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پاهام ديگه جون نداشت نفسام به شماره افتاده بود حتي جرات نداشتم به پشت سرم نگاهي بندازم . فقط ميدويدم 

نميدونستم تا كجا ميخوام بدوم ولي اينو ميدونستم كه بايد خودم و نجات بدم . نبايد ميذاشتم دست كثيفشون بهم 

 برسه . 

 

دويدنم از سرم افتاده بود . چشمام سياهي ميرفت . احساس ميكردم شالي كه روي سرم انداخته بودم به خاطر شدت 

آفرين شميم تو ميتوني دختر تند تر بدو . خودت و "هيچ هوايي براي تنفس ندارم . ولي بازم به خودم نهيب ميزدم . 

داره ولي من  صداي يكيشون و شنيدم كه الفاظ ركيك به كار ميبرد و به هر قيمتي بود ميخواست منو نگه "نجات بده 

ثانيه هم فكر خستگي و ايستادن و به ذهنم راه نميدادم . مدام صداشون مثل دو تا مگس توي گوشم بود .  1حتي 

 كوچه تاريك تاريك بود هيچ جارو نميديدم . هميشه از تاريكي ميترسيدم ولي االن موقع ترس نبود . 

 

شدم خدا خدا ميكردم كه خيابون اصلي خلوت نباشه و بتونم از باالخره يه نور ديدم داشتم به خيابون اصلي نزديك مي

 كسي كمك بخوام . نور چراغاي خيابون انگار اميدوارم كرد و بهم انرژي داد تند تر از قبل ميدويدم .

 

صداي اون دو تا مزاحم و ديگه پشتم نميشنيدم سرعتم و كمتر كردم و باالخره به پشت سرم نگاه انداختم اما هيچ 

پشت سرم نبود . خوشحال شدم يعني گمم كرده بودن ؟ قدمام آهسته تر شده بود انگار دوباره داشتم نفس  كس

ميكشيدم . شالم و روي سرم مرتب كردم ديگه به سر كوچه رسيده بودم . خيابون پر رفت و آمد و شلوغي بود . 

 نستم تشخيص بدم كه توي كدوم خيابونم . انقدر ذهنم مشغول بود و ترس همه ي وجودم و گرفته بود كه اصال نميتو

 

حاال بايد كجا ميرفتم ؟ كوله ام و از روي دوشم آوردم پايين و درش و باز كردم كيف پولم و از توش در آوردم 

هزار تومان داشتم . با اين پول مگه چند روز ميشد سر كرد ؟ تازه كجا بخوابم ؟  05نگاهي توش كردم فقط 

دم . تنها سرپناهي كه داشتم برام ناامن شده بود . كس ديگه اي رو نداشتم كه اين موقع شب درمونده و غمگين بو

 بهش پناه ببرم . 

 

از ته قلبم پدر و مادرم و صدا كردم آخه چرا من و تنها گذاشته بودن ؟ چرا من نبايد مثل خيلي ديگه از دخترا توي 

پدرم با زحمت نوني تو سفرمون بياره ؟ مگه من چه فرقي با خونه اي باشم كه مادرم چراغش و روشن نگه داره و 

 بقيه دارم ؟ 

 

ياد حرف مامانم افتادم كه هميشه توي بدترين شرايط هم ميگفت ناشكري نكن هر كار خدا يه حكمتي داره . حتما 

 ميخواد تورو محك بزنه . 

 

ه راه افتادم . آره خدا بزرگ بود . خدا هيچ بنده چشمام به اشك نشسته بود با آستين مانتوم اشكام و پاك كردم و ب

ايش و تنها نميذاشت . بي هدف توي خيابون ها راه ميرفتم از جاهاي شلوغ و روشن ميرفتم كه ديگه مزاحمي دنبالم 

 نكنه . كوله ام و با ترس به خودم چسبونده بودم و قدمهاي لرزون و پر از ترسم و به جلو ميبردم . 
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ن قيمتي با سرعت كم كنارم حركت ميكرد اصال نگاه هم نميكردم به رانندش فقط صداي بلند آهنگي از اتومبيل گرو

 ماشينش شنيده ميشد و بعد صداي خودش :

 

 خانومي كجا ميري ؟برسونمت ؟شايد مسيرمون يكي باشه ؟  -

 

 جواب من سكوت بود و سكوت دوباره به حرف اومد :

 

دقيقه سوار شدن . انقدر ناز نكن خانومي خوب پول  2س نذار خوشگل تر از تو هم توي هي با توام . انقدر كال -

 ميدما .

 

مردك احمق چه فكري در مورد من كرده بود ؟ خيلي دلم ميخواست قدرتش و داشتم تف مينداختم توي صورتش 

كوت كردم و به سرعت قدمام ولي نه اين موقع شب بدون هيچ سرپناه و پشتيباني كاري ازم ساخته نبود پس فقط س

اضافه كردم . مدام حرف ميزد و چرت و پرت ميگفت . مدام نرخ تعيين ميكرد ! و من همينطور تو سكوت به راهم 

 ادامه ميدادم . 

 

صداي ترمز شديد ماشيني و جلوم شنيدم سرم و باال گرفتم تا ببينم چه اتفاقي افتاده كه ديدم پسر جووني از ماشين 

 و اومد جلو و گفت : پياده شد

 

 خانوم مزاحمه ؟ -

 

 پسر اولي هم ترمز كرد و پياده شد :

 

 يه تو چه جوجه . دوستمه راهت و بگير برو .  -

 

 پسر دومي با چهره اي برافروخته گفت :

 

 به من ميگي جوجه ؟ مگه خودت ناموس نداري كه به دختر مردم گير ميدي ؟  -

 

با ترس و وحشت به اون دو نفر نگاه ميكردم . مردم كم كم با صداي داد و بيداد اون دو تا  صدام در نميومد فقط

دورمون حلقه زدن هيچ كس حتي جلو نميرفت كه اون دو تا رو از هم جدا كنه . انگار اومده بودن سيرك ! البته حق 

سال بود كه اومد  05باالخره مردي حدود هم داشتن واقعا مثل سيرك بود ! البته مجاني بود كه يكي از مزاياش بود ! 

اون دو تا رو از هم جدا كرد پسر اولي سوار ماشينش شد و گازش و گرفت رفت . كم كم همه ي مردم متفرق شدن 

 پسر دومي بهم نزديك شد و گفت : 

 

 جايي ميري برسونمت ؟ -

 

 با نگاهي شكاك آروم و با صدايي لرزون گفتم :
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 نه خودم ميرم . -

 

 اگه جايي رو نداري بيا بريم خونه ي خودم ازت پذيرايي ميكنم .  -

 

باورم نميشد اين حتي از اون پسر اولي هم احمق تر بود از كنارش گذشتم هنوزم صداش پشت سرم ميومد ولي 

ولي مثل  توجهي نكردم خدايا كمكم كن من فقط تورو دارم . هنوز صداش ميومد اولش حرفا و خواهشاي مودبانه بود

تا مزاحم امشب ! كجا برم  3اينكه حوصلش و سر برده بودم چون ديگه داشت حرفا و فحشاي ركيك ميزد . اينم از 

آخه از شرش راحت شم ؟ توي همين فكر و خياال بودم كه به عقب كشيده شدم همون پسره بود بازوم و گرفته بود و 

 و چشاش و گفتم :به عقب كشونده بودم يه لحظه با عصبانيت زل زدم ت

 

 ولم كن آشغال عوضي . به چه جراتي بهم دست ميزني ؟  -

 

 انقدر ادا در نيار واسه من بيا سوار شو  -

 

داشتم سعي ميكردم بازوم و از چنگالش بيرون بكشم ولي اون زورش از من خيلي بيشتر بود . توي همين گير و دار 

نشه  3د . واقعا متعجب بودم مرداي اين مملكت چشون بود ؟! ميگفتن تا بوديم كه دوباره ماشيني كنارمون ترمز كر

شونه و بلند قد و هيكلي كه چهره ي ترسناكي داشت از ماشين پياده شد  4تا شد ! مردي  4بازي نشه ولي اين كه 

ود صداي بم و ترسناكي هم داشت كه واقعا از اون موجودي وحشت ناك ميساخت يه لحظه از ترس كم مونده ب

همون جا روي زمين ولو شم ولي جلوي خودم و گرفتم و از غفلت پسره استفاده كردم و بازوم و از دستش بيرون 

 كشيدم . مرد حتي نيم نگاهي هم به سمتم ننداخت يه راست به سمت پسره رفت و با تحكم گفت :

 

 زود گورت و گم كن .  -

 

 وار ماشينش شد و رفت . پسره در مقابلش مثل جوجه بود . از ترس سريع س

 

من از ترس سرجام خشكم زده بود نميتونستم ديگه از دست اين يكي ديگه در برم حتي با يه انگشتشم ميتونست 

منو بلند كنه ! صورتش و به طرف من برگردوند و توي چشام نگاه كرد . چشماي ملتمسم و بهش دوختم كه ديدم با 

ن رفت در عقب و باز كرد خانوم مسني توي ماشين نشسته بود و به من اشاره سردي از كنارم رد شد و به طرف ماشي

كرد كه به طرفش برم . نفسي كشيدم و آروم و نامطمئن به سمتش رفتم نگاهش مهربان بود دستاي چروك و پيرش 

 رو به طرفم دراز كرد و گفت :

 

 يدي ؟خوبي دخترم ؟ رنگش و نگاه كن چرا انقدر سفيد شدي عزيزم ؟ ترس -

 

قدرت تكلم نداشتم مثل يه آدمي كه الله فقط زل زده بودم تو چشماش ولي گرماي دستش به اميدي بهم ميداد كه 

 باعث ميشد ناخود آگاه به اون صورت مهربون اعتماد كنم . وقتي جوابي از من نشنيد دوباره به حرف اومد :

 

 مت كه كسي مزاحمت نشه ؟اسمت چيه دخترم ؟ كجا داري ميري ؟ ميخواي برسوني -
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 نگاه منتظرش و كه ديدم لب باز كردم :

 

 اسمم شميمه . -

 

 چه اسم قشنگي . اين موقع شب كجا داري ميري دخترم ؟ خونتون كجاست ؟  -

 

 م ...م....من .... فرا...فرار .... كر...كردم . -

 

هم ميخورد چه برسه به اينكه بخوام به زبون بيارمش و  سرم و انداختم پايين حتي از شنيدن اين كلمه هم حالم به

 واقعا همچين كاري رو انجام بدم .نگاه پير زن رنگ تاسف به خودش گرفت سرش و آروم تكون داد و گفت :

 

 حتما تا االن مامان و بابات نگرانت شدن . چرا اين كار و كردي ؟ امن تر از خونت كجا ميخواي بري مادر ؟  -

 

ه چشمام هجوم آورد اون از زندگي من چي ميدونست ؟ كدوم خونه ي امن ؟ كدوم پدر و مادر ؟آروم به اشك ب

 حرف اومدم :

 

 ولي من پدر و مادري ندارم .  -

 

 دستام و توي دستاش فشرد و با لحن مهرباني گفت :

 

ختر توي خيابون بمونه . مياي اگه امشب جايي رو نداري ميتوني بياي پيش من اين موقع شب خوب نيست يه د -

 مادر ؟

 

نميدونم لحن مهربون و صميميش بود يا نگاه معصوم و نورانيش كه باعث شد بهش اعتماد كنم . انگار ته قلبم روشن 

بود كه زن خوبيه و قابل اعتماده . البته راه ديگه اي هم نداشتم فوقش اگه باهاش نميرفتمم فقط تا صبح ميتونستم 

توي خيابونا بقيش چي ؟ باالخره احتمال داشت هر باليي سرم بياد . سرم و به نشونه ي قبول دعوتش  دووم بيارم

 تكون دادم لبخند گرمي به صورتم پاشيد و رو به همون مرد ترسناك گفت :

 

 كيوان در اون طرف و براش باز كن بشينه . -

 

ي اتومبيل و باز كرد و با نگاهش منتظر بود كه سوار مرد سري تكون داد و در طرف پيرزن و بست و در طرف ديگه 

بشم هنوزم از برق نگاهش و صورتش ميترسيدم قدمهام و تند تر برداشتم و به سمت در باز شده رفتم و خودم و 

انداختم توي ماشين . تا حاال تو عمرم همچين ماشيني سوار نشده بودم . يه لحظه حس كردم سيندرالم ! ولي بعد به 

شميم بپر از خواب معلوم نيست سرنوشتت چي بشه و به كجا برسي پس افكار مسخرت و نگه دار "نهيب زدم خودم 

 1خيلي خسته بودم از وقتي كه از خونه ي خاله زده بودم بيرون تا االن حتي  "واسه خودت و انقدر فسفر حروم نكن 

ليل رفتن انرژيم و حس ميكردم . پاهام انگار دقيقه هم نشسته بودم همش در حال راه رفتن و دويدن بودم تازه تح

هيچ جوني نداشت ديگه خيلي خسته بودم آروم چشمام و روي هم گذاشتم دقيقه اي بعد دست گرمي رو روي 
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دستاي سردم حس كردم چشمام و باز كردم و لبخند مهربون پيرزن و ديدم انگار بهم قوت قلب ميداد منم بهش 

 لبخندي زدم . 

 

كشيد كه ماشين جلوي يه خونه ي وياليي و بزرگ توقف كرد از شيشه ي ماشين به خونه كه بي شباهت خيلي طول ن

به قصر نبود نگاهي انداختم هميشه فكر ميكردم اين خونه ها رو فقط تو خواب ميتونم ببينم ولي مثل اينكه اين 

خونه رفت جلوي در خونه ماشين توقف حقيقت داشت . با تك بوق راننده در خونه ي وياليي باز شد و ماشين داخل 

 كرد پير زن اشاره اي بهم كرد و گفت :

 

 پياده شو رسيديم  -

 

مثل بره اي مطيع در ماشين و باز كردم و بيرون اومدم پام و روي سنگفرشاي حياط خونه كه گذاشتم انگار تازه 

گي زيبايي داشت كه با نورپردازي زيبايي كه متوجه شده بودم كه خواب نيستم . خونه ي باشكوهي بود خونه نماي سن

داشت توي شب مثل كاخ هاي افسانه اي نشون ميداد خودشو . راننده به پيرزن توي پياده شدن كمك كرد همون 

لحظه زني فربه و سفيد و كوتاه قد خودش و به سرعت به پيرزن رسوند انقدر كوتاه و تپل بود يه لحظه از ذهنم 

قل ميخوره خندم و خوردم و همونجور ساكت ايستادم منتظر دستور بعدي پير زن كه هنوز گذشت كه انگار داره 

 اسمش رو هم نميدونستم . زن فربه روبه پيرزن گفت :

 

خانوم بزرگ چقدر دير كردين دلم هزار راه رفت آخه با اين حال مريضتون دكتر گفته زياد از خونه بيرون نرين و 

م الل اگه طوريتون بشه من چه خاكي تو سرم بريزم شما امانت شادي خانومين . با هزار بيشتر استراحت كنين . زبون

 اميد و آرزو شمارو دست من سپرد و رفت تورو خدا يكم به فكر خودتون باشين . 

 

 پيرزن لبخندي زد و گفت :

 

 ز پا افتادم . سوسن خانوم كمتر غر بزن .چيزيم كه نيست صحيح و سالم اومدم ور دلت .بريم تو ا -

 

 بعد رو به من گفت :

 

 شميم دخترم بيا تو مادر غريبي نكن . -

 

زن فربه كه تازه فهميده بودم اسمش سوسنه تازه انگار منو ميديد . با نگاهي شكاك سر تا پام و برانداز كرد و زير 

شتم . انگار جو صميمي و بغل پيرزن و گرفت و كمكش كرد تا داخل بره منم آروم پشت سرشون قدم بر ميدا

خودموني خونه ي پير زن روي من اثر گذاشته بود ديگه اصال احساس ترس نميكردم . سوسن پيرزن رو روي مبلي 

 نشوند و رفت من هنوز سر پا وايستاده بودم كه نگاهي بهم كرد و گفت :

 

 بشين دخترم غريبي نكن .  -

 

 ايين انداختم دوباره به حرف اومد :آروم روي نزديك ترين مبل نشستم و سرم و پ
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 خوب فكر كنم خيلي خسته باشي امشب و استراحت كن صبح اگه دلت خواست برام از خودت بيشتر بگو .  -

 

از مهربوني اين زن شگفت زده شده بودم دوست داشتم برم و دستش و ببوسم اما انگار قفل شده بودم روي مبل من 

 مني كردم و گفتم :

 

 خشيد ميتونم اسمتون و بدونم ؟بب -

 

 خنديد و گفت :

 

آخ اصال يادم رفت خودم و معرفي كنم بهت ببخش دخترم پيريه ديگه حواس نميمونه واسه آدم . من اسمم  -

ثرياست اينجا همه بهم ميگن خانوم بزرگ تو هم ميتوني خانوم بزرگ صدام كني اينجارو هم كه ميبيني خونمه . اون 

هم كه ديدي اسمش سوسنه زن مهربون و خوبيه يه جورايي هم همدممه هم كمك حالم . رانندمم كه خانومي رو 

ديدي اسمش كيوانه . تو اين خونه فقط من و كيوان و سوسن و آقا صابر زندگي ميكنيم آقا صابر باغبونمه مرد خوبيه 

 . االن سالهاست اين سه نفر با منن يه جورايي مثل خانوادم شدن ديگه 

 

سكوت كرد يه غمي تو چشماش بود منم سكوت كردم سوسن دوباره اومد قرصاي خانوم بزرگ و بهش داد و دوباره 

 نگاهش و به من دوخت خانوم بزرگ رو به سوسن گفت :

 

 سوسن خانوم يكي از اتاقاي باالرو واسه دختر گلم آماده كن يكم استراحت كنه  -

 

 سوسن چشمي گفت و رو به من گفت :

 

 تشريف بيارين همرام . -

 

از خانوم بزرگ تشكر كردم و به دنبال سوسن راه افتادم . خونه دوبلكس بود هميشه عاشق خونه هاي دوبلكس بودم 

 . خدايا يعني خوابم ؟ سوسن در يكي از اتاقارو باز كرد و با دست اشاره اي به داخل كرد و گفت :

 

 بفرماييد اينم از اتاق شما .  -

 

تشكري كردم و به داخل رفتم سوسن در اتاق و بست و رفت هميشه دوست داشتم يه اتاق قشنگ مثل اينجا داشته 

باشم واي حتي خواب اين اتاقم نميديدم .رنگ آميزي وسايل اتاق تقريبا آبي و كرم بود تخت يه نفره اي گوشه ي 

يگه ي اتاق كمد لباسا قرار داشت پنجره ي بزرگ اتاق بود طرف ديگه ي اتاق ميز آرايش زيبايي ديده ميشد سمت د

و خوش منظره اي هم مقابل تخت قرار داشت كه با پارچه ي حرير آبي زينت داده شده بود . پنجره رو باز كردم 

خدايا ممنون كه اين بارم به دادم رسيدي ، مرسي كه دستم و گرفتي و  "سرم و رو به آسمون كردم و از ته دل گفتم :

 "ه بي راهه برم نذاشتي ب
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يكم آسمون و تماشا كردم و پنجره رو بستم از توي كوله ام تنها لباسي كه داشتم و در آوردم و پوشيدم و زير پتو 

 خزيدم گرماي پتو آرومم كرد و به خواب عميقي فرو رفتم . 

 

پوشيدم و پايين رفتم  صبح با صداي سوسن خانوم از خواب پريدم لباسام و عوض كردم و همون لباساي ديشبم و

خانوم بزرگ پشت ميز خيلي بزرگي نشسته بود و صبحانه ميخورد با لبخند ازم خواست كه بشينم و صبحانه بخورم 

آروم كنارش رفتم و روي صندلي نشستم سوسن خانومم سمت ديگرش نشست و مشغول خوردن صبحانه شديم بعد 

ردم . خانوم بزرگ ازم خواست كه به اتاقش برم پشت از خوردن به سوسن خانوم توي جمع كردن ميز كمك ك

سرش وارد اتاقش شدم و به خواسته ي خودش در و پشت سرم بستم هنوزم سرم پايين بود صداش و شنيدم كه 

 گفت :

 

دخترم تو چرا انقدر خجالتي سرت و باال بگير بذار صورت ماهت و ببينم . فرض كن منم مثل مادرت باهام غريبي  -

 ا بشين . نكن بي

 

 كنارش نشستم و دوباره به حرف اومد :

 

خوب ديشب نتونستيم خوب با هم آشنا شيم من يه حدودايي از خودم تعريف كردم تو نميخواي از خودت بگي  -

 يكم ؟ 

 

 با صدايي گرفته گفتم :

 

 چي بگم ؟ -

 

 دي ؟مثال اينكه چند سالته كجا زندگي ميكردي چرا از خونتون فراري ش -

 

 ميدونستم باالخره يه روزي بايد به اين سواال جواب بدم تك سرفه اي كردم و شروع كردم به گفتن :

 

 يكم طوالنيه حوصلش و دارين ؟ -

 

 سرش و به نشونه ي تاييد تكون داد و تكيه زد به مبل . سعي كردم خاطرات خوب و بدم و به ياد بيارم دوباره :

 

لمه منم وقتي بچه بودم مثل هر بچه ي ديگه اي پدر و مادر داشتم سقفي باال سرم داشتم سا 11اسمم شميمه  -

خوشبختي رو حس ميكردم . پدري داشتم كه هميشه دست نوازشگرش و حس ميكردم مادري داشتم كه هميشه 

ا عمم كه ميگفتن وضع برام دل ميسوزوند . فاميل چنداني نداشتيم يه خاله و يه دايي و يه عمه همش داشتم از دار دني

شوهرش توپ بود و خارج از كشور زندگي ميكرد و اصال تا حاال نديده بودمش . ولي خاله و داييم و سالي يه بار 

ميديدم اونم با اكراه قبول ميكردن كه مارو ببينن آخه شنيده بودم باباي مامان كه يكي از بازارياي ثروتمند بوده با 

بوده آخه بابام اون زمان هيچي نداشت غذا هم به زور گيرمون ميومد . ولي مامانم عاشق  ازدواج مامان و بابام مخالف

بابام شده بود به خاطر عشقش پا گذاشته بود روي خانوادش و عالقش به پدرش با هر زوري كه بوده با بابام ازدواج 
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ن جا به دنيا اومدم . كال خاله و داييم ميكنه و واسه هميشه از خانوادش ميگذره و با بابام عازم شيراز ميشه منم همو

دل خوشي از مادرم نداشتن چشم ديدن بابامو كه ديگه اصال نداشتن . داييم كه كال انگار واسش مهم نبود خواهر 

ديگه اي داره يا نه ولي باز خالم مهربون تر بود البته نه كه بگم دوستمون داشت . نه بيشتر قلبش اجازه نميداد كه 

سالم كه بود بابا واسه ي كار مجبور بود  15كنه مثل داييم . ولي سركوفتاش و هميشه به مامانم ميزد . بهمون پشت 

بياد تهران كلي با ذوق و شوق وسايل جمع كرديم و با ماشين قراضه اي كه تازگيا بابا گرفته بود راهي تهران شديم . 

روز  4و بابام جا به جا مردن منم راهي بيمارستان شدم تا  اما شانس باهامون نبود با يه كاميون تصادف كرديم و مامان

ام با  4هيچ خبري از بابا و مامانم نداشتم همش غصه ميخوردم و تو عالم بچگي فكر ميكردم منو يادشون رفته روز 

بهم  ديدن خاله و داييم توي بيمارستان شكه شدم آخه سابقه نداشت يهو ببينمشون . اومدن پيشم و با دلسنگي تمام

گفتن بابا و مامانم مردن ! شك خيلي بدي بود تا اين سن اگه چيزي نداشتم حداقل دلم خوش بود كه پدر و مادرم و 

 دارم ولي با اين اتفاق ديگه نميدونستم بايد چيكار كنم و به كي تكيه كنم .

 

گريه كرده بودم سر خاكشون  خيلي سريع مراسم خاكسپاري رو برگزار كردن . خيلي سوت و كور و غريبانه . انقدر

كه چشمه ي اشكام خشك شده بود . با همون بچگيم داشتم فكر ميكردم كه حاال بايد كجا برم ؟ حاال بايد با كي 

تا پسر داشت  2زندگي كنم ؟ خيلي زود جواب اين سوالم و گرفتم بعد از خاكسپاري به خونه ي دايي رفتيم داييم 

ه بودن توي اتاق و در بسته بودن تا مثال من صداشون و نشنوم ولي با دادهايي كه دايي ساالر و سهند خالم و داييم رفت

 ميزد مگه ميشد نشنيد . صداي دايي ميومد كه ميگفت :

 

به من چه توله ي يه نفر ديگه رو بزرگ كنم ميبريم ميندازيمش دم يه پرورشگاهي جايي من عمرا توله ي اون  -

 مرتيكه ي خر و بزرگ كنم .

 

 صداي خالم ميومد كه ميگفت :

 

 اين چه حرفيه باالخره بچه ي خواهرمون بوده خدارو خوش نمياد .  -

 

 چه خدارو خوش بياد چه نياد از من كاري ساخته نيست خيلي ناراحتي براش خودت ببر بزرگش كن . -

 

گي كنم البته زندگي كه نه بيشتر نقش ساعت ها بحث و جدل كردن آخر قرار شد من برم خونه ي خاله و با اونا زند

دختر . مهران و ماهان و مهشاد . مهشاد ازدواج كرده  1تا پسر داشت  2كلفت و براشون داشتم تا يه فاميل و . خالم 

سال ازم بزرگتر بودن . شوهر خالم از همون روز اول  4سال و  3بود اما ماهان و مهران هر كدوم با اختالف سني 

اومدنم به خونش همش به خالم غر ميزد . خالمم كم نمياورد تالفيش و سر من در مي آورد .خالصه  ناراضي بود از

شده بودم نوكر بي جيره مواجب به ازاي كاري كه از صبح تا شب ميكردم اونا بهم غذا و جاي خواب ميدادن . ازشون 

. ولي نذاشتن ديگه درسم و ادامه بدم  ممنون بودم كه گذاشته بودن درسم و بخونم هر جوري بود ديپلمم و گرفتم

كم كم كه بزرگ شدم انگار پسراي دور و اطرافم نظرشون بيشتر طرفم جلب ميشد . حتي توجه ماهان و مهرانم بهم 

جلب شده بود . ماهان كوچيكتر بود و زياد تو نخ من نبود اما مهران خيلي حواسش بهم بود همش ميديدم كه داره 

ا لبخند ميزد بهم كه ميدونستم از سر دوستي نيست و يه دردسري پشت لبخندش هست . نگام ميكنه بعضي وقت
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 1درست حدس زده بودم يه روز صبح مهران خونه مونده بود و دانشگاه نرفته بود رفت توي اتاق خالم و حدوداي 

مد خالم سربچه ساعتي با هم حرف زدن كه يهو صداي جيغ و داد خالم بلند شد نميدونستم چي شده كم پيش ميو

هاش داد بزنه يهو در اتاق باز و شد و خالم با چهره ي سراخ از عصبانيت اومد بيرون و تا چشمش بهم خورد سمتم 

حمله كرد و با خودش برد منو تو اتاق . مهران و ديدم كه روي يكي از مبالي تو اتاق نشسته و سرش تو دستشه با 

 چشماي من زل زد سرم و انداختم پايين خالم لگدي بهم زد و گفت : شنيدن صداي مامانش سرش و بلند كرد و توي

 

بد كردم نذاشتم آواره ي خيابونا بشي ؟ بد كردم بهت خونه و سرپناه دادم ؟ اين همه جلوي داداشم و شوهرم  -

 وايستادم كه تو عفريته رو بزرگ كنم بد كردم ؟ اين بود جواب زحمتاي من ؟ 

 

ي داري حرف ميزنه با گنگي داشتم نگاش ميكردم كه عصباني تر شد چنگي زد زير روسريم و اصال نميدونستم از چ

 موهام و تو چنگش گرفت و گفت :

 

واسه من اداي هالوها رو در نيار . ميشيني زير پاي پسر من كه بگيرتت ؟ كور خوندي . پسر دست گلم و ميدم به  -

 ن گرفت تو ميخواي پسرم و بگيري ؟ كور خوندي دختره ي هرزه . يه بچه يتيم فلك زده ؟ بابات خواهرم و ازمو

 

تازه متوجه نگاهها و لبخنداي مهران شدم خسته تر از اوني بودم كه بخوام توضيحي بدم فقط اين بين داد هاي بلند 

چي بدياشون مهران و ميشنيدم كه ميگفت دوستم داره و از اين خزعبالت . ديگه نميتونستم اونجا رو تحمل كنم هر 

و زورگويياشون و تحمل كرده بودم بس بود . شب تصميم گرفتم از خونه فرار كنم و كردم . كه اون اتفاقا افتاد و با 

 شما برخورد كردم . 

 

خانوم بزرگ با دقت به حرفام گوش ميداد دست نوازشي به سرم كشيد و يكي از اون لبخنداي مهربونش و به صورتم 

 پاشيد و گفت :

 

 نگران هيچي نباش نميذارم احساس تنهايي كني . پيش خودم بمون .  -

 

لحن صميمي و دلسوزانش قلبم رو گرم كرد از جام بلند شدم پايين پاش زانو زدمو به دستش بوسه زدم . سرم و بلند 

 كرد و نگاهي تو چشمام كرد و مثل مادري كه نداشتم سرم و نوازش كرد . 

 

خونه ي خانوم بزرگ بودم . مطمئن بودم خاله حتي سراغي هم ازم نگرفته و از خدا خواسته ماهي ميشد كه توي  1

بدون داشتن مزاحم به زندگيش ادامه داده . حسابي با سوسن خانوم و كيوان و آقا صابر دوست شده بودم بر خالف 

ن و رئوفي داشت . آقا صابر پير بار اول ديگه االن اصال از كيوان و چهرش نميترسيدم . بر خالف ظاهرش قلب مهربو

مرد خوش اخالقي بود هميشه موقع كار آوازاي قديمي و قشنگي ميخوند به منم كار باغبوني ياد داده بود و بعضي وقتا 

كمكش ميكردم . سوسن خانوم خيلي خونگرم بود و هميشه نگران حاال فرقي نداشت من يا خانوم بزرگ يا آقا صابر 

 مثل پروانه دور خانوم بزرگ ميچرخيد و بهش ميرسيد . يا حتي همين كيوان ! 
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سالي ميشد  1ساله بود  22پسر دخترش شادي 1دختر و  1تا بچه داشت  2تا جايي كه فهميده بودم خانوم بزرگ 

سالش بود اون ايران بود اما برام  35كه ازدواج كرده بود و با شوهرش به آلمان رفته بود . پسرش هم شادمهر 

ود كه چرا هيچ وقت سري به مامانش نميزنه . اونجور كه خانوم بزرگ ميگفت فهميده بودم كه خودش خونه سوال ب

 ي جدا داره براي خودش و جاي ديگه اي زندگي ميكنه . البته خبر نداشتم متاهله يا مجرد .

 

پيدا كردم خانوم بزرگ زن ماه اصال اينجا احساس غربت نميكردم . احساس ميكردم باالخره خونه ي خودم و  1اين 

فوق العاده مهربوني بود خيلي فهميده و روشن فكر بود . بهم ميگفت اگه ميخوام ميتونم درسم و ادامه بدم و من با 

ذوق و شوق بسيار اين كار و به سال ديگه موكول كردم . واقعا شده بودم مثل دخترش انگار با اومدن من اونم از 

 رفي بود كه از سوسن شنيدم . تنهايي در اومده بود اين ح

 

ديگه اون شميم گوشه گير قديم نبودم خانوم بزرگ كاري كرده بود كه اعتماد به نفسم و دوباره به دست آورده 

بودم . دوباره نشاط و شادي برگشته بود بهم . خانوم بزرگ هميشه نصيحتاي جالبي ميكرد وقتي حرف ميزد انقدر 

 شتم ساعت ها كنارش بشينم و اون حرف بزنه برام . كالمش شيرين بود كه دوست دا

 

با صداي سوسن از خواب بيدار شدم يكي از لباسايي كه به تازگي با خانوم بزرگ خريده بوديم و پوشيدم و پايين 

رفتم صورت خانوم بزرگ و سوسن و بوسيدم و سر ميز نشستم مشغول خوردن بوديم كه زنگ در خونه به صدا در 

ماه كه خبري از كسي نبود  1عجب كرده بوديم سابقه نداشت هيچ وقت كسي اينجا بياد حداقل توي اين اومد همه ت

اصال نميدونستم كه خانوم بزرگ خواهر و برادري داره يا نه . سوسن بلند شد و رفت كه در و باز كنه دقيقه اي بعد 

 برگشت و رو به خانوم بزرگ گفت :

 

 سرش هستن .خانوم خواهرتون و دختر و پ -

 

خانوم بزرگ عصاش و برداشت و به سمت در خونه رفت من نميدونستم بايد چيكار كنم ؟ همونجوري مينشستم يا 

 ميرفتم پيش مهموناي خانوم بزرگ ؟ 

 

 توي همين فكرا بودم كه سوسن به سمتم اومد و گفت :

 

 ارن . برو دخترم .برو لباسات و عوض كن يه شالي روسري چيزي هم سرت كن نامحرم د -

 

با اين حرف سوسن مثل فنر از جا بلند شدم و به سمت اتاقم دويدم و تا حاال هيچ كدوم از فاميالي خانوم بزرگ و 

نديده بودم . از يه طرف كنجكاو بودم و از طرف ديگه ميترسيدم . بايد خودم و چجوري بهشون معرفي ميكردم ؟ 

فراري كه خواهرتون بهم سرپناه داد ؟ يا نه مثال به دروغ ميگفتم كه من يكي از  مثال ميگفتم سالم من شميمم يه دختر

دوستاي خواهرتون شميمم ؟ البته اين يكي زيادم دروغ نبود باالخره جز دوستاي خانوم بزرگ حساب ميشدم ديگه . 

فرزند خوندشم از فكر اينكه من دوست خانوم بزرگ باشم خندم گرفت سن و سالش بهم نميخورد اگه ميگفتم 

 منطقي تر به نظر ميومد ! 
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شلوار لي و يه بلوز آبي رنگ پوشيدم و شال آبي كم رنگي هم سرم كردم . نفس عميقي كشيدم و تصميم گرفتم 

 مراسم معارفه رو به عهده ي خانوم بزرگ بذارم !

 

سمت پذيرايي ميرفت از خدا خواسته آروم از پله ها پايين رفتم پايين پله ها سوسن و ديدم كه با سيني چاي داشت 

به دنبال سوسن داخل اتاق رفتم اول همه نظرشون به سوسن و سيني چاي جلب شد ولي بعد نگاهشون به من كه مثل 

يه بچه ي ترسو پشت سوسن قايم شده بودم افتاد . تازه جرات كرده بودم به افراد توي اتاق نگاهي بندازم يه خانوم 

بزرگ نشسته بود كه حدس زدم بايد خواهرش باشه كنارش دختر جوون و خوشگلي نشسته  نسبتا مسن كنار خانوم

بود كه زيادي توي آرايش اغراق كرده بود و با ابروهاي باال رفته مشغول ارزياني و برانداز كردن من بود . كنار دختر 

نگاه اين سه نفر معذب بودم  سال نشسته بود كه با يه لبخند زل زده بود بهم . زير 22 - 22جوون پسري حدود 

 انگار خانوم بزرگ متوجه شده بود چون رو به سوسن گفت :

 

 سوسن خانوم چايي هارو تعارف كن . شميم جان دخترم بيا اينجا كنار من بشين مادر .  -

 

 سمت ديگه ي خانوم بزرگ و اشغال كردم و روي مبل نشستم باالخره خواهر خانوم بزرگ به حرف اومد : 

 

 ثريا جون معرفي نميكني اين خانوم جوون و ؟  -

 

احساس كردم بر خالف كالم خانوم بزرگ توي كالم خواهرش هيچ نشونه اي از مهربوني و دوستي نيست . خانوم 

 بزرگ لبخندي زد و رو به خواهرش گفت :

 

 معرفي ميكنم دختر گلم شميم يه مدتي قرار شده با من زندگي كنه .  -

 

ح كوتاهي كه خانوم بزرگ داد معلوم بود هيچ كدومشون و قانع نكرده بود . خانوم بزرگ رو به من كرد و با توضي

 لبخند گفت :

 

 شميم جون ايشون خواهر من فريبا هستن . ايشون هم دختر گلش پونه خانوم و آقا پسرش پوريا جان .  -

 

كه معلوم بود هنوز در مورد حضورم توي اون خونه مشكوك بعد از اظهار خوشبختي و تعارفات معمول فريبا خانوم 

 بود با لحني كه سعي ميكرد مهربون جلوه بده گفت :

 

 درس ميخوني شميم جون ؟ چيكارا ميكني ؟ پدر و مادرت مشكلي ندارن با اينكه تنها اينجا باشي ؟  -

 

مهموناي خانوم بزرگ بي احترامي كنم و  دوست نداشتم همه از زندگيم سر در بيارن از طرفي هم نميخواستم به

 جواب سر باال بدم انگار خانوم بزرگ ترديد و توي چشمام خوند كه خودش جواب خواهرش رو داد :

 

شميم قراره از سال جديد اينجا درس خوندن و شروع كنه هنوز هيچ رشته اي نميخونه . پدر و مادرشم راضين از  -

 اينكه پيش منه . 
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 بحث و عوض كرد و رو به پونه گفت :بعد سريع 

 

 پونه جان درست به سالمتي تموم شد ديگه خاله ؟  -

 

 پونه كه بدتر از مادرش اهل فيس و افاده بود با نگاهي مغرور به من رو به خانوم بزرگ گفت :

 

 آره ديگه خاله جون به سالمتي تموم شد ديگه .  -

 

 موفق باشي . خوب خدارو شكر دخترم -خانوم بزرگ 

 

 خانوم بزرگ رو به من اضافه كرد :

 

 پونه جون مديريت بازرگاني ميخوند كه امسال به اميد خدا درسش تموم شد ديگه .  -

 

لبخندي زدم و به پونه تبريك گفتم با چهره ي سردي ازم تشكر كرد . فريبا خانوم با لبخندي به اندازه ي پهناي 

 فت :صورتش رو به خانوم بزرگ گ

 

تا وقتي كه درس ميخوند يه بهونه ي درست و حسابي داشتم براي رد كردن خواستگاراش حاال نميدونم از اين به  -

بعد به چه بهونه اي بايد خواستگاراش و دست به سر كنم . پس اين شازده پسر كي ميخواد يه سر و ساموني به 

 زندگي خودش و پونه ي من بده ؟

 

نفهميدم شازده پسر و با كيه نگاهي به خانوم بزرگ انداختم كه ديدم لبخند ماليمي گوشه ي  متوجه منظورش نشدم

 لبشه و رو به خواهرش گفت :

 

خواهر حقيقتش همون يه بار كه من به شادمهر كسي رو پيشنهاد دادم واسه هفت پشتم بس بود . اگه حرفي بين  -

خودشه . بچم بد ضربه اي خورد هنوزم كه هنوزه با من كه مادرشم  پونه و شادمهر زده شده يا شادمهر قولي داده با

 سر سنگينه . 

 

 فريبا خانوم از عصبانيت صورتش قرمز شده بود با صداي نسبتا بلندي رو به خانوم بزرگ گفت :

 

ريم استخون هم و يعني ما هم مثل اون خانواده ايم ؟! از تو انتظار نداشتم خواهر ! مثال ما فاميليم گوشت همو بخو -

 دور نميندازيم . خوشم باشه حاال ما شديم بد ؟دستت درد نكنه خوب حق خواهري رو ادا كردي . 

 

 خانوم بزرگ كه معلوم بود دلخور و ناراحته و يه جورايي سر دوراهي قرار گرفته به حرف اومد :

 

چي بگم ؟ بگم بايد ازدواج كني ؟ اونم با  سالشه . خوب برم بهش 35فريبا اين حرفارو نزن شادمهر من نزديك  -

دختر خواهر من ؟ به خدا من راضيم كي بهتر از پونه . مثل گل ميمونه اين دختر . تو خواهرمي ميشناسمت هم 
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خودت و هم بچه هات و دوست دارم پورياي تو برام مثل شادمهر ميمونه يا پونه برام مثل شاديه . چه فرقي دارن با 

 من اينو بگو . كم شكستي نخورده زنش بوده . بهش زمان بده بذار همون شادمهر هميشگي بشه .  هم آخه ؟ تو به

 

سر در نمياوردم كه در مورد چي دارن حرف ميزنن كنجكاو شده بودم كه به قول فريبا خانوم اين شازده پسر و ببينم 

رفته بود و اخماش تو هم بود نگاهم چرخيد و سر ! نگاهم به فريبا خانوم افتاد كه با ناراحتي روشو از خانوم بزرگ گ

خورد روي پونه سرش و پايين انداخته بود حاال نميدونم از خجالت بود از ناراحتي بود . دوباره نگاهم چرخيد و اين 

ز بار روي پوريا ثابت شد . وا اين ديگه چشه از وقتي اومده زل زده تو چشم من هي لبخند مليح تحويلم ميده ! انگار ا

 همه بيخيال تر و راحت تر همين پوريا بود ! سرم پايين انداختم و تا وقتي عزم رفتن كردن سرم و باال نياوردم . 

 

ساعتي بعد دوباره من و خانوم بزرگ تنها شديم هر چي خانوم بزرگ اصرار كرد كه واسه ي ناهار بمونن پيشمون 

رگ قبول نكرد كه بمونه آخرشم همشون با خداحافظي هاي ولي خواهرش كه رو ترش كرده بود از حرفاي خانوم بز

سرد از خونه رفتن بيرون . البته به استثناي پوريا ! توي اون چند دقيقه كه ديدمش واقعا از ته دل حس كردم انگار 

ه منم هيچ غمي تو زندگيش نداره ! مدام يا بيخودي ميخنديد يا اينكه با لبخند زل ميزد تو چشاي من ! مفتي بود ديگ

بودم هي نگاه ميكردم ! واال ! از غر غر كردناي خودم با خودم خندم گرفته بود . شميم داري ديگه ديوونه ميشي كم 

 كم ! 

 

ماه يكي از فاميالي خانوم بزرگ و ديدم . نميدونم چرا ولي راجع به زندگي و گذشتشون كال  1باالخره بعد از اين 

كه از فريبا خانوم شنيده بودم . يه غمي توي چهره ي خانوم بزرگ بود كه  كنجكاو شده بودم مخصوصا با حرفايي

 ناخود آگاه كنجكاويم و بيشتر ميكرد . 

 

دوست داشتم شادي و شادمهر و از نزديك ببينم . دوست داشتم بدونم اونام مثل مادرشون مهربون و دوست داشتني 

 هستن يا نه . . . 

 

انوم بزرگ بودم . مطمئن بودم خاله حتي سراغي هم ازم نگرفته و از خدا خواسته ماهي ميشد كه توي خونه ي خ 1

بدون داشتن مزاحم به زندگيش ادامه داده . حسابي با سوسن خانوم و كيوان و آقا صابر دوست شده بودم بر خالف 

ي داشت . آقا صابر پير بار اول ديگه االن اصال از كيوان و چهرش نميترسيدم . بر خالف ظاهرش قلب مهربون و رئوف

مرد خوش اخالقي بود هميشه موقع كار آوازاي قديمي و قشنگي ميخوند به منم كار باغبوني ياد داده بود و بعضي وقتا 

كمكش ميكردم . سوسن خانوم خيلي خونگرم بود و هميشه نگران حاال فرقي نداشت من يا خانوم بزرگ يا آقا صابر 

 نه دور خانوم بزرگ ميچرخيد و بهش ميرسيد . يا حتي همين كيوان ! مثل پروا

 

سالي ميشد  1ساله بود  22پسر دخترش شادي 1دختر و  1تا بچه داشت  2تا جايي كه فهميده بودم خانوم بزرگ 

سالش بود اون ايران بود اما برام  35كه ازدواج كرده بود و با شوهرش به آلمان رفته بود . پسرش هم شادمهر 

ا هيچ وقت سري به مامانش نميزنه . اونجور كه خانوم بزرگ ميگفت فهميده بودم كه خودش خونه سوال بود كه چر

 ي جدا داره براي خودش و جاي ديگه اي زندگي ميكنه . البته خبر نداشتم متاهله يا مجرد .
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م خانوم بزرگ زن ماه اصال اينجا احساس غربت نميكردم . احساس ميكردم باالخره خونه ي خودم و پيدا كرد 1اين 

فوق العاده مهربوني بود خيلي فهميده و روشن فكر بود . بهم ميگفت اگه ميخوام ميتونم درسم و ادامه بدم و من با 

ذوق و شوق بسيار اين كار و به سال ديگه موكول كردم . واقعا شده بودم مثل دخترش انگار با اومدن من اونم از 

 كه از سوسن شنيدم . تنهايي در اومده بود اين حرفي بود 

 

ديگه اون شميم گوشه گير قديم نبودم خانوم بزرگ كاري كرده بود كه اعتماد به نفسم و دوباره به دست آورده 

بودم . دوباره نشاط و شادي برگشته بود بهم . خانوم بزرگ هميشه نصيحتاي جالبي ميكرد وقتي حرف ميزد انقدر 

 ها كنارش بشينم و اون حرف بزنه برام .  كالمش شيرين بود كه دوست داشتم ساعت

 

با صداي سوسن از خواب بيدار شدم يكي از لباسايي كه به تازگي با خانوم بزرگ خريده بوديم و پوشيدم و پايين 

رفتم صورت خانوم بزرگ و سوسن و بوسيدم و سر ميز نشستم مشغول خوردن بوديم كه زنگ در خونه به صدا در 

ماه كه خبري از كسي نبود  1بوديم سابقه نداشت هيچ وقت كسي اينجا بياد حداقل توي اين  اومد همه تعجب كرده

اصال نميدونستم كه خانوم بزرگ خواهر و برادري داره يا نه . سوسن بلند شد و رفت كه در و باز كنه دقيقه اي بعد 

 برگشت و رو به خانوم بزرگ گفت :

 

 . خانوم خواهرتون و دختر و پسرش هستن -
 

خانوم بزرگ عصاش و برداشت و به سمت در خونه رفت من نميدونستم بايد چيكار كنم ؟ همونجوري مينشستم يا 

 ميرفتم پيش مهموناي خانوم بزرگ ؟ 

 

 توي همين فكرا بودم كه سوسن به سمتم اومد و گفت :

 

 و دخترم .برو لباسات و عوض كن يه شالي روسري چيزي هم سرت كن نامحرم دارن . بر -

 

با اين حرف سوسن مثل فنر از جا بلند شدم و به سمت اتاقم دويدم و تا حاال هيچ كدوم از فاميالي خانوم بزرگ و 

نديده بودم . از يه طرف كنجكاو بودم و از طرف ديگه ميترسيدم . بايد خودم و چجوري بهشون معرفي ميكردم ؟ 

ه خواهرتون بهم سرپناه داد ؟ يا نه مثال به دروغ ميگفتم كه من يكي از مثال ميگفتم سالم من شميمم يه دختر فراري ك

دوستاي خواهرتون شميمم ؟ البته اين يكي زيادم دروغ نبود باالخره جز دوستاي خانوم بزرگ حساب ميشدم ديگه . 

ندشم از فكر اينكه من دوست خانوم بزرگ باشم خندم گرفت سن و سالش بهم نميخورد اگه ميگفتم فرزند خو

 منطقي تر به نظر ميومد ! 

 

شلوار لي و يه بلوز آبي رنگ پوشيدم و شال آبي كم رنگي هم سرم كردم . نفس عميقي كشيدم و تصميم گرفتم 

 مراسم معارفه رو به عهده ي خانوم بزرگ بذارم !

 

ايي ميرفت از خدا خواسته آروم از پله ها پايين رفتم پايين پله ها سوسن و ديدم كه با سيني چاي داشت سمت پذير

به دنبال سوسن داخل اتاق رفتم اول همه نظرشون به سوسن و سيني چاي جلب شد ولي بعد نگاهشون به من كه مثل 
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يه بچه ي ترسو پشت سوسن قايم شده بودم افتاد . تازه جرات كرده بودم به افراد توي اتاق نگاهي بندازم يه خانوم 

سته بود كه حدس زدم بايد خواهرش باشه كنارش دختر جوون و خوشگلي نشسته نسبتا مسن كنار خانوم بزرگ نش

بود كه زيادي توي آرايش اغراق كرده بود و با ابروهاي باال رفته مشغول ارزياني و برانداز كردن من بود . كنار دختر 

ن سه نفر معذب بودم سال نشسته بود كه با يه لبخند زل زده بود بهم . زير نگاه اي 22 - 22جوون پسري حدود 

 انگار خانوم بزرگ متوجه شده بود چون رو به سوسن گفت :

 

 سوسن خانوم چايي هارو تعارف كن . شميم جان دخترم بيا اينجا كنار من بشين مادر .  -

 

 سمت ديگه ي خانوم بزرگ و اشغال كردم و روي مبل نشستم باالخره خواهر خانوم بزرگ به حرف اومد...

 ون معرفي نميكني اين خانوم جوون و ؟ ثريا ج 

 

احساس كردم بر خالف كالم خانوم بزرگ توي كالم خواهرش هيچ نشونه اي از مهربوني و دوستي نيست . خانوم 

 بزرگ لبخندي زد و رو به خواهرش گفت :

 

 معرفي ميكنم دختر گلم شميم يه مدتي قرار شده با من زندگي كنه .  -

 

خانوم بزرگ داد معلوم بود هيچ كدومشون و قانع نكرده بود . خانوم بزرگ رو به من كرد و با  توضيح كوتاهي كه

 لبخند گفت :

 

 شميم جون ايشون خواهر من فريبا هستن . ايشون هم دختر گلش پونه خانوم و آقا پسرش پوريا جان .  -

 

د هنوز در مورد حضورم توي اون خونه مشكوك بعد از اظهار خوشبختي و تعارفات معمول فريبا خانوم كه معلوم بو

 بود با لحني كه سعي ميكرد مهربون جلوه بده گفت :

 

 درس ميخوني شميم جون ؟ چيكارا ميكني ؟ پدر و مادرت مشكلي ندارن با اينكه تنها اينجا باشي ؟  -

 

نوم بزرگ بي احترامي كنم و دوست نداشتم همه از زندگيم سر در بيارن از طرفي هم نميخواستم به مهموناي خا

 جواب سر باال بدم انگار خانوم بزرگ ترديد و توي چشمام خوند كه خودش جواب خواهرش رو داد :

 

شميم قراره از سال جديد اينجا درس خوندن و شروع كنه هنوز هيچ رشته اي نميخونه . پدر و مادرشم راضين از  -

 اينكه پيش منه . 

 

 رد و رو به پونه گفت :بعد سريع بحث و عوض ك

 

 پونه جان درست به سالمتي تموم شد ديگه خاله ؟  -

 

 پونه كه بدتر از مادرش اهل فيس و افاده بود با نگاهي مغرور به من رو به خانوم بزرگ گفت :
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 آره ديگه خاله جون به سالمتي تموم شد ديگه .  -

 

 .خوب خدارو شكر دخترم موفق باشي  -خانوم بزرگ 
 

 خانوم بزرگ رو به من اضافه كرد :

 

 پونه جون مديريت بازرگاني ميخوند كه امسال به اميد خدا درسش تموم شد ديگه .  -

 

لبخندي زدم و به پونه تبريك گفتم با چهره ي سردي ازم تشكر كرد . فريبا خانوم با لبخندي به اندازه ي پهناي 

 صورتش رو به خانوم بزرگ گفت :

 

ا وقتي كه درس ميخوند يه بهونه ي درست و حسابي داشتم براي رد كردن خواستگاراش حاال نميدونم از اين به ت -

بعد به چه بهونه اي بايد خواستگاراش و دست به سر كنم . پس اين شازده پسر كي ميخواد يه سر و ساموني به 

 زندگي خودش و پونه ي من بده ؟

 

زده پسر و با كيه نگاهي به خانوم بزرگ انداختم كه ديدم لبخند ماليمي گوشه ي متوجه منظورش نشدم نفهميدم شا

 لبشه و رو به خواهرش گفت :

 

خواهر حقيقتش همون يه بار كه من به شادمهر كسي رو پيشنهاد دادم واسه هفت پشتم بس بود . اگه حرفي بين  -

م بد ضربه اي خورد هنوزم كه هنوزه با من كه مادرشم پونه و شادمهر زده شده يا شادمهر قولي داده با خودشه . بچ

 سر سنگينه . 

 

 فريبا خانوم از عصبانيت صورتش قرمز شده بود با صداي نسبتا بلندي رو به خانوم بزرگ گفت :

 

هم و يعني ما هم مثل اون خانواده ايم ؟! از تو انتظار نداشتم خواهر ! مثال ما فاميليم گوشت همو بخوريم استخون  -

 دور نميندازيم . خوشم باشه حاال ما شديم بد ؟دستت درد نكنه خوب حق خواهري رو ادا كردي . 

 

 خانوم بزرگ كه معلوم بود دلخور و ناراحته و يه جورايي سر دوراهي قرار گرفته به حرف اومد :

 

گم بايد ازدواج كني ؟ اونم با سالشه . خوب برم بهش چي بگم ؟ ب 35فريبا اين حرفارو نزن شادمهر من نزديك  -

دختر خواهر من ؟ به خدا من راضيم كي بهتر از پونه . مثل گل ميمونه اين دختر . تو خواهرمي ميشناسمت هم 

خودت و هم بچه هات و دوست دارم پورياي تو برام مثل شادمهر ميمونه يا پونه برام مثل شاديه . چه فرقي دارن با 

 و . كم شكستي نخورده زنش بوده . بهش زمان بده بذار همون شادمهر هميشگي بشه . هم آخه ؟ تو به من اينو بگ

 

سر در نمياوردم كه در مورد چي دارن حرف ميزنن كنجكاو شده بودم كه به قول فريبا خانوم اين شازده پسر و ببينم 

اخماش تو هم بود نگاهم چرخيد و سر ! نگاهم به فريبا خانوم افتاد كه با ناراحتي روشو از خانوم بزرگ گرفته بود و 

خورد روي پونه سرش و پايين انداخته بود حاال نميدونم از خجالت بود از ناراحتي بود . دوباره نگاهم چرخيد و اين 
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بار روي پوريا ثابت شد . وا اين ديگه چشه از وقتي اومده زل زده تو چشم من هي لبخند مليح تحويلم ميده ! انگار از 

 ل تر و راحت تر همين پوريا بود ! سرم پايين انداختم و تا وقتي عزم رفتن كردن سرم و باال نياوردم . همه بيخيا

 

ساعتي بعد دوباره من و خانوم بزرگ تنها شديم هر چي خانوم بزرگ اصرار كرد كه واسه ي ناهار بمونن پيشمون 

د كه بمونه آخرشم همشون با خداحافظي هاي ولي خواهرش كه رو ترش كرده بود از حرفاي خانوم بزرگ قبول نكر

سرد از خونه رفتن بيرون . البته به استثناي پوريا ! توي اون چند دقيقه كه ديدمش واقعا از ته دل حس كردم انگار 

هيچ غمي تو زندگيش نداره ! مدام يا بيخودي ميخنديد يا اينكه با لبخند زل ميزد تو چشاي من ! مفتي بود ديگه منم 

هي نگاه ميكردم ! واال ! از غر غر كردناي خودم با خودم خندم گرفته بود . شميم داري ديگه ديوونه ميشي كم بودم 

 كم ! 

 

ماه يكي از فاميالي خانوم بزرگ و ديدم . نميدونم چرا ولي راجع به زندگي و گذشتشون كال  1باالخره بعد از اين 

ا خانوم شنيده بودم . يه غمي توي چهره ي خانوم بزرگ بود كه كنجكاو شده بودم مخصوصا با حرفايي كه از فريب

 ناخود آگاه كنجكاويم و بيشتر ميكرد . 

 

دوست داشتم شادي و شادمهر و از نزديك ببينم . دوست داشتم بدونم اونام مثل مادرشون مهربون و دوست داشتني 

 هستن يا نه . . . 

 

ودم . مطمئن بودم خاله حتي سراغي هم ازم نگرفته و از خدا خواسته ماهي ميشد كه توي خونه ي خانوم بزرگ ب 1

بدون داشتن مزاحم به زندگيش ادامه داده . حسابي با سوسن خانوم و كيوان و آقا صابر دوست شده بودم بر خالف 

ا صابر پير بار اول ديگه االن اصال از كيوان و چهرش نميترسيدم . بر خالف ظاهرش قلب مهربون و رئوفي داشت . آق

مرد خوش اخالقي بود هميشه موقع كار آوازاي قديمي و قشنگي ميخوند به منم كار باغبوني ياد داده بود و بعضي وقتا 

كمكش ميكردم . سوسن خانوم خيلي خونگرم بود و هميشه نگران حاال فرقي نداشت من يا خانوم بزرگ يا آقا صابر 

 م بزرگ ميچرخيد و بهش ميرسيد . يا حتي همين كيوان ! مثل پروانه دور خانو

 

سالي ميشد  1ساله بود  22پسر دخترش شادي 1دختر و  1تا بچه داشت  2تا جايي كه فهميده بودم خانوم بزرگ 

سالش بود اون ايران بود اما برام  35كه ازدواج كرده بود و با شوهرش به آلمان رفته بود . پسرش هم شادمهر 

ري به مامانش نميزنه . اونجور كه خانوم بزرگ ميگفت فهميده بودم كه خودش خونه سوال بود كه چرا هيچ وقت س

 ي جدا داره براي خودش و جاي ديگه اي زندگي ميكنه . البته خبر نداشتم متاهله يا مجرد .

 

گ زن ماه اصال اينجا احساس غربت نميكردم . احساس ميكردم باالخره خونه ي خودم و پيدا كردم خانوم بزر 1اين 

فوق العاده مهربوني بود خيلي فهميده و روشن فكر بود . بهم ميگفت اگه ميخوام ميتونم درسم و ادامه بدم و من با 

ذوق و شوق بسيار اين كار و به سال ديگه موكول كردم . واقعا شده بودم مثل دخترش انگار با اومدن من اونم از 

 شنيدم . تنهايي در اومده بود اين حرفي بود كه از سوسن 
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ديگه اون شميم گوشه گير قديم نبودم خانوم بزرگ كاري كرده بود كه اعتماد به نفسم و دوباره به دست آورده 

بودم . دوباره نشاط و شادي برگشته بود بهم . خانوم بزرگ هميشه نصيحتاي جالبي ميكرد وقتي حرف ميزد انقدر 

 شينم و اون حرف بزنه برام . كالمش شيرين بود كه دوست داشتم ساعت ها كنارش ب

 

با صداي سوسن از خواب بيدار شدم يكي از لباسايي كه به تازگي با خانوم بزرگ خريده بوديم و پوشيدم و پايين 

رفتم صورت خانوم بزرگ و سوسن و بوسيدم و سر ميز نشستم مشغول خوردن بوديم كه زنگ در خونه به صدا در 

ماه كه خبري از كسي نبود  1ه نداشت هيچ وقت كسي اينجا بياد حداقل توي اين اومد همه تعجب كرده بوديم سابق

اصال نميدونستم كه خانوم بزرگ خواهر و برادري داره يا نه . سوسن بلند شد و رفت كه در و باز كنه دقيقه اي بعد 

 برگشت و رو به خانوم بزرگ گفت :

 

 خانوم خواهرتون و دختر و پسرش هستن . -

 

بزرگ عصاش و برداشت و به سمت در خونه رفت من نميدونستم بايد چيكار كنم ؟ همونجوري مينشستم يا  خانوم

 ميرفتم پيش مهموناي خانوم بزرگ ؟ 

 

 توي همين فكرا بودم كه سوسن به سمتم اومد و گفت :

 

 برو لباسات و عوض كن يه شالي روسري چيزي هم سرت كن نامحرم دارن . برو دخترم . -

 

با اين حرف سوسن مثل فنر از جا بلند شدم و به سمت اتاقم دويدم و تا حاال هيچ كدوم از فاميالي خانوم بزرگ و 

نديده بودم . از يه طرف كنجكاو بودم و از طرف ديگه ميترسيدم . بايد خودم و چجوري بهشون معرفي ميكردم ؟ 

بهم سرپناه داد ؟ يا نه مثال به دروغ ميگفتم كه من يكي از مثال ميگفتم سالم من شميمم يه دختر فراري كه خواهرتون 

دوستاي خواهرتون شميمم ؟ البته اين يكي زيادم دروغ نبود باالخره جز دوستاي خانوم بزرگ حساب ميشدم ديگه . 

از فكر اينكه من دوست خانوم بزرگ باشم خندم گرفت سن و سالش بهم نميخورد اگه ميگفتم فرزند خوندشم 

 تر به نظر ميومد ! منطقي 

 

شلوار لي و يه بلوز آبي رنگ پوشيدم و شال آبي كم رنگي هم سرم كردم . نفس عميقي كشيدم و تصميم گرفتم 

 مراسم معارفه رو به عهده ي خانوم بزرگ بذارم !

 

ز خدا خواسته آروم از پله ها پايين رفتم پايين پله ها سوسن و ديدم كه با سيني چاي داشت سمت پذيرايي ميرفت ا

به دنبال سوسن داخل اتاق رفتم اول همه نظرشون به سوسن و سيني چاي جلب شد ولي بعد نگاهشون به من كه مثل 

يه بچه ي ترسو پشت سوسن قايم شده بودم افتاد . تازه جرات كرده بودم به افراد توي اتاق نگاهي بندازم يه خانوم 

حدس زدم بايد خواهرش باشه كنارش دختر جوون و خوشگلي نشسته نسبتا مسن كنار خانوم بزرگ نشسته بود كه 

بود كه زيادي توي آرايش اغراق كرده بود و با ابروهاي باال رفته مشغول ارزياني و برانداز كردن من بود . كنار دختر 

ذب بودم سال نشسته بود كه با يه لبخند زل زده بود بهم . زير نگاه اين سه نفر مع 22 - 22جوون پسري حدود 

 انگار خانوم بزرگ متوجه شده بود چون رو به سوسن گفت :
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 سوسن خانوم چايي هارو تعارف كن . شميم جان دخترم بيا اينجا كنار من بشين مادر .  -

 

 سمت ديگه ي خانوم بزرگ و اشغال كردم و روي مبل نشستم باالخره خواهر خانوم بزرگ به حرف اومد : 

 

 نميكني اين خانوم جوون و ؟  ثريا جون معرفي -

 

احساس كردم بر خالف كالم خانوم بزرگ توي كالم خواهرش هيچ نشونه اي از مهربوني و دوستي نيست . خانوم 

 بزرگ لبخندي زد و رو به خواهرش گفت :

 

 معرفي ميكنم دختر گلم شميم يه مدتي قرار شده با من زندگي كنه .  -

 

زرگ داد معلوم بود هيچ كدومشون و قانع نكرده بود . خانوم بزرگ رو به من كرد و با توضيح كوتاهي كه خانوم ب

 لبخند گفت :

 

 شميم جون ايشون خواهر من فريبا هستن . ايشون هم دختر گلش پونه خانوم و آقا پسرش پوريا جان .  -

 

ر مورد حضورم توي اون خونه مشكوك بعد از اظهار خوشبختي و تعارفات معمول فريبا خانوم كه معلوم بود هنوز د

 بود با لحني كه سعي ميكرد مهربون جلوه بده گفت :

 

 درس ميخوني شميم جون ؟ چيكارا ميكني ؟ پدر و مادرت مشكلي ندارن با اينكه تنها اينجا باشي ؟  -

 

بي احترامي كنم و  دوست نداشتم همه از زندگيم سر در بيارن از طرفي هم نميخواستم به مهموناي خانوم بزرگ

 جواب سر باال بدم انگار خانوم بزرگ ترديد و توي چشمام خوند كه خودش جواب خواهرش رو داد :

 

شميم قراره از سال جديد اينجا درس خوندن و شروع كنه هنوز هيچ رشته اي نميخونه . پدر و مادرشم راضين از  -

 اينكه پيش منه . 

 

 به پونه گفت :بعد سريع بحث و عوض كرد و رو 

 

 پونه جان درست به سالمتي تموم شد ديگه خاله ؟  -

 

 پونه كه بدتر از مادرش اهل فيس و افاده بود با نگاهي مغرور به من رو به خانوم بزرگ گفت :

 

 آره ديگه خاله جون به سالمتي تموم شد ديگه .  -

 

 خوب خدارو شكر دخترم موفق باشي . -خانوم بزرگ 

 

 وم بزرگ رو به من اضافه كرد :خان
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 پونه جون مديريت بازرگاني ميخوند كه امسال به اميد خدا درسش تموم شد ديگه .  -

 

لبخندي زدم و به پونه تبريك گفتم با چهره ي سردي ازم تشكر كرد . فريبا خانوم با لبخندي به اندازه ي پهناي 

 صورتش رو به خانوم بزرگ گفت :

 

ه درس ميخوند يه بهونه ي درست و حسابي داشتم براي رد كردن خواستگاراش حاال نميدونم از اين به تا وقتي ك -

بعد به چه بهونه اي بايد خواستگاراش و دست به سر كنم . پس اين شازده پسر كي ميخواد يه سر و ساموني به 

 زندگي خودش و پونه ي من بده ؟

 

و با كيه نگاهي به خانوم بزرگ انداختم كه ديدم لبخند ماليمي گوشه ي متوجه منظورش نشدم نفهميدم شازده پسر 

 لبشه و رو به خواهرش گفت :

 

خواهر حقيقتش همون يه بار كه من به شادمهر كسي رو پيشنهاد دادم واسه هفت پشتم بس بود . اگه حرفي بين  -

ه اي خورد هنوزم كه هنوزه با من كه مادرشم پونه و شادمهر زده شده يا شادمهر قولي داده با خودشه . بچم بد ضرب

 سر سنگينه . 

