
                   بسمه تعالی 

                  رمان وارون

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن........ 

به زنبور عسل، به کودک کوچک و 

چهره های خندان دقت کن......... 

باران را نفس بکش و باد را احساس کن

زندگی ات را زندگی کن و برای 

رویاهایت مبارزه کن.........

خالصه
امین دختریه که زندگیو تو خوش گذرونی با دوستاش میشناسه 

عاشق نشده و واسه همین اصال به ازدواج فکر نکرده
امین قصه ما یه بیماری قلبی مادر زادی داره..........

دکترش که کیانه مشفقه عاشق امین و بابای امین به خاطر سالمتی امین موافق 
ازدواجشون

اما امین فکر میکنه کیان یه ادم خود خواهه که زندگی بدون دغدغشو ازش گرفته 
اما از باطن و خوبی های کیان خبر نداره باید دید امین میتونه کیانو باور کنه و 

عاشقش بشه؟ 
در این بین هم اتفاقاتی میفته که خوندنش خالی از لطف نیس......



منشی_خانم تهرانی نوبت شماس بفرمایید
بی حوصله بلند شدم و بدون در زدن رفتم تو خیلی خوب میدونستم چقد ازاین 
کار متنفره سرشو با عصبانیت از روی پرونده جلوش بلند کرد و خواست چیزی 
بگه اما تا نگاش به من افتاد اخماش به لبخندی خیر سرش دخترکش تبدیل شد

کیان_خوش اومدی عزیزم.....
باترشرویی بهش توپیدمو گفتم_به من نگو عزیزم این صدبار

باهمون لبخندش دستاشو به حالت تسلیم باال برد وگفت_ چی شده خانم اینجارو 
با حضورشون نورانی کردن؟

_خوشمزه بازی در نیار نمیدونم چرا این پدر گرامیم هی میخواد منو بچسبونه به 

تو االنم گفته زنگ میزنم اگه اونجا نباشی کارت بانکیمو میسوزونه هیچ دیگه هم 
نمیزاره بادوستام برم بیرون اخه بگو پدر من مگه من بچم که میخوای بااین تهدیدا 

حرف خودتو به کرسی بشونی
کیان_پس دمش گرم!راجع به اون موضوع هم باید بگم تو ازهربچه ای بچه تری. 

حوصله بحث کردن باهاشو نداشتم اخمی بهش کردمو روموازش گرفتم همونطور 
که اطرافو نگاه میکردم گفتم:

من که اومدم زنگ بزن بابام بگو اومده تا من برم. 
کیان_شرمنده ازمن کاری برنمیاد. 

_یعنی چی؟ 
کیان_یعنی اینکه من زنگ نمیزنم. 

باحرص نگاش کردموگفتم_الاقل یه چندتا مریض ویزیت کن
کیان_الزم نیس همرو کنسل میکنم. 

نیشخندی بهش زدم وبا تندی بهش گفتم_الزم نیس به خاطر من جان فشانی کنی 
من فقط واسه اینکه بابا زنگ بزنه اینجا موندم وگرنه خودت بهتر از هرکسی 

میدونی که چشم دیدنتو ندارم. 



تا خواست جوابمو بده گوشیش زنگ خورد پوفی کشیدو از رو میز برش 
داشت.گرفتش روبه منو گفت_باباته. 

_خب خداروشکر.

کیان_سالم اقای تهرانی احوال شما؟_        _ممنون منم خوبم شماچطورید؟_       
  _آمین؟بله اینجاس میخوایدگوشیرو بهش بدم؟_        _بله حتما گوشی.... 

ازجاش بلند شدو اومد طرفم گوشیو ازش گرفتمو گزاشتم روی گوشم
_بله؟

بابا_به به دختر گلم میبینم که حرف گوش کن شدی رفتی پیش نامزدت. 
بلند دادزدمو گفتم_برای هزارمین بار!این نامزد من نیس بابا چرانمی خواید 

بفهمید؟چرامیخواید زجرم اخ.....
بادردی که سمت چپ سینم پیچیداخمام توی هم رفت ودیگه ادامه حرفمو نگفتم 

دستمو گذاشتم روشو محکم فشارش دادم بعد از چند ثانیه دوباره پمپاژو ازسر 
گرفت سریع گوشی و ازم گرفت و نشست کنارم بادستش قلبمو ماساژداد

کیان_چرا با خودت ایجوری میکنی اخه؟ 
دستشو محکم پس زدمو گفتم_مگه من صد بار نگفتم به من دست نزن؟ بی توجه 

به حرفم دستمو گرفتو گفت_قرص بدم بهت؟ 
_اره بده. یه قرصی بده بمیرم از دست این دنیاو ادماش راحت شم. 

شدید اخم کرد و گفت_پاشو برو دیگه روی سگ منم باال نیار_باداد ادامه 
داد_پاشو. 

پوزخندی زدم و بلند شدم اما هنوز دو قدمم برنداشته بودم که گوشیم تو جیبم 
لرزید سارا دوستم بود

_سالم چطوری؟ 

سارا_خوبم تو چطوری؟ کجایی؟ 
_منم خوبم. دکترم چطور؟ 

سارا_مطب عتیقه؟ 



_اره.
سارا_خب باشه همونجا وایسا داریم با دریا و شادی میایم بریم یکم بگردیم.

_باشه منتظرم. 
راه رفترو برگشتمو رفتم نشستم روی کاناپه حیف که هوا سرد بود وگرنه میرفتم 

میموندم بیرون
کیان_کجا میخوای بری با این حالت؟ 

جوابی بهش ندادم االن بهترین چیزی که میتونه حرصشو در بیاره همینه
کیان_آمین متوجهی سرما اصال برای قلبت خوب نیس._          _باشه معذرت 
میخوام سرت داد زدم اما خب تو هم درک کن دیگ._         _تو جایی نمیری. 

براق شدم توصورتشو گفتم_به تو چه ها؟به توچه.تومیخوای جلوی منو بگیری 
اره؟ توروسننه؟ چیکارمی ها؟ 

کیان_ازمن حرف شنوی نداری باشه اما االن به بابات زنگ میزنم که بفهمی به کی 
چه. 

نمیدونم واسه چی بغضم گرفت یه عادت بدی که داشتم حرف زور که میشنیدم 
بغضم میگرفت وسریع میزدم زیر گریه بابغض و چونه لرزون بهش نگاه کردم 

وچیزی نگفتم درسته گریم گرفته بود اما نمیزاشتم اشکم در بیاد
همین که چشمش به بغضم افتاد گوشیو قطع کرد و محکم زد روی میز 

کیان_آمین منو سگ نکن واسه چی بغض میکنی ها؟ 
باصدای لرزون بهش گفتم_دوماهه جز این خراب شده و دانشگاه جایی نرفتم 

یعنی بابام به خاطر حرفای تو نزاشت برم حاال هم که خودتی واسه چی نمیزاری 
برم خب منم ادمم بابا. 

کیان_یه ساعت دیگه وایسا باهم میریم میگردیم خوبه؟ 
_نه من میخوام با دوستام باشم با تو که خوش نمیگذره.

فکر کنم از این بچه بازیام کالفه شده بود پوف محکمی کشیدو گفت_چی 
پوشیدی؟ 



_نگران نباش زیاد پوشیدم من خودم بیش تر از تو به فکر خودمم. 
با کنایه گفت_اره مشخصه.

نگاهی به ساعتش کردو گفت_االن ساعت۳ساعت۷زنگ میزنم خونتون اگه نباشی 
به بابات میگم فک نکن دروغ میگم کامال جدیم باشه؟ 

اهسته سرمو تکون دادمو چیزی نگفتم فعال دور دور اونه بزار بتازونه
با تک زنگ سارا سریع بلند شدم و کیفمو برداشتم

کیان_یادت نره چی گفتم اگه حالت بد شد فوری بهم زنگ بزن. 
_باشه خداحافظ. 

کیان_خدا به همرات. 
از منشی هم خداحافظی کردمورفتم دم در بچه ها جلورو برام خالی گزاشته بودن 

درو باز کردمو نشستم 
_سالم بچه ها چطورین؟ 

همزمان دستمو مشت کردمو گرفتم جلوم اونام همین کارو کردن و مشتامونو زدیم 
بهم همیشه عادتون بود هروقت بهم میرسیدیم اینجوری سالم میکردیم

سارا_اجی چرا چشات قرمزه؟ 
_هیچی بابا نمیزاشت بیام مجبور شدم یه ترفندایی بریزم. 

سه تاشون_بـابـا ایـول. 
_چاکریم راه بیفت دیگه. 

سارا باخنده ماشینو روشن کرد و رفتیم کافه ای که همیشه پاتوقمون بود.... 
انقد باهم گفتیمو خندیدیم که اصال متوجه گذر زمان نشدیم یه لحظه نگاهم به 

ساعت افتاد   اوه ساعت۶:۵۰بود کیان گفت۷زنگ میزنه خونه دادی زدم که نه تنها 
بچه ها بلکه تک و توک از مشتریای کافه هم برگشتن سمتم

_واییییی بچه ها بدبخت شدم کیان ۷ زنگ میزنه خونه اگه نباشم میزنگه به بابام 

میگه اومدم بیرون. 



سارا_خب بابا چه زهر چشمیم ازش گرفته. نزدیکیم. پاشید.ده دقیقه ای 
رسوندمت*******

بدون خداحافظی با بچه ها سریع پیاده شدم دروبا کلید باز کردم تا در ورودی 
دویدم میدونستم وقتی میگه هفت تمام یعنی دیگه یه دقیقه هم اینور اونور 

نمیشه همونم شد تا پامو گذاشتم تو خونه تلفن شروع به زنگ زدن کرد ماهی جون 
خدمتکار چند ساله خونمون گوشیو برداشت

ماهی جون_الو؟_      _سالم اقا کیان خوبید شما؟_      _بله؟ خانم؟ 
_اینجام ماهی جون. 

برگشت وتا چشمش به من خورد نمیدونم چی دید که گفت_خاک بر سرم خانم چی 
شده؟

_هیچی نشده یه خرده دویدم به اقاتون بگید رسیدم نترس.

ماهی جون_باشه خانم.الو اقا نگران نباشید رسیدن._      _نه طوری نیس 
دویدن._       _اقا چرا داد میزنیدطوری نیس فقط یه خرده رنگش پریده بود 

نگران نباشید. 
از پله ها رفتم باال و دیگه چیزی از حرفاش نشنیدم در اتاقو که باز کردم خواستم 

برم تو که صدای داد ماهی جون باعث شد بایستم
ماهی جون_خانم اقا کیان باهاتون کار دارن.

مثل خودش داد زدم_من کاری باهاش ندارم میخوام بخوابم لطفا بیدارم نکنید.
*****کـــــیـــــان*****

ساعت۷بود االن دیگه باید آمین خونه باشه وقتی زنگ زدم و خدمتکارشون 
گفت«خانم چی شده؟»یه لحظه ترسیدم چیزیش شده باشه وقتی که گفت 
نمیخواد باهام حرف بزنه با خودم گفتم اینجوری نمیشه باید برم خونشون

ماهی خانم_سالم اقا کیان خوش اومدین. 
_سالم ماهی خانم.....آمین هستش؟ 

ماهی خانم_بله هستن منتها االن خوابن. 



_حالش که بد نشد؟ 

ماهی خانم_نه نگران نباشید خوبه خوبن گفتن میخوان بخوابن کسی هم 
بیدارشون نکنن. 

_میتونم برم ببینمش؟ 
ماهی خانم_البته بفرمایید. 

از پله ها رفتم باال و در اتاقشو باز کردم بادیدن صحنه روبروم از ته دل لبخندی 
روی لبام اومد بالشتشو بغل کرده بود و موهاش دورش پخش شده بود چهرش 

توی خواب خیلی معصوم بود من عاشق این دختر بودم چرا نمی  خواست 
بفهمه.... 

_سالم پسرم. 

باصدای بابای آمین نگامو از چهرش گرفتم و راه افتادم طرف اقای تهرانی دستمو 
جلو بردم

_سالم اقای تهرانی احوال شما؟

دستمو محکم فشردو گفت_خوبم پسرم اتفاقا میخواستم باهات تماس بگیرم یه 
کاری باهات داشتم که خودت اومدی. 

_اتفاقی افتاده؟ 
اقای تهرانی_نه نگران نباش درستش میکنیم. 

_راستشو بخواین منم باهاتون کار داشتم واسه همین امروز اومدم اینجا. 
اقای تهرانی_خب پس بریم تو اتاق من صحبت کنیم. 

سریع تکون دادمو همراش رفتم تو اتاقش نشستم سر تخت خودشم نشست روی 
صندلی کامپیوترش دستاشو تو هم قالب کردو خم شد به جلو_راستش پسرم من 

دیگه نمیدونم با آمین چیکار کنم قلبش درد میگیره خودم از رنگ پریدگی و بی 
حالیش حس میکنم اما میخواد که پیش تو نفرستمش بهم نمیگه واقعا تحمل این 
اوضاع واسم غیر قابل کنترله......من جز امین کسی و ندارم....میترسم...میترسم 

امینم مثل یاس از دست بدم.



_اتفاقا موضوع صحبت منم راجع به آمینه من دوسش دارم خودتون خیلی خوب 
میدونید......نمیتونم دائم تو فکر این باشم که چی میخوره کجا میره چی میپوشه 

من کسیو ندارم منم و یه برادر که سوئیس داره درس میخونه خواستم اگه شما 
اجازه بدید رسما آمینو ازتون خواستگاری کنم.

 چیزی نگفت و فقط زل زد به من انگار که میخواست صدق حرفامو از تو چشام 

بخونه........ بعد از حدود دو دقیقه اهی کشیدو گفت_هدف من فقط خوشبختی 
امینه تو به من اطمینان میدی که خوشبختش کنی؟ 

بدون ذره ای مکث بالحن محکمی گفتم_به جان خودش که داشتنشو تو دنیا با 
هیچی عوض نمیکنم قول میدم برای خوشبختیش تمام سعی خودمو بکنم. 

لبخند تلخی زدو گفت_با این که خیلی سخته اما قبول میکنم چون میدونم این 
ازدواج به صالحشه ولی فک کنم باید از هفت خان رستم رد شی چون مطمئنم 

امین مثل من به همین سادگیا راضی نمیشه. 
_یه خواهش دیگه. اگه میشه جلوی خودم باهاش صحبت کنید که اگه حالش بد 

شد من باشم. 
اقای تهرانی_باشه تو برو پایین منم میرم بیدارش می کنم میارمش. 

سری تکون دادمو اقای تهرانی رفت طرف اتاق امین....... 
***آمــیـــن*******

با نوازشای دستی از عالم خواب در اومدم چشمامو باز کردم دیدم بابا با لبخند داره
نگام میکنه

بابا_پاشو دیگه دختر خوابالو چقد میخوابی تو؟ 
_سالم. 

بابا_سالم به روی ماهت خوشگلم  پاشو یه ابی به صورتت بزن بیا پایین کارت 
دارم. 

_اتفاقی افتاده؟ 
بابا_بیا پایین میفهمی.



بعد از زدن این حرف بلند شدو رفت بیرون سریع رفتم دستشویی صورتمو شستمو 
یه تیشرت با شلوار جین پوشیدم موهامو جمع کردم باال و رفتم پایین همونجوری 
که از پله ها میگذشتم بلند داد زدم_ماهی جونم من خیلی گرسنمه چیزی هست که 

من بخو....... 
با دیدن کسی که پیش بابا نشسته بودحرفم یادم رفت و مطمئن شدم یه 

خبراییه.صدای بابا باعث شد نگاه پر شکمو از کیان خونسرد بگیرمو به اون بدوزم
بابا_بیا دخترم بیابشین. ماهی خانم واسه آمین غذا بیارید بخوره. 

ماهی جون_چشم االن میارم 
_نمی خواد ماهی جون حاال میام اشپزخونه میخورم. 

از ظرف میوه روی میز یه سیب برداشتمو نشستم جلوی بابا همونطور که یه گازی 
از سیب توی دستم میزدم گفتم_بفرمایید من در خدمتم.

بابا_میخوام یه چیزی بهت بگم باید قول بدی اروم باشی. 
یه گاز دیگه از سیبم زدمو به معنی باشه سرمو تکون دادم 

نفس عمیقی کشید و  گفت_ما تصمیم گرفتیم هرچه زودتر تو و کیانو بفرستیم سر 
خونه زندگی خودتون.

سیب تو دهنمو به سختی قورت دادم چشمامو ریز کردمو گفتم_ما؟یعنی کیو کی؟ 
بابا با خونسردی گفت_منو کیان. 

خنده ی عصبی کردمو گفتم_خیلییییی جالبه انگار نظر همه مهمه به جز من نه؟ 
بابا_نظر توهم مهمه به شرط اینکه عاقالنه باشه اگه با نظر تو پیش بریم باید 

اتیش بزنیم به ایندت. 
رو کردم طرف کیان که تا اون موقع فقط شنونده بود

_میدونستم امروز یه اتفاقی میفته اخر کار خودتو کردی اره؟ 
بدون اینکه منتظر جوابش باشم دوباره رومو کردم طرف بابا_اگه من با این 

خوشبخت میشم اصال میخوام دور خوشبختیو خط بکشم. 



بابا دادی زد که ازترس سیب تو دستم افتاد و اشک تو چشام جمع شد تاحاال بابارو 
انقد عصبانی ندیده بودم

بابا_تو بیجا میکنی من باباتم من میگم چی کار کنی چی کار نکنی. بزار هروقت 
سرمو گذاشتم زمین مردم هرکاری دلت میخواد بکن. 

کیان_اقای تهرانی؟
با ناباوری زل زده بودم بهشو بی اختیار فقط اشک میریختم برای بار اول بود سرم 

داد میزد. 
بادیدن اشکامو صدای کیان انگار به خودش اومده بود نفس عمیقی کشیدو بالحن 
اروم تری ادامه داد_باباجان خوشگلم. تو خودت بهتر از هرکسی میدونی که چقد 
دوست دارم اما این این ازدواج به صالحته من سر خوشبختی تو حتی با خودتم 

میجنگم میفهمی چی میگم. 
_اگه این خوشبختیه من نمیخوام خوشبخت شم ن م ی خ و ا م.

بابا کبود شدو فریادی زد_تو غلط اضافه کردی. آمین من تا امروز دست روت بلند 
نکردم اما اگه بخوای لج کنی انقد میزنمت که بیفتی تو خونه بیان بزور عقدت کنن 

فهمیدی؟ 
_تو این چی دیدی که دل منو میشکنی و داری پیششم میکنی بهش؟ 

بابا_مثل چشمام مطمئنم خوشبختت میکنه باید با کیان ازدواج کنی.وگرنه نباید 
هیچوقت دیگه ای اسم منو بیاری.

مات مونده بودم به بابا نگاه میکردم فک نمی کردم یه همچین روزایی این جوری 
پشتمو خالی کنه قلبم داشت کم کم بازی درمی اورد دستمو روش گذاشتم و با 
گریه گفتم_باشه بابا جون باشه اما بدونید با این ازدواج حکم مرگ منم امضا 

میکنید امین و امروز کشتید. 
نفسام کند شده بود احساس میکردم قلبم میخواد از جاش کنده شه دیگه نتونستم 
تحمل کنم روی زانو هام خم شدم و قلبمو محکم توی مشتم فشردم نمیخوام جلوی 



بابا و علی الخصوص کیان بیفتم اما دیگه از ارادم خارج شده بود بلند و از ته دل 
داد زدم_ای قلبم. 

کیان اخرین چیزی بود دیدم که هی میگفت آمین نفس بکش. نفس بکش لعنتی. 
بعد از اون دیگه همچی تارسک شد........ 

*کیان*****
دستش هر لحظه مشت تر میشد و صداش بریده تر میتونستم راحت بفهمم چقد 

داره درد میکشه اما جلوی ما نمیخواد بروز بده اما نزدیک شدن بهش اشتباه 
محض بود تا اینکه افتاد زمین و داد زد سریع خودمو بهش رسوندمو داد 

زدم_ماهی خانم قرصای آمینو بیارید خودمم نشستم پیششو قلبشو ماساژ میدادم 
که دیدم روی دستم بیهوش شد.

ماهی خانم با هول قرصای آمینو با یه لیوان اب اورد اما دیر شده بود دیگه فایده 
نداشت از توی کیفم سرمی که قبل از اومدن به اینجا گذاشته بودم و دراوردم داد 

زدم_اقای تهرانی لطفا بخوابونیدش روی کاناپه
اقای تهرانی هول کرده آمینو خوابوند روی کاناپه و با بغض گفت_پسرم بدو آمینم 

داره از دست میره. 
سریع رگشو پیدا کردمو پیدا کردمو سرمو زدم بهش یکم که گذشت نفساش عادی 

شد و ضربان قلبش منظم یه امپول ارامبخش هم براش زدم که راحت بخوابه 
وقتی خیالم ازش راحت شد از پیشش بلند شدم و نگاهی به چشمای بستش کردم 

نمیخواستم به خاطر من اینهمه اذیت شه اما برای بدست اوردنش یکم الزم بود 
_خب اقای تهرانی دیگه جای نگرانی نیس یه ارامبخشم بهش زدم که تخت بخوابه 

خیالتون راحت اگه اجازه بدید من دیگه رفع زحمت کنم. 
اقای تهرانی_دستت درد نکنه پسرم خدا حفظت کنه اما من نمیزارم بری باید شب 

بمونی. 
_اما..... 

اقای تهرانی_دیگه اما و اگر نداره باید بمونی.



خودم از خدام بود و نمیخواستم تا کامل امین خوب نشده از پیشش برم واسه 
همین لبخندی زدمو دیگه چیزی نگفتم.......... 

تقریبا ساعت ۱۲ بود اما امین هنوز بیدار نشده بود اقای تهرانی هی نگران می 
پرسید_پس چرا بیدار نمیشه نکنه اتفاقی واسش افتاده باشه.. 

_اروم باشید اتفاقی نیفتاده به خاطر ارامبخشیه که بهش زدم یه خرده خوابش 
طوالنی شده.. 

***آمین*******

چشمامو که باز کردم روی کاناپه بودم بایاد چیزایی که چند ساعت پیش اتفاق 
افتاده بود بازم اشک توی چشمام جمع شد قلبم هنوز یکم تیر میکشید اما به شدت 
قبل نبود نگاه بی حالمو دادم اون طرف سالن دیدم بابام و کیان نشستن جلوی همو 

دارن شطرنج بازی میکنن ناخداگاه پوزخندی روی لبم نشست..... 
ماهی جون از توی اشپزخونه اومد بیرون و دید که من نشستم گفت_سالم خانم 

جان خوبید؟ 
همزمان با گفتن این حرف سر مردای به اصطالح زندگیم اومد باال و نشست روی 

من 
کیان خیلی جدی و باکمی اخم گفت_چرا بلند شدی دراز بکش هنوز حالت کامال 

خوب نشده. 
نگاه پر نفرتمو بهش دوختم و چیزی نگفتم 

بابا_بهتری باباجون؟ 
به تندی گفتم_اااا شما نگران منم هستید و واسه من تصمیم میگیرید؟ نترسید 

هنوز زندم. 
بابا با ناراحتی نگاهشو ازم گرفتو چیزی نگفت. 

روبه ماهی جون گفتم_من میرم اتاقم. 
اومدم قدم اولو بردارم که صدای جدی کیان بلند شد_اول یه چیزی بخور بعد برو. 



محلش ندادم و قدم دومو برداشتم که این دفه صدای بابا بلندشد_آمین فک نکن با 
این ادا اصوال ومسخره بازیا می تونی نظر منو عوض کنی همین االن هم میشینی 

سرجات غذاتو میخوری چون تحمل این که یه بار دیگه حالت بد شه ندارم 
فهمیدی؟ 

بابغض سرمو تکون دادمو دوباره نشستم روی کاناپه ماهی جون سریع رفت توی 
اشپزخونه بعداز پنج دقیقه بایه سینی پر برگشت 

ماهی جون_بفرمایید خانم واستون کوفته درست کردم که خیلی دوست دارید 
بخورید جون بگیرید خیلی الغر شدید الهی بمیرم براتون. 

لبخندی زدمو با گفتن خدانکنه ای قاشق توی کاسرو برداشتم اما هرکاری میکردم 
نمیتونستم بخورم انگار یه چیزی بیخ گلوم بود که مانع میشد به هر ضرب و زوری 

بود دوقاشق خوردم 
بابا_تا تیکه اخر بخور آمین ضعیف شدی. 

با لحن مظلومی که نمیدونم از کجام درومد گفتم_به خدا دیگه نمیتونم بخورم.... 
اول چند ثانیه به من بعد به کیان نگاه کرد اونم سرشو انداخت باال که یعنی عیبی 

نداره بازم پوزخندم روی لبم ظاهر شد دیگه بابام به اون مغروری هم از کیان 
تعیین تکلیف میکنه

بابا با سرفه ای صداشو صاف کرد و گفت_سرشب زنگ زدم به عموت اینا اما گفتن 
نمیتونن خودشونو برسونن کیان هم میگه برادرش نمیتونه درسشو ول کنه بیاد 

برای همین تصمیم گرفتیم یه عقدکوچیک و خودمونی بگیریم برید سرخونه 
زندگیتون فردا با کیان برید لباس عروس ببینید. 

_من لباس عروس نمیخوام. 
بابا_اما..... 

_اما نداره بابا این مراسم برای من حکم عزامو داره تا عروسی امیدوارم روی این 
موضوع دیگه اصرار نکنید. 



از جام بلند شدم رفتم طرف ماهی جون که داشت با پر روسریش اشکاشو پاک 
میکرد گونشو بوسیدم گفتم_دستتون درد نکنه ماهی جون خیلی خوشمزه بود 

یادت نره فردا ساعت۸بیدارم کن کالس دارم. 
 ماهی جون_نوش جونتون خانم شما که چیزی نخوردید باشه چشم بیدارتون 

میکنم. 
باگفتن شب بخیر کوتاهی رفتم طرف اتاقم اما اصال خوابم نمیومد تا صبح فکر 

کردم که چطوری میتونم از زیر این ازدواج زوری در برم اما هرچی بیشتر فکر 
میکردم کمتر به نتیجه میرسیدم دم دمای صبح بود که خوابم برد........ 

با صدای بلند گوشیم ازخواب بیدار شدم با چشمای بسته گوشیو پیداکردمو بدون 
نگاه کردن به شمارش جواب دادم  

_هوووم؟ 

_یعنی خاک توهنوز خوابی؟ 
_هووم. 

_پاشو بیا نیم ساعت دیگه کالس داریم. 
_هوممممم باش. 

_آمینننننن. 
بادادی که کنار گوشم شنیدم سریع مث جن زده ها نشستم یکم گشتم ببینم صدا از 

کجا بود که دوباره صدای جیغی از توی گوشیم بلند نگاهی به صفحش انداختمو 
گذاشتم کنار گوشم_دریااا خدابگم چیکارت کنن مریضی دختر نمیفهمی وقتی یه 

نفر خوابه نباید این جوری بیدارش.. 
کالفه پرید وسط حرفم_آمین میگم نیم ساعت دیگه با این شاهدی خر کالس 

داریم میدونی که با ماها لجه به موقع نرسی این ترمو میندازتت. 
_باشه نیم ساعت دیگه اونجام.

گوشیو قطع کردمو با اخرین سرعت ممکن اماده شدم از پله ها سرازیر شدم رفتم 
توی اشپزخونه. کیان و بابا با ارامش نشسته بودن پشت میز و صبحونه میخوردن 



صبح بخیر ارومی گفتم که خودمم به زور شنیدم اما اونا با لبخند جوابمو دادن 
چشم غره ای به کیان خیره به خودم رفتم درحالی که اب پرتغال روی میزو 

برداشتم روبه ماهی جون گفتم_ماهی جون مگه من دیشب به شما نگفتم منو 
بیدار کنید خب االن دیرم شده. 

ماهی جون_خانم میخواستم بیدارتون کنم اما اقا کیان نزاشتن گفتن خسته اید 
بزارم استراحت کنید. 

لیوان خالیو گذاشتم رو میزو همزمان چشم غره ای برای کیان رفتم 
_حاال برید دعا کنید این ترمو نیفتم وگرنه بدبخت میشم. 

بابا که تا اون موقع ساکت بود با ارامش لقمه ای گذاشت توی دهنشو گفت_نترس 
نمی افتی. 

بالحن سردی گفتم_امیدوارم خداحافظ. 
ازصدای کیان فهمیدم اونم داره خداحافظی میکنه کفشای کتونیمو پوشیدمو از 

خونه زدم بیرون داشتم میرفتم سرخیابون که کیان باماشینش رسید بهم
کیان_بیا میرسونمت. 

محلش ندادم و به راهم ادامه دادم
کیان_آمین دیرت میشه بیا من سریع میرسونمت. 

نگاهی به ساعت مچیم انداختم. فقط ده دقیقه وقت داشتم هرجوری میرفتم زیر 
بیست دقیقه نمیرسیدم

ناچارا سوار شدم وگفتم_فقط سریع خیلی دیرم شده. 
پاشو گذاشت روی گاز و گفت_قلبت دیگه درد نمیکنه؟ 

خیلی کوتاه جواب دادم_نه خوبم. 
اونم سری تکون داد و دیگه تا دانشگاه چیزی نگفت.....

در دانشگاه نگه داشت و برگشت سمتم
کیان_اگه خواستی کارت تموم شد زنگ بزن بیام دنبالت. 

با حالت مسخره ای گفتم_حتماااااااا.



تک خنده ای کرد. حوصلشو نداشتم پیاده شدم و اومدم راه بیافتم که صداشم از 
پشت سر شنیدم_ندویی ها عیب نداره دیر برسی. 

بی توجه به حرفش شروع کردم به دویدن استاد اومد وارد کالس بشه که که من 
سریع تر رفتم داخل. 

داشتم میرفتم طرف بچه ها که صدای حرصیشو شنیدم_خانم تهرانی؟
باارامش برگشتم طرفش_بله؟

شاهدی با لبخند خبیثی گفت_بفرمایید بیرون شما که قانون کالس منو میدونید 
بعد از خودم کسیو  راه نمیدم. 

ارامشمو حفظ کردمو بالبخند ملیحی گفتم_البته استاد کیه که قانون کالس شمارو 
ندونه اما خب باید بگم که من قبل شما وارد شدم ببینید شما هنوز خودتون وارد 

کالس نشدید.
نگاهی به خودش که تو چارچوب در وایساده بود کرد بعد با حرص گفت_بله شما 

درست میگید بفرمایید بشینید.
لبخند پیروزمندانه ای زدم و رفتم طرف بچه ها روی صندلی کنار شادی نشستم و 

زل زدم به استادی که زیاد زیاد۲۸ سالش بود شادی سر کرد توگوشم_چیشده؟
بدون اینکه برگردم طرفش گفتم_فعال بهونه نده دست این بعدا بهتون میگم

اونم دیگه تا اخر درس چیزی نگفت عاشق رشتم بودم پزشکی.....فعال داشتم 
عمومی میخوندم اما بعدش میخوام کنکور بدم واسه تخصص اونم قلب. واسه 

همین سر درس باکسی اصال شوخی نداشتم و کامال جدی بودم 
با خسته نباشید شاهدی بلند شدم و اولین نفر رفتم بیرون و روی چمنای محوطه 

نشستم بچه ها هم که دیگه فضولی بهشون غلبه کرده بود سریع پشت سرم اومدن 
دستی به مقنعه ام کشیدم که گوشیم زنگ خورد نگاهی بهش کردم که دیدم کیانه 
نمیخواستم جواب بدم اما کنجکاو شدم ببینم چی میخواد وقتی که حسابی زنگ 

زد جواب دادم_الو؟
صدای عصبیش بلند شد_چرا انقد دیر جواب دادی؟



_حاالکه جواب دادم چی میخوای؟

کیان_خواستم بگم یه چیزی بخور اگه نخوری ضعف میکنی قلبت درد میگیره 
کارت دوباره میوفته به من.

_خیالت راحت امروز انقد میخورم که بترکم فقط قیافه تو یکیو دیگه نبینم.

کیان_باشه بخور فقط بدون من چاقتم دوست دارم.
حرصم گرفت بدجور بایه«میخوام دوست نداشته باشی»گوشیو قطع کردم

بچه ها همونجوری که سرپا بودن ماتشون برده بود بعد از چند لحظه از بهت 
دراومدن و شروع کردن سوال پیچ کردن

سارا_آمین چیشده؟باکی اونجوری حرف میزدی؟
شادی_چشات چراسرخه؟

دریا_امروز چرا خواب موندی؟ 
_باشه بابا یکی یکی. صبر کنید بهتون میگم. 

یهو با یه هماهنگی عجیب چهارتاشون نشستنو گفتن_بگو.
نفس عمیقی کشیدمو باسر پایین گفتم_فردا عروسیمه بچه ها بابام دیشب بهم 
گفت اگه با کیان ازدواج نکنم بزور عقدم میکنن من مطمئنم همش زیر سر اون 

عوضیه ازش بدم میاد هم بابامو ازم گرفته هم زندگی بدون دغدغمو اصال قبل از 
اون من وضعم این طوری نبود بابامو تحریک میکنه هی به من سخت بگیره دیشب 

قلبم گرفت یجورایی دیگه حس کردم مردم اما اون نجاتم داد االنم خودش بود 
زنگ زد بهم. گفت یه چیزی بخور ضعف نکنی. 

پوزخندی زدمو ادامه دادم_هه میبینید خودش باعث و بانی تمومه این اتفاقا و 
حالمه اما باز مثال به فکرمه و میگه یه چیزی بخور. 

دیدم صدایی از هیچ کدومشون در نمیاد سرمو که بلند کردم۶تا چشم اشکی 
روبروم دیدم

سارا_الهی دورت بگردم. 
شادی_بابات که اینجوری نبود چرا اینطور شد؟ 



دریا_االن خوبی درد نداری؟ 
_نه خوبم فقط خیلی دلم میخواست یه باهم که شده این لعنتی بگیره دیگه راحتم 

کنه از این زندگی. 
سه تاشون_خفه شو. 

لبخندی از بابت این حمایتشون روی لبم نشست. 
_پاشید بچه ها. 

شادی_کجا؟ 
_پاشید اخرین روز مجردی خوش بگذرونیم پایه اید. 

سه تاشون_چهار پایه ایم. 
بازم چهارتامون دستامونو زدیم بهمو با گفتن ایول همزمان بلند شدیم توجه بعضی 
از دانشجوها به خل و چل بازیای ما جلب شده بود اما ما بیخیال به سمت خروجی 

دانشگاه حرکت کردیم. 
***کیان*******

اخرین بیمارمو هم ویزیت کردم که سامان زنگ زد
_الو؟ 

سامان_سالم داداش چطوری؟ 
_ممنون خوبم چه خبر؟ 

سامان_خبرکه..... میخوایم با شهابو دانی بریم بیرون بگردیم چطوره؟ هستی؟ 
_اوفــــــ چجورم کی میاید دنبالم؟

سامان_کار که نداری؟
_نه دیگه میخواستم برم خونه.

سامان_پس من تا ده دقیقه دیگه در مطبتم.
_باش منتظرم.
سامان_یاعلی.



گوشیو قطع کردمو تا اومدن بچه ها یکم سر میزمو مرتب کردم با تک زنگ سامان 
بلند شدمو کیفمو برداشتم..... 

در ماشینو باز کردم
_سالم. 

شهاب_به داش کیان احوال شما؟ 
_خوبم شما چطورین؟ 

دانی چشماشو ریز کرد ابروهاشم داد باال و گفت_عالی. 
_حاال کجا میخوایم بریم؟ 

سامان_شهربازی. 
_بابا ول کنید مگه بچه اید. 

دانی قیافه حق به جانبی گرفت و گفت_ببخشیدا مگه شهربازی فقط واسه 
بچهاست یعنی میگی ما دل نداریم؟ 

تاخواستم جوابشو بدم شهاب مث قاشق نشسته پرید وسط و گفت_بابا ول کنید 
این کیانو ما که اول اخر میریم بزارید این یه چی برا خودش بگه. 

_دستت درد نکنه دیگه یعنی رسما داری میگی من زر مفت میزنم اره؟ 
ریز ریز خندید و سقفو نگاه کرد کامال تابلو بحثو عوض کرد_راستی از عشقت چه 

خبر؟ 
_اها منم که نفهمیدم بحثو عوض کردی. 

سامان_نه جدی خیلی وقته دیگه راجبش حرف نمی زنی. 
نیشم و باز کردمو گفتم_فردا عقد میکنیم. 

سه تا شون_نههه؟. 
_اره مگه چیه!؟ 

دانی_دختره که ابش با تو تو یه جوب نمیرفت. 
_االنم نمیره بچه ها نمیدونید چه سرتقیه باورتون میشه دیشب تا پای مرگ رفت 

اما تا لحظه ی اخر کوتاه نمیومد. 



سامان_جالبه خیلی مشتاق شدم ببینمش به نظر شخصیت عجیبی داره.
شهاب محکم زد تو سرم و گفت_خرس گنده میخواستی وقتی بچتو بغل کردی به 

ما بگی. 
_الهی دستات بشکنه که مث گرز میمونن نه بابا اتفاقا میخواستم امروز بهتون بگم 

منتها یه خرده سرم شلوغ بود وقت نشد.
دانی مث دخترا پشت چشمی نازک کردو گفت_خب حاال اگه اینجویه عفوت 

میکنیم. 
به حالت خودش برگشت_ولی بار اخرت باشه چیزیو از ما قایم میکنی به هر حال 

مبارکه.
************

نشسته بودیم روی نیمکت ها و داشتیم به مسخره بازیای شهاب و دانی 
میخندیدیم که یه لحظه چشمم به دختری خورد که بستنی دستش بود چشمامو 
ریز کردم و دقت کردم کجا دیدمش. یهو انگار که چیز عجیبی  کشف کرده باشم 

بلند داد زدم_فهمیدم. 
از داد بلندم سامان کنارم از جاش پرید  دستشو گذاشت روقلبشو گفت_مرض 

سکته کردم چیو فهمیدی؟ 
با دست به دختره اشاره کردمو گفتم_اون دختر قیافش برام اشنا بود فهمیدم یکی 

از دوستای نزدیک آمینه.
قبال یه بار خونشون دیده بودم. 

شهاب_نامزدت؟ 
_اره ساکت باشید ببینم کجا داره میره. 

دانی_وا به ما چه کجا داره میره من که میرم ببینم میتونم بلیط بگیرم یانه؟ 
بدون اینکه منتظر جواب ما باشه سریع ازمون دور شد. 

***آمین*******



بابچه ها نشسته بودیم روی چمنا من که سرم و توی دستام گرفته بودم شادیم 
رفته بود بستنی بخره ازصدای اروم سارا و دریا هم فهمیدم دارن درمورد من حرف 

میزنن. 
سارا سرکرد تو گوشمو گفت_خوبی؟ 

اروم سرمو تکون دادم 
دوباره با خنده گفت_اوه آمین شادیو ببین انگار داره واسه خواستگاراش چایی 

میبره نگاش کن. 
بعدخودش از حرف خودش زد زیر خنده از خندش منم لبخند محوی روی لبام 

اومد و سرمو بلند کردم
با چیزی که دیدم لبخندم عمیق تر شد

شادی هر چهارتا بستنی رو گرفته بود تو دستشو همونجور که اروم اروم میومد 
چنان با دقت نگاشون میکرد که مبادا بریزن که یه دفه بوممممممم 

از اتفاقی که واسش افتاد ما سه تا چشامون شد اندازه توپ تنیس یه پسره خورده 
بود بهشو بستنی ها پخش شده بود روی دوتاشون. جالب تر از ون قیافه شادی بود 

که مث مادر مرده ها نشسته بود باال سر بستنی ها و چنان با حسرت نگاشون 
میکرد که ما خودمون شک کردیم یه بستنی ساده باشه

شادی_هوی یابو چه خبرته مگه کوری خوب اگه هستی بگو یا ببرنت چشم پزشکی 
یا که با عصا ببرنت اینور اونور.

پسره اخمی کرد و گفت_خانم محترم مواظب حرف زدنتون باشید گیرم که من 
کورم شما چرا جلوتونو نگاه نمیکنید که نیفتید تو بغل اینو اون. یواش یواش 

داشتیم میرفتیم طرف شادی از اونورم دوتا از دوستای پسره اومده بودن پیشش 
وایساده بودن

توی این هیری ویری یکی چنان محکم بهم تنه زد که حس کردم نصف تنم ازم جدا 
شد. 



سریع براق شدم سمتش_هوی یارو چخبرته نترس کسی این وسیله هارو نمیخوره 
انقد عجله داری بهشون برسی همشون مال خودت. 

پسره پرو پرو به جای اینکه جوابمو بده زل زد تو چشمامو گفت_اومای گاد چه 
چشایی داری المصب. 

کولمو بلند کردمو محکم زدم تو سرش_خفه شو پسره ی هیز تو کی باشی که 
راجب چشای من نظر بدی تو لیاقت پادویی منم نداری.  

از حرص کبود شد و دستشو بلند کرد بی اراده چشامو بستم منتظر بودم دست 
پسره روی صورتم فرود بیاد. چند ثانیه گذشت اما خبری نشد به جاش صدای اخ و 

اوخ پسره بلند شد
چشمامو که باز کردم نزدیک بود دوتا شاخ روی سرم سبز شه کیان دست پسررو 

گرفته بود و محکم فشار میداد اینو از قیافه ی جمع شده ی پسرو به اسونی میشد 
تشخیص داد

کیان_چه گهی میخواستی بخوری هان؟کیو میخواستی بزنی؟
پسره_اخخ به تو چه مردک دلم میخواست بزنم رلمه اختیارشو دارم.

چشمای ما چهارتا شده بود قد توپ فوتبال
کیان نگاه اتشیشو سمتم انداخت یکم ترسیدم اما باز هم حالت مغرورم و حفظ 

کردم_چیه چرا اینجوری نگاه میکنی واقعا فکر میکنی این نگاهات روی من تاثیر 
داره وظیفم نیس بهت جواب پس بدم اما چون نمیخوام ذهن منحرفت منحرف تر 

از این بشه میگم داره وظیفم دروغ میگه من اولین باره دارم میبینمش.
نفس عمیقشو حس کردم بعد از اون کنار گوش پسره گفت_که رلته اره؟ 

پسره_ا.. اره مگه مشکلی هست.؟ 
کیان_االن بهت میگم مشکلشو. 

بدون مکث مشت محکمی به پسره زد که نتونست تعادلشو حفظ کنه خورد زمین 
بالفاصله کیان نشست روی سینشو شروع کرد به زدنش پسره هم به حالت ضربدر 



دستاشو گرفته بود جلو صورتش که از ضربه های کیان جلوگیری کنه اما کیان ول 
کن نبود اگه ولش میکردی میکشتش سریع دویدم سمتش و داد زدم_ولش کن.

توجهی نکرد و بازم ادامه داد
دوباره داد زدم_میگم ولش کن. 

چند نفر جمع شده بودن دورشونو سعی داشتن کیانو ازش جدا کنن 
کیان_بیشرف فکر کردی دنیا بی صاحابه ناموسه منو میگی زن توا میکشمت 

عوضی. 
واقعا ترسیده بودم و بی اراده اشکام روی گونه هام میریخت ایندفه دیگه بلند 

جیغ زدم و با گریه گفتم_کیان تورخدا کیان جان من جان من بس کن.
فکر کنم از صدام شوکه شد سریع جمعیتو کنار زد و اومد سمت من بدون توجه به 

بقیه محکم بغلم کرد
کیان_جانم عزیزم جانم ببخشید ببخشید اصال حواسم به تو نبود خوبی؟

محکم خودمو کشیدم بیرون و گفتم_ولش کن بزار بره به جهنم 
پسره از جاش بلند شدو گفت_فک نکن کار همینجا تموم میشه منتظر تالفی باش. 

کیان یه قدم رفت نزدیک که بره سراغش که سریع دستشو گرفتم
جالب اینجا بود که پسره هم با دیدن این حرکت کیان پاگذاشت به فرار

با دیدن فرارش و اون تهدیدش همه زدن زیر خنده اما من پوزخندی روی لبام 
ظاهر شد اخه بگو بچه جون توی بزدلو چه به تهدید کردن

اشکامو پاک کردمو باز نقاب زدم برگشتم طرف کیان_تو اینجا چیکار میکنی؟ 
از این تغییر روحیه سریعم چشاش گرد شد اما خودشو نباختو گفت_خودت اینجا 

چیکار میکنی؟ 
_من مجبور نیستم به تو جواب پس بدم. 

کیان_منم همینطور. 
دریا_آمین اقارو میشناسی؟ 

برگشتم سمتشو گفتم_اره اقاکیانه. 



سارا_ببینم نکنه منظورت از کیان همون.... 
پریدم وسط حرفش_اره خودشه بیاید بریم. 

شادی_اااا چی چیو بریم پس لباس من چی میشه. 
باباال ترین جذبه ای که از خودم داشتم گفتم_شادی ما میریم میبریمت خونه 

لباساتو عوض میکنی بدو. 
شادی دست به سینه شد و ابرویی باال انداخت_نه آمین ایندفه جذبت کاری پیش 

نمیبره من باید از این اقا خسارت بگیرم. 
پسره_مشکلی نیس خانم محترم یه پاساژ همین نزدیکیا میشناسم که جنسای 

خوبی داره اگه مایل باشید بریم اونجا لباسامونو عوض کنیم. 
شادی_باشه بریم. 

پسره که اولش فکر نمیکرد شادی قبول کنه یکم جا خورد اما بعدش به خودش 
اومد و با یه بفرمایید کشید کنار تا اول شادی بره خودشم پشت سرش رفت.......

شادی و پسره که رفتن بی حوصله کولمو روی شونم جابجا کردم و رفتم روی چمنا 
نشستم طبق معمول دریا و سارا هم پشت سرم نمیدونم کیان به دوستاش چی 
گفت که اونا هم اومدن روبروی ما نشستن سکوت سنگینی بینمون حاکم بود تا 
اینکه با صدای گوشیه من این سکوت شکست زیر نگاه سنگین بقیه گوشیمو از 

جیبم دراوردم با دیدن اسم باباجون گوشیو زدم روی بی صدا و 
همه ی حرفای دیشبش یادم اومد سرمو  گرفتم باال و نفسای عمیق میکشیدم اما 
دلم نیومد بیشتر از این منتظرش بزار تویه حرکت سریع اتصالو زدم تا پشیمون 

نشم
_الو؟ 

بابا_سالم بابا خوبی؟ 
با لحن سردی جواب دادم_بله خوبم. 

بابا_کجایی چرا انقد دیر کردی.؟ 
_با بچه ها اومدیم بیرون شاید تا اخر شبم نیام. 



بابا_باشه بابا بهت خوش بگذره فقط نگرانت شده بودم.کاری نداری؟
_نه مواظب خودتون باشید. 

بابا_تو بیشتر نفس بابا. 
سنگینی نگاهی خیلی روم زیاد بود رومو که برگردوندم کیانو لبخند به لب خیره 

خودم دیدم سرمو به نشونه چیه براش تکون دادم که لبخندش عمیق تر شد هوفی 
کشیدمو رومو ازش گرفتم بعد از نیم ساعت شادی و پسره هم اومدن 

پسره_ببخشید دیر شد. 
از جام بلند شدمو و گفتم_عیبی نداره بچه ها پاشید بریم. 

پسره_کجا حاال اگه دوست دارید بمونید شبو باهم باشیم شما هم که با کیان اشنا 
دراومدید ها نظرتون چیه. 

_نه مزاحمتون نمیشیم. 
این چه حرفیه امین خانم خواهش میکنیم ازتون. 

نگاهی به بچه ها انداختم تا نظرشونو بفهمم همشون سری به نشونه مشکلی ندارن 
تکون دادن من حرف دلشونو زدم و گفتم_باشه مشکلی نیست.

پسره_فقط چیزه عیبی نداره اسماتونو بدونیم؟ 
همچنان جدی گفتم_نه چه عیبی من آمینم دوستامم سارا،دریا ،شادی. 

پسره_منم دانیالم ملقب به دانی دوستامم سامان، شهاب، کیان. 
شهاب_کیان این آمین خانم همونه که میخواد زن تو بشه. 

ناخداگاه اخمام توی هم رفت اما کیان سری تکون داد.
سامان_ااا پس مبارکه خانم تبریک میگم. 

با همون اخم سرمو انداختم پایینو چیزی نگفتم اما لحظه اخر چشو ابرو اومدن 
کیان براشو دیدم که اشاره میکرد چیزی نگه. 

دانی_بچه ها برای خودمون که بلیت گرفتم من میرم واسه خانم ها هم بگیرم 
بیارم



چند دقیقه از رفتن دانی رفته بود که چشمم به دخترو پسری افتاد که بستنی به 
دست داشتن قدم میزدن بدون اینکه نگامو ازشون بگیرم گفتم_مردشورتو ببرن 

شادی یه بار ازت یه بستنی خواستیم ریختیش رو مردم. 
شادی دستاشو زد به کمرش و با قیافه حق به جانبی گفت_امین جان عزیزم برات 

مهم نیست هیکل من نچ شد. 
_نه واسه چی مهم باشه اگه بستنی رو بهم رسونده بودی شاید یکم مهم بود اما 

االن اصالاا. 
همه داشتن به کلکل ما دو تا ریز ریز میخندیدن به جز کیان که با لبخند نگام میکرد 

االن میامی گفت و پا تند کرد سمت بستنی فروشی.
جو بدی بودشادی برای اینکه دعوای ما بیشتر از این کش نیاد مث قاشق نشسته 

پرید وسطو گفت_ااا اقادانیال بلیط گرفتید. 
دانی_بله بله گرفتم من میگم اگه موافقید بریم ترن سوار شیم. 

کیان با لحن قاطعی گفت_نه.
_چرا؟ 

صاف زل زد توی چشمام و قاطع گفت_چون هیجان واسه قلبت اصال خوب 
نیست. 

رگ لجبازیم زد باال_کی گفته؟ 
کیان_منی که دکترتم. 

نیشخندی زدمو گفتم_اقای به اصطالح دکتر اصالنم این طور نیس من همین چند 
وقت پیش سوار شدم هیچی نشد. 

دریا خواست چیزی بگه که با چشم غره من درجا خفه شد
کیان_مطمئنی؟ 

_بله مطمئنم.
به اون گفتم مطمئنم اما با خودم که تعارف نداشتم خودم مطمئن بودم حتما حالم 

بد میشه.



هممون رفتیم تو صف تا وقتی که نوبتمون شد کیان که از همون اول دست منو 
گرفت نشوند پیش خودش سارا و دریا هم پیش هم سامان و شهاب هم پیش هم 

اما شادی محبور شد بره بشینه پیش دانی. 
چشمکی با لبخند تحویل نگاه نگرانشون دادم و نشستم کمربندمو بستم. 

 ترن که راه افتاد نفس عمیقی کشیدم که متوجه نگاه زیر چشمی کیان هم شدم. 
فقط توی دلم ارزو میکردم جلوی کیان ضایع نشم اوایلش که اروم بود خوب بود 

اما همینکه تند شد جیغام شروع شد و محکم به بازوی کیان چنگ زدم از اون 
طرف هم قلبم داشت باهام بازی میکرد.... 

کیان برگشت و تا نگاهش به قیافم افتاد بلند داد زد_وقتی میگم هیجان واسه ی 
قلبت مثل زهر میمونه میگی نه اخه دختره سرتق بامن لجی با قلب خودتم لجبازی 

میکنی. 
اصال نمیتونستم جوابشو بدم از یه طرف درد قلبم از طرف دیگه گریه ای که 

میکردم نفسمو برده بود
دستمو روش گذاشتمو خم شدم دیگه هق هقای بلند میکردم

کالفه بافشار دستش دوباره صافم کرد روی صندلی کمربند خودشو باز کرد و 
محکم بغلم کرد دست روی قلبمو پس زد و دست خودشو جایگزین دستم کرد و 
شروع به ماساژ دادن کرد اما دردش انقد زیاد بود که دوباره دستمو برگردوندمو 

گذاشتم روی دست کیان
کیان_اروم.... اروم زندگی کیان..... چشماتو ببند....چشماتو ببند و به چیزای خوب 

فک کن... افرین نفسم ببند چشماتو..... 
انقد لحنش ارامشبخش بود که ناخداگاه چشمام روی هم افتاد و به دورانی فکر 

کردم که مامانم زنده بود همون روزی که باهم توی رستوران نشسته بودیمو من با 
شیرین زبونی واسش حرف میزدم و اون بالبخندی گوش میداد و روی سرمو 

نوازش میکرد...... وقتی ترن ایستاد تقریبا درد قلبم اروم شده بود اما هنوز جزئی 
تیر میکشید 



چشمای پر اشکمو باز کردمو اولین چیزی که دیدم قیافه نگران کیان بود وقتی دید 
چشمامو باز کردم لبخند غمگینی زد و گفت_خوبی؟ 

اب دهنمو قورت دادمو گفتم_فقط یه خورده تیر میکشه اما نسبت به قبلش 
بهتره. 

کیان_قرصات همراته؟ 
_اره توی کیفمه.

کیان_خیل خوب بریم پایین یکی بخور. 
مهلت جواب دادن بهم نداد و دستمو گرقتو از رو صندلی بلندم کرد تا پامونو 

گذاشتیم پایین بچه ها ریختن سرم
سارا_الهی فدات بشم من که گفتم سوار نشو چرا انقد غدی تو؟ 

شادی_خوبی االن؟ 
دریا_هنوزم درد داری؟ 

تا خواستم جوابشونو بدم کیان پیش دستی کردو کالفه گفت_بچه ها حالش بد 
شد اما اگه بزارید یه قرص بخوره حالش بهتر میشه!. 

تو یه حرکت هر سه شون از جلومون کشیدن کنار من نشستم پیش بچه ها کیانم 
رفت یه بطری اب بخره وقتی برگشت اب معدنی و انداخت توی بغلم و کیفمو 

برداشت قرص قلبمو بهم داد اما بازم داشت میگشت قرصو گذاشتم توی دهنمو یه 
قلپ اب روش خوردم که صداش در اومد_زیاد روش اب بخور این قرص زیر 

زبونیت کو؟ 
بالحن مظلومی گفتم_جاش گذاشتم. 

نگاه وحشتناکی بهم کرد و با صدای نسبتا بلندی گفت_مگه نگفتم این دوتا قرص 
همیشه همرات باشه ها؟ 

بچه ها ترسیده بودن و هیچی نمیگفتن منم سرمو انداختم پایین اما اخمام رفت 
توی هم حق نداشت جلوی دوستاش اینجوری خردم کنه. 

کیان_پاشو آمین! 



باتعجب نگاش کردم و گفتم_کجا؟ 
کیان_پاشو بریم خونتون. 

_واسه چی؟ 

کیان_واسه چی؟پاشو آمین منو سگ نکن  پاشو بریم باید اونو بخوری. 
میدونستم کاری و که بخواد انجام بده حتما میده

با التماس گفتم_کیان خواهش میکنم امشبمونو کوفت نکن میخوایم بریم 
 رستوران. 

شهاب_نه ابجی اگه باید بخوری ما مشکلی نداریم میندازیم واسه یه شب دیگه. 
کیان_راس میگه پاشو.

_اخه من خوب خوب شدم دیگه نیازی ندارم خواهششش. 
ناراضی بهم نگاه کردو گفت_بعد از شام میریم خبب. 

_باشه اتفاقا خوابمم میاد دیشب اصال نخوابیدم. 
نگاه غمگینشو ازم گرفتو دیگه چیزی نگفت

...........
هممون دور میز نشسته بودیم وبختیاری سفارش داده بودیم و میخوردیم داشتم 

بیشتر با غذام بازی میکردم که کیان کنار دستم سر کرد تو گوشم
کیان_چرا با غذات بازی میکنی بخور همشو تا بهت نخوروندم. 

اخمی کردمو گفتم_چرا زور میگی نمیخورم. 
اونم بدتر از من اخم کرد و گفت_میخوری خوبم میخوری وگرنه میدونی چی 

میشه. 
_مثال چی میشه؟ 

خواست جوابمو بده که شادی پارازیت انداخت
شادی_راستی امین.... 

سرمو گرفتم سمتشو همزمان که یه تای ابرومو مینداختم باال سرمو به معنی چیه 
واسش تکون دادم سریع گرفتو ادامه داد



شادی_دیروز شایان زنگ زد گفت برنامه کوه ریختم شما هم بیاید....چشمکی 
زد_تازه گفت شما مهمونای ویژه ما هستید
لبخندی از این بدجنسیش روی لبم اومد

دانی_شایان منتظری و که نمیگید؟. 
شادی سرشو تکون داد_چرا خودشه.

شهاب_شایان منتظرم دوست شماس؟ پس چرا تو هیچکدوم از برنامه هاش 
ندیدمتون؟ 

سارا_چون خیلی کم شرکت میکنیم. سامان_ اتفاقا به منم گفت بیاید نظرتون چیه 
بریم؟ 

کیان_نمیدونم ببینم چی میشه. 
_من که نمیام. 
سارا_اا آمین. 

_ِا آمین نداره دیدی که یه بار اومدم چه اتفاقی افتاد من از جمعشون خوشم نمیاد 
زیادی هیزن. 

نامحسوس دیدم لبخند محوی روی لبای کیان نشست
دریا_پس تو نمیای ماهم نمیریم. 

_من چیکار به شما دارم برید خوش باشید.......
شادی_مگه بدون تو خوش میگذره. 

سارا_اره بابا اصال کوه حال نمیده بیاید برنامه ریزی کنیم بریم یه طرف. 
اصال وجود چهارتا پسری که کنارمون نشسته بودن و به کل فراموش کرده بودیمو 

مث قدیما داشتیم برنامه سفر میریختیم
_بچه ها خیلی وقته شمال نرفتیم بریم؟

همشون مشتاشونو به نشونه موافقت اوردن جلو منم مشتمو بردم جلو با گفتن 
ایول محکم کوبوندیم به هم دیگه

سامان اهمی کردو گفت_فقط ببخشید...... 



سرامون برگشت سمتش
سامان_ابجی آمین شما از اقاتون اجازه گرفتید.

با سر اشاره ای به کیان کرد برگشتم سمت مرد ایندمو دیدم قیافه ی خونسرد 
خیره خودمو

_اول اینکه اقا سامان ایشون هنوز اقای من نشده بعدم اگه هم بشه حق نداره 
رابطمو با دوستام قطع کنه مگه نه؟ 

کیان_نه هر وقت اسمت بره توی شناسنامه من یعنی صاحب همه چیت منم... منم 
که میگم کجا بری کجا نری اگه من غیرت دارم هیچ وقت اجازه نمیدم چهار تا 

دختر تک و تنها برن جایی اگه میخواید برید باید ماهم بیایم..... 
حرصم گرفت رگ لجبازیم زد باال_اوال ما قبل از شما هم مجردی میرفتیم هیچ 

مشکلی نبود دوما شما حواست هست داری کم کم اخالق گندتو رو میکنی؟سوما ما 
میریم ببینم کی جلومونو میگیره. 

لبخندی زد و گفت_تو فقط بعد عقد پاتو بزار بیرون ببین چی میشه عزیزم. 
مث یه ببر زخمی نگاش می کردم میخواستم دوباره چیزی بگم که سارا قبل از من 

پیشدستی کرد 
سارا_مگه ما در مورد اومدن و نیومدن شما نظری دادیم که شمشیرو از رو بستین 

ما میریم شما هم اگه دوس دارید بیاید. 
_سارا معلوم هست چیکار میکنی؟ 

سارا_چی کار میکنم آمین؟ما چیکار به اونا داریم ما سی خودمونیم اونا هم سی 
خودشون.حداقل دیگه بازم میتونیم دور هم جمع شیم. 

چشمامو چند لحظه بستم اعصابمو کنترل کنمو دهنم باز نشه روبه کیانو هر چی 
ازش در میاد و بارش کنم...... بعد از اینکه همه غذاشونو خوردن کیان رفت همرو 

حساب کرد و در جواب اعتراض بقیه گفت فک کنید شیرینیه عروسیمه. 
***********



عاقد_برای بار سوم عرض میکنم دوشیزه مکرمه سرکار خانم آمین تهرانی فرزند 
حسام ایا به بنده اجازه میدهید شما را با مهریه ی معلوم یک جلد کالم مجید یک 

دست اینه و شمعدان و تعداد 1375سکه تمام بهار ازادی و دو هزار گل رز سیاه به 
عقد دائم جناب اقای کیان مشفق فرزند محسن در اورم ایا وکیلم؟ 

به تک تک حاضران توی مجلس نگاهی انداختم دوستام و ماهی جون اشک 
میریختن ولی روی لباشون لبخند بود اما دوستای کیان شاد و شنگول بودن و هی 
سر به سر کیان میزاشتن نگام برگشت روی بابام..... چشماش غمگین بود اما لباش 

میخندید
کیان_عزیزم منتظر جواب توأن. 

چشمامو بستم و با صدای ارومی که خودمم به زور شنیدم گفتم_با اجازه پدرم 
بله!

صدای دست و جیغ بود که ریخت سرمون البته بیشتر دوستای کیان بودن دوستای 
من بیشتر اشک میریختن. 

**********
دم برج کیان نگه داشتیمو هممون پیاده شدیم

 بابام دست منو کیانو گذاشت توی دست هم و روبه کیان گفت_دارم ثمره زندگیمو 
دستت میسپارم نبینم روزی چشماش اشکی باشه که روزگارتو سیاه میکنم. 

کیان دست گذاشت روی چشمش و تبسمی کرد و گفت_چشم شما که بهتر میدونید 
من میمیرم اگه چشماش اشکی بشه بعد خودم چشماشو بارونی کنم؟ 

بابا_میدونم بهت اطمینان دارم. 
برگشت سمت منو ادامه داد_میدونم از دست من هنوز ناراحتی اما خودت بهتر از 

هرکسی میدونی چقددد دوست دارم اگه ففط یه ذره دارم تاکید میکنم فقط یه 
ذره به عالقه کیان نسبت به تو شک داشتم هیچ وقت مجبور به این کار 

نمیکردمت. 
با بعض گفتم_پس عالقه ی من مهم نیست؟ 



بابا_یک سال فقط یک سال با کیان زندگی کن اگه بازم هیچ عالقه ای بهش 
نداشتی قول شرف میدم خودم طالقتو ازش بگیرم. 

اخمای کیان رفت توی هم اما من بدون توجه به اون به بابا گفتم_قول؟بگو به 
جون آمین؟ 

پیشونیشو چسبوند به پیشونیم میدونست این کارو دوست دارم همیشه هر وقت 
قهر بودیم این جوری میکرد تا اشتی کنیم نا خداگاه چشمام بسته شد و لبخندی 

روی لبم اومد
بابا_به جون خودت که دردونه قلبمی.

دیگه نتونستم صبر کنم خودمو پرت کردم تو بغلش که باعث شد دستم از دست 
کیان جدا بشه اونم محکم به خودش فشارم داد و مرتب توی موهام بو میکشید

بابا_کاش مادرتم اینجا بود و این روزو میدید 
با یاد مامانم بازم گریم گرفت و بلند زدم زیر گریه دلم خیلی واسش تنگ شده بود 

شدیدا نبودنش وی چشم بود 
ماهی جون که دید گریم بند نمیاد با فشاری از اغوش بابام جدام کرد و خودش 
بغلم کرد بعد از اون نوبت دوستام بود اومدن طرفم  از اون ورم دوستای کیان 
رفتن سمتش اونا میگفتن و میخندیدن ما همش گریه میکردیم     کیان که دید 
گریمون بند نمیاد از دوستاش جدا شد اومد سمتمون و با خنده گفت_بابا بسه 

دیگه سفر قند هار که نمیره همینجاس فرار نمیکنه هر وقتم خواستید میاید 
پیشش قدمتون روی چشم

دست منو گرفت.......خمیازه مصلحتی کشیدو ادامه داد_خب دیگه خسته نباشید
شادی پرو پرو گفت_سالمت باشید

چشمای کیان که گرد شد همه زدن زیر خنده 
کیان_بچه پرو منظورم این بود برید دیگه مزاحم ما نشید. 

دریا_کی مزاحم تو شده دلت میخواد برو خونت. 



کیان در حالی که دست منو به سمت خونه میکشید گفت_نه دیگه نشد من از این 
به بعد هر جا برم خانمم هم باهام میادددد. 

سارا ادا در اورد_وای مامانم اینا. 
با لبخند برگشتم سمتشونو دستم و براشون تکون دادم که اونام جوابمو دادن 

گزاشتم تا باال دستم تو دستش باشه به محض اینکه به در ورودی رسیدیم محکم 
دستمو از دستش کشیدم

پوفی کشیدو گفت_چی شد باز؟ 
دست به سینه شدم_فک نکن خبریه من هنوزم همون امینم. 

همزمان که قفل درو باز میکرد گفت_اوه بله لیدی بر منکرش لعنت. 
بعد با یه بفرمایید بانو کنار کشید تا اول من وارد شدم پشت چشمی براش نازک 

کردمو وارد شدم اونم پشت سرم اومد تث و درو بست. 
با دیدن خونه سراسر مبله گفتم_پس جهاز من چی میشه. 

کیان_فعال که نیازشون نداریم عیبی نداره اگه بمونن توی انباری؟ 
سری تکون دادم_هرچی خودت میدونی..من حرفی ندارم...... من خیلی خستم 

کجا برم یکم بخوابم؟ 
کیان_نمیخوای خونرو ببینی؟ 

_حاال وقت زیاده واسه فضولی فعال خوابم میاد دوشبه نخوابیدم کم کم دارم سر 

درد میگیرم.  
ابرو تو هم کشید با دست به باالی پله ها اشاره کرد و گفت_سه تا اتاق باالس دوتا 

هم پایین هر کدومو دوس داری انتخاب کن. 
_پس من میرم باال. 

چشم روهم گذاشت و با برداشتن چمدونم باهام همقدم شد یکی یکی در اتاقا رو 
باز کردمو اولی قرمز_مشکی بود دومی سفید_مشکی سومی زرشکی و مشکی  

ابروهامو کشیدم توی همو گفتم_چرا همشون مشکی دارن ادم دلش میگیره. 



کیان_من عاشق رنگ مشکیم اگه دقت کنی بیشتر وسایل خونه مشکیو داره ولی 
اگه تو دوست نداری تغییر دکوراسیون میدیم هوم!؟ 

شونه ای باال انداختمو گفتم_برای منی که همش رنگای روشن استفاده میکنم یه 
تنوعه فعال ولش کنیم تا ببینیم چی میشه. 

زل زدم توی چشماشو گفتم_پس فعال سفید_مشکیو برمیدارم تا هم تنوع باشه هم 
رنگ مورد عالقم. 

لبخندی زد و چیزی نگفت. 
پشت سرم وارد اتاق شدو وسایلمو گذاشت داخل 

کیان_چیزی احتیاج نداری؟ 
مانتومو از تنم در اوردم که نگاه کیان هم گیر پوست سفیدم زیر تاپ سفید رنگ 

تنم شد 
_نه فقط«سرمو کج کردموادامه دادم»زودتر سفر شمالو جور کن باشه. 

