورتش و جمع کرد و در گوشم گفت:

-دوست دارم سر محمدرضا رو از تنش 

جدا کنم،نزاشت ما بریم تو اتاق تو 

بخوابیم ،همیشه خدا مزاحمه!



دستم و روی لبم گذاشتم تا بلند نخندم 

که کنار گوشم گفت:

-بخند االن همین جا کارت و یه سره 

می کنم.

چشمام گرد شد که دستش و دور کمرم 

بیشتر حلقه کرد و من و به قفسه سینش 

چسبوند.

لباش و روی پوست گردنم چسبوند و تا 

روی ترقوه گردنم ادامه داد.



روی سیبک گلوم و بوسید که لبم و گاز 

گرفتم تا آه نکشم.

بلوزم و از زیر ملحفه ای که روم بود باال 

زد و دستش و روی پوست شکمم کشید 

و سرانگشتاش و اروم روی شکمم کشید.

محکم تر از قبل صورت و گردن و روی 

سینم و بوسید.

نگاهی به محمد رضا کردم که ...
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نگاهی به محمدرضا کردم که گیج خواب 

بود همیشه اینجوری بود،سرشو که روی 

بالش می زاشت می خوابید.

 لبخندی زدم و به سمت کیوان برگشتم 

که بوسه هاش روی گلوم با خواستن و 

عطش نشست.

 کیوان با شیطنت سرش و زیر پتو کشید 

و بوسه ای روی شکمم کاشت و نفسای 

داغش و روی پوست شکمم خالی می کرد 

که تنم از این همه حرارت داغ شده بود.



روی شکمم بوسه ابداری زد که دستش و 

توی موهاش فرو بردم، با بدجنسی محکم 

می بوسید و مهر روی شکمم به جا 

می زاشت.

با گازی که از پهلوم گرفت تا خواستم 

آخی بگم دستش و جلوی دهنم گذاشت 

تا محمدرضا بیدار نشه.

بی صدا خندیدم و گفتم:

-نکن کیوان االن محمد بیدار می شه.

  خودش و باال کشید و گفت:



-یه شب می خواستیم با ...
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خودش و باال کشید و گفت:

-یه شب می خواستیم با زنمون خوش 

بگذرونیم،تا برنامه چیدم با زنم حال کنم 

من و کنار یه نر دیگه خوابوندن...آخه 

اینم شانسه من دارم؟



نگاهی به قیافه ش انداختم؛ لباش 

اویزون شده بود و مثل پسربچه های 

تخس نگاهم می کرد.

 صدای خندم بلند شد که سرم رو توی 

سینه کیوان مخفی کردم تا صدای خندم 

و خفه کنم

کیوان دستش و روی موهای فرم کشید:

-همیشه بخند عشق من!

داغ شدم از حرفش و بوسه ای روی 

سینش نشوندم.



با ته مونده خنده های که هنوز روی لبم 

بود سرمو توی گودی گردن کیوان فرو 

بردم و نفسم و فوت کردم.

 کرم از خود درخت بود.

کیوان با حرص یکی محکم توی تو پاهام 

کوبید و گفت:

-می خوابی یا بیام بخوابونمت...!؟

از حرفش دوباره خندیدم و در گوشش 

طوری که نفسم به گوشش و گردنش 

میخورد گفتم:



 -بیا تو منو بخوابون!

 چشم غره ای بهم رفت و گفت:می خاری 

ها.

 با چشمای گرد نگاش کردم که ...
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با چشمای گرد نگاش کردم که گفت:

-تنت خیلی میخاره.



پرویی نثارش کردم و با چشمکی گفتم:

-برام الالیی بخون بخوابم.

کیوان با چشمای گرد نگاهم کرد:

-چشم،هر چی شما امر کنی!

به صدای حرصیش خندیدم و 

گفتم:نمی زاری بخوابم!

چشماش گرد شد که دوباره خندم گرفت.

دستای کیوان دور تنم حلقه شد و من و 

محکم به خودش فشار داد،چشمام و 



بستم و سعی کردم بخوابم که صدای 

کیوان توی گوشم پیچید:

-دوستت دارم قدر یه دنیا...به جان همان 

دنیا قسم تا دنیا دنیاست،تو تک ستاره ی 

دنیای قلب منی...!

شبت بخیر تک ستاره دنیای من.

لبخندی که روی لبم نشست اونقدر 

وسعت و عمق داشت که حتی یک لحظه 

هم از روی لبام پاک نمی شد.

*



صبح با صدای محمدرضا که مثل ساعت 

کوکی سریع می گفت:

-حنا...حنا...حنا....اه حنا پاشو دیگه!

چشمام و باز کردم و گیج نگاهش کردم 

که گفت:

-پاشو برو توی اتاق خودت تا مامانت و 

بابات نیومدن ببینن اینجا وسط ما دوتا 

خوابیدی.

بدون این که بفهمم چی می گه ...
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بدون این که بفهمم چی می گه دوباره 

چشمام و بستم و گفتم:

-ولم کن بابا خوابم میاد.

صدای محمد و شنیدم که با غیظ غرید:

-کیوان بیا این زنت و بیدار کن که االن از 

عصبانیت سیر دلم می زنمش!

صدای خنده کیوان بلند شد و گفت:

-جرئت داری دست به زنم بزن!



نفهمیدم محمد چی گفت ولی حدس زدم 

از همون دهن کجی های معروف بهش 

نشون داد.

کیوان و کنارم حس کردم،سرش و خم 

کرد و الله ی گوشم و بوسید که بدنم گر 

گرفت،دوباره دوباره بوسید که صدام بلند 

شد:

-کیوان!؟

-جان کیوان؟پاشو عزیزم پاشو 

حنا...مامان بابات بیان بدبخت می شیم 



ها.

بلند شو برو اتاق خودت بخواب.

چشمم و نیمه باز کردم و با ....
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کیوان رفته بود و حوصلم حسابی سر 

رفته بود هر چی بهش گفتیم برا ناهار 

بمون گفت میره سرکار و نموند.

بی حوصله دستم و زیر فکم گذاشته بودم 

و به تلویزیون خیره شده بودم.



مامان کنارم نشست و گفت:

-تو که این جوری تا شوهرت رفت پکر 

می شی خب زودی ازدواج کنید برید سر 

خونه زندگیتون تو هم انقدر بنای 

ناسزاگاری نزار!

-من نمی سازم؟

-منظورم اینه همش نگو نمی خوام ازدواج 

کنم و این حرفا!

-خب هنوز زوده،کیوان می خواد خونه 

بخره ولی با این اوضاع ....



-مگه خودش خونه نداره؟

-خونه مجردیشه...خودش گفت 

می فروشم یکی دیگه  می گیرم.

تازه کاراشم هنوز انجام نداده می خواد با 

دوستش شریکی باشگاه بزنه.

مامان با چشمای گرد نگاهم کرد:

-این دیگه از کجا در اومد مادر؟

-چمیدونم یه قول و قرارایی انگار با 

دوستاش گذاشته.

-مگه توی شرکت کار نمی کنه!؟



-چرا باباش نصف سهام و به نامش کرده 

و نصف ایندش و بهش گفته بعد از 

ازدواجمون به نامش می زنه.

-خب پس باشگاه ....
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-خب پس باشگاه ....

پریدم وسط حرف مامان و گفتم:به 

ورزش خیلی عالقه داره...اینجور که 

فهمیدم توی باشگاهی که همیشه میره 

هم مربی شده .



مامان خوبه ای گفت که نفسم و فوت 

کردم و با غرغر گفتم:

-نزاشتی برم خونشون خودش گفت بیا 

ببرمت!

مامان با حرص نگاهم کرد:

-تو نمی فهمی تعارف کرد؟

-تعارف نکرد خودش توی اتاق گفت!

-همین االن اینجا بود که چی بلند بشی 

بری خونشون؟



آهی کشیدم مامان کوتاه بیا نبود،وقتی 

خودش گفته بیا دیگه این حرفا رو 

نداریم که!

-مامان خانم...دو بار زنگ زد گفت مامانم 

می خواد بره بازار گفته که منم اگه 

دوست دارم برم باهاشون!

-تو بری چیکار...شما هنوز ازدواج 

نکردین...هنوز نامزدین!

-کی بشه ما دیگه عروسی کنیم ببینم 

بازم بهونه می تراشی!



با دلخوری بلند شدم که برم اتاقم که 

محمد سر راهم ایستاد و گفت:

-پرو که میگن تویی...شوهر ندیده!

چشم غره ای بهش رفتم که خندش گرفت 

و مامان گفت:

-ولش کن محمد...این دختر باز حوصلش 

سر رفته نمی دونه با کی بحث کنه!

دستت درد نکنه  طعنه داری به مامان 

گفتم که محمد و مامان خندیدن و من 

وارد اتاقم شدم.
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بی حوصله روی تختم نشستم و به سقف 

خیره شدم که صدای ایفون اومد.

انقدر بی حال بودم که حوصله نداشتم 

بلندبشم برم ببینم کیه!

چشمام و بستم و توی افکارم غرق شدم 

که یهو در به شدت باز شد،از ترس جیغی 

کشیدم و روی تخت نشستم .

با دیدن بهار و کوثر و یلدا چشمام گرد 

شد:



-شما کی اومدین؟

بهار دستش و به کمرش زد و عصبی به 

سمت کاناپه گوشه اتاق رفت و کوسن و 

برداشت و به سمتم پرتاب کرد.

کوسن محکم توی توی سرم خورد که 

جیغی کشیدم و با ابروهای باال رفته 

نگاهش کردم:

-چه مرگته باز...!؟



بهار روی کاناپه خودش و انداخت و 

چشم غره ای بهم  رفت که  یلدا  حرصی 

گفت:

-شوهر کردی دیگه مارو یادت رفت 

پیداتم که نیست...زنگم که نمی زنی ....
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یلدا  حرصی گفت:

-شوهر کردی دیگه مارو یادت رفت 

پیداتم که نیست...زنگم که نمی زنی ....



نیشم و باز کردم و گفتم:

-زنگ بزنم به شما شارژم تموم می شه.

کوثر دست به سینه ایستاد و گفت:

-به کیوان زنگ می زنی شارژت تموم 

نمی شه؟

برای اینکه حسابی حرصشون بدم با 

تخسی گفتم:

-اوال کیوان نه کیوان اقا....ثانیا کیوان 

شوهرمه به اون زنگ نزنم به کی بزنم؟



چشمای هرسه تاشون از پروییم گرد شد 

و بهار گفت:

-گمشو بابا نکبت...نه به نمی خوامش و 

گریه کردنش نه به االن که میگه باید 

بگیم کیوان اقا.

یلدا هم کنار بهار ولو شد:

-عاشق شد از دست رفت...هنوز نامزده 

اینجوره وای به حالش که ازدواج کنه و 

معاشقه های فراتر از االن سر برسه و 

بخواد کارای خاک برسری کنه.



چهارتامون خندیدیم و ...
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چهارتامون خندیدیم و من کوفتی نثار 

یلدا 

کردم.

کوثر دستش و محکم روی کمرم کوبید و 

گفت:

-تعریف کن ببینم صحنه های مثبت 

هیجده تا کجا پیش رفت...تا اخرش 

رفتید؟



با صورت سرخ شده خواستم چیزی بگم 

که بهار زودتر از من گفت:

-هه خبر ندارید االن دوتا بچه هم توی 

شکمش کاشته!

جیغی کشیدم و با حرص گفتم:

-کثافتای احمق...نشستید درباره رابطه 

زناشویی من و همسرم نظر می دید الل 

بشید بی ادبا.

بهار تکیش و به پشتی مبل داد و ریلکس 

گفت:



-حرص نزن شیرت خشک 

می شه...اونوقت باید یه دایه بگیری برای 

بچت!

یلدا با خنده گفت:تا شیرخشک هست چرا 

دایه بگیره برا بچش؟

بالشتم و برداشتم و به سمتشون هجوم 

بردم و محکم چندین بار توی سرشون 

کوبیدم که جنگ بالشت بینمون شروع 

شد.



توی اون دعوامون صدای زنگ گوشیم که 

بلند شد با صدای بلند گفتم:

-هیس ساکت!

چهارتایی روی گوشیم پریدیم و با دیدن 

اسم کیوان نیشم باز شد که بهار محکم 

توی سرم کوبید و ....
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بهار محکم توی سرم کوبید که آخی گفتم 

و خواستم گوشی رو بردارم و جواب بدم 

که کوثر از دستم گرفتش و گفت: 

-االن اگه بخوای جواب بدی سه ساعت 

می خوای حرف بزنی...بزارش برای 

بعدا...! 

چشمام گرد شد و به سمتش هجوم بردم 

که عقب عقب رفت و روبه روم پشت 



تخت ایستاد. 

-کوثر بیار اون گوشی رو اعصاب من و 

خراب نکن! 

کوثر خندید و با شیطنت ابرو باال 

انداخت،یلدا با خنده گفت: 

-بابا گوشیش و بهش بدین گناه داره! 

کوثر نچی گفت و بهار بی خیال روی 

تختم دراز کشید. 

گوشی که قطع شد با حرص دندونام و 



روی هم سابیدم و گفتم: 

-بهم بده اون گوشی رو کوثر...داری رو 

اعصابم راه میری! 

کوثر با بدجنسی نوچ کشداری گفت که 

خودم و روی بهار پرت کردم و ... 
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کوثر با بدجنسی نوچ کشداری گفت که 

خودم و روی بهار پرت کردم و خیلی 

یهویی محکم توی سر کوثر کوبیدم و 

گوشی رو از دستش کشیدم. 



صدای جیغ بهار و کوثر و همزمان بلند 

شد و من با خنده جونی گفتم که 

هردوتاشون همزمان گفتن: 

-زهرمار! 

با دوباره زنگ خوردن گوشی نیشم و باز 

کردم و سریع وارد بالکن اتاقم شدم و 

جواب دادم: 

-سالم عزیزم. 



-سالم خانومم...چرا جواب نمی دادی؟ 

-هیچی بچه ها پیشم بودن یه مشکلی 

پیش اومد نشد جواب بدم. 

اهانی گفت و ادامه داد:چه خبر؟ 

-سالمتی...چندساعت پیش حرف زدیم. 

-اره نیومدی بریم خرید. 

-تموم شد خریدتون؟ 

-نه مگه کیمیا دست .... 
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-نه مگه کیمیا دست از سرم 

برمی داره...مامان و کیمیا و زنداداش 

مشغول خرید شدن جای تو خالیه! 

-عه زن داداشتم هست؟ 

-اره،مامان زنگ زد که زن کاوه هم بیاد. 

-خوش می گذره؟ 

-بدون تو نه...دلم برات تنگ شده! 



دلم هری فرو ریخت و اروم زمزمه 

کردم:منم! 

با صدای کوبیدن در بالکن برگشتم که 

دیدم یلداست میگه زود باش! 

-شب میام دنبالت بریم بیرون! 

-اگر تا اون موقع بچه ها اینا رفتن میام. 

-به زور بندازشون بیرون بیا! 

-بدجنس! 



هردوتامون خندیدیم که دوباره یلدا به در 

کوبید با کیوان خداحافظی کردم و از 

بالکن خارج شدم. 

تا شب با بچه ها کلی شوخی کردیم و 

خندیدیم. 

 همه ی جریان های این چند روز و تعریف 

کردم و هرچهارتامون .... 
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 همه ی جریان های این چند روز و تعریف 



کردم و هرچهارتامون برای سفرشمال کلی 

برنامه ریختیم. 

بچه ها با شنیدن اینکه ممکنه قبل از شما 

مراسم بگیریم و با کیوان ازدواج کنیم 

کلی جیغ جیغ کردن و قرار گذاشتن که 

حتما با هم بریم خرید و لباس بخریم. 

کلی برنامه چیدن و حتی ارایشگاهی که 

قراره برای عروسیم برن هم انتخاب 

کردن. 

از توی اینترنت کلی مدل لباس عروس 



برای من انتخاب کردن و کلی لباس هم 

برای خودشون و حتی دسته گل و رنگش 

رو هم انتخاب کردن. 

انقدر بهمون خوش گذشت و خندیدیم که 

اگر محمدرضا باال نمی اومد و غرغر 

نمی کرد که چرا ما توی این اتاق موندیم 

و نمیریم پایین و حوصلش سر رفته 

خودش تنهاست؛متوجه نمی شدیم که 

شب شده و چندساعتی گذشته! 

بچه ها انقدر هیجان داشتن که حتی 



محمدرضا رو هم گفتن بیاد پیشمون و 

برای اونم کت و شلوار و کفش و کروات 

انتخاب کردن و اخر هر بحث هم با 

کل کل بهار و محمد...من و یلدا و کوثر 

کلی می خندیدیم. 

با صدای زنگ ایفون هممون نگاهمون به 

ایفون کشیده شد،محمدرضا بلند شد و در 

و باز کرد و بعد رو به من گفت: 

-کیوانه! 

ذوق زده از جا پریدم که همه بچه ها با 



هم به خنده افتادن. 

کیوان که داخل اومد به سمتش رفتم و 

چون می دونستم که مامان و بابام نیستن 

و فعال نمیان... دستم و دور گردن کیوان 

حلقه کردم و روی پاهام بلند شدم تا قدم 

بهش برسه و گونش و که ته ریشش زبر 

کرده بود بوسیدم .... 
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کیوان دستشو دور کمرم حلقه کرد و اونم 

جواب بوسم و با بوسیدن پیشونیم 



جبران کرد. 

 با صدای بلند بچه ها که هو کشیدن من و 

کیوان خندیدیم و از هم جدا شدیم: 

-خجالتم خوب چیزیه ها...مجرد اینجا 

نشسته! 

به طرف یلدا برگشتم و گفتم: 

-حسودی اصال کار خوبی نیست! 

یلدا هه بلندی گفت که خندیدم و در 

گوش کیوان گفتم: 



-نگفتی می خوای بیای! 

-می خواستم سوپرایزت کنم. 

لبخندی زدم و گفتم:خوش اومدی. 

 به سمت مبل ها راهنمایش کردم و وارد 

آشپزخونه شدم. 

میوه ها رو داخل کاسه چیدم و با پیش 

دستی به سمت بچه ها رفتم و جلوشون 

گذاشتم. 

 بهار پاش و روی اون یکی پاش انداخت: 



-مگر این که وقتی شوهرت میاد ازمون 

پذیرایی کنی ... 
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بهار پاش و روی اون یکی پاش انداخت: 

-مگر این که وقتی شوهرت میاد ازمون 

پذیرایی کنی. 

دهن کجی بهش کردم که محمدرضا 

گفت: 



-کال همینه! 

بهار اخمی کرد: 

-تو حرف نزن که مثال تو هم صاحب 

خونه ای! 

پوزخندی به محمدرضا زدم و با نیش باز 

گفتم:  

-خوردی حاال هستش و تف کن. 



کیوان خندید و دستش و به سمتم گرفت 

تا برم کنارش بشینم. 

 دستم و توی دستش گذاشتم و کنارش 

روی مبل نشستم. 

 بشقابی روی پام گذاشتم و مشغول 

پوست گرفتن میوه ها شدم. 

بهار با خنده رو به کیوان گفت: 

-انشا� کی عروسی تون هست؟هزینه 

ساقدوش های عروس رو هم شما باید 

بدین. 



محمدرضا به کیوان نگاهی کرد و ریلکس 

گفت: 

-بدبخت شدی کیوان ... 
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محمدرضا به کیوان نگاهی کرد و ریلکس 

گفت: 

-بدبخت شدی کیوان... ماشاءا� عروس 

سه تا ساقدوش داره! 

کیوان نگاهش رو به من دوخت و با 

لبخند گفت: 



-قدمشون روی چشم. 

انشا� به زودی عروسی می گیریم! 

بهار دستاش و بهم کوبید و محمد با لحن 

حرصی گفت: 

-ای بابا کیوان...اخه تو هم؟ کور شدین 

چرا از عشق؟ می دونی چقدر هزینه باید 

کنی؟ 

مگه اینا همین جوری بیخیال میشن! 

کیوان با خنده چشمکی زد و گفت:اشکال 

نداره تالفی می کنیم! 



من و کیوان خندیدیم و محمدرضا گفت: 

-منم ساقدوش دامادم اگر 

این جوره...هزینم و کی میده؟ 

کوثر سریع گفت: 

-کی گفته تو ساقدوش دامادی؟ 

داماد خودش هم داداش داره هم رادمان 

دوست صمیمیشه! 

محمد با چشمای ریز و مشکوک گفت: 

-راست میگی؟تو مگه وکیل وصی 

رادمانی؟ 



کوثر سرخ شد و به من من افتاد که با 

بچه ها زدیم زیرخنده و کوثر حرصی 

کوفتی نثارمون کرد. 
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بحث بچه ها روی عروسیمون کم کم باال 

گرفت و در اخر با اومدن مامان و بابام 

به پایان رسید. 

مامان با دیدن بچه ها و کیوان جا خورد و 

چشم غره اساسی به من رفت و گفت که 

کمکش کنم و برم به اشپزخونه و این 



یعنی یه تنبیه حسابی در راهه! 

-حنا...نمی تونی یه زنگ بزنی بگی بچه ها 

و شوهرت اینجاست!؟ 

ریلکس خیاری از توی کاسه روی میز 

برداشتم و همون طور که گازی بهش 

می زدم گفتم: 

-چرا می تونستم. 

مامان با حرص محکم توی سرم کوبید و 

گفت: 

-برو کنار و حرف نزن! 



-عه مامان... سوال می پرسی و بعد 

میگی حرف نزن؟ 

مامان چشم غره غلیظی بهم رفت که 

خندیدم و بیخیال از آشپزخونه بیرون 

رفتم. 

بابا هم کنارمون نشست که بهار اون رو 

هم وارد بحث عروسیمون کرد و رو به 

بابام گفت: 

-عمو...منم کنار شما این دختر و بزرگ 

کردم...هدیه من چی می شه؟ 



چشمام گرد شد که ... 
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چشمام گرد شد که بابا خندید و گفت: 

-هدیه شما هم محفوظه! 

یلدا نگاهی بین بهار و بابام رد و بدل کرد 

و گفت:پس من چی؟ 

-همتون منتظر بودین من عروسی کنم تا 

به نفع خودتون سود کنید؟ 



کوثر سرش و به معنی مثبت تکون داد 

که بچه پرویی نثارشون کردم: 

-باالخره نوبت منم می رسه...عروسی 

شما رو هم می بینیم! 

بهار ان شاءا� بلندی گفت که همه به 

خنده افتادن. 

تا بچه ها و بابا مشغول بحث شدن کنار 

گوش کیوان گفتم: 

-بیا بریم باال کارت دارم. 



کیوان نگاهی بهم کرد و دستمالی از روی 

میز برداشت و دستاش و تمیز کرد و 

سری تکون داد. 

هردوتامون بلند شدیم که نگاه همه به 

سمتمون برگشت. 

نگاهم و دور تا دور خونه چرخوندم و 

گفتم: 

-ما میریم باال االن میایم. 

بابا سری تکون داد و .... 
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بابا سری تکون داد و بهار چشمکی بهم زد 

که با ابروهای باال رفته به بابام اشاره 

کردم که یعنی رعایت کن. 

با کیوان از پله ها باال رفتیم که اون و به 

سمت اتاقم کشوندم و بعد از این که در و 

بستم گفتم: 

-مگه قرار نبود بریم سفر و بعد ازدواج 

کنیم؟ 

کیوان هوفی کشید و گفت: 



-من و کشوندی باال که این سوال و ازم 

بپرسی؟ 

لبام اویزون شد که به سمتم اومد و با 

شیطنت گفت: 

-این حرفا رو بعدا هم می تونیم 

بزنیم...بیا یکم از سیب سرخت بهم بده 

گشنم شده. 

چپ چپ نگاهش کردم که من و به 

سمتش کشید و بی مقدمه به سمت لبام 

هجوم برد...وحشیانه و محکم می بوسید 



که ناخوداگاه آدم مجبور می شد همراهی 

کنه! 

دستم و دور گردنش انداختم که به دیوار 

چسبوندم و دستش و روی گودی کمرم 

کشید و پایین تر رفت. 

چنگی به پایین تنم زد که آهی از لبام 

خارج شد و ... 
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چنگی به پایین تنم زد که آهی از لبام 



خارج شد و کیوان کنار گوشم گفت:جانم 

عزیزم...جانم! 

سرم و توی گردنش فرستادم و گازی از 

گردنش گرفتم که با دستش محکم به 

پایین تنم کوبید و گفت: 

-نکن عوضی...نکن االن کبود می شه فردا 

باید بریم دانشگاه...اصال دانشگاه هیچ 

االن سوژه کاوه می شم! 

اروم خندیدم که گفت:اره بخند نوبت 

منم می رسه! 



با صدای بلندتری خندیدم که گاز محکمی 

از چونم گرفت که جیغم بلند شد و اون 

با خنده گفت: 

-جونم...حاال بخند! 

-یه جایی رو گاز بگیر کبود نشه! 

چشمای کیوان برقی زد و تازه فهمیدم 

چه سوتی بزرگی دادم،سرخ شدم از 

خنده و خجالت و گفتم: 

-منظورم این بود که ... 



-نمی خواد منظورت و بگی..خودم 

فهمیدم. 

تا خواستم چیزی بگم بلوزم و کشید که 
 ....
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تا خواستم چیزی بگم بلوزم و کشید که 

صدای پاره شدنش چشمام و گرد کرد: 

-کیوان!؟ 



بدون  توجه به من خم شد و گازی از 

سینه هام گرفت که تا خواستم جیغ بکشم 

دستش و روی لبام گذاشت: 

-هیس...می خوای ابرو و حیثتمون و به 

باد بدی؟ 

ریز ریز خندیدم که گفت:من مشکلی 

ندارم،می ترسم تو دیگه از خجالت نتونی 

سرت و باال بگیری! 

دوباره خندیدم که گازی از لپم گرفت و 

گفت: 



-نخند! 

-بسه دیگه بیا بریم بیرون کیوان االن 

شک می کنن! 

کیوان با هوفی خودش و کشید عقب و 

گفت: 

-کی بشه مال من بشی دیگه راحت بشیم 

اه! 

خندیدم و روبه روی آینه ایستادم جای 

گازی که کیوان روی لپ و چونم گرفته 



بود مونده بود. 

کرم پودر و برداشتم و سعی کردم 

قرمزیشون و بپوشونم. 

یه بلوز دیگه از توی کمد بیرون اوردم،اما 

چون بلوز دامنم ست بود مجبور شدم 

کامل لباسام و عوض کنم. 

جلوی چشمای هیز کیوان ... 
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جلوی چشمای هیز کیوان بلوز و شلوارم 

و عوض کردم. 

خواستم از اتاق خارج بشم که کیوان 

جلوم ایستاد و گفت: 

-صبر کن...تو که نیومدی خرید..من به 

جات برات خرید کردم. 

با چشمای گرد نگاهش کردم که دستش و 

توی جیبش کرد و جعبه ای در اورد و 

بازش کرد. 

با دیدن گردنبندی که توی دستش بود یا 



بهت و حیرت نگاهش کردم،یه گردنبند 

طال که یه اویز به طرح دوتا قلب توی 

هم دیگه داشت،وسط قلب اسم من و 

کیوان هک شده بود. 

 خیلی خوشگل بود و از دیدنش حسابی 

حیرت زده شده بودم. 

-کیوان...وای چرا این کار و کردی؟ 

کیوان تو گلو خندید و پشت سرم ایستاد 

و گردنبند رو دور گردنم بست . 

با دیدن گردنبند توی گردنم ناخوداگاه 



اشک از چشمام چکید و به سمت کیوان 

برگشتم و محکم بغلش کردم. 

با باز شدن در و کوبیدنش توی دیوار 

وحشت زده من و کیوان به اون سمت 

برگشتیم که چشمم به بچه ها خورد. 

صدای خنده هاشون بلند شد که .... 
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صدای خنده هاشون بلند شد که جیغ 

بلندی کشیدم و به سمتشون هجوم بردم: 

-خجالت بکشید...کثافتای احمق...از 

دست شما اسایش نداریم...باید در و قفل 

کنم. 

بچه ها روی ویبره رفته بودن و کیوانم 

خندش گرفته بود...حاال خوبه بغلش 

کرده بودم اگر مشغول بوسیدن بودیم 

چه ابرو ریزی می شد. 

با دستم محکم توی سر بهار کوبیدم: 



-همه اینا از زیر سر تو گور به گور 

شدست. 

بهار از شدت خنده دلش و گرفته بود و 

بریده بریده گفت: ن...نه بخدا...وای 

قیافه تو دیدنی بود. 

-کوفت..خنگ احمق! 

کوثر و یلدا از خنده ولو شده بودن و به 

حرص خوردن من می خندیدن. 

به سمت کیوان برگشتم و گفتم: 

-نخند کیوان...اینا پرو می شن! 



کیوان به سمتم اومد و .... 
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کیوان به سمتم اومد و اروم بینیم و 

کشید و گفت:حرص نخور 

خانومم...شیرت خشک می شه! 

چشمام گرد شد و با ارنج محکم توی 

شکم کیوان کوبیدم که خم شد و محکم 

لپم و بوسید. 



محمدرضا از پله ها باال اومد و گفت: 

-چه خبرتونه؟ اینجا رو گذاشتید رو 

سرتون! 

یلدا به سمت محمد رفت و با خنده گفت: 

-وای نبودی...یه سوژه ای بود که نگو! 

با حرص اداش و در اوردم که همشون با 

هم خندیدن. 

بهار اروم کنار گوشم جوری که کیوان 

نشنوه گفت: 

-خبریه؟ قصه شیر و اینا چیه؟ 



دستم و باال بردم که بکوبم توی سرش اما 

کیوان گفت: 

-ان شاءا� خبرش هم به زودی می رسه! 

من بهت زده و با خجالت گفتم:کیوان! 

بهار خندید:ایش...چقدر هم گوشاش 

تیزه! 

سری از روی تاسف تکون دادم و با بچه ها 

از پله ها پایین رفتیم. 



 *
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امروز قرار بود خانواده کیوان اینجا بیان 

تا درباره تاریخ عقد و عروسی صحبت 

کنیم و من حسابی استرس گرفته بودم. 

-من نمی خوام انقدر زود ازدواج کنم. 

هانیه روبه روم نشست و کالفه گفت: 

-انقدر زود چیه حنا؟ باالخره باید 



اسمتون بره توی شناسنامه هم یا نه! 

ببینم با کیوان مشکلی داری؟ 

سرم به معنی نه تکون دادم که هانیه با 

چشمای ریز خودش و جلو کشید و گفت: 

-حرف بزن حنا...من که غریبه نیستم. 

اگر چیزی هست به من بگو...چرا 

نمی خوای ازدواج کنی؟ 

-بحث این نیست هانیه...من کیوان و 

خیلی دوست دارم...اصال هم مشکلی با 

هم نداریم فقط نمی دونم چرا دلم راضی 



نیست... دوست ندارم االن ازدواج 

کنیم...یه استرسی دارم انگار! 

هانیه هوفی کشید و گفت: 

-همه قبل از عروسیشون استرس 

دارن..بعدم شما عجله ای که نمی خواین 

ازدواج کنید. 

-کاش مامان و بابا راضی بشن بریم سفر 

و بعدش عقد کنیم...هنوز خیلی از کارا 

داریم...رزرو تاالر...اتلیه...لباس 

عروسی...مراسم عقد..حتی هنوز 



جهیزیم هم تکمیل نیست.

-جهیزیه که تا اون موقع جور 

می شه...تاالر و اتلیه رو هم که کیوان 

کاراش و انجام میده...برای لباس 

عروسی هم من میام باهات نگران چی 

هستی اخه؟ 

در اتاق که باز شد نگاه من و هانیه به 

سمت در برگشت هانا با جیغ داخل اومد 

و گفت: 

-خاله..خاله اقا داماد اومده. 



سریع بلند شدم و گفتم:خوبم هانی؟ 

هانیه چشم غره ای بهم رفت و گفت: 

-این ده بار.....عالی هستی بیا بریم 

پایین! 

سرم و تکون دادم و بعد از نگاه اخر به 

اینه از اتاق خارج شدیم و .... 
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سرم و تکون دادم و بعد از نگاه اخر به 



آینه از اتاق خارج شدیم و پایین رفتیم. 

خانواده کیوان وارد شده بودن و این بار 

نازنین همسر کاوه هم همراهشون بود. 

من و هانیه به سمتشون رفتیم و بعد از 

سالم و احوالپرسی همه روی مبل ها 

نشستن. 

کنار کیوان ایستادم و با خنده گفتم: 

-خوش  اومدی. 

نگاهی به صورتم انداخت و بعد از اینکه 

دسته گل رو بهم تحویل داد چشمکی بهم 



زد و گفت: 

-خوشگل شدی! 

با ناز خندیدم و تشکر کردم که گفت: 

-موهات و کن داخل شالت و بیا بریم 

بشینیم. 

سرم و باال دادم و گفتم: نمی خوام! 

دستش و به سمت صورتم اورد و تار 

موهام و توی شالم فرستاد که صدای 

بابای کیوان به گوشمون خورد: 



-شما می خواین همونطور جلوی در 

بمونید و دل قلوه رد و بدل کنید...حاال 

خوبه هر روز همدیگر و می بینید. 

 همه با هم خندیدن که .... 
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همه با هم خندیدن که سرخ شدم؛کیوان 

خندید،دستم و گرفت به سمت پذیرایی 

رفتیم. 

یه مبل دونفره که از قضا جای من و 



کیوان بود برامون خالی گذاشته بودن. 

روی مبل ها کنار هم نشستیم،که بابای 

کیوان رو به بابام گفت: 

-اقای منصوری واقعیتش اینه که انگار 

این دوتا بچه می خوان برای تعطیالت 

عید از طرف دانشگاهشون برن مسافرت! 

بابا سری تکون داد و نگاهی به من کرد و 

گفت: 

-بله درجریانم...من مشکلی نداشتم با این 

موضوع ولی چون ما هرسال میریم ایالم 



خوبیت نداره چون هنوز ازدواج نکردن و 

صیغه هستن برن مسافرت...شما 

خودتون بهتر می دونید دیگه! 

اقای هخامنش سری تکون داد و گفت: 

-می دونم...ما هم برای همین این جاییم 

که قبل از مسافرتشون براشون عروسی 

بگیریم. 

با بهت به کیوان نگاه کردم و اروم گفتم: 

-کیوان! 

کیوان نگاهش و به من دوخت و گفت: 



-نمی شه توی عید ولی بعد از مسافرتمون 

عروسی بگیریم...حداقل وسایلمون رو 

هم تا اون موقع می خریم...توی مسافرت 

هم چیزامون و تکمیل می کنیم. 

بابا نگاهی به کیوان کرد و .... 
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بابا نگاهی به کیوان کرد و گفت: 

-اصال چرا تو نمیای باهامون ایالم... 



اینجوری شما هم بعد از سیزده بدر 

عروسی می گیرید اونجور که دلتون 

بخواد . 

کیوان نگاهی به من کرد و گفت: 

-ما توی دانشگاه برای سفر شمال ثبت نام 

کردیم اخه! 

من سریع گفتم:خب ما اول می ریم با 

دانشگاه شمال ولی زودتر از بقیه ما 

برمی گردیم،میایم شمال. 

اقای هخامنش خندید و گفت: 



-اخرش این دوتا دوست دارن سفر شمال 

رو برن! 

کمی خودم و لوس کردم و گفتم: 

-اخه دوستامم خیلی اصرار کردن...منم 

برای اولین باره دوست دارم برم. 

بابا سری تکون داد و گفت: 

-چی بگم واال! 

اقای هخامنش گفت: 

-چون نزدیک عید هست تاالر ممکنه 

گیرمون نیاد...برای همین بهتره از قبل 



رزرو کنید و کاراتون و انجام بدین و بعد 

برید مسافرت! 

کیوان سری تکون داد و گفت: 

-من و حنا هم همین روزا میریم دنبال 

خونه! 

شوکه به سمتش برگشتم و گفتم: 

-خونه؟ 

-اره...باید خونه بخریم دیگه! 

-اره ولی انقدر زود ...! 



بابای کیوان گفت:اره دخترم...برای همین 

عروسی رو یکم دیرتر انداختیم که 

خونتون و بخرید . 

نفسم و بیرون فرستادم و سری تکون 

دادم. 

بعد از حرفای دیگه مامان اعالم کرد شام 

امادست و هممون به سمت میزی که 

چیده شده بود رفتیم و .... 
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بعد از حرفهای دیگه مامان اعالم کرد که 

شام آمادست و هممون به سمت میزی که 

چیده شده بود؛رفتیم. 

کیوان صندلی برام عقب کشید،با لبخند 

تشکر کردم و روی صندلی 

نشستم،خودش هم روی صندلی کنارم جا 

گرفت. 

با دیدن چلو جوجه هوش از سرم پرید، 

از گشنگی دلم ضعف میرفت که کیوان 

برنج و برداشت و برام توی ظرف گرفت. 



 دستشو که خواست عقب بکشه سریع 

گفتم: 

- خیلی زیاده نمی تونم همش و بخورم. 

سرش  و تکون داد و گفت: 

-باید بخوری یکم جون بگیری. 

 چیزی نگفتم که برام جوجه هم روی 

برنج گذاشت و بعد از اینکه برای خودش 

کشید مشغول خوردن شد. 

-حنا جان بلدن غذا درست کنن که 



انشاا�؟ 

با این حرف پدر کیوان غذا توی گلوم 

پرید و به سرفه افتادم. 
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با دیدن کیوان که به سمتم اومد اخم 

کردم و صورتم و بگردوندم. 

کنارم روی مبل نشست و سرش و کنار 

گوشم خم کرد و گفت:



-تو که لوس و قهر قهرو نبودی! 

با صدای ارومش کنار گوشم و هرم 

نفس هاش هوش و حواسم و از دست 

دادم. 

چیزی نگفتم که دستش روی پام نشست 

که وحشت زده سمتش برگشتم و به 

اطراف نگاه کردم و گفتم: 

-چیکار می کنی؟ 

-چیکار می کنم؟ 



دستش و از روی پام برداشتم و گفتم: 

-نکن یکی میاد میبینه! 

با چشمای خمار نگاهم کرد و گفت: 

-پس پاشو بیا بریم توی اتاقت! 

-نه بابا؟ خیلی پرویی...هرهر چطور توی 

آشپزخونه خندیدی...االن اومدی میگی 

بریم توی اتاقت؟ 

-دوست نداری نمیریم اتاقت  ...می تونیم 

بریم توی حیاط...یا همین جا هم خوبه 

کال! 



سرش و که کم کم به سمت صورتم اورد 

با دستم به عقب هولش دادم و گفتم: 

-کیوان اروم بگیر. 

کیوان بی اهمیت به حرفم .... 
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کیوان بی اهمیت به حرفم دوباره سرش 

و جلو اورد که با دست محکم روی 

سینش زدم و گفتم: 



-خجالت بکش  ...االن یکی میاد ابروی 

دوتامون برباد میره!

هوفی کشید و گفت: 

-پس پاشو بریم اتاقت! 

با حرص نگاهش کردم و گفتم: 

-حوصلت و ندارم. 

-دلت میاد؟ 

-اره! 

-وقتی قهر می کنی اگر حرف نزنی خیلی 

بهتره...انقدر رک حرف می زنی ناامیدم 



می کنی! 

صورتم و برگردوندم تا خندم و نبینه...با 

دیدن محمدرضا و پیمانو کاوه که با هم 

از آشپزخونه بیرون اومدن نگاهم و 

بهشون دوختم که کاوه گفت: 

-به به عروس خانم و اقا داماد...فردا 

میرید برای رزرو تاالر؟ 

کیوان نگاهش و به من دوخت: 

-نمی دونم فعال برناممون چیه،االن بیشتر 

تو فکر خونم! 



یاد هزینه مسافرت دانشگاه افتادم و .... 
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یاد هزینه مسافرت دانشگاه افتادم و 

سریع گفتم: 

-عه راستی هزینه مسافرتی که قراره 

بریم چقدر بود؟ 

کاوه زودتر از کیوان به حرف اومد: 

-اگر با ماشین خودتون میرید که نیازی به 



هزینه نیست..شام و ناهارتونم خودتون 

می خرید. 

کیوان سرش و به معنی تایید حرف کاوه 

تکون داد و گفت: 

-ما با ماشین خودمون میریم. 

-بچه ها چی؟ 

-از دوستات بپرس ببین ...من می دونم که 

رادمان با ماشین خودش میاد. 

با صدای مامان که از توی اشپزخونه 



صدام می زد از کنار کیوان بلند شدم و به 

سمت اشپزخونه رفتم. 

همون موقع بابای من و کیوان بلند شدن 

و بعد از تشکر از اشپزخونه خارج شدن و 

من و هانیه و مامان کیوان و کیمیا 

مشغول جمع کردن سفره شدیم. 

مامان کیوان از توی کیفش یه بسته در 

اورد و با لبخند گفت:  

 ....
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مامان کیوان از توی کیفش یه بسته در 

اورد و با لبخند گفت: 

-دخترم...رفته بودیم بازار برای نازی و 

کیمیا خریدم تو هم که دیگه دختر 

خودمی اینم برای تو گلم چیز قابل داری 

نیست. 

اون بسته رو از دستش گرفتم و با حیرت 

تشکر کردم و روبوسی کردیم. 

جعبه رو باز کردم که با دیدن یه پیراهن 



طالیی خیلی خوشگل چشمام برق زد. 

دوباره ازش تشکر کردم و مامان هم 

چندین بار ازش تشکر کرد و گفت که 

زحمت کشیده. 

مامان کیوان با لبخند گفت: 

-دخترم برو بپوشش ببینم 

اندازته...سلیقه کیوانه! 

لبخندی روی لبم نشست و چشمی گفتم. 

سریع به سمت اتاقم رفتم و پیراهن 

طالیی رو تنم کردم... مدلش این جوری 



بود که جلوش تا روی زانوم کوتاه بود و 

از پشت سر دنباله ای داشت و روی زمین 

می خورد. 

روش با نگینا و منجاق دوزی زیبایی 

تزئین شده بود. 

با باز شدن در با وحشت سریع به سمت 

در برگشتم که چشمم به کیوان 

خورد...چشماش برقی زد و گفت: 

-محشر شدی! 

لبخندم وسعت گرفت که در و پشت 



سرش بست و چندقدم جلو اومد. 

روبه روم ایستاد و .... 
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رو به روم ایستاد و دستش رو نوازش 

وار روی صورتم کشید و لب زد: 

-باالخره توی اتاق گیرت اوردم. 

اروم خندیدم و بدجنسی نثارش 

کردم،سرش و جلو اورد و با مالیمت 



مشغول بوسیدن لبام شد و منم باهاش 

همکاری کردم. 

با چندتقه که به درخورد سریع از هم جدا 

شدیم که در باز شد و مامان کیوان وارد 

اتاقم شد و گفت: 

-ما شاء�... ماشاءا� چه عروس 

خوشگلی...باید براتون اسفند دود کنم. 

لبخندی زدم که کیوان گفت: 

-منم اینجام...سالم عرض شد. 

من و مامان کیوان خندیدیم: 



-حسودی نکن پسر...گفتم برای 

هردوتاتون اسفند دود می کنم. 

دوباره خندیدیم که کیوان با غرور گفت: 

-حاال شد. 

بعد به سمت مادرش رفت و اروم کنار 

گوشش پچ زد: 

-یادت بمونه همیشه اول پسرت بعد 

عروست! 

چپ چپ به کیوان نگاه کردم که ... 
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چپ چپ به کیوان نگاه کردم که مامانم 

وارد اتاق شد و گفت: 

-خیلی خوشگل شدی عزیزم...دستتون 

درد نکنه چرا زحمت کشیدید اخه! 

-چه زحمتی حنا هم مثل دختر خودمه! 

مامان نگاهش و بهم دوخت و گفت: 

-حنا جان لباست و عوض کن زود بیا 

پایین. 



چشمی گفتم که کیوانم چشمکی بهم زد و 

همراه مادرا پایین رفت . 

لباسم و از تنم در اوردم که با صدای 

پیامک گوشیم،فکر کردم کیوانه و سریع 

گوشیم و روشن کردم اما با دیدن 

شماره ای ناشناس ناخوداگاه دلم شور 

افتاد . 

سریع پیامش و باز کردم و با دیدن پیام 

چشمام گرد شد: 

-حواست و جمع کن...داری اشتباه بزرگی 



مرتکب می شی! 

مشکوک نگاهم و به شماره دادم و اب 

دهنم و قورت دادم. 

بی توجه به پیام که شاید مسخره بازی 

یکی از بچه ها باشه گوشیم و خاموش 

کردم و از اتاق خارج شدم .... 
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با پیشنهاد محمدرضا و هانیه و پیمان که 

گفتن بریم ما یه دوری بزنیم تو خیابون 



من و کیوان موافقت کردیم و همراه 

بچه ها از خونه خارج شدیم.

روی صندلی جلو کنار کیوان نشستم و 

فلشم و سریع به ضبطش زدم و اهنگی 

پخش کردم. 

با ریتم اهنگ سرم و تکون می دادم و 

می رقصیدم و کیوانم هر چند دقیقه یه 

بار نگاهش و بهم می دوخت و لبخندی 

بهم می زد و بعضی از قسمت های اهنگ 

هم روی فرمون ریتم می گرفت و با اهنگ 

لب خونی می کرد. 



با رسیدن به پارک بزرگ و شلوغی از 

ماشین پیاده شدیم،دست کیوان و گرفتم 

و همراه هانیه و پیمان و محمد وارد 

شدیم. 

روی یکی از صندلی ها نشستیم و هانیه با 

اخم گفت: 

-اقای داماد...یه شیرینی چیزی نمی خوای 

به ما بدی؟ 

کیوان گیج نگاهش کرد و گفت: 



-شیرینی برای چی؟ 

چشمای هانیه گرد شد و با جیغ گفت: 

-خواهر من داره عروس تو می شه بعد 

می گی شیرینی برای چی؟ 

کیوان سرش و تکون داد و ای بابایی 

گفت: 

-حاال شیرینی چی می خواین؟ 

پیمان با خنده تکیش و به پشتی صندلی 

داد و گفت: 



-هرچند که خواهر زن عزیزم داره زن تو 

میشه و باید بهمون شام بدی...ولی چون 

االن سیریم برامون بستنی بخر! 

کیوان سرش و تکون داد و گفت: 

-هی باجناق عزیز با خواهر زن عزیز من 

و مظلوم گیر اوردین؟ 

با صدای بلند خندیدیم که کیوان بلند شد 

و گفت: 

-بمونید تا بستنی بخرم و بیام دیواری 

کوتاه تر از من پیدا نکردین دیگه! 



کیوان که بلند شد .... 
 part329#

دختری به نام حنا 

کیوان که بلند شد و رفت منم بلند شدم 

و رو به بچه ها گفتم: 

-بچه ها منم میرم دستشویی و بر 

می گردم. 

بچه ها سری تکون دادن که به سمت 

سرویس بهداشتی ها رفتم. 



وارد شدم و بعد از شستن دستام ارایشم 

و تمدید کردم و بیرون اومدم. 

هنوز چند قدم نرفته بودم که کیفم از 

پشت کشیده شد به سمت عقب پرت 

شدم که با دیدن یه پسر معتاد وحشت به 

جونم افتاد. 

خودم و عقب کشیدم که کیفم به شدت 

کشیده شد و توی بغل پسره پرت شدم. 

هولش دادم و جیغ کشیدم ولی محکم به 

دیوار پشت سرم کوبوندم که شالم از روی 



سرم افتاد. 

سرش و توی گردنم فرو برد که زانوم 

محکم به جای حساسش کوبیدم و هولش 

دادم،با اینکه گیج می زد و خمار بود ولی 

انقدر قدرت داشت که تا خواستم فرار 

کنم دوباره دستم و بگیره بکشه. 

روی زمین افتادم و جیغی از درد کشیدم 

که پسره خودش و روم انداخت و .... 
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روی زمین افتادم و جیغی از درد کشیدم 

که پسره خودش و روم انداخت: 

-کثافت عوضی ولم کن...بلند شو احمق! 

پسره هیستریک خندید و گفت: 

-ای جونم چقدر خوشگلی تو اخه! 

وحشت به جونم افتاد و ناخوداگاه 

اشکام از روی گونه هام سر خورد و گفتم: 

-ولم کن عوضی دستام و ول کن. 

دستم و محکم تر گرفت و دندوناش و 

توی گردنم فرو کرد که از درد جیغ بلندی 



کشیدم و تقال کردم که بلند بشم. 

هیچکس اون اطراف نبود و صدای 

جیغام و اون پسره با دستاش مهار کرده 

بود. 

با هق هق پسش زدم ولی چون روی 

زمین افتاده بودیم یکم که تکون 

می خوردم کمرم روی زمین سابیده 

می شد. 

صورت اون عوضی که نزدیک صورتم شد 



سرم و محکم توی صورتش کوبیدم. 

عربده ای کشید و عقب رفت ... 
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عربده ای کشید و عقب رفت،بلند شدم و 

نفهمیدم چطور دوییدم. 

مدام به پشت سرم نگاه می کردم و گریه 

می کردم که محکم به یکی برخورد کردم. 

با دیدن کیوان که بهش خورده بودم و 



بستنی ها از دستش افتاده بود بی توجه 

به کثیفی لباسش که بستنی روش ریخته 

بود خودم و توی بغلش انداختم و با 

صدای بلند به گریه افتادم. 

وحشت زده دستش و پشت کمرم 

می کشید و قربون صدقم می رفت: 

-جونم عزیزم...جونم نفسم؟ چی شدی 

دردت به جونم؟ها حرف بزن ببینم. 

سرم و از روی سینش فاصله داد و گفت: 



-نگاهم کن عزیزم نگام کن حنا. 

نگاهم و بهش دوختم و که با عجز گفت: 

-حرف بزن...چی شده ها؟ 

-او..اون..عو..عوضی...! 

-اروم باش گریه نکن که بفهمم چی 

می گی! 

چندتا نفس عمیق کشیدم تا بتونم حرف 

بزنم اما با دیدن چشمای قرمز کیوان و 

رگ برجسته پیشونی و گردنش جا 

خوردم. 



دستش و روی گردنم کشید که گردنم درد 

شدیدی گرفت و اخی گفتم. 

جوری من و ول کرد به سمت جایی که 

بودم حرکت کرد که وحشت تموم وجودم 

و گرفت و دنبالش دوییدم: 

-کیوان... کیوان با توام! 

کیوان انقدر سریع راه می رفت که حتی 

بهش نمی رسیدم و ... 
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کیوان انقدر سریع راه می رفت که حتی 

بهش نمی رسیدم،سریع از پشت لباسش و 

کشیدم و بازوش و چنگ زدم و با بغض و 

گریه گفتم: 

-ولش کن کیوان  تو رو خدا بیخیالش شو! 

اما کیوان دستم و پس زد که جلوش 

ایستادم و مانع راهش شدم که با صدای 

بلند غرید: 



-بیا کنار حنا تا به اون بی ناموس 

حروم زاده نشون بدم ...بیا این طرف 

حنا! 

از جام تکون نخوردم و با التماس گفتم: 

-خودت و تو دردسر ننداز بیا بریم کیوان 

ولش کن. 

خودم و توی بغلش پرت کردم که دستش 

و روی شونم گذاشت. 

 خواست از خودش جدام کنه که 

محکم تر بهش چسبیدم اما با صدای مات 



و مبهوتش ترسیده خودم و عقب کشیدم: 

-لباست...لباست پاره شده! 

دستم و به کمرم رسوندم و ... 
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دستم و به کمرم رسوندم و با لمس کمرم 

که لخت بود و مانتوم پاره شده بود جا 

خوردم..چرا متوجه نشده بودم؟ 

کیوان من و از خودش فاصله داد و این 



بار از چشماش خون چکه می کرد. 

سوییشرتش و از تنش در اورد و روی 

شونه هام انداخت. 

شال افتاده روی شونه هام و هم روی 

سرم انداخت و از کنارم سریع رد شد و 

به سمت پشت سرویس بهداشتی ها 

رفت. 

ای وای هیچ جوره نمی تونستم جلوی 

کیوان و بگیرم...اگر بالیی سر طرف 

می اومد...وای. 



خواستم پشت سرش برم اما من از پس 

کیوان برنمی اومدم برای همین شماره 

پیمان و گرفتم. 

چند تا بوق نخورده بود پیمان جواب داد: 

-جانم حنا؟ 

با هق هق و سکسکه گفتم: 

-پی..ما...پیمان... 

از ترس و وحشت و استرسی که کشیده 

بودم دوباره نتونستم خودم و کنترل کنم 



و به گریه افتادم. 

من کی انقدر ضعیف و لوس شده بودم؟ 

صدای وحشت زده پیمان توی گوشم 

پیچید: 

-جانم حنا ... 
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صدای وحشت زده پیمان توی گوشم 

پیچید: 



-جانم حنا ...جانم اتفاقی افتاده؟ حرف 

بزن حنا...کجایی... سکته کردم.. 

-بیا...بیا سمت سرویس بهداشتی! 

صدای بوق که توی گوشم پیچید سریع 

دوییدم و سعی کردم خودم رو به کیوان 

برسونم. 

با دیدن کیوان که یه پسره رو زیرمشت و 

لگد گرفته بود و جالب تر از همه....همونی 



بود که می خواست به من ... 

سرم و تکون دادم و این فکرا رو از ذهنم 

دور انداختم و سریع به سمت کیوان 

رفتم و بازوش و گرفتم: 

-ولش کن...کیوان کشتیش...االن یه 

بالیی به سرش میاری...کیوان...ولش 

کن! 

با رسیدن پیمان و دیدن ما سریع به 

سمتمون اومد تا کیوان و از اون طرف 



جدا کنه. 

کیوان و پیمان .... 
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"کیوان" 

با دیدن حنا که اونجوری روی زمین از 

حال رفته بود یه لحظه حس کردم قلبم 

از کار افتاد. 

نفهمیدم چطور باالی سرش 



نشستم،چندبار توی صورتش کوبیدم: 

-حنا ...حنا عزیزم. 

دستم و زیرپاش گذاشتم و بلندش کردم 

و با عجله به سمت ماشین رفتم. 

صدای گریه های هانیه اذیتم می کرد که به 

سمتش برگشتم و با تشر گفتم: 

-ساکت چیزیش نشده اینجور گریه 

می کنی فقط بیهوش شده! 

خودم به این حرفم شک داشتم و از 



نگرانی داشتم از حال می رفتم. 

بی توجه به هانیه و پیمان؛حنا رو روی 

صندلی خوابوندم و سوار ماشین شدم و 

با سرعت راه افتادم. 

پام و روی پدال گاز فشار دادم تا هرچه 

زودتر به نزدیک ترین بیمارستان 

برسونمش! 

سرم و به سمت حنا برگردوندم و گفتم: 

-حنا...زندگیم...عزیزم...نفسم چشمات و 

باز کن. 



خدا لعنتم کنه .... 
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سرم و به سمت حنا برگردوندم و گفتم: 

-حنا...زندگیم...عزیزم...نفسم چشمات و 

باز کن. 

خدا لعنتم کنه لعنتی! 

با دستم محکم چندبار به فرمون کوبیدم 



و سرعت ماشین و بیشتر کردم،عذاب 

وجدان و ترس و استرس و نگرانی 

هرلحظه بیشتر بهم فشار می اورد و 

جونم و گرفته بود. 

با پیچیدن ماشینی جلوم...عصبی و 

نگران دستم و روی بوق نگه داشتم تا 

کنار بره! 

باالخره که از جلوم کنار رفت سرعتم و 

بیشتر کردم. 



 با رسیدن به بیمارستان سریع پیاده شدم 

و بعد از بغل گرفتن حنا به سمت 

بیمارستان دوییدم. 

پرستار و صدا زدم و بعد از اوردن 

برانکارد حنا رو روش خوابوندم و وقتی 

برانکارد از جلوی چشمام دور شد؛

چندقدم عقب رفتم و کالفه سرم و به 

دیوار تکیه دادم. 

خسته و عصبی نگاهم و در اتاقی که حنا 

توش بود دوختم،این چه اتفاق بدی بود 



که افتاد. 

اگر بالیی سرش بیاد چه خاکی تو سرم 

بریزم. 

خودش حالش خوب نبود...ای خدا. 

کم مونده مثل ... 
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خودش حالش خوب نبود...ای خدا. 



کم مونده مثل بچه ها بزنم زیرگریه و 

ابراز پشیمونی کنم. 

چقدر کنترل نکردن عصبانیتم گرون برام 

تموم شد. 

همش تقصیر همون بی شرف بود،معلوم 

نیست االن چه بالیی سرش 

اومده...بی شرف عوضی...کاش کشته 

بودمش که جرئت نکنه دستش و روی 

حنای من بلند کنه. 



هرچند که خودم االن با حماقتم به جای 

دلداری دادن و اروم کردنش که نترسه 

انداختمش رو تخت بیمارستان! 

کالفه موهام و به سمت عقب کشیدم که 

با ورود هانیه و پیمان به داخل 

بیمارستان نگاهم بهشون دوخته شد. 

بلند شدم و به سمتشون رفتم هانیه 

سراسیمه پرسید: 

-چی شده حنا کو...خواهرم کجاست؟ 



اشاره ای به اتاقی که داخلش بود کردم و 

حرفی نزدم . 

پیمان دستش و روی شونم گذاشت و 

گفت: 

-نگران نباش چیزیش نشده...حنا دختر 

قویه! 

ای خاک تو سر من که وقتی با اون حالش 

بهم پناه اورده بود به جای اروم کردنش 

رفتم عصبانیتم و سر اون عوضی خالی 

کردم. 



اگر ازش می پرسیدم کی بود و اون لحظه 

حنا رو اروم می کردم و بعد یه گوشمالی 

به اون یارو می دادم اینجور نمی شد. 

اگر اون پسر کوچولوهه بهم نمی گفت 

دقیقا چه اتفاقی افتاده و این پسره بوده 

که داشته حنای من و اذیت می کرده اصال 

نمی فهمیدم کی با حنا این کار و کرده که 

ای کاش نمی فهمیدم تا ابن اتفاق 

نمی افتاد. 
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پرستار که از اتاق حنا خارج شد من و 

هانیه سراسیمه به سمتش رفتیم. 

-حال همسرم چطوره؟ 

-شما همسرش هستید؟ 

سرم و به معنی مثبت تکون دادم که 

لبخندی زد و گفت: 

-خوشبختانه حال همسرتون خوبه و 

ضربه ای که به سرش خورده انقدر محکم 



نبوده فقط بیهوشش کرده و سرش 

شکسته ...فعال ارامبخش بهش تزریق 

کردیم تا چند دقیقه دیگه بهوش میان! 

سرم و تکون دادم  و لبخندی روی لبم 

نشست و زمزمه کردم: 

-خدایاشکرت ...خداروشکر! 

هانیه هم خوشحال رو به پرستار گفت: 

-می تونم ببینمش خانم پرستار؟ 

-بله دخترم مشکلی نیست! 



هانیه به سمت اتاق رفت و من و پیمان 

روی صندلی های بخش انتظار نشستیم. 

منتظر بودم تا ... 
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منتظر بودم تا هانیه بیاد که من سریع 

داخل برم. 

بعد از چند دقیقه که هانیه بیرون اومد 

سریع به سمت من اومد و گفت: 



-کیوان ...حنا بهوش اومده تو رو صدا 

می کنه. 

از روی صندلی بلند شدم و سرم و تکون 

دادم و وارد اتاق حنا شدم. 

سرش پانسمان شده بود و قلبم از دیدن 

این حالش آتیش گرفت. 

دستش و تو دستم گرفتم: 
  

-قربونت برم...ببخشید...نمی خواستم 

اینجوری بشه بخدا. 



بی حال سرش و تکون داد و گفت: 

-می دونم کیوان نمی خواد معذرت 

خواهی کنی...حال خودت که خوبه؟ 

زخمی نشدی! 

حتی تو این حالشم به فکر منه و من 

...خدا لعنتم کنه! 

-اره قربونت برم...اره نفسم حالم 

خوبه...بشکنه دستم که این بال سرت 

اومد. 

خدانکنه ای زیرلب گفت و چشماش و 



محکم روی هم فشار داد. 

اشفته سمتش خم شدم و گفتم: 

-اذیتی ها...سرت درد می کنه؟ 

-کمی فقط سرم درد می کنه ... 
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-کمی فقط سرم درد می کنه! 

-االن بهتر می شی بزار به پرستار بگم بیاد 



ارام بخش بهت بزنه! 

حنا کالفه سرش و تکون داد و گفت: 

-نه نه...ارامبخش بی حالم می کنه...کی 

میریم خونه؟ 

-نمی دونم باید از دکتر بپرسیم! 

-مامانم خبر داره؟ 

هوفی از سواالی حنا کشیدم: 

-نه عزیزم خبر نداره...به هانیه گفتم زنگ 

نزنه نگرانشون نکنه...تو نمی خواد نگران 



این چیزا باشی قربونت برم. 

حنا سرش و تکون داد و چیزی نگفت که 

از جام بلند شدم و گفتم: 

-میرم ببینم کی مرخص می شی! 

باشه  ی ارومی زمزمه کرد که از اتاق 

خارج شدم. 

بعد از اینکه با دکتر حرف زدم و گفت 

مشکلی نداره و می تونیم مرخص بشیم 

سریع کارای ترخیص حنا رو انجام دادم و 



حاال سوار ماشین بودیم تا به خونه 

برسیم  ... 
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حنا سرش و به بازوم تکیه داد و من 

حسی مثل خفگی به سمتم هجوم اورد. 

قرار بود چی بشه؟منه لعنتی روی عمرم 

شرط بندی کرده بودم  ...چرا فکر نکرده 

بودم که ممکنه این دلم یه جا بدجور تو 

دام بیوفته و داغونم کنه . 



از یه طرف بچه ها که هیچ جوره بیخیال 

نمی شدن،اگر من حنا رو ولش 

کنم...شرکتم که یه عمر براش زحمت 

کشیدم و از بچگی تمام سرمایه و عمرم و 

توی اون ریختم تمام و کمال مال خودم 

می شه و تازه شعبه دیگه ی شرکت رو هم 

مال خودم می کنم که به اضافه اون 

بابابزرگمم تمام ارثش رو به نام من 

می کنه. 

اما... 



اما اگر حنا رو ولش نکنم همه ی اینا رو از 

دست میدم و اخرش هم حنا می فهمه که 

همش یه بازی مسخره بوده و ازم متنفر 

می شه! 

همه ی شرکت و سرمایه و عمرم به 

درک...ولی هرکاری کنم آخرش اونی که 

صدمه می بینه حناهه که من حاضرم 

جونم و بدم تا این بازی تموم بشه ولی 

حنا متوجه هیچ کدوم از این اتفاقات 

نشه! 



سردردم داشت اوج می گرفت که دست 

حنا محکم تر دور بازوم حلقه شد و اروم 

زمزمه کرد: 

-سردمه! 

سعی کردم ... 
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سردردم داشت اوج می گرفت که دست 

حنا محکم تر دور بازوم حلقه شد و اروم 

زمزمه کرد: 



-سردمه! 

سعی کردم دستم و که زیرسرشه تکون 

ندم و با اون یکی دستم فرمون و ول 

کردم و بخاری ماشین رو روشن کردم. 

هوا زیاد سرد نبود ولی بدن حنا ضعف 

کرده بود و بی شک سردش بود: 

-گشنت نیست؟ 

-نه خیلی!



اروم خندیدم و گفتم: یعنی خیلی. 

حنا هم اروم خندید چون ساعت یک شب 

بود هیچ رستورانی باز نبود،مجبور شدم 

کنار یه فست فودی بمونم و به جای غذای 

مقوی فقط برای ضعفش یه غذای پر 

ضرر بهش بدم. 

اما انگار خیلی به مزاجش خوش اومده 

بود که خوشحال گفت: 

-آخ جون پیتزا می خوام. 



چشم غره ای بهش رفتم و گفتم: 

-مطمئن باش اگر مجبور نبودیم االن 

می رفتیم بهت جیگر می دادم. 

صورتش تو هم رفت که با دستم رو 

بینیش ضربه ای زدم و از ماشین پیاده 

شدم و به سمت فست فودی رفتم .... 
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بعد از خریدن دوتا ساندویچ سوار 



ماشین شدم که حنا نگاهم کرد و گفت: 

-به مامانم چی بگم؟ 

-نمی دونم. 

شرمنده ادامه دادم:من نمی خواستم 

هولت بدم...اصال یه لحظه ... 

حنا بین حرفم پرید و کالفه گفت: 

-کیوان...خودم می دونم. 

بازوم و کشیدم و محکم بغلش کردم و 

کنار گوشش و بوسیدم و موهاش و 



پشت گوشش زدم و گفتم: 

-چطوری جبران کنم برات؟ 

حنا سرش و باال اورد و نگاهش و به من 

دوخت و گفت: 

-هیچوقت ولم نکنی! 

قلبم از این صراحت و حرفش لرزید و از 

خودم بدم اومد...من چیکار کرده بودم؟ 

چرا شرط بستم که االن با مخ بخورم 

زمین؟ کاش هیچوقت اون روز بهش 

نمی گفتم دوسش دارم تا حداقل هواییش 



نکنم. 

محکم تر از قبل ... 
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محکم تر از قبل به خودم فشارش دادم و 

تکرار کردم: 

-هیچوقت ولت نمی کنم. 

کمی از خودم فاصله دادمش و توی 



چشماش خیره شدم: 

-هر اتفاقی که افتاد بدون من تو رو 

بیشتر از جونم دوست داشتم و دارم و 

خواهم داشت. 

این بار خود حنا دستش و محکم دور 

گردنم حلقه کرد. 

ساندویچش و از توی نایلون در اوردم و 

به دستش دادم،هردوتامون مشغول 

خوردن شدیم و با شوخی و خنده سعی 

کردم حال حنا رو عوض کنم تا حتی 



کمتر حواسش به درد سرش پرت بشه. 

بعد از رسوندنش به خونشون خواستم 

همراهش بشم تا برای مامانش توضیح 

بدم ولی خودش گفت که اصال نیازی 

نیست و این اجازه رو به من نداد. 

حوصله خونه رفتن رو نداشتم برای 

همین شماره رادمان و گرفتم تا ببینم اگر 

خونه مجردیشه پیشش برم. 

شانس باهام یار بود و خونه ی خودش 



بود،راهم و به سمت خونش کج کردم و 

دکمه ضبط رو فشار دادم . 

با رسیدن جلوی اپارتمانش ... 
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-سیگار داری؟ 

رادمان با چشمای ریز نگاهم کرد و گفت: 

-تو که سیگاری نبودی! 



-االن حس می کنم بهش نیاز دارم...سرم 

خیلی درد می کنه. 

نفسش و با هوفی بیرون فرستاد و بلند 

شد،به سمت اتاقش رفت و بعد از چند 

دقیقه با یه پاکت سیگار برگشت: 

-تفننی بکش ولی معتاد نشی بهش تا 

سرت درد کرد بری سراغش! 

-نمیرم..حنا خوشش نمیاد. 

چشماش در کسری از ثانیه گرد شد و 

خودمم از این حرفم تعجب کردم: 



-از کی انقدر حنا برات مهم شده که 

دوست داشتن و نداشتن توی همه 

زندگیت تاثیر گذاشته؟ چیکار می کنی 

کیوان...خودت اصال حالیته  ...االن 

تونستی عقد رو عقب بندازی بعدش 

چی؟ 

باالخره می خوای باهاش باشی یا نه! 

که هرکدوم عواقب سختی داره. 

سکوت کرد و .... 
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سکوت کرد و بعد دوباره با نفسی دوباره 

به حرف اومد: 

-تو حتی اگر بیخیال اون شرکت بشی که 

با این حالت مشخصه داری بهش فکر 

می کنی تا حنا رو از دست ندی باید بهت 

بگم سخت در اشتباهی...چون اون 

دختره عفریته با اون یاروهای دور و 

برش انقدر به تو حسود هستن.... که 

همه ی جریان و به حنا بگن و صد در صد 



حنا هم ادمی نیست.... که با کسی که 

باهاش بازی کرده و حتی شاید خیلی از 

مرز ها رو شکسته...و ازش سواستفاده 

کرده بیخیال زندگی کنه! 

منظورش و خوب فهمیدم و االن انگار 

حقیقت بیشتر از قبل مثل پتک توی سرم 

خورد. 

سیگاری از جعبه برداشتم و با فندکی که 

رادمان بهم داد روشنش کردم...پوک اول 

و که زدم مغزم سوت کشید و عمق 



فاجعه بیشتر به مغزم فشار اورد. 

خسته بودم و ترس از دست دادن حنا 

درنهایت از پا درم میورد. 

اعتراف سختی بود که عاشق شده بودم 

و چقدر برای من و حنا گرون تموم 

می شد. 

پوک بعدی محکم تر بود و غرقم می کرد 

توی خیاالتی که برنامه ریخته بودم و 

نقشه کشیده بودم و االن نقشه برآب 

شده بود.



بازم خوب بود هیچوقت به حریمش 

تجاوز نکردم شاید شیطنت بود ولی 

حداقل حریمش و نشکستم و فکر پلیدی 

که ... 
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بازم خوب بود هیچوقت به حریمش 

تجاوز نکردم شاید شیطنت بود ولی 

حداقل حریمش و نشکستم و فکر پلیدی 

که یهو توی ذهنم نشست زیادی شاخ و 



برگ داشت که نمی شد از ریشه ساقطش 

کنم. 

سرم و باال اوردم و نگاهم و به رادمان 

دوختم و گفتم: 

-اگر باهاش وارد رابطه بشم شاید نتونه 

حرف رفتن بزنه و حتی اگر موضوع رو 

هم بفهمه نمی تونه ولم کنه! 

رادمان حیرت زده گفت: 

-خیلی خودخواهی کیوان! 



عصبی و کالفه گفتم: 

-اره اره من نمی تونم اون و با یکی دیگه 

ببینم ولی اگر بکارتش و ازش بگیرم اون 

هیچ وقت نمی تونه بخاطر ابروش هم که 

شده از من جدا بشه! 

-می خوای یک عمر با نفرت و تنفر باهات 

زندگی کنه؟ 

-می خوام انقدر به خودم نزدیکش کنم که 

نتونه ولم کنه و بره! 



-اون دختر از اول گناهی نداشت و 

ندونسته تو...شم...وارد بازی نفرت 

انگیزی کردینش! 

و شاید چندمین بار بود که می فهمیدم 

چقدر پست و اشغالم ولی بازم 

خودخواهانه فکر می کردم. 

سردردم شدید تر از قبل شد و کالفگیم 

بیشتر از همیشه! 

اگر می فهمید...وای...اگر می فهمید ... 
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کالفه از سرجام بلند شدم و گفتم: 

-من میرم یه دوری بیرون بخورم بادی به 

سرم بخوره و برمی گردم. 

خواستی بخوابی بخواب! 

سرش و تکون داد و جلو اومد: 

-می خوای باهات بیام؟ 



-نه. .نه می خوام تنها باشم. 

رادمان سرش و تکون داد که چندقدم 

جلو رفتم و دوباره به سمتش برگشتم و 

مشکوک پرسیدم: 

-تو کوثر و دوست داری یا ...؟ 

-من و وارد این بازیا نکن...من نمی دونن 

دوسش دارم یا نه ....ازش خوشم 

میاد ...فقط باهمیم تا به نتیجه ای 

برسیم ...به خودشم گفتم! 



آهی کشیدم،ای کاش من و حنا هم 

همینجور بدون دردسر و نقشه با هم آشنا 

می شدیم. 

خسته و کالفه از اپارتمانش بیرون 

زدم...حوصله ماشین رو نداشتم و پیاده 

بین این کوچه های خلوت راه افتادم. 

 .....
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" حنا"

بی خوابی به سرم زده بود و حوصله 

خودمم نداشتم.

گوشیم و برداشتم و شماره کیوان و 

گرفتم ولی با خاموش بودن گوشیش 

بادم خوابید.

هرچند ساعت سه شب بود و بنده خدا 

حتما گرفته خوابیده...منم با این سر 

شکسته بازم کرم دارم.



بی حوصله بلند شدم و از اتاق خارج 

شدم،هوف باز خوبه وقتی رسیدم خونه 

هانیه بود حداقل اون یکم چرت و پرت 

سر هم کرد و مامان رو قانع کرد.

هیچ وقت عصبانیت کیوان و انقدر شدید 

ندیده بودم...اولین بار بود که اینجور 

عصبانیتش و می دیدم.

روبه روی آینه  ای که توی طبقه باال بود 

ایستاده و نگاهی به گردنم 

انداختم...خیلی شدید کبود شده 

بود...بی شرف عوضی!



پس بگو چرا کیوان اونجور داغ 

کرد...دلمون خوش امروز رفتیم بگردیم.

باید مثال فردا می رفتیم خونه ببینیم ولی 

با این اوضاع ....

دوباره به اتاق برگشتم و روی تخت دراز 

کشیدم،انقدر فکر کردم و غلت زدم تا 

نمی دونم کی خوابم گرفت ....
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"کیوان"

با نگاه کردن به ساعت مچی شوکه 

شدم،ساعت چهارصبح بود و من 

روبه روی خونه حنا بودم!

این همه راه رفته بودم... دوساعت تموم 

راه رفتم و حاال...حاال چرا اینجا اومدم؟

سردردم شدید تر می شد و کالفه تر از 

قبل شده بودم.



کنار جدول نشستم و سرم و بین دستام 

گرفتم...سوز سردی می اومد ولی 

نمی خواستم به حنا زنگ بزنم و بیدارش 

کنم.

گوشیم و از توی جیبم در اوردم و 

روشنش کردم که شماره حنا روی صفحه 

افتاد،زنگ زده بود و ساعتش مال نیم 

ساعت پیش بود.

دودل بودم که شمارش و بگیرم یا نه که 

با فکر به سردردش پشیمون شدم و 



شماره رادمان و گرفتم.

صدای خوابالودش توی گوشم پیچید:

-ها کیوان؟مگه کلید نداری بیای باال؟

- نه بیا دنبالم!

-مگه با ماشین نیستی؟

-نه...در خونه حنام!



-آخ خاک تو سرت خنگ احمق...همش 

فقط دردسری!

اروم خندیدم و گفتم: منتظرتم!

-ک*ن لقت..خنگ..خب پاشو برو باال!

-خوابن االن زنگ بزنم چی بگم؟

-از پشت بوم برو خره!

نگاهی به خونه انداختم و اروم گفتم:



-باش...اگه بالکن باز بود میرم...بسته بود 

زنگ میزنم!
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نگاهی به خونه انداختم و اروم گفتم:

-باش...اگه بالکن باز بود میرم... بسته 

بود زنگ می زنم!

-خب...اگه رفتی داخل پیامی بهم بده.



سرم و تکون دادم و بدون خداحافظی 

گوشی رو قطع کردم،چند قدم به سمت 

در برداشتم و نگاهی به اطراف 

انداختم...خداروشکر کسی نبود.

به دیوار و در اویزون شدم و خودم و باال 

کشیدم و به سختی از روی دیوار باال 

رفتم.

نگاهی به ارتفاع دیوار و حیاط انداختم 

و با یه حرکت پایین پریدم که مچ پام 

پیچی خورد.



لبم و با دندونام گاز گرفتم تا نعره ای از 

درد نکشم،قدمام و اروم و لنگون لنگون 

به سمت بالکن برداشتم.

نگاهی به بالکن کردم...خدا...خدا کردم 

که در قفل نباشه وگرنه بدبخت می شم.

دوباره جا پام و محکم کردم و خودم و 

به بالکن رسوندم،پشت در بالکن ایستادم 

و با نفس عمیقی دستگیره در و به سمت 

پایین کشیدم ....
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با باز شدن در چشمام برقی زد و 

خوشحال از اینکه زحماتم و پیچ خوردن 

پام بی فایده نبوده داخل رفتم .

سرم و برگردوندم و با دیدن حنا روی 

تخت که اروم دستش و زیرسرش 

گذاشته بود و مظلوم خوابیده بود دلم 

براش ضعف رفت .



چند قدم به سمتش برداشتم و کنارش 

اروم روی تخت نشستم.

پتو رو روش باال کشیدم و خم شدم و 

بوسه ای روی پیشونیش نشوندم.

تکونی خورد ولی چشماش و باز 

نکرد،سریع بلند شدم و پیراهنم و که 

خاکی شده بود از تنم در اوردم و روی 

چوب لباسی حنا اویزون کردم.

شلوارمم با یه حرکت در اوردم تا اذیتم 

نکنه...اروم کنار حنا رفتم،چون تختش 



یه نفره بود نمی تونستم راحت بخوابم 

ولی خودم و به زور کنارش جا کردم و 

حنا رو محکم توی بغلم گرفتم.

با دیدن بلوز و شلوارکی که تنش بود 

همه ی تنم داغ شد.

کالفه نفسم و فوت کردم و چشمام و 

بستم،انقدر فکرم و منحرف کردم ...
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کالفه نفسم و فوت کردم و چشمام و 

بستم،انقدر فکرم و منحرف کردم تا 

باالخره چشمام بسته شد و به خواب 

رفتم.

****

با صدای جیغی یه مرتبه با وحشت ازجام 

پریدم،با دیدن حنا که شوکه و ترسیده 

نگاهم می کرد نفسم و با خیال اسوده 

فوت کردم و گفتم:

-قلبم ایستاد چه خبرته!



-اینجا چیکار می کنی بیشعور؟ کی 

اومدی؟

دوباره روی تخت دراز کشیدم و بی توجه 

به سوالش زیر پتو کشیدمش و به خودم 

چسبوندمش!

کالفه دست و پا زد تا از بغلم بیرون بیاد 

که محکم تر گرفتمش و گفتم:

-انقدر دست و پا نزن ولت نمی کنم!

با جیغ گفت:



-ولم کن کیوان...گفتم ولم کن  ... عه ولم 

کن خب!

دستاش و مهار کردم می دونستم چون 

شوکه شده و ناراحت شده که یواشکی 

پیشش اومدم و خوابیدم اینجوری داره 

می کنه.

با لگدش که محکم به جای بدی خورد 

نفسم حبس شد و دستام از دورش باز 

شد که از کا پرید و روی تخت نشست،تا 

خواست یه فحش آب و نون دار بهم بده 



با دیدن قیافم که فکر کنم حسابی سرخ 

شده بودم جا خورده ....
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با دیدن قیافم که حسابی سرخ شده 

بودم جا خورده بود.

وحشت زده سمتم خم شد و گفت:

-کیوان ...وای کیوان ببخشید...کیوان 

بخدا  ....



با یهویی زدنش زیرگریه شوکه شدم و یه 

لحظه دردم یادم رفت،با دیدن اشکاش 

حس کردم قلبم منجمد شد.

سمتش خم شدم و توی بغلم 

کشیدمش،چند دقیقه شوکه بهم خیره 

شد و بعد دستش و دور گردنم حلقه کرد 

و زمزمه کرد:

-حالت خوبه ها؟

کیوان خوبی؟

کیوان دق کردم یه چیزی بگو!



نفسم و فوت کردم و اروم گفتم:

-خوبم خوبم اگر تو افسار پاره نکنی!

بینیش و باال کشید و با دستش محکم 

توی کمرم کوبید که ریز خندیدم و دستم 

و روی سرش باند پیچیش گذاشتم و 

گفتم:

-تو نمی تونی یکم اروم بگیری بچه!؟

نزدیک بود بزنی ناقصم کنی.

داشتم از مردونگی میوفتادم با این 

کارات ....
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با صدای ریزی خندید که با دندونام گاز 

محکمی  از گردنش گرفتم که صدای 

خندش به جیغی تبدیل شد که منم 

خندیدم و گفتم:

-بخند...بخند بچه پرو!

صدای خندش بلندتر شد و با فرو رفتن 

دندوناش توی شونم اخ بلندی گفتم که 

نیشخندی زد:



-گردنت و گاز نگرفتم که رفتی خونه 

جلوی مامان بابات ضایع نشی.

قدر این فداکاریم و بدون!

از خودم جداش کردم و با تمسخر گفتم:

-بله بله.. خیلی فداکاری

دندونای تمساح و داری فداکار...شونم 

زخم شد .

با چشمای وحشی و گستاخش نگاهم کرد 

و گفت:



-خیلی دوست داری می تونم با دندونای 

تمساحم روی گردنم مهر بکارم!

با خنده ی پر تمسخر و ظاهر مثال ترسیده 

عقب رفتم:

-اوه ترسیدم!

-کوفت خودت و مسخره کن!

دوتامون با هم خندیدیم که یهو جدی شد 

و .....
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دوتامون با هم خندیدیم که یهو جدی شد 

و نگاهش و توی صورتم چرخوند:

-چطور اومدی این جا؟

نگاهم و به بالکن دوختم که اونم رد 

نگاهم و دنبال کرد و خیلی بی مقدمه 

بالشتش و توی صورتم کوبید و گفت:

-خیلی بیشعوری!

از کی تا حاال از این کارا می کنی؟

خجالت بکش بچه پرو!



با صدای بلندتری خندیدم که عاصی شده 

گفت:

-ساعت چند اومدی...از کی اینجایی؟

با دستم کنار لبم و خاروندم و گفتم:

-از وقتی که تو خوابیدی.

با صدای در اتاق حنا هردومون از جا 

پریدیم و حنا گفت:



-وای ...وای خدا بدبخت شدم...سریع برو 

تو کمد مامانم نفهمه وگرنه پوستم و 

می کنه.

بیخیال نشسته بودم که دستم و گرفت و 

کشون کشون بردم و توی کمد دیواری که 

باید کمی خم می شدم تا توش جا 

می شدم هولم داد و .....
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هولم داد و در کمد و محکم بست و کمد 

توی تاریکی فرو رفت.

"حنا"

سریع به سمت در رفتم و در قفل شده رو 

باز کردم مامانم با عصبانیت غرید:

-برای چی در و قفل کردی حنا!؟

می ترسی جن بیاد داخل که این جور 

قفلش کردی؟

آخ آخ کیوان باز خوبه به عقلش رسیده 

در اتاق و قفل کرده وگرنه بدبخت بودیم.



هی مامان ساده ی من نمی دونه جن از 

بالکن هم می تونه بیاد.

خودم از تصوراتم خندم گرفت که مامان 

با حرص گفت:

-دیوونه شدی یا واقعا جن گرفتت؟

بیا برو پایین صبحونه بخور...مامان 

کیوانم زنگ زد و گفت کیوان خونه شما 

نیومده بهش گفتم نه...گفت از دیشب 

نیومده.

تو ازش خبر نداری حنا؟



خودم و زدم به اون راه و با تعجب گفتم:

-نه...نمی دونم.. یعنی کجا رفته؟

شاید رفته خونه رادمان دوستش!

مامان سرش و تکون داد و گفت:

-انقدر بی بخار نباش ...زنگ بزن یه 

سراغی ازش بگیر خدایی نکرده اتفاقی 

براش پیش نیومده باشه!

این اگر کیوانه...اتفاق که هیچ ...همه رو 

با هم می پیچونه.



چشمی گفتم که مامان پایین رفت و منم 

در و بستم و هوفی کشیدم.

سریع به سمت کمد رفتم تا کیوان اون 

داخل خفه نشده باشه خدایی نکرده و 
....
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سریع به سمت کمد رفتم تا کیوان اون 

داخل خدایی نکرده خفه نشده باشه.



در کمد و که باز کردم؛ کیوان  نگاهم کرد و 

با لحن مسخره ای گفت:

-اوضاع امنه؟

سرم و به معنی مثبت تکون دادم که با 

لبخند شیطنت باری بیرون اومد و 

دستش و باال گرفت.

با دیدن سوتین قرمز توریم که دستش 

بود چشمام گرد شد و خواستم جیغی 

بکشم که دستش و روی دهنم گذاشت:



-پس از این سوتین ها هم داری و همش از 

اون سوتین پارچه ای ها می پوشی.

چشم  غره ای بهش رفتم که بلوزم و باال 

زد و قفل سوتین زردی که تنم بود و باز 

کرد و سوتین قرمز رو  روی سینه هام 

گذاشت:

-هر وقت اومدی پیشم از این سوتینا 

بزار.

با تمسخر گفتم:

-چشم امر دیگه؟



چشمکی زد و گفت:

-االن که سینه هات و اینجوری سفید و 

گرد و خوشگل دیدم؛ پشیمون شدم.

بنظرم از االن به بعد کال سوتین نزار و بیا 

پیشم.

چشم گرد کردم که خندید و گفت:

-ببینم شورت چی پوشیدی برای اونم 

نظر بدم!



با وحشت دستم و به کمر شلوارم 

گرفتم،از این کیوان بعید نبود شلوارمم 

در بیاره.

کیوان با دیدن وضعیتم خندش گرفت.

معلومه خنده داره با باالتنه لخت جلوش 

ایستادم و دارم جلوش و میگیرم تا کامل 

لختم نکنه.

نگاه داغی به باال تنم کرد و بیخیال 

شلوارم شد 

 و محکم به کمد چسبوندم و وحشیانه 

لباش و روی لبام گذاشت.



با دستم محکم به کمرش ضربه زدم که 

سرش و عقب کشید که با نفس نفس 

گفتم:

-خیلی..بی..حیایی!

اروم خندید و دستش و زیر لباسم 

فرستاد که هولش دادم به عقب ولی 

حتی یک قدم هم جابه جا نشد.

برعکس بیشتر بهم چسبید و سرش و 

توی گودی گردنم فرو کرد و لیسی روی 

سیبک گلوم زد که به خودم لرزیدم.



با نفسای بریده لب زدم:

-االن...ما...مامانم میاد ....
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با نفسای بریده لب زدم:

-االن...ما...مامانم میاد...ابرومون میره!

توجهی به حرفم نکرد و تا حواسم 

نبود،بی هوا شلوارم و پایین کشید که اگر 



همزمان لباش و روی لبام نزاشته بود 

صدای جیغم همسایه ها رو هم به 

خونمون کشونده بود.

سرش و عقب کشید که گفتم:

-خیلی بیشعوری،االن مامانم میاد.

-تو خیلی بیشعوری که وسط یه حال و 

هوای دیگه ضدحال می زنی.

خندیدم و گفتم:نه که خیلی هم تو پرت 

خورد و عقب کشیدی.



-فرصت های با تو بودن و نمیشه از دست 

داد.

از این حرفش دلم غنچ رفت و دستم و 

دور گردنش حلقه کردم و روی نوک پام 

ایستادم و خودم برای بوسیدنش 

پیش قدم شدم.

کنار گوشش و بوسیدم و گفتم:

-خیلی دوست دارم.

-من بیشتر!



سرم و خم کردم و توی چشماش زل زدم 

و گفتم:

-پس برو دیگه خونتون.

چشم  غره ای بهم رفت که گفتم:

-بخدا آخرش بدبخت میشیم... پاشو برو 

دیگه!

-چطور برم؟

نفسم و فوت کردم و گفتم:

-همونطور که اومدی برگرد!



کمی خودش و عقب کشید و نگاهی به 

پایین تنم کرد و سوتی زد:

-اوالال این شورت توری با سوتین توری 

قرمز خیلی سته.

دیگه نبینم شورت مامان دوز بپوشی.

دستش که سمت شورت پام اومد سریع 

خم شدم و شلوارم و باال کشیدم و محکم 

به سینش کوبیدم:

-گمشو برو دیگه کیوان االن جیغ می کشم 

بخدا ها .....
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باالخره هر جور بود با زور و بدبختی 

کیوان و دوباره از بالکن راهی خونشون 

کردم و نفسی از سر آسودگی کشیدم.

قرار شد که بره خونه دوش بگیره و یکی 

دو ساعت دیگه بیاد که با هم بریم لباس 

عروس و اینه و شمعدان و مهم تر از همه 

خونه ببینیم.



باید تاالر و اتلیه رو هم رزرو می کردیم تا 

کارامون بهم پیچ نخورده.

بعد از خوردن صبحونه و ارایش کردن و 

لباس پوشیدن باالخره کیوان تماس 

گرفت و گفت که منتظرمه تا پایین برم.

سریع از مامان خداحافظی کردم و از 

خونه خارج شدم.

با دیدن کیوان سریع به سمتش رفتم و 

خواستم بغلش کنم که خروس بی محل 



همسایمون از خونه خارج شد و پنجرم 

کرد.

کیوان با دیدن قیافم خندید که فقط 

دستم و توی دستش گذاشتم و سالم 

کردم.

بعد از سالم و احوال پرسی با خروس 

بی محل سوار ماشین شدیم که کیوان 

ماشین و روشن کرد و راه افتاد.

-خب خب حنا خانوم...حاال کجا بریم؟



-اول بریم لباس عروس ببینیم بعد کت و 

شلوار دامادی تو و بعدم تاالر و بقیه کارا!

کیوان نگاهش و بهم دوخت و گفت:

-برای تاالر قراره که ....
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کیوان نگاهش و بهم دوخت و گفت:

-برای تاالر قراره که بابای تو و بابای من 

برن پس از روی دوش ما بلند شد.



خریدن اینه و شمعدونی و سفره و این 

حرفا هم که کار ماماناست تو هم 

باهاشون برو من وقت نمیکنم بیام.

اما یه کار خیلی مهم تر داریم...چطور 

فراموش کردی؟

گنگ بهش خیره شدم که دستم و باال 

اورد و حلقه نامزدیم و لمس کرده و 

گفت:

-حلقه جشن عقدمون...این فقط یه حلقه 

برای نشون کردن تو بود.



اره راست می گفت...چطور فراموش 

کرده بودم؟

لبخندی بهش زدم و گفتم:

-پس اول باید بریم برای خریدن حلقه ها!

-اره...صبحونه خوردی؟

سرم و به معنی مثبت تکون دادم که 

گفت:

-من صبحونه نخوردم خیلی 

گشنمه...میرم یه کیکی شیری چیزی 

بخرم و بیام.



باشه ای گفتم که ماشین رو گوشه ای پارک 

کرد و پیاده شد.

با صدای گوشیم سریع روشنش کردم که 

بازم با دیدن اون شماره ناشناس مات 

موندم:

-بزرگترین اشتباه همیشه اعتماد به 

کسایی که فکر می کنیم اونا هم مثل 

خودمون ما رو دوست دارن.

انقدر زود اعتماد نکن....راه خوشبختی 

که در پیش گرفتی ممکنه به یه زلزله چند 



ریشتری تبدیل بشه و روی سرت اوار 

بشه ....
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-بزرگترین اشتباه همیشه اعتماد به 

کسایی که فکر می کنیم اونا هم مثل 

خودمون ما رو دوست دارن.

انقدر زود اعتماد نکن....راه خوشبختی 

که در پیش گرفتی ممکنه به یه زلزله چند 

ریشتری تبدیل بشه و روی سرت اوار 

بشه ....



با خوندن پیامش حیرت زده چندبار پلک 

زدم...منظورش از این پیام و این متن 

چی بود؟اصال کی بود؟

چرا این دوبار هست که بهم پیام میده و 

میگه اعتماد نکنم.

این بار واضح  تر حرف زده بود.

اما واقعا کی بود؟

هنوز منظورش رو متوجه نشده بودم.

قصدش چی بود؟

وای!



با باز شدن در ماشین سرم و باال 

آوردم،کیوان با خنده سوار ماشین شد و 

دستاش و به هم مالید و گفت:

-چقدر سرده...نزدیک عیده ولی هنوز هوا 

خیلی سرده!

لبخند بی روحی زدم که سرش و چرخوند 

سمتم و با دیدن صورتم گفت:

-چی شده؟ چیزی شده...ها؟

چیزی نگفتم و فقط سرم و به معنی نه 

تکون دادم که کیوان دستش و زیر چونم 



گذاشت و سرم و به سمت خودش 

چرخوند و کالفه و نگران گفت:

-چی شده . .من می دونم یه چیزیت شد؟
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کیوان دستش و زیر چونم گذاشت و 

سرم و به سمت خودش چرخوند و کالفه 

و نگران گفت:

-چی شده . .من می دونم یه چیزیت شد؟



اصال چی انقدر ناراحتت کرد که تا رفتم 

و برگشتم قیافت اینجوری شده!

برای این که نگرانش نکنم نفسم و بیرون 

فرستادم و شمرده و اروم گفتم:

-چیزی نیست کیوان جان..فقط حس 

می کنم یکم فشارم افتاده.

مطمئن بودم که باور نکرده چون مشکوک 

نگاهم کرد.

سریع آب میوه ای که توی نایلون بود رو 

در اورد و جلوم گرفت و گفت:



-بیا...بیا بخور اگر فشارت افتاده!

آبمیوه رو از دستش گرفتم و نی رو به 

دهنم چسبوندم و کمی خوردم.

کیوان نگاهش و از صورتم به گوشیم 

انداخت و صورتش گرفته شد و دوباره 

سرش و کج کرد و گفت:

-حنا...کسی چیزی بهت گفته؟

حاال که خودش سوال کرده بود بهتر بود 

بهش می گفتم!



اما اگر مسخره بازیه یکی از بچه ها باشه 

چی؟

اونوقت ابروم جلوی کیوان میره!

سرم و باال انداختم و نه ای گفتم که ...
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اما اگر مسخره بازیه یکی از بچه ها باشه 

چی؟

اونوقت ابروم جلوی کیوان میره!



سرم و باال انداختم و نه ای گفتم که اونم 

پاپیچ نشد و سرش و تکون داد.

ولی قطعا باور نکرده بود!

ماشین و روشن کرد و بقیه راه رو در 

سکوت هردومون توی افکارمون غرق 

شدیم.

ماشین و وارد پارکینگ طبقاتی کرد و 

گفت:

-من ماشین و پارک کنم بقیه راه رو پیاده 

بریم.



سری تکون دادم و از ماشین پیاده شدم.