 

 فريبا خانوم از عصبانيت صورتش قرمز شده بود با صداي نسبتا بلندي رو به خانوم بزرگ گفت :

 

يعني ما هم مثل اون خانواده ايم ؟! از تو انتظار نداشتم خواهر ! مثال ما فاميليم گوشت همو بخوريم استخون هم و  -

 نميندازيم . خوشم باشه حاال ما شديم بد ؟دستت درد نكنه خوب حق خواهري رو ادا كردي .  دور

 

 خانوم بزرگ كه معلوم بود دلخور و ناراحته و يه جورايي سر دوراهي قرار گرفته به حرف اومد :

 

ازدواج كني ؟ اونم با سالشه . خوب برم بهش چي بگم ؟ بگم بايد  35فريبا اين حرفارو نزن شادمهر من نزديك  -

دختر خواهر من ؟ به خدا من راضيم كي بهتر از پونه . مثل گل ميمونه اين دختر . تو خواهرمي ميشناسمت هم 

خودت و هم بچه هات و دوست دارم پورياي تو برام مثل شادمهر ميمونه يا پونه برام مثل شاديه . چه فرقي دارن با 

 كستي نخورده زنش بوده . بهش زمان بده بذار همون شادمهر هميشگي بشه . هم آخه ؟ تو به من اينو بگو . كم ش

 

سر در نمياوردم كه در مورد چي دارن حرف ميزنن كنجكاو شده بودم كه به قول فريبا خانوم اين شازده پسر و ببينم 

هم بود نگاهم چرخيد و سر  ! نگاهم به فريبا خانوم افتاد كه با ناراحتي روشو از خانوم بزرگ گرفته بود و اخماش تو

خورد روي پونه سرش و پايين انداخته بود حاال نميدونم از خجالت بود از ناراحتي بود . دوباره نگاهم چرخيد و اين 

بار روي پوريا ثابت شد . وا اين ديگه چشه از وقتي اومده زل زده تو چشم من هي لبخند مليح تحويلم ميده ! انگار از 

 احت تر همين پوريا بود ! سرم پايين انداختم و تا وقتي عزم رفتن كردن سرم و باال نياوردم . همه بيخيال تر و ر

 

ساعتي بعد دوباره من و خانوم بزرگ تنها شديم هر چي خانوم بزرگ اصرار كرد كه واسه ي ناهار بمونن پيشمون 

نه آخرشم همشون با خداحافظي هاي ولي خواهرش كه رو ترش كرده بود از حرفاي خانوم بزرگ قبول نكرد كه بمو
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سرد از خونه رفتن بيرون . البته به استثناي پوريا ! توي اون چند دقيقه كه ديدمش واقعا از ته دل حس كردم انگار 

هيچ غمي تو زندگيش نداره ! مدام يا بيخودي ميخنديد يا اينكه با لبخند زل ميزد تو چشاي من ! مفتي بود ديگه منم 

ميكردم ! واال ! از غر غر كردناي خودم با خودم خندم گرفته بود . شميم داري ديگه ديوونه ميشي كم بودم هي نگاه 

 كم ! 

 

ماه يكي از فاميالي خانوم بزرگ و ديدم . نميدونم چرا ولي راجع به زندگي و گذشتشون كال  1باالخره بعد از اين 

شنيده بودم . يه غمي توي چهره ي خانوم بزرگ بود كه كنجكاو شده بودم مخصوصا با حرفايي كه از فريبا خانوم 

 ناخود آگاه كنجكاويم و بيشتر ميكرد . 

 

دوست داشتم شادي و شادمهر و از نزديك ببينم . دوست داشتم بدونم اونام مثل مادرشون مهربون و دوست داشتني 

 هستن يا نه . . . 

 

نوم بزرگ و سوسن دور سفره هفت سين نشسته بوديم خانوم دقيقه به سال تحويل مونده بود من و خا 1كمتر از 

بزرگ قرآن ميخوند سوسنم چشم به تلويزيون دوخته بود و غرق فكر بود . ناخود آگاه به سال تحويل پارسال فكر 

ه كردم . دم سال تحويل خاله و خانوادش با لباساي نو همه با هم كنار سفره نشسته بودن و من تنها توي اتاقم چمباتم

زده بودم و اشك چشام به ياد پدر و مادرم به روي گونه هام جاري بود . نفس عميقي كشيدم و خدارو شكر كردم كه 

امسال كساني رو پيشم دارم كه دوستشون دارم . باالخره سال تحويل شد . از صميم قلب دعا كردم براي خانوم 

رم كه تا حاال نديده بودمشون هم دعا كردم . از جام بزرگ ، سوسن ، كيوان ، آقا صابر ، حتي براي شادي و شادمه

بلند شدم و اول گونه ي خانوم بزرگ و بعد هم گونه ي سوسن و بوسيدم و عيد و تبريك گفتم . خانوم بزرگ از الي 

قرآني كه به دست داشت اسكناس هاي تا نخورده و نو كشيد بيرون و به من و سوسن داد . ازش تشكر كردم و به 

قم رفتم تا كادوم و بيارم . وقتي كادو رو به خانوم بزرگ دادم خوشحالي رو توي صورتش ميديدم . براي سمت اتا

اولين بار بود كه حس ميكردم از ته قلب خوشحاله دوباره صورتم و بوسيد و تشكر كرد . دقيقه اي بعد من و سوسن 

قرار داشت رفتيم تا لباسهايي كه به عنوان كادو  به سمت اتاقكي كه انتهاي باغ بود و در اختيار كيوان و آقا صابر

 خريده بوديم بهشون بديم و عيد رو هم تبريك بگيم . 

 

كيوان و آقا صابر با ديدن بسته هاي كادويي خوشحال شدن و تشكر كردن . بعد از اينكه مدتي در اتاقك كوچكشون 

 كرديم . مهمونشون بوديم به راه افتاديم و به طرف ساختمون اصلي حركت 

 

روز عيد قرار بود بره همدان خونه ي خواهرش . با رفتن سوسن خيلي تنها ميشدم البته خانوم  13سوسن براي 

بزرگ بود ولي بيشتر اوقاتم و با شيرين زبونياي سوسن ميگذروندم . سوسن از قبل وسايلش و جمع كرده بود 

وم بزرگ و بوسيد و به سمت من اومد گونه هام و بوسيد ساعتي بعد حاضر و آماده از اتاقش بيرون اومد صورت خان

 و گفت :
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هواي خانوم بزرگ و داشته باشيا . ساعت قرصاشم كه ميدوني همه رو سر ساعت بهش بده . مبادا از بيرون غذا  -

ولي غذا بگيرينا هم به خانوم بزرگ نميسازه هم اينكه مقوي نيست برات مادر . شده يه چيزي هم سر هم كني بكن . 

 از بيرون نگير . ديگه سفارش نكنما . 

 

 لبخند زدم مثل هميشه نگران بود صورت گرد و سفيدش رو بوسيدم و گفتم :

 

سوسن برو نگران ما نباش . بهت خوش بگذره از طرف من خواهرت و بچه هاش و ببوس . زودم برگرد دلمون  -

 برات تنگ ميشه . 

 

 و به من و خانوم بزرگ گفت :اشك تو چشاش حلقه زده بود ر

 

 به خدا اصال دلم نيست كه برم اگه به اصرار هاي سروناز و بچه هاش نبود اصال نمي رفتم .  -

 

 خانوم بزرگ به حرف اومد :

 

 برو دختر برات خوبه اتفاقا آب و هوات عوض ميشه نگران من و شميمم نباش . خوش بگذره . -

 

م كه تلفن خونه زنگ زد . منتظر بودم خانوم بزرگ بره و تلفن و جواب بده كه ديدم رو به توي همين گير و دار بودي

 من گفت :

 

 شميم جان تلفن و جواب بده مادر دستت درد نكنه .  -

 

براي اولين بار بود كه توي خونه ي خانوم بزرگ جواب تلفن و ميدادم يه ترس خاصي داشتم چون هيچ كس و 

يه  "ورايي حضور من تو اون خونه براي همه يه جوري غير قابل توجيه بود . به خودم نهيب زدم نميشناختم و يه ج

 با اين فكر تلفن و برداشتم : "تلفن جواب دادن سادست ديگه چته خودت و گم كردي ؟

 

 بله ؟ -

 

-  . . . 

 

 بله بفرماييد ؟  -

 

 : باز هم سكوت . فكر كردم مزاحمه براي بار سوم گفتم
 

 بله ؟  -

 

بار بپرسم ! بدون هيچ سالمي صداي پشت  3باالخره شخص پشت خط به حرف اومد . عروس خانوم انگار منتظر بود 

 تلفن گفت :
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 شما ؟ -

 

از اين طرز حرف زدنش تعجب كردم صداي مردونه ي دلنشيني داشت . نميدونستم بايد چي خودم و معرفي كنم 

 گفتم : هول شده بودم خيلي تند

 

 من شميمم  -

 

از معرفي خودم خندم گرفت خوب حاال اون از كجا شميم و بشناسه ؟ از دست پاچگي خودم حرصم گرفته بود . مرد 

 پشت خط كه معلوم بود از انتظار خسته شده با لحني عصبي گفت :

 

 نميدونم هر كي كه هستي من با ثريا انتظاري كار دارم گوشي رو بده بهش . -

 

از لحن بي ادبانه و عصبي بودنش تعجب كرده بودم يه كمي هم ترسيده بودم . اصال نتونستم بپرسم شما . خيلي زود 

رفتم خانوم بزرگ و كه دم در داشت با سوسن حرفاي آخر و ميزد صدا كردم خانوم بزرگ پرسيد كي بود من به 

سوسن خداحافظي كرد و داخل رفت منم براي آخرين بار عالمت ندونستن شونه هام و باال انداختم . خانوم بزرگ با 

سوسن و بوسيدم . خداحافظي كرديم و اون با آژانس به سمت ترمينال رفت . در خونه رو بستم و داخل اومدم خانوم 

بزرگ با ذوق و شوق خاصي داشت با تلفن حرف ميزد براي اينكه مزاحمش نباشم به اتاقم رفتم تا لباسم و عوض 

 تي پايين اومدم خانوم بزرگ تلفنش تموم شده بود با لبخند به من گفت :كنم . وق

 

 چرا نگفتي شادمهره ؟ -

 

 گنگ نگاهش كردم و پرسيدم :

 

 شادمهر ؟ -

 

 آره ديگه همين االن زنگ زده بود تو برداشتي تلفن و .  -

 

با خانوم شازده پسره ! چي فكر ميكردم و چي تازه متوجه شده بودم كه اون مرد عصباني و بي ادب همون به قول فري

شد ! انتظار داشتم شادمهرم برخوردش مثل خانوم بزرگ صميمي و مهربون باشه اما مثل اينكه اشتباه حدس ميزدم . 

 به حرف اومدم :

 

 جدي ؟ معرفي نكردن خودشون و من نشناختم . -

 

 جانوم بزرگ با ذوق و شوق گفت :

 

جا ديدنم . گفت به بهانه ي عيد ديدني . واي ميدوني چقدر خوشحالم . خدا كنه روزي بشه كه ميخواد بياد اين -

 شادمهرم مثل قديما بشه دوباره . همونجوري شاد و سرحال . 
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از حرفاش سر در نمياوردم مگه شادمهر چش بود كه نميتونست مثل قديم باشه ؟ باز دوباره اين كنجكاوي لعنتي 

 . خانوم بزرگم كه درست تعريف نميكرد قضيه چيه ! سرباز كرده بود 

 

 كي قراره تشريف بيارن ؟  -

 

گفت امشب كه ديگه دير ميشه فردا مياد يه سر ميزنه . بايد ناهار درست كنيم ناهار پيشمون بمونه . نميدوني  -

 ماهه كه نديدمش . بايد زنگ بزنم به شادي خبر بدم .  2چقدر دلتنگشم . نزديكه 

 

خانوم بزرگ به سمت تلفن رفت . من همينجوري غرق فكر به سمت اتاقم رفتم . بعد از اينكه صداي شادمهر و 

شنيده بودم ديگه دلم نميخواست باهاش رو به رو بشم . يه جورايي به نظرم ترسناك ميومد . يعني از خانوم بزرگ 

؟ شايدم پرسيده خانوم بزرگ به من چيزي نگفته ؟ نپرسيده بود اين دختره كي بود ؟ يعني انقدر بي تفاوت بوده 

دچار حساي ضد و نقيض شده بودم . نميدونستم چرا يه صدا اونم از نوع عصبي و بي ادبش انقدر برام مهم باشه ؟! 

من حتي عكسي هم از شادمهر نديده بودم نميدونستم حتي چه شكليه . از روي صداش فكر كردم شايد يه مرديه كه 

مه و سيبيالي بلند داره و يه چماقم تو دستش تصور كردم . فكر كن مادر به اين مهربوني پسر به اين اخماش تو ه

بداخالقي نوبره ! شميم خانوم بخواب كه اينا واسه تو زندگي نميشه تو برو خودت زندگي خودت و بساز انقدرم به 

 پسر مردم گير نده . 

 

 زياد طول نكشيد كه خوابم برد .

ر كرده بودم و اين ور و اون ور و سابيده بودم ديگه جون نداشتم حتي حرف بزنم . از صبح زود خانوم بزرگ انقدر كا

آژير بيدار باش زده و همه ي اهل خونه رو بسيج كرده كه خونه رو برق بندازيم . تا وقتي شازدشون تشريف ميارن 

اد تورو ببينه نميخواد بياد بهداشت خونه رو همه چي رو به راه باشه . يكي نيست بهش بگه آخه اين شازدت مي

بازرسي كنه كه . تازه سوسن قبل از رفتنش همه جارو برق انداخته بود ديگه چه كاريه دوباره تميز كنيم . آقا صابر 

بيچاره هم با اون سنش به خاطر خانوم بزرگ دست به كار شده بود . وقتي كارا تموم شد نفس عميقي كشيدم و 

 ردم رو مبل رو به خانوم بزرگ گفتم :خودم و ول ك

 

 ديگه تموم شد ؟  -

 

 مادر خسته شدي نه ؟ ببخش تورو خدا . -

 

 نه اين چه حرفيه اصال خسته نيستم .  -

 

 دروغ كه حناق نيست بيخ گلوت و بگيره همينجوري هي ببند ! 

 

. بايد اونجارم تميز كنيم شايد خواست  ساله در اتاقش بستس 1نه مادر اتاق شادمهر هنوز مونده نزديك  -

 استراحت كنه . تو اتاق خودش باشه راحت تره . 
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واي نه . ديگه جون نداشتم از جام بلند شم ولي به خاطر مهربونياي خانوم بزرگ لبخندي زوري زدم و از جام بلند 

 شدم و گفتم :

 

 كجاست اتاقشون ؟  -

 

دمهر و نشونم داد . جالب بود كه تا حاال اصال نسبت به اين اتاق كنجكاو نشده خانوم بزرگ هم بلند شد و اتاق شا

بودم فكر ميكردم همه اتاقا مثل همه ديگه فقط اتاق شادي رو ديده بودم . به ذهنم نرسيده بود شادمهرم اتاقي داشته 

ق انتخاب شده بود دلم گرفت . توي اين خونه . در اتاق و كه باز كرد از رنگاي خفه و تيره اي كه براي وسايل اتا

 خوب معلومه ديگه توي همچين اتاقي بزرگ شده كه انقدر بي اعصاب و خشنه ديگه ! 

 

خانوم بزرگ گفتن به هيچي دست نزنم فقط غبارا رو پاك كنم از روي وسايل . منم اطاعت كردم . دقيقه اي بعد تنها 

ر وا جور بود . يه تخت دو نفره يه گوشه ي اتاق بود . گوشه ي بودم و مشغول تميز كاري . اتاقش پر از وسايالي جو

ديگه ي اتاق ميز كار و كامپيوترش بود . يه طرف اتاق هم كتابخونه ي بزرگي قرار داشت . وقتي همه جارو خوب 

 تميز كردم به سمت كتابخونه رفتم . هميشه عاشق كتاب بودم . خونه ي خالم كه بودم هميشه كتابايي كه مهشاد

ميگرفت و به منم ميداد تا بخونم . از ديدن اين همه كتاب يه جا ذوق كرده بودم . از داستاناي و رماناي قديمي داشت 

تا كتاباي درسيش كه معلوم بود مال دوران دانشگاهش بوده . داشتم كتابارو نگاه ميكردم كه صداي خانوم بزرگ و 

ر زدن به كتابارو به يه زمان ديگه موكول كنم نگاه پر حسرتم و از توي حال شنيدم كه صدام ميزد . تصميم گرفتم س

 از كتابا گرفتم و به سمت خانوم بزرگ رفتم :

 

 بله خانوم بزرگ ؟ -

 

 دخترم اتاق تميز شد ؟ -

 

 بله خانوم بزرگ تميز تميز شد  -

 

 پير شي دخترم . پس ديگه كاري نمونده برو استراحت كن  -

 

 ؟پس ناهار چي  -
 

 نگران ناهار نباش خودم پختم . -

 

 خوب به من ميگفتين كمكتون ميكردم .  -

 

 كار خاصي نداشت مادر تو برو استراحت كن .  -

 

چشمي گفتم و به سمت اتاقم رفتم اول از همه دوش گرفتم بعد از بين لباسايي كه با سوسن خريده بودم شلوار دم پا 

تاه صورتي رو انتخاب كردم و پوشيدم . دلم ميخواست توي برخورد اول خيلي خوب گشاد طوسي با بلوز يقه شل كو
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بود و هنوز خبري از  1به نظر برسم . شال طوسي رو هم انتخاب كردم كه هر وقت اومد سرم كنم . ساعت نزديك 

كه انقدر خانوم بزرگ شازده نبود ! خانوم بزرگ نگران بود كه نكنه نياد . دلم براش سوخت . از شادمهر به خاطر اين

بود كه زنگ خونه به صدا در اومد خانوم بزرگ مثل فنر از جا پريد كه  35:  1و اذيت ميكرد ناراحت بودم . ساعت 

از سن و سالش اين حركت سريع بعيد بود ! شالم و روي سرم مرتب كردم آقا صابر در و باز كرد با خانوم بزرگ به 

اشين سياه و شاسي بلندش بود كه توجه آدم و به خودش جلب ميكرد . بعد از سمت در ورودي رفتيم اول از همه م

اينكه داخل باغ اومد و ماشينش و پارك كرد از ماشين پياده شد چهرش از دور زياد واضح نبود ولي قد بلندي داشت 

دونم شايدم از شونه بود . دستاي خانوم بزرگ توي دستم بود بيچاره پيرزن از استرس يخ كرده بود يا نمي 4و 

 هيجان بود حس كردم االنه كه سكته كنه فشار خفيفي به دستش وارد كردم و آروم دم گوشش گفتم :

 

 خانوم بزرگ حالتون خوبه ؟  -

 

بدون اينكه از شادمهر چشم برداره فقط سرش و تكون داد . حاال شادمهر بهمون نزديك تر شده بود . خانوم بزرگ 

ر آورد و قدمي به سمت شادمهر برداشت چشمش پر اشك شده بود وقتي شادمهر بهش دستش و از توي دستم د

نزديك شد همديگه رو توي آغوش گرفتن و خانوم بزرگ زار زار گريه ميكرد شادمهرم سعي داشت خانوم بزرگ و 

همين كه چشاش رو آروم كنه ولي زياد موفق نبود . وقتي از آغوش هم بيرون اومدن تازه نگاه شادمهر به من افتاد . 

من ثابت شد يه ترس خاصي همه ي وجودم و گرفت خيلي جدي و سرد بود چهرش . با چيزي كه من تصور ميكردم 

زمين تا آسمون فرق داشت . نه سبيل داشت نه چماقي تو دستش بود . از فكر چماق خندم گرفت خواستم جلوي 

خماش بيشتر تو هم رفت . يكي نبود به من بگه آخه خندم و بگيرم كه تبديل به پوزخند شد ! با ديدن چهرم ا

خنديدنت اين وسط چي بود . بيا ديدي اين كه اعصاب نداشت كال حاال با ديدن پوزخند تو ديگه بدترم شد حكم تير 

 نده برات خيليه ! همينجوري كه شادمهر خيره خيره منو نگاه ميكرد خانوم بزرگ به حرف اومد :

 

 ماهي ميشه كه پيش منه دختر خيلي خوبيه برام مثل شادي ميمونه .  2مه . شادمهر اينشون شمي -

 

 شادمهر نگاهش و به خانوم بزرگ دوخت و گفت : 

 

 ميشه بريم داخل ؟  -

 

همين فقط ؟ يه سالمي ، يه اظهار خوشبختي ، فكر ميكردم حضوري تربيتش بيشتر از پشت تلفن باشه ولي مثل اينكه 

ردم . خانوم بزرگم سري به نشونه ي تاييد تكون داد و با هم داخل رفتن منم پشت سرشون با سري اشتباه فكر ميك

خميده و چهره اي درهم وارد شدم . حس ميكردم توي جمع مادر و پسر اضافي و يه جورايي سربارم . به بهونه ي سر 

م تنها گذاشتم . دقايقي بعد صداي شادمهر زدن به غذا و چيدن ميز ناهار به سمت آشپزخونه رفتم و اون دو تارو با ه

 اومد كه با لحني عصبي و صدايي كه سعي ميكرد زياد بلند نشه داشت به خانوم بزرگ ميگفت :
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دست هر كي رو كه تو خيابون ديدين و بايد بگيرين بيارين تو خونه ؟ مادر از شما بعيده . اگه دختره يه باليي  -

ينش ؟ اگه دزدي كنه و فرار كنه چيكار ميخواين بكنين ؟ آدرس و نشوني ازش سرتون بياره چي ؟ مگه ميشناس

 دارين ؟ شما تنهايين توي اين خونه . 

 

 صداي آروم خانوم بزرگ و به زحمت ميشنيدم :

 

 آروم تر ميشنوه ناراحت ميشه  -

 

نكنه اين دختر باليي سرتون بياره . بشنوه . همين امروز بندازينش بيرون . من حوصله ندارم نگران اين باشم كه  -

همش نگران تنهاييتونم يه نگراني ديگه نميخوام . همين امروز كه من اينجام وسايلش و جمع كنين بندازينش بيرون 

. 
 

با شنيدن اين حرفا اشك تو چشام حلقه زده بود . يكي نيست بهش بگه تو كه انقدر نگران مادرتي واسه چي سال به 

نمياي ؟ اصال چرا پيشش زندگي نميكني ؟ پسره ي از خودراضي . دلم يهو گرفت يكي از صندلياي  سال به ديدنش

 آشپزخونه رو بيرون كشيدم و روش نشستم صداي خانوم بزرگ كمي بلند تر شده بود و راحت به گوشم ميرسيد :

 

كارا رو بكنه ؟؟ صورت معصومش و  تنها كدومه سوسن و صابر و كيوانم هستن پيشم . اصال به اين دختر مياد اين -

نديدي ؟ به خدا اگه اون شب تو خيابون ميديديش توام مثل من اين فكرا به ذهنت نميرسيد . اين دختر با اومدنش 

 منو از تنهايي در آورده و فضاي مرده ي خونه رو دوباره شاد كرده . 

 

  من به اين دختره اعتماد ندارم هر چي زودتر بيرونش كنين . -
 

خانوم بزرگ هي سعي داشت شادمهر و آروم كنه . كم كم صداشون قطع شد . صورتم و شستم و ميز ناهار و چيدم 

ديگه اصال هيچ ذوق و شوقي نداشتم . حرفاي شادمهر برام سنگين تر از پتك بود . همه ي انرژي و حس و حالم و 

 سري خميده گفتم :گرفته بود . به طرف پذيرايي رفتم و رو به خانوم بزرگ با 

 

 خانوم بزرگ ميز و چيدم تشريف بيارين  -

 

سعي ميكردم بغضم نتركه ولي از لرزش صدام حالم معلوم بود . شادمهر بدون نيم نگاهي به من به خانوم بزرگ 

من كمك كرد از جاش بلند شه و همگي سر ميز ناهار رفتيم . دلم نميخواست جلوي چشم شادمهر باشم اون علنا به 

توهين كرده بود . البته حق هم داشت . كي به يه دختر فراري اعتماد ميتونه بكنه ؟ دوست داشتم جواب دندون 

ماه داشت پسرش و ميديد  2شكني به حرفاش بدم ولي دوست نداشتم خانوم بزرگ و ناراحت كنم . باالخره بعد از 

ط با غذام بازي ميكردم شادمهر و خانوم بزرگ با هم نميخواستم اين ديدار و براي تلخ و ناراحت كننده بكنم . فق

حرف ميزدن . خانوم بزرگ تموم حواسش به شادمهر بود . ببخشيدي گفتم و ظرف غذام و برداشتم كه به آشپزخونه 

 ببرم . خانوم بزرگ كه انگار تازه متوجه من شده بود گفت :

 

 چه زود بلند شدي شميم غذات و بخور .  -
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 نوم بزرگ مرسي . خوردم خا -

 

به سرعت به سمت آشپزخونه رفتم و اجازه ي گفتن حرف ديگه اي و به خانوم بزرگ ندادم . حدود نيم ساعت ميشد 

كه توي آشپزخونه نشسته بودم . رفتم بيرون كه ديدم غذاشون و خوردن ميز و جمع كردم و براي اينكه كمتر با 

باز خوب بود كه زود ميرفت و نميخواست اينجا بمونه . ظرفهارو كه  شادمهر برخورد داشته باشم ظرفارو شستم .

 شستم به خانوم بزرگ گفتم به اتاقم ميرم كه استراحت كنم . باز هم نگاه سرد و بي تفاوت شادمهر . 

 

روي تختم دراز كشيدم هر چي سعي كردم يكم بخوابم نشد . هي غلت زدم هي نشستم و دوباره دراز كشيدم . نه 

 ال انگار خواب به چشمام نميومد . اص

 

عصر و نشون ميداد شالم و رو سرم انداختم و از پله ها سرازير شدم . خدا خدا  0ساعت و نگاه كردم نزديكاي 

ميكردم كه رفته باشه . توي پذيرايي خانوم بزرگ و ديدم كه مشغول تلويزيون ديدن بود . از اينكه تنها بود نفس 

ا ممنون كه يه بار دعام و مستجاب كردي ! سالمي كردم و كنار خانوم بزرگ نشستم . خانوم عميقي كشيدم . خداي

بزرگ هنوزم چشماش ميخنديد . خوشحال بودم كه باالخره اين پير زن و خوشحال ميديدم . يكم كه با خانوم بزرگ 

ذوق زده از جا بلند شدم و  تلويزيون ديدم تصميم گرفتم سري به كتاب خونه ي شادمهر بزنم با فكر خوندن كتاب

به سمت اتاق رفتم . اتاق شادمهر طبقه ي باال بود و به فاصله ي دو تا اتاق از اتاق من قرار داشت . در و با سرعت باز 

كردم و بدون اينكه نگاهي به داخل بندازم به سمت كتاب خونه رفتم و جلوش وايستادم و به عنوان كتابا نگاه ميكردم 

رفه اي رو شنيدم . جيغي زدم كم مونده بود همون جا سكته كنم . دستم و روي قلبم گذاشتم . به كه يهو صداي س

كتاب خونه چسبيدم . واي تورو خدا اين ديگه اينجا چيكار ميكرد ؟ مگه نرفته بود ؟ حاال چيكار كنم ؟ خيلي ازم 

لند شد و دستاش و توي جيب خوشش مياد هي جلوشم سبز ميشم . پشت ميز كارش نشسته بود آروم از جاش ب

 شلوارش كرد و همونجوري كه داشت به سمتم ميومد با اخمايي تو هم گفت : 

 

 بهت ياد ندادن وقتي وارد جايي ميشي در بزني؟ -

 

بغض گلوم و گرفته بود از اينكه هميشه توي شرايط سخت نميتونستم از خودم دفاعي بكنم بدم ميومد سرم و پايين 

 وت كردم . بهم نزديك تر شد :انداختم و سك

 

 با توام چرا حرف نميزني ؟ ميگم چرا بي اجازه وارد اتاقم شدي ؟  -

 

 "نه شميم تو نبايد گريه كني انقدر ضعيف نباش دختر  "بازم سكوت . قطره ي اشكي روي گونم راه باز كرده بود . 

بود همين كه جلوش زار زار گريه نميكردم خودش اين حرفا هم ديگه فايده نداشت انقدر ترسناك بود و پر ابهت 

يعني اينكه خيلي قوي بودم ! فاصلش باهام خيلي كم بود سرش و آورده بود پايين و دقيقا مقابل صورتم بود نفساش 

و توي صورتم حس ميكردم و اين ترسم و بيشتر ميكرد يه دستش و به كتاب خونه تكيه داده بود و خم شده بود 

 چشمام و بستم صداش و شنيدم : طرفم . از ترس
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آخي گريه ميكني ؟ اين مظلوم نمايي رو واسه كسي در بيار كه حداقل حرفت و باور كنه . واسه چي توي اتاق من  -

اومدي ؟ اونم بدون اينكه در بزني ؟ شنيدم از خونتون فرار كردي . بذار يكم فكر كنم . هوم . شايد اومدي توي اتاق 

 م بندازي ؟ من كه خودت و به

 

اين حرفش توهين مستقيم به شخصيتم بود . چشمام و باز كردم و ديدم با يه پوزخند زل زده به من . توي چشماش 

شميم االن وقت دل دادن و قلوه گرفتن نيست از  "نگاه كردم واي خداي من عجب چشمايي به خودم نهيب زدم 

 تموم انرژيم و جمع كردم : "خودت دفاع كن احمق 

 

 من بهتون اجازه نميدم اينجوري بخواين بهم توهين كنين .  -

 

 هه تو بهم اجازه نميدي ؟ تو با فرارت از خونتون اجازه ي هر فكر و كاري رو به من دادي .  -

 

اون از زندگي من چي ميدونست ؟ خودش تو ناز و نعمت زندگي كرده بود و مادري داشت كه هميشه سايش باال 

خانواده اي داشت كه هميشه بهش محبت كنن . اون از فرار و چيزايي كه باعث ميشه يه دختر از خونه سرش بود . 

 فرار كنه چي ميدونست ؟ 

 

نميتونستم حرفي بزنم و از خودم دفاع كنم . يه جوري بين كتاب خونه و خودش زندانيم كرده بود حتي نميتونستم از 

 نم با لحني عصبي و محكم كه براي خودمم ناشناس بود گفتم :اونجا فرار كنم بدون اينكه بهش نگاه ك

 

 بريد كنار ميخوام رد شم  -

 

فكر كردي الكيه كه هر وقت دلت خواست در هر اتاقي رو كه خواستي باز كني بري تو و هر وقتم كه دلت خواست  -

 بري بيرون ؟ 

 

ره . احساس ميكردم توي اتاق هوايي واسه نفس كشيدن نميخواستم جلوش گريه كنم تا بيشتر از اين به ضعفم پي بب

نيست انگار داشتم خفه ميشدم . فقط ميخواستم از اونجا فرار كنم . جراتي به خودم دادم و با دست هلش دادم كنار 

حتي يه ذره هم جا به جا نشد درمونده شده بودم . ديگه دست خودم نبود اشكام صورتم و خيس كرده بودن آروم 

 گفتم :

 

 بذار برم باور كن من اصال نميدونستم تو اينجايي . من فقط اومده بودم كتابات و ببينم همين . -

 

 هه تو گفتي منم باور كردم .  -

 

 به درك باور نكن بذار من برم . -

 

 از لحنم خودمم شوكه شدم . دستش و برداشت و كمي عقب رفت اخماش تو هم بود با فرياد گفت :

 

 د از اتاق من برو بيرون ديگه هم دوست ندارم اينجا ببينمت روشن شد ؟ حاال از جلو چشمام دور شو . زو -
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مثل پرنده اي كه در قفسش و باز كرده باشن از اتاق زدم بيرون و به طرف اتاقم دويدم . وقتي كه در اتاقم و بستم 

مين نشستم سرم و توي زانوم گرفته بودم و گريه انگار تازه تونستم نفس بكشم پشت در اتاق سر خوردم و روي ز

ميكردم . دلم ميخواست از اون خونه برم . تحمل آواره بودن آسونتر از توهينا و بي احترامي هاي اون بود . نگاهم به 

قاب عكس روي عسلي كنار تختم افتاد . مادر و پدرم توش داشتن بهم لبخند ميزدن . آخه چرا شماهارو ندارم كنار 

 دم ؟ بلند شدم قاب و برداشتم و بوسيدم توي بغلم گرفتمش و همون جا توي تختم دراز كشيدم خو

 

  
 

 فصل هفتم 

 

  
 

  
 

  
 

جوري كه از حرفاي خانوم بزرگ متوجه شده بودم مثل اينكه شازده ميخواستن تا هفته ي اول عيد و پيش مادرشون 

بزرگ مياد و اين برنامه ها رو پياده ميكنه هر جور شده بود با سوسن  باشن . اگه ميدونستم شادمهر پيش خانوم

ميرفتم . از وقتي شازده اومده بود خانوم بزرگ بيشتر حواسش به اون بود البته حق هم داشت باالخره پسرش بود و 

وي خانوم ماهي ميشد كه نديده بودش . سعي ميكردم زياد جلوي چشماي شادمهر پيدام نشه . دوست نداشتم جل 2

بزرگ بهم توهين كنه ازش هيچي بعيد نبود . بيشتر وقتا به بهانه هاي مختلف غذام و توي اتاقم ميخوردم و سر ميز 

حاضر نميشدم . خانوم بزرگم ميذاشت به حساب اينكه از شادمهر خجالت ميكشم و احساس غريبي ميكنم . روز سوم 

ديدني ميان خونه ي خانوم بزرگ . بعد از اون روزي كه با توپ پر  عيد بود كه فريبا خانوم زنگ زد و گفت براي عيد

از اينجا رفته بودن ديگه خبري ازشون نبود انگار بو كشيده بودن كه شادمهر خونه ي خانوم بزرگه ! خيال خانوم 

ت حدود بزرگ و از بابت پذيرايي كردن راحت كردم و بهش گفتم همه ي كاراي پذيرايي رو خودم انجام ميدم . ساع

عصر بود كه سر و كلشون پيدا شد خانوم بزرگ و شادمهر به استقبالشون رفتن . منم توي آشپزخونه مشغول  2

ريختن چاي بودم . از پنجره ي آشپزخونه اومدنشون و ميديدم . فريبا خانوم محكم و با اقتدار جلوتر از بقيه راه 

يبا رو شكل خانوم مرغه و پوريا و پونه رو شكل جوجه هايي ميرفت پوريا و پونه هم پشت سر مادرشون . تو ذهنم فر

كه دنبال مامانشون راه ميفتن تصور كردم . خندم گرفته بود . چه فكرايي كه نميكنم ! اگه خودشون بفهمن منو زنده 

 زنده ميخورن !

 

حاله فريبا صورت شادمهر برق چشاي پونه رو از اين فاصله هم ميشد ديد . از اينكه شادمهر و ديده حتما خيلي خوش

و بوسيد و از اون لبخنداي ظاهر سازي شده اش رو تحويل شادمهر داد نوبت به پوريا رسيد كه اول خانوم بزرگ و 

بعد شادمهر و بوسيد . پونه هم جلو اومد سر سري بوسه اي روي گونه ي خانوم بزرگ كاشت و با هيجان به سمت 

پس شازده بلده  "چهره ي شادمهر دقيق شدم لبخندي گوشه ي لبش بود  شادمهر رفت دست شادمهر و فشرد . توي

نميدونم چرا حرصم گرفته بود ! شايد حسوديم ميشد كه دعواها و بد و بيراهاش مال منه لبخنداي شيرينش  "بخنده !
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اومدن . منم مال يكي ديگه ! چقدرم خوشگل ميشه وقتي ميخنده ! ببند ديگه نيشت و ! ديدم كه همگي به داخل خونه 

چاي ريختن و تموم كردم و شالم و روي سرم مرتب كردم با سيني به سمت پذيرايي حركت كردم . سالم كوتاهي به 

 جمع كردم و وارد شدم . همين سالمم كافي بود كه اخماي شادمهر و در هم و نيش پوريا رو باز كنه ! 

 

ردم . بعد هم پونه بدون تشكر كردن چاي برداشت . به اول از همه به فريبا خانوم و خانوم بزرگ چاي تعارف ك

 سمت پوريا رفتم با لبخندي گفت :

 

 ممنون زحمت كشيدين . عجب چاي خوش رنگي . -

 

ميخواستم با سيني چاي محكم بكوبم تو سرش تا نيشش بلكه بسته بشه ! نميدونم واال من مثل قرص شادي بودم ؟! 

 اخماي در هم خيلي سرد گفت :سيني رو جلوي شادمهر گرفتم با 

 

 نميخورم  -

 

خوب نخور به درك ! سيني رو برداشتم و به سمت آشپزخونه برگشتم . دلم نميخواست دوباره برگردم توي اون 

جمع . چاي كه براي شادمهر ريخته بودم و جلوي خودم گذاشتم و مشغول خوردنش شدم . توي سكوت و خلوت 

 يرون نگاه ميكردم كه خانوم بزرگ وارد آشپزخونه شد از جا بلند شدم و گفتم :خودم داشتم از پنجره به ب

 

 چيزي ميخواين خانوم بزرگ ؟  -

 

 نه دخترم . چرا تنها اينجا نشستي ؟ ديدم نيومدي تو پذيرايي اومدم ببينم داري چيكار ميكني  -

 

 برين پيش مهموناتون خانوم بزرگ .  -

 

 در بيا با هم بريم ما -

 

 من راحتم خانوم بزرگ شما بفرماييد  -

 

 نگاهي توي صورتم انداخت و گفت :

 

چرا از وقتي شادمهر اومده تو گوشه گير شدي انقدر ؟ اصال من نميبينمت همش يا تو اتاقتي يا داري تو باغ قدم  -

 ميزني چيزي شده ؟ 

 

 م و گفتم :دوست نداشتم خانوم بزرگ چيزي بفهمه سري به زير انداخت

 

 نه خانوم بزرگ چيزي نشده .  -

 

 نگاهي بهم كرد و گفت : 
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 باشه دخترم ولي بيا توام بشين پيشمون . دوست دارم ببينمت .  -

 

 مواظب غذاهام كار غذاها تموم بشه ميام چشم  -

 

باره سرگرم چاييم شدم . سرد خانوم بزرگ پيشونيم و بوسيد و از آشپزخونه بيرون رفت . سري به غذاها زدم و دو

شده بود بقيه اش و خالي كردم توي سينك ظرفشويي . سيني رو برداشتم تا برم استكانهاي چايي رو جمع كنم با وارد 

شدنم دوباره همه ي نگاه ها به سمتم برگشت و معذبم كرد ببخشيدي گفتم و استكانها رو توي سيني گذاشتم حتي 

ه پوريا نينداختم . ظرفهاي ميوه رو جلوشون گذاشتم و دوباره به سمت آشپزخونه نيم نگاهي هم به شادمهر و ب

 برگشتم . 

 

خودمو توي آشپزخونه حبس كرده بودم خانوم بزرگ چند دقيقه يه بار ميومد و ميخواست كه به اتاق برم اما هر 

چيدم غذاهارو توي ظرف كشيدم و به  دفعه با بهونه اي سر باز ميزدم . غذاها حاضر بود ميز شام و با حوصله و دقت

سر ميز بردم . همگي رو براي شام صدا زدم با تعارفات معمول دور ميز نشستن . پونه سريع رفت و كنار شادمهر 

نشست . ازش همين انتظار و هم داشتم . به اجبار كنار پوريا نشستم . ترجيح ميدادم شامم و توي آشپزخونه و در 

لي جلوي خانوم بزرگ و بقيه زشت بود . پونه ديس برنج و برداشته بود و با خود شيريني سكوت و تنهايي بخورم و

براي شادمهر برنج ميريخت . نكته ي جالبش اينجا بود كه شادمهر مدام لبخنداي مكش مرگ ما تحويلش ميداد ! 

 صداي پوريا رو شنيدم كه به من آروم ميگفت :

 

 انقدر با غذاتون بازي نكنين ميل كنين .شميم خانوم چرا چيزي نميخورين ؟  -

 

 سيرم زياد اشتها ندارم شما ميل كنين . -

 

 پوريا كه معلوم بود از اينكه سر صحبت و يه جوري با من باز كرده خوشحال شده با لبخند گفت :

 

 دست پخت شماست ديگه ؟ خيلي خوشمزست .  -

 

ه بدم اونم جلوي اخماي در هم شادمهر كه االن زل زده بود به من ! دلم نميخواست بيشتر از اين به حرف زدن ادام

حتما فكر كرده بود از تور كردن خودش پشيمون شدم حاال ميخوام پوريا رو تور كنم ! تنها با لبخندي جواب حرف 

ره اما پوريا رو دادم و تا آخر صرف شام هيچ حرفي نزدم البته پوريا خيلي سعي داشت دوباره من و به حرف بگي

 موفق نبود و هر بار تيرش به سنگ ميخورد . 

 

بعد از شام بدون اينكه پونه زحمتي به خودش بده يا تعارفي كنه كه ميز و جمع كنه رفت و كنار شادمهر توي 

پذيرايي نشست و لودگي هاش و از سر گرفت . در عوض پوريا اصرار داشت كه ميز و تميز كنه اگه ولش ميكرديم 

ميشست ! ولي با اصرار هاي من و خانوم بزرگ همگي نشستن . از خانوم بزرگم خواهش كردم كه بشينه  ظرفارو هم

و اجازه بده خودم كارارو بكنم . اينجوري راحت تر بودم و مدت زمان بيشتري رو ميتونستم توي آشپزخونه با خودم 

 ارد آشپزخونه شد :خلوت كنم . ميز و جمع كردم ميخواستم ظرفارو بشورم كه خانوم بزرگ و
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ببخشيد شميم جون امشب همه ي زحمتاي مهموني روي دوش تو افتاد . حتما خيلي خسته اي . نميخواد ظرفارو  -

 بشوري بذار باشه براي فردا ديگه بيا پيشمون بشين دخترم . 

 

 ؟ نه خانوم بزرگ خسته نيستم . سرحالم . اينارو هم االن بشورم بهتره . چيزي ميخواين -
 

 اومدم يه سيني چاي بريزم ببرم .  -

 

 شما بفرماييد من ميريزم ميارم  -

 

 نه دخترم ميبرم خودم  -

 

 خانوم بزرگ من ميارم . شما پيش مهموناتون باشين .  -

 

 خيلي خوب دستت درد نكنه تو بريز ميگم شادمهر بياد ببره .  -

 

 هر چي كه ميگفتم خودم ميارم قبول نكرد گفت : از اسم شادمهر لرزه اي به بدنم افتاد .

 

شادمهر از اولي كه مهمونا اومدن همش نشسته يه كاري بكنه چيزي ازش كم نميشه . پس تو بريز االن ميگم  -

 شادمهر بياد . 

 

دوباره  همينو ميخواستي ؟ ميذاشتي خودش بريزه ببره ديگه . حاال بايد "خانوم بزرگ از آشپزخونه بيرون رفت . 

با دستي لرزون چايي هارو ريختم . شادمهر با اخمهايي  "چهره ي عبوث شازده رو تحمل كني ! عجب غلطي كردما . 

 : "يا خدا . اخماشو نگاه  "در هم وارد شد 
 

 سيني چاي كو ؟  -

 

نگار با خودش بدون اينكه حرفي بزنم اشاره اي به سيني چاي كردم . همونطور كه به طرف سيني چاي ميرفت ا

 زمزمه كنه گفت :

 

 با پسر مردم خوب حرف ميزنه ولي زورش مياد دو كلمه بگه سيني چاي كجاست !  -

 

شنيدم ولي خودم و به نشنيدن زدم و به سمت ظرفشويي رفتم . تا ظرفهارو بشورم سيني رو برداشت و بدون حرفي 

يش مهمون هاي خانوم بزرگ نشستم ولي نگاه هاي گاه و از آشپزخونه بيرون رفت . بعد از شستن ظرفها دقايقي پ

 بي گاه پوريا و اخمهاي در هم شادمهر معذبم ميكرد . 

 

باالخره عزم رفتن كردن شادمهر تا دم در همراهشون رفت ولي من و خانوم بزرگ تا كنار در ورودي بدرقشون 

بزرگ گفتم و به اتاقم پناه بردم . خيلي خسته شده كرديم . قبل از اينكه شادمهر برگرده داخل شب بخيري به خانوم 

بودم روي تختم دراز كشيدم . كاش زودتر سوسن بياد دلم براش تنگ شده اون كه نيست هيچ هم صحبتي انگار 
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ندارم . چشمام آروم آروم بسته شد . صداي به هم خوردن در اتاق شادمهر و شنيدم مثل اينكه اونم زود خوابش 

 ي بعد صداي آهنگي بود كه از اتاقش ميومد : گرفته . دقيقه ا

 

  
 

 تو مثل نم نم بارون و من اون خشكي خاكم

 

 كه اگه يه روز نباشي ميدوني كه من هالكم

 

 يه چراغ پر فروغي واسه تاريكي شبهام

 

 با تو ظلمت نميمونه عشق من بمون كه تنهام 

 

 ميشه با ناز نگاهت غصه هارو در به در كرد 

 

 ميشه از عشق تو خوند و همه دنيا رو خبر كرد 

 

 با تو احساس من انگار داره كم كم جون ميگيره 

 

 داره كم كم واسه چشمات دل عاشقم ميميره

 

 با تو احساس من انگار داره كم كم جون ميگيره

 

 دار كم كم زنده ميشه عطر بارون و ميگيره

 

 مونهبا تو ظلمت نميمونه آره غربت نمي

 

 تو اگه باشي كنارم ديگه حسرت نميمونه

 

 اي همه دار و ندارم اي تموم انتظارم 

 

 تو هجوم بي كسي ها حاال تنها تورو دارم 

 

  
 

 عميق تر و آروم تر از هر شب ديگه اي خوابم برد . . .

 

فروردين بود و آخرين روز  2بياد .  هر جور بود توي اين چند روز نذاشتم اتفاق يا دلخوري بين من و شادمهر پيش

اقامت شادمهر توي خونه ي خانوم بزرگ . باالخره داشتم يه نفس راحت ميكشيدم اين چند روز از بس خودم و قايم 

كرده بودم خسته شده بودم . نه كه ازش بترسم دلم نميخواست مدام با چهره ي عبوث و اخموش رو به رو بشم . 
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ون كمتر جلوم ظاهر ميشد و وقتايي پيش خانوم بزرگ ميومد كه من توي اتاقم باشم . انگار اونم فهميده بود چ

باالخره فردا اين موش و گريه بازيا تموم ميشه . من و خانوم بزرگ مشغول ديدن تلويزيون بوديم كه شادمهر پايين 

مام به اتاقم پناه ببرم كه قبل از اومد و مبل كنار خانوم بزرگ و اشغال كرد از جام بلند شدم ميخواستم به بهونه ي ح

 رفتنم شادمهر پيش دستي كرد و با لحني كه نه مهربون بود نه خشن گفت :

 

 يه ليوان آب براي من مياري ؟ -

 

از اينكه مستقيما خودم و طرف صحبت قرار داده بود متعجب شده بودم . اگه جراتش و داشتم بهش ميگفتم خودت 

ترجيح دادم سكوت كنم . پارچ آب و ليوان و برداشتم و براي شادمهر بردم ليوان و  مگه دست نداري . ولي خوب

ازم گرفت تا خواستم پارچ و جلوش بذارم ديدم ليواني كه تو دستشه رو باال آورده تا براش بريزم . عصبي شده بودم 

انش و از آب پر ميكردم يه دلم نميخواست كنارش باشم . ولي انگار بازيش گرفته بود . همينجوري كه داشتم ليو

لحظه افكار پليد و شيطاني به سرم زد . نگاهي به شادمهر كردم كه سرش و چرخونده بود و مثال ميخواست بگه 

حواسش به تلويزيونه و توجهي به من نداره . با ديدن چهره ي بي تفاوتش مصر تر شدم كه نقشم و اجرا كنم . ليوان 

بازم آب ريختم يهو همه ي آبا از ليوان زد بيرون و ريخت روي شلوارش . يهو از جا  و پر كردم ، بازم پر تر كردم ،

 پريد كه باعث شد بقيه ي آب ليوان روي خودم خالي بشه . نگاهي با خشم به من انداخت و گفت :

 

 كوري مگه ؟ نميبيني چقدر بايد بريزي توي ليوان ؟ -

 

ودم و عصباني شده بود . هم اينكه خودمم قرباني نقشه ي پليد خودم خندم گرفته بود هم از اينكه خيسش كرده ب

 شدم . جلوي خندم و گرفتم و لحني عذر خواهانه به خودم گرفتم و گفتم :

 

 آخ ببخشيد حواسم به تلويزيون رفت يهو .  -

 

 خانوم بزرگ دخالت كرد و گفت :

 

 م كه ريختي دختر . چيزي نشده كه مادر آب روشناييه . نگاه كن رو خودت -

 

 سرم و مظلومانه پايين انداختم و گفتم :

 

 من نريختم ليواني كه آقا شادمهر دستشون بود روم خالي شد . -

 

 شادمهر اين چه كاري بود مادر ؟ برين لباساتون و عوض كنين . از دست حواس شما دو تا .  -خانوم بزرگ 

 

. ميدونستم اگه دقيقه اي بيشتر اونجا وايستم يه جوري حالم و ميگيره .  ببخشيدي گفتم و به سمت پله ها دويدم

لباسام و سريع عوض كردم و از اتاقم اومدم بيرون . ميخواستم از پله ها برم پايين كه سينه به سينه ي شادمهر در 

 اومدم . ترسيدم خودم و عقب كشيدم و ميخواستم از كنارش رد شم كه صداش متوقفم كرد :

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –او آمد وقتی 

3 7  

 

فرض كن من نفهميدم كه از حرصت اين كار و كردي . منم فرض ميكنم كه از روي بي حواسي آب ليوانم و رو تو  -

 پاشيدم ! 

 

خيلي خونسرد از كنارم رد شد . تعجب كردم . زيادي خونسرد بود گفتم االن منو ميكشه . عكس العملش اصال قابل 

دقيقه ي بعد شادمهر با لباساي بيرون و  40نشستم . حدود  حدس زدن نبود ! پيش خانوم بزرگ برگشتم و كنارش

 حاضر آماده اومد پايين . خانوم بزرگ با تعجب نگاهي بهش كرد و گفت :

 

 جايي ميخواي بري ؟ -

 

 گفتم امشب كه شب آخره بد نيست شام بريم بيرون . موافقين ؟ -شادمهر 

 

 ده بود ولي من خونسرد چشم به تلويزيون دوخته بودم :خانوم بزرگ از اين پيشنهاد شادمهر به وجد اوم

 

 عاليه . شميم پاشو حاضر شو بريم . -خانوم بزرگ 

 

 ممنون خانوم بزرگ شما بريد من ميمونم خونه . -

 

چرا آخه ؟ كاري مگه داري تو خونه ؟ ميدوني چند وقته از اين خونه پات و بيرون نذاشتي ؟شادمهر هميشه از اين  -

 شنهادا نميده ها . از دستت ميره . پي

 

 خونه راحت ترم خانوم بزرگ شما برين بهتون خوش بگذره . -

 

هر چي خانوم بزرگ گفت مرغ من يه پا داشت و آخر سر هم نا اميد شد ازم و رفت كه حاضر بشه . تازه جرات 

 با اخماي در هم بيرون و نگاه ميكرد . كرده بودم نيم نگاهي به شادمهر بندازم كه دم در ورودي ايستاده بود و 

 

 بريم مادر من حاضرم .  -خانوم بزرگ 

 

 شادمهر نگاهش و از بيرون گرفت و به خانوم بزرگ دوخت و گفت :

 

 ميخواين يه زنگ به خاله فريبا اينا بزنين بريم دنبالشون با هم بريم ؟ -

 

 فكر خوبيه االن بهش ميگم . -خانوم بزرگ 

 

وم بزرگ به سمت تلفن رفت . پس اين همه نقشه ي بيرون رفتن كشيده بود كه پونه جون باهاش باشه . پسره ي خان

بد سليقه لياقتت همون پونست . هنوز چشمام به صفحه ي تلويزيون بود خانوم بزرگ دقيقه اي با خواهرش حرف زد 

 و دوباره پيش ما برگشت و رو به شادمهر گفت :

 

 پوريا كه با دوستاش بيرون رفته ولي خودش و پونه ميان . فقط بايد بريم دنبالشون . فريبا ميگه  -
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شادمهر با اخماي در هم كت بهاره اش رو پوشيد و با گفتن باشه بدون خداحافظي از من از در بيرون رفت . با خانوم 

 بزرگ خداحافظي و تا دم در بدرقه اش كردم . 

 

رو گرفته بود آقا صابر و كيوان خونه بودن ولي توي اتاق خودشون بودن . از ترس  سكوت عجيب و ترسناكي خونه

سردم شده بود رفتم از توي اتاقم پتوي خودم و آوردم و دورم پيچيدم . جلوي تلويريون نشستم ريموت ماهواره رو 

ميگفتم خيال ميكني و برداشتم و كاناالرو باال پايين ميكردم صداهاي عجيب و غريب حس ميكردم . هي به خودم 

ساعتي رو به همين منوال گذروندم . صداي رعد برقي اومد و بعدش هم بارون  2سرم و گرم تلويزيون ميكردم . 

شروع به باريدن كرد . هميشه عاشق بارون و بوي خاك خيس خورده بودم ولي اين بار به خاطر تنهايي و ترس از 

پنجره رو هم برم نداشتم . تلويزيون و خاموش كردم و خودم و  صداي رعد و برق جرات اينكه حتي تا نزديكي

بيشتر توي پتو قايم كردم با چشم اطرافم و مي كاويدم . مدام حس ميكردم يكي االن از يكي از اتاقا ميپره بيرون . 

 11همش تو دلم به خودم فحش ميدادم كه چرا باهاشون نرفتم و حاضر شدم ترس و به جون بخرم . ساعت حدود 

شب بود و هنوز خبري از خانوم بزرگ و شادمهر نبود . پلكام از زور خواب هي بسته ميشد ولي از ترس سعي 

 ميكردم باز نگهشون دارم . 

 

ميخواستم برم و توي اتاقم بخوابم ولي جرات اينكه از جام بلند شم و نداشتم پلكام آروم آروم رو هم افتاد و ديگه 

 هيچي نفهميدم . . . 

ي آروم خانوم بزرگ و ميشنيدم ولي حال اينكه تكوني به خودم بدم يا از خواب بيدار شم و نداشتم فقط صداهاي صدا

 آروم و محوي رو از دور انگار ميشنيدم :

 

خوابش برده اينجا . حتما سردش بوده ببين تورو خدا پتو رو چجوري دور خودش پيچيده . تا صبح  -خانوم بزرگ 

 خ ميزنه . ميتوني ببريش توي اتاقش ؟اينجا بمونه كه ي

 

متوجه نشدم مخاطب خانوم بزرگ كيه فقط يه لحظه حس كردم يه دست قوي از روي مبل بلندم كرد و داره حركت 

ميكنه حس ميكردم داره از پله ها باال ميره . يه لحظه ترسيدم نكنه صداي خانوم بزرگ نبوده . اصال اين كيه كه منو 

وم الي چشمام و باز كردم چشماي مشكي پر جذبه اي جلوي چشام بود . چقدر اين چشما آشنا بودن . داره ميبره ؟ آر

شادمهر نگاهش به چشمام افتاد كه  "اين كه شادمهره ! "انگار يهو تازه هوشيار شده بودم . نگاه دقيق تري انداختم . 

يزي سرم بزنه . از طرف ديگم از اينكه توي بغل بازه از اينكه داشت نگاهم ميكرد ترسيدم منتظر بودم كه فريادي چ

 اون بودم خجالت كشيدم آروم و سر به زير گفتم :

 

 بيدارم خودم ميتونم برم اتاقم ميشه بذارينم زمين ؟  -

 

حس كردم محكم تر منو تو آغوشش گرفت و با همون لحن سرد و بي تفاوت هميشگيش بدون اينكه نگاهي به من 

 بكنه گفت : 
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از كار نصفه بدم مياد . يا كاري رو تا آخرش انجام ميدم يا اصال انجامش نميدم . توام بهتره ساكت باشي تا به اتاقت  -

 برسيم . 

 

 يعني چي كاري رو تا آخرش انجام ميدم ؟ مگه من كارتم آخه ؟ از خودخواهيش حرصم گرفت :

 

 من خودم پا دارم ميتونم برم  -

 

 يستاد نگاهش و به من دوخت و گفت :توي راه پله ها ا

 

 اگه ميتونستي خودت بري چرا زودتر نرفتي تو اتاقت بخوابي ؟ -

 

قدمم به سمت اتاقم بردارم ؟ يا نه مثال ميگفتم  1چي بهش ميگفتم ؟ ميگفتم انقدر توسو هستم كه جرات نداشتم 

ميدونم چرا دلم ميخواست يه جوري دماغش و به منتظر بودم تو بياي منو مثل يه پرنسس ببري بذاري تو تختم ! ن

خاك بمالم . زيادي از خود راضي بود . داشتم تقال ميكردم كه از تو بغلش در بيام ولي انگار اصال فايده نداشت . از 

تقال كردن خسته شده بودم اونم ايستاده بود و به تقال كردن من پوزخند ميزد آخرش از خستگي دوباره توي 

 شدم حاال ديگه خجالتم رفته بود و جاي خودش و به خشم داده بود . گفت :آغوشش ولو 

 

 اگه نمايشت تموم شد برم سمت اتاقت .  -

 

جوابي بهش ندادم . دوباره حركت كرد هي ميخواستم آروم باشم ولي نميشد . با پاش در اتاقم و باز كرد و داخل شد 

وي تخت چشمام و بستم كه ديگه چشمام توي چشماش نيفته داشت نگاه كوتاهي به اطراف انداخت و منو گذاشت ر

 از اتاق بيرون ميرفت كه زير لب ولي جوري كه بشنوه گفتم :

 

 شازده يخي !  -

 

 برگشت صورتش جدي و سرد بود ولي چشماش انگار ميخنديد گفت :

 

 چي گفتي ؟  -

 

 يزنه . مطمئن بودم كه صدام و شنيده ولي خودش و به اون راه م

 

 هيچي شب بخير . -

 

 شب توام بخير .  -

 

از اتاقم بيرون رفت تموم حرصم از شادمهر مشتي شد كه به بالشم كوبيدم . بيچاره بالشم دوست داشتم اين مشت و 

 تو صورتش ميكوبيدم تا ديگه واسه من خودخواه بازي در نياره . 
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 خره خوابيدم . هر جوري بود با هر فكر و خيالي كه بود باال

 

از خواب بيدار شدم امروز صبح شادمهر بايد ميرفت . نفسم و پر صدا بيرون دادم و با خوشحالي  1صبح ساعت 

خنديدم . دوباره زندگي روال عادي به خودش ميگرفت . پنجره ي اتاقم و باز كردم و نفس عميقي كشيدم . داشتم 

احافظي شادمهر با خانوم بزرگ و شنيدم . از پنجره سركي كشيدم جلوي ميز آرايش موهام و ميبستم كه صداي خد

كه ديدم خانوم بزرگ و تو آغوشش گرفته و زير گوشش داره حرف ميزنه . صداي هق هق خانوم بزرگ به وضوح 

ميومد . از يه طرف خوشحال بودم كه شادمهر ميره و از طرفي هم به خاطر خانوم بزرگ ناراحت بودم . همينجوري 

اشتم صحنه ي خداحافظيشون و ميديدم شادمهر سرش و باال آورد و من و ديد كه تا كمر خم شده بودم بيرون . كه د

سريع خودم و كشيدم تو ولي خوب ديگه دير شده بود . دوست نداشتم ازش خداحافظي كنم . مخصوصا با اون 

دمهر تا اتاقم اومدم . اونقدرام كه فكر افتضاحي كه ديشب به بار آوردم . هنوزم باورم نميشد كه ديشب تو بغل شا

 ميكردم ترس نداره ! باالخره صداي روشن شدن ماشينش و شنيدم . باالخره رفت . . . 

 

  
 

بعد از رفتن شادمهر تا دو روز خانوم بزرگ بي حوصله و مدام توي خودش بود هر كاري ميكردم كه يكم بخنده و 

بود . با كيوان شبا ميبرديمش توي خيابون و با ماشين ميچرخونديمش ولي اصال شاد باشه ولي غمگين تر از اين حرفا 

فروردين سوسن برگشت . با ديدنش انگار دنيا رو بهم  14اثر نداشت . باالخره تعطيالت عيد هم تموم شد و روز 

و شاد و صميمي داده بودن . چقدر دلم واسه غرغرا و نگرانياش تنگ شده بود . سوسن كه برگشت انگار دوباره ج

خونه هم برگشت . دوباره برگشته بودم به همون روزاي بيكاري و بي حوصلگي . تصميم گرفتم حتما با خانوم بزرگ 

 حرف بزنم تا كاري برام دست و پا كنه . 

 

داشتيم شام ميخورديم با خودم كلنجار ميرفتم كه امشب قبل از خواب با خانوم بزرگ حرف بزنم . ميز شام و با 

 سوسن جمع كرديم . خانوم بزرگ داشت به اتاقش ميرفت :

 

 خانوم بزرگ ميشه باهاتون چند دقيقه اي حرف بزنم ؟ -

 

 آره عزيزم بيا اتاق با هم حرف بزنيم .  -

 

 با هم وارد اتاقش شديم . نشستيم . زل زده بود تو چشام . نميدونستم بايد از كجا شروع كنم و چجوري بگم . 

 

 چيزي شده دخترم ؟ هر چي تو دلته بهم بگو . -م بزرگ خانو

 

 راستش . . . راستش خانوم بزرگ ميخواستم ازتون يه خواهشي بكنم . -

 

 بگو دخترم . گوش ميدم .  -
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راستش من همش توي خونم و كار خاصي انجام نميدم . سوسنم كه نميذاره زياد تو كاراش كمكش كنم . يه  -

كه همه ي خرجم افتاده گردن شما ناراحتم . شما توي اين مدت با كمكا و زحمتايي كه براي من جوراييم از اين

 كشيدين شرمندم كردين حسابي . ديگه بيشتر از اين نميخوام خرج زندگيم و تحمل كنين . 

 

 نذاشت بقيه ي حرفم و بزنم با ناراحتي بين حرفم پريد و گفت :

 

 ي ميموني . دختر مني . مگه تو منو مادر خودت نميدوني ؟ كسي حرفي زده ؟ اين حرفا چيه ؟ تو مثل شاد -

 

 نه نه كسي چيزي نگفته فقط نميخوام بيكار باشم دوست دارم كاري انجام بدم .  -

 

 اگه واسه بيكاريت ميگي اون امري جداست ولي اگه به خاطر سربار بودن ميگي اصال حرف كارم نزن .  -

 

توي خونه از بيكاري حوصلم سر ميره خانوم بزرگ دوست دارم كاري انجام بدم ولي واقعا جايي رو  واقعا روزا -

 نميشناسم . ميخواستم ازتون خواهش كنم اگه ميتونين كاري برام پيدا كنين . ميتونين ؟ 

 

 نگاهي به چشمام انداخت و گفت :

 

ادمهر حرف ميزنم ببينم تو دوست و آشناهاش كسي رو سراغ واال چي بگم مادر . خودم كه كاري سراغ ندارم . با ش -

 نداره كه كاري بهت بده ؟ يا اصال تو شركت خودش يه كاري بهت بده . 

 

 از شنيدن اسم شركت شادمهر حس بدي بهم دست داد سريع گفتم :

 

ي احتياج به كسي داشت نه نه نميخوام تو رو در بايستي منو تو شركت خودشون بذارن . اگه توي دوستاشون كس -

 من اونجا برم فكر كنم بهتر باشه . 

 

نگاهي مشكوك به چهرم انداخت . حق هم داشت بنده خدا . به محض اينكه جديدا اسمي از شادمهر مياورد من يا يهو 

 رنگم ميپريد يا دستپاچه ميشدم و بحث و عوض ميكردم . هر كس ديگه اي هم بود شك ميكرد باالخره !

 

وم بزرگ قول داد به شادمهر بسپره كه كاري براي من دست و پا كنه . خوشحال از اينكه تا چند وقت ديگه خان

مستقل ميشم و از اين بيكاري نجات پيدا ميكنم به اتاقم رفتم قاب عكس بابا و مامانم و بوسيدم و ازشون خواستم 

مدرك ديپلم كي كار ميداد ؟ ليسانسه هاش بيكار  برام دعا كنن كه بتونم موفق بشم و كاري بگيرم . آخه با داشتن

 بودن چه برسه به من كه ديپلمه بودم و كار خاصي هم بلد نبودم . زير لب دعايي خوندم و به خواب رفتم . 

 

هفته اي از درخواستم به خانوم بزرگ ميگذشت ولي هنوز خبري از كار نبود . نميتونستم ازش سوالي هم بكنم  1

يشد . سوسن هي بهم گير ميداد ميگفت چرا اين روزا عين مرغ سركنده اي همش . به اونم نميتونستم راستش روم نم

بگم . ميترسيدم فكر كنن خيلي پررو ام . توي خونشون كه زندگي ميكردم . غذا هم كه بهم ميدادن . از محبتم كه 

 يگه نميشد ؟! چيزي برام كم نميذاشتن . ديگه كارم كه ازشون ميخواستم پررويي ميشد د
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فروردين تموم شد و خبري از كار نشد . ديگه داشتم بيخيالش ميشدم . شايد خانوم بزرگ نميخواست برام كاري 

جور كنه . خوب زوري كه نبود . ماه ارديبهشت رسيده بود هوا داشت كم كم ميرفت كه گرم بشه . يه روز با سوسن 

خونه زنگ خورد سوسن رفت تا جواب بده . دقيقه اي بعد دوباره  توي آشپزخونه بوديم و مشغول غذا پختن تلفن

 برگشت طبق عادت هميشگيش خودش شروع كرد به گفتن :

 

نميدونم چي شده كه انقدر آقا شادمهر جديدا هي به خونه زنگ ميزنه . غلط نكنم يه چيزي هست . تو اين هفته  -

ل پرسي از خانوم بزرگه ؟ من كه ميگم بشنو و باور نكن . اين اين سومين بارشه كه زنگ زده . يعني فقط واسه احوا

 ماه رفت و پشت سرشم نگاه نكرد . خون به جيگر خانوم بزرگ كرد .  2هموني بود كه 

 

 همينجوري پشت سر هم داشت ميگفت . دوباره سرم و به كارم گرم كردم . خانوم بزرگ وارد آشپزخونه شد :

 

 مياي اتاقم ؟  شميم دخترم -خانوم بزرگ 

 

 بله خانوم بزرگ االن .  -

 

 يعني چيكارم داشت ؟ كارم و به دست سوسن سپردم و با خانوم بزرگ وارد اتاقش شدم . 

 

 "نشست . از منم خواست كه كنارش بشينم . اطاعت كردم . دستم و توي دستش گرفت و تو چشمام نگاه كرد . 

  "د چرا تا حاال دقت نكرده بودم بهش ؟ چقدر اين چشما شبيه چشماي شادمهر بو
 

شميم جان يه خبر برات دارم دخترم . االن شادمهر زنگ زد . چند وقت پيش بهش سپرده بودم اگه  -خانوم بزرگ 

تونست كاري برات جور كنه . البته اينم بگم كه اولش مخالف سرسخت كار كردنت بود . ولي بعد كه براش توضيح 

تو خونه سر رفته گفت بري تو شركت خودش ولي چون خواسته بودي توي شركت خودش  دادم و گفتم حوصلت

نباشه بازم پيشنهادش و رد كردم . خالصه ميكنم . يكي از دوستاش يه شركتي رو تازه تاسيس كرده و احتياج به يه 

ارا رو جور كني و همين . منشي داره . كار خاصي هم نميخواد انجام بدي فقط در همين حد كه تلفنارو جواب بدي و قر

اينم بهت بگم اگه اين كار و جور كردم واست فقط و فقط به خاطر اصرار هاي خودت بود وگرنه دلم راضي نيست 

كار كني . تا وقتي زندم خودم ازت نگهداري ميكنم غصه ي هيچي رو هم نخور ولي خوب اگه دلت ميخواد يه مدت 

 برو ببين خوشت مياد يا نه . 

