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 مقدمه :  

 و روزی فردی می آید  
 که صدای قدم هایش 

 با دیگران متفاوت است... 
 میسپاری ! آنرا تا ابد به خاطر 

 حتی به هنگام از در خارج شدنش.. 
 همه چیز از خوشحالی 

 به فضایی پر از انزوا تبدیل میشود ... 
 یک صدای قدم چه ها که نمیتواند بکند.. :((( 

 #Me   
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  پاورقی:*

* عکس هایی که قرار گرفته شاید براتون آشنا باشن ولی برای این 

نیست که شخصیت ها دقیقا خود این اشخاص هستن ، بلکه صرفا فقط 

به این معناست که با وجود عکس شما تصور بهتری از شخصیت های 

 داستان داشته باشید و بتونید اون ها رو توی ذهنتون بسازید ..  

داستان واقعی ، بعضیا بر گرفته از قوه ی تخیل و  بعضی از صحنه های 

بعضی از صحنه ها الهام گرفته از داستان یا فیلم هستن تا بتونیم داستان  

 خوبی رو براتون بنویسیم !! 

 امیدوارم لذت ببرد ... * 
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 # سورنا     
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 # آیدا   
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 خالصه داستان : 

آیدا که بخاطر گذشته اش از مرد ها متنفره و  

همچنین به مرد ها تمایلی نداره و نمیخواد که به  

اصرار پدرش تن به ازدواج با پسر عموش بده  

وقتی که پدرش برای کار هاش دوباره ایرانو ترک  

میکنه فرصت رو مناسب میبینه و یه روز که برای  

آزمایش همراه پسر عموش " مسعود " به  

بیمارستان میره با پیچوندن مسعود و بیرون اومدن  

ز آزمایشگاه از دست پسر عمو و خانواده ی  ا

 عموش فرار میکنه و به سمت یه آدرس میره ... 

بدون اینکه بدونه اون آدرس و دست سرنوشت 

 قراره مسیر زندگیشو کلیی تغییر بده 

  ..... 

  ..... 

.... 

 ***** 
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 ینقدر دووییده بودم نفس نفس میزدم ..ا
 ن نیومده بود ..به در ورودی آزمایشگاه نگاه کردم هنوز او 

 خدایا حاال چیکار کنم ؟؟ 
خوب اطرافمو نگاه کردم و چون صبح زود بود کسی متوجه 

 من نمیشد .
سریع یه دربست گرفتمو سوار شدم فقط خدا خدا میکردم که 

 حسابی از آزمایشگاه دور بشع تا مسعود نتونه پیدام کنه .
و باورم نمیشد اینقدر راحت تونسته باشم از دست مسعود 

 عمو اینقدر راحت فرار کنم .. 
 پوففف 

کیفمو که مدارکم و چندتا تیکه لباس توش بود رو توی بغلم  
 گذاشته بودم و زانو هامو تا میتونستم جمع کردم .

شناسنامه ام رو برداشته بودم که یوقت عمو اینا و اون کثافت  
 نرن غیابی عقدم کنن ...

 به جایی که االن بودم فکر کردم ..
 راننده بلند شد : خانم کجا برم ؟ صدای 

کجا میرفتم ؟ فعال باید فکر میکردم که کجا برم ، نیاز به فکر  
 کردن داشتم  

 یه پارک + آقا لطفا برین 

 کدوم پارک برم ؟ –راننده 

پارک  + نمیدونم آقا ، برین نزدیکترین بپارک ؛ یا اصال برین 
 شهر  
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 سرشو تکون داد و به مسیر ادامه داد .. 

 نشسته بودم روی صندلی پارک و با خودم خلوت کرده بودم !
 به آدما زل زده بودم  

 به زوج های عاشقی که دست همو گرفته بودن 
 به دخترایی که بلند میخندیدن 

 به پسر دخترایی که از جلوم رد میشدن ..
 پوفففف 

چی میشد بابا فقط یه ذره .. فقط یه ذره درکم میکرد و این بال 
می آورد اونوقت من بی دردسر بهش میگفتم که رو سرم ن

 چخبره و شاید منم یه روزی عشق داشتم ...  

 بود . ۱۲یه نگاه به ساعتم کردم  
 نزدیک یک ساعتی بود که اونجا نشسته بودم ! 

 گوشیم زنگ میخورد ! 
 از تو جیبم درش آوردم ، مسعود بود . 

       ت هه .. مثل اینکه تازه فهمیده بود جا تره و بچه نیس

حقم داره ، فکر کن یه عالمه پول و ثروت از دستت رفته 
 باشه چه حالی میشی ؟ 

گوشیو خاموش کردم و سیمکارت رو در آوردم که باعث  
 دردسر نشه . 

 حالت تهوع شدیدی بهم دست داده بود ...
چشام داشت سیاهی می رفت ! حقم داشتم از صبح ناشتا بودم  
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 و هیچی نخورده بودم ..
 شده بود کجا ..  12کجا و حاال که ساعت  8ت صبح ساع

نمیدونستم چی در انتظارمه ! اما این راهی بود که خودم  
 انتخاب کردم و باید تحمل میکردم .. 

میدونستم که اگه یه مدتی گم و گور بشم بابا میفهمه که مسعود 
عرضه نگه داشتن منو نداره و کال بیخیال این ازدواج میشه 

حاال ها صداشو در نمیارن که من فرار کردم .. عمو اینا حاال 
 ۵برای همین از فردا حتما میوفتن دنبالم ، بابا هم که بعد از 
روز ببینه خبری از من نیست به همه چی شک میکنه و 

 زودی برمیگرده ...
 نقشم حرف نداشت و کامال بی نقص بود ... 

ن  پوففف حاال کجا برم ؟ خونه ی سحر که نمیشه ، پیدام میکن
 چون اون تنها رفیقمه توی ایران .

کلنجار میرفتم یهویی تو ذهنم جرقه ای  همینطور که با خودم
 زد !!! 

 مامان !!! 
یاد مامان افتادم که وقتی آخرین بار باهاش حرف زدم ازش  
آدرس خونه شونو گرفتم به امید اینکه بتونم برم پیشش ولی 

ن نبودیم .. سال ایرا ۵هیچوقت نتونستم برم چون منو بابا 
 پوففف 

آخ مامان !! دلم برات تنگ شده .. کجایی که ببینی االن توی 
 چه حال و روزی ام !!! 

مامان شیوا از بابا طالق گرفته بود و با اینکه پیشم نبود اما 
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 همیشه از راه دور هوامو داشت ..
 مامان چقدر االن بهت احتیاج دارم .

امن تر از هرجای  باید برم پیش اون ، پیش اون جام خیلی 
 این شهره .. 

آهاا آرمند ؛ مامان  ...اما اون شوهرش چی ؟ چی بود فامیلیش
میگفت آدم خوبیه اما تا حاال ندیدمش نه خودشو نه بچه ای که 

 داشت

بیچاره مامان حتما اون      اسم بچشم گفته بوداا یادم نیست  

 بچه کج خلقی میکنه باهاش . پوففف  
 بگم ؟؟ یعنی اونا منو ببینن چی 

 بگم یه دخترم که نمیخواد ازدواج کنه و حاال فرار کرده ؟
ندای وجدان : آیدا چرا حرف مفت میزنی باالخره مادرته 

 غریبه که نیست 
 پوففف آره راست میگی ، میرم پیش اون جریانو بهش میگم 

 اون کمکم میکنه !!
 تا اینجا که شانس آوردم بقیه اشم خدا بزرگه .... 

بعدازظهر شده بود . پوففف چقدر زمان زود  ۳ساعت دیگه 
 میگذره ..

باید اول به مامان زنگ بزنم بگم بهشون هم اینکه آدرس  
 دقیقو بپرسم..
ماره ی مامان توی  شدر بیارم که یادم اومد  خواستم گوشیو 

 شت      خط آمریکا بود 

گوشیمم که فعال خاموشه حاال از کدوم گوری پیدا کنم شماره 
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 رو !!!! 
 هو ابری شد و کم کم نم بارون گرفت .هوا ی

     واااااای همین یکیو کم داشتم 

مجبورم همون آدرسی که بلدمو توی ذهنم هست رو برم 
 اونجا !

از جام بلند شدمو رفتم سر خیابون یه دربست گرفتم تا منو  
 مستقیم برسونه اونجا . 

 سوار که شدم آدرسو دادم به راننده 
 نه ؟ خانم آدرستون ای  -راننده 
 خیلی طول میکشه تا برسیم اونجا ؟   + بله
با این بارون و این ترافیک احتماال یکم طول بکشه ،   -راننده 

 عجله که ندارید ؟ 
 + نه عجله ای نیس 

 دست به سینه تکیه دادم به عقب .
ساعت اینور و اونور کردن و موندن   ۱بعد از گذشتن حدودا 

 ه گفته بودم رسیدیم . توی ترافیک باالخره به اون آدرسی ک
 بعد از حساب کردن کرایه نگاهی به خیابون کردم ..

 پوففف 
   ۳۷شروع کردم به پیدا کردن پالک 

 بعد از نگاه کردن به چندتا خونه باالخره پیداش کردم .. 
 این باال شهری هام عجب خونه هایی دارناا  

 چه خونه ی شیکی بود  
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 سریع زنگ خونه رو زدم  
 بله ؟ -صدا
 ؛ با خانم آرمند کار داشتم  الم ، منم آیدا+ س
 ببخشید ، نمیشناسمتون اشتباه اومدین   -صدا

 ای بابا یعنییی چیی ؟؟ مگه اینجا خونه ی مامان نیست ؟! 

 + ببخشید امکان داره یه لحظه بیاین دم در ؟ 
 بله تشریف داشته باشین   -صدا

 + ممنون 

دقیقه در باز شد و یه پیرمرد حدودا  ۱بعد از گذشتن حدودا 
 ساله اومد جلوی در  ۸۰یا  ۷۰

 سالم دخترم ، با کی کار دارین ؟  -پیرمرد 
 + سالم ببخشید اینجا منزل آقای آرمنده ؟ 

 سلیمی نه دخترم اشتباه اومدی اینجا منزل خانم  -پیرمرد 
 هست 

 نیست ؟ ۳۷+ ای بابا اینجا مگه پالک 
چرا هست ولی االن چند وقته که شهرداری پالک   -پیرمرد 

 هارو عوض کرده .
 + ای بابا حاال چیجوری پیداش کنم .. پوففف

 دخترم دنبال کی میگردی ؟  -پیرمرد 
+ ببخشید آقا شما نمیدونید منزل آقای آرمند کجاست ؟؟ قبال  

 بود    ۳۷پالکشون 
 اسمشون چیه ؟  -پیرمرد 
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نیست ولی میدونم فامیلیش آرمنده بعد یه  + اسمشو یادم
بود ولی   ۳۷و اینا داره ، پالکشون  کارخونه ی تولیدی نخ 

االن شما میگین عوض شده نمیدونم کجا برم ، شما  
 نمیشناسیدشون ؟؟ 

 واال دخترم من نمیشناسم پالک ها عوض شده ...  -پیرمرد 

 آااه خدااا  
 حاال چیکار کنمم ؟!!
 م که یهو پیرمرد گفت:دشتم نا امید میشد

ولی یه آقای آرمندی هست من میشناسمش که همین 
 مشخصاتی که تو میگی رو داره . ولی توی این محله نیست

 چشمام برق زد با ذوق جواب دادم :
 واقعاا ؟؟؟ خونشون کجاست ؟؟ 

تا کوچه پایین تر یه خونه ی ویالیی هست   ۲ -پیرمرد
 و دنبالشی یا نه  اونجاست ، حاال نمیدونم همونیه که ت

 + واای ممنونم ازتون خیلی لطف کردین 
 خواهش میکنم دخترم   -پیرمرد 

 خدافظی کردمو راه افتادم . خیلی خوشحال بودم . 
واای بارون بدجوری شدت گرفته بود . تصمیم گرفتم بدوام 

 که کمتر خیس بشم .. 
رسیدم سر همون کوچه ای که پیرمرده گفته بود خواسته 

 کوچه که یهوییی بووووم ... بپیچم تو 
 خورده به یه چیزی و پرت شدم رو کف خیابون !!!! 

 وااای سرممم ، چیی بود ؟؟؟ 
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 چشمامو آروم باز کردم دیدم یه پسره افتاده کف خیابون 
 و ناله میکنه ..

 خدایا !
دیگه داشتم باال میاوردم !! نمیتونستم خودمو نگه دارم  

 بودم .. مخصوصا که از صبح هم هیچی نخورده
حالم خوش نبود با این ضربه ای که به شکمم خورده بود 

 هوجوم معدمو توی دهنم حس میکردم ..
پسره انگار داشت با تلفن حرف میزد چون صدای طرف از  

 پشت گوشی میومد .. 

الوو سورنا ؟! اونجا چخبره ؟ الو یکی   -طرف پشت خط 
 نیست به من جواب بده  

جیغای مداوم دوست پسره رو  حالم خوش نبود ! صدای جیغ 
 مخم بود .

 رداشتم و گفتم :زمین بگوشی رو از روی 
 یه لحظه خفه میشی یاا نهه ؟؟؟ 

 که یهو ساکت شد گفت : ببخشید شما ؟! 
 با حرص گفتم : عزرائیل حااالا خفه میشی یاا نه ؟؟ 

اون بیچاره که پشت تلفن سنگ کوب کرد !! تموم این اتفاقات 
 ام نرسید !! حتی به یک دقیقه

 گوشیو گذاشتم روی شکم پسره 

 + بیا اینم از دوستت.. 
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 چشام سیاهی رفت و افتادم رو زمین ... 

 تار میدیدم !
 وای نه اینجا نباید بیوفتم وگرنه چه بالیی سرم میاد ؟؟ 

 به زور خودمو بلند کردم و راه افتادم  
 یه عذرخواهی کردمو از کنارش گذشتم  

 وایسا ...   -

 نیدم ولی اهمیتی ندادم .صداشو ش
 تلو تلو میخوردم .. وای خدایا  

یهو چشمام   دیگه انگار با اون ضربه جونی برام نموند
 سیاهی رفت و افتادم دیگه هیچی نفهمیدم ...... 

. 

. 

. 
 **** 

 چشمام رو آروم باز کردم همه جا تاریک بود ..
 من کجام ؟

 خواستم بلند شم که یهو سرم تیر کشید !!! 
 مو محکم روی سرم فشار دادم و دوباره دراز کشیدم !!دستا
 آااه  

چشمامو روی هم فشار دادم . لعنتی بدنمم داغه تب دارم ، 
 فکر کنم سرما خوردم ..  
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 با صدای در چشمامو باز کردم !
نوری که از بیرون میومد چشممو زد .. چشمامو بستم دوباره  

ه یه پسر بچه بازشون کردم . اتاق تاریک بود . نگاه کردم ک
 با یه ظرف سوپ اومد سمتم !!

 هنوز خوابی ؟ پاشو خانم خوشگله چقدر میخوابی   -پسر بچه 

 چشمامو ریز کردم تا تونستم چهره اشو ببینم .. 
 چه بچه ی کیوت و قشنگی بود.. 

 ولی این کیه ؟؟ 
 + تو.. کی هستی ؟؟؟ من کجام ؟؟ وسایلم ...

 گفت :   یلکسرپسر بچه یه نگاهی بهم کرد و بعد 
 وسایلت کنار تخته ، آیدا خانم 

با گفتن اسمم از زبونش ترسیدم و روی تخت عقب عقب رفتم 
 !!!!! 

     این.... این اسممو .. از کجا میدونست ؟؟!!!!

 با ترس و لکنت گفتم : 
 تو...تو اسم ...منو.. از کجا میدونی ؟؟؟؟؟  

 اومد سمتم و ظرف سوپ رو گذاشت جلوم روی تخت .
سرشو آورد باال و توی اون تاریکی با یه چهره ی  یهو 

 ترسناک نگام کرد و پوزخند زد !!! 

       دروغ چرا ر*یده بودم به خودم 

 با همون چهره ی ترسناکش یهو با یه لحن ترسناک گفت :

             هه .. اشتباه محضی کردی وارد این خونه شدی ... 
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 ...وااای یا خداااا !!! االنه بود که سکته کنم 
 خدایا یعنی چی ؟؟ 

 کجام ؟؟ من 

 _ آرش داری چیکار میکنی ؟؟ 

 یهو با صدایی مثل برق از جام پریدم و چسبیدم به دیوار !!!! 

سکته      ووااااییییی خدا لعنتت کنه این دیگه کیهههه ؟!! 

 کردمم 

نگاه کردم دیدم یه پسری کنار چارچوب در ایستاده! اما  
میومد تو اتاق نمیتونستم  بخاطر نور چراغی که از بیرون  

 چهره اشو ببینم...
ه دوباره چهرش مثل  پسر بچه که حاال فهمیدم اسمش آرش

 اول عادی شد و گفت : 
 اای بابا تازه جای باحالش رسیده بوداا  

بیا برو پایین ببینم ، باز تو چهره اتو ترسناک کردی  -پسره 
 حرفای ترسناک زدی مردمو بترسونی ؟؟  

 ت پیش پسره ایستاد و آروم گفت : آرش خندید و رف
 وای نمیدونی چقدر ترسیده بود .. خخخ 

 پسره تک خنده ای کرد و گفت :
 خیلی خب برو پایین 

 آرش چشمی گفت و دویید رفت .. 
 پسره رو کرد سمت من و گفت : 
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بخاطر رفتارش ببخشید گاهی وقتا چهره شو اینجوری میکنه  
 که ازش بترسن !! بهش توجه نکن 

 ست درو ببنده که داد زدم :خوا
 وایساا .... 

 برگشت سمتم  
 با همون دستو پاچگی گفتم : 

تو کی هستی ؟؟ من ... کجام اصال ؟؟ شماها اسم منو از کجا  
میدونین ؟؟ من فقط یادمه که خوردم به یه نفر بعدش دیگه  
چیزی یادم نیست ، من میخواستم برم خونه شخصی به اسم 

 آرمند . من کجام ؟
 شت نگام کرد اما هنور چهره اشو نمیدیدم !!برگ
بعدا راجبش حرف میزنیم االن بهتره استراحت کنی ، سرما  -

 خوردی ، سوپتو بخور ، قرصم توی سینی هست  

 و بدون زدن حتی کلمه ی دیگه ای درو بست و رفت ....

 خدایا عجب غلطی کردم ..

 !!حتما از تو کیفم شناسنامه ام رو دیدن اسممو فهمیدن 

 اه آیدا چقدر خری تو..

 سریع دنبال کوله پشتیم چرخیدم که کنار تخت پیداش کردم . 

 بازش کردمو دنبال مدارکم گشتم ؛

 پوففف ، خداروشکر همش سرجاش بود !!

 یه نگاه به سینی غذا کردم و قرصو برداشتم با آب خوردم 

 واای خیلی زود این سر درد مسخره خوب شد !!! 



21 

ن سوپ .. اوممم چه سوپ خوشمزه ای شروع کردم به خورد 

 ام بود .. چه طعم آشنایی میداد .. یاد دستپخت مامانم افتادم !!

 سوپ رو که خوردم دراز کشیدم و چشمامو بستم ...

 اما هرچقدر خواستم بخوابم نشد . فکرم درگیر بود ! 

از یه طرف ترس اینو داشتم که کجام ؟ از یه طرفم ترس  

وم ... از یه طرفم اینکه آخرش چی مسعود و خانواده ی عم

 میشه ؟؟ 

 ***** 
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 # آرش    
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به زور از جام بلند شدم و رفتم سمت در اتاق و نفسمو دادم 
 بیرون .. پوففف

  از پله ها رفتم پایین یهویی با آرش مواجه شدم که با دیدن من 
 دویید یه سمت و داد زد : 

 ماااماان بیداار شدهه اومده پایین 

پله ی اول که ایستادم همون پسره از جایی که فکر کنم  
 آشپزخونه بود اومد بیرون !!! 

 و من برای اولین بار چهره اشو دیدم ..
 چقدر خوشگل بود !!!!  

 و موهای مشکی !عسلی هیکل چارشونه داشت ، چشم   یه
 یه خط هم کنار ابروش داشت ... 

 پشماام ! چه با جذبه ام نگاه میکرد !! 
 یهوییی از توی آشپزخونه یه خانمی دویید اومد بیرون ...

 شد.... چرخید با دیدنش .. کل دنیا جلو چشمم 
 + م.... مامان .... 

 آیدا...   -

 رفت  اینو گفتم و سرم گیج 
داشتم از روی پله ها میوفتادم که یهو پسره با سرعت اومد 

 گرفت   سمتم و منو 
بخاطر خاطره ی بدم چندشم شد سریع خواستم از بغلش بیام  

 بیرون
 + ولم کن آقا پسر بهم دست نزن  

 من دخترم ، پسر کجا بود  -
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 چیشد ؟؟ واااای گفت دختر ؟؟؟      جااااان 

 بوود !!!  لعنتیییی چقدر شبیه پسرااا
 کمکم کرد وایسم . 

 دستمو آوردم باال گفتم : خوبم خوبم ! 

 رومو کردم سمت مامان ... 
 باورم نمیشد !!! یعنی خدا اینقدر حواسش بهم بود ؟؟ 

 + مامان ...  

محکم خودمو انداختم تو بغلش و شروع کردم به   اینو گفتمو 
 گریه کردن !!! 

 یه میکرد ....مامان محکم منو به خودش فشرد و همراهم گر
 + مااامان جوون ،، باالخرههه پیدات کردممم 

مامان با گریه گفت : آیدا ؟ دخترم چیشده ؟؟ چه بالیی سرت 
 اومده ؟؟ 

 هیچی نمیگفتم فقط میخواستم تو آغوشش باشم !!
 خدارو شکر میکردم 

 چقدر معجزه و سرنوشت اگه اینجوری باشه قشنگه ...!! 
شین ببینم چیشده تو با این سر و  گریه نکن دخترم بیا ب -مامان 

 وضع اینجا چیکار میکنی  

سرمو تکون دادم و همراهش رفتم و کنارش روی مبل نشستم  
. 

سال بعدش با یکی دیگه   ۳مامان بعد ازینکه از بابا جدا شد  
 ازدواج کرد و واقعانم دوسش داشت !



25 

ولی این مسئله باعث نشد که از مامان بدم بیاد چون هم مامان  
ابا رو خیلی دوست داشتم ولی بابا قدر مامانمو ندونست هم ب

برای همین با اینکه بابا رو دوست داشتم اما یکم ازش متنفر 
 بودم که االن با این کارش ازش بیشتر متنفرم شدم ...

 مامان همیشه از راه دور حواسش بهم بود . خیلی زن قویه ! 
 تو فکر بودم که 

 ه فکر میکردم پسره !!یهو چشمم خورد به همون دختره ک

آخه حتی یه ذره م*مه ام      واای عجب سوتی بدی دادم 

     انگار نداشت من بفهمم 

 هیچیش به دخترا نمیخورد !!!
 ولی خیلییی هیکل خوبی داشت !! 

     اه آیدا دست از هیز بازی بردار  

اومد روبه روی منو مامان نشست ! آرشم رفت روی پاهاش 
 نشست و اونم بغلش کرد ..  

 آیدا ؟ دخترم بهم بگو چیشده ؟؟  -مامان 

 نگاهمو برگردوندم سمت مامان و پوفی کردم !
 دوباره توی چشمام اشک جمع شد . 

 + آخخخ مامان نمیدونی که چه دردی دارم میکشم 
 فت :گمامان دستی روی سرم کشید و 

بگو دخترم من اینجام .. تو اصال اینجا چیکار میکنی ؟ مگه 
همراه بابات آمریکا نبودی ؟؟ یهو اینجا ، اونم توی این  

وضعیت .. دارم گیج میشم .. چیجوری اینجا رو پیدا کردی 
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 ؟؟ اینجا چندوقته که عوض شده  
+ از یه پیرمرده پرسیدم اون آقای آرمند رو میشناخت  

م ، داشتم میومدم که یهویی بارون شدت گرفت آدرستونو گرفت
منم وقتی که داشتم میدوییدم خوردم به آدم بعدشم چون حالم 
 خوش نبود غش کردم و االن نمیدونم چیجوری اومدم اینجا  

 مامان خندید و گفت : من میدونم 
 چیجوری ؟ -با تعجب نگاش کردم 

 تو وقتی داشتی میدوییدی خوردی به ایشون  -مامان 

 عد به همون دختره اشاره کرد ب

          چشمام از تعجب باز شد 

 + چییی ؟؟ 
 به دختره نگاه کردم که داشت نگام میگرد .

آره ، تو خوردی بهش ، وقتی ام که بی هوش شدی  -مامان 
اومد باال سرت تا اگه چیزیت شد ببرتت دکتر که یهو دید 
جا ، تویی ازونجایی که قبال عکست رو دیده بود آوردت این

البته نمیدونم چیجوری شناختت من عکستو چند سال پیش  
 نشونش دادم 
 + ای بابا . 

رو کردم سمت دختره گفتم : ببخشید من واقعا اون لحظه 
 ندیدمت خیلی حالم بد بود فقط میخواستم به مامان برسم  

 عیب نداره  -
 + بازم ببخشید . ممنون که منو آوردی اینجا  

 خواهش میکنم .  -
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 یه لبخند سرد زد و دیگه چیزی نگفت !! فقط 
 این چرا اینجوریه ؟؟ 

 بیچاره مامان که این همه سال داره با این میسازه . 

 خب آیدا حاال بگو چیشده ؟ بابات کو ؟   -مامان 

 نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به تعریف کردن :
 پوففف مامان از کجا شروع کنم ..  
ه دار مطرح و اسم و رسم  خودت که میدونی بابا یه کارخون 

 و به قول خودش کار و بارش سکه اس   داریه
بخاطر همینم چون من تک فرزندم و کل ثروت به من میرسه 

 کلی خواستگار داشتم ..  

     با یاد آوری اینکه خواستگار داشتم چندشم شد !!!

 ادامه دادم :
خودتم که میدونی بخاطر اون ماجرایی که برام پیش اومد  

 مردا متنفرم .چقدر از 
دقیقا داستان بدبختی من ازونجایی شروع شد که عمو قادر از  
ما خواست که برای عید بیایم ایران اما بابا کلی کار داشت 

 برای همین از همون اول درخواستشونو رد کرد 
ولی این عموی ما مگه ول کن بود ؟ هعی اصرااااار پشت 

براتون تنگ شده و اصرار که باید برای عید بیاین ایرانو دلم 
 از همین چرت و پرتا .

 خودت که میدونی عمو ثروتش در مقابل بابا هیچه کال . 
وقتی که اومدیم از همون بدو وردمون به خونه ی عمو از 
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نگاه های مسعود همون پسر عمو قادر متوجه شدم که قصد 
نزدیک شدن به منو داره.... به منو چه عرض کنم به ثروت  

 بابا ..
امان وقتی امروز توی ماشین که داشتیم میرفتیم  وااای م

آزمایشگاه کنارم نشسته بود و دلم میخواست خفه ش کنم ،  

     واقعا ازش چندشم میشد !

روز سیزده بدر وقتی فهمیدم که بابا بدون اینکه به من بگه با 
داغون    عمو قرار گذاشتن که منو مسعود باهم ازدواج کنیم

عوا افتادم بهش گفتم معنی این کاراش شدم !! بعد اون با بابا د 
چیه چرا اینکارو با من میکنه من اصال از مسعود متنفرم با  
اون ریخت و قیافش اصال از مردا متنفرم .بهم گفت دلیل  
نمیشه که بخاطر یه ماجرا تا همیشه اینجوری باشی گفت 

 مسعود پسر خوبیه میتونه خوشبختم کنه 
وسش ندارم ، نمیخوامش بهش گفتم من از مسعود متنفرم د 

 نمیتونم باهاش زندگی کنم  
گفت چرا میتونی باید بتونی مسعود پسر برادرمه از گوشت و  

، گفتم آخههه چرااا ؟ چرا اینکارو میکنی ؟ چرا   خون خودمه
مجبورم میکنی ؟ من دارم بهت میگم که دوسش ندارم  
 نمیخوامش بعد تو از گوشت و خون حرف میزنی ؟؟ 

 ته بهم چی گفته مامان ؟؟ میدونی برگش
برگشته بهم گفته که همینی که هست باید بخای حرفا زده شده 
دیگه قابل تغییر نیست نکنه انتظار که هرکی از راه رسید 
تورو بدم بهش و ثروت منو باال بکشه بعدشم به ریش من  
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بخنده ؟ من دوست دارم ولی دوس ندارم تموم زحمتایی که 
 ش کردم بیوفته دست یه غریبه!! برای کارخونه کشیدم و تال

مامان باورم نمیشد که این بابا باشه که داره این حرفا رو  
میزنه !! یعنی بخاطر ثروتش حاضر بود هرکاری بکنه و  

و بدبختی یا خوشبختی من براش مهم نبود    منو بدبخت کنه
گفت که برای یه سری کارا برمیگرده آمریکا و   ... بعدش بهم

 میگرده برامون مراسم میگیره ...ماه دیگه بر ۴
چاره ای نداشتم از نطر بابا و عمو پرونده ی منو   مامان من 

 مسعود بسته بود مهر تایید هم روش بود !!
دلم میخواست بابا برای یبارم شده اونقدر که مسعود رو 
 سنگشو به سینش میزد حداقل سنگ منو به سرش میزد ! 

 جوری بدبختم کنه ...  فکر کنم به سرش زد که باعث شد این

بعد از رفتن بابا من مجبور شدم پیش عمو اینا بمونم دیگه  
 نمیگم چه داستانایی با اون مسعود عوضی داشتم ..

ازینکه حرصشو در میاردم نمیدونم چیکار کرد یا چی گفت  
به عمو قادر که عمو بابا رو راضی کرد قبل از اومدنش با یه 

 هم عقد کنیم ..رضایت نامه کتبی منو مسعود با 
شده بودم یه عروسک خیمه شب بازی که هر جور دوست  

دارم تکونم بدن حتی کسی نظرمو نمیپرسید که منو آدم حساب 
 کنن !!

مامان نازنین رو که یادته ؟ همسایه مون بود باهم رفیق بودیم  
 ؟ 

 آره آره ، نازنین کمالی ؟  -مامان 
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 + آره  
 خب ؟   -مامان 

اژ از دست مسعود فرار کردم برای  + یه شب که توی پاس
اذیت کردنش زدم توی خیابون توی حال و بدبختی خودم بودم 

 که یهویی اتفاقی از توی کوچه ی قدیمیمون سر در آوردم 
بعد یهو یاد نازنین افتادم آدرس قدیمی که توی ذهنم بود و  
دنبال کردم رسیدم در یه خونه و از شانسم هنوز همونجا 

ریانو برای سحر تعریف کردم اون قشنگ بودن . خالصه ج
به حرفام گوش داد بعدش بهم پیشنهاد داد که یه مدت فرار کنم 
بیام پیششون تا بابا برگرده بعدشم یه کاری میکردم که نظرش 

 عوض شه . خدا بزرگ بود !
اما قبول نکردم گفتم اون مسعودی که من دیدم تا اینجا هم  

 دنبالم میاد پیدام میکنه . 
 صه دیشب بود که قرار شد امروز بریم برای آزمایش  خال

توی اتاق روی تخت افتاده بودم و داشتم به یه راه حلی فکر 
میکردم که شاید بتونم ازین موضوع فرار کنم و تن به این  

 ازدواج ندم !
 به فکرم زد که خودمو بکشم ...  

 با گفتن این حرف سرمو انداختم پایین ..
 چیی ؟؟ -مامان 
ان توروخدا اونجوری نگام نکن !! تو شرایط سختی + مام

بودم حتی حاضر بودم اینکارو بکنم ولی با اون نکبت ازدواج  
 نکنم ...  
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 مامان چیزی نگفت !
 یه نفس عمیق کشیدم و ادامه دادم :

اره داشتم میگفتم به فکرم زد که خودمو بکشم اما با خودم  
 اصال حتی جرعت اینکارو هم ندارم .. رفتم کهکلی کلنجار 

بعد از کلی فکر کردم یهویی حرف سحر یادم اومد که بهم 
 پیشنهاد فرار داد !! 

گم و گور میکنم تا زمانی که بابا  با خودم گفتم یه مدت خودمو 
برادرش که اینقدر سنگشو به سینش میزد  برگرده و ببینه پسر 

عرضه نداره از دخترش مراقبت کنه بعدشم همه چی بهم  
 میخورد !!

 تصمیمو گرفته بودم یا حاال یا هیچوقت ..
بعدشم چند دست لباس و وسایل شخصیم با شناسنامه و 

 مدارک دیگه مو ریختم تو کوله پشتیم . 
نفهمه تا توی کوله رو توی ماشین مسعود گذاشتم جوری که 

 یه زمان مناسب بزنم به چاک .. 
وقتی ام که به آزمایشگاه رسیدیم منتظر یه فرصت بودم یه  

 فرصت طالیی که فرار کنم .  
گرفتم و به   مسعودباالخره وقتش شد و من سوئیچ ماشینو از 

بهونه ی اینکه گوشیم افتاده کف ماشینشو االن الزمش دارم  
یع کوله پشتیمو برداشتم ، از آزمایشگاه زدم بیرون و سر
 چرخای ماشینشم پنچر کردم  

نمیدونستم کجا برم که یهو تو اومدی توی ذهنم ، آدرسی که  
قبال بهم داده بودی یادم مونده بود ولی شمارتو نداشتم ، دیگه  
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 راه حلی جز تو برام نمونده بود ..
 و با کلی بدبختی االن اینجام کنار تو .. 

 زدم به مامان !!  اشکامو پاک کردم و زل
 مامان نگام کرد گفت : 

پوفف باورم نمیشه که محسن ) بابام ( اینقدر پول پرست شده  
بکنه . خدایا هزار  هات باشه که حاضر شده همچین کاری با

 مرتبه شکرت که این دخترو آوردی پیش خودم . 

 انداختم توی بغلش و شروع کردم به گریه کردن ! خودمو 
 و دلداریم میداد !  مامان نازم میکرد  

 _ بفرمایید ...  

به دختره   با صداش سرمو از توی بغل مامان آوردم بیرون و 
 نگاه کردم که یه لیوان آب گرفته بود سمتم !!

 این لیوان آبو بخور حالت بیاد سرجاش .  -
 مرسی عزیزم  -مامان 

تشکر کردم  دختره فقط یه لبخند زد . لیوانو از دستش گرفتمو 
! 

 سمشم نمیدونستم !!! هنوز ا

آخ آخ ببخشید یادم رفت معرفی کنم ! سورنا جان  -مامان 
 دختر فرهاد هست و البته دختر خودمم هست دیگه  

بعدش به همون دختره که حاال فهمیدم اسمش سورنا ست یه  
لبخند زد !! تا حاال ندیدم مامان اینجوری به کسی لبخند بزنه 
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 ست داره !!حتما خیلی این دختره سورنا رو دو 
 سورنا هم به مامان لبخند زد و بعد برگشت سمتم گفت : 

 .. خوشبختم
 لبخند زدم+ منم همینطور 

 سورنا ...
چه اسم قشنگی !! وقتی میخندید یه چال کنار گونه اش میوفتاد  

 !! درست روی گونه ی چپش .. مثل من ! 
 سورنا مگه اسم پسر نیست ؟ 

و این بچه ی شیطون کوچیکم اسمش آرشه پسر   -مامان 
 خودم ! 

تعظیم آرش از روی مبل اومد پایین و با یه حالت با نمک بهم 
 گفت : از آشنایی با شما بانوی زیبا خوشبختم   کرد

 مامان و سورنا زدن زیر خنده ! منم ازین کارش خندم گرفت 
 ما خوشبختم ..+ به به چه آقای جنتلمنی . منم از آشنایی با ش

 آممم یعنی االن تو خواهر منو آبجی سورنا یی ؟؟   -آرش 
 به مامان نگاه کردم که بهم لبخند زد!

 برگشتم سمت آرش و سرمو تکون دادم  
آرش خندید و گفت : واای آخجوون یه خواهر دیگههه ! آبجی 
 سورنا ببین چه خواهر جذابی داریم یکی دیگه عین خودت 

نمک نشو آرش خان پاشو برو به کارت  بسه دیگه   -سورنا 
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 برس .
 باشه چشم   -آرش 

 پشمام      اوو چه جذبه ای 

 آرش بدون حرفی بلند شد رفت .
اما چهره ی سورنا هم سرد و خشک بود هم اینکه ته چهره 

 ش مهربون میزد ولی انگار یه غمی داشت ...  

