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 به نام خداوند عشق و عاشقی     

 

  مقدمه:

 آسامن را مرخص میکنم

 دیگر به هوا نیازی ندارم،تو خودت را مثل آسامن ،مثل هوا،مثل نور

 پهن کرده ای روی همه لحظه هایم 

 دمل را منی لرزاندبعد از تو هیچ دلی 

 دلت قرص                             

 

 قسمت اول                                   

بشنوند خدایا که همسایه ها که هیچ همه ی عامل و آدم  زنمبشیطونه میگه بلندشم چنان فریادی 

داشته برادری  من چه گناهی در حقت کردم بابام میره مادرم هم میره نباید حداقل یه خواهری

 بدبختی تا این حد آیا!!!!باشم 

رسیع رسمو از قلبم اومد تو دهنم داشتم به گالیه هام ادامه میدادم که شیشه ی اتاقم خورد شد 
زدم تو رس یکی از پرس بچه  و با عصبانیت شده آوردم بیرون و توپ را برداشتم شکسته پنجره ی

 بود رسشون خالی کنم خورد بود بهرتیم موقعیت  حسابی اعصابمها  
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باید حتام ده بار  ؟!آخه بی ادبا،بی شعورا،شیشه را کورید که میزنید میشکنید این دفعه چندمه

بشه بیخیال بشید خدا ازتون نگذره پدر و مادرتون تو خونه اسرتاحت میکنند شام اسرتاحت را از 

 دیگران سلب کنید احمقا برید ببینم تا نیومدم پایین حالیتون کنم

 دویدندافریاد هایی که من میزدم هرکدومشون با ترس از طرفی ب

این دفعه چهارمه شیشه  !نگاهی به خورده شیشه ها انداختم حاال من چطوری به بابام بگم

 خوب من چیکار کنم اصال حاال که اینطور شد خورده شیشه ها را هم جمع منیکنم همینداز 

عت از اتاقم زدم بیرون رو دسته ی پله ها رس خوردم ولی نه اگه جمع نکنم تو پا خودم میره با رس 

را برداشتم که برم باال آیفون به صدا دراومد خدایا حتام سمیراس خروس بی  باومدم پایین جارو 

 داخل دوباره آیفون زنگ خورد برداشتم:محل آیفون را زدم دیدم کسی نیومد 

 خب خربت بیا تو دیگه حتام منتظری بیام پیشوازت!!!!

 چند لحظه اگه میشه کارتون دارمرشمنده یه  سالم

نتویی که آویزون بود را با شنیدن صدای مردی که اومد چهار ستونم لرزید از خجالت آب شدم ما

 تنم کردم و شاملم انداختم و رفتم دم در

 مرد قد بلند و چهارشونه ای پشتش به در بود و ایستاده بود

 رسفه ای کردم برگشت طرفم

 رشمنده مزاحم شدم احمدی هستممن  سالم خانم

 سالم بفرمایید 

 راستش چه طوری بگم خجالت میکشم

 خب بفرمایید

 امروز زده شیشه تون را شکسته اومدم خسارتشو بدم مپرس 

 با شنیدن این حرف جدی شدم و گفتم:
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این دفعه اولشون نیست ما خسارت نخواستیم فقط خواهش میکنم دیگه ببینید آقای احمدی 

 همین.. والی خونه ی ما پیداش بشهحتون نذارید پرس 

 اخامشو در هم کرد و گفت:آقای احمدی با گفنت حرفام 

 به هرحال ببخشید خدانگه دار..

در را زدم بهم رسمو بلند کردم رو به آسمون و گفتم خدایا اینم از این به جا اینکه من طلبکار باشم 

 اون طلبکاره چه خنده دار 

 جواب دادبه  سمیرا دوتا بوق نخورده از شدت تنهایی زنگ زدم 

 سالم سمیراخانم رساغی منیگیری

 چطوری؟ دوست من علیک سالم

 میشه بیای اینجا؟ میرتکه خوب نیستم حوصلم داره

 آخی کاش زودتر گفته بودی میخوایم بریم خونه خامل

 ....باشه برو خدافظپوووف

 ناراحت نشو...

 اینه برو عزیزم ناراحت نشدم سالم برسون ب

 اینم از این بهرته بخوابم هیچی همدم من مثل خواب نیست همونجا رو مبالمون ولو شدم

صبح به زور چشاممو باز کردم نور آفتاب تو چشمم بود پتوی رومو کنار زدم و بلند شدم کش و 

 قوسی به بدنم دادم

 سالم صبح بخیر

 م برگشتم مامانم بودبلقده مرت پریدم باال و دستمو گذاشتم رو 

 واای ترسیدم مامان این چه کاریه آخه
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 علیک سالم شیداخانم خوبی؟صبح عالی متعالی

 سالم...مگه رسکار نباید باشید 

 شام زود بیدار شدی یک ساعت دیگه میرم

 نگاهی به ساعت انداختم ساعت هفت صبح بود وای چقدر زود بیدار شدم من برم بخوابم

 صبحونه بخور خجالت بکش بیا آشپزخونه 

 مامان من خوابم میاد نه 

 باشه برات میذارم بعد که بیدار شدی بخور

 چشم

 راستی شیشه اتاقت چرا شکسته؟

زد شکوند به بابا بگو بیاد شیشه بندازه اگه شیشه ی ما بشکنه که شام  ذلیل شده پرس همسایه

 بیای تو اتاق من

 شب بهش میگم به مردم هم بی احرتامی نکن برو برو بخواب

 شب من نیستم لی چشم...و  بله

 کجایی؟

سامله و روز خوش نداشتم  24تنهایی تا ساعت یازده بشینم که چی بشه االن  خواب طبق معمول

 همه روز تنها بودم از بچگی تا االن 

 باشه برو بخواب ده هزار بار گفتی این حرفا رو

 درحالی که میرفتم باال گفتم:

واب از رسم پریده بود دوست داشتم برگردم کی به حرفای من گوش میده و درب اتاقمو بستم خ
چشاممو بستم و به زور  ....پایین و با مامانم صبحونه بخورد اما باید میفهمیدند تنهایی یعنی چی

 خوابیدم 
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با تکونایی که داشت  بهم وارد میشد چشاممو باز کردم بابام باال رسم بود مثل جت از جام بلند 

 شدم

 سالم بابا....

 شو بیا پایین کارت دارمعلیک سالم پا

 ساعت چنده؟!

صبح که مامانت میگه بیدار  7بقرآن مریض میشیا االن از ساعت  دخرت باد نکردی اینقدر خوابیدی

 حساب کن ببین چندساعت میشه شب 8شدی خوابیدی تا ساعت 

 بشم مگه مهمه؟! مریض خب

میزدی مگه تو دیگه بچه  شیدا دوباره چی شده؟!دوباره رشوع کردی به گفنت حرفایی که همیشه

 ای؟

بحانه صیه بار شام بیاید با من حرف بزنید  که ساله هم ارزش ندارم 24بچه نیستم اما به اندازه یه 

 بخورید شام بخورید  الی آخر 

 بیا پایین باهات حرف بزنم

 شام برید منم میام

نگاه کردم بابام راست بعد از رفنت بابام رفتم دستشویی اتاقم آبی به صورتم زدم تو آیینه که 

باد نکنم خوبه خب به من چه تنهام  میگفت صورتم پف کرده،چشامم پف کرده و قرمز شده بود

 چیکار کنم

 صورمتو خشک کردم و رفتم پایین بابا و مامانم داشتند تلویزیون نگاه میکردند

 سالم...

 سالم دخرتم خوبی؟چقدر میخوابی مامان

 خوبم..از...
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 م بابام گفت:تا اومدم بقیشو بگ

خود و بی جهت این  یمیدونیم از تنهاییه منیخواد دوباره بگی ولی اینو بدون منو و مامانت ب

 خونه و زندگی را به دست نیاوردیم که به سادگی از دست بدیم

ایی از دبابا..من خونه و زندگی میخوام چیکار من همین االن تنهایی تو این خونه گم میشم خ

 بودید که االن که بزرگ شدم باشید بچگی کی شام پیش من

 ....ببین شیدا

 بس کن شایان متومش کن دیگه بسه هر حرفی بود زده شد بیا بشین دخرتم بابات باهات کار داره

 بدون حرفی رفتم کنار مامانم نشستم

 ببین لیلی خانم تو منیذاری من این دخرتمونو یکم باجذبش کنم

 رگش هم که به تو بره خیلی جذبه داره آقا شایان دخرتما خودش جذبه داره یه

 بفرمایید گوش میکنمخب بحث نکنید  

 بابا تلویزیون را  خاموش کرد و گفت:

 قراره برات خاستگار بیاد 

 چی؟!کی بیاد

 هبعد من به حرفات گوش میکنم این پرس  نگفتم که عزرائیل میخواد بیاد خب به حرفام گوش کن

به غرغر به من گفت تو بگو  بگه هنوز نگفته رشوع میکنی ه خودشدوست مامانته مامانت دید اگ

فردا قراره بیاند خاستگاری پرس دوست من نیست که بخوام بگم قبول کن باخودت اگه اومدند و 

 ناراحت نشهدوست داشتی قبول کن اما اگه گفتی نه بازم ایرادی نیست اگه مادرت 

ستتون باشه چه پرس خواهرتون من قصد بهرته اصال نیاند مامان جون ببخشید اما چه پرس دو 
پس بذارید هرطور خودم  لیسانس ازدواج ندارم من چند روزه دیگه قراره برم دانشگاه برا فوق

 میخوام تصمیم بگیرم
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نه دخرتم من حرفی ندارم ولی برا آبروی مادرت بذار بیاند اگه دوست نداشتی قبول نکن به خاطر 

 من

 چشم هرچی شام بگی

 چینیم شام بخوریمبیا میز را ب

 مرسی من میل ندارم ترجیح میرم به پاتوق تنهایی خودم برگردم

 عجب دخرت غد و یه دنده ای داری خوشم نیومد...جان لیلی 

 فصل دوم                                  

 

 صبح زود که بیدار شدم مامانم داشت تو آشپزخونه میپلکید 

 ر نرفتید؟!سالم مامان جونم انگار رسکا به به

 سالم..نه عزیزم گفتم وایسم این مهمونی متوم شه بعدظهر میرم

 پس خوب شد یه مهمونی برگذار شد شام نری رس کار

 بجا این حرفا ببا صبحونتو بخور بعدم برو شیرینی بگیر و بیا

 خب به بابا بگید بگیره و بیاد

 سویچ ماشین رو میز بعد از خوردن صبحونت برو بگیر و بیا

 االن اجازه هست بشینم صبحومنو بخورمچشم 

مامان ترشی بهم زد و رفت....یه صبحونه ی دبش خوردم و بالفاصله آماده ی رفنت شدم اتفاقا 

 خودمم متایلی نداشتم زمانی که میرسند اینجا باشم

 سوویچ زانتیا را برداشتم و با رسعت هرچه متام به اولین شیرینی رسا که رسیدم شیرینی گرفتم و با
کارت عابر بابام حساب کردم حیفم اومد از جیب خودم مایه بذارم حدود دو ساعت دور شهر 
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ود رسیع به سمت خومنون فرمون را ظهر ب12اوخ ساعت تابیدم نگاهی به ساعت انداختم اوخ 

 تابوندم ماشین را پارک کردم و وارد خونه شدم سه جفت کفش گذاشته شده بود فهمیدم اومدند 

 اصال میخواستی نیای......مامان  ی دیرتر میومد

 ...اتفاقا منیخواستم بیام ولی چون قول داده بودم اومدم االنم با اجازتون برم داخلمامان سالم

 کجاااا؟برو لباساتو عوض کن

 وای مامان جونم بیخیال مگه این لباسام چشونه!!!

 د برات را میپوشیخیلی ایراد دارند زود میری لباس حریر سفیدت که داییت از دبی آور 

 عروسیمه آخه که لباس سفید بپوشم

 ...درضمن اومدی پایین سینی رشبت رو بیارشیدا...برو

یکی ندونه انگار واقعا قراره عروس بشم  ار گونش کردم و رقص کنان رفتم باالبوسه ای نثچشم....

ست کردم  شرس  میکردم طبق حرف مامان لباس سفید حریرمو با شال سفیدکه اینجوری خوشحالی 

کمی پودر به صورتم زدم یه رژملیح هم زدم و خودمو رسوندم به آشپزخونه سینی را برداشتم و 

 رفتم سمت پذیرایی بدون هیچ اسرتسی

 سالم...خوش اومدین

 مهین خانم دوست مامانم زودتر جوامبو داد:

 سالم عزیزدمل به به مثل فرشته ها شدی..لیلی جون اسپند براش بیار

لطفتونه.....سینی رشبت رو روی میز نزدیک دست مهمونا گذاشتم حوصلشو نداشتم  ممنون نظر

 خم و راست بشم رفتم رو مبل کنار مامان نشستم

 مامان زیرلبی گفت:

 چرا جلوشون نگرفتی زشته
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زشت پیرزنه مامان قرار شد حرص نخوری.....زیرچشمی نگاهی به اصطالح خاستگار انداختم به 

از کلی تفکر یادم اومد روزی که با مهین خانم و مامانم رفته بودیم منایشگاه  نظرم آشنا اومد بعد

کتاب اونم با دوستاش اومده بود پرسی قدبلند و الغر اندام خوشتیپ و جذاب اما به درد من 

 منیخورد 

 مهین خانم:شیداجان دانشگاه متوم شد؟!

 جانم....

 میپرسند دانشگاه متوم شدمامان جون 

 ردا رشوع میشهآهان نه از ف

 مهین خانم:برا فوق دیگه!

 میخونمفوق  بله برا

 رشته که میخونی چی بود؟

 معامری...

 مهین خانم:خوبه عزیزم اتفاقا نیامی منم برا فوق داره میخونه البته اون برا پزشکی میخونه

 خند کجکی زدم که مثال باریکال بهشبل

 ساکتی بابا:خب آقا نیام سواالتو بپرس سوالی نداری خیلی

خب راستش آقای صدری من همه چیز رو درمورد دخرتتون میدونم از سن بگیرید تا دانشگاه و 

 درس بنابراین سواالتو شیداخانم باید بپرسند

پدرنیام:خب به نظر من بهرته با اجازتون این دوتا جوون برند صحبت هاشونو بکنند تا ببینیم 

 قسمت چیه

کنم بعدا برا صحبت بازم ترشیف بیارید االنم با اجازتون اینو راستش به نظر من بهرته من فکرمو ب

گفتم و از اتاق اومدم بیرون.... بعد از یک ربعی که منتظر بابا و مامانم موندم بالخره اومدند تو 

 آشپزخونه
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 بابا:خب شیداخانم کار خودتو کردی خوب رو حرفات میمونی

 باباجون همون اول گفتم منیخوام فقط به خاطر

 ونم به خاطر مادرت بود...مید

اشکال نداره عزیزم تو همون اول گفتی االنم زندگی خودته منم فردا زنگ میزنم میگم مامان جون  

 شیدا منیخواد

 آخ الهی من قربون مادر چیز فهمم برم

 بله...بایدم چابلوسی کنی همین مادرت لوست کرده

 میخواد بریممامان من یه زنگ به سمیرا بزنم ببینم فردا ساعت چند 

 تلفن رو برداشتم و شامرشونو گرفتم

 بفرمایید؟!

 خانم خوب هستید خانواده خوب هستند رشمنده تلفن رو میدید به سمیرا صبا سالم

 هستند!! شام خوب ی دهواسالم شیداجون شام خوبی؟!خان

 ممنون سالم میرسونند

 سالمت باشند االن گوشیو بهش میدم سمیرا مامان شیداس

 فیق امر؟!به سالم ر 

 فردا ساعت چند بیام دنبالت سمیراجان به قول بابام چابلوسی نکن

 بیاد 8بله منم خوبم مرسی لطف کن خربمرگت ساعت 

 برو گمشو خرب مرگ خودت

 اینجا باش 8به قول بروبچ خخ شوخی میکنم ساعت 

 منتظر خدافظی سمیرا نشدم و تلفن رو قطع کردم .....باشه خدافظ
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 ردا میری؟مامان:ساعت چند ف

 میرم دنبال سمیرا 8ساعت 

 میخوای سوویچ رو بذارم؟!شیدا  

 نه ممنون بابا با یه چیزی میریم

 

  سوم قسمت                          

                                                                     

پنج دیقه براش دست تکون شاید  سمیرا از دور داشت میومد فاصله خونه هامون زیاد راهی نبود

ولی انگار حواسش نبود  وچه ی میانرب که متعلق به دوتا کوچه بود کقرارمونو گذاشتیم رس  دادم

  داشت به چیزی فکر میکرد نزدیکم که شد گفتم: و رسش پایین بود

 ؟ چطوری سالم سمیراخانم

 سالم ممنون بدک نیستم 

  ت برا اینکه جو رو عوض کنم گفتم:حوصلم رس رف ،راه ن اون حرف زد ن منتو 

سمیرا نقاشیتو برا کی میخوای؟اما جوابی نداد ای خدا باز دوباره این چه مرگشه اول صبحی 

  ردم گفتم:یاو میخواد اعصاب هردومونو خط خطی کنه دوباره طاقت ن

ا عوض بعدشم حتام دانشجو ه سمیرا امروز باید چطوری با بچه های دانشگاه خو بگیریم روز اوله

جواب نداد اصال به درک چیکارت  بازم شدند مثل وقتی که لیسانس گرفتیم که دوستامون نیستند

 براش اتفاقی افتاده رو کردم بهشکنم ولی نکنه 

 اووی سمیرا با توآم چرا جواب منیدی دق مرگم کردیا

 بالخره دهن باز کرد تا اومد حرف بزنه اشکاش مث بارون میبارید 

 چرا گریه میکنی؟اوا سمیرا چته 
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 کمکم کن تنها کسی که میتونه کمک کنه تویی شیداسمیرا با هق هقش گفت:

 منیزنه توقعم داره کمکش کنم حرفی خب خرب مرگت بگو چته که کمکت کنم هیچ 

 امشب قراره پرس عموم بیاد خاستگاریم و دوباره رشوع کرد به گریه کردنشیدا  راستش

آخه من چه گناهی کردم تو خونه از یه طرف بدبختی اینجا از  خداااایا عجب بدبختی گیر کردما 

 باید آرومش میکردمیه طرف روز اول دانشگاهمم خراب شد ولی طوری نیس 

 رو به سمیرا گفتم:سمیراجونم این که خرب خوبیه یه عروسیم افتادیم بادا بادا مبارک بادا 

فکر کردم درکم  شیدا ؟واقعا کهمن میگم از پرس عموم متنفرم تو عروسی گرفتیشیداخفه شو 

 میکنی.

 همین االن گفتی ازش متنفری خب تو که نگفته بودی

 پس اینقدر چرت نگوخب حاال که دارم میگم ،

باشه سمیرا حاال گریه نکن بخدا به مامانم میگم یه داداشی برام بیاره همین فردا زایامن کنه که تو 

 بشی زن داداشم ولی خدا به دادم برسه

 خدابگم چیکارت کنه که آدم منیشی شیداوسط گریه ش پوقی زد زیر خنده  سمیرا 

 یخندید یإإ خندید

 سمیرا مشتی زد به بازومو گفت:خب بسه دیگه دانشگامون دیر شد 

  باشه زن داداش بدوو و خودم رشوع کردم دویدن سمیرا هم پشتم داد میزد

 دستم بهت نرسه بیچارت میکنم احمق جون مگهشیدا  

 ااااای نگو میرتسم هیکل خودتو بذار کنار من فیلو فنجون واااااااای نگووااا 

 خفت میکنمشیدا

 خودم خودمو تسلیم کردمبعد از کلی دویدن  
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 مد خودشو دار کرد به منو سمیرا نفس نفس زنون ا 

 واحدو بگو رفتش  وایاوووی انداختیمو 

 ا تاکسی میریمبخدا نای دویدن دیگه ندارم صرب کن ب

 ندارم به تاکسیای مفت خور بدمافه اضول پ

 من حساب میکنم باشه به قرآن

 اگه اینطوریاس باشه موافقم

 ایحه خودت که مفت خور تری

کمی تو پیاده رو قدم زدیم که هم نفسمون بیاد رس جاش همم یه  باشه من مفت خور فعال بیا

 شته دیر برسیم همونسمیرا نیم ساعت دیگه کالس رشوع میشه ها بخدا ز  تاکسی بیاد که بریم

 طور که داشتیم راه میرفتیم دیدم یکی داره بوق میزنه برگشتیم سمت ماشین یه 

شیشه ماشنو داد پایینو خیلی هم تریپ کرده بود عجب تیکه ای بود موفشن و  پرس جوون 

 شگله برسومنتو گفت:خانم خ

  ؟کی بودما که دونفر بودیم یعنی چشاش یکی میدید ولی منظورش  !شگلهو خانم خ 

 گمشو مزاحم نشو وسمیرا برگشت گفت:بر 

 پرسه جواب داد:من که با شام نبودم خپل با اون خوشگل خانم بودم 

آخه سمیرا یکم اضافه وزن ل گفتنش خندم گرفت یعنی منو میگه عجب غلطایی ولی از حرف خپ 

 داشت

یغی برو گمشو شنید بهش گفت خپل دوید سمت ماشینو گفت:چی میگی جوجه تسمیرا همین که 

 اون خواهرمه باهاش چیکار داری؟

 آخه ال بهتون منیاد با هم خواهر باشیدپرسه ی پروو هم کم نیاوورد گفت:اص

 فه هم که اون خوشگله ازت رسهاهیکلن که بهم منیاین از نظر قی 
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 ن سمیرا خواهر بودنو از کجاش درآورد منمیواقعا از حرفاش خندم گرفت راسم میگفت منیدونم ا 

 بی رس و صدا ناظر دعوای اون دوتا بودم بالخره منیدونم چی شد که پرسه راهشو کشید و رفت 

 پرسه پرو پرو خاک تو رس پدر مادرش با تربیت بچشونسمیرا اومد طرفم 

 بعد ازراه بیفت دیرمون شد  ؟سمیرا ول کن به پدر و مادرش چیکار داری

  بودم نئبا اینکه خودم مطم حرفای اون پرسه واقعا اعتامدم بیشرت شده بود

 خوشگلم با حرفای اون پرس بیشرت اعتامدم رفت باال موهام مشکی 

قهوه  بود پوستم سفید و قدم بلند و هیکمم متوسط هیکم رو فرم بود چشامم هم لُخت پرکالغی

 ای 

 تو افکارم بودم که یهو دیدم سمیرا دستمو کشید و گفت: 

 تا از دستمون نرفته،کجاایی دخرت تاکسی اومد بیابریم 

 سوار تاکسی شدیم سالم کردیم و تاکسی راه افتاد مرد مسنی بود اما خیلی بد تو

 اه آیینه نگا میکرد اینبار نگا سمیرا میکرد بدبخت سمیرا اگه پیرمدا نگاش کنن  

 اه چقدرم بدنگاه میکرد چشات درآد پیرمرد سمیرا حواسش اینجا نبود وگرن یه 

 میگفت واه واه از رو هم منیره بعد از کمی مسافت  چیزم به این پیری

 پرسید:ببخشید کجا مییرید؟

 آزاد اسالمی میریم دانشگاهمن: 

 میگفتید دانشگاه هم میفهمیدم کجا میخواید برید

 پیرمرد ها هم حوصله دارند رسیه رس ما میذارندا جوابشو ندادم و رومو اونطرف کردم

 داشنت وارد دانشگاه  کم بچه ها طولی نکشید رسیدیم دم دانشگاه کم

 میشدن از تاکسی پیاده شدیم و سمیرا طبق قولش پول تاکسی را حساب کرد 
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 اسرتسم بیشرت شده بود وای سمیرا خیلی اسرتس دارم

داره یه دانشگاهه دیگه انگار دفعه اولشه  انگار میخواد بره املپیاد ریاضی که اسرتس ،میزمنتا شیدا 

 میاد 

 یم داخل درست میگی بر

 حاال باید کجا بریم؟ سمیر خب

 من چمیدونم حاال بیا بریم ببینیم کجا باید بریم 

 رفتیم تو راهروی دانشگاه همون موقع یه دخرت خامنی اومد بره که سمیرا بهش گفت: 

 طرف بریم ؟خشید برا رشته معامری باید کدوم بب

 انتهای راهرو سمت چپ،

 خدا بدادمون برسه از همین االن این اخامییممنونی گفتیمو از کنارش رد شدیم 

 که اینا میکنن دیگه هیچی، 

 درو زدیمو رفتیم داخل خب خداراشکر هنوز استاد نیومده بودش منو سمیرا 

 رفتیم کنار هم نشستیم بچه های کالس درحال گفت و گو بودن انگار فقط منو 

 سمیرا بینشون غریبه بودیم 

 در باز شدو یه پرسوارد کالس شد داشتم با سمیرا حرف میزدم که

 همین که وارد شد همه دخرتا رشوع کردن به پچ پچ کردن 

 سمیرا با آرنجش زد تو پهلوی من 

 منم که حواسم اینجاها نبود گفتم:هان چه مرگته؟ 

 در نازه،قاین پرسه را ببین وای چه تیکه ایه چشیدا 

 کو کدوم؟
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 تهخره همین که االن اومد تو کالس پشت ما نشس

 برگشتم پشت رسمو نگاهی انداختم پرس جوون و جذابی بود ولی منیدونم چرا  

 با این جذابیتی که داشت تنها دخرتی که از بدو ورودش پچ پچ نکرد من بودم 

 ،رومو برگردوندمو دوباره به روبه رو چشم دوختم تا استاد بیاد 

منیکنه ها در باز شدو استاد وارد حاال یکی نگه پرسه شاهه که اصال به هیچ دخرتیم توجه  شای

 کالس شد

 همه به احرتامش بلند شدیم و سالم دادیم 

امیرناظم هستم امیدوارم لحظه های خوبی در کنار هم داشته باشیم امروزو بفرمایید بچه ها من 

البته لیست دستمه اسامی تون هم هست اما بهرته خودتون  تک تکدونترجیح میدیم به معرفی 

 رفی کنید خب رشوع میکنیم از این اول.......بلندشید مع

 همه یکی به یکی بلند شدند خودشونو معرفی کردن نوبت من رسید بلند شدمو 

 با صدای آرومی  گفتم: 

 صدری هستم استاد رشوع کرد به خندیدن شیدا

 ولی آخه براچی میخندید رو کرد به منو در حین خندیدن گفت:

 اشتباه گرفتی بلندتر معرفی کن تانبیامرساینجا دانشگاهه بادخرتم 

 دم اینبار با صدای بلند تری گفتم :کالس از حرف استاد پوکید روز اولی بد سوتی داده بو  

 صدری هستمشیدا

 آهان االن بهرت شد خب بشین دخرتم 

 االن نوبت شازده پرسی بود که دخرتا خودشونو روز اولی تیکه پاره کردن 

 لندی گفت:ند شد و با صدای بلبخاطرش ب
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                                        هستممتین رادمهر 

دخرتا تو دلشون قند آب میکردن حتی سمیرا آخه براچی یعنی فقط و فقط همین پرس تو کالس ما 

صورتش طوری بود که هر کی رو جذب خودش میکرد قدش  بود یا بخاطر خوشتیپی و قیافش بود

  زده بود در کل جذاب بود باال پوشیده بود و موهاشو  اییکتون زیب بلند بود کت و شلوار

 اولین کالسمون به خوبی و خوشی گذشت کالس دیگه ای نداشتیم اما عوضش

 پس فردا سه تا کالس داشتیم با سمیرا لوازمونو جمع کردیمو 

 آقا روبه رو متین اومدیم از کالس بیایم بیرون که با شازده پرس یعنی همون  

 از در بره بیرون که تا چشمش به ما افتاد خیلی متشخص گفت:شدیم اومد 

 بخند گرمی به صورتش پاشیدلسمیرا هم  بفرمایید خامنا مقدم تر هستند

 واااای این متشخص بودنش منو کشته تو دمل گفتم

 از در کالس اومدیم بیرون سمیرا بشکنی زدو گفت: 

 ه گفتم :وای یعنی میشه من این جیگرو تورش کنم منم برا خند

 کنی به نظرم تو برو ماهی تور کن و رشوع کردم به خندیدن . رن عزیزم جیگر رو منیشه تو 

 قسمت چهارم                                   

   

 درو باز کردمو وارد خونه شدم طبق معمول خیلی سوت و کور بود یعنی

 مو با هرکس میخواد انرژی بگیره ترشیف فرما بشه خونه ما درو بست 

 برا اینکه مثال خودمو  و وارد خونه شدم دی را باز کردمو ور خوشحالی در 

 :خوشحال کنم بلند گفتم 

 م و رشوع کردم به خندیدن منم برا خودم دیوونه ای شدما آخه بگو لال سل 
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 الکی الکی صداتو میربی باال برا چی ن به امروز که باید صدات بلند بود و

با بیامرستان اشتباه گرفتم یاد اومد به عکسی که یه بچه هست که نبود به قول استاد ناظم  

از استادمون خوشم اومد مرد متشخصی دماغش گذاشته رو  ه نشونه ساکت بودنانگشت اشارشو ب

بود ولی از همین االن از اون شازدهه بدم میومد هنوزم موندم چی داره که دخرتا به خاطرش 

ومد جواب هیچ کدومو نداد معلومه از اونایی که سخت خودشونو داشنت میکشنت ولی خوشمم ا

 بشه  تورش کرد

 لباسامو درآوردمو انداختم رو کاناپه خیلی خسته شدم با این که زیادم کالس  

 اما خستگی تو تنم بیداد میکرد نداشتیم

 رفتم تو آشپزخونه در یخچال رو باز کردم و رسکی توش کشیدم  

باال حاال اگه مامانم داشتم فقط شیشه آب رو برداشتم و دادم ن همه چی بود ولی من اصال میل

 بود غر زدنش رشوع میشد

 از زدنو رشوع کردم به گ قرمز هم برداشتم یه سیب 

 رفتم رساغ لب تابم یه آهنگ از مجتبی دوربیدی گذاشتمو رشوع کردم به قر دادن 

که  موسط قر دادنام بودهم داره  فکر کنم امروز زده بود به رسم ولی چیکار کنم تنهایی اینارا 

 یه روز منیذارن ما خودمونو خالی کنیام وااای آیفون زنگ خورد 

 حتام سمیرای دیوونس خدابدادم برسه تو آیفونو نگاه کردم

 ببببببله خودشه 

 دکمه ی باز شدن درو زدم و در ورودی را هم باز کردم 

 ش میباره امچش سمیرا داشت میدوید و معلوم بودم خوشحالی داره از 

 چته مگه رس شیر میاری؟

 و رشوع کرد به نفس نفس زدن سمیرای تو عاشق شده   ااای نگوواااا 

https://telegram.me/Romankade


 کانال تلگرام رمانکده ح.محدثه:نویسنده شد تبدیل عشق به که نفرتی
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 
 

20 

 

 برو گمشو سمیرای تو؟خودت نچسبون به من

 إ شیدا نزن تو ذوقم

 تربیک میگم دیدی گفتم یه عروسی میوفتیمخب باشه بگو ببینم نکنه عاشق پرس عموت شدی؟

 گم سمیرا گفت:تا اومدم ادامه حرفمو ب 

اگه کمکم  ییشیداولی یه عروسی میوفتی  بسه دیگه تو هم یا میگی عروسی یا میگی پرس عموت

 کنی یه عروسیم افتادی و رشوع کرد به خندیدن 

 واا دوباره چت شده سمیر؟

 ا با خنده گفت :سمیر 

 شده،متین تو عاشق  سمیر 

 ؟ چه االغیه دیگهمتین نیشتو ببند ببینم 

دهنتو بفهام به عشق سمیرا خانم توهین نکن همون پرسی که امروز تو کالسمون حرف اوهوی 

 بود ،

 آهان اون شازده را میگی ؟

 بودمتین اسمش شیدا اسمش که شازده نبود 

 خودم میدونم اسکل خانم یعنی میگم همچین رفتار میکرد انگار پرسه شاهه 

 جون دسته کمیم از پرس شاه نداره هاشیدا

 تو سمیرا بقیه چرت و پرتاتو تو خونه بگوخب حاال بیا 

 ن باید برم فقط اومدم بگم پس فردا باید نقشمو عملی کنم کمکم میکنی؟

میگم خل و چل و دیوونه ای برا همین میگم بذار دو سه روز بگذره ن روز دوم دانشگاه اسکل 

 بعدم چه نقشه ای؟!!! خانم
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 تورش کنمخب نقشه بکشم  میرتسم از دستم بره،ی ایشیدآخه 

که منیذارم از دستت بره حاال هم دیگه زحمتو کم کن مثل خروس بی محل شیدام ن نرتس اگه من 

 نذاشتی یه دلی از عزا در بیاریم 

 باشه من رفتم خدافظ

 سمیرا!

 ؟جون دمل

 اون درو هم پشت رست ببند خخخ

 اه بی مزه گفتم آی میخواد چی بگه کاش به جای جان گفته بودم مرگ  

 مرگ هم متعلق به خودتگه برو سالم هم به مامانت برسون خب دی

 باشه فعال

 منم رفتم تو خونه و درو زدم بهم من موندم این بابای من دوتا در تو این خونه  

 گذاشته برا چی!!!

 ولی اوس کریم نوکرتیم حداقل یکم احساسم به ما میدادی ما هم عاشق این پرس  

 داره نکبت،چیکارش کنم دیگهیگول میشدیم چقدر هم خاطرخواه ژ

بذار دوباره یه آهنگ بذاریم و رشوع کنیم به قر دادن ولی وللش خستم حالشم ندارم برم بگیرم  

 !!بخوابم ولی 

حرف  طرز به خاطر آخه امروز صبح مامانم گفت بیدار مبون که از بابات معذرت خواهی کنی

االن تازه ساعت یک ظهره بذار یکم  حاال من چیکار کنم چشام داره میره ولی وقت هس  مزدن

 فردا صبح دیگه بیدار میشمبالشت بخوابم ولی نع اگه رسم رفت رو 

 !!!!!!!!!!!!!!چیکار کنمخدایا

 بالخره بعد از کلی کنجار تصمیم گرفتم بخوابم و فردا صبح معذرت خواهی  
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په لش کن بابا همین کاناقش که رو تخت بخوابه؟و اکنم واااااای حاال کی میره این همه راهو تو ات

 را عشقه و خودمو پرت کردم رو کاناپه

 قسمت پنجم                                 

 

 چشامو نیمه باز کردمو گفتم:

 مامان این المپ رو خاموش کن میخوام بخوابم آخه کی صبح به این زودی

  المپ روشن میکنه ولی ن انگار کسی خونه نیس چشاممو باز کردم المپی 

 یادم اومد آخه بگو کی صبحی المپ روشن میکنهدیوونه شدم روشن نبود منم 

مامان و بابامم که حتام  میخوردبه صورتم  داشت  نکشیدم نور خورشید پرده ها را دیشب  

ند شدم کش و قوسی به خودم دادم رسکی تو براچی من نرفتم تو اتاقم بخوابم بلیادشون رفته 

واای  ه صبحونه حارض و آماده بود از این یه چیز شانس آورده بودمآشپزخونه کشیدم طبق همیش

 خدا دیدی دیشب از بابام عذرخواهی نکردمو خوابیدم اه بخشکه 

 این شانس کی دیشب رو من پتو انداخته هرکی انداخته خدا خیرش بده ولی 

  م تو یه خونه زندگیر واقعا از این زندگی شانس نیووردم با اینکه با پدر و ماد

 میکنیم اما دیر به دیر همدیگرو میبینم همه دوستام بهم میگن با این خونه و

 زندگی که شام دارید آخه چی کم داری ولی منیدونن من فقط و فقط محبت کم 

 دارم محبت  

 دوس داشتم مثل دخرتای دیگه ای باشم که بعد از اینکه روز اول دانشگاهشون

 :بپرسن ونازش و باباشون خونه و مامان  به امتام میرسه بیان 

 خوش گذشت با کسی آشنا شدی یا نشدی اما خب چیکار کنم هیچ کس نیس 

 دیگه حداقل یه خواهر برادرم نداریم 
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 آهی کشیدمو رفتم به سمت دستشویی صورمتو شستم و با حوله خشک کردم 

 و رفتم پای میز صبحونه اوس کریم منیشد منم مث همه با خانواده صبحونه 

 ولی همینشم شکر بخورم

 حاال  بیه دل سیر صبحونه خوردم و بلند شدم ظرفای کثیف رو شستم خ 

 !!!!!امروزمو چه طوری بگذرونم

 آهان ایول گرفتم بشکنی زدم و گفتم: اوووم 

 امروز بهرته برم یه رسی خونه عزیزجونم بزنم خیلی وقته ازش خربی نداریم 

 تلفونو برداشتمو شامره گرفتم  

 رقرار شد صدای نازک عزیزجون پشت تلفن شنیده شدارتباط ب

 الو بفرمایید! 

 جون الهی قربونت برمعزیز سالم 

 سالم بفرمایید! 

 شیداجون منو نشناختی منم عزیز واا 

 و مامانت خوبن؟جون تویی الهی عزیزفدات بشه باباوای شیدا 

 بعله همه خوبن

 داراشکر چه عجب یادی از عزیز کردین !خب خ 

 زیزجون میخوام یه رس بیام خونتون هستین که بیام!راستش ع 

 نت میای؟اآره  عزیز آخه من کجارا دارم که برم با بابا و مام

 هم خونس؟ سامان ن عزیز اونا رس کارن من خودم میام دایی
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 ساریناآره عزیز هم دایی هس هم ساناز و 

 إ پس من اومدم خدافظ و تلفونو قطع کردم

 تو اتاقم  بلند شدم رقص کنان رفتم 

 خب حاال چی بپوشم همیشه همین مشکلو دارم برا بیرون رفنت چی بپوشم 

 بهرته مانتو مشکیم رو بپوشم ولی ن عزیزجون از مشکی بدش میاد وای خدا

 خیلی خوشحامل چندسالی میشه عزیزجونو ندیدم بازم روزای تعطیل با مامانم 

 د مجبور بود روزای تعطیلممیرفتیم خونشون اما از وقتی کار مامانم بیشرت ش 

دوتا دایی  ،،،،روو ساناز ساریناو سامان  ولی امروز بالخره میدیدمش حتی داییتو خونه کار کنه  

 مامانم با خامل در ارتباطن اما با داییم ها ن  / لیندا خالهیه و  ساسانو سامان  دارم

 هامو ببینم خوشحامل که میخوام بعد از مدتی ببینمشون ولی فکر نکنم بشه دایی 

 چون بعد از این که زن گرفنت اصال دیگه ندیدمشون مهم اینه که میخوام عزیز

اما میدونم برا اینکه من ناراحت  سخونت با اینکه عزیز گفت دایی /را ببینم و دوتا دخرت خاله هام 

 نشم اینو گفت

 از خونه میزنه بیرون  منتظر منیمونه تا من برم خونه باشه  حتی اگه هم 

 هرته وقتو تلف نکنمب

 رو با شلوار جین آبیم میپوشم سورمه ایمآهان مانتو  

 یم رو هم رسم کردم کشلوار و مانتومو پوشیدمو مقنعه مش 

 برداشتمو اومدم بیرون کوله پشتیمو رژصورتیمو برداشتمو کمی ازش زدم و

 یه نگاهی به خونه انداختم ن همه چی مرتبه خب دیگه بهرته برم. 

 قسمت ششم                                   
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 وای خدایا پس چرا این واحد منیاد

 من موندم بچه ها براچی به من میگن خوش بحالت شام که پولدارین 

 مثال ما پولداریم و من یه ماشین ندارم 

 ظهر بود از خانم  مسنی که تو ایستگاه بود پرسیدم: 12اه اه نگاهی به ساعتم انداختم ساعت  

 ید خانم پس واحد کی میاد؟ببخش

 االنا دیگه پیداش میشه آهان اینه ها اومد

 به همراه خانم مسن سوار واحد شدیم

 کارت دارین خانم؟ 

 با منی؟

 بله اگه کارت واحد ندارین نقدی حساب کنید

 ن کارت ندارم چقدر میشه؟ 

  هزار و صد میشه

 وردمو دادم دستشآ دوتومن از تو کیفم در 

 بهم برگردوند تومنشو نوهصد 

 ؟تومن برگردونی شد هزاریحه یعنی منییییمنم رفتم رو یکی از صندلی ها نشستم ای 

 ملتم مفت خورندا نیم ساعت تو راه بودیم که بالخره رسیدیم 

 از واحد پیاده شدم دقیقا روبه رو کوچه ای که خونه عزیز اینا بود نگه داشت  

 نزدیک خونه شون که شدم اسرتس گرفتم
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 یدونم این اسرتس چی از جون من میخواد اه من 

 خدایا یعنی االن عزیزجون باهام خوب رفتار میکنه؟بعد از چندسال که من اومدم رسش بزنم؟

 ..دستمو گذاشتم رو زنگ خونشون صدایی از پشت در گفت:کیه؟ ردیدبا ت

 باز کن منم 

                                   باشهسارینازدم  در باز شد و دخرتی هم و سن و سال خودم درو باز کرد از چهرش حدس 

 شیدامسالم من  

 سارینامجون شناختمت منم شیداسالم  

با ساریناس با اینکه مامانم با خامل در ارتباط بود اما من این  پس حدسم درست بودبا خودم گفتم  

با ساناز در ارتباط فقط گه گاهی  درارتباط نبودم و خیلی خیلی وقت بود ندیده بودمش سارینا

واقعا هم تغییر کرده بود خیلی خوشگل شده بودم و از اون شنیده بودم سارینا چقدر بزرگ شده 

 تو افکارم بودم که سارینا گفت: ندیده بودمشسال بود 12بود 

 جون عزیز منتظرتهشیدابیا تو  

 ازجلو در رفت کنار و من وارد شدم 

که با دخرت خاله هام بازی میکردیم خاطرامتون جلو چشامم وقتی وارد شدم یادم اومد به زمانی  

  رژه رفتند

 جلو تر از من رفت و منو به اتاق عزیز راهنامیی کردسارینا

 داشتم بند کفش هامو باز میکردم که یهو دیدم یکی اومد طرفم و بغلم کرد و گفت: 

 جونم خیلی وقت بود ندیده بودمتشیداسالم 

 در عین تعجب گفتم: 

 ساناز تویی؟ سالم

 آره دیوونه منم ساناز یعنی دیگه منیشناسی؟
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 از تو بغلش اومدم بیرونو گفتم:

 مثل کروکدیل پریدی رو من، ،ببینم دیوونه تو که منیذاری اصال صورتتو

این دخرته إخلی  :خب حاال منیخواد هنوز نیومده زرت و پرت کنی بیا بریم تو عزیز از بس گفت

 ذاشت و رشوع کرد به خندیدنکی میاد اعصاب برامون ن

 :با مشت زدم به بازوشو گفتم 

 کجا رفت؟ س سارینااووی ساناز حرف دهنتو بفهاما پ 

 از توی نسناس پذیرایی کنهرفته تو اتاق که 

 بروگمشو ساناز انگار خیلی دلت خوشه؟ 

 پاشنه درو از جا دارن میکنن و  آره خیلی دمل خوشه از بس خاستگار دارم

 زیر دملخوشی زده  

 !!!! بودنت رس جاشه دیوونهانگار هنوزم خب ساناز  

 با هم خنده ای کردیمو وارد اتاق عزیز شدیم 

 تا منو دید گفت: عزیز رو تختش دراز کشیده بود

  الهی عزیز قربون اون قدت بشه

 م دو رفتم جلو رو بوسی کردم و دستشو بوسی ؟سالم عزیزجون چطوری 

 ؟ی دید تنهام با غمی گفت: پس چرا بابا و مامانت نیومدن یز نگاهی کرد بهم و وقتعز

 پشت تلفن که بهتون گفتم هردوشون رس کارن خونه نبودن

 با سینی رشبت و شیرینی وارد اتاق شد  سارینا درهمین حین 

 جون زحمت نکشسارینا

 ساناز: ن بابا چه زحمتی زحمت نیس 
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 با لبخند کمرنگی روبه ساناز گفت:سارینا 

 تاحاال ساناز خانم دو اسمی شدی؟از کی 

 از همین االن مشگلی داری؟ 

 ن مشگل که ندارم اعصاب ندارم مخصوصاٌ اعصاب تو یکی رو  

 میخندیدیم سارینامن و عزیز هم از کلنجارای ساناز و  

 عزیز اینا هنوز دست از دعوا کردن و شوخی برنداشنت؟ 

 ن عزیز تو این خونه هر روز همین مکافات هست، 

 ندیدمو لیوان رشبتی برداشتمو مثل رشبت ندیده ها کشیدم تو آخیش چقدر تشنم بودخ

 دخرتم نوش جونت 

 دایی کجاست عزیز؟

بچش مریض بود میخواست  ساسانتم رفت نامزدش زنگ زد گفت بره کارش داره داییسامانت دایی 

 بربدش دکرت 

 چندسالشه؟ ساسان عزیز بچه دایی

 دخرتش االن سه سالشه

 خداحفظش کنه آهان 

 سارینا:شیدا باید ببنیش انقدر نازه  دقیقا مثل کوچیکی های تو میمونه

 لبخند تلخی زدم و گفتم:ما که تاحاال ندیدیمش 

 لیوانو گذاشتم تو سینی و بلند شدم یه چرخی تو خونه زدم و نگاه به عکسای  

 یادگاری انداختم چقدر خونه عزیز اینا خوش میگذشت

 سالش بود  18و اون موقعه ها  سالشه 30ساناز  
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 ساملون بود که با هم همبازی بودیم 13ساریناهم منو و 

 آخی چقدر خوش بودیم نیم نگاهی به ساناز انداختمو گفتم: 

 بازی میکردی!ساریناساناز واقعا تو چی فکر میکردی و با من و 

 و عزیز زدن زیر خندهسارینا از حرف من 

 :یرینی میخورد گفتاما سانازهمینجور که داشت ش 

 مقرص شامها نبودین عزیزم مقرص من بودم که با شام بچه گدا گودوال بازی 

 میکردم

 اینبار هر سه تاییمون زدیم زیر خنده 

 واقعا روز خوبی را سپری کردم شاید بگم بهرتین روز زندگیمو 

 شب بود که من بلند شدم و گفتم: 8حدود ساعت  

 کنم خیلی زحمت دادم  خب عزیزجون من دیگه زحمتو کم

 عزیز با شنیدن این حرف من اخامش رفت تو همو گفت:

 مشب همینجا باید مبونیاکجا من که منیذارم بری 

 و ساناز هم برا تأیید حرفش رشوع کردن به داد سارینابا شنیدن حرف عزیز  

 کشیدن که ما منیذاریم بری باید همینجا مبونی 

 باال و گفتم:منم دستمو به عالمت تسلیم بردم 

 نم خرب بدماقبوله اما باید اول به مام

 و هر دوشون خندیدن دستاشونو به نشونه شکست من زدن به هم ساریناساناز و  

 عزیز تلفونو داد دست منو گفت:
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 ،بیا دخرتم تلفن بزن

 رفتم تواتاق بغلی که کسی اونجا نبود و  گرفتمو تلفن رو  

 منو گرفتماشامره دفرت مام 

 ا بوق خوردو کسی جواب ندادپنج ت 

 وا پس چرا کسی جواب منیده 

 !الو 

 ؟ مشوق سالم ببخشید میشه وصل کنید اتاق خانم 

 سالم بگم کی هسنت؟

 حسین زادهخانم شیدا  ممن 

 !خانم شامیی  شیدا آهان 

 االن وصل میکنم  چندلحظه صربکنید

 ؟!!!من جلسه دارمیگیچی مشیدابعد از کمی تاخیر صدای مامانم تو تلفن پیچید چیه 

 از لحن مامانم کمی ناراحت شدم اما االن وقتش نبود ازش گالیه کنم 

 با صدای رسایی گفتم: 

 سالم مامان ببخشید بی موقع زنگ زدم ولی میخواستم بگم من امشب خونه 

 عزیز جونم همین جا هم میخوابم

 مامانم با تعجب پرسید: 

 !!!!تو خونه عزیز اینا چیکار میکنی هان!!

 خب چیکار کنم مامان هم حوصلم رس رفته بود همم اومدم یه رس به عزیز 
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 بزنم

 تو که میدونی اگه بابات بفهمه رش به پا میکنه،شیدا بیخود کردی همین االن برمیگردی  

 خب مامان بهش بگو رفته خونه خالش

  آخه دخرتم تو کی میرفتی خونه خالتو اینا که من به بابات بگم زود برگرد 

 من منیدونم مامان من منیتونم عزیز رو ناراحت کنم خودت بابا رو یه جوری راضی کن

 و تلفنو قطع کردم 

 برا اینکه عزیز متوجه نشه الکی تلفن رو گرفتم دستمو و اومدم تو اتاق عزیز و گفتم: 

 خدافظ  چشم مامان سالم میرسونم نگران نباشید فردا دوباره با واحد برمیگردم دوست دارم مامان

 تلفونو دادم دست عزیز و گفتم:

 عزیز رو بوسه ای زدم. گونه یه تا فردا صبح پیشت میمونم و بیا عزیزجون اینم حل 

 قسمت هفتم                                  

 

 عزیز یادت نره بازم بیا خومنون دفعه بعد باید با مامان و بابات بیای 

 ا اونا میام اگه وقتش رو داشنت بچشم عزیز جون 

 هم خدافظی کردمو رفتم که اینبارسارینااز ساناز و 

 با تاکسی برم با واحد زیاد راحت نبودم  

 همین طور که داشتم تو خیابونا قدم میزدم یهو بارون رشوع به باریدن کرد 

 کیفمو گرفتم رو رسم که مبادا رسم خیس بشه وای عجب بدبختی دارم من ،

 ینجور با رسعت میرفتم که دیدم یه ماشین داره برام و رسعتمو زیاد کردم هم 
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 با خودم گفتم حتام دوباره مزاحمه ولی ن انگار دست  بوق میرنه توجهی نکردم

 بردار نبود بذار من یه چیزی بار این کنم که تو خیابونم من آسایش ندارم

 برگشتمو گفتم: 

 .....مگه خودت

 ندتا اومدم بقیه ی حرفمو بزنم دهنم باز مو  

 !!!!!!وای خدای من بابام اینجا چیکار میکنه 

 بیا باال تا بیشرت خیس نشدیشیدا

 با تعجب در ماشینو باز کردم و رفتم نشستم تو ماشین 

 مگه االن نباید رس کار باشین؟؟سالم بابا شام اینجا چیکار میکنی 

تو خونه عزیز جونت چیکار علیک سالم بله قرار بود رسکار باشم اما اومدم دنبالت اصال بگو ببینم  

 میکردی؟

 گفت:بابا خب چیکار کنم حوصلم رس رفته بود تازشم عزیز خیلی خوشحال شد 

 دفعه بعد با مامان و بابات بیا تنهایی دیگه نیا )این تنهایی نیارا خالی بستم خخ(

 بابام گفت:

 نت بگه اباشه من که حرفی ندارم بری و کاش خودت بهم میگفتی ن اینکه مام

 گفتبگو رفته خونه خالشدخرتمون 

 خب باباجون چیکارکنم مامان گفت:بابا اگه بفهمه رش به پا میکنه 

 ن دخرتم من رش به پا منیکردم و رشوع کرد به خندیدن -

 وا بابا چرا میخندی؟ 

 اگه خودتو تو آیینه ببینی مثل موش آب کشیده شدی و دوباره رشوع کرد به خندیدن
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 م زیر خنده کاش همیشه میشد اینطوری با بابام بگمو بخندممنم دنبالش پوقی زد 

 خانم روز بعدی دانشگاهت کیه؟شیداراستی  

 فردا چطور؟

 میخوام از این به بعد خودم بربمت دانشگاه

 ،جدی میگی بابا ولی منیشه که"

 چی منیشه دخرتم؟تو که همیشه دوست داشتی من هرجا میری بربمت ابر 

 رم ولی مشگل اینجاس که سمیرا دوستمم هستشبله همین االنم دوست دا

 خب دخرتم اشکالی نداره که به سمیرا دوستتم بگو بیادش دوتایی تونو میربم 

 تا اینو شنیدم پریدم گونه بابامو بوسیدمو گفتم: 

 ممنونم بابا جونم

 چیکار میکنی دخرت حاال اگه یکی دید میگه دخرت گنده داره باباشو میبوسه 

 ه حرفی بزنه بابای خودمه دوست دارم بوسش کنم به بقیه چه کسی غلط میکن 

 ربطی داره هاااان

 بابام خنده ای کردو گفت:از دست تو دخرت. 