کیان_فعال هستیم خدمتتون شما فردا با من میای یه چکاپ میکنی ببینیم واسه 
چی جدیدا انقد قلبت درد میگیره قبال زیاد اینطور نمیشدی فوقش هفته ای یه بار 

اما حاال روزی شده. 
_اها از این به بعد همین بساطه دیگه تا تقی به توقی خورد و این لعنتی یکم بازی 
در اورد میخوای هی منو هلک و هلک بکشونی این بیمارستان اون بیمارستان اره؟

کیان کاری نکن دیگه بهت نگم ها؟ 
جوری داد زد تو بیخود میکنی که ترسیدمو از جا پریدم

کیان_اصال میدونی تو چه وضعیتی هستی آمین االن ما در به در دنبال یه قلب 
سالم واسه توییم تا اون موقع باید خیلی مواظبت باشیم اونوقت تو میگی بهت 

نگم. 
انگشت اشارشو گرفت طرفمو ادامه داد_بشنوم یا ببینم قلبت درد گرفته و به من 

نگفتی خودت میدونی آمین. میدونی چه اخالق سگی دارم پس سعی نکن تجربش 
کنی. 



پوزخندی زدمو گفتم_بله جناب کیه که ندونه شما روی اخالق سگی که هیچ خود 
سگم کم کردی........

نفس عمیقی کشیدو با لحن ارومی گفت_آمین جان عزیزم میدونم تو با این ازدواج 
مخالفی اما میتونی یه شانس به خودمو خودت بدی تا بهمون خوش بگذره 

میتونیم مث دوتا دوست یا دوتا همخونه باهم زندگی کنیم تا اخالقای هم توی 
دستمون بیادها؟نظرت چیه به نظرت میتونیم فعال اتش بس اعالم کنیم؟

تا وقتی که خودت نخوای من نه کارت دارم نه بهت دست میزنم همین اتاق بغلیم 
میخوابم باشه؟.

فکری کردم دیدم بد نمیگه من چه بخوام چه نخوام یک سالو پیشش هستم پس 
چرا زندگیو به کام هردومون زهر کنم

نگاهی به چشمای منتظرش کردمو گفتم_قبوله. 
لبخندی زد_شام نمیخوری؟ 

_نه. خوابم میاد. 
اومد جلو..... لبهاشو گذاشت روی پیشونیم که نامحسوس لرزی به تنم نشست

کیان_شبت بخیر ماه من.
بدون اینکه منتظر جواب من باشه تو بهتم گذاشت و رفت بیرون چرا عصبانی 

نشدم؟ مگه این مرد همونی نبود که ازش منتفر بودم؟ چرا سکوت کردم؟ یه 
صدایی از درونم میگفت سخت نگیر امین یه بوسه بود دیگه.

پوفی از سر کالفگی کشیدم سرمو محکم تکون دادم تا از این افکار بیام بیرون..... 
لباسامو در اوردم و به جاش یه تاپ و شلوارک پوشیدم با این که بهمن ماه بود و 

هوا سرد ولی من گرمم بود..... چراغو گذاشتم روشن بمونه چون به شدت از 
تاریکی میترسیدم دلیلش یه بار گم شدن توی جنگل توی کودکیم بود..... دراز 

کشیدم روی تخت.... از نرمیش لبخندی روی لبم اومد..... غافل از همه چیز 
چشمامو بستم................******* 

دقیقا نمیدونم ساعت چند بود که دیدم یکی داره میشونتم 



غری زدم و خوابالود گفتم_جان جدت بزار بخوابم
خیلی زود صدای کیانو تشخیص دادم که میگفت_باشه بزار اینو تنت کنم سرما 

میخوری عزیزم. 
چشمام بسته بود و اصال توی این دنیا نبودم تا اینکه دوباره درازم کرد و پتو و تا 

گردنم باال کشید من بازم توی عالم بی خبری رفتم......
با صدای زنگ گوشیم دستمو دراز کردم از روی پا تختی برش داشتم 

_هوم. 

سارا_هوم؟آمین هوم؟ هنوز خوابی. ای بابا پاشو بیا دانشگاه یه ساعت دیگه کالس 
داریم. دقت کردی جدیدا به خرس قطبی گفتی برو من جات هستم. مثل اینکه 

دیشب خیلی بهت خوش گذشته نه؟ بله دیگه اگه منم.... 
پریدم وسط چرت و پرتاشو گفتم_چهل دقیقه دیگه اونجام. 

منتظر جوابی ازش نشدم و گوشیو قطع کردم سریع رفتم دستشویی دست و 
صورتم شستم اومدم بیرون یه مانتوی کوتاه خاکستری همرنگ چشام پوشیدم با 

شلوار جین و مقنعه مشکیم.......
از پله ها سرازیر شدم و داد زدم_کیان خونه ای؟ 

کیان_اره بیا اشپزخونه. 
وارد اشپزخونه که شدم با دیدن میز ناخداگاه سوتی زدم یه تیکه نون برداشتم و 

دزحالی که میزاشتم توی دهنم گفتم_بابا ایول کدبانویی شدی واسه 
خودت«چشمکی زدم»دیگه وقت شوهر کردنته. 
معلوم بود خندش گرفته اما سعی میکرد بروز نده

کیان_صبح زیبای شمام بخیر مادمازل اوقور بخیر. کجا به سالمتی. 
_إوا سالم نکردم.... سالم اقای مشفق صبح عالی متعالی. احوال شما؟

با لحن جدی و با کمی اخم گفت_گفتم کجااااا؟ 
جرعه ای از اب پرتغالم و خودمو گفتم_کالس دارم. 



کیان_چرا مانتوت انقد کوتاهه؟ بیرون رفتی؟ ندیدی چقد هوا سرده؟ چرا چیزی 
روی مانتوت نپوشیدی؟ میدونی اگه سرما بخوری چه مکافاتی داریم! 

_اوووووو یه نفس بگیر خفه نشی من که  هنوز راه نیفتادم. میپوشم نگران نباش. 
پوفی کشید_صبحانتو تا اخر بخور دیشب هم شام نخوردی. چرا المپ اتاقت 

روشن بود؟ 
نمیخواستم غرورم جلوش بشکنه برای همین با خونسردی گفتم_حتما یادم رفته 

خاموشش کنم. 
سری تکون دادو دیگه چیزی نگفت.......

انگار که چیزی یادش افتاده باشه دوباره گفت_مگه قرار نبود امروز بامن بیای بریم 
چکاپ.

_فعال که میبینی کار دارم.
شونه ای باال انداختو گفت_میل خودته فقط بدون هرچی بیشتر طولش بدی دیر 

تر میریم شمال.
_یعنی چی؟

جدی شدو باکمی اخم گفت_یعنی اینکه تا وقتی نیای یه چکاپ کنی شمال بی 
شمال.

پوفی کشیدمو دیگه چیزی نگفتم فعال بحث کردن باهاش بی فایده بود 
با نگاهی که به ساعت انداختم تقریبا از جا پریدم که کله کیانم با من بلند شد

کیان_چیشد؟ 
کوتاه جواب دادم_دیرم شده. 

بهش مهلت جواب دادن ندادم و دویدم طرف اتاق فقط لحظه اخر صداشو شنیدم 
که که می گفت حاظرشو میرسونمت. 

پالتومو همونجوری پوشیدم اما شال گردنمو گرفتم دستم کولمو برداشتمو از اتاق 
زدم بیرون. 

وایساده بود جلوی اینه و ژل موشو میزد



_من امادم. 
برگشت و تا منو دید فاصلمونو پر کرد....... دکمه های پالتومو بست دست برد 

طرف شال گردن توی دستم. 
ناله وار گفتم_گرمه کیان. 

کیان_حرف نباشه االن بری بیرون سرد میشه. 
_شدی عین بابا بزرگا منم شدم بچت.

شالو با زور از دستم گرفتو محکم بستش دور گردنم 
بی توجه به چشمای هر لحظه حمله من دستمو گرفتو با خودش کشوند

*******
حوصلم سر رفته بود ۵ دقیقه بود راه افتاده بودیم اما هیچی نمی گفت

دستمو بردم سمت ضبط و بعد از عوض کردن چند تا اهنگ از یکیش خوشم 
اومد........  

در دانشگاه نگه داشت و برگشت سمتم یه دسته تراول گرفت سمتم
کیان_بگیر. 
_پول دارم. 

کیان_میدونم ولی دوست ندارم وقتی زن منی از پول بابات استفاده کنی. 
_میدونستی خیلی متعصبی؟ 

کیان_نه عزیزدلم متعصب نیستم اما خب یه سری قوانین واسه خودم دارم 
معتقدم وقتی خانم منی عشق منی پس مسئولیت همه چیزت بامنه پس خواهشا 

بامن دیگه بحث نکن باشه؟ 
داشت دیرم میشد کالفه پولو ازش گرفتم

_باشه خداحافظ
کیان_خدا به همرات عزیزم. 

از دور بچه ها رو دیدم رفتم سمتشون
طبق عادتمون دستامونو زدیم به هم



برگشتم عقب دیدم کیان هنوز نرفته دستمو براش تکون دادم که ماشینو روشن کر 
دو رفت

سارا_خب خب چه خبر؟ 
_فعال بیاید بریم کالس بعد حرف میزنیم. 

*********
از کالس رفتیم بیرون و به پیشنهاد دریا رفتیم سلف 

شادی_خب چه خبرا؟ 
دریا_وای امین خفه نشدی با این شال گردنی که بستی؟
سارا_اااا دریا چیکارش داری بزار بگه دیشب چی شده؟ 

شالمو باز کردمو گفتم_دیشب هیچ اتفافی غیر از یه بوسه روی پیشونیم و اتاقای 
جدا از هم هیچ اتفاقی نیوفتاد این شالم به زور کیان بستم!.

شادی_بابا ایول معلومه این اقا کیان شما خیلی مرده مگه نه بچه ها؟ 
سارا و دریا_اره راس میگه.

_امروزم میگفت بیا چکاپ ولی من نرفتم حاال هم میگه تا وقتی چکاپ نکنی از 
شمال خبری نیس. 

سارا_پاشید. 
_پاشیم چیکار هنوز خیلی مونده به شروع کالس بعدی. 

سارا_میدونم پاشید بریم مطبش هم غافلگیر میشه هم زودتر میریم شمال. 
 دریا ذوق زده ادامه داد_اره اره راست میگه اخ جون دیگه قیافه این استاد 

خنگوله هم نمی بینیم پاشید بریم پاشید
****

از در مطب رفتیم تو به غیر از سه چهارتا پسرو چند تا پیرزن کسی نبود بدون 
توجه به متلکا وشیطونیای پسرا یکراست رفتیم پیش منشی

_سالم خانم سوفی؟ 

ازجاش بلند شد و با لبخند گفت_سالم خانم تهرانی احوال شما خوبید؟ 
_ممنون شما چطورید؟ 



با چشم به شیرینی روی میز اشاره کردمو ادامه_خبریه؟ 
اهی کشید که جیگرمون کباب شد_اره شیرینی عروسیه اقای مشفقه؟ 

قیافمو پکر نشون دادم_جدی مبارک باشه. 
منشی_راستش شما هم مثل خواهرم میمونید من خیلی ازش خوشم میومد 

شماچطور؟ 
_راستش اره منم یه جورایی دوسش داشتم..... بگذریم...... هستن؟ 

منشی_بله هستن منتها ببخشید ها یکم باید منتظر بمونید. 
_باشه مشکلی نیس. 

به بچه ها که داشتن ریز ریز میخندیدن اشاره کردم بریم بشینیم
توی سکوت داشتم اطراف تکراری و نگاه میکردم که با صدای یه پسره برگشتم 

سمتش
مغرورنگاش کردمو گفتم_بله کاری دارید؟ 

خندید وگفت_اوهه چه مغرور ازت خوشم اومده میخوام باهام دوست شی؟ 
_شاید مشکل قلبی داشته باشی که اومدی اینجا اما فک نکنم مشکل بینایی داشته 

باشی! واقعا حلقه توی دست منو نمی بینی؟ 
پسره_من که کاری ب شوهرت ندارم از کجا معلوم شاید ازهم خوشمون اومد توهم 

از شوهرت طالق میگیری میای بامن ازدواج میکنی؟ 
از پروییش دهنم باز مونده بود اما همچنان اخم کردم باید یه جوری دهنشو 

میبستم_من انقد شوهرم و دوست دارم که به کس دیگه ای حتی فکر هم نمیکنم 
پس پاتو از گلیمت دراز تر نکن.

خواست چیزی بگه که در اتاق کیان باز شدو خودش با یه اقایی اومدن بیرون 
بااقاهه دست داد و اون رفت نگاشو چرخوند که چشمش به من خورد یا چند قدم 

بلند اومد طرفم
دستمو گرفت و با لحن نگرانی گفت_خوبی اینجا چیکار میکنی. 

_خودت صبحی گفتی بیا کار اشتباهی کردم؟اگه ناراحتی برگردم. 



کیان لبخندی زد و گفت_نه عزیزم فقط یه خرده غافلگیر شدم شما به بزرگواری 
خودت ببخش.

لبخندی زدم زیر چشمی به منشی نگاه کردم که کم مونده بود دیگه غش کنه 
خواستم چیزی بگم که صدای پسره پارازیت انداخت وسط

_ببخشید اقای دکتر شما با همه مریضای خانمتون انقد راحتتی؟ 
برخالف من که مث یه ببر زخمی بودم کیان باخونسردی گفت_نه خیر اقای 

سلطانی ایشون همسر من هستن. 
پسره اب دهنشو قورت داد و گفت_واقعا مبارک باشه ایشاا� به پای هم پیر 

شید. 
روکرد به منو ادامه داد_خانم به شما هم تبریک میگم. 

خندم گرفته بود اما همچنان جدی گفتم_ممنون. 
کیان_بیابریم عزیزم بچه ها بیاید شما هم. 

سارا_چه عجب مارو هم دیدی. 
کیان همونجوری که دوباره دست منو میگرفت گفت_حرف نزن بچه..... 

شادی واسه اینگه لجه منشی و پسررو در بیاره با لحن شیطونی گفت_میخوای ما 
نیایم شما راحت باشید. 

تا بنا گوش سرخ شدم و سرمو انداختم پایین اما کیان سرخوش خندید و 
گفت_الزم نیس ما زیاد راحت بودیم نگا کن تورو خدا خانمم و چه الکی الکی 

خجالت میدن. 
جدی شد و ادامه داد_عزیز دلم من یه دوسه ساعتی کار دارم میخواید برید یکم 

بچرخید یا میاید تو. 
_نه هواسرده اگه مزاحمت نمیشیم بیایم تو. 

چشماشو روی هم گزاشت و گفت_خانم سوفی نوبت کیه؟ 
سوفی_خانم شاهد بفرمایید نوبت شماس. 



به پیر زنی که ب زور بلند میشد نگاه کردم و سریع رفتم طرفش که باعث شد 
لبخند عمیقی روی لبای کیان بشینه

_اجازه بدید کمکتون کنم! 
پیرزن_پیرشی دخترم. 

جلو تر از همه رفتم تو کیانو بچه ها هم پشت سرم اومدن......... پیرزنرو گذاشتم 
روی مبل با لبخند بهش گفتم_من میشینم اینجا کاری داشتید صدام کنید. 

چشماشو به نشونه باشه روی هم گذاشت 
........ روی پنجه پا چرخیدم به کیان به مبالی گوشه اتاق اشاره کردم و گفتم_ما 

اونجا بشینیم؟ 
کیان_همه ی اتاق متعلق به شماس بانو.... هرجا عشقت میکشه بشین. 

پشت چشمی براش نازک کردمو با گفتن مبارک صاحابش با بچه ها نشستیم روی 
مبل............... 

*کیان*****
نگاهی بهش کردم که با دوستاش روی دست خم شده بودن و یواش یواش پچ پچ 

میکردن..... یه لحظه خندم گرفت.....وضعیتشون مثل جلسه های محرمانه 
بود.....امروز که دیدمش خیلی تعجب کردم نه به صبح که دیگه میخواستم به زور 

بیارمش نه به االن که با پای خودش اومده بود خندمو خوردمو حواسمو به خانم 
شاهد دادم اما هر چند لحظه یه بار حواسم بهش بود...... خانم شاهد هم متوجه 

شد.... لبخندی زد
شاهد_مادر خانمته؟ 

نگاهی بهش کردم برخالف دوستاش که چشماشون بسته بود اما امین سرش توی 
گوشیش بود_بله. 

شاهد_معلومه خیلی دوسش داری. خدا واست حفظش کنه.
_زندگیمه خدارو روزی صد بار شکر میکنم بابت داشتنش.

 لبخندی زد......... روکرد طرف امینو گفت_دخترم. 



با تعجب و ابروهای باال رفته سرشو از گوشیش باال اورد که دلم واسش ضعف 
رفت

امین_جانم؟ 
شاهد_جانت بی بال عزیزم قدر شـوهرتو بدون خیلی دوست داره. 

نگاهشو انداخت توی چشمامو گفت_منم خیلی دوسش دارم مادر جون. 
شاهد_خدا واسه هم نگهتون داره. 

لبخند تلخی روی لبام اومد میدونستم همه این حرفا فقط و فقط فیلمه.........
*******

**آمین*******

دوساعتی میشد نشسته بودیمو فقط و فقط کیان و مریضاشو نگاه میکردیم  کیان 
خیلی رو کارش مسلط بود........از کارش خیلی خوشم اومده بود..........سعی 

میکردم تو این فاصله یه چیزایی هم ازش یادبگیرم...... 
با دیگه میتونیم بریم کیان به خودم اومدم سارا چنان از جا پرید که کمرش دوسه 

تا ترق تروق کرد 
شادی زد زیر خنده و گفت_خدا خفت کنه سارا اون چه صدایی بود. 

سارا_کمرم بودمنحرف باور کن فک کردم باید بریم خونه دنبال لحاف تشک شبو 
همینجا بمونیم تا گفت بریم سریع بلند شدم یه وقت پشیمون نشه........ 

کیان تک خنده ای کرد و گفت_ببخشید دیگه اذیت شدید
دریا_نه بابا همش شوخی بود........... 

******
توی سالن انتظار نشسته بودیم و منتظر جواب ازمایشام......... کیان نیم ساعتی 
میشد با دکتر رفته بود.......بعد از چند دقیقه اومدن هممون باهاشون بلند شدیم 
همونجور که حرکت میکرد به در اتاقش اشاره کرد و با یه بفرمایید خودش جلوتر 
رفت........چند دقیقه به ازمایشا بعد به منو کیان که روی یه مبل دونفره نشسته 

بودیمنگاه کردو گفت_وضعیت قلبشون نسبتا خوبه اما پالکت های خونیشون 



اومده پایین این دردهای اخیرم مال اونه یک هفته مینویسم بستری شن انشاا� 
بعد اون خوب میشن........ 

با خودم گفتم االن کیان مخالفت میکنه اما با حرفی که زد همه امیدم پوچ شد
کیان_بله اقای دکتر لطف میکنید. 

دستشو محکم گرفتمو با ناله گفتم_کیان یعنی چی مگه تو به من نگفتی یه چکاپ 
سادس پس این چیزا چیه؟ 

کیان_لج نکن عزیز من یه هفتس دیگه در عوض حالت خوب میشه. 
با لحن قاطعی گفتم_لج نمیکنم واسه اینکه گفتی نیای شمال نمیریم اومدم وگرنه 

خودت میدونی اصال نمیومدم بعدشم تو مگه خودت دکترم نیستی خیر سرم 
هرچی قرصو امپوله بگیر ببریم خونه. 

کیان_نمیشه اینجا کنترلشون روت بیشتره. 
لبخندی زدمو با خونسردی گفتم_خودت میدونی ک من اینجا نمیمونم.بچه ها 

پاشید بریم. 
کیان_امین. 

محلش ندادم و با بچه ها از در زدیم بیرون........ بازم نشستیم روی صندلی ها بعد 
از چند دقیقه کیان همراه دکتر اومد بیرون باهاش دست داد.........

دکتر_فقط خیلی مواظب باشید. 
کیان_چشم خیالتون راحت. 

دکتر سری برامون تکون داد که ما هم جوابشو دادیم
_چی شد؟ 

کیان_هیچی نسخرو گرفتم خودم امپوالرو برات تزریق میکنم ولی دکتر گفت اگه 
امین خانم سرتق بازی دراورد میارینش بستریش میکنید........... 

دست خودم نبود.........نیشم خود به خود باز شد.......طبق عادت که وقتی 
خوشحال میشدم میپریدم بغل بابا پریدم بغلش.......واسه اینکه یهویی بود تکونی 

خورد اما سریع تعادلشو حفظکرد و دستاشو دورم حلقه کرد



_وای مرسیییی مرسی

یهو فهمیدم چیکار کردم خیلی اروم اومدم بیرون........ تک سرفه ای کردم
_اوممممم چیزه ذوق زده شدم 

کیان_برمنکرش لعنت. 
باتشر اسمشو صدا کردم که تک خنده ای کرد

کیان_بشینید اینجا من برم داروهاتو بگیرم و بیام. 
بدون اینکه منتظر جواب ما باشه روبه خروجی پا تند کرد

شادی_اوخی امین میخوان سوراخ سوراخت کنن. 
دریا_ااا شادی این چه حرفیه«روکرد طرف منو ادامه داد»نه عزیزم طوری نیست 

چند امپوله دیگه زودی تموم میشه. 
_میدونی چیه؟االن حس خری بهم دست داده که وسط کارخونه تیتاب گیر کرده 

ولی به خودش تیتاب نمیدن.
اول چند ثانیه خیره نگاه هم کردن بعد پقی زدن زیر خنده این وسط هم کیان با یه 

پالستیک از راه رسید 
با تعجب به بچه ها نگاه کردو گفت_چیشده؟

خندشون بند نمیومد فقط با دست منو نشون میدادن
کیان سرشو به معنای جریان چیه برام تکون داد.......جوابشو ندادم در عوض 

برگشتم طرف بچه ها
_بچه ها به نظرم انقدرم خنده نداشت شما زیادی دارید شلوغش میکنید.ها

بلخره تونستن خودشونو کنترل کنن
سارا اشکاشو پاک کرد وگفت_خدا بگم چیکارت نکنه امین تو این وضعیتم دست از 

دلقک بازی بر نمیداری؟
_دستت درد نکنه دیگه«رو کردم طرف کیان»گرفتی؟ دیگه کاری نداریم؟

کیان_نه پاشید بریم. 



بچه ها زود تر بلند شدن سارا و شادی دوطرف دستامو گرفتن دریا هم کیفمو 
برداشت

_بچه ها این چه کاریه من که با پای خودم اومدم
یهو همشون با گفتن لیاقت نداری دستامو ول کردن جلوتر رفتن

کیان اومد جلو کیفمو برداشت با اون یکی دستش هم دور کمرمو گرفت....... 
نگاه حسرت بار خیلی پرستارارو روی خودمون حس میکردم یه جور حس غرور 

میکردم که باعث شد منم دستمو دور بازوش حلقه کنم..........
توی ماشین بچه ها همش سیخونکم میکردن که موضوع شمالو پیش بکشم

اخرش خسته شدمو خیلی محترمانه با چشم بهشون فهموندم خفه شن
_کیان! 

همونطور که حواسش به جلوش بود جواب داد_جانم؟ 
_پس دیگه قضیه شمالو حل میکنی؟ 

کیان_نه
اخمام رفت توی هم_چرا؟ 

کیان_چون شما حالت خوب نیست وتا وقتی هم خوب نشی جایی نمیریم. 
_یعنی چی؟تو به من قول دادی. 

کیان_نه من قولی ندادم فقط گفتم اگه وضعیتت اکی بود میریم در غیر این 
صورت میندازیم واسه چند ماه دیگه.

_باشه پس خودمون میریم.
کیان_شما هیچ جایی نمیری.........

نفسی حرصی کشیدمو دیگه ادامش ندادم میترسیدم عصبانی شه دیگه اصال 
کوتاه نیاد.......همیجوری یواش یواش میتونستم برم روی مخش.......نگاهی به 
قیافه بچه ها کردم.........دقیقا مثل بچه هایی بودن که اسباب بازیشونو ازشون 

گرفتن...........چشمکی زدم و لب زدم درستش میکنم........
*********



کیان در خونرو باز کرد و کنار کشید.........یکراست رفتم توی اتاق و لباسامو 
عوض کردم........وقتی برگشتم کیان و لباس عوض کرده با کنترل جلوی تی وی 

دیدم محلش نددم و رفتم توی اشپزخونه در فریزر و باز کردم......یه بسته گوشت 
چرخ کرده دراوردم که ماکارانی درست کنم.........سرم گرم بود و به صدای مجری 
فوتبال خونه توی سکوت بود..........داشتم ساالد درست میکردم از اون ور فکرم 

پیش این بود که چه جوری کیانو راضی کنم که باصدای ناگهانیش چشمام گرد 
شدو سه متر پریدم باال..........سرمو اوردم باال دیدم هرهر داره میخنده

اخمامو کشیدم توهمو با تشر گفتم_هرهر رو اب بخندی مگه مرض داری؟ 
لبشو نمایشی گاز گرفتو گفت_این چه طرز حرف زدن با همسرته بانو! 

پشت چشمی نازک کردمو جوابشو ندادم
رفت سر گاز در قابلمرو باز کرد.... بو کشیدو گفت_به به چه کردی خانمم. 

_
کیان_کمک نمیخوای؟

_
کیان_االن واسه چی حرف نمیزنی؟ 

سرد جواب دادم_خودت میدونی. 
کیان_نه نمیدونم تو بگو تا بدونم. 

_
کیان_امین جان با شما بودم ها. 

پوفی کشیدمو گفتم_واسه چی نمیزاری بریم شمال. 
کیان_اهااااااا پس جریان از این قراره.خودت چی فکر میکنی عزیزم. 

_من هیچ فکری نمیکنم چون مشکلی نمیبینم ما خودمون از کی قرار گذاشته 
بودیم بریم اما دیگه وقت نشد بعدشم که موضوع این ازدواج مسخره پیش اومد 

شما خیر سرت شدی اقا باال سرمن اما بهت بگم کیان من تا دیروز ازاد زندگی کردم 
هرچی خواستم واسم فراهم بوده هر جا که خواستم برم بدون چون و چرا رفتم 



اگه از این به بعد بخوای این جوری منو محدود کنی واقعا واسم گرون تموم 
میشه. 

با ارامش لبخندی زد و گفت_عزیزم خودت داری میگی تا دیروز ازاد بودم متاسفانه 
باید بگم از امروز از این خبرا نیست چرا تو لب تر کن هرچی بخوای سر بزنگاه 

برات فراهمه اما راجب مسافرت و این چیزا نمیتونم اجازه بدم بدون من و تنهایی 
پاتو از تهران بزاری بیرون و هیچ وقت نخوا با این قضیه منو تحریک کنی که به 

شدت متنفرم از این کار فهمیدی! 
_ببین تو همه ی حرفات بوی زورگویی میده بالو پر منو پاک شکستی حاال اینا به 
کنار از خر شیطون بیا پایین رضایت بده بریم شمال باور کن چند وقته احساس 

خفگی میکنم خسته شدم از خیابونای تکراری تهران. 
کیان_نمیشه عزیز من فعال حالت خوب نیست خوبه امروز شنیدی تو باید بستری 
میشدی اما انقد سرتقو لجبازی که مجبور شدم با مسئولیت خودم بیارمت خونه. 

داغ کردم....... داد زدم_چیه هی میگی حالت خوب نیست چمه روی تخت افتادم 
زمین گیر شدم فعال که میبینی روی پاهای خودم راه میرم نیازی هم به کسی 

ندارم. 
اخماشو کشید تو همو گفت_من االن از خدا میخوام تو حالت بد شه اونوقت ببین 

من چیکار میکنم.
نفس عمیقی کشیدمو گفتم_خواهش میکنم بریم دیگه. 

ابروهاشو به نشونه نه باال انداخت
درمونده گفتم_کیان. 

پوفی کشید_امین خستم کردی میشه بس کنی. 
_نه نمیکنم.ببین قول میدم هرروز امپوالمو مصرف کنم؛قرصامو بخورم و حرف 

گوش کنم خوبه..... 
لبخندی زدو گفت_کاش همیشه همینطوری حرف گوش کن باشی چیکارت کنم 
دیگه دلم نمیاد دیگه سخت گیری کنم...... پس فردا راه میوفتیم میریم.........



مث بچه ها ذوق زده گفتم_نه فردا بریم. 
لبخندش عمیق تر شد.......سری به نشونه باشه تکون داد و گفت_فردا میریم اما 

قبل ظهر یکم کار دارم بعد از ظهر میریم....... خب حاال که خانم اشتی کرد 
نمیخواد به ما یه شام بده روده کوچیکه بزرگرو خورد.........

دویدم طرف پذیرایی........تلفنو برداشتم.......همونطور که شماره دریا رو 
میگرفتم هول زده گفتم_باشه باشه االن میام 

به محض اینکه صدای دریا توی دستگاه پیچید جیغ زدم_راضی شدد. 
اونم از اون ور داد زد_توروخدا چطوری راضی شد ها؟کجا بودید؟از کجا شروع 

کرد؟اهههه اصال اینارو بیخی کی میریم؟ 
چند روز میمونیم؟به دوستاشم میگه؟ وای........... 

پریدم وسط حرفاشو گفتم_اوهه نفس بکش خواهرم دوستاشم به احتمال زیاد 
میان فردا بعد از ظهر هم راه میوفتیم به بچه ها خبر بده بای. 

بدون اینکه منتظر جوابش باشم قطع کردم گوشیو گذاشتم و برگشتم که با سر 
رفتم توی سینش 

_اینجا بودی؟ 
کیان_اره

_بیا میزو بچینم.
******

ظرف تخمرو برداشتمو رفتم توی پذیرایی......... کنارش نشستم...........دستشو 
انداختم دور گردنمو به خودش نزدیکم کرد همونطور که تند تند تخمه میشکوندم 
نگاهم به فیلم بی معنی بود که پخش میشد...........نمیدونم چند دقیقه گذشته 

بود که موبایل کیان زنگ خورد
کیان_به سالمم اقااچه عجب. 

خیل خوب وایسا. 



تماسو قطع کردو همونطور که یه چیزی سریع تایپ میکرد گفت_عزیزم لطف 
میکنی لپ تاپمو از توی اتاقم بیاری. 

بلند شدم و سریع لپ تاپشو اوردم گذاشتم روی پاش........دوباره مشغول فیلم 
دیدنم شدم

گذاشتش جلوش و باهاش یکم ور رفت فکر کردم کار اداری اما بعد از چند دقیقه 
صدای پسری پیچید که فهمیدم تماس تصویری گرفته

بازم اهمیتی ندادم و به کار خودم ادامه دادم ولی صدای پسره واضح به گوشم 
میخورد

کیان_چه عجب یادی از ما کردی؟ 
ببین کی این حرفو میزنه کسی که روی بی معرفتارو کم کرده من کاری به تو ندارم 

فقط بگو زنداداشم کجاست. 
کیان_اینطوریاس دیگه نو که میاد به بازار....... 

مقلته نکن برادر من تو از اون اول دالزار بودی ربطی به نو و کهنه نداره. 
نتونستم جلوی خودمو بگیرمو یه لبخند اومد روی لبم

زنداداشم کو؟ 
دوباره دست انداخت دور گردنم و کشیدم طرف خودش.......لپ تاپو گذاشت 

وسط هردومون
نگاهم به پسری خورد که تقریبا شبیه کیان بود اما کیان چهرش جذاب تر و مردونه 

تر بود
سالم زنداداش. 

با تعجب فراوان برگشتم طرف کیانو گفتم_زنداداش؟ 
کیان_اره دیگه داداشمه.

_من فکر میکردم تو کسیو نداری.
کیان_درست فکر کردی منو کاوه فقط همو داریم.



کاوه_من اینجام ها زنداداش توهم بابا گفتم یه زنداداش پیداکردم دیگه هوامو 
داره

ازش خوشم اومد معلوم بود حسابی شوخه
لبخندی زدمو گفتم_سالم اقا کاوه شرمنده من اصال خبر نداشتم کیان برادر داره 

واسه همین یه خرده شکه شدم. 
کاوه_بیخی زنداداش مهم نی توهم به من نگو اقا کاوه حس میکنم۵۵سالمه بم بگو 

برادر شوور. 
صورتمو مچاله کردم و گفتم_دیگه چی «اداشو دراوردمو گفتم»برادر شوور برو بابا

کاوه_وا زنداداش صورتتو چرا کج و کوله میکنی زشت میشی. 
داغ کردم و داد زدم_من زشت میشم؟ 

نمایشی اب دهنشو قورت داد و قیافشو ترسیده کرد
کاوه_من.... من گفتم زشت ااااا من که با تو نبودم با کیان بودم که مث بز چاقو 

خورده داره نگام میکنه. 
کیان زد زیر خنده اما من پشت چشمی نازک کردمو گفتم_دیگه تکرار نشه من به تو 
میگم کاوه توهم بگو امین بار اولی خواستم یه حالی بهت بدم یه اقا بهت گفتم که 

دیدم خوبی اصال بهت نمیاد. 
کاوه_یا ابر فرض داداش این زنه تو گرفتی یا من چیز دیگه ای میبینمش چه 

زبونی داره از خداوند منان برات طلب صبر میکنم. 
کیان بوسه ای روی سرم زد و گفت_این زنی که میگی همه ی زندگی منه از گل 

نازک تر بهش نمیگی. 
کاوه_اوه بله چشم من کار دارم داداش فعال کار نداری؟ 

کیان_نه داداشی برو. 
کاوه_باز زنگ میزنم امین عزیزم بای

_خداحافظ. 

لپ تاپو بستو برگشت سمتم 



کیان_بریم سرمتو بزنم بعد بخواب. 
_نگفته بودی داداش داری؟ 

کیان_نپرسیده بودی. 
_یعنی حتما باید بپرسم. 

تبسمی کرد و گفت_شما به بزرگیت ببخش وقت نشد. 
چشمامو روی هم گزاشتم_باشه اینبار میبخشم ولی دیگه تکرار نشه االن خوابم 

نمیاد. 
کمی چشماشو مالید_ولی من دارم از خستگی تلف میشم میرم میارم بهت وصل 

میکنم تموم شد خودت در بیار باشه باور کن نمیتونم صبر کنم. 
_باشه. 

 ..........
سرمو برام وصل کرد یه امپولم خالی کرد توش 

درحالی که میزان قطراتشو تنظیم میکرد گفت_خوابت نبره ها در بیاری. 
سرمو تکون دادمو اون رفت توی اتاقش 

خوابم نمیومد.......به خاطر کیان تلویزیون هم خاموش کردم اما نمیدونم یهو 
چیشد خواب مهمون چشمام شد......... 

باسوزش شدیدی که توی دستم حس کردم چشمامو باز کردم دیدم کیان داره 
سرمو از دستم درمیاره درد عجیبی داشت طوری که چهرم و کشیدم تو هم و اخ 

ریزی گفتم
_دستم درد میکنه! 

با اخم سرشو بلند کرد و گفت_مگه من به تو نگفتم اینو از دستت در بیار بعد 
بخواب ببین چیکار کردی افتادی روش پوستتو شکافته.یه امشب خیر سرم خسته 

بودم گذاشتمت به حال خودت همیشه باید یکی پشت سرت باشه کی میخوای 
بزرگ شی.



نگاهی به دستم انداختم که خودم وحشت کردم پوستم اندازه یه بند انگشت پاره 
شده بود و ازش خون میومد اما چیزی که خیلی تو چشم بود کبودی بیش از 

حدش بود 
_خوابم نمیومد اما یهو سر شدم. 

کیان_میرم یخ بیارم دست بهش نزن تا بیام. 
بعد از چند دقیقه با یه کیسه یخ برگشتو  گذاشتش روی دستم 

  _اوف میسوزه. 

روی کاناپه کنارم نشستو همونجوری که با یه دستش کیسه و نگه داشته بود با اون 
دستش گرفتم تو بغلش.......

از سوزش زیادی که داشت دستشو پس زدمودرحالی که میمالیدمش 
گفتم_نمیخواد خودش خوب میشه. 

حرصی نگام کرد و دوباره گذاشت روش
نالیدم_کیان میسوزه. 

هیچی نگفت
کم مونده بود اشکم دراد بخاطر زخم بودنش شدید میسوخت دستمو محکم نگه 

داشته بود نمیزاشت تکونش بدم
دوباره گفتم_کیان توروخدا خیلی میسوزه.... 

کیان_وقتی که حرف گوش نمیکنی همین میشه دیگه.......... 
یه قطره اشک از چشمم چکید و گفتم_جان من بس کن دیگه. 

حرصی کیسرو کنار کشید و با پنبه تمیزش کرد و روش چسب زد
کیان_بیا امشب اتاق من بخواب. 

بدون اینکه منتظر جوابی از جانب من باشه دستم و کشید دنبال خودش.......... 
به تخت اشاره کرد و گفت_بخواب. 

از ترس اخماش جرات نداشتم چیزی بگم و بی حرف دراز کشیدم اونم کنارم دراز 
کشید و دستشو از زیر سرم رد کرد. 



دست زخمیمو باال اوردو روشو بوسید. 
کیان_خیلی بی احتیاطی درد میکنه؟ 

_اره. 
بوسه دیگه ای روی موهام زد و گفت_سعی کن بخوابی.چشماتو ببند. 

نمیدونم از بی خوابی بود یا از دستای نوازش گر کیان که چشمام روی هم افتاد. 
****

از صبح که بیدار شدم تا االن که ساعت ۴ کیان و ندیده بودم
داشتم فیلم جدیدی که دانلود کرده بودمو نگاه میکردم که کلید توی در چرخید

فیلمو استپ کردمو رفتم جلوش خستگی از سرو روش میبرید
لبخندی زدمو گفتم_سالم خسته نباشی.

بالبخند خسته ای پیشونیمو بوسید 
کیان_سالمت باشی زندگی. 

_کی میریم؟ 
بدون توجه به سوالم استین لباسمو باال داد و مشغول بازرسی زخمم شد

کیان_امروز هم درد داشتی؟ 
استینمو پایین دادمو گفتم_نه دیگه خوب شد. میگم کی میریم؟

کیان_من با بچه ها هماهنگ کردم توهم زنگ بزن دوستات بگو اماده شن یه ساعت 
بخوابم بعد میریم؟  
_باشه برو بخواب. 

با بچه ها زنگ زدم.........عصرونه اماده کردمو گزاشتم توی سبد خودمم حاضر 
شدم.........وقتی مطمئن شدم همچی امادس رفتم باال سر کیان 

اروم خوابیده بود و متکارو بغل کرده بود
نشستم روی تخت و صداش زدم وقتی دیدم بیدار نشد با دستم تکونش دادم که 

اروم چشماشو باز کرد
کش و قوسی به کمرش داد و رو تخت نشست



کیان_چند ساعته خوابیدم؟ 
_یه ساعتو نیم

نگاهی به سرتاپام انداخت و گفت_چه خوشگل کردی! 
پشت چشمی براش نازک کردم_خوشگل بودمممم. 

درحالی که از تخت بلند میشد و به سمت سرویس میرفت جواب داد_بله بر 
منکرش لعنت. 

جوابشو ندادمو از اتاق اومدم بیرون.......تا کیان بیاد یه بار دیگه همه وسایالرو 
چک کردم ک چیزی جا نذارم

با صدای سوت زدن مکرر کیان نگاهمو بهش دوختم که بی توجه به من رفت جلوی 
اینه و افتاد به جون موهاش 

بعد از چند دقیقه صدای کالفش بلند شد
کیان_اههه پس چرا نمیشهه.؟ 

دیدم اگه به این باشه تا سه روز دیگه همینجاییم.......رفتم جلوش.......ژل و ازش 
گرفتم و انگشتامو کردم تو موهاش...........هیچ واکنشی نشون نداد فقط به 

صورتم نگاه میکرد.......کارم که تموم شد کنار کشیدم
_بفرما اینم از این.

بوسه ای روی سرم زد و گفت_دستای کوچولوت درد نکنه بانو.
لبخندی بهش زدم و رفتم دستامو بشورم

*****
در خونه سارا اینا که رسیدم کیان دستشو گذاشت روی بوق چیزی نگذشته بود که 
بچه ها با وسایالشون از در اومدن بیرون.........کیان هم پیاده شد تا بهشون کمک 

کنه بزارن صدوق عقب
همون لحظه گوشیم زنگ خورد

نگاهی به شماره انداختم.......از خارج از کشور بود.....میخواستم جواب ندم اما با 
فکر اینکه ممکنه عموم باشه جواب دادم_الو؟ 



خیلی زود صدای شاد کاوه پیچید توی گوشی_سالم زنداداش! 
لبخندی زدم که مصادف شد با باز شدن درای ماشین

_سالم چطوری خوبی؟

کاوه_بله با احوال پرسی های شما! 
_ما که همین دیشب حرف زدیم بعدشم من که شمارتو نداشتم. 

کاوه_اینم شماره دیگه بهونه نداری باید هر دو دقیقه بهم زنگ بزنی! 
_بله چشم امر دیگه ای ندارید؟ 

کاوه_اگه بود بهت میگم! 
_راستی شماره منو از کجا اوردی! 

کاوه_داداشمو هک کردم.
_چی؟هک کردی؟مگه نمیتونستی مثل ادم ازش بگیری؟ 

کاوه_دیگه نمیخواستم داداشمو به زحمت بندازم ببینم صدای ماشین میاد 
بیرونی؟ 

_هه هه تا ناکجا ابادت بسوزه داریم همگی میریم شمال. 

کاوه_دروغغغ ببینم داداشمم هست؟ 
نگاهی بهش کردم که غرق جلوش بود

_به نظرت میزاره من تنهایی جایی برم. 
لبخند محوی روی لباش اومد

_نه مطمئنم داداشم روی افراد مهم زندگیش خیلی حساسه.حاال گوشیو میدی 
بهش یه کاری باهاش دارم. 

_باشه پس گوشیو میدم بهش تو کاری نداری؟ 
کاوه_نه عزیزم خوش بگذره مواظب خودت باش! 

_باشه فعال. 
گوشیو دادم به کیانو خودم با بچه ها احوال پرسی کردم 



کیان_اهای توله حاال منو هک میکنی میخوای تمام اطالعاتتو بکشم که بفهمی هکر 
واقعی کیه ها؟ 

سارا_امین نگفتی چطوری راضیش کردی! 
_هیش حاال بعدا میگم بهتون. 

دیگه ساکت شدو چیزی نگفت. 
تلفن کیان که تموم شد  پسرا هم بهمون رسیدن

کیان بهشون گفت چون دیر راه افتادیم یکسره تا ویال برن 
_کیان تو خسته ای هیچی هم نخوردی میخوای وایسیم یه چیزی بخور 

کیان_نه عزیزم عصر خوابیدم خستگیم در رفت گرسنمم نیس ولی اگه شما هستید 
وایمیستیم اصال شما ناهارتو خوردی؟ 

_بله خوردم فقط یه دقیقه نگهدار سبد سفیدرو از صندوق بیار. 
پیاده شدو سبد و در اورد و گذاشت روی پام

میوه های ریز کردرو در اوردم و اول دادم به بچه ها بعد هم خودم خوردم هم 
میزاشتم دهن کیان.................. 

تقریبا ساعت ده بود که رسیدیم ماشین پسرا هم پشت سرمون بود کیان بوقی زد 
که پیرمردی سریع درو باز کرد 

پیرمرد_سالم اقای مشفق سالم خانم خیلی خوش اومدید راستی مبارک هم باشع! 
_سالم خیلی ممنون. 

کیان_سالم مشتی خوبی چخبر؟ 
مشتی_ممنون اقا زیر سایه شما خوبیم خدا خیرتون بده. 

کیان_ممنون مشتی.بچه ها گرسنن غذا خریدی؟ 
مشتی_بله اقا زیور خودش درست کرده گذاشته سر گاز االن میگم بره گرم کنه 

اتاقا هم براتون اماده کرده. 
کیان_ممنون مشتی زحمت کشیدین از خانمتم تشکر کن فعال............



همه دور میز نشسته بودیم سامان و دانی هم داشتن خوشمزگی میکردن و دخترا 
هم میزدن زیر خنده اما من و کیان انگار اصال حوصله نداشتیم 

به محض اینکه غذامون تموم شد کیان اومد کنارم 
اروم تو گوشم گفت_امین جان عزیزم بریم من سرمتو بزنم بعد بگیر بخواب خسته 

ای؟ 
_مگه من رانندگی کردم تو خیلی خسته شدی.باشه بزار ظرفارو بشوریم میام. 

لبخند خسته ای زد و رفت بیرون
_بچه ها بجنبید ظرفارو بشوریم بریم بخوابیم کیانم میخواد سرممو بزنه بعد بره 

بخوابه. 
موقع شستن ظرفا انقد مسخره بازی میکردیم و بچه ها بلند میخندیدن که پسرا 

هم اومدن توی اشپزخونه
شهاب_چیشده؟ میشه به ما هم بگید بخندیم. 

اخرین ظرفم اب کشیدمو درحالی که دستامو خشک میکردم گفتم_چیزی نیست 
بچه ها الکی شلوغش کردن. 

شادی با نوک انگشت اشکشو پاک کرد و گفت_خدا خفت نکنه امین.الکی؟ میخوای 
بگم چی گفتی. 

چنان محکم اسمشو صدا کردم که درجا ساکت شد
_بیاید بریم بخوابیم. 

خودمم جلو تر از همه راه اتاقو در پیش گرفتم که بچه ها هم دنبالم اومدن
بدون توجه بهشون لباسامو با یه بلیزو شلوارعوض کردم همش دست زخمیمو 

پشت نگه میداشتم که بچها نبینن نگران شن........ نشستم روی تخت.............. 
اونا هم چند دقیقه بعد با لباس راحتی اومدن پیشم که در اتاق به صدا دراومد

*کیان***** 
در زدمو با بیا تو امین رفتم تو ببخشیدی گفتم و یکراست رفتم طرف کیفم 

سرمشو در اوردمو رفتم روی تخت کنارش نشستم



_ببینم دستتو! 
دست سالمشو نشونم داد

_این نه اون یکی! 
امین_میخوای بزنی به اون. 

_نه میخوام ببینمش
با اکراه استینشو باال زد که صدای هیعع دوستاش بلند شد 

پوزخندی روی لبم اومد اگه دیشب میدیدنش چیکار میکردن
دریا_امی.... امین این چیه چرا اینجوری شده د حرف بزن؟ 

امین_چیزی نیست بچه ها یه زخم سطحی. 
شادی_خب اخه چیشده؟ 

همونجور که چشمم به دست امین بود گفتم_بی احتیاطی. 
امین_کیان. 

کیان_کیان کیان نکن که هنوزم اعصابم از دستت خورده. 
امین_خب مگه تقصیر منه که خوابم برد. 

از صدای مظلومش دلم اتیش گرفت 
اما همچنان اخمو سرسخت گفتم_باشه دیگه تمومش کن. 

با اخم روشو برگردوند و دیگه چیزی نگفت روش اونور بودو نمیدید چیکار 
میکنم.........بتادینو دراوردمو یکم ریختم روش که سریع واکنش نشون داد و 

دستشو کشید
امین_بابا اینو ول کن بیا سرممو بزن و برو

چنان با تحکم گفتم بده به من که سریع با ترس دستشو گذاشت توی دستم
یکم که بتادین ریختم روی زخمش که رو تختیو تو محکم چنگ زد اما هیچی 

نگفت
کار پانسمانشو که انجام دادم سرمشو زدم

***امین*******



اعصابم از دستش خورد شده بود همش زور میگفت سرممو که زد به بچه ها گفت 
مواظب باشید بلند نشه

بهم برخورد به ضرب نشستم. روی تخت و گفتم_مگه من بچم میسپاری مواظبم 
باشن 

با دستش فشاری روی قفسه سینم اورد که مجبور شدم دراز بکشم
کیان_شما بلند نمیشی تا سرمت تموم شه  من نیم ساعت دیگه میام قرصت یادت 

نره بخوری. 
چشمامو بستم تا دهنم باز نشه و هر چی ازش میاد و بهش بگم 

برگشتم سمت بچه ها که مثل زامبی بهم نگاه میکردن
تمام عصبانیتمو سراونا خالی کردم_چیه مگه اومدید سینما؟ 

سارا_دعوا کردن شما خیلی باحاله هردوتون از هم لجباز تر هیچ کدومتون کم 
نمیارید

محلش ندادم.......... دراز کشیدم و خودمو زدم به خواب اما صدای پچ پچ 
ارومشونو میشنیدم  

نمیدونم چقدر تو همون حال بودم که باز صدای در بلند شد
شادی بفرمایید ارومی گفت که در باز شد بعد صدای اروم کیان

کیان_خوابیده؟ 
سارا_اره نیم ساعتی میشه! 

چه زود گذشت اصال متوجه نشدم 
صدای پاشو میشنیدم که نزدیک میشد بعد تختی که پایین رفت

پنبرو گذاشت روی سرمو اروم درش اورد که باعث شد چهرمو جمع کنم 
استینمو پایین داد............ پتو رو کشید روم و بوسه ای روی پیشونیم زد

اروم در گوشم گفت_میدونم بیداری و نمیخوای حرف بزنی اما تو شب بخیر منو 
ندادی عزیز دلم. 



دیدم ضایس اگه باز خودمو بزنم به خواب چشمامو باز کردم و زل زدم به چشمای 
قرمز شدش اما اخممو همچنان حفظ کردم
_شب بخیر!برو بخواب معلومه خسته ای.

لبخندی زد و با انگشت شصت و اشاره اخممو باز کرد
کیان_شب تو هم بخیر نفسه من. 

به بچه ها هم شب بخیر گفت و رفت بیرون 
دریا مثل طلبکارا اخم کردو گفت_حاال واسه ما خودتو میزنی به خواب اونوقت تا 

اقا کیان اومدن خانم چشماشو باز کرد اره؟ 
بی حوصله بهشون پشت کردم و گفتم_کمتر حرف بزنید بیاید بخوابید. 

باز چشمامو بستمو نفهمیدم کی خواب منو در خودش بلعید. 
********

از سرو صدای بچه ها بیدار شدم پتو. کشیدم رو سرم و داد زدم_اگه گذاشتید 
التمونو بزاریم اه. 

شادی_پاشو کم حرف بزن میخوایم بریم پایین. 
_برید کی کارتون داره. 

سارا_نه دیگه بدون تو هرگز.
_به جان تو حسش نیست. خوابم میاد 

شادی_اا امین پاشو دیگه ما که نمیریم بین چهار تا پسر فقط با تو میریم. پاشو. 
پوفی کشیدمو نشستم روی تخت 
_ده مین وایسید االن اماده میشم

*
بچه ها زود تر از من وارد اشپزخونه شدن و صبح بخیر دادن

کیان_پس خانم من کو؟ 
رفتم داخل_اینجام صبح بخیر. 
همه با خوشرویی جوابمو دادن 

پیش کیان نشستمو یه تیکه نون برداشتم



که کیان از دستم قاپیدش
لبامو ورچیدمو گفتم_مال من بود. 

لقمه بزرگی جلوم گرفتو گفت_

کیان_این مال شماس بانو. 
لبخندی زدم و لقمرو ازش گرفتم که صدای حسود بچه ها بلند شد
سارا_خدا بده شانس کاش یکی هم واسه ما لقمه میگرفت........ 

بی توجه به اون گفتم_امروز کجا بریم؟ 
شهاب_بریم جنگل. 

_نه به نظرم امروز بریم ساحل اونجا بیشتر صفا داره هوم؟ 
سامان_اره خوبه من که دلم خیلی واسه دریا تنگ شده اخرین بار پارسال اومدم. 

بلند شدمو گفتم_پس من میریم اماده شم. 
کیان دستمو گرفتو نشوند_اول صبحانه. 

دوباره بلند شدم_سیر شدم نوش جان. رفتم توی اتاق تا اماده شم بعد از چند 
دقیقه بچه ها هم اومدن و با شوخی و خنده اماده شدیم و رفتیم پایین دیدیم 

پسرا هم امادن
کیان_امین جان عزیزم بیرون سرده یه چیزی بپوش. 

سویی شرت توی دستمو نشون دادم_اوردم. 
کیان_بپوشش. 

سری تکون دادم و بدون بحث پوشیدم
 اومد جلو انگشتاشو توی انگشتام قفل کرد و جلو تر از همه از خونه زدیم بیرون. 

****
نشسته بودیم دور هم و جرات حقیقت بازی میکردیم با اینکه هوا سرد بود اما 

ساحل خیلی شلوغ بود بیشتر هم دختر و پسر های جوون بودن
همینجوری داشتیم بازی میکردیم که صدای دختری بلند شد

سالم. 



سر هممون چرخید که با دختر جلفی برخوردیم
_سالم بفرمایید.

باشما کاری ندارم«روکرد طرف کیان و با لبخند مثال پسر کش گفت»شما خوب 
هستید. 

کیان انگار نه انگار که طرف صحبت دختره بوده به من گفت_عزیز دلم سردت 
نیست؟. 

_نه خوبه. 
هانی با شما بودم. 

کیان_بفرمایید. 
گفتم شما خوب هستین. 

کیان_به شما چه! 
دختره حرصش در اومد فکر نمیکرد رد شه پاشو کوبوند زمین و با یه لیاقت نداری 

گورشو گم کرد 
بچه ها همه زدن زیر خنده طوری که شهاب و دانی ولو شدن

اما من همچنان دختررو با نگام تعقیب میکردم که با ناز راه میرفت و رفت سراغ 
یه پسره دیگه راست نشست روی پاش سامان وسط خنده گفت_داداش خب 

میزاشتی حرفشو بزنه این که االن افسرده میشه. 
بدون اینکه چشم از دختره بگیرم گفتم_همچین افسرده ام نمیشه«با دست بهش 

کردم»افسرده هم بشه حلش میکنن
نمیدونم حرف من خنده داشت یا وضعیت دختره که دوباره ترکیدن ایندفه خود 

کیان هم میخندید
دستشو انداخت دور گردنم بوسه ای روی سرم زد که بچه ها اویییی کشیدن

دانی_داداش یکم مراعات کن فک نمیکنی ما هم دلمون میخواد
کیان دوباره سرمو بوسید_تا کور شه کسی که نمیتونه ببینه. 

دانی دستشو برد باال و گفت_باشه داداش چرا میزنی؟ 



به جای کیان من جواب دادم_بچه رو باید زد. 
دوباره هرهر زدن زیر خنده

سامان_اینو خوب اومدی ابجی. 
کالفه شده بودم همش میخندیدن

_اهههههه ادامه بازیو کنید دیگه هی میخندین. 
سارا قوطیو چرخوند که افتاد به منو سامان. 

_جرات یا حقیقت؟ 

ژستی گرفتو گفت_جرات. 
نیشخندی زدمو گفتم_اوه شجاع شدی. 

سامان_شجاع بودم! 
ابرویی باال انداختم_خواهیم دید.

جدی شدمو ب دختر پروعه که حاال تنها بود اشاره کردم_میری اون دختررو 
میبوسی و بهش پیشنهاد دوستی وقتی مطمئن شدی باهات دوست میشه یه سیلی 

میزنیش. 
به جز سامان همه زدن زیر خنده

سامان با خنده بچه ها انگار از شوک دراومد اونم تک خنده ای کرد و گفت_شوخی 
جالبی بود. 

_اصال هم شوخی نبود. 
 سامان_حاال نمیشه عوضش کنی؟

ابرومو به نشونه نه باال انداختم که بلند شد و رفت طرف دختره
همه ی حرکاتش زیر ذره بین ما بود اول رفت پیش دختره یه لبخند زد و یه چیزی 

 بهش گفت بعد گونشو بوسید
دختره یه لبخند زد........دستاشو دور گردن سامان حلقه کرد........چشماشو 

بست.....لبهاشو غنچه کرد داد جلو اما با حرکتی که سامان زد همه دوباره زدن زیر 



خنده......... سامان یکی خوابوند زیر گوش دختره که اونم کم نیوورد یکی محکم 
تر سیلیش زد

سامان شوکه دستشو گذاشت روی صورتش...........دختره ام چند تا جیغ جیغ کرد 
و ازش دور شد 

همونجور که دستش روی صورتش بود اومد نشست روبروی من
با لحن مظلومی گفت_خیالت راحت شد! 

_میخواستی جرات انتخاب نکنی!
سامان_بیرحم. فقط دعا کن به من نیفتی!

_هیچ کاری نمیتونی بکنی. 

سامان دوباره چرخوند که افتاد به شهاب و دانیال. 
_حقیقت. 

شهاب_اگه بهت ده میلیارد بدن حاضری دوستیتو با من قطع کنی.؟
دانیال_به هیچ وجه. 

شهاب اومد بچرخونه که دانیال صداش دراومد_ببخشید میخواستم تا تو جمعیم 
یه چیزی بگم.
سامان_بگو. 

روشو کرد سمت شادی و گفت_شاید شما به عشق در نگاه اول اعتقاد نداشته 
باشید اما من دارم شادی خانم من چشمم ناپاک نیست اما عاشقتون شدم از همون 
روزی که بستنیو خالی کردید روم حاال هم اگه اجازه بدید میخواستم اطالع بدم با 

خانواده خدمت برسیم. 
هممون انگار بهمون شک وارد شده بود و از همه بیشتر شادی

_شوخیه؟ 

دانی_نه کامال جدیه. 
شادی از جاش بلند شد و رفت سمت دریا که دانیالم پشت سرش بلند شد



کیان_عجب مارمولکیه این بابا. 
_ولشون کن بابا کیان؟ 

برگشت سمتم
کیان_جان؟ 

_بریم یه ذره پیاده روی؟ 
دریا_کجا پیاده روی میخواید مارو تنها بزاری؟ 
_توهم پاشو با سارا برید یه طرف.......بریم؟ 

کیان_پاشو. 
کفشامو پوشیدمو بلند شدم چند تا پسر جوجه تیغی از جلو داشتن میومدن 

واسه اینکه حرف مفتی نزنن و جلو گیری از دعوا نشه سریع دستمو توی دست 
کیان گذاشتم.........اونم دستمو فشار داد 

_به نظر تو دانیال میخواد از شادی سو استفاده کنه«با خشم برگشتم سمتش و 
انگشت اشارمو واسش تکون دادم»اگه اینجوری باشه به جان بابام خفش میکنم. 

لبخندی زد.......بادستش انگشتمو خوابوند
کیان_چرا واسه من ُبل گرفتی زندگی؟بعدم من اصال مثل تو فکر نمیکنم چون 
معتقدم کسی که میخواد یه دخترو بازی بده هیچ وقت بهش پیشنهاد ازدواج 

نمیده میشه با دوستی هم کارشو پیش ببره هومممم درسته؟ 
_راس میگی؟کیان تو کی عاشق من شدی؟

کیان_کی گفته من عاشق توام؟ 
معترض اسمشو صدا زدم و مشتی هم مهمون بازوش کردم

خندید و بغلم کرد......نجواکنان زیر گوشم گفت_من عاشقت نیستم مجنونتم! 
_یه چیزی بگم پررو نمیشی؟ 

کیان_هومممم؟ 
_راستش تو خیلی خوبی واسه همین حس میکنم بهت عادت کردم. 

کیان_ما به همینم راضیم بانو.



_نگفتی؟ 
کیان_باور کن خودمم نمیدونم اوایلش واسم مثل بقیه بودی راستش من ادمی 

نبودم که به دختری اهمیت بدم چه برسه به اینکه بیفتم پشت سرش اما نمیدونم 
چیشد کم کم به خودم اومدم دیدم یه خانم کوچولو دلمو بدجور برده

..........
ساعت تقریبا یازده بود اما هیچ خبری از دانی و شادی نبود هممون نگرانشون 

بودیم گوشیاشون هم خاموش بود 
پسرا رفته بودن دنبالشون ماهم از نگرانی همو نگاه میکردیم

_نکنه اتفاقی افتاده؟
سارا_عزیزم تو الزم نیست به خودت استرس بدی بچه که نیستن هر جا باشن 

خودشون برمیگردن. 
_نمیتونم انگار دارن توی دلم رخت میشورن نکنه........... 

با وارد شدن دانی و شادی خندان اصال جملم یادم رفت 
شادی_سالمم

دریا عصبانی رفت جلو و گفت_سالم و درد کجا بودید شماها خوب نیست یه 
خبری بدید مردیمو زنده شدیم گوشیاتون چرا خاموشه ها؟ 

منتظر جواب شادی نشدم رفتم باال شدیدا به قرصام نیاز داشتم همونجور که ابو 
سرمیکشیدم گوشیمو در اوردمو زنگ زدم به کیان

***کیان*******

هرجا فکر میکردیم رفته باشنو گشتیم اما هیچ خبری ازشون نبود 
_بچه ها نیستن بهتر نیست برگردیم دخترا تنهان. 

شهاب_اره برگردیم دانی ک بچه نیست! 
سامان_اما بازم من نگرانشونم! 

خواستم چیزی بگم که لرزیدن گوشیم باعث خوردنش شد
_امینه!...........جانم؟ 



با نفس نفس صداش پیچید توی گوشی 
امین_بچه ها اومدن برگردید! 

بی توجه به حرفش گفتم_توخوبی؟ 
هول شدنش و منی فهمیدم که بیشتر از هرکسی میشناختمش

امین_اره بابا خوبم شما هم زودتر بیاید هوا سرده! 
_باشه االن میایم! 

گوشیو قطع کردمو روبه بچه ها که با کنجکاوی نگام میکردن گفتم_بچه ها رفتن 
ویال بیاید بریم! 

سامان نفس عمیقی کشیدو گفت_مگه دستم بهش نرسه. 
....................در ویالرو باز کردیم دیدم بچه ها دارن میگن و میخندن

عصبی گفتم_کجا بودید شما؟ 
دانیال_ببخشید داداش داشتیم قدم میزدیمو صحبت میکردیم متوجه گذر زمان 

نشدیم گوشیامونم که مال من افتاد توی اب مال شادی هم شارژ نداشت
از شادی که گفت ابروی هممون پرید باال

دریا_شادی؟ 
دانی_ااا بهتون نگفتم اجازه گرفتم میخوام برم خواستگاریش

اینو که گفت ما ریختیم سر دانی دخترا هم سر شادی و سیل تبریکات بلند شد
یکم که دقت کردم دیدم امین توی جمع نیست 

_بچها امین کجاست؟ 
سارا_باال توی اتاقش!

کیان_حالش خوبه؟ 
دریا_من یه بار رفتم بهش سر زدم گفت میخوام تنها باشم! 

رفتم باال و بدون در زدن درو باز کردم



خودشو گوشه تخت مچاله کرده بود پنجره هم باز بود به خاطر همین هوای اتاق 
خیلی سرد شده بود 

اول پنجررو بستم بعد رفتم سراغ امین دستشو گرفتم............به شدت سرد بود
نگران شدم............. 

همونجور که تکونش میدادم صداش زدم که ترسیده چشماشو باز کرد
امین_چیشده؟ 

_تو بگو چیشده؟چرا انقد یخی؟ 
امین_خب..... خب هواسرده؟ 

_قلبت اذیتت کرده؟ 
امین_نه! 

با هشدار اسمش و صدا زدم
_میدونی که از دروغ متنفرم مخصوصا از زبون تو! 

امین_خب یکم اما قرص خوردم خوب شدم! 
_اره اگه خوب شده بودی این رنگو روت نبود.........به خاطر بچه ها اینجوری 

شدی! 
سریع جبهه گرفت و گفت_نصیحت نکن تو خودت هم نگران بودی! 

_من مثل تو استرس واسم سم نیست! من مثل قلبم ضعیف نیس!من مثل تو 
شرایطم حساس نیس!من مثل تو کله شق و لجباز نیستم!اصال میفهمی اینارو.؟ 

***آمین*******

سرمو انداختم پایین و هیچی نگفتم

همرو درست میگفت اما دست خودم که نبود
دستشو گذاشت زیر چونم و سرمو باال اورد 

کیان_ناراحت شدی؟ 
ابرویی باال انداختمو گفتم_نباشم؟ 



بوسه ای روی چشمام زد_حاال چی؟ 
هیچی نگفتم

بوسه دیگه ای روی پیشونیم زد_حاال؟ 
همونطوری نگاش کردم

کیان_باشه خودت خواستی؟ 
داشت استیناشو باال میداد

_میخوای چیکار کنی؟ 
کیان_این کار. 

افتاد به جونم و شروع کرد به قلقلک دادنم 
بلند میخندیدمو جیغ میزدم که ولم کنه اما اون ول کن که نبود هیچ توی خندیدن 

هم همراهیم میکرد.........دیگه از چشمام اشک میریخت
_کی.......کیان......تو.......تورو......خدا..... 
اما اون دست بردار نبود فقط بلند تر میخندید

یهو در اتاق محکم باز شد.........کیان جلوم بود واسه همین نمیدونستم کیه 
خواستم از کنارش نگاهی بندازم که نزاشت از کنار تخت شالمو انداخت روی سرمو 

از روم بلند شد.........شالمو درست کردم و نگاهی به تک تک بچه ها انداختم
همونجور که اشکای چشممو پاک میکردم 

گفتم_چیه اول عین قوم مغول حمله میکنید بعد مثل زامبی نگاه! 
سارا_اجی تو بودی داشتی میخندیدی؟ 

_اره چطور مگه؟ 
دریا نفسشو فوت کرد و گفت_خدارو شکر فکر کردم اصال خندیدن یادت رفته! 

_واااا

سه تاشون_واال. 
از این هماهنگیشون هممون زدیم زیر خنده

شهاب_داداش از تو بعیده این کارا چیه؟ 



کیان_مگه چیکار کردم زنمه دلم میخواد مشکلی دارید؟ 
دستاشو به حالت تسلیم باال برد

شهاب_باشه داداش چرا میزنی! 
خواستن هنوز ادامه بدن که پرید وسط بحثشون

_بسه بسه برید بیرون بحث کنید دخمال خستن میخوان بخوابن! 
دانی_دخمال زخم بستر نگرفتن بس که خوابیدن! 

_شما ساکت!به مدت ۱۰ساعت تو و شادی باید صحبت نکنید! 

زیپ فرضی دهن خودشو بعد شادیو کشید و یه قدم رفت عقب

وقتی دیدم هنوز وایسادن تشری زدم و گفتم_هنوز که وایسادین برین دیگه! 
در کسری از ثانیه اتاق به جز دخترا خالی شد

شادی_چه جذبه ای! 
توپیدم بهش_تو ساکت کجا بودی هااااا؟ 
جوابی ندادومن جری تر شدم_مگه اللی؟ 

سارا_خب عزیزم تو بهش میگی ساکت بعد ازش جواب میخوای؟ 
_خب حاال میتونی حرف بزنی! 