 

خوشحال بودم از خوشحالي پريدم و گونه ي خانوم بزرگ و بوسيدم . مدام ازش تشكر ميكردم . خانوم بزرگ خيلي 

 لبخندي زد و گفت :

 

 چرا از من تشكر ميكني ؟ من كه كاري نكردم . كار اصلي رو شادمهر كرده .  -

 

 از طرف من از ايشونم تشكر كنين . واقعا ممنون .  -
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ري كه برام انجام داده بود همه ي كدورتهارو از توي دلم پاك كرده بود . البته هنوز نتونسته بودم انگار با اين كا

 حرفايي كه بهم زده رو فراموش كنم ولي اين كارش برام خيلي ارزش داشت . رو به خانوم بزرگ گفتم :

 

 از كي بايد شروع كنم خانوم بزرگ ؟  -

 

از اول هفته شروع كني كار و . ميخواي بگم روز اول شادمهر بياد ببرتت ؟ هم  چرا انقدر هولي مادر ؟ قرار شد -

 مسير و ياد بگيري هم اينكه خودش بياد به دوستش معرفيت كنه ؟

 

 نه خانوم بزرگ به اندازه ي كافي به ايشون زحمت دادم . خودم برم بهتره .  -

 

شور ميزنه . با كيوان برو راه و يادت بده بعد اگه خواستي ديگه حداقل روز اولي رو با كيوان برو . تنها بري دلم  -

 خودت برو . 

 

قبول كردم باالخره كيوان بهتر از شادمهر بود ! از خوشحالي روي پا بند نبودم . احساس ميكردم باري از روي دوشم 

توي خونش باشم خودش لطف  برداشته شده . تا كي ميتونستم به خانوم بزرگ تكيه كنم . همين كه اجازه ميداد من

 بزرگي بهم بود . 

 

باالخره با استرسي كه داشتم شنبه رسيد . لباسهاي ساده اي پوشيدم و با كيوان راهي محل كار شدم . ذوق كرده بودم 

. تا حاال هيچ وقت نشده بود كه استقالل مالي داشته باشم . واسه ي اولين بار داشتم توي مسيري قدم ميذاشتم كه 

 يشه آرزوم بود . هم

 

وقتي ماشين از حركت ايستاد فهميدم كه به محل مورد نظر رسيديم . با كيوان خداحافظي كردم و از ماشين پياده 

شدم . ساختمون زياد بزرگي نبود ولي شيك و نوساز بود زير لب دعا ميخوندم و از پله ها باال ميرفتم . باالخره به در 

 دختر جووني پشت يه ميز نشسته بود جلو رفتم و آروم سالم كردم .  اصلي شركت رسيدم . داخل شدم

 

 سالم امرتون ؟  -

 

 ببخشيد من از طرف آقاي شادمهر سلطاني مزاحمتون شدم بهم گفتن امروز براي استخدام بيام اينجا .  -

 

 اسمتون ؟ -

 

 شميم صدري هستم .  -

 

 يادي اطالع بدم . چند لحظه تشريف داشته باشين به آقاي ص -

 

روي يكي از مبلهاي اتاق انتظار نشستم . اين كه منشي داشت پس چرا منو ميخواد استخدام كنه ؟! منشي دوباره 

 برگشت و ازم خواست به اتاق آقاي صيادي برم . در زدم و وارد شدم :
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 سالم -

 

 سالم بفرماييد . خانوم صدري ديگه نه ؟ بنشينيد لطفا  -

 

 منون .م -

 

روي مبلي نشستم . تازه تونستم نگاهي بهش بندازم . تقريبا از نظر سني بهش ميخورد كه هم سن شادمهر باشه . 

برخالف شادمهر عبوث و سرد نبود . البته زيادم خوش رو نبود ولي ديگه اخالقش به شوري اخالق شادمهر نبود . 

با من اينجوري بداخالق بود . خوب با پونه جونش ميگفت و  البته تا جايي كه فهميده بودم اين شازده يخي فقط

 ميخنديد . 

 

آقاي صيادي برام راجع به وظايفم توضيحاتي داد و گفت براي اينكه بيشتر با كارا آشنا بشم ميتونم برم پيش خانوم 

م . دختر جوون و صراف همون منشي كه اول ديدم تا كارارو بهم نشون بده . اطاعت كردم و پيش خانوم صراف رفت

خونگرمي بود بعد از معارفه و آشناهاي اوليه فهميدم اسمش سمانه صرافه و در واقع يكي از مهندساي شركته كه 

موقتا كاراي منشي رو هم انجام ميده . يكم از كارا و وظايفم گفت . توي همون چند دقيقه ي اول خيلي زود با هم 

ك صدا ميزديم . خوشحال بودم كه يه خانوم همكارمه . ميترسيدم صميمي شديم و ديگه همديگرو به اسم كوچي

 شركتش يه محيط مردونه داشته باشه . 

 

بود كه  0خيلي زود با كارا كنار اومدم . سمانه هم سر كار اصليش برگشت . براي شروع كار روز خوبي بود . ساعت 

بهم داده بود باالخره امروز كار مفيد انجام داده  شركت و تعطيل كردن . اصال كار خستم نكرده بود . شور و انرژي

بودم و وقتم به بطالت نگذشته بود . تاكسي گرفتم و به خونه رفتم سر راه از قنادي شيريني گرفتم به مناسبت اينكه 

 كار برام جور شده بود . 

 

 . خانوم بزرگ خندان گفت : وارد خونه كه شدم بلند و پر انرژي سالم كردم و روي سوسن و خانوم بزرگ و بوسيدم

 

 چي شده شميم خانوم خوشحالي ؟  -

 

 خنديدم :

 

 مگه ميشه خوشحال نباشم خانوم بزرگ ؟  -

 

 جلو رفتم و شيريني رو به سمتش گرفتم :

 

 بفرماييد اينم از شيريني . دستتون درد نكنه خانوم بزرگ . -

 

 گذاشتم و روي يكي از مبال ولو شدم سوسن گفت : بعد از تعارف كردن شيريني جعبه رو روي ميز

 

 پاشو برو لباسات و عوض كن يه خستگي از تنت بگير پاشو برو اتاقت مادر . -
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 باشه سوسن ميرم بذار يكم پيش تو و خانوم بزرگ باشم از صبح تا حاال دلم لك زده بود براتون .  -

 

همه چي براشون گفتم انقدر حرف زده بودم احساس ميكردم از شركت و محيطش و سمانه و دوست شدنمون از 

 ديگه نفسم باال نمياد . با غرغراي سوسن به اتاقم رفتم تا لباسام و عوض كنم و يكم استراحت كنم . 

 

خودم و روي تخت انداختم خيلي خوشحال بودم و اين خوشحالي رو مديون شادمهر بودم . دلم ميخواست زنگ بزنم 

 تشكر كنم ولي وقتي ياد بد عنقيا و توهيناش ميفتادم ميترسيدم و بيخيال ميشدم . و شخصا ازش 

 

ماهي ميشد كه سر كار ميرفتم . با اولين حقوقي كه گرفتم براي سوسن و خانوم بزرگ كادوهاي  1اواخر خرداد بود 

بودم . بعد از دوران  زيبايي گرفتم و شب همه رو شام مهمون كردم . توي شركت حسابي با سمانه صميمي شده

مدرسه سمانه اولين دوستم حساب ميشد . هميشه كارامو با دقت بررسي ميكرد و اگه جايي به مشكل بر ميخوردم 

كمكم ميكرد . وقتي بهش گفتم ميخوام درس خوندن و شروع كنم و امسال كنكور بدم خيلي استقبال كرد و همش 

اه به طور جدي درس خوندن و شروع كني چون سر كارم ميري هر چي تشويقم ميكرد . سمانه ميگفت بهتره از تير م

 زودتر شروع كني بهتره . راست هم ميگفت من وقتم نسبت به بقيه كنكوريا كمتر بود . 

 

يه روز با سمانه قرار گذاشتيم و با هم به انقالب رفتيم تا كتاباي مورد نيازم و تهيه كنيم . راهنمايي هاي سمانه توي 

 كتاب هاي تست خيلي بهم كمك كرد .  انتخاب

 

اين روزا هم درس ميخونم هم سر كار ميرم ديگه وقت هيچ كار اضافه اي رو ندارم . سوسنم مدام از نظر خورد و 

 كيلو چاق شدم .  15خوراك تقويتم ميكنه . انقدر ديگه غذا به خوردم ميده كه احساس ميكنم 

 

اينكه قرصاي قلبش و سر ساعت و مرتب ميخوره ولي بازم زياد رو به راه حال خانوم بزرگ زياد خوب نيست با 

نيست . بيشتر وقتا توي تختش داره استراحت ميكنه . شادمهرم چند باري اومد بهش سر زد و با خودش دكتر بردش 

ش اصرار ولي هر كاري ميكردن افاقه نميكرد . شادي از آلمان مرتب زنگ ميزد و نگران حال خانوم بزرگ بود هم

ميكرد كه خانوم بزرگ و بفرستيم پيشش تا دكتراي اونجا هم معاينه اش كنن ولي خانوم بزرگ مرغش يه پا داشت 

و نميرفت . همش هي بهونه هاي مختلف مياورد نميدونستم چرا نميخواد بره . باالخره يه روز سوسن همينجوري كه 

ش سوسن نشسته بودم و همينجور كه كتابم جلوم بود و داشت حرف ميزد از دهنش پريد و فهميدم . اون روز پي

 ميخوندم به حرفاي سوسنم گوش ميدادم :

 

خانوم بزرگ خيلي قده . هر چي هر روز شادي خانوم زنگ ميزنه التماس ميكنه بهشون كه برن آلمان گوش نميدن  -

دختر كجا بمونه تنها توي يه خونه به اين كه نميدن . نميدونم واال پيرزن حق هم داره ميگه نگران شميمم من برم اين 

 بزرگي . هر چي هم ميگم من و بقيه هستيم انگار نه انگار . 

 

ديگه بقيه ي حرفاش و نميشنيدم يعني خانوم بزرگ به خاطر من از رفتنش صرف نظر كرده بود ؟ انقدر در حق من 

من توي تصميم گيري خانوم بزرگ مسئولم يه خوبي كرده بود نبايد ميذاشتم به اين بهونه از درمانش بمونه . 
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جورايي . تصميم گرفتم باهاش حرف بزنم و خيالش و از بابت خودم راحت كنم . همون لحظه به اتاقش رفتم در زدم 

و داخل شدم . آروم روي تختش نشسته بود و به متكاهاي پشتش تكيه زده بود و كتاب ميخوند با ديدنم كتابش و 

 د زد :كنار گذاشت و لبخن

 

 بيا تو شميم جان  -

 

 رفتم و كنار تختش نشستم 

 

 امروز چطورين خانوم بزرگ ؟ حالتون بهتره ؟ -

 

 آره دخترم تورو كه ميبينم بهترم ميشه .  -

 

 خانوم بزرگ چرا به حرف شادي خانوم گوش نميدين و نميرين آلمان ؟  -

 

 برم اونجا چيكار آخه ؟ حالم كه بهتره .  -

 

 خانوم بزرگ به خاطر من شما نميرين ؟ -

 

 به خاطر تو ؟ -

 

آره امروز از سوسن شنيدم . اگه به خاطر سرپرستي منه خواهش ميكنم به فكر خودتون باشين و برين نگران منم  -

 نباشين . 

 

ل داره سوسنم برگرده پيش آخه چجوري تورو بذارم و برم ؟ توي خونه به اين بزرگي . تازه بعد از رفتن من احتما -

خواهرش . به خاطر من مونده اينجا وگرنه دلش پر ميكشه واسه خواهرش . اونجا كار خوب واسش زياده ولي خوب 

 به خاطر من دوري از خواهرش و تحمل كرده و پيشم مونده . 

 

 اشكال نداره خدا بزرگه تا االن كه كمكم كرده از اينجا به بعدم كمكم ميكنه .  -

 

 خانوم بزرگ كه متفكر به نظر ميومد آروم گفت :

 

 شايد يه راهي باشه . تو فعال غصه ي هيچي رو نخور يه فكرايي كردم تو برو به درسات برس مادر . -

 

 پس قول بدين روي رفتن فكر كنين .  -

 

 .  باشه عزيزم حتما . راستي داري ميري اون تلفنم بيار بده بهم بايد يه زنگ بزنم -
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چشمي گفتم و تلفن و بهش دادم . اگه خانوم بزرگ و سوسن ميرفتن ديگه هيچ هم زبوني نداشتم . دوباره تنها 

اشكال نداره شميم در عوض خانوم بزرگ حالش خوب  "ميشدم مثل گذشته . آهي كشيدم ولي به خودم نهيب زدم 

  "ميشه و بر ميگرده تو كه عادت داري به تنهايي 
 

كه سر و كله ي شادمهر پيدا شد ديگه يه جورايي به رفت و آمداش و سر زدناش به خانوم بزرگ عادت  عصر بود

كرده بودم . لبه ي پنجره ي اتاقم نشسته بودم و درس ميخوندم كه اومدنش و ديدم . مثل هميشه محكم و جدي قدم 

يخواستم انقدر قابل تحسين باشه . بر ميداشت . چقدر خوش تيپ بود . دلم ميخواست زشت و بد تيپ باشه . نم

نميدونم شايد يه مرض جديد بود كه به جونم افتاده بود . توي اين ديداراي كوتاهي كه با خانوم بزرگ داشت هيچ 

وقت پايين نميرفتم كه ببينمش . ميدونستم زياد دل خوشي ازم نداره و ترجيح ميده منو نبينه . دو ساعتي داشتم 

احساس خستگي كردم رفتم پيش سوسن مشغول شربت درست كردن بود خواستم يكي از درس ميخوندم كه ديگه 

 شربتارو بردارم كه گفت :

 

 از اينا برندار دارم اينارو براي خانوم بزرگ و آقا شادمهر ميبرم وايسا االن برات درست ميكنم . -

 

 مگه هنوز نرفته ؟ -

 

خانوم بزرگ و دارن با هم حرف ميزنن . نميدونم خانوم بزرگ چي بهش شادمهر ؟ از وقتي كه اومده رفته تو اتاق  -

 ميگه كه انقدر عصبانيه . بدجور اخماش رفته تو هم . غلط نكنم يه خبريه . 

 

شونه اي باال انداختم . هر چي بود به من كه ربطي نداشت اين شازده يخي رو هم هر وقت ديده بودم يا عصباني بود 

 م بود . يه جورايي برام عادي شده بود ديگه اگه خوش اخالق ميشد جاي تعجب داشت . يا همش اخماش تو ه

 

رفتم تو باغ ادامه ي درسم و بخونم كه ديدم سوسن داره شازده رو بدرقه ميكنه . باالخره دل كنده بود و داشت 

بد اخالق تر بود ؟ بايد هر  ميرفت با اخماي در هم سوار ماشينش شد و رفت . يعني چي شده بود كه اين از هميشه

جور شده ته و توي قضيه رو در مياوردم هرچند احتياج به اين كار نبود به محض اينكه سوسن ميفهميد منم ميفهميدم 

 ! 

 

خسته شدم از بس هر جا سوسن رفت منم رفتم . شده بودم عين جوجه اي كه همش دنبال مامانشه ! سوسنم ديگه 

انقدر نچسب بهم ، چرا هي دنبال مني ؟ ، كار ديگه نداري جز اينكه هي بشيني جلو  "ت شك كرده بود بهم هي ميگف

. اين همه دنبال كردنا هيچ فايده اي نداشت انگار اين  "من ؟، دختر برو دو دقيقه بيرون يه بادي به كلت بخوره . . . 

اين بار روزه سكوت گرفته بود . از بار با چسب دهنشو چسبونده بودن . حاال هميشه از همه چي حرف ميزدا ولي 

كنجكاوي داشتم ميمردم كه بفهمم خانوم بزرگ و شادمهر در مورد چي حرف ميزدن كه شازده يخي انقدر عبوث 

 شده بود ! ديگه از سوسن نا اميد شده بودم داشتم فكر ميكردم نكنه خودشم چيزي نميدونه ؟ 

 

پيشم و گفت خانوم بزرگ كارم داره . سريع كتاب و بستم و به داشتم توي اتاقم درس ميخوندم كه سوسن اومد 

 اتاقش رفتم :
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 بله خانوم بزرگ ؟ -

 

 انگار هر روزي كه ميگذشت الغر تر و نحيف تر ميشد . درد كشيدنش و ميشد از توي چهرش خوند :

 

 بيا بشين عزيزم باهات حرف دارم .  -

 

بود نشستم . دستام و تو دستش گرفت . انگار يه جور عادت بود براش در و بستم و روي صندلي كه كنار تختش 

 وقتي حرفاي مهم ميخواست بهم بزنه هميشه دستام و ميگرفت :

 

 چيزي شده خانوم بزرگ ؟ -

 

 نه عزيزم نگران نشو . راستش يه تصميمايي گرفتم كه همش بستگي به تو داره .  -

 

 چي شده خانوم بزرگ بهم بگين .  -

 

 باالخره تصميم گرفتم براي معاينه برم پيش شادي . -

 

 ميون حرفش پريدم صورتش و بوسيدم و گفتم :

 

 الهي قربونتون بشم خانوم بزرگ خيلي خوشحالم كه باالخره تصميم گرفتين .  -

 

 خنديد و گفت :

 

 هنوز حرفم تموم نشده دختر بذار بقيش و بگم .  -

 

 بفرماييد  -

 

عد از رفتنم به سوسنم گفتم بره . من كه نيستم دلم نمياد اون بيچاره رو هم از زندگي و فاميلش بندازم . هي ب -

ميگفت پس شميم چي . بهش گفتم به اونم فكر كردم . البته همش بستگي به خودت داره اگه قبول كني من ميرم اگه 

كنم عزيزم . اينو مطمئن باش كه هيچ اجباري نيست نكني پيشت ميمونم و تا وقتي كه زنده باشم ازت نگهداري مي

 توي قبول كردنش . 

 

كنجكاو شدم چه نقشه اي واسه من كشيده بود ؟ ميدونستم خانوم بزرگ هيچ وقت كاري نميكنه كه براي من بد باشه 

 . پس با اطمينان قلبي به بقيه ي حرفاش گوش دادم . 

 

وت و كور ميشه . راستش دلم نمياد تنها توي خونه ي به اين بزرگي بعد از رفتن من و سوسن اينجا خيلي س -

 بذارمت و برم . 
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 آقا صابر و كيوان كه هستن .  -

 

 بين حرفم نپر دختر .  -

 

 چشم ببخشيد .  -

 

 راستش اون روز كه شادمهر اومده بود اينجا باهاش حرف زدم .  -

 

 :با شنيدن اسم شادمهر گوشام تيز تر شد 
 

بهش گفتم ميرم پيش شادي خيلي خوشحال شد و قرار شد بيفته دنبال كارام تا زودتر بفرسته منو . بهش از  -

نگرانيم نسبت به تو گفتم اونم بدتر از من هيچ فكري نداشت . يهو به ذهنم رسيد تو اين مدت كه نيستم تو با 

تماد دارم و ميدونم اتفاقي واست نميفته . البته اين شادمهر زندگي كني . هم اينكه پسرمه . هم بهش همه جوره اع

پيشنهاده مجبور نيستي قبولش كني به شادمهرم گفتم در صورتي ميرم كه قبول كنه تو باهاش توي اين مدت زندگي 

 كني . 

 

فريبا خانوم پس اونم زياد راضي نبود . خوب اين كه معلومه . مار از پونه بدش مياد دم لونش سبز ميشه البته پونه ي 

نه ها منظورم خودمم ! مونده بودم چي بگم . براي من فرق نميكرد كجا زندگي كنم ولي تحمل اينكه هر روز قيافه ي 

سرد و يخيش و ببينم نداشتم . از يه طرفم خانوم بزرگ فقط همين يه بار ازم چيزي خواسته بود و نميتونستم روش و 

 ماه بيشتر كه نميموند ميموند ؟  3ماه يا  2در ميخواست اونجا بمونه ؟ زمين بندازم . فوقش مگه خانوم بزرگ چق

 

 سرم و پايين انداختم و گفتم :

 

 خانوم بزرگ من حرفي ندارم . اگه آقا شادمهر مشكلي نداشته باشن .  -

 

 خانوم بزرگ خنديد و گفت :

 

 ريع آروم ميشه . اونم راضي ميشه . شادمهر هميشه اولش زيادي جوش ميزنه ولي س -

 

وقتي حرفاي خانوم بزرگ تموم شد بهم اجازه ي مرخص شدن داد . وقتي از اتاق اومدم بيرون انگار تازه تونسته 

بودم نفس بكشم و فكر كنم به اتفاقايي كه قراره توي زندگيم بيفته . حافظم مثل فيلم به عقب برگشت ، به اون روز 

ماه سر  3 - 2ايي كه ميتونست خوردم كرده بود . يعني ميتونستم با همچين آدمي توي اتاق شادمهر . با بدترين حرف

ميترسيدم توي اين مدت باليي سرم بياد واقعا به اخالقا و  "فقط به خاطر خانوم بزرگ  "كنم ؟ هي تو دلم ميگفتم 

نوم بزرگ قدم توي اين رفتاراي شادمهر هيچ اعتباري نبود . هيچ شناختي ازش نداشتم ولي با اعتماد به حرف خا

 راهي گذاشتم كه معلوم نبود آخرش چي ميشه . 
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زودتر از اون چيزي كه انتظارش و داشتم كاراي خانوم بزرگ درست شد اواسط مرداد ماه بوديم كه شادمهر تاريخ و 

ش و ساعت پرواز خانوم بزرگ و زنگ زد و گفت . انگار هر چي به زمان رفتن خانوم بزرگ نزديك ميشد تشوي

 نگراني منم بيشتر ميشد . دلم ميخواست بهش بگم نره . ولي انصاف نبود به خاطر من قيد سالمتيش و بزنه . 

 

از اون روز به بعد شادمهر اصال به خانوم بزرگ سر نزده بود . اين رفتارش من و بيشتر ميترسوند . معلوم بود كه 

گ زد و تلفني موافقتش و اعالم كرد . يعني انقدر ارزش نداشت اونم دوست نداره با من زندگي كنه . فقط يه روز زن

 براش كه حضوري بياد بگه ؟ شايد قبل از هم خونه شدن با هم حرفي داشتم كه بهش بزنم . 

 

روز قبل از رفتن خانوم بزرگ با سوسن به خونه ي شادمهر رفتيم تا وسايل و لباسام و مرتب كنم . دلم نميخواست  1

ن به چشم يه سربار نگاه كنه . منم از حضورم توي اون خونه راضي نبودم . با كيوان و سوسن به سمت شادمهر به م

خونه ي شادمهر رفتيم . خونه ي نسبتا بزرگي بود اما نه به بزرگي خونه ي خانوم بزرگ . مرد جووني در و برامون باز 

حد از من بدش ميومد ؟! همون مرد جووني كه در و كرد . شادمهر خونه نبود . ديگه توهينم حدي داشت يعني تا اين 

 برامون باز كرده بود به سمت اتاقي رفت و گفت :

 

 شادمهر خان گفتن توي اين اتاق وسايلتون و بذارين .  -

 

تخت يه نفره و يه كمد كل وسايل اتاق  1تشكري كرديم و با سوسن مشغول به كار شديم . اتاق زياد بزرگي نبود 

اسام و با كمك سوسن توي كمد چيدم ولي هيچ جايي براي گذاشتن كتابام و لوازم آرايشم پيدا نكردم . هر بود . لب

چي با سوسن فكر كرديم كه بقيه وسايل و كجا جا بديم به هيچ نتيجه اي نرسيديم . تصميم گرفتيم همه رو گوشه اي 

ونست يه دختر ميتونه اين همه وسايالي مختلف از اتاق روي هم بچينيم . خوب بيچاره تقصيري نداشت از كجا ميد

 داشته باشه ؟ 

 

كارمون كه تموم شد از اتاق اومديم بيرون انقدر سوسن هولم كرده بود و هي ميگفت بدو كيوان منتظره كه اصال 

سيديم نتونستم خوب خونه رو ديد بزنم . ديد زدن و گشتن تو خونه رو به يه وقت بهتر موكول كردم . به خونه كه ر

مستقيم پيش خانوم بزرگ رفتم و كنار تختش نشستم . دلم براش تنگ ميشد بعد از پدر و مادرم تنها كسي بود كه 

 تو زندگيم بهم محبت كرده بود . خانوم بزرگ پرسيد :

 

 كم و كسري نداشتي ؟ همه چي رو به راه بود ؟ -

 

 بله خانوم بزرگ دست آقا شادمهر درد نكنه .  -

 

ران هيچي نباش من از چشام بيشتر به شادمهر اعتماد دارم . ميدونم كاري نميكنه كه مادرش و بعدا شرمنده كنه نگ -

 پيشت . 

 

 سرم و پايين انداختم و زير لب گفتم :

 

 دلم براتون تنگ ميشه .  -
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دارم ميرم دلم اينجاست همش . منم همينطور دخترم . اگه به خاطر اين مريضي نبود دلم نميخواست برم . االنم كه  -

مرتب باهات تماس ميگيرم . نگران هيچي نباش . به كيوان گفتم ماهانه برات پولي رو بريزه به يه حساب كارت و 

 بقيه ي مدارك حسابم بهت بده . 

 

 خانوم بزرگ ولي من خودم سر كار ميرم .  -

 

كه اينجا نيستم ميرم اون سر دنيا اينجوري خيال خودمم ميدونم عزيزم ولي كار يه دفعست شايد الزمت شد . من  -

 راحت تره . 

 

 ممنون خانوم بزرگ شما هميشه به من لطف ميكنين .  -

 

اين حرفارو نزن هيچ لطفي در كار نيست هر مادري براي دخترش از اين كارا ميكنه . ميخواستم يه چيزي در مورد  -

ن با اخالق تندش سخت باشه اما هيچي تو دلش نيست . خيلي مهربونه . اگه شادمهر بهت بگم . شايد يكم كنار اومد

 كسي به دلش بشينه خيلي خوب باهاش رفتار ميكنه.

 

خوب خدا رو شكر كه اين شازده دل چندان خوشي هم ازم نداشت پس از اين به بعد بايد پي دعوا و جر و بحث و به 

 تنم ميماليدم . 

 

ا شب معموال سر كاره . پس بيشتر وقتا خودتي تو خونه . پس راحت باش . تو دختر عاقلي شادمهر از صبح زود ت -

هستي كاري نكن كه دعوا يا حرفي بينتون پيش بياد حاال شادمهر يكم عصبي و تند مزاجه تو كه دختر متيني هستي 

ي باشه . پس ديگه سفارش ماهه برگردم . ولي بستگي داره نظر دكترا چ 2 - 1نذار چيزي بشه . من دوست دارم 

 نكنم مادر هواي همديگرو داشته باشين . تو اين مدت خواهرش باش . 

 

خانوم بزرگ همه ي توصيه ها رو بهم كرده بود . مثل مربي كه تيمش و آموزش ميداد و بعد ميفرستادش وسط زمين 

كرد . باالخره شادمهرم آدم بود .  و ميگفت حاال برين ببينم چند مرده حالجين . حرفاي خانوم بزرگ يكم آرومم

 ترس نداشت كه ! 

 

باالخره روز موعود رسيده بود . دلم گرفت . دوست نداشتم به اين زودي از خانوم بزرگ جدا بشم تازه پيداش كرده 

بودم نميخواستم از دست بدمش . من و سوسن و خانوم بزرگ با كيوان به فرودگاه رفتيم تعجب كردم يعني واقعا 

دمهر نميخواست بياد بدرقه ي مادرش ؟ انقدر از رفتن خانوم بزرگ دلم گرفته بود كه ديگه حوصله ي فكر كردن شا

 به شادمهر و نداشتم . 

 

به فرودگاه رسيديم با كمك كيوان چمدون و وسايل خانوم بزرگ و داخل برديم . توي سالن انتظار منتظر اعالم پرواز 

توي چشام حلقه ميزد ولي من اجازه ي پايين اومدن و بهشون نميدادم . سعي  خانوم بزرگ بوديم . مدام اشك

 ميكردم خوددار باشم . ولي سوسن اصال هيچ سعي نميكرد . مدام اشك ميريخت و زير لب حرف ميزد :
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م خانوم بزرگ دلم براتون تنگ ميشه . وابسته ي مهربونياتون شدم دل كندن برام سخته . نكنه برگردين خبر -

 نكنينا . تا من زندم كاراي خونتون و ميكنم . هر چي شد تورو خدا بهم خبر بدين . دل نگرونتونم . 

 

 خانوم بزرگ دستي به سر سوسن كشيد و گفت :

 

انقدر گريه نكن چشمات مثل دو تا كاسه خون شده . چيزي نشده كه ميرم يه چكاب ميشم بر ميگردم . من كه  -

 ها اصرار دارن خارجيا معاينم كنن . واال كم دكتر خوب تو همين ايران خودمون نداريم . چيزيم نيست اين بچه 

 

 بعد نگاهي به من كه مدام قدم ميزدم انداخت و گفت :

 

 مادر يكم آروم بگير چرا همش راه ميري ؟ نگراني از چيزي ؟ بهم بگو خوب . ميخواي نرم ؟ -

 

مضطربم بدتر حال پيرزن و خراب ميكنم و دل نگرونش ميكنم روي صندلي  من كه ديدم با قدم زدنام و چهره ي

 نشستم و گفتم :

 

 نه چيزي نيست خانوم بزرگ . فقط تورو خدا تا رسيدين خبر بدين .  -

 

 دوباره لبخند مهربونش توي صورت چروك خورده اش خودش و نشون داد . 

 

 ز نگراني شماها منم نگران شدم . آروم بگيرين تورو خدا . باشه عزيزم انقدر نگران نباشين . به خدا ا -

 

سوسن گريه هاش تبديل به هق هق شده بود ديگه . باالخره سوالي رو كه خيلي دوست داشتم از خانوم بزرگ بپرسم 

 و سوسن پرسيد :

 

 خانوم بزرگ آقا شادمهر تشريف نميارن ؟ -

 

 خانوم بزرگ نگاهي به ساعتش كرد و گفت :

 

 چرا گفت از شركت مياد اينجا . االنا ديگه بايد پيداش بشه .  -

 

 پس ميومد ؟ چه عجب باالخره احساس كرد در قبال مادرش يه مسئوليتي داره . 

 

باالخره سر و كله ي شازده پيدا شد خانوم بزرگ و سوسن پشتشون به اون طرف بود و اولين نفري كه ديدش من 

 زرگ گفتم :بودم آروم به خانوم ب

 

 آقا شادمهر اومدن خانوم بزرگ . -

 

 خانوم بزرگ با ذوق سرش و چرخوند و گفت :
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 كوش ؟ كجاست ؟  -

 

اشاره اي به طرف شادمهر كردم خانوم بزرگ با لذت اومدن پسرش و نگاه ميكرد . عشق مادري رو ميشد از توي 

مادر مهربوني داشت و بازم سال تا ماه سراغش و  چشماش خوند . يه لحظه به شادمهر حسوديم شد . همچين

نميگرفت . مگه توي اين گذشته ي لعنتيش چي بود كه انقدر از خانوم بزرگ دورش ميكرد ؟ افكارم و پس زدم و از 

 جام بلند شدم شادمهر بهمون رسيد و سالم بلندي كرد رو به خانوم بزرگ گفت :

 

 هنوز پروازتون و اعالم نكردن ؟ -

 

 نه مادر هنوز منتظرم .  -

 

 شادمهر نگاهي به ساعتش كرد و گفت :

 

 االنا ديگه بايد اعالم كنن .  -

 

شادمهر رفت و كنار خانوم بزرگ نشست . خانوم بزرگ آروم آروم كنار گوشش حرف ميزد و اون فقط گوش ميداد 

م چشماش باروني بود . هر چي باشه اون . از ايستادن خسته شده بودم صندلي كنار سوسن و اشغال كردم . هنوز

بيشتر با خانوم بزرگ بوده و بهش وابسته تره . من توي همين مدت كم به مهربونياش خو گرفتم واي به حال سوسن 

. باالخره پرواز خانوم بزرگ و اعالم كردن . از جا بلند شد . اول سوسن و بوسيد . به طرفش رفتم در آغوش 

 ريه هام كشيدم آروم و زمزمه وار كنار گوشم گفت : گرفتمش . عطر تنش و به

 

زود بر ميگردم . ببخش توي اين موقعيت قرارت دارم ميدم . به شادمهر اعتماد دارم . توام بهش اعتماد كن . گونه  -

 اش و بوسيدم و به روش لبخند زدم :

 

 شما برين نگران هيچي هم نباشين .  -

 

 ت شادمهر رفت و بوسيدش و گفت :با لبخند ازم دور شد به سم

 

 مراقب امانتي من باشيا . صحيح و سالم ازت پس ميگيرمش .  -

 

 بدون اينكه توي چهرش تغييري به وجود بياد آروم زمزمه كرد :

 

 مراقبم . سالم به شادي برسونيد . بهمون از خودتون خبر بدين .  -

 

 احافظي كرد و رفت .قطره اي اشك از چشماي خانوم بزرگ چكيد خد

 

دلم گرفت ولي به روي خودم نياوردم . منتظر شديم تا هواپيما از رو زمين بلند شه . وقتي از رفتن خانوم بزرگ 

 مطمئن شديم همگي بيرون رفتيم شادمهر رو به سوسن گفت :
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 با كيوان اومدين ؟  -

 

 بله شادمهر خان  -

 

 سمت سوسن گرفت و گفت :از جيبش دسته كليدي در آورد و به 

 

 من دارم ميرم شركت اينم كليداي خونست . -

 

توي اين مدت نگاهي بهم نكرده بود همش طرف صحبتش سوسن بود . خسته شده بودم از اين نديده گرفتناي 

 مسخرش . باشه بابا فهميدم ازم خوشت نمياد . ديگه تمومش كن . 

 

د خوشگلش شد و سريع ازمون دور شد . به سمت ماشين حركت كرديم خداحافظي كرد و سوار ماشين شاسي بلن

كيوان منتظرمون بود سوار كه شديم انگار دوباره داغ دل سوسن و تازه كرده بودن . دوباره اشكاش جاري بود 

 دستش و تو دستم گرفتم و گفتم :

 

 رده پيشمون . سوسن خانوم بزرگ كه واسه هميشه نميخواد اونجا بمونه . دوباره بر ميگ -

 

 اشك چشاش و با دستمالي كه تو دستش بود گرفت و گفت :

 

به توام وابسته شدم خوب . چجوري برم پيش خواهرم . چجوري تورو با اين پسره تنها بذارم ؟ نميدونم خانوم  -

بي هم صحبتي بزرگ چه فكري كرده تورو فرستاده خونه ي اين . پسره حتي باهات يه كلمم حرف نميزد . خوب از 

 دق ميكني كه آخه . 

 

با اين حرف شدت گريش بيشتر شد . راستم ميگفت واقعا نميفهميدم چرا خانوم بزرگ اين كار و كرده . با اين سن 

و سال اين تصميم گيري ازش بعيد بود . مگه چي ميشد ميذاشت توي خونه ي خودش ميموندم ؟ نفسم و پر صدا 

 بيرون دادم و گفتم :

 

ورو خدا اينجوري به خاطر من گريه نكن سوسن . من هميشه عادت داشتم به تنهايي . تازه تند تند ميتونيم با هم ت -

تلفني حرف بزنيم . قول ميدم انقدرام ناراحت نيستم . حتما خانوم بزرگ يه چيزي ميدونسته . تو نگران نباش . 

 . حاال بخند . سوسن بسه ديگه گريه ميگم بخند . ميدوني كه خانوم بزرگ هيچ وقت هيچ كاري رو الكي نميكنه 

 

 سوسن به زور لبخندي به لبش آورد و منم با لبخندي مصنوعي خنديدم . فقط خدا ميدونست تو دلم چي ميگذشت :

 

آفرين حاال شد . وقتي بري اونجا چشمت به خواهرت و بچه هاي شيطونش بيفته من و خانوم بزرگ و كال تهران و  -

 ش ميكني من كه ميدونم . فرامو

 

 خنديد و گفت :
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 خودت ميدوني چقدر تو دلم جا باز كردي . اين حرفارو ميگي كه خود شيريني كني ؟  -

 

 خنديدم خودم و توي بغلش جا كردم و گفتم :

 

 دلم برات تنگ ميشه سوسن . مواظب خودت باش  -

 

 دست نوازشگرش و روي سرم حس كردم . 

 

 مواظب خودت باش عزيزم .  توام -

 

به خونه رسيديم قرار بود سوسن چمدون و وسايلش و برداره و با كيوان راهي همدان بشه . به خاطر بار و بنديلي كه 

 داشت خانوم بزرگ قبل از رفتنش به كيوان سپرده بود با سوسن بره . 

 

دم . انگار تازه باورم شده بود كه تنها شدم . سوسنم داشت ميرفت ديگه واقعا داشتم احساس تنهايي و ترس ميكر

 بعد از خداحافظي پر سوز و گدازي كه داشتيم باالخره با كيوان راهي شد . 

 

قرار بود منم بالفاصله به خونه ي شادمهر برم . به آژانس زنگ زدم و ماشين خواستم . توي مدتي كه ماشين بياد با 

. دلم براي باغ تنگ ميشد . خونه ي شادمهر باغ به اين بزرگي نداشت . اتاقم و همه جاي خونه خداحافظي كردم 

 هميشه عاشق باغ و گل و گياه بودم . با صداي زنگ آيفون و برداشتم :

 

 بله ؟ -

 

 شما ماشين ميخواستين ؟ -

 

 بله االن ميام .  -

 

. به راننده آژانس آدرس و گفتم و خودم آيفون و سر جاش گذاشتم و آخرين نگاه و به خونه انداختم و خارج شدم 

 به صندلي ماشين تكيه زدم . خدا كنه بد اخالق نباشه باهام . 

 

با كليدي كه شادمهر بهم داده بود در خونه رو باز كردم . اين بار با نگاه دقيق تر و با حوصله تري به خونه نگاه 

بزرگ گل و گياه نداشت و زياد سرسبز نبود . فقط دو تا ميكردم . حياط نسبتا بزرگي داشت ولي مثل خونه ي خانوم 

باغچه ي كوچيك كنار در ورودي قرار داشت . نماي ساختمون سنگ مشكي بود . يه لحظه ياد اتاق شادمهر توي 

ماهه  3 - 2خونه ي خانوم بزرگ افتادم اونم همه چيش مشكي بود . دلم گرفت ولي چه اهميتي داشت من يه مهمون 

خونه ي شادمهر . ميتونستم اين مدت كوتاه و اينجا سر كنم . با قدمهاي آروم به سمت پلكان ورودي خونه بودم توي 

تا پله ميخورد و بعد در ورودي خونه جلوي روم قرار داشت . در رو باز كردم و داخل شدم . دنبال  4حركت كردم . 

ن كردم تازه مبلمان و وسايل شيك خونه به كليد برق ميگشتم . توي خونه خيلي تاريك بود . چراغارو كه روش

چشمم اومد . دو دست مبل توي پذيرايي بود يه دست مبل استيل و يه دست مبالي راحتي . تلويزيون و ميز ناهار 
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خوري و سيستم صوتي رو از نظر گذروندم دنبال پنجره ها ميگشتم . عاشق خونه هايي با پنجره هاي نورگير و بزرگ 

پيداش كردم . پنجره ها با پرده هاي ضخيم پوشونده شده بودن . تازه علت تاريكي غير معمول خونه بودم . باالخره 

رو فهميدم . پرده هارو كنار زدم نور داخل خونه اومد . پنجره هاي بزرگش باب ميل من بود لبخندي به لب آوردم . 

خونه تابلو ها و تابلو فرشهاي خوشگلي وصل  روي ديواراي"باالخره يه نكته ي مثبت توي خونه ي شازده پيدا كردم "

بود كه بعيد ميدونستم انتخابش كار يه مرد باشه اونم مردي به سردي و بي تفاوتيه شادمهر . جلو تر رفتم آشپزخونه 

ي اپن و زيبايي داشت . هر وسيله ي برقي كه بگي توي آشپزخونه بود هر آدمي رو به وجد مي آورد كه توي اين 

شپزي كنه . وسايل آشپزخونه تركيبي از رنگ قرمز و سفيد بود . چه عجب باالخره يه رنگ شاد توي آشپزخونه آ

اين خونه ديدم . از آشپزخونه بيرون اومدم دري رو كه كنار در ورودي خونه بود باز كردم . موقعي كه وارد ميشدم 

تم و از پله هايي كه به صورت مارپيچ وسط اصال توجهي به اين در نكرده بودم سرويس بهداشتي بود در و دوباره بس

سالن قرار داشت باال رفتم . اولين اتاق سمت راست همون اتاقي بود كه اون روز با سوسن وسايلم و توش چيديم و 

قرار بود از اين به بعد اتاقم بشه . در سمت چپ و باز كردم . با ديدن دكور تيره ي اتاق حدس زدم كه بايد اينجا 

ر باشه . از فكر اينكه اتاق متعلق به شادمهره سريع در و بستم و اجازه ي كنجكاوي بيشتر و به خودم اتاق شادمه

ندادم . در انتهاي راهرو يه در ديگه بود كه بسته بود به سمتش رفتم و در و باز كردم از چيزي كه ميديدم دهنم باز 

ونه ي خانوم بزرگ بود اينجا كتاب داشت . ذوق كرده برابر كتابخونه اي كه توي خ 3مونده بود . تقريبا ميشد گفت 

بودم . شايد ميتونستم با اجازه گرفتن ازش چند تايي از كتاباش و بخونم . عالوه بر كتابخونه ي بزرگي كه اونجا قرار 

رفتم . داشت . ميز كار و كامپيوتر و از اين قبيل وسايل هم به چشم ميخورد . در اتاق و بستم و به سمت اتاق خودم 

هيچ تغييري نكرده بود مثل روزي كه چيده بوديم وسايل همونجوري يه گوشه ي اتاق بود . مانتو و شالم رو در 

خانوم  "آوردم و لباس راحتي پوشيدم . البته خيلي راحت كه نه چون با وجود شادمهر بايد قيد راحتي رو ميزدم . 

و تونيك بلندي به رنگ ليمويي تنم كردم روي تختم ولو شدم . شلوار  "بزرگم با اين فكراش كار داده بود دستمون 

نميدونستم چه ساعتي مياد خونه . حتي نميدونستم شام و خونه ميخوره يا نه . يعني من بايد واسش غذا بپزم ؟ شونه 

برداشتم و  شالم و "به من چه مگه من كلفتشم ؟ قبل از اينكه من بيام كي واسش آشپزي ميكرده ؟  "اي باال انداختم 

به طبقه ي پايين رفتم . در يخچال و باز كردم . همه چي داشت . خوشم اومد باالخره يه جا آينده نگري كرده بود . 

 چه عجب !

از يه پسر مجرد بعيده "نگاهي به فريزر كردم سبزي هاي سرخ شده ي بسته بندي شده هم توي يخچال بود . 

تم االن يخچال و فريزرش پر از غذاهاي آماده باشه . فكر كن مثال شادمهر همچين چيزايي داشته باشه و انتظار داش

از اين فكر خندم گرفت . يهو زدم زير  "نشسته تك تك اين سبزيارو پاك كرده بعد سرخ كرده و گذاشته تو فريزر 

دودل وسط  خنده . شادمهر با اون هيبت و اخالق پر جذبش فكر كن بشينه سبزي پاك كنه ! در يخچال و بستم .

آشپزخونه ايستادم . از يه طرف گرسنم بود و از طرف ديگه ميترسيدم دست به چيزي بزنم و دوباره شازده باهام 

دعوا كنه . از خير شام درست كردن گذشتم . در كابينتارو باز كردم و داخلشون و نگاه كردم همه جور خوراكي توي 

ت مثل خونه ي خانوم بزرگ رفتار كنم . از خير خوراكي هاي اين خونه پيدا ميشد ! ولي نميتونستم خيلي راح

بايد برم واسه خودم چيزي بخرم بخورم  "خوشمزه هم گذشتم . به طبقه ي باال رفتم و دوباره مانتوم و پوشيدم 

خيلي بي عقلي بود با وجود اون همه خوراكي و مواد غذايي من برم از بيرون چيزي  "حداقل از گرسنگي نميرم . 
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رم . ولي خوب چاره چيه دوست نداشتم بدون اجازه ازشون استفاده كنم . از شادمهر بعيد نبود يهو يه بامبول بخ

 جديد سرم در مي آورد 

 

  
 

 1زياد به محلش آشنايي نداشتم مجبور شدم مسير طوالني پياده برم تا به يه رستوران فست فود برسم . سفارش 

ظر شدم تا حاضر شه . دوباره غرق شدم توي افكار خودم . باالخره كه چي ؟ تا كي بايد پيتزا با سيب زميني دادم و منت

بيام از بيرون غذا بگيرم ؟ همش يعني بايد از شازده بترسم و جلوش آفتابي نشم ؟ يعني مثل دو تا آدم بالغ 

خونه ي خودم بدونم ؟ پس  نميتونستيم حرفامون و با هم بزنيم ؟ اصال مگه خانوم بزرگ بهم نگفت اينجارو هم مثل

 دليلي نداره واسه هر كاري ازش اجازه بگيرم . با صداي پسر جووني به خودم اومدم :

 

 خانوم سفارشتون حاضره .  -

 

 ممنون .  -

 

ساك غذارو برداشتم و از رستوران زدم بيرون . عزمم راسخ شده بود . تكليف خودم و ترسم و همينجا روشن كرده 

ساس بهتري داشتم . دوباره با كليد در خونه رو باز كردم . تازه ياد پسر جووني افتادم كه اون روز در و بودم . اح

برامون باز كرده بود . ازش خبري نيست كجاست ؟ شونه اي باال انداختم و وارد خونه شدم . جعبه ي پيتزا رو در 

استرس و نگراني داشتم هيچ غذايي از گلوم پايين  آوردم و شروع كردم به خوردن . خيلي گشنم بود . از صبح انقدر

نميرفت . غذام كه تموم شد احساس ميكردم يه گاو درسته خوردم . وسايل و جمع كردم و به طبقه ي باال رفتم ساعت 

شب بود . همه جا سكوت و تاريكي بود . االن سريال مورد عالقم و تلويزيون نشون ميداد ولي  1تقريبا نزديكاي 

ينكه برم پايين و نداشتم ترجيح دادم توي اتاقم سرم و گرم كنم . صداي ماشين از توي حياط اومد . از پنجره جرات ا

انگار هر چي با خودم و ترسم كلنجار رفته بودم و  "يا خدا يعني اومد ؟ "ي اتاقم سرك كشيدم ماشين شادمهر بود 

. از پنجره داشتم نگاش ميكردم . از ماشين پياده شد كنار زده بودمش بازم تاثيري نداشت و دوباره برگشته بود 

دراي ماشين و قفل كرد وبا كيفي كه تو دستش بود به سمت خونه قدم برداشت اگه يكم خوش اخالق بود ديگه 

ميشد يه شازده ي همه چي تموم . بين موندن تو اتاقم و رفتن پايين دودل بودم . نميخواستم فكر كنه توي آداب 

ي دارم ! ولي هر كاريم ميكردم پام به طرف در نميرفت . روي تختم نشستم و گوشام و تيز كردم تا معاشرت مشكل

شايد صدايي از پايين بشنوم . صداي پاش و حس ميكردم كه داره به سمت اتاقش ميره و بعد صداي بسته شدن در 

دم كه سراغي ازم نگرفته . هنوزم اتاق . نفسم و كه از ترس حبس كرده بودم و پر صدا بيرون دادم . خوشحال بو

 جلوش معذب بودم . 

 

دوباره صداي در اتاقش اومد گوشام و تيز كردم . صداي قدماش هي نزديك تر ميشد . تقه اي به در اتاق زد مثل فنر 

ختم از جام بلند شدم دستپاچه شده بودم ولي مدام سعي ميكردم خودم و آروم كنم . شالم و برداشتم و روي سرم اندا

 به سمت در اتاق رفتم و بازش كردم . اول از همه چشماي سياهش بود كه نظرم و جلب كرد :

 

 سالم . كي اومدي ؟ -
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 چه راحت و خودموني حرف ميزد . ولي هنوزم اخماش تو هم بود . مثل اين بازپرسا بود . 

 

 ساعتي ميشه . 3 - 2سالم .  -

 

 حرف بزنم .  خوبه . بيا پايين ميخوام باهات -

 

 االن ميام .  -

 

يعني باهام چيكار داشت ؟ از پله ها پايين رفتم روي يكي از راحتيا لم داده بود و چشماش و بسته بود . انگار حضورم 

 و حس كرده بود بدون اينكه چشماش و باز كنه گفت :

 

 بشين .  -

 

قيقه اي بعد باالخره رضايت داد تا چشماش و باز كنه . مثل بچه ي حرف گوش كني روي اولين مبل راحتي نشستم . د

 يكم خيره خيره نگام كرد و بعد به حرف اومد :

 

سالته پس ميتوني از  11سر در نميارم چرا من بايد نقش قيم تورو تو اين مدت بازي كنم . اينجور كه فهميدم  -

 خودت محافظت كني كه از خونتون فرار كردي ! 

 

 وباره ميخواست حرف از فرارم بزنه و تحقيرم كنه . با اخماي در هم داشتم نگاش ميكردم :باورم نميشد د

 

من نه حوصله ي بچه داري دارم نه وقتش و . من وقتي از سر كار ميام عين جنازم . حتي يادم ميره شام بخورم .  -

 پس خواهشا واسم دردسر درست نكن . گوشت با منه ؟

 

م . بهش يه جورايي حق ميدادم از تصميم خانوم بزرگ ناراحت و عصباني باشه . باالخره با سرم و آروم تكون داد

 وجود من تو خونش اون آزادي و راحتي اوليش و نداشت . دوباره به حرف اومد :

 

زيادم جلوي من آفتابي نشو . شب كه ميام خونه دوست دارم آرامشم و داشته باشم و تنهاييم و . پس سعي نكن  -

. پس تو  15 - 1چيزي از زندگيم و تغيير بدي . من نه شام خونه ميام نه ناهار . از كله ي صبح شركتم تا ساعت 

خونه خودتي و خودت . هر كار ميخواي بكن ولي نظم و ترتيب چيزي رو به هم نزن . يه خانومي هست كه شنبه ها و 

 چي هم تو يخچال ميبيني كار همدمه . سه شنبه ها مياد خونه رو تميز ميكنه . اسمش همدمه . هر 

 

از اينكه فكر ميكردم خود شادمهر همه ي سبزيارو پاك كرده دوباره خندم گرفت سعي ميكردم جلوشو بگيرم ولي 

حاال كه قيافه ي عبوث و اخمالوش و جلوم ميديدم بيشتر خندم ميگرفت . آخرم نتونستم خودم و كنترل كنم و خنده 

 و قطع كرد اخماش و بيشتر تو هم كرد و زل زد تو صورتم : ي ريزي كردم . حرفش

 

 كجاي حرفام انقدر خنده داشت ؟  -
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 سكوت كردم و سرم و زير انداختم .

 

 نه بگو ديگه . بگو منم بخندم .  -

 

 ببخشيد ياد چيزي افتادم .  -

 

 نفسش و پر صدا بيرون داد و گفت:

 

اين برنامه ها هستي ولي هر چي خواستي واسه خودت درست كن . هر وسيله اي  نميدونم چه قدر اهل آشپزي و -

هم كه واسه خونه ميخواستي به همدم بگو تا بخره . يه پسر جووني هم هست كه بيشتر حكم نگهباني رو داره اسمش 

 علي به نفعته زياد باهاش خودموني نشي . 

 

 اين چه فكري در مورد من كرده بود ؟ 

 

 سوالي نداري ؟ خوب  -

 

 باالخره عزمم و جزم كردم . اين فكر كرده بود كيه ؟ منم بايد حرفام و بهش ميزدم . 

 

اوال ممنون كه قبول كردين من بيام اينجا . دوما من خودمم دوست نداشتم بيام اينجا و يه جورايي تو عمل انجام  -

اينكه به من به چشم سربار نگاه كنين به چشم يه شده قرار گرفتم . پس خوشحال ميشم توي اين مدت به جاي 

دوست بهم نگاه كنين . من خودم به خاطر خانوم بزرگه كه اينجام . پس دليلي نميشي شما به هر دليلي كه دلتون 

 خواست به من توهين كنين . 

 

ود و به من خيره شده تازه سرم و باال گرفتم و تو چشماش نگاه كردم . بر عكس تصورم خونسرد به مبل لم داده ب

 بود . 

 

 خوب سخنراني خانوم تموم شد ؟  -

 

 دلم ميخواست پاشم و يه مشت بكوبم پاي چشمش . 

 

 بله ديگه حرفي ندارم .  -

 

 ميتوني بري تو اتاقت .  -

 

 ه بردم . ريموت تلويزيون و برداشت و روشنش كرد . منم از جام بلند شدم و بدون حرف ديگه اي به اتاقم پنا
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روز از اقامتم توي خونه ي شادمهر گذشت . صبحا تقريبا يه ساعت خاص با هم از در ميزديم  3بدون هيچ برخوردي 

بيرون ولي حتي تعارف نميكرد كه منو برسونه . منم همچين توقعي ازش نداشتم . خانوم بزرگ از وقتي رفته بود دو 

 2ي كه باهاش حرف زده بودم به نظرم يكم مشكوك ميومد . ساعت حدوداي بار باهام تماس گرفته بود آخرين بار

 عصر بود كه تلفن خونه ي شادمهر به صدا در اومد به سمت تلفن رفتم :

 

 بله بفرماييد ؟ -

 

 شميم خودتي مادر ؟سالم عزيزم  -

 

 خوشحال شدم با ذوق جوابش و دادم :

 

 چقدر دلم واستون تنگ شده . سالم خانوم بزرگ خوبين ؟ نميدونين  -

 

 منم همينطور عزيزم . همش دلم پيش توئه . تو خوبي ؟ شادمهر خوبه ؟ اوضاع رو به راهه ؟ -

 

 بله خانوم بزرگ هم من خوبم هم آقا شادمهر . اوضاعم خوبه .  -

 

 خدارو شكر همش نگرانم نكنه شادمهر باهات بد برخورد كنه .  -

 

قا شادمهر خيلي بهم لطف كردن . از خودتون بگين . شادي خانوم خوبن ؟ اوضاع قلبتون چطوره ؟ نگران نباشين آ -

 دكترا چيزي نگفتن ؟

 

 شادي هم خوبه كنار دستم نشسته سالم ميرسونه . -

 

 سالم برسونيد بهشون  -

 

ا و همون تشخيصا . الكي هم من و سالمت باشي . واال دكترا حرف اضافه تر از دكتراي ايران بهم نزدن . همون حرف -

 اين همه راه تا اينجا كشوندن . توي ايرانم ميشد عمل كرد . 

 

 از اسم عمل رنگم پريد :

 

 عمل ؟ چه عملي خانوم بزرگ ؟  -

 

نگران نشو شميم جان . حاال هنوز فعال منتظر آزمايشان ببينن چي ميشه . ولي گفتن شايد احتياج پيدا كنم به عمل  -

 قلب باز . 

 

 واي خانوم بزرگ . تورو خدا مواظب خودتون باشين . كي قراره عمل شين ؟ -

 

 گفتم كه فعال معلوم نيست دخترم . شايد اصال عملم نكنن . نگران نشو الكي مادر .  -
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 آخه مگه ميشه نگرانتون نباشم ؟  -

 

 نخواد رفتني ميشم .  موندن و رفتن دست خداست . اگه خدا بخواد موندنيم اگرم -

 

 خانوم بزرگ نزنين اين حرفارو . خدا نكنه . ايشاهلل سايتون صد سال باالي سر ما باشه .  -

 

 حقيقته دخترم . شادمهر كجاست ؟  -

 

 شركته  -

 

 چيكار ميكنه ؟ رفتارش باهات چجوريه ؟ تغييري كرده ؟  -

 

 ييري بايد ميكرد ؟ به نظرم سواالش يكم بي ربط بود مثال چه تغ

 

 رفتارشون خوبه . همين كه من و توي خونشون نگه داشتن من ممنونم ازشون .  -

 

 از خداش باشه دختر گلم و سپردم دستش .  -

 

 شما لطف دارين به من خانوم بزرگ .  -

 

باهات تماس ميگيرم .  حقيقت و ميگم مادر تعريف الكي كه نيست . شميم جان مادر من بايد ديگه برم دوباره -

 كاري نداري باهام ؟

 

 نه خانوم بزرگ مواظب خودتون باشين به همه سالم برسونين  -

 

 ميبوسمت عزيزم . به شادمهرم سالم برسون خداحافظت  -

 

 خداحافظ .  -

 

. شونه هام و باال  انگار بعد از حرف زدن با خانوم بزرگ انرژي مضاعف گرفته بودم . ولي به نظرم يه جوري ميومد

 انداختم و به سمت اتاقم رفتم . 

 

دوباره زندگيم روي روال هميشگي و معمولش افتاده بود . صبح تا عصر كه شركت بودم و عصر هم كه ميومدم تهيه 

ي يه غذاي ساده رو ميديدم و مينشستم سر درسام ساعتي با كتابام سر و كله ميزدم و بعد غذاي مختصري ميخوردم 

هم وسايلم و جمع  15سريال مورد عالقم و ميديدم . قبل از  1. بعد ساعت  1دوباره درس ميخوندم تا ساعت و 

ميكردم به اتاقم ميرفتم . فقط صداي باز و بسته شدن در اتاقش و ميشنيدم . كل رابطه ي ما توي اون خونه صبح بخير 

 حرف زده بوديم ديگه تحقير و توهيني ازش نديده بودم . گفتنامون بود . اونم از رو اجبار . از اون شبي كه با هم 
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مثل هر روز ديگه با زنگ ساعت از خواب بيدار شدم . كش و قوسي به بدنم دادم و به سمت حموم رفتم . براي اينكه 

موقع حموم رفتن راحت باشم معموال صبح هاي خيلي زود ساعت و كوك ميكردم كه برخوردي با شادمهر نداشته 

م . وقتي دوش گرفتنم تموم شد . داشتم حولم و تنم ميكردم كه در با شدت باز شد . ترسيدم جيغي كشيدم باش

شادمهر با قيافه ي خواب آلود و ترسيده اول زل زد به من و بعد سرش و گردوند طرف ديگه . سريع حولم و جمع 

 كردم و كاله حولم و روي سرم انداختم :

 

 چيكار ميكني ؟ تو اين موقع صبح اينجا -

 

 عصباني شدم در و يهو باز كرده بود حاال طلبكارم بود . با اخماي تو هم گفتم :

 

 من اينجا چيكار ميكنم ؟ من اينجا داشتم دوش ميگرفتم شما چرا يهو وارد شدين ؟ -

 

 روشو برگردوند و گفت :

 

 گيرم ؟ عجب گيري كرديما . ببخشيد تو خونه ي خودمم بايد براي ورود به همه جا اجازه ب -

 

اوال روتون و اون ور كنين . دوما تنها ساعتي كه صبح ها فكر نميكردم كسي مزاحم دوش گرفتنم بشه همين ساعت  -

 بود . من هميشه اين موقع صبح دوش ميگيرم 

 

. سرش و  لبخند محوي كه روي صورتش بود با حرف من تبديل به خنده شد . چه عجب يه بار خندش و ديدم

 چرخوند يه طرف ديگه . از خنديدنش به حرفم عصباني تر شدم :

 

 ببخشيد ميشه بگين كجاي حرفم خنده داشت ؟  -

 

انگار براش خنده دار ترين جوك و تعريف كرده بودم يهو قاه قاه زد زير خنده ! نه مثل اينكه اينم صبح ها يه 

وي خندش و بگيره اما موفق نبود و دايما نيشش باز ميشد . يه جورايي سيماي مخش قاطي پاطيه ! سعي ميكرد جل

لحظه به عقلش شك كردم . يه چيزيش ميشد اينم . نه به شبا كه با يه من عسلم نميشد خوردش نه به صبح ها كه هر 

 چي بهش ميگفتي نيشش و باز ميكرد :

 

 حرفت اصال خنده دار نبود  -

 

 خنديد . عصبانيتم بيشتر شد :نتونست خودش و نگه دار و دوباره 

 

 تا صبحم اينجا وايسيم شما ميخواين بخندين ؟! برين كنار من ميخوام رد شم . -

 

 سرش و گردوند دوباره طرفم و كنار رفت خودم و پشت در قايم كردم و دوباره بهش گفتم :

 

 سرتون و اون طرف بگردونين .  -
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براش تعريف كرده باشم زد زير خنده . وا يادم باشه آدرس يه روانپزشك و انگار دوباره همون جوك خنده دار و 

براش بگيرم . به خانوم بزرگم بگم شازده پسرش از دست رفته ! با اين خنده ها ديگه بهش نميومد كه شازده يخي 

من به حالت صداش كنم بايد فكر ميكردم يه اسمي روش ميذاشتم كه به روزاي خندونش بياد ! سرش و برگردوند و 

ساعت  1دو از كنارش گذشتم و به اتاقم رفتم . تازه وقتي به اتاقم رسيدم متوجه عمق ماجرا شدم . دختره ي بي حيا 

جلو پسر مردم با حوله وايسادي داري باهاش كل كل ميكني ؟ اون كه همينجوري ديدش رو تو خرابه ديگه بدترش 

آويزون شد . با بي حوصلگي بلند شدم تا لباسام و بپوشم . مانتو و  كردي كه با اين كارت . با اين فكر لب و لوچم

مقنعه ي مشكي با شلوار جين آبي انتخاب كردم . روي زمين كنار وسايل آرايشم نشستم . همينجوري كه آرايش 

زرگ خدا ديگه ميترسم تو اين خونه يه دوشم بگيرم . خانوم ب "ماليمي ميكردم به در و ديوارم بد و بيراه ميگفتم 

پدر و مادرت و بيامرزه خودت راحت رفتي اون سر دنيا پيش دخترت من و با پسرت اينجا تنها گذاشتي . آخه اين 

انصافه ؟ اه اين اتاقم كه يه آينه و ميز آرايش درست و حسابي نداره . با حقوق بعديم بايد واسه خودم يه ميز آرايش 

قاه به ريش من ميخنده ! نه به اون بد اخالقياش نه به اين خنده رو  بخرم . پسره پررو پررو تو چشام زل زده قاه

بودن صبحش ! كدومو باور كنم ؟ ولي خيلي خوشگل ميشد وقتي ميخنديد ته دل آدم قنج ميرفت ! ميشد همون 

شازده ي همه چي تموم . شميم بس كن تورو خدا سر صبحي . حاال بگو چجوري باز روت ميشه تو چشماش نگاه كني 

 "؟ 

 

غرغرام كه تموم شد كيفم و برداشتم و آروم در اتاق و باز كردم سرم و از در كرده بودم بيرون داشتم اطراف و 

 ميپاييدم سرم و به سمت راست كه گردوندم ديدم با حوله و همون قيافه ي هميشگيش جلوم وايساده :

 

 منتظر چيزي هستي ؟  -

 

بيا اينم دومين سوتي ! خدا آخر و عاقبت سوميش و به  "م از خجالت سرخ شدم . مثل فنر از جام پريدم . مطمئن بود

 سرم و انداختم پايين : "خير كنه 

 

 نه نه داشتم ميرفتم سر كار  -

 

 كي بايد اونجا باشي ؟  -

 

 صبح  1 -

 

  2:35االن كه خيلي زوده تازه ساعت  -
 

ي بلند خوشگالست ! ديگه نميدونست بايد با تاكسي اين همه راه و برم آقا فكر كرده بود زير پاي منم از اين شاس

 تازه بايد فكر ترافيك و اينكه آيا تاكسي گيرم بياد آيا نيادم ميكردم . نفسش از جاي گرم در ميومد 

 

 اگه دير برم ترافيك ميشه ماشينم گيرم نمياد  -
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 سرش و دو سه بار تكون داد و گفت :

 

 پايين منم حاضر ميشم .  تا تو بري -

 

پشتش و به من كرد و به سمت اتاقش رفت . از تعجب چشمام گرد شده بود . اين امروز چشه ؟ چيزي تو سرش 

خورده ؟ نه به روزايي كه جواب صبح بخيرمم به زور ميداد نه به االن كه فداكار شده ! بابا اصال شايد نميخواد 

آخه چه كاري ميتونه سر صبحي باهام داشته باشه ؟ مگر اينكه بخواد راجع به رنگ برسونتت . البد كارت داره حاال . 

 حولم حرف بزنه . با ياد آوري قضيه ي صبح دوباره خجالت كشيدم . خاك بر سرت شميم چقدر بي حيا شدي .

 

پيداشون شد . كت رفتم پايين و منتظرش موندم . بدتر از خانوما چقدر حاضر شدنش طول ميكشيد . باالخره شازده 

و شلوار نوك مدادي و بلوز سفيد پوشيده بود كيف سامسونت مشكيشم تو دستش بود . بدون اينكه نگاهي به من 

 بندازه گفت :

 

 بريم .  -

 

جان ؟ كجا بريم ؟ تشريف داشتين حاال ! نكنه خانوم بزرگ همين تغييرات جناب شازده رو پيش بيني كرده بود ؟ با 

 شده مثل جوجه دنبالش راه افتادم . چشماي گشاد 

 

سوار ماشين شد و روشنش كرد من همينطور عين اين آدماي مسخ شده يه جا وايستاده بودم . نميدونستم كجا بشينم 

. دودل بودم صندلي جلو رو انتخاب كنم يا صندلي عقب و . مثل اينكه صبر كردن كالفش كرده بود . در جلو رو برام 

دلم از خدا تشكر كردم كه تصميم گيري رو برام راحت كرد . اولين بار بود كه سوار ماشينش ميشدم . باز كرد . توي 

اونم درست كنارش . يه اضطراب خاصي داشتم . باالخره واسه اولين باري بود كه بهم روي خوش نشون ميداد . 