 دم خونه که رسیدیم بابام کلید باز شدن در پارکینگ رو زد و وارد پارکینگ شد

 ینگ!؟در عین تعجب گفتم:بابا مگه منیخوای بری رسکارپس چرا ماشینو میذاری تو پارک 

 ن دخرتم به خاطر تو ن من امروز میرم رسکار ن مامانت رفت رس کار 

 میخوایم امروز سه تایی یه ناهار درست و حسابی بخوریم 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟/وای خدای من جدی میگین
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 خب پیاده شو دیگه منم پیاده شم تا دوباره منو چاالپ چاالپ نبوسیدی....آره  

 مه آرزوشونه من بوسشون کنم مخصوصا پرسا و زدم زیر خندهاز ماشین پیاده شدمو گفتم:بابا ه 

 پرسا غلط میکنن بخوان عسل من بوسشون کنه  شید تو همو گفت:کبابام اخامشو  

 روز زندگیمه تا این لحظه واقعا امروز بهرتین

 درب ورودی خونه رو باز کردیمو رفتیم داخل 

هیس بابا حرفی نزنید تا من برم  :م گفتممامان تو آشپزخونه داشت ناهار درست میکرد به بابا 

 مامانو سوپرایز کنم

 بابام بدون حرفی جلو در ایستاد و منو نگاه میکرد 

 منم پاورچین پاورچین رفتم تو آشپزخونه و گفتم: 

 سالم بر بانوی زیبای من مامان خوشگلم

 مامانم برگشت و در حینی که دستش رو سینش بود گفت: 

چه کاراییه میکنی علیک سالم تا االن کجا بودید شام دخرت و پدر بدون خانم ترسیدم این شیدا وای 

 خونه هان!!!؟

 الهی من قربونت برم مامان جونم جای خانم خونه رو رس منه

 بابام دوید تو آشپزخونه و گفت: 

 ولی جای خانم خونه تو قلب منه اگه رو رس توئه

 که من رسکوفت میدونستم هرسه تایی زدیم زیر خنده باورم منیشد حرفایی  

 بتونه اینقدر رو بابا و مامانم تأثیر بذاره

 نم گفت:امام 

 یه نگاهی به خودت بنداز خیس آبی برو لباساتو عوض کن تا شیدا وای 
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 رسما نخوردی یه دوشم زیر آب گرم بگیر

 فعال فقط برو لباساتو عوض کن :نه اگه این رفت حموم دیگه منیشه بکشیش بیرون بابام  

 رسما میخوره بذاره بره یه دوشم بگیرهشایان  ن

 خب خانم خونه منیشه االن اگه رفت باید با جرثقیل بیاریمش بیرون بذار بعد ناهار میره 

 شایان  اما آخه 

 اما نداریم لیلی خانم بذار بعدا میره 

 دیدم انگار داره بحثشون کش پیدا میکنه گفتم: 

 یکنم بسم هللا بشینید رس میز ناهار بخوریم آقا اصال حموم منیرم لباسم عوض من

 مامانم گفت:ن منیشه حداقل برو لباستو عوض کن

 لبخندی زدمو و گفتم:چشم هر چی شام بگین 

 رقص کنان از پله ها رفتم باال و رفتم تو اتاقم لباسای خیسمو درآوردمو 

 ز تومثل قرقی شلوار و بلوزی برداشتمو پوشیدم و اانداختم تو حموم بعدم  

 اتاقم زدم بیرون از لبه پله ها رس خوردمو رفتم تو آشپزخونه مامانم در حال 

 ساالد درست کردن بود 

 مامان پس بابا کجا رفت؟ 

 بابات رفت تو اتاقش لباساشو عوض کنه تا بابات داره میاد میز رو بچین غذا آمادس دیگه

 مامان جونم چی درست کردی؟ 

 ری که اینقدر دوس داته چین مرغ 

 دستامو مالیدم بهمو گفتم:آخ جونم عاشقتم مامان
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 بابام از اتاقش اومد تو آشپزخونه و گفت:إإإ پس فقط و فقط عاشق مامانتی پس من چی؟ 

 منم فردا اصال منیربمت تو دانشگاه و روشو اونطرف کرد

 خنده ای کردمو گفتم:ن باباجونم عاشق توئم هستم فدات شم 

 توئم و مامانتآهان حاال شد منم عاشق  

ظهر رو به خوبی و خوشی ناهار خوردیم منم نذاشتم مامانم ظرف بشوره خودم شستم و رفتم تو  

 اتاقم که یه چرتی بزنم.

 قسمت هشتم                           

 

آخرش باد میکنم بعدم  حدود ساعت نه شب بود که از خواب بیدار شدم واای چقدر من میخوابم

اتاقم بیرون وا چرا همه المپا خاموشه المپ طبقه باال رو زدم و  از همون باال داد  اومدم از میرتکم

 زدم مامان بابا کجاییید؟اما صدایی نیومد دوباره داد زدم مامان بابا چرا جواب منیدین ؟

 چرا المپای پایین خاموشه ؟

 رک تو گوشم پیچیدلدت مباو از پله ها اومدم پایین و المپا رو روشن کردم صدای تولد تولد ت 

و ساناز و غیره و ساریناو و سمیرا و عزیز و دستمو گرفتم جلو دهنمو با تعجب به بابا و مامامن 

 غیره چشم دوختم واقعا لحظه ی قشنگی برام بود

 مامانم اومد جلو بغلم کرد و گفت:تولدت مبارک دخرتم 

 نم گفتم:مامان اینجا چه خربه؟ارو به مام 

 و گفت:تولد عمه منه خب تولد توئه دیگه دخرتم اینم تعجب داره بابام خنده ای کرد

 با حرف بابام همه جمع زدن زیر خنده 

خانم بگو ببینم میخوای با همین لباس  شیدا ساناز یه نگاهی به من کرد و گفت:اینا رو بیخی 

 خوابات بیای عکس دسته جمعی بگیریم؟
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 روم رفته بود ولی از کجانگاهی به خودم کردمو دویدم تو اتاقم واقعا آب

 میدونستم چه خربه وقتی داشتم میدویدم صدای خنده ی جمع به گوشم میرسید  

 پریدم تو اتاقمو پشت زم به در هنوزم تو شوک بودم پدر و مادری که 

 اصال تولد دخرتشون یادشون نبود چه طوری امشب این مهمونی رو ترتیب 

 رده بودند آخه من خودم چطوریداده بودند چطوری عزیز اینا رو دعوت ک

 تولدم یادم رفته بود چررااا!!! 

 هزار ها هزار چرا دیگه تو ذهنم تداعی شد اما بهرته جواب این چرا ها را  

 بعدا از خودشون بگیرم در کمد لباسیمو باز کردم و مثل همیشه چشم دوختم به 

 تم رو تختم تو انواع و اقسام لباسام خب حاال چی بپوشم چند دست لباس انداخ

 فکر این بودم که کدومو انتخاب کنم که درب اتاقم به صدا در اومد کیه؟

 گلی درو باز کن سانازمشیدا

 درو باز کردم و با خوشحالی گفتم: 

 مخب شد اومدی ساناز جون مونده بودم لباس چی بپوش

کنارو خسته  جون حاال هم که اومدم کمکت یه تکونی به خودت ندی از جلو در بری شیدا خب 

 میشی یه موقع

 و گفتم ببخشید حواسم نبود بفرمایین داخل خب حاال  راز جلو در رفتم کنا 

 ؟؟؟ساناز رفتم کنار اومدی تو حاال بگو ببینم از بین این لباسایی که رو تختم انداختم چی بپوشم

 !شیدا نگاهی به لباسا کرد و گفت:واااااای 

 ن چیشده ساناز؟اااها  

 حرتام گذاشتنت منو کشتهیعنی این ا
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 ،یعنی چی؟چی میگی ساناز مگه من چیکار کردم؟

 لباسای به این نازی را اینجوری پرت میکنه  ،ل توثآخه یه خانم با شخصیتی م

 بذاری رو تختت و رشوع کرد خندیدن  رو تختش باید با احرتام و نوازش

نه فکر کردم بهت بی احرتامی هرهر خندیدم کجای این حرفت خنده دار بود ساناز خانم دیوو   

 کردم که اینجوری گفتی

 خندشو قورت داد و نگاهی به لباسا انداخت و گفت: 

خیلی گندمی مایل به سفیده بهرته این ماکسی آبی آسمونیتو بپوش چون پوستت به نظرم شیدا

 بهت میاد

ه من لباسمو آره اتفاقا خودمم همین فکر رو داشتم پس بی زحمت ساناز پشتتو بکن اونطرف ک 

 بپوشم

 باشه من پشتمو میکنم اما خامنی بهم احتیاج پیدا میکنیا 

 ن خیر من احتیاج پیدا منیکنم اصال برو از اتاق بیرون پشت در منتظر مبون  

 باشه من رفتم ولی بدون یکی طلب من میشه

 همون لباسی که ساناز گفت روبرداشتم و پوشیدم اما چون خیلی بلند بود دستم  

بهم احتاج  زیپ پشتش منیرسید که ببندمش اه این ساناز دیوونه یه چیزی میدونست که گفتبه 

 پیدا میکنیا به ناچار گفتم:

 ببینم ساناز بیا تو

 جون؟شیداپوشیدی لباستو  

 آره پوشیدم بیا تو

 ساناز درو باز کرد و گفت: 

 خب بیا که بریم دیگه چرا وایسادی؟
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 راستش ساناز!

 یین مهمونا منتظرنراستش چی زشته پا

ساناز بی معنی بازی در نیار تو که میدونی منظورم اینه که بیا زیپ لباسمو ببند وایسادی هی  

 زرت و پرت میکنی

 یکی طلبم و اومد زیپ لباسمو بست و گفت: گفتم ساناز رشوع کرد به خندیدنو گفت:

تولد بیا یه آرایشم بکن که  بلند شده که منیشه بیای جشنبا این چهره ای که تازه از خواب ناز 

 بریم

 ن ساناز منیخواد بیا بریم 

 میکنم منو نشوند رو تختمإ رو حرف خواهر بزرگرت که کسی حرف منیزنه زود باش خودم درستت  

 خانم؟شیداخب وسایل آرایشیت کو 

 رو میزه برشون دار

 خب حاال همچین آرایشت کنم که خودت خودتو نشناسی

 یا!ساناز زیاد آرایش نکن

 هیس تو فقط بشینو و نگاه کن

 بالخره بعد از یه ربعی که ساناز به صورتم ور رفت گفت:

 خب متوم شد حاال میتونی خودتو تو آیینه ببینی 

از رو تخت رفتم جلو آینه و خودمو تو آینه نگاه کردم ولی خدایی کارش درست بود خودم قشنگ 

 بودم ولی ساناز قشنگ ترمم کرده بود

 ز جون دستت درد نکنهممنون سانا

 خواهش میکنم عزیزم ولی خودمونیم عجب عروسکی شدیا
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 بله اینوکه خودمم میدونم ساناز جون

یهو دیدم ساناز به رسعت در اتاقمو باز کردو گفت: من برم تا سقف نریخته رو رسم و درو کوبوند 

 به هم

 وای خدای من این دخرته دیوونس 

 جون؟خب خداراشکر سامله پاشو که دیگه بریم پایینشیدااملی دوباره در اتاقو باز کرد و گفت:س

بلند شدمو به همراه ساناز رفتیم پایین همه وقتی منو دیدند دهنشون باز مونده بود یعنی اینقدر 

 من خوشگل شدم مگه خوشگل نبودم؟

 ند آتیش کن برا دخرتمپماشاهلل ماشاهلل مادرجون بلند شو اس

ون این کارا که نیازی نیس و اومدم با ساناز رو یکی از مبال نشستم منم با لبخندی گفتم:ن عزیزج

 بابام گفت:

 دخرتم منیخواستی که بری عروسی که اینقدر به خودت رسیدی

 یه امشب این بچه به خودش رسیده هاشایان مادرم گفت:خب حاال 

 با کیک تولد اومد تو پذیراییسارینا

 وای چقدر کیکت قشنگه سمیرا گفت:

 داره سمیراجون االن همه میخوریم و رشوع کردیم به خندیدنقابل ن 

اومدم نزدیک کیک تا شمعامو فوت کنم که  خب بهرته بیای کیک رو بربی و شمعاتو فوت کنی

 ساناز گفت:

 ن صربکن اول آرزو بکن بعدا شمعاتو فوت کن 

 چشاممو بستم و آرزو کردم و دوباره چشاممو باز کردم

 همه با هم بخونید تولد تولد تولدت مبارک  :خب حاال فوت کنسارینا
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منم شمعامو فوت کردم و کیکمو بریدم واقعا شب رویایی بود برام مخصوصا االن که همه دور هم 

 جمعیم هنوزم موندم کی بابام عزیز جونو دعوت کرده بود

ی خب نوبتی هم باشه نوبت کادوهاس بیا عزیز این کادوی منه اگه کمه ببخشید منیدونستم چ

 مورد نظرته که برات بیارم پاکت رو از دست عزیز گرفتم صورتشو بوسیدمو گفتم:

 ن عزیز جون دستتون درد نکنه همین که اومدین برام یه دنیا ارزش داره

و همین طور به ترتیب  و آیناز و پارمیدا به ترتیب دوستام اول سمیرا بعدش سمیه بعد زینب

و ساناز بود که دوتاییشون برام یه  سارینا حاال نوبت بهکادوهامو بهم دادن و صورمتو بوسیدن 

آورده بودند تو دمل غوغایی بود که بابا و مامانم برام چی گرفنت االن معلوم  متام بهارآزادی سکه

 میشه اول مامانم اومد جلو صورمتو بوسید و جعبه کوچیکی داد دستم و

 را باز کردم گفت:دخرتم اگه نپسندیدی میریم عوضش میکنیم در جعبه 

یه گردنبند فیروزه ای رنگ با اولین نگاه عاشقش شدم حاال  ،وااااای چقدر خوشگله ممنونم مامان 

 نوبت بابام بود که کادومو بده

 ید و اونم مثل مامانم جعبه کوچیکی داد دستمو گفت:سبابامم مثل بقیه اومد جلو صورمتو بو  

دستبند رس هم گردنبندی بود که مامانم بهم داده امیدوارم ازش خوشت بیاد با خودم گفتم حتام 

 بود جعبه را باز کردم اما با خوشحالی گفتم:

                         بابا این سوییچ ماشینه؟

روبه  آلبالویی  تو کوچه 206آره دخرتم این همون ماشینیه که همیشه دوست داشتی داشته باشی 

 روی خونس بلندشو از پنجره ببین

 الی بلندشدم و به بیرون نگاه کردم واااااای عجب عروسکی بودبا خوشح

 ممنونم بابا جون خیلی خوشحامل کردین از همتون ممنونم بابت کادوهاتون

همه مهمونا رفنت خیلی  بود که بعداز کلی بزن و برقص 12ساعت  امشب برام یه شب رویایی بود

 خوش گذشت بهمون
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 قسمت نهم                                     

 

ماشینی که بابام بهم کادو داده بودو از پارکینگ زدم بیرون و رفتم دم خونه سمیرا و رشوع کردم 
از خونه اومد بیرون و بدون اینکه ببینه کیه رس فحش رو کشید به  پرسی از  به بوق زدن یهو دیدم

ین پیاده شدم مصطفی تا ،منم برا اینکه بیشرت آبروم نره از ماشحس زدم برادرش مصطفی باشه من 

 چشمش به من افتاد رس جاش میخکوب شد

          ؟منم با خونرسدی گفتم:سالم آقا مصطفی خوبین

 

 سالم به جا منیارم شام؟

 همبازیه بچگیتون انگار تا رفتین آملان ما رو فراموش کردین؟شیدام إدیگه بجا منیارین من 

 نیوردم بفرمایین داخل رشمنده بجاچقدر تغییر کرید خانم شیدابه به 

با خودم گفتم وای چقدر  فقط به سمیرا بگین بیاد بیرون دانشگاهمون دیر شده ن دیگه منیام

 جذاب و خوشتیپ شده خیلی ناز شده بود

 خانم منتظرهشیداچشم االن بهش میگم و داد زد:سمیرا زودباش 

وه با ماشینت اومدی چطوری؟ اوه اشیدایی سمیرا درحینی که صبحونش دستش بود گفت:سالم 

 دنبامل؟

 آره خانم خشگله سوار شو برسومنت

 چشم سوار شدم

 قبل از اینه سوار شم رو کردم به مصطفی و گفتم:خدافظ آقا مصطفی

 مصطفی با خجالت گفت:به سالمت
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منم سوار ماشین شدم و حرکت کردم تو راه به سمیرا گفتم:سمیرا داداشت اعصاب مصاب نداره ها 

 من گفت هرچی رسید به

 جونم آره یکم اعصابش خورد بود شیدارشمنده 

 ن سمیرجون این اعصاب داداش تو از یکمم به رد بود

 نیم ساعت تو راه بودیم که بالخره رسیدیم دم دانشگاه 

 سمیرا کجا پارک کنم؟آهان یه جا پارک پیداکردم عقب عقب رفتم تا پارک کنم 

ی که من میخواستم ماشینمو پارک کنم منم از که دیدم یه ماشین فراری مشکی رنگ رفت جای

 بود گفتم: شده ردو ماشین پیاده شدم و درحالی که اعصابم خ

 اووووی مگه کوری که من میخواستم ماشینمو پارک کنم 

دیدم پرسی که همه دخرتا براش خودشونو به آب و آتیش میزدن پیاده شد وگفت:سالم رشمنده 

 پارک کنید  ندیدم میخواستین اینجا ماشینتونو

 االن که دارین میبینید آقای محرتم لطف کنید ماشینتونو بردارین وقتم تلف نکنید

 سمیرا با آرنج زد تو پلوی منو گفت:

 جون االنم که مشکلی پیش نیومده تو ماشینتو یه جای دیگه پارک کنشیداإ 

 لطفا شام دخالت نکن سمیرا جون من خودم کارمو بلدم

 دارمچشم من ماشینمو بر می

 آقای.... ممنون میشم

 متین هستم

 زودتر این کارو انجام بدین و سوار ماشینم شدم  رادمهر ممنون میشم آقای

 اونم رسیع ماشینشو برد جای دیگه ای پارک کنه 
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 ماشینمو پارک کردم و پیاده شدم سمیرا به ماشینی تکیه داده بود و اخامش تو هم بود

 رو کردم بهش و گفتم:

 گرمه هات تو همه!!!!!!!!!!؟؟؟چیه انگار س

 تو به چه حقی به عشق من توهین کردی هااااااان؟!!!!شیدا 

 چی چی صرب کن ترمز بگیر عشق تو؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بهت گفتم من اینو بیشرت از دنیا دوسش دارم پس چرا باهاش اینطوری صحبت شیدابله عشق من 

 کردی؟

 با کی؟

 متینبا 

چین آدمایی با دوستت اینطوری صحبت کنی دیگه منیگم تو ببین سمیرا اگه بخوای به خاطر هم

 دوست منی فهمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟یا نفهمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تو هم سعی کن دیگه باهاش اینطوری صحبت نکنی اصال باشه صحبت کن شیدا آره فهمیدم اما 

 ولی جلو من اینطوری صحبت نکن

مخ همچین دوستایی که دوستشونو به  تو دمل گفتم:خاک عامل تواز کنار سمیرا به رسعت گذشتم و 

 فروشن واقعا برا خودم متأسفمیمخاطر پرس 

 در کالس رو زدم و وارد کالس شدم استاد تو کالس بود 

 سالم ببخشید استاد دیر کردم 

 سالم خواهش میکنم عزیزم برو بشین فقط دفعه آخرتون باشه

 اخالقه بود معلومم بود چقدر خوش میانسالی اینبار استادمون خانم
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بالفاصله بعد از من سمیرا در رو زد و وارد شد با بی حوصلگی سالمی کرد و نشست کنار من منم 

منیخواستم بیشرت از این حرمت چندین و چند ساملون به هدر بره استاد بهش توجهی نکردم اصال 

 رو کرد به ما و گفت:

انی میشم منیخوام کالسمون ببینید بچه ها من استادیم که به وقتش میخندم به وقتش هم عصب

خشک و خالی باشه من حتی با پرسا هم به وقتش بگو و بخند میکنم ولی دوس ندارم ن پرسا و ن 

 دخرتا سوءاستفاده کنند 

 امیدوارم براتون تفهیم بشه

خب حاال که تفهیم شد برم رس اصل مطلب امروز روز دومه دانشگاهتونه و طبق نظم کالس باید 

به من سپردن که شام را تقسیم بندی  مدیر دانشگاه آقای موالیی برای پروژه تقسیم بندی بشین

کمک گرفتم پس هیچ گونه استادتون کنم منم اصال شناختی نسبت به شام ندارم از آقای ناظم 

اعرتاضی هم نداریم اگه هم کسی ناراحته اونش به من ربطی نداره من وظیفمو انجام میدم خب 

 ا بلند شد و گفت:رشوع میکنیم یکی از پرس 

 ؟گهاعرتاضشو به آقای ناظم ببا طرف مقابلش باشه ببخشید استاد!میشه اگه کسی نخواست 

ی ناظم بگین ولی فایده ای نداره امنیدونم اون دیگه بستگی به اعرتاضتون داره بله اونو باید به آق

 چون من مسئولشم بعد آقای ناظمم میگه به خانم سوفی بگین

ور دوس دارین اگه سوال دیگه ای نیست بریم رس اصل مطلب و کمی مکث کرد و حاال دیگه هر ط

 گفت:خب پس مشگلی نیس میریم رس اصل مطلب

قبل از اینکه تقسیم بندیتون کنم ببخشید خودمو معرفی نکردم من فرانک سوفی هستم امیدوارم 

 کالس و روزای خوبی با هم سپری کنیم

با خودم میگفتم خدا کنه من با این شازده نیفتم که استاد با  داشتم و رشوع کرد به خواندن اسامی

 صدای بلند گفت:

 با شام هستم دخرتم مگه شام شیدا صدری نیستی؟

 بله خودم
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                رادمهرپس بلندشو با آقای متین 

 نگاهی بهم انداخت و پوزخندی زدبا دهن باز بلندشدم نگاهی به متین انداختم داشت 

وای چه شانسی داره شیدا میگفنت:خوش به حال  به هم دیگه ا داشنت پچ پچ میکردن وهمه ی دخرت 
حتی سمیرا هم چپ چپ نگام میکرد خب مگه من چه گناهی کردم به نشونه اعرتاض دستمو بردم 

 باال و گفتم:

 ببخشید خانم سوفی!!!

 !!؟دخرتم بفرمایید

 کنیدجای منو عوض برا پروژه با این آقا باشم من منیخوام 

همه با تعجب نگاه من میکردن اما چاره ای نداشتم ن من از این شازده خوشم میومد ن تحمل 

 نگاه سنگین دخرتا را میتونستم تحمل کنم

 ن دخرتم منیشه جاتونو عوض کنم

 اما خانم......

اما دیگه نداریم برین بشینید میخوام درس رو رشوع کنم منیخوام جلسه اولی که باهاتون کالس 

 رم عقب بیفتیم اگه هم اعرتاضی بود به آقای ناظم بگیندا

 نشسته بودندبود فاطیام سمیرا و دخرتی که اسمش مبدون هیچ حرفی رفتیم نشستیم پشت رس 

با فاطیام روز اولی کمی خوش و بش کرده بودیم برا همین سمیرا کنار اون احساس بدی منیکرد اما 

 بشینه متینآرزوش بود به قول خودش کنار 

 و گفتم: متین قتی نشستیم رو کردم بهو 

 !!!رادمهر ببخشیدآقای

 !!!شیدا خانم جانم
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شام منیخواین حرفی درمورد این که پیش هم اولن منو به اسم کوچیک صدا نکنید  بعدشم  

 یم بگین هیچ اعرتاضی ندارین انگار زبونتو موش خوردهستنش

 ه درس رو گوش بدیمن زبومنو موش نخورده ولی من مشگلی ندارم االنم بهرت 

 و انگشت اشارشو گرفت به رو به رو 

خدایا خودت بهم تحمل بده عجب گیری افتادم از اول تا آخر درس هیچی متوجه نشدم فقط 

 هرازگاهی نگاهای سنگین دخرتا رو خودم حس میکردم 

 مم رویو گاهی هم نگاهای زیرچشمی بغل دست

خانم سوفی بهمون اجازه اسرتاحت میداد همش تو  بالخره سه تا کالس متوم شد اصال نفهمیدم کی

 خودم بودم و مثل میخ چسبیده بودم رسجام

 جان کالسمون متوم شد منیخوای بلندشی بری؟ شیدااومد جلو و گفت:فاطیام  

 رسمو تکون داد و بلند شدم و گفتم:به نظرت من اشتباهی مرتکب شدم؟

 جان براچی این فکرو میکنی؟شیدان 

 منو اینطوری زیر نگاهشون میربن؟ پس چرا دخرتا

 ولشون کن جانم اینا همینطورن حتی دوستتم سمیرا که بغل من نشسته درموردت چیزایی میگفت

 مثال چه چیزایی؟

االن اون خودش آقای رادمهرم میگفتم من عاشق شیداهیچی حرف بدی منیزد ولی میگفت:من به 

 متنفر بود شکنار اون نشسته کسی که از 

 ارکنم فاطیام جون تو که خودت دیدی من حتی اعرتاضم آوردمخب من چیک

 آره عزیزم دیدم تو به خودت نگیر بذار هرچی میخوان بگن االنم بلندشو دیگه 

 سمیرا کجا رفت؟فاطیام 

 بگو من بیرون منتظرت میمونمشیدارفت بیرون گفت:به 
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 ه منو گفت:رو کرد بفاطیام بلندشدم و به همراه فاطیام از کالس اومدم بیرون 

به نظر من بهرته فردا که کالس داریم خودتو بزنی به اون راه من وقتی رس کالس نگات میکردم شیدا

 تو اصال به درس توجهی منیکردی

 الت خودم یه طرف حاال این شازده هم شده قوزباالقوزکمنیشه فاطیام جون مش

کاری که من گفتمو بکن اصال  جان تو که منیتونی اینجوری درستو بخونی تو فردا همینآخه شیدا

 بگیر به قول خودت این شازده کنار تو ننشسته من کنارتم

 باشه فاطیام جون من دیگه برم سمیرا هم منتظره اگه تو هم جایی میری برسومنت؟؟؟؟

 میاد دنباملدوست پرسم ن عزیزم من 

 روز اول نگفتی؟ داری؟ boy freindإ 

 ت و فن زندگیمو به سمیرا گفتم ازش بپرس من برم دیگه همه فو عزیزم سه ساله  نپرسیدین که  

از فاطیام دورشدم و اومدم سمت ماشین سمیرا به ماشین تکیه  باشه فاطیام جان برو به سالمت

 داده بود و اخامش تو هم بود وای خدا حاال اینو کجای دمل بذارم

با دزدگیر ماشینو زدم  ردم وحتام هم میخواد تو راه همش از این شازده حرف بزنه سوویچ رو درآو 

ماشین سمیرا برگشت طرف منو با چهره ای خندون گفت:چه عجب اومدی بیا که دزدگیر صدای 

 بریم دیگه اگه دلت میخواد

 با تعجب نگاش کردم

 جن که ندیدی که اینطوری نگام میکنیشیدا چیه 

 سمیرا تو که االن اخامت تو هم بود

 ال آینده رو بچسباالنو بیخیاا 

 ن بریم سمیرا فکر کنم آمپرت زده باالبشی
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هردومون سوارشدیم اومدم حرکت کنم که دیدم یکی داره میزنه رو صندوق عقب ماشین پیاده 

 شدم دیدم همون شازدس حدس میزدم برا حرف زدن بیاد جلو

 رفتم مقابلش ایستادم و دست به سینه گفتم:بفرمایید امری داشتید؟؟

 رین؟خانم شام با من مشگلی داشیدا

 خانم؟؟؟؟؟؟!!!!!شیدابله چی فرمودید 

 ببخشید خانم صدری فرمودم شام با من مشگلی دارین؟

 مشگل دارین؟؟ ،ن چه مشگلی انگار شام با خودتونآهان االن شد

اگه مشگلی ندارین پس چرا اینجوری با من رفتار میکنید من تحمل این همه رسد رفتار کردن شام 

 رو ندارم

 به نظرتون من باید بیام با عطوفت با شام رفتار کنم؟ ررادمه ببخشید آقای

 صدا کنید خیلی اهل ارغاب آقا و خانم نیستممتین منو 

صداتون کنم االنم رادمهر ولی من خیلی اهل ارغاب آقا و خانم هستم و صالح میدونم همون آقای 

سوار ماشین بشم که ون اینکه منتظر مبونم حرفی  بزنه برگشتم داگه اجازه بدین میخوام برم و ب

 سمیراجلوم ظاهر شد

 وا سمیرا آدمو میرتسونی چرا پیاده شدی؟بشین که بریم

 سوار ماشین شدیم و اینبار دیگه حرکت کردیم هنوز نرفته سمیراگفت:

 چی بهت گفت؟متین 

 پوزخندی زدموگفتم: یعنی میخوای بگی تو نشنیدی؟ 

 ین اومدم بیرونن از کجا بشنوم من وقتی حرفاتون متوم شد از ماش

 ؟!چیز خاصی نگفت چرت و پرت گفت اگه میخوای چرت و پرتاشو برات بگم

 جون من چرت و پرتاشم برام مثل عسل شیرینهشیدابگو 
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پوزخندی زدم و گفتم:هیچی فقط گفت:شام با من مشگلی دارین منم گفتم ن مشگلی ندارم چیز 

 دیگه ای هم نگفت

 پس چرا اینقدر طول کشید؟

اگه بقیه چرتاشو بگم عسلت تبدیل میشه به ،چون حرفاشو صداکشی میکرد و میگفت سمیراجون 

 زهر پس بهرته نشنوی

 منظورت اون جمله ای بود که بهت گفت:تحمل این همه رسد رفتار کردن شام رو ندارم؟؟؟

 تو که گفتی حرفای ما رو نشنیدی؟

 بله نشنیدم ولی از شانسم همین یه تیکه رو شنیدم

 کن سمیرا چرت میگه برا خودش دیگه هم نیازی نیس درموردش صحبت کنیماوهوم ولش 

 درخونه سمیرا اینا نگه داشتم تا پیاده بشه اومد از ماشین پیاده بشه که برگشت سمت منو گفت: 

 یه ربع دیگه تنهایی من بیام پیشت؟شیدا 

 آره من که همیشه تنهام بیا 

 و گفتم: از ماشین پیاده شد منم از ماشین پیاده شدم

 سمیراجون ببخشید اگه یه موقع به خاطر این پرسه اینطوری باهات حرف زدم

باهات بد حرف زدم در همین حین  متینن عزیزم اشکال نداره تو باید ببخشی منم خیلی به خاطر 

 مصطفی درپارکینگ خونشون رو باز کرد تا ماشینشو بیاره بیرون سمیرا باصدای بلندی گفت:

 سالم داداش جونم

 مصطفی با صدای سمیرا برگشت طرف ما و گفت:

 میرتسونیا  گندت با این صدای وسمیرا آدمسالم 

 سالم آقا مصطفی خوب هستین؟
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 سالم ممنون تو خوبی؟

 ممنون بدنیستم از احوال پرسیای شام

 مامان اینا خوب هسنت ؟

 ممنون سالم دارن خدمتتون

 شونیه روز باید بیام پدر رو ببینم خیلی وقته ندیدم

 قدمتون روچشم ترشیف بیارین

 خب من دیگه برم سمیراجون سالم به مامان و بابات برسون یه ربع دیگه منتظرتم

 توهم سالم برسون باشه عزیزم میام

 خدافظ آقا مصطفی

 به سالمت

رو زدم و ماشینو زدم ریموت سوار ماشین شدم و حرکت کردم بالفاصله رسیدم دم پارکینگ خومنون 

با بی حوصلگی در خونه رو باز کردم و وارد شدم هنوز وارد نشده آیفون به صدا تو پارکینگ 

دراومد تو آیفون نگاه کردم سمیرا بود .ا این که گفت:یه ربع دیگه میام کلید باز شدن درب رو زدم 

 درب ورودی رو هم باز کردم سمیرا اومد تو خونه و گفت:

 سالمی دوباره

 یام پس چرا االن اومدی؟علیک تو که گفتی یه ربع دیگه م

 اگه ناراحتی برم یه ربع دیگه بیام!!!!؟؟

 ن حاال که مثل خروس بی محل اومدی 

 دلت میاد به من بگی خروس بی محل؟شیدا إ 

آره دمل میاد ،پام میاد،کمرم میاد اصال همه اعضای بدنم میاد االنم اینقدر زرت و پرت نکن بیا ناهار 

 بخوریم
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 ل بیا بشین باهات حرف دارمر رو بیخیااناهشیدان 

 نشستم مقابلش رو یه کاناپه و گفتم:خب بگو!!

 جون برا من یه کاری میکنی آبجی جونمشیدا

 انقدر پاچه خواری نکن سمیرا حرفتو بگو

برسونی؟به کمکت  متین تو میتونی منو بهشیدا !ولی باشه میگم ببین شیدا اه چقدر بی احساسی

 نیاز دارم

 ول کن بابا این همه پرس چرا تو چشم دوختی به این احمق؟ ،این شازده وااااای دوباره بحث

من شیداتوهین میکنی بهتم گفتم متین خب اگه منیخوای کمکم کنی درست بگو چرا دیگه به 

 حساسم کسی بهش توهین کنه

 بلندشدم و با پوزخندی گفتم:

 خفه بابا حاال میخوای برات چیکارکنم؟

 دوست دارم آبجی جونم میدونستم کمکم یکنیبلندشد منو بغل کرد و گفت:

صدبار بهت گفتم فیل و فنجون تو خفم کردی سمیرا خودمو از بغلش کشیدم بیرون و گفتم: 

 خودتو میذاری کنار من ؟من مثل فنجونم تو مثل فیلی

 هرچی میخوای بهم بگو فقط این کاری که میگم رو بکن شیدا ببین

 خب ؟چیکار کنم؟

با هم رو به رو شیم حتی اگه شده باهاش خوب متین م تو یه کاری کن من و فردا که کالس داری

 رفتار کن که یه جوری ما رو با هم رو در رو کنی

 عمرا من باهاش خوب بشم مرتیکه الدنگ

 خب باشه توهین نکن هرکاری خودت میخوای بکن

 صربکن من امشب فکر کنم ببینم باید چیکار کنم االن مخم سوت میکشه
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 جون فردا منتظر نقشت هستم منم برم فعال یداش باشه

 قسمت دهم                                 

نصف شب بیدارشدم آب بخورم دیدم بابام رو یه کاناپه خوابیده مامامنم رو یه کاناپه رفتم دو تا 
نه پتو آوردم یکیشو انداختم رو بابام یکی هم رو مامانم آخی چقدر خسته میشن رفتم تو آشپزخو 

آمبو خوردم و رفتم تو اتاقم رو تختم دراز کشیدم و رفتم تو فکر نقشه ای که قرار بود برا سمیرا 

بکشم آخه من چیکار کنم این دوتا االغ رو باهم رو در رو کنم؟ بعد از کمی فکر گفتم:بهرتین راه 

اد حرفاشو باهاش اینه من به اون شازده بگم بیاد یه جایی با هم حرف بزنیم بعدم به سمیرا بگم بی

 و چشامم کم کم رفت رو هم و نفهمیدم کی خوابم برد .بزنه آره این بهرتین راهه 

شد از خواب بیدار بشم طبق معمول بلندشدم دست و صورمتو شستم و  ثصدای زنگ ساعت باع

 رفتم رسوقت لباسام امروز چی بپوشم؟

از  میدن ع پرسا خودشونوبرام جرمانتو لی چهارخونه ایمو بپوشم؟یا نپوشم؟ ن ولش کن یه موق

فکرای خودم خنده ای کردم و مانتو مشکیم رو برداشتم با مقنعه مشکیم و شلوار سورمه ایم 

اوه کیفمو یادم رفت  رژصورتی کم رنگمو برداشتم زدم و از اتاقم زدم بیرونهر روز پوشیدم طبق 
از اتاق برم بیرون که یام اومد ندمو برداشتم و چپ انداختم اومدم لبرگشتم تو اتاقم کیف لی ب

کتامبو برنداشتم دوباره برگشتم کتاب و خودکارامو برداشتم و انداختم تو کیفم به درو بر اتاقم 

از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو آشپزخونه  چیز دیگه یادم نرفته بهرته برم  نگاهی کردمو گفتم خب

د تیکه ای نون برداشتم کمی پنیر برداشتم طبق همیشه مامانم صبحونه رو آماده برام گذاشته بو 

 اومدم بلندشم چایی بریزم چشمم افتاد به ساعت

شیدم و رفتم تو پارکینگ و و اوه اوه دیرم شد االن سمیرا دو لپی قورتم میده رسیع کفشامو پ

نو زدم بیرون و به رسعت رفتم دم خونه سمیرا اینا دیدم سمیرا دم خونشون داره رژه میره یماش

 پاش نگه داشتم و سوارشد جلو 

 جونمشیداسالم 

 سالم سمیراخانم کپکت خروس میخونه؟

 نخوابیدم نقشه کشیدی؟ تا صبح آره چه جورم دیشب
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 آره کشیدم ایحه دهنمونو رسویس کردی

 

                                                    

ربکن داداش منم میخواد بیاد دانشگاه اومدم پامو بذارم رو پدال گاز که حرکت کنم سمیراگفت:ن ص

راه دانشگاهو بلد نیس میخواد بیاد ادامه درسشو تو دانشگاه ما بخونه ببین به خاطر تو داره 

 چیکار میکنه

خانم داداشم خاطرخواهت شده دیشب همش از تو میپرسید میگفت:کیس خوبی  شیدا آخه  

 پیدا منیکنیشیدا بهرت از  :منم بهش گفتم ؟هس

 و سمیراخفه ش

 جون حاال تو رو شوخی بردار آهان حرکت کن پشت رسمونهشیداجدی میگم 

جدی نگرفته بودم تو فکر بودم که منم پامو گذاشتم رو پدال گاز حرفای سمیرا برام شوخی بود 

 جون داری به داداش من فکر میکنی؟شیداسمیرا گفت:چیه 

 بذار نقشمو برات بگم برو بابا سمیرا دلت خوشه

 دل تو دمل نیسشیدایی با آب و تابی گفت:بگو سمیرا 

ببین سمیرا اگه تیز باشی و حرفه ای امروز دیگه باید تورش کنی من امروز بهش میگم میخوام 

حین تو بیا   همینباهات حرف بزنم یه بحث الکی رو میکشم وسط و رشوع میکنم حرف زدن در 

منم تنهاتون میذارم تو هم حرفاتو بگو کار دارم اگه میشه تنهامون بذار متین بگو من با آقا 

 چطوریه؟

 من اینجوری روم منیشهشیدان 

 من نقشم اینه حاال خوددانی  سمیرا اگه تو که روت سنگ پا قزوینه منیشه پس دیگه هیچی

بعدازکمی مکث سمیراگفت:باشه قبوله ولی باید حواسمون به مصطفی هم باشه االن دیگه تو یه 

 ه پا میکنی اگه تو حیاط حرف بزنیمدانشگاهیم یه موقع رش ب
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 خب دلیلی نداره تو حیاط حرف بزنیم تو کالس وایمیسیم حرف میزنیم چطوره؟

 آره االن بهرته پس همین کارو میکنیم

دم دانشگاه نگه داشتم سمیرا پیاده شد منم رفتم ماشینمو پارک کردم از ماشین پیاده شدم چشمم 

  من پارک کرده بود رفتم جلو و گفتم:به مصطفی افتاد اونم ماشینشو پشت رس

 سالم آقا مصطفی انگار شام هم اومدین تو دانشگاه ما؟/؟؟؟

 خوبی؟ شیدا سالم

 ممنون خوبم از احوال پرسی های شام

 جان یه چیزی بهت بگم؟شیدا

 بفرمایین؟

 میشه این آقای اول اسم منو برداری بجا آقا مصطفی بگو مصطفی

 قا مصطفی اما من اینطوری راحت ترم آ 

 جانشیداولی من اینطوری راحت نیستم 

 باشه قبوله من تسلیم مصطفی و هر دو زدیم زیر خنده

با اخمی نگاهی به ما کرد و رفت تو دانشگاه  متین اومدیم بریم سمت دانشگاه که چشمم افتاد به 

 وا این دیگه چه مرگشه امروز؟

 ؟شیداکی رو میگی 

 هیچی با خودم بودم

 ن پرسه کی بود یه اخم غلیظی بهت کرد!آهان راستی ای

 یکی از بچه های کالسمونه این همیشه قیافش همین طوره

 داشتیم راه میرفتیم و حرف میزدیم که سمیرا اومد سمت من و مصطفی و گفت:
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 داداش تو دیگه برو استادتون رفت رس کالستون روز اولی زشته

 شیدا مصطفی:خب فعال

 به سالمت مصطفی

 ار خیلی هولی؟چته سمیر انگ

 ؟خیلی ناراحت بود؟ردی اومد رس کالسو چش بود با یه اعصاب خمتین 

 منیدونم چی شد تا من و مصطفی رو با هم دید یه نگاهی به ما کرد و اخامش رفت تو هم

 وا یعنی چی تا تو و مصطفی رو دید اخامش رفت تو هم؟

 یرسیمچمیدونم سمیرا تو هم گیر میدی بیا بریم دوباره االن دیر م

بهم اخم کرد تو دمل غوغایی شد خدایا  متین تو دمل آشوبی به پا شد اصال منیفهمیدم چرا وقتی

 یعنی...یعنی.. ن بابا منم چه فکرایی میکنم آخه این شازده خاطرخواه من بشه 

 درب کالس رو زدیم و وارد شدیم خدایا بازم دیر رسیدیم

 با سمیرا همزمان گفتیم: سالم آقای ناظم!

 م دخرتای گلم چرا اینقدر دیر اومدین بیاین داخل سال 

 ببخشید استاد دیگه تکرار منیشه

 سمیرا رفت پیش فاطیام منم سالمی به فاطیام کردم و رفتم نشستم رسجام

بگی برا  وگار فقط برا منه که منیتونی اسممو بگی باید حتام فامیلمنبا پوزخندی بهم گفت:امتین 

 نااز میای؟ پرسای دیگه که خوب عشوه و

ببین بذار یه چیزی رو برات روشن کنم من خوب میدونم چه شخصی رو به اسم بگم چه شخصی 

 تامل کنید بعد صحبت کنیدفامیل شام هم لطف کنید در حرف زدنتون کمی رو به 

 خانم وقتی دیدم با اون پرسه....شیداببخشید 
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که دیدی دوست دوران بچگیمه با اون پرسه چی؟مگه چیکار کردم کاری که نکردم این پرسی 

بعدا لطفا از کالس نشسته پس زود قضاوت نکنیدپشت رسمون تازشم داداش سمیرا همین که االن 

 نرید بیرون باهاتون کار دارم البته اگه وقت دارین بهتون ارصار منیکنم

 خانم..شیدان میمونم ولی 

 منیخوام چیز دیگه ای بشنوم لطفا!

 بودم دانشگاه اصال از کالس هیچی نفهمیده بودم تو این چند روزی که اومده

 منیدونم چرا و برای چی همه بهم گیر میدن 

موندیم تو کالس همه بچه ها از کالس رفنت بیرون  متینطبق نقشمون فقط من و کالس که متوم شد 

 و بهش گفتم:متین رو کردم به 

 ببینید آقای تا اومدم ادامه ی حرفمو بگم گفت:

 حرفتونو بگین خب ادامهرادمهر 

 منم بی اعتنا به رفتارش ادامه دادم:

 من منیدونم شام با من چه مشگلی دارین اما همین طور که استاد ناظم گفتند

 برا پروژه باید با هم همکاری کنیم پس بهرته این رفتارای بچه گانه را کنار بذاریم

ل اصلی من اینه منیخوام کارم مشل ندک.. ببخشید خانم صدری من اصاٌل و ابداٌ با شام مششی ببینید
به فامیل صدام کنید به خاطر یه درخواست شام هرچی رسیدین به من گفتین یعنی کِم تون میاد 

 ؟رادمهرباید حتام بگین آقای  متینیا حداقل آقامتین به من بگین 

 کمی مکث کردم و گفتم:

 ه فامیل صدا منیکنممن از این به بعد شام رو بمتین اگه شام مشگلتون اینه باشه آقا 

 لبخندی اومد رو لبشو گفت:

 خانم خوشحامل که بالخره کدورت بینمون حل شدشیداممنون 
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 درهمین حین سمیرا اومد تو کالس و گفت:

 کار دارم متینجان میشه بری بیرون از  دانشگاه منتظر مبونی من با آقاشیداببخشید 

 دارفعال خدانگه متین بله منم حرفام متوم شد خب آقا 

 خانم شیدا به سالمت لبخندی زد و گفت

 منم لوازمو برداشتمو از کالس اومدم بیرون 

 پشت درب کالس ایستادم تا ببینم سمیرا بالخره حرف دلشو میزنه یا ن!!!!!

 صولتی بفرمایید خانم

 با من راحت باشید نیلزی نیست فامیلمو بگید 

 مچشم بفرمایید حرفتونو بزنید من کار دارم باید بر 

 من از روزی که شام رو دیدم چه طوری بگم! متین آقا ببینید

 خب بفرمایید عجله دارم

 سمیرا ادامه داد:

 راستش من..من..به شام عالقه دارم خیلی هم عالقه دارم از حدم گذشته

 اصال میفهمید چی میگین؟صولتی  چی میگین خانم

 وشحال میشینچرا عصبانی میشید من فکر کردم اگه بشنوید من عاشقتونم خ

 اصال چه معنی داره این حرفا رو به من بزنید ،از این فکرا نکنید لطفاصولتی  ن خیر خانم

 خدایا چرا اینقدر عصبانی شد از دست سمیرا دعواشون نشه بزن بزن راه بندازن!