هر دقیقه از چیزهایی که میشنیدم شاخام بیشتر میشد
_مگه تو دختر نیستی نمیتونی یکم ناز کنی خره خب االن میگن دختره هول بوده 

سریع جواب که داده هیچ قرار خواستگاری هم گذاشته! 
قیافه حق به جانبی گرفت و گفت_مگه همه مثل اقا کیان شمان که خودشو به اب 
و اتیش زد واسه بدست اوردن جنابعالی!اومدیمو من مثل تو خوش شانس نبودم 
ناز کردم ول کرد رفت اونوقت من بترشم تو جواب میدی هاهاها خب جواب بده 

دیگه؟ 
_گمشو بابا بچه ها به اینا گفتم خوابمون میاد ولی اینطور نیست نه؟ 

دریا_اره بابا مرغ که نیستیم. 



_پایه اید بریم ببینیم چیکار میکنن.

در اتاقو که باز کردیم به جز نور اتاق که سایه چارچوب در و انداخته بود توی 
سالن هیچ نوری نبود 

از روی نرده ها پایینو دید زدم که فقط نور و صدای تلویزیون دیده 
میشد........پسرا هم نشسته بودن پاشو داشتن تخمه میخوردن

شادی با ذوق بچگانه ای گفت_من فهمیدم دارن فیلم ترسناک میبینن.
یه جوری هممون بهش نگاه کردیم که خودش فهمید چیز چرتی گفته

 پشت سرشو خاروند.........یه چشمشو کوچیک کرد و گفت_یعنی شمام فهمیده 
بودین!........... 

از فکری که توی سرم جرقه زد لبخند شیطانی روی لبم ظاهر شد
سارا_یعنی واقعا انقد خنگی تو! 

_ولش کن بابا بیاید من یه نقشه دارم. 
******

از پله ها رفتیم پایین و درست پشت سر پسرا قرار گرفتیم
با دستم یک دو سه کردم و همزمان جیغ کشیدیم اونا هم برگشتن داد کشیدن

انقد صحنش باحال بود که هممون زدیم زیر خنده حاال نخند کی بخند 
با دادی ک کیان زد هممون خندمون جمع شد. 

کیان_این شوخی مسخره کار کی بود 
سارا_ما....... ما می خواس........ 

دستمو گرفتم جلوشو با اعتماد ب نفس گفتم_کار من بود مشکلی داری؟ 
کیان_سرتا پاش مشکله مگه شما بچه اید؟ 

منم مثل اون صدامو بردم باال_سرمن داد نزن ها من بابامم سرم داد نکشیده بود 
که تو تازه وارد زندگیم داد میکشی

فک کردی کی هستی؟شما که جنبه ندارید بیخود میکنین ویالرو تاریک میکنین 
فیلم ترسناک میبینین



اهمیتی به صدازدنش نکردمو رومو برگردوندم......... دوباره برگشتم طرف اتاقم 
که صدای پاشو پشت سرم احساس کردم

از این توجهش خوشم اومد نتونستم جلوی لبخندی که ناخداگاه روی لبم ظاهر شد 
و بگیرم
******

کیان درو باز کرد و کنار کشید تازه از شمال اومده بودیم و حسابی خسته بهمون 
خبر داده بودن که این ترم زودتر شروع میشه و باید هرچه سریع تر ثبت نام کنیم 

ماهم بعد از یه هفته تفریح برگشتیم 
کیان هرشب قبل خواب امپوالمو میزد و خدارو شکر دیشب اخریش بود

قرار بود فرداشب دانیال به خواستگاری شادی بره توی این یه هفته هی زنگ میزد 
به مامانش که زودتر قرار خواستگاری و بزارن و این عجلش برای همه ما جای 

سوال داشت 
با صدای کیان از فکر دراومدمو نگاه خوابالودمو توی نگاه خستش دوختم

کیان_عزیزم بلند شو برو اتاقت بخواب. 
بلند شدم اما به خاطر خوابی که شدید مهمون چشمام شده بود دوباره پهن شدم 

روی کاناپه 
زیر بغلمو گرفت و به اتاق برد شالو مانتومو دراورد و پتو و کشید روم

طبق عادت هرشبش پیشونیم و بوسید و زمزمه اروم شب بخیرش اخرین چیزی 
بود که شنیدم............... 

دقیقا نمیدونم ساعت چند بود که از خواب بلند شدم بادیدن اتاق سراسر تاریک 
چشمام گرد شدو با وحشت کیانو صدا کردم وقتی جوابی پیدا نکردم سراسیمه از 

جا پریدم و دویدم طرف در اما از شانس گندم پام به گوشه گلیم گیر کرد و تق 
خوردم زمین

کف دستم روی گلیم کشیده شده بود عجیب میسوخت اما من انقد ترسیده بودم 
که به دستم اهمیتی ندم



از ناتوانی خودم به هق هق افتادم و باز با صدای بلند کیان و صدا کردم که در به 
ضرب باز شد و اتاق روشن........ 

کیان_امین..........زندگی چی شده؟چرا روی زمینی؟چرا گریه میکنی؟ 
با هق هق بهش گفتم_کجا بودی؟چرا هرچی صدات میزدم جواب نمیدادی؟ چرا 

اتاق تاریکه؟ 
کیان_برقومن خاموش کردم میخواستم اذیت نشی؟ببینم نکنه ازتاریکی میترسی؟

هوم! امین با توام!

سرمو انداختم پایین و جوابشو ندادم 
دستشو گذاشت زیر چونم و سرمو اورد باال_باشما بودم میترسی! 

اروم سرمو تکون دادم
اخمی کرد و گفت_اونوقت من االن باید بفهمم! 

طلبکار بهش گفتم_پس کی باید میفهمیدی؟تو اصال نباید میفهمیدی. مگه من چند 
بار توی یه اتاق تاریک گیر کردم که حاال تو ادعا میکنی باید از قبل 

میدونستم؟«لحنمو اروم کردم»وقتایی که تنهام باید المپ و روشن کنم ولی اگه 
حس کنم یکی پیشمه با فضای تاریک مشکلی ندارم.

کیان_بابات میدونه!
_میدونه بعضی وقتا میومد پیشم میخوابید.

کیان_حاال طوریت نشد؟ 
کف دستمو اوردم باال و نشونش دادم

دستمو گرفت...........روی خراششو بوسید 
دست انداخت زیر بدنمو با یه حرکت مثل کیسه بلندم کرد و گذاشت روی 

تخت......رفت المپو خاموش کرد که وحشت زده گفتم_چیکار میکنی؟ 
کنارم دراز کشیدو با فشاری وادارم کرد کنارش بخوابم

دستشو دور شونم حلقه کرد به خودش فشارم داد 



_تا وقتی من پیشتم از هیچی نترس. 
نفس عمیقی کشیدمو با فکر اینکه یکی هست چشمامو بستم..................

با تک زنگ گوشیم بیدار شدم ونگاهی به گوشیم کردم سارا بود بهم گفته بود«نیم 
ساعت قبل از اینکه بیام بهت زنگ میزنم اماده شی»..........امروز میخواستیم 

بریم برای انتخاب واحد........... بی حوصله بلند شدمو رفتم 
دستشویی.........صورتمو شستم و اومدم بیرون لباسامو پوشیدمو به محض اینکه 

پامو گذاشتم توی سالن تلفن شروع کرد به زنگ خوردن 
_بله؟ 

کیان_بیدار شدی خانمم! 
_اره یه ده دقیقه ای میشه میخوایم با بچه ها بریم دانشگاه برای انتخاب 

واحد....... تو کجا رفتی؟
کیان_صبح بهم زنگ زدن یه مورد اورژانسی پیش اومده بود باید میومدم 

بیمارستان!صبحونه خوردی؟ 
_نه اشتها ندارم! 

کیان_عزیز دلم عیب نداره اشتها نداری اما حداقل دولقمه و یکم اب پرتغال بخور 
ضعف نکنی! 

بی حوصله باشه ای گفتم که اینبار با اصرار گفت_بگو جون کیان میخورم! 
_به جون کیان میخورم! 

کیان_برو دیگه مزاحمت نشم.... اها فقط من امشب یکم دیر میام اگه میترسی برو 
خونه بابات من میام دنبالت. 
_باشه اتفاقا دلمم تنگ شده. 

کیان_باشه عزیزم منو صدا میکنن مواظب خودت باش! 
_باشه خداحافظ.

دولقمه خوردم..........میزو جمع کردم..........



با تک زنگی که گوشیم خورد باقی وسایلمو جمع کردمو رفتم پایین همه بچه ها 
بودن درو باز کردمو نشستم دستامونو بهم زدیم و سارا حرکت کرد

شادی_بچه ها من خیلی استرس دارم چی بپوشم واسه امشب!زود باید برگردیم 
من باید............. 

_اااااااااه بسه دیگه شادی سرمونو خوردی وقتی برگشتیم میریم مرکز خرید هم 
واسه تو لباس مناسب میگیریم هم یه چند دست لباس رسمی میگیریم که دانشگاه 

شروع شد تنمون کنیم حاال دیگه ببند. 
ذوق زده دستاشو زد به هم و خم شد بوس ابداری از گونم کرد ک باعث شد لبخند 

محوی روی لبم بشینه. 
شادی_خیلی گلی امینی اصال ماهی.! 

سارا_ماهم که بوق اصال مهم نیست ک من دارم حمالیتونو میکنم میبرمو 
میارمتون........................ 

**
دریا_اههه بسه دیگه شادی بجمب دیگه پاهام تاول زد

شادی_اون قرمزه چطوره. 
با زنگ خوردن گوشیم کمی از بچه ها ور شدم و جلوی یه بوتیک وایسادم تا 

جواب بدم
_الو سالم! 

کیان_سالم خوشگلم کجایی؟ 
_بابچه ها اومدیم خرید!چطور؟ 

کیان_هیچی عزیزم فقط یهو دلم واست تنگ شد.پول داری؟ 
_اره دارم؟ 

کیان_مواظب خودت باش! 
_توهم همینطور خداحافظ. 



گوشیمو قطع کردمو خواستم برگردم که چشمم لباسی و گرفت ساده بود اما خیلی 
شیک

بچه ها رو صدا کردم و لباسو نشونشون دادم........... 
رفتیم تو فروشنده لباسو داد و شادی رفت پروف کنه

با صداش که صدامون میکرد برگشتی و نگاش کردیم 
چرخی زد و گفت _چطوره بچه ها؟ 

دریا_خیلی خوبه عزیزم عالی! 
شادی_جدی؟ 

_اره قشنگه درار تا بریم.
:̻̻ ̻̻رمان«قلعش»

_بچه ها منو بزارید خونه ی بابام. 
سارا_واسه چی اونجا؟ 

_کیان گفت امشب دیر میام منم گفتم برم خونه بابام یه سری بزنم.........! 
دریا_امین میگم تو تجربت از ماها بیشتره یکم نشون شادی بده امشب ابرو ریزی 

نکنه ابرومون بره! 
پوزخندی زدمو گفتم_مگه من خواستگاری داشتم؟

سارا_بگذریم نزدیکیم االن میرسیم.......... 
در خونه بابام پیاده شدم و با بچه ها خداحافظی کردم............ 

زنگ خونه رو زدم که اقا سبحان باغبون خونمون که فقط هفته ای دوبار میومد به 
باغچه رسیدگی میکرد درو برام باز کرد
باهاش احوال پرسی کردم و رفتم باال 

طبق عادت مجردیم صدامو انداختم پس کلم_اهل خونه من اومدم نمیخواید بیاید 
استقبالم! 

تو هنوز این عادت گندتو ترک نکردی؟ 
شوکه برگشتم به عقب تا مطمئن بشم درست میبینم



با دیدنش دستمو جلوی دهنم گرفتمو اشکام ریخت
_اراد؟ 

لبخندی زد......دستاشو باز کرد و گفت_جان اراد! 
بدو رفتم طرفشو خودمو انداختم توی بغلش

_دلم خیلی برات تنگ شده بود. 
اراد_منم همینطور خاله ریزه! 

_کی برگشتی!؟ 
اراد_دیشب. 

_چرا به من چیزی نگفتی! 

بابا_من گفتم نگه. 
برگشتم طرفش_دست شما درد نکنه دیگه. 

بابا_زیاد حرف میزنی بیا بغلم بیینم. 
همینطوری که میرفتم وی بغلش شروع کردم که غر زدن_من هی میگم سر راهیم 

شما مگه باور میکنید ای کسانی که ایمان اوردید منو از جوب کنار بیمارستان  پیدا 
کردن. 

اراد و بابا داشتن به مسخره بازی من هر هر میخندیدن 
از بغلش اومدم بیرون و پشت چشمی واسه جفتشون نازک کردم

اراد_این شوهر فداکارت کجاست؟
چشمامو ریز کردمو گفتم_حاال چرا فداکار؟

اراد_خب همین که اومده تورو گرفته شجاع و فداکاره دیگه!
لبخندی زدم و اروم اروم بهش نزدیک شدم_میدونی االن چی دوس دارم!؟

پشت مبل سنگر گرفت و گفت_نه چی دوس داری؟
_بیا بیرون میخوام نازت کنم!

اراد_نه نمیخوام ناز کردن تو زیادی خشنه.



خندم گرفته بود اما همچنان جدی گفتم_بیا بیرون. 
ابرویی باال انداخت و نچی کرد

_باشه خودت خواستی! 
دور کاناپه میچرخیدیم.........اون میخندید و من حرصی تهدیدش میکردم
بابا که به این کارای ما عادت داشت نشسته بود روی کاناپه ای که دورش 

میچرخیدیم با خیال راحت قهوه میخورد و تماشا میکرد
بعد از حدود یک ربع هر دومون با نفس نفس دوطرف بابا افتادیم

بابا هردو دستشو روی شونه ما گذاشت و با جدیت گفت:_خسته نباشید بچه ها 
.....میبینم باز هم با نتیجه ای مساوی از جنگ برگشتید

منو اراد اول با تعجب نگاهی به چهره ریلکسش کردیم اما نتونست طاقت بیاره و 
زد زیر خنده از خنده اون ماهم خندمون گرفتو پا به پاش شروع کردیم به خندیدن

همیشه به خنده.
سرای هممون برگشت سمت ماهی جون که پالستیکای خریدشو گذاشته بود زمینو 

داشت مارو نگاه میکرد
از جام بلند شدم و سمتش پرواز کردم

_ماهی جون!
ماهی جون_جان ماهی جون دخترکم چقد خوب کردی اومدی دلم برات یه تیکه 

شده بود«نگاهی به دورو بر کرد»اقا کیان نیومده.
_نه خودم اومدم یکم کار داشت ولی شب میاد سراغم.

.........................
اخر شب بود با اراد نشسته بودیم و باهم درد و دل میکردیم همیشه همینطور بود 

به هم که میوفتادیم دیگه دل نمیکندیم بابا هم روزنامه میخوند
زنگ خونه که زده شد از جام بلند شدم که ماهی جون اشاره کرد خودش درو باز 

میکنه
دوباره سرجام نشستم و منتظر شدم 



ماهی جون در ورودیو باز کرد و قامت کیان توی چارچوب در نمایان شد
کیان_سالم. 

بابا از جاش بلند شد و شروع کرد به احوال پرسی باهاش 
کیان هنوز چشمش به ما نیوفتاده بود

اراد همونطور که کیان و اسکن میکرد گفت_خاک تو سرت امین عجب تیکه ای 
گیرت اومده عجب ابهتی داره از در که اومد تو من یکی که جذبش شدم خدایی 

ازت سره. 
خفه شوی غلیظی تحویلش دادم و رفتم جلو

_سالم خسته نباشی. 

لبخندی زد و گفت_ممنون عزیزم اگه میشه اماده شو بریم خیلی خستم
اراد_کجا اقا کیان بودید حاال.

کیان نگاهی بهش کرد و مودبانه شروع به احوال پرسی کردن
کیان_معرفی نمیکنی عزیزم؟ 

اراد پیش دستی کرد و گفت_اوه ببخشید من ارادم پسر عموی امین تازه همین 
دیشب از امریکا برگشتم. 

کیان متواضعانه لبخندی زد_خوشبختم منم کیانم. 
اراد_بله من شما رو میشناسم از عمو زیاد تعریفتونو شنیدم. 

کیان_اقای تهرانی لطف دارن. 
لباسا و کیفمو که ماهی جون برام اورده بود پوشیدم

گونه بابا و بوسیدم بعد اون پریدم بغل اراد که با خنده بوسه ای روی سرم گذاشت 
به وضوح سرخ شدن صورت کیان و دیدم اما توجهی نکردمو از ماهی جونم 

خداحافظی کردم
.........................

 کیان از لحظه ای که نشسته بودیم توی ماشین سکوت کرده بود و اخماش توی هم 
بود



_طوری شده؟ 

کیان_اره شده.ببین امین من ادمی نیستم که زیاد متعصب باشم اما بی غیرتم 
نیستم که زنم بپره توی بغل یه مرد غریبه!میدونم تو از قبل من ازاد بودی اما خب 

ازادی هم حدی داره! 
میخوام بگم........... 

پریدم وسط حرفشو گفتم_دیگه کافیه ادامه نده.درسته ازاد بودم اما دلیل نمیشه 
خودمو تو بغل این و اون. به نظرت این حرفت درست بود تو منو این طوری 

شناختی؟من اصال به مرد جماعت محل نمیدم اگه هم بدم فقط در حد یه دست 
دادنه.اما باید بگم که اراد داداشمه نه به حرف نه واقعا داداشمه. 

اراد از من یک سالو نیم بزرگ تره من که به دنیا اومدم زنعموم هنوز اراد و شیر 
میداده اما به دالیلی دیگه نمیتونه اراد هم چون خیلی کوچیک بوده مامانم هم به 

من شیر میداده هم شیش ماه به اراد.
ما از بچگی باهم بودیم با هم بزرگ شدیم.......

حاال دیگه اخمش رفته بود و به جاش لبخند محوی روی لباش بود
کیان_ببخش بهت شک کردم باید میفهمیدم اهل این حرفا نیستی. 

_اشکالی نداره اما دیگه تکرار نشه. 
بینیمو با دوانگشتش کشید و گفت_چشم بانو هرچی شما بفرمایید. 

لبخند محوی زدم و دیگه چیزی نگفتم

با صدای االرم گوشیم چشمامو باز کردم و اولین چیزی که دیدم صورت غرق 
خواب کیان جلوم بود سریع صداشو قطع کردم که بیدار نشه 

اروم از روی تخت بلند شدم...........امروز اولین روز دانشگاه بود...........اول اماده 
شدم بعد رفتم صبحانه مفصلی اماده کردم هنوز نیم ساعتی وقت داشتم و دیرم 

نشده بود........نگاهی به میز کردم و وقتی از همه چی مطمئن شدم رفتم سر وقت 
کیان



کنار تخت نشستم و نگاهی بهش کردم........خندم گرفته بود..... انچنان بالش منو 
بغل کرده بود انگار میخوان ازش بدزدن

اروم به شونش زدم و صداش کردم......تقریبا خوابش سبک بود سریع چشماشو باز 
کرد و نیم خیز شد

چند بار پشت سر هم پلک زد و گفت_چیشده؟ 
_هیچی نشده گفتم بیدارت کنم دیرت نشه. 

کیان_ساعت چند؟ 
_هشت. 

دوباره دراز کشیدو دستم منم کشید که چون غیر منتظره بود پرت شدم توی بغلش 
اونم سریع دستاشو رور کمرم حلقه کرد

دستمو گذاشتم روی سینش و خواستم بلند شم که دستاشو محکم تر کرد
_کیان ول کن امروز دانشگاه دارم االن لباسام چروک میشه. 

بوسه محکمی روی گونم گذاشت و دستاشو باز کرد.........سریع بلند شدم که 
نزدیک بود با کله بخورم زمین

با اخم برگشتم سمتش که دیدم هرهر داره میخنده
بالشو برداشتم و محکم زدم تو صورتش که خندش بیشتر شد! 

_پاشو ببینم چه خوش خنده اول صبحی
فکر کردم با اون ضربه که من زدم بره تو کما اما اینطور که نشد هیچ خندش 

بیشترم شد........رسما دیگه قهقهه میزد 
با حرص پامو کوبوندم زمین و با یه فحش پدر مادر دار از اتاق زدم بیرون

داشتم چایی میریختم که سرو کلش پیدا شد
بادیدنم دوباره میخواست بخنده که با چشم غره ای که بهش رفتم اصال خندیدن 

یادش رفت..........
چشمش که به میز خورد سوتی زد و با لودگی گفت_اووو امین خانم چه کرده. 

با لحن خودش ادامه دادم_کیانو دیونه کرده.... 



ابرویی باال اداخت و گفت_اون که بله کیه که ندونه

صندلی کشید کنار و نشست پشت میز
_قرصاتو خوردی خانم. 

چاییو گذاشتم جلوش_بله خوردم اقا. 
کیان_افرین دختر خوبی شدی. 

پشت چشمی نازک کردم و چیزی بهش نگفتم
صبحانمونو توی سکوت خوردیم........ وقتی تموم کردیم میزو با کمک کیان جمع 

کردم
همونجور که میرفت طرف اتاق گفت_بزار اماده شم برسونمت. 

داد زدم_نمیخواد بچه ها میان سراغم. 
کیان_اونا رو از اون ور شهر میکشونی اینجا واسه چی؟ 

جوابشو ندادم و شماره دریا و گرفتم
دریا_چه عجب شما به ما زنگ زدی. 

_ببند کجایید. 
دریا_بیا پایین. 

_اومدم. 
سیو شرتم و پوشیدم روی لباسام و کیفمو برداشتم.........همونجور که کفشامو 

میپوشیدم داد زدم_کیان من دارم میرم کاری با من نداری! 
اماده و خوشتیپ از در اتاق اومد بیرون

سوتی زدم_کجا به سالمتی اقا کیان عروسی تشریف میبرید.؟ 
اومد جلو چشمکی زد و با لب خندون گفت_بماند. 

_کاری نداری؟ 
بوسه طوالنی روی پیشونیم نشوند و گفت_نه مراقب خودت باش. 

_توهم همینطور خداحافظ. 
*******



چهارتایی وارد محوطه کالس شدیم که بچه ها سوتی کشیدن
نگاهی بهشون کردم........ تقریبا هفت هشت نفرشون برام غریبه بودن اما بقیه 

بچه های ترم پیش بودن
توی کالس کال با سه تا از پسرا خوب بودیم ولی بقیه رو تحویل نمیگرفتیم   

کیفمو از این سر کالس پرت کردم طرف ارش که محکم خورد تو سرش
 قیافش زار شد و گفت_بازم من هرروز باید از این کیف تو کتک بخورم.

خودمو پرت کردم روی صندلی بغل دستشو گفتم_همینه که هست.
بچه ها هم نشستن کنار دستم که کال ردیف دوم و اشغال کردیم

 سبحان_بچه ها چطورید! 

شادی زبونی براش دراورد و گفت_به کوری چشم تو خوبیم. 
نیما_گفتیم یکی اومده گرفتت از دستت خالص شدیم.

_داریم خالص میشیم. 
پسرا همزمان با صدای بلندی گفتن_نهههه

که باعث شد هرکس توی کالس بود برگرده سمت ما. 
 شادی_امینن. 

_چیه؟خب دیدم بچه ارزو به دله گفتم ناکام نمونه. 

دریا_میخوای خودتم بگم! 
واسم مهم نبود پسرا بدونن بنابر این شونه ای باال انداختم و چیزی نگفتم. 

سبحان مثل این خاله زنکا سریع گفت_چیشده؟چیشده؟توروخدا اگه
 گافی داده به ما هم بگو به جون تو سوژه گرفتن از این خیلی سخته!

صدای دوتا دختر پشت سریم بد جور روی مخ بود به بچه اشاره کردم ساکت شن 
ببینم چی میگن

×بابا مریم چند بار بگم میگم خیلی جوونو خوشگله میگن یکی از بهترین 
متخصصای قلبه توی  کالیفرنیا مدرکشو گرفته میگن خیلی از دانشگاه ها بهش 



پیشنهاد تدریس دادن اما قبول نمیکرده حاال نمیدونم امسال چیشده وای مریم 
خیلی هیجان زدم 

منم همینطور ببینم کی میتونه زودتر مخشو بزنه!
پوزخندی زدم و گفتم_بدبخت اونی که میخواد بیاد اینجا فلک زده نمیدونه از قبل 

براش کیسه دوختن. 
بچه ها تک خندی کردن 

ارش_خب؟ 
سارا_ خره رفته قاطی مرغا........ 

نیما با بهت گفت_چی؟امین؟«خنده ای کرد»باحال بود! 
ارش_امین این چی میگه! 

دستم که حلقه توش بود و نشون دادم و گفتم_راسته!ازدواج کردم! 
یه دفه هماهنگ با هم شروع کردن به دست زدن نیما و سبحان که سوت میزدن

از دیونه بازیشون خندم گرفته بود
دخترای جلف کالس با عشوه از پسرا میپرسیدن چیشده؟

چند دفعه هشدار دادم بسه دیگه اما گوششون بدهکار نبود 
با صدای جدی که گفت چه خبره؟چنان سرمو چرخوندم که گردنم دوسه تا ترق 

ترق کرد 
ارش میخواست دستشو بزاره روی گردنم که با صدای بلند کیان دستاش روی هوا 

خشک شد و بعد انداختش
کیان_گفتم چه خبره مگه عروسیه! 

نیما با لودگی گفت_هیچی نیست داداش یه خبر خوب شنیدیم تو جوش نیار بیا 
بشین سر جات االن استاد میاد

کیان با اخم غلیظی رفت سمت میز دبیر 
کتشو دراورد و اویزون کرد تمام این مدت جیک هیچ کس در نمیومد



دوتا دستاشو زد روی میز و گفت_کیان مشفق هستم متخصص قلب و عروق 
مطمئنن یه چیزایی درموردم شنیدین اما چون زیاد نمیشناسید من یکم با خودم 

اشناتون میکنم قوانین کالس من....بعد از من کسی حق ورود به کالسو 
نداره.......میخواید غیبت کنید مشکلی نداره اما اگه نمره پایان ترمتون کم شد 

اعتراض نکنید چون من خیلی حساسم؛ 
هرجلسه ممکنه پرسش یا امتحان و داشته باشیم پس باید هر جلسه اماده باشید! 
و اخرین مورد اینکه شوخی اگه به جا باشه مشکلی نداره چون معتقدم کالس اگه 

خشک باشه دل دانشجورو میزنه اما اگه مزه پرونی بی جا بشه از کالس میره 
بیرون و تا دوجلسه حق حضور تو کالس منو نداره!روشن شد.؟

تمام مدتی که داشت حرف میزد هیچ کس صدایی ازش در نمیومد
سبحان_یا ابر فرض این دیگه کیه؟ 

سارا_این شوهر امینه. 
چشماشون گرد شد
نیما_دروغ میگی؟ 

کیان_چه خبره؟جلسه گرفتید؟ 
شادی_ببخشید استاد تکرار نمیشه. 

زل زد توی چشمای منو گفت_امیدوارم.خوب بریم سراغ درس................... اول 
حضور غیاب کرد و رفت سراغ درس دادن...............

یکساعتی بود که به کوب داشت درس میداد و یه جا هم مکث نمیکرد 
همه تند تند داشتن جزوه برداری میکردن 
صدای درمونده یکی از بچه ها بلند شد

*استاد توروخدا دو دقیقه استراحت بدید.جلسه اوله ها.
تا دختره داشت حرف میزد منم شروع کردم تند تند دستمو تکون دادن

کیان برگشت_نمیشه حجم کتاب شدید باالست.



_استاد حاال با پنج دقیقه استراحت کتاب فرار نمیکنه درسته حجم کتاب زیاده اما 
ما که ادم برقی نیستیم.........

پوفی کشید و کالفه گفت_باشع فقط پنج دقیقه. 
سریع گوشیمو دراوردم و بهش اس ام اس زدم_من که واسه تو دارم اقا حاال دیگه 

منو سرکار میزاری. 
سند و زدم و عادی نشستم

گوشیش و برداشت و پیاممو خوند
دیدم که لبخند محوی روی لباش نشست 

سرشو بلند کرد و به من نگاه کرد که من سریع رومو اونور کردم
با ویبره گوشیم روشنش کردم دیدم پیام داده_ما درخدمتیم بانو.

ارش سرکرد تو گوشم و گفت_امین واقعا این شوهرته؟ 
پوفی کردم و گفتم_اینجا رو داشته باش. 

برای کیان فرستادم اینورو ببینه
وقتی خوندش سرشو بلند کرد و نگام کرد و نامحسوس سرشو به معنی چیه تکون 

داد که لب زدم هیچی 
_حاالفهمیدی؟ 

زیپ فرضی دهنشو کشید و گفت_کامال مجاب شدم................
یه ساعتی بود که کالس تموم شده بود دخترا دور کیانو گرفته بودن و داشتن الکی 

سوال میکردن
با بچه ها وسایلمونو جمع کردیم و زدیم بیرون که صدای کیان از پشت سرمون 

اومد_خانم تهرانی؟ 
وایسادیم و کیان رسید بهمون 

بچه ها بهش سالم کردن که با خوشرویی جوابشونو داد و با پسرا دست داد 
 بدون توجه به حضورشون گفت_ االن چیکار میکنی؟ 

_یه کالس دیگه دارم بعد میرم خونه خستم. 



_باشه منم سعی میکنم شب زود بیام مواظب خودت باش. 
ازمون که دور شد ارش با لحنی که به خوبی میشد تعجبو توش تشخیص داد 

گفت_این همون استاد اخموئه بود! 
بی توجه به سوالش رو به شادی گفتم_چی شد دیشب؟ 

شادی_هیچی قراره چند وقت نامزد بمونیم بعد ببینیم چی میشه؟ 
با خوشحالی بغلش کردم و گفتم_خیلی برات خوشحالم عزیزم امیدوارم 

خوشبخت شین. 
شادی_ممنون. 

بچه ها هم داشتن تبریک میگفتن که  گوشیم زنگ خورد 
_الو جانم؟ 

اراد_جانت بی بال خواهرم کجایی؟ 
_دانشگاه چطور؟ 

اراد_هنوز کالس داری؟ 
_اره دوساعته واسه چی؟ 

اراد_میخوایم دوتایی بریم دور دور پایه ای؟
_اره بابا بدجوری پایتم. 

اراد_پس میبینمت خاله ریزه! 
حرصی اسمشو صدا کردم و غریدم_من که دستم به شما میرسه. 

بلند خندید و گفت_تا اون موقع خدا بزرگه. 
************

با تک زنگ گوشیم با بچه ها خداحافظی کردم و رفتم پیش اراد
با یه ژست دختر کش به ماشین مدل باالش تکیه داده بود و داشت بقیه رو 

میپایید 
نزدیکش که شدم خواستم بهش دست بدم که پیش دستی کرد و کشیدم توی 

بغلش 



سریع اومدم بیرون و نگاهی به اطراف انداختم_چیکار میکنی دیونه ابرومو 
بردی؟ 

اراد_میخواستم حرص اون دختره که پیش بوفه نشسته رو دربیارم خیلی هیز بود 
ادبش کردم«خنده ای کرد و دوباره گفت»ولی امین خدا به دادت برسه ببین 

چجوری نگات میکنه! 
نامحسوس نگاهی انداختم که دیدم راست میگه دختره مثل گاو وحشی بود که 

منو مثل پارچه قرمز میدید و هر لحظه اماده حمله بود
_ولش کن اونو،«اشاره ای به ماشینش کردم و گفتم»ماشینت مبارک. 

درست مثل یه جنتلمن در جلو رو برام باز کرد و گفت_قابل شما رو نداره ملکه. 
نشستم و گفتم_اره ملکه...... البد با این مقنعه روی سرم. 

خندید و خودش سوار شد
درحالی که کمربندشو میبست گفت_خببب کجا بریم؟ 

_اول بریم یه چیزی بخوریم که خیلی گشنمه. 
سری تکون داد و راه افتاد

گوشیمو در اوردم و شماره کیانو گرفتم که نگران نشه
با دومین بوق صدای اهستش بلند شد_خانمم من سر کالسم. 

_باشه باشه مزاحمت نمیشم خواستم بگم اراد اومده دنبالم داریم میریم بگردیم 
گفتم نگران نشی. 

کیان_باشه فقط مواظب خودت باش به ارادم سالم برسون. 
_باشه خداحافظ

اراد_اجازه صادر شد؟ 
_اول اینکه من ازش اجازه نخواستم فقط اطالع دادم بعدم اگه هم میگفتم مگه 

میتونست اجازه نده؟ 
اراد_نه واال روی حرف تو فوالد زره کی میتونه حرف بیاره. 



صدای حرصی من توی قهقهه بلندش گم شد و کتکی هم نوش جان 
کرد............... 

در رستوران شیکی نگه داشت و پیاده شدیم رفتیم داخل 
رستوران خیلی بزرگی نبود اما دنج و شیک بود. 

اراد_بیا دیگه دو ساعته خشکت زده؟
دست از کتجکاوی برداشتم روی میزی که کنار ابشار دیده بودن روبروی اراد 

نشستم
 اراد_چی میخوری.؟ 

_بختیاری. 
اراد_اوپس زدی به هدف. 

گارسونو صدا کرد و سفارش دو پرس بختیاری با مخلفاتش و داد................. 
دور لبش و تمیز کرد و گفت_چرا نخوردی؟ 

به غذام که بیشتر از نصفش مونده بود نگاه کردم و گفتم_سیر شدم زیاد بود. 
اراد_همچین گفتی گشنمه گفتم بدبخت شدم جیبمو خالی کرد رفت..... بگذریم 

بریم کجا؟ 
با ذوق بهش گفتم_بریم سینما فیلم جدید اومده بعدش بریم شهربازی.... 

موافقی؟ 
اراد_مگه میتونم موافق نباشم ابجی کوچیکه! 

**********
ساعت نزدیک هشت بود که رضایت دادیم و دیگه برگشتیم 

در خونه نگه داشت و نگاهی به مجتمع کرد و سوتی زد
اراد_نه بابا ابن اقا کیانم از اون مایه داراست ها؟ 

بی توجه گفتم_نمیای باال! 
اراد_نه دیگه شبت بخیر بازم میبینمت. 

گونشو بوسیدمو بایه شب بخیر از ماشینش پیاده شدم 



درو باز کردم و به نگهبان شب بخیری گفتم که با خوشرویی جوابمو داد
سوار اسانسور شدم و دکمه۲۰ و زدم..... 

از اسانسور پیاده شدم و با کلید درو باز کردم همه چراغا خاموش بود که باعث شد 
یهو خوف کنم 

کلید برق کنار در بود سریع زدمش که خونه روشن شد و باعث شد نفس راحتی 
بکشم

درو بستم و برگشتم که جسمی و روی کاناپه دیدم بعد صدای سراسر خستش
همونجور که چشماش بسته بود و دستش روی پیشونیش گفت _خوش گذشت 

عزیز دلم؟....... 
_اره جات خالی چرا اینقد زود اومدی. 

کیان_زود نیست که سرم درد میکرد دوساعتی هست اومدم......... 
_شام خوردی؟ 

کیان_نه منتظر تو بودم بیای سفارش بدم باهم بخوریم. 
_نمیخواد االن لباسامو عوض میکنم یه چیزی درست میکنم. 
منتظر جوابی از جانبش نشدم و پا تند کردم طرف اتاق خواب

لباسامو عوض کردم و رفتم بیرون........بازم توی همون حالت بود
رفتم باال سرش و اروم صداش کردم

_کیان قرص بیارم برات. 
کیان_نه عزیزم الزم نیست خوردم. 

_باشه. 
به غیر ازاشپزخونه همه لوسترا رو خاموش کردم 
لوازم الزانیا رو در اوردمو مشغول شدم..............

میزو چیدم و رفتم باال سرش 
_کیان.؟



نشست و چشماشو باز کرد که یه لحظه وحشت کردم
_چرا انقد چشات قرمزه؟ 

دستم و گرفت و همینجور که میرفت طرف اشپزخونه گفت_وقتی سردرد میگیرم 
اینجوری میشم. 

نشستم پشت میز و یه تیکه الزانیا واسش گذاشتم توی بشقاب
_دانیال بهت زنگ زد؟ 

کیان_نه چطور؟ 
_شادی میگفت تقریبا دیگه نامزد شدن. 

لبخندی زد و گفت_به سالمتی مبارک باشه. 
با تعجب گفتم_وااا مگه من نامزد کردم به من تبریک میگی. 

کیان_خب تو هم دوستشی دیگه همینجوری گفتم. 
خندیدمو گفتم_قاطی کردی ها........... 

**
دوتا چایی ریختم........گذاشتم روی میزو کنارش نشستم..........دستشو انداخت 

دور گردنمو سرمو چسبوند به شونش
سرمو گرفتم باال و گفتم_سرت هنوز درد میکنه؟

بوسه ای روی پیشونیم زد و گفت_یکم.
از بغلش اومدم بیرون........گوشه مبل نشستم و زدم روی رون پام

_ببا بخواب اینجا برات بمالم هروقت بابام سرش درد میگرفت براش میمالیدم 
دردش کم تر میشد.

اروم سرشو روی پام گذاشت و انگشتای من روی گیجگاهش شروع به لغزیدن کرد 
_نمیخوای راجع به امروز بگی؟ 

کیان_میخواستم سوپرایزت کنم که فکر کنم موفق هم بودم. 
_اره واقعا اما قبل از اینکه بیای توی کالس ذکر خیرت بود.چند تا دختر داشتن 

نقشه میکشیدن تورت کنن ما هم داشتیم میگفتیم بدبخت اونی که میخواد استاد 



ما شه. 
کیان_ااا پس من توی کالستون زیادی طرفدار دارم اره؟ 

_دیگه پررو نشو! 
کیان_دوستات چرا اون جوری داشتن حنجرشونو جر میدادن. 

_بهشون گفتم ازدواج کردم و باید بگم که فهمیدن که تویی.

بی توجه به حرفم گفت_قرصاتو خوردی؟ 
خمیازه ای کشیدمو گفتم_اره خوردم......خیلی خوابم میاد. 

سینی چایی های دست نخوردرو برداشت و برد اشپز خونه و دوباره برگشت
با اخم گفتم_چاییارو کجا بردی میخواستیم بخوریم ها. 

تلویزیونو خاموش کرد.........دستمو گرفت و بلندم کرد ورفت طرف 
اتاق.......نشوندم روی تخت و گفت_الزم نکرده بخوری االن خوابت میپره بخواب 

فردا باید زود بلند بشی. 
بحث کردن باهاش بی فایده بود حرف خودشو میزد ازش بعید نبود بزور بگیره 

بخوابونم
راحتیامو در اوردم و گوشه تخت دراز کشیدم......چشمامو بستم _اباژور و 

خاموش نکنی شب بخیر.
پیشونیم تر شد.........پتو و کشید روم و گفت_شب توهم بخیر عزیز دلم. 

چند دقیقه گذشته بود با این که چشمام بسته بود اما هنوزم هشیار بودم تا این که 
تخت رفت پایینو منم دیگه چیزی نفهمیدم............. 

***کیان*******

از توی اینه نگاهی به چهره غرق خوابش کردم و ناخداگاه لبخند عمیقی روی لبم 
اومد 

کنار تخت نشستم و دستم والی موهاش کردم
خود موهاش مشکی بود اما از وسط کمر به پایین به طور خیلی زیبایی عسلی بود



داشت کم کم دیرش میشد باید زود تر بیدار میشد
_امین.......امینم........امین جان باشمام نمیخوای بیدار شی خانوم.؟ 

صورتشو در هم کشید و به پهلو چرخید پشت به من کرد
امین_بزار بخوابم دیگه. 

_پاشو زندگی مگه امروز دانشگاه نداری؟ 
_نه. 

نشست روی تخت و گفت_کالس اخرتون با منه ها غیبت بخوری رات نمیدم دیگه. 
جوابمو نداد و بلند شد رفت سرویس

****
ممنون اقای دکتر. 

لبخندی زدم و گفتم_خواهش میکنم خوش اومدید. 
کیفمو برداشتمو اومدم بیرون 

_خانم سوفی من باید برم دانشگاه مریضای امروز و دیگه کنسل کنید.تا اینجاشم 

خیلی دیر کردم. 
سوفی_چشم.

سریع اومدم پایین سوار ماشین شدم تا حد امکان تند رفتم.
وقتی رسیدم یکراست رفتم طرف کالس

صدای خنده هاشون دانشگاه و پر کرده بود.
رفتم تو و با تشر گفتم_چه خبره اینجا صدای خنده هاتون تا دم خروجی هم میاد.

همه درجا ساکت شدن اما امینو دوستاش دوباره نگاهی به هم کردن و زدن زیر 
خنده

اگه جای دیگه ای غیر از دانشگاه بودیم دوست داشتم بشینم فقط نگاش کنم اما 
اینجا جاش نبود 

اخمامو بیشتر کشیدم تو هم داد زدم_گفتم چه خبره؟ 
امین با پرویی گفت_خبری نیست استاد شما بفرمایید درستونو بدید.



از پروییش خندم گرفته بود اما جدی ادامه دادم_اگه هنوز میخواید ادامه بدید 
بفرما بیرون. 

امین_نه دیگه تموم شد. 
پوفی کشیدمو شروع کردم به درس دادن. 

وسطای درس پنج دقیقه استراحت دادم 
که یکی از دخترای کالس با عشوه خرکی گفت_استاد شما متاهلید؟ 

نگاهی بهش کردم که لبخند پررنگی زد و چند بار پلک زد
_چطور؟ 

دختره_هیچی همینطوری کنجکاویم. 
خواستم جوابشو بدم که صدای عصبی امین بلند شد

امین_تارا جون کنجکاوی شما انقد زیاده که باید از وضعیت تاهل استادا به ویژه 
استادای جوونه مرد سر در بیارید. 
با این حرفش همه زدن زیر خنده

پسرا همه ایول ایول میکردن 
عصبانی شدم.........دلم نمیخواست امین مرکز توجه باشه 

فریادی زدم«بسه»که رنگ امین پرویه منم پرید
همچنان عصبانی گفتم_این چه معرکه ایه راه انداختید خانم تهرانی این سوال 

مربوط به من بود شما حق نداشتید دخالت کنید. 
امین_اما استاد......... 

دستمو گرفتم جلوشو گفتم_کافیه هردوتون بفرمایید بیرون.سریع. 
امین کیفشو برداشت و با حرص به درکی گفت چنان در و باز کرد و رفت بیرون که 

در خورد به دیوار و کمی از گچ دیوار ریخت
اعصابم به کل ریخت به هم فکر اینکه نکنه قلبش بگیره مثل خوره افتاد به جونم 

نا محسوس به دریا اشاره کردم بره بیرون 
دیدم همون دختره که با امین دعواش شده بود هنوز نشسته



_وقتی گفتم بیرون یعنی هردوتون بیرون. 

ترسیده وسایلشو جمع کرد و رفت
دریا_استاد ببخشید میشه برم بیرون. 

با سر اشاره کردم برو......... خودم هم ادامه درسو شروع کردم
*آمین*****

روی نیمکت نشسته بودم و عصبی پامو تکون میدادم که کسی کنارم نشست
دریا_ابجی جونم. 

_پسره عوضی فکر کرده کیه حاال دیگع منو جلو بقیه خورد میکنی. 
دریا با ترس نگاهی به اطراف انداخت و گفت_اروم امین االن همه میفهمن.

بغضم گرفته بود غرورم خیلی برام مهم بود و حاال کیان جلوی اون همه ادم 
شکسته بودش

میدونستم یکم دیگه خودخوری کنم قلبم  باهام دوئل میکنه
دست کردم توی کیفم و قرصمو دراوردم

گذاشتم دهنم........دریا هم اب معدنی توی دستشو داد بهم روش خوردم
دریا_خوبی؟

نفس عمیقی کشیدم_دارم دیونه میشم چطور تونست اون جوری کنه............. 
دریا_ابجی جونم قربونت برم من بیخیال دیگه با فکر کردن بهش فقط به خودت 

اسیب میرسونی.پاشو بریم دیگه.ما که دیگه کالسم نداریم پاشو.
بلند شدم با هم راه افتادیم که گوشیم زنگ خورد با دیدن اسم کیان عصبانیتم 

دوچندان شد و سریع خاموشش کردم 
..........................

تاکسی در خونه ما نگه داشت 
_پیاده شو. 

دریا_نه دیگه فردا همو میبینیم. 
_یکی میخوری ها پیاده شو. 



در ماشینو باز کرد...... خندید و گفت_خواستم یه تعارف کنم ها اگه گذاشتی
زنگ و زدم و گفتم_اخه بهت نمیاد. 

چند دقیقه منتظر شدیم کسی درو باز نکرد دستمو یکسره گذاشتم روی زنگ که 
دریا گفت_مگه کلید نداری.؟ 

_چرا دارم میخوام بیدارشون کنم. 

صدای خوابالود اراد لبخندی روی لبم اورد_چیه مردم ازار مگه خودت خونه زندگی 
نداری هی اینجا پالسی؟ خواب و خوراک به ما حروم کردی. 

بی حوصله گفتم_دروباز کن انقدر وراج نباش. 
چیزی نگفت و درو با تیکی باز کرد

دریا_این کی بود؟
_اراد پسر عموم و یادت نیست ۸ سال پیش رفت امریکا.؟

دریا_نه واال من که چیزی یادم نمیاد
با دریا رفتیم داخل ...... هردومون به مش سبحان سالم کردیم که با خوشرویی 

جوابمونو داد
در ورودیو باز کردم اول من رفتم تو که اراد با رکابی و شلوارک پرید جلوم

اراد_ور پریده حاال دیگه من وراجم اره اگه به اون.............. 
دریا که اومد تو انگار اصال یادش رفت چی میخواست بگه

دریا_سالم. 
اراد_سالم خانم خوش اومدید بفرمایید تو من االن میام. 

اینو گفتو مثل جت در رفت
دریا_وا چرا همچین کرد؟ 

_باورت میشه برای اولین بار تو عمرش خجالت کشید
ابروهاشو به نشونه تعجب داد باال و چیزی نگفت

_بیا یه چیزی بیارم بخوریم. 



دریا رفت نشست که دوباره بلند شد و پشت سرمو نگاه کرد برگشتم با دیدن اراد 
ناخداگاه ابروهام از تعجب پرید باال 

یه تیپی زده بود بیا و ببین انگار میخواست بره عروسی
اراد دستشو جلوی دریا دراز کرد_خوبید شما؟من ارادم پسر عموی امین.

دریا هم بهش دست داد و گفت_ممنون شما خوبید؟ببخشید من نشناختم امین 
چیزی به من نگفته بود منم دریام دوستش. 

اراد_خوشبختم بفرمایید ما االن برمیگردیم. امین جان یه لحظه........ 
رفت توی اشپزخونه.........منم چشمکی به دریا زدم و دنبالش رفتم

تکیشو به کابینت داده بود و نگام میکرد
بیخیال ابمیوه و از یخچال دراوردم 

همچنان نگام میکرد که شاکی گفتم_چته؟ 
اراد_تو نمیتونی بگی کسی همراته که من یه لباس مناسب بپوشم. 

ابمیوه رو تو لیوانا خالی کردم و گفتم_مگه وراجیای تو میزاره پشت اف اف هم 
ول نمیکنی.بابا و ماهی جون کجان.

اراد_عمو که رفته نمایشگاه بهم گفت دیر میاد ماهی خانم هم مرخصی گرفت رفت 
پیش دخترش اینارو ول کن کلک نگفته بودی از این دوستا هم داری؟ 

سینی و برداشتم و درحالی که میرفتم بیرون اروم گفتم_چشماتو درویش کن 
وگرنه با من طرفی فهمیدی؟ 
خندید و دنبالم اومد بیرون. 

کنار دریا نشستم و سینی و گذاشتم روی عسلی کنارش
اراد هم نشست روبرومون و زل زد به دریا که با خجالت سرشو انداخت پایین

چشم غره ای بهش رفتم که دوباره خندید 
_بخور عزیزم. 

از جاش بلند شد و گفت_مرسی ابجی جونم مامانم زنگ زد گفت مهمون داریم باید 
زودتر برم خونه.



به اراد اشاره ای زدم که سریع بلند شد
اراد_من میرسونمتون. 

دریا_ممنون خودم میرم. 
به سمت در رفت و گفت_اختیار دارید.......تو ماشین منتظرم. 

دریا هم گونمو بوسید و رفت. 
منم مانتو و مقنعمو دراوردمو و دراز کشیدم

داشتم فیلم جدیدی که جم تی وی گذاشته بود و میدیدم که سایه ای افتاد روی 
سرم 

سرم و بلند کردم و با دیدن شخصی که باالی سرم بود اخمام رفت توی هم

سریع وایسادم جلوشو با عصبانیت گفتم_واسه چی اومدی این.......... 
با دیدن چیزی که دیدم حرفم تو دهنم موند

حاال دیگه عصبانیتم جاشو به نگرانی داده بود
رفتم جلو و دستی به زخم کنار ابروش کشیدم 

اب دهنمو قورت دادمو گفتم_کیان........این زخم چیه؟ 
دستی روش کشیدو گفت_اااا خودم نفهمیده بودم......... 

_یعنی چی نفهمیده بودم.......این زخمه........زخمی که عمیق هم هست
بعد تو میگی متوجه نشدم؟ راستشو بگو کیان چی شده؟ 

دستمو گرفت با خودش نشوندم روی مبل
کیان_داشتم میومدم یه ماشین زد بهم چیزی نشده منتها چون کمربند نبسته بودم 

سرم خورد روی فرمون یکم زخم شده. 
بلند شدم رفتم توی اشپزخونه........از توی کابینت جعبه کمک های اولیه و 

دراوردم و دوباره برگشتم و نشستم پیشش 
یه تیکه از پنبه کندم و بتادین زدم روش



اروم گذاشتم روی زخمش که چهرش درهم رفت...........زخمشو تمیز کردم و یه 
چسب زخم زدم روش

کیان_از دانشگاه که رفتی قلبت اذیتت نکرد؟ 
سرمو به نشونه نه باال انداختم خداروشکر زیر لبیشو شنیدم بعد دوباره 

گفت_بخشیدی منو؟ 
_

کیان_زندگی اشتی؟ 
_ازدستت خیلی ناراحتم. 

با اصرار گفت_اشتی؟ 
با بغض گفتم_جلو همه بچه ها خوردم کردی. 

کیان_اشتی؟ 
_نه اشتی نمیکنم تا یاد بگیری چجوری باید با من رفتار کنی! 

کیان_باشه خودت خواستی؟ 
تا بخوام معنی حرفشو بفهمم درازم کرد و شروع کرد به قلقک دادنم 

بلند میخندیدمو التماس میکردم ولم کنه
همونجور که قلقلکم میداد با خنده گفت_اشتی کردی یا نه؟ 

_نه. 
شدت کارشو بیشتر کرد که بریده بریده گفتم_ا..... اره..... اشتی.... تو.. 

توروخدا...... بسه....... بسه دیگه. 
بلخره دست برداشت با خودش بلندم کرد و شروع کرد اشکامو پاک کردن

با شنیدن صدای سرفه ای همزمان سرامون برگشت که اراد و بابا و لبخند به لب 
دیدیم

اراد با شیطنت اروم میزد تو صورتشو و لبشو گاز میگرفت
با کیان یه نگاه به هم انداختیم و همزمان زدیم زیر خنده

کیان زودتر خودشو جم و جور کرد و بلند شد با اراد و بابا احوال پرسی کردن



بعد از اون من بلند شدم و خزیدم توی بغل بابام 
روی سرمو بوسید و محکم تر بغلم کرد_بابا قربونت بره چقد دلم واست تنگ شده 

بود. 
_خدانکنه باباجونم بعدشم من که همین چند شب پیش اینجا بودم. 

بابا_یعنی میگی مشکل از دل منه که زود به زود برات تنگ میشه. 
خندیدمو با شیطنت شونه ای باال انداختم که اونم خندید و پدر سوخته ارومی 

تحویلم داد. 
اراد_اااااا بس کنید دیگه االن منم هوس بابامو میکنم.«روکرد طرف کیانو ادامه 

داد»تو چطوری این لوس ننرو تحمل میکنی؟ 
کیان خندید و دستی به پشت گردنش کشید 

راه افتادم طرف اشپزخونه........دستمو رو هوا تکون دادمو گفتم_بهتره بگی من 
چجوری تحملش میکنم! 

صداش بلند شد که داد میزد_واال اینی که من میبینم انقد مظلوم واقع شده که ادم 
تو نگاه اول که میبینش دلش واسش ریش میشه.شک ندارم توی خونه فلکش 

میکنی. 
از تصور کردن فلک کیان خندم گرفت........ صدای خنده بلند کیانو بابا بلند شد

چهارتا چایی ریختم و برگشتم پیششون 
به همه تعارف کردمو نشستم پیش کیان

بابا_امشب میمونید باباجون. 
نگاهی به کیان کردم و گفتم_نمیدونم اگه کیان کاری نداشته باشه. 

کیان سری تکون داد و گفت_من مشکلی ندارم فقط شام خوردیم سریع برگردیم 
هم خستم هم یکم ریزه کاری دارم. 

سری تکون دادم...........سر کرد توی گوشم و گفت_اینم واسه اینکه خانم خانما 
دیگه ازم دلخور نباشه. 

ابرویی باال انداختم و گفتم_باج میدی؟ 



خندید و گفت_چکار کنیم دیگه زن ذلیلیم. 
********

داشتم ساالد ماکارونی درست میکردم که کلید توی در چرخید بعد از اون صدای 
بلند و خوشحال کیان

کیان_امین........امین. 
اومدم بیرون گفتم_چه خبرته کیان اپارتمانو گذاشتی روی سرت چیشده؟ 

خندید و چیزی نگفت
_وااااا خل شدی میگم چیشده؟ 

سالم زنداداش؟ 
تو جام پریدم........اروم برگشتم که با کاوه داداش کیان و دیدم

با شوک گفتم_کاوه؟ 
تو یه ان کشیدم تو بغلش و با لحن شادی گفت_دلم واست تنگ شده بود زنداداش 

جونم

تقالیی کردم که از اغوشش بیام بیرون درهمون حالم گفتم_ممنون خیلی غافلگیرم 
کردی! 

خندید و بلخره ولم کرد 
به محض جداشدن اول نگاهی ب کیان کردم که دیدم خونسرد با یه لبخند داره. 

نگامون میکنه
کاوه_فقط تو نبودی زنداداش کیانم غافلگیر شد حسابی. 

_به هر حال اول به وطن بعد به خونه خودت خوش اومدی. 
کاوه_قربونت. 

_بشین بشین چرا وایسادی. 
رفتم جلوی کیان........کیف و کاپشنش و گرفتمو با لبخند گفتم_چشمت 

روشن.......خسته نباشی.



با لبخند صورتمو قاب کردو پیشونیمو بوسید_فدات شم تو هم خسته نباشی 
عزیزم. 

لبخندشو جواب دادمو خودم رفتم سه تا چایی ریختم و دوباره برگشتم پیششون
_دیگه نمیری؟ 

کاوه_نه دیگه واسه چی برم حاال دیگه هم درسم تموم شده هم یه خانواده واقعی 
دارم! 

لبخندی زدم و به کیان نگاه کردم که اونم خیره خودم دیدم
کاوه_ زنداداش؟

_بله؟ 
کاوه_میگم شام چی داریم؟ 

کیان_کاوه جان بزار برسی بد شکمتو کار بنداز. 
کاوه قیافه حق به جانبی به خودش گرفت و گفت_من با زنداداشم حرف زدم تورو 

سننه؟خواهشا توی مسائل ما دخالت نکن«روکرد سمت منو ادامه داد»تو چجوری 
اخالق گند اینو تحمل میکنی زنداداش؟ 

_چه جالب ارادم همینو به کیان میگفت. 

کاوه_اراد کیه؟ 
از جام بلند شدم و درحالی که میرفتم سمت اشپزخونه گفتم_پسر عمومه! 

رفتم سر غذام که دیدم کامال پخته شده زیرشو خاموش کردم و میزو چیدم. 
صداشون کردم و همگی دور میز نشستیم و شروع کردیم به خوردن 

...............
کاوه بشقابشو برداشت و توی سینک گذاشتو گفت_زنداداش دستت درد نکنه خیلی 

خوشمزه بود اگه اجازه بدید من برم بخوابم خیلی خستم!فقط بزار اینارو جمع 
کنیم. 

_نه کاوه جان تو برو استراحت کن کیان هست باهم جمع میکنیم.
کاوه_اخه..........   



صدای جدیه کیان بلند شد_عادت داری یه حرفو چند بار بهت بزنن........... 
کاوه عقب گرد کرد و غرغری کرد_خب بابا دوباره هاپو گازش گرفت

در اتاقش که بسته شد گفتم_ازت حساب میبره ها......... 
کیان_اره اما بعضی موقع ها کارساز نیست............. 

با کیان میزو جمع کردیم و ظرفارو شستیم بعد رفتیم بخوابیم................. 
_مامان............ 

لبخند مهربونشو نشوند روی لباش و گفت_جان مامان؟ 
_تو زنده ای؟ 

مامان_نه ولی همیشه مراقبتم. 
_منم با خودت ببر. 

مامان_زوده دخترکم زندگیتو بساز. 
عقب عقب رفتو توی مه گم شد

_مامان......مامان...... مامان...... 
با اضطراب و تپش قلب شدید از خواب پریدم که کیانم با من نشست

اباژور کنار تختو زد و روشنش کرد
یه لیوان اب پر کرد و داد دستم

کیان_بخور عزیزم طوری نیست خواب دیدی. 
_قرصمو بده قلبم درد میکنه. 

سریع از کشوی پاتختی قرص ادرنالینو در اورد و گذاشت دهنم اب هم از دستم 
گرفت خودش بهم داد

با خودش درازم کرد و شونمو مالش داد
کیان_خوبی االن.؟ 

_بهترم. 
کیان_خواب بد دیدی؟ 

_نمیخوام راجع بهش حرف بزنم.



کیان_باشه حرف نمیزنیم چشماتو ببند و سعی کن بخوابی...... 
 نفس عمیقی کشیدمو چشمامو بستم و نفهمیدم کی خوابم برد............. 

...............
کیان یه کوچه قبل دانشگاه نگه داشت و برگشت سمتم

کیان_پول داری؟ 
_دارم. 

کیان_قرصات همراته؟ 
_همرامه. 

پیشونیم و بوسید و گفت_برو به سالمت. 
اومدم پیاده بشم که چشمم به اینه جلوی ماشین افتاد 

تارا و دوستش پشت ماشین وایساده بودن و مارو نگاه میکردن تا اومدم به خودم 
بجنبم در رفتن 

با دست کیان که جلوم تکون میخورد به خودم اومدم و نگامو بهش دوختم
کیان_کجایی؟ 

_هیچی خداحافظ.

پیاده شدم رفتم توی دانشگاه و از پیش بچه ها رد شدم و به صدا زدناشونم توجه 
نکردم رفتم توی کالسو بدون توجه به نگاهایی که خیرم بود رفتم سر میزش

_به چی میخوای برسی؟ 
لبخند شیطانی زد و گفت_من؟نمیدونم راجع به چی داری حرف میزنی عزیزم؟ 

بچه ها رسیدن بهم
نیما_امین ابجی چی شده؟ 

بدون جواب بهش رو به تارا داد زدم و گفتم_تو گوه خوردی من تویه عقده ایو 
میشناسم دهنتو باز کنی خودم سرویسش میکنم فهمیدی؟ همه مثل تو نیستن که 

هر روز تو بغل یکی ولو باشن مطمئن باش حرفی بزنی خودتو ضایع میکنی؟
شنیدی چی گفتم یا خودم برات جا بندازم؟ 



پوزخندی زد و گفت_میبینیم؟  امروز همه با شخصیت اصلیت اشنا میشن امین 
خانم؟ولی یه راهی داره که به کسی چیزی نگم!

_چی؟

تارا_پاتو از زندگی استاد مشفق بکش بیرون و بزار من بهش برسم.
دهنم از این همه وقاحت باز مونده بود میخواستم جوابشو بدم که استاد اومد و 

مجبور شدیم بشینیم سر جامون
دریا_چی شده امین؟ 

_تو ماشین کیان بودم با هم دیدمون االن هم میخواد عقده ای بازی دربیاره به همه 
بگه روانی.  

استاد_خانما اونجا چه خبره جلسه گرفتید؟هر جلسه من باید به اکیپ شما هشدار 
بدم. 

زیر لب غر زدم_تو خفه پیر خرفت حوصله تو یکیو ندارم. 
فک کردم کسی نشنیده اما خنده ریز بچه های دورو ورم خالفشو ثابت کرد. 

**
همه ی کالس فکرم پیش تارا و اون لبخند گند روی لباش بود تقریبا چیزی از کالس 

نفهمیدم همه نشسته بودیم منتظر بودیم کیان بیاد میدونستم فاجعه ای تو راهه 
منتها نمیتونستم جلوشو بگیرم

پامو عصبی کون میدادم تا بلکه یکم اروم شم 
سارا سر کرد تو گوشمو گفت_امین جان عزیزم بیخیال دیگه االن حالت بد میشه 

ها؟ 
ارش_اره امین ولش کن ارزش نداره. 

همون لحظه کیان اومد داخل اولین بار بود که با دیدنش استرس میگرفتم
بدون مکث درسو شروع کرد و اجازه حرف زدن و به هیچکس نداد

یکم خیالم راحت شده بود اما وقتی طبق عادتش دو دقیقه استراحت داد صدای 
تارا بلند شد



تارا_ببخشید استاد؟ 
سرشو از توی کالس برداشت و جدی گفت_بله؟ 

تارا_گفته بودن شما اهل دوستی و دختر بازی نیستین. 
چشماشو ریز کرد و گفت_چطور؟ 

تارا پوزخندی زد و نامحسوس منو نگاه کرد وگفت_من امروز چیز دیگه ای دیدم. 
کیان_شما چی دیدید خانم؟ 

_تارا!میشه خفه شی! 
تارا_امین جون عزیزم یه لحظه اجازه بده امروز خیلی چیزا باید برای همه روشن 

شه! 
همه بچه ها با کنجکاوی سعی داشتن بفهمن چه خبره! 

تارا از جاش بلند شد و دستشو گرفت طرف منو روبه بچه ها گفت_این دختر 
مغروری که همه جای دانشگاه پرشده که اصال به پسری محل نمیده و غیر از سه تا 
پسر اکیپ خودش با پسری دوست نیست امروز از ماشین استاد مشفق پیاده شد 

 اونم با چه وضعی استاد داشت پیشونی خانمو میبوسید. 
شادی_خفه شو تارا زر اضافی نزن وقتی چیزی نمیدونی! 

تارا_چرا عزیزم حقیقت تلخه؟ 
شادی_اخه تو از حقیقت چی میدونی که دهنتو مثل گراز فقط باز میکنی هر گپی 

میاد توش میگی؟ 
کیان_خانما اجازه میدید من خودم حرف بزنم؟ 

طپش قلبم رفت باال حالم داشت بد میشد نمیخواستم جلوی بچه ها ضعف نشون 
بدم اما نتونستم دستمو گذاشتم روی قلبمو سرمو گذاشتم روی میز

سارا که بغلم نشسته بود بلند گفت_امین امین جان خوبی؟ سرتو بلند کن! 
تو کسری از ثانیه کالس دگرگون شد

دستی سرمو بلند کرد و قرصمو گذاشت
توی دهنم 



حالم که بهتر شد نگاهی به کیان کردم که جلوم زانو زده بود نگران نگام میکردبقیه 
بچه ها هم دورمون جمع شده بودن. 

زمزمه ارومشو شنیدم_خوبی؟ 
اروم سرمو تکون دادم که یه دفعه صورتش قرمز شد

روبه تارا داد زد_برو بیرون. 
تارا رنگش پرید اما موضع خودشو حفظ کرد و گفت_چرا من چیز بدی نگفتم من 

فقط حقیقتو گفتم چیزی که دیده بودم. 
کیان خنده عصبی کرد و گفت_د فقط دیدی وقتی از چیزی اطالع ندارید چرا الکی 
قضاوت میکنید«دست منو خودشو که حلقه توش بود و بلند کرد و ادامه داد»یعنی 

یه درصد فکر نکردی شاید زنم باشه. 
تارا چشماش گرد شد و گفت_زن..... 

کیان_اره منو امین دوماهه ازدواج کردیم.دیگه نمیخوام چیزی بشنوم........ از 
هیچکس فهمیدید؟.کم مونده بود به خاطر یه حرف مفت شما بدبخت شم.......

رو کرد طرف منو گفت_پاشو ببرمت خونه! 
_نه خوبم پاشو درستو بده! 

کیان_مطمئنی؟ 
اروم چشمامو زدم به هم که از جاش بلند شد

همه بچه ها نشستن سر جاشون تارا سرشو انداخت پایینو خواست بره بیرون که 
کیان صداش کرد

کیان_بشینید سرجاتون تا درسو شروع کنم.

تارا سرشو انداخت پایینو گفت_استاد من..... من معذرت میخوام. 
کیان دستشو گرفت جلوشو گفت_به جای معذرت خواهی سعی کنید قبل هرکاری 

فکر کنید؟حاال هم بفرمایید تا درسو تموم کنم. 



تارا که نشست کیان هم درسشو شروع کرد وقتی کلماتو ادا میکرد به خوبی میشد 
عصبانیت توی صداشو تشخیص داد ناخداگاه لبخندی از این حمایتش روی لبم 

اومد که با سقلمه سارا خوردمش 
*******

خسته نباشید که گفت همه بچه ها اخیشی گفتن و سریع بلند شدن درسش واقعا 
سخت بود و زیاد.........

کیان وسایلشو جمع کرد و اومد طرف ما
کیان_خوبی؟بهتر شدی؟دیشب هم اینطوری شدی ها اصال قرصاتو میخوری؟ 

_اره به خدا میخورم. االن هم خوبم فقط همون لحظه بود. 
کیان_بیا ببرمت خونه استراحت کن. 

_نه یه کالس دیگه دارم تو برو منم دوساعت دیگه با بچه ها میام. 
کیان_نه خیالم راحت نیست. 

سبحان_استاد نگران نباشید ما پیششیم دیگه شما برید.
کیان_پس مواظبش باشید.«روکرد طرف من»مراقب خودت باش. 

_باشه تو هم همینطور.
سری تکون داد و ازمون دور شد

مطمئن بودم خبر اینکه من زن خوشتیپ ترین و جوون ترین استاد دانشگاهم مثل 
بمب میترکه........... 

