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 بی تو آشوبم

 

 

 خودم رو به بابام رسوندم و دستش رو گرفتم

ولش کن ...()بابا تو رو خدا..جان نیاز -  

رخ شده از عصبتانیتش رو به چشمای اشک زده ام بابا مردمک های س

 دوخت

...(..میدی قت جون خودت رو قسمبرای این بی لیا )-  

که یقه ی کیان رو گرفته بود خیره شده  بدنم میلرزید به دستای بابام

..و هیچی نمی گفت کیان نگاهش رو به زمین دوخته بود ..بودم   

رو صدا  بابا شده ی بابام با صدای گرفته امبا دیدن مشت بلند 

ارم بود تکیه دادم دستم وبه دیواری که کنزدم..چشمام تار شد...

 ...نگاهم روسیاهی مطلق رو گرفت



 
 کیان.. 

نگاهم رو به زمین و گرفت و به دیوار کوبیدم... الری یقه امسا اقای

 دوخته بودم...حرفی برای گفتن نداشتم..

سپهرعوضی  اون  ...میشد نیاز چند بار خواست جدا مون کنه ولی ن 

 ناو کسی که از این جدایی خوشحال میشد تنها ...رو میگرفت جلوش 

...لعنتی بود  

دم رو بلند کریه ناله بود نگاهم دای نیاز که بیشتر شببا شنیدن ص

حال روی زمین افتاد.. ...نیازبی  

و تو ر نیازنار زدم...کنارش روی زانوهام نشستم..ای ساالری رو کاق

  ..زدم با صدای لرزونم اسمش رو صدا ...رفتم اغوشم گ

کنارمون نشست... لیوان توی دستش بامامانم   

دیک کرد ولی حتی یه قطره زبه لبای نیاز ن یوان روشربت قند بود...ل

...نخورد  هم ازش  

چشمای به خون ...ش رو برای بلند کردن نیاز دراز کردادست سپهر

یقه اش رو به مشت گرفتم نشسته ام رو بهش دوختم...  



 
(...؟؟؟)داری چه غلطی میکنی عوضی  

نشوندای رو روی لباش  مسخرهسپهر پوزخند   

این  ...اشتباه گرفتی......؟! چیه غیرت هم میدونی تو ...وه نه باباووو)ا 

(...رگ غیرتت رو یه جا دیگه باید نشون بدی  

...تالش شدت نبض سرم رو حس میکردم  ....دستام رو مشت کردم 

خون  ....صورتش ضربه زدمبه با سر برای کنترل کردنم بی فایده بود...

...روی صورتش رد انداخت  

بوندمامانم با دست به صورت خودش کو   

کیان...-  

سپهر دستش و از صورتش برداشت و به طرفم خیز برداشت...اقای 

 ساالری دستش رو روی شونه اش گذاشت...سپهر به سمتش چرخید

برو پیش نیاز...-  

 سپهر پوزخندی رو لباش نشوند ونگاهش رو ازم گرفت..

نگاهم به دستای سپهر که نیاز و تو اغوش گرفته بود قفل شد...دستای 

شده ام هم نمیتونستن فشار قلبم رو کم کنن..قبل از اینکه قدم مشت 



 
هام رو تکون بدم اقای ساالری جلوم وایستاد...نگاهش رو به نگاه سرخ 

 شده ام نشوند...

)اگه یه بار دیگه دورو بر دخترم پیدات بشه...-  

  بدون تموم کردن حرفش رفت...صدای سپهر بلند شد...

وبیدم...موهام رو چنگ زدم...نفسام مشتم رو به شدت به دیوار ک

 سنگین شده بود...دستم و روی قلبم گذاشتم...

باشم ...ولی اون عوضی... من االن باید کنارش  ...نیاز زنم بود  

نگاهم میخ دیوار  ..نشستم پاهام دم و روی تکیه داپشتم به دیوار 

 روبروم بود...تصویر گذشته جلوی چشمام نقش بست

... 

بود بی خبر از هیاهوی اطرافش بچه ای پسر   د نیاز میخنگاه اشک الو

هیچی نمیگفت ... ...روی کاناپه خوابیده بود  

سارا سکوت و شکست   

)کیان جان ایشون رو معرفی نمیکنی؟؟؟.(-  



 
 .توان حرف زدن نداشتم.....لرزش حلقه اشک تو چشماش رو دیدم 

 بدون واکنش به چشماش خیره بودم...

با قدمای لرزون از مطب ... ه اش رد انداختونقطره اشکش روی گ

...بیرون رفت  

دنبالش رفتم ...با دیدن قدم های نیاز از شوک بیرون اومدم   

(...تو رو قران وایسانیاز...نیاز صبر کن برات توضیح میدم.... )نیاز-  

دستم روی در گذاشتم  ...ماشینش رفت بدون هیچ حرفی کنارنیاز  

(...اونجوری که تو فکر میکنی نیستر کن .... باونیاز تو رو خدا)-  

...اشکاش صورتش رو قاب گرفته شمام دوختنگاه لرزونش رو به چ

نمیتونستم نگاه . ....نگاهم رو به سنگ فرش های زمین دوختمبودند.

 غم زده اش رو ببینم... من خیلی وقت بود دلم و بهش باخته بودم ... 

...  شتلبخندی که هزار مفهوم دا لبخند تلخی زد  

...سوار ماشینش شد   

  رو با شدت بیرون فرستادمنفسم و  چنگی به موهام زدم 



 
به مطب رفتم سارا روی مبل نشسته بود مشغول تماشا کردن ناخن 

 های مانیکور شدش بود با حرص دستش و گرفتم بلندش کردم

...میخواستی زندگیم و خراب کنی...اره؟؟؟( )همین و میخواستی -  

دستاش به لباسم تکیه داد روی لباش نشوند... مسخره ای سارا پوزخند

 و نگاهش رو بهم دوخت

ی که گذشته ی ازادی یه مردبا وقتی ... ارتباطی نداره ) عزیزم به من-

مگه نه ...دیگه هم کرده باشیروها  ازدواج میکنی باید فکر اینجاداشته 

 عش...(

ش رو روی صورتش با شوک دستسارا ...باتمام توانم دستم و بلند کردم

 گذاشت 

...دستش رو کشیدم و از اتاق بیرونش کردم   

....(تاین بچه ی حرومی..هم خودت هم من بیرون  )گمشو از مطب-  

 سارا پوزخند مسخره اش رو باز تکرار کرد

...(نمیگه خودش حرومیادم که به بچه ی )اااا..عزییییزم -  

 دیگه زیادی داشت روی نروم راه میرفت 



 
روز دیگه صبر کن... وقتی اون جواب لعنتی بیاد ..اون وقت  17)فقط -

مرغای اسمون که ی بگردی که دستم بهت نرسه مگرنه ایجباید دنبال 

گم شو بیرون...( اهم برات گریه کنند کمه...هیچ خود فرشته ه  

بهم نگاه کردسارا با لبخند مسخره ای که روی لباش برق میزد   

بابای...()زیاد امیدوار نباش عشقم...-  

...درو با ضرب بستم روی میز نشستم دستام روی صورتم گذاشتم   

اید اون چرا ب ؟؟...گناه اون دختر بی چاره چی بود ...باید چیکار میکردم

.؟؟..جواب گند کاری های گذشته ی منو میداد  

موبایل و برداشتم و شمارش و گرفتم ولی هیچ کدوم از تماسام جوابی  

 نداشت

.... 

..نیاز .  

با سرمی که به دستم وصل بود گره خورد چشمام که باز کردم نگاهم 

سرم داشت از درد منفجر میشد پرستاربا لبخندی که روی لبش بود 

 جلو اومد



 
..( )بیدار شدی خانوم خوشکل..-  

 سرنگی رو به سرمم تزریق کرد

)کی میتونم برم؟؟..(-  

زمایشت اومد نگران نباش وقتی جواب ا وش اومدیااا...هتازه به )-

 میتونی بری....(

)ازمایش؟؟؟..(-  

برای اطمینان تست ازت  دکتر یه سری حدسیاتی داشت)اره ..-

من برم به این شوهر عاشق پیشت خبر بدم که به هوش ...گرفتیم

 اومدی ...(

سپهره...پسر عمویی که از همون بچگی مثل شوهر ..حتما منظورش 

به پیشنهاد ازدواجش  وقتی...همون کسی که دمشداداش نداشتم میدی

.با اومدن سپهر وبابام رد دادم تا سه سال رفت لندن و برنگشت..جواب 

با لبخند بهم نگاه کرد اومد.. جلوسپهراومدم بیرون ازفکر  

)خوبی؟؟؟(-  



 
با غمی  ... چین روی پیشونیشنگاه سردم و ازش گرفتم و به بابا دوختم

..در تضاد بود  که توی چشماش بود  

ی سرم کشید دستی رو  

...؟؟؟..(بابا )خوبی-  

..ی روی لبام نشوندملبخند بی جونچشمام رو اروم روی هم گذاشتم و  

پرستار با برگه هایی که دستش بود با لبخند داخل اتاق شد   

)مژدگونی بده مامان خوشکله...(-  

 روبه سپهر کردو برگه رو به دستش داد

ش بزرگ بشه ...(اهلل زیر سایه ی پدر مادر)تبریک میگم انشا-  

 لبای خشک شده ام رو به سختی تکون دادم

منظورتون چیه؟؟.. -  

 پرستار لبخند مهربونی زد

داره یه عضو جدید به خانوادتون اضافه میشه.. -  



 
چشمای شوک زده ام رو به اون برگه ها دوختم..توان هیچ واکنشی رو 

ش از عشق که بابامادر بچه ای  ... نداشتم..من واقعا باردار بودم!!

بچه داره... سابقش  

.... 

کیان تو اتاق  دستم و روی دستگیره در گذاشتم صدای داد و فریاد

 پیچیده بود 

.(؟!هته....کیان چرا باور نمیکنی..ولی این پسرته...ببین چقدر شبی )-  

این بچه  ا...من از خودم مطمئنم ... من بابا ی)خفه شو..خفه شو سار-

 نیستم ...(

...اوردمت خونه ی خودم تو..( اونشب که بعد از مهمونین )کیان باورک-  

بعد از صدایی که اومد)مثل سیلی زدن..( اتاق برای مدتی تو سکوت 

 فرو رفت بعد دوباره صدای کیان اومد

)ببین عوضی من اگه اون ازمایش لعنتی و دادم فقط برای اونشبه -

میکنم...حاال ...ولی باز مطمئنم که من اگه مستم باشم همچین غلطی ن

 هم گمشو یه جایی دیگه دنبال پدر بچت بگر...(



 
... تک تو سرم تکرار میشد..مهمونی ..بچهکلمه ها عین پ   

در اتاق باز کردم .. نمیدونم با چه توانی  

دسته  ...نگاه کردم بهشون لرزش بدنم  رو به وضوح حس میکردم ...

دستم فشردم..تو  پالستیک غذا رو که برای نهار کیان اورده بودم  

.نمیدونم وقتی اون بچه ی خوابیده ی روی مبل رو دیدم زنده بودم یا 

کردم ..ولی نه ..االن نباید سوزش اشک و تو چشمام حس می ...مرده

میشدم..نباید اشک میریختم .. خرد  

..بغضی  که تو گلوم بود داشت خفه ام میکرد به اون بچه خیره بودم

ز ترس ب ..نگرانی ..نمیدونم یا شایدم اکیان با چشمای گردشده از تعج

بهم نگاه میکرد   

به کیان نگاه کرد زنی که کنارش وایستاده بود با لبخند  

شون و معرفی نمیکنی؟؟؟...(ی)کیان جان ا-   

..اشکام دیدم و بدنم سست شد دستم و به میز پشت سرم تکیه دادم

 ..ببینن رو شدنم نباید خرد میشدم نمیخواستم خرد تار کرده بودن..

 کیفم و روی دوشم انداختم و از اتاق خارج شدم..



 
.... 

)به چی فکر میکنی؟؟؟..(-  

نگاهش رو از ایینه  ..با شنیدن صدای سپهر از افکارم بیرون اومدم  

دوختم مثل  و به سیاهی شبنگاه بی تفاوتم ردوخته بود... ماشین بهم

 همیشه جواب حرفاش رو بدون جواب گذاشتم

تو یه نی نی  نستم و روی شکمم گذاشتم...یعنی من االن اید ناخداگاه 

..نی نی منو کیان ..  دارم  

وغ بگم..من کیان و نمیتونستم درنشست به خودم  لبخندی روی لبم

قطره اشکم  ...م.هر کاری که کرده بود بازم عاشقش بوددوست داشتم .

 کنار زدم کاش او هم کنارم بود... 

 صدای بابا سکوت ماشین و شکست

)ببین بابا..اگه دادگاه بفهمه که پای یه بچه درمیونه اجازه نمیده که از -

هم جدا بشین...مجبوری تا به دنیا اومدن این بچه هم شده بری با 

زندگی کنی...میفهمی؟؟؟(...ال اله اال اهلل  ....اون  

 نگاه گنگم رو به بابا دوختم



 
 سپهر از ایینه بهم نگاه انداخت

(باید از دست این بچه خالص بشی.. ینه که) منظور عمو اسپهر-  

 شوک زده بهشون نگاه کردم...

منظورتون اینه من بچه ام رو بکشم...؟؟!!-  

 بابا نفسش رو با حرص بیرون فرستاد...

ال اله اهلل...نیاز وجود این بچه همه چی رو خراب میکنه...-  

.من ..مجبور باشم باکیان زندگی کنماگه ...حتی نمیکشموبچم من ) -

 بچم رو نمیندازم..(

اله ی منو برد س .اون پسره ابروی چندین؟!دیوونه شدی .بابا)دختر تو -

هنوز هم میخوای باهاش ... تو رو هم بد بخت کرد ..با وجود زن و بچش

 بمونی؟؟..(

گلوم رو  راه بغض سختینگاه تار شده از اشکم رو به بیرون دوختم....

دیدن خونه سریع از  بود ..اشک روی گونه ام رو پاک کردم...بابسته 

م و به اتاقم پناه بردمماشین پیاده شد  

.... 



 
رو روی  مقنعه و  وشلوار کتون مشکیم رو پوشیدمنی بمانتو اب کار

 دستم انداختم و به اشپزخونه رفتم 

)نیاز ..(-  

)بله..(-  

)میری دانشگاه ؟؟..(-  

)بله...(-  

)میخوای بگم سپهر همراهت بیاد..؟؟(-  

به چشم می  جای خالی مامانم کنارش خیلی ..به سمت بابام چرخیدم 

ومد... ا  

کارو زندگی نداره که  ..در ضمن مگه او؟؟من بچم  )نه بابا جان..مگه-

 مدام بادیگارد منه..من رفتم خداحافظ..(

)تو که چیزی نخوردی؟؟؟..(-  

)از بوفه یه چیزی میخرم...(-  

تصویر کیان جلوی  ..وایستادم ماشینم..کنار بیرون اومدم هوناز خ

 نگاهم شکل گرفت



 
..... 

کلید ماشین و روز اولی بود که بعد ازدواج قرار بود به دانشگاه برم...

...تم واز کیان خداحافظی کردم برداش  

ت کیان روی چار دسدستگیره در باز کردم که  وکفشام رو پوشیدم

با چشمای گرد  ..گرفت هم به سمت من  وب نشست دست دیگه اشچ

..شده نگاهش کرد  

)کلید..(-  

)چی!!!(-  

)کلید ماشین ..(-  

 لبخندی روی لبام نشست

(؟؟) شوخی میکنی!!-  

یم ...با اژانس میری..()نه کامال جد-  

...اشتدنگاه جدیش مهری بر حقیقت حرفش   

)واه وقتی ماشینه برای چی با اژانس برم؟؟..(-  



 
)چون من میگم...(-  

 کیفم و روی دوشم جابه جا کردم

)کیان تو رو خدا ..دیرم شد...بذار برم...(-  

ن ماشین بره دانشگاه مشکلیه...؟؟()دوست ندارم زنم با ای-  

 اوووه مای قلبممممم....نیاز فذای او غیرتتتتتت...

ز قند هایی که در دلم سابیده میشد رو به لبخند روی لبم که نشان ا

 سختی جمع کردم...

یخورم خداحافظ(االن دیر میشه غیبت م ...اذیت نکننیاز جان  ..)کیان  

راهم رو سد کرد ا اخمای کامال مصنوعی روی صورتش کیان ب  

  (...حاضر شم مونی تاهمیجا می)

.... 

بود...حتی برای  شده دلم براش تنگلبخند تلخی رو لبام نقش بست....

 قلدر بازی هاش....



 
رون در خونه رو باز کردم و بی ماشین منصرف شدم..از رفتن همراه  

دستم از پشت کشیده شد رفتم ...  

)کجا دختر عمو جون...؟؟(-  

نقش بسته بود بهش  با نفرتی تو چشمام .. دستم و از دستش کشیدم

 نگاه کردم 

؟؟؟..(هکر نکنم به کسی ارتباطی داشته باش)  ف-  

فتسپهر لبش رو به طرز مسخره ای گاز گر  

)اااا...ادم با پسر عموش اینجوری صحبت میکنه؟؟...(-  

 انگشت اشاره ام رو تهدید وار به سمتش گرفتم

دست از سر من بردار ...من شوهر دارم...شوهرم هم پسر عمو )ببین -

 دوست دارم...(

ساله  2.3اجیگوله که بچه منظورت همون اق)شوهر...!!!هه..شوهر...-

 داره اره؟؟؟( 

عصبانیت روی هم گذاشتم... چشمام رو از  

..(...نیست؟!میفهمی ..مربوط نیست  )زندگی منو شوهرم به  کسی-  



 
)به همسر ایندت چه طور به اونم مربوط نیست؟؟؟..(-  

 پوزخندی روی لبام نشست 

..فکر کردی از شوهرم جدا میشم ؟!؟و در مورد من چه فکری کردی.)ت-

وقتت رو ... تو خواب..ر عموپستو خواب ببینی  .؟؟میشم..و میام زن تو 

 هدر نده...(

 از کنارش رد شدم به سمت خیابان اصلی رفتم...

)ببین کوچولوفعال که همه چی مطابق فکر من داره پیش میره فکر -

ه باشه...(دکنم تا االن احظاریه دادگاه به شوهرت رسی  

 بهت زده به طرفش برگشتم

ظورت چیه؟؟(..من)من-  

مسخره ای باال انداختسپهرابروهاش رو به طرز   

..( اون احظاریه همه چی تمومه ه با دیدن)منظورم این-  

)احظاریه!! کدوم احظاریه؟؟؟..(-  

)عمو دیروز از طرف تواز کیان خان شکایت کرد..(-  



 
.!!(؟؟)شکایت کرد ..-  

یع کلید انداختمو وارد خونه شدمدیگه چیزی نفهمیدم سر  

کنار گذاشت... وروزنامه ی توی دستش ر  مابا با دیدنب  

) چیزی جا گذاشتی؟؟؟ (-  

)شما از کیان شکایت کردین؟؟؟..(-  

اره..()-  

 نگاه بهت زده ام و به بابا دوختم

اره!!...نظر من مهم نبود..؟؟( )-  

 بابا  بدون توجه به من روزنامه اش رو از میز برداشت 

ما قبال با هم صحبت کرده بودیم...( ...)نظر تو هم همین بود-  

یا  دگفتی.به تنها بچتون ت ...باون تهدید بود نه صح ...)صحبت!!!-

...اون وقت میگی صحبت....؟؟(شوهرت...یا پدرت   

)به هر حال تو هم منو انتخاب کردی...غیر از اینه؟؟؟..(-  

)بابا ..کیان پدر بچمه ..شما چه جوری این حرف رو میزنی؟؟؟ (-  



 
از بین بره ..دیگه بچه نیست..( ه)بچه ای که قرار-  

..()من بچم رو نمیکشم-  

گاه بی تفاوتش رو به روزنامه توی دستش انداختن   

...(میندازی)-  

بچم رو نمیکشم...(من زنده است..قلبش داره میزنه...  )اون-  

 با عصبانیت از روی راحتی بلند شد

)احمق فکر میکنی سپهر بچت رو قبول میکنه؟؟؟...(-  

چه ارتباطی داره...؟؟( )به اون-  

که از اون پسره جدا شدی میری محضر با سپهر عقد )بعد از این-

از این  میکنی...بسه هرچی لی لی به الالت گذاشتم..نمیذارم بیشتر

 ابروم به خاطر بی فکری ای تو بره...(

..من ؟!)بابا من دخترتم ...نظر من مهم نیست.. من حق انتخاب ندارم-

 نمیتونم برای زندگیم تصمیم بگیرم...؟؟(

)انتخابتم دیدیم..پسره نذاشت حداقل چند سال از زندگیش بگذره -

و میندازی و ...اگه میخوای اینجا بمونی فردا همراه سپهر میری بچه ر



 
میری محضر و با سپهر عقد میکنی ...مگرنه جایی دیگه  هم بعد طالقت

 تو این خونه نداری...(

باورم  ...اشکای حلقه زده توی چشمام دیدم رو تار کرده بود

این همون  نمیشد...شخصی که جلوم وایستاده بود رو نمیشناختم...