م شه . دوست داشتم به جاي اينكه نميخواستم خرابش كنم . يه جورايي ميترسيدم كه اين خوش اخالقياش زود تمو

براي هم از رو شمشير ببنديم يكم با هم مهربون تر باشيم . حاال نميخوام برادرم باشه ، نميخوام دوستم باشه . حداقل 

احترام بذاريم به وجود همديگه . توي يه خونه با هم زندگي ميكرديم ولي همش تنها بوديم جفتمون . حتي 

 نميكرديم . كوچكترين صحبتي با هم 

 

 پخش ماشين و روشن كرد آهنگ ماليم و قشنگي پخش ميشد :

 

  
 

 كنار بغض و دلسردي تو بي اندازه همدردي 

 

 تو روزايي كه ميمردم تو با من زندگي كردي 

 

 تو از حرفام رنجيدي ولي حالم رو فهميدي 

 

 تو اوج هق هقم بودم به من لبخند بخشيدي
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 ريام و تو اين مرداب سرگردون يه عمره فكر د

 

 بهت رويام و ميسپارم بهم دريا رو برگردون 

 

  
 

 داشتم از آهنگ لذت ميبردم كه به حرف اومد : 

 

 چه ساعتي كارت تموم ميشه ميري خونه ؟  -

 

  0ساعت  -
 

 چجوري از شركت ميري خونه ؟ منظورم اينه كه با اتوبوس ؟ تاكسي ؟ آژانس ؟ -

 

شازده توهميه ها انگار من رييس شركت بودم كه با آژانس برم و بيام ! اونجوري كه كل حقوقم و بايد ميدادم واسه 

 رفت و آمد :

 

از شركت بيام بيرون صبر ميكنم با اتوبوس ميام خونه ولي  0بستگي داره اگه زود كارام تموم بشه و راس ساعت  -

 شه با تاكسي ميام كه زودتر برسم خونه . اگه دير شده باشه و هوا تاريك شده با

 

 سرش و به نشونه ي تاييد تكون داد و گفت :

 

 چرا با كيوان نميري ؟اون كه فعال بيكار توي خونه ي مامانه ؟ ماشينم كه هست  -

 

 اون راننده ي خانوم بزرگه راننده ي من كه نيست . -

 

ه بيكاره . بهتر از اينه كه تنها رفت و آمد كني اونم با اتوبوس و تاكسي كه ولي االن كه مامان ايران نيست . كيوانم ك -

 معلوم نيست چه آدمايي توش هستن !

 

كلمه شده بود ! عادت نداشتم انقدر طوالني مدت طرف صحبتش قرار  15تعجب كرده بودم . حرفاش بيشتر از 

 ده ! بگيرم . نميفهميدم چرا انقدر رفت و آمد من يهو براش مهم ش

 

 ممنون اينجوري كه خودم برم و بيام راحت ترم .  -

 

 اخماش تو هم رفت و گفت :

 

 هر جور خودت راحت تري .  -

 

 يهو چرا اينجوري شد ؟! تا آخر مسير هيچ حرف ديگه اي نزد . جلوي شركت توقف كرد :
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 ممنون . لطف كردين منو رسوندين .  -

 

 بندازه گفت :بدون اينكه نگاهي به من 

 

 كارت تموم ميشه ؟ 0گفتي ساعت  -

 

 بله چطور ؟  -

 

 هيچي همينجوري . خداحافظ  -

از ماشين پياده شدم گازش و گرفت و رفت . يهو جني شد . داخل شركت رفتم . از جايي كه با ماشين اومده بودم 

ت . كيفم و روي صندليم گذاشتم قاسم آقا خيلي زودتر از معمول رسيدم . در شركت و باز كردم سكوت بود و سكو

آبدارچي شركتم نبود . دلم چاي خواست . به آبدارخونه رفتم و كتري رو پر آب كردم . شعله رو روشن كردم و 

منتظر موندم كه جوش بياد .امروز واقعا چه باليي سر شادمهر اومده بود ؟ يهو انقدر تغيير ؟ يه شبه ؟ چيزي شده 

اين آرامش قبل از طوفان بود ؟خدا به خير بگذرونه . كتري جوش اومد چاي دم كردم و منتظر شدم بود يعني ؟ نكنه 

تا حاضر شه . بايد به خانوم بزرگ بگم اين رفتار شادمهر و ؟ نه واسه چي بگم ؟ زيادي بزرگش نكن . شايد دلش 

ردم . چاي ريختم و پشت ميزم برگشتم . سوخته گفته امروز و بذار ببرمش سركار . انگار خودم و با اين حرف قانع ك

كتاب درسيم و از كيفم در آوردم و تا قبل از ساعت كاري يكم درس بخونم . سرم توي كتابم بود كه صداي سمانه 

 باعث شد سرم و باال بگيرم :

 

 چي شده خانوم سحر خيز شده ؟ زود اومدي شركت ؟  -

 

 . چاي ميخوري ؟ اوال سالم . دوما امروز زود رسيدم ديگه  -

 

 سالم به روي ماهت به چشمون عسليت . شعر جديد گفتم شميم .  -

 

 مرده ي اين خالقيتاي مسخرتم سمانه ! نگفتي چاي ميخوري ؟  -

 

 اگه تازه دمه بريز  -

 

 آره االن دم كردم .  -

 

فتاراي امروز شادمهر بگم تا ببينم براش چاي ريختم و پيشش برگشتم . دلم ميخواست با سمانه حرف بزنم و از ر

نظر اون در اين مورد چيه ولي سمانه هيچي از زندگي من نميدونست . يعني خودم اينجوري راحت تر بودم كه بهش 

نگم . فقط ميدونست كه پدر و مادر ندارم و خانومي سرپرستيم و قبول كرده . به شدت احساس ميكردم نياز به يه 

 ه چهره ي دودل من و ديد گفت :هم صحبت دارم . سمانه ك

 

 چيه ؟ چي شده ؟چيزي ميخواي بگي ؟ -
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 ممممم . . . . سمانه يه سوال  -

 

 بپرس  -

 

ببين اگه يكي باشه كه ازت بدش بياد بعد همش باهات بد اخالق و سرد باشه يعد يهو يه شبه از اين رو به اون رو  -

 ميكني ؟ يعني چرا اينجوري شده ؟  شه و رفتارش باهات بهتر بشه تو چه فكري

 

بستگي داره اين طرف چه نسبتي باهات داشته باشه و چه اتفاقي بينتون افتاده باشه كه باعث شده باشه اون مهربون  -

 بشه . حاال كي هست اين طرف ؟

 

 دلم نميخواست بهش حرفي بزنم :

 

 يه بنده خدايي . زيادم مهم نيست البته مرسي .  -

 

 مانه يه لنگه ي ابروش و باال انداخت و با قيافه ي مشكوك گفت :س

 

 خواهش ميكنم .  -

 

بود وسايلم و جمع كردم و از شركت زدم بيرون .  0تا آخر وقت ديگه سعي كردم به چيزي فكر نكنم . ساعت 

به خونه برم . پرشياش مشكي حوصله ي اينكه واسه ي اتوبوس صبر كنم و نداشتم كنار خيابون وايستادم تا با تاكسي 

 جلوي پام وايستاد بوق زد توجهي نكردم صداي راننده به گوشم رسيد :

 

 خانوم صدري .  -

 

 سرم و برگردوندم . اين كه صيادي بود اينجا چيكار ميكرد ؟ 

 

 بله آقاي صيادي ؟ -

 

 خونه تشريف ميبرين ؟ -

 

 بله  -

 

 ون ؟ ميخواين تا يه مسيري برسونمت -

 

هنوز كلمه اي از دهنم خارج نشده بود كه ماشين شادمهر و ديدم كه جلوي ماشين صيادي توقف كرد و از ماشين 

 پياده شد . شادمهر جلو اومد :

 

 به سالم آقا ساسان گل . چطوري پسر ؟  -
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 صيادي خنديد و گفت :

 

 ما كه هستيم شما ستاره ي سهيلي  -

 

 چي شده ؟ اختيار دارين .  -

 

 خانوم صدري داشتن تاكسي ميگرفتن گفتم تا يه جايي كه هم مسيريم برسونمشون .  -

 

 دستت درد نكنه ساسان جون من ديگه خودم و رسوندم .  -

 

 رو به من كرد و گفت :

 

 خيلي دير كردم ؟ گفتم كه يه ذره وايسي من خودم و ميرسونم .  -

 

 ا شاخ رو سرم در نياوردم ؟ همونجوري مات داشتم نگاش ميكردم كه گفت :اين داشت چي ميگفت ؟ خداي

 

 شميم تو برو تو ماشين من با ساسان كار دارم .  -

 

از ساسان خداحافظي كردم و با دنيايي از سوال توي ماشين شادمهر نشستم . دقيقه اي با صيادي حرف زد و بعد به 

 يدن هيچ سوالي رو نداشتم . طرف ماشين اومد . سوار شد . جرات پرس

 

 به نظرم يكم دستپاچه بود . تا حاال اينجوري نديده بودمش :

 

 اين ورا كار داشتم زود كارم تموم شد گفتم يهو بيام دنبال تو -

 

 ممنون راضي به زحمت نبودم خودم ميرفتم .  -

 

م . احساس ميكردم نفس كم آوردم . شيشه رو جوابي به حرفم نداد . فقط جلوش و نگاه ميكرد . كنارش معذب بود

 دادم پايين تا يكم هوا بخورم . دوباره به حرف اومد :

 

 به كيوان گفتم از فردا بياد دنبالت .  -

 

 چرا ؟ -

 

 چرا ؟ آخه چرا داره ؟ اينجوري كيوانم بيكار نميمونه .  -
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سمت پنجره برگردوندم . دوست نداشتم ضعيف باشم و  پس داشت فكر بيكاري كيوان و ميكرد ! دلخور صورتم و به

حتي واسه كوچكترين رفت و آمدم يكي كنارم باشه . دلم ميخواست مستقل باشم . اصال به چه جراتي توي رفت و 

 آمد من دخالت ميكرد ؟ همين امروز به كيوان زنگ ميزنم و ميگم فردا نياد . 

 

 ا من به داخل خونه بياد ولي از ماشين پياده نشد :دم خونه من و پياده كرد . منتظر بودم ب

 

 مگه نمياين داخل ؟ -

 

 نه بايد برگردم شركت خداحافظ  -

 

 خداحافظ  -

 

اين چرا امروز انقدر عجيب شده ؟ اگه نميخواست بياد خونه پس واسه چي اين همه راه توي ترافيك من و گذاشت 

 خونه ؟ 

 

  
 

 فكر كرده بودم كه مغزم داغ كرده بود . حوصله ي شام درست كردن نداشتم . با بي حالي انقدر از صبح تا حاال

كتاباي درسيم و آوردم و جلو تلويزيون روي زمين ولو شدم . يكم ميخوندم يكم استراحت ميكردم . اصال حس درس 

جلب نكرد . چقدر دلم براي  خوندن و نداشتم . كتابارو بستم و تلويزيون و روشن كردم . هيچ برنامه اي نظرم و

سوسن تنگ شده بود تصميم گرفتم زنگي بهش بزنم . بعد از چند تا بوق خواهرش سروناز گوشي رو برداشت بعد 

 از احوال پرسي معمولي گوشي رو به سوسن داد :

 

 بله ؟ -

 

 سالم سوسن  -

 

 اي قربونت برم شميم جون تويي عزيزم ؟ دلم برات لك زده بود  -

 

آره ميدونم بي معرفت رفتي پيش خواهرت نه زنگي ميزني نه سراغي ميگيري . انگار نه انگار كه اصال شميمي  -

 وجود داره . 

 

 نگو اينجوري قربونت برم . باور كن همش به يادتم . خوبي ؟ چه خبر ؟ -

 

 خوبم مرسي . خبري نيست . دلم يهو هوات و كرد گفتم بهت زنگ بزنم .  -

 

 منم االن تو فكرت بودم دل به دل راه داره عزيزم . از خانوم بزرگ خبري داري ؟ -

 

 آره تازگيا باهاش حرف زدم حالش خوبه ولي هنوز معلوم نيست كي برگرده .  -
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 دلم نميخواست به سوسن حرفي از عمل بزنم و نگرانش كنم . 

 

 ت بد رفتار نميكنه ؟ اصال كجاست االن ؟خوب خدا رو شكر . اونجا راحتي ؟ اين پسره كه باها -

 

 آره راحتم . نه كاري به كار هم نداريم . هر كي زندگي خودش و داره . االن شركته .  -

 

شميم جون حاال هر چقدرم خانوم بزرگ به پسرش اعتماد داشته باشه ولي هر چي باشه يه پسر مجرده . ميدونم كه  -

 ي حواست جمع باشه . شبا ميخوابي در اتاقتم قفل كن .خودت بهتر همه چي رو ميدوني ول

 

 سوسن انقدر نگران نباش . اين با من به زور دو تا كلمه هم حرف ميزنه .  -

 

 تو دلم گفتم البته به استثناي امروز ! 

 

 باشه مادر باالخره جوونه . توام ماشاهلل خوشگلي .  -

 

 باش چشم حواسم به همه چي هست . نگران ن -

 

 انشااهلل زودتر خانوم بزرگ برگرده كه همه چي رو به راه بشه مثل اولش .  -

 

 اميدوارم . خوب سوسن از خودت بگو چيكارا ميكني ؟  -

 

دقايقي كه با سوسن حرف زدم از محيط اطرافم فارغ شده بودم . هميشه از حرف زدن با سوسن لذت ميبردم . 

نگاهي به كتابام انداختم امروز حس درس خوندن نبود . وسايلم و جمع كردم و به اتاقم باالخره گوشي و قطع كردم . 

بردم . داشتم دوباره برميگشتم پايين كه چشمم به در اتاق كار شادمهر افتاد يه حسي قلقلكم ميداد كه برم و نگاهي 

ميكرد و مانع رفتنم ميشد ولي  به كتاباش بندازم ولي از طرف ديگم يه حسي خاطره هاي گذشته رو بهم ياد آوري

كه  15بود . حاال كو تا  2آخرش اون حس كنجكاوم برنده شد . اول نگاهي به ساعت توي راهرو انداختم ساعت 

شادمهر بياد ! آروم در اتاق و باز كردم دوباره از ديدن اون همه كتاب به وجد اومدم . نگاهم رو كتابا سر ميخورد . 

توي كتابخونه اش برداشتم . هميشه عاشق اين كتاب و شخصيت اسكارلت بودم . با صرف  كتاب بر باد رفته رو از

نظر از بدجنسيايي كه به اطرافيانش ميكرد ولي شخصيت دوست داشتني داشت حداقل براي من كه اينجوري بود . 

ني توي حياط به خودم براي چندمين بار غرق خوندنش شدم . زمان و يادم رفته بود . يه لحظه از شنيدن صداي ماشي

اومدم . سريع كتاب و بستم و هول هولكي توي كتاب خونه گذاشتم خواستم برم كه دستم خورد به كتابا و چند تاش 

ريخت روي زمين . هول كرده بودم . مگه ساعت چند بود ؟ چقدر زود اومده بود نگاهي به ساعت اتاق كردم ساعت 

با عجله داشتم كتابارو جمع ميكردم و داخل كتابخونه ميذاشتم كه صداي بود چرا من متوجه گذر زمان نشدم .  15

پاشو روي پله ها شنيدم . دست از جمع كردن كتابا كشيدم و ساكت شدم تا متوجه حضورم توي اتاق كارش نشه . 

ير لب به يكي از كتابا كه كج شده بود از كتابخونه پرت شد روي زمين و صداش توي اتاق پيچيد چشمام و بستم و ز

خودم بد و بيراه گفتم االن بود كه بياد و حالم و جا بياره . همش خدا خدا ميكردم كه صدارو نشنيده باشه ولي با 
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صداي پايي كه به سمت اتاق كار ميومد فهميدم اين بار خدا به دادم نرسيده و توي بد دردسري افتادم چشمام و باز 

 گيره ي در تكوني خورد و در باز شد كردم و با وحشت به در اتاق خيره شدم دست

 

نگاهم روي شادمهر خشك شد . همونجوري كه كتابا تو دستم بود زل زده بودم بهش . منتظر عكس العملش بودم . 

آروم آروم اومد توي اتاق و همينجوري به كتابايي كه ريخته بود زمين نگاه ميكرد . از توي چهرش نميشد هيچي رو 

 بود ؟ عصباني بود ؟ آروم بود ؟ خوشحال و كه مطمئنم نبود !  خوند . االن ناراحت

 

 نگاهش و از روي كتابا گرفت و به چهره ي وحشت زده ي من خيره شد :

 

 كال از اجازه گرفتن خوشت نمياد نه ؟  -

 

ه بود . احساس آب دهنم و به زور قورت دادم . اگه كلمه اي ميگفت ميزدم زير گريه . پر بغض بودم . دستام شل شد

ميكردم هيچ جوني واسه نگه داشتن كتابا ديگه ندارم . كتاباي تو دستمم سر خورد و افتاد روي بقيه ي كتابا . با ديدن 

اين صحنه مطمئن بودم ديگه كتك و خوردم . بغضم تركيد و مثل دختراي دو ساله زدم زير گريه . چهرش متعجب 

و عقب رفتم . دستاش و توي جيب شلوارش كرد و آروم نگاهم ميكرد .  شده بود . قدمي به طرفم برداشت ترسيدم

منم جرات اينكه كتابارو جمع كنم يا از اون اتاق فرار كنم و نداشتم . يه گوشه عين بچه يتيما وايساده بودم و گريه 

م . دستمالي از ميكردم . بعد از چند دقيقه اي كه گريه كردم و اون همينجوري آروم نگام كرد باالخره ساكت شد

 توي جيبش در آورد طرفم گرفت و گفت :

 

 بيا دختر كوچولو اشكات و پاك كن .  -

 

 دستمال و با اكراه از دستش گرفتم دوباره گفت :

 

اينجوري كه تو گريه كردي هر كي ندونه فكر ميكنه من اينجا دارم ميزنمت يا بهت بد و بيراهي چيزي گفتم ! اين  -

 االن ؟ گريه چي بود 

 

 سرم و پايين انداختم . از حركت بچه گانه ي خودم حرصم گرفته بود . سكوت كردم . 

 

 زبونتم گربه خورده ؟  -

 

 ببخشيد بدون اجازه وارد اتاق كارتون شدم  -

 

 بي اجازه جايي رفتن كه كار هميشگيته ! يه چيز جديد بگو .  -

 

 صلم سر رفته بود . من فقط ميخواستم كتابارو ببينم حو -

 

 چند تا از كتابارو از روي زمين برداشت و توي كتابخونه گذاشت و اين بار بدون اينكه نگاهي بهم بندازه گفت :
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 انقدر كتاب خوندن و دوست داري ؟ -

 

 هيجان گفتم :با شنيدن اين سوال انگار اصال يادم رفته بود كه چه آبرو ريزي راه انداخته بودم چند دقيقه پيش پر 

 

عاشق كتابم . از وقتي بچه بودم كتاب ميخوندم . خودم نميتونستم بخرم ولي هميشه دختر خالم كتاباش و به من  -

 ميداد كه بخونم . 

 

 "شميم جلو دهنت و بگير . زيادي داره براش توضيح ميدي  "برگشت سمتم و دوباره نگاهش روي من ثابت شد 

 اختم . سرم و دوباره پايين اند

 

 خوب حاال چي ميخوندي ؟ -

 

 برباد رفته  -

 

 تا حاال نخونده بوديش ؟  -

 

دوباره مشغول جمع كردن كتابا شد . انقدر خجالت زده بودم كه حتي نميتونستم برم كمكش . از يه طرفم مبهوت 

 اين برخوردش بودم 

 

 م . هر چند بارم كه بخونمش سير نميشم ازش . چرا چند باري خونده بودمش ولي كتاب قشنگيه دوستش دار -

 

آخرين كتابارو هم داخل كتاب خونه گذاشت و كتاب بر باد رفته رو از بينشون برداشت . ورقي زد و به طرف من 

 گرفتش . 

 

 ميتوني ببري بخونيش  -

 

م . دلم ميخواست بپرم بغلش و خيلي خوشحال شده بودم كه اجازه داده كتابشو بخونم . با هيجان كتاب و ازش گرفت

 بوسش كنم . چقدر وقتي مهربون ميشد دوست داشتني ميشد . جلوي اين ميلم و گرفتم و گفتم :

 

 مرسي كه اجازه دادين و ببخشيد كه اجازه نگرفتم .  -

 

 چشماش ميخنديد ولي خيلي جدي گفت :

 

 خواهش ميكنم .  -

 

م بيرون . نفسم و پر صدا بيرون دادم و به اتاقم رفتم . شالم و برداشتم و روي كتاب و برداشتم و از اتاق كار اومد

تخت دراز كشيدم . كتاب و جلوم باز كردم و دوباره ميخواستم خوندن و شروع كنم كه تقه اي به در خورد . از جام 

 بلند شدم شالم و روي سرم انداختم . در و باز كردم شادمهر بود :

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –او آمد وقتی 

7 3  

 

 شام خوردي ؟  -

 

 نه حوصله ي آشپزي نداشتم . زيادم گرسنه نبودم .  -

 

 اخماش و تو هم كرد :

 

 به خودت گرسنگي نده وقتي مامان برگرده همينجوري كه تحويلم دادتت همونجوري هم تحويل ميگيره .  -

 

 سرم و انداختم پايين دوباره گفت :

 

 ميخوام برم شام بيرون بخورم . مياي ؟  -

 

 يگه برام خيلي زيادي بود ! از توان باورم خارج بود . وقتي ديد دودلم گفت :اين د

 

 من ميرم پايين لباسات و بپوش سريع بيا .  -

 

و رفت ! با سرعت به سمت كمد لباسام رفتم . دلم ميخواست خيلي خوب به نظر بيام . دوست داشتم كنارش برازنده 

شيدن و قيافه ي خاصش بود كه منو وادار ميكرد مثل خودش خاص باشم . باشم . نميدونم شايد به خاطر لباس پو

باالخره بعد از كلي گشتن مانتو سفيدي رو انتخاب كردم با شلوار دم پا گشاد سفيد و شال مشكي . كيف و كفش 

ش و به مشكيم و پوشيدم و از هميشه كمي بيشتر آرايش كردم . توي ماشين منتظرم بود . يكم نگاهم كرد و بعد سر

سمت مخالف گردوند . نميدونستم كار درستيه كه باهاش شام برم بيرون يا نه ! هيچ نسبتي با هم نداشتيم . حتي دو 

تا دوستم نبوديم كه اسم اين شام و بشه شام دوستانه گذاشت . بيخيال افكار آزار دهنده سوار ماشين شدم . توي 

بود . هيچ كدوممون سعي نميكرديم كه اين سكوت و ماشين سكوت مطلق بود حتي پخش ماشين هم خاموش 

مدام با اين فكر معذب تر ميشدم .  "هي دختر حواست هست با كي اومدي بيرون ؟ اون شادمهره !  "بشكنيم . 

 دستام و توي هم ميپيچيدم و همش باهاشون بازي ميكردم . صداي گيراش و شنيدم :

 

 از چيزي نگراني ؟  -

 

 بود . هول شدم : حواسش به همه جا

 

 من ؟؟؟ نه . . . نه . . . چطور ؟  -

 

 آخه هي با دستات بازي ميكني .  -

 

 نه نگران نيستم .  -
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ديگه چيزي نگفت . به يه رستوران خيلي شيك رسيديم . از ماشين پياده شديم و با هم داخل رفتيم . هيچ وقت 

بيشتر نميرسيد . از ديدنش لذت ميبردم . دوست داشتم ساعت ها كنارش واينستاده بودم . تقريبا سرم تا سينش 

 كنارش قدم بزنم . ولي حيف كه اين فقط يه روياست و هيچ وقت حقيقت پيدا نميكنه . 

 

 ميزي رو انتخاب كرد و نشستيم . گارسون منو رو آورد و بهمون داد . اصال حواسم به چيزي كه ميخوندم نبود . 

 

 چي ميخوري ؟  -

 

 فرقي نداره هر چي خودتون ميخورين  -

 

 يعني برات فرق نداره ؟ شايد من چيزي سفارش بدم كه تو دوست نداشته باشي  -

 

 من همه چي دوست دارم هر چي سفارش بدين ميخورم  -

 

ل كرد نگاهش سفارشات و به گارسون داد . حاال تا وقتي كه غذاهارو بيارن چيكار كنم ؟ دوباره دستام و تو هم قف

 روي دستام ثابت شد :

 

 يه سوال ازت ميپرسم دوست دارم صادقانه جواب بدي  -

 

 بپرسين  -

 

 تو از من ميترسي ؟  -

 

بيا شميم خانوم انقدر تابلو بازي در آوردي و هي جلوش رنگ  "جا خوردم انتظار همچين سوالي رو ازش نداشتم 

 "اري عوض كردي كه اينم فهميد ازش وحشت د

 

 نه . . . نه چرا بايد ازتون بترسم ؟ -

 

 يك لنگه ابروش و باال انداخت و گفت :

 

نميدونم امروز دائم از صبح تا حاال به محض اينكه من و ميبيني حس ميكنم رنگت ميپره و دستپاچه ميشي . شايدم  -

 من اشتباه ميكنم . 

 

جلوش ضعيف جلوه كرده بودم كه اونم متوجه شده بود . اونم سكوت كردم . حرفي براي گفتن نداشتم . انقدر 

سكوت كرد و حرفي نزد . غذامون و برامون آوردن . سكوت مطلق بود بينمون . فقط صداي قاشق و چنگاالمون بود 

كه سكوت و ميشكست . با اينكه بهم نگاه نميكرد ولي نميتونستم جلوش چيزي بخورم . خيلي زود سير شدم و 

 پس زدم . نگاهي به بشقاب و بعد هم به من كرد خودم و با نوشيدنيم سرگرم كردم . اونم حرفي نزد بشقاب و 
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بعد از خوردن شام از رستوران بيرون اومديم و دوباره سوار ماشين شادمهر شديم . اين بار پخش ماشين و روشن 

 ه :كرد و گذاشت صداي آروم و ماليم خواننده جفتمون و به سرزمين خيال ببر

 

  
 

 بين اين همه غريبه تو به آشنا ميموني 

 

 حرفاي تلخي كه دارم من نگفته تو ميدوني

 

 من پر از حرفاي تازه عاشق گفتن و گفتن 

 

 تو با درد من غريبه اما تشنه ي شنفتن 

 

 صداي ترد شكستن مثل گريه با صدامه

 

 تلخي هق هق گريه طعم سرد خنده هامه 

 

 نوازشگر تو مرهم زخماي كهنه ي منه  گرمي دست

 

 تپش چشمه ي خون تو رگ من تشنه ي هميشه با تو بودنه 

 

 ململ ابري دستات پر رحمت مثل بارون 

 

 ساكت نجيب چشمات پر غربت بيابون 

 

 واسه اين تن برهنه ناز دست تو لباسه 

 

 حس گرم با تو بودن مثل رويا ناشناسه 

 

  
 

است برم خونه . دوست داشتم تا بي نهايت كنارش باشم و به اين آهنگ گوش بدم . ولي حيف لحظه هايي دلم نميخو

 كه دوستشون داريم سريع تر از اون چيزي كه فكرش و بكنيم ميگذره . 

 

  
 

 فصل سيزدهم 

 

  
 

 بهت ميگم چرا مرخصش كردي ؟  -
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 چرا سرم داد ميزني ؟ مگه من بچم ؟  -

 

 ره بچه اي و االن مسئوليتت با منه آ -

 

 سالمه و خودم ميدونم چيكار بايد بكنم و چيكار نبايد بكنم  11من نه قيم ميخوام نه سرپرست  -

 

 د نميدوني ديگه دختر . اگه ميدونستي اين كار و نميكردي  -

 

 مگه حاال چي شده ؟ من يه دختر مستقلم .  -

 

معه پر از گرگه نميتونم هر روز تو اين فكر باشم كه چه باليي سرت مياد . من دنبال هه استقالل ؟ توي اين جا -

 دردسر نيستم هر وقت رفتي خونه ي مامان هر كاري دلت خواست بكن اون به من ربط نداري تو فعال اينجا امانتي . 

 

 م نميشه .من و نخندونين اين همه دختر صبح تا شب تنها ميرن اين ور و اون ور هيچيشون -

 

 ديگه تقريبا داشت داد ميزد :

 

شميم ميگم رو حرف من حرف نزن . وقتي ميگم كاري بايد انجام شه پس بايد انجام شه . يا قبول ميكني يا قيد كار  -

 و ميزني ميشيني تو خونه درست و ميخوني . 

 

 عصباني شدم :

 

ه ميدين توي زندگي شخصي من دخالت كنين ؟ اصال به چه شما مگه با من چه نسبتي دارين كه به خودتون اجاز -

جراتي سر من داد ميزنين ؟ هر كاري دوست داشته باشم ميكنم . هر جا كه دلم بخواد ميرم هيچ كسيم نميتونه توي 

 كارام دخالت كنه . 

 

گونم حس يه لحظه ترسيدم چشماش به خون نشسته بود يه لحظه حركت دستش و ديدم و بعد سوزشي كه روي 

كردم از شدت ضربه گوشه ي اتاق پرت شدم . هنوز از چشماش انگار آتيش ميباريد . انگشتش و به نشونه ي تهديد 

 تكون داد و گفت :

 

 بهت گفته بودم رو حرفم حرف نزن .  -

 

بودم كه انقدر از اتاقم رفت بيرون و در و محكم به هم كوبيد . تازه اشكام روي صورتم راه باز كرد . ازش متنفر 

خودخواه بود . چجوري به خودش اجازه داده بود همچين كاري بكنه ؟ تالفيش و سرت در ميارم آقا شادمهر . صداي 

ماشينش و شنيدم . رفته بود . بايدم ميرفت هر كار دلش خواسته بود انجام داده بود هر چي ميخواست گفته بود 

 ديگه واسه چي ميموند ؟ 
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يه رفت و آمده ؟ تو چرا انقدر حرص رفت و آمد منو ميخوري آخه ؟ به آقا برخورده بود كه چرا  همه ي اينا واسه

بدون اجازه ي ايشون كيوان و مرخص كرده بودم و گفته بودم ديگه دنبالم نياد . خوب اينجوري راحت ترم و مگه 

نت در مياد به يكي بگي . خالمم با اون كيوان رانندمه ؟ اصال مگه اين موضوع انقدر مهمه كه به خاطرش هر چي از ده

همه بدجنسياش تا حاال دست روم بلند نكرده بود ! انگار اشكم نميخواست بند بياد . بلند شدم و به سمت دستشويي 

رفتم . آبي به صورتم زدم و خودم و توي آينه ديدم . جاي انگشتاش روي صورتم بهم دهن كجي ميكرد . خيلي 

 خواست از اون خونه و فضاي خفش فرار كنم . زنگ تلفن به صدا در اومد به سمت تلفن رفتم :ناراحت بودم . دلم مي

 

 بله بفرماييد ؟ -

 

 سالم شميم جون خوبي دخترم ؟  -

 

خانوم بزرگ بود انگار منتظر يه تلنگر بودم تا اشكام بريزه . خانوم بزرگ صداي هق هق گريم و از پشت تلفن شنيد 

 ان شده :معلوم بود نگر

 

شميم گريه ميكني ؟ چي شده مادر ؟ كسي طوريش شده ؟ خوبي ؟ شادمهر خوبه ؟ كجاست ؟ تورو خدا بگو شميم  -

 جون سكته كردم . 

 

 دلم نميخواست نگران بشه ولي واقعا جلوي اشكام و نميتونستم بگيرم شكسته شكسته گفتم :

 

 اتون . . . تنگ شده .همه . . . خوب . . . خوبن . . . دلم . . بر -

 

نفهميدم توي اون موقعيت اين دروغ از كجا به ذهنم رسيد ولي بهتر از اين بود كه با گفتن حقيقت پيرزن بيچاره رو 

 نگران كنم . خانوم بزرگ كه انگار يكم خيالش راحت تر شده بود گفت :

 

 يزم . مطمئني خوبي ؟ واي تو كه من و نصف عمر كردي مادر . منم دلم برات تنگ شده عز -

 

 به خودم مسلط تر شده بودم :

 

 بله خانوم بزرگ خوبم .  -

 

 شادمهرم خوبه مادر ؟ -

 

 با شنيدن اسم شادمهر ميخواستم از عصبانيت فرياد بزنم 

 

 بله ايشونم خوبن خانوم بزرگ . شما خوبين ؟ هنوز معلوم نيست كي مياين ؟  -

 

 ال منتفيه فكر كنم تا مهر بيام . چرا مادر عمل كه فع -

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –او آمد وقتی 

7 8  

 

 ماه ديگه ؟  1يعني  -

 

 خانوم بزرگ خنديد و گفت :

 

 ماه ديگه دخترم . تازه يه خبر خوبم دارم  1آره  -

 

 كال شادمهر و ديگه فراموش كرده بودم و همه ي حواسم معطوف به خانوم بزرگ بود :

 

 چه خبري خانوم بزرگ ؟  -

 

رشم شايد بيان باهام . يعني شادي كه حتما مياد خودش قول داده بياد و خيلي هم مشتاقه كه تورو شادي و شوه -

 ببينه ولي شوهرش مازيار معلوم نيست بتونه بياد .

 

 واي خوشحالم . منم دوست دارم شادي جون و ببينم .  -

 

 تا مهر اگه صبر كني ميبينيش مادر .  -

 

 تونم خانوم بزرگ . بي صبرانه منتظر برگشتن -

 

منم دلم ميخواد زودتر دوباره ببينمت دخترم . شميم جان بايد ديگه قطع كنم . مواظب خودت باش به شادمهرم  -

 سالم برسون مادر . 

 

 چشم . خداحافظ  -

 

د . به ماه ديگه خانوم بزرگ بر ميگشت . چقدر دلم براش تنگ شده بو 1ماه ديگه طاقت مياوردم .  1فقط بايد 

آشپزخونه رفتم تا تدارك شام براي خودم ببينم . تصميم گرفتم كتلت درست كنم . مواد اوليش و آماده كردم . اول 

سيب زميني سرخ كرد و توي ظرف جدا ريختم و بعد كتلت هارو سرخ كردم . وسط كار بودم كه در ورودي باز شد . 

شت و به راحتي ديده ميشد . شادمهر و ديدم كه داخل شد . آشپزخونه جوري بود كه دقيقا رو به روي در قرار دا

حس كردم از عصبانيت چند ساعت پيش توش خبري نيست ولي خيلي خسته به نظر ميرسيد . نگاهم و ازش دزديدم 

 و مشغول كارم شدم . خودش و روي راحتي انداخت :

 

 سالم  -

 

 بشم . جوابي بهش ندادم . دلم نميخواست باهاش حتي هم كالم 

 

 از روي راحتي بلند شد و به سمت آشپزخونه اومد :

 

 ممممم . . . چه بوي خوبي مياد اينجا شام چي داريم ؟  -
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پررو واقعا توقع داشت من براش شامم بپزم ؟ جواب من بازم سكوت بود . به طرف ظرف سيب زميني سرخ شده ها 

 بهش نگاهي بندازم گفتم : رفت و ناخونك زد . با صدايي آروم و بدون اينكه

 

 ناخونك نزنين . -

 

 چه عجب باهام حرف زدي . من گشنمه . كي غذات حاضر ميشه ؟  -

 

-  . . . 

 

 هوم ؟ جواب نداشت ؟ باشه من تا ميرم لباسام و عوض كنم توام زود آمادش كن .  -

 

شازده يخي . اگه همه ي غذاهارو بريزم دور ميريزم هه خيلي پررويي  "به طبقه ي باال رفت تا لباساش و عوض كنه . 

  "ولي به تو نميدم بخوريشون . 
 

كتلت ها هم سرخ شد اما از شادمهر خبري نبود . داشتم كتلت ها و سيب زميني هارو توي ديس ميكشيدم كه دسته 

نجوري كه پشتم بود سرش و گلي جلوم ظاهر شد . پر بود از گالي رز و مريم . يه لحظه ترسيدم و جيغي كشيدم همو

 آورده بود كنار گوشم و گفت :

 

 هيس نترس منم . ميبخشيم ؟  -

 

صداش چه آهنگي داشت . دلم نميخواست فكر كنه هر دفعه هر كاري دلش ميخواست ميتونه بكنه و آخرش با يه 

 دست گل عذر خواهي كنه . گل و پس زدم و دوباره مشغول كار شدم . 

 

  
 

وي اپن آشپزخونه گذاشت و به طرف من اومد ديس كتلت هارو از دستم گرفت و روي كابينت گذاشت . بي گل و ر

 حركت داشتم به كاراش نگاه ميكردم . دستاش و روي سينش قالب كرد و تو چشمام زل زد :

 

ه تو صورتت زدم عذر خواهي ميكنم ازت ولي نه به خاطر دعواها و حرفايي كه بهت زدم . فقط به خاطر سيلي ك -

 دارم عذر خواهي ميكنم .

 

 پس عذر خواهي آدماي خودخواه اينجوريه ؟  -

 

جا خورد انتظار نداشت جلوش بهش بگم خود خواه . شايد فكر ميكرد هنوز ازش ميترسم . اخماش و تو هم كرد و 

 گفت :

 

 جمع تر باشه ؟ خودخواهم كه ميخوام رفت و آمدت راحت تر باشه ؟ كه خيالم از بابتت -

 

 ولي من دوست دارم خودم برم و بيام . بدون اينكه كسي مثل يه بچه من و ببره و بياره . -
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 اين بحث منتفيه من دوباره به كيوان زنگ ميزنم و ميگم بياد چه تو بخواي چه نخواي .  -

 

 منم باهاش نميرم ! -

 

 من دارم به خاطر خودت ميگم خدا عجب گيري كرديما . دختر چقدر تو لجبازي  -

 

 آره ميدونم اون سيلي رو هم كه زدين به خاطر خودم بود .  -

 

 اخماش بيشتر رفت تو هم دستش و بين موهاي خوش حالتش فرو كرد و گفت :

 

 يه بار گفتم معذرت ميخوام ديگه هم دليلي نميبينم كه تكرارش كنم .  -

 

 نقدر سرش فرياد بزنم كه گوشاش كر بشه :خيلي مغرور بود . دلم ميخواست ا

 

 باشه تكرار نكنيد بحثمون همين جا تموم شد . منم از فردا خودم ميرم شركت و بر ميگردم .  -

 

نميدونم چرا انقدر روي رفت و آمد خودم پافشاري ميكردم . انقدر هم برام مهم نبود چجوري برم . البته استقاللم 

ابل شادمهر يه رگه هايي از لجبازي زير پوستم بود كه دوست داشتم كاري خالف حرفاش برام مهم بود ولي در مق

انجام بدم . عصباني شد با دستاش دو طرف بازوم و گرفت و توي چشمام خيره شد فاصله ي بينمون خيلي كم بود با 

 صدايي كه سعي ميكرد زياد باال نره گفت :

 

 باشه به كيوان ميگم نياد  -

 

 از اينكه حرفم و به كرسي نشونده بودم لبخندي زدم كه ادامه داد :پيروز 

 

 از فردا خودم ميبرم و ميارمت و اين اجباره .  -

 

لبخند روي لبم ماسيد . اين ديوونه شده بود ؟ ميخواست از كار و زندگي خودش بزنه كه رفت و آمد من سخت نباشه 

چشمام زل زده بود چرا حس ميكردم فاصلش داره هي باهام كمتر ؟ يعني تنها دليلش همين بود ؟ همچنان توي 

ميشه ؟ نفساي گرمش و روي پوستم حس ميكردم . داشتم مسخ اون دو تا چشماي جذاب ميشدم . نگاهش از 

چشمام سر خورد روي لبام .نزديك و نزديك تر ميشد ولي يهو انگار تازه متوجه موقعيتش شده بود . بازوم و ول 

دقيقه افتاده بود . مات و متحير سر جام ايستاده بودم .  0فاصله گرفت . همه ي اين اتفاقا توي كمتر از كرد و ازم 

داشت چه اتفاقي مي افتاد ؟ شادمهر بدون اينكه حتي لحظه اي برگرده و بهم نگاهي بندازه با سرعت به سمت اتاقش 

ن بي حركت ايستاده بودم و به جاي خالي شادمهر رفت . صداي محكم بسته شدن در اتاقش و شنيدم . ولي من همچنا

نگاه ميكردم . باالخره تكوني به خودم دادم و به سمت اتاقم رفتم . روي تخت نشستم و دست به گونه هام زدم داغ 

داغ بود . من چم شده بود ؟ بايد سرش داد ميزدم و از خودم دورش ميكردم . ولي اون حس چي بود ؟ وقتي بهم 

حس خوبي داشتم . حتي خودم و كنارم نكشيدم . دوباره صحنه هاي چند دقيقه ي پيش جلو چشمم نزديك ميشد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –او آمد وقتی 

8 1  

 

اون خودش شروع كرد . تو چرا بايد خجالت  "اومد . خجالت كشيدم. حاال از اين به بعد چجوري نگاش ميكردم ؟ 

شروع كرد توام امتناع  شميم خودت و گول نزن اگه اون كاري رو"راست ميگي من كه كاري نكردم ؟  "بكشي ؟ 

 روي تختم دراز كشيدم و سرم و توي بالشم فرو كردم . چرا دوست داشتم اون حس تكرار بشه ؟  "نكردي 

 

صبح با صداي زنگ ساعت از خواب بيدار شدم . هنوزم نميدونستم چجوري بايد برخورد كنم باهاش . تصميم گرفتم 

يرون تا باهاش برخوردي نداشته باشم . ولي باالخره تا كي ؟ مهم اينه زودتر از هميشه حاضر بشم و از خونه بزنم ب

كه االن نميتونم تو چشماش نگاه كنم . االن در مورد من پيش خودش چه فكري كرده بود ؟ واي خدا داشتم ديوونه 

 شد .  ميشدم . سريع لباسام و پوشيدم و از خونه زدم بيرون جلوي در ورودي بودم كه سر و كله ي علي پيدا

 

 سالم صبح بخير خانوم . تشريف ميبرين ؟  -

 

اين پسر انگار اصال با چيزي به اسم صداي آروم غريبه بود . هميشه داد ميزد . حاال حتما هم بايد امروز صبح جلوم 

 سبز شه كه داشتم دزدكي از خونه ميرفتم بيرون . با صداي آروم گفتم :

 

 آره . فعال خداحافظ  -

 

 مثل اينكه اين پسره ول كن قضيه نبود اشاره اي به نونايي كه تو دستش بود كرد و گفت :ولي 

 

 بفرماييد نون تازه . صبحانه خوردين ؟  -

 

 درمونده شده بودم . حاال تا شادمهرو بيدار نميكرد كه بيخيال نميشد :

 

 ممنون علي آقا تو شركت ميخورم خداحافظ .  -

 

 ؟ كجا داري ميري  -

 

خداي من صداي شادمهر بود . دلم ميخواست سر علي رو بكنم . انقدر داد زد آخر بيدارش كرد سرم و باال گرفتم و 

به پنجره ي اتاقش نگاه كردم . يه ملحفه دور خودش پيچيده بود و لب پنجره وايستاده بود . حتي از اون فاصله هم 

 اخمش و ميشد تشخيص داد .

 

 . دارم ميرم شركت  -

 

 االن كه خيلي زوده  -

 

 كار دارم بايد زودتر برم .  -

 

 وايسا االن ميام پايين  -
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 خودم ميرم  -

 

ولي ديگه رفته بود تو و جوابي به من نداد . علي باالخره رضايت داد بره تو خونش و صبحانشو بخوره . چقدر من 

اال چه برخوردي بكنم ؟ خجالتي ؟ عصبي ؟ ناراحت ؟ بدشانس بودم آخه . دلم مثل سير و سركه ميجوشيد . ح

دستپاچه ؟ فكر كنم تو آخري موفق تر بودم چون دوباره مثل عادت هميشگيم دستام و تو هم قفل كرده بودم و 

دقيقه حاضر شد . بدون اينكه نگاهي به من بندازه در ماشين و باز  15باهاشون بازي ميكردم . در عرض كمتر از 

. منم سوار شدم و از همون اول نگاهم و به پنجره ي كناريم دوختم . برام جالب بود كه اصال اثري از كرد و نشست 

خجالت توي صورت اون ديده نميشد . يا زيادي پررو بود يا اينكه بازيگر قابلي بود . خدا خدا ميكردم تا آخر مسير 

. جلوي در شركت ترمز زد سريع در و باز كردم و حرفي نزنه . مثل اينكه خدا كمكم كرد چون واقعا هيچ حرفي نزد 

 سر سري خداحافظي كردم كه با صداش متوقف شدم :

 

 شماره ي گوشيت و بده خواستم بيام دنبالت باهات هماهنگ كنم .  -

 

 ولي من كه گوشي ندارم .  -

 

سالم بود نداشته باشم  11كه  ساله هم گوشي دارن من 2تعجب كرده بود فكر نميكرد توي زماني كه حتي بچه هاي 

 . 

 

 چي ؟ گوشي نداري ؟  -

 

 نه ندارم .  -

 

 اينجام .  0سري تكون داد و گفت خيلي خوب پس من راس ساعت 

 

 خودم . . . -

 

 نذاشت حرفم و كامل كنم ميون حرفم پريد و گفت :

 

 اينجام . خداحافظ .  0خودم ميام نداريم گفتم  -

 

 .خداحافظ  -
 

 با حرص در ماشينش و به هم كوبيدم . فكر كرده داره با يه بچه مدرسه اي حرف ميزنه . 

 

واقعا چرا تا حاال به فكر تهيه ي يه گوشي نيفتاده بودم ؟ با حقوق بعدي بايد براي خودم بخرم . آبروم رفت جلوش . 

 حتما فكر كرده چه املي هستي تو ديگه !
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صيادي با هم رفته بودن سري به يكي از پروژه هاي شركت بزنن و توي شركت نبودن . روز اون روز سمانه و آقاي 

بود امروز چقدر زمان زود  0خلوتي بود و مدام از صبح داشتم درس ميخوندم . نگاهي به ساعتم انداختم ساعت 

ادمهر افتادم كه گفته بود گذشته بود از جام بلند شدم وسايلم و جمع كردم و از در شركت بيرون زدم . تازه ياد ش

مياد دنبالم . منتظرش ايستادم . اما هر چي صبر كردم خبري ازش نشد . عصباني بودم و تو دلم مدام بهش بد و بيراه 

خوب يكي نيست به شازده بگه وقتي وقت نداري و سرت شلوغه چرا الكي به يكي قول ميدي و بعد قالش  "ميگفتم 

ر كنان واسه ي اولين تاكسي دست بلند كردم . به خونه رسيدم با كليد در و باز كردم و غرغ "ميذاري ؟ انگار مجبوره 

داخل شدم . لباسام و عوض كردم و به آشپزخونه رفتم . امروز كه سمانه نبود غذاي درست و حسابي نخوردم يعني 

ه بود و در آوردم گرم ميلم نكشيد چيزي بخورم . در يخچال و باز كردم و كتلت ديشب و كه دست نخورده موند

كردم در حال خوردن بودم كه در خونه با شدت باز شد و پشت سر اون چهره ي خشمگين شادمهر معلوم شد . لقمه 

باز چي شده كه اين انقدر عصبانيه ؟ آقا امروز من و قال گذاشته تازه طلبكارم هست ؟ اي روت و برم  "از دستم افتاد 

 متم اومد و گفت :با قدماي تند به س "شازده يخي 

 

 تو خوشت مياد رو حرف من حرف بزني؟ خوشت مياد من و عصباني كني ؟  -

 

 چرا ؟ چيزي شده ؟ -

 

 تازه ميگي چيزي شده ؟ مگه نگفتم امروز ميام دنبالت خانوم يهو كجا غيبشون زد ؟  -

 

 . منم مثل خودش اخمام رفت تو هم :عصباني شدم . اگه كسي هم االن بايد داد ميزد اون من بودم نه اين آقا 

 

ببخشيد كه بعد از نيم ساعت انتظار كشيدم خودم اومدم خونه . بايد انقدر اونجا وايميستادم كه آقا تازه به اين  -

 نتيجه برسن كه بيان دنبال من ؟ 

 

تو شركت ولي  شد و نيومدي رفتم 0:35دم در شركتتون بودم ديدم  0نيم ساعت انتظار ؟! من راس ساعت  -

 رفتي .  4آبدارچيتون گفت ساعت 

 

 از در زدم بيرون  0؟؟؟ من ساعت  4 -

 

 مگه اين پير مرد مريضه كه دروغ بگه ؟ -

 

 نميدونم شايد يكي ديگه داره اين وسط دروغ ميگه  -

 

 منظورت منم ؟ چرا آخه بايد دروغ بگم ؟ -

 

 ماست مالي كني . كه يه جورايي اين پشت گوش انداختنت و  -

 

 باورم نميشد داشتم انقدر رك و بي پرده باهاش حرف ميزدم . از خودم همچين شخصيتي رو سراغ نداشتم :
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 اونجا بودم  0چي ؟!!! ماست مالي كنم ؟ من سر  -

 

 اونجا بودم .  0چه جالب منم  -

 

 عصباني تو چشم همديگه خيره شده بوديم 

 

 تو چشم هم بود گفت : همونجوري كه چشممون

 

 همين االن يه نگاه به ساعتت كن بگو ساعت چنده ؟ -

 

 خيلي مسخرست خوب معلومه  -

 

 يه نگاه به ساعتم كردم و با همون اعتماد به نفس قبلي گفتم :

 

- 0  
 

  "؟  باشه 0مگه ميشد ؟ ساعت همچنان  "يه نيشخند روي صورتش اومد دوباره ساعت و باال گرفتم . 
 

فكر كنم قبل از اينكه طلبكار بشي بايد همه ي جوانب و بسنجي ببيني حق با توئه يا نه ! خانوم طلبكار ساعتت  -

 ! 0بوده نه  4خوابيده اون ساعتي كه از در شركت زدي بيرون ساعت 
 

 دوباره به حرف اومد : چقدر بد ضايع شده بودم . حاال بايد چيكار ميكردم ؟ سرم و پايين انداختم و سكوت كردم

 

 لباسات و بپوش بريم بيرون  -

 

 كجا ؟ -

 

 نپرس فقط بپوش .  -

 

 دارم ناهار ميخورم  -

 

دوباره سر جام نشستم و مشغول خوردن شدم . نگاه خيرش و روي خودم حس ميكردم اما توجهي بهش نميكردم . 

 بدون اينكه سرم و باال بگيرم گفتم :روي صندلي رو به روم نشست و همچنان نگاهم ميكرد . 

 

 گشنت نيست ؟ كتلت ميخوري ؟  -

 

 اين همون كتلتاست كه ديشب ازش بي نصيب موندم ؟  -

 

 با ياد اتفاق ديشب دوباره سرخي شرم روي گونم نشست 
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 اوهوم . حاال ميخوري يا نه ؟ -

 

 ناهار نخوردم اتفاقا گشنمه .  -

 

 د شم براش گرم كنم كه گفت :خواستم از جا بلن

 

 نميخواد همينارو ميخورم . -

 

 ولي آخه . . .  -

 

نذاشت حرفم تموم شه بشقابم و جلوي خودش كشيد و شروع به خوردن كرد . سر جام نشستم و خوردنش و تماشا 

 ساله هيچي نخورده : 15كردم . چه با اشتها ميخورد انگار 

 

 چرا پس خودت نميخوري ؟ -

 

 همينم مونده بود باهاش توي يه ظرف غذا بخورم . البته نه كه نخواما . روم نميشد ! 

 

 نه ممنون من سير شدم .  -

 

 پس تا من ميخورم توام برو حاضر شو .  -

 

 كجا ميخوايم بريم ؟  -

 

 انقدر سوال نپرس برو  -

 

م رنگي انتخاب كردم . شالي هم به همون رنگ روي سرم از جام بلند شدم به اتاقم رفتم . شلوار لي و مانتو كر

 انداختم و پايين اومدم . داشت ميز و جمع ميكرد به طرفش رفتم و گفتم :

 

 بذاريد باشه خودم جمع ميكنم .  -

 

 طرفم برگشت نگاهي به سر تا پام انداخت و گفت :

 

 ميدوني چي من و متعجب ميكنه ؟  -

 

 نگاهش كردم به نشونه ي ندونستن 

 

 اينكه يعضي وقتا ميشم شما يعضي وقتا ميشم تو !  -

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –او آمد وقتی 

8 6  

 

داشت به لحنم اشاره ميكرد كه بعضي وقتا خودموني باهاش حرف ميزدم و بعضي وقتا با احترام و سوم شخص ! سرم 

 و پايين انداختم و گفتم :

 

 ن كنم . ببخشيد از اين به يعد سعي ميكنم مراعات كنم و هميشه شما خطابتو -

 

 اخماش و تو هم كرد و گفت :

 

 اتفاقا من از اون خودمونيه بيشتر خوشم مياد  -

 

ديگه صبر نكرد تا چيزي بگم سوييچش و برداشت و از در زد بيرون . نميدونم چرا وقتي طرف صحبتش قرار 

 ميگرفتم نفسم بند ميومد . منم در خونه رو قفل كردم و سوار ماشينش شدم . 

 

ا سرعت و مهارت خيابونهارو پشت سر ميذاشت. كجا داشت ميرفت ؟ چند بار ديگه هم ازش اين سوال و پرسيدم ب

اما هر بار سكوت تحويل گرفتم . باالخره ماشين و پارك كرد . نگاهي به اطراف كردم . چندين مغازه كنار هم بود . 

ي از اين مغازه ها كار داشت ؟ پياده شد منم به لباس فروشي . گوشي فروشي . اغذيه فروشي . يعني با كدوم يك

دنبالش پياده شدم . در ماشين و قفل كرد و به سمت مغازه ي گوشي فروشي رفت . با اشاره ازم خواست كه به 

 دنبالش برم . با هم داخل مغازه شديم صاحب مغازه با ديدن شادمهر لبخندي زد و گفت :

 

 شادمهر راه گم كردي .  به به ببين كي اينجاست سالم آقا -

 

 از همون لبخنداي كم يابش و به لب آورد و گفت :

 

 سالم آقا خشايار . ديگه كم سعادتيه توئه كه مارو نميبيني .  -

 

 پسر خنديد انگار تازه من و ديد :

 

 سالم خانوم .  -

 

 رو به شادمهر گفت :

 

 تي ؟ كي زن گرفتي مارو خبر نكردي ؟ اينه رسم دوس -

 

از فكر اينكه من زن شادمهر باشم داشتم از خوشحالي پر در مياوردم ولي در ظاهر خودم و خجالت زده نشون دادم و 

 سرم و پايين انداختم صداي شادمهر و شنيدم . لحنش خندون بود :

 

 كمتر حرف بزن بچه . كارت داشتم كه اومدم پيشت .  -

 

 نداشته باشي به ما سر ميزني ؟ شما امر بفرماييد . مگه كارم  -
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 انقدر نق نزن يه گوشي ازت ميخواستم  -

 

 چه مدلي؟  -

 

 عين گوشي خودم فقط سفيدش باشه .  -

 

 اي به چشم بذار برم انبار و ببينم .  -

 

 "كردم . پسر جوون رفت . پيش خودم فكر كردم يعني واسه كي ميخواد بخره ؟ سرم و به ديدن گوشياي ديگه گرم 

 گوشي شادمهر زنگ خورد : "خواستم گوشي بخرم بايد بيام همين جا . چه گوشياي خوشگلي 

 

 الو . سالم . خوبي ؟ -

 

-  . . . 

 

 مرسي . خاله خوبه ؟  -

 

-  . . . 

 

 يعني پونه بود ؟ 

 

 نه خونه نيستم .  -

 

-  . . . 

 

 ميخواي بياي ببينيم ؟  -

 

 ر به من افتاد ولي من دوباره سرم و پايين انداختم و مشغول ديدن گوشيا شدم . نگاه شادمه

 

 نه امروز كه ديگه دير ميشه . باشه يه روزي كه با خاله بياين .  -

 

-  . . . 

 

 نه نميپيچونمت . االنم جايي هستم .  -

 

-  . . . 

 

 فردا خودم باهات تماس ميگيرم .  -

 

-  . . . 
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 به همه سالم برسون . خداحافظ  -

 

 گوشي رو قطع كرد . پسر جوون با كارتن گوشي كه دستش بود برگشت . 

 

 بفرماييد اينم از گوشي . -

 

 شادمهر در جعبه رو باز كرد و گوشي رو در آورد . نگاهي بهش انداخت و رو به من گفت :

 

 قشنگه ؟  -

 

 بله  -

 

 دوستش داري ؟  -

 

 چرا بايد دوستش داشته باشم آخه ؟ صبر كن ببينم نكنه واسه من ميخواد بخره ؟ من 

 

 من چرا بايد دوستش داشته باشم ؟ خودتون بايد خوشتون بياد . -

 

 چون دارم واسه تو ميخرم كه ديگه وقتي ساعتت خواب مونده بود از نگراني تلف نشم .  -

 

 . ممنون خودم با حقوقم سر ماه ميخرم  -

 

 نگاهي به پسر جوون كرد و گفت :

 

 خشايار جون همين و بده بريم يه خطم ميخواستم داري ؟  -

 

آقا شادمهر به همين خيال باش كه  "از اينكه به حرفم توجه نكرده بود حرصم گرفته بود دلم ميخواست خفش كنم . 

  "من اين گوشي رو دستم بگيرم . 
 

يم كارت خريد و با هم از مغازه بيرون اومديم و سوار ماشين شديم . بايد چيزي شادمهر گوشي رو همراه با س

 ماه حقوق من بود .  3ميگفتم . نميخواستم گوشي برام بخره اونم گوشي به اين گروني كه پولش اندازه ي 

 

 ممنون ولي من قصد ندارم از اين گوشي استفاده كنم .  -

 

 گفت :بدون اينكه نگاهي به من بندازه 

 

 چرا استفاده ميكني .  -

 

 اخمام و تو هم كردم و گفتم :
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نه استفاده نميكنم . خودم قصد داشتم با حقوق اين ماهم بخرم . البته نه گوشي به اين گروني رو . در ضمن نميتونم  -

 هزينش و بهتون برگردونم . 

 

 من حرفي از دادن پولش بهت نزدم .  -

 

دارم زير دين كسي باشم . شايد مسخره به نظر بياد حرفم چون االن توي خونه ي شما دارم ولي من دوست ن -

 زندگي ميكنم و همه ي خرج خورد و خوراكم پاي شماست ولي اين ديگه خيلي زياده و من نميتونم قبولش كنم . 

 

 چرا قبول ميكني .  -

 

 جوابم و ميداد :ديگه جوش آورده بودم هر چي من ميگفتم با لحن خونسردش 

 

من معني اين كار شمارو متوجه نميشم . شما از اولش به من شك داشتين كه نكنه پوالي خانوم بزرگ و باال بكشم  -

و در برم . يا ميترسيدين كه باليي سرشون بيارم . جوري باهام حرف ميزدين كه انگار يه دختر خراب خيابونيم . 

رين بهم ترحم ميكنين ؟ من آدمي نيستم كه ترحم و از كسي قبول كنم . بهتره اونوقت يهو دلتون برام سوخته و دا

پوالتون و براي خودتون نگه دارين . من خودم حقوق دارم و ميتونم نيازاي خودم و برطرف كنم . نميتونم گوشي 

 كنين . شيك بخرم ولي ميتونم چيزي بخرم كه كارم و راه بندازه . لطفا اين رفتار دلسوزانتون و تموم 

 

 با همون خونسردي اوليش گفت :

 

من دلم برات نميسوزه . انقدرم لجبازي الكي نكن . تا ماه ديگه بشه و تو براي خودت گوشي بخري من نميتونم از  -

رفت و آمدت بي خبر باشم . اينجوري خيال خودمم راحت تره . در ضمن مامان سفارشت و كرده بهم . پس پيش 

 نكن .  خودت خياالي خام

 

انگار آب سردي روي احساساتم ريخته بود . اشك توي چشمام حلقه زد . به پنجره ي كنارم چشم دوختم و اجازه 

دادم آروم آروم اشكام روي گونم سر بخورن . كاش اينجوري نميگفت . كاش دوستم داشت . نميدونستم اين حس 

توجهش باشم . دوست داشتم باهام مهربون باشه . دوست  لعنتي چيه كه گريبانم و گرفته . ولي دلم ميخواست مورد

 داشتم دوستم داشته باشه ! 

 

 دوباره ماشين و گوشه ي خيابون پارك كرد و گفت :

 

 ساعتت و بهم بده .  -

 

دلم نميخواست اشكام و ببينه . بدون هيچ حرفي ساعت و از دستم در آوردم و به دستش دادم . در و بست و پياده 

مثل هميشه قوي  ". ديدم به سمت ساعت سازي رفت . دستمالي از توي كيفم در آوردم و اشكام و پاك كردم شد 
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ولي اين حرفا آرومم  "باش . خوب شد كه االن فهميدي احساسش چيه . خوب شد بيشتر از اين بهش اميدوار نشدي 

 نميكرد . احساس ميكردم ته قلبم ميسوزه . 

 

  
 

هم داد و به سمت خونه حركت كرد .توي راه سكوت بود و سكوت . باالخره به خونه رسيديم . برگشت ساعتم و ب

بدون حرفي به اتاقم پناه بردم و در و قفل كردم . لباسام و انداختم يه گوشه و روي تختم دراز كشيدم . تا صبح واسه 

 تنهايي خودم اشك ريختم . 

 

. سرم درد ميكرد بايد يه مسكن ميخوردم . اصال كي حسش و داره  صبح با چشماي پف كرده از خواب بيدار شدم

امروز بره سر كار ؟ بايد زنگ ميزدم امروز و مرخصي ميگرفتم حالم اصال خوب نبود . در اتاق و كه باز كرد جعبه ي 

 گوشي كه ديروز شادمهر خريده بود رو جلوي پام ديدم و بعد برگه اي كه به در اتاقم چسبونده بود :

 

 گوشي و بردار من بعدا پولش و از مامان ميگيرم . پس نگران هزينش نباش . انقدرم لجبازي نكن .  -

 

حاال كه ميخواي يه همچين گوشي گروني برام بخري چرا كه نه ازش استفاده ميكنم .  "پوزخندي زدم و تو دلم گفتم 

 "اينم ميشه بهاي دل شكسته شدم . 

 

ي رو از روي زمين برداشتم . سيم كارت و توي گوشي انداختم واقعا گوشي خوشگل و آهي كشيدم و جعبه ي گوش

 خوش دستي بود . اولين تماسم و با سمانه گرفتم :

 

 بله بفرماييد ؟ -

 

 سالم سمانه  -

 

 سالم . شميم تويي ؟ -

 

 پس كيه ؟ شميمم ديگه . -

 

 ال كيه ؟خوب چته اول صبحي داري پاچه ميگيري ؟ شماره م -

 

 پاچه نگرفتم بي ادب . شماره هم مال خودمه تو گوشيت سيو كن .  -

 

 تو كه ميخواستي گوشي رو سر ماه بخري . چي شد تغيير عقيده دادي ؟ -

 

 امدادهاي غيبي كمكم كردن . امداد غيبي !  -

 

 ساعت ديگه شركت ميديدمت كه .  1خدا از اين امدادا به ما هم بده ! چي شده سر صبحي به من زنگ زدي ؟  -
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 واسه همين زنگ زدم باهوش . ببين به صيادي بگو من حالم اصال خوب نيست امروز و نميام شركت باشه ؟ -

 

 چرا چيزي شده ؟ -

 

 نه سرم درد ميكنه  -

 

 باشه . شميم من برم ديگه . دير برسم بد ميشه . فعال  -

 

 فعال  -

 

و دوباره دراز كشيدم تو تختم . سعي ميكردم خودم و دلداري بدم . اصال مگه اون چيكار كرده گوشي رو قطع كردم 

 بود كه من فكر ميكردم ازم خوشش اومده ؟ غلتي توي تختم زدم . صداي در و بعد صداي شادمهر اومد :

 

 شميم نميري سر كار ؟ حاضري ؟  -

 

 ق گفتم :دلم نميخواست چشمم تو چشماش بيفته از توي اتا

 

 امروز مرخصي گرفتم . خونه ميمونم .  -

 

 چرا ؟ چيزي شده ؟ -

 

 حاال مگه ول ميكرد :

 

 نه خوبم حوصله ي كار و نداشتم .  -

 

 در و باز كن ببينمت . اگه حالت خوب نيست ببرمت دكتر .  -

 

 گفتم كه خوبم . شما هم برين به كارتون برسين .  -

 

 جا كار مهم دارم . اونارو انجام ميدم ميام خونه . كاري داشتي بهم زنگ بزن .  3 - 2من امروز  -

 

 من چيزيم نيست شما به كارتون برسين . حالم خوبه .  -

 

 در هر صورت امروز كال ميخواستم خونه باشم . پس فعال .  -

 

! لجم گرفت مشت محكمي به بالش زدم .  از خودراضي يعني ميخواست بگه به خاطر تو نيست كه ميخوام بيام خونه

بلند شدم به سمت حموم رفتم . آب سرد و باز كردم و زيرش رفتم . دلم ميخواست همه ي حس هاي بد و ازم 

خوب حاال كه تو خونه بودم بايد چيكار ميكردم ؟ حس درس  "بشوره . دقايقي بعد بيرون اومدم و لباس پوشيدم . 

بود . گرسنم بود ولي  11ايين رفتم روي راحتي نشستم . نگاهي به ساعت كردم ساعت كالفه پ "خوندنم كه ندارم 
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حوصله ي غذا خوردنم نداشتم . احساس ميكردم مريض شدم بي حال و كرخت بودم . روي راحتي دراز كشيدم و 

م و كشون كشون به چشمام و بستم . سرم سنگين بود . دلم از گرسنگي به صدا افتاده بود . چشمام و باز كردم و خود

آشپزخونه رسوندم . ظرف پنير و از توي يخچال در آوردم نون هم برداشتم و لقمه ي كوچيكي نون و پنير خوردم . 

ديشبم شام نخورده بودم . با كي لج كرده بودم ؟ با معده ي بدبخت خودم ؟ اون شازده كه خوب به خودش رسيد و 

عدم آروم شد . دوباره كشون كشون خودم و به مبل راحتي رسوندم و كلي غذا خورد ! نون و پنير و كه خوردم م

 چشمام و بستم . 

 

شب  1وقتي بيدار شدم نگاهي به اطرافم انداختم . هوا تاريك شده بود . با وحشت نگاهي به ساعت انداختم ساعت 

ينكه از جام بلند شم رو هم بود . از صبح تا حاال من اينجا خوابيده بودم ؟ واي چرا سرم گيج ميره ؟اصال حس ا

تلفن كوش ؟ بايد زنگ  "نداشتم . شادمهر كجاست پس ؟ اين كه گفت امروز ميخواد زود بياد خونه . خدايا نميرم . 

بزنم بهش كه بياد من و ببره دكتر . ولي نه واسه چي به اون زنگ بزنم ؟ چرا نزنم ؟ خودش گفت كاريش داشتم 

. نميخواستم بيشتر از اين احساس سربار بودن بكنم . نگاهي به تاپ و شلوارك پشيمون شدم  "بهش زنگ بزنم ؟ 

سفيد رنگم انداختم . زياد مناسب نبود . تا قبل از اينكه شادمهر بياد بايد خودم و به اتاقم ميرسوندم . به زور از جام 

ا نزديك پله ها رفتم همش بلند شدم سرم گيج ميرفت . چرا اينجوري شدم يهو ؟ همش سرگيجه و ضعف داشتم . ت

تا پله ي اول و رفتم باال ولي ديگه نميتونستم روي پله ي  0نزديك بود بيفتم . ولي سعي ميكردم تعادلم و حفظ كنم . 