****
_مرسی بچه ها خداحافظ. 

جوابمو دادن و من پیاده شدم.......درو باز کردم و رفتم تو..........دکمه اسانسورو 
زدم به نگهبان سالم دادم که با خوشرویی جوابمو داد..........توی اینه نگاه 

کردم.....یکم رنگم پریده بود اما چیز زیاد مهمی نبود مشغول بررسی خودم بودم 
که صدای گوشیم بلند شد کیان بود..... همون لحظه هم اسانسور وایساد درو باز 

کردم و ریجکت کردم



یکراست رفتم توی اشپزخونه و شیشه ابو از یخچال برداشتم یه لیوان ریختم و 
چشمامو بستمو یک نفس سرکشیدم

لیوانو گذاشتم روی میز و خواستم  شیشرو بزارم توی یخچال که فرد نا اشناییو با 
یه دستمال توی دستش جلوم دیدم 

شیشه از دستم افتاد و بلند جیغ کشیدم که اونم با جیغ من جیغی کشید

نمیدونم کیان از کجا دراومد.......سراسیمه وارد اشپزخونه شد و گفت_چیشده؟ 
دستمو گرفتم طرف زنه که خشکش زده بود و گفتم_این......این کیه؟

کیان دستمو دنبال کرد.......وقتی زنرو دید  نفس عمیقی کشید وگفت_ جون به 
لبم کردی که ایشون منیر خانمن از امروز قراره تو کارهای خونه به شما کمک کنه. 

نگاهی به منیر خانم کردم که مثل آدم برقی شروع کرد_خانم به خدا من 
نمیدونستم شمایید فقط یه لحظه صدا اومد ترسیدم بعدش هم که شما برگشتیدو 

اینجوری کردید تورو خدا ببخشید من منظوری نداشتم. 
از حرف زدنش خندم گرفته بود اما در حد لبخند نگهش داشتم و رفتم جلو و 

روبروش وایسادم......دستمو جلوش دراز کردمو گفتم_من امینم منیر خانم از 
اشناییتون خوشبختم. 

با تردید دستشو توی دستم گذاشت و گفت_منم همینطور خانم. 
اخم مصنوعی  کردم و گفتم_نه دیگه خانم نداریم فقط امین.ببخشید من خستم 

یه دوساعت بخوابم بعد بلند میشم باهم بیشتر اشنا میشیم. 
منیر_ ناهار نمیخورید؟ 

از اشپزخونه اومدم بیرون گفتم_نه نمیخورم.مرسی!بی زحمت بکش کیان بخوره. 
داخل اتاق شدم و لباسامو عوض کردم و دراز کشیدم روی تخت که در باز شد.......

کیان_خسته نباشی گلم. 
لبخندی زدمو چیزی نگفتم

اومد نشست کنار تخت و گفت_مشکلی که نداری؟ 



_نه؟مرسی بابت منیر خانمم. 
پیشونیمو بوسید و گفت_من میخوام برم مطب.تا شب هم نمیام. بخواب ولی 

بیدار شدی حتما غذاتو بخور عزیزکم ضعف میکنی.کاوه هم چند ساعت دیگه میاد 
اگه حوصلت سر رفت باهم برید یکم بگردید ولی حتما خودتو بپوشون باشه؟

_باشه.کیان؟
کیان_جانم؟

_قضیه امروز تقصیر من نبود ببخشید!
 کیان_میدونم دنیای من خودتو ناراحت نکن کاریه که شده کاری نداری؟ 

_نه به سالمت. 
پتو روم مرتب کرد و بعد از برداشتن کیفش از در زد بیرون.منم چشمامو بستم و 

از دنیای اطرافم بی خبر موندم. 
...........................

با صدای کسی که صدام میکرد بیدار شدم چشمامو که باز کردم منیر و جلوم دیدم 
_جانم؟ 

منیر_اقا کیان تماس گرفتن گفتن بیدارتون کنم غذا بخورید. 
_ساعت چنده؟ 

منیر_شش. 
_کاوه اومده ؟ 

منیر_بله اومدن. 
_باشه یه دوش بگیرم االن میام.

منیر که رفت بیرون بلند شدم یه دوش ده دقیقه ای گرفتم و حولرو دور موهام 
پیچوندم و رفتم بیرون 

وارد پذیرایی که شدم صدای بلند مجری فوتبال به گوشم خورد
رفتم و جلوی تلویزیون وایسادم که داد کاوه دراومد

کاوه_ااااا زنداداش بیا اینور جای حساسشه. 



ابرویی باال انداختم و گفتم_علیک سالم اقا کاوه. 
خودشو هی اینور اونور میکرد که بتونه تلویزیون و ببینه

کاوه_امین جان کیان بیا اینور اینو ببینم. 
دلم واسش سوخت اومدم کنار و گفتم_پس تا تو فوتبالتو ببینی منم میرم یکم 

درس بخونم. 
از جاش پرید و با هیجان گفت_گللل.... اهههه...باشه زنداداش برو. 

رفتم تو اشپزخونه دیدم منیر داره سبزی پاک میکنه
_خسته نباشی. 

منیر_ممنون خانم وایسید االن غذاتونو گرم میکنم. نشستم و گفتم_الزم نیست 
یکم عصرونه بده بخورم تا شام. 

منیر_چشم. 
دولقمه عصرونه خوردم و دوباره رفتم توی اتاقم.کتابمو باز کردم و شروع کردم به 

خوندن درسی که امروز کیان داده بود
نمیدونم ساعت چند بود

یه مطلب ذهنمو بدجوری مشغول کرده بود هرکاری میکردم متوجه نمیشدم
تقه ای به در اتاق خورد......همون جوری که سرم توی کتاب بود بفرماییدی گفتم

در باز و بسته شد
از موضع خودم در نیومدم و گفتم_جانم منیر خانم با من کاری دارید. 

صدای کیان باعث شد از جام یکم بپرم
کیان_چی داره انقد غرق شدی توش. 

نگاهی بهش کردم......با لباس خونه بود
_وای کیان ترسوندیم کی اومدی؟ 

کیان_علیک سالم بانو نیم ساعتی میشه. 
_یه چیزی و اصال نمیفهمم. 

اومد باالی سرم و خم شد روم



کیان_کدوم؟ 
از نزدیکی زیادش گرمم شده بود از طرفی بوی عطرش اصال نمیزاشت تمرکز کنم

_میشه بشینی جلوم. 
کیان_چرا؟ 

_همینجوری. اینجوری تمرکزم بیشتر میشه. 

ابروهاش پرید باال... لب پایینیشم به نشونه تعجب اومد جلو اما چیزی نگفت و 
نشست جلوم

نشست روبرومو رفت توی کتاب و گفت_بفرما اینم از این کجاش و نمیفهمی. 
دستمو گذاشتم روی مطلب و نشونش 

دادم که با تعجب فراوان گفت_این؟این که خیلی اسونه عزیزم. 
_بله اسونه اما واسه شما استادا نه ما بدبخت بیچاره ها. 

لبشو نمایشی گاز گرفت و با مسخرگی گفت_نگووووو شما عشقی.بعدشم شما مگه 
سر کالس نبودی من این درک مطلب و دوبار درس دادم.

_ااااا کیان.خب بگو دیگه حتما حواسم نبوده. 
کیان_خب چی به من میرسه.؟ 

_یعنی چی؟ 
قیافه ادمای متفکرو گرفت و گفت_خب االن سر کالس که نیستیم پس در نتیجه 
معلم خصوصی به حساب میام......معلم خصوصی هم یه چیزی دریافت میکنه یا 

نه؟ 
کالفه گفتم_خیل خوب تو توضیح بده هرچی خواستی بهت میدم. 

کیان_قول.؟
_قول. 

سری تکون داد و شروع کرد به توضیح دادن خیلی زود متوجه شدم حتی از اون 
مسئله پیچیده یه چیز ساده در اومده بود



_همین؟ 

کیان_بله همین. 
_خب الوعده وفا چی میخواید از من استاد.؟ 

کیان_حاال بعدا بهت میگم ولی یادت نره گفتی هر چی باشی انجام میدی. 
انقد خوشحال شده بودم که تو یه حرکت غیر منتظره پریدم بغلش که تکونی 

خورد اما خودشو نگه داشت و دستاشو دور کمرم حلقه کرد
سریع دستامو باز کردم و مودب نشستم و زیر نگاه خیرش سرمو انداختم 

خنده بلندی کرد و اینبار خودش کشیدم توی بغلشو سرخوش گفت_اگه بدونی چقد 
دوست دارم که باورت نمیشه. همیشه خوشحال باش تو با خوشحالیت هم دل 

خودتو شاد میکنی هم دل منو ملکه قلبم. 
لبخند عمیقی روی لبم اومد اما با صدای بلند کاوه که از پذیرایی میومد سریع 

خوردمشو از بغل کیان اومدم بیرون
کاوه_بابا بسه دیگه الو ترکوندن بس که گوسفند شمردم خودمم شبیهشون شدم.

کیان از تخت اومد پایین....منم وسایلمو جمع کردم.....کیان دستمو گرفت و با هم 
زدیم بیرون 

کاوه بادیدن ما پوف عمیقی کشید و گفت_اوفففف چه عجب. 
بلند داد زدم_منیر جون؟ 

کاوه_اون که رفت. 
_ااا کی؟ 

با شیطنت گفت_اون موقع که شما در محضر اقا کیان بودی. 
کیان سرخوش بلند زد زیر خنده کاوه هم همراهش اما من با حرص کوسن مبل و 
برداشتم و محکم زدم توی سرش که نه تنها خندش محو شد لباشم اویزون شد

کاوه_زنداداش.! 
_حقته تا تو باشی دیگه منو مسخره نکنی.



_بیاید شامو بکشم بخوریم. 
رفتم توی اشپز خونه کیان و کاوه هم پشت سرم اومدن و نشستن پشت میز

در قابلمه روی گازو برداشتم 
 _به به قیمه.پاشید کمک کنید میز و بچینیم.

سریع با هم میز و چیدیم و غذا خوردیم و دوباره با هم جمش کردیم
سه تا قهوه درست کردم و رفتم نشستم پیششون

کاوه پیش تلویزیون بود و داشت با دی وی دی ور میرفت
سینی و گذاشتم روی میز و نشستم پیش کیان که دستشو انداخت دور گردنم

_چیکار میکنی؟ 

کاوه_فیلم ترسناک میزارم ببینیم نمیترسی که.؟ 
_نه ما همیشه با بچه ها هفته ای یه با جمع میشدیم میدیدم. 

مثل چی داشتم دروغ میگفتم المپارو  خاموش کرد و اومد نشست کنار من حاال 
من وسط جفتشون بودم

فیلم که شروع شد منم اشهدمو خوندم
کیان سر کرد تو گوشم و گفت_واقعا نمیترسی عزیز دل؟با لجبازی به خودت و 

قلبت ضرر میزنی.
توی چشاش نگاه کردم و گفتم_چرا میترسم. 

لبخندی زد و گفت_قربون ترست برم من اینو ولش کن پاشو حاضر کن بریم یه 
دوری بخوریم و بیایم. 

ذوق زده مرسی گفتم مثل جت پریدم و رفتم توی اتاق
در کمدمو باز کردمو هرچیزی که به دستم میومد و میپوشیدم 

حاضر که شدم کیان اومد تو 
_من امادم! 

لبخندی زد و گفت_منم اماده شم بریم. 
سری تکون دادمو اومدم بیام بیرون که صداش بلند شد



کیان_کجا؟ 
_بیرون دیگه تا راحت لباساتو عوض کنی. 

چیزی زیر لب گفت که نشنیدم بعدش گفت_برو.
_کاوه ماداریم میریم. 

چنان توی فیلم غرق شده بود که اصال فکر کردم نشنید
_کاوه با تو بودم ها؟ 

_هااا.......باشه باشه.واسه چی میخواستیم با هم فیلم ببینیم. 

_حاال تو ببین بعد واسه ما هم تعریف کن. 

کاوه_باشه. 
کیان که اومد منم بلند شدم...... 

کیان_کاوه ما داریم میریم بیرون. 
جوابشو نداد

کیان_کاوه با توام. 
_ولش کن من بهش گفتم. 

کیان_یه عادت خیلی بدی داره میره توی تلویزیون دیگه نمیشه درش اورد بیا 
بریم.

درو باز کرد و مثل همیشه کنار کشید
_تازه شده عین من...... 

درو بست و دکمه اسانسو رو زد
کیان_ااااا پس شدید دوتا؟ 

شونه هامو انداختم باال و چیزی نگفتم
اسانسور که اومد باهم وارد شدیم و رفتیم پایین من پایین پله ها وایسادم اونم 

ماشینو از پارکینگ دراورد و جلوم نگه داشت
سریع سوار شدم......کمربندمو بستمو دستامو به مالیدمو گفتم_ووی خیلی سرده. 



کیان_زیپ کاپشنتو ببند. 
بی حرف زیپشو کشیدم باال

کیان_میدونستی جدیدا خیلی حرف گوش کن و مظلوم شدی البته دربرابر من 
وگرنه بقیه رو که درسته قورت میدی!

انگار خیلی عوض شدی. 
_میخوای برگردم به همون امین؟ 

لباشو کج کرد و گفت_نمیدونم من هردوشو دوس دارم چون«زل زد توی چشمامو 
ادامه داد»خود خودتو دوست دارم. 

نمیدونم چرا نیشم باز شد کیان راست میگفت خیلی فرق کرده بودم نمیدونم چم 
شده منی که قبل از ازدواج کیان هرچی میگفت میتوپیدم بهش االن با هر کلمش 

نیشم باز میشد و ذوق میکردم
در یه ابمیوه فروشی نگه داشت و پیاده شد

داشتم رفتنشو نگاه میکردم که گوشیم زنگ خود و عکس اراد روش خود نمایی 
کرد

_جانم؟ 

اراد_اوهوع تو و این همه ناپرهیزی؟ 
خندیدمو گفتم_درد چی میخوای؟ 

اراد_اها حاال شدی امین خودمون هیچی دلم برات تنگ شده بود کجایی؟خونه 
ای؟ 

به کیان که داشت با یه سينی میومد طرف ماشین نگاه کردمو گفتم_نه با کیان 
زدیم بیرون یه دوری بخوریم اها راستی داداش کیان هم دیشب اومد. 

اراد_مگه داداش داره؟ 
_اره سوئیس بوده تازه برگشته؟ 
میا در ماشینو باز کرد و نشست

اراد_مشتاقم ببینمش. 



_اره حتما اصال فرداشب با بابا و ماهی جون شام بیاید خونه ما. 
اراد_ماهی خانم اینجا نیست اما ما حتما میایم.دیگه مزاحمت نمیشم کاری 

نداری؟ 
_نه یه بابا هم سالم برسون.  

_باشه بای. 
گوشیو خاموش کردمو اب هویجو از کیان گرفتم

_اشکالی نداره که بابا اینا دعوت کردم.
کیان_چه اشکالی داره اقای تهرانی مثل پدرمه.

نی و داخل دهنم بردم و یکم از ابمیومو خوردم
_بریم یکم قدم بزنیم؟ 

کیان_سرده قربونت برم بزار واسه یه وقت دیگه بخور تا برگردیم. 
سری تکون دادمو دیگه چیزی نگفتم ابمیوشو که خورد ماشین و روشن کرد و راه 

افتاد طرف خونه 
**

درو با کلید باز کرد و باسراشاره زد برم تو
به محض اینکه وارد شدم چشمم به تلویزیون خورد با دیدن صحنش جیغ بلندی 

کشیدم که کاوه از جاش بلند شد
دقیقا وقتی رسیده بودیم که داشتن دختررو اره میکردن و میخوردنش

کیان سریع اومد پیشمو رو به کاوه بلند داد زد_خاموش کن این المصبو. 
کاوه سریع خاموشش کرد و خودشو رسوند بهمون

کیان_چت شد؟ 
صحنه ی دختره از جلوی چشمام کنار نمیرفت اما به دروغ گفتم_خوبم بابا یه 

لحظه ناگهانی بود ترسیدم. 
رو کرد به کاوه و گفت_از وقتی رفتیم هنوز تموم نشده؟ 

کاوه_اخراش بود دیگه امین تو که گفتی نمیترسی! 



با لحن زاری گفتم_من گه خوردم مثل چی میترسم. 
نمیدونم لحنم چطور بود که زدن زیر خنده

اخم غلیظی به هر دوشون کردم که خندشون بیشتر شد
پوفی کشیدم و از کنارشون گذشتم رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم و روی 

تخت دراز کشیدم روی تخت و پتو کشیدم روی سرم که کیان اومد داخل 
اومد طرف تخت و گفت_خوابیدی؟ 

_خوابم میاد.شب بخیر. 

پیشونیمو بوسید و گفت_خوب بخوابی. 
دیگه چیزی نگفتم و سعی کردم به فیلم ترسناکه هم فکر نکنم و بخوابم

*****
با دل درد و کمر درد شدیدی توی جام نشستم انقد شدید بود که اشک توی چشمام 
جمع شد با یاداوری ماهیانم از جام بلند شدم و از توی کشوم پد و برداشتم و رفتم 
سرویس کارمو کردم و اومدم بیرون دردم انقد زیاد بود که نمیتونستم قدم از قدم 
بردارم همونجا کنار دیوار نشستم و دستم و گرفتم به دلم و سرمو انداختم پایین 

که در باز شد 
توجهی نکردم میدونستم کسی جز کیان نمیتونه باشه امروز جمعه بود و قطعا 

خونه بود.....چند ثانیه گذشت که کنارم نشست
کیان_امین جان چرا اینجا نشستی؟

سرمو بلند کردم و با لحن مظلومی که خودمم دلم برا خودم سوخت گفتم_میشه 
یه مسکن واسم بیاری.

با حالت گیجی گفت_خب کجات درد میکنه بگو بهم. 
با کالفگی گفتم_حاال تو بیارتابهت میگم. 

پوفی کشید و از جاش بلند شد و از اتاق رفت بیرون بعد از چند دقیقه با یه 
مسکن و یه لیوان اب پرتغال برگشت

سریع ازش گرفتم و خوردم اما از جام بلند نشدم



کیان_خب؟ 
سوالی نگاش کردم و گفتم_چی خب؟ 

کیان_کجات درد میکنه؟ 
پوفی کشیدم.......میدونستم خیلی پیله است تا بهش نگم دست از سرم برنمیداره

سرمو انداختم با صدایی که خودم به زور شنیدم گفتم_مریض شدم! 
اولش نفهمید چی گفتم

کیان_خب مریض یعنی چ.......... 
انگار که چیزی یادش اقتاده باشه لبخند شیطونی زد و گفت_اهااااا از اون لحاظ. 
با حرص گفتم_درد نیشتو ببند من دارم از درد میمیرم اونوقت تو داری میخندی! 
یهو جدی شد اخمی کرد و گفت_پاشو کمکت کنم لباس بپوش ببرمت دکتر پاشو 

خانم! 
_نه نمیخواد مسکن که اثر کنه خوب میشم. 

کیان_لج نکن دیگه پاشو عزیزم. 
_میگم برام عادی همیشه دوسه روز اول اینطوریم. 

چند ثانیه خیره نگام کرد که با خجالت دوباره سرمو انداختم پایین
یهو از جا کنده شدم سریع دستامو دور گردنش حلقه کردم که نیوفتم

_چیکار میکنی معلوم هست؟ 

گذاشتم روی تخت و گفت_همین جا بشین تکون نخور تا بیام. 
خیره نگاش کردم که بی توجه به من دوباره از در رفت بیرون 

گوشیمو از روی پاتختی برداشتمو داشتم چکش میکردم که با یه سینی پر از در 
اومد گذاشتش روی تخت و خودشم نشست

_این چیه چالغ که نیستم تا اشپزخونه میتونستم بیام. 
لقمه بزرگی گرفت و داد دستم_میدونم عزیزم من اون جوری دلم راضی نبود.

گازی به لقمه زدم که صورتم جمع شد
_گردو ریختی؟ 



کیان_اره. 
لقمرو گرفتم سمتشو گفتم_من نمیخورم بگیرش. 

با لحن خیلی جدی گفت_تا تهشو میخوری یه ذرشم نمونه.
با لحن عاجزی گفتم_بابا من از گردو بدم میاد.

شونه ای باال انداخت و اشاره ای به لقمه توی دستم کرد_بخور سریع.

با حرص گازی به لقمه توی دستم زدم و طوری نگاش کردم که خندش گرفت و 
سرشو انداخت پایین 

به هر ضرب و زوری بود لقمه و خوردم
یه تیکه نون برداشت دستش رفت سمت گردو ها که زدم روی دستش

با اخم سرشو بلند کرد و گفت_چته؟ 
با حرص فراوان و صدای تقریبا بلند گفتم _میگم گردو دوست ندارم میفهمی؟ 

نون و داد دست خودم و گفت_بخور تا بیام. 
_کجا؟ 

بدون جواب دادن بهم رفت بیرون بعد از چند دقیقه با یه کیسه اب گرم اومد تو 
سینی و از جلوم برداشت و گفت_بخواب اینو بزارم روی دلت. 

نیشخندی زدمو گفتم_خوب تجربه داری کلک! 
با خونسردی لبخندی زد و گفت_فکر کنم برای منی که دکترم این چیزا پیش پا 

افتاده باشه. 
قشنگ دهنمو بست......چیزی نگفتم در عوض دراز کشیدم......اومد باالی سرم 
بلیزمو زد باال و کیسه رو گذاشت روی دلم به خاطر نزدیکی زیادی که بهم داشت

بدنمو خود به خود منقبض کردم
کیان_امین خودتو شل بگیر! 

سعی کردم خودمو شل کنم اونم بعد از اینکه کیسرو گذاشت سینی و برداشت و 
رفت بیرون



نمیدونم اثر مسکن بود یا چیز دیگه ای چشمام کم کم گرم شد
*کیان*****

پتو رو کشیدم روش و اومدم بیرون ابمیورو گذاشتم توی یخچال که صدای کاوه 
از پشت سرم اومد

کاوه_داداش امین هنوز بیدار نشد؟ 
_چیکارش داری؟ 

شونه ای باال انداخت و گفت_فقط حوصلم سررفته بود. 
رفتم توی پذیرایی........نشستم روی کاناپه و گفتم_خوب چسبیدی به امین 

داداشتو یادت رفته. 
نشست روبرومو گفت_مثل خواهر نداشتم دوسش دارم خودش متوجه نمیشه اما 

توی اولین برخورد طرفشو جذب خودش میکنه! 
_حاال فهمیدی من چی کشیدم!

کاوه_اون اوایل که بهم گفتی باورم نمیشد با خودم گفتم چطور ممکنه کیانی که 
بعد از اون ماجرا یه تیکه سنگ شده بود دوباره عاشق بشه؟ 

_االن که پیش امینم میبینم که اصال عاشق ستاره نبودم من فقط بهش وابسته 
شده بودم. 

کاوه_اصال چجوری عاشقش شدی؟

لبخندی روی لبم اومد و گفتم_ این دخترا که به ادم میرسیدن ناز میکردن، عشوه 
میومدن، توی خیابون که راه میرفتی میومدن خودشونو میزدن بهت؛ شاید باورت 

نشه بعضی موقع ها اونا به پسرا شماره میدن حاال فکر کن توی این جماعت 
بخوری به پست دختری که نه تنها به تو بلکه کل پسرا محل نمیذاشت و ادم 

حسابشون نمیکرد!امین برام خاص بود این خاص بودن هم کم کم مهرش نشست 
به دلم و دلم و لرزوند. 

کاوه_راجب ستاره چیزی بهش گفتی؟ 



_نه تو هم حق نداری چیزی بگی! 
چیزی نگفت و چند ثانیه ای به سکوت گذشت هرکدوممون داشتیم به یه چیزی 

فکر میکردیم. 
با صدای امین هردومون برگشتیم سمتش

هنوز هم رنگش پریده بود اما به شدت صبح نبود
امین_سالم صبح«نگاهی به ساعت کرد»البته ظهرتون بخیر. 

کاوه_سالم ابجی جونم ظهر توهم بخیر ساعت خواب. 
_مگه تو همین االن نخوابیدی چقد زود بیدار شدی! 

رفت طرف اشپزخونه_بچه ها زنگ زدن کرم ریختن منم دیگه خوابم نبرد. 
پشت سرش رفتم توی اشپزخونه 

رفته بود توی یخچال.......درست پشت سرش ایستادم....... 
داد زد و گفت_کیان منیر جون کجاست؟ 

_گفتم تا شب نیاد.
به سرعت برگشت و دستشو گذاشت روی قلبش_ترسوندیم از کی اینجایی؟ 

بی توجه به حرفش دستامو دو طرفش گذاشتم و خم شدم توی صورتش_بهتری؟  
اروم خم شد و از زیر دستام اومد بیرون منم کشید کنار و در یخچال و بست. 
امین_خوبم. «دستاشو زد بهم»خب حاال که منیر جون نیست باید خودمون یه 

چیزی درست کنیم. 
یه دفعه کاوه پرید توی اشپزخونه و گفت_ماکارونی درست کنیم. 

با خنده امین منم خندم گرفت 
.................

*آمین*******
_منیر جون چایی ها آمادس؟ 

ابجوش اخرین استکان هم ریخت و سینی و داد دستم
منیر جون_بفرمایید خانم من کارام تموم شده میتونم برم؟ 



_اره حتما. دستتم درد نکنه امشب خیلی زحمت کشیدی؟ 
منیر جون_خواهش میکنم وظیفم بود. 

_منیر جون غذای خیلی اضافه ما هم وقت نمیکنیم بخوریم ببرش واسه خودت و 
بچه هات حواسم بود زیاد شام نخوردی. 

منیر جون_چشم خانم دستتون درد نکنه. لبخندی به روش زدم و از اشپزخونه 
اومدم بیرون 

چاییارو پخش کردمو نشستم پیش کیان
بدون اینکه صحبتشو با بابام قطع کنه دستشو دور گردنم انداخت

به کاوه و اراد نگاهی انداختم توی این دوسه ساعت زیادی با هم مچ شده بودن 
همش با هم پچ پچ میکردن و قهقهشون به راه بود

با اجازتون اقا. 
کیان ببخشیدی به بابام گفت و رو کرد طرف منیر جون_دارید میرید؟ 

منیر جون_بله اقا با اجازتون! 
کیان_دستتون درد نکنه خیلی زحمت کشیدید امشب بزارید برسونمتون. 

منیر جون_ممنون اقا با مترو راحت ترم خدانگهدارتون. 
کیان_خدا به همرات. 

منیر که رفت کیان دوباره شروع کرد با بابام حرف زدن
پوف کالفه ای کشیدم که یه دفعه همه جا سکوت شد و همه برگشتن سمتم

با لحن شاکی بهشون توپیدم_هان چیه؟ همتون یکی یه جفت دارید هی حرف 
میزنید خب منم حوصلم سر رفت! 

همه خندیدن و این دفعه دیگه کاوه و اراد جمع و گرفتن و با شوخیاشون همرو 
میخندوندن تا اینکه بابا خمیازه ای کشید و عزم رفتن کرد

لب و لوچم اویزون شد و گفتم_چرا انقدر زود؟ 
بابام بغلم کرد و گفت_قربون لب و لوچه زشتت بشم من خب خسته ایم شما هم 

باید بخوابید.مراقب خودت که هستی؟ 



_بله بابا جون هستم! 
لبخندی زد و پیشونیم و بوسید_خداحافظ پرنسس بابا. 
بابا رفت بیرون اما اراد هنوز داشت با کاوه حرف میزد

_اراد بابام رفت بیا برو بیرون. 
کیان دستپاچه لبخندی زد و واسه الپوشونی گفت_عزیزم این چه حرفیه خونه 

خودشونه. 
اراد_داری از خونت میندازیم بیرون. 

_اره بیا برو. 
خندید و اومد سمتم محکم بغلم کرد بعد از گفتن مواظب خودت باش با کیان و 

کاوه هم دست داد و رفت

کاوه_من که خیلی خستم میرم بخوابم شب بخیر.
هردومون جوابشو دادیم و رفت

کیان_عزیزم بهتر نبود اینجوری نمیگفتی هرچی باشه مهمونن شاید ناراحت بشن. 
استکانارو جمع کردم و درحالی که میرفتم طرف اشپزخونه گفتم_نگران نباش اون 

پوست کلفت تر از این حرفاست. 
ظرفارو توی سینک گذاشتم و اومدم دستکش بپوشم که یکی از دستم قاپیدشون

با تعجب نگاهی به کیان کردم و گفتم_معلوم هست چیکار میکنی؟ 
دستمو گرفت و دنبال خودش از اشپزخونه کشیدم بیرون.......در اتاق و باز کرد و 

اول منو فرستاد تو بعد خودش......درو که بست گفت_فردا منیر خانم میاد 
میشوره شما امروز زیاد سرپا بودی خسته شدی فردا هم دانشگاه داری بعدم مگه 

شما....... 
با چشم غره شدیدی که بهش رفتم خندش گرفت و دیگه ادامه نداد

بی توجه به خنده ریزش جلوی اینه وایسادم و موهامو باز کردم شونشون کردم و 
روی تخت دراز کشیدم چند دقیقه بعدش حضورشو پشت سرم حس کردم اهمیتی 



ندادم و چشمامو بستم
*********

در دانشگاه نگه داشت..........
_کاری نداری؟ 

کیان_مراقب باش.به چیزی هم اهمیت نده. 
در ماشینو که باز کردم سیل نگاه ها به طرفم کشیده شد 

دروغ چرا از این که زن کیانم یه جورایی به خودم می بالیدم
با غرور به سمت بچه ها که واسم دست تکون میدادن رفتم و روبروشون نشستم

_چطورید؟ 

دریا به پشت سرم خیره موند...پوزخند زد و گفت_اونجارو خوبه پیچیده که زن 
داره هنوزم اینجوری دورش میپلکن. 

نگاهی به پشت سرم انداختم......کیان وایساده بود وسط محوطه و چند تا دختر 
دورش حلقه زده بودن معلوم بود ازش سوال پرسیدن چون کیان بی توجه به 

عشوه خرکیاشون سرش توی کتاب بود و تند تند داشت حرف میزد
میخواستم برم بخوابونم زیر گوشاشون اما فکر کردم نباید زیاد سوژه میشدم

رومو برگردوندم و به بچه ها گفتم_بچه ها کالس دیر شد من این کیانو میشناسم 
بره کالس دیگه هیچ گونه پارتی بازیو قبول نمیکنه ها گفته باشم. 

انگار به خودشون اومده باشن سریع کیفاشونو برداشتن و پشت سرم راه افتادن

سر جامون که نشستیم پشت سرمون چند دقیقه بعد کیان هم وارد شد
همه به احترامش از جاشون بلند شدن و سالم کردن که اونم جوابشونو داد 

بعد از حضور غیاب درسشو شروع کرد 
سر کالسش هیچ کس جرئت حرف زدن نداشت و تند تند جزوه نویسی میکردن
وقتی که گفت پنج دقیقه استراحت کنید یه دفته همه با هم اخیشی گفتن که 

لبخند خیلی خیلی محوی روی لباش نشست 
باصدای یکی از دخترای کالس سرمو چرخوندم سمتش 



ببخشید استاد. 
کیان_بله. 

فرداشب تولدمه یه جشن کوچیک میخوام بگیرم هنوز هم به کسی نگفتم 
میخواستم شما هم افتخار بدید تشریف بیارید بچه ها همتون هم دعوتید.گفته 

باشم......میاید استاد. 
کیان_مبارک باشه انشاا� صد ساله شید اما من نمیتونم بیام. 

صدای اعتراض و استاد استاد گفتن همه بلند شد
استاد خواهش میکنم دوست دارم شما هم توی جشنم باشید قبول کنید دیگه.

کیان مردد نگاهی به جمع انداخت و نگاهش روی من ثابت موند 
کیان_باشه. 

همه شروع کردن به دست زدن هورا کشیدن
اخم کرد و توپید_چه خبره! 

درجا کالس توی سکوت رفت خندم گرفت اما واقعا منم جرئت نداشتم بخندم و 
چیزی بگم 

کیان_کالس و ادامه میدیم خب............ 
با خسته نباشیدی که گفت همه وسیله هاشونو جمع کردن هاله هم کارتای تولدشو 

پخش کرد.بعدشم گفت که هرکس دوست داره یه همراه با خودش بیاره.
**********

کیان_امیننن. 
پوفی کشیدمو از جام بلند شدم 

_پدر منو دراورد این امشب. 
بچه ها همه ریز ریز خندیدن و من شاکی در اتاق و باز کردم

_چیه کیان مثل عروسی میمونی که زیر لفظی میخواد تا اماده شه یه لشکر ادم 

اون بیرون منتظر توأن. 
کیان_خب مگه تقصیر منه سه ساعت دارم با این موهام ور میرم درست نمیشن. 



پوفی کشیدمو رفتم جلوش دستامو ژل زدم و فرو کردم تو موهاش..........کارم 
که تموم شد عقب رفتم و به شاهکارم نگاهی انداختم

_خوب شد زود باش بریم. 

منتظر جوابش نشدمو رفتم توی سرویس
دستامو که شستم اومدم بیرون.......یه جلیقه روی پیرهنش پوشیده بود که بی 

نهایت بهش میومد
 سوتی کشیدم و گفتم_چه خبره اقا کیان خوشگل کردید. 

سری خم کرد و گفت_اختیار دارید بانو به پای شما که نمیرسیم. 
پشت چشمی نازک کردمو رفتم کنارش

دستمو دور بازوش حلقه کردمو با هم رفتیم بیرون 
اراد با مسخرگی گفت_به به عروس داماد تشریف اوردن فقط ببخشیدیه مقدار 

زود اومدین واسه همین کف خونتون پر از سبزی های خوشمزه شده.
همه زدن زیر خنده که منیر با اسپند وارد شد_بترکه چشمه حسود چقدر خوشگل 

شدید بزنم به تخته ماشاا�. 
کیان_دستتون درد نکنه منیر خانم بریم بچه ها دیر شده. 

همه با هم از خونه زدیم بیرونو با دوتا ماشین قرار شد بریم.........
 ....................

از در که وارد شدیم با اون همه شلوغی دهنمون باز موند
کیان پوزخندی زد و گفت_خوبه یه جشن کوچیک بود«روکرد به ماها و ادامه 

داد»دخترا از ماها جدا نشید ها. 
دستشو دور کمرم حلقه کرد و یکم هلم داد که راه بیفتم به عقب برگشتم دیدم دریا 

و سارا با کلی سرخ شدن بازوی اراد و کاورو گرفتن شادی هم که دانیال نامزدش 
بود و مشکلی نداشت 

وای سالم استاد خوشحالم که اومدید. 
سرمو برگردوندم ببینم کیه که هاله صاحب تولدو با یه لباس خیلی باز جلوم دیدم



کیان_ممنون تولدتون مبارک.
دستشو گرفت جلوم و گفت_مرسی استاد. خوش اومدی امین جون. 

باهاش دست دادمو کادوشو بهش دادم بچه ها رسیدنو بعد از احوال پرسی 
کادوشو بهش دادن. 

هانا_وای مرسی بچه ها خیلی زحمت کشیدید بفرمایید بشینید از خودتون 
پذیرایی کنید ببخشید منو صدا میزنن. 

تا سر میز نشستیم یه گله ادم دور میزمون حلقه زدن........بچه های دانشگاه 
بودن......  

استاد چقدر خوبه که اینجایید. 
همون موقع خدمتکار با یه سینی شربت اومد کیان سرش با بچه ها گرم بود یکی 

برداشتم و گذاشتم روی لبم که بخورم که یکی از دستم کشیدش 
کیان_امین؟ 

همه زل زده بودن به ما و منتظر عکس العمل من بود 
اخم نا محسوسی بهش کردم و گفتم_کیان تشنم بود میخواستم بخورم اون شربتو 

بده بهم....

ليوانو داد به خدمتکاري از اون رد ميشد
کيان_لطف کنيد دوتا ليوان اب پرتغال بياريد برامون.

خدمتکاره سرشو تکون داد و رفت
شاکي بهش گفتم_مگه اون چش بود؟

کيان_يعني تو نميدونستي مشروبه.
_اااااااا.

لبخند محوي رو لباش نشست و چيزي نگفت
نگاهي به بچه ها کردو گفت_شما کارو زندگي نداريد بريد برقصيد خب؟

خب استاد شما اول پاشيد تا ما هم يخمون اب شه.



کيان_من که فعال گشنمه تا بعد از شامم از جام بلند نميشم.
همه زدن زيرخنده و نميدونم چرا ولي شروع کردن به دست زدن..................

کيان_بخور امين تو که از صبح چيزي نخوردي.
_سير شدم کيان ديگه جا ندارم.

اراد_ولش کن اين دردونرو کيان امين با شکمش تعارف نداره نگران نباش...........
با لبخند چشمکي بهش زدم که لبخند مهربوني بهم زد 

-دخترا پاشيد بريم يکم برقصيم.
کيان_جاننننن.

_بي بال ميخوايم بريم برقصيم مشکلي داره.؟
کيان_سر تا پاش مشکله من کاري به بقيه ندارم ولي شما حق نداري قدم از قدم 

برداري.
_ولي من ميخوام برقصم.

با خونسردي گفت_اگه خواستي برقصي رفتيم خونه واسه شوهرت برقص.
_يعني چي؟

صداي محکم اراد بلند شد_تمومش کن امين اگه کيان هم اجازه ميداد من اجازه 
نميدادم انقد بي غيرت نشديم پاشيد جلوي اين همه مرد هيز کل هيکلتونو تکون 

بديد.ما که نمیشناسیم اینارو توی عروسیای خودمونم اگه میرقصی واسه اینه که 
اشنان پس دیگه تمومش کن. 

تا حاال انقد جدي نديده بودمش سرمو انداختم پايينو ديگه چيزي نگفتم
.......................

کيان در خونه مجردي کاوه نگه داشتو من خم شدم جلو 
_حاال نميشد بموني خونه ما؟

کاوه_خواهر گلم نميشه که همش مزاحم شما باشم خودم ديگه خونه دارم.
_باشه من که حريف تو نميشم ولي قول بده زود به زود بياي بهمون سر بزني.

سري تکون داد و پياده شد و رفت توي خونه.



کيان_عزيزم بيا جلو بشين.
خودمو از بين صندليا رد کردمو نشستم جلو و کيان استارتي زد و راه افتاد

در خونرو با کليد باز کرد و طبق عادتش کنار کشيد داخل که شدم بعد از من اومد 
داخل و در و بست رفتم توي اشپزخونه و يه ليوان اب از يخچال برداشتم و سر 
کشيدم..........ليوان و گذاشتم توي سينک و برگشتم که خوردم به سينه کيان

کيان_حواست کجاست خانمی؟
چيزي نگفتم به جاش از کنارش رد شدم و رفتم توي اتاق خواب لباسمو در اوردم 

که کيان وارد شد و چشماش با ديدن من چهارتا شد
سريع لباسو گرفتم جلوي خودمو با تته پته گفتم_چيزه من......يعني تو.......

اومد جلو که يه قدم رفتم عقب و از شانسم پام به لبه تخت گير کرد وافتادم روش 
کيان هم روم خيمه زد و دستاشو ستون بدنش کرد

کيان_ميدوني که تا ابد مال مني؟
چيزي نگفتم که اينبار با تاکيد گفت_ميدوني؟

به طور غير ارادي چشمامو باز و بسته کردم........بيشتر خم شد و لباشو چسبوند 
به گوشم_و مال من هم ميموني حتي اگه روزي باشه که ديگه منو نخواي من 

خودخواه نبودم اما از وقتي که عاشقت شدم خودخواهم شدم االنم فقط ازت يه 
چيزي ميخوام تا خيالم راحت بشه تا ديگه ترس از دست دادنت توي دلم نباشه

اروم لب زدم_چي؟
پيشونيشو چسبوند به پيشونيمو گفت_ميخوام که شرعي هم خانمم بشي..

مات موندم حتي توان تکون خوردن هم نداشتم ازم فاصله گرفت و با يه لبخند 
گرم نگام کرد

کيان_اجازه ميدي؟
مردد بودنمو فهميد که اومد جلو و در کسري از ثانيه لبام داغ شد

.......................
چشمامو که باز کردم خواستم تکون بخورم که نتونستم انگار اسير شده بودم



يکم موندم تا ويندوزم بياد باال.......کم کم همه وقايع ديشب يادم اومد و اشک 
توي چشمام جمع شد........به هر ضرب و زوري بود خودمو کشيدم بيرون صاف 

وايسادم که از دردي که زير دل و کمرم پيچيد دوباره خم شدم و دستمو گذاشتم 
روش نگاهمو اوردم باال و به ساعت انداختم چهل دقيقه به شروع کالس مونده 

بود از شانس بدم با خود کيان هم داشتم
اروم طوري که بيدار نشه لباسامو برداشتم و از اتاق رفتم بيرون وارد اتاق کيان 

شدم و توي حموم اتاقش دوشي گرفتم لباسامو پوشيدم و بعد از خوردن يه ليوان 
ابميوه اونم واسه اينکه غش نکنم از خونه زدم بيرون

***کيان*******

دستمو گذاشتم که بگيرمش توي بغلم که با حس جاي خاليش به ضرب نشستم 
روي تخت و دورو برمو نگاه کردم.........بلند صداش کردم که جواب نداد از اتاق 

زدم بيرون و دوباره صداش زدم که بازم جوابي نگرفتم
برگشتم توي اتاقو با ديدن جاي خالي يکي از کوله هاش به نظرم اومد که شايد 

رفته دانشگاه.......نگاهي به ساعت انداختم ده دقيقه به شروع کالس مونده بود 
نفهميدم چطوري اماده شدم رفتم توي اشپزخونه....ديدم فقط يه ليوان نصفه 

ابميوه روي ميز پوفي کشيدم.....بدون صبحونه رفته بود.....نزديک بود از 
حرصش سرمو بکوبم به ديوار......عقب گرد کردم و در وروديو باز کردم که سينه 

به سينه منيرخانم شدم
منير_سالم اقا خوبيد؟صبحونه خورديد؟

_سالم صبح بخير.نه نخورديم بي زحمت يه ناهار مقوي درست کن امين چند روزه 

درست و حسابي غذا نميخوره خداحافظ.
منير_چشم خداحافظ.

.......................
نفهميدم چطوري خودمو رسوندم بدون رفتن به دفتر اساتيد يه راست رفتم سر 
کالس در باز بود اروم وارد شدم و نگامو دور تا دور کالس چرخوندم......نشسته 



بود اخرين صندلي رديف اخر و دريا داشت. زير گوشش پچ پچ ميکرد......رنگش 
به شدت پريده بود و معلوم بود حال نداره

کامل وارد شدم که بچه ها ايستادن اما امين از جاش تکون نخورد
_سالم ممنون بشينيد خب قرار بود امروز يه امتحان از فصل داشته باشيم.

صداي اعتراض همه بلند شد اما من بي توجه برگه هارو از کيفم دراوردمو پخش 
کردم بين بچه ها.................

نيم ساعتي ميشد که امتحان شروع شده بود کالس تو سکوت کامل رفته بود
تمام حواسم به امين بود که هرچند دقيقه اي يکبار صورتش جمع ميشد و دستشو 

ميزاشت روي دلش
اروم از جام بلند شدم و رفتم باالي سرش يه دستمو گذاشتم روي صندليشو خم 

شدم روش_خوبي؟واسه چي با اين حالت سر به خود اومدي اينجا؟
سرشو باال اورد و اول نگاهي به اطرافش انداخت_برو کيان االن يکي ميبينه سوژه 

دانشگاه ميشيم.
_جهنم تو خوبي؟

هول زده تند تند گف_خوبم،خوبم.کيان توروخدا برو بعدا حرف ميزنيم.
پوف کالفه اي کشيدم و عقب گرد کردم و دوباره نشستم سرجام

وقت امتحان که تموم شد ورقارو جمع کردم و بچه ها تک و توک از کالس رفتن 
بيرون 

وسايلمو جمع کردم و بي توجه به بچه ها رفتم باال سر امين
_پاشو.

از جاش تکون نخورد که حرصي کيفشو با يه دست و با دست ديگم دستشو گرفتم 
و به زور بلندش کردم و دنبال خودم کشيدم 

سعي ميکرد دستشو بکشه_کيان من خوبم. هنوز کالس دارم.......کيان باشه باشه 
خودم ميام توروخدا ول کن دستمو زشته.........کيان جان من.



پوفي کشيدمو دستشو ول کردم 
جلوتر از راه افتادم و در جلورو براش باز کردم.........اروم نشست و دوباره خودم 

درو براش بستم
خودمم ماشينو دور زدم و نشستم پشت فرمون.........نفس عميقي کشيدم و سعي 

کردم به خودم مسلط باشم
خواست چيزي بگه که دستمو گرفتم جلوش_فعال چيزي نگو خيلي دارم مراعات 

ميکنم چيزي بهت نگم.
***آمين*******

کيان_اينم بخور ديگه اخرشه.
با ناله_من از جيگر بدم مياد.

خواست چيزي بگه که گوشيش زنگ خورد_الو جانم؟
_

_سالم چطوري خوبي؟ممنون سالمت باشي.
_

نگاهي بهم کرد و گفت_اونم خوبه..... چي؟
ازجاش و بلند شد و سريع رفت توي اتاق و درو بست

شونه اي باال انداختم و چيزي نگفتم عوضش خوشحال منير جونو صدا زدم
منير_بله خانم؟

_منير جون بي زحمت اينارو جمع کن.
منير_اخهه.......

_ا اخه نداره ديگه اگه خواستي خودت بخورشون نخواستي بريز دور.
از جام بلند شدم و رفتم طرف اتاق هنوز کمرم درد ميکرد اما نه به شدت صبح

در اتاقو باز کردمو رفتم تو
کيان نشسته بود روي تخت و ارنجاشو تکيه داده بود به دستاش با صداي در 

سرشو اورد باال و طوالني نگام کرد
درو بستم و رفتم کنارش نشستم



_طوري شده؟

سرشو به نشونه اره تکون داد که دوباره پرسيدم_خب چيشده؟
_بايد بريم بيمارستان.

دلم هوري ريخت با صداي لرزوني گفتم_بيمارستان واسه چي؟

چشماشو گذاشت روي هم و گفت_يکم حال بابات بد شده؟
حس کردم روح از تنم جدا شد

به سختي لب باز کردم و گفتم_چي ميگي؟
پوف کالفه اي کشيد و گفت_منم درست نميدونم قربونت برم مثل اينکه يکم 

حالش بد شده اراد بردتش بيمارستان تو هم پاشو بپوش تا بريم.
از جام بلند شدم برم لباس بپوشم که پاهام سست شد و دوباره افتادم سر جام 

کيان حالمو فهميد خودش از جاش بلند شد و در کمد و باز کرد و يه مانتو شلوار 
واسم اورد و کمک کرد بپوشمشون

**************
قبل از کيان با دو رفتم سمت پذيرش و با نفس نفس 

گفتم_خا...خانم....باب....بابام کجاست؟
خانم اروم باشيد اسم مريضتون چيه؟

تا اومدم حرف بزنم کيان رسيد کنارم و دستمو گرفت توي دستش
ااا سالم اقاي دکتر.

کيان_سالم حسام تهراني کدوم بخشه.
اجازه بديد.

يکم با کيبورد جلوش ور رفت و گفت_طبقه چهارم اتاق عمل.
هق هقم بلند شد فکر نميکردم در اين حد باشه دستمو از دست کيان جدا کردم و 

بي توجه به اسانسور با دو از پله ها رفتم باال و به صدا زدناي کيان هم گوش 
نکردم

اما فهميدم که داره پشت سرم مياد



طبقه سوم بودم که محکم از پشت گرفتم 
با گريه سعي کردم خودمو از حلقه دستاش جدا کنم و گفتم_کيان ولم کن

بزار ببينم چه خاکي به سرم شده.
يکم نگام کرد که اسانسور توي طبقه ايستاد و يه مردي ازش اومد بيرون
کيان سريع رفت جلو و در اسانسور و باز کرد و با سر اشاره زد برم تو

.................
_اراد؟

از جاش بلند شد و دستاشو باز کرد 
خودمو انداختم توي بغلش و گريرو از سر دادم
اراد_انقد گريه نکن جون اراد قلبت ميگيره ها.

کيان_حالش چطوره؟
اراد_فعال که اتاق عمله هيچي هم نميگن.

کيان_چطور شد اقاي تهراني که حالشون خوب بود.
اراد_صبحي رفتم باال سرش بيدارش کردم يکم بي حال بود گفتم شايد واسه 

گرسنگيه رفت دستشويي صورتشو بشوره يهو يه صدايي اومد.......ترسيدم..... 
سريع رفتم دنبالش ديدم افتاده کف دستشويي.

با حرفاي اراد هرلحظه هق هق منم بيشتر ميشد کم کم طرف چپ سينم داشت 
زوق زوق ميکرد.....درد خودم کم بود اينم اضافه شد

با گريه  روي صندليا نشستم و بهش اهميتي ندادم اما هر لحظه دردش داشت 
بيشتر و بيشتر ميشد

کيان روي زانو هاش خم شده بود و سرشو توي دستاش گرفته بود 
ناچارا صداش زدم که به ضرب سرشو بلند کرد فکر کنم از قيافم پي به حال 

وخيمم برد يا حسيني گفت و شروع کرد جيباشو گشتن تو اين مدت اراد بغلم کرده 
بود و اروم قلبمو ماساژ ميداد



قرصو که پيدا کرد سريع  زير زبونم گذاشتش و از چنگ اراد بيرونم کشيد و 
خودش بغلم کرد

کيان_نفس عميق بکش هستي من...نفس عميق بکش.تو نميدوني نباشي کيان هم 
نيست پس به خاطر دونفر قوي باش.

حس ميکردم حرفاش بيشتر از قرصيه به بهم داد چون کم کم پمپاژ قلبم داشت 
ميزون ميشد

با گريه به پيرهنش چنگي زدم که عصباني گفت_امين تمومش کن ديگه با گريه 
هيچي درست نميشه فقط حال خودتو بدتر ميکني.

اروم تر ادامه داد_اروم باش ملکه من بزار ببينم خدا چي ميخواد.
اراد_اجي جونم خوبي؟

با بغض سرمو تکون دادم و چيزي نگفتم
....................

دوساعتي ميشد که منتظر بوديم ديگه کالفه شده بوديم اومدم برم زنگ و بزنم يه 
خبري بگيرم که دکتر خودش اومد بيرون تند هممون رفتيم طرفش

_بابام....بابام خوبه؟
دکتر يکم نگام کرد بعد نگاشو سوق داد سمت کيان و اراد

دکتر_من متاسفم هرکاري تونستيم انجام داديم اما نشد يه سکته مغزي کرده بودن 
 که دستگاه ايمنيشو از دست داده بود حتي اگر زنده ميموندن مثل روز اولش 

نميشد بازم تسليت ميگم.
سرجام خشکم زد......توي بغل يکي رفتم سرمو بلند کردم و نگام به کيان خورد که 

يه قطره اشک اروم از گوشه چشمش چکيد پايين......واژه تسليت ميگم هي توي 
سرم اکو ميشد متنفر بودم از اين کلمه دستمو محکم گرفتم روي گوشم و بلند جيغ 

زدم......با دو زانو روي زمين افتادم و بلند جيغ زدم 
در اتاق عمل باز شد و به سرعت از جام بلند شدم و رفتم باالي سرش مالفرو از 

روش برداشتم و محکم بغلش کردم



_بابا....بابا جونم پاشو ميخوايم بريم خونه......بابا جونم توکه رفيق نيمه راه 
نبودي منم ببر منم ميخوام بيام

نميدونم چيشد يهو بدنم سر شد و افتادم  پايين..............
چشمامو که باز کردم خيلي گيج بود هيچي يادم نميومد نشستم روي تخت و 

نگاهي به در و ديوار سرد دورم کردم
يهو در باز شد و کيان سر پايين با يه لباس سراسر مشکي اومد داخل

سرشو که بلند از سرخي چشماش وحشت کردم
با دو قدم بلند خودشو بهم رسوند و دستمو گرفت_خوبي؟

_من اينجا چيکار ميکنم بريم خونه خواب بابامو ديدم......بريم خونشون دلم 
براش تنگ شده ميخوام ببينمش توروخدا کيان بريم.......
قطره اشکي از گوشه چشمش افتاد و سريع پشت بهم کرد

با ترديد گفتم_بابام خوبه ديگه اره؟
برگشت و غمگين نگام کرد 

چشمام پر اشک شد.......زهر خندي زدم و با خودم زمزمه کردم_خوبه خوبه.
_بريم کيان تورو خدا بريم.

بدون حرف از در زد بيرون و ده دقيقه بعد با يه پرستار و يه دست لباس مشکي 
توي دستش اومد تو

خب خانم خوشگله ديگه داري ميري؟
مثل مرده اي فقط نگاش کردم 

سرمو در اورد و با گفتن مراقبش باشيد به کيان از در رفت بيرون 
کيان اومد جلو و بي حرف شروع کرد لباسامو عوض کردن مثل بچه اي بودم که 

هيچ قدرتي از خودش نداره 
کارش که تموم شد دستمو گرفت و اوردم پايين که دوباره پاهام سست شدن قبل 

از اينکه بيفتم کيان گرفتم و دستشو دور کمرم حلقه کرد



کيان_به من تکيه بده.
تکيمو دادم بهش و قدمامو اروم برداشتم شديد دلم ضعف ميکرد اما فکر کردن به 

غذا هم حالمو به هم ميزد
هرکي نگاهش بهمون ميخورد يا لباس مشکي که تن جفتمون بود نگاهش رنگ 

ترحم ميگرفت و يه چيزي در گوش هم ميگفتن....................
در سمت منو باز کرد و دستشو سمتم دراز کرد از هر طرف يه صداي ال االه االا� 

به گوش ميرسيد 
ميترسيدم پياده شم ميترسيدم از باليي که قرار بود سرم بياد اما با اين حال 
دستمو توي دستش گذاشتم و اروم پياده شدم  دل تو دلم نبود هر قدمي که 

ميرفتيم دلهره منم بيشتر ميشد تا اينکه به جايي رسيديم که قيافه هرچي اشنا 
بود جلوم ظاهر شد 

اما من فقط توي جمعيت دنبال بابام ميگشتم ديدمش پشتش به من بود انگار جون 
تازه اي گرفتم لبخندي از ته دل زدم و دويدم سمتش و از پشت محکم بغلش کردم 

که برگشت اما با دیدن قيافه عموم وا رفتم

اروم زمزمه کردم_عمو؟
چشماش پر اشک شد و گفت_جان عمو؟
عقب رفتم و باز نگاهي به جمع انداختم 

_پس......پس بابام کو؟
دونفر بازوهامو گرفتن نگاهي انداختم که دريا و سارا و کنارش شادي و با چشماي 

اشکي ديدم
_بچه ها بابام کو نيومده؟

سرشونو انداختن پايين و هق هقشون بلند شد
با شنيدن صداي ال االه اال ا� نزديکي وحشت زده نگامو دوختم به تابوتي که 

داشت به ما نزديک ميشد.......به محض اينکه گذاشتنش زمين رفتم سمتش دستم 



رفت سمت پارچه سفيد روي تابوت و فقط به اين فکر بودم که بابام توي جمعيت 
نيست 

پارچرو برداشتم و شوکه فقط نگاش کردم........دستي به صورتش کشيدم که از 
خواب نبودنش مطمئن شم 

وسط راه يکي دستمو گرفت و از حلقه دستش فهميدم کيانه
صداش از پشت سرم اومد_کافيه عزيزم خودتو اذيت نکن بريم عقب.

مثل يه عروسک کوکي عقب کشيدم و افتادم زمين و فقط نگاه کردم همه گريه 
ميکردن اما من فقط بغض داشتم چشمام ميسوخت و توده بزرگ گلوم قصد 

شکستن نداشت
.....................

نميدونم چه وقت بود نگاهي که انداختم خونه بابام بوديم و همه داشتن گريه 
ميکردن

سارا بغل گوشم گفت_امين جان قربونت برم يکم گريه کن تو خودت نريز سکته 
ميکني امين؟

بي توجه بلند شدم و رفتم باال و در اتاق بابامو باز کردمو رفتم تو که بال فاصله 
بچه ها هم اومدن 

کنار ميزش رفتم و عکس خودشو مامانمو برداشتم 
هرلحظه بغض توي گلوم داشت بزرگ تر ميشد و راه نفسمو ميگرفت هي اب دهنمو 

قورت ميدادمو دستمو روي گلوم ميکشيدم تا بلکه بره اما فايده اي نداشت بچه 
هارو ميديدم که مدام حرف ميزدن اما نميفهميدم چي ميگن فقط فهميدم که 

شادي از اتاق زد بيرون
کم کم داشت جلوي چشمام سياه ميشد و درست لحظه اخر با سيلي که به صورتم 

خورد بغضم شکست و اشکام دونه دونه ريخت پايين

با گريه اروم زمزمه کردم_کيان....کيان.



سرم و بغل گرفت و گفت_جان کيان عزيزم چرا با خودت اينطوري ميکني اخه چرا 
منو انقد عذاب ميدي؟

_من.....من بابامو ميخوام...ميخوام پيش بابام باشم تورو....توروخدا منو ببر 
پيشش توروخدااا.

کيان_ميخواي ببرمت که اونجا هم اينجوري کني داري خودتو از بين ميبري امين 
فکر ميکني بابات راضيه تو اينجوري ميکني؟ اره؟منو نگاه کن.

نگاهمو به چشماش دوختم و گفتم_منو ببر پيش بابام کيان.
..........................

سرمو روي خاک تازش گذاشتمو بو کشيدم واقعا بوي عطر بابامو ميداد
_بابا اين بود رسم وفاداريت تو که ميگفتي بعد از مامان هيچوقت تنهام نميزاري 

پس چي شد؟االن با مامان خوشي اره؟(هق هقي کردمو گفتم)نکنه من دختر 
خوبي واست نبودم که انقد زود تنهام گذاشتي ها؟فکر قلب مريضمو نکرديد؟اخ 

بابا جيگرم اتيش گرفته دلم هنوز هيچي نشده خيلي برات تنگ شده دلم 
ميخواست االن بودي و مثل بچگيم سرمو ميزاشتم روي پات موهامو نوازش 

ميکردي.....بابا.....بابا منم ببر پيش خودتون من بدون شما چجوري طاقت بيارم 
بابا..........

سرمو گذاشتم روي قبرشو و اشکام بيش از پيش شروع به باريدن کردن
نميدونم چقدر بود که داشتم گريه ميکردم وقتي به خودم اومدم که کيان صدام 

زد
سرمو که بلند کردم برق اشکو توي چشماش ديدم 

کيان_بلند شو ديگه عزيزم االن يک ساعته اينجا نشستي پاشو.
_نه بمونيم کجا بريم وقتي بابام اينجاس ميخوام پيش بابام باشم.

ديگه صدايي ازش نيومد دوباره سرمو گذاشتم روشو چشمامو بستم وکم کم به 
عالم بي خبري رفتم

نگاهی به قاب عکس توی دستم کردم 



دستی بهش کشیدم و گفتم_االن 56 روزه نیستی بابا دلم خیلی برات تنگ شده 
کاش میشد یه بار دیگه بیای ببینمت کاش بیشتر پیشت میموندم بابا..... 

با صدای گوشیم دستی به صورتم کشیدم که بازم مث همیشه دستم خیس شد
_بله؟ 

شادی_چطوری عشقولی؟ 
_خوبم

شادی_کجایی؟میخوایم با بچه ها دور دور میخوایم بیایم دنبالت.. 
حوصله نداشتم اما اطرافیانم این چند وقته به خاطر من خیلی اذیت شدن

نخواستم دلشونو بشکنم
_ خونم منتظرم... 

بدون حرف دیگه ای قطع کردم و از جام بلند شدم
قاب عکس و گذاشتم سر جاش و رفتم طرف اتاق

در کمدم و باز کردم و مثل همیشه یه دست لباس مشکی بیرون اوردم و پوشیدم
با صدای ایفون کیفمم برداشتم و رفتم پایین

دریا جلو نشسته بود خواست پیاده شه ه زودتر نشستم عقب
_سالم

همه با محبت جوابمو دادن و شادی گونمو بوسید
سارا_خب کجا بریم؟ 

شادی_بریم پاتوق کسرا میگفت بیاید ببینمتون خیلی وقته نرفتیم
دریا_نظر تو چیه امین؟

_فرقی نداره بریم 
سارا_پس پیش به سوی پاتوق. 
تا بفهمیم چی میگه پرواز کردیم

..........
با صدای اویز باالی در همه سرها برگشت سمتمون 



چشم کسرا که بهمون خورد گل از گلش شکفت
لبخند عریضی زد و اومد سمتمون 

به جز من با بقیه دست داد
قبال دست نمیدادم االن هم که میدونم  کیان خوشش نمیاد دیگه اصال

کسرا_چطوری امین؟ 
_اگه یه جا بدی بشینیم بهتر از میشم 

بچه ها لبخند زدن اما کسرا ازادانه خندید و در حالی که پشت میکرد به ما گفت_ 
این زبونت پدرمونو در اورده. 

چیزی نگفتیم و سر میزی که نشونمون داد نشستیم
کسرا_ چی میخورید؟ 

نگاهی به هم کردیم و دریا گفت_ هممون نسکافه. 
کسرا_ ای به چشم. 

رفتنشو دنبال کردم تا از دیدم محو شد
سارا_ امین جان نمیخوای برگردی دانشگاه؟ 

_نمیدونم
شادی_ به نظر من که برگرد امین هم واسه روحیت خوبه هم دیگه جا نمیمونی 

باور کن درسا داره خیلی سخت میشه حتما باید بیای عزیزم وگرنه جا میمونی..... 
_بهش فکر میکنم

.................
تا اومدم کلید بندازم در باز شد و کیان اشفته اومد بیرون
تا منو دید نفس عمیقی کشید و دستمو کشید و برد تو

کیان_معلوم هست کجایی؟ 
_با بچه ها رفته بودیم بیرون. 

لبخند کمرنگی زد و گفت_خیلی خوبه زندگیم ولی هروقت میری بیرون یه پیام 
بهم بده نگران نشم.برو لباساتو عوض کن بیا تا زنگ بزنم شام بیارن. 



_من بیرون با بچه ها... 
پرید وسط حرفمو و درحالی که میرفت طرف اشپزخونه گفت_اون ابمیوه و قهوه 

ای که بیرون میخوری جای وعده غذاییو نمیگیره زود اومدی ها گشنمه. 
هیچی نگفتم و رفتم توی اتاق یه دوش 10 دقیقه ای گرفتم و اومدم بیرون یه 
بلیز شلوار خرسی طوسی هم پوشیدمو و موهامو همینجوری خیس ول کردم و 

رفتم تو حال کیان روی مبل پشت به من نشسته بود و سرش تو گوشی بود و انگار 
تو این دنیا نبود اروم رفتم پشت سرش دیدم بیچاره داره سایت دانشگاهو میبینه 

مبل و دور زدم نشستم کنارش
 گوشیو خاموش کرد و گذاشت توی جیبش و دستشو انداخت دور گردنم

لباشو گذاشت روی شقیقمو گفت_موهاتو چرا خشک نکردی خانومی هواسرده. 
_عوضش خونه گرمه.

کیان_خوش گذشت امروز؟ 
_بد نبود بچه ها میگن برگردم دانشگاه. 

کیان_نظر منم همینه عزیزدلم دوماه فرجه ای که واست گرفتم داره تموم میشه 
دوماهه خودتو نابود کردی بسه دیگه پدرجونم راضی نیست این کارارو با خودت 

کنی باید برگردی به زندگی خودت. 
جملش که تموم شد زنگ واحدو زدن

از جاش بلند شد بره غذاهارو بگیره منم رفتم تو اشپزخونه و میز و چیدم و توی 
سکوت غذامونو خونه البته به جز وقتایی که کیان غر میزد میگفت_بازی نکن 

بخور قشنگ.

.................
 چشمامو که باز کردم کیان کنارم نبود نگاهی به ساعت کردم 8 بود یهو به سرم زد 

نگاهی به برنامه درسام انداختم امروز 4 تا کالس داشتیم که دقیقا اخریش با کیان 
بود



کالس اولم ساعت8/30 شروع میشد مث جت بلند شدم و اول زنگ زدم نگهبانی 
یه تاکسی واسم بگیره توی ده دقیقه اماده شدم و یه دست لباس مشکی پوشیدم 

از یخچال یه کیکم برداشتم و همونجور که میخوردم سریع رفتم پایین 
به نگهبانی که رسیدم گفتم_ سالم خسته نباشید ماشین اومده؟

نگهبان_سالم خانم مشفق بله دم برجه.
تشکر کردم و با قدم های بلند رفتم سوار شدم بهش گفتم فقط سریع برسونه منو.

وقتی رسیدم 5 دقیقه مونده بود به کالس

وارد که شدم چشم همه بهم افتاد بچه ها همه پیش هم نشسته بودن و کنار 
سبحان خالی بود دستی برام تکون دادنو   رفتم سمتشون_سالم.

همشون با لبخند جوابمو دادن و نشستم کنارشون
سارا_امین چ خوب اومدی میگفتی بیایم سراغت خوب

_یه دفه ای شد دیگه. 
ارش_خیلی خوشحالیم که برگشتی امین. 

لبخند کمرنگی به روی همشون زدم که استاد وارد شد 
داشت حاضر غیاب میکرد به اسم من که رسید گفت_خانم تهرانی هم که غایبن. 

_نه استاد حاضرم. 
با شک سرشو اورد باال و گفت_به به خانم تهرانی رسیدن بخیر. 

لبخندی زدم که ادامه داد_تسلیت میگم بابت پدرتون در جریان هستم دوماه 
مرخصی گرفتی سعی کنید خودتونو به درسا برسونید هر سوالی هم داشتید در 

خدمتم. 
_ممنون استاد حتما. 

...............
_بچه ها ساعت 1/30 پاشید بریم سلف یه چیزی بخوریم. 

انگار که منتظر همچین حرفی بودن سریع از جاشون بلند شدن و7 نفری رفتیم سر 
یکی از میزا نشستیم و نیما واسه هممون کیک و نسکافه گرفت



هممون مشغول شده بودیم که گوشیم زنگ خورد
سارا_کیه؟ 

نگاهی به گوشیم کردمو گفتم_کیان. 
دریا_ امین جون من نگی دانشگام بزار سوپرایز شه.بزار رو اسپیکر

_ول کن بابا 

سبحان خنده ای کرد و گفت_اااا امین خسیس نباش دیگه. 
بی حوصله وصل کردم و زدم رو اسپیکر 

گذاشتمش رو میز که همه مث خاله زنکا خم شدن روش. 
_الو سالم. 

صداش که بینهایت خسته بود بلند شد_ بیدار شدی خانومم؟ 
_اره خیلی وقته. 

مشکوک گفت_ کسی اونجاس چرا انقد  شلوغه؟ 
بچه ها همه دستپاچه شدن اما من ریلکس گفتم_ تو تراسم یکم صدا زیاده. 