 سمیرا:یعنی چی چرا اینطوری با من صحبت میکنید؟
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انم محرتم من تو زندگیم فقط و فقط یکی رو به خاطر اینکه من هیچ عالقه ای به شام ندارم خ

دوست دارم و خواهم داشت بدون اون زنده نیستم هرطور هم که شده به دستش میارم حتی اگه 

 جومنم از دست بدم

 بعد این کسی که شام دوسش دارین کیه؟

 اگه بفمید ناراحت منیشید؟

 ن خیر منیشم لطف کنید بفرمایید

 شیدا

 ت داشتم دیوار ها رو نگاه میکردم دیگه قیافه ی سمیرا که دیدنی تر بودتا این حرفو شنیدم با به

رو میگین هرکس دیگه ای باشه من شیدا دوست صمیمیه من  گیدسمیرا با لرزش صدایی گفت:ن

 صدریه شیدا حرفی ندارم فقط نگین

 صمیمی ترین دوستتون را میگمشیدابله اتفاقا همینه که شام میگین 

از درب کالس بیرون منم به دیوار تکیه داده بودم تا منو دید پوزخندی به من  سمیرا با گریه اومد

 زد و رفت 

 اومدم تو کالس با عصبانیت گفتم:

 که اینقدر ناراحت بود؟ چی به دوست من گفتید

خانم شیدااگه اون از دست من ناراحت بود برام مهم نیس مهم اینه من از دست شام ناراحتم 

یکنید پس هدف اصلیتون این بوده من و این خانم با هم روبه رو بشیم منه براچی این کارا رو م

 خر رو بگو فکر کردم هدف اصلیتون اینه کدورت بینمون حل بشه واقعا برا خودم متاسفم

 اومد از کالس بره بیرون گفتم:کجا من که هنوز حرفام متوم نشده

 خانم شیدا دیگه حرفی بینمون منونده

 ولی من حرف دارم 
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 یستاد رس جاش و گفت: بفرمایید گوش میکنما

که اینقدر از دست من ناراحت بود یه جوری نگاه من کرد که واقعا د به سمیرا چی گفتیمتین آقا 

 ترسیدم انگار ارث پدرشو میخواست

 کمی مکث کرد برگشت طرف من بازوهای منو گرفت و گفت:

م حتی یه لحظه نفس بکشم براچی این کار من دوست دارم اندازه متوم دنیا اگه نباشی منیتونشیدا 
من روز اول میدونستم ازم متنفری اما عاشقت شدم من  ها رو با من میکنی میخوای نابودم کنی؟

 پرسی بودم تا االن به هیچ دخرتی دل نبسته بودم اما با نگاه اول به تو دملو باختم

قلبم با شدت میزد انگار داشت  قطره ی اشکی از چشامش افتاد رو دستم وقتی این لحظه رو دیدم

 ازقفسه ی سینم میزد بیرون 

دستام کنار بدنم قرار گرفت اصال حال خودمو منیفهمیدم یعنی اینقدر عاشق  بازومو ول کرد و رفت

 پرسی کخه به قول خودش تا االن عاشق هیچ دخرتی نشده منه

 خدایا چه گناهی به درگاهت کردم که اینطور میشه 

ت به زمین خیره شده بودم بالخره به خودم اومدم و از کالس رفتم بیرون اصال چند دقیقه مبهو 
منیتونستم راه برم قلبم تیر میکشید ن از سمیرا خربی بود ن از مصطفی معلوم بود با همدیگه رفته 

حال خودمو منیفهمیدم رفتم تو هم خربی نبود متین بودن تنها من مونده بودم و ماشینم حتی از 

رسمو گذاشتم رو فرمون ماشین و رشوع کردم به زار زدن منیدونم چه به روزم اومده بود ماشینم و 

کسی که روزی اول دیدمش و همه دخرتا خاطر خواش شده بودند و تنها کسی که بهش چشم 

نداشت من بودم حاال منیدونم براچی وقتی ناراحتیشو دیدم انگار قلبم داشت کم کم تو سینم محو 

ی خوابم برده بود با صدای بارون به خودم اومدم صدای رش رش بارون باعث شد میشد منیدونم ک

 از خواب بپرم از بس گریه کرده بودم چشامم پف کرده بود موبایلم رشوع کرد به زنگ خوردن

 وای مامامنه معلومه خیلی نگران شده

 گوشی رو گذاشتم در گوشم الو سالم مامان

 یسالم دخرتم تو کجایی؟نصف جونم کرد
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 من جلو دانشگاهم

 چرا اونجایی؟زود بیا االن مصطفی هم خونه ی مائه

 براچی مصطفی اونجاس؟

و من دیگه هیچ شیداچیکار کنم نگرانت شدم زنگ زدم خونشون سمیرا گفت به من ربطی نداره 

 با سمیرا دعوات شده؟شیدا رابطه ای با هم نداریم 

 آره مامان قضیش مفصله 

 اومد خومنون گفت من برم دنبالش بگردم که گوشیتو جواب دادی مصطفی دید خیلی نگرانتم

 اومدم ماشینو روشن کنم دیدم ماشین روشن منیشه

 تو رو خدا زود بیاشیدا 

 مامان ماشینم روشن منیشه

 تعمیرگاه اونجا نیست؟ه با تاکسی بیا شدت بارون زیاده پخب با

 ن مامان تعمیرگاه کجا هس آخه

 االن میرم دنبالش کجاس؟لیلی خانم بهش بگین من 

 جان االن مصطفی میاد دنبالت دم دانشگاه وایسو االن میادشیدا

 منیخواد بهش بگو زحمت نکشه

 االن تو این بارون آیا تاکسی گیر بیاد آیا نیاد شیدا بذار بیاد دنبالت 

 باشه مامان بهش بگو دم دانشگاهه منتظرم فعال

د میکرد دمل میخواست االن تو آغوش یکی بودم و زار باشه مامان و ارتباط قطع شد رسم خیلی در 

 زار گریه میکردم اونم با محبتاش آرومم میکرد اما منیدونم کی میتونست آرومم کنه
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تو ماشین نشسته بودم دیدم مصطفی داره میزنه به شیشه ماشینم اومدم از ماشین پایین مصطفی 

 گریه کردی؟شیدا پف کرده چرت و گرفت رو رسم و گفت:سالم براچی اینقدر چشامت 

 ممنون که اومدی دنبامل سالم ن مصطفی خوابم برده بود 

 خواهش میکنم عزیزم وظیفم بود 

 لحنش خیلی محبت آمیز بود سوار ماشین مصطفی شدم و ماشین حرکت کرد

 یازدهم قسمت                                    

 

بود اسرتس متام وجودمو گرفته بود مصطفی ماشینو  ماشین رو سکوتی فرا گرفته بود حامل خیلی بد

 نگه دار حامل بده

مصطفی کنار خیابون ماشینو نگه داشت و من از ماشین پیاده شدم مصطفی هم پشت رس من  

 جان چته؟بین تو و سمیرا چه مشگلی پیش اومده ؟شیداپیاده شد اومد دنبامل و گفت:آخه 

 پس از منم نخواه بهت چیزی بگما بهت نگفته ر هیچی مصطفی هیچی اگه سمی

 جان یه دیقه صرب کن من یه موضوعی رو بهت بگمشیدا

 بفرمایید بگید

من بدون تو منیتونم شیدامن میخوام بیام خاستگارید امیدوارم تو هم به من عالقه داشته باشیشیدا

 زندگی کنم ،منیتونم نفس بکشم 

عالقه  متین بهم گفت یعنی من بهتین موای خدای من جمله آخرش دقیقا مثل جمله ای بود که 

 مند شدم با افکارم رشوع کردم به گریه کردن 

جونم گریه نکن بخدا باور کن من خوشبختت میکنم شک نکن  شیدامصطفی رو کرد به منو گفت:

 فقط تو بگو بیا خاستگاریم من تنهایی هم که شده میام

 من قصد ازدواج ندارم
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 ر کن دنیا رو به پات میریزمتو به من فرصت بده فقط باو شیدا 

 آخه مصطفی

آخه نداریم دیگه من با بابات صحبت میکنم االنم ببین بارون مثل موش آب کشیدمون کرد بیا 
بریم تو ماشین تو رو برسومنت بعدام برگردم با یه تعمییرگاه برم ماشینتو درست کنم و بیارم که 

 فردا بدون ماشین نخوای بیای دانشگاه

 گه بابام قبول کنهباشه مصطفی ا

بعدم اشکامو پاک کرد و ادامه داد: این اشکاتو پاک کن  مصطفی خنده ای کرد و گفت:شک نکن
منیخوام چشامی قشنگت گریه ببینه میخوام لبهای نازت فقط و فقط خنده بیاد روش مفهوم 

 شد؟ورشوع کرد به خندیدن

 منم لبخندی زدم و گفتم:بله مفهوم شد

مصطفی منو درب خومنون پیاده کرد  نش فراری سفید رنگ خیلی نازی بودماشی سوارماشین شدیم
امشب حسابی فکراتو بکن فردا منتظر جوابت هستم  انجشیداچرت رو گرفت رو رسم و گفت: ببین 

االنم برو توخونه که رسما نخوری منم برم با یه مکانیک ماشینتو درست کنم و میارم میذارم دم 

 خونتون

                                  که اصال اون یکی ماشین فراری زرد رنگمو میدادم بهت میدونم قبول منیکنیاگه قبول میکردی 

 بارون شدتش زیاده مواظب باش رسما نخوری  ممنون  نرتس اونم ازت میگیرم فقط مصطفی جان  

 تو هم برو بخواب فقط یه کوچولو به منم فکر کنعزیزدمل چشم 

 سوییچ ماشینو بگیر نکنه میخواستی بدون سوییچ بیاری؟،مصطفی ،،،خنده ای کردم 

 آهان خب شد یادم انداختی 

رسم داشت منفجر میشد آیفونو زدم درب خونه باز شد  ،سوییچ رو دادم به مصطفی و اون رفتش

 به سختی راه میرفتم دیدم مامان و بابام دویدنی دارند میاند طرفم مامانم منو تو آغوش گرفت

 مامان چقدر هولی؟سالم  
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 ببین آخه تا چه ساعتی تو خونه نیومدی منیگی دملون هزارتا جا میره؟ سالم دخرتم

 سالم بابا

 شبه نه سالم دخرتم تا االن آخه تو کجا بودی؟یه نگاهی به ساعتت بنداز ساعت 

یاید شدت بارون زیاده ب نباشید االنم  نبامصطفی اومدم نگراببخشید منیخواستم ناراحتتون کنم 

 بریم داخل 

 خیلی رنگش پریده  شیدا راست میگه بریم تو شایان آره

 رفتیم داخل

 دخرتم برو لباساتو عوض کن بیا شام بخور خیلی رنگت پریده:مامان 

 ن مامان میل ندارم فقط یه موضوعی رو باید تا بابا هم هستش بهتون بگم

 خب بگو

 فتم هرچی بابام بگهبابا مصطفی از من درخواست ازدواج کرد منم بهش گ

 هم نگاه میکردند ه مامان و بابام با تعجب ب

 تو مطمئنی اگه من قبول کنم تو مصطفی رو قبولش میکنی؟ شیدابابام:

 شام بگین همونو انجام میدم یبله بابا من هرچ

 آفرین دخرتم انتخاب خوبی کردی مصطفی پرس خیلی خوبیه

و بدون اینکه حرفی بشنوم به رسعت رفتم تو اتاقم  بله میدونم االنم من برم بخوابم خیلی خستم

متین حامل واقعا بد بود منیدونستم دارم با خودم چیکار میکنم تا دقایقی پیش به خاطر ناراحتیه 

قلبم تیر میکشید االن دارم مصطفی رو انتخاب میکنم لباسامو عوض کردم و خودمو پرت کردم رو 

شدم اما فقط و فقط به خاطر  متین  م شایدم واقعا عاشقتخت منیدونم دارم با خودم چیکار میکن

 میخوام این کار رو بکنم منیخوام به خاطر من ناراحت بشهمتین 

 اون طرف کسی با هزار غم و غصه دراز کشیده رو تختش و به سقف نگاه میکنه و اشک میریزه
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 میمیرم شیدارو به دستش بیارم من بدون  شیدا خدایا خودت کمکم کن

 یشه بیام داخل؟!آقا م

 بیا....

 سالم آقا ببخشید این موقع مزاحمتون شدم

 خانم چرا اینقدر نگرانی؟برا بابام اتفاقی افتادهچی شده خدیجه 

 آقا منم هول شدم منیدونم

 خب حرف بزن نصف عمرم کردی

 باباتون حالش بدشده

 چی؟خب زودتر بگو

 بود تا منو دید گفت:از اتاق دویدم تو اتاق بابام بی حال رو تختش افتاده 

 !متین

 جانم بابا با من حرف بزن دوباره چی شده؟

 من دیگه عمری برام منونده متین ببین

 می... ن چی

بذار حرفمو بزنم من دیگه عمری برام منونده فقط ازت یه خواهشی دارم به جا اینکه منو تو این 
منو برب یه  رده رو تختم خابیدممثل یه م مثل ارباب ها زندگی کنم بجا اینکه خونه نگه داشتی و

 زبون داشته باشم این کار رو برام میکنی؟ همجا که 

 آخه بابا من شام رو کجا بربم؟

 ساملندان من خودم ازت میخوام

 ن بابا مگه من میتونم این کار رو بکنم ن منیشه
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 کار رو منیخوای بکنی نپرسم من خودم اینو ازت میخوام تو که خودت ایمتین ببین 

 ه بابا..آخ

 آخه نداریم

 خانم زنگ بزن به دکرتمقدمخدیجه 

 زنگ زدم آقا تو راه هستند

 دوازدهمقسمت                                 

 

 و و شلوارمو اتنخاب کردم و تنم کردمامروز با اینکه حامل زیاد خوب نبود اما زیباترین مانت

ونیم با هم باشیم خداراشکر دیشب مصطفی بفهمونم ما منیتمتین میخواستم امروز هرطور شده به 

 طبق قولش ماشینمو گذاشته بود دم خومنون اما االن من سوییچ رو از کجا بیارم

 مصطفی باماشینش جلو پام ایستاد و گفت:سالم خانم خشگله افتخار منیدین برسومنتون؟

 سالم مصطفی جان خوبی؟ممنون فقط اگه میشه لطف کن سوییچ رو بده 

 امروز چقدر خوشگل شدی! امنمبفرمایید خ

 خیلی بهم لطف کردی ت بدهکارمهب بابت دیشب هم تشکر ممنون چشامت قشنگ میبینه  یه 

دیگه از این حرفا نشنوم تو دیگه نامزد منی منم باید هرطور میتونم خوشحالت کنم بعدشم 

 وظیفم بود خانم خشگله

 مرسی

 به مصطفی میرسی 

 سمیرا کجاس؟انگار نیستش؟طفی پس  رفش خنده ای کردم و گفتم:مصحاز 

امروز صبح هرچی بهش گفتم بلندشو بریم دانشگاه گفت:من دیگه پامو تو شیدا چی بگم 

 دانشگاه منیذارم
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 آخه براچی؟

 حاال چی میشه؟شیدا چمیدونم وااای 

 چی چی میشه؟

ع کرد به اگه سمیرا تو رو به عنوان زن داداشش انتخاب نکنه که من منیام تو رو بگیرم و رشو 

 خندیدن

 إ خیلی هم دلت بخواد مصطفی خان

جون من برم تو هم پشت رسم بیا تو دانشگاه شیدادمل میخواد که اومدم رساغت عزیزم خب دیگه 

 میبینمت

 باشه برو منم اومدم

سوار ماشین شدم و پشت رس مصطفی راه افتادم خدایا یعنی سمیرا به خاطر من دیگه منیخواد 

  من چیکار کنم بازم یه مشگل دیگهبیاد دانشگاه ؟حاال

 بعداز یه ربعی رسیدیم دانشگاه خداراشکر ترافیک نبود وگرن نیم ساعته میرسیدیم

 ماشینمو پشت ماشین مصطفی پارک کردم و با مصطفی همزمان پیاده شدیم

 مصطفی اومد جلو و گفت:خیلی دمل میخواست االن خودم میاوردمت اما میدونم که منیومدی

 ت حدس زدی االن که چیزی مشخص نیسآره درس

 چرا دیگه االنم به دوستات بگو یه عروسی افتادند 

 ن مصطفی فعال منیخوام کسی بفمه

 آخه چرا؟

 خب دیگه منیخوام

 باشه اگه تو نخوای منم منیخوام
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خودشون منم رفتم سمت  با مصطفی وارد دانشگاه شدیم خدافظی کردیم اون رفت سمت کالس

رو زدم و وارد شدم بچه ها داشتند با هم حرف میزدند استاد هم رس کالس  کالس خودمون درب

نبود فاطیام تنها نشسته بود و جزوه میخوند تا منو دید لبخند گرمی به صورتم پاشید  رفتم طرفش 

 دست دادم و سالم کردم

 خوبی؟پس سمیرا کجاس؟شیداسالم 

 سمیرا نیومدش

 إ براچی؟

 منیام منیدونم فقط به من گفت:امروز 

 خب چه شانسی داره از درسای آقای ناظم عقب منیمونه

 مگه آقای ناظم منیاد؟

 ن ساعت اول که باهاش کالس داریم منیاد زنگ دوم فکر کنم خانم سوفی میاد زنگ سومم منیدونم 

 آهان خب بلندشو بریم بیرون از کالس

 باشه بلندشو بریم 

نیومده بود متین منیدونم براچی  متینسمیرا و نگاهی به کالس انداختم همه بودند به غیر از 

هم خربی ازش محوطه ی حیاط  اونجا ناخداگاه نگرانش شدم و اضطراب گرفتم با فاطیام رفتیم تو 

 نبود به فاطیام گفتم:

 نیومده دانشگاه؟رادمهر فاطیام انگار آقای 

 ن نیومده من اولین نفر اومدم دانشگاه ولی خربی ازش نبود

 گفتم:نکنه اونم از دست من ناراحته؟ خدایا این دومین گرفتاری سومیشو به خیر کنتو دمل  .آهان

 فاطیام شامرشو نداری؟
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جون من شامرشو میخوام چیکار!ولی آرشام دوست صمیمیشه و البته ریا نشه دوست پرس شیدان 

 من 

 ،پس میتونه کمکمون کنه!إ 

 چرا که ن اونجا وایساده صرب کن االن بهش میگم بیاد

 رشام یه لحظه میشه بیای؟آ 

 فاطیام؟جانم 

 آرشام دوستم ازت یه خواهشی داره

 ؟جان فاطیاماول معرفی  

 اینم آرشام دوستمهشیدا دوستم 

 آرشام شیدا،شیداآرشام 

 خانم خوشوختمشیداسالم دستشو آورد جلو  

 سالم منم همین طوربه آرومی باهاش دست دادم  

 خب چیکارم داشتی فاطیام خانم؟

 رو میخوام متین شامره دوستت راستش

 آرشام اخم غلیظی کرد و گفت:براچی میخوای؟

 میخوام باهاش دوست بشم خب عزیز من برا دوستم میخوام دیگه حتام کاری باهاش داره

 آرشام سگرمه هاشو باز کرد وگفت:آهان اگه برا دوستت میخوای بهش میدم 

 ممنون میشم آقا آرشام

 خانمشیداخواهش میکنم 

 آقا نیومدن؟متین یه سوال؟چرا امروز فقط 
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مثل اینکه دیشب حال باباش کمی بد میشه حتام چون دیشب تاحاال باال رسش بوده خوابش برده 

 من زنگ زدم به موبایلش جواب نداد نگرانش شدم زنگ زدم خونشون خدمتکارشون گفت خوابه

 آهان خب االن شامرشو بدین که من یه زنگ بهشون بزنم

  0913.....26تو موبایلتون باشه بزنید

 ممنون آقا آرشام 

 خانمشیداخواهش میکنم 

 فاطیام جان یه دیقه میای من باهات کار دارم

 جون من فعال برم تو هم تلفنتو بزن وقتی حرفات متوم شد بگو که منم بیامشیداببخشید 

 باشه فاطیام جان برو

ستمو گذاشتم رو سینم صدای قلبمو قلبم داشت به شدت میزد مونده بودم زنگ بزنم یا نزنم د

 رو گرفتم متین میفهمیدم بالخره بعد از کمی مکث شامره 

چندتا بوق خورد اما جوابی نداد حتام خوابه اومدم قطع کنم که صداش پیچید تو گوشم وقتی 

 صداشو شنیدم دیگه قلبم به شدت منیزد آروم میزد

 بفرمایید؟

 سالم 

 سالم شام؟

 نیا رو بهش داده باشند گفت:مثل اینکه دشیدام من 

 سالم خوبی؟ رشمنده نشناختم چی شده زنگ زدی به من؟

اشکال نداره پیش میاد نشناسید،دیدم امروز دانشگاه نیومده بودید نگران شدم با خودم گفتم شاید 

 از حرفای من ناراحت شده باشید که نیومدید
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اما نگران  تی حرف دملو بهتون گفتمن براچی از دست شام ناراحت شده باشم من دیروز بعداز مد

نباش من تو رو به دستت میارم دیروز بهت گفتم اگه بدستت نیارم منیتونم زنده باشم اما به 

دستت میارم و صدای خندش پیچید تو گوشم هر خنده ایش باعث میشد قلبم تیر بکشه اون 

 منیدونست چند روز دیگه

 من با مصطفی ازدواج میکنم 

                                               

 گریمو قورت دادم و گفتم:دوستتون گفتند باباتون دیشب ناخوش احوال شدند االن بهرت هستند؟

 بله االن بهرتن 

 خانم؟شیدا

 بله!؟

 استاد ناظم اومدن؟

 ن نیومدن ساعت اول رو منیاند

 برابر شد ممنون که به فکرمیآهان باشه منم االن میام دانشگاه االن که صداتو شنیدم انرژیم دو 

خواهش میکنم من فکر کردم به خاطر من ناراحتین که نیومدین میبینموتون و قطع ارتباط رو زدم 

ه مصطفی قراره بیاد هبفممتین منم تصمیم گرفته بودم دیگه دانشگاه نیام منیدونم وقتی 

 خاستگاریم چیکار میکنه

با خودم گفتم چرا من مثل این  دو دستم گرفتمرفتم رو یکی از نیمکت ها نشستم و رسمو بین 

 دخرتایی شدم که به یکی وعده میدند به یکی دل میدند خدایا خودت کمکم کن

 سیزدهمقسمت                         

 

 احساس کردم کسی اومد و کنارم نشست
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 کنارم نشسته و داره بهم لبخند میزنه متین رسمو آوردم باال دیدم

 انگار تو فکری؟خانم  شیدا سالم

 تو فکر نبودم هسالم ن

 ی؟کننبودی این شاخه گل رو از من قبول میإ پس االن که تو فکر 

من لبخندی  جلوی صورتم از تو جیب جلویی کتش درآورد و گرفت کمرنگ یه شاخ گل رز صورتی

 گفتم:ممنون خیلی خوشگلهو            بهش زدم

 لی ناز شدیبه خوشگلی تو امروز خی هآره خوشگله اما ن

  ممنون لطف دارید

 نگاه میکردم که دیدم مصطفی دویدنی و با عصبانیت داره میاد طرفمون متین داشتم به 

  بریم با هم یه قهوه بزنیم بلند شد و گفت:دستتو بده به منمتین 

 هرچی با اشاره بهش میخواستم بفهمونم مصطفی پشتش ایستاده منیفهمید

 مصطفی زد رو شونش و گفت:

 چی داری بهش میگی؟ی آقای قهوه چی ،او 

 م داروغه ی دانشگاهیچی میگ خانم این به شام چه ربطی داره من به

نامزدمه اونوقت تو دست کثیفتو دراز میکنی شیدا چی میگی برا خودت حرف دهنتو بفهم احمق 

 دستشو بگیری

 ؟این چی میگه شیدابرگشت طرف من و گفت:متین 

 ه کننگاه نکن به من نگاشیدابه 

 ؟با توئم این پرسه چی میگهشیدا

 نتونستم ادامشو بگم و زدم زیر گریهمن قراره با... متین  درسته 
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 االنم عموجون راهتو بکش و برو شنیدی که میخواد با من ازدواج کنه

گفتم نابودم نکن گفتم عاشقتم گفتم  ؟من چیکار میکنی با داری شیدازانو زد و گفت: مجلو متین 

به من نگاه کن بگو این حرفا الکیه به این پرسه بگو منو شیدا کشم مگه نگفتم یازت  دست من

 دوسم داری بگو چقدر من دوست دارم 

رو بلند کرد کتش رو درآورد گفت:کتت کثیف میشه اول دهنتو آب بکش بعد حرف  متین مصطفی

 دیگه مال منه شیدا چی داری برا خودت زر میزنی ،بزن

 رو با من میکنی گریه نکن حرف بزن حداقل بهم نگاه کنچرا این کار  شیدا:متین

 خون بیفته متین اولین رضبه باعث شد دماغ 

 هیچ کس هم جرأت اینکه بیاد مداخله کنه را نداشت چرا میزنی؟ شنزن جون من  مصطفی تو رو

 دخالت نکنشیدا تو  

ت زد تو شکمش که باعث منو نگاه کن اونور رو نگاه نکن و دوباره یه مشآقا متین ،بچه ژیگول  

 شد بیفته رو زمین

 از خودش دفاع میکرد و ن چیزی فقط نگاه من میکرد نگاهی که واقعا عذابم میداد هنمتین  

دست مصطفی رو گرفتم و گفتم:مصطفی خواهش میکنم بیا بریم االن از حراست میان تورو خدا 

 بیا بریم 

 کار دارممنو هل داد اونطرف و گفت:تو دخالت نکن با توئم 

طاقت دیدن  شد رو از زمین بلند کرد چند سیلی پشت رس هم زد تو گوشش صورتش پر خونمتین 

هیچ عکس متین این لحظات رو نداشتم صورمتو گرفته بودم و گریه میکردم دستمو برداشتم دیدم 

 العملی نشون منیده فقط کتک میخوره 

 شیدااگه یه بار دیگه اسم ببین  گفت: و متین مصطفی چاقوشو درآورد و گرفت رو به روی صورت

 رو آوری بخدا یه نشون رو صورتت میذارم که تا ابد مبونه تفهمیم شد؟

 بعدم دست منو گرفت و گفت:راه بیفت که من تکلیفمو باهات روشن کنم
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 از زمین بلند شد و گفت:کجا من باهات کار دارم آقا مصطفیمتین 

 من باهات کار ندارم

این اولین رضبه مصطفی آقا  محکم خورد زمین مصطفی شا و محکم زد تو گو طرف ماومد   متین
،مصطفی بلند شد و  شهمون طوری که مصطفی رو زمین بود با پاش میزد تو شکم بود ،،

 گفت:کی رو میزنی؟

 نه و با رضبه ای پرتش کرد اونطرفحتی وقت نداد مصطفی از خودش دفاع کمتین 

                                           تو رو خدا ولش کن  متینرو گرفتم: متین اینبار دست

ه رفنت انگاهی بهم انداخت و گفت:بیا بریم ومحکم دست منو گرفت تو دستش و رشوع کرد به ر 

با تعدادی از افراد حراست اومدن  فاطیام و آرشام اومدیم از دم دانشگاه بریم بیرون که دیدم

 طرف ما 

 شام هم اگه کالس ندارین برو خونه  خانم راستشام بیا باید بیای ح

رو میربد یکی هم مصطفی رو هردوشونم متین اصال چشامم دیگه جایی رو منیدید فقط دیدم یکی 

 خونی بودند و لباساشون پاره پوره شده بود 

ن از دانشگاه زدم بیرون خدایا االن چیکار کنم بشینم تا بیاند یا برم اگه دوباره دوتایشون به جو 

 هم بیفتند چی؟

 حرف میزدممتین بعد از کلی کلنجار رفتم تو ماشینم و منتظر موندم تا بیاند باید با 

 شام دوتا خجالت منیکشین؟مگه اینجا کودکستانه؟هان؟!

 لیفتونو روشن کنم با شامهام حرف بزنیدکیکیتون رشوع کنه به حرف زدن تا من ت

ه این آقا داشت باهاش حرف میزد وقتی من این صدری نامزد من شیدا ببینید آقای رئیس خانم

صحنه رو دیدم حال خودمو نفهمیدم و رشوع کردم به زدن بعدم اومدیم با نامزدم بریم که این آقا 

 منو به این روز درآورد 

 شام میدونستی نامزدشه؟
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 ن آقای رئیس من از کجا میدونستم 

که شام به صورت و بدن هم زدین  به هاییقرص هستین هردوتونم اخراجین این رضهردوتون م

 چیزی جز اخراجی رو به همراه نداره بیرون

خط و نشون میکشه خودمو بردم پایین  متین رسم رو فرمون ماشین بود که دیدم مصطفی داره برا

 و حرکت کرد تا منو نبینه از کنار ماشینم رد شد و سوار ماشینش شد

داره خونهای  متین از ماشین پیاده شدم دیدماشبورت گلی که متین بهم داده  بود رو گذاشتم رو د 

 و گفتم: دستاملی گرفتم طرفش  روی صورتشو پاک میکنه رفتم طرفش

  متین

 تو مگه نرفتی؟ شیدا:دستاملو ازم گرفت و گفت: برگشت سمتم

 ن منتظر موندم تو رو ببینم

 چی فکر کردیمنو بغل کرد و گفت:من با کل دنیا هم که شده به خاطرت میجنگم متین 

 منم رشوع کردم به گریه کردم

صورتشو آورد جلوی صورتم اشکامو پاک کرد و گفت:نبینم دیگه گریه میکنیا میدونی که من طاقت 

 االنم باید بخندی  گریه هاتو ندارم

 اینجوری که فکر میکنی نیسمتین آخه 

 پس چطوریه؟

 دیشب مصطفی از من خاستگاری کرد

 خب؟

 رچی شام بگین بابامم میگه اولین و آخرین انتخابت مصطفی باشهمنم به بابام گفتم ه

 براچی این کارو کردی؟شیدا

 من منیخوام تو به خاطر من خودتو تو دردرس بندازی ببین چقدر صورتت زخمی شده
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بدون تو میمیرم حاال من چیکار کنم  مصورمتو ولش کن من به خاطر تو جومنم میدم اما بهتم گفت

 نم بشینم همینطور متاشا کنم؟هان بگو چیکار ک

د میاد خاستگاریم صناراحت نباش من زیر بار این ازدواج منیرم مطمنئ باش امشب صد در متین 

 من قبول منیکنم باور کن

الهی من قربونت برم من تو رو از  متین  دوباره منو تو آغوشش گرفت و گفت:میدونم عزیز دل

داد خیلی وقت بود دمل میخواست کسی اینجوری دست منیدم گرمای تنش احساس عجیبی بهم می

  منو بغل کنه

 چهاردهم قسمت                               

 

 همین که وارد خونه شدم دیدم مامانم با سینی چایی داره میره تو پذیرایی

 سالم مامان خوبی؟

 سالم آره خوبم انگار خیلی خوشحالی شیطون؟

 بله خوشحامل

 ؟ ونستی امشب مصطفی میاد خاستگارید قند تو دلت آب میکنند درستهمعلومه دیگه حتام مید

 وقتی این حرفو شنیدم انگار یه نفر یه تشت آب یخ ریخت رو رسم

 چی میگی مامان مگه مصطفی اینجاست؟

آره دخرتم تنهایی اومده خاستگارید باباتم کمی ناراحت شد ولی میگه مصطفی پرس ایده عالیه به 

 یم االنم اومده با تو صحبت کنه برو لباساتو عوض کن و بیاخانوادش چیکار دار

حامل گرفته شد با حرفای مامانم رفتم از پله ها باال درب اتاقمو باز کردم وارد شدم خدایا حاال 
چیکار کنم؟ رشوع کردم به راه رفنت دور اتاقم خدایا خودت بهم بگو چیکارکنم آهان به نظرم 

شاید نتونه کمکم کنه ولی مطمئنم با حرفاش آرومم میکنه اما ن ین متبهرتین راه اینه زنگ بزنم 
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اگه رش درست کنه پس چیکارکنم بالخره عزممو جذب کردم موبایلمو برداشتم و شامرشو گرفتم با 

 دومین بوق جواب داد

 جونم عزیزم

 اصال زبونم برا حرف زدن باز منیشد

 چرا حرف منیزنی؟ شیداالو 

 االو

 اچی حرف منیزنیسالم خوبی عزیزم بر 

 متین 

 ؟جونم براچی اینطوری حرف میزنی مشگلی برات پیش اومده

 حرفاش باعث شد بزنم زیرگریه

چرا گریه میکنی بیام پیشت چرا حرف منیزنی گریه نکن بهت گفتم طاقت گریه هاتو ندارم شیدا

 بگو ببینم چی شده؟

 ،مصطفی اومده خاستگاریممتین

 ونتون آدرس رو برام بفرستچی؟غلط کرده من االن میام دم خ

ن توروخدا نیا رش درست میشه من خودم یه جوری متومش میکنم ولی خواهش میکنم تو نیا متین 

 باشه؟!

 مگه من میتونم بشینم و فقط نگاه کنم؟

 حاال تو بیخیال شو من خودم متومش میکنم قول میدم بهت قبوله؟

ا مصطفی خواستند قبول نکنند دیگه بعدازکمی مکث گفت:فقط به خاطر تو ولی اگه بابات ی

 کوتاه منیام

 !متین تو خودتو کنرتل کنمتین باشه 
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 جون بفرما

 خیلی دمل برا تنگ شده

جونم مراقب خودت باش ناراحتم نباش مصطفی هیچ غلطی منیتونه شیدا قربون اون دلتآخخخ  

 بکنه

 چشم مراقبم نتیجشو بهت میگم فعال خدافظ

 خدافظ عزیزم

بهم گفت کمی آروم شده بودم اومدم لباسامو عوض کنم دیدم یکی درب متین  با حرفایی که

 اتاقمو داره میزنه

 من در عین ناباوری مصطفی را دیدمدرب باز شد و  جانم مامان االن میام شام برو اومدم

            مصطفی تو اینجا چیکار میکنی؟

 تو حلقم اومد طرفم هیچ حرفی منیزد ترسیده بودم قلبم داشت میومد

 مصطفی بهت میگم براچی اومدی ااینجا هان جواب بده

 اومد طرفم منو چسبوند به دیوار و صورتشو آورد جلو

 چیکارمیکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ برو عقب مصطفی

 اگه نرفتم عقب چیکار میکنی؟

 جیغ میزمنا برو عقب 

 جیغ بزن کسی اینجا نیست

 مامان،بابا

 و بابات رفتند بیامرستان میگم که کسی اینجا نیست مامان 

 براچی رفتند بیامرستان؟
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 عزیزجونت حالش بد شده بردنش بیامرستان

 اومدم از زیر دستش برم بیرون دستمو گرفت و گفت:کجا؟

 مصطفی این کارا یعنی چی بذار برم

 بذار من  حرفامو بهت بزنم بعد هرجا خواستی برو اصال خودم میربمت

 بروکنار میخوام برم بیخود من با تو هیچ جا منیام

من عاشق توئم تو براچی منو فروختی به شیدامنو نشوند رو تخت و دستمو گرفت و گفت:ببین 

 اون الدنگ بی رسپا

 درست حرف بزن مصطفی

من منیذارم تو به اون پرسه برسی شیدا نگار ازش طرفداری هم میکنی؟ پوزخندی زد و گفت:به به ا

 ت کنتو مال من میشی اینو آویزه ی گوش

 دارم چرا منیفهمی؟ شرو دوست متین مصطفی من

 دستامو گذاشتم رو صورتمتشو برد باال و اومد بزنه تو گوشم دس

بلندشدوبا عصبانیت کوبوند تو دیوار احساس کردم دیوار اتاقم ترک خورد همون دستشو مشت کرد

 طور که دستش به دیوار بود گفت:

بیاری به خدا دارم قسم میخورم زندش منیذارم به جا  یه بار دیگه اسم اون پرسه را جلو منشیدا

 اینکه بری تو بغلش میری رس خاکش فهمیدی؟

 منم بدون هیچ حرفی صورمتو گرفته بودم بین دستام و آروم اشک میریختم

روکرد به منو گفت:دارم هشدار هامو بهت میدم حاال خوددانی اگه منیخوای کفنشو ببینی بیخیالش 

 محرض اونوقت منم که حلقه تو دستت میکنم ن اون فرداهم میریم  شو

روکردم بهش وگفتم:ببین مصطفی تو همین االن میخواستی بزنی تو گوش من به چه حقی هان یا 

 گالویز شدی با فریاد گفتم:هان جواب بده متین االن رو بیخیال تو به چه حقی امروز با 
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گرفت بزنم بکشمش میتونستم ولی  تو آغوشفکر کردی منیتونستم بیام و لحظه ای که تو رو شیدا 

 نیومدم چون منیخواستم یه قتل بیفته گردنم میدونستم با این کارم بهت منیرسم

 چی میگی کی اون منو بغل کرد؟

دم دانشگاه بعداز دعوامون یه ربع منتظرش موندی تا ما اومدیم بیرون تو ماشینت رفتی زیر 

 چی رو دیدمصندلی تا من نبینمت ولی فکر کردی همه 

همدیگرو دوست داریم پس چرا  متینرسم داغ شده بود دادزدم:خب تو که میدونی چقدر من و 

 اینطوری میکنی؟

آدم نیستم فکر کردی فقط اون آدمه فکر  نبرا اینکه تو فکر میکنی فقط توآدمی فکر کردی م

من اول کردی فقط تو و اون قلب دارین عشق و عاشقی بلدین ولی ن من اول عاشقت شدم 

اومدم جلو حرف اول و آخرم همینه فردا منتظر باش میام بریم برا عقد از اتاقم رفت بیرون و درب 

 رو محکم کوبوند به هم

 به هق هق ندتبدیل شد ه هامگِری

حدود نیم ساعت گریه میکردم که دیدم درب پارکینگ باز شد و مامان و بابام اومدن تو این مدت 

بود که برم بیامرستان یا ازش رساغی بگیرم از اتاقم زدم بیرون از پله ها اصال حواسم به عزیزجون ن

 اومدم بیرون و رفتم مقابل درب ورودی وایسادم

 بابا و مامانم اومدند تو از قیافه های عبوسشون معلوم بود چقدر کالفه هستند

 خانم پس بالخره حرفات با مصطفی متوم شد آره؟شیدابه به 

م تا مبادا به بابام حرفی بزنم چون اخالقم حسابی دستم بود میدونستم اگه دندونامو فشار میداد

 عصبانی بشم چیزی بهشون میگم که دیگه اسمم منیارند

 مامانم گفت:دخرتم براچی گریه میکنی؟

 بغضمو قورت دادم وگفتم:مامان حال عزیزجون چطوره؟

 ان نباشخوبه مامان فقط حالش یکم بد شده بود همین چیز خاصی نبود نگر 
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؟براچی جواب منو منیدی؟من اینطوری تو رو شیدابابام اومد جلو و با اخمی گفت:زبون داری 

 !تربیت کرده بودم

 ن نیارین!شیدا بابا میخوام یه چیزی رو بهتون بگم ولی جون 

 پس زبون داری؟

 بابا شوخی رو بذارین کنار جواب منو بدین درخواستمو قبول میکنید؟

 ه؟حاال بگو ببینم چی

 من با مصطفی ازدواج منیکنم

 چی؟مگه دست خودته دخرت تو مگه به من قول ندادی هرچی من بگم! منو مسخره کردی؟

 ن بابا ولی...

ولی نداریم یا مصطفی یا هیچ کس دیگه همین اگه هم قبول نکردی به مامانت میسپارم یه شیشه 

 بزرگ بگیره برا ترشی انداختنت حرف آخرمه

 بابا..

تا کی میخوای هرکس برات اومد یگه حرفی بشنوم صبح زودم بلندمیشی میریم محرض منیخوام د

 قبول نکنی

 مامان شام یه چیزی به بابا بگو

ا دخرتمون حرف میزنی اون باید تصمیم بگیره ن تو مگه تو قراره با چرا اینجوری بشایان آخه 

 مصطفی ازدواج کنی؟

 لیلی لطفا تو دخالت نکن

 ن مادرشمیعنی چی مثل اینکه م
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ندارم  شیدا پس مادرش به دخرتت بگو اگه ازدواج با مصطفی رو قبول نکنه دیگه دخرتی به اسم

دیگه منیگم این دخرتمه حتی اگه تو این خونه زندگی کنه برام غریبس اخالقمم که میدونید حرفم 

 دوتا منیشه

 ..شایان

 مبدون اینکه حرفی بزنه رفت تو اتاقش و درب رو زد به هبابام  

بغض تو گلوم داشت خفم میکرد دونه های بارون از چشام رسازیر میشد احساس میکردم االن 

 زیرپام یه دریاچه ی کوچولو راه میفته که میتونه همدم تنهایی هام بشه

مگه  مامانم اومد جلو منو تو آغوشش گرفت و گفت:دخرتم براچی اینقدر خودتو عذاب میدی؟

 نگفتی مصطفی رو دوسش داری؟

 مان من فقط و فقط برا یه نفر این کارو کردم ما

 براکی؟چرا با من حرف منیزنی؟

 از تو آغوش مامانم اومد بیرون و دویدم تو اتاقم رو تختم دراز کشیدم و زار زار گریه کردم

مامانم درب رو باز کرد و اومد داخل آخه دخرتم اگه با من صحبت نکنی میخوای با کی صحبت 

 ده آخه؟کنی؟بگو ببینم چت ش

مامان من عاشق شدم عاشق یکی که منیتونم عذابش بدم منیتونم به خاطر مصطفی دل اونو 

 بشکنم براچی بابا منو درک منیکنه براچی فقط و فقط حرف حرف خودشه؟!

 آخه دخرتم تو چرا از همون اول به این فکر نیوفتادی؟

 مامان...

 رکنم من که منیتونم جلو بابات وایسممیدونم دخرتم چی میگی من درکت میکنم ولی آخه چیکا

 میدونم مامان منیخوام به خاطر من بابا تو رو هم عذاب بده

مامانم منو بغل کرد و گفت:گریه نکن دخرتم خدابزرگه بالخره یه کاری میکنم االنم بگیربخواب 

 ببینم بایبد فردا چیکار کنم
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میدونستم شاید این بوسه ها  صورتش به مامامنو محکم تو بغلم گرفتم و رشوع کردم به بوسه زدن

آخرین شبی باشه که بهش میزنم و آخرین بار باشه در آغوشش میگیرم میدونستم با کارای بابام 

 دیگه منیتونم تو این خونه مبونم

مامانم بلند شد اونم برا من گریه میکرد رو کرد بهم و گفت:ببین عزیزم اگه قسمتت به اون که 

 باباتم منیتونه جلوتو بگیره پس نگران نباش االنم بخواب عاشقشی بشه مطمنئ باش

 به زنگ خوردن نگاه کردم دیدم متینمامانم رفت و من موندم و غم وقصه هام موبایلم رشوع کرد 

بدم میدونستم با حرفاش متین را بود اما با تصمیمی که من گرفته بودم منیتونستم دیگه جواب 

رو تختم دراز کشیدم آره بهرتین راه اینه فردا قبل وش کردم و خام ومنیتونم ازش دل بکنم موبایلم

ند از این خونه برم اما آخه چطوری؟چطوری مامامنو نبینم کسی که از اینکه مامان و بابام بیدار بش
دیگه حتی بابامم منیتونستم نبینم بغلم میکرد آروم میگرفتم  همدمم بوده و تنها کسی بوده که تا 

غلش کنم و تو آغوشش آروم بگیرم و اون با حرفاش آرومم کنه اما من باید برم عشقمم منیتونستم ب

سه نصف شب میرم ساعتمو برداشتم و رو ساعت  متینبه خاطر اما حتی اگه از همه چی بگذرم 

 کوک کردم و چشاممو بستم

 پانزدهمقسمت                                  

 

ه کرده بودم چشاممو منیتونستم باز کنم بدون رس و صدا ساعتم رشوع کرد به زنگ زدن از بس گری

 اومدم از پله ها پایین خب خداراشکر هردوشون خوابند

پاورچین پاورچین از پله ها رفتم باال و رفتم تو اتاقم تا وسایلمو جمع کنم قبلش برگه ای از البه 

ستم مامانم نگران بشه الی کالسورم برداشتم میخواستم دلیل رفتنم از خومنونو بنویسم منیخوا

 کردمیکسان خودکارمو برداشتم و انگشتامنو با کاغذ 

سالم میدونم االن که این نامه را دارین میخونید دیگه من برای همیشه از پیشتون رفتم دلیل  

اصلیش رو میدونید منیخوام همه چیز رو تقصیر بابا بدونم اما اگه بابا بهم سخت منیگرفت هیچ 

یزدم بیرون چون طوری تربیتم کردین که از اون دخرتایی نیستم که بدون جهت از موقع از خونه من

خونه بزنم بیرون اما منیخواستم بیشرت از این باعث عذاب خودم و شامها باشم منیتونستم ببینم بابا 

دیگه منو دخرت خودش منیدونست مامان نگرانم نباش جایی میرم که محیطش به شخصیت من 
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ین شبی بود که در رپس نگرانم نباش دیشب آخم جایی منیرم که هرزه بش باش بخوره مطمنئ

آغوشت گرفتم و بویت را به مشامم کشیدم اما من رو ببخش از دست بابا هم دلگیر نباش 

منیخواستم حرمتا بینمون شکسته بشه امیدوارم بدون من بتونید طاقت بیارید دنبامل نگردید دیگه 

 خدانگه دار. دخرتتون شیدا ذارم دوستون دارممنیتونم پامو تو این خونه ب

چند دست لباس انداختم تو کوله پشتیم منیخواستم یه چمدون لباس و وسایل بردارم معلوم نبود 

اق بزنم بیرون که چشمم افتاد به گردن تاومدم از درب ا ،منیخواستم یکجا قراره برم هیچ چیز 

عکس دسته جمعی هم که روز  گذاشتم تو کیفم بندی که مامانم روز تولد بهم داده بود برداشتم
و از اتاق اومدم بیرون  تولد گرفته بودیم و یه قاب عکسی که سه نفری بودیم رو گذاشتم تو کیفم

آروم آروم از پله ها اومدم پایین نگاهی به کل خونه انداختم و آروم درب خروجی رو باز کردم 

رو بردارم دیگه هیچی برام مهم نبود تو حیاط  حتی حارض نشدم ماشینی که بابام بهم داده بود

هم یه نگاهی به خونه دو طبقمون زدم و از درب اومدم بیرون هوا تاریک بود ترس وجودمو فرا 

وع کردم به راه رفنت اما کجا برم جایی رو ندارم تو  راه که میرفتم رش گرفته بود اما چاره ای نداشتم 

تو پارک بگذرونم فردا صبح میرم دنبال یه جایی رسعتمو  با خودم گفتم بهرتین راه اینه شب رو
زیاد کردم رسدم شده بود حتی تیرشمتم برنداشته بودم بازوهامو گرفتم واقعا رسدم شده بود کم کم 

حتی پرنده ها هم برا خودشون خونه رسیدم تو پارک خلوت خلوت بود حتی یه کالغ هم پر منیزد 

د اما من چی؟از هیچی شانس نیوورده بودم تنن پدر و مادر هسدارند پدر و مادر دارند یا خودشو 

رفتم رو یه نیمکت نشستم پلکام سنگین شده بود کیفمو گذاشتم رو نیمکت و دراز کشیدم نوازش 

دستی رو رو تنم احساس میکردم اما حوصله نداشتم چشاممو باز کنم اما شدت نوازشش بیشرت 

از شدت ترس چشاممو باز کردم دیدم یه  آودگی سینه هامشتای پام میکشید تا بر نگاز نوک ا میشد
کیفمو برداشتم و  پرتش کردم از رو نیمکت پایین ترس مرد میانسال داره بهم لبخند میزنه از شدت

رشوع کردم به دویدن دوتا کوچه اونطرف تر تکیه دادم به دیوار همینجور نفس نفس میزدم پاهام 

د بیرون چه چیزهایی رو تحمل نرتایی که از خونشون میزنسست شده بودند تازه میفهمم اون دخ

میکردند اما آخه براچی اینقدر شهوت زیاد شده که حتی میانسال ها و یا پیر ها هم منیتونند 

خودشونو تحمل کنند دیگه از جوونا چه توقعی دارند یادم اومد به حرف زیبایی که اول یه کتاب 

 ه برشیت دیده بودم این روزا حرشیت گند زده ب

ردم ت چنده یادم اومد اصال ساعتمم نیاو بازم هوا یکم روشن شده بود اومدم نگاه کنم ببینم ساع

مبایلمو از تو کیفم درآوردم تا ساعت رو ببینم مبایلمو روشن کردم اه چه بدشانسی ساعتش تنظیم 
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م اومده بود دیگه تا پیام هم برا 20زنگ زده بود متین بار  30نگاهی به صفحه موبایلم کردم  نیس

رشوع  رو بدم باید خطمم عوض میکردم گوشیمو پرت کردم تو کیفم و متین صالح نبود جواب 

کردم به راه رفتم بعد از اینکه کمی کنار دیوار وایسادم نفسم اومده بود رس جاش پیرمردی اومد از 

ی تکون داد و کنارم رد بشه سالم پدرجان ببخشید ساعت چنده؟ نگاهی به رستاپای من کرد رس 

رفت ،وا چرا ملت اینطوری میکنند نگاهی به رستاپام کردم هیچ مشگلی نداشتم پس چرا این 
پیرمرد اینطوری نگام کرد؟! چیکارش کنم شاید دیده یه دخرت تو این ساعت بیرونه تعجب کرده 

به یک  دوباره راهمو از پیش گرفتم داشتم راه میرفتم که یه آگهی رو دیوار دیدم رفتم سمتش

آخه من برم تو  خانم جهت کار در ساملندان احتیاج داریم خدایا حاال منیشد بزنه کودکستان

بعد اگه محتاج شدم بیام همین  !بهرته برم یه روزنامه بگیرم ببینم توش کار پیدا میکنم !ساملندان

 جا برگه ای که به دیوار چسبیده بود رو به سختی جدا کردم و گذاشتم تو کیفم

 شید آقا!ببخ 

 بفرمایید دخرتم!

 سالم ساعت چنده؟

  6علیک سالم نگاهی به ساعتش انداخت ساعت 

 آهان ممنون

 خواهش میکنم

رشوع  ،اشکر بازم آدمای خوب میشه پیدا کرد بهرته برم هرچی زودتر یه روزنامه بگیرم خب خدار 

پا نگیرم  اتیسم استخون شیگ کردم به راه رفنت از اون موقع تاحاال حدود سه ساعت دارم راه میرم

 خوبه یه مغازه کوچیک اون طرف خیابون منو به خودش جلب کرد رفتم اون طرف خیابون 

 سالم آقا یه روزنامه لطفا

 بفرمایید

 چند میشه؟

 1500قابل نداره 
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پولشو دادم و اومدم تو ایستگاه واحد نشستم اولین کاری که دیدم پرستاری ساملندان تو خونه بود 

گهی داده بود گوشیمو برداشتم و شامره گرفتم چندتا بوق خورد اما کسی جواب نداد که یکی آ 

 و گفتم:ببخشید آقا ساعت چنده؟ ای که ازش روزنامه گرفته بودم رفتم دم مغازه دوباره  بلندشدم

 و نیم  6ساعت 

 وای حاال من تا کی منتظر مبونم تا مردم از خواب ناز بلندشوند

مامانم از خواب بلند شدند که منم بلند کنند آماده بشیم برا محرض  یعنی تا  آخی حتام االن بابا و

 االن ناممو خوندند یا ن؟ 

 بیدارکن االن مصطفی زنگ میزنه شیدا بلندشو برولیلی 

 و نیمه صربکن یکم  6تازه ساعت شایان 

 بلندشو برو تا میاید آماده بشید طول میکشه

 جان بلندشو دیگه  وا پس کجایی؟شیداس با این مرد باشه االن میرم  خدایا به دادم بر 

 نیستش شیدا بلندشو بیا شایان 

 چی میگی کی نیستش؟

 دخرتمون نیستش خدایا چیکار کنم

 گریه نکن برو تو دستشویی و حموم رو ببین

 دیدم نیستش

 لیلی این نامه چیه؟

 کو؟بده ببینم

 نامه مریمه

 خب بلندبخون لیلی پس چرا منیخونی؟
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 هیچ موقع منیبخشمتشایان 

 براچی؟مگه من چیکار کردم؟

نوشته فقط به خاطر زورگویی های باباس که از این خونه میرم دیگه هم بر منیگردم حاال شیدا 

 خب زور گفتی حاال بیا نامه رو بگیر بخون

 غلط کرده به خاطر من رفته من میرم و پیداش میکنم میدونم باهاش چیکار کنمشیدا

رفته بازم  شیدا  با این که میدونی عوض کن میفهمی اخالقتو کن اخالقتو عوض دست بردارشایان 

 میخوای رش به پا کنی اگه تو پافشاری منیکردی به خاطر یه پرس غریبه  تنها دخرتمون منیرفت 

 منم باهات میام ،باشه من االن میرم دنبالش تو نگران نباش

 شانزدهمقسمت                             

 

اهی به ساعت موبایلم انداختم ساعت هفت و نیم بود بهرته زنگ بزنم آخه دیگه تا ظهر که نگ

 منیخوابند شامره را گرفتم با چهارمین بوق جواب داد

 بله بفرمایید؟

  برا آگهیتون مزاحم میشم آقا سالم

 سالم کدوم آگهی؟

 همون آگهی که مربوط به نگهداری از ساملندان در منزل بود 

 منده خانم زودتر زنگ نزدید یه پرستار پیدا کردیمآهان ،رش 

 باشه ببخشید

پوووووف اینم از شانسه ما نگاهی به روزنامه کردم و دومین کاری که بنظرم خوب اومد کار تو یه 

 رشکت بود شامره رو گرفتم 

 بفرمایید؟
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 الو سالم خانم برا آگهیتون مزاحم شدم

 سالم عزیزم درخدمتم امرتون؟

 مزاحم شدم  برا آگهیتون

 همه رشایطشو دارین که زنگ زدید؟

 ن رشایطشو منیدونم میشه بگین چه رشایطی داره؟

باید فوق لیسانس کامپیوتر داشته باشید خانواده دار باشید چون تعهد پدر و مادر واجبه بقیشم 

 خود رئیس بهتون ابالغ میکنند

 ممنون خانم حاال اگه شد مزاحمتون میشم

 یمخواهش میکنم منتظر

طمئنم بقیه هم یا خانواده الزمه یا باید مدرک درس خوندن داشته باشم حاال مخدایا چیکار کنم 

 !چیکار کنم

 اینجا هم نبود؟شایان 

 ن خانم یکم آروم باش پیداش میکنیم

 پیدا کنی؟شیداموآخه تو این شهر بزرگی تو چه طوری میخوای 

 ی بکنممنیدونم لیلی فعال حرف نزن تا ببینم باید چه غلط

 میخوای یه زنگ بهش بزنم؟شایان 

 خب بزن مگه نزدی؟

 ......ن فکر کردم موبایلشو نربده تازشم اینقدر اعصابم خورد بود که

 خب وقت رو تلف نکن زنگ بزن
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تو فکر این بودم که همون کار در خانه ساملندان را یه رسی بزنم که دیدم موبایلم رشوع کرد به 

ی حتام تا االن دیگه نامم خوندند رد متاس دادم و موبایلمو خاموش زنگ خوردن وای مامامنه آخ

 کردم

 موبایلشو خاموش کرد حاال چیکار کنیم؟شایان 

 چیکار کنم از دست این دخرتفعال هیچی نگو تا من ببینم باید 

رو انداختم مامان جونم رشمنده اما چاره ای ندارم میدونم نگرامنی اما باید عادت کنی کاله مانتومو 

برگه رو از کیفم درآوردم نگاه کردم دیدم برا کار  ساملندان  خانه و تصمیم گرفتم برم همون رسم

 مسیرش خیلی طوالنی بود، اوووم بهرته با تاکسی برم 

 همینطور که کنار بلوارها راه میرفتم خدا یه تاکسی رسوند 

 آقا دربست!