هر دوتامون به سمت پاساژ رفتیم.

در سکوت و دستای حلقه شده و 

دوشادوش هم  راه افتادیم.

با توقف یهویی کیوان نگاهش کردم که 

اشاره به یکی از مانتو های توی ویترین 

انداخت و گفت:

-برو این مانتو رو پرو کن خیلی خوشگل 

به نظر میرسه!



بعد از خوندن اون پیام انقدر بی  حوصله 

شده بودم که بدون حرف و کلکل اضافی 

وارد مغازه شدم و بعد اون مانتو رو از 

فروشنده گرفتم و به سمت اتاق پرو 

رفتم.

کیفم و به دست کیوان دادم و وارد اتاق 

پرو شدم.

"کیوان"

حنا که کیفش و دستم داد و داخل اتاق 

پرو رفت سریع گوشیش و از توی کیفش 



بیرون کشیدم.

مطمئن بودم یه چیزی شده و داره از من 

مخفی می کنه.

هر چی که هست به همین گوشی 

برمی گرده.

چون تا قبل از رفتن من خیلی سرحال و 

شاد بود اما همین که برگشتم ....

گوشی رو روشن کردم و وارد پیامکاش 

شدم و ....
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گوشی رو روشن کردم و وارد پیامکاش 

شدم با دیدن شماره ناشناس روی 

گوشیش اخمام توی هم فرو رفت.

سریع پیامش رو باز کردم با دیدن چیزی 

که می دیدم مات موندم.

این بی شرف کی بود که می خواست 

رابطه من و حنا رو شکراب کنه!؟

عصبی و کالفه سرم و تکون دادم و 

سریع شمارش رو توی گوشیم ذخیره 

کردم که با صدا کردن حنا سریع گوشی 



رو توی کیفش انداختم و به سمتش رفتم 

و سعی کردم پیوند اخمای غلیظم و باز 

کن تا بهم مشکوک نشه!

لبخند مصنوعی روی لبم نشوندم و در 

اتاق پرو رو کمی باز کردم:

-جانم عزیزم؟

لبش و گاز گرفت و اروم گفت:

-بهم میاد؟



سرم و به معنی مثبت تکون دادم و گفتم:

-عالیه،خیلی بهت میاد.

لبخندی روی لبش نشست که چشمکی 

بهش زدم و گفتم:

-من بیرونم تا بیای!

سری تکون داد که ....
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سری تکون داد که در و بستم و بعد از 

حساب کردن مانتو منتظر حنا موندم.

وقتی از اتاق بیرون اومد نایلون و توی 

دستش گرفت و به سمت من اومد و با 

ناز و عشوه به خصوص خودش از بازوم 

اویزون شد و گفت:

-دستت درد نکنه عشقم.

پشت دستش و نوازش کردم و زمزمه 

کردم:

-قابل خانم خوشگلم و نداشت.



خندید و با این دلبریاش قند توی دلم آب 

کرد.

به سمت مغازه حلقه فروشی رفتیم و با 

لبخند هردوتامون وارد شدیم.

-سالم...ببخشید ما می تونیم ست حلقه ها 

رو ببینیم.

فروشنده سری تکون داد و سریع چند 

مدل جلومون گذاشت.

من و حنا مشغول دیدن حلقه ها شدیم و 

بعضی وقتا هم پیشنهاد های همدیگر و 



رد می کردیم و بعضی وقتا هم سلیقه 

همدیگر و تحسین و تایید می کردیم.

باالخره یه حلقه خیلی خوشگل ظریف 

حنا انتخاب کرد که باهاش موافقت کردم 

و همون مدل هم مردونش رو برای خودم 

انتخاب کردم.

حلقه هامون در عین سادگی خیلی زیبا 

بود و همین باعث شده بود تا حنا با ذوق 

توی انگشتش بچرخونتش و بعد یه نگاه 

ذوق زده به حلقه ی توی دست من بندازه:



-وای کیوان خیلی خوشگلن!

حلقه توی دستش و ....
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حلقه توی دستش و لمس کردم و نگاهم 

و به چشماش دوختم و گفتم:

-هیچ وقت حتی اگر روزی هم من نبودم 

این حلقه رو از دستت در نیار...این حلقه 

نشونه عشق من به تو بوده و هست!

هیچ  وقت به عشقم شک نکن!



تو بهترین سرمایه و دارایی من بودی و 

هستی و خواهی بود.

یادت بمونه که تا دنیا دنیاست فقط و 

فقط قلبم برای تو می تپه!

حنا خندید و گفت:

-کی شاعر شدی؟

پنچر نگاهش کردم که صدای خنده هاش 

بلند تر شد که منم به خنده افتادم:



-ببخشید اقای شاعر...خب من دلم طاقت 

این همه حرف خوشگل خوشگل رو 

نداره...هنوز نتونستیم درست یه اقای 

خوشگل رو که با تور ماهی گیری ما رو 

توی دام خودش انداخته رو هضم کنیم.

چشمکی بهش زدم و گفتم:

-نباید هم هضم بشه...رو دلت بمونه 

همیشه!

-رودل می کنم!



-خودم حواسم به دلت هم هست.

خندید که انگار هردومون با صدای 

فروشنده به خودمون اومدیم و مثل برق 

گرفته ها سرمون و بلند کردیم.

 فروشنده لبخندی روی لبش بود که بعد 

از خریدم حلقه ها رو بهمون گفت:

-خوشبخت بشید ان شاءا�!

سری تکون دادم و هر دو از مغازه خارج 

شدیم و به سمت مزون لباس عروس 

حرکت کردیم ....
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سری تکون دادم و هر دو از مغازه خارج 

شدیم و به سمت مزون لباس عروس 

حرکت کردیم.

بعد از پیدا کردن آدرس مورد نظر 

هردوتامون وارد شدیم.

یه خانومی به استقبالمون اومد و بعد از 

سالم و احوال پرسی ما رو به سمت 

رگال های لباس عروس برد.



خانمه چندین مدل لباس عروس بهمون 

نشون داد که بعضیاشون یا خیلی باز 

بودن یا مورد پسند من نبود و بعضیا رو 

هم کیوان با چشم غره یه ایرادی روشون 

می زاشت.

اخرش کالفه نگاهش کردم و گفتم:

-می شه بگی کدوم مورد پسندته؟

خسته شدم کیوان...رو همه یه ایرادی 

بزار.



خندش و قورت داد و سعی کرد خودش 

و جدی جلوه بده:

-هر چی من گفتم می گی چشم.

پس غر نزن!

پشت چشمی برای نازک کردم و حرصی 

گفتم:

-اخه این لباس عروس ببین چقدر 

خوشگله...کجاش ایراد داره؟

کیوان دوباره چشم غره ای بهم رفت و 

اشاره ای به یقه ی لباس کرد و گفت:



-این اصال لباسه؟

دستش و روی ....
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دستش و روی شکمش گذاشت و گفت:

-تا اینجا بازه!

چشمام گرد شد و گفتم:

-این کجاش بازه...تا روی سینشه!



-گفتم نه...وقتی میگم نه یعنی نه!

از این که انقدر لجبازی می کرد حرصی 

گفتم:

-بدرک... اصال لباس نمی خوام با بلوز 

شلوار میام توی عروسی!

کیوان اومد جلو و کنار گوشم زمزمه کرد:

-حاضرم بزارم با بلوز و شلوار بیای توی 

عروسی ولی این لباس رو که خط سینت 

و نمایان کنه نپوشی.



-شنل داره که.

-گفتم نه!

دست به سینه ایستادم و با حالت قهر 

بین لباسا راه افتادم که یهو دستم از 

پشت کشیده شد.

چون ناخوداگاه بود پرت شدم توی بغل 

کیوان و جیغ خفه ای کشیدم.

-هیس ابرومون و بردی خانم.

اون لباس عروس و ببین اونجا...!



با اشاره ای که کرد سرم و چرخوندم و با 

دیدن لباس عروسی که بهم نشون داده 

بود مات موندم.

چشمم و بدجور گرفته بود..نمای زیادی 

نداشت ولی ساده بود و خوشگل.

آستین سه ربع داشت و پف لباسش خیلی 

زیاد نبود البته کم هم نبود.

دنباله نداشت ولی نگین کاری های روش 

درخشان و زیباش کرده بود.

کیوان کنار گوشم لب زد:



-قشنگه؟

سرم و به معنی مثبت تکون دادم که از 

فروشنده خواست تا لباس عروس رو 

برامون بیاره پرو کنیم و ....
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سرم و به معنی مثبت تکون دادم که از 

فروشنده خواست تا لباس عروس رو 

برامون بیاره که پرو کنم.



بعد از آوردن لباس عروس وارد اتاق پرو 

شدم و با کمک یکی از دخترای اونجا 

لباس رو تنم کردم.

کش های پشت سرش و محکم کشید و 

سفتش کرد که توی تنم خیلی خوشگل 

نشست.

دختره با لبخند سوتی زد و گفت:

-خیلی خوشگل شدی...بهت میاد،من 

میرم بیرون اگر اقا داماد می خواد بیاد.



حرفی نزدم که از اتاق پرو بیرون رفت و 

من نگاهم خیره به آینه ی قدی سرتاسر 

روبه روم بود.

سلیقه کیوان حرف نداشت.

لباس با این که خیلی باز نبود و قفسه 

سینم و بیرون ننداخته بود ولی خیلی 

قشنگ بود.

مات خودم مونده بودم و نوشابه برای 

خودم باز می کردم.

چرخی توی اتاق زدم که صدای در اومد و 

پشت بندش صدای کیوان:



-حنا خانوم  ...خانومی در و باز کن من 

ببینمت.

دوباره نگاهی توی آینه به خودم 

انداختم:

-نه کیوان...دوست ندارم من و ببینی تا 

روز عروسی!

صدای کیوان کمی از رنگ خشم و حرص 

گرفت و با لجبازی و تهدید گفت:

-باز می کنی در و یا نه؟



ریز خندیدم و گفتم:نه!

چندتا تقه محکم به در زد:

-گفتم در و باز کن حنا ...
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-گفتم در و باز کن حنا..!

خندیدم و با لجبازی و سرتقی گفتم:

-نمی کنم.



باشه ی تهدید آمیزش باعث شد با صدای 

بلندی بخندم.

سعی کردم لباسم رو در بیارم ولی 

نتونستم و حسابی روی اعصابم رفت.

اخرش با کالفگی پشت در ایستادم و 

صدا زدم:

-کیوان؟

-بله.



از اینکه نگفته بود جانم فهمیدم حرصش 

گرفته و دوباره خندم گرفت:

-برو به خانمه بگو بیاد کمکم کنه لباسم و 

در بیارم.

-نمی گم...در و باز کن خودم کمکت 

می کنم.

-کیوان...اگر شده تا اخر عمر اینجا 

میمونم ولی در و باز نمی کنم که تو بیای 

داخل...برو بهش بگو بیاد لجبازی نکن.



چیزی نگفت و صدای پاش و شنیدم که 

رفت تا خانومه رو صدا کنه.

چند دقیقه بعد دوباره صدای در بلند شد.

اروم قفل در و باز کردم و سرم و کمی 

کج کردم تا ببینم خانومست که فشار 

محکمی به در وارد شد و کیوان داخل 

اومد.

با صدای خنده اش از حرص جیغی 

کشیدم و اون با شیطنت نگاهش و روی 

بدنم چرخوند و چند لحظه مات نگاهم 

کرد و در اخر سوت بلندباالیی زد و گفت:



-ای جانم...جان..تو چقدر خوشگل شدی.

خجالت زده خندیدم که جلو اومد و 

محکم به دیوار پشت سرم کوبوندم و ....
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سرش و توی گودی گردنم فرو کرد و 

گفت:

-قربون خانم خجالتی خودم بشم .



با خدانکنه ای که گفتم گردن کج کرد و با 

چشمای پر از شیطنتش گفت:

-خب ...خب که نمی خوای در و از روی 

من باز کنی؟

نمی خواستی به من این لباس خوشگل و 

سلیقه خودم و نشونم بدی؟

با صدای بلند خندیدم و گفتم:نه!

حرصش و روی لبام خالی کرد و با گاز 

گرفتن محکم لبام جیغم و خفه کردم.

سرم و عقب کشیدم و گفتم:



-خجالت بکش کیوان ...توی اتاق پرو جای 

این کارا نیست..االن همه شک می کنن بیا 

بریم بیرون!

خندید و نچی گفت و پوست سفید 

گردنم و بین دندوناش گرفت و کنار 

گوشم با لحن داغی گفت:

-آخ...زودی اون روز بیاد که بغلت کنم و 

خودم ببرمت توی تختم و ...

نزاشتم ادامه ی حرفش و بده و مشتی به 

سینش زدم:



-اگر بهم اجازه می دادی تا االن کارت و 

ساخته بودم.

با حرص و خجالت رو ازش گرفتم که 

دستش و زیر چونم گذاشت و سرم و باال 

اورد و دوباره لباش و روی لبام گذاشت و 

این بار با مالیمت شروع به بوسیدنم 

کرد.

دستم و دور گردنش حلقه کردم و 

همراهیش کردم و با شور و عشق 

بوسیدمش ....
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دستم و دور گردنش حلقه کردم و 

همراهیش کردم و با شور و عشق 

بوسیدمش.

وقتی از هم جدا شدیم پیشونیم و اروم 

بوسید و گفت:

-شبیه فرشته ها شدی...توی مجلس 

عروسیمون مثل ماه می درخشی عزیزم.



از این تعریفش غرق لذت شدم و لپش و 

محکم بوسیدم و گفتم:

-مرسی بابت همه چی!

لبخندی زد که پشت بهش چرخیدم و 

گفتم:

-می شه کمکم کنی لباسم و عوض کنم.

-چشم خانومم.

لبخندی زدم که اروم کمکم کرد تا لباس 

عروس رو از تنم در اوردم.



کیوان از اتاق پرو بیرون رفت که سریع 

لباسم و با لباس عروس عوض کردم و 

بیرون اومدم.

می خواستم لباس و کرایه کنم و خرج 

الکی نکنیم ولی کیوان چشم  غره ای بهم 

رفت و گفت:

-یادگاری نگهش می داریم.

هوفی کشیدم که کنار گوشم لب زد:

-نشون بچه هامون میدیم.

اولین بار بود که ....
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اولین بار بود که مستقیم کیوان به اینده 

و بچه  اشاره می کرد...همیشه فکر 

می کردم از بچه خوشش نمیاد که اصال 

حرفش رو وسط نمی کشه.

لبخندی از تصوراتم روی لبم نشست و 

چشمی گفتم.

کیوانم خوشحال از راضی شدن من 

کارتش رو به دست فروشنده داد؛



فروشنده لباس عروس رو توی جعبه 

گذاشت و تحویلمون داد.

دست کیوان و گرفتم و با ناز و لوس 

بازی گفتم:

-دستت دردنکنه اقایی.

کیوان به لوس بازی من خندید و گفت:

-بهت نمیاد اینجوری خودت و لوس 

می کنی.

خندیدم:تو خیلی ضدحالی.



چشمکی زد که بازوش و محکم تر 

چسبیدم و گفتم:

-میریم کت و شلوار بخریم؟

-بریم یا خسته ای بزاریم برای بعد؟

-نه بریم،خیلی هیجان دارم.

خندید و با هم دیگه به مکان موردنظر 

کیوان راه افتادیم.

وارد یه مغازه شدیم که سرتاسر کت و 

شلوار بود،کیوات مشغول خوش و بش با 



فروشنده شد و منم نگاهم و به 

کت و شلوار ها دوختم.

بعد از انتخاب یه کت و شلوار مشکی 

خوش دوخت و خریدش از مغازه خارج 

شدیم ....
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بعد از انتخاب یه کت و شلوار مشکی 

خوش دوخت و خرید از مغازه خارج 

شدیم.



خریدمون تموم شده بود و تصمیم گرفته 

بودیم که به یه رستوران بریم

 و شکممون و سیر کنیم.

دلم ضعف می رفت و حسابی گشنم بود.

همراه کیوان وارد یه کافی شاپ

شیک شدیم.

نگاهم و دور تا دور کافه چرخوندم و 

گفتم:

-اینجا بیشتر برای عکس گرفتن خوبه 

کاش دوربینم باهام بود کلی عکس 

می گرفتم،



اولین باره اینجا میام

انگار تازه زدنش!

کیوان نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

-اینجا این همه کافه وجود داره؛

یعنی تو همه رو رفتی که میگی 

اینجا نرفتم؟

نیشم و تا بناگوش باز کردم و گفتم:

-من و بچه ها جایی رو نمونده که فتح 

نکرده باشیم. و این اولیشه که انگار

تازه زدنش!



کیوان نگاهم کرد و با اخم گفت:

-اومدی خونه ی من دیگه از این

خبرا نیست که هر روز پاشی با دوستات

بری بیرون!

چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

-شبیه این مردای شکاک و وسواسی 

رفتار نکن.

خوبه دوستام و خودت می شناسی!

-می شناسم ولی ....
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چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

-شبیه این مردای شکاک و وسواسی

رفتار نکن.

خوبه دوستام و خودت می شناسی!

-می شناسم ولی دیگه باید بشینی سر 

خونه زندگیت...نه گشت و گذار و دور 

دور!



زیرلب زمزمه کردم:

-ای وای شروع شد!

کیوان بلند خندید و گفت:

-معلومه که شروع شد،تازه این 

اولشه...حاال حاالها کلی کار داریم تا تو 

بشی،کسی

که مورد پسند من واقع می شه!

همونطور که صندلی عقب کشیدم و 

روش نشستم با چشم غره ای رو به کیوان 

گفتم:



-واقعا که ...دمت گرم

ته دلم و از االن خالی کردی...پشیمون 

شدم بیام خونت!

کیوان دوباره با صدای بلند خندید که 

آهی کشیدم و چیزی نگفتم.

و یه لحظه واقعا فقط برای یک لحظه

ته دلم خالی شد.

نکنه این کسی که واقعا دارم می بینم

همونی نیست که نشون میده!

چی دارم برای خودم بلغور می کنم؟



نزدیک یک ساله که من دیگه این مرد رو 

می شناسم.

مگه می شه؟

خسته پاهام و زیر میز کشیدم که 

به پای کیوان خورد و اون چشم غره های 

معروفش و نصیبم کرد.

شونه ای باال انداختم و کمی خودم رو

پایین تر کشیدم.

کیوان مچش و که ....
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کیوان مچش و که ماساژ داد

اخمی روی پیشونیم نشست و گفتم:

-دستت چشه؟

نگاهش و از اطراف گرفت و به چشمام

دوخت و گفت:

-هیچی  ...اون موهات و کن داخل!

و باز چشم غره رفت که دلم برای خودش 

و غیرتش ضعف رفت .



موهام و با دست داخل شالم فرستادم و 

گفتم:

-کیوان ...دستت درد می کنه..!؟

 دروغ نگو!

کیوان هوفی کشید و گفت:

-گیر دادی ها...چیزی نیست!

دیشب که از روی در خونتون اومدم یه 

لحظه

مچ دستم پیچ خورد و درد گرفت.

االنم که این نایلون ها رو گرفتم دردش



تشدید شد.

خودم و جلو کشیدم و دستش و توی

 دستم گرفتم و گفتم:

-الهی بمیرم...چرا نگفتی کیوان

می گفتی خودم می گرفتمشون!

لبخندی به نگرانیم زد؛

دستم و توی دستش گرفت و بوسید:

-خدانکنه...قربون دل مهربونت بشم.

انقدر هم سنگین نبود.



با اومدن گارسون به سمتمون 

خودم و جمع و جور کردم.

-ببخشید یکم دیر اومدم،

چی میل دارید؟

کیوان نگاهش و به من انداخت که 

شونه ای

 باال انداختم و کیوان از اون جایی

 که می دونست من فست فود رو بیش تر

از هر چیزی دوست دارم،دوتا پیتزا و یه 

سیب زمینی پنیری سفارش داد ....
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بعد از خوردن شاممون کیوان من

و به خونه رسوند و با کلی دلتنگی که از 

همون لحظه شروع شده بود و جدا شدن

از همدیگه سخت بود باهم خداحافظی 

کردیم که اخر سر هم دوباره کیوان 

طاقت نیورد و خم شد

و دوباره لبام و سه چهار بار سریع و 

فوری بوسید.



 بعد از تموم شدن بوسه هاش به عقب 

هلش دادم و گفتم:

-بسه دیگه توی خیابونیم!

صورتش توی هم شد و خسته و کالفه

 ازم فاصله گرفت و به روبه رو خیره شد.

خم شدم سمتش و خودم لپش و بوسیدم

و گفتم:

-ناراحت نشو کیوان؛توی خیابونیم یکی



می بینه!

می خوای بیای خونمون!

کیوام نگاهش و بهم دوخت:

-بیام؟

چشم غره ای بهش رفتم:

-کیوان جان...بنظرت فکر نمی کنی من 

تعارف کردم!؟



کیوان خندید که منم به خنده افتادم:

-راست میگم دیگه...انگار منتظری تا 

فقط بهت بگم!

کیوان دوباره با صدا خندید و سرش و به 

معنی تایید حرفم تکون داد:

-کی بشه ازدواج کنیم دیگه بریم

 سر خونه زندگیمون؛اونوقت به جای



 اینکه در خونتون پیادت کنم می ریم

 خونه خودمون و بعد ...

بعدش رو هم دیگه نگم.

دوباره با خجالت و هیجان خندیدم و با

 زنگ خوردن گوشیم نگاهی به صفحه

 گوشیم انداختم.
 

 با دیدن شماره مامان که روی صفحه 

گوشیم افتاده بود سریع از کیوان 

خداحافظی کردم و از ماشین پیاده شدم 

و به سمت خونه حرکت کردم .....
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روزهای در پی هم می گذشت و باالخره

 تونسته بودیم همه ی کارهامون

 و انجام بدیم.

فردا عید بود و ساعت دو بعداز ظهر 

سال تحویل می شد.

کیوان گفته بود که یک روز بعد از عید

راه بیوفتیم و به سمت شمال بریم.

مامان و بابا هم قرار بود که دو سه روز 



بعد از ما با ایالم برن.

هیجان زده بودم و از فکر به فردا 

و تحویل سال کلی ذوق داشتم.

اولین سالی بود که عید قرار بود کنار 

کیوان

باشم.

مامان کیوان دعوتم کرده بود که براب 

تحویل

سال خونشون باشم و مامان با کلی

غرغر قبول کرده بود که برم ولی بعدش



حتما بیام و بهش سر بزنم.

با افتادن شماره کیوان روی گوشیم

سریع گوشیم و روشن کردم و جواب 

دادم:

-سالم بر آقای خودم.

صدای خنده کیوان توی گوشم پیچید و

با لحن حریصی گفت:



-اینجوری عشوه و ناز نیا 

کثافت،می دونی

پیشت نیستم و دلم و آب می کنی؟

خندیدم و ناز بیشتری قاطی صدام کردم:

-سالمت کو عشقم؟
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خندیدم و ناز بیشتری قاطی صدام کردم:

-سالمت کو عشقم؟

-علیک سالم خانم...مگه شما اجازه 

می دی

که یادم بمونه سالم کنم!

حاال انقدر ناز بیا.........که بیام پیشت.

جیغ ارومی کشیدم و خوب می دونستم 

کیوان



هر چی می گه سریع عملی می کنه!

-نه..نه...نه!

نیای کیوان.....مامانم بفهمه خفمون 

می کنه.

خندید و با غر گفت:

-پس انقدر عشوه نیا که من و هوایی 

کنی!



چشم سریعی گفتم که کیوان به خنده 

افتاد.

-یه جوری چشم می گی انگار بیزاری از 

دیدنم!

-این چه حرفیه نفسم... ....من فقط 

می خوام

االن نیای که بتونم بخوابم و فردا

صبح زود کنارت باشم......البته

بعد از کمک به مامان و چیدن سفره!



کیوان کالفه هوفی کشید:

-این شب؛صبح بشه خیلیه!

-خیلی هیجان دارم کیوان ....هم برای 

مسافرت....هم برای فردا......اولین سالیه 

که کنار همدیگه هستیم.

خیلی خوشحالم...!

کیوان آهی کشید و گفت:



-منم خیلی خوشحالم.....خدا برای 

همدیگه نگهمون داره........حنا ....یه 

امروز ندیدمت دلم خیلی برات تنگ شده 

نامرد.....تو چطور 

طاقت میاری!؟

-من با عکسات فعال رفع دلتنگی می کنم 

تا فردا.

حتی می تونستم لبخند خوشگلش رو هم 

از پشت گوشی حس کنم.



-آخ قربونت بشم..... ولی من با عکسات 

نمی تونم.

خودت و می خوام که توی بغلم بگیرم.

بوست کنم ... بوت کنم ..... اینجوری 

خیلی دوری!

لبخند پت و پهنی روی لبم نقش بست و 

با حس و حال خوبی به ادامه حرفاش 

گوش سپردم ....
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-اخ دلم برای اون صورت ماهت به ذره 

شده....کاش هر چه زودتر صبح

 بشه بتونم ببینمت..... دلم انقدر برات 

تنگ شده..........که اگر بزاری همین االن 

میام پیشت!

خنده ی ریزی کردم و گفتم:

-فردا صبح همدیگه رو میبینیم عشقم.



سکوت می کنه و من فقط به صدای 

نفس هاش گوش می سپارم.

چشمام و بستم و نفسم و عمیق بیرون 

فرستادم.

صدای کیوان دوباره توی گوشم پیچید:

-نیام االن دنبالت بریم یه دوری بزنیم؟

-مگه می خوای مامان سرم و از تنم جدا 

کنه؟

همین امروز انقدر غر زده که نگو..



با خنده ادامه میدم:

-نمی دونی که......همشم تو رو مقصر 

می دونه!

صدای کیوان پر از بهت و تعجب شد و 

گفت:

-چرا من؟

با خنده ادامه دادم:



-معتقده تو خیلی من و تنبل کردی که 

هیچ کاری نمی کنم.

کیوان خندید و با شیطنت گفت:

-بهش بگو نه بخدا......این دختر از اول 

هم 

تنبل بوده...... االن زور من باالسرش 

نبوده بدتر شده......بهش بگو نگران 

نباش خودم تنبیهش می کنم حرص 

نخوره!

با حرص جیغی کشیدم:



-کیوان!

-جانممم....جانم خانومم!؟
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صدای پر خندش که با تمسخر این و 

می گفت به خنده انداختم و گفتم:

-کوفت و خانومم.......که تنبیه می کنی 

ها؟



دوباره خندید که یکم دیگه حرفامون و 

ادامه دادیم و قطع کردم.

با نفس عمیقی و لبخندی از اعماق 

وجودم خیره به گوشی شدم و آهی 

کشیدم.

دلم چقدر براش تنگ شده بود.

واقعا عاشق شدن چقدر عجیب بود.....با 

اینکه لحظه به لحظه کنارش بودم

 یا صداش و گوش می دادم 

اخرش همون لحظه همون دقیقه دلم 

براش تنگ می شد.......نیمه گمشده یعنی 



همین!

یعنی ثانیه به ثانیه لحظه به لحظه 

دلتنگش بشی و بخوای کنارش باشی 

بغلش کنی ببوسیش و عطرش و با تمام 

وجود

استشمام کنی!

روی تخت دراز کشیدم و به سقف 

خیره شدم؛کم کم چشمام بسته شد و با 

حال عجیبی و پر از دلتنگی خوابم 

گرفت.



صبح با صدای االرم گوشیم چشم باز 

کردم و نگاهی به ساعت کردم؛ساعت 

هشت صبح بود.

ناخوداگاه نیشخندی زدم......پس بگو 

چرا مامان

نیومده بود باالسرم و بیدارم کنه؛

چون خودم سحرخیز بودم و هنوز 

ساعت هشت بود.



از روی تخت بلند شدم و حولم و 

برداشتم و به سمت حموم رفتم،بعد از یه 

حموم حسابی

بیرون اومدم و موهای فرم و با کتیرا 

مرتب کردم و حلقه های خوشگل و دورم 

ریختم.

یه بلوز قرمز و شلوار ....
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یه بلوز قرمز و شلوار جین مشکی 



پوشیدم و از پله ها پایین رفتم .

کرمای درونم انقدر زیاد بود که گوشیم و 

برداشتم و شماره کیوان و گرفتم تا از 

خواب

بیدارش کنم.

با سریع جواب دادن و صدای سرحالش 

پنچر شدم از اینکه کرم ریختنم جواب 

نداده بود و متاسفانه کیوان بیدار 

بود......هی.



-جانم خانومم؟صبحت بخیر عزیزم.

لبخندی روی لبام نشوندم و بی توجه به 

ضدحالی که خوردم شروع به صحبت با 

کیوان کردم و سالم سرحالش و جواب 

دادم:

-اقای سحرخیز....بگو ببینم چی شده 

انقدر زود بیدار شدی اونم تعطیلی؟

فکر کردم تا موقع تحویل سال 

می خوابی!



نفسش و با آهی بیرون فرستاد:

-مگه مامان می زاره؟

از صبح من و به کار بسته و روانیم 

کرد.....هرچی این چند روز با بهونه ی 

دانشگاه و شرکت پیچوندمش و کاری 
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-مگه مامان می زاره؟

از صبح من و به کار بسته و روانیم 

کرد.....هرچی این چند روز با بهونه ی 



دانشگاه و شرکت پیچوندمش و کاری 

نکردم امروز دقیقا از حلقومم 

بیرون کشید.

اون کاوه خدا بی خبرم که همسر عزیزش 

پیششه و االن درخواب ناز به سر 

می بره......کوفتش بشه!

دوباره خندیدم و گفتم:الهی بمیرم برات 

عزیزم.

خدانکنه ای زمزمه کرد که صدای مامانش 

و شنیدم:



-پسره  ورپریده ......باز چشم من و دور 

دیدی؟

باز که داری با تلفن حرف می زنی!

انقدر از کار فرار می کنی من نمی دونم

حنا قراره چی از دستت بکشه!

کیوان صداش از گوشی دورتر شد و 

گفت:

-مامانم قربونت بشم  .....چه فراری؟

االن میام....اومدم.

دارم با حنا حرف می زنم.



دوباره صداش از نزدیک تر توی گوشم 

پیچید که به خنده انداختم:

-می بینی تو رو خدا؟

حرصم میاد که حتی نمی تونم حرف 

بزنم.....تا میام یه کلمه حرف بزنم میگه 

صدات و بیار

پایین اون داداشت با زنش خوابه.....اخه 

ظلم تا چه حد؟

از صدای حرصی و مظلومش دوباره 

خندیدم و وارد اشپزخونه شدم.



تخم مرغ های پالستیکی........ رو که 

دیروز مامان محبورم کرده بود؛

رنگشون کنم رو توی ظرفی گذاشتم 

تا بهتر خشک بشن و به سمت

 یخچال رفتم و هر چیزی که به عنوان 

صبحونه محسوب می شد رو روی 

میز گذاشتم.
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به سمت یخچال رفتم و هر چیزی که



 به عنوان صبحونه محسوب می شد 

رو روی میز گذاشتم.

دوتا تخم مرغ برداشتم و مشغول نیمرو 

درست کردن شدم.

با صدای مامان که از پشت سرم بلند شد 

به سمتش برگشتم،مشخص بود اونم 

حموم بوده چون که حوله ی سفیدش 

هنوز 

روی سرش بود.

-چه عجب یه بار تو زود بیدار شدی



داری صبحونه درست می کنی!

-دیگه سحرخیز شدم.

مامان چپ چپ نگاهم کرد و با طعنه 

گفت:

-نه سحرخیز نشدی،فقط چون دیروز

تا نصف شب با کیوان بیرون نبودی 

تونستی

صبح زود بیدار بشی.



از این که خیلی خوشگل تیکه انداخته بود 

لبخند مسخره ای روی لبام نشوندم 

و سعی کردم جوابش و ندم تا بیشتر از 

این

ضایع نشم.

با اومدن بابا توی اشپزخونه و صبح 

بخیر بلند باالش لبخندی زدم و صبح 

بخیرش رو جواب دادم.

بابا کنارم اومد و ....
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بابا کنارم اومد و نگاهی به نیمرو انداخت 

و گفت:

-نمک زدی بابا؟

سرم و به معنی مثبت تکون دادم که خم 

شد و لپم و بوسید و گفت:

-دستت دردنکنه دخترم.



نگاهی به مامان کردم و با

 چشم و ابرو گفتم:

-یاد بگیر...!

مامانم با سر و چشم و ابرو 

یه بشین بابایی نثارم کرد که 

خندم گرفت.

نیمروی آماده رو روی میز گذاشتم و هر 

سه تامون مشغول خوردن شدیم .



با تک پیامی که از کیوان برام اومد نگاه 

مامان و بابام اول به گوشی و بعد به من 

افتاد که شونه ای باال انداختم و گفتم:

-کیوانه،پیام داده که اماده بشم یکم دیگه 

میاد دنبالم.

مامان آهی کشید که متوجه شدم 

سختشه امروز پیشش نباشم .

بعد از خوردن صبحونم بلند شدم و گونه

 مامان و بابا رو بوسیدم و به سمت 



اتاقم رفتم.

نگاهی به لباسایی که با کیوان 

چندوقت پیش برای عید خریده بود 

انداختم

رنگ سال؛امسال ابی فیروزه ای بود و 

لباسام

و با کیوان ست آبی فیروزه ای خریده 

بودیم و ....
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لباسام و برداشتم و اونا رو توی کولم 

گذاشتم

تا اونجا موقع تحویل سال بپوشمشون.

سریع یه مانتو و شلوار دیگه پوشیدم و 

کیف

لوازم ارایشم و هم توی کوله پشتیم

 گذاشتم و فقط یه کرم پودر و ریمل و 

رژلب بسنده کردم و از اتاق خارج شدم.

تا کیوان دنبالم بیاد با کمک مامان 

مشغول چیدن سفره هفت سین شدیم.



میز و اینه و شمعدون و باالی سفره قرار 

داد و بعد تنگ ماهی قرمزم رو جلوی میز 

گذاشتم،

و سیب و سرکه،سکه،سنجد،سماق،سیر و 

سمنو رو هم دور میز چیدم.

مامان که قران رو دستم داد بوسیدمش 

و باالی سفره جلوی آینه قرارش دادم .



با زنگ خوردن گوشیم سریع از مامان و 

بابا خداحافظی کردم و از خونه خارج 

شدم.

کیوان تکیه به ماشین نگاهش و به 

ساختمون دوخته بود و یه پیراهن کرمی 

و شلوار مشکی و کفشای مشکی پوشیده 

بود.

جلو رفتم که اغوشش و برام باز کرد و 

منم با کمال میل بغلش کردم و کیوان بعد 



از بوسیدن پیشونیم در ماشین و برام باز 

کرد تا سوار بشم.

روی صندلی نشستم و با لبخند منتظر 

کیوان موندم که ماشین و دور زد و سوار 

ماشین شد.

با لبخند سرش و سمتم چرخوند و گفت:

-خب چه خبر؟

شونه ای باال انداختم و ....
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شونه ای باال انداختم و گفتم:سالمتی.

کیوان شونم و گرفت و من و سمت 

خودش و کشید و محکم بغلم کرد.

پیشونیم و بوسید و بعد روی چشمام و 

گونه هام و بوسید و در اخر لباش و روی 

لبام گذاشت و با عطش و محکم بوسید.



انگار دلتنگی این یه روز رو می خواست 

از لبام بگیره و رفعش کنه و عمق دوست 

داشتن و دلتنگیش رو بهم نشون بده.

دستم و دور گردنش حلقه کردم و سرم و 

روی سینش گذاشتم.

سرم و از سینش فاصله دادم و کیوان 

ماشین و روشن کرد و گفت:

-صبحونه که خوردی؟



سرم و به معنی مثبت تکون دادم و گفتم:

-سفره چیدین یا هنوز نه؟

-نه بابا کیمیا ده بار سفره رو تغییر می ده 

اعصاب همه رو بهم ریخت،منم سریع از 

خونه بیرون اومدم و گفتم میام دنبال 

تو؛تا بیخیالم شدن.

خندیدم و گفتم: ای کلک....نگفتی از این 

کارا هم بلدی!



-اینا رو نباید بندازم روی دایره تا بتونم 

واسه پیچوندنت استفادشون کنم.

چپ چپ نگاهش کردم که خندید و 

زمزمه کرد:

-قربون اون چشمات بشم که خواب و 

خوراک از ما گرفته.

چون صداش زمزمه ای بود عکس العملی 

نشون ندادم ولی خدا می دونه که چه 



شوری

 توی قلبم به پا شد و انگار توی قلبم

 پایکوبی راه انداخته بودن.

و چه زنی هست توی دنیا که با شنیدن 

حرفای عاشقانه از عشقش ذوق نکنه؟
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جلوی خونه کیوان که رسیدیم

با لبخند از ماشین پیاده شدم و کیوان 

کوله پشتیم و از صندوق عقب 

برداشت و روی شونش انداخت و با



 قفل کردن در ماشین به سمت 

خونه رفتیم.

-ماشین و داخل نمیاری؟

-ماشین کاوه پنچر شده،می خواد

 با ماشین من بره تا خونه 

مادر زنش و برگرده.

اهانی گفتم و کیوان در حیاط و با 

ریموت باز کرد و داخل رفتیم با این که 



این چندمین بار بود به خونشون 

می اومدم ولی هنوزم

نگاهم و نمی تونستم از حیاط خونشون

بردارم و دل بکنم .

این جا زیادی خوشگل و رمانتیک بود.

مخصوصا کنار استخر و ابشاراش که 

هر بار ندیدمشون و این بار چون روشن 

بودن

خودنمایی می کردن.

جون می داد برای عکس گرفتن و اگر

روم می شد حتما می ایستادم و کلی



عکس می گرفتم.

با صدای جیغ کیمیا نگاهم به اون سمت 

برگشت:

-سالم زنداداش......خوبی؟

دلمون برات تنگ شده بود!

جلو رفتم و باهاش روبوسی کردم و 

گفتم:

-عزیزم...منم دلم برات تنگ شده بود.



-چرا انقدر دیر به دیر میای این جا؟

تمام تقصیرات و ....
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تمام تقصیرات و سر کیوان بیچاره 

انداختم

و با مظلومی نگاهم و به کیمیا دوختم:



-از داداشت بپرس کیمیا جون.

کیمیا چشم  غره ای به کیوان رفت و 

کیوانم

با تعجب نگاهم کرد:

-عجب بابا عجب....تو دیگه کی هستی.

دور از چشم کیمیا چشمکی به قیافه

کیوان زدم و با لبخند همراه کیمیا به

داخل خونه رفتیم.



صدای کیوان و شنیدم که زیرلب جوری 

که

من بشنوم گفت:

-آخ...آخ آدم فروش.

لبخند دندون نمایی زدم و با دیدن کاوه 

که خوابالود و موهای بهم ریخته کنار 

مامان کیوان ایستاده بود لبخندم عمق 

گرفت.

-سالم مامان جان.



سر مامان جان (مامان کیوان) به سمتم 

برگشت و جلو اومد و گفت:

-سالم دختر قشنگم حالت خوبه عزیزم

خوش اومدی بیا ...بیا بشین عزیزم.

جلو رفتم و بعد از روبوسی با مامان جان 

و احوال پرسی با کاوه و آقاجون(بابای 

کیوان)

روی مبل نشستم .



با دیدن میزی که هنوز بهم ریخته بود و 

چیده نشده بود نگاهم و به کیوان 

دوختم و گفتم:

-بریم باال من لباسم عوض کنم بیام کمک 

مامانت.

کیوان سرش و تکون داد و دوتامون با 

هم به سمت اتاقش رفتیم و ....
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کیوان سرش و تکون داد و دوتامون با 

هم به سمت اتاقش رفتیم.

مانتوم و در اوردم و یه شومیز آبی با 

شلوار مشکی جیب دارم پوشیدم.

به سمت کیوان که نگاهش روی من بود و 

معلوم بود از منظره ی مورد عالقش

 نهایت استفاده رو کرده چشم  غره ای

 رفتم که نیشش و باز کرد و به 

سمتم اومد و محکم به دراور پشت سرم 

چسبوندم و عمیق و طوالنی مشغول 



بوسیدنم شد.

دستش و از زیر شومیزم رد کرد و 

سینه های گرد و متوسطم و توی دستش 

گرفت و فشاری بهشون وارد کرد که 

ناله ای کردم.

ازش فاصله گرفتم و سرم و چرخوندم 

که لباش و روی گردنم گذاشت و 

وحشیانه مشغول بوسیدن و مکیدن شد.



-آیی....کیوان کبود می شم جاش میمونه

تو رو خدا نکن.....االن ابروریزی می کنی!

تو این گرما هم که نمیشه 

یقه اسکی بپوشم.

خندید و من و به سمت تخت هدایت کرد 

و روی تخت خوابوندم.

لباش و روی شکمم گذاشت و از لمس

 ته ریشش قلقلکم اومد،قهقهه ای زدم و 

سرش و به سمت عقب هول دادم .



گازی از زیرنافم گرفت که جیغم 

به هوا رفت:

-کیوان....اذیت نکن.

سعی کرد دستش و از توی شلوارم 

رد کنه که شلوار تنگم مانعش شد.

عصبی و کالفه شلوارم و با یه حرکت 

پایین کشید که چشمام گرد شد و بریده 

گفتم:



-کیوان.

جانمی گفت و خودش و روی تنم 

باال کشید و دوباره لبام و بوسید.

انگشتاش و ماهرانه روی تنم در گردش 

در اورد که آهی کشیدم و دستم و توی 

موهای

 خوش حالتش فرو بردم و ....
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انگشتاش و ماهرانه روی تنم در گردش 

در اورد که آهی کشیدم و دستم و توی 

موهای

 خوش حالتش فرو بردم و ....

*

بی حال سرم و به قفسه سینه ی برهنش 

چسبوندم که دستای کیوان محکم تر

 دور کمرم حلقه شد؛

بوسه ای روی سینش نشوندم که صداش

در اومد:



-توله سگ نکن؛

 با این کارات دیوونم می کنی 

دوباره میوفتم به جونت ها.

 خندیدم و چشمامو با آرامش بستم.

 بهترین جای دنیا به دور از استرس و 

نگرانی و دلواپسی فقط و فقط آغوش 

یار بود؛

 االن که سرم روی سینه کیوان هست،

حس می کنم خوشبخت ترین



 دختر دنیام.

 آرامش رو توی تک تک سلول های بدنم 

حس می کردم.

 خوشبختی دقیقا همینجاست!

 دلتنگی دیروزم  و با دوباره بوسیدن 

سیبک گلوی کیوان رفع کردم که بوسی

روی پیشونیم نشست.

با خنده از کنارش بلند شدم:



- مثًال اومدیم لباسام و عوض کنم و بریم 

کمکشون!نیم ساعته داخل اتاقیم.

کیوان سری به معنای بیخیال تکون داد:

-تا االن کاوه با زنش عشق و حال 

بوده،حاال یکمم کیوان با زنش عشق و 

حال کنه.

 از این لحن حسود و حق به جانبش 

خندم گرفت.



 لباسام و سریع پوشیدم و روبه روی آینه 

ایستادم تا شالم و درست کنم که

 با دیدن لبای متورمم چشمام گرد شد و 

از حرص جیغی سر کیوان کشیدم:

-ببین چیکارم کردی بیشعور ....!
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-ببین چیکارم کردی بیشعور ...!



کیوان نگاهش و به لبام دوخت و زبونش 

و روی لباش کشید و قدمی جلو اومد که

با فهمیدن نیت پلیدش دستم و جلوش

 گرفتم و با حرص گفتم:

-نیا جلو .......... لطفا شئونات اسالمی رو 

رعایت کن!

دستم و با یه دستش مهار کرد و دست 

دیگش و دور کمرم حلقه کرد و خودش و

 بهم چسبوند و زیر گوشم

 با لحن داغی زمزمه کرد:



-مگه نمی دونی اسالم گفته هر وقت 

شوهرت

 بوس و ماچ و تمکین خواست

 نباید بگی نه!

پرویی بهش گفتم و با حالت گریه گفتم:

-کیوان تو رو خدا؛

ببین لبام چطور متورم شدن !

من االن چطور برم پایین!؟



کیوان بی توجه به من لباش و روی لبای 

نیمه بازم گذاشت و دوباره شروع به 

بوسیدنم کرد با دیدن همکاری نکردن من

 سرش و عقب کشید و چشم غره ای

 بهم رفت و گفت:

-میزنمتا....خوشگل همکاری کن ضدحال!

لباش و روی لبام گذاشت و باز که

 عکس العملی از من ندید با ....
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لباش و روی لبام گذاشت و باز که

 عکس العملی از من ندید با دستش محکم

 روی با**سنم زد و چنگ محکمی به 

موهام

 زد که لبام و روی لباش گذاشتم

 و باهاش همکاری کردم.

وقتی نفس کم اوردم سرش و عقب 

کشید:



-عجب مزه ای میدی.....جونم برات!

هولش دادم عقب و پام و روی زمین 

کوبیدم:

-کیوان!؟

-جانم؟



حرصی نگاهش کردم و وارد دستشویی 

شدم لبام و چندبار آب یخ زدم تا کمی

 از متورم بودنشون کم شد.

از دستشویی بیرون اومدم؛کیوان 

روبه روی اینه ایستاده بود و موهاش و 

درست می کرد.

کنارش ایستادم و رژ لب قرمزم و از توی 

کیفم در اوردم و محکم روی لبام کشیدم 

و لبام

 و بهم مالیدم که نگاه کیوان



 به لبام افتاد.

دستمالی از روی عسلی برداشت و سمتم

 گرفت که گنگ نگاهش کردم از توی

 اینه نگاهش و از روی لبام به چشمام

 دوخت:

-زود اون رژت و پاک کن!

-چرا؟



-چون من می گم!

با حرص و بهت گفتم:

-کیوان!
part397#

دختری به نام حنا

با حرص و بهت گفتم:

-کیوان!



-زود باش تا به زور متوسل نشدم.

دست به سینه عقب کشیدم و با

 تخسی توی چشماش نگاه کردم و 

ابرویی باال انداختم:

-نمی خوام مگه زوره؟

تازه مگه کجا می خوایم بریم....که میگی 

نه؟

لبامم دست گل جنابعالیه مجبورم رژ بزنم.



جلو اومد که یه قدم عقب رفتم،

کنارم ایستاد و شونه هام و با 

دستش گرفت:

-کمرنگش کن یا رنگش و عوض کن.

نچی گفتم که باز قدمی جلو اومد و من 

قدمی عقب رفتم به دیوار چسبیدم که 

سرش و جلو اورد و من چشمام و بستم 



و یاد رمانای رمانتیک افتادم،اما با 

کشیدن دستمال اونم به شدت روی لبم 

جیغی کشیدم و چشمام 

و باز کردم که نگاهم به نگاه پیروز 

کیوان افتاد.

با حرص نگاهش کردم که پشتش و کرد 

تا دستمال و توی سطل زباله بندازه و من 

با یه حرکت خودم و روی کولش انداختم 

که فریاد کیوان بلند شد،پاهام و دور 

کمرش پیچیدم و دستام و توی موهاش 



فرو کردم و محکم کشیدم، که راست 

ایستاد؛

 با فریاد گفت:

-آی....آی حنا .....خدا لعنتت کنه ول کن 

موهام و کندیشون ....... شوهر کچل 

می خوای احمق.............میگم ولم کن!

صدای خنده هام اوج گرفت:

-تو غلط کردی من و ....
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صدای خنده هام اوج گرفت:

-تو غلط کردی من و مسخره 

کردی.......چرا رژ لبم و پاک کردی ها....!

یهویی با پیچیدن دست کیوان دور کمرم 

و من رو جلو کشید و روی کولش 



انداخت، از این که حریفم شده بود با 

حرص محکم توی کمرش کوبیدم؛

خندید و گفت:

-خوش می گذره؟

حرصی با مشت توی کمرش کوبیدم که 

ضربه محکمی به با*سنم زد و گفت:

-اروم بگیر بچه!



جیغ بلندی کشیدم و محکم تر توی کمرش 

کوبیدم که باالخره پایین اوردم و با خنده 

خم شد تو صورتم و لباش و روی لبام 

گذاشت و چندبار پشت سرهم و زودگذر 

روی لبام و بوسید و سرش رو عقب 

کشید.

چشمکی به قیافه حرصی و عصبانیم زد 

و از اتاق خارج شد؛

 که من انگار خون خونم و می خورد.



از لج کیوان هم که شده رژ لبم و 

برداشتم

 و دوباره روی لبام کشیدم ولی برای 

این که دعوایی بینمون پیش نیاد 

کمی کمرنگ ترش کردم و بعد از نگاه 

اخر به اینه از اتاق خارج شدم و 

پایین رفتم.

با دیدن مامان کیوان که داشت عصبی

 با کیوان صحبت می کرد جا خوردم.



کمی پایین تر رفتم و کنار دیوار ایستادم 

و فالگوش به حرفاشون گوش دادم .

من جوری پشت ستون ایستاده بودم که

 اونا دیدی به من نداشتن.

صدای مامان جون با شماتت بلند شد و 
....

part399#

دختری به نام حنا

صدای مامان جون با شماتت بلند شد:



-باید همراه زنت بیای پایین........خودت 

همینجوری واسه چی اومدی؟

چشمای کیوان گرد شد و گفت:

-االن میاد خب........ای بابا.

-خجالت نمی کشید سه ساعته رفتید توی 

اتاق.......هنوزم 

صیغه اید.......خیرسرتون اومدین پیش 

ما...!



می دونم اون دختر بیچاره هم گیر تو 

افتاده واال تو که خیلی زبون نفهمی!

کیوان با حیرت خندید:

-مامان.....واقعا که....!

خندم گرفته بود که با حرف بعدی 

مامان جون مات موندم:



-عمه و دختر عمت دیشب از خارج 

برگشتن،فردا شب میان اینجا.......اصال 

خوش ندارم باز با دخترعمت بد رفتاری 

کنی.

می دونم بهت تهمت زدن و کلی حرف 

پشتت گذاشتن ولی حق نداری به 

مهمونی که قراره بیاد بی احترامی کنی!

کیوان به شدت اخماش توی هم فرو 

رفت:

-متوجه هستی چی میگی مامان؟



من با دختری که یه روزی الکی به من 

گفته بود بچه  ی توی شکمش از منه و 

ابروم و برده بود خوب رفتار کنم؟

هه.......هر وقت اونا اومدن من و حنا از 

اینجا میریم،خوش ندارم تیر هدفشون به 

حنا بخوره و اون حساس بشه که چیزی 

بین من و اون بوده و یا بهم مشکوک 

بشه.....از این موضوع نمی خوام چیزی 

بفهمه که ناراحت بشه اوکی؟

مامانش سرش و تکون داد و گفت:



-معلومه که نمی زاریم بفهمه ....... ولی 

بهتره قبل از این که عمه و دخترعمت 

بخوان زنت و بفهمونن خودت بهش 

بگی.....در ضمن

شب هم حق نداری بری و باید بمونی!

کیوان ....
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کیوان کالفه پوفی کشید:



-ال اله اال ا� 

ببین چه گیری کردم ها....!

مامانش چشم غره ای بهش رفت:

-زود برو منتظر زنت بمون تا 

بیاد.....خوب نیست ولش کردی خودت 

اومدی پایین.



تا کیوان خواست به سمت باال بیاد سریع 

راه افتادم و اظهار وجود کردم که کیوان 

لبخندی بهم زد و نگاهش که به لبام افتاد 

ابرو باال انداخت و با چشماش حسابی 

خط و نشون کشید.

بی اهمیت به چشم غره هاش و با فکری 

مشغول کنارش رفتم و هردوتامون وارد 

پذیرایی شدیم،کنار کیمیا ایستادم و 

بهش کمک کردم و دوتایی مشغول چیدن 

سفره شدیم.



چیزی درباره شنیدن حرفاشون به کیوان 

نگفتم و واقعیتش این بود که برام 

اهمیت نداشت و نمی خواستم به روی 

کیوان بیارم .

همین که نمی خواست من و بخاطر 

تهمتی که بهش زده بودن ناراحت کنه 

جای خوشحالی داشت.

و قطعا من هم اگر در گذشته کسی 

همچین تهمتی بهم می زد به شوهر ایندم 

نمی گفتم تا حساسش نکنم ولی ...



چیدمان سفره رو با سلیقه و کلی دردسر 

انجام دادیم و تا کیمیا خواست باز جای 

تنگ ماهی رو عوض کنه با حرص گفتم:

-ببین کیمیا.....فقط دستت بهش بخوره 

ها...!

کیمیا خندید و دستاش و به نشونه 

تسلیم باال برد:

-باشه...باشه ببخشید.



لبخندی بهش زدم و کنار ایستادم نگاهم 

به نازنین افتاد که تازه داشت خرامان 

خرامان از ....
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لبخندی بهش زدم و کنار ایستادم نگاهم 

به نازنین افتاد که تازه داشت خرامان 

خرامان از پله ها پایین می اومد و چشمای 

پف کردش نشون از یه خواب عمیق 

می داد.



کنارمون اومد و با لبخند سالم کرد که 

مامانجون از اشپزخونه بیرون اومد و رو 

به نازی گفت:

-بیا عزیزم بیا صبحونه بخور.

کیمیا با طعنه گفت:

-ظهرت بخیر عزیزم.

ولی فکر کنم االن باید ناهار بخوریم نه؟



لبم و گاز گرفتم که کاوه چشم  غره  

غلیظی به کیمیا رفت که نگاهم به کیوان 

افتاد،ریلکس پاش و روی پاش انداخته 

بود و با انگشتای کشیدش روی پاش 

ضرب گرفته بود و انگار این اتفاقات برای 

خیلی عادی بود.

نگاهش به من که افتاد لبخندی بهم زد و 

چشمکی نثارم کرد که ریز ریز خندیدم.

نازی لبخندی زد و رو به کیمیا گفت:



-خواهر شوهر بازی در نیار....دیشب دیر 

خوابیدم.

کیمیا خیلی اروم جوری که فقط من و 

نازی بشنویم گفت:

-واه واه خجالت بکش جلوی من از رابطه 

زناشوییت با داداشم می گی!



چشمای من و نازی همزمان گرد شد و 

نازی با بهت زمزمه کرد:

-من کی همچین حرفی زدم؟

-وقتی دیشب بیدار بودی در و دیوار و 
.....
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-وقتی دیشب بیدار بودی در و دیوار و 

که نگاه نمی کردین حتما ....



با جیغ نازنین من ولو شدم از خنده و 

کیمیا هم زیر خنده زد که نازی به کوفت 

غلیظ نثارمون کرد و وارد اشپزخونه شد 

تا صبحونش و بخوره.

مامان نگاهی بهم کرد و گفت:

-دستت دردنکنه دختر خوشگلم خیلی 

سفره خوشگل شده....این کیمیا که سه 



ساعته پاشه ولی هنوز نتونسته سفره رو 

بچینه.

اگر صبحونه نخوردی بیا مادر بیا تو هم 

یکم صبحونه بخور ضعف نری عزیزم.

کیمیا چشمکی بهم زد:

- تو هم تا صبح بیدار بودی؟

لبخندی عریض روی صورتم نشوندم و 

گفتم:



-اره نه که دیشب داداشت نبود با در و 

دیوار حرف زدم.

کیمیا زد زیرخنده که منم خندیدم و رو 

به مامان گفتم:

-خواهش می کنم کاری نکردم که....!

نه دستتون درد نکنه مامان جان من 

صبحونه خوردم مرسی.



کنار کیوان روی مبل نشستم که دستش و 

پشت سرم روی پشتی مبل گذاشت و با 

چشم به سفره اشاره کرد:

-دستت دردنکنه عزیزدلم.

با ناز خواهش می کنمی گفتم و ....
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با ناز خواهش می کنمی گفتم و لبخندش 

بیش تر عمق گرفت.



باالخره بعد از چند ساعتی که با شوخی 

و خنده گذشت کم کم به تحویل سال 

نزدیک می شدیم؛

پنج دقیقه ای تا تحویل سال مونده بود و 

هممون کنار سفره نشستیم.

باباجون قران و باز کرد و روی پاش 

گذاشت و چند آیه اروم و زمزمه مانند 

خوند،

بعدش دست به دست همه قران و ازش 

گرفتن و یک یا دو آیه ازش خوندن.



قران که دست ما رسید روی پام بین من 

و کیوان گذاشتمش و صفحه ی بعد زدم 

که سوره ی یاسین جلومون اومد،سوره ای 

که خیلی دوسش داشتم.

لبخندی روی لبم نشست و همراه کیوان 

شروع به خوندن ایه های اون سوره 

کردیم.

صدای تلویزیون و دعایی که پخش 

می شد ارامش به همه ی روحم تزریق 



کرد.

چشمام و بستم و با صدا 

زمزمه کردم:

-یا مقلب القلوب و االبصار

(ای تغییر دهنده دلها و دیده ها)

صدای زمزمه مردونه کیوان رو هم 

شنیدم:



-یا مدبر اللیل و النهار

(ای مدبر شب و روز)

دست کیوان که روی دستم نشست 

نگاهی بهش کردم و همزمان با هم 

زمزمه کردیم:

-یا محول الحول و االحوال

(ای گرداننده سال و حالت ها)

این بار هممون همزمان با هم گفتیم:



-حول حالنا الی احسن الحال

(بگردان حال ما را به نیکوترین حال)

ثانیه ها که شمرده شدند ....
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ثانیه ها که شمرده شدند چشمام و بستم 

و دعاهام و سریع زمزمه کردم:



-خدایا خوشبختی رو سعادت همه ی 

انسان ها از جمله من و کیوان بگردان.

خدایا خوشی هامون پایدار و لبامون 

همیشه خندون

خدایا تنمون سالم و سالمت.

با صدای شلیکی که از توی تلویزیون 

پخش شد چشمام و باز کردم و همه ی با 

هم دست دادیم

 و با روبوسی سال رو به هم

 تبریک گفتیم.



کیوان گونم و بوسید و کنار گوشم 

زمزمه کرد:

-عیدت مبارک عزیزدلم،ان شاءا� 

سال های سال با هم سالمون رو تحویل 

کنیم.

لبخندی از دعاش روی لبم نشست:

-همچنین عزیزم سال نو 

مبارک،ان شاءا�.



باباجون قران و باز کرد و از الی قران

 به هممون پنج تا تراول صد  هزارتومنی 

داد.

که با تشکر ازش گرفتیم.

کاوه هم با کلی لودگی کیف پولش و در 

اورد و بهمون دوتا تراول صدهزارتومنی 

داد.

تراول و که به دست من داد 

چشمکی زد و گفت:



-خوش اومدی به خانواده ما عروس 

کوچیکه!

لبخندی زدم و با تشکر گفتم:

-مرسی برادرشوهر جان!

ای جانی زمزمه کرد و دستش و روی

 شونه ی کیوان کوبید:



-یاال عیدی هامون و رد کن!

کیوان بدون حرف بلند شد و گفت:

-برم بیارمشون بیام.

کاوه چشماش ....
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کاوه چشماش برقی زد و گفت:



-ای جانم کیوان انگار برامون تدارک دیده.

کیوانم چشمکی زد و الیک بهش نشون 

داد و از جلوی چشمامون غیب شد.

چند دقیقه بعد با مشتی شکالت برگشت 

و

 روی میز گذاشتشون و 

گفت:



-می دونم خیلی زحمت کشیدم و هزینه 

کردم و چیز قابل داری خریدم.

دیگه خودتون بیاین بردارین یه وقت

 کم نیاید.

هممون ولو شده بودیم از خنده که 

کیوانم خندش گرفت:

-بابا بخدا همین یه کیلو انقدر گرون بود 

که به زور تونستم بخرم!

جای تشکرتونه؟



کیمیا با قهر روش و برگردوند:

-آخ داداش،چرا زودتر نفهمیدم

 تو انقدر خسیسی....

نگاهی به من انداخت و با 

ناراحتی زد به پام و گفت:

-تو رو خدا ببخشید،می دونستم انقدر 

داداشم خسیسه بهت می گفتم خودت و 

از دستش نجات بدی....حیف که کار از 

کار گذشته.



کیوان جلو اومد و با چشم  غره

 پس گردنی به کیمیا زد و جیغش و در 

اورد.

کنارم نشست و دستش و توی

 جیبش کرد و به ترتیب به همه دوتا

 تراول صدهزارتومنی دستمون داد و

 یه دونه بوسه هم روی لپمون کاشت و 
....
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کنارم نشست و دستش و توی جیبش

کرد و به ترتیب به همه دوتا تراول 

صدهزارتومنی دستمون داد و یه دونه 

بوسه هم روی لپمون کاشت و وقتی به 

کاوه رسیده چنام از لپش به جای بوس 

گاز گرفت که فریادش به هوا رفت و 

هممون زیرخنده زدیم.

مامان جون و باباجون بلند شدن و ما رو 

تنها گذاشتن و کاوه هم از جاش بلند شد:



-کیوان خان بیا بریم یه دست بازی کنیم 

ببینم مثل قبال باز بازنده این قصه هستی 

یا نه!

کیوانم مثل کاوه شروع کرد به کری 

خوندن،پوزخندی زد:

-هه داداش نمی خواد حاال چون سه تا 

خانوم محترم نشسته بلف بزنی ....دیگه 

هممون خوب می دونیم که بازیت چقدر 

افتضاحه.



کاوه نیشخندی زد:

-توی بازی می بینمت.

دوتاشون بلند شدن و به سمت پلی 

 اشتیشن رفتن تا بازی کنند.

با زنگ خوردن گوشیم ببخشیدی گفتم و 

از کنار بچه ها بلند شدم،محمدرضا بود:



-سالم حنای بی معرفت،یه زنگ می زدی 

شارژت تموم نمی شد،خجالت نمی کشی 

سال نو پیش داداشت نموندی و رفتی 

پیش اون شوهر اوسگولت.

-علیک سالم،یه نفس بکش بابا...

به شوهر من چیزی نگو ها...اوسگولم 

خودتی بی ادب.

با طعنه تکرار کرد:



-دستت دردنکنه....آدم فروش رو هم باید 

به بی معرفتیت اضافه کنم.

خندیدم و گفتم:

-خب حاال بیخیال،عیدت مبارک فدات 

شم.

محمدم تبریک گفت و بعد از کمی صحبت 

گوشی و روی اسپیکر گذاشت و عید رو 

به همشون تبریک گفتم.



بعد از کلی صحبت کردن گوشی رو قطع 

کردم و بیرون رفتم که با صدای جیغ 

کیمیا و نازنین و صدای قهقهه کیوان 

روبه رو شدم.

کنارشون رفتم و .....
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کنارشون رفتم و نگاهم به لبخند پیروز 

کیوان افتاد که کاوه رو بخاطر باختش 



مسخره می کرد.

سرش و چرخوند و نگاهش به من افتاد 

و لبخندی بهم زد و بلند شد و چشمکی زد 

و گفت:

-داداش حداقل جلوی این خانم های 

محترم برنده شو که ابرومون و نبری.

نیشخندی زد و دست من و گرفت و 

دنبال خودش کشوند:



-عه...کجا میری کیوان،دستم کنده شد.

دستم و ول کرد و به جاش محکم دور 

گردنم حلقه کرد و به سمت حیاط رفتیم.

دستم و کشید و به پشت حیاط خونه راه 

افتادیم.

با دیدن تاب سفیدی که اون وسط بود 

دستام و به هم کوبیدم و با ذوق به 



سمتش رفتم،روی تاب نشستم و با صدای 

بلند گفتم:

-کیوان بیا هولم بده!

کیوان جلو اومد و به جای این که 

پشت سرم بره کنارم نشست و با پاهاش 

تاب و تکون داد،چون تاب یکم بلند بود 

من پاهام به زمین نمی رسید.



کیوان دستش و دور کمرم حلقه کرد و با 

یه حرکت مثل یه پرکاه بلندم کرد و روی 

پاش نشوندم با چشمای گرد نگاهش 

کردم:

-کیوان.......االن کسی می بینه!

کیوان!

کیوان بی توجه به جیغای من دستش و از 

زیر لباسم رد کرد و روی شکمم گذاشت، 

از نوازش دست داغش با شکمم بی تحرک 

ایستادم و نگاهش کردم که بی هوا لبام و 



شکار کرد و شروع به بوسیدن لبام کرد و 
....
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دستم و پشت گردنش گذاشتم و باهاش 

همکاری کردم و لب پایینیش و به دهن 

گرفتم و مکیدم.

سرم و عقب کشیدم و به سینش تکیه 

دادم که کیوان دستش و توی جیبش کرد 



و با در اوردن جعبه ای با چشمای گرد 

نگاهش کردم:

-با دوتا تراول صدهزارتومنی که نمیشه 

عیدی خانم رو داد،باید یه هدیه ای براش 

می خریدیم که قابل باشه.

چشمکی به صورت ماتم زد و روی پام 

گذاشتش و اشاره کرد:

-بازش کن!



در جعبه رو باز کردم و با دیدن نیم ست 

سرویس طالیی چشمام برقی زد:

کیوان گوشواره هایی که دوتا قلب 

چسبیده به هم بودن و از توی جعبه در 

اورد،گوشواره های قبلیم و از توی گوشم 

در اورد و گوشواره های جدید و 

جایگزینشون کرد و روی الله ی گوشم و 

بوسید.

گردنبند رو دور گردنم بست و لباش و 

روی گردنم گذاشت و خیلی اروم و با 



احساس بوسید که لرزی توی بدنم افتاد.

دست بند و دور مچ دستم بست و روی 

دستم و هم بوسه ای زد.

دستام و محکم دور گردنش حلقه کردم و 

چندبار پشت هم صورتش و بوسیدم:

-نیازی به این کارا نبود عزیزدلم،همین که 

خدا تو رو به من داده به اندازه کافی 

خودش یه عیدی گران بهاست.



تا چندلحظه بدون حرکت سرم و روی 

سینش گذاشتم و کیوان روی موهام و 

بوسید.

***
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تا چندلحظه بدون حرکت سرم و روی 

سینش گذاشتم و کیوان روی موهام و 

بوسید.

***



عصری بود و سریع لباسای جدیدم و که 

برای عید خریده بودم پوشیدم و 

می خواستیم بریم خونه ی مامانم و اماده 

بشم و چمدونم رو هم جمع کنم.

کیوان جلوی آینه قدی ایستاد و کرواتش 

و دور گردنش بست و کتش و که همرنگ 

و ست لباس من بود درست کرد.

از توی اینه چشمکی بهش زدم:



-چقدر دخترکش شدی تو اخه.

اگر بدزدنت چیکار کنم؟

-اصال نگران نباش،چون مطمئن باش 

هرکس من و بدزده حسابی با هم خوش 

می گذرونیم.

مشتی به بازوش زدم و بیشعوری نثارش 

کردم که با صدای بلند خندید.



دست مشت شدم و توی دستش گرفت و 

بوسید و هردوتامون با هم از خونه خارج 

شدیم.

بعد از خداحافظی با خانواده کیوان سوار 

ماشین شدیم و به سمت خونه مامانم راه 

افتادیم.

همین که جلوی در رسیدیم ...
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بعد از خداحافظی با خانواده کیوان سوار 

ماشین شدیم تا راه بیوفتیم که همون 

لحظه ماشینی جلوی خونه کیوان توقف 

کرد،کیوان پوفی کشید و بی توجه پاش و 

روی پدال گاز فشار داد و راه افتاد .

حدس می زدم عمه و دخترعمش باشن که 

گفته بودن عصر میان.

بیخیال شونه ای باال انداختم و در سکوت 

به راهی که به سمت خونه مامانم راه 

افتاده بودیم خیره شدم



همین که جلوی در رسیدیم محمدرضا رو 

جلوی در ورودی دیدم که با تلفن حرف 

می زد.

به سمتش رفتم و از پشت سر دستم و 

جلوی چشماش گذاشتم که با فریاد گفت:

-حنا...!

صدای خنده ی اشنای دختر پشت خط 

باعث شد چشمام گرد بشه،عجب دختری 

بود که با اسم یه دختر دیگه به جای 



غیرتی شدن می خندید،وا عجب دور و 

زمونه ای شده بود ها...!

محمد که گوشی رو قطع کرد و سمتم 

چرخید خودم و توی بغلش انداختم و 

صرفا جهت خر کردنش گفتم:

-قربون داداش خوشتیپم بشم من،عیدت 

مبارک،ان شاءا� سالی دیگه همسرت 

کنارت باشه.



محمد با پرویی ان شاءا� گفت که 

خندیدم و عوضی نثارش کردم.

با کیوان و محمد داخل رفتیم و بعد از 

روبوسی با بابا و مامان و هانی و پیمان 

و تبریک عید کنارشون نشستم.

مامان برامون میوه و اجیل اورد و 

جلومون گذاشت که میوه برداشتم و 

شروع به پوست گرفتن کردم و جلوی 

کیوان گذاشتم و ....
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مامان برامون میوه و اجیل اورد و 

جلومون گذاشت که میوه برداشتم و 

شروع به پوست گرفتن کردم و جلوی 

کیوان گذاشتم.

کیوان زیرلب تشکری کرد و پرتقالی از 

توی ظرفم برداشت و توی دهنش 

گذاشت.

دستام و با دستمال پاک کردم و بلند 

شدم؛رو به مامان گفتم:



-من میرم چمدونم و جمع کنم فردا همراه 

بچه های دانشگاه راه میوفتیم.

مامانم سری تکون داد و بابا نگاهش و به 

کیوان دوخت:

-کیوان جان با ماشین خودتون می رین 

که؟

دیگه نموندم تا جواب کیوان رو بشنوم و 

سریع وارد اتاقم شدم تا چمدونم و جمع 

کنم.



چمدونم و جلوم گذاشتم و نگاهی به 

لباسام کردم و مشغول جمع کردنشون 

شدم که چند دقیقه بعد در باز شد و 

کیوان داخل اومد،لبخندی بهم زد و جلو 

اومد،لباسم و تا کردم و حرفی نزدم که 

سرش و توی کمدم خم کرد و لباس 

خواب توری از توی کمدم برداشت که 

چشمام گرد شد.

چشمکی بهم زد و با لبخند تاش کرد و 

توی چمدونم گذاشتش که با خجالت و 

حرص گفتم:



-کیوان!؟

می خوایم بریم برای تفریح!

این چیه گذاشتیش تو چمدون؟

چشمکی بهم زد:

-عزیزدلم یکم شیطنت که به جایی 

برنمی خوره!

تازه تفریح هم محسوب می شه!

چشم  غره ای بهش رفتم و بقیه لباسام و 

هم تا زدم و توی چمدونم گذاشتم و بعد 

از برداشتن همه وسایلم درش و بستم.



لوازم ضروری و مورد نیازم رو توی کیفم 

گذاشتم و کنار چمدون گذاشتمش.

نگاهم و به کیوان دوختم که سرش توی

گوشیش بود و معلوم نبود چیکار می کرد.
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نگاهم و به کیوان دوختم که سرش توی 

گوشیش بود و معلوم نبود چیکار می کرد.

اروم اروم به سمتش رفتم و پشت سرش 

قرار گرفتم ولی انقدر غرق گوشیش بود 



که اصال متوجه نشد.

کنار گوشش یه جیغ بلندی کشیدم که 

چنان از جا پرید و بهت زده بهم خیره 

شد که غش غش زیر خنده زدم.

همین که به سمتم هجوم اورد سریع 

پشت تخت پناه گرفتم و با صدای جیغ 

مانندی گفتم:

-نزدیکم نشو!

نیا نزدیک وگرنه جیغ می کشم!



بی اهمیت به حرفم قدم بلندی سمتم 

برداشت که جیغم وحشت  زده بلند شد و 

چند قدم عقب رفتم که نمی دونم پام به 

چی گیر کرد و با باسن روی زمین افتادم.

صدای خنده ی کیوان بلند شد و با قهقهه 

سمتم اومد، خودم و روی زمین عقب 

کشیدم که جلو اومد و پاهام و گرفت و 

جلو کشید با جیغ سعی کردم خودم و 

عقب بکشم که خودش و روی من 

انداخت و سریع سرش و توی گردنم فرو 



کرد و نفسش و توی گردنم فوت کرد که 

صدای خنده و جیغم همزمان بلند شد.

-کیوان نکن...!

تو رو جون هرکی دوس داری...

وای کیوان!

وای ....
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-کیوان نکن...!

تو رو جون هرکی دوس داری...



وای کیوان!

وای!

-من و به جون خودت قسم نده بچه!

با انگشتای کشیدش شروع کرد به قلقک 

دادن بدنم که خندم بالفاصله بلند شد و 

هلش دادم به عقب.

نفسم و حبس کردم که باالخره بیخیالم 

شد.

با حرص به عقب هلش دادم و بلند شدم 

که دستش و دور گردنم حلقه کرد و لباش 



و محکم به لبام چسبوند.

آخرسر نفس کم اوردم و انقدر مشت به 

سینش زدم که بیخیالم شد و به جای 

این که من طلبکار باشم اون طلبکار بود:

-نمی تونی یکم اروم بگیری؟

ها؟

نمی زاری یکم با خیال راحت ببوسمت!

همش اذیت کن.

مریضی؟

چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:



-خیلی پرویی گمشو اون طرف.....حرف 

نزن تا نزدم نابودت کنم.

لبام از جا کنده شد.

کم مونده بود خفه بشم.

کیوان ادام و در اورد:کم مونده بود خفه 

بشم.

برو بچه لوس!

این اداها چیه در میاری.

با خنده نگاهش کردم و گفتم:



-اداهایی که تو رو از خودم جدا کنم.

جری به سمتم حمله کرد که دوییدم و 

خودم و از اتاق پرت کردم بیرون و از 

پله ها پایین رفتم.

چند دقیقه بعد کیوانم از پله ها پایین 

اومد و چنان چشم غره ای بهم رفت که پر  

هام ریخت ....
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چند دقیقه بعد کیوانم از پله ها پایین 

اومد و چنان چشم  غره ای بهم رفت که پر 



هام ریخت.

باالخره بعد از ساعت ها خوش و بش و 

شوخی و خنده و بازی پرهیجان شطرنج  

باجناق ها یعنی کیوان و پیمان و دراخر 

برنده شدن کیوان و حریف طلبیدنش و 

روبه روی محمد بازی کردن و جر زنی 

محمد و بهم ریختن بازی شب شد و اون 

همه هیجان به پایان رسید.

کیوان ساعت یک شب از بابا کسب اجازه 

کرد که همین جا با خانوادم خداحافظی 



کنیم و با کیوان به خونش بریم تا فردا 

ساعت پنج صبح مزاحم کسی نشیم.

بابا هم اول مخالفت کرد و اخم کرد ولی 

بعد با صحبت های کیوان و بابا و قانع 

کردنش همون جا از بابا و مامان و بچه ها 

خداحافظی کردیم و همراه کیوان به 

خونه ی مجردیش رفتیم تا شب و اونجا 

صبح کنیم.

سوار ماشین شدم و کیوان بعد از 

گذاشتن چمدون توی صندوق عقب سوار 



ماشین شد.

گوشیم و که درحال زنگ خوردن بود 

جواب دادم و صدای عصبی بهار تو 

گوشی پیچید:

-سالم زنیکه ی مفنگی خنگ کودن...انقدر 

احمقی که دوست دارم جر وا جرت کنم 

چرا جواب نمی دادی بیشعور؟

خندم گرفته بود از لحن و 

عصبانیتش،صدام و نازک کردم و گفتم:

-سالم عشقم...حال شما...!؟



کیوان که نمی دونست دارم با کی صحبت 

می کنم اخم های توی هم شد و ....
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-سالم عشقم...حال شما...!؟

کیوان که نمی دونست دارم با کی صحبت 

می کنم اخم های توی هم شد و به سمتم 

برگشت و نگاهش رو به من دوخت.



منتظر نگاهم می کرد تا بدونه کی هست 

که پشت چشمی براش نازک کردم.

صدای بهار مات و مبهوت توی گوشم 

پیچید:

-عشقم؟

فکر کنم اشتباه گرفتم ببخشید مزاحم 

شدم شب خوش!

گوشی رو که قطع کرد و صدای بوق توی 

گوشم پیچید چندلحظه مات و مبهوت 

درحال تجزیه و تحلیل بودم کن کیوان 



گوشی رو از دستم گرفت و نگاهی بهش 

کرد و یه نگاهم به من کرد و دستش و 

جلوی صورتم تکون داد:

-حنا ....حنا...با توام....

کجایی؟

چشمام و توی حدقه چرخوندم و چند 

مرتبه پلک زدم:

-باورم نمی شه!

خنده ی پر بهتی کردم:



-گوشی رو قطع کرد!

این دیوونست؟

کیوان نگاهی به گوشی من،که توی 

دستش بود انداخت و گفت:

-کی بود مگه؟

نگاهش کردم و ....
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نگاهش کردم و نفسم و بیرون فرستادم 

و با بدجنسی گفتم:

-عشقم!

بدجنسی من هرچند پلید جواب نداد و 

در عوضش کیوان حسابی با خاک 

یکسانم کرد:

-عزیزم....چرا توهم زدی؟

عشقت که کنارت نشسته!



توی لیست مخاطبینم اخرین نفری که 

باهام تماس گرفته بود رو نگاه کرد و یهو 

با صدای بلند زد زیرخنده ....

چنان قهقهه می زد که کرک و پرم ریخت.

نگاهش کردم و گفتم:

-هی کیوان....چته ....غش کردی!

کیوان با انگشتش گوشه ی چشماش و که 

از اشک خیس شده بود پاک کرد و گفت:



-پلنگ صورتی؟

مستربین؟

جن دو جانبه

خنگ پلشت؟

سادیسمی؟

نگاهی به اخرین شماره که شماره ی 

خودش بود  انداخت و با بهت گفت:

-خوبه که اسم من و خوب سیو کردی!

مای الو

او مای گاد...!



خندیدم و گفتم:

-خجالت بکش توی گوشی من و نگاه 

می کنی،تو هم اذیتم کنی اسمت و عوض 

می کنم.

خندید و ماشین رو روشن کرد و حرکت 

کرد.

جلوی خونه ی مجردی کیوان که رسیدیم 
...
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جلوی خونه ی مجردی کیوان که 

رسیدیم،کیوان با ریموت در پارکینگ و 

باز کرد و ماشین و داخل پارکینگ برد .

همراه کیوان از ماشین پیاده شدم.

دکمه اسانسور و زدم و منتظر باز شدن 

در موندم.

چند دقیقه بعد آسانسور پایین اومد و 

وارد اسانسور شدم،کیوان چمدونم و 

دیگه باال نیورد و توی صندوق عقب 

ماشین ولش کرد.



کیف دستیم و دستم گرفتم و بعد از باز 

کردن در اسانسور وارد اتاقک آسانسور 

شدم.

کیوان هم داخل اومد و بعد از این که در 

پشت سرش بسته شد دستش و دور 

کمرم حلقه کرد و لباش و روی الله ی 

گوشم که شالم عقب رفته بود و مشخص 

بود،گذاشت و محکم بوسید.

غرق حس دل انگیزی که از بوسش گرفتم 

لبخندی زدم و برای شیطونی نکردن 



بیشتر کیوان گفتم:

-وای کیوان...

انقدر خوابم میاد که نگو!

چشمام به زور باز مونده.

حاال کی ساعت پنج صبح بیدار بشه!؟

کیوان خنده ی ارومی کرد و دستش و 

توی هوا تکون داد و گفت:

-چه خوابی عشقم؟

من فعال فعال ها باهات کار دارم 

عروسکم.



چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:

-فکرشم نکن.

کیوان نیشخندی زد و با دستش پشت 

گونم و نوازش کرد و چشمکی بهم زد و 
...
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کیوان نیشخندی زد و با پشت دستش 

پشت گونم و نوازش کرد و چشمکی بهم 



زد:

-کار دارم باهات خانومم.

در که باز شد و کیوان دستش و پشت 

کمرم گذاشت و به بیرون از اسانسور هلم 

داد و در و با کلید باز کرد و دوتامون 

وارد اتاق شدیم.

سریع وارد اتاق شدم که با دیدن 

شلختگی و بهم ریختگی اتاق چشم غره 

غلیظی به اتاق رفتم گویی که انگار 

کیوان جلوم ایستاده بود.



سردرگم نگاهم و به لباسای ریخته شده 

روی تخت چرخوندم و چنان جیغی 

کشیدم که کیوان وحشت زده دویید و 

وارد اتاق شد که پاش به شلواری که 

جلوی در بود گیر کرد و سکندری خورد و 

با همون چشمای وحشت زده و نگران بهم 

خیره شد.

نمی دونستم بخندم یا گریه کنم....یه 

هرحال در همه صورت مطمئنا کیوان سر 

از تنم جدا می کرد.



لبم و گاز گرفتم تا نخندم و صدای نگران 

کیوان توی گوشم پیچید:

-چی  شده؟

سعی کردم شبیه به گربه شرک حالت 

بگیرم و با بغض ساختگی و مظلومیت 

گفتم:

-چرا اتاقت انقدر شلخته است؟



کیوان تا چندلحظه مات و مبهوت و جا 

خورده بهم خیره شد و کم کم چنان اخم 

غلیظی کرد که ....
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کیوان تا چندلحظه مات و مبهوت و جا 

خورده بهم خیره شد و کم کم چنان اخم 

غلیظی کرد که دو سه قدم عقب 

رفتم،اشاره ای به اتاق کرد:

-بخاطر این جیغ کشیدی؟



مانتوم و که اذیتم می کرد از تنم در 

اوردم و نفسم و فوت کردم،انگار مانتو 

نفسم و تنگ کرده بود.

آب دهنم و قورت دادم و با مظلومیت 

گفتم:

-کیوان....کیوان...چیزه ...!

نگاه کیوان به چشمام بود و یهو به سمتم 

خیز برداشت و بازوم و توی دستش اسیر 

کرد که دوباره جیغی کشیدم.



انقدر سریع این کار و انجام داده بود که 

تا چند لحظه مات و مبهوت سرجام 

ایستاده بودم.

انگشتاش دور بازو هام پیچیده شد و 

اروم اروم با اخم و چشمای شیطونش 

نگاهم کرد:

-که جیغ می کشی و من و می ترسونی؟



نتونستم خندم و کنترل کنم و اروم 

خندیدم و سرم و به معنی اره تکون دادن 

که هوم کشیده ای گفت و محکم دستش 

و به قفسه سینم زد که روی تخت پرت 

شدم و دوباره جیغی کشیدم:

-صدای جیغت و که در بیارم اون موقع 

می فهمی نباید من و بترسونی!

یه جوری روی تنم خیمه زد و مثل مار 

دورم پیچید که جیغ بلندی کشیدم و با 



خنده چندتا مشت به سینه ی کیوان 

کوبیدم:

-پاشو پاشو خوابم میاد....کیوان!

چنان دوباره جیغ کشیدم که اخماش توی 

هم رفت و دستش و روی دهنم گذاشت 

و ....
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چنان دوباره جیغ کشیدم که اخماش توی 

هم رفت و دستش رو روی دهنم گذاشت 

و کنار گوشم گفت:

-من فکر می کردم تو جیغ جیغو نیستی!

انگار اشتباه می کردم.

ببین می خوای جیغ بزنی از همین االن 

بگو دیگه نیام بگیرمت!

با حرص محکم توی شونش کوبیدم که با 

خنده عقب رفت و من با تهدید سمتش 

خم شدم:



-که نمی خوای من و بگیری؟

منت می زاری سرم؟

انقدر جیغ بزنم تا پرده گوشت پارت بشه 

و کر بشی؟

ها...!؟

از تهدیدای پوچ و تو خالیم خندش گرفته 

بود که خودمم کم کم از خندش داشت 

خندم می گرفت.

صورتم و برگردوندم و سرم و روی 

بالشت گذاشتم و با خمیازه ای چشمام و 

بستم.



دست کیوان از پشت دور کمرم حلقه شد 

و من و توی بغلش کشید:

-لباسات و عوض نکردی!

دکمه های مانتوم و با چشمای بسته باز 

کردم و روی زمین انداختمش و شلوارمم 

اذیتم نمی کرد و اهمیتی ندادم.

چشمام و بستم و چند دقیقه دیگه سر 

کیوان توی گردنم فرو رفت که ....
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چشمام و بستم و چند دقیقه دیگه سر 

کیوان توی گردنم فرو رفت که هوفی 

کشیدم و سعی کردم بدون فکر به هیچ 

چیز دیگه ای بخوابم.

چشمام و روی هم گذاشتم و باالخره

موفق شدم و به خواب رفتم.

با صدای کیوان که یه سره می گفت:

-دیر شد....حنا پاشو

پاشو حنا دیر شد.



حنا با تو ام!

حنا.....!

بالشت و روی سرم گذاشتم و با ناله 

گفتم:

-کیوان خوابم میاد.....تو رو خدا بزار 

بخوابم.

کیوان نفسش و فوت کرد و چون ساکت 

شد فکر کردم رفته.



با گازی محکمی که از روی شونه ی لختم 

گرفت چنان جیغی کشیدم و از جا پریدم 

که سرم محکم توی سر کیوان خورد.

با بغض نگاهی به شونم و نگاهی به 

کیوان ریلکس انداختم و زیرلب گفتم:

-دندونای سگ هم انقدر تیز نیست.

کیوان با چشمای ریز نگاهم کرد:

-چی گفتی؟



به تته پته افتادم و با نگاهی به اطراف 

سریع گفتم:

-هیچ....هیچی!

سرش و تکون داد و با اخم گفت:

-یاال لباس بپوش دیر شد.

با آهی بلند شدم و بعد از پوشیدن لباسام 

همراه کیوان از اتاق خارج شدیم.

کیوان چمدون لباسای خودشم برداشت و 

بعد از چک کردن خونه بیرون رفتیم.



در و با کلید قفل کرد و وارد اسانسور 

شدیم.

انقدر گیج بودم که بی حال ....
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انقدر گیج بودم که بی حال به اسانسور 

تکیه دادم،کیوان دست دور شونم 

انداخت و من و به خودش چسبوند و 

صدای ارومش و شنیدم:

-کثیفه اسانسور نچسب بهش!



هومی گفتم که بعد از رسیدن اسانسور 

کیوان ریموت و زد منم سوار 

شدم،چندلحظه بعد کیوانم سوار شد و از 

خونه بیرون رفتیم.

چشمام رو بستم و سرم و به صندلی 

تکیه دادم که نمی دونم کی خوابم گرفت.

با سر و صدای زیادی که از بیرون 

می اومد چشم باز کردم،انگار جلوی 

دانشگاه بودیم و بچه ها داشتن سوار 

اتوبوس می شدن.



هنوز شب بود و هوا روشن نشده بود.

فکر نمی کردم تعداد بچه هایی که قراره 

باهامون بیان زیاد باشه.

نگاهم و به جای خالی کیوان دوختم و 

خواستم از ماشین پیاده بشم که در 

سمت راننده باز شد و چندلحظه بعد 

چشمم به بهار خورد که خودش و توی 

ماشین انداخته بود.

-چه خبر کلک؟



خونه ی کیوان بودی؟

خندیدم و با بی حالی سری تکون دادم که 

نچ نچی کرد و آهی کشید:

-هی خدا کی بشه منم دیگه شوهر کنم.

به خنده افتادم که خودشم به خنده افتاد 

و گفت:

-کوفت!

دعا کردم باید بگی آمین.



چندلحظه بعد سر و کله کوثر و یلدا هم 

پیدا شد و ...
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چند لحظه بعد سر و کله کوثر و یلدا هم 

پیدا شد و فقط تونستم سالم و احوال 

پرسی کنیم چون قرار بود اتوبوس راه 

بیوفته و بچه ها می خواستن با اتوبوس 

بیان،در اصل دانشگاه اجازه نداده بود که 

با ماشین بیان و کیوان هم با مدیریت 



دانشگاه صحبت کرده بود و بعد از کلی 

دردسر چون که متاهلیم قبول کردن.

کیوان سوار ماشین شد و سرش و سمتم 

چرخوند و گفت:

-بیدار شدی؟

نگاهی به چشمای سرخش کردم و سرم و 

به معنای مثبت تکون دادم:

-خوابت میاد؟

می خوای من پشت فرمون بشم .

کیوان خسته خندید و گفت:



-می خوای به کشتنمون بدی؟

با اخم مصنوعی مشتم و به بازوش 

کوبیدم و گفتم:

-برو بابا....قبل از این که تو گواهینامه 

بگیری من همه ی شهر و با ماشین دور 

خورده بودم.

کیوان خندید و با تمسخر گفت:

-نه بابا...!؟

چشمکی بهش زدم:

-جون بابات.



با دستش روی پام ضربه ای زد و پام و 

توی مشتش فشار داد:

-جون بابام و قسم نخور!

خندیدم و سرم و به معنی باشه روی 

شونم کج کردم.

سرم و به صندلی تکیه دادم و چشمام و 

بستم،با سوالی که توی ذهنم اومد 

چشمام و باز کردم و گفتم:

-کیوان!؟

میگم....تو دختر دوست داری یا پسر؟



کیوان با چشمای گرد سمتم برگشت و 

بعد تک خندی زد و گفت:

-چی توی ذهنت اومد یهو!؟

خب...هردوتاشون و دوست دارم.

ولی دوست دارم یه دختر مو فرفری مثل 

تو داشته باشم.

از این فانتزیش خندیدم و بحثمون روی 

بچه ادامه پیدا کرد.

چندساعتی بود که توی راه بودیم،هوا 

روشن شده بود و کیوان مدام چشماش و 



مالش می داد.

خم شدم و از پشت سرم فالسکی که از 

قبل خود کیوان پر از چای کرده بود رو 

برداشتم و توی لیوانی ریختم:

-کیوان...تو توی کدبانویی .....
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خم شدم و از پشت سرم فالسکی که از 

قبل خود کیوان پر از چای کرده بود رو 

برداشتم و توی لیوانی ریختم:



-کیوان...تو توی کدبانویی حرف نداری.

من باید سبد رو اماده می کنم ولی اصال 

فراموش کردم.

اخم کمرنگی روی پیشونیش نشست و 

گفت:

-وقتی حافظه ی تو مثل ماهی هست 

مجبورم دیگه!

لب برچیدم و گفتم:

-نه حافظم مثل ماهی نیست،فقط 

خوابالود بودم .



با توقف اتوبوس نگاهی به اطراف 

کردم،کیوان نگاهی بهم انداخت و گفت:

-صبر کن برم ببینم چرا ایستادن،تا بیام.

باشه ای گفتم که کیوان از جلوی چشمام 

محو شد،نگاهم و به اطراف 

چرخوندم،بچه ها یکی یکی از اتوبوس 

پیاده شدن.

برای اینکه یه کش و قوصی به بدنم بدم 

از ماشین پیاده شدم و هوای تازه رو وارد 

ریه هام کردم.



یا نزدیک شدن پسری سمتم اخم کردم و 

روم و برگردوندم،ولی اون از رو نرفت و 

کنارم ایستاد:

-سالم حنا خانم!

چشمام گرد شد،این کی بود که اسمم و 

می دونست؟

به سمتش برگشتم و با اخمی که 

ناخوداگاه غلیظ  تر شده بود گفتم: 

-شما...!؟



سرش و کمی به سمتم خم کرد:

-من دوست کیوانم.

نیشخندی زد و سرش و تکون داد:

-البته دوستی که فعال نباید شما زیارتش 

می کردید.

دست به سینه شدم و گفتم:

-متوجه نمی شم.

مزاحم نشید لطفا.

خودش و جلوتر کشید و گفت:

-خانومی....از خیلی اتفاقات بی خبری!



یه .....
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خودش و جلوتر کشید و گفت:

-خانومی....از خیلی اتفاقات بی خبری!

یه کاله بزرگ داره سرت 

میره.....امید وارم قبل از فاجعه به 

خودت بیای!

برگشتم سمتش تا جیغ بکشم سرش و 

بهش بگم گورش و گم کنه که چشمم به 

کیوان افتاد،نگاهش پر از سوال بود و 



نامحسوس رگ روی پیشونیش بر آمده 

شده بود.

مردک پرو تا چشمش به کیوان 

افتاد،نیشخندی به کیوان زد و از کنارش 

گذشت.

اگر دوستش بود پس این رفتارش چه 

معنی می داد؟

کیوان سمتم اومد و با اخم غلیظی گفت:

-کی بود این مرد؟

-من چه می دونم.....گفت دوست توهه!



کیوام بازوم و گرفت و عصبی توی 

صورتم غرید:

-نزار نزدیکت بشه،نزدیکشم نشو،تعادل 

روحی روانی نداره.

با بهت نگاهی به عصبانیتش کردم و 

باشه ای گفتم ولی اخماش باز نشد:

-بیا یه رستوران اینجا هست می خوان 

برن صبحونه بخورن!



بعد از اینکه در ماشین و قفل کرد دستش 

و گرفتم و همراه کیوان به سمت 

رستورانی که می گفتن حرکت کردیم.

با دیدن رادمان و بچه ها که سمتمون 

می اومدن نگاهم و به کیوان دوختم تا 

چیزی بهش بگم ولی رد نگاهش و اخمای 

روی پیشونیش باعث شد تا به جایی که 

نگاه می کنه خیره بشم.

چندتا مرد که تا االن فقط یه بار توی 

دانشگاه دیده بودمشون دور هم جمع 



شده بودند و نگاهشون به من و کیوان 

بود و کیوانم با اون اخماش انگار داشت 

براشون خط و نشون می کشید.

رادمان که کنارمون ایستاد بهار و کوثر و 

یلدا هم کنار من ایستادن و من نگاهم 

هنوز به کیوان بود که در گوش رادمان 

چیزی گفت و اخمای رادمان هم توی هم 

فرو رفت.

این دوتا یه چیزیشون بود.

بهار با دستش که محکم توی سرم زد 

جیغم و در اورد و به سمتش برگشتم:



-خوردیش احمق!