پله  1ششم نشستم تا يكم استراحت كنم . هر چي ميگذشت انگار حالم بدتر ميشد دوباره از جام بلند شدم . هنوز 

اك گير كرد و باعث شد بيفتم . دستم و به نرده هاي كنار پله گرفتم كه سقوط نكنم پايين هم باال نرفته بودم كه پ

ولي دستام انگار جون نداشت ول شد و از پله ها پرت شدم پايين . همينجوري كه روي پله ها سر ميخوردم . صداي 

 استخونام و ميشنيدم . چشمام بسته شد و هيچي ديگه نفهميدم . 

د . انگار توي خالء گير افتاده بودم . همه جا سياهي بود و سياهي . نكنه مرده بودم ؟ چرند نگو چشمام سنگين بو

شميم . بايد سعي كني وايسي . تو ميتوني وايسا . چرا انقدر بدنم سنگين شده بود ؟ اين صداي چيه ؟ انگار يكي داره 

داد نزنه . صداش اذيتم ميكنه . خدايا چقدر  با فرياداش سكوت اينجا رو به هم ميزنه . كاش ميتونستم بهش بگم

 صداش آشناست . داره من و صدا ميكنه ؟ كاش چشمام باز ميشد و ميتونستم نگاش كنم . 

 

سعي كردم پلكام و باز كنم . اما نشد . ضربه هايي رو روي صورتم حس ميكردم . ولي انقدر بي رمق بودم كه 

 نزديك تر شده بود . شادمهر بود ؟ دارم اشتباه ميشنوم ؟ نميتونستم حتي ناله كنم . صداش انگار 

 

 شميم . . . شميم با توام چت شده چشمات و باز كن . شميم  -

 

آخ جون بازم آرامش . چرا حاال انقدر  "كاش ميشد جوابش و بدم . حس كردم از كنارم رد شد و پله هارو باال رفت . 

 ي پارچه اي رو روي تنم حس كردم و دوباره توي تاريكي ها گم شدم . نرم "داد ميزد ؟ من كه نمرده بودم . 

 

چشمام و با زور باز كردم . همه جا رو تار ميديدم . نور توي اتاق چشمام و ميزد . چند باري پلك زدم همه جا سفيد 

رمي كه توي دستم بود بود . باالخره تاري ديدم كمتر شد . هيچ كسي توي اتاق نبود . اينجا كجا بود ؟ نگاهي به س

كردم . دقيق تر نگاهم دور اتاق چرخيد . حدس زدم بايد توي بيمارستان باشم . جون نداشتم پلكام و باز نگه دارم . 
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چشمام و بستم و سعي كردم به ياد بيارم چجوري اينجا اومدم . تنها چيزي كه به يادم بود صداي نگران شادمهر بود 

دلم نميخواد ببينمش . اون گفته بود زود مياد خونه ولي من  ". پس خودش كجاست ؟  كه اسمم و مدام تكرار ميكرد

شميم بچه نباش . مگه اون به تو چه تعهدي داره كه بايد زود ميومد پيشت ؟ اون يه مرد آزاده  " "و تنها گذاشته بود 

 .  دلم ميخواست افكارم و پس بزنم . اسم شادمهر اذيتم ميكرد ". يه مرد بي تعهد 

 

اين مرد سليقش حرف  "صداي دستگيره ي در اتاق و شنيدم و پشت سرش بوي عطر آشنايي شامم و نوازش كرد . 

هنوز چشمام بسته بود . حتما فكر كرده بود هنوز خوابم يا بيهوش ! روي صندلي كنار  "نداشت توي انتخاب عطر 

ز روي پيشونيم برداشت . دستم و گرفت و تخت نشست . گرماي دستش و روي پيشونيم حس كردم . دستش و ا

توي دستش قرار داد يه لحظه شك كردم كه اين شادمهر باشه . از شادمهر اين كارا بعيد بود . ولي بوي عطر آشناي 

 خودش بود . 

 

 به سختي پلكام و از هم باز كردم . نگاهش روي چشمام بود . با ديدن چشماي بازم انگار اول دستپاچه شد دستش و

 از توي دستم در آورد و دوباره همون شادمهر مسلط و با جذبه شد . ولي نگراني توي صداش موج ميزد :

 

 بهتري ؟  -

 

 سرم درد ميكنه يكم . تو بيمارستانم ؟  -

 

 از صداي گرفتم خودمم جا خوردم 

 

 آره تو بيمارستاني . ديشب كي حالت بد شد ؟ -

 

 ودم . نميدونم . از صبح خوب نب -

 

 پس چرا گفتم بريم دكتر گفتي خوبي ؟  -

 

 چون خوبم . ميخوام برم خونه .  -

 

 بچه بازي در نيار حالت هنوز خوب نشده . شايد امشب مجبور شي اينجا بموني .  -

 

م گلوم خشك شده بود آب ميخواستم ولي دوست نداشتم به شادمهر چيزي بگم . با چشم دور تا دور اتاق و ديد

 يخچال خيلي دور بود انقدرم جون نداشتم كه روي پام وايسم و تا اونجا برم به ناچار گفتم :

 

 گلوم خشك شده .  -

 

از جاش بلند شد و به سمت يخچال رفت و از توش كمپوت آناناس در آورد و باز كرد با يه قاشق جلوم گرفت . 

 نگاهي بهش كردم و گفتم :
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 وت . من آب ميخوام نه كمپ -

 

 اين بهتر از آبه بخورش .  -

 

 از لحن دستوريش خوشم نيومد دستش و پس زدم و گفتم :

 

 اصال هيچي نميخورم .  -

 

 لجبازي نكن . يا خودت ميخوري يا اينكه مجبور ميشم به زور متوسل بشم .  -

 

تا تيكه نتونستم بخورم . ظرف كمپوت و  با اخماي در هم نگاهي بهش كردم و قاشق و از دستش گرفتم . بيشتر از دو

كنار گذاشتم . نگاهي به لباسام كردم . لباساي مخصوص بيمارستان تنم بود . تازه ياد لباساي ديشبم افتادم . عجب 

آبرو ريزي شده بود ! نگاهش خيره روي من ثابت مونده بود . ميخواستم ازش بپرسم چي شده بود كه حالم انقدر بد 

نميتونستم باهاش حرف بزنم . نميتونستم توي چشماش نگاه كنم و اختيارم و از دست ندم . باالخره شده بود ولي 

 خودش به حرف اومد :

 

دكتر گفت يه حمله ي عصبي بوده . اين سرگيجه و تب و ضعف كردنت . ببينم تو از چيزي عصبي يا ناراحت بودي  -

 ؟ 

 

 .  رنگم پريد دوست نداشتم بويي از قضيه ببره

 

 نه . . . نه از چي بايد ناراحت باشم ؟  -

 

 نميدونم . خودت بهم بگو .  -

 

 چيزي نبود كه بهت بگم .  -

 

 باشه هر جور راحتي .  -

 

 تو نميخواي بري شركت ؟ -

 

 نه ميخوام اينجا باشم .  -

 

 ولي من ترجيح ميدم اينجا نباشي .  -

 

ح دادن تو اينجا نيستم . پس همين انرژي باقي موندتم نگه دار واسه خودت و الكي خوبه كه من به ميل و ترجي -

 حرومش نكن . 

 

  "انقدر اينجا بمون كه علف زير پاهات سبز بشه شازده يخي !  "اخم كردم و به طرف ديگه اي نگاه كردم 
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 دوباره صداش و شنيدم :

 

 م ببرمت دكتر ؟چرا وقتي حالت بد بود بهم زنگ نزدي كه بيا -

 

 مگه شما نميدونين كه نبايد آرامش بيمار و به هم بريزين ؟ لطفا آروم باشين من ميخوام استراحت كنم .  -

 

 هر وقت من بگم شما استراحت ميكني . -

 

 مجبورم نكن به پرستارا بگم كه داري آرامشم و به هم ميزني . -

 

 اونوقت اگه بگي چيكار ميكنن ؟  -

 

 از اينجا بيرونت ميكنن .  -

 

 واي نگو ترسيدم .  -

 

توي فيلما قبال ديده بودم كه كنار تخت مريضا زنگ قرار داره كه پرستارا رو با خبر ميكنه ! داشتم كنار تختم دنبال 

ي همچين چيزي ميگشتم انگار فكرم و خوند با قدماي تند بهم نزديك شد . دستام و گرفت تو دستاش و خم شد رو

 صورتم . توي چشام زل زد طاقت نداشتم انقدر نزديكش باشم اخمام و تو هم كردم و گفتم :

 

 ولم كن .  -

 

 با لحن خونسردي گفت :

 

 و اگه نكنم ؟  -

 

 بهت ميگم ولم كن . دستت و بكش .  -

 

 انقدر چموش نباش . سر و صدا هم راه ننداز . -

 

يبرد . داشتم دوباره توي چشماش غرق ميشدم . صداي تند قلبم و ميشنيدم . انگار انگار داشت از اين بازي لذت م

 چشماش آرام بخش قوي بود . ناخود آگاه آروم شدم . ولي بازم دست برنداشتم . با لحن آرومي گفتم :

 

 ولم كن .  -

 

 نميخوام .  -
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ون اتاق نبود . يه جاي ديگه سير ميكرد . ساكت لحنش چقدر آروم بود . تو صداش يه حس خاصي بود . انگار توي ا

شده بودم ديگه تقاليي نميكردم . اون همچنان روي صورتم خم شده بود . دلم ميخواست همينجوري به هم نزديك 

 باشيم . صورتش بهم نزديك و نزديك تر ميشد .

 

يبش . انگار خون توي مغزم دستام شل شده بود چشمم آروم آروم از روي چشماش سر ميخورد روي لب خوش ترك

دوباره جريان پيدا كرد . نبايد ميذاشتم هر وقت دلش خواست نزديكم بياد و هر وقت كه خواست من و پس بزنه . 

 دوباره نيروم و جمع كردم و با صداي قوي گفتم :

 

 اگه هر كاري بكني بعدا پشيمون ميشي .  -

 

رفي نگاهش دوباره پايين افتاد و نرمي لباش و روي لبام حس دوباره چشماش خيره شدن به چشمام بدون هيچ ح

كردم . شوكه شده بودم . لبام و ميبوسيد و من بي حركت بودم . با دستم فشار خفيفي به قفسه ي سينش آوردم و 

ميخواستم پسش بزنم ولي دستام و محكم گرفته بود و ضعفم مانع از اين ميشد كه بتونم سريع عمل كنم . بوي 

از اون فاصله ي نزديك مستم كرده بود . باالخره ازم فاصله گرفت . از توي چشماش هيچي رو نميشد خوند .  عطرش

احساس ميكردم صورتم از گرما گر گرفته . هم عصباني بودم هم خجالت زده ولي اون هنوزم توي چشمام خيره شده 

 بود . باالخره به حرف اومد :

 

 ديگه من و تهديد نكني .  اين كار و كردم كه يادت باشه -

 

 از اين خود خواهي هات بدم مياد .  -

 

 برام مهم نيست .  -

 

دندونام و با حرص روي هم فشار دادم اگه قدرتش و داشتم دلم ميخواست از جام بلند ميشدم و مشتاي گره شدم و 

غذي و ديدم اينم بد چيزي نبود ! روي سر و صورتش پايين مياوردم . نگاهي به اطرافم كردم جعبه ي دستمال كا

برداشتمش و به سمتش پرت كردم . با اختالف زياد از سرش گذشت . با حرص نفسم و بيرون دادم . هميشه فكر 

ميكردم بايد اولين بوسم با عشق همراه باشه نه با دشمني ! كالفه بودم . چجوري به خودش اجازه ميداد با من 

 وشه ي لبش بود . كمي نزديكتر اومد . گفت :اينجوري رفتار كنه ؟ پوزخندي گ

 

 نشونه گيريتم كه ضعيفه خانومي ! -

 

 بعد يهو جدي شد . دستاش و توي جيبش كرد و گفت :

 

 ميشه بگي اين بچه بازيا واسه چيه ؟  -

 

 از اينكه انقدر خونسرد خودش و نشون ميداد بيشتر حرص ميخوردم . 
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زيا واسه چي بود ؟ فكر كردي من عروسك خيمه شب بازيتم كه هر لحظه بهم نزديك بشي تو بهم بگو اين بچه با -

و دوباره ازم دوري كني ؟ منم يه دخترم . احساس دارم . با هر بار نزديك شدنت قلبم وايميسته . من بهت اجازه 

نه و پشتم باشه نه مادري كه نميدم باهام اينجوري رفتار كني . درسته كه كسي رو ندارم . نه پدري كه ازم حمايت ك

دل بسوزونه برام . ولي انقدر قدرتش و دارم كه جلوي تو وايسم . خانوم بزرگ نميدونم چه اعتمادي داشته كه من و 

 فرستاده توي خونه ي تو . ولي اينو ميدونم كه به خاطر خانوم بزرگم كه شده نبايد كاري بكني كه بعد پشيمون بشي . 

 

كردي پيش خودت ؟ من انقدر رو خودم كنترل دارم كه كاري انجام ندم كه بعدا تو وبال گردنم  هه تو چه فكري -

 شي !

 

اينو گفت و از در رفت بيرون . بهتر كاش ديگه بر نگرده . همه چي بدون اون آروم و بي تنشه . داشتم خودم و گول 

دارم ولي بهش وابسته شده بودم . چشمام و رو ميزدم . فكر كنم داشتم كم كم بهش وابسته ميشدم . نميگم دوستش 

خانوم بزرگ زودتر برگرد خواهش ميكنم  "هم گذاشتم و سعي كردم آروم باشم . همه ي انرژيم تحليل رفته بود . 

  "تا قبل از اينكه من داغون تر از اين بشم برگرد 
 

نشستن اذيتم ميكرد . در باز شد سرم و  ساعتي ميشد كه رفته بود . هنوزم ازش خبري نبود . تنهايي و يك جا 1

سريع به طرف در برگردوندم ولي شادمهر نبود پرستار بود با لبخندي به سمتم اومد منم لبخندش و با لبخندي سرد 

 و مصنوعي جواب دادم :

 

 حالت بهتره خانوم خوشگله؟  -

 

 ممنون . خوبم . كي مرخص ميشم ؟  -

 

 چارت توي دستش ميكرد گفت :خنديد همونطور كه نگاهي به 

 

به اين زودي خسته شدي ؟ راستش مشكل خاصي نداري فقط واسه ي اينكه از وضع جسميت اطمينان كامل پيدا  -

 شبي رو پيشمون بموني . 2 - 1كنيم بايد 

 

 آخه چرا ؟ من كه سالمم .  -

 

يم خونريزي يا شكستگي داخلي نداشته باشي ظاهر قضيه اينجوري نشون ميده ولي بايد آزمايشات حاضي بشه ببين -

 . 

 

 ممنون .  -

 

پرستار رفت . بازم سكوت و تنهايي اتاق . چشمم و به پنجره ي بيرون دوختم . تقه اي به در خورد سرم و دوباره 

ندون طرفم برگردوندم . در باز شد و سمانه داخل اتاق شد . از ديدنش تا حاال انقدر خوشحال نشده بودم . با لبي خ

 اومد . گفت :
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 سالم . چت شد تو يهو ؟ ديروز صبح كه باهم حرف ميزديم خوب بودي .  -

 

 سالم ميبيني كه فعال اينجام . از كجا فهميدي بيمارستانم ؟  -

 

راستش چند باري رو گوشيت زنگ زدم كه جواب ندادي بعدم شماره ي خونه رو گرفتم بازم جواب ندادي . ديگه  -

 م به شور افتاد به صيادي گفتم با آشناتون تماس بگيره همين آقا شادمهر . اونم گرفت و گفتش كه اينجايي . دل

 

 صيادي هيچي نگفت به خاطر مرخصي و اينا ؟  -

 

 نه بابا چي بگه . بازم مهمون داري  -

 

 كيه ؟  -

 

 جناب آقاي صيادي  -

 

 اعته اينجا داري فك ميزني ؟ كجاست بيرونه ؟ س 1خدا مرگت نده سمانه پس واسه چي  -

 

 آره من اومدم ببينم وضعيت لباس و پوششت خوبه بفرستمش تو . بيا و خوبي كن .  -

 

 آره خوبه برو بگو بياد تو .  -

 

د سمانه به طرف در اتاق رفت و با صيادي برگشت . پشت سر اونها شادمهرم داخل اتاق شد . با ديدن شادمهر لبخن

 روي لبم ماسيد صيادي جلو اومد و گفت :

 

 خوب هستين خانوم صدري ؟ خدا بد نده . نگرانتون شديم .  -

 

 ممنون . لطف كردين تشريف آوردين . شرمنده بابت مرخصي و اينا .  -

 

تم نباشين . خواهش ميكنم خانوم اين چه حرفيه مهم سالمتيتونه كه دوباره به دستش بيارين . نگران كاراي شرك -

 شما استراحت كنين . 

 

تشكري كردم . به نظر اين صيادي مشكوك ميومد . چرا امروز انقدر تعارف تيكه پاره ميكرد و خوش اخالق بود ؟ 

آدم اخمويي نبود ولي هيچ وقت انقدر خوش اخالق نبود . سمانه و صيادي كمي پيشم نشستن و از هر دري حرف 

نظاره گر بود . منم از قصد بهش توجهي نميكردم . باالخره صيادي و سمانه رفتن .دوباره زديم شادمهر با سكوت تنها 

من و شادمهر تنها شده بوديم . چشمام و روي هم گذاشتم و خودم و به خواب زدم تا اونم زودتر پاشه بره خونه . 

 صداش باالخره اومد :

 

 ميدونم بمونم يا برم ؟ احتياج به همراه داري ؟ ميدونم بيداري . اينا ميذارن همراه داشته باشي . ن -
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 با چشماي بسته جوابش و دادم :

 

 نه ممنون بريد خونه .  -

 

 هه واقعا فكر كردي نميرم ؟  -

 

 جوابي ندادم بعد از چند دقيقه گفت :

 

 خداحافظ  -

 

 ت كاش ميگفتم پيشم بمونه . و رفت . چشمام و باز كردم . هنوزم بوي عطرش توي اتاق بود . دلم گرف

 

قبل از اينكه پلكام و باز كنم با بينيم هواي اتاق و بو كشيدم ولي خبري از اون بوي آشنا نبود . با نا اميدي پلكام و باز 

كردم . تنهاي تنها بودم توي اتاق . دلم براي تنهاييم گرفت . دوست داشتم االن مامانم پيشم بود . اشك توي چشمام 

زد . ولي سريع جلوي ريزشش و گرفتم . پرستاري با ظرف صبحانه اومد توي اتاق ظرف و روي ميز مخصوص حلقه 

 گذاشت . اشتهايي واسه خوردن نداشتم . پرستار لبخندي زد و گفت :

 

 صبحانت و بخور تا يه خبر خوب بهت بدم .  -

 

 چه خبري ؟ -

 

 اول صبحانه .  -

 

 لي تا صبحانم و نخوردم هيچي بهم نگفت . باالخره به حرف اومد :يكم اصرار كردم كه بگه و

 

 ساعت ديگه مياد ويزيتت ميكنه . مثل اينكه مشكل خاصي نداري خدارو شكر امروز مرخص ميشي .  1دكتر تا  -

 

 واقعا ؟ واي خيلي ممنون . خوشحالم كردين با اين خبر .  -

 

 هات ميذارم . خواهش ميكنم عزيزم . پس من فعال تن -

 

 بازم ممنون .  -

 

خوشحال شدم از اينكه امروز مرخص بودم . حاال بايد به كي ميگفتم بياد من و ببره و كاراي ترخيصم و انجام بده ؟ تا 

جايي كه متوجه شده بودم اينجا يه بيمارستان خصوصي بود . اصال هزينه ي بستري شدنم چقدر ميشد ؟ من كه پولي 

زه ياد حسابي افتادم كه خانوم بزرگ به كيوان گفته بود برام باز كنه . تا ماه به ماه پولي برام بريزه . اصال نداشتم . تا

تو اين مدت به فكرش نبودم . حتي نميدونستم ماهانه چقدر به حسابم واريز ميشه . تو دلم از اين كار هوشمندانه ي 

د . يكم فكر كردم . خوب حاال كارت و شماره حسابم كجاست خانوم بزرگ خوشم اومد . چقدر اين زن آينده نگر بو



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –او آمد وقتی 

1 1 1  

 

؟ اصال مگه كيف با خودم آورده بودم بيمارستان ؟ اصال مگه با پاهاي خودم اومدم اينجا كه بخوام كيف با خودم بيارم 

ساده اجازه  باالخره دكتر اومد . بعد از چكاپ "احمق . احمق . احمق  "؟ دوباره درمونده سرم و روي بالش كوبيدم . 

ترخيص و داد . حاال من مونده بودم و برگه ي ترخيص و صورت حساب نجومي ! لباسام و با لباسايي كه اونجا داشتم 

عوض كردم . بايد به شادمهر زنگ ميزدم . چاره ي ديگه اي نبود . به سمت پرستارا رفتم . اونا راهنماييم كردن كه 

رم . شماره رو گرفتم و منتظر موندم . با هر بوق انگار قلبم ميخواست بپره چجوري و كجا ميتونم با بيرون تماس بگي

 بيرون . باالخره بوق چهارم بود كه شادمهر با صدايي گرفته گفت :

 

 بله بفرماييد ؟ -

 

.  نميتونستم حرف بزنم . انگار صدام گرفته بود فقط ميتونستم دهنم و باز كنم ولي صدايي از دهنم بيرون نمي اومد

 دوباره گفت :

 

 بفرماييد ؟ -

 

 باالخره كه چي تو بيمارستان تنهايي شميم بايد باهاش حرف بزني . به احساسم غلبه كردم و به حرف اومدم :

 

 الو سالم . شميمم . -

 

 توي صداش يه ترس و نگراني حس ميشد :

 

 شميم تويي ؟ چيزي شده ؟ تو كجايي ؟ -

 

 الن تو بيمارستانم . برگه ي ترخيصم و بهم دادن . راستش . . . راستش . . . نگران نشين . من ا -

 

 نذاشت حرف ديگه اي بزنم سريع گفت :

 

 باشه تو همون جا منتظر باش االن ميام دنبالت .  -

 

 ممنون منتظرم .  -

 

م شده بود . دلگرمي كه تا حاال از نفسم و پر صدا بيرون دادم . خيالم راحت شده بود . حمايت شادمهر باعث دلگرمي

 طرف يه مرد تجربش نكرده بودم . برام شيرين بود . 

 

نيم ساعت بعد شادمهر تو بيمارستان بود صورت حساب و پرداخت كرد و با هم از بيمارستان خارج شديم . دوباره 

 توي ماشينش نشسته بودم . دوباره كنارش ! 

 

ه سعي نميكرد سر به سرم بذاره . يا از اخماي آنچنانيش خبري نبود . توي حس ميكردم خيلي ساكت شده . ديگ

خودش بود . انگار حواسش پرت بود . كل مسير توي سكوت طي شد . به خونه رسيديم . اول از همه علي جلو اومد و 
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وب بود ولي هنوزم بعد از احوال پرسي باالخره رضايت داد به خاطر بيماريم بريم تو خونه و استراحت كنم . حالم خ

يكم ضعف داشتم و زياد نميتونستم رو پام وايسم . نگاهي به پله ها كردم . آدم سالم هم اين همه پله رو به زور ميره 

 باال چه برسه به كسي كه ضعف داره . شادمهر انگار ترديد و توي نگاهم خوند چون گفت :

 

 برات سخته بري باال ؟ ميخواي كمكت كنم ؟  -

 

 ه . . . نه فكر كنم خودم بتونم برم . ن -

 

 ميخواي اصال روي راحتيا دراز بكشي فعال ؟  -

 

 نه ميخوام برم باال . بايد دوش بگيرم .  -

 

دو تا پله رو به زحمت باال رفتم . هر چي شادمهر اصرار ميكرد كه بازوم و بگيره و كمكم كنه گوش نميدادم . 

دقيقه استراحت  0يك شيم . از هر اتفاقي ميترسيدم . هر پله اي رو كه باال ميرفتم نميخواستم دوباره به هم نزد

 ميكردم . انگار حوصله ي شادمهر و سر برده بودم گفت :

 

 ميخواي بغلت كنم ببرمت باال ؟ زودتر ميرسيا ! اينجوري بايد تا آخر امشب تو راه اتاقت باشي .  -

 

 لوس حاال وقت مزه پروني بود ؟ 

 

 نه ممنون خودم ميتونم .  -

 

ولي از خدام بود كه بغلم كنه . مثل اين پرنسس هاي توي فيلما و كارتونا ! باالخره طاقت نياورد خم شد دستش و 

انداخت زير پام و از روي زمين بلندم كرد . يا اون زيادي قوي بود يا من خيلي الغر بودم ! يكم غرغر كردم و ازش 

 ه زمين . بدون اينكه نگاهي بهم بندازه گفت :خواستم من و بذار

 

پله بري باال . تازه خدا ميدونست  1پله  1خانوم كوچولو من وقت ندارم تا شب دنبالت توي راه پله ها راه بيفتم كه  -

 كي راه پله رو فتح ميكردي و به آخرش ميرسيدي ! 

 

 مسخرم نكن من هنوز مريضم ، ضعف دارم .  -

 

 واسه همينم بغلت كردم . كه همين انرژي باقي موندتم نگه داري واسه خودت ! ميدونم  -

 

 از خدا خواسته توي بغلش لم داده بودم . به اتاقم رسيديم . من و روي تختم گذاشت و گفت :

 

 خوب اينم از اتاقت . ميخواي وان و برات پر كنم ؟ -

 

 روم نميشد بهش دستور بدم . 
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 دم اين كار و ميكنم . نه ممنون خو -

 

 تا تو بلند شي از روي تخت وان پر آب شده !  -

 

به سمت حموم رفت . باالخره تيكشم بايد بندازه ديگه . اصال اگه نگه نميشه ! مثل اينكه حرفشم زياد بي راه نبود تا از 

 روي تخت بلند شدم شادمهرم از حموم بيرون اومد و گفت :

 

 ردم . گرسنت نيست ؟ تو بيمارستان چيزي خوردي ؟خوب وانم پر آب ك -

 

 آره صبحانه خوردم . سيرم .  -

 

 باالخره ناهار كه ميخواي بخوري . ولي من كه آشپزي بلد نيستم ! -

 

 چشمام از تعجب گرد شد :

 

 پس اين همه مدت تنها زندگي كردي چي ميخوردي ؟  -

 

پزي كنم . خدا پدر و مادر اين رستوران دارا رو بيامرزه كه نميذاشتن شكمم من هيچ وقت خونه نبودم كه بخوام آش -

 خالي باشه ! 

 

باالخره اينم يه جور زندگيه ! آدم غذاهاي خونگي و آرامش و گرماي خونوادش و ول كنه و خودش و درگير  -

 سكوت كنه يه جورايي . . . 

 

 و گفت :بقيه ي حرفم و خوردم . دوباره اخماش تو هم رفت 

 

 چيه ؟ خيلي بي عقليه ؟ ولي تو هيچي از من و گذشته نميدوني . پس بهتره اظهار نظر نكني .  -

 

ديگه حرفي نزدم . از اتاقم بيرون رفت . منم به سمت حموم رفتم . توي وان نشستم و به عكس العملش فكر كردم . 

  "اين چي بود كه انقدر آزارش ميداد ؟  "
 

دقيقه اي ميشد كه توي وان نشسته بودم و فكر ميكردم . تقه اي به در حموم خورد و صداي  40يك فكر كنم نزد

 شادمهر اومد :

 

 شميم حالت خوبه ؟ چرا انقدر طولش ميدي ؟ -

 

 به حموم رفتنمم كار داشت ! بلند گفتم :

 

 هنوز زندم .  -
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 زود بيا بيرون .  -

 

 نشده . براي چي ؟ هنوز كارم تموم  -

 

باشه هر جور راحتي ! ولي اگه توي حموم ضعف كني حواست باشه كه لباس تنت نيست و منم مجبورم بيام نجاتت  -

 بدم و . . . 

 

 اخمام و تو هم كردم 

 

 نخير شما هيچ جا تشريف نميارين . در حموم قفله و تو نميتوني بياي تو !  -

 

 تحان كنه . چون هيچ قفلي در كار نبود ! خدا خدا ميكردم نخواد در حموم و ام

 

 خيلي خوب مسخره بازي در نيار زود بيا بيرون شميم .  -

 

نميدونم چرا با اينكه ميدونستم قفلي در كار نيست بازم يه كاري ميكردم حرصش در بياد . آروم آروم از توي وان 

 اومدم بيرون تا به سمت در برم و قفلش كنم . دوباره گفت :

 

 شميم . چرا جواب نميدي خوبي ؟  -

 

درست يه قدميه در بودم كه در محكم باز شد و خورد به بازوم . كف حموم ليز بود و سرخوردم رو زمين . شادمهر 

 كه هنوز از باز شدن در شوكه بود . نگاهي به من انداخت كه لخت روي زمين داشتم دور خودم مي چرخيدم :

 

 برو بيرون .  -

 

 گار تازه به خودش اومده بود . صورتش و به سمت مخالف گردوند و گفت :ان

 

 خوبي ؟ كمك نميخواي ؟ تو كه گفتي در قفله . اصال پشت در چيكار ميكردي ؟  -

 

آي پام . در قفل نبود ميخواستم حرصت و در بيارم . مثال اومدم در و قفل كنم كه تو بازش كردي . كمكم نميخوام  -

 بيرون .  ميگم برو

 

 خنديد . 

 

 باشه باشه حرص نخور رفتم . من پشت در منتظرم كمك خواستي صدام كن .  -

 

دوباره خنديد و رفت . مچ پاي راستم بدجوري درد گرفته بود . خدايا چقدر تو اين دو روز حاال بال سرمون ميادا ! خدا 

 دم :سوميش و به خير بگذرونه ! دوباره صداش و از پشت در شني
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 تونستي بلند شي ؟ نيام كمك ؟  -

 

 معلوم بود به سختي جلوي خندش و ميگيره . داشتم سعي ميكردم از جام بلند شم توي همون حالت گفتم :

 

 منم يكي و نقش زمين ميكردم االن وايميستادم بهش ميخنديدم . بخند راحت باش .  -

 

ر ميكردم بلند شم نميتونستم . داشت گريم ميگرفت . آخرشم گريه با اين حرفم صداي خندش بلند تر شد . هر كا

 كردم و آبروي خودم و بردم . صداي هق هق گريم توي حموم پيچيد صداي نگران شادمهر اومد :

 

 شميم گريه ميكني ؟ درد داري ؟ چي شده ؟ -

 

 فقط گريه ميكردم . دوباره گفت :

 

 رد ميكنه ؟ شميم حرف بزن چيزيت شده ؟ جاييت د -

 

 با همون هق هق گريم گفتم :

 

 آره پام درد ميكنه نميتونم بلند شم .  -

 

يه لحظه ياد اين بچه لوسا افتادم . حاال پام انقدرم درد نميكرد نميدونم چرا يهو گريه كردم . شايد بيشتر واسه اينكه 

 دمهر گفت :شادمهر مسخرم كرده بود و بهم خنديده بود ناراحت شده بودم . شا

 

 حولت و برات ميندازم تنت كن تا بيام تو كمكت كنم بلند شي . باشه ؟  -

 

 باشه .  -

 

 حولم و برام انداخت و به زحمت تنم كردم :

 

 بيام تو ؟ پوشيدي ؟  -

 

 اوهوم .  -

 

و با كمكش از جام بلند شدم سرم و پايين انداخته بودم به طرفم اومد و كنارم روي دو تا پاش نشست دستم و گرفت 

 . نميتونستم روي پام راه برم انگار خودشم اينو فهميد . يكي از دستاش و دور كمرم حلقه كرد و گفت :

 

 به من تكيه بده تا ببرمت توي اتاقت .  -

 

 همينكارم كردم اگه بغلم ميكرد فكر كنم سنگين تر بوديم ! روي تختم من و نشوند و گفت :
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 ات و بپوش من حاضر شم بريم دكتر پات و نشون بديم . لباس -

 

 دوباره زدم زير گريه . متعجب نگاهي بهم انداخت و دوباره بهم نزديك شد : 

 

 چيه ؟ چرا گريه ميكني ؟ -

 

-  . . . 

 

 شميم من و نگاه كن .  -

 

 سرم و باال گرفتم و گفتم :

 

 خوبم . دكتر نميخوام .  -

 

 به لب آورد و گفت :لبخندي 

 

 حاال چرا عين اين بچه ها همش گريه ميكني ؟ اگه پات شكسته باشه چي ؟  -

 

 نشكسته ميدونم . ضرب ديده . خوب ميشه .  -

 

 باشه هر جور كه خودت راحت تري . من ميرم برات مسكن بيارم بخوري . توام لباسات و بپوش .  -

 

از دست خودم با اين گريه ي بي موقعم  "بچه ننه ! اين چه كاري بود ؟  "اك كردم . از اتاق بيرون رفت . اشكام و پ

ناراحت بودم . لباسام و پوشيدم روي تخت دراز كشيدم . شادمهر اومد و قرص و با يه ليوان آب بهم داد و رفت . بعد 

 از نيم ساعت به خواب عميقي فرور فتم . 

 

 فصل پانزدهم 

 

  
 

د كه از بيمارستان مرخص شده بود . ديگه كامال خوب شده بودم . وضع پامم خوب بود و ميتونستم راه دو روزي ميش

برم . توي اين دو روز شادمهر خودش برام از صيادي مرخصي گرفته بود و خودشم مدام خونه بود . دلم نميخواست 

سيده بود و ازم پرستاري كرده بود كه يه دل خوش كنم كه به خاطر من خونه مونده . ولي توي اين مدت انقدر بهم ر

 جورايي بهش مديون شده بودم . باورم نميشد اون شادمهر اخموي عبوث از خودراضي هم بتونه انقدر مهربون بشه ! 

 

ديگه برنامه ي روزانمون از قبل تعيين شده بود . با هم صبحانه ميخورديم من روي راحتيا لم ميدادم و شادمهر كمي 

شركتش ميرسيد . ناهار و از بيرون ميگرفت بعد از ناهار يه چرت كوتاه ميزديم و عصر يكم ميرفتيم  به كاراي

بر ميگشتيم سريال مورد عالقه ي من و با هم ميديديم و شادمهر تو كل مدتي كه سريال  1خيابون گردي . تا قبل از 
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مم . بعد شام ميخورديم و من ميرفتم پخش ميشد مدام سر به سرم ميذاشت و نميذاشت كه چيزي از سريال بفه

 ميخوابيدم شادمهرم يكم به كاراش ميرسيد و دوباره خواب ! 

 

به شدت بهش وابسته شده بودم . خودمم ميدونستم اين با هم بودن تا مهر بيشتر دووم نداره ولي خوب دلم 

تا بعدا توي تنهاييام با مرورشون ميخواست توي اين مدت كه پيششم خاطرات با هم بودنمون و توي ذهنم ثبت كنم 

 آرامش بگيرم . 

 

مياد دنبالم .  0باالخره حالم كامل خوب شد و بايد ميرفتم شركت . صبح شادمهر من و رسوند و گفت كه ساعت 

ديگه عالقه اي به شركت نداشتم . توي اين مدت بودن كنار شادمهر بد عادتم كرده بود . دوست داشتم بازم كنارش 

 داخل رفتم سمانه اومده بود با ديدنم به طرفم اومد و گفت : باشم .

 

 به سالم چه عجب ما روي ماه سركار خانوم و ديديم  -

 

 سالم تيكه ننداز انقدر .  -

 

 تيكه چيه بانو ! خونه خوش گذشت ؟ در و ديوارا خوب بودن ؟  -

 

 خندم گرفت :

 

 آره خوب بودن . از حسودي منفجر شو !  -

 

بله حسوديم داره ديگه . خانوم لم داده بودن تو خونه استراحت ميكردن ما اينجا جون سگ ميكنديم ! واال حسودي  -

 داره ! 

 

 خيلي خوب بيا ببينم چيكارا كردين اين چند روز .  -

 

داخل شد  سمانه توضيحات مختصري داد و هر جفتمون به سر كارمون برگشتيم . صيادي مثل هميشه جدي و رسمي

 و همونجوري داشت به سمت اتاقش ميرفت كه با سالم گفتن من متوقف شد :

 

 سالم خانوم صدري . خوب هستين ؟  -

 

 ممنون . خيلي بهترم .  -

 

 خوب خدارو شكر . جاي خاليتون حس ميشد توي شركت .  -

 

 ديگه شرمنده به خاطر مرخصيا . سعي ميكنم جبران كنم .  -

 

 سالمتيتونه خانوم . خوشحالم كه دوباره ميبينمتون مهم  -
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 ممنون .  -

 

 با اجازه  -

 

 به اتاقش رفت و من متحير رو صندليم نشستم . چه خوش خلق شده سر صبحي ! 

 

و نشون داد انگار از قفس آزادم كردن پر در آوردم سريع از  0همش بي قرار بودم . وقتي ساعت عدد  0تا ساعت 

داحافظي كردم و بيرون رفتم . ولي خبري از شادمهر نبود با گوشيم شمارش و گرفتم همش ميگفت در همه خ

دسترس نميباشد . نگرانش شدم . كجا بود يعني ؟ منتظر بودم كه گوشيم زنگ خورد شادمهر بود با عجله گوشي رو 

 جواب دادم :

 

 . الو شادمهر . كجايي تو ؟ من نيم ساعته اينجا منتظرتم  -

 

 سالم شميم . راستش زنگ زدم بگم نميتونم بيام دنبالت خودت برو امروز خونه .  -

 

 صداي خنده از توي ماشينش ميومد . بعدم صداي يه زن :

 

 شادمهر گوشي رو قطع كن ديگه االن به كشتن ميديمون .  -

 

 بغض راه گلوم و بسته بود با صدايي كه خودمم به زور ميشنيدم گفتم :

 

 باشه . خداحافظ .  -

 

لحظه شماري ميكردم  0منتظر هيچ جوابي از جانب اون نموندم . دلم شكسته بود . چقدر احمق بودم كه براي ساعت 

 تا ببينمش . پوزخندي زدم صداي صيادي من و به خودم آورد :

 

 اد دنبالتون ؟ خانوم صدري شما هنوز اينجايين ؟ من فكر كردم تا االن رفتين . شادمهر مي -

 

 نگاه بي تفاوتم و بهش دوختم و گفتم :

 

 خير براشون كاري پيش اومده . خودم ميرم خونه .  -

 

 بفرماييد تا جايي برسونمتون .  -

 

 نه ممنون مزاحمتون نمشم خودم ميرم .  -

 

 اين حرفا چيه خانوم ؟ بفرماييد .  -
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ماشينش بشم . راستش خودمم حس اينكه پياده و تنها برم و نداشتم .  باالخره اصراراي صيادي باعث شد سوار

 صيادي خيلي آهسته رانندگي ميكرد انگار هيچ عجله اي براي رسيدن نداشت . كم كم به حرف اومد :

 

 اين چند روز كه شركت نبودين واقعا همه دل تنگتون شده بودن .  -

 

 من توي چه فكري بودم اين چي ميگفت : 

 

 ممنون . بچه ها لطف دارن .  -

 

 نه حقيقتش من حق و به همه ميدم . شما شخصيت دوست داشتني و آرومي دارين .  -

 

االن اين تعريف بود ؟ بايد چي ميگفتم بهش ؟ بازم تشكر ميكردم ؟ يا منم ازش تعريف ميكردم ؟ مثال ميگفتم شمام 

 جديدا خيلي خوش اخالق شدين !

 

 دي اكتفا كردم . دوباره به حرف اومد :تنها به لبخن

 

 راستش يكم برام سخته كه اينارو بهتون بگم .  -

 

 خجالت زده و دستپاچه به نظر ميومد . 

 

 چي و بهم بگين ؟  -

 

اين مدتي كه شما توي شركت بودين متانتتون من و خيلي جذب كرده . خيلي روي رفتاراتون دقيق شدم . توي اين  -

 ه شركت نبودين احساس دلتنگي ميكردم . مدتي ك

 

 ساكت شد از حرفاش گيج شدم گفتم :

 

 خوب ؟  -

 

انگار همچين عكس العملي رو ازم انتظار نداشت چون تعجب كرد . چرا مثال انتظار نداشت ؟ مثال بايد اينارو كه بهم 

 ميگفت من از خوشحالي غش ميكردم ؟ 

 

يعني ميخواستم اگه ميشه با هم بيشتر آشنا بشيم . خودمون . خانواده هامون . من  خوب . . . خوب اينكه . . . -

 دوست دارم مادرم شمارو ببينه . 

 

 تازه فهميده بودم . اين مثال يه جور خواستگاري بود ؟ 

 

 دوباره به حرف اومد :
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 شما موافقين كه بيشتر با هم آشنا شيم ؟ -

 

تنها خانواده ي من خانوم بزرگ بود كه اونم ايران نبود . تا حاال فكر اين لحظه هاي نميدونستم بايد چي بگم . 

 حساس زندگيم و نكرده بودم . االن بايد چي جوابش و ميدادم ؟ تصميم گرفتم صادقانه باهاش برخورد كنم :

 

رم فوت شدن و در واقع آقاي صيادي نميدونم تا چه حد در جريان اوضاع زندگي من هستين . ولي من پدر و ماد -

تنها خانواده ي من در حال حاضر خانوم بزرگ هستن . كه فعال توي خونه ي ايشون زندگي ميكنم و چند وقتيه كه 

 براي درمان رفتن آلمان و ايران نيستن . . . 

 

 نذاشت حرفم و كامل كنم بين حرفم پريد و گفت :

 

نيستن بد نيست يه شناخت نسبي از همديگه پيدا كنيم بعد كه خوب چه اشكالي داره توي اين مدت كه ايشون  -

 ايشون اومدن خانواده ها بيشتر با هم آشنا ميشن . 

 

 چي بهش ميگفتم ؟ با اين پيشنهادش شوكم كرده بود نميتونستم فكرم و به كار بندازم :

 

اجازه بدين بعدا در اين مورد صحبت  آقاي صيادي شما يهو پيشنهادتون و مطرح كردين من واقعا شوكه شدم . اگه -

 كنيم . 

 

 معلوم بود حالش گرفته شده ولي با اين حال گفت :

 

 چشم هر جور كه خودتون صالح ميدونين . آدرس منزل و ميدين ؟  -

 

 نه ممنون من و دم اون ايستگاه اتوبوس اگه پياده كنين خوبه ديگه مزاحمتون نميشم .  -

 

 يرسونمتون . اين چه حرفيه م -

 

 نه ممنون راحت ترم مسير شما هم دور ميشه . -

 

هر چي اصرار كرد قبول نكردم . دلم نميخواست بفهمه كه توي خونه ي شادمهر زندگي ميكنم . باالخره پياده شدم از 

اينجا برسم . ساعت طول كشيد تا  1بود . انقدر لفتش داد و آروم رانندگي كرد  2ماشينش . نگاهي به ساعتم كردم 

اتوبوس توي ايستگاه نگه داشت سوار شدم و كل مسير تا خونه رو فكر كردم . نميدونم چرا از پيشنهاد خواستگاري 

صيادي خوشحال نشدم . دوست داشتم از سرم بازش كنم . صيادي پسر خوب و محجوبي بود . توي محيط كار جدي 

الي هم وضعش خوب بود . براي هر دختري مورد مناسبي بود اما و خشك بود و زياد رو به دخترا نميداد . از نظر م

انگار ته قلبم يه حسي بود كه مانع ميشد قبولش كنم . من واقعا دوستش نداشتم . ذهنم نا خودآگاه به سمت شادمهر 

ودم ؟ كشيده ميشد . با اون قد بلند و چشماي جذابش . قلبم ضربانش تند تر شد . يعني واقعا عاشق شادمهر شده ب

عشق يه طرفه ؟ معلوم نبود االن با كيه . يعني حماقته اگه صيادي رو پس بزنم ؟ به جاش ميخواي منتظر شادمهر 
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بموني ؟! شادمهري كه هنوز تكليفش با خودش و زندگيش معلوم نيست ؟ بايد به صيادي منطقي تر فكر كنم . 

 هميشه همچين موقعيت هايي واسم پيش نميومد

بود . لعنت به اين ترافيك . خونه تاريك و سوت و كور بود .  2:40نه رسيدم . نگاهي به ساعتم كردم باالخره به خو

چراغارو روشن كردم لباسام و عوض كردم و دوباره اومدم پايين . بايد شام درست ميكردم . ياد اين چند روز افتادم . 

كردم فكر شادمهر و از سرم بيرون كنم بايد سرم و شام خوردنام و گشت زدنام با شادمهر . كاش ادامه داشت . سعي 

به آشپزي گرم ميكردم . براي شام قرمه سبزي درست كردم خدارو شكر كردم كه باالخره كنار سوسن بودن يه 

بود غذامم حاضر بود . براي خودم كمي غذا ريختم و جلو تلويزيون روي راحتي نشستم .  1مزايايي داشته . ساعت 

 ع شده بود در حين خوردن تلويزيونم ميديدم . سريال تازه شرو

 

دوباره ياد شادمهر افتادم و سر به سر گذاشتنتاش . انگار ديگه اشتهايي نداشتم بشقابم و پس زدم و با بي حوصلگي 

بود . انتظار نداشتم امشب زود بياد آهي كشيدم و به اتاقم پناه  15سريال و تا آخرش ديدم . نگاهي به ساعت كردم 

بردم . چند وقت بود الي كتابام و باز نكرده بودم . بي خوابي به سرم زده بود كتابام و آوردم تا يكم درس بخونم . 

حداقل درس بهم كمك كرد كه از فكر همه چي بيام بيرون . دقيقه به دقيقه نگاه به ساعت ميكردم و هر لحظه نگران 

ر خبري نبود . دلم ميخواست بهش زنگ بزنم ببينم كجاست . بود ولي هنوز از شادمه 12تر ميشدم . ساعت نزديك 

هر دفعه دستم تا تلفن ميرفت ولي پشيمون ميشدم و دستم و ميكشيدم . چند بار تا دم در ورودي هم رفتم و 

 برگشتم ولي خبري ازش نبود . نكنه اتفاقي واسش افتاده باشه ؟ 

 

. باالخره تلفن و برداشتم و شماره ي گوشيش و گرفتم . شده بود  1نگران و عصبي مدام قدم ميزدم . ساعت 

گوشيش خاموش بود . با حرص تلفن و انداختم روي راحتي . يعني انقدر بي فكر بود ؟ نبايد يه زنگ ميزد ؟ داشتم 

 ديوونه ميشدم . صداي اون دختره كه از توي گوشيش ميومد داشت ديوونم ميكرد ! يعني االن با اون بود ؟ 

 

با اين فكر روي تختم دراز  "هر قبرستوني كه هست باشه . به من چه "حت و عصبي دوباره به اتاقم رفتم . نارا

بود . صداي ماشينش و توي  1:35كشيدم و سعي كردم بخوابم . ولي همش غلت ميزدم و نميتونستم بخوابم ساعت 

ين پياده شد كتش رو دستش بود همونجوري حياط شنيدم از پنجره ي اتاقم پايين و نگاه كردم خودش بود . از ماش

كه از پله ها باال ميومد كراواتشم باز ميكرد . نفس عميقي كشيدم . خيالم راحت شد كه حداقل زندست . دوباره 

برگشتم توي تختم و زير پتو خزيدم . داشت كم كم خوابم ميبرد كه صداي دستگيره ي در اتاقم و شنيدم و پشت 

ا . براي چي اومده بود اينجا ؟ بايد چيكار ميكردم ؟ بلند ميشدم و سرش داد ميزدم بره اون بوي همون عطر آشن

 بيرون ؟ يا اينكه همونجوري ثابت سر جام دراز ميكشيدم و خودم و به خواب ميزدم ؟ 

 

تم . راه دوم و انتخاب كردم دوباره چشمام و بستم . صداي قدماش و ميشنيدم كه نزديك و نزديك تر ميشه به تخ

ترسيده بودم . نميدونستم ميخواد چيكار كنه . حس كردم صورتش و خم كرده روي صورتم . اين بو ديگه چي بود ؟ 

مثل بوي الكل بود . مست بود ؟ با فكر اينكه مسته و اختياري از خودش نداره با ترس و وحشت چشام و باز كردم . 

 يستاد البته به زحمت و گفت :صورتش و خم كرده بود . با ديدن چشماي باز من صاف ا

 

 بيداري ؟ -
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 از شل حرف زدنش معلوم بود كه حسابي مست كرده . پتو رو دور خودم پيچيدم و گفتم :

 

 تو تو اتاق من چيكار ميكني ؟  -

 

 خنده ي مستانه اي سر داد و گفت :

 

 ايي بهت عادت كردما خانوم كوچولو . اومدم بهت سر بزنم .. . . دلم برات تنگ شده بود . . . . يه جور -

 

 تو مستي ؟  -

 

 آره . فكر ميكنم . . . . ولي در عوض ديگه هيچ فكري اذيتم نميكنه . ديگه راحت راحتم .  -

 

 نگاهش بهم يه جور خاصي بود ازش ميترسيدم . اصال هيچي حاليش نبود . 

 

 وقته .  شادمهر تو بايد بري توي اتاقت بخوابي االن دير -

 

 دوباره خنديد و با لودگي گفت :

 

 مگه اينجا اتاقم نيست ؟ . . يعني اشتباهي اومدم ؟ اشكال نداره اينجام ميتونم بخوابم .  -

 

 ميخواست روي تخت من دراز بكشه كه نذاشتم از جام بلند شدم . بازوش و گرفتم :

 

 الت اصال خوب نيست . بيا شادمهر من كمكت ميكنم بري تو اتاقت . تو ح -

 

 چرا من از اين بهتر نميشم .  -

 

به سختي ميتونستم تكونش بدم خيلي سنگين بود . دستش و دور گردنم حلقه كرد و زير لب حرفاي نا مفهوم ميزد . 

 باالخره به سختي به اتاقش رسوندمش . پتوش و كنار زدم و روي تخت گذاشتمش . پتوش و روش كشيدم و گفتم :

 

 خيلي خوب حاال بگير بخواب .  -

 

داشتم از اتاقش ميرفتم بيرون كه دستم و گرفت و كشيد . تعادلم به هم خورد و افتادم روش . دوباره خنديد و گفت 

: 
 

 تو چرا پيشم نميخوابي ؟  -

 

ن و توي بغلش گرفته داشتم تقال ميكردم كه يه جوري فرار كنم ولي انگار مست بودن قدرتش و بيشتر كرده بود . م

 بود 
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 ولم كن شادمهر . بذار برم . تو االن مستي هيچي نميفهمي .  -

 

 چرا من همه چي ميفهمم . االن بهت نياز دارم و تو پيشم ميموني .  -

 

دستش كه به سرشونه هاي لختم ميخورد لرزه اي به بدنم ميفتاد . هر چي تقال ميكردم فايده اي نداشت خسته شده 

 بودم . 

 

 انقدر تالش نكن . هر وقت من بگم تو ميري .  -

 

 چشمام به اشك نشسته بود داشتم التماسش ميكردم :

 

 شادمهر خواهش ميكنم بذار برم . به خاطر خانوم بزرگ . شادمهر .  -

 

 انگار از گريم ناراحت شده بود عصبي نگاهي بهم كرد و گفت :

 

 نه . فقط ميخوام پيشم باشي . من كه كاريت ندارم ديوو -

 

 ولي تو داري اذيتم ميكني .  -

 

 انگار نميشنيد دوباره من و توي بغلش گرفت و گفت : 

 

 بهتره بخوابي و به هيچي فكر نكني .  -

 

ساكت شده بود و حرفي نميزد . فكر كردم خوابش برده كه انقدر ساكته . هنوزم داشتم بي صدا اشك ميريختم . 

 اش و دوباره شنيدم :صد

 

 هنوز داري گريه ميكني ؟ -

 

-  . . . 

 

 انقدر كنار من بودن برات سخته ؟  -

 

حس ميكردم مستي از سرش پريده . دوباره انگار داشت همون شادمهر هميشگي ميشد . چشمام و بهش دوختم 

د كه عاشقشون بودم . چشمام و بستم نگاهي بهم كرد . چشماش دوباره همون چشماي پر جذبه ي خواستني شده بو

و سرم و روي سينش گذاشتم . من آرامش ميخواستم و اون همه ي آرامش زندگي من بود . پس ديگه هيچي 

 نميتونست برام اهميت داشته باشه . چيزي طول نكشيد كه به خواب عميقي فرو رفتم 
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م . اينجا كه اتاق من نبود . تازه ياد ديشب افتادم . نگاه چشمام و آروم باز كردم يكم با چشم اطرافم و نگاه كرد

وحشت زده اي به شادمهر انداختم . هنوزم خواب بود . يه لحظه از فكرم گذشت كه كاش مال من بود . كاش هميشه 

ي بغلش همينجوري آروم و دوست داشتني كنار من بود . قبل از اينكه بيدار بشه بايد از اتاق برم بيرون . آروم از تو

بيرون اومدم و به اتاق خودم رفتم در و بستم و پشت در اتاق نشستم . حاال اون چه فكري ميكرد در مورد من ؟ چرا 

انقدر يهو سست شدم توي تصميم گيريم ؟ من ديشب كنار يه پسر غريبه و توي بغلش خوابم برد ؟! خدارو شكر 

لوه بدم ولي حقيقتش اين بود كه ناراحت نبودم . ديشب آروم اتفاق ديگه اي نيفتاد . سعي ميكردم خودم و ناراحت ج

ترين شب زندگيم بود . ولي خوب چجوري بايد اونجا موندنم و براش توجيه ميكردم ؟؟؟ اون مست بود من كه 

مست نبودم ! همش داشتم خودم و سرزنش ميكردم . صداي به هم خوردن در اتاقش و شنيدم . انگار يهو ترس 

 دم . حاال بايد چجوري جلوش ظاهر ميشدم ؟ كاش زودتر حاضر شده بودم و ميرفتم سر كار . ريخت توي وجو

 

صداي در حموم اومد . خوشحال از موقعيت استفاده كردم و تا حموم بود سريع و هول هولكي حاضر شدم و از خونه 

خوب شميم خانوم  "قي كشيدم . زدم بيرون . براي اولين تاكسي دست بلند كردم و به سمت شركت رفتم . نفس عمي

حاال اينجارو يه كاريش كردي ؟ باالخره توي اين مدت توي خونه ميبينيش كه . همش ميخواي از دستش در بري ؟ 

سرم و تكون دادم انگار ميخواستم اين فكرارو  "ماه فرار كني تا خانوم بزرگ بياد ؟  1همش فرار ؟ تا كي ؟ ميتوني 

به شركت رسيدم . همون موقع صداي موبايلم  "االن نميتونم باهاش روبه رو بشم فعال نه .  "از سرم بندازم بيرون . 

در اومد . از توي كيفم در آوردمش شادمهر بود از ديدن اسمش روي گوشيمم ميترسيدم . جواب ندادم . انقدر زنگ 

زنه بياد شركت ببينه چرا خورد تا آخر قطع شد . پشت ميزم نشستم . همش خدا خدا ميكردم يه وقت به سرش ن

تلفنش و جواب ندادم . انگار خدا باهام بود چون خبري ازش نبود . از ترس اينكه موقع برگشت نياد دنبالم و باهاش 

ساعت زودتر به خونه برم . اونم كه جديدا ارادت ويژه به  1روبه رو نشم با بهونه اي از صيادي خواستم كه اجازه بده 

از شركت زدم بيرون . دلم نميخواست خونه برم . جايي رو  4با اولين اشارم قبول كرد . ساعت من پيدا كرده بود ! 

 هم نداشتم كه برم آخه . ناچارا راه خونه رو در پيش گرفتم . 

 

در خونه رو باز كردم دزدكي سركي توي خونه كشيدم . همه چي تو آرامش بود . خدارو شكر نبود خونه . سريع به 

شب بدون اينكه سرم و از  1و در اتاق و قفل كردم . بعد از تعويض لباسام نشستم سر درسم . تا ساعت  اتاقم رفتم

روي كتاب بلند كنم پشت سر هم داشتم درس ميخوندم . معدم ضعف داشت و به شدت گشنم بود ولي دوست 

ش كردم و زير پتو خزيدم . يه روز شب بود قبل از اينكه بياد خونه چراغ اتاقم و خامو 15نداشتم برم پايين . ساعت 

 به خير گذشت . ميون خواب و بيداري بودم كه صداي ماشينش و شنيدم ولي بي اعتنا بهش خوابيدم . 

 

  
 

 فصل شانزدهم 

 

  
 

 روز اصال شادمهر و نديده بودم . انگار خودشم موافق بود كه من و نبينه . 4روز از اون شب گذشته بود و توي اين  4

هر روز كه ميگذشت دلم بيشتر براش تنگ ميشد ولي سعي ميكردم به جاي شادمهر روي پيشنهاد صيادي فكر كنم . 
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چند روزي بود كه مدام جوابم و ميپرسيد و هر دفعه با چهره ي شرمنده ازش وقت بيشتر ميخواستم . اين روزا سمانه 

ه . هر چي هم ازش ميپرسيدم جواباي سر باال بهم ميداد . باهام سر سنگين شده بود نميدونستم چرا انقدر ازم ناراحت

 ديگه توي شركت ناهارا رو باهام نميخورد اونجوري مثل قديم با هم صميمي نبوديم . 

 

انگار از در و ديوار داشت برام ميباريد . نبود خانوم بزرگ و نديدن شادمهر از يه طرف خونه رو و گيراي صيادي و 

 طرف ديگه شركت و برام جهنم كرده بود . سرد بودن سمانه از 

 

وسايلم و جمع كردم و پشت سر سمانه از شركت اومدم بيرون . بازوش و كشيدم و  0باالخره طاقت نياوردم ساعت 

 گفتم :

 

 سمانه حوصلش و داري امروز بريم يه جا بشينيم يكم حال و هوامون عوض شه ؟  -

 

 گفت :نگاه خشك و جديش و بهم انداخت و 

 

 نه ممنون . بايد برم خونه .  -

 

 سمانه دست از اين رفتارات بردار آخه بابا حداقل بهم بگو چه كار خطايي كردم كه ميخواي سر به تنم نباشه .  -

 

 شميم من باهات حرفي ندارم تنهام بذار .  -

 

 نميشه تا امروز دليلش و بهم نگي تنهات نميذارم  -

 

 و يكم از جلو شركت دور شديم عصباني بود ايستاد و گفت :بازوم و گرفت 

 

خيلي دوست داري بدوني من چمه ؟ خيلي خوب بهت ميگم . ميدوني من چند وقته از صيادي خوشم مياد ؟ ميدوني  -

چقدر سعي كردم جلو چشمش باشم تا من و ببينه و ازم خوشش بياد ؟ داشت كم كم باهام صميمي ميشد و تازه 

ن و ميديد . وقتي اومدي توي شركت فكر كردم دختر خوبي هستي و دوستي قابل اعتماد . نميدونستم با داشت م

 چهره ي جذابت قراره بهم خيانت كني و كسي كه مال من بود و ازم بدزدي . 

 

 تازه متوجه رفتاراش شده بودم . عصباني شدم و گفتم :

 

ل خودت . واقعا براي خودم متاسفم كه فكر ميكردم تو ميتوني من هيچ كسي رو ندزديدم ازت . صيادي هم ما -

 دوست من باشي . واقعا متاسفم كه من و اينجوري شناختي سمانه . 

 

از كنارش رد شدم و به سمت خونه رفتم . از فكراي غلطي كه در موردم ميشد متنفر بودم . ديگه از صياديم بدم 

 ميومد . 
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. بدون اينكه لباسام و عوض كنم روي راحتيا لم دادم . همش حرفا و تهمتاي سمانه  به خونه رسيدم پر بغض بودم

توي گوشم ميپيچيد . از اون ور صداي خالم ميومد كه بهم ميگفت من زير پاي مهران نشستم . دستام و روي گوشم 

سي رو روي دستم گذاشته بودم و جيغ ميكشيدم . ميخواستم همه ي صداهاي توي مغزم ساكت شن . گرماي دست ك

حس كردم . با وحشت نگاهي انداختم شادمهر بود با چهره ي نگران جلوم زانو زده بود و دستاي سردم و توي 

 دستش گرفته بود . اشكام روي صورتم جاري بود شادمهر با صداي آسمونيش به حرف اومد :

 

 شميم چي شده ؟چرا گريه ميكني ؟ چرا جيغ ميزدي ؟  -

 

اش تنگ شده بود چند روز بود كه نديده بودمش ؟ چجوري اين همه مدت طاقت آورده بودم ؟ بي چقدر دلم بر

اختيار تو بغلش فرو رفتم . انگار ديگه برام مهم نبود كه در موردم چه فكري ميكنه يا اينكه بعدش چه اتفاقي ميفته . 

تم تعجب كرد ولي بعد دستاش و حس كردم مهم اين بود كه االن پيشم بود و االن دوستش داشتم . اول از اين حرك

كه دورم حلقه زد . چشمام و بستم و نفس عميق كشيدم . عطر بدنش ديوونم ميكرد . آروم آروم سرم و نوازش 

 ميكرد و با لحن ماليم زير گوشم حرف ميزد :

 

 نگران هيچي نباش من پيشتم . تو تنها نيستي .  -

 

. اگه حمايت گر خوبي مثل شادمهر داشتم ديگه چيزي نميخواستم . از خودش  همين حرفش كافي بود تا آرومم كنه

جدام كرد و توي چشمام زل زد . دستش و روي گونم كشيد و اشكام و پاك كرد . كنارم روي مبل راحتي نشست و 

 گفت :

 

 نميخواي برام تعريف كني ؟  -

 

 دوباره داشت اشكم سرازير ميشد كه گفت :

 

 كن چه اهميتي داره . حاال بخند . گريه نكن بخند .  اصال ولش -

 

 لبخندي گوشه ي لبم نشست . اونم خنديد و گفت :

 

 خوبه .  -

 

بود . اون اين ساعت خونه چيكار ميكرد ؟ همين سوال و ازش پرسيدم من من كرد .  2:35نگاهي به ساعت كردم . 

 احساس ميكردم نميخواد دليل واقعيش و بگه گفت :

 

 كارم زود تموم شد اومدم خونه . گشنمه شامم كه نداريم .  -

 

 اشكام و پاك كردم و نگاهي حق به جانب بهش انداختم و گفتم :

 

 مگه من آشپزم ؟  -
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 از لحن طلبكار من خنديد و گفت :

 

 فارش بدم برامون بيارن ؟ من تسليمم . منظورم اين نبود كه تو آشپزي كني . ميخواستم ببينم شام چي ميخوري س -

 

 آها حاال شد .  -

 

لبخندي روي لبم نشسته  "آره عاشقشم !  " "شميم يعني واقعا عاشقشي ؟ "دلم ميخواست بشينه و سير نگاش كنم . 

 بود . شادمهر همونجوري كه حرف ميزد به سمت تلفن ميرفت و من يه دل سير نگاش ميكردم . 

 

يم و خورديم . شادمهر مدام از گوشه ي چشم نگاهم ميكرد . معذب بودم . ميز و جمع شامي كه سفارش داده بود

 كردم . شادمهر روي راحتيا نشسته بود و به فكر فرو رفته بود . :

 

 شب بخير من ميرم بخوابم .  -

 

 انگار با صداي من از يه دنياي ديگه بيرون اومده بود نگاهي بهم كرد و گفت :

 

 ؟ خسته اي  -

 

 نه زياد . -

 

 حوصلش و داري يكم حرف بزنيم ؟  -

 

از پيشنهادش خوشحال بودم . خودمم حوصله ي سكوت و تنهايي اتاقم و نداشتم . سعي كردم خودم و بي تفاوت 

 جلوه بدم . همونجوري كه روي مبل مينشستم گفتم :

 

 آره حتما .  -

 

فه بود . باالخره سرش و باال گرفت . بدون نگاه كردن به من به حرف اومد سرش و پايين انداخت . انگار از چيزي كال

: 
 

نميدونم چرا ميخوام با تو حرف بزنم . اصال نميفهمم چه دليلي داره اينارو تو بدوني ؟ شايد اصال برات مهم نباشه .  -

 نميدونم چرا يهو دلم خواست حرف بزنم . 

 

 قي كشيد و دوباره به حرف اومد :سكوت كرد منم ساكت بودم . نفس عمي

 

 ميخوام داستان زندگي خودم و برات تعريف كنم . دوست داري گوش بدي ؟  -
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سرم و به نشونه ي تاييد تكون دادم و چشم بهش دوختم . انگار براي تعريف كردنش داشت با خودش كلنجار 

 ميرفت . باالخره سكوت و شكست و حرف زد :

 

بستگي عاطفي شديدي به پدرم داشتم . يه جوري پدرم برام بت بود . هميشه دلم ميخواست يه بچه كه بودم وا -

جوري تاييد بشم از نظرش . پدرم مرد جدي و موفقي بود و همين طور عاشق مادرم . من اولين بچشون بودم . از نظر 

. توي همه ي كارام . دو ساله بودم  مالي وضع خيلي خوبي داشتيم . هر چي ميخواستم داشتم . پدرم هميشه حاميم بود

كه شادي به دنيا اومد . از اينكه محبت و توجه پدر و مادرم و بايد با يكي ديگه تقسيم كنم ناراحت بودم . ولي بازم 

حرفاي پدرم باعث شد مرد بار بيام و حسودياي بچه گانم و كنار بذارم . بزرگتر كه ميشدم بيشتر احساس مسئوليت 

سالش بود . پدرم سكته ي قلبي كرد و مرد . حاال من تنها  12سالم شده بود و شادي  12به شادي . ميكردم نسبت 

ماه بعد از مرگشم هنوز توي شوك بود شادي هم هي هر روز گوشه  4 - 3سرپرست خانواده بودم . مادرم كه تا 

دارو شكر از نظر مالي مشكلي نداشتيم گير تر ميشد . وقتي نداشتم كه زانوي غم بغل بگيرم و بيخيال زندگي بشم . خ

ولي اداره ي شركت پدرم افتاده بود گردن من . دانشگاه قبول شدم . هم درس ميخوندم هم كار ميكردم . باالخره 

مادرم از بهت از دست دادن پدرم بيرون اومد و زندگيمون روال عاديش و در پيش گرفت ولي واسه من كه پدرم 

 22ود كه بتونم نبودش و تحمل كنم . مامان مدام زمزمه ميكرد كه وقت ازدواج كردنمه همه چيزم بود خيلي سخت ب

سالش  22سالم بود و همه ي ثروت پدرم زير دست من بود ولي مدام سر باز ميزدم و كارام و بهونه ميكردم . شادي 

لو چقدر بزرگ و خانوم شده . شده بود با اومدن اولين خواستگار تو خونه تازه متوجه شده بودم كه اون شادي كوچو

ديگه از شيطنتاي بچگيش خبري نبود . خيلي متين شده بود . خواستگاراش و زير ذره بين ميذاشتم . دلم ميخواست 

خوشبخت بشه چون شادي لياقت بهترينهارو داشت . باالخره مازيار اومد خواستگاريش هر روز ميرفتم تحقيق 

س و جو كردم كه باالخره به اين نتيجه رسيدم كه ميتونه شادي رو خوشبخت ميكردم در موردش . انقدر از همه پر

كنه . شادي ازدواج كرد دوباره تنها شديم . من بودم و مامان . درسم تموم شده بود و حاال فقط مسئوليت و كار 

ازيار نگذشته سال از ازدواج شادي و م 1شركت رو دوشم بود . سعي ميكردم وقت بيشتري رو براي مامان بذارم . 