 بله بفرمایید باال

 قبومل کنند امیدوار بودم  که سوارشدم و همش تو فکر شغلی بودم 

 خانم کجا پیاده میشید؟

 میشم خیابون شهدا پیاده

 بعداز مسافتی طوالنی رسیدیم چند میشه؟

 تومن 6قابل نداره 

 اوووو مگه چه خربه ؟

 ببخشید خانم اگه مشگلی داشتید پیاده هم میتونستید بیاید

 شام کلنجار برممیخواستم بیام که مرض نداشتم تاکسی بگیرم با  ادهاگه پی
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ز ماشین پیاده شدم میدونستم االن اتومن از کیفم درآوردم دادم بهش و گفتم:بگو خدا بده برکت 4

پیاده میشه یه حرفی بهم میزنه اما بدون هیچ حرفی از کنارم رد شد رفتم به سمت خانه ساملندان 

 اومدم برم داخل که با نگهبانش روبه رو شدم

 چیکار دارین خانم؟

 ن برا آگهیتون مزاحم شدمسالم م

 طبقه دوم سمت چپ دفرت ریاست 

حیاط بزرگی داشت اما چه فایده ای برا پیرمرد و پیرزن ها داشت از عزیزجونم شنیده بودم حتی 
بعضی از اونایی هم که تو خانه ساملندان هستند جوونند اما خودم تا به حال نیومده بودم فقط تو 

از پله ها رفتم باال وای چقدر پله ومده بودیم که چیزی یادم منیومد ی یه بار از طرف مدرسه ایابتدا

 به آخرین پله که رسیدم نفس نفس میزدم از پا افتادم 

 دخرتم کاری داری اینجا؟

 اتاق رئیس کجاس؟ خانم ببخشید همین طور که نفس نفس میزدم گفتم:سالم

 چرا اینقدر نفس نفس میزنی؟

 راستش این پله ها باعث شد

 خرتم با آسانسور میومدیخب د 

 إ ندیدم که باهاش بیام حاال میشه بگین اتاق رئیس کجاس؟

 ما اینجا رئیس نداریم مسئول داریم،برا کار اومدی؟

بله برا کار اومدم تو دمل گفتم)چقدر مردم فضول اند خب آدرس رو بده و برو دیگه سین جیم 

 (میکنه

 با من بیا من راهنامییت میکنم

نبالش راه افتام راهروی بزرگ و خسته کننده ای داشت بالخره رسیدیم مقابل یه چشمی گفتم و د

 اتاق 
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 بیا دخرتم این اتاق مسئوله اینجاس براکارو از این حرفا

 آهان ممنون دستتون درد نکنه

خودش درب رو زد و وارد شد منم با تعجب نگاهش میکردم وا خب دیگه بیا برو تازه میاد داخل 

 اتاق 

 خرتمبیا تو د 

 آقای تابان ایشون اومدن برا استخدام

رفتم داخل اتاق همون دم درب وایسادم تا تکلیفم روشن بشه مردی پشتش به ما بود و روی 

 صندلی نشسته بود همون طور که پشتش به ما بود گفت:

 رشایط الزم رو داره 

 وا مگه پرستاری از چندتا پیرمرد و پیرزن رشایط قبول کردن داره

آقای تابان خودتون رشایطشو بگین بهشون تا ببینند  یدونممراهم اومد داخل گفت:منزنی که ه

 میتونند قبول کنند یا ن!

نه ساملندان که االن فهمیده بودم آقای تابان هستند از روی صندلی بلند شد و نگاهی به مسئول خا

 سال داشته باشه  50،60من انداخت میزد 

 سالم من برا استخدام اومدم

 ل اشاره کرد بفرماییدبه مب

 نشستم روی یکی از مبل ها و منتظر موندم رشایط رو بگه

 ببنید خانم محرتم اینجا محیطیه که باید همه ی رشایط الزمشو قبول کنید 

 شام رشایطشو بگین

 وقتی صحبت میکنم وسط حرفم نپرید من از این اخالقا خوشم منیاد 

 جهنمی اومدم چه اخالق گندی داره خدا به دادم برسهببخشید بفرمایید با خودم گفتم:اه اه عجب 
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 چی داشتم میگفتم رشته افکارمو پاره کردین!

 باید رشایط اینجا را قبول کنیدداشتید می گفتید 

باشه وبا صمیمی آهان بله داشتم میگفتم ببینید خانم شام باید تو این محیط اخالقتون خیلی نرم و 
مهربون و صمیمی صحبت کنید این اولین نکته مهمه دومیش اینجا افرادی که به اینجا پناه آوردند 

مواظب رفتارتون باشید اینجا مکانیه که اگه خدایی نکرده یکی از افرادی که اینجا دارند خدمت 

میکنند از دستتون ناراحت بشوند دیگه جایی اینجا ندارید و سومیش هم اینه که باید رشایط رو 

بخورید و بخوابید ما آشپز داریم،کسایی که شست و شوی لباس را بر  بپذیرید اینجا منیتونید فقط

شام فقط  کنید باید این کارو را انجام بدیدعهده دارند داریم وغیره و غیره پس نیازی نیس فکر 

سعی کنید با افراد ساملند اینجا مهربون برخورد کنید و اگه کاری داشتند کمکشون کنید دیگه 

 شامس قبول کنید یا ن میتونید چند لحظه ای فکر کنید حرفی منیمونه تصمیم با

 ن آقای تابان فکر منیخواد قبول میکنم و امیدوارم بتونم خواسته های شام رو برآورده کنم 

 خواسته های من نیست خواسته های افراد اینجاس

 خدایا عجب گیر کردیم این خودش باید جزو ساملندان بود حاال اومده تز میده

 د منظورم همین بودچشم ببخشی

 خب حرفی ندازید؟

 ن حرفی نیست

 پدرو مادر دارین؟چون اگه داشته باشید باید حتام مطلع بشوند اگه اطالع ندارند

 سالی میشه ازشون بی خربم خارج از کشور هستند 10ن خیر اینجا نیستند 

د که من فقط باهاشون متاس بگیریخب پس هیچی چون ما منیخوایم مشگلی برامون پیش بیاد 

 مطمنئ بشم

 اصال ازشون خرب ندارم چطوری شامره بگیرم آخه..

 مگه میشه؟
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 خب خرب ندارم دیگه

 حاال فعال ترشیف بربید تا بعد صحبت کنیم

خانم باشید و اونجا میمونید  فریبا خانم اتاقتون رو نشونتون میدند شام مجبورید پیش فریبا خب

 مشگلی که ندارید؟

 ایی رو میدید ممنونمن ممنون همین که بهم ج

 خانم،خانم......فریبا

 آهان اسمتون و فامیلتون رو نگفتید؟

بهرته اسم واقعیمو نگم شاید بابا و مامانم اینجا رو هم دنبامل بگردند بعد یه موقع میفهمند  اسم

 اینجام

 نگفتید اسمتون چیه؟

 محبی رزا هستم،رزا

 ریدآهان خب برید وسایلتونو بذاریدو مدارکتون رو بیا

 وای حاال چیکار کنم مدارکمو که آوردم که میفهمند من دروغ گفتم

 ببخشید آقای تابان من شناسمم دست بابامه مدرکی در دستم نیست

 یعنی چی؟ یعنی شام مدرسه هم که میخواستین برید میگفتید شناسنامه ندارم؟

از اونا بیخرب شدم تنهام سامل بود که  13ساله از مامانم و اینا خرب ندارم من 11من ن گفتم که 

فوق  دیپلممو گرفتم بعدم عزیز جونم عمرشو داد به  گذاشتند پیش عزیز جونم زندگی میکردم 

 شام منم دیگه نتونستم ادامه بدم

 سال بدون شناسنامه بودید؟ 12سالتونه و  24یعنی االن شام 

خودشو بجای اسم بابام  ن بدون شناسنامه نبودم پدربزرگم برام شناسنامه درست کرد بعدم اسم 

 ....تو شناسنامم نوشت
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دارید دروغ میگید همچین چیزی ممکن نیس با عقل جور در منیاد اگه شناسنامه و محبی خانم 

 ؟!!!!!! بعدشم چطوری رفتید دانشگاه مدارکتون نباشه منیتونید اینجا مبونید

 آقای تابان تو رو خدا

 ن منیشه بفرمایید

رشوع کردم به گریه کردن تو روخدا بذارید اینجا مبونم تنهام کسی رو ناخودآگاه گریم گرفت و 

 ندارم

 خانم اینجا که مرکز مراقبت از بی پناهان نیست بفرمایید

خانم اومد فریباحرفش واقعا دملو سوزوند با عصبانیت از اتاق اومدم بیرون و تکیه دادم به دیوار 

 بیرون و گفت:

 بگو من کمکت میکنم مطمنئ باشدخرتم چی رو پنهون میکنی؟به من 

 اشکامو پاک کردم و گفتم: خانم خوبی به نظر میرسید میخوام کمکم کنید

 مطمنئ باش من رازتو نگه میدارم 

 صدری.... شیدا نیستم اسمممحبی راستش من رزا 

 پس چرا به آقای تابان دروغ گفتی؟

 میکنمداستانش طوالنیه فقط شام یه کار کنید من اینجا مبونم خواهش 

 باشه عزیزم منتظر مبون ببینم چیکار میتونم بکنم

دستامو تو هم مشت کرده بودم و نگران بودم احساس میکردم  چشم منتظرم توی سالن قدم میزدم

خانم با چهره ای خندون اومد فریباخانم هم کاری برمنیاد بالخره درب باز شد و فریبااز دست 

 بیرون

 خانم چی شد؟فریبا

 یشون کردمحله دخرتم راض
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خانم رو تو آغوش گرفتم و با خوشحالی گفتم:ممنونم ممنونم هیچ موقع این فریباناخودآگاه 

لطفتون رو فراموش منیکنم وقتی تو آغوشش بودم آغوش گرمش منو یاد مامانم مینداخت چقدر 

 االن چیکار میکنه!دمل براش تنگ شده بود یعنی 

کن معلومه خسته ای امروز اصال منیخواد کار کنی ولی خب دخرتم بیا بریم تو اتاق فعال اسرتاحت 

تو امروز را کامل اسرتاحت کن فردا جریان  من کارم خیلی زیاده االنم منیتونم بیام جریانو بهم بگی

 رو کامل برام بگو

 خانمفریباچشم ممنون 

 دهمهفقسمت                               

 لیلی کجایی؟

  شایان تو اتاقم

 ینجا خوابیدی؟إ براچی ا

 ار کردی؟چیکشایان 

 انگار آب شده رفته تو زمین،دخرته معلوم نیس االن کدوم جهنم دره ای هس!

طاقت منیارم یا هرطور میتونی شیداتو باعث شدی تنها بچمون از پیشمون بره من بدون شایان 

 پیداش میکنی یا میذارم و میرم 

ازش خربی نداریم جایی هم نیست که نرفته باشم  لیلی تورو خدا دوباره رشوع نکن یه شبانه روزه

 خب چیکار کنم نیستش

 اگه پیداش نکنی یه روز که از رس کار میای دیگه منو منیبینیشایان حرف آخرم همین بود 

 خانمفریباسالم صبح بخیر 

 سالم دخرتم نگو صبح بخیر بگو ظهر بخیر

 برد خنده ای کردم و گفتم:رشمنده بخدا چون خسته بودم خوابم

https://telegram.me/Romankade


 کانال تلگرام رمانکده ح.محدثه:نویسنده شد تبدیل عشق به که نفرتی
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 
 

96 

 

ه منم برم خیلی کار رو رسمه باید انجام بدم وقتی صبحانتو خوردی بیا میدونم دخرتم صبحانه حارض 

 میخوام به کارکنان معرفیت کنم بعدم باید کارتو رشوع کنی

 خانمفریباچشم میام فقط 

 جانم!؟

 منیخواید جریانو بهتون بگم؟

یه اتاقا هست باید متیزش کنم بیا کمکم  چرا اتفاقا خیلی مشتاقم بشنوم وقتی صبحونتو خوردی بیا

 اونجا هم جریانو بهم بگو

 خانم ممنون بابت اینکه آقای تابان رو راضی کردینفریباچشم وقتی خوردم میام 

 خانم فریباخواهش میکنم اما از این به بعد به من نگو 

 پس چی بگم؟

 به این اسم صدام میکنندبیشرت کارکنان اینجا فریبابهم بگو خاله 

 فریباخانم....ن ببخشید خاله فریباچشم 

بهت بگم اینجا کسی هم سن و سال تو نیست بیشرتشون هم شیداجان آهان االن خوب شد فقط 
هم سن و ساالی تو طبقه پایین هستند اونجا هم منیتونی ساله هستند  50و 40سن من هستند 

 بری پس باید با من و کارکنان پیر و فرسوده کنار بیای

جلو کارکنان منو فریبااختیار دارین شام خیلی هم جوونی فقط خاله چه حرفیه این ریبا فن خاله 

 صدا نزنید همون رزا بهم بگینشیدا

 آهان باشه دخرتم خوب شد بهم گفتی من رفتم تو هم زود بیا

،بلندشدم یه بعد از خوردن صبحونهبیرون و منم رشوع کردم به صبحونه خوردن  رفتفریباخاله 
مشکی با مانتو سورمه ایم پوشیدم یه شال آبی مایل به سورمه ای پوشیدم و از اتاق  شلوار جین

 اومدم بیرون نگاهی به اینطرف و اونطرف کردم خب حاال کجا برم؟

 یکی از کارکنان اومد بره ازش پرسیدم:
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 کجاس؟ ا داخلش هستندفریبببخشید خانم اتاقی که خاله 

 چی؟ منظورت کدوم اتاقه؟

 خانم کجا هستند ندیدیشون؟فریبابندی کردمو فارسیم صفره منظورم اینه  منم چه جمله

 انتهای راهرو سمت چپ با کارکنان دارند صحبت میکنند 

 همینو میخواستم بگم جمله بندی نتونستم بکنم آهان ممنون

 خواهش میکنم شام جدید اومدین؟

 بله ...

 اسمتون رزا است؟

 اسمم رزابله 

 هستند میخواند شام را به کارکنان معرفی کنندفریباتو اتاقی که خاله  آهان خب بیا باهم بریم

 همراهش به راه افتادم مسافتی را طی کردیم و بالخره رسیدیم درب اتاق 

 تا منو دید گفت:فریبا درب رو زد و وارد شدیم خاله 

 خب اینم رزا خانم 

 با تک تکشون دست دادم و آشنا شدم 

نان و گفت:ببینید رزا مثل دخرت منه اگه رسبه رسش بذارید با من طرفید و رو کرد به کارکفریباخاله 

 خنده ای کرد

یعنی دیگه ما رو منیخواید رزا هنوز  فریبا یکی از کارکنانی که هم سن و سال من بود گفت:خاله

 نیومده دل خاله ما رو بردیا ولی من منیذارم

لطف دارند  منم ایشون رو مثل مادرم  به من فریبا این بار من خنده ای کردم و گفتم:خاله

 دوستشون دارم 
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کمی بگو مگو کردیم و خندیدیم خوشحال بودم یکی اینجا بود که پشتم بود و ازم طرفداری میکرد 

 رو کرد به همه و گفت:فریباخاله 

خب دیگه بلندشید بریم رس کارمون اگه آقای تابان بیاند ببینند داریم جک میگیم و میخندیم همه 

 دم اخراجیم بلندشید از

گفت:رزا من میرم آقای فریبا اونایی که از طبقا اول و سوم بودند خداحافظی کردند و رفتند خاله 

 تابان باهام کار دارند

 کجاس که منم برم اونجا که شام هم بیاید؟ اون اتاق نیمه کارهراستی  باشه خاله فقط زود بیاید

 بغل همین اتاقه برو منم میام 

رکنان رفتند به جز یکیشون همون دخرتی که هم سن و سال من بود اومد جلو دستمو همه ی کا

 گرفت و گفت:

 رزا جون خوشحال میشم از این به بعد مثل دوتا دوست باشیم منم هیچ کس رو ندارم

دستشو فشار دادم و گفتم:منم خوشحال میشم عزیزم فقط چون طبقه پایینی یکم برامون سخته 

 ردی کنیمبخوایم با هم همد

 خواهش کردم با آقای تابان صحبت کنند که منم بیام باال فریبابراهمین از خاله 

 آهان اینطوری خوبه

 فقط اسمتونو نگفتید؟

 اسمم آیداس فامیلمم بگم!؟

 منیدونم اگه دوست داری

 رادمنش فامیلمم

 هستممحبی منم که فامیلمو میدونی 

 ه برم رسکارم اگه تابان منو ببینه دیگه هیچیبهمون گفت خب رزا جون من دیگفریباآره خاله 
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 تابان؟

 همون آقای تابان منظورمه روش حساس نشو از بس بداخالقه بهش میگیم تابان

 درواقع آقای اولشو برمیداریم

همه چی تو این یک روز از یادم اومد به روزی که مصطفی بهم گفت:آقای اول اسم منو بردار 

 که هنوزم یادشون باهامه نمتیذهنم رفته بود جز مامانم و 

 آیدا منو به خودم آورد:خب دیگه رزا من برم وگرن کارم ساختس

هم رفته بود تو اتاق آقای تابان و فریبا باشه برو به سالمت. خداحافظی کردیم و آیدا رفت خاله  

بود با خاله کارکنان اومدم بیرون و رفتم اتاق کناریش که اتاق نیمه کاره ای بود و قرار  از اتاق بیاد

کاملش کنیم نگاهی به اتاق انداختم خیلی هم نیمه کاره نبود فقط نیاز داشت متیزش کنیم تو فریبا

 اومد توفریبا اتاق داشتم قدم میزدم که خاله 

 خب رزاجان بیا دیگه کارمونو رشوع کنیم

 چشم من آمادم

 ناراحت میشی؟شیدااگه بهت بگم 

 ید مشگلی نیسن خاله ولی اگه فقط وقتی دونفریم بگ

 ن فقط تو خلوت بهت میگم جلو بقیه بهت میگم رزا

 شیداباشه بهم بگین 

را ببند واین کاله رو بذار رست  یه چیزم بهت بگم وقتی میخوای  جون بیا اول این پیشبدشیداخب 
کار کنی این لباسای نو و قشنگتو نپوش االن این مانتو و شلوار و شال برا کار خوب نیست لباسات 

 یف میشندکث

 حاال از این به بعد لباس راحتی میپوشمفریباچشم خاله 

فقط همین امروز الزم بود لباس راحتی بپوشی چون از فردا باید لباس مثل کارکنان بپوشی دیگه 

 کم کم باید خدمتتو به ساملندان رشوع کنی
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 چشم خاله جون

 منیخوای داستان زندگیتو بهم بگی؟شیدا خب 

سامله  24صدری سنمو حقیقت گفتم شیدای خالصه میگم ببینید من اسمم بهتون میگم ولی خیل
مامان و بابا دارم کال خانواده و فامیل دارم مامان دفرت وکالت داره بابام هم تو یه رشکت با یکی از 

 تک فرزندم شایان دوستاش رشیکه اسم مامانم لیلی و اسم بابام 

 یعنی تک فرزندی واومدی اینجا؟

 ادامش رو بهتون بگمریبا فصربکن خاله 

لیسانس داشتم میخوندم یه اتفاقاتی افتاد که کال  فوقبله تک فرزندم امسال رفتم دانشگاه برا

 باعث شد هدفم از بین بره هدفم این بود درس بخونم و برم خارج از کشور اما نشد

 خب انگار داستان زندگیت واقعا مثل یه داستانه!!!!......

 نم دیگه چه برسه به زندگیم من خودمم االن داستا

 ن دخرتم این فکرا رو نکن خب بقیشو بگو

هم باهم رفتیم و لیسانس یه دوست صمیمی داشتم اسمش سمیرا بود باهم دانشگاه میرفتیم تا 

درس خوندیم تابستانی هم که گذشت همه خوشی هام با اون بود که بعدشم باهم دوباره رفتیم 

ا هم خوبند اما دوستیمو چند روز پیش به پایان رسید تو دانشگاه دانشگاه خانواده هامون خیلی ب

که فقط من ازش متنفر رادمهر متین بود متین سمیرا و بقیه دخرتا عاشق یه پرسی شدند اسمش 

 بودم

 ؟رادمهر متینچی گفتی؟

 بود میشناسیدش؟رادمهر  متین بله اسمش

 ن ... ن... منیشناسم

 ناختی؟ولی خاله انگار هول شدید فکر کنم ش

 ن منیشناسم خب ادامشو بگو
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خیلی باهام بدرفتاری میکرد کارای سمیرا باعث میشد منم هر روز اخالق  متینسمیرا به خاطر 

حرف بزنه و  متینیه کاری کنم که بامیرا ازم خواست سبکشم تا اینکه یه بار متین تندمو به رخ 

 بهش بگه عاشقشه 

دم ولی منیدونستم بهم حس داره و میخواد یه کاری کنه کر متین منم اون روز یه دعوای کوچولو با 

به سمیرا گفت متین حرف بزنه بعدم متین تا منو بدست بیاره اون روز من یه کار کردم سمیرا با 

دوسش دارم بعدم سمیرا با من قهر کرد و لج افتاد یه اتفاقاتی افتاد که من شیدامو من فقط و فقط 

سم داره برادر سمیرا مصطفی اومد ازم درخواست ازدواج کرد دو  متین دیگه صد درصد مطمنئ شدم
متین منم گفتم هرچی بابام بگه بابام گفت فقط و فقط باید مصطفی رو قبول کنی منم عاشق 

بودم و منیخواستم اونو ناراحت کنم برا همین از خونه زدم بیرون منیدونی خاله یه روزه مامامنو 

 دنیامو ندیدم ندیدم انگار هیچی رو ندیدم انگار 

 هم عاشق شده آره؟....شیدامیدونم خاله چی میگی درکت میکنم پس 

دفعه اومل بود اونم عاشق کسی شدم که بهم گفت اگه نبینمت و به دستت نیارم دیگه زنده نیستم 

 منیدونم االن که ن جواب تلفناشو میدم و ن پیاماشو با خودش چیکار میکنه

 شه بهش برسی تقدیر شام رو بهم میرسونهبد به دلت راه نده اگه قسمت با

شام دقیقا حرفاتون مثل مامامنه منیدونی چقدر دمل براش تنگ شده اصال منیدونم االن فریبا خاله 

 حالش خوبه یا حالش بده!!!!!!

 خاله میشه شام رو بغل کنم هرموقع بغلتون میکنم یادم به مامانم میوفته

 و بیشرت به خودم میفرشدمش مش میکردم بیا عزیزم چرا نشه تو بغلش احساس آرا

عمومی یه زنگ به مامانت بزنم و بگم:حال  نفگفت:عزیزم میخوای من از تلفریبا خاله 

 خوبه؟شیدا

 این کاری میکنی خاله جون؟

 آره عزیزم من برا تو همه کارمیکنم تو مثل دخرت نداشتم میمونی

 تمبا خوشحالی گفتم ممنونم خاله و دوباره تو آغوشش گرف
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 هیجدهمقسمت                               

 

 جان بلندشو خاله باید هرچه زودتر بریم به مامانت زنگ بزنیمشیدا

 تا این حرفو شنیدم مثل فرن از جام پریدم سالم خاله زودتر بلندشو بریم

صبحه وقت  6:30علیک سالم هول نباش عزیزم اول صبحونه میخوریم بعدا میریم تازه ساعت 

 رشوع میشه  7:30یم ساعتکاری از ساعت دار

 باشه خاله پس زود بیاید صبحونه بخوریم 

 رو میز آمادس برو دست و صورتتو یه شست و شوی جانانه بده و بیا بخوریم که بریم

 بلندشدم رو تختمو درست کردم ،دست و صورمتو شستم با حوله خشک کردم و اومدم کنار خاله

 انشستم رو یه صندلی ه فریبا 

 خب حاال که دست و صورتتو شستی رشوع کن به خوردن

لبخندی زدم و کمی پنیر برداشتم و گذاشتم رو لقمه ای نون و گذاشتم تو دهنم هول هولکی 

 چاییمو میخوردم

 که متوجه شده بود گفت:آروم بخور هومل نباش فریباخاله 

  چشم فقط خاله شام حرفی از خودتون نزدید؟

 چی بگم آخه

 بگید هرچی دوست دارید از خودتون

 رشیفی  فامیلم سامله اینو که خودت میدونی 40خب من 

اینجا چون بزرگ تر از همشونم فریبا خانم صدام میکنند همس و ساالی تو کارکنای اسمم فریباس 

  هستند خاله فریبا سن و سال که کم

 خب همین چیز دیگه ای نیس؟
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 کسی نگفتمراستش یه رازی تو سینم هست اما تا االن به 

 إ خاله خب من بگید من راز نگه دارم 

 دخرتم حاال بذار صبحومنونو بخوریم وقت بسیاره

 آخه خب اینو که خودمم میدونستم رازتونو بگید!!!!

 میگم اول بریم زنگ بزنیم به مامانت بعد برات میگم

 چشم هرچی شام بگید

 بپوشم؟ شدم رفتم رس کیفم اما همه لباسام کثیف بودند حاال چیبلند

دخرتم چی شده خب بپوش دیگه اگه آقای تابان بیاد منیتونیم بریم بیرون از اینجا و زنگ بزنیم بعد 

 اگه از اینجا زنگ زدیم مکاملمون جمع میشه میفهمه خانواده داری

 راستش خاله......!!!!! لباسام همش کثیفه

متوم شد میایم با کمک هم  اشکال نداره تو لباسای کثیفتو بذار تو حامم وقتی همه کارامون

 میشوریمشون 

 االن چی بپوشم با لباس خواب که منیتونم بیام بیرون

 اگه دلت میشینه بیا این مانتوی منو بپوش با این شال مشکیه

مانتو و شال رو ازش گرفتم و گفتم:خاله با این که سن و سالی ازتون گذشته بزنم به تخته رو مدل 

 هستید ایول....

 ه من چند سامله من هنوزم دمل جوونه و عاشقم...چی میگی مگ

 ....بابا هیتلر

 زودباش دخرتم وقتو تلف نکنلبخندی زد و گفت: 

 زود مانتویی که بهم داد رو پوشیدم،شلوار مشکیمم برداشتم پوشیدم و شالو انداختم رو رسم 
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ت بشه با اینکه حق داشته عاشق اولیه ماشاهللا یه چیزی هست اینقدر خاطرخواه داشتی مخصوصا

 آرایش منیکنی ولی نازی

 ممنون خاله جون

،مژه ها قهوه ایجون من همیشه آرزو داشتم یه دخرت مثل تو داشته باشم چشام شیداراستش 

 بلند،پوشت گندمی ،لبا قلوه ای،قد بلند،و هیکل رو فرم.....

د االن آقای تابان ش 7ممنون خاله جون منم که گفتم شام االن مثل مادر من میمونیدخاله ساعت 

 میاند منیشه بریم

زودباش منم آمادم درب رو بازکردیم و از اتاق اومدیم بیرون با آسانسور رفتیم طبقه هم کف از 

 آسانسور پیاده شدیم 

 کجا میخواید برید تو هیچی نگو من خودم جوابشو میدم اگه نگهبان گفت :شیدا فریبا خاله

 چشم خاله جان

 دم نگهبان وقتی دید داریم میریم به سمت درب خروجی گفت:همقدم شفریبابا خاله 

 خانم کجا میخواید برید؟فریبا

 آقای رحیمی من همیشه باید به شام جواب پس بدم االن شام بجای پرس منی خجالت بکش 

 ؟!<......فریبامن که چیزی نگفتم خاله 

 پس تا نگفتی ما بریم یه زنگی من یه جایی میخوام بزنم 

 این خانم میخواند بیاند؟چرا دیگه 

 میخواد بیاد همراه منکور و شلم میخواد مواظبم باشه خب برااینکه 

،آقای رحیمی خنده ای کرد و گفت:بفرمایید ببخشید سوال فریبا  خندم گرفته بود از حرف خاله

 کردم

 خواهش میکنم دفعه آخرت باشه پرسم
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 محبیبیا بریم خانم 

شام هم پایه ای فریبا ش داشتم راه میرفتم با خنده گفتم:خاله از حرفاش خندم گرفته بود پشت رس 

 هستید برا خودتون و ما خرب نداشتیم

بازی درمیاره هم سن و سال منه وقتی من بهش میگم جای پرسمی خوشحال از بس این مرد پرو 

 میشه اجازه میده هرجا خواستم برم 

 حرفاتون خیلی خنده داره خاله

 حاال کجاشو دیدی

روبه روی خانه ساملندان یه تلفن عمومی بود از خیابون رد شدیم رسیدیم به تلفن عمومی دقیقا 

 اسرتس کل وجودمو فراگرفته بود میخواستم یه بار دیگه صدای مامامنو بشنوم

 اگه حالت بده میخوای بذاریم برا دفعه بعد؟شیدا جان 

 ن خاله زنگ بزن

 شامره را بده

7153.........0913 

 بوق بالخره جواب داد از صداش معلوم بود چقدر گریه کردهبعد از کلی 

 الهی قربونت بشم مامان جونم آخه چرا گریه میکنی

 بفرمایید؟

 سالم لیلی خانم؟

 سالم بفرمایید؟

 دخرتتون یه پیغام دارم شیدا هستم از طرف رشیفی من

خواهش !حالش خوبه؟کجاس؟چرا خودش زنگ نزد؟گوشی رو بدید به خودش شیدا چی؟از طرف

 میخوام صداشو بشنومرشیفی میکنم خانم 
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جان خیلی خوبه نگرانش نباشید من مراقبش هستم مثل بچه  شیدا آروم باشید لیلی خانم حال

 خودم میمونه

 فقط و فقط بچه منه  شیدا من بچمو با هیچکس تقسیم منیکنم

شرت از چشام ازش یحت بمیدونم لیلی خانم من که منیتونم جای شام رو براش بگیرم ولی خیالتون را

 مراقبت میکنم

دیگه رس  شیداکجاس؟بهش بگید بذاره یه بار دیگه من بیام ببینمش من به خاطر رشیفی شیداخانم 

بهش  کار منیرم از خونه مون اومدم بیرون رفتم خونه مادرم شوهرمو ول کردم به خاطر این کار

 بگید برگرده

 بل از اینکه مامانم حرفی بزنه تلفنو قطع کردو ق چشم من پیغاماتونو میرسونم فعال خدافظ

 من فقط وقتی گفت بفرمایید صداشو شنیدم مامانم چی گفت  خاله

 نکن دخرتم این کارو با این کارت باعث شدی خانوادت از بین برهشیدا 

 براچی مگه چی شده؟....

 مامانت باباتو ول کرده رفته خونه مامانش

 چی رفته خونه عزیزجون؟آخه براچی؟

 برا اینکه باباتو تنبیه کنه حتام فکر میکنه مقرص اصلی باباته!

 حالش خوب بود؟از صداش که معلوم بود چقدر گریه کرده.....

بهش بگید  بگو بذاره فقط یه بار دیگه ببینمششیدا آره معلوم بود چقدر پریشونه بعدم گفت به 

 میخوای من یه کار کنم ببینیش؟ برگرده این کارو نکنه

 ه دیگه نیازی نیست همین که بفهمه من ساملم خودش خیلیهن خال

 شیداجان این کارو با مادرت نکن آخه اون چه گناهی کرده

 دیگه از این حرفا گذشته من دیگه جایی اونجا ندارم
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 دخرتم االن دیگه آقای تابان اومده حاال بیا بریم 

 یه نیمکت ها راه افتادیم رفتیم تو حیاط ساملندان نشستم روفریبابا خاله 

 براچی نشستی؟ بلندشو بریم دخرتم! شیدا 

 .....فریبا حامل بده خاله

 براچی ؟

 راستش دمل گرفته...

 یه سوال ازت بپرسم؟شیدا 

 بفرمایید...!

مکامله ی من و مامانت متوم شد معلوم شد چقدر خوش  االن که دیگه صدا مامانتو شنیدی وقتی 

 .....!!!!!نکنهحال شدی 

 اله؟نکنه چی خ

 تنگ شده؟ متیننکنه دلت برا

دمل برا بابام برا عزیزجونم .  متینخب دمل برا همه تنگ شده چرا دروغ بگم بعد از مامانم دمل برا 

 ونتنگ شده میخوام حتی یه بارم که شده ببینمش ....

 حقشون این نیست اولی منتظرته دومی عاشقته متینبه نظرم مامانت و شیدا 

مرت با اینا کنار بیای با عشق هیچ موقع منیتونی مبارزه کنی مطمنئ باش عشق تو منیتونی تا آخر ع

عاشقته و مطمنئ باش به خاطر اینکه پیدات کنه میجنگه ن با یه متین به اسم جنگیدن چیزیه یه 

 چیز کوچیک بلکه با دنیا میجنگه

 منیدونم خاله باید چیکار کنم!....

 بلندشو آقای تابان اومدشیدا 

 ی تابان زوداومدید؟سالم آقا
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 خانم بله امروز کار داشتمفریباسالم 

 سالم آقای تابان صبحتون به شادی

 بودید دیگه؟محبی سالم ممنون.. خانم 

 بله...

 بیاید تو دفرتم باهاتون کار دارم

 وای خاله یعنی با من چیکار داره؟

 ایشاهللا خیره دخرتم نرتس کاریت نداره معلومه امروز رو فرمه

 میبینمتون.. من رفتم

 با آسانسور رفتم طبقه دوم اصال حسش نبود مثل روز اول با پله ها برم

طبقه دوم از آسانسور پیاده شدم رفتم به سمت اتاق آقای تابان خدایا یعنی باهام چیکار داره نکنه 

 بگه اخراج... .وای ن خدا نکنه

 رد شدمبه کلنجار هام خامته دادم درب رو زدم و منتظر جواب منوندم وا

 با من کاری داشتید؟

 بفرمایید بشینید

 اسمتون چی بود؟ محبی خانم

 محبی رزا.. رزا

ببینید رزاخانم شام مثل دخرت من میمونید منم بجا پدرتون میخوام حقیقت رو بهم بگید خانواده 

 دارید؟

 ن گفتم که.....
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ه نیومده اونجا سال 24،23صدری زنگ زد به من و گفت یه دخرت  شایان امروز شخصی به اسم

 صدریِ شیدادوروز پیش از خومنون زده بیرون اسمش 

 قلبم تند و تند میزد اما سعی میکردم طوری رفتار کنم که متوجه ترسم نشه

شام دقیقا دو روز پیش اومدید اینجا امروز دقیقا میشه روز سوم شناسنامه که همراه ندارید،مدرک 

 کنم؟که ندارید، پس من چه طوری به شام اعتامد 

 از کجا بدونم اسمتون رزا هست یا نیست؟

نفسی را از سینم دادم بیرون و گفتم:ببنید آقای تابان من حقیقت رو به شام گفتم هرچی گفتم 
دم اینجا اونا از خونشون زده محقیقت بوده خیلی دخرتهستند که شاید همون روزی که من  او 

صدری ولی بستگی به شام داره شیدااسم من باشند بیرون پس منیشه اینو عاملی بدونیم که بگیم 

 که منو قبول کنید یا رد کنید

از جاش بلندشد و گفت همینجا بینمون حکم فرما شده بود بالخره حدود پنج دقیقه ای سکوت 

 منتظر مبونید

وقتی از اتاق رفت بیرون ترس متوم هیکلمو فرا گرفته بود خدایا نکنه بره زنگ بزنه به بابام بگه 

 خودت کمکم کن حاال چیکار کنم؟ شناسایی کن خدایا ینجابیاد ا

 درب باز شد و تابان اومد داخل

 دخرتم من رفتم زنگ زدم به آقای صدری و گفتم:همچین کسی اینجا نیست

 برق خوشی تو چشام موج میزد

 چه رشته ای را دارید؟لیسانس ببینم 

 ...معامری

 پس حسابگری تون هم باید خوب باشه!

 ...بله عالیه!
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لیسانس داشتی میفرستادمت تو رشکت یکی از دوستام حیف دخرتی مثل تو اینجاها کار  فوق اگه

داری میخوام حسابدار اینجا بشی حقوق خوبی بهت میدم تا راضی باشی لیسانس کنه االنم چون 

 میتونی فکراتو بکنی و بهم بگی؟

 بدون هیج معطلی گفتم:ن میپذیرم ببخشید قبول میکنم این کارو

خنده ای کرد و گفت:معلومه از اون دخرتایی هستی که از رس مجبوری اومدی اینجا ولی دخرتم 

 باید شناسمتو هرجور شده برام بیاری

 چشم آقای تابان هرموقع عموم اومد ایران جریانو بهش میگم که به مامان و بابام بگه

مهمون روز قراره چندتا مکنی اباشه از همین االن کارت رشوع میشه من خیلی کار دارم باید کمکم 

 رو بیارند اینجا باید حسابگری هاشو شام انجام بدی

 کمک بگیرم؟ فریبا چشم آقای تابان فقط میشه امروز رو استثناٌ از خاله

 باشه چون روز اولته از روز دوم خودتون باید کار کنید

 چشم ممنونم بابت کاری که برام کردید...

 خانم هم بگید بیاد و کارتون رو رشوع کنید فریبا خواهش میکنم االنم برید به

شادی رسازپا منیشناختم رفتم درب اتاقمون و باز کردم اما خاله  از چشم؛از اتاقش اومد بیرون

 اینجا نبود فریبا 

 ,تابان چی گفت؟شیدا

 پشتم ایستاده فریبا برگشتم دیدم خاله

 دنبال من میگشتی؟

 از خوشحالی غش میکنم آره خاله جون،خاله باور منیکنی دارم

 چی شده؟

 خاله باورتون منیشه آقای تابان از من خواستند حسابدارشون بشم
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 جدی میگی ؟

 چون لیسانس داشتمبله همین االن ازم خواست 

 خیلی برات خوشحال شدم عزیزم

 کمکم کنیدممنون فقط خاله باید امروز رو استثناٌ 

 ارای سخت در برمباشه دخرتم منم دنبال بهونه میگردم از زیر ک

 هردو زدیم زیر خنده

 درب رو زدیم و وارد شدیم

 اومدیم برا کارایی که گفتیدفریبا ببخشید آقای تابان با خاله 

 خوش اومدید همینجا تو اتاق من باید بشینید و کاراتونو انجام بدید این میز و صندلی مال شامس

 ممنون...

تند که باید بررسی کنید فکر کنم اشتباهاتی خواهش میکنم بفرمایید اینم متام حسابایی هس

داخلش وجود داره یه خانواده هم امروز میاند پدر و مادرشونو بیارند خیلی آدمای مهمی هستند 

خانم کمکتون میکنیم یه فریباطوری باهاشون حساب کنید که باعث ناراحتیشون نشه امروز من و 

 فتند دیگه منیخوامخانم حسابگری میکردند اما خودشون گفریباماه هم 

 آقای تابان این کارا دیگه تو سن ما فایده نداره

سال از من کوچیک 15خانم مگه چندسالتونه؟انقدر خودتونو زود پیر و فرسوده نکنید شام فریبا

 تری

 سالتونه؟ 55ن شام االنیعنی آقای تابا

 بله بهم میخوره بیشرت باشم؟

 ن اتفاقا بهتون میخوره کمرت باشید

  ولی رزا خانم من همرس دارم خانم اگه مثل من رفتار کنی دخرتا همینو بهتون میگندفریبا بفرمایید
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 هر دویی زدیم زیرخنده فریبا منو و خاله

 بله میدونم همرستون سال گذشته فوت کردند خدارحمتشون کنه

 سگرمه هاش رفت تو هم فکر کنم ناراحتش کردم رشمنده ببخشید منیخواستم ناراحت بشید

 خرتم اشکال ندارهنه د 

 لبخندی به صورتم پاشید چقدر خنده به چهرش میومد

خانم این دفرت و حسابگری ها رو میسپارم به شام دوتا وقتی اون خانواده فریباخب من دیگه میرم 

 اومدند زنگ بزنید که منم بیام 

 نوزدهمقسمت                              

 لدارند اومدند پدر و مادرشونو بذارند ساملندان؟خاله چرا این خانوادهه که اینقدر پو 

اگه اونا نیارند پس من و تو بیاریم قسمت نشه اصال  به خاطر اینکه پولدارا اصل قضیه هستند

 دملون منیاد

 وای چقدر امروز خسته شدیم

 آره خیلی،خیلی کار بود اینقدر کار بود که اصال یادم رفت از زندگیم برات بگم

 اختیدخوب شد یادم اند

 ن دخرتم االن خسته ایم بذاریم برا فردا

 ن خاله همین االن بگو همینطور که رو تخت دراز کشیدید بگید منتظرم

 باشه دخرتم بهت میگم زندگی منم یه داستانه

 بفرمایید منتظریم.......

 منم مثل تو عاشقم...

 چی؟جدی میگید؟
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 آره 

 عاشق کی؟ البته اگه دوست دارید بگید

 کامران بوداز من بزرگرته اسمش ل سا 12اونم 

 جدی میگید وای چقدر رمانتیک اونم میدونه؟

 خونه منیاد بیرون تو خونش با تنهایی میجنگه آره میدونه به خاطر من از

 با هم درارتباطیم اما از ترس بچه هاش منیتونیم کنار هم زندگی کنیم

 مگه چندتا بچه داره؟

 دوتا یه دخرت و یه پرس

 بزرگ اند؟

 فوق  پرسش داره برا هداره روز به روز  جذاب تر میش سالگی 29ره دخرتش متاهله،پرسشم رفته تو آ 

 لیسانس میخونه

 خب دیگه باید فوقشم داشته باشه خاله  وااا

وقتی نشد بهم برسیم به خاطر من خیلی  بده حالشکامران ن دیر رشوع کرده به درس خوندن 

 مراقبت میکردسختی ها رو پشت رس گذاشت پرسش ازش 

 خب چرا پرستار نگرفتند؟

 پرستار و خدمتکار دارند  

 لی نبوده؟!کخب پس مش

 ن خیلی باباشو دوست داره

 آهان از این جهت؛خب ادامش چطوری عاشق همدیگه شدید؟

https://telegram.me/Romankade


 کانال تلگرام رمانکده ح.محدثه:نویسنده شد تبدیل عشق به که نفرتی
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 
 

114 

 

ما از بچگی عاشق همدیگه بودیم تقدیر ما رو از هم جدا کرد زمانیکه جنگ بود شامها نبودید ما 

راستش نه خانواده ی اونا  باید برا نجات جومنون از اونجا میرفتیمی میکردیم توی خرمشهر زندگ

اونا  اهل جنگ بودند نه از ما فقط داییم شهید شد خیلی اشتباه کردیم شهرمونو تنها گذاشتیم

رفتند تهران ماهم دو هفته بعدش رفتیم تهران از اون روز دیگه از هم خرب نگرفتیم تا اینکه بابا و 

 سالگی بدون پدر و مادر موندم ازدواج هم نکردم اما 23ن فوت کردند و من تو سن مامان م

 ازدواج کرده بودکامران 

 آخه براچی مگه عاشق شام نبود؟

 عاشق من بود اما باباش مجبورش کرده بود با دخرت عموش ازدواج کنه 

 ؟له چطوری شد االن باهم درارتباط هستیدخا

 دم همه کار بکنم ن کارای خالف اما خدمتکاری و ..... من برا ادامه تحصیلم حارض بو 

با زنش اومد رد بشه یه ده تومنی داد به من وقتی رسمو  فال میفروختمیه روز تو خیابونها داشتم 

یوسف گمشده منه اون منو نشناخت ن جودمو فرا گرفت احساس کردم ای آوردم باال یه احساسی

 مشو تو روزنامه دیدم نوشته بود به تعدادی کارگر نیازمندهمنم اونو نشناختم تا اینکه یه روز اس

 حتام شام رفتید که کار کنید که همدیگرو شناختید درسته؟

ادامه بدم اما زیر بار کسی نباشم کسی که دیده فال فروشی ن نرفتم دوست داشتم به همون 

ونیم بهش بگم من همبودم پای من منونده بود و منو فراموش کرده بود من چطوری میتونستم برم 

مارو روی هم نشون کرده بودند سامل بود   15 سالش بود من 20کامرانکه عاشق همدیگه بودیم 

 اما تقدیر جدامون کرد 

 خب خاله ادامش چی شد؟

تو پارک نشسته بود داشتم نگاهش  کامران تو پارک داشتم فال میفروختم همون روزیه روز 

ی داشت فرار میکرد کیف پول رو پرت کرد جلو پای من میکردم دیدم یکی کیف پولشو زد وقت

دیگه  اومدکامران پلیس هایی که اونجا بودند فکر کردند من مقرصم رفتیم تو کالنرتی وقتی خود 

همون که از بچگی باهم بودیم وقتی اینو  فریبام من کامران نتونستم تحمل کنم رفتم جلو وگفتم
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شهر چقدر بازی میکردیم همیشه بهم میگفتی یه روز مال یادت نیس تو خرم شنید باور نکرد گفتم

 قتی این حرفو زدم باورش شد به پلیسا گفت:و من میشی 

 آزادش کنید کار این دخرت نیست من رضایت میدم 

 از پاسگاه اومدیم بیرون نگاهی به رستاپای من کرد وگفت:

 تو اینجا چیبکار میکنی؟ چرا وضعت اینطوریه؟فریبا 

 منیتونستم تو چشامش نگاه کنم احساس میکردم رفتارش خیلی رسدشدهشیدا باورت منیشه 

 آخه براچی؟

خیلی  بود بعد از این همه سال که منو ندیده باید کامران جون؛هرکس جای شیدا براچی نداره

چی خیلی رسمی بهم گفت: تو کامران اما  باهام مهربون رفتار میکرد خوشحال میشد منو پیدا کرده

 ر میکنیاینجا چیکا

 خب خاله بقیشو بگو

هیچی منم رو کردم بهش و گفتم:بعداز اینکه از همدیگه جداشدیم چندسال بعد بابا و مامانم تو 

 صادف فوت کردند یه ت

 اونم یکم غصه خورد بعدشم دیگه......

 بعدش چی شد خاله؟

 هیچی اونا دیگه چیز خاصی نیست...

 مو کردم بهشبا اخمی گفتم:باشه خاله هرطور راحتی و پشت

جون فردا بقیشو بهت میگم اما باید قسم  شیدا رشوع کرد به خندیدن و گفت:باشهفریبا خاله 

 عزیزترین فرد زندگیتو بخوری که به هیچ کس منیگی باشه؟

Okخاله جون قبوله قبوله 

 خب دیگه دخرته ی....

https://telegram.me/Romankade


 کانال تلگرام رمانکده ح.محدثه:نویسنده شد تبدیل عشق به که نفرتی
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 
 

116 

 

 خالهدخرته ی فوضول،دخرته ی مارمولک،دخرته ی وروجک....هرچی دوست داری بگو 

 ن دخرتم چیزی منیخواستم بگم بگیر بخواب باید فردا صبح قبل از آقای تابان تو دفرت باشی 

 چشم خاله جون شب بخیر

 شب بخیر عزیزم

 بیستمقسمت                         

 

 تابان صبح بخیر سالم آقای

 سالم صبح شام هم بخیر کار ها رو انجام دادید؟

 بله رو به امتامه 

 مروز یکم کار داشتم برا همین دیر اومدم کسی زنگ نزد؟خوبه من ا

 چرا یه خانواده زنگ زدند فکرکنم مادرشونو میخواستند بیارند گفتند با آقای تابان هامهنگ کردیم 

 آهان این همون خانواده ای هستند که دیروز گفتم هرموقع اومدند بهم خرب بدید زنگ زدم گفتم

 امروز بیاریدش چون دیروز نبودم

 میایم 1به هرحال گفتند ساعت 

 مدارک آمادس؟ 12:30وای االن که ساعت 

 بله دیروز آماده کردیم

 خوبه،از کارت خوشم اومد با اینکه جوونی ولی کارتو خوب بلدی

 مرتب کردمفریبا ممنون لطف دارید البته به کمک خاله 

دارم منشی هامو به میتونم به اسم کوچیک صدات کنم چون زیاد عالقه نمحبی میدونم خانم 

 فامیل صدا کنم
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ن آقای تابان من مشگلی ندارم اتفاقا من تعجب میکنم براچی شام که اینقدر باشخصیت هستید 

 اینقدر با کارمندان رسد رفتار میکنید؟!!!!!!!

ن دخرتم من رسد رفتار منیکنم ولی به کارمندان منیشه رو داد یه سالی به یکی رو دادم حسامبو 

 ن موقع دیگه پشت دستمو داغ گذاشتم رسید از او 

 خب بله درسته منیشه به هر کسی رو داد 

 رزا دخرتم چایی چیزی منیخوری؟

 ن ممنون قبال رصف شده

 آقای کاملی یه قهوه تلخ

میکردم بدجوری کالفه بود وای خدایا دوباره به تابان نگاه رو صندلی پشت میز نشسته بودم و  

یه همچین مرد به این خوبی براچی باید از دست کارمندانش گله مند کنجکاویم گل کرد ولی واقعا 

 باشه!!!!!!!!

 سالم آقا قهوه تون رو آوردم 

 بیا کاملی بذار رو میز و برو

 جان چشم آقا بفرمایید نوش

 اومد از درب بره بیرون رو کرد به منو با لبخند گفت: دخرتم شام چیزی منیخوری برات بیارم

آقای کاملی خوشم میومد مرد متین و صبوری بود به نظر میومد همسن آقای  ن ممنون پدرجان از

 تابان باشه

حدود یکسالی بود که من داشتم تو ساملندان پشت میز کار میکردم و خیلی خیلی خوشحال بودم 

وقتی پشت میز  زهرازگاهی هم با کمک خاله فریبا از مامان و بابام خرب دریافت میکردم یه رو 

 و رسگرم کار بودم آقای تابان گفت: نشسته بودم

 رزا خانم!....

 بله آقای تابان!...
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 اسم پدرت چیه؟

 اسمش؟

 بله اسمش!.......

 رضا اسمش

 درسته؟محبی رضا

 بله

 کمی دیگه گذشت و گفت:

ببین دخرتم من میخواستم از زبون خودت بشنوم اما بهم نگفتی تا اینکه یکی از کارمندان زندگیتو 

 وز اول خودت بهم نگفتی!؟!!....برام گفت چرا ر 

 جریامنو گفته بودمفریبا دهنم از تعجب باز مونده بود اما من که فقط به خاله 

 اومد همه چی رو بهتون گفت؟؟؟؟؟؟فریبا آآقای تابان یعنی خاله 

 خانم بگی منیخوام ناراحتشون کنیفریبادخرتم منیخوام یه موقع بری جریانو به 

 ن منیگم آقای تابان...

خانم فریباخانم بهم گفت یعنی همون روز اول من منیخواستم اجازه بدم اینجا مبونی فریباله ب

 بذار من میفهمم پدر و مادرش کیه و بهتون میگم... گفت

 تا این که چهار روز پیش که تولدت بود شب یلدا بهم همه چیز رو گفت 

 ر بابات از خونه بزنی بیرون...خانم بهم گفت بهت حق دادم به خاطر کا فریبامن وقتی جریان رو 

 حاال میخوام از زبون خودت بشنوم همه ی مشخصاتتو..

 د اخراجم کنید..یشام که همه چی رو میدونید پس دیگه چی رو میخواید بدونید میدومنم میخوا
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ن دخرتم این فکرا رو نکن اگه میخواستم اخراجت کنم نگهت منیداشتم االنم فقط میخوام از زبون 

 نوم همین...خودت بش

 شایان رشته معامری اسم پدرملیسانس  همون طور که گفتم هسامل 24 فامیلم صدریشیدا اسمم 

 اسم مامامنم لیلی 

خب حاال دیدی چقدر سبک شدی من فقط میخواستم خودت بهم بگی دخرتم االنم بجای رزا بهت 

 ... به کارتم ادامه میدیشیدا میگم

 ممنون آقای تابان 

 خرتم ولی این راه نبود از خونه بزنی بیرون... مادرت چه گناهی کرده؟!خواهش میکنم د 

 میدونم ...اما چاره ای نداشتم

 درب زده شد و آقای کاملی اومد داخل...