انقدر ضایع نباش.

چشم غره ای بهش رفتم و ....
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چشم غره ای بهش رفتم و زمزمه کردم:

-بتوچه اخه!

شوهر خودمه دوست دارم چشم همه رو 

کور کنم .



چشم چرخوندم و چشمم به نیوشا افتاد 

و با حرص گفتم:

-اه...اینم که این جاست.

مثال اومدم لذت ببرم....بیشتر فکر کنم 

قراره حرص و جوش بزنم.

کیوان سمتم اومد و دستم و گرفت و 

گفت:

-بیاین بچه ها بریم صبحونه بخوریم،بعدا 

هم می تونید حرف بزنید.



نگاه نیوشا رو که روی خودم دیدم بیشتر 

چسبیدم به کیوان و زیرلب زمزمه کردم:

-دختره ایکبیری....دست از سرمون بر 

نمی داره اه...!

کیوان توگلو خندید و گفت:

-به کی حسودی می کنی اخه!؟

نگاهم و بهش دوختم و گفتم:

-فقط ببینم اون دختره دور توهه خونش 

و می ریزم.



-اوه قاتل نشی ....
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-فقط ببینم اون دختره دور توهه خونش 

و می ریزم.

-اوه قاتل نشی یه وقت.

با اخم و دلخوری نگاهش کردم که 

دستش و زیرچونم گذاشت و گفت:



-اخه عشقم تا وقتی تو کنار منی،من 

چشمم کسی رو جز تو می بینه؟

از حرفش انقدر غرق لذت شدم که 

بی خیال همه روی پام بلند شدم و گونش 

و ماچ صدا داری کردم که زیرلب گفت:

-یه کاری کن بی توجه به بقیه زیر و روت 

کنم.

خندیدم و همراه کیوان وارد رستوران 

شدیم،روی میز شیش نفره ای نشستیم و 



رادمان و بهار و یلدا و کوثر هم کنارمون 

نشستن.

بی حال دستم و زیرچونم زدم که کیوان 

کنار گوشم گفت:

-یه جوری خودت و به بی حالی زدی 

هرکس ندونه فکر می کنه تو به جای من 

سه ساعته رانندگی کردی.

چشم غره ای بهش رفتم:

-از خوابم گذشتم و پا به پای تو بیدار 

بودم که به وقت خوابت نگیره و بریم تو 



دره!

-دستت دردنکنه عزیزم،زحمت کشیدی.

صورتش و هل دادم به اون سمت و 

گفتم:

-خودت و مسخره کن بچه پرو.

چندلحظه بعد همون اکیپ چشم چرون 

که نگاهشون روی من و کیوان بود به 

سمتمون اومدن،نیوشا هم همراه اون 

پسرا بود و مدام نیشخند تحویلم می داد 

و ...
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نیوشا هم همراه اون پسرا بود و مدام 

نیشخند تحویلم می داد و توی چشماش 

برق نفرت بود.

صورتم و برگردوندم که همون لحظه 

نزدیکمون شدن و اون پسره که کنار 

ماشین باهام حرف زده بود با خنده 

چشمکی به کیوان و رادمان زد و گفت:

-تنها...تنها صبحونه می خورید؟

پس ما چی!؟



کیوان نیشخندی زد و گفت:

-متاسفم ولی جایی برای شما نیست.

خنده ی مسخره ای کرد و گفت:

-مشکلی نیست،توی ویال می بینمتون!

و از کنارمون رد شدن و روی میزی پشت 

سر ما نشستن،به سمت کیوان برگشتم و 

با اخم گفتم:

-اینا کی هستن؟



کیوان نگاهش و به رادمان دوخت و 

رادمان روبه  من گفت:

-یه چندتا ادم دیوونه که مشکل روانی 

دارن.

رادمان زیرلب چیزی گفت که نشنیدم و 

کیوان گارسون و صدا کرد و بعد از 

سفارش هایی که داد گارسون رفت .

صبحانمون و با شوخی های بهار و رادمان 

و کیوان گذروندیم و سوار ماشین شدیم 

تا به شمال بریم.



مسیرمون کوتاه بود و فقط یکی دو 

ساعت تا رسیدنمون باقی مونده بود که 

باالخره اون راه رو هم با گذاشتن اهنگ و 

قر دادنم توی ماشین و خنده های بلند 

کیوان گذروندیم ....
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به ویال که رسیدیم از ماشین پیاده شدم 

و باز به بچه های دانشگاه پیوستم.

دوتا ویال دقیقا کنار هم قرار داشتن که 

بعضیامون توی اون دو ویال فعال ساکن 



می شدیم و بقیه هم که با یه اتوبوس 

دیگه بودن به جای دیگه ای برای 

استراحت رفته بودن.

از شانس بدم نیوشا و دوستاش توی 

ویالی ما قرار گرفتن و خدا می دونه قرار 

بود چقدر من تو این مدت حرص و 

جوش بخورم.

همراه کیوان به سمت اتاق ها رفتیم ولی 

چون پسرا یه اتاق بر می داشتن و دخترا 

هم یه اتاق مجبور بودیم از هم جدا 



بشیم و قیافه پکر کیوان حسابی من و به 

خنده انداخته بود.

کیوان سرش و کنار گوشم خم کرد و 

گفت:

-بخند بخند...با این خنده هات همش 

دلبری کن،باالخره که با هم تنها 

می شیم،اینجا هم تنها نشیم شب 

حجلمون خنده هات و یادت می ندازم.

از خجالت سرخ شدم و اون با خنده 

چشمکی به قیافم زد و همراه اون سه تا 



پسر که با نیوشا بودن و رادمان وارد اتاق 

شد.

متاسفانه من و نیوشا و بهار و کوثر و 

یلدا هم توی یه اتاق رفتیم و نیوشا هم 

خودش و بینمون جا کرد بقیه هم توی 

اتاق های دیگه  ی ویال رفتن ....
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چمدونم و روی زمین گذاشتم و با 

ناراحتی روی تخت نشستم.

بهار به شونم ضربه ای زد و کنارم نشست:



-چته؟

آهی کشیدم و نفسم و فوت کردم:

-با این که یه اتاق از کیوان فاصله دارم 

ولی ای کاش اتاقمون مشترک بود!

صدای پوزخند نیوشا رو شنیدم،من و 

بهار نگاهی بهش کردیم که خودش و به 

اون راه زد و بهار با اخم نگاهم کرد و 

گفت:

-کوفت....چقدر بی ادب شدی تو!



اشاره ای به نیوشا کرد که منظورش و 

گرفتم و ناخوداگاه لبام به خنده باز 

شد،اذیت کردن دیگران همیشه برام لذت 

بخش بوده به خصوص که االن اون 

طرف نیوشا باشه .

لبخند شیطانی زدم و نقشه های خطرناکی 

براش کشیدم و یلدا و کوثر با دیدن 

قیافه من و بهار انگار فهمیدن چی تو 

سرمونه که به خنده افتادن.

کوثر پس گردنی بهم زد و گفت:



-انقدر به مغزت فشار نیار نترکه!

اداش و در اوردم و بعد از در اوردن 

لباسام روی تختم دراز کشیدم و چشمام 

و بستم،عالوه بر اون که اون همه توی 

ماشین خوابیده بودم ولی هنوز خوابم 

می اومد که چشمام بسته شد و خوابم 

گرفت.

چشمام و که باز کردم عصر بود و همه 

خواب بودن،نگاهی به نیوشا کردم که 

چشمم به چشمای بستش افتاد.



اروم با پا ضربه ای به شونه بهار زدم که 

سیخ سرجاش نشست،نگاهی به موهای 

پریشونش کردم و بی صدا خندیدم .

همیشه انقدر خوابش سبک بود که 

بالفاصله بیدار می شد و همینش خیلی 

خوب بود.

نگاهی به اطراف کردم و فکر کردم که 

چه غلطی بکنم که بهار اروم بلند شد و به 

سمت چمدون کوچیکش رفت و از توی 

چمدونش سوسک پالستیکی در اورد که 
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چشمام گرد شد و لبخند پلید و شیطانی 

روی لبام نشست،سوسک پالستیکی رو از 

دستش گرفتم و پاورچین پاورچین به 

سمتش رفتم.

کمی خم شدم و وقتی از خواب بودنش 

مطمئن شدم سوسک و دقیقا کنار 

بالشتش گذاشتم و با شمارش معکوس 

بهار هر دوتامون دهنامون و اندازه یه 

متر باز کردیم و جیغ کشیدیم:



-سوسک.... سوسک وای خدا...!

کوثر و یلدا سراسیمه از خواب 

پریدن،نیوشا وحشت زده از خواب پرید 

و تا چند لحظه با بهت به اطرافش خیره 

بود که اشاره ای به کنار بالشتش کردم و 

گفتم:

-سوسک اونجاست.

چنان جیغی کشید و به سمتمون پرید که 

پشمام ریخت و گوشام سوت کشید.



با باز شدن یهویی در،چون یلدا پشت در 

بود پرت شد و روی من افتاد و منم که 

تعادل نداشتم تلو تلو خوردم و روی 

زمین افتادم و یلدا هم روی من!

با سختی یلدا رو از روی خودم به اون 

سمت هل دادم و جیغ بلندی سرش 

کشیدم:

-دختره ی ایکبیری فکر کردی سبکی 

اینجوری خودت و انداختی روم....خفم 

کردی....یه تکونی به خودت بده .



با دیدن قیافه اشفته پسرا و شلوارک 

هایی که پاشون بود و باالتنه لخت؛ از 

خنده ....
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با دیدن قیافه اشفته پسرا و شلوارک 

هایی که پاشون بود و باالتنه لخت؛ از 

خنده ریسه رفتم و ولو شدم .

دخترا هم مثل من زیرخنده زدن ولی 

نیوشا نگاهش به سوسک پالستیکی بود .



اروم به سمتش رفت و بلندش کرد و به 

سمتمون برگشت و با صدای 

گوش خراشی جیغ کشید:

-کدوم احمقی این کار و کرده!؟

اخمی کردم و گفتم:

-هوی  ....حرف دهنت و بفهم بوزینه!

به سمتم اومد و دستش و محکم روی 

سینم کوبید،ضرب دستش انچنانی نبود 

برای همین ثابت و صامت رو به رو ش 

ایستادم:



-تو غلط کردی با من از این شوخی ها 

کردی...!

بهار عصبی من و عقب کشید و رو به 

نیوشا گفت:

-اوال بهتره حرفت و توی دهنت مزه مزه 

کنی وگرنه کاری می کنم که مزه خون و 

قشنگ حس کنی ....

ثانیا ما با دلقک ها شوخی نمی کنیم.

ناراحتی؟



خب هری...می تونی بری یه اتاق دیگه و 

مزاحم ما نشی!

از گوشای نیوشا دود بلند می شد،همون 

پسره سمتمون اومد و نیوشا رو عقب 

کشید و گفت:

-دخترا .....دعوا نکنید دیگه!

نیشخندی زدم و به سمت کیوان که با 

نیشخند صحنه  رو ....
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نیشخندی زدم و به سمت کیوان که با 

نیشخند 

صحنه  رو تماشا می کرد؛رفتم .

-حال کردی کیوان!؟

کیوان با لبخند نگاهش و توی چشمام 

دوخت و گفت:

-باز تو شیطونی کردی؟

دستش و پشت کمرم گذاشت که نگاهی 

به تیشرت تنش کردم:

-انگار تو لباست و در نیاورده بودی!



ابرویی باال انداخت و سرش و کنار گوشم 

اورد:

-چرا اتفاقا.....فقط اون لحظه که تو 

بیدار شدی شیطونی کنی منم بیدار شدم 

بیام پیشت و با تو شیطونی کنم که دیدم 

خانم نقشه هام و نقشه بر آب کرد.

خندیدم،نگاهم به همون پسره که حاال 

فهمیدم اسمش سینا هست افتاد،نیوشا 

یه جوری با ناز سینا رو صدا می کرد که 

من دلم به جای سینا قیلی ویلی می رفت.



نمی دونم سینا کنار گوش نیوشا چی 

گفت که از کوره در رفت و جیغ کشید:

-همش تقصیر این دختره سلیطه هرزه 

است.

با این حرفش انگار اتیشم زده باشن به 

سمت نیوشا رفتم و دستم و باال بردم و 

محکم توی گوشش خوابوندم و دندونام 

و روی هم سابیدم و گفتم:

-هرزه خودتی و اون ....



هنوز حرفم تموم نشده بود که با پشت 

دستی که توی دهنم خورد چند لحظه 

شوکه شدم و بعد سرم و باال اوردم که 

نگاهم به سینا افتاد،بازوم و گرفت و 

تکونم داد و گفت:

-حرف دهنت و بفهم هی هیچی نمی گم 

بیشتر پرو می شی!

و من انقدر شوکه بودم که حتی نتونستم 

از خودم دفاع کنم و جیغ بکشم و به 

همون اندازه بچه ها هم شوکه شده 



بودن،گوشه های لبم می سوخت و خونی 

شده بود.

سرم و باال اوردم و نگاهی به کیوان کردم 

که اونم شوکه و با اخم ایستاده بود،قلبم 

به درد اومد وقتی انقدر ریلکس ایستاده 

بود و هیچ عکس العملی نشون نمی داد.

عقب رفتم تا صورتم و بشورم و مدام 

زیرلب زمزمه می کرد االن نه....االن گریه 

نه!

حرصی که توی وجودم فواره می کشید 

نفهمیدم چطور قلیان کرد که برگشتم و با 



پشت دستم مثل خود پسره محکم توی 

صورتش کوبیدم .

اون از من بیشتر شوکه شد و من عقب 

عقب رفتم و از اتاق خارج شدم ،دلم 

کمی ،فقط کمی خنک شده بود.

بغضی که توی گلوم بود و قورت دادم 

ولی در عوضش قطره های اشکم روی 

گونه هام ریخت.

خودم و توی دستشویی پرت کردم و ....
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خودم و توی دستشویی پرت کردم و 

نگاهی به آینه انداختم،دهنم خونی بود و 

صورتم سرخ شده بود.

با حرص اشکام و پاک کردم و چند مشت 

آب به صورتم پاشیدم.

وقتی که حس کردم حرصم کمتر شده 

دستمالی برداشتم و بعد از خشک کردن 

صورتم از دستشویی خارج شدم،این 

شمال؛شمال نمی شد!

اینم از روز اولش!



پام و که از راهرویی که به دستشویی 

ختم می شد بیرون گذاشتم چشمم به 

کیوان خورد؛

با اخم به سمتم برگشت و گفت:

-حالت خوبه؟

جوابی بهش ندادم و بی حرف مسیرم و 

طی کردم،اون لحظه که باید پشتم 

می ایستاد و می کوبید تو صورت پسره 

این کار و نکرده بود و االن میپرسید 

خوبم؟

هه!



دستم از پشت کشیده شد و محکم به 

سینه کیوان خوردم و اون با غیظ و 

عصبانیت غرید:

-مگه من با تو حرف نمی زنم که سرت و 

انداختی پایین و راهت و می کشی و 

میری؟

با ارنجم محکم به سینش کوبیدم و 

وقتی دستم و ول کرد سمتش چرخیدم 

و محکم تخت سینش کوبیدم:

-برو اون طرف بایست و تماشا کن؛



یه وقت نزدیکم نشی آسیب ببینی!

کنایه ی حرفم و خوب تحویل گرفته بود؛

اخم آلود جلوتر اومد و چونم و ....
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کنایه ی حرفم و خوب تحویل گرفته بود؛

اخم آلود جلوتر اومد و چونم و توی 

دستش گرفت و نگاهش و به لب و دهنم 

دوخت،دندون قروچه ای کرد و برق 

نگاهش و توی چشمام دوخت:



-من شوکه شده بودم،فکر نمی کردم 

همچین گوهی بخوره .

و بعد با حرص اضافه کرد:

-بی شرف!

دستش و به عقب هل دادم:

-که شوکه شده بودی؟

دندونام و روی هم سابیدم و گفتم:

-تو شوکه نشده بودی،بی غیرت شده 

بودی!



چند لحظه مات و مبهوت نگاهم کرد و 

بعدش برآمده شدن رگ گردن و 

پیشونیش باعث کمی عقب برم.

با چشمای سرخش بازوم و توی 

پنجه هاش فشرد و با دندونای جفت شده 

زمزمه کرد:

-مجبور بودم .

معنی حرفش و نفهمیدم و فقط 

نیشخندی نثارش کردم و بازوم رو از 

دستش ازاد کردم،به سمت اتاق گام 



برداشتم و وارد اتاق شدم،خداروشکر 

نیوشا نبود و همین باعث شد یکم ارومتر 

از قبل بشم،تحملش زیادی سخت بود!

بهار سمتم اومد و با خشم گفت:

-حنا..!؟

ببین لبت و چیکار کرده.

حتی دلم می خواست با اونا هم قهر 

کنم،اولین بار بود که پشتم و خالی دیده 

بودم و هیچ کس ازم دفاع نکرده بود.



دختر لوسی نبودم ولی باید اعتراف 

می کردم این مدت حمایت های کیوان 

لوسم کرده بود.

بی توجه به بهار ....
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بی توجه به بهار گوشیم و برداشتم و از 

اتاق خارج شدم که بهار صدا زد:



-حنا...!

صبر کن حنا بزار حرف بزنیم.

اهمیتی ندادم و بی حرف از ساختمون 

ویال خارج شدم و به سمت دریا قدم 

برداشتم.

"کیوان"

اونقدر عصبی بودم که خون خونم و 

می خورد و هیچکاری از دستم بر 

نمی اومد.



اگر اون لحظه از حنا دفاع کرده بودم 

رابطم و یه جور دیگه توی خطر انداخته 

بودم.

بچه ها فقط منتظر یه اشاره بودن تا بهم 

بگن شرط و باختم.

قبل از این که همه چیزم و از دست بدم 

باید یه فکر اساسی می کردم.

سینای کثافت زده بود توی دهن حنا و 

من به قول حنا مثل بی غیرتا نگاهش 

کرده بودم،کالفه ویال رو با قدم هام متر 



کرده بودم که باالخره صدای پیامک 

گوشیم به گوشم رسید.

گوشیم و از توی جیبم در اوردم و روی 

مبل نشستم و دستم و روی رگم گذاشتم 

تا اروم بگیره،بی غیرت بودنی که حنا توی 

صورتم کوبیده بود برام گرون تموم شده 

بود.

با دیدن فیلمی که ....
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با دیدن فیلمی که یکی از بچه ها فرستاده 

بود فیلم رو باز کردم،مثل همیشه کارش 

و کامل و درست انجام داده بود.

فیلم پخش شد و تصویر ترسیده سینا 

جلوی چشمام اومد،انقدر زده بودنش که 

صورتش کبود و خونی بود.

با این که چقدر از این کار متنفر بودم ولی 

با دیدن اوضاعش دلم خنک شد،دستی 

که روی حنای من بلند شده بود باید قطع 

می شد،حتی شکستن هم براش کم بود!



حرصم کمی خوابیده بود و همین کافی 

بود.

سرم و چرخوندم که نگاهم به حنا 

افتاد،می خواست از ساختمون خارج بشه 

و احتماال هدفش رفتن به کنار دریا بود.

حنا که رفت پشت سرش بیرون رفتم که 

همون لحظه رادمان از بیرون اومد و 

کنارم ایستاد:

-قهر کرده؟



سرم و به معنی مثبت تکون دادم که 

تک خندی زد:

-حقته خب!

چپ چپ نگاهش کردم که رادمان کالفه 

گفت:

-اینا باالخره کرم خودشون و 

می ریزن،چیکار می خوای کنی؟

-باید دست به سرشون کنم رادمان،باید 

یه جوری فعال وقت بخرم.



-خیلی احمقی!

تو که ....
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-باید دست به سرشون کنم رادمان،باید 

یه جوری فعال وقت بخرم.

-خیلی احمقی!

تو که حنا رو دوست داری چرا قول و 

قرار ازدواج به این دختره نیوشا دادی که 

بیشتر تو چاه فرو بریم؟



-میگم مجبور بودم،می خواست همه چیز 

و به حنا بگه،منم مجبور شدم خرش کنم.

رادمان روی پله ای که جلوی ورودی 

ساختمون بود نشست و گفت:

-بد جوری توی دردسر افتادیم،شرکتی که 

براش این همه زحمت کشیدیم تا راهش 

بندازیم اونم به تنهایی سر یه شرط بندی 

احمقانه داره از باد میره!



چرا شرط بندی کردی اخه؟

منم کنارش نشستم و نالیدم:

-من فکر کردم یه شرط بندی 

سادست،نمی دونستم که این جور می شه!

از یه طرف با خودم می گم کاش روی 

کسی که شرط می بستم حنا نبود،از یه 

طرف دیگه اگر اون کسی که روش شرط 

می بستم حنا نبود هیچوقت نمی تونستم 

حنا رو پیدا کنم.



من دوسش دارم.......خیلی بیشتر از 

شرکت و این حرف ها......فقط دلم 

نمی خواد یه اشغال عوضی از راه برسه و 

اون و ازم بگیره،مخصوصا که به مال من 
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رادمان چندلحظه در سکوت بهم خیره 

شد و بعد از کمی مکث،انگار که حرفش و 

توی دهنش مزه مزه می کرد گفت:



-ولی من فکر می کنم درد سینا فقط 

شرکت نیست؛اون انگار یه حسی به حنا 

داره .

چند لحظه مات به صورتش خیره شدم و 

بعد مشتم و توی اون دستم کوبیدم:

-نه....نه....پس چرا سیلی بهش زد؟

رادمان از روی پله  بلند شد و روبه روم 

ایستاد،دستش و روی شونم گذاشت و 

گفت:



-کیوان ....داداش ....حس می کنم اینم 

یکی از نقشه هاشه!

چه نقشه ای مثال،چرا همه چیز پیچیده 

شده بود!؟

رادمان که دید با خودم درگیرم چندبار 

روی شونم ضربه  زد و از کنارم گذشت و 

داخل رفت.

قدمام و به سمت بیرون از ساختمون 

برداشتم،این چه کاری بود که من کردم؟

باید اعتراف کنم غرورش و شیطنتش از 

اول باعث شده بود چشمم بهش باشه.



چون ویال نزدیک دریا بود زودی رسیده 

بودم،چشم چرخوندم که نگاهم به حنا 

افتاد، کنار دریا توی ساحل نشسته بود و 

پاهاش و توی شکمش جمع کرده بود و 

چونش و روی پاهاش گذاشته بود و به 

دریا خیره شده بود.

نمی خواستم فعال نزدیکش بشم،چون 

می دونستم پسم می زنه،فعال باید یه راه 

حلی برای این ماجرای لعنتی پیدا کنم.



گوشیم و از توی جیبم در اوردم و از 

همون دور روی حنا تنظیمش کردم و 

بدون این که حواسش باشه عکسی ازش 

گرفتم.

لبخندی زدم و عکسش و روی بک گراند 

گوشیم گذاشتم.

گوشیم و توی جیبم گذاشتم و قدم زنان 

به سمت مختلف حنا راه افتادم.

یاد روزی که ....
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یاد روزی افتادم که با بچه ها شرط بندی 

کردیم،همون روزی که سیلی محکمی از 

حنا خوردم و دلم می خواست خونش و 

بریزم و تالفی سیلیش و بد در بیارم .

شاید اولین سیلی عمرم بود که از حنا 

خورده بودم،نیشخندی با یاد اون روز 

روی لبم نشست.

اون روزه شرط بندی هممون خونه ی 

سینا دعوت شده بودیم و مهمونی خفنی 

برگزار کرده بود.



بهم گفت اگر اون دختره که اون روز بهم 

سیلی زده رو عاشق خودم کنم و بعد 

جلوی همه ی بچه ها بهش بگم تا االن فقط 

بازیچه بوده و بهش بخندم سهم کاملش 

رو از شرکت و ماشین و همون خونه ی 

مجردی که توش بود رو  به نام من 

می زنه!

اما اگر من عاشقش بشم سهم خودم و 

همراه ماشین و خونه ی مجردیم باید به 

نام اون بزنم .

اون روز با قهقهه خندیده بودم و گفته 

بودم،من و عاشق شدن؟



اونم عاشق این دختره خیره سر؟

اما بدجوری دلم و بهش باخته بودم،اونم 

با چه اوضاعی!

اگر همه ی چیزام و به نام سینای عوضی 

بزنم.............. باید هم جواب پس بدم و 

هم،.........با همه ی دارایی خودم و 

خانوادم هیچ چیزی ازم نمی مونه!

سهم خودم رو هم که به نام سینا 

بزنم............دیگه نمی تونم زندگی که 

می خوام........و بسازم و اون وقت 



مجبور می شم از چیزی که فراری 

بودم............بهش رو بیارم.........اونم 

کار کردن توی شرکت پدرم!

خسته روی یکی از صخره های کنار دریا 

نشستم و ....
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خسته روی یکی از صخره های کنار دریا 

نشستم و هر فکری که می کردم اخرش به 

هیچ و پوچ می رسید.



اگر سهمم و به نام سینا بزنم از کجا 

معلوم کرم خودش و نریزه و همه چیز رو 

به حنا نگه و تازه سینا که نگه اون 

نیوشای مارمولک همه چیز و به حنا 

می گفت تا رابطه ما رو خراب کنه!

اگر سهمم رو به نام سینا نزنم،پس باید 

بهش بگم فقط یه بازیچه بوده که حاظرم 

اسلحه بزارم رو پیشونیم و خودم و 

خالص کنم تا این که همچین حرفی رو به 

حنا بزنم.



مخصوصا که برعکس اون ظاهر 

سرسختش روحیه ی بسیار شکننده ای 

داشت.

مغزم از این همه فکر سوت 

می کشید،سرم و باال بردم و به اسمون زل 

زدم؛

خدایا خودت بگو چیکار کنم،غلط کردم 

خدا..!

دستم و به صورتم کشیدم که با فکری که 

توی سرم جرقه زد از جا پریدم.



شماره رادمان و گرفتم و گوشی رو کنار 

گوشم گذاشتم،ثانیه ها سپری شد و 

باالخره گوشی رو جواب داد:

-چته کیوان!

-چته و مرض....یاال بیا کنار دریا کارت 

دارم،زود باش یه فکری به ذهنم رسیده.

باشه ای گفت که گوشی رو قطع کردم و 

توی ساحل راه افتادم،اگر نقشم می گرفت 
....
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باشه ای گفت که گوشی رو قطع کردم و 

توی ساحل راه افتادم،اگر نقشم 

می گرفت،خیلی خوب می شد.

چند دقیقه منتظر موندم تا باالخره 

رادمان اومد و کنارم ایستاد،نفسش و 

محکم بیرون فرستاد و گفت:

-چته کیوان،این همه راه من و تا اینجا 

کشوندی.

انگشت اشارم و جلوی بینیم گرفتم:



-هیس انقدر غر نزن....می گم...اگر همه ی 

سهمم و خونه و ماشین رو بزنم به نام 

حنا اون موقع نمی تونه چیزا رو ازم 

بگیره.

چون از من وکالت گرفته مجبورم این کار 

و کنم تا حداقل خونه و ماشینم رو به 

ارث نبره.

رادمان چند لحظه مبهوت بهم خیره شد:

-بزنی به نام حنا؟



سرم و به معنی اره تکون دادم و ادامه 

دادم:

-نصف سهمم و هم از شرکت به نام حنا 

می زنم و اون نصف باقی مونده رو 

می دم به سینا نهایتش میگم سگ خورد.

کالفه دستی به صورتش کشید و زمزمه 

کرد:

-چی بگم!؟

درصد انتخاب نکردی تو اون وکالت؟



-نه ،رادمان باید به وکیلم بگم هر چه 

سریع تر کاراش و انجام بده.
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رادمان سری تکون داد که نگاهم و 

چرخوندم و با دیدن حنا که مشغول 

حرف زدن با پسری بود اخمام و تو هم 

کشیدم و بی توجه به وجود رادمان به 

سمتش رفتم.

صدای عصبی حنا رو شنیدم که رو به 

پسره گفت:



-گمشو عوضی اشغال،مزاحم نشو...گفتم 

شوهر دارم.

خنده ی مسخره ای روی لب پسره نشست 

و تا خواست چیزی بگه،ایستادن و جایز 

ندونستم و به سمتش رفتم و گفتم:

-چیزی شده عزیزم؟

حنا به سمتم چرخید و با دیدن قیافم 

وحشت زده سمتم اومد و دستش و روی 

بازوم گذاشت و اون پسره لبخند 

مصنوعی زد:



-نه چیزی نشده،با اجازه!

دست مشت شدم و باال اوردم و چندبار 

مشتم و باز و بسته کردم و گفتم:

-کجا،بودی حاال؟

نگاهش روی دستم چرخید و سرش و باال 

اورد و گفت:

-من کاری با خانوم نداشتم،دوستام 

منتظرم هستن،خدافظ.



خواستم به سمتش برم که حنا محکم به 

بازوم چسبید و گفت:

-ولش کن کیوان!

پسره که دید حنا مانعم شده سریع از 

پیشمون رفت و دور شد.

همین که پسره رفت ....
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پسره که دید حنا مانعم شده سریع از 

پیشمون رفت و دور شد.



همین که پسره رفت حنا دستش و 

برداشت که دستش و محکم گرفتم:

-کجا؟

جات خوب بود که!

حنا اخم غلیظی کرد و گفت:

-غیرتت و نمی خوام.....حوصله خودتم 

ندارم.

با شیطنت ابرو باال انداختم:

-برم پیش نیوشا؟



حنا بغض کرده،صورتش و برگردوند و 

گفت:

-برو.

اخم کردم و جلو رفتم و از پشت توی 

بغلم کشیدمش که خودش و تکون داد و 

گفت:

-ولم کن کیوان....ولم کن اه!

-این جوری خودت و تکون میدی بیشتر 

تحریکم می کنی که یه لقمه چپت کنم.



بعدم وقتی هلویی مثل تو دارم چرا برم 

بچسبم به زردالویی مثل اون!

با ارنجش محکم توی شکمم ضربه  زد:

-گفتم ولم کن کیوان....حوصلت و 

ندارم،نمی خوامم ببینمت!

لبم و به گوشش چسبوندم و گفتم:

-چرا اخه؟

یهویی خودش و از توی دستام ازاد کرد 

و جیغ کشید:



-وقتی می گم حوصلت و ندارم ولم کن!

غیرتت و نمی خوام.

بزار دوستت سیلی بزنه تو صورتم و 

بمون نگاهش کن،ولی یه پسر میاد باهام 

حرف بزنه رگ غیرتت برام بزنه باال.

اینجور غیرتی شدن فقط بدرد خودت 

می خوره!
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بعد از گفتن این حرف قطره ی اشکی روی 

گونش چکید و پشتش و به من کرد و 



دست به سینه رو به دریا ایستاد.

هوفی کشیدم و دستم و به کمرم 

زدم،نمی دونستم چیکار کنم که دلش و به 

دست بیارم.

صدای فین فینش و شنیدم آهی کشیدم 

و گفتم:

-اگر برم بزنمش دلت خنک می شه؟

-اون موقع که باید جلوم می ایستادی و 

اجازه نمی دادی حتی دستش به من 

بخوره وایسادی و فقط نگاه کردی!



-من شوکه شده بودم.

-بعدشم عکس العملی نشون ندادی!

گوشیم و از توی جیبم در اوردم و بعد از 

وارد شدن توی فیلم هام،فیلمی که داده 

بودم یکی از بچه ها برام بگیرتش و برام 

فرستاده بود و نشونش دادم.

گوشی رو جلوی صورتش گرفتم و گفتم:

-ببین دلت خنک می شه!



اول به گوشی نگاهی نکرد اما با پخش 

شدن فیلم و صدای فریاد سینا سر 

برگردوند و مات و مبهوت به فیلم خیره 

شد.

همین که دست سینا رو پیچوند و صدای 

فریاد سینا بلند شد،حنا دستش و جلوی 

دهنش گذاشت:

-تو....تو چیکار کردی؟

نیشخندی زدم:

-کاری رو کردم که حقش بود!



به سمتم برگشت و دستش و جلوی 

دهنش گرفت:

-باورم نمی شه!

تو چطور دلت اومد این کار و انجام 

بدی؟

هوفی کشیدم و غریدم:

-حنا ....بس کن....حقش بود،باید 

می فهمید که دستش و روی تو بلند کنه 

عواقبش چیه.

حنا هنوز مات و مبهوت بود و ....
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حنا هنوز مات و مبهوت بود و ....

"حنا"

باورم نمی شد که کیوان همچین کاری 

کرده باشه،نمی دونستم بخاطر اهمیت 

دادنش به من خوشحال باشم یا از این 

که یه ادم و زیر دست پاش خورد کرده 

ناراحت.

با بغض و بهت گفتم:



-اشتباه کردی!

تو همچین حقی نداشتی که یه ادم و زیر 

مشت و لگد بگیری.

کیوان پوزخندی زد و زیرلب گفت:

-بیشتر از اینا حقش بود،باید 

می کشتمش،حروم خور عوضی!

اخمی کردم و از کنارش گذشتم که 

دستش و دور بازوم حلقه کرد و غرید:

-من شوکه شدم،



شمال نیومدیم که اوقاتمون و به 

خودمون زهر کنیم،سر چیزای الکی انقدر 

قهر نکن،داری کوفتمون می کنی این 

مسافرت رو!

با دیدن نیوشا که سمتمون می اومد حق 

رو به کیوان دادم و نگاهم و بهش دوختم 

که با انگشت شصتش اشکام و از روی 

گونم پاک کرد و خم شد و پیشونیم و 

بوسید.

لرزی کردم و ...
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لرزی کردم که دستش و دورم حلقه کرد و 

وقتی مقاومتی از من ندید با خیال 

راحت محکم تر من و به خودش چسبوند 

و صورتم و بوسید.

کیوان بعد از چند لحظه سکوت گفت:

-عکس بگیریم؟

شونه ای باال انداختم که گوشیش و از 

توی جیبش در اورد و گفت:



-حرف نمی زنی اصال بهت نمیاد.

من اون دختر شر و شیطون و می خوام.

-کیوان... واقعا چطور تونستی!؟

نفسش و بیرون فرستاد و گفت:

-کافی بود تا سیلی که توی صورت تو زد 

و توی ذهنم بیارم،همین که تو ذهنم 

می اومد حتی قادر به کشتنش هم بودم.

نگاهم و توی صورت پر اخمش دوختم:

-دارم ازت می ترسم!



خندید و انگشتش و روی چونم کشید:

-تو می ترسی و رفتارت اینه،نترسی که 

دیگه ...

حرفش و قطع کرد و من مشتی به 

بازوش زدم:

-پرو...دوست داری همه گوش به فرمانت 

باشن!

اره ای گفت که با حرص ....
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اره ای گفت که با حرص کفشش و لگد 

کردم.

کیوان با دوتا دستش لپام و محکم کشید:

-آخ من به قربون حرص خوردنت.

محکم روی دستش زدم که دستش و از 

روی لپام جدا کرد،دستم و روی لپم که 

درد می کرد گذاشتم و گفتم:

-لپام و قرمز کردی!



کیوان تا خواست چیزی بگه چشمم به 

سینا افتاد،با دیدنش چندلحظه با بهت 

خیرش شدم که کیوانم برگشت و با 

دیدن سینا اخم کرد.

اروم زمزمه کرد:

-به روت نمیاری که کار من بوده!

فهمیدی؟

سرم و به معنی اره تکون دادم و نگاهم و 

به راه رفتنش که لنگ می زد و سر و 



صورت کبودش و دست شکستش 

دوختم.

سنگینی نگاهمون و که حس کرد سرش و 

سمتمون چرخوند که نگاهم و ازش 

گرفتم و کیوان کنار گوشم گفت:

-کمی صبر کن تا برگردم.

هنوز کیوان از پیشم نرفته بودی که 

رادمان صداش کرد،کیوان سمت رادمان 

برگشت و رادمان کنار گوشش گفت:

-کار توهه....اره؟



کیوان نیشخندی زد و رادمان با بهت 

گفت:

-اگر بفهمه کیوان بدبخت می شی!

-نمی زارم بفهمه!

منظورش و از بدبخت شدن نفهمیدم و 
....
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منظورش و از بدبخت شدن نفهمیدم .



ولی می دونستم اگر بفهمه بیچاره می شه 

و برامون خیلی بد می شه!

با استرس دستام و توی جیب مانتوم 

گذاشتم،کیوان که رفت رادمان سمتم 

اومد و گفت:

-یه جوری رفتار کن که انگار اصال از 

چیزی خبر نداشتی،اگر بفهمه کار کیوان 

بوده خیلی بد می شه،حتی می تونه ازش 

شکایت کنه.

ریلکس باش،االن به تو هم شک کرده.



سرم و تکون دادم و لبام و برچیدم و 

باشه  ای گفتم  .

به سمت کیوان رفتم و صدای کیوان و 

شنیدم:

-خدا بد نده!

منم جلوتر رفتم و کنارش 

ایستادم،نتونستم پوزخندم و حفظ کنم و 

گفتم:

-ای وای چه اتفاقی براتون افتاده؟

خدا بد نده!



سینا دستش و توی جیبش کرد و 

پوزخندی تحویلم داد:

-نیاز نیست که ترحم کنید و یا ادای 

ادمای ناراحت و در بیارید.

اخمی کردم و گفتم:

-قطعا ناراحت شدم،من هیچ وقت راضی 

به اسیب دیدن دیگران نیستم

پوزخندی زد و گفت:

-امیدوارم همین طور باشه.



بی توجه به طعنه ی حرفش خدا سالمتی 

بده گفتم و از کنارش عبور کردم و داخل 

رفتم،با دیدن بهار که روی مبل نشسته 

بود و مشغول خوردن لواشک بود به 

سمتش رفتم و لواشک و از دستش 

کشیدم که جیغی کشید:

-خیلی بیشعوری!

جون جدت یکم قهر بمون خب!

پشت چشمی براش نازک کردم:

-من قهر نمی کنم،تالفی می کنم عزیزم!



گمشویی نثارم کرد که ....
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پشت چشمی براش نازک کردم:

-من قهر نمی کنم،تالفی می کنم عزیزم!

گمشویی نثارم کرد که خندیدم،کوثر با 

حرص کنارم نشست و گفت:

-مرده شور ریختش و ببرن!

پسره عوضی!



به سمتش چرخیدم و گفتم:

-با کی هستی؟

اشاره ای به طبقه باال زد و گفت:

-اون یارو که چشاش ابیه،اومده برام 

درخواست خواستگاری می ده!

هی بهش می گم قصد ازدواج ندارم 

می گه چرا پس با اقا رادمان گرم 

گرفتید،باید بهش می گفتم بتوچه!

احمق!

خندیدم و گفتم:

-خیله خب بابا حرص نخور!



بهار خودش و روی مبل کنار من انداخت 

و همراهم از لواشک بزرگی که دستم بود 

خورد.

هنوز چند دقیقه نگذشته بود که یلدا با 

ذوق سمتمون اومد و جیغی کشید و 

خودش و رومون انداخت.

با تعجب بهش خیره شدم که خم شد و 

اروم گفت:

-استاد وحیدیان اومده!

نیشش و باز کرد و گفت:



-فقط تیپ و هیکلش و باید ببینید.

هنوز حرفش تموم نشده بود استاد داخل 

اومد که نگاهمون روش چرخید و بعد 

بلند شدیم و رو به استاد گفتم:

-خوش اومدین استاد!

استاد بی حرف فقط سرش و تکون داد 

که کنار گوش یلدا گفتم:

-این چه منگلیه،بلد نیست جواب بده.

زهرماری نثارم کرد که صدای بهار بلند 

شد:



-فقط جای مهدی خالیه!

خوبه بگم عشق منم بیاد.

با صورت توهم رفته نگاهش کردم و ...
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با صورت توهم رفته نگاهش کردم: 

-اه این چندش بازیا دیگه چیه؟ 

با دیدن کیوان که داخل اومد نیشم و باز 

کردم و سمتش رفتم و صدای بهار و 

شنیدم: 

-نگاش کن  ها....چه بیشعوریه خودش 

می چسبه به شوهرش به من می گه 

چندش! 



خندم گرفت کنار کیوان ایستادم و به 

بازوش اویزون شدم و گفتم: 

-بریم شهربازی؟ 

-نه،بیا بریم خفتت کنم یه جایی فقط 

بخورمت! 

با چشمای گرد و بهت زده نگاهش کردم 

که به قیافم خندید و دستم و کشید و به 

سمت طبقه ی باال رفت. 

در یکی از اتاق ها رو باز کرد و دوتایی 

داخل رفتیم که با دیدن صحنه ی 



روبه رومون پشمای من و کیوان ریخت. 

روی تخت پر بود از لباس زیر دخترونه،از 

قرمز و صورتی و رنگای جیغ بگیر تا 

رنگای مالیم! 

فوری دستم و جلوی چشمای کیوان 

گذاشتم و با خنده ای که سعی در پنهون 

کردنش داشتم گفتم: 

-بیا بریم بیرون زود باش! 

کیوان با لحنی که خنده توش موج می زد 

گفت: 



-چشمام و ول کن تا برن بیرون،االن 

می خورم به در! 

-بدون این که برگردی و به عقب خیره 

بشی فقط برو بیرون! 

سرش و تکون داد که دستم و از روی 

چشماش برداشتم و هلش دادم و از اتاق 

بیرون رفتیم. 

نگاهش و به چشمای من دوخت و با 

دیدن صورت قرمزم زیرخنده زد. 

سرش و کنار گوشم اورد و گفت: 



-یادم بیار بعدا برات یه سو*تین توری 

صورتی پررنگ مثل اون که روی تخت 

بود برات بخرم! 

با مشت به سینش زدم و جیغ زدم: 

-خجالت بکش بی حیا....تو اصال برای 

چی نگاه کردی....! 

با قهقهه زیر خنده زد و من و به دیوار 

چسبوند و لباش و روی لبام گذاشت و با 

ولع مشغول بوسیدنم شد و .... 
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مشغول بوسیدنم شد و دستش و روی 

باالتنم چرخوند. 

سرم و عقب کشیدم و زمزمه کردم: 

-االن یکی میاد! 

-خب بیاد. 

دوباره سرش و نزدیک اورد و لباش و 

روی گردنم کشید و محکم تر شروع به 

بوسیدنم کرد. 

با دستم و سرش و عقب فرستادم و 



دستش و کشیدم و وارد اتاق خودم و 

بچه ها شدم. 

در و پشت سرم قفل کردم و این بار 

خودم پیش قدم شدم و دستم و دور 

گردن کیوان حلقه کردم. 

روی انگشتای پاهام بلند شدم تا قدم 

بهش برسه که کمی سرش و خم کرد تا 

راحت تر باشم. 

دکمه های مانتوم و باز کرد و از تنم درش 

اورد و روی زمین انداختش،بلوزم و باال 



زد و لباش و روی شکمم گذاشت که با 

قلقلک دادنم خودم و تکون دادم که 

خندش گرفت. 

ته ریشش و به شکمم کشید که دستم و 

توی موهاش فرو بردم و گفتم: 

- قلقلکم میاد نکن کیوان! 

بی توجه به حرفم دستش و زیرپام 

گذاشت و من روی تخت انداخت و روم 

خیمه زد که جیغی کشیدم و کمی خودم 

و عقب تر کشیدم اما کیوان مثل عقابی 



که منتظر شکارش بود دوباره من و بین 

بازوهاش گرفت و به جون سر و صورتم 

افتاد. 

بعد از نیم ساعت خسته و کوفته با نفس 

نفس کنارم خوابید که لبام و جمع کردم و 

گفتم: 

-خیلی نامردی،من گفتم بریم شهربازی 

االن من و اینجا آوردی. 

چند تقه به در خورد که دستم و روی 

بینیم گذاشتم و رو به کیوان گفتم: 



-هیس! 

بله ی بلندی گفتم که صدای بهار و شنیدم: 

-اون تو چه غلطی می کنی که در و قفل 

کردی،بیا بیرون بی حیا سه ساعته رفتی 

توی اون اتاق......همه می گن انگار حنا 

دیوونه شده اوردیمش مسافرت رفته تو 

اتاق خوابیده...... 

از اون شوهر کج و کولتم خبری نیست 

که! 

کیوان با چشمای گرد شده ..... 
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کیوان با چشمای گرد شده اروم لب زد: 

-منظورش از کج و کوله با منه؟ 

 از قیافه مبهم کیوان خندم گرفته 

بود،دوباره دستم و روی بینیم گذاشتم: 

-هیس! 

بهار برو پایین االن منم میام،از حموم 

اومدم می خوام لباس بپوشم. 

در ضمن بار اخرتم باشه به شوهر من 

می گی کج و کوله! 



صدای برو بابای بهار و شنیدم و بعدش 

هم صدای پاهاش که از در دور شد. 

روی تخت نشستم که کیوان دستش و 

دور کمرم حلقه کرد و من و به سینش 

چسبوند و گفت: 

-کی بشه زودتر عروسی بگیریم. 

اگر بخاطر تو نبود قبل از اومدن به شمال 

می گرفتم. 

-عجله ای که نداریم،باالخره می گیریم. 

کیوان لبخند پر از استرسی زد و بوسه ای 



روی لبم نشوند و زمزمه کرد: 

-امیدوارم. 

 *
سه روزی بود که به شمال اومده بودیم و 

سینا اصال باهام همکالم نشده بود و منم 

کاری به کارش ندارم،اما به جاش انقدر با 

کیوان خوش گذرونده بودم که دلم 

نمی خواست برگردیم.

با یهویی باز شدن در اتاق و وارد شدن 

کیوان چشمام و گرد کردم و گفتم: 



-اروم کیوان....اروم! 

شاید یکی از بچه ها توی اتاق بود 

این جوری سرت و انداختی اومدی داخل! 

جلوی اومد و پوشه ای که دستش بود رو 

روی تخت گذاشت؛خم شد و پیشونیم رو 

محکم بوسید و گفت: 

-بچه ها پایین بودن،حواسم بود کسی به 

جز خودت توی اتاق نیست. 

حرفی نزدم که پوشه رو باز کرد و چندتا 

کاغذ جلوم گذاشت و گفت: 



-امضا کن! 

چند لحظه بهش خیره شدم و بعد گفتم: 

-این کاغذا چی هستن؟ 
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-این کاغذا چی هستن؟ 

-بخون می فهمی! 

شروع به خوندن متن کردم و هر چی که 



می خوندم بیشتر از قبل شوکه 

می شدم،روی تخت انداختمشون و گفتم: 

-اینا چیه کیوان؟ 

تو می خوای چیکار کنی؟ 

شرکتت و به نام من بزنی؟ 

کیوان انگشت شصتش و روی شقیقش 

فشار داد و بعد از کمی مکث گفت: 

-حنا...سهم منه دوست دارم به نام تو 

بزنمش! 

کاغذ ها رو عقب فرستادم و گفتم: 



-ولی من قبول نمی کنم! 

-باید قبول کنی حنا.....ممکنه یه اتفاقاتی 

برام بیوفته،می خوام اینا رو به نام تو 

بزنم تا هیچ خطری شرکتم رو تهدید 

نکنه . 

گیج اخمی کردم و گفتم: 

-منظورت چیه؟ 

لبش و گاز گرفت و گفت: 



-اموالم فعال دست تو باشن خیالم راحت 

تره! 

دارم یه معامله ای با یه شرکت دیگه 

می کنم و می ترسم مشکلی برای شرکت 

پیش بیاد. 

می خوام به نام تو بزنمش بعد از این که 

فهمیدم خطری شرکت و تهدید نمی کنه 

دوباره پس میگیرمش....دست تو امانت 

میدم....جز تو به هیچکس اعتماد ندارم . 

از حرف اخرش غرق لذت شدم و چشمام 

و روی هم فشار دادم و باشه  ای گفتم. 



زیر کاغذها رو امضا زدم،که خودش و 

جلو کشید و .... 
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زیر کاغذ ها رو امضا زدم که خودش و 

جلو کشید و لباش و روی لبام گذاشت. 

سرش و به عقب فرستادم و با ناز گفتم: 

-کیوان؟ 



-جان کیوان؟ 

-مگه قرار نبود دوتایی بریم جنگل؟ 

می خوام کلبه  های اونجا رو ببینم. 

-اونجا هم می برمت عزیزدلم. 

دستام و دور گردنش حلقه کردم و ناز 

بیشتری توی صدام ریختم: 

-پس کی می بریم؟ 

-وسایلت و جمع کن تا یکی دوساعت 

دیگه اماده می شم بریم. 



چشمام برقی زد و این بار من لبام و روی 

لباش گذاشتم و محکم بوسیدم. 

سریع وسایلم و جمع کردم و طولی 

نکشید  

آماده و حاضر هردو از خونه خارج شدیم 

و با ماشین مسیری رو که کیوان 

بلد بود طی کردیم. 

بعد از مسافت تقریبا طوالنی که توی این 

جاده پر از زیبایی طبیعت های خدا بود 

به جایی که مد نظر کیوان بود رسیدیم . 



دو؛سه تا کلبه اون اطراف بود که .... 
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دو؛سه تا کلبه اون اطراف بود که کیوان 

پیاده شد و از اقایی که مسئول اونجا 

بود یکی از کلبه ها رو برای یک شب اجاره 

کرد. 

از ماشین پیاده شدم و هوای تازه رو وارد 

ریه هام کردم و نفس عمیقی کشیدم. 

از این طبیعت انقدر انرژی گرفته بودم که 



قادر به هرکاری بودم. 

کیوان بعد از اوردن کوله ی سنگینم که 

وسایل ضروری من و کیوان توش 

بود،دستم و گرفت و دوتایی وارد کلبه 

شدیم. 

فضای کلبه خیلی دل انگیز و زیبا بود که 

لبخندی روی لبم نشست. 

همه چیز این کلبه مجهز بود. 

با یاد اون کلبه ای که قبال رفته بودیم و 

تاب بازی که کردم لبخندی روی لبم 



نشست و خداروشکر کردم که دوباره 

می تونم طعم ارامش اون روزا رو توی 

این کلبه بچشم. 

جای قشنگی بود و منم نهایت لذت رو از 

فضا بردم و کلی عکس سلفی با کیوان 

گرفتم . 

چندتاشون رو هم انتخاب کردم تا حتما 

چاپشون کنیم و توی البوم،کنار عکس های 

عقدمون بزاریم. 

هوا واقعا سرد بود و کیوان مشغول 



روشن کردن شومینه شد و منم کنارش 

نشستم و کمکش کردم. 

شومینه که روشن شد،بخاطر گشنگی 

زیاد دوتا کنسروی که همراه خودمون 

اورده بودم رو باز کردم و بعد از ریختنش 

توی ظرف های یکبار مصرفی که همراه 

خودم اورده بودم،کنار کیوان روی 

بالشتک ها و در کنار شومینه مشغول 

خوردن شدیم. 

اون کنسرو انقدر چسبید که دوست 



داشتم غذا خوردنمون هنوز طول بکشه. 

کیوان بخاطر مسافت زیادی که حرکت 

کرده بود روی بالشت و ملحفه هایی که 

روی زمین بود دراز کشید و به منم اشاره 

کرد: 

-بیا این جا تو هم یکم استراحت 

کن،بعدش میریم یکم این اطراف 

می گردیم. 

سری تکون دادم و بعد از در اوردن 

مانتوم توی بغل کیوان خزیدم و چشمام 



بستم که .... 
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سری تکون دادم و بعد از در اوردن 

مانتوم توی بغل کیوان خزیدم و چشمام 

و بستم که نوازش های دستش و روی 

کمرم حس کردم. 

لبخندی روی لبم نشست و کم کم خواب 

سراغم اومد و چشمام غرق خواب 

عمیقی شد. 



با حس بوی سوختگی شدیدی چشمام و 

باز کردم،با دیدن اتیش که قالی 

دست بافت کوچیک رو روشن کرده بود 

وحشت زده و با جیغ از جا پریدم . 

کیوان گیج چشماش و باز کرد که 

چشمش به قالی افتاد که کم کم روشن 

 می شد و شعله هاش فوران می کرد. 
 .



با وزیدن باد سردی نگاهم به در چوبی 

برگشت که باز شده بود و باد خیلی 

سردی از وسط جنگل یه داخل کلبه 

می اومد و اتیش رو روشن تر از قبل 

می کرد. 

کیوان بازوم و گرفت و با سرعت از 

جاش بلند شد،مانتوم و برداشتم و سریع 

پوشیدم و کیوان سعی کرد با پتویی که 

دستشه آتیش رو خاموش کنه ولی 

خاموش نمی شد. 

با دیدن پرده ها هم که دارن می سوزن 



جیغی کشیدم و گفتم: 

-کیوان....پرده ها داره آتیش می گیره،بیا 

عقب .... 
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با دیدن پرده ها هم که دارن می سوزن 

جیغی کشیدم و گفتم: 

-کیوان....پرده ها داره آتیش می گیره،بیا 

عقب االن می سوزی. 



کیوان خودش و عقب کشید و با بهت به 

اطراف خیره شد،مثل سپر جلوی من 

ایستاد و گفت: 

-تو برو بیرون تا ببینم می شه این آتیش 

و خاموش کرد یا نه! 

سری تکون دادم و بیرون رفتم ولی نه 

برای تماشا،بلکه ببینم کسی هست که 

کمکمون کنه یا نه! 

دو سه تا کلبه ی دیگه هم اون طرف تر از 

ما بود که به سرعت سمتشون رفتم و 



محکم به در چوبی کوبیدم و صدا زدم: 

-کسی هست کمک کنه؟ 

تو این کلبه کسی هست؟ 

کلبمون آتیش گرفته. 

نگران لبم و گاز گرفتم که چند دقیقه بعد 

مردی از توی کلبه ای که بود بیرون 

اومد،با دیدن سوختن کلبه یا ابلفضلی 

گفت و دویید و چند تا دیگه از کسایی 

که توی کلبه بودن رو هم خبر کرد. 

به سمت کلبه رفتم تا حال کیوان و 



ببینم،اما با دیدن در چوبی که داره 

شعله ور می شه بی شک قلبم یه لحظه 

ایستاد. 

جیغی کشیدم و با صدای بلند اسم کیوان 

و صدا زدم.

صدایی ازش نیومد ...... 
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جیغی کشیدم و با صدای بلند اسم کیوان 

و صدا زدم.



صدایی ازش نیومد از ترس اشکام سریع 

راه خودشون و پیدا کردن و روی 

گونه هام ریختن. 

یه سرعت یکی از مردها با پتویی که 

دستش بود به سمت در کلبه رفت تا 

خاموشش کنه ولی کلبه هرلحظه بیشتر 

توی آتیش فرو می رفت. 

از ترس نفسم به شماره افتاد و مثل 

ادم هایی که جنون بهشون دست می ده با 

صدای بلند و هیستریکی جیغ کشیدم: 



-کیوان.....کیوان.....مرگ حنا جواب بده. 

به هق هق افتادم و با گلویی که به شدت 

می سوخت دوباره جیغ کشیدم: 

-کیوان. 

نگاهی به اطراف کردم و بعد بی توجه به 

بقیه دوییدم و به سمت در کلبه رفتم. 

با پام در چوبی رو به عقب فرستادم،اثری 

از کیوان نبود. 

با ترس وحشت جیغ بلندی کشیدم که 



صدای شکستن چوبی باالی سرم باعث 

شد سرم و باال بگیرم،حلقه شدن دستی 

دور کمرم و به عقب کشیدنم همزمان با 

افتادن چوب سوخته روی زمین بود. 

با نفس نفس و وحشت زده به عقب 

برگشتم. 

با دیدن سر و صورت سیاهش با بغض 

گفتم: 

-کیوان. 

دستش و دور کمرم حلقه کرد و .... 
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دستش و دور کمرم حلقه کرد و گفت: 

-حرف نزن بیا...! 

برگشتم تا با کیوان از در کلبه بیرون بریم 

اما با دیدن چوب بزرگی که پشت در 

افتاده بود،وحشت تموم وجودم و گرفت. 

کیوان که خیلی بیشتر از من تو این 

اتیش مونده بود به سرعت به سرفه 

افتاد،خیلی طول نکشید که منم به سرفه 



افتادم و سینم از شدت سرفه هام درد 

گرفت. 

گلوم خس خس می کرد و کیوان نگاهی به 

منی که داشتم از شدت سرفه بیهوش 

می شدم، انداخت و وحشت زده تکونم 

داد  

در حالی که خودش سرفه می کرد بریده 

بریده گفت: 

-ن ...نفس بکش.....نفس بکش تا یه راهی 

پیدا کنم. 



سرم و تکون دادم و ولی صدای سرفه هام 

با صدای سرفه های کیوان و سوختن 

چوب ها و هیاهوی بیرون ادغام شد. 

کیوان ناچار بلوزش و از تنش در اورد با 

تعجب نگاهش کردم که پاره اش کرد و 

دور دوتا دستاش پیچید. 

گیج نگاهش کردم اما جلو رفت تا 

چوب های بزرگ سوخته رو از جلوی در 

جمع کنه تا راهمون باز بشه. 

چوب ها بزرگ و سنگین بودن،کیوان خم 

شد و چوب و توی دستش گرفت اما 



صدای فریاد پر دردش چشمام و بستم و 

اشکام روی گونه هام ریخت به سمتش 

رفتم و با سرفه های بلندی گفتم: 

-تو رو خدا....نکن ....جون....من...نکن 

....ک..یو...ا....ن 

نفسام درحال قطع شدن بود ،یه گوشه از 

کلبه که .... 
 part461#

دختری به نام حنا 

نفسام درحال قطع شدن بود ،یه گوشه از 



کلبه که هنوز نسوخته بود زانوهام خم 

شد و روی زمین افتادم،چنگی به زمین 

زدم و سرفه هام گلوم و خراشید. 

کیوانم به سرفه های بلندتری دچار شده 

بود اما با دیدن وضعیت من فریاد بلندی 

کشید و سریع تر خم شد،تا چوب داغ رو 

عقب بکشه. 

صورتش از درد سرخ شد و رگ هاش 

پیشونیش و گردنش بیرون زده 

بود،دستم و به گلوم گرفتم و حس 

خفگی گریبان گیرم شد. 



کیوان که به سمتم برگشت چشمام 

سیاهی رفت و دوییدن کیوان و به سمت 

خودم دیدم. 

هنوز چشمام نیمه باز بود که دستش و 

دور کمرم حلقه کرد و چوبی که راه رو 

باز کرده بود با پاش کنار زد و از در 

سوخته ی کلبه که افتاده بود بیرون زدیم. 

روی زمین نشست و وحشت زده صدام 

کرد،همین که هوای ازاد به ریه هام رسید 

سریع نفس کشیدم،نفس های بلند و صدا 



دار و کمی بعد لیوان ابی که یکی از خانم 

های اطراف به دست کیوان داد تا بهم آب 

بده. 

نمی دونم کی آتش نشانی رسید و اون 

آتیش لعنتی خاموش شد. 

ولی انگار کنار شومینه پر از نفت بوده که 

آتیش روشن می شه و به قالی ها 

می رسه. 

نفسم که سرجاش اومد،نشستم و نگاهم 

و به دستای سوخته کیوان دوختم، با 



دیدن دستایی که شدید قرمز شده و 

پوستش انگار کنده شده یه آن دلم هری 

ریخت و انگار فشارم بالفاصله افتاد که 

غش کردم و کیوانی که با التماس صدام 

می کرد و ..... 
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چشمام و که باز کردم روی تخت نا  

اشنایی بودم،سرم و برگردوندم و با دیدن 

کیوان بغض کرده صداش کردم که 

نگاهش و از دستای باندپیچی شده اش 



گرفت و با دیدن چشمای بازم با قدم های 

بلند سمتم اومد. 

روی تخت که نشست خودم و توی بغلش 

انداختم و زیرگریه زدم: 

-ببین چه اتفاق وحشتناکی 

افتاد،کیوان...بمیرن برات دستات 

سوخته. 

تلخ خندی زد و گفت: 

-خدانکنه بچه ....چیزیم نشده که! 

آنقدر گریه نکن چشمات پف می کنه زشت 



می شی. 

اشکام و با پشت دست پاک کردم و لبام و 

روی ته ریشش گذاشتم و محکم 

بوسیدمش. 

نگاهی به اطراف کردم و اروم گفتم: 

-کجاییم کیوان؟ 

-توی کلبه ی یه اقا و خانومی که بنده خدا 

خیلی کمکمون کردن. 

-باید بریم دکتر. 



کیوان در لحظه رنگ صورتش پرید و با 

صدایی که از ته چاه در می اومد وحشت 

زده گفت: 

-جاییت درد می کنه؟ 

جاییت سوخته...ها؟ 

حالت خوب نیست....حرف بزن حنا. 

با این که می گفت حرف بزن ولی ... 
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-جاییت درد می کنه؟ 



جاییت سوخته...ها؟ 

حالت خوب نیست....حرف بزن حنا. 

با این که می گفت حرف بزن ولی اجازه 

حرف زدن نمی داد و خودش یه سره 

حرف می زد بغضم و قورت دادم و گفتم: 

-کیوان عزیزم،بزار حرف بزنم. 

من چیزیم نیست نگران نباش،برای 

دستای تو می گم. 

باید دکتر تجویز کنه. 

لبخند اسوده ای روی لباش نقش بست و 



گفت: 

-یکم دیگه استراحت کن شب شده،فردا 

صبح برمی گردیم پیش بقیه. 

با لحن طنزی برای این که حالمون و 

عوض کنه گفت: 

-انگار چون خانواده هامون راضی نبودن 

از اول شمال همش دردسر 

داریما....معلوم نیست اتفاق بعدی چیه! 

خدا داند. 

لبخند کمرنگی زدم و گفتم: 



-خدانکنه. 

تو کجا می خوابی؟ 

-اول میرم بیرون یه نگاهی به کلبه 

بندازم،اتش نشان خاموشش کرده 

می خوام ببینم از لباسام چیزی مونده. 

نگاهی به لباسی که تنشه انداختم و 

گفتم: 

-این لباس رو کی بهت داد؟ 

-همین اقا که اومدیم تو کلبه اش! 

باید خسارت کلبه رو پرداخت کنیم،برم 



ببینم کیف پولم سوخته یا نه! 

لبخند غمگینی زدم که روی بینیم و 

بوسید و گفت: 

-قربونت برم نگران چی هستی؟ 

همین که حال دوتامون خوبه خودش یه 

دنیا می ارزه! 

سرم و تکون دادم که پیشونیم و بوسید 

و از اتاق خارج شد،منم دوباره سرم و 

روی بالشت گذاشتم و به صبح فکر کردم 
 ...
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و به صبحی نامعلوم فکر کردم. 

خسته از ذهن پریشونم آهی 

کشیدم،خواب از سرم پریده بود و دیگه 

خوابم نمی اومد. 

از جا بلند شدم و روبه روی اینه کوچیکی 

که توی اتاق بود ایستادم،دماغ و گونه و 

پیشونیم سیاه شده بود. 

وارد دستشویی کوچیکی که توی اتاق 

بود شدم و آبی به دست و صورتم زدم و 



با دستمالی که کنار روشویی بود صورتم 

و تمیز و خشک کردم. 

از دستشویی خارج شدم و منتظر کیوان 

روی تخت نشستم،گوشیم و که توی 

جیب مانتوم بود روشن کردم،کلی تماس 

بی پاسخ از بچه ها و مامان و بابام 

داشتم. 

گوشی رو روشن کردم و اول با مامانم 

تماس گرفتم،چند لحظه بیشتر طول 

نکشید که صدای عصبانیش توی گوشم 

پیچید: 



-دختره ی خودسر برای چی اون گوشی 

لعنتیت رو خاموش کردی؟ 

اون شوهر عاقلت چرا خاموشش کرده؟ 

ها؟ 

می دونی از ترس چه بالیی سرمون 

اومد،به بهارم زنگ زدیم می گه ما ازش 

خبر نداریم خودشون دوتایی رفتن 

بیرون. 

آخ بهار خبرچین 

همه رو حسابی نگران کردیم.



-مامان جان قربونت برم  بزار توضیح بدم 

اگر قانع نشدی بعد من و خفه کن. 

مامان سکوت کرد یعنی منتظر 

توضیحه،منم جمله  هام و مرتب کردم و 

جوری که نترسن خالصه ای از اتفاقات رو 

براشون تعریف کردم و ... 
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با صدای بلند و وحشت زده ای گفت: 

-یا فاطمه زهرا.....بالیی سر خودتون 



نیومده ها؟

جاییتون نسوخته؟ 

حالتون خوبه؟ 

حنا حرف بزن دختر. 

همین که خواستم جوابش و بدم کیوان 

با صورت خسته و بی حالی وارد اتاق 

شد،چندلحظه مکث کردم و گفتم: 

-نه عزیزدلم حالمون خوبه،من چیزیم 

نشده فقط دستای کیوان سوخته. 

مامانم یا خدایی زمزمه کرد و کیوان 



چشم غره غلیظی بهم رفت که شونه باال 

انداختم. 

خب اخرش می فهمید دیگه...! 

مامان ازم خواست گوشی و دست کیوان 

بدم و منم همین کار و کردم،مامانم 

شروع به صحبت با کیوان کرد و از 

صدای بلند گوشیم صداش و منم 

می شنیدم: 

-پسرم عزیزم،مراقب باش،دستت به 

چیزی برخورد نکنه تا بیشتر از این تاول 



بزنه،سریع هم برید دکتر حتما . 

کیوانم با قربون صدقه مامان و اروم کرد 

و بعد از قطع گوشی با غیظ گفت: 

-تو نمی تونستی چیزی بهشون نگی 

نگرانشون نکنی؟ 

لب برچیدم و گفتم: 

-اخرش که می فهمیدن منم االن خودم 

اروم بهش گفتم که بعدا دعوا نکنه چرا 

بهش نگفتم. 



کیوان نفسش و محکم بیرون فرستاد و 

گفت: 

-چرا نخوابیدی؟ 

-بنظرت این همه خوابیدیم،دیگه خوابم 

میاد؟ 

چشمای کیوان برقی از شیطنت زد و 

گفت: 

-تا االنمون که بدرد نخورد،بعدش و که 

می تونیم بدرد بخور کنیم. 



چشم  غره ای از منظورش به سمتش 

پرتاب کردم و گفتم: 

-حتما با این دستای داغون. 

نگاهش که به دستاش افتاد پکر شد،انگار 

یادش رفته بود دستاش چطور سوخته. 

هنوز تصویر دستای پر از تاول و پوستی 

که به گوشت باقی نمونده بود جلوی 
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کیوان و که این جور پکر دیدم خودم و 



جلو کشیدم و بدون هیچ حرفی لبام و 

روی لباش گذاشتم دستای باند پیچیش و 

توی دستم گرفتم و لبام و کنار گوشش 

گذاشتم و لب زدم: 

-مرسی که نجاتم دادی! 

سرش و عقب کشید و بعد لبخندی زد: 

-مراقبت کردن از تو،وظیفه منه! 

روی ته ریشش و بوسیدم و دستام و دور 

گردنش حلقه کردم،حتی تصور آسیب 

دیدنش توی اون فاجعه هم به روح و 



روانم آسیب می رسوند . 

دستاش و پشت کمرم حلقه کرد و با لحن 

شوخی گفت: 

-حاال می بینی من دستام این جوره داری 

دلبری می کنی،شاید االن نتونم کاری کنم 

ولی مطمئن باش تالفیش و بد در میارم. 

با بغضی که توی گلوم بود خندیدم و 

همون لحظه اشکایی که کنترلشون از 

دستم خارج شده بود روی گونه هام 

ریخت. 



با غیظ سرش و عقب کشید و با دیدن 

صورت من اخماش و توی هم کشید.

من و از روی تخت بلند و کرد و روی 

پاهاش نشوندم و صورتم و سمت 

خودش چرخوند و اشکام و پاک کرد: 

-چرا گریه می کنی دختر. 

نترس بابا....بد تالفی نمی کنم که پدرت 

در بیاد. 

با دستم موهاش و کشیدم و گفتم: 

-خوبه که بالیی سرت نیومده! 



سرم و محکم توی سرش کوبوندم که یهو 

چونم و گاز گرفت و دندوناش و توی 

گوشتم فرو کرد. 

موهاش و بیشتر کشیدم که با خنده 

سرش و عقب کشید،با صدای در هر 

دوتامون از هم سریع جدا شدیم و کیوان 

سمت در رفت و بازش کرد،یه خانمی که 

چادر رنگی گل داری سرش بود پشت در 

بود. 

لبخند خجولی زد و رو به کیوان گفت: 



-صبحونه آمادست،اگر میل دارید 

بفرمایید. 

کیوان تشکری کرد و ... 
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کیوان تشکری کرد و بعد از بستن در رو 

به من کرد و گفت: 

-همین خانمه یه دست لباس برات 

اورد،بپوششون بیا بریم پایین. 



سرم و تکون دادم و با دیدن مانتو و 

شلوار و شال مشکی که هنوز مارکشون 

بهش بود سریع پوشیدمشون و همراه 

کیوان از اتاق خارج شدیم. 

با دیدن سفره ی کوچیکی که توی حیاط 

کلبه ی کوچیک روی فرش دست بافتی 

پهن شده بود لبخندی زدم،همه چیز روی 

سفره بود. 

از همه نوع صبحونه ای روی سفره بود. 

با دیدن یه پیرزن خوشگل و پسر و دختر 

جوونی که نشسته بودن با خجالت سالم 



ارومی کردم که با خوش رویی جواب 

گرفتم. 

من و کیوان روی سفره نشستیم و با 

تشکر فراوان از زحمتشون و بسم اللهی 

که اون پیرزنه گفت هممون مشغول 

خوردن شدیم. 

با به یاد اوردن دست باند پیچی کیوان 

سریع خودم براش لقمه ای کره عسل 

گرفتم و به سمتش گرفتم.

پیرزنه که فهمیدم اسمش خدیجه است 



لبخندی زد و گفت: 

-مادر خودت بزار دهنش نمی تونه لقمه رو 

از دستت بگیره،اون باند هم کثیفه. 

سرخ شدم و با سری پایین افتاده چشمی 

گفتم و لقمه رو .... 
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سرخ شدم و با سری پایین افتاده چشمی 

گفتم و لقمه رو توی دهن کیوان گذاشتم. 



کیوان دور از چشم اونا صورت من و که 

دید چشمکی بهم زد که لبم و گاز ریزی 

گرفتم. 

خاتون که دید ما معذبیم سریع 

صبحونش رو تموم کرد و با اشاره ای به 

پسر و عروسش از روی سفره بلند شدن و 

بعد از نوش جانی رفتن. 

از این که درک کرده بودن لبخندی زدم و 

گفتم: 

-بیین،الکی الکی مجبوریم برای اقا لقمه 



بگیریم و بزاریم دهنش! 

کیوان با سرخوشی خندید و منم لقمه ی 

دیگه ای رو به سمت دهنش گرفتم که 

دندوناش با انگشتم برخورد کرد و بعد 

انگشتم و از بین دندوناش رها کرد. 

نفسم و بیرون فرستادم و زمزمه کردم: 

-سو استفاده گر،مثال تو باید برای من 

لقمه بگیری بزاری دهنم،خجالت بکش. 

کیوان صورتش و نزدیک صورتم اورد: 

-یه بار می خوای بهمون صبحونه بدی 



ببین چقدر نق می زنی. 

قول میدم صبح بعد از عروسیمون برات 

صبحونه اماده کنم و لقمه هم برات 

بگیرم. 

از این بی شرمیش سرخ شده نگاهش 

کردم و گفتم: 

-خجالت بکش. 

با خنده شونه ای ..... 
 part469#

دختری به نام حنا 



با خنده شونه ای باال انداخت: 

-چرا اخه؟ 

صبحونه اماده کردن خجالت داره؟ 

از اینکه انقدر خوشگل بحث رو 

می پیچوند و می خواست بگه من 

منحرفم مشتی به پاش زدم و گفتم: 

-کوفت کن حرف نزن. 

چپ چپ نگاهم کرد: 

-عاشقانه های همسر ما دیدنیه! 



خندم گرفت،کوفت کن دیگه چه صیغه ای 

بود 

کیوان حرصی ادامه داد: 

-دریغ از ذره ای احساس توی وجود تو! 

خندم بلند تر شد که چیزی زیرلب گفت 

اما نشنیدم ولی هرچی بود بیشتر شبیه 

فحش بود.

صبحونمون که با خنده تموم شد،سفره 

رو خودم سریع جمع کردم و کیوان بعد از 

تشکر دوباره گفت که اماده بشم تا 



برگردیم. 

اینم از کلبه اومدن دونفرمون! 

شانس نداریم ما. 

هی...! 

آماده که شدیم سوئیچ و از کیوان گرفتم 

تا خودم پشت فرمون بشینم. 

کیوان که نشست منم پشت فرمون 

نشستم و راه افتادم. 

مسیر طوالنیمون با .... 
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مسیر طوالنیمون با صدای اهنگ و 

سکوت من و کیوان گذشت،هردومون 

توی فکر بودیم. 

من توی فکر بدشانسیم و 

 کیوان رو نمی دونم. 

نگاهم و که سمت کیوان چرخوندم 

چشماش بسته بود و انگار خوابیده 

بود،مشخص بود تا صبح از فکر و خیال 

نخوابیده. 



شیشه ماشین که پایین بود و باد به سر و 

صورت کیوان می خورد رو باال بردم تا 

سرما نخوره و صدای اهنگ رو هم کم 

کردم. 

باالخره بعد از کلی راه؛خسته رسیدیم. 

ضربه ای به شونه کیوان زدم و اروم 

صداش زدم: 

-کیوان...کیوان خان....اقایی. 

جوابی که نداد خم شدم تو صورتش و با 

نگرانی گفتم: 



-کیوان،عزیزم...کیوان. 

باالخره گیج چشماش و باز کرد که نفس 

اسوده ای کشیدم خودش و روی صندلی 

باال کشید و با یه چشم باز و یه چشم 

بسته به اطراف نگاه کرد و گفت: 

-رسیدیم؟ 

سرم و به معنی اره تکون دادم و از 

ماشین پیاده شدم. 

کیوانم پشت سرم پیاده شد و به سمت 

ویال که بچه ها ساکن بودن رفتیم. 



زنگ ویال رو فشار دادیم که نگهبان در و 

باز کرد و با سالم و احوالپرسی داخل 

رفتیم. 

نگهبان با دیدن دستای کیوان چشماش 

گرد شد و گفت: 

-خدا بد نده آقا. 

کیوان لبخند خوابالودی زد و گفت: 

-مرسی چیزی نشده نگران نباش اقا. 

با هم وارد ساختمون شدیم بهار تا 

چشمش به من افتاد چنان جیغ بلندی 



کشید که سر همه به سمت ما برگشت. 

دویید و خودش و پرت کرد توی بغلم و 

زیر گریه زد،شوکه سرجام خشکم زده 

بود. 

که کوثر و یلدا هم اومدن و چهارتایی 

محکم همدیگر و بغل کردیم. 

رادمان از جا بلند شد و کنار کیوان اومد 

و با بهت نگاهی به دستای کیوان کرد و 

گفت: 

-کجا بودی کیوان؟ 



دستات چرا باند پیچیه؟ 
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کیوان بازوی من خشک شده رو گرفت و 

از توی بغل بهار بیرون کشید و گفت: 

-اینجوری بغلش کردید خانمم خفه شد. 

بهار اشکاش و پاک کرد و پرو گفت: 

-دوست خودمه بتوچه،قبل از این که تو 

بغلش کنی توی بغل من بزرگ شده. 



و دوباره محکم بغلم کرد،خندم گرفت 

معلوم نیست بهار تخریب شخصیت 

می کنه یا حمایت؟ 

تو بغلش بزرگ شدم؟ 

عجب بابا عجب. 

کیوان دوباره من و از توی بغل بهار 

بیرون کشید و چشم غره ای به بهار رفت: 

-االن دیگه زن منه! 

فقطم من حق دارم بغلش کنم. 

یکم خم شد تو صورت بهار و زمزمه کرد: 



-حرفیه؟ 

بهار دندون قروچه ای کرد ولی بحث رو 

ادامه نداد و به جاش یلدا پرسید: 

-چه اتفاقی براتون افتاده؟ 

کیوان نگاهش و به من دوخت و اروم 

گفت: 

-دیروز رفتیم کلبه،کلبمون آتیش گرفت و 

سوخت،منم دستام سوخت. 

بچه ها با بهت نگاهمون کردن که گفتم: 



-چیزیمون نشده نگران نباشید 

کیوان به تایید حرفم سری تکون داد: 

-بچه ها ما خسته ایم،می خوایم یکم 

استراحت کنیم،اگر حرفی ندارید؛بریم 

بخوابیم؟ 

بچه ها شوک زده از جلومون کنار رفتن 

که من و کیوان از پله ها باال رفتیم و 

هرکدوممون بی حال توی اتاق قبلیمون 

ساکن شدیم و من تا روی تخت دراز 

کشیدم چشمام گرم شد و بالفاصله 



خوابم گرفت. 
 ***

با بی حالی از روی تخت بلند شدم .... 
 part472#

دختری به نام حنا 

با بی حالی از روی تخت بلند شدم و 

سالنه سالنه وارد دستشویی شدم،ابی به 

صورت رنگ پریدم زدم و نگاهی به 

ساعت کردم ساعت شیش عصر 

بود،لباسام و با سوییشرت مشکی و 

شلوار شیش جیب مشکی عوض کردم و 



کاله سوییشرتم و روی موهام گذاشتم. 

سوئیچ کیوان و از توی جیب شلوار 

قبلیم برداشتم تا بهش تحویل بدم و با 

نفس عمیقی از اتاقم خارج شدم.

با دیدن ویالی خالی چشمام گرد شد، 

کی همه رفته بودن بیرون؟ 

هر چند االن غروبه و کنار دریا حسابی 

می چسبه! 

چشمم به یکی از دخترای کالسمون افتاد 



و گفتم: 

-عزیزم کیوان رو ندیدی؟ 

-شوهرت رو میگی گلم؟ 

سرم و به معنی اره تکون دادم که گفت: 

-چندلحظه پیش با دوستاش بیرون رفت. 

سرم و تکون دادم و از ویال خارج شدم با 

قدم های اروم سمت دریا رفتم،چشم 

چرخوندم و یه لحظه چشمم به کیوان و 

نیوشا افتاد. 



پشت ویال ایستاده بودن و زیاد مشخص 

نبودن،اما قد بلند کیوان و هیکلش رو از 

پشت درختی تشخیص دادم. 

اروم به سمتشون قدم برداشتم،دقیقا 

جایی که توی چشم نباشم ایستادم و 

فالگوش ایستادم. 

صدای نیوشا ..... 
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اروم به سمتشون قدم برداشتم،دقیقا 



جایی که توی چشم نباشم ایستادم و 

فالگوش ایستادم. 

صدای نیوشا توی گوشم پیچید: 

-همه چیز رو به حنا می گم 

فکری کردی اگر بفهمه بخاطر چی باهاش 

بودی حتی یه لحظه هم تحملت می کنه. 

کیوان خشن اما اروم گفت: 

-خفه شو عوضی! 

این زرای مفتت و برای خودت نگه دار. 

نیوشا هیستریک خندید: 



-زر مفت؟ 

تو قرار بود فقط اون و یه مدت بازی 

بدی و بعدش ولش کنی و به قول خودت 

غرور کاذبش و خورد کنی تا دیگه جرئت 

سیلی زدن به کیوان هخامنشی رو 

نداشته باشه! 

تو برای انتقام اون سیلی نزدیکش شدی 

و حاال قراره ازدواج باهاش می زاری؟ 

تو قرار بود با من ازدواج کنی! 

فقط من! 

کیوان خندید: 



-به تو هیچ ربطی نداره! 

منم با تو هیچ قول و قراری نزاشتم. 

نیوشا نیشخندی زد و دست به سینه 

جلوتر رفت و سرش و باال گرفت و گفت:

-پس انگار .... 
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نیوشا نیشخندی زد و دست به سینه 

جلوتر رفت و سرش و باال گرفت و گفت:



-پس انگار باید بهش بگم که تو فقط 

بخاطر یه شرط بندی بهش نزدیک شدی! 

شرط بندی با سینا تا شرکت نوسازی که 

رو به برشکستگی بود و با پول سینا باال 

بکشی. 

زانوهام ناتوان شد،شرط بندی؟ 

انتقام سیلی؟ 

انگار ده تا سیلی همزمان توی صورتم 

فرود اومد،انگار یکی یه سطل آب یخ روی 

سرم ریخت،انگار مرگ جلوی چشمام 



اومد و رفت. 

ولی صدای نیوشا قطع نشد: 

-الزمه برم به حنا بگم که تو و سینا با هم 

شرط بندی کردید،شرطی که باعث بشه 

غرور حنا خدشه دار بشه. 

می دونی از چی حرف می زنم اقای 

کیوان؟ 

مثال این که برم به حنا بگم کیوان 

هیچوقت دوست نداشته و نداره،فقط 

بخاطر اموالش بهت نزدیک شده. 



مثال بهش بگم که شرط بستن تا کیوان تو 

رو عاشق خودش کنه و بعد جلوی همه ی 

بچه ها توی همچین روزی که مثًال 

دانشگاه برنامه شمال ریخته و همه ی 

بچه های دانشگاه اومدن،جلوی همه بهش 

بگی که اون فقط یه سرگرمی بوده و 

دیگه دوستش نداری و از شرط بندیت 

براش بگی نه؟ 

و بعدش چی؟ 

بعدشم تو از حنا جدا بشی و با من 

ازدواج کنی و سینا تمام سهمش و به نام 

تو بزنه و شرکت تو رو باال بکشه! 



اگر حنا بفهمه تو برای باال کشیدن شرکت 

نوسازت باهاش ازدواج کردی و شاید 

حتی ازش سواستفاده هم کرده باشی و 

باهاش رابطه داشته باشی چه بالیی 

سرش میاد؟ 

دیگه اون وقت تو .... 
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اگر حنا بفهمه تو برای باال کشیدن شرکت 

نوسازت باهاش ازدواج کردی و شاید 

حتی ازش سواستفاده هم کرده باشی و 



باهاش رابطه داشته باشی چه بالیی 

سرش میاد؟ 

دیگه اون وقت تو نمی تونی باهاش 

زندگی کنی. 

کیوان عربده  کشید و صدای رعد و برق 

توی گوشم پیچید: 

-خفه شو اشغال خفه شو! 

چیزی که بین من و سینا بوده به تو ربط 

نداره. 

نیوشا خندید: 



-تو شرط رو باختی،عاشق حنا شدی! 

باید تمام اموالت رو به نام سینا بزنی. 

خونه؛ماشین؛زمین؛ و حتی خونه ی 

پدریت که پدرت به نامت زده رو هم باید 

به سینا بدی. 

اونوقت تو؛ 

هم خودت و هم خانوادت رو برای 

همیشه برشکسته و بدبخت می کنی! 

عاقالنه فکر کن کیوان! 

می ارزه؟ 

می ارزه بخاطر یه دختر خودت و 

خانوادت بدبخت بشید و از باالنشینی و 



ثروتمندی  

فقر نشین بشید؟ 

کیوان نفس .... 
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کیوان نفس توی سینش حبس شد: 

-جلوی همه به حنا میگم بازیچه 

بوده،تمومش کن. 

اگر بگم نفسم باال نیومد دروغ نگفتم. 



اگر بگم قلبم توی سینم نتپید دروغ 

نگفتم. 

اگر بگم رویاهام سراب شد دروغ نگفتم 

اگر بگم کوه غم روی شونه ها اوار شد 

دروغ نگفتم. 

من زندگیم و با یه حرف باختم. 

اشک توی چشمام نجوشید،ولی قلبم 

خون گریه کرد. 

شده شوکه بشی و حتی زبونت از کار 

بیوفته؟ 



شده یه سنگ وسط گلوت گیر کنه و 

نفس کم بیاری؟ 

سرم گیج و چشمام سیاهی رفت. 

قلبم درد گرفت،قفسه سینم تیر کشید و 

نفسم منقطع شد. 

دستم و باال اوردم تا به چیزی بگیرم که 

سقوط نکنم،اما پام لغزید و محکم روی 

زمین فرود اومد. 

چشمای کیوان و نیوشا برگشت و به من 

افتاد،کیوان جا خورده حتی تکون 

نخورد.



انگار وجودش از حرکت ایستاد،نیوشا هم 

بهت زده نگاهم کرد. 

کیوان سمتم اومد ولی من دستم و به 

زمین گرفتم تا بلند بشم. 

زانوهام سست بود و چشمام تار،ملتمس 

به خدا التماس کردم،نزار غرورم خورد 

بشه. 

از روی زمین با یه حرکت بلند شدم،تلو 

تلو خوردم،زبونم و تکون دادم تا حرفی 

بزنم ولی هیچی روی زبونم نیومد. 



جلو رفتم،آب دهن قورت دادم تا بغضم 

پایین بره ولی بیشتر توی گلوم چمباته 

زد. 
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گلوم درد گرفت و من از حس نفرت و 

بهت پر شده بودم،دستم با چه قدرتی باال 

اومد نمی دونم ولی انقدر محکم توی 

صورت کیوان کوبیدم که صورتش کج 

شد. 

ملتمس نگاهم کرد،لباش و باز کرد تا 



چیزی بگه ولی من دوییدم و خودم رو از 

قتلگاه عشق و قلبم دور کردم. 

اشک صورتم و خیس کرد و نم نم بارون 

روی صورتم فرود اومد. 

بچه ها رو دیدم،ولی اهمیت ندادم،صدای 

دوییدن کسی رو پشت سرم حس 

کردم،به قدم هام سرعت دادم و گیج 

نگاهی به ماشین کیوان کردم و بعد 

خودم و توی ماشین انداختم ماشین و 

روشن کردم و با سرعت دور زدم،نگاهم 

چرخید و روی کیوانی فرود اومد که 



ناتوان عربده کشید: 

-حنا صبر کن...!!! 

پام و روی پدال فشار دادم و با سرعت 

سرسام اوری راه افتادم. 

بغضم با صدای بلندی شکست و هق هقم 

توی فضای ماشین پیچید 

من یه بازیچه بودم؟ 

یکی که روش شرط ببندن تا به چی 

برسن؟

کیوان روی قلب من قمار کرده بود؟ 



صحنه های عاشقانمون خنده ها شوخی 

ها از همون اول تا اخر از جلوی چشمام 

گذشتند و من بلندتر هق زدم. 

با مشت روی فرمون کوبیدم و از ته دلم 

جیغ کشیدم،جیغ کشیدم و گلوم سوخت 

و زخمی شد. 

جیغ کشیدم و برای دردم عزا گرفتم 

جیغ کشیدم و از خدا طلب صبر کردم 

جیغ کشیدم و کیوان و نفرین کردم 

جیغ کشیدم و دلم کباب شد و اتیش 

گرفت 



من کجای این شرط بندی بودم؟ 

بخاطر چی همه ی عشقم نابود شد؟ 

بخاطر پول؟ ثروت؟ خونه؟ ماشین؟ 

بخاطر چی؟ 

ماشین و کنار جاده پارک کردم تا تصادف 

نکنم و سرم و روی فرمون کوبیدم و هق 

زدم. 

اشکام صورتم و خیس می کرد و من حس 

بی پناهی داشتم. 
  

حس بی کسی،حس یه ادم بازیچه .... 
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"کیوان"

هنوز آنقدر توی شوک بودم که با بهت به 

جای خالی ماشین خیره شده بودم.

نفس توی سینم حبس شده بود و الم تا 

کام نمی تونستم حرف بزنم.

بهار خودش و به من رسوند و محکم 

روی شونم کوبید و با غیظ گفت:



-حنا چرا ناراحت بود؟

کجا رفت؟

چیکارش کردی؟

زبونم تکون نمی خورد تا حرفی بزنم که 

همون لحظه رادمان با سرعت خودش و 

بهم رسوند و بهت زده گفت:

-فهمید؟

سرم و که به معنی اره تکون دادم قطره  

اشکم همراه بارون روی گونم سر خورد.

چطور حواسم نبود که حنا ایستاده؟



چطور حواسم نبود داره به حرفام گوش 

می ده؟

چطور تونستم با حرفام نابودش کنم؟

شوک زده از این اتفاقات دستم و به 

صورتم کشیدم و بغض توی گلوم و 

قورت دادم.

یاد این که چطور روی زمین افتاده بود 

انقدر حالم و بد کرده بود که نفس توی 

سینم نمونده بود.

با فهمیدن اون حرفا خدا می دونه چه 

حالی بهش دست داده!



رادمان دستش و روی ...
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رادمان دستش و روی شونم گذاشت و 

گفت:

-کیوان؟

خیس شدی پسر بیا فعال بریم داخل!



دستش و پس زدم و گوشیم و از توی 

جیبم در اوردم،من باید با حنا حرف 

می زدم

باید براش توضیح می دادم.

باید بهش می گفتم که حتی اون لحظه که 

به نیوشا گفتم جلوی جمع به حنا میگم 

بازیچه بوده دروغ گفتم.

دروغ گفتم تا نیوشا دست از سرم برداره

باید بهش می گفتم می خواستم فرار 

کنیم.

ازدواج کنیم و دور بشیم ازشون.



من دروغ بهش گفتم تا دست به سرش 

کنم.

وگرنه من چطور می تونم همچین غلطی 

کنم؟

چطور می تونم حنام و بدبخت کنم.

سینا عصبی و کفری بود چون که حنا 

همه چیز و فهمیده بود و االن رفته بود و

همه ی قرارا کنسل شده بود.

سینا که روبه روم ایستاد بی رمق دستم و 

محکم تخت سینش کوبیدم و به عقب 



هولش دادم.

کمی تلو تلو خورد و بعد صاف ایستاد و 

با همون دست شکستش با عصبانیت 

فریاد کشید:

-تو شرط رو باختی و عاشق حنا شدی!

حاال چه حنا فهمیده باشه که روش 

شرط بندی کردی چه نفهمیده باشه،تو 

باید تمام و کمال همه ی سهم من رو بهم 

بدی.



مثل جنون زده ها ....
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مثل جنون زده ها به سمتش هجوم بردم 

و یقش رو توی دستم گرفتم و همونطور 

که تکونش می دادم عربده کشیدم:

-اشغال عوضی کثافت......تو هیچ حقی 

نداری،حاال که حنا همه چیز رو فهمیده تو 

هیچ حقی نداری.

من عاشقش شدم درست.



قرار بود اگر فهمید تو سهمت رو به من 

بدی و اگر نفهمید و من عاشقش شدم 

سهمم رو به تو بدم.

من مثل تو حروم خور نیستم،سهمت 

ارزونی خودت،حاال که حنا فهمیده توعه 

اشغال حروم زاده هیچ حقی نداری.

دندوناش و روی هم سابید تا چیزی بگه 

که هولش دادم عقب و عربده کشیدم:

-در ضمن،من هیچ چیزی به نام خودم 

ندارم،همه ی سهمم و دادم به حنا...!

پات و از کفش من بیرون بکش!



وگرنه ازت شکایت می کنم عوضی.

سینا نیشخندی زد،خودش و جلو کشید و 

دقیقا کنار گوشم لب زد:

-خوشحالم که حنا فهمید تو لیاقتش و 

نداشتی .

با این حرفش چنان گر گرفتم و عصبی 

شدم که عربده هام گوش فلک رو کر کرد.

نفهمیدم چطور به جونش افتادم و 

مشت هام و به سر و صورت کبودش 



کوبیدم،فقط لحظه ای به خودم اومدم که 

اون و غرق خون روی زمین پیدا کردم.

صدای جیغ دخترا مثل ناقوس مرگ توی 

گوشم پیچید.

من کشته بودمش؟

امکان نداره....!

امکان نداره من کشته باشمش!

رادمان با بهت من و به عقب هل داد و به 

سمت جسم بی جون سینا رفت ....
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رادمان با بهت من و به عقب هل داد و به 

سمت جسم بی جون سینا رفت.

نیوشا جیغی کشید و گفت:

-چیکار کردی عوضی؟

تو چه غلطی کردی؟

به سمت سینا رفت و با صدای بلند جیغ 

کشید و شیون و گریه زاری راه انداخت.

شوکه حتی پلک هم نمی زدم من چه 

غلطی کرده بودم؟



رادمان نگاهی به چشمای ملتمس من کرد 

و لبش و گاز گرفت

بارون تمام بدنم و خیس کرده بود و حاال 

همه ی بچه ها که از اتفاقات باخبر شده 

بودند اومده بودن و دور ما حلقه زده 

بودن.

روی زمین نشستم و دستم و چندبار توی 

صورتم کوبیدم،بهار اشکاش و پاک کرد و 

جلوم اومد و نشست:

-کیوان،حنا جواب نمی ده!

یه چیزی بگو.



چه اتفاقی افتاد که رفت؟

حرف بزن کیوان.....چه شرط بندی 

کردی؟

بدبختی پشت بدبختی،نگرانی حنا یه 

طرف و نگرانی این سینای عوضی یه 

طرف!

از فکر زندان و اعدام تمام تن و بدنم 

منقبض شد و وجودم یخ زد.

نمی دونم چقدر روی زمین نشسته بودم 

که صدای اژیر پلیس و امبوالنس رو با 



هم شنیدم.

رادمان کنارم ایستاد و گفت:

-نگران نباش داداش،فقط ازت بازجویی 

می کنن.

-مرده...!؟

رادمان آهی از گلوش خارج شد و سیبک 

گلوش تکون خورد و ...
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 رادمان آهی از گلوش خارج شد و سیبک 

گلوش تکون خورد و گفت:

-نمی دونم،نبضش کند می زنه

باید دعا کنیم زنده بمونه!