  ....بخوره بابایی بود که همیشه میگفت نمیذارم اب تو دلت تکون 

بهش قول داد هیچ وقت پشتم و خالی نکنه  مامانم داشت میرفت وقتی

ونش انداختم بیرون...به راحتی از خولی االن   

 بغض سنگینی تو گلوم گره خورده بود...نگاهم به قاب به اتاقم رفتم.. 

ساله که روی شونه های  5.6یه دختر  سی که کنار تختم بودافتادعک

باش نگاه میکرد ..لبخندی که نشونه با لبخند به باباباش نشسته بود و 

ی اعتماد داشتن به باباش بود..اعتماد داشت که باباش مراقبه تا 

 دخترش نیفته.. ..ولی االن..

.... 

بهم  ابااشتم .. نگاهی به بابام کردم ...ولی بچمدونم روی زمین گذ

نکرد ..بغضم رو به سختی قورت دادم و چمدونم و بلند کردم...توجهی   

ای بابا وایستادمبا شنیدن صد  



 
)کلید؟؟..(-  

لبخند تلخی روی لبام نقش نگاه بغض الودم و بهش دوختم ...

کلید خونه رو روی میز گذاشتم به سمت در چرخیدمبست...  

)ماشین...کلید ماشین...(-  

نفسام به خاطر بغض سنگینی که همراهشون بود به شمارش افتاده 

 بود..

  ..خونه بیرون اومدمن رو روی میز گذاشتم و از کلید ماشی

دنیای اوایل ای که  گاهم بود ..هدیههدیه قبولی دانشماشین...

دنیایی که از بابام تو ذهنم ساخته ..دانشجویی من رو شامل میشد

و بستم .....بودم...در   

 

 کیان ..

م کاویانی که داشت وسایلش رو جمع میکرد در مطب و بستم ... از خان

م کاویانی مت در رفتم که با صدای خانم... به سخداحافطی کرد

 وایستادم...



 
ای دکتر...()اق-  

)بله...(-  

رو امروز براتون اوردن..(نامه  )این -  

از طرف کیه؟؟؟()-  

 خانوم کاویانی سرش رو پایین انداخت

)فکر کنم از دادگاه خانواده...(-  

..م کاویانی شد ..دست خان نگاهم میخ بسته ی  

صبر لعنتی  ..گفت تا اومدن اون جواب.گفته بود صبر میکنه 

یک .یعنی برمیگرده ..میکنه..گفت اگه معلوم شه اون بچه ی من نیست 

نتونست تحمل کنه... دیگه هفته  

تو ماشین  ...زدم بیرونرفتم از مطب رو از خانوم کاویانی گبسته 

...تو دستای لرزونم نگاه کردم  نشستم به بسته  

انمهر ایزدی...کسی که کی فکرش رو میکرد من..کی چشمام تار شد

..به خاطر یه همه ی دخترا برای داشتنش سرو دست میشکستند .

گریه کنم...ولی نیاز یه دختر معمولی نبود نیاز کسی بود که منواز دختر 



 
مردابی که توش افتاده بودم بیرون کشید..نیاز اولین دختری بود که  

.بابا دیدمش..دانشگاه  دل منو گیر انداخت  از همون روز اولی که تو  

.... 

)پسر اگه دیگه به خاطر استاد ایزدی به این رفیق ،رفقات سر امیر-

 بزنی...(

)برو بابا ...دلت خوشه ...وقت ندارم سرم و بخارونم...(-  

من فقط نمیدونم  ...ا دکتر تشریف دارنامیر)اوه ببخشید یادم نبود اق-

دخترات و ت تو که وقت نداری سرت رو بخارونی...چه طوری این دوس

واهلل یه  تازه نامزدیم  ..نگه میداری ..من که با یکیشون دارم سر میکنم 

میون قهر میکنه وای به حال تو..روز در  

...باید یاد بگیری...(داداش )راه داره-  

(!!)ا...امیر -  

)بله...(-  



 
 مبا دیدن چشمای گرد شده ی امیر به سمتی که نگاه میکرد نگاه کرد

شین ماکسیمای مشکی تکیه داده بود و دستاش و تو کنار ما دختریه 

 هم قفل کرده بود شونم و به شونه ی امیر زدم و با خنده گفتم

)چشم نسیم و دور دیدی ...کجایی پسر؟؟؟..(-  

اون ماشین تو نیست پشت اون ماکسیما  ...)کیان بدبخت شدیامیر-

 مشکیه...؟؟(

)خب چرا ...چه طور؟؟(-  

بلند ش جیرالنه که جیرمیدونی این کیه؟؟..ا...)چه طور و درد امیر-

 بشه....(

)برو بابا خر کی باشه...(-  

)فقط دعا کن امپرش نچسبیده باشه...(امیر-  

)هه هه ..پس یه وقت براش کنار بزارم ..فکر کنم  به روان درمانی -

 کامل نیاز داشته باشه ...(

میفهمی...(امیر)اره بخند... االن که گند زد بهت -  

 



 
)سالم نیاز..(امیر-  

 دختر نگاه کالفه اش رو به امیر دوخت

جا وایستادم نمیدونی این ماشین کیه؟؟...نیم ساعته ای امیر.)سالم ..-

...(حبش قصد اومدن نداره...انگارصاولی انگار نه انگار  

)خب ...من..(امیر-  

 جنتلمنانه جلو رفتم

...ببخشید اینقدر عجله عذر میخوام این ماشین منهم..)سالم خان-

 داشتم که متوجه ماشین شما نشدم...(

 نیاز یه نگاهی بهم کرد که از صد تا فحش بدتر بود 

..من سه ساعت اینجا منتظرم اونوقت شما !!!ماشین شماست؟؟.)-

است به  من چند دقیقه ماشین منه؟؟....میدونینریکس میگین خیلی 

..؟؟ل شدم..خاطر ماشین شما اینجا معط  

عین ...میر راست میگفت ا ..نگاه بهت زده ام رو بهش دوختم 

مهلت حرف ...جیرک میموند حرفاش و تند و بدون مکث گفت رجی

.. نمیدادهم  زدن   



 
 سوار ماشینش شد

اینبار بیشتر به جایی که پارک میکنین تون سریع تر بردارین...ماشین -

نشن...ل معطا مردم  سه ساعت توجه کنید ت  

 رو خوشتیپیوای این دیگه چه اعجوبه ای یعنی این همه خوشکلی و 

...ندید   

 ماشینم و جابه جا کردم...نیاز امیر و صدا زد...

...(امیر )-  

)بله..(امیر-  

 نیاز یه بسته کادو پیچ شده رو به سمت امیر گرفت 

ل ..پنجشنبه نیستم ... )این ماله نسیمه  ..من دارم میرم شما-

 پنجشنبه بدیا...راستی ایندفعه تولدش رو یادت نره ها...(

 امیر لبخندی زد

)حاال شمال چه خبره؟؟؟..(-  

 نیاز لبخندی روی لباش نشوند



 
)عروسی زلزله است...(-  

)غزل..(امیر-  

 نیاز خندید

.(!!)اره..-  

)خدا به داد شوهرش برسه..(امیر-  

 میدم جلوی من  در مورد دوست صمیم)ببین من بهت اجازه ن-

 اینجوری حرف بزنیا...(

ون خودت..()اره جامیر-  

 نیاز خنده ای کرد و با گفتن خداحافظ رفت..

..... 

داشت سرم رو با صدای گوشیم از خاطراتم بیرون اومدم ...صداش 

سوراخ میکرد شمارش مدام تو ذهنم میاوردم اشنا بود ولی االن 

 حوصله فکر کردن نداشتم 

..(بله)-  



 
..نامه به دستتون رسید..( ؟؟؟دی ...چه طوریایز )به به ..جناب-  

 دستای مشت شدم و به فرمون تکیه دادم..

ز سرت بیرون کن...من زنم و طالق )ببین عوضی ...فکر زن منو ا-

 نمیدم..(

بعدا معلوم میشه ولی من فعال زنگ زدم برای مراسم عقدم  )اون که-

مین بود دعوتت کنم ..میدونم که دعوتم و رد نمیکنی چون ارزوت ه

 نه؟؟...(

 پوزخندی روی لبام نقش بست

. تو حریص تر از این حرفایی به یکی قانع نمیشی...(!!ازدواج .. )-  

 صدای خنده اش رو شنیدم

ام یکی بچه هر سال بر کردم..قرار شد در موردش  با خانومم مشورت)-

نمیخوای  ال..حاال بی خیخط میکشم ر هرچی دختره منم دو بیاره ..

 بدونی عروس کیه؟؟..(

..ازنی یعنی من عروس رو میشناختم...نه...کیان تو به... شد نفسم قطع  



 
دوشنبه عصر  جانمن و نیازخب پس  ..؟؟ ...صدا رو دادی )الو-

 منتظرتیم تا بعد...(

.اون عوضی با نیاز..؟؟؟..گفت نیاز. .. !!نیاز  

کنه....نیاز این کارو نمی.نه .  

... 

 نیاز....

هر انگار تو این ش ..خیلی شلوغ بودنگاهم رو به اطراف چرخوندم...

ن مشکل نداریم...صدای قدم هایی که کنارم بزرگ فقط من و کیا

..کیان بود متوقف شد رو شنیدم ... سرم رو بلند کردم ...  

سردی خاصی  نگاهش مثل همیشه نبود ... پای لرزونم وایستادم ..روی 

 داشت که تموم وجودم یخ زد...

صندلی های اون  رویپوزخندی روی لباش نشوند بدون توجه به من  

نشست سمت سالن   

 نگاه شوک زده ام رو به زمین دوختم...

.!!؟..بهم نگفت نگفت نیاز برگرد .؟؟.. جواب اون ازمایش لعنتی رو   



 
.؟؟!!..  مثبت بودیعنی    

. ؟!..تو زندگی سه نفری اونا جایی نداشتم من ..؟!.من اضافی بودم  

دستم رو روی شکمم گذاشتم    

پدر میخواد ..اونم ..... اونم چی؟؟ پس این بچه  

ر ایزدی..(های کیانم)خانم نیاز ساالری،اق-  

اتاقی که در مورد زندگیم تصمیم گرفته میشد قدم برداشتم به سمت 

کیان پشت سرم وارد شد...  

.... 

تموم شد ...همه ی حرفام رو قبول کرد..قبول کرد که بچه 

داشته...قبول کرد که تموم این مدت بازیم داده ...قبول کرد که از هم 

.حتی قاضی جلسه دیگه رو جایز ندونست  ...حکم طالق رو جدا بشیم..

بابام همه ی کارا رو کرده بود حتی مدرک عدم بارداری هم رو به داد...

من بچه کیان و داشتم ...من باردار بودم ولی  ...دادگاه تحویل داده بود

 بزرگ میکردم



 
...بدون من با یه بچه ..تنها..بدون سر پناه پاهام به زمین میخ شده بود..

به زمین خیره بودم بدون هیچ واکنشیسرمایه...  

و مارکدارش  کیان روبه روم وایستاد..با همون پوزخند لعنتیش عینک

یعنی نخواست ذوقش رو ببینم یا ناراحتیش ....روی چشماش گذاشت 

.نیاز خیلی احمقی..........هه ..ناراحتی!!..رو  

وارم خوشبخت بشی...(کیان) امید-  

..؟!..بخت بشمهمین...خوش  

.رفت...کیان رفت..  

............. 

سال بعد......سه   

 کیان...

)مینا..کجایی؟؟(-  

رو نگاه کن..( ) پشت سرت-  

تم نگاه کردم ...به پش  



 
...( عزیزم )سالم-  

 لبخند اجباری روی لبم نشوندم

.(..چه عجب!!...م خان )سالم-  

)ببخشید..(-  

که تو چشماش موج میزد بهم ذوقی مینا با  ...روی نیمکت نشستیم

 نگاه کرد

)کیان مژده بده..(-  

 لبخندی زدم

)چیشده دوباره؟؟(ا-  

تو بیمارستان جدیدش مشغول کار بشم...(زم خواست ستاد معینی اا)-  

)بیمارستان جدیدش!!(-  

که  یکی از دکترای اونجابهم گفت ...)اره تو شماله....منم قبول کردم -

همه چیز رو بهم یاد میده ..( ون هم هستاشنا ش  

..(1مال ؟؟!یخوای بری ش)یعنی م-  



 
..)استاد گفت خودش برام خونه جور میکنه..(-  

...و که دیدم باز دلم لرزید راونروز توی دادگاه نیاز   

بگم که اون  ...منفی بود ازمایش خواستم بهش بگم ..بگم که جواب

....بگم که برگرد ..قط دنبال یه پدر برای بچش میگشتای عوضی فسار  

از  ..ترسیدم از اینکه احمق فرض بشم.. ترسیدم ولی نتونستم ...

تصوراینکه دوسال زندگیم رو کنار کسی زندگی کردم که دلش کنار 

 یکی دیگه بود ترسیدم...

هره اش ی اخرین بار ببینمش...چ..خواستم برااز دادگاه  بیرون اومدم 

ذهنم ثبت کنم...روتو   

...چشماش از نگاهش با مکث به نگاهم نشست  کنارش وایستادم...

 اشک لبریز بود

 نیاز میخواست ازدواج کنه..با کسی که دوست داشت ....

غم تو نگاهش که سردی چشمای منو ذوب ....لرزش دستاش ولی 

. با تصوری که من ازش داشتم در تضاد بود...میکرد   



 
براش ارزوی  نموند دور یی که مطمئنم لرزش توش از چشماشبا صدا

برای عشقم... ...خوشبختی کردم  

تموم وجودم لرزوند نگاهم به سختی اشکای رد انداخه روی گونه اش 

 ازش گرفتم و رفتم 

فقط پاکتهای سیگار بود که خالی  ... شب صبح شد...اون روز شب شد

عکسهای نیاز بود که قطره های اشکم بود که ریخته میشد ...میشد .

...میشد  پاره میشد..قلب من بود که تیکه  

تا صبح اشک  عوضی ازدواج کنه ناونشب که نیاز میخواست با او

...تو جسم زنده  هبودم روح مردشده  ...ریختم  

...مطب رو تعطیل کردم ...جواب تلفن و نمیدادم   

کردممیمیخورد توجه ن خونه به ضربه هایی که به در  

دیگه کم کم داشتم  ...اونجا وایستاده بود یرفتم نیاز با لبخندهرجا م...

 دیوونه میشدم...تصمیم گرفتم برم ..برم کانادا...

  ...با مینا اشنا شدمویزام داشتم رفت و امدایی که برای جور کردن  تو

مادرش پدر و..مینا خارج.. درواقع اون دنبال راه حلی بود که بتونه بره



 
ت داده بود..فقط یه برادر داشت که اونم کانادا رو توی تصادف از دس

..منم که دنبال میتونست بره اونجا ازدواج بود...که تنها راهی  ...بود

 راهی برای  فراموش کردن نیاز...

..چند ماه بعدش رفتیم کانادا ... قرار گذاشتیم باهم ازدواج  کنیم...

ی با خانواده تیم برای اشنایوقتی کارامون درست شده بود تصمیم گرف

مادرم مینا رو که هیچ منم دیم ایران ...البته بماند که پدر، رگرب ی من

مادرم و در رو دیگه قبول نکردند ...منم تصمیم گرفتم تا راضی شدن پ

گشتم به خونه..اینجا بمونم..دوباره بر  

اری نیاز از شوهرش تحملش برام سخت خونه ای که با شنیدن خبر بارد

..بود تر شده  

وقتی بهم خبر رسید نیاز رو با شکم برامده ...وقت یادم نمیره یچه

بودم...و حاال...مینا با کمک چه عذابی کشیدم...اون موقع خارج  دیدن

عمو مهران )یک از دوستای قدیمی بابام درسش رو ادامه داد...تازه 

 که ازش خواسته بره تو بیمارستانشعمو  حاال هم مدرک گرفته بود که 

..اغاز کنهطبابتش رو   

 باصدای مینا از گذشته بیرون اومدم...



 
)کیان تو فکری؟؟؟(-  

 لبخندی زدم

)هیچی ..خوش حالم که باالخره داری به خواستت میرسی...(-  

بهم نگاه کردو لباش نقش بسته بود مینا با لبخندی که ر  

)ممنون..(-  

.................. 

 نیاز...

با خنده بهم نگاه میکرد چشماش عین کیان مشکی بود ولی سفیدیش 

ودم رفته بود لبای صورتی نازی داشت که با رنگ پوستش در به خ

 تضاد بود  اسمش رو گذاشتم ترنم...ترنم ایزدی...

 ..کنار مزار اونروز از دادگاه که بیرون اومد ...به بهشت زهرا رفتم...

همه چیز  براش از..برای خودم..برای بچم...م د.. از ته دلم گریه کر مامان

 گفتم ..



 
سارا..اون پوزخندی که تموم وجودم وسوزوند...گفتم ه ی کیان واز بچ

داره نوه دار میشه...گفتم از دور حواسش بهم باشه..گفتم برام دعا 

 کنه...

 یه زن تنها با یه بچه ..تنها جایی که به ذهنم اومد مامان پری بود..

.. ممامان بزرگ مادریم که بعد از فوت مامانم دیگه به دیدنش نرفته بود  

مامان پری مثل همیشه با روی خوش منو به خونش دعوت کرد همون 

خونه ای که دور تا دورش با گل های اطلسی و بنفشه پر شده 

بود..همون خونه ای که بوی نارنج تموم فضاش رو گرفته بود...کم کم با 

کمک داییم درسم وادامه دادم ومدرکم و گرفتم .مدرک 

..وندید.نش و داشته بابام ارزوی دیدپزشکی..مدرکی ک  

)نیاز..نیاز جان مادر...(-  

)جونم مامان پری ..(-  

سه ساعته دارم صدات میکنم..( )کجایی ؟؟-  

)جانم..(-  

می اومده میگه باهات کارداره...()یه خان-  



 
االن میام..()-  

... توی جاش خوابوندم به حیاط رفتم  و ترنم  

شال سرش  می با مانتو ی مشکی خوش دوخت که خیلی خوب باخان

 ست شده بود کنار اسخر نشسته بود 

 با لبخند کنارش رفتم

)بفرمایین با من کاری داشتین...؟؟(-  

ش وایستادهاروی پا  

...()من مینا صامتی هستم .-  

 باهم هم خونه) خوش اومدی عزیزم ..منم نیازم ...از این به بعد -

 هستم..(

 مینا لبخندی روی لباش نشوند

)خوشبختم...(-  

ی گدجا خونه مادر بزرگمه ،من و مامان پری . دخترم باهم زن)این-

...(اشنا  بشین میکنیم...بیا بریم تا باهم  



 
........ 