 دوست آقای تابان کامرانمببخشید آقای تابان یکیه با شام کار مهم داره میگه پرس 

 خب بفرستش داخل چرا معطلش کردی؟

 م بیاند داخل...چشم االن بهشون میگ

 خب آقای تابان من دیگه میرم

 باشه دخرتم وقتی مهمونم رفت بهت میگم بیا

 چشم ممنون..

از درب برم بیرون اما ناگاه رسجام میخکوب شدم چشامم گرد شده بود دهنم باز مونده بود  ماومد

 ایستاده.... مقابلممتین باورم منیشید متین و قلبم به شدت میزد نگاهام گره خورد به نگاهای 

معلوم و کروات قهوه ای مشکی اما  مشکیچقدر ناز شده بود یه شلوار کتون قهوه ای با یه بلوز 

 بود اصال حال خوشی نداره

 شیدا خودتی؟
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 منم بدون هیچ حرفی رسجام وایساده بودم و نگاه میکردم

مگه بهت نگفتم اگه بری شیدا تو اینجا چیکار میکنی؟براچی یکسال متام منو بیخرب گذاشتی؟ 

 خودمو میکشم میدونی چندبار به خاطر تو دست به خودکشی زدم و هر بار یکی نجاتم داد....

 حرف بزن میخوام صداتو بشنوم شیدابراچی حرف منیزنی؟

 تو اینجا چیکار میکنی؟ متین...مت

 محکم بغلم کرد و گفت:متین 

منی،تو نفسمی مگه کسی بدون نفس  گفتم که از دستت منیدم حتی به قیمت جونم تو عشق

 میتونه زنده مبونه؟

منم بدون حرفی تو بغلش آروم گرفته بودم و اشک میریختم اما منیخواستم احساساتم بهم غلبه 

 از بغلش اومدم بیرون و گفتم:به رسعت  کنه

 براچی اومدی دنبال من؟!من تو رو دوست ندارم از اینجا برو .....متین 

 بیرون دستمو گرفت و گفت: اومدم از درب برم

 نبودی؟ چی میگی؟تو مگه عاشق منشیدا

 تو دمل گفتم:عاشقت هستم اما منیتونم به زبون بیارم  

 ن عاشقت نیستم دستمو ول کن

 یهو آقای تابان اومد جلو وگفت:

 جان؟متین آقا چطوری کامران ببینم اینجا چه خربه؟به به پرس 

 سالم ممنون خوبم بدنیستم

 خانم؟ داشی چی شده

 هیچی آقای تابان...
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 مچ دستم شکست متین دستمو ول کن 

با چه زبونی بگم دوسش دارم ولی منیدونم چه شیدام ولت منیکنم ...ببینید آقای تابان من عاشق 

 اتفاقی براش افتاده که میخواد منو پس بزنه و رشوع کرد آروم آروم اشک ریخنت....

 طاقت گریه هاشو نداشتم

ناخودآگاه متین رب رو باز کرد و از اتاق رفت بیرون حاال فقط من مونده بودم و آقای تابان د

 دستمو گرفت بوسه ای به دستم زد و گفت:متین دستمو بردم جلو و اشکاشو پاک کردم 

براچی اینطوری میکنی؟مگه قرارمون این نبود تا آخرش باهم مبونیم پس چی شد؟االن که من شیدا 

 بهم رسیدیم... پس چرا اینطوری  پیدات کردم... االن که

 مگه قرارنبود باهم ازدواج کنیم و تا ابد مال هم بشییم پس چی شد؟ میکنی؟

 چرا منیخوای درک کنی؟ ندارم با تو باشم من االن اصال آمادگیمتین ببین 

خواهش  منم االن بهت سخت منیگیرم ولی ازتزیاده  و در کنار من بودن باشه وقت برای ازدواج

اگه متین م اگه منیبخوای آب شدمنو ببینی بیا بریم خونه ما من منیذارم اینجا مبونی....جون میکن

 رو دوس داری قبول کن....متین 

 من منیام متین ارصار نکن اینجا زندگی خوبی دارم

چی میگی پس من هیچ!من برات مردم!لعنتی اگه دوسم داری چرا لجبازی میکنی؟!بازوهامو گرفته 

 یریختبود و اشک م

 متین ومل کن و برو دست از رسم بردار

 دیگه منیذارم از دستم بری میفهمی یا با من میای یا چند ساعت دیگه اعالمیم به دستت میرسه

 متین...تو رو خدا اینجوری نگو

 تصمیم با خودت

 از درب اومد بره بیرون دستشو گرفتم و گفتم:باشه قبوله..باهات میام دیگه حرف از مردن نزن
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 با آقای تابان صحبت میکنم برو لوازمتو بردار من

اومده باشه دنبامل آخه کی بهش گفته من متین اصال باورم منیشد  باشه...از درب اومدم بیرون

 اینجام نکنه آقای تابان بهش گفته واقعا که...

انگار  از ته راهرو داشت میومد طرفم منم ایستادم تا بیاد نزدیکم که اومد گفت:عزیزم فریبا خاله

 اومده دنبالت؟ آقا متین دیدم

واقعا که ازش توقع نداشتم اصال براچی شام جریان زندگیه  آره خاله آقای تابان حتام بهش خرب داده

 منو به تابان گفتی؟

راستش من زنگ زدم بهش یقت منیتونستی اینجا مبونی جریان متین را هم برا اینکه عزیزم بدون حق

 گفتم بیاد دنبالت....

 ین ناباوری گفتم:آخه براچی خاله این کارو کردی؟درع

ببین دخرتم من خودم عشق و عاشقی و دوربودن از عشقمو تجربه کردم منیخوام تو هم اینو 

 برو جای تو اینجا نیستمتین تجربه کنی..... االنم با 

 کجا برم؟متین آخه خاله من با 

 تورو خوشبخت میکنه...متین برو خونشون...من مطمئنم 

 را تو آغوش گرفتم و رشوع کردم به گریه کردن..فریبا اله خ

من تو رو مثل دخرتم دوست دارم شیدا هم منو محکم تو آغوشش گرفت و گفت:ببین فریباخاله 

 هرموقع دلت برام تنگ شد بیا ببینم ....

از تو آغوشش اومدم بیرون و گفتم:باشه خاله جونم هرموقع خواستم میام میبینمت خیلی دمل 

 رات تنگ میشه مواظب خودت باش....ب

 تو هم مواظب خودت باش..

رفتم تو اتاق وسایلمو جمع کردم و انداختم تو کوله پشتیم و از اتاق زدم فریبا به همراه خاله 

 بیرون ....
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 خاله برم از بچه ها خدافظی کنم..

 منیخواد خاله جون من از طرفت خدافظی میکنم..

 نم و ازش خدافظی کنم...بذارید آیدا را ببی پس حداقل

 باشه صرب کن تا برم بهش بگم بیاد...

 تو سالن قدم میزدم تا آیدا بیاد...

 رزا..

تو این یکسال متام رازاشو بهم گفته بود منم از /برگشتم دیدم آیدا داره گریه میکنه و میاد سمتم 

م اسم واقعیمو ما دوست نداشتا عشقم براش گفته بودم خالصه خیلی با هم صمیمی شده بودیم

 بدونه چون میدونستم دروغم لو میره

 رزا کجا میخوای بری؟من خوشحال بودم پیشم میمونی...

 آیدا رو بغل کردم و گفتم:آیدا جون رشمنده باید برم ببخشید نتونستم پیشت مبونم 

 اشکال نداره عزیزم ایشاهللا هرجا میری شاد و خوش باشی ..

 ه خدافظی کن..یاز بقدا از طرف من یممنون.همچنین..آ

 باشه..عزیزم حتام..

 از خاله و آیدا خدافظی کردم و رفتم سمت اتاق آقای تابان...

 وقتی پشت درب ایستاده بودم قلبم تند و تند میزد...

 درب رو زدم و وارد شدم...

بت مثل دخرتم میمونه اگه ناراحتش کنی و ازش مراقشیدا آقا سپردم متین به  تو رو  بیا دخرتم من

 نکنی من میدونم با تو...

 لبخندی زدم و گفتم:
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 هایی که بهم کردید را جربان کنم...محبت ممنون آقای تابان شام لطف داریدامیدوارم یه روز 

 ن دخرتم مگه چیکار کردم..فقط یه پیغامی برات دارم...

 بفرمایید؟

 ه رسی به ما نزدی!...سالم برسون و بگو خیلی بی معرفتی یمتین بابای کامران از طرف من به 

 براچی به خودم منیگید بهش بگم آقای تابان.. مثال من پرسشم...

 جان...متین بگه شیدامن دوست دارم 

 پیغامتون رو میرسونم...چشم آقای تابان 

 و یکم قسمت بیست                              

 

 سالم..

 پس شیداخانم شامیی!!!سالم دخرتم خوش اومدی..

 بله خودم هستم ...ای رادمهرآقممنون 

 پرسم حق داره عاشقت بشه

 مرسی شام لطف دارید

 تو این خونه احساس رسدرگمی میکردم احساس میکردم بینشون غریبم..

 بیا بریم اتاقتو نشونت بدم..شیدا 

 !؟متین 

 ؟مجون

 من اینجا راحت نیستم براچی منیذاری برگردم همونجا..
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 بریم...و دست منو گرفت و برم طبقه باال..دوباره رشوع کردی؟بیا که شیدا 

 شون مثل ما بود.. خونه بزرگی داشتند تقریبا خونه

 ..داخل درب یه اتاقو باز کرد و منو برد

 اینجا اتاقته....

 کنار اتاق و نشستم رو تخت... کیفمو گذاشتم 

 درب رو بست  و اومد کنارم نشست و گفت:متین 

رفتار میکنی اصال رفتارت عوض شده...مگه تو عاشق من نبودی.. جونم براچی با من اینطوری شیدا 

 مگه نگفتی جلو همه وایمیسم..

 با عصبانیت از رو تخت بلند شدم و گفتم:

پس چیکار کردم...مگه جلو همه واینسادم..مگه از خونه نزدم بیرون.. مگه مامان و بابامو ترک 

 باید پیش خانوادم باشم ن اینجا... برا عید نکردم..مگه مصطفی رو ولش نکردم.. من االن

 ونطور که رو تخت نشسته بود گفت:مهمتین 

 باشه..هرچی تو بگی و بلند شد و رفت بیرون و درب رو زد به هم..

 ... از دستم ناراحت شدهمتین اصال حال خودمو منیفهمیدم.. میدونستم 

اشقش بودم و هستم اما منیدونم اینطوری رفتار میکردم... من عمتین اما واقعا منیدونم براچی با 

 براچی اخالقم عوض شده بود.. باید یه طوری از دلش در میاوردم..

 لباسمو عوض کردم و اومدم طبقه پایین..

 چشمم افتاد به چندتا خدمتکار که با هم پچ پچ میکردند..

 ..نباشند که بخواند از من انتقام بگیرند.متین با خودم گفتم امیدوارم اینا هم عاشق 

 رو مبل نشسته بود و فیلم متاشا میکرد..متین پدر 
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 یکی از خدمتکارا اومد جلو وگفت:

 از اتاقتون راضی هستید؟

 بله ممنون..دستتون درد نکنه..

..کهن ترین خدمتکار اینجام چندین و چند ساله اینجا کار خدیجه ست خواهش میکنم..اسم من

 میکنم..

 ..شیدام خوشبختم منم

 ورد شام خیلی حرف میزنند تو خونه..به خاطر شام خواب و خوراک نداشت..میدونم آقا درم

 کجا رفتند؟متین االن آقا 

 رفتند لب ساحل خیلی هم ناراحت بودند.. انگاری اومدن طبقه پایین

 باشه ممنون

 خواهش میکنم.

کردم  رفتم به سمت ساحل اما مطمنئ نبودم بتونم از دلش در بیارم این طرف و اون طرف رو نگاه

خربی ازش نبود رفتم به سمت اسکله دیدم رو یه نیمکت نشسته و رسشو گرفته بین دستاش آروم 
آروم رفتم جلو پشت رسش وایسم اما انگار اصال حواسش اینجاها نبود  اوهومی کردم اما بازم 

 برنگشت معلوم بود واقعا از دستم ناراحته

 آقا متین!از دستم ناراحتید؟! 

 برگردونه گفت:گفتم آقای اول اسممو بردارید  بدون اینکه رسشو

 ناخودآگاه زدم زیر خنده و گفتم:حاال تو این گیر و دار به فکر چیا هستی

 ببین شیدا بذار من حرفای اول و آخرمو بهت بگم 

 خندمو خوردم و گفتم:بفرمایید رستاپاگوشم 

 شیدا تو واقعا منو دوس داری؟!!!
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 تمرسمو انداختم پایین و هیچی نگف

 شیدا با توئم رستو بیار باال 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:برات مهمه؟!!!!

 عزیزدمل اگه برام مهم نبود که منیپرسیدم خواهش میکنم جوامبو بده

و رشوع کردم به دویدن متین هم با  اگه تونستی بگیریم اون موقع دوست دارم دوست دارمنه 

یهوویی پام گیر کرد ندم دیدم داره دنبامل میدوه خنده رشوع کرد پشت رسم به دویدن رسمو برگردو 

 به یه سنگ و افتادم رو ماسه های لب دریا متین اومد باال رسم و نفس نفس زنان گفت:

 شیدا چی شدی؟

 برا اینکه خودمو براش لوس کنم گفتم:آخ آخ آقا متین پام درد میکنه

 آین آقا رو از اولش بردار 

 منم رشوع کردم به خندیدن 

 خودتو برا من لوس میکنی!زد و دستمو گرفت و گفت:إی شیطون خوب مچتو گرفتم  چشمکی

 چشمکی تحویلش دادمو گفتم: همینه که هست دوس داشتی قبومل کن دوسم نداشتی خدافظ

 خب پس منیخوام برو به سالمت

میدونستم  از حرفش خیلی جا خوردم حتی اگه هم شوخی بود حق نداشت درموردم  اینطوری بگه

از کنارش رد شدم اومد دنبامل و گفت:شیدا کجا  خیه اما برا اینکه عصبانیش کنم با عصبانیتشو 

 میری؟

 همونجا که تو گفتی میخوام لوازممو بردارمو برم 

 آخه براچی؟

 جوابشو ندادم و رسعتمو بیشرت کردم

 اومدم جلوم وایساد و گفت:شیدا چت شد چرا ریختی به هم؟
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 برو کنار میخوام برم

 برو ولی اول باید از رو نعش من رد بشی باشه

 اگه الزم باشه از رو اونم رد میشم

 شیدا دلت میاد؟

 پوزخندی زدمو گفتم:آره همه ی اعضای بدنم میاد

 آخ الهی من قربون همه ی اعضای بدنت برم

 متین با این حرفا منیتونی منو خامم کنی

 آخه عزیز من بگو من بهت چی گفتم؟

 متین!!!

 جان دمل

 ه منو دوسم نداری؟مگ

 معلومه..مگه شک داری!!!

خب ببین ببخشید اون حرفو بهت زدم معلومه که دمل منیاد ولی ببین من از وقتی از مامانم جدا 

 شدم دیگه منیتونم حتی یه حرف کوچیکو حتی از روی شوخی هم تحمل کنم

 میدونم عزیزم تو نازک نارنجی خودمی...

 ه منیگم نگومشتی زدم به بازوشو گفتم:إإ مگ

چشم به روی دوتا چشامم خوشگل من حاال افتخار میدی دستاتو بذاری تو دستم که با هم بریم 

 ویال یه چیزی بخوریم؟

 یه تا ابرومو بردم باال و گفتم:نچ

 خب براچی؟
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 متین جونم!

 جون؟

 سوار کنه قبوله؟ شمیای تا دم ویال مسابقه بذاریم هرکی برد باید اونو رو پشت

من دل رحم  ورو پشتت سوار بشم نگی من منیتومن مت خواستیا اگه من بردم و خواستشیدا خود

 نیستام

 باشه قبول

 منم قبول

 خب شیدا اینطوری که منیشه!؟

 چطوری منیشه؟

 باید یکی باشه سوت بزنه یک،دو،سه بگه 

 خب من میگم

 إ زرنگی 

 خب من االن به اون پرسه که لب ساحل نشسته میگم صربکن

 جات من خودم بهش میگم وایسو رس

 این چه طرز حرف زدنه

 ببخشید خامنم عزیز دمل وایسو رس جات من خودم میرم بهش میگم

 زود بگو و بیا

 چشم

پرسی که قرار بود بهش بگه اومدند متین دست انداخته بود گردنش و با  چند دیقه ی بعد متین با

 خنده داشت به من نگاه میکرد
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 سالم شیداخانم!

 م:سالمبا بهت گفت

 متین این آقا کیه؟

 سامانآهان ببخشید شیدا یادم رفت بهت بگم این صمیمی ترین دوستم 

 چهرش تو ذهنم بود احساس کردم خیلی آشناس                                     ؟سامان

 آره 

 نگاهی به رستا پام انداخت و گفت:بزرگ شدی دایی جانسامان  

 دم تو بغلش تا اینو شنیدم مثل میمون پری

باور کنید احساس کردم خیلی آشنایید اما چون از چند سالهی پیش  دایی سامان شام کجا بودید؟

 ندیده بودمتون زیاد یادم نبودید

 بوسید و گفت:ما کجا بودیم؟شام کجا بودی حالل زاده گومنو دایی

 خندیدمو و گفتم:خب دیگه

 إی ناقال پس با دوست من ریختی رو هم آره!!

 ی خجالتم ندهإ دای

 آره جون دلت چقدر هم خجالت کشیدی

واقعا روم سنگ پای قزوین بود برا اینکه فکر کنند واقعا خجالت کشیدم رشوع کردم به دویدن به 

 سمت ویال

 شیدا دایی کجا شوخی کردم

 بذار بره من کلی از شیدا برات حرف دارم سامان جان اشکال نداره

 بریم تو ویال یا لب ساحل بشینیم؟
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 ن بریم لب ساحل

 خب بگو ببینم سامان به قول شیدا اینجا چیکار میکنی؟

 ن.. ن ... داری زیاده روی میکنی اول تو بگو ببینم با دخرتخواهر من چیکار داری

 همون دخرتیه که به خاطرش چندبار دست به خودکشی زدم راستش عشقمه.... راستش شیدا

 تو موهاتهإ پس برا همین چندتا تار مو سفید ن:اسام 

چیکار کنم دیگه توخودت یکسال متام عشقت ازت دور باشه پیر منیشی حکایت ماهم شده متین:

 حکایت زلیخا

 نخیر آقا متین هنوز حکایت اون نشده زلیخا کور شد بعدشم حاال تو که پیر پیر که نشدی سامان:

 دستتون درد نکنه سامان آقا میخواستی منم کور شم

 ن دور از جون کور

 شه بابا ما که از پس زبون تو بر منیایم سامان آقا حاال از خودت بگوبا 

 راستش..متین. 

 جانم بگو

 خب چطوری بگم

 حروف الفباخب بگو دیگه با

 آه متین دمل گرفته

 خب با من حرف بزن سامان مثال ما باهم دوست صمیمیم

 دوست صمیمی حوصلشو ندارم میخوام اول برم پیش دخرت خواهرم

 مزه ای سامان خیبلی بی 

 آره میدونم از شوری حد ندارم
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 سامان مگه ....

هیچ کاری منیتونی باهام بکنی چون شیدا طرفدار منه تاحاال طعم بغل کردن شیدا را چشیده 

 بودی؟!

 سامان اعصامبو نریز بهم برو پیش شیدا

 خخخ باشه من رفتم تو هم زیاد نشین اینجا دبرس میشی پاشو بیا ویال

 قسمت بیست و دوم                                

 

رو تختم نشسته بودم و داشتم به این فکر میکردم تقدیر چقدر عجیبه که منو باید اینطوری به 

 داییم برسونه تو افکارم بودم که در به صدا در اومد

 بفرمایید!

 دایی اجازه هست بیام داخل

 بیا تو دایی جان

 زیباییراسیم و دایی سوتی کشید و گفت:به به چه دک

 ممنون دایی چشامتون زیبا میبینه

 خب بیا بشین ببینم نازک نارنجی دایی

 إ دایی متین اینا رو نشون شام میده

 شیدا مامان بابات کجان ؟ندیدمشون! ن بابا متین بدبخت اصال گورشم خرب نداره

 یعنی میخواید بگید متین بهتون نگفته؟!

 بون خودت بشنومچرا تک و توکی بهم گفته میخوام از ز 

 متین از کجا میدونست شام دایی منی؟ لاول یه سوا
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راستش همون روزی که زده بودی بیرون متین خیلی حالش بد بود یعنی شیدا یه چیزی میگم یه 

چیزی میشنوی ما از بچگی با متین با هم دوست بودیم خدمتکارشون زنگ زد گفت بلندشید بیاید 

ی له آقا مبببما نجاتش دادیم من بلند شدم رفتم اونجا دیدم بخومنون آقا دست به خودکشی زده 

 خواسته رگشو بزنه ببینم شیدا مگه تاحاال جای زخمشو ندیدی؟

 درحالی که از حرفای دایی گریم گرفته بودی بغضمو قورت دادمو گفتم:ن مگه کجاش زخمیه؟

 پس هیچی رو بهت نگفته ن؟

 ن دایی مگه قراره چی بگه؟

 از خودش بپرسی بهرته دایی جون

 را خدا بگوو جلو پای دایی زانو زدم و گفتم:دایی ت

 ن شیدا جان از خودش بپرس

داشتم میگفتم من اومدم پیشش دیدم خیلی وضعش خرابه به زور آوردمش خونه عزیز جون 

هرچی باهاش حرف میزدم اصال جوامبو منیداد احساس کردم متین دیگه اون متین قبلی منیشه تا 

 نطوری گذشت تو این سه روز هیچی منیخورد هرچی براش میوردم منیخورد سه روز همی

 شیدا دایی داری گریه میکنی؟

 دایی شام ادامشو بگید

 بیا این دستاملو بگیر

 ممنون ادامشو بگید

گفتم هرطور شده کاری میکنم حرف بزنه یه تفنگ از آقا روز چهارم دیگه نتونستم تحمل کنم 

 زده بودیم یادته که؟جون خدابیامرز به دیوار 

 بله یادمه
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 اونو برداشتمو رفتم متین رو از اتاق آوردم تو اتاقم جلوش وایسادم تفنگو گرفتم کنار رسمو و گفتم

متین اگه حرف نزنی قسم میخورم خودمو میکشم میفهمی تا دید من رو کارم مرسم با فریاد رشوع 

 نداز میگم اون تفنگ رو بنداز کرد به داد زدن و گفت:مگه تو دیوونه ای اون تفنگو ب

 ،متین تو اون لحظه منم تعادملو از دست دادمو تفنگو کوبوندم به دیوار جلو پاش نشستمو گفتم

 جان مادرت بگو چه مرگت شده کی ناراحتت کرده؟

 فقط تنها حرفی که از زبونش شنیدم شیدا بود همین و بس

 ار کردمتو دمل گفتم خدا بگم چیکارم کنه ببین با متین چیک

 بهش گفتم شیدا دیگه کیه؟

 ولی اون به دیوار روبه روش خیره شده بود و میگفت شیدا

وقتی به روبه رو نگاه کردم عکس تو رو دیدم اما ذهنم گنگ شده بود با خودم گفتم متین تو رو 

 از کجا میشناسه؟

 عکسو از رو دیوار برداشتم دادم دستشو گفتم :متین شیدا رو میشناسی؟

ط عکسو از دستم گرفت و بوسه ای بهش زد و چسبوند به بغلش و برای اولین بار لبخند اون فق

از  ام بگه وقتی گفتم تو دخرت خواهرمیتلخی بعد از چهار روز زد بالخره حارض شد جریانو بر 

 خوشحالی میخواست پرواز کنه

 وقتی متام جریانو برام گفت بهش گفتم:

به این روز انداختی رشمندتم دایی ولی چون دل خوشی از متین تو براچی خودتو به خاطر شیدا 

آخه اون خره کی باشه که تو بخاطرش داری اینطوری میکنی ولی تنها جوابش  شام نداشتم گفتم

رضبه ای بود که تو گوشم وارد کرد شیدا تو که میدونی من حتی آقا جونم دست روم بلند نکرده 

 اطر تو رو من دست بلند کردبود اونوقت متین اولین کسی بود که به خ

 اقت؟تدایی اگه از من بدت میومد چرا عکسمو گذاشته بودی تو ا

 دایی اومد جلو اشکامو پاک کرد و گفت:
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 آی شیطون حاال ببین وسطش چی میپرسه 

 خندیمو گفتم:

 خب بگید دیگه

 چون عزیز جون خواسته بود قسمم داده بود کاری به عکست نداشته باشم 

 ی میدیدم متین به خاطر تو به این روز افتاده قلبم داشت از سینم میزد بیرون ولی شیدا وقت

 خب دایی ادامش؟

 میخوای شاهکاراتو گوش کنی؟

 إ دایی بگید دیگه! خداشاهده من خودمم پشیمونم

 پشیمونی فایده نداره تو االن باید اینقدر به متین مهربونی کنی که کاراتو جربان کنی

تو رفته بودی تا امروز که من دیدمش لباس رنگی نپوشید فقط و فقط  شیدا میدونی ازوقتی

به خاطر کارای متین روز به روز پدرش آب  ،مشکی فقط کرواتشو قهوه ای میزد اونم گه گاهی

 میشد 

 دایی چطوری از این حالو هوا درش آوردی؟

بین خودمو خانوادت  من فقط تونستم براش یه کار بکنم اینم این بود که همه ی جریانای قبلو که

افتاده بود رو فراموش کردم و رفتم از مامانت پرسیدم منیدونم کی به متین گفته بود تو مردی اون 
تباطی به متین گفتم ر لحظه بود که متینم مرد ولی وقتی من از مامانت فهمیدم باهاش تلفنی در ا

ینکه من اصال شیدا رو ندارم یکم حالش بهرت شد اما عادت لباس پوشیدنشو ترک نکرد میگفت مثل ا

همه جا رو گشت حتی به یه دوستاش که توریست بود گفته بود دور دنیا رو دنبالت بگرده اما 

 نبودی توی شیطون چی کار کردی با دل متین؟

بخدا خودمم پشیمونم ولی قول میدم با محبتام  اجازه دادم دونه های اشک رسازیر بشه و گفتم

 این کارا رو جربان کنم
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شیدا تو عروسی خواهرش لباس رنگی نپوشید کت و شلوار وپیراهن مشکی با کراوات قهوه ای 

همه تعجب کرده بودند حتی خواهرش گریه کرد گفت لباس رنگی بپوش ولی گریه ی خواهرش 

 ترجیح نداد به تغییر کارش فقط به خاطر تو 

 دایی جان!

 جانم

 منیخواید جریان زخامشو بگید

یه جا زخمه اونم جریانش خیلی خیلی مفصله از  گی زخم انگار زخم شمشیرهن بابا همچین می 

 میفرستم داخل بپرسی بهرته منم االن میرم متین و خودش

 ن دایی من آمادگی ندارم

 إ دوباره حرف خودشو زد قرارمون چی بود؟

 باشه تسلیم بهش بگید 

 خودتو  من رفتم خودتو آماده کن بهش میگم یه ربع دیگه بیاد خوشگل کن

 إ دایی یه ربع کمه نیم ساعت دیگه

 باشه نازک نارنجی

 دایییی

 دایی بوسه ای تحویلم داد و از اتاق رفت بیرون 

 منم رشوع کردم خودمو آماده کردن

 آقا متین

 سامان خوش گذشت با خواهر زادت؟ آقا چیه

 آره چه جورم اوخی متین برات متاسفم
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 براچی؟

 چقدر بوسه های شیدا با منکه 

 واضح حرف بزن ببینم

 متین دوباره یه بوس آبدار بهش کردم دیگه بالخره داییشم

کنی ولی من میذارم وقتش که برسه تالفی  از راه بدر  سامان من میدونم این حرفا رو میگی منو

 میکنم

إحاال میبینیم شیدا گفت بهت بگم نیم ساعت دیگه بری پیشش باور کن متین همین که شیدا رو 

 ه دل از دستت میرهببینی دیگ

 سامان خفه

 باشه از ما گفنت من گفتم که حواستو جمع کنی خداشاهده دست بهش بزنی با من طرفی

 باشه برو گمشو گفتم

 من رفتم زلیخا

 انااا سام

 جان دمل

 جانت بخوره تو فرق رست

 من رفتم....

 متین میای تو اتاقم کارت دارم

 االن میام عزیزم

 داره برو زلیخا یوسف باهات کار

 سامان تو آدم منیشی
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 تو در من اثر کرد نکامل همنشینی با االغی چو 

 دارم  تباشه برا

 اجازه هست بیام تو شیدا خانم

 بیا تو

پشتمو کرده بودم و وایساده بودم یه پیرهن آستین بلند سفید که آستینش باز میشد و بلند یه 

بود تو کمد لباسیم واقعا سلیقش  شلوار مشکی تنگ چسبون که خودش این لباسارو برام گذاشته

یه شال سفید  بی نظیر بود یه آرایش ملیح هم کرده بودم و موهامو دم اسبی پشتم بسته بودم

 حریر هم انداخته بودم رو رسم

 همین که اومد داخل برگشتم سمتش چشامش گرد شده بود و داشت به رستا پام نگاه میکرد

 وشو گفتم:اومد طرفم که بغلم کنه دستمو گرفتم جل

 متین چیکار میکنی

 دستی به موهاش کشید و گفت:

 رشمندتم عزیزیم دست خودم نبود ببخشید

 اشکال نداره 

 آب دهنشو قورت داد و گفت:

 شیدا خیلی ناز شدی  این لباسا خیلی بهت میاد

 ممنون راستی این لباسا رو کی برام گرفتی؟

ی نربده بودم و منیدونستم تولدته خیلی راستش وقتی تولدت بود و من هنوز به عشق آتشینم پ

 خودمو رسزنش کردم این لباسا رو دوستم که توریسته دور دنیا رو میگرده سپردم برات آورد

 این همه لباس رو برا تولد من گرفتی؟

 آره من به خاطر تو دنیامم میدم چی فکر کردی!
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 متین خیلی..

 یلی خیلی چی؟خیلی چی موزمارم،خیلی مارمولکم،خیلی باحامل..یا خ

 ن خیلی دوست دارم دیوونه

 منم دوست دارم خامنم

 متین..

 جون دمل

 سوال ازت بپرسم!یه 

 دوتا بپرس 

  متین میشه جای زخمتو ببینم

 کی به تو گفته من جای زخم دارم؟متین:

 داییم

 من خودتو ناراحت نکن عزیز داییت...استغفرهللا ...چیز مهمی نیس

 خه چرا این کارا رو کردی؟متین با خودت چیکار کردی؟آ 

شیدا بیا این قلب من بیا با چاقو بازش کن توشو ببین ببین به جز اسم شیدا هیچ اسمی نوشته 

 ق به توئه لنشده کل قلب من متع

 رشوع کردم به گریه کردنو گفتم:میدونم فقط میخوام جریانو بدونم

 م گریه هاتو ببینمگریه نکن میدونی قلبم طاقت منیاره قبال بهت گفتم طاقت ندار 

 تا نگی من همینجوری گریه میکنم

 باشه پاک کن بهت میگم

 بیا پاک کردم بگو 
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همون روز که تو رفتی خیلی بهت زنگ زدم میدونستم اتفاقی افتاده چون قلبم دیگه تو سینم 

نبود انگار داشتند زیر پاشون لهش میکردند نصف شب اومدم دم خونتون خربی نبود اومدم زنگ 

 دیدم رشایطش نیست خرب مرگم چشامم گرم شد و خوابم برد بزنم

 اینجوری نگو یعنی خرب مرگم خدانکنه

وقتی رفته بودی ندیده بودمت صبح دقیقا ساعت شش صبح بیدار شدم دیدم مصطفی با یه دسته  

گل دم خونتونه اعصابم داشت خط خطی میشد اومدم از ماشین برم پایین یه مرد و یه زن با چشم 

وقتی و با مصطفی رشوع کردند حرف زدن  فهمیدم بابا و مامانت هستند  ون اومدند بیرونگری

تکیه دادم به ماشین و با حالی زار  افتاده فهمیدم اتفاق بدیدیدم تو نیستی و دارند گریه میکنند 

و  فقط دعا دعا میکردم برا تو اتفاقی نیوفتاده باشه دستمو گذاشته بودم رو قلبمنشستم رو زمین 

 آروم باش رفیق اتفاقی نیفته ولی انگار قلبم بهرت از من از جریان خرب داشت میگفتم

وقتی بابات و مصطفی سوار ماشین شدند و رفتند کشون کشون هر طور شده بود خودمو رسوندم 
به مامانت،مامانت حالش خراب بود فقط گریه میکرد رفتم جلو وگفتم:سالم شیدا کجاس تو را خدا 

 دیدجوامبو ب

 رسشو آورد باال نگاهی تو چشامم انداخت همون غمی رو داشت که منم داشتم با گریه گفت:

 شام آقا متین هستید

 بله خودمم شیدا کجاس؟

 شیدا از خونه رفته

چی؟آخه براچی؟ وقتی این حرفو شنیدم محکم دستمو کوبیدم به دیوار اینقدر محکم زدم که از 

نت بردم داخل و برام بستش و جریان دیشبو کامل برام دستم خون رشوع کرد به ریخنت ماما

توضیح داد شیدا اونوقت بود که از عشقت به خودم مطمنئ شدم چند ساعتی با مادرت زار زدیم تا 

اینکه به فکرم رسید از مصطفی انتقاممو بگیرم از مادرت خدافظی کردم و اومدم از خونه بیرون 
ابات و مصطفی اومدند بابات حالش خراب بود رفتم تو ماشینم نشستم یک ساعت بعدش ب

 مصطفی هم همین طور دوستتم باهاشون بود اون بود که فقط تو صورتش لبخند خودمنایی میکرد

 سمیرا باهاشون بود؟
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آره.صربکردم تا بابات رفت داخل قبل از اینکه مصطفی حرکت کنه از ماشین پریدم بیرون و با 

ایین از دوستتم خواستم بره خونشون وقتی منو دید انگار حرکت رسم از مصطفی خواستم بیاد پ

 کی رو دیده از خوشحالی داشت سکته میکرد

دوستت که رفت تا میتونستم مصطفی رو با مشت زدم اما تو یه لحظه که چشاممو باز کردم دیدم 

م بعدم بیامرستانم و از بازوم داره خون میاد به خاطر خونی که ازم رفته بود دوباره از هوش رفت

 که بیدار شدم جریانو کامل فهمیدم 

 همین چیز دیگه ای نیس

متین من واقعا متاسفم بخدا منیخواستم اینطوری بشه من میخواستم تو رو از دست مصطفی 

 نجات بدم 

هردومون رشوع کردیم به گریه  میدونم عزیزم من اصال ناراحت نیستم مهم اینه االن تو پیشمی

برده بود که وقتی چشاممو باز کردم دیدم رو تختمم فهمیدم وقتی من خوابم کی منیدونم  کردن

خوابیدم گذاشته راحت رو تخت بخوابم از وقتی فهمید بودم متین چقدر بهم عالقه داشته ثانیه به 

ثانیه و ساعت به ساعت عالقم بهش بیشرت میشد بلند شدم حوملو برداشتم که برم یه دوش بگیرم 
گرم وایسادم و حوملو گرفتم دور مو اومدم بیرون همین که اومدم بیرون نیم ساعتی زیر دوش آب 

رسجام میخکوب شدم متین رو به روم نشسته بود و بهم میخندید منم با رسعت دو رفتم تو حموم 

نگاهی به رستا پام انداختم دیدم ن حوله دورمه پس متین به چی میخندید حاال خوبه لخت نبودم 

 دوباره یه سوتی داده بودم از تو حموم داد زدم  متینخدایا حاال چیکار کنم 

 جانم!

 جانت بی بال میشه از اتاق من بری بیرون من میخوام بیام بیرون

 بیا بیرون من بیرون از اتاقتم نگران نباش 

نفسی از سینم بیرون دادمو اومدم بیرون نگاهی به اطراف انداختم دیدم ن انگار خربی ازش نیس 
پیرهن آستین نصفه ی تنگ چسبون کرمی رنگی پوشیدم و با یه شلوار ست خودش حوملو درآوردم 

فقط من موندم چرا اینقدر این لباسا رو این تنگ گرفته  موهامو با سشوار خشک کردم و با اتو 
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و از اتاقم زدم بیرون انگار  دم  و باال رسزم بستم شال کرمی رنگی هم رو رسم انداختم صافشون کر 

 ال نبود  زهرا خانم اومد رد بشه بهش گفتم :زهرا خانم کسی نیس؟هیچ کس تو وی

با دوستشون رفتند تو حیاط ویال دارند کباب درست میکنند آقا هم تو  متینچرا خانم هستند آقا

 اتاقشه

 این سینی رو برا کی میخوای بربی؟

 برا آقا

 بده من میربم

 ن خانم خودم میربم

 رم زهرا خانم من میربم با آقا کار دا

  ی رادمهرسینی رو از زهرا خانم گرفتم و رفتم به سمت اتاق آقا

 رو زدم و منتظر جواب موندم  بدر 

 بفرمایید

با اینکه سنش باال بود اما چهره ی جذابی رو تختش خوابیده بود و پرده ها هم کشیده شده بودند 

 داشت که حتی دخرتا را هم به خودش جذب میکرد 

 فت:بیا جلو دخرتم چه عجب یادی از پدر شوهر آیندت انداختینگاهی به من انداخت و گ

 خندیدمو گفتنم:شام وقت نداری پدر جون

 سینی رو گذاشتم رو میز کنار تختش و رفتم پرده ها رو کنار زدم 

 دستشو گذاشت جلوی صورتشو گفت:

 شیداخانم پرده ها رو بکش

 آخه پدر بذارید یکم نور بیاد تو اتاقتون
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 رو بکش مگه منیفهمیمیگم پرده ها 

از لحنش تعجب کردم براچی منیذاره پرده ها رو بکشم بدون حرفی پرده ها رو مثل اولش کشیدم 

 و گفتم:

 یا بهتون بدممیخورید دارو هاتونو آورده بودم خودتون 

دیدم جوابی نداد منم تصمیم گرفتم از اتاقش برم بیرون اومدم در رو باز کنم که با صدای گرفته 

 :ای گفت

 دخرتم بیا بشین باهات کار دارم 

 بدون حرفی رفتم نشستم روی صندلی کناریش و منتظر موندم حرف بزنه

 من منظوری نداشتم دخرتم از اون حرفا عذر میخوام اینطوری باهات حرف زدم 

 اشکال نداره پدرجان من عادت کردم

 ببین دخرتم چند وقت تو ساملندان بودی؟

 یکسال و یک روز

 چقدر دقیق

 ممنون

 فریبا رو میشناسی؟

 بله شام از کجا میشناسیدشون؟

 اخامش رفت تو هم و گفت:

 جریانش مفصله فکر کنم فریبا درمورد عشقش باهات حرف زده درسته؟

 چی؟درمورد عشقش؟

 بله.. درمورد عشقش
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 آهان بله شام هم درجریانی..ولی بعد با تعجب گفتم:شام از کجا میدونید من درجریانم

 ا من همون عشق خاله فریباتمببین شید

 غیر ممکنهچیی؟

 خیلی هم غیر ممکن نیس

 میشه برام ممکنش کنید؟

حدود یک ساعت داشت زندگی خودشو و خاله فریبا را برام میگفت واقعا زندگی خودش و پرسش 

 مثل هم بود با اندکی تغییر

 با حالتی پریشون گفتم:

 کمک کنم مندتونم نتونستم برا رسیدنتون رش 

 با خوشحالی گفت: یهو

 چرا شیدا تو میتونی به ما کمک کنی

 آخه چطوری؟

 سعی کن روزا منو بربی فریبا رو بربم

 کجا؟ساملندان؟

 ن از اونجا رفته .

 کجا رفته؟

 رسگردونه..خونه غریبه ها کار میکنه

 چی؟خاله اونجا کار میکنه؟
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م اگه جریان عشق ما دوتا رو آره.. شیدا کمکش کن بیاد تو همین خونه متین رو راضیش کن میدون

بفهمه دیگه نگام منیکنه با این بی محبتی هایی که من به مامانش کردم ولی حرف تو رو گوش 

 میده

ن پدر جان االن منیشه بهش بگیم شام با هم عاشق هم بودید صرب کنید من و متین کارامونو 

 درست کنیم بعد بهش میگیم 

 یعنی اول شام ازدواج کنید

 ه ولی گفتنش مبونه برا بعد باشه پدر جوننله رو میارم تو این خو بله من خا

 باشه دخرتم حداقل االن یه زنگ به فریبا بزن بهش بگو

 چشم االن میزنم

 بیا این تلفن

مگه نگفتم کامران و شامره خاله رو گرفتم بعد از چهارتا بوق جواب داد  از دستتش گرفتم تلفن رو

 بعد بهت زنگ میزنم زنگ نزن من االن رس کارم خودم

 سالم خاله قطع نکن منم شیدا

 خاله با تته پته گفت:

 س ..سالم شیدا جان خوبی خاله؟

 خندیدمو گفتم:

 بله خوبم پدر جون هم خوبند

 خاله هم از حرفای خودش خندش گرفت و زد زیر خنده 

 رشمنده خاله بدموقع مزاحم شدم

 جانن عزیزم دشمنات رشمنده مراحمی کاری داشتی شیدا

 بله خاله االن کجایید؟
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 براچی؟

 شام بگید 

 من خونه یکی دارم کار میکنم

 آدرسشو بفرستید به شامره موبایلم االن میام دنبالتون

 آخه شیدا...

 آخه نداریم خدافظ 

 دخرتم حداقل میذاشتی خدافظ کنه

 م پدرجان میخواست بگه نیا دنباملسمیدون

 چی گفت؟

 من برم آماده شم االن میرم دنبالش نگران نباشید

 برو دخرتم ازت ممنون

 نیازی به تشکر نیست

 قسمت بیست و سوم                        

 

 سالم خاله فریبا

 میخواستی بری؟این طرفا کجاسالم دخرتگلم 

 تو قلب شام

 عزیزم تو همیشه تو قلب منی 

 جونتونکامران روف یا به قول مع پدرجون اینا ممنون خاله گذشته از اینا اومدم بربمت خونه
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 وا شیدا خاله خجالتم نده

 آخ قربون اون خجالتت خاله

 خدانکنه،ولی من منیام 

 آخه براچی؟ پدرجان منتظرته

 ن شیداجان من منیام من االن کار میکنم از کارمم راضیم

 خاله این کارو نکن پدر حالش زیاد خوب نیست فقط با دیدن شام حالش خوب میشه

 هستی خرب داره؟ آقا متین خرب داره؟

 هستی رو هم بعدا پدرشون بهش میگهمتین رو من درجریان میذارم 

 هستی هنوز نیومده؟

ن نیومده ،راستش خاله من به پدرجون هم گفتم به نظر من اول بذارید منو متین کارامون رو 

درست کنیم بعد جریان شام رو بیاریم وسط چون میدونم متین االن آمادگیشو نداره درک که 

 میکنی خاله!!!!

یکسال هم در کنار همدیگر باشیم  کامرانآره شیداجان زندگی شام دوتا جوون مهم تره بعدشم منو 

 خوبه

ن خاله ایشاهللا همیشه در کنار همدیگه باشید االن هم برید لباساتون رو جمع کنید تو ماشین 

 منتظرتونم

 شیدا جان من اول باید با صاحب کارم صحبت کنم

 لی پیش اومد صدام کنیدنتظر میمونم اگه مشگباشه خاله م

 پدرجان اجازه هست بیام داخل!

 بیا تو دخرتم

 سالم پدرجون
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 سالم دخرتم

 وای پدر چقدر خوشتیپ کردین 

پدر خندید و گفت:چیکار کنم دخرتم چندین ساله دارم چنین لحظه ای رو چشم انتظاری میکنم 

 فریبا رو آوردی؟

 راستش....

 رف بزن تا سکتم ندادیراستش چی دخرتم ح

به زور تونستیم صاحب کارشونو راضی کنیم منیدونید پدر طوری بود که حتی تا حد دعوا هم 

 کشیده شد 

 حاال فریبا کجاس؟

 تو ترانس منتظر شامس

 بیام کمکتون کنم!؟

 ن دخرتم تا این خرب خوب رو بهم دادی قوت گرفتم

 پدر جان شام که زیاد پیر نیستید آخه

 سامله و رشوع کرد به خندیدن 52فوقش  دخرتم فوق

 هیچ روزی پدر رو اینقدر خوشحال ندیده بودم 

با پدر از اتاق خارج شدیم پدر رفت سمت ترانس منم رفتم سمت ساحل دیدم متین و دایی 

 سامانم نشستند لب ساحل رفتم پشت رسشونو گفتم:

 واقعا که متین تو هم..

 هردوشون از ترس جا پریدن باال 

 دا تو کی اومدی؟إ شی
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 با من حرف نزن متین

 آخه براچی؟

 چرا برا من کباب نذاشتید همشو خودتون خوردید 

صرب کن..صرب کن...اول جواب منو بده شیدا خانم شام کجا رفتی اصال نه به من گفتی نه ازم اجازه 

 گرفتی؟

 رفتم دنبال خاله فریبا همون که ما رو بهم رسوند

 جدی؟پس چرا به من نگفتی؟

 خب..من دیدم شام محو خوردنی گفتم مزاحمت نشم

 متین رشوع کرد به خندیدن 

نگاهی به داییم انداختم رسش رو زانوش بود و اصال تا وقتی من اومده بودم یه کالمم حرف نزده 

 بود نگاهی مبهم به متین انداختم که یعنی داییم چرا تو خودشه؟

 الشونه هاشو باال انداخت و بلند شد رفت سمت وی

 کنار داییم نشستم و گفتم:

 الهی من قربونت دایی چرا تو خودتی؟

 رسشو آورد باال چشامش گریون بود منم ترسیده بودم گفتم:

 دایی چی شده؟برا عزیز اتفاقی افتاده؟

 اشکاشو پاک کرد و گفت:

 ن دایی دمل گرفته

 نامزدت نیومدی؟ آخه براچی دایی از وقتی که اومدی اصال یه کالمم حرف نزدی اصال چرا با

 پوزخندی زد و گفت:
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 نامزدم!؟تو از کجا میدونی؟

 اون روز که اومده بودم خونه عزیز جون عزیز بهم گفت رفته پیش نامزدش

 نامزد کیلو چنده شیدا دلت خوشه ها.....

 آخه دایی چرا حرف منیزنی؟

 چی بگم؟

 نامزدت کجاست؟یعنی چی این حرفا؟

  کرد..تو قرب دفنم کرد..قلبمو تو سینم ول کردراستش دایی نامزد داشتم ولی ومل

 آخه براچی؟

 دایی تو از بیامری من خرب داری؟

 آب دهنمو قورت دادمو گفتم:

 دایی مگه شام چه بیامری دارید؟

 بیامری قلبی

 چی؟بیامری قلبی؟

 آره دایی قلبم عصبی هرلحظه امکان ایست قلبی دارم

 ین بیامری رو دارندخدا نکنه دایی این حرفا چیه خوب خیلیا ا

 دارند ولی ن مثل من که عشقشون ولش کنه اینم بخاطر همین

 دایی تو رو خدا ولش کن به درک که رفت فعال شام فقط مهمی آخه چرا به من نگفتی؟

 منیخواستم ناراحتت کنم

 دایی جون تو رو خدا بیخیالش بشید وقتی شام رو غصه دار میبینم قلبم آتیش میگیره
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 ان باشه دایی ج

با دایی به ویال برگشتیم از وقتی بیامری داییمو فهمیده بودم خیلی ناراحت شده بودم همون 

 لحظه که بهم گفت میخواستم زار زار گریه کنم ولی به خاطر داییم جلو خودمو گرفتم

نگاه کردم دیدم خاله فریبا و پدر جان و متین رس میز شام نشستند داییم میخواست بره تو اتاقش 

شام برا برنج کشیدن رصار من باهام اومد رس میز نگاهی با لبخند به خاله و پدرجان که درحال به ا

 همدیگر بودند کردم و نگاهی به متین که با تعجب به اونا نگاه میکرد حقم داشت

 اومدید دخرتم کجا بودید شام دایی و خواهرزاده

 تو ساحل بودیم پدرجون شام خوبی خاله؟

 خوبم عزیزم

 نکردم ایشون دایی سامانم هستند ایشونم خاله فریبا داستانش مفصله داییمعرفی 

 سالم فریبا خانم پس شام خاله فریبایی؟

 سالم آقا سامان با اجازتون

 أ دایی شام مگه خاله رو میشناسی؟

هی کم و بیش و با بی حوصلگی نشست رس میز بعد از شام رفتیم رو کاناپه ها نشستیم و زهرا 

چایی آورد وقتی نگاه به داییم میکردم دود به رسم میزد این دخرته کی بود که  خانم برامون

 اینطوری دایی منو عذاب میداد 

 چهارمقسمت بیست و                              

 

پرده  یدار شدم کش و قوسی به خودم دادمصبح با نور خورشید که بدجور به صورتم میخورد ب
روی ساحل بود پدرجون و خاله فریبا رو دیدم که مثل دوتا لیلی و اتاقمو کنار زدم درست روبه 

رفتم دستشویی صورمتو شستم و با حوله  مجنون کنار همدیگه راه میرفتند و پدر جون قهقهه میزد
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از اتاقم زدم بیرون داییمو دیدم که چمدون به دست کنار درب خروجی ایستاده و  خشک کردم و 

 میکنه از پله ها اومدم پایین و گفتم: داره دست تو گردن متین گریه

 سالم ...دایی کجا میخواید برید؟

 از بغل متین اومد بیرون و گفت:

 سالم دایی جون صبحت بخیر دارم میرم دیگه

 یعنی چی..کجا؟

 خونه دیگه دایی عزیز هم تنهاس این چند روزم به متین زحمت دادم وگرن من تو هتل بودم

 جا ویالی خودتهسامان جان چه زحمتی ایننه 

 دایی وایسید براچی میخواید برید؟

 تنهاس براعروسیتون انشاهلل میام همن دایی جون عزیز 

 وقتی اسم عروسی اومد رسمو انداختم پایین

 داییم دستشو فرو برد تو موهای ژولیدم و گفت:

آب میکنند حاال الکی مثال خجالت کشیدیا وگرن ببین حیا هم منیکنند دوتاییشونو تو دالشون قند 

 انگار همین فردا رو گفتم فکر میکنه این متین که

منو از بغلش آورد  وسه ای زدخودمو انداختم تو بغل داییم و پنج دیقه ای گریه کردم گومنو ب

 بیرون و با خنده گفت:

 اشکات چقدر شوره پاک کن از رو گونه هات بهت منیاد دخرته نازک نارنجی..لوس

 دایییی!