 سورنا رو کرد به مامان و گفت :
هوا بخورم شماهم راحت   ط یکممامان شیوا من میرم توی حیا

 باشین باهم ، برای مهمونی چیزی کم و کسر نداری ؟؟
راستش سورنا جان دخترم من یادم رفت توی لیست   -مامان 

گوشت و مرغو اضافه کنم اگه زحمتت نمیشه میتونی بری  
 بگیری ؟  

سورنا با همون صورت خنثا گفت : آره میرم میگیرم زحمت 
 ی نمیخوای ؟ کجا بود ، چیز دیگه ا

نه عزیزم همین بود ، آیدا جان تو چیزی الزم نداری   -مامان 
 ؟؟ 

 + نه 
باشه ، سورنا جان همینا بود اگه بگیری ممنونت   -مامان 
 میشم 
 خواهش میکنم ، پس من رفتم ، خدافظ   -سورنا 
 به سالمت ..   -مامان 
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 سورنا خدافظی کرد و رفت .
 + مامان مهمون داری االن مگه ؟ ؟

االن نه مهمونی چند روز دیگس فامیالی فرهاد  -مامان 
قراره بیان اینجا یه دور همی ساده هر چند وقت یکبار میان  

 اینجا بیخودی هوار میشن سر منو فرهاد بیچاره 
 + پوفف یعنی من باید برم ؟؟ 

 نه دخترم کجا بری ؟؟  -مامان 
 زه تیکه بندا + آخه نمیخوام کسی حرفی بت بزنه یا به من 

مرده ام ؟   کسی غلط کرده بهت چیزی بگه ، مگه من  -مامان 
تازه فرهادم هست نمیزاره چیزی بت بگن ، اگه دوست 

 داشتی میتونی بیای تو جمع اگه نه که باال توی اتاق باش . 

 سرمو تکون دادم . 
+ مامان این دختره باهات میسازه ؟ یعنی ازینکه مادر 

 واقعیش نیسی بدخلقی نمیکنه ؟؟  
مامان لبخند زد گفت : نه عزیزم ، به چهره اش نگاه نکن ، 
سورنا دختر خیلی خوبیه ، بیچاره هیچوقت باهام لج نکرد 

تازه باهام خوبم رفتار میکنه ، البته خب بعضی وقتا بهم میگه 
شیوا جون یا میگه مامان شیوا صدا میکنه . مادرش وقتی که 

فرهاد بیچاره ام   سورنا بچه بود مریض میشه و فوت میکنه ؛
اومدم اون   من  تنهایی این بچه رو بزرگ میکنه از وقتی ام که

 اوایل سورنا یکم بد اخالق بود ولی کم کم باهام راحت شد !
 آرشم که بچه ی خودمه 

 + یعنیی ..
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 آره بچه ی منو فرهاد ، از منه که میشه برادر تو .  -مامان 

      آرش بچه ی شیرینیه  -یه لبخند زدم 

 آره بال گرفته خیلی شیطونه   -مان ما
 + سورنا چند سالشه ؟ 

 سالشه ، روانشناسی میخونه  ۲۷یا  ۲۶  تقریبا –مامان 

اووو پس بگو چرا اینجوری نگام میکرد !! داشت برسیم  
 میکرد خخخ !

 + اووممم که اینطور . 
 آره   -مامان 

+ چرا تیپش اینجوریه ؟ کال چهره اش جوریه که با پسرا  
 هش میگیرن  اشتبا

مامان یه لبخند زد گفت : آره خودش اینجوری و این تیپی رو  
دوس داره ، فرهادم چندباری بهش گفته حتی بعضی وقتام  

باهاش دعوا افتاده ولی خب سورنا خیلییی باباشو دوس داره 
باالخره از بچگی فقط اون بوده باهاش خیلی احترام باباشو 

چیزی بگه دیگه وقتی   داره ، فرهادم زیاد دلش نمیاد بهش
سورنا قانعش کرد که اینجوری راحت تره دیگه باهم دعوا  

 نیوفتادن  ولی ... 
 + ولی چی ؟؟ 

ساله که فرهاد با سورنا یکم کم حرف   ۱نزدیک  -مامان 
سرد  هاشتیپشو اینا ، با  میزنه ، یه جورایی بخاطر همین 

  بخورد میکنه ، سورنام گوشه گیر شده ، بهونه میاره بعضی 
وقتام لج میکنه شبا معلوم نیست کجا میره ، یا مهمونی میره 
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یا بیرونه .. !! دلم براش میسوزه ، چون باباشو خیلی دوس  
 باهاش اینجوری رفتار میکنه .. اونم کهداره 

 + خب مامان تو باهاش حرف نزدی که خوب بشه باهاش ؟؟  
ولی گوش نکرد . سورنا آدمیه   چرا چندبار بهش گفتم -مامان 

که زیاد درددل نمیکنه یا حرفاشو بیرون نمیریزه ، شاید  
بعضی وقتا بیاد باهام حرف بزنه درددل کنه ولی خب درکل 

 باهم مشکلی نداریم ، بچه ی خوبیه !  

پوففف !! من فکر میکردم فقط خودم بدبختم ولی انگار آدمای  
 م بدبختی های خودشونو دارن !! دیگه ا

 خدایا حکمتتو شکر ! 

 + مامان زندگیت خوبه ؟ راضی هستی ؟؟  
آره ،خداروشکر با فرهاد زندگی خوبی دارم جوری   -مامان 

که با اون محسن نداشتم باهام مهربونه خداروشکر کم و  
کسری ام ندارم ، سورنا و آرشم که یکی از یکی خوب تر ، 

 ودی همه چی خوبترم میشد  فقط اگه تو پیشم ب
 + الهی قربونت برم کهه ...  

 محکم بغلش کردم و دوباره گریه کردم !!
با اینکه مامان با یه فرد دیگه ازدواج کرده بود من ازش 

 متنفر نشدم چون برای خوشبختی خودش بود !
حاالم که میبینم با فرهاد زندگیش خوبه چرا با اون فرهاد 

 مشکلی داشته بشم ؟ 
 از یه دل سیر گریه کردن گفتم :  بعد 
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مشکلی نداره که من اینجا باشم   ی آرمندمامان ، به نظرت آقا
 ؟؟

نه قربونت برم ،چه مشکلی ؟ وقتی بهش زنگ زدم  -مامان 
گفتم تو اینجایی خیلی ام خوشحال شد گفت ازت خوب 

 پذیرایی کنم ، توام مثل دخترشی

       خوبه  -لبخند زدم 

کن منم برم  و میخوای برو باال استراحت آیدا جان ت -مامان 
 آشپزخونه به کارام برسم  

+ من بعد از مدت ها پیدات کردم میخوام کنار تو باشم بعد تو 
 میخوای من برم بخوابم ؟ 

 آخه عزیزم تو سرما خوردی باید استراحت کنی   -مامان 
 + من خوبم مامان ، بریم منم کمکت میکنم  

اهم بلند شدیم و رفتیم توی  مامان فقط لبخند زد بعدش ب
 آشپزخونه .... 

. 

. 

. 

 
 وقتی ماجرا رو برای آقای آرمند تعریف کردم ناراحت شد .

 . یه پوخند زدم تو دلم به بدبختیم
یعنی بابام برای بدبختی هام اینقدر ناراحت نشد که یه غریبه  

 که فقط اسم پدرخونده روشه اینجور ناراحتم شد!!
 ند گرم .بازم دم این آقای آرم
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، آدم اسم و رسم داریه من اسم پدرتو شنیده بودم -آقای آرمند 
ولی وقتی این حرکت ازش سر زده واقعا معنی کارشو درک 

 نمیکنم ، آدم که با دخترش بخاطر پول اینکارو نمیکنه !!  

 سرمو انداخته بودم پایین .
 باالخره کالم باز کردم :

راستش منم هیچوقت فکرشم نمیکردم بابام همچین تصمیم و 
همچین کاری کنه ، برای همین چاره ای جز اینکارو نداشتم 

 که بیام اینجا ، ببخشید واقعا آقای آرمند 

یه لبخند زد و گفت : این چه حرفیه آیدا جان توام دخترمی  
این خونه اصال متعلق به توعه ، درضمن راحت باش باهام  

 صدام کن  فرهاد 

 نه اینجوری ام نمیشه که   -یه لبخند زدم

خب پس برای راحتی تو میتونی آقا فرهاد یا  –آقای آرمند 
 عمو فرهاد صدام کنی ، هرجور خودت راحتی دخترم  

 چقدر مرد مهربونی بود !  

 مامان با استکان های چایی اومد و کنارمون نشست ! 
من ساکت بودم ولی مامان و آقا فرهاد داشتن باهم حرف 

 میزدن .
 صدای در باعث شد که هر سه تامون برگردیم !

 سورنا بود !!
 شیوا جون اینم خریدایی که میخواستی   -سورنا 
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دستت درد نکنه سورنا جان ... ) داد زد ( نرگس   -مامان 
 انوم بیا این خریدا رو ببر .. خ

نرگس خانم خدمتکار بود که با آقا سبحان شوهرش سرایدار 
 بودن . زن شیرینی بود .

 نرگس خانم اومد و خریدا رو از دست سورنا گرفت . 
 سورنا اومد نزدیک آقا فرهاد . 

 سالم بابا خسته نباشی  -سورنا 
 سالم بابا جان ، درمونده نباشی .  -فرهاد 

 ا نشسته بود داشت چاییشو میخورد .سورن
آیدا خانم تو برو استراحت کن حتما خیلی خسته  -آقا فرهاد 

 ای تازه مریضم هستی .
آره عزیزم برو باال ، دادم نرگس خانم برات اتاق  -مامان 

 کنار اتاق سورنا رو ردیف کرده برو اونجا استراحت کن . 

اتاق خودمو   وااای من چمیدونم اتاق سرونا کجاست که برم

     پیدا کنممم

 تو همین فکرا بودم که یهو آقا فرهاد گفت :
سورنا برو آیدا جان رو راهنمایی کن به اتاقش تا استراحت 

 کنه .  

 وااای انگاری ذهنمو خونده بود !
سورنا خیلی خشک بدون هیچ ری اکشنی چاییش رو گذاشت  

 روی میز از جاش بلند شد .
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     وا این چرا اینجوریه 

جام بلند شدمو از همه تشکر کردم و بعدشم شب بخیر گفتم  از
 همراه سورنا رفتم . 

 دستاش تو جیبش بود از پله ها میرفت باال .
 به یه اتاق رسید ایستاد و اشاره کرد :

 اینجا اتاقته !
 + ممنون 
 اگه چیزی الزم داشتی میتونی به نرگس خانم بگی  -سورنا 

ادم . بدون گفتن کلمه ای رفت  سرمو به نشونه ی تایید تکون د
 توی اتاق کناری که انگار اتاق خودش بود !!

     ایییشش چقدر یخ 

 منن باید اینو درستش کنم  
 ندای وجدان : وا آیدا به تو چه ربطی داره 

باالخره خواهر خونده ی من که هست چمیدونم حاال هر خری 
. 

 توی اتاق و روی تخت دراز کشیدم !!   رفتم
ی هم که گذاشتم طولی نکشید که از خستگی زیاد  چشمامو رو 
 خوابم برد !!

. 

. 

. 
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 " سورنا " 

 بدون گفتن کلمه ای وارد اتاقم شدمو درو بستم !
 پوففف حاال این دختره رو کجای دلم بزارم ! ای خدا 

ولی یه لحظه بخاطر اتفاقایی که براش افتاد دلم به حالش  
الق میشه ولی سوخت ! خداروشکر بابا بعضی وقتا بد اخ
 هیچوقت همچین کاری رو باهام نمیکنه .

پوفف ، لباسمو عوض کردم و تاپ شلوارک پوشیدم رفتم  
 پایین !

 اعع بابا کجاست ؟  
 مشغول کار بود .   مامان شیوارفتم توی آشپزخونه 

بعد از مامان یه جورایی باید بگم اصال طعم مادر رو حس  
کرد یکم بد خلق بودم  نکردم ، وقتی که بابا با شیوا ازدواج 

ولی اون واقعا جای مادر و برام پر کرد واقعا دوسم داشت ! 
برای همین اونو مثل مادر خودم میدونستم ! البته گاهی وقتا یا 
مامان صداش میکردم یا شیوا جون ، نمیدونم حاال که دختر 

 عزیزش اومده چیکار کنم ؟ 
 هه ... خواهرخونده ی جذاب ! 

هم خوشگل هم جذاب ، مخصوصا اون  دختر کیوتی بود !
 چال گونه اش که مثل خودم روی گونه ی چپش بود ! 

 + سالم
 مامان شیوا برگشت سمتم و لبخند زد : سالم عزیزم 

 + خسته نباشی ، مامان شیوا بابا کجاست ؟ 
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برگشت با لبخند نگام کرد ! وقتی مامان صداش میکردم  
غ چرا منم چشماش برق میزد ! اون دوسم داشت ، درو 

 دوسش داشتم ! 
 خسته بود رفت خوابید   -مامان شیوا 

+ اهوم ، کمک نمیخوای ؟ میخوای نرگس خانومو صدا بزنم  
 ؟
نه عزیزم اون بیچاره خسته شد بهش گفتم بره ، کار خاصی   -

 نمونده اینا خورده کاریه 
+ پوففف ، این مهمونا خودشون برامون فایده ای ندارن جز 

 زحمت برامون اعصاب خوردی و 
عع زشته ، باالخره فامیلن دیگه ، تو هنوزم نمیخوای بیای  -

 تو جمع ؟
+ نه شیوا جون برای چی بیام ؟ بیام که دوباره عمه های  

خورد کنن ؟؟ با اون بچه های  گرامی مسخرم کنن و اعصابمو 
 از دماغ فیل افتاده شون 

 پوففف ، چی بگم واال هرچی خودت میدونی   -

 دادم !  سرمو تکون 
کلی سوال ازین دختره آیدا توی ذهنم بود ، حاال که با شیوا 

 تنهام میتونم بپرسم .
 + میگم مامان شیوا میتونم یه سوال بپرسم ؟

 آره عزیزم  -
+ قصد فضولی یا دخالت ندارم ولی یه سوال راجب آیدا توی  

 ذهنمه  
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 برگشت نگام کرد گفت : چی بپرس 
خاطره ی بد  یهشاره داشت به + چرا توی حرفایی که میزد ا

از مردا ، بعد چرا اینقدر موقع حرف زدن با بابا دور نشسته 
بود یا کم حرف میزد ؟ درضمن وقتی که داشت میوفتاد من  
گرفتمش وقتی که فکر کرد پسرم یهویی انگار برق بهش 

 وصل کردن 

شیوا نگام کرد و پوفی کرد ! اومد روبه روم روی صندلی  
 نشست گفت :

 راستش چیجوری بگم سورنا جان ...  

 منتظر شدم تا خودش بهم بگه ! 

 یکم مکث کرد بعد گفت : 
راستش وقتی که آیدا بچه بود ازونجایی که باباش کارخونه  

دار بود یه شب منو اون یه مهمونی دعوت بودیم ، آیدا خیلی 
سالش بود برای همین پیش پرستارش  ۴یا  ۳بچه بود تقریبا  

 گذاشتیم . 
وقتی که رفتیم بیرون محسن فهمید که کیف پولش رو جا  

تا دزد   ۲گذاشت برای همین برگشتیم وقتی که برگشتیم دیدیم  
 اومدن وارد خونه شدن ، پرستار بیچاره رو کشتن بعدم ...  

با کنجکاوی نگاش کردم ! قطره ی اشکی که گوشه ی 
 چشمش جمع شده بودو پاک کرد .

 + خب ؟ بعدش ؟؟؟
 ا نگام کرد ادامه داد :مامان شیو 
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بعدش یکی از دزدا با بدنه نیمه برهنه روی آیدای من خوابیده 
بود و خنده های وحشتناک میکرد . اون موقع محسن اسلحه  
داشت توی خونه سریع رفت اسلحه رو برداشت ، یکی از 

دزدا خواست فرار کنه که محسن تیر زد به پاش و یکی دیگه 
 شد .. ام که روی آیدا بود تسلیم

پوففف بعدا مشخص شد که به پرستاره بیچاره تجاوز کردن 
بعدشم کشتنش خداروشکر خدارو هزار مرتبه شکر که به آیدا  

تجاوز نشد پزشکی قانونی تایید کرد که سالمه ولی ازون 
موقع آیدا ترس بدی از مرد ها داره و واقعا ازشون متنفره 

ی اسم مذکر بود تازه اون موقع ها خیلیییی بدتر بود از هرچ
بدش میومد حتی از مرغای عشق نر ! حتی با پدرشم خوب  
نبود زیاد سمتش نمیرفت ، اینقدر پیش روانشناس بردیمش تا 
 باالخره حالش بهتر شد تونست با جامعه یکم ارتباط بگیره !!
پوففف امشبم که هم تورو دید فکر کرد پسری نمیدونستم چه 

ستم که میتونه با فرهاد کنار رفتاری بات میکنه ، حتی نمیدون 
 بیاد یا نه ولی خداروشکر بخیر گذشت . 

واای این دختر چقدر عذاب کشیده !! با این همه زجری که  
کشید اونوقت پدرش میخواست اونو به زور عقد پسر 

برادرش کنه !! ولی اون میگفت که به مردا تمایلی نداره ! 
 کدوم حرفشو باور کنم توی ذهنم ؟ 

 وندم گفتم :سرمو خار
+ پوففف راستش اصال مغزم هنگ کرد نمیدونم چی بگم  
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واقعا ببخشیدا ولی اون پدرش اینقدر شعور نداشت سر 
 دختری که همچین بالیی سرش اومده این بال رو نیاره 

منم باورم نمیشد   -مامان شیوا با ناراحتی آهی کشید و گفت :
پول  که محسن همچین کاری کنه ، بخاطر همین اخالقای 

پرستیش بود که ازش جدا شدم هرچی ام خواستم که آیدا رو 
پیش خودم نگه دارم نذاشت و ازم گرفتش بعدشم که شنیدم  
رفتن آمریکا دیگه نمیدونم چیجوری با اونجا کنار اومد مثل 

اینکه بهتر شده ، پوفف سورنا جان تو چون روانشناسی  
تت برمیاد  میخونی اینارو بهت گفتم که اگه توام کمکی از دس

انجام بدی ، اون هنوزم از مردا بیزاره و یه جورایی رفتارای  
 عجیب غریب داره اگه چیزی بهت گفت به دل نگیر دخترم  

گفتی پیش روانشناس   + نه این چه حرفیه مهم نیست ،
 میبردینش ؟ 

آره ، چون از مردا بدش میومد پیش یه خانومی به اسمه ...   -
آها آها خانم ناصری ، الهه ناصری آممم اسمشو یادم رفت ... 

بود که اون خدا خیرش بده حداقل یه کاری کرد این بچه بتونه 
 با جامعه ارتباط بگیره ..

بیشتر کنجکاو شدم راجب  داستان چیزی نگفتم ! با شنیدن این 
باید برم تحقیق کنم حاال که پیش یه دکتر   این خواهر خونده !

 .  میرفت میتونم پروندشو در بیارم 

 تو همین فکرا بودم که یهو مامان شیوا صدام کرد :
سورنا جان برو بخواب دخترم منم االن کارام تموم میشه  
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 میرم میخوابم 
 + باشه پس شب بخیر 

 شب توام بخیر   -

 بلند شدمو از آشپزخونه دوباره رفتم توی اتاقم ! 
زنگ زدم به دوست گرامی پرهام خان که  گوشیمو برداشتم

 پرونده ی این دختره رو دربیاره .برام 
 بعد از چندتا بوق جواب داد :

 به به چه عجب شما یاد فقیر فقرا کردین سورنا خان 
+ مزه نریز پرهام ، گوش کن میخوام برام پرونده پزشکی یه  

 نفرو دربیاری همین االن تا صبح واسم بفرسی  
چییی ؟؟ همین االن ؟ حاجی اخه نصف شبی چرا   -پرهام 
 باشه فردا قشنگ برات درمیارم دیگه  خب 

االن الزم دارم  + پرهام بحث نکن همینه که گفتم من 
میخوامش ، مسخره بازی ام درنیار منکه میدونم تو گشادی 

 سوت بزنی ردیفه   ۲وگرنه برای تو کاری نداره 
پرهام خندید پشت تلفن و گفت : از دست تو اوکی ردیفش  

 خوای ؟ میکنم ، حاال پرونده ی کیو می
+ میخوام برام پرونده ی پزشکی آیدا محتشم رو در بیاری ، 

ه فقط تاکید کنم پرهام اسم دکتر روانشناسشم الهه ناصری
 نمیخونیش ها وگرنه خودت که میدونی ... 

  ۱اووو حاجی نزن مارو چش چش ، حواسم هست ،  -پرهام 
 ساعت صبر کنی برات ردیفش میکنم  

 + خوبه ، بای 
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 کردم ! گوشیو قطع 
ساعت وقت داشتم ، به یه سری از کارام رسیدم و روی  ۱

 روی هم گذاشتم ...   تخت دراز کشیدم چشمام

چشمام داشت گرم میشد که یهو با زنگ گوشیم از جام پریدم  
 !! برداشتم :
 + چیشد ؟

چون چند سال پیشه مال _ به سختی پیداش کردم پروندش 
برات فرستادم به لب   ولی چند سال پیش بسته شده پروندش . 

 تاپت  
 + دیدی گفتم هیچی برای تو نشد نداره ، دستت دردنکنه 

 _ جوون تو فقط تایید کن ، کاری بود بازم درخدمتم ، بای  

گوشی رو گذاشتم کنار و لب تاپ رو روشن کردم رفتم توی  
 فایل های ارسالی که پرهام فرستاده بود.  

 بازشون کردم :
 محتشم "   " پرونده ی بیمار آیدا

 شروع کردم به خوندن : 

ساله ، اهل تهران ، دانشجوی سال دوم   20آیدا محتشم ، 
 رشته ی گرافیک دانشگاه تهران 

 نام پزشک : الهه ناصری  
تشخیص پزشک : حمالت ترس و اضطراب ؛ تنفر از جنس  

 مخالف و همچنین برقرار کردن رابطه . 
م کارخونه سالگی آیدا ، پدرش آقای محسن محتش 4در سن 
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 دار به نام تهران بود. 
یکشب ، آقای محتشم و همسرش به مهمانی یکی از کارخانه  
دار ها دعوت شدند و آیدا و پرستارش در منزل ماندند . با 
ورود دو ناشناس به منزل ابتدا در جلوی چشمان آیدا به 
پرستار تجاوز شد و پرستار به قتل رسید و آیدا شاهد این  

 جنایت بود !!!
قای محتشم به دلیل فراموش کردن کیف پولش در نیمه ی آ

راه به منزل برگشتند که با صدای جیغ آیدا به سرعت وارد  
خانه شدند ، آقای محتشم آیدا را بی رمق از تالش های بیهوده  

با بدنی لخت ، کبود و سرو صورت خونی در زیر بدن  
 سنگین و نیمه برهنه یکی از اون دو مرد دید . 

خنده ها وحشتناک درحالیکه به بدن ضعیف و کوچک مرد با 
آیدا فشار های وحشیانه وارد میکرد او را مورد هجوم ضربه  

 های مشت خود قرار داده بود !!
با وارد شدن آقای محتشم و گرفتن اسلحه ای که در خانه  
داشت یکی از جانی ها قصد فرار داشت که با شلیک آقا  

 گری نیز تسلیم شد .محتشم به پای او مجروح شد و دی 
آیدا با کمک پدر و مادرش ازون معرکه بیرون کشیده شد  

ولی دیدن تجاوز ، قتل و جسد آغشته به خون پرستار ، دست  
و پا زدن های بی نتیجه در زیر بدن قاتل ، ضربه های وارد 
اومده بر روی جسم ظریف آیدا باعث بی هوش شدن های  

آن کابوسهای شبانه ، ساله و به دنبال  ۴متناوب آن دختر 
خشونت رفتاری ، حمالت هراس و اضطراب ، حمالت تنگی  
نفس ، عدم شرکت در مکان های عمومی و در نهایت تنفر از 
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 جنس مخالف حتی از پدرش را به دنبال داشت .
آیدا بار ها توسط پزشکی قانونی معاینه شد و به پدر و  

در کتک  مادرش اطمینان کامل داده شد که آزار جنسی فقط 
هایی بوده که آیدا در آن شب خورده و به او تجاوز نشده 

 است .
سالگی مادری که تنها حامی و پشتیبان و محرم  ۱۸در سن 

 اسرار آیدا بود از پدرش به دالیلی جدا میشود . 
آیدا با حمایت روانشناسان توانست رابطه ی مسالمت آمیز با  

قایع آن شب جنس مخالف برقرار کند اما هنوز خاطره ی و 
 در ذهن او مانده است !

 با خوندن این چیزا مخم سوت کشید !!!!  
 این دختر چقدر زجر کشیده بود !! پوفف خدایا 

پس اینطوری بود داستان ! خب خداروشکر که االن بهتره  
جاش   وگرنه پدرمونو در می آورد توی این خونه ! اگه من 

نم خارج بهش  بودم حتما همچنان پرخاشگر بودم ، ولی فکر ک
 ساخته .

 هه
 پوففف هرچی بدبختیه دورمونو گرفته !! 

ولی همچنان با اینکه دلم به حالش سوخت هنوز نتونستم  
  باهاش کنار بیام ؛ دختر خوشگل و جذابیه ، ایده آل اصال ، 

 جون میده برای سکس .. خخخ 

لی خب خوشبحال صاحبش ، من خودم اینقدر بدبختی دارم  و 
 که حتی وقت ندارم به این فکر کنم ...  
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تازه ینجور که مشخصه اصال بلد نیست رابطه داشته باشه !! 

            ولی خب امتحان کردنش که ضرر نداره

 ولو شدم روی تختو چشمامو بستم خوابیدم !.
. 
. 
. 
  . 

 

 " آیدا " 

 گی زیاد از خواب بیدار شدم . با احساس داغی و تشن 
 وای خداا من چرا اینقدر گرممه !!! 

لباسامو در آوردم و فقط یه نیم تنه با یه شلوارک کوتاه تنم 
بود ! اگه چاره داشتم حتی لختم میشدم ولی حیف که نمیشه 

 خخخ .
 دوباره دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم ، ولییی مگه میشد ؟؟ 

برم پایین آب بخورم ، اه یه لیوان  وای اینجوری نمیشه باید 

     آب هم اینجا نیست 

با کلی غر غر از جام بلند شدم با همون وضع لباس از اتاق 
 رفتم بیرون ، غریبه که توی خونه نبود ! واالا  

 واای این خونه چقدر تاریکههه  

       خیابون بیشتر ازینجا نور داره  
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بیشعور جلو  داشتم میرفتم به سمت آشپزخونه که یهو یه شی 
رام سبز شد منم تعادلمو از دست دادم و داشتم میوفتادم که  

 یهو یه شی خیلی سفت تر و بزرگتر برخورد کردم ! 
 دوتاییمون باهم هوار زدیم و افتادیم .

چشمامو باز کردم دیدم بععلههه یه بنده خدایی زیر منه و منم  
  روی ایشون ! دوتا چشم خوشگل که به خون نشسته بود دیدم

 واای اینکهه سورناعه !!! 

 آخخ کوری ؟ نمیبینی یا عینکتو نیاوردی ؟!  -

     جوون ؟؟

این االن با من بود ؟؟ شیطونه میگه بزنمش صدای خر ماده 

     بده هااا

 + با منی ؟؟ 
قشنگتو از روم بردار له  هیکلپ ن پ با عمم ! پاشو اون  -

 شدم 

 دستاش روی بدن لختم بود !! داغ شدم !! 
از روش بلند شدم و ایستادم ! خواسم چیزی بگم که یهو سریع 

اونم بلند شد ! از نزدیک هیلکش خیلی توپ تره ! جوون  
 چیزیه هاا !! عجب 

 آیدا هیز بازی در نیار زشته !
 هوی با توام ؟ میگم این وقت شب چیکار میکنی اینجا ؟ -

 + خودت اینجا چیکار میکنی ؟ 
 اومدم آب بخورم  به تو چه من  -
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 + خب منم اومدم آب بخورم  
 با این سر و وضع ؟؟   -

یه نگاه به خودم کردم دیدم خداااااییییی راس میگه من اصال 

      انگار کال هیچی تنم نبود 

شاید باورش براتون سخت باشه ولی خجالت کشیدم و توی  
 خودم جمع شدم ! 

 !!!!  یهوییی با حرفی که زد آتیش گرفتم
حاال خوبه تنفر از جنس مخالف داره اینجوری میگرده  -

 وگرنه معلوم نبود چیکار کنه 

 تو اینارو از کجا میدونی ؟؟؟؟      + چییی گفتیییی ؟؟؟؟؟

خیلی خونسرد تکیه داد به دیوار کناریش و دست به سینه 
نگام کرد گفت : هه .. بچه جون کاری نداره که تحقیق کردم 

 فهمیدم 

 عوضییییی !!!!  کثافت 
 روی این قضیه حساس بودمممم !!  من 

+ تو خیلییی غلط کردی به چه حقی وارد زندگی من شدی  
 دخالت کردیی ؟؟؟!! 

 انگشتشو به نشونه ی تهدید گرفت سمت و گفت :
 درست حرف بزن  با من 

 + مثال اگه نزنم ؟؟ 
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یهویی جست زد اومد نزدیکم ... ترسیدم یه قدم عقب رفتم !! 
 این چش شد ؟ وا

هرچی اون نزدیک تر میشد من عقب تر میرفتم که یهو 
 خورد به دیوار و متوقف شدم !!

اومد نزدیکم و صورتشو آورد نزدیکمو توی میلی متری  
 صورتم نگه داشت !!

 میخکوب شده بودم سرجام !!
 زل زد به چشمام و خنثا گفت 

 وگرنه جور دیگه باهات رفتار میکنم  

امم کرد و روی سینه هام نگاهشو قفل کرد یه نگاهی به اند
 ولی دوباره نگاهشو برگردوند سمت چشمام .
 نگاهاش باعث شد توی خودم جمع بشم !!! 

 حالم داشت بد میشد !!
 عوضی هیز ..

پوزخندی زد و دستاشو گذاشت توی جیبش و خیلی خونسرد  
گفت : حیف که وقت ندارم خانوم کوچولو وگرنه از خجالتت 

 !  در میومدم

 دیگههه عصبییی شدممم !! 
خواستم یه دونه بزنم تو گوشش اما تا دستمو بردم باال یهویی  
بین راه دستمو گرفت و با یه حرکت منو کشوند تو بغلش و  

 محکم از پشت منو توی بغلش قفل کرد ! 
   + ولم کن 

 کوچولو تقال نکن زور منو نداری  -
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!! حس بدی هرچی تالش کردم نتونستم از دستش خالص بشم 
داشتم ، خیلی شبیه پسرا بود همش فکر میکردم که پسره ،  

 االن که تو بغلشم تموم خاطراتم داره عذابم میدهه !!
 داشت گریم میگرفت ولی بازم نذاشتم بفهمه .

 هیشش آروم باش.. -

 داشت گریم درمیومد!!

با یه دست نگهم داشت و با دست دیگه اش موهامو از روی 
زد.. سرشو آروم به گردنم نزدیک کرد و گردنم کنار 

 ناخواسته چشمامو بستم..

 گفت :یه پوزخند زد و آروم دم گوشم 

 بدن خوبی داری ! جون میدی برای سکس داشتن..

 

با این حرفش عصبی شدم و خواستم از دستش خالص بشم که 
با دوتا دستش منو گرفت و قفلم کرد !!! دیگه اصال نمیتونستم  

 ...  بخورمتکون 

 + ولممم کن آشغال عوضی..

ببین ، تو پر و پای من نپیچ بچه جون ، این کار هیشش..-
بچگونه ام بخاطر مادرت میبخشم و فراموش میکنم دفعه ی 

 اخرت باشه خواستی دست روی من بلند کنی 
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 بعدش ولم کرد منم سریع ازش فاصله گرفتم ! 
 ت باال . زد و از کنارم خیلی شیک رد شد رف دپوزخن یه 

 کثافت عوضی !! از چاله در اومدم افتادم توی چاه !!!
از دست اون مسعود عوضی خالص شدم حاال گیر این افتادم 

. 
 از حرص پامو کوبیدم زمین که آخم رفت هوا !

       وای آیدا عرضه ی اینکارم نداری 

بیخیال آب خوردن شدمو برگشتم توی اتاق درو بستم خودمو  
 پرت کردم رو تخت !

تموم استخونام درد میکرد ، حقم دارن درد بگیرن ، اول که 
محکم خوردم به یه چیزی که نمیدونم چی بود دوم که خوردم  

 به اون گودزیال .  

کثافت آشغال خیلی رک برمیگرده به من میگه جون میدی 
 برای.... 
 اوفففف !

 امروز حسابی داغون شدم خدا بخیر کنه روزای بعدیو ...! 
. 
  . 

که از خواب بیدار شدم سر صبحانه که مامان هی  از صبح 
ازم میپرسه چرا این شکلی شدی ؟ چرا دست و پات کبوده ؟ 

 کار اون مسعوده و فالن ؟
سر نهارم که آقا فرهاد میپرسید ! منم هی لبخند میزدم و  
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چرت و پرت میگفتم دیگه فکر کنم با خودشون میگفتن این  

     خل شد رفت 

خیلی اصرار کرد منم مجبور شدم وقایع دیشبو  دیگه آقا فرهاد 
سانسور فراوان و اضافه کردن یکم پیاز داغ اضافی    البته با

ماجرا رو تعریف کنم که باعث جوش آوردن فرهاد خان شد  
 ... 

ها ها ها سورنا خان یه آشی برات پختم که یه وجب روش 
 روغن داشته باشه !!  

ریف نیاوردن معلوم  تش آقاتا شب منتظرش شدم که بیاد ولی 
 نیس کجا داره الشی بازی میکنه .

ندای وجدان : واای آیدا دلت میاد راجبش اینجوری بگی ، 
 بچه به این جذابی ، به این خوبی  

 ایششش میخوام سر به تنش نباشه ، شازده یخی !! 
 جاان ؟ چی گفتم ؟ شازده یخی ؟! 

 وای زدم زیر خنده !! چقدر این صفت بهش میومد  

         یخی .. شازده

 توی یه فرصت باید یه زنگی به نازنین بزنم . 
 پوفف چقدر کار دارم ! 

خواستم یه چرخ روی تخت بزنم که کل بدنم یهویی باهم درد  
 گرفت !!! 
 آخخخ 

سورنا خان الهی امشب بختک بیوفته روت ، سوسک بیاد تو 
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بغلت ، شب ادراری بگیری ، ایشاال عنکبوتا گازت بگیرن! 
 رد میکنه ! تموم بدنم د

حیف که امشب نیومدی خونه وگرنه قرار بود یه مسابقه ی 
  فرهاد خان ) رقص ( با حضور خودمو ، مامان و    دنس

 برات ترتیب بدیم !  
 اشکال نداره باالخره که میای خونه !! 

 
 *** 

منظورتون چیه بابا ؟؟! یعنی چی ؟؟ من باید به   -سورنا 
 حرفای این بچه گوش کنم ؟!

 همین که گفتم تو مجبوری  -آقا فرهاد 
 هه .. جالبه یه چیزی ام بدهکار شدیم !  -سورنا 

 آقا فرهاد برگشت سمتم و مهربون گفت :
آیدا جان میتونی هر درخواستی که داری بگی سورنام  

 مجبوره قبول کنه .  

 آها آها آها ! داشتم از تو بندری میرقصیدم ! جووون ! 
روغ چرا از نگاهش ترسیدم ولی  سورنا بد نگام میکرد د
هست نمیتونه هیچ غلط بکنه آقا فرهاد میدونستم تا زمانی که 

! 
+ خب راستش ایشون باید منو امروز ببره بیرون من یه  

 سری کار دارم .. درخواستم اینه 
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یهویی عصبی شد و خواست رم کنه که دم فرهاد گرم جلوشو 
خداروشکر کن که آیدا گرفت گفت : های سورنا جلوی من ؟؟ 

 دختر کینه ای نیست این درخواستی که داره خیلی کوچیکه !
کوچیکه بابا ؟؟ کوچیکه ؟! بشم راننده ی این یه  -سورنا 

 وجب بچه ؟ این فسقلی ؟؟ 
 مثل خودش بلند گفتم :

 من فسقلی نیستم 
 وحشتناک نگام کرد گفت : 

 فعال که ریز میبینمت ! -
 ن ! + مشکل از چشاته عینک بز

سورنا دوباره حمله کرد بهم ! جیغ کشیدمو از دستش فرار  
 کردم . 

 آقا فرهاد که از دستمون کالفه شد گفت :  
 سورنا بسه این دستور آیدا نیست دستور منم هست  

 سورنا بهش نگاه کرد گفت : شوخی میکنی دیگه بابا ؟  
نه خیلی ام جدی گفتم ، بسه دیگه شورشو در   -آقا فرهاد 
همش آبروی منو ببر جلوی این دختر این چه رفتاری  آوردی 

بود کردی باهاش ؟ ها ؟ شبام که معلوم نیست کدوم گوری  
 میری .

 سورنا فقط نگاهش میکرد انگار شوکه شده بود ! 
 اصال انگار یه چیزی داخلش تکون خورده بود !