 کیان...

دادم ببا دیدن شماره مینا تلفن رو جوا  

..(عزیزم )سالم-  

.خوش میگذره..(؟؟..م..چه خبرا)سالم خان-  

وای اگه نواده ی خیلی خوبین ...)اره جات حسابی خالیه...خا-

 کوچولوش و ببینی اینقدر نازه که ادم میخواد بخورتش...(

..بسه دیگه...( )خب بابا..باشه دلم خواست-  

) باورم نمیشد به این راحتی بتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم...(-  

؟ () این خانمه که گفتی شوهرشم اونجاست-  

..()اوه بابا غیییییررررت ..نه بابا از شوهرش جدا شده..-  

یعنی تنهاست...؟؟()-  

با مامان بزرگش زندگی میکنه خیلی دختره ماهیه...()-  

وکی...)ا-  



 
 امیر تقه ای به در زد و اومد داخل..

(؟من باید برم...کاری نداری  )مینا جان من االن مهمون دارم-  

..()اوکی ..بعدا تماس میگیرم...بای-  

ی بهم نگاه میکرد با لبخند تلخ نگاهم رو به سمت امیر چرخوندم...

نسیم دعوت کنه ..اومده بود تا برای تولد ..  

 

.... 

 

صدای زنگ خونه ...فت گررو  دست نسیم ...امیر اهنگ شادی گذاشت 

امیر با لبخند چشمای نسیم رو گرفت وبه سمت در برد بلند شد   

)خب حاال سوپرایز اصلیت...(-  

مانتو سورمه ای  روز پیش تو دانشگاه بود داخل شدهمون دختره که دو

ق الحرنگ همراه روسری قرمز که با کفش هاش ست بود به سر داشت...

...می خوشتیپ بودکه در عین خان  



 
به سمتش دوید و اون دخترامیر دستش رو برداشت نسیم با دیدن  

 بغلش کرد 

 امیر دلخور نگاهش رو از نسیم گرفت

ما رو که نامزدتیم تا حاال اینجوری تو بغل حاال... )خب بابا امیر-

 نگرفتیمون...(

و به سمت نیاز برگشت ه شونه ی امیر زدنسیم ب  

تو مگه نرفته بودی عروسی؟؟( )نسیم-  

زدم..تولد تو مهمتر  ر)عروسی رو که رفتم ولی کیک خوری رو دونیاز-

 از کیک خوری زلزله بود..مگه نه؟؟(

دست گل نسبتا بزرگی رو به نسیم داد و وارد شد ....بخند زد نیاز ل  

تماشا میکرد .. یه حس  بقیه روند نشسته بود وبا لبخ و تموم جشن

.شام یه لحظه هم نمیتونستم نگاهم رو ازش بردارم ...عجیبی داشتم..

 که تموم شد برای خداحافظی پیش نسیم و امیر رفت



 
ساله شی و بیشتراین داداش  1000 انشاءاهلل عزیزم یک میگمتبر )-

اونوقت دیگه مویی تو سرش گرچه فکر کنم تا منو کچل کنی....  

 نمونده باشه....(

نیازی..()دمت گرم امیر-  

 نسیم نگاه دلخورش رو به نیاز دوخت

یاز داشتیم...؟؟(نسیم)ن-  

 به امیر نگاه کرد

) تو هم سوءاستفاده کن..(-  

 امیر نسیم و از پشت تو بغل گرفت و روبه نیاز گفت

)اصال بی چاره شوهر خودت که با ازدواجش هم پیرزن گرفته هم -

 جیرجیرک...(

 نیاز اخم مصنوعی روی صورتش نشوند

ا امیر شما تحقیق میخوای دیگه...؟؟()باشه اق-  

خری  ن.شوخی کردم...اصال خوش به حال او...نیازی!!...کنفرانس..)وای-

 که میاد تو رو برمیداره...(



 
 بااین حرف نیاز چشم غره ای به امیر رفت

....نیازی...(امیر)اوه اوه..اوضاع خیلی خیطه -  

 نیاز با لبخنند به  امیر نگاه کرد

که بیشتر لوس نکن..چه کنیم دیگه یه داداش  بابا خودت و)باشه -

 نداریم..(

.... 

باز توی گذشته غرق شدم...توی این سه سال با یاد نیاز زندگی 

لبخند  ...کردغمی که توی چشماش بود بهم نگاه امیر که با  میکردم...

... تلخی روی لبام نقش بست  

)چیه داداش؟؟قیافم گریه دار شده؟؟...(-  

دستی به پشتم زدامیر   

کشی....( ..به قول معروف هنوزم دخترنی)به قول -  

ولی...میخواست بگه به قول نیاز .. ...بهم میگفت اینوهمیشه نیاز   



 
نبودم که نمیتونستم فراموشش کنم ..امیر..نسیم...مامان و بابا فقط من 

نیاز بول کنند .. که حتی نتونستند کس دیگه ای رو به جای نیاز ق

 فراموش نمیشد...

 االن کجاست ؟؟؟..یعنی پیش اون خوشبخته...

.... 

 نیاز..

ترنم)ماما..اپ..(-  

)جون مامان..االن برات اب میارم...(-  

ریختم ..صدای مینا رو اب و تو لیوان ...پارچ رو از یخچال بیرون اوردم 

 شنیدم..

)نیاز؟؟؟..(-  

 با لبخند بهش نگاه کردم

)جانم...(-  

)میتونم بپرسم چرا از شوهرت جداشدی؟؟؟..(-  



 
..لیوان اب خیره شدمور به دستم از حرکت وایستاد همون ط  

..؟؟..به خاطر اون بچه..؟؟..چرا از هم جداشدیم.شوهرم.  

.؟؟.االن خوشبختم..؟؟یعنی من بدون اون خوشبخت شدم..   

 با شنیدن صدای مینا از فکر بیرون اومدم

)نیاز ناراحت شدی؟؟؟ ببخشید من نمیخواستم...(-  

مون بود...(ن زندگی به نفع هردو)ادامه ندادن ای-  

 )نیاز من..(

 لبخند تلخی زدم

 )عیبی نداره..(

خند منو در اغوش گرفتبمینا بال  

 )بازم ببخشید..(

... 

 مینا...



 
ا کیان...چه عجب یادی از ما کردی؟؟...کجایی شما؟؟خبری )سالم  اق-

 از ما نمیگیری؟؟؟(

ادرس ؟؟؟ ....)سالم ..شد یکدفعه من زنگ بزنم و تو طعنه نزنی-

بیمارستان  بده که این راننده تاکسیه  االن بد جور از عصبانیت منفجر 

...(میشه   

)مگه تو شمالی؟؟(-  

ست داری ادرس و بده از خستگی دارم )اره ..مینا جون هر کی دو-

...(میمیرم  

.میدان بهار...خیابان..()باشه بابا."-  

افظ(ساعت دیگه اونجام...خداح)باشه پس من تا نیم -  

.(خداحافظ....)میبینمت.-  

 نیاز با لبخندی بهم نگاه میکرد

)شوهرت بود؟؟..(-  

)اره ...ادرس بیمارستان و گرفت بیاد اینجا...(-  

؟؟؟..()مگه اومدن شمال-  



 
)اره ...منم نمیدونستم..(-  

)پس حسابی عاشقه....(-  

)اونکه بله...مگه میشه ادم زن به این ماهی داشته باشه و عاشق -

شه..(نبا  

)اوه اوه کی میره اینهمه راه ووو...(-  

 هردو خندیدیم ووارد کافه شدیم

....  

 کیان..

نگاهم به ...از تاکسی پیاده شدم و وارد محوطه بیمارستان شدم 

.!!..چه ساختمونی .!!ف استاد چه کرده .واو ...روم افتادون روبساختم  

لند رو ب نگاهم ...که یکی با سرعت بهم خورد بود نگاهم به ساختمون

نور از کنارم گذشت..با  ببخشید به سرعت با گفتن  یمخانکردم ...

 نگاهم رفتنش رو دنبال کردم

قدر دویدنش شبیه نیاز بود....نچ  



 
پسر داری دیوونه میشی...نیاز  همه جا نیاز و میدیدم... ...نیاز ..یاز

میکنه... زندگیشکجا..و اینجا کجا..او االن کنار شوهرش داره   

وارد بیمارستان شدم از پذیرش اتاق مینا رو  زدن پوزخند تلخا ب

مینا با لبخند جلو اومد..در زدم  ...پرسیدم  

ا کیان...خوش اومدین...()به به اق-  

..(!!)سالم ممنون...به به چه اتاقی.-  

)ممنون..بشین...چایی میخوری؟؟..(-  

 روی مبل راحتی که کنار اتاق بود جا گرفتم

ممنون...( ارهاخیییشش...)-  

منشی روبه روم نشست  بعد از تماس با  

چیزی قربونی کنیم...( گفتینیم...شما کجا اینجا کجا ؟ اقا  )خب مینا-  

 لبخند زدم 

 )کم زبون بریز ...(



 
خنده هایی خندید ...خنده های نیاز جلوی چشمام نقش بست ... مینا

...که حاضر بودم همه دنیام رو بدم ولی یه ثانیه دیگه میدیدم  

بحث و عوض کردم نفس عمیقی کشیدم...  

اشنا کنی؟؟..( ینا خانوم نمیخوای مارو با اون کوچولوی همخونه ایم)  

یشد..مامان پری زنگ زد گفت )خوب شد گفتی زنگ بزنم ببینم چ-

بدو بدو رفت..(...اونم  ب کرده ترنم ت  

 بعداز پرسیدن حال ترنم ..مینا مرخصی چند ساعتی گرفت و باهم

...بعد از کلی گشت و گذار و خوردن شام با مینا تا خونه ن رفتیمبیرو

همراهش رفتم که هم ادرس خونه رو یاد بگیرم و هم حال اون کوچولو 

 رو بپرسم..

دروغ نگفتم اگه بگم بیشتر از همه میخواستم این کوچولوی تپلی که 

 مینا ازش میگفت رو ببینم..

عطر نارنج ...ید در رو باز کرد می با گفتن بفرمایمینا زنگ رو زد ..خان

تموم حیاط رو پر کرده بود نگاهم روی گل های رنگارنگ باغچه بود که 

دمیه کوچولویی با تاتی تاتی به سمت ما او  



 
مینا با ذوق ترنم کوچولو رو بغل کرد و بوسید   

ایشون ترنم کوچولوی سالم نفس خاله...خوبی؟؟... ای جاااان.... )-

 خالست..(

کی با ناز بود ..با صورت سفید و تپلی با چشمای تیله ای مشواقعا که 

تماشاش بودم که صدای  دندون خرگوشی  دل هرکی رو میبرد..محو

دزنی توجه ام و جلب کر  

ها.. از دست  هد.هنوز تازه طبت پایین اوم؟؟)ترنم کجا رفتی تو.-

...سالم خوش اومدین..(تو..  

تو این سه سال تو ذهنم پاهام قفل شد ..صدایی که  شبا شنیدن صدا

صدایی که تموم این سه سال رو باهاش گذرونده بودم ... مرور میکردم 

صدای نیاز بود.....  

..یعنی سال پیش اره خودش بود ..مثل سه بلند کردم سرم رو اروم 

از بود..ترنم بچه ی نی  

از این فاصله ...گاهم بودنگاهش میخ ن ....ی پله ها وایستاده بودباال نیاز

..با شنیدن صدای مینا رو تشخیص بدم میتونستم رنگ پریده اش هم

 نگاهم رو ازش گرفتم



 
خانوم هستند..نیاز جان  ..ایشون نیاز؟؟یی بابا کجا ...کیان مینا)کیان-

ا کیان همسر بنده..(ایشونم اق  

نگاهش رو به   ..کنار پله گذاشتی ده ها رو روی ندستای لرزونش  نیاز

.. زمین دوخت  

خوش امد گفت با صدای لرزونی بعد مکثی  

)خوش اومدین بفرمایید داخل...(-  

ش هامامان پری روی پا  ..وارد تاالر شدم  نیاز زودتر از ما داخل رفت...

از نگاهش  به من و مینا نگاه میکرد.. تعجببا چشمای م ...ایستاد

و پایین انداختم و سالم کردم..خجالت کشیدم سرم   

پای نیاز ، به ترنم که روی ..تکیه به پشتی دادم روی زمین نشستم 

نشسته بود نگاه کردم...چقدر شبیه نیاز بود همون مژه های بلند لبای 

 کوچولو ،همون سفیدی..

نگاهم رو به نیاز دوختم،تازه میفهمیدم چقدر دلم براش تنگ 

و ازش بردارم ...انگار تموم این سه سال تالش نمیتونستم نگاهم شده...

. برای فراموش کردن بی نتیجه بود...  



 
ی نگاهم رو حس کرد نگاهش رو بلند کرد...نگاهش با نگاهم سنگین 

هیچ کدوم چشم بر نمیداشتیم...گره خورد   

نیاز نگاهش رو به زمین  ..بیرون اومد همینا با سینی چای از اشپزخون 

صداش میلرزید ...ترنم و بغل کرد ...دوخت  

.(میرم ترنم رو بخوابونم. من.. )ببخشید من-  

 ...تحمل جو اونجا برام خیلی سخت بود...ردم  با نگاهم نیاز رو دنبال ک 

از خونه زدم بیرون... چند دقیقه بعدشدیگه موندن و جایز ندونستم و  

 نیاز...

نفسام به شماره افتاد...دستام یخ کرده ...قلبم ایستاد ضربان با دیدنش 

او اینجا چیکار میکرد...بود ...  

.؟؟بچش کجان...سارا و؟؟اگه او شوهر میناست پس سارا چی..  

ده کنار پله ها تکیه دادم ...ردستای لرزونم و روبه ن.  

همخونه ایم اشنا شدم...مسخره بود..خیلی با  پدر بچم به عنوان شوهر

 مسخره...

؟؟ه تو بغل مینا افتاد....یعنی فهمید ترنم  بچه خودشه..نگاهم به ترنم ک  



 
...سکوت بینمون خیلی طوالنی شد باید یه چیزی میگفتم  

...امد گفتم شخو لرزونم با صدای   

دیگه از ...از وقتی اومده بود نگاهش بین من و ترنم در گردش بود 

 چشماش نمیتونستم فکرش و بخونم ..

فقط من و نگاهم رو بلند کردم نگاهم با نگاهش برخورد کرد ...انگار  

 .اتفاقی نیفتاده بود ...همه چی تموم شده بود.. کیان بودیم...انگار هیچ

... به چشماش خیره بودم   

نمیتونستم نگاهم رو ازش جدا کنم...کیان تنها عشق من بود..با اومدن  

...مینا نگاهم رو به سختی ازش گرفتم   

 خوابیدن ترنم بهانه کردم و به اتاقم پناه بردم...

بغضم ...نشستم پاهام روی ...به در تکیه دادم  ...زانو هام سست شد 

...فسم رو با دستام پنهون کردم هق هق ن ...شکست  

دستش رو برای پاک ...بهم نگاه میکرد  ترنم با چشمای اشک زده اش

تو این سه سال همدم منو اشکام شده دخترم  ..کردن اشکام جلو اورد 

..بود  



 
میریختند ....اشکام پشت هم  ...ترنم و تو اغوشم کشیدم   

دگیم و پدر ..من چه جوری عشق زن؟؟.من چه جوری تحمل کنم.خدایا

..؟؟کنار دوستم ببینم و تحمل کنم.. ...بچم و  

بعد از چند دقیقه صدای خداحافظی کیان اومد..   

...م خوابیده بودهاترنم روی پا  

چیکار ازم میگرفت من رو به صورت مظلومش نگاه کردم ،اگه کیان او  

ته ای بود که خدا بهم منی که تموم دل خوشیم این فرش؟؟..میکردم..

...د .داده بو  

 تو همین فکرا بودم که چشمام سنگین شد ...

 کیان..

..توی پارک قدم میزدم ..مدام این سوال توی ذهنم رژه میرفت   

اخه چه جوری یه زن و با یه بچه ول از سپهر جدا شده بود..چرا نیاز 

.؟؟کرده بود.  

...شماره ی امیر و گرفتم بدون نگاه کردن به ساعت   

و شنیدمصدای خواب الود امیر ر  



 
)الو کیان..اتفاقی افتاده؟؟...(-  

 

بودم ...گیج   

)نه یعنی اره نمیدونم ..(-  

 کالفه دستی به صورتم کشیدم..

گیج شدم...() امیر ...-  

)چیشده داداش؟؟..(-  

نیاز و دیدم..( ...امیر ...)نیاز-  

 امیر بعد چند لحظه سکوت  با صدایی سرشار از تعجب حرف زد

مگه تو شمال  ..کجا ؟؟؟یعنی...!!.؟؟؟..نیازکیان تو حالت خوبه)-

 نیستی؟؟؟...(

..(؟؟اگه بگم نیاز همون همخونه ای میناست. ) امیر باورت میشه-  

کیان االن جدی هستی؟؟...()-  

امیر دارم دیوونه میشم..()-  



 
)یعنی چی ؟؟ پس اون سپهر عوضی چی؟؟..بچه؟؟..(-  

بوده که باردار نیاز مینا میگفت  ...)بچش بود ..اسمش و گذاشته ترنم-

 از شوهرش جدا شده..(

)اشغال ..پس همه  ی اون عشق و عالقه دروغ بود..میخواست نیاز -

 بدبخت کنه وبعدش ولش کنه...(

فسم رو به شدت بیرون فرستادمچنگی به موهام زدم...ن  

ن نامرد وپیدا کنم..(و)باید ا-  

.... 

 نیاز..

صبح به خیر...-  

بودصبحانه ومشغول خوردن مینا پشت میز نشسته بود   

)صبح شما هم به خیر خواب الو خانوم....(-  

ام تلخ ترین هتو این سه سال لبخندو پشت میز نشستم... لبخند زدم 

خیلی وقت بودن شیرینی لبخند از یادم رفته  د...شکل ممکن رو داشتن

..بود   



 
 نگاهم به لباسای بیرونی مینا افتاد

؟؟..()جایی میری-  

یریم بیرون ..تو هم حاضر شوبریم...که کیان االن دیگه )با کیان م-

 پیداش میشه...(

و به سختی قورت دادملقمه رو تو دهنم گذاشتم   

)من کجا بیام ؟؟؟...(-  

همراه ما دیگه...()-  

)برای چی؟؟(-  

) کیان گفت همون دیشب که ترنم و دیده عاشقش شده..خواست -

 شما هم همراه ما بیاین تا...(

و ترنم حالش خوب گب..ا کیان عذر خواهی کن جون از اق )نه مینا-

 نبوده...(

)نیازی اذیت نکن دیگه ...خواهش به خاطر من...(-  

مینا ترنم...()-  



 
ناتموم گذاشتمبا صدادر اومدن ایفون بقیه ی حرفم رو   

)اه ببین نیاز اومد... (-  

)خب بیاد ...مینا جون برو که االن عصبانی میشه...(-  

)چرا؟؟؟(-  

کردی و وایستادی با من بحث  سه ساعته  او رو معطل )چرا چون-

...بهت خوش بگذره...( میکنی  

رو رقیب خودم  نمیدونم چرا لحنم تند شده بود ..شاید مینا

 میدونستم..اخه چرا توی اینهمه ادم  مینا باید همکار من میشد..