بود كه مازيار مجبور شده بود به خاطر كاراش بره آلمان جدا شدن از شادي برام خيلي سخت بود ولي نميشد جلوي 

رفتنشون و گرفت . باالخره شادي رفت . بعد از رفتنش مامان زمزمه ها رو از سر گرفت . همش ميگفت من پيرم 

بهش ميگفتم من االن همه ي وقتم مال توئه عروس ميخواي چيكار ؟ ميترسم سرم و زمين بذارم و داماديت و نبينم . 

هي ميگفت تو به تنهايي من كاري نداشته باش من وقتي تورو خوشبخت ببينم تنهاييام يادم ميره خالصه از صالح هاي 

 مادرانش انقدر استفاده كرد تا باالخره تسليمش شدم . خودش برام دختري رو در نظر گرفته بود كه بريم

خواستگاريش . منم ناراضي نبودم . چون خودم اهل اينكه با كسي دوست بشم و كال تو نخ عشق و عاشقي نبودم . اسم 

دختره سپيده بود . چهره ي قشنگي داشت . انقدر خوش سر و زبون بود كه نا خودآگاه دوست داشتي بشيني پاي 

كه حس قلبيم و فهميده بود خودش بقيه كارارو حرفاش . توي جلسه ي اول خواستگاري ازش خوشم اومد . مامان 

انجام داد و خيلي زود به عقد هم در اومديم . قرار گذاشته بوديم كه چند ماه عقد بمونيم بعد جشن عروسي بگيريم و 

بريم سر خونه زندگي خودمون . دو ماه از عقدمون ميگذشت احساس وابستگي شديدي بهش ميكردم . دوستش 

جوري نشون ميداد . تنها چيزي كه اذيتم ميكرد رفتارش بود . براي اون مسئله اي نبود اگه با پسر داشتم . اونم همين

خاله ي من مثال گرم بگيره و خودموني ساعت ها حرف بزنه . اين حسي كه به رفتاراش داشتم و مدام ميذاشتم پاي 
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فتاراي غلطش و نبينم . توي مهمونيا اينكه من زيادي حساس و حسودم . همش خودم و گول ميزدم و سعي ميكردم ر

مدام مشروب ميخورد . البته اينم بگم كه با من مهربون بود ولي خوب زيادي از نظر فكري آزاد بود . وقتي از 

رفتارش انتقاد ميكردم باهام قهر ميكرد . وقتي باهام حرف نميزد ديوونه ميشدم . واسه همين سريع پيش قدم 

. مامان ميديد كه ذره ذره دارم توي اين رابطه آب ميشم و كم ميارم . همش از رابطمون  ميشدم كه با هم آشتي كنيم

ميپرسيد و من سعي ميكردم همه چي رو خوب جلوه بدم . ولي در واقع اينجوري نبود . سپيده كم كم داشت از دستم 

قدر مست كرده بود كه هيچي ميرفت . نميدونم شايدم از اولش تو دست من نبود . باالخره يه شب توي مهموني ان

حاليش نبود و در حال بوسيدن يه مرد غريبه ديدمش . جوش آورده بودم . زن عقدي من مرد غريبه رو بوس كنه؟! 

انقدر عصبي بودم كه همون جا همه چي رو باهاش تموم كردم . ولي مست تر از اوني بود كه بخواد به حرفام و كارام 

زنگ ميزد . ميومد شركت دم در خونه ميومد ولي من هيچ جوابي بهش نميدادم . تازه هفته ي تمام بهم  1فكر كنه . 

رفتارا و حركتاش و ميديدم . اون نميتونست جوري باشه كه من ميخوام . مصمم تر از هميشه همه چي رو باهاش 

ق توي شناسناممون تموم كردم . مدام ميگفت ببخشمش ولي من اين ازدواج و بيهوده ميديدم . خيلي راحت مهر طال

خورد و همه چي تموم شد بعد از طالق از يه طرف خاطره هايي كه باهاش داشتم و از طرف ديگه چهره ي مامان كه 

خودش و گناهكار ميدونست توي زندگيم اذيتم ميكرد . نميتونستم جو سنگين خونه رو تحمل كنم احتياج به يه جاي 

گرفتم و اينجا رو خريدم . دوباره سعي كردم خودم و بسازم از نو . دوباره  خلوت و تنهايي داشتم . باالخره تصميمم و

سعي كردم بشم همون آدم قديم . ولي هر بار كه به ديدن مامان ميرفتم انگار هر چي كه ساخته بودم با يه نگاهش 

صداش . ولي بايد دود ميشد و ميرفت هوا . تصميم گرفتم ديگه نرم ببينمش . برام سخت بود . نديدنش ، نشنيدن 

اين كار و ميكردم . االن فكر ميكنم وضع روحيم خيلي خوبه . همه ي شكست هارو ترميم كردم . همه ي اتفاقا رو 

 پشت سر گذاشتم . االن ميتونم با نگاهاي مامان كنار بيام . 

 

 نگاهش و به من دوخت و گفت :

 

بيشتر . مهم اينه كه تو چجوري سعي كني از بين ببريش و  زندگي هممون پر از فراز و نشيبه . يكي كمتر و يكي -

باهاش بجنگي . تا حاال نشده بود انقدر راحت بشينم و از احساساتم حرف بزنم از گذشتم از چيزايي كه اذيتم ميكرد 

يه روزي . ولي وقتي تورو تو اون حال ديدم دلم خواست اينارو برات تعريف كنم . شايد متوجه بشي كه همه ي 

 ناراحتيا يه روزي تموم ميشه و تو برميگردي به گذشته ها و دليل ناراحتيات ميخندي . 

 

شادمهر ناخواسته حس كنجكاويم و نسبت به گذشتش برطرف كرده بود . خوشحال بودم كه انقدر باهام صميمي 

ب داد . از جاش بلند شد و رفتار ميكرد . ديگه از ناراحتي دقايق پيش خبري نبود . لبخند زدم اونم لبخندم و جوا

 گفت :

 

 خوب من ديگه ميرم بخوابم . بهتره توام بخوابي فردا صبح بايد زود بيدار شي . شب بخير  -

 

 شب بخير .  -
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داشتم رفتنش و تماشا ميكردم . انگار هيچ چيزي ديگه ناراحتش نميكرد . خوشحال و بيخيال از پله ها باال ميرفت . با 

 به اتاقم رفتم . ازش ممنون بودم كه من و حداقل دوستش ميدونست .  خوشحالي منم

 

صبح از خواب بيدار شدم روز خوبي بود . تصميم بزرگي گرفته بودم كه امروز عمليش ميكردم . مصمم تر از هر روز 

سرش و دوباره ديگه اي حاضر شدم و همراه شادمهر به شركت رفتم . سمانه اومده بود نگاه بي تفاوتي بهم كرد و 

 به كارش گرم كرد . ديگه برام مهم نبود . اين دوستي به درد من نميخورد ! باالخره صيادي اومد جلو رفتم :

 

 سالم آقاي صيادي  -

 

 سالم خانوم صدري صبحتون بخير  -

 

 صبح شما هم بخير ميتونم باهاتون صحبت كنم ؟ -

 

 بله بفرماييد تو اتاقم .  -

 

نگاهي انداختم با چشمايي عصباني بهم خيره شده بود . اين بار من بودم كه بي تفاوت نگاهم و ازش  به سمانه

 ميگرفتم . با صيادي به اتاقش رفتيم :

 

 بفرماييد خانوم من در خدمتتونم .  -

 

 راستش در مورد صحبتي كه چند وقت پيش با هم داشتيم ميخواستم حرف بزنم .  -

 

 ت :خوشحال شد و گف

 

 من سراپا گوشم خانوم .  -

 

 من خيلي فكر كردم . شما واقعا مرد متين و با شخصيتي هستين و از هر لحاظ مناسب براي ازدواج .  -

 

 نيشش باز تر شد و گفت :

 

 ممنون . شما لطف دارين  -

 

 نه حقيقت و گفتم آقاي صيادي . راستش فكرام و كردم و پاسخ من نه هستش .  -

 

 انگار شوكه شد به صورتم خيره شد و با لحن ناراحت گفت :

 

 نه ؟!!! -

 

 سرم و پايين انداختم . 
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شما از هر نظر مرد متين و موقري هستين ولي من فعال شرايط ازدواج و ندارم . فكراي ديگه اي دارم براي زندگيم  -

 ببخشيد اگه صريح جوابم و بهتون اعالم كردم . 

 

سال ؟ هر چقدر باشه من صبر ميكنم فقط به شرطي كه بدونم جواب شما  2سال ؟  1قدر وقت الزم دارين ؟ شما چ -

 مثبته 

 

سال ديگه خيلي با االن فرق كرده باشم . من نميتونم جوابي  2يا  1آقاي صيادي مسئله اين نيست . من شايد تا  -

 هموني بود كه گفتم . بهتون بدم . خواهش ميكنم اصرار بهم نكنين . جواب من 

 

 سرش و پايين انداخت و گفت :

 

 متوجهم . شما مختاريد هر جور كه دوست داريد تصميم بگيريد . من درك ميكنم .  -

 

 ممنون واقعا . اگه اشكار نداره من يه عرض كوچيك ديگه هم داشتم .  -

 

 دارو شكر متين تر از اين حرفا بود خيلي آروم گفت :منتظر بودم با فحش و داد من و از اتاقش بيرون بندازه ولي خ

 

 گوشم با شماست .  -

 

 راستش ميخواستم استعفا بدم .  -

 

 دوباره سرش و باال گرفت و توي چشمام خيره شد :

 

 به خاطر همين پيشنهاد و اين قضاياست ؟ -

 

 خير . دليلش و نپرسيد ممنون ميشم موافقت كنين .  -

 

 ناراحت تر از قبل شد :انگار 

 

 باشه چشم هر جور راحتين . از هر وقت خواستين ميتونين نياين .  -

 

 حتي از االن ؟ -

 

 روزم نميتونين صبر كنين ؟ 1يعني انقدر از ما خسته شدين ؟ كه حتي  -

 

  اين حرف و نزنين آقاي صيادي . باور كنين اصال ربطي به شما نداره قضيه ي استعفا . -
 

 خيلي خوب . ميتونين از همين االن برين خونه .  -
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خوشحال بودم كه همه كارام درست و باب ميلم پيش رفته . بعد از تسويه حساب و خداحافظي از همه ي همكارا 

م . دوباره بدون خداحافظي از سمانه از در شركت اومدم بيرون . انگار دنيارو بهم دادن . نميدونم چرا اين كار و كرد

دليل رد كردن خواستگاري صيادي رو ميدونستم خوب معلوم بود من قلبم پيش يكي ديگه بود و نميتونستم به 

صيادي خيانت كنم . حتي اگه شادمهر من و دوست نداشته باشه بازم دلم نميخواد با عشق يكي با يكي ديگه زندگي 

معلوم بود ! مگه من عاشق استقالل نبودم ؟ شايد ديگه كنم . دليل اينكه چرا استعفا داده بودم هنوز براي خودم نا 

 محيطش و با وجود پيشنهاد صيادي و بي تفاوتي هاي سمانه دوست نداشتم . مهم اين بود كه االن راحت و آزاد بودم . 

 

و  اواخر شهريور ماه بوديم و هر روز به برگشتن خانوم بزرگ نزديك تر ميشديم . سوسن تلفن و دستش گرفته بود

هر روز برام روز شمار شده بود . ذوق كرده بود كه دوباره من و خانوم بزرگ و ميبينه . منم خوشحال بودم كه 

ميبينمشون ولي از طرفي عادت كرده بودم به شادمهر . نميدونستم با اين احساسي كه تازه توي قلبم به وجود اومده 

 بود . يه جور جون كندن الكي و بدون حاصل .  بود بايد چيكار كنم . اونم عشقي كه به نظرم يه طرفه

 

شب بايد ميرفتيم فرودگاه دنبالشون . آخه شادي و  11مهر ساعت  3باالخره تاريخ اومدن خانوم بزرگ معلوم شد . 

 مازيارم بودن . خوشحال بودم كه شادي و ميتونم ببينم . 

 

ه ي خانوم بزرگ بزنيم و همه جا رو تميز كنيم . با ديدن مهر بود . من و شادمهر تصميم گرفته بوديم سري به خون 1

دوباره ي خونه دلم پركشيد واسه اون وقتي كه تازه اومده بودم اينجا . كي فكر ميكرد اگه پا توي اين خونه بذارم يه 

هم جزيي  روز عاشق ميشم ؟! آقا صابر و كيوان به استقبالمون اومدن . از ديدنشون خوشحال بودم . حس ميكردم اونا

 از خانوادم شدن و تو اين مدت دلم براشون تنگ شده . 

 

 با كمك كيوان و آقا صابر تميز كاري رو شروع كرديم . 

 

  
 

اول از همه به اتاق قديمم سر زدم . روز اولي كه اينجا اومده بودم برام مثل بهشت بود . شالم و دور سرم گره زدم و 

ساعتي بود كه مشغول كار بودم كه صداي شادمهر و شنيدم  1يل و بگيرم . فكر كنم سعي كردم گرد و غبار روي وسا

: 
 

 شميم ، شميم كجايي ؟ -

 

 از اتاق اومدم بيرون به چارچوب در اتاقش تكيه زده بود گفتم :

 

 بله كاري داري ؟ -

 

 آره مياي كمكم كني ميخوام جاي وسايل اتاقم و عوض كنم .  -

 

 گفتم :تعجب كردم 
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 مگه ميخواي بياي اينجا زندگي كني ؟ -

 

 انگار دستپاچه شد ولي سريع خودش و جمع و جور كرد و گفت :

 

 نه همينجوري گفتم . واسه تنوع .  -

 

 همونجوري كه به سمت اتاقش ميرفتم گفتم :

 

 م ميگيره . من اگه جاي تو بودم همه ي اين وسايل و عوض ميكردم . همه چي مشكيه دل آد -

 

 مثال چه رنگي بشه ؟ اين رنگ مردونه تره . -

 

كي گفته هر رنگ تيره اي مردونه تره ؟ اصال مگه رنگ مردونه زنونه داره ؟ شما مردام كه دوست دارين همه چي  -

 رو مردونه زنونش كنين ! 

 

 وبه ؟خيلي خوب خانوم فمنيست من و ترور نكن . به نظرت چه رنگي واسه اتاق خ -

 

 نميدونم شايد سبز يا شايدم آبي ماليم .  -

 

 دستش و زير چونش گذاشت يكم فكر كرد و گفت :

 

 حاضر شو بريم بيرون .  -

 

 كجا ؟ هنوز كلي كار داريم .  -

 

 ديگه تو سرم انداختي تغيير دكوراسيون بدم خودتم بايد باشي و انتخاب كني . 

 

 فست تو كه تو خونه ي خودتي احتياجي به اين وسايل نداري . شادمهر اين يه خرج اضا -

 

 باشه باالخره شايد بعضي وقتا بخوام بيام اينجا . دوست دارم اتاقم تيره نباشه .  -

 

نميدونستم چه اصراري بود بين اين همه كاري كه ريخته بود سرمون بريم يه همچين كار غير ضروري انجام بديم . 

ادم نمي اومد كه شادمهر واسه خريد چيزي نظر از من پرسيده باشه ! وقتي هنوز ترديد من و ديد تازه هيچ وقت ي

 گفت :

 

 زود باش ديگه ميخوام از اون ور برم ناهارم بگيرم .  -

 

 باشه االن بذار كيفم و بردارم .  -
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راهي شدم . اول رفتيم براي اتاقش رو تختي دوباره به اتاقم برگشتم كيفم و از روي صندلي قاپيدم و به دنبال شادمهر 

و پتوهاي سبز خوش رنگ خريديم بعد سفارش پرده داديم . آخر از همه هم رفتيم براي اتاقش فرش خريديم . 

حس ميكردم روحيه ي شادمهر تغيير كرده . نسبت به اوايل خيلي شوخ و با حوصله شده بود . خوشحال بودم از اين 

ش ولي از يه طرف وقتي فكر ميكردم ديگه قرار نيست مثل گذشته باهاش سر و كار داشته تغيير مثبت توي اخالق

 باشم دلم ميگرفت 

باالخره كارامون كه تموم شد با ظرفهاي غذا به خونه برگشتيم . ناهار و كنار آقا صابر و كيوان خورديم و دوباره 

سانت هم  1ولي وسايل انقدر سنگين بود كه مشغول كار شديم . دلم ميخواست دكوراسيون اتاقم و عوض كنم 

 نميتونستم جا به جاشون كنم شادمهر داخل اتاقم شد و گفت :

 

 دستور تغيير رنگ اتاق و خودت دادي خودتم بايد بياي بچينيش .  -

 

 كلي كار دارم تو اتاقم . كاراي اينجا كه تموم شد ميام كمكت ميكنم .  -

 

 ؟ چقدر كارات اينجا مونده -
 

راستش همه جارو تميز كردم . فقط دلم ميخواست يكم تغيير دكوراسيون بدم كه ديدم زورم نميرسه پشيمون  -

 شدم . 

 

تورو خدا انقدر بهم كمك نكن يه وقت خسته  "نگاهي به وسايل كرد و از اتاق بيرون رفت . پيش خودم گفتم  -

 دقيقه اي بعد با كيوان اومد توي اتاقم و گفت : "! عجب ! ميشي ! يه تعارفم نزد كه حداقل كمكت كنم و اينا 

 

 خوب حاال ميخواي كجا بذاري وسايل و ؟  -

 

تشكر كردم از جفتشون و جايي كه دوست  "خدايا منو ببخش كه انقدر عجولم و زود قضاوت ميكنم در مورد همه  "

ل و جا به جا ميكردن . بعد از اينكه كار اتاق من تموم داشتم وسايل و بذارم بهشون گفتم . اون دو تا با كمك هم وساي

 شد كيوان رفت و شادمهر دستاش و به كمرش زد و گفت :

 

 الوعده وفا ! قول دادي حاال نوبت اتاق منه .  -

 

 خيلي خوب بريم سراغ اتاق تو  -

 

دستمال گرد و خاكاش و بگيره . خودمم اول از همه به شادمهر گفتم تموم كتاباش و از تو كتاب خونه در بياره و با 

مشغول تعويض ملحفه هاي تختش شدم . رنگ سبز رو تختي حس خوبي بهم ميداد حس اينكه همه چي توي اون 

اتاق در جريانه . رو تختي رو كه مرتب كردم آروم روي تخت دراز كشيدم و چشام و بستم . خيلي خسته شده بودم 

 جا با صداي شادمهر به خودم اومدم :دلم ميخواست ساعت ها بخوابم اون

 

 خسته شدي ؟  -
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 چشمام و باز كردم و نگاهي بهش انداختم . سرش پايين بود و داشت كتابي رو تميز ميكرد آروم گفتم :

 

 يكم .  -

 

 بقيش و بذار واسه فردا نميخواد انقدر خودت و اذيت كني .  -

 

 مش كنيم . نه ديگه فردا دير ميشه . امروز تمو -

 

نگاهي به سمت من انداخت و از جاش بلند شد به طرفم اومد . نيم خيز شدم و روي تخت نشستم . پايين تخت 

 نشست نگاهي به اطراف اتاق انداخت و گفت :

 

 روز اولي كه اينجا گير من افتادي يادته ؟  -

 

ل بي شاخ و دميه ولي بعدش نظرم كال عوض خنديد . از خندش منم خندم گرفت . اون زمان فكر ميكردم عجب غو

 شد . سري تكون دادم . دوباره گفت :

 

 اعتراف ميكنم كه اون موقع يكم بهت شك داشتم و زياد ازت خوشم نميومد .  -

 

اخمام تو هم رفت . انتظار نداشتم انقدر رك در مورد اينكه از من چقدر بدش ميومده حرف بزنه . اخمام و كه ديد 

 و گفت : خنديد

 

 ولي االن خيلي همه چي فرق كرده .  -

 

 چي فرق كرده ؟  -

 

من عوض شدم . توام عوض شدي . ميدوني اين مدت اگه تو خونه ي من بهت بد گذشت يا اتفاقي افتاد كه ناراحتت  -

 كرد بايد ازت عذر خواهي كنم . 

 

 ! دستش و به طرفم گرفت و گفت :شادمهر مغرور داشت از من عذر خواهي ميكرد ؟! جالب بود 

 

 با هم دوستيم نه ؟  -

 

 دستش و فشردم :

 

 هنوزم با هم دوستيم .  -

 

انگار پاهام چسبيده بود  "پاشو شميم . همين االن پاشو و برو  "لبخندي زد . داشتم توي چشاش دوباره غرق ميشدم 

 به زمين و از خودم هيچ اختياري نداشتم 
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 ه خودم اومدم نگاهم و ازش گرفتم و گفتم :باالخره ب

 

 خوب حاال بايد چيكار كنيم ؟ -

 

انگار اونم به خودش اومد سريع از جاش بلند شد و بقيه ي كاراي اتاقش و انجام داديم و بقيه ي قسمتاي خونه رو هم 

ن بخوابن و فقط من و شادمهر بود آقا صابر و كيوان رفته بود 12برق انداختيم . خونه بوي تميزي ميداد . ساعت 

 بوديم كه داشتيم كاراي خورده ريز آخر و انجام ميداديم . 

 

 شادمهر همونجوري كه روي مبل لم داده بود و به كار كردن من نگاه ميكرد گفت :

 

 امشب بريم خونه يا همين جا بخوابيم ؟  -

 

 نميدونم برام فرقي نداره .  -

 

 گفت : يهو اخماش تو هم رفت و

 

 يعني واقعا براي تو اينجا و خونه ي من فرق نداره ؟ -

 

 نميدونم چرا اين سوال و ميپرسيد و انتظار چه جوابي رو ازم داشت با شك نگاهي بهش انداختم و گفتم :

 

 نه چه فرقي بايد بكنه ؟  -

 

 عصباني شد از جاش بلند شد و گفت :

 

 ياد ميرم تو اتاقم بخوابم . هيچي فرقي نداره . من خوابم م -

 

 شب بخير .  -

 

بدون اينكه جوابي بهم بده رفت امشب يه چيزيش بود . يعني انتظار داشت واقعا من چي بهش بگم ؟ شونم و باال 

 انداختم بقيه ي كارا رو هم انجام دادم و به اتاقم رفتم . انقدر خسته بودم تا چشمام و بستم خوابم برد . 

 

بود كه از خواب بيدار شدم . از پنجره ي اتاقم نگاهي به بيرون انداختم ماشين شادمهر نبود ! سريع  15عت صبح سا

 لباسام و عوض كردم و به حياط رفتم آقا صابر مشغول آب دادن به درختا و گلها بود گفتم :

 

 سالم آقا صابر صبحتون بخير .  -

 

 سالم دخترم صبح توام بخير .  -
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 شادمهر نيستن ؟  آقا -

 

 نه دخترم صبح زود از خونه رفتن بيرون .  -

 

 نفهميدين كجا رفتن ؟  -

 

 نه دخترم به من كه چيزي نگفتن .  -

 

 باشه ممنون .  -

 

 داخل خونه برگشتم و بهش زنگ زدم . با بوق سوم جواب داد :

 

 الو سالم شادمهر كجايي تو ؟ -

 

 با لحن سردي گفت :

 

 بيرونم .  -

 

 دلم از لحن سردش گرفت دوباره گفتم :

 

 قرار بود امروز بريم وسايلم و از خونه بياريم . كي مياي ؟ -

 

 دوباره با همون لحن گفت :

 

 نميرسم بيام . خودت آژانس بگير برو خونه وسايلت و جمع كن .  -

 

 ود ؟ بغض كرده بودم . باز چي شده بود كه از دستم ناراحت ب

 

 باشه .  -

 

حتي نذاشت خداحافظي كنم . سريع گوشي رو قطع كرد . دوباره همون شادمهر ترسناك شده بود . به جاي زانوي غم 

من بدون اونم ميتونم  "بغل گرفتن تصميم گرفتم برم به بقيه ي كارام برسم . حاضر شدم و به آژانس زنگ زدم . 

با آژانس به خونه ي شادمهر رفتم . همه  "؟ واقعا فكر كرده من بهش محتاجم ؟ كارام و انجام بدم . فكر كرده كيه 

ي وسايلم و از قبل جمع كرده بودم . وسايلم و توي ماشين گذاشتم . خداحافظي با خونه ي شادمهر سخت تر از 

جايي بود كه عاشق  خداحافظي با خونه ي خانوم بزرگ بود . اينجا جايي بود كه احساسات من شكل گرفته بود . اينجا

شده بودم . واقعا نميتونستم خداحافظي كنم . نگاه كوتاهي به همه جا كردم و كليدام و روي ميز وسط پذيرايي 

 گذاشتم و از خونه اومدم بيرون . 
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دوباره به خونه ي خانوم بزرگ برگشتم . هنوز از شادمهر خبري نبود . نزديك ظهر بود كه كيوان با ظرفهاي غذا 

 مد خونه :او

 

 سالم اينا چيه ؟  -

 

 خنديد و گفت :

 

 غذاست ديگه .  -

 

 نه ميدونم غذاست مگه آقا شادمهر نميان واسه ناهار ؟  -

 

 نه به من زنگ زدن گفتن ناهار بگيرم خودشونم كار دارن نميان واسه ناهار .  -

 

 ان دوباره اومد :سرخورده و ناراحت راه اتاقم و در پيش گرفتم كه صداي كيو

 

 شميم خانوم شما ناهار نميخورين ؟  -

 

 همونطور كه از پله ها باال ميرفتم گفتم :

 

 نه ممنون سيرم شماها بخورين .  -

 

 اين بچه بازيا چه معني داشت ؟باز داشت از دستم فرار ميكرد ؟ 

 

يخوندم . چند دقيقه يه بار لب پنجره ميرفتم تا ببينم ديگه كاري نبود كه انجام بدم . توي اتاقم نشسته بودم و درس م

بود كه معدم به صدا افتاده بود از گرسنگي . از صبح  1خبري از شادمهر ميشه يا نه ولي انگار نه انگار . ساعت حدود 

م . رفتم تا حاال هيچي نخورده بودم . حتي وقتي كيوان واسه شام صدام كرده بود بازم از غذا خوردن سر باز زده بود

طبقه ي پايين غذاي ظهر و از توي يخچال در آوردم و مشغول خوردن شدم . وقتي غذام تموم شد احساس ميكردم 

هر لحظه امكان داره منفجر بشم . به زور خودم و به طبقه ي باال رسوندم و روي تختم دراز كشيدم . كم كم معدم 

يهو غذا خوردم بود ولي از درد داشتم به خودم ميپيچيدم . حتي داشت درد ميگرفت . نميدونم از پرخوري يا از اينكه 

 حس اينكه پايين برم و واسه خودم يه مسكن بيارمم نداشتم . سعي كردم بخوابم ولي مگه با اين درد ميشد ؟ 

 

 صداي ماشين شادمهر و شنيدم و بعد صداي خودش و كه داشت با آقا صابر حرف ميزد :

 

 سالم  -

 

 بار سراغت و گرفت .  25سرم . امروز نبودي . شميم خانوم سالم پ -

 

 عجب اين آقا صابرم دهن لق بودا ! يادم باشه ديگه هيچي ازش نپرسم :
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 امروز يكم كار داشتم نشد بيام سر بزنم . كجا هست ؟ -

 

 كي شميم خانوم ؟ تو اتاقشونن فكر كنم .  -

 

 باشه ممنون . شبتون بخير .  -

 

و هول شدم اگه شادمهر ميومد تو اتاقم چي ؟ حاال من و بايد با اين حال نزار در حال مرگ ميديد . شالم و به زور از يه

روي صندلي برداشتم و روي سرم انداختم سعي كردم حالت طبيعي به خودم بگيرم ولي همش از درد به خودم 

 ميپيچيدم . تقه اي به در خورد و صداي شادمهر اومد :

 

 شميم . بيداري ؟ -

 

 نميدونستم چي جوابش و بدم . اگه مسكن نميخوردم تا صبح از درد هالك ميشدم . 

 

 بله بيدارم .  -

 

 در به آرومي باز شد و شادمهر اومد تو با ديدن قيافه ي من نگران گفت :

 

 چي شده ؟ حالت خوب نيست ؟ چرا رنگت پريده ؟  -

 

 گرفته . ميشه ازت خواهش كنم از پايين برام مسكن بياري ؟  يهو غذا خوردم معدم درد -

 

 دقيقه برگشت قرص و با ليوان آبي كه برام آورده بود خوردم گفت : 0سري تكون داد و از اتاق بيرون رفت . بعد از 

 

 دراز بكش بهتر ميشي . نميخواي دكتر بري ؟  -

 

 همونجور كه دراز ميكشيدم گفتم :

 

 .  نه خوبم -

 

 چشمام و بستم تا از اتاق بيرون بره ولي گفت :

 

 تو بخواب من ميمونم تو اتاقت خوابت برد ميرم . ميترسم حالت بد شه .  -

 

صندلي رو كنار پنجره گذاشت و به بيرون خيره شد . تو فكر بود . ناراحت به نظر ميرسيد . چشمام و بستم ولي 

 يم گرفتم ترديدارو كنار بذارم و باهاش حرف بزنم :حضورش نميذاشت راحت بخوابم . تصم

 

 تو ديشب از دست من ناراحت شدي ؟ يعني من چيزي گفتم كه دلخور شده باشي ؟ -
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 بدون اينكه سرش و برگردونه گفت :

 

 نه  -

 

 پس چرا ناراحت به نظر مياي ؟ -

 

 ناراحت نيستم .  -

 

 ومه . كامال از مدل حرف زدنت باهام معل -

 

 سكوت كرد و هيچي نگفت . نشستم روي تختم و گفتم :

 

 اگه ناراحت نيستي پس چرا نگام نميكني ؟  -

 

 بدون اينكه برگرده گفت :

 

 بگير بخواب انقدر سوال نپرس  -

 

 خوابم نميبره .  -

 

 از روي صندلي بلند شد و گفت :

 

 ميرم تو اتاقم . اگه حالت بد شد صدام كن . منم بلد نيستم واست الاليي بخونم . من  -

 

 داشت به سمت در ميرفت . از اين سردي و بي تفاوتيش دلم ميگرفت آروم با خودم زمزمه كردم :

 

 چرا دوباره باهام بد شدي ؟ -

 

 انگار شنيد نگاهي بهم كرد و گفت :

 

 تو از من چه انتظاري داري ؟  -

 

 با دستپاچگي گفتم :از اين سوالش تعجب كردم 

 

 هيچي .  -

 

پس چرا انقدر واست مهمه كه باهات سرد نباشم ؟ كه دوستت باشم ؟ كه باهات بي تفاوت رفتار نكنم ؟ ببينم نكنه  -

 توقع داري عاشقت باشم ؟ يا اينكه نكنه تو دوستم داري ؟
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كرد . دوباره همون ضعف هميشگي . حتي اشك توي چشمام حلقه زد . اون نبايد انقدر احساسات من و مسخره مي

نتونستم جوابش و بدم . انگار منتظر جواب بود . حرفش كوبنده و تلخ بود ولي انگار چشماش داشت يه چيز ديگه 

 ميگفت . يه غمي توي چشماش بود . دوباره گفت :

 

 بگير بخواب انقدرم خيال بافياي الكي نكن . شب بخير .  -

 

نميدونستم چرا انقدر من و به خودش اميدوار ميكرد و يهو پسم ميزد و انگار با خودش جنگ اينو گفت و رفت . 

داشت . اشكام همينطور سرازير ميشد . خدارو شكر كردم كه فردا خانوم بزرگ مياد و من ديگه كمتر با شادمهر 

 برخورد پيدا ميكردم . 

 

ي كه بهم زده بود ديگه دوست نداشتم زياد سر راهش قرار از صبح كه بيدار شده بودم شادمهر و نديدم . با حرفاي

بگيرم . حتي ديگه نميخواستم براش يه دوست خوب باشم . با كيوان به گل فروشي رفتيم و دسته گل قشنگي رو 

سفارش دادم براي استقبال از خانوم بزرگ . زنگي به سوسن زدم . گفت فردا بليط داره براي برگشت . وقتي خيالم 

يزي خونه راحت شد به اتاقم رفتم تا يكم به خودم برسم . نميخواستم بعد از اين همه مدت خانوم بزرگ من و از تم

 با قيافه ي به هم ريخته و ناراحت ببينه 

نميدونستم شادمهر مياد دنبالم يا بايد با كيوان برم . هر چند اگه ميخواست بياد كه بايد زودتر از اينا بهم خبر ميداد . 

بود و من داشتم آماده ميشدم . مانتو  2با كيوان به سمت فرودگاه برم . ساعت حدوداي  2م گرفتم ساعت تصمي

مشكي و شلوار لي پوشيدم و شال مشكي رو سرم انداختم . خيلي مشكي بود همه چيم ولي خوب رنگ ميشكي به 

ان حاضره يا نه . از در بيرون رفتم اول پوست سفيدم ميومد . كيف و كفشمم برداشتم و به سمت در رفتم تا ببينم كيو

از همه ماشين شادمهر توجهم و به خودش جلب كرد . يعني اومده بود خونه ؟ چه بي سر و صدا . چرا من نفهميده 

بي تفاوت با چشم دنبال كيوان گشتم داشت با آقا  "شميم تو قول دادي ديگه باهاش كاري نداشته باشي  "بودم ؟ 

 سمتش رفتم و گفتم :صابر حرف ميزد به 

 

 حاضريد ؟ كمتر از نيم ساعت ديگه بايد راه بيفتيم . -

 

 يعني شما با آقا شادمهر نميرين ؟  -

 

 شونه هام و بي تفاوت باال انداختم و گفتم :

 

 نه من خودم ميرم بايد گل و از گل فروشي بگيريم سر راه .  -

 

 چشم پس من ميرم حاضر شم .  -

 

 من تو ماشين منتظرتون ميشينم .  باشه -

 

از آقا صابر خداحافظي كردم و در عقب ماشين و باز كردم و نشستم . هنوز نگاهم به ماشين شادمهر بود . ديدمش 

كه از خونه اومد بيرون . نگاهش چرخيد انگار دنبالم ميگشت . چشمش به ماشين افتاد . سرم و پايين انداختم و با 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –او آمد وقتی 

1 3 1  

 

رم كردم . از زير چشم ميديدمش كه داره به طرف ماشين مياد . دلهره ي خاصي داشتم ولي گوشيم خودم و سرگ

 سعي كردم نقاب بي تفاوتي به چهرم بزنم . باالخره به ماشين رسيد در و باز كرد و گفت :

 

 ساعته دارم تو خونه دنبالت ميگردم اونوقت اينجا نشستي ؟ 1 -

 

 چرا بايد دنبالم بگردي ؟  -

 

 نگاهش سخت بود و سرد :

 

 يعني نميخواي بياي فرودگاه ؟  -

 

 چرا دارم با كيوان ميرم . -

 

 شما يا با من مياي يا اصال نمياي . فهميدي ؟  -

 

من با تو هيچ جا نميام تازه سر راه بايد برم گل فروشي دست گلي كه سفارش دادمم بگيرم با كيوان برم راحت  -

 ترم . 

 

 و رو هم فشار داد و گفت : دندوناش

 

 خيلي خوب خودت خواستي .  -

 

 مچ دستم و گرفت و كشيد . يهو از اين كارش شوكه شدم :

 

 ولم كن . شادمهر ولم كن . آقا صابر اينجا وايساده زشته .  -

 

 برام مهم نيست . برو تو ماشين بشين .  -

 

 دستم و ول كن .  -

 

 دستش بود تو چشمام زل زد و گفت : وايستاد هنوز دستم تو

 

 اگه نكنم ؟ -

 

با دست راستم كه آزاد بود سيلي محكمي تو صورتش زدم . شوكه شد ولي مثل هميشه محكم سر جاش وايستاد 

اخمام تو هم بود نفسام تند و سريع بودن . انتظار داشتم االن با سيلي محكم تر جبران كنه ولي هيچ كاري نكرد . با 

 ي لرزون از عصبانيت گفتم:صداي
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اين و زدم تا يادت باشه ديگه بهم توهين نكني . من سگت نيستم كه هر وقت و هر جا كه دلت خواست من و دنبال  -

 خودت بكشوني . 

 

پوزخندي زد و دستم و ول كرد رفت سوار ماشينش شد و با سرعت از در خونه بيرون رفت . كيوان حاضر و آماده 

 : اومد و گفت
 

 بريم شميم خانوم ؟  -

 

فقط سر تكون دادم و سوار ماشين شدم . پاهام سست بود انگار هيچ جوني نداشتم تازه وقتي تو ماشين نشستم 

فهميدم چيكار كردم . اشكام رو صورتم جاري شد . پشيمون بودم . احساس عذاب وجدان ميكردم . چجوري دلم 

زمان و به عقب برگردونم . كاش االن تو ماشينش نشسته بودم و باهاش اومد بزنم تو صورتش ؟ كاش ميتونستم 

 حرف ميزدم . چرا هر لحظه داشتم همه چي رو خراب تر از قبل ميكردم ؟ 

 

 كيوان از آينه ي جلو بهم نگاه كرد و گفت :

 

 شميم خانوم خوبين ؟  -

 

 با دستمال اشكام و پاك كردم لبخندي زدم و گفتم :

 

 خوبم . دلم براي خانوم بزرگ تنگ شده االن كه داري بر ميگرده خوشحالم فقط . آره  -

 

كيوان لبخندي زد و هيچي نگفت . از پنجره ي كناري بيرون و نگاه كردم . گريه و ناراحتيم و پشت دلتنگي براي 

ازش خواستم خودش  خانوم بزرگ قايم كرده بودم . دروغگوي ماهري شده بودم . كيوان دم گل فروشي نگه داشت

بره گلها رو تحويل بگيره . بعد از تحويل گرفتن گلها دوباره راه افتاديم . تقريبا ترافيك بود ولي به موقع رسيديم 

بود كه رسيديم . با چشم دنبال شادمهر ميگشتم . باالخره ديدمش . يه گوشه توي  15 - 1:35فرودگاه . ساعت 

با  "چجوري تونستي شميم ؟ تو عاشقشي  "م ميزد . قلبم با ديدنش فشرده شد . سالن انتظار وايساده بود و مدام قد

دست گلي كه تو دستم بود با قدماي نا مطمئن به سمتش رفتم . به محض اينكه من و ديد روش و برگردوند . دور تر 

ود من نميخواستم از شادمهر روي صندلي نشستم . زمان دير ميگذشت . دوست داشتم برم و بهش بگم اشتباه شده ب

بزنمش ولي غرورم نميذاشت قدم از قدم بر دارم . حس ميكردم روز به روز فاصلمون داره بيشتر ميشه . ولي انگار 

 هيچ كاري از دستم ساخته نبود . 

 

سر ساعت هواپيما روي زمين نشست . هيجان زده از جام بلند شدم . انگار شادمهر از يادم رفته بود . فقط دلم 

دقيقه اي معطل شديم خانوم بزرگ و ديدم . پشت سرش  40است خانوم بزرگ و ببينم . باالخره بعد از اينكه ميخو

زن و مرد جووني اومدن كه حدس زدم بايد شادي و مازيار باشن . خانوم بزرگ به طرفمون اومد اول من و در آغوش 

 گرفت اشكاش جاري بود :

 

 . چقدر دلم برات تنگ شده بود عزيزم  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –او آمد وقتی 

1 3 3  

 

 

 منم همينطور خانوم بزرگ  -

 

حاال منم داشتم اشك ميريختم . بعد از من خانوم بزرگ شادمهر و در آغوش گرفت . با شادي دست دادم و روبوسي 

كردم . به مازيار هم سالم كردم . بعد از ابراز خوشحالي و روبوسي هاي معمول به سمت پاركينگ حركت كرديم . 

 خانوم بزرگ گفت :

 

 با هم اومدين ؟  -

 

 شادمهر ساكت بود من جواب دادم . 

 

 نه من با كيوان اومدم آقا شادمهرم خودشون اومدن .  -

 

 وا خوب مسيرتون كه يكي بود با هم ميومدين ديگه .  -

 

 شادي با خنده گفت :

 

 عبوث مارو تحمل كنه ؟  مامان دختر مردم چه گناهي كرده كه بايد توي مسير به اين طوالني اين داداش -

 

 خانوم بزرگ با تشر به شادي گفت :

 

 تو باز نيومده شروع كردي ؟ مگه چشه بچم ؟  -

 

 شادي گفت :

 

 وا مامان . هيچ بقالي نميگه ماست من ترشه . ولي ديگه خداييش قبول كنين پسرتون يكم گوشت تلخه . -

 

 بعد چشمكي به شادمهر زد و گفت :

 

 اشي گرفته اي . ديگه جواب من و نميدي چرا ؟داد -

 

 شادمهر لبخند كم جوني به شادي زد و گفت :

 

 كي از پس زبون تو بر مياد ؟ بيچاره مازيار  -

 

 مازيار خنديد و گفت :

 

 شادي اگه نباشه من افسرده ميشم تو خونه .  -

 

 چشمت در اومد آقا داداش ؟  -
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 ت :خانوم بزرگ دوباره گف

 

 شادي  -

 

 چشم چشم ديگه نميگم .  -

 

 از رفتار راحت شادي خوشم اومد . فكر ميكردم ميتونيم دوستاي خوبي براي هم باشيم . 

 

 باالخره به ماشين رسيديم . شادمهر گفت :

 

 مامان با اجازتون من ديگه صبح ميام بهتون سر ميزنم . ميخوام برم خونه خستم .  -

 

 مادر برو . آروم رانندگي كنيا . باشه  -

 

 چشم . خداحافظ همگي .  -

 

بدون اينكه حتي نيم نگاهي به من بندازه به طرف ماشينش رفت . حق داشت . نبايد اين كار و ميكردم . گرفته و 

 مغموم سوار ماشين شدم و كيوان به سمت خونه حركت كرد . 

 

توي پذيرايي جمع شديم به جز مازيار كه خستگي رو بهونه كرد و به اتاق  به خونه رسيديم بعد از تعويض لباسا همه

سابق نازي رفت تا استراحت كنه . كنار خانوم بزرگ نشستم . دوباره همون لبخند مهربون و ميتونستم روي صورتش 

 ببينم . توي آغوشش فرو رفتم سرم و بوسيد . شادي با خنده گفت :

 

 ه ها . مامان چرا من و بغل نميكني ؟آهاي آهاي من حسوديم ميش -

 

 من و خانوم بزرگ خنديديم . خانوم بزرگ گفت :

 

 شميم دختر گلمه . تو و شميم هيچ فرقي با هم ندارين برام .  -

 

 شادي لبخندي زد و گفت :

 

مد ميگفت يعني واي شميم نميدوني چقدر مامان از تو گفت . شيفتت شده بودم ديگه . هي چپ ميرفت راست ميو -

االن شميم كجاست ؟ يعني االن شميم چي خورده ؟ يعني االن شميم چيكار داره ميكنه ؟ خالصه اينكه ديوونم كرد 

 مامان تو اين مدت . 

 

نگرانش بودم خوب مادر . از سر ناچاري گذاشته بودمش پيش شادمهر . اونو كه خودت بهتر ميشناسيش عين  -

كار و كار و كار . دلم براي تنهايي اين دختر ميسوخت . اونجا كه رفتم همش هي ميگفتم رباته از صبح تا شب همش 

 كاش تورو هم با خودم مي آوردم اونجا . ببينم شادمهر كه اذيتت نكرد ؟ 
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 سرم و پايين انداختم و گفتم :

 

 نه آقا شادمهر خيلي لطف داشتن بهم تو اين مدت . . .  -

 

 د و گفت :شادي ميون حرفم پري

 

راحت باش بگو اينجا همه خودمونين . ديگه من يكي كه ميدونم چه داداش بي اعصابي دارم راحت باش خودت و  -

 خالي كن . 

 

 لبخندي زدم و گفتم :

 

 نه باور كنين همه چي خوب بود . فقط دل تنگ خانوم بزرگ بودم .  -

 

 :خانوم بزرگ بوسه اي روي پيشونيم گذاشت و گفت 
 

 عزيزم منم همينطور . شادي مادر چمدون من و بيار  -

 

 ميخواين سوغاتي هارو بدين ؟  -

 

 آره دل تو دلم نيست ببينم ازشون خوشش مياد يا نه .  -

 

 شادي رفت گنگ خانوم بزرگ و نگاه كردم كه به حرف اومد :

 

بخرم . يه سري چيزاي ناقابل واست آوردم به  اونجا همش دلم پيش تو بود . هر چي ميديدم ميخواستم برات -

 عنوان سوغاتي خدا كنه خوشت بياد . 

 

 خانوم بزرگ همين كه خودتون برگشتين برام بهترين سوغاتي بود . چرا زحمت كشيدين ؟  -

 

 براي دختر گلم كاري نكردم .  -

 

زرگ در چمدون و باز كرد و دونه دونه شادي چمدون و كشون كشون آورد و جلوي خانوم بزرگ گذاشت . خانوم ب

بسته هاي كادو شده ي خوشگل از توش در مي آورد . ذوق زده شده بودم . تا حاال از كسي سوغاتي نگرفته بودم . 

خانوم بزرگ از لباس تا كفش و كيف و لوازم آرايش و همه چي برام آورده بود . نميدونستم چجوري بايد از اين زن 

 كاش پسرشم يكم مهربون بود . از خانوم بزرگ تشكر كردم به خاطر زحمتا و سوغاتياش .  مهربون تشكر كنم .

 

ساعتي از هر دري حرف زديم وقتي خانوم بزرگ احساس خستگي كرد همه به اتاقامون رفتيم و استراحت كرديم  1

 . 
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م آورده بود و پوشيدم و از اتاقم بيرون تقريبا ظهر بود كه از خواب بيدار شدم . يكي از لباسايي كه خانوم بزرگ برا

اومدم . صداي خندون شادي از پذيرايي مي اومد به همون سمت رفتم . شادي و مازيار و خانوم بزرگ نشسته بودن و 

حرف ميزدن . سالم بلندي كردم همه به سمتم برگشتن شادي از جاش بلند شد و با همون لحن هيجان زده ي 

 هميشگيش گفت :

 

 چه حالل زاده همين االن داشتم پشت سرت غيبت ميكردم . واي  -

 

 خنديدم :

 

 خوب ؟ چي ميگفتين ؟  -

 

 خانوم بزرگ خنديد و گفت :

 

 هيچي مادر بيا بشين .  -

 

 شادي گفت :

 

 مامان هيچي چيه من كلي نقشه كشيدم امروز .  -

 

 دي حاال نوبت اين يكيه ؟ ساعت به اون بچه گير دا 1امان از دست تو شادي .  -

 

 به من چه آقا پسرتون انقدر بي حاله ؟ من فقط يكم اصرار كردم .  -

 

 خوب مادر شايد دلشون نخواد بيان .  -

 

 مگه دست خودشونه ؟  -

 

 مازيار كه تا اين لحظه ساكت بود گفت :

 

 مي بگيره همه بايد تسليم باشن . شميم خانوم ديگه هيچ شانسي واسه فرار ندارين وقتي شادي تصمي -

 

 منظورشون و نميفهميدم گفتم :

 

 خوب يكي به من بگه چه خبره ؟  -

 

 شادي نذاشت كسي حرفي بزنه گفت :

 

 ميخوايم امروز يكم تفريح كنيم مياي ؟  -
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 خنديدم گفتم :

 

 اين همه سر و صدا واسه تفريحه ؟ آره ميام چرا نيام .  -

 

 وسه اي به روي گونم نشوند و گفت :شادي ب

 

 اي قربون دختر چيز فهم . بيا به تو ميگن جوون نه به اون داداش پير پسر من .  -

 

 شادي راجع به برادرت درست حرف بزن .  -

 

ما خوب راست ميگم ديگه مادر من . پسرا ازدواج نميكنن كه بيشتر برن تفريح كنن و اين ور و اون ور و بگردن ا -

 اين داداش ما نه زن ميگيره نه تفريح درست و حسابي ميكنه . 

 

 اون هنوزم از اون جريانا ناراحته .  -

 

تا كي ميخواد زندگي خودش و تباه زني به اسم سپيده كنه ؟ االن باور كنين سپيده ازدواج كرده بچه ي اولشم به  -

 نه زانوي غم بغل بگيره . دنيا آورده . اونوقت اين داداش ما هنوز هي بايد بشي

 

 شادي  -

 

 چشم خفه ميشم .  -

 

 رو به من گفت :

 

 پس مياي ديگه ؟  -

 

 آره كجا فقط ؟ -

 

 دلم ميخواد برم ارم . تا حاال رفتي ؟ -

 

 نه اسمش و ولي شنيدم .  -

 

 واي چجوري نرفتي تا حاال ؟ من عاشق ارمم .  -

 

 ي رو تو بغل ميگرفت و ميخنديد گفت :مازيار همونجوري كه شاد

 

 عزيزم انقدر هيجان واست خوب نيست آروم تر .  -

 

 شادي بدون توجه به حرف مازيار دوباره گفت :
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به شادمهرم گفتم بياد البته اولش هي غرغر كرد و گفت نه ولي انقدر بهش گير دادم قرار شد برنامه هاش و چك  -

 دي خانوم و دست كم گرفته اين آقا داداش .كنه اگه تونست بياد . شا

با شنيدن اسم شادمهر از اينكه گفته بودم ميام پشيمون شدم . ولي ديگه گفته بودم ميرم . زشت بود بگم يهو نظرم 

 عوض شد . خانوم بزرگ گفت :

 

 امان از دست تو شادي .  -

 

 بعد رو به من گفت :

 

 مادر از سوسن خبر داري ؟  -

 

 بله خانوم بزرگ امروز قرار بود راه بيفته . فكر كنم عصر يا شب برسه خونه .  -

 

 خوب پس بايد يه فكري واسه ناهار كرد .  -

 

 شادي وسط حرف خانوم بزرگ پريد و گفت :

 

 من دلم كوبيده ميخواد . خيلي وقته كباب كوبيده نخوردم .  -

 

 خانوم بزرگ خنديد و گفت :

 

 ن زنگ ميزنم سفارش غذا ميدم . باشه اال -

 

شادي عين بچه هاي شيطون دستاش و به هم كوبيد . نگاهم به مازيار افتاد كه عاشقانه حركات پر انرژي و هيجان 

زده ي همسرش و نگاه ميكرد . نفس عميقي كشيدم . كاش شادمهرم نگاش به من اينجوري بود . كاش من و دوست 

 داشت . 

 

اهار شادي مدام به شادمهر زنگ ميزد و ازش ميخواست زودتر برگرده كه بريم ارم . دل تو دلم نبود بعد از خوردن ن

. دوست داشتم شادمهر براش كاري پيش بياد و نياد ولي با آخرين تماس شادي كامال نا اميد شدم ديگه . همونجوري 

 كه ميخنديد گفت :

 

 زنگ زده بودم ديگه كالفه شده بود آخرش گفت  واي صداش شنيدني بود . انقدر از ظهر بهش هي -

 

 همونجور كه صداش و كلفت ميكرد سعي داشت اداي شادمهر و در بياره :

 

 باشه ميام كچلم كردي .  -
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و بعد خنديد . خنده هاش انقدر شيرين و بچه گانه بود كه ناخود آگاه از خندش به خنده مي افتادم . خانوم بزرگ 

 گفت :

 

 اين مدت كه اينجايي انقدر سر به سر شادمهر نذار .  تو -

 

 چرا نذارم ؟ داداشمه .  -

 

 خانوم بزرگ سري به نشونه ي تاسف تكون داد و ساكت شد .

 

عصر بود كه شادي به اتاقم اومد و گفت كه حاضر شم كم كم . نميدونستم با ديدنم چه عكس العملي از  0ساعت 

ونستم انقدر خود داره كه جلوي شادي حرفي نزنه يا كاري نكنه . با بي حالي در كمدم و خودش نشون ميده ولي ميد

باز كردم . مانتو سفيدم و در آوردم با شلوار لي و شال سفيد كيف و كفش سفيدمم در آوردم آرايش دخترونه اي 

پوزخندي زدم و از در  "د !مثل عروسا شده بودم همه چي سفي "كردم و توي آينه آخرين نگاه و به خودم انداختم 

بود كه شادمهر اومد . با صداي زنگ در دلهرم بيشتر شد شادي با خوشحالي دست مازيار و  2خارج شدم . ساعت 

 كشيد و به سمت در رفتن من خانوم بزرگ و بوسيدم و گفتم :

 

 خانوم بزرگ شما تنها ميمونين ميخواين من پيشتون بمونم ؟  -

 

ن و آقا صابر هستن . احتمالشم هست كه سوسن كم كم پيداش شه . برو بهت خوش بگذره . فقط نه مادر . كيوا -

 سوار اين دستگاه خطرناكا نشينا . اگه شاديم خواست سوار بشه تورو خدا منصرفش كن . 

 

 چشم خانوم بزرگ شما استراحت كنين خداحافظ  -

 

 خداحافظ مادر .  -

 

ر و شادي داشتن با شادمهر دم در حرف ميزدن . عزمم و جزم كردم و با قدماي محكم به از در بيرون اومدم . مازيا

شادي اولين كسي بود كه  "نبايد از چيزي ميترسيدم . بايد مثل خودش سرد و بي تفاوت ميشدم  "سمتشون رفتم 

 متوجه حضورم شد :

 

 چه عجب علف زير پامون سبز شد  -

 

 ه هم نشد دقيق 0خنديدم و گفتم همش  -

 

 رو به شادمهر سالم كوتاهي كردم اونم همونجوري جوابم و داد . 

 

همگي سوار ماشين شادمهر شديم مازيار كنار شادمهر و من و شادي هم روي صندلي هاي عقب نشستيم . تنها 

مي شوخي نيمي صدايي كه توي ماشين ميومد صداي شادي و خنده هاي گاه و بيگاه مازيار بود . شادمهر با لحن ني

 جدي گفت :
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 شادي خسته نميشي انقدر حرف ميزني ؟ اصال بذار يكم آهنگ گوش بديم .  -

 

 همه داداش دارن ما هم داداش داريم .  -

 

 شادمهر خنديد و پخش ماشين و روشن كرد :

 

  
 

 تو فرق ميكردي واسه من با همه واسه اينه كه ميمردم واسه تو 

 

 حس غريبي ميگفت كه دارم ميشم عاشق تو  توي نگاهت يه

 

 جون مني آخه عمر مني چجوري بگم ميميرم واسه تو 

 

 توي چشام كه نگاه بكني ميبيني كه دارم ميشم عاشق تو 

 

 واسه اينه كه ميمردم واسه چشمات واسه اينه كه ميميرم واسه نگات

 

 حسرت نگات واسه اينه همه وجودم شده بودي نذار بازم بمونم تو 

 

 فرق تو قلب و احساس قشنگته كه منو اينجوري ديوونه كرده 

 

 حس عجيب خواستن چشماته كه تا ابد تو دلم خونه كرده 

 

 دستاي گرمت و ازم نگيري كه مرهم قلبيه كه پره درده 

 

 باز دوباره زل بزن تو چشام كه دوري تو منو ديوونه كرده 

 

  
 

بود . ناخود آگاه نگاهم و به طرف آينه ي جلو كشيد شادمهرم از آينه به من خيره شده بود . اين آهنگ يه جوري 

وقتي متوجه نگاه من شد اخماش تو هم رفت و نگاهش و ازم گرفت . يه جورايي داشت باورم ميشد اين آهنگ و 

 مخصوص من گذاشته ولي اخمش چيز ديگه اي رو ميگفت !

 

ي كرديم و رسيديم . شادي مثل يه بچه ذوق ميكرد و باال پايين ميپريد و تنها كسي كه باالخره مسير طوالني رو ط

ميتونست به اين ذوق زدگي شادي بخنده مازيار بود . شادي مجبورمون كرد تك تك دستگاها رو سوار شيم . 

ار شدن بعضي بعضياش وحشتناك بود بعضي ديگش خوب بود و قابل تحمل . نميشد به هيچ زبوني شادي رو از سو

 دستگاها منع كرد باالخره به رنجر رسيديم شادي با خوشحالي گفت :
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 آخ جون من هميشه عاشق رنجر بودم . مازيار من ميخوام اين و سوار شم .  -

 

 عزيزم مطمئني نميترسي ؟ -

 

 نميترسم مازي . شميم توام بايد باهام بياي .  -

 

 ميكردم سرم گيج ميرفت چه برسه كه بخوام سوارشم بشم . آروم گفتم : من كه همينجوري از دورم كه نگاهش

 

 شادي خيلي ترسناكه من ميترسم .  -

 

 بيا بريم ديگه ضدحال نشو خواهش خواهش به خاطر من .  -

 

 دوباره گير دادناش شروع شده بود . حس ميكردم به وضوح رنگم پريده چون مازيار دخالت كرد و گفت :

 

 دي جان شايد شميم دلش نخواد سوار شه من باهات ميام . شا -

 

 يعني چي من ميخوام با شميم برم . بيا ديگه .  -

 

از طرفي جرات نه گفتن به شادي رو نداشتم از طرف ديگم جرات سوار شدنش و ! بين دو راهي بدي افتاده بودم . 

 گفت : شادي كه فكر ميكرد تونسته تقريبا من و راضي كنه دوباره

 

 بگم مازيار بره واسمون بليط بگيره ؟ هان شميم بگيره ؟  -

 

انگار با ديدن دستگاهش و جيغي كه مردم ميكشيدن زبونم بند اومده بود شادمهر كه تا اون لحظه ساكت بود و فقط 

 به اصراراي شادي گوش ميداد مداخله كرد و گفت :

 

 تو و مازيار برين . نميبيني ترسيده ؟ نه نميخواد سوار شه  -

 

 انگار حرفش برام گرون تموم شده بود سعي كردم صدام از ترس نلرزه گفتم :

 

 نه نميترسم ميخوام سوار شم .  -

 

 شادي دستاش و به هم كوبيد و گفت :

 

 هورا باالخره قبول كرد .  -

 

 شادمهر اين بار مستقيم بهم نگاه كرد و گفت :

 

 لي نداره سوار بشي . اگه ميترسي دلي -
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 بدون اينكه نگاهش كنم گفتم :

 

 تلقين نكن من اصال نميترسم .  -

 

 با حرص دندوناش و روي هم فشرد و گفت :

 

 خيلي خوب سوار شو خانوم شجاع .  -

 

 شادي با شيطنت گفت :

 

 باشي ؟  شادمهر توام باهامون مياي يا اينكه ميترسي و ميخواي همين جا منتظرمون -

 

 شادمهر كه انگار بهش برخورده بود رو به مازيار گفت :

 

 تو پيششون وايسا من برم بليط بگيرم .  -

 

 شادي خنديد و گفت :

 

 هورا شادمهرم باالخره فعال شد . -

 

نميشد  رفت و برگشت شادمهر زياد طول نكشيد . دلم ميخواست يه جوري از زير سوار شدنش شونه خالي كنم ولي

باالخره يه حرفي زده بودم نميخواستم جلوي شادمهر كم بيارم . نوبتمون شد و همگي سوار شديم . من و شادي كنار 

هم نشستيم و دستاي همديگرو گرفتيم . دستگاه شروع به حركت كرد احساس ميكردم كه هر لحظه ممكنه سكته 

م گوشم داره كر ميشه . ولي من انقدر ترسيده بودم كنم . شادي كه كنار گوشم فقط جيغ ميكشيد . احساس ميكرد

كه صدام در نميومد . باالخره بعد از اينكه قشنگ سكته كرديم دستگاه متوقف شد و پياده شديم . سرم گيج ميرفت 

نميتونستم پياده شم داشتم به در و ديوار فحش ميداد . آخه ديگه رنجر سوار شدنمون چي بود اين وسط ؟ حال 

هتر از من نبود مازيار به كمك شادي اومد و كمكش كرد كه پياده شه داشتم به سختي سعي ميكردم شادي هم ب

 پياده شم كه دستي جلوم ظاهر شد دست شادمهر بود . با اخم دستش و پس زدم كه گفت : 

 

 دستم و بگير پياده شو انقدر لجباز نباش .  -

 

 خودم ميتونم .  -

 

 شو . خيلي خوب خودت پياده  -

 

با هر سختي بود پياده شدم ولي به خاطر سرگيجه اي كه داشتم همون لحظه افتادم روي پسري كه داشت رد ميشد . 

 خجالت زده سر به زير انداختم و ازش عذر خواستم . پسر كه انگار زيادم بدش نيومده بود با نيش باز گفت :
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 خوبين ؟ احتياج به كمك ندارين ؟ خواهش ميكنم خانوم من سر راهتون قرار گرفتم .  -

 

 قبل از اينكه من حرفي بزنم شادمهر دوباره جلو اومد و سريع زير بازوم و گرفت و گفت :

 

 بريم عزيزم ؟ بهتري ؟ -

 

درجه عوض شد . پسر جوون  125من ساكت فقط نگاهش ميكردم اصال سر در نمي آوردم كه چرا يهو برخوردش 

 ميد از كنارم رد شد . شادمهر با حرص بازوم و ول كرد و گفت :كه شادمهر و ديد ناا

 

 واسه همين چيزا گفتم دستم و بگير كه كمكت كنم .  -

 

 من هيچ احتياجي به كمك نداشتم .  -

 

 آره خوب منم بودم بدم نميومد خودم و بندازم تو بغل اين و اون !  -

 

حرف و زده باشه . پسش زدم و پيش مازيار و شادي رفتم . دقيقه اي توي چشماش خيره شدم باورم نميشد اون اين 

بعد شادمهرم به جمعمون پيوست جفتمون با اخماي در هم وايستاده بوديم . شادي و مازيار كه انگار حس كرده 

.  بودن اتفاقي بين ما افتاده پيشنهاد دادن كه ديگه برگرديم خونه . دوباره سمت ماشين رفتيم و حركت كرديم

 دوباره اين شادي بود كه سكوت ماشين و شكست :

 

 شادمهر اون آهنگ خوشگله رو كه موقع رفتن داشتيم گوش ميداديم و بذار .  -

 

 شادمهر با اخماي تو هم گفت :

 

 از اون آهنگ خوشم نمياد .  -

 

 وا پس چرا تو ماشينت داريش ؟ بذار ديگه خواهش .  -

 

 .  شادي انقدر گير نده -

 

 باشه حاال كه اينطور شد اصال بايد شام مارو پيتزا مهمون كني موافقا دستا باال .  -

 

 خودش و مازيار دستاشون و گرفتن باال شادي به زور دست من و گرفت باال و گفت :

 

 ما برنده ايم برو يه رستوران خوب .  1به  3خوب  -

 

 سر پدال گاز بدبخت خالي كرد .  شادمهر زير لب غرغري كرد و همه ي حرصش و
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باالخره به رستوران رسيديم . نگاهي به اطراف كردم . يه بار با شادمهر بعد از گشت زدنامون گشنمون شده بود و 

نفره اي گوشه ي سالن رفت  4اومده بوديم اينجا غذا خورديم . چرا اينجارو انتخاب كرده بود ؟ شادي به سمت ميز 

صندلي كنار شادي رو اشغال كردم كه كنار شادمهر نباشم ولي از شانس بدم دقيقا رو به روم نشست  و نشست سريع

 . شادي نگاهي به اطراف انداخت و گفت :

 

 نه خوشم اومد جاي خوبيه . شيطون راستش و بگو با كي اينجا اومدي ؟ -

 

هر خيلي مسلط منوي روي ميز و برداشت و دستپاچه شدم نگاهم و دور رستوران بي هدف ميچرخوندم . ولي شادم

 همونجوري كه منو رو ميخوند گفت :

 

 شادي كمتر حرف بزن .  -

 

 نه ديگه جدي ميگم . با كي اومدي ؟ اصال چرا اينجارو انتخاب كردي ؟  -

 

 بد كاري كردم آوردمت رستوران ؟  -

 

 كي . نه آخه بهت نمياد تنهايي پاشي بياي همچين جاي رمانتي -

 

 اين شادي هم عجب آدم گيري بود با حرفي رو كه ميخواست از زبون آدم نميشنيد ول كن قضيه نبود . 

 

 شادي رو به مازيار گفت :

 

 مازي تو بگو به شادمهر مياد واقعا اين كارا ؟ -

 

 مازيار با خنده دستاش و باال گرفت و گفت :

 

 م در ننداز . من تسليمم خانوم من و با برادر زن -

 

 شادي نگاهش و به من دوخت و گفت :

 

 شميم تو ازم دفاع كن بهش مياد به نظرت ؟  -

 

دستپاچه شدم . شادمهر بهم خيره شد انگار از اين دستپاچگيم لذت ميبرد لبخند محوي گوشه ي لبش نشسته بود 

 حاال همه زل زده بودن به من . دستپاچه و كامال تابلو گفتم :

 

 نميدونم من زياد شناختي نسبت به ايشون ندارم .  -

 

 شادمهر ابروهاش باال رفت . دوباره شادي گفت :
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 ماه با هم زندگي كردين نميشناسيش هنوز ؟  2وا مگه ميشه ؟ بيشتر از  -

 

لبش عصبانيم انگار اين سوال سوال شادمهر باشه با همون لبخند نگاهش و بهم دوخت و منتظر موند . لبخند روي 

 ميكرد . بايد حالش و ميگرفتم . سعي كردم به خودم مسلط شم آروم و شمرده شمرده گفتم :

 

 خوب چرا يه شناختايي از ايشون دارم ولي خوب درست نيست بگم .  -

 

 شادي خنديد و گفت :

 

 بگو ديگه ماها همه شادمهر و ميشناسيم راحت باش .  -

 

 دمهر گفتم :لبخندي زدم و رو به شا

 

 آقا شادمهر من بي تقصيرما شادي اصرار ميكنه . اميدوارم ناراحت نشين .  -

 

 شادمهرم سرش و به مسخره تكون داد و گفت :

 

 خواهش ميكنم شميم خانوم بفرماييد .  -

 

بوده . يعني  خوب راستش تو اين مدت بيشترين چيزي كه من از ايشون ديدم بد خلقي و بي حوصلگي و عصبانيت -

 اصال انگار جزئي از وجودشون شده . انگار پر خشمن . 