کیان_اها عزیزم من یه کالس دارم میرم دانشگاه بعد باید برم بیمارستان اگه 
حوصلت سر میره بگو دوستات یا بیان پیشت یا برید بگردید ولی اگه رفتید بیرون 
لباس گرم بپوش باشه؟من7 و 8میام خونه کاری نداری؟ پشت فرمونم دارم میرم 

دانشگاه. 
_نه مواظب خودت باش. 
کیان_ توهم همینطور فعال

گوشیو که قطع کردم بچه ها شروع کردن به مسخره بازی  
بی توجه به اداهاشون کیفمو برداشتم تو گفتم_االن میرسه پاشید دیگه

همهمه ای تو کالس بود که با ورود کیان کال خفه شد
نگاهی به قامتش کردم و دلم ناخداگاه ضعف رفت براش 



رفت پشت تریبون و نگاهی به کالس انداخت که چشمش به من افتاد و شوکه شد 
اما زیاد طول نکشید و خودشو جمع و جور کرد و بعد از حضور غیاب شروع کرد 

به درس دادن با اینکه خسته بود با صالبت کامل درسشو میداد 
بعد از دوساعت بکوب درس دادن خسته نباشیدی گفت که همه تقریبا ولو شدن رو 

صندلیا
کیان_بچه ها میدونم واقعا سختتونه برای منم همینطور اما همینطور که میدونید 

این درس مهم ترین درستونه و نباید ساعت اخر میبود اما منم وقت نمیکنم پس 
به جای غر زدن به جون بقیه تالشتونو ببرید باالتر تا انشاال این ترمم تموم بشه 

االن دیگه خسته نباشید. 
بچه ها شروع کردن وسایلشونو جمع کردن کیانم دستاشو کرد تو جیبشو اومد 

وایساد باالسر من
کیان_سر منو شیره میمالی؟ 

بچه ها ریز ریز میخندیدن اما من جلوشو گرفتم و چیزی نگفتم
کیان_خسته ای؟ 

با ناله گفتم_خیلییی. 
خم شد رو صندلیم و با لبخند لب زد_ خسته نباشی خانومی من. 

لبخند اون به منم اصابت کرد و گفتم_توهم همینطور. 
کیان_پاشو برسونمت. 

_نه من با بچه ها میرم خیالت راحت. 
چشماشو به نشونه تایید روی هم گذاشت و با گفتن مراقب خودت باش ازم دور 

شد ما هم بعد از برداشتن وسایالمون از پسرا خداحافظی کردیم 
بچه ها منو گذاشتن در خونه و هرچی اصرار کردم بیان تو نیومدن

در خونرو با خستگی باز کردم اول نگاهی به ساعت کردم 4/40 دقیقه بود 
لباسامو عوض کردم و شروع کردم به درست کردن قرمه سبزی که تا 6 اماده شد 
ازش که مطمئن شدم زیرشو خاموش کردم و افتادم روی مبل 5 دقیقه ای نشده 



خوابم برد
با صدا زدنای کیان از خواب بیدار شدم دیدم با لباسای بیرون وایساده باال سرم 

کش و قوسی به خودم دادم و گفتم_ساعت چنده؟ 
کیان_8/30 و چون میدونستم از صبح هیچی نخوردی پاشو یه چی بخور. 

از جام بلند شدم و گفتم_ لباساتو عوض کن بیا شام بخوریم. 
کیان_چشم بانو. 

............
لیواناهم گذاشتم سر سفره که لباس عوض کرده با موهای نم دار اومد 

با تعجب گفتم_دوش گرفتی؟ 
کیان_اره داشت حالم از خودم بهم میخورد. چه کردی خانم دستت درد نکنه. 

لبخندی زدم و منم نشستم
دستم جلوش دراز کردم و گفتم_بکشم برات؟ 

ابرویی باال انداخت و بشقابشو دستم داد 
کیان_حتما

همونجور که برنج میریختم توی بشقابش گفتم_کیان خیلی عقب افتادم این دوماه 
باید جبرانش کنم کم نیست. 

کیان_ اره عزیزم هرجا کمک خواستی منم هستم ولی خودتو زیاد خسته نکن.
حاال هم فعال غذاتو بخور

_باشه. 
شروع کردیم اما من فقط فکرم به این بود که چطوری خودمو برسونم

غذاشو که خورد بلند شد_مرسی خانومم خیلی خوشمزه بود من یکم کار دارم اگه 
کارم داشتی صدام کن. 

سری تکون دادم و خودم تند تند وسیله  هارو جمع کردم و شستم بعدش رفتم 
سراغ کتابام دو سه تارو که حفظ کردنی بودن و اوردم و شروع کردم به خوندن 



یه جوری غرق شده بودم توشون که اصال متوجه گذر زمان نشدم به خودم که 
اومدم دوتاشونو کامل تا جایی که درس داده بودن خونده بودم اومدم سومی و 

شروع کنم که صدای خوابالود کیان بلند شد
_امین چیکار میکنی؟ 

_درس میخونم. 
کیان_از کی تاحاال؟ 

_از موقعی که شام خوردیم
چشاشو گرد کرد و گفت_امین ساعت 5 صبحه تا االن نخوابیدی؟  

_ خب خوابم نمیاد. 

اومد جلو و کتابارو از جلوم برداشت دستم و گرفت و با خودش کشید 
کیان_یه نگاه به چشمات بندازی میفهمی خوابت میاد یا نه. 

گذاشتم روی تخت و محکم گفت_بخواب فهمیدی؟ 
هیچی نگفتم به جاش دراز کشیدمو پتورو کشیدم روی خودم 

خیالش که راحت شد اومد برگرده از اتاق بره بیرون 
_کجا؟ 

کیان_من کار دارم بخواب. 
_باشه. 

در و که بست خوشحال از جام بلند شدم و یکی دیگه از کتابامو برداشتم 
خو خوابم نمیومد چیکار میکردم

کتابو باز کردم که صداش بلند شد_امین اومدم خوابیده باشی. 
کتابو محکم زدم رو پا تختی که صداش تو اتاق پیچید. 

بیخیال درس شدم فردا کالس نداشتم میتونستم بخونم رفتم زیر پتو و با اینکه 
خوابم نمیومد اما در کمال تعجب سریع خوابم برد

.........
چشمامو که باز کردم ساعت و که نگاه کردم چشام گرد شد 1 ظهر بود 



گوشیمو از رو پاتختی برداشتم دیدم روی سایلته لبخندی ناخداگاه روی لبم اومد 
مطمئنن اینم کار کیان بود

شمارشو گرفتم که بعد از چهار تا بوق جواب داد_خانم نفر بعدی و 10 دقیقه دیگه 
بفرستید تو الو جانم؟ 

_سالم. 

با خنده گفت_صداشووو تا االن خواب بودی؟ 
_اره چرا بیدارم نکردی؟ 

کیان_ساعت 5 خوابیدی انتظار داشتی 8 بیدارت کنم؟ 
_ظهر نمیای؟ 

بازم خندید و گفت_خانومم دیگه داره میشه عصر شما ناهارتو بخور من شب میام 
خدمتتون. 

_هوم باشه کاری نداری؟ 

کیان_ نه خوشگلم مراقب خودت باش. 
_توهم همینطور فعال. 

گوشیو قطع کردم که دوباره زنگ خورد ایندفه شادی بود
_جان؟ 

شادی_جانت بی بال عشقم بیا در و باز کن که پشت دریم. 
از جام بلند شدم و گفتم_ اومدید اینجا چیکار؟ 

مهلت ندادم جواب بده قطع کردم و عوضش درو براشون باز کردم دیدم هر سه 
تاشون هستن

_بیاید تو. 
هر سه شون با خنده سالم کردن و اومدن تو. 

_چه خبرا ناهار خوردید؟ 

دریا_نه واال ناهار کجا بود. 



_وایسید االن گرم میکنم همه با هم بخوریم. 

شادی_منیر خانوم کجاس؟ 
_ یه هفته ای رفته مرخصی فردا پس فردا میاد دیگه. 

سارا_ چی دارید؟ 
_قرمه سبزی. 

سارا_اخ جون بدو. 
....

میزو چیدم و صداشون کردم که سریع  سر و کلشون پیدا شد
شادی_چه خبرا؟ 

با ناله گفتم_درسا خیلی سختن دیشب 8 ساعت رو دوتاش بودم. 
یهو هر سه تاشون گفتن_ 8 ساعتتت؟ 
_ اره خودم هیچ متوجه نشده بودم. 

سارا_ بابا ایول هرشب دوتاشو بخونی یه هفته ای تموم میکنی. 
چشمکی به دریا و سارا زدم و رو به شادی گفتم_شما چ خبر از اقا دانیال؟ 

پشت چشمی نازک کرد و گفت_ما به پای عشقوالنه های تو و اقا کیان نمیرسیم 
بیچاره همش کار میکنه. 

شیطون گفتم_اره میدونم. 
حاال ایندفه نوبت سارا و دریا بود

صدامو صاف کردم و گفتم_نظرتون چیه امشب شام درست کنیم بگیم بچه ها هم 
بیان خوش باشیم؟ 

_شادی خانومم به اقا دانیالش میگه. 

سارا با دهن پر گفت_بچه ها کین؟ 
_کاوه و اراد. 

همزمان دوتاشون به سرفه افتادن 
خیلی خوب میدونستم یه حسایی بینشون هست



_خب بابا خفه نشید. 

دریا سریع گفت_من امشب کار دارم. 
منم سریع گفتم_تو بیخود کردی. 

گوشیمو از کنارم برداشتم و شماره اراد و گرفتم و گذاشتم رو اسپیکر
چیکار میکنی دریا توی صدای اراد گم شد

اراد_ببین کی به من زنگ زده خدایی کیو میخواستی بگیری که دستت رفته رو 
شماره من؟ 

_مزه نریز چطوری؟ 
اراد_خوب تو چطوری کیان خوبه؟ 

_ همه خوبن امشب چکاره ای؟ 

اراد_ با دوست دخترم قرار دارم 
نگاهی به دریا انداختم که سرشو انداخت پایین

_جدی؟ 

اراد_هیچی بابا بیکار چطور؟ 
_امشب شام خونه مایید

اراد_دست و دل باز شدی. 
_بودم دیر نکنی؟ 

اراد_دوستاتم هستن؟ 
_چطور؟

اراد_همینجوری. 
_ اره زود بیا بابای. 

فرصت ندادم قطع کنه بازم خودم زود تر قطع کردم. 
دریا_از دست تو. 

به کاوه هم زنگ زدم اونم گفت میاد فقط دانیال مونده بود که اونم شادی گفت 
خودش زنگ میزنه.



تقریبا همه کارارو کرده بودیم باهم دیگه زرشک پلو و خورشت قیمه درست کرده 
بودیم دریا هم الزانیا پخته بود

زنگ در و زدن نگاهی به اف اف کردم
_کاوه و ارادن. 

دریا و سارا دویدن سمت اینه که منو شادی زدیم زیر خنده
اون دوتا هم با حرص یه کوفت گفتن 

در واحد و باز کردم و منتظر شدم اسانسور برسه
در اسانسور که باز شد هردوشون خندون اومدن بیرون

ارادتند اومد جلو گرفتم بغل یه دور چرخوندم
با مشت زدم تو کمرشو گفتم_اراد زشته بزارم زمین.

گذاشتم زمین و با خنده رفت تو حاال نوبت کاوه بود قبل از اینکه بیاد جلو 
گفتم_فقط بغل کن. 

چشمکی زد و گفت_ای به چشم زنداداش.  
بغلم کرد و یه دفه پرتم کرد باال

با داد گفتم_کاوهههه. 
گذاشتم زمین و تا خواستم بزنمش در رفت. 

پوفی کشیدم و خواستم در و ببندم که دوباره در اسانسور باز شد
_اا سالم دانیال. 

اومد جلو و باهام دست داد
دانی_چطوری خوبی. 

کشیدم کنار و گفتم_مرسی در باز بود؟
_اره یکی از همسایه هاتون داشت میومد تو منم اومدم منتها این اسانسور اشغال 

بود با اون یکی اومدم.
_اره اراد و کاوه بودن خوش اومدی بیا تو.



اومد تو با همه دست داد به شادی که رسید یه بوس از گونش کرد که شادی لبو 
شد همه زدن زیر خنده که با گفتن من میرم چایی بیارم از همه دور شد جالب 

اینجا بود دانیال هم پشت سرش رفت
با خنده داد زدم _ولش کن دانی االن که بیاد تمشک میشه.

 بازم همه زدن زیر خنده که در با کلید باز شد و کیان اومد تو 
با تعجب نگاهی به بچه ها کرد

_ سالم چه خبره؟ 

همه جوابشو دادن 
رفتم جلو و مثل یه خانوم محترم کیفشو ازش گرفتم و گفتم_خسته نباشی 

لباساتو عوض کن بیا پیش ما. 
سری تکون داد و رفت توی اتاق 
ده ثانیه نشده بود که صدام زد

شونه ای باال انداختم و رو به جمع گفتم_بچم شوکه شده برم توجیحش کنم 
همه لبخندی زدن و من درو باز کردم و رفتم تو

داشت تیشرتشو میپوشید
کیان_چه خبره؟     

_ خبری نیست یه دورهمیه. 

سری تکون داد و چیزی نگفت
حس کردم ناراحته رفتم جلو و با دستم صورتشو گرفتم_طوری شده؟

یکم تو صورتم نگاه کرد و گفت_نه. 
_مطمئنی؟ 

بوسه ای کف دستم که رو صورتش بود زد و گفت_چیزی نیست عشق من بریم 
پیش بچه ها. 

لبخندی زدم و دستشو گرفتم با هم رفتیم بیرون. 
اراد_ به انتخابشون.



همه شروع کردن به دست زدن و کاوه سوت میزد. 
با چشمای گرد گفتم_چه خبره بچه ها؟ 

همه درجا ساکت شدن
نگاهی به چایی ها انداختم همه استکان بودن و میدونستم که کیان لیوانی 

میخوره دستشو ول کردم و رفتم تو اشپزخونه یه چایی لیوانی ریختم و رفتم 
گذاشتم جلوش و نشستم پیشش

دستشو انداخت دور شونم 
_خب چیکار کنیم؟ 

دریا_من میخوام خاطره بگم. 
سریع خم شدم و گفتم_نخیر حق نداری. 

ابرویی باال انداخت و گفت_ منو اذیت میکنی؟ 
کاوه_بگو بگو من که خیلی کنجکاو شدم.

لبخند شروری زد و گفت_یازدهم که بودیم امین همیشه دفتر بود به خاطر 
شیطنتاش البته ناگفته بعضی موقع ها هم ما میکردیم امین گردن میگرفت واسه 

همین همیشه ازش میپرسیدن...باهاش لج کرده بودن
یه روز امین چون روز قبلش حالش خوب نبود نصفه خونده بود طبق معمول هم 
اولی اسمشو خوند بایه اعتماد به نفسی رفت و شروع کرد به پرسیدن سوال اولو 

که گفت بلد نبود دومی گفت بلد بود ولی انقد تخس بود هیچی نمیگفت
خالصه اون هی میپرسید امین فقط نگاش میکرد اونم فهمید امین از قصد جواب 

نمیده انداختش بیرون 
از قضا پسر این دبیره از این اوا خواهریا بود عاشق سینه چاک خانم بود یه روز 

اومده بود سراغ مامانش ماهم داشتیم برف بازی میکردیم 
یه دفعه امین شروع کرد به گلوله درست کردن پرشم کرد سنگ 



ماهم هرچی میگفتیم چیکار میکنی میگفت میفهمی فقط به سارا گفت بمونه 
جلوش یه دفعه گلولرو پرت کرد که محکم خورد توی سر پسره اونم یه جیغی زد 

افتاد 
بهش گفتیم حداقل میزدی به مامانش 

گفت نه اینجوری هم دل اونو میسوزونیم  هم اون پسره چشا هیزشو جمع میکنه
سر اون جریانم امین و یه هفته از مدرسه اخراج کردن. 

بچه ها فقط میخندیدن نگاهی به کیان کردم که با خنده نگام میکرد
از جام بلند شدم و گفتم_بسه دیگه خیلی خندیدید پاشید میزو بچینیم دخترا همه 

بلند شدن و باهم میزو چیدیم
همه هم کلی از دستپختمون تعریف کردن و قرار شد جرعت حقیقت بازی کنیم. 

اراد بطری و چرخوند که رسید به دانیال سرشم کاوه. 
دانیال_جرعت یا حقیقت؟ 

کاوه_حقیقت. 
دانی_چند بار عاشق شدی؟ و کی؟ 

کاوه_عاشقی نیست دوست داشتنه یه بار و نگاهی به جمع انداخت و گفت_اخیرا. 
ایندفه کاوه چرخوند که افتاد به منو شادی

قبل از اینکه اون بگه گفتم_حقیقت
شادی_خیلی از اقا کیان متنفر بودی االن هم اونجوری؟ 

_نخیر. 
چشمکی زد و گفت_یعنی دوسش داری؟ 

_گفتیم یه سوال کشش نده. 
نیشش و باز کرد و چشم کشداری گفت

بطری و چرخوندم که افتاد به سارا و کیان 
سارا_اقا کیان کدوم؟ 

کیان_جرعت



سارا_امین از گاز گرفتن بدش میاد اگه میتونید گازش بگیرید. 
_یعنی چی سارا؟خوبه میدونی بدم میاد. 

سارا شونه ای باال انداخت تا اومدم چیزی بگم کیان که کنارم نشسته بود گوشت 
لپم و محکم گاز گرفت طوری که اشک تو چشمم حلقه زد 

لبم و ورچیدم و گفتم_خیلی بدی کیان. 
همه زدن زیر خنده کیان هم با خنده همونجارو که گاز گرفته بود چند بار بوسید 

با قهر صورتمو برگردوندم و گفتم_اول میکنیش بعد بوسش میکنی.
ایندفه کیان چرخوند که به دریا و اراد افتاد

اراد چشمکی زد و گفت_کدوم؟ 
دریا_حقیقت
اراد_پاشو. 
دریا_چی؟ 

اراد_پاشو میگم. 
هممون با تعجب نگاش میکردیم دریا هم با تعجب پاشد وایساد 

اراد اومد جلو دست کرد تو جیبش و یه جعبه دراورد جلوی دریا زانو زد و در 
جعبرو باز کرد 

اراد_با من ازدواج میکنی؟ 
عالوه بر دریا دهن تک به تک ماهم باز مونده بود

دریا با هیجان گفت_یعنی چی؟ 
اراد_یعنی دوست دارم میخوام خانومم شی میشی؟ 

دریا_من.....من باید فکر کنم. 
اراد_هرچقد میخوای فکر کن ولی حق نداری رد کنی چون من دست نمیکشم ازت. 

در حلقرم بست و گفت_اینم میمونه وقتی جوابتو دادی.



خونسرد رفت طرف میز و سوئیچ و گوشیشو برداشت و گفت_بریم دیگه دیر 
وقته. 

انگار با حرف اراد همه به خودشون اومدن و عزم رفتن کردن 
در که بسته شد برگشتم سمت کیان و گفتم_چیشد؟ 

شونه ای باال انداخت و گفت_خواستگاری کرد. 
دهن کجی کردم و گفتم_ ممنون از راهنماییت. 

خندش گرفت و خودشو پرت کرد رو مبل چشماشو بست
منم بشقابارو جمع کردم و شستم 

رفتم باالسرشو صداش کردم که چشماشو باز کرد
_پاشو برو بخواب رو تخت منم مسواک بزنم و بیام.

منتظر نموندم رفتم طرف دستشویی مسواکمو که زدم اومدم بیرون یه راست 
رفتم تو اتاق خواب  

تا منو دید دستاشو باز کرد 
اروم رفتم خزیدم تو بغلش و سرم و گذاشتم رو سینش

کیان_امین؟ 
_بله؟ 

کیان_واقعا دیگه از من متنفر نیستی؟ 
_کیان من االن پشیمونم. 

کیان_پشیمون؟ 
_اره پشیمونم که چرا یکم فرصت به خودمون ندادم اگه فرصت داده بودم شاید 

عاشقت میشدم اما لجبازی من باعث میشد ازت دور شم 
گیر دادنا و نگرانیا بیش از حد توهم بدتر

اما وقتی شناختمت فهمیدم اون ادم نیستی من اشتباه میکردم واسه همین االن 
اصال ازت متنفر نیستم. 



بوسه ای روی شقیقم زد و گفت_هیچوقت به دوست داشتن من شک نکن من 
حاضرم از خودم بگذرم به خاطر تو حاضرم بمیرم اما یه خار توی پای تو نره 

خودت نمیدونی اما هروقت قلبت درد میگیره من بیشتر از تو درد میکشم خیلی 
دوست دارم امین خیلی هر چیزی که بشه تو مال منی مال من. 

سرمو بلند کردم و چونمو گذاشتم رو سینش_کیان؟ 
کیان_جان کیان؟ 

_چیشده؟ 

خنده ای کرد و گفت_به من نمیاد از این حرفا بزنم؟ 
_از این حرفا که زیاد میزنی اما امشب یه غم عجیبی تو صداته امشبم حالت زیاد 

خوب نبود چیشده به من بگو. 
حلقه دستشو دورم تنگ تر کرد و گفت_چیزی نشده عزیزم بگیر بخواب فردا کالس 

داری. 
نخواستم اذیتش کنم چشمامو بستم و خیلی زود خوابم برد. 

با تشنگی شدیدی از خواب بیدار شدم 
رو دست کیان بودم اما دستش دورم نبود اروم طوری که بیدار نشه بلند شدم و 
رفتم یه لیوان اب بخورم اباژورو روشن کردم و نگاهی به ساعت انداختم 5:30 

بود ساعت 8:15 کالس داشتم یه لیوان اب خوردم و خواستم برم بخوابم که یادم 
افتاد دیروز هم هیچی درس نتونستم بخونم پوفی کردمو از توی کتابخونه یکی 

دیگه از کتابامو برداشتم  نشستم روی مبل و شروع کردم به خوندن 
عادتم بود که هروقت میرفتم توی درس از همه جا غافل میشدم. 

درس راحتی بود دوساعته تونستم بخونمش و نمیدونم چطور چشام گرم شد
.................

با تکون خوردن شونم چشمامو باز کردم و گیج اطرافمو نگاه کردم
_امین؟

نگاهی به کیان باال سرم انداختم و گفتم هوم



کیان_عزیزدلم نیم ساعت دیگه کالست شروع میشه.
اسم کالس که اومد خواب از سرم پرید مث جت از جام بلند شدم و رفتم طرف 

اتاق نمیدونم چی پوشیدم اومدم بیرون
دیدم کیان اماده با یه لقمه منتظرمه 

_بریم.
اومد جلو لقمرو بهم داد و زیپ کاپشنم و بست دستشو گذاشت پشت سرم و 

رفتیم طرف در 
درو که باز کردیم منیر و پشت در دیدیم

منیر_سالم خوبید؟
کیان جواب سالمشو داد منم سریع بوسیدمشو گفتم که دیرمون شده 

به پایین که رسیدیم کیان سریع رفت ماشینو اورد سوار شدم 
_کیان زود برو دیر میرسم.

کیان_میرسونمت.دیشب از کی بیدار بودی مگه؟
_پنج و نیم. نیم ساعت هم بود که خوابیده بودم.

کیان_این کارارو نکن عزیز من مریض میکنی خودتو.قرصاتو که میخوری؟
_میخورم.مواظب خودمم هستم.

کیان_افرین خیلی خوبه.
_امروز کالس داری؟

کیان_نه من امروز فقط بیمارستانم 
در دانشگاه نگه داشت و گفت_پول نمیخوای؟

_نه خدافظ.

کیان_مواظب خودت باش
.................

امتحانات این ترم نزدیک بود هممون حسابی سرمون شلوغ بود و داشتیم 
میخوندیم و کمتر میرفتیم بیرون 



دریا جواب اراد و داده بود و بابای دریا اجازه داده بود چند وقتی باهم باشن تا 
عمو بیاد واسه کارای عقد اما دریا گفته بود تا بعد امتحانا از عقد و عروسی خبری 

نیست. 
االن فقط سارا مونده بود که از کاوه ابی گرم نمیشد

با بچه ها خونه دریا اینا بودیم و فقط داشتیم میخوندیم 
خونه توی سکوت کامل بود که صدای زنگ گوشیم باعث شد همه بپریم باال 

نگاهی به هم کردیم و الکی زدیم زیر خنده
_الو؟ 

کیان_کجایی؟ 
_سالم خونه دریا اینا. 

کیان_ادرس و بفرس نیم ساعت دیگه اونجام. 
_داریم درس میخونیم کیان. 

کیان_همین که گفتم امین میس انداختم دم در باش. 
بدون خداحافظی قطع کرد و من متعجب یه دقیقه فقط به گوشی نگاه میکردم 

_چرا اینجوری کرد این؟ 

سارا_چیکار کرد؟
بلند شدم و وسایلمو جمع کردم

_هیچی گفت میاد سراغم.بچه ها جمع کنید یکم حرف بزنیم بابا. 

شادی کتابو پرت کرد زمین و گفت_ من که خیلی خسته شدم بچه ها کاش زودتر 
تموم شه. 

رو به سارا گفتم_کاورو ندیدی دیگه. 
قیافش پکر شد و سرشو انداخت باال

باحال نزاری گفت_مث ماست میمونه. 
هممون به لحنش خندیدیم 



دریا_واال منم فکر نمیکردم اراد دوسم داشته باشه ولی دیدی که چجوری هممونو 
غافلگیر کرد قربونش بشم. 

_اییی خودتو جمع کن روانی. 
خواست چیزی بگه که باز صدای گوشی من بلند شد

کیفمو برداشتم و بلند شدم_بچه ها من رفتم خوش بگذره. 
خیلی سریع رفتم بیرون دیدم منتظرمه سوار شدم و خیلی سرد سالم کردم که 

اصال جوابمو نداد و راه افتاد
یکم منتظر شدم شاید بگه واسه چی اومده اما دیدم فقط سکوت کرده

برگشتم سمتش و گفتم_کیان؟ 
کیان_جان؟ 

_نمیخوای بگی چیشده؟ 
کیان_مگه قراره چیزی بشه؟ 

_هی اینو میگی ولی همه رفتارات عجیبه

واسه چی منو از خونه دریا کشیدی بیرون داشتیم درس میخوندیم خیر سرمون. 
کیان_مگه خونه نمیتونی درس بخونی؟ 

بگو اونا بیان پیش تو.
 _چرا نزاشتی اونجا بمونم. 

کیان_دلم واست تنگ شده بود دوست داشتم پیش خودم باشی. 
_وااا. 

لبخندی زد و دیگه چیزی نگفت

..............
در خونرو با کلید باز کرد و رفتیم تو 
بوی قرمه سبزی کل خونرو گرفته بود

از دفعه حس کردم کل محتویات معدمو دارم باال میارم



سریع رفتم سمت دستشویی و هر چی از صبح خورده بودم و اوردم کیان محکم 
میزد به در و قشنگ داشت درو میشکست

اروم درو باز کردم و رفتم بیرون که منیر و کیان و دیدم 
یه دفعه سرم گیج رفت و داشتم میفتادم که کیان گرفتم

کیان_امین چته؟چی خوردی هاااا.؟
خواستم چیزی بگم که باز حالت تهوع گرفتم چیزی توی دلم نبود فقط عق میزدم 

کیان هم فقط کمرمو ماساژ میداد
کیان_امین چیزی خوردی؟مسموم شدی؟ 

نمیتونستم حرف بزنم فقط سرمو انداختم باال
چند ثانیه موند و یه دفعه گفت_امین نکنه.....خدای من نه.......بریم. 

_کجا؟ 
کیان_بیا میفهمی. 

خواستم قدم از قدم بردارم که سرگیجه نزاشت و اگه کیان نگرفته بودم حتما کله 
پا میشدم

یهو خودمو رو هوا حس کردم
تند تند راه میرفت و انگار عجله داشت
_کی......کیان بزارم زمین خودم میام. 

جوابمو نداد و دکمه اسانسورو زد
توی البی نشوندم روی مبال و رفت ماشین و بیاره 

ماشینشو که جلوی ساختمون دیدم خودم بلند شدم که خودشو بهم رسوند
_میتونم بیام کیان زشته. 

در جلورو باز کرد و بعد از اینکه منو سوار کرد خودشم سوار شد
_نمیخوای بگی کجا داریم میریم؟بوی قرمه سبزی که بهم خورد اینجوری شدم 

االن خوبم. 
کیان_فقط خداکنه اونجور که فکر میکنم نباشه امین. 



_چی فکر میکنی مگه؟ 

کیان_ممکنه باردار باشی امین. 
چند لحظه فقط تو شوک حرفش موندم

_نه بابا. 
چند لحظه فکر کردم دیدم چند وقته عادت ماهیانم عقب افتاده بود من فکر 

میکردم به خاطر استرس امتحانا باشه 
_کیان مطمئن نیستم وای نه اینجوری نباشه.

دستم و توی دستش گرفت و گفت_امین باشه اروم باش طوری نیست فعال فقط 
در حد حدسه اروم باش زندگیم. 

سعی کردم به خودم دلداری بدم اما نمیشد هرکاری میکردم
انقد فکر کردم که نفهمیدم کی جلوی ازمایشگاه نگه داشت

سریع پیاده شدیم و دست سردمو توی دستش گرفت و رفتیم تو

رفتیم سمت پذیرش که مسئولش از جاش بلند شد
-سالم اقای دکتر خوبید؟ 

کیان_مچکرم دکتر سمایی هستن؟ 
-بله توی ازمایشگاه هستن. 

سری تکون داد و دستم و با خودش کشید و برد توی یه سالن که یه پسر هم سن و 
سال کیان اومد سمتمون 

با کیان دست داد و کیان منو معرفی کرد
دستشو جلوم دراز کرد و گفت_خوشبختم خانم من مهرادم. 

بدون اینکه بهش دست بدم گفتم_منم امینم همچنین. 
کیان_مهراد یه ازمایش بارداری از امین بگیرید و میخوام خیلی زود جوابش اماده 

بشه. 
مهراد_معلومه خیلی عجله داری بابا شی هاااا. 



کیان_وراجی نکن بدو. 
مهراد یه صندلی گذاشت کنارمو گفت_بفرمایید بشینید اینجا خانم. 

نشستم روش و مهراد با یه سرنگ اومد 
با ترس به کیان نگاه کردم که چشماشو روی هم گذاشت و اون یکی دستم و گرفت

سرنگ که رفت زیر پوستم اخ ریزی گفتم
سرنگو دراورد و نگاهی بهش کرد 

_10دقیقه دیگه حاضره. 

کیان_پس ما توی راهرو منتظریم.
سری تکون داد و دور شد ماهم روی صندلی های راهرو نشستیم یکم سرم گیج 

میرفت واسه همین سرمو گذاشتم روی شونه کیان 
_کیان؟

کیان_بگو نفس کیان. 
_حاال چی میشه؟ 

کیان_نمیدونم هنوز هیچی مشخص نیست. خوبی تو؟ 
_خوبم فقط یکم سرم گیج میره. 

با صدای مهراد که صدامون میزد با هول بلند شدیم و رفتیم جلو
مهراد با خنده ازمایش و داد دست کیان و گفت_شیرینیش یادت نره تبریک میگم.

...................
سرمو تکیه دادم به پنجره ماشین و بی هدف فقط ماشینایی که رد میشدن و 

میدیدم که دستم گرم شد
کیان_امین خوبی؟ 

با بغض گفتم_منو میبری پیش مامان بابام؟ 
حرفی نزد اما وقتی میدونو دور زد فهمیدم داره میره سمت بهشت زهرا

دستامو روی سنگ سرد جفتشون که کنار هم گذاشتم و با بغض گفتم_مامان غم 
خودت کم بود که بابایی هم بردی؟ 



بابامو بیشتر از من دوست داشتی؟ 
راستی مامان بابا واستون یه خبر اوردم دارید نوه دار میشید بابا یادته میگفتی 

بچه تورو اصال بهت نمیدم همش پیش خودمه؟ پس االن کجایی؟ 
به هق هق افتادم و گفتم_خیلی دلم واستون تنگ شده کاش پیشم بودید دلم 

بغلتونو میخواد دلم لبخنداتونو میخواد 
اما حاال که نیستید اشکالی نداره پیش هم خوش باشید واسه من کافیه مراقب هم 

باشید. 
کیان با یه گالب و چند شاخه گل کنارم نشست و قبرارو شست بعدم یه فاتحه 

خوند
رو کرد سمتمو گفت_بریم؟ 

از جام بلند شدم که باهام بلند شد 
سوار که شدیم حرکت کرد

_کیان؟ 
کیان_جان دلم؟ 

_تکلیف این بچه چی میشه؟ 
کیان_معلومه سقطش میکنیم. 
_چییییی؟معلومه چی میگی؟ 

کیان_میفهمم و همینی میشه که گفتم. 
_چرا؟ 

برگشت سمتمو گفت_واقعا نمیفهمی یا خودتو زدی به نفهمی متوجه وضعیت قلبت 
هستی اگه تا وقتی که این بچه رشد میکنه یه قلب واست پیدا نشه ممکنه...ممکنه 

اههه
محکم زد روی فرمون که دلم واسه دستاش سوخت

خواستم چیزی بگم که پیش دستی کرد
کیان_االن نه امین تموم کن این بحثو اعصاب منو از این خورد تر نکن. 



نخواستم اذیتش کنم پس منم سکوت کردم و چیزی نگفتم. 
.............

تا رسیدیم خونه منیر جون اومد جلومون 
منیر جون_سالم خانم جون دورتون بگردم خوبید؟ 

کیان_من میرم اتاق. 
بدون اینکه منتظر جواب ما باشه رفت

لبخندی به روی منیر جون زدم_خدانکنه منیر جونم طوریم نیست خوب خوبم 
ببخشید توهم نگران کردم. االن هم برو دیگه دستت درد نکنه تا االنم خیلی 

موندی. 
منیرجون_میخواید پیشتون بمونم؟ 

_مرسی کیان هست تو برو به بچه هات برس. 
منیر جون_چشم پس خداحافظ. 

لبخند دوباره ای بهش زدم و رفتم طرف اتاق درو باز کردم و رفتم تو دیدم کیان با 
لباس راحتی نشسته روی تخت و داره شقیقه هاشو ماساژ میده 

نشستم کنارشو دستشو گرفتم
_کیان الزم نیست انقد خودتو خسته کنی پاشو برو یه دوش بگیر بیا تا خستگیت 

در بره پاشو. 
کیان_حوصله ندارم. 

_پس بزار من لباسامو عوض کنم با هم بریم غذا بخوریم. 
دراز کشید و ساعدشو گذاشت روی چشماش_گشنم نیست امین سرم درد میکنه.تو 

برو بخور.
از جام بلند شدم و رفتم طرف کمد خیلی اروم لباسامو عوض کردم و از در زدم 

بیرون رفتم توی اشپزخونه یه سیب برداشتم و گازی بهش زدم
نشستم جلوی تلویزیون و بی هدف شبکه های جم و پایین باال میکردم تا به یه 

سریال رسیدم



سریال قشنگی بود و بارها دیده بودمش
همونجوری داشتم نگاه میکردم که چشمام گرم شد

*کیان*****
با صدای اس ام اس گوشیم چشمامو باز کردم و نگاهی به اطرافم انداختم

همه جا تاریک بود اباژور کنار تخت و زدم و از جام بلند شدم درو باز کردم و رفتم 
تو پذیرایی که صدای تلویزیون به گوشم خورد اینجا هم تاریک بود اما نور مخفی 

های خونه روشن بودن 
یکم که رفتم نزدیک دیدم امین جلوی تلویزیون خوابش برده کنترلم توی دستش

اروم کنترل و کشیدم بیرون و تلویزیونو خاموش کردم

کنار مبل نشستم و نگاهی به صورت معصومش انداختم هنوزم باورم نمیشد یه 
بچه توی وجودش باشه

همه از بابا شدنشون خوشحال میشدن اما من اصال از وجود این بچه راضی نبودم 
چون ممکن بود امینو ازم بگیره

نمیدونم چقدر داشتم نگاش میکردم که با تکون خوردن پلکاش به خودم اومدم
امین_سالم. 

_سالم گلم پاشو یه چیزی بخور بعد قرصاتو باید بخوری.

چشماشو باز بست و باشه ای گفت
_ااا تو که باز خوابیدی!

امین_خوابم میاد کیان ول کن توروخدا. 
_بلند نشی قلقلکت میدم. 

سریع نشست سر جاش_خیلی بدی.
بلند شد و رفت تو اشپزخونه پشت سرش رفتم و نشستم پشت میز اونم یه ابی به 

صورتش زد و زیر غذاهارو روشن کرد
فکر کنم سنگینی نگاهمو حس کرد برگشت سمتمو سرشو به معنی چیه تکون داد



_خوبی؟ 

نشست روبروم و گفت_اره خوبم.کیان یکم این درسی که با خودت داریم و باهام 
کار کن هی تند تند میری جلو اصال معلوم نیست چی میگی ماهم یاد نمیگیریم. 

ابروم خود به خود باال رفت 
_امین خانم شما سر کالس گوش نمیدی مشکل دیگه از تدریس من نیست. 

بعدم من اگه االن یادت بدم خصوصی میشه چی به من میرسه؟ 
پشت چشمی نازک کرد و گفت_فوقش از پوال خودت میدم خودت دیگه. 

خندم گرفت از دست این پرو خانم.
_الزم نکرده پوالت و جمع کن بنداز تو قلکت. 

***آمین*******

میخواستم منفجر شم همیشه بدم میومد یکی بهم بگه کوچولو. 
داد زدم_عمت قلک داره. 

بلند زد زیر خنده و گفت_چه کیفی میده سرکار گذاشتن تو. 
بلند شدم که غذاهارو بکشم 

_برو عمتو سرکار بزار. 
کیان_چیکار به عمه نداشته من داری تو؟

غذاشو گذاشتم جلوشو گفتم_همیشه عمه ها باید تاوان بدن حاال از شانس تو عمه 
نداری و حرفای من پوچ میشه. 

با هیجان ادامه دادم_بعد از شام بریم بیرون؟
ریلکس یه قاشق گذاشت دهنشو گفت_نخیر شما باید درس بخونی هفته دیگه 

امتحانا شروع میشن.
پوفی کردم و دیگه چیزی نگفتم

.......................
کیفمو روی شونم جابجا کردم و نشستم روی نیمکت توی محوطه تا بچه ها برسن
کیان منو رسونده بود و خودش رفته بود جایی گفته بود تا نیم ساعت دیگه میاد



تقریبا همه امتحانارو داده بودیم و فقط دوتاش مونده بود
با کیان رفتیم دکتر و اونم حرف کیانو میزد میگفت باید بچه سقط شه مگر اینکه 

تا 6یا7 ماهگی یه قلب واسم پیدا بشه منم فعال کیانو راضی کرده بودم که سه 
چهار ماه صبر کنیم چون دلم شدیدا روشن بود که دیگه نیازی به کشتن بچم نباشه 

زود بود واسه این حرفا ولی من با تمام وجودم حسش میکردم
با دستی که روی شونم خورد از فکر دراومدم و نگاهی به بچه ها که کنارم نشستن 

کردم
یادمه روزی که بهشون گفتم کلی بهم حرف زدن که به حرف کیان گوش بده اون 

صالحتو میخواد 
شادی_چطوری عشقی؟جینگیل خاله چطوره؟ 

بی توجه به حرفش گفتم_چرا انقد دیر اومدید؟ 
سارا_ترافیک بود. 

دریا_اقاتون اومد امین خانم.
نگاهی به در ورودی انداختم که کیان وارد شد و مثل همیشه همه دورش حلقه 

زدن به بهانه سوال پرسیدن
اونم طبق معمول خودکاری دست میگرفت و تند تند مینوشت

پوفی کردم و رومو برگردوندم
دریا_بله دیگه امین خانم اینا که مدام ور دلش نیستن براشون توضیح بده باید 

اینجا دورش کنن. 
سارا_امین دوسش داری؟ 

نگاهی دوباره بهش کردم که باز همینجوری بود
شادی_امین با تو بود

اروم زمزمه کردم_فکر کنم اره. 
دریا_هورا بلخره سر توهم به سنگ خورد. 



بی حوصله پوفی کردم_پاشید بریم سر جلسه دیگه پاشید. 
همه بلند شدیم و رفتیم توی سالن تک توک اومده بودن 

جاهامونو پیدا کردیم شادی و سارا دقیقا پشت سر من سارا بودن
دریا_امین هوامونو داشته باش.

برگه تو جیبمو نشونشون دادم و با چشمک گفتم_دارمتون
شادی _ایول عشقی تو.

بوسی تو هوا واسش فرستادم و کم کم همه بچه ها اومدن 
ده دقیقه بعدش کیان با دوتا مراقب دیگه اومدن تو

ورقای امتحان و پخش کردن و گفتن شروع کنیم.
تند تند داشتم مینوشتم که بتونم جوابارو واسه بچه ها هم بنویسم.

سرم تو برگه بود که کفشای کیان اومد جلوی چشمام
یه دستشو گذاشت پشت صندلیم و یکیشو کنار برگم_مشکلی نداری؟ 

_نه. 
اومد چیزی بگه که یکی از بچه ها صداش زد نگاهی به دریا کردم که درمونده نگام 

میکرد 
چشمک ریزی بهش زدم که نیشش باز شد

هنوز 7تا از سواالی خودم مونده بود اما برگه تو جیبمو دراوردم و تند تند و ریز 
کل جوابارو توش نوشتم

نگاهی به اطرافم انداختم اون دوتا مراقب که داشتن با هم صحبت میکردن و 
کیان هم داشت واسه یکی توضیح میداد خیلی حرفه ای کاغذ و پرت کردم تو 

بغلش که افتاد روی مانتوش و خودم خیلی عادی شروع کردم بقیه سواالرو 
نوشتم. 

نگاهی به دریا کردم که تموم کرده بود و داده بود به شادی
همزمان من و دریا بلند شدیم که همه نگاها چرخید رومون 

ورقامونو تحویل دادیم و زدیم بیرون 



دستشو گرفت باال که محکم زدم بهش
دریا_ایول خیلی خوب بود. 

_اوهوم کاش اونا گیر نیفتن. 
خواست چیزی بگه که سارا و شادی هم اومدن بیرون

_شماهم با هم اومدید؟ 

دوتاشونون باهم خنده ای کردن و گفتن اره
سری تکون دادم و گفتم_کیان حتماا فهمیده دیگه. 

هنوز جملم تموم نشده بود که صدای اس ام اس گوشیم بلند شد
کیان_فکر نکن نفهمیدم هرچهارتاتون تقلب کردید. 

_بفرما دیدی گفتم. 
هرسه تاشون باهم خندیدن 

سارا_ولش کن بابا چیزی نمیگه
_ولی من میدونم که چقد از تقلب متنفره

سارا_بیخیال بابا تو بگو رفتی دکتر؟ 
_منو کال نافمو با دکترا بستن. 

شادی با خنده گفت_اره واال یه شوهر دکتر هم گیرت اومد. 
هممون زدیم زیر خنده 

دریا_وای بسه بچه ها چی گفت؟ 
_هیچی گفت اگه تا وقتی بچه بزرگ بشه یه قلب گیرت بیاد مشکلی پیش نمیاد 

ولی اگه نباشه باید سقط شه. 
بچه ها من این بچرو دوست دارم نمیخوام از دستش بدم. 

نخواستم ناراحتشون کنم 
با هیجان گفتم_خب کجا بریم؟ 

شادی_هیجا بیاید راه بریم. 



_مگه ماشین نیوردید؟. 
سارا_نه مامانم ماشینو برده بود. 

پس بزارید تا یکم راه میریم کیانم تموم کرده بزارید یه پیام بهش بدم بگم بیاد 
سراغمون. 

سریع براش تایپ کردم و فرستادم اما هرچی منتظر شدم جوابی ازش نیومد
_بریم بچه ها سرش شلوغه.

یکم که رفتیم جلو یه پسره که بچه ها میگفتن یه ماهی هست اومده با ماشینش 
پیچید جلومون 

دریا_این چی میخواد؟ 
_اسمش چی بود؟ 

شادی_نیما. 
نیما_سالم خانما. 

بچه ها جوابشو دادن و گفت_ببخشید خانم تهرانی من یه عرضی داشتم 
خدمتتون.میشه چند لحظه.... 

از بچه ها فاطله گرفتم و گفتم_بفرمایید. 
سرشو انداخت پایینو گفت_خانم تهرانی  من ادم رکیم واسه همین سریع میرم سر 

اصل مطلب راستش من از شما خوشم اومده به اندازه موهای سرم دختر وارد 
زندگیم شده اما به هیچ کدوم انقد جدی فکر نکرده بودم االن هم اگه اجازه بدید 

من قصدم جدیه با خوانواده خدمتتون برسیم.من میخوام........ 
پریدم وسط حرفشو گفتم_ببخشید اقای.... 

نیما_نیما هستم......نیما باالزاده. 
_بله اقای باالزاده شما حلقه توی دست منو ندید؟ 

لبخندی زد و گفت_بله دیدم اما میدونم که فقط واسه رفع مزاحمت انداختید. 
چشمام گرد شد و خواستم چیزی بگم که ماشین کیان دقیقا کنارمون پارک کرد و 

پیاده شد



کیان_طوری شده؟ 
نیما_نه استاد داشتیم حرف میزدیم. 

کیان دستشو جلوم دراز کرد که دستشو گرفتم 
_فکر کنم شما از بچه ها نشنیدید اما همه بچه های دانشگاه میدونن من زن کیانم. 

تته پته افتاده بود بهش فقط سریع معذرت خواهی کرد و محو شد
کیان عصبانی گفت_چی میگفت این؟ 

_هیچی بابا یه چی گفت منم جوابشو دادم دیدی که. 

نفس عصبانی کرد و دستمو که تو دستش بود چپی کرد
کیان_چرا با اینکه حلقه تو دستته باید خواستگاری کنه؟ 

_فکر کرده بود برای اینکه مزاحمم نشن انداختم که بهش گفتم شوهر دارم تموم 
کن دیگه این بحثو بچه ها بیاید سوار شید. 

خودم زودتر رفتم سوار شدم و بچه ها هم عقب نشستن
اما کیان همونجا مونده شیشرو دادم پایین و گفتم_بیا کیان. 

نفس عمیقی کشید و اومد نشست یه جوری در و زد به هم که بچه ها چسبیدن به 
هم

ماشین و روشن کرد و راه افتاده بود اما هنوز اروم نشده بود 
دستش که روی دنده بود و سفت گرفته بود نگاهی به عقب انداختم که شادی 

اشاره ای به کیان کرد
دستمو روی دستش گذاشتم که نگاهش برگشت سمتم

لبخندی به روش زدم و گفتم_جوابشو دادم کیان انقد خودتو اذیت نکن. 
لبخندمو جواب داد و اومد بحثو عوض کنه

نگاهی به اینه کرد و گفت_خوش گذشت تقلب؟ 
بچه ها ریز ریز خندیدن و هیچی نگفتن

_خیلی کیف داد .



نگاهی بهم کرد و پرویی زیر لب گفت
کیان_میاید خونه ما؟ 

دریا_نه مچکر لطف کنید در خونه سارا پیادمون کنید. 
سری تکون داد و پاشو بیشتر روی گاز گذاشت

...............
_کیان بریم خونه کاوه؟ 

کیان_چرا؟ 
_میدونی واسه چی. 

کیان_میخوای راجب سارا باهاش حرف بزنی؟.
سرم و تکون دادم که گفت_عزیزم بهتره ما دخالت نکنیم. 

_نخیر یکی باید یه تلنگری بهش بده تا به خودش بیاد حداقل بفهمیم دوسش داره 
یا نه. 

کیان_کی از پس زبون تو بر میاد. 
............

درو که باز کرد مارو دید گل از گلش شکفت
کاوه_سالمم ببین کیا اینجان.راه گم کردید؟

با دست زدمش کنار و جلوشون رفتم تو
_بیا بشین کارت داریم. 
کاوه_بشینید االن میام. 

کیان هم اومد نشست کنارمو سرشو تکیه داد به پشتی صندلی
_خسته ای؟ 

کیان_یکم.
کاوه_پاشو برو یکم بخواب. 

نگاهی بهش کردم که با سه تا چایی اومد نشست
کیان_االن میخوایم بریم دیگه. 

سرشو تکون داد و گفت_خب من در خدمتم. 



یه چایی برداشتم و دادم دست کیان 
یه چایی هم برداشتم واسه خودم

بدون مقدمه گفتم_تا کی میخوای دست دست کنی؟ 
کاوه_یعنی چی؟منظورت چیه؟ 
_منظورم ساراس.دوسش داری؟ 

نگاهی به کیان کرد و با خنده گفت_چی میگه این؟ 
کیان_من دخالت نمیکنم. 

_ااا کیان واسه چی؟ 
کیان_امین من از اولشم گفتم که کاوه باید خودش تصمیم بگیره به ما مربوط 

نیست کاوه هم خودش خوب میدونه که اگه دست دست کنه کار از کار میگذره. 
خواستم یکم تحریک کنم یکم دروغ واسه درست کردن یه رابطه بد نبود

_سارا خواستگار داره خیلی هم سارا رو دوست داره خودش زیاد براش فرقی 

نداره ولی پدرمادرش راضین حاال تصمیم با توا اگه دوسش داری زود دست به کار 
شو اگه هم نه که بهش میگم جواب بده بهش.

کاوه_مگه عهد قجره که به زور شوهرش بدن حتما خودش میخواد دیگه. 
_سارا رو حرف باباش حرف نمیزنه. 

حاال دوسش داری؟ 
کاوه_چاییتونو بخورید سرد شد. 

لبخند دندون نمایی به کیان زدم که سرشو به معنای تاسف تکون داد. 
_قرارشو جور کنم؟

صدای جدی کیان بلند شد_کافیه امین تا همینجاش بسه دیگه بقیشو کاوه خودش 
میدونه. 

_اهههه توهم که فقط بلدی غر بزنی.
کاوه شدید رفته بود توی فکر 

در گوش کیان زمزمه کردم و گفتم_فکر کنم داره جواب میده. 



کیان_پاشو بریم دیگه.

ایندفه حق و بهش دادم
از جام بلند شدم و رو به کاوه گفتم_اگه کمکی از دستم بر میومد بهم بگو. 

کاوه_بودید حاال. 
کیان_خسته ایم میریم خونه نمیای؟ 

کاوه_نه حاال بهتون سر میزنم مراقب خودتون باشید.
_توهم همینطور. 

................
توی راه برگشت به خونه گوشی کیان زنگ خورد

کیان_الو؟............سالم اقای دکتر احوال شما؟....................چیزی شده؟ 
خنده ای کرد گفت_مطمئنید؟

..........همین االن میایم اونجا.خدانگهدار.

_چیشده؟ 

دوری زد و گفت_باید بریم بیمارستان امین برات قلب پیدا شده باورت میشه. 
_جدی؟ 

سرشو با ذوق تکون داد 
_یعنی......یعنی دیگه نیازی به سقط نیست؟بچمون میمونه؟ 

کیان_االن فقط سالمتی تو مهمه نه اون بچه. 
مسلما باید برای خودم خوشحال میبودم که دیگه از درد های هرازگاهی قلبم راحت 
میشدم اما اینطور نبود من فقط دلم پر میزد واسه بچه ای که االن اندازه یه نخود 

بود. 
.....................

دکتر_یه خانم جوون تصادف کردن و متاسفانه ضربه مغزی شده دیگه امیدی بهش 
نیست فقط قلبش کار میکنه و بعد از یه هفته خانوادش رضایت دادن که قلبشو 

اهدا کنن و چون همسر شما توی اولویت بود مسلما اون قلب به همسر شما میرسه.



در مورد بچه هم شما خودتون خیلی خوب میدونید فکر نمیکنم مشکلی باشه چون 
هنوز رشدی نکرده. 

فقط باید هرچه زودتر اماده بشید چون
دست دست کردن معنی نداره. 

کیان_شما هروقت بگید ما اماده میشیم. 
_کیان اخرین امتحانم پس فرداس.باشه واسه سه چهار روز دیگه. 

دکتر سرشو تکون داد و گفت_اشکالی نداره ولی بیشتر نشه. 
از جامون بلند شدیم و تشکر کردیم و زدیم بیرون.

دستمو توی دستش گرفت و از در بیمارستان زدیم بیرون
کیان_مثل اینکه پاقدم این فنچ کوچولو خیلی واسمون خوبه.فدای جفتتون بشم 

من. 
در ماشینو باز کردیم و نشستیم

_مثل اینکه تو بیشتر از من خوشحالی. 
کیان_معلومه.من دوباره میخوام متولد شم.

خندم گرفت و از خنده من اونم خندید
_کیان؟ 

کیان_جانم خانمم؟ 
_خوبه که هستی. 

چند ثانیه با لبخند نگام کرد و گفت_خوبه که تو با بودنت زندگی منو رنگ کردی 
وگرنه قبل تو فقط یه تابلوی خالی بود. 

.....................
اونشب با بچه ها همه جمع شدیم و کیان همرو شام دعوت کرد 

همه به اندازه خودشون خوشحال بودن و من از این خوشحال بودم که یه خانواده 
دارم. 



االن هم داشتم اماده میشدم که برم اتاق عمل دکترم استاد کیان بود که با 
اصرارش قبول کرده بود عملم کنه 

***کیان*******

روی تخت دراز کشید و دستمو توی دستش گرفت پرستارا تختو کشیدن و از 
راهرویی که اخرش به اتاق عمل ختم میشد گذشتیم

به در اتاق عمل که رسیدیم دوستاشم اومدن سمت تختو یکی یکی باهاش حرف 
زدن 

برگشت سمتم و گفت_کیان میترسم. 
_چشم بهم بزنی پیش خودمی زندگیم. 

امین_اگه من مردم نری زن بگیری هاا. 
چشم غره اساسی بهش رفتم و گفتم_اگه بمیری منی وجود نداره که زنی وجود 

داشته باشه. 
بوسه ای روی دستش زدم_نگران نباش زودی تموم میشه. 

پرستارا تختو کشیدنو و بردن تو که دستش از دستم جدا شد
اروم روی صندلی نشستم که استاد مومنی با لباس مخصوص اومد بره تو

از جام بلند شدم و گفتم_استاد اول به خدا بعد به شما میسپارمش. 
لبخندی زد و گفت_نگران نباش پسرم ایشاال همچی درست میشه. 

سری تکون دادم و رفت تو
نگاهی به بچه ها انداختم که یکی دعا میخوند یکی گریه میکرد یکی هم مضطرب 

فقط پاشو تکون میداد
...............

نمیدونم چقد مونده بودم هرچی به ساعت نگاه میکردم دیرتر میگذشت تا اینکه 
استاد مومنی اومد بیرون با یه پرستار و داشت مدام توصیه میکرد

یهو چهارتامون از جامون بلند شدیم و رفتیم سمتش
_چیشد؟ 



شادی_چیشد اقای دکتر امین خوبه؟ 
لبخندی زد و با ارامش همیشگیش گفت_عمل موفقیت امیز بود االن فقط باید 

منتظر بهوش اومدنش باشیم. 
نفسمو دادم بیرون و خدایا شکری از ته دل گفتم. 

دخترا هم میخندیدن و هم دیگرو بغل کرده بودن. 
شادی_تبریک میگم اقا کیان. 

لبخندی از ته دل زدم و سرم و تکون دادم
***آمین*******

چشمامو که باز کردم فضاش برام اشنا نبود چند بار چشمامو باز و بسته کردم و 
گیج به دورو برم نگاه کردم تا چشمم به کنارم افتاد یکی سرشو گذاشته بود کنار 

تخت و خوابش برده بود دقت که کردم دیدم کیانه 
دستمو روی شونش گذاشتم که یهو از جا پرید منو که دید لبخندی زد و 

گفت_بیدار شدی؟خوبی؟ 
اروم سرمو تکون دادم که از جاش بلند شد_وایسا بگم دکتر بیاد معاینت کنه

اجازه نداد چیزی بگم و از در زد بیرون
بعد از چند دقیقه با یه مرد مسن و یه پرستار اومد تو 

مرده اومد جلو و بعد از احوال پرسی چندتا سوال ازم پرسید که بریده بریده 
جوابشو دادم

رو کرد سمت کیان و گفت_کار من تموم بقیش با خودت خوبه خوبه اصال نگران 
نباش.سه چهار روز هم برای اطمینان بمونه بعدش میتونه مرخص بشه تبریک 

میگم بهتون.
کیان_ممنون استاد ایشاال بتونم جبران کنم واستون.

دستی روی شونم زد و گفت_خوشحالم انقد خوشبختی. 
روکرد سمت منو ادامه داد_قدر این پسر گل مارو بدون خانم مثلش پیدا نمیشه. 



لبخند کم جونی زدم و اونم رفت بیرون 
کیان خم شد بوسه ای روی پیشونیم زد و

نشست کنارم 
کیان_خوبی دیگه نه؟ 

_اره. 
کیان_نمیدونی تو این چند روز چی به روز من اومد

لبخندی زدم و گفتم_گذشت دیگه. 
کیان_گذشت. 

....................
در خونرو باز کرد که منیر جون با اسپند اومد جلومون بچه ها هم خیلی اصرار 
کرده بودن که بیان اما کیان گفته بود بزارید استراحت کنه خودم بهتون میگم

لبخند بی جونی به منیر جون که زیر لب دعا میخوند زدم 
منیر جون_خوبید خانم جون؟ایشاال که بال دوره. 

_مرسی منیر جون خوبم. 
منیر جون_رنگتون پریده زیر چشماتونم چال رفته چی درست کنم براتون؟ 

_هیچی اصال اشتها ندارم. 

صدای کیان از پشت سرم بلند شد که بی توجه بهم گفت_منیر خانم جیگر گذاشتم 
توی یخچال بی زحمت در بیارید واسش کباب کنید.

بی اختیار از شنیدن جیگر دهن کجی کردم 
دست گذاشت پشت کمرمو و یکم هلم داد_بیا بریم بشین سرپا واینستا. 

نشستم روی مبل و رو بهش گفتم_من جیگر نمیخورم. 
کیان_باید بخوری جون بگیری. 

_این باید از کجا میاد؟ 
کیان_امین باز بچه شدی؟میگم باید بخوری تا جون بگیری تو باید جون بگیری که 

اون بچه هم جون بگیره یا نه؟ 



چرا لج میکنی اخه؟
یکم فکر کردم دیدم راست میگه پس بیخیال لوس بازی شدم 

از جام بلند شدم و گفتم_برم حموم بو بیمارستان میدم. 
دستمو کشید و کشیدم که دوباره افتادم سرجام

کیان_اول غذاتو بخور بعد برو ضعف میکنی شکمت خالیه. 
پوفی کردم و گوشیمو از تو جیب مانتوم دراوردم و تا نتشو روشن کردم عکس 

دریا افتاد روی صحفه 
وصل و زدم و گرفتمش جلوم 

با خنده گفتم_انگار منتظر بودی هاااا. 
دریا_میدونستم بی خبر نمیزاریمون چطوری خوبی؟اون شوهرت ذلیل نشدت که 

نزاشت بیایم پیشت ولی میایم مارو از در کنن بیرون از پنجره میایم تو. 
چشم و ابرویی اومدم_اینجاس پیشمه. 
چشماشو گرد کرد و گفت_دروغ میگی. 

گوشیو گرفتم سمت کیان که دریا سریع گفت_اقا کیان من منظوری نداشتم جان 
امین منو نندازی این ترم؟ 
کیان_حاال من ذلیل شدم؟ 

_نه.. نه با امین بودم. 
کیان اخمی که دوباره دستپاچه شد_یعنی نه با داداشم بودم اینجا بود. 

منو کیان زدیم زیر خنده که با حرص کوفتی گفت
با صدای منیر جون که گفت غذا حاضره با دریا خدافظی کردم

………..................
با زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم و اول نگاهی به ساعت انداختم ساعت 4 بعد 

از ظهر بود
_الو؟ 

صدای جیغ سارا باعث شد بشینم روی تخت و چشام گرد شه



_چیشده؟ 

سارا_گفت امین بلخره گفت وای دارم بال در میارم. 
هیچی از حرفاش نفهمیدم

_سارا خواب بودم واضح بگو چی میگی. 

سارا_کاورو میگم امین گفت......گفت دوسم داره.......وای امین نمیدونی چه 
حالیم.

لبخندی از ته دل بهش زدم و گفتم_خیلی واست خوشحالم عزیزم خیلیییی 
جوابشو دادی؟ 

سارا_اگه به دلم بود همونجا جوابشو میدادم اما با توجه به اینکه من با عقلم 
تصمیم میگیرم گفتم باید فکر کنم. 

_خوب کردی رو ندی هاااا بزار بدوا پشت سرت. 

سارا_چشم امین کاری نداری من باید برم. 
امین_نه مراقب خودت باش. 

سارا_توهم همینطور خدافس. 
گوشیو قطع کردم و اینبار من زنگ زدم به کیان اما هرچی بوق میخورد جواب 

نمیداد. 
بیخیالش شدم و از جام بلند شدم سه روز دیگه عید بود اما کیان انقد سرش شلوغ
بود که حتی وقت نکردیم خرید بریم.خداروشکر قلبم خوب بود دیگه از اون دردا 

خبری نبود 
اومدم از اتاق برم بیرون که گوشیم زنگ خورد

پوفی کشیدمو باز برگشتم
_چیه بابا سارا که از خواب بیدارم کرد توهم نمیزاری به کار و زندگیم برسم. 

دریا_لیاقت نداری که زنگ زدم میخواستم باهم بریم بیرون یکمم خرید کنیم. 
_همین االن داشتم به همین فکر میکردم. 



دریا_نخیر من دیگه بهش فکر نمیکنم تو لیاقت نداری. 
ریلکس باشه ای گفتم که صداش دراومد

دریا_میمیری یکم التماس کنی؟ یه ربع دیگه در خونتونم. 
بد فکری نبود باشه ای گفتم و از جام بلند شدم در کمدمو باز کردم با توجه به 

برفی که اومده بود پالتوی تقریبا کوتاهی که کیان تازگی برام خریده بود و بیرون 
کشیدم با یه دست شال و کاله دیگه حوصله شالو نداشتم 

یکم ارایش کردم و لباسامو پوشیدم خواستم یکم عطر بزنم که زنگ خونه به صدا 
دراومد

عطرمم زدم و کیفمم برداشتم
ایفونو برداشتم و گفتم االن میام پایین

پوتینای بلندمم پوشیدم و زدم بیرون در مجتمعو که باز کردم دیدمش که بی 
حوصله داشت با برفای زیر پاش ور میرفت

سرشو که بلند کرد سوتی زد و گفت_اومای گاد خانم شماره بدم. 
ابرویی باال انداختم که گفت باشه بابا نمیدم. 

به برفای زیر پاش اشاره کرد و گفت_واال ما شنیده بودیم علف زیر پا سبز میشه 
برا ما برف شد. 

دست انداختم دور بازوش و مجبورش کردم راه بیفته. 
دریا_پیاده بریم؟ 

_اره بابا نیم ساعت بیشتر که راه نیست تا مرکز خرید کیف میده. 
دریا_سرما نخوری اقا کیانتون منو بخوره. 

ناخداگاه از شنیدن اسمش لبخند عمیقی روی لبم نشست
دریا_هووووووی نیشتو ببند سریع باز میشه امین تو واقعا دوسش داری چطور 

اخه تو که ازش خوشت نمیومد؟ 
خواستم جوابشو بدم که یه کاغذ افتاد جلوم خم شدم برش داشتم و نگاهی به 

دوتا پسری که انداخته بودنش انداختم دیدم دارن با نیش باز نگام میکنن



دریا_ولش کن امین بنداز جلوشون. 
لبخندی به پسره زدم که نیشش گشادتر شد و بوسی رو هوا فرستاد

یکم رفتیم جلو و کنار یه سطل اشغال موندم نگاه دیگه ای بهشون کردم که داشتن 
نگامون میکردن

با یه حرکت انداختمش تو اشغالی و بلند گفتم نکبت. 
لبخندش خشک شدواب دهنشو قورت داد

........................
سرجام موندم و نالیدم_دریا تورو خدا بسه دیگه خسته شدم. 

دریا_تو خودت کل خریداتو کردی بعد هی غرغر میکنی؟
_دریا بیا بریم توی این نقره فروشی. 

منتظر جوابش نشدم و رفتم تو چیزای قشنگی داشت. 
دریا_داشتم زر میزدم هااا. 

_بزار اینارو نگاه کنم. 
از بین چیزایی که اونجا بود گردنبند خیلی خوشگل مردونه ای پیدا کردم بهش 

گفتم ریز اسم خودمو کیان و بنویسه توش اونم گفت اماده میشه تا فردا میفرسته 
دم خونه. 

ادرسو بهش دادم و زدیم بیرون که گوشیم زنگ خورد
_چه عجب اقا کیان؟ 

کیان_کجایی تا این وقت شب؟ 
نگاهی به ساعت کردم و با دیدن ساعت گفتم_با دریا اومدیم خرید. 

کیان_خوب نیست به من بگی دلم هزار راه رفت
_اگه یه نگاه به گوشیت بندازی میفهمی که زنگ زدم جواب ندادی. 

کیان_خیل خوب ادرس بده بیام دنبالتون. 
_نمیخواد نزدیک خونه ایم دارم دریارو میارم زنگ بزن ارادم بیاد.

کیان_باشه مواظب باشید. 



_چشم خداحافظ.

گوشیمو قطع کردم_خیلی شاکیه بیا بریم.
دریا_من دیگه مزاحمتون نمیشم.

دستشو محکم کشیدمو خفه شو غلیظی بهش گفتم.
.....................

پشت در که وایسادیم صدای خنده بلندی میومد در و با کلید باز کردمو رفتیم 
دیدم کیان و اراد نشستن جلوی هم و هر و کرشون به راهه

_چه خبره؟ 

اراد_علیک سالم. 
چند وقتی بود ندیده بودمش

دستامو باز کردم و رفتم سمتش
اونم فهمید و از جاش بلند شد دستاشو باز کرد

محکم بغلش کردم و سرمو گذاشتم رو سینش_دلم واست تنگ شده بود داداشی. 
اراد_منم همینطور زندگی داداش.لوس شدی ها قبال از این عادتا نداشتی کاش 

زودتر میدادیمت به کیان.حاال برو اونور صاحابم داره میاد طرفم. 
با خنده هولش دادم و رفتم سمت کیان 

نشسته بود روی مبل و خیره نگامون میکرد.خم شدم روی مبل و گفتم_ممنون شما 
هم خسته نباشید.اره عزیزم خیلی خستم لطف کن زنگ بزن شام بیارن. 

خندش گرفته بود اما نمیخواست بروز بده.اما دریا و اراد ازادانه میخندیدن
کیان_برو لباساتو عوض کن مزه نریز. 

صاف وایسادم و رو به دریا گفتم_بیا بریم به توهم لباس بدم.

بلند شد و دنبالم اومد در کمدمو باز کردم خودم یه تیشرت پوشیدم اما به دریا یه 
بلیز دادم

در و اروم باز کردم دیدم صدای اهسته اراد و کیان میاد به دریا اشاره کردم چیزی 
نگه 



اراد_کیان چند روزه اصال اون ادم قبل نیستی چیشده میخوای مثل داداشت 
مشکلتو بهم بگو. 