دلم می خواست غرور و همه چیز و کنار 

بزارم و بخاطر این بدبختیای پشت سر 

هم از ته دلم زار بزنم.
•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

•~•~
"بهار"



دوباره شماره حنا رو گرفتم ولی با 

شنیدن صدای دستگاه مشترک مورد نظر 

خاموش می باشد حرصی گوشی رو قطع 

کردم.

پیامکی براش فرستادم و نوشتم:

- "حنا کجایی تو؟

می دونی چه اتفاقی افتاده؟

چرا رفتی؟

قهر کردی؟......"

جوابی که نگرفتم دوباره پیام دادم:



- "سینا و کیوان دعواشون گرفت

پلیس داره کیوان و می بره بازداشتگاه تو 

کجایی اخه؟

سینا رو دارن می برن بیمارستان...."

بازم جوابی نگرفتم.

نگاهم و به کیوان دوختم،چشمای 

قرمزش گواهی تمام حال بدش بود.

پلیس دستبند به ....
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پلیس دستبند به دست کیوان زد و کوثر 

با عصبانیت گفت:

-حنا کجا رفت؟

اگر سینا بمیره کیوان و اعدام 

می کنن،اونوقت حنا انقدر بیخیال کجا 

رفته....اصال چرا با اون حال رفت؟

دستم و روی دهنش کوبیدم و غریدم:

-خفه شو یکم کوثر....انقدر زر نزن بزار 

ببینیم چه خاکی تو سرمون بریزیم.



هیچکس دل و دماغی برای ادامه این 

سفر نداشت و همه تصمیم به برگشتن 

گرفته بودن،رادمان به اسنپ زنگ زده 

بود و رو به ما گفت:

-من نمی تونم منتظر برگشتن اتوبوس 

باشم،با اسنپ میرم ببینم چه اتفاقی برای 

کیوان افتاده.

سراسیمه نگاهش کردم و گفتم:

-ما هم با شما میایم.



-نمی شه بهار خانم،باید به دانشگاه جواب 

پس بدیم.

هوفی کشیدم که اعالم کردن سریع 

وسایلمون و جمع کنیم تا شب برگردیم و 

به خانواده هامون اطالع بدیم که داریم 

برمی گردیم.

سریع با یلدا و کوثر وارد ویال شدیم تا 

لباسامون و جمع کنیم ....

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
~
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"حنا"

نمی دونم چقدر حرکت کردم،اما وقتی به 

خودم اومدم که ساعت دو نصفه شب 

بود و تازه من به تهران رسیده بودم.

چون می دونستم هانیه با مامان و بابام 

نرفته ایالم راه خونه اونا رو درپیش 

گرفتم.



قرار بود فردا صبح زود اونا راه بیوفتن و 

برن ایالم.

به خونه هانیه که رسیدم خسته و با 

چشمای قرمز از گریه و خمار خواب از 

ماشین پیاده شدم کش و قوصی به بدنم 

دادم و اشکام و از روی گونه هام پاک 

کردم و به سمت خونه هانیه رفتم.

زنگ خونه رو فشار دادم که طولی نکشید 

تا در باز شد و پیمان جلوی در اومد.

مطمئنا چون نصف شب بود اومده بود 

جلوی در ببینه این مزاحم کیه و 



همین جوری در و باز نکرده.

چشمش که به من افتاد با بهت گفت:

-حنا..!

ناخواسته نتونستم خودم رو کنترل کنم 

و زیر گریه زدم.

پیمان قدمی جلو اومد:

-حنا جان اتفاقی افتاده؟

خودم و توی بغلش انداختم و با صدای 

بلندتری زیرگریه زدم.



شوکه شدنش و حس کردم ولی بعد از 

چندلحظه دستش و پشت کمرم گذاشت 

و و نوازش کرد:

-عزیزدلم....حنا چی شده؟

تو که من و سکته دادی دختر یه حرفی 

بزن.

با خجالت از بغلش بیرون اومدم که 

بازوم و گرفت و من و داخل خونه کشید 

و وارد خونه شدیم.



هانیه جلوی در ایستاد و از قیافش 

مشخص بود که خواب نبوده و احتماال 

داشته چمدونش و برای مسافرت اماده 

می کرده.

چشمش که به من افتاد با ترس و 

سراسیمه پایین اومد و گفت:

-حنا عزیزم چی شده؟

اغوشش و که برام باز کرد توی بغلش 

فرو رفتم و بلندتر زیر گریه زدم . ...
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اغوشش و که برام باز کرد توی بغلش 

فرو رفتم و بلندتر زیر گریه زدم.

پیمان رو به هانیه اشاره کرد:

-بشینید روی مبل ببینم،دم در ایستادید.

با هانیه روی مبل نشستم و دستم و 

جلوی صورتم گرفتم و هق هق کردم.

با قرار گرفتن لیوان ابی روبه روم لیوان 

رو از دست پیمان گرفتم و با تشکری آب 

و خوردم.



هانیه لیوان خالی رو از دستم گرفت و 

گفت:

-بگو عزیزم

بگو حنا جان چه اتفاقی افتاده؟

-چیزی نشده،هانیه؟

با بغض اسمش و زمزمه کردم که هانیه 

سریع گفت:

-جانم؟

جانم عزیزم.

-می شه من امشب اینجا بمونم.



پیمان کنارم روی مبل نشست و گفت:

-این چه حرفیه حنا،اینجا خونه ی خودته.

پیمان رو به هانیه ادامه داد:

-هانی جان لطفا یه زنگ بزن به مامان اینا 

و بگو ما فردا نمیایم یه مشکلی پیش 

اومده ....

سریع بین حرفش پریدم و گفتم:

-نه،نه فردا بریم.

اگر اجازه بدین منم فردا با شما بیام.



بین پیمان و هانیه نگاهی رد و بدل شد و 
....
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بین پیمان و هانیه نگاهی رد و بدل شد و 

بعد پیمان گفت:

-باشه عزیزم،وسایلت آمادست؟

سرم و به معنی اره تکون دادم که هانیه 

گفت:



-پاشو عزیزم پاشو بریم یکم بخواب 

چشمات سرخ شده.

از روی مبل بلند شدم و به همراه هانیه 

به سمت اتاق مهمان رفتم،روی تخت دراز 

کشیدم که هانیه ملحفه رو تا روی شونم 

باال کشید.

اشکام و پاک کردم ولی انگار قصد بند 

اومدن نداشتن که بالفاصله روی 

گونه هام ریختن.



چند دقیقه طول نکشید که در اتاق باز 

شد و هانیه داخل اومد،روی زمین جلوی 

تخت نشست و نگاهش و به صورتم 

دوخت.

چشمای خیس از اشکم و باز کردم که 

دستش و روی موهام کشید:

-قربونت بشم بگو ببینم چی شده؟

چرا تنها اومدی؟

کیوان کجاست؟

مگه تو شمال نرفتی؟ پس چی شده؟

خودم و جلو کشیدم و با مکث گفتم:



-نمی خوام با کیوان ازدواج کنم.

هانیه شوکه نگاهم کرد:

-چی شده حنا؟

تو تا االن هیچ مشکلی با کیوان نداشتی؟

دعواتون شده؟

این چیزا طبیعیه عزیز دلم.....بین هر زن 

و شوهری دعوا پیش میاد،نباید که انقدر 

زود ناراحت بشی.

کاش یه دعوای معمولی و ساده بود.

کاش به دعوای زن و شوهری بود.



من همه چیزم و باخته بودم.

غرورم زیر دستای کیوان خورد شده بود.

خودم و جسمم و روحم و احساساتم همه 

بازیچه کیوان شده بودیم و حاال ....!

هانیه خودش و جلو کشید و موهام و از 

توی صورتم کنار زد:

-نمی خوای حرف بزنی قربونت بشم؟

چند ثانیه طول کشید اما یکدفعه با 

صدای بلندی زیرگریه زدم و توی بغل 



هانیه فرو رفتم و انگار تمام غصه هام سر 

باز کرد که شروع کردم به گفتن.

همه ی راز ها و چیزایی که توی سینم تا 

االن مخفی کرده بودم مثل بمب توی 

سینم ترکید و همه چیز و به زبون آوردم.

از شرط بندی و بازی من و کیوان.

از عاشق شدنم و اعتراف عاشقیمون.

از زندگی که تازه داشت ریشه  می زد.

و از همه ی چیزایی که قلبم داشت 

می ترکید.

گفتم و گفتم.



از تحقیر شدنم،از شرط بندی که روی من 

کرده بودن،از بازی با تمام روح و 

روانم،اسیب دیدن احساسم از بین رفتن 

غرورم و ....
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همه ی حرفام و زدم و هانیه تو بهت فرو 

رفته بود،انگار باورش نشده بود پدر و 

مادرمون ناخواسته من و تحت فشار قرار 

دادن و باعث ازدواجم با کیوان شدن 



درحالی که من روی زندگیم شرط بسته 

بودم.

هنوز از شوک حرفای اولم خارج نشده 

بود که با حرفای بعدم بیش تر از قبل 

شوکه شد و حتی پلک هم نمی زد.

انگار هنوز باورش نشده بود کیوان چه 

ادم پست فطرت و نامردی بوده.

هانیه زمزمه کرد:

-تو چیکار کردی با زندگیت؟

این چه کاری بوده انجام دادی؟



باورم نمیشه کیوان همچین کاری کرده 

باشه،باورم نمی شه انقدر نامرد باشه که 

بخاطر سهم و ارث و میراثش به تو 

نزدیک بشه.

باورم نمی شه!

دوباره بغلم کرد و اشکام و پاک کرد،ولی 

اشکای خودش هنوز روی گونه هاش بود 

و بغض کرده بود:

-نگران هیچی نباش خواهر قشنگم.

نگران نباش قربونت بشم.



خوبه که هنوز شما صیغه اید و ازدواج 

نکردین.

خداروشکر که زود فهمیدیم کیوان چه 

ادمیه!

صیغه رو فسخش می کنیم فقط....

نگاهش و توی صورتم چرخوند و گفت:

-بند و که اب ندادی؟

سرخ شدم و وقتی یاد ...
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سرخ شدم و وقتی یاد رابطه ها و 

معاشقه هام با کیوان افتادم با حال بدی 

زیر گریه زدم.

اون از من سواستفاده کرده بود!

بخاطر پول!

هانیه نگاهم کرد و لب گزید و گفت:

-کاری نکردی دیگه؟



بازم جوابی بهش ندادم که عصبی تکونم 

داد:

-حنا با توام!

-نه!

انقدر صدام خش دار و پر از بغض بود که 

هانیه لبش و گاز گرفت تا گریه نکنه.

دوباره بغلم کرد و انقدر موهام و نوازش 

کرد تا با فکر و خیال چشمام روی هم 

افتاد.



نمی دونم چقدر خوابیده بودم که هانیه 

صدام کرد:

-خواهری حنا جان....پاشو عزیزم.

پاشو خوشگلم می خوایم بریم ایالم .

چشمام و باز کردم و با بعد از کمی مکث 

همه ی خاطرات پشت هم جلوی چشمام 

جون گرفت.

انگار قطرات اشکم خشک شده بود،چون 

هیچ اشکی برای ریختن نداشتم و 

چشمام خشک،خشک شده بود.



هودی و شلوارم که از شمال برگشته 

بودم هنوز تنم بود،شالم و فقط روی 

موهام انداختم و از پله ها پایین رفتم.

نگاه سرگردون و نگران پیمان و که دیدم 

بغضی که توی گلوم اومده بود و قورت 

دادم.

ببین کارم به کجا رسیده که پیمان برام 

دل می سوزونه و ترحم می کنه ....
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سوئیچ کیوان که توی جیبم بود رو 

برداشتم و به سمت ماشین حرکت کردم

با دیدن ماشین همه ی روزایی که با همین 

ماشین دور می خوردیم توی خیابون 

جلوی چشمام جون گرفت.

سعی کردم خاطرات و فعال از توی ذهنم 

پس بزنم و تمرکز کنم که برای چی اصال 

اینجا اومدم.

بعد از کمی فکر کردن باالخره یادم اومد 

برای برداشتن چمدونم اومدم.



اما چمدون لباس هام توی ویالی شمال جا 

مونده بود.

نفسم و از این اشفتگی بیرون فرستادم و 

چرخیدم و به سمت ساختمون رفتم:

-هانیه من وسایلم و باید از خونه بردارم.

چیز زیادی نمی خوام!

هانیه سری تکون داد،گوشیم و از توی 

جیب هودیم برداشتم و روشنش کردم.

با دیدن تماس های بی پاسخ زیادی که هم 

از کیوان و هم از بهار داشتم آب دهنم و 



قورت دادم و اول از همه شماره کیوان 

رو جز لیست سیاهم قرار دادم.

ساعت پنج نصفه شب بود و االن خبر 

دادن به بهار خوب نبود.

همراه هانیه،لباسای هانای خواب الود و 

بدقلق رو پوشیدیم.

پیمان من و جلوی خونه پیاده کرد و من 

و هانیه سریع وارد خونه شدیم تا لباسام 

و جمع کنم.

با جمع شدن لباسام و برداشتن یه کوله 

خواستم از اتاق خارج بشم ولی چشمم 



که  ....
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با جمع شدن لباسام و برداشتن یه کوله 

خواستم از اتاق خارج بشم ولی چشمم 

که به سوتین توری قرمزم خورد بغضم به 

چشمام سرایت کرد و باالخره اشکام راه 

خودشون و پیدا کردن.

زیر گریه زدم و دستم و جلوی دهنم 

گرفتم تا صدام به گوش هانیه نرسه.



با حرص به سمتش رفتم و قیچی 

برداشتم و از وسط تیکه تیکش کردم و 

توی سطل اشغال انداختم.

با پشت دست اشکام و پاک کردم و از 

اتاق خارج شدم،سریع پایین رفتم تا 

پیمان و معطل خودمون نکنیم.

با چک کردن خونه و قفل کردن خونه 

سوار ماشین شدم و پیمان راه افتاد.

سر هانا رو روی پاهام گذاشتم و خودمم 

سرم و به شیشه پنجره تکیه دادم.



صدای نیوشا مدام توی گوشم تکرار 

می شد:

-اگر حنا بفهمه تو برای باال کشیدن شرکت 

نوسازت باهاش ازدواج کردی و شاید 

حتی ازش سواستفاده هم کرده 

باشی،می دونی چه بالیی به سرش میاد؟

چشمام و بستم اما صداها دست از سرم 

برنداشت و صدای کیوان این بار توی 

گوشم پیچید:



-جلوی جمع می گم که حنا فقط یه 

بازیچه بوده!

دستم مشت شد و چشمام و محکم روی 

هم فشار دادم و بغضم و قورت دادم اما 

فایده نداشت،مثل سنگ توی گلوم 

جاخوش کرده بود.

صدای کیوان دوباره توی گوشم پیچید:

-قول میدم خوشبختت کنم حنا.

خوشبختی اینه؟



که بغض بشه مهمون ناخونده گلوم و 

اشک مدام توی چشمام لونه کنه؟

من توی زندگیم کی این همه بغض کردم 

و گریه کردم که االن از دیروز قلبم کند 

توی سینم می تپه و بغض و اشک رهام 

نمی کنه.

نمی دونم چقدر فکر و خیال کردم تا 

باالخره چشمام روی هم افتاد و ....
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"کیوان"

از وقتی توی این سلول های زندان قرار 

گرفته بودم قلبم داشت از جا کنده 

می شد.

تا لحظه های اخر که تونسته بودم به حنا 

زنگ زده بودم ولی هربار گوشیش 

خاموش بود.

از ترس و استرس و نگرانی این که نکنه 

بالیی سرش اومده باشه تقریبا داشتم به 

جنون می رسیدم.



از یه طرف هم،اگر سینا بمیره ....

اول از همه عذاب وجدان بیخ گلوم و 

میگیره و بعد هم بغض و بغض و بغض.

از فکر صندلی چوبی و طناب دار کم 

مونده بود روانی بشم،اما از فکر حال 

االن حنا باعث می شد بگم طناب دار که 

هیچ

اگر بدنم و هم تیکه تیکه کنن جلوی سگا 

بندازن کمه!



در که باز شد و سربازی داخل اومد 

چشمام و محکم روی هم فشار 

دادم،چندساعته توی این چهاردیواریم و 

دارم روانی می شم.

سرباز که من و دنبال خودش کشید نفسم 

و بیرون فرستادم.

بعد از کلی باال و پایین شدن از پله ها 

باالخره روبه روی یه اتاق قرار گرفتیم.

سرباز چندتقه به در کوبید و ....
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سرباز چندتقه به در کوبید و با صدای 

بفرمایید از توی اتاق وارد شدیم.

نگاهم و به جناب سرهنگی که روی میز 

بود،دوختم و آهی از توی گلوم خارج 

شد.

سرهنگ اشاره کرد و منم جلوش روی 

صندلی نشستم.

سرباز دستبند دور دستم و باز کرد و 

عقب رفت،دور مچ دستام و که جای 



دستبند باعث قرمزیشون شده بود رو 

ماساژ دادم و نگاه خستم و به سرهنگ 

دوختم.

اما با باز شدن در و وارد شدن بابام و 

رادان قلبم از کار افتاد.

بابام چطور خبردار شده بود؟

جلو اومد و با اخمی روی صندلی نشست 

و رادمان هم کنارش و دقیقا روبه روی 

من!



پدرم بعد از سالم بدون مقدمه چینی 

خواست حرفی بزنه که در باز شد و این 

بار پدر سینا وارد اتاق شد.

با دیدنش حس شرمندگی و ناراحتی 

سراسر وجودم و گرفت،من هیچوقت 

نمی خواستم اسیب جدی بهش وارد کنم.

فقط اون لحظه عصبانیت کار دستم داد 

و چشمام هیچ جایی رو ندید.

سرم و پایین انداختم که پدر سینا با 

حالی خراب و بغض دار روی صندلی اوار 

شد.



قلبم داشت توی سینم می کوبید .

نمی دونستم حال سینا خوبه یا نه!؟

نمی دونستم اصال زندست مرده است؛در 

چه حالیه!؟

نگاهم و به رادمان دوختم ولی با اخم و 

رگ های ورم کرده به زمین خیره شده بود 
....
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نگاهم و به رادمان دوختم ولی با اخم و 

رگ های ورم کرده به زمین خیره شده 

بود.

اب دهنم و قورت دادم و از استرس پام و 

تکون می دادم،لرزش دستام و با گره 

خوردنشون بهم کنترل کردم که باالخره 

پدرم با شرمندگی به حرف اومد و من از 

دیدن سر پایین افتاده اش همون لحظه از 

خدا طلب مرگ کردم:

-اقای رادمنش،این پسر ما نادونی 

کرده،اگر سما رضایت بدین و مشکلی 



نداشته باشه من فعال پسرم و با سند از 

زندان ازاد کنم،ان شاء� که پسر شما هم 

هرچه سریع تر از کما بیرون میاد.

با شنیدن حرفاش نفسم و محکم بیرون 

فرستادم و آهی کشیدم.

پدر سینا آه پرسوزی کشید که جگرم 

آتیش گرفت،نمی دونم چقدر طول 

کشید،اصال چقدر گذشت،فقط وقتی به 

خودم اومدم که فهمیدم مجبورم امشب 



رو توی زندان سر کنم و فردا اول طلوع 

ازاد بشم.

از اتاق که خارج شدم چشمم به کاوه 

افتاد،نگران به سمتم اومد و گفت:

-داداش.

لبخند خسته ای زدم و گفتم:

-حالم خوبه.

سیبک گلوش تکون خورد که ....
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سیبک گلوش تکون خورد که سرباز من و 

عقب کشید،ولی رو بهش گفتم:

-لطفا یه چندلحظه صبر کن.

سرباز که ایستاد به رادمان اشاره کردم و 

اونم سریع کنارم ایستاد سریع و 

بی حوصله پرسیدم:

-حنا کجاست؟



سرش و باال اورد و نگاهی به صورتم کرد 

و بعد شونه ای باال انداخت:

-نمی دونم کیوان،نمی دونم.

از وقتی که رفته دیگه خبری ازش 

نیست،کوثر و دوستاشم خبری ازش 

ندارن.

چشمام و باز و بسته کردم و گفتم:

-دوباره زنگ بزن ببین،من دستم اینجا 

بنده،باید بیام همه چیز و براش توضیح 

بدم رادمان،



تو رو خدا تو یه کاری کن.

رادمان دستش و روی شونم گذاشت و 

گفت:

-به خدا توکل کن.

بابام که جلو اومد سرباز اخم کرده دستم 

و کشید که دیدم سرهنگ جلو اومد و 

اشاره ای به سرباز کرد و اونم کنار رفت.

می دونستم آنقدر اشنا و ....
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می دونستم آنقدر اشنا و رفیق توی این 

دادگاه ها و پلیسا داره که االن اجازه 

صحبت کردن به پسرش رو بهش بدن.

نفسش و بیرون فرستاد و توی چشمام 

خیره شد:

-ببین بابا

نمی دونم چه اتفاقی افتاده،چرا عصبی 

شدی و اون بنده خدا رو آش و الش کردی



تو پسری نبودی که از کوره در بری و 

بخوای معرکه راه بندازی.

مطمئنم یه چیزی شده و فعال تو و 

رادمان هیچ کدوم حرفی نمی زنید.

این که حنا هم اینجا نیست،خودش به 

اندازه کافی خیلی چیزا رو می رسونه.

بخاطر حنا دعوا کردی بابا؟

اگر سر ناموست بوده بدون که من ازت 

راضیم،ولی اگر بحث دیگه ای باشه ....

حرفش و ادامه نداد و من از شرمندگی 

آب شدم،نگاهم و به کاوه دوختم و با 



دیدن رگ برامده پیشونیش حیران سرم 

و به سمت رادمان چرخوندم که سرش و 

پایین انداخت.

پس کاوه خبر داشت.

زبون خشکم و توی دهنم چرخوندم ولی 

کلمه ای از حنجره ام خارج نشد.

چه ناموسی؟

من ناموس خودم و خودم زیرسوال 

بردم.

خاک تو سر من!



خاک تو سرم که ابروی خانوادم و درجا 

بردم.

سرباز دوباره من و دنبال خودش کشید و 

وارد چهاردیواری تنگ و تاریک زندان 

شدم ....
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سکوت زندان برعکس همیشه که دنبال 

سکوت بودم اعصابم و خراب می کرد.



توی سلول کوچیک زندان شروع کردم به 

قدم زدن و از این دیوار تا اون دیوار 

روبه روش رو متر می کردم و فکر 

می کردم که دقیقا چه غلطی کنم.

حالم بد بود و حرفای بابا شرمندگی رو 

بیش تر از قبل گریبان گیرم کرده بود.

****

با گذاشتن سند و حل شدن قسمتی از 

ماجرا باالخره از زندان ازاد شدم و همین 

که توی هوای ازاد قرار گرفتم مثل ماهی 

که تازه به آب رسیده نفس کشیدم.



بابا همراه رادمان سراغم اومده بودن و 

هرسه تامون در سکوت توی ماشین 

نشسته بودیم.

رادمان جلوی خونمون توقف کرد و رو به 

بابا گفت:

-بفرما حاجی.

بابا برگشت و نگاهی به من کرد،دستی 

پشت گردنم کشیدم و گفتم:



-من با رادمان میرم یه جایی و 

برمی گردم.

چهره ی بابا دلخور شد و گفت:

-مادرت منتظرته پسر،بیا بریم خیالش 

راحت بشه برگرد.

نمی تونستم راحت باشم و داخل برم اونم 

تا وقتی که خبری از حنا و حالش ندارم.

رادمان به فریادم رسید:

-حاجی زود میایم.

این پسر بره زنش و ببینه،میایم!



بابا سری تکون داد و زیرلب گفت:

-امان از عاشقی.

با خداحافظی در ماشین و بست که 

سریع پیاده شدم و روی صندلی جلو جا 

گرفتم:

-رادمان برو جلوی خونه ی حنا..!

-خونه نیست!

شوکه نگاهش کردم و پرسیدم:

-خونه نیست؟

کجاست پس؟
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رادمان سرش و تکون داد و بعد از کمی 

مکث گفت:

-همراه خواهر و شوهرخواهرش رفته 

ایالم.

اب دهنم و قورت دادم و گفتم:

-ولی من باید ببینمش!

ما هم باید بریم ایالم.



رادمان انقدر سریع گردنش و سمتم 

چرخوند که صدای رگ به رگ شدن 

گردنش و شنیدم:

-چه زری می زنی کیوان؟

می فهمی چی می گی ابله؟

دختر مردم فهمیده تا االن بازیچه دست 

تو بوده،اونوقت تو چه انتظاری داری؟

که بری معذرت خواهی و اون بگه چشم؟

چشمام و توی حدقه چرخوندم و تاکید 

کردم:



-من می خوام ببینمش!

رادمان انگار کنترلش و از دست داد که 

عربده کشید:

-دیشب پیمان کلی به گوشیت زنگ زد 

اخرش مجبور شدم جواب دادم.

می دونی چقدر فحش بارمون کرد و گفت 

به زودی می ره صیغه بینتون و فسخ 

می کنه.

گفت تا زمانی که ایالم هستند دوست 

نداره مزاحم آرامش حنا بشی.



وقتی برگشتن و حنا یکم حالش بهتر شد 

خانواده ها رو جمع می کنه و همه چی رو 

بهشون می گه و صیغه رو فسخ می کنه!

بهت زده به رادمان خیره شدم.

پیمان....وای پیمان فهمیده بود!

دستم و با کالفگی تو صورتم کشیدم و 

خش دار نالیدم:

-باید ببینمش و با خودش حرف بزنم.

-نمی شه!



مشتم و محکم روی داشبرد کوبید و 

فریاد زدم:

-زهرمار و نمی شه!

پس می خوای بشینم تا دستی دستی 

ببینم دارن صیغمون و باطل می کنن؟
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رادمان در جواب عربده هام سکوت کرد و 

من کالفه دستام و توی صورتم کشیدم.

خسته بودم.



خسته از این بازی لعنتی.

اخرش از چیزی که ترسیدم سرم اومد!

اخرش حنا همه چیز و فهمید و رفت.

و من واقعا باید پا روی احساسم 

می زاشتم؟

گوشیم و برداشتم و شماره حنا رو 

گرفتم.

اما باز هم فقط صدای دستگاه مشترک 

مورد نظر خاموش می باشد توی گوشم 

پیچید.



سرم و به پشتی صندلی تکیه دادم و رو 

به رادمان گفتم:

-برگرد می خوام برم خونه فعال.

رادمان سرش و تکون داد و از اولین دور 

برگردون دور زد و برگشت.

ماشین و جلوی خونمون که پارک کرد از 

ماشین پیاده شدم و بعد از خداحافظی 

سرسری وارد خونه شدم.

همین که وارد شدم چشمم به مادرم 

خورد که روی مبل نشسته بود و قران 



می خوند.

به سمتش حرکت کردم و همین که سرش 

و باال اورد و نگاهم کرد چشماش برق زد.

سریع از جاش بلند شد و سمتم اومد:

-کیوان پسرم.

محکم بغلم کرد که دستم و دور کمرش 

حلقه کردم،چون قدش کوتاه بود سرش 

تا روی سینم بود،چونم و روی سرش 

گذاشتم که با بغض صورتم و بوسید:



-خوش اومدی.....خدانکنه یه روز 

نباشی،خونه بدون تو سوت و کوره!

روی مبل نشست و منم روی زمین جلوی 

پاش نشستم و ....
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روی مبل نشست و منم روی زمین جلوی 

پاش نشستم و سرم و روی پاش 

گذاشتم:



-قران می خوندی؟

-اره عزیزم.

-بخون منم گوش بدم.

باشه ای گفت و ادامه ی سوره ای که 

نمی دونستم کدوم سوره هست رو خوند.

بغضی که توی گلوم نشست و قورت دادم 

و آهی کشیدم.

من به وجود حنا عادت کرده بودم،بهش 

هم وابسته شده بودم و هم .....دل بسته!



نمی دونم چقدر مامان قران خوند و من 

چقدر توی فکر و خیاالتم غرق بودم 

اما منکر ارامشی که گرفته بودم 

نمی شدم.

فکرم باز شده بود و بهتر می تونستم فکر 

کنم که چه کاری انجام بدم و چطور حنا 

رو برگردونم.

البته اگر می شد!

باالخره بلند شدم و بعد از بوسیدن مامان 

از پله ها باال رفتم،هنوز وارد اتاقم نشده 



بودم که کیمیا از اتاقش بیرون اومد و تا 

چشمش بهم خورد جیغی کشید و با ذوق 

خودش و محکم توی بغلم پرت کرد:

-وای داداش کی اومدی قربونت بشم؟

دلم برات یه ذره شده بود عزیزم.

دستش و روی صورتم گذاشت و گونم و 

محکم بوسید که پیشونیش و بوسیدم و 

زمزمه کردم:

-خیلی نیست اومدم.

اگر اجازه بدی برم یکم استراحت کنم!؟



سرش و تند تند تکون داد و گفت:

-برو برو....خوابای خوب ببینی!

وارد اتاقم شدم و بعد از تعویض لباسام 

هنوز سرم به بالشت نرسیده بود خوابم 

گرفت ....
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"حنا"



به ویال که رسیدیم از ماشین پیاده شدم 

و بعد از برداشتن کوله ای که همراهم بود 

هانای خواب رو بغل گرفتم و وارد شدم.

با دیدن مامان که اومده بود به 

استقبالمون به سمتش رفتم که از دیدن 

من شوکه شد؛

 سریع دمپایی پوشید و به سمتم اومد و 

گفت:

-حنا..!



با دیدنش خودم و توی اغوشش انداختم 

و بغلش کردم سر و صورتم و بوسید و 

گفت:

-ول کیوانا ناتیده گیانکم؟

(بدون کیوان اومدی مامان جان؟)

ازش فاصله گرفتم و با بغض بدی سرم و 

تکون دادم:

-اره کار داشت گفت بعدا میاد.

سری تکون داد و دوباره پرسید:



- پ کیوان چویلیا هات (پس کیوان چی 

شد!؟)

که ل شمال هاتینو (کی از شمال 

برگشتین؟)

-امروز برگشتیم،یه کار فوری برای کیوان 

پیش اومد ما زودتر برگشتیم.

مامان اهانی گفت و من شرمنده سرم و 

پایین انداختم،دروغ پشت دروغ!

همراه مامان و هانیه داخل رفتیم،مردا 

همه توی پذیرایی خوابیده بودن،برای 



همین ....
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همراه مامان و هانیه داخل رفتیم،مردا 

همه توی پذیرایی خوابیده بودن،برای 

همین

 بی  سر و  صدا سریع وارد یکی از اتاقا که 

مامان گفت شدیم.

دخترداییام و دخترخاله هام همه گیج 

خواب بودن،هنوز ساعت هفت صبح بود 



و کسی این موقع بیدار نمی شد.

مشخصا دیشب تا دیری بیدار بودن.

به یاد روزای گذشته آهی از گلوم خارج 

شد،کاش اصال شمال نمی رفتیم.

کاش همراه کیوان بدون فهمیدن وقایع 

می اومدیم ایالم.

یکی از ته قلبم فریاد کشید؛

یعنی می خواستی تا اخر عمر با دروغ 

زندگی کنی؟

بدون این که بفهمی تو یه بازیچه بودی!؟



آه غلیظی از گلوم خارج شد که من و 

هانیه هم کنار هم روی زمین دراز کشیدم:

-تا کی می خوای به هیچکس نگی!؟

-تا وقتی که با خودم کنار بیام و ببینم 

چیکار می خوام بکنم.

هانیه نفسش و بیرون فرستاد و گفت:

-نمی خوای به حرفای کیوان گوش بدی؟

عصبی برگشتم سمتش و با صدایی که 

سعی می کردم بلند نشه گفتم:



-چه حرفی هانیه... چه حرفی؟

اون عوضی خودش ....
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-چه حرفی هانیه... چه حرفی؟

اون عوضی خودش تایید کرد حرفای 

نیوشا رو!

هانیه منه بدبخت اگر نمی فهمیدم االن با 

حال بدتری این جا بودم.

حداقل االن غرورم زیر دست و پای 

خودم و دیگران له نشده.



حداقل االن بدون این که غرورم پایمال 

بشه برگشتم؛ صیغه رو باطل می کنم.

تو فکرش و بکن اگر کیوان جلوی همه 

بهم می گفت که هیچ وقت دوستم 

نداشته و من بازیچه ی اون بودم االن 

حالم این بود؟

االن می تونستم زندگی کنم؟

االن شاید من این جا نبودم!

هانیه سرش و تکون داد و گفت:

-باشه  ..باشه اروم باش.

حق با توهه!



از این که حق با من بود راضی نبودم.

از این که هانیه هم قبول کرده بود که 

باید این صیغه رو فسخ کنم راضی 

نبودم.

از این که باید خاک روی عشقم می ریختم 

راضی نبودم.

بغضم و قورت دادم ولی قطره  اشکی از 

گوشه ی چشمم پایین چکید که بالفاصله 

پاکش کردم،ولی هانیه اروم زمزمه کرد:

-بهتره گریه کنی!



انقدر توی خودت نریز،تبدیل می شه به 

کینه، توده ای از غم ،ناراحتی و اون وقت؛

دیگه هیچ وقت نمی تونی حنای قبل از 

کیوان بشی!

چه دل خوشی داشت هانیه!

حنای قبل از کیوان رو کیوان کشت!

حنای قبل از کیوان زمانی که از زبون 

کیوان بازیچه بودنش و شنید مرد!

صورتم و جهت مخالف هانیه برگردوندم 

و ....
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صورتم و جهت مخالف هانیه برگردوندم 

و چشمام و بستم و ذهنم و خالی از هر 

فکر و خیالی کردم.

با صدا زدن های مکرر مبینا چشمام و باز 

کردم اما بالفاصله بالشتی محکم توی 

صورتم کوبیده شد.

جیغی کشیدم و سرجام نشستم که 

صدای خنده های هانیه و مبینا توی گوشم 

پیچید.



با حرص بلند شدم و بالشت زیرسرم و به 

سمتشون پرت کردم که جا خالی داد و 

همون لحظه در باز شد و بالشت محکم 

توی صورت شخصی که داخل اومده بود 

برخورد کرد.

هممون شوکه به داییم که بالشت توی 

صورتش خورده بود خیره شدیم،که 

سرش و باال اورد تا فکر کنم چندتا فحش 

بهمون بده که چشمش به من خورد و 

شوکه گفت:



- حنا کی هاتی جوتگه

فکر نکردم بایدن،ویشه ته ک انگار شیو و 

خودو نیده و ئویش وه ایمه ترجیح 

دایده

(حنا،کی اومدی دختر؟

فکر نمی کردم بیای،اونم تو که انگار 

شوهر ندیده ای و ما رو به اون ترجیح 

دادی.)

سعی کردم حرف شوخ طبعانه  اش و با 

شوخی جواب بدم و با جیغ گفتم:



-خالو،مه ل کو عو و ایوه ترجیح دامه 

االن خو هامه ِاَره!

( دایی،من کجا اون و به شما ترجیح 

دادم.

االن که این جام!)

- شیوت ها کو خالو گیان؟

(شوهرت کجاست دایی جان؟)

- یه کاره داشت میو بادن.

(یه کاری داشت نشد بیاد.)



از روی زمین بلند شدم و به سمتش رفتم 

که دستاش و باز کرد و ....
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از روی زمین بلند شدم و به سمتش رفتم 

که دستاش و باز کرد و من خودم و توی 

اغوشش انداختم:

- دل تنگ دیم جوتگه (دلم برات تنگ شده 

بود دختر.)



همین که از بغلش فاصله گرفتم زندایی 

رو پشت سر دایی دیدم با خنده گفت:

-ِسالو گیانکم خاصی (سالم خوبی 

عزیزدلم)

به سمتش رفتم و زندایی رو هم بغل 

کردم و تشکر کردم:

-خوش هاتیده

(خوش اومدی)

تشکر کردم و گونش و بوسیدم.

هانیه با حرص گفت:



-باز این دختر و دیدید،یادتون رفت که 

منم اینجام؟

چقدر تفاوت اخه؟

دایی خندید و حسودی بهش گفت و 

هانیه هم خودش و توی بغل دایی 

انداخت که هانا چشماش و باز کرد و 

گیج بهمون نگاه کرد.

قیافش آنقدر بامزه شده بود که سمتش 

رفتم و قربون صدقش رفتم.

خودش و توی بغلم انداخت و گفت:



-خاله.

-جون خاله..!؟

-تو کی اومدی؟

-دیشب دردت به جونم.

سرش و روی شونم گذاشت که بلند شدم 

و از اتاق خارج شدم.

همه با دیدنم شوکه شدن و کلی من و 

توی بغلشون چلوندن و خوش امد گفتن.

محمد با دیدنم ابرویی باال انداخت که 

هانا رو روی زمین گذاشتم و با بغضی که 



ناخواسته توی گلوم نشسته بود خودم و 

توی بغلش انداختم ....
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ازش جدا شدم با دیدن اخم غلیظی که 

روی پیشونیش بود فکر کردم پیمان همه 

چیز و بهش گفته و ترس توی دلم 

نشست.

اما محمد گفت:



-ببینم چته تو پکری؟

با شنیدن حرفش نامحسوس نفسم و 

بیرون فرستادم و گفتم:

-چیزی نیست درست نخوابیدم سرم درد 

می کنه.

ابروهاش و باال داد و اهانی گفت،ولی 

کامال مشخص بود که باور نکرده.

نفسم و بیرون فرستادم و روی مبل 

نشستم،گوشیم و از توی جیبم بیرون 

اوردم و روشنش کردم که همون لحظه 

شماره بهار روی گوشیم افتاد.



سریع جواب دادم که بهار جیغ کشید:

-کجایی حنای گور به گوری

اگر بدونی چه اتفاقی برای کیوان افتاده!

با این حرفش چندلحظه نفسم بند اومد و 

از ترس این که اتفاقی براش افتاده باشه 

حس کردم قلبم داره می ایسته!

عشق این بود؟

که با همه ی حس بد و نفرتی که بهش 

پیدا کردی ولی ....
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عشق این بود؟

که با همه ی حس بد و نفرتی که بهش 

پیدا کردی ولی ته دلت نگرانش باشی و 

اگر بفهمی چیزیش شده مرگ رو به چشم 

ببینی؟

بی نفس لب زدم:

-چه اتفاقی افتاده.



-بعد از این که تو رفتی کیوان با سینا 

درگیر شد،نمی دونم از سر چی ولی آنقدر 

سینا رو زد که سینا راهی بیمارستان شد.

همین قدر می دونم دیشب رو کیوان توی 

زندان گذرونده و سینا هم هنوز توی 

کماست.

و این که فعال با سند کیوان ازاد شده.

شوکه و بی حال حس می کردم سرم 

درحال چرخشه!

سینا توی کماست و کیوان توی زندان!

سینا اگر بمیره کیوان و ....



حتی از فکرشم تمام تنم به لرزه در 

می اومد.

جلوی چشمام سیاهی رفت و صدای بهار 

ضعیف به نظر می رسید.

با جیغ مبینا و صدا زدنای مامان دیگه 

نفهمیدم چه اتفاقی افتاد و جلوی چشمام 

سیاهی رفت ....

با پاشیدن آب توی صورتم چشم باز کردم 

که مامانم کنارم نشست و آب قندی که 

توی لیوان بود رو به لبم نزدیک کرد و به 

خوردم داد.



به هانیه با التماس خیره شدم،نمی دونم 

چی توی نگاهم دید که همه رو بیرون 

فرستاد و خودش کنارم نشست،یهو با 

صدای بلندی زیر گریه زدم و هق هق 

کردم.

در باز شد که سریع اشکام و پاک کردم 

ولی ....
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در باز شد که سریع اشکام و پاک کردم 

ولی پیمان داخل اومد.

در اتاق و بست و بهم خیره شد.

هانیه گفت:

-چی شده عزیزم؟

چرا از حال رفتی؟

بغض کرده گفتم:

-کیوان با سینا دعواش شده و االن کیوان 

زندانه!

پیمام بالفاصله گفت:



-ازاد شده!

شوکه سرم و باال اوردم و گفتم:

-تو می دونستی؟

پیمان دستی به گردنش کشید و گفت:

-زنگ زدم به کیوان تا بهش بگم مزاحمت 

نشه دوستش جواب داد.

گفت که این اتفاق برای کیوان افتاده ولی 

صبح میرن با سند ازادش می کنن.



با بغض دستی به صورتم کشیدم:

-ولی اگر سینا بمیره کیوان و ....

هق هقم اوج گرفت که هانیه بغلم کرد و 

پیمان نفسش و کالفه بیرون فرستاد:

-فعال که اتفاقی نیوفتاده.

انگار که حال سینا هم رو به بهبوده!

نگران نباش.

آهی کشیدم و ....

part508#



دختری به نام حنا

آهی کشیدم و گفتم:

-االن معلوم نیست کیوان تو چه حالیه!

هانیه با غیظ گفت:

-به تو ربطی نداره!

نکنه یادت رفت چه بالیی سر خودت 

اومده؟

پیمان با هشدار گفت:



-هانیه!

چونم از بغض لرزید که هانیه با تاسف 

سرش و تکون داد و بغلم کرد.

گوشیم که زنگ خورد هانیه از روی تخت 

برداشتش و به دستم داد:

-جواب بده بهار دق کرد!

گوشی رو کنار گوشم گذاشتم:

-الو...



-الو مرض دق کردم کره خر

االن چه وقت غش کردن بود.

حالش خوبه ابله....پاشدی رفتی ایالم که 

چی بشه؟

زود باش حرف بزن ببینم برای چی 

رفتی؟

اصال چرا باید اونا دقیقا بعد از رفتن تو 

دعوا کنن؟

کیوان از چه شرط بندی حرف می زد؟

جریان بازیچه ای که سینا می گفت چیه؟

دستم و به صورتم کشیدم و دوباره 

زیرگریه زدم،بهار با بهت گفت:



-حنا...!

انگار قفل زبونم و شکستن که به حرف 

اومدم و با صدای گرفته گفتم:

-کیوان تا االن من و بازی داده بود!

اون روز که من توی دانشگاه .....
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-کیوان تا االن من و بازی داده بود!



اون روز که من توی دانشگاه سیلی بهش 

زدم با دوستاش.....

به سکسکه افتادم و بریده بریده ادامه 

دادم:

-با دوستاش شرط بندی می کنه تا غرور 

من و بشکنه!

شرطشونم این می شه که اگر کیوان 

تونست این کار و انجام بده و من بهش پا 

بدم و عاشقش بشم،بعد از این که 

عاشقش شدم جلوی همه اعتراف کنه که 

من و دوست نداشته و تا االن که باهام 



بوده فقط یه بازیچه بودم براش......و 

اگر کیوان نتونست من و عاشق خودش 

کنه و من رهاش نکردم کیوان باید تمام 

ثروت و اموالش و به نام سینا کنه!

اون ثروت و اموال هم این جور که 

فهمیدم شامل: خونه ی پدری کیوان که 

خیلی مهمه و یه زمین که به نام خود 

کیوانه و همینطور شرکتش که تازه 

ساختتش!

اما اگر اون کار و انجام داد برعکسش 

اتفاق میوفته و سینا باید سهم شرکتش 



و تمام و کمال به کیوان بده با خونش و 

چیزای دیگه که نمی دونم!

بهار شوکه زمزمه کرد:

-از کجا فهمیدی؟

-کیوان و نیوشا حرف می زدن باهم 

فهمیدم!

بهار وایی زمزمه کرد که من هقی زدم و 

دستم و جلوی دهنم گرفتم و گفتم:



-وقتی من فهمیدم گذاشتم رفتم،اما االن 

یادم می فهمم که کیوان چرا اموالش و به 

نام من کرد!

 برای این که نتونه اموالش و به نام سینا 

بزنه اونا رو به نام من زد.

بهار با صدای حیرت زده گفت:

-چرا به من نگفتی!

همین که در با صدای وحشتناکی باز شد 

و به دیوار برخورد کرد سرم و باال اوردم 



که چشمم به رگ های برجسته محمد 

افتاد.

از چشماش خون چکه می کرد.

گوشی رو قطع کردم و شوکه زمزمه 

کردم:

-محمد ....
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محمد در و محکم بهم کوبید و جلو اومد 

و عصبی با صدایی که سعی در کنترلش 

داشت،گفت:

-دروغ می گفتی مگه نه؟

از روی تخت بلند شدم و جلو رفتم و 

زمزمه کردم:

-محمد!

-بگو کیوان این کار و نکرده!

اشک توی چشمام حلقه زد و لبم و گاز 

گرفتم:



-کیوان این کار و کرده؟

اشکام که از گوشه ی چشمام ریخت 

مشتش و محکم و عصبی توی دیوار 

کوبید و عربده کشید:

-کی فهمیدی؟؟؟

این چه غلطی بود که تو کردی؟؟؟؟

با بغض و ناراحتی بدون مقدمه خودم و 

توی بغلش انداختم و با صدای بلند 

زیرگریه زدم:



-من نمی دونستم

من خودم دیروز فهمیدم.

محمد بدون این که بغلم کنه گفت:

-پس نمی دونستی که این ازدواج الکیه و 

دوتاتون الکی روی زندگی هاتون شرط 

بستید.

سرم و به سینش فشردم و گفتم:

-این مال قبل بود،ما عاشق همدیگه 

شدیم.

من دوسش داشتم محمد.



باالخره محمد دستش و دور کمرم حلقه 

کرد و من اشک از چشمام سرازیر شد ...
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نمی دونستم چندساعت گذشته که من و 

محمد در سکوت روی تخت دراز کشیده 

بودیم و بدون حرف به سقف خیره شده 

بودیم.



من مدام بغض قورت می دادم و محمد از 

عصبانیت رگ گردنش باد کرده بود.

بعد از این که همه چیز رو براش تعریف 

کرده بودم سکوت کرده بود و هیچی 

نمی گفت.

کالفه و خسته بودم و از یه طرف 

استرس کیوان داشت از پا درم میاورد.

محمد که سکوتش و شکست بهت زده به 

حرفاش گوش دادم:



-باید با بابات حرف بزنی تا به بابای 

کیوان بگه و بیاد و این صیغه رو فسخ 

کنید!

نفسم توی سینم موند و اشک بدون پلک 

زدن از چشمام سرازیر شد:

-نمی تونم به بابام بگم،اونم االن!

-من می گم!

-محمد!؟



-باید زودتر این صیغه رو باطل کنی،تو 

بازیچه دست کسی نیستی.

نفسم و به سختی بیرون فرستادم و 

گفتم:

-پس بگو اون سندایی که به نام من زده 

رو چیکار کنم؟

-همه رو به نام باباش می کنی.

محمد انگار توی همین چند دقیقه فکر 

همه چیز و کرده بود:

-فعال به بابا چیزی نگو....محمد لطفا.



-بعد از برگشتنمون از این سفر همه چیز 

و بهش می گم.

نهایتش دو روز دیگه این جا 

میمونیم،بعدش برمی گردیم.

آه تلخی از گلوم خارج شد که محمد 

دستش و دور کمرم حلقه کرد و من به 

سینش فشرد:

-کاش این روزا زودتر تموم بشن.

دلم برای کیوان تنگ شده بود،اونم بی حد 

و مرز،بغض توی گلوم گیر کرده بود و 



می دونستم علتش ندیدن کیوانه!

روزایی که بدون کیوان بگذره همیشه 

دلگیره!

من به نبودناش عادت ندارم.

حاال با نبودن هاش چیکار کنم؟

*
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این دو روز نفهمیدم چطور گذشت،یعنی 

در اصل،خوش نمی گذشت،فقط 

می گذشت.

با این که خیلی دوست داشتم 

دختردایی هام و ببینم و دلم براشون تنگ 

شده بود اما حاال که کیوان نبود،انگار 

بی حس،بی حس شده بودم.

من دختری نبودم که اجازه بدم غرورم 

لگدمال بشه،اما االن، حس می کردم 

غرورم زیر دست چندتا پسر عوضی و 



خودخواه خورد شده و همین نابودم 

می کرد.

مبینا کنارم نشست و عصبی گفت:

-نمی فهمم چته تو حنا...!

اصال تو این جوری نبودی،عاشق شدی 

اعصاب خراب کن شدی.

پاشو بریم بازی کنیم دیگه!

نفسم و کالفه فوت کردم،این مبینا امروز 

همش توی گوشم غر زده بود و مخم و 



خورده بود،یکم که می نشستم مخم و 

داغون می کرد.

از جا بلند شدم و به گروهشون که 

می خواستن والیبال بازی کنند پیوستم.

بازی که شروع شد،با خودم شرط بستم 

برای چند دقیقه هم که شده از این حال 

بدم فاصله بگیرم و کیوان رو از توی 

مغزم پاک کنم.

اولین ضربه رو که که گروه مقابل زدن 

هانیه جواب داد و من ضربه دوم و برای 



پیمان فرستادم و پیمان توپ و از توی 

زمینمون خارج کرد و گل رو به حریف 

زد.
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بار بعد هم به همین منوال توپ به زمین 

ما برگشت،که سریع جواب دادیم و گل 

اول به نفع ما شد.

شاید نیم ساعتی بود که بازی 

می کردیم،خسته شده بودم ولی انگار 



می خواستم فکرم و روحم و دور از 

کیوان نگه دارم،برای همین حاضر نبودم 

خستگیم و اعالم کنم و برگردم.

توی فکر بودم که یه لحظه فقط سرم و 

بلند کردم و توپ رو دیدم که به سمتم 

اومد و در یک لحظه محکم توی پیشونیم 

خورد.

چشمام سیاهی رفت و از شدت برخورد 

توپ با سرم روی زمین افتادم.



سرم گیج می رفت و حالم اصال خوب 

نبود.

بی حال چشمام و روی هم فشار دادم که 

هانیه و پیمان و محمد سریع و سراسیمه 

سمتم اومدن.

محمد با قیافه ای نگران دست زیر بازوم 

گذاشت و گفت:

-پاشو دختر پاشو،دماغت خونی شده 

بشورش!



هانیه سریع دستمالی روی دماغ گذاشت 

و سرم و باال داد.

محمد که زیر بازوم و گرفت یه دستم و 

به زمین گرفتم و اروم بلند شدم،دردش تا 

توی مغز استخونم پیچیده بود و بدون 

این که بخوام همینجور اشکام درحال 

ریختن بود.

حاال که بهونه ای برای ...
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حاال که بهونه ای برای گریه کردن پیدا 

کرده بودم با صدای بلندتری زیر گریه 

زدم.

همه فکر کردن از درد وحشتناک دماغمه

اما در اصل؛

انقدر حالم بد بود که انگار منتظر یه 

اشاره بودم تا مثل ابر بهاری ببارم.

محمد انگار دردم و فهمیده بودم که با 

چشمای سرخ کنارم نشست و کنار گوشم 

زمزمه کرد:



-آدما همیشه دلیل های زیادی برای موندن 

دارن،ولی اونی که بی دلیل کنارت 

می مونه مطمئن باش دوست داره!

دماغم و با اب سرد شستم و بعد مامانم 

یه یخ دست محمد داد و محمدم کیسه 

یخ رو روی دماغم گذاشت.

بی حال از سردرد وحشتناکم سرم و به 

شونه محمد تکیه دادم و چشمام بستم.

یخ رو از دست محمد گرفتم و با تشکری 

به سمت اتاقی که فعال ساکن شده 



بودم،رفتم .

نگاهم و توی اینه به بینی ورم کرده و 

کبودم دوختم،چشمام دوکاسه ی خون 

شده بود و  خودم از دیدن خودم وحشت 

می کردم.

روز ها در پی هم می گذشت و باالخره به 

روزی رسیدیم که تصمیم به برگشتن 

گرفته بودیم .

روزایی که گوشیم و خاموش می کردم تا 

تماس های کیوان روی صفحه گوشیم 



نبینم،روزهایی که ....
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روزایی که گوشیم و خاموش می کردم تا 

تماس های کیوان روی صفحه گوشیم 

نبینم،روزهایی که به ظاهر 

می خندیدم،قهقه می زدم ولی حال دلم 

خوب نبود.

روزهایی که تظاهر به خوب بودن 

می کردم و شب ها از شدت گریه خوابم 

نمی برد.



با همه ی خوب و بدش اون روزها هم 

گذشت و االن تصمیم به برگشتن داشتیم.

زندایی به محمد اصرار کرد که پیش ما 

بمونه،ولی محمد هربار که به من نگاه 

می کرد یه نه قاطع می گفت.

می دونستم می خواد کنارم 

باشه،می دونستم می خواد کیوان نامرد و 

از من دور کنه.

الحق که برادری رو در حقم تموم کرده 

بود،مثل شب هایی که خواب با من بیگانه 



بود و دوتایی با موتورش توی 

خیابون های خلوت و تاریک دور 

می خوردیم و من دردام و جیغ 

می کشیدم.

یا وقتایی که می خواست حواسم و پرت 

کنه و موفق می شد.

هر لحظه کنارم بود و من خوشحال بودم

خیلی خوشحال که محمد به جز یه 

پسردایی معمولی،برادر من بود!



امروز از شدت اظطراب حالت تهوع 

گرفته بودم،هر لحظه فکر می کردم که اگر 

برگردیم و با کیوان روبه رو بشم و چه 

عکس العملی نشون بدم حالم از ضعف 

خودم بهم می خورد ...
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سوار ماشین که شدم بی حال سرم و به 

صندلی تکیه دادم و چشمام و بستم.

پیمان سرش و سمتم چرخوند و گفت:



-حالت خوبه حنا؟

هانیه هم سریع به سمتم چرخید و 

پرسید:

-سرت درد می کنه؟

لبخندی به نگرانیشون زدم و گفتم:

-نه،حالم خیلی هم خوبه!

البته که به جز محمد،این روزها پیمان هم 

برام کم نزاشته بود و حسابی باهام حرف 

زده بود و به درد و دل هام گوش داده 

سپرده بود .



یا هانیه ای که این روزها زیادی حواسش 

پی من بود و خواهرانه برام خواهری 

می کرد.

سعی می کردم خوب باشم تا اونا اسیبی 

نبینن،حاال که فکر می کردم،متوجه شده 

بودم؛

بدترین درد دنیا تظاهر به خوب بودنه!

حال دل  ادم ها که خوب نباشه تظاهر به 

خوب بودن سخت ترین حالت ممکنه!

این که توی دلت غوغا باشه ولی لبخند به 

لب بزنی و کلمه خوبم رو تکرار کنی 



بزرگترین درد روی دردهاست.

اگر کیوان من و زیر مشت و لگد 

می گرفت،هیچوقت انقدر داغون 

نمی شدم که

اینجوری غرورم و زیر دست و پاش له 

کرده بود  ....
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اون من و روحم و جسمم و ایندم و 

همه ی زندگیم و بازیچه خودش قرار داده 



بود.

کاش به جای انتقام سیلی که بهش زده 

بودم،اون ده تا سیلی بهم می زد ولی 

این جوری نابودم نمی کرد.

همه ی این افکار توی این چند روز مثل 

خوره مغزم و خورده بود و در نهایت،این 

من بودم که تسلیم می شدم و به خودم 

یاداوردی می کردم:

-ای کاش ها تموم شده!

ای کاش ها همیشه ای کاش باقی می مونه.



حقیقت چیزی جز شکستن غرور من و 

بازیچه قرار گرفتنم توسط کیوان نیست!

و عمق فاجعه دقیقا اونجا بود که قلبم 

نهیب می زد و با عقلم همخونی نداشت.

عقلم سر قلبم فریاد می کشید:

-تموم کن این افکار اشتباه رو!

اون عاشقت نبود و فقط ازت سواستفاده 

کرد.

اما قلب نفهمم با تمام وجودش فریاد 

می کشید:



-اون من و دوست داشت و هنوزم داره.

و چقدر ساده برای خودش رویا پردازی 

می کرد و مدام تکرار می کرد:

-اگر دوستم نداشت هرگز شمارش روی 

صفحه گوشیم نمی افتاد.

آنقدر فکر کردم و فکر کردم و به جنگ 

عقل و قلبم گوش دادم تا به یه خواب 

عمیقی فرو رفتم ....
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با صدای هانا که مدام صدام می زد و 

روی شونم می کوبید چشم باز کردم:

-خاله...خاله حنا پاشو دیگه!

چشمام و باز کردم و گیج و منگ نگاهی 

به اطراف کردم،توی حیاط خونمون 

بودیم.

کش و قوسی به بدنم دادم و پیاده شدم.

هانیه که از ساختمون بیرون زد نگاهش 

کردم که سمتم اومد و گفت:



-خوب خوابیدی؟ 

سرم و تکون دادم که چندلحظه بعد 

پیمان و محمد هم از خونه خارج شدن .

پیمان که به من رسید روبه روم ایستاد و 

اروم گفت:

-فردا میام با بابات حرف بزنم.

خوب نیست این جوری بمونه!

باید هرچه زودتر صیغتون و فسخ کنیم.

بغضی که گلوم و خراشیده بود قورت 

دادم و سری تکون دادم.



لبخند محزونی بهم زد و با خداحافظی 

سوار ماشین شد.

هانیه بغلم کرد و گفت:

-عزیزم نگران هیچی نباش،غصه هم 

نخور.

کسی که باید شرمنده و محزون باشه از 

این بازی که راه انداخته،تو نیستی!

بلکه کیوانه!

حرفی نزدم که گونم و بوسید و بعد از 

خداحافظی سوار ماشین شد.



محمد دستش و دور گردنم حلقه کرد:

-نبینم غمت و عزیزم؛ که هیچی ارزشش 

رو نداره.

بیا بریم داخل.

هردوتامون با هم داخل رفتیم و محمد 

کولم و با خودش تا داخل ساختمون 

حمل کرد ...
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همین که پام و توی اتاقم گذاشتم خودم 

و روی تختم پرت کردم و زیرگریه زدم،اخ 

اخ کیوان لعنتی من حتی توی این خونه 

و اتاق هم ازت خاطره دارم.

انگار همین چند روز پیش بود که 

یواشکی از بالکن اومده بود توی اتاقم.

خاطرات پیش چشمم جون می گرفت و 

اشک از چشمام سقوط می کرد.

فردا همه چیز تموم می شد!

همه چیز!



تا االن همه ی دلخوشیم این بود که 

صیغش هستم و باهاش نسبتی دارم.

اما از فردا و بعد از باطل کردن اون 

صیغه،دیگه اون فقط و فقط برام یه 

غریبست ...

تا صبح خوابم نگرفت،چشم روی هم 

نزاشتم و تمام پیاما و عکسام و با کیوان 

زیر و رو کردم،یاد آوری هر خاطره قلبم و 

به درد می اورد.



چقدر حالم با کیوان خوب بود و من 

نمی دونستم!

چقدر خوش حال بودم و نمی دونستم!

چقدر وابستش شده بودم و نمی دونستم!

اما از فردا همه چیز تمام خواهد شد.

و فردا همه چیز انچه بود که انتظار 

می رفت،بابا بعد از فهمیدن موضوع ....
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و فردا همه چیز انچه بود که انتظار 

می رفت،بابا بعد از فهمیدن موضوع تا 

چند لحظه فریاد کشید و بعد کیوان و 

فحش داد و در نهایت توی سکوتی 

سخت و عمیق فرو رفت.

مامانم شوکه بود و فقط گریه می کرد و 

هانیه هم بغلش کرده بود.

و من مثل ماتم زده ها به همه خیره شده 

بودم.



پیمان تا جایی که تونست مراعات کرد و 

فقط گفت که کیوان با حنا سازگار نیست 

و هردوتاشون می خوان از هم جدا بشن.

گفت دعوای سختی کردن و هرگز به 

برگشتن نیستن.

بابا که اصرار کرد تا با هم اشتیمون 

بدن،پیمان دست بابا رو گرفت و توی 

اتاق رفت و کمی بعد صدای فریاد هاش 

توی گوشم پیچید.

از اتاق که خارج شد فقط یه کلمه گفت:



-تو می خوای جدا بشی؟

من سکوت کردم و چقدر بد که همیشه 

سکوت عالمت رضایت بود .

توی دلو غوغا بود.

من راضی نبودم اما مجبورم کردن،کیوان 

با کاراش من و مجبور به جدایی کرد.

نمی تونستم غرورم و بیشتر از این خرد 

کنم و برگردم و کنار کیوان باشم.



نمی تونستم قبول کنم که اون اگر شاید 

فقط اندکی من و دوست داشته چرا 

همچین کاری باهام کرده و اگر 

پشیمونه،باید حتی به قیمت از دست 

دادن خیلی چیزها قید من و نمی زد!

پشیمونی اون به حال من فایده ای 

نداشت و فقط بیشتر آتیشم می زد.

قادر نبودم حرفاش و گوش بدم و دلم از 

این همه بغض درحال ترکیدن بود ...

��Vip دختری به نام حنا��:
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بابام قدم زد و فکر کرد و فکر کرد و 

وقتی اعصابش کمی آروم تر شد 

گوشیش و برداشت و شماره پدر کیوان 

رو گرفت.

چند لحظه ای طول کشید تا باالخره بابا با 

صدای گرفته  ای شروع به حرف زدن کرد:

-سالم اقای هخامنش.
....

-مچکرم.



.....
-می خواستم امشب اگر براتون جور 

می شه تشریف بیارید خونمون موضوع 

خیلی مهمی هست.
.....

-پس امشب منتظرتون هستم.
.....

-بسالمت.

بابا سرش و باال اورد و نگاهش به 

چشمای اشکی من افتاد و متاسف سرش 

و تکون داد،به جایی رسیده بودم که 

پدرم برای حالم ناراحت بود؛ خدا لعنتت 

کنه کیوان!



برای این که آنقدر جلوشون نباشم و 

مایه ی دقشون نباشم بلند شدم و سریع 

به اتاقم پناه بردم،در و قفل کردم تا کسی 

مزاحمم نشه و بلندتر زیر گریه زدم.

ناهار و شام از استرس و حال بدم 

نخوردم و وقتی دلم ضعف رفت اجبارا 

یکم بسکوییت خوردم تا صدای شکمم 

خفه بشه .

از این حال بد و پر از انزجارن متنفر 

بودم و حال خوشی نداشتم.



گوشیم که زنگ خورد سرم و باال اوردم و 

به گوشیم خیره شدم.

شماره بهار روی صفحه گوشی افتاده 

بود،با بی حالی جواب دادم که گفت:

-در و باز کن چمدونت و اوردم.

اون سندا هم که به نامت زده توی 

چمدونه.

زنگ زدم هانیه گفت که امروز خانواده 

کیوان قراره بیان،اینا رو اوردم ببینم 

چیکار می خوای کنی.



با یاد شرکت و چیزایی که به نامم زده 

بود،اشکام و پاک کردم و بلند شدم و از 

اتاق خارج شدم.

در و به روی بهار باز کردم و منتظر مونده 

تا باال بیاد.

تکیم و به در دادم که باالخره سر و کلش 

پیدا شد و ....
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تکیم و به در دادم که باالخره سر و کلش 

پیدا شد و با نفس نفس از کشیده شدن 

چمدون تا خونمون باالخره جلوی در 

رسید.

جواب سالمش و دادم و کمکش کردم تا 

چمدون و داخل بیاره.

با اومدن محمدرضا سمتمون بهار و 

محمد اروم و بدون کلکل سالم کردن و 

محمد چمدون و از دست بهار گرفت و 

پله ها رو باال رفت.



من و بهار هم پشت سرش به اتاقم 

رفتیم.

زیپ چمدون و باز کردم و با دیدن 

پوشه  ی زرد رنگی که کیوان گفته بود 

پیش خودم نگهش داشتم درش اوردم و 

بازش کردم.

یکی از سند ها سند خونه ی پدر کیوان 

بود و یکی دیگه مال یه ویال و یکی هم 

سند ماشین بود.

سند اخر و که در اوردم سه دنگ از سهام 

شرکت بود.



محمد هاج و واج به برگه ها نگاه کرد و 

شوکه گفت:

-حنا؟

حاال می خوای با این سندها چیکار کنی؟

نفسم و بیرون فرستادم و گرفته گفتم:

-همه رو به نام پدرش می زنم.

بهار نگاهی بهم کرد و زمزمه کرد:

-خاک بر سرت ...
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بهار نگاهی بهم کرد و زمزمه کرد:

-خاک بر سرت،من اگر بودم می رفتم 

باهاشون عشق و حال،پولشون می کردم.

چشم غره ای بهش رفتم و سند ها رو روی 

میز گذاشتم تا وقتی پدر کیوان اومد 

بهش بدمشون.

نمی خواستم هیچ چیزی از کیوان نگه 

دارم.



بهار بعد از کمی خوش و بش پایین رفت 

تا با مامانمم احوال پرسی کنه و محمدم 

تنهام گذاشت.

سرویس طالیی که یادگار کیوان بود و از 

گردنم در اوردم و اون گوشواره هایی رو 

هم که خریده بودم روشون گذاشتم و هر 

چی طال پیشم بود کنار گذاشتم تا به 

خانوادش برگردونم.

نمی دونستم امروز کیوان میاد یا نه!

نمی دونستم اصال روش می شه بیاد؟



با تمام نامردی هایی که در حقم کرده بود 

دلم می خواست بیاد.

دلم انقدر براش تنگ شده بود که حد و 

اندازه نداشت.

بهار وقتی فهمید یکم دیگه احتماال 

خانواده کیوان میان سریع خداحافظی 

کرد و رفت.

جلوی اینه ایستادم و نگاهی به صورت 

پژمردم ....
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جلوی اینه ایستادم و نگاهی به صورت 

پژمردم انداختم.

روزای کمی با هم نبودیم.

و همین خاطره های زیاد اخرش من و از 

پا در میاورد.

باید دوباره برای فراموشی هم که شده 

به تکواندو رو می اوردم و زودتر دوباره 

کالس می رفتم.



مامانم در اتاق و باز کرد و با دیدن من با 

غیظ گفت:

-حنا....پاشو یه چیز درست و حسابی 

بپوش دختر.

باشه ی اروم و بی حالی زمزمه کردم و 

همین که بیرون رفت یه شومیز مشکی 

پوشیدم و شال مشکیم و هم سرم کردم.

همه ی دنیای من یه روزه رنگ این لباس 

شده بود.



بغضم و قورت دادم و برق لبی روی لبم 

زدم و از اتاق خارج شدم و همون لحظه 

صدای ایفون توی خونه پیچید.

محمد در و باز کرد و بابام با عصبانیت 

چندتا نفس عمیق کشید و جلوی در رفت.

از پنجره طبقه باال نگاهی به پایین کردم 

همه ی خانواده کیوان داخل اومدن به جز 

خود کیوان.

اما همون لحظه پیام ناشناسی به گوشیم 

اومد،می تونستم حدس بزنم کیوانه ولی 
....
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می تونستم حدس بزنم کیوانه ولی 

مطمئن نبودم.

پیامه روی گوشیم و باز کردم،نوشته بود:

-بیا پایین کارت دارم .

چقدر پرو بود این بشر.

جوابی ندادم و نخواستم که پایین برم.



اما حس دلتنگیم داشت دیوونم می کرد.

هر چقدر که می خواستم به این حس 

وامونده غلبه کنم نمی شد.

نگاهی به پایین انداختم و با دیدن 

مشغول بودن خانواده ها هر چند هردوتا 

خانواده عصبی و کالفه نفسی کشیدم و 

وارد اتاق شدم.

مانتو و شالی زدم و پله های بالکن و 

پایین رفتم.

دلم نمی خواست کسی ببینتم.



پشت در خونه که رسیدم دودل نفس 

عمیقی کشیدم.

دلم نمی خواست برم و کیوان و ببینم،اما 

از یه طرف دلتنگی و دیدن دوباره اش 

داشت؛من و از بین می برد.

خواستم در و باز کنم اما دوباره 

برگشتم،وسط راه ایستادم و نفس عمیقی 

کشیدم و بدون اینکه بخوام و بزارم 

دوباره به سمت در دوییدم و در و سریع 

باز کردم ....
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خواستم در و باز کنم اما دوباره 

برگشتم،وسط راه ایستادم و نفس عمیقی 

کشیدم و بدون اینکه بخوام و بزارم 

دوباره به سمت در دوییدم و در و سریع 

باز کردم.

کمی جلوتر رفتم و نگاهی به خیابون 

انداختم،اما هیچ کس نبود.



اهی کشیدم و خواستم برگردم ولی یه 

لحظه بازوم از پشت کشیده شد و به 

سمت کیوان چرخیدم.

عصبی بازوم و از توی دستش بیرون 

کشیدم و نگاهم و به چهره اش دوختم.

از دیدن قیافش چندلحظه مات 

موندم،موها و ریشش توی همین یکی 

دوهفته بلندتر شده بود و چشماش رو به 

سرخی می زد



نمی تونستم منکر اینکه هنوز هم جذابه 

بشم؛ بغضم و قورت دادم و با دلتنگی به 

اجزای صورتش خیره شدم

چقدر دلم برای چشمای عسلیش تنگ 

شده بود.

عصبی خیرش شدم و گفتم:

-چی می خوای؟

چرا اومدی؟

صداش خش دار و ....
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صداش خش دار و زمزمه وار بود:

-اخه دلم برات تنگ شده بود بی مروت.

اخمام و توی هم کشیدم و قدمی به عقب 

رفتم که بازوم و گرفت و من و توی 

بغلش کشید.

دلم حتی برای اغوشش هم تنگ شده بود 

ولی عصبی و کالفه خودم و تکون دادم و 



خواستم عقب بکشم.

محکم تر من و بین بازو هاش حصار کرد و 

گفت:

-لعنتی دلم حتی برای بوی تنت هم تنگ 

شده بود.

و سرش و کمی خم کرد و بوسیدم.

عصبی و با حرص پسش زدم و عقب 

کشیدم،جیغی کشیدم و کالفه گفتم:

-ولم کن عوضی!



برای چی اومدی؟

حالم ازت بهم می خوره،متنفرم از تو و از 

وجودت،متنفرم از خاطره هایی که 

ساختی؛ متنفرم از تو که من و بازیچه 

خودت قرار دادی.

کیوان چند قدم جلو اومد و بازوم و 

محکم گرفت و گفت:

-به جون خودم،به جون مامانم قسم 

اولش ....
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کیوان چند قدم جلو اومد و بازوم و 

محکم گرفت و گفت:

-به جون خودم،به جون مامانم قسم 

اولش شاید بخاطر شرط بندی جلو 

اومدم ولی بعدش پشیمون شدم لعنتی!

عاشقت شدم.

چطور می تونی از من دل بکنی؟

من همه ی تالشم و کردم تا تو نفهمی و 

متوجه این اتفاق لعنتی و منحوس نشی!



من همه ی سعیم و کردم تا تو رو برای 

خودم نگه دارم ...

حرفش و قطع کردم و با مشت روی 

سینش کوبیدم و ناخوداگاه اشکام روی 

گونه ریخت:

-دروغ نگو،دروغ نگو عوضی!

تو بخاطر پول حاضر شدی من و 

بفروشی!

شنیدم،من خودم صدات و شنیدم که به 

نیوشا گفتی جلوی همه بهم میگی بازیچه 



بودم تا غرورم و خرد کنی!

کیوان دستش و روی صورتش کشید و 

خواست دوباره توجیح کنه که در حیاط 

باز شد.

محمد با دیدن من گریون و کیوان چنان 

از کوره در رفت و عربده کشید که 

ترسیده دستم و جلوی دهنم گرفتم:

-حرومزاده اشغال اینجا چیکار می کنی،

با خواهرم چیکار داری؟



جلو رفت و اولین مشتش و ....
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جلو رفت و اولین مشتش و محکم زیر 

چشم کیوان کوبید و کیوان بی دفاع 

همونجور ایستاد و بی حس به محمد 

خیره شد.

محمد دوباره مشت زد و من با جیغی 

جلو رفتم و بازوش و به زور و بدبختی 

عقب کشیدم.



جلوی کیوان ایستادم و رو به محمد 

گفتم:

-صبر کن...صبر کن محمد،بیا با هم بریم 

داخل،ولش کن ارزش نداره.

همین که خواستم داخل برم کیوان 

چنگی به بازوم زد و نگاهش و به چهره ام 

دوخت و گفت:

-حنا،بخدا اینجور نبود که تو فکر 

می کنی!

تو صیغه رو باطل نمی کنی مگه نه؟



هنوز حرفی نزده بودم که محمد دوباره 

به سمت کیوان هجوم اورد و به عقب 

هولش داد که بازوی محمد و محکم 

گرفتم و کیوان توی چشمام زل زد و 

گفت:

-بگو این کار و نمی کنی!

بگو صیغه رو باطل نمی کنی!

با صدای بلند و جیغ گفتم:

-باطل می کنم.

صیغه رو باطل می کنم کیوان.



دیگه . ..
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با صدای بلند و جیغ گفتم:

-باطل می کنم.

صیغه رو باطل می کنم کیوان.

دیگه حتی نمی خوام ریختت و 

ببینم،دیگه نمی خوام حتی یک ثانیه هم 

ببینمت.



دلم خراشیده شد،زخم شد و خون از 

البه الی قلبم بیرون ریخت.

هیچکدوم از حرفام حقیقت نداشت اما 

گفته بودم.

گفته بودم و حاال چهره ی شکسته و 

داغون کیوان نابودم کرده بود.

حالم و گرفته بود .

چشمای نا امیدش و خاموشی مطلقش 

قلب من و اتیش کشیده بود .

مغزم و قلبم دعوا می کردن  .

مثل همیشه!



قلبم می خواست حرفم و پس بگیرم و 

ببخشم.

ولی مغزم فریاد می کشید که اشتباهه و 

این کار و نکنم.

باالخره به قلبم حکم سکوت مطلق دادم 

و دست محمد و گرفتم بی توجه به صدا 

زدن هاش و حال بدش سریع و با قدم های 

تند داخل رفتم  و اون لحظه قلبم با 

صدای بلند شیون می کرد و جیغ 

می کشید.



نفس  هام و یکی در میون بیرون 

فرستادم و همین که محمد در و از روی 

کیوان بست خودم و توی بغلش انداختم 

و از ته دل گریه کردم.

بعد از این که اشکام خشک شد 

هردوتامون با هم داخل رفتیم و من بعد 

از برداشتن سرویس طال و سندها از توی 

اتاقم خارج شدم و به سمت طبقه پایین 

حرکت کردم ....
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خانواده کیوان با دیدنم از جا بلند 

شدن،کاوه و پدرش شرمنده سرشون و 

پایین انداخته بودن و کیمیا با چشمای 

اشکی به من نگاه می کرد.

مادر کیوان به سمتم اومد و یهویی من و 

توی بغلش گرفت و با صدای بغض داری 

زمزمه کرد:

-ببخش عزیزم،تو به خانومی خودت پسر 

من و ببخش!

بخشش؟



من خیلی وقت بود بخشیده بودم. 

ولی دلم هیچوقت با کیوان صاف 

نمی شد.

کنار محمدرضا نشستم و محمد برای 

تسکینم دستش و پشت کمرم گذاشت.

همین که حمایتش و کنارم حس می کردم 

غرق لذت می شدم .

نمی دونم چه حرفایی بین پدرم و پدر 

کیوان رد و بدل شده بود،ولی انگار همه 

چیز و بهشون گفته بود که پدرش 

شرمنده سرش و پایین انداخته بود.



پوشه و سند ها رو روی میز جلوی بابای 

کیوان گذاشتم و با صدای اروم و بغض 

داری گفتم:

-اینا رو کیوان همه به نام من زده بود.

دلیلش شاید ندادنشون به سینا بود،من 

نمی خوام هیچی از این اموال داشته 

باشم و قطع به یقین حق من نیست.

هر وقت که شما صالح بدونید ....
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-اینا رو کیوان همه به نام من زده بود.

دلیلش شاید ندادنشون به سینا بود،من 

نمی خوام هیچی از این اموال داشته 

باشم و قطع به یقین حق من نیست.

هر وقت که شما صالح بدونید بریم و من 

این اموال رو به نام خودتون بزنم.

پدر کیوان شوکه نگاهم کرد و بعد اروم و 

سربه زیر گفت:

-من شرمندتم دختر عزیزم.



اگر می دونستم پسرم همچین ادمی 

هست قلم پام می شکست و برای دختر 

بهترین رفیقم خواستگاری نمی اومدم.

لبم و گاز گرفتم و نگاهی به صورت 

قرمزش کردم و دلم آزرده شد،برای هیچ 

پدری سخت تر از این نیست که بخاطر 

پسرش شرمنده عالم و ادم بشه.

-این چه حرفیه اقای هخامنش،دشمنتون 

شرمنده باشه.

لطفًا یه نگاهی به این اسناد بندازید.



سری تکون داد و پوشه رو برداشت و 

بازش کرد،سندها رو یکی یکی نگاه کرد و 

با دیدن یکی از سندها چشماش گرد شد:

-باورم نمی شه که حتی روی سند خونه ای 

که برای مدت کوتاهی بهش سپرده بودم 

هم شرط بندی کرده.

محمد پوزخندی زد و با کنایه ...

part533#

دختری به نام حنا



محمد پوزخندی زد و با کنایه گفت:

-انگار زیادی روی این شرطبندی به 

خودش مطمئن بوده.

کیمیا عصبی نگاهی به محمد کرد و بابا 

بهش چشم  غره ای رفت.

پدر و برادر کیوان در سکوت و شرمندگی 

حرفی نزدن.

در اصل با این حرف محمد،حرفی برای 

گفتن نداشتن!



همه ی سند ها رو چک کرد دوباره توی 

پوشه گذاشتشون و روی میز قرارشون 

داد.

نگاهش و به پدرم دوخت و گفت:

-اقای منصوری،من می خوام که اگر اجازه 

بدید از دخترتون بخوام،خونه و نصف 

سهم شرکتی رو که کیوان به نامش زده 

به عنوان مهریه ی صیغش از ما قبول 

کنه.



سرم و بالفاصله باال اوردم و اول نگاهی 

به پدرم که منتظر به من خیره بود 

انداختم.

این نگاهش یعنی این که تصمیم گیری رو 

به عهده خودم گذاشته.

نمی تونستم بگم که از نگاه پدرم هم 

شرمندگی رو نمی خونم

چون توی چشماش کامال مشخص بود.

اونم از این که من و برای ازدواج با کیوان 

مجبور کرده یعنی در اصل اصرار کرده 

پشیمون بود.

دستام و توی هم قفل کردم و ...
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دستام و توی هم قفل کردم و بعد از کمی 

فکر 

گفتم:

-نمی تونم قبول کنم اقای هخامنش.

نیازی نیست واقعا.

لبخند کمرنگی زد و گفت:



-کاری با خونه ندارم،می خوای قبولش کن 

نکنی هم مشکلی نیست.

اما ازت یه خواهشی دارم.

نگاهم و به صورتش دوختم که نفسش و 

کالفه بیرون فرستاد و گفت:

-دخترم،سهامی که برای شرکت کیوان به 

نامت زده،به نامت می خونه.

می تونی بفروشیش می تونی هم خودت 

توش مشغول به کار بشی و من از تو این 

یک مورد رو پس نمی گیرم.



ولی خواهشم اینه که یه مدت اگر به من 

پیرمرد لطف کنی خودت سهامت و اداره 

کنی.

وضعیت کیوان مشخص نیست.

نمی دونم چقدر در جریانید؛

اما بخاطر این که کیوان فعال درگیر زندان 

و شکایت ها و این چیزاست نمی تونه 

شرکت رو اداره کنه و از یه طرف من 

پیرمرد هم وقت نمی کنم،کاوه هم که 

خودش مشغول کارای خودشه،اگر شرکت 

و به امون خدا بزاریم سینا اگر خدا 



بخواد و سرپا بشه ممکنه بخواد شرکت و 

بگیره ...
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جوابی به حرفاش ندادم و گیج خیره اش 

شدم،پدر کیوان ادامه داد:

-دخترم اون شرکت حق توهه!

بیشتر از اینا من و پسرم بهت بدهکاریم.



-من طلبی از شما ندارم اقای هخامنش و 

از یه طرف نمی دونم که باید چیکار کنم.

کاوه خودش و جلو کشید و گفت:

-اگر بخوای من بهت میگم چیکار باید 

کرد.

اگر سهامت و بفروشی چون کیوان 

نیست ممکنه شرکت دچار مشکل بشه.

زنداداش....لطفا حداقل برای یک مدت 

کوتاه قبول کن.



از زنداداش گفتنش همه ی تنم مور مور 

شد و دلم خواست جیغ بکشم و بگم:

-من دیگه زن داداشت نیستم.

حرفی نزدم و در سکوت بهشون خیره 

شدم،محمد به فریادم رسید و گفت:

-حنا باید یکم فکر کنه،نمی تونه عجله ای 

تصمیم بگیره.

پدر کیوان سری تکون داد و از جا بلند 

شد،پدر منم همراهش بلند شد و گفت:



-خوش اومدید،خیلی زوده برای رفتن.

-من شرمنده شما و  ...
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-خوش اومدید،خیلی زوده برای رفتن.

-من شرمنده شما و دخترت هستم،تو رو 

خدا ما رو حالل کنید.



پدرم سری تکون داد و کنار گوش اقای 

هخامنش اروم حرف زد.

مادر کیوان شرمنده مادرم و بغل کرد و 

گفت:

-خیلی دوست داشتم این وصلت سر 

بگیره،چون هیچ دختری بهتر و برازنده 

پسر من نیست و هیچ خانواده ای بهتر از 

شما پیدا نمی شه.

مادرم ناراحت گفت:



-حق با شماست عزیزم،ما هم خیلی 

خوشحال بودیم اما حیف که دست 

سرنوشت ...

حرفش و ادامه نداد و من جلو رفتم و 

سرویس جواهرات و سمت مادر کیوان 

گرفتم:

-من نمی تونم اینا رو قبول کنم.

لطفا برشون گردونید به کیوان.

بغضم و قورت دادم و با حال بدی گفتم:

-امیدوارم ....
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بغضم و قورت دادم و با حال بدی گفتم:

-امیدوارم عروس و همسر بهتری که 

کیوان عاشقانه دوستش داشته باشه 

نصیبتون بشه.

همه ی وجودم همزمان جیغ کشید و بدنم 

از این حجم غم لرزید.

مادر کیوان با بهت و چشمای اشکی گفت:



-دخترم،اینا رو من هنوز یادم نرفته 

چطور کیوان با ذوق برات خریده.

پیش خودت نگهشون دار عزیزدلم.

سرم و پایین انداختم:

-شرمنده،ولی دیگه نمی خوام هیچ 

یادگاری و خاطره ای از کیوان داشته 

باشم.

لطفا ببریدشون.

غمگین سرویس و از دستم گرفت و 

طولی نکشید که خانواده کیوان رفتن و 



من به اتاقم پناه بردم تا بغضی که گریبان 

گیرم شده بود و تخلیه کنم.

تمام شب بیدار بودم و فکر کردم و فکر 

کردم،به حرفای کیوان؛پدرش،کاوه و در 

اخر محمد.

از پیمان مشورت گرفتم و اون نظرش 

این بود که شرکت حق من بود و بهتر بود 

که می پذیرفتمش و بی احترامی که 

خواستشون و اگر بتونم انجام بدم،رد 

کنم.



محمد نظر خاصی نداشت و فقط گفت 

هرکاری که بکنم اون همراه و کنارمه.

هانیه سعی کرد معتقدم کنه قبل از فکر 

کردن هیچ کاری نکنم و با احساس جلو 

نرم و من سردرگم از این فکرای متفاوت 

چشمام و بستم ولی با صدای پیامک 

گوشیم ....
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با صدای پیامک گوشیم نگاهم به سمتش 

کشیده شد،گوشی و از روی تخت 

برداشتم و پیامک و باز کردم:

-تو هم مثل من اون همه خاطره رو 

نمی تونی فراموش کنی،حتی اگر همه ی 

کادو و طال و وسایل ها رو برگردونی!

شماره ناشناس بود ولی مطمئن بودم 

کیوانه،چون شماره خودش و بالک کرده 

بودم با شماره دیگه ای پیام داده بود.



حرصی از متن پیاماش همراه با جنون و 

اشک سریع و بدون مکث تایپ کردم:

-وقتی یک جایگزین پیدا بشه کم کم 

خاطرات شاید فراموش نشن ولی کمرنگ 

می شن!