 من میخواستم که تالفی کنم ولی نه اینجو.... 
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مد بیرون گفت : چیشده فرهاد چرا مامان یهو از آشپزخونه او 
 باز قاطی کردی ؟

آخه ببین چه وضعیتی برامون ساخته !! تازه  -آقا فرهاد 
زبونشم کوتاه نمیاد . ) برگشت سمت سورنا ( همینکه گفتم  
این دختر هرجا خواست بره میبریش ، چه بخوای چه نخای  

 اون خواهرته . فهمیدی ؟ 

 آروم گفت : سورنا سرشو انداخت پایین و خیلی 
 چشم 

 دیگه ام حرفی نشنوم .!!   -آقا فرهاد 

و بعدش جمعمونو ترک کرد و رفت توی اتاق چند لحظه بعد 
 لباس پوشیده از خونه رفت بیرون فکر کنم رفت کارخونه !! 

 مامان خواست حرفی بزنه که سورنا نذاشت و گفت : 
 من تو ماشین منتظرم هروقت آماده شدی بیا  

 رفت !  
 صداش بزنم ولی دیگه رفته بود !! خواستم
ولش کن آیدا جان من میشناسمش ، االن باید تنها   -مامان 

 باشه . ولی وقتی که قبول کرد حتما هرجا بخوای میبرتت ..
گناه داشت تازه فرهاد داشت باهاش خوب میشد نباید   

 اینجوری باهاش حرف میزد .  

 
یهو کوفت شد  پوففف بیا میخواستیم یکاری کنیم تالفی بشه ،

 به خودمون 
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 مامانم رفت توی آشپزخونه ! 
پوففف رفتم لباسام رو پوشیدم و از مامان خدافظی کردم رفتم 

 بیرون !
 توی ماشین نشسته بود ! و به جلوش خیره بود . 

 نشستم توی ماشین به خودش اومد و حرکت کرد . 

 حرفی نمیزد ! ای کاش سرم داد میزد !
 رد .. ولی هیچی ... ای کاش باهام بحث میک

 + میگم ... نارحتی از دستم ؟ بخدا من نمیخواستم اینحور....
 نذاشت حرفمو کامل کنم پرید وسط حرفمو گفت : 

 ؟! کجا برم  

 عذاب وجدان داشتم !!  
 + اما من... 

 گفتم کجا میخوای بری ؟  -

 پوفف ، گند زدی آیدا ! گند زدی 
با یکی تماس بگیرم + یه سیمکارت جدید میخوام بگیرم باید 

نمیتونم این خطمو روشن کنم . میتونی بری یجا که بتونم 
 بگیرم اخه من جایو بلد نیسم  

 سرشو تکون داد و به مسیر ادامه داد !
 چند دقیقه بعد یجا ایستاد و گفت : همینجا بشین االن میام  
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 رفت و بعد چند دقیقه برگشت ! 
 یه سیمکارت گرفت سمتم گفت : بیا  

 کردم .تعجب 
خودش جواب داد : از یه آشنا گرفتم با اسم خودمه چون با 

 اسم خودت نمیتونسی بگیری  

 وااو انگار صدبار تا حاال ازین کارا کرده !!! 
 سیمکارتو از دستش گرفتم و تشکر کردم .

سیمکارت قبلیو در آوردم و گذاشتم تو کیفم و این جدیده رو 
 انداختم تو مبایلم .
 اید با نازنین تماس بگیرم . خبب اولین نفر ب

 اه چرا بر نمیدارههه ! معلوم نیست کدوم گوریهه 
 تا بوق خانوم جواب داد : ۱۰بعد از 
 بله بفرمایید ؟  -نازنین 

 + علیک سالم یار ای دوست ای یار قدیمیی
 وااای آیدا دیونهه خودتییی  -نازنین 

 + آره خود خودشم  
بهت زنگ زدم ؟ ولی  کجاییی توو ؟؟ میدونی چقدر  -نازنین 

 همش یه زنه تو گوشیت داشت چرت و پرت میگفت  
 + احیانا اون زن خودت نبودی ؟ 

 آیدااااا  -نازنین 
 + باشه بابا 

 خوب خوش میگذرونیاا  -نازنین 
 + از کجا میدونی حاال دارم خوش میگذرنم ؟ 
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 آدم بره کیش مسافرت بعد بد بگذرونه ؟  -نازنین 
 ؟ من ؟؟؟  + چی ؟ مسافرت ؟ کیش

 آره دیگه پ ن پ عمم  -نازنین 

 یه نگاه متعجب به سورنا انداختم ، برگشت نگام کرد ! 

 + تو از کجا میدونی ؟ 
وقتی دیدم جواب ندادی رفتم خونه ی عموی  -نازنین 

عزیزت که جویای احوال توی زشت بشم بعد اونا گفتن که  
کردی جنابعالی هوس سفر کردی بعد خانه و کاشانه رو ترک 
رفتی سفر .. خب بی معرفت چرا تنها تنها منم با خودت  

 میبردی دیگهه  
 + نازنین عزیزم کص نگو منکه جایی نرفتم همین تهرانم 

 چیی ؟؟   -نازنین 
 + باید ببینمت 

 باشه میخوای بریم کافه ؟ یه جا میشناسم خوبه   -نازنین 
یاد  ز + اره خوبه فقط زودتر آدرسو بده خودتم زود بیاد من 

 نمیتونم منتظر بمونم  
 اوکی االن برات اِس میکنم   -نازنین 

 تلفنو قطع کردم . 
+ آشغاالی عوضی . پس اینطوری از دستم خالص شدن 

 ... کثافتا   حتما به بابایی هم همینو گفتن 

 سورنا که غر غرامو دید گفت : چیزی شده ؟ 
  + اره عموم اینا برگشتن به نازنین که رفته بود خونمون 
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حتما به بابا هم همینو    دنبال من گفتن که من رفتم سفر .. هه
 گفتن ! 

 سورنا چیزی نگفت ! 
 آدرسو بهش نشون دادم : اینجا رو بلدی ؟  

 نگاه کرد و سرشو فقط تکون داد. 
 اینم که زبونشو موش خورده انگار ... 

 بعد از نیم ساعت نازنین اومد  
پسره ولی بعد آشنا نازنین که سورنا رو دید اول فکر کرد 

 شدن و شک ها بر طرف شد ! 

     اخه خب تو برای چی اینجوری تیپ میزنییی 

 ولی دور از شوخی جذابه هاا من زیادی دارم لهش میکنم ! 

 آیداا زود بگو بهم چخبره همه جریانو بگو ! -نازنین 
روزه که از خونه ی  ۳+ نمیگفتی ام بهت میخواسم بگم ، من 

 تم خونه ی مامانم  عمو فرار کردم رف

 و کللل ماجرا رو براش تعریف کردم ...  

 پس چرا به من گفتن رفتی سفر ؟       الکیییی .. -نازنین 

+ آخه دانشمند سراسری تو فکر نکردی که من نمیخواستم  
 سر به تن اون بشر باشه بعد پاشم باهاش برم سفر ؟؟ 

همین راس میگیا ... زودباش زنگ بزن به بابات ..  -نازنین 
 یه دلیل کافیه تا بدونه با چه کسایی طرفه  



65 

 + اره .  

 شماره بابا رو گرفتم 
 بله ؟  -بابا 

 + سالم بابایی  
سالم آیدا .. معلوم هست تو کجایی ؟؟ چرا زنگ میزنم  -بابا 

 روزه منتظر زنگتم   ۳گوشیتو جواب نمیدی همش خاموشه ، 
 + بله گفتم بیام تهران یه خط بگیرم تماس بگیرم .. 

 مسعود کجاست ؟ -بابا 
 + مسعود ؟

آره دیگه ، عمو گفت دوتایی باهم رفتین سفر .. افرین   -بابا 
بهتر میتونین همو بشناسید حاال که دیگه زن و   دخترم تو سفر

 شوهرید دیگه لجباز نباش و همسر خوبی برای مسعود باش . 

 شوکه شدم !!!  
فکر کنم صورتم بدجوری رنگ پریده شد که حتی سورنا  

 نگام کرد !
 گفت چی میگه ؟ بگو بهش  نازنین اروم

عقد کردم که خودم خبر ندارم  زن و شوهر ؟؟ ... کی من 
 ؟!!  ؟

روز عقدت هرچی تماس گرفتم گوشیت خاموش بود ،  -بابا 
با مسعودم که حرف زدم گفت خوابی .. الو آیدا صدامو داری 

 .. آیدا  
 + بله بله ببخشید ، من باید برم بابا ، کاری ندارید؟ 
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 نه عزیزم تماس یادت نره . فعال دخترم  -بابا
 + فعال 

 ه شدم . گوشیو قطع کردم و به گلدون روی میز خیر
 چت شد یهو ؟ چرا بهش نگفتی پس ؟؟  -نازنین 

 + عمو اینا بهت نگفتن که من ازدواج کردم ؟  
 نه فقط گفتن رفتی سفر ...   -نازنین 

پوفففف !! خدایا این چه بدبختیه اینه سرنوشتیه که برام 
 !!   نوشتی 
 نمیخوای بهش بگی ؟  -نازنین 

 یگم  + االن اونجا کلی کار داره بزار به وقتش م

خالصه منو نازنین یکم باهم حرف زدیم یهو سورنا از جاش 
بلند شد گفت : من توی ماشین منتظرم هروقت کارت تموم  

 شد بیا  

 بدون هیچ حرف دیگه ای رفت !
 اعع کجا رفت ؟ -نازنین 

 + ولش کن اونو  
 نگفتی کیه ایشون   -نازنین 

م  + نگفتم ؟ باو این همون دختر فرهاده دیگه شوهر مامان
 یعنی درواقع خواهرخونده ی بنده 

واای دیوث ، خیلی جذابه ها من      الکیییییی !! -نازنین 

 جات بودم مخشو میزدم  
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 + خفه شو نازی تورو خدا حوصله ندارم 
 بفرما خوراک پاچه  -نازنین 

 + ایش .. پاشو برو خونتون منم باید برم  

کنه و خدافظی کردیم و نازنین اومد سمت سورنا که خدافظی 
 خواست بره که برای حرص سورنا گفتم :

 نازنین جان با سورنا میرسونیمت 

 نازنین یه نگاهی بهم کرد که یعنی چی میگی ؟ 
نگاه کردم دیدم سورنا داره با اخم نگام میکنه . دلم به حالش 

میسوختاا ولی از طرفی واقعا ازش حرص داشتم نمیدونم چرا 

     

 + مگه نه سورنا ؟ 
 ت یه لبخند زوری به نازنین زد و گفت : سورنا برگش

 بله 
نه عزیزم اخه زحمت میشه خودم تاکسی میگیرم   -نازنین 
 میرم 

سریع برگشتم گفتم : نه باو چه زحمتی سورنا امروز زحمت 
 میکشه منو هرجا بخوام میبره االن توروهم میرسونیم 

که سورنا محکم زد  خواستم سوار بشمنازنین سوار شد .
 گرفت که آخی گفتم . بازومو 
 + چته ؟

 خیلی آروم گفت : من دارم برات خانم محتشم  
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آورد پرتم کرد به جلو و خودش رفت  بعدشم یه فشار به بازوم
 نشست تو ماشین .

 شازده یخی من دارم براات        اییششش !!! 

 رفتم نشستم . 

 نازنینو رسوندیم بعدشم رفتیم خونه ... 
 فرهاد میومدن ! امشب مهمونای مامان و آقا 

 جریان امروز همه چیو برای مامان تعریف کردم . 
 سورنا رفته بود توی اتاقش و حتی برای نهارم نیومد پایین .

 این زندس اصال ؟

مهمونا نشسته بودن منم به اصرار آقا فرهاد و مامان اومدم  
 توی جمع نشسته بودم !

شک  واه واه اینا عمه های سورنا بودن ؟؟ چقدر جدی و خ
اینقدر به خودشون طال وصل کرده بودن از دور توی 

 تاریکی میدرخشیدن !!
 وقتی حرف میزدن اصال خیلی فیس و عفاده داشتن !

وقتی ام که وارد جمع شدم مامان و آقا فرهاد معرفیم کردن  
منتها با کلی سانسور و فقط گفتن که از خارج اومدم دیدن  

 مامانم !
خارج اومدم عمه ها و دخترای  واای وقتی که مامان گفت از 

از دماغ فیل افتاده شون یه جوری نگام کردن و چشم غره 

     رفتن که انگار جرم کردم 

یه عمه اسمش ملوک بود ! یکی دیگه از عمه ها اسمش  



69 

افسانه بود ! خداروشکر آقا فرهاد عمو نداشت چون از 

خودم یکی دارم واسه       هرچی اسم عمو هست بدم اومد  

 بسه   هفت پشتم

      فکر کنم عمه ملوک بچه اولیه 

عمه ملوک خانوم دوتا دختر داره که یکی اسمش پردیس یکی  
دیگه اسمش نگین . وااای انگاری از دماغ فیل افتادن مثل 

مادرشون البته پردیس نسبت به اون دوتا آدم تره واقعا ! چند  
باری ام از مامان سراغ سورنا رو گرفت و نمیدونم چه عالقه 

که میگن دق ملوک  . شوهر     به دیدار ایشون داشت ای 

      کرد مرد حتما بیچاره نتونست اینا رو تحمل کنه 

شوهر افسانه ام نمیدونم کجاست ،   خدابیامرز حق داشت .
 شاید طالق گرفتن ؛ نمنه .. 

 خبببب 
عمه افسانه یه دختر به اسم آذر و یه پسر هیز چشم چرون به 

جلس که من معرفی شدم داره منو اسم بابک داره که از اول م

      میخورهههه

      شیطونه میگه با چماق بزنم تو چشمش صدای اسب بده 

      ) اصالااا حال کردین سریع براتون اطالعات گیر اوردم 

 جووون .. خب بسه دیگه بریم ادامه داستان ( 

 از نگاهاش چندشم شد برای همین جمع شدم توی خودم .

      رجا باشم به جنس مذکرم باشه ؟؟خدایا حاال حتما باید ه
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میشه ولی هنوز   ۹از سورنا هنوزم خبری نبود ، ساعت داره 
 از توی اتاقش بیرون نیومده .

من مطئنم اومدن اینو کشتن جنازشم توی       بخدا این مرده

     اتاق انداختن 

ندای وجدان : یعنیییی من میخوام بدونم این فکرای مزخرف 

        ؟از کجا به مغزت میاد ؟

       اوکی وجدان جان عصبی نشو خودم خفه میشم 

چند باری ام وسط مجلس پرسیدن سورنا کجاست آقا فرهادم 
 یه چیزایی گفت دیگه اونا بیخیال شدن .

 آروم گفتم : آرش ؟ هی آرش ؟  

 آرش نگام کرد اومد سمتم گفت : بله آیدا جون ؟  
 + میگم سورنا کجاست ؟  

 نمیدونم ، از وقتی با تو برگشت دیگه ندیدمش  -آرش
 + اهوم خیلی خب برو دنبال بازیت 

 دوید رفت !
 پوففف 

 اصال به من چه ها ؟ من چرا نگرانشم ؟ 
 شاید فقط بخاطر اینه که عذاب وجدا صبحو دارم .

 ععع      اصال به من چه میخواست اونجوری سرم بال نیاره 



71 

 ان صدام زد :تو همین فکرا بودم که مام
 آیدا دخترم یه لحظه بیا آشپزخونه   -مامان 

 چشمی گفتمو همراه مامان رفتم .  

 + بله مامان ؟  
ظهرم  ؛ آیدا یه ذره غذا میریزم ببر باال برای سورنا -مامان 

 نهار نخورد . نرگس خانم مشغول پذیرایی بنده خدا
نشون  + واا مامان مگه اون تو اتاقشه ؟؟ پس چرا خودشو 

 نمیده ، خفه نشد توی اون اتاق ؟ هوا کم نیاورد ؟ 
واا آیدا یکم زبون به دهن بگیر بچه . واال نمیدونم تو   -مامان 

 ندیدمش  اتاقش باشه یا نه شایدم رفته بیرون من 
+ ای بابا مادر من هنوز نمیدونی اصال هست یا نه بعد 
میخوای منو بفرستی سمتش خودتم میدونی االن بخاطر 

 اجرای صبح میخواد سر به تنم نباشه م
 چمیدونم دخترم اون بیچاره ام حق داره دیگه  -مامان 

 + مامان اصال برای چی نمیاد توی مهمونی ؟ 

 مامان اومد کنار میز روی صندلی نشست پوفی کرد و گفت :
چی بگم واال ، خودت که فامیالشونو دیدی ، این بچه هروقت 

بچه هاشونو زدن توی سرش یا  اومد توی جمع این عمه ها یا
اونو بخاطر تیپش مسخرش کردن اون قدیما هروقت اینکارو  
میکردن فرهاد پشتش درمیومد بعدش همه چی درست میشد 
اما االن که حتی فرهادم باهاش لج کرده اون دیگه توی جمع 
نمیاد اگه بیادم کم میاد چون هی تو سرش میزنن بعدشم فرهاد  
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اعصابش خورد میشه خودش میتونه  باهاش لج میکنه اونم 
جلوشون وایسه ها ولی میگه بخاطر باباش احترامشونو داره  

  . 

 برای چی میزنن توی سرش ؟؟     + واا 

چمیدونم ؛ همش دخترای خودشونو میگن دختر من   -مامان 
فالنه و بیصاره ولی اون چون این تیپیه میگن چرا این شکلی  

کنن، عمه هان  وخی شوخی مسخرش می؛ شمیکنه خودشو 
دارن اونم میگه اعصابم خورد میشه  افادهدیگه هزار فیس و 

نمیاد تو جمعشون شبایی که اینجان یا خودشو تو اتاق حبس 
 میکنه یا اینکه یواشکی میزنه بیرون  

     دلم میخواست برم به عمه ها فحش بدم     واای بیچاره

خب اخه هرکی دوس داره یه جور باشه دیگه خب چه 
 حتما باید باب سلیقه ی شما رفتار کنه .  اصراریه

+ مامان میخوای اول برم اتاقش ببینم هست یا نه اگه بود میام 
 براش شام بریز میبرم براش . 

 دستت دردنکنه  -مامان 

بلند شدم رفتم سمت اتاقش . راه پله جوری بود که به پذیرایی  
 دید نداشت خداروشکر . 

در اتاقشو باز کردم همه   هرچی در زدم جوابی نشنیدم ، آروم
 جا تاریک بود ، توی اتاقم نبود !! وا این کجا رفته بود ؟؟ 
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 + مامان نبودش توی اتاقش 
 ای بابا باشه آیدا جان ممنون ، برو پیش مهمونا بشین   -مامان 

+ مامان میشه من برم توی حیاط ؟ نمیتونم توی جمع بشینم  
 یکم سخته برام با اون همه جو سنگین  

لم ادامه دادم : ای کاش حداقل سورنا بود با اون توی  توی د
 این جمع بودم ... 

 پوففف 
باشه عزیزم برو ولی زود بیا که میخوایم شام  -مامان 
 بخوریم 
 + چشم 

رفتم بیرون و روی تاب نشستم و تکون میخوردم ، موهامم 
باز کردم ریختم روی شونه ام دکمه های پیراهنمم تا سینه ام  

نگاه های هیز اون پسره ی گاو   . آخیشش!!! با اون باز کردم .
 داشتم آتیش میگرفتم ..

 پوففف . 
 یعنی االن توی خونه ی عموم اینا چخبره ؟  

یعنی هنوز وقتش نشده که به بابا بگم عمو اینا چه حقه ای 
 سوار کردن ؟

قیافه ی مسعود که در به در داره دنبالم میگرده   تصوراز 
گرد آقا مسعود ، بگرد عمرا بتونی پیدا خندم اومد . خخخ . ب

 کنی !!
 یهویی ذهنم رفت سمت سورنا !

واقعا خیلی شبیه پسرا بودا ولی دختر بود ، فکر کنم همیشه با 



74 

 پسرا اشتباهش میگیرن .
اصال یه جور خاصی بودا مثل همه ی چشم   عسلیشچشمای 
نبود برای همین هربار که به چشم هاش نگاه  عسلی ها

 میکردم دلم میخواست بیشتر نگاه کنم !! 
 وجدان جان به نظرت رلی چیزی داره ؟ یا دوس پسر و اینا  
ندای وجدان : واال تا اونجایی که من میبینم اون خودش دوس  

 پسر خیلیاس بعد خودش بیاد دوس پسر بگیره ؟؟  

 میگه هاا   راس           ازین فکر خندم گرفت 

ولی خب به نظرم همچین یه نموره به این آدمای خوشگذرون  
میخورد معلومه تا حاال صدتا بیشتر دوس دختر داشته  

 همشونم کرده ..

 اییی      وااای خاک به سرم منحرف شدم رفت 

 بسه دیگه یکم از هوا لذت ببرم ..

 _ ببخشید میتونم کنارت بشینم ؟  

 از جام پریدم !!! یهویی با صدای پسره ترسیدم و 

       وااای فاااک 

 چرا شبیه جن بو داده میاااد . اییش 
 بدون اینکه چیزی بگم خودش اومد کنارم نشست . 

 خودمو کشیدم کنار تر و چسبیدم به گوشی تاب !! شت شت 
 حالم داشت بهم میخورد .

 ببخشید مزاحم شدم   -پسره 
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     ایش       تو دلم گفتم مزاحم که هستی 

 هش میکنم  + نه خوا

 (       عمه ی ننه ی شوهر خالم  ) آره ارواح آق بزرگ

من همیشه وقتی که میایم خونه ی دایی ) آقا فرهاد (   -پسره 
 بعضی وقتا میام اینجا میشینم  

 + پس ببخشید جاتو غصب کردم 
 خندید . 

 اییییش 

 الهی روی آب بخندی !      ایییشششش

     چقدر پروعه

 جای اینجا متعلق به شماست  این چه حرفیه همه -پسره 

بنده رو نمیتونی  ؛ چه چاپلوس . شرمنده پسرک عمه      اوه 

 با این جمالت مثل دخترای دیگه خر کنی .
 وااای خدایااا !

           اوضاعش از من بهتر بود  ههندوانخداجون یه 

 یهویی دست کشید به موهام !! 
فاز بهم وصل کردن سریع خودمو کشیدم  ۳انگاری برق 

 ب و عصبی گفتم : عق
 چیکار میکنیی ؟؟ 

 چه موهای نرم و قشنگی داری  -پسره 



76 

 + دارم که دارم به تو چه 
 اوهو آیدا جان چرا جوش میاری  -پسره 

 چه زود پسرخاله شد     جااان 

 + ببخشید آقای ... 
 اسمم بابکه  من  -پسره 

تازه اولین باره شمارو میبینم پس دلیلی  + حاال ! آقا بابک من 
 میبینم اینجور راحت زود صمیمی بشین  ن

اینجوری که راحت تره باالخره تو دختر زن داییم   -بابک 
 هستی  

 + ولی من اصال راحت نیستم 
ای بابا چرا اینجور حرف میزنی اصال بهت نمیاد ، تو  -بابک

که اونور زندگی کردی بزرگ شده ی اونوری بهت نمیاد 
 ازین چیزا بدت بیاد  
ز که ایرانی هستم خداروشکر زبونم یادم عصبی گفتم : هنو 

 نرفته یه چیزایی حالیمه هنوز 

از جام بلند شدم خواستم برم که یهو سریع اومد بازومو کشید  
 و توی دستش گرفت .

 ای بابا داشتیم حرف میزدیم خب چرا یهویی میری ؟  -بابک 

 خدایااا!! وقتی بهم دست زد یهویی دلم میخواست گریه کنم !!!  
 م شد !!!  چندش

 + ولم کن ، ولم کن دست بهم نزنن 
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 با تعجب داشت نگام میکرد 
ببین تو خیلی خوشگلی من ازت    رد گفت :ول ک دستامو 

 خیلی خوشم اومده دوس دخترم میشی ؟ 

 بعدش چشماشو دوخت به سینه هام که معلوم بود !!
 چقدررر پرو بود!!!

دیگه حالم داشت بهم میخورد . گریم داشت در میومد ، همیشه 
 جلوی مردا مقاومتم میومد پایین ... لعنتییییی  

 لعنت به اون شب ..

جدی  خواستم برم که دوباره اومد جلومو گرفت . صورتمو 
 کردم !!

 آیدا باید قوی باشی !!
 + برو کنار 

 بودی حاال داشتیم حرف میزدیم  -بابک

 ی چیکار میکنی ؟  _ بابک دار

 یهو با صدای سورنا جفتمون برگشتیم سمتش !!!  
 برای اولین بار از وجود یه آدم اینقدر خوشحال شدم !!!! 

 خدایا شکرت ...
سورنا با یه لباس ست مشکی پیراهن شلوار شیک اومد 

 سمتمون ! 
 وقتی که اومد سمتم بوی عطرش داشت مستم میکرد !!

 معلومه مهمونی بود !!
 ینشون بیرون تشریف داشتن ... هه  پس ا
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 اومد نزدیک . صورتش مثل همیشه جدی و سرد بود ! 
 چخبره اینجا ؟  -سورنا 

دختر دایی عزیزم ، چه عجب  بهبابک خندید گفت : به 
 باالخره شما رو دیدیم  

 عع ؟ خب زیارتت قبول  -سورنا 

عجبببب تیکه ای انداخت به بابک              واااای پشمااام 

 ی بود ..وای عال
خندمو کنترل کرده بودم ولی بابک کارد میزدی خونش در 

 نمیومد . 
 اما سریع حالت طبیعی به خودش گرفت و یه لبخند زد گفت :
هه . دختر دایی از قدیم با مزه بودی ، نمیبینیمت توی جمع 

 ها امشب نیومدی مادرم و بقیه منتظرت بودن  
ختر دایی صدا دو اولن اینکه چندبار بهت بگم من -سرونا 

نکن من اسم دارم اسمم سورنا س دوما میبینی که بیرون بودم 
 ایشاال روزای بعد  

 بعد با همون حالتش برگشت سمتم گفت :
 اینجا چیکار میکنی ؟ برو داخل 

 یکی کم بود یکی دیگه ام اضافه شد !      جان ؟

کجا بره داشتیم حرف میزدیم به تو چه خب دخالت   -بابک 
 میکنی مگه نه آیدا جان  
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 سورنا جدی شد و بهش نزدیک شد .
ایشون دوما فکر نمیکنم گفتنشو یادت رفت اوال خانوم  -

عالقه ای به ادامه ی صحبت با تورو داشته باشه پسر عمه  
 حاالم برو داخل تا شام میل بفرمایید  

 گفت : چرا وایستادی ؟ بریم   رو کرد سمت من 

اینقدر جدی گفت که دیگه چیزی نتونستم بگم . خواستیم بریم  
که یهو بابک دست سورنا رو گرفت کشید سمت خودشو  

 صورتشو نزدیکش گرفت !
هینی گفتمو دستمو روی دهنم گذاشتم !!! واای االنه که دعوا 

     بشه 

دم حسابتو ببین سورنا تو کارام دخالت نکن وگرنه خو  -بابک
 میرسم 

       سورنا چیزی نگفت ! وااای اینقدر خونسرد بوود

 با همون حالت جدی بعد از یکم مکث گفت :
میدونی وقتی مثل پسرا تیپ میزنم و مثل همجنسای شماها 

 میشم چیو فهمیدم ؟؟ 
 بابک با تعجب نگاش کرد  

 چی ؟؟  -بابک 

ی یهو سورنا زانوشو آورد باال و با تموم قدرتش زد تو
 ت*خمای بابک !!!! 

 داشتن.. تخم –سورنا 
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بابک زوزه بلندی کشید و خم شد هعی آخ آخ وای وای 

 میکرد 

 منکه دختر بودم دردم اومد !!     اوففففف 

           اوخی بدجوری دردش اومد حتما  

     همچنان شوکه از حرکت سورنا بودم  ولی من 

بابک سورنا دستاشو فرو کرد توی جیبش و سرشو نزدیک 
 برد گفت :

، درضمن بابک دفعه ی آخرت باشه که منو تهدید میکنی 
بهتره ازین مالقات دلچسبمون کسی با خبر نشه ، تو که دلت 
نمیخواد عمه جان با اون همه بزرگی بفهمه پسر نازنینش از 
دست یه دختر کتک خورده ؟ یا اینکه بزنه توی سرت ؟ هوم  

واب مثبت حساب ؟ ... خب این سکوتت رو به عنوان ج
 میکنم ، فعال  

 پشمااام       جذبههه رووو باباااااا      جوووون 

 گوشه ی چشمم احساس خیسی میکردم  
 ای بابا من کی گریه کرده بودمممم 

 اومد سمت منو گفت : به چی نگاه میکنی ؟ راه بیوفت دیگه  

 دستمو روی چشمام کشیدم و همراهش راه افتادم . 
 شت سمتم گفت : نزدیک خونه که شدیم برگ

این چه وضع بیرون اومدنه ؟؟ این چه طرز لباس پوشیدن  
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همه دار و ندارت زده بیرون ؟ منکه دخترم تحریک شدم چه  
 برسه به اونکه پسره و ....  

 یه نگاه به خودم کردم دیدم رااس میگههه 
لباسم قششنگ تا سینم باز بود و جفت هلو هام معلوم بود  

         

 لباستو درست کن  -سورنا 

حاال درسته از اومدنش و دفاع کردنش خوشحال       ایییش 

شدم ولی دیگه این خیلییی پرو بود باید یه چیز بهش میگفتم 

     

+ اییش دلیل نمیشه که چون از مخصمه خالصم کردی قرار  

      باشه بهم دستور بدی کههه 

 بهت گفتم لباستو درست کن   -

       + منم گفتم ن... می....کنم... نمیکنم

یهویی اومد سمتمو منو گرفت خودش دکمه های لباسمو تا باال  
 قششنگ بست !!! 

 وقتی بهت یه چیز میگم باید گوش کنی  -
+ ااه به تو چه اصال چرا زور میگی ؟؟ کارای من به تو  

 ربطی نداره  
 چون زور دارم پس میتونم زورم بگم   -

 عصبی شدم . 
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 + اگه تو نمیتونی خودتو کنترل کنی تقصیر من ننداز ..  

 نگام کرد !

حتی لیاقت دلسوزی ام نداری زورگو ، + واقعا متاسفم ؛
 شازده یخی  

 چشماشو در اورد و با تعجب نگام کرد 
 چی ؟؟ -

+ گفتممم شازده یخی درست مثل یخ میمونی اینقدر رو مخی 

     دلم میخواد بزنمت 

 : آرزو بر جوانان عیب نیستیه پوزخند زد گفت 
 + جیییییغ !! بخدا دلم میخواد ریز ریزت کنم 

 اولین نفر نیسی که این درخواستو داری   -

واااای اییییین از قصد اینجوری جوابمو میداد که حرص منو 

         بیشتر در بیارهههه

 + بخدا میرم....  

داشتم حرف میزدم که بابک از کنارمون گذشت و یه نگاهی  
 خت رفت داخل . اندا

واس همین چیزا میگم درست لباس بپوش ، نمیبینی  -سورنا 
 خانوادگی چیجوری ان ؟ 

 + اییش به تو چه ربطی داره لباس پوشیدن منن ؟؟ 
 نگاهش دوباره آروم شد  

آره راس میگی به من ربطی نداره ، ولی حتما  -سورنا 
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خودت کرم داری که اینکارارو میکنی وگرنه کسی که تنفر  
 اره هیچوقت اینکارارو نمیکنه  د

 دیگههه داشت عصبیم میکرد 
+ بببییییین ! درسته مادرم دوست داره ! درسته خواهرخونده  
ی منی ولی حرررف دهنتوو ببند یکبار دیگه ام این حرفو  

تکرار کردی گفتم از خط قرمز من رد نشو من حساسم اگه یه 
 ذره حالیت بود میفهمیدی 

 باشه مثال چه غلطی میخوای بکنی ؟؟ اگه حالیم ن -سورنا 
+ جیییغ ! بخدا میرم میگم که تو اتاقت نبودی مهمونی بودی  

 خوش گذرونی هاتو کردی حاالم اومدی خونه . 

صورتشو آورد نزدیکم و سرشو کج کرد . زل زد تو چشمام 
 گفت :

 دیگه آب از سرم گذشته برام هیچی مهم نیست  

و بدون گفت کلمه ی دیگه ای راهشو کج کرد به سمت پشت  
 ساختمون .

 جنی شد یهو ؟      واا این کجا داره میره ؟!!

 پشت سرش آروم رفتم ببینم کجا میره 
نزدیک بالکن که شد یه میله که کنار دیوار بود رو برداشت  

که وصل بود به دیوار بالکن رو  بلند کرد یه پله ی کرکره ای
 کشید پایین !! 

     وااات ؟؟

 اووو یسسس پس ازین راه یواشکی میره و میاد ..
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 عجب مارموزی هستی سورنای آرمند 
وقتی که پاشو گذاشت رو بالکن و رفت داخل اتاق سریع رفتم 

 و از پله رفتم باال .
 وووییی چقدررر باحالل بودد 
از نرده ها پامو بزارم اونور که  به بالکن که رسیدم خواستم

 یهووو از شانس گندم تعادلم بهم خورد و به پشت رفتم 
جییییغ کشیدممم و دستمو انداختم خداروشکر میله ی نرده رو  

 گرفتم و آویزون شدم از افتادن نجات پیدا کردم !!! 
 جیییییییغغعع 

 وااای خدایاااا غلط کرددمممم 
 داد زدم : کمکککک 

 یم میشد سریع گریم در میومد .منم که هرچ
 یهویی در بالکن با شدت باز شد و سورنا اومد بیرون 

چشمش که بهم افتاد سریع اومد سمتم با عصبانیت و نگرانیی  
 داد زد : اینجااا چیکااار میکنیییی ؟؟

 + سورناا کمکم کن توروو خدااا دارمم میوفتمممم  

 اومد نزدیکمو روی نرده خم شد  
 من ! دستتو بده  -

 و من همچنان جیغ میزدم و بین زمین و هوا آویزون بودم !!!
 وااای اگه بیوفتم حتمااا یا دستم میشکنه یاا پاام . 

 اوفف خدایااا
 سورنا بیشتر خم شد و خودش دستامو گرفت 

گرفتمت نترس ! با اون یکی دستت لباسمو بگیر تا بکشمت   -



85 

 باال 
 + نمیتونم  

 فتی زودباش االن میوفتماا میتونی ، من دارمت نمیو  -

 نمیدونم چرا اما بهش اعتماد کردم ! 
 تنها راهم بود .

زدم گرفتم همزمان دستمو تو یه حرکت انداختمو لباسشو چنگ
 یه جیغ کشیدم ! 

 سورنا یه زور زد و منو محکم کشید باال !! 
باالتر که اومدم سریع گردنشو گرفتم تو بغلم ! اونم کمرمو 

 پخش شدیم روی بالکن !!! گرفت و یهو باهم
 چشم وا کردم دیدم صورت به صورت روبه روی همیم !!!

 سریع به خودم اومد بلند شدم ...

     واای این چی بود اخهه ؟؟ مثال اومدم یواشکی کار کنمم !

اینجا چیکار میکردی نزدیک بود خودتو به کشتن بدی یعنی   -
 اینقدر فضولی مهم بود ؟؟ 

      زنمش وااای دلم میخواست ب

 اززز قصد حرفاییی میزد که حرص من در بیارههه  
+ حاال کمکم کردیااا دستت دردنکنه ممنون که نجاتم دادی 

 بیا اینم تشکر خوبه ؟       

 چیزی نگفت فقط نگام کرد ! ای کاش یه چیز میگفت 
 سکوتش و نگاه ساکتش بیشتر عذابم میداد !!
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 با سر بهم اشاره کرد :  
 بیا داخل !  

اول رفت منم یکم مکث کردم بعد رفتم . انتظار  خودش
 همچین برخوردیو نداشتم !!  

 اینقدر گنگ بود نمیتونستم بفهممش . 
 وقتی وارد اتاقش شدم یه برسی سریع کردم .

اوففف اتاقش همه چی ست مشکی اصال !! دلش نمیگیره توی 
 اتاق مشکی ؟؟ 

فرس تختشم خاکستری بود ! این یه نفر آدم چرا تختش دو ن

     ؟!

 اشاره کرد روی تختش بشینم 
 بعد چند لحظه یه لیوان آب آورد سمتم گفت :

 بیا این آب قندو بخور ، رنگت پریده  

 فااک !! از دستش گرفتم و تشکر کردم .
 شنیدم که زمزمه کرد : پرستاریشم ما باید بکنیم 

     تو دهنشاا ولی من شنیدم ! شیطونه میگفت پاشم یکی بزنم

 یهویی شروع کرد به باز کردن دکمه هاش !! 

اصال انگار نه انگار      وای این میخواد لباس عوض کنه 

 که من جلوش نشسته باشم 
 + اهههممم... ببخشید 

 برگشت نگام کرد 
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خب بزار بعدا لباستو      + مثل اینکه من اینجاا نشستماا 

 عوض کن  
 گه سختته روتو برگردون ا -سورنا

ن پیراهنشو در آورد ! چشمم که به بدنش  بدون توجه به م
 افتاد پشمام ریخت !!!