کیان_مشکلی نیست اراد چرا شلوغش میکنی؟
اراد_راجب امینه؟ 

کیان_چه ربطی داره اراد چرا همچیو جنایی میکنی هیچی نگو دیگه االن امین 
میاد فکر میکنه چه خبره. 

پریدم وسط حرفشونو بلند گفتم_کیان زنگ زدی شام بیارن گرسنمونه. 
کیان_اره گفتن االن میارن. 

من نشستم پیش کیان دریا هم پیش اراد همزمان هردوشونم دستاشونو دور 
گردنمون انداختن که با دریا لبخندی زدیم

کیان سر کرد تو گوشم و گفت_خانومم چه طوره؟
_خوبم. 

_نی نیمون چه طوره؟ 
_اونم خوبه سالم داره خدمت باباش. 

لبخندی از ته دل زد و خداروشکری گفت
اومدم چیزی بگم که زنگ واحدو زدن ازجام بلند شدم که صدای جدی کیان بلند 

شد_بشین سرجات امین با این وضع میخوای بری دم در؟ 
بی حرف رفتم تو اشپزخونه و تند تند میزو چیدم که کیان غذاهارو اورد

_بچه ها بیاین دیگه از دهن میفته. 
با خنده اومدن سر میز نشستن و نفری یه غذا برداشتن. 

اراد_خب چه خبر؟
 _ چه خبری میخوای بشنوی؟ 

خندید و گفت_الکی پرسیدم. 
کیان_کی میخواید عقد کنید؟ 

اراد_چند روز بعد از عید. 



داد زدم و گفتم_بازم من بی خبرم؟
کیان_امین چه خبرته االن دارن میگن دیگه. 

دلخور گفتم_همیشه من باید اخری بفهمم. 
دریا_قربونت برم هنوز هیچکس نمیدونه ما اول به تو گفتیم دیگه. 

امین_خر خودتی.
اراد_اصال خر منم داریم میگیم دیگه خواهر من. 

کیان_امین چند روزه از بچه تو شکمشم بچه تر شده فکر کنم اثرات بارداریشه شما 
به دل نگیرید. 

سرم و انداختم پایین و چیزی نگفتم راست میگفتن جدیدا خیلی لوس شده بودم.
اراد ریلکس قاشقو گذاشت توی دهنشو گفت مگه قبال نبود؟

_خودت لوسی ایندفع رو میبخشتون ولی نرید یه وقت دیگه بیاید بگید دریا 5 

ماهه حاملس. 
ارادو کیان زدن زیر خنده دریا هم گونه هاش سرخ شدنو سرشو انداخت پایین

اراد دست انداخت دور گردن دریا و گفت_کم خانم منو اذیت کن وروجک. 
.............................

_خب میخوابیدید اینجا دیگه کجا میرید؟ 

دریا بغلم کرد و درحالی که تند تند گونمو میبوسید گفت_عزیزم بابام گفته زود برم 
وگرنه من که از خدامه پیشت باشم. 

دست اراد و گرفت و دوتاشون بای بای کنان رفتن. 
بیحوصله نشستم روی مبل و کنترل و گرفتم دستم بی هدف شبکه هارو باال پایین 

کردم که اومد کنارم نشست 
کنترل و ازم گرفت و تلویزیونو خاموش کرد 
برگشتم سمتشو گفتم_میخواستم نگاه کنم. 

بی توجه به حرفم یک دور نگاهشو چرخوند روی اجزای صورتمو گفت_چته؟ 



انگار منتظر یه تلنگر بودم یهو بغضم گرفت سرم و انداختم پایین و اروم 
گفتم_هیچی نیست. 

کیان_امین چته میگم؟ 
قطره اشکی از چشمم فرو ریخت که که بی قرار بغلم کرد_امین چرا اینجوری 

میکنی نمیدونی هرقطره اشک تو منو تا مرز سکته میبره؟چته عزیز من فکر نکن 
سرم شلوغه اصال نفهمیدم چند وقته بی حوصله ای..... اعصاب نداری..... بهونه 

گیر شدی چیزی نگفتم چون فکر میکردم دیگه اونقد بهت نزدیک شدم که بهم بگی 
خودت اما دیگه طاقت نیوردم بگو چیشده خانومی من. 

اشکام یکی یکی از همدیگه سبقت گرفتن و با گریه گفتم_دلم…دلم برا بابام تنگ 
شده هرسال نزدیک عید که میشد باهم دیگه میرفتیم خرید خونرو درست 

میکردیم دلم برای خیلی چیزا تنگ شده حتی برای وقتایی که میگفت:زنگ بزنیم 
به دکتر مشفق برای تحویل سال بیاد پیش ما تنها نباشه بعدشم من چقد حرص 

میخوردم.دلم خیلی تنگ شده براش برای بغل کردنش برای........ 
گریه امونم نداد و تقریبا به هق هق افتاده بودم. 

محکم تر بغلم کرد و گفت_چیکار کنیم حالت خوب شه میخوای پاشیم همین االن 
بریم خرید یا خونرو درست کنیم اصال میگیم دکتر مشفقم برا سال تحویل بیاد 

خونمون خوبه؟ 
با وجود اشک تو چشمام لبخندی روی لبم اومد که ادامه داد_میدونم نفسم میدونم 

سخته خود من دلم لک زده یه بار دیگه پدر مادرمو ببینم اما نمیتونم از خدا گله 
کنم که چرا بردیشون در عوض به این فکر میکنم که اگه اونارو ازم گرفت به جاش 

تویی و بهم داد که خیلی دوست دارم توهم به این فکر کن اگه امسال پدرجون 
نیست به جاش یه نی نی کوچولو به جمعمون اضافه شده انقد خودتو اذیت نکن با 

این کارات باباتم ناراحت میشه میدونی که چقد دوست داشت. 
جدیدا فهمیده بودم انگار ویارم به بوی عطر کیان عطرشو خیلی دوست داشتم



حرفاش ارومم کرده بود دیگه گریه نمیکردم اروم چشمامو بستم و با نوازش 
دستاش نمیدونم چطوری خوابم برد

...................
کاوه زنگ درو زد که در با تیکی باز شد
کیان شیرینی و داد دستم و رفتیم تو

نگاهی به کاوه انداختم که داشت عرق پیشونیشو پاک میکرد
با خنده اشاره ای به کیان کردم 

کیان نگاهی به کاوه کرد و گفت_چته داداشم اروم باش. 
کاوه_استرس دارم.نکنه قبول نکنن. 

_چرا قبول نکنن از خداشونم باشه چی کم داری اخه. 

لبخندی زد که رسیدیم به در ورودی
با عمو بهمن و خاله سمیرا احوال پرسی کردیم و نشستیم سر یه مبل سه نفره من 

نشستم وسط و کیان و کاوه اینور اونورم. 
عموبهمن_امین دخترم حالت چطوره؟ 

_ممنون عمو جون سالمت باشید. 
کیان_امین؟ 

برگشتم سمتش که اشاره ای کرد  
رد نگاهشو گرفتم که رسیدم به اشپزخونه و سارایی که داشت پرپر میزد

سرمو تکون دادم براش که لب زد بیا
با عذر خواهی از جام بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه

_جانم؟ 

سارا_امین استرس دارم نمیتونم قشنگ چایی بریزم. 
با خنده چاییو ریختم تو استکانا

سارا_به چی میخندی؟ 
_تا االن داشتیم کاورو اروم میکردیم اخه. 



لبخندی زد که سینی و دادم دستش و خودم باز رفتم نشستم 
بعد از چند دقیقه با چاییا اومد و سالمی کرد که جوابشو دادن 
چاییو اول برد سمت باباش که اشاره کرد اول بیاره سمت ما

اورد جلوی کیان که با مرسی یکی برداشت
گرفت جلوی من که با خنده یواش گفتم_چه عروسیی. 

کاوه و کیان که شنیده بودن خندشون گرفت اما سارا چشم غره اساسی بهم رفت 
که ساکت شدم

کاوه هم با کلی خجالت برداشت
سارا به مامان باباشم تعارف کرد و نشیست روی مبل تک نفره

کیان_خب اقای خسروی اگه اجازه بدید بریم سر اصل مطلب. 
عمو بهمن_خواهش میکنم بفرمایید. 

کیان_راستش ما پدر مادرمونو ده سال پیش تو یه تصادف از دست دادیم از اون 
موقع خودمو مسئول کاوه میدونستم خداروشکر بابام یکم سرمایه داشت ولی نه 

اونقدی که مارو ثروتمند کنه دوست داشتم کاوه درسشو بخونه و به یه جایی 
برسه و همینطورم شد 

توی سوئد عمران خوند و االن شرکت خودشو اداره میکنه کامال روی پای خودش 
وایساده دختر شماهم خیلی دوست داره وگرنه راضی نمیشد خواستگاری کسی 

بره
خدا شاهده از وقتی با امین ازدواج کردم سارا خانم و زیاد دیدم و مثل خواهرم 

دوسش دارم حاال دیگه هرجور شما صالح میدونید. 
عمو بهمن_خواهش میکنم من که کامال شمارو میشناسم و بهتون اعتماد دارم من 

زیاد توی کارای سارا دخالت نمیکنم حرف حرفه ساراس هرچی اون بگه. 
همه نگاها برگشت سمت سارا که با خجالت سرشو انداخت پایین. 

_اگه عمو بهمن و خاله سمیرا اجازه بدن سارا و کاوه برن یکم باهم صحبت کنن. 
خاله سمیرا_خواهش میکنم سارا جان اقا کاورو راهنمایی کن اتاقت. 



سارا چشم ارومی گفت و از جاش بلند شد که کاوه هم پشت سرش با اجازه ای 
گفت و رفت. 

نیم ساعت بعد لبخند به لب برگشتن
عمو بهمن_خب دخترم نظرت چیه؟ 

سارا سرشو انداخت پایینو گفت_هرچی شما و مامان بگید. 
عموبهمن_خب پس مبارکه. 

هممون شروع کردیم به دست زدن 
با ذوق از جام بلند شدم و انگشتری که کاوه داده بود و دادم به کاوه که دست سارا 

کرد
با خوشحالی محکم بغلش کردم_مبارمت باشه عزیزم خیلی برات خوشحالم.بلخره 

جاری شدیم.
سارا_مرسی خوشگلم اینارو مدیون توام ممنونتم. 
با خنده از بغلش اومدم بیرون_فدای تو جاری جون

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

کیان_امین االن سال تحویل میشه هااا.. 
_اومدم بابا کیان چه خبرته. 

نشستم پیش کیان و زل زدم به تلویزیون 
دستاشو دورم حلقه کرد و کشیدم سمت خودش_میخوام تا اخر سال پیش خودم 

باشی. 
لبخندی بهش زدم که همون موقع توپ شلیک شد

_ااااا کی دعاشو خوند؟ 
خندید و گفت_اومدی دعاش تموم شده بود.

بوسه عمیقی روی پیشونیم گذاشت و گفت_عیدت مبارک هستی من. 
منم بوسه ای روی گونش کاشتم و گفتم_ مرسی عید توهم مبارک.عیدیمو بده 

حاال. 



خندید و از جاش بلند شد و رفت تو اتاق و با یه جعبه کوچیک برگشت 
با ذوق درشو باز کردم که دوجفت کفش کوچیک صورتی و ابی توش بود.

_واییی چه خوشگلن. 

حق به جانب گفتم_اینا واسه بچس پس من چی؟ 
خندید و گفت_صورتیه مال توا دیگه. 

_ااا کیان اذیت نکن. 
کشوی عسلیو باز کرد و یه جعبه اورد بیرون

_اوه چه بزرگه. 
اروم درشو باز کردم که دهنم باز موند 

یه چیزی مثل گوی اما کشیده یه دختر توش بود که با یه دستش بادکنک گرفته 
بود با اون یکی دستش یه گل قرمز 

_واقعا سوپرایزم کردی خیلی خوشگله. 

کیان_نه به اندازه تو. 
لبخندی بهش زدم که گفت_کادوی من کو؟ 

اروم گردنبندی که دیروز اورده بودن در خونه و دراوردم و گرفتم جلوش
کیان_اوووووو راضی به زحمت نبودیم خانم. 

_مبارکت باشه ببین اسممونم زدم روش. 
هیچوقت نباید از گردنت درش بیاری. 

لبخند پررنگی زد و گفت_چشم. 
صدای زنگ موبایلم که بلند شد ابرویی باال انداختم_چقد زود

_الو؟ 
شادی_عیدت مبارک جیگر. 

_عید توهم مبارک عزیزم سال خوبی برات باشی. 

شادی_فدات عشقم برنامه بریزیم بریم یه طرف دیگه. 



چشمام گرد شد و گفتم_شادی همین االن سال تحویل شد اجازه بده حداقل دوروز 
بگذره. 

_بیخود کردی این مردا همین یه هفته اول بی کارن وگرنه دوباره باید برن سرکار 
االن دانیو میگم زنگ بزنه به کیان بقیه هم که از خداشونه. 

_شادی..... 

صدای بوق که اومد با تعجب گرفتمش جلو صورتم_قطع کرد
کیان_چی گفت؟ 

_میگه بریم مسافرت گفت االن زنگ میزنم به دانیال به کیان بگه. 
حرفم تموم نشده بود ه گوشی کیان زنگ خورد. 

کیان_دانیاله. 
.......................

سینی چایی و گذاشتم روی میز و گفتم_حاال کجا بریم؟ 
سارا_بریم قشم خیلی خوش میگذره. 

شادی_نخیر بریم شیراز. 
دریا_شیراز چیه بابا بیاید بریم اصفهان سی و سه و پل و پل خواجو و وای چه 

کیفی کنیم امسال. 
کاوه_خانم ها اجازه میدید ماهم حرف بزنیم. 

سارا_بفرمایید. 
اراد_ما اقایون تصمیم گرفتیم بریم رشت خیلی کیف میده این وقت سال. 

دریا_برو بابا ما تازه شمال بودیم. 
کاوه_شما بودید ما که نبودیم دوباره میریم حاال وقت زیاده واسه جاهایی که شما 

رفتید. 
دانی_راست میگن بچه ها شمال بیشتر فاز میده. 

کاوه_کیان داداش تو نمیخوای نظری بدی؟ 



همینجوری که تند تند چیزی و تایپ میکرد گفت_برای من فرقی نداره هرچی امین 
بگه. 

دخترا همه اویی کردن و هی میگفتن یاد بگیرید اما من فقط فکرم به این بود که 
کیان یک ساعته تو گوشی چیکار میکنه

اخرم کالفه شدم و بلند گفتم_کیان میشه بگی توی اون گوشی چی داره که ولش 
نمیکنی؟ 

اولش متوجه نشد که دوباره اسمشو صدا زدم گوشیو خاموش کرد و گذاشت توی 
جیبش_جانم؟

_کجا بریم؟ 
کیان_به نظر منم شمال االن بهترین گزینس. 

شادی لباش اویزون شد و گفت_اخه تازه شمال بودیم که. 
سارا_شادی جاش که مهم نیست مهم اینه که خوش بگذرونیم. 

_پس میریم سمت شمال. 
اراد_ما که کوچ کردیم اینجا کی حرکت کنیم؟ 
کیان_امشب و اینجا بمونید فردا راه میفتیم. 

کاوه شیطون گفت_داداش مزاحم نباشیم؟ 
نزاشتم کیان جواب بده گفتم_کاوه داداش بکش زیپو. 

خندید و زیپ فرضی دهنشو کشید. 
کیان_دوتا ماشینم بیشتر نمیبریم کاوه با ما اراد و دانیال هم با ماشین اراد. 

_بهتر نیست مجردیش کنیم؟ 
دخترا ایولی گفتن که صدای جدی کیان بلند شد_مگه شما مجردی؟ 

_اذیت نکن کیان. 
کیان_اذیت نمیکنم شما هم لطف میکنی این بحثو میبندی. 

_ولی اونجا بهتون این قولو نمیدیم ما میخوایم بریم بچرخیم با چهارتاتونم حق 

ندارید هی پشت سر ما باشید. 



دریا زد تو پهلومو گفت_حاال بزار خرمون از پل بگذره.بعد یه گهی میخوریم. 
........................

سیب پوست کندرو گرفتم بین دو صندلی که کاوه برداشت اما کیان حتی متوجه 
نشد که گرفتم جلوش یه سیب برداشتم و گذاشتم رو لباش که تکونی خورد

_کجایی؟ 
کاوه_داداشم عاشقه. 

خودش و سارا زدن زیر خنده که چشم غره ای بهشون رفتم. 
تکیه دادم به صندلی و در گوش سارا گفتم_حالت تهوع دارم تاحاال اینجوری نشده 

بودم. 
سارا_به به تازه جینگیل خاله داره خودشو نشون میده.

نگاهی به جلو کردم و گفتم_ببر صداتو من دارم اروم میگم تو داد میزنی؟ 
سارا_خیل خوب بابا توهم نفهمیدن. 

شیشرو دادم پایین تا یکم هوای تازه بخورم که صدای کیان بلند شد_امین هوا 
سرده هنوز. 

_کیان افتاب زده گرمه. 
دیگه چیزی نگفت منم سعی میکردم فقط نفس عمیق بکشم.که صدای کیان بلند 

شد_چیشده امین؟ 
نگاهی به سارا کردم که خندش گرفت_هیچی یکم حالت تهوع دارم. 

کیان_وایسم؟ 
_نه الزم بود میگم. 

کاوه_داداش یکم جلوتر یه رستورانه وایسا هم یه غدایی بخوریم هم یکم امین 
حالش بهتر شه. 

سری تکون داد و پاشو بیشتر روی گاز گذاشت......... 
جلوی رستوران نگه داشت که ماشین اراد هم پشت سرمون وایساد

هممون پیاده شدیم که کیان کنارم وایساد و دستمو توی دستش گرفت



کیان_خوبی؟ 
_فکر کنم تازه داره شروع میشه. مسافرتمونو خراب نکنه خوبه. 

کیان_فدای سرت تو خوب باش. 
لبخندی بهش زدم که جوابمو داد

یه میز بزرگ 10 نفره ته سالن بود رفتیم سمت اون و نشستیم روش
گارسون اومد و همه باهم جوجه سفارش دادن. 

کیان_لیمو یکم بیشتر بیارید. 
سری تکون داد و رفت

سرم و تکیه دادم به شونه کیان که دستشو گرفت دورم
اراد_جریان چیه دخترا انقد بیحالن؟

نگاهی به هم کردیم که شادی گفت_دیشب اصال نخوابیدیم.
کاوه_چیکار کردید؟

با لحن مسخره ای گفتم_بخدا کاری نکردیم پاک پاکیم.
از لحنم همه زدن زیر خنده که ادامه دادم_چیکار کردیم حرف زدیم دیگه. 

کاوه_خیلی خوب بابا نخورید مارو. 
_خوردنی نیستید. 

غذاهارو که اوردن دیگه چیزی نگفت و همه مشغول شدن. 
زودتر از بقیه تموم کردم و گفتم میرم توی محوطه 

همینجوری داشتم اطرافمو نگاه میکردم که صدای یکی از پشت سرم بلند شد
منظره قشنگیه نه؟ 

برگشتم سمت صدا که یه پسر تقریبا خوش تیپ دیدم
سالم. 

چیزی نگفتم که ادامه داد جواب سالم واجبه ها
_گیرم که سالم امرتون؟ 



لبخندی زد و گفت_کار خاصی ندارم دیدم تنهایید منم تنها بودم گفتم یکم حرف 
بزنیم؟ 

_راجب؟ 
منظره. 

_لزومی نمیبینم.
مجردی؟ 

خواستم بگم به تو چه که صدای اراد بلند شد_امین؟ 
رسید بهمون و گفت_این اقا کین؟ 

شونه ای باال انداختم که پسره پرو پرو دستشو جلوی اراد دراز کرد_من حامدم 
حامد موسوی. 

اراد مردد باهاش دست داد و گفت_امرتون؟ 
هیچی فقط خواستم سالمی عرض کنم. 

بی حوصله دست اراد و کشیدم و گفتم_سالم خوشحال شدیم از اشناییتون 
خداحافظ. 

اراد_این کی بود؟ 
_خودش معرفی کرد خودشو به کیان چیزی نگی حوصله ندارم. 

سری تکون داد که همه اومدن بیرون 
کیان اومد سمتمو رو به منو اراد گفت_چیشده؟
_چرا همش دنبال اینی که یه چیزی شده باشه؟ 

خندش گرفت اما جدی گفت_بیاید بریم دیگه بچه ها. 
دست منو گرفت و کشید 

نگاهی به همون مرده کردم که داشت مارو نگاه میکرد حس میکردم پوزخند روی 
لباشه اهمیتی ندادم و با بچه ها  نشستیم توی ماشینو کیان حرکت کرد

.....................
دفعه قبل رفته بودیم گیالن اما اینبار با اصرار بچه ها رفتیم رشت



کاوه یه ویال تازگیا خریده بود که قرار بود بریم اونجا

با اینکه دیشب نخوابیده بودم اما توی ماشین اصال خوابم نمیومد اما تا پامو 
گذاشتم توی ویال به طور عجیبی چشمام داشت بسته میشد. 

خودمو انداختم رو کاناپه و چشمام و بستم
سارا_امین اجی پاشو بریم باال. 

اروم از جام بلند شدم و دست سارا و گرفتم که یه وقت نیفتم 
_فقط ببر یه جایی بخوابم. 

در یکی از اتاقارو باز کرد و گفت_چمدونتو اقا کیان گذاشته پشت در لباساتو 
عوض کن بخواب منم میام. 

انقد خوابم میومد که اهمیت ندادم چی گفت با همون لباسا افتادم سر تخت و 
نفهمیدم چطوری خوابم برد. 

.......................
چشمامو که باز کردم کسی توی اتاق نبود

بلند شدم و از تو چمدونم یه دست لباس دراوردم و رفتم توی حموم. 
داشتم موهامو سشوار میکشیدم که در اتاق باز شد

دریا_ا بیدار شدی؟ 
_کسلم چرا گذاشتید انقد بخوابم؟ 

دریا_اقاتون نزاشت بیدارت کنیم بریم؟ 
موهامو با کش بستم باال و سری تکون دادم. 

به سالن که رسیدیم اراد مزه ریخت و گفت_به به امین خانم ساعت خواب واال 
یکی دیگه رانندگی کرده بود تو مث خرسی خوابیدی. 

نشستم کنار کیان و گفتم_خوب خسته بودم حاال چون خوابیدم بیا منو بزن. 
اراد_من غلط بکنم با اون هرکول بغلت بخوام بزنمت اصال جرعتشو ندارم. 

تک و توک بچه ها خندیدن
کیان سر کرد تو گوشم و گفت_خوب خوابیدی؟ 



_اوهوم خوب بود. 
کیان_دیگه حالت تهوع نداری؟ 

_نه خوبم گرسنمه فقط. 
لبخندی روی لبش ظاهر شد که از لبخندش ناخداگاه منم لبخند زدم

کاوه_اهم اهم ببخشید ماهم اینجاییم میخواید ما پاشیم بریم. 
سارا_خودت بلد نیستی زورت میاد یکی اینجوری میکنه. 

دانیال_مرد باید جذبه داشته باشه همه ازش حساب ببرن. 
شادی_جانم؟ 

دانیال_عزیزم چای میخوری یا قهوه برات بریزم. 
پوزخندی زدم و گفتم_جذبه شماهم دیدیم. 

کیان_خاک تو سرت میزاشتی دو دقیقه از قپیت بگذره. 
بلند گفتم_اینارو ول کنید شام چی داریم شام بچه من دیگه داره روده هامو 

میخوره از گرسنگی. 
اراد_وروجکو نگاه تا االن خواب بوده االنم اومده شام حاضر اماده میخواد. 

با حالت تهاجمی گفتم_میگم گرسنمه باز بیا منو بزن واسه گشنگی. 
از حرص تو صدام زدن زیر خنده که شادی از جاش بلند شد_پاشید و میز و 

بچینیم. 
از جام پریدم و دست انداختم دور گردنش_عشقی که تو چی درست کردید؟ 

خندید و گفت_ماکارانی. 
_جون پیش به سوی خوردن.

بشقاب دومی بود که میکشیدم که باز صدای اراد بلند شد_امین اینجوری کنی تا 
اخر بارداریت فرقی با پاندا نداری. 

تو مجرد بودی به زور دوتا قاشق میخوردی چرا انقد شکمو شدی. 
بشقابو گذاشتم روی میزو گفتم_اصال نمیخورم ببینم تو دیگه گیر نمیدی. 



کیان بشقابو گذاشت جلوم و گفت_ اراد ببند دهنتو بزار بخوره. 
اراد_چشم توروخدا منو نخور. 

دریا_اراد ول کن خواهریمو بخور عشقم نوش جونت. 
چنگالو چرخوندم توی بشقابمو گفتم_ارادخان چاقم بشم به شما مربوط نیست 

یکی دیگه باید بپسنده.  
کاوه_کیان داداش خدا بهت صبر بده. 

بعد با یه حالت بامزه فوت کرد سمتش. 
_خیلی هم دلش بخواد. 

زمزمه اروم کیان باعث شد لبخند عمیقی روی لبم بشینه_مگه میشه نخواد؟ 
سارا_بریم بیرون االن؟ 

شادی_اخ گفتی
_ بریم کنار دریا اتیش درست کنیم.  

دانیال_سرد نیست؟ 
اراد_نه بابا قربونش برم خدارو که هوش اباجیمو به خودم برده. 

چشمامو گرد کردم و گفتم_خدانکنه. 
قیافش انقد باحال بود که هممون سریع زدیم زیر خنده. 

اراد_امین خانم ما به هم میرسیم. 
_برس تا اموراتت بگذره. 
کاوه_اباجی تو کوتاه بیا. 

باصدای گوشی کیان همه نگاها برگشت سمتش از جاش بلند شد و رفت توی یکی 
از اتاقا درو بست. 

دانیال_پاشید دیگه جمع کنیم بریم. 
..................

همه حاضر بودیم اما کیان هنوز نیومده بود رفتم سمت اتاق و بدون در زدن رفتم 
تو که همونجور که گوشی دستش بود برگشت سمتم



با داد گفت_کی بهت اجازه داد بیای تو؟ 
بغضم گرفت_من....من....میخوایم بریم بیرون منتظر توایم. 

منتظر حرفی ازش نشدم و از در زدم بیرون_بریم خودش میاد. 
.........

اتیش درست کرده بودیم و دورش نشسته بودیم همه با خودشون یه پتو مسافرتی 
اورده بودن غیر من. 

اراد نشست پیشم و پتو کشید روی دوتامون. 
اراد_چیه زلزله چیزی شده؟.هیچی نمیگی. 

بی اختیار چشمام پر اشک شد_هیچی.
اراد_من اگه تورو نشناسم که اسمم اراد نیست. 

_دلم گرفته. 
اراد_قربون دلت بره داداشی. 

کیان_اراد اجازه میدی؟ 
اراد بلند شد و کیان نشست جاش و پتوی که اورده بود و گرفت دور دوتامون که 

تقریبا رفتم تو بغلش. 
خواستم خودمو بکشم کنار که محکم تر گرفتم نخواستم جلوی بچه ها تابلو کنم

اروم گفتم_ولم کن. 
بوسه ای روی شقیقم زد و گفت_معذرت میخوام دست خودم نبود وگرنه خودتم 

خوب میدونی که من سر هرکسی زور باشم سر تو نیستم. 
قطره اشکی از چشمم چکید که با انگشتش گرفتش_اینجوری نکن دیگه گفتم که 

معذرت میخوام میخوای با گریه کردنت تنبیم کنی؟

بازم چیزی نگفتم که گفت_اعصابم خورد بود امین. 
مظلوم گفتم_اعصابت خورده باید سر من خالی کنی؟ 

_قربون اون بغض تو صدات برم من میدونم کارم اشتباه بود بازم ببخشید حاال 
حاضرم هرجور که میخوای جبران کنم تو فقط لب تر کن. 



برگشتم سمتشو گفتم_باید بری از اون لواشکا و الوچه ترشا که بهت گفتم بخر 
نخریدی برام بخری.خیلیم بخری. 

خندید و گفت_چه از اب گل الود ماهی میگیره ها.
از جاش بلند شد گفت_من میرم جایی و میام.

نزاشت کسی چیزی بگه و دور شد
کاوه_کجا رفت این وقت شب؟

_رفت الوچه بخره. 
دخترا جیغی زدن 

شادی_وای امین عاشقتم. 
سارا_اگه بدونی چقد دلم میخاست. 

دریا_خواستی بگی زیاد بگیره. 
_گفتم. 

دانیال_چرا دخترا همیشه لواشک میخورن. 
شادی_چون خوشمزست. 

اراد_پس چرا ما نمیخوریم؟ 
ریلکس گفتم_چون شما عقل ندارید. 

همه زدن زیر خنده که اراد گفت_میبینم که هنوز زبونت کار افتاد. 
زبونمو دراوردم براش و گفتم_زبون من در هر شرایطی کار میکنه. 

کاوه_بله بله به این امر کامال واقفیم. 
_بچه ها بیاید یه چند تا عکس بگیریم. 

_وای گفتی یادم رفته بود. 

دوتا عکس بیشتر نگرفته بودیم که کیان با یه پالستیک پر اومد
نشست کنارمو و پالستیکو گذاشت توی بغلم

بچه ها نشستن پیش همو گفتن منم برم اونجا رفتم و نشستم وسطشونو در 
پالستیکو باز کردم



کیان_زیاد نخورید فشارتون بیفته. 
 همینجوری محو خوردن بودیم و اصال نمیدونستیم دورمون چی میگذره

_وای بچه ها چه کیفی میده. 

سارایه تیکه لواشک گذاشت دهنشو چشماشو با لذت بست
دریا_اره خیلی دوست دارم زمان وایسه اینام تموم نشه. 

شادی_انگار تو بهشت سیر میکنم. 
با صدای فلش گوشی چهارتامون برگشتیم سمت کاوه که با خنده گفت_عکس 

گرفتم ازتون. 
    ..................

با دلدرد شدیدی از جام بلند شدم دیدم بچه ها همه خوابن
انقد شدید بود که دریارو اروم صدا زدم

سریع از خواب پرید و گفت_چیشده امین خوبی؟ 
_دلم خیلی درد میکنه. 

از جاش بلند شد و گفت_االن کیانو صدا میزنم. 
_نه توروخدا صداش نزن االن سه ساعت میخواد بگه گفتم کم بخور گفتم فالن 

کن. اگه میشه یه چایی نباتی چیزی واسم درست کن.اخ خیلی درد میکنه. 
االن میامی گفت و از در زد بیرون بعد از چند دقیقه با یه لیوان اومد تو و تند تند 

همش میزد از صدای قاشق توی لیوان صدای سارا هم بلند شد_چیشده؟ 
_هیچی دلم درد میکنه بخواب ببخشید بیدارتون کردم. 

دریا لیوانو گرفت جلو دهنم که بخورم
اروم مزه مزش کردم طعم شیرینش که رفت زیر زبونم با یه حرکت سر کشیدم

همونجور که دستم روی دلم بود دراز کشیدم سر جام و پاهامو توی دلم جمع کردم
شادی_بهتری؟ 

سرمو انداختم باال و قطره اشکی از چشمم اومد پایین
چشمامو بستم و نمیدونم دردم خوب شد یا نه. 



چشمامو که باز کردم طبق معمول کسی تو اتاق نبود سریع لباسامو عوض کردم و 
رفتم پایین فقط دخترا پایین بودن 

_سالم صبح بخیر. 

همه جوابمو با لبخند دادن
دریا_بهتر شدی؟بیا صبحونه بخور. 

_اره خوبم دیشب واقعا میخواستم بمیرم صبحونه هم نمیخورم گرسنم نیست 
بقیه کوشن؟ 

سارا_رفتن جوجه تازه بگیرن کباب کنن. 
شادی_بچه ها بیاید بشینیم یکی و سرکار بزاریم چند روزه هی زنگ میزنه ببینیم 

چی میگه. 
ناخداگاه لبخندی روی لبم ظاهر شد

همیشه از این کارا میکردیم اما خیلی وقت بود گذاشته بودیم کنار. 
دریا_ول کنید بچه ها اراد بفهمه سرمو از تنم جدا میکنه. 

سارا_بمیر بابا اونا که فعال بیرونن.امین تو حرف بزن من پارازیت میندازم 
وسطش. 

_خیل خوب بابا بزن. 

هممون روی زمین دور عسلی نشستیم
خواست زنگ بزنه که همون موقع زنگ خورد_خودشه. 

_وایسید. 

چند تا زنگ که خورد دیگه داشت قطع میشد که وصلش کردم
_بله؟ 

سالم خوبید؟ 
_علیک سالم بفرمایید. 

من جمشیدم عزیزم اسم شما چیه. 
ناخداگاه از اسمش قیافم جمع شد 



بچه ها دست گذاشتن روی دهنشون که صدای خندشون نیاد. 
_منم اقدسم. 

وای عزیزم چه اسم قشنگی شما مجردی؟ 
_بله چطور؟ 

میشه همو ببینیم؟ 
_من تورو نمیشناسم چطور بیام ببینمت؟ 

خوب گلم من میگم بعد تو بگو تا اشنا شیم من جمشید محمدی ام 25 سالمه 
خونمونم نیاورانه یه ماشین خیلی لوکسم دارم حاال تو عزیزم. 

_بسم ا� اینجانب اقدس باباجان زاده متولد 1355 صادره از نیشابور نام پدر 
شمس ا� اسم مادر صدیقه چهرمم بخوام بگم چشمام ریز قهوه ای دماغم و 

دوسال پیش عمل کردم لبامو پارسال پروتز کردم امسالم گونه کاشتم میخوام برم 
مژه هم بکارم ابروهامم یکم کم پشت شدن.ادرس بدم بیای سر قرار؟ 

بچه ها داشتن زمینو گاز میگرفتن
چیزه حاال وایسا من خبرشو بهت میدم خوشحال شدم از اشناییت خانم زیبا روز 

خوبی داشته باشید خداحافظ. 
نزاشت من چیزی بگم و سریع قطع کرد

هرچهارتامون زدیم زیر خنده وسط خندمون یهو شادی خیره موند به پشت 
سرمون و خندش محو شد

هممون نگاهشو دنبال کردیم رسیدیم به پسرا که چیزی با لبو شدن فاصله نداشتن 
اما همه به یه طرف و کیان به یه طرف انقد عصبانی بود که هر لحظه منتظر بودم 

منفجر شه خریدارو گذاشت رو زمین و تند رفت سمت اتاق
اراد با عصبانیت داد زد_این چه کاری بود شما کردید؟ 
کاوه_سارا شیطونه میگه بزنم از وسط دو نصفت کنم. 

دانیال_شادی اصال از تو انتظار نداشتم. 
بچه ها سرشونو انداختن پایین و چیزی نگفتن



_چتونه تقصیر من بود من گفتم بهشون. 

اراد_تو بیخود کردی دختره.... 
_بگو دختره چی؟ 

اراد_امین روی سگ منو باال نیار پاشو گمشو از جلو چشمام. 
با حرص از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقی که کیان رفته بود توش وارد شدم و 

در و بستم پشتش بهم بود
_کیا....... 

خیلی سریع برگشت و چنان کشیده ای بهم زد که محکم خوردم به در
سوزش عمیقی روی لبم حس میکردم و گونم گز گز میکرد

کیان_من چیم؟ها؟برگ چغندر؟غیرتم چیه که مث اب خوردن باهاش بازی میکنی 
این کارا یعنی چی؟نگاه به شناسنامت کردی؟ تاحاال چند بار از این کارا کردی

یه جوری داد زد_چند بار که دلم برا گلوش سوخت. 
پشتشو بهم کرد و گفت_اصال ازت انتظار نداشتم امین فعال جلو چشمم نباش به 

هیچ وجه.

با بغض گفتم_تو.....تو حق نداری.
گریه اجازه نداد حرفمو تموم کنم

درو باز کردم و رفتم بیرون که بچه هارو مضطرب پشت در دیدم دستمو گرفتم 
جلوی دهنم و با هق هق سریع رفتم باال یه بارونی و یه شال برداشتم و دوباره 
رفتم پایین از جا کلیدی سوئیچ ماشین اراد و برداشتم و زدم بیرون هرچی هم 

بچه ها صدا زدن برنگشتم نشستم توی ماشینو درو سریع قفل کردم
کاوه میزد به شیشه و داد میزد_امین درو باز کن امین دیونه نشو. 

دخترا گریه میکردن و اراد هم اومد جلوی ماشین دنده عقب گرفتم و ازشون دور 
شدم............. 

یه پرتگاه بود که کل شمال و زیر پات میورد همیشه وقتی میومدم اینجا 



به خودم که اومدم هوا تاریک شده بود حالم اصال خوب نبود حالت تهوع مصبمو 
دراورده بود چشمام از بس که گریه کرده بودم میسوخت باید برمیگشتم ویال 

سوار ماشین شدم و پامو گذاشتم روی گاز. 
جلوی ویال پارک کردم که همه ریختن بیرون

اراد_تا این وقت شب کجا بودی دختره خیره سر؟ 
با دست زدمشون کنار و رفتم تو که کیانو سر پله ها دیدم خواستم از کنارش 

بگذرم که احساس کردم دارم باال میارم تند راهو برگشتم و رفتم سمت دسشویی از 
صبح هیچی نخورده بودم فشارم افتاده بود فقط از ته دل عق میزدم دل و رودم 

قاطی شده بود 
ابی به روم زدم و درو باز کردم که شادی با گریه اومد جلو و دستمو گرفت_چرا 

انقد یخی؟ 
پسش زدم و دوباره برگشتم سر روشویی

انقد حالم بد بود که دل کیان سنگدلم اب کرد اومد توی دستشویی و اروم پشت 
کمرمو ماساژ میداد بی صدا اشکام میریختن توی روم

کیان_دریا خانم لطف کنید چای بابونه دم کنید براش یکمم لیمو ترش بریزید توش. 
یه غذایی هم اماده کنید بخوره فشارش افتاده. 

یکم موندم ببینم هنوزم میارم باال یا نه وقتی دیدم خبری نیست خواستم پسش 
بزنم اما تا ولش کردم نزدیک بود بخورم زمین که دوباره گرفتم

اروم نشستیم و سرمو گذاشت روی سینش_کاوه پاشو برو یه داروخونه دو 
خیابون باالتر هست رسیدی اونجا گوشیو بده بهش تا بگم چی بهت بده. 

کاوه سری تکون داد از جاش بلند شد و رفت
سارا و شادی نشستن جلوی پام لبخندی بهشون زدم که خیالشون راحت باشه 

دریا هم با یه لیوان اومد و دادش دست کیان گرفتش جلوی دهنم که با دستای 
لرزون ازش گرفتمش 



کیان_تا ته بخورش. 
همون موقع گوشیش زنگ خورد 

از جاش بلند شد و رفت گوشه سالن 
اراد_عشق داداش خوبی؟ 

از دست ارادم ناراحت بودم جوابشو ندادم
دانیال_بهتره بری یکم دراز بکشی. 

از جام بلند شدم و رفتم سمت پله ها که دخترا هم پشت سرم اومدن 
در اتاق و باز کردم و روی تخت دراز کشیدم. 

شادی_امین من....من معذرت میخوام فکر نمیکردم این ماجرا به وجود بیاد. 
_فدای سرت عزیزم این چه حرفیه. 

سارا_خوبی االن؟ 
اروم سرمو تکوت دادم
دریا_کجا رفته بودی؟ 

_پرتگاه. 
سارا_اه چرا به فکرم نرسید؟ 

تقه ای به در خورد و کیان اومد تو 
بچه ها از کنارم بلند شدن و رفتن کنار
خواستم بشینم که محکم گفت_بخواب

دوباره خوابیدم و اون با اخم اومد سرمو وصل کرد برام دوتا امپولم زد توش و از 
جاش بلند شد

_یکم غذا بیارید بخوره بی زحمت. 
_اشتها ندارم. 

با اخم برگشت سمتم که نگاهمو جای دیگه ای دادم
با گفتن_لطفا مواظبش باشید از در زد بیرون. 

شادی_بمیرم برات لبتم پاره شده.



سارا_امروز اصال نمیشناختم کیانو خون جلوی چشماشو گرفته بود. 
دریا_من که پشت دستمو داغ کردم دیگه پسر بازی نکنم آهه اون پسره گرفتمون. 

_کاری با شما که نداشتن. 
سارا_نه بابا همه نگران تو بودن اون وسطاش یه غری هم میزدن دیگه. 

_چه عیدی شد امسال.معدم قروقاطی شد پاک.

شادی_برم یه چیزی بیارم برات بخوری؟
_نه چشمام داره سنگین میشه.

دریا_بخواب چشماتو ببند. 
_بچه ها ببخشید عید امسالتون کال خراب شد. 

شادی_عزیزم هم چشات هم دهنتو ببند. 
لبخندی زدم و چشمامو روی هم گذاشتم 

.................
نمیدونم ساعت چند بود بیدار شدم اما هوا تاریک بود و به شدت گرسنم بود از 

جام بلند شدم و خیلی اروم رفتم پایین 
توی تاریکی کیانو دیدم که روی مبل خوابیده بود خواستم برگردم که صداش 

دراومد_چرا نخوابیدی؟ 
محلش ندادمو رفتم توی اشپزخونه از یخچال یه کیک برداشتم و رفتم توی حیاط

نشستم روی تاب و پامو زدم زمین و اروم تاب خوردم و همزمان یه تیکه از کیکم و 
خوردم که با یه پتو مسافرتی اومد نشست کنارم پتو و انداخت روم و به روبرو 

خیره شد
کیان_بهتری؟

جوابشو ندادم به جاش یه گاز به کیکم زدم
نفس عمیقی کشید و ادامه داد_اون سیلی حقت بود ولی معذرت میخوام ازت اما 

کار تو خیلی بیشتر از اون سیلی بود نمیدونی وقتی جلوی پسرا میدیدم زن من 
داره با اون پسره عوضی حرف میزنه چقد نابود شدم میدونم شوخی بوده برای 



خوشگذرونی بوده اما امین تو دیگه بچه نیستی یه بچه تو شکمته داری مادر 
میشی اون کار تو درست بود به نظرت؟ 

واقعا حق داشت االن که فکر میکردم کارمون اشتباه محض بود اما میخواستم 
غرور خورد شدمو ترمیم کنم

اروم گفتم_هرکاری که کرده باشم حق نداشتی دست روم بلند کنی. 
کیان_اون سیلی و تو خوردی اما من دردشو کشیدم هزار بار مردم و زنده شدم که 

کجا رفتی اتفاقی نیفتاده باشه هزار بار زنگ زدم بعدش فهمیدم که گوشیتو توی 
اتاق جا گذاشتی منم دیدم فایده ای نداده همرو پاک کردم. 

بی اراده خندم گرفت اما نمیخواستم بفهمه رومو اونور کردم تا نفهمه اما دیده 
بود_قربون اون خنده های زیرزیرکیت. 

تند برگشتم سمتشو گفتم_من هنوز نبخشیدمت. 
لبخند محوی زد و گفت_عزیزدلم من جدیدا خیلی تحت فشارم دلیلشو نپرس چون 
دروغ میشنوی خواهش میکنم توهم کاری نکن مث امروز که سرت داد بزنم دستم 

روت بلند شه. 
_تو دیشبم سرم داد زدی و باز خواستی با یه معذرت خواهی سر و تهشو هم 

بیاری.چرا مشکلت چیه مگه من زنت نیستم چرا هیچی به من نمیگی. 
کیان_امین ازت خواهش میکنم درکم کن چیزی نپرس نمیتونم بگم.باید بهم قول 

بدی دیگه هیچوقت هیچوقت کار امروزتو انجام ندی باشه؟ 
اروم سرمو تکون دادم که انگشتشو گذاشت روی زخم لبم و غمگین گفت_دستم 

بشکنه. 
زیر لب گفتم خدانکنه که لبخندی زد

دستاشو باز کرد و گفت_حاال میای بغلم یکم اروم شم دارم روانی میشم. 
_بار اخرت بود ها. 

چشماشو روی هم گذاشت که خزیدم توی بغلش. 



سرشو کرد توی موهامو گفت_پشیمونم که چرا اون موقع به حرفت گوش دادمو 
این بچرو سقط نکردیم خیلی داره اذیتت میکنه. 

لبخندی از اسم بچه اومد روی لبم و دستمو گذاشتم روی دلم_اینجوری نگو راجب 
بچم همه چیزش شیرینه وقتی فکر میکنم چند ماه دیگه میاد پیشمون دیگه برام 
مهم نیست این حالتا.امروزم حس کرده بود مامانیش ناراحته واسه همین یکم بد 

خلقی کرد. 
کیان_بخور کیکتو نمیدونم تو با چی زنده ای اخه. 

_جوجه هارو درست کردید؟ 

کیان_به نظرت کسی حوصله داشت؟ 
سرمو به نشونه نه انداختم باال

بوسه ای روی موهام زد و گفت_خیلی دوست دارم بیشتر اونچه که توی مغزت 
بگنجه. 

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

بازم اخرین نفر بیدار شدم و رفتم سرمیز
_سالم صبح بخیر. 

کاوه_سالم علیکم صبح عالی متعالی بیا پیش خودم بیا. 
باخنده رفتم نشستم وسط کاوه و اراد و به کیان لبخندی زدم که جوابمو داد

لیوان ابمیومو برداشتم و گفتم_امروز کجا بریم؟ 
کاوه سر کرد تو گوشم و گفت_مثل اینکه وضعیت سفیده اشتی کردید؟ 

_اره دیشب. 
کاوه_خداروشکر. 
سارا_بریم جنگل؟ 

دریا_نه دریا بیشتر کیف میده. 
شادی_دریا که پریشب بودیم. 

دانیال_اشکالش چیه بریم یکمم بازی کنیم. 



اراد_مثال وسطی. 
کیان_والیبالم بد نیست. 

_خب زود بخورید بریم دیگه. 

کاوه_نیم وجبی حرف نمیزنه نمیزنه وقتی هم میزنه همه رو هول میکنه. 
اراد_جوجه های دیروز هم ببریم اونجا کباب کنیم. 

دریا_از دیروز گذاشتم توی مواد. 
دستامو به هم مالیدم و گفتم_پس باید حسابی خوشمزه شده باشن پاشید دیگه. 

کیان_شما لطف میکنی اول کامل صبحونتو میخوری بعد میریم. 
اراد لقمه بزرگی گرفته بود 

دهنش باز بود داشت میبرد سمت دهنش که رو هوا قاپیدمش و یه گاز بهش زدم
شاکی گفت_مال من بود. 

یه گاز دیگه زدم و گفتم_االن دیگه مال منه یکی دیگه درست کن برام. 
اراد_رو که رو نیست. 

_سنگ پا قزوینم نیست نگران نباش. 

دریا یه لقمه درست کرد داد دست اراد و گفت_بیا عزیزم گریه نکن. 
نیش اراد شل شد و گفت_این لقمه خوردن داره هاااا دستت درد نکنه عشقم. 

خواست یه گاز بزنه که باز ازش قاپیدم که همه زدن زیر خنده
.....................

دو گروه شده بودیم و قرار بود وسطی بازی کنیم من,کیان,دریا,اراد
شادی,دانیال,سارا, کاوه

جوری انتخاب کرده بودیم که کسی دلش واسه عشقش نسوزه یواش بزنه
قرار بود ما بزنیم 

کیان و اراد تند تند میزدن اما هیچکدوم نمیخوردن یه لحظه حرصم دراومد همون 
لحظه هم توپ رسید بهم چنان گرفتم محکم زدم رو سینه کاوه که داد بلندی زد

سریع جبهه گرفتم پشت کیان 



کیان_ناقص کردی داداشمو که
کاوه_مگه دستم بهت نرسه امین منتظر تالفی باش. 

_وا کاوه جون تو بازی که ماچ و بوس نمیدن بهم. 

کاوه_حاال یه ماچ و بوسی نشونت بدم من. 
_ریز میبینمت.بپر بیرون کار و زندگی داریم. 

انگشت اشارشو تند تند برام باال پایین کرد و رفت بیرون

انگار رفتن کاوه پیس همرو خوابوند چون همشون با دو تا سه ضربه رفتن بیرون و 
ما اومدیم وسط

کاوه توپ تو دستشو باال پایین کرد و گفت_امین خانم ترس میبینم تو چشمات
_عزیزم مشکل از چشماته وگرنه من هیچ ترسی ندارم. 

کاوه_میبینیم. 
انگار حرصش دراومده بود یه جوری زد که خورد به اراد

اراد همینجوری سر جاش وایساد و گفت_مطمئنید به من خورد؟ 
همه زدیم زیر خنده و گفتم_برو بیرون بابا مطمئنیم تقلبی در کار نیست. 

سری تکون داد و رفت بیرون. 
بعد از چند ضربه دریا خورد و اونم رفت بیرون موندیم منو کیان دانیال و کاوه تند 

تند توپو میگرفتن میزدن که کیان کم اورد و توپ خورد به پاش
کیان_خسته شده بودیم وگرنه خودتونو میکشتید به گرد پام نمیرسیدید. 

دانیال_برو کشکتو بساب. 
کاوه_خوب خوب امین خانم به نظرم یکم بترس. 

_نظرتو نخواستم نمیترسمم. 
همزمان با خودت خواستی که گفت توپو محکم پرت کرد

تقریبا ششمی بودم دانیال زد جا خالی دادم اومدم خوشحال برگردم که کمرم 
سوخت. 



دستمو گذاشتم روش و برگشتم سمت کاوه خندون
_خیلی بدی. 

کیان اومد سمتمو گفت_کاوه وحشی این چه طرز زدنه کمرش درد گرفت. 
کاوه_داداش تو بازی که ماچ و بوس نمیدن. 

سارا_بد زدی کاوه. 
دریا_بیاید برید کبابارو درست کنید میترسم بزنید همو نابود کنید.

مردا رفتن خدمت جوجه ها منم گوشیمو گرفتم دست و با هم عکس گرفتیم.
.......................

دانیال سیبو از دست شادی گرفت و گفت_فردا برمیگردیم دیگه؟ 
_هنوز بمونیم خیلی خوش گذشت.

کیان_امین جان من کار دارم اراد و دریا یه هفته دیگه مراسم دارن.خود تو مگه 
نمیخوای لباس بگیری کلی کار داریم. 

برگشتم سمت شادی و گفتم_چرا شما عقد نمی کنید دیگه؟. 
شادی_بابای دانیال دوماهی رفته ترکیه واسه یه قرار کاری بیاد میخوایم عقد و 

عروسیو یکی بگیریم. 
کاوه_ماهم بخوایم مراسم بگیریم عقد و عروسیو با هم میگیریم. 

اراد_ما کال تو خانواده رسم داریم که عقد و عروسی با هم باشه دوران عقد هم 
همون نامزدی کافیه. 

کاوه_اره بابا اینجوری خیلی بهتره. 
دریا_کی برمیگردیم؟ 

کیان_فردا صبح. 
_ولی خیلی خوش گذشت. 

 کاوه_بازم میایم زنداداش چرا اه میشی و میگی. 
_خب اخه خوش گذشت. 

همه زدن زیر خنده و اراد گفت_فهمیدیم بابا خوش گذشت. 



.......................
پشت تلفن بلند گفتم_کیان میای یا با بچه ها برم..

کیان_خانم سیدی این پروندرو برسونید به دکتر بهرامی امین من سرم شلوغه تو با 
بچه ها برو بخر. 

_پس تو چیکار میکنی برا لباس؟ 
_(یه دگزا بزنید به تخت 163)من میگم برام بیارن اشنا دارم.(سرمشو عوض کنید 

لطفا)اون خودش میدونه چی دوست دارم. 
_کیان هرچی انتخاب کردم گیر نمیدی ها چون خودت گفتی.

کیان_شما لطف میکنی یه لباس پوشیده انتخاب میکنی که منم گیر ندم.
_باشه کیان کالفم کردی کاری نداری؟.

کیان_نه عزیزم مواظب خودت دخمل بابا باش. 
_باشه خداحافظ. 

گوشیو قطع کردم و رو به سارا و شادی گفتم_خودمون بریم پدرمو دراورد. 
شادی_فکر کنم دریا االن خیلی ذوق داره. 

_فکر نکن........ برنده ای. 
سارا زد زیر خنده و گفت_اخه این حرفه میزنی خب معلومه ذوق داره. 

شادی_امین من حوصله ندارم این پاساژ و اون پاساژ بگردم مامانم یه دوستی داره 
سفارش میگیره برامون میدوزن. 

_فکر خوبیه. 
سارا_بنجول نباشن. 

شادی_خیالتون راحت شیکن و قرون ها. 
سارا_اگه شیک باشن میارزه پولی که میدیم نه امین؟ 

_اره میتونی بگی کاتالوگشو بفرسته برامون؟ 
سری تکون داد و سریع گوشیشو دراورد.

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



در ارایشگاه وایساد و برگشت سمتم_کی کارت تموم میشه؟ 
_زنگ میزنم بهت. 

کیان_مواظب خودت باش. 
_چشم دیگه؟ 

کیان_مواظب دخمل بابا هم باش. 
_راستی گفتی دخمل چند روز دیگه باید وقت بگیریم بریم سونو واسه قلب بچه 

دکتره که چند روز پیش رفتم پیشش بهم گفت. 
کیان_به چشم دیگه?

در ماشینو باز کردمو گفتم_هیچی خداحافظ. 
زنگ در و زدم که با تیکی باز شد 

به کیان اشاره کردم بره که سری تکون داد و اروم حرکت کرد. 
_سالم. 

ارایشگر_سالم عزیزم خیلی خوش اومدی؟ 
_مرسی بچه ها چطورین؟ 

سارا_فدات خوبیم تو چطوری؟ 
شادی_چرا انقد دیر اومدی؟ 

_به موقع اومدم که. 
همون موقع در دسشویی باز شد و دریا اومد بیرون با یه حوله روی سرش 

دریا_امین اومدی؟رنگم چطور شده؟ 
زیتونی کرده بود و واقعا به صورتش میومد_خیلی خوشگل شدی......

سارا_امین بیا توهم رنگ کن بخدا موهات بلنده رنگ خیلی خوشگلشون میکنه. 
_میترسم کیان خوشش نیاد هی میگه موی مشکیتو دوست دارم. 

دریا_برو بابا حاال بیا یه رنگ کن باید یه فرقی بکنی با دوران مجردیت اخه .
نشستم روی صندلی و رو به خانم شیری گفت_موهامو قهوه ای  نه روشن نه تیره 

کنید ابروهامم یکم تمیز کنید یه ارایش مالیم موهامم با فر درشت بپیچونید. 



رنگ لباسمم نقره ایه.
شادی_ببینم تو عروسی یا دریا؟ 

چشمکی زدم و نیشم باز شد
سارا_هنوزم میگم کوفتت شه اون لباس چشمم گرفتش به قران. 

.....................
راضی از کار ارایشگره برگشتم سمتش_دستتون درد نکنه خانم شیری همه عالی 

شدن. 
خانم شیری_ماشاال تک به تک انقد خوشگلید که میترسم چشمتون کنم

لبخندی زدیم که گفتن اراد اومده
دریا_وای استرس دارم. 

رفتم جلوی در و تا خواست بیاد تو موندم جلوش
اراد_جووون جقله چه خوشگل شدی؟ 

_بودم بفرما. 
اراد_احیانا نمیخوای بری کنار بیام تو. 

_اول باید به من قول بدی هرچی شاباش به دریا دادی به منم بدی.
اراد_یکم کمتر دیگه اخه اون عروسه.

_نه همون اندازه.
اراد_باشه وروجک بیا اینور دل تو دلم نیست.

_خاک تو سرت اراد یه وقت زود وا ندی هااا یکم مغرور بگیر خودتو.

چشم غره ای بهم رفت که راست کشیدم کنار 
رفت جلوی دریا و بوسه عمیقی روی پیشونیش زد 

اروم زمزمه کرد اما من که پیششون بودم شنیدم_خیلی خوشگل شدی عزیزم.
دستشو گرفت و از بین جیغ و داد ما رفتن بیرون

 همون موقع کیان تک انداخت که بیا پایین

سریع مانتوی زرد رنگمو روی لباس بلندم پوشیدم و شالمم ازاد انداختم توی سرم. 



وسایلمو برداشتم و گفتم_بچه ها کیان اومده میاید شما هم؟
اونا هم وسایلشونو برداشتن و باهام اومدن

سارا_نه عزیزم کاوه اومده سراغمون. 
رفتیم دم در که دیدیم کاوه و کیان داشتن حرف میزدن

بهشون که رسیدیم برگشتن سمتمون
کیان از دیدنم ابرویی باال انداخت و چیزی نگفت در عوض کاوه مثل همیشه 

شروع کرد
کاوه_ببخشید خانما شما همونایی هستید که صبح اوردیمتون؟ 

_اره هموناییم شما هم خیلی خوشتیپ شدید بریم بریم زودتر از دریا اینا برسیم. 
بچه ها رفتن سوار کاوه شدن 

خود کاوه هم چشمکی زد و با نیش باز رفت
درو باز کردم و زود نشستم کیان هم بعد مکثی اومد و سوار شد

کیان_نفس بر شدی نفسم اما گفته بودم دست به موهات نزن. 
_یه شب دیگه کیان بعدم االن 8 ماهه ازدواج کردیم هیچ تغییری نکرده بودم. 

بعدم زودی دوباره مشکی میشه. 
استارت زد و گفت_این رنگا ریشه موهاتو میسوزونه عشقم. 

_اتلیه ماهانو که بلدی؟وقت گرفتم زود بریم چند تا عکس بگیریم.

....................
 تازه اومدم پیاده بشم که ماشین اراد هم رسید سریع دوتا برف شادیارو گرفتم تو 

دستم و خواستم پیاده شم
کیان_امین جان زیاد تو جمعیت نرو بزنن بهت. 

_باشه بیا پایین دیگه. 
دست تو دست هم از فرش قرمز رد شدن که رفتم جلوشون 

تمام مدتی که بقیه داشتن دست میزدن من داشتم برف شادیارو تکون میدادم 
اماده اماده بودن



اراد_امین تورو خدا کورمون نکنی. 
همزمان با حرف نزنی که بهش گفتم دوتا انگشتامو گذاشتم روی هر دوش که 

همزمان محکم داد بیرون و جیغ همه بلند شد همینجور که اونا میومدن جلو منم 
میرفتم عقب و برف شادی میزدم 

دخترا دیگه حنجرشون پاره شده بود به جایگاهشون که رسیدیم برف شادیا هم 
تموم شد. 

دریا ذوق زده گفت_عالی بود امین افرین. 
چشمکی بهش زدم و اومدم اینور که چشمم خورد به عموم و زنعموم 

رفتم سمتشون و باهاشون روبوسی کردم
زنعمو_خوبی عزیزم؟

_مرسی زنعمو شرمنده اگه این چند روز پیشتون نیومدم درگیر کارا بودیم. 
زنعمو_این چه حرفیه عزیزم ما اصال به اینجا عادت نداریم واسه همین این چند 

وقته همش گشتیم.مبارک باشه بارداریتم عزیزدلم. 
لبخندی زدم و ممنونی گفتم

در این که زنعمو ادم بیخیالی بود و وقتش همش به خوشگذرونی میگشت شکی 
نبود همه این مسئلرو میدونستن
عمو_شوهرت کجاس عمو جان؟ 

نگاهی به دورو بر کردم که دیدم داره میاد سمتمون_داره میاد. 
کیان_سالم. 

عمو مردونه بغلش کرد و گفت_سالم پهلوون حالت چطوره؟ 
با زنعمو هم دست داد و گفت_خیلی ممنون شما خوبید؟ 

کیان_ماشاال کیان جان اراد زیاد تعریف میکرد از شما اما ما زیاد سعادت نداشتیم 
فقط برای مراسم اقا حسام خدابیامرز دیده بودیمتون. 

کیان_خیلی ممنون این چه حرفیه کم سعادتی از ما بوده حتما. 
عمو یکی به شونه کیان زد_امین ما که اذیتت نمیکنه؟



کیان_اذیت کنه هم مهم نیست خوبی زیاد داره.
زنعمو دستاشو زد به همو گفت_وای خدا واسه هم نگهتون داره. 

_قربونت زنعمو با اجازتون من برم لباسامو عوض کنم بازم میام پیشتون. 
عمو_برو عمو جان. 

کیان هم عذر خواهی کرد و دستشو دور کمرم حلقه کرد
کیان_عزیز من الزم بود کفشات انقد پاشنه داشته باشه کمرت درد میگیره با اینا 

که.
_نگران نباش کیان بچمون خیلی کوچیکه این چیزارو فعال حس نمیکنه. 

کیان_توکه حس میکنی عزیزدلم. 
رفتم توی اتاق پرو و گفتم_االن میام. 

زودی مانتو و شالمو دراوردم که دیدم یه دختری خیلی نگام میکنه
برگشتم سمتشو گفتم_چیزی شده. 

هول شد و گفت_ببخشید اخه خیلی خوشگل شدید داشتم نگاه میکردم. 
لبخندی بهش زدم و گفتم_مرسی توهم خیلی نازی عزیزم. 

باهم اومدیم بیرون دستمو جلوش دراز کردم_من امینم. 
دستمو فشرد و گفت_بهار دختر خاله دریا

_خوشبختم عزیزم فعال. 

رفتم سمت کیان داشت با گوشی حرف میزد دستشو گرفتم که متوجهم شد زود 
خداحافظی کرد و گفت_بریم؟ 

_بریم خوشتیپ. 
خنده ای کرد و با هم رفتیم سمت میزی که بچه ها بودن

دانیال_امین خوبی؟
_مرسی تو خوبی؟

دانیال_فدات.



شادی_پاشید بریم برقصیم بابا.
ازجام بلند شدم که زمزمه کیان بلند شد_مراقب باش خانمی. 

_چشم. 

رفتیم وسط بین جمعیت و شروع کردیم به رقصیدن که اراد از جاش بلند شد و 
اومد طرفم

سه تا تراول داد دستم که صدای جیغ و دست بلند شد یه لحظه خندم گرفت انگار 
که من عروس بودم

اراد_سه تاشم فردا بهت میدم ضایس دیگه با عروس یه شاباش بگیری. 
دست انداختم دور گردنشو محکم گونشو بوسیدم_جهنم و ضرر اون سه تا هم بده 

دریا راه دوری نمیره. 
خنده بلندی کرد و رفت نشست پیش دریا

تا اینکه گفتن میخوان عروس دوماد برقصن وسطو خالی کنن با نفس نفس 
نشستم پیش کیان 

کیان_خسته نباشی. 
چشمکی بهش زدم که باز گفت_چی تیغ زدی از اراد؟ 

لبمو نمایشی گاز گرفتم و گفتم_تیغ زدن چیه؟قرار بود همون شاباشیو که به دریا 
میده به منم بده. 

چشاش گرد شد و گفت_مگه تو عروسی؟
انقد قیافش بامزه شده بود که زدم زیر خنده 

......................
رقص اخر شب بود و گفتن هرچی زوجه بیاد وسط.

موندیم جلوی هم دستامو دور گردنش حلقه کردم دستای اونم پیچید دور کمرم 
و به جز رقص نورا همه چراغارو  خاموش کردن 

کیان_امشب خوب حال کردی ها. 
_اوهوم خیلی خوش گذشت.



کیان_نمیخوای دیگه دربیاری این کفشارو؟ 
_کیان وسط عروسی؟

پوفی کرد و چیزی نگفت
نگاهی بهش کردم و دلم ضعف کرد براش تازه میفهمم چقدر دوسش دارم بهش 

عادت کرده بودم من واقعا خوشبخت بودم با کیان.
_کیان؟

کیان_جانم.
_خیلی دوست دارم.

شوک زده سرجاش وایساد و گفت_چی؟
با شیطنت خندیدم و سرمو گذاشتم رو سینش

سرخوش محکم بغلم کرد و گفت_هرچقدرم دوست داشته باشی یک دهم منم 
نیست هیچکس نمیتونه انقد که من دوست دارم دوست داشته باشه

..................
هممون در خونشون که یه خیابون پایین تره خونه خودمون بود مونده بودیم و 

دریا داشت توی بغل باباش گریه میکرد ناخداگاه یاد بابام و شب عروسیم افتادم و 
اروم اشکام غل خورد روی گونم

باباش دست دریا و اراد و گذاشت توی دست هم و مامانش بغلش کرد عمو و زنعمو 
هم داشتن با اراد حرف میزدن

مامان دریا که ازش جدا شد ما سه تا رفتیم تو بغلش و چهارتامون صدای گریمون 
بلند شد

اراد_چخبرتونه بابا همینجاس نمیخوام بخورمش..........
با گریه گفت_شاید خوردی...... 

چشماشو گرد کرد یه جوری گفت_مگه من ادم خوارم که هممون خندمون گرفت از 
بچه ها جدا شدم و گفتم_هوای دریارو داشته باشی ها وگرنه با من طرفی. 

خندید و گفت_انگار نه انگار منم پسر عموشم بیا بغل منم ببینم. 



رفتم تو بغلش و بعد از مکثی اومدم بیرون و گونشو بوسیدم
_دلم خیلی برات تنگ میشه اما هوای دریارو داشته باش نبینم اذیتش کنی. 

اراد_به چشم اباجی من. 
کیان_اراد خوشبخت بشی به پای هم پیر بشید. 

اراد بغلش کرد و گفت_مرسی داداش ایشاال عروسی جیگر دایی. 
لبخندی عمیق از شنیدن این جمله روی لبم اومد که اراد چشمکی زد

بچه ها همه اومدن تبریک گفتن و اراد و دریا رفتن تو خونشون. 
کیان_امین جان ماهم بریم بیا. 

رفتم جلوی عمو اینا و گفتم_عمو بیاید بریم خونه ما. 
زنعمو_قربونت بشم امینه عزیزم امشب خونه خواهرم میمونیم و فردا هم پرواز 

داریم. 
_چرا انقد زود یعنی مارو الیق نمیدونید یه شب و بد بگذرونید؟ 

عمو_این چه حرفیه عمو جان شرکت رو هواس کسی نمیتونه بچرخونش از 
اونورم خیلی وقته اینجاییم بهتره زودتر بریم تا االنم به خاطر عروسی اراد 

موندیم وگرنه خیلی زودتر رفته بودیم. 
کیان_میموندید اقای تهرانی امین هم خوشحال میشد. 

عمو_نمیشه کیان جان وگرنه میموندیم. 
_یعنی االن باید خداحافظی کنیم؟ 

با ارامشی که فقط کنار بابام داشتم بغلش کردم که روی سرمو بوسید. 
عمو_خیلی مراقب خودت و بچت باش. 

رفتم تو بغل زنعمو و گفتم_چشم. 
زنعمو_بیاید به ماهم سر بزنید.  

_اگه وقت شد چشم. 
.............................