 باشه ..ببخشید

ر سه زدیم زیر خنده بعد از رفنت داییم قلبم به شدت گرفته بود از پله ها به رسعت رفتم باال و ه

 خودمو پرت کردم رو تختم 
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 بیام تو..شیدا

 بیا داخل

 إإ تو که هنوز نرفتی صبحونه بخوری من از دخرت الغر خوشم منیادا 

 حاال یعنی من چاقم؟

 منو جذب خودش کردن عزیز دمل تو هیکلت رو فرمه همین هیکلت 

 اه متین پاشو خودتو جمع کن بی ادب

 عاشق همین اخالقاتم

 خندیدمو گفتم:

 حاال میشه لطف کنی بری بیرون میخوام لباس عوض کنم!

 میرم ولی به یه رشطی....

 بفرمایید!

 لباستو من انتخاب کنم

 باشه انتخاب کن و برو

خوشم اومد برگشت سمتم نگاهی به رستا پام  در کمدمو باز کرد واقعا دمش گرم از رنگارنگی لباسا

 انداخت و گفت:

پاچه گشاده را هووووم..خب به نظرم این لباس آستین حلقه ای صورتیه رو با شلوار سفید که 

 بپوش

 باشه فقط یه سوال متین چرا همه لباسامو تنگ گرفتی؟

 .........نارحت منیشی بگم

 بگو....نه  
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 شهمیخوام هیکل خوشگلت منایون با

 مسبرو بیرون و درو ببند تا نیومدم حسابتو بر 

رشوع کرد به خندیدن و از اتاق رفت بیرون وقتی لباسارو برداشتم که بپوشم یادم اومد به مامانم 
نگ شده بود فقط تنها ی بهت میاد آخ که دمل چقدر براش تکه بهم میگفت صورتی و سفید خیل

 آرزوم اینه تو عروسیم حضور داشته باشند

اسامو پوشیدم و موهامو دم اسبی باالی رسم بستم و از اتاق زدم بیرون بازم طبق معمول کسی لب

 صدای داد و فریاد از تو اتاق پدر جون که یهو نبود از وقتی داییم رفته بود احساس غریبی میکردم

 متین فریاد میزد و میگفت:اونجا در رو باز کردم برسونم با رسعت خودمو  باعث شد

 هدفتون این بوده آره! آهان پس

 پدر هم فقط داشت نگاه میکرد و رسشو پایین انداخته بود 

 متین اینجا چه خربه؟

 تو لطفا حرف نزن نصف این قضیه به تو مربوطه تو دیگه براچی شیدا آخه تو...

 آخه من چی متین!چی شده

 داد میکشه دم متینبا فریاد گفت:از پدر جونت بپرس و از اتاق رفت بیرون اولین بار بود میدی

 حاال دیگه فهمیده بودم جریان خاله و پدر رو فهمیده بود 

 پدرجون چی شده؟

 دخرتم چیزی نشده تو خودتو ناراحت نکن

 چی شده جومنو باال آوردید  خب بگید

من با خالت داشتم حرف میزدم داشتم میگفتم بعد از عروسی بچها ما هم باید ازدواج کنیم که 

 یهو....

 متین شنید آره پدر؟که یهو 
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 آره شنید

 پدرجون مگه من نگفتم بحثشو بذارید برا بعدا آخه براچی برنامه ها رو خراب میکنید!

من برم باهاش حرف بزنم فقط پدرجون تو رو خدا دیگه تا من نگفتم بحث این موضوعو نکشید 

 وسط خواهش میکنم

 پدر با رشمندگی رسشو انداخت پایین و گفت:

 زم رشمندتمباشه دخرتم با

دشمنتون رشمنده من برم باهاش حرف بزنم حدافظی کردم و از اتاق اومدم بیرون خاله پشت در 

نشسته بود و به دیوار تکیه داده بود و آروم اشک میریخت تا منو دید گریش شدت بیشرتی گرفت 

 رفتم جلو و گفتم:

 خاله براچی گریه میکنی؟

 جواب نداد 

 خودم درستش میکنم خاله تو رو خدا گریه نکن من

 آخه شیداجون به خاطر ما رابطت با متین لکه دار شد

من مجبورم این بار پا پیش بذارم باید از دلش  منو ول منیکنه این فکرا رو نکن مطمنئ باش نه خاله

 در بیارم شام هم گریه نکن نگرانم نباش خندیدمو گفتم:

 زن که گریه منیکنه 

 خاله هم خندید و گفت:

 دست تو امان از 

یش پدرجون ناراحته وقتی شام برید کنارش آروم میشه منم برم پیش متین و به پخاله شام برید 

رسعت از پله ها رفتم باال اعصابم خورد بود اما باید یه جوری از دل متین در میووردم وقتی 

زد ناراحت بود انگار من ناراحت بودم پشت در وایسادم دستمو گذاشتم رو قلبم تند تند می

 احساس خوبی نداشتم 
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 در رو زدم اما جوابی نیومد گفتم:

 متین .منم شیدا لطفا در رو باز کن 

بدون اینکه حرفی بزنه در رو باز گذاشت رفتم تو دیدم رو تختش دراز کشیده و دستشو گذاشته 

 رو چشامش رفتم کنارش رو تخت نشستم و گفتم:

 ببین متین اینطور که تو فکر میکنی نیست

 ز جاش بلند شد و رشوع کرد به راه رفنت و گفت:یهو ا

 پس چطوریه؟

 متین لطفا صداتو بلند نکن بهت گفتم بدم میاد کسی صداشو بلند کنه 

 چشم بفرمایید اینم با صدای آروم جریان چیه؟

 اگه فرصت بدی برات توضیح میدم

 بفرمایید رستاپا گوشم

یگه بودند قبل از اینکه مامان شام بیاد تو ببین متین بابات و خاله فریبا از جوونی عاشق همد

 زندگی بابات 

 شیدا بس کن...بس کن

 باشه بس میکنم ولی باباتو عذاب نده بابات تازه به عشقش رسیده میفهمی؟

  هان! نه منیفهمم..بعدشم نقش تو اینجا چیه شیدا

ندشدم از اتاق من نقشی ندارم فقط دارم تالش میکنم پدر و خاله به همدیگه برسند همین و بل

 برم بیرون که دستمو گرفت و گفت:

 شیدا...

 بدون اینکه برگردم گفتم:
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 بله...

 به من نگاه کن

برگشتم سمتش اشک تو چشامش حلقه زده بود قلبم تیر کشید بدون اینکه نگاش کنم رسمو 

 منو گرفت و با دستش رسمو آورد باال و گفت:و انداختم زیر چ

عاشق بوده همش هم تقصیر بابام نیست مامامنم مقرصه که زن بابام میدونم شیدا..میدونم بابام 

 عاشق بابام شده درحالیکه منیدونسته بابام رسش جایی دیگه گرمهشده 

ببین متین تو هم عاشق من بودی منم عاشق تو بودم االنم هستم اندازه ی جونم دوست دارم تو 
نوادم گذشتم ولی بابات مثل تو نکرد به خاطر من جلو مصطفی وایسادی منم به خاطر تو از خا

تنها تفاوت شام همینه وگرن هردوتون عاشق شدید تو تا تهش وایسادی ولی بابات زندگی مامانتو 

خراب کرد ولی متین بذار بابات کار خودشو بکنه با کارات باعث میشی پدرت از دستت ناراضی 

 باشه

 اما شیدا االن مامان من داره تو قرب میلرزه میفهمی

 باور کن مامانت االن خوشحال تره باور کن..

 به یه رشطی اجازه میدم!

 با خوشحالی گفتم:

 ..!چه رشطی

 اج میکنم بعدم از اینجا میریمو من و تو ازد

 وقتی اینو شنیدم خوشحالیم به عصبانیت تبدیل شد و گفتم: 

 متین..این چه رشطیه؟ مگه میشه باباتو تنها بذاریم!

 نیست زن داره تا وقتی نداشت من مسئول مراقبتش بودمبابای من دیگه تنها 

 .....اما تو االنم مسئولی
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 شیدا حرف من همینه برو به بابام بگو اگه قبول کرد که هیچ قبومل نکرد منم قبول منیکنم

 پنجمقسمت بیست و                             

 

 نه دخرتم تو و متین هیجا منیرید درواقع منو فریبا میریم

 اما پدر منیشه..

 همین که من میگم

 و پدر و خاله فریبا نشسته بودیم اومد داخل و گفت: ، منمتین در رو باز کرد و اومد تو اتاق

 پدر...

 حرف نزن متین این چه رشطیه تو گذاشتی خجالت منیکشی؟

 بریدخاله راستش پدر ن منو شیدا میریم نه اجازه میدم شام و 

 بالخره من زبون باز کردم و گفتم:داشتیم به متین نگاه میکردیم منو و پدر و خاله با بهت 

 متین جدی میگی؟

..دیشب خواب مامامنو دیدم خوشحال بود قسمم داد برا شادی روحش هم اجازه ی این کارو بله

 اینجا مبونیم منم فقط و فقط به خاطر مادرمه وگرن..تو بدم و هم خودم و 

 دا زد پدر با صدای بلندی زهرا خانم را ص

 و گفت:داخل  اومدخدیجه خانم 

 بله آقا..چرا داد میزنید؟

به خندیدن بعدم بلند شد  دزود جعفر آقا رو بفرست کیک بگیره امشب جشن داریم و رشوع کر 

 متین رو تو آغوش گرفت و گفت:

 بهت مدیونم پرسم
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 ن بابا این حرفا رو نزن درواقعه من باید از شام عذر خواهی هم بکنم 

در اون جشن یه جشن هم بگیریم  هفته ی دیگهبی رو گذروندیم طبق قول پدر قرار بودروز خو

سه روز  رو دیده بود بیشرت فامیالشونم دعوت کرده بود قرار بودعروسی منو و متین پدر تدارک 

تو اتاقم داشتم برا ازدواجم تدارک میدیدم خواهر متین بیاد خیلی مشتاق بودم ببینمش  همدیگه 

 بیشرت وقت نداشتیم تو افکارم بودم که یکی در زدچند روز 

 بفرمایید

 متین با خنده اومد داخل و گفت:

 بالخره چند روز دیگه خانم خودم میشی

 از خجالت رسمو انداختم پایین

 آخ..الهی من قربون اون خجالتت برم

 خدانکنه این چه حرفیه

 یمشیدا آماده شو باید بریم لباس عروس و تجهیزات الزمو بگیر

 راستش متین خیلی دلهره دارم

 براچی عزیزم!

 امشب که خواهرت میاد یعنی از من خوشش میاد

 کسی جرئت نداره از تو بدش بیاد بعدشم مگه کسی دلش میاد

ال بودم بالخره هردومون به از اینکه متین همه جوره پشتم بود لبخندی رو لبام نشست و خوشح

 هم میرسیدیم

 دی نداریامپاشو دیگه خامنم وقت زیا

 باشه تو برو پایین االن میام

 شیدا لباس چی میپوشی؟

https://telegram.me/Romankade


 کانال تلگرام رمانکده ح.محدثه:نویسنده شد تبدیل عشق به که نفرتی
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 
 

160 

 

 براچی؟

 همین جوری میخواستم ببینم چه رنگی میپوشی!؟

  لی رو میپوشم شلوار مانتو سورمه ای و

 قشنگ برام یه آرایشم بکن بعدم اون شاله هست تو کمدت سورمه ای مشکیه اونم بپوش

 خندیدمو گفتم:

 االن میادباشه حاال تو برو منم 

 چشم هرچی خامنم بگه و از اتاق رفت بیرون

رسیع لباسامو پوشیدم و رفتم رسوقت آرایشم یکم پودر برداشتم زدم به صورتم خط چشمی هم 

کشیدم ریمل هم زدم تا حد امکان مژه هامو بردم باال رژ قرمز رنگ جیغی هم زدم شاملو انداختم 

م بیرون  متین طبقه پایین پشتشو کرده بود و وایساده رو رسم و کیف لی مو برداشتم و از اتاق زد

 بود یواش یواش رفتم پشت رسش و گفتم:

 چطور شدم خوشت اومد؟

 با بهت برگشت سمتم و دهنش باز موند و گفت:

 وای چقدر خوشگل شدی بزنم به تخته خوب دل آدمو میربیا

ست کرده یه شلوار سورمه ای لی نگاهی به رستاپای متین انداختم تازه متوجه شدم لباساشو با من 
قیقا مثل من ست کرده مه ای مشکی زده بود باورم منیشد دتنگ با کت سورمه ای و کروات سور 

 باشه 

 نگاهی بهم انداخت و گفت:

 چطورم؟

 عالی شدی پس بگو براچی پرسیدی چی میپوشی

 آره دیگه ما اینیم 
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 متین من برم با پدر خدافظی کنم

 له رفتند قدم بزنند یاد جوونیاشون افتادندن بیا بریم پدر با خا

 خندیدمو گفتم:

 ونم بعد که پیر بشیم همینطوری میشیمنگو متین آقا یه موقع خودم

 باشه دیگه منیگم حاال میخوای بریم!؟

 باشه بریم

رنگ تو حیاط گذاشته بود تاحاال این ماشینو  سفید مرسدس بنز باهم رفتیم تو حیاط ویال یه ماشین

 ودم نگاهی به متین انداختمو گفتم:ندیده ب

 متین این ماشین کیه؟!

 حدس بزن....

 منیدونم خب خودت بگو

 منیگم..

 مثل بچه کوچولوها پامو زمین زدم و گفتم:

 بگو دیگه جون شیدا

 به یه رشطی!

 چه رشطی؟

 یه بوس بدی

 متین دوباره رشوع کردی چند روز دیگه منیتونی طاقت بیاری!

 اره من شوهرت بشمخب بوسم کن دیگه قر 

 هنوز که نشدی
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 دستتون درد نکنه پس من االن چیم؟!

 آقامی..

 خب ببین همین حرفارو میزنی دل از دستم میره ها

 چند روز دیگه صرب کن همه چی حل میشه

 چاره ای ندارم شیدا خودت بشین پشت ماشین

 آخه این ماشین کیه؟ چقدرم خوشگله

 بگم شوکه منیشی!؟

 ؟!چرا من ندیده بودم خودته نن بگو ماشی

 ن عزیزم این ماشین توئه مبارکت باشه 

 مبهوت بهش نگاه کردم و دستمو گذاشتم جلو دهنم و گفتم:

 میگی؟! جدی

 عزیزدملآره 

 آخه این که خیلی گرونه

 یه کادوی کوچیکهحارضم کل ایرانو یکجا بخرم اینکه  شیدا من به خاطر تو

 ......آخه این ماشینا خیلی کم پیدا میشه

 ن عزیزم پیدا میشه یه دوستام فروشگاه ماشین داشت از اون برات خریدم 

 فقط باید قول بدی همین ماشینو برا عروسی گل بزنی متین خیلی ممنونم

 اونم به چشم همینو برات گل میزنم قابلتو نداره حاال بشین که بریم

 ششمقسمت بیست و                            
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 متین!

 جونم!

 سی رو بابات میخواد تو ویال برگذار کنه؟عرو 

 آره عزیزم اما اگه ناراحتی میتونیم بریم تهران

 ن همونجا بهرته میرتسم مشکلی پیش بیاد

 خامنم!

 جانم؟

 منیخوای به خانوادت بگی!؟

 راستش تو فکرش هستم تو منیشه بری بهشون بگی؟

 بعد از خریدا میریم تهران بهشون میگیم

 اما آخه..

 به فردوگاه میرسیم زود میایم نداره  ره اگه برا خواهرم میگی اشکالاما ندا

 متین تو چطوری ذهن منو میخونی؟!

 عاشقم دیگه عاشقم ذهن معشوقشو میخونه

 از دست تو

 حدود یک ساعت داشتیم بازار شامل رو میگشتیم اما لباسی پیدا منیکردیم

 بالخره متین از یه فروشنده پرسید

 یدونید لباس عروس کجا میشه پیدا کردببخشید خانم شام من
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 خانم فروشنده که زن مسنی بود گفت:

 ماشاهللا..نامزد هستید؟

 این بار من جواب دادم:

 با اجازتون

 چقدر به همدیگه میاید انشاهللا خوشبخت بشید دخرتم

 ....ممنونم

 ما عجله داریم رشمنده میشه زودتر آدرس بدید اگه میدونید!!مادر جان 

 پاساژ شید پرسم اینقدر محو خامنت شدم فراموش کردم پنج کیلومرت با ماشین برید باالتر یهآخ..ببخ

هست فقط و فقط لباس عروس هست خیلی هم خوشگله منم آشنا رساغ دارم اگه دوست داشته 

 باشید میتونید از دوست من بگیرید

 ...دستتون درد نکنهممنون 

ه فروشنده هست فقط اونه که فامیلش  طاهریه  بگید خواهش میکنم دخرتم وقتی رفتید توپاساژ ی

 اومدیم ناظم از طرف

 چشم بازم ممنون

 به سالمت دخرتم 

 آقا پرس!

 بله؟

  به اینجاها منیشه اعتامد کرد مواظب خامنت باش

 چشم حتام

 متین منظورش چی بود به اینجاها منیشه اعتامد کرد
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 برا پرساش گفت یکم خل و دیوونه هستند برا همین

 آهان....

 دور میشدیم گفتم:ناظم همین طور که داشتیم از خانم 

 به حرف بزرگرتت گوش کن مواظب من باشپس  

 تو نگران نباش شیدا خانم جای شام تو قلب من محفوظه

 وقتی این حرفارو بهم میزد قند تو دمل آب میکردند 

پاساژ نگه تر درست روبه روی پنج کیلومرت رفتیم باال  ظمسوار ماشین شدیم و طبق گفته ی خانم نا

 داشتم به همراه متین از ماشین پیاده شدیم و رفتیم داخل پاساژ

 شیدا گفت فامیلش طاهریه؟

 آره..

 متین از آقایی که داشت رد مشید پرسید ببخشید مغازه ی خانم طاهری کجاست؟

 ما اینجا خانم طاهری نداریم 

  مگه میشه آدرس اینجا رو به ما دادند

 منیدونم

 خب پس وقتی منیدونید چرا حرف میزنید خب بگو منیدونم

 رشمنده آقا شام بفرمایید ....إ متین ما که نیومدیم دعوا که

 از خامنت یاد بگیر 

 متین تو حرفی نزن بریم 

 شیدا چرا نذاشتی جوابشو بدم؟

 عزیزم ما که نیومدیم دعوا ولش کن یعنی اشتباه اومدیم؟!
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 من بذار از یکی دیگه میپرسی

 ازاین آقاهه که دم در فروشگاه وایساده بپرس

 اوهوم.ببخشید آقا فروشگاه طاهری کجاست؟

 خودم هستم بفرمایید

 ولی به ما گفتند یه خامنه

 خامنم همکارمه امرتون!

اومدیم گفتند دوستم خانم طاهری فروشگاهش  ظمسالم آقا من با نامزدم از طرف خانم نا

 اینجاست

 خل هستند راهنامییتون میکنندبفرمایید داخل خامنم دا

ممنونی گفتیم و با متین وارد فروشگاه شدیم خانم قد بلند الغری که چهره ی دلنشینی هم داشت 

 با لبخند اومد به سمت ما

 وقتی رسید نزدیک ما منو و متین همزمان با همدیگه سالم کردیم و لبخند زدیم

زوج جوون میاند اونجا بهرتین و زیباترین سالم خوش اومدین ناهید جان زنگ زد بهم گفت که یه 
لباستو بهشون بده همونطور که ناهید میگفت شام دوتا هم خیلی بهم میایند و هم خوشگل 

 هستید

 ممنون خانم شام لطف دارید -من

قیمت خب عزیزم از همین ابتدای مغازه میتونی رشوع کنی به دیدن لباسا ولی اگه لباس گرون 

 لی که بابت پولش نداریدامل مشگمیخوای باید بیای دنب

 نه خانم هرچه قدر بشه مشکلی نیست-متین

 متین!!!!

 بیا بریم رو حرف من حرف نزن
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خانم طاهری ما رو به انتهای راهرو راهنامیی کرد همونطور که میرفتیم به سمت انتهای راهرو 

 لباسا رو هم دیدی میزدم اما هنوز چیزی به دمل نبود

 رسیدیم خانم طاهری درب اتاقی رو باز کرد و گفت:به انتهای راهرو که 

ما سه تا لباس گرون قیمت داشتیم که دوتاشو همین یک ساعت پیش خریداری کردند یکی مونده 

که البته منیدونم به سلیقه ی شام بیاد یا نه بازم شانس آوردید هم آشنا در اومدیم و هم همین یه 

ما رو به داخل دعوت کرد همه جا تاریک بود فقط نور لباس برامون مونده بعد هم لبخندی زد و 

 کمرنگی وسط میدرخشید خانم طاهری المپ ها رو زد و گفت:

 من میرم بیرون برید وسط سالن لباس عروس اونجاست اگه خوشتون اومد صدام کنید

 خانم طاهری نیازی نیست شام ترشیف بربید-من

 !میتونی شکیال صدام کنی راستی اسامتونو نگفتید

 اسم من شیدا اسم نامزدم متین

 چه اسامی خوشگلی دقیقا مثل خودتون

 لطف دارید زیاد از حد دارید ازمون تعریف میکنید شکیال خانم-متین

 با آرنج زدم تو پهلوی متین و اخمی بهش کردم

 فکر کنم شکیال خانم جریانو فهمید و فقط لبخندی زد و از اتاق خارج شد

 هلومشیدا جان چرا میزنی تو پ

 میشیا پرس خاله زود شکیال خانم یعنی چی؟ به من گفت اگه دوست داری شکیال صدام کن

 شیدا..

 هوم!

 متین صورتشو آورد جلو صورت منو و چشم تو چشم بهم گفت:

 خامنم حسودی میکنه آره!!!
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 جوابشو ندادم لبه ی کتشو گرفتم و به سمت وسط سالن کشیدم

 شیدا کتمو پاره کردی

 نبامل بیا زیاد وقت نداریمحرف نباشه د

وقتی به وسط رسیدیم لباس عروس خیلی خیلی خوشگلی داخل یه ویرتین بود که میچرخید همون 

 دیدم عاشقش شدم موقع که 

 متین..من همینو میخوام..برام میخری!

واقعا هم خوشگله حق دارند گرون بفروشند واقعا خوشت اومد اگه دوست نداری میریم یه جای 

 شگاه قحطی که نیستدیگه فرو 

 نه من همینو میخوام

 اینطوری که مشخص نیست برو پرو کن بپوشش باید ببینی تو تنت چطوریه خب 

 باشه خانم طاهری صدا کن

 منظورت شکیالست !

 متین..اعصامبو خورد نکن

من غلط بکنم اعصاب عشقمو خورد کنم چشم االن صداش میکنم همونطور که داشت منو نگاه 

 قب میرفت منم بهش لبخند میزدم رسجاش وایساد و با صدای بلند گفت:میکرد عقب ع

 خانم طاهری یکی به ما رسیدگی کنه

 از حرفش خندم گرفت و گفتم:

 متین یواش تر

 خب عشقم گفت صداش کنم خب چیکار کنم دیگه بالخره خانم زندگیم بهم دستور داده 

 آب کنیا متین عادت داری از این حرفای عاشقونه بزنی و دل منو
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 متین با قدمهای بلند اومد سمتم و گفت:

 بذار بغلت کنم که دلت آب نشه

 تا اومد بیاد طرفم شکیال درب رو باز کرد و اومد داخل 

 خنده ای به صورت متین پاشیدم و با حالت مسخره زبومنو براش درآوردم

 متین با شدت خشم غرید و اخامشو کشید تو هم و به من نگاه کرد

 میکرد خواستنی تر میشد وقتی اخم

 شیداجان چی شد؟پسندیدی؟

 بله خیلی خوشگله اگه میشه از ویرتین درش بیارید که بپوشم ببینم اندازمه

 باشه عزیزم االن در میارم و رفت سمت ویرتین 

 رفتم کنار متین و بهش گفتم:

 متین جونم...

 هان...

 هان یعنی چی؟!

 جوامبو میدیمن هرچه قدر با تو خوش زبونی کنم بدتر 

 ای بر پدر خروس بی محل مرغ ببارد خب من چیکار کنم شکیال اومد داخل

 چه ربطی داشت؟!

 چمیدونم حاال الکی یه چیز گفتم

 متین جونم..

 جون!
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 دلت میاد..دل شیداتو بشکنی

 تا اومد جوامبو بده شکیال اومد سمت ما و لباس رو داد دستم

 زته!بیا عزیزم برو تو اتاق بپوش ببین اندا

 منتظر این بودم که یا متین اعالم کمک کنه یا حتی شکیال که شکیال زودتر اقدام کرد و گفت:

 من کمکت میکنم..

نگاهی به متین انداختم تا اینو شنید اخامش رفت تو هم و نگاهی به من انداخت و با رس اشاره 

 کرد برم زودتر بپوشم

دم و رفتم داخل اتاق خیلی بزرگی بود درواقع به با شکیال رفتیم به سمت اتاق پرو درب رو باز کر 

اتاق پرو منیومد شکیال هم پشت درب وایساد و بهم گفت هرموقع الزم شد بگو بیام بند پشت 

 لباستو برات ببندم

درب رو بستم و لباسامو در آوردم و لباس عروس رو از پایین تنم کردم نگاهی تو آیینه به خودم 

کشیده میشد رو زمین و  لباس عروسدنباله ی شی رو لبام نقش بست خند رضایت بخلبانداختم و 

پشت لباس بند میخورد شکیال رو صدا کردم تا بیاد بندهاشو برام ببنده بالفاصله اومد  دااخل 

 نگاهی به رستاپام انداخت و گفت:

ین اما ماشاهللا چه کیپ بدنته چقدرم بهت میاد البته عزیزم این پشتش زیاد کشیده منیشه رو زم

 تور رو رست خیلی خیلی بلنده و رو زمین کشیده میشه 

لبخندی بهش زدم همیشه آرزوم بود همچین لباس عروسی رو بپوشم ده دیقه ای طول کشید تا 
بندهاشو برام بست کلیپس کوچیکی که به موهام بود رو باز کرد و موهامو دورم ریخت دوباره 

کردم موهامو ریختم پشتم و شالی که رو رسم بود رو نگاهی تو آیینه انداختم و با رس تایید 

انداختم دور شونه هام که لخت بود چون هنوزم من به متین محرم نبودم با شکیال رفتیم بیرون 

متین داشت جلوی اتاق پرو طول و عرض زمین رو طی میکرد وقتی منو روبه روش دید نگاهی به 

 رستا پای من انداخت و گفت:

 ی خوشگل ترم شدی..فقط شب عروسی مواظب خودت باشیاعالیه..خوشگل بود
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 از حرفش منو و شکیال هردو زدیم زیر خنده

 هفتمفصل بیست و                             

 

 خانم با رسعت اومد طرف ما خدیجه وقتی وارد ویال شدیم 

 سالم آقا،سالم خانم خوش اومدید

 ت:روکرد بهش و گف نهر دو جواب سالمشو دادیم متی

 خانم پکری!؟خدیجه باز چی شده 

 خانم خواهرتون زنگ زدند گفتند که برا عروسیتون منیاد نیلوفر راستش آقا همین نیم ساعت پیش 

 یعنی چی؟

 منیدونم اینو به من گفتند بعدم من تلفنو دادم به پدرتون 

 باشه شام برو داخل

 متین یعنی چی خواهرت منیاد؟

 واهرم حتام منیتونه بیادعزیزم مهم اینه ما بهم برسیم خ

 ولی...

 ولی نداره دیگه من االن میرم از پدر میپرسم اصال بیا با هم میریم

درب رو زدیم و وارد شدیم پدر و خاله فریبا مثل لیلی و مجنون دل میدادند قلوه میگرفتند 

 خوشحال بودم که بالخره بهم رسیدند

 یرون وگفتم:متین به هردوشون سالم کرد منم از افکارم اومدم ب

 سالم به به لیلی و مجنون

 هر دوشون زدند زیرخنده 
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 زیبایی گفتی.. سخن سالم دخرتم چه -پدر

 جون خوبی؟ میبینم خودتونو برا جشن آماده میکنید!!!!!شیداسالم  

 بله داریم دیگه کم کم آماده میشیم امروزم رفتیم شیداجان لباس عروسشو انتخاب کرد-متین

 پدر با شادی گفت:

 وای که چقدر عروسم تو این لباس زیبا بشه

 خاله: البته ریا نشه شیدا جان زیبا هست زیباترم میشه

 لبخندی زدمو و گفتم:

 زنگ زده گفته منیتونم بیامنیلوفر ممنون خجالتم ندید راستی پدر مثل اینکه 

 پدر لیوان رشبتی که دستش بود رو گذاشت رو میز و گفت:

 آره دخرتم منیاد

 آخه قرار بود امروز بیاد براچی پدر

 آره پرسم قرار بود بیاد ولی مثل اینکه خاله ی شوهرش فوت کرده شوهرش گفته منیخواد بری

 اهوووو خاله ی شوهرش چه ربطی داره به هستی؟

 خب پرسم شوهرشه منیذاره بیاد چیکار کنم

تید هستی باهاش خب پدر من از بس افسارتونو دادید دست این پرسه الدنگ روز اول اگه منیذاش

 بره اینطوری منیشد

نگاهی به متین انداختم و ازش خواستم آروم باشه متین دستی به صورتش کشید و از اتاق رفت 

 بیرون

 بیرون که پدر گفت: منم اومدم برم

 شیداجان مواظبش باش نذار زیاد عصبانی بشه 
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لویزیون نشسته بود و رسشو چشم پدر جون مواظبم...از اتاق رفتم بیرون متین رو کاناپه جلوی ت

 گرفته بود بین دستاش رفتم جلو کنارش نشستم و گفتم:

 متین جان چرا اینقدر خودتو ناراحت میکنی خب دست خودش که نیست شوهرش منیذاره

 دستشو از رو صورتش برداشت و گفت:

تونم این چیزا شوهرش غلط کرده ببین شیدا اگه تقصیر بابام نبود اصال برام مهم نبود ولی االن منی

 رو تحمل کنم

 خب پدر چه گناهی کرده؟

منیشه ولی پدر با نیلوفر بهش گفتم پدر این شوهر خوبی برا  نیلو روز اول که این پرسه اومد برا

لجبازی قبول کرد منم دخالت نکردم نبودن تو اینقدر به مغزم فشار میاورد که دیگه اینا برام مهم 

 نبود 

 خب شوهرشه..

آخه مرد اینقدر باید ازخودراضی باشه که زن که اینقدر  شوهریه که زنش رو بزنه!!!!شیدا این چه 

 احساسش خودش لطیفه مثل گل میمونه را بزنه این انصافه!!!

 رو زده؟نیلوفر مگه تاحاال 

بازم خدایی شد بچش  شباردار بود مست اومده خونشون اینقدر زده بود نیلوفر آره..یه بار وقتی

وز بود که اومده بودم تو ساملندان میخواستم به دوست پدرم بگم برام بلیط سقط نشد همون ر 

بگیرم و بیام که شام  کتک مفصل بهش بزنم و دست خواهرم و بچشو آمریکا رو آماده کنه برم یه

 رو دیدم

 بچش چیه؟

 پرسه..وای شیدا اگه ببینیش خیلی نازه مثل داییشه

 خب پس زیاد قشنگ نیست

 خیلی بدجنسی
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 مو گفتم:شوخی میکنم اگه مثل داییشه پس ماهه خب بخند دیگهخندید

 هیچ کدوم  مایل بود میرفتم میاوردمش حیف که نیلوفر باور کن شیدا اگه بابا اجازه میداد یا خود

 منیذارند

 متین..

 جون!

میخوای فعال بیخیال شو عصبانیتت رو هم فروکش کن بیا بریم لیست مهمونا رو با پدر جون 

 بنویسیم

وب شد گفتی اتفاقا باید زنگ بزنم برا شیرینی و میوه و غذا به یه دوستام سفارش کنم شیدا خ

 باورت میشه هفت روز دیگه بهم برسیم!چقدر دیر میگذره

 خندیدمو گفتم:

 برا به دست آوردن من باید بازم منتظر مبونی

 آخ...نگو من به خاطر تو تا ابد هم منتظر میمونم عزیز دمل

سی حرف میزد که هر لحظه به رسم بزنه محکم بغلش کنم اما برا اینکه مبادا این فکر اینقدر احسا

 به رسم بزنه بلند شدم و گفتم:

 من برم تو اتاقم یکم خستم

 خانم قراره آرایشگر بیاد خدیجه نه شیدا االن نرو میدونم خسته ای ولی برو پیش 

 خب براچی امروز؟

 مو دوس داریمیخواد تاج عروسی رو بیاره ببین کدو 

 آخه عزیزم اینا که مهم نیست وقفتی رفتم تو سالن آرایش میپسندم

 آخه من میخوام همه چیز حارض باشه شیدا 

 میدونم عزیزم ولی..
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 باشه هرطور راحتی 

ازش تشکر کردم و رفتم سمت اتاقم حامل خیلی بد بود درب رو باز کردم و به سختی خودمو به 

 دم رو تختتختم رسوندم و خودمو پرت کر 

 متام لحظه های با پدر و مادرم اومد جلو چشامم اشکام رسازیر شدند 

 هشتمقسمت بیست و                               

 

 شیدا چرا صبحونتو منیخوری چت شده چند روزه حالت خیلی بده نکنه از عروسیت ناراحتی؟

االن داره اتفاق میفته برسم  ی ناراحت باشم مگه آرزوم نبود بهتن عزیزم این چه حرفیه براچ

 دیگه

 خب پس صبحونتو بخور

 میل ندارم

یعنی چی بخور ببینم یک ساعت دیگه باید بری چند ساعت بدون حرکت بشینی که خوشگل ترت 

 کنند

 منیخورم..

چند لقمه گرفت به زور مجبوم کرد بخورم چقدر از دست متین صبحونه خوردند برام لذت بخش 

 بود

 دیگه کم کم آماده شو بربمت آرایشگاهشیداجان بلندشو 

 لباس عروسمو بردی؟

 آره عزیزم دیروز برم اینقدر هم خانم آرایشگر تعریف کرد که..

 لبخندی زدم و بلند شدم برم سمت اتاقم یه دیقه برگشتم سمت متین و گفتم:

 متین...!
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 جانم؟

 هیچی..

 شیدا تو چت شده عزیزم خب بگو چی میخوای؟!

ندی د سمتمون منم حرفمو قورت دادم اسپخانم اومخدیجه بقیه ی حرفمو بگم  راستش..تا اومدم

 که دود کرده بود رو دور رس من تاب داد و گفت:

 ند سیا سه دونه برتکه چشم خودی و بیگونهاسپند دونه دونه اسپ

 خندیدمو گفتم:

 خانم اینا کار دیگه الزم نیستخدیجه 

 سی چشمتون بزنه خانم جون منم بگیر جای مادرت منیخوام ک

ند دود ادمه مامامنم گاهی مواقع برام اسپتا اسم مادرم اومد دوباره غم تو چشامم بیداد کرد ی

 میکرد

 کجایی شیدا حواست اینجاها نیست

 با صدای متین به خودم اومدم و گفتم:

 جانم..چیزی گفتی؟

 سی چشم منیزنهند دور رس من تاب منیدی میگه شام را که کخانم میگم چرا اسپخدیجه به 

 منم خنده ای به صورتش زدم و گفتم:

 اتفاقا حرف راست رو میگه

 قراره گیرت بیادخوبی شوهر به این إ شیدا دلت میاد..

 اون که صد در صد...  

 طحنه نزن شیدا خانم
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 با خنده گفتم: باشه ببخشید من برم لباسامو بپوشم

 منتظرتمجواب خندمو با لبخند زیبایی داد و گفت:باشه پایین 

رفتم تو اتاقم در کمدمو باز کردم نگاهی داخلش انداختم مانتو سفیدی که حالت خفاشی داشت با 
شلوار کرمی رنگی انداختم رو تختم یه شال صورتی کمرنگ هم برداشتم لباساموکه پوشیدم نگاهی 

لوازم  احتمخاطر نبودن مامان و بابام  نار به ندم تو آیینه به خودم انداختم برا این که نشون 

آرایشیم رو هم برداشتم آرایش ملیحی کردم و از اتاقم اومدم بیرون پدرجون و خاله فریبا و 

خانم و در آخر متین همه طبقه پایین منتظر من بودند از پله ها رفتم پایین اولین کسی خدیجه 

 که اومد جلو خاله فریبا بود منو تو آغوش گرفت و با گریه گفت:

 همیشه خوشبخت باشی  زیزدمل انشاهللاع

 منم محکم بغلش کردم و رشوع کردم به گریه کردن و در حین گریه گفتم:

 من همیشه شام رو مثل مادر خودم دوستون داشتم 

 پدر رشوع کرد به کف زدن و گفت:

بسه دیگه...دخرت و مادر رو ببین گریه که نداره شیدا بازم میاد اینجا درسته خونشون تهرانه ولی 

 نجا میاند ای

 تا اینو شنیدم از بغل خاله اومدم بیرون و گفتم:

 پدرجون مگه قرار نیست منو و متین همینجا زندگی کنیم طبقه باال؟

 نه دخرتم متین خودش تهران خونه داره دوست داره دستتو بگیره بربدت اونجا

 نگاهی به متین انداختم و با تعجب نگاش کردم

 اونم فقط چشمکی تحویلم داد

تعجبم تبدیل شد به متین میخواد پدر و خاله تنها باشند و هم منو و خودش برا همین فهمیدم 

کرد با چندتا  هم خداحافظی کردم اونم برام آرزوی خوشبختی  لبخند رفتم جلو و با پدر جون
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خانم بود چون خدیجه کارکنانی هم که اونجا بودند خدافظی کردم تنها کسی که برام گریه میکرد 

 ادت کرده بودیم بالخره متین تحملش متوم شد و گفت:خیلی بهم ع

 شیداجان و نگاهی به ساعتش انداخت

با متین همقدم رفتیم به سمت در خروجی اینبار رفتیم به سمت ماشین متین نگاهی به متین 

 انداختم و گفتم:

 متین!

 ...بله

 ماشین من کو؟

نه در ماشینو برام باز کرد سوار ماشینت رو فرستادم خومنون تو پارکینگ نگران نباش جاش ام

ماشین شدم خودشم رسیع سوار شد و پاشو رو پدال گاز گذاشت تا دم آرایشگاه فقط باهام شوخی 

کرد و من خندیدم وقتی به آرایشگاه رسیدیم من از ماشین پیاده شدم متین هم پیاده شد نگاهی 

 به ساعتش انداخت و گفت:

 دقیقا ده دیقه دیگه میام دنبالت

 میگی براخوت متین! چی

 میدونی شیدا طاقت ندارم

 منیشه عزیزمن کارم طول میکشه

 درحین صحبت ما کسی از تو آیفون گفت:

 اینجا باشید 6نه خیر آقا داماد دقیقا ساعت 

 بفرما آقا متین تحویل بگیر

 متین گفت:

 شام شادی خانم هستید!خانم آرایشگر دیگه!؟
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 کار اینا نداشته باش این عروس خوشگل رو بسپار به ما و برو بله خودم هستم آقا متین شام کار به

 همه چی مرتبه دیگه شادی خانم...!

 بله شام بفرمایید...

 لبخندی به متین زدم و گفتم:

 اینجا باش 6دیدی که خانم آرایشگر چی گفت ساعت 

 نگاهی با التامس بهم انداخت و گفت:

 بودیم بانو باشه..هرچی عشقم بگه ماکه تا االن مطیع شام

 متین...

باشه ..باشه..شام برو داخل تا من کنرتل خودمو از دست ندادم هنوز که بهم محرم نیستیم تا وقتی 

 محرم نشدیم پای قولی که بهت دادم میمونم

متین رو با لبخند بدرقه کردم و خودمم رفتم داخل شادی خانم اومد سمتم و باهام دست داد و 

 گفت:

 نه میچسبه بهت خدا شانس بدهچه شوهری داری مثل ک

 خنده ای کردم و گفتم:

 انشاهلل قسمت شام هم بشه

 نه عزیزم آب از رس ما گذشته بیا بریم داخل که یکی خیلی وقته منتظرته!..

 نگاهی به شادی انداختم و گفتم:

 منتظر من!قرار نیست کسی منتظر من باشه..!

 هرتهحاال بیا بریم اینم یکی دیگه از سوپرایز های شو 
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با شادی هم قدم شدیم و رفتیم داخل سالن،سالن بزرگی بود همکارای شادی خانم مشغول درست 

کردن عروس دیگه ای هم بودند چون آرایشگاهش خصوصی بود بیشرت از دوتا ظرفیت نداشت اما 

انداختم و شادی تا عروس رو از همین دوتا میگرفت اما کارش حرف نداشت نگاهی به 7خرج 

 گفتم:

 .کی منتظر منه؟خب.

ببین شیداجان ما دوست نداریم یه موقع از خوشحالی بیفتی رو دستمون اگه طاقتشو داری بگم 

 بیاد

 شادی خانم شام نگران نباش بگو بیاد

 تو اون اتاقه زود برو ببینش زیادم طولش نداره باید آرایشتو رشوع کنم

 باشه همین اتاق روبه رویی!

 آره عزیزم

دوست داشتم ببینم این که شادی میگفت منتظر منه کیه دستمو  اتاق مت دربا کنجکاوی رفتم س

گذاشتم رو دستگیره دستام میلرزید دستگیره ی در رو آوردم پایین و در رو باز کردم دهنم باز 
مونده بود پام سست شده بود و طاقت وایسادن نداشتم باورم منیشد این کسی که روبه روم 

کسال وچند روز دوباره مامامنو میدیدم هنوز تغییر نکرده بود فقط یکم وایساده مامامنه بعد از ی

چین های صورتش تو چشم میزد مامانم زودتر اومد جلو منو تو آغوشش کشید و رشوع کرد به 

 گریه کردن منم محکم بغلش کردم و زار زدم مامامنو از تو آغوشم کشیدم بیرون و گفتم:

 مامان جونم شام کجا بودی!؟

 با گریه که خوشحالی تو چشامش موج میزد گفت: مامانم

تو کجا بودی..تو منو پیر کردی دخرت.. و دوباره منو تو آغوش گرفت حدود یک ربعی تو آغوش هم 

 گریه کردیم که بالخره شادی خانم اومد و گفت:

 شیداجان آرایشت دیر میشه بسه دیگه دل منم خون کردید شامها
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 ما یکساله همدیگرو ندیدیم آخه شادی خانم شام که منیدونی

 میدونم..عزیزم منم خودم چشیدم اینارو اما دیر میشه

 مامانم نگاهی به صورتم انداخت و گفت:

بیا دخرتم وقت برا صحبت و گریه بسیاره شادی خانم راست میگه منیشه که عروس خانم امشب به 

 خودش نرسه و بره تو مجلس

 گرفتم و گفتم: خنده ای به صورت مامانم پاشیدم و دستشو

باشه ولی شام هم باید کنار من بشینید و شادی خانم به شام هم برسه مادر عروسم که منیشه به 

 خودش نرسه و بیاد تو مجلس دخرتش

 مامانم با لبخند نگام کرد و به نشونه ی قبوله چشامشو باز و بسته کرد

 شادی منو رو یکی از صندلی ها نشوند و گفت:

همین االن یک ساعتش گذشت بعدم یکی از شاگرداش که اسمش سارینا بود  ازجات تکون نخوریا

 رو فرا خوند و بهش گفت به مامانم برسه و خوشگلش کنه

 شادی اومد رو به روم وایساد و گفت:

 دخرتجون تو که هنوز مانتو و شالتو درنیاوردی که..

 خب شام خودتون گفتید بلند نشم

 ادی با خنده گفت:از حرف من همه زدند زیر خنده و ش

 باشه حاال بلندشو لباساتو دربیار

نتو و شاملو ااز رو صندلی بلندشدم نگاهی به مامانم انداختم و لبخندی بهش زدم و با رسعت م

 درآوردم 

 شیداجان این تابی که پوشیدی راحت میشه درش بیاری؟

 رو رشوع کنید شام که اینقدر عجله دارید ربله میشه ...زودتر کا
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 تا من میرم این عروس خانم رو راهنامیی کنم بره تو هم لباساتو در بیارباشه 

 مگه کی اومده که اینقدر آرایشش زودشده!

ن عزیزم این عقدش بود دوست داشت آرایشش ساده باشه برا همین طول نکشید من االن میام تو 

 کارتو زود انجام بده

 نگاهی به مامانم انداختم و گفتم:وقتی شادی رفت 

 مان بابا کجاست؟ما

اونم مثل من مشتاق دیدنت بود برا دیدنت لحظه شامری میکنه آقا متین و پدرشون اومدند 

 دنبالش بردنش تو همون باغی که قراره مجلس برگذار بشه 

 راستی مامان..

 جان مامان..

 آخ چقدر دمل برا جان گفتنتون تنگ شده بود الهی من قربونتون برم

 خدانکنه دخرتم

 رو با خرب کرد؟کی شام 

این نقشه ی آقا متین بوده انگار چون سه روز قبل از عقد و عروسیتون ما رو باخرب کرد اما 

 خواست تا امروز صرب کنیم هرچی منو و بابات ارصار کردیم گفت نه این برناممه

از دست این متین پس بگو چرا هرموقع من میخواستم حرف شام رو پیش بکشم تفره میرفت به 

 میرسم حسابش

از سالن بیرومنون کنه از آیفون شنیدم متین میگفت من من بپرسم تا شادی خانم نیومده  لیه سوا

 تا وقتی عقد نشیم پا قومل میمونم این چه قولیه که متینم تا االن تاب آورده به تو نزدیک نشه!...

 خندیمو و گفتم:
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منو بغلم کرد وقتی آوردم خونشون راستش روزی که اومد منو از ساملندان بربه از شدت خوشحالی 

 بهش گفتم تا وقتی که به هم محرم نشدیم ن دست بهم بزن ن بغلم کن 

 آفرین دخرتم کار درست رو کردی 

 راستی مامان دایی سامان هم اومده بود ویالشون دوست صمیمیه متینه

 جدی میگی تو را هم دید؟

 بله......

 ا سه تا دیگه اومدند سمت من با اومدن شادی به حرفامون خامته دادیم ب

  م و گفت:اومد نزدیک

 این سه تا از بهرتین شاگردام هستند چون آقا متین سفارش کرده دارم پارتی بازی میکنم

 و اون یکی هم مهسا  مژده اینماین ساراس، 

به هرسه تاشون سالم کردم و منتظر موندم کارشونو رشوع کنند فقط گه گاهی وسط کار شادی بهم 
باز افت یه دیقه اسرتاحت کن ساعت دوازده ظهر بود که آیفون به صدا دراومد سارا که بر میگ

 کردن در رفته بود با خنده گفت:

 که اومده نشده 6آقا داماده هنوز که ساعت 

 مامان با خنده گفت:

 حتام برا عروس خانم ناهار آورده

 نگاهی به مامانم انداختم و گفتم:

 و خوشگل درست کردند..وای مامان چقدر مدل موهات

 ممنون عزیزم..اما تو خوشگل تر از من میشی..

 چندتا پالستیک غذا اومد داخل  اب در رو باز کرد و  سارا
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 شادی گفت:

 نت درست بوداحدس مام

 با تعجب گفتم:

متین رفته بود برام  ،آخه من که ناهارمو خوردم درواقع زهراخانم برام جگر کباب کرد صبح زود

 ببین چه کارایی میکنه خریده بود

 سارا پالستیک ها رو گذاشت رو میز و گفت:

 شیداجان نگران نباش فقط برا تو نیاورده هم برا مادر زنش آورده هم برا کارکنان..

 شادی گفت:

 باریکال به این داماد خوشبخت

ه بود که به از شادی و سارا و غیره و غیره رفتند یکی از غذاها رو برداشتند اینقدر متین غذا گرفت

همه ی کارکنان رسید منم به ارصار مامان یکی از غذا که جوجه بود رو برداشتم و نصفه شو 

 غذاشونو خوردند شادی گفت: که بعد از اینخوردم 

 بچه ها زودباشید زیاد وقت نداریم موهاشو یکم دیگه مدل میدیم بعدم میریم رس وقت آرایشش

بلندشم خودمو تو آیینه ببینم از روی صندلی بلندشدم و  بود که شادی بهم اجازه دادپنج ساعت 

رفتم جلو آینه نگاهی به خودم انداختم تعریف از خودم نباشه فوق العاده شده بودم موهامو 

رو هم دورم ریخته بودند آرایشمم خیلی یه کمش فردرشت کرده بودند و برده بودند باالی رسم و 

 ه ولی خیلی به صورتم میومدزیبا و ملیح بود نه جلف بود و نه ساد

 همه با لبخند داشتند نگام میکردند مامانم نگاهی به صورتم انداخت و گفت:

  الهی مادر قربونت بره که مثل عروسک شدی

ساله  18سامله  25مامان داری خجالتم میدی شام که خودت خوشگل تر از من شدی بعدشم من 

 که نیستم که مثل عروسک بشم

 ساله ها هم نازتر شدی 18حرف حرف مامانته تو از  حرف نباشه اتفاقا

https://telegram.me/Romankade


 کانال تلگرام رمانکده ح.محدثه:نویسنده شد تبدیل عشق به که نفرتی
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 
 

185 

 

 ممنون شادی جون کار شام حرف نداشت

 خب شیداجان بیا تا دوباره آقا داماد نیومده لباس عروستو بپوش

ساعتی دستمون به لباس عروسم بند بود مخصوصا تور رو رسم که خیلی یک رفتم تو اتاق پرو و 
خره تنم کردم کفش هایی که دوست متین از عروسمو بال  بلند بود و رو زمین کشیده میشد لباس

با قدمای آهسته و خانم آملان برام آورده بود را هم پام کردم پر از نقره بود خیلی به لباسم میومد 

 وار اومدم تو سالن مامانم با دیدنم اومد سمت منو به آرومی تو آغوش کشید و گفت:

 همیشه آرزوی این لحظه رو داشتم 

  خوشحامل به آرزوتون رسیدید مامان جونممیدونم 

 شیداجان زودباش بذار بیام شالتو بندازم رو رست االنه که رس و کله ی داماد پیدا بشه

 نیازی نیس شادی عجله کنی

در همون حین آیفون به صدا دراومد شادی شال عروسیم رو آورد و به آرومی انداخت رو رسم 

 سارا با خنده گفت:

 نم حاال بگید دیر منیشه داماد عجله داره ما که عجله نداریم بفرمایید شیداخا

 همه با هم زدیم زیر خنده شادی رو کرد به منو و گفت:

با  ،خداراشکر ناخنات بلند بود اونا رو هم بلند نبود زود ناخن مصنوعی زدیم وگرن اونم میموند

یرون و از موند من برم بشادی و مامانم رفتیم سمت در خروجی شادی در رو باز کرد و منتظر 

 مامانم خواست باهام نیاد

 قسمت بیست و نهم                         

 

و پاشو میزد رو زمین آروم آروم رفتم پشت در ماشین متین تکیه داده بود به رفتم به سمت ماشین 

رسش و دستمو زدم رو ماشین با صدای دست من برگشت سمت من نگاهی به رستاپام انداخت و 

 گفت:
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   وای چقدر خوشگل شدی..بچرخ ببینم

 چرخی زدم تازه یادم اومد ببینم متین چی پوشیده نگاهی به رستاپاش انداختم کت و شلوار مشکی

رنگ خیلی ناز شده بود وقتی دید دارم نگاش میکنم  مشکی کراوات پاپیون و سفید با پیراهن

 چرخی زد و گفت:

 خامنم تیپمو میپسنده

 ل کردم و گفتم:خنده ای از ته د 

 االن دارم درک میکنم واقعا از شوهر شانس آوردم خیلی خوشگل شدیمگه میشه نپسندم..