پیامم بالفاصله دوتیک آبی خورد و 

جوابی نیومد.

~~~~
#کیوان



همین که پیام حنا برام ارسال شد با 

دیدن کلمه جایگزین چنان آتیش گرفتم 

که گوشی رو محکم روی زمین پرت کردم 

و عربده کشیدم.

نگاهم به سرویس جواهراتی که حنا پس 

فرستاده بود،افتاد ....
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سوختم و  یک دم با صدای بلند فریاد 

کشیدم و از روی میز پرتشون کردم که 



هر کدوم یک طرف پرت شد.

دستم و روی میز سپر کردم و نفس های 

منقطع و بلند می کشیدم.

اشکی که از گوشه چشمم چکیده بود از 

روی تیغه ی بینیم رد شد و دقیقا کنار 

دستم روی میز فرود اومد و رد گذاشت.

من چیکار کرده بودم؟

با زندگی اون،خودم،عشقمون!

یاد چندساعت پیش افتادم،وقتی که بابا 

از خونه حنا برگشت مستقیم وارد اتاقم 



شد و سیلی توی گوشم خوابوند.

حق با اون بود اگر صد تا دیگه هم می زد 

نامرد بودم شکایت می کردم.

اگر کاوه جلوش و نگرفته بود ...

اخ اخ کاوه،هنوز از نگاهی که بهم 

انداخت می سوزم،از شرمندگی که به 

خانوادم دادم خودم از همه بیشتر توی 

این گرداب شرمندگی فرو رفتم.

من!؟ من احمق وقتی خواستم همچین 

غلطی کنم به این چیزاش فکر نکرده 



بودم؟

چرا اینجاش و مرور نکرده بودم؟

همه چیز به سادگی که ....
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همه چیز به سادگی که فکر می کردم 

تموم نشده بود و تموم نمی شد.

روی تخت اوار شدم و صدای عصبی 

مامانم وقتی که برگشت توی گوشم زنگ 



زد،سرویس جواهرات و روی سینم کوبید 

و گفت:

-اینم پول و طال و هر چی که 

خواستی،حاال برنده ای؟

توی قماری که راه انداختی برنده شدی؟

چی برات کم گذاشتم که شدی این؟

که شدی افت جونم!

چی برات کم گذاشتم که سر بابات و 

داداشت و از شرمندگی خم کردی؟

مزد فرزندی رو در حقمون تموم کردی!

چقدر ثروت می خواستی و ما ندادیم که 

این کار و کردی؟



وجودم از حرفاش گر گرفت،سوخت و 

خاکستر شد.

حماقت کرده بودم،حماقتی جبران ناپذیر!

در اتاق که باز شد دستم و محکم روی 

چشمام کشیدم،تا رد اشک و پاک کنم و 

سرم و باال اوردم.

کیمیا وارد اتاق شد و نگاهش و دور تا 

دور اتاق چرخوند،بغض کرده و با چشمای 

اشکی نزدیکم شد و بی حرف دستش و 

دور گردنم انداخت و بغلم کرد.



لبام و روی هم فشار دادم و دستم و ....
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لبام و روی هم فشار دادم و دستم و دور 

کمرش حلقه کردم،خواهرکم چقدر بزرگ 

شده بود که می خواست غمخوار برادرش 

باشه!

-نبینم غمت رو داداشی.

درست می شه این روزها هم.



چونم و روی سرش گذاشتم و سکوت 

کردم،خودش و از بغلم عقب کشید و 

گفت:

-نصف شرکتت سهم حنا شد.
 

-مهم نیست.

کیمیا آهی کشید و دستش و روی ریشم 

که تازگی ها بلند شده بود و حوصله کوتاه 

کردنش و نداشتم گذاشت و گفت:



-دعا کن شرکتت و بخواد اداره 

کنه،اونوقت می تونی ببینیش و باهاش 

حرف بزنی.

سرم و پایین انداختم و با حال بدی 

گفتم:

-فردا صیغه فسخ می شه،دیگه چه 

اهمیتی داره؟

کیمیا نفسش و بیرون فرستاد و حرفی 

نزد و سرش و به بازوم تکیه دادم.



چشمام و بستم و فکر کردم،که حق با 

کیمیاست!

اگر قبول کنه می تونم باهاش حرف بزنم 

و شاید بتونم قانعش کنم و گناهم و 

کمرنگ تر کنم ...
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کیمیا ازم خواست که برم یه چیزی 

بخورم و من با لبخند باشه ای گفتم تا 

خیالش راحت بشه.



شام نخورده بودم و اشتهایی هم برام 

نمونده بود.

کیمیا که رفت روی تختم دراز کشیدم و 

به سقف زل زدم،تمام خاطراتم با حنا 

روی دور تکرار افتاده بود و دلبریا و 

شیطونیاش حتی یک لحظه هم از جلوی 

چشمم کنار نمی رفت.

سرم و چرخوندم و با دیدن حلقه 

نشونش که روی زمین افتاده بود و 

نگینش برق می زد خم شدم و برش 

داشتم.



عجب نامردی بود،یادگاری هامون و پس 

داده بود تا جلوی چشمش نباشن،ولی به 

این فکر نکرده بود من چطور باهاشون 

سر کنم؟

فکر نکرد که چی به روز من میاد؟

چشمام و بستم و طولی نکشید که خواب 

فکر و خیال و ازم گرفت و چشمام و گرم 

کرد ....

صبح که چشم باز کردم ساعت یازده 

بود،چقدر خوابیده بودم،سرکار هم نرفته 



بودم.

مامانم سراغم نیومده بود،مثل هر صبح 

حنا زنگ نزده بود و من چقدر بدبخت 

بودم.

با بی حالی و بی جونی از روی تخت بلند 

شدم و وارد دستشویی شدم ....
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وارد دستشویی شدم و ابی به سر و 

صورتم زدم و بیرون اومدم،یه دست 

لباس مشکی پوشیدم و بدون شونه زدن 

موهام از اتاق بیرون رفتم.

بابا احتماال سرکار بود و مامانم و کیمیا 

توی اشپزخونه بودن.

مامان چشمش بهم افتاد ولی سرش و 

برگردوند و هیچ حرفی باهام نزد.

کیمیا که من و نگاه کرد بلند شد و سریع 

سمت یخچال رفت و گفت:



-صبح بخیر داداش،صبر کن برات یه لقمه 

بگیرم.

سوئیچ و از روی جاکلیدی برداشتم و 

سریع جواب دادم:

-نمی خوام اشتها ندارم،خدافظ.

کیمیا خداحافظی ارومی کرد که از خونه 

خارج شدم،همون لحظه در حیاط باز شد 

و بابام و داداشم با ماشین داخل اومدن.

بابام سمتم اومد و گفت:



-سوئیچ ماشین؟

گیج نگاهش کردم که ...
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گیج نگاهش کردم که اشاره ای به دستم 

کرد،سوئیچم و دستش دادم که گفت:

-از این به بعد این ماشین مال تو 

نیست،زدیش به نام حنا،حنا هم به من 

داد،این خونه هم که امانت به نامت بوده 



باز به نام حنا زدیش و االن دست 

منه،اپارتمانت هم همینطور.

هیچکدوم از این چیزا مال تو نیست،فقط 

نصف سهام شرکت خودت به نام خودته 

و بقیه اموال مال منن!

دیگه نمی خوام توی این خونه ببینمت!

شوکه و هاج و واج بهش خیره 

شدم،همونقدر که من شوکه شده 

بودم،کاوه هم شوکه شده بود.

یعنی االن هیچ فرقی با یه فرد اواره 

نداشتم!



بابا ادامه داد و من گیج تر از قبل دور 

خودم چرخیدم:

-لباسات و بردار و برو!

اونقدری که به غرورم برخورده بود 

هیچ،بیشتر از این که همه جوره من و 

پس می زد عاجزم کرده بود.

کاوه جلو اومد و گفت:

-بابا،این چه کاریه ...



بابا نزاشت حرفش و کامل کنه و گفت:

-همین که گفتم!
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بابا نزاشت حرفش و کامل کنه و گفت:

-همین که گفتم!

سرم و پایین انداختم و با خنده 

هیستریکی گفتم:



-هوم که این طور،چشم میرم هر چی شما 

امر کنید!

راهم و به سمت ساختمون کج کردم و با 

حرکات سریع و عصبی وارد اتاقم 

شدم،چمدونم و از توی کمد برداشتم و 

لباسام و توی چمدون ریختم.

معدم از دیشب یهو تیر می کشید و 

می سوخت و من بی توجهی می کردم.

با یهو تیر کشیدنش خم شدم و دستم و 

روی معدم فشار دادم و نفسم و ذره ذره 



بیرون فرستادم.

زیپ چمدونم و بستم که گوشیم زنگ 

خورد،کیمیا وارد اتاق شد و شوکه و 

حیرت زده گفت:

-داداش.

دستم و جلوی بینیم گرفتم و گوشی رو 

جواب دادم:

-سالم اقای هخامنش،صیغه شما و خانم 

منصوری همین االن فسخ شد،زنگ زدم 

اعالم کنم.



معدم بیشتر تیر کشید و ....

part546#

دختری به نام حنا

معدم بیشتر تیر کشید و حس کردم 

زانوهامم از این درد لرزید.

اما هیچکدوم به اندازه قلبم تیر 

نمی کشید.

کیمیا وحشت زده جلو اومد و گفت:



-داداش.

دستم و سپر میز کردم تا فرود نیام که 

کیمیا ترسیده جیغ کشید:

-کیوان.

هنوز حرفش کامل از دهنش بیرون 

نیومده بود که در باز شد و کاوه 

سراسیمه وارد شد.

سرم گیج می رفت و چشمام تار می شد.

گوشی از دستم افتاد و پام لغزید و 

نمی دونم کی روی زمین فرود اومدم و 



بدنم در حالت بدی لرزید.

کاوه فریاد کشید و جیغای کیمیا و مامان 

رو می شنیدم،صدای ترسیده بابا رو هم 

تشخیص می دادم ولی انگار خشک شده 

باشم قادر به انجام هیچ عکس العملی 

نبودم و بدنم قفل کرده بود.

کاوه با شدت چندتا سیلی محکم توی 

صورتم زد که باالخره نفسی که توی 

سینم ایستاده بود با شدت باال اومد و به 

سرفه افتادم.



قفسه سینم تنگ شده بود و نفسم به 

سختی بیرون می اومد.

معدم هنوز می سوخت و می دونستم 

اخرش غذا نخوردن کار دستم می ده.

اما شوکه شدنم از خبرای پشت سر هم 

بیشتر راه نفسم و بسته بود.

مامان با گریه کنارم نشست و بغلم کرد و 

گفت:

-کجا می خوای بری دردت به جونم.



زبونم قفل بود و هنوز قادر به حرف زدن 

نبودم ....
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زبونم قفل کرده بود و هنوز قادر به حرف 

زدن نبودم،کاوه تکونم داد و گفت:

-یه چیزی بگو کیوان.

باالخره زبونم و چرخوندم و فقط اروم و 

بی صدا زمزمه کردم:



-خوبم.

خوب نبودم ولی باید می گفتم خوبم،باید 

خوب می بودم.

از روی زمین بلند شدم،با اینکه جون توی 

تنم نبود ولی چمدونم و برداشتم و راه 

افتادم.

از اتاق خارج شدم و کاوه پشت سرم 

اومد و گفت:

-کجا می خوای بری؟



بابا عصبی بود یه چیزی گفت!

بیا ببینم کیوان.

اهمیتی ندادم و از خونه خارج 

شدم،گوشیم و برداشتم و شماره رادمان 

و گرفتم که گفت:

-پشت در خونتونم.

نفسم و با اسودگی بیرون فرستادم،با این 

تن بی جون بعید می دونستم طاقت 

میاوردم.

کاوه عصبی گفت:



-کیوان،انقدر لج کن ببینم به کجا 

می رسی.

صدای دعوای مامانم و با بابام می شنیدم 

از سر این که چرا بیرونم کرده ولی 

عکس العملی نشون ندادم،در اصل مهم 

نبود.

حقم بود!

رادمان و که سوار ماشینش دیدم آهی 

کشیدم و به سمتش رفتم.



از ماشین پیاده شد و نگاهش و به 

چمدونم دوخت ولی حرفی نزد ....
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چمدونم و صندوق عقب گذاشتم و جلو 

نشستم.

رادمان سوار شد و راه افتاد.

هنوز حرفی نزده بود که خودم به حرف 

اومدم و گفتم:



-از خونه پرتم کرد بیرون.

هر چی داشتم و گرفت،به جز شرکت 

خودم!

رادمان نیشخندی زد:

-می خواستی اونم ازت بگیره؟

هنوز یادم نرفته چقدر براش زحمت 

کشیدی!

نصف عمرت پای شرکت رفت.

-خونمم گرفت،ولی با پول خودم خریده 

بودمش!



ببین پس می تونست شرکت رو هم 

بگیره.

رادمان فرمون و پیچوند و گفت:

-فدای سرت،خونه هم دوباره می خری!

خبرای تو خیلی بد بود،ولی من خبرای 

خوبی برات دارم.

سرم و چرخوندم و منتظر نگاهش کردم 

که گفت:

-نمی دونم کاوه بهت گفت یا نه،ولی سینا 

بهوش اومده!



می تونی پوالش و ازش بگیری!

شوکه نگاهش کردم و بعد ....
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بعد با صدای بلند خندیدم:

-شوخی می کنی؟

پوال رو ازش بگیرم؟

من درس عبرتم و گرفتم،تمومش کن این 

بازی مسخره رو!



پوالش ارزونی خودش،گند زد به زندگیم 

برام کافیه!

نیشخندی زدم و گفتم:

-خبرت خوش نبود،خبر بعدیت چیه؟

-پسرخاله عزیزت از خارج برگشته،برای 

خرید رستورانی که کمکش کردی با 

موفقیت روبه رو شد.

سهمت و می خواد بهت بده.

پوزخندی زدم و گفتم:



-خبرای خوبت همش درباره پوله!

ارزونی خودت!

سهمش و نمی خوام.

سرم و چرخوندم و از پنجره به بیرون 

زل زدم که چشمم به پرورشگاه افتاد.

بچه های بی سرپرستی که اینجا زندگی 

می کردن!

سرم و سمت رادمان چرخوندم و گفتم:

-پشیمون شدم،سهمم و می خوام.



رادمان خندید و من فکرام و توی سرم 

پرورش دادم ....
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رادمان با سوالش من و از فکرای مختلف 

توی سرم دور کرد:

-حاال کجا می خوای زندگی کنی؟

گنگ به خیابون های اطراف خیره شدم و 

انگار االن به این درک رسیدم که من 



واقعا اواره شدم.

-می خوای بیای خونه ی من؟

عمرا اگر قبول می کردم منت کسی روی 

سرم باشه،اونم منی که یه عمر حتی 

دستم و جلوی بابامم دراز نکردم.

-نه می رم یه مدت شرکت می مونم،به 

زودی می تونم خونه جدیدی تدارک بدم.

رادمان با تک خند پر از تعجبی گفت:

-مگه من مردم که بری شرکت بخوابی؟



ما که با هم از این حرفا نداریم.

نفسم و کالفه بیرون فرستادم و دستم و 

روی شقیقم گذاشتم و فشار دادم تا بلکه 

کمی از دردش کم بشه:

-گفتم که نیازی نیست،تازه توی شرکت 

کلی کار سرم ریخته اونجا می مونم کارام 

و هم راست و ریست می کنم.

رادمان عصبی سرش و تکون داد و ....
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رادمان عصبی سرش و تکون داد و گفت:

-همیشه انقدر یه دنده و لجبازی،به درک 

هرکاری می خوای بکنی بکن!

نیشخندی از این حرص خوردنش روی 

لبم نشست،با دیدن عابر بانک از رادمان 

خواستم صبر کنه تا ببینم کارت های 

بانکیم مسدود شده یا نه!

همه ی کارت هام به جز کارتی که 

مخصوص پوالی خود شرکت بود مسدود 



شده بود و این یعنی بابا روی حرفش 

ایستاده بود.

دندونام و روی هم کشیدم و سوار ماشین 

شدم،رادمان که از قیافم فهمیده بود چه 

اوضاع خرابیه هیچ سوالی نپرسید.

جلوی شرکت که رسیدیم،چمدونم و 

برداشتم و بعد از جواب سالم نگهبان اون 

و به اتاق خودم بردم و گوشه ای گذاشتم.

خسته و اشفته پشت میزم نشستم و 

موهای پریشونم و با دستم باال دادم و 



لب تاپم و روشن کردم.

گوشیم و که خاموش شده بود به شارژ 

زدم و منتظر موندم تا روشن بشه.

با روشن شدن گوشی و افتاده عکس حنا 

روی بک گراندم لبام و محکم روی هم 

فشار دادم.

چقدر دلم براش تنگ شده بود!

دستم و روی صورتش کشیدم و 

ناخوداگاه و بدون اراده صورتم و جلو 

بردم و لبام و به تصویرش چسبوندم.



بی انصافی بزرگی بود که من دلم لک زده 

بود برای صورت خندونش و اون 

بی اهمیت به حال من صیغه ای که تنها راه 

ارتباطی بین ما بود و فسخ کرده بود.

با چند تقه که به در خورد ....
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با چندتقه که به در خورد گوشی رو کنار 

گذاشتم و سرم و چرخوندم و بفرمایید 

گفتم.



در باز شد و منشی با پرونده هایی که 

ازش خواستم داخل اومد،با دیدن من 

چندلحظه شوکه بهم خیره شد و باالخره 

به حرف اومد:

-حالتون خوبه اقای هخامنش؟

سرم و به معنی بله تکون دادم و دستم و 

کشیدم تا پرونده ها رو بهم بده.

نمی دونم چی توی سر و وضع من دید که 

دوباره تکرار کرد:



-مطمئنید حالتون خوبه؟

عصبی و کالفه یهو از کوره در رفتم:

-یکبار پرسیدید گفتم بله،لزومی نداشت 

دوباره بپرسید،پرونده ها روی میز بزارید 

و تشریف ببرید بیرون.

از این عصبانیت منی که کمتر همچین 

چیزی از من دیده بود،سری تکون داد و 

بیرون رفت.

ادم شخلته ای نبودم و به تیپم اهمیت 

می دادم ولی االن این سر و وضعم 



متفاوت با همیشه بود و همین همه رو 

کنجکاو و شوکه کرده بود.

ابدارچی که برام چای اورد و از اتاق 

خارج شد،گوشیم و برداشتم و شماره حنا 

رو با یکی دیگه از سیم کارت هام گرفتم 

و ....
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و منتظر موندم تا جواب بده،هر چی بوق 

می خورد هیچ جوابی دریافت نمی کردم.



کم کم نا امید از برداشتنش خواستم 

گوشی رو قطع کنم که صداش توی 

گوشم پیچید:

-الو!؟

نفسم و اروم اروم بیرون فرستادم،هیچ 

حرفی نزدم،همین که می فهمید منم 

گوشی رو قطع می کرد.

دوباره صداش توی گوشم پیچید،اما با 

جمله ای که گفت مات و مبهوتم کرد:



-اقای هخامنش لطف کنید مزاحم من 

نشید ما دیگه هیچ صنمی با هم نداریم و 

دوست ندارم که یکبار دیگه بی دلیل به 

گوشیم زنگ بزنید،وقت بخیر!

تا اومدم حرفی بزنم و چیزی بگم صدای 

بوق توی گوشم پیچید و این یعنی کیش 

و مات!

سرم و توی دستام گرفتم و کالفه آهی از 

گلوم خارج شد.

با باز شدن دوباره در اتاق سرم و باال 

اوردم که چشمم به کاوه خورد.



جلو اومد و دقیقا روبه روم پشت میز 

ایستاد:

-این مسخره بازیا رو بزار کنار و برگرد 

خونه!

بابا عصبی بود ....
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جلو اومد و دقیقا روبه روم پشت میز 

ایستاد:



-این مسخره بازیا رو بزار کنار و برگرد 

خونه!

بابا عصبی بود یه چیزی گفت،مامان دق 

مرگ می شه تو این اوضاع!

نیشخندی زدم و هیچ حرفی توی دهنم 

نچرخید.

کاوه هنوز منتظر بهم خیره بود که زبونم 

و روی لب های خشکم کشیدم:

-من دیگه پام و توی خونه ای که بیرونم 

کرده باشن نمی زارم!



نبودم به صالح همه هست،بمونم تو اون 

خونه می شم اینه دق برای همشون!

این جا راحت ترم!

کاوه نفسش و فوت کرد و گفت:

-حال بیا برو خونه ی من یه مدت بمون!

از پشت میز بلند شدم و دستم و روی 

شونش زدم:

-نیازی به ترحمت ندارم؛

از شما زیاد به ما رسیده!



از اتاق خارج شدم و جلوی میز منشی 

ایستادم تا یه لیست از برنامه هایی که 

باید انجام بدم و برام ردیف کنه.

~~~~~~~~

part555#

دختری به نام حنا

#حنا

خسته از باشگاه به خونه برگشتم تا 

لباسام و عوض کنم.



بعد از به هفته باالخره قرار بود به شرکت 

برم تا کاوه همه چیزا رو برام توضیح 

بده!

با این که برام خیلی سخت بود دیدن 

کیوان،ولی مجبور بودم.

این هفته  بدون وجود کیوان انقدر بهم 

سخت گذشته بود که از پام درم اورده 

بود .

روزها با بی حالی بد و وحشتناکی سر 

می کردم و شب ها با گریه ای که روز 

بعدش منجر به سردرد شدیدم می شد.



پیمان و هانیه و محمد خیلی سعی در 

تغییر حال و هوام داشتن و حتی بچه ها 

هم هر روز می اومدن پیشم،اما باید بگم 

چیزی از اون دختر خوشحال و سرزنده و 

شوخ باقی نمونده بود.

پیمان با پارتی بازی از دانشگاه برام 

مرخصی گرفته بود و می خواست 

دانشگاهم و تغییر بده.

بچه ها با شنیدن این موضوع انقدر غر 

زدن که حد نداشت ولی خب راضی 



نبودن که من دوباره کیوان رو ببینم .

با تمام حال بدم حتی یکم هم از کیوان 

نفرت نداشتم و دلتنگی بود که سرتاسر 

وجودم و گرفته بود.

هر جور بود از بچه ها با زیرکی سوال 

می پرسیدم تا ببینم می تونم خبری از 

کیوان بگیرم یا نه و هیچ خبری نبود.

جز این که اخرین بار بهار با عصبانیت 

گفت:

-از دانشگاه می خوای بپرسی یا کیوان؟



چون خیالت و می خوام راحت کنم میگم 

که اونم خیلی وقته دانشگاه نیومده!

و همین حرفش باعث شد که خجالت 

بکشم و بهار دوباره با توپ و تشر گفت:

-فکر بودن با کیوان و یک لحظه  هم از 

ذهنت دور کن،یادت نره که تو بازیچه 

اون بودی!

نفهمیدم چقدر توی فکر و خیال بودم که 

به خونه رسیدم و بی حوصله کفشام و 



بدون گذاشتن توی جا کفشی یه گوشه 

انداختم و داخل رفتم ....
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محمد روی مبل نشسته بود و تلویزیون و 

نگاه می کرد با دیدن من سالم کرد که 

اروم جوابش و دادم و مستقیم به سمت 

اتاقم رفتم.

محمد تلویزیون و خاموش کرد و پشت 

سرم اومد،وارد اتاق شدم و روی تختم 



نشستم که داخل اومد و نگاهی به من 

کرد و نفسش و کالفه بیرون فرستاد.

-این چه وضعشه دیگه؟

باز شروع کردی؟

با آشفتگی دستی به صورتم کشیدم و 

سرم و باال اوردم و نگاهم رو بهش 

دوختم:

-باید برم شرکت!

نگاه ماتش و بهم دوخت و کنارم نشست:



-می خوای باهات بیام؟

-نه خودم می رم!

فقط نمی دونم اگر ببینمش چه 

عکس العملی نشون میدم.

نگاهش و بین چشمام چرخوند و گفت:

-هیچی!

تو دیگه نسبتی با اون نداری.

مثل غریبه ها باهاش رفتار می کنی!

اخه محمد چه می فهمید که درد من 

چیه؟



اره من نسبتی باهاش نداشتم ولی ...
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اخه محمد چه می فهمید که درد من 

چیه؟

اره من نسبتی باهاش نداشتم ولی دل 

بی صاحابم که نمی فهمه اون غریبست!

فقط کافیه ببینمش تا قلبم از سینم بزنه 

بیرون.



محمد که سکوت من و دید نفسش و با 

صدا بیرون فرستاد و بلند شد تا از اتاق 

خارج بشه.

نزدیک در که رسید برگشت سمتم و 

گفت:

-من فردا می رم،نمی تونم بیش تر از 

این،این جا بمونم.

شوکه و مات و مبهوت سرم و باال اوردم:

-بری؟

االن من باید بفهمم!؟



-یهویی شد!

بغض توی گلوم باال اومد ولی سرم و 

چرخوندم تا اشک توی چشمام و نبینه:

-باشه بسالمت.

محمد حرفی نزد و از اتاق خارج 

شد،حولم و برداشتم و وارد حموم شدم.

همین که دوش آب و باز کردم و زیرش 

ایستادم بغضم با صدای بلندی ترکید و 

همه ی ناراحتی ها و بغضام و خالی کردم 
....
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همین که دوش آب و باز کردم و زیرش 

ایستادم بغضم با صدای بلندی ترکید و 

همه ی ناراحتی ها و بغضام و خالی کردم.

نمی دونم چقدر زیر دوش اشک ریختم 

اما باالخره دل کندم و از حموم خارج 

شدم.

جلوی اینه ایستادم و نگاهی به صورت 

رنگ پریده ام انداختم.



اصال دلم نمی خواست کیوان فکر کنه 

بخاطر نبودش به این حال و روز افتادم!

من هنوزم می تونم حفظ ظاهر کنم و 

بی تفاوت نسبت به اطراف شاد باشم و 

بخندم.

از این جا به بعد نقاب خنده می زنم روی 

صورتم و نمی زارم کسی بفهمه که چقدر 

حالم بد!

اول از همه به سراغ کرم رفتم تا گودی 

زیرچشمام و بپوشونم،خط چشم ظریفی 

کشیدمو ریمل و رژگونه هم زدم.



نگاهم به رژ لب قرمزم افتاد،همونی که 

کیوان ازم می خواست فقط برای خودش 

بزنم!

دستم به سمتش رفت،اما دلم نیومد 

حریمم عشقمون و بشکنم و به جاش رژ 

لب صورتیم و برداشتم و روی لبای 

کمرنگم کشیدم ....
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دستم به سمتش رفت اما دلم نیومد 

حریم عشقمون و بشکنم و به جاش رژلب 

صورتیم و برداشتم و روی لبای کمرنگم 

کشیدم.

جلوی کمدم ایستادم و با وسواس یه 

مانتوی مشکی مجلل و شیک انتخاب 

کردم و با شلوار جین پوشیدم.

کیف دستی مشکیمم برداشتم و از اتاق 

خارج شدم،وارد آشپزخونه شدم که 

چشمم به مامانم و محمد افتاد که پشت 

میز نشسته بودن و حرف می زدن.



مامانم مشغول ساالد درست کردن بود که 

جلو رفتم و خیار قارچ شده ای برداشتم و 

توی دهنم گذاشتم.

-من امروز میرم شرکت اقای هخامنش 

ازم خواست.

محمد نگاهی به تیپم کرد و گفت:

-می خوای برسونمت؟

-نه با ماشین خودم میرم،خدافظ!



بعد از شنیدن جواب خداحافظشون 

سوئیچ ماشینم و از جاکلیدی برداشتم و 

از خونه خارج شدم.

سوار ماشینم شدم و بعد از روشن کردن 

ماشین و گذاشتن ضبط راه افتادم.

مسیر خیلی طوالنی از خونه تا شرکت 

نبود و همین کارم و ساده کرده بود.

روبه روی شرکت که ایستادم ماشینم و 

پارک کردم و کیفم و مدارکی که همراه 

خودم اورده بودم و برداشتم و از ماشین 

پیاده شدم.



نگاهم و به شرکت غول پیکری دوختم که 

نمای بیرونیش هر بیننده ای رو خیره 

خودش می کرد.

انقدر زیبا بود که تا چندلحظه چشمم 

خیره به این زیبایی شده بود ....
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نفسم و بیرون فرستادم و برای این که کم 

نیورده باشم نگاه دوباره ای به تیپم کردم 



و چشمم روی کتونی های مشکیم خیره 

موند.

به سمت شرکت راه افتادم و از سه تا پله 

ورودی باال اوردم که در شرکت اتوماتیک 

باز شد.

داخل رفتم و نگاهم روی نگهبانی که 

پشت میز ایستاده بود،افتاد.

به سمت اسانسور رفتم و بعد از انتخاب 

طبقه ای که قبال از کاوه پرسیده بودم 

دکمه رو فشار دادم.



منتظر نگاهم و به اینه دوختم که باالخره 

اسانسور رسید.

همین که خواستم پیاده بشم شونم 

محکم به شونه ی فردی که ظاهرا عجله 

داشت،خورد و آخ من و صدای اون بلند 

شد.

کمی عقب اومدم و خداروشکر کردم که 

کفش  پاشنه بلند نپوشیده بودم،وگرنه 

گرومپ،روی زمین می افتادم.

پسره سریع به حرف اومد و گفت:



-ای وای خانم ببخشید.

من یکم عجله دارم،شرمنده.

سرم و باال اوردم و به پسر جوون 

روبه روم خیره شدم:

-خواهش می کنم.

خواستم یه جوابی بهش بدم که کرک و 

پرش بریزه ولی پشیمون شدم.

از االن حوصله بحث کردن نداشتم.

صورتم و برگردوندم و به سمت میز 

منشی که اونجا بود،رفتم ....
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روبه روی منشی ایستادم و لبخند کمرنگی 

زدم:

-ببخشید من با اقای هخامنش،کاوه 

هخامنش کار دارم.

منشی نگاهی به سرتا پام انداخت و 

گفت:



-بله بفرمایید بشینید تا بهشون اطالع 

بدم.

سرم و به معنی مثبت تکون دادم و روی 

کاناپه هایی که توی اون قسمت بود 

نشستم.

نگاهی به اطراف انداختم،پنج تا اتاق 

توی این طبقه وجود داشت و تقریبا 

خیلی طبقه بزرگی بود.

نگاهم روی مدیرعامل و دستیار 

مدیرعامل خیره موند و همون لحظه از 



فکرم گذشت که،کیوان توی این اتاق؟

اما بالفاصله با خودم زمزمه کردم:

-به من چه!

دلم براش تنگ شده بود و یه حسی ته 

دلم بود که دوست داشتم ببینمش و از یه 

طرف،یه حس دیگه توی وجودم دوست 

نداشت من و با کیوان روبه رو کنه!

خاطرات محو و سریعی از جلوی چشمام 

رد شد و آهی از گلوم خارج شد.



هیچ وقت فکر نمی کردم روزی همچین 

اتفاقی برام بیوفته و زندگیم و با کیوان 

جوری تصور کرده بودم که ...

با صدای منشی که صدام زد:
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با صدای منشی که صدام زد:

-خانم.

بگم شما کی هستید؟



از روی کاناپه بلند شدم و گفتم:

-حنا،حنا منصوری!

سری تکون داد و با اون تلفن دستش به 

کاوه اطالع داد و هنوز چند دقیقه 

نگذشته بود که در اتاقش باز شد و از 

اتاقش خارج شد و به سمتم اومد:

-خوش اومدی حنا جان،بفرما عزیزم.

رو به منشی گفت:



-لطفا هیچکس رو به اتاقم نفرست و 

هیچ تلفنی رو هم وصل نکن.

لبخندی بهم زد که جوابش و با لبخند 

دادم و با گفتن ممنون در جواب جمله 

قبلش وارد اتاق کارش شدم.

با دیدن اتاق بزرگی که در اختیارش بود 

چشم چرخوندم و اتاقش و یه دور از 

نظر گذروندم که با دستش اشاره کرد 

بشینم.



روی مبل های روبه روی میزش نشستم که 

خودش هم روی مبل مقابلم نشست و 

گفت:

-چی  می خوری بگم بیارن؟

چای،قهوه،نسکافه؟
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-چی  می خوری بگم بیارن؟

چای،قهوه،نسکافه؟



-نسکافه لطفا..!

لبخندی زد و بعد از برداشتن تلفنش و 

اطالع دادن دوباره روبه روم نشست و 

انگار که می خواست سر بحث رو باز کنه 

گفت:

-چه خبر؟

این چند روز چطور گذشت؟

یعنی انتظار داشت بگم به بدترین حال 

ممکن گذشت؟



یا انتظار داشت بگم از دوری کیوان حالم 

خراب بود و روزام و بی انگیزه سر 

می کردم.

فقط در حدی که نفس بکشم و شب رو 

به روز برسونم و روز رو به شب؟

یا بگم هنوز هم توی همون بی حسی 

مطلقم فقط تصمیم گرفتم وانمود کنم 

حالم خوبه و نقاب روی چهرم بزارم!

با سکوت چشمام و به دستام دوختم و 

گفتم:

-گذشته هر جوری که بود،گذشت.



بنظرم از االن باید وقتم و برای اینده 

صرف کنم و به جای پشت سرم به 

روبه روم خیره بشم!

کاوه لبخند کمرنگی زد و سرش رو به 

معنی مثبت تکون داد و زیرلب جوری که 

انگار می خواست من متوجه نشم،زمزمه 

کرد:

-کاش کیوان هم می فهمید!

همونطور که اون می خواست وانمود به 

نفهمیدن کردم و حرفی نزدم ...
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کاوه خودش دوباره به حرف اومد و 

گفت:

-می دونم که رشتت تجربیه و هیچ ربطی 

به رشته معماری کیوان نداره و اگر اینجا 

اومدی بخاطر من و پدرم بود.

اما از کیوان شنیده بودم که کار با 

کامپیوتر و نرم افزار ها و چیزای مختلف 

رو بلدی و همونطور بلدی با نرم افزارها 

نقشه های خوبی بکشی!



گیج بهش خیره شدم و با خودم فکر 

کردم که من کی به کیوان گفتم؟

توی مغزم دکمه جست و جو رو زدم و 

بعد از چند لحظه که من توی فکر بودم و 

کاوه در حال حرف زدن به این نتیجه 

رسیدم که کیوان کاری که با لپ تاپش 

کرده بودم رو به یاد داره.



روزی که من به خونه مجردی کیوان رفته 

بودم و از بیکاری لپ تاپش و برداشته 

بودم و با نرم افزار کامپیوترش نقشه ای 

که روی مقوا کشیده بود رو توی 

کامپیوترش ثبت کرده بودم .

ولی نمی دونستم که کیوان خبر دار شده!

نفسم و بیرون فرستادم و سرم و باال 

اوردم و نگاهم و به قیافه کاوه دوختم 

که سرش و باال اورد و نگاهم رو سوپرایز 

کرد:



-حواست ....
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نگاهم رو سوپرایز کرد:

-حواست به من هست حنا خانم؟

خجول سرم و به معنی مثبت تکون دادم 

و برای این که برداشت بدی نکنه گفتم:

-داشتم به حرفاتون گوش می دادم.



درسته من کار با کامپیوتر رو بخاطر 

خواهرم هانیه که رشتش معماری بود یاد 

گرفتم.

چون خیلی وقت ها درس می خوند منم 

کنارش می نشستم و کاراش و می دیدم 

حتی بهتر از خودش یاد می گرفتم.

کاوه سری تکون داد و تا خواست حرف 

بزنه در به شدت باز شد و صدایی که 

چندهفته بود من و از خواب و خوراک 

انداخته بود و قلبم و به خودش وابسته 

کرده بود رو شنیدم:



-کاوه این یارو ....

انگار با دیدن من اونم به اندازه من شوکه 

شده بود که حرفش و قطع کرد و مات و 

مبهوت نگاهش و به من دوخت.

سرم و باال اوردم و سعی کردم ....
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سرم و باال اوردم و سعی کردم انقدر 

محکم باشم که اجازه ریختن حتی یک 

قطره اشک رو هم به چشمام ندم.

آنقدر قوی باشم که صدای قلبم و خفه 

کنم و بی حس بهش زل بزنم.

همین که نگاهم به صورتش افتاد دلتنگی 

از همه ی وجودم فواره زد.

تغییر کرده بود،حتی حس می کردم 

جذاب تر هم شده بود.



اون چشمای عسلیش،ریشی که گذاشته 

بود و حتی الغر شدنش که باعث شده 

بود استخون فکش نمایان بشه!

هنوزم جذاب بود و خدا به قلب من رحم 

کنه!

از روی کاناپه بلند شدم و خواستم 

خداحافظی کنم و خودم رو گم و گور 

کنم،اما تا کی؟

تا کی باید فرار می کردم؟

باالخره که باهاش روبه رو می شدم.



صدا و زمزمه پر مبهوتش و شنیدم ولی 

سرم و باال نیاوردم:

-حنا..!؟

آب دهنم و قورت دادم تا ....
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آب دهنم و قورت دادم تا با همین حنا 

گفتنش وا ندم و همون جا زیر گریه بزنم.



سرم و باال اوردم و با اندکی مکث سرد و 

بی روح گفتم:

-سالم اقای هخامنش!

جا خوردنش و به چشم دیدم و هیچ 

عکس العملی نشون ندادم.

چه انتظاری داشت؟

که هنوزم مثل قبل کیوان صداش بزنم؟

اون برای من تموم شده بود.

یعنی باید تموم می شد!



به قلبم دوباره اخطار خفه شو دادم و 

جوری به کاوه خیره شدم که خودش 

بفهمه زیاد معطل نکنه.

کاوه به سمت کیوان رفت و بازوش و 

گرفت و نمی دونم چی در گوشش گفت 

ولی از اتاق خارج شد.

تیپش بهم ریخته بود و موهای اشفتش 

که روی پیشونیش ریخته بود بیشتر قلبم 

و به بازی گرفته بود.



چند دقیقه ای بود که خودم تنها توی اتاق 

کار کاوه نشسته بودم که باالخره کاوه 

وارد اتاق شد.

-شرمنده کارم بیرون طول کشید.

مشکلی نیستی گفتم و منتظر بهش خیره 

شدم و ....
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مشکلی نیستی گفتم و منتظر بهش خیره 

شدم و گفتم:

-اگر مایل باشید بقیه کارا رو فردا انجام 

بدیم .

منم یه مطالعه از نرم افزارها داشته باشم 

و از فردا شروع کنم.

کاوه نگاه دقیقی به صورتم انداخت و 

سرش و تکون داد:

-چرا که نه!



فقط من گفتم که اتاقت رو اماده کنن بیا 

نشونت بدم.

نفسم و با شدت بیرون فرستادم و از 

اتاق خارج شدم که چشمم به همون 

اقایی افتاد که باهاش برخورد کرده 

بودم.

نگاهش رو بین من و کاوه چرخوند که 

کاوه زودتر به حرف اومد و گفت:

-آرشام کارات تموم شد؟



-نگاهی به پوشه دستش کرد و با 

انگشتش عصبی و کالفه روی پوشه زد و 

گفت:

-نه لعنتی تموم می شه مگه؟

خانم و معرفی نمی کنی،تا االن ایشون و 

ندیده بودم.

کاوه سری تکون داد و گفت:

-ایشون حنا خانم که نصف سهام شرکت 

کیوان و خریدن!



اگر بگم چشمای یارو از حدقه در اومد 

دروغ نگفتم:

....
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اگر بگم چشمای یارو از حدقه در اومد 

دروغ نگفتم:

-ایشون؟



یه جوری گفت ایشون که بهم برخورد و 

با اخم گفتم:

-مشکلی هست؟

بالفاصله سریع گفت:

-نه نه فقط تعجب کردم.

حقیقتا قیافتون خیلی برام اشناست!

شونه ای باال انداختم و گفتم:

-ولی قیافه شما اصال برای من آشنا 

نیست!



کاوه تک خنده متعجبی کرد و گفت:

-خیله خب دعوا ندارید که!

ایشونم اقا آرشام دوست صمیمی من و 

کیوان و همینطور بیشتر کارای شرکت 

پای اقا آرشام هست.

سرم و تکون دادم و زیرلب خوشبختم 

ارومی گفتم که با نگاه خیره شخصی 

سرم و چرخوندم و نگاهم روی کیوان 

خیره موند که بهم زل زده بود.



سرم و سریع چرخوندم و رو به کاوه 

گفتم:

-اتاقی که گفتید رو ...
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سرم و سریع چرخوندم و رو به کاوه 

گفتم:

-اتاقی که گفتید رو نشونم می دید.



سری تکون داد و من و به سمت اتاقی 

کنار اتاق مدیرعامل برد.

وارد شدم و با دیدن اتاق شیک و مبلمان 

شده لبخندی زدم و تشکر کردم.

که کاوه گفت:

-اگر خواستی می تونی خودت بعدا 

وسایلش و تغییر بدی.

سرم و تکون دادم و بعد از تشکری کاوه 

من و با اتاق جدیدم تنها گذاشت.



دستی به میز تمیز کشیدم که با صدای در 

فکر کردم کاوست سرم و چرخوندم ولی 

با دیدن کیوان نفسم و بیرون فرستادم و 

نگاهم و ازش گرفتم.

کیفم و روی شونم محکم کردم و 

خواستم از کنارش بگذرم که بازوم و 

گرفت و منم از این عکس العملش محکم 

بازوم و از توی دستش کشیدم و غریدم:

-به من دست نزن!

-حنا..!؟



-نمی خوام باهام حرف بزنی!

دست از سرم بردار.

��Vip دختری به نام حنا��:
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خواستم از کنارش بگذرم که دوباره 

جلوم ایستاد و راهم و سد کرد:

-گوش کن به حرفام!

یه بار هم که شدن ببین چرا این کار و 

کردم!

ببین چی شد اصال..!



-نمی خوام بدونم.

نمی خوام بشنوم!

خستم کردی،عصبیم کردی،انقدر سر راهم 

سبز نشو،اذیتم می کنی!

ملتمسانه و با صدایی که حسابی تحلیل 

رفته بود دوباره تکرار کرد:

-تو داری من و اذیت می کنی لعنتی!

یه بار گوش کن ببین چی می خوام بگم.

نگاهم و توی چشماش دوختم و با 

بی رحمی گفتم:



-دیدنت،صدات حرفات همه و همه انقدر 

ازارم میده که حاضرم بمیرم ولی یه 

دقیقه دیگه با تو سر نکنم!

یه لحظه می تونستم تیرگی نگاهش و 

مات و مبهوت شدنش و حس کنم.

اما قلب خودم با شدت بیشتری عزاداری 

می کرد و توی سرم می کوبید که حرفات 

و پس بگیر.

اما من اتمام حجت کرده بودم،حرفام 

هیچکدوم حقیقت نداشت ولی ....



part572#

دختری به نام حنا

اما من اتمام حجت کرده بودم،حرفام 

هیچ کدوم حقیقت نداشت ولی غرور 

شکستم شاید این جور کمی ترمیم پیدا 

می کرد.

دستش که از بند کیفم شل شد از کنارش 

گذشتم و به سرعت پله ها رو یکی دوتا 

پایین رفتم و حتی یادم رفت که 

اسانسوری هم وجود داره.



پونزده طبقه رو سریع و با نفس نفس 

پایین اومدم و وقتی به پایین رسیدم از 

سریع شدن ضربان قلبم و نفس نفس 

زدن هام متوجه شدم که همه ی اون 

پونزده طبقه رو از پله ها بدون مکث 

پایین اومدم.

سوئیچ ماشینم و از کیفم در اوردم و 

سوار ماشین شدم و تازه یادم اومد که 

حتی با کاوه هم خداحافظی نکردم.

 همین که خواستم از پیچ دور برگردون 

بگذرم یه ماشینی از پشت سر محکم به 



ماشینم خورد و صدای گرومپش باعث 

شد که به جلو پرتاب بشم.

عصبی و کالفه دستم و به پیشونیم 

کشیدم و از ماشین پیاده شدم.

مردی که پشت ماشین بود وقتی پیاده 

شد با دیدن قلدریش اخمام تو هم رفت.

من از پس این بر می اومدم وسط 

خیابون؟

مقصر من نبودم ولی حوصله پلیس و 

پلیس بازی نداشتم.



سرم درد می کرد و انقدر عصبی بودم که 

حوصله بحث و سر و کله زدن نداشتم.

نگاهی به عقب ماشینم انداختم که کامل 

داخل رفته بود و تا عصبی اومدم حرفی 

بزنم با شنیدن صدای اشنایی ....
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با شنیدن صدای آشنایی نفس توی سینم 

حبس شد،به سمت صدا برگشتم و با 

دیدن آرشام اخمی روی پیشونیم نشست.



اهمیتی به من نداد و جلو رفت و مرد رو 

کنار کشید و شروع به حرف زدن کرد.

نمی دونم چه حرفایی بینشون رد و بدل 

شد که باالخره آرشام عقب اومد و با 

لبخند کنارم ایستاد:

-خوبیت نداره یه خانم محترم مثل شما 

بخواد با یه آقا بحث کنه!

چکی رو که دستش بود به سمتم گرفت 

و گفت:

-خسارتتون!



همین عصر هم می تونید پاسش کنید.

-نیازی به این کار نبود،خودم می تونستم 

مشکلم و حل کنم!

-صد در صد همینطور که می گید،اما گفتم 

که،ارزش نداشت معطل بشید.

از این همه احترامش لبخند کمرنگی روی 

لبم نشست و بعد از تحویل گرفتن چک 

گفتم:

-خیلی ممنونم،لطف کردید.



-خواهش می کنم کاری نکردم،شما هم 

جای خواهر من!
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-خواهش می کنم کاری نکردم،شما هم 

جای خواهر من!

از این  کلمه آخرش که می خواست بگه 

منظوری نداره لبخندم بیشتر عمق گرفت.



-فقط می شه لطفا من و تا یه جایی سر 

راهتون برسونید؟

این جور که از من درخواست کرده بود 

اگر نمی خواستم هم نمی تونستم 

درخواستش و رد کنم.

برای همین بله ی کوتاهی گفتم و سوار 

ماشین شدم که اونم روی صندلی کنارم 

جا گرفت: 

-ببخشید باعث زحمتتون شدم.



-نه بابا،بزاریدش به جبران کاری که 

کردید.

خب حاال مسیرتون کجاست!؟

-همین راه و مستقیم برید حله!

سرم و به معنی فهمیدن تکون دادم و راه 

افتادم:

-چی شد که سهام شرکت ما رو خریدید؟

نمی دونستم از این سوال یهوییش چه 

جوابی بهش بدم که آب دهنم و قورت 

دادم و بعد از کمی فکر کردن گفتم:



-پدرم پرس و جو تحقیق کرده بود و 

همین طور چون ....

part575#

دختری به نام حنا

-پدرم پرس و جو تحقیق کرده بود و 

همین طور چون با پدر اقا کاوه دوست و 

همکار هستن گفتن که بهتره توی این 

شرکت سهام بخرم.

ابروهاش و باال انداخت و لبخند زد:



-که این طور،خوش اومدید.

پس یه اشنایی هم با کاوه و کیوان 

دارید؟

بغضی که ناخوداگاه و یهویی توی گلوم 

نشست رو قورت دادم و سرم و به معنی 

مثبت تکون دادم.

این چه می دونست که یه روزی من 

نزدیک ترین فرد اعضای اون خانواده 

بودم.



چه می دونست که کیوان از همه به من 

نزدیک تر بود و االن آنقدر از هم دور 

بودیم که ....

لبم و گاز گرفتم تا اشکام سرازیر نشه که 

ارشام شوکه دوباره گفت:

-حالتون خوبه خانم؟

سرم و به معنی مثبت تکون دادم ولی 

اون دست بردار نبود و گفت:

-ولی این جور نشون نمی ده!



از این گیریش عصبی و پرخاشگر گفتم:

-می گم حالم خوبه!

مژه ام توی چشمم رفته.

کمی خودش و جمع و جور کرد و ....
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کمی خودش و جمع و جور کرد و گفت:

-اوکی اوکی چرا عصبی می شی!؟



من که چیزی نگفتم!

جوابی به حرفش ندادم که اونم در 

سکوت به خیابون زل زد و دوباره بعد از 

چند لحظه که انگار نمی تونست ساکت 

بشینه پرسید:

-اولین بار که توی شرکت کار می کنی؟

-اره.

-رشتت مهندسی؟



-نه رشته من پزشکی بود و ربطی به این 

شرکت و طرح و این چیزا نداشت،ولی 

خواهرم که توی این رشته بود من رو هم 

عالقه مند کرد و االن خیلی چیزا رو بلدم.

-چه عالی!

کاوه بهم می گفت یه سری چیزها رو باید 

بهتون یاد بدم!

از این که مدام نمی دونست توی حرف 

زدن با من رسمی صبحت کنه یا عامیانه 

لبخند کمرنگی روی لبم نشست:



-یه سری چیزای جرئی رو بلد نیستم،که 

ان شاءا� یاد می گیرم.

سری تکون داد و ...
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سری تکون داد و سریع گفت:

-من همین جا پیاده می شم،مرسی زحمت 

کشیدید.



-این چه حرفیه کاری نکردم.

-به هرحال خیلی ممنونم.

کارتی از توی جیبش در اورد و روی 

داشبورد ماشینم گذاشت و گفت:

-این شماره منه،اگر کاری چیزی داشتید و 

یا نیاز به راهنمایی داشتید در خدمتم!

سرم و به معنی مثبت تکون دادم و با 

تشکر دوباره از ماشین پیاده شد.



پام و روی پدال گاز فشار دادم و دوباره 

راه افتادم.

با زنگ خوردن گوشیم نگاهی به شماره 

بهار که روی صفحه انداخته بود کردم و 

نفسم و بیرون فرستادم.

هندزفری و توی گوشم گذاشت و دکمه 

اتصال رو زدم:

-بله بهار؟

-بله و کوفت،بگو جانم.

-زهرمار بنال ببینم چه مرگته!



-خاک بر سرت بی احساس،بیا بریم یه 

دور بزنیم بیرون با بچه ها.

حوصلم سر رفت.

-کجا بریم بهار حوصله ندارم ....
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-کجا بریم بهار حوصله ندارم.



-همین االن پا میشی میای،وگرنه نه من 

نه تو!

برام فاز افسردگی برداشته،این خرکی 

بازیا چیه دیگه!

رفت که رفت درک!

لیاقت نداشت،هر چند از اول فهمیده بود 

که تو یکم مغزت مشکل داره معیوبه 

خودش و راحت کرد.

از این چرت و پرتایی که پشت سر هم 

ردیف می کرد کالفه هوفی کشیدم:

-میام بهار خداحافظ!



گوشی رو قطع کردم و مسیر خونه رو 

دور زدم و به سمت خونه بهار راه افتادم.

با گوشیم پیامکی برای مامان فرستادم 

که سریع جواب داد:

-مراقب خودت باش.

مامانم انالین بود،ماشا� چه سرعت 

عملی!

کی رفت توی تکنولوژی من نفهمیدم؟

در خونه بهار که رسیدم تک زنگی بهش 

زدم که طولی نکشید بهار و کوثر و یلدا 



پایین اومدن.

ایول تا من نبودم کوثر و یلدا خونه بهار 

بودن بدون من،یعنی افرین واقعا افرین!

بهار خودش و کنارم روی صندلی جلو 

انداخت و ....
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بهار خودش و کنارم روی صندلی جلو 

انداخت و کوثر و یلدا هم عقب نشستن:



-علیک سالم حنا خانم

پارسال دوست امسال اشنا.

-خفه شید سه تاتون خواهشا،بدون من 

خونه همدیگه جمع می شن دو قورت و 

نیمشونم باقیه!

کوثر خودش و از بین دو صندلی جلو 

کشید و گفت:

-همین االن تو فاز افسردگی بودی گفتی 

نمیام.



-من یه چرتی گفتم شما چرا منگل 

بازیتون گل کرد؟

بچه ها چیزی نگفتن که منم راه افتادم.

بهار ضبط ماشین و روشن کرد،اهنگ 

غمگینی که چند روز بود می زاشتم 

دوباره توی ماشین پخش شد و صداش 

توی ماشین پیچید:

-ای که رفته با خود،دلی شکسته بردی

این چونین به طوفان تن مرا سپردی

ای که مهر باطل زدی به دفتر من



بعد تو نیامد چه ها که بر سر من

-ای خدای ادم چگونه باورم شد

هان که روزگاری پناه و یاورم شد

سایه اش نماند همیشه باالسر من

زیرلب بخندد به مرگ و پر پر من ....

"علی زندوکیلی"
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اهنگ تا همین اواسطش که پیش رفت 

بهار عصبی اخمی روی پیشونیش نشست 

و فلش من و از توی ضبط در اورد و روی 

داشبرد پرتش کرد:

-بمیر خودت و اهنگای ....

با فحش ناجوری که داد چشم غره ای 

بهش رفتم که بیخیال انگشت وسطش و 

نشونم داد.

با زنگ خوردن گوشی بهار نگاهم به 

سمت گوشیش که درحال زنگ خوردن 



بود،افتاد.

شماره ناشناس بود،بهار سریع دکمه 

اتصال گوشیش و زد:

-بله بفرمایید.

نمی دونم کی پشت خط بود ولی اخمای 

بهار توی هم رفت و فریاد کشید:

-مردک عوضی برای چی به گوشی من 

زنگ زدی عوضی.

نمی خوام صدات و بشنوم کثافت 

حروم زاده ....



دوباره فحش های ناجورش و بار مردی 

که نمی دونم کی بود کرد و گوشی رو با 

عصبانیت قطع کرد.

نگاهش کردم و همونطور که ماشین روی 

جلوی رستورانی نگه داشتم اخم کردم و 

گفتم:

-کدوم یالقوزی بود؟

-کیوان بود!
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-کیوان بود.

چشمام بالفاصله از این حرف کوبنده و 

سریعش گرد شد و برگشتم سمتش و با 

صدای جیغی گفتم:

-چـــی؟؟؟؟

-کیوان بود گفت می خوام باهاتون درباره 

یه مسئله ای حرف بزنم.



-صبر صبر کن اون چرا باید به تو زنگ 

بـــــزنـــــــــه؟

درباره چه مسئله ای؟

چرا باید دوباره بخواد باهات حرف 

بــــزنـــــــــــــه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بهار با اخم گفت:

-ساکت چته داد می زنی؟

من چمیدونم،دیدی که چطور جوابش و 

دادم.



نفسم و بریده بریده بیرون فرستادم و 

حرصی که به تنم منتقل شده بود داشت 

عصبیم می کرد.

فکرای عجیبی که از توی ذهنم گذشت 

باعث شد تنم لرز بگیره و اشک از چشمام 

سرازیر بشه.

نکنه به بهار عالقمند شده؟

اون از اول من و دوست نداشته!

نداشته و فقط ادعای عاشق بودن کرده!

دلم می خواست دل و روده ام و ...
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دلم می خواست دل و روده ام و از این 

حس بد و لعنتی باال بیارم.

حالم خراب بود و تمام افکار منفی به 

سمت مغزم هجوم اورده بود .

حس این که تا االن یه بازیچه بودم تا 

فقط باهاش تن و بدنش و ارضا کنه حالم 

و خراب می کرد.



نفسم سخت باال می اومد و بغضی بزرگ 

راه نفس کشیدنم و بسته بود.

بهار خودش و جلو کشید و محکم بغلم 

کرد و کنار گوشم حرف زد اما من انگار 

کر شده بودم و هیچی نمی شنیدم.

هق بلندی زدم تا شاید این بغض لعنتی 

خاموش بشه ولی شدیدتر می شد.

نمی دونم چقدر گریه کردم تا باالخره 

اروم شدم،سرم و که باال اوردم چشمم به 



قیافه های بچه ها که از اشک خیس شده 

بود افتاد.

برای این که حالشون بدتر نشه اخمی 

کردم و دستم و به معنی خاک تو سرتون 

نشون دادم:

-خاک بر سرتون می خواید من و دلداری 

بدید خیرسرتون با من نشستید عر 

می زنید.

پیاده بشید ببینم ماشینم و سیل برد.

بهار حرصی کوبید تو سرم و ...
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بهار حرصی کوبید تو سرم و گفت:

-خاک بر سر خودت مزخرف

ما رو ببین برا کدوم ابلهی دل 

می سوزونیم.

پیاده شید دلم ضعف رفت از گشنگی.

بچه ها اشکاشون و پاک کردن و با خنده 

از ماشین پیاده شدیم.



دستی زیر چشمام کشیدم و بعد از این که 

مطمئن شدم ارایشم پخش نشده وارد 

رستوران شدم.

یلدا گرفته روی صندلی نشست و 

بی حوصله به اطراف خیره شد که سرم و 

تکون دادم و گفتم:

-چی شده؟

یلدا گرفته نگاهم کرد و گفت:

-استاد وحیدیان ازدواج کرده!



شوکه و با چشمای گرد شده گفتم:

-دروغ!!!!

-نه چه دروغی دارم بگم.

حلقه دستش بود.

امروز هم بچه ها ازش پرسیدن سرش و 

به معنی مثبت تکون داد.

آهی از گلوش خارج شد و گفت:

-با یکی از بچه های دانشگاه خودمون 

ازدواج کرده!



مات و مبهوت گفتم:

-کی؟

-شیرین مجدی!

نفسم و شدید و بیرون فرستادم و گفتم:

-کراش داشتی روش!

عاشقش نبودی که بودی؟

یلدا لباش و توی دهنش جمع کرد و گفت:

-نه کراش بود .



-خب دیگه غصه نداره که!

خودت شوهر می کنی یادت میره اصال.
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بهار دستش و روی میز کوبید و گفت:

-ولی من به جای شما می خوام از فاز 

افسردگی خارجتون کنم و خبر خوبی 

بهتون بدم.



نگاهش کردم و گفتم:

-خیر باشه!

-خیر که قطعا خیر!

-خب؟

نیشش و تا بناگوشش باز کرد و گفت:

-مهدی اومد خواستگاریم!

چشمام گرد شد و هر سه تامون با جیغ 

گفتیم:



-چی؟؟؟؟؟

چنان صدامون بلند بود که چندین نفر به 

سمتمون برگشتن!

-هیس شادیتون و کم کنید وگرنه 

مجبورم خبر بد هم پشتش بدم.

-خانوادت چی گفتن؟

بهار نیشش و جمع کرد و گفت:

-خبر بد دقیقا این جاست!



با چشمای ریز نگاهش کردم که گفت:

-قبول نمی کنن خانوادم.

-چرا اخه؟

-بابام می گه مهدی هم مثل تو 

دانشجو،اونم دانشجویی که توی شهر 

دیگه درس می خونه!

کار هم که فعال نداره و پیش باباش کار 

می کنه.

-خب می تونی صبر کنی کمی دیگه!



بهار سکوت کرد که با دستم به شونش 

زدم و گفتم:

-صبر می کنی؟

بهار هیچی نگفت و لبش و گاز گرفت که 

کوثر محکم تکونش داد:

-هی چرا الل شدی؟

یلدا خودش و جلو کشید و گفت:

-پای یکی دیگه درمیونه؟



با حرفی که زد پشمای هممون در جا 

ریخته شد ...
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با حرفی که زد پشمای هممون در جا 

ریخته شد:

-بند و آب دادم.



چشمام بالفاصله گرد شد و بهت زده 

زمزمه کردم:

-چی؟

یلدا با دست محکم توی سر بهار کوبید و 

غرید:

-احمق شما دوست پسر دوست دختر 

بودید رفتی همچین غلطی کردی،این 

حنای منگل نامزدش بوده پانشده بره 

همچین کاری کنه.

کوثر نگاهش و به من دوخت و گفت:



-از کجا معلوم؟

از این حرفش جیغ ارومی کشیدم و 

محکم توی سرش کوبیدم:

-عوضی کثافت دیوونه!

بچه ها ولو شدن از خنده که من رو به 

بهار گفتم:

-خفه شو!

می خندی برا من؟

کاری که نباید می کردی رو ....
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-خفه شو!

می خندی برا من؟

کاری که نباید می کردی رو کردی حاال اگر 

بابات نزاشت چه غلطی می خوای کنی؟

-چرا انقدر سختش می کنید.

اخرش من با مهدی ازدواج می کنم

نهایتش هم ازدواج نکنم مجبورا من و 

این جور بپسندن!



-اها یعنی شوهر ایندت اگر یکی غیر از 

مهدی بود انقدر روشنفکر که قبال زنش 

همچین کاری کرده باشه و بیخیال باشه؟

-ممکنه باشه!

حرصی دندونام و روی هم سابیدم و 

حرفی نزدم،کال همیشه بهار همه چیز و 

به هیچ جاش حساب نمی کرد و براش 

اهمیتی نداشت.

اونی که حرص می خورد ما بودیم .



دست به سینه نشستم و حرصی نگاهش 

کردم و حرفی نزدم.

بهار نگاهی بهم کرد و گفت:

-می خوام برم دستام و بشورم نمیای؟

از جام بلند شدم و گفتم:

-چرا بیا بریم.

هردوتامون با هم به سمت انتهای کافه که 

دستشویی بود رفتیم .



دستام و شستم و نگاهی به قیافم کردم 

و بعد از تمدید رژلبم خواستم با بهار 

خارج بشم که صدای جیغی ته راهرو 

کافه نگاه هردوتامون و به اون سمت 

کشوند.

انگار اتاقی ته اون راهرو بود که ازش 

صداهای جیغ بی وقفه ای می اومد و اگر 

کسی نزدیک دستشویی نبود صدا رو 

نمی شنید ...
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من و بهار حیرت زده نگاهمون و بهم 

دوختیم و با فکری که از ذهنم گذشت 

کیفم و توس سینه ی بهار کوبیدم و 

دوییدم و ته راهرو رفتم.

در و به شدت باز کردم که با دیدن 

صحنه ی روبه روم نفسم بند اومد.

دختری پشت به در روی زمین نشسته 

بود و پسره لخت باالسرش ایستاده بود 

و داشت لباساش و در می آورد.



با صدای در سر مرد به سمتم برگشت و 

صورتش از خشم و عصبانیت سرخ شد 

اما با نیشخند گفت:

-به به یه حوری دیگه هم دلش هوس جر 

دادن کرده؟

از این همه وقاحتش صورتم با نفرت 

جمع شد و گوشام و که تیز کردم صدای 

بهت زده دختر و همراه هق هق  های 

ریزش شنیدم:

-حنا...!



با شنیدن صدای اشنایی چشمام گرد شد 

و قدمی به جلو برداشتم که با دیدن 

کیمیا چشمام گرد شد و از دیدن صورت 

اشفته و گریونش عصبی جلو رفتم و رو 

به مرد فریاد کشیدم:

-گمشو برو اون طرف مردک عوضی!

پسره که نیشخندی زد و ....
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پسره که نیشخندی زد و به سمتم اومد تا 

دستم و بگیره دستش و که به سمتم 

گرفته بود پیچوندم که با چشمای گرد 

فریادی زد و من همزمان لگدی زیر 

شکمش زدم:

-کثافت عوضی خائن!

می خواستی بهش تجاوز کنی اره؟

پسره که تازه به خودش اومده بود 

موهام و از روی روسریم گرفت و کشید 



که باعث شد تعدلم و از دست بدم و روی 

زمین بیوفتم.

با جیغ دستام و محکم به کمر و سر و 

صورت و پاهاش کوبیدم که کیمیا هم به 

خودش اومد و بلند شد و با دستاش 

ضربه های محکمی به کمر مرد زد تا ولم 

کنه.

مرد دستش و پرت کرد و توی سینه ی 

کیمیا زد و کیمیا با جیغی روی زمین ولو 

شد.



تا خواستم بلند بشم محکم تخت سینم 

کوبید و با مهار کردن دستام هیکل 

درشتش و روی بدنم انداخت که جیغ 

بلندی کشیدم اما با قرار گرفتن لباش کنار 

روی صورتم جیغم وحشیانه شدت 

گرفت.

سر کیمیا کمی خونی شده بود اما ....
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سر کیمیا کمی خونی شده بود اما به زور 

بلند شد و دوباره به جیغ به جون مرد 

افتاد:

-ولش کن عوضی ولش کن.

تا کمی حالم جا اومد سرم و محکم توی 

سر مرد کوبیدم که پیشونیم تیر کشید 

اما بی اهمیت به فریاد مرد خواستم از 

غفلتش سواستفاده کنم و فرار کنم.



که دستش و روی گلوم گذاشت و فشار 

داد که نفسم توی سینه بند اومد.

سرم و محکم به زمین کوبید که چشمام 

تار شد و تقال کردم ولی دوباره دوباره 

محکم سرم و روی زمین کوبید .

مایع لزجی که روی پیشونیم سر خورد و 

حس کردم و برای کمی نفس کشیدن 

دست و پا زدم که یهو در به شدت باز شد 

و بهار و چندتا مرد داخل اومدن.



دستش که از روی گلوم برداشته شد به 

شدت به سرفه افتادم و دستم و روی ....
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دستش که از روی گلوم برداشته شد به 

شدت به سرفه افتادم و دستم و روی 

قفسه سینم که می سوخت گذاشتم و با 

شدت بیشتری سرفه کردم که سرم از 

شدت درد تیر کشید.



آنقدر محکم نکوبیده بود که بیهوش بشم 

ولی سرم وحشتناک درد می کرد و خون 

اومده بود.

بهار کنارم روی زمین نشست و همزمان 

کوثر به سمت کیمیا رفت.

نگهبان که اون مرد رو بیرون برد،پسر 

جوونی کنارم نشست و وحشت زده گفت:



-حالتون خوبه خانم.

کیمیا با گریه یهویی خودش و توی بغلم 

انداخت که شوکه تکونی خوردم:

-وای اگر تو نبودی.....

هق هقش اجازه ادامه حرف زدن بهش 

نمی داد که باالخره خودش و عقب کشید 

و گفت:



-حالت خوبه؟

خوب نبودم سرم گیج می رفت و گنگ 

بودم ولی اروم سرم و به معنی مثبت 

تکون دادم و سعی کردم بلند شم.

بهار لیوان ابی دستم داد و دستمالی روی 

پیشونیم گذاشت و ....
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بهار لیوان آبی دستم داد و دستمالی روی 

پیشونیم گذاشت و خون و از روی 

پیشونیم پاک کرد.

کیمیا هم همراه یلدا و کوثر سمت 

دستشویی رفت و صورتش و شست.

با حس سرگیجه دستم و به سرم گرفتم 

که بهار زیر بازوم و گرفت و گفت:

-حالت خوبه؟



سرم و به معنی مثبت تکون دادم و وقتی 

مطمئن شدم حال کیمیا خوبه هممون از 

اون اتاق کذایی خارج شدیم و به سمت 

پیشخوان حرکت کردیم.

رو به همون ادمی که اون مرد رو از اتاق 

بیرون برد گفتم:

-کجاست؟

هول شده زمزمه کرد:

-رفت!

با شدت و بهت عصبانیت داد کشیدم:



-رفت؟

اون مردک عوضی داشت به این دختر 

تجاوز می کرد بعد االن رفت؟

کجا گذاشتیدش بره!

از خود شما هم که ....
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-از خود شما هم که اجازه رفتن بهش 

دادید شکایت می کنم!



بهار بازوم و گرفت و عقب کشید:

-اروم باش!

-مگه نمی بینی ولش کردن بره!

حتما اینا هم دستشون باهاش تو یه 

کاسه بوده!

از سر و وضعمون حالمون مشخصه بریم 

شکایت کنیم.

مرد سریع به حرف اومد و گفت:

-خانم...خانم فرار کرد واال فرار کرد.



بهار با عصبانیت روی میز کوبید:

-دروغ نگو!

یا همین االن بهش بگو بیاد یا زنگ 

می زنیم پلیس بیاد.

کیمیا شونم و گرفت و گفت:

-بیخیال شو حنا..!

اینا دوستشن درست ولی ....
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-بیخیال شو حنا..!

اینا دوستشن درست ولی اون دوست 

پسرم بود!

از شنیدن این حرفش شاخکام روی سرم 

سبز شد و با بهت گفتم:

-چی؟

صاحب رستوران که انگار با این حرف 

کیمیا شجاعت پیدا کرده بود گفت:

-خودشون رفتن توی اون اتاق!



با خواست خود خانم وارد اتاق 

شدن،فیلماشونم هست.

بهار با کیفش محکم روی سینه ی مرد زد 

و غرید:

-تو ساکت باش!

چشمای گرد شده مرد کم مونده بود به 

خنده بندازتم.

-نمی خوای ازش شکایت کنی؟

کیمیا اب دهنش و قورت داد و با سرازیر 

شدن اشکاش گفت:



-نه تقصیر خودم بود.

دندونام و روی هم سابیدم و حرفی نزدم 

سوئیچ ماشینم و ...
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دندونام و روی هم سابیدم و حرفی نزدم 

سوئیچ ماشینم و از توی کیفم در اوردم 

و دست بهار دادم:



-برید تو ماشین بشینید تا بیام!

بهار سرش و تکون داد و همراه بچه ها 

رفت و منم برای خالی نبودن عریضه 

گفتم:

-بعدا میام سراغت،فکر نکن به این 

راحتی در رفتی!

نیشخندی زد و چیزی نگفت که از 

رستوران بیرون زدم و به سمت ماشینم 

رفتم.



سرم درد می کرد و حس ادمای گیج بهم 

دست داده بود اما اونقدر گیج نبودم که 

نتونم راه برم و یا حرف نزنم!

سوار ماشین که شدم دیدم بهار پشت 

فرمون نشسته و منم با این حالم واقعا 

نمی تونستم رانندگی کنم.

بهار راه افتاد و من رو به کیمیا گفتم:

-باید جریان و بی کم و کاست تعریف 

کنی!

وقتی سکوتش و دیدم با عصبانیت گفتم:



-با تو هم یاال حرف بزن!

کیمیا باالخره سکوتش و شکست و ....
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کیمیا باالخره سکوتش و شکست و اروم 

شروع به حرف زدن کرد:

-دوستم بود،یه ماه بود با هم تو یکی از 

مهمونی هایی که بچه های دانشگاه برگزار 



می کردن اشنا شدیم.

ازش خوشم اومد و اونم همینطور.

امروز هم تولدش بود و به همین مناسبت 

با هم بیرون اومده بودیم.

بهم گفت کادوی تولدش ...

زیر گریه زد و حرفش و ادامه نداد که 

عصبی گفتم:

-خب؟

بهار پر غیظ رو به کیمیا غرید:



-انقدر احمقی که توی یه اتاق خالی و 

شخصی توی یه کافه با فردی که فقط یه 

ماهه باهاش اشنا شدی بری؟

کیمیا که هق هقش بیشتر شد کوبیدم به 

دست بهار و چشم غره ای بهش رفتم.

بهار نفسش و با پوفی بیرون فرستاد.

کیمیا دوباره ادامه داد:

-من مخالفت کردم،بهش گفتم هنوز 

اونقدر باهات جور نشدم که بتونم 

همچین کاری بهت کنم.



ولی اون مجبورم کرد و ...
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-من مخالفت کردم،بهش گفتم هنوز 

اونقدر باهات جور نشدم که بتونم 

همچین کاری بهت کنم.

ولی اون مجبورم کرد و خواست بدون 

خواسته ی من بهم دست درازی کنه که 

شما رسیدید و بقیش رو هم ....



گریه کیمیا شدید شد و یلدا و کوثر هردو 

سعی در اروم کردنش داشتن.

-ببرمت خونتون کیمیا؟

بهار بالفاصله گفت:

-خانوادش این جور ببیننش سکته 

می کنند که!

-پس چیکار کنیم؟

کیمیا با بغض گفت:



-من و ببر شرکت!

با چشمای گرد شده نگاهش کردم و گفتم:

-چی می گی؟

کجا ببرمت؟

شرکت که االن تعطیله!

کیمیا خودش و جلو کشید و با گریه 

گفت:

-نه نه داداشم اونجاست.



نفسم و محکم بیرون فرستادم و دستم 

به سرم گرفتم.

از کسی که همیشه درحال فرارم باید برم 

سراغش!

-چرا داداشت باید شرکت باشه؟

می برمت خونه داداشت.

کیمیا اشکاش و با دستمالی که دستش 

بود پاک کرد و گفت ...
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کیمیا اشکاش و با دستمالی که دستش 

بود پاک کرد و با اخم گفت:

-خونش و بابام ازش گرفت و کیوانم 

خیلی وقته نه خونه ما میاد نه خونه 

خودش می ره!

چشمام به شدت گرد شد و تا سر زبونم 

اومد سوالی بپرسم اما دوباره حرفم و 

قورت دادم که باالخره یلدا به دادن رسید 

و پرسید:

-پس کجا می ره؟



خونه جدید خریده؟

کیمیا فین فینی کرد و گفت:

-من خیلی وقته که ازش خبر ندارم.

بابا اجازه نمیده کیوان بیاد خونه و 

مامانم بال بال می زنه کیوان و 

ببینه،اوضاع خونه به شدت خرابه!

از اون طرفم بابا به کاوه گفته که کیوان 

و ببره خونه ی خود کاوه که خیالشون 

راحت باشه ولی کیوان لجبازی کرد و 

گفت نه!

نمی دونم االن کجا می مونه!



کوثر آهانی گفت و بهار با نیشخند ابرو 

باال انداخت و زیر لب گفت:

-حقشه پسره احمق ایکبیری عوضی!

چشم غره ای بهش رفتم و اشاره ای به 

کیمیا که پشتمون بود کردم که بی توجه 

به حرف من و کیمیا که عقب نشسته بود 

گفت:

-یعنی خاک بر سرت حنا

خاک بر سرت که هنوزم واسه اون 

عوضی بال بال می زنی!
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همه یهویی سکوت کردن و من با اخم 

دور از چشم بچه ها نیشگون محکمی از 

دستش گرفتم که جیغش بلند شد.

با حرص و غضب نگاهش کردم که حرفی 

نزد و به رانندگیش ادامه داد.

روبه روی شرکت که ایستادیم خواستم از 

ماشین پیاده بشم که بهار صدام زد:



-حنا بیا دستمالی بردار خون روی 

پیشونیته هنوز!

نمی خوای بریم دکتر؟

-نه فکر نکنم سرم شکسته باشه وگرنه تار 

می دیدم،یه سری که سرم شکسته بود 

فکر کنم چون یهویی سرم خورده زمین 

بخاطر همون!

بهار حرفی نزد که کیمیا پیاده شد و 

هممون وارد شرکت شدیم.

بهار کنار گوشم گفت:



-حاال نیاز بود هممون بریم؟

-باید جواب پس بدیم!

االن این و نبریم خونشون می بریمش 

پیش داداشش باید ببینیم اصال داداشش 

هست تو شرکت!

بهار باشه ای گفت که ...
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بهار باشه ای گفت که پنج تایی وارد 

آسانسور شدیم.

توی آینه ی اسانسور نگاهی به سر و 

وضعم کردم و با دستمال خون روی 

پیشونیم و پاک کردم ولی فقط کمی کمتر 

شد وگرنه باید با اب صورتم و می شستم.

اسانسور که ایستاد پیاده شدیم و من 

نگاهم و به اتاق که باز بود دوختم.

پس کیوان شرکت بود واقعا..!



کیمیا به سمت در اتاق رفت و ما هم 

پشت سرش که چشمم به کیوان 

افتاد،صندلی چرخ گردونش کنار پنجره 

سرتاسری اتاق بود و پاهاش و به دیوار 

تکیه داده بود.

و از همه مهم تر سیگاری که الی لباش بود 

نظر من و جلب کرد.

کیوان که هیچ وقت سیگار نمی کشید!

یا شاید اینم یه بازیش بوده.

اخمی کردم که کیمیا با گریه و بغض 

گفت:



-داداش؟

کیوان که اصال انگار توی دنیای دیگه ای 

سیر می کرد که حتی متوجه ما نشده بود 

با صدای کیمیا تکونی خورد و به این 

سمت چرخید که چشمش به ما افتاد.

با دیدن صورت کیمیا سیگار و روی زمین 

انداخت و با پاش لهش کرد و نگران 

نگاهی به قیافه من و کیمیا که سر و 

صورت هامون داغون بود انداخت و 

گفت:



-چی شده؟

با این حرفش کیمیا ...
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-چی شده؟

با این حرفش کیمیا بغضش ترکید و 

خودش و توی بغل کیوان انداخت.



کیوان دستش و دورش حلقه کرد و روی 

سرش و بوسید و گفت:

-چی شده عزیزم ها؟

چه اتفاقی افتاده؟

نگاهش و از روی همه رد کرد و خیره به 

من دوخت و با نگرانی گفت:

-سر و صورتاتون چرا خونیه؟

چیکار کردید؟

اخمی کردم و بی توضیح عقب 

ایستادم،کیمیا خودش اروم اروم و با 



هق هق و گریه ماجرا رو تعریف کرد.

کیوان با دقت گوش کرد و بعد یهو با 

عصبانیت گفت:

-اون حرومزاده کجاست؟

کیمیا از کیوان فاصله گرفت و گفت:

-رفت.

کاش منم مثل کیمیا می تونستم هنوز 

توی بغل کیوان بپرم و براش تعریف کنم 

چه اتفاقی افتاده.



اون غیرتی و عصبانی بشه و من لذت 

ببرم از حساسیتش!

بغضم و قورت دادم و گفتم:

-خواهرت سالمت تحویلت خدافظ!

همین که خواستم برم کیوان با صدای 

بلند و عصبی غرید:

-کجا؟
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با نیشخند به سمتش برگشتم و ابرویی 

باال انداختم: 

-به شما مربوط؟ 

اخماش غلیظ تر شد و فک زاویه دارش و 

با دندون قروچه هاش توی دیدم قرار داد. 

به سمتم اومد و یهویی بازوم و اسیر 



دستش کرد که چشمام گرد شد و گفتم: 

-چته،ولم کن ببینم! 

سعی کردم دستش و از بازوم جدا کنم 

ولی زورم بهش نمی رسید. 

-خواهرم و چرا اوردی این جا؟ 

اصال تو چرا اون و با خودت بردی بیرون 

و چرخوندی که این اتفاق براش بیوفته؟ 

شوکه و ناباور بهش خیره شدم که بازوم 

و تکون داد و گفت: 



-هوم؟ 

کیمیا جلو اومد و دستش و روی بازوی 

کیوان گذاشت و گفت: 

-صبر کن داداش. 

من خودم تنها بیرون رفته بودم 

حنا من و دید! 

دستش که شل شد سریع بازوم و کشیدم 

و غریدم: 

-نمک نشناس! 



حرفم طعنه داشت و اونم به خوبی 

منظور حرفم و گرفت! 

اخم کرد و تا خواست چیزی بگه سریع از 

اتاق بیرون رفتم و اول از همه به 

دستشویی پناه بردم. 

صورتم و شستم و خون روی پیشونیم و 

پاک کردم،باید حتما سرم و پانسمان 

می کردم تا دوباره به جایی برخورد نکنه 

و خونی بشه! 

در دستشویی که باز شد .... 
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در دستشویی که باز شد قدمی به عقب 

رفتم که کیوان داخل اومد با اخم چند 

قدم عقب رفتم و گفتم: 

-چرا اومدی؟ 

برو بیرون! 

-صبر کن باید حرف بزنیم! 

با عصبانیت و حرص و لرزه ای که 

ناخوداگاه به جونم افتاده بود غریدم: 



-می گم برو عقب مگه زبون حالیت 

نمی شه؟ 

اخم غلیظی روی پیشونیش اومد و بازوم 

و گرفت و محکم به دیوار کوبید که سرم 

تیر کشید و ناخوداگاه اخ بلندی از گلوم 

خارج شد. 

رنگ نگاهش تغییر کرد و توی یه حرکت 

شالم و از سرم در اورد که باعث شد با 

رنگ پریده و چشمای گرد نگاهش کنم. 

بریده بریده گفتم: 



-ب...برو اون طرف! 

دستم و به سمت شالم بردم که دستم و 

پس شد و نگاهش و روی سرم چرخوند و 

غرید: 

-فقط می خوام سرت و پانسمان کنم! 

با بغض گفتم: 

-نمی خوام ... 

 part603#



دختری به نام حنا 

با بغض گفتم: 

-نمی خوام ولم کن! 

عصبی دستش و محکم به دیوار کوبید و 

کنار گوشم غرید: 

-کاری باهات ندارم. 

سرت خونیه پانسمانش می کنم خانوادت 

دید نترسن! 

پوزخندی زدم و بی توجه خواستم بیرون 



برم که محکم بازوم و کشید و فریاد زد: 

-زبون حالیت بشه بد نیست ها..! 

جعبه ای رو نمی دونم از کجای راهروی 

دستشویی در اورد و بازوم و گرفت و من 

و چرخوند. 

طوری که اون پشت سرم قرار گرفت. 

لبام و روی هم فشار دادم تا لرزششون از 

بغض مشخص نشه و سعی کردم خودم و 

کنترل کنم تا گریه نکنم. 

همین که بوی بتادین زیر بینیم پیچید و 



پنبه اغشته به بتادین رو روی سرم 

گذاشت لبم و گاز گرفت و ناله ام بلند شد 

و همون لحظه ناخوداگاه اشکام راه 

خودشون و باز کرد. 

همین که کارش تموم شد سریع اشکام و 

پاک کردم و دستش و پس زدم. 

بعد از شستن دستام بی توجه به نگاه 

خیرش خواستم بیرون برم که دوباره 

دستم و گرفت و کشید و .... 
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فوری به عقب برگشتم و دستم و از 

دستش کشیدم و با عصبانیت انگشت 

اشارم و جلوش تکون دادم و غریدم: 

-بار اخرت باشه به من دست می زنی! 

-صبر کن حنا...باید حرف بزنیم! 

دستم و به سرم کشیدم و دندون 

قروچه ای کردم: 

-اوال حنا نه و خانم منصوری! 



ثانیا من با شما هیچ حرفی ندارم. 

کیوان جلوتر اومد و من قدمی به عقب 

برداشتم: 

-تو یه چیزایی رو نمی دونی! 

هیچوقت نزاشتی برات توضیح بدم. 

پوزخندی زدم. 

می خواست توضیح بده برام! 

-چی رو توضیح بدی؟ 

بازیچه بودنم رو؟ 

یا این که مثل یه عروسک من و تو 



دستات چرخوندی و خودم و خانوادم و 

گول زدی؟ 

کیوان اشفته دست به صورتش کشید و 

مستاصل گفت: 

-حنا.. اینجوری نیست که فکر می کنی! 

با عصبانیت دستم و توی هوا به معنی 

برو بابا تکون دادم و ... 
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با عصبانیت دستم و توی هوا به معنی 

برو بابا تکون دادم و از دستشویی خارج 

شدم. 

صدای قدم های محکمش و پشت سرم 

شنیدم اما همین که بهار به سمتم اومد و 

با چشماش برای کیوان خط و نشون 

کشید باعث شد کیوان نتونه عکس العملی 

نشون بده و همون جا سرجاش خشک 

شد. 

رو به بهار کردم و گفتم: 



-بریم. 

همین که خواستم وارد آسانسور بشم 

کیوان بازوم و محکم گرفت و کنار گوشم 

گفت: 

-باالخره باید به حرفام گوش بدی. 

یا خودت کنار میای و یا به زور! 

بهار عصبی دست کیوان و پس زد و جیغ 

کشید: 

-بهش دست نزن! 

برو اون طرف. 



کیوان عصبی و یهویی بازوی بهار و 

گرفت و پیچوند و غرید: 

-تو چی زر زر می کنی این وسط؟ 

با این حرفش رسما با عصبانیت محکم 

کوبیدم تخت سینش و از بهار دورش 

کردم و با صدای بلند گفتم: 

-کافیه فقط یک بار دیگه نزدیک خودم و 

دوستام بشی. 

وای به حالت! 



وارد اسانسور شدم و لحظه اخر کیوان و 

دیدم که با پاش محکم ضربه ای به دیوار 

وارد کرد و ... 
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خسته با صدای آالرم گوشیم چشم باز 

کردم. 

 بعد از مدت ها باالخره تونسته بودم یه 

خواب راحت داشته باشم. 

قلبم فریاد می زد: 



-این به خاطر دیدن کیوان بوده! 

اما مغزم با تمام وجود قدرت نمایی 

می کرد و حرف قلبم رو بالفاصله انکار! 

 از روی تخت بلند شدم و بی حال مشغول 

عوض کردن لباسام شدم. 

انگیزم برای همه چیز مختل شده بود و 

این از امروز نه،از همون ثانیه ای که 

صیغم فسخ شده بود اتفاق افتاد! 

طبق معمول اول باید دانشگاه می رفتم و 



بعد عازم شرکت می شدم. 

لباسام و سریع عوض کردم و یه ارایش 

کمرنگ و ملیحی هم روی صورتم نشوندم 

و از اتاق خارج شدم. 

بدون خوردن صبحونه با خداحافظی 

بیرون رفتم و مسیر دانشگاه رو طی 

کردم. 

از همون روزها کیوان دیگه دانشگاه 

نیومد و هر چی چشم به راهی کشیدم تا 

اگر یک بار هم که شده باهاش رو در رو 



بشم،اما نیومد که نیومد. 

ماشین و توی پارکینگ پارک کردم و تمام 

خاطراتم از روز اولی که دیدمش توی 

ذهنم رقم خورد. 

محو خاطرات مبهمی بودم که روزی 

بهترین خاطرات عمرم بود و االن .... 

جز حسرت چیزی برام باقی نزاشته بود. 

بی انصافی بود که .... 
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بی انصافی بود که توی هر لحظه از 

زندگیم توی هر قسمتی از این شهر برام 

خاطره کاشته بود اما ولم کرده بود و 

رفته بود.  

آهی کشیدم و از پارکینگ خارج شدم و 

وارد سلف دانشگاه شدم. 

سرم و که چرخوندم نگاهم به کسی افتاد 

که ازش متنفر بودم. 

با تمام وجود از اون تنفر داشتم و حتی 



با دیدنش هم حس می کردم که تمام 

محتویات معدم و می خوام باال بیارم. 

سرش و چرخوند و وقتی من و دید اونم 

با چشمای گرد شده نگاهم کرد. 

پوزخند کمرنگی زد و از روی صندلیش 

بلند شد و به سمتم اومد. 

نگاهم و ازش گرفتم و با چندش سرم و 

چرخوندم. 

از دیدنش تمام سلول های بدنم فریاد 

می کشید که ازش فاصله بگیر. 



-صبح بخیر حنا خانم! 

چند روزی دانشگاه نیومدی فکر کردم 

برای همیشه رفتی. 

جوابی بهش ندادم و هنوزم به جای 

دیگه ای خیره بودم. 

در نهایت پرویی صندلی روبه روی من و 

عقب کشید و روی صندلی نشست ....
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در نهایت پرویی صندلی روبه روی من و 

عقب کشید و روی صندلی نشست. 

-چرا نامزدت و نمی بینم؟ 

با حرص دندونام و روی هم فشار دادم 

که ادامه داد: 

-چرا اونم چند وقته دانشگاه نمیاد. 

فکر کردم بدون کارت دعوت عروسی 

گرفتید. 

پام و اروم روی زمین کوبیدم و سعی 

کردم بر اعصابم مسلط بشم. 



به صالحش بود که پاشه و از اونجا دور 

بشه وگرنه معرکه ای راه می نداختم که 

حراست جفتمون و از دانشگاه پرت کنه 

بیرون! 

-الهی عزیزم نامزدیتون بهم خورد؟ 

همین حرفش کافی بود تا گر بگیرم و با 

تمام وجودم دستم و بلند کنم و محکم 

توی صورتش فرود بیارم. 

جیغ بلندی کشید و از شدت ضربه 

صندلی کج شد و به همراه صندلی روی 



زمین افتاد. 

نفسام و منقطع و محکم بیرون فرستادم 

که سر همه ی ادما به سمتمون چرخید. 

نیوشا از بینیش خون می اومد و .... 
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نیوشا از بینیش خون می اومد و همین 

دل من و خنک می کرد. 



یهویی از روی زمین بلند شد و با صدای 

بلند جیغ و فریاد راه انداخت: 

-هرزه عوضی از کی تا حاال مثل وحشیا 

رفتار می کنی!؟ 

به سمتم هجوم اورد و با دستش محکم 

توی سینم کوبید که قدمی عقب رفتم اما 

با چهره برزخی و عصبانیت مقنعش و 

جلو کشیدم و توی صورتش فریاد زدم: 

-بهتره پات و از کفش من بکشی بیرون و 

اروم بگیری. 



وگرنه بالهایی بدتر از اینا سرت میارم 

اشغال عوضی! 

مقنعش و رها کردم و به عقب هلش 

دادم. 

همین که خواستم از معرکه دور بشم 

مقنعه و مانتوم از پشت کشیده شد و 

نزدیک بود به پشت روی زمین فرود بیام. 

اما همون لحظه دست دیگه ای نیوشا رو 

از من جدا کرد و باعث نیوفتادن من شد 

و عربده کشید: 



-بکش کنار عوضی،به چه جرئتی 

نزدیکش شدی؟؟؟ 

از صدایی که شنیدم کپ کردم و با بهت 

به عقب برگشتم که چشمم به کیوان 

خورد. 

با همون وضعیتی که بود . 

ته ریشش االن به ریش تبدیل شده بود و 

بلندتر شده بود،چشمای سرخ و و سر و 

وضعش هم که دیگه مثل اوایل بوی 

ادکلنش از صدمتری توی بینی آدم 

نمی پیچید .... 
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من فقط مات و مبهوت خیره معرکه 

بودم،نیوشا گریه می کرد و سر کیوان 

جیغ جیغ می کرد و کیوان با عصبانیت 

عربده  می کشید. 

همین که حراست وارد دانشگاه شد 

نیوشا و کیوان راه افتادن به اتاق 

حراست و باز هم کسی این وسط زیاد با 

من کار نداشت . 



منی که اصل کار این معرکه بودم! 

اما نیوشا انگار طاقت نیاورد که رو به 

اون مرد چیزی گفت و من و نشون داد. 

مسئول حراست به سمتم اومد و منم 

همراهشون شدم. 

نگران بودم که مبادا اخراج بشم یا پدرم 

و به دانشگاه بکشونن که ابروی خانوادم 

و زیر سوال می برم. 

االن تنها انگیزم ادامه دادن درسم بود و 



اگر تنها انگیزم رو هم از دست 

می دادم،فکر کنم دیگه هیچ امیدی برام 

وجود نداشت. 

-جریان چی بود؟ 

اون عربده کشی و فحاشی و دعوا چی 

بود؟ 

یکیتون برام سریع توضیح بده ببینم . 

نیوشا که انگار می خواست همه گناه ها رو 

تقصیر ما بندازه و خودش و بی گناه 

نشون بده با آب و تاب شروع کرد به 

حرف زدن و با اشاره به من گفت: 



-آقا ایشون با دستشون ... 

��Vip دختری به نام حنا��: 
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-آقا ایشون با دستشون محکم توی 

صورتم زدن و جلوی همه ی آدم ها هلم 

دادن و ... 

کیوان نزاشت حرفش و ادامه بده و 

محکم روی میز وسط بینمون کوبید و 

گفت: 



-زر می زنه بابا...من دورتر از ایشون بودم 

اما خودم دیدم که داره چرت و پرت به 

خانم می گه و کار و به ضربه زدن کشوند. 

نگاه خیرم و به کیوانی که ازم دفاع کرده 

بود دوختم و پوزخندی زدم. 

نمی فهمیدم چرا باید طرف آدمی که 

بخاطر شرط باهاش بوده رو بگیره و 

پشت اون نیوشا مثال رفیقش و شریکش 

رو بگیره. 

نگاه کیوان روی پوزخندم ثابت موند و 



بعد از چند لحظه نگاهش و ازم گرفت. 

رو به مسئول حراست گفتم: 

-من کاری به کارشون نداشتم خودشون 

مزاحمم شدن. 

مسئول حراست رو به من و کیوان گفت: 

-حواستون هست این دومین بار که 

کارتون به اینجا کشیده می شه!؟ 

بیاین دوباره تعهد بدید ولی بار سوم 

مطمئن باشید اخراج می شید. 



من حرفی نزدم که رو به کیوان ادامه 

داد: 

-درسته نامزدته ولی قرار نیست تا یه نفر 

با خانومت بحث کرد بپرسی وسط و ... 

حرفش و قطع کردم و سریع گفتم: 

-نامزدم نیست. 

سرم پایین بود ولی نگاه خیره کیوان و 

مسئول حراست رو همزمان روی خودم 

حس می کردم اما به هیچ عنوان از گفتم 

پشیمون نبودم. 



نفس عمیقی کشیدم و بی توجه به اونا 

بلند شدم و جایی رو که گفته بود امضا 

زدم. 

کیوان و نیوشا هم پشت من سریع بلند 

شدن،امضا رو که زدم از دفتر خارج شدم 

و همون لحظه کیوان خودش و بهم 

رسوند و راهم و سد کرد .... 
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دست به سینه شدم و با عصبانیت گفتم: 

-برو کنار! 

همه جا سر می رسی،من نخوام تو رو 

ببینم کی رو باید ببینم . 

کیوان نگاهی به اطراف کرد و وقتی 

مطمئن شد کسی اون اطراف نیست 

چنگی به بازوم زد و من و محکم به 

دیوار کوبید . 

سرش و جلو اورد و کنار گوشم گفت: 

-اخرش من و باید ببینی! 



با حرص به چهرش نگاه کردم و محکم 

زدم تخت سینش که حتی یک قدم هم 

جلو و عقب نشد: 

-برو کنار،ولم کن اقای هخامنش! 

جیغ می کشم بخدا.....برو اون طرف 

گفتم! 

-تو مجبوری به حرفای من گوش بدی . 

خسته و عصبی نگاهش کردم و با دیدن 

مردی که داشت از پله ها باال می اومد 

ترسیده تکونی خوردم و خواستم از زیر 



دستش فرار کنم که محکم تر گرفتم و 

سرش و نزدیک تر اورد جوری که هرم 

نفساش بهم برخورد می کرد. 

-برو کنار االن این یارو ما رو می بینه 

دوباره راهی حراست می شیم. 

با غیظ گفتم: 

-کری؟ 

می گم برو کنار! 

-باید به حرفام گوش بدی که برم کنار! 



مرد قدم به قدم داشت باالتر می اومد و 

اگر چشمش به ما می خورد بدبخت 

می شدیم. 

-باشه باشه االن ولم کن بعد از کالسم 

بریم کافه روبه روی دانشگاه حرف 

می زنیم. 

با استرس نگاهش کردم که لبخند پیروزی 

زد و گفت: 

-قول؟ 

همین که اون مرد به سمت ما چرخید 



سریع گفتم: 

-قول. 

دست اون ازاد شد و من مثل فرفره ازش 

فاصله گرفتم و با قدم های سریع و بلند از 

پله ها پایین رفتم .... 
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با نفس نفس خودم و به کالسم رسوندم 

و وارد کالس شدم. 



سرم و چرخوندم،با دیدن استاد که 

سرکالس بود لبم و گاز گرفتم و گفتم: 

-ببخشید استاد اجازه هست؟ 

نگاه کوتاهی بهم انداخت و بفرماییدی 

گفت که منم سریع وارد شدم و روی 

صندلی خالی نشستم. 

نمی دونم چقدر طول کشید کالس،ولی 

فکر من کامل سمت کیوان و قراری که 

گذاشته بودم،بود. 



من چرا باهاش قرار گذاشتم؟ 

شاید چون خودمم دلم می خواست 

حرفاش و بشنوم! 

با بلند شدن بچه ها و بیرون 

رفتنشون،منم به خودم اومدم و بلند 

شدم. 

کولم و روی شونم انداختم و با 

بی حوصلگی بیرون رفتم. 

می تونم بزنم زیرحرفم و نرم سر قرار! 

اما این جوری بدقول می شم. 



بهونه ها پشت سر هم ردیف می شد و رد 

می شد تا باالخره قبول کردم که خودم و 

به کافه روبه روی دانشگاه برسونم. 

حیف که بچه ها نبودن،وگرنه نظرشون و 

می پرسیدم. 

روبه روی کافه که ایستادم باز هم دو دل 

چشم چرخوندم و ... 
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چشم چرخوندم و تا باالخره خودم و 

راضی کنم و وارد شدم. 

کافه خیلی شلوغ نبود،چشم چرخوندم 

که نگاهم به کیوان افتاد  .

پس خیلی عجله داشت که هنوز به 

ساعت مقرر نرسیده بود اومده بود . 

با دستش روی میز ضرب گرفته بود و 

سرش پایین بود ،عمیقا هم توی فکر بود. 

اگر هنوز مثل قبال حوصله شیطنت 

داشتم االن در  گوشش جیغی می کشیدم 



تا از جا بپره. 

آهی کشیدم و طوری که انگار پام و روی 

زمین می کشیدم جلو رفتم و روبه روش 

نشستم . 

با تعجب سرش و باال اورد و جوری 

نگاهم کرد که انگار باور نمی کرد اومده 

باشم! 

قبل از این که اون چیزی بگه سریع گفتم: 

-ببین من نیومدم این جا تا یه مشت 

حرف چرت و پرت که محض خر کردنم 



استفاده کنی رو باور کنم. 

من فقط اومدم این جا تا برای اخرین بار 

ببینم چی  می خوای بگی و بعدش دیگه 

دست از سرم برداری! 

کیوان شوکه نگاهم کرد و انگار باور 

نمی کرد که همچین حرفایی بزنم. 

هر چند خودمم باور نمی کردم که همچین 

حرفایی بهش بزنم . 

و ازش بخوام که دیگه هیچ وقت نبینمش 
 ...
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شوکه زمزمه کرد: 

-حنا..! 

-خانم منصوری!

کالفه نفسش و بیرون فرستاد و اهمیتی 

به حرفم نداد و از لج گفت: 

-ببین حنا...هیچ چیز اون جوری که تو 

فکر می کنی نیست! 



روی حنا تاکید کرد که یعنی تو خودت و 

پاره کنی هم آخرش من می گم حنا...! 

عصبی بهش زل زدم و منم دیگه بیخیال 

بحث باهاش شدم و گفتم: 

-چی اون جوری که فکر می کنم نیست؟ 

فکر کردی با بچه طرفی؟ 

برو خودت و سیاه کن. 

کولم و برداشتم و خواستم بلند شم که 

دستم و گرفت و کشید،منم مجبور شدم 

دوباره روی صندلی بشینم: 



-صبر کن! 

هنوز حرفام تموم نشده! 

اگر اومدی گوش کنی پس کامل گوش 

کن خانم حنا منصوری. 

از این لحن عصبی و محکم قاطعش 

دوباره سرجام نشستم و منتظر بهش 

خیره شدم .... 
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نگاهش و روی صورتم چرخوند و با 

اخمای درهم گفت: 

-تو همه چیز رو از زبون نیوشا طوری 

شنیدی که نباید می شنیدی! 

هیچ کدوم از حرفاش دروغ نبود. 

لبام و محکم روی هم فشار دادم،اومده 

باهام حرف بزنه تا حرف نیوشا رو تایید 

کنه؟ 

و در نهایت با زبون خودش بگه من یه 

بازیچه بودم. 



با حال بدی نگاهش کردم و نمی فهمیدم 

چرا این قلب احمق ساکت نمی شه! 

نمی فهمیدم چرا ازش متنفر نمی شم. 

چرا االن دوست ندارم تیکه تیکش کنم. 

با سکوت سنگینی بهش زل زدم که ادامه 

داد: 

-اما من همون اولم با نامردی جلو 

نیومدم. 

حتی وقتی اومدم خواستگاری بهت گفتم 

موقت! 



گفتم تا فقط یه ضربه ساده بزنم و کمی 

دلم خنک بشه و رها کنم. 

اما من واقعا واقعا دلم و به تو باختم! 

این حرفش انقدر سنگین بود که نفسم 

بند اومد و نتونستم نفس بکشم. 

با خودم زمزمه کردم،اینا هم همه 

نقشست! 
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کیوان اما سکوت نکرد و ادامه داد: 

-من عاشقت شدم و وقتی فهمیدم تو هم 

به من احساس پیدا کردی،اون روز 

خوشحال شدم و حتی شاید بال در 

اوردم. 

چشمام و روی هم فشار دادم و سعی 

کردم تحت تاثیر حرفای کیوان قرار 

نگیرم. 

بغضم و قورت دادم و سکوت کردم تا 

ادامه بده. 



-اون روز از تصمیمات و شرط بندیم 

پشیمون شدم،از اون روز دنبال این بودم 

که ببینم چطور می تونم این نقشه رو 

عوض کنم و یا این قرارداد و لغو کنم. 

اما نمی شد که نمی شد،همه ی کارام به هم 

گره خورده بود و درست نمی شد. 

نگاهش کردم و هنوزم حرفی نداشتم که 

بزنم،سکوت مطلق کرده بودم و حتی 

نفس هامم به طرز عجیبی اروم تر شده 

بود و منتظر شنیدن بقیه ی حرفاش 



بودم . 

-وقتی هیچ راهی برای از بین بردن اون 

قرارداد پیدا نکردم،تصمیم گرفتم 

موضوع رو بیشتر کش بدم و پیش 

بچه ها جوری وانمود کردم که انگار 

هنوزم دارم سر تو کاله می زارم و منتظر 

موقعیت مورد نظرم که تو رو ضایع کنم 

و ابروت و ببرم .... 
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با حال بدی چشمام و روی هم فشار دادم 

و باالخره زبون خشک شدم و توی دهنم 

تکون دادم و گفتم: 

-اومدی با این حرفات چی رو ثابت کنی؟ 

می دونی چیه!؟ 

من همون لحظه که شنیدم تو رو از تموم 

زندگیم کامل کنار گذاشتم. 

حتی حرفای االنت هم برام ذره ای اهمیت 

نداره  و موضوع اصلی رو عوض نمی کنه! 

فقط....من فقط یه سوال دارم. 



من تو رو حداقل اون چند روزی که با هم 

نامزد بودیم،نمی تونم بگم خوب،چون 

االن یه چیزایی از تو مشخص می شه که 

حتی شک می کنم ادمی که ازش حرف 

می زنن تو باشی! 

ولی اون قدر شناختمت که بدونم،تو 

بخاطر یه سیلی روی کسی شرط بندی 

نمی کنی! 

حاال بر فرض هم این  طور باشه که 

می گی،درک نمی کنم اون پسره سینا چرا 

انقدر برای این کار له له می زد !؟ 

باور نمی کنم که بخاطر پول باشه! 



چون خانواده خودش به قدری پولدار 

هستن که این پوال دربرابرش هیچ باشه. 

اما سینا مشکلش با من چی بود؟؟؟؟؟ 

کیوان سکوت کرد و سرش و پایین 

انداخت و مطمئنم کرد یه چیز دیگه این 

وسط هست .... 
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منتظر بهش خیره شدم و گفتم: 



-با شمام! 

سرش و باال اورد و باالخره به حرف 

اومد: 

-سینا حساب کتاب شخصی با بابات 

داشت! 

چشمام بالفاصله گرد شد و گفتم: 

-بابام؟ 

چه حساب شخصی؟ 



-من و رادمان تازه شرکتمون و برپا کرده 

بودیم و قرار بود سینا هم با ما شریک 

بشه! 

نهایت یه هفته از نوسازی شرکت گذشته 

بود و ما هم هیجان پیشرفتمون و 

داشتیم. 