مانتومو دست کیان دادم و روی تخت دراز کشیدم 



دکتر اومد اینور و دستکشاشو دستش کرد
تیشرتم و زد باال و همینطور که ژلرو میزد روی دلم گفت_چند ماهته عزیزم.؟

_نمیدونم شاید سه ماه و خرده ای. 
دکتر_چند وقته ازدواج کردید؟ 

کیان_نزدیک نه ماه. 
دستگاهو روی دلم تکون داد و نگاه هممون رفت سمت مانیتور

دکتر_خب اینم از نی نی خوشگلتون معلومه از االن خیلی هم شیطونه فقط 
مامانیش باید بیشتر مواظب خودش باشه که نی نیمون شیطون تر شه. 

هرروز حداقل نیم ساعت پیاده روی و داشته باشی غذاتو حتما باید بخوری خودتو 
گرسنه نزاری چیزای مقوی بخوری از مصرف دارو سر به خود اکیدا خودداری بشه 
مگه اینکه پزشک تجویز کنه. االنم 11 هفتته قلبش تشکیل شده 16 هفتتم شد بیا 

واسه تعیین جنسیت. 
میخواید صدای قلبشو بشنوید؟ 

ذوق زده سرمو تکون دادم و با پیچیدن صدای تاالپ تولوپ ضعیفی تمام وجودم 
گوش شد برگشتم سمت کیان که با لبخند محوی خم شد بوسه ای روی دستم زد. 

دکتر از جاش بلند شد و گفت_ میتوتی بلند شی عزیزم. 
خودش سریع رفت اونور 

کیان کمکم کرد از جام بلند شدم و مانتومو پوشیدم و رفتیم نشستیم روی صندلی 
های جلوش

همونجور که تند تند داشت مینوشت گفت_چندتا ویتامین واست مینویسم که 
حتما مصرف کن.اگه میخواید من تا اخر بارداریت دکترت باشم باید پرونده تشکیل 

بدید اگه نه که هرجور دوست دارید.سعی کنید تا ماه ششم هم رابطه نداشته 
باشید برای جنسیت بچه هم بهتون میگم چه جور زایمانی باید انجام بدی و 

توصیه هایی که بهت کردم فراموش نشه. 
برگرو کند و گرفت جلومون_موفق باشی. 



از جامون بلند شدیم و برگرو گرفتم_مچکرم خیلی لطف کردید. 
دکتر_خواهش میکنم وظیفمه اگه صدای قلب بچرو میخواید از پایین بگیرید. 

کیان_ممنون با اجازه.
....................

اراد یه بار دیگه فیلمو پلی کرد که صدای من و دریا بلند شد
دریا_اراد این دهمین باره میزاری این فیلمو ول کن دیگه. 

اراد_اخه خیلی باحاله. 
رومو برگردوندم گفتم_ولش کن بابا بزار ببینه میگم با بچه ها هم هماهنگ کنیم 

این ترمم برداریم زودتر درسمون تموم شه چطوره؟
سری تکون داد و گفت_من که مشکلی ندارم ولی تو میتونی؟ 

_اره بابا مگه میخوایم چیکار کنیم. 
دریا_به نظرت کیان امسالم میاد واسه تدریس خداییش خیلی قشنگ درسو جا 

میندازه تو ذهن ادم. 
شونه ای باال انداختم و گفتم_میپرسم ازش. 
اراد نشست پیش دریا و گفت_جریان چیه؟ 

دریا_یه ترم بیشتر نمونده امین میگه به جای تابستون االن بگیریم دوماه جلو 
بیفتیم. 

اراد_ترم اخره؟ 
سرمونو تکون دادیم و گفتم_ترم اخره ولی عمومیه واسه تخصص هنوز باید 

بخونیم. 
اراد_یعنی دیگه دکتر شدید؟ 

_ما همین االنم میتونیم یه کزاز بهت بزنیم دوهفته بیفتی تو خونه. 
با کوفت غلیظی که اراد گفت منو دریا زدیم زیر خنده

دریا_من صحبت میکنم با بچه ها مطمئنم نه نمیگن.
_بوی اشه خیلی پیچیده پاشو بریم سفررو بچینیم. 



دریا_وایسیم اقا کیانم بیاد دیگه. 
_نه بیمارستانه گفت سرش شلوغه نمیاد. 

از جاش بلند شد و گفت_پس من میزو میچینم صداتون میکنم. 
_بیام کمکت؟ 

دریا_نه بابا نیازی نیست. 
دریا که از دیدم خارج شد گفتم_زندگی متاهلی چطور پیش میره؟ 

اراد_خیلی خوبه واقعا االن دارم طعم زندگی و میچشم نه اون موقع توی کانادا با 
دخترای رنگارنگ.

_در دختر باز بودن تو که هیچ شکی نبود ولی دیگه بزارش کنار اراد نبینم دریا رو 
ناراحت کنی اون موقع با من طرفی. 

اراد_به جان خودت از موقعی که اومدم ایران دریا رو دیدم اصال طرف دختری 
نرفتم اونجا چون تنها بودم اونا سرگرمیم بودن دیگه ولی االن دریا هست شما 

هستید واقعا االن خوشبختم. 
لبخندی زدم و گفتم_خیلی خوشحالم واست اراد بلخره یکی پیدا شد تورو درست 

کنه. 
خواست چیزی بگه که صدای دریا بلند شد_بیاید ناهار. 

.....................
اخرین ظرف هم اب کشیدم و گفتم_دریا خیلی خوشمزه بود دستت درد نکنه. 

دریا_به خدا من راضی نبودم ظرفارو بشوری اما کی حریف تو میشه. 
دستامو با دستمال خشک کردمو گفتم_ساکت بابا انگار کوه کندم.

دریا_قربانت دستت درد نکنه. 
_میای بریم بیرون یکم پیاده روی؟. 

همیونجور که چایی میریخت تو استکان ها گفت_یه فیلم گرفتم خیلی قشنگه بیا 
اونو ببینیم بعد میرم. 
_باشه مشکلی نیست. 



سینی و گرفت دست و گفت_اون پیش دستیارو بیار بی زحمت. 
باهم نشستیم روی مبل و کنترل و برداشت فیلمو پلی کرد و یهو از جا پرید دوید 
تو اشپزخونه با دوتا کاسه تخمه برگشت تند نشست کنارم و گفت_نمیدونی چقد 

این فیلمو دوست دارم که. 
خندیدم و چیزی نگفتم و تمرکزمو دادم به تلویزیون.

.................
در خونرو با کلید باز کردم و رفتم تو

کلیدو انداختم روی میز و همونجور که مانتومو در میوردم رفتم سمت یخچال و 
ابو اوردم بیرون ریختم توی لیوان و سر کشیدم که منیر جون اومد تو 

منیر جون_سالم دخترم. 
لیوان توی دهنم بود واسه همین سرمو تکون دادم واسش
اب که تموم شد اخیشی گفتم و گذاشتمش توی سینک

_سالم منیر جونم مگه نگفتم امروز نمیخواد بمونی حتما خیلی حوصلت سر رفته 

اره؟ 
منیر جون_نه راستش خوابم برده بود دو ساعت پیش بیدار شدم.

لحنش انقد باحال بود که ناخداگاه شروع کردم به خندیدن....... اونم همراهیم کرد
_کیان اومده؟ 

منیر جون_اره خسته بودن یه دوساعتی هست خوابیده.منم دیگه میرم دلمه 
درست کردم که گفتید هوس کردید گذاشتم توی یخچال خواستید بخورید در 

بیارید گرم کنید. 
_چشم دستتون درد نکنه. 

منیر جون_خواهش میکنم پس خدا نگهدار. 
_به سالمت مواظب خودت باش. 

لبخندی زد و رفت بیرون 



اروم رفتم تو اتاق دیدم کیان طاق باز خوابیده و یه دستشم رو چشاشه اروم 
لباسامو عوض کردم و نشستم روی تخت کنارش کرمم گرفت و یه ذره از موهامو 

جدا کردم و و بردم سمت صورتش یکم که مالیدم دستشو اورد و یکم خاروند و 
دوباره خوابید دوباره همون کارو کردم که صدای خوابالودش بلند شد_یه موشی 

اینجاس داره اذیت میکنه نمیزاره بخوابم
بلند خندیدم که دستمو کشید و ناغافل افتادم روی سینش

موهامو از جلوی چشمم کنار زدم و چونمو گذاشتم روی سینش
_عصرت بخیر اقایی. 

لبخندی زد و گفت_کجا بودی خانمی؟ 
_ظهر که خونه دریا اینا بودم جات خالی اش درست کرده بود خیلی هم خوشمزه 

بود. 
ضظشاروم زمزمه کرد_نوش جونت

_مرسی بعدش یه فیلم خیلی باحال با دریا دیدیم بعدشم که رفتیم پیاده روی 
االنم که در خدمت شماییم. 

کیان_پس حسابی بهت خوش گذشته. 
_بله اما دلمون واسه شما هم تنگ شد. 

ابرویی باال انداخت و گفت_دلتون؟ 
_اره دیگه دل من و پسرم. 

کیان_منظورت دخترمه؟ 
خندیدم و گفتم_باشه بابا دخترت. 

کیان_من یکی فدای جفتتون بشم هرچی هم باشه اون فنچ عشق منه. 
_تو که گفتی من عشقتم. 

کیان_اشتباه میکردم تو جون منی , قلب منی نباشی نفس منی بازم بگم؟. 
نیشم شل شد_نه دیگه کافیه.



خیره نگام کرد و گفت_هیچوقت نرو امین. 
_خوبی واسه چی برم اخه؟

کیان_بیخیال دیگه چه خبر؟ 
نخواستم ادامش بدم و اذیتش کنم 

_راستی امسالم میای دانشگاه؟ 
کیان_نمیدونم وقت میکنم یا نه ترم پیشم کال برنامه هام ریخت بهم چرا 

پرسیدی؟ 
_اخه میخوایم این ترمو زودتر بگیریم که زودترم تموم شه بچه ها گفتن بپرسم 

ازت ببینم میای یا نه اخه میگن خوب درس میدی. 
کیان_عزیزم بهتر نبود میزاشتی واسه سال بعد فکر کنم امتحانات میفته اون 

موقعی که به زایمانت نزدیکه واقعا سخت میشه برات. 
_این ترم 5 ماهه یعنی ما االنم بگیریم وقتی تموم شه هشت ماهه میشم یعنی 
وقت هست میخوام سال دیگه فقط به بچم برسم بعد سال بعدش ازمون بدم 

واسه تخصص. 
کیان_باشه خودت میدونی فقط اگه اذیت بشی من میدونم و تو. 

خندیدم و از روش بلند شدم و دستشو گرفتم کشیدم_بلند شو دیگه. منیر جون 
دلمه درست کرده بدو. 

نشست روی تخت و گفت_تا تو میزو بچینی منم یه دوشی بگیرم میام. 
بوسه ای روی گونش زدم و اومدم بیرون. 

میزو چیدم و نشسته بودم تو گروه با بچه ها چت میکردم
اونا هم راضی بودن ترم امسالو زودتر شروع کنیم 

تند تند داشتم تایپ میکردم که یهو دیدم دستام خالی شد 
چشام گرد شد که گوشیم کجا رفت که دیدم کیان گوشیمو قاپیده داره هر هر به 

قیافم میخنده
_کیان بده اینم بنویسم بعد واسه تو. 



گوشیمو ریلکس گذاشت توی جیبشو گفت_اول شام بانو. 
حرصی نگاش کردم که پرو پرو بشقابشو گرفت جلوم

با حرص فراوان بشقابو از دستش کشیدم که دوباره هرهر زد زیر خنده

برای جفتمون کشیدم و گفتم_امشب زیادی میخندی ها یادت باشه. 
کیان_نخندم؟ 

_چرا بخند کور شه هرکی نمیتونه ببینه. 

نمیدونم کجای حرفم خنده داشت که باز زد زیر خنده
_کیان نکنه مستی؟ 

خندش شدیدتر شد و بریده بریده گفت_ما که.....همین االن حرف زدیم. 
دیدم راس میگه دیگه چیزی نگفتم اونم خندش که بند اومد شروع کرد به خوردن

....................
خیار توی بشقابمو ریز ریز کردم و گرفتم جلوی کیان

لبخندی زد و تیکه ای برداشت و باز رفت توی پرونده جلوش
_چین اینا که انقد غرق شدی توشون؟ 

بدون اینکه نگام کنه گفت_پرونده چندتا از مریضامه نمیخواستم بیارم خونه اما. 
واقعا وقت نمیکنم ببخشید. 

_کاش منم زودتر تخصصمو بگیرم برم تو بیمارستانا. 
کیان_خیلی دوست داری.؟

_اره بوی الکل و دوست دارم.
کیان_انقد بری تو بیمارستانا که خودت دیگه زده بشی.

خمیازه ای کشیدم و گفتم_تا کی بیداری؟ 
کیان_هستم حاال. 

سرمو گذاشتم روی پاشو گفتم_پس کارت تموم شد منم بیدار کن. 
کیان_پاشو برو رو تخت منم کارم تموم شد میام. 

چشمامو گذاشتم روی هم_حسش نیست بزار یه چرت بزنم. 



دیگه صدایی ازش نیومد منم چشمامو بستم...................... 
ساعت 11 بود اما کیان هنوز نیومده بود گوشیمو برداشتم و برای بار دهم بهش 

زنگ زدم که برخالف دفعات قبل صدای خستش پیچید توی گوشی_امین؟ 
_کیان معلومه کجایی مردم از دلواپسی. 

کیان_امین سرم خیلی شلوغه..... 
پریدم وسط حرفش و گفتم_کیان من میترسم توروخدا زود بیا خونه. 

کیان_میام عزیزدلم یه ساعت دیگه میام. 
دلگیر باشه ای گفتم و قطع کردم

هنوز دودقیقه نگذشته بود که یهو همه جا تاریک بود و رسما سکترو زدم
با دستای لرزون چراغ قوه گوشیمو روشن کردم و یه بار دیگه زنگ زدم به کیان با 

شنیدن صدای خاموش میباشد اشکام ریخت روی گونم
اروم بلند شدم و با نور گوشی اتاق و پیدا کردم یه شال و مانتو پیدا کردم و زود 

اومدم بیرون کل بدنم میلرزید هیچکسم توی راه پله ها نبود
با گریه تند تند بیست طبقرو از پله ها اومدم پایین و فقط از اونجا زدم بیرون

تا خونه دریا اینا دویدم و وقتی رسیدم و دستم و گذاشتم روی زنگ و ول نکردم 
اراد_امین چیشده؟ اینجا چیکار میکنی؟ 

_اراد......تورو خدا درو باز کن. 
اراد_بیا تو قربونت برم. 

خونه اراد مثل ما طبقه بیستم نبود که سختم باشه باز با پله ها رفتم طبقه دوم که 
دریا و اراد و نگران دیدم جلوی در

بدون حرف رفتم جلوی که کنار کشیدن
نشستم روی مبل و دستی روی صورتم کشیدم 

اراد_امین جون به سرم کردی نمیخوای بگی چیشده؟ 
بدون اینکه بخوام با تصور اون فضای خوفناک دوباره اشکام سرازیر شدن و 

گفتم_کیان...بیمارستانه.....برقای برجم کال  رفته بود.مردم و زنده شدم تا از اونجا 



زدم بیرون خیلی ترسناک بود. 
اراد خیلی خوب میدونست چرا از تاریکی وحشت دارم کالفه دستی بین موهاش 

برد و رفت سمت اشپزخونه دریا هم نشست کنارم و بغلم کرد

بعد از چند دقیقه با یه لیوان شربت اومد و داد دستم. 
یه قلوپ ازش خوردم که حس کردم دارم باال میارم سریع دریا و زدم کنار و رفتم 

تو دستشویی و هرچی خورده بودم اوردم باال 
وقتی که خوب دل و رودم باال اومد رفتم بیرون خودمو انداختم روی مبل و 

معدمو ماساژ دادم 
دریا_امین اجی خوبی؟ 

_اره فکر کنم از استرسه. 
اراد_پاشو برو تو اتاق بخواب یه ساعت. 

از روی عسلی یه شکالت گذاشتم دهنم که مزش عوض شه
_نه نمیخواد االن دیگه باید برم. 

هنوز حرفم تموم نشده بود که زنگ خونه به صدا دراومد
اراد درو باز کرد و رفت بیرون

دریا_چیزی میخوای برات بیارم؟ 
_نه مرسی فقط ببخشید مزاحم شما هم شدم.

دریا_گمشو بابا.
لبخندی زدم که در باز شد و کیان تند اومد تو پشت سرشم اراد

سریع اومد کنار مبلی که روش خوابیده بودم زانو زد_چیشده خوبی؟ 
از سرخی چشاش یه لحظه وحشت کردم _اره خوبم برقا رفته بود ترسیدم اومدم 

اینجا. 
کیان_شرمندتم هرچی سعی کردم زود بیام نشد. 



_دستی روی چشماش کشیدم و گفتم_فداسرت چشمات چرا انقد سرخن؟ 
کیان_خیلی خستم.

از جام بلند شدم و مانتومو از روی مبل برداشتم
اراد_کجا بمونید حاال. 

شالمم انداختم روی سرم و گفتم_کیان خستس یه شب دیگه حاال. 
دریا_امین پس فردا شنبه هم میریم دانشگاه واسه کارای ثبت نام. 

سری تکون دادم و دست کیانو گرفتم
کیان_کاری ندارید؟ 

دریا_نه ممنون مراقب خواهرم باش فقط
کیان_حتما خداحافظ. 

اراد_به سالمت
دستی واسه هردوشون بلند کردم و رفتیم تو اسانسور. 

_ماشین نیوردی؟ 
دستمو محکم تر گرفت و گفت_فکر میکردم خونه ای.ماشینو گذاشتم تو پارکینگ 

دیگه حال نداشتم بیارم بیرون. 
خوبی تو؟ 

_اره بابا طوریم نیست.

کیان_مطمئن باشم؟اراد میگفت باال اوردی. 
_اره از استرس بود نگران نباش.

سری تکون داد و چیزی نگفت. 
..................

نگاهی به ساعت کردم و نالیدم_وای بچه ها 6 ساعته اینجاییم خسته شدم بریم 
یه چیزی بخوریم. 

شادی دست از نوشتن برداشت و گفت_بزار اینو بدم به معینی بعد بریم. 
سری تکون دادیم و منتظرش موندیم. 



سارا_کی باید برید برای تشخیص جنسیت؟ 
_4هفته دیگه. 

دریا_ولی امین بزنم به تخته داری تپل میشی. 
_اره خیلی چاق شدم. 

سارا_ولی هیکلت خوشگل شده.
شادی هن هن کنان رسید بهمون 

کیفمو انداختم رو شونم و از جام بلند شدم_رفتی یه تعهد نامه بدی.
شادی_خب چیکار کنم سه ساعت داشت فک میزد نمیشد وسط حرفاش بزنم 

بیرون که. 
دریا_یه رستوران دیدم خیابون صبوری میاید بریم تازه باز شده. 

انقد گرسنمون بود که اصال به جاش فکر نکنیم. 
با صدای گوشیم خسته از جیبم درش اوردم و بدون نگاه کردن به صحفش جواب 

دادم_بله.؟
ماهی جون_سالم امین جان خوبی دخترم؟ 

_سالم ماهی جون قربونت برم تو چطوری بچه هات خوبن؟ 

ماهی جون_دورت بگردم مادر همه خوبیم خواستم یه احوالی ازت بپرسم از اقا 
اراد هم شنیدم داری مادر میشی.به سالمتی عزیزم ایشاال قدمش خیر باشه برات. 

_قدمش خیر بود دیگه ماهی جون از اون قلب ساعتی راحت شدم االن خیلی 
خوبم.

ماهی جون_خدارو صد هزار مرتبه شکر قربونت برم مزاحمت نمیشم صدای ماشین 
میاد بیرونی فکر کنم.

_اره واسه کارای دانشگاه اومدم سالم برسون به بچه هات خیلی خوشحالم کردی 
زنگ زدی مراقب خودت باش.

ماهی جون_حتما عزیزم توهم مراقب خودتو بچت باش خداحافظ.
_خدا نگهدار.



گوشیو که قطع کردم دیدم دریا هم داره با تلفن حرف میزنه 
با چشم پرسیدم کیه که لب زد اراد

داشتیم همینجوری راه میرفتیم که دریا گفت_بچه ها اینجاس کجا میرید؟ 
نگاهی اجمالی بهش کردیم و رفتیم تو یه میز انتخاب کردیم نشستیم بالفاصله 

گارسون اومد و خواست منو بده دستمون که گفتم_ممنون نیازی نیست من چنجه 
میخورم. 

بچه ها هم تایید کردن و اونم رفت
نگاهی به دریا کردم و گفتم_بسه دریا خونه همش تو خونه باهمید قطع کن یکم از 

ما باش. 
خندید و تو گوشی گفت_عشقم امین باز بد اخالق شد میام خونه حرف میزنیم.     

          باشه خداحافظ. 
گوشیو قطع کرد و گفت_چته چشم نداری ببینی دارم با شوهرم حرف میزنم؟

_برو گمشو شوهر ذلیل.
شادی_بچه ها ماهم تصمیم گرفتیم ماه بعدی عروسیمونو بگیریم. 

ضسارا_شادی بیا بگیم عروسیمون باهم باشه باور کن خیلی کیف میده. 
چشمای شادی برقی زد_راست میگه بچه ها خیلی باحال میشه.دوتا عروس دوماد 

تو یه مجلس. 
اروم زدم روی میز چوبی جلوم_بزنم به تخته از وقتی کاوه اومده گرفتش مخش 

کار افتاده. 
سارا کبود شد از عصبانیت و دریا و شادی زدن زیر خنده طوری که چند تا از میزا 

برگشتن سمتمون
_بچه ها دهنا گشادتونو ببندید ابرومونو بردید. 
دریا_فکر میکنید خوانواده هاتون قبول میکنن؟ 

خواستن حرفی بزنن که غذاهارو اوردن و دو دقیقه ای چیدن روی میز. 



سارا_چرا اجازه ندن عروس ماییم مراسم ماعه اونا تصمیم بگیرن؟ 
یه قاشق گذاشتم توی دهنم_دامادا هم باید نظر بدن حاال کو تا یه ماه دیگه.

شادی_حاال بریم کجا؟ بریم پاساژ گردی؟
_نه تورو خدا پاهامون دیگه جون نداره. 

دریا_اره بابا اگه میخوایم بریم هم یه جایی بشینیم. 
سارا_یه دریاچه مصنوعی هست یه بار رفتیم دورشم فضای سبزه میتونیم 

بشینیم.نظرتون چیه؟ 
شادی_عالیه پس میریم اونجا.

......................
چهار ساعتی بود که اومده بودیم یه بار فقط پارسال اومده بودیم و تو این یه 

سال انقد گل و درخت کاشته بودن که ادم دلش نمیومد بره
جلوی یکی از بوته ها مونده بودم و نگاه میکردم که گوشیم توی جیبم لرزید
درش اوردمو نگاهی بهش کردم با دیدن اسم کیان لبخندی روی لبم ظاهر شد

از جام بلند شدم و رفتم طرف بچه ها
_جانم؟ 

کیان_جانت بی بال عزیزدلم کجایی شما؟ 
نشستم پیش بچه ها و یدونه پفک گذاشتم تو دهنم

_یه جای خیلی قشنگ اگه بدونی؟
کیان_داری پفک میخوری؟ 

دهنم از حرکت وایساد و گفتم_از کجا فهمیدی؟ 
صدای اراد بلند شد که نمیدونم داشت چی میگفت

_اراد اونجاست؟ 
کیان_وقتی شما خانمشو ورمیداری میبری میاد اوار میشه روی من. 

خندیدم و گفتم_حاال چی میگه؟ 
اراد_میگه زنمو وردار بیار وگرنه میرم ازت شکایت میکنم. 



خندم شدت گرفت که بچه ها با کنجکاوی پرسیدن چیشده
سرمو انداختم باال و تو گوشی گفتم_بهش بگو هرکاری میخواد بکنه. 

منتظر جواب کیان بودم که به جاش صدای اراد اومد_اهای مگه خودت ناموس 
نداری که ناموس مردمو میدزدی زنمو وردار بیار بابا دلم براش تنگ شده. 

_بکش زیپو زنتو میخوای همتون بیاید اینجا که ادرسشو براتون میفرستم شام و 
زیر انداز هم بیارید امشب اینجارو خوش باشیم. 

اراد_بعد شما اینهمه کار میکنی اذیت میشی نگرانتم. 
_حرف نزن فقط چنجه نگیرید ظهر خوردیم عرض دیگه ای نیست؟. 

اراد_امری نیست فعال. 
گوشیو قطع کردم و رفتم تو پیاما تند تند ادرسو واسه کیان ارسال کردم

سارا_گفتی بیان اینجا؟ 
گوشیو گذاشتم تو جیبم و گفتم_اقا اراد دلش واسه دریا خانم تنگ شده بود ما هم 

که فعال اینجا هستیم گفتم اونا هم بیان دیگه. 
نیش دریا باز شد و گفت_قربونش برم.

شادی_خفه بابا انقد رو نده سوارت میشه

_فعال که این سوار داداش ما شده. 
شادی_چیکارش داری شوهرشه بزار سوار شه. 

چشمکی زدم_چشم به خاطر شما. 
سارا_راستی شادی رفتی تعهد نامرو نگفت کالسا از کی شروع میشن؟ 

شادی_چرا از شنبه هفته اینده. 
_خوبه تا اون موقع به کارامونم میرسیم.

اراد_مگه تو کاری جز دزدیدن زن مردم هم داری؟ 
هممون برگشتیم عقب دیدم چهارتاشون با کلی وسیله وایسادن

_یا حضرت پشم شما کی اومدید؟من همین االن ادرسو فرستادم که. 



اراد اومد جلومون زیراندازو محکم انداخت زمین که خودش باز شد و اونم از خدا 
خواسته ولو شد روش بقیه هم پشت سرش انگار کوه کنده بودن

کیان_اول اینکه نیم ساعت پیش بود وسایل پیکنیک که به لطف تو اماده تو تراس 
بود اراد هم زنگ زد بچه ها منم زنگ زدم رستوران سر کوچه تو ده دقیقه همچی 

حاضر شد بچه ها هم پیش هم بودن سریع خودشونو رسوندن بهمون از سر راه هم 
یکم تنقالت خریدیم االنم در خدمت شماییم. 

یکی باید میومد دهن ما چهارتا و میبست
دریا_ایول بابا. 

شادی_عجب سرعت عملی. 
دریا_رونکرده بودید ها. 

کاوه_ببندید پشه نره. 
پسرا بی مورد زدن زیر خنده که به خودمون اومدیم

_بره هم شمارو سننه.؟
دانی ادای ترسیدن دراورد و گفت _بخدا غلط کردیم ما رو نزنید. 

دوباره زدن زیر خنده 
از رو صندلی سر خوردم نشستم پیش کیان و گفتم_بچه زدن نداره. 

اینبار دخترا زدن زیر خنده
اراد_بسه بابا میگن خوش خنده.... 

دریا_اراد؟ 
اراد_امروز خوش گذشت؟ 

هممون یه دفعه پوکیدیم از خنده مگه خندمونم بند میومد کاوه که داشت چمنارو 
گاز میزد دیگه

اراد_چیش خنده داشت؟
به زور خودمونو کنترل کردیم و گفتم_هیچی تو راست میگی. 

دانی_خدا خفت کنه اراد بخدا هیچوقت تو زندگیم انقد نخندیده بودم. 



اراد_خوبه یه دلقکی دارید. 
کاوه_یکی تو یکی امین. 

_هوی کاوه حاال دیگه من دلقکم؟

با خنده سرشو تکون داد برگشتم سمت کیان_نمیخوای هیچی به داداشت بگی؟ 
کیان_کاوه داداش ببند دهنتو. 

کاوه_چشم داداش. 
زبونی براش دراوردم که چشاش گرد شد

اراد رو کرد به دریا و گفت_دریا خانم تحویل نمیگیری. 
_میخوای پاشه کولت کنه بچرخونت؟ 

اراد نیشش باز شد و خواست چیزی بگه که دریا پرید پیشش و گفت_بسه تورو 
خدا شما دوتا بخواید بحث کنید تا اخر شب فقط باید بشینیم شمارو نگاه کنیم. 

_راستی محض اطالع اونایی که خبر ندارن شادی و دانی ماه بعدی میخوان 
عروسیشونو بگیرن عروسا موافقن دامادا نظرشون چیه که دوتا عروسیا تو یه 

مجلس باشه؟ 
کاوه ریلکس یه چیپس باز کرد و گذاشت تو دهنش_تورو خدا اگه کسی فهمید چی 

میگه به منم بگه. 
سارا_عزیزم منظور امین اینه که ماهم عروسیمونو با شادی اینا بگیریم دوتا 

عروس دوماد. 
دانی_اره خیلی خوبه من که موافقم. 

_افرین به تو میگن یه دوماد خوب کاوه تو چی؟ 
کاوه_عزیزدلم من میخواستم واست سنگ تموم بزارم. 

سارا_خب اینجوری خیلی بهمون خوش میگذره. 
کاوه_اگه تو اینجوری میخوای من مشکلی ندارم.فقط پدر مادرت چی؟ 

سارا_اونا کاری ندارن مطمئن باش. 



دریا دستاشو زد بهمو گفت_پس تصویب شد اخ جون. 
همه شروع کردن به دست زدن و سارا و شادی سرشونو انداختن پایین که یعنی 

مثال خجالت کشیدن
کیان_امین جان؟ 

با لبخند برگشتم سمتشو گفتم_جانم؟ 
لبخندمو جواب داد و گفت_خوبی؟دخمل بابا خوبه؟ 

_هردومون خوبیم نگران نباش. 

خداروشکر زیر لبی گفت و روشو برگردوند سمت کاوه که صداش میزد. 
......................

در اسانسورو باز کردم و رفتم بیرون که یه خانمی و در خونه با یه چمدون دیدم 
که هی ساعتشو نگاه میکرد فکر کردم شاید همینجوری مونده رفتم جلو و بی 

توجه بهش کلید انداختم به در که صداش بلند شد_خانم ببخشید؟ 
برگشتم سمتشو گفتم_بله؟ 
اینجا خونه کیان مشفقه؟ 

_بله بفرمایید. 
یه دفعه بغلم کرد و گفت_وای عزیزم تو باید امین جون باشی اره؟ 

از بغلش اومدم بیرون و با شک گفتم_خودمم شما؟ 
من ستارم دختر خاله کیان. 

در کسری از ثانیه ابروهام پریدن باال کیان که میگفت هیچکسو ندارن چطور پیدا 
شده بود این دختر خاله؟ 

_دختر خالش؟تا جایی که یادم میاد کیان جز کاوه کسی و نداره. 
خنده ای کرد که مصنوعی بودنش و خیلی راحت میشد تشخیص داد

ستاره_خب......خب من دختر خاله ناتنیشم واسه همین خیلی فامیل حساب 
نمیشم حاال کیان میاد خودش واست توضیح میده .

سری تکون دادم و در و باز کردم_پس بفرمایید خواهش میکنم خوش اومدید. 



دسته چمدونشو گرفت و از کنارم رد شد
پشت سرش رفتم تو و یکراست رفتم توی اشپزخونه. 

شربت و از تو یخچال دراوردم و ریختم توی دوتا لیوان 
سینی و برداشتم و با لبخند رفتم توی پذیرایی که اونم لبخندی زد

سینی و گذاشتم روی میز و روی نزدیکترین مبل بهش نشستم و خیره شدم 
بهش...خوشگل بود و فقط دماغشو عمل کرده بود

متوجه نگاهم شد و اونم نگام کرد که برای اینکه ضایع نباشه گفتم_خب از 
خودتون بگید چرا این همه وقت بهمون سر نزنید.؟

ستاره_خب عزیزم من اینجا نبودم نیویورک زندگی میکنم

کیان هم درسشو اونجا خوند اما هرچی اصرار کردیم برای زندگی نموند. 
نگاهی به شکمم کرد و گفت_چند ماهته؟ 

با تعجب نگاهی به شکمم انداختم جلو اومده بود اما زیر مانتو اونجوری نبود که 
معلوم باشه

_شما از کجا میدونید.؟

حس کردم یکم هول شد اما خودشو جمع و جور کرد و گفت_کیان گفته. 
ابرویی باال انداختم_چه جالب مثل اینکه خیلی با هم در ارتباطید ولی تاحاال از 

شما چیزی به من نگفته. 
شونه ای باال انداخت و گفت_نگفتی چند ماهته؟ 

_4 ماه و خورده ای. 

ستاره_جنسیتش مشخص شده؟ 
_اره هفته پیش مشخص شد پسره. 

ستاره_مبارکه عزیزم قدمش خیر باشه. 
_ممنون شما از کی امریکازندگی میکنید؟ 

ستاره_از بچگی. 



_اما خیلی روان صحبت میکنید. 
ستاره_خب ما همیشه فارسی حرف زدن تو خونمون یه جور اجبار بود.واسه همین 

خیلی خوب فارسی حرف میزنم. 
ستاره_خب دیگه من کم کم برم خیلی زحمت دادم. 

_نه این چه حرفیه من نمیزارم بری امشبو پیش ما بمونید. 
ستاره_وقت زیاده عزیزم فقط خواستم ببینمت و باهات اشنا بشم. 

از جاش بلند شد و دسته چمدونشو گرفت و کشیدش سمت در
_جایی داری بمونی؟ 

ستاره_اره تو هتلم. 
_چرا هتل خب بیاید پیش ما چند وقتی و بد بگذرونید. 

صورتشو اورد جلو که سریع فهمیدم و منم باهاش روبوسی کردم
ستاره_هتل راحت ترم میام بهتون سر میزنم تازه همو پیدا کردیم ما. 

_خالصه خوشحالمون میکنی بازم هرجور خودت مایلی. 

در و باز کرد و رفت بیرون و نزاشت من برم پشت سرش در و بست

کیان که اومد انقد خسته بود که فقط رفت خوابید 
فسنجونی که ماهی جون ظهر درست کرده بود و دراوردم و گذاشتم روی گاز

میزو چیدم و رفتم تو اتاق
نشستم کنارش و بهش خیره شدم

بالش و محکم بغل کرده بود و مثل پسر بچه های تخس با کلی اخم خوابیده بود
دوتا انگشتامو گذاشتم وسط ابروهاش و کشیدم که باعث شد اخمش باز شه اما 

چشماشو باز نکرد
خم شدم و گونشو بوس کردم که پلکاش تکون خورد دوباره خم شدم و اون طرف 

گونشو بوسیدم که دیگه بچم کامل چشماشو باز کرد
کیان_چیشده؟ 



چشمامو چرخوندم و گفتم_چیز خاصی نشده عزیزم گرسنمونه. 
از جاش بلند شد_بزار صورتمو بشورم. 

چیزی نگفتم که رفت توی سرویس و چند دقیقه بعدش برگشت. 
کیان_خب گرسنت بود میخوردی تو زندگیم.

منم از جام بلند شدم دستشو گرفتم و همینطوری که میکشیدم گفتم_بدون اقای 
خونه عمرا.

لبخندی زد و چیزی نگفت
..........

بعد از شام نشستم پیششو یه هلو از جا میوه ای برداشتم شروع کردم به خرد 
کردنش

_راستی امروز دختر خالت اومده بود. 
برگشت سمتمو گفت_دختر خالم؟ 

سرمو تکون دادم 
کیان_من دختر خاله ندارم. 

ابرومو باال انداختم و گفتم_خودش گفت تازه میدونست من حاملم گفت با تو هم 
در ارتباطه. 

کیان_اسمش چی بود؟ 
_ستاره. 

کیان_اوم.....چیزه....خودش گفت دختر خالمه؟ 
_اره گفت ناتنی هستیم.گفت امریکا زندگی میکنیم. 

کیان_نخیر دختر خالم نیست دیگه نبینم درو واسه هرکسی باز کنی امین اومدیم 
و دزدی چیزی بود اگه بالیی سرتون میورد چی؟ 

_یعنی تو نمیشناسیش؟ 
کیان_چرا میشناسم اما باهاش کاری ندارم. 

_خب کیه؟ 



کیان_یه دوست قدیمی که دیگه نمیخوام تو زندگیم باشه.  دیگه هم نمیخوام 
چیزی راجب این موضوع بشنوم تمام. 

_اما...... 
کیان_گفتم بسه امین تمومش کن. 

***کیان*******

دستمو گذاشتم روی زنگو ول نکردم که سریع درو باز کرد
محکم زدم تخت سینش که محکم پرت شد عقب

رفتم تو و درو پشت سرم بستم
کیان_چی میخوای از زندگی من ها....چرا راحتم نمیزاری؟چرا نمیخوای بفهمی 

دیگه نمیخوامت دیگه زن دارم دوسش دارم خیلی هم دوسش دارم یه زمانی هم 
تورو دوست داشتم اما تو نخواستی.... 

دست از سر من و زندگیم بردار نمیخوام ببینمت دورو برم.(عربده زدم)فهمیدی؟ 
درو باز کردم و خواستم برم که اومد جلوم درو بست و تکیه داد بهش

با گریه گفت_کیان توروخدا......من هنوزم دوست دارم میتونیم مثل اون موقع ها 
باشیم میتونیم از نو شروع کنیم توروخدا ولش کن خودم....خودم جاشو برات پر 

میکنم کاری میکنم که اصال یادت نیاد اون دختره تو زندگیت بوده. 
کالفه نفسمو فوت کردم و اروم گفتم_ نمیشه. 

داد زد_چراا؟ 
بدتر از اون عربده کشیدم_چون دوسش دارم میفهمی دوسش دارم خیلی بیشتر از 

تو حتی بیشتر از خودم از هرچیزی توی زندگیم اول اونو دوست دارم. 
بسه دیگه دست بردار برو دنبال زندگیت نمیدونی چه مکافاتی کشیدم تا بدستش 

اوردم تازه االن دوسم داره ازت خواهش میکنم ول کن برو برو همونجایی که 
بودی.

ستاره_پس دوسش داری اره؟ 



چیزی نگفتم که ادامه داد_نمیزارم تو مال منی نمیزارم مال کس دیگه ای بشی. 
هیچکس اندازه من تورو دوست نداره شده میفتم روی زندگیت اما نمیزارم مال 

اون شی. 
_فکر میکنی بعد از همه اینا من برمیگردم پیش تو؟ 

ماتش برد انگار انتظارشو نداشت
ستاره_یعنی چی؟ 

_یعنی همین که گفتم با این کارت منو نابود میکنی زندگیم و نابود میکنی اما به تو 
برنمیگردم هیچوقت اون موقع که میخواستمت نبودی االنم نباش من حالم خوبه 

توهم یکی و پیدا کن باهاش حالت خوب باشه راه ما از همدیگه جداس.دیگه طرف 
زن من پیدات نشه وگرنه دیگه با خواهش و زبون خوش باهات حرف نمیزنم خیلی 

خوب میدونی چه کارایی ازم برمیاد. 
زدمش کنار و درو باز کردم 

ستاره_کیان تورو خدا...کیان نرو. 
درو بستمو در ماشین و باز کردم

*******آمین*******

نیما_امین خواهش کردم ازت چه دوستی هستی تو اخه. 
کالفه برگشتم سمتشو گفتم_خودت باید بگی نیما به من ربطی نداره.بعدشم اگه 

قصدت جدی نیست دختر مردمو امیدوار نکن.گناه داره وابستت میشه. 
نیما_خب منم میخوام اول همو بشناسیم از کجا معلوم شاید جدی شد.بعدشم که 

ازدواجه و نی نی کوچولو....برو جان من. 
_از دست تو. 

نیما_برو تو میتونی. 
رفتم سمتش و وقتی رسیدم بهش اول نگاهی به انگشتش کردم ببینم حلقه داره یا 

نه وقتی دیدم نداره صداش کردم که  سرشو  از روی کتاب بلند کرد و با تعجب 
نگام کرد لبخندی زدم و گفتم_اجازه هست بشینم؟ 



خواهش میکنم بفرمایید. 
نشستم کنارشو دستمو جلوش دراز کردم

_من امینم و شما؟ 
دستمو فشرد و گفت_منم اسما.
_خیلی خوشبختم.ترم چندی؟ 

اسما_ترم دو ولی تازه اومدم توی این دانشگاه. 
_خوش اومدی راستش من زیاد از مقدمه چینی خوشم نمیاد میرم سر اصل مطلب 

یکی از دوستام ازت خوشش اومده گفت من بیام با تو صحبت کنم اگه قبول کنی 
چند وقت باهم باشید میشه؟ 

با چشمای گرد شده نگام میکرد و چیزی نمیگفت فکر کنم یکم زیادی رک بودم
با سرفه ای صدامو صاف کردم_فکر کنم یکم زیاده روی کردم ببین میدونم یکم 

غیر منتظره بود اما تو میتونی فکر.... 
پرید وسط حرفمو گفت_نیازی نیست من جوابم منفیه. 

_ببین این تصمیم توعه ولی اگه نگران دختر باز بودن و........ 
اسما_عزیزم من نامزد دارم.

ایندفعه نوبت من بود که شکه شم از اون طرفم شدید خندم گرفته بود نیما 
بدبخت بچشم با این دختره تصور کرده بود تو یه حرکت بلند زدم زیر خنده که 

اسما هم باهام شروع کرد به خندیدن
بریده بریده گفتم_ببخشید.....ببخشید دست خودم نیست........خوشبخت بشی 

عزیزم.....فعال. 
سرشو تکون داد و من از جام بلند شدم و با خنده رفتم سمت بچه ها

نیما_امین چیشده؟ 
با خنده نشستم پیششون_طرف نامزد داره. 

طوری قیافش پکر شد که بچه ها هم زدن زیر خنده



سبحان زد رو شونشو گفت_غصه نخور داداش بهترشو واست پیدا میکنیم. 
نیما_ولی اصال به اونا نمیخوره که نامزد داشته باشه. 

دریا_راست میگه ها همش خودش تنهاست حلقه هم دستش نیست. 
شونه ای باال انداختم که نمیدونم

ارش_ولی من یه خبر دارم. 
شادی_چی؟ 

ارش_نامزد کردم. 
سارا_عوضی اب زیر کاه کی هست حاال؟ 

ارش_دختر خالم. 
_همون که دوست داشت؟ 

ارش_اره دیگه منم یکم فکر کردم دیدم بهش بی میل نیستم. 
دستی زدم که همه پشت سرم ادامه دادن
سبحان و نیما بغلش کردن و تبریک گفتن

ما هم باهاش دست دادیم
_مبارکت باشه رفیق به پای هم پیر شید. 
فقط تو اکیپمون سبحان و نیما ترشیدن. 

سبحان_نخیر شما خیلی هول بودید وگرنه ما حاالحاال ها قصدشو نداریم. 
دریا_واال شماهم گیرتون نمیاد وگرنه با سر میرید تو عسل نیما که همین امروز 

شکست عشقی خورد. 
نیما کیک جلوشو پرت کرد سمت دریا که هممون باز زدیم زیر خنده

سالم. 
باتعجب برگشتم عقب که دیدم کیان پشت سرمه. 

از جام بلند شدم و بچه ها هم بهش سالم کردن وایسادم جلوشو گفتم_سالم 
عزیزم اینجا چیکار میکنی؟ 

کیان_اومدم دنبالت کالست تموم شده؟ 



_اره نیم ساعتی هست داشتیم حرف میزدیم. 
کیان_پس بریم؟بچه ها بیاید شمارو هم برسونم. 

سارا_نه دیگه مزاحم شما نمیشیم. 
کیان متواضعانه گفت_این چه حرفیه زنداداش وظیفمه بفرمایید. 

بچه ها وسیله هاشونو برداشتن از پسرا خداحافظی کردیم و رفتیم سمت ماشین.

کیان فرمونو چرخوند و گفت_به چی اونقد میخندیدید؟ 
با یاداوریش دوباره خندم گرفت_وای کیان نیما از یکی خوشش اومده بود شدید 

بعد من رفتم به دختره گفتم اونم گفت نامزد دارم باید اون لحظه که به نیما گفتم 
قیافشو میدیدی مثل اینا که شکست عشقی خورده بودن قیافش اویزون شده بود.

بچه ها بازم میخندیدن اما کیان فقط یه لبخند محوی روی صورتش اومده رو 
حس کردم یکم پکره دستمو گذاشتم روی بازوش و با نگرانی گفتم_کیان تو خوبی 

چیزی شده؟ 
دستمو گرفت و بوسه ای کفش زد_نه نفسم طوری نیست یکم خستم سرمم درد 

میکنه. 
شادی_ببخشید ما هم مزاحم شدیم. 

دریا_اره اقا کیان شما میرفتید خونه ما خودمون نیومدیم. 
کیان از اینه نگاهی به عقب انداخت و گفت_این چه حرفیه اخه خودم دوست 
داشتم اومدم شما هم جای خواهرای نداشته منید دیگه از این حرفا نشنوم ها. 

وگرنه کالمون میره توهم. 
لبخندی از این اخالق خاصش روی لبم اومد بچه ها هم با تشکری بحثو تموم 

کردن..........

یه هفته تعطیلی که به دانشگاه به خاطر بازسازی خورده بود مصادف شو با 
هماهنگ شدن عروسی بچه ها 



داشتم نگین لباسمو که افتاده بود میچسبوندم که تلفن زنگ خورد و همون موقع 
هول شدم سر داغ تفنگ چسبید به دستم و صورتم از درد جمع شد

تفنگو گذاشتم تو تراس و انگشتم و کردم تو دهنم و مک زدم
نگاهی به گوشیم کردم....شمارش ناشناس بود به تردید جواب دادم_بله؟ 

سالم. 
_سالم بفرمایید. 

من ستارم. 
یکم به مخم فشار اوردم که یادم اومد همونه که گفت دختر خاله کیانه

_شناختم بفرمایید. 

ستاره_میخوام باهات حرف بزنم. 
_به چه مناسبت؟من راجبت با کیان صحبت کردم گفت اصال دختر خاله نداره.پس 

تو چرا دروغ گفتی؟ 
ستاره_هه خوب معلومه راجب من چیزی بهت نمیگه فکر کردی میزاره گند کاریاش 

رو شه. 
_چی میگی تو.چی میخوای؟ 

ستاره_ادرسو االن واست میفرستم من اینجام تا یه ساعت دیگه اگه اومدی که 
هیچی نیومدی دیگه میرم فقط همین یه باره وبدون دیگه این فرصت گیرت نمیاد.

برو بابایی گفتم و گوشیو قطع کردم
....................

نیم ساعتی بود که داشتم با خودم کلنجار میرفتم نمیخواستم برم من به کیان 
اعتماد داشتم اما یه حسی درونم قلقلکم میداد و دودل بودم تو یه حرکت از جام 

بلند شدم و دم دستی ترین لباسامو پوشیدم و رفتم پایین به نگهبانی گفتم یه 
اژانس برام بگیره و همونجا منتظر موندم........... سر پنج دقیقه رسید

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



وارد کافه شدم و نگاهی به اطرافم انداختم که دیدمش نشسته بود گوشه ترین 
میز تو کافه سرش رو میز بود

اروم قدم برداشتم سمتش....... به میز که رسیدم زدم روش که پرید 
صندلیو کشیدم عقب و نشستروش_هرچی میخوای بگی زود. 

لبخند شروری زد و گفت_پس توهم کنجکاو شدی. 
_هرکی باشه کنجکاو میشه چون من دارم ایندم و میسازم خونه خرابی نمیکنم. 

ستاره_اگه نمیخوای بشنوی مهم نیست بلند میشم میرم. 
_حاال که اومدم هر حرفی داری بزن بعد هرجا دلت خواست برو.

ستاره_بپرس تا بگم. 
_کی هستی تو؟ 

ستاره_عشق کیان. 
یه لحظه نفس کشیدن یادم رفت به سختی گفتم_عشقش؟ 

ستاره_اره دروغ گفتم دختر خالشم من عشقشم کیان واسم جونشم میداد یه روزم 
بدون من نمیتونست بمونه حتی  قرار بود ازدواج کنیم اسم بچه هامونم انتخاب 

کرده بودیم هنوزم دوستم داره و گفت تورو فقط به خاطر خواسته بابات گرفته و 
حاال هم که ازت بچه داره مجبوری باهات مونده. 

منو ول کرد اما باز برگشت بهم چون عشق اول و اخرش منم. 
_از....از کجا بدونم.....راست میگی.؟

یه پاکت دراورد و گرفت جلوم دست لرزونمو جلو بردم و پاکتو ازش گرفتم
درشو باز کردم که چند تا عکس توش بود

عکسایی که توی همشون کیان مستانه داشت میخندید

تو یکی دست انداخته بودن دور گردن هم تو یکی ستاررو بغل کرده بود یکی دیگه 
داشت گونشو میبوسید

_از کجا بدونم.......فتوشاپ نیست.؟ 



شونه ای باال اندخت و گفت_میتونی از خود کیان بپرسی فکر نمیکنم این عکسارو 
ببینه دیگه انکار کنه.منو ول کرد یه روزی هم نوبت توا دیگه خود دانی. 

کیفشو از روی میز برداشت و از جلوی دیدم محو شد
..............

نمیدونم چقد نشسته بودم و داشتم با فنجون قهوم بازی میکردم و بی صدا اشک 
میریختم که با صدای زنگ موبایلم به خودم اومدم

نگاهی بهش انداختم و با دیدن اسم کیان همه حرفای ستاره اومد تو ذهنم
گوشیمو خاموش کردم و با برداشتن کیفم از جام بلند شدم و پیاده راه افتادم تو 

خیابون همه حرفاش......... دوست دارماش و رفتار اخیرش اومد توی ذهنم اخیرا 
مثل قبل ابراز عالقه نمیکرد رفتارش عوض شده بود سرد شده بود و من همش 

میزاشتم پای خستگیش
با صدای بوق ماشینی به خودم اومدم

راننده_چته خانم جلوی پاتو نگاه کن خوب اگه ترمز نمیکردم که باید االن......ال 
االه اال ا�. 

_ببخشید اقا. 
هوا تاریک شده بود و نمیدونستم کجام. 

رفتم سمت تاکسی های گوشه خیابون و سوار یکیشون شدم
ابجی دربست؟ 

_اره اقا بیا بریم. 
چشم چاکرتم هستیم. 

..........
اومدم کلید بندازم تو در که سریع خودش باز شد و کیان با یه قیافه قرمز شده 

اومد بیرون
اما نمیدونم چرا من خونسرد بودم زدمش کنار و رفتم تو که اونم درو بست و 

پشت سرم اومد
کیان_یه دلیل قانع کننده برام بیار که زنم تا ساعت ده شب کجا بوده. 



بی توجه بهش رفتم تو اتاقو ساک کوچیکم و دراوردم و شروع کردم چند دست 
لباس انداختم توش

کیان_چیکار میکنی؟ 
جوابی ندادم و یه مانتو دیگه گذاشتم توی ساک

کیان_با توام امین. 
بازم جوابش سکوت بود

کتابامو از تو کتابخونه برداشتم که از دستم گرفت و پرتشون کرد سمت دیوار 
بازوهامو گرفت تو دستش

کیان_به من نگاه کن؟ 
دوست نداشتم نگاش کنم که باز خامش شم اما اون سرسخت تر از این حرفا بود 

اینبار صورتمو تو دستاش گرفت که مجبور شدم نگاش کنم
کیان_حاال بگو چته؟ 

پوزخندی زدم و رفتم سمت کیفم پاکت عکسارو دراوردم و اوردم دادم دستش 
خودمم رفتم کتابامو برداشتم و گذاشتم توی ساک و ژیپشو کشیدم و گرفتم دست

کیان_امین من بهت توضیح میدم اصال اینطوری نیست. 
تلفن و برداشتم و شماره نگهبانی و گرفتم_الو سالم.لطف کنید برای من یه اژانس 

خبر کنید ممنون.

کیان_امین میگم توضیح میدم بهت بچه بازی در نیار یه عوضی اومده هرچی به 
کله پوکش رسیده بهت گفته توام همرو باور کردی؟من شوهرتم بزار برات توضیح 

بدم.خواهش میکنم اینجوری تصمیم نگیر.
پسرم انگار متوجه ناراحتیم شده بود چنان لگدی زد که بند دلم پاره شد دستمو 

گذاشتم روی دلم و نشستم روی مبل سریع اومد جلوی پام زانو زد و دستمو گرفت 
که پسش زدم

کیان_چیشد قربونت برم؟ باز لگد زد؟ بریم دکتر هان.



حرفاش از یه طرف و درد شکمم از یه طرف دست به دست هم داد که گریم بگیره 
و اشکام یکی یکی سر خورد توی صورتم

با هق هق رو بهش گفتم_دیگه تموم شد نمیخوام چیزی ازت بشنوم دیگه نیستی 
دیگه بابامم نیست که کاریت داشته باشه ول کن دیگه بسه بازی برو پیش عشقت.

کیان_من جز تو عشقی ندارم. 
میون گریه پوزخندی زدم_بسه دیگه خسته نشدی انقد دروغ گفتی.تو اونی نبودی 

که من میخواستم. 
تلفن که زنگ خورد از رو میز برش داشتم

خانم مشفق اژانس اومده. 
_االن میام. 

ساکم و برداشتم و رفتم طرف در که سد راهم شد
کیان_کجا این وقت شب ها؟فکر کردی انقد بی غیرتم اره؟
_غیرت؟وقتی باهام بازی میکردی غیرتت اجازه میداد؟

کیان_من هیچ بازی باهات نکردم هرچی بوده راست بوده قبال هم بهت گفته بودم 
که حق نداری به عشقم شک کنی. 

_اما شک کردم.ا نه بابا شک چیه مطمئنم عشقی به من نداری. 
کیان_حالت خوب نیست کجا میخوای بری؟

با ساکم زدمش کنار_به تو ربطی نداره. 
کیان_امین بخدا من میخوامت. 

خسته از این همه دروغ جیغ زدم_اما من نمیخوامت.برو به زندگیت برس. 
تقریبا فریاد کشید_زندگی من تویی لعنتی چرا خودتو به نفهمی میزنی؟ 

خواستم درو باز کنم که دستش روی دستم روی دستگیره نشست
کیان_نمیزارم بری یادت نره که بچه من تو شکمته.

_به روح بابام قسم اگه نزاری برم یه بالیی سر خودم و این بچه میارم میدونی که 
شوخی نمیکنم. 



ترس نشست توی نگاش و دستش شل شدتعلل نکردم و در و باز کردم رفتم بیرون 
و محکم درو کوبوندم بهم

***کیان*******

کالفه سرمو گرفتم تو دستم و نشستم روی مبل که تلفن خونه شروع کرد به زنگ 
خوردن اصال حوصله کسی و نداشتم برای همین از جام تکون نخوردم بعد از چند 

تا زنگ رفت روی پیغام گیر و با شنیدن صدای ستاره سریع از جام بلند شدم و 
گوشیو برداشتم

_کثافت عوضی چی بهش گفتی ها؟ 
فقط برو نذر و نیاز کن تورو پیدا نکنم من وگرنه به والی علی سرتو میزارم رو 

سینت. 
مستانه خندید و گفت_اروم باش عشقم من که بهت گفتم با من نباشی نمیتونی با 

اونم باشی حاال چسبید بهت؟سوپرایزمو دوست داشتی؟ 
کیان_لعنت بهت عقده ای االن چی نصیبت شد ها؟ 

کیان_اخ عزیزم نمیدونی چقدر خوشحالم اصال خالی شدم.راستی مواظب بچتم 
باش عزیزدلم.

کیان_ببین تو یه بدبختی که عقده محبت داره فقط میخوام یه تار مو از زن و بچم 
کم بشه اون موقع دیگه اون رویی که دوسش نداری و میبینی.

فریاد زدم_فهمیدی؟
ستاره_انقد که اونو دوست داری منو دوست داشتی؟ 

_من االن میفهمم که تورو اصال دوست نداشتم بزرگترین اشتباه زندگیم تو بودی و 
بزرگترین شانس زندگیم امین. 

ستاره_باشه پس خیلی مواظب بزرگترین شانس زندگیت باش. 
قبل از اینکه چیزی بگم صدای بوق اشغال خورد به گوشم

_الوو.........الو...... 



گوشیو محکم زدم به عسلی که هزار تیکه شد........... 
گوشیمو دراوردم و شماره امین و گرفتم که اولش فقط بوق میخورد و بعدش به 

کل خاموش شد. 
_لعنتی......

***آمین*******

چهار روز بود که اومده بودم ویالی لواسون میخواستم تنها باشم و هیچکس از 
اینجا خبر نداشت

چهار روز بود که گوشیم خاموش بود و خبری از کسی نداشتم اما فکر میکردم 
دیگه کافیه چون فرداشب عروسی بچه ها بود و باید بر میگشتم.

به عمو قادر گفتم یه اژانس برام خبر کنه و خودم مانتوی بلند و گشادمو 
همینجوری روی لباسام پوشیدم و رفتم دم در دیدم ماشین هم اومده 
از عمو قادر خداحافظی کردم و سوار شدم ادرس خونه اراد و دادم. 

..................
زنگو که زدم کسی جواب نداد دوباره زدم بازم خبری نشد برگشتم راه امدرو 

برگردم که در برج بازشد 
برگشتم دیدم دریا اشفته اومده بیرون

_سالم. 

اومد جلو_سالم و زهرمار کجایی چهار روزه میدونی چقد دنبالت گشتیم؟مردیم و 
زنده شدیم بیچاره کیان چهار روزه کار و زندگیشو ول کرده داره دنبال تو میگرده. 

پوزخندی زدم_میزاری بیام خونه یا برگردم؟ 
دریا_بیا بریم خبرت. 

در خونرو باز کرد و رفتیم تو
_بی زحمت یه مسکن واسم میاری؟یه خورده کمرم درد میکنه. 

دریا_ضرری برات نداشته باشه؟ 
_نه نداره با دکترم حرف زدم. 



سری تکون داد و رفت بعد از چند دقیقه با یه لیوان اب و یه قرص اومد
تشکری کردم و قرصو با یه قلوپ اب خوردم

دریا_بزار من یه زنگ به اراد بزنم. 
_نه دریا فعال هیچ کاری نکن.

دریا_باشه اما باید بگی چرا رفتی. 
به نظرت االن کیان خونس؟

دریا_واسه چی؟
_میخوام برم لباسمو بردارم برای فردا شب.

دریا_نمیدونم فکر نکنم چون بیشتر تو خیابونا دنبال توا.
از جام بلند شدم_نیم ساعته اومدم. 

دریا_میخوای باهات بیام؟؟ 
_نه خودم میرم.

دریا_باشه مواظب باش. 
..................

در ورودی و باز کردم که نگهبان از جاش بلند شد_خانم خانم مشفق. 
_سالم خسته نباشید کیان خونست. 

نه خانم اقای دکتر صبح از خونه زدن بیرون.
دکمه اسانسورو زدم که درش باز شد

_مچکرم. 
در خونرو با کلید باز کردم و رفتم تو 

با دیدن خونه کپ کردم 
همه جا بهم ریخته و وسط خونه پر از شیشه خورده بود

رفتم نزدیک دیدم عسلی شکسته
خواستم ولش کنم برم وسایلمو بردارم اما دلم راضی نشد 
جارو برقیو اوردم و زدم به برق و شروع کردم به تمیز کردن



بیست دقیقه ای خونرو تمیز کردم و رفتم سراغ وسیله هام 
تا پامو گذاشتم توی اتاق دردی توی کمرم پیچید که انگار فلجم کرد

کنار دیوار سرخوردم و اشک تو چشمام جمع شد
صدای چرخش کلید تو قفل که اومد سعی کردم از جام بلند شم که موفق نشدم و 

دوباره سر خوردم

صدای قدماشو که نزدیک میشد و میشنیدم اما انقد درد کمرم زیاد بود که 
نمیتونستم از جام بلند شم

سرمو انداختم پایین و لعنتی به این شانس مزخرفم فرستادم
درست کنارم وایساد اما سرمو بلند نکردم

کیان_به به امین خانم.پارسال دوست امسال اشنا. 
دادی زد_معلوم هست کدوم گوری هستی؟ 

چیزی نگفتم که نشست کنارم
کیان_با توام امین خوشت میاد منو دق بدی؟میدونی من چی کشیدم؟ 

جایی نبوده که نرفته باشم.کل تهرانو گذاشتم زیر پام. 
چشمامو دوختم به چشماش و تازه فهمیدم تا چه اندازه دلتنگشم. 

کیان_چرا گریه میکنی؟ خوبی؟ 
_به تو ربطی نداره. 

دستمو به دیوار گرفتم و سعی کردم بلند شم دستشو زیر بازوم گرفت که کمکم کنه
_دست نزن به من. 

کیان_به جای اینکه من طلبکار باشم تو طلبکاری؟با این حالت خونه تمیز میکنی 
واسه من؟

_نمیخوام ببینمت. 
بازوهامو محکم گرفت و باز داد زد_تو غلط کردی هرجا بری...... باال بری پایین 

بیای باز جات پیشه منه فهمیدی؟ 



تو زن منی و تا وقتی که من اجازه ندم حتی حق نداری قدم از قدم برداری. 
_چیه دلت برام میسوزه؟ من نیازی به دلسوزی تو ندارم برو هرجا که عشقت 

میکشه منتظر احضاریه دادگاه باش. 
دست گذاشت پشت گوششو سرشو اورد جلو_چی؟ طالق؟ 

_اره طالق.... من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. 
کیان_تو بیجا میکنی.موهات هم مثل دندونات سفید شه هم طالقت نمیدم.

_باید بدی فکر کردی کی هستی؟ 
شمرده شمرده گفت_شوهرت فهمیدی من شوهرتم اختیارت دست منه.

_اما من میرم توهم نمیتونی جلومو بگیری. 
وسایلم اماده توی یه پالستیک بود 

برداشتم و زیر نگاهش از اتاق زدم بیرون دستم به دستگیره در که رسید با حرفی 
که زد میخکوب شدم

کیان_اگر از این خونه بری بیرون به جان خودت قسم میرم شکایت میکنم ازت. 
برگشتم عقب و پوزخندی زدم_میخوای زن حاملتو بندازی زندان؟ 

لبخند کجی زد و دستاشو کرد توی جیب شلوارش اومد نزدیک و تو یه قدمیم 
ایستاد_زندان نمیری باز برت میگردونن همینجا. 

حرصی زدم تخت سینشو گفتم_پس هر غلطی دوست داری بکن. 
دستگیره درو پایین کشیدم که باز نشد پشت سر هم چند بار باال پایین کردم

_این درو باز کن. 
ریلکس نگام کرد و گفت_جایی نمیری. 

دست کردم تو جیبم و خواستم دسته کلید خودمو دربیارم اما نبود
_بیخودی نگرد پشت در جاش گذاشته بودی ایناهاش. 

خواستم بگیرمش که دستشو برد باال رفتم جلوتر و کامال چسبیدم بهش
من داشتم تقال میکردم کلید و بگیرم اما اون خونسرد زل زده بود به صورتم



_بدش بهت میگم. 
تک تک اجزای صورتم و نگاه میکرد و انگار دنبال چیزی بود

_چیه میگم کلیدو بده. 

جوابی که نداد خواستم بیام عقب که دستشو دور کمرم پیچید
_دستتو بکش. 

اروم زمزمه کرد_ نمیدونی چقد دلم برات تنگ شده بود. 
محکم زدم رو سینش که دستاش شل شد

کیان_امین دستات سنگین شده ها. 
داد زدم_درو باز کن میخوام برم. 

انگار صبرش لبریز شد اونم داد زد_حق نداری جایی بری. 
اشک تو چشمام حلقه زد از زور گوییش

_اگه بابام زنده بود باز میتونستی انقد بهم زور بگی؟ 
اروم شد و گفت_اگه بابات زنده بود حرفامو میشنید و بهم حق میداد.توهم بشنو 

اگه اون موقع خواستی هرجا دوست داشتی برو. 
_نمیخوام بشنوم چهار روز نبودم زمان خوبی بوده بشینی فکر کنی و برام دروغ 

ببافی. 
کیان_اها حرفای اون بی همه چیز درسته به من که میرسه دارم دروغ میبافم اره؟ 

همین که گفتم جایی نمیری من امادم همه چیز و توضیح بدم برات اما زورت 
نمیکنم گوش بدی هروقت که خودت خواستی.االنم بیا برو دراز بکش کمرت درد 

میکنه.

_به تو ربطی نداره. 
کیان_داره مثل اینکه یادت رفته بچه من تو شکمته. 

_انقد بچه من بچه من نکن من دارم عذابشو میکشم اونوقت تو صاحبش میشی..؟
کیان_ببخشید قربونت برم بچمون خوبه؟ 



بیا برو انقد خودتو اذیت نکن واست خوب نیست.
پامو زدم زمین و رفتم تو اتاق 

در اتاقو انقد محکم زدم بهم که خودمم یکم پریدم
کیان_کندیش. 

داد زدم_به درک فدای سرم. 
دیگه صدای ازش نیومد 

هنوز یکم کمرم درد میکرد اما اونقدری نبود که مثل نیم ساعت پیش فلجم کنه
دراز کشیدم و ناخداگاه ذهنم رفت سمت حرفای کیان

اینکه نکنه حرفاش راست باشه؟ 
شاید اون دختره میخواد زندگیمونو خراب کنه اما خراب کردن زندگی ما به چه 

درد اون میخورد و نمیفهمیدم
خسته از این همه چرایی که توی سرم بود چشمام و بستم و خیلی زودتر از اونچه 

که فکرشو میکردم خوابم برد
***کیان*******

کاسه ترشیو گذاشتم روی میز و رفتم که صداش کنم
اروم در اتاقو باز کردم....یه لحظه دلم ضعف رفت واسه فرشته جلوم

به سختی ازش دل کندم و رفتم سمتش
نشستم گوشه تخت و صداش زدم که جوابی نداد اینبار تکونش دادم که اروم 

چشماشو باز کرد. 
_پاشو زندگیم پاشو یه چیزی بخور ضعف میکنی. 

یکم نگام کرد......یهو اخماشو کشید توهم و به پشت کرد
با بد خلقی گفت_گرسنم نیست خوابم میاد. 

نفس عمیقی کشیدمو با ارامش گفتم_امین جان تو گرسنت نیست اون بچه 
گرسنشه االن اون تو دستش به هیجا بند نیست میزنه تو سر خودش داره میگه 

مامانی االن وقت لجبازی نیست داریم تلف میشیم از گشنگی. 



پاشو خانمم شامتو بخور بازم بگیر بخواب خوبه؟
نشست روی تخت اما ده ثانیه نشده دوباره دراز کشید و غری زد_به وال خوابم 

میاد اصال نمیتونم قدم از قدم بردارم. 
سری تکون دادم و از اتاق اومدم بیرون غذاشو گذاشتم توی یه سینی و باز 

برگشتم دیدم داره با تلفن صحبت میکنه
امین_دریا ول کن دیگه االن مشکل اینه که من نیومدم اونجا.....خب موندم خونم 

دیگه.......نه توروخدا اینجا نیاید خیلی خوابم میاد جلوتون خوابم میبره 
شرمندتون میشم......فردا همو میبینیم فعال.