 ببند پشه میره توش   -سورنا 

 بیشعور      اییششش 

 + این چه بدنیهه داری توو !!
 یعنی چی ؟؟  -

 مگههه میشههه؟؟ ببینم تو چرااا هیچیی نداری ؟؟       + 

 یه نگاه به خودش کرد بعد بی تفاوت مشغول کارش شد  
 اشتم  عمل کردم برد -

ببیییینممممم نکنه پسری واقعا؟؟!!!      + شت مگهه میشهه

       

ناخود آگاه بلند شدم رفتم سمتش دستمو روی جای حساسش 
 کشیدم !!!
 فااااک !!!! 

 یهوییی ترسیدم رفتم عقب عقب پرت شدم روی تخت !!!! 
 فاااک !!! 

 شوکه شده بودم ! ترسیده ام بودم !! 
 + تو... تو ک*یر دارییی ؟؟؟  
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نگاه به خودش کرد و بعد بدون توجه به من یه تیشرت   یه
 پوشید . 

 وقتی بهت میگم روتو برگردون بخاطر همین چیزاس  -

 هنوز تو شک بودم !!! 
 + تو...  

من دخترم ، اینم دی*لدو ست ، کاربردشم که خودت   -
 میدونی باهاش افرادو می*کنن دیگه الزم نیست توضیح بدم  

 

                   

؟ خداوکیلی پشمام ریخته بود بدجوری ام ریخته چیییییی ؟؟

     بود!!!

 + تو برای چی اینو به خودت میبندی ؟؟ 

 عجب بابا عجب      به تو چه مگه تو فضولی ؟ -

خواست بیاد سمتم که یهو حس کردم واقعا پسره ! جییییغ زدم 
 گفتم : سمتتت من نیااا 

 کوفت چرا جیغ میزنیی ؟؟ گوشام کر شد  -
 ستام گرفتم  سرمو بین د

 + تورو خدا درش بیار !! دارم اذیت میشممم  

 بهم خیره شد !
 باشه باشه جیغ نزن االن میریزن سرمون ! -
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 دستشو که برد به شلوارش رومو برگردوند تا نبینم!!!
 وااای خدایااا این چه کابوسیه که از بیدار نمیشم !!!

 حله   -
 : پوفی گفتمو برگشتم سمتش ! یه پوزخند زد گفت 

 مثل اینکه یه لیوان دیگه الزمی 

 الزم نکرده       + اییش

 شونه ای باال انداخت . 
 یکم که گذشت آروم شدم !! 

 توی خودم بودم که یهو یه دست روی شونم نشست . 

 اییی      یه جیغ کوتاه زدم !!! 

چته ؟ بخدا اگه یبار دیگه جیغ بزنی از همین بالکن   -سورنا 

      پرتت میکنم پایین 

 اینقد جدی شد دیگ الل شدم !!
 یکم که گذشت چشمم به گردنبندی که دور گردنش بود افتاد !!

 وااو چقدر خوشگل و شیک بود !
 ناخودآگاه گفتم : چقدر قشنگ و باحال

 برگشت با تعجب نگام کرد  
 : گردنبنتو میگم   سریع گفتم

 به گردنش نگاه کرد . 
 + کسی اینو بهت داده ؟ 

 مامان بابام سر تولدم بهم دادنش  -
 سرمو تکون دادم . 
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 + قشنگه 
 ممنون ...  -

 مکث کردم بعد گفتم : یکم
 + سورنا مگه اسم پسر نیست ؟؟ تو چرا اسمت اینه پس ؟

 خونسرد نگام کرد 
 دختر  هم اسم پسره هم یه جورایی اسم  -

 مگه میشه ؟      + وا 

 حاال که شده   -
 فقط مثل بز نگاش کردم 

 (     ) دور از جون خودم 

 چیه چرا اونجوری نگام میکنی ؟ -سورنا 
 + اصال سورنا یعنی چی ؟ 

 میگن اسم یه سردار معروف ایرانی بوده . -

      + وااو 

 فقط نگام کرد چیزی نگفت !
ز و مشغول نوشتن  داشت به کاراش میرسید . نشست روی می

 یه چیزایی شد !!
 بازم فضولیم گل کرد !! 

 + چرا به خودت اونو میبندی ؟؟؟ 
 خیلی سوال میپرسی ...  -

      + وااای حاال اگه بگی نمیمیری کهه 

 اکسیژن که مصرف میکنم  -
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     + خیلی پرویی 

 ممنون  -

 حاال نگفتی چرا ؟     + اییشش 

 ه کار شد : یه ریز نگاهی بهم کرد دوباره مشغول ب
بخاطر خوش گذرونی ! هر دختری هر جوری که راحت    -

 باشه در خدمتش هستم  

         جااان 

      خیلی کثافت بود 

  هاینکمن فقط دیده بودم پسرا اینقدر الشی باشن ولی مثل 

     دخترام میتونن باشن ... چقدر رک حرفاشو میزنهههه

 (       ) البته توهیین به شما گل ها نشه  

 
 حالم ازش بهم خورد 

     + خیلی الشی هستی 

 میدونم الزم نیست بگی   -
+ اگه اون دخترا بعد مستی که از سرشون پرید بفهمن چه 

 گوهی خوردن چه خاکی به سرشون شد چییی ؟؟؟  

برگشت سمتمو دستشو روی صندلی گذاشت و یه پوزخند زد  
به من مربوط نیست حتی برامم مهم نیست که بعدش   -سورنا 

چی میشه همشون جنده های خاص خودشونن ، ک*صشون 
قدر مستن که از بین کسایی که شبیه  ! اونا اون  واس همس
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 منن فرق بین دختر و پسرشو نمیفهمن !  
 

     

 با تک تک حرفاش بیشتر تعجب میکردم !! 

     فکر نمیکردم همچین آدمی باشه 

 + فکر نمیکردم همچین آدمی باشی ! یعنی اصال احساسات یا
 هیچی برات مهم نییس ؟؟ خود فرد

 : همونطور که مشغول به کارش بود گفت 
داداشم و بابامه که فعال دومی   من تنها چیزایی که برام مهمه

رو تو ازم گرفتی با چاپلوسی هات اگه خیلی دوس داری 
 میتونی داداشتم بگیری ازم ... 

یه لحظه عذاب وجدان گرفتم ولی بخاطر حرفاش و کاراش  
 حرص داشتم ازش !! نمیخواستم کم بیارم  

ود تا تو باشی با من اون  + واقعا خیلی روت زیاده ، حقت ب
 اسباب بازی توام ؟؟   رفتارارو نکنی مگه من 

 هه .. اوکی  -

اه انتظار داشتم االن یه حرف دیگه بزنه بعدش دعوا بشه 

     

+ ببینم مگه تو لزبین نیسی ؟؟ تا حاال ندیدم اونا با دیلدو 

     کسیو بکنن 

 از کجا فهمیدی که لزبین باشم ؟  -
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 م گفتم لزبینه ؟؟ شاید ترنس باشه ؟؟ واقعا از کجا فهمید
 زبونم الل شده بود نمیدونسم چی بگم  

 همونطور که سرش پایین بود تک خنده ای کرد و گفت : 
تامبوی هست البته   آره ! من گرایشم به دختراست . تایپمم

استود هم حساب میشم . یه جورای همون زیر شاخه لزبین ها  
 هستم دیگه .
: به دخترایی میگن که دوست دارن  ( Tomboy) تامبوی ) 

مثل پسرا رفتار کنن و خصوصیات و رفتارهای اونها رو  
انجام بدن و دوست دارن تا بازی های پسرونه انجام بدن یا به 
فرهنگ های غیر زنانه بپردازند که بیشتر مخصوص پسرا  

باشه . و یک شعار مشهور دارن که میگن " چزی رو بپوشید  
 احتی میکنین و خودتون هستین ! که در اون احساس ر

(: به افرادی میگن که تیپ خیلی اسپرت یا  studاستود)
پسرانه ترین تیپ رو میان لزبین ها دارن بعد ممکنه اون ها 

 رو با ترنس هم اشتباه بگیرن .. ( 

 نمیدونم اینارو میفهمی یا نه !!
 + آره میفهمم

 حاال تو از کجا فهمیدی ؟-
 زدم همینجوری ... + من ... آمم خب حدس 

 یه پوزخند زد گفت : 
ببین روانشناسی میگه وقتی کسی یکیو میفهمه و حدس 

درست میزنه ممکنه مثل اون باشه و شاید بخاطر این درست  
 حدس چون خودتم لزبینی  
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 این از کجا.... 
 + چییی ؟؟ منن ؟؟ چی میگی واس خودت تو ؟ 

پس آدما رو آره ؛ الکی روانشناسی نخوندم و قبول نشدم ،  -
خوب میشناسم کسی که همیشه عالوه بر گفتن کلمه ی " تنفر 
از مردا " تاکید کنه روی کلمه ی " تمایلی ندارم بهشون "  

 خب پس حتما بهشون حسی نداره دیگه  

 عصبی شده بودم!! پاشو از گیلیمش زیادی دراز رده بود! 
 از عصبانیت یهو یه چیزی گفتم که نباید میگفتم 

ختر خوب خیلی داری دهنتو باز میکنی و  + گوش کن د
حرفای مفت میزنی ، چون االن نجاتم دادی نمیشه بزارم هر 

حرفی که عشقت میکشه بزنی ، دلیل نمیشه چون بخاطر 
گذشتم از مرد ها بدم میاد مثل تو لزبین باشم و به دخترا  

 تمایل داشته باشم فقط !! من مثل تو نیسم  

 شت !!  
ویی با یه حرکت هرچی روی میزش با گفتن این حرفا یه

 بودو ریخت روی زمین !!
 به سمتم حمله کرد و یک قدمیم ایستاد .

میخکوب شدم روی زمین ! ترسیده بودم از حرکتش ولی 
 همچنان پرو پرو ایستاده بودم ...

 انگشت اشاره شو به حالت تهدید گرفت سمتم و گفت :
اینجوری  چه گوهی خوردی ؟؟؟ ببین دفعه ی آخرت باشه که

باهام حرف میزنی ؛ من صدتای مثل تورو تا االن از سر 
گذروندم اونوقت توی الف بچه تو روی من می ایستی ؟ من  
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هیچوقت اشتباه نکردم توی تشخیصام حاال اگه تو نمیخوای  
 گرایشتو بپذیری به خودت مربوطه 

زل زد به چشمام. آب دهنمو قورت دادم . یه اومد نزدیکتر و 
 د و گفت :پوزخند ز

ترتیبتو دادن برای من کاری نداره.. پس سعی کن حرف  
دهنتو بفهمی ! اونجوری من کارمو میکنم توام غلطی نمیتونی  

 بکنی 

 بعد با دست به در اشاره کرد !
 به سالمت ؛ از اتاق من برو   -

پوزخندی زدمو از اتاقش رفتم بیرون ! کثافت آشغال ! صبر 
کن سورنا خان یه آشی برات بپزم که باهاش بندری و عربی  

 برقصی !! دارم برات ...  

 سر شام اصال نفهمیدم چی خوردم ! خدا لعنتت کنه ... 
کثافت هرجور دوست داره باهام حرف میزنه ؛ انگار من  

دلم میخواد اینقدر بزنمش  خدایاعروسک جنسی اونم !! واای 
 که ازش خون بچکه.. 

. 

. 

. 

_ آیدا جان ؟ عزیزم خوابی یا بیداری ؟ بفرما بیا صبحانه  
 آمادس ! 



96 

نرگس خانم بود ! تو این چند وقت خیلی باهم جور شده بودیم 
. 

خداوندا من اگر بدونم چه گناهی به درگاهت کردم که اینچنین  
   باید مجازات بشم خیلی عالی میشد!!

 + اومدم نرگس خانم .. اومدم .. ) آروم ادامشو گفتم ! ( 
به جون عمه ناکامم اومدم ، به جون جدم اومدم ، به جون تک 

 تک همسرای ناصرالدین شاه اومدم ...

  *** 
یه دست به سر و روم کشیدم خیلی خوشمل و موشمل از اتاقم 

 زدم بیرون ! 

 سالم صبح بخیر   -

 همه سراشونو باال کردن سالم کردن .
 سالم دخترم بیا بشین   -مامان 

نگاه کردم دیدم بعله سورنا خان هم پشت میز نشستن! چهه  
عجب باالخره یبار ما ایشونو توی جمع دیدیم . یعنی من باید 

 ��با این بشینم سر میز ؟! پوفف خدااا 

نگاه کرد  تا منو دید انگار قاتل باباشو دیده باشه همچین بهم
 که داشتم پس میوفتادم ! 

 گاه گفتم :یه دفعه نمیدونم چیشد نا خودآ
 چته ؟ 
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خودم از حرفی که زدم جا خوردم ! سورنا با حالت عصبانیت 
 نگام کرد و گفت : 

 گفتی ؟!!  جرات داری یه بار دیگه بگو چی 

 سرمو انداختم تو بشقابو با کمال پرویی گفتم :
 عادت ندارم چندبار یه حرفو تکرار کنم 

 دیگه از عصبانیت داشت منفجر میشد .
فرهاد گفت : ببین بابا ! تورو خداا ببین ؟؟  برگشت سمت آقا

 باز بگو چرا لجی ببین چطور حرف میزنه 
 سورنا بسه   -آقا فرهاد 

 برگشت سمتم ادامه داد :    سورنا بدون توجه
ببین خانم کوچولو بهتره مراقب رفتارت باشی ! من با بچه ها 
حال نمیکنم ، حوصله ی کل کل باهاشونم ندارم پس حسابی 

به خودت باشه وگرنه مجبورم یه جور دیگه حالیت   حواست 
 کنم! خر فهم شدی ؟؟ 

 عصبی شده بودم . باید جوابشو میدادم وگرنه تو دلم میموند  
+ توهم حواست به حرفاات باشههه سورنا خان وگرنه یه  
چیزاییی از دهنم در میاد که نباید بیااد ) اشاره به حرفای 

 دیشب ( ! االااغ فهم شدییی ؟؟! 

 یه دفعه محکم مشت زد روی میز و با صدای بلند گفت :
حرف دهنتو بفهم ، بخاطر مادرت هیچی بهت نمیگم ولی مثل  

 اینکه تنت میخاره جرات داری واستا تا حالیت کنم ! 
 آقا فرهاد یهو جدی داد زد گفت : 
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سرونا بسه دیگه این چه طرز حرف زدنه ، دیگه خستم 
ز رفتار دیشبت که نیومدی  کردی با این رفتارت ، اونم ا

جلوی مهمونا اونم از االااان که با آیدا اینجوری حرف میزنی  
 . چرا اینجوری شدی تو ؟؟  

 یا خدا !! دوباره ناخواسته باعث دعوای این دوتا شدم !!
 آخخ ...  

 خدایا خودت بخیر کن !
 یهو سورنا عصبی شد و زد رو میز بلند شد از جاش گفت :

! چقدر کوتاه بیام بخاطرش ، هاع ؟ میبینی  بسه دیییگه باباا
چیجوری حرف میزنه ؟؟ اگه بنا به احترام باشه به اونم بگو 

 ازم انتظار داری خوب باشم ؟  یاحترام بزاره ! چطور
وقتی یه خواهر از آسمون بیوفته توی زندگیت تو با حلوا  

 حلوا میگی بیا خواهرم قربونت برم بیا بغلم ؟؟  

 نگاش کردم !
 حرفش ناراحت شدم ، سرمو انداختم پایین !!از 

 حق داشت این حرفو بزنه 
 حق داشت ... 

یهویی با صدای سیلی که آقا فرهاد به صورت سورنا زد از 
 جام بلند شدم !!

 فرهاد ....   -مامان 

نگاه کردم دیدم سورنا دستشو گذاشته رو صورتشو خیره به 
 فرهاد نگاه میکنه !!
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 کارش بود !!!   فرهاد انگار پیشمون از
 دستمو گذاشتم جلوی دهنم !!

آرش از روی صندلیش بلند شد و سریع دویید سمت سورنا و 
 بغلش کرد و با ناراحتی گفت :

 نزنش آبجیمو !!! 

 از حرکت آرش جا خوردم ! از حرکت همه جا خوردم !! 
سورنا آرش و آورد باال و بغلش کرد و دستی به موهاش 

 :  گفت  کشید بهش خیلی آروم
 چیزی نیست داداشی ...  

آقا فرهاد و سرشو به نشونه ی تاسفم تکون  بعد رو کرد سمت 
 داد و گفت :

خیلی عوض شدی بابا ! من دیگه نمیشناسمت ، انگار که 
 دیگه نه من بچه ی توام نه تو پدر من ! عوض شدی بابا ! 

 آرشو روی صندلی خودش نشوند و بهش با لبخند گفت :
 ر که قوی بشی ... قشنگ صبحانه بخو 

 بعد یه نگاه با پوزخند به آقا فرهاد کرد و ادامه داد : 
 مثل بابا ...  

و بدون گفت کلمه ی دیگه ای از آشپزخونه زد بیرون و چند  
لحظه بعد صدای در اتاق اومد که خبر از رفتن سورنا میداد 

 !!! 
 آقا فرهاد کالفه از کاری که کرده بود نشست ...

 یلی زیاده روی کردی فرهاد خ -مامان 
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 سرمو انداختم پایین !!
همش تقصیر من بود !! برای اولین فقط عذاب وجدان داشتم  

 !! فقط عذاب وجدان ...
+ من دیگه خیلی مزاحتون شدم ! مثل اینکه بودن من بدبختی 

هارو زیاد کرده ، همین روزا به بابا زنگ میزنم بعدش 
 ازینجا میرم  

چ جا نمیری ، میخوای بری دوباره  چه غلطا ! تو هی -مامان 
پیش بابات که تورو بده دست یه ادمی مثل اون خانواده ی 

 عموت  
 همه چی درست میشه دخترم ، تو مراحمی  -فرهاد 

 چیزی نگفتم فقط دلم به حال سورنا سوخت !!
 هیچکس چیزی نمیخورد انگار کسی حال نداشت !

 از جام بلند شدم  
 اتاق ، با اجازه   میرم تو  + ببخشید من دیگه

کنار در نشستم شروع کردم به گریه   درو بستم و همونجا
 کردن !

خدایا آخه چر ؟ یعنی حتی وقتی اینجام هستم باعث عذاب  
 یکی دیگه ام ! 

 یعنی اون اینقدر ازم بدش میاد !!
حقم داره ! با اون حرفایی که من زدم حتی اگه خودمم بودم 

 از خودم متنفر میشدم . 
 بستم ....   ذاشتم روی زانوم و چشمامو سرمو گ
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  *** 

 روزه که سورنا خونه نیومده !  ۲االن نزدیک 
 کجاست یعنی ؟ حتما خونه ی دوستاشه 

 چرا نگرانشم واقعا ؟ نگرانی من که کاریو درست نمیکنه .
آقا فرهاد معلومه خیلی پشیمونه از کارش چون همش بی 

 ام که خونه نیست  قراره و چشم به در دوخته !! بیشتر وقت
پوففف . از اتاق زدم بیرون و خواستم برم پایین که اتاق 

 سورنا توجهمو جلب کرد !!
 یه حسی بهم میگفت برم فضولی .

 ندای وجدان : نهه آیدا زشته اگه یکی بیاد چی ؟ 
 بابا فقط چند دقیقه اس دیگه چیزی نمیشه که 

 !! بیخیال وجدان شدمو رفتم سمت اتاقش درو باز کردم 
 دوباره نگاهی به اتاقش کردم ..  

 هنوزم مرتب بود .
اثری از بهم ریختگی اون شب نبود ! نگاه به دیوارای اتاقش 
 کردم . وااو چه عکسای خفنی از خودش زده به دیواراا !!

 چقدر خودشیفته . خخخ 

 یکم فضولی که کردم نگاهی به روی میزش انداختم ! 
ون بود . در حال نگاه چندتا کتاب روانشناسی و اینا روش

کردن بودم که یهو بین کتابا یه دفتر خاکستری چشممو گرفت  
 !! 
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 بازش کردم و یه ذره که خوندم فهمیدم دفتر خاطراته !!! 
 واااو 

 نشستم روی صندلی و با دقت شروع کردم به خوندن  
) البته همشو نه هاا اونایی که باالشون ستاره داشت که معلوم  

 فضولم خودتونین (  ��ان بود خاطرات مهمی 

همینجوری صفحه ها رو که جلو میزدم یهو رسیدم به یه  
 خاطره : 

 دفتر خاطرات عزیز 
هنوز بدنم بخاطر درگیری درد میکنه ولی عیب نداره ! این 
مقاومتم ارزششو داشت ، االن گردنبند پیشمه نذاشتم ببرنش ،  

 بابا ... خیلی دوسش دارم..   و  یادگار مامان 
دفتر خاطرات عزیز با اینکه بابا عوض شده رفتارش باهام  

ولی هنوزم دوسش دارم ، و با وجود این گردنبند مامان و بابا  
 رو حس میکنم !

 با خودندن اینا تعجب کردم ! درگیری چیه ؟
زدم صفحه های قبل وقتی خوندم فهمیدم یه شب میخواستن  

زش سورنا رو خفت کنن و بعدش خواستن گردنبند رو ا
 بگیرن اون مقاومت کرده ! اونام زدنش و فرار کردن !  

گردنبند رو پدر و مادرش روز تولدش با عشق بهش داده  
 بودن اونم عاشقش بوده !!!

 چند خطی ام راجب پدرش نوشته بود !
 کهه اینطورر !! پس شازده یخی ما این اتفاقا سرش اومده !! 
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درشو دوست  نمیدونم چرا اما دلم براش سوخت که اینقدر پ
داشتو آقا فرهاد از چیزی خبر نداشت و فکر میکرد همش 

 باعث آبرو ریزیه!! 

 گذاشتمش سرجاش ..  دفترو بستمو قشنگ
به کتابخونه اش یه نگاهی انداختم یه آلبوم عکس پیدا کردم !! 

 ��جووون من میمیرم واسه آلبوم عکساا 

سریع بازش کردم و مشغول دیدن شدم . نصفشون عکسای  
 انوادگی بود نصفشم عکسای سورنا با دوستاش !!خ

عکس مامان سورنا رو دیدم ! واو چقدر زن قشنگی بود !!! 
چقدرم جوون بود انگار ؛ معلوم بود سنی ام نداشته .. سورنا 

 دقیقا قشنگیش به مامانش رفته ، جذابیتش به آقا فرهاد 

عکس توجهمو جلب  دوباره شروع کردم به نگاه کردن که یه
 !  کرد

توش سورنا   یه عکس تکی از سورنا توی یه روز برفی بود.
خیلی قشنگ میخندید چال گونه اش معلوم بود ، انگار که اون 

 روز بهترین روز زندگیشه ! 

 ناخودآگاه یه لبخندی اومد روی لبم ... 
نمیدونم چرا اما این عکس بدجوری به دلم نشست ! دلم  

 میخواست برش دارم واسه خودم .
 اسه چی ؟اما و 

 پوففف 
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 آلبوم رو بستم گذاشتم سرجاش . 
گاهی وقتا برای کارام دلیل نداشتم !! نمیدونم چرا اون عکس 

 دلمو برده بود ! شاید بخاطر فضای قشنگش بود !!
 نمیدونم . 

 از اتاق اومدم بیرونو رفتم پایین تو آشپزخونه ...

 + مامان هنوز ازش خبری نشد ؟؟ 
مامان یه نیم نگاهی کرد گفت : نه هنوز حتی یه زنگم نزده 

 حتی منم زنگ میزنم رد تماس میده 
 روز شده ، امروزم روز سومه  ۲+ آخه االن 

نگران نباش آیدا ، اولین بارش نیست اون بلده از پس  -مامان 
 ه . خودش بربیاد شاید االن نیاز داره که تنها باش

 + نگران نیسم ...  

 اما واقعا نگران نبودم ؟؟  

چرا باید نگران آدمی باشم که باهام اونجوری رفتار میکنه  
 ؟!!

 پوففف ! مشغول بازی با گوشیم شدم ..
 یهویی صدای در اومد !! 

مامان از آشپزخونه رفت بیرون ببینه کیه که یهو دم در 
 آشپزخونه انگاری خشکش زد !

 + مامان ؟؟ 

جام بلند شدم رفتم کنارش که یهو منم با چیزی که دیدم از 
 شوکه شدم !!
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 سورنا اومده بود ...
لعنتی چقدر حالل زادس تا راجبش صحبت کردیم سر و کله 

 اش پیدا شد !!
یه نگاه خیلی سرد و خنثایی بهمون کرد . البته فقط به مامان  

 نگاه کرد ! انگار نه انگار که منم اونجام .!
 الم ...  س -سورنا 

 بعد از مدت ها داشتم صداشو میشنیدم ..
 نمیدونم چرا دلم میخواست برم بپرم بغلش کنم !! 

 مامان سریع رفت بغلش کرد  
سالم عزیزمم .. کجااا بودیی تووو ؟ نمیگی دلم هزار   -مامان 

راه میرهه برات ، چرا جواب تماس هامو نمیدی ، حالت 
 خوبه ؟ 
 ستراحت کنم خوبم ، میخوام برم ا -سورنا 
حراقل بیا یه چیزی بخور میخوای برات غذا رو گرم   -مامان 
 کمم ؟؟
 مامان خستم میخوام استراحت کنم ! گشنمم نیست   -سورنا 

بعد بدون حرف دیگه ای از کنار مامان رد شد و اومد سمت 
پله ها و بعدشم بدون توجه به منی که کنار راه پله ایستاده 

 !!!  بودم رفت باال توی اتاقش
اینجاست که شاعر میگه میبینی منو ولی خب انگار نه انگار  

. 
 اصال ادم حسابم نکرد ! 
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 معلوم بود هنوزم دلش گرفته  -مامان 
 + اره مشخصه ..  

 ��تو دلم گفتم الحق که شازده یخی هستی 

 ��معلومه بدجوری ازم کفریه 

 به مامان گفتم میرم تو حیاط ..  

 پوف چقدر زود هوا تاریک میشه !  

نشسته بودم روی تاب و تکون میخوردم که صدای ماشین  
 اومد .

 آقا فرهاد بود .
 آرشم همراهش بود ، تا پیاده شد دوید سمتم و بغلم کرد  

 سالاام آبجی آیدا  -آرش 
 + سالم عزیزم 

 آقا فرهاد اومد سمتم
 + سالم .. 

 سالم دخترم ، چرا بیرون نشستی ؟  -فرهاد  آقا
 + گفتم یکم بیام هوا بخورم ...  

 یهو آرش داد زد :  
 وااای آخ جووون آبجی سورنا م اومددد ، باباا نگاه کننن 

 چشم چرخوندم دیدم چشماشون به سمت ماشین سورنا ست !
 واای من میرم پییششش دلم براش تنگ شد  -آرش 
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 نه . بعدش دویید رفت سمت خو 
نگاه کردم دیدم آقا فرهاد یه لحظه چشماش خوشحال شد اما  

 سریع جدی شد گفت :
 باالخره دختره ی....  

نذاشتم حرفشو ادامه بده گفتم : آقا فرهاد لطفا بشینین میخوام  
 باهاتون صحبت کنم . 

آقا فرهاد با تعجب برگشت سمتم . شاید بهتر بود بهش 
 وندمو بگم ..  ماجرایی رو که توی دفتر خاطرات خ

 شاید اینجوری یه ذره دینمو نسبت به سورنا ادا کنم !!  

نشستیم روی تاب . البته یکم با فاصله نشستم دیگه چرا شو 
 خودتون میدونین !!

 چیشده آیدا جان اتفاقی افتاده ؟ -اقا فرهاد 
+ نه اتفاقی نیوفتاده .. راستش میخواستم باهاتون راجب یه 

 مهمه  سری چیزا صحبت کنم . 
 بفرما !  -آقا فرهاد 

 + راستش راجب سورنا میخوام باهاتون حرف بزنم 
 دوباره این دختره نیومده کاری کرده ؟؟  -

+ نه نه اصال ! راستش آقا فرهاد بهتره ازینجا شروع کنم که 
  .... 

و بعد شروع کردم به تعریف کردن داستانایی که توی اون  
شقی که به پدرش داشت  دفتر خونده بودم ! از درگیریش از ع 

 . خالصه از همه چی گفتم !! 
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 آقا فرهاد فقط به زمین زل زده بود و چیزی نمیگفت !!
+ شما اصال اون وقتی که گفت کبودی هاش بخاطر دعوا  
کردنه پرسیدین برای چی دعوا کرده ؟ اون فقط نمیخواسته  
که یادگاری که شما و مادرش با عشق به اون داده بودینو از 

ده ! اصال تا حاال از خودتون پرسیدین دلیل لجبازی دست ب
هاش چیه ؟ اون بعد ازینکه شما باهاش بد شدین لجباز شده ،  
آقا فرهاد سورنا شما رو خیلی دوست داره !! میدونین توی  

دفترش راجبتون چی نوشته بود ؟ نوشته بود با اینکه  
ا رفتارتون باهاش تغییر کرده و هر بار ناراحتش میکنین ام
بازم اون شما رو دوس داره و با وجود اون گردنبند همیشه  
اعضای خانوادشو حس میکنه !!! نوشته بود بعد از مادرش 

 تنها حامی زندگیش شما هستین .. 

 فرهاد برگشت سمتمو نگام کرد !!
 چشماش بغض خاصی داشت !

دستم بشکنه که دست روی دخترم بلند کردم ! پس  -فرهاد 
اشته و من باهاش اینجوری بودم ؟؟ اون  اون همیشه دوسم د

 راست میگفت من عوض شدم ..
+ آقا فرهاد اون شمارو دوست داره ، واقعا حقش نیست 
باهاش اینجوری رفتار کنین ؛ به هر حال من واقعا الزم  
دونستم که اینارو بهتون بگم تا چشمتونو باز کنم ، االن 

 بهترین فرصته که همه چیو درستش کنین ! 
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 کرد گفت :  د نگاهی بهمفرها
درستش میکنم دخترم ! ازت واقعا ممنونم که اینارو بهم گفتی 

  ! 

 یه نفس عمیقی کشید و یه لبخند زد !
 زیر لب زمزمه ای کرد آروم اما من شنیدم :

 دلم براش تنگ شد ....  

 و بعد به سمت خونه رفت !
 خوشحال بودم که تونستم کاری بکنم !! 

ری که همه چیز درست شده ، حاال بی خب شازده یخی انگا
حساب شدیم بخاطر کمکایی که بهم کردی ولی این دلیل 

  ��نمیشه دلم نخواد هنوز تیکه تکیه ات کنم 

   ��اونم با این رفتار امشبت !! اییشش 

 توی آلبوم ازش دیدم افتادم.. یهو یاد عکسی که
 خوب میخندیداا ؛ از وقتی که اومدم ندیدم بخنده !! 

 نده ی این شازده یخی اینجوریا س . خخخ  پس خ

 یکم نشستم و بعد رفتم داخل خونه.. 
. 
. 
. 

  **** 

 " سورنا " 
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دقیقه چشم گذاشتن روی هم از خواب بلند شدم روی   ۱۰بعد 
 لبه ی تخت نشستم ..

پوففف سرم درد میکرد ! این چند شب مگه ترانه گذاشت 
دخترام که ماشاال چسب  بخوابم ؟! همش منو برد مهمونی .. 

 شدن هی میچسبیدن ، اصال اعصاب نداشتم !
) البته بی احترامی نشه به دخترا ، منظورم به بعضی از 
دخترا بود که البته واقعانم بعضیا اینجورین که متاسفانه به  

 یکی هی چسب میشن ( 

باهم رفاقت داریم    ترانه رفیقم بود ! فکر کنم از راهنمایی 
برای همین خیلییی   خوبیه ، اونم مثل من لزبینهخیلی دختر 

 بهتر منو درک میکنه ! منکه خیلی دوسش دارم ...
بلند شدم دست و صورتمو آب زدم و یه قرص سر درد 

 انداختم باال !
 یهو توی کتابخونه آلبوم عکس توجهمو جلب کرد ! 

 رفتم سمتش و بازش کردم تا نگاه کنم !
 آخخ یادش بخیر .. 

 هر عکسی تک تک خاطرات از چشمم میگذشت ..  با دیدن 

 عع ؟؟ 
 حین چشمم خورد به میز !!   یهو تو همین 

 دفترم ...
 سریع رفتم سمتشو نگاه کردم !! 

 جابه جا شده بود !! 
 معلوم بود یکی اومده اینجا ...
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 حتما باز این آرش اومده همه چییو بهم ریخته ...پوففف . 
بود ! یهو چشمم خورد به   رفتم سمت پنجره که رو به حیاط

 اونو و بابا که روی تاب نشستن و دارن حرف میزنن !
 هه ... دیگه چی داری پشتم میگی ؟؟ 

 اندازه که بابا رو بر علیه من کردی ؟   بس نبود تا همین 

 تو همین فکرا بودم که یهو در باز شد و صدای آرش اومد 
 آبجی ...   -آرش 

 متم .برگشتم سمتش ! خندید و دوید س
 دستامو باز کردم و محکم بغلش کردم آوردمش باال !

 + سالاام عشق خواهر ، داداشی من چطوره ؟؟
واای دلم برات خیلی تنگ شده بوودد آبجیی !! کجا   -آرش 

 بودیی ؟؟  
 + منم دلم برات تنگ شده بود وروجک 

همونطور که تو بغلم بود سرشو آورد عقب و خیلی مظلوم  
 گفت :

 دیگه دوسم نداری ؟! آبجی سورنا 

 با تعجب نگاش کردم  
 + چرا همچین فکری کردی ؟

پس چرا دیگه پیشم نیسی ؟ خیلی زود زود تنهام   -آرش 
 میزاری 
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 نگاش کردم !! دلم براش رفت که 
 صورتشو بوسیدم و گفتم :

من تورو خیلی دوست دارم ! ببخشید داداش کوچولو دیگه  
 ه خواهرت میدی ؟  تورو تنها نمیزارم . حاال یه بوس ب

 محکم بوسم کرد 
 + آ قربونش بره خواهر 

 ♡خندید !! میمردم واسه این یه الف بچه !

 همونطور که آرش بغلم بود برگشتم سمت پنجره . 
 + به نظرت راجب چی حرف میزنن ؟ 

 نمیدونممم ، خیلی مشکوک میزنناا  -آرش 

 خندیدم . 
دا همونجا نشسته  یهو بابا بلند شد و به سمت خونه اومد ولی آی 

 بود . 

 + ببینم آرش تو اومدی توی اتاقم ؟

 نههه از وقتی نبودی من نیومدم اینجاا  –آرش 

 

 تعجب کردم پس اتاقم چرا نامرتبه !! 

داشتم با آرش حرف میزدم که یهو در اتاقم زده شد و بابا  
 اومد داخل !!!! 
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 از تعجب شاخ در آوردم !
 سالم دخترم .. -بابا 

 + سالم ..  

شوکه شده بودم ! بابا ؟ توی اتاق من ؟ اونم بعد از چند وقت 
 نبودنم ؟ 

 آخخ چقدر دلم براش تنگ شده بود .
آرش بابا برو پایین پیش مامانت من با خواهرت کار   -بابا 
 دارم 
 چشم   -آرش 

 آرش و گذاشتم زمین و از اتاق رفت بیرون !
ه کرد که کنارش  بابا رفت روی تخت نشست و به منم اشار

 بشینم ..  
 بیا بشین دخترم میخوام باهات حرف بزنم  -بابا 

نشستم .. بابا دوباره مهربون شده بود !! عجیب بود برام . 
 حتما آرامش قبل طوفانه .. 

راستش سورنا میخوام ازت بخاطر رفتار چند روز   -بابا 
پیشم و رفتارای گذشته ازت معذرت خواهی کنم ، منو ببخش 

 م  دختر
 

😐😐 

 این واقعا بابا بود که داشت این حرفو میزد ؟؟
 + بابا حالت خوبه ؟ 
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چقدر دلم  ی االن که تورو میبینم حالم خوبه ! نمیدون -بابا 
برات تنگ شده بود . ای کاش دستم میشکست و روی تو بلند 

 نمیشد .. 

 نذاشتم حرفشو ادامه بده و سریع بغلش کردم  
 د  اونم محکم منو به خودش فشر

با بغض گفتم : بابا دیگه ازین حرفا نزن خواهش میکنم ! 
 خدانکنه تو طوریت بشه ...

گردنبند و اون   منو ببخش سورنا جان ! وقتی ماجرای -بابا 
 شب و چیزایی که گذشت و فهمیدم واقعا شرمنده شدم ! 

تعجب کردم ! از بغلش اومدم بیرون و گفتم : ماجرای اون 
 ا شما از کجا میدونین ؟؟ باب  شب ؟ گردنبند ؟؟

 آیدا   -بابا 

 ��+ چیییی ؟؟

میگفت از توی دفتری که روی میزت بوده خونده و   -بابا 
 فهمیده !  