 

 هر لحظه ابروهاي شادمهر بيشتر توي هم گره ميخورد شادي دستاش و به هم كوبيد و گفت :

 

خوشم اومد . باالخره يكي پيدا شد حرف دل من و بزنه . آقا شادمهر بفرما . هي بهت ميگم خودت و درست كن  -

 ش نده . هي تو گو

 

 شادمهر نقاب خونسردي روي صورتش زد و گفت :

 

خوب باالخره هر كس يه نكته هاي منفي و يه نكته هاي مثبتي داره مثال شميم خانوم خود شما از تاريكي ميترسين  -

 ولي دليل نميشه شخصيت ضعيفي داشته باشين . 

 

 بد به حالت مسخره آروم روي پيشونيش زد و گفت :

 

 خ شرمنده نبايد اينو ميگفتم ؟ من و ببخشيد تورو خدا . حواسم نبود . آ -

 

 شادي كه انگار با ديدن ما داشت تفريح ميكرد گفت :

 

 شميم حاال نوبت توئه تو بگو .  -
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از عصبانيت داشتم منفجر ميشدم تا خواستم جواب دندون شكني بهش بدم گارسون رسيد و سفارش ميزمون و 

  "باشه شازده يخي بچرخ تا بچرخيم . ببينم آخرش كي برنده ميشه  "دلم براش خط و نشون ميكشيدم گرفت توي 
 

توي مدتي كه غذامون و بيارن شادي مدام حرف زد و نذاشت جمعمون ساكت بمونه . باالخره غذاهارو آوردن . پيتزا 

تا برش پيتزام و  4تهام برگشت خيلي راحت پپروني غذاي محبوبم و جلوم گذاشتم اولين برش و كه خوردم انگار اش

خوردم . سير شده بودم دست از خوردن كشيدم و نگاهي به ميز و صندليا و آدما انداختم . نگاهم افتاد به صندلي كه 

دفعه ي قبل من و شادمهر اونجا نشسته بوديم . چقدر اون شب بهم خوش گذشته بود . شادمهر مدام شوخي ميكرد و 

ذاشت . هيچ وقت به اون اندازه بهش نزديك نبودم . شادمهر كه ديد به جايي خيره شدم رد نگاهم و سر به سرم مي

 گرفت وقتي نگاهم و روي اون صندلي ديد متوجه شد داشتم به چي فكر ميكردم . سريع سرم و پايين انداختم . 

 

بود  12نه حركت كرد . ساعت تقريبا غذا خوردنمون كه تموم شد از رستوران بيرون اومديم و شادمهر به سمت خو

 كه به خونه رسيديم . از ماشين پياده شديم شادي به شادمهر گفت :

 

 نمياي تو ؟ بيا امشب و اينجا بخواب . دير وقته .  -

 

 نه برم راحت ترم .  -

 

  هفته اينجام دوست دارم تو اين دو هفته همش جلو چشم باشي . 2بيا ديگه . بابا من همش  -
 

 شادمهر خنديد و گفت :

 

 يهو بگو شركت و ببندم بيام بشينم پيش تو ديگه .  -

 

 دقيقا هم منظورم اين بود . ولي جدي بيا تو مامانم خوشحال ميشه ببينه اومدي اينجا .  -

 

 ي گفت :انگار شادمهر دودل بود نگاهي به من كرد نميدونم توي من چي ديد كه سرش و تكون داد و رو به شاد

 

 باشه حوصله ي رانندگيم ندارم ميمونم .  -

 

شادمهر ماشين و توي حياط پارك كرد و همه به سمت ساختمون رفتيم . همه ي چراغا خاموش بود و خونه توي 

 سكوت مطلق بود . 

 

جب روزي پاورچين پاورچين هر كس به سمت اتاقش رفت . لباسام و عوض كردم و خودم و روي تخت انداختم . ع

بود . هم خوب بود هم بد بود . نميدونستم چجوري بايد حرفي كه شادمهر توي ارم بهم زد و هضم كنم . برام سخت 

 بود . 
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تقه اي به در خورد قبل از اينكه بتونم عكس العملي از خودم نشون بدم در باز شد و شادمهر اومد تو اتاق سريع 

 خودم و با پتو پوشوندم و گفتم :

 

 تو اينجا چيكار ميكني ؟  -

 

 هيس آروم . همه رو بيدار كردي .  -

 

 ميگم واسه چي اومدي اينجا ؟  -

 

 خوب صبر كن االن ميگم .  -

 

 بگو .  -

 

 يكم من من كرد و گفت :

 

 نميخواستم توي ارم اون حرف و بهت بزنم فقط عصباني بودم .  -

 

 نگاهي بهم كرد و گفت :

 

 اين عذر خواهيم دليلي نميشه كه فكر كني هنوز اون سيلي رو فراموش كردم . ولي  -

 

 سرم و پايين انداختم و گفتم :

 

 ببخشيد .  -

 

 گفت :

 

 نشنيدم بلند تر چي گفتي ؟ -

 

 اخمام و تو هم كردم و گفتم :

 

 گفتم ببخشيد .  -

 

 آها حاال شد .  -

 

 فت :لبخندي گوشه ي لبش نشست و گ

 

 آشتي .  -

 

 من قهر نبودم .  -
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 ولي من بودم .  -

 

 خنديد منم به خنده افتادم داشت از در اتاق بيرون ميرفت كه انگار پشيمون شد دوباره برگشت و گفت :

 

 راستي عصباني و خشن و بي حوصله و بدخلقم خودتي .  -

 

 شونه هام و باال انداختم و گفتم :

 

 ت و گفتم . من حقيق -

 

 به سمت چراغ خواب رفت و گفت :

 

 خوب منم با خاموش كردن اين ميخوام ثابت كنم كه منم حقيقت و گفتم .  -

 

 از ترس تاريكي پتو رو كنار زدم و به سمتش رفتم . 

 

 باشه باشه قبوله تو راست ميگي اين و خاموش نكن .  -

 

 ب نبود رد نگاهش و گرفتم به لباسم خيره شده بود . خجالت كشيدم .انگار شادمهر ديگه حواسش به چراغ خوا

 شادمهر سريع نگاهش و گرفت و همونجوري كه از در اتاق ميرفت بيرون با صدايي لرزون گفت :

 

 شب بخير .  -

 

خيلي نازك بود و  رفت و در اتاق و بست . اين چرا يهو جني شد ؟ دوباره نگاهم به لباسم افتاد پيراهن كوتاه سفيد كه

معموال واسه خواب ميپوشيدمش تنم بود . دوباره خجالت زده به تختم پناه بردم . لبخندي روي لبم نشست . 

 خوشحال بودم كه آشتي كرديم 

 

صبح سرحال از خواب بيدار شدم لباسام و عوض كردم و به طبقه ي پايين رفتم . همه جا ساكت بود انگار همه خواب 

رفتم تو آشپزخونه تا كتري رو بذارم جوش بياد كه ديدم سوسن مشغول كار كردنه . خوشحال شدم  بودن هنوز .

چقدر دلم براش تنگ شده بود . آروم رفتم طرفش و از پشت بغلش كردم اول ترسيد برگشت طرفم و با ديدنم من 

 و توي بغلش گرفت و گفت :

 

 ياي تو . دلم برات تنگ شده بود . خوبي ؟ سالمتي ؟ سالمي؟ واي شميم تويي ؟ دختر سكته كردم چرا اينجوري م -

 

 دوباره شروع شد لبخندي زدم و گفتم :

 

 سوسن همه چي رو به راهه . تو خوبي ؟ منم دلم برات تنگ شده بود .  -
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 من و از خودش جدا كرد و اطراف و پاييد و آروم گفت :

 

 ؟  اين پسره باهات خوب رفتار كرد اين مدت -

 

 نميدونم چرا همه اولين سوالشون ازم اين بود ! منم مثل خودش آروم گفتم :

 

 آره همه چي خوب بود .  -

 

 سوسن نفسش و پر صدا بيرون داد و گفت :

 

 خدارو شكر .  -

 

 همه خوابن هنوز ؟ -

 

 آره فقط خانوم بزرگ بيداره االن تو اتاقشونن .  -

 

 سر بهشون بزنم .  باشه پس من برم يه -

 

بوسه اي روي گونه ي سوسن كاشتم و به سمت اتاق خانوم بزرگ رفتم . تقه اي به در زدم صداش ميومد كه من و به 

 داخل دعوت ميكرد . 

 

 سالم صبح بخير خانوم بزرگ .  -

 

 روي تختش دراز كشيده بود و كتاب ميخوند . عينكش و برداشت و لبخند به لب آورد :

 

 سالم صبح توام بخير . سحر خيز شدي . من فكر كردم ديشب انقدر دير اومدين حتما امروز تا ظهر ميخوابين .  -

 

 مگه شما فهميدين كي اومديم ؟ -

 

 من گوشام تيزه .  -

 

 خنديدم . 

 

 راستش خوابم نبرد .  -

 

 ديشب خوش گذشت بهت ؟  -

 

 بد بگذره ؟  آره عالي بود . با شادي مگه ميشه -

 

 شادي مثل بمب انرژي ميمونه . هر لحظه آماده ي انفجاره . خوب تعريف كن چيكارا كردين ؟  -
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براش با آب و تاب همه ي اتفاقايي كه ديشب افتاده بود و تعريف كردم البته با سانسور فراوون ! صداي شادي 

 ت :صحبتم و قطع كرد همونجور كه وارد اتاق ميشد رو به من گف

 

 انقدر تند تند همه چي و نگو بذار يه چيزيم من تعريف كنم .  -

 

 خنديديم دوباره شادي گفت :

 

 سوسن ميز صبحانه رو چيده مازيارم بيدار شده بياين صبحانه بخوريم .  -

 

ادي نگاهي به زير بغل خانوم بزرگ و گرفتيم و كمكش كرديم بلند شه . همه سر ميز حاضر بودن به جز شادمهر . ش

 جاي خالي شادمهر انداخت و گفت :

 

 پرنس هنوز خواب تشريف دارن ؟ خودم بايد وارد عمل شم .  -

 

 شادي ولش كن حتما خستست . بيدار شه مياد پايين .  -

 

 مامان انقدر طرفداري دردونت و نكن . االن بر ميگردم .  -

 

ي خنده جيغ شادي اومد پشت سرش صداي شادمهر كه سعي ميكرد دقيقه بعد صدا 15شادي به طبقه ي باال رفت 

 عصبانيتش و كنترل كنه . شادي نفس نفس زنون كنار مازيار نشست و رو به خانوم بزرگ گفت :

 

 واي مامان پسرت روانيه . بيدارش كردم كم مونده بود من و بكشه .  -

 

 خانوم بزرگ نگاه شكاكي به شادي انداخت و گفت :

 

 من مدالي بيدار كردن تورو ميدونم . انقدر آتيش نسوزون .  -

 

دقيقه بعد شادمهر اومد پايين به همه  0شادي سرخوش لقمه اي واسه خودش گرفت و بيخيال مشغول خوردن شد . 

 سالم كرد جوابش و داديم . سر ميز سكوت مطلق بود . يهو خانوم بزرگ به حرف اومد :

 

  فريبا صبح زنگ زد . -
 

 شادي با تعجب گفت :

 

 خاله فريبا ؟ -

 

 آره  -
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 چيكار داشت ؟  -

 

 خوب دختر بذار بگم مگه تو امون ميدي ؟  -

 

 ببخشيد ببخشيد .  -

 

من سرم گرم خوردن بود و زياد توجهي به حرفاشون نداشتم چون يه بحث خانوادگي بود و مسلما ربطي به من 

 اره به حرف اومد :نداشت . خانوم بزرگ دوب

 

 زنگ زده بود واسه امر خير صحبت كنه باهام .  -

 

 شادي با خنده رو به شادمهر گفت :

 

 خوب مثل اينكه بخت اين پير پسرم باز شد ديگه .  -

 

شادمهر نگاهي غضب آلود به شادي انداخت كه باعث شد شادي آروم بگيره . شادمهر رو به خانوم بزرگ با بي 

 ي گفت :حوصلگ

 

 اگه قضيه ي پونست من از اولم گفتم نه . به خود پونم گفتم . دليلي نميبينم هي اين مسئله رو پيش بكشين .  -

 

 خانوم بزرگ كالفه گفت :

 

 بابا شماها چند ماهه به دنيا اومدين بذارين حرفم و بزنم . اصال قضيه ي پونه و تو نيست . قضيه ي پورياست .  -

 

 ا تعجب گفت :شادي ب

 

 خوب پوريا امر خيرش چه ربطي به ما ميتونه داشته باشه ؟  -

 

 خانوم بزرگ نگاهي به من كرد و گفت :

 

باري كه شميم و ديده ازش خوشش اومده حاال ميخواد بياد جلو بيشتر با هم آشنا  2فريبا گفت پوريا توي اون  -

بياد ببينيم تصميم خود شميم چي ميشه . هان شميم جان خودت چي  بشن . منم ديدم پوريا پسر خوبيه . گفتم حاال

 ميگي ؟

 

لقمه پريد توي گلوم و به سرفه انداختم . يكم از چاييم خوردم . نميدونستم چرا جلوي شادمهر خجالت ميكشيدم 

 حرفي بزنم ولي باالخره نگاهاي خيره ي اونا مجبورم كرد به حرف بيام . 

 

 رس ميخوام بخونم . شرايط ازدواجم ندارم . راستش من االن د -
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 خانوم بزرگ با خنده گفت :

 

اينا كه بهانست مادر . ما هم كه نخواستيم همين االن شوهرت بديم فعال باب آشنايي تو و پوريا رو داريم باز  -

 ميكنيم . 

 

 سرم و زير انداختم شادي خنديد و گفت :

 

 يه . واي اين عروسمون چقدر خجالت -

 

از فكر عروس خندم گرفت سرم و باال گرفتم كه نگاهم با نگاه غضب آلود شادمهر گره خود . اين چرا انقدر قرمز 

 شده بود ؟ خفه نشه يه وقت ؟ دليل عصبانيتش و نميدونستم . شادي گفت :

 

 خوب مامان حاال خاله اينا كي ميان خونمون؟ واسه همين باب آشنايي و اين حرفا ؟ -

 

راستش فريبا رو كه ميشناسيد هميشه هوله . هر چي بهش گفتم بذار با شميم حرف بزنم ببينم اون كي راحته هي  -

 ميگفت نه ما امشب ميايم . منم هيچي نتونستم ديگه بگم حقيقتش حاال قراره امشب بيان . 

 

نستم بايد به عالقه ي شادمهر اميدوار باشم بار ديده بودم و اين براي ازدواج شناخت كاملي نيست . نميدو 2پوريا رو 

يا اينكه به طور جدي رو پوريا فكر كنم . ولي آخه تا كي ميتونم منتظر شادمهر بمونم ؟ شايد اصال اون از من خوشش 

 نياد . يعني من تا آخر زندگيم بايد توي اين شك بمونم كه آيا اون دوستم داره يا نه ؟! 

 

اتاقم رفتم . روي تختم نشسته بودم و فكر ميكردم . در اتاقم باز شد و شادي اومد تو گفت بعد از خوردن صبحانه به 

: 
 

 چرا پس نشستي ؟  -

 

 بايد چيكار كنم ؟  -

 

 به سمت كمد لباسم رفت و درش و باز كرد گفت :

 

 واسه امشب چي ميپوشي ؟  -

 

 روي تخت دراز كشيدم و گفتم :

 

 حاال كو تا شب !  -

 

 يعني چي حاال كو تا شب ؟ چشم به هم بذاري شب شده . -
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دست لباس بيرون آورد و مجبورم كرد به زور بپوشمشون . اوليش  3 - 2دونه دونه لباسام و نگاه ميكرد از بينشون 

 كت و دامن سبز خوش دوخت بود يكم نگاه كرد و گفت 

 

 نه عين پير زنا ميشي . بعدي  -

 

 تونيك فيلي رنگ بود دستش و زير چونش گذاشت و گفت :بعدي شلوار و 

 

 بدك نيست ولي زيادي اسپرته واسه خواستگاري .  -

 

 لباس بعدي دامن و بلوزي كوتاه به رنگ آبي بود نگاهي بهم انداخت و گفت :

 

 همين خوبه . همين و امشب بپوش .  -

 

 بعد من و جلوي ميز آرايش نشوند و گفت :

 

 حاال آرايشت .  خوب -

 

 شادي تورو خدا االن خيلي زوده واسه آرايش .  -

 

 ولي شادي بي توجه به من شروع كرد به آرايش كردن . 

 

 ريملت خوب نيست بذار برم ريمل خودم و بيارم اون بهتره .  -

 

كردم و نفسم و بيرون دادم . تقه بدون اينكه اجازه بده من حرفي بزنم از اتاق رفت بيرون . توي آينه نگاهي به خودم 

 اي به در خورد به خيال اينكه شاديه گفتم :

 

 بيا تو .  -

 

 بر خالف انتظارم شادمهر اومد تو سريع شالم و از روي تختم برداشتم و روي سرم انداختم . 

 

 كاري داشتي ؟  -

 

 نگاه خيرش روي لباسا و آرايش نصفم موند . دوباره گفتم :

 

 يزي شده ؟ چ -

 

 نگاهش و به صورتم انداخت و گفت :

 

 انقدر ذوق و شوق داري واسه شب كه از االن داري حاضر ميشي ؟  -

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –او آمد وقتی 

1 5 4  

 

 براي چي بايد ذوق و شوق داشته باشم ؟  -

 

 پوزخندي زد و گفت :

 

 نميدونم شايد براي ازدواج .  -

 

. اين همه راه اومده بود فقط همين و بگه و بره ؟ شادي دوباره  بدون اينكه بذاره حرفي بزنم از در اتاق بيرون رفت

اومد توي اتاق و آرايش و از سر گرفت . ولي ديگه حتي ذوق و شوق اين و كه تو آينه به خودم نگاهم بكنمم نداشتم 

 . ناراحتي ها و نگاه شادمهر انگار همه ي انرژيم و گرفته بود . چرا انقدر بد اخالق بود ؟ 

 

و نشون ميداد . همه آماده بودن من تو آشپزخونه پيش سوسن بودم  2هر جون كندني بود زمان گذشت و ساعتبه 

 و مدام از استرس و نگراني قدم ميزدم آخر سوسن به حرف اومد و گفت :

 

 بگير بشين مادر سرم گيج رفت انقدر دورم نچرخ .  -

 

 و نميشناسم . اصال حتي قصد ازدواجم ندارم . نميتونم . نگرانم سوسن . من اصال اين پسره ر -

 

گوشه ي  2هميشه اولين خواستگار همينطوره مادر . نترس خانوم بزرگ كه به آدم بد نميدتت . خيالت راحت تا  -

 دلش راضي نباشه دختر به كسي نميده . از من بپرس . 

 

اومد از پنجره ي آشپزخونه دزدكي داشتم سرك  با حرفاي سوسن انگار آروم تر شدم . باالخره زنگ در به صدا در

 ميكشيدم كه صداي سوسن اومد :

 

 نكن مادر از اون ور ديده ميشيا زشته . بيا بگير بشين . دو دقيقه ديگه ميري تو اتاق خودت ميبينيشون .  -

 

هاش حركت ميكرد . نگاهم ولي كنجكاويم اجازه ي نشستن بهم نميداد . دوباره فريبا مقتدر و محكم جلو تر از بچه 

به پوريا افتاد كت و شلوار مشكي و بلوز سفيد پوشيده بود كراواتي سفيد مشكي هم زده بود . از نظر تيپ كه خوب 

شونه  4بود . از نظر قيافه هم جز مرداي خوش قيافه حساب ميشد . نگاهي به قد و هيكلش انداختم . قد بلند و هيكل 

افكارم و پس زدم اگه به فكر آيندم بودم نبايد اونو با هيچ كس مقايسه ميكردم . از پشت ي شادمهر كجا و اين كجا . 

دقيقه از اومدنشون ميگذشت كه شادي  15پنجره اومدم كنار و پيش سوسن نشستم و سرم و روي ميز گذاشتم . 

 توي آشپزخونه اومد و گفت :

 

 عروس خانوم يه سيني چايي ميريزي بياري ؟  -

 

 ي تورو خدا اينجوري نگو عصبي ميشم . شاد -

 

 آروم باش . چيزي نيست كه فرض كن مهمون عادين .  -
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 سعي ميكنم .  -

 

شادي رفت به كمك سوسن يه سيني چاي ريختم و به پذيرايي بردم . اول از همه سالم بلندي كردم همه نگاهاشون 

يدنم لبخندي به لب آورد و پوريا طبق معمول دوباره به طرف من برگشت . فريبا بر خالف دفعه هاي پيش با د

نيشش باز شد ! پونه ديگه نگاهش خصمانه نبود بهم . يه جور بي تفاوتي خاصي داشت نسبت بهم . چاي و به همه 

 تعارف كردم . تنها كسي كه بر نداشت شادمهر بود . از اول تا آخر هم با اخم به پوريا نگاه مي كرد . 

 ز حرفاي متفرقه فريبا به حرف اومد باالخره بعد ا

 

  
 

 خوب اگه موافق باشين بريم سر اصل مطلب . موافقي ثريا ؟  -

 

 اين ريش و قيچي دست خودت خواهر .  -

 

 فريبا لبخندي زد و گفت :

 

نم كه نظرش ديگه همديگه رو كه ميشناسيم غريبه هم نيستيم با هم . دليل اينجا اومدنمونم كه مشخصه . پسر م -

 مشخصه . فقط ميمونه شميم جون كه چه تصميمي بگيره . 

 

 نگاهي به من انداخت سرم و پايين انداختم . خانوم بزرگ گفت :

 

 شميم بايد بيشتر پوريا رو بشناسه تا يه تصميم آگاهانه بگيره .  -

 

 ر تو . خوب پس بهتره بذاريم يكم با هم حرف بزنن . اگه اشكالي نداره از نظ -

 

 خواهش ميكنم . شميم جان با پوريا برين تو باغ حرفاتون و بزنين .  -

 

 دودل هنوز سر جام نشسته بودم كه شادي از جاش بلند شد و دستم و گرفت و بلندم كرد با خنده گفت :

 

 اين شميم ما يكم خجالتيه . پوريا جان توام بلند شد .  -

 

شد . نگاهي به خانوم بزرگ كردم لبخندي زد و با سر تاييد كرد . جرات اينكه نگاهي پوريا به سرعت از جاش بلند 

 به شادمهر بندازم و نداشتم . شادي من و پوريا رو تا دم در ورودي بدرفه كرد و با خنده گفت :

 

 عجله نكنين من سرشون و گرم ميكنم شما با خيال راحت حرفاتون و بزنين .  -

 

 فت :پوريا با خنده گ

 

 شادي ما اگه تورو نداشتيم چيكار ميكرديم ؟  -
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 شادي خنديد فشار خفيفي به دستم آورد و رفت . حاال من و پوريا تنها شده بوديم . پوريا گفت :

 

 قدم بزنيم يا روي نيمكت بشينيم ؟  -

 

 براي من فرقي نداره .  -

 

 ولي من ترجيح ميدم بشينم .  -

 

 نيمكتا رفتيم و نشستيم . كمي بينمون سكوت برقرار شد . آخر پوريا سكوت و شكست و گفت : به سمت يكي از

 

 ميتونم خودموني باهات حرف بزنم ؟ -

 

 به اين راحت بودنش غبطه خوردم . آروم سرم و تكون دادم و اون شروع به حرف زدن كرد :

 

. نميگم از اخالقت خوشم اومد چون شناختي ازت  راستش از اولش كه خونه ي خاله ديدمت چهرت جذبم كرد -

نداشتم . فقط ظاهرت جذبم كرد . بعد هي بيشتر كه ميگذشت متوجه نجابتت شدم . خيلي وقته به مامان در موردت 

گفتم . ولي صبر كرديم تا خاله از آلمان برگرده . نميگم با يه نگاه عاشقت شدم ولي ازت خوشم اومد . دوست دارم 

 ناسمت . بيشتر بش

 

از صداقتش خوشم اومد . مثل اونايي نبود كه سريع با يه ديدار بگن عاشقت شدم ! جوابي نداشتم بهش بدم . 

 همينطور ساكت نشسته بودم . دوباره به حرف اومد :

 

تا بذار يكم از خودم بهت بگم . من يه شركت تبليغاتي دارم زياد بزرگ نيست ولي خوب در آمدم ميشه گفت نسب -

سال پيش يه خونه خريدم كه همينجوري خالي مونده . دلم  2خوبه . هميشه سعي كردم روي پاي خودم وايسم . 

ميخواد زندگي مشتركمون و با هم اونجا شروع كنيم البته اگه تو خوشت نياد عوضش ميكنم . ديگه اينكه واقعا سعي 

ي كه بتونم برات بر آورده كنم . خوب نظر تو چيه ميكنم خوشبختت كنم و هر چيزي كه تو زندگيت ميخواي تا جاي

 ؟
 

سال . دارم براي كنكور درس ميخونم  25راستش من اصال فعال به ازدواج فكر نميكنم . من تازه ماه ديگه ميرم تو  -

 و فعال تنها هدفم قبولي براي دانشگاست . 

 

ه نظرم ازدواج يه مرحله اي از زندگيه كه شناخت و خوب منم نميخوام بگم همين فردا با هم ازدواج كنيم . چون ب -

آمادگي زيادي ميخواد . من دوست دارم چند باري همديگرو ببينيم و با هم حرف بزنيم تا بيشتر با هم آشنا شيم . 

بعد اگه موافق بودي عقد ميكنيم و بقيه ي كاراي عروسي رو راه ميندازيم . به نظر منم مهم ترين اتفاق زندگيت 

 نه دانشگاه رفتنت باشه پس منعت نميكنم از دانشگاه رفتن . ميتو
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دقيقه بود كه حرف ميزد و نظرم و توي  40حرفاش خيلي منطقي بود بهانه اي نداشتم براي رد كردن حرفاش . 

چيزاي مختلف ميپرسيد . انقدر راحت و صميمي بود كه توي همون دقيقه هاي اول باهاش احساس راحتي كردم . 

حبت و خوش اخالق بود . ولي هر چي كه فكر ميكردم ته دلم راضي نبود . من يكي ديگه رو ميخواستم . تا خوش ص

 ذهنم منحرف ميشد سعي ميكردم دوباره برش گردونم طرف پوريا و حرفاش . 

 

 باالخره شادي دنبالمون اومد و گفت :

 

ه بار كه نميبينين هم و فعال دل بكنين از هم . يه فكريم ديگه بيشتر از اين نميشه سرشون و گرم كرد . بابا همين ي -

 به حال ما بدبختا بكنين كه حوصلمون سر رفته . 

 

 پوريا خنديد و از جاش بلند شد منم از روي نيمكت بلند شدم .

 

به همه  وقتي برگشتيم توي سالن همه چشمشون به ما بود . روي مبل نشستم . تازه جرات كردم سرم و باال بگيرم و

 نگاه كنم . پس شادمهر كجا بود ؟ 

 

 با صداي فريبا از فكر شادمهر بيرون اومدم :

 

 خوب به جايي هم رسيدين ؟  -

 

 پوريا لبخندي زد و گفت :

 

 فعال زوده كه مامان . شميم خانوم بايد وقت بيشتري براي فكر كردن داشته باشن .  -

 

 تر كرده بود . ازش ممنون بودم كه كارم و راحت 

 

ساعتي به حرف زدناي معمول گذشت و باالخره عزم رفتن كردن . براي بدرقشون دم در رفته بوديم كه سر و كله ي 

 شادمهر پيدا شد . فريبا با ديدن شادمهر گفت :

 

 كجا رفتي يهو خاله ؟ دلمون ميخواست بيشتر ببينيمت .  -

 

 و گفت : شادمهر لبخند مصنوعي تحويل فريبا داد

 

 يكي از بچه هاي شركت بهم زنگ زده بود كار واجب داشت باهام مجبور شدم جمعتون و ترك كنم .  -

 

 فريبا بوسه اي به گونه ي شادمهر زد و گفت :

 

 بيشتر پيش ما بيا . كي بشه دامادي تورو ببينيم .  -

 

 آخر پوريا بهم نزديك شد و گفت :نگاهم به چهره ي شادمهر افتاد سرد و بي روح بود . لحظه ي 
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 مجبورت نميكنم جواب مثبت بدي ولي دوست دارم روي پيشنهادم فكر كني.  -

 

سرم و تكون دادم و با يه خداحافظي ازم دور شد . دوباره همگي برگشتيم داخل سالن . سوسن اومد و مشغول تميز 

 وم بزرگ گفت :كردن سالن شد منم توي جمع كردن ظرفها كمكش كردم . خان

 

 شميم جون نظرت چيه ؟  -

 

 از اينكه مستقيم توي جمع نظرم و ميپرسيد معذب شدم . شادي كه انگار حالم و فهميده بود گفت :

 

 مامان بذارين فكر كنه . االن واسه پرسيدن نظرش خيلي زوده .  -

 

ميكرد . دلم گرفت . يعني دوستم نداشت ؟ چرا شادمهر بي تفاوت به تلويزيون زل زده بود و مرتب كاناالرو عوض 

 هيچ عكس العملي نشون نميداد ؟ يعني ميخواست من واقعا به پوريا جواب مثبت بدم ؟ 

 

شب زودتر از هميشه به اتاقم رفتم . قاب عكس مامان و بابام و بغل كرده بودم و اشك ميريختم . سر دوراهي بدي 

ماه ديگه بايد جوابي به پوريا ميدادم . مدام توي تختم غلت ميزدم . باالخره  2ا ي 1گير افتاده بودم . باالخره تا 

 نفهميدم كي خوابم برد . 

 

  
 

 فصل هجدهم 

 

  
 

هفته اي از روز خواستگاري ميگذشت . تو اين شادي مدام من و با خودش و مازيار به گردش و تفريح ميبرد .  2

يا و پونه هم دعوت ميكرد تا يه جوري بيشتر با پوريا آشنا بشم و بتونيم بيشتر با يعضي وقتا توي اين گردشا از پور

هم حرف بزنيم . هر بار شادمهر از گردش اومدن با ما سر باز ميزد . اين روزا مغموم و گرفته بود . كم حرف تر از 

م بزرگ . اكثرا سعي ميكرد سابق شده بود . چند كلمه اي هم كه حرف ميزد مخاطبش بيشتر يا شادي بود يا خانو

زمانايي كه من خونه نيستم به ديدن خانوم بزرگ بياد . دلتنگش بودم ولي نميتونستم هيچ حرفي بزنم . هر چي فكر 

ميكردم به اين نتيجه ميرسيدم كه اون هيچ عالقه اي به من نداره و صرفا به خاطر مسئوليتي كه خانوم بزرگ رو 

باهام خوب بود . پس بايد منطقي تر به پيشنهاد پوريا فكر ميكردم . توي  دوشش گذاشته بود توي اين مدت

برخوردايي كه باهاش داشتم بيشتر و بيشتر نكات مثبت و توش ميديدم . هر دختري آرزوي همچين شوهري رو 

 داشت ولي من فقط دلم يه نفر و ميخواست ! 

 

 و حرف ميزديم كه شادي پيشنهادي داد :يه روز عصر با خانوم بزرگ و شادي دور هم نشسته بوديم 
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ميگم مامان چند روزي بريم ويالي شمال ؟ خيلي وقته نرفتم اونجا . تازه دلم ميخواد برم يه آب و هواييم تازه كنم  -

 . شما مياين ؟ 

 

 خانوم بزرگ فكري كرد و گفت :

 

 يم . بد فكري نيست . بايد ببينيم شادمهر مياد يا بايد با كيوان بر -

 

 من االن بهش زنگ ميزنم .  -

 

 امان از دست تو سريع ميخواي چيزي كه تو فكرته رو عملي كني .  -

 

 شادي هيجان زده به سمت تلفن رفت و شماره ي شادمهر و گرفت :

 

 الو سالم داداشي .  -

 

-  . . . 

 

 وا ! من كي گولت زدم كه اين بار دوم باشه ؟  -

 

-  . . . 

 

 باشه ديگه بهت نميگم داداشي ! شادمهر كجايي ؟ -

 

-  . . . 

 

 كار و ول كن امشب ميتوني يه سر بياي اينجا ؟ -

 

-  . . . 

 

 شادي خنديد و گفت :

 

 نترس نقشه ي خاصي برات نكشيدم . پاشو بيا ديگه .  -

 

-  . . . 

 

 .  خيلي خوب پس منتظرتيم زياد دير نكن . خداحافظ -

 

 گوشي رو قطع كرد و به سمت ما اومد خانوم بزرگ گفت :

 

 تو كه بهش نگفتي .  -
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 پشت تلفن نميشد بذار بياد اينجا خودم راضيش ميكنم .  -

 

 امان از دست تو .  -

 

دم . ساعت امشب بعد از چند روز ميديدمش . يه جورايي دستپاچه بودم . تپش قلبم تند تر شده بود و هيجان زده بو

بود كه شادمهر اومد . نسبت به روزاي قبل سرحال تر به نظر ميرسيد . شلوار لي و تي شرت سفيد آستين  1حدوداي 

كوتاه تنش بود . دلم ميخواست ساعت ها زل بزنم بهش ولي سريع نگاهم و ازش گرفتم و مشغول چيدن ميز شام 

ي ميذاشت و با بقيه ميخنديد . جوري رفتار ميكرد كه انگار شدم . توي مدتي كه شام ميخورديم مدام سر به سر شاد

من اصال اونجا وجود نداشتم . بعد از صرف شام همه توي پذيرايي نشسته بوديم و چاي ميخورديم . شادي از جاش 

 بلند شد و كنار شادمهر رفت دستش و دور گردنش حلقه كرد و گفت :

 

 داداشي .  -

 

 اخت و گفت :شادمهر ابروش و باال اند

 

 من گول نميخورم گفته باشم .  -

 

 من كه هنوز چيزي نگفتم .  -

 

 من ميدونم پشت اين داداشي گفتنت يه چيزي هست . نه خواهر عزيز بيخيال من يه نفر شو .  -

 

 شادمهر لوس نشو بذار حرفم و بزنم .  -

 

 خيلي خوب بگو .  -

 

 وسيد انقدر همش تو خونه بودم . دلم ميخواد بريم شمال . دلم پ -

 

 شادمهر با تعجب بهش نگاه كرد و گفت :

 

 روز خونه بودي ؟  1روت و برم . تو كه هر جايي كه تهران داشت و نداشت و رفتي ديدي . اصال  -

 

 شادمهر مسخره نكن دلم مسافرت ميخواد . -

 

 خوب برو . منتظري من اجازه بدم ؟  -

 

 ون بيا . توام باهام -

 

 من كار دارم نميتونم .  -
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اه همش كار كار ! من پس فردا ميرم اونوقت دلت برام تنگ ميشه ها . بيا ديگه مگه چقدر از اين موقعيتا پيش مياد  -

 ؟ 

 

 نميتونم شادي اصرار نكن .  -

 

 خانوم بزرگ گفت :

 

روز ميمونيم بر ميگرديم  4 - 3پس تفريح ؟ ميريم  خوب مادر شادي راست ميگه ديگه همش سرت به كاره . كي -

 . 

 

 باشه بذاريد ببينم ميتونم بهتون خبر ميدم .  -

 

 شادي دوباره گفت :

 

 نه همين االن جواب قطعي بده .  -

 

 عجب گيري كردما . گفتم باشه خبر ميدم ديگه .  -

 

 االن .  -

 

 شادمهر رو به مازيار گفت :

 

 ري اين و تحمل ميكني واقعا ؟ صبرت قابل تحسينه . تو چجو -

 

 مازيار خنديد و گفت :

 

 خواهر شماست ديگه !  -

 

 شادي بوسه اي روي گونه ي شادمهر گذاشت و گفت :

 

 پس مياي داداشي ؟  -

 

 باشه . كي ميخواين برين ؟  -

 

 هر چي زودتر بهتر .  -

 

 ومده باشه گفت :بعد انگار شادي چيزي به يادش ا

 

 مامان زنگ بزنم خاله فريبا اينام بيان ؟  -
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 شادمهر با شنيدن پيشنهاد شادي اخماش تو هم رفت ولي چيزي نگفت . خانوم بزرگ گفت :

 

 آره . خيلي وقته دست جمعي سفر نرفتيم . برو زنگ بزن ببين چي ميگن .  -

 

كوتاهي پيشنهاد سفر و داد . كمي منتظر موند و بعد خداحافظي كرد . شادي به سمت تلفن رفت و بعد از احوالپرسي 

 با خوشحالي به سمتمون اومد و گفت :

 

 شنبه عصر بريم و شنبه برگرديم خوبه . 4خاله فريبا گفت اگه  -

 

 شادمهر خصمانه گفت :

 

 اريخي براشون مقدوره ! خاله جان فرمايش ديگه اي نداشتن ؟ ما فقط منتظر بوديم ببينيم ايشون چه ت -

 

 خانوم بزرگ خنديد و گفت :

 

 اينجوري نگو مادر . خوب همه بايد با هم هماهنگ شيم ديگه . دست جمعي بيشتر خوش ميگذره تا تنهايي .  -

 

من همچنان توي سكوت نظاره گر تصميم گيريشون بودم . باالخره قرار شد چهارشنبه شب حركت كنيم . خوشحال 

ه شادمهر مياد . از يه طرفم ناراحت بودم پوريا هم مياد . ميدونستم شادي به خاطر من خانواده ي خالش و بودم ك

 دعوت كرد ولي دلم ميخواست توي اين سفر فقط من باشم و شادمهر . يه جور مثل وداع كردن با عشق يه طرفم ! 

 

تنها كسي كه بي تفاوت بود من بودم . صبح تا چهارشنبه همه چي خيلي سريع گذشت . همه توي تكاپو بودن . 

شب حركت كنيم . شادي از هميشه بيشتر  2چهارشنبه بود مشغول جمع كردن وسايلم بودم . قرار بود ساعت 

هيجان زده بود من نميدونستم انقدر هيجان و انرژي رو از كجا مياره ! چمدونم و پيش بقيه چمدونا طبقه ي پايين 

 م . به آشپزخونه رفتم . سوسن مشغول غذا درست كردن بود كنارش وايستادم و گفتم :گذاشتم كار خاصي نداشت

 

 داري چيكار ميكني ؟  -

 

 دارم غذا درست ميكنم واسه تو راهتون . يه وقت گشنتون شد آت و آشغاالي بيرون و نخورين به درد نميخوره .  -

 

 صورتش و بوسيدم . گفتم :

 

 خانوم بزرگ انقدر اصرار كرد بهت . مطمئني تو نمياي ؟  -

 

 نه مادر كجا بيام هم پام درد ميكنه هم اينكه جلوي خانواده ي فريبا خانوم اينا راحت نيستم .  -

 

 "منم همينطور  "زير لب آروم گفتم 
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 چيزي گفتي مادر ؟  -

 

 نه نه . پس حسابي مواظب خودت باش.  -

 

 بگذره . برو خيالت راحت بهتون خوش  -

 

 تو دلم گفتم من كه شك دارم با وجود اخماي شادمهر و اشتياق پوريا بهم خوش بگذره . 

 

دقيقه بعد هم فريبا خانوم با پونه و پوريا رسيدن . چمدونارو توي ماشينا جا دادن .  0شادمهر رسيد .  2راي ساعت 

ميكردم من و تو ماشين فريبا نفرستن . انگار دعام دلم ميخواست تو ماشين شادمهر بشينم . كنار شادي . خدا خدا 

 مستجاب شد چون خانوم بزرگ توي ماشين اونها نشست و گفت :

 

 من و خواهرم تا اونجا ميخوايم با هم اختالط كنيم يكم . شميم دخترم تو بشين تو ماشين شادمهر .  -

 

ماشين شديم و راه افتاديم . دقيقا پشت شادمهر  دلم ميخواست اون لحظه از خوشحالي بال در بيارم . همگي سوار

نشسته بودم . بوي عطرش داشت ديوونم ميكرد . دوباره ياد اتفاقاي قديم افتادم . ياد وقتي كه من و تو بيمارستان 

بوسيد . ياد اون شبي كه من و تا صبح توي بغلش گرفت . نه من نميتونستم به پوريا جواب مثبت بدم . من عاشق 

بودم . حتي اگه اون من و نميخواست ! من قلبم و بهش داده بودم . نميتونستم فقط با جسمم زن يه آدم ديگه  شادمهر

بشم . دلم ميخواست از پشت دستام و دور گردنش حلقه كنم ولي حيف كه نميشد . صداي شادي من و برگردوند به 

 زمان حال :

 

 شميم تو ازش بخواه .  -

 

 :عين آدماي گيج گفتم 
 

 چي رو بخوام ؟ در مورد چي حرف ميزني ؟ -

 

 كجايي اين همه مدت ؟ باهات حرف ميزدم نميشنيدي ؟ -

 

 نه ببخشيد حواسم جاي ديگه بود .  -

 

 شادمهر پوزخندي زد و از تو آينه نگاهي به شادي انداخت و گفت :

 

سشون به ايشونه االن ! ميخواين يه جا نگه خوب شميم خانوم حق دارن از عشقشون جداشون كرديم همه ي حوا -

 داريم جابه جا شين ؟

 

 يعني واقعا نميدونست ته قلب من چه خبره ؟ چرا انقدر بهم تيكه مينداخت ؟ آروم گفتم :
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 خير حواسم و موضوع ديگه اي پرت كرده بود . شادي تو چي گفتي ؟ -

 

ي كه اون روز برامون گذاشت و بذاره هي داره بهونه مياره . تو ساعته دارم از شادمهر ميخوام اون آهنگ 1هيچي  -

 بگو شايد بذاره . 

 

 نگاهي توي آينه ي جلو انداختم . اخماش تو هم بود آروم گفتم :

 

 ميشه خواهش كنم اون آهنگ و بذارين ؟ واقعا زيبا بود . دوست دارم دوباره بشنومش . -

 

 : شادمهر نگاهي بهم انداخت و گفت -
 

 خوب اگه آهنگ و بذارم چي به من ميرسه ؟  -

 

 شادي سريع گفت :

 

 هر چي تو بخواي .  -

 

 يه لنگه ابروش و باال انداخت و گفت :

 

 هر چي ؟ زيرش نميزنيد ؟ -

 

 من كه نميزنم . شميم قول بده .  -

 

 : حاضر بودم حتي جونمم براي شادمهر بدم . براي همين از ته دل گفتم
 

 منم قول ميدم .  -

 

 شادمهر دوباره همون لبخند نادر و به لب آورد و گفت :

 

 اينم از آهنگ .  -

 

پخش ماشين و روشن كرد و دوباره همون آهنگ روح نواز پخش شد . نميدونم شايد چون يه جوري حس خوبي 

ه بوديم . نگاهي به آينه ي جلو انداختم . باهاش داشتم انقدر ازش خوشم ميومد . همگي با خوندن آهنگ آروم گرفت

 دو تا چشم خندون داشت نگاهم ميكرد . دلم ضعف رفت واسش ولي فقط به لبخندي بسنده كردم . 

 

 فرق تو قلب و احساس قشنگته كه منو اينجوري ديوونه كرده 

 

 حس عجيب خواستن چشماته كه تا ابد تو دلم خونه كرده 
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 يري كه مرهم قلبيه كه پره درده دستاي گرمت و ازم نگ

 

 باز دوباره زل بزن تو چشام كه دوري تو منو ديوونه كرده 

 

مدام دلم ميخواست اين قسمت و براي خودم و بخونم . يه جورايي حال االن من بود . اشك به چشام نشست سرم و 

 د . صداي اعتراض شادي اومد :به طرف پنجره گرفتم تا كسي متوجه اشكم نشه . يهو ديدم صداي پخش قطع ش

 

 ضدحال چرا قطعش كردي ؟ تازه داشتم فاز ميگرفتم باهاش .  -

 

 هر چي فاز گرفتي بسه غم عالم ريخت تو دلم حاال يه آهنگ شاد گوش ميديم .  -

 

چقدر حرف سرم و برگردوندم . از توي آينه هنوزم نگاهش روي من بود . انگار داشت با چشماش دلداريم ميداد . 

 توي اين دو تا چشم مشكي بود . 

 

يكم كه رفتيم شادي و مازيار خوابيدن . چشمام و بستم و سعي كردم بخوابم ولي نميشد . چشمام و باز كردم و بيرون 

 و تماشا كردم . صداي شادمهر من و به خودم آورد :

 

 ميشه برام از فالسك چاي بريزي ؟  -

 

 حتما .  -

 

تم و خواستم به دستش بدم ولي خيلي داغ بود پس توي دستم نگهش داشتم تا خنك تر بشه . هنوزم چاي و ريخ

 چشمم به بيرون بود . 

 

 خنك نشد ؟  -

 

 چرا چرا بفرماييد .  -

 

 چاي رو با قند به دستش دادم . چايي رو كه خورد ليوان و به دستم داد و تشكر كرد . ليوان و توي ساك قرار دادم و

 دوباره به بيرون زل زدم . دوباره صداي شادمهر سكوت ماشين و شكست :

 

 چرا باروني شدي ؟  -

 

 ببخشيد ؟ متوجه نشدم .  -

 

 چشمات و ميگم . چرا باروني شد ؟  -

 

 سرم و پايين انداختم و حرفي نزدم . دوباره گفت :
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 م حرف بزنم ؟چرا برام انقدر غريبه شدي ؟ چرا ديگه باهات نميتون -

 

 تعجب كردم . نگاهم و به آينه دوختم . نيم نگاهي بهم كرد و دوباره چشمش و به جاده دوخت . 

 

 متوجه منظورتون نميشم .  -

 

 نفسش و پر صدا بيرون داد و گفت :

 

 هيچي فكر كنم بيخوابي داره اذيتم ميكنه . ديگه دارم چرت و پرت ميگم .  -

 

ظورش و بفهمم ولي ساكت شد و هيچي ديگه نگفت . چشمام سنگين شده بود پلكام و بستم و به دلم ميخواست من

 خواب عميقي فرو رفتم 

 

با تكونهاي دستي از خواب بيدار شدم . شادي بود كه خواب آلود داشت بيدارم ميكرد . انگار رسيده بوديم . انقدر 

 . با شادي داخل ويال رفتيم و توي يكي از اتاقا تقريبا غش كرديم . خوابم ميومد كه حتي نگاهي هم به اطرافم ننداختم 

 

بود . كش و قوسي به خودم دادم و نگاهم و دور اتاق چرخوندم . شادي  1چشمام و باز كردم نگاهي به ساعتم كردم 

 رو ديدم كه كنارم بي هوش افتاده .

 تكونش دادم :

 

 شادي پاشو چقدر ميخوابي دختر پاشو .  -

 

 اخم كرد و گفت :

 

 اذيت نكن شميم بذار بخوابم .  -

 

 ميگم پاشو .  -

 

 اه اونوقت به من ميگن گير ! تو كه از منم بدتري .  -

 

 خنديدم . باالخره با غرغر بيدار شد از اتاق رفتيم بيرون ويال در سكوت كامل به سر ميبرد رو به شادي گفتم :

 

 ه . ديشب انقدر خسته بودم اصال نفهميدم با مانتو خوابيدم . همه ي لباسام چروك شد -

 

 شادي چشماش و ماليد و گفت :

 

 منم همينطور . بريم چمدونمون و از تو ماشين شادمهر در بياريم اينارو عوض كنيم .  -

 

 مگه بيداره ؟ -
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 نميدونم . اگه خواب بود كليدش و بر ميدارم .  -

 

 تم برو بيار . باشه من منتظر -

 

 توي همين گير و دار مازيار بيدار شد :

 

 سالم صبح بخير خانوماي سحر خيز . شادي خانوم شما ديشب كجا غيبتون زد ؟  -

 

 شادي خنده اي كرد و گفت :

 

 خودمم انقدر خسته بودم كه اصال نفهميدم كجا خوابيدم .  -

 

 و گفت : مازيار دست شادي رو گرفت و با خودش كشيد

 

 بيا اينجا بايد تنبيه شي ديشب من و تنها گذاشتي .  -

 

 شادي با خنده همونجوري كه با مازيار ميرفت بهم گفت :

 

 شميم برو كليد شادمهر و از تو اتاقش بردار چمدون منم بيار .  -

 

ي داشت ؟ يكم با دستم مانتوم و همين و گفت و رفت . چي ؟ ميرفتم تو اتاق شادمهر ؟ اصال مگه لباس چروك چه بد

صاف كردم ولي خيلي ناجور شده بود . از ديشب تا حاال با مانتو و شلوار لي كالفه شده بودم . نيم ساعتي منتظر شدم 

تا شادمهر بيدار شه ولي خبري از بيدار شدنش نبود كه نبود . باالخره دل و به دريا زدم و به سمت اتاقش رفتم و 

اتفاقي كه نميفته اون خوابه توام ميري سوييچ و برميداري و سريع مياي بيرون از اتاق  "اري ميدادم مدام خودم و دلد

آروم در و باز كردم . طاقباز روي تخت خوابيده بود . انگار اونم حوصله ي لباس عوض كردن نداشته چون با همون  "

تم ولي اثري از سوييچ نبود . نگاهم و دور اتاق لباسا خوابيده بود . پاورچين پاورچين به سمت عسلي كنار تخت رف

چرخوندم نخير واقعا سوييچ نبود . نا اميد شدم داشتم از اتاق ميومدم بيرون كه قسمتي از سوييچ و كه از جيبش 

 بيرون زده بود و ديدم . توي جيب راستش بود و بايد براي برداشتن كليد روش خم ميشدم تا بتونم برش دارم . 

 

نگاهي به شادمهر انداختم . غرق خواب بود . آروم خم شدم روش دستم به سوييچ رسيد داشتم آروم آروم از با شك 

جيبش بيرون ميكشيدمش كه يهو دستم و گرفت . ترسيدم تعادلم به هم خورد و افتادم روش . مثل آدمايي كه دزد 

ود گفتم االنه كه سرم داد بزنه . چشمام و بستم گرفته باشن يهو از جاش پريد انگار از بودنم توي اتاق تعجب كرده ب

 و دستپاچه پشت سر هم گفتم :

 

باور كنين كاري نداشتم . من و شادي ميخواستيم لباسامون و عوض كنيم ولي چمدونامون تو ماشين شما بود شادي  -

 نم . با مازيار رفت به من گفت بيام اينجا سوييچ و بردارم . باور كنين كاري نميخواستم بك
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سكوت كردم ولي چشمام هنوز بسته بود . منتظر فريادش بودم ولي خبري نبود اونم ساكت بود چشمام و آروم باز 

 كردم صورت خندونش و ديدم گفت :

 

 خوب حاال ميشه از روم بلند شي ؟  -

 

وش بلند ميشدم كه دوباره تازه متوجه شده بودم كه كجام . از خجالت سرخ شدم سريع به خودم اومدم . داشتم از ر

 دستم و گرفت اين بار تعادلم به هم خورد و روي تخت افتادم . با عصبانيت نگاهي بهش كردم و گفتم :

 

 ببخشيد كه تعادلتون و به هم زدم .  -

 

 خنديد روي صورتم خم شد و گفت :

 

 تاقش . اين بار و ميبخشمت ولي بار آخرت باشه وقتي يه پسر خوابه ميري تو ا -

 

لحنش شوخ بود ولي بهم برخورده بود . فكر ميكرد واقعا از قصد اومده بودم تو اتاقش ؟ سعي كردم از روي تخت 

 بلند شم كه نذاشت :

 

 هنوز حرفم باهات تموم نشده .  -

 

 از حالتي كه داشتيم خجالت ميكشيدم . 

 

 من بايد برم شادي منتظرمه .  -

 

 م شه ميري . هر وقت حرفم تمو -

 

دوست داشتم باهاش لجبازي كنم . نميخواستم حرف اون بشه . دستم و روي سينش گذاشتم و سعي كردم به عقب 

 هولش بدم ولي زور زدن الكي بود . انگار از اين لجاجت من خوشش اومده بود چون لبخندش عميق تر شد :

 

 خودتم ميدوني تا حرفام و نشنوي نميتوني بري .  -

 

 اخمام و تو هم كردم و گفتم :

 

 يكي بياد تو اتاق مارو تو اين حالت ببينه چه فكري ميكنه ؟ خواهش ميكنم بلند شين .  -

 

 برام مهم نيست چه فكري ميكنن .  -

 

 عصباني تر شدم :

 

 ولي براي من مهمه .  -
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 شونه هاش و باال انداخت و گفت :

 

 به حرفام گوش كن كه بتوني زودتر بري . اگه انقدر برات مهمه پس  -

 

 دست از تقال برداشتم و زل زدم تو چشماش :

 

 بفرماييد گوش ميدم .  -

 

 همونجوري كه دقيق توي چشمام نگاه ميكرد گفت :

 

 ميدونستي چشمات خيلي خوش رنگه ؟  -

 

كرده بودم ولي سعي ميكردم زياد بروز ندم . سعي تعجب  "اين واقعا شادمهر بود ؟! اين ناپرهيزيا ازش بعيد بود !  "

 كردم لحن عصبانيم و حفظ كنم ولي خدا ميدونست كه تو دلم چه خبر بود ! 

 

 نميخواين بگين كه من و نگه داشتين كه همين و بهم بگين ؟  -

 

 دوباره خنديد ! اين چرا انقدر خوش خنده شده ؟ اخمام بيشتر رفت تو هم :

 

 خنده داره ؟ يا حرفتون و بهم بگين يا اينكه بذارين من برم .  چي انقدر -

 

 راه سوم نداره ؟ مثال اينكه من حرفي نزنم و تو همينجا بموني ؟  -

 

 اونوقت چرا بايد بمونم ؟  -

 

ي چون بهم بدهكاري . ديشب كه يادت نرفته چه قولي بهم دادي ؟ قرار شد من اون آهنگ و بذارم و توام هر چ -

 من ميگم بهش گوش بدي . 

 

 نه ديگه هر چي ! االن همه ميفهمن كه نيستم . زشته .  -

 

 خوب بفهمن . مطمئن باش اگه بفهمن نيستي نميان اينجا دنبالت بگردن !  -

 

دوباره تقال كردم ولي عين يه كوه سفت بود و سخت ! اصال نميشد تكونش داد . درمونده شده بودم . نميخواستم 

انوم بزرگ در موردم فكر بد بكنه . باالخره شادي ميدونست كه من قراره بيام از تو اتاق شادمهر سوييچش و خ

 بردارم . اگه نبينتم باالخره مياد اينجارو هم يه نگاهي ميندازه . 

 

 سعي كردم آروم باشم و با نرمش ازش خواهش كنم كه بذاره برم 
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 زرگ در موردم فكر بد بكنه . خواهش ميكنم . نميخوام خانوم ب -

 

 خوب فوقش مامان در مورد من و تو فكر بد هم بكنه . نگران نباش بهش ميگم ازت خواستگاري كنه برام خوبه ؟! -

 

حتي شوخيشم قلبم و به تپش مينداخت . ساكت شدم . انگار با ساكت شدنم خودم و تابلو كردم . ابروش و باال 

 انداخت و گفت :

 

 شد ؟ االن انتظار داشتم اعتراض كني ! يعني ميخواي بگب موافقي ؟ چي  -

 

 سعي كردم مثل خودش خونسرد جواب بدم :

 

 آره موافقم به شرطي كه ديگه عصباني و بد خلق و خشن و بي حوصله نباشي .  -

 

 چشماش ميخنديد ولي سعي ميكرد مثل هميشه جدي باشه . 

 

 ارم شب تو اتاق تاريك بخوابم !بهت گفته باشم من دوست د -

 

 بد نقطه ضعفي دستش داده بودم . يهو جوش آوردم و گفتم :

 

 من از تاريكي نميترسم .  -

 

 سعي ميكرد خندش و مهار كنه 

 

 منم نگفتم تو از تاريكي ميترسي ! فقط گفتم شبا تو اتاق تاريك خوابم ميبره !  -

 

 ميدوني .  بهم داري تيكه ميندازي خودتم -

 

 نه بيشتر شبيه ياد آوري بود . -

 

خنديد . عصباني تر شدم . با مشت روي سينش ميكوبيدم تا بذاره برم . اول ضربات و تحمل كرد ولي بعد دستام و 

 توي دستش گرفت و گفت :

 

 با اينجا نگه داشتنت دارم بهت لطف ميكنم ميدونستي اينو ؟  -

 

 ؟  لطف ؟! مثال چه لطفي -

 

 دارم بهت لطف ميكنم كه كمتر پوريا رو ببيني . اون به دردت نميخوره . جواب مثبت دادن بهش حماقت محضه . -

 

 اخمام و تو هم كردم و گفتم :
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 من هنوز جواب خاصي بهش ندادم . ممنون ميشم تو زندگي خصوصيم دخالت نكنين .  -

 

 يدونم كه جوابت بهش منفيه . جواب خاص و باالخره بهش ميدي ولي من م -

 

 از كجا انقدر مطمئني ؟  -

 

 از اونجايي كه ميدونم تو دختر عاقلي هستي و با چشماي باز تصميم ميگيري .  -

 

 اگه احمق بودم و خواستم حماقت كنم چي ؟  -

 

 اخماش تو هم رفت و گفت :

 

 ميدونم كه اين كار و نميكني .  -

 

 و خندون بودم و اون عصباني گفتم :حاال من خونسرد 

 

 و اگه اين كار و كردم ؟  -

 

 حس كردم حرفي رو ميخواد بزنه . تا روي زبونشم اومد ولي قورتش داد و ساكت شد . دستام و ول كرد و گفت :

 

 زندگي توئه به من ربطي پيدا نميكنه .  -

 

كلمه هم  1ه دوستم داره و ميخواد مال اون باشم . ولي دلم ميخواست بگه كه بهش جواب مثبت ندم . بهم بگه ك

 حرف نزد . مغموم و سر خورده از روي تخت بلند شدم و به طرف در رفتم كه صداش متوقفم كرد :

 

 مگه سوييچ و نميخواستي ؟  -

 

چشماش دوباره برگشتم و بدون اينكه نگاهي بهش بندازم سوييچ و از دستش گرفتم . اون چيزي كه از توي 

 ميخوندم عشق بود پس چرا حرف نميزد ؟ چرا انقدر عذابم ميداد ؟ 

 

 طبقه ي پايين رفتم شادي و مازيار روي مبل نشسته بودن . شادي با ديدنم گفت :

 

 تو هنوز نرفتي چمدونارو بياري ؟ من فكر كردم تو اتاق داري لباس عوض ميكني . -

 

 انع ريزش اشكام بشم آروم گفتم :بغض گلوم و گرفته بود سعي ميكردم م

 

 سوييچ اقا شادمهر و پيدا نميكردم داشتم دنبالش ميگشتم .  -

 

 پس وايسا منم بيام كمكت .  -
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سرم و تكون دادم و جلوتر از شادي حركت كردم . چمدوناي خودمون و برداشتيم و به اتاق برگشتيم دوش گرفتم و 

رمزم و پوشيدم و شالي به رنگ سفيد سرم كردم و پيش بقيه رفتم . همه بيدار شده از بين لباسام بلوز شلوار سفيد ق

بودن و مشغول صبحانه خوردن بودن . سالم كوتاهي به همه كردم و نشستم . شادمهر دقايقي روم خيره شد ولي 

. به جز فريبا و خيلي زود نگاهش و ازم گرفت . بعد از اينكه صبحانه خورديم شادي پيشنهاد داد بريم لب ساحل 

خانوم بزرگ بقيه موافقت كردن . لباس پوشيديم و حركت كرديم . به ساحل كه رسيديم با ديدن درياي نا آروم و 

طوفاني دوباره دلم گرفت . هوا سوز سردي داشت . همون اول شادي و مازيار از جمعمون جدا شدن پونه مدام دور 

ا سعي ميكرد يه جوري سر حرف و باهام باز كنه ولي موفق نشد . شادمهر ميگشت اين كارش عصبيم ميكرد . پوري

ديدن پونه كنار شادمهر غمگين ترم ميكرد . با يه ببخشيد از جمع جدا شدم . يكم قدم زدم و رو به دريا وايسادم . 

ب كرده بودم . بايد يه تصميم درست ميگرفتم . نبايد پوريا رو به خودم اميدوار ميكردم الكي . دستام و روي سينم قال

سردم شده بود . حواسم نبود با خودم لباس گرم بيارم . گرماي كتي رو روي شونم حس كردم نگاهم به پوريا افتاد 

 كه با لبخند كتش و روي شونم مينداخت آروم گفتم :

 

 ممنون اما خودتون چي ؟ سردتون ميشه .  -

 

 نه من گرممه . مشكلي ندارم .  -

 

 وباره چشم به دريا دوختم . سكوت و شكست :تشكر كردم و د

 

 چرا حس ميكنم امروز يكم غمگيني ؟ اتفاقي افتاده ؟ -

 

 نه چيزي نيست .  -

 

 ميتوني االن به من به چشم يه دوست نگاه كني نه يه خواستگار .  -

 

 لبخند زدم و گفتم :

 

 چيزي نيست يكم دلم گرفته .  -

 

 : اونم لبخندي زد و گفت
 

 پس ميذارم با خودت خلوت كني تا بهتر شي .  -

 

اينو گفت و رفت . خوشحال بودم كه انقدر خوب همه چي و درك ميكرد . همونجوري به دريا زل زده بودم . صداي 

 شادي كه از دور داشت صدام ميكرد من و به خودم آورد :

 

 شميم . بيا ميخوايم بريم .  -
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ساعتي ميشد كه خيره شده بودم به دريا . ولي هنوز آروم نشده بودم . شك و ترديد به  1ختم نگاهي به ساعتم اندا

 دلم چنگ ميزد . نميتونستم تصميم درستي بگيرم . 

 

همگي به ويال برگشتيم . خانوم بزرگ و فريبا ناهار خوشمزه اي برامون درست كرده بودن . ناهار خورديم و همه 

 ون رفتن . براي استراحت به اتاقاش

 

قرار بود من و پونه با هم هم اتاقي شيم توي اين مدت . برام خيلي سخت بود . هم اينكه بد اخالق و پر افاده بود و 

 هم اينكه زيادي با شادمهر گرم ميگرفت . ولي به اجبار سعي ميكردم تحمل كنم . 

 

همون نزديكي هاي ويال بود . ميگفت پارسال با  بعد از چرت كوتاهي كه زديم پونه اصرار داشت به جنگلي بريم كه

دوستاش به اون جنگل رفته و حسابي بهشون خوش گذشته . اصال حوصله ي گردش نداشتم . اگه به من بود ترجيح 

 ميدادم مدام برم لب ساحل و زل بزنم به دريا ! 

 

زيبايي طبيعت به وجد اومده بودم . ناخود  دوباره حاضر شديم و به جايي كه پونه آدرس داده بود رفتيم . از اين همه

آگاه از الك غمگين بودنم در اومده بوديم . پر از درختاي سر به فلك كشيده بود . رود كوچيكي هم از بين درختا رد 

ميشد . نفس عميقي كشيدم و ريه هام و پر از اكسيژن كردم . خانوم بزرگ زير اندازي انداخت تا روش بشينيم . پونه 

جايي رو كنار شادمهر انتخاب كرد . منم بين خانوم بزرگ و شادي نشستم . گهگاه شادي چيزي ميگفت و سريع 

خنده رو به روي لبام مي آورد ولي برخورد پونه دوباره غمگينم ميكرد . مدام احساس با مزه بودن بهش دست ميداد 

 هاش گذاشته بود پونه با خنده گفت :و تيكه مينداخت . شادي دست مازيار و گرفته بود و سرش و روي شونه 

 

 شادي جون يه وقت آقا مازيار فرار نكنه اينجوري بهش چسبيدي ؟ -

 

 حس كردم شادي از حرف نسنجيده ي پونه دلخور شد ولي به روي خودش نياورد و گفت :

 

 من و مازي يه روحيم در دو بدن كال بايد همش كنار هم باشيم .  -

 

 تي پيدا كرده بود تا بيشتر از پيش خودش و به شادمهر بچسبونه بازوي شادمهر و گرفت و گفت :پونه انگار فرص

 

 شادمهر ميبيني ؟ كي ميشه ما اينجوري بشيم ؟  -

 

شادمهر كه انگار ديگه از اين لوس بازيا و چسبيدناي پونه به خودش كالفه شده بود بازوش و از دست پونه بيرون 

 كشيد و گفت :

 

 هيچ وقت ! -
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از جوابي كه بهش داد انگار قند توي دلم آب ميكردن مدام توي دلم قربون صدقش ميرفتم كه انقدر قشنگ حال اين 

دختره ي از خود راضي رو گرفته . لبخندي كه روي لبم نشسته بود و هيچ جوري نميتونستم از بين ببرم . پونه نگاهي 

 به جمع كرد و بعد رو به شادمهر گفت :

 

 ميشه بياي اون ور يكم با هم حرف بزنيم ؟  -

 

شادمهر از جاش بلند شد و به سمتي رفت و كمي دور تر از ما ايستاد . دلم ميخواست بفهمم چي دارن به هم ميگن 

 ولي فقط ميتونستم چهرشون و ببينم . حس ميكردم شادمهر عصبانيه . صداي فريبا اومد كه رو به خانوم بزرگ گفت :

 

ثريا جلو پسرت و بگير . دختر منم باالخره احساس داره خوب نيست تو جمع اينجوري باهاش شوخي كنه و حرف  -

 بزنه . 

 

 ديگه از اين جدي تر بهش بگه نميخوادش ؟! تازه ميگه شوخي ! عجب دل خجسته اي دارن اين مادر و دختر ! 

 

 خانوم بزرگ گفت :

 

 بهتره خودشون تصميماشون و بگيرن .  نه دختر تو بچست نه پسر من . -

 

از برخورد خانوم بزرگ خوشم اومد . انگار اونم دل خوشي از پونه نداشت . دوباره نگاهم و به شادمهر و پونه دوختم 

. پونه ناراحت بود و فقط گوش ميداد . حاضر بودم همه ي داراييم و بدم تا بفهمم چي به هم ميگن . باالخره پونه با 

 يت برگشت پيشمون و كيفش و برداشت رو به پوريا گفت :عصبان

 

 سوييچ و بده من ميخوام برم تو ماشين بشينم .  -

 

 خانوم بزرگ گفت :

 

 چي شد پونه جون ؟ -

 

  "چه بي ادب !  "بدون اينكه جوابي به خانوم بزرگ بده سوييچ و گرفت و رفت . 
 

يستاده بود . شادي از جاش بلند شد و به سمت شادمهر رفت . جو بينمون شادمهر هنوز با اخماي در هم همون جا ا

 سنگين بود فريبا گفت :

 

 ثريا بهتره برگرديم ويال نظرت چيه ؟  -

 

 واال چي بگم بريم .  -
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وم خانوم بزرگ و فريبا و پوريا و پونه زودتر حركت كردن من و مازيار هم صبر كرديم تا حرفاي شادي و شادمهر تم

شه . باالخره بعد از نيم ساعت با هم برگشتن . اثري از اخم چند لحظه پيش توي صورت شادمهر نبود . همه سوار 

 ماشين شديم . شادي مدام زير لب غرغر ميكرد آروم كنار گوشش گفتم :

 

 چيه ؟ چرا انقدر غر ميزني ؟ -

 

 آخه نميدوني كه اين دختره چقدر پرروئه .  -

 

 كنجكاوي ميمردم ولي نميخواستم نشون بدم گفتم :داشتم از 

 

 حاال آروم باش تموم شده .  -

 

 آخه نميدوني چه چيزايي به شادمهر گفته كه !  -

 

 مگه چي گفته ؟ -

 

برگشته به شادمهر گفته من اين همه به خاطر تو صبر كردم و خواستگارام و رد كردم حاال تو تو جمع جلوي همه  -

ن حرف و ميزني ؟ شادمهر گفته من از اول قولي به تو ندادم خودت هي براي خودت رويا بافي كردي . به من او

 دختره ي پررو برگشته گفته چطور وقتي شميم نبود خوب چشمت دنبال من بود ! 