خیلی طول نکشید که سینا بهمون وعده 

داد به زودی با مبلغ باالیی توی شرکتمون 

سهام گذاری می کنه. 

ما هم قبول کرده بودیم و منتظرش 

بودیم چون شرکتمون به اون پول واقعا 

نیاز داشت. 



هیچکدوممون نمی خواستیم که از 

پدرامون قرض کنیم و می خواستیم 

خودمون و به اثبات برسونیم. 

اون روزایی که منتظر این کارها بودیم 

تازه با تو اشنا شده بودم و همون روزی 

که سینا منتظرم بود تا باهام حرف بزنه 

تو ماشین من و پنچر کردی! 

یادته؟ 

بغض و لبخند همزمان از یاداوردی اون 

خاطرات به ذهنم هجوم اورد و فقط سر 

تکون دادم .... 



 part620#

دختری به نام حنا 

-برای همین خیلی عصبانی شدم و 

می خواستم فقط تا بخوری بزنمت! 

کیوان هم از یاداوردی خاطرات لبخندی 

روی لبش نشسته بود و انگار توی همون 

روزا سیر می کرد. 

-وقتی رسیدم سینا گفت که توی یه 



شرکت دیگه سرمایه گزاری کرده و 

می خواسته پولش و پس بگیره اما اون 

مرد بهش نداده،که از قضا اون بابای تو 

بود. 

من وقتی خونتون خواستگاری اومدم 

تازه فهمیدم که بابای تو رفیق بابای منه! 

ولی سینا که به شدت ازت پر از کینه 

شده بود می خواست جلو بیاد و از تو 

بخاطر کار پدرت انتقام بگیره! 

باور نمی کردم و شوکه بهش خیره شده 

بودم که سرش و پایین انداخت و گفت: 



-نمی دونم چه حسی توی وجودم بود که 

دوست نداشتم سینا جلو بیاد و از تو 

انتقام بگیره! 

یا شاید چون نمی دونستم سینا چه مدلی 

می خواد حسابش و با تو و بابات صاف 

کنه پیشنهاد دادم که؛ 

منم ازت حسابی شاکیم و االنم من قراره 

برم خواستگاری اون دختره و موقعیت 

من قشنگ برای انتقام فراهمه و کارم 

راحت تر. 

سینا قبول کرد که؛ 



من انتقام بگیرم! 

اما اون شرط بندی برای محکم شدن 

کارمون بود تا سینا مطمئن بشه من واقعا 

برای انتقام جلو اومدم. 

با سکوت سنگینی و حتی نفس های بریده 

بهش زل زدم،از اول همه چیز پیچ در 

پیچ بود و من و بازیچه خودشون کرده 

بودن. 

انتقام پدر و از دختر بگیرن! 

و اخر سر هم مثل یه کاال روی من شرط 



بندی کنن .... 

��Vip دختری به نام حنا��: 
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کیوان ادامه داد: 

-دلم نمی خواست سینا جلو بیاد چون 

می دونستم حتی ممکنه به جسمت هم 

اسیب برسونه،اما من قصدم از اول فقط 

یه بازی کوچیک بود و بعدشم با پولی که 

از این قرارداد گیرم می اومد به راحتی 



می تونستم کار و بیشتر پیشرفت بدم! 

بعدش رو هم که خودت بهتر می دونی! 

اما به وا� قسم من نمی خواستم تو رو 

بازی بدم،اولش شاید؛ 

ولی بعدش بهت دل باختم لعنتی،من 

حتی اون روز که تو حرفای من و نیوشا 

رو شنیدی، 

الکی بهش گفتم که به تو می گم دوستت 

نداشتم و بازیچم بودی و ابروت و جلوی 

همه می برم،من فقط این حرف و به 

نیوشا زدم تا وقت بخرم! 

وقت بخرم برای دوتامون و بتونم یه راه 



دیگه پیدا کنم. 

حتی به ذهنم رسید بگم عقد کنیم و فرار 

کنیم! 

حتی من بارها خواستم بهت دست 

بزنم،وجدانم مثل پتک کوبید توی 

 سرم و دلم نیومد! 

آنقدر از حرفاش عصبانی شدم که 

بی توجه به اطرافم با صدای بلند گفتم: 

-خفه شو! 

تو با من مثل .... 
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صدای بلند گفتم: 

-خفه شو! 

تو با من مثل یه کاال رفتار کردی،بارها 

بهم دست زدی و خیلی راحت دستمالیم 

کردی! 

االن از چی حرف می زنی؟ 

از این که خیلی مرد بودی که  



بهم دست نزدی؟ 

که رد برام نزاشتی؟ 

واقعا فکر می کنی خیلی مردی؟ 

ازت 

متنفرم.....از....تو .....از....اون...سینای 

عوضی........متنفرم!

پدر من همچین کاری نکرده! 

چرا باید پولش و پس نده!؟ 

خوبه انقدر داریم که محتاج دو قرون 

پول اون یارو نباشیم! 

این حرفای صد من یه غازت و هم برای 

خودت نگه دار. 



این حرفا فقط مسئله رو عوض 

می کنه،تغییری توی صورت مسئله پیش 

نمیاد! 

بلند شدم تا از اونجا دور بشم که کیوان 

چنگی به بازوم زد و گفت: 

-ولی من عاشقت شدم. 

صداش به قدری بلند بود که سر همه ی 

افراد اون کافه به سمتمون برگشت. 

بغضم دیگه طاقت نیاورد و جلوی همه 



ترکید و روی صورتم روان شد. 

-به همون قدری که تو ادعا می کنی 

عاشقمی،یه عالمه بزار 

روش،من....از....تو....متنفرم!!!!!!!! 
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از کنارش دوییدم و رد شدم و از کافه 

خارج شدم،دوباره کیوان زودتر از من 

جلوی راهم و سد کرد: 



-چیکار کنم من و ببخشی؟ 

-می دونی من همین االنم بخشیدمت! 

فقط برام دیگه ارزش نداری. 

خوش هم ندارم مزاحمم بشی. 

خدانگهدار. 

از کنارش گذشتم و سوار ماشینم شدم و 

با تیک اف بلندی از اونجا دور شدم . 

اشکام و از روی گونه هام پاک کردم و 

وقتی به خونه رسیدم از ماشین پیاده 

شدم . 



قبل از ورود به ساختمون صورتم و 

شستم و داخل رفتم. 

محمد رضا چندین روزی بود که رفته بود 

ایالم و خودم دوباره تنها شده بودم. 

با دیدن مامانم سالم ارومی کردم و 

خواستم از پله ها باال برم که سریع صدام 

زد: 

-حنا..! 

به سمتش برگشتم و منتظر بهش خیره 

شدم که کمی من من کرد و گفت: 



-امروز قبول کردم خانواده هاشمی بیان 

خونمون! 

شونه ای باال انداختم و کولم و از روی 

شونه ی سمت چپم،روی شونه ی سمت 

راستم انداختم و با بیخیالی گفتم: 

-خب بیان! 

مامانم یکم دست دست کرد و اخرش 

باالخره گفت: 

-میان برای خواستگاری! 



اخمام و توی هم کشیدم و چند پله پایین 

رفتم و گفتم: 

-مگه نگفتم کسی رو برای خواستگاری 

راه نده؟ 

ها مامان؟ 

پس چرا باز قبول کردی! 

مامان اخمی کرد و با عصبانیت گفت: 

-صدات و بیار پایین حنا! 

نکنه تا اخر عمرت می خوای مجرد 

بمونی؟ 



با حال بد و عصبانیتی که خودمم 

متعجب می کرد جیغ کشیدم: 

-اره اره اگر سر دستتون موندم بگید برم 

یه جای دیگه زندگی کنم! 

مامانم با بهت به این حرکات و کولی 

بازیام نگاه کرد و بعد فقط با تاسف 

سرتکون داد و قهر کرده همونطور که 

وارد آشپزخونه می شد گفت: 

-همین که گفتم،اماده می شی میای پایین! 



با حرص و عصبانیت از پله ها باال رفتم و 

در و محکم بهم کوبیدم. 

پشت در سر خوردم و با همون لباسا روی 

زمین نشستم و زیر گریه زدم. 

با زنگ خوردن گوشیم،گوشیم و روشن 

کردم که شماره آرشام و روی صفحه 

دیدم . 

خودش قطع کرد و پیامکی برام فرستاد: 

-سالم خانم منصوری! 

فایل های اون نقشه رو براتون ایمیل 



کردم،ببخشید مزاحم شدم،وقت بخیر. 

هوفی کشیدم و لباسام و با بی حالی 

عوض کردم و هر کدوم و یه گوشه پرت 

کردم . 

روی تخت نشستم و براش تایپ کردم: 

-سالم ، ممنونم آقای شاهرخی! 

وقت شما هم بخیر. 

دکمه ارسال زدم و لبتاپم و روشن کردم 

تا ایمیل ها برام باال بیان . 



کش موهام و باز کردم که موهای فرم 

روی شونه هام سر خورد. 

و باز هم فکرم سمت کیوان رفت: 

-دیگه نبینم دست به قد موهات بزنی! 

چشمام و محکم روی هم فشار دادم و 

مثل روانیا چندبار توی سرم کوبیدم و 

تکرار کردم: 

-بهش فکر نکن! 

بهش فکر نکن لعنتی. 
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لبتاپ که روشن شد برای مشغول کردن 

فکرم شروع به طراحی و ساخت شدم و 

از نرم افزارهای لپتاب شروع کردم. 

نمی دونم چقدر مشغول بودم که در باز 

شد و بابا داخل اومد،به احترامش بلند 

شدم که نگاهش و توی اتاقم چرخوند و 

نچی کرد و گفت: 

-این چه وضعشه دختر بابا؟ 

لباسات و انداختی یه طرف؟ 



تو که  بی نظم نبودی،بعدم مادرت و 

ناراحت کردی! 

همکارش بوده نتونسته بهش بگه نه! 

حاال که چیزی نشده،میان تو یه نگاه 

ببینیش خوشت نیومد ردش می کنیم 

بره! 

آهی کشیدم و گفتم: 

-باشه بابا،فقط همین یه بار! 

هر کس دیگه گفت می گید دخترم قصد 

ازدواج نداره! 



-می دونی که بیست و دو سالته؟ 

-اره بابا اره،باز حرفای تکراری؟ 

من فعال امادگی یه زندگی جدید و قبول 

فرد دیگه ای رو توی زندگیم ندارم. 

بابا باشه ای گفت و از اتاق خارج 

شد،بدون این که حموم برم یا چیزی،یه 

شومیز و شلوار پوشیدم و یه شالم روی 

موهام انداختم و بدون ارایش پایین 

رفتم. 

خیلی طول نکشید که خانواده هاشمی 



اومدن،ناخواسته چهرش و با کیوان 

مقایسه کردم و فقط هم یه فکر به ذهنم 

گذشت. 

کیوان با هیچ کس قابل قیاس نیست! 

نصف و نیمه نفسم و بیرون فرستادم و 

سالم و احوالپرسی کردم و نشستم. 

نمی فهمیدم چه حرفایی رد و بدل 

می کنند اما من با فکری مشغول به زمین 

خیره شده بودم و حرفی نمی زدم . 

بابا که تمایل من و به ادامه مجلس ندیده 



بود،اصراری به حرف زدنه با پسره به من 

نکرد و همین خیالم و راحت کرد. 

با صدای پیامک گوشیم،گوشیم و از 

کنارم برداشتم که از شماره ناشناسی 

پیام بهم ارسال شده بود: 

-وای به حالت بهش جواب مثبت بدی! 

فقط وای به حالت! 

با چشمای گرد به پیام تهدید آمیزی که 

جز کیوان کسی دیگه نمی تونست باشه 

خیره شدم و توی دلم یه بشین بابایی هم 



نثارش کردم . 

دوباره گوشی توی دستم لرزید و پیامک 

بعدی به دستم رسید: 

-باهاش بری تو اتاق و حرف بزنی خونت 

حالله حنا...! 

اون هاشمی واقعا چی فکر کرده؟ 

که من می زارم زنم دست کسی دیگه 

بیوفته؟ 

از این پیامی که به دستم رسیده بود 

چشمام به سرعت گرد شد. 



زنم؟ 

زنم دیگه چه صیغه ایه؟ 

پوزخندی زدم،دروغ بود اگه می گفتم توی 

دلم قیلی ویلی نمی رفت. 

ولی با فکرهای خبیثی که به ذهنم رسید 
 ....
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با فکر های خبیثی که به ذهنم رسید به 

سرعت طرح لبخند روی لبم شکل گرفت 



و همون لحظه مادر هاشمی گفت: 

-نمی خواین بزارید یکم این آقا پسر ما با 

گل دخترتون صحبت کنند؟ 

شاید به نتایج خوبی رسیدن! 

بابا سرش و چرخوند و به من نگاه کرد 

که چشمام و باز و بسته کردم و حتی 

بهت رو هم تونستم توی چشمای بابا 

ببینم. 

هم مامان هم بابا حسابی شوکه شده 

بودن و تعجب کرده بودن. 



بابا سری تکون داد و گفت: 

-بفرمایید! 

از روی مبل بلند شدم و اشاره کردم و 

اونم پشت سرم اومد. 

در اتاق مهمان و باز کردم و اشاره کردم 

که داخل اومد،در و باز گذاشتم و روی 

کاناپه نشستم. 

اونم روی کاناپه روبه روییم نشست و با 

لبخند متینی گفت: 

-فکر می کنم فکرتون اونقدر مشغول بود 



که حتی متوجه حرفای ما نشدید و 

نفهمیدید من کی هستم! 

اوه یعنی انقدر ضایع بودم؟ 

لبخند خجولی زدم که و سرم و به معنی 

تایید تکون دادم و اروم گفتم: 

-بله فکرم درگیر یکی از پروژه  ها بود. 

چه دروغ شاخداری! 

دمم گرم. 

-ان شاءا� موفق باشید،مشکلی نیست 



دوباره خودم و معرفی می کنم. 

من مبین هاشمی هستم،تحصیالتم فوق 

لیسانس و دارم برای دکترا می خونم،شغل 

و رشتم روانشناسی و خداروشکر مطبم 

هم دوسالی هست که برپا شده. 

سی سالمه و خب هرسوالی دارید 

درخدمتم. 

خوشبختم ارومی گفتم و نیازی ندیدم 

که از خودم براش توضیح بدم. 

خبیث هم من نیستم! 

نمی دونم دیگه چه حرفایی جز معرفی و 



این حرفا بینمون رد و بدل شد ولی خیلی 

اقا بود و سبک بازی و اینا هم در نیاورد 

و درکل اگر قصد ازدواج داشتم کیس 

خوبی بود . 

بعد از ربع ساعت که به حرف زدن 

گذشت،پرسید: 

-سوالی نظری ندارید؟ 

-خب نه واقعیتش در یه جلسه ادم 

نمی تونه فرد مقابلش رو بشناسه. 

لبخندی زد و گفت: 



-بله کامال حق با شماست. 

اگر موافق باشید یه جلسه ی دیگه هم با 

هم بیرون قرار بزاریم و یه مدت در 

ارتباط باشیم تا همدیگه رو بشناسیم. 

گاوم چهار قلو زایید که! 

اون چه حرفی بود من زدم؟ 

تو یه جلسه هم و نمی شه شناخت و این 

حرفا؟ 

حاال چه خاکی به سرم بریزم؟ 

نفسم و کالفه بیرون فرستادم و گفتم: 



-باشه مشکلی نیست. 

-می تونم شمارتون و داشته باشم که با 

هم هماهنگ کنیم؟ 

لبخند حرصی زدم و گفتم: 

-بله حتما. 

شمارم و براش خوندم و بعد از سیو 

کردنش .... 
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بعد از سیو کردنش هر دوتامون بلند 

شدیم و از اتاق خارج شدیم. 

مادرش منتظر بهمون خیره شده بود که 

مبین گفت: 

-ما نیاز داریم یه چند جلسه با هم 

صحبت کنیم تا بعد نظر قطعیمون و 

بدیم . 

همه لبخند زدن و پذیرفتن،اما هنوزم نگاه 

متعجب بابا و مامان رو روی خودم حس 



می کردم. 

بعد از یکم دیگه که نشستن بلند شدن و 

تشریفشون و بردن. 

ناراحت بودم از این که می خواستم پسره 

رو بازی بدم تا کیوان حرص بخوره و 

بسوزه . 

شب که می خواستم بخوابم عذاب 

وجدان بیخ گلوم و گرفته بود و فشار 

می داد. 

با خودم زمزمه کردم: 



-بار بعد اگر دیدمش بهش می گم که ازش 

خوشم نیومده و تمومش می کنم. 

انقدر خودم و توجیه کردم تا باالخره 

چشمام بسته شد و روی هم افتاد. 

صبح ساعت ده بود که از خواب بیدار 

شدم و اول دوش سرپایی و سریعی 

گرفتم و بعد آماده شدم تا به شرکت برم. 

کالس امروزم ساعت چهار عصر بود برای 

همین مشکلی نداشتم. 

سریع یه تیپ شیک و کاری زدم و از 



پله ها پایین رفتم،خودم و به یه 

شیرکاکائو و کیک دعوت کردم و بعد از 

خوردن سوار ماشینم شدم و راه افتادم . 

به شرکت که رسیدم کیفم و روی شونم 

انداختم و پیاده شدم. 

همزمان با صدا زدن های مداوم آرشام به 

پشت سرم چرخیدم که کنارم قرار گرفت: 

-سالم حنا خانم. 

-سالم. 

-تونستید اون طرحی رو که دادم درست 



کنید؟ 

موهام و که توی صورتم ریخته بود زیر 

مقنعم فرستادم و با خنده گفتم: 

-من و دست کم گرفتید. 

آرشام لبخندی زد و گفت: 

-نه این چه حرفیه،اخه طول می کشید تا 

درست بشه! 

-نه دیگه پیشب تا دم دمای صبح بیدار 

بودم،فقط باید چکش کنید اشکاالتش رو 



بگیرید. 

ارشام سری تکون داد و خنده ی شیطنت 

باری کرد و گفت: 

-حتما اما فکر نمی کنم خوب شده 

باشه،اخه دخترا زیاد دقت نمی کنند. 

چشم غره ای بهش رفتم و گفتم: 

-اتفاقا برعکس،دقت دخترا اونقدر زیاده، 

به خصوص توی شغل که همه مرد ها رو 
 ....



حرفم تموم نشده بود کاوه و کیوان با هم 

از اتاق خارج شدن و کاوه از همون دور 

گفت: 

-ای بابا،باز که تو و آرشام توانایی خانم 

ها و آقایون رو وسط کشیدید. 

ارشام؟ 

از وقتی حنا خانم اومده اینجا هربار این 

بحث و وسط می کشی،تو که می دونی 

ایشون کم نمیاره ولی باز ادامه میدی! 

نیشم و باز کردم و با پیروزی بهش خیره 

شدم که اونم خندید و گفت: 



-اخه به جز حنا خانم و این منشیه خانم 

دیگه ای توی این شرکت نیست،تو که 

نمی دونی وقتی ایشون می خواد از 

حقوق زنان دفاع کنه چقدر حرص 

می خوره! 

کیوان با اخم غلیظ و وحشتناکی نگاهش 

و توی صورت من و آرشام چرخوند. 

این چند روز که این جا اومده بودم 

برخالف انتظارم ارشام واقعا پسر شوخ 

طبع و با ادب و خوبی بودی! 



با هم زیاد کل کل می کردیم ولی من و یاد 

محمد می نداخت و انگار نمونه دوم 

محمد بود. 

به خصوص که اختالف سنی من و آرشام 

فقط دو سال و نیم بود . 

برای همین سلیقه هامونم توی طرح ریزیا 

بهم شبیه بود . 

نگاه عصبی کیوان و به جون خریدم و با 

بدجنسی کامل رو به ارشام گفتم: 

-اقا ارشام منتظرتون هستم تا طرح رو 



چک کنید. 

آرشام سری تکون داد و نگاهی به کیوان 

اخم الود کرد و وارد اتاقش شد،منم با 

گفتن با اجازه ای وارد اتاقم شدم. 

آرشام با این که باهام شوخی می کرد ولی 

هرگز احترامم و زیر سوال نبرده بود و 

همیشه ادبش و حفظ می کرد. 

خودم بهش گفته بودم اسمم و صدا بزنه 

تا راحت باشیم اما اون حنا خانم 

می گفت و این یکی رو خودم بیشتر 



می پسندیدم   .... 
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چند تقه به در اتاقم که خورد با فکر 

این که ارشام گفتم: 

-بفرمایید. 

در که باز شد نگاهم به کیوان افتاد که 

دستش و توی جیبش گذاشته بود و با 

قدم های محکم اما اروم وارد اتاق شد. 



اخمی کردم و گفتم: 

-بفرمایید؟ 

-منتظر کسی بودی؟ 

از روی صندلیم بلند شدم و میز و دور 

زدم و به میزم تکیه دادم و دست به 

سینه گفتم: 

-به شما مربوط؟ 

-اره،خیلی خوشحال بودی من اومدم 



داخل پنچر شدی! 

پوزخندی زدم و گفتم: 

-نیازی نمی بینم توضیح بدم! 

-به هر حال اگر منتظر ارشام بودی 

نمیاد،من طرحات و چک می کنم. 

-ولی قرار بود .... 

-االن قرار عوض شده! 
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حرصی دندونام و روی هم سابیدم و 

پشت میز نشستم،لب تاپم و باز کردم و 

نگاهم و به کیوان دوختم که میز رو دور 

زد و کنارم ایستاد. 

جوری پشت سرم خم شد که من دقیقا 

توی بغلش بودم،یه دستش رو کنار دستم 

گذاشته بود و با اون دست دیگش با 

لپ تاب کار می کرد. 

چشمام و بستم و اب دهنم و بی سر و 



صدا قورت دادم که شروع کرد به حرف 

زدن،با هر کلمه ای که از دهنش خارج 

می شد،نفسش به صورتم برخورد می کرد 

و تمرکزم و بهم ریخته بود. 

-این جاش و ببین،اشکال داره،نباید 

این جوری کشیده می شد،طرح این جا با 

این یکی نرم افزار باید انجام بشه. 

اصال اینجاش کامال مشکل داره و نقشه 

رو بهم ریخته. 

نگاهی به چیزی که گفته بود،کردم و 

اخمی روی پیشونیم نشست. 



خوبه دقیقا همون شکل ایمیلی که برام 

فرستاده بودن،شاکی سرم و باال اوردم و 

گفتم: 

-این کجاش مشکل داره،ایمیلی که آرشام 

برام فرستاده بود .... 

کیوان حرفم و قطع کرد و گفت: 

-آقا آرشام. 

-دارم می گم دیگه آرشام ... 

عصبی دستش و روی میز کوبید که 



بی حواس شونه هام تکونی خورد و 

ترسیده نگاهش کردم کیوان سرش و 

جلوتر اورد و توی چشمام زل زد: 

-وقتی می گم آقا ارشام،یعنی بگو آقا،بار 

اخرت باشه بدون پسوند و پیشوند 

اسمش و به زبون میاری! 

با پوزخندی دست به کمر نگاهش کردم: 

-عه؟ نه بابا؟ 

به تو چه ربطی داره؟ 

دوست دارم این جور صداش کنم. 



اصال می خوام همین االن صداش کنم و 

بگم آرشام،به تو چه ربطی داره؟ 

به تو چه! 

کیوان با چشمای برزخی و فک بهم 

فشرده زمزمه کرد: 

-حاال یه بار دیگه بگو آرشام تا دندونات و 

توی دهنت خورد کنم. 

نیشخندی زدم و صدام و باال بردم و 

چندبار پشت هم تکرار کردم: 

-آرشــــام،آرشـــــــام،آرشــــــــــام 



بی هوا کیوان دستش و تخت سینم کوبید 

و لباش و محکم روی لبام گذاشت. 

بی حرکت فقط لباش و روی لبام گذاشته 

بود و هیچ تکونی نمی خورد. 

شوکه و مات و مبهوت از این 

سرعت العملش هیچ تکونی نخوردم،همین 

که به خودم اومدم،با شدت دستم و روی 

سینش کوبیدم و به عقب هلش دادم و 

دستم و باال بردم تا توی صورتش بکوبم. 

دست باال اومدم و محکم توی دستش 



گرفت و پیچوند که کمرم به سمتش 

چرخید. 

محکم به دیوار روبه روم کوبیدم و سرش 

و جلو اورد و از روی مقنعه مشکی که 

سرم بود گفت: 

-قبال هم بهت گفتم افسار دستت و 

داشته باشه،ثانیا هم یاد بگیر زبون 

حالیت بشه،دختر خوبی باش که اذیت 

نشی! 

با حرص تکون خوردم تا خودم و نجات 



بدم اما بیشتر دستم درد می گرفت و از 

این که نمی تونستم کاری کنم زیر گریه 

زدم و با دندونای بهم فشرده؛همین که 

دستم ازاد شد پام و باال بردم و محکم 

بین پاش کوبیدم. 

آنقدر محکم زدم که پای خودم درد 

گرفت. 

کیوان جوری خم شد و ناله کرد،که 

ترسیده عقب رفتم،همون جا روی صندلی 

ولو شد و من وحشت زده فقط چنگی به 

لب تاپم زدم و با سرعت از اتاق خارج 



شدم. 

سریع و با قدم های بلند پشت در اتاق 

آرشام ایستادم و بعد از کوبیدن دو تقه 

به در،در و باز کردم . 

آرشام متعجب از حضورم سرش و باال 

اورده بود ..... 
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-خوبی حنا خانم؟  



اتفاقی افتاده؟ 

نگاهی به در بسته اتاقش کردم و گفتم: 

-نه! 

فقط اومدم این طرح ها رو چک کنی. 

آرشام متعجب تر از قبل بلند شد و گفت: 

-قرار بود کیوان چک کنه که. 

شونه ای به معنی بی خبری مثال،باال 

انداختم: 



-نمی دونم. 

اوکی گفت و لب تاپم و جلوش گذاشتم 

و آرشام نگاهی به طرح هام کرد و 

اشکاالتی که کیوان گرفته بود و اون با 

توضیح بیشتر و قانع کردن من،داد. 

نگران کیوان شده بودم و کم و بیش 

حواسم به حرفای آرشام بود . 

بعد از حرفاش خسته نباشیدی بهش 

گفتم و از اتاقش خارج شدم. 

با نگرانی خودم و به اتاقم رسوندم که 



کیوان ندیدم. 

تصمیم گرفتم به بهونه ای به اتاقش برم تا 

ببینم حالش چطوره. 

به سمت اتاقش رفتم و برای منشی که 

سالم کرد سری تکون دادم. 

چند تقه به در زدم و وقتی جوابی 

نگرفتم در اتاق و باز کردم و داخل شدم. 

کیوان توی اتاق خودشم نبود،متعجب 

جلوتر رفتم و صداش زدم: 

-آقای هخامنش! 



پوزخند صدا داری روی لبم نشست و از 

ذهنم گذشت،کیوان کجا و اقای هخامنش 

کجا..!؟ 
  

وقتی صدایی نشنیدم نگرانیم چندبرابرتر 

شد و برگشتم که از اتاق خارج بشم ولی 

با دیدنش دقیقا پشت سرم تکیه به دیوار 

جیغی کشیدم و قدمی به عقب رفتم. 

کیوان نگاهی به ساعت دستش کرد و 

گفت: 

-فکر کنم برای رام کردن یه حیوون 



وحشی وقت داشته باشم . 

با چشمای گرد نگاهش کردم،که با قدم  

بلندی من و اسیر دستاش کرد،تا خواستم 

جیغ بکشم دستش و روی دهنم گذاشت 

و با شیطنت و پوزخند گفت: 

-خودت با پای خودت اومدی توی خونه ی 

اقا گرگه! 

خوش اومدی عزیزم. 

به عقب هلش دادم و دستش و از روی 

دهنم برداشتم: 



-به چه اجازه ای همش به من دست 

می زنی؟ 

مسخره بازیت گرفته مگه؟ 

برو عقب. 

کیوان وحشیانه غرید:

-د نه دیگه! 

نمی شه که تاوان کارت و پس ندی و در 

بری. 

با وحشت نگاهی به قیافش کردم و 

نمی دونستم چه کاری می خواد انجام بده 



که انقدر قیافش ترسناک و شیطانی 

شده . 

به گمونم فکرای خوبی به ذهنش خطور 

نمی کرد و .... 
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به گمونم فکرای خوبی به ذهنش خطور 

نمی کرد و حسابی برام تو این چند دقیقه 

نقشه کشیده بود. 



از موظفم پایین نیومدم و سعی کردم از 

بین دستاش خودم و نجات بدم که بیشتر 

من و اسیر دستاش کرد. 

عصبی غریدم: 

-من کاری نکردم که بخوام تاوان پس 

بدم. 

اونی که باید تاوان کاراش و پس بده 

تویی! 

سرش و کج کرد و چشماش و توی 

چشمام دوخت و زمزمه کرد: 



-تاوانی که تو باشی رو دوست دارم. 

همین که بی هوا لباش و روی لبام گذاشت 

انگار برق صدولتی بهم وصل کردن که 

خشک شده ایستادم. 

اون،اون االن چی کار کرد؟ 

به چه حقی؟ 

دستام و محکم باالی سرم قفل کرده بود 

و حتی جوری پاهام و هم محاصره کرده 

بود که نمی تونستم هیچ تکونی به خودم 

بدم. 



سرش و عقب کشید و با چشمای خمار 

نگاهم کرد،دستش و روی قفسه سینم 

گذاشت و چشمک ریزی زد: 

-می بینی؟ 

قلب تو هم من و می خواد! 

مات و متحیر بهش خیره شده بودم و از 

این که همچین اجازه ای به خودش داده 

بود تا من و لمس کنه گر گرفته بودم. 

با صورتی که آتیش ازش بیرون 

می زد،دستم و یه لحظه باال بردم و محکم 



توی صورتش کوبیدم.

بغض ناخواسته ای که حتی خودمم 

دلیلش رو نمی دونستم گوشه ای از گلوم 

چمباته زده بود. 

چطور به خودش اجازه داده بود مثل یه 

هرزه خیابونی با من رفتار کنه و هرلحظه 

که دلش بخواد من و لمس کنه؟ 

کیوان شوکه نگاهم کرد و متحیر به منی 

که از شدت خشم و بغض رو به فوران 

بودم نگاه کرد. 



دهنش و باز کرد که حرفی بزنه اما من 

زودتر از اون به حرف اومدم: 

-تو من و چی فرض کردی؟ 

صدام آنقدر اروم و کم جون بود و انگار از 

ته چاه بلند می شد که کیوان هیچ،خودمم 

از شنیدن صدام شوکه شدم. 

-من و بازیچه خودت کردی و روی دستت 

رقصوندی! 

حاال هم به زور به حریمم تجاوز می کنی؟ 

صدام و توی سرم گذاشتم و جیغ 



کشیدم: 

-تو چطور به خودت اجازه می دی همچین 

غلطی کنی؟ 

کیوان مات و مبهوت از این برداشتی که 

من کرده بودم بهم خیره شد و زمزمه 

کرد: 

-حنا...من ... 

با دستم محکم توی سینش کوبیدم و 

جیغ زدم: 



-حرف نزن! 

حرف نزن! 

ازت متنفرم،از تو،از اجازه ای که به 

خودت می دی،از .... 
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-حرف نزن!

حرف نزن!

ازت متنفرم،از تو،از اجازه ای که به 

خودت می دی،از همه ی چیزایی که به تو 



مربوط می شه متنفرم.

بغضم توی گلوم شکست و به هق هق 

افتادم و کیوان مات و مبهوت به قیافه 

خیس از اشک من خیره شد.

-من منظورم این نبود،حنا....به من نگاه 

کن.

مستاصل دستاش و توی موهاش فرو برد 

و چنگی به موهاش زد و یهو عصبی 

مشتش و کنار سرم توی دیوار کوبید و 

گفت:



-لعنتی....لعنتی....االن...االن من چیکار 

کنم تو گریه نکنی!؟

نریز این اشکا رو...!

دلم داشت برای حرفاش ضعف 

می رفت،برای لحن مهربون و التماس 

آمیزش،برای لحن مستاصلش،اما عقلم با 

تمام قوا به قلبم فریاد می کشید:

-خفه شو!

کیوان لیوانی از روی میزش برداشت و 

پر از آب کرد و دستم داد.



نمی تونستم با اون وضعیت از اتاق خارج 

بشم،چون آرشام و کاوه توی شرکت بودن 

و اگر می دیدنم خدا می دونه چه فکرایی 

دربارمون می کردن.

لیوان آب و از دستش گرفتم و اروم اروم 

با همون بغض ....
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لیوان آب و از دستش گرفتم و اروم اروم 

با همون بغض توی گلوم خوردم که 

دستمالی هم دستم داد و اروم گفت:

-اشکات و پاک کن!

اشکام و پاک کردم و کمی اروم تر 

شدم،خواستم از اتاقش بیرون برم که 

دوباره راهم و سد کرد و گفت:

-حنا....بیا از اول شروع کنیم.

اصال بیا فکر کنیم گذشته ای نبوده.

من دوِست دارم لعنتی.



دلم هری توی سینم فرو ریخت و حتی از 

شدت هیجان بدنم به لرز افتاد.

برخالف قلبم با سردی جواب دادم:

-ولی من دیگه دوِست ندارم!

هیچ چیز هم فراموش نمی شه.

از اتاق خارج شدم و در و محکم بهم 

کوبیدم.

با زنگ خوردن گوشیم،نگاهی به صفحه 

کردم و با دیدن شماره ناشناسی وصلش 

کردم و اروم گفتم:



-بله؟

-سالم حنا خانم،خوب هستید؟

از صدای مردی که توی گوشم پیچیده 

بود اخمی کردم و سعی کردم به یاد بیارم 

این شخص چه کسی هست که شماره 

گوشیم و داره و به اسم کوچیک صدام 

می کنه.

-سالم ممنونم،شما؟

-مبینم من!



دیشب منزل شما بودیم.

چشمام و روی هم فشار دادم و آهی 

کشیدم،من گنجایش این و نداشتم که 

امروز بخوام باهاش صحبت کنم.

نفسم و کالفه بیرون فرستادم و گفتم:

-بله بله متوجه شدم،حالتون خوبه؟

بفرمایید.

-زنگ زدم تا اگر وقت داشته باشید با هم 

بریم بیرون و یه چند کلمه هم صحبت 

کنیم.



سرم و از روی کالفگی تکون دادم و 

دستم و به کمرم گرفتم و گفتم:

-واقعیتش اینه که من االن سرکارم و 

وقت خالی ندارم فعال.

-ساعت کارتون کی تموم می شه؟

خدایا عجب سیریشی بودا...!

نگاهی به ساعت مچیم کردم و گفتم:

-ان شاءا� تا نیم ساعت دیگه تموم 

می شه!



-خب آدرس شرکتتون و بدید میام 

دنبالتون،خیلی وقتتون رو نمی گیرم.

دوست داشتم از دستش سرم و محکم به 

دیوار بکوبم.

اما با فکر این که کیوان،مبین و ببینه 

لبخند محوی روی لبم اومد و گفتم:

-خیله خب،من به همین شماره آدرس رو  

می فرستم.

-خوشحال شدم،نیم ساعت دیگه 

می بینمتون فعال.



-فعال.

گوشی رو قطع کردم و ....

part633#

دختری به نام حنا

گوشی و قطع کردم و نگاهم و به دیوار 

روبه روم دوختم.

امروز باید بهش بگم قصد ازدواج 

ندارم،دوست ندارم اون و بازیچه خودم 



قرار بدم.

کالفه چشمام و روی هم فشار دادم و 

کیفم و از روی میزم برداشتم و لپ تابم و 

خاموش کردم.

چند دقیقه ای بیشتر نگذشته بود که 

شماره مبین روی گوشیم افتاد و این 

یعنی تشریف اورده .

سریع بلند شدم و بعد از این که نگاهی 

توی آینه دستشویی شرکت به خودم 

انداختم،از شرکت بیرون رفتم.



اما با دیدن صحنه ی روبه روم چشمام گرد 

شد،مبین و کیوان با هم دست به یقه 

شده بودن و صدای عصبی کیوان و 

می شنیدم:

-دیشب بهت هشدار داده بودم ولی تو 

انگار نفهم تر از این حرفایی...!

مبین با دیدن من کیوان و به عقب هل 

داد و عصبی گفت:

-منم دیروز جوابم و بهت دادم گمشو 

اون طرف!



شوکه و مبهوت جلو رفتم و اروم رو به 

مبین گفتم:

-سالم.

کیوان با فک منقبض شده به سمتم 

چرخید که جلو رفتم و بازوی کیوان و به 

عقب کشیدم و عصبی گفتم:

-چیکار می کنید اقای هخامنش؟

ولش کن..!

مبین با اخم غلیظی دست کیوان و از 

یقش جدا کرد و روبه من گفت:



-شما این اقا رو می شناسید؟

نگاهم و به کیوان دوختم و با لحن سردی 

گفتم:

-فقط رئیس شرکتمه.

نگاه مات و محزون کیوان و روی خودم 

حس کردم و قلبم تیکه پاره شد اما ....
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قلبم تیکه پاره شد،اما اهمیتی ندادم و با 

تمام بدجنسی که از خودم سراغ داشتم 

رو به مبین گفتم:

-عزیزم سوار شو بریم.

چشمای مبین و کیوان همزمان گرد شد و 

من نامحسوس دور از چشم کیوان 

چشمک ریزی برای مبین زدم که فکر کنم 

از تعجب کم مونده بود شاخ در بیاره.

اما با اخمی که روی پیشونیش نشست به 

بازی که من راه انداخته بودم در کمال 



خوش شانسی پاسخ مثبت داد و همراهی 

کرد.

-سوار شو حنا جان،که خیلی هم دیرمون 

شده!

پشمام ....

فکر نمی کردم انقدر طبیعی رفتار کنه.

همین که خواستم ماشین و دور بزنم تا 

سوار بشم کیوان محکم بازوم و چسبید 

و غرید:

-چی می گه این؟



مبین جلو اومد و غرید:

-بکش کنار اقا ...

اما کیوان دستش و محکم تخت سینه 

یارو کوبید و گفت:

-شما دخالت نکن!

بازوم و کشیدم تا از توی دستش ازادش 

کنم که محکم تر بازوم و گرفت:



-این یاور کیه حنا....حرف بزن تا روی 

سگم باال نیومده.

خواستم جواب تند و تیزی بهش بدم،اما 

مراعات کردم و با اخم جواب دادم:

-به تو ربطی نداره،ولم کن!

بازوم از فشار زیر دستاش درحال 

شکستن بود و قیافه کیوان از عصبانیت 

و بهت سرخ شده بود و رو به کبودی 

می رفت.



اما یهویی و ناغافل بازوم و ول کرد و 

محکم به عقب هلم داد که سکندری 

خوردم و اگر به ماشین تکیه نمی دادم 

پخش زمین می شدم.

با نگاهی تهدیدگر به من و مبین خیره 

شد که بی توجه بهش سوار ماشین شدم 

و مبین هم سوار ماشین شد.

قبل از حرکت کیوان به شیشه ماشین 

کوبید و رو به مبین با پوزخند ترسناکی 

گفت:



-یادت باشه چی بهت گفتم!

چنان حرفش تهدید توش بود که ترس به 

جونم افتاده.

مبین اخمی کرد و فقط من می دونستم 

که کیوان چقدر خطرناکه،به خصوص 

وقتی که کیوان چندتا مرد و گذاشته بود 

تا سینای بیچاره رو لگدمال کنن!

با بیچارگی دستم و به سرم کشیدم و 

چرخیدم و نگاهم و به مبینی دادم که 



اخم خیلی غلیظی پیشونیش رو پوشیده 

بود.

از حالت چهرش چیز زیادی مشخص نبود 

که آب دهنم و قورت دادم و با احتیاط 

گفتم:

-من....من معذرت می خوام.

نیشخند صداداری زد و غرید:

-بابت؟



اوه خیلی عصبانی بود،به صورتی که 

انگار قصد داشت من و تیکه پاره کنه.

چه اقا هنوز نیومده دور بر داشته.

بی انصاف نباش!

تو واقعا مقصری!

-می شه یه جا بریم که بشه راحت حرف 

زد؟

سرش و با حالت عصبی تکون داد و 

گفت:

-چرا که نه!



منم دقیقا می خوام همین کار و کنم.

ای بابا غلط کردم،حاال من یه چیزی گفتم 

این چرا دور برداشت،با این اخالق زیادی 

قشنگش چطور می شد حرف زد!

چی بهش می گفتم حاال؟

توی تمام مسیر افکارم و سر هم گذاشتم 

تا بتونم به جواب درست و حسابی برسم 

و ....
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درست و حسابی برسم و بتونم حرف 

بزنم.

جلوی یه کافی شاپ ایستاد و ماشین و 

پارک کرد و پیاده شد.

به تقلید از اون منم پیاده شدم که منتظر 

نگاهم کرد و منم جلوتر از اون راه 

افتادم.

وارد کافه شدیم و یه جای دنج انتخاب 

کردیم و نشستیم،منتظر بهم خیره شد که 



یکم خجالت زده از حرفایی که خواستم 

بزنم لب گزیدم.

با اومدن گارسون به سمتمون نفسم و 

آسوده بیرون فرستادم که مبین رو به من 

گفت:

-چی می خورید؟

-من یه قهوه لطفا.

سری تکون داد و خودشم قهوه سفارش 

داد،که گارسون رفت و منم معطل نکردم 

و گفتم:



-واقعیتش اینه که من نمی دونم چی باید 

بگم،شما هر سوالی که دارید بپرسید 

لطفا.

نیشخندی زد و با انگشتاش روی میز 

ضرب گرفت و سرش و تکون داد:

-اوکی!

رک و پوست کنده سریع گفت:

-اون پسره کی بود؟



می دونستم اولین سوالش این 

هست،نفسم و اروم بیرون فرستادم و لب 

زدم:

-نامزد سابقم!

گرد شدن چشماش و در کسری از ثانیه 

تونستم ببینم و خودم و موظف دونستم 

که توضیح بدم.

-اون آقا نامزد منه که حدود هشت ماه با 

هم نامزد بودیم.



کم کم درحال تدارک دیدن عقدمون بودیم 

که من متوجه یه سری از مسائل شدم که 

از گفتنش معذورم و خب بعدش هم 

نامزدیمون و بهم زدم!

-ولی شما هنوز دوستش دارید!

از این حرفی که بدون تردید گفته 

بود،پشمام ریخت.

به تته پته افتادم:

-آ...آره یعنی ن...نه!

اینجوری نیست که می گید.



سرش و پایین انداخت و گفت:

-نیاز نیست چیزی که مشخصه رو انکار 

کنید،همین که شما با اون حرف ...
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-نیاز نیست چیزی که مشخصه رو انکار 

کنید،همین که شما با اون حرف ها جلوی 

اون خواستید حرصش رو در بیارید همه 

چیز رو مشخص می کنه.



خیس عرق و خجالت زده جوری لبم و 

گاز گرفتم که مزه خون توی دهنم پیچید.

خواستم حرفی بزنم اما نتونستم و مبین 

تکیش و به صندلی داد و دست به سینه 

شد و گفت:

-اونم هنوز تو رو دوست داره!

این چه چیزیه که باعث شده،دونفر که 

همدیگه رو دوست دارن از هم فاصله 

بگیرن؟

چقدر پرو ای خدا.



به تو چه اخه!

حاال من چی بهش بگم؟

هنوزم حرفی نزدم که خودش ادامه داد:

-خیله خب،اون مهم نیست،بهتره بیایم 

سر قضیه خودمون!

با این حرفش سرم و باال اوردم و شوکه 

نگاهش کردم که گفت:

-من با فردی که از قضا کسی دیگه رو 

دوست داره هرگز نمی تونم ازدواج کنم.



پس فکر کنم،منتفی!

بهتره که هردوتامون به خانواده هامون 

اعالم کنیم که نظرمون منفیه!

یه جوری حرف می زنه انگار من کشته 

مردشم؟

نه بابا دیگه چی؟؟

انگار به پاش افتادم بیا من و بگیر!

این دیگه کیه تو روخدا...!

نگاهم و بهش دوختم و .....
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نگاهم و بهش دوختم و منم خوب بلدم 

زبونم و به کار بندازم:

-حقیقتش اینه که منم قصد ازدواج ندارم 

و االنم اگر اینجا اومدم برای همین بود 

که مطرحش کنم.

لبخند می زنه برام؟

بگیرم دهنش و ِگل بگیرم بی شرف؟

من و مسخره می کنه؟

-پس چرا دیروز جواب مثبت دادید؟



-چون فکر می کردم شما کیس خوبی 

برای ازدواج هستید و شاید بتونم کیوان 

و فراموش کنم!

پوزخندی زد:

- و راه غلط رو انتخاب کنید تا دستی 

دستی بدبخت بشید!

ادمی که عاشق هرگز عشقش رو 

فراموش نمی کنه و وقتی با فرد دیگه ای 

ازدواج کنه هرگز نمی تونه زندگی خوبی 



داشته باشه و فرد مقابل رو هم بدبخت 

می کنه!

حرفش درست بود و من بیشتر شرمنده 

شدم و حرفی نزدم،گارسون که 

سفارشاتمون و جلومون گذاشت و 

رفت،مبین گفت:

-ولی من می خوام روی اون پسره رو هم 

شده کم کنم!

سرم و جوری باال اوردم که گردنم رگ به 

رگ شد و با صدای ضعیفی گفتم:



-ها..؟

لبخند محوی زد و گفت:

-نمی خوام فکر کنه بخاطر تهدید اون 

دست از سر تو برداشتم و حاضرم به 

بازی که تو بهش تن داده بودی تا اون و 

حرص بدی تن بدم!

وحشت زده خودم و به صندلی چسبوندم 

و  فکری که از ذهنم گذشت ....
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وحشت زده خودم و به صندلی چسبوندم 

و فکری که از ذهنم گذشت باعث شد آب 

دهنم و با سر و صدا قورت بدم .

تا همین االنش هم ریسک کرده بودم!

اگر کیوان بالیی که سر سینا اورده بود و 

سر مبین بیچاره بیاره چی؟

سر این چیزا که شوخی نداره!

سریع و هول شده گفتم:



-نه نه،من . ...من اون موقع فقط خواستم 

یکم اذیتش کنم،نمی خوام نقش بازی 

کنم!

اخم سریع و محوی روی پیشونیش 

نشست و گفت:

-از چی می ترسید شما؟

-کیوان هرکاری می تونه کنه،راحت هم 

می تونه به شما آسیب بزنه،دوس ندارم 

همچین اتفاقی بیوفته!

مبین سرش و تکون داد و زمزمه کرد:



-اوکی،حاال که خودت مایل 

نیستی،مشکلی نیست.

منم دنبال دردسر نیستم.

قهوه ای که سفارش داده بودم و اروم 

اروم خوردم و از روی صندلی بلند شدم:

-پس من دیگه به خانوادم اعالم می کنم 

که با هم به توافق نرسیدیم .

بابت امروز هم معذرت می خوام.

خدانگهدار.



سری تکون داد و خداحافظی گفت،هنوز 

چند قدم بیشتر نرفته بودم که صدام 

کرد:

-حنا خانم..!

برگشتم سمتش که سوئیچش و ....
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برگشتم سمتش که سوئیچش و دور 

انگشتش چرخوند و گفت:



-ماشینی همراهتون نیست،خودم 

می رسونمتون.

تشکری کردم و گفتم:

-نیازی نیست.

-به هرحال همراه من اومدید،خوب 

نیست همین جور برگردید.

سری تکون دادم که بعد از حساب کردن 

دوتا قهوه از کافه خارج شدیم و سوار 

ماشین شدم .



-ماشین من جلوی شرکت،بی زحمت من و 

جلوی شرکت پیاده کنید .

نیم نگاهی بهم انداخت و سرش و تکون 

داد.

جلوی شرکت که رسیدیم،با تشکر از 

ماشین پیاده شدم و خداحافظی کردم.

وارد پارکینگ شرکت شدم و سوئیچم و 

از کیفم در اوردم که صدای قدم های 

بلندی رو شنیدم .



سرم و چرخوندم که چشمم به کیوان 

افتاد،به سمت ماشینش رفت و سعی کرد 

بی اعتنا سوار ماشین بشه،اما انگار 

صبرش تموم شد که یهو سمتم چرخید و 

با چند قدم بلند روبه روم ایستاد:

-چندتا چندتا؟

یه بار پیش آرشام خانی،یه بار پیش 

مبین خان!

چشمام گرد شد،این از کجا اسم مبین و 

می دونست؟



نگاهی به چشمای گرد شدم انداخت و با 

پوزخند ادامه داد:

-من که بهت دست می زنم صدای جیغت 

بلند می شه،بعد بقیه مختارن همه کاری 

انجام بدن؟

از حرص رو به ترکیدن بودم و دوست 

داشتم موهای سرش و انقدر بکشم تا 

جیغ بکشه!

اما اهمیت ندادن رو انتخاب کردم،چون 

بیشتر عصبیش می کرد،لبخند ژکوندی رو 



بهش زدم و بی توجه بهش به سمت 

ماشینم رفتم.

سوار ماشینم که شدم گوشیم شروع به 

زنگ خوردن کرد ....
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گوشیم و از توی کیفم در اوردم و 

هندزفری هام و بهش وصل کردم و توی 

گوشم گذاشتم و همزمان پام و روی پدال 

گاز فشار دادم و از پارکینگ خارج شدم.



صدای کیمیا توی گوشم پیچید،که نفسم 

و کالفه بیرون فرستادم .

از خودش خالص می شیم خواهرش زنگ 

می زنه!

-سالم عزیزم جانم؟

فرمون و پیچوندم و صدای گوشیم و 

کمی زیاد کردم تا بهتر صداش و بشنوم:

-سالم حنا جون،حالت خوبه؟

ببخشید مزاحمت شدم.



از لحن مهربونش،شرمنده افکارم شدم:

-مراحمی عزیزم،مرسی شما خوبی؟

-ممنونم،راستش زنگ زدم ازت بابت اون 

روز تشکر کنم.

بخاطر من توی دردسر افتادی،زخمی هم 

شدی!

-این چه حرفیه وظیفم بود!

یه مشت آدم حیوون توی این جامعه 

پیدا می شه!



آهی کشید و انگار از این بحث ناراحت 

می شد که بحث رو عوض کرد:

-ببخشید زودتر نتونستم زنگ بزنم تشکر 

کنم.

واقعیتش توی خونمون یکم جنجال به پا 

شده!

با این که کنجکاو شده بودم اما با لحن 

بی خیالی گفتم:

-چطور مگه؟

چرا جنجال؟



-هیچی حاال زیادم مهم ....
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-هیچی حاال زیادم مهم نیست،دعواهای 

مسخره!

زنگ زدم که هم تشکر کنم و هم دعوتت 

کنم.

ابروهام باال پریدند و گفتم:

-دعوتم کنی؟



به چه مناسبت؟

-راستش تولدمه،می خواستم یکم از این 

حال و هوا در بیام تصمیم گرفتم برای 

تولدم تدارک ببینم و یه چندتا از بچه ها 

رو دعوت کنم.

میای دیگه؟

لبم و گاز گرفتم و گفتم:

-نمی دونم راستش،فکر نکنم بشه بیام.

دلخور سریع گفت:



-واقعا که!

رابطه ی دوستیمون و از رابطه ی قبلت با 

کیوان جدا کن،لطفا!

دندونام و روی هم سابیدم و گفتم:

-کی هست حاال؟

-پس فردا،چهارشنبه!

-حاال ببینم چی می شه بهت خبر می دم.

با لحن ذوق زده ای تشکر کرد و گفت:



-چقدر خوب،منتظرتم پس.

راستی ...

دوستات رو هم دعوت کنم.

او مای گاد،دستش دردنکنه.

معلوم نیست کی با دوستای من دوست 

شده!

تشکری کردم و چشمی گفتم.

بعد از خداحافظی گوشی رو قطع کردم و 

روی صندلی کنارم پرت کردم.



ان شاءا� که تولدش مختلط نباشه و من 

دوباره با کیوان رو در رو نشم.

مطمئنی؟

نه،ای کاش بیاد ببینمش!

پس خفه شو لطفا..!

ماشین و داخل خونه بردم و ....
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ماشین و داخل خونه بردم و بعد از پارک 

کردنش،پیاده شدم و داخل خونه رفتم .

با دیدن ماشین پیمان متوجه شدم که به 

این جا اومدن،همین که در و باز کردم هانا 

دویید و خودش و توی بغلم پرت کرد و 

بوسیدم:

-سالم خاله.

-سالم عزیزدلم،کی اومدی این جا نفسم؟

با پام در و بستم و با دیدن پیمان و هانیه 

جلو رفتم و سالم کردم،هردوتاشون با 



خوش رویی جوابم و دادن،که رو به هانی 

گفتم:

-هانیه امروز کارای شرکتم مونده روی 

دستم،که دست تو رو می بوسه!

چشم غره ای بهم رفت که مظلوم نگاهش 

کردم:

-تو که آنقدر بهتر از من کار می کنی،منم 

امتحان دارم بخدا.... دیگه از ترم 

دانشگاه رو هم رد کنم تموم بشه بره!

هوفی کشید که پیمان گفت:



-روت و کم کن دختر!

بدون حقوق از زنم کار می کشی؟

هانا رو روی زمین گذاشتم و با پرویی 

گفتم:

-خواهر خودمه،اعتراض وارد نیست.

وارد اتاقم شدم و بعد از تعویض 

لباسام،پایین اومدم و کنار بابام روی مبل 

نشستم.

نگاهی به همشون کردم و ...
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نگاهی به همشون کردم و گفتم:

-من امروز با این پسره،مبین...مبین کی 

بود؟

فامیلش یادم رفت.

بیرون بودم،با هم حرف زدیم.

دوتامون هم به این نتیجه رسیدیم که به 

درد هم نمی خوریم!



اصال نظرات و عالیقمون به هم شبیه 

نبود.

بابا نگاهی بهم کرد و گفت:

-چطور به این نتیجه رسیدید اون وقت؟

چشمام و گرد کردم و گفتم:

-مگه بچم بابا؟

با حرف زدن هردوتامون به این نتیجه 

رسیدیم.

مامانم سریع گفت:



-بچه نیستی؟

بچه ای که به راحتی روی زندگیت ریسک 

کردی!

اخمام توی هم شد و کالفه چشم 

چرخوندم و عصبی گفتم:

-حاال همش باید بکوبیدش توی سرم؟

مامان با غیظ گفت:

-صدات و بیار پایین!



-خوبه خودتون مجبورم کردید،شما 

بخاطر شرکتتون،جناب هخامنش هم 

بخاطر شرکتش،پسر هخامنش هم بخاطر 

شرکتش!

می بینید؟

من بازیچه دست همتون شدم!

پس فقط من و مقصر ندونید.

هیچ کدومتون من براتون مهم نبودم.

ثروت و مال و شرکتتون مهم تر از من 

بود .

ناخوداگاه بغض بیخ گلوم و گرفت که 

هانیه زمزمه کرد:



-حنا...

اما من بلند شدم و دوییدم و خودم و به 

اتاقم رسوندم.

همیشه اخرش من مقصرم؟

منی که از بینشون،شاید کمترین گناه رو 

داشتم!

و تنها گناهمم عاشق شدن بود.

پدرم،مادرم،کسی که به عنوان شوهرم 

روش حساب باز کرده بودم،همشون 

نگران مال و ثروتشون بودن!



هیچ کدومشون به من اهمیت نداد.

من کجای این زندگی بودم؟

آهی کشیدم و سعی کردم مثل همیشه 

افکارم و از این موضوع دور کنم،چون 

تنها کسی

که غصه می خورد،من بودم!
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نمی دونم چقدر توی اتاق غلت زدم تا 

باالخره خواب سراغم اومد و چشمام 



روی هم افتاد.

****
-این لباس به من میاد؟

نگاهم و به بهار دوختم که توی کمدم فرو 

رفته بود و برای تولد کیمیا دنبال لباس 

می گشت.

-بد نیست،ولی اون طالیی که دستت 

بهتره!

بهار دست به کمر سمت کوثر چرخید و 

جیغی سرش کشید که بنده خدا سه متر 



باال پرید:

-بهت گفتم اون لباس قرمزت و برام 

بیار،واسه چی یادت رفته؟

کوثر لب برچید و گفت:

-خب یادم رفت.

عصبی غریدم:

-بهار سه ساعته عالف تو شدیم،یکی رو 

انتخاب کن بپوش بریم دیگه!



یلدا نگاهی به ساعت دیواری اتاقم کرد و 

گفت:

-دوساعت دیگه تا شروع جشن مونده!

کوثر و از جلوی آینه کنار زدم و نگاهی به 

خودم کردم،با این لباس سورمه ای که با 

پوست سفیدم تضاد خوشگلی ایجاد 

کرده بود حسابی توی چشم بودم.

سقف نمی ریزه ان شاءا�!

لباس سورمه ای بلندم که یه چاک 

خوشگل سه وجب پایین تر از باسنم 



شروع می شد و پای چپم و به نمایش 

گذاشته بود.

جوراب شلواری ضخیم رنگ پام و 

پوشیدم و نگاهم و روی موهای فرم که با 

هزارتا نرم کننده و این خرت و پرتا 

درستشون کرده بودم دوختم و در اخر 

نگاهم و به صورت ارایش کردم دوختم.

خداروشکر همه چیز خوب و عالی بود.

بهار از پشت سر هلم داد کناری و گفت:



-سه ساعته تو آینه ایستاده،چه خبره بابا 

خوردی خودت رو!

چپ چپ نگاهش کردم که لباس طالیی 

من و که از توی کمد برداشته بود پوشید 

و نگاهی بهمون کرد:

-چطوره؟

-خوبه بهار،خوبه یاال ارایش کن دیگه!
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یلدا که از هممون بیشتر توی ارایشگری 

مهارت داشت،سمت بهار رفت و شروع به 

ارایش کردنش کرد.

کوثر گوشیش زنگ خورد که نیم نگاهی 

به ما کرد و بعد بلند شد و از اتاق خارج 

شد.

می تونستم حدس بزنم رادمان و این روزا 

رابطشون خیلی جدی تر از قبل شده.

و همین روزاست که اقا رادمان بیاد 

خواستگاری کوثر خانم.



بهار که اماده شد،کوثرم سریع لباساش و 

پوشید و منم مانتویی روی لباسم 

پوشیدم و از اتاق خارج شدیم.

چون مهدی هم به عنوان همراه با بهار 

می اومد قرار بود اون دنبالمون بیاد و هر 

چهار تامون و ببره!

با اومدن مهدی جلوی خونمون از مامان 

و بابا خداحافظی کردم و فوری سوار 

ماشین شدیم و مهدی راه افتاد.



دل توی دلم نبود که اگر کیوان و دیدم 

قراره چه عکس العملی نشون بدم و چه 

غلطی انجام بدم.

روبه روی خونه ی بهار اینا که ایستادیم 

نگاهم و توی خونه چرخوندم و باز هم 

خاطرات.....خاطرات لعنتی ...

آهی کشیدم و از ماشین پیاده شدیم،بهار 

دست به دست مهدی جلوتر از ما حرکت 

کردن که نگاه چپی به بهار انداختم.

بچه پرو ها.



وارد ساختمون که شدیم از صدای آهنگ 

که خیلی بلند بود صورتم توی هم فرو 

رفت.

مهمونی خیلی شلوغ بود و ماشاا� به 

غیرت خانواده هخامنش،پسر و دختر ....
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مهمونی خیلی شلوغ بود و ماشاا� به 

غیرت خانواده هخامنش،پسر و دختر 



توی هم بودند و بوی دود همه ساختمون 

و برداشته بود.

با دیدن نوشیدنی های روی میز دیگه 

جایی برای تعجب بیشتر نبود.

الکل اخه؟

مشروب؟

خدا رحم کنه،با چه خانواده ای وصلت 

کرده بودم و نمی دونستم.

جلوتر که رفتیم چشمم چرخید و نگاهم 

که روی کیوان افتاد قلبم هری ریخت.



خیره به من نگاه می کرد،تکیه به دیوار 

زده بود و با اون کت و شلوار مشکی 

اسپرت،دستش و توی جیبش گذاشته بود 

و به من خیره بود.

و البته،نوشیدنی الکی هم دستش بود!

چیزی که هیچوقت ندیده بودم.

و اولین بار بود که می دیدم کیوان داره 

مشروب می خوره.

نگاهم و ازش گرفتم و باالخره چشمم به 

کیمیا خورد که با یه پیراهن کوتاه ِکرم 

رنگ زیبایی رو درحق خودش تموم کرده 



بود و همه نگاه ها رو معطوف خودش 

کرده بود.

این یه مهمونی کوچیک بود؟

اگر مهمونی کوچیکشون اینه پس 

بزرگشون دیگه چی بود؟

جلوتر رفتیم و با کیمیا دست دادیم و 

صورتش و بوسیدم.

هدیه اش و که یه دستبند ظریف نقره بود 

روی میز کادوها گذاشتم و با بچه ها به 



جز بهار که به مهدی چسبیده بود،روی 

صندلی هایی که چیده بودن نشستیم.

کوثر تا رادمان و دید فوری بلند شد و 

سمتش رفت که چشم چرخوندم و هوفی 

کشیدم .

منم با کیوان بودم،انقدر ....
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کوثر تا رادمان و دید فوری بلند شد و 

سمتش رفت که چشم چرخوندم و هوفی 

کشیدم .

منم با کیوان بودم،انقدر لوس بودم؟

اویزونا.

حسودی می کردم؟

جلل الخالق،انگار که بله حسودی 

می کردم.

پام و روی اون یکی پام انداختم و نگاهم 

و به یلدا دوختم،که نگاهش زوم شخصی 



شده بود.

-به کی این جور نگاه می کنی؟

با ابروهاش به روبه رو اشاره کرد که 

چشمم به آرشام افتاد و ابروهام باال 

پرید،چشمش و گرفته بود؟

-کراش زدی روش؟

-خواستگارم بود.

چشمام گرد شد و نگاهم و بین ارشام و 

یلدا چرخوندم،خواستگارش بود و من 



خبر نداشتم؟

انگار نگاهم خیلی روی آرشام خیره بود 

که سرش و چرخوند و چشمش به من 

افتاد.

کنارش کاوه ایستاده بود که به همراه 

کاوه و نازنین،زنش به سمتمون اومدن.

از روی صندلی بلند شدم و با لبخند سالم 

کردم.

ارشام نگاهش و بین من و یلدا چرخوند 

و سالم کرد که جوابش و دادم.



و یلدا هم اروم جواب داد،نازنین بغلم 

کرد و ابراز دلتنگی کرد و هم متاسف بهم 

خیره شد که لبخندی زدم اما دلم به درد 

اومد خب ....

آرشام کنارمون موند و کاوه رفت تا به 

بقیه خوشامد بگه.

-چه خبر حنا خانم؟

-خبر که سالمتی،شما خوبید؟

-به خوبی شما،کیوان بد داره نگاهمون 

می کنه چرا؟



از این حرفی که بی هوا زده بود سر 

چرخوندم و نگاه پراز غیظ و عصبی 

کیوان و روی خودم دیدم،اما مصنوعی 

خندیدم و روبه ارشام گفتم:

-چیزی نیست ولش کن.

کیوان لیوانش و توی دستش فشار داد و 

از نگاهش شراره های خشم و می تونستم 

ببینم ....
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پوزخندی زدم و خودم و مشغول حرف 

زدن با ارشام نشون دادم که انگار باالخره 

صبر کیوان تموم شد و جلو اومد.

دستش و روی شونه ی آرشام گذاشت و 

خم شد و در گوشش حرفی زد که آرشام 

بلند شد و با ببخشیدی رو به من رفت.

با اخم نگاهم و روی کیوان چرخوندم که 

کنارم نشست،سرم و چرخوندم که دیدم 

خبری هم از یلدا نیست.

این بیشعور کی رفته بود؟



صدای کیوان و کنار گوشم شنیدم:

-تا کی می خوای با این کارات من و اذیت 

کنی؟

صداش آروم بود و ته صداش یه چیزی 

مایه های حسرت و ناراحتی و اندوه حس 

می شد.

پوزخندی زدم و نگاهی به انگشتای دستم 

کردم:



-کدوم کارا؟

-این که می خوای حرص من و در بیاری!

-برام اهمیتی نداری که بخوام حس های 

وجودت و زنده کنم.

نگاه ناباورش و روی خودم دیدم و 

مرگ بر آدم دروغگو!

-چیکار کنم من و ببخشی!؟

-هیچ کاری.

من بخشیدمت،اما فراموشم نمی شه!



یهویی از روی صندلیش بلند شد و ...
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یهویی از روی صندلیش بلند شد و جلوی 

پاهام روی زانوهاش نشست،شوکه 

نگاهش کردم و گفتم:

-چی کار می کنی؟

-بزار این جور بپرسم!



چیکار کنم که یه فرصت دیگه بهم بدی؟

نگاهم و به اطراف چرخوندم و با حرص 

گفتم:

-بهت می گم بلند شو!

-تا جوابم و ندی بلند نمی شم.

خدایا چقدر این بشر لجباز بود ،شاید دلم 

از سنگ بود که گفتم:

-هرگز قرار نیست یه فرصت دوباره بهت 

بدم!



حتی اگر یه مرد توی کره ی زمین وجود 

داشته باشه که مجبور باشم باهاش 

ازدواج کنم و اون تو باشی،حاضرم تا 

اخر عمر مجرد بمونم!

شکسته بودم دلش رو؟

نه!

پس چرا نگاهش رنگ باخته بود،چرا 

دیگه هیچ نوری توشون نبود،چرا دیگه 

لبخند روی لبش نبود،چرا یه دنیا حال بد 

توی وجودش بود؟



چرا؟

بغضم و قورت دادم که بلند شد و 

نگاهش و توی صورتم چرخوند و گفت:

-باشه!

چرا صداش خش دار بود؟

چرا اصرار نمی کرد؟

چرا خواهش نمی کرد؟

چرا دوباره درخواست نمی کرد؟

چرا وقتی داره می ره انگار یه مرد 

شکست خوردست؟



قطره ی اشکی که از چشمم چکید و ....
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قطره ی اشکی که از چشمم چکید و سریع 

پاک کردم که بهار کنارم نشست و عصبی 

گفت:

-باز چی می گفت؟



جوابش و ندادم و همزمان سینی پر از 

نوشیدنی جلوم قرار گرفت.

سرم و باال بردم و نگاهم و بهشون 

دوختم اما عکس العملی نشون ندادم که 

بهار یکی رو برداشت و توی دستم 

گذاشت و تشکر کرد.

-بیا برای یه بار امتحانش کن.

نگاهم و به لیوان توی دستم دوختم و 

دوباره به بهار خیره شدم.

مشروب بخورم؟



به حرفش گوش دادم و نزدیک لبام 

بردمش که بهار اروم گفت:

-یهویی باید بخوریش تا اذیت نشی!

یهویی خوردمش که حس کردم از گلوم 

تا شکمم و دل و رودم سوخت.

صورتم از مزه ی مسخرش توی هم رفت 

که بهار با عصبانیت گفت:

-خنگ چرا همش و خوردی؟

گفتم یکم فقط!



جوابی بهش ندادم و تکیم و به صندلیم 

دادم که نگران نگاهم کرد.

مهدی کنار بهار نشست و باهاش حرف 

می زد اما فکرم انقدر مشغول بود که 

نمی فهمیدم ...

��Vip دختری به نام حنا��:
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اما فکرم مشغول بود که نمی فهمیدم چه 

حرفی به هم می زنن.



حالم خراب بود و بغض توی گلوم گیر 

کرده بود،فقط اتاقم و می خواستم تا باز 

مثل همیشه سرم و توی بالشتم مخفی 

کنم و ببارم.

احساس گرما بهم دست داده بود و حس 

می کردم حتی کمی خوابالود شدم.

لباسم و یکم از گردنم فاصله دادم و با 

دستم خودم و باد زدم.

نمی دونم چقدر نشسته بودیم که بهار 

کنار گوشم گفت:



-من دیگه با مهدی میرم خونه،تو با کوثر 

و رادمان بیا!

سرم و تکون دادم که نگاهی به من که 

خیس عرق شده بودم کرد و گفت:

-حالت خوبه؟

بی جون سرم و تکون ارومی دادم که 

خداحافظی کرد و رفت.

بدنم شل شده بود و انگار روی خودم 

تمرکز نداشتم،بلند شدم از سرجام و 



قدمی برداشتم که تلو تلو خوردم و 

نزدیک بود بیوفتم!

دستی دور بازوم حلقه شد و من و دنبال 

خودش کشید.

کیفم و که روی صندلی بود به همراه 

مانتوم برداشت و از ساختمون خارج 

شد.

نگاهم و به کیوان دوختم که من و دنبال 

خودش می کشید و منم انقدر بی حال 



بودم و انگار زبونم توی دهنم سنگین 

شده بود که نمی تونستم حرفی بزنم.

در ماشین و باز کرد و من و داخل ماشین 

انداخت و خودشم سوار شد.

راه افتاد و گوشیش و از ....
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راه افتاد و گوشیش و از توی جیبش در 

اورد و گفت:



-رادمان،حنا پیش منه!

گوشیش و قطع کرد و روی داشبور 

انداخت و رو به من گفت:

-حالت خوبه؟

باالخره موفق شدم زبونم و توی دهنم 

بچرخونم و گفتم:

-توعه عوضی و نامرد من و کجا می بری؟



جوابم و نداد که با دستم اروم و بی حال 

توی بازوش کوبیدم:

-با توام!

آی چقدر گرمه!

دستم و سمت کولر ماشینش بردم و 

خودم روشنش کردم که کیوان گفت:

-برای چی خوردی؟

-به تو چه،دوست داشتم.

من و ببر خونمون!



باز هم جوابم و نداد و منم انقدر بی حس 

بودم که سرم و به پنجره تکیه دادم و 

گفتم:

-تو یه عوضی هستی که من و بازیچه 

خودت کردی!

سکسکه ای کردم و گفتم:

-تو......تو .....یه .... اشغالی!

نفسش و بیرون فرستاد و زمزمه کرد:



-می خوام اشغال تر از اینم بشم،برای به 

دست اوردنت کثیف ترین ادم جهانم 

می شم.

نمی فهمیدم چی می گه اما بی حال حرف 

خودم و تکرار کردم:

-تو خیلی کثافتی!

من و بازیچه خودت کردی.

تو یه عوضی هستی...

و دوباره سکسکه کردم و حرفم ادامه 

پیدا نکرد.



با بی حالی و کم جونی آهی کشیدم که 

نمی دونم کیوان کجا توقف کرد و از 

ماشین پیاده شد.

سمت منِ  بی حال اومد و بغلم کرد که 

دستم و ُشل و ِول روی سینش کوبیدم: 

-ولم....کــــن

صدام رفته رفته کشیده تر و بی  جون تر 

می شد و من حتی قدرتی روی 

عکش العمالم نداشتم.



وارد اسانسور شد و نگاهش و به من 

دوخت و سرش و کنار گوشم خم کرد و 

گفت:

-ببخشید.

لباش و روی لبام گذاشت و پرقدرت 

شروع به بوسیدنم کرد که .....
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که نمی دونم چه حسی توی وجودم بیدار 

شد که انگار همه چیز و فراموش کردم و 

منم دستم و دور گردنش حلقه کردم و 

همراهیش کردم.

کیوان که همراهی من و دید محکم تر 

بوسیدم.

در اسانسور و با پاش باز کرد و در خونه 

رو هم باز کرد و من و داخل برد.

من و روی تخت گذاشت و روم خم شد:

-تو چرا انقدر خوشگلی؟



نگاهم و توی صورتش انداختم و 

خندیدم:

-به همون دلیل که تو جذابی!

چرا انقدر گرمه؟

-می خوای لباسات و دربیارم خنکت بشه؟

با چشمای برق زده بهش خیره شدم:

-اره،خیلی گرممه!



دستم و سمت لباسم بردم که خودشم به 

کمکم اومد و پیراهنم و در اورد.
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پیراهنم و در اورد و همزمان که پیراهنم 

و در می اورد سرش و خم کرد و 

بوسه های ریز و داغی به گردن و بدنم زد 

که ناله ای کردم و خودم و کمی باال 

کشیدم.

دستم و دور گردنش حلقه کردم :

-باز می خوای ازم سواستفاده کنی؟



دستش روی تنم خشک شد و بعد لبای 

خیسش و روی رگ گردنم گذاشت که 

تمام تنم لرزید و یه چیزی زیر شکمم وول 

خورد.

دستش و روی بدنم کشید و زمزمه کرد:

-این بار برای داشتن خودت،ازت 

سواستفاده می کنم.

بگو من و هنوز دوست داری!

خندیدم بی اختیار،قطره ی اشکی از 

گوشه ی چشمم پایین ریخت:



-من مســــت نـیـســــتم!

هوشیار،هوشــیـــــارم.

ـِــت نداشتم اینجــــــا نبودم. اگر دوس

مگه فرصــــت دوباره نمی خواستــــی؟

اینم فرصــــت دوباره.

با صدای کش داری همه اون حرفام و 

زدم و پشت بندش سکسکه ارومی کردم 

که کیوان خندید:

-کامال مشخصه مست نیستی.

با یه پیک ناقابل اینجوری شدی

وای به حال این که دو سه تا می خوردی!



کیوان پیراهن خودشم از تنش در اورد و 

من و اون هر دوتامون نیمه لخت بودیم.

سرش و خم کرد و ترقوهم و بوسید و 

بدن داغش و به بدن حرارت زده من 

چسبوند که باز ناله کردم و کیوان مدام 

در گوشم حرفای قشنگ  و عاشقانه می زد 

و من و می بوسید.

منم انقدر غرق این همه حس لذت و 

حرارت شده بودم که نه می تونستم 

مخالفی کنم و نه تکونی به خودم بدم.



غریزه های زنونم بدجوری بیدار شده بود 

و اتیش درونم شورش به پا کرده بود.

تمام بدنم و می بوسید و زبونش و روی 

سینه ها و گردنم و می چرخوند،شلوارش 

و از هم پاش در اورد و بند سوتینم و باز 

کرد و با مالیمت شورتمم در اورد.

دستاش روی ممنوعه هام می چرخید و 

تمام بدنم واکنش نشون می داد،صدام 

دستام پاهام و تمام بدنم با غرایزم پیروی 

می کردند.



صدای معذرت خواهی کیوان و کنار 

گوشم شنیدم و بعد دردی که زیر دلم 

پیچید و صدای جیغ بلندم و بعدشم 

سیاهی و خاموشی که چشمام و احاطه 

کرد.

***
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چشمام و که باز کردم،اول با دیدن فضای 

نا  اشنای روبه روم چشمام گرد شد و 

ترسیدم.



نیم خیز شدم که درد بدی زیر دلم 

پیچید،نگاهم و به بدن لختم دوختم و 

شوک لحظه ای بعد به تمام تنم جوری 

انتقال پیدا کرد که سرجام خشک شدم.

نه زبونم توی دهنم می چرخید و نه حتی 

کلمه ای برای گفتن داشتم.

خون روی تخت باعث شد حالت تهوع 

بهم دست بده و زیر دلم بهم پیچ خورد.

صحنه هایی جلوی چشمام رقم خورد که 

به گریه افتادم،خدایا.



من چیکار کرده بودم؟

خوردن اون مشروب،بعدش مستی که 

انگار هم هوشیار بودم و هم نبودم.

همه چیز مثل تیغ توی قلبم فرو می رفت.

من چیکار کرده بودم؟

کیوان چیکار کرده بود؟

هق هقم بلند شد و سرم و چرخوندم توی 

فضای نا آشنایی که هیچکس نبود.

لباسام روی زمین افتاده بود و کیوانی 

نبود.



تمام تنم به لرزش افتاده بود و بدنم درد 

می کرد،حس های بد به تمام تنم و جونم 

و روحم انتقال یافته بود و من چقدر 

بدبخت بودم ....
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در اتاق که باز شد،نگاهم و باال اوردم و 

ملحفه ای که روی تخت بود و دور تنم 

پیچیدم.



نگاهم به کیوان افتاد،سینی دستش بود 

و من هنوز توی حال خودم نبودم.

کیوان چند قدم جلو اومد و سرش و باال 

اورد که نگاهش به من افتاد،سریع چند 

قدم به سمتم اومد و سینی رو کنار 

پاتختی گذاشت:

-حالت خوبه؟

منگ و شوکه نگاهش کردم که ترسیده 

جلو اومد و دستش و روی شونه هام 

گذاشت و دوباره تکونم داد:



-می گم خوبی؟

مات نگاهش کردم و نگاهم روی گردنش 

که خراش خورده بود و انگار جای 

ناخونای من بود؛ افتاد.

اشک بی صدا از چشمام جاری شد و اروم 

لب زدم:

-تو چیکار کردی؟

همین سوال انگار توی ذهنم چرخ خورد 

که یهو از جا پریدم و زیردلم و کمرم تیر 



کشید و جیغ کشیدم و محکم روی 

سینش کوبیدم:

-تو با من چیکار کردی عوضی!

چطور به خودت اجازه دادی به من دست 

درازی کنی؟

با دستام محکم روی سینش ضربه زدم و 

یه لحظه جلوی چشمام سیاه شد و با 

زانو روی زمین افتادم که کیوان خم شد 

و بازوم و محکم گرفت.



نگاه شرمندش و بهم دوخت که هق هق 

کردم و کیوان من و به سینش چسبوند.

تقال کردم تا خودم و از بغلش ازاد کنم اما 

محکم تر دستش و دور تنم پیچید:

-تو....تو خیلی کثا...فتی....

چ...چطور...تو..نستی....با  من...ای... 

این کار و کنی؟

ت...تو بهم تجاوز کردی ...

کیوان سر من و بیشتر توی سینش 

مخفی کرد و با صدای گرفته ای گفت:



-اروم باش....اروم باش حنا...ببین من 

و!؟

توی بغلش می لرزیدم و من ترسیده بودم.

فکرم هزار جا چرخ می خورد.

من دوستش داشتم،ولی نباید هیچوقت 

دوباره به اون نزدیک می شدم.

من دوستش داشتم ولی باید فراموشش 

می کردم.

پس چرا االن توی خونشم؟

پس چرا االن بکارتم و ازم گرفته؟



پس چرا به جای دور شدن بهش نزدیک 

تر شدم!

چرا توی هوشیاری یه چیز گفتم و توی 

مستی خودم و به دست اون سپردم؟

چرا؟

و صدتا چرای دیگه از ذهنم می گذشت که 

هیچ کدوم جوابی نداشت.

کیوان نمی خواست حرف بزنه و همین 

حرف زدنش من و اذیت می کرد ....
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کیوان نمی خواست حرف بزنه و همین 

حرف نزدنش من و اذیت می کرد.

بدن لرزونم و از بدنش فاصله داد و 

دستش و زیر چونم گذاشت و گفت:

-ببین یکم آروم شو تا حرف بزنیم.

هیستریک سرم و تکون دادم و بین اون 

همه گریه خندیدم:

-آره آره حرف بزنیم.



یهو با مشت توی سر و صورتش کوبیدم 

و جیغ کشیدم:

-چه حرفی بزنیم کثافت،اشغال؟

چه حرفی؟

تو،تو دوباره من و بازی دادی؟

دستای کثیفت و به من زدی.

بهم تجاوز ک ....

هنوز حرفم تموم نشده بود که با سیلی 

محکمی که توی صورتم خورد الل شدم و 

مات نگاهش کردم.



هلم داد به عقب که بیشتر خودم و توی 

اون ملحفه پیچیدم و کیوان با پاش لگد 

محکمی توی تخت زد و عربده کشید:

-من بهت تجاوز نکردم،تو خودتم 

خواستی!

خودت برای داشتن رابطه مایل بودی.

می تونستی جلوم و بگیری ولی نگرفتی؟

چرا؟؟؟؟

یادت نمیاد؟

می خوای من یادت بیارم؟

منکر این نمی شم که از قبل همچین 

نقشه ای ریخته بودم تا برای یه بار دیگه 



هم که شده تو رو به دست بیارم ولی تو 

هم جلوم و نگرفتی،تو هم نگفتی نکن.

مخالفتی از تو ندیدم!

صورت کیوان از حرص و عصبانیت کبود 

شده بود و تمام رگای گردنش بیرون زده 

بود و حتی رگ دستاش هم مشخص 

شده بود.

زانوهام و توی بغلم گرفتم و هقی زدم که 

صدای در توی گوشم پیچید.



وحشت سرتا سر وجودم و گرفت و سرم 

و باال اوردم و نگاه کیوان کردم.

بی توجه به صدای در به سمت من اومد و 

روی زانوهاش جلوی پام نشست.

کف دوتا دستش و روی گونم گذاشت و 

صورتم و ثابت جلوی صورتش نگه 

داشت،اشکام و با شصتش پاک کرد:

-گریه نکن،این جوری گریه نکن من و 

روانی می کنی!

قرار نبود من و عاشق ....
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-گریه نکن،این جوری گریه نکن من و 

روانی می کنی!

قرار نبود من و عاشق خودت کنی و بعد 

بگی ولت می کنم.

تو حق نداری من و ول کنی،حق نداری!

اگر شده حتی به زور دستت و می گیرم و 

فرار می کنیم،می برمت یه جایی که 

هیچکس دستش بهت نرسه،حاال یه بار 

دیگه بگو من و نمی خوای!



صدای در محکم تر به گوشمون رسید که 

با کف دستم توی سینش کوبیدم:

-برو عقب،دارن در می زنن!

وقتی دید کمی اروم تر شدم از کنارم بلند 

شد و به سمت در رفت.

اشکام و پاک کردم و با بغض نگاهم و به 

دیوار روبه روم دوختم.

نمی دونستم کجام و این جا کجاست اما 

حدس می زدم هتلی چیزی باشه.

چون زیادی امکانات داشت.



صدای کیوان و شنیدم که انگار با کسی 

صحبت می کرد:

-ببخشید،نه چیزی نشده

خانمم یکم عصبی بود فقط همین.

-لطفا سر و صدا نکنید ارامش این جا بهم 

می خوره و شکایت می کنند.

کیوان باشه ای گفت و دوباره معذرت 

خواهی کرد و در و بست و غرغرکنان 

گفت:

-مردک احمق،به تو چه اخه



پولش و دادم می خوام هوار راه بندازم.

دیو...ث 

لبم و گاز گرفتم که وارد اتاق شد و سمتم 

اومد،جلوم نشست و موهام و پشت 

گوشم زد که عکس العملی نشون ندادم.

خسته بودم،همه ی بدنم درد می کرد و 

حاال با این بی ابرویی چیکار می کردم؟

اگر بابام می فهمید من و کیوان دوباره 

بهم نزدیک شدیم قطع به یقین من و 

می کشت.

و هرگز اجازه ازدواج به ما نمی داد



ولی االن ...

از این که االن توی وضعیت بودم،نه 

خوشحال بودم نه ناراحت.

اصال حسم قابل توصیف نبود.

انگار فقط می ترسیدم.

ترس از فهمیدن خانوادم.

و حتی نزدیکی به کیوان و ....
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از این که االن توی وضعیت بودم،نه 

خوشحال بودم نه ناراحت.



اصال حسم قابل توصیف نبود.

انگار فقط می ترسیدم.

ترس از فهمیدن خانوادم.

و حتی نزدیکی به کیوان و این که االن 

روبه روم نشسته هم من و اذیت نمی کرد.

و دروغ بود بگم از این نزدیکیم بهش 

ناراحت بودم.

تجاوز نکرده بود.

من دیشب مست مست نبودم.

کمی هوشیار بودم می فهمیدم چه اتفاقی 

داره برام میوفته،اما خودم نمی خواستم 

مانعش بشم.



من کیوان و دوست داشتم.

اگر می گفتم ندارم دروغ بود.

شاید اگر یکم دیگه هم کیوان بهم اصرار 

می کرد قبل از این اتفاقات دوباره باهاش 

اشتی می کردم.

اما یکی از بزرگترین دالیلم که 

نمی خواستم کیوان رو ببخشم این بود 

که با بخشیدن کیوان در مقابل پدرم قرار 

می گرفتم

اون هرگز اجازه با هم بودن دوبارمون و 

نمی داد و همین بزرگترین دلیل بود.



کیوان نیشخندی زد و گفت:

-پاشو برو حموم،بعدش با هم حرف 

می زنیم.

با غیظ به عقب هلش دادم:

-من با تو حرفی ندارم.

-پس می خوای بندازمت رو کولم ببرمت 

یه جای دور که حتی خودتم اگر بخوای 

نتونی برگردی؟



-غلط می کنی!

تک خنده ای کرد و الله گوشم و بوسید که 

پام و دراز کردم تا توی پاش بکوبم اما 

لگنم و شکمم همزمان تیر کشید که جیغی 

کشیدم.

کیوان نگران نگاهم کرد:

-تو رو محض رضای خدا فعال این وحشی 

بازیات و بزار کنار،بعدش که روبه راه 

شدی دردت خوابید ....
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-تو رو محض رضای خدا فعال این وحشی 

بازیات و بزار کنار،بعدش که روبه راه 

شدی دردت خوابید هرچقدر خواستی من 

و بزن!

با درد نگاهش کردم و گفتم:

-بهتره از جلوم پاشی بری کنار،چون دلم 

می خواد انقدر بزنمت صدای ...

حرفم و خوردم که خندید و گفت:



-صدای چی بدم؟

-صدای خر بدی!

قهقهه کیوان به هوا رفت که زهرماری 

گفتم و با درد بلند شدم،اونم سریع بلند 

شد و زیر بازوم و گرفت که مخالفتی 

نکردم.

در حموم و باز کرد و من و به داخل 

حموم هل داد و گفت:

-می خوای بیام کمکت؟



سرم و باال اوردم و جوری نگاهش کردم 

که خودش دستاش و باال برد و گفت:

-خیله خب،ببخشید.

در حموم و بست و بیرون رفت.

اما صداش و از پشت در شنیدم:

-اگر کمک خواستی من اینجا هستم خب؟

جوابی بهش ندادم و ملحفه رو از دور 

تنم در اوردم که نگاهم به آینه قدی 



روبه روم افتاد.

تمام گردن و سینه هام کبود شده 

بود،دوباره بغض گلوم و گرفت.

حاال من جواب خانوادم و چی بدم؟

دوش آب و باز کردم و سعی کردم به 

بدنم نگاه نکنم،زیر دوش ایستادم و اب 

روی بدنم ریخت و با یاد دیشب و لمس 

تنم توسط کیوان چشمام و بستم و آهی 

کشیدم.
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چشمام و بستم و آهی کشیدم و از زیر 

دوش بیرون اومدم،انگشتم و روی آینه 

بخار شده کشیدم و طرح قلبی روی آینه 

کاشتم.

با بدن بی حال و سست به سمت در 

حموم رفتم و سرم و کمی از الی در 

بیرون بردم.

حاال حوله از کجا می پوشیدم؟

مجبورا صدا زدم:



-کیوان؟

-جانم؟

اخمام و در هم کردم که جلوی در ظاهر 

شد:

-این جا حوله نیست.

به سمت کوله ی مردونه ای که بهش دقت 

نکرده بودم،رفت و حوله ی مشکی بیرون 

کشید.



حوله رو سمتم گرفت که با اخم گفتم:

-تمیز؟

-نگاه کنی مارکش و روش می بینی!

راست می گفت مارک روش بود،کثافت 

فکر همه جاش رو هم کرده بود.

حوله رو با عصبانیت و غیظ از دستش 

کشیدم و بدنم و باهاش خشک کردم که 

دوباره چند تقه به در خورد.

باز در و نیمه باز کردم تا ببینم چیکارم 

داره که سوتین و شورت آبی رنگی جلوم 



قرار گرفت.

سرخ شدم و رنگ از رخم پرید که دستش 

و تکون داد و گفت:

-بگیر دیگه.

بعدشم بیا لباسات و بپوش!

من بیرون منتظرتم.

لباس های زیر و هم ازش گرفتم و 

پوشیدم و تف به سلیقه خوشگلش.

تا االن این رنگ لباس زیر نداشتم.



از این که موقع خرید من و تصور کرده و 

تمام سایزهای بدنم دستش بود،دلم 

می خواست انقدر سرم و به دیوار بکوبم 

تا بمیرم.

چه مرگ تاسف برانگیزی هم بود.

حوله رو دور بدنم پیچیدم و سرکی به 

بیرون کشیدم و با دیدن کیوان بیرون 

رفتم و سریع تا نبودش اول از همه در و 

قفل کردم و بعدش شومیز و شلواری که 

برام گذاشته بود رو برداشتم و پوشیدم.



خوب شده بود که تاپ ...
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خوب شده بود که تاپ نخریده بود.

عوضی من و می شناخت،می دونست اگر 

بخره هرگز نمی پوشیدمشون و با مانتو و 

شلوار جلوش ظاهر می شدم.

از اتاق که خارج شدم با بوی خوشی که 

از اشپرخونه می اومد به اون سمت رفتم 

که کیوان و دیدم.



با دیدن میزی که چیده بود،کم مونده بود 

دهنم روی زمین بیوفته.

کیوانم از این چیزا بلد بود؟

گل سرخ و شمع و میز خوشگل دیگه چه 

صیغه ای بود.

حیف که باهاش قهرم حیف.

مثال قهر نبودم چی می شد؟

می پریدم بغلش و انقدر می بوسیدمش تا 

یه راند دیگه هم ....



آخ آخ حاال که دیشب و گذروندم چقدر 

بی ادب شدم.

یاد همون آهنگ افتادم که خواننده گفته 

بود تمام خونه رو هم شمع بچینی باهات 

قهرم.

و اون موقع بهار مسخره کرده بود و 

گفته بود،خب خیلی احمق که باز هم 

قهره

من اگر بودم از این سوپرایزم نهایت لذت 

رو می بردم.

و حاال من دارم خواننده رو درک می کنم.



عجب حال بدی بود.

کیوان سوتی زد که از فکر بیرون اومدم 

و بهش چشم دوختم که صندلی رو عقب 

کشید و گفت:

-کجایی خانم،بیا بشین.

چشم چرخوندم و با حفظ اخمام دقیقا 

روی صندلی مقابلی که کیوان عقب 

کشیده بود نشستم.

کیوان پوکر فیس نگاهم کرد که حتی 

نگاهش هم نکردم.



خودش روی همون صندلی نشست و 

لقمه ای گرفت و به سمت دهنم اورد که 

باز هم عکس العملی نشون ندادم.

-بخور جون بگیری که برای فرار آماده 

باشی!
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خنده ی آرومی کردم و توی چشماش زل 

زدم:



-شوخی خوبی بود.

دستت و بردار می خوام برم،دیگه هم 

نمی خوام ببینمت.

کیوانم مثل خودم ریلکس خندید:

-پس امشب با بلیطامون راه میوفتیم.

بلیط و به سمتم هل داد و لقمه ی دیگه ای 

گرفت و سمت دهنم اورد.

هنوز بهش خیره نگاه می کردم که 

چشمکی زد:

-دهنت و باز کن دیگه.



دستم خسته شد.

صورتم و چرخوندم به سمت دیگه که 

کیوان با دستش عصبی محکم روی میز 

کوبید که سه متر باال پریدم.

از روی صندلیش و بلند شد و تهدید آمیز 

دستش و جلوم تکون داد:

-زودتر غذات و بخور که باید اماده بشیم 

و بریم.

منم عصبی از جا بلند شدم و گفتم:

-من باهات هیچ قبرستونی نمیام.



این چرندیاتت رو هم برای خودت نگه 

دار.

از ادم خیانت کار و قمار باز و متجاوزی 

مثل تو متنفرم.

بی هوا با پشت دستش محکم توی دهنم 

کوبید که لبم به دندونم خورد و مزه ی 

خون و توی دهنم احساس کردم.

شوکه نگاهش کردم و دستم و روی دهنم 

گذاشتم که سرش و جلو اورد و غرید:

-یه بار بهت گفتم من بهت تجاوز نکردم.



تو با خواست خودت توی تختم 

اومدی،فقط یه بار دیگه کافیه بگی 

متجاوز تا نشونت بدم متجاوز اصلی 

چیه و کیه!

هنوز با اشکی که توی چشمام جمع شده 

بود و چهره ی جمع شده نگاهش می کردم 

که قدمی جلو اومد و چونم و محکم توی 

دستش گرفت.

دستمالی از روی میز برداشت و روی لبم 

کشید:



-تا کی قراره بهم بگی خیانت کار؟

من بهت خیانت نکردم،هیچوقت.

تا زمانی که با تو بودم به هیچ 

احدالناسی حتی لحظه ای فکر هم نکردم.

کی می خوای بفهمی که من دوِست دارم!

کی می خوای بفهمی که من عاشقتم.

اره...اره تو راست می گی،اگر قرار باشه 

که من همه ی اون صفاتی رو که بهم 

وصل کردی باشم،حاضرم برای داشتنت 

همشون و با جون و دل بپذیرم.

در ضمن،خانم حنا منصوری؛



این اداهات و جمع کن،چون خوب 

می دونم دوسم داری!

آدم تو مستی حرفای حقیقی و خوشگلی 

می زنه،تو هم از اون دسته آدمایی که 

دوست داشتنت و خیلی خوشگل توی 

مستی به زبون آوردی !
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با بهت نگاهش کردم،من بهش گفته بودم 

دوسش دارم؟

خاک تو سرم با اون مستی من!



یعنی خاک.

-من حتی اگر بخوام هم دیگه نمی تونم به 

بودن کنار تو فکر کنم.

من همیشه ته ذهنم نگرانم.

نگران این که نکنه بازم دوست داشتنش 

الکیه،اصال یهو ولم کنه بره.

یهویی وسطش دل بکنه.

من نگرانم.