پس کههه اینطووور !! اون فضولی که اتاقمو بهم ریخته این  
 دختره بوده ...  

 هم عصبی شدم هم خندم گرفت ! 
 به چی میخندی ؟ -بابا 

: پس ایشون فضولی کرده تو با همون حالت خندیدمو گفتم 
 اتاق من ... چه چیزای ام فضولی کرده 
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 بابا هم مثل من خندید !
بابا جان چیزی بهش نگو ! بخاطر من . اتفاقا من میگم  -بابا 

اینکارش اگه کار بدی بود ولی تبدیل به کار خوبی شد ! اومد 
بهم همه چیو گفت و منم فهمیدم که دخترم چقدر منو دوست  

 داره !! 
 + من دورتم میگردم بابا ...  

 محکم بغلش کردم !! 
 + خیلی خوشحالم که دوباره باهام خوب شدی !!

 منم همینطور ، راسی این مدت کجا بودی؟ هتل ؟  -بابا 
 + نه بابا خونه ی ترانه بودم .. 

 بعد یه دل سیر بغل کردن از بغلش اومدم بیرون .
 ا شام  پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن بی -بابا 

+ بابا من خستم بعد راستش حوصله ی روبه رو شدن با این 
 خواهرمونم ندارم یه دوش میگیرم میخوابم  

باشه بابا جان ، فقط همینجا همه چیو تمومش کن !  -بابا 
 گذشته ها رم فراموش کن ... 

 + چشم 

 سرمو بوسید و از اتاق رفت بیرون !
 پس اون همه ی ماجرا رو به بابا گفته ! 

 ناخودآگاه لبخندی روی لبم اومد ..  
خواسته با ناخواسته باعث شد بابا تغییر کنه ! ازش ممنونم 

 ولی خب کارش درست نبود ..
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 پوففف رفتم یه دوش گرفتمو بعدش اومدم خوابیم !!
. 

 **** 
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 # ترانه  
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 " آیدا " 

 دیدم خیس عرق بلند شدم !!نصف شب با کابوس هایی که 
 این چه کابوساییه من میبینم ! هنوزم نفس نفس میزدم .

 اوففف 
 بدجوری تشنم شده بود.. 

 بلند شدم تا برم آشپزخونه آب بخورم .
به اتاق سورنا نگاه کردم که درش باز بود چراغشم روشن 

 بود ...
یه حسی قلقلکم میداد تا توی اتاقش سرک بکشم ... سرمو  

بردم داخل ولی در زیادی بسته بود نمیتونستم ببینم زیاد  آروم 
! 

 یکم درو هول دادم که در با صدا باز شد !!!! 

 ��کوبیدم تو سرم  محکم

 خاک تو سرت آیدا االن میفهمه من بودم .. 
 صبر کردم اما صدایی نیومد .

 بیشتر سرمو دادم تو ، خبری از سورنا نبود ! 
 وا پس این کجاست ؟!

 رون و چونمو خاروندم و از در فاصله گرفتم ! اومدم بی
 دوباره احساس تشنگی کردم به آشپزخونه رفتم . 

در یخچالو باز کردم و بطری آبو برداشتم و یه راست گذاشتم  
 تو دهنمو و قلوب قلوب فرستادم توی شیکم مبارک ..

 خخخ چقدر حال میداد اینجوری آب بخوری .. 
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ی آب نخوری ؟! شاید بقیه ام _ بهت یاد ندادن با دهن از بطر
 بخوان ازون بطری استفاده کنن 

 یاااا حضرت فیل !!! 
آب پرید تو گلوم !... به سرفه افتادم و چندتا ضربه زدم به 

 ��سینه ام تا نفسم بیاد باال !

 + تو اینجاایی ؟؟... 

 سورنا نشسته بود و داشت یه چیزی میخورد ..
؟ حاال چرا تو   ری+ تو همیشه اینقدر زود صبحونه میخو 

 تاریکی ؟ 
 خواستم برقو روشن کنم که گفت :

 بذار خاموش باشه بابا االن همه رو بیدار میکنی ..
 + باشه روشن نمیکنم  

 رفتم روی یکی از صندلیا که دقیقا روبه روش بود نشستم  
صبحونه نمیخورم ، دیشب شام نخوردم گشنم بود   -سورنا 

 اومدم یه چیز بخورم  
 . حاال چی میخوری ؟!+ اهووم .

 از شام دیشبه دیگه   -
 ؟   + گرمش کردی

 نه...  -
 + چراا ؟ بده برات گرمش کنم  

 الزم نکرده نمیخواد ... -
 + تعارف میکنی ؟ 
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 یه نگاه بهم انداخت و دوباره مشغول شد 
 تنها چیزی که با تو ندارم تو همین یه مورده   -

 ��اییش 

 روی میز رو هم گذاشتم   شونه هامو انداختم باال و دستامو 
 + ببینم تو از من بدت میاد ؟  

 جوابی نداد !!
 ادامه دادم : خب حتما میاد که باهام اینجوری رفتار میکنی  

دست از غذا خوردن کشید و بهم خیلی خیره و سرد نگاه کرد  
 !! 

 چطور یه نگاه میتونی آدمو از تو سرد کنه ؟!! 
 گفت : سرشو یه نموره کج کرد و 

 من ازت متنفرم ولی ....    !ببین 

 مکث کرد ! همینجوری بهم زل زده بود ! 
 تو دلم گفتم االن مثل اون آهنگه که میگفت  

I Hate But I love you 
 ) من ازت متنفرم ولی دوست دارم ( 

 میخواد بعدش اینو بگه!!! 
 ثانیه میم میم کنان سرشو تکون داد گفت :  ۵اما یهو بعد 

 فرم !! نه همون فقط ازت متن
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 ��و بعد به ادامه ی غذا خوردنش پرداخت !!!!  

 جاااان ؟؟؟ 
 بدجور خورد توی برجکم!!!
 این االن منو دست انداختتت ؟ 

 + خیلیییی بیشعور و نفهمییییی ! خیلیییی  
 خوابه .. -سورنا 

 با تعجب پرسیدم : کی خوابه ؟؟ 
 بیشعور ..   -

😐😐😐 

 حرص منو در میاورد !!وااااای اینننن با این کارا داشت 
+ تو دلت از یه جای دیگه پره .. حق ندار سر من خالی کنی  

 یا با من اینطوری حرف بزنیی  
 از کجا باید پر باشه ؟ -سورنا 

+ بخاطر مسائلی که بینمون پیش اومده ... مشخصه اصال  
 معلومه به زور و اجبار بابات چیزی نمیگی  

 !!عصبی شدو قاشقشو پرت کرد تو بشقاب 
 یه تیک از جام پریدم !! وحشیییی ... 

 ااه ... تو از جون من چی میخوای ؟؟  -سورنا 
 + من ؟؟ هیچی ! حاال چرا جوش میاری خو ..  

 چیزی نگفت و دوباره مشغول خوردن شد ..

 ��وااای دلم میخواست بکشمش 

+ اههمم ببخشیدااا .. معموال کسی که چیزی میخوره اگه  
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 ارفی چیزی میکنه  کسی کنارش باشه یه تع
 مگه گشنته ؟ -

 + نه ..  

بلند شدم و از جا قاشقی یه قاشق برداشتم و دوباره سر جام 
 نشستم و دست بردم سمت ظرف غذاش و قاشقمو پر کردم !!

 ماذا فازا چیکار داری میکنی ؟؟  -سورنا 
 + دارم کمکت میکنم زودتر تمومش کنی 

که بخای کمک  برو عقب ببینم بابا این مگه چقدر هست  -
 کنی ؟ در ثانی من ازت کمک نخواستم  

 + ععع یعنی نمیخاای ؟؟ 
 من خوشم نمیاد کسی دست تو غذام ببره  -

 + عزیییززممم منکه دست نمیبرم ؛ قاشق میزنم 

 که حرص بخوره ! کشیدماز قصد این عزیزمشو 
 قاشقمو بردم سمت ظرف غذاش که ظرفو کشید عقب 

 گفتم دست نزن  -
 ن میخوام ... + اما م

 پاشو برو برا خودت بکش تو یخچال هست   -
رو جنابعالی ریختی    + دیگه چیزی تو یخچال نموند که همه

 توی خندق بال 

اصال به من چه ... تک که گفتی گشنت  ��خیلی پرویی  -

 نیس 
 + حاال هست و از همین غذاپ میخوام بخورم  
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 دست بردم و ظرفو کشیدم سمت خودم  
 میگم به غذای من دست نزن   بهت  -سورنا 

و بشقابو کشید سمت خودش !! منم دوباره ظرفو کشیدم سمت 
 خودم 

 + منمم میگم گشنمهه و میخوام غذا بخورم . 

تو همین موقعه یهوو سورنا محکم با دست کوبید روی میز 

 !!��که دو مترر پریدم هوا 

 + هوووی چته وحشییی همه رو بیدار کردی !
 میگم دست نزن یعنی دست نزنننن -

 ��+ میزنممم خوبمم میزنممم 

 و به تقلید ازش با کف دست محکم کوبیدم روی میز !!
شانس عطا نفرموده و   ولی ازونجا که خداوند متعال به بنده

بنده در انجام هیچ کاری شانس ندارم ... قبل از اینکه دستم به 
میز بخوره به لبه ی بشقاب خورد و بشقاب به طرز جالبی به  

 سمت باال پرید !! 
توی یه چشم بهم زدن من سورنا بهم دیگه نگاه کردیم و به  

 طرف بشقااب شیرجه زدیم که بین زمین و هوا بود !!!
 نکشید ...  ثانیه ام ۳اینا حتی به  همه ی

دست من زودتر رسید به بشقاب و توی هوا قاپیدمش ولی یه 
دفعه تعادلمو از دست دادم و بازوم خورد به گلدون روی  

 �😑�کابینت و باعث شدم اونم به سمت هوا بره !!

منم محکم بووم خوردم زمین و چشم وا کردم دیدم گلدون 
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تم که یهووو وسط زمین و هوا  صاااف داره میاد شمت صور
 معلق شد !!!!! 

وااای خداا جوون چقدر منو دوست داری که بخاطرم قانون  
 جاذبه زمینو از بین بردی !! یعنی قانونای نیوتون همش پر  

_ قانون نیوتون چیه دیوانههه ؟؟ زود باش پاشو دستم خسته  
 شد !!  

سورنا  کسی که بر جاذبه زمین مقابله کرده بود  ��اوه اوه 

 جونم بود ! 

 بازم بلند فکر کردم ..  ��اوه شت 

خوب که چشمامو باز کردم دیدم اونم در طی یه حرکت جان  
فشانه خودشو به سمت گلدون پرت کرده و با چهارتا انگشت  
یه طرف گلدونو گرفته و یه دستش هم روی لبه های کابینت  

 بود!! 
م زود باش  داری چیو میبینی پاشو دیگه ! االن میوفت -سورنا 

 گلدونو بگیر !! 

 واای اگه بیوفته چقدرر حال میده اوففف ! 

 ( ��) خاک تو سرت آیدا

وضعیت منو گلدون خان که عالی بود تنها کسی که داشت 
عرق میریخت و زجرررر میکشید و به نظرم حقش بود 

 هه   ��سورنا خان بود !!

بگیرم تا راحت بشه   و گلدونو کنم  فقط کافی بود دستمو دراز 
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ولی اینکارو نکردم ! دست به سینه خودمو نگه داشتم و بهش 
 خیره شدم !!

آهااا بکش سورنا خان حقته ! این بالی تموم اون بالیی که 
 سرم اوردی !

 بااتوام میگم بگیرش   -سورنا 

 ��سرمو برگردوندم گفتم : نمیخوام  

 آیدا کری ؟ دارم میگم دارم میوفتم بگیرش !!   -

سریع سرمو به طرفش چرخوندم !! چشماشو بسته بود منتظر 
 امداد غیبی بود !!

 واای خدایاا 
 برای اولین بار تو کل این مدت اسممو صدا زد !!! 

یعنی من زندم ؟ دارم نفس میکشم ؟؟ یعنی زندگی داره بهم  
 لبخند مونالیزایی میزنهه ؟؟ 
 ) همون نقاشی معروف ( 

اره دیگه اسممو صدا کن ...  مرگ من ! جان خودت فقط یب
 یبار دیگه ..  

 زودباش دختر دارم میوفتم   -سورنا 

 فقط یبار دیگه .. تورو خداا  
 بگو دیگه نزار غرورم بشکنه و خودم ازت بخوام !

 فقط یبار المصب ... 
 آیدا دارم میوفتم بگیرش لطفاا  -سورنا 
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 وااایییییییییییییییییی واایییییییییییییی !!!! 
 ون باالخرههه گفتتتت آخ جووو 

 وای مامانم اینااا  

 �👌�یس 

 با دست گلدونو گرفتم و سورنا یه نفس راحتی کشید !!
 بلند شدمو روبه روش نشستم !!

 زل زدم بهش .. 
 سرشو آورد باال و بهم نگاه کرد گفت :

تو همیشه اینقدر قشنگ غذا خوردن آدما رو کوفتشون میکنی  
 ؟؟ 

ز داشتم با هیجان و شور قابل متوجه ی حرفاش نمیشدم هنو 
 وصفی بهش نگاه میکردم !!

فاصله ی صورتمون به اندازه ی یه بند انگشت بود . وقتی  
 دید حرفی نمیزنم گفت : 

 تا حاال آدم ندیدی ؟؟ 
 با این حرفش تازه قفل دهنم باز شد 

+ چرا دیدم ! ولی اینی که االن روبه روی منه که آدم نیست  
  ! 

 م ... با تعجب زل زد به
 پس روبه روت چی نشسته ؟   -یه پوزخند زد

سریع روی دوتا پام به حالت نشسته نشستم و دستامو دو  
 طرفم روی زمین گذاشتم  
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 نا خودآگاه گفتم : 
 رو به روم یه فرشته نشسته !! 

 چشماش از تعجب باز شد و بهم خیره شد .. 
و بنده ازونجایی که بی جنبه تشریف دارم تو یه لحظه گونه 

 و بوسیدم و الفرااار !!! ش
 با سرعت به طرف پله ها دویدم و پریدم تو اتاق درو بستم !!

 ��وااای شت 

این چه کاری بود من کردم ! همین فرداست که بیاد منو با 
 خاک یکی کنه ..

نه اصال چه ربطی دارع ؟! یه بوس بود دیگه اونم مثل من 
 دختره هرچی من دارم اونم داره .  

 ��اون ممه ها البته به جز 

 مثل اینه که االن من خواهرمو بوسیدم دیگههه ..
 نه .. 

 این فرق داشت !! یه حس عجیب بود ...
 پوففف عجب غلطی کردم !

 تصمیم گرفتم بخوابم ، عجب روزی بشه فردا  
 سرمو گذاشتم رو بالشت و خوابیدم ... 

. 

. 

. 
 *** 
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 یک روز ازون ماجرا گذشت !  
باشه و سورنا هیچ ری اکشنی نشون باورم نمیشه بخیر گذشته 

 نداده باشه.. 
 ولی بهم نگاه نمیکرد !! 

 پوفف االن حتما با اون کار ازم متنفر که بود متنفر تر بود !!

       میام یجاییشو درست کنم یجا دیگه خراب میشه

 سر میز صبحانه نشسته بودیم !
نمیدونم واقعا چه اصراری داشتن حتما صبحانه دست جمعی 

 واای من خواب دارمم .. ایشش       بخوریم

یه نگاه زیر چشمی به سورنا کردم . سرش پایین بود و 
 مشغول خوردن .

آقا فرهاد باهاش خوب بود !! دور از هر بحث و دعوایی که 
 داشتیم ازین مسئله خوشحال بودم ..  

 نشسته بودم روی کاناپه جلوی تلویزیون و داشتم فیلم میدیدم . 
 ویزیون بود ولی فکر و ذهنم نه ... چشمام به تل

 یهو زنگ در و زدن و من از هپروت اومدم بیرون !
چند دقیقه بعد یه دختر خوشگل بور ، با موهای بلوند و  
 چشمای عسلی و بدنی کشیده و خوشفرم وارد خونه شد !!

      جوون 

 این حوری بهشتی کیه ؟ 
 رد  مامان از آشپزخونه اومد بیرون و باهاش سالم علیک ک

 وا
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پس مامانم اینو میشناسه . فقط منم که مثل منگال دارم نگاه 

     میکنم

سورنا از باال اومد پایین و با خوش بش به دختره دست دادو 
 بغلش کرد !! 

     جاان 

چطوری تو ترانه خانم ؟ چه عجب یاد فقیر فقرا  -سورنا 
 کردین  

ست یکی زد تو سینه ی دختره که تازه فهمیدم اسمش ترانه
ورنا و گفت : خیلی بیشعوری تو که همین تا دیروز پیش  س

 من بودی که .  
 خب حاال نزن منو . بیا بریم باال   -سورنا 
 نه اومدم با خودم ببرمت . خخخ  -ترانه 
وااای من میدونسم تو میخوای منو به راه خالف   -سورنا 
 بکشی  

ترانه دستشو برد باال به حالت مشت گرفت سمت سورنا گفت 
 ت میخاره نه ؟ : تن

 سورنا فقط خندید .. 

چقدر یهو مود سورنا تغییر کرده بود !! انگار نه انگار که 
 دقیقه پیش ...  ۱شازده یخی بود تا همین 

 تا این ترانه رو دید یهو شاد شد !!
 نکنه رلش باشه ؟! 

نه فکر نکنم ! اون سورنایی که من دیدم بهش نمیاد رل داشته  

             باشه ! اون بکن دروعه
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 ترانه یهو چشمش بهم افتاد بهم و لبخند زد  
 واااو ! این فرشته ی خوشگل از کجا پیداش شد ؟   -ترانه 

 سورنا انگار تازه چشمش بهم خورد !
 ترانه سریع اومد پیشم نشست و گفت : 

تو چقدرر خوشگلی !! ) رو کرد به سورنا ( سورنا معرفی 
 نمیکنی ؟؟  

 از حرکتش خندم گرفت . 
عاام ببخشید یادم رفت ! این آیدا ست خواهرخونده ی   -سورنا 

 من ، ) اشاره به ترانه کرد ( اینم ترانه رفیق صمیمی من 

 اهوووم پس ایشون رفیق صمیمی شماس !!  
نمیدونستم این سورنا با این اخالق گندش کسی بتونه تحملش 

     کنه 

 خخخ         اوکی شک ها برطرف شد 

 ترانه برگشت سمت من و گفت : 
 خوشبختم عزیزم  

        + منم همینطور

 سورنا رفت آشپزخونه . 
حرف زدن . واای خیلی دختر   ترانه ام شروع کرد با من 

شیرینی بود مثل اینایی نبود که خودشونو میگیرن انگار ک 
 از دماغ فیل افتادن . سریع باهم گرم گرفتیم ! 
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 سورنا با چندتا چایی برگشت و کنارمون نشست !
 ه تنها اومدی ؟ تران -سورنا 
 نه با لیان اومدم !  -ترانه 

ترانه چندبار بگم اینو توی جمعمون راه نده ؛ ازش   –سورنا 
 خوشم نمیاد 

 بابا سورنا تو از کی خوشت میاد ، کارنکرد که  –ترانه 

 ولی من بهش حس خوبی ندارممم ، ردش کن بره  –سورنا 

 درستش میکنم   خیلی خب سورنا بعدا –ترانه 

 به هرحال از من گفتن بود .. –سورنا 

     اصال یادم رفت برای چی اومدم اینجا  راستی   -ترانه 

 حواس نمیمونه که 
 دیگه پیر شدی رفت اینا عالیم آلزایمره  -سورنا 

 زود باش لباستو ببوش داریم میریم بام        خفه  -ترانه 

 من میخوام برم بیرون کار دارم  -سورنا 
ببین سورنا سعی نکن منو بپیچونی امروزو بیخیال   -ترانه 

 شو دیگه تورو خدا بیا بریم . 

 سورنا یکم نگاش کرد .
یهو ترانه گفت : اصال آیدا توهم با ما بیا ، اگی رفیقی چیزی 

 ام داری بیار دور هم خوش میگذره 
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 وش !!سورنا یهو چایی پرید تو گل
+ ترانه جون من فقط یه رفیق دارم کال ولی منم مزاحمتون 

 نمیشم  
مزاحم چیه عزیزم مراحمی دیگه ، زنگ بزن بگو  -ترانه 

بیاد ، اصال بگو میریم دنبالش ، چه عیبی نداره اونم بیاد آشنا 
 میشیم باهم  

     ترانه اگه حرف نزنی نمیگن اللی  -سورنا 

 گفتم :برگشتم نگاش کردم خیلی پوکر 
+ اعع خب به تو چه ترانه میگه منم میتونم بیام اصال میتونی 

 نیای  

     سورنا یه نگاهی بهم کرد ازونایی که میگه " گوه نخور "

هر وقت گفتن خاک انداز خودتو وسط بنداز . رو  -سورنا 

      نیست که سنگ پا قزوینه 

ر اداشو در اوردم و زبونمو براش بیرون انداختم .. اما اینبا
 بجای اینکه عصبی بشه یه پوزخند زد و گفت :

تا حاال فکر میکردم من اشتباه میکنم ولی االن فهمیدم تو واقعا 
 داری ! کم

 خیلی بیشعوره       ایییش

+ هه هه هه .. وااای چقدر تو بامزه ای اصال کلیه هام ترک 
برداشت بسکه این حرفت خنده دار بود . دیشب تو دبه  

 ؟؟  خیارشورا خوابیدی 
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 شیطون جواب داد :
 نه تو دبه ترشیا !

+ برات دعا میکنم پسرم ایشاال که خدا همه ی مریضا رو  

     شفا بده 

 قبل از تو دعای من میگیره دخترم !   -

 خواستم جوابشو بدم که ترانه با خنده داد زد : 
واای بسه دیگهه چخبرتونه شبیه تام و جری هی میپرین بهم ! 

 وشین بریم !  پاشین جفتتون لباس بپ 

     بحثم نکنین که من میدونمو شما 

منو سورنا یه نیم نگاهی بهم کردیم و بدون هیچ حرف از  
 جامون بلند شدیم رفتیم باال ...

چند دقیقه ی بعد حاضر آماده اومدیم پایین . از مامان  
 خدافظی کردم و زدیم بیرون ! 

 ماشین ! نشستیم تو 
 م پشت !سورنا جلو نشسته بود منو ترانه ا

 آیدا زنگ زدی به رفیقت ؟  -ترانه 
 + آره گفت میاد .

ایول . راسی معرفی نکردم ، لیان این آیداست    او  -ترانه 
خواهر سورنا که از االن دیگه جزو اکیپ ماست . آیدا اینم  

 هست و تام بوی تشریف دارن .  لیان 
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 لیان خندید و برگشت سمت من !!
م چرا اما از نگاهش اذیت  نگاهش یه جوری بود .. نمیدون

 میشدم !!
 سورنا تو که خواهر نداشتی ؟؟  -لیان 

 سورنا همونطور که سرش تو گوشیش بود خیلی سرد گفت :
 خواهرخوندمه ... 

 لیان دوباره برگشت سمتم و گفت :  
 اووو پس شما دختر شیوا جونی . خوشبختم منم لیانم  

  + منم همینطور .. راستی اصال لیان یعنی چی ؟
 یعنی درخشنده   -لیان 

ترانه خندید و گفت : حاال جناب درخشنده راه بیوفت بریم که  
 دیر شد 

 همه زدن زیر خنده !!
لیانم ماشینو روشن کرد . قبلش آدرس خونه ی نازنین رو 

 دادم و حرکت کردم ..

  ***** 
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 # لیان    
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 باالخره رسیدیم ..
تموم بدنمو گرفت و  همگی ریختیم بیرون ! یهو یه لرزی 

 لرزم کرد !!! 
 خوبی آیدا ؟  -نازنین 
 + آره  

و باهام گرم   از همون اول که راه افتادیم لیان اومد سمتم
 گرفت!  

هرچی باالتر میرفتیم سردتر میشد هوا ! من هندونه ام یادم 

       رفت حداقل سیوشرتمو بیارم یا یه چیز گرم بپوشم

( یه سیوشرت       یگمولی این میگو سوخاری ) سورنا و م

اسپرت پسرونه جذاااب که خیلی کلفته و خوش تن بود پوشیده  
 بود !! قشنگگ هیکلشو به نمایش میذاشت !

حیف نون همچین دست تو جیب و جذابم راه میرفت که 
 دخترای اطراف هی نگاش میکردن !!

خندم گرفته بود . طفلکیا فکر میکردن این پسره ولی نیست ! 

     .. ولی دست کمی از پسرا نداشتاازهی خیال باطل 

سینه که نداشت .. اون ک*یرم که به خودش میبست کال کسی 

             نمیفهمید این دختره

این نازنین پشه ام که یه پالتوی باحال تن کرده بود که مطمئنم  

          حتی اگه بهمنم میومد این خانوم ککشم نمیگزید 
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 وااای دارم یخخ میزنممم !
 بچه ها پایه این بریم آش بخوریم گرم شیم ؟! یهو لیان گفت :

 ایول خوب گفتی بریم   -ترانه 

 منم که داشتم به عصر یخبندان تبدیل میشدم موافقت کردم !
 سورنا و نازنینم همینطور 

  *** 

پشت میز نشسته بودیم و ازونجایی که من شانس ندارم دقیقاااا 

      کنار سورنا افتادم و نشستم 

چشاتون صف دستشویی عمومی نبینه داشتم از سرما  
 میمردممم !

 دیدم یه چیز گرم افتاد روم !! آخییششش خدایا شکرت !! یهو 
 برگشتم دیدم اون چیز گرم سیوشرت سورنا عه  

      موند  دهنم از تعجب باااز

 سیوشرتو برداشتم از روم گفتم : 
 بگیرش نمیخوام ! 

 با جدیت دوباره انداخت روم و گفت :
بیخودی حرف مفت نزن ، بنداز روت تا از سرما اینجا 

 نمردی  

 بعد زیر لب با حالت غر گفت :
 هنوز نمیدونه وقتی میاد اینجور جاها چه لباسی بپوشه ! 
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یدم خودش یه تیشرت بیشتر  از کارش خوشم اومد ولی وقتی د 
 تنش نیست واسه همین گفتم :

 اما خودت ... 
 پرید وسط حرفم 

 من سردم نیست   -

من دیگه غلط کنم دلم به حال      ایشششش ! به ترک دیوار

 این بسوزه ، لیاقت نداره ! 
 با بی تفاوتی سیوشرتو دور خودم گرفتم تا گرم شم . 

 داد !! غیر از گرمایی که داشت بوی خوبی ام می 
 بوی عطرش !

 یه دفعه یه چیز خورد به ساق پام 
 آخخخ 

نگاه کردم دیدم کار این نازنین پشه اس داشت نگام میکردو  
 میخندید !

 من دارم برات نازنین خانوم ! 
. 
. 

  **** 

 دیگه وقت برگشتن بود . 
همراه ترانه حرف زنان داشتیم برمیگشتیم که یهو چشمم 

 خورد به اون !!!!! 
 . اون اینجا چیکار میکرد ...  اون ..
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 سرجام میخکوب شدم !
 ترانه برگشت با تعجب نگام کرد  

 آیدا ؟؟ چت شد یهو ؟   -ترانه 

 مسعود !!
 اون اینجا چیکار میکرد !! 

 ای خدا اینقدر بد شانسم من ؟ گندش بزنن !!
 ناخودآگاه شروع کردم به عقب عقب رفتن ...

 آیدا ؟؟ چیشد یهو ؟ با توام  -ترانه 

 عقب تر رفتم .. خواستم فقط ازونجا دور بشم ..
 نمیخواستم دوباره برگردم به اون جهنم !!

داشتم عقب عقب میرفتم که یهوو پام گیر کرد به یه سنگ و 
 به افتادم پاییین !!

انگار از ارتفاع افتادم نزدیک افتادن دستمو گذاشتم پایین که 
 کممم روی دستم فرود اومدم !!یهو مح

 درد بدی توی تموم وجودم پیچید !
 جییییییغ 

 شروع کردم به جیغ زدن !!  
 آخخخ 

 ترانه سریع اومد پیشم و نگران گفت : 
آیداا ! چیشدی تو ؟؟ این چه کاریه میکنیی چرا حواست نیست  

 ؟؟ 
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 بعدش داد زد :
 سورنااا ، بچه ها بیایین ! 

نا و بچه ها با سرعت کنارم پیدا شدن یهو بعد چند لحظه سور
 !! 

 واای آیدا چیشد ؟   -نازنین 

 سورنا کنارم زانو زد 
 چیشده ؟  -سورنا 
نمیدونم چیشد یهو عقب عقب اومد پاش گیر کرد به  -ترانه 

 سنگ تا خواستم بگیرمش ازینجا افتاد پایین !!
 سورنا نگاه به جایی که ازش افتادم نگاه کرد .

متر ارتفاع رو ندیدی  ۱ی اخه ؟؟ چطور این تو کور -سورنا 
 ؟؟ 

 فااک !! یعنی من از اون باال افتادم پایین !!؟
 واای خیلی درد داشت دستم ، گریم در اومده بود !

 سورنا اومد نزدیک تر و گفت : ببینم دستتو . چیشد ؟ 
 با گریه + محکم افتادم روش 

 ؟  چیشد یهو تو برای چی اینجا عقب عقب راه اومدی -
 به چشماش نگاه کردم !

 چشماش نگران بود ولی صورتش همچنان سرد !
 آروم گفتم : 
 + مسعود .. 

 با تعجب بهم خیره شد  
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 چی ؟ -
نزدیک گوشش ادامه دادم : + مسعود اینجاست ، دیدمش .  

ترسیدم عقب عقب اومدم که سریع در برم تا منو نبینه 
م به اون جهنم  نمیخوام برگرد سورنا منو ازینجا ببر ! من   .

  !!! 

 زل زد بهم !! 
خیلی خب آروم باش ، هیچ غلطی نمیتونه بکنه مگه   -سورنا 

 تو بی کس و کاری .  

 با حرفش یکم دلم گرم شد !
ببین چه بالیی سر خودت اوردی ، خودتو به کشتن ندی   -

 خوبه 
 + سیوشرتت خراب شد  

 خب خودت زحمت میکشی میشوری   -سورنا یه لبخند زد 

 ا زدن زیر خنده !بچه ه
 منم یه لبخند زدم ! 

 آیدا دستت چطوره ؟ میخوای بریم دکتر ؟  -ترانه 
 + نه الزم نیست فقط ازین جا بریم دیگه تا تلفات ندادیم  

 همه زدن زیر خنده . نازنین اومد کمکم کرد 
 دستم فکر کنم خوب شده بود ! همون لحظه فقط درد گرفت .. 

ین با ترس به اطراف نگاه  تا زمانی که بشینیم توی ماش
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میگردم تا مبادا اون منو ببینه و دوباره بدبختی هام شروع شه  
  ! 

وقتی که حرکت کردیم ازونجا دور شدیم یه نفس راحت  
 کشیدم !

 نازنین آروم گفت : خوبی ؟ 
 + اوهوم  
 چیشد اونجا یهو ؟ چرا جنی شدی ؟  -نازنین 

 ی ؟ + یعنی تو توی این موقعیتم نمیتونم ادم باش 
حاال اینقدر به فرشته و آدم بودن من کاری نداشته  -نازنین 

 باش ، بگو چیشد . 

 داستانو براش تعریف کردم که مسعودو دیدم و ....  

 اوه اوه ، پس بخیر گذشت ! -نازنین 
 + آره خداروشکر 

 حاال دستت بهتره ؟  -نازنین 
 + اهوم 

 دیگه چیزی نگفتیم تا رسیدیم خونه .  
 خدافظی کردیم و رفتیم داخل خونه !با بچه ها 

 سورنا همچنان به من بی توجه بود و نگاهش سرد ..
 + هی آقا پسر سیوشرتتو نمیخوای ؟ 

 هروقت شستی بیار تحویلم بده   -
 + ایشش خیلی پرویی 
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 یه تک خنده کرد و باهم رفتیم داخل !  

 بعد یه دوش حساابی سبک شدم و ولو شدم روی تخت ..
 آخییششش !

فف خطر از بیخ گوشم رد شداا ! خدایا بازم شکرت که پو 
 حداقل منو ندید ..

تازههه اگه منو میدید به قول سورنا منکه بی کس و کار نیسم  
 هر غلطی دلش خواست بکنه. مامانم هست .

 تازه سورنام اونجا بود امکان نداشت اجازه بده ... 
 یعنی .. فکر میکنم که همچین چیزی باشه !!  

 پوففف 
 که خوردم دوباره برگشتم تو رخت خواب . امو ش

 (       میگم از خواب به خواب  ) یاد جمله ی خودم افتادم که

از مامان یه ژلوفن گرفتم واسه دردی که داشتم وقتی که 
 خوردم آروم شد !!
 چشمامو بستم...

 دیگه روز و شبم معلوم نبود ! 
 چشمام گرم شد و خوابیدم .... کم کم

. 

. 

. 
  **** 
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 نصف شب از خواب با درد بیدار شدم !
 آاه خدایا دستم خیلی درد میکنهههه

 به مچ دستم نگاه نکردم و دست زدم که یهو آخم رفت هوا !!! 
 فااک ! 

 اینکهه خوب شده بود.. 
 سعی کردم دوباره بخوابم ولی درد نمیذاشت ..

 واقعا خیلی درد میکرد ! 
 زدم زیر گریه ..  

 ف شبی !!  خدایا چیکار کنم حاال نص
 یهو تنها کسی که اومد توی ذهنم سورنا بود !! 

 یعنی برم بیدارش کنم ؟ 

     نه .. صددرصد میکشه منو 

 میرم مامانو بیدار میکنم .
نه .. مامان چیکار میتونه بکنه آخه ؟! بیچاره بیشتر نگران 

 میشه .
خودم میرم از تو آشپزخونه یه قرص میگیرم میخورم خوب 

 میشم ! 

 ها داشتم میرفتم پایین .  از پله
 یهو پام نمیدونم به چی گیر کرد از پله ها پرت شدم پایین ...
محکمم افتادم روی همون دست آسیب دیدم و جیغم رفت هوا 

 !!! 
 سریع جلوی دهنمو گرفتم تا صدام باالتر نره !!

 آخخخ دستممم 
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 شتتت  
 گریم در اومده بود و زدم زیر گریه .... 

 اینجا یه چراغ نمیزارننن !! بابااا برای چییی 
 خیابون ازینجا روشن تره ..

 پوففف 
 خیلی درد میکرد !! خدایا چیکار کنم ؟ 

 تنها راه چاره ام فقط سورنا بود ... 
 مجبورم .. باید برم بیدارش کنم  

 رفتم داخل .  صداآروم در اتاقشو باز کردم و بی سر و 
شرتشو در  نگاه کردم دیدم روی تخت خوابیده و مثل پسرا تی

 اورده 
 رفتم نزدیک تختش و آروم صداش زدم :

 + سورنا ؟ سورنا  

 یه تکون خورد ولی بیدار نشد !
 چقدر وقتی خواب بود آروم بود !!

 رفتم نزدیک تر و این دفعه با دست تکونش دادم .
 + سورنا ؟ سورنا ...  

چشماش آروم باز شد و یه نگاه به من کرد دوباره چشماشو 
 بست !
وباره چشماشو باز کردو با دیدن من سریع سرشو آورد  یهو د

 باال و گفت : 
 تو ؟؟ اینجا چیکار میکنی ؟ ؟؟ 
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 به ساعت کنار تختش نگاه کرد .

     نصف شبه  2:30 ساعت  -

 من همونطور با گریه گفتم :
ببین عصبی نشو نمیخواستم بیدارت کنم مجبور شدم ، کمکم 

 کن .
 به یه دستش تکیه داد و گفت : 

 شده ؟ چی
 + دستم ...  

 بهم خنثا نگاه کرد 
+ دستم خیلی درد میکنه ! نمیتونم بخوابم حتی سر شب 

 قرصم خوردم خوب نشد االن نمیدونم چیکار کنم ! 

بلند شد و چراغ خواب رو روشن کرد بعد روی تخت نشست  
! 
 بیا بشین ببینم دستتو  -

 رفتم جلو و روبه روش روی تخت نشستم . 
 ستته ؟  کدوم د -سورنا 

 دست چپمو آوردم باال . دستمو گرفت تو دستش ! 
 به چشماش نگاه کردم که روی دستام قفل شده بود .

 مچ دستته ؟  -
 سرمو به نشونه ی آره تکون دادم 

 دستتو بزار روی سینه امو فشار بده  -
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 با تعجب بهش نگاه کردم . 
خیلی جدی گفت : میخوام ببینم تا چه حد میتونی باهاش کار 

 کنی . 

 با تردید دستمو گذاشتم روی سینه ی لختش !!  
 تماس دستم با سینه ی لختش حس عجیبی داد !!  