 

 با شنيدن اسمم گوشام تيز تر شد :

 

 خوب ؟ -

 

پاك تر اين حرفاست كه بخواد خودش و به كسي بندازه  هيچي ديگه شادمهرم حالش و گرفته گفته شميم خيلي -

 مثل تو ! 

 

 از جواب شادمهر ذوق كرده بودم دوست داشتم همون جا بوسش كنم . صداي مازيار گفت و گومون و قطع كرد :

 

 خانوما شما اون عقب چي با هم پچ پچ ميكنين ؟  -

 

 خصوصيه همسر گرامي خصوصي !  -

 

ف شادمهر انقدر ميتونست سرحالم كنه ؟ لبخندي روي لبام نشسته بود و از پنجره ي كنارم چرا كوچكترين حر

 مشغول تماشاي بيرون شدم . روز قشنگي شده بود 

 

به ويال برگشتيم . خبري از پونه و پوريا نبود . فريبا گوشه اي نشسته بود و با ديدن شادمهر گوشه چشمي براش 

 نازك كرد و گفت :
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 اگه چيزي بهت نميگم به احترام مادرته ها .  خاله -

 

 شادمهر كه معلوم بود هر لحظه آماده ي منفجر شدنه گفت :

 

 چرا ؟ مگه كاري كردم ؟ -

 

 فريبا از جاش بلند شد و گفت :

 

 خوبه واال اشك دختر من و در آوردي حاال ميگي مگه چيكار كردم ؟ ديگه چيكار ميخواستي بكني ؟ -

 

 وم بزرگ مداخله كرد و گفت :خان

 

 فريبا آروم باش االن عصباني هستي تو . بذار عصبانيتت خوابيد حرف ميزنيم با هم .  -

 

 نه نميخوام عصبانيتم بخوابه . زيادي به پسرت بها داده . فكر كرده چه خبره بهش !  -

 

 شادمهر به حرف اومد :

 

زدم . بايد بگم كه من حقيقت و گفتم . هم خودتون و هم پونه ميدونين كه من  اگه منظورتون از حرفاييه كه به پونه -

 از اول نيت قلبيم چي بود . خودتون بريدين و دوختين . 

 

 فريبا كه داشت از عصبانيت منفجر ميشد گفت :

 

ه چجوري حرف من بريدم و دوختم ؟ مگه دخترم رو دستم مونده بود ؟ ثريا جلو اين پسرت و بگيرا ببين دار -

 ميزنه . 

 

 فريبا جان بگير بشين قلبت درد ميگيره يه چيزيت ميشه ها .  -

 

 دقيقه هم اينجا نميمونم . بذار االن به پوريا زنگ ميزنم برگرده ميريم تهران .  1بشينم ؟! من  -

 

 وش ميزني ؟ نصف شبي كجا ميخواي بري آخه ؟ حاال يه چيزي پيش اومده بين خودشونه . تو چرا ج -

 

 جوش نزنم ؟ داره راجع به دختر دست گل من حرف ميزنه اونوقت ميگي جوش نزنم ؟  -

 

 قبل از اينكه خانوم بزرگ جوابي بده گوشيش و برداشت و شماره گرفت . 

 

 الو پوريا كجايي ؟ -

 

- . . . 
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 همين االن با پونه برگردين ميخوايم بريم تهران .  -

 

-  . . . 

 

 همين كه گفتم زود برگردين . -

 

 گوشي رو قطع كرد و به طرف اتاقش رفت . در و محكم به هم كوبيد . 

 

من و شادي و مازيار با دهانهاي باز شده از تعجب نظاره گر دعواهاشون بوديم . يك ربعي طول كشيد تا پوريا و پونه 

گريه كرده . يه لحظه دلم به حالش سوخت . اگه من جاش  برگردند . چشماي پونه قرمز بود . معلوم بود كه خيلي

بودم و شادمهر اين حرفارو به من ميزد حتما دق ميكردم . هر چي خانوم بزرگ و شادي با فريبا حرف زدن فايده 

پا داشت و فقط ميخواست برگرده . باالخره هم رفت . شادمهر خونسرد روي مبل لم داده بود  1نداشت . مرغ فريبا 

 ي گفت :شاد

 

 چه خونسرد ! داداشي همين االن دعوا كرديا چرا انقدر خونسردي ؟  -

 

 شادمهر خنديد و گفت :

 

 آخه شر يه مزاحم كم كردم .  -

 

 شادي دوباره گفت :

 

 بيچاره پونه . حاال يكم سيريش هست ولي مزاحم نبود بنده خدا .  -

 

 شادمهر نگاهش و به من دوخت و گفت :

 

 نه پونه رو نگفتم !  -

 

 شادي دوباره گفت :

 

 وا ! پس كي مزاحم بود خاله فريباي بدبخت ؟ توام كه مخت تاب داره به خدا .  -

 

خوب از نظر خودش پونه كه مزاحم نبوده ! خاله فريباي بدبختم كه حرفي نزده پس اونم مزاحم نبوده ! فقط ميمونه 

 حرف نزد . به خاطر كي پس اين بدبختارو نصف شب آوارشون كرد ؟  پوريا ! اون بخت برگشتم كه اصال

 

شب بود كه همه باالخره رضايت دادن كه به اتاقاشون برن و استراحت كنن . پا كه توي اتاق گذاشتم  12ساعت 

 "ت بودم . حس خوبي داشتم . چقدر صبح از اينكه بايد اتاقم و با پونه شريك بشم ناراحت بودم . ولي االن راحت راح

 "دستت درد نكنه شازده . يه بار تو زندگيت گل كاشتي 
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صبح با صداي جيغ شادي از خواب پريدم . لباسم و عوض كردم و سراسيمه از اتاق بيرون رفتم . صدا از توي حياط 

مازيار و  ميومد . شادي رو ديدم كه در حال فراره و خانوم بزرگ هم ميخنده يكم جلوتر رفتم و سرك كشيدم ديدم

شادمهر و شادي مشغول آب بازين . خيالم راحت شد كه اتفاقي واسه شادي نيفتاده . لبخند به لب نگاهشون ميكردم 

 امروز شادمهر سرحال تر بود . شادي به محض اينكه چشمش به من افتاد گفت :

 

 تو چرا اونجا وايسادي ؟ اصال چه معني داره من تنهايي خيس شم ؟  -

 

 م اومد و دستم و كشيد با خودش برد مدام بهش خواهش ميكردم :به سمت

 

 شادي ولم كن . خواهش ميكنم . ديوونه هوا سرده .  -

 

 نخير يكم بدويي و بازي كني گرمت ميشه .  -

 

شادي باز گيرات شروع شد ؟ ميگم سردمه . دستام و گرفت و من و يه جا وايسوند . حتي نميتونستم فرار كنم  -

 فت :گ

 

 بچه ها آب بپاشين بهش من گرفتمش .  -

 

هر چي به مازيار و شادمهر التماس كردم فايده نداشت باالخره با سطلهايي كه دستشون بود خيسم كردن . يه لحظه 

 لرز به تنم نشست ولي اهميتي ندادم و منم جزيي از بازيشون شدم . خانوم بزرگ گفت :

 

 .  بچه ها بسه سرما ميخورينا -

 

 شادمهر گفت :

 

 بذاريد شادي سرما بخوره بلكه كمتر نق بزنه .  -

 

 شادي سطل آب و رو سر شادمهر خالي كرد و گفت :

 

 كمتر حرف بزن داداشي .  -

 

و سريع فرار كرد . ساعتي به آب بازي گذشت . داخل ويال برگشتيم تا لباسامون و عوض كنيم و دوش بگيريم . بعد 

نه خوردن دلم هواي دريا رو كرد . ديروز راهش و ياد گرفته بودم به خانوم بزرگ و شادي خبر دادم و رفتم از صبحا

 . اين بار لباس گرمم با خودم برداشتم . 

 

بازم دريا طوفاني و نا آروم بود . لب ساحل نشستم و دوباره چشمام و دوختم به انتهاي دريا . دوباره دغدغه هام به 

كاش مامانم يا بابام االن اينجا بودن . اونوقت انقدر تصميم گيري برام سخت نبود . حداقل  "آوردن . ذهنم هجوم 

  "يكي بود كه بهم ميگفت ببين قلبت چي ميگه . يا يكي ميگفت منطقي و از روي عقلت تصميم بگير 
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خواب ميبينم ولي وقتي صداش و  كسي كنارم نشست . برگشتم ديدم شادمهره . اون اينجا چيكار ميكرد ؟ فكر كردم

 شنيدم مطمئن شدم كه واقعيته ! 

 

 سالم دوباره . خانوم افتخار ميدين آشنا شيم ؟ -

 

 سالم از كجا فهميدي من اينجام ؟  -

 

من ؟ نفهميدم شما اينجايين ! داشتم رد ميشدم ديدم تنها نشستين گفتم بيام جلو باهاتون آشنا شم . آخه چهرتون  -

 ي برام آشناست . خيل

 

 ولي من با هر كسي آشنا نميشم .  -

 

 شما صورت من و ببينين براتون آشنا نيست ؟  -

 

 به طرفش برگشتم . دوباره ضربان قلبم باال رفت . چرا انقدر دوستش داشتم ؟ دوباره به حرف اومد :

 

 شناختين ؟ اگه نشناختين شناسنامه بدم ؟  -

 

 طرف دريا و به زور گفتم : سرم و چرخوندم به

 

 برو ميخوام تنها باشم .  -

 

 چرا ميخواي تنها باشي ؟ -

 

 نميدونم فقط دلم تنهايي ميخواد .  -

 

 ولي من ميدونم چرا ميخواي تنها باشي .  -

 

 خوب ؟  -

 

 ميخواي تنها باشي چون عشقت رفته .  -

 

 عشقم ؟  -

 

 آقا پوريا ! -

 

سكوتم و كه ديد به حساب اين گذاشت كه درست  "من به چي فكر ميكردم و اين چي ميگفت ! "زدم پوزخندي 

 حدس زده . نميدونم چرا دوباره اخماش تو هم رفت و گفت :
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 تو حق نداري بهش فكر كني .  -

 

 چرا اين حق و ندارم ؟ -

 

 چون من ميگم . و توام بايد به حرفم گوش بدي .  -

 

 ايدي وجود نداره . هيچ ب -

 

 يهو از كوره در رفت و گفت :

 

چرا داره . زماني كه من و انقدر به خودت وابسته كردي بايد فكر ميكردي كه داره يا نداره ! نميدونم چم شده .  -

همش جلو چشمامي . زندگيم و عوض كردي . ديگه حوصله ي خونمم ندارم . جايي كه منبع آرامشم بود . مدام بي 

 رارم . همه ي اين كارارو تو كردي لعنتي ميفهمي تو ! ق

 

اشك توي چشمام حلقه زد . از اين ناراحت بود يا خوشحال ؟ االن اين ابراز عشق بود يا ندامت ؟ چرا درست حرف 

 نميزد ؟ 

 

ميخوام سرم  تو با اون چشات زندگي رو بهم زهر كردي . ديگه از هيچي لذت نميبرم . وقتي با مردي حرف ميزني -

و بكوبم به ديوار . چي از جون زندگي من ميخواي ؟ چرا دست از سر من بر نميداري ؟ چرا ميخواي زندگي آرومم و 

 به هم بزني ؟ 

 

حاال قطره هاي درشت اشك روي گونه هام روون بود . از صداي فريادش ميترسيدم . احساس لرز شديد ميكردم . 

. خيره شدم تو چشماش . ساكت شده بود و نگام ميكرد . دستش و چند بار توي  ژاكتم و بيشتر به خودم پيچيدم

 موهاش كرد . آروم گفتم :

 

 چرا اينارو بهم ميگي ؟ -

 

 بهت ميگم تا بدوني داري با زندگيم چيكار ميكني . من ديگه اون شادمهر قديم نيستم . من و داري عوض ميكني  -

 ولي من كه كاري نكردم . 

 

چرا كردي خودتم خوب ميدوني كه كردي . فكر كردي الكيه ؟ يه شب توي بغل يه مرد بخوابي و فردا صبحش  -

بيخيال از كنارش رد بشي و حتي به احساسات اون مرد توجه نكني ؟ فكر كردي ميتوني با اون چشمات زل بزني تو 

واقعا چه فكري كردي ؟ كه من از سنگم ؟ چشماي من و بعدش انگار كه اتفاقي نيفتاده راهت و بكشي و بري ؟ تو 

 كه آروم بياي تو زندگيم و آرومم بري ؟ جوري كه انگار آب از آب تكون نخورده ؟ 

 

 داشتم اشك ميريختم :
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تو داري من و به چي متهم ميكني ؟ به چيزي كه توش هيچ دخالتي نداشتم ؟ من خواستم بيام تو خونه ي تو ؟ من  -

 مت و خراب كنم ؟ خواستم زندگي آرو

 

 همش تقصير توئه .  -

 

تو از اولشم از من بدت ميومد . االنم از احساسي كه داري بدت مياد . تو اصال نميخواي من و ببيني . بدون من آروم  -

 و راحتي . ببخشيد سعي ميكنم از اين به بعد جلوي چشمات نيام . مرسي كه بهم تذكر دادي . 

 

بدون هيچ حرفي مسير ويال رو در پيش گرفتم . ديدمش كه كالفه و عصبي سعي ميكرد چيزي رو  از جام بلند شدم و

بهم بگه ولي انگار نميتونست . دلم و با حرفاش شكونده بود . جوري حرف ميزد كه انگار دوست داره من و فراموش 

دارو شكر كردم كه كسي اون اطراف كنه و از زندگيش پاكم كنه . پشت در ويال اشكام و پاك كردم و داخل رفتم . خ

نبود . به سمت اتاقم دويدم و پشت در اتاقم نشستم . از ته دل گريه ميكردم . به حال خودم . براي روزاي خوشي كه 

 تنها دلگرميم بود ولي حاال از اون روزا هم نا اميد شده بودم .

 

پشت در از خواب بيدارم كرد . در و باز كردم  انقدر اشك ريختم كه نفهميدم چجوري خوابم برد . صداي شادي از

 نگاهي بهم كرد و گفت :

 

 در قفل بود ؟ -

 

 نه پشت در خوابم برده بود .  -

 

 نگاهي بهم كرد و گفت :

 

 حالت خوبه ؟ -

 

 آره چطور ؟ -

 

 نميدونم آخه چشات پف كرده و قرمز شده .  -

 

 يدم . فكر كنم به خاطر اينه كه زياد خواب -

 

 شايد . بيا ميخوايم ناهار بخوريم .  -

 

 من گرسنم نيستم شما بخورين . -

 

 مگه چيزي خوردي ؟ -

 

 نه ولي اشتها ندارم .  -
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 مطمئني ؟  -

 

 آره عزيزم تو برو .  -

 

آب سرد شستم . شادي رفت . توي آينه نگاهي به چشمام كردم . مطمئن بودم حرفم و باور نكرده . چشمام و با 

 نسبتا بهتر شد . دودل بودم كه از اتاق برم بيرون يا نه . شادي دوباره اومد تو اتاق و گفت :

 

 چرا بيرون نيومدي ؟  -

 

 داشتم ميومدم .  -

 

 حاضر شو ميخوايم بريم بازار خريد كنيم .  -

 

 خريد ؟ -

 

 آره ديگه .  -

 

 م . ولي من نميام . چيزي الزم ندار -

 

 مگه دست خودته ؟ من تنها نميرم يا مياي يا اينكه ما هم نميريم .  -

 

 شادي باز شروع كردي ؟ خوب تو برو .  -

 

 نميخوام . توام بايد باشي .  -

 

باالخره انقدر گفت و گفت تا باالخره منم حاضر شدم و باهاشون رفتم . ميترسيدم نزديك شادمهر بشم . حاال كه 

تم تقريبا حسش چيه بايد خودم و بهش نزديك ميكردم يا تا جايي كه ميشد ازش دور ميشدم ؟ بد دوراهي ميدونس

 بود . انگار زندگي من هميشه بايد پر از دوراهي ميبود . 

 

به بازار رسيديم . شادي از هر چي كه خوشش ميومد بر ميداشت و ميخريد . خوش به حالش چه راحت بود . همش 

صنايع دستي ها ميچرخيد . بي هدف راه ميرفتم بدون اينكه دقيقا ببينم مغازه ها چي دارن . همش نگاهم روي 

حرفاي شادمهر و براي خودم تجزيه و تحليل ميكردم . خوب از يه طرف احساسش و ميشد توي تك تك حرفاش 

شدم . حداقلش اين بود كه خوند ولي از طرف ديگه وقتي فكر ميكردم كه ميخواد من و از ذهنش پاك كنه مغموم مي

با حرفاش من و از دو راهي در آورد . نميدونم چرا دلم و لرزوند . يه جورايي مصمم شدم كه بيشتر صبر كنم براش . 

شايد احمقانه باشه كه بخوام انقدر صبر كنم تا بتونه با احساساتش كنار بياد تازه شايدم اصال بگه من و نميخواد ولي 

 شتم يه جوري مجبورم ميكرد بهش زمان بدم . من جز اون كس ديگه اي رو نميخواستم . احساسي كه امروز دا
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نگاهم به شادي افتاد كه همينجور به مغازه هاي مختلف ميرفت و دستاي خودش و مازيار پر از كيسه هاي خريد بود 

 . حوصله ي گشتن نداشتم واسه همين پيش شادي رفتم و گفتم :

 

 ه دستات پره من خريدات و برات نگه دارم ؟ شادي ميخواي اگ -

 

 مگه خودت خريد نداري ؟ -

 

 نه چيزي الزم ندارم .  -

 

 پس بذار به شادمهر بگم كمكت كنه اينارو ببرين تو ماشين بذارين چون اونم الكي داره ميگرده .  -

 

ن . شايد آقا شادمهر خريد داشته باشن . نميخواد من ميبرم اينارو تا دم ماشين شماهام هر وقت خواستين بياي -

 مزاحمشون نباشم بهتره . 

 

 مطمئني ؟ شايد طول بكشه ها .  -

 

 اشكال نداره منتظر ميمونم .  -

 

كيسه هاي خريد و از دستشون گرفتم و سريع به سمت ماشين رفتم . نگاه شادمهر و روي خودم حس كردم ولي بي 

 اعتنا از كنارش گذشتم . 

 

نيم ساعتي بود كه كنار ماشين ايستاده بودم كه صداي دزدگير ماشين و شنيدم و بعد دراي ماشين باز شد . فكر 

كردم همه برگشتن . نگاهي به پشت سرم انداختم شادمهر بود . بدون هيچ حرفي در و برام باز كرد تا خريدارو 

 و بدون اينكه بهم نگاهي بندازه گفت : بذارم توي ماشين . منم بدون حرفي خريدارو گذاشتم . در و بست

 

 نميخواي يه چرخي تو بازار بزني ؟ -

 

 نه .  -

 

 سوار ماشين شد . شك داشتم كه سوار شم يا نه . تصميم گرفتم همون جا وايسم تا بقيه بيان . 

 

باالخره اومدن . همگي انگار شادمهر براش مهم نبود كه بيرون ماشين وايسم . خونسرد توي ماشين نشسته بود . 

سوار شديم و شادمهر به سمت ويال حركت كرد . براي شام قرار شد مازيار و شادمهر جوجه درست كنن . همه ي 

وسايل و به حياط برديم . زير انداز انداختيم و نشستيم . مازيار و شادمهر كنار منقل بودن و كبابارو باد ميزدن . 

شون ميكرد . كنار خانوم بزرگ نشسته بودم و بهشون نگاه ميكردم . چشمم روي شادي هم مدام كنارشون بود و اذيت

شادمهر مونده بود . دلم ميخواست نگاهم و ازش بگيرم ولي نميتونستم . شايد اين آخرين باري باشه كه انقدر از 

بهم داره ولي بازم از نزديك ميبينمش . از كار شادمهر نميتونستم سر در بيارم . با اينكه ميدونستم احساسي نسبت 
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حركتاش معلوم بود كه داره ازم كناره گيري ميكنه يا از اين احساسش راضي نيست . با صداي خانوم بزرگ به خودم 

 اومدم :

 

 چي شده شميم جان ؟ از صبح به نظر پكر مياي ؟ -

 

 لبخند زدم و گفتم :

 

 چيزي نيست خوبم .  -

 

 ه من بگو . ولي فرق كردي . چيزي شده ؟ ب -

 

 نه خانوم بزرگ نگران نشين من خوب خوبم .  -

 

 اميدوارم هميجوري باشه .  -

 

خيالم راحت شد . دلم نميخواست كسي از احساس قلبيم چيزي بدونه . باالخره كبابا حاضر شد . شب بدي نميشد اگه 

 اخماي شادمهر يكم باز ميشد . ولي حيف كه همش عصبي بود . 

 

امتمون توي ويال تموم شد . شنبه صبح به سمت تهران حركت كرديم . كل مسير و توي سكوت طي كرديم . مدت اق

انگار شادي هم ديگه هيجان زده نبود . نزديكار ظهر بود كه رسيديم تهران . شادمهر مارو رسوند خونه و هر چي 

ر ميكرد و تنها كسي كه ميدونست اين شادي و خانوم بزرگ اصرار كردن كه اونجا بمونه قبول نكرد . داشت فرا

 فرارش براي چيه من بودم . 

 

  
 

مهر بود كه شادي خبر داد ميخواد برگرده آلمان و بيشتر از اين نميتونه ايران بمونه . با رفتن شادي ديگه  25

. خيلي دلم براش حسابي تنها ميشدم . انقدر سرزنده و سرحال بود كه ناخودآگاه از همه ي فكراي بد دورم ميكرد 

روز باالخره بليطاشون و  3 - 2تنگ ميشد . بهم قول داد كه براي آذر ماه دوباره بياد ايران و بهمون سر بزنه . بعد از 

مهر ماه بود . هر چي به روز رفتنش نزديك تر ميشد من بي قرار تر ميشدم .  23گرفتن تاريخ پروازشون براي 

من سخت بود حتما براي خانوم بزرگ از اينم سخت تر بود . به خودم قول دادم  وقتي دل كندن از شادي انقدر براي

 مثل يه دختر كنارش بمونم تا كمتر جاي خالي شادي رو حس كنه . 

 

شب قبل از رفتنشون شادي به شادمهر زنگ زد و مدام گله كرد . ناراحت بود كه چرا از شمال كه برگشته بوديم 

. شادمهر كار و مشغله هاش و بهانه كرد و عذر خواست ولي شادي دلش گرفته تر از ديگه سري بهمون نزده بود 

 اين حرفا بود . شادمهر قول داد كه حتما براي بدرقشون به فرودگاه بياد . 

 

شب پرواز داشتن . شادي از صبح مدام اشك ميريخت . من و خانوم بزرگ سعي  1شب بيست و سوم ساعت 

بود و كم كم  2شه جلوي اشكاي خودمون و بگيريم تا از اين ناراحت ترش نكنيم . ساعت ميكرديم تا جايي كه مي
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داشتيم وسايل شادي و مازيار و توي ماشين ميذاشتيم تا به فرودگاه بريم . لحظه ي آخر شادي با چشماي قرمز و 

 ت و گفت :اشكي كه توي چشماش حلقه زده بود بهم نزديك شد بسته ي كادو شده اي رو به طرفم گرف

 

اين يه هديه ي ناقابله . براي تشكر ازت . به خاطر اينكه پيش ماماني و جاي خالي من و شادمهر و براش پر ميكني  -

 و به خاطر اينكه توي اين مدت كه ايران بودم برام مثل يه خواهر بودي . 

 

 در آغوش كشيدمش و گفتم :

 

 م برام مثل خواهر نداشتمي . شادي اين كارا چيه ؟ ممنون عزيزم . توا -

 

 لبخند محزوني زد و گفت :

 

 سعي ميكنم خيلي زود دوباره برگردم . دلم براي همه تنگ ميشه .  -

 

اشكي كه توي چشمش حلقه زده بود حاال راه باز كرده بود و روي گونش نشسته بود . منم از ناراحتيش به گريه 

 م . شادي من و از خودش جدا كرد و گفت :افتادم دوباره توي آغوش هم فرو رفتي

 

ميدونم شادمهر اخالقش يه جوريه . همش اخمو ئه . همش انگار از يه چيزي ناراحته . ولي ازت ميخوام اگه حرفي  -

 ازش شنيدي تو اين مدت ناراحت نشي و به خاطر من و مامان گذشت كني . 

 

م كه هميشه پيش خانوم بزرگ باشم و نذارم هيچي ناراحتم چقدر خوش قلب و دوست داشتني بود . بهش قول داد

كنه . با شادي به طبقه ي پايين رفتيم مازيار كنار خانوم بزرگ نشسته بود و با هم حرف ميزدن . مازيار با ديدن 

 شادي گفت :

 

 شد . كم كم بايد راه بيفتيم كه به ترافيكم نخوريم .  2:35عزيزم ساعت  -

 

 وم بزرگ كرد و گفت :شادي رو به خان

 

 مامان خبري از شادمهر نشد ؟  -

 

 نه واال زنگ كه نزد . ميخواي همراهش و بگير .  -

 

 شادي شماره ي همراه شادمهر و گرفت . يكم حرف زد و بعد قطع كرد خانوم بزرگ پرسيد :

 

 چي شد مياد ؟  -

 

 . آره گفت خود مياد فرودگاه اونجا همديگرو ميبينيم  -

 

 بعد روش و به سمت من كرد و گفت :
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 شادي مطمئني كه نميخواي بياي فرودگاه ؟ -

 

چون شادمهر امروز ميرفت فرودگاه دوست نداشتم باهاش هيچ برخوردي داشته باشم . ميخواستم با خيال راحت 

. لبخندي به شادي زدم فكر كنه و تصميم بگيره . اگه حسش و دوست نداشت نميخواستم خودم و بهش تحميل كنم 

 و گفتم :

 

 آره عزيزم همينجا ازت خداحافظي ميكنم . پيش خانوم بزرگ بمونم بهتره .  -

 

 باشه . هر جور كه خودت صالح ميدوني .  -

 

باالخره بين اشكامون شادي و مازيار و بدرقه كرديم . كيوان پشت فرمون نشست و همگي ازمون دور شدن . دوباره 

ت و كور شده بود . دوباره من و سوسن و خانوم بزرگ تنها ساكنين اون خونه ي بزرگ شده بوديم . كاش خونه سو

حداقل شادمهر بيشتر سر ميزد بهمون . كاش به احساسش مطمئن بود و از ته دلش دوستم داشت . ولي اينا همه 

 خيال هاي واهي بود . 

 

 كه شادي اينجا بود و تنبلي كرده بودم و جبران ميكردم .  به اتاقم رفتم . بايد درس ميخوندم و اين مدتي

 

بود كه سوسن براي شام صدام كرد . سر ميز رفتم . غذاي خوشمزه اي رو كه سوسن پخته بود و  15ساعت حدود 

خوردم . شب بخيري به خانوم بزرگ و سوسن گفتم و دوباره به اتاقم برگشتم . خوابم نميومد پس دوباره كتابام و 

باز كردم و مشغول درس خوندن شدم . هيچ صدايي از پايين نميومد . حدس زدم خانوم بزرگ و سوسنم رفتن كه 

بخوابن . احساس تشنگي ميكردم به آشپزخونه رفتم تا آب بخورم توي راه پله ها بودم كه صداي در شنيدم گوشام و 

تو كه كيوان و آقا صابر نفهميدن ؟ اول خواستم  تيز كردم و همون جا وايسادم . يعني دزد بود ؟ پس چجوري اومده

فرار كنم و به اتاقم برم اما بعد فكر كردم ديدم اگه بره تو اتاق خانوم بزرگ و يه وقت باليي سرش بياره چي ؟ سعي 

كردم به ترسم غلبه كنم نگاهي به اطرافم انداختم هيچي نبود كه بخوام باهاش در مقابل دزده از خودم دفاع كنم . 

 "خواستم برم از اتاقم چيزي بردارم و برگردم كه ديدم صدا هي نزديك تر ميشه و داره به سمت راه پله ها مياد . 

شميم بميري حاال ميخواي چيكار كني ؟ دست خالي ميخواي از خودت چجوري دفاع كني ؟ حاال آب خوردنت اين 

ناشي همه طبقه ي اول و خالي ميكنن بعد ميان  وسط چي بود ؟ يكي هم نبود به اين دزده بگه آخه تو ديگه چقدر

ترسيده بودم همون جا سر جام  "طبقه ي دوم تو ميخواي از طبقه ي دوم شروع كني ؟ از دزدم شانس نياورديم 

وايساده بودم و داشتم فكر ميكردم كه چجوري بايد از خودم دفاع كنم كه سايش و روي ديوار ديدم . توي راهگرد 

داشت همينجوري خونسرد ميومد باال به محض اينكه به جايي كه من بودم رسيد مشت محكمي توي  پله ها قايم شدم

شكمش كوبيدم . يهو از درد خم شد و با صداي خفه از درد داد زد ميخواستم تا به خودش نيومده مشت بعدي رو هم 

ول شدم و به جاي اينكه دستم و بزنم قبل از اينكه دستم فرود بياد سرش و بلند كرد و با ديدن صورت شادمهر ه

پايين بيارم مشت بعدي رو محكم تر زدم . دوباره خم شد . دستپاچه نميدونستم چه حرفي بزنم . نگاهي به خودم 

كردم شال سرم نبود . تا داشت درد ميكشيد از فرصت استفاده كردم و به اتاقم دويدم و در و از پشت قفل كردم . 
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جواب تك تك مشتام و ميداد . حاال همچين خم شده بود آخ و اوخ ميكرد كه انگار اصال  مطمئن بودم اگه وايميستادم

 من چقدر مگه زور داشتم كه بخوام محكم بزنم . 

 

الهي بميرم چه باليي سرش آوردم . يعني االن بايد برم پايين ببينم حالش خوبه  "ياد قيافه ي قرمز از دردش افتادم 

دودل  "سالت ميشه هنوز افكارت بچگانست  25خجالت بكش دختر داره  " "و نخوره ميرم ! يا نه ؟ اگه قول بده من 

بودم كه برم يا نرم آخر هم نرفتم . و همونجا پشت در نشستم و گوشام و به در چسبوندم تا شايد صداي پاش و 

جيغي كشيدم كه صداي بشنوم . ولي هر چي گوش دادم صدايي نيومد . يهو چند تا ضربه به در خورد كه از ترس 

 شادمهر از پشت در اومد :

 

 چرا جيغ ميزني ؟ باز كن در اتاقت و كارت دارم .  -

 

لحنشعصبي يا ناراحت نبود ولي بازم تو دلم ميگفتم احتياط شرط عقله باز نكني در و بهتره . سكوت كردم و هيچي 

 نگفتم دوباره گفت :

 

 چرا جواب نميدي ؟  -

 

-  . . . 

 

 مثال ميخواي بگي خوابيدي ؟ خوب ضايع پس اون صداي جيغ مال عمه ي من بود ؟  -

 

 راست ميگفتا من چقدر ضايع بودم ! خندم گرفت جلوي دهنم و گرفتم دوباره گفت :

 

 باشه باز نكن . باالخره فردا كه از اين اتاق مياي بيرون . شب بخير !  -

 

كتك ميخوردم كه بهتر بود تا جلوي خانوم بزرگ اينا بخواد من و بزنه ! روي عجب كاري كرده بودما ! االن ازش 

تختم دراز كشيدم و به سقف نگاه كردم . اصال اون اين موقع شب اينجا چيكار ميكرد ؟ چرا نرفته بود خونه ي 

 خودش ؟ هر چي كه بود فردا صبح معلوم ميشد . 

 

شت ناخود آگاه احساس بهتري پيدا ميكردم . با آرامش بيشتر به وقتي زير سقفي نفس ميكشيدم كه اونم حضور دا

 خواب رفتم . 

 

صبح جلوي آينه مشغول مرتب كردن و بستن موهام بودم كه ياد كادوي شادي افتادم كه موقع رفتن بهم داده بود به 

و دقت بازش كردم . يه سمت كمدم رفتم در و باز كردم و بسته ي كادو پيچ شده رو از توش در آوردم . با حوصله 

قاب چوبي خيلي خوشگل بود حدس زدم اون روز كه رفته بوديم بازار اينو خريده . نگاه دقيق تري بهش كردم دو 

 بيت شعر توش نوشته شده بود :

 

 گفتم دل را به پند درمان كنمش 
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 جان را به كمند ، سر به فرمان كنمش 

 

 اين شعله چگونه از دلم سر نكشد ؟

 

 وين شوق ؟! چگونه از تو پنهان كنمش ؟

 

چه شعر قشنگي بود . يه جورايي ياد حال و هواي خودم انداخت منو . قاب و روي ميز گذاشتم تا هميشه جلوي 

چشمم باشه و ببينمش . داشتم از اتاق بيرون ميرفتم كه يادم افتاد ديشب شادمهر اومده اينجا دوباره برگشتم و از 

و برداشتم و پايين رفتم . خانوم بزرگ و سوسن سر ميز صبحانه نشسته بودن . سالم بلندي گفتم و  روي صندلي شالم

 نشستم . هر دو خيلي خونسرد صبحانه ميخوردن به حرف اومدم :

 

 آقا شادمهر تشريف نميارن واسه صبحانه ؟  -

 

 خانوم بزرگ با تعجب نگاهي به من انداخت و گفت :

 

 شادمهر اينجاست ؟ شادمهر ؟ مگه  -

 

 سرم و تكون دادم و گفتم :

 

 بله ديشب كه شما خوابيده بودين اومدن .  -

 

 سوسن برو باال ببين شادمهر تو اتاقشه . اگه هست صداش بزن بياد صبحانه بخوره .  -

 

 چشم خانوم بزرگ .  -

 

 : سوسن فرز از جاش بلند شد و از پله ها باال رفت خانوم بزرگ گفت
 

 نگفت چرا اون موقع شب اومده ؟  -

 

 نه به من چيزي نگفتن .  -

 

 از شادمهر بعيده . اتفاقي نيفتاده باشه براش ؟ -

 

 تو دلم گفتم قبل از اينكه من دو تا مشت بكوبم تو شكمش كه سالم بود ! سوسن پايين اومد و گفت :

 

 . بيدارشون كردم گفتن لباس ميپوشن ميان پايين  -
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نترس اصال  "همگي دوباره مشغول خوردن صبحانه شديم . دل توي دلم نبود كه ببينم برخوردش با من چجوريه . 

باالخره اومد پايين لبخندي روي لبش بود  "مگه از قصد زديش ؟ ميخواست عين دزدا نصف شب نره خونه ي مردم . 

 به من دوخت و گفت :خانوم بزرگ و بوسيد و با سوسن احوال پرسي كرد نگاهش و 

 

 سالم عرض شد خانوم خشن !  -

 

 خانوم بزرگ كه از مدل سالم و احوالپرسي كردن شادمهر تعجب كرده بود گفت :

 

 حاال چرا شميم خشن شد ؟  -

 

 شادمهر نگاهي به من كرد . با چشمام بهش التماس ميكردم كه حرفي نزنه خنديد و گفت :

 

 ش و كه ديدم گفتم خشن بهش بيشتر مياد .هيچي همينجوري اخما -

 

 خانوم بزرگ لبخندي به لب آورد و گفت :

 

 نگو مادر دخترم خيلي خوش اخالقه . چي شده سر صبح تو انقدر سرحالي ؟  -

 

 سرحال نباشم مادر جان ؟ -

 

 چرا سرحال باش برام جاي تعجب داشت فقط .  -

 

خت و شوخي ميكرد . جاي تعجب داشت كه چرا انقدر خوشحال بود . مثل اينكه شادمهر بين صبحانه مدام مزه ميري

آره اونم وايميسته بر و بر نگات ميكنه  "مشتاي ديشب بهش ساخته بود ! اگه ميدونستم زودتر مشت بهش ميزدم ! 

نسرديش چه چيزي تا تو دوباره بهش مشت بزني ! اون يه بارم غافلگير شد بيچاره . حاال ببين زير اين سكوت و خو

  "خوابيده و چه نقشه اي برات كشيده ! 
 

بعد از خوردن صبحانه از سوسن تشكر كردم و به بهانه ي درس خوندن سريع به اتاقم اومدم و در و قفل كردم 

م و نميدونم چرا اين كار و كردم شايد به خاطر اين بود كه از تالفي شادمهر ميترسيدم . سريع كتابام و جلوم باز كرد

سعي كردم ذهنم و روي نوشته ها متمركز كنم . ولي نميشد . شادمهر توي اون خونه بود چجوري من ميتونستم خيلي 

خونسرد اونجا بشينم و درس بخونم ؟ اصال چرا نيومد تالفي كنه ؟ يعني براش مهم نبود ؟ اصال چرا نپرسيد چرا 

خط اول و خوندم ولي  2. چشمم و روي كتاب انداختم زدمش ؟ قفل اتاق و باز كردم و دوباره سر جام برگشتم 

دوباره رفتم تو عالم هپروت . بايد به خانوم بزرگ ميگفتم به فريبا زنگ بزنه و جواب من و بهشون بده . اينجوري 

پوريا هم از بالتكليفي در ميومد . هم خيال خودم راحت ميشد . من كه امروز هيچي از درس نفهميدم . كتاب و بستم 

 از اتاق رفتم بيرون . هيچ صدايي از طبقه ي باال نمي اومد . يعني شادمهر كجا بود ؟ پايين بود ؟ يا اصال رفته بود ؟  و

 

 بيخيال از پله ها پايين اومدم سوسن مشغول تميز كاري بود :
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 سوسن خانوم بزرگ كجان ؟ -

 

 با آقا شادمهر رفتن توي باغ دارن حرف ميزنن .  -

 

 نظرت ميشه رفت با خانوم بزرگ حرف زد ؟  به -

 

 االن ؟ كار واجب باهاش داري ؟ -

 

 آره واجبه . البته ميتونم بعدا هم بگما .  -

 

 برو خوب به خانوم بزرگ بگو . اشكال نداره .  -

 

ر پشتش به من با شك و ترديد به سمت خانوم بزرگ و شادمهر كه روي نيمكتي توي باغ نشسته بودن رفتم . شادمه

 بود اول از همه خانوم بزرگ من و ديد لبخندي به لب آورد و گفت :

 

 چيزي شده دخترم ؟  -

 

 شادمهر با اين حرف خانوم بزرگ به طرف من برگشت و نگاهي بهم كرد . سرم و پايين انداختم و گفتم :

 

 نه خانوم بزرگ راستش باهاتون حرف داشتم .  -

 

 جاش بلند شد و گفت :شادمهر سريع از 

 

 من ميرم تو مامان .  -

 

 برو پسرم .  -

 

 شادمهر رفت خانوم بزرگ اشاره به جاي خالي شادمهر كرد و گفت :

 

 خوب بشين و تعريف كن من سراپا گوشم .  -

 

به خانوم نشستم مثل هميشه با دستام بازي ميكردم . نميدونستم چجوري حرف بزنم . ميترسيدم چيزي بگم كه 

بزرگ بر بخوره . دستاي گرمش و روي دستام حس كردم سرم و باال گرفتم نگاهي تو چشماي مهربونش انداختم . 

 گفت :

 

 چرا انقدر نگراني ؟ بگو گلم . راحت باش .  -

 

 راستش . . . راستش . . . ميخواستم جواب آقا پوريا رو بدم .  -
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 خوب ؟  -

 

من يه دختر تنهام نه پدري دارم نه مادري . شما تنها پشتوانه ي من هستين و تنها كسي كه  ميدونين خانوم بزرگ -

 بهش اعتماد دارم و دوستش دارم . دوست ندارم هيچ وقت ناراحتتون كنم . 

 

 بگو عزيزم من ناراحت نميشم .  -

 

ختري . توي برخوردايي هم كه باهاشون آقا پوريا از هر جهتي خوبن . مرد ايده عالي هستن براي ازدواج با هر د -

 داشتم متوجه درك باالشون شدم . ولي راستش من نميتونم باهاشون ازدواج كنم . 

 

سرم و پايين انداختم . شايد االن خانوم بزرگ ناراحت شده باشه از حرفم از اينكه بچه ي خواهرش و رد كردم . اصال 

ن كه حتي گذشته يا خانواده ي چندان خوبي هم نداشتم . اگه سكوت من كي بودم كه بخوام پوريا رو رد كنم . م

 خانوم بزرگ ثانيه اي بيشتر ميشد مطمئن بودم كه اشكام جاري ميشد . 

 

 كسي رو دوست داري ؟ -

 

سرم و باال گرفتم متعجب نگاهش كردم . دلم نميخواست بفهمه . شايد خوشش نياد يه دختر فراري عاشق پسرش 

 م و به طرفين تكون دادم و گفتم :باشه . سر

 

نه خانوم بزرگ . باور كنين اينجوري نيست . بيشتر فعال نگران درسمم . نميخوام چيزي مانع قبوليم توي كنكور  -

 بشه . 

 

 خانوم بزرگ لبخند مهربوني زد و گفت :

 

ه آدم عاشقه . حاال تو قبول نكن ولي يه حاال تو بهونه بيار هي . من كه ميگم اين چشما و اين لحن حرف زدن مال ي -

 روزي بهت ثابت ميكنم . 

 

هيچ جوري نميشد خانوم بزرگ و گول زد اون زن زرنگي بود . دوباره به حرف اومد و من و از فكر و خياال بيرون 

 كشيد :

 

 مطمئني جواب آخرته ؟ نميخواي بيشتر فكر كني ؟  -

 

 دم . من نميتونم همسر خوبي براي پوريا باشم . مطمئنم خانوم بزرگ خيلي فكر كر -

 

 دستاي گرم خانوم بزرگ دوباره برام مثل يه پشتوانه و دل گرمي بود . 
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بعد از اينكه حرفامون تموم شد با هم به داخل خونه برگشتيم . احساس ميكردم يه بار سنگين از روي شونه هام 

ز شادمهر خبري نبود با خانوم بزرگ كنار سوسن نشستيم و مشغول برداشته شده . سوسن داشت تلويزيون ميديد ا

 تلويزيون ديدن شديم كه صداي شادمهر اومد كه گفت :

 

 سوسن خانوم ناهار هيچي ندارين ؟ بابا مرديم از گرسنگي .  -

 

 سوسن كه محو تلويزيون شده بود گفت :

 

 .  دقيقه صبر كنين اين االن تموم ميشه من پا ميشم 10 -

 

 شادمهر كالفه روي مبل نشست . من كه ديدم سوسن محو تلويزيونه دلم براش سوخت . از جام بلند شدم و گفتم :

 

 سوسن تا تو اين و ببيني من ميز و ميچينم .  -

 

 الهي خير ببيني . ممنون .  -

 

يگه سر دو راهي نبودم راحت شادمهر خوشحال شد . به سمت آشپزخونه رفتم . احساس ميكردم فكرم آزاده . د

شده بودم . داشتم بشقابا و قاشقا رو از توي كابينت در مي آوردم كه شادمهر توي چارچوب در ظاهر شد . نگاهي 

 بهش كردم و گفتم :

 

 چيزي ميخواين ؟  -

 

 يه لنگه ي ابروش و باال انداخت و گفت :

 

 و چجوري جبران كنم .  چيزي كه نميخوام . داشتم فكر ميكردم كار ديشبت -

 

شميم خانوم  "من كه انگار تازه دوباره به اين دنيا برگشته بودم ياد ديشب و دو تا مشتي كه بهش زده بودم افتادم . 

  "فاتحت خوندست 
 

 خودش و مشغول فكر كردن نشون داد و گفت : 

 

 ميتونم چند تا گزينه بهت بدم تا خودت انتخاب كني از بينشون .  -

 

سعي كردم خودم و نبازم . آخه يكي نبود بهش بگه مشتاي ظريف من كجا دست و زور تو كجا ! آخه اين انصافه ؟ 

 گفتم :

 

 من از هيچي نميترسم .  -

 

 كه از هيچي نميترسي نه ؟ حيف شد خوب نيست انقدر نترس باشي .  -
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 ود آگاه گفتم :همينجوري هي داشت جلوتر ميومد ترسيدم بد تالفي كني ناخ

 

 باشه باشه ببخشيد . باور كنين من نفهميدم شمايين . فكر كردم دزده ميخواستم از خودم دفاع كنم .  -

 

 وايساد و خنديد گفتم :

 

 خنده داشت ؟  -

 

و اگه  آره خيلي ! آخه دختر عاقل اگر من نبودم و دزد بود اوال كه آقا صابر و كيوان واسه همين وقتا توي خونن -

قرار باشه كسي همينجوري بياد تو ميفهمن . دومن اگه يه دزد قلچماق بياد تو خونه دزدي هيچ وقت بيخيال و 

خونسرد از پله ها نمياد باال . سوما حاال اگرم خونسرد بياد باال و بي هوا هم باشه فكر كردي با دو تا مشت آروم تو از 

 ت . پا در مياد ؟ سريع دنبالت ميكنه و ميگيرت

 

 اگه مشتام آروم بود چرا شما از درد قرمز شده بودين ؟  -

 

انگار انتظار همچين سوالي رو نداشت يكم جا خورد ولي بعد دوباره همون شادمهر هميشگي شد و دوباره حركت 

 كرد اومد جلو و گفت :

 

 نه مثل اينكه واقعا بايد تالفي كنم كارت و .  -

 

 ميگين مشتام آروم بود دردم نداشت . باشه باشه شما راست  -

 

نه ديگه واسه اعتراف كردن و اظهار پشيموني كردن خيلي دير شده . خودت انتخاب كن دوست داري همون دو تا  -

 مشت و بهت بزنم يا اينكه مثال از يه جايي برعكس آويزونت كنم ؟ يا از يه جايي پرتت كنم پايين ؟ 

 

 ديگه كي بود ! وقتي نگاهش به چشمام افتاد گفت :چشمام گرد شده بود ! اين 

 

 نميخواد بترسي كوچولو مريض يا رواني نيستم كه اين كارارو بكنم .  -

 

با اينكه ميدونستم اين كار و نميكنه ولي بازم نفس عميقي كشيدم . داشت از آشپزخونه بيرون ميرفت . ديگه از 

بگو شادمهر چي "رار و كالفه بود يعني كالفه بودنش به خاطر من بود ؟ سرحالي دقايق پيشش خبري نبود انگار بي ق

 سرشو برگردوند طرفم و گفت : "ميخواي بگي ؟ راحت باش و بهم بگو . 

 

 حوصلش و داري عصر با هم بريم جايي ؟ -

 

 از درخواستش تعجب كردم من مني كردم و با شك گفتم :

 

 كجا مثال ؟  -
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 ت :يكم فكر كرد و گف

 

 به كجاش فكر نكردم . ولي حوصلم سر رفته تنها بيرون رفتنم دوست ندارم .  -

 

يه لحظه ترديد كردم . يعني به خانوم بزرگ ميگفتم ميخوام با شادمهر برم بيرون ؟ بعد اون چه فكري ميكرد ؟ اصال 

 چرا ما دو تايي بايد بريم بيرون ؟ 

 

 لي بي تفاوت شونش و باال انداخت و گفت :انگار ترديد و توي نگاهم خوند . خي

 

البته ميل خودته . باالخره اگه تو با من نياي هم من خودم ميرم . گفتم شايد توام حوصلت سر رفته باشه . ميل  -

 خودته . 

 

ازه ميخواست بگه مثال بود و نبودم در كنارش براش اهميتي نداره . اصال مگه اين نميخواست من و از زندگيش بند

 بيرون پس چرا بايد باهاش مرفتم ؟ شميم انقدر دست دست نكن . تو كه دوستش داري . 

 

 داشت آهسته از آشپزخونه بيرون ميرفت كه آروم گفتم :

 

 خانوم بزرگم ميان ؟ -

 

 ايستاد برگشت نگاهي بهم كرد و گفت :

 

 ي ؟فكر نميكنم . بهش ميگم اگه اومد اونم ميبريمش . چي شد ميا -

 

 آره ميام .  -

 

 لبخندي محو روي صورتش نشست بهم خيره شد و آروم گفت :

 

 خوبه .  -

 

 ورود سوسن به آشپزخونه حرفامون و قطع كرد . شادمهر بيرون رفت و منم بقيه ي ميز و چيدم . 

 

 وم بزرگ نشستم و گفتم :بعد از ناهار شادمهر يه كم با خانوم بزرگ حرف زد و بعد به اتاقش رفت . كنار خان

 

 خانوم بزرگ آقا شادمهر گفتن امروز بريم بيرون شما كه مياين نه ؟  -

 

 خانوم بزرگ خنديد و گفت :

 

 همين االن شادمهر در مورد بيرون رفتن گفت بهم . تاكيد هم كرد كه اگه تو ازم پرسيدي ميام يا نه بگم نه نميام .  -
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 و پايين انداختم و گفتم :چشمام گرد شده بود سرم 

 

 پس منم نميرم .  -

 

شوخي ميكنم دخترم . بيرون رفتن و گردش و تفريح مال شما جووناست . من ديگه نه قلب دارم نه پا واسه راه  -

 رفتن . من جوونيام و كردم ديگه نوبت شماست . 

 

 يعني اشكال نداره من برم ؟ -

 

 نه عزيزم چه اشكالي ؟ -

 

 يچي . همينجوري گفتم . ه -

 

هر چي پيش خانوم بزرگ نشستم و منتظر شدم تا شادمهر از اتاقش بيرون بياد نيومد كه نيومد . منم بلند شدم و به 

نه از اون كه به من پيشنهاد ميده بريم بيرون نه به االن كه خودش و واسم قايم  "هواي درس خوندن به اتاقم رفتم . 

نشسته بودم و كتابمم روي پام بود هم منظره ي باغ و ميديدم و هم درس ميخوندم . از توي باغ ميكنه . كنار پنجره 

صداي ماشين اومد . سرم و يكم خم كردم شادمهر بود داشت ميرفت . عصباني شدم . اين كه ميخواست بره واسه 

رص پرت كردم روي تخت و چشمام چي به من قول بيرون رفتن ميداد الكي ؟ از كنار پنجره بلند شدم و خودم و با ح

بود . از اينكه قبول كرده بودم باهاش برم بيرون و  4و بستم . ديگه توهين از اين واضح تر . نگاهي به ساعت كردم 

حاال ضايع كرده بود منو ناراحت بودم . بيا اينم تالفيه مشتاي ديشب . همونجوري كه روي تخت دراز كشيده بودم 

 خوابم برد . 

 

يدم چقدرخوابيدم كه با زنگ گوشيم از جا پريدم گيج و گنگ اطراف و نگاه كردم و بدون نگاه كردن به صفحه نفهم

 ي گوشي جواب دادم :

 

 بله ؟ -

 

 خواب بودي ؟ -

 

 صداي شادمهر بود . از شنيدن صداش هيجان زده و دستپاچه شدم روي تخت نيم خيز شدم و گفتم :

 

 نفهميدم كي خوابم برد .  آره دراز كشيده بودم -

 

 دقيقه ي ديگه اونجام .  35تنبل . پاشو حاضر شو من تا  -

 

 كجا ؟  -

 

 هنوز خوابيا . تا نيم ساعت ديگه ميام دنبالت حاضر باش .  -
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 با گيجي گفتم :

 

 باشه باشه .  -

 

 شميم نگيري بخوابي دوباره ها .  -

 

 االن حاضر ميشم .  -

 

 شه خداحافظ . با -

 

گوشي رو قطع كردم و چند دقيقه توي همون حالت موندم گيج خواب بودم هنوز . چشمام و بستم و دوباره خواستم 

غر غر كنان از  "شميم نگيري بخوابي دوباره ها  "روي تخت دراز بكشم كه دوباره صداي شادمهر تو گوشم پيچيد 

كمد لباسام رفتم . مانتو نوك مدادي و شلوار لي پوشيدم و شال نوك  جام بلند شدم . آبي به صورتم زدم و به سمت

محشر  "مدادي سرم كردم . كيف و كفش طوسي ام رو هم در آوردم يه كمي آرايش كردم . خودم و توي آينه ديدم 

شسته لبخندي براي خودم زدم و از اتاقم بيرون رفتم . خانوم بزرگ و سوسن جلوي تلويزيون ن "شدي شميم خانوم 

 بودن . سوسن با ديدنم گفت :

 

 هزار ماشاهلل چقدر خوشگل شدي . ميبينين خانوم بزرگ ؟  -

 

 خانوم بزرگ لبخندي زد و گفت :

 

 سوسن جان يكم اسپند دود كن واسش كسي دخترم و چشم نزنه .  -

 

 چشم همين االن .  -

 

. توي همين گير و دار بوديم كه صداي ماشين شادمهر و شرمنده سرم و پايين انداختم . سوسن به آشپزخونه رفت 

از توي باغ شنيدم . و بعد خودش و ديدم كه اومد تو خونه . كت و شلوار خوش دوخت نوك مدادي پوشيده بود 

چقدر به اندام ورزيدش ميومد . دلم ميخواست ساعتها بهش خيره بشم و چشم ازش بر ندارم . اومد تو و سالم كرد 

 طرف من كشيده شد . چند لحظه اي خيره موند و بعد لبخندي زد .نگاهش به 

 

 حاضري بريم ؟  -

 

 بريم .  -

 

 سوسن با عجله اسپند به دست از آشپزخونه اومد بيرون و گفت :

 

 وايسين اول اين و دور سرش بگردونم چشش نزنن دختر خوشگلم و .  -
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 با خجالت گفتم :

 

 سوسن نميخواد .  -

 

 وا نميخواد چيه .  -

 

بدون توجه به حرف من مشغول گردوندن اسپند دون باالي سرم بود و مدام چيزايي زير لب زمزمه ميكرد . شادمهر 

دست به سينه گوشه اي ايستاده بود و با خنده نظاره گر حركات سوسن و صورت سرخ شده از خجالت من بود . 

برداره . داشت اسپند دون و به آشپزخونه ميبرد كه شادمهر با خنده باالخره سوسن رضايت داد كه دست از سرم 

 گفت :

 

 فقط شميم نبايد چشم بخوره ؟ پس من چي ؟ پسر به اين خوشتيپي كجا ديدين ؟  -

 

 سوسن به طرفش رفت و گفت :

 

 بله بر منكرش لعنت .  -

 

 خانوم بزرگ خنديد و گفت :

 

 ار دامادي رو تو تنت ببينم عزيزم . ايشاهلل همين روزا كت و شلو -

 

 شادمهر به من چشمكي زد و گفت :

 

 انشااهلل .  -

 

 اين جلف بازيا از شادمهر بعيد بود ! تو ميخواد زن بگيري چشمكش و به من ميزني ؟! 

 

 فت :از خانوم بزرگ و سوسن خداحافظي كرديم و سوار ماشين شادمهر شديم . شادمهر به طرفم برگشت و گ

 

 خوب كجا دوست داري بري ؟ -

 

 توي نگاهش عشق موج ميزد و من داشتم توي چشماش غرق ميشدم . گفتم :

 

 نميدونم . شما پيشنهاد دادين . خودتون بگين .  -

 

 لبخندي زد نگاه ازم گرفت و گفت :

 

 باشه .  -
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 پخش ماشين و روشن كرد و پاش و روي پدال گاز گذاشت :

 

  
 

 چه حس خوبيه اينكه تو هستي و 

 

 عاشقتر از خودم پيشم نشستي و 

 

 عادت ميدي منو به مهربونيات

 

 تا من نفس نفس ديوونه شم برات 

 

 چه حس خوبيه اينكه تو با مني

 

 اينكه به روي من لبخند ميزني

 

 اينكه به فكرمي به فكر من فقط

 

 هر چي نگات كنم سير نميشم ازت

 

 با تو به زندگيم دلخوشي اومده

 

 خوشبختي منو چشمات رقم زده

 

 چه حس خوبيه شيرين لحظه هام

 

 شادم كنار تو همينو من ميخوام 

 

 مراقبي يه وقت من بي قرار نشم

 

 سنگ صبورمي كه غصه دار نشم

 

 عادت ميدي منو به مهربونيات 

 

 تا من نفس نفس ديوونه شم برات 

 

دستم و كه روي پام گذاشته بودم و توي دستش گرفت . ضربان قلبم تند شد . نگاهي بهش انداختم شادمهر 

حواسش به رو به رو بود . خواستم دستم و از توي دستش بكشم بيرون كه سفت تر از قبل گرفتش . حس ميكردم 

فس عميق ميكشيدم احساس كمبود قلبم االن از توي تنم ميپره بيرون . زير لب ميگفتم شميم آروم باش . تند تند ن

هوا ميكردم . از پنجره ي كنارم نگاهي به خيابونا كردم . چقدر اينجا آشنا بود . يكم به ذهنم فشار آوردم . اينجا 
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همون مسيري بود كه شب فرار ازش رد شده بودم . غم توي دلم نشست . ياد اون شب و مزاحما افتادم . خدارو شكر 

خدا سر راهم قرار داد . دقيقا همون جايي كه خانوم بزرگ نجاتم داده بود ماشين و نگه  كردم كه خانوم بزرگ و

داشت با گنگي نگاهي به اطراف انداختم . نكنه ميخواست من و اينجا بذاره و بره ؟ با ترس به طرفش برگشتم . 

ونش بود . با صداي لبخندي روي لبش بود و داشت نگاهم ميكرد . هنوز دستاي سردم توي دستاي گرم و مرد

 دلنشينش شروع به حرف زدن كرد :

 

 شميم اينجا رو ميشناسي ؟ ميدوني كجا آوردمت ؟  -

 

 اينجا همون جاييه كه اون شب . . . -

 

 نذاشت حرفم و كامل كنم سرش و با آرامش تكون داد و گفت :

 

 آره همون جاست .  -

 

 جارو ؟ولي . . . ولي تو از كجا بلد بودي اين -

 

 كاري نداشت كافي بود از مامان بپرسم . من در مورد چيزايي كه برام مهمه خيلي كنجكاوي ميكنم .  -

 

مات و مبهوت بهش خيره شده بودم . اين داشت چي ميگفت ؟ يعني من براش مهم بودم ؟ هنوز داشت با اون 

 مت پنجره گرفتم و گفتم :چشماش نگاهم ميكرد . طاقت نداشتم زير نگاهش بمونم سرم و به س

 

 انقدر نگاهم نكن .  -

 

 چرا ؟  -

 

قطره اشكي از چشم چكيد . بهش ميگفتم چون من و نميخواي بيشتر از اين وابسته ي گرماي نگاهت نكن من و ؟؟؟ 

 جوابي بهش ندادم . با لحن آروم تري گفت :

 

 شميم من و نگاه كن . شميم با توام .  -

 

نكردم . لحن مهربونش دلم و ميلرزوند . دستش و زير چونم گذاشت و سرم و به طرف خودش  بازم نگاهش

 برگردوند . صورت خيس از اشكم و ديد اخماش تو هم رفت و گفت :

 

 چرا داري گريه ميكني ؟ اينجا ناراحتت ميكنه ؟ ميخواي بريم ؟  -

 

 و گفتم :دستم و از توي دستش بيرون كشيدم و شجاعتم و جمع كردم 
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اينجا اذيتم نميكنه . چيزي كه اذيتم ميكنه لحن مهربون توئه . حس توي چشماته . اينجوري نگام نكن . باهام  -

مهربون حرف نزن . وقتي كه ميخواي همه ي احساساتت و نسبت به من از بين ببري و فراموشش كني همون بهتر كه 

 اصال هيچي بهم نگي . 

 

ش و به جلو دوخت . چند دقيقه اي صبر كرد و بعد از ماشين پياده شد . كجا رفت ؟ ديدم كه اخماش باز شد . نگاه

 ماشين و دور زد و در طرف من و باز كرد و گفت :

 

 پياده ميشي؟  -

 

 نه من و ببر خونه .  -

 

 شميم پياده شو خواهش ميكنم .  -

 

 اف كرد و با صداي نسبتا بلندي گفت :از ماشين پياده شدم در ماشين و بست . نگاهي به اطر

 

تو از اينجا وارد زندگيم شدي از همينجايي كه االن وايساديم . اومدي من و زندگيم و قلبم و خونم و همه جارو زير  -

و رو كردي . خواستم نديده بگيرمت . خواستم ازت فرار كنم . خواستم حداقل احساساتي رو كه داشت توي قلبم 

و بخشكونم ولي نشد . تو نذاشتي . اون چشمات نذاشت . وقتي توي خونم بودي زير يه سقف با من  ريشه ميدووند

قدمم نبود نفسات و توي خونه حس ميكردم . فكر كردي بي قرار نميشدم ؟ ميدوني  15بودي . از اتاقم تا اتاق تو 

مال كنار دريا احساساتم و بهت گفتم و چقدر جلوي خودم و ميگرفتم كه كار احمقانه اي نكنم ؟ ميدوني وقتي توي ش

چشماي پر از اشكت و ديدم چقدر خودم و لعنت كردم كه اشك تورو در آوردم ؟ ميدوني چقدر واسه به دست 

آوردن آرامشم سختي كشيده بودم ؟ ولي وقتي تو اومده انگار همه چي دود شد رفت تو هوا . داشتم از توي زندگيم 

ه كار گرم كردم . خونه ي مامان نمي اومدم كه نبينمت ولي دلم انقدر هوات و داشت كه مينداختمت بيرون . سرم و ب

 ميخواستم ديوونه بشم . 

 

 دستش و كالفه توي موهاش فرو كرد و دوباره گفت :

 

اون شب واقعا فكر كردي مست بودم وقتي اومدم خونه ؟ اون شب هر چي مشروب ميخوردم مست نميشدم .  -

يار بودم . فقط ميخواستم توي عالم مستي چند دقيقه از خودم از اين شادمهر مغروري كه ساخته بودم هوشياره هوش

بيام بيرون و كنارت باشم . وقتي توي بغلم بودي انگار دنيارو بهم داده بودن . انقدر آروم بودم . آرامشي كه هيچ 

 وقت تجربش نكرده بودم .

 

 شده بود دوباره بلند تر گفت :سرم و پايين انداختم اشكام سرازير 

 

شميم من و نگاه كن . خوب نگاهم كن . من همون شادمهر قديمم ؟ ببين جلوت وايسادم دارم از احساسم بهت  -

 ميگم . شميم تو از اينجا وارد زندگيم شدي و همه چي رو تغيير دادي . 
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 منم مثل خودش فرياد زدم و گفتم :

 

گي ؟ ميخواي بگي كه اين احساس و داري ولي ميخواي از زندگيت پرتم كني بيرون ؟ خوب چرا اينارو بهم مي -

ميخواي چي و ثابت كني ؟ ميخواي بگي دوستم داري ؟ چرا تا االن چيزي بهم نگفتي ؟ چرا با اون نگاه خودخواه و 

 مغرورت هميشه من و از خودت ترسوندي ؟ 

 

 ردي . كه ببيني ذره ذره آب شدم و تو حتي نديدي . اينارو بهت ميگم كه بفهمي با من چيكار ك -

 

 ديگه تقريبا داشت فرياد ميزد شانس آورديم كه خيابون خلوت بود :

 

اينارو بهت ميگم كه بدوني من دوستت دارم . كه بدوني من عاشقت شدم لعنتي . كه نميتونم ديگه از اين حسم  -

هيچ مردي به تو برسه . تو توي زندگي من اومدي و فقط براي مني . فرار كنم . ميفهمي ؟ نميذارم دست پوريا يا 

 ميفهمي شميم اين اجباره . 

 

قلبم لرزيد . خوشحال بودم . شده بود شادمهر من . شادمهر دوست داشتني من . با چشماي پر از اشك خنديدم . 

 شادمهرم از خنده ي من خندش گرفت گفتم :

 

 وايساديم داريم فرياد ميزنيم .  مثل ديوونه ها توي خيابون -

 

 شادمهر با خنده گفت :

 

 ديوونه تويي كه وسط ابراز احساسات من ميخندي .  -

 

شادمهر بهم نزديك شد توي يك قدميم ايستاد دستش و توي جيب كتش فرو برد و جعبه اي رو بيرون آورد نگاهي 

 به چشمام كرد . نفس عميقي كشيد و گفت :

 

 سال اختالف سني زن مردي بشي كه عاشقانه ميپرستت ؟  11. . . عزيزم حاضري با شميمم  -

 

در جعبه رو باز كرد حلقه اي توش بود هيجان زده دستم و جلوي دهنم گرفتم تا از خوشحالي جيغ نزنم . شادمهر با 

 خنده گفت :

 

 ي خانوم من بشي ؟ شميم هنوز زنده اي ؟ نفس بكش . من هنوز منتظر جوابم . قبول ميكن -

 

 نگاهم و به چشماش دوختم و گفتم :

 

 به شرطي كه شبا توي اتاق تاريك نخوابيم من قبول ميكنم .  -

 

 شادمهر خنديد و گفت :
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 اگه تاريكم باشه من پيشتم نبايد از هيچي بترسي خانومم .  -

 

حلقه رو توي انگشتم كرد حلقه ي ظريف و  حلقه رو از توي جعبه در آورد دست چپم و به سمتش گرفتم آروم

 قشنگي بود . نگاهم روي حلقه مونده بود . صداي دلنشينش و دوباره شنيدم :

 

از همين جا اومدي و زندگيم و زير و رو كردي همين جا هم براي هميشه رسما وارد زندگيم شدي . دوستت دارم  -

 شميم . 

 

 گفت :لبخندي بهش زدم اخماش و تو هم كرد و 

 

 تو نميخواي هيچي بهم بگي ؟  -

 

 چرا منم خيلي دوستت دارم شادمهرم .  -

 

باورم نميشد يه روز با اين لحن صداش كنم . خوشحال و سرحال هر دومون سوار ماشين شادمهر شديم . خوشحال 

ه مونده بود چند دقيقه يه بودم كه كنارمه و فقط براي منه . بهترين لحظه ي زندگيم بود . نگاهم روي صورتش خير

 بار بر ميگشت و با لبخند بهم نگاه ميكرد . 

 

وقتي اون اومد زندگيم رنگ ديگه اي گرفت . وقتي اون اومد ديگه تنها نبودم . وقتي اون اومد طعم عشق و با تموم 

م و حاضرم تا ته دنيا وجودم چشيدم . هي غريبه اي كه آشنا تر از هر آشنايي برام شدي با تموم وجودم دوستت دار

 هم باهات بيام . . . 

 پايان

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