نگرانم که این دوست داشتنت الکی 

باشه،حتی همین االن هم الکی باشه.

من نمی تونم یه بار دیگه طعم له شدن 

غرورم و بچشم.



تو غرور من و خاکشیر کردی.

تو با احساس من بازی کردی.

تو زندگی من و تباه کردی.

تو همه ی خاطرات من و خراب کردی.

همه ی تصوراتم،رویاهام....همه چی و 

همه چی!

کیوان خون روی لبم و پاک کرد چ عقب 

رفت روی صندلیش نشست و با صدای 

خیلی آرومی گفت:

-من بهت قول میدم  همه  رو برات جبران 

کنم.



همه ی ترس ها و استرس هات و رفع کنم.

من شاید اولش الکی اومدم جلو ؛ اما 

دقیقا همون بار اول.

همون روز توی خونمون؛

همون روزی که برای اولین بار بهت گفتم 

دوِست دارم،واقعا دوست داشتم.

من از ته دل گفتم.

من واقعا عاشقت شدم.

آدم فقط کافیه یه روز با تو زندگی 

کنه،اونوقت معنی عشق و می فهمه.

تو چطور می تونی من و متهم کنی که 

دوِست نداشتم؟



تو عشق من و از توی چشمام 

نمی خونی،نمی بینی؟

ندیدی اگر خار تو پات رفت من مردم و 

زنده شدم.

من برای آدمی که دوسش ندارم غیرت 

خرج می کنم؟

من برای آدمی که دوسش ندارم دق 

می کنم؟

من برای آدمی که دوسش ندارم،خودم و 

توی آتیش می ندازم؟

چطور می تونی به دوست داشتن من شک 

کنی؛ بی معرفت!



من حتی حاضر بودم قید هرچی دارم و 

داشتم و بزنم.

اگر اون روز تمامی سهمم و به نام سینا 

نزدم،فقط بخاطر این بود که خانوادم و 

بیچاره نکنم.

کاوه روی شرکت من پول گذاشته بود.

خونه ی پدریم و هم باید به نام اون 

حرومزاده می زدم.

چه انتظاری از من داری؟
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حرفاش آنقدر من و تحت تاثیر قرار داده 

بود و توی فکر فرو رفته بودم که حرفی 

برای گفتن نداشتم.

یه جورایی کیش و ماتم کرده بود.

اون من و دوست داشت،چون به جز 

حرف،بارها توی عمل بهم ثابت کرده بود.

اما ....

من هنوزم می ترسیدم.

کیوان انگار فکرای توی ذهنم و می خوند 

که گفت:

-ببین حنا.



من ازت می خوام فقط یه فرصت دوباره 

بهم بدی تا جبران کنم.

تا بهت نشون بدم من واقعا دوِست دارم.

یه فرصت دیگه بهم بده

و اگر اون موقع؛

هنوزم نتونستم نظر تو رو عوض کنم،اون 

وقت اگر بهم بگی برو....می رم!

اما حداقل می دونم که برای بدست 

اوردنت همه ی تالشم و کردم.

وگرنه می دزدمت و اون وقت تا اخر عمر 

مجبوری من و تحمل کنی.



قلبم با صدای زیادی توی سینم می کوبید 

و آنقدر صداش بلند بود که حس 

می کردم کیوانم می شنوه.

صداش گوشم و کر کرده بود و قلبم 

فرمان می داد این اجازه رو بهش بدم.

متنی که چند روز پیش خونده بودم 

دوباره توی گوشم زنگ زد:

  -عشق واقعی در بی نقص بودن افراد 

نیست، عشق واقعی در زمانیه که دو نفر 

با پذیرش خطاهای هم، باز هم به هم 

عالقه داشته باشن و به عشقشون پایبند 

باشن. اگه خواهان عشق واقعی در 



زندگیت هستی، اگه خطایی از عشقت 

سر زد، به اون دوباره فرصت بده.

آب دهنم و قورت دادم و چشمام و بستم.

مگر غیر از این بود که دلم هنوز عاشق 

بود،شاید منم با فرصت دوباره دادن 

می تونستم دوباره خوشبخت بشم!

نفسم و بیرون فرستادم و ...
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نفسم و بیرون فرستادم و روی صندلی 

روبه روی کیوان نشستم:

-من بهت یه فرصت دوباره می دم.

تا بهم ثابت کنی که حرفات،رفتارت و 

همه ی کارهایی که کردی،وقتی که کنارم 

بودی،دروغ نبوده!

نه بخاطر این که نمی تونم دل بکنم!

فقط بخاطر این که خودم دوباره آرامش 

بگیرم.

سکوت سنگینی بین هردوتامون رخ داده 

بود که باالخره این سکوت چند ثانیه ای 



رو کیوان شکست:

-قبوله!

-گوشیم و بهم بده.

لبخند کمرنگی روی لب کیوان نشست و 

گفت:

-از کجا فهمیدی برداشتمش؟

-از اون جایی که هرچی گشتم نبود!



کیوان دستش و توی جیبش گذاشت و 

گوشیم و از توی جیبش در اورد و روی 

میز گذاشت.

گوشیم و برداشتم و با غیظ گفتم:

-بار آخرت باشه دست به گوشیم می زنی!

ببین خط انداختی روی گوشیم.

با چشمای گرد شده نگاهم کرد:

-من؟

من؟

دروغ توی روز روشن؟



خندم گرفت اما با حفظ اخمام بلند شدم 

و به سمت اتاقم رفتم.

نگاهم و به سمت پیراهنم دوختم که در 

باز شد و کیوانم داخل اومد.

به سمت همون کوله پشتی که گوشه اتاق 

بود رفت و مانتو و شلواری بیرون کشید 

و روی تخت گذاشت.

-فکر همه جاش و کرده بودی؟

با بغض ادامه دادم:



-من مست بودم تو بهم دست زدی!

-اگر این کار و نکرده بودم،االن تو این جا 

نبودی،منم فرصت نداشتم.

سمتم برگشت و چشمکی زد:

-می تونم لحظه ای هم که مست نیستی 

دوباره برات تکرارش کنم.

چند لحظه با صورت سرخ بهش خیره 

شدم و بعد بالشتی که روی زمین بود رو 

توی صورتش پرت کردم:



-تو یه کثافتی!

گمشو بیرون می خوام لباس بپوشم.

به بابام می گم من و از مهمونی دزدیدی!

حتما تا االن نگرانم شدن!

-هیچکس نگرانت نشده خانم.

چون کوثر جون با کمک رادمان به 

خانوادت اطالع دادن که تو پیش ....
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-هیچکس نگرانت نشده خانم.



چون کوثر جون با کمک رادمان به 

خانوادت اطالع دادن که تو پیش کوثر 

می مونی امشب و صبح برمی گردی.

اونا هم پذیرفتن!

من فکر همه جاش و کردم عزیزم.

صورتم تو هم فرو رفت،عزیزم و زهرمار!

کیوان لباسای خودش و برداشت و از 

اتاق خارج شد تا من راحت لباسام و 

عوض کنم.



منم فوری مانتو و شلوار جین و پوشیدم 

و شال دیشبم و هم روی موهام انداختم.

کیفم و برداشتم و از اتاق خارج شدم:

-من و برسون خونمون.

کیوان سری تکون داد و بعد از برداشتن 

سوئیچش از هتل بیرون رفتیم ....

****

کنار مامانم نشسته بودم و مشغول پاک 

کردن سبزی که خریده بود،بودیم.



فکرم مشغول بود و تمام مدت ذهنم به 

اتفاقاتی که افتاده بود،مشغول بود.

یادم نرفته که وقتی از ماشین پیاده شدم 

دستم و گرفت و گفت:

-من دوباره تو رو عاشق خودم می کنم

مطمئن باش.

فقط به من فرصت بده!

نفسم و کالفه بیرون فرستاده بودم و 

گفتم:

-چقدر فرصت می خوای؟



-یه هفته!

-بعد از یه هفته،اگر دوباره تونستم باهات 

کنار بیام خب که هیچ.

اما اگر نه،دست از سرم برمیداری و حتی 

یه لحظه هم نمی خوام جلوی چشمام 

افتابی بشی!

کیوان قول داده بود که بعد از یه هفته 

جوابم هرچی که بود باهاش کنار بیاد و 

همین من و اشفته کرده بود.



وقتی صبح به خونه رسیدم مامانم فقط 

پرسید خونه کوثر خوابیدم،خوش 

گذشت؟

و منم اره ای گفتم و به اتاقم پناه بردم.

بدتر از همه این بود که خونریزی داشتم 

و رنگم پریده بود و زیر شکم و کمرمم 

حسابی درد می کرد.

با صدای مامانم از افکارم خارج شدم و 

بهش زل زدم:

-تو چرا امروز رنگت انقدر پریده دختر؟



نکنه ماهانه شدی؟

لبم و گاز گرفتم و به دروغ سرم و به 

معنی مثبت تکون دادم.

مامانم نگاهی به قیافم انداخت و گفت:

-نمی خواد اینا رو پاک کنی،برو یکم دراز 

بکش تا بهتر بشی!

-نمی خواد خیلی اذیت نیس....

-گفتم برو دختر،رنگ به روت نمونده از 

حال نری!



باشه ی ارومی گفتم و بلند شدم و در 

سکوت وارد اتاقم شدم و روی تخت دراز 

کشیدم.

با ویبره رفتن گوشیم  روشنش کردم که 

پیامی از کیوان دریافت کرده بودم.

-سالم حنا بانو.

حالت خوبه؟

بهتری؟

اذیت که نیستی؟

فردا راس ساعت ده صبح میام دنبالت.

از فردا فرصتم شروع می شه!



بهترم؟

دارم می میرم!

اقای عوضی پیام داده که بهتری.

خدا لعنتت کنه.

نه چرا اون و لعنت کنه؟

خدا من و لعنت کنه که بی فکر اون جام و 

خوردم و به این حال افتادم.

آهی کشیدم و در جواب حرف کیوان 

فقط باشه خشک و خالی فرستادم که 

دوباره صدای دینگ گوشیم بلند شد:



- "گر تو گرفتارم کنی من با گرفتاری 

خوشم

داروی دردم گر تویی در اوج بیماری 

خوشم"

موالنا
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با چشمای گرد به پیامی که فرستاده بود 

نگاه کردم.

نه بابا از این حرفا هم بلده؟



گوشی و روی عسلی پرت کردم و چشمام 

و بستم تا بخوابم.

بعد از نیم ساعت که فقط توی فکر و 

خیال بودم باالخره خوابم گرفت.
***

صبح با صدای گوشیم چشم باز کردم و 

نگاهی به لباسام کردم و شروع به 

پوشیدن لباسام کردم،مقنعه مشکیم و 

سرم کردم و بعد از برداشتن کوله پشتیم 

از اتاق خارج شدم.

روی تیکه کاغذی برای مامانم نوشتم:



-مامان من اول می رم دانشگاه بعدشم 

شرکتم ممکنه تا اخر شب کارم طول 

بکشه،نگران نشی!

با اهنربا به یخچال چسبوندمش و بعد از 

پوشیدن کتونی هام از خونه خارج شدم.

گوشیم و روشن کردم و اول از همه پیام 

کیوان و سین زدم:

-جلوی خونتونم.

لب گزیدم و حرصی از خونه خارج شدم.



با دیدن ماشین پژو نقره ای رنگی که سر 

خیابون بود چشمام و ریز کردم و با 

قدم های بلند به اون سمت رفتم.

کیوان و پژو سوار شدن؟

چه جالب.

به سمتش رفتم و در ماشین و باز کردم و 

نشستم و محکم به هم کوبیدم.

همین که سمتش چرخیدم با قیافه کیوان 

خونسرد خیره شدم.

-محکم تر می بستیش عــــزیــــزم.



با عزیزم کشیدش نیشخندی زدم و گفتم:

-چـــشـــــــم.

در ماشین و باز کردم و دوباره محکم بهم 

کوبیدمش.

کیوان سرش و از روی تاسف تکون داد و 

توی چشماش یه خاک بر سرت خاصی 

بود.

خیلی شیک و مجلسی تکیه به صندلی 

دادم و به روی خودمم نیاوردم که راه 

افتاد.



هرکاری کردم نشد جلوی زبونم و بگیرم و 

تیکم پروندم:

-پژو کجا و اقای کیوان خان هخامنش 

کجا؟

با اون همه پول و ثروت تو این ماشین 
.....

چشمام و ریز کردم و ادامه دادم:

-جز عجایب هفتگانست!
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تک خندی زد و لب زد:

-نه عزیزم،هیچی توی این دنیا عجیب 

نیست!

ابرویی باال انداختم و گفتم:

-اوالال...!

از ماشینای شاستی بلند و کوتاه و بنز و 

مازاراتی و پورشه خبری نیست؟

کیوان فرمون و با یه دست پیچوند و با 

لبخند کمرنگی نگاهم کرد:



-تغییر توی زندگی خیلی خوبه!

نه؟

پوزخندی زدم و جوابی ندادم و در عوض 

پرسیدم:

-برای چی اومدی؟

-فرصتم شروع شده خب.

سرم و سمتش چرخوندم و حرصی گفتم:

-فرصت چی شروع شده دقیقا؟



این که صبح به صبح بیای دنبالم؟

-از همه فرصت ها باید استفاده کرد.

نفسم و کالفه بیرون فرستادم و اروم 

زمزمه کردم:

-هرکاری کنی بیهوده  است.

هیچ وقت نظرم برنمی گرده!

هیچ چیزی کار تو رو توجیه نمی کنه.

من نمی تونم اعتماد کنم....اونم به تو!

به آدمی که یه بار روی من شرط بسته.

روی زندگیش شرط بسته و قمار کرده.



به همچین آدمی اصال می شه اعتماد کرد؟

من آروم زمزمه کردم،فقط برای 

خودم،برای دل خودم،اما انگار کیوان هم 

فهمید  و شنید صدام و دلگیر و ناراحت 

به بیرون خیره شد و مثل خودم با صدای 

ارومی گفت:

-بگذار پرواز اعتماد را

با یکدیگر

تجربه کنیم.

وگرنه می شکنیم

بال های دوستی مان را.



"احمد شاملو"

از کی تا حاال شعر می گفت کیوان خان؟

سرش به سنگ خورده بود تو این 

چندماه؟

کیوان نفسش و رها کرد و گفت:

-یه فرصت دیگه بهم دادی!

به فرصت دیگه ازت گرفتم تا اعتماد 

ویرون شده ی تو رو نسبت به خودم 

جبران کنم.

مطمئن باش کم نمی زارم!



با این حرفات من و خودت و اذیت نکن!

من وقتی این کار و کردم به تو عالقه  ای 

نداشتم،الکی الکی فکر کردم.

اما االن من....من واقعا عاشقم.

االن،حتی اگر بخوامم نمی تونم قمار کنم.

روی تو....روی چشمای تو...روی 

لبات...موهات....همه چی تو!

حتی از کوچیکترین چیزهای تو هم 

نمی گذرم.

مطمئن باش.

من حتی زمانی هم که اون اتفاق افتاد 

دنبال راهی بودم تا اثبات کنم.



به تو...به خودم.

نمی خواستم رهات کنم.

حتی اون لحظه ها هم به هر چیزی فکر 

می کردم جز جدایی!

اگر تو یهویی نمی رفتی و توضیح 

می خواستی؛

اگر به خانوادت نمی گفتی.

االن ما سر خونه زندگیمون بودیم.

چون من هرگز چیزی رو به سینا نمی دادم 

و چیزی ازش نمی گرفتم.

دستی به پیشونیم کشیدم:



-با این حرفا چیزی عوض نمی شه!

لبخند تلخی زد و گفت:

-می دونم.

ولی همه ی حرفام و با عمل بهت ثابت 

می کنم.

مطمئن باش!
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به دانشگاه که رسیدیم از ماشین پیاده 

شدم و زودتر از کیوان وارد دانشگاه 



شدم،همین که خواستم وارد کالس بشم 

کیوان بازوم و از پشت سر کشید، به 

سمتش برگشتم که نیمچه لبخندی زد و 

اشاره ای به در کالس کرد:

-اولین اشناییمون توی این کالس بود.

یادته؟

نگاهم و روی در کالس چرخوندم و سرم 

و به سمت کیوان چرخوندم و گفتم:

-مگه فراموش می شه؟

-کالست و اشتباهی اومده بودی!



از یاد اون روزها خنده ای روی لبم نشست 

که کیوان از کنارم گذشت و همزمان که 

وارد کالس می شد،گفت:

-این بار اشتباهی نیای!

پشت چشمی نازک کردم و پشت سرش 

وارد کالس شدم.

با دیدن بهار سمتش رفتم و کنارش 

نشستم که با عصبانیت سمتم چرخید:

-با این یارو چیکار می کنی؟

برای چی با هم اومدید؟



-همه چیز و برات توضیح می دم.

فقط صبر کن تا کالس تموم بشه.

با ورود استاد به کالس هممون به 

احترامش بلند شدیم که با سالم و علیک 

شروع به تدریس درسش کرد.

با دقت به حرفای استاد گوش می دادم و 

نکته برداری می کردم که با ارسال پیامکی 

به گوشیم،گوشیم و روشن کردم که اسم 

کیوان روی صفحه افتاد.



نگاهم و به کیوان دوختم که چشمکی زد 

و به روبه روش خیره شد .

بچه شده بود؛ چرا؟

پیامش و باز کردم که ....
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پیامش و باز کردم که نوشته بود:

-تمام حواسم پرت توست...

نمیدانم

پرت شدن حواسم به سویت



ازجاذبه ی چشمانت است؟؟؟

یا از برد باالی حواس من؟؟؟ ...

با این شعراش چی رو می خواد برسونه 

این اقای کیوان.

اگر بگم با هر شعری که می خوند یا 

می فرستاد ذوق مرگ می شدم دروغ 

نگفتم.

اما....

االن این و فرستاده بود حواس منم پرت 

می کرد.



وقتی دوباره سرم و چرخوندم و نگاه 

کیوان و روی خودم دیدم چشم غره ی 

غلیظی به سمتش پرتاب کردم که با 

شنیدن اسمم توسط استاد پشمام در 

یک صدم ثانیه ریخت:

-خانم منصوری حواستون این جاست؟

لب گزیدم و سرم و به سمت استاد 

چرخوندم و با گیجی گفتم:

-اره  ....اره...حواسم هست.



-پس چرا چندبار صداتون می زنم جواب 

نمی دید.

وایی سوتی از این بیشتر؟

خدا لعنت نکنه کیوان و که حواس من و 

پرت کرد.

نفسم و بیرون فرستادم و سرم و پایین 

انداختم و حرفی نزدم.

استاد جزوه ای که دستش بود رو بست و 

گفت:

-خسته نباشید.



همه بچه ها یکی یکی از کالس بیرون 

رفتن منم کولم و جمع کردم و رو به بهار 

گفتم:

-آبروم رفت.

پوزخندی زد و جزوش و اروم توی سرم 

کوبید:

-تا تو باشی دیگه با کیوان خان ...
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-تا تو باشی دیگه با کیوان خان دل و قلوه 

رد و بدل نکنی.

این همه سادگی تو رو درک نمی کنم.

یادت رفته انگار باهات چیکار کرد؟

دوباره بهش اعتماد کردی؟

چطور می تونی به آدمی اعتماد کنی که 

یه بار ولت کرده و رفته.

-اون نمی خواست من و ول کنه.

خودش گفت.

اوایل شاید،ولی بعدش پشیمون شده.

همون زمانی که هردوتامون به عشقمون 

اعتراف کردیم،عشقش واقعی بوده.



و نمی خواسته با من همچین کاری کنه و 

دنبال راهی برای نجاتمون از اون قمار 

بوده.

با نگاه تیز بهار تازه فهمیدم،که تا االن من 

داشتم از کیوان دفاع می کردم!

چه بالیی سر عقل و قلبم اومده بود؟

من چرا داشتم ازش دفاع می کردم؟

اونم از آدمی که خودم حرفاش و قبول 

نداشتم.



کالفه و گیج کولم و روی شونم انداختم 

و بدون این که نیم نگاهی خرج کیوان 

کنم از کالس خارج شدم.

توی محوطه ی دانشگاه نشستیم و من با 

دیدن کوثر و یلدا دستی تکون دادم که 

سمتمون اومدن و با سالم و جیغ جیغ 

کنارمون نشستند.

بهار منتظر بهم خیره شد و اشاره ای کرد 

و گفت:



-چه تغییری ایجاد شده که تو به جای 

این که کیوان و بشوری و پهنش کنی 

جلوی افتاب خشک بشه داری ازش دفاع 

می کنی؟

یلدا و کوثر هم در سکوت بهم خیره 

شدن،که اتفاقاتی که برام افتاده بود و با 

سانسور تعریف کردم.

کوثری که مقصر بود و من و بخاطر 

رادمان رها کرده بود و رفته بود،لب گزید 

و خجالت زده گفت:



-رادمان فقط گفت می خواید با هم حرف 

بزنیم.

گفت خوب نیست که دوتا عاشق و از هم 

جدا کنیم و این حرفا....به خدا من ....

بهار توی حرف کوثر پرید و جیغ کشید:

-خاک تو سرت احمق.....خاک تو سرت!

انقدر حالم و با این حرفاتون بد 

کردید،خبرایی که می خواستم بهتون بدم 

از ذهنم پرید.

واقعا خاک بر سر هردوتاتون!



یلدا در سکوت فقط به ما سه تا خیره 

بود و اخرشم تحمل نکرد و گفت:

-من انقدر شوکم که االن هیچ کلمه ای رو 

وصف حالمون پیدا نمی کنم.

-منم اولش حالم خیلی بد بود.

ولی کیوان تهدیدم کرد و گفت ....

دوباره بهار بین حرفم پرید:

-خودت بهتر می دونی که اگر 

نمی خواستی نمی تونست تو رو مجبور به 

کاری کنه.



ولی تو هنوز عاشقشی و دوستش داری!

یلدا رو به بهار گفت:

-اگر واقعا همدیگه رو دوست دارن،چه 

اشکالی داره یه فرصت دیگه بهم بدن؟
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از همدیگه جدا بشن هر دوتاشون کلی 

حسرت می خورن!

خود این حنا....چقدر گریه کرد؟

چقدر ناله کرد؟



مگه ندیدی چی به سرش اومد؟

ببین شده یه پوست استخون!

حنا تا آخر عمرش نمی تونه با فرد دیگه ای 

ازدواج و یا زندگی کنه.

چون با هرکس بخواد یه رابطه رو شروع 

کنه،مدام توی ذهنش بین کیوان و اون 

فرد جدل و مقایسه راه می ندازه!

و این جور هیچوقت خوشبخت نمی شه!

اما اگر واقعا فکر می کنی که کیوان 

لیاقت خوشبخت کردنت و داره.

و حرفاش صادقانه و از ته هست یه 

فرصت دیگه به اون نه،به هردوتاتون 



بده.

درسته ریسکه.

اما این ریسک به پایان خوش یه زندگی 

می ارزه.

به عشقی که بینتون هست می ارزه.

بهار با تمسخر لبش و کج کرد و گفت:

-کالمی هم از مادر عروس!

یلدا کف دستش و محکم توی سر بهار 

کوبید و جیغ زد:

-تو چی می فهمی دیوونه!



این حرفای روانشناسی و گران بار من و 

باید با آب طال نوشت.

هرسه تامون خندیدیم که دوباره یلدا 

گفت:

-بی شوخی حنا..!

خیلی کم پیش میاد که آدم واقعا کسی 

رو دوست داشته باشه و عاشقش بشه.

حاال که خدا بهت لطف کرده و باعث شده 

تو عشق رو بفهمی،به این سادگی از 

دستش نده!



کوثر کمی تته پته کرد و اخرش گفت:

-خب...خب...راستش...حنا...
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منتظر بهش خیره شدم که ادامه داد:

-نمی خواستم بگم.

یعنی رادمان ازم قول گرفته بود حرفی 

نزنم اما بنظرم خوبه که بدونی!

-چی می خوای بگی کوثر؟



حرفت و بزن.

-کیوانم روزای خوبی رو توی جداییتون 

نگذرونده!

نمی خواد احساساتت و زنده کنم.

اما پدرش از خونه بیرونش کرده بود.

همه ی ماشین و خونه و هرچی که داشته 

رو ازش گرفته و حتی حسابش رو هم 

مسدود کرده.

یعنی االن کیوان روی پای خودش 

ایستاده.

و متکی به خانوادش نیست.



یعنی هرچی کار می کنه و پول در میاره 

از مال خودشه نه ثروت خانوادش!

یعنی باید بدونی االن اونقدر مال و منال 

نداره که سوار ماشینای مدل باال بشی.

باید االن همه ی چیزا رو در نظر بگیری 

حنا..!

بنظر من سختیای خودش رو هم کشیده.

و کیوان االن خیلی چیزا رو فهمیده و 

درک کرده.

در سکوت به حرفای بچه ها فکر کردم و 

حرفی نزدم.



من بهش فرصت داده بودم اما تا همین 

یه ثانیه ی پیش هنوز نمی دونستم کار 

درستی انجام دادم یا نه!

اما االن با حرفای کوثر و یلدا؛

مطمئن شده بودم،که فرصتی که به 

زندگیمون دادم،کار درستی بوده.

اما نگران بودم.

نگران این که ایا کیوان می تونه بهم ثابت 

کنه.

می تونه اعتماد من و دوباره نسبت به 

خودش جلب کنه یا نه!



و امیدوار بودم که توی این راه،ضربه 

نخورم!

و از اعتماد و فرصتی که دوباره به کیوان 

دادم،بار دیگه سواستفاده نشه.

نگاهم و توی محوطه چرخوندم که 

چشمم به کیوانی افتاده که کنار رادمان 

نشسته بود و رادمان یه چیزایی به 

کیوان می گفت.

سر کیوان که باال اومد،چشمش به من 

افتاد و نیشش باز شد که سر رادمان هم 

به سمت من چرخید و من نگاهم و سریع 



از کیوان گرفتم اما دیدم که کیوان و 

رادمان می خندیدند.

معلوم نبود چی می گفتن درباره ی من که 

آنقدر سرخوش بودن!
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نفسم و عمیق بیرون فرستادم و از کنار 

بچه ها بلند شدم:

-باید فکر کنم.

نمی دونم چی می شه.



اما امیدوارم هرچی که به صالحم هست 

پیش بیاد.

بچه ها لبخند دلگرم کننده ای زدن و بهار 

گفت:

-حنا....نبینم بری زودی ببخشیش،خون 

به جگرش کن بعد ببخشش!

خندم گرفت از لحن بهار که کوثر توی 

سرش کوبید:

-دیوانه زنجیری سنگدل.

خدا به داد مهدی برسه!



یهو با این حرف کوثر ، بهار انگار چیزی 

یادش اومد که فوری گفت:

-راستی بچه ها..!

خانوادم با ازدواجمون موافقت کردن.

داریم کارای عقدمون رو انجام می دیم.

چشمام گرد شد و توپیدم:

-من االن باید بدونم؟

بهار دهنش و کج کرد و با ادا گفت:



-از خودت یاد گرفتم.

چشم غره ای بهش رفتم که شونه ای باال 

انداخت و منم با حرص لگد ارومی به 

پای بهار کوبیدم و با غیظ گفتم:

-خدافظ!

-بسالمت.

نگاهم و به کیوان دوختم و نگاهی به 

ساعتم کردم،کیوان یه کالس دیگه هم 

داشت،اما من کالسی نداشتم و حاال باید 

با اژانس برمی گشتم.



به سمت خروجی دانشگاه راه افتادم که 
....
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به سمت خروجی دانشگاه راه افتادم که 

یک دفعه بازوم از پشت کشیده شد و 

صدای کیوان توی گوشم پیچید:

-کجا می ری؟

بیا سوار شو کارت دارم.



به سمتش چرخیدم و با نگاه چندتا دختر 

و پسر سمت خودمون،بازوم و از دستش 

کشیدم و گفتم:

-می دونی االن ما بهم محرم نیستیم که 

مدام این جور بهم دست می زنی!

پس حواست و جمع کن.

کیوان بیخیال دستش و توی هوا تکون 

داد و گفت:

-خیله خب.

کالسم زیاد مهم نیست .



بیا بریم فرصتم شروع شده .

-باید بریم شرکت.

-مرخصی رد کردم.

با چشمای گرد شده نگاهش کردم که 

لبخند دندون نمایی زد:

-وقتی رئیس شرکت،شوهرت باشه.

طبیعی، سه روزی رو که باید در اختیار 

من بزاری،برات مرخصی رد کنم.

دستم و به کمرم زدم:



-شوهرم؟

کو شوهر؟

نمی بینمش!

با چشمای ریز شده نگاهش کردم که لبش 

و کج کرد:

-حنا داری من و می ترسونی!

چشمات ضعیف شده؟

عینک می خوای؟

فکر کنم اول باید برات عینک بخرم.



خوب چشمات و باز کن،ببین....جلوت 

ایستاده،دیدیش؟

بروبابایی زیرلب گفتم که مانتوم و 

گرفت:

-بیا بریم بشینیم تو ماشین،همه بهمون 

خیره شدن.
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-مانتوم و چرا می کشی؟



-خودت گفتی بهم دست نزن!

ها....بفرما....حاال برام حرف گوش کن 

شده اقا.

ای خدا.

چشمام و توی حدقه چرخوندم و مانتوم 

و از دستش ازاد کردم و راه افتادم که با 

صدای دختر وحشتناک این روزام چشمام 

و بستم.

-عه؟

ازدواج کردید؟



سینا رو داغون کردید و حاال دارید عشق 

و حالتون و می کنید؟

من و کیوان همزمان به سمت نیوشا 

چرخیدیم.

اما با دیدن چهره ی برافروخته ی کیوان 

لب گزیدم و بهش خیره شدم.

دستش و جلوی من سپر کرد تا جلو نرم 

و خودش چند قدم به سمت نیوشا رفت 

و جلوش ایستاد:



-پات و از زندگی من و همسرم بکش 

بیرون!

وگرنه قسم می خورم که همه ی 

کثافت کاریات و با مدرک پست کنم در 

خونتون!

فکر کنم باباجونت یه چیزایی رو بفهمه 

سکته کنه  ها....انتخاب با خودته 

دخترخوب.

رنگ نیوشا به وضوح پرید و حرفی نزد 

که کیوان به سمتم چرخید و دوباره 

مانتوم و کشید اما یهو انگار چیزی یادش 



اومد که سرجاش ایستاد و دوباره رو به 

نیوشا گفت:

-یادت نره چه لطفی در حقت کردم!

به سینا هم بگو،پاش و از زندگی من 

بیرون بکشه.

وگرنه هرچی دیده از چشم خودش دیده.

با قدم های بلند به سمت پارکینگ 

دانشگاه راه افتاد که منم دوست نداشتم 

با نیوشا تنها بمونم،برای همین پشت سر 

کیوان راه افتادم.
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کیوان از چه چیزی با نیوشا حرف 

می زد؟

چه لطفی در حق نیوشا کرده بود که 

باعث شد نیوشا سکوت کنه و حرفی 

نزنه؟

کیوان با سرعت از پارکینگ خارج شد و 

راه افتاد.

نگاهم و به کیوان دوختم و کمی حرفم و 

مزه مزه کردم و آخرش نتونستم طاقت 

بیارم و پرسیدم:



-تو چیکار کردی در حق نیوشا که بهش 

می گفتی؟

-چیز مهمی نیست.

دوست ندارم اوقاتم و با اسم اون دختره 

تلخ کنم.

کمی سکوت کرد و ماهرانه بحث و عوض 

کرد:

-کجا دوست داری بریم؟

-نمی دونم!



حتی نمی دونم چرا یه فرصت بهت دادم.

چشمک دلبرانه ای زد و گفت:

-آدم مگه می تونه از خیر پسری به زیبایی 

من بگذره؟

-ای وای االن ماشین منفجر می شه،من 

جونم و دوست دارم کمتر از 

خودشیفتگیت بگو!

کیوان خندید و گفت:

-آخ آخ حنا....تو که انقدر حسود نبودی!



دوست داشتم یه زارت بلند نثارش کنم 

اما بی حوصله تکیه به صندلیم دادم و 

مثل دختر حرف گوش کنی در سکوت به 

بیرون خیره شدم.

دروغ بود بگم از این که دوباره کنارش 

هستم خوشحال نبودم.

اما از اعتماد کردن به این مردی که کنارم 

نشسته بود،می ترسیدم.
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با دیدن تلکابین ها با چشمای گرد شده به 

اطرافم خیره شدم.

حتی فکرش رو هم نمی کردم مقصد من و 

کیوان بشه این جا..!

و تلکابین.

جایی که من به شدت ازش وحشت دارم 

و االن بخاطر اینکه جلوی کیوان خان کم 

نیارم مجبورم ترسم رو انکار کنم.

و کی بیشتر از خودم می دونه که من 

مثل سگ از تلکابین می ترسم.



اولین چیزی که بیشتر از همه ازش 

وحشت و هراس دارم.

به گمونم رنگ پریدم همه ی اولدورم 

بلدورم های من و لو داده بود که این جور 

کیوان با یه لبخند گشاد و چشمای 

خبیثش بهم خیره شده بود.

با گرفتن بلیط سمتم اومد و نیشخندی 

زد و گفت:

-نمی ترسی که؟



دستام و از اضطراب بهم مالیدم و االن 

داشتم به این فکر می کردم که چرا این 

مانتوی من جیب نداره تا دستام و توی 

جیبم بزارم و انقدر خودم و با این دستای 

یخ اما عرق کردم،رسوا نکنم.

مثل خودش لبخند گشادی زدم و انکار 

کردم:

-اصال...اصال...چرا باید بترسم؟

-پس بزن بریم.



به سمت تلکابین راه افتادیم و توی 

یکیشون نشستیم.

نگاهم و به شیشه های سرتاسریش 

دوختم و سرجام محکم نشستم.

کیوان روبه روم نشست و لبخندی بهم زد 

که تا خواستم حرفی بزنم تلکابین تکونی 

خورد و حرکت کرد که باعث شد،وحشت 

زده سیخ سرجام بشینم و با با اون 

چشمای گشاد و ترس توی دلم بهش خیره 

بشم.

زیر پاهامون سوراخ سوراخ بود و وقتی 

از توی اون سوراخ ها به پایین نگاه 



می کردم حس می کردم فشارم میوفته و 

االنه که غش کنم.

با سرعت گرفتن تلکابین زیر لب 

بسم اللهی گفتم که کیوان و به خنده 

انداختم.

-این جا دیگه چه کوفتی بود.

این همه جا باید می اومدیم این جا..!

-خوش می گذره که!

بفرما،اینم از فرصتی که به آقا داده 

بودیم.



ما رو اورده باالی کوه توی یه اتاقک 

کوچیک که فقط به یه طناب وصله و هر 

تکونش باعث می شه زهر ترک بشم و 

می گه خوش می گذره که!

پشیمون شدم آقا....من چرا فرصت دادم 

بهش اصال؟

با تکون شدیدتری که این بار تلکابین 

خورد جیغ کوتاهی کشیدم که قهقهه 

کیوان بلند شد.

چی می شد مثل این عاشقا می اومد بغلم 

می کرد.



چرا بهش گفتم بهم دست نزنه؟

انصافا که منم یه احمقم!

با اوج گرفتن تلکابین و سرازیر شدنمون 

که من انگار به پایین داشتم پرت 

می شدم مثل میمون به تلکابین چسبیدم 

و جیغی کشیدم که ....
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جیغی کشیدم که کیوان دستم و گرفت و 

کشید و باعث شد توی بغلش پرت بشم.



با چشمای بسته خودم و توی آغوشش 

رها کردم و بوی عطرش و به مشام 

کشیدم.

اگر بگم اروم نشده بودم،دروغ گفته 

بودم.

دستم و روی سینش قفل کردم که با 

صدای چیک گوشی کمی خودم و از بغل 

کیوان فاصله دادم و با دیدن گوشی 

دستش چشمام گرد شد:

-تو...تو به چه اجازه ای عکس گرفتی؟



کیوان لبخند کمرنگی زد:

-اگر تا االن دق نکردم،بخاطر این بوده که 

با این عکسا زندگی کردم.

بدون پلک زدن بهش خیره شدم که با 

سریع شدن تلکابین دوباره نگاهی به 

پایین انداختم که کیوان نیشخندی زد:

-تو که گفتی نمی ترسی!

دست به سینه شدم و تکیه به پشت سرم 

دادم و گفتم:



-هنوزم می گم نمی ترسم!

اما با حس این که تلکابین رو به کج شدنه 

وحشت زده گفتم:

-وای .....وای االن  سقوط می کنیم.

با ایستادن تلکابین کیوان با خنده پیاده 

شد و گفت:

-تو که اصال نمی ترسی!

خودمم خندم گرفت اما با همون چهره 

مغرور نگاهش کردم:



-نمی ترسم.

با دیدن مغازه ها و فضای سرسبز 

روبه روم لبخند بزرگی روی لبم نشست و 

همراه کیوان راه افتادیم.

با صدای کیوان که سکوت و شکست 

بهش زل زدم:

-حس االنت به من چیه!؟

سمتش چرخیدم و چشمام و ریز کردم:



-منظور؟

-عشق به سادگی از بین نمی ره؛

تو هم که قبال زیاد می گفتی عاشقمی!

االن چی؟

پوزخندی زدم و به چهره مفتخر و لبخند 

مسخرش نگاه کردم.

-مرز بین عشق و نفرت.

خیلی کم!

اما من بین این دوتا،به یه بی حسی مطلق 

رسیدم.



نه عاشقتم و نه ازت نفرت دارم.

و بنظرم این برای منی که یه عمر بدون 

تو قراره زندگی کنم؛

خیلی خوبه!

حرفام تمام و کمال دروغ بود .

چه دروغگوی ماهری بودم من!

از برق خیرگی چشمای کیوان کم شد،اما 

کامل نا امید نشد و لبخندی زد:

-کی گفته قراره یه عمر بدون من زندگی 

کنی؟



این و بدون که من تا اخرین دقیقه ی 

زندگیم بیخ ریش خودتم.

-اصال از بحث قبال هم بگذریم.

تو به من تجا....

حرفم و ادامه نداده بودم که محکم به 

دیوار پشت سرم بین درختای سربه فلک 

کشیده،کوبیده شدم.

چشمام گشاد شد که کیوان سرش و 

پایین اورد و با خونسردی انگشتش و 



روی لبام کشید که نفسم بند اومد و حتی 

قدرت مقابله  باهاش رو هم نداشتم.

سرش و پایین تر اورد و دستش 

نامحسوس روی گودی کمرم باال و پایین 

شد و لباش کم کم به لبای من نزدیک و 

نزدیک تر شد.

چشمام ناخوداگاه و بدون اراده از حرارت 

نفس هاش بسته شد که یهو با عقب 

کشیدن کیوان، چشمام در یه لحظه باز 

شد.



پوزخند روی لبای کیوان روی اعصابم 

خط انداخت که گفت:

-تو خودت،بدنت...تمام وجودت من و 

می طلبه،

اون شبم تو خودت من و خواستی!

تو خودت خواستار بودی.

مثل االن جلوم و نگرفتی و مانعم نشدی.

دیگه خوش ندارم یه بار دیگه از کلمه 

تجاوز استفاده کنی،وگرنه به وا� ....

حرفش و قطع کرد و دستش و روی 

صورتش کشید.



که من با عصبانیت از کنار کیوان گذشتم 

و راه افتادم.

حرفم اشتباه بود،اما بیشتر از همه این که 

جلوی کیوان و نگرفتم اشتباه بود!

من چطور تونستم بمونم و بهش خیره 

بشم؟

واقعا درک نمی کنم.

چرا همچین کاری کردم.

چرا اجازه دادم هم اون روز و هم امروز.

چرا اختیار از دست دادم؟



کم مونده از استیصال و کاری که کردم 

به گریه بیوفتم.

-حاال نیاز نیست بشینی گریه کنی.

هیچکس در برابر مرد خوشگل و 

خوشتیپی مثل من نمی تونه مقاومت کنه 

عزیزم.

دستم و زیر چشمم کشیدم و نم اشکم و 

گرفتم و زیرلب گفتم:

-بچه پرو!

برو گمشو.



-شنیدما..!

حرصی سمتش چرخیدم و جیغ زدم:

-منم گفتم که بشنوی!

-اگر اینجوری حرصت خالی می شه 

اشکال نداره جیغ بزن.

اخمام و توی هم کردم و گفتم:

-می خوام برگردم پایین!

-باشه بر می گردیم،اروم باش.



بغضم و قورت دادم و خودم به سمت 

تلکابین ها راه افتادم و زودتر از کیوان 

نشستم.

این بار بدون این که بترسم و هراسی 

داشته باشم محکم و صاف و ثابت 

نشستم و وحشتم و پشت نقاب 

بی خیالیم مخفی کردم.

****
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با توقف ماشین جلوی در ورودی خونمون 

خواستم از ماشین پیاده بشم که کیوان 

مچم و توی دستش گرفت و گفت:

-من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی

یا چه کردم که نگه باز به من می  نکنی

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و 

راست

تا ندانند حریفان که تو منظور منی

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند



تو چنان در دل من رفته که جان در 

بدنی.

"سعدی"

اشکی که توی چشمام جمع شده بود و 

پاک کردم که کیوان گفت:

-من با حماقتم تو رو از دست دادم.

اجازه نمی دم یه بار دیگه مثل ماهی از 

دستم ُسر بخوری و از دستم در بری!

اگر شده خودم و به اب و اتیش 

بزنم،می زنم،ولی باالخره به دستت میارم.



به سمتش چرخیدم و گفتم:

-گفتی حست به من چیه؟

یادته؟

آدمی که یه عاشق واقعی باشه،جای 

زمین و آسمون عوض بشه،عشقش از 

فرشته تبدیل بشه به شیطان،

باز هم عاشقش می مونه.

اما این که وسعت این عشق چقدر 

باشه،بستگی به نگهداریش داره!

تو یه بار من و شکستی و رفتی.

غرورم و جسمم و همه وجودم و 

شکستی و رفتی.



کاری کردی که از خودم متنفر بشم.

کاری کردی که بارها تصور کنم من چقدر 

برای تو بی ارزش بودم که این جوری رهام 

کردی و رفتی.

وقتی هم اومدی تا دل من و به دست 

بیاری.

زمانی که من دقیق نمی دونستم دارم 

چی کار می کنم بکارتم و از من گرفتی.

حتی نفهمیدم ِکی و چطور و یه دفعه ای 

از یه دختر تبدیل شدم به یه خانم!

حق با توهه.



من هنوزم انقدر دوستت دارم که اجازه 

دادم بدنم و فتح کنی.

یه بار دیگه تن و بدن من و لمس کنی؛

اما ...

اما این که یه بار دیگه بتونم بهت اعتماد 

کنم،نمی دونم.

من به تو اعتماد ندارم.

من هراس دارم از روزی که تو رو ببخشم 

و تو دوباره من و رها کنی و دل بکنی!

آدمی که یه بار رفتن و طی کرده.

دوباره هم می تونه بره.



نه بخاطر شرط بندی،نه......بخاطر این که 

تو یه بار من و بخاطر پول و ماشین و 

خونه و شرکت،برای این که به دست سینا 

نرسه،رها کردی.

شاید بعدا هم دوباره تو بخاطر خیلی 

چیزا من و رها کنی و بری!

کیوان با اعصابی خراب و رگای متورم به 

حرفام گوش داد و اخماش حسابی تو هم 

فرو رفت .

همین که اخرین حرفم از دهنم خارج شد 

عصبی با مشت روی فرمون کوبید و 

گفت:



-داری اشتباه می کنی حنا..!

من هیچ وقت تو رو رها نکردم.

اونی که بدون توضیح رفت،تو بودی.

من هیچوقت تو رو ول نکردم.

درسته اوایل شرط بندی کرده بودم.

اما من هرگز آدم جا زدن نبودم.

اونم وسط یه رابطه،من نرفتم هرگز!

من رها نکردم تو رو....هیچوقت.

تو وقتی شنیدی بدون این که اجازه بدی 

حرفی بزنم خودت رفتی و صیغه رو 

باطل کردی!

نگو نه،که دقیقا همین بود!
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حق با اون بود .حرفاش درست بود.من 

همچین کاری کردم.

من بدون توضیح گذاشتم،رفتم.

اما توضیحی نیاز نبود.

همه چیز دقیقا عین حقیقت بود.

اون من و ول نکرده بود.

اما چیزی با این حرفا تغییر نمی کرد.

-خدافظ!



از ماشین پیاده شدم و بی حرف کلید توی 

در حیاط انداختم و وارد خونه شدم و 

بعد از چند دقیقه صدای ماشینش و 

شنیدم.
*

-کیوان،امروز می خوای کجا بریم؟

حوصله ندارم من.

از کار و زندگی من و انداختی !

چپ چپ نگاهم کرد و گفت:

-همه ارزوشونه من بهشون مرخصی بدم.



سه روز واست مرخصی رد کردم قدر 

نمی دونی که..!

-تو شب اومدی دنبالم.

واسه چی نزاشتی حداقل صبح برم 

شرکت؟

-نیازی نبود.

گذاشتم صبح استراحت کنی که مثل 

دیشب سگ اخال....عه  عه.... منظورم 

اخالق بِد....آره.....اخالقت بد نشده 

باشه.



چشم  غره ای بهش رفتم.

حرفش و قطع کرده بود،چون می دونست 

اماده ی حمله بهش هستم.

-می دونی چطور بابام و راضی کردم 

ساعت ۱۰ شب از خونه بیام بیرون؟

-تازه که سرشبه!

چپ چپ نگاهش کردم و غریدم:

-برای جنابعالی اره!

ولی برای من بخاطر همجنس های 

اشغالت نصف شب محسوب می شه و 



خطرناکه تک و تنها بزنم بیرون.

-اره خب،حقم داره بابات.

حاال چطور گذاشت بیای؟

-بخاطر تو دروغ گفتم.

-من اگر دختری مثل تو داشتم ....

حرفش و قطع کرد و منم با چشمای ریز 

نگاهش کردم و اروم گفتم:

-دختری مثل من داشتی،چی؟



-چهارچشمی می پاییدمش.

-بیچاره دخترت،آسایش نداره.

کجا می ری حاال؟

-می بینی!

بعد از چند دقیقه توقف کرد و من با 

دیدن بام،لبخندی زدم و پیاده شدم.

دلم تنگ شده بود برای این جا.

قدم  به قدم جلو رفتم و هیچکس و 

ندیدم.



روی باالترین نقطه ایستادم و از جایی که 

ایستاده بودم به زیر پام نگاه کردم.

کیوان همون طور که دستاش توی جیبش 

بود کنارم ایستاد و نفسش و بیرون 

فرستاد.

-اون روزی که حالم بهم ریخته بود و تو 

اومدی پیشم و بعدش بهت گفتم دوِست 

دارم و یادته؟

اخم کمرنگی از یاداوری خاطرات روی 

پیشونیم نشست و منم دستام و توی 



جیب مانتوم گذاشتم و گفتم:

-یادمه.

-شب قبلش تا صبح این جا نشستم و فکر 

کردم.

من واقعا دلم و به اون چشمات باخته 

بودم .

دلم و توی تار به تار موهای فرفری تو جا 

گذاشته بودم.

هر جا می رفتم،

می نشستم،



تو رو می دیدم. تو همش توی ذهن و 

خیاالت من بودی!

فکر نمی کردم،دوِست داشته باشم.

تک خندی زد و گفت:

-اونم دختری رو که انقدر غرورش زیاد 

بود و فخرفروشی می کرد و به خصوص 

خیلی هم زبون دراز بود.

نگو همون زبوِن درازش با اون حاضر 

جوابیاش صدای دِل من و در اورده بود و 

همش طلب اون دختر و می کرد.



تا صبح این جا نشستم و با خودم یکی به 

دو کردم که اخر دلم تاب نیاورد و گفت:

-بهش بگو دوسش داری و خودت و 

خالص کن.

و اون موقع تازه فهمیدم که اول 

مشکالتم شروع شده.

هرکاری کردم تا شرط بندی رو بهم بزنم و 

خط بکشم روش!

اما نشد که نشد.
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به حرفاش گوش می دادم و دلم از 

شنیدن حرفاش ضعف می رفت.

کاش اون غرور لعنتیم و نداشتم،کاش 

می تونستم دوباره اعتماد کنم.

کاش نمی خواستم غرور شکستم و ترمیم 

کنم.

وگرنه االن می پریدم توی بغلش و بین 

اغوشش گم می شدم و به صداش موقع 

اعتراف این که دوسم داره گوش می دادم.

اما من غرورم زخم خورده بود .

چطور می تونستم کنار بیام؟

چطور می تونستم ببخشم؟



کیوان نیم نگاهی بهم کرد و گفت:

-می دونی چرا اوردمت این جا؟

برای این که داد بزنی سرم،فریاد بکشی 

بزنی توی صورتم،ولی اروم بشی.

-کار از این چیزا گذشته.

تو نمی تونی درک کنی لحظه ای که من 

اون حرفا رو از نیوشا شنیدم چی به 

سرم اومد.

واقعا نمی تونی درک کنی.

غرور من له شده بود.



شاید تو ترکم نکرده بودی،اما من خودم 

تو رو ول کردم و رفتم تا بیشتر از این 

غرورم خورد نشه!

من رفتم تا کسی که این رابطه رو بهم 

می زنه،تو نباشی!

من وقتی شنیدم یه لحظه همه ی حرفات 

و یه دروغ بزرگ حس کردم.

اون عاشقانه هات و یه دروغ بزرگ فرض 

کردم.

می دونی چیه؟

شاید به عنوان یه دوست،باهات کنار 

بیام.



اما فکر نمی کنم هیچوقت تو رو دوباره 

به عنوان یه شوهر،یه همسر انتخاب کنم .

چون من می ترسم.

از این که تو بازم من و بازیچه خودت 

کرده باشی،می ترسم.

کیوان کالفه چند قدم به عقب برداشت و 

با پاش سنگ ریزه ی جلوی پاش و پرت 

کرد و بی هوا فریاد کشید:

-نمی دونم چیکار کنم و چی بگم که 

گناهی که کردم و جبران کنم.



نمی دونم چطور ازت معذرت خواهی کنم 

تا من و ببخشی!

اما فکر نمی کنی خیلی داری در حق من 

 بی انصافی می کنی؟

-چه بی انصافی کیوان؟

چرا تو یکم خودت و جای من نمی زاری؟

من روم نمی شه به خودم توی آینه نگاه 

کنم.

چون تو چند شب پیش با خودخواهی تن 

و بدن من و فتح کردی!

تو خیلی خودخواهی.



بخاطر خودت احساسات من و قربانی 

کردی و االنم بخاطر خودت،بخاطر این که 

مجبور بشم و یه فرصت بهت بدم،توی یه 

شبی که من درست و حسابی هوشیار 

نبودم،بهم دست زدی!

کیوان مستاصل روی زمین نشست و 

پاهاش و از بلندی آویزون کرد.

سرش و سمتم چرخوند و با بدجنسی و 

خنده گفت:



-کاشکی حاملت کرده بودم،اون وقت 

مجبور بودی من و بپذیری!

یه اجبار شیرین.

چقدر خوب می شد.

کاش زودتر به ذهنم می رسید.

با بهت و دهن باز بهش خیره شدم و جیغ 

بلندی کشیدم:

-تو یه کثافتی هستی که دومی نداره!

عوضی!

مگه از رو می ری؟



همین نکبت  بازیاته که نمی تونم بهت 

اعتماد کنم.

تو خودخواهی.....خودخواه!

دستاش و پشت سرش گذاشت و با خنده 

فروخورده ای گفت:

-من برای داشتن تو قاتل هم می شم!

خودخواه پیشکش.

-با این حرفات نمی تونی روی من تاثیر 

بزاری.

-ولی چشمات یه چیز دیگه می گه.



گوشیم و از توی جیبم در اوردم و با 

دیدن ساعت چشمام گرد شد:

-ساعت دوازده؛

بیا من و ببر خونمون.

-بابات چطور گذاشته تا االن بمونی؟

-من و باید ببری خونه ی بهار،چون گفتم 

می رم اون جا.

چشماش برقی زد و گفت:



-راست می گی؟

پس نگران چی هستی؟

بیا بریم شام بخوریم بعد می برمت 

خونتون،

من غذا نخوردم.

-نمی شه،پرو نشو دیگه!

من غذا خوردم.

-بدون تو غذا از گلوم پایین نمی ره 

بخدا...!

-کیوان!!!!!!



-خیله خب غذا نمی خورم.

از روی زمین بلند شد و خاک شلوارش و 

تکوند و گفت:

-برو سوار شو برسونمت.

فوری هردوتامون سوار ماشین شدیم که 

کیوان در سکوت ماشین و روشن کرد و 

راه افتاد.

من چطور انقدر بهش اعتماد داشتم که 

االن کنارش نشسته بودم؟



و این وقت شب خودم و بهش سپرده 

بودم؟

شاید بخاطر این بود که چیزی برای از 

دست دادن نداشتم،اما ....

اما بازم کسی غیر از کیوان بود،اعتماد 

نمی کردی...می کردی؟

نه!

قطعا نه!

اما اون هرکسی نیست.

اون کیوانه منه.

یه عمر کنارش بودم.

ولی بدون این که بخوای بهت دست زده!



اگر من اون روز مخالفت می کردم،اونم 

همچین کاری نمی کرد.

تقصیر خود احمقم بوده.

چرا انقدر بیخیال از این موضوع رد شده 

بودم؟

خودمم درک نمی کردم.

اما انگار حاال که کیوان این کار و کرده 

بود،برام مهم نبود.

انگار دیگه هیچی مهم نبود.

منی که به بهار گفته بودم کار اشتباهی 

کرده،حاال خودم ...



بهار قرار با مهدی ازدواج کنه.

تو چی؟

تو تکلیفت معلومه اصال؟

می فهمی با خودت چند چندی؟

می گی نمی خوایش و باهاش ازدواج 

نمی کنی،اما کنارش نشستی!

می گی نمی خوایش اما وقتی کنارشی 

قلبت می خواد از سینه خارج بشه.

می فهمی داری چی کار  می کنی؟

با دیدن کیوان که نامحسوس دستش و 

روی معدش گذاشت،رد دستش و دنبال 

کردم و گفتم:



-معدت درد می گیره؟

غافلگیر سرش و سمتم چرخوند و 

دستش و فوری برداشت:

-نه...نه درد نمی کنه!

بحث و عوض کرد و گفت:

-راستی تا یادم نرفته.

تو عاشق کاکائویی!

توی داشبرد یه بسته برات خریدم،برش 

دار!



نمی دونستم ذوق زده بشم و بخندم یا 

این که گریه کنم و جیغ بکشم،دست از 

سرم بردار کیوان،من و بدعادت نکن.

تا همین االنشم بد به وجود تو عادت 

کردم.

منه احمق!
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تکونی به خودم ندادم که اشاره ای به 

داشبرد کرد و گفت:



-یاال دیگه معطل چی هستی؟

برش دار!

هوفی کشیدم،می دونستم اگر مخالفت 

کنم،دست بردار نیست و جونم و 

می گیره.

در داشبرد و باز کردم و با دستم توی اون 

خرت و پرتای داشبردش دنبال کاکائویی 

که می گفت گشتم که چشمم به یه بسته 

قرص خورد.



با حیرت بسته ی قرص و بیرون اوردم و 

نگاهم و به پشتش دوختم.

با این قرصا بخاطر رشتم خوب آشنا 

بودم.

قرص معده و درد بود.

نگاهم و به کیوانی که حواسش به من 

نبود، دوختم و با عصبانیت گفتم:

-تو معده درد داشتی؟

کی؟

چرا من نفهمیدم؟



سرش بی هوا سمتم چرخید و مات و 

مبهوت نگاهم کرد و بی هوا قرص و از 

دستم گرفت:

-برای چی به اون دست زدی؟

-گفتم از کی معده درد داشتی؟

پوشه ی قرمز رنگی که توی داشبرد بود و 

برداشتم و بدون این که برام مهم باشه که 

بدون اجازه دست به وسایلش نزنم،بازش 

کردم و برگه های توش و بیرون کشیدم.



با دیدن ازمایشات و برگه آندوسکپی که 

توی پوشه بود،شوکه گفتم:

-کیوان!

یه دستش به فرمون بود و با یه دستش 

سعی کرد برگه ها رو از دستم بگیره که 

دستم و عقب کشیدم:

-تا توضیح ندی خبری از اینا نیست!

یهویی از کوره در رفت و با عصبانیت 

نعره کشید:



-مگه مهمه ها؟

اصال مگه مهمه؟

یادت که نرفته،من آدمیم که آرزوها و 

رویاهای تو رو خراب کرد و زندگیت و به 

گند کشید.

جوری که حتی اگر بخوای دوباره ازدواج 

کنی هم اسمت روی زبوناست.

غیر از اینه؟

من آدمیم که توی مستی ازت سواستفاده 

کردم و بهت دست درازی کردم.

یادت رفته؟



االن برای چی برات مهم شده که درد و 

مرض و زهرمار من چیه؟

االن برای چی ....

با دستش که دوباره سمت معدش رفت و 

سعی کرد ماشین و به کناری پارک 

کنه،شوکه و مات و مبهوت بهش نگاه 

کردم و حرفاش از ذهنم عبور کرد.

ماشین و گوشه ای پارک کرد و سرش و 

روی فرمون گذاشت.

دلم به درد اومد.



نه فقط برای اون،برای هردوتامون.

برای زندگی تباه شده.

برای عشقی که خوش نبود.

برای همه چی.

برای این معده دردی که توضیح نمی ده و 

حتما انقدر شدید و وحشتناک هست که 

براش دکتر رفته و آندوسکوپی و هزار 

زهرمار انجام شده.

نگاهم و بهش دوختم و نفسم و بیرون 

فرستادم.

دلم نمی اومد همین طوری بدون این که 

غذا بخوره رهاش کنم  و از یه طرف هم 



باید هرجور شده درباره این معده دردش 

ازش حرف می کشیدم.

در غیر این صورت شب از فکر و خیال 

خوابم نمی برد و همش نگرانش بودم.

با لحن مالیم و ارومی ....
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با لحن مالیم و آرومی صداش کردم:

-کیوان!؟



سرش و از روی فرمون بلند کرد و نگاه 

خستش و بهم دوخت که گفتم:

-بریم شام بخوریم؟

من گشنمه.

لبخند محو و مالیمی روی لبش نشست و 

با کنایه گفت:

-تو که گفتی گشنم نیست می خوام برم 

خونه ی بهار!

-اگر خسیس بازی در میاری و نمی خوای 

شام بدی همین و بگو لطفا.



-مگه می شه من به شما شام ندم؟

شما فقط امر بفرما..!

لبخندی که می اومد رفته رفته روی لبام 

بشینه رو جمع کردم و از شیشه ماشین 

به بیرون خیره شدم.

با ایستادن جلوی رستوران شیک و 

زیبایی،از ماشین پیاده شدم و همراه 

کیوان وارد رستوران شدیم.

پشت میز نشستم و نگاهی به فضای دنج 

رستوران انداختم و از زیباییش لبخندی 



روی لبم نشست.

منویی که جلوم بود و برداشتم و با دیدن 

غذاهای ایتالیایی ابروهام باال پرید.

-غذای ایتالیایی؟

-غذاهای خوشمزه ای این جا هست.

صورتم در هم شد و گفتم:

-قورباغه و ملخ و خرچنگ و اینا غذاهای 

خوشمزه  هستن؟



کیوان خنده ی تو گلویی کرد و گفت:

-تو می تونی استیک سفارش بدی،یا 

میگو.... البته ملخم خوشمزست!

نیشخندی کنج لبش نشوند که سرم و باال 

اوردم و شوکه گفتم:

-ملخ خوردی؟

-سوپش و اره.

دستم و جلوی دهنم گرفت و ادای عق 

زدن در اوردم:



-شوخی می کنی دیگه مگه نه؟

-نه!

دل و رودم از تصورش بهم پیچید و کمی 

خم شدم روی شکمم و عق ارومی زدم که 

کیوان قهقهه ی بلندی زد و گفت:

-وای.... آنقدر هم حال بهم زن نیست.

اروم باش.

دستش و روی بازوم گذاشت:



-هی حنا...!

-اگر االن بخوای ملخ سفارش بدی با 

جفت پا میام تو صورتت!

-قورباغه چطور؟

با چشمای گرد شده و مبهوت گفتم:

-قورباغه هم خوردی چندش!؟

کیوان نگاهی به قیافم انداخت و با دیدن 

صورتم از خنده ریسه رفت و بریده،بریده 

گفت:



-نه.... می خواستم....امتحانش کنم.

غلط کردی آرومی گفتم که خندش و 

جمع کرد و اشاره ای به منوی دستم کرد:

-سفارش بده!

طبق گفته ی کیوان سفارشم یه استیک 

بود و کیوانم با شوخی و مسخره بازی 

خوراک میگو سفارش داد.

با اوردن غذاها اروم شروع به خوردن 

کردم و وقتی غذای توی دهنم و قورت 



دادم و گفتم:

-خب.

از معده دردت بگو!

بالفاصله اخمای کیوان توی هم فرو رفت 

و گفت:

-چیز مهمی نیست.

خوب شدم.

غذات و بخور!

-خوب شدی که هنوزم معدت تیر 

می کشه؟



-چیز خاصی نیست،گفتم که.

حرصی نفسم و بیرون فرستادم،نه 

این جور نمی شه.

کیوان نخواد حرف بزنه،بکشیش هم 

حرف نمی زنه!

نفسم و کالفه بیرون فرستادم و با فکری 

مشغول غذام و خوردم.

بعد از خوردن غذا و پرداخت صورت 

حساب از جانب کیوان،من و به خونه ی 



بهار رسوند و هر چی درباره معدش ازش 

پرسیدم الم تا کام حرفی نزد که نزد ....
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با هوفی از این سرتقی کیوان و جواب 

ندادنش از ماشین پیاده شدم و در و 

محکم بهم کوبیدم که موجبات خنده ی 

کیوان و فراهم کرد.

تک زنگی به بهار زدم که فوری دم در 

اومد و کیوانم از جاش تکون نخورد تا 

وقتی که وارد خونه ی بهار شدم.



-سالم،چطوری؟

بهار اروم و زیرلبی گفت:

-سالم و زهرمار....االن چه وقته اومدنه؟

نگاهی به ساعت گوشیم کردم و با دیدن 

ساعت یک و نیم شب چشمام گرد شد.

-حواسم نبود.

چشم  غره ای بهم رفت که بی سر و صدا 

پاورچین پاورچین وارد اتاقش شدیم که 



چشمم به خواهر بهار غزال افتاد.

-برامون دردسر شدی حنا..!

کف گرگی بهش زدم و چشم غره ای رفتم:

-دردسرمم برای بقیه شیرینه غزال خانم!

-هه...حتما برای کیوان خان.

بهار غزال و به زور از روی تختش بلند 

کرد و گفت:

-برو نگاه کن داداش نیاد سر وقتمون.



غزال هوفی کشید و بیرون رفت.

لباسام و در اوردم و شلوار خونگی از بهار 

گرفتم و پوشیدم و خودم و روی تخت 

انداختم.

بخاطر دونفره بودن تخت بهار راحت هر 

دوتامون جا می شدیم.

یه دوساعتی رو با بهار شروع به حرف 

زدن کردیم و هر اتفاقی که افتاده بود رو 

تعریف کردم.



با صدای پیامک گوشیم،گوشیم و 

برداشتم که طبق معمول پیام های 

عاشقانه کیوان.

-دل بی تو به جان آمد وقت است که باز 

آیی

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد وقت است که باز  

آیی.

"حافظ"

لبم و گاز گرفتم تا لبخند نزنم که یهو بهار 

گوشی رو از دستم کشید و با صدا شروع 



به خوندنش کرد و یهو سوتی زد:

-اوالال...!

پروفایل کیوان که متن نوشته ای بود و 

باز کرد،نوشته بود:

-هر که در عاشقی قدم نزده است

بر دل از خون دیده نم نزده است

او چه داند که چیست حالت عشق

که بر او عشق، تیر غم نزده است.

"خاقانی"



بهار چندلحظه در سکوت به معنای شعر 

پروفایلش خیره شد و آهی کشید.

-نمی دونم چرا دلم سوخت براش!

چشم  غره ای بهش رفتم که دستش و زیر 

سرش گذاشت:

-راستی...راستی عاشقت شده انگار !

پشتم و بهش کردم و گفتم:

-بگیر بخواب بهار خیلی حرف می زنی.



چشمام و بستم و چندلحظه بعد غرِق 

خواب شدم.
****

روز آخری بود که فرصت بودن با کیوان 

و داشتم و نمی دونستم قراره چه 

تصمیمی بگیرم.

نمی دونستم چه اتفاقی در انتظارمه. 

و نمی دونستم که باید چیکار کنم.

مثل دو روز قبل هرچی پرسیده بودم 

کجا قراره بریم گفته بود سوپرایز.

برای همین نمی دونستم چه لباسی باید 

بپوشم و سردرگم جلوی کمدم ایستاده 



بودم.

باالخره یه مانتوی مشکی لیمویی به 

همراه شلوار جین یخی پوشیدم و کیفم 

و سر شونم انداختم و نگاهی به صورت 

آرایش کردم،انداختم و از اتاق خارج 

شدم.

بعد از خداحافظی با مامان و بابام جلوی 

در رفتم و اروم اروم سر خیابون رفتم که 

با پیچیدن صدای وحشتناکی دقیقا پشت 

سرم،جیغی کشیدم و به عقب برگشتم که 



با چهره ی کیوان سرخوش و خوش خنده 

روی موتور تریل روبه رو شدم.

چشمکی بهم زد و کاله کاسکت و به 

سمتم گرفت که چشمام و گرد کردم:

-با این بریم؟

-اره بپر بیا باال دیگه.

نکنه می ترسی؟

پوکر نگاهش کردم و کاله کاسکت و از 

دستش گرفتم و پشت  سرش روی موتور 

نشستم.



-من و محکم بگیر که قراره حسابی 

بترکونیم.

کاله و سرم گذاشتم و با کمی تردید 

باالخره دستم و دور گردنش حلقه کردم:

-برو بریم.

با سرعتی که کیوان حرکت کرد جیغ 

آرومی کشیدم و محکم تر بهش چسبیدم 

که کیوان داد زد:

-آماده ای؟



هنوز نپرسیده بودم برای چی؛ که با کج 

شدن موتور و بعدم تک چرخ شدن موتور 

چنان جیغ گوشخراشی کشیدم که صدای 

جیغ من با صدای قهقهه های کیوان قاطی 

شد.

انقدر هیجان موتور سواری زیاد بود که 

دستم خیس عرق شده بود و خنده یه 

لحظه  هم از روی لبام پر نمی کشید.

با توقف یهویی موتور تکونی خوردم و 

آروم از پشت سر کیوان پیاده شدم و چند 



لحظه با غیظ مصنوعی نگاهش کردم که 

دوباره غش غش خندید.

دوتا کاله کاسکت ها رو روی موتور 

گذاشت و دستم و گرفت و دنبال خودش 

کشید.

دستم و با حرص از دستش بیرون 

کشیدم که نیمچه لبخندی زد.

سرم و باال اوردم و با دیدن 

پرورشگاه،چشمام گرد شد.

-برو داخل عزیزم.



با هم وارد پرورشگاه شدیم که همون 

موقع صدای جیغ های بلند و خنده  های 

صدا دار بچه ها توی گوشم پیچید.

روی تاب و سرسره ای که توی حیاط بود 

بازی می کردن و پسرا هم مشغول فوتبال 

بازی کردن؛ بودن.

نگاهم و روی بچه ها چرخوندم که کیوان 

دستش و روی گودی کمرم گذاشت که 

تنم لرزید و خودم راه افتادم.



کیوان من و کنار چندتا دختر بچه هدایت 

کرد و صدا زد:

-آرام خانم....بچه ها...

دخترا که با عروسکاشون مشغول بازی 

بودن تا سرشون و چرخوندن و 

چشمشون به کیوان خورد جیغی کشیدن 

و دوییدن سمتش.

طولی نکشید که دور تا دورم پر از 

دخترای ناز بود.



یکیشون روی پای کیوان نشسته بود و با 

شیرین زبونی با کیوان حرف می زد:

-عروسکم و مهدی خراب کرد.

یکی دیگه از دخترا سمت کیوان رفت و 

از پشت سر دستش و دور گردن کیوان 

حلقه کرد:

-کیوان جون مگه قرار نبود دفعه بعد که 

اومدی پیتزا بخری برامون؟

ناخوداگاه از لحنش لبخندی روی لبم 

نشست که کیوان ضربه ی ارومی به 



شکمش زد:

-ای شکمو .

اروم خندید و کیوان روبهش گفت:

-حنا خانم...تو هم مثل حنا خانم من 

شکمویی!

با نگاه خیره ی کیوان چشمام گرد شد و 

من و دختر کوچولویی که فهمیدم اسمش 

حنا هست همزمان گفتیم:

-من شکمو ام؟



کیوان با صدای بلند به هردوتامون خندید 

و یه بوس آبدار از گونه ی حنا کوچولو 

برد و اروم جوری که خودم بشنوم گفت:

-حنا خانم من بهم بوس نمی ده .

اشکالی نداره یه بوس از شما ببرم؟

با پام لگد ارومی به پاش زدم و جیغ 

زدم:

-خیلی بی ادبی بچه این جاست.



کیوان خندید و دست ارام و حنا رو 

گرفت و در گوششون چیزی گفت که 

دوتاشون ریز ریز خندیدن و با بچه ها از 

کنارمون رفتن .

کیوان دستاش و توی جیبش گذاشت و 

سمتم چرخید.

-حنا خانم ما چطوره؟

لبخند کمرنگی زدم و گفتم:

-از کی تا حاال با این بچه ها دوست 

شدی؟



-از وقتی که حنا خانمم و از دست دادم.

لب گزیدم که دستم و گرفت و به سمت 

ساختمون پرورشگاه راه افتادیم ...
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باور نکردنی بود،مبلغی که کیوان به 

پرورشگاه داده بود،اونم دقیقا بعد از 

رفتن من و وابستگی کیوان به این جا.

و بیش تر از همه مبلغی که به این 

پرورشگاه داده بود،عجیب بود .



همون طور که از کوثر فهمیده 

بودم،پدرش کیوان و از خونه بیرون کرده 

بود و حساباش و مسدود کرده بود.

و با این مبلغ پول خیلی کارا می تونست 

انجام بده که االن توی این پرورشگاه 

بود.

عجیب تر از همه کیوانی بود که پابه پای 

بچه ها بازی می کرد و می خندید و به 

حرفاشون گوش می داد و دلداری می داد 

و .... 



این کیوانی که من می دیدم صدبرابر با 

کیوانی که قبال دیده بودم فرق می کرد.

این کیوان غرور توی چشماش موج 

نمی زد،خنده هاش و با بقیه شریک 

می شد.

این کیوانی که مبلغ زیادی رو به 

پرورشگاه داده بود اون کیوانی نبود که 

وقتی با هم بیرون رفته بودیم و بچه های 

کار و دیده بود بی اهمیت از کنارشون 

گذشته بود.



کیوان این روزا با کیوان اون روزا دنیایی 

تفاوت داشت.

انگار همه چیز کیوان و تغییر داده بود و 

این کیوان چقدر به چشم من زیبا تر و 

مرد تر بود.

با وارد شدن یه ماشین بزرگ به 

پرورشگاه سرم و سمت ماشین چرخوندم 

که کیوان دستش و بهم کوبید و بلند 

گفت:

-هی بچه ها پیتزا رسید.



صدای جیغ و هورا و خوشحالی بچه ها 

همه ی پرورشگاه و پر کرده بود.

لبخندی از این شادیشون روی لبم نشست 

و با آوردن پیتزا ها کیوان به هرکس یه 

جعبه داد و پولش و پرداخت کرد.

روی میز و صندلی ها کنار بچه ها نشستیم 

و خودمم نمی دونم کی آنقدر بچه ها به 

دلم نشسته بودن و با حنا و ارام دوست 

شده بودم که کنارم نشسته بودن.

شنیدن آرزوی ریز و درشت بچه ها 

درحالی که غذا می خوردن و هم لبخند و 



هم اشک رو بهم هدیه کرده بودن،لذت 

بخش بود.

از پرورشگاه که بیرون اومدیم یه حال 

عجیب و غریبی داشتم و اشک بود که 

ناخواسته از چشمام می چکید.

دستم و زیر چشمام کشیدم و اشکام و 

پاک کردم و کیوانم نم زیر چشماش 

گرفت و لبخندی بهم زد.

نگاهم و به قطره های بارون پاییزی 

دوختم که با صدای کیوان سرم سمتش 



چرخید.

لبخندی بهم زد و گفت:

-خوش گذشت؟

شونه ای باال انداختم و سرم و تکون دادم 

که لبخندش عمیق تر شد:

-مایلی قدم بزنیم؟

-اره.

و چی بهتر از قدم زدن توی بارون اونم 

کنار کیوان.



با شنیدن صدای کیوان گوشام و تیز 

کردم و به حرفاش گوش سپردم:

-یهویی به ذهنم رسید که همچین کاری 

کنم،این پول و بدم به پرورشگاه و خیلی 

لذت بخش بود.

دیدن اون همه بچه ای که به این پول نیاز 

داشتن.

تصمیم دارم همیشه یه بخشی از پوال رو 

به پرورشگاه بدم و زیر حمایت خودم 

قرارشون بدم.

این بچه ها چه گناهی کردن که پدر و 

مادرشون حاال به هرمشکلی اونا رو 



نخواستن!

لبم و گاز گرفتم و بغض کرده سرم و 

تکون دادم.

-از وقتی که باهات آشنا شدم،یه حس 

دیگه به زندگی پیدا کردم.

تا قبل از اینکه باهات آشنا بشم،همش یه 

حس کمبود توی وجود خودم حس 

می کردم.

اما وقتی باهات اشنا شدم،اصال یه حس 

دیگه پیدا کردم.



شاد بودم باهات،هیجان داشتم،حالم 

خوب بود.

قدرش و ندونستم.

اما سعی کردم جبران کنم.

دیر برای جبران کردن.

دیر برای ترمیم احساسات تو.

ولی همونطور که تو من و از یه آدم 

مغرور و از خودراضی به یه آدم دیگه 

تغییر دادی که بتونه به همه،به خودش، 

به زندگیش محبت کنه،منم یاد گرفتم که 

احساسات تو رو زنده کنم.

من تو رو دوست دارم.



من راه دوست داشتن و عاشقی رو از تو 

یاد گرفتم.

اصال منی که توی نخ این چیزا نبودم با 

تو تجربه کردم یه زندگی عاشقانه و پر از 

حس های خوب و آرامش!

ازت می خوام بهم فرصت بدی.

تا بهت ثابت کنم که من می تونم از پس 

خوشبخت کردن تو بر بیام.

با من ازدواج می کنی؟

شوکه از این همه جمله ای که سر هم 

کرده بود و بی مقدمه گفته بود با من 

ازدواج می کنی،سرجام ایستادم.



کیوانم ایستاد و سمتم چرخید.

توی چشمام زل زد و منتظر بهم نگاه کرد.

دستم و توی هوا تکون دادم و بریده 

بریده گفتم:

-من...من خب نمیدونم چی بگم االن.

سرم و باال اوردم و به چشماش زل زدم و 

انگار اعتماد به نفس از بین رفتم و پیدا 

کردم،که بی مقدمه مثل خودش شروع به 

حرف زدن کردم.

-می دونی چیه؟



هنوزم روی حرفم هستم.

تو خودخواهی و حتی اگر درخواست 

ازدواج هم می دی برای خوب شدن حال 

خودت می دی.

دقت کردی به حرفات؟

با من ارامش می گرفتی و بهت خوش 

می گذشت.

دقت کردی؟

بازم تو خودت و توی اولویت قرار دادی.

ولی یه عاشق هیچوقت خودش توی 

اولویت نیست.



همیشه اولین تصمیم هاش و به نفع 

عشقش می گیره.

اون شاد باشه،اون خوش باشه،اون 

حالش خوب باشه.

ولی تو خودخواهی.

فقط به خودت نگاه می کنی.

فقط برای حال خودت تصمیم می گیری.

از همه ی اینا که بگذریم.

من هیچ وقت نمی تونم خانوادم و راضی 

کنم تا دوباره با هم باشیم.

چون تو روی من قمار کرده بودی.



و پدرم هیچ وقت من و به دست آدمی که 

روی من قمار کرده و احساسات من و به 

بازی گرفته،نمی سپاره.

کیوان مبهوت نگاهم کرد و گفت:

-حنا...!

-مثل االن،من فقط به عنوان یه دوست 

می تونم روی تو حساب کنم.

نه به عنوان یه همسر.

متاسفم.



نفسام بعد از تموم شدن حرفام به شماره 

افتاد و حس می کردم فشار زیادی روی 

بدنم حس می کنم.

سرم گیج می رفت و چشمام یکی در 

میون تار می دید و سیاهی می رفت.

از کنارش که گذشتم بغضم شکست و 

اشکام روی گونه هام ریخت.

چرا این کار و کردم؟

چون قرار گذاشته بودم با خودم،که فقط 

با عقلم پیش برم نه با قلبم.

پس االن سوزش قلبم و چیکار کنم؟



اشکام دونه دونه روی گونه هام 

می ریخت،دستم و جلوی تاکسی تکون 

دادم و با توقف تاکسی سوار شدم که راه 

افتاد.

سرم و به پشتی صندلی تکیه دادم و 

اشکام روی گونه هام ریخت.

نگاه راننده رو روی خودم حس می کردم 

اما اهمیتی ندادم.

با زنگ خوردن گوشیم و دیدن شماره 

ناشناسی روی گوشیم،گوشیم و روشن 



کردم و ....
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با زنگ خوردن گوشیم و دیدن شماره 

ناشناسی روی گوشیم،گوشیم و روشن 

کردم و با کمی مکث و نگرانی ناگهانی که 

توی وجودم رخ داده بود،گوشی رو 

جواب دادم.

-بله؟

-سالم خانم منصوری.



مات و شوکه پلک زدم و گیج نگاهی به 

صفحه گوشیم کردم.

برای چی زنگ زده بود؟

-من و نشناختید؟

سینام...توی دانشگاه....

حرفش و قطع کردم و گفتم:

-شناختم.

امرتون و بفرمایید.



-می تونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم و 

شما رو مالقات کنم.

کار خیلی مهمی دارم خانم منصوری.

اشکام و پاک کردم و با صدای محکمی 

گفتم:

-چه کاری؟

-شما رو ببینم عرض می کنم.

فقط خیلی مهمه... لطفا.

لبم و گاز گرفتم و افکارم و پس زدم و 

گفتم:



-خیله خب،کجا؟

-ادرسش و براتون پیامک می کنم.
............

با دیدن کافه بزرگ و شیکی کرایه تاکسی 

رو پرداخت کردم و وارد کافه شدم.

زیر چشمام و که اگر سیاه یا خیس شده 

بود،پاک کردم و با نفس عمیقی وارد کافه 

شدم.

چشم چرخوندم و باالخره چشمم به سینا 

خورد و دروغ بگو که بگم ازش َبَدم 



نمی اومد.

روبه روش قرار گرفتم که بلند شد و 

وقتی بهم نگاه کرد،نگاه شرمندش ، 

شوکم کرد.

-بفرمایید لطفا.

رو به روش روی صندلی نشستم و کیفم 

و روی میز گذاشتم و منتظر بهش خیره 

شدم.

-امیدوارم دلیل قانع کننده ای برای این 

قرارتون داشته باشید.



نگاهم و روی گچ دستش چرخوندم و 

روی پیشونیش هم جای چند تا خراش 

بود.

-اول اومد،ازت حاللیت بطلبم.

با چشمای گرد شده نگاهش کردم که 

تک خنده ای کرد:

-خب برای خودمم عجیبه.

اما یه اتفاقاتی برام افتاد که تصمیم 

گرفتم بیام واقعیت ها رو بهت بگم و 

اجازه ندم زندگی تو و کیوان بهم بخوره!



مات نگاهش کردم و لب زدم:

-واقعیت؟

-اره واقعیت.

لبم و گاز گرفتم و نگران گفتم:

-چه واقعیتی؟

-شاید خیلی دیر باشه برای گفتنش اما..

قبل از کیوان،

من از تو خوشم اومده بود.



اون جسارتی که داشتی نظر هرکسی رو 

به  خودش جلب می کرد.

اما بیشتر از همه می خواستم از تو 

بخاطر بابات انتقام بگیرم.

نمی دونم کیوان بهت گفته یا نه.

ولی من توی یه شرکت سرمایه گذاری 

کرده بودم اما بعدش خواستم سهمم و 

پس بگیرم که بابای تو که رئیس اون 

شرکت بود،سهم من و بهم برنگردوند.

و منم دنبال انتقام بودم.

با این که پدر تو سهم من و بعدًا داد اما 

من بازم کینه داشتم.



چون بابای تو به وقتش پولم و بهم نداده 

بود و کلی خون دل خورده بودم.

اما خب موقعیت کیوان برای انتقام بهتر 

بود.

و منم نمی تونستم روی انتقامم ریسک 

کنم.

کیوان جلو اومد و کم کم تونست نظر تو 

رو به خودش جلب کنه و تو هم 

خب،عاشقش شده بودی.

وسط راه بود که کیوان اومد پیشم و داد 

و بیداد راه انداخت.



گفت نمی تونه به این بازی ادامه بده و 

احساسات تو رو به بازی بگیره.

منم یه جورایی فهمیده بودم که کیوان 

انگار دلش برای تو لرزیده،دست گذاشتم 

روی نقطه ضعفش تا کنار نکشه.

بهش گفتم اگر این کار و نکنی منم یه 

جور دیگه انتقامم و ازش می گیرم.

هر جور که خودت می خوای.

بهم گفت چطوری می خوای ازش انتقام 

بگیری و منم با خنده بهش گفتم،برای یه 

دختری مثل اون چی سخت تر از یه 

تجاوز چند نفره ....



به این جای حرفش که رسید مکث کرد و 

من شوکه بهش خیره شدم.

شرمنده سرش و پایین انداخت و من 

حس کردم قلبم ایستاد.

سینا اروم گفت:

-معذرت می خوام.

ولی منم اون موقع انتقام چشمام و کور 

کرده بود.

کیوان وقتی فهمید کلی داد و بیداد کرد 

و من روی حرفم موندم.



کیوان عذاب وجدان داشت اما با شنیدن 

حرفای من،گفت که به این راه ادامه 

می ده و همین کار و می کنه.

برای همین تا اخرین لحظه نتونست که 

زیر شرط بندی بزنه.

اون پوال و اینا هم فقط برای محکم کاری 

بود.

که اگر کیوان زیرش می زد،باید تمام اون 

چیزایی که توی قرارداد نقل کرده بود و 

بهم می داد و اگر من زیر اون قرارداد 

می زدم بالعکس می شد.



اما وقتی کیوان عاشق تو شد،همه چیز 

عوض شد و کار برای من راحت تر.

همین که بهش گفتم اگر عقب بکشه این 

کار و با تو می کنم،بخاطر تو در اصل 

دوباره به اون شرط بندی ادامه داد.

کیوان توی یه دوراهی سخت و نفرت 

انگیز گیر کرده بود.

اگر خود کیوان اینا رو بهت نگفته،شاید 

برای این بوده که نمی خواسته بترسی و 

همش نگران باشی.

سینا دوباره سکوت کرد و من نفسم و 

اروم و عصبی بیرون فرستادم و دستم و 



روی صورتم کشیدم و لب زدم:

-تو...تو چطور تونستی همچین کاری با 

زندگی ما کنی؟

سینا شرمنده سرش و پایین انداخت و 

دستش و توی موهاش کشید.

-من و ببخش حنا.

من شرمندم.

االن شاید از کیوان بیشتر از همه نفرت 

دارم.

اما من اتفاقات بدی برام افتاد.



فهمیدم خیلی اشتباه کردم.

اگر االن دستم قطع نشده،فقط برای این 

بوده که نذر کرده بودم،که اگر خوب شدم 

بیام و همه ی واقعیت  ها رو بهتون بگم.

از کیوان متنفرم،اما برای این که در حق 

تو خیلی ظلم کردم......

فقط می تونم بگم من و ببخش!

من شرمندتم.

من و حالل کن حنا.

از روی صندلی مقابلم بلند شد و همین که 

خواست بگذره،چند قدم عقب اومد و 

گفت: ...
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-حنا....کیوان مرد خیلی خوبیه.

اون بخاطر تو هرکاری می کنه.

حتی حاضر شده بود تمام اون شرکت و 

خونه و همه ی چیزاش و بهم بده تا دست 

بردارم از کارام.

اما من گفتم فقط این جوری راحت 

می شم و اون مجبور شد که به این راه 

ادامه بده.



اون حتی از تمام شرکتی که سرمایش 

بود بخاطر تو می خواست بگذره تا من 

دست بردارم.

اما....

نشد....من چشمام کور شده بودم.

من و ببخش!

از جلوی چشمام گذاشت و رفت و من پر 

حیرت دستم و به صورتم کشیدم و 

دوباره اشکام راه گرفت.

درسته که توی هر دوتا بازی من اسیب 

می دیدم،اما اون برای من از بین بد و 



بدتر،بد و انتخاب کرده بود.

اگر کیوان بهم می گفت که پشیمون شده 

ولی سینا تهدیدش کرده که به من تجاوز 

می کنه و این حرفا......حتما حتما کیوان 

و می بخشیدم.

خدای من.

من امروز خیلی بد کیوان و شکستم.

چرا همچین کاری کردم.

اشک از چشمام سرازیر می شد و حالم 

اصال خوب نبود.



من امروز دست رد به سینه ی کیوان زده 

بودم.

در حالی که کیوان برای این که به من 

آسیبی وارد نشه،به این راه ادامه داده 

بود.

اگر به من تجاوز می شد،چه بالیی به 

سرم می اومد.

به جز جسم و روح و تمام وجودم چه 

اتفاق وحشتناکی بود.

مطمئن بودم که اون وقت خودم و 

می کشتم!



و هیچوقت نمی تونستم به اون زندگی 

ادامه بدم.

کیواِن من خیلی وقت پیش پشیمون 

شده بود و برای حفظ من،دست به 

ادامه ی بازی زده بود.

آهی کشیدم و اشکام و پاک کردم.

حاال باید چی کار می کردم؟

باید خودم با کیوان حرف می زدم و 

خاتمه می دادم به این جدایی.



گوشیم و که روشن کردم یه پیام از یه 

چنل دلنوشته توی تلگرام برام ارسال 

شده بود.

بازش کردم که نوشته بود:

-به خدا گفت:

خداوندا عزیزترین بندگانت چه کسانی 

هستند؟

خداوند فرمود:

انان که می توانند تالفی کنند،اما 

می بخشند.

زیر همون متن یه نفر نوشته بود:



-ببخش!

چون بخشیدن دیگران نشانه ی ضعف تو 

نیست.

تو آنها را می بخشی،چون انقدر قوی 

هستی،که می دانی آدم ها اشتباه می کنند.

همانطور که حضرت علی فرمود:

-تو هرکسی را بفهمی،قطعا او را 

می بخشی!

اشکی از گوشه ی چشمم چکید،من االن 

کیوان و می فهمیدم که از ته دل بخشیده 

بودمش.



تردیدم و کنار گذاشتم و شماره کیوان و 

گرفتم اما با شنیدن صدای دستگاه 

مشترک مورد نظر خاموش می باشد حس 

کردم یه چیزی مثل پتک روی سرم فرود 

اومد.

از توی کافه بیرون زدم و دوباره و دوباره 

شماره ی کیوان و گرفتم،اما هر بار همون 

صدای منحوس.

دوباره تاکسی گرفتم و فوری سوار 

ماشین شدم و ادرس شرکت و دادم ....
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طولی نکشید که به شرکت رسیدم،از 

ماشین پیاده شدم و فوری وارد شدم.

پله ها رو یکی دوتا باال رفتم و جلوی در 

اتاق کیوان ایستادم.

چندتقه به در زدم اما جوابی نگرفتم.

دستگیره در اتاقش و فشار دادم و با قفل 

بودنش آه از نهادم بلند شد.

روبه روی میز منشی ایستادم و صدام و 

باال بردم:



-خانم ایزدی....خانم ایزدی کجایی؟

خانم ایزدی با قدم های سریع از توی 

ابدارخونه بیرون اومد و گفت:

-جانم خانم.

این جا چیکار می کنید شما؟

-اقای هخامنش،کیوان کجاست؟

پشت چشمی از این که کیوان و به اسم 

صدا زده بودم،برام نازک کرد:



-اقای هخامنش اصال امروز شرکت 

نیومدن.

-اقا کاوه چی؟

-توی اتاقشونن.

به سمت اتاق کاوه رفتم و چند تقه به در 

زدم که با صدای بفرماییدش فوری در و 

باز کردم و داخل رفتم.

کاوه سرش و باال اورد و با دیدنم 

متعجب گفت:



-حنا جان.

-سالم آقاکاوه

خبر دارید کیوان کجاست؟

متعجب بهم خیره شد و بعد سرش و به 

معنی  مثبت تکون داد:

-اتفاقی افتاده؟

-اره..لطفا بگید کجاست کیوان؟

-واقعیتش اینه که حنا جان،کیوان 

وسایلش و جمع کرد گفت که می خواد 



بره پابوس 

امام رضا.

مات نگاهش کردم.

چی؟

امام رضا؟

مشهد؟

-ساعت چند پروازش؟

-فکر کنم یه ساعت،یه ساعت و نیم دیگه 

راه بیوفتن.

-باشه خداحافظ.



دوییدم و پله ها رو یکی دوتا پایین رفتم 

و صدای کاوه رو شنیدم:

-حنا....صبر کن دختر..... کجا می خوای 

بری اتفاقی افتاده؟

جوابی به هیچ کدوم از حرفاش ندادم و 

خودم و از شرکت بیرون انداختم،نگاهم 

و چرخوندم و کالفه دوییدم تا خودم و 

به خیابون برسونم و دوباره دربست 

بگیرم.



با پنج دقیقه معطلی باالخره دربست 

گرفتم و ادرس فرودگاه رو بهش دادم و 

با گوشیم شماره کیوان و گرفتم.

تو رو خدا کیوان....لطفا...لطفا جواب 

بده.

اگر می رفت،معلوم نبود کی برمی گشت.

هنوز نگاه ماتش زمانی که بهش گفته 

بودم نه،جلوی چشمام بود.

اشک حلقه زده توی چشمام و پس زدم و 

آهی کشیدم.



روزگار چرا نمی تونست خوشی زندگی ما 

رو ببینه.

اشکام و پس زدم و االن وقت گریه کردن 

نبود.

دلم کیوانم و می خواست و بغل کردنش 

رو!

این که بهش بگم بدون اون نمی تونم به 

این زندگی ادامه بدم و من برای همیشه 

بخشیدمش.

من یه فرصت دیگه،برای بودنمون کنار 

هم رو به هردوتامون بدهکار بودم.



اونم زمانی که کیواِن من،انقدر عوض 

شده و به یه خیریه،درحالی که خودش 

به پول نیاز داشته کمک کرده تا چندین 

بچه رو نجات بده.

کیوان من آدم پول پرستی نبود.

و االن ...... چقدر توی چشِم من مردتر از 

همیشه بود ....
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با توقف ماشین جلوی فرودگاه فوری 

کرایه ی ماشین رو از توی کیفم در اوردم 



و بعد از پرداخت،از ماشین خارج شدم.

دوییدم و خودم رو به سالن فرودگاه 

رسوندم و چشم چرخوندم تا ببینم کسی 

هست یا نه.

خدایا  ....خدایا لطفا نرفته باشه!

همین که سرم و چرخوندم چشمم به 

کیوان افتاد که چمدونش جلوی پاش بود 

و آرنج دوتا دستاش و روی زانوش 

گذاشته بود و سرش و توی دستاش 

گرفته بود.



از خوشحالی کم مونده بود به گریه 

بیوفتم.

فوری به سمتش رفتم و تو یه قدمیش 

ایستادم.

هنوز متوجه من نشده بود که جلوتر 

رفتم و گفتم:

-پس می خواستی بدون تالش،بزاری 

بری؟

به سرعت سرش و باال اورد و با دیدنم 

چشماش گرد شد و از جاش بلند شد:



-حنا؟

حنا جانم؟

خودتی؟

خواب نمی بینیم.

لبخند کمرنگی به چشمای گرد شدش و 

لحن متعجبش دادم و چشمکی بهش زدم 

و چمدونش و گرفتم و کشیدم:

-پاشو بیا َمرد.... مثل دخترا قهر کردی 

می خوای فرار کنی،بزاری بری!

مچ دستم رو گرفت و کشید:



-چرا االن اومدی؟

-خب جریانش مفصل؛

مهم اینه االن این جام نه؟

-برای همیشه؟

نگاهم و به چشماش که برق می زد 

دوختم و نیشم و باز کردم و لبخند 

پررنگی زدم:

-برای همیشه!



خوشحالی رو توی چشماش می دیدم و 

برق عجیب چشماش دلم و می لرزوند.

قدمی جلو اومد و خودش و بهم چسبوند 

که من قدمی به عقب رفتم.

نگاهی به اطراف کردم و گفتم:

-اقای کیوان هخامنش،بنده به شما 

نامحرمم،در ضمن در این جمعیت کارای 

خاک بر سری خیلی زشته ها.

صدای تک خنده ی بلندش بهترین موسیقی 

جهان بود.



-صیغه بخونیم می شه یه دل سیر بغلت 

کرد؟

نگاهی بهش کردم و شونه ای باال انداختم:

-اره فکر کنم می شه!

-جنابعالی چون قبال همسر بنده شدی،هم 

جسمی و هم روحی نیازی به اجازه پدر 

نیست.