 هول بده   منو محکم -

 خواستم هولش بدم که تا یه فشار کوچیک دادم آخم رفت هوا !
 + آخخخ  

 دوباره گریم در اومد !! 
 دستمو گرفت تو دستشو گفت : 

 هیشش گریه نکن . خیلی درد داری ؟  -

 از حرکتش جا خوردم ! 

     اه آیدا زیادی خیال بافی نکن االن وقتش نیست 

 + آره  
چطور اینقدر یهو دردش زیاد شد . صبح که اینجوری نبود   -

 االن چرا اینقدر درد داری ؟ 
 با همون حالت گریه گفتم :

تم از مامان + صبح گرم بودم حالیم نبود ! شبم که درد داش
ژلوفن گرفتم خوردم دردم آروم شد خوابیدم ، یهو اینجوری 

شد نصف شب ، دوباره ام که داشتم میرفتم پایین دوباره افتادم  
 روش..  
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 یهو سرشو آورد باال و گفت :
 چی ؟؟ 

+ راستش ... اول که با درد بیدار شدم خواستم برم پایین که 
گیر کرد که ...  دوباره قرص بخورم نمیدونم پام به کجا 

 دوباره پرت شدم پایین و افتادم روی دستم !!!  

 زل زدم به چشماش که عصبی بود .
یهو گفت : تو همینکه زنده بمونی و نفس بکشی رو باید  

     خداروشکر کرد ! 

 خب چیکار کنم اتفاق بود دیگه ...   -با گریه 

 پوفی کرد و از جاش بلند شد از تخت اومد پایین .
کمدش یه کیف کمک های اولیه در آورد و اومد  رفت از توی

 سمتم ..
 + این چیه ؟؟ 

این راستش قبال چمدون بوده ، رفته حموم آب رفته توش  -
 تبدیل به این کیف شده 

     + خیلییی بی نمکی 

خب اخه این سواله میپرسی ؟ میخوام به دستت پماد بزنم   -
 شاید بهتر شد . 

در آورد و شروع کرد به از کیفش یه پماد و یه پاند کشی 
 زدن پماد روی دستم !!

 زل زده بودم بهش ! انگاری توی دنیای خودش نبود ..
 بعد زدن پماد دستمو بست و یه قرص مسکن بهم داد . 
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 هنوز درد داری ؟  -سورنا 
 + آره  

پوفف ! برات پماد زدم برو بخواب حاال تا فردا ببینیم چی  -
 میشه 

 از جام بلند شدم  
 ... بابت کمکت !  + ممنون 

   خواهش میکنم -
 + ببخشید از خواب بیدارت کردم . 

 مهم نیس  -

 خواستم از اتاق برم بیرون که یهو گفت :
مواظب باش داری میری این سری نیوفتی دست و پات  

 نشکنه . 

 خندیدم !! در کمال ناباوری اونم یه لبخند زد !!! 
 رفتم توی اتاق و روی تخت دراز کشیدم ... 

هرچقدر این پهلو و اون پهلو شدم بازم نتونستم بخوابم !! با 
 وجود قرصی که بهم داد بازم درد داشتم ...

 اه 
 از درد بازم گریم در اومد ..

 دوباره بلند شدم با گریه رفتم سمت اتاق سورنا !!
 ساعت خوابش بردههه   ۱وااای این چیجوی توی 

 ی خوابیده !!خرس اینقدر زود نمیخوابه که این شازده یخ
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 رفتم روی تخت نشستم و تکونش دادم .
 + سورنا ؟ سورنا بیدار شو 

چند بار تکونش دادم بیدار شد . برگشت سمتم و به حالت 
 خوابیده بلند شد و به دستش تکیه داد :

 چیشده باز ؟؟  

 یهو زل زد به چشمای اشکیم !! 
 بلند شد تو جاش نشست گفت : هنوز درد میکنه ؟؟ 

 ون دادم !!تک سرمو 
  با تعجب گفت : نباید اینجوری بشه باید خوب میشد اون 

 پمادی که من زدم خیلی تاثیرش قویه . بزار دستتو ببینم . 

 دستمو آوردم سمتش. گرفت و شروع کرد به باز کردن باند .
 وقتی که باز کرد از چیزی که میدیدم تعجب کردم !!!

       هم کبود شده بود هم ورم کرده بود ...

ورمم کرده .. دختر تو      این چرا کبود شده  -سورنا 

     مطمئنی به جاهای دیگت آسیب نزدی ؟؟

با همون حالت فس فسی گفتم : چیکاار کنم حاالااا ، درد 
 دارممم تورو خدا یکاری کن ! 

 دست کرد الی موهاشو سرشو خاروند ! 
 پاشو برو لباستو بپوش بریم دکتر  -

     شب ؟  3:30+ چییی ؟؟ االن ؟ ساعت 
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 میتونی تا صبح دووم بیاری این دردو تحمل کنی ؟  -
 + نه .. 

 پس پاشو برو لباستو ببپوش   -

 خواستم چیزی بگم که یهو جدی شد گفت : 
 پاشو دیگه اه 

 خیلی جدی شد ترسیدم حرفی بزنم بلند شدم رفتم آماده شدم . 
 اونم آماده شده از اتاقش اومد بیرون .

 بیای ؟  + همینجوری میخوای 
 چیجوری ؟ -

 + پسرونه ...
 آره .... بعد کال سیوشرتشو انداخت سرش گفت :  -

 کسی نمیفهمه . بریم 

 سوار ماشین شدم . 
 + پس چرا سوار نمیشی ؟

روشن کنم همه بیدار میشن ، تا در هول میدم بعد روشن  -
 میکنم . 

 + بزار منم میام کمک  
بی داری االن  الزم نکرده بشین سرجات ، خیلی دست خو  -

 یهو میوفتی پاتم میشکنه .
 + خیلی .... 

 هیییس ساکت .  -
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از ماشین پیاده شد و رفت پشت ماشین شروع کرد به هول  

     دادن ؛ ماشاالاا قدرت 

ماشین یکم شروع کرد به حرکت سریع اومد درو باز کرد و  
دستشو گذاشت کنار در و ازونجا شروع کرد به هول دادن تا  

ه رسیدیم نشست تو ماشین و روشنش کرد راه نزدیکای در ک
 افتادیم !!

ماشینو که پارک کرد باهم پیاده شدیم و به سمت بیمارستان 
 رفتیم! 

سورنا رفت سمت پذیرش که یه دختر جوون داشت با تلفن  
 حرف میزد . 

 خانوم ببخشید ...  -سورنا 
 دختره همچنان داشت با تلفن حرف میزد و میخندید 

بخشید من مریضم دستش آسیب دیده میشه  خانوم ب -سورنا 
 بگین کجا باید بریم نشون بدیم ؟؟ 

 دختره یه نگاه به سورنا کرد و با دست اشاره کرد وایستین .
 سورنا ایستادم . رفتم کنار

 سورنا یهو جدی شد و زد روی میز گفت :
ِد خانوم با شمام مگه نمیشنوی ؟؟ دارم میگم کجا باید ببرمش 

 درد داره 
ره یهو اخم کرد گفت : آروم باشید آقا لطفا ! اینجا  دخت

 بیمارستانه ! 
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 واای . خخخ . فکر میکرد سورنا پسره ! لعنتی .  

خوب شد گفتی فکر کردم تلفن خونه   -سورنا یه پوزخند زد 
ست که همینجوری داری با تلفن زر میزنی به مریض  

 رسیدگی نمیکنی 
 :دختره با تعجب نگاش کرد و با اخم گفت 

 موادب باش این چه طرز صحبت کردنه ؟؟ 

دختره   سورنا یهو با مشت محکم کوبید روی میز که منو 
جفتمون پریدیم هوا !! دختره ترسید و همونطور ترسیده 

 !  نگاش کرد
 دارم میگم داره درد میکشه ! حالیت هست یا نه ؟ -سورنا 

 بعد تو داری با اون تلفن حرف میزنی ؟؟ 
اینجارو گذاشتی رو سرت االن زنگ  بسه دیگه -دختره 

 میزنم حراست بیاد 

سورنا سرشو برد نزدیک تر و به چشمای دختره نگاه کرد و 
سرشو یه نموره کج کرد . دختره دست نگه داشت و زل زد  

 بهش . سورنا با یه حالت خاص گفت :
میخوای زنگ بزنی ؟ باشه زنگ بزن حراست اونا منو  

نمیتونی از دستم در بری   میندازن بیرون ولی خودت که
پیدات میکنم و حسابتو میرم ! فکر کردی کی هستی ؟ دو  
روز اینجا وایستادی و جواب مردمو دادی فکر کردی آدم  

ستی ؟ من قبل اینکه ازینجا برم بیرون اول تورو  خاصی ه
بیکار میکنم دختر خانوم ! اون مدیر بیمارستان کیه که 
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ی رو میزاره مسئول ...  همچین عقده ای های تلفن ندیده ا
 واقعا متاسفم برای این بیمارستان ..  

 خیلی عصبی بود !! ترسیدم کار دست این دختره بده .
 دستمو گذاشتم رو سینه شو گفتم : 

 سورنا آروم باش ، لطفا ! ولش کن . 

برگشت یه نگاه بهم کرد . نگاه به دستم که روی سینش بود  
 سرمو انداختم پایین !!! کرد که سریع دستمو کشیدم و 

 فاک !! 
 بریم آیدا  -سورنا 

 بعد بدون هیچ حرفی دستمو گرفت و همراه خودش کشید !
 دختره هرچی صدامون زد سورنا واینستاد .

 ماشین  نشستیم تو 
 + چرا یهو اینجوری کردی ؟ 

دختره ی ایکبیری فکر کرده از دماغ فیل افتاده . بزار بعدا   -
ارم براش اون خشتک مدیریتو میکشم  میام این بیمارستان د

 رو سرش  

 خندیدم گفتم : خیلی خب آروم باش .  

 یه نگاه بهم کرد و بعد ماشینو روشن کرد راه افتاد . 
 + کجا میری ؟ 

میریم یه بیمارستان دیگه ، اینجا چون نزدیک بود آوردمت  -
 وگرنه خودم یه بیمارستان خوب میشناسم . میبرمت اونجا 
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 + ممنون 
 ی نگفت فقط سرشو تکون داد چیز

بهش نگاه کردم ! خیره بودم ، همونطور که به جلو نگاه  
 میکرد گفت : 

 چیه چرا اونجوری نگام میکنی ؟ 
لبخند زدم گفتم : آخه تو چیجوری میتونی تو وجودش ترس  
بندازی ؟ اصال به قیافت نمیااد خوو . دختره بیچاره سکته 

 به اون . کرد ! منم سکته کرده بودم چه برسه 

 یه تک خنده ای کرد .
 روانشناسی همینجا ها به کار آدم میاد دیگه !  -

 + نه بابااا ! چیجوری اونوقت اینکارو میکنی ؟  
 حرکت مخصوص منه چرا بهت بگم ؟   -

+ اییش ! خب حاال بگو دیگه اصال فقط بگو راهش چیه  
 نمیخواد بهم طرز کارشو بگی . 

جدی میشی ! زل میزنی به چشم یه نیم نگاه کرد بعد گفت : 
طرف ! چشماتو خمار میکنی ! سرتو یه نموره کج میکنی! 
صداتو خاص میکنی ! به همین سادگی ! البته بستگی به  

 استعدادم داره که تو نداری 

     + خیلیییی پروییی واقعا 

 خوابه ..  -
 + جییییغ 

 باشه بابا گوشام کر شد ! -
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 دکتر !   از دستم عکس گرفتیم و رفتیم پیش
 دکتر اومد سمتم گفت : 

 بزار دستتو ببینم  

یهو با حس اینکه اون مرد بخواد بهم دست بزنه از جام بلند  
 شدم و ترسیده رفتم عقب که خوردم به سورنا ! 

 + نه ممنون آقا دکتر میشه از همون عکس ببینین 
 اینجوری که نمیشه من باید میزان دردم ببینم .  -دکتر 

 ی سورنا رو کنار شونه هام حس کردم !!!یهو دوتا دستا 
 با تعجب برگشتم سمتش  

 بزار ببینه ، هیچی نیست اوکی ؟ -سورنا 
 + نمیتونم ... نمیتونم ... سختمه اذیت میشم 

هیچی نیست ! تو دیگه قوی شدی نباید بزاری همچین   -
 چیزایی تورو ضعیف کنه  

 فقط زل زدم بهش !! 
 م حرف میزد ؟این سورنا بود که اینجوری باها 

 + اما من... 
گوش کن تو باید قوی باشی درباره این چیزا ! االنم بزار  -

 دستتو ببینه هیچی دیگه ام نیست ! من اینجام 

 با کلمه ی آخرش دلم قرص شد !!!
چرا ؟ چرا اون میتونست با یه کلمه خرابم کنه ولی خودش 

 دوباره با یه کلمه دوباره روالم کنه ؟!!  
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ادم نشستم ! دکترم اومد مچ دستمو گرفت . بر سرمو تکون د
 خالف همیشه اینبار اذیت نشدم ، انگار اصال برام مهم نبود ! 

با فشاری که به دستم میداد دردم میومد و تو خودم جمع 
 میشدم ..

 بعد یک دقیقه رفت پشت میزش نشست و مشغول نوشتن شد . 
 خوبی ؟  -سورنا 

 بهش نگاه کردم .
 + اهوم 

 ه نگاه به عکس کرد و روبه سورنا گفت : دکتر ی
 داشتن کار خونه انجام میدادن که اینجوری شدن ؟ 

 با تعجب به دکتر نگاه کردم !
 متوجه نشدم آقا دکتر ؟  -سورنا
میگم خانومت داشت کار خونه انجام میداد که دستش  -دکتر 

 اینجوری شد ؟!  

     جاااان !!!؟؟

     ی ؟؟خانومت ؟؟ من ؟؟ زن این شازده یخ

منو سورنا برگشتیم بهم نگاه کردیم !! جفتمون داشتیم از خنده 

           جر میرفتیم ولی خودمونو کنترل کرده بودیم ..

 آخههه به کجااای من میخوره زن این باشم ؟؟  

سورنا مشخص بود داره خندشو کنترل میکنه ولی با یه حالت 
 خونسرد گفت : 
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 آقای دکتر ، از پله ها افتاد    نه
دخترم مراقب خودت باش ! خداروشکر نشکسته فقط  -ر دکت

یه پیچ خوردگی خیلی شدیده که با دارو و پماد خوب میشه که 
نوشتم براتون . ورمش هم بخاطر ضربه ایه که بهش   من 

مچبند نوشتم   وارد شده س ! چون مچ بود و حساس براتون 
همراه دارو ها تا یکی دو هفته بسته باشه دستش ، پمادم  

 زنین باز کنین دوباره ببندین تا خوب بشه ایشاال ! می

سورنا رفت به دکتر دست داد گفت : خیلی ممنون آقای دکتر 
 لطف کردین دستتون درد نکنه  

 خواهش میکنم   -دکتر 
 منم از جام بلند شدمو گفتم : ممنون آقای دکتر .

 خواهش میکنم به سالمت .  -دکتر با یه لبخند 

ن برم داروخونه بغل نسخه هاتو  تو بشین توی ماشین م
 .بگیرم

 نشستم ... سرمو تکون دادمو 
 چند دقیقه بعد سورنا اومد  

 دستت خوبه ؟  -سورنا 
 + یکم ..

 چیزی الزم نداری ؟   -
 + نه ..  

 سرشو تکون داد و حرکت کرد !
 بعد چند دقیقه رسیدیم خونه و آروم رفتیم باال . 
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در بیارم که یهو در باز شد  منم رفتم توی اتاقم خواستم لباسمو 
 و سورنا اومد داخل ... 

بت یاد ندادن بدون در زدن وارد اتاق نشی      + ایییی 

       ؟

 خب حاال بابا ، اومدم دارو هاتو بت بدم  -
+ ممنون ، حاال که دادی برو بیرون میخوام لباسمو عوض  

 کنم 

خب عوض کن منکه بهت کاری   -شیطون نگام کرد گفت 
 ندارم  

       یی پرویی + خیل

 میدونم ! حاال زود لباستو عوض کن  -

     + برو بیرون میگم 

 ای بابا تو چقدر ناز داری   -

روشو برگردوند سمت دیوار و گفت : زودتر عوض کن من  
 نگاه نمیکنم 

     این به سنگ پای قزوین گفته زکی 

 پوفف لباسمو عوض کردم و رفتم سمتش و رو تخت نشستم . 
 نشست و گفت : اونم کنارم رو تخت 

 دستتو بده پمادو بزنم . 

منم که از خدا خواسته دستمو آوردم باال و اونم گرفت شروع  
 کرد به پماد زدن !! 
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 چی میشد همیشه اینقدر مهربون باشی شازده یخی !؟ 
بعد از زدن پماد مچ بند رو روی دستم بست . قرصمم داد  

 م .خوردم و بهم گفت که روزی چند بار اینکارارو بکن 
 خواست بلند شه بره که صداش زدم ! برگشت نگام کرد . 

 یهو پریدم محکم بغلش کردم !! 
نبود چه ری اکشنی نشون میده فقط میخواستم االن بغلش مهم

 کنم !!
 + ممنون بابت امشب ...  

در کمال ناباوری یهو اونم دستاشو آورد و روی کمرم قرار 
 داد و گفت : خواهش میکنم ...  

لحظه از بغلش در اومدم و اونم از اتاق رفت بیرون  بعد چند 
 .. 

 هم شب دردناک و هم شب شیرینی بود ! پوففف  
صبح شده بود . سعی کردم بگیرم بخوابم و ازونجا  ۵ساعت 

 که هالک خواب بودم زودی خوابم برد !!!

 
 *** 
 "سورنا  "

 با تکون های ترانه به خودم اومدم .
 + هاع ؟

نا سالمتی اومدیم اینجا      معلومه تو کجایی ؟ باو  -ترانه 
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خوش باشیما همش تو فکری ، یکم اطرافو بنگر عزیزم 
 دخترا رو نظر کن که منتظرن .. جوون  

 خندیدم و یکی زدم تو سرش و گفتم : 

           جون به جونت کنن دیوثی 

خخخ ! خو راست میگم دیگه بابا من اگه جای تو بودم  -ترانه 
 تفاده میکردم از تک تکشون اس

+ اره میدونم حشری هستی اینقدر نگو من خودم بزرگت  
 کردم 
اییی بیشعور، حاال بگو به چی فکر میکنی اینقدر تو  -ترانه 

 فکری . چیزی شده ؟  

 با لیوان توی دستم بازی میکردم !
 + نه چیزی نشده  
 ترانه زل زد بهم 

ن چیه که بابااا من تورو نشناسم باید برم غاز بچرونم . او  -
 ذهنتو درگیر کرده ؟! 

+ نمیدونم ترانه نمیدونم ... فقط دیگه نمیتونم مثل سابق با 
 دخترای دیگه باشم و حال کنم ! خودمم حوصله ندارم  

همش پایه مهمونی و   نبودیوا ! تو که هیچوقت اینجوری  -
 کارای دیگه ، اما االن باید به زور بیارنت اینجاها .. 

 تکون دادم ! نگاش کردم و سرمو 
 دوباره مشغول ور رفتن با لیوان توی دستم شدم ... 

 من چم شده بود !!
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 یهو یاد شعر باباطاهر افتادم که میگفت :
 " نمی دانم دلم دیوانه کیست
 کجا آواره و در خانه کیست

 نمیدانم دل سر گشته من 
 اسیر نرگس مستانه کیست "  

 اصال همش تقصیر اون دختره س ... 
اون دختره اومده اینقدر بهم ریختم ؟! همش   چرا از وقتی 

تقصیر دیونه بازی هاشه دیگه همش هی پاپیچم میشه هر 
 وقت خواستم ازش دور بشم یه جوری نزدیکم میشه...

 یه هفته پیشم اونجوری دستش آسیب دید !!
وای یاد اون شب افتادم وقتی با گریه اومد توی اتاق و بخاطر 

چرا اون لحظه میخواستم  دستش گریه میکرد ! نمیدونم
 هرکاری کنم که گریه نکنه !!!
 نمیتونستم گریه شو ببینم ... 

که نصف شبی   اصال چرا یهو اونقدر مهم شد اون شب برام
 بردمش بیمارستان !!

اصال بخاطر کاری که کرد تا منو بابا خوب بشیم ازش تشکر 
 نکردم !!

 جفتمون مغروریم . خخخ 

 م ..یهو یه سوال اومد تو ذهن
 + ترانه ؟

 جونم  -ترانه 
+ عشق چیه ؟ یعنی ... اصال آدم وقتی عاشق میشه چیجوری  
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 ؟!    میفهمه که عاشق شده
آفتاب از کدوم طرف در اومده که تو راجب   -با تعجب پرسید 

 عشق و عاشقی حرف میزنی ؟؟  
 + بابا فقط یه سواله دیگه !

 سرمو باال کردم و به چشمای ترانه نگاه کردم !
 رانه شیطون نگام کرد و لبخند زد .. ت

 شیطون گفت : 
 هعی شیطون توی ذهنت سوال پیش اومد یا دلت یجا مونده !!! 
یه نیش خند زدمو گفتم : کوفت باز تو مسخره بازیت گل کرد  

 ؟
 واای واای سورنای ماهم قاطی مرغاا شدددد!! -ترانه 

 و بعد بلند زد زیر خنده .. 

 گرفته بود . خندم
ترانه مسخره بازی درنیار ، عاشقی کجا بود . فقط یه + 

 مردا میگن  به سوال بود .. درضمن ترانه خانوم این جمله رو 

             واال منکه تو زن یا مرد بودنت شک دارم  -ترانه 

دیونه آرومتر بخند همه نگامون             + زهرر ماااار 

 میکنن. بسه
به تنش می خب حاال ببینم این دختر ناشناس سرش  -ترانه 

      ارزه 

      + ترانهههه

اوکی بابا خواستم شوخی کنم فضا عوض شه .. حاالم پاشو  -
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بیا بریم یکم وسط برقصیم حال کنیم چیه مثل غم زده ها 
 نشستیم.. 

راست میگفت ! فکر و خیال بسه باید مثل قدیم بشه نباید  
 هیچی روم اثر بزاره..

 دستامو زدم بهم و داد زدم :
Yeah ! Come un Baby . Let's Go 

 ) آره ! بیا عزیزم . بزن بریم ( 

 یوهوووو ایواال اینه همون رفیق من.   -ترانه 

 دستمو گرفت و رفتیم وسط مشغول قر دادن شدیم !!
بابا بسه دیگه یکم بزن تو دخترا یکم ازین وضعیت  -ترانه 

 در بیا دیگه نکنه میخوای من برات جور کنم پسرم ؟ 
 زدم زیر خنده  

 الزم نکرده خودم ردیفش میکنم مامان جوون   +

 زد زیر خنده منم از خندش خندم اومد !
 وسط رقص بودیم که یهو یه دستی روی شونه ام نشست !!

 برگشتم و.... 

 سالم عزیزم ...   -ژاله 

 این اینجا چیکار میکنه ؟  
 منو ترانه بهم با تعجب نگاه کردیم !

 برگشتم سمتش 
 + علیک سالم  
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 چه عجب بالخره ما تورو توی یه مهمونی دیدیم  -ژاله 
 شما بعد اون ماجرا ستاره ی سهیل شدی رفتی  -ترانه 
 ترانه جون منکه همیشه بودم   -ژاله 
بعععلههه . حاال اینجا این وسط چرا بیاین بریم بشینیم  -ترانه 

 .. 
منو ترانه کنار هم روی صندلی نشستیم ژاله روبه رومون  

 نشست! 
 یکردم !!فازشو درک نم

 لم دادم رو صندلی و گفتم :
 چه عجب ژاله خانم . یادی از ما کردی 

 تو بی معرفت شدی دیگه خبری نگرفتی  -ژاله 
 + برای چی باید بگیرم ؟

 نا سالمتی دوس دخترت بودماا  -ژاله 
 دوس دختر سابق البته   -جواب داد  ترانه زودتر از من 

 و به من گفت :ژاله یه نگاهی به ترانه کرد و برگشت ر
 حاالاا ! یه خبر اگه میگرفتی بد نبود ..

 + تو یهو رفتی  
ببخشیدا ولی مثل اینکه این تو بودی که بهم خیانت  -ژاله 

کردی و بعدش از هم جدا شدیم وگرنه من دوست داشتم  
 سورنا خودتم اینو خوب میدونی  

 زل زدم بهش !!  
 م !شاید به بقیه دروغ بگم ولی به خودم که نمیتون

 شژاله خیلی دوسم داشت ! و صددرصد مطمئنم اگه ول
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 نمیکردم و باهاش میموندم اونم بهم وفادار میموند ... 
 گاهی وقتا شاید حتی پشیمونم بشم از کارم !! 

 ترانه که سکوت منو دید گفت :
 حاال دیگه گذشت ! بهتره مسائل قدیمو کشش ندیم 

 ژاله اومد نزدیکمو دستشو دراز کرد گفت :  
 بریم برقصیم ؟  

 یه نگاه به ژاله و یه نگاه به ترانه کردم !
بعد بلند شدم و همراهش به وسط پیست رقص رفتیم و باهاش  

 شروع کردم به رقیصیدن !!!
 ژاله یه لبخند زد و گفت : 

 هنوزم که اونو به خودت میبندی  
 ) منظورش همون دیلدوعه ( 

 دیمم + ذات آدما تغییر نمیکنه ! همیشه همون بکن ق
 خندید!!

 از خندش منم یه لبخند زدم !
وقتی که باهاش میرقصیدم نمیدونم چرا همش چهره ی آیدا 

 میومد توی ذهنم !!
 انگار که دارم با اون میرقصم !! 

 هرچی میخواستم این بشر رو از ذهنم بیرون کنم نمیشد !!
 انگار همینجوری توی ذهنم حک شده بود ...

داغی لبی رو روی لبام حس کردم  تو همین فکرا بودم که یهو 
 ... 

ژاله بعد از گرفتن یه بوسه سرشو آورد عقب و زل زد به 
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 چشمام !!  
 با دستشو صورتمو نوازش میکرد !  

 مستی ... + تو 
 باشم ! مگه بدت میاد ؟  -ژاله 

 دوباره خواست لبامو ببوسه که نذاشتم 
 + بسه ژاله .. 

 چرا ؟   این تو بودی که خیانت کردی .. -ژاله 
 + چون نمیتونم با یه آدم باشم ! 

 آره میدونم ! الشی ها عوض نمیشن   -ژاله 
 + خفه شو 

قدر بی غیرتی که میزاری مطمئنم اگه عاشقم بشی این  –ژاله 
همونطور که با بی غیرتیت  دوس دختر با هرکی بگرده 

 گذاشتی من برم 

 عصبی فکشو گرفتمو صورتمو نزدیکش بردم !!
 دندونای بسته آروم گفتم :از پشت 

 چندبار بهت بگم ازین کلمه بدم میاد !! 
! که عاشق میشی رو با چشمام ببینم  یو دوس دارم روز -ژاله 

ا ببینم وقتی کسی که دوسش داری ولت کنه چه حالی میشی ت
! 

 + نه مثل اینکه خیلی وقته ندیدمت زبونت خیلی دراز شده ..
ه کج کردم نیشخند زدم  زل زدم به چشماش و سرمو یه نمور

 گفتم : عیب نداره خودم برات کوتاهش میکنم ! 
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 دستشو گرفتمو با خودم کشیدم تا ببرمش سمت اتاق !! 
 ولم کن سورنا ...   -ژاله 

داشت تقال میکرد که دستمو از دستش بکشه بیرون که یهو با  
 سرعت برگشتم و جدی نگاش کردم !!

 ترسید !
با پای خودت بیا تا به زور   + زورمو که نداری ! پس خودت

 نیاوردمت .. 

 حین یهو ترانه اومد جلوم گفت :تو همین 
 سورنا چیکار داری میکنی ؟

 + دخالت نکن برو بشین کارم تموم شد میام  

 اینقدر جدی گفتم که ترانه جرعت نکرد حرفی بزنه ..
 دوباره دستای ژاله رو کشیدم و بردمش سمت اتاق ! 

رو بستمو قفلش کردم تا مزاحم نداشته وارد اتاق که شدیم د
 باشم!!
 چیکار میخوای کنی ؟؟  -ژاله 

 نزدیکش. پوزخند زدم و رفتم
 + کاری که همون اول باید میکردم ..

محکم گرفتمشو لبامو گذاشتم رو لباش و شروع کردم به لب  
 گرفتن ازش . 

 چسبوندمش به دیوار و ازش لب میگرفتم !! 
 م :سرمو کشیدم عقب آروم گفت 

 دوس داری چیجوری بکنمت بیبی ؟؟ 
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 زل زد بهم .. 
 قبل اینکه جواب بده خودم گفتم : 

 به نظرم همون روش قدیمی بهتره 

فرصت حرف زدن بهش ندادم و بلندش کردم و انداختمش رو 
 تخت و خیمه زدم روش !!

 همونطور که ازش لب میگرفتم لباساشم در میاوردم ..
زورش نمیرسه اونم کم کم   اولش مقاومت میکرد ولی دیگه

 همراهیم کرد ..
 رفتم پایین تر و دامنشو در آوردم .. 

دستامو نوازشگرانه روی رون هاش میکشیدم و نوازش  
 میکردم ..

 دیگه طاقت نیاوردم شورتش رو در آوردم. 
 ک*صش برنزه بود و برجسته! 

 سالم دوست قدیمی !!
 دیدی  ولی بازم فقط یک خط می  با اینکه پاهاش باز بود

با دستام ک*صش رو باز کردم و زبونم رو دادم توش و با  
 شروع کردم به خوردنش !! مهارت خاص خودم

صدای نفس های عمیقش دیگه تبدیل به آه و ناله شده بود و  
 همین منو حشری تر میکرد !!

 اوووممم ... آااه   -

 یه پوزخند زدمو رفتم روش دراز کشیدم و تاپشو در اوردم.
 م پشتشو بند سوتینشو باز کردم !!! دستمو برد

تا اون سینه های درشت رو دیدم که جلوم درخشش میکردند  
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 افتادم روشو و تا می تونستم خوردمشون !!!
 با هر ناله ای که میکرد من با ولع بیشتری میخوردمشون!!

 اووممم... زوود باش بکن توم ...   -

و خودشو شرتمو کشیدم پایین و ک*یر مصنوعیم افتاد بیرون 
 نمایان کرد !!!

پا هاشو باز کردم ک*یرم رو با ک*صش میزون کردمو چند 
 ضربه بهش زدم !

 (           ) یه جوری میگم انگار واقعا ک*یر دارم 

 که گفت : 
 اوممم .. جرم بدهه... ک*یرتو بکن تو ک*صم !

روش خوابیدم و سر ک*یرمو کردم تو ک*صش که ناله کرد  
 !!! 

 کردم .. و منم آروم آروم شروع
آه و ناله میکرد ... سرمو بردم نزدیک و ازش با ولع لب 

 گرفتم !! 
کردم تو ک*صش که جیغ   کم کم یهو کیرمو محکم تا ته

 بلندی کشید !!
 ازش لب میگرفتم و سینه هاشو میمالوندم و مک میزدم !!

تند تند تلمبه میزدم و محکم ک*یرمو تا ته میکردم تو  
 ک*صش

 .. آااهه ..  اووممم... آااه . -
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ک*یر و از ک*صش کشیدم بیرون سریع برش گردوندم  
 جوری که روی شکم خوابید و کونش به سمت من بود !!

خیمه زدم روشو شروع کردم به مک زدن گردنش و با ولع 
 مک میزدم .. 

 دستمو بردم سمت سینه هاشو چنگ میزدم و میمالوندمشون ..
 بوسه کنان همینجوری اومدم تا پایین ..

 وفف جوون مگه میشه ازین هلو گذشت !! ا
لپای کونشو از هم باز کردمو انگشت فاکمو کردم توش تا جا 

 باز کنه !
دو انگشتي و بعد سه انگشتي وكم كم چهارانگشتي کردم تو 
سوراخ کونش و اونم هم داشت جیغ میزد و آه و ناله میکرد 

 !!! 
پلش ! انگشتمو کشیدم بیرون و محکم چند بار زدم در کونش ت
 ک*یرمو تا ته محکمم کردم توش که جیغش رفت هوا !! 
 + یه جوری بگامت که دیگه برای من بلبل زبونی نکنی  

 آاه .. آرومتر سورنا .. درد دارهه  -
 + خفه شو 

تند تند شروع کردم به تلمبه زدن و از پشت سینه هاشو  
 میمالوندم ..  

و بدنش تا ته میکردم تو کونش ! گردنشو مک میزدم که یه
 لرزید و قبل اینکه ارضا بشه ازش کشیدم بیرون !

 کنارش دراز کشیدم !!
 خودشو چسبوند بهم 

 میدونم هنوزم دوسم داری و بهم فکر میکنی ..  -ژاله 
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 از جام بلند شدمو روی تخت نشستم !
 + نه..
 هنوزم غد و مغروری سورنای آرمند ..   -ژاله 

 از جام بلند شدمو مشغول پوشیدن لباسام شدم !
 چیزی عوض نشده .. +

 چرا دوباره بر نمیگردیم بهم سورنا ؟  -ژاله 
 شلوارمو کشیدم باال و گفتم : 

برگشتن به یه رابطه ای که دیگه تموم شده مثل آخر یه قصه 
ها بخونیش تهش عوض  اس ! تو هرچقدر بار ها و بار

 نمیشه!!
 زل زد بهم ! هیچی نمیگفت !! 

+ ژاله ما دیگه نمیتونیم باهم باشیم ، هم من عوض شدم هم  
تو هردومون یه سری کارا کردیم که دیگه نمیتونیم همو تحمل 
کنیم . من هنوزم دوست دارم اما فقط اندازه ی همون دوست 

 نی . گرفتی ؟ نه بیشتر ! هروقتم بیای پیشمون مثل دوستمو

 سرشو تکون داد !! 
 + خوبه 

لباسامو که پوشیدم خدافظی کردمو داشتم میرفتم سمت در که 
 صدام زد :

 وایسا نرو کارت دارم ..
 برگشتم سمتش 

 به کمکت نیاز دارم  -ژاله 
 + خب ؟
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 میخوام یه کاری برام بکنی از دستت برمیاد !  -ژاله 
 + بگو ..

ضعیت اخه ؟؟ نمیشه که باید باهات اینجا ؟؟ تو این و  -ژاله 
 قشنگ حرف بزنم .

 + بریم بیرون خوبه ؟ 
آره ! شمارتو که میدونم عوض کردی شماره ی منم  -ژاله 

 نداری حتما . یادداشت کن باهات هماهنگ میکنم  

 گوشیمو درآوردم و گفتم :
 بگو شمارتو ..

 شمارشو سیو کردم و یه میس کال انداختم واسش 
 ی من . فعال  + اینم شماره

 خدافظ ..   -ژاله 

 از اتاق زدم بیرونو رفتم پیش ترانه .
 چه غلطی کردی ؟؟ -ترانه 

 + هیچی فقط یکم باید ادب میشد که انجامش دادم 
 خندید !
 حاال حرف دیگه ای جز بکن بکن نبود ؟؟   -ترانه 

چرا یه چیزایی گفت حاال بعدا میگم بهت         + دیوثی دیگه 

. 
 اوکی  -ترانه 

 شد . ۱۲+ بریم دیگه خسته شدم ساعت 
آررهههه منم اگه جای تو باشم اونجوری حال کنم  -ترانه 
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 خستهه میشممم 
 یکی زدم تو بازوشو خندیدم گفتم :

 خفه شو ترانه ! یه جوری میگه انگار خودش کاری نکرده  

       حاالااا  -ترانه 

 . + کثافت . بریم .
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 # ژاله                
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 ماشینو خاموش کردمو آروم وارد خونه شدم  
بی سر و صدا رفتم سمت آشپزخونه و یه قرص سردرد با یه  

 آب انداختم باال !
 _ کجا بودی تا االن ؟  

     یاااا ماری کوری مقدس !!! 

 + چرا مثل جن بو داده میای .. زهره ام ترکید  
 خب حاال . گفتم کجا بودی چقدر دیر کردی   -آیدا 

 و گذاشتم تو یخچال و با تعجب برگشتم سمتش .شیشه ی آب

      + به تو چه من کجا بودم 

 من ... خب.. آممم .. من خواهرتم الزمه بدونم   -آیدا 

من به بابام      + چندبار بهت خندیدم مهربون بودم پرو شدیا

 جواب پس نمیدم کجا بودم اونوقت به تو باید جواب پس بدم  
ز رد رژ لب روی گردنت  اصال الزم نیست بگی ا -آیدا 

 مشخصه که کجا بودیو چیکار کردی ..  

 رفتم سمتشو صورتمو نزدیک صورتش بردم 
نکنه  + هرجا بودم هرکاری ام کردم به تو ربطی نداره .. 

 دلت توام میخواد ؟!!