 خیس ... اشکام گونه هام روبغضم شکست کوبیده شدن دربا صدای 

 کرد..

به راحتی   او من هنوز کیان و دوست داشتم ...هنوز عاشقش بود...ولی

و ازم بگیره...رتنها کسم  ..وربچم  بود منو فراموش کرد...حاال هم اومده  

 نگاهم به ترنم که با چشمای پف کرده بهم نگاه میکرد دوختم..

  )کوچولوی مامان تو منو تنها نمیذاری نه؟؟؟...-

رفتم و بوسیدم...وشم گغترنم تو ا  



 
بود که مینا اومد فکر کردم تنهاست ولی صدای  4ساعت نزدیکای 

...کیان رو شنیدم  

برام کیان کنار کس دیگه ای  دیدن...م و به اتاق رفتمترنم و بغل کرد 

 سخت بود خیلی سخت....

)نیاز ..نیاز...کجایی؟؟..(مینا-  

)اینجام..(-  

در وایستاد  مینا در اتاق و باز کرد و توی چار چوب  

مهربون...()سالم مادر -  

خوبی؟()سالم ...-  

 )ممنون(

خوش گذشت؟؟..()  

)عالی....(-  

نشوندمروی لبهام  اجبارلبخندی رواز روی    

...()خداروشکر-  



 
 مینا ترنم و که تازه لباسش رو تنش کرده بودم و بغل کرد

)من این جیگر و میبرم تو هم زود بیا...(-  

)باشه...(-  

 ...پوشیدم  باس نسبتا بلند سفید سورمه ایما لبو شال سورمه ای رنگ 

کردم.. پوزخند تلخی گوشه لبم ظاهر شد ... نگاهی از ایینه به خودم   

سالم رو به قدری اروم گفتم که فکرکنم هیچکی نشنید ولی کیان   

.. ت موند دیدنم نگاهش روم ثاب...با سرش روبلند کرد   

زبونی میکرد..چقدر پدر ترنم روی پاهای کیان نشسته بود و شیرین 

ش میومد...بودن به  

چشمام نشون از اشکای  سوزش ..بغضی سنگین راه گلوم رو بست

..بود اماده برای ریختن  

پری دوختم..مینا برای اوردن نگاهم رو به گل های قالی دستباف مامان  

ترنم به سمتم اومد و روی پاهام نشست  ..به اشپزخونه رفت چای 

که روی گونه ام رد انداخته بود کشید  ..دستش روبه ارومی روی اشکی  

)ماما..گله ..نه...( )مامان گریه نه..(-  



 
..اشکم و کنار زدمنگینی نگاه کیان رو حس کردم س   

...یادته تو سرما خورده بودی چشمات مامانی )منکه گریه نمیکنم-

 اشک میومد؟؟؟(

 ترنم سرش رو تکون داد

)خب مامانی هم االن سرما خورده...(-  

و باحالت بامزه ای کج کردصورتش ر  

امپول)ماما امپوووو...( مامان -  

 صورتش روبوسیدم و لبخندی زدم

امپول...( )اره عزیز مامان.. مامانم-  

ی وارد سالن شد مینا با سینی چا  

(تر فرحزادی و دیدم...)راستی نیاز امروز دک-  

 نگاهم رو بهش دوختم

)کجا؟؟؟(-  



 
بود...تازه بیچاره تک وتنها نشسته بود منتظر بختش )تو رستوران...-

هم گرفت..( سراغ  بختش رو  

(بختش کیه؟؟؟)-  

..(..خب تویی دیگهای بابا) -  

 کیان با ابروهای گره خورده به من نگاه میکرد

کیه؟؟؟..( یکیان)دکتر فرحزاد-  

به خاطریه جواب صاف و  نیاز..که نیاز خانم چند وقته )خواستگار -

 ساده این بدبخت و اسیرخودش کرده...(

الی میشد یکی ازهمکارای بیمارستان بود تقریبا دوس  زادیفرح اقای

..خواستگاری کرده بودبودیم و چهار ماهی میشد که از من همکار   

...(مینا جان ما در این رابطه باهم صحبت کردیم )-  

)بابا پسر مردم دلش گیر کرده ....نشکن دلش و به خدا اهش میگیره -

(..دامنت و عاقبت یه روز  

  لبخندی زدم



 
من میرم غذای ترنم و بهش بحث کردن با تو فایده نداره... ..)ال اله اهلل-

(...بدم  

در سکوت به گالی قالی خیره   ...ش تو هم بودانگاهم به کیان افتاد اخم

حساب غیرتش نسبت به  بهاخمای تو همش رو  خواستمیدلم ... بود

وداو دیگه مال من نب...او ازدواج کرده بود ولی  خودم بذارم  

.... 

 کیان ...

نظر  این فرحزادی رو دیگه کم داشتم اصال این بیخود میکنه به نیاز

.داشته...  

نیاز هنوز مال من بود نمیخواستم باور کنم نیاز دیگه مال من نیست  

نیاز فراموش ....تموم این سه سال باخودم میگفتم نیاز تموم شده 

تازه احساس کردم ...ولی با دیدنش فهمیدم هیچی تموم نشده  ...شده

 چقدردلتنگش بودم

با اصرار مینا شب و اونجا موندم صبح که پاشدم مینا هنوز خواب بود 

پشت به من داشت میز و  تم نیازم به اشپزخونه رفبعد از شستن صورت

 میچید.. اخ که دلم لک زده بود برای صبحونه هاش...



 
)سالم...(-  

رد ولی سریع نگاهش رو سمتم چرخید و نگاهی بهم ک سرعت به نیاز به

 ازم گرفت

)سالم..(-  

 خواست از کنارم رد بشه که دستش رو گرفتم

)تا کی میخوای فرار کنی؟؟؟...(-  

جدا کنه سعی داشت دستش و از دستم  

فرار نکردم ..(...من )من -  

)نیاز بس کن...پس معنی این کارا چیه ؟؟؟...اره من و تو یه زمانی ز و -

ن...(شوهر بودیم ...ولی اال  

وبه چشمام با بی حس ترین حالت  بیرون کشید دستم نیاز دستش و از 

 ممکن زول زد

زنت نیستم...(االن مینا زن توئه...منم کسی جز دوست ولی )-  

)منم اینو انکار نکردم... نکنه فکر میکنی هنوز بهت عالقه دارم؟؟ً!!(-  



 
از کنارم رد شدوتلخی زد نیاز لبخند   

زدم رفتارم دست خودم نبود نمیدونم چه مرگم عصبی چنگی به موهام 

 ....عصبانیت...دلتنگی ...دلگیری  ..شده بود گیج بودم ...عاشقی

..ناراحتی .. یه دنیا سوال تو ذهنم چرخ میزد  

)سالم...(-  

مینا هم کنارم  ...میز نشستم به مینا کردم و پشت یارومسالم 

ند ...چند لحظه بعد مامان پری و ترنم کوچولو اومد ...نشست  

...گاه میکردهنوز مامان پری مثل یه خیانتکار بهم ن  

روی پاش نشوند و غذای مخصوص و  سالم کردیم مینا ترنم  ومینا من 

 خودش رو بهش داد

)مامان پری نیاز خونه نیست..؟؟..(مینا-  

داشت با تلفن صحبت میکرد االن میاد...( )-  

  ه بیرون اومدنمون تموم شده بود که نیاز حاضر شدتقریبا صبحو

)سالم..(-  

)سالم نیاز خانوم...کجا به سالمتی؟؟..امروز که شیفت نداری؟؟(مینا-  



 
اومده..(گفتند یه مریض اورژانسی )از بیمارستان تماس گرفتند -  

 نیاز بوسه ای روی گونه ی ترنم زد

) من دیگه میرم...مامان پری غذای ترنم رو درست کردم تو یخچال -

ساعت دیگه بهش بدین...فعال خداحافظ...(بی زحمت تا سه ...  

)موفق باشی ..خانومی..(مینا-  

)ممنون...(-  

 نیاز لبخندی به مینا زد و رفت

..... 

سم امیر تماس و وصل ورد با دیدن اداشتم قدم میزدم که تلفنم زنگ خ

 کردم

)سالم داداش...(-  

ا کیان...چه خبرا؟؟؟ (م اق)سال  

)سالمتی.(-  

..(؟؟ز نیاز چه خبر.ا )-  



 
(مروز خواستم باهاش صحبت کنم..ولی گند زدم)هیچی..ا-  

..(چیشد مگه؟؟؟)-  

( نمیدونم یه لحظه عصبی شدم ...)-  

من هنوزم باورنمیکنم که نیاز به خاطر سپهر از تو جدا شد...( )کیان-  

)اگه تو هم عین من  بچه ی توی بغلش و میدیدی باور میکردی...(-  

رگردی؟؟؟...(بکی )-  

...()فعال معلوم نیست-  

)خب داداش سالم برسون...(-  

ا به کی؟؟؟..(قبگی دقی ه)میش-  

مت دیگه..()به خانو-  

)امیر من صد دفعه گفتم مینا رو مثل خواهرم میدونم....(-  

)باشه بابا تو هم..فعال...(-  

باید تکلیف این جناب فعال  ...تلفن قطع کردم به بیمارستان رفتم

وشن میکردم...فرحزادی رو ر  



 
غ نیاز رو گرفتم ..توی اتاق عمل به سالن که رسیدم از پذیرش سرا

منم خوب خوشم برای  .....تو سالن نشستم یاد مطب خودم افتادمبود

 خودما..انگار نه انگار دکتر این مملکتم..

چند لحظه گذشته بود که صدای پرستاری که دکتر فرحزادی رو مورد 

و چشمای عسلی  مرد قد بلند ...جلب کرد خطاب قرار میداد نظرم رو

نیاز بود...دستی رو به ..نگاهم به شخص کناریش برخورد کرد  ...رنگ

پیشونیم کشیدم...اگه بیمارستان نبود یه صحبت اساسی با اقای دکتر 

 برگزار میکردم...

 ..ای رو به دست دکتر دادبرگه  ایستاد...تر فرحزادی پرستار کنار دک

با گفتن با اجازه ای از کنارش  ...نتظر همین فرصت بودم انگار مهنیاز

 گذشت 

مینا بود با لبخند بهم نگاه میکرد...دستی روی شونه ام نشست   

انگار زود به زود دلت برام تازگیها )کیان تو اینجا چیکار میکنی ؟؟؟-

 تنگ میشه...(

)من..من...اومدم عمو رو ببینم..(-  

..(!!؟؟ست.ای دکترکه این طبقه نی)اتاق اق-  



 
..()خب اومدم از تو بپرسم -  

)اهان خب بیا باهم بریم...(-  

از اسانسور که بیرون اومدم عمو مهران با دیدنم با خوشحالی ازم 

استقبال کرد و منو به اتاقش دعوت کرد  کمی از قدیم و دوستیش با 

 بابا گفت که در اتاق زده شد 

)دکتر بامن امری داشتید؟؟..(-  

نگاهش به من افتاد ولی بدون  که با نیاز روبرو میشدم  دفعه دوم بود

 هیچ توجهی نگاهش رو به  عمو مهران دوخت 

 م حکمت که امروز زایمانشون انجام شدن)اره دخترم...در مورد خا-

 میخواستم صحبت کنم..(

)بفرمایید..(-  

م صحبت کردم متاسفانه وضعیت )خب راستش من با شوهر این خان-

اب هزینه ی بیمارستان هم در واقع رایگان حس ...ند مالی خوبی ندار

صرف خیریه است خواستم...( شده این بیمارستان هم  



 
..منم این موضوع صحبت کنم. هبع )بله دکتر من خودم میخواستم راج-

..(.. همین نظرو داشتم  

)نه دخترم من منظورم این بود که هزینه کمتری..(-  

ن امری ندارید من از حضورتون )دکتر من خودم خواستم ..اگه با م-

 مرخص میشم...(

)ممنون ...(-  

 نیاز لبخندی زد و بیرون رفت

 

 نیاز...

راستی نیاز فردا تولد سارا خواهر دکتر فرحزادیه...()مینا-  

)خب؟؟..(-  

)خب به جمالت ...دکتر هرچی دنبالت گشت پیدات نکرد از من -

 خواست تا دعوتت کنم ..منم  دعوت کرد...(

نکنم بیام...( ) فکر-  



 
)چرا اونوقت؟؟؟(-  

ترنم و کجا بذارم...؟؟( جدا از اونشیفت هستم.. 7) تا -  

)بابا مامان پری هست دیگه..(-  

مامان پری که پرستار بچه ی من نیست  .. هردفعه هرجا عزیزم )-

قعا خجالت میکشم ترنم خواستم برم ترنم و پیشش گذاشتم...اینبار وا

...(بذارم پیشش  

.(ناراحت میشه....دی خیلی اصرار کرددکتر فرحزا)نیاز -  

...()ببینم چی میشه-  

)ببینم چی میشه نداریم پاشو بریم خرید...(-  

)خرید برای چی؟؟؟..(-  

ی من...برای تو دیگه ...(سور)برای ع-  

یکی از همین لباسام رو  اگه خواستم بیام )بابا خرید نمیخواد-

 میپوشم...(

میخوای بری تولد خواهر خواستگارتااا...()نه نمیشه...نا سالمتی -  



 
)ای بابا مینا ..چه فرقی میکنه....(-  

)پاشو حاضر شو فرقشو بعدا بهت میگم...(-  

تو انرژی این دختر موندم اخرین  واقعا من دیگه پاهام تاول زده بود ....

مغازه هم رفتیم یه لباس واقعا چشمم رو گرفت لباس استین سه ربع 

ر یقه اش کناه گل کوچیک قهوه ای هوه ای سفید که یچهار خونه ای ق

باالخره بعد پرو اونو خریدیم  ستش داشت همراه شلوار  

.... 

دکتر فرحزادی با خوشرویی در رو باز کرد ...زنگ رو زدم  

)سالم ..خوش اومدید ..بفرمایید...(-  

)ممنون ..(-  

 کادو رو به سمتش گرفتم

....()بفرمایید-  

کشید..()ممنون چرا زحمت -  

)خواهش میکنم...(-  



 
صدای اهنگ تموم فضا رو پر کرده بود تقریبا نصف جمعیت وسط سالن 

...در حال رقصیدن بودند  

جلو اومد مینا با دیدنم   

م..چه عجب تشریف اوردین...!!!()سالم خان-  

.(ببخشید..ترنم خواب نمیرفت.. )سالم ...خوبی؟...-  

بیا بریم  هانه داشته باشی...ی بترنم هست تا تو برای هرچیز)خوبه -

 لباسات رو عوض کن...(

روسری ساده قهوه ایم هم  ...و اویز کردمر به اتاق پرو رفتیم...پالتوم

رو حس ...سنگینی نگاهش روی سرم مرتب کردم وبیرون رفتم

.. خوشتیب شده بود...لباس مردونه نگاهم به نگاهش قفل شدکردم...

کرم رنگی به تن داشت..نگاهم رو به  سفید رنگی همراه شلوار کتان

دکترفرحزادی همراه دختر  ...کنار مینا نشستمسختی گرفتم....

  ...به احترامشون روی پاهام ایستادم...جلو اومدخوشپوشی 

هام...(ش اومدین ...من پانیذم ..خواهر پر)سالم..خو-  

 لبخندی روی لبام نشوندم



 
)خوشبختم...(-  

...()پرهام خیلی از شما تعریف میکنهپانیذ-  

(..لطف دارند. )ایشون-  

 پانیذ با لبخند نگاهم کرد

 )داداشم خوب سلیقه ای هم داره هااا...(

..صدایی پانیذ  و فقط به لبخندی بسنده کردمنگاهم رو پایین انداختم 

 رو مخاطب قرار داد....

 )ببخشید من صدام میزنن ...(

نگاه کرددکتر فرحزادی به   

(...)هوای عروسمون رو داشته باش  

نگاه که با لبخند بهم خیره بود گرد شده به مینا با چشمای 

..من کی جواب دادم که االن عروس شدم... همه اینا !!عروووس .کردم...

ف... ووتقصیر میناست....او  

رو به کفپوش های .نگاهم ..نشست با رفتن پانیذ دکتر فرحزادی کنارم 

 سالن دوختم..



 
چه طوره؟؟..( من ی)ترنم کوچولو-  

روی لبام نشوندم اجبارلبخندی رو به   

)خوبه...ممنون...(-  

)واقعا خیلی دوست داشتنیه!!...(-  

(شما لطف دارید....)ممنون..-  

نگاهم رو بلند کردم...نگاهم به نگاه کالفه کیان برخورد کرد... پاهاش 

..هنوز همین عادت رو داشت...عصبانیتش رو سر رو روی هم انداخت 

..اش رو از ما گرفت و به روبرو دوخت  نگاه کالفهخالی میکرد... پاهاش   

مینا دستش رو روی دست کیان گذاشت   

)کیان بیا بریم برقصیم...(-  

من االن خسته ام..( جان )مینا-  

)کیان پاشو دیگه...خواهش...(-  

نگاهم رو از  ...کیان چشمای سرخ شده از عصبانیتش رو به من دوخت

 کیان گرفتم و به دستای قفل شده ام دوختم



 
باشه برای بعد..(کیان)-  

گوشیم رو چک کردم دو ...با گفتن با اجازه ای به سمت اتاق رفتم  

شماره خونه رو گرفتم ولی کسی ... تماس بی پاسخ از خونه داشتم 

دلشوره  دوباره تماس گرفتم ولی بازم جواب ندادند... ..جواب نداد

گوشی رو ودم...اگه ترنم دوباره تب کرده باشه چی؟؟...عجیبی گرفته ب

 روی کاناپه انداختم .. 

به قامت کیان تو ...ه سمت در چرخیدم.ب ..با صدای بسته شدن در اتاق

به سمتم  قفل شد..نگاهم به نگاه رنگ شبش ....چارچوب خیره شدم

دستاش رو بهم زد...و شروع قدم برداشت... به قدماش خیره بودم ....

 کرد به تشویق کردن

)افرین...افرین خانم ساالری ...هنوز هم خوب بلدی دل پسرا رو -

 ببری...هنوزم خوب بلدی پسرا رو چه جوری باید  خام خودت کنی...

دور زدی تا به کی  منو دور زدی تا به اون عوضی برسی ...اونو

فرحزادی...؟؟؟او هم دلت رو زد...اوهم مثل من برات  ..به ؟؟برسی.

کراری شده بود..؟؟؟..(ت  



 
نزدیک شد از حرفاش هیچی نمیفهمیدم ...نگاه گنگم رو بهش دوختم...

اونقدری که نفساش به صورتم میخورد ... فقط قرمزی چشماش رو 

بود نگاهش چشمام میخ ...نفسام به شماره افتاده بود  ..میدیدم

صورتش وبه صورتم نزدیک  کرد...  

دی از گند کاریات با خبر باشم )اخی کوچولوی من ...فکر نمیکر-

 نه؟؟؟؟ .. (

 با... مثل همیشه نبود  نگاهش ...دستاش و دوطرفم روی دیوار گذاشت 

  چشمای گرد شده بهش خیره بودم ...صدام میلرزید

..(منتظر بذار برم...مینا....)برو کنار..کیان ولم کن -  

ه؟؟؟ ... م چه عیبی دارمگه یه خورده عشق بازی کردن با همسر سابق)-

.(؟؟.اینکارو نکردی مگه خودت  

 تن صداش لحظه  به لحظه باالتر میرفت

زندگیمون رو خراب مه چیز بی ه مگه به خاطر اون مردک )-

طالق ه خاطر عشق بازیت با اون بی صفت مگه ب.؟؟نکردی..