پس می خوام تا چند دقیقه ی دیگه شما 

رو به عقد خودم در بیارم.

-بدون این که خانواده هامون بدونن؟



-از امشب راه میوفتم تا دل خانوادت و 

به دست بیارم.

وقتی دل عروس خانم و به دست اوردم 

دیگه خانواده عروس جانمون که کاری 

نداره.

خندیدم و همراهش شدم و از فرودگاه 

خارج شدیم.

همراه کیوان پیاده راه افتادیم و وارد 

کافه ای که نزدیک فرودگاه بود،شدیم.

-شما برو یه میز انتخاب کن تا منم بیام.



-کجا؟

-برو بشین تا بیام.

باشه ای گفتم و جای دنجی رو انتخاب 

کردم و نشستم،طولی نکشید که با دیدن 

پنج شاخه گل دست کیوان چشمام گرد 

شد و لب زدم:

-کیوان.

انگار صدام و شنید که جواب داد:

-جون دلم؟



حرفی نزدم که روبه روم روی صندلی 

نشست و گل ها رو روی میز گذاشت.

پنج تا گل رز سرخ!

گوشیش و از توی جیبش در اورد و یه 

سرچ توی اینترنت زد و گفت:

-بخونم صیغه؟

مبهوت لبخندی زدم و با دیدن برق و 

نگاهش نتونستم نه بگم و سرم و تکون 

دادم.



کیوان بسم اللهی زمزمه کرد و گفت:

ِۀ  جُت ُمَوک�لَِتی (حنا) َنفِسی، ِفی الُمد� -«َزو�

الَمعُلوَمِۀ، َعلَی الَمهر الَمعُلوم»

بالفاصله بعد از خوندنش خودش گفت:

زویج» -«َقِبلُت الت�

نگاهی بهم کرد و گفت:

-و حاال شما همسر من هستید خانم.

به مدت یک سال.



با چشمای گرد شده گفتم:

-یه سال؟

چشمکی زد و گفت:

-تا زمان عقدمون معلوم نیست کی باشه.

بعدش می بخشمش بهت دیگه.

نفسم و بیرون فرستادم که گل ها رو 

سمتم گرفت و گفت:

-بفرمایید اینم مهریه ی شما خانم.



شاخه های گل رو از دستش گرفتم که 

کیوان کالفه پاش و تکون داد و گفت:

-پاشو حنا پاشو...

با چشمای گرد نگاهش کردم:

-چی شد عزیزم؟

سرش و جلو اورد و اشاره زد سرم و جلو 

ببرم،که منم مثل خودش سرم و جلو 

بردم و لب زدم:

-جونم؟



-من نمی تونم طاقت بیارم.

بریم خونه،می خوام بغلت 

کنم،ببوسمت،به خودم فشارت بدم.

پاشو عزیزم پاشو.

مات و مبهوت نگاهش کردم و گفتم:

-شوخی می کنی دیگه نه؟

کیوان دستم و توی دستش گرفت و لب 

زد:

-شوخی چیه بی انصاف!؟



کلی دلتنگت بودم.

پاشو عزیزم...پاشو بریم.

وقتی دیدم روی حرفش مصمم با تردید 

بلند شدم که دستم و گرفت و دنبال 

خودش کشید.

دست در دست هم از کافه خارج شدیم و 

به سمت ماشین اسنپی که نمی دونم کی 

کیوان گرفته بود،راه افتادیم.
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با توقف ماشین جلوی یه هتل با چشمای 

گرد شده سمت کیوان چرخیدم:

-باز که اومدیم هتل!

-می خوام این جا تجدید خاطره کنم.

با حرص سعی کردم صدام پایین باشه تا 

راننده نگاهمون نکنه و اروم گفتم:

-کیوان....داری رو اعصابم می ری.

چرا پول الکی خرج می کنی؟

-این هتل و می بینی؟



نگاهم و به هتل دوختم و گفتم:

-کور که نیستم،خب...که چی؟

-دور از جون.

یه رستوران داخل این هتل هست،توی 

فضای باز هتل میوفته،اون رستوران مال 

منه!

بخاطر همین یه اتاق جدا هم توی هتل 

دارم.

فهمیدی خانم؟

با چشمای گرد نگاهش کردم:



-تو کی رستوران زدی؟

-مال پسرخالمه

درحال حاضر پسرخالم خارجه و من 

ادارش می کنم،برای همین سهمش مال 

خودمه.

چشمام و ریز کردم و مشکوک نگاهش 

کردم:

-چرا من پسرخالته و ندیدم؟

-آی کیو....می گم خارجه.



چندین سال که خارجه.

ان شاءا� واسه عروسی ما تشریف 

میاره،

پیاده شو بریم داخل دیگه....چقدر سوال 

می پرسی!

چشم غره ای بهش رفتم،عجب آدمی بود .

مردم عاشق می شن ما هم عاشق 

می شیم.

از ماشین پیاده شدیم و به سمت هتل راه 

افتادیم،بار قبل اصال به هتل دقت نکرده 

بودم.



اما االن زیبایی های هتل هرلحظه بیشتر 

چشم من و به خودش خیره می کرد.

این هتل واقعا زیبا بود.

کیوان سالم کوتاهی با رزرویشن کرد و 

کلید و ازش گرفت و راه افتاد که پشت 

سرش وارد اسانسور شدم.

وارد طبقه پنت هاوس شدیم و به سمت 

اتاق رفتیم.

کیوان در و باز کرد و داخل رفتیم.



کیفم و روی کاناپه توی هتل گذاشتم و 

نفسم و بیرون فرستادم.

روی کاناپه لم دادم،که کیوانم چمدونش 

و کناری گذاشت و کنارم روی مبل ولو 

شد و با صدای بلند گفت:

-آخیش ...!

چپ چپ نگاهش کردم:

-کوه کندی اخه؟

-بگو کوه.



گیج نگاهش کردم:

-ها؟

-بگو!

-کـــوه

هنوز کامل نگفته بودم که لباش روی لبام 

نشست و االن به نیت پلیدش پی بردم.

می خواست کوه بگم تا لبام غنچه بشه و 

به نیت شومش برسه .



با مشت توی سینش کوبیدم که باالخره 

ولم کرد و سرش و خم کرد توی گردنم.

شالم و از روی موهام کشید و انگشتای 

کشیدش سمت دکمه های مانتوم اومد و 

یکی یکی بازشون کرد.

نفسم از برخورد دستش با بدنم حبس 

شده بود که باالخره مانتوم و در اورد و 

منی که فقط یه تاب چسبون تنم بود،لب 

گزیدم.



دستش و زیر تابم فرستاد و پوست 

شکمم و لمس کرد که ماهیچه های شکمم 

منقبض شد و ناخوداگاه ناله ای کردم که 

لباش و روی لبام گذاشت و با یه دستش 

پشت گردنم و گرفت و محکم بوسید.

دستم و اروم از روی شونه هاش ُسر دادم 

و پشت گردنش حلقه زدم و چندین بار 

لباش و بوسیدم.

روی کاناپه درازم کرد و سریع پیراهن 

خودش و در اورد و به سمت لباس من 

اومد که خودم و عقب کشیدم:



-این جا؟

دستش و زیر تنم گذاشت و باال کشیدم و 

به سمت اتاق رفت.

روی تخت انداختم و مهلتم نداد و روم 

خیمه زد و لباسام و در اورد و شروع به 

بوسیدن جای ،جای تنم کرد و برای دومین 

بار جسممون دوباره با هم یکی شد،با تن 

گر گرفته از حرارت ازش فاصله گرفتم و 

با نفس نفس،ملحفه رو روی سرم 

کشیدم.



کیوان ملحفه رو کشید و همونطور که 

قفسه سینش از شدت هیجان باال و پایین 

می شد،خم شد و لباش و روی لبام 

گذاشت و کنار گوشم زمزمه کرد:

-تو بهترینی حنا.

شنیدی شاملو چی می گه؟

تو را دوست دارم

و این دوست داشتن

حقیقتی است که مرا

به زندگی دلبسته می کند

"احمد شاملو"



لبخند پررنگی روی لبم نشست و سرم و 

روی سینش گذاشتم:

-شعر خوندنت و دوست دارم.

قشنگ شعر می خونی.

بخون برام!

کیوان سرم و از روی سینش جابه جا کرد 

که صدای قلبش زیر گوشم پیچید:

-بگذار سر به سینه  من، تا که بشنوی

آهنگ اشتیاق دلی دردمند را

"فریدون مشیری"



بوسه ای روی سینه ی برهنه ی کیوان 

کاشتم و چشم بستم که نمی دونم چه 

موقع خواب بهم غالب شد و خوابم 

گرفت.

با صدای زنگ گوشیم چشمام و باز کردم 

و با دیدن ساعت ۱۱ شب سراسیمه 

نشستم و گوشیم و جواب دادم:

-بله؟

-بله و کوفت دختره ی نفهم.



از صبح زود زدی بیرون و ساعت یازده 

شب هنوز نیومدی،نمی گی یه مادری 

این جا دارم که دل نگران می شه!

پس اون گوشی واموندت و چرا جواب 

نمی دی؟

به همه ی دوستات زنگ زدم همشون گفتن 

خبری ازت ندارن.

این جوری حواست جمع هست.

کجایی ها؟

لبم و گاز گرفتم و حرصی ملحفه رو توی 

دستم مچاله کردم.

حاال چه جوابی باید می دادم؟



-مامان جان من دانشگاهم تا ساعت هشت 

و نیم طول کشید،بعدش یهو دلم هوس 

پیتزا کرد،رفتم رستوران،گوشیمم سایلنت 

بوده حواسم نبود.

االن میام مامان جان.

با دستی که روی دستم نشست و 

ملحفه ی مچاله رو از بین دستام بیرون 

کشید،سرم و چرخوندم که چشمم به 

کیوان افتاد.



سرش و جلو اورد و روی پام گذاشت که 

لبم و گاز گرفتم.

چه عذاب وجدانی به جونم افتاده بود.

چطور تونستم دروغ بگم؟

-می خوای بابات و بگم بیاد دنبالت؟

-نه نه االن میام.

خدافظ.

-مراقب خودت باش،بسالمت.

دستم و توی موهای کیوان فرو بردم و به 

عقب فرستادمشون:



-مامانم بود،خیلی هم شاکی بود .

کیوان..... می بریم خونمون؟

با اون چشمای عسلیش توی چشمام 

خیره شد و لب زد:

-نمی شه نری؟

چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:

-نخیر نمی شه!

پاشو ببرم خونمون.

-بدون تو دیگه خوابم نمی گیره شب!



-الکی بهونت و رو من نزار بچه پرو.

وقتی تا االن خواب بودی معلومه دیگه 

خوابت نمی گیره!

کیوان قهقهه ای زد و گفت:

-از کجا می دونی  خواب بودم؟

شاید مثل بقیه ی عشاق زل زدم به تو!

با ذوق خنده دار و عجیبی گفتم:

-راست می گی؟



کیوان از لحنم غش خنده شد و سرش و 

از روی پام بلند کرد:

-نه!

گفتم شاید.

صدای جیغم بلند شد که کیوان سمت 

حموم دویید و من بالشت و سمتش پرت 

کردم که توی دیوار خورد و کیوان وارد 

حموم شد.

لبخندی روی لبم نشست و چقدر دلم برای 

این روزامون تنگ شده بود  ...
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دختری به نام حنا

-مامان یه دقیقه به من گوش بده.

-چی رو گوش بدم حنا؟

دوباره اومدی می گی که من اون پسره رو 

دوست دارم و فهمیدم دربارش اشتباه 

کردیم و اجازه بدم باهاش ازدواج کنی؟

خودت می فهمی چی می گی؟

می فهمی چطور با آبروی ما بازی شده؟

به گفته ی خودت سر تو شرط بسته بعد 

االن ...



-مامان من که توضیح دادم!

گفتم مجبور بوده.

-اصال تو غلط کردی دوباره اون پسره 

کیوان و دیدی که باز تو رو هوایی کنه.

پس بگو چرا اون خواستگارت و 

پروندی،نگو باز اون پسره زیرپای تو 

نشسته.

با چشمای گرد به مامان خیره شدم و 

شوکه لب زدم:

-مامان!



-مامان و کوفت،همین که شنیدی حنا.

اون پسره به درد تو نمی خوره!

بهتره که اون و از مغزت بندازی بیرون.

کم ضربه خوردی ازش؟

دیدم از افسردگی در اومدی گفتم 

خداروشکر این بچه به خودش اومده.

حاال می بینیم معلوم نیست اون یارو باز 

چه بالیی سرت اورده که به جای خارج 

شدن از افسردگی تازه شنگول هم 

می زنی!

نمی دونستم به حرفای مامان بخندم یا 

گریه کنم.



این دوهفته  بود، که من با مامان موضوع 

و اتفاقاتی که افتاده بود و در میون 

گذاشته بودم تا شاید از طریق 

مامان،بتونم دل بابا رو هم نرم کنم،ولی 

انگار نه انگار.

باز بحث و میاورد سر بالیی که سرم 

اومده.

صدبار براش توضیح دادم کیوان مجبور 

شده و دلیل اجبارش هم باز خودم بودم.

اما کو گوش شنوا..!؟



با حرص و خودخوری وارد اتاقم شدم و 

در اتاق و محکم بهم کوبیدم و از حرص 

چندبار پشت سر هم جیغ کشیدم.

آخ مامان ....آخ مامان.

با دیدن گوشیم که روی پاتختی می لرزید 

به سمتش رفتم و جواب دادم:

-کیوان!

-جانم؟

ناخوداگاه عصبی زیرگریه زدم:



-باز مامانم همون حرفای تکراری رو 

می زنه.

خسته شدم دیگه.

کیوان واقعا کالفه شدم.

-عزیزم،انقدر حرص نخور،موهات سفید 

می شه زشت می شی!

باز من اعصابم خراب بود و کیوان 

خوشمزه بازیش گل کرده بود،جیغ زدم:

-کیوان!



صدای خنده ی کیوان توی گوشم پیچید و 

گفت:

-بیام دنبالت،بریم یه هوایی بخوریم؟

-مامانم می فهمه با تو میام بیرون.

همش غر می زنه.

کم مونده در و سه قفله کنه تا من پام و 

از خونه بیرون نزارم.

تازه به بابامم گفته که اجازه نده دیگه 

برم شرکت.



کیوان کالفه از پشت گوشی پف بلندی 

کشید:

-حاال من چی کار کنم؟

دلم برات یه ذره شده بی مروت!

-دیروز همدیگه رو دیدیم.

-چه دیدنی؟

همش دانشگاه بودیم،بعدشم که 

خواستیم بریم بیرون یه چرخی بزنیم 

جنابعالی از دیدن گربه ای که ماشین بهش 

زده بود،سه ساعت تو دستشویی فقط 



باال اوردی،بعدشم مامانت زنگ زد مجبور 

شدم برسونمت خونتون!

-خیله خب ....باشه دیگه کیوان.

ولی از دیشب که اون گربه رو دیدم حالم 

بهم خورد،حتی یکمم غذا بهم نمی خوره.

تا می خوام غذا بخورم یادش میوفتم 

دوباره باال میارم.

صدای کیوان رنگ نگرانی گرفت:

-می خوای ببرمت دکتر؟

-نه.



مامانم برام جوشونده گذاشت،گفت 

خوب می شم،نیازی نیست.

بگذریم.

تو چی کار کردی کیوان؟

خانوادت چی گفتن؟

-باالخره که باید راضی بشن.

بابام می گه من دیگه اصال روم نمی شه 

بیام پیش رفیقم و دوباره دخترش و 

خواستگاری کنم.

منم مثل تو می خوام از راه مامانم وارد 

بشم.



هردوتامون با لحنش خندیدیم و با باز 

شدن یهویی در،هول شده گفتم:

-خب من دیگه برم بهار،خدافظ.

-نمردیم و بهار هم شدیم،بسالمت حنا 

خانم.

گوشی و قطع کردم و نگاهم و به مامانم 

دوختم که از توی کمد لباسام،رخت چرکا 

رو برمی داشت و گفت:

-بهار بود؟



لبخند مسخره ای زدم و سرم و تکون 

دادم:

-آره!

از پیش کمدم بلند شد و به سمت بیرون 

قدم برداشت،اما هنوز بیرون نرفته 

بود،سمتم برگشت:

-حنا خانم،اونی که پشت گوشاش 

مخملیه خودتی!

بهتره که امیدوارش نکنی،چون هرگز 

پدرت راضی به ازدواج دوبارت با اون 



پسره نمی شه.

از اتاق بیرون رفت و در و محکم بهم 

کوبید که خودم و روی تخت انداختم و 

بی حال و بی انگیزه با خواب الودگی 

شدیدی که تازگیا بد به سراغم می اومد و 

منگ و گیجم می کرد،چشمام و بستم که 

نمی دونم،کی خوابم گرفت ....
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دختری به نام حنا

با حالت تهوع شدیدی که بهم دست داد و 

دل و رودم بهم پیچید،عقی زدم و سریع 



از روی تخت بلند شدم.

خودم و به دستشویی رسیدم و چندبار 

پشت سر هم باال اوردم و بی رمق و 

بی حال خودم و به دیوار تکیه دادم.

با فکری که توی سرم جرقه خورد،وحشت 

زده چشم باز کردم و به خودم توی آینه 

خیره شدم.

امکان نداشت.

امکان نداره!

نباید همچین اتفاقی بیوفته.



حتی از فکرشم بدنم به لرزه افتاد.

سریع و فوری از دستشویی بیرون اومدم 

و با دستای لرزون،مانتو و شلواری 

پوشیدم و شالی هم روی سرم انداختم و 

از اتاق خارج شدم .

پله ها رو یکی،دوتا پایین رفتم و رو به 

مامانم گفتم:

-من می رم یکم بیرون هوایی 

بخورم،برمی گردم.



مامانم چشم غره ای بهم رفت و حرفی نزد 

که از خونه خارج شدم.

پیاده به سمت داروخونه ی نزدیک 

خونمون قدم برداشتم.

وارد داروخونه که شدم،رو به فروشنده 

گفتم:

-ببخشید من بیبی چک می خواستم.

نگاهش و روی صورتم چرخوند و سری 

تکون داد و چند لحظه بعد بیبی چک به 

سمتم گرفت.



پولش و حساب کردم و سریع از 

داروخونه خارج شدم.

بیبی چک و توی کیفم انداختم و از فکر 

و خیال کم مونده بود،به گریه بیوفتم.

نمی تونستم االن برم خونه و حتی 

حوصله ی خونه رو هم نداشتم.

برای همین تصمیم گرفتم به خونه ی بهار 

برم.

با قدم های بی رمق البته با هیجان و سریع 

تا بفهمم ایا اون چیزی که توی فکرم 



هست واقعیت داره یا نه ، به سمت 

خونه ی بهار راه افتادم.

با رسیدن خونه ی بهار دکمه ایفون و 

فشار دادم و با،باز شدن در سریع داخل 

رفتم.

بهار با دیدنم چشماش گرد شد و سریع از 

پله ها پایین اومد.

این چه حالیه؟

این چه وضعیه؟

بغضی که نمی دونم از کجا پیداش شده 

بود و قورت دادم و خودم و توی بغل 



بهار انداختم و ناخواسته زیرگریه زدم.

-بهار...بهار...

-چی شده عزیزم؟

چی شده حنا؟

چی شده جونم دق مرگم کردی؟

کمی از بهار فاصله گرفتم و لب زدم:

-بهار... من...من فکر کنم باردارم.

بهار شوکه نگاهم کرد و تک خنده ای کرد:



-داری شوخی می کنی دیگه؟

-با همون هق هق های ریزم گفتم:

-من االن کجای قیافم به آدمایی که 

شوخی می کنن می خوره؟

-از...از کیوان بارداری؟

با حرص و غضب از این سوال مسخره ی 

بهار جیغی کشیدم:

-پ ن پ،از بابای کیوان حاملم.



بهار مشخص نبود خودش و به خنگی 

زده یا واقعا خنگ بود که با حیرت گفت:

-از بابای کیوان؟

وقتی با قیافه ی برزخیم مواجه 

شد،نتونست خودش و کنترل کنه و به 

خنده افتاد:

-االن چه مرگته که گریه می کنی؟

باید خوشحال باشی که با وجود این بچه 

خانواده هاتون مجبور می شن،شما رو با 

هم عقد کنند.



فقط ببینم،این بچه نامشر...

نزاشتم حرفش و کامل کنم و عصبی 

گفتم:

-متاسفم برات بهار.

این حرفا چیه که می زنی!؟

معلومه که نه .

ولی هنوزم معلوم نیست که باردارم یا 

نه!

فقط عالئمش و دارم.

-پس چی،عقد کردید مگه؟



-من و کیوان خودمون صیغه خوندیم.

شوکه دوباره نگاهم کرد و لب زد:

-چی؟

-پیچ پیچی!

خیر سرم اومدم با کی حرف بزنم.

-باید به کیوان خبر بدی که بارداری!

دوباره بغض توی گلوم غوغا کرد.

اگر کیوان این بچه رو نخواد؟

اگر بگه سقطش کنم؟



اصال مگه من آمادگی مادر شدن داشتم؟

آمادگی به دنیا اوردن یه بچه رو داشتم؟

ولی....ولی باید با کیوان حرف می زدم.

مجبور بودم که حرف بزنم.

این دسته گلی بود که کیوان خودش به 

آب  داده بود.

هر چند هنوزم مشخص نبود،بچه ای 

هست یا نه،اما حسم می گفت که بود.

یه مادر همیشه می فهمه که باردار هست 

یا نه!

هنوز نه به دار ، نه به بار، چه مادر مادری 

راه انداختم این وسط!



با کالفگی روی مبل نشستم و بهار وارد 

اشپزخونه شد و برام لیوانی آب اورد.

لیوان و از دستش گرفتم و همه ی آب و 

خوردم و دوباره لیوان خالی رو سمت 

بهار گرفتم:

-یه لیوان دیگه لطفا.

بهار چپ چپ نگاهم کرد و روی مبل 

روبه روییم نشست:

-پرو نشو دیگه.

خودت برو توی آشپزخونه بخور!



سری از روی تاسف تکون دادم که منتظر 

نگاهم کرد.

-چیه بهار؟ چرا این جور نگاه می کنی؟

-این تو بودی که وقتی بهت گفتم من بند 

و آب دادم سه ساعت هنگ بودی.

بعد االن حامله تشریف اوردی جلوم 

نشستی و میگی فکر کنم حامله هستم؟

خاک بر سرت....نه به اون رفتاراش،نه به 

این که حاال خانم حامله جلوم نشسته.



خب احمقا حداقل یه قرصی امپولی 

بسته ای چیزی استفاده کنید که ریا نشه!

کوسن کنارم و برداشتم و با جیغ محکم 

سمتش پرت کردم که توی سرش خورد:

-خیلی عوضی بهار!

برو بمیر،منِ  احمق چرا اومدم پیش تو!

بهار با بی خیالی گفت:

-عا واال....نمی دونم چرا اومدی،اسایش 

منم مختل کردی!



با ناراحتی و حرص و عصبی از روی مبل 

بلند شدم و سمت کیفم رفتم.

-هی حنا شوخی کردم!

کجا می ری االن؟

-بیبی چک خریدم.

بهار لب گزید و گفت:

-زودتر برو بیبی چک بزن،ببین!

شاید اصال باردار هم نباشی.

اروم زمزمه کردم:



-امیدوارم.

و به همون ارومی صدای خاک بر 

سرت،بهار و شنیدم.

وارد دستشویی شدم و با نفس عمیقی 

دستورالعمل روش و خوندم و مو به مو 

انجام دادم.

نگاهی به بیبی چک کردم و چشمام و 

بستم و لب زدم:

-خدایا هر چی که خودت صالح می دونی 

برام رقم بزن.



چشمام و باز کردم و با دیدن دو خط 

قرمز روی بیبی چک نمی دونستم باید 

گریه کنم یا بخندم.

آخه االن چه وقت بارداری بود.

خدایا من االن چطور می خوام مادر 

بشم؟

از دستشویی بیرون اومدم و همونطور 

که بغضم ترکید،گفتم:

-ب... بهار..... مثبته!

باردارم.



بهار بی خیال نسبت به حال من،با اشتیاق 

جیغ زد و چندتا قر ریز اومد:

-خاله شدنم مبارک.

-بهار....بهار....بهار....

بخدا تو من و می کشی!

بگو چیکار کنم.

االن چه خاکی تو سرم بریزم.

-معلومه،االن می ری پیش کیوان و یا زنگ 

می زنی به کیوان و بهش می گی که 

بارداری!



-اگر بگه سقطش کنم،چی؟

بهار با چشمای گرد شده نگاهم کرد:

-غلط می کنه مردک احمق!

مگه شهر هرته....یه بچه کاشته توی 

شکمت باید خودشم پذیراش باشه.

فهمیدی؟

لبم و گاز گرفتم و اشکام و پاک کردم تا 

سعی کنم قوی باشم.

حسی که داشتم تجربه می کردم واقعا 

حس عجیب و خالصانه ای بود.



با دیدن همون دوتا خط ، با این که ممکن 

بود وجود این بچه برام دردسر بشه،اما 

حس عمیقی ته دلم رشد کرده بود.

که حتی از فکر این که کیوان بگه سقطش 

کن و یا خانوادم ، تمام وجودم به لرزه 

میوفتاد.

بهار گوشیم و سمتم گرفت و گفت:

-توی دستشویی بودی،کیوان زنگ 

زد،جواب ندادم قطع شد.

همین االن بهش زنگ بزن؛ بگو که باید 

حضوری باهاش حرف بزنی!



باشه؟

-باشه.

گوشیم و از دست بهار گرفتم و شماره ی 

کیوانم و گرفتم.

-الو حنا کجایی عزیزم....دق کردم از 

نگرانی،چرا آنقدر دیر جواب دادی؟

با استرس دستام و توی هم پیچیدم و با 

صدای تو دماغی که باعث می شد فین 

فین کنم،گفتم:



-باید ببینمت کیوان.

کیوان کمی مکث کرد و بعد صدای 

نگرانش توی گوشم پیچید:

-عشقم،گریه کردی؟

با خانوادت بحثت شد؟

چی شده ها؟

چی شده دردت به جونم؟

چی شده عزیزدلم.

مهلت نمی داد که حرف بزنم و همش 

قربون صدقم می رفت که وسط حرفاش 



پریدم.

-کیوان،باید ببینمت.

اتفاقی که افتاده،اما نمی تونم پشت تلفن 

بهت بگم،باید ببینمت.

کجایی؟

کیوان با نگرانی گفت:

-جون به لبم کردی حنا..!

حال خودت خوبه که؟

ها؟



از این که حالم براش مهم بود و نگرانم 

شده بود،کمی ذوق کردم و لبخند کمرنگی 

روی لبم نشست:

-حال خودم خوبه عزیزم.

باید ببینمت کیوان.

-من هتلم،می تونی بیای،یا بیام دنبالت؟

چه بهتر که هتل بود،حاال راحت تر 

می تونستیم،دو نفره حرف بزنیم.

-االن میام....خدافظ!



-مواظب خودت باش،با این که دارم از 

نگرانی دق می کنم،ولی عجله 

نکن،بسالمت.

لبخندی از این همه دل نگرانیش روی لبم 

نشست.

این چند روز خوب فهمیده بودم که 

کیوان این روزهام،چقدر با کیوان دوره ی 

قبلم فرق می کرد.

این کیوان دل نگرانی هاش خاص تر و 

شیرین تر بود و عجیب به دل می نشست.



با بهار خداحافظی سرسری کردم و سوار 

اسنپی که گرفته بودم،شدم و آدرس 

مورد نظر رو بهش گفتم ....
part696#

دختری به نام حنا

از استرس دستام و بغل گرفتم و سرم و 

شیشه ی ماشین تکیه دادم و آهی کشیدم.

-حاال چی باید بهش بگم؟

با افکار مختلفی که توی ذهنم بود،کم کم 

نگرانی هم به استرسم اضافه شده بود و 



کم مونده بود دوباره زیر گریه بزنم.

با رسیدن به هتل فوری مبلغ اسنپ رو 

پرداخت کردم و با قدم های بلند وارد 

هتل شدم.

رزرویشن که دیگه من و می شناخت،فقط 

سری برام تکون داد،که همون طور 

جوابش و دادم و وارد آسانسور شدم.

با رسیدن به طبقه پنت هاوس چند بار به 

در زدم که سریع در باز شد.



اولین چیزی که به چشمم اومد،دو جفت 

چشم عسلی بود که با نگرانی بهم خیره 

شده بود:

-حنا؟

نمی دونم لحن صداش بود یا آهنگ 

گفتارش که اشکام روی گونه هام راه 

گرفت و خودم و توی بغلش پرت کردم.

کیوان که حسابی نگران شده بود،دستش 

و پشت کمرم حلقه کرد و موهام و از 

روی شال بوسید:



-چی شده عزیزم؟

چی شده دردت به جونم؟

چرا گریه می کنی عمرم؟

با اون قربون صدقه هاش بیشتر گریم 

می گرفت.

اشکام و با سرانگشتش پاک کرد و روی 

پیشونیم و بوسه ی عمیقی زد:

-گریه نکن،بیا داخل!

دستش و پشت کمرم گذاشت که اروم 

داخل رفتم و روی کاناپه های 



خاکستری رنگ نشستم.

کیوان لیوانی قهوه برام اورد و دقیقا 

روبه روم نشست و دستام و تو دستش 

گرفت:

-چی عشق من و اذیت کرده که به این 

حال و روز افتاده.

لب برچیدم و سعی کردم،بغضم و پنهون 

کنم و استرسم و پشت نقاب چهرم 

مخفی کنم.



هر چقدر سعی کردم حرفی بزنم و 

کلمه ای به زبون بیارم نشد که نشد.

چشمام و باز و بسته کردم و فقط دوباره 

از ذهنم گذشت:

-کیوان؟

-جانم؟

اصال می خوای حرف نزنیم االن؟

هر وقت حالت خوب بود حرف می زنیم!

ها...؟

-نه..نه.نه...



دستم و از دستش بیرون کشیدم و از 

توی کیفم بیبی چک و در اوردم و توی 

دستش گذاشتم.

کیوان شوکه نگاهی به دستش کرد و بعد 

به دوتاخط روی بیبی چک و مات نگاهم 

کرد.

اشک از چشمام چکید و کیوان بیبی چک 

و روی میز گذاشت و دستاش و توی 

موهاش فرو برد و کالفه چشماش و 

بست.



از این حالتش بغض توی گلوم نشست.

بچه نمی خواست!

کیوان سرش و باال اورد و نگاهش و توی 

چشمام دوخت:

-تو که من و دق دادی!

برای این  گریه می کردی؟

مات نگاهش کردم که لباش کم کم کش 

اومد و دستش یهو جلو اومد و روی 

شکمم نشست:

-خوش اومدی بابایی.



چشمام در لحظه گرد شد و لب زدم:

-کیوان؟

-جانم....جانم خانومم؟

خودش و جلو کشید و لباش و بی هوا 

محکم روی لبام گذاشت و چندتا کام 

عمیق گرفت و دستش و پشت کمرم 

گذاشت،لبش و به ال له ی گوشم چسبوند و 

گفت:

-آخه تو که عشق منی!

نفس منی.



عمر منی.

چی با خودت فکر کردی که این مواریدها 

رو ریختی؟

من می دونستم،یکی دو روز دیگه میای 

می گی حامله ای!

شوکه و با چشمای گرد شده نگاهش 

کردم و ازش فاصله گرفتم و تقریبا با 

جیغ گفتم:

-می دونستی؟

چشمکی بهم زد و گفت:



-نه اونقدر مطمئن،ولی حدس می زدم.

من از خدام بود که تو باردار بشی و یه 

نی نی کوچولو برام بیاری.

از روی مبل بلند شدم و هیستریک 

خندیدم و جیغ زدم:

-تو چه آدم عوضی و اشغالی هستی!

کیوان من داشتم از عکس المعل تو سکته 

می کردم.

گفتم االن می گی باید بریم سقطش کنیم.

اون وقت تو از عمد من و باردار کردی و 

می گفتی حواسم هست؟



تو خیلی خودخواهی!

شاید من االن نمی خواستم باردار بشم!

تو.... واقعا....تو..

نمی دونم از حیرت چی بگم ....

دستم و به صورتم کشیدم و چند قدم 

عقب رفتم که کیوان جلو اومد و بدون 

فرصت بغلم کرد:

-ولم کن کیوان.... ولم کن می گم .

-آروم باش تا ولت کنم.



آروم گرفتم که بدون رها کردنم سمت 

مبل رفت و دوتامون روی مبل نشستیم.

سرم و روی سینش گذاشت و زمزمه کرد:

-منم نمی خواستم تو االن باردار بشی.

ولی چیزیه که شده.

من فقط با اون حالت تهوع  هات حدس 

زدم که باردار باشی و یهویی از ذهنم 

گذشت.

بازم می گم مطمئن نبودم.

من از لج کاری رو انجام ندادم خانمم.

در ضمن،من زنگ زدم تا بهت بگم با 

خانوادم صحبت کردم و باالخره راضی 



شدن که بیایم خواستگاری!

تو هم نگران چیزی نباش .

بابام وقتی با پدر تو صحبت کنه،اونم 

راضی می شه.

اما دیگه اگر راضی نشدن مجبوریم پای 

نی نی کوچولمون رو هم وسط بکشیم.

نمی دونم چرا فکر کردی از وجود اون 

بچه ناراحت می شم.

بچه ای که از پوست و گوشت و خون من 

و تو هست،ثمره ی عشقمون!

چرا باید دوستش نداشته باشم؟



از همین االن برای دیدنش و اومدنش به 

کنارمون لحظه  شماری می کنم.

تو امروز به من بهترین هدیه ی جهان رو 

دادی!

اگر بگم از حرفاش آروم نشدم،دروغ 

گفتم.

چون با حرفاش حس عجیبی بهم دست 

داده بود و من هم خوشحال بودم.

از وجود جنینی که توی شکمم رشد 

می کرد،بی شمار خوشحال بودم.

کیوان خیلی خوب تونسته بود من و با 

حرفاش تحت تاثیر قرار بده و آرومم 



کنه.

اما با یاد اوری این که قراره خانوادش 

برای خواستگاری بیان خونمون خوشحال 

و البته پر از استرس ازش فاصله گرفتم:

-کــــیـــــــوان!

جدی گفتی؟

 قراره بیاین خواستگاری؟

کیوان لبخند کجی زد و چشمکی 

اغواگرانه ای زد:

-بله عزیزدلم.



لبخند گشادی زدم و خوشحال دستم و 

دور گردنش حلقه کردم:

-دوِست دارم.

-من بیشتر خانمم.

شالم و از روی سرم در اوردم و دکمه های 

مانتوم و هم باز کردم و روی مبل 

انداختم،کش موی سرم و هم باز کردم،که 

موهام دورم ریخت.



کیوان نگاهش و به حرکات و کارام 

دوخت و  غر زد:

-حنا.

از صدای حنا گفتنش زیرخنده زدم که 

چشم غره ای بهم رفت.

-نکنه می خوای با لباس بمونم.

گرمم شده خب.

-یه لباسی نشونت بدم.



با خیز برداشتنش سمتم جیغی کشیدم و 

چند قدم عقب رفتم،ولی اسیرش شدم.

کیوان با سرخوشی دست زیرپام انداخت 

و وارد اتاق شد و روی تخت انداختم.

سرش و خم کرد و بوسه هاش و از روی 

پیشونیم تا روی چشم و لبام و گردنم و 

سینه هام شروع کرد.

دستش سمت بلوزم رفت که صدای زنگ 

گوشیم بلند شد.

-کیوان.... مامانمه حتما.



کیوان با صورتی سرخ و گر گرفته از 

حرارت عصبی از ضدحالی که خورده 

بود،عقب رفت و منم با خنده گوشیم و 

جواب دادم که با چشماش برام خط و 

نشون کشید و لب زد:

-حاال این روزا هم می گذره برای خودم 

می شی،ببینم کی نجاتت می ده!

خنده ی اغواگرانه ای کردم و گوشی و در 

گوشم گذاشتم:

-جانم مامان.



-کجایی حنا؟

زود بیا خونه کارت دارم.

با نگرانی از لحن مامان گفتم:

-چی شده مامان؟

-برای چی خانواده هخامنش می خوان 

بیان خونمون؟

پدر کیوان زنگ زده به بابات و گفته کار 

مهم داریم.

-من چمیدونم بابای کیوان با شما چی کار 

داره.



من خبری ندارم.

-وای به حالت زیرسر تو باشه و برای 

خواستگاری اومده باشن .

اگر این جور باشه فاتحه خودت و بخون 

که بابات اول یه آبروریزی راه می ندازه 

بعدم تو رو می کشه!

لبم و گاز گرفتم و با حرص گفتم:

-مامان!

-کوفت...زود بیا خونه منتظرتم!



نگاهی به کیوان انداختم که خیره نگاهم 

می کرد و درجواب مامان گفتم:

-میام االن،خدافظ!

-بسالمت.

با استرس روی تخت نشستم و دستم و 

توی موهای کیوان فرو بردم:

-کیوان بابات زنگ زده خونمون!

-خب؟



-مامانم گفت دعا کن برای خواستگاری 

نیومده باشن وگرنه بابات ابروریزی راه 

می ندازه.

کیوان نیم خیز شد و روی پیشونیم 

بوسه ی محکمی کاشت و بغلم کرد:

-نگران نباش حنا.

هیچ اتفاق وحشتناکی نمیوفته!

به من اعتماد کن،درستش می کنم.

-کیوان بیا نذر کنیم.



کیوان نگاهش و به چشمام دوخت که 

بغض کرده گفتم:

-من نذر کردم اگر همه ی اتفاقات به 

خوبی و خوشی تموم شد و تونستیم با 

خوشی با هم ازدواج کنیم،بریم حرم امام 

رضا.

کیوان لبخند پر رنگی روی لبش نشست و 

چشمکی زد:

-قبل از این که تو از امام رضا بخوای.



همون روز که می خواستم راهی مشهد 

بشم،نذر کردم اگر تو رو به من برگردوند 

با هم بریم پابوسش!

تو کنار منی االن.

فقط منتظرم تا تمام و کامل و دائمی 

همسرم بشی،تا این نذرم و ادا کنم.

با اشک شوقی که توی چشمام نشسته 

بود،خم شدم و محکم لبای کیوان و 

بوسیدم:

-من و می بری خونمون؟



- نه!

با چشمای گرد شده نگاهش کردم:

-چرا؟

-تو در کنار خودت نیستی نمی دانی

که در کنار تو بودن چه عالمی دارد.

"فرامرز عرب عامری"
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این سومین بار از صبح بود که دلشوره و 

حالت تهوع بهم غالب شده بود.

اما این بار از بوی ناهار حسابی باال اورده 

بودم و نگاه مشکوک مامانمم حسابی روم 

باال و پایین می شد.

با بی حالی کنار دیوار سر خوردم و 

نشستم که مامانم جلو اومد و شربت 

زعفرون جلوم گرفت:

-بیا بخور ضعف کردی دختر.

این چه وضعیه؟



جلوم نشست و آروم لب زد:

-این روزا کیوان و دیدی،کاری که 

نکردید؟

از منظورش سرخ شدم و لب گزیدم .

کاری که کردم هیچ،االن بچشم توی 

شکممه!

لیوان و از دستش گرفتم و برای فرار از 

سواالتش یه سره خوردمش و دستش 

دادم.



دستم و به دیوار گرفتم و بلند شدم و به 

سمت اتاقم رفتم:

-من برم لباس بپوشم،االن خانواده 

هخامنش میان!

-مطمئنی برای خواستگاری نمی خوان 

بیان؟

-نمی دونم مادر من.

مگه نگفتن بهت؟

-نه گفت همین طوری می خوایم بیایم 

خونتون،ما هم که نمی شه بگیم نیاید.



ولی اگر برای خواستگاری اومده باشه 

بابات دعوا راه می ندازه .

می ترسم حرمت بین دوتا رفیق بشکنه.

دستی توی موهام کشیدم و با این حرف 

مامان استرسم بیشتر شد.

اما سعی کردم به ظاهر بیخیال باشم.

وارد اتاقم شدم و دستم و به شکم و کمر 

دردناکم کشیدم و روی تخت دراز 

کشیدم.



نمی دونم چقدر همون طور به سقف خیره 

شدم که چشمام روی هم افتاد ...

با صدای بلند مامان که مدام می گفت:

-حنا...حنا ...

چشمام و باز کردم و بی حال روی تخت 

نشستم:

-بله مامان؟

-دوساعت دیگه خانواده هخامنش میان 

تو گرفتی خوابیدی؟



-خب خوابم می اومد.

-مجبوری همه ی شب مثل جغد سرت توی 

گوشی باشه که االن خوابت ببره؟

-باشه مامان....خواهش می کنم،لطفا 

دوباره شروع نکن.

سری از روی تاسف تکون داد و 

همون طور که از اتاق خارج می شد،گفت:

-حنا...جعبه ی لیوانای مهمونیم و چند 

وقت پیش گذاشتم،طبقه باالی 



کابینتا...دستم نمی رسه بیارمش،بیا درش 

بیار.

باشه ای گفتم و از تخت دل کندم و وارد 

دستشویی شدم،ابی به سر و صورتم زدم 

و روبه روی آینه ایستادم و آرایش ملیحی 

کردم،موهام و دم اسبی بستم و بعد از 

پوشیدن شومیز زرشکی و شلوار جین 

مشکی از اتاق خارج شدم.

کنار مامان توی اشپزخونه ایستادم:

-کدوم کابینت مامان؟



کابینت و نشونم داد که نفسم و با هوفی 

بیرون فرستادم.

من باردار بودم و خطرناک بود اون جعبه 

رو پایین بیارم.

اما اگر نمی اوردم هم،مامانم شک می کرد.

لبم و گاز گرفتم و با بسم ا� چهارپایه 

کوچیکی زیر پام گذاشتم و باال رفتم.

جعبه ی لیوانا رو به زور کشیدم و با 

سنگینیش جیغ زدم:

-مامان سنگینه بیا کمکم.



مامانمم دستاش و باال اورد که با بدبختی 

جعبه رو پایین اوردم و دست مامان 

دادم.

از روی چهارپایه پایین اومدم اما با درد 

شدیدی که زیر دلم پیچید ناخواسته آخ 

بلندی گفتم.

مامان با دیدن منی که از درد به خودم 

می پیچیدم خم شد و گفت:

-حنا..!؟

-چیزیم نیست.



سریع از روی زمین بلند شدم و خودم و 

به اتاقم رسوندم و با استرس وارد 

دستشویی شدم،نگاهی به لباس زیرم 

کردم و با دیدن لکه ی خون روی لباس 

زیرم کم مونده بود سکته کنم.

با بی هوا باز شدن در دستشویی قدمی به 

عقب رفتم که نگاه مات مامانم و دیدم:

-تو حامله ای؟

با بهت نگاهم می کرد و چشمای مبهوتش 

باعث شد با خجالت سرم و پایین بندازم.



-باورم نمی شه حنا..!

-بخدا مامان...

-من این جوری بزرگت کردم که با پسری 

که محرمت نیست و غرورت و شکونده 

رابطه داشته باشی و ازش باردار باشی و 

به من...مِن مادرت چیزی نگی؟

بغض کرده دستم و روی شکمم گذاشتم 

که مامانم قدمی جلوتر اومد:

-کیوان می دونه؟



خواستم جوابی بدم اما با درد شدیدتری 

زیردلم،ناخواسته زیر گریه زدم.

-مامان دلم خیلی درد می کنه،لکه ی خون 

دارم.

مامانم ناباور نگاهم کرد و زیربغلم و 

گرفت و روی صندلی نشوندم.

-صبر کن لباس بپوشم بریم دکتر.

وحشت زده دستش و گرفتم:

-دکتر کجا؟



با اخم سرش و سمتم چرخوند:

-معاینه!

-مامان االن؟

-کوفت و مامان حنا...کوفت.

تا بابات نیومده می ریم ببینیم 

چندماهته،اصال با خوردن اون شربت 

زعفرون کوفتی و بلند کردن اون جعبه 

بچت سقط شده یا نه!



از ترس زیر گریه زدم که انگار باالخره 

دلش کمی به حالم سوخت که جلو اومد:

-آروم باش حنا...!

چرا آخه؟

چرا مادر؟

چرا دردت به جونم؟

چرا نگفتی؟

می دونی کسی بفهمه به این بچه می گن 

حروم...

نزاشتم حرفش و تموم کنه و با گریه و 

درد گفتم:



-مامان... مامان من و کیوان صیغه 

خوندیم،خودمون دوتایی!

مامان باور کن کیوان من و دوست 

داره،منم بیشتر دوستش دارم.

-کی فهمیدی بارداری؟

-همون پنج روز پیش که مامان کیوان 

زنگ زد به شما، تا بگه آخر هفته میان 

خونمون!

-کیوانم می دونه؟



-آ...آره بهش گفتم.

سرش و با تاسف تکون داد و زمزمه کرد:

-خداروشکر که حداقل عقلتون رسید یه 

محرمیتی چیزی بخونید.

حالل همدیگه بودید حداقل!

لباس بپوش بریم زودی معاینه تا یه 

ساعت دیگه برمی گردیم.

زنگ بزن به شوهرت بگو،تا یه وقت پا 

نشن زود بیان.

با بهت لب زدم:



-شوهرم؟

مامانم خم شد توی صورتم و با صدای 

آرومی گفت:

-وقتی صیغه خوندید،یعنی بله شوهرت!

امیدوارم پشیمون نشی حنا.

زندگی بازی نیست که یه روز بپذیریش و 

یه روز بگی نمی خوام!

یا باید بمونی و زندگیت و بسازی.

یا اگر خراب کردی نصفه خراب نکن،راه و 

از بیخ و بن ببند که دوباره فردا نگی 

همین و می خوام.



تو که می دونستی نمی تونی از کیوان دل 

بکنی چرا همون روز به حرفاش گوش 

ندادی تا تصمیم درست تری بگیری؟

چرا؟

یه بار گفتی بیام با مادرم مشورت کنم 

ببینم اون چی می گه؟

اون چه صالحی برام در نظر گرفته؟

هیچکس به اندازه ی مادر صالح 

بچه هاش و نمی خواد.

اما تو با لجبازی آخرین نفری رو که آگاه 

کردی،من بودم!



یه بار نپرسیدی مامان،این راهی که 

می رم درسته یا نه.

با غصت دق کردم با شادیت زندگی 

کردم.

اون وقت دستمزد تمام این چیزا این 

می شه که حتی دوستات هم از زندگی و 

راهی که می ری با خبرن،اما مادرت 

هیچی از زندگی دخترش نمی دونه!

چون تو نخواستی که بدونه!

با بهت بهش خیره شدم،باورم نمی شد 

آنقدر دلش از من پر بوده و بهم نگفته.

انقدر ناراحت بوده و نگفته.



باورم نمی شد که االن با نگاه دلخورش 

بهم خیره شده.

برام سخت بود که قبول کنم،حق با 

مادرمه!

من همیشه اخرین اولویت،مامانم و قرار 

دادم.

حتی وقتی خواستم جدا بشم اول بابا 

فهمید و بعد مامان.

یه بار باهاش مشورت نکردم که 

ببینم،راهی که می رم غلطه یا درست.

بی حرف از اتاق خارج شد و قبل از بستن 

در گفت:



-لباس بپوش،به کیوان هم بگو که اگر 

خدایی نکرده این جنین سقط شده 

بود،تو مقصر ماجرا نباشی.

و در و بهم کوبید و رفت.

انگار حقیقت ها مثل پتک روی سرم فرود 

اومد.

من این همه وقت چطور زندگی کرده 

بودم؟

مادرم و چطور فراموش کردم؟



دلخور بود و من حتی یه بارم نگفتم 

مامان.

اون بهترین راه ها رو همیشه جلوی پام 

می زاشت و من نگفتم مامان.

درد امونم و بریده بود و عذاب وجدان 

کارایی که کردم و از دست رفتن زندگیم 

بیشتر.

حالم خیلی خراب بود.

خراب بود از این که مادرم دلخور بود.

خراب بود از این که مِن احمق احتماال 

بچه ی خودم رو با ندونم کاریام نابود 

کرده بودم.



خراب بود،چون االن نمی دونستم چطور 

به کیوان زنگ بزنم.

نفهمیدم چطور با درد و کمک مامانم 

لباس پوشیدم.

گوشیم و برداشتم و همزمان که سوار 

اسنپ شدیم،شماره ی کیوان و گرفتم.

بوق اول نخورده بود صدای جانم گفتن 

بلندش توی گوشی پیچید و حتی مامانم 

هم صداش و شنید.

با درد لب زدم:



-کیوان،من دارم می رم بیمارستان.

زیردلم خیلی درد می کنه.

لطفا با مامانت اینا فعال نیا خونه ی ما.

صدای نگران کیوان و می شنیدم ولی 

انقدر درد داشتم که حتی نمی تونستم 

جواب بدم.

نمی دونم ِکی مامانم گوشی رو از دستم 

گرفت و جواب کیوان رو داد و بعدش 

گوشی قطع شده رو ، روی پام گذاشت.

دستم و زیردلم گذاشتم و سرم و به 

شونه ی مامانم تکیه دادم.



انقدر اذیت بودم که نمی دونم کی به 

بیمارستان رسیدم و روی برانکارد 

خوابیدم و توی اتاق رفتم.

بعد از وصل کردن سرم،دکتر باال سرم 

اومد و سونوگرافی و آزمایشی برام 

نوشت .

با باز شدن یهویی در سرم و چرخوندم 

که نگاهم به نگاه نگران کیوان افتاد:

-حنا....عزیزم....



با دیدن مامانم سرجاش ایستاد و سرش 

و پایین انداخت و با احترام سالم کرد.

مامانم سرد جواب سالمش و داد و از 

کنارم بلند شد و از اتاق بیرون رفت،که 

کیوان جلو اومد:

-گفتی به مامانت؟

سرم و تکون دادم که دستم و توی 

دستش گرفت و خم شد و چندبار 

پیشونیم و بوسید.



-منم به مامانم گفتم،تا راضی شد که 

بیاد،بریم خواستگاری!

حیرت زده نگاهش کردم و با خجالت لب 

زدم:

-کیوان؟

-جان دلم.

کار بدی که انجام ندادیم عزیزم.

همسرم بودی و هستی.

خم شد و پیشونیم و چندبار بوسید و 

نگران گفت:



-حالت خوبه؟

همین حرفش کافی بود تا دوباره زیر 

گریه بزنم،کیوان محکم بغلم کرد:

-گریه نکن دردت به جونم درد داری؟

-نه کیوان...دردم ایستاد ولی نمی دونم 

بچم چیزیش شد یا نه.

-فدای سرت،فدای یه تار موی تو.

تو فقط حالت خوب باشه،بچه فدای سر 

تو!



این همه وقت هست،اصال دفعه بعد 

ده قلو توی شکمت می کارم.

توی گریه،با شنیدن این حرفش آب دهنم 

توی گلوم پرید و به سرفه افتادم.

اروم بین دوتا کتفم ضربه زد و وقتی 

سرفم بند اومد،گفتم:

-خجالت بکش.

با وارد شدن دکتر و مامانم و مامان 

کیوان با اتاق بهت زده گفتم:

-با مامانت اومدی؟



چشمکی زد و دوباره پیشونیم و بوسید 

که خجالت زده دستم و روی سینش 

گذاشتم تا از جلوی سه جفت چشم از 

خودم دورش کنم.

کمی عقب رفت و دکتر جلو اومد و گفت:

-خداروشکر جواب آزمایشا نشون داده که 

جنین سالمه.

اما شما مامان کوچولو و اقای پدر، باید 

حواستون و  خیلی زیاد جمع کنید.



اصال نباید از غذاها و موادغذاهای گرم 

استفاده کنید به خصوص زعفرون،خرما 

و جگر فعال ممنوع.

بخاطر لکه بینی هم که داشتی سعی کن 

بیشتر استراحت کنی.

چیز سنگین هم به هیچ عنوان نباید بلند 

کنی عزیزم.

رو به کیوان کرد و گفت:
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-اگر اجازه بدید سنوگرافی بگیرم،ببینیم 

جنین در چه حاله.

کیوان قدمی عقب رفت و دستم و توی 

دستش گرفت که دکتر ژل سنوگرافی رو 

روی شکمم ریخت و دستگاه سنو رو روی 

شکمم گذاشت و تکون داد.

نگاه من و کیوان و مامانامون به مانیتور 

دوخته شد که با صدای دکتر با دقت تر به 

مانیتور نگاه کردیم:



-شما در حال حاضر تقریبا چهارهفته 

هست که باردارید.

این نقطه ی کوچولو رو این جا می بیند،این 

نی نی شماست.

من و کیوان با ذوق بهش خیره شدیم و 

اشک از چشمام سرازیر شد که کیوان 

دستم و فشرد و نم زیر چشماش و گرفت 

و اشکای منم پاک کرد.

-فدات بشم نریز این مرواریدها رو که من 

برات جون می دم.



بعد از پرسیدن چندسوال،مامان کیوان 

جلو اومد و با خوشحالی گفت:

-مبارک باشه دخترقشنگم.

خوشحالم که آخرش تو عروس منی!

خجالت زده نگاهش کردم و تشکر زیرلبی 

گفتم که مامانم به همراه کیوان کمکم 

کردن،آماده شدیم.

-ما دیگه امشب مزاحم نمی شیم.

حنا جان اذیته...



مامانم حرف مادر کیوان و قطع کرد و 

گفت:

-نه خانم هخامنش،لطفا تشریف بیارید.

با این دسته گلی که پسر شما و دختر من 

آب دادن،بهتره تا شکم حنا باال نیومده و 

حرف و حدیث پشت سرشون ردیف 

نشده با هم ازدواج کنند.

خودتون بهتر می دونید دهن مردم چفت 

و بست نداره.

من و کیوان با این حرف مامانم که 

بدجور من و کیوان و تخریب شخصیتی 



کرده بود،سرخ شدیم.

مامان کیوان لبش و گاز گرفت:

-حق با شماست.

پس ما با اجازه شما بعد از شام مزاحم 

می شیم.

-احتیار دارید، مراحمید.

کیوان فوری گفت که می رسونتمون،اما 

مامانم گفت نه و روی حرفش موند و 

هرچی کیوان اصرار کرد کوتاه نیامد و 

برای همین با اژانس برگشتیم.



سوار ماشین که شدیم با خجالت شروع 

کردم به حرف زدن و همه چیز و از اول 

شرط بندیم تا صیغه ی یواشکی چند روز 

پیشمون براش تعریف کردم.

از اجباری که خودشون بهم تحمیل کرده 

بودن و بخاطر شراکت و شدیدتر شدن 

رفاقت پدر من و کیوان ، من و کیوان رو 

مجبور به ازدواج کردن و من و کیوانم 

روز خواستگاری قرار گذاشتیم که من 

جواب مثبت بدم برای خالصی از اصرار 



خانوادم و کیوانم مثال فرار از عروسی با 

دخترعمش!

گفتم از روزای خوشی که گذروندیم و 

ناخواسته عاشق هم شدیم و بین 

خودمون اون شرایط گذشته رو باطل 

کردیم تا به عشقمون ادامه بدیم و واقعی 

ازدواج کنیم  .

گفتم از فهمیدن یهوییم توی سفر شمال 

و حرفای نیوشا و انکار کیوان.



گفتم از فرصت دوباره به کیوان که نظرم 

و جلب کنه و دوباره بهش گفتم نه .

گفتم از دیدن سینا و حرفاش باعث شد 

که من به خودم بیام و دوباره بتونم یه 

فرصت همیشگی به خودم و کیوان بدم.

و گفتم از بارداری ناخواسته و یهوییم!

همه چیز و گفتم به جز اون روز مستی 

من توی تولد و رابطه ی من و کیوان، در 

حالی که من مست بودم.



این تنها چیزی بود که به مامانم نگفتم و 

از گفتنش خجالت کشیدم و دلم 

نخواست کیوان توی چشم مامانم دوباره 

بد بشه .

مامانمم با دل و جون به حرفام گوش داد 

و باالخره بغلم کرد و بوسیدم و دلداریم 

داد.

به خونه که رسیدیم،مامانم با غیظ و 

عصبانیت گفت:



-میری استراحت می کنی و تا شب پایین 

نمیای.

هر چی اصرار کردم که موضوع رو به بابا 

نگه،فقط چشم غره رفت و می دونستم 

مامانم پنهانی با بابام نداره!

بخاطر سرم و آرام بخشی که احتماال بهم 

وصل شده بود گیج روی تخت دراز 

کشیدم که نمی دونم کی چشمام روی هم 

افتاد.
••••••



روبه روی کیوان نشسته بودم و از قیافه 

پدِرمن و پدِر کیوان مشخص بود که از 

همه چیز باخبر هستن.

کیوان و برای اولین بار سربه زیر و خجل 

می دیدم،با دستمالی که دستش بود،مدام 

عرق شرمی که شرشر روی پیشونیش راه 

گرفته بود و پاک می کرد،اما بی فایده بود.

لبخند کمرنگی از خجالتش روی لبم 

نشسته بود و البته خودمم دست کمی از 

اون نداشتم و حسابی سر در گریبان فرو 

برده بودم.



بعد از حرفای اولیه،پدرم رو به کیوان 

کرد و گفت:

-اگر اجازه بدید می خوام که با خود آقا 

کیوان شخصی صحبت کنم.

شوکه سرم و باال اوردم و به بابام خیره 

شدم و بعد هم نگران نگاهم و به مامانم 

دوختم که آروم پلکاش و باز و بسته کرد.

بابای کیوان فوری گفت:

-اختیار دارید بفرمایید.



بابام و کیوان به اتاق کار بابام رفتن و 

من ناخونام و جوییدم تا ببینم،اخرش 

چی پیش میاد.

این بار برعکس خواستگاری قبلی کاوه و 

کیمیا نیومده بودن و گفته بودن،مجلس 

برای بزرگترهاست.

شاید ده دقیقه یا ربع ساعت طول کشید 

که بابام بدون کیوان از اتاق بیرون اومد.

نگاه نگرانم و بهش دوختم که صدام زد:



-حنا جان، آقا کیوان کارتون داره.

با گفتن با اجازه ای بلند شدم و به سمت 

اتاق کار بابا رفتم.

وارد اتاق شدم و در و پشت سرم بستم و 

نگاهو و به کیوان شاد و شنگول دوختم 

که با لبخند عمیقی جلو اومد و بی هوا 

لباش و روی لبام گذاشت و محکم 

بوسید.

-آخ جونم.



روی زانوهاش نشست و روی شکم تختم 

و بوسید که خجالت زده گفتم:

-کیوان،چیکار می کنی؟
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-بابایی از االن بدون که خیلی دوِست 

دارم.

نیومده کار بابایی رو راه انداختی عشِق 

بابا.

با خنده گفتم:



-کیوان.

پاشو ببینم، بابام چی گفت!

کیوان بلند شد و صاف ایستاد:

-حرفامون مردونه بود به جنابعالی ربطی 

نداره!

فقط بدون همه چیز حل شد.

-راست می گی؟

-دروغم چیه.

فقط خیلی ازت ناراحتم حنا.



چشمام و گرد کردم و سریع پرسیدم:

-چرا؟

مگه چی شده کیوان؟

ها؟

-تو می دونی من االن دست و بالم 

بستست،انصافه که انقدر خوشگل کردی؟

با این حرفش قهقهه بلندی زدم که با 

اخمای مصنوعی گفت:

-ما که باالخره به هم می رسیم خانم.



فقط اون روز خدا به دادت برسه.

تا صبح کم کم بیست،سی بار...

با بهت لب زدم:

-بیست،سی بار چی؟

کیوان تک خنده ای کرد:

-آی..آی منحرف.

تو بیشتر از من مشتاقی که....

بیست،سی بار می بوسمت عزیزم.

چشمکی زد،که چشم غره ای بهش رفتم.



-تو که راست می گی!

-قطعا.

بیا بریم پایین تاریخ عروسی و بزاریم که 

دیگه می خوام زودی مال خود،خودم 

بشی.

وقتی میام خونه،یکی باشه که در و از 

روم باز کنه،بیاد به استقبالم،بغلم کنه.

و چقدر عاشقم که اون یکی فقط و فقط 

حنای خودم باشه!

لبخندی زدم که خم شد و محکم 

پیشونیم و بوسید و با هم از اتاق خارج 



شدیم.
•••••

بخاطر این که چندوقت صیغه بودیم و 

چندماه دیگه شکمم باال می اومد تاریخ 

عقد و عروسیمون یکی شد.

لباس  عروسی که قبال سفارش داده 

بودیم و دوباره سفارش دادیم و تاالر 

قبلی و همه ی چیزایی که قبل از بهم 

خوردن رابطمون تعیین کرده بودیم و 

دوباره اوکی کردیم.



دوماه فقط فرصت بهمون داده بودن تا 

وسایل و چیزامون و بخریم.

کیوانم که یه اپارتمان خریده بود و 

تمامی جهازم و مامان من و مامان کیوان 

چیده بودن.

بهار و کوثر و یلدا رو هم انقدر سرم 

شلوغ بود که درست و حسابی ندیده 

بودمشون؛ اما برای اونا هم خیلی 

خوشحال بودم.

رادمان هم خواستگاری کوثر رفته بود تا 

برای همیشه شریک زندگی هم باشن و هر 



دو خانواده قبول کرده بودن.

عقد محضری قرار بود بین رادمان و کوثر 

برگزار بشه که تاریخش دوهفته بعد از 

عروسی من و کیوان بود.

بهار هم که باالخره خانوادش راضی شده 

بودن و مهدی رو پذیرفته بودن و تصمیم 

داشتن که یه جشن عقد بزرگ و با شکوه 

بگیرن و به جای عروسی به ماه عسل 

برن!

یلدا هم که فعال روی مرحله ی آشنایی 

بود.



روز تولد کیمیا ، یلدا و آرشام با هم 

دوست شده بودن و این طور که معلومه 

از هم خوششون اومده بود.

اما فعال درحال آشنا شدِن با هم بودن.

به قول کیوان،از بین همشون ما از همه 

جلوتر بودیم که یه مسافر کوچولو هم در 

راه داشتیم.

رسیدگی کیوان به من آنقدر زیاد بود که 

رسما صدای همه رو در اورده بود.

بهارم که مدام به کیوان تیکه 

می نداخت،زن ذلیل و کیوانم با خونسردی 



می گفت:

-جونم فدای زن و بچم.

و همین حرفش بزرگترین لبخند رو به من 

هدیه می کرد.

این دوماه رو با خوشی و خوشبختی و 

شوخی و خنده و آرامش در کنار کیوان 

گذرونده بودم و حاال ، توی آرایشگاه 

منتظر آقای داماد نشسته بودم ، تا 

تشریف بیارن.



نگاه دوباره ای به خودم توی آینه انداختم 

و لبخند پررنگی روی لبم نقش بست.

این من بودم،حنا...دختری که این همه 

راه و طی کرده بود و حاال کنار مردش 

بود،مردی که یقین داشت با همدیگه حتما 

خوشبخت می شن!

نگاهی به لباس عروسم که توی تنم انقدر 

خوب نشسته بود که نمی تونستم چشم از 

خودم بردارم.

آرایشم خاص و الیت شده بود.



متفاوت ترین آرایشی که روی صورتم 

نشسته بود و حسابی تغییرم داده بود.

به دستور کیوان خان لنز نزاشته بودم و 

موهام و هم کامل رنگ نکرده بودم و 

فقط چند تار از موهام و رنگ انداخته 

بودم که حسابی به صورتم جال داده بود.

با صدای آرایشگر که گفت:

-عروس خانم،اقا داماد تشریف اوردن.

به سمت ورودی آرایشگاه رفتم که صدای 

ِکل کیمیا و بهار و کوثر و یلدا رو هم که 



باهام ارایشگاه اومده بودن رو شنیدم.

با طرح لبخند بزرگی جلو رفتم،که کیوان 

به دستور فیلمبردار جلو اومد و 

دسته گلی که خودم انتخاب کرده بودم رو 

سمتم گرفت.

دسته گل و از دستش گرفتم که خم شد و 

شنلم و از توی صورتم کمی به عقب 

فرستاد و چند لحظه با دیدنم محو قیافه 

و صورتم شد و زیرلب زمزمه کرد:



-ماشا�....ماشا�....خدا تو رو چه زیبا 

نقاشی کرده.

خم شد و بوسه ای داغ روی پیشونیم 

نشوند که فیلمبردار تکرار کرد:

-عالیه،حاال دست همدیگه رو بگیرید و 

سوار ماشین بشید.

اقا داماد به عروس خانم کمک کن سوار 

ماشین بشه.

نگاهم و به ماشین بنزی که با گل های 

طبیعی و زیبایی تزئین شده بود،دوختم 



و با کمک کیوان سوار ماشین شدم.

به سمت آتلیه راه افتادیم و بعد از گرفتن 

عکس های مختلف،باالخره به سمت تاالر 

راه افتادیم.

-من پشمک می خوام کیوان!

بی مقدمه گفتم و همین باعث شد چشمای 

کیوان گرد بشه.

اهنگ زیبا و عاشقانه ای که در حال پخش 

بود رو کم کرد و خندید:

-االن؟



لب برچیدم و سرم و تکون دادم که لب 

زد:

-ای به چشم.
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ماشین و گوشه ای پارک کرد و بعد از کلی 

گشتن توی چندتا مغازه ای که نزدیک هم 

بودن،باالخره انگار پشمک گیرش اومد که 

با لبخند از مغازه خارج شد و پشمک 

دستش و برام تکون داد و چشمکی زد.



لبخند بزرگ و عمیقی روی لبم نشست و 

خم شدم در ماشین و براش باز کردم که 

سوار شد و پشمک و دستم داد:

-دستت دردنکنه عزیزدلم.

تو زحمت افتادی.

-فدات شم خانومم.

شما هر وقت ویار کردی بگو خودم برات 

از زیر زمینم که شده میارم.

-عاشقتم آقا.



-من میمیرم برات خانم.

خدانکنه ای گفتم و کمی از پشمکم خوردم 

که چشمکی زد و گفت:

-بخور ببینم دختربابا بعدش دیگه چی 

می خواد!

دستم و روی شکمم که کمی برآمده شده 

بود اما هنوز مشخص نبود،کشیدم و 

گفتم:

-دختر بابا.... دلش فقط باباش و 

می خواد.



کیوان نیشش باز شد و گفت:

-بهش بگو االن وقتش نیست.

شب خودم یه دور می رم پیش دختربابا 

و برمی گردم.

از این حرفش که منحرفانه بود،جیغ 

بلندی کشیدم و مشتی توی بازوش 

کوبیدم که قهقهه اش به هوا رفت.

هفته ی پیش بود که سنوگرافی رفته 

بودیم و دکتر گفته بود که بچمون 

دختره.



کیوان از ذوق و شوق مثل بچه ها باال و 

پایین می پرید و هرچی عروسک دم 

دستش می اومد می خرید و توی 

آپارتمان،اتاقی رو که برای بچه در نظر 

گرفته بودیم و پر از عروسک می کرد.

از همین االن کلی لباس و سرهمی و 

عروسک براش خریده بود.

و از همین االن برای دیدنش ذوق و شوق 

داشت.

نه تنها کیوان،بلکه کاوه و کیمیا هم 

همین طور!



البته محمدرضا هم بعد از فهمیدن خبرات 

اولش تا یه هفته قهر بود و من و کیوان 

با بدبختی از دلش در اوردیم.

محمدم،وقتی فهمید دختره،کلی براش ِتل 

و گوشواره و النگوهای کوچولو براش 

خریده بود.

از پدر بزرگ و مادر بزرگ بچه ها هم که 

نگم.

شوق و ذوق دیدنش رو داشتن و هنوز به 

دنیا نیومده کلی قربون صدقه ی نوه ی 

عزیزشون می رفتن.



الحق که نوه از بچه هم عزیزتر بود.

با رسیدنمون به تاالر کیوان سریع از 

ماشین پیاده شد و در سمت من و باز کرد 

و کمکم کرد که پیاده بشم.

همه دورمون جمع شدن و کیوان لباس 

عروسم و جمع کرد تا زیر دست و پای 

خودم و اطرافیان نره.

مامانم اسفند دور سرمون می چرخوند و 

صدای ِکل و جیغ و هورا توی گوشمون 

پیچیده بود.



آتیش بازی که راه انداخته بودن و روشن 

شدن فشفشه ها به وجد آورده بودم و 

دست در دست کیوان با هم وارد تاالر 

شدیم.

روی صندلی هامون نشستیم و محضردار 

که از قبل اومده بود همه چیز و اماده 

کرده بود.

همه در سکوت روی صندلی هاشون 

نشسته بودن و به ما چشم دوخته بودن.



با صدای محضر دار نگاه من و کیوان 

سمتش چرخید:

-آقای داماد صیغه رو به عروس خانم 

می بخشید؟

کیوان با صدای رسایی گفت:

-بله.

پس با نام خدا خطبه عقد دائم رو شروع 

می کنیم.

قران و از روی رحل برداشتم و روی پام 

گذاشتم و کیوانم دستش و زیر قران 



گذاشت.

چشمام و بستم و قران رو باز کردم که 

سوره ی نور باال اومد.

از دیدن سوره لبخندی روی لبم نشست و 

شروع به تالوت آیه های اول قران کردم.

-سرکار خانم حنا منصوری،ایا به بنده 

وکالت می دهید که شما را با یک جلد 

قرآن کریم و یک جفت آینه و شمعدان و 

چهارصد و چهارده سکه بهار ازادی به 

عقد دائم اقای کیوان هخامنش در 

بیاورم؟



صدای بهار که باالی سرم قند می سابید و 

شنیدم؛

-عروس رفته گل بچینه.

برای بار دوم می پرسم ایا بنده وکیلم که 

شما را با مهریه ی معلوم به عقد اقای 

کیوان هخامنش در بیارم.

کوثر این بار جواب داد:

-عروس زیرلفظی می خواد.



مامان کیوان جلو اومد و دستبند طالیی 

از جعبه خارج کرد و دست کیوان داد.

کیوان دستبند رو دور دستم بست که 

عاقد گفت:

-برای بار سوم،ایا بنده وکیلم که با مهر 

معلوم شما را به عقد اقای هخامنش در 

بیاورم.

سرم رو پایین انداختم و با نفس عمیقی 

گفتم:

-با توکل برخدا و اجازه پدر و مادرم،بله.



صدای ِکل و دست توی تاالر پیچید که 

این بار عاقد از کیوان پرسید.

کیوان سریع پاسخ داد:

-با توکل برخدا بله.

دوباره صدای ِکل و دست توی اتاق 

پیچید.

کیوان حلقه ی من رو برداشت و توی 

انگشت حلقم گذاشت.

و منم حلقه ی کیوان و برداشتم و توی 

انگشتش گذاشتم.



طولی که نکشید که به صرف شام رفتن 

و من و کیوانم انقدر گشنمون بود که 

مشغول غذا خوردن شدیم و کیوان به 

فیلمبردار گفت که به هیچ عنوان از 

فیلمبرداری موقع غذا خوردن خوشش 

نمیاد.

برای همین با خیال راحت مشغول غذا 

خوردن شدیم.

بعد از صرف شام دوباره سالن پر از 

بچه ها شد و همه مشغول رقص شدن.

کیوان دستم و توی دستش گرفته بود و 

هردوتامون مشغول دیدن شدیم که کیمیا 



از یه طرف و محمدم پشت سر کیمیا به 

سمتمون اومدن.

کیمیا بغلم کرد و تبریک گفت و بعدم 

داداشش و بغل کرد.

محمدم دستش و دور کمرم حلقه کرد و 

بوسه ای روی موهام کاشت:

-خوشبخت بشی عزیزدلم.

گپ و گفت کوتاهی با محمد زدیم و 

شوخی کردیم و خندیدیم که محمد کمی 

دست دست کرد و آخر گفت:



-حنا...بعد از عروسیت باید آستین باال 

بزنی برام.

با چشمای گرد شده نگاهش کردم و لب 

زدم:

-کی؟

با ابروهاش اشاره ای به کیمیا کرد:

-خواهر شوهرت مال منه!

-چه زودم صاحبش شدی.



-امیدم به توهه که بعدش باید بری،برام 

خواستگاری!

خندیدم و خوشحال برای محمد چشمی 

گفتم که از ذوقم اونم به خنده افتاد.

باالخره موقع رقص تانگو شد و ....
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باالخره موقع رقص تانگو شد و من و 

کیوان هردوتامون همون طور که 

دستامون قفل همدیگه بود وسط سالن 



رفتیم و با آهنگ شروع به رقصیدن 

کردیم.

دستام و دور گردن کیوان حلقه کردم و 

اونم دستش و پشت کمرم گذاشت و 

پیشونیش و یه پیشونیم چسبوند.

کمرم و با حرکات آهنگ تکون می دادم و 

با آهنگ لبخونی کردم:

-آروم...تو اغوش تو...آروم نفس 

می کشم.

آروم صدام می زنی من غرق رویا می شم.



کیوانم با من همخونی کرد و صدامون با 

هم هماهنگ شد:

-دستام تو دستای تو....اروم میام پا به 

پات...

آسون می شه دل سپرد با این اعجاز 

چشمات.

-همسر مهربونم،قسم می خورم...تا ابد 

پای عشقت بمونم.

این تیکه ی آهنگ رو کیوان کنار گوشم 

زمزمه کرد و بوسه ای روی الله ی گوشم 

نشوند که غرق لذت شدم.



من عاشقانه می پرستیدمش و با هرکلمه  

از این حرفای عاشقانش شور و لذت توی 

وجودم می پیچید.

-با من برقص...هم نفس ...پابه  پا 

...عاشقونه.

با من برقص....این شب 

میالد...عشقمونه.

با من برقص....تا بگیره دلم...شوری از 

تو.

با من برقص...این من و این تو و رقص 

تانگو.



به این جای آهنگ که رسید لبخندم 

وسعت گرفت و چرخی زدم و همون طور 

که دست کیوان توی دستم بود،اون یکی 

دستش و کیوان دور کمرم پیچید و من 

کمرم و به سینش چسبوندم و آروم 

دوباره با اهنگ تکون می خوردیم.

کیوان سرش و کنار گوشم خم کرد و 

زمزمه کرد:

-خوابم یا بیدارم....تو این جایی...پیشم.

دستام و می گیری...من 

همراهت....می شم.



تو چشمات می مونم...ای تو 

تنها....عشقم.

دوِست  دارم...دوِست 

دارم...دنیامی زیبا...عشقم.

همسر مهربونم قسم می خورم تا ابد پای 

عشقت بمونم.

با تموم شدن آهنگ،کیوان لبای داغش و 

روی پیشونیم گذاشت و عمیق بوسید:

من. -برام بمونی نفس ِ



چشمام از بوسه ی گرمش بسته شد و 

وقتی سرش و عقب کشید میون 

صداهای جیغ و سوت و ِکل لبخند 

کمرنگی زدم و لب زدم:

-عاشقتم.

لب های کیوان به خنده ی عمیقی باز شد و 

برق چشماش امشب برای من از همیشه 

خاص تر بود.

کیوان لباس عروسم و از جلوی پام،توی 

دستش گرفت و کمکم کرد تا دوباره به 



سمت صندلی هامون بریم و بشینیم.

همه ی بچه ها دوباره ریختن وسط و با 

آهنگ شروع به رقصیدن کردن.

اگر االن باردار نبودم و کیوان از قبل بهم 

هشدار نداده بود که حق ندارم به جز 

پیش خودش برقصم تا خدایی نکرده با 

این لباس عروس پخش زمین نشم،منم 

االن وسط بودم و کلی قر می دادم.

آهی کشیدم و نگاهم به سمت دست من 

و کیوان کشیده شد،که حلقه ی زیبامون 

توی انگشتامون می درخشید.



عروسی من و کیوان هم با خوشی به 

پایان رسید و هممون با خنده ای که از 

روی لب هامون پاک نمی شد،سوار 

ماشین هامون شدیم تا به خونه بریم.

خونه ای که خودم و کیوان با نظر هم 

انتخابش کرده بودیم و کیوان با پول و 

پس انداز خودش خریده بودش.

خیلی بزرگ نبود اما همون خونه ی نقلی 

قرار بود که بشه خونه ی عشقمون و چی 

از این بهتر؟



این که تمام پوالیی که کیوان خرج کرده 

بود بدون نیاز به خانوادش از جیب 

خودش بود،برای من از همه چیز با 

ارزش تر بود.

همین که محتاج هیچ کس نبودیم،از همه 

برام با  ارزش تر بود.

سوار ماشین که شدیم بقیه هم 

همراهیمون کردن و انگار قرار نبود 

فعال...فعال ها بیخیال ما بشن.

پا به پای شیطنت  بچه ها با بوق و جیغ و 

صدای آهنگ های بلندی که توی کوچه 



پیچیده بود،حرکت کردیم تا به مقصد و 

خونمون برسیم.

بعد از رسیدن به خونمون جلوی پامون 

گوسفندی قربانی کردن و با دود کردن 

اسفند ما رو راهیه خونمون کردن.

چقدر مامان بغلم کرد و بوسیدم و انقدر 

اشک ریخت تا باالخره اشک منم در آورد.

بهار و یلدا و کوثر هم یک به  یک بغلم 

کردن و باز انقدر تو بغل هم گریه کردیم 

که کیوان با عصبانیت من و از بین 

بغلشون عقب کشید و با غیظ گفت:



-بسه دیگه اشک خانومم و در اوردید.

و همه حتی بین اون همه گریه هاشون 

هـــــــو کشیدن و ما رو به خنده 

انداختن.

محمد و که بغل کردم دوباره بی توجه به 

حرف کیوان یه دل سیر تو بغلش گریه 

کردم و هر چقدر محمد با شیطنت 

گفت،دسته گلم و پرت کنم تا بلکه بختش 

باز بشه اما من چشم غره ای بهش رفتم و 

گفتم:



-خراب می شه و همچین کاری نمی کنم.

و کلمه خسیس رو هم به جون خریدم و 

با خنده باالخره دل کندیم از هم؛

و همگی برگشتن.

من و کیوانم وارد خونمون شدیم و دسته 

گلم رو توی بوفه ی شیشه ای گذاشتم.

بوفه ای که کیوان پیشنهاد داده بود تا یه 

گوشه از خونه بزاریمش و تمامی وسایلی 

که یادگاری و جز خاطراتمون باقی 

می مونن رو توی این کمد بزاریم تا برای 

همیشه یادگاری هامون حفظ بشن و منم 



با کمال میل این پیشنهاد رو پذیرفته 

بودم.

وارد اتاق مشترکمون شدیم و نگاهم و 

روی تزئینایی که بهار و یلدا و کوثر، به 

کمک کیمیا و مامان چیده بودن 

چرخوندم.

تمام اتاق و پر از گل های رز قرمز کرده 

بودن و تختمون هم با چندتا قلب بزرگ و 

کوچیک گل رز قرمز پوشیده شده بود.



شمع هایی که روی زمین بودن،کار کیوان 

بودن و من قدردان بهش خیره شدم ...
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کیوان فندک برداشت و تمام شمع ها رو 

روشن کرد و تمامی چراغ ها رو خاموش 

کرد و فضای عاشقانه ی زیبایی رو برامون 

رقم زد.

با نور شمع ها اتاق روشن شده بود و من 

روبه روی آینه ایستاده بودم.



کیوان آروم شروع به در اوردن گیره ها و 

باز کردن موهام شد.

موهام کم کم از گیره ها خالص می شد و 

موهام روی شونه هام می ریخت.

ارایشم و با پد ارایشی پاک کردم و فقط 

رژلبم و روی لبام نگه داشتم.

کیوان دستش و روی زیپ لباسم کشید و 

لباس عروسم و باز کرد که دستش روی 

کمرم کشیده شد و همه ی تنم مور مور 

شد.



از روی گردنم و تا روی کمرم و بوسه  زد 

و وقتی لباس عروسم پایین پاهامون 

افتاد،با خجالت خودم و توی بغلش جمع 

کردم که دستش و زیرپام انداخت و روی 

تخت خوابوندم و دوباره با معاشقه ای 

داغ و شیرین،شروع کرد .....
~•~•~•~•~•~•~•~

چمدون و ساکم و بستم و دستم و به 

کمرم گرفتم و بلند شدم.

توی ماه چهارم بودم و کمر درد شدیدی 

داشتم.



از اتاق بیرون رفتم که چشمم به کیوان 

افتاد،روی مبل نشسته بود و سرش توی 

لب تاپش بود.

با دیدنش لبخند محوی روی لبم نشست.

دیشب واقعا شب خوب و شیرینی بود.

کیوان انقدر حواسش بهم بود که درد 

نکشم،حالم خوب باشه و وضعیتم نرمال 

باشه که انگار واقعا برای اولین بار شب 

حجلمون رقم خورده بود.

خیلی خوب مراعات من و بچمون و کرده 

بود و با مالیمت یه شب عالی ساخته 

بود.



صبح هم که بیدار شدم برام صبحونه 

چیده بود و مثل شاه بانو ها ازم پذیرایی 

کرده بود و خودش لقمه توی دهنم 

گذاشته بود.

برای عصر پیش دکتر وقت سونوگرافی 

گرفته بود،چون فردا راهی مشهد 

می شدیم و کیوان خواسته بود قبل از 

رفتنمون از وضعیت بچه و جنسیتش 

باخبر بشیم.

برای من جنسیت زیاد فرق نمی کرد و 

دوست داشتم فقط سالم و سالمت 



باشه،ولی کیوان دوست داشت دختر 

باشه و مدام می گفت:

-کاش دختر جیگری نصیبم بشه.

منم چشم غره می رفتم و غر می زدم:

-به راحتی من و به دخترت فروختی؟

-دختر عمر باباشه،مادر دخترمم،تپش های 

قلبمه.

و به همین سادگی دلبری می کرد و قلب 

عاشق و بی جنبه ی من رو عاشق تر 



می کرد.

-کیوان پاشو دیگه...باید بریم 

سنوگرافی...من استرس دارم.

سرش و سمتم چرخوند و با شیطنت 

چشمکی زد و گفت:

-استرس چی اخه؟

شوهر به این خوبی و خوشگلی و زیبایی 

و خوشتیپی گیرت اومده و دیگه خودت 

و بهش چسبوندی و از ترشیدگی در 

اومدی، فوری یه بچه هم به ریش باباش 



بستی تا جا پای خودت و محکم 

کنی.....دیگه استرس چی و 

داری،نمی دونم.

صدای جیغم از حرص بلند شد و کوسن 

مبل و برداشتم و با جیغ محکم توی 

سرش کوبیدم که با خنده سعی 

کرد،دستش و محافظ سر و صورتش قرار 

بده.

-خیلی عوضی....من خودم و چسبوندم 

بهت یا تو التماس کردی کن باهات 

ازدواج کنم.



عه...عه...عه بچه پرو ....احیانا اون من 

بودم که روی تخت چپ راستت کردم و 

یه بچه کاشتم توی شکمت....جای ما 

عوض شده انگار.

کیوان غش غش خندید و دستم و با 

احتیاط کشید و روی پاش نشوندم و لبام 

و محکم بوسید و بعد با خنده و شوخی 

دستش و روی لباش گذاشت:

-ای...ای حنا....چطور به خودت اجازه 

می دی لبام و بدون اجازه ی من ببوسی.



با حرص و چشمای گرد شده نگاهش 

کردم و بعد دوباره جیغ کشیدم و کوسن 

و دوباره توی صورتش کوبیدم.

که با قهقهه دستام و گرفت و من توی 

بغلش افتادم،بی حال و با نفس نفس سرم 

و به لباسش فشردم و بوی عطر نابش و 

از محکم و عمیق بو کشیدم.

تنها جایی که حالت تهوعم و بند میاورد 

همین جا بود.

انگار نی نی کوچولوم زیادی باباش و 

دوست داشت که وقتی تو بغل کیوان 

بودم،آروم می گرفت.



از آغوشش فاصله گرفتم و گفتم:

-پاشو کیوان...لباس بپوش باید بریم.

باالخره کیوان از روی مبل بلند شد و 

وارد اتاق شد که خودمم بلند شدم و 

ارایش کمرنگی روی صورتم نشوندم و 

مانتوی بلند و جلوبازی پوشیدم تا خیلی 

اذیت نشم.

شالم و روی موهام انداختم و همراه 

کیوان که آماده شده بود و ساعت 



مچیش و دور مچش بست از اتاق خارج 

شدم .

گوشیم و کلیدای خونه رو از روی میز 

برداشتم و کیوانم سوئیچ ماشین و 

گوشیش و برداشت و دوتامون با هم از 

خونه خارج شدیم.

وارد اسانسور شدم و به قربون 

صدقه های کیوان برای بچش گوش دادم 

و با هر قربون  صدقش من بهش 

چشم غره می رفتم که موجب خنده های 

آقا می شد.



part703#

دختری به نام حنا

با رسیدن به مطب دکتر،منتظر نشستیم 

تا باالخره نوبتمون شد.

وارد اتاق دکتر شدم و چون فامیل دور 

کیوان محسوب می شد با خوشرویی 

باهامون سالم و احوال پرسی کرد.

پرونده و ازمایشاتم و دستش دادم و بعد 

از چک کردنشون و پرسیدن چندتا 

سوال،ازم خواست که روی تخت دراز 

بکشم.



با کمک کیوان مانتوم و در اوردم و 

دستش دادم،دکمه شلوارم و باز کردم و 

روی تخت دراز کشیدم.

دکتر بعد از چند لحظه باالسرم اومد و 

بعد از ریختن ژل مخصوص،دستگاه رو 

روی شکمم گذاشت و چرخوندش.

کیوان دستم و توی دستش گرفت و 

هردوتامون به مونیتور کوچیک خیره 

شدیم که دکتر با لبخند گفت:



-مشخصه که خیلی شیطونه،یه جا 

نمی مونه تا ببینم اقا پسر یا یه دخترخانم 

گل.

هر دوتامون با ذوق به صفحه ی سیاه و 

سفید خیره شدیم که دکتر با نگاهی به 

من و 

کیواِن ذوق زده پرسید:

-فرقی می کنه جنسیتش چی باشه؟

فکر کردم االن کیوان می گه که دوست 

داره دختر باشه اما نگاهی به من کرد و با 



لبخند مردونه ای گفت:

-فرقی نمی کنه خانم دکتر....فقط سالم و 

سالمت باشه تا خانم ما از استرسش کم 

بشه.

دکتر رو به من با اخم گفت:

-مگه نگفتم نباید استرس داشته باشی 

عزیزم؟

کیوان باز هم به جای من با اخم جواب 

داد:



-کیه که گوش بده خانم دکتر.

مدام استرس و هیجان داره.

چپ چپ به کیوان نگاه کردم که شونه ای 

باال انداخت:

-مگه دروغ می گم؟

-نه خیر،اجازه می فرمایید بنده هم حرف 

بزنم؟

دکتر از لحن پر غیظم به خنده افتاد که 

خود کیوانم خندش گرفت و گفت:



-بفرمایید.

چشم غره ای بهش رفتم و رو به دکتر 

گفتم:

-مشخص شد جنسیتش چیه؟

-بله،یه دختر سالم و سالمت و البته 

شیطونه.

کیوان لبخند پررنگی روی لبش نشست و 

با ذوق بهم خیره شد و بدون این که دکتر 

بفهمه کنار گوشم لب زد:



-دیدی حس پدرانم چقدر قویه که 

فهمیدم دختره....برعکس تو که انگار 

اصال حس نداری نتونستی بفهمی بچم 

دختره یا پسر.

دوباره چپ چپ نگاهش کردم و خواستم 

حرفی بزنم که دکتر گفت:

-می خواین صدای قبلش و بشنوید؟

با ذوق و شوق گفتم:

-آره لطفا.



همین که صدای قلب بچه توی اتاق پیچید 

با هرتپش ناخوداگاه و با حس عجیبی 

اشک بود که از چشمام سرازیر می شد.

چشمای کیوان نم گرفته بود و با ذوق 

لبخند عمیقی روی لبش بود،کنار گوشم 

لب زد:

-فردا می ریم نذرمون و ادا می کنیم و از 

امام رضا بخاطر این خوشبختی سه 

نفرمون تشکر می کنیم.



-ان شاءا� امام رضا خودش بچمون و 

حفظ کنه.

لبخند کیوان پررنگ تر شد و ان شاءا� 

زیرلبیش شنیدم.

~•~•~•~•~•

با دیدن حرم چادر مشکیم و بیشتر جمع 

کردم و با شوق به گنبد خیره شدم.

دست کیوان توی دستم بود و اشک بود 

که از دیدن حرم طالییش از گونه هام 

می ریخت.



نمی دونم چه حسی بود که دوست داشتم 

انقدر بهش خیره بشم تا لطف آقا رو 

جبران کنم.

نماز جماعت خونده بودیم و کیوان 

چندبار گفته بود:

-همین که برگردیم اولین کاری که می کنه 

خوندن نماز !

 و چندبار تاکید کرد:

 هرگز نمازم و ترک نمی کنم.

باورم نمی شه که خوندن یه نماز ساده 

انقدر بهم آرامش داده.



حال دلم خوبه حنا .....شاید باورت 

نشه،اما همین  که نماز و خوندم انگار یه 

بار بزرگ از روی دوشم برداشته شد.

انگار سیاهی های قلبم پاک شد و خوشی 

روی قلبم نشست.

از این حرف و حال خوشش،حال منم 

خوب شد و با لبخند بهش خیره شدم و 

بهش قول دادم؛ که حتما همراهیش 

می کنم و کنارش هستم و منم از حاال به 

بعد همیشه نمازم و می خونم.

چون این آرامش رو منم حس کرده بودم.



هنوز دستامون قفل همدیگه بود و روی 

زمین نشسته بودیم و به توی حال و 

هوای خودمون در سکوت به گنبد خیره 

شده بودیم.

کیوان دستم و رها کرد و اروم خم شد و 

سرش و روی زمین گذاشت و سجده 

شکر به جا اورد.

منم کنارش نشستم و مثل اون سرم و 

روی زمین گذاشتم و سجده شکر به جا 

اوردم:



-خدایا شکرت بابت همه چیز.

خدایا ازت ممنونم برای خوشبختی و 

آرامشی که نصیب زندگیم کردی.

خدایا خوشبختی و آرامشم و هیچ وقت 

ازم نگیر.

سرم و بلند کردم و نگاهم و به کیوانی 

دوختم که صورتش خیس از اشک بود.

نمی دونستم چه حسی اون و در بر گرفته 

که این جور اشک می ریزه و قطعا اشک 

شوق و خوشحالی بود.

دستم روی بازوش گذاشتم و لب زدم:



-کیوان....حالت خوبه؟

سرش و سمتم چرخوند و ...

خیلی یهویی و یک دفعه ای پیشونیم و 

بوسید و به حرف اومد:

-من هیچ وقت خودم و بابت اون روزی 

که تو اشک ریختی و گریه کردی و من 

اون طور قلبت و شکستم،نبخشیدم.

حتی بخاطر رابطه ای که تو،توی حال 

خودت نبودی و یه جور تجاوز محسوب 

می شد هم نبخشیدم.



حتی زمانی که تو من و بخشیدی،باز هم 

خودم و نبخشیدم.

حاال که این جا اومدم از خدا طلب 

بخشش کردم.

از امام رضا خواستم که از خداش بخواد 

من و ببخشه و بار سنگین این گناه رو از 

روی شونه ی من برداره.

هنوز حرفم کامل تموم نشده بود یه 

آقایی از کنارم گذشت و با صدای بلند 

گفت خدا می بخشه،خدا خیلی وقته تو 

رو بخشیده.



با یه نفر دیگه حرف می زد اما انگار این 

حرف و پیغامش برای من بود.

از حال کیوان و حرفای پر از بغضش منم 

به گریه افتادم و خداروشکر کردم که 

حال قلِب کیواِن مُن و خوب کرده.

با گوشه ی چادرم اشکاش و پاک کردم و 

گفتم:

-خدا همیشه حواسش به بنده هاش هست 

کیوان.

اگر ما به پیغام هایی که با نشونه هاش 

توی زندگی ما می فرسته دقت 



کنیم،می فهمیم که حتی اون با ما حرف 

می زنه .

کیوان خوشحال،نگاهی به شکمم کرد و 

خم شد و روی شکمم و بوسید.

با خجالت نگاهی به اطراف کردم،اما 

هیچ کس انگار حواسش به ما نبود.

چون انقدر شلوغ بود و هرکس توی حال 

خودش بود که کسی وقت نمی کرد به آدم 

دیگه ای نگاه کنه و قضاوتش کنه!



کیوان سرش و باال اورد و نگاه خیسش و 

به چشمای خیس از اشک من دوخت و 

لباش و روی چشمام گذاشت.

هردوتا چشمم و بوسید و با انگشت 

شصتش اشکم و پاک کرد و لب زد:

-مثل چشمام،مراقبم که مبادا روزی من 

چشمای خوشگلت و اشکی کنم.

سرش و جلو اورد و دوباره بوسه ای روی 

پیشونیم نشوند:

-چقدر چادر بهت میاد خانمم.



دوباره بوسید و لب زد:

-من همه جوره عاشقتم و دوِست دارم.

-من بیشتر عزیِزدلم.

پ.ن: تا زنده ای در برابر کسی که 

به خودت عالقه مندش کردی

مسئولی

مسئولی در برابر اشک هاش

در برابر غم هاش

در برابر تنهاییش

و اگر 



روزی فراموش کردی

بدان دنیا به یادت خواهد آورد.

"دوسنت اگزوپری"

#پـــــــایــــــان

نویسنده: "Black_Thunder(یگانه 

سلیمی)"
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