 نگام کرد  

 عوضی...-

 پوزخند زدم  
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 برو کنار میخوام برم استراحت کنم  + حاالم

 با دست زدمش کنار و خواستم برم که گفت : 

       شیطونه میگه برم لوش بدماا

 برگشتم  
+ اگه چیزی بگی منم ممکنه دهنم باز بشه و یه چیزایی بگم  
؛ فکر کنم مامان بابا براشون جالب باشه راجب تو یه سری  

نتو ببندی دیگه شتر بهتره ده مثال اینکه لزبینی ! چیزا بدونن 
 دیدی ندیدی منم همینکارو میکنم .

     خیلی آشغالی .. ازت متنفرممم  -آیدا 

 + منم همینطور  

بدون گفتن هیچ کلمه ی دیگه ای از آشپزخونه زدم بیرونو 
 رفتم تو اتاق ! 

 ..... دختره ی پرو . شیطونه میگفت 

     پوففف !

که خسته و  یه دوش گرفتمو ولو شدم روی تخت و ازونجایی 
 کوفته بودم زودی خوابم برد ...! 

. 

. 
 *** . 

     + بابا شوخی میکنی دیگه ؟؟

ای بابااا توام که همش تعجب میکنی ! منو مادرت داریم  -بابا 
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میریم سفر آرشم با ما میاد دیگه تو باید بمونی با خواهرت تو  
 خونه مراقبش باشی 

 د تو همین حین یهو آیدا اومد و کنارمون ایستا 

 یعنی من بشم پرستار بچه ؟؟     + باباااا

 بچه خودتی        اییشش  -آیدا 

 رو کردم سمتش و گفتم :
 تو حرف نزن .. بابا نمیشه اینم با خودتون ببرین  

 نه نمیشه . چی میگی سورنا حرفا میزنیاا  -بابا 
 خیلی دلتم بخواد .. -آیدا 

جاییش + بابا من با این نمیسازمااا یهو برگشتین دیدین ی
 ناقصه به من مربوط نیست 

فرهاد من اصال پیش این نمیمونم  عمو خیلی پرویی ،  -آیدا 
 این اگه اینجا باشه من میرم خونه ی نازنین  

 + وااای فکر کردی خیلی دل من میخواد پیش تو باشم ؟؟  
 بابا اینم اگه باشه من میرم خونه ی ترانه اینجا نمیمونم  

 یکی زد تو سینم گفت : آیدا با حرص برگشت سمتمو 

من اصال باهات نمیسازم بیا برو      ببین ! خیلی رو داری 

 باهاشون اصال 
 گفتم :منم یکی زدم تو سینش و 

 به تو چه تو برو باهاشون  
 دوباره یکی زد تو سینه م 

 تو برو باهاشون . من باهات نمیسازم   -آیدا 
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 زدم تو سینش 
 + منننم باهاات نمیسازم 

چیه مثل سگ و گربه افتادین به       هه دیگهه بابااابسه -بابا 

جون هم !! جفتتون باید بمونین حاال باید باهم کنار بیاین بسه  
 دیگه چقدر میپرین بهم ! 

 منو آیدا بهم نگاه کردیم و به هم چشم غره رفتیم ...

باالخره همشون رفتن و من موندم با خواهرخونده ی عزیز  
 !!!! 

 ورنا خان  گاومون دوقلو زایید س 
 خدایا خودت بخیر بگذرون ... 

روی کاناپه لم داده بودم و تلویزیون مشاهده میفرمودم که  
 صدای دینگ گوشیم در اومد . 

 یه پیام از ژاله بود ! 
باز کردم نوشته بود " یک ساعت دیگه بیا همون کافه ی 

 قدیمی " 
 پیام تایید و براش فرستادمو به ادامه دیدن فیلم پرداختم ..

 و دیدم آیدا از اتاق حاضر و آماده اومد بیرون !!یه
 خواست از کنارم رد بشه و بره که گفتم :

 کجا ؟
 برگشت گفت : چی ؟؟

 بهش نگاه کردم  
 + کری ؟ گفتم کجا شال و کاله کردی داری میری ؟ 
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وقتی کارای تو به من ربطی نداره کارای منم به تو  -آیدا 
 مربوط نیست .  

م و روبه روش ایستادم !! اینکارم باعث  یهو از جام بلند شد
 شد بترسه 

+ ببین دختر خوب هنوزم میگم کارای من به تو ربطی نداره 
و من نباید بهت جواب پس بدم ! من از پس خودم برمیام ولی  
متاسفانه تو نمیتونی و بال مال سرت میاد ! بابا و مامان شیوا  

مانتی تورو دست من سپردن و این یعنی چی ؟ یعنی تو ا
متاسفانه دستم و تا زمانی ام که برگردن هرجا بخوای بری  

 باید بهم توضیح بدی . شیرفهم شد ؟؟ 

 فقط زل زده بود بهم !! چیزی نمیگفت  
 + خب .. حاال مثل بچه ی خوب بگو کجا تشریف میبری ؟  

 یکم مکث کرد بعد گفت :
 دارم میرم خونه ی نازنین ! کارش دارم 

 تم :سرمو تکون دادمو گف
 اوکی وایسا حاضر شم خودم میرسونمت  

 نه نمیخواد خودم میرم   -
+ گفتم میرسونمت .. تازه بخاطر تو نیست ازونور باید برم 

 سر قرار  

 تا اسم قرار رو آوردم یهو با سرعت برگشت سمتم !!

     وا این چشه یهو جنی میشه

 بی توجه بهش رفتم حاضر شدم و اومدم پایین  
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 + بریم  
 به تیپم کرد !یه نگاه 

 + به چی نگاه میکنی بریم دیگه دیرم شد 

 سوار ماشین شدیمو از خونه زدیم بیرون  
 رسوندمش دم در خونه ی نازنین خواست پیاده شه گفتم :

 + وایسا ..  

یه کاغذ از داشبرت در آوردم و روش شماره تلفنمو نوشتم  
 گرفتم سمتش 

 دنبالت  + این شمارمه .. کارت تموم شد زنگ بزن بیام
 خودم یه آژانس میگیرم برمیگردم   -

 + خوشم نمیاد یه حرفیو چند بار تکرار کنم ...  

 شماره رو به سمتش گرفتم اونم مجبوری قبول کرد !!
رفت داخل خونه و منم راهی شدم سمت کافه ای که با ژاله  

 قرار داشتم .... 
. 
. 

  *** 

 م خوردم  یه قلپ از چایی 
 + خب ؟... 

 و تعجب گفت :   ژاله با حرص

چیی خب ؟؟ دو ساعته دارم برات توضیح میدم       سورنااا 
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بخدا اگه بگی متوجه نشدی جیغ       بعد تازه میگی خب ؟؟

 میزنم  

 از حالتش خندم گرفت !  

به             خندیدم گفتم : نه خب چرا جوش میاری آخه 

 اعصابت مثلث باش  
دیوار حرف آخه االن انگار دو ساعت داشتم با  -ژاله 

     میزدم

 + نه خب ... آخه ژاله یجای کار میلنگه اینکار شدنی نیست 
 پوففف .. سورنا ببین کار برای تو نشد نداره  -ژاله 

 + اصال دختره کیه ؟ من چرا باید براش همچین کاری بکنم ؟  

 ژاله یکم دستپاچه بود ! 
 یهو گفت : 

 من اونو دوسش دارم !! 

 با تعجب نگاش کردم ! 
 نگفته بودی اینو !  +

 ژاله انگار از خجالت سرشو انداخت پایین  
این از یه طرف رو من کراش داشت از یه طرف دیگه 

 عاشق یکی دیگه شده بود ..
 گرفته بود !! خندم
 دوس داشتن که جرم نیست  +

 اگه نبود پس چرا ولم کردی ؟!  -ژاله 
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 + مسئله ی منو تو فرق داشت .. 

رقی نداشت ! فرقش فقط این بود که تو  نه ، اصال ف –ژاله 
و دنبال این بودی همه رو امتحان کنی. تنوع طلب بودی 

 برای همین خیانت کردی بعدشم ولم کردی..

 زل زدم بهش !! هم دلم براش میسوخت هم نه ! 
 گناه داشت درسته دیگه رلم نبود ولی دوستم که هست .

م که دیگه + بیخیال گذشته ، هردومون یه سری اشتباه کردی
 قابل جبران نیست بهتره غصه شو نخوری  

 چیزی نگفت !
 + کمکت میکنم ..

 با گفتن این کلمه یهو سرشو آورد باال !! 
 با صدای بلند گفت : 

 وااااقعاااا ؟؟  
+ هییس بابا آرومتر همه نگامون میکنن ! آره کمکت میکنم ! 

 حاال بگو چیجوری و چیکار کنم ؟ 

 ژاله با ذوق شروع کرد به تعریف کردن : 
ببین بهنوش ) همون دختری که ژاله دوسش داره ( از زمانی  
که کام اوت کرده از خانواده شو ؛ دوستاشو کال از همه جا  

خیلی اتفاقی توی یه مهمونی  طرد شده ! بعد من یه شب 
دیدمش و بعد یکم حرف زدیم باهم ؛ باهاش جور شدم و اونم  
داستان زندگیشو برام تعریف کرد . گفت که دنبال یه خونه یا 
هم خونه شدن با یکی میگرده منم بهش پیشنهاد دادم که بیاد  
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خونه ی من بمونه اولش رد کرد ولی من دلم براش سوخت  
گفتم اگه نظرش عوض شد بهم زنگ   بهش شماره مو دادم

 بزنه ..
چند روز بعد بهم زنگ زد و خالصه قبول کرد که بیاد پیشم  

 .. 
توی این مدت که پیشم بود کلی باهم رفیق شدیم و اینا متوجه  
شدم که بخاطر همین داستانش افسرده شده ! هرکاری کردم 
که حالش خوب بشه ، خوب میشد ولی دوباره هنوزم افسرده 

 !!بود 
نیاز به یه روانشناس داره که خوبش کنه ! یهو تو اومدی توی 

 ذهنم ، اینه ک دست به دامن تو شدم !
+ ژاله چی میگی من هنوز یه ترم از دانشگاهم مونده هنوز  

 فارق التحصیل نشدم 
عع سورنا تو بهترین روانشناسی هستی که میشناسم   -ژاله 

ونم کارت خوبه پس  تازه بهترین گزینه واسه کمکم ! منکه مید 
 چرا میگی نه 

+ بابا من هنوز مطب ندارم چیجوری آخه کمکش کنم ؟ 
مثال روانشناس  ه اصال چیجوری میخوای اونو بیاری پیش من

     که مطبم ندارم

خب ... خب یه چند باری که منو بهنوش باهم بیرون   -ژاله 
میریم بهت میگم که توام همراهمون بیای تورو بهش معرفی 

وام که جور شدن با دخترا رو خوب بلدی باهاش جور میکنم ت
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شو خوبش کن !! گناه داره سورنا توام اگه جای من بودی  
 دلت واسش میسوخت ! 

 نگاش کردم !! 
 + من اگه اینکارو بکنم از کجا بدونم که ثمر داره ؟ 

 یعنی چی ؟ -ژاله 
+ یعنی اینکههه من این همه زحمت بکشم بعدش تو بعد یه 

 نی چی ؟  مدت ولش ک
 مننن ولش نمیکنم  -ژاله 

و میگفتی بر گردیم   + تو همین االنشم روی من کراش داری
اونو دوست داری ! به هم بعد االن میگی ولش نمیکنی و 

 میگن در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته  
من   ببین .. سورنا .. تو جای خودت اون جای خودش -ژاله 

 ی مانع بشی  ازین دختره خوشم میاد چرا میخوا
 + اوکی ولی پول میگیرم بابت کارم 

 چییی ؟  -ژاله 
+ من دارم وقتمو میزارم واسه کاری که میدونم ثمر نداره 
باالخره زندگی ام خرج داره ، تو میشی اولین مریضم پس 

 مجانی نیست 
 پوففف حاال نمیشه در حق دوستت کاری کنی ؟؟  -ژاله 

 وش نمیگیره  نه عزیزم ، گربه محض رضای خدا م -
 اوکی باهم کنار میایم ..  -ژاله 

 یکم از چاییم خوردم بعد گفتم : 
 تو از کجا میدونی که اونم دوست داره ؟ 
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 منظور ؟   -ژاله 
+ منظور اینکه از کجا میدونی اونم دوست داره ؟ ممکنه من  
وقتی باهاش جور شدم و دارم درمانش میکنم اون عاشق من  

 بشه ...  

 زل زد بهم ... 
 + من ازین چیزا کم ندیدم ! 

 بعد یکم مکث سرشو انداخت پایین آروم گفت :
مهم نیست ! من فقط میخوام خوب بشه ، حتی اگه دوسم 

 نداشته باشه !!! 

 تعجب کرده بودم !! 
در کنار خوب کردم این خانوم روی   اوکی مثال میتونیم+ 

 عشق به شما هم روش کار کرد  
 گفت :  یهو با سرعت سرشو آورد باال

 واقعا ؟؟ 
 + آره  
وااااای نمیدونمممم چی بگممم واقعاا !!! یه وقت شک   -ژاله 

 نکنههه  
 + نترس من کارمو خوب بلدم  

وااای ممنونم خوشحالم که قبول کردی نمیدونم   -ژاله 
 چیجوری تشکر کنم ازت 

بازی   شی + الزم به جبران نیست حاال امیدوارم که ال
 درنیاری  



187 

 دیم که یهو تلفنم زنگ خورد !داشتیم حرف میز
 شماره ناشناس بود. برامم آشنا نبود  

 جواب دادم : 
 + بله ؟ 

 الو ؟؟ الو سورنا ؟؟  -

 صدای آیدا بود !!
 + سالم ، چیشد کارت تموم شد ؟ 

 سورنا توروخدا سریع بیا خونه ی نازنین اینا   -

توی صداش نگرانی موج میزد ! نگرانی صداش باعث شد 
 بشم  منم نگران 

 + چیشده اتفاقی افتاده ؟؟ 
 مسعود !!   -

 با آوردن اسم مسعود از جام بلند شدم ..
مسعود اومده در خونه ی نازنین اینا داره در میزنه !  -

 میترسم سورنا توروخدا زود بیا 
 + باشه باشه االن خودمو میرسونم ..  

 گوشیو قطع کردم .
 چیشده ؟ -ژاله 

ید برم . حاال بعدا قرار بزار  با  + یه مشکلی پیش اومده من 
 باهاش آشنا بشم دیگه  

 آره خبرت میکنم   -ژاله بلند شد 
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بعدش همو بغل کردیم و منم با سرعت اومدم بیرون راه افتادم  
 خونه ی نازنین اینا ....  سمت 

 یکم دور تر از خونه پارک کردم !  
به اطراف نگاه کردم دیدم یه پسری جلوی در خونست و داره 

 یزنه !زنگ م
سریع از ماشین پیاده شدم و بدون هیچ استرسی خیلی ریلکس 

 رفتم سمت خونه ی نازنین اینا ... 
 نزدیکه شدم و گفتم :

 بفرماید ؟ با کی کار دارید ؟  

 مسعود برگشت و نگام کرد !
ببخشید من با این خونه کار دارم ، شما مال این   -مسعود 

 خونه این ؟  
 + بله اینجا خونه ی ماست 

 عع ؟ من با نازنین کار دارم  -مسعود 

 مثال خودمو زدم به کوچه ی علی چپ فتم :
 نازنین دیگه کیه ؟؟ 

 مسعود با تعجب نگام کرد !
 داداش مگه اینجا خونه ی شما نیست ؟؟  -مسعود 

 + چرا هست ولی ما اینجا نازنین نداریم 

 تو فامیلتون چی ؟   –مسعود 



189 

کسی به اسم نازنین  تو فامیلمون اصال  + تا اونجایی که یادمه
 نداریم 
به من آدرس   عع ؟ اخه خونشون همینجا بود .. -مسعود 

 همیینجا رو دادن
 + ببینم نکنه خانوم کمالی رو میگی ؟

 آهااا آرهه فامیلیش کمالی بود   -مسعود 
هفته ای میشه  چنددیگه ، خانم کمالیشون  + خب از اول بگو 

 ا دیگه  که ازینجا رفتن یه ج
 چییی ؟؟ رفتن ؟ کجا ؟؟  -مسعود 

+ اونشو دیگه خبر ندارم ، ما فقط چند هفته میشه که این 
 خونه رو اجاره کردیم  

 ای بابا!! آدرسی چیزی ازشون نداری ؟؟  -مسعود 
 خودمو الکی کنجکاو نشون دادم گفتم :
 باهاش چیکار داری ؟ دوس پسرشی ؟

رفیقش که دختر عموی  من ؟ نه بابا ! میخواستم از -مسعود 
منه خبر بگیرم ببینم خبری ازش داره یا نه !! حاال شما  

 آدرسی چیزی ازشون نداری ؟؟  

 به چهره اش نگاه کردم !! 
از طرز حرف زدنش بدم اومد .. اینقدر تن صداش نازک و 

     دخترونس که گاهی وقتی حرف میزد صداشو نمیشنیدم 

 مدل موهاشم که انگار ریدن توش ! 
شم که اینقدر ظریفن انگار تا حاال باهاشون یه میخم بلند  دستا

 نکرده چه برسه به چیزای دیگه !!
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تازه هیلکی و توپر هم هست !! باید یکم این چربی هاشون  
 آب کنه !!!  

من نمیدونم آقای محتشم چی توی این دید که میخواست آیدا  
 رو به این راحتی بده دستش !!!

 پوفففف 
 فتم :قیفامو جدی کردم گ

منکه آدرسی ندارم ولی بزار ببینم آبجیم چیزی میدونه ، یه 
 لحظه وایسا !  

 بعد زنگ خونه رو زدم ! خداروشکر آیفون تصویری بود ..
فکر کنم نازنین اینا از پشت منو دیدن و آیفونو برداشتن . 

 نازنین صداشو عوض کرد گفت : 
 سالم داداشی چرا نمیای تو مگه کلید نداری ؟  

 گرفته بود !! ولی خودمو کنترل کردم و گفتم :خندم 
چرا دارم ! آبجی این آقا با خانوم کمالی اینا که این خونه رو  
بهمون اجاره دادن کار دارن . میگن دنبال دختر عموشونن تو  

 آدرسی چیزی داری ؟؟ 
 نازنین مثل اینکه قضیه رو گرفت ایول دختر زرنگی بود . 

 فت :با همون صدای تغییر یافته ش گ
 منم نمیدونم !  ی نه داداش

 برگشتم سمت مسعود گفتم :
 شرمنده ندارن دیگه  

 بله .. شرمنده که مزاحم شدم  -مسعود 



191 

 فقط سرمو تکون دادم .
 منتظر جلوی در ایستادم تا بره !!
 رفت سوار ماشینش شد و رفت .. 
 یکم ایستادم تا قشنگ دور بشه .

دم نازنین که  که راحت شد دوباره زنگ آیفونو زخیالم
 برداشت گفتم :

 رفتش درو باز کن 
 رفت ؟؟  -نازنین 
 + آره  
 واای خداروشکر ! بیا تو سورنا   -نازنین 

 درو زد و رفتم داخل !
 تا وارد خونه شدم خواستم چیزی بگم یهو آیدا پرید بغلم !!

 شوکه شدم..
 + آممم... 

 دستامو بردم پشتشو منم بغلش کردم .
 ش + رفتش ! نگران نبا

 ممنون که اومدی !!!   -

 دوتا آروم زدم به پشتشو لبخند زدم از بغلم آوردمش بیرون .
 به نازنین نگاه کردم و خندیدم گفتم :

       چطوری آبجی ؟

 تا اینو گفتم زد زیر خنده  
وااای سورناا خوب شد همون اول جریانو گفتی   -نازنین 
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 وگرنه من سوتی میدادم 
 هستی زود ماجرا رو گرفتی + ولی خوشم اومد بچه زرنگی 

 رفیییق منهه دیگهه ، مثل خودمه  -آیدا 
 نازنین یهو پرید بهش گفت :

اینجا نزدیک بود سکته رو       توو یکییی که حرف نزن 

 بزنی  
 بعد شروع کرد ادای آیدا رو در آوردن : 

 مثل خودمه دیگه  

       زبونشم بیرون آورد !

      زنین خیلی بیشششعوررر و نفهمممیییی نا -آیدا 

 قربانت   -نازنین 
 + بسه دیگه چتونه  

اوففف دیگه ببین چه داستانی باهم داریم . بیاین  -نازنین 
 بشینین .. ببینم سورنا چایی میخوری ؟ 
 + اگه چایی باشه هر زمان آره میخورم  

 خخخ ! پس بشین برات بیارم   -نازنین 

 سرمو تکون دادمو نشستم . آیدام روبه روم نشست .
 دم بهش و گفتم :زل ز

خب ! برای چی اومدی اینجا اصال که این داستانارو داشته  
 باشیم ؟ 
بابا من اصال چه میدونستم قراره اینجوری بشه ، اومدم  -آیدا 

 ببینم نازنین ازونجا برام خبری آورده یا نه ؟ 
 + خب اینو تلفنی نمیتونستی بفهمی ؟؟ 
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ه خب اومدم به  چرا اما .... اصال چرا اینقدر گیر میدی آخ -
دوستمم سر بزنم . گناه کردم ؟ به من چه که یهو اون عوضی  

 سر و کله اش پیدا شد ..  

 نگاش کردم !
 راست میگفت تقصیر اون نبود !

 + خیلی خب ! حاال خبری ام شده یا نه ؟ 
 بعد یکم مکث گفت : 

همون خبرای قدیمی . عموم اینا دارن در به در دنبالم 
 رگشتن بابا پیدام کنن ! میگردن تا قبل از ب

 سرشو بین دستاش گذاشت  
دارم دیونه میشم ! خسته شدم از این همه بدبختی .. تا کی  -

 حتی از سایه ی خودم بترسم  

نمیدونم چرا اما ازینکه اینجوری ببینمش دیونه میشدم !! دلم 
 نمیخواست اینجوری باشه  

وقتی + همه چی تموم میشه نگران نباش . ترسی وجود نداره 
 چیزی نیست که ازش بترسی  

 زل زد بهم !!  
 خواست چیزی بگه که یهو تلفنم زنگ خورد .

 نگاه کردم دیدم ژاله اس ! 
یه ببخشید گفتم و از جام بلند شدم رفتم یکم اونور تر تا آیدا 

 نشنوه صدارو .
 جواب دادم : 
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 + الو سالم
 سالم سورنا چطوری ؟  -ژاله 

منو دیدی بعد این بچه سوال چیه و همین یک ساعت پیش ت -
 میپرسی ؟ 

 صدای خندش اومد بعد گفت :
 نشدم ؟  راس میگی ببخشید ! بد موقع که مزاحم

 + نه کارتو بگو 
زنگ زدم بگم که با بهنوش قرار گذاشتیم شام بریم بیرون ،  -

 میای دیگه ؟ 
+ بابااا تو جقدر عجله داری آخه نمیشد صبر کنی یه روز  

 دیگه ؟؟ 
م مهمه سورنا ! گفتی کمکم میکنی دیگه نزن زیر قولت  برا -
 !! 

 + پوففف ، باشه میام . آدرسو برام بفرست باز  
وااای مرسیییی ! این لطفتو فراموش نمیکنم ، میفرستم   -

 بای برات . 

 گوشیو قطع کردم و رفتم دوباره سرجام .

 نازنینم نشسته بود.

 سورنا سرت شلوغه هاا ! خبریه ؟؟ -نازنین 

 یه نگاه به آیدا کردم که زل زده بهم !

 جدیدا خیلی بهم خیره میشه ..

 خندیدم گفتم : نه بابا چه خبری 

 بعد چاییمو گرفتم و شروع کردم به خوردن ...



195 

. 
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 **** 

 

  "آیدا  "

 گوشیش زنگ خورد و ازجاش بلند شد رفت تا جواب بده ..
 کنجکاو شدم !!

 قرار داشت ؟؟ یعنی همون دختره بود که امروز باهاش
دختر قرار یه ندای وجدان : تو اصال از کجا میدونی که با 

 داشته ؟ 

 میدونم دیگه از سر و وضع شیک و پیک کردش معلومه .. 
زل زده بودم بهش ! معلوم نیست چی میگفتن که سورنا  

 میخندید ..
 نازنین سینی به دست اومد نشست   همین حین تو 

 عع سورنا کو پس ؟   -نازنین 
 اشاره کردم به جایی که بود  

 + داره با تلفن میحرفه 
 نازنین به سورنا نگاه کرد بعد برگشت گفت :

 معلومه طرف بدجور دلشو برده هاا 

 ناخواسته با این حرفش یکی زدم تو بازوش و گفتم :

 ��تو حرف نزنی نمیگن اللی 
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ا تو چرا یهو جوش آوردی  اووو ، پیشته باب -نازنین با تعجب 
 ؟ 

 زل زدم بهش !! 

 چرت نگو  ��کجا جوش آوردم !! + من ؟ نهه... من 

نازنین مشکوک نگام کرد ! منم خودمو زدم به کوچه ی علی  
 چپ .. 

 سورنا تلفنش تموم شد و اومد نشست ... 
 نازنین باهاش شوخی کرد و اونم با خنده جوابشو داد !!

ط من خار داشتم که باهام اینجوری  این چرا با همه میخندید فق
 بود ؟؟!! 

 چاییشو که خورد بهم گفت :
خب بریم دیگه ، دقیقا روز اولی که مامان بابا رفتن این بال 

 سرمون اومد .. بقیه اشو خدا بخیر کنه 

 پوففف !!
راست میگفت بقیه شو خدا بخیر کنه .. سرمو تکون دادم و 

 از نازنین خدافظی کردم ..
ه سورنا رفت تو اتاقشو منم لباسمو عوض کردم  رسیدیم خون

 و رفتم آشپزخونه پیش نرگس خانم .. 
+ نرگس خانم من گوشه ی پذیرایی یه پیانو دیدم ! اون مال 

 فرهاد پیانو میزنه ؟؟ عمو کیه ؟ 
 نرگس خانم خندید گفت : نه عزیزم ، اون مال سورنا ست 

 سالگیش خرید  ۱۸، آقا فرهاد برای تولد 
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 پشمام ، این شازده یخی پیانو میزد ؟؟   ��جاااان 

 + چییی میگییی نرگس خانمم !! یعنی سورنا پیانو میزنه ؟؟ 
آره ، هم پیانو میزنه هم گیتار بلده ! خیلی ام  -نرگس خانم 

 قشنگ میزنه . تازه صداشم خوبه وقتی میخونه  

 پس چرا من هچیوقت ندیدممم!!!! ��الکیییی 

اخه تو تازه چند وقته اومدی   آیدا چرا چرت و پرت میگی 

 ��اینجا 

 از آشپزخونه رفتم بیرونو رفتم سمت پیانو ...
 آروم دست کشیدم روش ! پس شازده یخی پیانو میزنه !!  

 _ اهههممم .... 
 هول شدم و برگشتم دیدم سورنا داره نگام میکنه 
 + چرا یهویی میای خب آدم زهره ترک میشه

 دست نزنی   نگفتن به وسایل مردم شمابه  -
 + عااا چراا ! ولی نمیدونستم پیانو میزنی  

 اومد نزدیک تر و دست کشید روی کلید های پیانو  
 بعضی وقتا میزنم .. تو از کجا فهمیدی ؟ -

 + نرگس خانم گفت 
 زل زدم بهش !!  

 یهو گفتم : میشه یه آهنگ بزنی و بخونی ؟؟  
 برگشت نگام کرد !

 + لطفا  
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 ی صندلی ! بدون هیچ حرفی نشست رو 
 فکر نمیکردم قبول کنه !! 

 چه آهنگی میخوای بخونم ؟  -سورنا 
 یکم فکر کردم . یهو گفتم :

 آهااا ، آهنگ همین که کنارت نفس میکشم رو بخون ! بلدی ؟
 اره   -

 بعد یه نفس عمیق کشید و شروع کرد به نواختن پیانو !!
 چقدر خوب بلد بود پیانو بزنه  

 شروع کرد به خوندن : 

 برام هیچ حسی شبیه تو نیست !
 کنار تو درگیر آرامشم ... 
 همین از تمام جهان کافیه 

 همین که کنارت نفس میکشم!! 
 برام هیچ حسی شبیه تو نیست..

 تو پایان هر جستجوی منی.. 
 تماشای تو عین آرامشه.. 

 تو زیباترین آرزوی منی..  

 منو از این عذاب رها نمیکنی! 
 !  کنارمی به من نگاه نمیکنی

 تمام قلب تو به من نمیرسه.. 
 همین که فکرمی برای من بسه! 

 منو از این عذاب رها نمیکنی 
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 کنارمی به من نگاه نمیکنی 
 تمام قلب تو به من نمیرسه 

 همین که فکرمی برای من بسه....!!  

 نوازش پایانی رو ام زد تموم کرد .. 
 واااو 

 فکرشم نمیکردم صداش خوب باشه !!! 
 ی تصوراتم بهم ریخت ... پشمام لعنتی همه 

 + خیلییی خوب خوندییی
 خندید 

 مرسی  -
+ نرگس خانم گفت خوبی هاا من باور نمیکردم فکر میکردم  

 زیادی داره دست باال میگیرتت
 زیادم خوب نیسم در حد خودم . -

 + گیتارم میزنی نه ؟ 
 آره یه وقتایی   -

 + اهوم . خوبه 
 میگم ...  -

 یکم مکث کرد بعد گفت :
 ستت چطوره ؟ بهتر شد ؟  د

 تعجب کردم ! سورنا و ازین حرفا ؟ اونم یهویی !عجبب
 + آره خوبه . 

 بیا بشین  -
 + چی ؟؟
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 یکم روی صندلی جابه جا شد و گفت :
 بیا بشین میخوام دستتو ببینم 

 ��نهه االن دیگه مطمئنم سرش به یجا خورده 

 رفتم کنارش نشستم .
 د !دستمو گرفت و مچ بند رو باز کر

وااای انگار از زندان آزاد شده بودم وقتی به مچم هوا خورد  
 .. 

 شروع کرد به ماساژ دادن دستم...
 زل زدم بهش !!  

 دردت میاد ؟   -
همونطور که نگاش میکردم سرمو به نشونه منفی تکون دادم  

. 
 دستمو دوباره گذاشت روی سینش !! 

 هولم بده ببین دردت میاد یا نه   -

 ر آوردم به سینه اش فشا
 درد میکنه ؟  -

 بازم فقط سرمو تکون دادم ! 
 خندید گفت : 

 زبونتو موش خورد ؟! 
 + نوچ هنوز اندازه ی قدت زبون هست 

 و موش خورده افسردگی گرفتم ونتای بابا فکر کردم زب -
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 ��+ خیلی بیشعوری 

 در جریانم  -

 همچنان دستم روی سینش بود و دست اون روی دستم !
 ال گونه هاش خودشونو نمایش میدادن ..وقتی میخندید چ

 توام چال گونه هات قشنگن !  -سورنا 

ذهنمو خوند انگار !!! دیگه دارم ازش  ��یااا دیوار سفید 

 ��میترسم 

 ��+ ببینم تو ذهن خونی ام بلدی مگهه ؟؟؟

 نه  -
+ پس از کجا فهمیدی منم داشتم دقیقااا به چال گونه هات فکر 

 میکردم 
 فکر میکردی ؟  مگه داشتی  -

من مطمئنم تو ذهنم میخونی !! کم کم دارم ازت  ��+ آرههه

  ��میترسم 

 فقط خندید  
 یکم مکث کرد بعد زل زد به چشمام و آروم گفت :

ذهن خونی بلد نیستم اما برای اولین باره دقیق به صورتت  
 خیره میشم !!  

ولت بهم وصل کردن و من خشک شده بودم   ۲۰۰انگار برق 
  !! 
 نم قفل شده بود ..زبو 
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 حتی انتظارشو نداشتم همچین حرفی بزنه بهم !
 بدن هامون بهم نزدیک بود ..
 صورت هامونم همینطور ...

دستشو آورد باال و موهامو نوازش کرد بعد گذاشت پشت 
 گوشم ؛ دستشو نزدیک گوش و گردنم نگه داشت !!!

 خیره شده بودیم بهم ..  

میکردم این مهربونی هاش از هوسشه نمیدونم چرا ! اما حس  
 !! نه چیز دیگه... 

 و این موضوع اذیتم میکرد !!! 
 یه لبخند زد گفت : 

همیشه وقتی روال نبودم و ترانه میخواست خوبم کنه میگفت 
، سورنا من وقتی غم دارم میام پیش تو ، غم هامو میریزم  

 توی چال گونت ، تو میخندی بعد غم هام تجزیه میشه ! 
 او ! چقدر باحال گفت ...  + وا

 آره   -
 یکم مکث کردم 

 یهو از دهنم پرید بیرون و گفتم : 
منم دوست دارم غم هامو بریزم توی چالت بعد بخندی تجزیه  

 بشن ! 

 فااااک !! 
با گفتن این جمله از زبون بی صاحابم سریع زل زد به 

 چشمام ... 
 حالتش داشت عوض میشد !
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 نه ...  
 بمون !! یهویی چیشد !!  نه تورو خدا همونجوری

 بازم گند زدم ؟!!
 تکون خورد بعد از جاش بلند شد . دستشو برداشت و یکم

 بریم نهار ، االنه که صدای نرگس خانوم در بیاد  -

 بدون هیچ حرف دیگه ای رفت ...
 چرا یهو اینجوری شد؟ 

 لعنتی !! 
 مهربون بودی ؟!  چی میشد همیشه همینجوری آروم و 

ا با منم مثل بقیه مثل ترانه یا دوستات رفتار چی میشد واقع
 میکردی ؟!! 

 آیدا بازم گند زدی ..
 اون ازت متنفره و هیچوقتم قرار نیست خوب بشه !! 

 خواستم بلند شم که یهو صدای پیام گوشی اومد ...
که نبود . یه نگاه کردم دیدم گوشی سورنا ست ،  گوشی من 

 جا گذاشته روی پیانو  
ل کرد ببینم پیام چی اومده !! گوشیشو برداشتم یهو فضولیم گ

 روشن کردم دیدم یه پیام از طرف ژاله اس !! 
 ژاله دیگه کیه ؟

 از روی نوتیف خوندم نوشته بود :
 بیا همون رستورانی که میرفتیم "  8" عزیزم ساعت 
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 چیشد ؟ ��جاان 

 نکنه این همونیه که صبح باهاش قرار داشت ؟!! 
 روی پیانو که شک نکنه ...  گوشیو گذاشتم دوباره 

 نشستم روی صندلی . یعنی دوست دخترشه ؟ 
نه بابا دوست دختر چیه ، حتما ازین دخترایی که چند روز 

 باهاشه بعد ولش میکنه ..
 نه .. 

اگه اینجوری بود که نمی نوشت همون جایی که میرفتیم پس 
 معلومه خیلی وقته باهمن ..

 م کجا میره !! اه چرا آدرس ننوشت حداقل میدونست
 یهو سورنا اومد که گوشیشو برداره 

 نهار نمیخوری ؟   -سورنا 

 زل زدم بهش .  
 با توام   -

 + ها ؟ چیه ؟
 میگم نهار نمیخوری ؟ -

 + چرا میخورم
 پس چرا نمیای -

 + میام ، بریم 

 بدون هیچ حرف دیگه ای رفتیم آشپزخونه  
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 با غذام بازی میکردم و فکرم مشغول بود ..
 نستم مشغول چی یا ... نمیدو 

 مشغول کی!!  

 نرگس خانم من برای شام نمیام منتظر من نباشین   -سورنا 
 یهو گفتم : پس من چیی ؟؟ تنها بمونم ؟ 

 سرشو آورد باال و نگام کرد  
 نرگس خانم هست تنها نیستی   -

آره آیدا جان نگران نباش ، دخترم سورنا برات   -نرگس خانم 
 شام نگه دارم ؟  

 نه بیرون میخورم  -سورنا 

 غذاشو که تموم کرد بلند شد و رفت !
 چرا اینو گفتم ؟ یعنی واقعا از تنهایی میترسیدم ؟  

ترسیدن که میترسم ولی شاید ... شاید دلم میخواست اونم 
 اینجا بود ... 

 پوففف 
روی مبل نشسته بودم و داشتم تلویزیون میدیدم که یهو از 

 ون !!اتاقش شیک و پیک کرده اومد بیر
وااو چه به خودش رسیده بود ! به کسی که االن قرار بود بره  

 دیدنش حسودیم شده بود ...
 نرگس خانم من رفتم  -سورنا 

 به سالمت عزیزم ، مراقب خودت باش  -نرگس خانم 
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که رد شد بوی عطر تلخ مردونه ش به مشامم خورد   ماز کنار
 و مستم کرد !!! 

و خودمو بی توجه نشون   داشتم سعی میکردم که نگاش نکنم
 بدم ولی نمیشد و زیر چشمی نگاش میکردم ..