بذار بیاد...بذار بفهمه من احمق یه  .؟!..ییمینا حاال نگران..؟؟فتی..رنگ



 
 بفهمه من بی غیرت یه روزی شوهرت ت بودم ...بذارروزی عاشق

...(قعیت بودم.... بذار اوهم از چهره وا  

دستم بلند کردم تنها چیزی که دیدم کج  ..خیلی داشت تند میرفت

...شدن صورت کیان بود  

اشکای حلقه زده توی چشمام دیدم رو تار کردند.... نفسم سنگین 

...نفرت بهش نگاه کردمدستم و روی گلوم گذاشتم وبا ... شده بود  

بهم گفت هرزه ....به من....به  وم بدنم میلرزیدتم ازش فاصله گرفتم 

ی یه لحظه هم نتونستم به کس دیگه ای منی که تموم این سه سال حت

..به زنش...به مادر بچش....به جز او فکر کنم  

سرد و بی روح قبلیش باز به حالت زد ... پوزخند مسخره ای  کیان

 برگشت

..من چه ؟!این قدر سخته ...شنیدن حقیقت ناراحت شدی.؟؟!!...) -  

..از سپهر به ؟؟چه جور ادمی هستی. ت..جوری تو این دوسال نشناختم

(..بود .چه بهانه ای جدا شدی...اون که دیگه پدر بچت   

واقعا گیج شده بودم...چی میگفت؟!... ...!!.پدر بچه من.  



 
به کیان نگاه میکردم حتی نمیتونستم حرف  ا چشمای بهت زدهفقط ب

 بزنم انگار لبام  قفل شده بود....

دستم روی دستگیره ی درگذاشتم..تموم وسایل اتاق درحال چرخش 

و بستم رچشمام  ..بودند   

ترس به معشوقه ی جدیدت چیزی راجع به چرا ساکت شدی...ن)-

..(عشق بازی های گذشتت نمیگم...نمیگم که.  

صدای خشدارم رو بلند کردمدستام و روی گوشام گذاشتم...  

(......خیلی پستی.عوضیشوخفه ....خفه شو )-  

  باز پوزخند مسخره اش رو تکرار کردکیان 

باید دستای سارا رو ببوسم که باعث شد . ؟!تر ازتو..)حتی  پست -

بیشتر به اطرافم توجه کنم...تا از اون خواب زمستونی که دوسال 

بودم بیدارشم...(گرفتارش شده   

بغض سنگینی راه گلوم رو بسته بود..تموم نفرتم بهش نگاه کردم...با   

...(ازت متنفرم...متنفر)-  



 
...بدون خداحافظی از سالن خارج شدم...به در اتاق بیرون رفتم از  

دستم روی گلو اشکام روی صورتم سر میخوردند.. .خونه تکیه دادم ..

.تم تا راحت تر نفس بکشم.اشگذ  

 کیان...

...صدای زنگ شد......سرم از درد داشت منفجر میبه موهام چنگ زدم

گوشی بلند شد به سمت کاناپه رفتم ..خودش بود گوشی نیاز بود 

 ...خواستم جواب بدم..

اه اصال به من چه..قطع شد ...خواستم از در بیرون برم که مینا با عجله 

 تو اتاق اومد

ندیدی؟؟؟...()نیاز..نیاز ...کیان نیاز و -  

)چی شده؟؟..(-  

ب کرده...مامان پری گفت به گوشیشم زنگ زده ولی )ترنم...ترنم ت-

 جواب نداده ...همه جا رو دنبالش گشتم ولی نیست..(

)االن کجان؟؟؟..(-  

)بیمارستان ..دکتر گفته فعال باید بمونه...(-  



 
)خب حاضر شو بریم...(-  

باید نیاز و پیدا کنم...( )کجا؟؟؟...-  

)نیاز رفت...(-  

)رفت...؟؟(-  

)اره..اینم اینجا افتاده بود...(-  

 مینا نگاه گنگش رو بهم دوخت

)پس چرا گوشیش و جا گذاشته...؟؟کیان اتفاقی افتاده؟؟..(-  

 اه ...گند پشت گند...

من پایین منتظرم...(...)نه -  

.... 

 نیاز ...

ن بود ولی شا روه تموم راه و تا خونه پیاده اومدم کلیدو انداختم...چراغ

نمیومد...از دست این ترنم اینقدر شیطونه که مامان پری هیچ صدایی 

 از دستش بیهوش شده...



 
.؟؟کسی نبود ..تو اتاقا رو هم گشتم... اینا کجان..سالن توی   

ی دکتر ..خونه واای کیفم رو برداشتم دنبال گوشیم گشتم.. نبود ..

 فرحزادی جاگذاشته بودم...

پری رو گرفتم..صدای ریع تلفن خونه رو برداشتم...شماره مامان س

 خسته مامان پری اومد...

)الوو...(-  

)الو..مامان..شما کجایین؟؟؟..(-  

)هیچ معلوم هست تو کجایی؟؟ده بار بهت زنگ زدم...(-  

.(؟؟)مامان چیزی شده؟؟ترنم خوبه..-  

)االن اره ...(-  

 نفسم حبس شد

شما کجایین؟؟؟چیشده؟؟؟()-  

ندادی واب ب کرده بود...هرچی بهت زنگ زدم ج)بیمارستان..ترنم ت-

...(منم مجبور شدم بیارمش بیمارستان  



 
 

ش پایین تبحالش چه طوره؟؟؟ خوبه؟؟؟.. ...االناالن )چی!!!...-

(...اومده؟؟  

)اره خدا رو شکر بهتره...(-  

االن میام....( ...باشهباشه؟؟)کدوم بیمارستان...-  

... 

 کیان...

شمام رو شستم سرم و به دیوار تکیه دادم ...چروی صندلی های سالن ن

بعد از پرسیدن از پذیرش  ..سالن پیچید یتوبستم صدای  قدم هاش 

 نیاز با عجله ..وایستادمامان پری با دیدنش  ..اومد سریع به سمت ما

قاب گرفته بودند پیشش اومد..اشکاش صورتش رو  

...بچم کجاست؟؟..()مامان بچم-  

)اروم باش عزیزم...اینجاست حالشم خوب خوبه...(-  

قربون  دستاش و گرفته بود....ار تخت ترنم نشست نیاز به اتاق رفت کن

 صدقه اش میرفت..



 
از اتاق بیرون اومد ..مینا کنارش رفت بعد از مدتی با قدم های خسته   

..همه جا رو دنبالت گشتم...(؟؟)کجا رفتی تو یکدفعه دختر.-  

نگاهش رو با مکث بلند کرد...با چشمایی خالی از هر احساسی بهم نگاه 

 کرد

فن خونه رو جواب نداد منم نگران شدم ...سریع اومدم )مامان تل-

 خونه...(

 نگاهش رو ازم گرفت و به مامان پری نگاه کرد 

)شما برید من پیشش میمونم...(-  

)اما...(-  

..(..من هستم.نباش مامان )نگران-  

)باشه دخترم ...مواظب خودت باش..(-  

نگاه کردن به من نیاز لبخندی زدو مامان پری و مینا رو بوسید و بدون 

 رفت

...... 



 
 نیاز..

چمدونم رو روی زمین گذاشتم و دست ترنم و محکم گرفتم به 

ساختمون روبروم نگاه کردم ...وقتی ناراحت بودم ..خوشحال بودم 

با حرف زدن باهاش اروم میشدم اینجا.....خسته بودم..با اومدن به 

چ فرق نکرده ی...مثل خواهرم دوستش داشتم...در باز شد خودش بود ه

رو نگاهم ..پس او هم داشت مادر میشد  ...بودامده  بود فقط  شکمش بر

...لبخند تلخی روی لبام چشمای به اشک نشسته اش نشوندمبه 

....ش گرفتم اغوشبه مکث بدون  نشست...  

... 

 

 کیان...

مامان لی از نیاز خبری نیست  ...صبح بعد از اونشب گذشته و روز چهار

فتند ترنم سه ساعت ن ترنم به بیمارستان رفت که گپری برای دید

ری تحویل فقط یه نامه رو گذاشته بودتا به مامان پپیش مرخص شده ...

...به خودم نمیتونستم دروغ بگم  دوروزه که برگشتم تهران بدن....

 تحمل اونجا بدون نیاز برام سخت بود خیلی سخت....



 
زده بود وباورکنم ولی  خودم هم نتونسته بودم حرفایی که به نیاز 

فرحزادی بود که از اون پسره عصبانیتم از اونشب واقعا عصبی بودم .. 

..تکون نمیخوردکنارش   

گاه اشک الود نیاز مدام جلو چشمام بود ...ناونشب تا صبح بیدار بودم

پیش با مینا ساعت  دای بغض دارش مدام توی گوشم بود....چند.ص..

زنگ نزده بود از حالش خبری بده .. ...نیاز حتی تماس گرفتم  

ده امیر به قهوه اش خیره شده بود ..از موقعی که اومده بود سکوت کر

 بود ..

)امیر خوبی؟؟ (-  

ه اش برداشتونگاهش رو از قه  

درد میکنه...( )اره..یه ذره سرم-  

)توهم باور نمیکنی نه؟؟؟(-  

)کیان شاید اینجوری که تو میگی نباشه ...شاید...(-  

ما که ن و به بیخیالی بزنیم ..نیاز،اونی بس کن امیر..تا کی خودمو)-

فکرمیکردیم نبود...اون نیاز دوسال پیش مرد..همون وقتی که اون 



 
عوضی رو به من ترجیح داد ...همون موقعی که بچه ی اون لعنتی رو تو 

 بغلش گرفت...(

 امیر به سمتم برگشت ..صداش میلرزید

این ما بودیم که اشتباه این فکر کن  )کیان بس کن..یه درصد به-

کردیم...ما بودیم که بهش بد کردیم ... شاید او سپهر نامرد همه ی اون 

 چرندیات و برای جدایی شما دوتا بهم بافته باشه...(

روبه روش وایستادم ...از روی کاناپه بلند شدم  

...یه دفعه شدی وکیل مدافعه )چیه؟؟خواب نما شدی؟؟؟-

(..ده..نکنه تو رو هم خام خودش کر..خانوم...!!!  

 امیر نگاه بهت زده اش رو بهم دوخت

که به پاکیش  درمورد نیازهمونی شده ؟؟؟ ...ما داریمتوچت  ...)کیان-

...(!!؟؟!!محرف میزنیقسم میخوردی   

 پوزخند تلخی روی لبام نقش بست

حوصله این چرندیات و واقعا تو این وضعیت اصال برو بیرون...امیر)-

(ارم....ند  



 
نیاز...( )-  

 دستم رو به نشونه ی تهدید جلوش تکون دادم

ه نیار...()اسمش و تو این خون-  

 امیر سرش رو با تاسف تکون داد

)برات متاسفم..(-  

بعد صدای بسته شدن در  هچند لحظنگاهم رو به پنجره سالن دوختم...

... اومد  

ها خاطره از به ساعت مچیم که به دستم قفل شده بود نگاه کردم..تن

زمین  از دستم باز کردم و بهنگه داشته بودم ...ساعت ونیاز بود که 

 انداختم ....

و بیرون  به دیوار پشتم تکیه دادم ..روی پاهام نشستم...پاکت سیگار

..داشتم کم کم ترک تکرار شد گوشه ی لبم ... پوزخند تلخم بازوردما

وشه لبم گذاشتم میکردم یعنی نیاز خواسته بود ولی...سیگار و گ

 وروشن کردم...

... 



 
 نیاز..

روی تخت نشستم.. ترنم و روی پاهام گذاشتم.به دیوار صورتی رنگ 

روبروم خیره شدم ..نسیم و امیر این اتاق رو برای کوچولوشون که یه 

ماه دیگه دنیا میومداماده کرده بودند...امیربرای دیدن ستاره 

تی ترنم منم به دنیا میومد وق کوچولوشون  لحظه شماری میکنه.. کاش

کنارم بود...کاش میدونست کسی رو که بچه ی دشمن خودش کیان 

  از خون خودشه...دختر خودشه.. میدونه

رو ازت  اوردی زندگیمسر  سپهر ساالری...تقاص همه ی بال هایی که 

میگیرم..پس   

 صدای نسیم رو شنیدم..

)نیازی...(-  

خیلی  ..با شکم برامدهبام نشستاشکام رو پاک کردم...لبخندی روی ل 

شده بود .. ناز    

)جانم...(-  



 
نگاهش رو  ...دستش رو روی دستم گذاشت...کنارم روی تخت نشست 

  ازم گرفت و به قالیچه ی عروسکی اتاق دوخت....

؟؟؟(منو...منو بخشیدی)-  

صورتش و باال اوردم و به  با دستم ..دستم روی دستش گذاشتم

 چشمای عسلیش نگاه کردم

)هیچ کس از خواهرش دلگیر نمیشه..حتی اگه او بدترین کارو کرده -

 باشه..(

 صدای بغض دارش دلم رو لرزوند

ت خواهر بودن و ندارم..کسی که به خواهرش پشت )من لیاق-

( لیاقت خواهری رو نداره...کرد...  

 به چشمام نگاه کرد...

کردیم ..تو بهت بد  ما بدکردیم نیاز...من..امیر..کیان..حتی عمو..)-

سخت ترین لحظه هات ...)نگاهش رو به ترنم که روی پاهام خوابیده 

 بود دوخت(تو قشنگ ترین شادیهات...تنهات گذاشتیم... (



 
خبری ازم نگرفت ..حتی حالم رو بابام...بابایی که تو این سه سال هیچ 

...هم نپرسید  

 لبخند تلخی گوشه ی لبم نشست 

ر بینیت و باز کردی...پاشو ..االن این امیر )پاشو..پاشو..دوباره این شی-

هنوز سالمه ندم چه جوری تو این سه چهار سال بیچاره میاد ..من مو

)... 

 نسیم چشمای گرده شده اش رو بهم دوخت

)چرا؟؟؟(-  

نهارش همیشه حاضر بوده...برای همین میگم ؟!( چون )-  

اغوش گرفت ...چقدر دلم برای این  مو محکم تو اغوش نسیم خندید

 تنگ شده بود... 

ه؟؟ راستی بابام االن کجاست ؟؟؟ حالش خوب  

)نسیم..(-  

)جانم(-  

..(داری؟؟؟.از بابام خبر )-  



 
نگاهش رو به زمین دوخت و مشغول باز با دستاش شد نسیم  

)عمو حسین..یعنی...(-  

ان به لب های نسیم چشم دوختمنگر  

)اتفاقی افتاده..؟؟(-  

مندانه..()عمو حسین تو اسایشگاه سال-  

برای چی ؟؟ ..()اسایشگاه!!؟؟...-  

 نسیم بدون نگاه کردن به من بلند شد...دستش روگرفتم..

..(نی چی تو اسایشگاست..؟ )نسیم حرف میزنی یا نه؟؟یع-  

 چشمای اشک زده اش رو به نگاه بهت زده ام دوخت

(..یعنی )عمو حسین چند ماه بعد از اینکه تو رفتی سکته کرد -  

به زمین دوخت نگاهش رو   

..منم اینا رو از همسایه ها شنیدم...(نمیتونه راه بره .. دیگه)  

)پس اون نامرد کجاست؟؟؟...(-  



 
امیر بعد کلی پرس و جو فهمید یه شرکت ساختمانی داره تو )-

هم رفت اونجا ولی گفتند امریکاست...( الهیه...چند بار  

..(میتونی ادرس اون اسایشگاه رو برام پیدا کنی؟؟؟)-  

 نسیم لبخند زد 

)من برای جبران گذشته هرکاری کنم بازم کمه..فردا میریم خونتون -

 شاید همسایه ها بدونند... (

.... 

 کیان...

شماره ی امیر روی صفحه ی گوشیم روشن خاموش میشد حوصله 

 صدای ...به صفحه ی خاموش تی وی زول زدم  ...حرف زدن و نداشتم 

شکست ،امیر بود  گوشیم سکوت خونه رواالرم   

م ...به خاطر همون یه ذره اسایشگاه الله منتظر 6مروز ساعت ) ا-

 رفاقتی که فکر میکردیم باهم داریم..(



 
چه ربطی به رفاقت ما داشت؟؟؟!!!.... باز امیر حس انسان اسایشگاه 

گه عاقبت همه ی ماهمین حتما میخواد بدوستانش گل کرد...

چه پسر خوبی؟؟؟!!!مراقب رفتارم باشم... میشه..پس  

..... 

 نیاز...

نگاهم روی تابلو ثابت موند ...امیر جلوی یه ساختمون بزرگ وایستاد  

... 

سایشگاه سالمندان الله...ا  

 یه روزی به خودم میگفتم ادما چه جوری راضی میشند پدر مادرشون

اومده بودم دیدن بابام...بابایی که سه ...ولی االن خودم و بذارن و برن

یده بودمش...سال بود ند  

دست ترنم و گرفتم و وارد شدم..بعضی ها روی نیمکت نشسته بودند 

..بعضی ها قدم میزدند ...چشمام برای دیدن بابا مدام در گردش بود 

 ولی نبود ..



 
پرستار ها اسم وفامیل بابا رو گفت ...روی نیمکت امیر به یکی از 

گرفته بود با پاش روی زمین ضرب  ..میر کنارم وایستادنشستم ..ا

..سترس داشت اهم مثل من امیر...  

نگاهم روی سنگفرش های محوطه دوختم صندلی چرخداری جلوی 

نیمکت وایستاد..روی پاهام ایستادم... نگاهم رو اروم بلند کردم ..چقدر 

اشکای حلقه زده سال بود ندیده بودمش ... 10شکسته شده بود انگار 

ایی که روی صورتش نقش بسته چین هچشمام دیدم رو تار کرده بود.. 

..دیدم بود رو  

م ..سرم روی د ...جلوی پاهاش روی پاهام نشستچشماش اشک الود بو

 دستاش گذاشتم و بوسیدم...

()نیاز بابا..بابا-  

دلم برای ..خودم و تو اغوشش انداختم چقدر دلتنگ این کلمه بودم 

ق صدام هق ه ...بغضم شکست ...داشتن یه پناه خیلی تنگ شده بود

از اغوشش بیرون اومدم..رو تو اغوش بابام خفه کردم   



 
لبخند .نگاهش به ترنم که خودش رو پشت سرم قایم کرده بود افتاد ...

دست ترنم و گرفتم و به سمت خودم اشکام رو پاک کردم  ..زدم

 کشیدمش...

ا پدر بزرگته...بابای من...()مامانی ..این اق-  

()ینی تو بابا دادی..؟؟؟ترنم-  

)اره مامان جان..(-  

)پت ترا من بابا ندادم....؟؟(ترنم-  

اشکام رو گونه هام سر ...ین دوختم به زم با مکث نگاهم رو

.میگفتم بابای تو ،تو رو بچه ی یکی ..خوردند...نمیدونستم چی بگم

با شنیدن صدای لرزون بابا نگاهم رو بلند کردمدیگه میدونه...  

.()اسم نوه ی نازم چیه؟؟؟.بابا-  

 صورتش از اشکاش خیس شده بود

  ی روی لبم نشستلبخند

)ترنم...(-  

میخوام ببوسمش...(..؟؟..م هابابا نوه ی گلم رو میذاری روی پا ،)نیاز-  



 
نگاهم به دستای بی حرکتش دوختم...چیشد که همه چی بهم ریخت؟؟ 

...بابا بوسیدش ...ترنم و روی پاهای بابا گذاشتم..  

 سمت صدا چرخوندماهم و به ..نگدمشنی دندست ز ی مثلصدای 

با همه ...شلوارجین مشکی با لباس مشکی پوشیده بود ....خودش بود ...