 منم خیلی خوشحامل تو مال منی آخ الهی من قربون تو بشم که اینقدر سلیقت بیسته

 إ االن که گفتم خوشتیپ شدی سلیقم بیسته آره

 لبخندی با عشق بهم زد و گفت:

 یقت بیسته نه عزیزم تو همیشه سل

 راستی متین سوپرایزتو هیچ موقع فراموش منیکنم کاری کردی که بیشرت از روزای قبل عاشقت بشم

 من که گفتم همه کار میکنم تا تو رو خوشحال کنم قابلتو نداشت تازه باباتم قراره ببینی

 یه دنیا ازت ممنونم

ه شدیم بریم تو باغ ازمون خواهش میکنم..شیداجان زود فقط سوار ماشین شو باید بریم عقد ک

 فیلم برداری کنند میخوام دور شامل بچرخومنت و ازمون فیلم بگیرند باید عکس هم بگیریم

رسیع سوار ماشین شدیم و ماشین از جا کنده شد تا دم باغی که قرار بود جشن عقد و عروسی 

ن بوق و چراغ میزد همزمان برگذار بشه فقط خندیدیم تو راه هم هر ماشینی بهمون میرسید برامو 

دم باغ که رسیدیم متین زودتر پیاده شد و در ماشینو برام باز کرد ازماشین پیاده شدم و ازش تشکر 

 کردم 

 با حالت غمگین گفت:متین 
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ه محرمیت خونده بودیم که من االن دستتو میگرفتم غکاش زودتر عقد کرده بودیم یا حداقل یه صی

 آخه اینطوری که شور نداره

ه باشیم جذابیتش از بین غمین االن ما به عقد هم درمیایم بعدشم من میدونستم اگه صیمتین ه

 میره االن که بهرته میریم عقد میشیم بعدشم خودمون دوتایی میریم میگردیم

 باشه قبول،شالتو از رو رست بردار کسی غریبه نیست اینجا

انجام دادیم دوباره که برگشتیم باغ  نه االن برمنیدارم وقتی عقد شدیم و رفتیم کارای عکس و فیلم

 برا جشن اون موقع بر میدارم که جذاب تر باشه 

و سارا  مژدهدر همین حین ماشین شادی هم دم باغ ایستاد و مامانم و شادی به همراه مهسا و 

پیاده شدند شادی از همون دم باغ رشوع کرد به کل کشیدن بقیه هم دنبالش رشوع کردند به 

و متین هم فقط میخندیدیم و گه گاهی چشمکی تحویل هم میدادیم مامانم دست زدند منو 

 گفت:

 منیخواید برید داخل شام که برا عقد لحظه شامری میکردید

با حرف مامان همه با هم رفتیم داخل باغ،باغ بزرگی بود پدر متین کرایه کرده بود رسم بود عقد 

ر کنند اما چون دوتا مراسم با هم بود یکجا رو خانواده عروس و عروسی رو خانواده داماد برگذا

برگذار کردیم جایگاه عروس و داماد خیلی زیبا با بادکنک های قرمز و سفید تزیین شده بود پدر 

من و پدر متین تو جایگاه ما ایستاده بودند و لبخند میزدند وقتی پدرمو دیدم دیگه حال خودمو 

زدیکش خودمو پرتاب کردم تو آغوشش پدرم نفهمیدم و رشوع کردم به دویدن وفتی رسیدم ن

 تو آغوشش گرفت و گفت: منو محکم

 ای دخرت بی عقل من آخه این چه کاری بود تو این یکسال با ما کردی!

چشامم آماده ی گریسنت بود اشک تو چشامم حلقه زد بود به آرومی از تو آغوشش اومدم بیرون 

 بابام به آرومی گومنو بوسه ای زد و گفت:

 م گریه نکنیا آرایشات پاک میشه دیگه هرچی بود متوم شد دخرت 

 نگاهی بهش انداختم البه الی موهاش تارهای سفید به چشم میخورد
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 بابا براچی موهات سفید شده؟

چی میگی دخرت چنان میگی سفید انگار پیر شدم رفت نه دخرتم اینا تازه عالیم پیریه بعدشم مگه 

 می بشه!پس چی شد پیرم کردی!دوست نداشتی پدرت موهاش جو وگند

رفتم جلو و و دست پدر متین رو بوسیدم اونم من که همیشه دوست داشتم خیلی بهتون میاد 

 تنها حرفی که بهم زد گفت: با پدر متین راحت بودم واقعا جای پدرم بود اونم پیشونی منو بوسید

 انشاهللا خوشبخت بشی دخرتم

رفت و ازم کلی تعریف کرد نگاهی به خاله انداختم و بعدم خاله فریبا اومد منو تو آغوشش گ

 گفتم:

 خاله تا چشمتون به پدر افتاده حسابی خوشگل کردی!

 صربکن شیداجان اولن دیگه به من نگو خاله باید به من بگی مامان بعدشم خجالتم نده

 .....چشم مامان

 و رو به پدرش گفت:متین که تا اون لحظه بی کار بود با پدر من و پدر خودش روبوسی کرد 

 بابا چرا عاقد نیومده!

تو اتاق کناریه ما گفتیم تا شام میاید یه پذیرایی ازشون بکنیم االنم  من نگران نباش پرس هول

 بشینید جایگاهتون که عاقد رو صدا کنم

رشوع کرد به قند شادی ما گرفتند و  پارچه ی  سفیدی را باالی رسمژده وقتی ما نشستیم مهسا و 

 ن سایید

و سوره ی الرحمن که به عروس قران مشهور بود رو باز کردم نگاهی به متین منم قرآن رو برداشتم 

انداختم دستاشو محکم تو هم مشت کرده بود که لرزش دستاش مشخص نباشه با لبخندی که بهش 

 زدم اعتامد رو به چشامش هدیه کردم و رشوع کردم به خوندن سوره 

 شام رو به عقد دائم آقای متین رادمهر با مهریه ی تعیین شده درآورم!خانم شیداصدری آیا وکیلم 

 مهسا:عروس رفته گل بچینه
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 بعداز اینکه یک بار دیگه عاقد حرفشو تکرار کرد گفت:

 برای بار سوم آیا بنده وکیلم!؟

قرآن رو بوسیدم نگاهی به متین انداختم با چشامش بهم التامس میکرد به پدر و مادرم نگاهی 

 جمع بله رت هایاختم با رس تاکید کردند با اجازه ی پدر و مادرم و همه ی بزرگاند

صدای هیاهو و کل تو باغ پیچید خاله فریبا جعبه ای را به دست متین داد متین در جعبه را باز 

 کرد هنوزم دستاش لرزشش رو داشت دستمو آوردم جلو و در گوشش گفتم:

 ید اسرتس داشته باشم نه تو..بله را دادم اسرتس نداشته باش من با

دستمو به آرومی گرفت حلقه رو تو دستم کرد و بوسه ای به دستم زد و به آرومی طوری که 

 دیگران نشنوند گفت:

 متلک میگی امشب من باهات کار دارم

 چشم غره ای بهش رفتم 

 باشه ببخشید ناراحت نشو

 ناراحت نیستم خیلی هم خوشحامل

 !پس چرا بهم چشم غره رفتی

 منظورم اینه تو دلت منیاد منو اذیت کنی

 اون که صد در صد ..حاال حلقمو دستم میکنی!

حلقه ای که مامانم بهم داد رو دستش کردم باز هم صدای هلهله پیچید طبق مراسم عقد تو دهن 

 همدیگه عسل گذاشتیم منم حسابی رسبه رس متین گذاشتم 

 پدرجون و بابام گفتم:

د عکس و کاراتون رو بکنید ما هم اینجا مراسم رو اجرا میکنیم تا بیاید بهرته شام بری ها بچه

 فیلمربدار دم باغ منتظره
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متین زودتر بلند شد و دستشو آورد جلو دستمو گذاشتم تو دستش و بلندشدم االن دیگه راحت 

ه میتونستم به بازوش تکیه بدم دستشو گرفتم و به بازوش تکیه دادم تور رو رسم رو زمین کشید

 میشد فیلم بردار اومد جلو و گفت:

 وقتتون بخیر متین جان میخواید از همین جا رشوع کنیم

نه آرشام جان اول میریم باغ فیلم و عکس بگیریم یه دور هم تو جاده کنار دریا فیلم بگیرید بعد 

 که برگشتیم از اینجا فیلم بگیر

 باشه پس پشت رس ما بیاید 

 باشه..شام برید اومدیم

ن سوار ماشین شدیم تا رسیدیم به باغی که قرار بود فیلم برداری بشه دستم تو دست متین با متی
 بود فقط یک لحظه که من داشتم بیرون رو نگاه میکردم متین از فرصت استفاده کرد و بوسه ای

جلوی باغ نگه داشت فیلم بردار هم اومد جلو و از  دادم گونم زد منم بوسه شو با بوسه تحویل به

ن خواست در ماشینو برام باز کنه و فیلم برداری رشوع شد حدود نیم ساعت داخل باغی زیبا با متی

خنده و شوخی فیلم گرفتیم بعد نوبت به عکس رسید اولین عکسامون ساده بود اما کم کم رفت 

تو حس و حال عکسربداری که زن بود از من خواست رو دست متین حالت خوابیده باشم و از 

بوسه ای به زیر گلوم بزنه اوالش خیلی خجالت میکشیدم و از عکس بردار میخواستم  متین خواست
م من نشستم و تور ش میشدم بعد هذیر حالتشو عوض کنه اما با زور متین و عکس بردار ناچار به پ

کرد و متین رسشو روی پام گذاشت و من به گونش بوسه ای زدم خالصه  رو رسمو حالت قلب

زیبا و جذاب متوم شد حدود ساعت هشت شب بود که به باغ اصلی که  عکس هامون هم خیلی

جشن برگذار میشد رسیدیم وقتی از ماشین پیاده شدم و فیلم بردار که االن فهمیده بودم اسمش 

و دوست صمیمی متین از متین خواست دست منو بگیره و آروم آروم جلو بریم با حالت آرشامه 

 متین گفتم: نزدیک گوش خستگی

 ین من خسته شدم از فیلم برداریمت

شیداجان یکم دیگه تحمل کن تازشم تو که االن نباید خسته بشی آخر شب دیگه چی میشی! و 

 چشمکی بهم زد
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 با مشت زدم به بازوش و گفتم:

 لک میگی مگه میخوای اسیرم کنیخیلی مت

و به سمت باغ  با دستش انجام داد متین محکم دست منو تو دستش گرفت آرشام با نشونه ای که
رفتیم وقتی به داخلش رسیدیم همه با دیدن ما به شادی پرداختند از بدو ورودمون فامیل های 

متین که اکرثا هم دخرت جوون بودند ما رو مجبور به رقص کردند در حال رقصیدن متین فامیالشو 

ین راحت چون بهم معرفی میکرد و من باهاشون آشنا میشدم فامیالشون همه پایه بودند و با مت

همه جلوش بی حجاب بودند طرف دیگر باغ هم مجلس مردانه بود  بعد از یک ساعت که 

 رقصیدم به متین گفتم:

 من دیگه منیتونم برقصم

 باشه عزیزم بیا بریم بشین خسته شدی

 خرب نداری! ندنیومد و عزیز جونم باهم رفتیم نشستیم،متین داییم

 اما عزیزجونت نه نیومدهارمش برا خدافظی اومده آخر عروسی می داییت چراعزیزم

 براچی نیومده داییم نگفت اصال چرا دخرت خاله هام نیومدند!!

عزیزم عزیزجون ناخوش احوال بوده یعنی بالخره تو سنیه که اینا هستش دخرت خاله هاتم پیش 

 عزیزجون هستند

 متین نکنه اتفاقی افتاده به من منیگید!

 ن سالیهنه عزیزم خدانکنه اثرات که

یکی از خدمتکارها دوتا لیوان رشبت آورد لیوان رشبت رو برداشتم و از شدت عطش با نی فورت 

 :با خنده میکرد نگاهی بهش انداختم و مکشیدم متین هم با لذت نگاه

 چرا نگام میکنی!!؟ 

 دارم خوردنتو متاشا کنمچه متایلی ازبس نازی... منیدونم  

  عمه ی متین اومد جلو دخرت شبنم اومدم جوابشو بدم که
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پاشید دیگه چه عروس و داماد خسته و درمانده ای داریم حوصلمون رس رفت دو ساعت دیگه که 

 بیشرت نیست بعد هرچی خواستید برید خونتون نگاه هم بکنید

 همزمان بلندشدیم  شبنم با حرف

 قسمت سی ام                             

 

ابام و بابای متین و داییم و عمو و دایی متین برای بدرقمون ساعت دوازده نصف شب بود که ب

با گریه و از شدت رشم منیتونستم تو چشامش مینداخت رو رسم اومدند وقتی بابام داشت شاملو 
نگاه کنم بابامم کم نذاشت و من تو آغوشش گرفت و فقط از متین خواست خوشبختم کنه با 

و متین تنهایی بریم تهران منزل خودمون با خاله فریبا و ارصار پدر متین از حارضین قرار شد من 

پدر و مامانم خدافظی کردیم و سوار ماشین شدیم تا نیم ساعتی که تو راه تهران بودیم سکوت 

بینمون برقرار بود متین ماشین رو دم خونه نگه داشت و ازم خواست پیاده بشم خودشم پیاده شد 

یم خونه ی نقلی و زیبایی بود همون اول که در رو باز در خونه رو باز کرد و وارد خونه شد

میکردیم راهرویی بود انتهاش اتاق نشیمن سمت چپش آشپزخونه و انتهای آشپزخونه حامم و 
دستشویی یه دوتا اتاق خواب هم کنار هم قرار داشت وسایل خونه کامل و متام چیده شده بود 

تین رو کاناپه نشسته و با لبخند نگام میکنه رو بعد از گشتی که تو خونه زدم نگاه کردم دیدم م

 کردم بهش 

 متین،کی خونه رو چیده؟!

هم کمکم کرد چون  شبنم روغ نگممن خودم چیدم وسایلش رو هم سلیقه ی خودم بود البته د

 سلیقش حرف نداره

 به هرحال خیلی خوشگل تزیین کردین 

 قابل نداره خامنم

و شامره ی مامانم رو گرفتم که بهشون خرب بدم رسیدیم  لبخندی بهش زدم و به سمت تلفن رفتم

 با اولین بوق جواب داد
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 سالم مامان جون

 سالم دخرتم رسیدید متین خوبه! 

 بله خوبه زنگ زدم بگم رسیدیم

دخرتم همه چیز صبحانه رو به دخرت عمه متین سپردم بذاره تو یخچالتون فرداصبح همه چیزتون 

 یایم خونتون طول میکشهآمادس میدونی که تا میایم ب

ممنون مامان جونم راستش به نظرم پاتختی رو بیخیال بشیم من و متین فردا بعد از صبحانه میایم 

 شامل بعدم اگه متین خواست برمیگردیم خونه 

 نه منیشه دخرتم این یه رسمه

 خب باشه پس میایم ویال پدرجون اونجا برگذار کنیم دیگه نیاند خونه ما

 یشه که..آخه دخرتم من

آخه که نداره مامان جون من برا رشایط خودمون میگم خونه ی ما خیلی بزرگ نیست که فامیالی 

 متین بتونند بیاند 

باشه عزیزم بیایدشامل من با آقای رادمهر و بابات صحبت میکنم شیداجان خاله فریبا میخواد 

 باهات حرف بزنه االن میادش

 فن دستم بود دیدم متین از پشت بغلم کرد باشه مامان منتظرم...همون طور که تل

 چی کار میکنی!متین 

 تلفن رو قطع میکنی یا قطع کنم صربم متوم شد

 فریبا حرف بزنمخاله عزیزم میخوام با 

 پیششون..آخه نیم ساعتم که نیست ما اومدیم از

 الو..!

 خوبی؟!پدرجون خوبه!خاله الو سالم 
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 خوبی!شام ،سالم عروس گلم خوبیم همه

 اومدم جوابشو بدم متین محکم تر بغلم میکرد و قلقلکم میداد تا 

 بله خوبیم ممنون با سختی جواب دادمبا خنده که از رس قلقلک بود 

 براچی میخندی شیداجان!؟ 

رشوع کردم به خندیدن و چون نتونستم از شدت قلقلک  دوباره این پرستون منو اذیت میکنه و

 و زمین خودمو انداختم رو کاناپه خودمو نگه دارم تلفن رو ول کردم ر 

 متین نگاهی از رس خنده بهم انداخت و تلفن رو برداشت

 خوب هستید..بابام خوبه..همگی خوبید..؟سالم  

 متین جان شیدا کجا رفت حالش خوبه!سالم...

بله خوبه من رسبه رسش گذاشتم از شدت خنده دوید تو اتاقو نگاهی به من انداخت و بهم  

فریبا خواست به همه سالم برسونه و تلفن رو قطع  خالهبا رسعت خدافظی کرد و از چشمکی زد و 

کرد نگاهی بهم انداخت که دمل براش غش رفت اومد از رو کاناپه بغلم کرد و رفت به سمت اتاق 

خواب من و محکم به سینش چسبوند طوری که چشامم منیدید وقتی چشاممو باز کردم بین گلهای 

که روی تختم پخش شده بودند مواجه شدم بوی عطر لندن که عاشقش بودم تو صورتی و قرمز رز 

اتاق پیچیده بود و مستم کرده بود متین از رو تخت بلندم کرد و منو چسبوند به خودش و ازم 

 پرسید:

 از این سوپرایزم خوشت اومد

 شم کشیدمش و بوسه ای به گونش زدم و منم بیشرت تو آغ

 آره خییییلی...

بوسه رو نثار لبام  صورتشو آورد جلو و به پشت چرخوند و اولین بوسه رو به گردنم زدمتین منو 

 و منو رو تخت انداخت....کرد 
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وقتی چشاممو باز کردم اولین نگام به ساعت افتاد ساعت هفت صبح بود رس متین رو سینم بود و 

تمو گرفت و شم که دسبدستش رو دستم به آرومی رسش رو رو تخت گذاشتم و اومدم بلند 

 چشامشو باز کرد و با لبخند همیشگیش:

 عشقم صبح زود کجا میخواد بره

 سالم..صبحت بخیر...

 سالم خانم خونم کجا میخوای بری!؟

 برم یه دوش بگیرم بعدم صبحونه رو آماده کنم تو هم زود بلندشو باید دوش بگیری

 به نشونه ی اعرتاض دستی تو موهاش کشید

 ی با عشقم تنها باشمچرا منیذارند روز اول

بعدشم حموم چه ربطی داره  إ متین ما که دیشب تا االن تنهاییم پاشو پاشو اعرتاضی درکار نیست

 به دیگران!

 شیداجونم..

 جانم!

 یه بوس میدی!

 ...داری لوس میشیا بلندشو دیگه

 منو به سمت خودش کشید و بوسه ای آتشین به لبام زد ر به زو 

 ال برو حامم..خب حاآخ چقدر شیرین بود 

 بوسه ای به گونش زدم منم  

 صدات میکنم حوله مو برام بیار خواب باشی با یه سطل آب میام باال رستو!بعد  میرم 

 من که از خدامه...
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 ها.. صدات میکنام حومل یادت نره متین

 باشه عزیزم صدام کن برات میارم

کمرم به ردم و دوش آب رو باز کردم م لباسامو درآو و از اتاق رفتم بیرون و یک راست جستم تو حم
شدت درد میکرد زیر دوش آب گرم وایسادم و چشاممو بستم لحظات زیبایی که با متین سپری 

کرده بودم جلو چشامم رژه میرفتند چشاممو از خوشحالی باز کردم و بابت همه چیز شکرگذار 

 ساعت دیدم متین رشوع کرد به در زدن یکشدم بعد از

  !!!جانم

 زود بیا بیرونآوردم خامنی منم میخوام برم دوش بگیرم  حولتو

در حموم رو باز کردم  و ازش حوله رو گرفتم و در رو بستم ..حوله رو تنم کردم و و با کالهش 
مشغول خشک کردن موهای بلندم شدم و از حامم اومدم بیرون چون بعد از حامم و دستشویی 

 صبحانه رو آماده کرده و منتظر منه آشپزخونه بود وقتی رسیدم اونجا دیدم متین

 کی صبحانه آماده کردی!؟

 میرم یه دوش میگیرمهمین االن..برو تا لباساتو میپوشی منم 

باشه برو بعد صدام کن بیام حولتو بدم منتظر میمونم بیای باهم صبحانه بخوریم.....اومدم برم 

 سمت اتاق که متین دستمو گرفت و رسشو انداخت پایین 

 کمرت که درد منیکنه!؟ شیداجان

  ..خنده ای کردم

 حاال چرا رستو انداختی پایین..یکم درد میکنه

 آخی رشمندتم شیدا دیگه حال خودمو نفهمیدم جربان میکنم میخوای کمرتو ماساژ بدم!؟

نه عزیزم همین که به یادمی برام کلی ارزش داره آخه راستش صبح که ازم نپرسیدی با خودم گفتم 

 هچقدر بیخیال
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فراموش کردم میدونی که من حارض نیستم کوچیک ترین آسیب نه خامنی میخواستم بپرسم بخدا 

 بهت برسه قربونت برم

 خدانکنه نه خوبم نگران نباش االنم زود برو دیرمون میشه زشته خودت که جاییت درد منیکنه!

 نه بابا مگه میشه تو کنارم باشی و جاییم درد بکنه

 ت شد..من زود لباسمو میپوشم تو هم برو دوشتو بگیرخب خداراشکر خیامل راح

چشمی گفت و به سمت حامم رفت منم رفتم به سمت اتاق کمد لباسیمو باز کردم چشامم از 

تعجب تو کمدم خشک شد لباسایی هم که خونه ی خودمون داشتم و عاشقشون بودم هم تو 
به مامانم که بده به من تا یه روز کمدم آویزون بودند با خوشحالی لباسی که عزیزجون داده بود 

رنگ  گلبهی که ازدواج کردم بپوشم رو از کمدم آوردم بیرون شلوار سفید جین که حاشیه های

بعد از اینکه لباسامو پوشیدم موهامو با  داشت و کت هم رنگ حاشیه های روی شلوارم برداشتم

صله بعد از اینکه آرایشم متوم فاال سشوار خشک کردم و باالی رسم بستم آرایش غلیظی هم کردم ب

شد متین به موقع ازم خواست حوله ش رو براش بربم به رسعت حولشو برداشتم و برم دادم دستش 

و اومدم تو آشپزخونه یکی از صندلی ها رو عقب کشیدم و منتظر متین نشستم بعدازدو دقیقه 

 متین اومد 

 به به..عروس خانم چه ماهی شده برا خودش...

  با ناز نگاهی بهش انداختم زیر چونم دستمو زدم

 شام هم االن میرید لباس زیبایی به تن میکنید میاید صبحانه میخوریم 

 منیرسم! ی شامخوشگل به باشه گلم ولی

 ..ولی من از رو سلیقم تو رو انتخاب کردم  ممنونم عزیزدمل

 آخ..آخ.. دمل رفت االن دوباره امکانش هست اسیر دمل بشم..

  .ته دل کردم خنده ای از
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میکنم متین به  رو آماده باشه برو لباساتو بپوش منم چایی هنوز دم نکردم تا میای منم چایی

 سمت اتاق رفت و منم بلندشدم چایی درست کنم که  تلفن باعث شد اول به سمت تلفن برم

 بله بفرمایید...

 ...صدای مامان خوشحالیم رو دوبرابر کردشیداجان...

 خوب هستند! همگی فریبا خالهخوبی؟بابا خوبه؟پدرجون، سالم مامان جونم

بابات ،پدر ،فریبا خاله آره عزیزم همگی خوبیم میخواستم بگم شام نیازی نیست بیاید شامل من و 

 و میایم اونجا همه ی فامیالی شوهرت رفتند فقط ما چند تاییم من و شوهرش شبنمعمه متین و ،

 م کمکت کنیم شام درست کنیم..ساعت یک ظهر میای و خاله فریباشبنم 

 براچی رفتند؟

 کار داشتند انگاری...

 باشه مامان جون منتظرتونم..

 شیدا صبحانه خوردین مامان جون؟!

نه هنوز من رفتم دوش گرفتم متین صبحانه آماده کرد بعدشم خودش رفت و االن از حامم اومد 

 االن که اومد میخوریم

 داجان این وظیفه ی توئه یادت نرفته که؟به به..داماد صبحانه آماده کرد شی

 دیگه چیکار کنم اصال منیذاره من دست به کاری بزنم میدونم مامان جون ولی متین

 باشه عزیزم مزاحمتون منیشم خوب به خودتون برسید دیشب خوش گذشت!..

 بله..خوب بود فقط یکم کمرم درد میکنه

 یدم..یکم ماساژ م تحاال بعد که اومدیم برا عزیزم آخی

 نه مامان نیازی نیست اگه بیشرت درد گرفت به متین میگم ماساژ بده 

 ب خودتون باشید سالم به دامادم برسون..ظباشه عزیزم موا
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 چشم..شام هم سالم به همگی برسونید فعال خدافظ

 کی بود خامنی!

 مامانم بود..سالمت رسوند

 ؟سالمت باشند همگی خوب بودند!

 امنونو بخوریم..به به چه تیپی زدی آقا.....بیا صبحآره خوب بودند

 چشامی نازت خوشگل میبینه برا تو تیپ زدم همونطور که تو برا من خوشگل کردیا

آره دیگه بایدم همینطور باشه..راستی متین جان مامانم گفت منیخواد بیاید شامل مثل اینکه همه 

شبنم و امان فریبا و عمت و ی فامیالتون رفتند مامانم گفت امشب خودش و بابام و پدرت و م

 میاند اینجا.. شوهرش

 باشه مشکلی نیست..اما دست تنهایی میخوای کار کنی!

 ساعت یک میاند اینجا کمکم شبنمنه مامانم و 

 باشه خوبه منم منیرم امروز رس کار 

 از کی میری رس کار؟

 از پس فردا قراره برم..

 زد فراموش کردم.. باشه انشاهلل...وای اومدم چایی دم کنم مامان زنگ

 منیخواد شیداجان چایی منیخورم..تو این جگرهایی که مامانت گذاشته بخور یکم قوت بگیری..

 نه منیخوام منیدونم چرا چیزی منیخوام..

 منیشه که عزیزم بیا اینارو بخور..

 نه منیتونم..

 دادباید به زور بهت بدم و به زور وارصار جگر ها رو خوردم 
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 خوردی؟متین چرا خودت ن

 ..اینا رو مامان لیلی برا شام فرستاده 

 ..من و تو که نداره خودتم بخور

                              عزیزم میخورم..بعد هم به ارصار من تکیه ای برداشت و خورد باشه

بعد از خوردن صبحانه به ارصار متین با هم ظرف ها رو شستم اصال منیذاشت تنهایی کاری رو 

 وقتی ظرف هارو متیز کردم و گذاشتم داخل کابینت رو به متین  انجام بدم

 ممنون دستت دردنکنه.برو بشین چایی درست کنم برات بیارم 

 باشه عزیزم اگه خسته ای یه لیوان رشبت برام بیار

نه برو االن چایی میارم.....باچایی سازی که آماده گذاشته شده بود چایی رو به رسعت دم کردم و 

ان چایی برداشتم و به سمت کاناپه رفتم متین همون طور که کنرتل تلویزیون دستش بود دوتا لیو 

به خوابش برده بود سینی چایی را رو میز گذاشتم و به آرومی کنرتل رو از دستش بیرون کشیدم 

 رسعت رفتم یه پتو مسافرتی آوردم میخواستم بندازم روش که بیدارشد نگاهی بهم انداخت

  قسمت سی و یکم                          

 

 منیخواد عزیزم خوابم منیاد یکم گلوم درد میکنه

 وای متین نکنه میخوای رسمابخوری؟

 فکرنکنم..

 رسدردهم داری؟

 یکم..

 صربکن االن یه قرص برات میارم یکم اسرتاحت کن ..

 نه اتفاقا میخوام رسمابخورم پس فردا نتونم برم رسکار پیشت مبونم..
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 این چه حرفیه..بعدشم عزیزم زود میری و میای مگه قراره چندساعت منو نبینی..؟إ خدانکنه 

یرم رسکار اتفاقا چقدر دوست دارم دست پختت تو رو بخورم باشه خامنم منیذارم رسمابخورم م

 میخوام هرموقع از رسکار میام برام غذا درست کرده باشی..

 اونم چشم..

سایی که داخل کمدت بود رو خودم از آمریکا برات آورده چشمت بی بال.. راستی شیدا یکی از لبا

 بودم یه کارت پستال داخل جیبش بود نخوندی؟!

 کدوم لباسه؟نه .. 

 لباس سفید بود حالت خفاشی داشت برا روز عروسی تنت بود! 

 از پنجره ریختم بیرونعجله داشتم پارش کردم  م ببخشیداون کارت پستال بود داخل جیبإ 

 دی؟شیدا تو هرچی دستت بیاد پاره میکنی دیگه آره..چی..پاره کر 

اولن صداتو بیار پایین دومن دفعه اول و آخرت باشه با من اینطوری حرف میزنی سومن جنبه 

 شوخی هم نداری نگهش داشتم گذاشتم تو آلبوم عکسام 

وساعت اینو گفتم و بلندشدم رفتم تو اتاقم و در رو بستم منیدونستم روز اول عروسیم تازه د

نگذشته بخوام اینطوری با شوهرم حرف بزنم واقعا حرف بدی نزد که من اینطوری جوابشو دادم 

اما متنفرم کسی با صدای بلند باهام صحبت کنه...رو تخت دراز کشیده بود متین در رو زد و وارد 

 شد وقتی تشک تخت رفت پایین فهمیدم متین نشسته رو تخت.....

 شیداجونم...

....... 

 م آخه چرا روز اولی اینطوری میکنی آخه کسی روز اولی قهر میکنه؟خامن

 نه کسی قهر منیکنه اما کسی که دلیل نداره نه من.. جواب دادم: بدون اینکه برگردم

پیداشون میشه تو رو خدا شیدا با من اینطوری نکن..تو  شبنمباشه عزیزم غلط کردم االن مامانت و 

 که میدونی دمل طاقت منیاره
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  زیر.. شتم سمتش و تو چشامش نگاه کردم رسشو انداختبرگ

ببین متین جان خودت میدونی من یکم حساسم میدونم مقرص نبودی مقرص خودمم بودم اما هیچ 

 وقت صداتو بلندنکن من از این کار متنفرم میفهمی!

م تکیه آره عزیزدمل میدونم من معذرت میخوام بخدا وقتی گفتی تکیه تکیه کردی احساس کردم قلب

 تکیه شده تو کارت هم نوشته بودم نگهش دار

میدونم آخه من که منیام عکس مامانت و اون جمله ی زیبایی که نوشته بودی رو پارش کنم عزیز  

 من..

و محکم تر از روزای قبل فشارم میداد در همین حین آیفون به صدا  کشید متین منو تو آغوشش

 دراومد 

 یقه با خانم خوشگلم تنها باشم..بخشکه این شانس منیتونم یه د

 به آرومی از آغوشش اومدم بیرون لبخندی بهش زدم و گفتم:

اومدند یکم اسرتاحت کن به مامانم بگم یه چیزی درست کنه شبنم  فریبا وخاله حتام مامانم و 

 بخوری که حالت بدتر نشه ..

 ...تم منیخواد بگی خوب میشمبه مامان حاال پاشو باهم بریم یه سالمی بکنم چشم اسرتاحتم میکنم

 مه ی آیفون رو زد ....دشدیم من رفتم آشپزخونه و متین دکباهم بلن

 ونم اومدندیمامان و فریباخانم  و دخرت عمه ی د

 متین تو وظیفته به خاله بگی مامان...

 پس چرا خودت منیگی؟

 خب وقتی شوهرم منیگه از من توقع داری..

و رفت در ورودی رو باز کرد صدای قهقه  ه فعال بیخیالش بشمبه نشونه ی اینک متین چشمکی زد

سال داشت و متاهل از وقتی دیده بودمش مثل خواهرم  23میومد دخرت خوبی بود حدود شبنم  ی
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با همدیگه ازدواج کنند اما هیچ حس  شبنمبا اینکه میدونستم قرار بوده متین و  دوسش داشتم

 .... حسودی یا تنفر هم ازش نداشتم 

 خب حاال پرس دایی این عروس خوشبخت ما کجاس؟نم:شب

 آشپزخونه س...

 از آشپزخونه اومدم بیرون و گفتم:

 سالم من اینجام...

 به به سالم بانو چه زیبا شدی...خوش بحالت پرس دایی یه همچین حوری نصیبت شده..

 ولی متاسفم برا شوهر تو که نصیبش نشدهجان  شبنم آخی

بعدشم منو و شوهرم خیلی هم خوشگل و نازیم تا کور شود هر  زشتی بابا یعنی چی خودت  خفه

 ..اصال شیدا ازت خوشگل ترهآن که نتوان دید

رفتم جلو با مامانم میخندیدیم  شبنمفریبا به بحث کردن های متین و  خالهدرحالیکه با مامان و  

 روبوسی کردم  شبنمفریبا و  خالهو 

 هین میکنی...من خوشگله چرا تو خانم شوهر  شبنمنه خیر 

بعدشم همه ی دخرتا از جمله خودت  جوابو گرفتی حاال بردار و برو به سالمت..دخرت عمه 

 چشمتون دنبال من بود

 من:متین...

 ببخشید عزیزم دخرتا را برا شوخی گفتم

به زن ذلیلیت برس شوهر از یه طرف زن ذلیل خانم از یه طرف شوهر  متین جان شام لطف کن

 ....شانس بدهذلیل واه واه خدا

 فریبا گفتم:خاله رو به مامانم و شبنم بدون توجه به حرف 

 خوش اومدید پس چرا بابا و پدر و عمه نیومدند؟
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عزیزم مردا رو که میشناسی گفتند شام برید کاراتون رو انجام بدید ما بعدا میایم االن فریبا:خاله 

 اینا میام عمه توران هم گفت با حوصله منیکنیم بیایم بی کار بشینیم

 تنها باشند بابا و پدر  متین اینجا چیکارس کهخب حاال عمه مجبور شده ولی 

 برگه چغندر...شبنم:

 شب رنگ خانمشام حرف نزن 

بیا کمکم شبنم  من:باشه بابا حاال ببین رس چه موضوعات از پیش پا افتاده بحث میکنید زود باش

 تو آشپزخونه..

 خلص شامییم..چشم عروس دایی..ما که همه جوره م

 متین:وظیفته..

 شیداجان منیخوای به شوهرت بگی لطف کنه در تاالر اندیشه رو ببنده؟!به نفعشه...

 متین جان برو ببین آقا آرتان کجا رفتند بگو بیاند داخل که تنها نباشی..

 چشم بانوی زیبای من...از سایه میرم..فقط دخرت عمه شوهر بدشانست کجاس؟

 چغندر هم کالم بشم در شأنم نیس..خوش ندارم با برگه 

 متین جان شام برو منیخواد جوابشو بدی خودم به حسابش میرسم...

 تکون داد و رفت..شبنم  متین هم رسشو به نشانه ی تاسف به سمت

  هم رفتیم آشپزخونه به مامان و خاله کمک کنیمشبنم من و 

 متین هم به همراه آرتان اومدند داخل راهرو..

  ما اومدیم..متین:یا هللا

 رسیع یه شال سفید انداختم رو رسم .. بفرمایید داخل..

 دخرتعمه اینم شوهر بدشانست..
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 واب داد:جواب برگه چغندرها خاموش..در حالی که کاهویی داخل دهنش بود جشبنم 

 من:سالم آقا آرتان خوش اومدید پس چرا همون اول نیومدید داخل؟!

 خت بشید..سالم..خوب هستید..انشاهللا خوشب

 متین:منیومد که داخل به زور آوردمش تعارف میکرد..

 وظیفت بود بیاریش داخلشبنم:

  جان این چه جور حرف زدنه!؟شبنم  إ

 آرتان جونم منو و پرس عمم شوخی داریم

 من:اشکال نداره آقا آرتان از همون اول که اومده اینا دارند یکی به دو میکنند

 آرتان:شام ببخشید

..اشکال نداره اتفاقا باعث خنده ی ما میشند.. متین جان شام با آقا آرتان برید بشینید من:نه بابا

 براتون چایی یا رشبتی بیارم ..

 آرتان:ممنون شیداجان زحمت نکش..

 منم بدون توجه رفتم کمک مامانم و اینا تو هم نگاهی به متین انداختم سگرمه هاش رفت

 چقدر حساس از همین االن خدا به دادم برسه..میدونستم از حرف آرتان ناراحت شده

بود که ما دیگه همه چیزمون آماده بود سه نوع غذا درست کردیم مرغ  6حدود ساعت 

سوخاری،کباب که متین رفت گرفت و خورشت فسنجون چون بابام عاشق خورشت فسنجون بود 

 ...ورفتم به سمت مهمونا ،پنج تا لیوان چایی ریختم

 چایی بخورید خیلی خسته شدید امروز رشمنده..من:بفرمایید حداقل 

 :نه عزیزم چه زحمتی...شبنم

 خاله فریبا:شیداجان تو اصال امروز نباید کار میکردی ما سه تایی بودیم بیا بشین..

 چایی را رو میز گذاشتم و رفتم کنار متین نشستم به آرومی بهش گفتم:
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 متین چیزی شده چرا ناراحتی؟

 !؟جان به تو گفت شیدااین پرسه به چه حقی 

 ناراحت باشم جان من اخامتو باز کن.. شبنمبرا این ناراحتی خب اگه اینطوری باشه که منم باید برا

بهت زد به شام زد  جونتو هیچ موقع قسم نده باشه به خاطر تو اخاممو باز میکنم ولی اگه حرفی

 پرسه کودن جوابشو نده

 چشم...

 چشمت بی بال

که آیفون به صدا در اومد...من باز میکنم..به سمت آیفون رفتم و در رو باز اومدم چایی بردارم 

 کردم پدر و بابام و عمه توران بودند

 در ورودی رو هم باز کردم سالم خوش اومدید

پدر:سالم عروس گلم..ماشاهللا مثل همیشه ناز و زیبا.. با هم روبوسی کردیم بعدم پدر دست کرد 

 داد دستم  هزاری 100داخل جیبش و یه 

 با بابام و عمه توران هم روبوسی کردم 

 ن تنگ شده بود..و بابا خیلی دمل برات

 منم همینطور دخرتم..داماد که اذیتت منیکنه؟

 نه بابا جون اتفاقا خیلی هم مواظبمه..

 ..میلیونی رو بگیر برید یه چیز برا خودتون بخرید 5بیا عزیزم  این چک  خوبه..پس خیامل راحته

 اخالقشو که ....ون بابا ولی نیازی نیست میدونید اگه متین بفهمه ناراحت میشه من:ممن

 بابا:میدونم بگو وقتی مجرد بودم اینو بابام تو حسابم گذاشت

 من:ممنون باباجون
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 بابا:خواهش میکنم

 با عمه توران هم روبوسی کردم و وارد شدیم

شدند متین هم اومد با هر سه تاییشون  وقتی رفتیم داخل همه به احرتام بابا و پدر و عمه بلند
روبوسی کرد ساعت هشت بود که بعد از کلی گفت و گو همه دور میز جمع شدیم تا شام 

 بخوریم در حین شام خوردن آرتان رو به جمع گفت:

 براتون یه سوپرایز داریمجان شبنم من و 

 :إ آرتان....!شبنم

 شو بزنهرزا جان دایی بذار حرف :خب بگید ببینیم چیهپدر

 ..خب راستش..من و آرتان قراره بچه دار بشیم :شبنم

همگی با شنیدن این خرب خوشحال شدیم و بهش تربیک گفتیم مخصوصا عمه توران که با شنیدن 

 این خرب بال در آورده بود 

بشورم..اما مامان و ظرف های کثیف رو شبنم با  بعد از شام رو میز رو متیز کردیم خودمم رفتم تا

 بشوریم..شبنم فریبا اجازه ندادند من و  خاله

 آرتان پا پیش گذاشت:به خاطر خانم خوشگلم من خودم ظرفا رو میشورم..

 متین هم برا اینکه کم نداره رو به من گفت:

 خامنم تو برو بشین من و آقا آرتان باهم دیگه میشوریم..

رفتند خیلی امشب خوش شب بود که همه گی بلند شدند و خداحافظی کردند و  12حدود ساعت 

 گذشت متین هم دیگه اخامش تو هم نبود و تا میتونست همه رو خندوند

 هم خیلی خوشحال شدم چقدر مادر شدن بهش میاد...رزاخیلی امشب خوش گذشت برا 

 آره خیلی خوش گذشت فقط یه سوال ازت بپرسم ؟!

 خب بگو...
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 شوخی میکنم ناراحت میشی؟ شبنم شیدا تو وقتی من با

 عزیزم براچی ناراحت بشم دخرت عمته.. نه

خب تو که جریان منو میدونی بابا وقتی دید به خاطر تو به هر دری میزنم میخواست مجبورم کنه 
هم به من حس داشت ولی من فقط اونو مثل خواهرم دوسش داشتم برا شبنم ازدواج کنم  شبنم با

 همین گفتم یه موقع ناراحت میشی

 م وقتی میدونم اینقدر شوهرم بهم عالقه داره براچی حسودیم بشهنه من حساس نیستم بعدش

 آخ الهی من فدای شام بشم که اینقدر ناز شدی..

 با این حرفش رشوع کردم به خندیدن

 چرا میخندی! ببین شیدا خودت یه کار میکنی دل از دستم میره ها..

 آخه داری با این حرفات لوسم میکنی..

 رشع کرد به چرخیدنبا این حرف منو بغل کرد و 

 منم میخندیدم و ازش میخواستم بذاره منو رو زمین..

همونطور که من تو بغلش بودم بردم سمت اتاق و رهام کرد رو تخت و خودشم پرت کرد رو 

 تخت..

 وای متین رسم گیج میره!

 منم دمل برا تو گیج میره به دمل بگو بیتابی نکنه..

ر بیار آویزون کنم تو کمدت خودمم بلندشم لباس خوامبو باشه عزیزم اول پاشو کت و شلوارتو د

 بپوشم..

 ..چچچشم

 قسمت سی و دوم                                
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 بعد.....دوسال  

 قبل از اینکه متین با کلید در رو باز کنه زود در رو براش باز کردم

 سالم عزیز دل چطوری فهمیدی من اومدم..

 م خرب دار میشهاز صدای پات قلب عشقم سالم

 وای،وای،من فدای قلب تو..

 خدانکنه ..برو لباساتو در بیار بیا ناهار حارضه

چشم شام برو من لباسامو در میارم آویزون میکنم..دستام رو هم متیز میشورم میام با عشقم ناهار 

 بخورم..

 رفتم رس میز نشستم و منتظرش نشستم

 ظار تو رو دوس دارممنتظرمه..آخ که من چقدر انت نگاه خانم منو

 متین این چه حرفیه خدانکنه من انتظار تو رو بکشم..

 عزیزم حاال ناهار چی داریم؟!ببخشید باشه 

 وا متین مگه رو میز رو منیبینی خورشت فسنجون داریم

 آخ جون فسنجون دستت درد نکنه..

 در حین ناهار رو به متین گفتم:

 متین جونم؟!

 جون دمل...

 ؟امروز برنامت چیه

برنامه!..برنامه ی خاصی ندارم مثل هر روز بعد از ناهار ظرفا رو باهم متیز میکنیم بعدم یه خواب 

 کوچولویی میرم بعدشم میرم دفرت رس کار ساعت ده برمیگردم..
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تو دمل با ناراحتی گفتم آخه یعنی تولد منو یادش رفته!؟اگه یادش رفته باشه منم امشب منتظرش 

 منیمونم..

 یخوری؟!شیداچرا من

 منیخوام خوردم..

 من برم بخوابم خستم.. متیز کنیم خب باشه پس پاشو ظرفا رو

 تو برو بخواب من خودم متیز میکنم..

 پس من میرم خودت متیزشون کن رشمنده خستم امروز شیداجان باشه

 با این حرفش تو دمل غریدم فکر منیکردم روز تولدم بخواد تنها بذاره ظرف ها رو بشورم همیشه

کمکم میکرد اما امروز که مهم ترین روززندگیمه منیخواد کمکم کنه باشه حاال منم جربان میکنم آقا 

 12با خودم گفته بودم مهر که نشد برات تولد بگیرم  30قرار بود بجا  دارم تمنم برا متین بذار

 برات بگیرم اصال منیگیرم آقا متین اسفند

اعصابم حسابی  شک کردم و رفتم رو کاناپه دراز کشیدمبدون حوصله ظرفا رو متیز کردم دستامو خ

 چشاممو بستم..با صدای تلفن چشاممو باز کردم تلفن رو برداشتم خط خطی بود برا همین

 بله..!

 شیدا بابا؟!

 مثل جت از جا پریدم

 سالم باباجون خوبید؟مامان خوبه؟

 علیک سالم تا این ساعت خوابیدی؟

 مگه ساعت چنده؟!

 بعدظهر 5ساعت 

 خب بابا حوصلم رس رفته بود دیگه خوابم برد
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 تولدت مبارک دخرتم..

 ممنون باباجون بازم به شام یادم بودید..

 مگه کی یادش نبوده نکنه متین فراموش کرده؟

 تو دمل گفتم) الکی مثال( نه باباجون یادش بود اولین کسی که تربیک گفت متین بود

 انگهدارخب تلفن رو میدم به مامانت از طرف من خد

 خدافظ باباجون

 سالم دخرت قشنگم تولدت مبارک

 مرسی سالم مامان جونم ممنون

 متین خوبه؟کادو برات چی گرفت؟

وا مامان آخه االن که کادوشو بهم منیده شب بهم میده برا اینکه مامان و بابا رو ناراحت نکنم 

د نگرفتند فقط سال آخر چیزی بهشون نگفتم درسته که حتی مامان و بابامم چند سالی برام تول

 منیخواستم متین رو بی خیال نشون بدمبرام تولد گرفتند ولی 

 بخدا دخرتم با بابات میخواستیم بیایم کادو هم برا گرفته بودیم اما نشد به بابات مرخصی ندادند

 قرار بود با آقای رادمهر و خاله فریبات بیایم

 شه یه دنیا برام ارزش دارهنه مامان اشکال نداره همین سایتون باال رسم با

 سالمت باشی انشاهلل سایه شوهرتم باال رست باشه..راستی خاله فریبا و آقای رادمهر متاس نگرفتند؟

 نه..مگه قرار بود متاس بگیرند؟

 االن که نشد بریم ببینیمش آره انگار خاله فریبا گفت میخوایم بهش تربیک بگیم

 نه هنوز زنگ نزدند

 رم..سالم به متین برسوندخرتم من فعال ب خب
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 چشم شام هم سالم برسونید ممنون که به فکرم بودید مامان جون

 خواهش میکنم کوچولوی من..

زنگ خورد شامره ی پدر  تلفن دوباره قطع شد خنده ای کردم و تلفن رو قطع کردم همین که تلفن

 جون بود

 سالم پدرجون..

 سالم عروس گلم خوبی؟تولدت مبارک

 مت باشیدممنون پدر سال 

 متین خوبه اذیتت که منیکنه اگه اذیتت میکنه بگو گوششو بیخ تا بیخ بربم..

 نه پدر جون اذیت منیکنه اتفاقا خیلی هم دوسم داره هم خیلی به فکرمه..

 خب خداراشکر..تلفن رو میدم به خاله فریبات سالم به متین برسون شیداجان

 چشم حتام...

 د و بیست ساله بشی..سالم شیداجان خوبی؟شوهرت خوبه؟ص

 سالم خاله جون ممنون همه خوبیم سالمت باشید ممنون به فکرم بودید

حاال امشب شب یلدا هم هست ما االن باید همه دور هم بودیم اما هم خواهش میکنم دخرتم 

انگاربابات  کار داشت و هم پدر دیگه این شد که نشد بیایم گذشت از شب یلدا سال اول تولدته 

 وس مایی ما باید حتام باشیم اما نشد دخرتم خودت ببخش...که تو عر 

نه خاله جون من توقعی ندارم خیلی ممنون همین که به فکرم هستید خیلی برام ارزش 

 داری بچش خوبه؟!شبنم داره...راستی خربی از 

آره خاله جون خوبه اتفاقا هفته ی پیش اینجا بودند گفت خیلی دمل برا شیدا تنگ شده کاش 

 یدمش ولی همون هفته ای بود که رفته بودید ترکیه..مید

 آهان ...اتفاقا منم دمل براش تنگ شده تا کی اونجا بودند؟
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 تا آخر هفته تا اون موقع هم که شام مسافرت ترکیه بودیدخاله:

 آهان باشه حاال یه روز باهاش متاس میگیرم سالم برسونید فعال خدافظ

 خدافظ دخرتم

و نیم بود یه حسی بهم میگفت متین یادش نرفته  5ساعت انداختم ساعت  با ناراحتی نگاهی به

برا همین از جا بلند شدم نگاهی به رس و روی خونه انداختم همه چی مرتب بود رفتم به سمت 
آشپزخونه خب حاال غذا چی درست کنم بعد از کلی کلنجار تصمیم گرفتم مرغ شکم پر درست 

پزی بعد از اینکه آشپزیم متوم شد چایی هم درست کردم با کنم با خوشحالی رشوع کردم به آش

خودم گفتم شاید دیدی متین کیک هم گرفت و اومد رفتم تو اتاقم یه تاب صورتی که متین 

سفیدی که از ترکیه گرفتم رو تنم کردم با آرایشی صورمتو خواستنی تر عاشقش بود رو با شلوار 

بود با کالفگی از اتاق اومدم بیرون اومدم برم بشینم کردم ساعت نه شب بود اما خربی از متین ن

پای تلویزیون که صدای کلید تو در خوشحالی رو بهم هدیه کرد متین در رو باز کرد و با جعبه 

 کیکی اومد داخل 

 به به سالم خامنی خوشگل کردی برام...

 با تعجب نگاش کردم..

 دی؟چرا اینجوری نگام میکنی نکنه توقع نداشتی سوپرایز ش

 وای متین تو که یادت نبود پس چطوری؟

 هیس..حاال که یادمه بیا این جعبه رو از دستم بگیر کادوی تولدتو بهت بدم

 تو برو کیک رو بذار رو میز که من بیام

منم بدون حرفی رفتم به سمت آشپزخونه همین که برگشتم دیدم متین یه عروسک خرسی بزرگ 

 دستشه

 رسایی که من خیلی دوسشون دارموای متین چقدر بزرگه همین خ

 آره عزیزم اینم کادوی من
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 ممنون خیلی خوشگله

الهی من قربونت برم که به همینم راضی میشی اصلی کاری تو جیب آقا خرسه س بعدم دست کرد 

 جعبه ای زیبا داد دستم

 وای متین میخواستی اینقدر خرج نکنی من راضی نبودم

عد ناهار میخواستی از شدت عصبانی که من یادم رفته با تو چشامی من نگاه کن شیطون تو که ب

 زمین و زمان دعوا کنی

 خب چیکار کنم ناراحت شدم

دیگه ناراحت نباش مطمنئ باش تا زمانی که نفس میکشم منیذارم ناراحت بشی حاال کادو تو باز 

 کن

 در جعبه رو باز کردم رسویس برلین ظریفی داخلش بود 

 وای متین چقدر نازه؟!

 اشتباه نکن به نازی تو منیرسه.. نه

 با این حرفش پریدم تو آغوشش اونم منو محکم تو آغوشش گرفت و یه بوسه به لبام زد 

 با اینکه فکر کردی یادم رفته شام درست کردی هخوب خامنی چی درست کردی بازم خوب

 یه حسی بهم گفت یادته..