سینی و گذاشتم جلوش_حاال بخور. 
امین_میومدم ونجا دیگه دریا بیدارم کرد. 

با تمسخر گفتم_نه عزیزم شما خسته میشید بفرمایید میل کنید.
چشم غره ای بهم رفت و یه قاشق گذاشت دهنش

امین_خودت چی؟البته به من مربوط نیست میخوای بخور میخوای هم نخور.
لبخندی از این توجه زیر پوستیش روی لبم اومد

_شما بخوری منم سیر میشم.

شونه ای باال انداخت و بیخیال یه قاشق دیگه گذاشت توی دهنش.
...............

غذاش که تموم شد خودش ظرفاشو برداشت و برد اشپزخونه و خودشم شست 
بعدم نشست جلوی تلویزیون و بی هدف فقط کانال عوض میکرد

بیخیالش شدم و گذاشتم هرکاری دوست داره انجام بده خودمم یکی از کتابای 
مختص قلبو که تازه خریده بودم و گرفتم جلوم و شروع کردم به خوندن

به صحفه چهار که رسیدم صدام زد
_جانم؟؟؟

امین_بیا حرف بزنیم. 
کتابو بستم و گفتم_دقیقا چی شد به این نتیجه رسیدی؟ 



_خودم راضی نیستم اما قلبم میگه بهت یه فرصت بدم حرف بزنی خب گوش 

میدم بفرمایید. 
نشستم کنارشو گفتم_از کجاش بگم؟ 

_از اول اولش. 
نفس عمیقی کشیدمو با یاداوری اون روزا شروع کردم_دقیقا شیش سال پیش از 
یه دختری خوشم اومد عاشقش نبودم فقط خوشم اومد ازش یه دختر خام و بی 
تجربه.وضع مالیشون خوب بود اونقدری بود که پدر سرطانیش اونو فرستاده بود 

امریکا تا درسشو اونجا بخونه. بهش پیشنهاد دادم که با هم رفت و امد کنیم تا 
اخالق هم تو دستمون بیاد اونم قبول کرد. 

شیش ماهی باهاش بودم و روز به روز بیشتر بهش وابسته میشدم یه جورایی 
حس مالکیت داشتم بهش. 

تا اینکه خبر دادن که پدرش داره نفسای اخرشو میکشه
ستاره از اون اول گفته بود که با یه پسر ایرانی ازدواج کرده نگفته بود فعال تو 

دوره اشنایی هستیم
باباش گفته بود میخواد خوشبختیه دخترشو ببینه اما من نمیتونستم درسمو ول 

کنم و برگردم ایران دقیقا اوج وقتی بود که من داشتم فارغ التحصیل میشدم 
ستاره پیشنهاد داد چند تا عکس صمیمی بگیریم که باباشم راضی کنه

اون عکسایی هم که تو دیده بودی مال همون زمان بود

به جان خودت به جز اون چند تا عکسی که تو دیدی من فقط دستشو میگرفتم 
چون معتقد بودم رابطمون باید سالم باشه خیلی سعی میکرد بهم نزدیک شه اما 

من اجازه نمیدادم
بگذریم.....باباش فوت شد و دوماه اومد ایران......دوماه فقط تلفنی و گاهی 

تصویری باهم صحبت میکردیم اما دیدم این اواخر یکی در میون جوابمو میده یا 
سرد حرف میزنه گذاشتم پای مرگ پدرشو چیزی نگفتم 



تا اینکه بعد از دوماه برگشت اما چه برگشتنی خیلی ریلکس زل زد تو چشمامو 
گفت من عاشق یکی دیگه شدم و با هم قرار گذاشتیم میخوایم ازدواج 

کنیم........خیلی سخت بود یکی که یکسال عمرمو به پاش گذاشتم اینجوری بیاد 
غرورمو خورد کنه و بره

اما نمیخواستم غرورم بیشتر از این خورد شه گفتم خوشبخت بشید و 
تمام.....رفت

یک ماه سختم بود نه به خاطر این که عاشقش بودم ها نه.......به خاطر اینکه 
بازیم داده بود

بهش وابسته بودم اما هیچوقت عاشقش نبودم من عشقو با تو شناختم امین 
با تویی شناختم که طاقت حتی یه روز دوریتو ندارم میفهمی؟ 

امین_از کی برگشته؟ 
_خیلی وقته همش تهدید میکرد چیزی نبود که بترسم من گذشتم پاکه اما از تو 

میترسیدم اوالش که قلبت بود بعدشم که بچه.میترسیدم بالیی سرت بیاد
حاال میخوای بگی بهت چی گفته؟

امین_گفت هنوزم دوسش داری.گفت به اصرار بابام اومدی سراغ من االنم 
مجبوری به خاطر بچه باهام موندی. 

اگه اینجوریه مشکلی نیست کیان من این بچرو خودم بزرگ میکنم طالقمم میدی 
هرکس میره دنبال زندگی خودش. 

هیچکس و هیچ چیز نمیتونه تورو مجبور کنه باهام بمونی حتی این بچه. 
وسط حرفاش اشک تو چشماش حلقه زده بود........لبخند تلخی زدم و محکم 

دستامو دورش چیدم. 
_جان خودتو که فکر میکنی برام ارزش نداری قسم نمیخورم قسم جون تنها 

داداشمو میخورم که فقط و فقط تو ملکه قلب منی صاحب قلب من تویی حتی 
خودم نیستم تویی. 



بلخره دستاشو باال اورد و دور گردنم حلقه کرد
امین_منم قسم میخورم به جان خودت و این بچه اگه ذره ای از حرفات دروغ 

باشه یه جوری خودمو سر به نیست میکنم که هیچوقت نتونی پیدام کنی. 
***آمین*******

منو دریا اماده بودیم و شادی و سارا رفته بودن لباس عروساشونو بپوشن
دریا_امین عزیزم امروزم بهت فشار نیوردم اما دارم از فضولی میترکم تعریف کن 

دیگه چرا رفته بودی همه رو جون به لب کردی برو خدارو شکر کن که این دوتا 
امروز باید خانم باشن وگرنه میدونی چیکارت میکردن. 

_یکم از کیان دلخور بودم سر یه حرف پوچ اما توضیح داد رفع شد.
دریا_مطمئن باشم؟

پلکی زدم که تاکیدی شد روی سوالش
در باز شد و شادی و سارا هردوشون اومدن بیرون

دریا_چقد طولش دادید. 
_چه کردید بچه هاا. 

سارا_جدی میگی خوبه؟ 
_اره جاری جون فوق العاده شدید هردوتون. 

منو دریا رفتیم جلوشون و هرچهارتامون همدیگرو بغل کردیم
_بچه ها خیلی خوبه که همو داریم.

شادی_امین االن اشکم دربیاد ارایشم خراب میشه.
کشیدم عقب که که گفتن دامادا اومدن اول دانیال اومد و شادی و برد...دریا هم 

باهاش رفت پایین 
بعد نوبت کاوه شد وارد که شد نگاهش بین منو سارا چرخید

کاوه_تورو خدا با من بازی نکنید قلبم مریضه بگید ببینم کدومتونید. 
کیفمو برداشتم و رفتم جلوش

_واال من که هم لباسم گلبیه هم مانتو پوشیدم مسلما اونه. 



منتظر جوابش نشدم و رفتم بیرون دیدم اراد و با کیان داشت صحبت میکرد دریا 
هم کنارشون

دستم و گرفتم به دیوار تا از پله ها سر نخورم که دریا متوجه شد و زودی اومد 
کمکم 

_مرسی عشقم. 
دریا_فدات مگه ما چندتا توپولو داریم؟ 

رسیدیم به ماشین و چشم غره ای نثارش کردم_سالم شما چرا نرفتید. 
اراد_سالمو.........الاله االا� بیا بغل داداشی ببینم 5روزه ندیدمت. 

لبخند پررنگی زدم و اروم رفتم تو بغلش
اراد_امین دیگه نمیشه بغلت کرد ها اندازه خرس شدی.

اخمی بهش کردم که خندش گرفت
کیان_اذیت نکن خانممو اراد خان وگرنه کالمون میره توهم. 

اراد اب گلوشو با صدا قورت داد و تمسخر گفت_تورو خدا منو نخور. 
دریا دستشو گرفتو همونجور که میکشیدش سمت ماشین رو به ما گفت_تو باغ 

میبینمتون فعال. 
 کیان در و برام باز کرد و به سختی نشستم بعد از من سوار شد و برگشت 

سمتم_خیلی خوشگل شدی. 
باهاش قهر نبودم اما هنوزم یکم دلگیر بودم لبخند کمرنگی بهش زدم و سرمو 

انداختم پایین. 
_توهم خیلی خوشتیپ شدی. 

استارت زد و گفت_اختیار دارید. 
................

اروم نشستیم روی صندلی که سرو کله شهاب و سامان پیدا شد
سامان_سالم. 

_وای سالم چطورید؟ 



شهاب_خوب تو چطوری قلب عمو چطوره.؟
_اونم خوبه نیستید چند وقته.

سامان_زیر سایه شماییم.
کیان_االن که شبه.

شهاب چشمکی زد و گفت_ماهم فقط روزا زیر سایتونیم.
دریا_امین سارا و شادی دارن اشاره میکنن بریم پیششون.خوشحالم دوباره 

میبینمتون اقایون.
سامان_ماهم همینطور دریا خانم.

دستمو به میز گرفتم و بلند شدم.  زمزمه اروم کیانم شنیدم_مراقب باش.
پاشنه کفشام خیلی کم بود اما واسه احتیاط دست دریا و گرفتم و اروم از بین 

جمعیت گذشتیم. 
رفتیم پیش بچه ها و نشستیم سرجای داماد
_عروسی تکی بیشتر حال میده تا اینجوری؟ 

سارا_واال به من که خیلی داره خوش میگذره. 
شادی_منم همینطور بخدا. 

_ولی من امشب خیلی اذیت شدم بچه ها

دریا_بمیرم برات. 
_خدانکنه ببخشید نتونستم امشبو واستون گرم کنم بچه ها.

شادی_این چه حرفیه اجی جونم همینکه بودی یه دنیا می ارزه.

لبخندی زدم و بوسی تو هوا فرستادم براش
کاوه_خانما اجازه میدید؟

سرمو باال گرفتم دیدم با دانیال وایسادن تا ما پاشیم
_جانم؟ 

کاوه_جانت بی بال زنداداش میخوایم بشینیم. 



_خیل خوب بابا بیا بشین انگار خوردمش. 

دانی_فدایی داری شما. 
دست دریارو گرفتم_برووو خودتی. 

دانی_چاکریم. 
رفتم نشستیم سرجای خودمونو نفس عمیقی کشیدم واقعا برای منی که یه ذره 

هم شکم نداشتم وضعیت االن غیر قابل تحمل بود
کیان_خوبی؟

_خیلی سنگین شدم ها. 

لبخند دندون نمایی زد_ولی اینجوری با نمک تر شدی.
چشم غره ای بهش رفتم که خندش شدیدتر شد

شاکی گفتم_به چی میخندی تو؟؟ 
لباشو یکم جمع کرد و گفت_به تو. 

دست به سینه شدم_خوبه دیگه من هزار جور درد میکشم واسه حمل بچت تو 
اینجا بشین مسخرم کن بعد اخرشم حاضر و اماده بیا بغلش بگیر. 

سرشو برد زیر گوشم و اروم گفت_پس واسه چی میگن بهشت زیر پای مادره؟

خاله شهال مامان شادی اومد سرمیزمون و گفت_چیزی کم و کسر ندارید؟ 
_خاله جونم ما مگه غریبه ایم همچی عالیه دستتون درد نکنه. 

شهال_قربون تو برم گل دختر ببینم رنگت پریده یا من اینجوری حس میکنم؟ 
دریا با دست صورتمو برگردوند سمت خودشو و شروع کرد به کنکاش
به سختی صورتمو برگردوندمو گفتم_دریا کلمو کندی چیکار میکنی؟ 
اراد و کیان ریز ریز شروع کردن به خندیدن و دریا با حرص ایشی کرد

_نه خاله جون این اثراته سه کیلو کرمیه که ارایشگره زده به صورتم مثال کم زده 
برام خیرسرش. 

خاله شهال تک خنده ای کرد و با گفتن یه از دست تو دور شد



اراد_بیا یه کیلوشو بزن به صورت من. 
_مسخره. 

یکم جابجا شدم و اوف بلندی گفتم که باز زدن زیر خنده
_ایشاال همتون انقد چاق بشید نتونید تکون بخورید هی منو مسخره کنید من فقط 

میخوام دریا باردار بشه ببین چیکارش کنم. 
دریا و اراد که از غرغرای من فقط میخندیدن اما کیان یکم خندشو قورت داد و از 

جاش بلند شد 
دستشو جلوم گرفت و با ته مونده خندش گفت_پاشو قربونت برم پاشو یکم راه 

بریم. 
دستشو گرفتم و از جام بلند شدم و کنارش وایسادم 

دسشو دور کمرم حلقه کرد و بوسه عمیقی روی موهام نشوند. 
 به ته باغ که رسیدیم دیدم یه تاب خوشگل وصله که با گل تزئین شده بود فکر 

کنم بچه ها عکساشونو اینجا انداخته بودن
با ذوق رفتم نشستم روش و یکم پامو زدم رو زمین که تاب بخوره 

_بیا بشین توام کیان خیلی حال میده. 
با لبخند نشست کنارم و یه بار محکم با پاش هل داد 

_به نظرت اسمشو چی بزاریم؟ 
کیان_نمیدونم بهش فکر نکردم. 

_اومم نظرت با مهیار یا ماهان چیه؟ 
کیان_ماهان قشنگه. 

_اره منم بیشتر ماهان و دوست دارم.

کیان_پس پسرمون ماهان شد. 
اروم سرشو تکون داد

سرمو تکیه دادم به شونش و چشماشو بستم....سعی کردم یکم ارامش ازش بگیرم



کیان_اذیت شدی امروز؟ 
_اوهوم خیلی. 

کیان_میخوای بریم خونه؟ 
_نه بابا نهایتا دوسه ساعت دیگه تموم میشه.بوی جوجه میاد فکر کنم غذارو 

اوردن بریم؟ 
خنده ای کرد و بی حرف دستمو گرفت و بلندم کرد و وفتیم سمت میزامون

..................
کمرم دیگه خیلی درد گرفته بود اما دوست داشتم بمونم پیش بچه ها

روی صندلی راننده توی ماشین نشسته بودم و در ماشین و باز گذاشته بودم
کیان هم تکیه داده بود به در ماشین و بی صدا به بچه ها و خانواده هاشون نگاه 

میکردیم
_کیان؟ 

سرشو خم کرد سمتم_جونم؟ 
_برو پیش کاوه تنهاس. 

نگاهی مردد بهم انداخت که چشمامو روی هم گذاشتم 
سری تکون داد و رفت جلو 

دریا دید تنها شدم اومد کنارم و جای کیان وایساد 
دریا_چته؟

_کمرم داره میبره بخدا.
دور بچه ها که خلوت شد از جام بلند شدم_بریم پیششون. 

دستشو گرفتم و اروم بلند شدم و رفتیم سمت بچه ها
شادی و سارا هردوتاشون داشتن گریه میکردن

بهشون که رسیدیم گریشون شدیدتر شد
با دریا نگاهی بهشون کردیم و با خنده رفتیم جلوشون

چهارتامون همدیگرو بغل کردیم 



خواستم از این حال و هوا در بیان زدم به در شوخی_بچه ها دیگه جمعمون پنج 
نفره شده. 

اراد_واال با این وضعی که تو داری هفت نفره شده. 
همه زدن زیر خنده و من با حرص نگاهی بهش انداختم که خندش شدیدتر شد

کاوه دستشو بردباالو اراد محکم زد بهش
_کاوه تو برو دعا کن که عروسیته و شما اراد خان خوبه من حاملم هفت نفرم تو 

که حامله نیستی چرا اندازه بیست نفر شدی؟ 
ایندفعه همه به قیافه اراد خندیدن

اراد_وای از زبون نیش دار تو. 
شونه ای باال انداختم و برگشتم سمت دخترا_بچه ها خیلی واستون خوشحالم 

خدا کنه اینا لیاقت شمارو داشته باشن. 
کاوه_هوی امین. 

دانی_داشتیم امین خانم؟ 
_همینه که هست. 

با دانیال دست دادم و تبریک گفتم
دستمو جلوی کاوه دراز کردم که دستمو کشید و بغلم کرد و در گوشم گفت_خیلی 

دوست دارم ابجی جونم خوشحالم که حرفای اون عفریترو باور نکردی کیان واقعا 
عاشقته من خودم ضمانت میکنم. 

از بغلش اومدم بیرون و با خنده گفتم_یکی باید خودتو ضمانت کنه. 
با هردوتاتونم ببینم یه قطره اشک از چشمای خواهرام بریزه من میدونم و شما.

کیان_امین جان اجازه میدی ماهم تبریک بگیم.
یه قدم اومدم عقب_کل خیابون واسه شما اقا کیان کی کارت داره.
سری به نشونه تاسف تکون داد و رفت جلو محکم کاورو بغل کرد

کیان_خوشبخت بشی دردونه داداش. 



کاوه_مرسی داداش بابت همه چیز ممنون تا عمر دارم مدیونتم من. 
کیان برادرانه بوسه ای روی پیشونیش زد_مراقب خودتو سارا باش. 

کاوه_چشم.
دانیال هم بغل کرد و تبریک گفت 

یه قدم اومد عقب و دست منو گرفت 
کیان_برید به سالمت. 

خونشون تو یه اپارتمان بود کاوه که همون خونه ای بود که توش زندگی میکرد و 
طبقه همکف بود اما دانیال طبقه دهم و خریده بود اما نیم ساعتی با خونه ما 

فاصله داشتن
دستای همدیگرو گرفتن و زیر نگاه همه ما دستشونو تکون دادن و رفتن تو.

کیان_امین تو خوبی؟
_بریم دیگه باید دراز بکشم.

کیان_بریم.
اراد_کیان داداش ماهم میرسونی؟

کیان_ماشین خودت کو؟
اراد_یکی از دوستام احتیاج داشت اومد برد اگه نمیشه عیبی نداره ما........

کیان_بیاید بشینید چرند نگو.
در عقب و باز کرد و منتظر موند بشینم 

همینکه نشستم دریا هم اومد تو
اراد و کیان هم سوار شدن و بلخره راه افتادیم سمت خونه

سرمو بردم زیر گوش دریا_دریا کی حوصله درس و دانشگاه داره از شنبه باز باید 
بریم.

کیان_وقتی حرف گوش نمیکنی همین میشه چند بار گفتم وقتش نیست امسال.
_من که اروم حرف زدم توازکجا شنیدی؟

اراد_منم شنیدم.



با تمسخر گفتم_افرین چقد تو باهوشی بزار بهت جایزه اسکار بدم.
اونم بدتر از لحن من گفت_کو؟کجا گذاشتیش بدو بیارش.

خواستم جوابشو بدم که دریا پرید بینمون_توروخدا بس کنید خسته ایم.
............

با حوله نشستم روی صندلی میز ارایش و سشوار و زدم برق
کارم که تموم شد داشتم دستامو چرب میکردم که کیان اومد تو

کیان_لباس بپوش امین سرما میخوری. 
_کیان؟ 

کیان_جان؟ 
_دلم لواشک خیلی ترش میخواد اونا که میخواستیم بریم خونه کاوه خریدیم از 

اونا.میخری برام؟ 
سری تکون داد و گفت_اره عزیزم تو جون بخوا فردا اومدنی میخرم واست. 

االن دلم میخواست اما میدونستم خیلی خستش واسه همین سرمو تکون دادم و 
چیزی نگفتم

درو باز کرد و رفت بیرون درو بست
داد زدم_کجا میری بیا لباساتو عوض کن. 

کیان_میام حاال. 
شونه ای باال انداختم و لباسامو پوشیدم و خودمو پرت کردم روی تخت اما هرچی 

  غلت میخوردم خوابم نمیبرد

فکر اون لواشکای ترش و خوشمزه نمیزاشت بخوابم 
از جام بلند شدم و رفتم بیرون

_اقایی؟کجایی؟ 
صدایی نیومد منم گفتم شاید تو اتاق کار باشه.....در یخچالو باز کردم و شکالت و 

دراوردم با اینکه جای لواشک و نمیگرفت اما اینم دوست داشتم 
نشستم جلوی تلویزیون و یه قاشق شکالت گذاشتم توی دهنم



کلید که توی در چرخید متعجب برگشتم عقب دیدم کیان یبا یه پالستیک اومد تو
_کجا رفتی؟ 

کیان_مگه تو کمرت درد نمیکرد واسه چی نخوابیدی؟ 
_خوابم نبرد. 

رفت سمت اتاق و گفت_پاشو بیا تا یه چیزی بدم بهت خوابت ببره. 
سریع بلند شدم و مثل پنگوئن پشت سرش رفتم تو اتاق

دستوری گفت_بشین. 
نشستم روی تخت و گفتم_بگو دیگه. 

پالستیکو گذاشت تو بغلم و رفت سمت کمد.......درشو باز کردم و با دیدن لواشکا 
انقد ذوق کردم که حد نداشت

تا به خودم بیام دیدم نصف یکیشونو خوردم
لباساشو عوض کرد و اومد نشست روی تخت.....صندالمو دراوردم و منم رفتم زیر 

پتو و خزیدم توی بغلش
دستاشو دورم پیچید و مثل همیشه بوسه ای روی موهام نشوند

کیان_زیاد نخور عزیزدلم ضعف میکنی. 
_یه ذره بخور خیلی خوشمزس. 

کیان_نه من نمیخورم نوش جونت. 
_گفتی فردا چرا االن رفتی؟ 

کیان_االن خواستی دیگه.االن دیگه خوابت میبره؟ 
یه تیکه لواشک گذاشتم تو دهنم و سرمو تکون دادم. 

لواشکو از دستم گرفت و با پالستیک گذاشتش روی پا تختی 
دراز کشید و منم مجبور کرد باهاش بخوابم_پس االن دیگه بگیر بخواب که خیلی 

خستم. 
انگار تازه فهمیدم چی شد با اعتراض گفتم_داشتم میخوردم ها. 



کیان_بقیشو بعدا میخوری همش مال خودته نگران نباش. 
_ولی میخواستم بخورم. 

کیان_بخواب امین ساعت سه و نیمه.
صداش خیلی خسته بود منم دلم نیومد اذیتش کنم از طرفی خودمم خیلی خوابم 

میومد
.................

امروز با یه اکیپ اومده بودیم بیمارستان تا عملی اموزش ببینیم 
من که دیگه حتی نمیتونستم راه برم اما باید این یه ماه هم طاقت میوردم

کنار ایستاده بودیم و یکی از پرستارای بخش داشت انژیو انجام میداد 
این کارو خیلی خوب بلد بودم چون روی خودم انجام میشد 

استاد این ترممون یه جوون هم سن و سال کیان بود 
همزمان با کارایی که پرستاره انجام میداد اینم تند تند توضیح میداد طوری که دلم 

واست فکش سوخت
صدای نیمارو بغل گوشم حس کردم که گفت_گناه داره کاش یکی از برق بکشش 

افسار از دست داده. 
سرمو انداختم پایین و ریز ریز خندیدم که صدای استاد سلیمانی بلند شد_خانم 

تهرانی چیزی واسه خندیدن هست بگید تا ماهم بخندیم.
پرو زل زدم تو چشماش_نه استاد یاد یه چیزی افتادم.

سلیمانی_لطف کنید به جای تجدید خاطرات به اینجا گوش کنید.
متنفر بودم از این ادم همیشه دوست داشت یکیو تو کالس ضایع کنه از بس که 

خودشیفته بود
سلیمانی_راستی بچه ها امروز با یکی از دوستام که یکی از بهترین دکترای تهرانن 

صحبت کردم و قرار شده که بیاد و چند تا از ترفندای پزشکی و یادتون بده.
گوشیشو دراورد_اجازه بدید ببینم کجا مونده امروز تو همین بیمارستان شیفت 

داره.شما برید توی این اتاق روبرویی فعال خالیه تا اون بیاد. 



رفت بیرون تا زنگشو بزنه
ماهم همه کیفامونو برداشتیم و رفتیم توی اتاقی که گفته بود

_روانی عوضی انگار کیه فقط بلده ضایع کنه مرض خودبینی داره فقط. 
دریا_ول کن امین خوب توام خیلی جوابشو میدی دیگه باهات لج افتاده. 

_حقشه از بس که گنده دماغه. 

شادی_امین توروخدا ساکت شو االن میاد میشنوه هممونو میندازه. 
_این ارش کجاست امروز؟فقط اون منو درک میکنه. 

سبحان_خداروشکر که نیست وگرنه اونم با تو میفتاد دیگه کنترلتون سخت 
میشد. 

سارا خنده ای کرد و گفت_
این همینجوریشم کنترلش سخته. 

شادی_بچه ها اومد ساکت. 
سلیمانی اومد تو و با دیدنش قیافم جمع شد اما با دیدن کسی که پشت سرش 

وارد شد ابروهام پرید باال
بچه ها همه رفتن سمتش و دورش کردن

×استاد باورم نمیشه اینجا میبینمتون. 
استاد نمیدونید چقد دلمون براتون تنگ شده بود. 
سلیمانی_ببینم شما دکتر مشفقو از کجا میشناسید؟

-خب ایشون پارسال استاد ما بودن خیلی هم قشنگ درس میدادن اولین سالی بود 

که همه بدون تقلب ترمو پاس کردن.
*چرا امسال تدریس نکردید استاد ما به شما عادت کرده بودیم. 

شادی_بچه ها دختره خیلی شیک سلیمانیو کوبوند رسما گفت تو قشنگ درس 
نمیدی.

سارا_بیخیال کیان اینجا چی میخواد؟ 
_منم مثل تو تازه دیدمش. 



دریا_اینارو ول کنید امین ببین چی فهمیدم....
نیما_چی فهمیدی دریا با این هیجان تو گفتم شاید یه راهی پیدا کردی از دست 

سلیمانی خالص شیم. 
دریا_خره این دوست کیانه [چشمکی زد و با خنده گفت] بده کیان گوششو بکشه. 

از این روحیه شیطانیش خندم گرفت 
سلیمانی_خانم تهرانی به نظرتون این چندمین هشداریه که امروز بهتون میدم. 

نگاهی به کیان کردم که دیدم با چشمای خندون داره نگام میکنه
پوفی کشیدمو خواستم چیزی بگم که شادی پیش دستی کرد_استاد شما میدونید 

دکتر مشفق کیه؟

سلیمانی پوزخندی زد و گفت_شما میخواید دوست منو به خودم بشناسونید؟ 
سارا_فکر نمیکنم زیاد دوستتونو بشناسید استاد. 

لحنش جدی شد و تقریبا با تشر گفت_منظورتون چیه خانم؟ 
_بچه ها لطفا. 

دریا_نه عزیزم همه که میدونن بزارید استادم بدونه. 
سلیمانی_چیو؟ 

یه دفعه یکی از بچه ها داد زد_خوب استاد مشفق همسر خانم تهرانیه دیگه. 
تو یک ان چشماش گرد شد و برگشت سمت کیان که ثابت وایساده بود و فقط 

نظاره گر بود
بی توجه به نگاهای خیره بهش گفت_کیان تو؟با این سرتق؟ 

لجم گرفت حاال انگار خودش خیلی خوب بود
با یه لحن مسخره گفتم_استاد ببخشید که من هنوز اینجام. 
بچه ها همه زدن زیر خنده اما سلیمانی هنوز کیانو نگاه میکرد

زد رو شونه کیان و گفت_دلم واست میسوزه رفیق. 
کیان هم با خنده جوابشو داد_دلت واسه خودت بسوزه رفیق. 

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



***کیان*******

تازه نشستم روی صندلی میزم که در به شدت باز شد و علیرضا اومد تو
_چه خبرته علیرضا؟ 

درو بست و اومد تو_توروخدا راسته؟ 
بابا این دختره پیرت میکنه. 

خندیدم و گفتم_راسته و نگران من نباش خانم من خیلی هم خوبه تو به فکر 
خودت باش. 

کیان_خیلی لجباز و یه دندس کیان من همش میگفتم بدبخت اونی که شوهر 
اینه.نگو که رفیق خودم افتاده تو هچل. 

_این لجباز و یه دنده ای که میگی کل زندگی منه نباشه منم نیستم.
علیرضا_اوهوع خری دیگه.

خواستم جوابشو بدم که صدای اس ام اس گوشیم روی میز بلند شد
نگاهی بهش کردم......امین بود نوشته بود میریم خونه سارا اینا.

منم براش نوشتم تو محوطه منتظرم باشه. 
از جام بلند شدم که اونم بلند شد

علیرضا_کجا؟
کیان_امین داره میره کارش دارم تو محوطس میخوای بیا توام.

علیرضا_ای زن ذلیل.
***آمین*******

با پام روی زمین ضربه گرفتم که صدای شادی بلند شد_امین اعصابمونو هورد 
کردی بسه دیگه. 

دریا_اومد.این باهاش چی میخواد؟ 
نگاهی کردم که کیان با همون لباس سفید دکتریش با اقای خودشیفته داشت 

میومد
فرصت نشد جواب دریارو بدم چون رسیدن بهمون



کیان_سالم خانما. 
بچه ها جوابشو با خوشرویی دادن 

کیان_خانمم حال شما چطوره؟ 
با لبخند گفتم_خوبم.

 کیان_برید بهتون خوش بگذره خودم شب میام سراغت.اگه میخواید علیرضا 
میرسونتون. 

سریع گفتم_الزم نیست عزیزم ماشین اراد دست دریاس. 
کیان_باشه پس سالم برسونید.مراقب خودتونم باشید. 

_باشه خداحافظ. 
کیان دستی تکون داد اما خودشیفته حتی یه خداحافظم نگفت منم بهش محل 

نزاشتم و جلو تر از بچه ها راه افتادم سمت ماشین
.................

سارا ظرف میوه هم گذاشت رو میز و نشست پیشمون
دریا_سارا زحمتت دادیم امروز ها. 

سارا_خفه شو واسه خواهرام نکنم واسه کی بکنم.
_عشقی. 

جوابم بوسی بود که رو هوا برام فرستاد
شادی_بچه ها امروز خیلی خوش گذشت بوی دماغ سوخته سلیمانی هنوز توی 

دماغمه. 
_شادی تورو خدا این بحثو ببند دانشگاه کمه اینجا هم باید بحثشو تحمل کنیم. 

دریا_اره بابا ول کنید راجب یه چی دیگه حرف بزنیم مثال..... 
سارا_مثال چی؟ 

دریا_مثال.....نمیدونم شما بگید. 
_من میگم فعال حرف نزنیم این گیالسارو بخوریم که شدید قرمزن. 

دریا_شکموو.



سارا یه مشت گیالس گذاشت توی پیش دستی و نشست کنارم
_بخور عشقم نوش جونت. 

با ذوق یدونه ازش گذاشتم توی دهنم_چه خوشمزن. 
دریا_امین پاشو بریم دیگه شب داره میشه شام درست نکردیم گناه دارن 

شوهرامون. 
سارا_نخیر نمیزارم هیچکدومتون برید. 

مانتومو پوشیدم و از جام بلند شدم_نه دیگه سارا ما میریم یه وقت دیگه مزاحم 
میشیم. 

سارا_خیلی بدید بچه ها بمونید دیگه. 
_سارا جان فردا هم با سلیمانی کالس داریم اصال دلم نمیخواد سوژه بدم دستش 

بریم یکم بخونیم غریبه هم که نیستیم میایم انقد وقت هست حاال. 
دریا_اره عزیزم میایم فعال. 

_شادی تو نمیای؟ 

شادی_من که خونم همین جاس یه ده دقیقه دیگه میرم. 
درو باز کردم که سینه به سینه کاوه شدم

کاوه_به به زنداداشم...... شما کجا اینجا کجا؟ 
دریا سالم کرد که جوابشو با لبخند داد

_خسته نباشی. 

کاوه_فدای تو پاقدم ما سنگین بود اباجی؟ 
_این چه حرفیه خیلی وقته اینجاییم دیگه میخوایم بریم کیان االن میاد.

کاوه_بشینید بابا داداشم و اراد هم میان. 
کفشامو پوشیدم و گفتم_نه دیگه کارم دارم خونه. 

کاوه_پس میرسونمتون. 
دریا_نه اقا کاوه مزاحم شما نمیشیم خودمون میریم. 



کاوه_مگه میشه..... 
هلش دادم تو و گفتم_اره میشه خداحافظ. 

نزاشتم حرف بزنه درو بستم روش و باهم سوار اسانسور شدیم. 
برای اولین تاکسی جلومون دست تکون دادم که سریع وایساد

به محض اینکه سوار شدیم گوشیم زنگ خورد نگاهی بهش کردم دیدم کیانه
_جانم؟ 

کیان_کجایی؟ 
_تو تاکسی داریم میریم خونه. 

کیان_گفتم که بمونید میام دنبالتون. 
_دیگه اومدیم. 

کیان_خیل خوب....خانمم من امشب یکم دیر میام میخواستم بگم بمونی خونه 
کاوه اینا اما حاال که اومدید عیبی نداره برو خونه اراد تا من بیام. 

_کی میای؟ 
کیان_یکم دیر میام دیگه. 

_باشه عیب نداره کاری نداری؟ 
_نه زندگیم مواظب خودت باش. 

_توام بای. 
کیان_خدافظ. 

گوشیرو قطع کردم و گذاشتم توی جیبم
دریا_چی گفت. 

_گفت یکم دیر میاد. 
دریا_خب میریم خونه ما. 

_نه دریا خستم میرم خونه میخوابم. 
دریا_تنها که نمیشه بمونی. 
_چیزی نمیشه نگران نباش. 



........................
ساعت از یازده گذشته بود اما کیان هنوز نیومده بود پشیمون شده بودم که چرا 

نرفته بودم اما االن دیگه خیلی دیر شده بود
از روی بیکاری گوشیمو برداشتم و روی کاناپه پشت به در ورودی دراز کشیدم و 

رفتم تو اینستا که از یه شماره ناشناس برام پیام اومد

کنجکاو بازش کردم که یه لحظه خشکم زد_کیان پیش من بود عزیزم. 
پشت بند حرفش چند تا عکس برام اومد

با دستای لرزون بازش کردم 
خیلی تاریک بود یه جایی مثل پشت بوم بود اما قیافه ستاره و کیان خیلی واضح 

معلوم بود
ستاره افتاده بود تو بغل کیانو موهاش تو صورتش ریخته بود

حس میکردم خونه روی سرم خراب شده اما نمیخواستم فعال به کیان بگم که از 
کثافت کاریاش خبر دارم

با صدای چرخش کلید سریع خوابیدم 
صدای قدماشو که شنیدم سریع چشمامو بستم

کنارم وایساد و اروم صدام زد 
جوابشو ندادم که اینبار تکونم داد 

حالم دیگه بهم میخورد بهم دست بزنه سریع چشمامو باز کردم و دستشو پس زدم 
نگاهی بهش کردم.....چشماش اندازه توپ شده بود و داشت بهم نگاه میکرد

نیم خیز شدم تو جام و بوی ادکلن زنونه ای که بهم خورد توی دلم پوزخندی زدم
کیان_چرا اینجا خوابیدی عزیزم؟ 

دستمو مشت کردم و زورم اومد از این همه زیاده خواهی
با لحن سردی از جام بلند شدم و پسش زدم 

پشت سرم راه افتاد_حتما خیلی حوصلت سر رفته اره؟ببخشید خیلی دیر شد اما 
مریض بدحال داشتم من که گفتم تو خونه نمون برو خونه اراد خودت.....  



در یکی از اتاقارو باز کردم و گفتم_من درس دارم غذا رو گازه اگه گرسنت شد گرم 
کن بخور.

نزاشتم چیزی بگه رفتم تو و درو بستم
 ..................

یه هفته بود که خودمو ازش قایم میکردم باهاش خیلی کم حرف میزدم و 
ناخواسته کالمم سرد بود 

تعجب کرده بود میپرسید چی شده اما من خستگیو بهانه میکردم 
درخواست طالق داده بودم و گفته بودن همین روزاست که به دستش برسه. 

با عکسایی که ازش داشتم فکر میکردم که راحت جدا میشم اما مطمئنم کیان اروم 
نمی نشست

یه لیوان ابمیوه برای خودم ریختم و اومدم برم تو اتاق که در خونه که باز شد 
ناخوداگاه سرم چرخید سمت در
کیان با یه صورت کبود اومد تو

با قدم های محکم و بلند اومد سمتم و کشیده محکمی بهم زد
شدت ضربش طوری بود که سرم کج بشه و لیوان توی دستم افتاد و هزار تیکه شد

خیلی ریلکس زل زدم تو چشماشو چیزی نگفتم
پشیمونی و توی چشماش میدیدم اما هنوزم عصبی بود
دست کرد توی جیبشو یه پاکت دراورد پرت کرد تو روم

فریادی کشید_این چیه ها؟این چیه لعنتی؟ 
برگرو از رو زمین برداشتم با دیدن مهر دادگستری فهمیدم که درخواست طالق به 

دستش رسیده
خونسرد گفتم_خب! 

خنده عصبی کرد و گفت_خب؟همین؟
_اره همین میخوام ازت طالق بگیرم. 

کیان_تو غلط میکنی.مگه دست توا؟دردت چیه چی واست کم گذاشتم ها؟ 



_ما از اول قرارمون همین بود که یکسال باهم زندگی کنیم اگه نخواسـتم تمومش 
کنیم. 

گوششو اورد جلو و گفت_جان؟من همچین قراری نزاشتم اون بابات بود که 
میخواست بعد از یکسال طالقتو ازم بگیره که اگه زنده هم بود نمیتونست 

االنم فقط وقت خودتو تلف میکنی من طالقت نمیدم فهمیدی؟
_زندگی با یه ادمی که دیگه دوست نداره به چه دردت میخوره؟ 

پوزخندی زد_خودت بهتر از هرکسی میدونی چه حسی نسبت به من داری. 
یه لحظه از خودم متنفر شدم بابت عشق زیادی که بهش داشتم

کیان_این برگه واسه دوست داشتن و نداشتن نیست.بگو چیشده. 
_اگه طالقم ندی میگم چه کثافت کاریایی میکنی ابروتو میبرم.

کیان_از چی حرف میزنی؟ 
برگشتم و خواستم برم توی اتاق که اومد و جلومو گرفت

کیان_گفتم از چی حرف میزنی؟

_برو کنار حالم ازت بهم میخوره. 
دو طرف بازوهامو محکم گرفت که دلم ضعف رفت

کیان_حالت بهم بخوره یا نخوره هرروز و هرساعت باید منو ببینی فهمیدی؟ 
از این همه ضعیف بودنم در اشکم دراومد

با دیدن اشکام رنگ نگاش عوض شد 
چند ثانیه چشماشو بست و یه دفعه محکم بغلم کرد

گریم به هق هق تبدیل شد.......مشتای بی جونمو میزدم تو کمرش و میخواستم 
ولم کنه اما اون برعکس محکم تر بغلم میکرد

کیان_اروم باش نفس کیان ببین چیکارا میکنی.......فکر میکنی من خوشم میاد 
این ادم باشم؟بگو چیشده...بگو تا حلش کنیم....منظورت از کثافت کاری چی 

بود؟ 



_ولم کن برو با همونی که اونشب باهاش بودی. 

کیان_با کی بودم؟ 
محکم از بغلش اومدم بیرون

_میخوای انکار کنی؟ 
_واضح حرف بزنی منم توضیح میدم عزیزدلم. 

گوشیمو از رو میز برداشتم و رفتم تو گالری عکسایی که واسم فرستاده بودن و 
اوردم و گرفتم جلوش

شوکه شروع کرد به ورق زدن
کیان_اینارو از کجا اوردی؟ 

پوزخندی زدم_معشوقت واسم فرستاد. 
یه جوری خشمگین نگام کرد که از حرفم پشیمون شدم

کیان_اره اونشب اونجا بودم

ناخوداگاه قطره اشکی از چشمم پایین ریخت
کیان_اما اونطور که فکر میکنی نیست. 

بهم زنگ زد گفت میخواد خودشو از دنیا ساقط کنه اولش گفتم بدرک ولش کن اما 
من دکترم امین قسم خوردم برای نجات جون ادما هرکاری انجام بدم حتی اگه 

دشمنم باشه.....نمیخواستم نگران شی واسه همین چیزی بهت نگفتم....رفتم 
اونجا دیدم باال پشت بومه کلی ادم جمع شده بود پلیس اومده بود نمیخواستم 

برم باال تا خودشون یه جوری بیارنش پایین اما اون قبول نمیکرد میگفت اال و بال 
باید با کیان صحبت کنم ناچار رفتم باال بهش گفتم مسخره بازیو ول کنه ولی اون 

شروع کرد به دری وری گفتن بعدشم خواست خودشو پرت کنه پایین من تند 
گرفتمش اون صحنه ای که دیدی مال همین بود.
_چقدر فکر کردی تونستی این داستان و ببافی؟ 

کیان_امین...  



_یه بار باورت کردم آقای مشفق اما نزاشتی همون که گفتم نمیخوام ببینمت 
طالقمو ازت میگیرم. 

چند ثانیه نگام کرد یهو رفت تو اتاق 
با رفتنش گریم شدت گرفت که انگار پسرمم حس کرد باز لگدی زد که انگار مرگو با 

چشمام دیدم اخ ارومی گفتم 
دستمو گرفتم به دسته مبل و نشستم روش و خم شدم رو شکمم چشمامو بستم تا 

یکم اروم شم
صدای ناگهانی کیان باعث شد تو جام بپرم و با وحشت نگاش کنم

زانو زده بود پایین پام و با نگرانی نگام میکرد
کیان_بریم بیمارستان؟ 

یه جوری با بغض گفتم نه که حتی دل خودمم واسه خودم سوخت

یکم با حرص نگام کرد و چیزی نگفت بعد  بلند شد رفت تو اشپزخونه
بعد از چند دقیقه با یه لیوان شربت برگشت.......

گرفت جلوم و با اخم نگام کرد
نسبت به قبل یکم اروم شده بودم از جام بلند شدم و بدون نگاه کردن بهش 

خواستم برم تو اتاق که جلومو گرفت
_میفهمی میگم نمیخوام ببینمت برو کنار. 

کیان_خوبی؟ 
_تورو نبینم بهترم میشم. 

کیان_خب خداروشکر. 
دستشو اورد باال که دیدم یه شال و یه مانتو از من تو دستشه. 

سوالی نگاش کردم که خودش فهمید باید توضیح بده_بپوش میریم پیش اون 
دختره تا بهت ثابت بشه من کاری نکردم. 

_میخوای بیشتر از این تحقیرم کنی؟



مانتورو انداختم زمین و داد زدم_نمیام پیش معشوقت.....
فریادی کشید که حس کردم خونه لرزید
از طرفی دلم به حال حنجرش سوخت

کیان_حرف دهنتو بفهم امین واسه خاطره حالتو که چیزی بهت نمیگم. 
_دیگه میخوای چیکار کنی؟ 

گونه ای که مطمئن بودم از سیلیش قرمز شده بود و نشونش دادم_توکه کتک 
کاریتم کردی. 

نفس عمیقی کشید و چشماشو بست_نمیپوشی؟ 
_نه. 

کیان_باشه خودت خواستی. 
تا خواستم بگم چیو محکم بغلم کرد و به زور مانتو و شالو بهم پوشوند بعدشم با 

یه حرکت بغلم کرد و رفت بیرون
محکم میزدم رو سینش و تقال میکردم بیام پایین اما اون بی توجه سوار اسانسور 

شد و دکمه همکف و زد
_بزارم پایین کیان نمیخوام بیام چرا انقد اذیتم میکنی. 

چشمای ترسناکشو دوخت به چشمامو گفت_تو منو اذیت میکنی ده روزه اگه همون 
موقع میگفتی برات توضیح میدادم و الزم به اینهمه بی توجهی نبود. 

_بزارم زمین خودم میام. 
ابرویی باال انداخت که یعنی نه

_بخدا میام بزارم زمین کمرت نابود شد.
لبخند محوی زد رو صورتش که تازه فهمیدم چه گندی زدم

_میخواستم بگم نگهبانی میبینه زشته بزارم زمین. 
لبخندش عمیق شد و اروم گذاشتم زمین.

من موندم کنار تا دیده نشم کیان هم اف اف و زد



بعد از سی ثانیه صدای نکرش پیچید 
ستاره_خوش اومدی عشقم. 

کیان با لحن جدی گفت_درو باز کن. 
در با تیکی باز شد 

دستشو گذاشت پشت کمرم که به شدت پسش زدم و خودم رفتم تو.
از در ورودی هم رد شدم و که صداش بلند شد

ستاره_عزیزدلم نمیدونی چقد خوشحالم کردی انقد دلم واست تنگ شده بود که 
نگو بعد از اون شب دیگه جواب تماسامو نمیدادی دیگه میخواستم بیام مطبت. 
خنده شیطانی کرد که حالم بهم خورد یع قدم رفتم عقب که خوردم به سینه کیان

اروم لب زدم_نمیخوام اینجا بمونم حالم داره بهم. میخوره.
کیان_خواهش کردم قربونت برم. 

قطره اشکی که داشت پایین میریخت و با دستم گرفتم و ازش فاصله گرفتم
در یکی از اتاقا باز شد و ستاره با یه ارایش زننده و موهای باز اومد بیرون

من از لباسایی که پوشیده بود خجالت میکشیدم اما اون انگاری زیادی راحت بود 
یه تاپ و شرتک که اگه نمیپوشید خیلی بهتر بود

 ستاره_چرا اینهمه حرف میزنم....... 

چشمش که به من خورد حرفشو خورد  برگشت سمت کیان و طلبکار گفت_این 
اینجا چیکار میکنه؟

کیان_من هرجا برم زنمو با خودم میبرم. 
جاخورد_چی...چی میگی کیان؟ 
کیان_اونشب چی شد بین منو تو؟

ستاره_کدوم...شب؟ 
کیان_همون شبی که میخواستی هممونو راحت کنی بمیری. 

_یادم نمیاد. 
کیان_اها پس میخوای بازی کنی. 



ستاره_میخوای رابطمونو پنهان کنی؟ 
کیان_خیلی حقیری واقعا.بخوای بازی کنی میپیچم به خاکی

ستاره_یعنی چی؟ 
کیان_خودت خیلی خوب میدونی؟

ستاره_خیل خوب واقعیتو بهش میگم. 
برگشت سمت منو گفت_اونشب کیان پیش من بود باهم فیلم دیدیم گفتیم 

خندیدیم رفتیم پشت بوم بالن ارزوها فرستادیم اسمون. 
کیان_چی میگی تو؟ 

ستاره_ببخشید کیان اما نمیتونم دروغ بگم. 
سرم به دوران افتاده بود تا وقتی که این حرفارو بشنوم هنوزم یه ذره امید داشتم 

که همه چیز نقشه باشه اما االن صد در صد مطمئن شدم
کیان_چرا نمیخوای بفهمی من تورو نمیخوامت حالم ازت بهم میخوره عقده ای از 

بهم خوردن زندگی من چی گیرت میاد اخه لعنت به روزی که باهات اشنا شدم 
لعنت. 

مثل یه مرده متحرک کیفمو که نمیدونم کی افتاده بود و برداشتم و با قدم هایی 
که هرلحظه منتطر سقوطشون بودم عقب گرد کردم

*کـــیـــان*****
نابودم کرد رسما دیگه مطمئن بودم امین بهم اعتماد نمیکنه میدونستم اخر زهر 

خودشو میریزه 
_چرا نمیگی اونشب چی شد!؟من فقط امینو دوست دارم لعنتی نمیخوامت. 

هرچی بخوای بهت میدم دست از سر زندگی من بردار. کاش اونشب نمی اومدم 
اینجا کاش. 

لبخند محوی زد که حالم بهم خورد_عزیزدلم.....عشقت رفت. 
برگشتم عقب دیدم امین نیست



_یه جوری زهرمو بهت بریزم که هیچوقت یادت نره. 
 منتظر جوابی ازش نشدم و دویدم بیرون اما نبود تعلل نکردم و دویدم سر 

خیابون دیدم اروم داره از خیابون رد میشه 
داد زدم_امین. 

برگشت و نگام کرد 
اومدم بدوام سمتش که برگشت و شروع کرد به تند رفتن نمیدونم چی شد یه 

لحظه صدای بوق شدید اومد و حس کردم نفسم قطع شد

به چشمام اعتماد نداشتم نمیدونم چه نیرویی به پاهام تزریق شد که تند رفتم 
سمت ادمی که غرق خون وسط اتوبان بود و مردم جمع شده دورش

به باالی سرش که رسیدم پاهام سست شد 
سرشو گرفتم تو بغلم و شروع کردم سیلی زدن به صورتش

_امین.....خانمم....توروخدا چشماتو باز کن. 
داد زدم_زنگ بزنید امبوالنس. 

زنگ زدم اقا االن میرسه. 
_امین تورو خدا چشماتو باز کن....من بدون تو زنده نمیمونم...تورو جون بچمون 

چشماتو باز کن. 
صورتم خیس از اشک شده بود و من اصال به فکر این نبودم که جلوی مردمم 

بیشتر ترسیده بودم 
میترسیدم امین و از دست بدم و اون موقع نمیدونستم چطوری میخوام زندگی 

کنم....چطوری نفس بکشم. 
نمیدونم چطور گذشت اما به خودم که اومدم پشت در اتاق عمل داشتم جون 

میدادم
در که باز شد یکی از پرستارا اومد بیرون

جلوشو گرفتم_خانم توروخدا حالش چطوره؟ 



شما همسرش هستید؟ 
_بله بله. 

متاسفانه بچرو از دست دادیم. 
_خانمم چی؟ 

_متاسفم.
_یعنی چی متاسفم برید کنار زن من زندس.....امین من نمرده فهمیدید برید کنار 

گفتم.بگید بیاد به خدا هرکاری بگه میکنم اصال..اصال طالقش میدم فقط بگید 
بیاد. 

دو نفر دستامو گرفته بودن و میکشیدن عقب اما من همچنان سعی داشتم برم تو 
یه لحظه نمیدونم چیشد افتادم زمین و تو عالم بی خبری رفتم

.........................
با صدای زنگ گوشیم چشمامو باز کردم 

دستمو دراز کردم و از رو پاتختی برش داشتم و با چشمای بسته جواب دادم_الو؟ 
اراد_تو هنوز خوابی قرار بود تو گالرو بگیری..... 

گیج گفتم_گل چی؟ 
اراد_گل واسه سر مزار دیگه قرار بود بریم بهشت زهرا یادت رفته؟ 

از جام بلند شدم و با یه دارم میام گوشیو قطع کردم
خیلی زود اماده شدم و رفتم سمت بهشت زهرا 

سر راه گال هم گرفتم که دیگه از شر غرای اراد راحت شم
نزدیکشون  که شدم همرو دیدم به جز اونیکه میخواستم فقط جای آمین بینشون 

خالی بود
کاوه_چرا انقد دیر اومدی داداش؟ 

نشستم کنار سنگ و دستی بهش کشیدم
گالرو برداشتم و یکی یکی گذاشتم روش

فاتحه ای زیر لب فرستادم و از جام بلند شدم



دری_خدا بیامرزه عمو حسامو مثل بابام دوسش داشتم.
شادی و دانی خرما و میوه هارو برداشتن و رفتن که پخش کنن

_امین چرا نیومد؟ 
اراد_صبح خیلی زود اومده و رفته. 

کاوه_داداش متوجه ای داری چیکار میکنی؟دو جلسه دیگه کال از هم جدا میشید. 
کیان_نمیخوام جلوشو بگیرم. 

اراد_چرا اخه؟ 
کیان_اون لحظه ای که اومدن گفتن امین رفته اون موقع قسم خوردم که هرکاری 

میخواد بکنه جلوشو نگیرم. 
کاوه_ولی تو اون موقع فکر میکردی زنداداش رفته بعدش برگشت میتونید 

زندگیتونو از نو بسازید. 
سارا_اقا کیان من طرف امینم ولی میدونم شما چقدر دوسش دارید اگه واقعا بی 

گناه هستید خودتونو ثابت کنید. 
دریا_امین بعد از مرگ بچه داغون شده اصال اون ادم قبل نیست ولی نصف عذابی 

که میکشه به خاطر شماس. 
اشاره ای به سر تا پام کردم_حال و روز منم می بینید بچمو از دست دادم امین هم 
منو مقصرش میدونه.اما امین و ارامشش خیلی بیشتر واسم مهمه اگه با نبود من 

اروم میشه من حاضرم برای همیشه از زندگیش برم بیرون.
نزاشتم کسی چیزی بگه و برگشتم سمت راه خروجی........... 

خواستم برم مطب اما دیدم حوصله هیچکاری و ندارم واسه همین باز برگشتم که 
برم توی بندم

در و باز کردم رفتم تو دیدم داره از اتاق خواب صدا میاد 
اروم و پاورچین رفتم سمت اتاق و گوشه دیوار وایسادم
به چشمام اعتماد نداشتم.....امین بود یا خواب میدیدم؟



چقد از موقعی که دیدمش الغرتر شده بود 
چمدونشو برداشت و خواست بره بیرون که همون موقع رفتم تو و سینه به سینش 

شدم
اولش شوکه شد ولی بعدش به خودش مسلط شد

اخمی کرد و با لحن سردی گفت_برو کنار.
بی توجه به حرفش گفتم_خوبی؟ 
امین_به تو ربطی نداره برو کنار. 

***آمــیـــن*******

کیان_نگران نباش میخوام کامال از زندگیت برم بیرون دیگه الزم نیست کسی و 
ببینی که بچتو کشته. 

کارامو کردم یه جلسه به اخرین دادگاهمون مونده که اونم وکالت میدم به وکیلم 
خودش حلش کنه من بر میگردم نیویورک. 

ماتم برد.....یه لحظه فکر کردم من بدون اون چیکار کنم.....اما یادم اومد که 
چیکار کرده... 

پوزخندی زدم_خوبه با ستاره خوش میگذره. 
چمدونم و کشیدم و از اون  جای عذاب اوری که حتی نمیشد توش نفس کشید 

 اومدم بیرون
به محض خارج شدنم اشکام روی گونم روانه شد و هق هقم بلند

 ...................
سارا_امین تمومش کن همه اشتباه میکنن هم داری خودتو داغون میکنی هم اونو. 
دریا_خواهش میکنم ازت امین داره میره میگه امین هرچی میخواد همون میشه 

خستمون کردید شما. 
امین_خسته شدید پس دخالت نکنید اون دیگه برام وجود نداره منم واسه اون 

وجود ندارم دیگه منو دوست نداره. 
شادی_واسه همین سکته کرد برات؟ 



_چی؟ 

چشم و ابرو اومدن سارا و دریا و هول شدن شادی خیلی ضایع بود
_از چی حرف میزنی شادی؟ 

شادی_چیزه....چی گفتم؟گفتم یعنی خیلی دوست........ 
دریا_گافو دادی شادی دیگه درست نمیشه.
سارا_وقتی که به کیان خبر دادن که تو... 

وای اصال نمیخوام به زبون بیارم. 
کالفه گفتم_گفتن مردم خب؟ 

سارا_همون دیگه اونم بعدش سکته کرد یه هفته بستری بود. 
باورم نمیشد.....کیان به خاطر من سکته کرده بود؟تو این سن؟ 

گونه راستم خیس شد اما سریع پاکش کردم. 
_بچه ها میشه تنهام بزارید؟ 

شادی_اما....... 
_خواهش میکنم. 

دریا_میریم اما به حرفامون فکر کن امین فردا ساعت ۵ پرواز داره. 
_برید بچه ها خواهش کردم. 

سارا_مواظب خودت باش. 
سرمو تکون دادم و عروسک خرسی پسرمو که یک ماهی میشد هرروز پیشم بود و 

بغل کردم
چشمامو بستم که یکم با عروسکش اروم شم که دوباره صدای اف اف بلند شد

کالفه از جام بلند شدم و بدون نگاه کردن گوشیو برداشتم
_بچه ها گفتم برید.
میشه بیای دم در؟

با تعجب نگاهی به صحفه انداختم که قیافه ستاره روش نقش بسته بود
حتما اومده بود پز امریکا رفتنش با کیانو بده



با حرص گفتم_چی میخوای اینجا؟
ستاره_توروخدا......واجبه.

پوفی کردم و دکمرو زدم_بیا تو. 
گوشیو گذاشتم و روی کاناپه نشستم و منتظرش شدم

بعد از دو دقیقه در باز شد و اومد تو
ستاره_سالم. 

اخم روی پیشونیم اصال نمیرفت 
_بشین هرچی میخوای بگی بگو برو. 

نشست و شروع کرد با دسته کیفش بازی کردن
_من با کیان....... 

پریدم وسط حرفش_من دیگه کاری به کیان ندارم درد من فقط مرگ پسرمه که تو 
و کیان ازم گرفتینش االنم انقد حالم بد هست که اگه یکم دیگه ادامه بدی کار 

دست خودم و خودت میدم. 
ستاره_ببین من اومدم همچیو درست کنم.اومدم راستشو بگم ولی توهم باید با 

کیان صحبت کنی که داداشمو ازاد کنه. 
_هه کیان گفته بیای دروغ بگی؟ 

ستاره_نه بخدا من میخواستم از کیان انتقام بگیرم اما فهمیدم اشتباس من خودم 
کیانو ول کردم اما میخواستم بازم کیانو بدست بیارم وقتی هم که کیان دست رد 

به سینم زد واسه تو....خب زورم اومد....یه روزی منو دوست داشت اما االن 
عاشق توا منم نمیتونم اینو تغییر بدم. 

_حرفای اون روزتو خیلی زود فراموش کردی. 

ستاره_کیان هرچی گفته بود درست گفته من واقعا نمیخواستم خودکشی کنم اما 
اون راه تنها راهی بود که کیانو بکشم خونم.اون عکسا هم داداشم گرفته بود که 

فرستادم برات اما فقط همون یه ثانیه بود بعدش پسم زد. 



_اینارو چرا به من میگی؟االن که باید خوشحال باشی ما جدا شدیم کیانم داره 
برمیگرده امریکا. 

ستاره_دیگه برام مهم نیست اصال نیست حتی اگه تو نباشی کیان مال من نمیشه 
االنم میخوام بقیه زندگیمو با تنها کسی که تو این دنیا دارم بگذرونم.خود توهم 

دیدیش همون که تو سفر شمالتون تو رستوران دیدی خودشو حامد معرفی کردع 
بهت.سرطان داره حالش خیلی خوب نیست االن تو زندانه من تا اخر عمر از 

زندگیتون گم میشم حاضرم تعهد بدم اما تورو خدا به کیان بگو داداشمو ازاد کنه. 
_چه ربطی به کیان داره؟ 

ستاره_داداشم یه مبلغ گنده ای از کیان دزدیده بود اما من تمام سعیمو میکنم اونو 
برگردونم بهش فقط بگو نزاره این باقی عمرشو تو زندان بگذرونه خواهش میکنم 

ازت. 
_بچه ۸ ماهه من مهم نبود. 

سرشو انداخت پایین_من واقعا معذرت میخوام بخدا خیلی پشیمونم اما کاری از 
دستم بر نمیاد. 

_میشه فعال بری؟ 
سرشو تکون داد و از جاش بلند شد و رفت

تلفن برای چندمین بار زنگ خورد.  باز رفت روی پیغام گیر
اراد_خواهری نگرانتیم عزیزم یه خبر از خودت بده ما میخوایم بریم 

فرودگاه.....امین نمیخوای بیای منصرفش کنی؟...........مثل اینکه قصد نداری 
جواب بدی........فقط یه کاری کن که بعدا پشیمون نشی.... 

با صدای بوق اشغال پوفی کردم و برگشتم سمت خرس تو بغلم
_چیکار کنیم بریم دنبالش؟ 

مثل دیونه ها منتظر جواب خرسه شده بودم
_نه نمیخواد اون باعث شد ماهانم بمیره. 



یکم فکر کردم و دوباره با خودم گفتم_اما اون که تقصیری نداشت همش تقصیر 
اون جادوگر بود........شایدم خودش دوست نداشت پیشمون بمونه. 

نگاهی به ساعت گوشیم انداختم ۴/۳٠ بود یعنی اونطور که بچه ها گفتن نیم 
ساعت دیگه پرواز داشت. 

تو یه حرکت از جام بلند شدم و دم دستی ترین لباسامو پوشیدم و با برداشتن 
سوئیچ ماشین بابا رفتم سمت پارکینگ و سوار شدم 

درو با ریموت باز کردم........استارتی زدم و دستمو گذاشتم رو دستی_پیش به 
سوی شروعی جدید. 

تو یه حرکت پامو گذاشتم روی گاز و طوری فشار دادم که ماشین علنا پرواز 
کرد................ 

یه فرودگاه که رسیدم ۵/۱۰ دقیقه بود و من فقط دعا میکردم پروازش تاخیر داشه 
باشه

به سالن انتظار که رسیدم چشم چرخوندم تا ببینم کجان
خیلی زود پیداشون کردم اما کیان پیششون نبود.....دویدم سمتشون و اراد و صدا 

کردم 
همشون برگشتن سمتم و با تعجب نگام کردن_امین تو اینجا......

_کیان رفت؟ 
کاوه_همین االن. 

سری تکون دادم و دویدم سمت اطالعات
_خانم ببخشید میشه لطف کنید یکی از مسافرارو پیج کنید؟ 

البته عزیزم اسمشون؟ 
_کیان.......کیان مشفق. 

دوبار اسمشو صدا کرد اما خبری ازش نشد 
عزیزم فکر کنم پروازش پریده. 

 وا رفته تشکری کردم و روی یکی از صندلی ها نشستم



صورتم و توی دستام گرفتم تا قطره های اشکی که از چشام میریخت و کسی نبینه

حس کردم یکی کنارم نشست اما اصال حوصله نداشتم ببینم کیه
اما با شنیدن صدای اشنایی زیر گوشم دستامو با شوک از روی صورتم برداشتم

کیان_مگه من مردم که اینجوری اشک میریزی خانمم. 
میون گریه خندیدم و گفتم_نرفتی؟ 

کیان_داشتم میرفتم تا وقتی که از اون باال نمی دیدمت. 
_فکر کردم دیر رسیدم رفتی. 

_اگه میرفتم هم بر میگشتم من بدون اکسیژن نمیتونم زنده بمونم و تو دقیقا 
همون اکسیژنی هستی که اگه نباشی خفه میشم. 

_کیان؟ 
کیان_جون دل کیان؟ 

_تو به خاطر من سکته کردی؟
_فدای سرت خوشگلم. تو نباشی من چرا باشم؟چیشد که اومدی اینجا؟؟

سرمو انداختم پایینو گفتم_ستاره اومد همچیو گفت ببخشید.
سرمو با دستش گرفت باال_نبینم دیگه سرت پایین باشه. 

زل زدم تو چشمایی که به اندازه یک عمر دلتنگشون بودم_خیلی دوست دارم. 
با لبخند محوی اروم.لب زد_من خیلی بیشتر فدای اون چشمای نازت....... 

 .........................
کیان_ماهورررر. 

با صدای داد کیان ترسیده در قابلمرو گذاشتم و از اشپزخونه زدم بیرون که دیدم 
دخترک ۴ سالم بدو بدو داره میاد سمتم.........اروم دستامو براش باز کردم که کز 

کرد تو بغلم
با لحن بچگونش که دلمو هر بار باهاش میبرد گفت_مامانی منو قایم کن االن 

بابایی منو میخوره. 
_باز چیکار کردی تو وروجک. 



خواست چیزی بگه که کیان اومد بیرون
با دیدنش چند ثانیه شوکه نگاش کردم و بعد پقی زدم زیر خنده و حرص کیان 

دراومد
کیان_اره بخند تو هی بخند روی این بچه پررو هم زیاد تر شه.........نگا برداشته 

صورتمو چیکار کرده من امروز قرار دارم. 
به زور خندمو کنترل کردمو گفتم_خب بشور.

کیان_خب بشور؟مگه اینا پاک میشن این ماجیکا چیه میگیری برای این بچه؟ 
ماهور_بابایی اینارو خودت خریدی.

کیان_نگاه پدر سوخته چه بلبل زبونی هم میکنه برام.بزار من تورو بگیرم انقد 
قلقلکت بدم که حالت جا بیاد. 

خیز که برداشت سمتمون ماهور جیغی زد و با خنده خودشو از بغلم در اورد و پا 
به فرار گذاشت کیان هم دنبالش رفت و فکر کنم تو اتاق گیرش انداخت چون 

جیغای ماهور دیگه کر کننده شده بود. 
سری از روی تاسف تکون دادم و با فکر غذام دوباره برگشتم سمت آشپزخونه. 
روزی هزاران بار خدارو شکر میکردم بابت داشتن این خانواده ای که بهم داد

اوایل به خاطر سقطی که داشتم حامله شدنم ریسک بزرگی بود اما به اسرار شدید 
خودم این ریسک و قبول کردم و خداروشکر حاصلش این وروجکی شده بود که 
همه از دستش سر به بیابون میزاشتن.اراد و دریا هم یه پسر ۵ ساله داشتن که 

اسمش حامی بود و سارا هم ۶ ماه پیش زایمان کرده بود و مثل من یه دختر 
داشت به اسم بهار. 

شادی هم حامله بود اما نمیخواستن جنسیتشو بدونن. 
با صدای کیان از فکر دراومدم و برگشتم عقب هردوتاشون با یه صورت سرخ شده 

دیدم
کیان_ساعت چند شیفت داری عزیزم؟

_هشت.



کیان دستشو گفت رو به ماهور و گفت_ایول امشب تنهایی میترکونیم.
ماهورم چشمکی زد و محکم کوبید تو دست کیان_پایتم بابایی.

_نیام ببینم باز خونرو ترکوندین ها.
کیان چشمکی زد و کشدار گفت_حاالاا.

ماهور_مامان من گرسنمه.
_تا برید دست و صورتتون و بشورید سفررو میندازم. 

کیان_به به غذا بدو بریم باید کمک کنی این شاهکارتم تمیز کنیم.
ماهور_به شرطی که قول بدی اون تبلت صورتی رو برام بخری. 

از این همه سیاستش خندم گرفت 
کیان_بدو برو پررو نشو.

ماهور_من که اخر پولشو ازت میگیرم
..........

شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،

خاطراتت را،

نمیگویم دور بریز،اما قاب نکن به دیوار

دلت…

در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقب

باشد؛

زمین می خوری…

زخم بر می داری…



و درد می کشی…

نه از بی مهری کسی دلگیر شو …

نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…

به خاطر آنچه که از تو گرفته شده،

دلسرد مباش، تو چه می دانی؟

شاید … روزی … ساعتی … آرزوی

نداشتنش را می کردی…

تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …

هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتها

بر عکس نفس بکشد …

در آینده لبخند بزن…

این همان جایی است که باید باشی!

هیج کس تو نخواهد شد

آرامش سهم توست …

«پــــــــــایــــــــــان»
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