...نفرتم به چشمای سبز رنگش خیره شدم  

چه لحظه ی زیبایی...دیدار پدرو دختر بعد سه سال ..)-  

ر من و بابا میگفت کنارم وایستادوهمه ی اینا رو حین چرخیدن به د  

؟؟)خیلی دیدنیه نه؟-  

امیر به سمتش قدم برداشت..دستش رو گرفتم ...سپهر پوزخند 

 مسخره ای رو روی لباش نشوند

..مشکل ن ...هنوزم به عاقل بودنت افتخار میکنم.جوافرین دخترعمو)-

(مگه نه؟؟؟..بدون مزاحم...کنیم خودمون حل باید ورخودمون   

و...ش)خفه -  

نه عمو جون...؟؟)ااا..دخترعمو جون ..زشته...جلوی عمو...مگه -  

بابا تو صورتش تف انداخت ...روی زانوش جلوی بابا نشست  



 
...)پست تراز تو کسی رو ندیدم-  

 سپهر صورتش رو با استین کتش پاک کرد

)عمو جون...یادت که نرفته اخرین باری که هم دیگر و دیدیم -

چیشد؟؟؟..نه فکر نکنم...چون تا اخر عمرت مجبوری باهاش سر 

(مگه نه؟؟این چرخ همراهته...کنی...همیشه   

..؟!.دن بابا هم زیر سرسپهر بودفلج ش   

ثابت موند چشمای سپهر روی چشمای بهت زده ام  

) وقتی چشمات رو اینجوری میکنی خیلی خوشکل میشی...-  

 خندید .. نگاهش به چشمام قفل شد..

)اهان نمیدونی چرا عمو جون اینجوری افلیج شده نه؟؟؟..-  

و  دروغ بود مجنون بودنای من ید همه ی اینفهمخب راستش وقتی 

 در حالی که البته...دن به اموال خاندان ساالری نداشتدلیلی جز رسی

 بیشتر از نصف اموالش به نام من شده بود ...

 به بابا نگاه کرد

...(چیشد عمو جون؟؟؟...افرین...طاقت نیاورد و فلج شد-  



 
 سپهر دست ترنم و تو دستش گرفت

(کوچولو رو ...بیا عمو جون ببینمت... ..ایناخی)-  

من خودش رو  پهر بیرون کشید و پشتسترنم دستش رو از دست 

ومشغول تمیز کردن خاکروبه های ...روی پاهاش وایستاد ....پنهان کر

..شلوارش شد  

)عین باباش میمونه...باباش هم همیشه مثل شیر غرش میکرد ...ولی -

 میدونی یه مشکلی داشت...

گاه کرد به من ن  

)یه ذره خنگ بود مگه نه؟؟؟-  

 با نفرتی که توی چشمام بود بهش نگاه کردم...صدام رو بلند کردم

تو مثل پسرش  اب کردی...باباخر ...زندگیموخیلی پستی...)خفه شو-

دوست داشت ...برای چی باهاش این کارو کردی...برای پول...؟؟رو  

 سپهر خنده یمشخره ای کرد

؟!!!.)نه پس برای تو؟؟-  



 
منم بود دوست داشتم یکی عاشقم  .....اخی ؟؟؟نمیتونی باور کنی نه

ولی .مخصوصا اگه نازکشم داشته باشم...باشه و مدام براش ناز کنم..

من شما هیچ کدومتون لیاقت محبت های مارو نداشتین...متاسفم...

همون زمانی که رفتم لندن همه چیز و فراموش کردم ..خب جهالت 

و ا انتقام خودم و خانواده ام گه ...ولی برگشتم...برگشتم تجوونی بود دی

سفته از هم پاشید..انتقام بگیرم...خانواده ای که به خاطر قرض وچک و 

دختری بابام ...میدونی گناه بابای من چی بود...؟؟..عاشق شد...عاشق 

ه اش رو تو زلزله ازدست داده بود...ولی خانواد که خانواده ای نداشت..

.د شد ...از ارث محروم شد.از خانواده اش طر م عاشق شدنبه جر  

اقت برای زندگیش ..برای زن و بچش هر کاری کرد ولی نشد ..قلبش ط

.من موندم و مادرم...مادری که برای اینهمه فشار و نیاورد ..بابام رفت..

...حتی کلفتی خونه ی سیر کردن شکم بچش دست به هرکاری زد 

.همش صرف چک و سفته های قرضی .ی نبود.و هم کرد ولی کافمردم 

دست به دامان جهانگیرساالری شد ...جهانگیر  اخربابام میشد...

داد ولی کرد ولی خودش رونه...به پسرش پناه  ساالری پسرش رو قبول

خودش نه...جهانگیر ساالری تنها کسش رو...بچش و برای عذاب 

 دادنش گرفت ..



 
میره در خونه ی  یکی از اون  یه شب مامانم برای دادن قرض بابام

ام چک داشتن...عوضی هایی که از باب  

ای سرخ شده اش رو بهم شوک زده به حرفاش گوش میدادم.... چشم

 دوخت

....اون عوضی بهش چی میگه؟؟؟. )میدونی-  

سپهر دستی به صورتش کشید ..نگاهم رو به زمین دوختم ...  

مستخدم خونه از  نقدر میزنتش که ومادر من مخالفت میکنه...ولی ا -

ش بیمارستان ولی ی ناله هاش متوجه حضورش میشه...میبرناصد

این شما بودید که زندگی منو نابود میمیره...میفهمی؟؟میمیره؟؟ ...

 کردید...

 ...و از سنگ فرش محوطه برداشتم منگاه ...سکوت سپهر طوالنی شد

....ه بودثابت موندپشت سرم  سپهرنگاه   

م و رتون بود...مینا خانون االن ذکرخی)به به ..مشتاق دیدار..همی-

 نیاوردین؟؟!!!



 
...تو ترنم بود میخ کیان بود نگاهش ...به پشت سرم نگاه کردم 

دستش  سپهربه سمتش قدم برداشت...چشماش رد اشک رو دیدم ...

کیان تکون داد رو جلوی صورت   

 )الو ....مستر..(

گرفت  یقه ی سپهر رو... کیان از شوک بیرون اومد  

... (عوضی....)اشغال -  

 سپهر رو به دیوار کوبوند 

)با اینکه میدونستی پای یه بچه در میونه  کنار نکشیدی...خیلی -

؟!....(ستی؟؟؟....اسم خودت رو گذاشتی مردپستی..تو چه جور ادمی ه  

  ی رو روی لباش نشوندسپهر پوزخند

خاطر زنش رو به  که کسی ..ای نسبتا مرد)تو چی ..؟؟ من نامرد ..اق-

.به کسی ..اصال نه...به زنش  که ...کسیحرف یه نامرد ول میکنه و میره

اش بوده میگه هرزه..اسمش رو چی میشه  که دوسال همخونه

 گذاشت...؟؟!!..



 
دستای کیان از یقه اش جدا  ...سپهر دستش رو به سینه ی کیان زد

 شد

به کس دیگه ای کسی رو که دوست داشته باشه )هیچ وقت یه مرد -

...( ه ندونه زنش بارداره قدیم نمیکنه ..حتی اگت  

دستای مشت شده از  کیان نگاه سرخ شده اش رو به زمین دوخت...

میزد .. عصبانیتش به سفیدی  

ترنم و گرفت ..روی زانوهاش دستای سپهر به سمتم قدم برداشت...

 نشست...

)کاش واقعا تو مال من بودی...منو ببخش کوچولو...(-  

به من نگاه کرد یستادش واهاروی پا  

)تو هم مثل من بازیچه ی این بازی شدی...بازی ای که خاندان -

ساالری راه انداخت....این ادم به اصتالح مرد لیاقت تو رو نداشت 

 ...لیاقت خواهر منو هم نداره مگه نه سحر؟؟؟...(

 رد نگاه سپهر رو دنبال کردم...

 مینا؟؟!!... 



 
ده و کیان روی مینا ثابت مون منگاه پشت سر کیان وایستاده بود ...ن

یده بودمش..یعنی ند خندون و این چند ماه هیچ وقت اینجوریت ..بود

..مینا خواهر سپهر بود  

کیان)تو؟؟...(-  

داشتم شوهرم انتظار نداشتی منو اینجا ببینی نه؟؟...منم انتظار ن)مینا-

(...ببینم دوست صمیمیمروکنار   

جدی شد، بازنگاهش رو به کیان مینا خنده ی کوتاهی کرد ولی سریع 

 دوخت ...

متاسفم کیان خان...من مینا صامتی نیستم....من سحر ساالری  )-

جز ی که ..دخترختر کوچیک علی ساالری عموی همسر سابقتم د

دختری اخبر نشد...هیچکی دیگه ازش بسپهرو مادرش وعمه مادرش 

ورده بود که مادرش اونقدر کتک خبه دنیا اومد مادرش رفت ...که وقتی 

بیاد... ماه زود تر دنیا 2باعث شد   

مادر من به خاطر حفظ عفتش مرد...اینقدر ناله کرد تا مستخدم خونه 

نم میره و من میمونم ..اینا پیداش میکنه و میبرتش بیمارستان...ماما

ه ی مامانم ... تنها کسی بود که بعد از زلزل ...عمهه پروین میگفتروعم



 
پروین بچه دار نمیشد ..اومنو بزرگ  مونده بود... عمه رودبار برای مادرم

برای ارتقا یه دارای ایران بود...کرد...شوهر عمه پروین یکی از سرما

شرکتاش تصمیم گرفت بریم کانادا... نداد  

عمه پروین از داداشم ..بابام..مامانم...جهانگیر ساالری...برام زیاد 

سالم بود که  16اونا بود...میگفت...درواقع قصه های شبونه ام خاطرات 

برادرم رو دیدم...برادری که تنها کسی بود که از اون خانواده برام 

مونده بود...چند سال موند و دوباره برگشت...گفت برمیگرده تا انتقام 

سال پیش بهم زنگ زد ..گفت ر،مادرمون رو بگیره...تا اینکه چهار پد

ه رو به خاندان ساالری روز موعود رسیده...گفت وقتشه بزرگترین ضرب

بزنیم...وقتشه حق بچگیمون وبگیریم...تموم اموالی که حقمون بودو 

 ازمون گرفتند...

سرش و پایین انداخته بودنگاه کردم به بابام   

)من برای تحصیل رفته بودم خارج وقتی برگشتم ...همه چیز بابا -

..داداشم نبود ساله بود ولی علی5.6بچه ی  پسر تغییر کرده بود ...یه

سال ازدواج کرده ولی همراه زنش تویه تصادف  پیش چند نبود..گفتند

...من از هیچی خبر نداشتم...حتی وفقط پسرش زنده مونده فوت کرده

بابا علی رو از ارث محروم کرده...نمیدونستم علی سکته  نمیدونستم که



 
 ... به جانست ..به خدا نمیدونستم.کرده...نمیدونستم زن علی زنده ا

تنها بچم نمیدونستم....خودت شاهدی من برات کم نذاشتم..بین تو 

 نیازم فرق نذاشتم...با دخترم بد کردم ولی با تو نه...(

 سپهرلبخند تلخی زد

)دیره عمو جون ..برای این حرفا خیلی دیره...نه تو حسین ساالری -

ساله که از مادرش جداش  5.6سال پیشی ...نه من اون پسر سه 

یلی هم بد نشد باعث شد هم دیگه رو خوب بشناسیم..مگه کردند...خ

 نه کیان خان...؟؟باعث شد زنت و مادر بچت و خوب بشناسی...؟؟(

یقه ی کیان ...مشت کردن دستاش برای کنترل کردنش بی فایده بود 

 سپهر روگرفت ...

(...شغال پست فطرت میکشمت)ا  

د فقط با چشمایی باهم درگیر شده بودند..پاهام به زمین قفل شده بو

که با وجود اشکای حلقه زده توشون تار میدید بهشون نگاه 

میکردم..بدنم سرد شده بود ...دندونهام بهم میخورد ..اخرین باری که 

ن درگیر شده بود ..اینجوری شده بودم وقتی بود که بابام با کیا  



 
صدای داد و بیدادشون  ...خودش رو پنهون کرده بودترنم پشت من 

امیر وچند تا از کارکنان اونجا سعی میکردند  ..فضا رو پر کرده بودتموم 

سحر دست کیان گرفته بود و بهش  ...شدمیاز هم جداشون کنند ولی ن

با صورتش به سمتم اومد...  اس میکرد ولی کیان نمیفهمید..التم

 اشکاش قاب شده بود...

...داره میکشتش...نیازتو رو جون ترنم ...بیا )نیاز تو رو خداسحر-

 جلوش رو بگیر...نیاز التماست میکنم...سپهر تنها کسی که دارم...(

پاهام رو به سختی تکون دادم  کنارشون  یدن اشکای مینابا د

.... با صدای لرزونم اسمش روصدا زدم...ولی نشنید.... مشتش وایستادم

بهم نگاه کرد ...تش رو گرفتم با دستای لرزونم دسرو بلند کرد...

 ن...ونه هام رد انداختچشمام دیگه تحمل نکردند ،اشکام روی گ...

 صدام میلرزید..

)به خاطر ترنم..(-  

 پاهام سست شد تنها چیزی که شنیدم صدای نیاز گفتن کیان بود

.... 

 کیان



 
دستای یکی رو روی ساعدم حس کردم ،دستاش مثل تیکه یخ بود 

ونستم حس کنم ..بهش نگاه کردم...اشکاش ..لرزش دستاش رو میت

روی گونه هاش خودنمایی میکردند ...با نگرانی بهش خیره شدم...با 

ه خاطر ترنم...صدای لرزونش گفت ب  

نگاه نگرانم از حال رفت دستام دورش حلقه کردم وتو بغلم گرفتمش... 

خدا منو لعنت کنه که جز و به چهره نیاز که به سفیدی میزد دوختم...

روی دستام بلند  ذاب برای این دختر چیزی نداشتم... نیاز وع

با صدای بلند گفتمخیره بودند......همه کردم  

امیر برو ماشین و روشن کن...(...)چرا وایستادین -  

اومدکردنش ی پام نشست صدای فین فینش دستای کوچولویی رو  

)ماما..(-  

چه من رو دادم....بغضم و به سختی ف...با چشمای تارم بهش نگاه کردم 

مثل بچه ی دشمنم نگاه کردم ... جوری به بچه ی خودم  

باش تا مامان بیاد  حالش خوبه فقط خوابیده ..پیش عموامیر)مامان -

؟؟..(دنبالت باشه عزیزم  



 
)ماما کابه؟؟..(-  

 لبخند تلخی زدم

عزیزم مامان خوابه...( )اره-  

و سوارشدم....نیازو توی ماشین گذاشتم و ترنم وبه امیر سپردم   

... 

 نیاز

چشمام رو باز کردم ...دیوار سفید رنگی روبروم بود ... مردی کنار تخت 

سرش رو بلند ،..شته بود گذا ش رو روی ساعدش. پیشونی...نشسته بود 

بادیدنم  ... کنار لبش چاک خورده بود ..بودچشماش سرخ ...کرد 

بودچشم دوخته به دستاش با مکث ازم گرفت ... نگاهش رو  

)خوبی؟؟..(-  

با صدایی که به سختی شنیده میشد اسم ترنم و گفتم   

)نگران نباش جاش امنه...(-  

دارو دستش بود ا زدن در وارد شد نایلونامیر ب  



 
)به به ابجی خانوم...چه عجب از خواب زمستونی بیدارشدید؟؟؟!!(-  

 لبخند کم جونی زدم  

..(؟؟؟حتما نسیم هم تنهاست.)ببخشید ..-  

بابا ..خونه مامانشه ..اونجا اینقدر بهش میرسند که یادی از ما  )نه-

خب نیاز جان این داروهات تازه االن که یه وروجکم کنارشه...نمیکنه...

من دیگه میرم ..اهان راستی  ...روش نوشته هرکدوم و کی باید بخوری

گفت وقتی به هوش اومدی بات چندبار تماس گرفت نگرانت بود..با

بگیری...(ماس باهاش ت  

...(ممنون ..راستی امیر ترنم عادت داره قبل خواب شیر بخوره )-  

 امیر لبخندی روی لباش نشوند

)خب االن من باید شیرش بدم...؟؟؟(-  

 حتی تو این شرایطم دست از شوخی برنمیداشت....لبخندی زدم....

 )امیر....(

ر خنده ای کرد و دستاش رو به نشونه تسلیم بلند کردیام  

.فعال...(شه بابا بد اخالق..)با-  



 
 لبخند زدم

 )ممنون(

... رفت یه چیزایی بهم گفتند وبا کیان دست داد و  

بهم نگاه کرد ...کیان به سمتم اومد  

)چیزی میخوری؟؟..(-  

تکون دادم به مفهوم نفی سرم وو نگاهم رو به دستام دوختم   

 کیان روی صندلی کنار تخت نشست...خودم رو مشغول به بازی با

 انگشتام کردم...سنگینی نگاهش رو حس کردم..

؟؟؟...(چرا بهم نگفتی )-  

 سرم رو بلند کردم

چرا تو دادگاه بهم نگفتی که بارداری ؟؟؟...()-  

با مکث روی چشمای سرخ شده اش نشوندم ولی باز سکوت  نگاهم 

کیان عصبی دستی به صورتش کشید و بعد از چند ثانیه باز به  .. کردم

دستای سردم و تو دستای  ...ت نشستروی تخ شد... چشمام خیره

 گرمش گرفت



 
مگه من بابای اون بچه نبودم..چرا بهم هیچی در موردش نگفتی )-

م...؟؟..(یمیش نگفتی داریم بچه دار؟؟...چرا   

 با اروم ترین لحن ممکن گفتم

)دستم ول کن... (-  

 هیچ تغییری تو حالتش نداد صدام میلرزید

ن..(دستم و ول ک)کیان   

پس بیخودی تالش نکن....(...)تا جواب سوالم نگیرم ولت نمیکنم -  

قفسه سینه ام ازعصبانیت  باال پایین ..مستقیم به چشماش نگاه کردم  

 میرفت

چون ..میخوای بدونی چرا چیزی بهت نگفتم... ؟)میخوای بدونی.-

ن ...مگه نگفتی مبچه دار شدی دوست نداشتم بدونی اززن هرزه ات

مگه نگفتی از اینکه یه زمانی من زنت بودم خجالت میکشی م...هرزه ا

پس دونستن این قضیه چه سودی داشت؟؟؟...هان؟؟؟...؟؟؟؟...  

.. تن صدام لحظه به لحظه باالتر میرفت  



 
کیان نگاهش رو به موزاییکای کف اتاق دوخت ...زدن نبض سرش به 

..وضوح دیده میشد  

 بغضم رو به سختی قورت دادم..

از سرم بردار ...مثل همون سه سال پیش که رفتی وپشتت و دست )-

نگاه نکردی ...مثل همون سه سال پیش که خیلی راحت  به خاطر 

...مثل...(روغای اون سپهر نامرد ازم جدا شدید  

..اشکام روی سنگین شده بودنفسم به خاطر بغض گره خورده ی گلوم 

دستش ونم گذاشت دستش و روی ش کیان  ... صورتم رد انداخته بودند

زدم... و کنار   

)برو بیرون ...(-  

)نیاز..(-  

ون....(وووو)گفتم برو بیر-  

 کرد..به سمت در قدم برداشت با نگاهی که غبار الود شده بود بهم نگاه

...رفت واز اتاق بیرون  

 



 
 کیان..