 خوردن دارهخب بیا شاممونو بخوریم بعدم کیک تو بخوریم این کیک 

با کمک متین میز شام رو چیدیم خیلی عاشقانه شد یه موزیک کالسیک هم گذاشتیم و رشوع 

 کردیم به خوردن 

 شیدا انگار یادت رفت بهم بگی لباسامو عوض کنم

 اشکال نداره یه شب که هزار شب منیشه

 شیدا..
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 جان شیدا

 یه چیزی بهت بگم ناراحت منیشی

 نه دوتا بگو

 م بچه دار بشیم راستش دوست دار 

 تا این حرفو از متین شنیدم غذا پرید تو گلوم متین رسیع یه لیوان آب داد دستم 

 خب مگه چی گفتم!

 متین تو قول دادی بذاری درسمو ادامه بدم

 من که با دانشگاه رفتنت مشگل ندارم در حین بارداری دانشگاه هم برو

 آخه منیشه که..

 بچه دار بشیم تو رو خدا خواستمو رد کن ببین شیدا من عاشق بچم دوست دارم

متین  خواستش اینقدر معصومانه حرفشو بهم زد که منیدونم چطوری قبول کردم بعد از قبول کردن

با اشتیاق بیشرتی شام میخورد وخوشحالی میکرد و قربون صدقه م میرفت شام رو که خوردیم 

ز داخل جعبه درآورد کیک خودش ظرفا رو شست و نذاشت من دست بزنم بعد هم کیک رو ا
دوتا قلب که زمینش غروب بود و داخل یکیش نوشته بود شیدا جان دوستت خیلی زیبایی بود 

نوشته شده بود اون شب من خیلی خوشحال بودم اما متین بیشرت از  ام انگلیسی دارم داخل یکیش

و  ی نثارش کردبوسه ا من خوشحال بود وقتی رفتیم رو تخت دراز کشیدیم متین دست منو گرفت

 گفت:

 باور کن شیدا امشب دنیا رو بهم دادی وقتی گفتی اجازه میدی بچه دار بشیم

 من حرفی ندارم اما کاش میذاشتی هرموقع وقتش بود 

 سالگی  32آخه عزیزم من رفتم تو 

 سالگی هم وقت داری 35خب چه ربطی داره تو تا 
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 یم هرچی تو بگی خامنمخب باشه اگه دوست نداری االن منیذاریم بچه دار بش

نه االن که اراده کردیم اشکال نداره اما اگه نشد فعال بیخیالش بشیم خدا هرموقع خواست خودش 

 بچه میده بالخره رسنوشت هربچه ای هم دست خدا ست

 باشه عشقم هرچی تو بگی

 من به هیچ وجه تا تو نخواهی منیذارم اذیت بشی متین منو کشید تو آغوشش 

 ودمو تو آغوشش جا دادم و گفتم:میدونم عزیزممنم بیشرتر خ

 

 قسمت سی و سوم                            

 

تولد  روزاسفند  12بود متین هر روز از من میخواست تست بارداری بگیرم روز  دوماهی دقیقا

 ظهر وقتی داشتیم ناهار میخوردیم با ناراحتی به متین گفتم: بود متین

 متین..

 جون ..

 یک ماهه گذشته و خربی نیست ناراحتی؟ از اینکه

فراد اتفاق میفته یکسال بعدش باردار میشند ن عزیزم ناراحت ابعضی  برا این چه حرفیه خامنم

 بعدشم خودت گفتی دست خداستما تازه اقدام کردیم نیستم 

 ولی اگه نشه چی؟ ممنون که به فکرمی

ند چند وقتی باهم به اصطالح دوست بودیم و حاال مبا این حرفا چیه تازه ما دوساله ازدواج کردیم

 یکسالی از همدیگه جدا که اینا مالک نیست مگه کسی تو این دورانا باردار میشه

  دوسال و چهارماهه

 خب همون
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 میگم..!!

 بگو

 میخوای فعال دست نگه داریم؟!!

د ولی نیلوفر شیداجان شبنم را ببین دوسال عقد بودند یکسال بود ازدواج کرده بودند و باردار ش

 خواهر من سه سال عقد بود یکسال عروسی کرده بود و باردار شد

 خب که چی!!

خب عزیزم منظورم اینه ایناکه مالک نیست ما حتی اگه دوسال یا سه سال هم عقد بودیم شاید 

 االن که دوساله ازدواج کردیم هنوز خدا صالح منیدونه بچه دار بشیم این که ناراحتی نداره

 راحت نیستم بعدشم من خیلی هم خوشحامل از دوران جوونیم در کنار تو استفاده میکنممن که نا

 راستی شام امروز یادتون هست تولد منه؟آفرین عزیزم همینه قربونت برم 

 إ متین خب میخواستم سوپرایزت کنم

 اوخ ..اوخ..رشمنده اصال فکر کردم حواست نیست

 هللا همیشه سایت باال رسم باشهخب اشکالی نداره تولدت مبارک عزیزم ایشا

 مرسی عزیزم..ایشاهلل تو هم همیشه کنار من باشی حاال منیخوای بلند شی شوهرتو بوس کنی

 ...بدون حرفی بلند شدم بغلش کردم و با عشق بوسیدمش

 خیلی بدی من دوست داشتم یه جور خاص برات تولد بگیرم

 شام درست میکنی یا کیک میگیری؟ حاال خب ببخشید دیگه بببخشید فکر کردم یادت نیست

 !آخه منیشه که خودت برا خودت کیک بگیری تو شام بگیر من کیک میخرم باشه

 قبوله..پس من دیگه برم ظرفای امروز با شام

 خیلی بدجنسی پس برا همین زودتر تولدتو اعالم کردی
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 متین از ته دل خنده ای کرد و کتشو تنش کرد و رفت

اما به قول متین  ست بارداری میزنم و خربی نیست االن رفته تو ماه سومه هر روز تدقیقا دوماه

رشوع کردم به ظرف شسنت...یه ربعی خودمو با ظرفا رسگرم کردم نگاهی انداختم  شاید صالح اینه

ظهر بود پیشبندمو باز کردم و دستامو با حوله خشک کردم و اومدم رو کاناپه ولو شدم  2ساعت 

لبخندی زدم و تلفن رو برداشتم و  تو افکارم بودم که یادم افتاد به شبنم نگاهمو دوختم به سقف

 شامره گرفتم چندتا بوق خورد اما کسی برنداشت اومدم قطع کنم 

 :بفرمایید!شبنم

 جان چطوری؟شبنم سالم 

 به به سالم شیداجان خوبی؟پرس عمه ی خل و دیوونه ی من چطوره؟

 ولوت خوبه!؟آقا آرتان خوبه؟خنده ای کردم ..بد نیستیم..نی نی کوچ

 همه خوبیم آرتین هم خوبه..

 اسم پرست خیلی نازه خداحفظش کنه...

بذاری برگه چغندر ما هم پدر ..ببینم شیداجان شام منیخوای سال سه ماهشه2و ممنون عزیزم..االن 

 بشه..

 رشوع کردم به خندیدن حرف شبنم با

 ناقال نکنه خرب مربیه؟!

 تفاقا میخواستم باهات حرف بزنمنه بابا..چه خربی...ا

 خب بگو...رس و پا گوشم..

راستش تو این دو سال متین بهم نگفته بود بچه میخواد شاید اقدام هم کرده باشیم و خودمون 
متوجه نشده باشیم ولی تا االن خربی نبوده فقط سه ماهه که اقدام جدی کردیم و اتفاقی نیفتاده 

 یکم نگرانم..میرتسم...
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زمن اینا طبیعیه...بعدشم تا سه سال اشکال نداره بعد از سه سال باید به دکرت اقدام کرد نرتس عزی

 االن که دیر نشده شام تازه دو ساله ازدواج کردید 

 متین ناراحت بشه خب راستش منیخوام

..من زود آبسنت شدم حدود بعدشم غلط میکنه ناراحت بشه نه شیداجان بد به دلت راه نده 

دواجمون باردار شدم خودت که میدونی رشایط هر زنی فرق داره پیش دکرتم که رفتم یکسال بعد از 

طبیعیه بعضیا سال اول باردار مشند بعضیا حتی تو عقدشون بعضیا هم چند سال بعدش  بهم گفت

 تا سه سال طبیعیه پس نگران نباش 

 ممنون با حرفات بازم یکم خیامل راحت شد...

مه ی ساده لوح ما خیلی زن ذلیله ها قدرشو بدون البته نگفته منونه ببینم شیطون این پرس عشبنم:

 با داشنت زن ماهی مثل تو بایدم همینطور باشه

 جان لطف داری آقا آرتان هم کم شانس نیاوردهشبنم ممنون 

 اون که صد در صد آرتان بهرت از من نصیبش منیشد

سالگی  23شو داره سختت نیست خب بابا خیلی خودتو تحویل نگیر آقا آرتان هم قشنگی خود

 مادر شدی؟!

 ار تجربه کنی خیلی حسش شیرینه..راستی پارسال که رفتید ترکیه خوش گذشت؟ذنه بابا..ب

 خوب بود راستش سال اول سالگرد ازدواجمون بود خیلی خوش گذشت جاتون خالی

 من بزنیولی من خیلی ازت دلخورم یعنی منیتونستی بعد از اینکه اومدی بیای یه رس به 

جان میخواستم بیام مشکالتم زیاد بود برنامه های متین بهم میخورد خب راستش یه  شبنمبخدا

 رسی مشکالت هم تو زندگی هر زن و شوهری هست یکم اون مشگالت خیلی ناراحتم میکرد 

 باشه بابا انشا نگو فهمیدم..

ف من آرتین کوچولو رو باشه حاال هی تیکه بنداز من قطع کنم دیگه خیلی خوشحال شدم از طر 

 ببوس به آقا آرتان هم سالم برسون..
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حتام عزیزم تو هم سالم به برگه چغندر برسون خودتم ناراحت نکن پرس عمه ی منم غلط میکنه 

ناراحت بشه چون هنوز دیر نشده به خاطر این مسائل ذهنتو درگیر نکن مزاحمت منیشم ولی 

 خیلی زود میخوای قطع کنیا..

 ر که تولد متین بود نشد براش تولد بگیرم امروز قراره براش تولد بگیرم برا همینمه 30راستش 

 إ خب به سالمتی از طرف من بهش تربیک بگو داره پیر میشه ها..

 اکجا پیر میشه هر چی میرسی میگی

 سالشه ناراحت نشیا.. 32شوخی میکنم تازه 

 کاری نداری شبنم جان؟! برم نه بابا من به شوخی های تو عادت کردم خب عزیزم من فعال

 خدافظ.. نه عزیزم کاری ندارم برو به سالمت

 خدافظ..

آروم تر شده بودم در یخچال رو باز کردم یه لیوان شبنم تلفن رو که قطع کردم انگار با حرفای 

رشبت برداشتم همین که اومدم بخورم زد زیر دمل و دویدم سمت دستشویی به صورتم یه مشت 

تو آینه به خودم انداختم رنگم خیلی پریده بود آخه چرا اینطوری شدم اینم شانس آب زدم نگاهی 

متین دقیقا روز تولدشه اومدم شت دوم رو به صورتم بزنم که تلفن زنگ خورد با تصور اینکه متین 

 باشه به رسعت به سمت تلفن رفتم 

 الو...

 الو..

 م دمل برات غش رفتهسالم مامان جونم خوشگل من چطوری؟یه روزه صداتو نشنید

 سالم عزیز دل مامان خوبی؟دامادم خوبه؟

 خوبیم مامان جونم..بابا خوبه؟خونس؟

 آره خوبه!نه عزیزم ادارس من منیدونم تو این اداره چی هست که یه روز اونجا رو ول منیکنه
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 مامان..من میگم نکنه زیر رس بابا بلند شده..

 ا بکنه  دیگه اجازه منیدم پاشو تو خونه بذارهاین حرفا چیه بابات  غلط بکنه از این کار 

 با صدای بلند رشوع کردم به خندیدن

 قربونت برم که اینقدر زود باور میکنیالهی من 

 شیداجان گوش کن یه بار به حرفای من خدا نکنه صد بار گفتم قربون هیچکس نرو جز خدا

بت بخورم زد زیر دمل حامل بد چشم ..ببخشید ..راستش مامان رفتم رس یخچال اومدم یه لیوان رش 

 شد رنگمم خیلی پریده

 شیدا جان کی تست زدی؟

 از بس زده بودم و نتیجه نداده بود خسته شدم دیگه نزدمسک ماه پیش 

 خب عزیزم برو بزن امکانش هست باردار باشی به امیدخدا

 مامان از این امکانا زیاد هست من فعال بیخیالش شدم خسته شدم دیگه 

 من تازه شام سه ماهه اقدام کردید بعدشم تازه رفته تو ماه سوم  آخه عزیز

خب مامان اگه میخواست بشه ما دوساله عروسی کردیم عقدم که نبودیم زیاد فوق فوقش چند 

 ماه ..

سال بعد باردار میشه پس باید چیکار کنه حاال تو برو یکی بزن ببین  30ین حرفا چیه شاید یکی ا 

 چی میشه..

 ن من فعال برم امروز میخوام برا متین تولد بگیرم باشه ماما

 مهر نبود ما هم که تربیک بهتون گفتیم 30مگه 

 بله ولی همون وقت بود که رفته بودیم ترکیه دیگه نشد براش بگیرم

 خب باشه عزیزم تست یادت نره من فعال برم سالم برسون خدافظ
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 خدافظ عروسکم سالم به بابا برسون

ن رو قطع کردم به سمت کابینت رفتم هرچی نگاه کردم تست بارداری نبود بعد از اینکه تلف

حوصله نداشتم برم تست بگیرم بعدم نا امید بشم برا همین تصمیم گرفتم همین االن که میخحوام 

برم کیک بگیرم برم آزمایشگاه یه تست هم بزنم رسیع لباسامو پوشیدم آرایش ملیحی هم کردم 

با رسعت اول ماشین فراری عوضش کرده بودم رو از پارکینگ زدم بیرون  ماشین شاسی بلندی که با

رفتم سمت شیرینی رسا تا یه کیک سفارش بدم از ماشین پیاده شدم حامل زیاد خوش نبود وارد 

 فروشگاه شدم 

 سالم آقا..یه کیک متوسط میخواستم گیتار باشه دارید؟

 اشه؟بله خانم ما اینجا همه مدلی داریم رو نوشتش چی ب

 تولدت مبارکمتینم  

 االن میربید 

 بله اگه میشه..

 یه ده دیقه طول میکشه

ده دیقه ای طول کشید که کیک با رونوشتش تکمیل شد پولشو حساب کردم سوار ماشین شدم و 

به اولین آزمایشگاه رس راهم رجوع بردم به رسعت سمت پذیرش رفتم برگه ای رو گرفتم و 

 آزمایشمو انجام دادم 

 شید خانم چقدر طول میکشه؟ببخ

 یه یک ساعت

یک ساعت همینطور دور آزمایشگاه قدم زدم تا اینکه صدام کرد با بی حوصلگی برای گرفتنش 

 رفتم برگه را که گرفتم این جمله رو شنیدم

 مبارک باشه مثبته...

 آب دهنمو قورت دادم دهنم خشک شده بود جدی میگید؟
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 ونهبله ..خانم مبارکتون باشه یک ماهت

با شنیدن این خرب موجی از شادی به همه ی وجودم تلنگر زد موبایلمو برداشتم که زنگ بزنم به 

متین اما پشیمون شدم و تصمیم گرفتم کادوی تحولش پدر شودنشو بهش کادو بدم به رسعت به 

 سمت خونه راه افتادم رس از پا منیشناختم شاید به خاطر حسی بود که رزا بهم گفته بود دستمو

اشتم رو شکمم و لبخندی زدم من مطمئنم با اومدن تو زندگی ما هم شیرین تر از این میشه ذگ

 کوچولوی من..

شب بود که من همه چیز رو آماده کرده بودم ژله و ساالد رو. گذاشتم روی میز دوتا  7ساعت 

ه شاخه شمع روشن کردم و نگاهی انداختم همه چیز مرتب بود برگه ی آزمایشمو گذاشتم کنار ی

گل موبایلم رشوع کرد به زنگ خوردن اه چقدر بی موقع نگاهی به صفحه گوشیم انداختم متین 

 بود

 الو سالم متین جان کجایی؟

 سالم..خوبی؟

 من خوبم ولی انگار تو حالت زیاد خوب نیست اتفاقی افتاده؟

تنگ شده ها ولی تا م افتاده منیتونم تو رو بیام ببینم دملم برات اراستش من امشب یه اتفاقی بر 

 وقتی که تو نخوای منیشه..

 متین این حرفا چیه چه اتفاقی یعنی تا وقتی من نخوام منیشه؟!

 خب تو باید همت کنی وگرن منیشه

 جون به لبم کردی میگی یا ن؟ من: 

 خب خامنم من امشب کلید مو یادم رفته دنبامل بربم االن پشت درم تا تو همت نکنی منیتونم ببینم 

 یسادمای رو قطع کردم درب رو باز کردم و دست به سینه جلوی درب و گوش

 به به..سالم خوشگل...

 سالم آقا..اوهوو این کت و شلوار رو از کجا آوردی؟
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 راستش گفتم دزدی که نکردم خوبه یه بار دزدی کنم ببینم چه طعمی داره

 م به بازوش وگفتم:دبا مشت آروم ز 

 بی خود به تو دزدی منیاد

مثل همیشه خوشگل شدی من موندم تو با این همه زیبایی چطوری رضب دستت کمه ولی  چقدر 

 و رشوع کرد به خندیدن قبول کردی همرس من بشی

 منیخواد طحنه بزنی بعدشم انگار حرفای شبنم رو میزنی؟!

 چی گفت؟ شب رنگ إ مگه

منم دیگه پیر داره  ی پرس عمهامروز باهاش متاس گرفتم گفتم میخوام برات تولد بگیرم میگفت 

 میشه منم گفتم کجا پیر میشه آخه

 ....پیر شدم رفت آره دیگه

 متین این حرفا رو نزن ..آخه یعنی چی اگه تو پیری پس پیرا دیگه چی اند<؟

 خب عزیزم اونا فسیل اند دیگه..

 هر دو رشوع کردیم به خندیدن..

 یکی که تو برام گرفتی رو هم بخورم ..شیدا دستم افتاد با این غذاها خیلی هم گرسنمه میخوامم ک

 این غذارو از دستم بگیر

باشه عزیزم..این غذا ها رو به من برو دستاتو متیز شست و شو بده و بیا فقط نگفتی این کت و 

 شلوار رو از کجا آوردی؟

 امشب گرفتم میخواستم با چهره ای متفاوت بیام پیشت

 خیلی سورمه ای بهت میادعزیزم 

 دمل سفید هم خیلی به شام میادممنون عزیز 
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نه رفتم کباب و جوجه ها رو تو دیس چیدم و دورشونو تزیین لبخندی زدم و به سمت آشپزخو 

 کردم برنج رو هم با زرشک و زعفران  تزیین کردم و رس میز گذاشتم و منتظر متین نشستم

 به به عجب میزی چیدی!..

زیاد میل نداشتم برا همین کمی هم برا خودم  بشقابی را برداشتم و برا متین برنج کشیدم امشب

 کشیدم به طوریکه که باعث اعرتاض متین شد

 چرا اینقدر کم ریختی؟

 امشب زیاد میل ندارم منیدونم چرا حامل بده

 حتام چون تولد منه ؟

 این حرفا چیه نه خیر خودم حامل بده

 م کیک هست اونو میخوریممنم میل ندار  باشه چون بعدهم میخوایم کیک بخوریم ارصار منیکنم

 و دویدم سمت دستشویی بوی غذا که به مشامم خورد زد زیر دمل  

 شیدا چیزی شده؟!میخوای بریم دکرت حالت زیاد خوب نیست

 ن تو برو یه کم آب بزنم به صورتم خوب میشم

تو منم یه مشت آب به صورتم زدم دستمو گذاشتم رو شکمم یه حرکاتی  کاناپه متین با تردید رفت

 شکمم انجام میشد با خنده گفتم:

ای شیطون مامان هنوز هیچی نشده داری مامانو سختی میدی امشب که تولد باباته که وقتش 

کاناپه ها نبود آخه نگاهی داخل آینه به خودم انداختم بازم آرایشم پاک نشده بود خودمو به 

 رسوندم و کنار متین نشستم

 منم راحت باشه نگاه فشاری چیزی ازت بگیرند خیالشیدا من نگرانتم پاشو بریم یه درما

 برم کیک رو بیارمنه عزیزم احتیاجی نیست من خوبم بهرته 

 متین هم فقط رسشو تکون داد 
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 چرا رستو تکون دادی؟

 اینم سوال داره موندم من چطوری با این لجبازیه تو کنار اومدم

 و چند روزه دیگه میره سه سال وچهارماهإ تو این دوسال و چهارماه  نفهمیدی دوسال هم که نه بگ

خب باشه اگه من میخواستم مثل شام عمل کنم که صدهزار بار زندگیمون از بین رفته بود تو که 

زودرنج،زودعصبانی، یه کم لجبازاگه منم اینطوری بودم که دیگه هیچ باید زندگیمونو فوت 

 میکردیم

 یز کنمبلند شدم برم میز رو مت منم بدون توجه به حرفاش

 اصال بلند شو امشب نوبت توئه میز رو متیز کنی

میز رو هم امشبم که معلوم نیست چت شده  نه گذاشتی من بخورم نه دیگه نشد نه غذا خوردی

 پس شام چی؟که من متیز کنم 

 متین امشب چته دوباره کدوم قرار دادهایی که بستی به مشگل برخورده

 بستم همه مرتبه اما کارای تو باعث میشه ناراحتم کنهمن امشسب هیچیم نیست قراردادهایی که 

 میشه بگی چیکار کردم؟!

 من میز رو متیز میکنمبهرته بحثو متوم کنی شام برو بشین 

 الزم نکرده زن نگرفتی که بخوره و بخوابه منم زن این کارا نیستم

 باشه اینبارم من کوتاه میام

 منیخواد کوتاه بیای حرفو روک بزن رسا پاگوشم

 اگه زحمتت منیشه کیک رو با دوتا چایی بیار متیز کردی حرفی ندارم...وقتی

 متین از رو کاناپه بلند شد و رفت سمت اتاق

 با کالفگی میز رو جمع و جور کردم فکر کنم حدود یک ساعتی بود متین از اتاق نیومد بیرون

هرتین کادوی زندگیشو بهش پشت میز نشستم و رسمو تو دستام فرشدم خدایا یعنی االن قرار بود ب
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بدم با کمی فکر تصمیم گرفتم این بار من پیشقدم بشم و ازش عذرخواهی کنم با کمی فکر 

فهمیدم حق داره چون همیشه متیِن که کوتاه میاد بلند شدم برم سمت اتاق که با صورت پکر 

خط خطی شده بود اومد بیرون و بدون نگاه به من مستقیام رفت رو کاناپه مل داد اعصابم واقعا 

 رفتم کنارش نشستم نگاهی بهش انداختم اما توجهی نکرد و به ناخناش ور میرفت 

 میشه نگام کنی؟!

 متین:.......

 متین تو رو خدا نگام کن

 زیر چشمی نگام کرد و گفت:

 گوش میکنمبفرمایید 

 متین آخه چرا امشب که شب تولدته اینطوری میکنی؟

دگیه من بود اب کردی شیدا شاید باورت نشه امشب بهرتین روز زناز من میپرسی تو تولد منو خر 

من به خاطر  اماروزی که تولد اصلیه منه تولد بگیریم  ما باید دقیقامن کلی برنامه داشتم 

خوشحالیه تو رفتم بلیط ترکیه گرفتم چرا یکم به اینا فکر منیکنی امشب دوست داشتم برام سنگ 
بهت میگم  رس در منیارم سنگ متوم گذاشتی ولی وسطاش چی شدمتوم بذاری ازت ممنونم واقعا 

بیا بریم دکرت لجبازی میکنی باهات حرف میزنم صداتو میربی باال همونجور که تو منیخوای من 

 صدامو بربم باال منم دوس ندارم 

 باشه من معذرت میخوام

میام ازت عذر خواهی  آخه عزیزمن تا کی؟!چندبار این اتفاقات پیش میاد یا من به خاطر عالقم

چرا چون بهت عالقه ی قلبی دارم تاحاال پیش خودت فکر کردی چرا  ...دوباره من میکنم یابازم من

 رده کوتاه میاد؟پرسیدی یا نه؟اینقدر متین با اینکه م  

 نه...
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دوس خب مشگلت همینه ببین شیدا من به خاطر اینکه زندگیمو دوست دارم بیشرت از اون تو رو 

تحمل کنم چرا یه شب که رفته بودی خونه مامانت من  یخوام حتی یه روز دوربودنت رادارم من

 اینقدر دم به دقیقه بهت زنگ میزدم چون وقتی صداتو منیشنوم نابودم نابود 

با حرفای متین با رشم رسمو انداختم زیر چون واقعا حرفاش باعث رشمم شد همش هم حقیقت 

 داشت

ا بخوام اخالقمو به رخت بکشم ولی شیداجان شام اخالقت کمی تنده من منیخوام به روت بیارم ی

ردم جذبه ی مردونگی رو دارم ولی منیخوام زندگیم از بین بره اگه م   چون منم اگه بخوام میتونم

ببین  میشد اینطوری بود رس هر مسئله من باید مثل شام کوتاه منیومدم و زندگیم فوت و متوم

ی به دست نیووردم که به سادگی از دستت بدم من کلی زجر کشیدم عزیزدمل من تو رو به سادگ
ساله اما به اندازه یه مرد  30سامل بود که تو منو گذاشتی و رفتی یکسال گذشت شدم  29من دقیقا 

  میشدی  متوجهباید  ساله پیر شدم که شاید اگه روز اول که بعد از یکسال دیدیم  70

ن من همیشه مدنظرم بوده و هست که فقط با کوتاه اومدن میدونم...میدونم من مقرصم باور ک

ما میچرخه..و به سختی آب دهنمو قورت دادم قطرات اشک تو چشامم کمی منایان  ی تو زندگیه

 شد

 کن نگاه تو چشاممشیداجونم..عزیزدمل 

به سختی رسمو باال آوردم و با چشامی مهربون متین روبه رو شدم لبخندی بهم زد که خوشی تو 

 مل زنده شدد

 آخه من که منیتونم با تو قهر باشم تو میتونی ولی من نه 

 منم منیتونم

إ چرا دروغ میگی اون شبو یادم نرفته به خاطر همین یه بحث کوچولو رفتی خونه بابات و اینا 

چقدر من بهت زنگ زدم و مامانت به خواسته ی تو گفت خوابی که آخرش بازم من اومدم معذرت 

 خواهی کردم

 ب باشه اینقدر نگو خجالتم میدی..خ
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 باشه راستی بابت ظرفا معذرت میخوام میخواستم یه کم به خودت بیای

 نه عزیزم اشکال نداره وظیفم بود االن پاشو با کمک همدیگه کیک و چایی بیاریم

تین از پشت به گونم بوسه بلند شدیم با همدیگه رفتیم آشپزخونه رسگرم چایی ریخنت بودم که م
لبخندی زدم و دوتا چایی رو به همراه برگه آزمایش  د و به رسعت از آشپزخونه زد بیرونای ز 

 برداشتم و رفتم کنار متین نشستم

 خب آقای رادمهر شمعای تولدت رو بذار رو کیکت بفهمی چند ساله شدی 

 بزن تو رس من که پیر شدم هی خب حاال شام

 بود رو گذاشتم رو کیکش  2و  3عی که عدد مشپیر شدی خب بذار من میذارم دوتا من کی گفتم 

 راستی شیداجان کیکم خیلی خوشگله ها دست گلت درد نکنه

 خواهش میکنم قابلت بیشرت از اینه خب شمعاتو فوت کن فقط قبلش یه آرزو بکن

 خب آرزو میکنم سال دیگه بچه دار بشیم

 خب یه آرزو دیگه بکن تو دلت

 خب این آرزوئه دیگه

 کن و تو دلتنه یکی دیگه ب

 خب امیدوارم سال دیگه یه حوری بهشتی غیر تو کنارم باشه و تو گذاشنت شمع کمکت کنه

 خیلی بی معنی متین..

 باشه..باشه .. غلط کردم ناراحت نشو چشم االن آرزو میکنم

سال  5سامل شد  32ولی جدی پیر شدما  چشامشو بست و به رسعت باز کرد و شمعاشو فوت کرد

  ریم خانم کوچولو یکم به سن من احرتام بذارتفاوت سنی دا

 کیکتو برب که بخوریم باشه من رشمندم حاال  خب
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 نه دیگه نشد اول کادو مشتاقم ببینم خامنم برام چی خریده

 بابام و مامانم و خانوادت بهت تربیک گفتندراستی 

 بله تربیک گفتند از زیر کادو فرار نکن زود کادومو بده

 برداراینه هاش رو میزه 

 پاکت نامس یا پوله؟

 خوب خودت بردار میفهمی

 باشه بذار ببینیم چیه 

 خوب دقت کن..

 شیدانگو..... .........برگه آزمایشه..بذار ببینم

 چرا میگم داری پدر میشی...

 شیدا داری شوخی میکنی درسته!

 برگه آزمایش که دروغ منیگه

 واااااااای خدایا ازت ممنونم

 متین همسایه ها..

 ار همه عامل بفهمند بذ

 متین منو با عشق تو آغوشش کشید و گفت:

 چرا امشب که حالت بد شد نگفتی به خاطر چیه؟

 خب دوست داشتم سوپرایزت کنم

 خب االن کاکل زریه یا قند عسل؟!
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معلوم که نیست تازه یک ماهمه بعدشم خداکنه بچه سامل باشه وگرن دخرت و پرس هر دوشون 

 شیرینی زندگین

 اش دخرت باشه ولی ک

 شایدم پرس شد معلوم نیست

 قسمت بیست و چهارم                         

 

کش و قوسی به خودم دادم دور و کنارمو نگاه کردم متین نبودش از رو تخت اومدم پایین اول 

رفتم دستشویی آبی به رس و صورتم زدم و رفتم داخل آشپزخونه میز چیده شده بود و یه یاداشت 

 شده بود  گذاشته

 سالم...

 عزیزم من به خاطر جلسم مجبور شدم زود برم ببخشید نتونستم پیشت مبونم دوست دارم مامانِ 

  لخوشگ

 مواظب بچمون باش بوس بوس...

 

خوشحامل بچه ای که میخواد بیاد پدر به این مهربونی  ممنونم و  دیوونه....خدایا ازت متین ای 

م و به خانواده ی خودم و متین خرب دادم از خوشحالی داره به رسعت اول تلفن رو برداشست

طبق معمول میخواستم مشغول ناهار  داشتند بال در میاوردند مخصوصا پدر من و پدر متین

 درست کردن بشم که آیفون به صدا در اومد

 آیفون رو جواب دادم با تصور اینکه متینِ 

 خیلی زود برگشتی

 مهمون منیخوای بابا

 ون چیه شام تاج رسید بفرماییدسالم باباجون مهم
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الی منیدونستم چیکار کنم وقتی درب ورودی رو باز کردم خوشحالیم دو چندان شد خاله حاز خوش

 فریبا و پدر جون هم بودند اول به نشونه ی احرتام پدر جون وارد شد

 سالم پدرجون

خوشگلی که نوه ی سالم عروس گلم ماشاهلل روز به روز خوشگل تر میشه کی داره مامان به این 

 من داره رفتم جلو باهاشون روبوسی کردم

 ممنون پدرجون شام لطف دارید

 دعوتشون کردم رو کاناپه بشینندبه ترتیب با خاله فریبا و پدر و مادرم هم روبوسی کردم و 

 خوش اومدید واقعا سوپرایز شدم اول فکر کردم فقط پدرم اومده خیلی خوشحامل کردید

 د ایشاهلل به خوبی و سالمتی این نی نی کوچولوی ما به دنیا بیادعزیزم وظیفمون بو 

 من:ممنون خاله جون

نگاهی به پدرم انداختم با خوشحالی چشامشو باز و بسته کرد پدرم هنوز هم رس ماجرای مصطفی 

 خودشو مقرص میدونست اینو از نگاش هم میشد بخونی

 م اومد لبخندی بهش زدم و رفتم آشپرخونه مامانم هم پشت رس 

 بشینیمامان میخواستی 

 مامانم منو بغل کرد و گفت:

 ای کوچولوی من آخه االن وقت بچه دار شدنته

 سامله 27عروسکم مگه من کوچولوئم من االن 

 خیلی خوشحال شدم دیگه متین که حتام هیچی

ر منم خوشحال شدم که تونستم یه کار مثبت دوای مامان دیشب باید میدیدی خیلی سوپرایز شد 

 حقش بکنم

 خب خداراشکر...وای شیدا باید به فکر سیسمونی بچه باشیم 
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 بعدشم اگه متین خودش نخواد بگیره االن زوده بذارید یه سه ماه دیگه االن خیلی زوده

باید خودتم نه..به هیچ وجه سیسمونی با من و باباته دیگه این یکی رو بابات قبول منیکنه بعدشم 

 ش نه من سلیقه دارم نه باباتبیای که انتخاب کنی راست

  إ مامان..این چه حرفیه ولی چشم خودمم میام

 وای الهی من قربون نوه ام برم که قراره من مامان جون بشم

 خدانکنه عروسک من

 نه دخرتم از این به بعد باید به نی نی خودت اینا رو بگی

 مامان اون جای خودش شام هم جای خودت

 نباشه .... نه همین که من گفتم حرف هم

 خوبه؟ 1بچم عروسک  2خب باشه شام عروسک 

 از دست تو شیدا

ول ریخنت چایی شدم مامان کیک تولد متین مونده بذار تو بشقاب لبخندی به مامانم زدم و مشغ

 بربید که منم چایی بیارم 

 باشه تو برو بشین من چایی هم میارم

ام بخورم و بخوابم که یه غول میشم من چایی وا مامان تازه االن یک ماهمه اگه از همین االن بخو 

 را میربم بی زحمت شام هم کیک رو بیار

 سینی چایی را برداشتم و با لبخند سینی را روی میز گذاشتم و کنار بابام نشستم

 ...پس پرس بی فکر من کجا گذاشته رفته االن فقط باید پیش تو باشهعروس گلم دستت درد نکنه

شام ترشیف میارید هم جلسه داشت بعدشم من تازه االن یک ماهمه  نه پدر جون هم منیدوست

 ماه دیگه نره رس کار که دیگه هیچ 8اگه بخواد 

 اینطوریکه متین رو اعصاب شیداس کامران خاله فریبا:یه چیزی میگی
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 خانم مگه میخواد چیکار کنه؟! فریبا براچی

 بابا زودتر از خاله فریبا جواب پدرجون را داد

 ماه تو خونه بشینه رو اعصاب دیگه 8یه مرد بیکار  مرانخب آقاکا

 حاال اشکال نداره...بفرمایید کیک هم اومد 

 دعواتون رس چیه!!!

 متوم شد دستت درد نکنه مهیچی خامن

 بفرمایید...پدرجون...خاله...مامان....بابا..چیز قابل داری نیست با چایی میچسبه 

 ؟ عروسم حاال این کیک کجا بوده

 یه تولد کوچولو برا متین گرفتمدیشب 

 إ خب دستت درد نکنه بازم تو بفکرشی ..پس روز تولدش چرا نگرفتید

 بابام زودتر از من جواب داد

 اثرات پیریه ها رفته بودند ترکیه انگار یادتون رفته؟کامران آقا 

 پدر با خنده گفت:

 کردیمرسی شایان خیلی جوونم  واال ما ترکیه رفتنشون را هم نفهمیدیم

 إ پدر جون ما که بهتون زنگ زدیم...

 شوخی میکنم دخرتم برو یه زنگ بزن ببین متین کجاست میاد ببینیمش..

 چشم..تا من میرم تو رو خدا از خودتون پذیرایی کنید  و به سمت اتاق رفتم 

 مامان در رو باز کرد و وارد شد

 ؟!اگه جلسه داره مزاحمش نشودخرتم 
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 متوم شده باشه شام برو چایی و کیکت رو بخور نه مامان فکر کنم دیگه

 باشه دخرتم تو هم زودبیا.. 

موبایلمو برداشتم و شامره متین چشم شام برید پیش مهمونا منم میام ...بعد از بیرون رفنت مامان  

 رو گرفتم امیدوارم جلسش متوم شده باشه اومدم قطع کنم که صدای خامنی تو تلفن پیچید

 الو...

 بفرمایید

 قای رادمهر نیستندآ ببخشید 

 نخیر جلسه هستند ده دقیقه دیگه متاس بگیرید

 شام منشی رشکت هستید؟

 بله...آقای رادمهر موبایل شون را دادند به من گفتند اگه خامنم زنگ زدند بگید جلسه هستم

 پس لطف کنید هرموقع جلسشون متوم شد بگید با من متاس بگیرند

 چشم حتام...

 دم و بلند شدم از اتاق برم بیرون که دوباره تلفن زنگ خورد نگاه کردم متین بودتلفن رو قطع کر 

 الو سالم آقای مهندس جلستون متوم شد..

 سالم..خوبی؟تو رو خدا قهر نکن منشی رشکت بود

 وا متین من که چیزی نگفتم سالم قشنگ هم بهت منیاد

 از بس با عصبانیت یه چیز رو میگی ترسیدم 

 نی تا این حد..!واقعا که ..یع

 ولش کن ببخشید عزیزم حاال خوبی؟عزیز دل من خوبه اذیتت که منیکنه

 چه زود شد عزیز دلت
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 اینقدر خوشم میاد حسودی میکنی عزیزدل من تویی اون کوچولو جزئیشه

 ؟باشه منم برات دارم..حاال کی میای

 براچی عزیزم چیزی میخوای؟

مهمومنون هستند لطف کنید غذا بگیرید فقط کباب  بله...ظهر خانواده ی من و خانواده ی شام

 بگیر برنج رو با مامانم درست میکنم

 إ خومنون اند باشه االن میگیرم و میام برنج هم میگیرم زیاد به خودت فشار نیار

 نه عزیزم..برنج رو درست میکنم از همین االن که منیشه بی کار بشینم 

 هم میگیرم جدا که منیدند شام فقط ساالد درست کنشیداجان یه بار به حرف من گوش کن برنج 

 یا ژله ای چیزی

 باشه هرچی شام بگی..زود بیا باشه!

 چشم خامنم از سایه خدمت میرسم 

 به رسعت از اتاق اومدم بیرون مطمنئ بودم االن پدرجون و بابام ناراحت شدند

 شیدا بابا منیومدی ما میرفتیم

 خنده ای کردم و گفتم:

 ون شام که خودت پرستون را بهرت میشناسید خیلی حرف میزنهرشمنده پدرج

 إ حاال بذار دامادم بیاد گزارشات داده میشه

 مامان از آشپزخونه اومد بیرون و با اخم گفت:

 آقا شایان بین زن و شوهر منیخواد بیفتی پاشو بیا کمک من آشپزخونه

 هرچی شام بگی..مچشم خامن

 یرم نه بابا شام بفرمایید من االن م
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 بذار من برم تو بشین کنار پدرشوهرت

 نه شام بشینید من خودم میرم..پس خاله کجا رفتند؟

 زنگ زد رفت با اون حرف بزنه شبنم مثل اینکه

 رفتم آشپزخونه مامانم زودتر آب برنج رو گذاشته بود

 مامان از کجا میدونی میخوام برنج درست کنم آخه!!!!

 خب پس میخوای چیکار کنی؟!

 نکش عروسک متین غذا میگیره و میادزحمت 

 آخه عزیز من خودمون درست میکردیم بعدشسم یه قرمه سبزی چیزی درست میکردیم

زنگ بزنم خرب باردار شدنم رو بدم حتام شبنم نه دیگه متین میگیره ...راستی مامان یادم رفت به 

 ناراحت میشه 

 براچی؟بذار بعدا بگو

 زنگ زدم اون بهم گفت برو یه تست بزنش نه آخه قبل از اینکه تست بزنم به

 خاله فریبا با چهره ای خندون اومد داخل

 خاله:به به مادر و دخرت خوب خلوت کردیدا

 خانم فریبا خانم بفرمایید به جا این حرفا کمک کنید 

 جان ناراحت میشهکامران وا لیلی جون اگه من دست به سیاه و سفید بزنم 

 ناراحت بشه ببخشید آقای رادمهر کامران  منیرسه کهنرتس فریبا خانم بهت آسیبی 

از حرفای مامانم و خاله فریبا به شدت خندم گریه بود بالخره نتونستم خودمو نگه دادم و پوقی 

 زدم زیر خنده ...

 شیداجان چرا میخندی من و مادرت با هم شوخی داریم
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 ..کامران بله...دقیقا مشخصه که مامان من به پدرجون میگه

حرف من مامانم و خاله هر دو زدند زیر خنده بعد از اینکه خنده هامونو کردیم مامانم مشغول با 

االد درست کردن شدیم نیم ساعته ف شد خاله فریبا و منم هم مشغول سبه متیز کردن ظرفای کثی

بابام  کارهامون را انجام دادیم بعد از امتام کارها به اجبار مامانم و خاله فریبا را پیش پدرجون و

فرستادم و خودم چندتا چایی ریختم و رفتم بیرون همون لحظه که سینی را روی میز گذاشتم 

 آیفون به صدا دراومد

 دخرتم مهمون داری؟

 نه پدرجون متیِن دوباره کلید یادش رفته

 به سمت آیفون رفتم کلید را زدم و درب ورودی را هم باز کردم

 رفتم متین دستش پر بود به رسعت به پیشوازش

 خوبی؟چقدر غذا گرفتی!!!!! عزیزم  سالم

 به جا این حرفا چندتا غذاهارو بگیر دستم افتاد خامنی سالم ممنون تو خوبی؟

 بده به من تا ننداختی

 کیا اومدند؟

 تا غذا گرفتی 7نفریم شام  6مامان و بابای من و خاله فریبا و پدرجون بعد ما 

 باشم باید حسابی به خودت برسیپس این بچه سهم نداره ببین شیدا گفته 

 آخه ...

 شیدااااا...

 چشم بیا تو حاال

 به به ...سالم خوش اومدید چه عجب یادتون به ما افتاد

 پدر متین زودتر رس صحبت رو ادامه داد
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 حاال تو اول برو غذاها رو بذار ما به خاطر نوه مون و عروسمون اومدیم

 من برگه چغندرم دیگه شبنم خیلی ممنون بابا لطف کردید به قول

بقیه ی غذاها رو از دست متین گرفتم تا بتونه با مهمونا تعارف کنه به ترتیب با پدر خودش و 

 بابای من و مادرم و خاله فریبا روبوسی کرد

 مامانم با خنده گفت:

 به دل نگیر متین پدرتون شکسته نفسی میفرمایند

 من کارشه..برام عادی شدهبابای  میدونم مامان 

 ه  آقا متین بگو پدرم از این زر های بی خود خیلی گفته عادی شدهن

 برات چایی بیارم؟ جان ..متین پدر نه  دور از جون

 فقط زودتر ناهار رو بکشید که حسابی گرسنه م نه عزیزم چایی خوردم

 باشه...االن میکشم پدرجون شام هم حتام گرسنتونه؟

 آره دخرتم زودتر بکشید

 و مامانم میز ناهار را به نحو احسنت چیدیم ... با کمک خاله فریبا

 بفرمایید ناهار آمادس.. متین جان برو کار همیشگی را انجام بده و بیا

 چشم....

 بابا:دخرتم چیکار باید بکنه بیا بشین متین جان

 راستش پدر من میخوام بشینم دخرتتون منیذاره...

 براچی شیداجان منیذاری بیاد بشینه؟!

 و عوض کنه بعدشم خودش میدونه چیکار کنهباید لباساش

 آفرین دخرتم تو این پرس کم عقل منو عقل آوردی
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 إ بابا زشته...

 خنده ای کردم و گفتم:

 شام برو کارتو انجام بده...

بعداز ده دقیقه ای که منتظر متین نشستیم بالخره اومد و ناهار را رشوع کردیم رس میز بهش 

 با ابروهاش بهم اخطار داد چشمکی زدم که باعث خندش شد و

ناهارمون را با جک هایی که پدرجون تعریف کرد و خنده های ما متوم کردیم به ارصار من خاله 

فریبا و مامان از آشپزخونه بیرون رفتند و من به کمک متین میز را متیز کردیم و ظرفاها رو به 

 رسعت شستیم 

 شام  برو بشین من چایی میارم

 عزیزم بشین خسته شدی نه خودم میارم برو

 پس زود بیا خامنی باشه

 چندتا چایی ریختم و روی میز گذاشتم 

 خاله :شیدا جان امروز خیلی خسته شدیا ...

 نه خاله کاری نکردم...

 انشاهللا نوه مون به سالمتی به دنیا بیاد بعد ما براشام سنگ متوم میذاریم

 ما متوم کردید نه پدر این حرفو نزن شام به حد کافی کار را برا

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

 هرچی بهشون ارصار کردیم امشب مبونند همشون بهونه آوردند و رفتند...

 امشب پایه ای بریم پارک نزدیک دانشگاهی که بودیم؟

 حاال چرا حوس کردیم بریم اونجا؟!!
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 منیدونم یهویی دمل برا خاطرامتوم تنگ شد..

 باشه االن آماده میشم که بریم...

 ر که تو پارک قدم میزدیم متین آهی کشید و گفت:همینطو 

پر درد من  م به قلبیه لحظه ه تییادش بخیر چقدر به خاطر بدست آوردنت زجر کشیدم و تو ح

 فکر نکردی یکسال متام از دیدنت محرومم کردی

 من به خاطر خودمون بود بعدشم قرار نبود بخوای این حرفارو به روم بیاریا

 بگیرم؟!...برم بستنی باشه 

 آره برو بگیر فقط...

 فقط چی؟

 من:......

 بگو چی میخوای؟

 دمل لواشک هم میخواد

 خب عزیزدمل چرا منیگی االن تو فقط مسئول خودت نیستی مسئول یکی دیگه هم هستی

 سه ماه دیگه جنسیتش مشخص میشه

 آخ الهی من قربونش برم 

 دوست داری بچمون چی باشه؟متین  

 سامل باشه همین.. خودت به قول مهم نیست فقط

 خندی بهش زدم..لب

بیا با هم بریم بستنی و لواشک بگیریم که تنها نباشی بعدم یه چرخی بزنیم که خسته شیدایی  

 نشی
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چشم..دستشو گرفتم و با هم نزدیک دکه رفتیم ودوتابستنی قیفی به درخواست من گرفتیم لواشک 

یم سمت ماشین حدود یک ساعتی هم دور شهر هم برام گرفت بستنی را توی پارک خوردیم و رفت

 تابیدیم و رفتیم خونه...

 

 زودباش دیر میشه ها منو و تو خیلی انتظار این روز را کشیدیام  شیداجان 

 اومدم ...وای متین احساس میکنم سنگینم

 خب عزیزم چهارماهته کم کم سنگین تر هم میشی

 نم کنهنه خیلی سنگینم آخه یه فسقلی چیه که انقدر سنگی

 بیا دستتو بده کمکت کنم

با کمک متین سوار ماشین شدم یه ربع بعد به مطب دکرتم رسیدیم راهش زیاد طوالنی نبود تا 

 خومنون

 امروز جلسه داری تو برو هرچی بود بهت زنگ میزنم میگم

 شیدا به من نگاه کن..

 نگاهی بهش انداختم

 سگرمه هاشو تو هم کشید و گفت:

که تو را تنهات منیذارم بعدشم همونطور که تو سهم داری بچمونو ببینی منم  منگور بابای جلسه 

 سهم دارم

 چرا ناراحت میشی گفتم شاید جلست مهم باشه آخه خودت دیشب گفتی

 دیشب گفتم اما به خاطر امروز کنسل کردم خسارتشم خودم میدم االنم بیا بریم کمکت کنم

 و دستملبخندی به صورتش پاشیدم و دستشو گرفتم ت

 چندنفر داخل مطب بودند اما منشی به محض دیدنم از من خواست برم داخل
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 درب را زدیم و وارد شدیم

 سالم..

 سالم..سالم..خوش اومدی یک ساعت پیش منتظرت بودم گفتم زودتر میای

 متین زودتر از من جواب داد

 منیومد هدمش وگرنر راستش االنم خانم دکرت من آو 

 !!پس چراراست میگه خانم صدری 

 نه خانم دکرت یکم دمل درد میکرد اصال منیدونم خیلی سنگینم االن که نباید اینجوری باشم

 آزمایشی که دیروز دادی جوابش اومده بی دلیل نیست سنگینی

 یعنی چی یعنی خیلی بچم بزرگه

 دکرت رشوع به خندیدن کرد و رو به متین گفت:

 ل زری و یه قندعسلخدابه دادت برسه آقای رادمهر با یه یه کاک

 من و متین با حالت تعجب نگاه هم کردیم این بار من با تعجب گفتم

 چی؟!!!!یعنی...

 بله دوقلو بارداری تربیک میگم....یه پرس یه دخرت

 متین از فرط شادی نگاهی به من و دکرت انداخت و رشوع به خندیدن کرد

 د تصویرشونم ببینیدخب شیداجان بخواب رو تخت که صدای قلب بچه ها را بشنوی

رو تخت به آرومی دراز کشیدم دستگاه را رو که رو شکمم گذاشت صدای قلب بچه هامون منو و 

بعد  نگاهی بهم انداختم تو چشامی همدیگه موج خوشحالی میدرخشید متین را خوشحال تر کرد

 هم تصویرشون را دیدیم اما زیاد مشخص نبودند

 فتی نذاری دوماه دیگه بیای رس دوهفته بیا پیشم فقط االن که ر بچه هاتون سامل اند 
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 خودشم نیاد من میارمش خانم دکرت خیلی خوشحاملون کردیدشیدا  

 خواهش میکنم 

 ممنون خانم دکرت خیلی لطف کردید

 خواهش میکنم به سالمت...

 قبل از سوار شدن منو تو آغوشش کشید  و بوسه ای به گونم زد  متین از مطب اومدیم بیرون

چقدر دمل برا آغوشش تنگ شده بود خیلی وقت بود فرصت نشده بود با عشق اینجوری بغلم  آخ

 کنه

 نفر!!!4یعنی بعد از این که بچهامون به دنیا اومدند ما میشیم شیدا  

 آره عزیزم باور نکردنیه

 سوار شو بریم ... 

مو عوض کنم رو مبل پیاده شدیم و وارد خونه شدیم بدون اینکه لباسابه رسعت به خونه رسیدیم 

 ولو شدم 

 خسته شدی برم برات چایی بیارم

 نه عزیزم بیا بشین یکم سنگینم وگرن چیزی نیست

 باشه ...

 متین دوست داری اسم بچه هامونو چی بذاریم؟

 حق توئه انتخاب کنی

 پس اسم دخرت را تو انتخاب کن اسم پرس را من خوبه؟

 اصال هم مهم نیست به ما دوتا بخوره یه اسامیی بذار که فقط اسامشون بهم بخوره

 اسم پرسمون را بذاریم آرسام...
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 ذاریم آیسا خوبه!!!بم..اسم دخرتمون را هم وو اوو 

 آیسا را از کجا آوردی اصال فکر نکردی

 تو آرسام را از کجا آوری؟

 خب من از همون اول این اسمو دوست داشتم 

 من یهویی به ذهنم رسید

 بچه هام..باشه هرچی تو بگی بابای 

 بار دیگر متین منو تو آغوشش گرفت و گفت:

 تو تنها عشق منی مادر بچه هام...

 پایان

https://telegram.me/Romankade