اشکی نیاز از جلوی پلکام نگاه   ...روی نیمکت های محوطه نشستم

دراوردم و سیگاری گوشه لبم نشوندم و  ارم پاکت سیگ ...کنار نمیرفت

 وروشن کردم

نم دیوونه میشم .... و میبیکاش میتونستم بهش بگم وقتی اشکاش 

بهش بگم چه قدر دوستش دارم ...چقدر از این که بابای بچه ای هستم 

که مامانش نیازه خوشحالم...ولی با کدوم جسارت...بعد اون حرفا...بعد 

سببش من بودم...از اونهمه عذابی که م  

در اتاقش ... شب بود 4و3روی محوطه چند ساعتی قدم زدم نزدیکای  

 رو اروم باز کردم

روی صندلی نشستم  با نوک  ...ناز میشدخیلی  ...توی خواب خواب بود 

بوسه  ..حلقه ای از موهاش که روی صورتش بود رو کنار زدم..انگشتم 

 لیو ت بود......دل کندن ازش سخمی روی پیشونیش نشوندم ی ارو

 رفتم

 

....نیاز  



 
 لباسام رو پوشیدم..در اتاق به صدا در اومد

)بفرمایید..(-  

 امیر بود

؟؟..(ابجی خانوم )حاضری-  

 لبخندی زدم

..ترنم کو؟؟؟..( ا داداشه اق)بل-  

 امیر ساک دستیم رو از تخت برداشت

ه جورایی روابط ..اینقدر باهاش رفیق شده..ی)پیش پرستارا هست-

رفته...( مناجتماعیش به   

 با لبخند مشکوک بهش نگاه کردم

)اونوقت شما با ترنم چه نسبت فامیلی دارید؟؟؟...(-  

)ای بابا ناسالمتی داییش میشماا..(-  

 سرم روبا لبخند تکون دادم

...(از دست تووو)-  



 
) پاشو بریم تا بیشتر از این مخ این پرستاره رو نزده...(-  

.... 

نشسته بود ومشغول  یش پرستارهپ ترنم روی نیمکت های محوطه 

..کنارش روی زانوهام نشستمخوردن شکالت بود  

و ندیدین؟؟..( )ببخشید شما ترنم من-  

و  مو بوسیدصورتش رترنم بهم نگاه کرد... خودش و تو بغلم انداخت...

جلوی خنده اش  به سختی نگاه کردم...  به امیر  ...مکرد م بغلشمحک

..گرفته بود   

..؟!.دیدبه چی میخن  

)میشه بگی به چی میخندی؟؟(-  

 امیر دستی به گوشه لبش کشید 

)من؟؟؟..هیچی..(-  

 ترنم به من نگاه کرد و اروم سرش و به پایین انداخت...

)مامایی تو ام سوکوالت خودی؟؟؟..( مامانی تو هم شکالت خوردی-  



 
..(مامان نهشکالت!..)-  

)پت ترا مته من تدی؟؟..( پس چرا مثل من شدی-  

 کردم..کل صورتم شکالتی بود امیرتو شیشه ی ماشین خودم و نگاه 

ه مثال بود و دستش و روی لبش میکشید ک هدوختگاهش رو به زمین ن

 جلوی خنده اش  و بگیره...

لبخندی زدمدستمالم و از کیفم بیرون اوردم و صورتم و تمیز کردم...  

(یگه صبر کن...فقط یه ماه د..ا امیرموقع خنده ی منم میرسه...اق)-  

..... 

نگاهم به خیابون دوختم...اواخر اسفند ماه بود...مردم با شور و شوق 

مشغول خرید عید بودند...لبخندی روی لبام نقش بست... به امیر نگاه 

 کردم...

نیست منو ببر خونه ی خودمون...( )امیر اگه زحمتی-  

؟...(ی خودتون!؟..برای چی )خونه-  

این سه سال به اندازه به خونه برسم ..مطمینا تو  خرده باید برم  یه )-

سال خاک نشسته...( 50  



 
 امیر دنده رو جابه جا کرد و نگاه کوتاهی بهم انداخت

خواهر من بعدا میری دیگه..تازه از بیمارستان مرخص شدی...()-  

)امیر جان...من خوبم...دلم برای خونه تنگ شده...(-  

م زنگ بزن بیام دنبالت....(به ...خب پس وقتی کارت تموم شد)-  

)میخوام بابا رو بیارم پیش خودم ... زندگی و رو از نو شروع کنم -

...مثل اون موقع ای که دختر خونه بودم...بشم همون دختر لوس و 

 مغرور و از خود راضی...خوبه نه؟؟؟(

 امیر خندید

..خدا رحم کنه...(خوب؟؟!!...عالیه !!!..بسم اهلل)-  

تنگ شده بود شوخی هاشبرای دلم  ...خندیدم  

)لوس...فعال...(-  

  ...وارد شدم دستی برای امیر تکون دادم و 

Wow!!! 

سال و جمع شده  25ه سال نبود دیگ 50اگه خاک اینجارو!!...

و شروع به گرد گیری کردم .... بود...لباسام رو عوض کردم  



 
.... 

د ولی خودش گذاشتم....ای بابا صداش میا وای این موبایل و من کجا

...گوشی رو وصل کردماه اینجاست  پیدا نیست...  

)بله..(-  

 صدای مضطرب امیر توی گوشی پیچید

...()نیاز نسیم...تو رو خدا خودت رو برسون-  

 ضربان قلبم برای ثانیه ای ایستاد

نسیم چی شده؟؟...( ببینم... )نسیم چی...؟؟امیر حرف بزن-  

)دردش شروع شده ..(-  

؟؟..()االن کجاست؟-  

)اوردمش بیمارستان ولی میگن دکتر شیفتشون رفته نیاز تو رو قران -

 یه کاری کن....(

تو اروم باش من االن خودم و میرسونم...( ...)باشه امیر-  

..... 



 
با هزار خواهش و التماس وپارتی بازیهای امیر اجازه دادن نسیم و 

نفساش  ...داز درد به خودش میپیچی ...رنگش سفید شده بود ...ببینم

 به شمارش افتاده بود

)نیاز..بچم...نیاز دارم میمیرم...(نسیم-  

)اروم باش قربونت برم نفس عمیق بکش ....(-  

 سرم و بهش زدن کم کم چشماش بسته شد

..... 

لباسای اتاق عمل و بیرون اوردم ...از اتاق بیرون اومدم...نگاهم به 

 چشمای نگران امیرافتاد 

...(چی؟؟؟ خوبه؟؟؟ ...نسیم خوبه؟؟؟...بچه)نیاز چیشد؟؟؟امیر-  

 لبخند زدم

...اره خدا روشکر هم خودش خوبه بابا یکی یکی بپرس هنگ کردم)-

 هم اون کوچولوی خوردنیش  ...فقط یه ....مشکلی هست....(

به وضوح پریدرنگ امیر   

)چه..چه مشکلی؟؟؟...(-  



 
 لبخند دندون نمایی زدم

)بچه دندون نداره....(-  

در با خنده  کبود شد تا اومد به سمتم هجوم بیاره ز عصبانیت امیر ا

 رفتم ...

به تصویر خسته ام توی ایینه چشم دوختم... به صورتم دستی 

کشیدم...لبخند تلخی زدم...نیاز همه چیز درست میشه...بهت قول 

 میدم...

.... 

تاره کوچولو همه دور هم جمع قرار بود به مناسبت دنیا اومدن س 

 دمپای و شلوار مانتو زرشکی رنگم و همراه روسری ساتن بشیم..

 رو تن کردم ..موهاش روترنم  عروسکی لباسمشکیم پوشیدم ...

...وای مامان فدات بشه قند عسل مامان...بستم یخرگوش  

 کلید خونه رو برداشتم و سوار ماشینم شدم....

و رو م کادکاش من یه روز دیگه برای تبریک میومد ...خیلی شلوغ بود

و پیش نسیم رفتم....به امیر دادم   



 
)سالم مامان کوچولو ....(-  

اغوشم گرفتنسیم لبخندی زد و تو  

)سالم فرشته نجات ....نیاز خیلی ازت ممنونم ..اگه تو نبودی...(-  

 لبخندی زدم و دست نسیم و تو دستام گرفتم

)من کاری نکردم ...(-  

گرفتصورتش رنگ تعجب  ...بهم با لبخند نگاه کرد  

نیاز خودتی ...چه خوشکل شدی..خبریه؟؟؟..( )وای-  

)این قدر از این ذهن منحرفت کار نکش...نخیر گفتم االن با او قیافه -

 بیام اینجا همه فکر میکنن از شرکت خدماتی اومدم.....(

 نسیم خندید 

خیلی ماه شدی...( )خدایی-  

 چشمام رو با ناز بستم

م.....()ماه بووووود-  

تو بغلم گرفتم و به سمت ترنم چرخیدم....ستاره رو   



 
)وای این فرشته رو بببین .... ببین مامان چه نازه ...(-  

 ترنم اخمی کرد

)یعنی من ناد نیتم...؟؟(-  

)کی گفته ترنم من ناز نیست ...هم تو نازی هم این کوچولو...(-  

)نخیرم ..فکد من نادم....(-  

 خندیدم..عین باباش غد بود....

باشه فقط تو نازی ..تو جیگر مامانی....( )ای بابا-  

)سالم نسیم خانوم....تبریک میگم....(-  

  ...با شنیدن صداش ضربان قلبم شدت پیدا کرد 

)سالم..ممنون ...خوش اومدین...(نسیم-  

()ممنون...کیان-  

 نگاهش رو به من دوخت..

سالم...()-  



 
ترنم روی  ...کیان جلوی پایسالم سردی گفتم بدون نگاه کردن بهش  

 ...یه لباس سورمه ای که استیناش رو تا زده بود.زانوهاش نشست..

..همراه شلوار همرنگ لباسش پوشیده بود  

)سالم عمو جون...خوبی؟؟؟(-  

..دست ستاره رو به ارومی کنار نسیم گذاشتم..تکون داد  ترنم سرش و

 ترنم رو گرفتم

) بریم مامانی اونجا بشینیم...(-  

پیش خاله باشم..( )ولی من میخوام-  

)االن همراه مامانی بیا بریم بعد دوباره برمیگردیم...(-  

ی پاهاش ایستاد... بی توجه به نگاه سنگینش از کنارش کیان رو

 گذشتم... روی کاناپه کنار سالن نشستم...

االرم گوشیم رو صدای داشتم برای ترنم میوه پوست میکندم که 

 شنیدم...

؟!....ودشماره ی دکتر فرحزادی ب   



 
..بشقاب میوه رو به دست صدا به صدا نمی رسید  ...خیلی شلوغ بود

 ترنم دادم

شما اینجا بشین تا مامان بیاد..()مامان جان -  

 ..... 

 به اتاق کنار سالن رفتم ..تماس رو وصل کرد

)بله...(-  

م ساالری..()سالم خان-  

ای فرحزادی بفرمایین...()سالم اق-  

)خوبین؟؟؟..(-  

.(ن اتفاقی افتاده؟؟)ممنو-  

یدم استعفا چند روز پیش شنزنگ زدم حالتون وبپرسم ...نه... )-

(!دادید!  

زندگی نمیکنم....برگشتم تهران...( ل)بله من دیگه شما-  

؟؟...()برای همیشه-  



 
)بله.... (-  

بر نمیگردید...؟؟( )یعنی دیگه-  

)فعال نه...(-  

؟..(چه طوره جون  )اهان ...خب..خب ترنم-  

(..وبه ممنون ..)خ-  

(بیا میخوایم عکس بگیریم...یاز..نیاز...)ن-  

 صدای امیر رو شنیدم

..(  باید برمصدام میزنن ..ببخشید من )-  

(فقط... ...خواهش میکنم)-  

فقط چی؟..()-  

(خداحافظ...)هیچی ..-  

با مکث خداحافظی کردم...انسان جالبی بود..یعنی فقط زنگ زده حال 

 من و ترنم و بپرسه؟!...جلل خالق!!



 
تکیه  به چارچوب در به سمت در چرخیدم ..کیان با دستای قفل شده

...پوزخندی روی لب هاش نشوندداده بود   

)تموم شد؟؟؟...(-  

..دستش رو روی چارچوب در شدم. بدون توجه بهش از کنارش رد

 گذاشت..

...()برو کنار-  

؟؟؟...()اگه نرم-  

نگاهش رو به قالیچه اتاق دوخت بی تفاوت بهش نگاه کردم...  

 ولی میخوام جبرانبد کردم...با تو با بچم ...با خودم... مننیاز )-

(کنم...نیاز من...  

مهم نیست...()-  

 نگاه بهت زده اش رو بهم دوخت

اون بچه به پدر نیاز داره...(...! )مهم نیست؟-  

 نگاهم رو به چشماش دوختم...



 
الزم نیست نگران باشی....( )-  

..صداش رو بلند کرد  

.... همونطور که تو نسبت چی میگی؟؟ میفهمی)من بابای اون بچم ...-

منم حق دارم....(بهش حق داری   

 چشمام رو بستم...

...(.نم و ببینی .هر وقت خواستی میتونی تر)-  

 صدای لرزونش به گوشم رسید

)میخوای با اون ازدواج کنی؟؟؟...(-  

 چشمای سردم و به چشمای سرخ شده از عصبانیتش دوختم ...

 دستش و کنار زدم و بیرون رفتم...کنار ترنم نشستم...

ومدی؟؟...()مامانی چال دیر ا-  

)ببخشید مامان جون...میوه هات و خوردی؟؟؟..(-  

)اله...(-  



 
.نگاهم رو با تردید بلند کردم...نگاهش .سنگینی نگاهش رو حس کردم.

 رو ازم گرفت ..کتش رو پوشید و بعد از خداحافظی با امیر رفت...

 امیر کنارم نشست

هنوز میونتون شکر ابه...؟؟؟()-  

 لبخند تلخی زدم

...(؟!ار بود چیز دیگه ای باشه.)مگه قر-  

خیلی بد کرد...ولی االن پشیمونه ...باور کن قبول دارم...کیان )نیاز -

اونروز تو بیمارستان تا وقتی که چشمات و باز کردی اشک میریخت به 

....(طر بچش خاطر تو به خا  

 نگاه اشک الودم رو به امیر دوختم

.کسی که تو این سه سال بچت...)امیر میفهمی ..وقتی شوهرت بابای -

بهت  بگه هرزه یعنی چی؟...به هیچکی غیر از اون فکر نکردی...بهت 

.بهت بگه به خاطر عشق بازی با ...(؟انگ هرجایی بودن بزنه یعنی چی..  

امیر  ...چشمام رو بستم...بغض توی گلوم اجازه ی حرف زدن و بهم نداد

 دستش و روی دستم گذاشت



 
عکسمون  پیش نسیم ..پاشو بریم..خانم جیز درست میشه ابهمه چی)-

که االن باز شروع میکنه به جیغ جیغ کردن....( و بگیریم   

 اشکمو پاک کردم و لبخند زدم

....... 

یی رو شنیدمصدای اشنا درپارکینگ رو بستم..  

)خانوم ساالری...(-  

..با ؟!..کار میکرد او اینجا چی!!..فرحزادی  ..دکتربه سمت صدا برگشتم

 لبخند جلو اومد

...()سالم-  

!(...شما اینجا چیکار میکنید ؟ )سالم-  

اومده بودم تهران به خانوادم سر بزنم ...(چیزه ..من )من...-  

چیکار میکنید...؟؟؟(  نظورم اینه که شما جلوی خونه ی ما)م-  

دلم خیلی برای ترنم کوچولو تنگ شده بود اومد اهان ...خب...خب )-

 ببینمش...(



 
؟..()ادرسو از کجا پیدا کردید؟؟-  

گرفتم...( از استاد معینی ...)به سختی-  

...( که ترنم خوابیده باید ببخشید)اهان...خب فعال-  

)نیاز خانوم...(-  

با چشمای گرد  ...و صدا میزدرم مدکتر فرحزادی اسبرای اولین بار بود 

نگاهش و به سنگ فرش ها دوخت ودستاش و  ...شده بهش نگاه کردم

 توهم قفل کرد

بگیرم...( ..من اومده بودم جواب)راستش من.-  

 نگاه گنگم رو بهش دوختم...

؟؟؟..!!!() جواب-  

...()درخواست ازدواج-  

ها چشم بدوزم اینبار نوبت من بود که به سنگ فرش  

)نیاز خانوم...(-  

م رو بلند کردم ولی هنوز نگام رو سنگ فرشا ثابت مونده بودسر  



 
ب دادم ...شرایط من با ای فرحزادی من همون روز اول بهتون جوا)اق-

 شما خیلی فرق داره.... من بچه دارم...(

گفتم ترنم مثل دختر خودم میمونه ...()من که -  

)بله ولی من...(-  

شید نه من ه بار دیگه فکر کنید... مطمئن با)نیاز خانوم به پیشنهادم ی-

 نه خانوادم با ازدواج قبلی شما مشکلی نداریم...(

ای فرحزادی...()اق-  

فعال...()-  

 بدون توجه به حرفای من سوارماشینش شد...

 اوووف...نیاز بی دست وپا...

گرفتم نگاهم رو از ماشین  

.... 

...درو با پام بستمترنم وبغل گرفتم و  

نوز به ساخت نرسیده بودم که صدای در اومده  



 
.....ای خداااا  

..اینبار باید محکم جوابم رو ترنم و روی تاب گذاشتم و در رو بازکردم

 میدادم...

(ای دکتر نظر من....)اق-  

لب داشت بهم نگاه کرداین اواخر مدام روی خند ای که با پوز   

(...؟)نظر تو چی-  

بهش نگاه کردمبا چشمای گرد شده   

()اینجا چی کار میکنی؟!...-  

)به تو سالم کردن یاد ندادن...(-  

)میگم اینجا چی کار داری؟؟؟...(-  

  تکیه اش و از در برداشت وتوی چار چوب در وایستاد

م و ببینم...()اومدم بچ-  

 درو باز کردم وبه ترنم که روی تاب خوابید بود اشاره کردم

میتونی بری...( )میبینی که خوابه ..-  



 
...دوباه اون پوزخند لعنتیش و روی لباش نشوند...خیلی سرد نگام کرد  

دستش و روی در گذاشت و درو بست  خیلی اروم کنارم ایستاد...

گوشم زمزمه کردکنار ی خیلی اروم سرش وکنار گوشم اورد و با صدا...  

ی دکتر سه ساعت چی میگفتین  که هنوز هم نظر نشده )با اون اقا-

 بودین...؟؟(

 صدای لرزونم بلند کردم

)به تو ربطی نداره...(-  

 صورتش و نزدیک تر اورد 

)ببین خانوم کوچولو بازی کردن با اعصاب من خوبیت نداره پس -

 جواب منو درست بده...(

ولی نباید کم میاوردم سنگین شده بودنفسام   

؟() برای چی باید بهت جواب بدم..؟-  

 ...روی در گذاشت.. دستاش و دوطرف صورتم چسبوندمنو به در  

 ...نگاهش توی اجزای صورتم در گردش بود ..نفساش به صورتم میخورد

  ...نفسای هردوتامون به شمارش افتاده بود



 
ه ای از موهام روکه روی صورتم یه دستش و ازروی در برداشت و حلق

با ترس بهش خیره شده  ..ضربان قلبم باال رفته بود..افتاده بود کنار زد 

 بودم 

 فاصله اش هرلحظه کمتر میشد 

)چون من میگ...(-  

 صدای بابا به گوشم رسید

)نیاز..نیاز بابا تویی؟؟..(-  

  ...به ساختمون کرد دوباره به سمت من برگشت کیان نگاهی

ا ب ...ازم فاصله گرفت و و به چشمای گرد شده ی من دوخت نگاهش

 دودستش عصبی چنگی به موهاش زد ..

با صدای زاد کردم...او ر بس شدمحنفس  از در جدا کردم ...و  خودم 

 لرزون بعد از مکثی طوالنی جواب دادم

...()بله بابا جون..منم...االن میام-  

ت بهم دوخ کیان چشمای سرخ شدش رو   



 
رو دورو برت بببینم قول نمیدم مثل ره )فقط یه بار دیگه اون پس-

.....(اینقدر مهربون باشم نبارای  

  در و با ضرب بست

.... 

ی سینک ظرفشویی دستکش ها رو تو صدای زنگ ایفون بلند شد...

!!...جون..انداختم ...نرگس   

با  ...ایفون رو زدم ..جلوی در رفتم ...نگاهش مثل همیشه مهربون بود

 لبخند دستم و گرفت 

)سالم...(-  

)سالم دخترم...خوبی ؟؟؟...(-  

)ممنون..شما خوبید؟؟(-  

...(ن)مامان...ماماترنم-  

 به سمتش برگشتم..دستای کثیف شده اش روبه سمتم گرفت

بیا دستام و بشور...( ن)ماما-  



 
)مامان جان شما بستنی رو خوردی یا بستنی شما رو...؟؟!(-  

.لبخندی روی لبام نشست..به به دستاش نگاه کرد..ترنم با تعجب 

جون نگاه کردم...نگاهش به ترنم بود...نرگس   

(نم ..)همیشه ارزو داشتم نوه مو بببی-  

  لبخند تلخی روی لبهام نشست

به سمت ترنم گرفتجون عروسکی رو نرگس   

)بیا عزیز دلم بیا ببین دوستش داری...(-   

لبخندی زدم و دستاش و  ...ه به من کردترنم یه نگاه به دستاش ویه نگا

باز مظلوم نگام کرد...پاک کردم   

)برو شیطون مامان..(-  

 ترنم عروسک وگرفت و مشغول بررسیش شد

)ماما این ترا اینکد زشته..(-  

 لبم و گاز گرفتم وکنارش روی زانو هام نشستم



 
تشکر  این چه حرفیه..ببین چه قدر نازه ..از ...از مامانجونمامان جان )-

 کن...(

جون که اشکاش رو صورتش رد  رنم نگاهی به من و نگاهی به نرگست

 انداخته بود کرد 

)مسی ماماندونی...(-  

  ترنم و بغل گرفت جوننرگس 

)قابل تو رو نداره فرشته ی من...(-  

 دستم رو به سمت سالن گرفتم

)بفرمایید داخل...(-  

نشوند ن روی کاناپه نشست وترنم و روی پاهاشجونرگس   

شنیدم مدرکت ؟؟)خودت چطوری عزیزم ..خوبی؟؟؟...چی کار میکنی -

..(رو گرفتی تبریک میگم  

 قاب شیرینی رو از روی میز برداشتم

تو بیمارستان یکی )ممنون بله فعال مشغول  کار نیستم ولی تو شمال -

مشغول بودم...شما خوبید ؟؟باباجون خوبند ؟؟؟..( از دوستای دایی  



 
..خوبه...نمیدونی وقتی کیان گفت ما  یه نوه ی نازو  )اره دخترم-

همراه  ...قرار بود خوشگل داریم که خبر نداشتیم چقدر خوشحال شد 

بیاد که دیگه نشد...(من   

)قربون قدمشون ..(-  

 شیرینی رو به سمتشون گرفتم

)بفرمایید...(-  

)ماشااهلل عین روز خواستگاری مثل ماه میمونی ...(-  

صدای زنگ باز بلند شد...  جالت زده ای روی لبام نقش بست...لبخند خ

 با تعجب به ایفون نگاه کردم

)کیانه عزیزم...قرار بود بیاد دنبالم..(جون نرگس-  

 ایفون و زدم .. 

...سارافون زیتونی رنگم پوشیدمم گذاشتم وشالمو روی سر  

از روی قلبم گذاشتم...به شدت درحال کوبش بود...نگاهی و  دستم 

 ایینه به خودم انداختم...با زمزمه کردن بسم اهلل از اتاق بیرون رفتم

... 



 
..با صدای لرزونم سالم ترنم و روی پاش گذاشته بود و بازی میکرد  

 کردم

ارومی رو زمزمه کرد و نگاهش روبه ترنم سالم ...ثابت موندبهم نگاهش 

 دوخت...

..... 

یر کیان جلوی چشمام فنجون های چای رو توی سینی گذاشتم...تصو

فرق داشت...غم توی  نقش بست..نگاه اونشبش ....چشماش با همیشه

...اولین بار بود میدیدم رو نگاهش  

ف....(ووو)او-  

زیر اب  سرخ شده ام رو دستبستم... با دست سالمم شیر سماور و 

....سرد گرفتم   

....اومدند اشپزخونهبا عجله به کیان و نرگس جون   

؟؟..(کیان)چی شد؟-  

به خاطر سوزش اشکایی  نگاه اشک الودم رو به نگاه نگرانش دوختم...

شمام حلقه زده بود رو کنار زدم...دستم توی چ  



 
 دستم و جلوش گرفتم 

)اب جوش ریخت...(-  

دستم و توی دستاش گرفت ومشغول سرزنش گر بهم نگاه کرد .. کیان

 بررسی شد

..()اخه دختر تو چرا اینقدر سربه هوایی -  

نگاهم رو به زمین دوختم    

روش بزن..سوزشش کم  )دخترم اگه پماد سوختگی داریننرگس جون-

 میشه..(

 کیان منتظرنگام کرد 

االن میارم...( ...)تو اتاق هست-  

؟..()کجای اتاق.کیان-  

)تو کشو..(-  

)من میرم...(-  

از اتاقم اورد پماد و کیان   



 
بده...( )دستت و-  

دستم و توی  و رو با صدا بیرون فرستادنفسش ... وقتی مکثم رو دید

..نگاهش رو به چشمای اشک زده ام دوختگرفت اشدست  

)یکم میسوزه...(-  

..کشیدم کنار ناخداگاه دستم رو  ..سوزش دستم بیشتر شد  

نگاهش رو بلند کرد... دستم رو باز توی دستش گذاشت...به ارومی پماد 

د ...رو به دستم ز  

نفسام سنگین شد ..دستام سرد سرد بودصورتم گر گرفته بود ولی 

 بود..

حس عجیبی داشتم...انگار دفعه اول بود دستم رو میگرفت....نگاه 

 نگرانش رو بهم دوخت..

خوبی؟؟؟()نیاز-  

...پشت بهش ایستادم کنار کشیدم و دستام رو  

خوب شد ... االن چای و میارم..( )ممنون..سوزشش-  



 
سنگینی نگاهش رو حس ...صدام میلرزید..قلبم به شدت میکوبید 

... صدای قدم هاش رو شنیدم... دستم و روی قلبم گذاشتممیکردم...

 نفسم رو اروم بیرون فرستادم...سینی رو بلند کردم و بیرون رفتم...

... 

 نرگس جون بهم نگاه کرد....

ا محمد هم اخه اقپیش ما بمونه... جان اگه میشه ترنم امشب)نیاز-

..باالخره ترنمم باید به پدرش عادت کنه..( میخواد نوه اش رو ببنه  

جدا  هم بدون ترنم نبودم... یه شبتا حاال نگاهم رو به زمین دوختم...

  ..شدن ازش خیلی برام سخت بود

ولی نرگس جونم راست میگفت دیگه کم کم ترنم باید پدرش رو 

.باید بهش عادت میکرد ..میشناخت .  

رو توی دستم گرفتم...ترنم و روی پاهام نشوندم  و دستاش   

نه؟؟؟(ی یه خواهشی ازت بکنه نه نمیگی اگه مامان ...مامان)دختر-  

.()نه.-  

)افرین عزیز مامان ،ببین مامان امشب یه کاری داره -  



 
 اونوقت تو باید بری پیش نرگس جون و..(

 نگاهم روبا مکث بلند کردم...نگاه نگرانش رو بهم دوخته بود..

بابا کیان..()-  

رو ازش گرفتم و به ترنم دوختم...نگاهم   

یادته میگفتی بابایی کجاست ...؟؟()-  

)اله..(-  

)اونوقت من چی میگفتم؟؟..(-  

 ترنم حالت فکر کردن به خودش گرفت..

)اها...گفتی متاپرته...(اهان گفتی مسافرته-  

 لبخندی زدم و لپش رو بوسیدم

لی االن دیگه )فدای این حرف زدنت مامان بشه...اره گفتم مسافرته و-

..اومده همراه ترنم کوچولوش بره برگشته...االن اومده ترنمش و ببینه.

هر بازی...(ش  

)پت کداست؟؟؟(-  



 
 ترنم رو به سمت کیان چرخوندم 

)اینجاست...  بابا کیان..(-  

هاش کیان روی زانو مای تیله ایش به کیان نگاه کرد...ترنم با چش

..نشست   

بی معرفتم...( ابایبابایی ...من همون ب )-  

 ترنم دستای کوچولوش زیر چشمای کیان کشید

وهاست ..(مامایی میگه گله بال نی نی کوتول)گله نکنی ها..-  

دستای کوچولوی ترنم به لباش  ...کیان لبخندی روی لباش نشوند 

  ...نزدیک کرد و بوسید

..نگاه اشک زده ام رو ازش گرفتم و به زمین  نگاهش رو بهم دوخت

ختم...دو  

ترنم و تو اغوشش گرفت و روی پاهاش وایستاد..   

با چشمای غبار گرفته اش جلو اومدنرگس جون   

) ممنون دخترم... (-  



 
 نرگس جون و بغل کردم

اید با پدر بزرگ مادر بزرگش اشنا به هر حال ترنم ب) خواهش میکنم..-

..(میشد  

 ترنم و بوسیدم 

)دخترمامان اذیت نکنی ها؟!!...(-  

..()چشم()تسم-  

 موهاش و بوسیدم به نرگس جون نگاه کردم

حاضر کنم..()من میرم وسایلش و-  

 

ذاشتم...صدای قدم هاش رو شنیدم..توی ساک گ لباس ترنم و  

داد وبا لبخند تلخی که روی لباش نقش بسته به چار چوب در تکیه  

 بود بهم خیره شد....

 نگاهم و به ساک دوختم



 
وان شیر میخوره ...لباس راحتیش هم )ترنم قبل از خواب یه لی-

 گذاشتم ...یه عروسکم گذاشتم همیشه با اون میخوابه...(

  ...گذاشتدستم  دستش و روی ...کنارم نشست

صداش میلرزید نگاهم و با مکث به نگاه اشک زده اش دوختم....  

همه چی منو ببخش..(... به خاطرندارم ولی روی عذرخواهی)-  

... بوسید با مکثش گرفت وگوشه ی شالم وتو دست   

..رفت .ساک و برداشت از اتاق بیرون   

و بوی عطر کیان یسی اشکش مونده بود..به شالم نگاه کردم  ، جای خ

تنگ شده بود...م برای عطرش کردم... دلاز ته دل عطرش و بو  ...میداد  

 

..... 

 

...  با امیر رفته بودن فیزیوتراپی ...بابا بود صدای ایفون رو بلند شد...

دکترا احتمال داده بودن با تمرین دیگه نیاز به صندلی چرخ دار نباشه 

.. 



 
باز کردم  در و  

 )سالم خوش اومدین...(

ابا پیشونیم رو بوسید امیر با لبخند جوابم رو داد ..ب  

 )سالم دخترم خوبی؟(

 )ممنون شما خوبید؟(

شکر....ترنم ...ترنم خانوم کجایی بابا جون؟...()خدا رو  

نگاهم رو به زمین  ...برای پیدا کردن ترنم نگاهش رو چرخوند بابا

...بابا بهم نگاه کرداز استرس لبم رو گاز گرفتم  ...دوختم  

 )ترنم کجاست؟..(

 نگاه تار شده از اشکم رو به بابا دوختم ...

میخواستند ترنم و ببیند...بابا علی امروز نرگس جون اومدن اینجا ...)

ترنم...ترنم و همراه خودشون .برای همین ...نتونسته بودن بیان ..

 بردن..(

بهم نگاه میکردند...بغض گره خورده توی  با با چشمای غمگینامیر و با

 گلوم رو به سختی قورت دادم..



 
اشک سمجی که روی گونه ام رد انداخته بود رو پاک کردم و به اتاقم 

 رفتم...

….. 

هانه خستگی به بساعت سه نیم نصفه شب بود...سه ساعت پیش به 

م پلکام طعم خواب رو اتاقم پناه اورده بودم ولی برای یه ثانیه ه

 نچشیده بود...

...به عروسک ترنم نگاه کردم  

از ظهر تا االن پنج بار ...حدود دوساعت از اخرین تماسم گذشته بود  

.ان پاسخگو بود ..تماس گرفته بودم هربار کی  

حظه اسم لیمون شدم...همون رفت ولی پش به سمت شماره کیاندستم 

یم نمایون شد دل نگران به شمارش خیره کیان روی صفحه گوش

  ...شدم

..؟!کرده .تب  نکنه ترنم ..!!..ترنم   

صدای خسته اش توی گوشی پیچیدتماس رو وصل کردم..   

 )نیاز...(



 
...صدام میلرزیدم وچیزیش نشده باشه مقران ترن خدایا تو رو  

 )ت...ترنم خوبه؟..(

یاز میشه بیای پشت در..()ن  

.(؟؟اتفاقی افتاده..)  

 )نه فقط بیا...(

با عجله شالم رو روی سرم یزم رو روی شونه هام انداختم...شوم

رفتم....به سمت درو انداختم   

...بدون مکث خودم رو به ماشین رسوندم  ...ماشین کیان رو دیدم   

 ت ارومش کنه... کیان سعی داشداشت گریه میکردترنم تو بغلش بود...

....ولی ترنم هیچ توجهی بهش نمیکرد   

ترنم با دیدنم به سمتم ...هردوشون به سمتم برگشتن ...در و باز کردم 

 خیز برداشت

 )مامان....(

باز رفیقای ...دستام رو جلو اوردم و دخترکم رو در اغوشم گرفتم 

پشت سر هم روی صورتم رد انداختن... همیشگیم  



 
م نگاه کرد...کیان باغم نگاهش به   

..... 

.چشمای ورم کرده از اشکش رو اروم روی ترنم کشیدم..و  شومیزم  

به کیان بوسیدم...حتی تو خواب هم صدای هق هقش قطع نشده بود....

 نگاه کردم....

بین لباش قفل کرده  و انگشتش رو دستش رو به پنجره تکیه داده بود 

روبروش خیره بود...شب به سیاهی  ...بود  

خره سکوت بینمون رو شکستباال  

 )خیلی بهت وابستست....(

نداشتیم ...رابطه ی ما فقط جز همدیگه کس دیگه ای رو ترنممن و 

 نبود ...ترنم زندگی من بود.. پناه اشکای شبونه ام بود...ختری مادرد

 تنها کسم تو تنهاییم بود...

..(تنها کسی که بعد از تولدش همیشه همراهش بود من بودم.)-  

..کیان به سمتم برگشت   

..(ماز وجودش خبر نداشت )من  



 
 پوزخندی تلخی روی لبام نشست

 )اگه میدونستی ..

 بهش نگاه کردم

..(؟!میکرد.فرقی )-  

...کیان نگاهش رو به پایین انداخت و سکوت کرد   

دستم روی دستگیره ی دستگیره گذاشتم با شنیدن صداش دستم رو

 ثابت موند

تو نمیخوره..(به درد  اون... )اون  

دون نگاه کردن بهش از ماشین پیاده ...ب تلخی روی لبام نشست لبخند

 شدم

حافظ..()خدا  

...... 

 کیان..



 
سرم از درد داشت منفجر بود ... نمیدونم چندمیسیگارم رو اتیش زدم  

....عروسی زندگیم...عروسی مادر بچم.امروز عروسی بود .میشد...  

یل خراب کرده بودم....زندگیم رو بی دل. خراب کردم  

از  برای همیشه پیش صوری من چند ماهسپهر و خواهرش یا همون زن 

ایران رفتن ....یک ماه بعد از رفتنشون من و سحر به طور غیابی از هم 

 جدا شدیم ..

خرابی زندگی با  سپهر ثروت عموش رو برگردوند...انتقام سپهر فقط 

 من همراه بود...نابودی من...

ک رو چشیدم ...تو این دوسه روزتنها مرهمای دردام م شوری اشطع

 همین اشکا بودن ....مقصر همه ی این اتفاقا خودم بودم...

عکس نیاز رو توی دستم گرفتم با اون لبخند نازش به لنز دوربین خیره 

..من کست...باصدای بلند خدا رو صدا زدمغضم شب ...اشکم چکیدبود....

نیاز و کنار یکی دیگه تصور کنم...نیاز  من نمیتونستمدووم نمیاوردم...

 مال من بود..اون لبخنداش مال من بود...

 



 
تماس امروزدفعه بیستم بود که  ...گوشیم زنگ خورد بازم امیر بود

خونه  بلند در ..صدای زنگگذاشتمسایلنت  روی گوشیم رو...میگرفت 

...شد  

بودااا...اه ..چه ادم سمجی   

ه صدای ضربه در اروم شد....خواستم باز بی تفاوت باشم ک  

 )با با..(

چشمام قفل در شد...  ...ضربان قلبم ایستاد...نفس کشیدن یادم رفت

 باز صدای ضربه در بلند شد...

 )بابا..(

... روی پاهای لرزونم وایستادم....اینبار با دلخوری صدام زد  

...بود..ترنم در رو باز کردم    

مثل فرشته ها جلوی در  با لباس عروسکی و حلقه گل روی سرش 

...وایستاده بود  

شونه بدون هیچ مکثی تو اغوشم فشردمش......روی زانوهام نشستم  

 هام لرزیدند...



 
لباس روی  اشکام هق هق مردونه ام رو با دستم ساکت کردم...

... عروسکی صورتی رنگش رد انداختند  

د...شوکه چشمام رو باز کردم....باورم نمیش صدای قدم هایی با شنیدن 

کرد.. به سختی اهش بودم با لبخند همیشگیش نگاهم شده میخ نگ

 اسمش رو زمزمه  کردم...

 )ن...نیاز...(

 لبخند روی لباش پررنگ تر شد

(جانم...)-  

 باورم نمیشد حس میکردم رویاست به سختی روی پاهام ایستادم...

 )نیاز تو...(

بودم....( )من از همون اول جواب منفی رو داده  

ولی تو امروز...عروسی...()  

 لبخند شیطونی زد...

 )یه کم تنبیه احتیاج بود...(



 
رفتم  ترنم و بغل کردم  با صورتی گرفتهاخمام تو هم رفت ...

وارد شد....  پشت سرم .نیاز با لبخندداخل..  

کشه...( )تا حاال گفتم اخماتم نیاز  

.نیاز و ترنم زندگی من بودن.. ...ناخداگاه لبام کش اومد  

دون هیچ مکثی تو اغوشم ببه سمتش چرخیدم با لبخند نگام میکرد...

.محکم...فشردمش ..  

 دست نیاز با مکث روی کمرم نشست توی گوشش اروم زمزمه کردم

تو با قلب من چیکار کردی؟!..()  

با قیافه متعجب و  ...نگاهم به چشمای گرد شده ی فسقلیمون افتاد

بود به ما خیره بود خندیدم....از ته  چشمایی که اندازه دو تا کاسه شده

 دل خندیدم...

با تعجب بهم نگاه کرد...رد نگاهم که به  ... نیاز از اغوشم بیرون اومد

 ترنم میرسید دنبال کرد...

ش رو گزید با شیطنت کنار گوشش زمزمه کردم لب  

اونا صاحاب داره...( نکن...)  



 
چشمک  ...به نیازیاز تا اخرین حد ممکن باز شدچشمای ن

رو محکم دراغوشم فشردم.... زدم...هردوشون  

 این دوتا فرشته دنیای من بودن....

 خدایا ممنون ...به خاطر همه چی ممنون....

 

s.soheily  

 