بعد از ردیف کردن خودش جلوی آیینه از در رفت بیرون و 
چند لحظه ی بعد صدای ماشین نشون از رفتنش از خونه رو 

 میداد !!
 پوفف ... 

 واقعا نمیفهمیدم چشه ! چرا باهام اینطوری رفتار میکنه ..
کرد ولی بعدش یه جوری ضد حال یه روز خوب رفتار می

 ��میزد که از کونم در میاورد 

و مسئله ی جالبش اینجا بود که فقط با من همین رفتارو داشت  
!! برای بقیه وقت داشت ، با بقیه خوب بود البته بعضی وقتا  

 ، این رفتار سگشو همیشه داشت این شازده یخی  
خندیدن یهو  مبا همه میخندید ولی به من که میرسید بعد از یک 

 دوباره سرد میشد ... 
منکه باهاش کاری ندارم ، درسته قبال میخواستم سر به تنش 

 نباشه ولی االن.... 
 پوففف 

ازم متنفره .. هیچوقتم باهام خوب نمیشه ولی ازین رفتاراش 
 اعصابم خرد میشه !  

شد ولی هنوز   ۱۱شام رو توی سکوت خوردم . ساعت 
 خیلی بهش خوش گذشته دیگه  سورنا نیومده بود .. حتما
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نرگس خانم بیچاره پیشم بود تا سورنا بیاد ولی اون تا االن که 
نیومده ، دیگه خوابم گرفته بود به نرگس خانوم گفتم که 
 میخوام برم بخوابم اونم هروقت کارش تموم شد بره ! 

 رفتم توی اتاقمو درو بستم ! 
سیوشرتی که یهو به چوب لباسی نگاه کردم . چشمم خورد به 

اون روز توی بام وقتی سردم بود سورنا اونو داد بهم تا گرمم  
 بشه !!  

با دیدنش یه لبخند اومد روی لبم . برش داشتمو روی تخت  
 دراز کشیدم ! سرمو چسبوندم بهش و نفس عمیقی کشیدم ...

 هنوز عطرش روی لباس بود ..
فتادم  هه .. هنوزم کثیف بود ! یادم رفته بود بشورمش وقتی ا

 پایین و کثیف شد ...
 بغلش کردم و چشمامو بستم !

 چرا اینجوری شده بودم ؟ 
 وقتی به چشماش نگاه میکنم انگار که منو جادو میکنن .
جلوش مقاومتی ندارم . دوس دارم همیشه کنارش باشم یا  

 باهاش وقت بگذرونم !!
 از همه مهم تر ... دلم میخواد بهم اهمیت بده !!

شب توی آشپزخونه برای اولین بار اسمم از وای وقتی اون 
 دهنش اومد بیرون انگار دنیارو بهم داده بودن .. 

 با یادآوریش لبخند زدم !!
 آره .. 

 وقتی بهش فکر میکنم باعث میشه لبخند بیاد روی لبم ..
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 حتی وقتی کنارشم باعث میشه حالم خوب باشه ! 
 باعث میشه بدبختی هامو فراموش کنم !! 

 ته ... گفتنش سخ
 سیوشرتو بیشتر به خودم فشردم 

 تو همین فکرا بودم که یهو صدای ماشین اومد..
 شده بود ..  ۱۲باالخره اومد ! ساعت 

 بعد از چند دقیقه صدای در اتاقش اومد !  
 منم بعد از کلی فکر و خیال گرفتم خوابیدم ...

. 

. 
 **** 

 از خواب بیدار که شدم یه کش و قوسی به خودم دادم ..
دو روز گذشته و همچنان سورنا باهام مثل قبله و عین 

 دشمنش رفتار میکنه ...
اصال حتی زیاد نمیبینمش که بخاد رفتار خاصی ام بکنه تازه  

! 
 داشت عصبیم میکرد ! حق نداشت اینجوری رفتار کنه ..

پوفی گفتم و از جام بلند شدم یه آبی به دست و صورتم زدم  
 رفتم آشپزخونه ..

 + سالم  
   سالام عزیزم ، ساعت خوااب  -نرگس خانم 

 + ای بابا نرگس خانوم دیگه تعطیلیه گیر نده  
خندید گفت : از دست شماها ! به صبحانه که نرسیدی حاال 
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 نهار میخوری ؟ 
 + اوووممم چهه جوورممم ، روده بزرگه کوچیکه رو خورد  

نرگس خانوم خندید . میز غذا رو چید ، تشکر کردم و شروع 
 به خوردن ! کردم

 یکم که گذشت دیدم سورنا نیومد ..
 + نرگس خانوم سورنا نیست ؟ 

چرا هست ، از صبح که بیدار شد گیتار به   -نرگس خانوم 
دست رفت توی حیاط !! ) خندید ( فکر کنم بازم مشغول 

 نواختنه 

 عجببب !!  
 االن میرم صداش میکنم   -نرگس خانوم 

شین من میرم صداش سریع گفتم : نه نرگس خانوم شما با
 میکنم 

 تو بشین غذاتو بخور  نه عزیزم -نرگس خانوم 
میرم صداش میکنم بعد میام  من  بابا نرگس خانم+ 

 میخوریم ..   غذاهم

نرگس خانوم فقط لبخند زد منم با لبخند جوابشو دادم و از 
 آشپزخونه رفتم بیرون !

 راستش دلم میخواست دوباره صداشو بشنوم ..  

 ی حیاط .. رفتم تو 
نم نم بارون بود !! عجب فضایی ساخته بودن این بارون ! ه او 

نگاه کردم دیدم خانوم توی آالچیق نشسته و پاهاشو گذاشته  
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 روی میز و داره گیتار میزنه !! 
انگار داشت میخوند ولی صداش نمیومد .. نزدیک تر شدم تا  

 بشنوم .
ی  یکم که نزدیک شدم صداش اومد ! داشت آهنگ خارج

 میخوند ؟!! 
 یهو زد زیر خنده !

 فکر کنم داشت با خودش حرف میزد :
ای بابا اینم نشد که خخخخ .. با این صدا آخه ، خب   -سورنا 

 بزار یبار دیگه امتحان کنیم 

دوباره شروع کرد به نواختن تا خواست بخونه دوباره خندش 
 اومد !!

😐 

   ��هیچی این خل بود خل تر شد  

 �👌�ته سنگی چیزی خورده به سرش من مطمئنم یه تخ

 شک ندارم 

 یهو گفت :
 خب سورنا بیا جدی باشیم .. ریلکسسس  

 نفس عمیق کشید و شروع کرد به نواختن  
 چقدر ریتم آهنگش آشنا بود !!
 صبر کن ببینم اینکه آهنگه .... 

 :  سورنا
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I hate you, I love you 
 من ازت متنفرم، من عاشق تواَم 

that I love youI hate  
 از اینكه عاشقتم متنفـرم 

Don’t want to, but I can’t put 
 نمیخوام که اینطوری باشه، اما من نمیتونم

Nobody else above you 
 کسی رو جای تو بزارم 

I miss you when I can’t sleep 
 وقتـایى كه خوابم نمیبره دلـتنگت میشم
I miss you in my front seat 

 واسه وقتایی که روبروم میشستی تنگ شده دلم 
Do you miss me like I miss you? 

 تو هم دلتنگم شدی مثل من که دلم برات تنگ شده؟ 

  ��وااو 

باورم نمیشد ! با اینکه زیاد خوب نخونده بود ولی بازم  
 صداش خوب بود !!!

 گیتارشو تکیه گاهش کردو سرشو چسبوند بهش !!
 نمیفهمیدم چی داشت میخوند دوباره...اینقدر محوش شدم که 

 خودم اومدم که آخرای شعرش بود و گفت : به 
 کاش میگفتی چیست ؛

 آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست ...!  
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 فاااک !! 
 ازین یه تیکه شعر معلوم بود که حتما شعر قشنگی بود !!! 

 لعنتی چرا گوش ندادم اااه 
 لعنتیی ... 

 ی چی اومده بودم .یهو یادم اومد اصال برا
 شت 
 نزدیک تر و گفتم : رفتم
 سالم 

یهو انگار هول شد سریع پاهاشو از باال جمع کرد و از جاش  
 بلند شد خواست به ایسته که تعادلشو از دست داد افتاد !!

 ��فااک از هول شدنش خندم اومد 

 دستمو گذاشتم جلوی دهنمو خندیدم .
 .. از جاش بلند شد و لباسشو تمیز کرد 

 ��قبل یواشکی اومدن یه عالمت بدی ام بد نیستاا  -سورنا 

 + عااا خب خودت حواستو جمع کن که نیوفتی به من چه 
 من ؟  -

 + نه بابام  

 بعدش چی ؟   ��هر هر هر  -

 + خخخ هیچی !!  

 رفتم تو آالچیق نشستم . اونم نشست .
 از کی تا حاال اینجایی ؟! -

 ��+ آممم تقریبا از اول خوندنت 



213 

- 😐 

+ البته سعی میکنم اون قسمتی که داشتی مثل دیونه ها با  
 خودت حرف میزدی و میخندیدی رو به کسی نگم  

 میدونستی خیلی پرویی ؟  -
 + تازه فهمیدی ؟

 ��نه میدونستم فقط االن مطمئن شدم  -

 + بیشعور 
 خودتی   -

  ��+ چته تو چرا پاچه میگیری 

 ضولی ؟ اصال برای چی اومدی ؟ اومدی ف -
 + اییششش ، ببخشید که مزاحم وقت عالیجناب شدم  

 خواهش میکنم مزاحم که هستی ...   -

 با حرفی که زد یهو نمیدونم چرا اما دلم گرفت !! 
 آروم با خودش یه چیزی گفت ولی من شنیدم :

 همیشه همه جا آفتابی میشه ..  

 عصبی شده بودم ! 
 دیگه به اینجام رسیده بود ..

 (  �🨑�میشه ؟؟ ) دقیقا کجا

 حق نداشت اینجوری حرف بزنه !!  
 بس بود هرچی تحقیرم کرد ..

 عصبی داد زدم : 
 بسه دیگه  
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 متعجب نگام کرد ! 
 با همون عصبانیت گفتم :

 متاسفم واقعا ... 
 برای تو نه ، برای خودم متاسفم !! که چقدر احمقم ! 

ه  ای کاش بر میگشتم به چند سال قبل و به خودم میگفتم قرار
بشکنی قراره بدجور بشکنی ، قراره هزار بار بشکنی اونم  

 توسط آدمایی مثل تو !!  
من چه بدی در حقت کردم ؟؟ جز اینکه بخوام کمکت کنم ؟؟  
آره درسته یجاهایی لجبازی کردم ، جفتمون لجبازی کردیم  

ولی در حقت خوبی ام کردم، من کاری کردم که بابات بفهمه  
 ...توی خر چقدر دوسش داری 

 همیشه وقتی حالت بده سر من خالی میکنی ! 
 منی که میخوام توی حال بدت کنارت باشم ..

لعنتی من خواهرتم درسته خواهر واقعیت نیستم ولی بازم یه  
جورایی خواهرت حساب میشم ، جزو این خانواده حساب 

 میشم ، دشمنت که نیستم !!  

 با تعجب زل زده بود بهم !! خشکش زده بود . 
 د فکر نمیکرد اینجوری باهاش رفتار کنم !! شای

حال دلم بد بود ، و بارونی ام که میبارید حالمو بد ترش کرده 
 بود !!

 گرفته بود ..  بغض بدی گلومو 

 + ازم متنفری ؟ باش ! اصال حق داری !  
 دلت میخواد سر به تنم نباشه باشه قبول . 
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 ولی حق نداری باهام اینجوری رفتار کنی !!
 ت چی میخوام ؟؟ مگه از

 یکم احترام ...
ودمم عصبی ام بلد نیستم به خودم فحش خوقتی من حتی از 

 بدم و حقمو حتی از خودمممم بگیرم !! 
 آرزو به دلم موند یبار بهم اهمیت بدی !

 یبار وقتی باهام خوبی بعدش از دماغم در نیاری ..  
 تو زندگیم هیچکس بهم اهمیت نداده ، اون از پدرم که این 

 خرابه رو برام ساخت توام داری همینکارو میکنی !  ندگی ز

به چشماش نگاه کردم و با چشمای پر از اشک که میخواستن 
 از گریه منفجر بشن سرمو تکون دادم و گفتم : 

 + تو از آزار دیدن بقیه لذت میبری مخصوصا من ... 
من برات همیششهه جز افرادی بودم که بهشون اهمیت نمیدی  

 !! 
 چون تو به همه غیر از من اهمیت میدی  
 چرا ؟ چرا منو اینقدر ساده میگیری ؟ 

 مگه تو آدم نیستی ؟ یعنی احساسات نداری ؟؟ 
یعنی تو وقتایی که شب میخوابی این تو ذهنت نمیاد و به تک 
تک وقتایی که یکی دوست داشته و تو اونو بازی دادی فکر 

 نمیکنی ؟؟ 
 نه ...  

وگرنه بیخود اسمتو نمیذاشتم شازده یخی معلومه که نداری ، 
  !! 
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 همچنان بدون حرف نگام میکرد !
 یهو زبون باز کرد گفت :

 من ... 
 نذاشتم حرفشو بزنه و دستمو آوردم باال و گفتم :

 هییسس ! این همه تو گفتی من شنیدم ، حاال من میگم تو بشنو 
 فقط اینو بهم بگو سورنای آرمند !

 وریه که فقط بلدی با من بد باشی ؟؟ بهم بگو چیجوریه ؟ چیج 
 دلم میخواد فقط یبار ... یبار برات مثل بقیه باشم !!

 اونی باشم که میبخشیش ..
 اونی باشم که بخاطرش از همه ی عالم میگذری 

 یا اونی باشم که مثل بقیه ی دوستات کنارش میخندی !!
دلم میخواد یبااار خودت پاشی و بخاطرم پرده هارو بزنی  

ر ، بخاطر من پنجره رو باز کنی که هوای تازه بیاد داخل کنا
! 

 دلم میخوا یباار ...
فقط یبار حس کنم که برات مهمم اونقدری که بخاطر من تو 

 روی همه واسی !!
 من از همه جا خسته شدم سورنا !!

 زندگیمو ببین ؟! 
از اول بدبختی بوده ! ازون اتفاق بد کودکی ، از جدا شدن 

ام ، از زجرایی که کشیدم ، از بابام که بخاطر مامان و باب
نگه داشتن ثروتش میخواد من با کسی ازدواج کنم که دوسش 

 ندارم و ازش متنفرم !! 
 نگاه کن ؟! همش بدبختی بوده !! 
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بغض سنگینی بدجور گلومو گرفته بود . داشت خفه ام میکرد  
! 

 با بغض داد زدم : 

 نگیر ! یبار .. یبار سر اون اسلحه ی لعنتیتو سمت من 
 چاقو تو تا دسته توی سینه ی من فرو نکن .. یبار !

 نرسه ...!   یباااار زورت فقط به من 

 اشک از چشمم اومد پایین  
 + فقط یبار ...  

قبل اینکه اشکم از گوشه ی چشمم سرازیر بشه پاکشون کردم  
  .. 

 نمیخواستم همین یه ذره غروری که دارم بشکنه  
 تم :گلومو صاف کردم گف

 فقط اومده بودم بگم که بیای برای نهار . ولی خب ...  

سرمو تکون دادم و بدون اینکه بزارم اون حرف بزنه از  
 آالچیق اومدم بیرون و با دو رفتم توی خونه ! 

 حس و حال نهار خوردن نداشتم . اشتهام کور شده بود . 
به نرگس خانوم گفتم نهار نمیخورم و بدون هیچ حرف دیگه  

 تم توی اتاق و درم بستم قفل کردم ! ای رف
االن تنها چیزی که میتونست آرومم کنه یه حموم حسابی بود  

  ... 
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 دوش حمومو باز کردم و آب ریخت روی بدنم ! 
نشستم روی زمین و تکیه دادم به دیوار حموم . آب روم  

 ریخته میشد !
 یهو بغضی که داشتم ترکید و بلند زدم زیر گریه ... 

 گریه .. 
 ..  گریه

 و بازم گریه ..
 اشکام درست مثل همین شیر آب از چشمام سرازیر میشد ! 

 خدایا ..
 قرار نیست تمومش کنی نه ؟ تا کی آخه .. 

اینقدر گریه کرده بودم که نمیدونستم این آبی که از صورتم  
 میریزه مال اشکه یا شیر آب!!  

 از حموم که اومدم بیرون یه نگاه تو آیینه به خودم کردم ..
 فاااک .. 

 چشمام قرمز شده بود ! زیر چشمامم که داغون اصال 
 شدم شبیه این زنای بیوه ..

 فکر یه لبخند تلخ اومد روی لبم ! ازین 
حوله ی تن پوشمو تنم کردمو رفتم کنار پنجره و یه صندلی  

 برای خودم گذاشتم و نشستم خیره شدم به بیرون !!
م اینجا نبود و معلوم  چشمام به بیرون بود اما فکرم نه .. فکر

 نبود به کجاها رفته بود ! 
 ندای وجدان : ناراحت نیستی که اون حرفا رو بهش زدی ؟

 همش حقیقت بود   -
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ندای وجدان : آره اما یه حقیقت تلخ بود ، شاید ناراحتش  
 کردی .. 

حتی اگه تلخ بود بازم حقیقت بود ! دیر یا زود گفته میشد ،  -
مجبوره باهاش کنار بیاد .. حتی  حقیقت وقتی گفته بشه آدم

 اگه تلخ باشه وجدان جان !!
ندای وجدان : ای بابا ! یعنی کاری نکنم که عذاب منو بگیری 

 (  �😑�) همون عذاب وجدان 

- Shut Up 😐 

 ) خفه شو .. (  

 
 برای شام هم پایین نرفتم .. حوصله ی اونو نداشتم ..

 روی تخت دراز کشیدم ... 
 وز که به گوه ترین حالت ممکن گذشت !!اینم ازین چند ر

 پوففف اونقدر گریه کرده بودم که دیگه چشمام باز نمیشد ..
 ۱۱از گریه ی زیاد خوابم گرفته بود . در نتیجه ساعت 

 خوابم برد ... 
. 
. 

  **** 

به اصرار ترانه قرار شد بریم شهربازی مثال یکم حال و 
 هوامون عوض شه ...  

 ��ش هنوز فعاله میگه نهمن میگم این کودک درون
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 از صبح شکمم درد میکنه .. اه  
 از بس این چند روزه حرص خوردم و فشار روم بود ..
 حتما این شکم دردمم میخواد برینه توی امروزمون !!

 پوفف . یه مسکن خوردم که بلکه خوب بشه ..
بلند شدم یکم خودمو آرایش کردم خوشگل و موشکل کردم ، 

د ! وقتی برای اون مهم نیست ، برای دیگه غم زدگی بس بو 
 من چرا مهم باشه ؟  

خبببب آیدا جوون بیا سعی کنیم امروزو پاره کنیم ولی  

 �😑�خودمون پاره نشیم !

 به لباسام نگاه کردم . خب حاال چی بپوشم ؟ 
یه لباس درست حسابی ام نداشتم ، باید توی یه فرصت برم  

 بخرم ..
وتاه خاکستری تقریبا تا باسنم  یه شلوار لی جذب با یه مانتو ک

 پوشیدم و کمربندشم بستم ، شال مشکیمم انداختم رو سرم !!

 �👌�اوففف جووون ! چه جیگری شدی خانم محتشم !!

 (   ��) به قول معروف : چه بدنی داری سمیه 

ترانه اومده بود اینجا و قرار شد باهم با ماشین سورنا بریم 

 ��ون نازنین احمق دنبال اون دوتا . یعنی لیان و ا

خب اون دوتام میومدن اینجا دیگههه ، الکی باید بنزین هدر  
 بدیم ..

بعد از چند دقیقه خانوم تشریف آوردن .. اصال چشم دیدنشو  
 نداشتم !! سرمو انداختم زمین .
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 خب بریم دیگه   -ترانه 
ترانه رفت توی ماشین نشست . منم خواستم بشینم که یهو  

 یده شد  دستم توسط سورنا کش
 + چته تو ؟ 

 این چه لباسیه پوشیدی ؟   -
 + بده مگه ؟؟ 

 اره بده ، چیه اینقدر کوتاه ! تازه سینه هاتم که معلومه  -
 + من راحتم

 برو عوضشون کن االن  -
   + به تو چه من اینجوری دوست دارم و راااحتممم

 دستشو گذاشت توی جیبشو گفت : 
بدت میاد اینجوری  تو واقعا از مردا بدت میاد ؟ خوبه 

میگردی با این کارات بدتر تحریکشون میکنی سمتت بیان .. 
 هه شایدم اصال بدت نمیاد ... 

 زل زدم به چشماشو خیلی جدی گفتم :
هرچی دوست داری بگو ، دیگه حرفات اذیتم نمیکنه چون  
دیگه برام مهم نیست و چاقوش نمیکنم نمیزنم به خودم ، 
درضمن من شاید مشکل داشته باشم از بچگی ولی اگه تو  

الکی  وس هاتو بگیری تونی جلوی هو نمی تحریک میشی 
 !  لباست فالنه نگو تقصیر بقیه ننداز 

ماشین شدم و اونو با چهره ی شوکه یه پوزخند زدمو سوار 
 زده تنهاش گذاشتم !!

چند لحظه بعد خودش سوار شد و بدون هیچ حرفی راه افتادیم  
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  ... 
 

  *** 

صدای جیغ ملت از همه طرف میومد .. واای خب اگه جنبه  

 �😑�ندارین چرا سوار میشین خووو

همینکه رسیدیم ترانه مجبورمون کرد که حتما بال استثنا باید  
 ک تک دستگاها رو سوار بشیم .. ت

لیان همیجوری همراهم بودو باهام گرم گرفته بودو چرت و  
 پرت میگفتیم میخندیدم !

 یه لحظه چشمم افتاد به سورنا که اخماش تو هم بود !!
 طبق معمول برج زهرمار تشریف دارن 

 اه بیخیالش ..  
بعد از سوار شدن چندتا دستگاه و مسخره بازی خسته شدیم و 

 یجا نشستیم !!
همچنان چرت و پرت میگفتیم و میخندیدم که یهو دوتا دختر 

اومدن نزدیکمون و همه باهاشون شروع کردن به سالم 
احوال پرسی !! حتی یکیشون خیلی صمیمی سورنا رو بغل 

 کرد !!  

 چیشد ؟؟ ��جااان 

 نازنین که کنارم نشسته بود آروم یکی زد بهم در گوشم گفت : 
   میشناسیشون ؟

 + نه واال تا حاال ندیدمشون  
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 اومدن نزدیک تر .
 بچه ها ژاله رو که میشناسید ...   -سورنا 

با آوردن اسم ژاله مخم سوت کشید !!! یعنی این همونیه که  
 باهاش سر قرار بود و شام خوردن ؟!

 نگاش کردم ..
 چقدرم دختر خوشگلی بود !!

 هه ..  
شاره کرد ( ایشونم  ) به دختری که کنار ژاله بود ا -سورنا 

 بهنوش هست
لیان یهو خندید و گفت : به به خوشبختیم بهنوش خانوم ! ببینم  

 ژاله رل جدید زدی ؟ 

دختری که اسمش بهنوش بود یهو خجالت کشید و سرشو 
 انداخت پایین . 

 لیان نمیتونی آدم باشی ؟   -سورنا 
 خب یه سوال بود دیگه   -لیان 

 وش دوستمه . ژاله با خونسردی گفت : نه بهن

 دختر خوشگل و خوش هیکلی بود . به سورنا میومد !!

 سورنا اونو به من ترجیح میده..شاید میشد گفت 
 خودمم باورم نمیشد دارم این حرفو میزنم ..

منی که االن ازینکه اون کنارش ایستاده دارم از حسودی 
 میمیرم !!

 یهویی شکمم دوباره درد گرفت ! اه لعنتی .. 
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خبببب ، بسه دیگه االن جمع مون جمع شد پاشید بریم   -ترانه 
 که کلی وسیله مونده هنوز سوار نشدیم .. ها ها ها 

زدیم زیر خنده ! و بعد به زور مارو سوار یه دستگاه که  
 نمیدونم اسمش چی بود فکر کنم بهش میگفتن سفینه فضایی ..

امم وقتی که نشستم لیان اومد کنارم نشست ، سمت دیگه 
 نازنین بود ..

پوففف .. دلم میخواست سورنا بود جاشون ولی اون االن  
 سرگرم اون دختره اس . البته شاید !

ااه حالم داشت بهم میخورد !! از ترس سرم داشت گیج میرفت 
 .. 

 تو همین حین یهو یه پسری اومد کنارم 
 خانوم خوشگله کمک نمیخوای ؟  -

 دوباره داشت چندشم میشد !!  
 ممنون   + نه

 یهو دستشو گذاشت روی کونمو یه چنگ زد رفت !! 
 دنیا روی سرم خراب شد... 

 سرم گیج رفت نزدیک بود بیفتم که دستمو گرفتم به میله..
فضای اطراف گنگ شده بود صدای آدما انگار برام واضح  

 نبود !!
 نتونستم طاقت بیارم همونجا نشستم روی زمین! 

 موم خاطراتم یادم اومد. با دست زدنش به بدنم انگاری ت
 حالم خوب نبود . دستمو گذاشتم روی سرم فشار دادم 
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 دستی روی شونم نشست...
س ترسیدم از جام بلند شدم عقب با تصور اینکه یه پسر دیگه

 رفتم.
سرمو که باال کردم با چشمای سورنا که داشت با نگرانی 

 نگام میکرد مواجه شدم .
 چیشده ؟؟ حالت بده ؟ -سورنا 

 بدنم میلرزید ! 
 اومد نزدیکمو زیر بغلمو گرفت گفت :

 پاشو بریم اینجا نشین  

 کمکم کرد بلند شدم . اما سرم همچنان گیج میرفت  
انگار خودش فهمید و منو به خودش تکیه داد .. کمکم کرد 

 بریم پایین و روی یه نیمکت نشستم. 
 + ممنون ..

 خوبی ؟   -سورنا 
 ادم سرمو به نشونه ی آره تکون د

 چیشده بود ؟ بخاطر دستگاه اینجوری شدی ؟  -
 + نه ...  

 براش جریانو گفتم ..
 اخماش رفت توهم 

وقتی بهت میگم تنگ و کوتاه نپوش واسه همین   -سورنا 
 چیزاست 

+ ببین من حالم خوب نیست اگه میخوای با این کارات  
 بدترش کنی پاشو برو اصال کمکتو نخواستم .. اه  
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وباره شکمم درد گرفت ، عالوه بر اون یهو زل زد بهم .. د
 کمرمم درد گرفت !!  

 رومو برگردوندم سمتش گفتم :
 د برو دیگه !! 

دلم نمیخواست بره ! ولی یهو از دهنم پرید . سرشو تکون داد  
 و رفت پیش بچه ها..

 پوففف 
 یهو یه چیزی توی شرتم حس کردم !! 

دا االن وقتش  شششت نکنه دارم پریود میشمم! وای نه تورو خ
 نیست ..

کسیو کنار خودم حس کردم . با تصور اینکه سورنا دوباره  
 برگشته سریع برگشتم .. اما اون نبود !!

 آیدا چیشده ؟ حالت خوب نیست ؟ -لیان 
 + نه .. شکمم درد میکنه فکر کنم پریود شدم  

 عع ؟ چقدر بد، نوار بهداشتی همراهت داری ؟   -لیان 
یدونستم میشم کهه .. این چند روز خیلی + وای نهه ، آخه نم

 استرس و فشار داشتم 
اهوم ، حاال اگه خیلی ضروریه میخوای به بچه ها بگم   -لیان 
 بریم ؟ 

 + نه.. دلم نمیخواد شبشونو خراب کنم  
 لیان یکم فکر کرد بعد یهو یه بشکن زد گفت :

 فهمییدمم  
 + چیو ؟
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 یه فکری به سرم زد ..   -لیان 
 + خب چیی ؟

ببین اونجا یه سرویس بهداشتی هست ، تو برو اونجا   -لیان 
منم میرم برات یه بسته نوار بهداشتی میخرم میارم که شبتم 

 خراب نشه 
نمیخوام اوال اینکه تو زحمت میوفتی بعدم  ا+ چیی ؟؟ نه باب

 اینکه من یه بسته الزم ندارم 
لیان یکی زد رو شونه ام گفت : ای باباا زحمت چیه باو  

صال برای شما همه چی رحمته ، درضمن میتونی اونو  ا
 ببری خونه استفاده کنی 

 + اما ... 
 دیگه اما نداره ، پاشو بریم دختر خوب  -لیان 

بهش لبخند زدم !! با اینکه حس خوبی نسبت بهش نداشتم ولی  
 ازین کارش خوشم اومد ..

رفتم سمت سرویس و یه نگاه به خودم کردم دیدم بععله اگه  
 میکردم االن کل هیکلم خونی شده بود ..  دیر

لیان رفت و بعد از چند دقیقه با یه نایلون مشکی در دست  
 اومد سمتم ..

 خندیدم گفتم : چرا اینجوری میاریش انگار که بسته ی مهمیه
 اونم خندید  

 خخخ خب مگه نیست ؟؟   -لیان 

 این دفعه باهم زدیم زیر خنده !! 
دش رفت بیرون . منم کارامو که  لیان نایلونو داد بهم و خو 
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 انجام دادم اومدم بیرون دیدم جلوی در ایستاده  
 تموم شد ؟  -لیان 

+ آره ، واقعا نمیدونم چیجوری ازت تشکر کنم لیان ! راستی 
 بگو پولش چقدر شد 

خواهش میکنم باو نزن ازین حرفا ، یعنی به ما نمیاد  -لیان 
 خودت  یه آدم جنتلمن باشیم ؟ پولت باشه واس 

 خندیدم ! 
یهو اومد سمتم گفت : این قرص رو بخور که شکم دردت 

 باعث نشه شبت خراب بشه  
 + داری شرمندم میکنیاا  

 نه بابا این چه حرفیه -لیان 
لبخند زدمو قرص رو از دستش گرفتم با آب معدنی که دستم 

 داد خوردم ..
 یهو دست کشید به پشتم !!  

د ولی شبیه پسرا بود و این  مور مورم شد .. درسته دختر بو 
 حس رو بهم میداد ... 

 سعی کردم آروم باشم .. یه نفس عمیق کشیدم ! 
 وقتی که خوردم راه افتادیم . 

راستی یادم رفت ، بیا این شکالتو برات خریدم بخور  -لیان 
 یکم فشارت بیاد سر جاش
 خندیدم و با تعجب گفتم :

 این چه کاریهه اخهه !! ممنون لیان 
 خواهش میکنم عزیزم  - لیان 
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 بهش نگاه کردم و با لبخند شکالتو از دستش گرفتم .. 
 چی میشد االن جای اون سورنا بود !!

 پوفف
 با حرفای که لیان میزد خنده کنان رفتیم سمت بچه ها .. 

 ببینم شماها کجا رفته بودین !؟ -ترانه 
 یه مشکلی پیش اومده بود رفتیم حلش کردیم   -لیان 

 شمک زد بعد بهم چ
 خندیدم !

نگاه کردم دیدم سورنا داره نگامون میکنه !! نه اخمی روی 
 صورتش بود نه عصبانیتی توی چهره اش ! 

 خنثا نگامون میکرد ..
 نه ... تصحیح میکنم .. فقط منو نگاه میکرد !!

 چیزی نگفت .
 نازنین اومد کنارم و یکی زد توی دستم  
وره دستمو از بین  + نازنین از بس زدی به دستم دیگه یه 

 ��بردی 

خب حاال لوس نشو ، زودباش بگو ببیننم چیشد  -نازنین 
 وگرنه آبروتو میبرم 

 خندیدم و بعد ماجرا رو براش تعریف کردم .. 
 یه جوری میخندید که گفتم االن همه رو باخبر میکنه  
 + هیییس بابا نازنین دهنت پاره شد بسکه خندیدی  

خوب شد  ��دهنت سرویس  وای خیلی خوب بود -نازنین 

 به دادت رسید وگرنه شلوار برات نمیموند 
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 + خیلی بیشعوری خفه میشی یا خفه کنم ؟
اوکی اوکی ، ولی با اون بدبخت چرا اینجوری   -نازنین 

 رفتار کردی ؟

 ��+ بدبخت کیه دیگه ؟

 سورنا رو میگم   ��وا  -نازنین 

 + آهااا . حقشه هرجور باهاش رفتار کنم 
ععع آیدا زشته ، بیچاره میخواست کمک کنه زدی  - نازنین 

 تو پرش ! بعدشم که با دوستش الس زدی 
 + نازنین خفه شو من کجا الس زدم ؟ خندیدن مگه بده  

 حاال . همون !   -نازنین 

دیگه چیزی بهش نگفتم و بعد یکم استراحت دوباره رفتیم پی  
 دور دور !!

ود !! اتفاق خاصی به اون دختره ژاله و سورنا ب م هی نگاه 
بینشون نمی افتاد فقط باهم حرف میزدن و همینم منو حرص 

 میاورد !
 پوفف ...  

بیخیال شروع کردم به حرف زدن با لیان که داشت باهام  
 حرف میزد  

 + آمم راستی لیان 
 جوون ؟   -لیان 

+ مرسی که نذاشتی امشبم خراب بشه ! بازم ممنون بابت 
 کارات 
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 ونه هام ..دستشو انداخت دور ش
 قابلتو نداشت .. اینقدرم نگو راجبش وظیفم بود   -لیان 

 فقط لبخند زدم... 
 

  *** 

تو ماشین داشتیم بر میگشتیم خونه بقیه بچه ها رو رسوندیم  
 االن خودمون دوتا بودیم !
 توی سکوت یهو گفت :

 امشب چیشده بود ؟ 
 نگاش کردم ! نگاهش به جلو بود  

 + چیز خاصی نبود ، حل شد  
 منم نگفتم حل شد یا نه ، پرسیدم چیشده ؟ -

 + اه چرا گیر میدی گفتم حل شد دیگه  
 یهو عصبی شد زد روی فرمون گفت :

چته تو ؟ ها ؟ چرا پاچه گیر شدی امشب ؟ کمکم نمیشه بهت  
من از اون   کرد ؟؟ چرا بهم نگفتی پریود شدی یهو ؟ یعنی 
 لیان کمترم که به اون گفتی به من نگفتی ؟؟ 

 یعنی من خودم باید از طرز رفتارت و حاالت بفهمم چیشده ؟! 

 فقط نگاش کردم .. 
 چیزی نگفتم ! یعنی چیزی نداشتم که بگم ... 

 چرا واقعا ؟ 
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+ لطفا داد نزن شبمو خراب نکن ! دیگه تموم شد ... زیاد 
 مهم نیست  

 گام کرد دوباره به روبه رو خیره شد ..یه لحظه برگشت ن

 رسیدیم خونه ، نرگس خانوم نبود حتما رفته بود ..
 سورنا رفت توی آشپزخونه  

داشتم میرفتم توی اتاق که یهو صدای بلند شکستن یه چیزی 
 اومد !!

سریع دوییدم سمت آشپزخونه و خواستم برم تو که سورنا داد  
 زد :

 جلو نیا ! شیشه اس  
 پرسیدم : چیشششد ؟؟ خوبی توو ؟؟  با نگرانی 
 آره خوبم ، لیوان از دستم افتاد شکست   -سورنا 

 کلید برقو زدم همه جا روشن شد .. 
نشست روی زمین داشت تیکه های شیکه رو آروم جمع 

 میکرد  
 + مراقب باش دستتو نبری.. 

 آخخخ ...   -

 شیشه هارو انداخت پایینو دستشو گرفت !! 
 یهو شروع کرد از دستش خون اومدن  
 + خون.... از دستت داره خون میاد !!
 خواستم برم پیشش که دوباره گفت :

 نیاا ، شیشه ریخته 
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 + دستت داره خون میاد باید ببندمش 
اینجوری که نمیتونی بیای ، کنار در یه دمپایی هست بپوش  -

 بعد بیا .. 

 وی آشپزخونه ! سریع دویدم و دمپایی رو پوشیدم اومدم ت 
+ ببینم دستتو ... اووو اینجا چقدر تیکه های شیشه ریخته!! 

 ببینم تو لیوان شکوندی یا پارچ آبو ؟!
 خخخ   گزینه ی دو  -

 + دستتو ببینم ! واای چه بدجور بریده  
 آره ..  -

+ بیا این پارچه رو بگیر روش نگه دار ، اول اینجا رو باید 
 تمیز کنیم  

خاک انداز آوردم و تیکه های شیشه رو   بلند شدم یه جارو 
 جمع کردم ریختم سطل آشغال  

+ یاد بگیر اینجوری تمیزش میکنن نه با دست که بزنی 

 ��خودتو ناقص کنی 

 فقط خندید !
 رفتم سمتش دستشو گرفتم و نگاه کردم .

 + ببینم جعبه ی کمک های اولیه نداری ؟ 
 ..   تو اتاقم توی کمدم ! یه کیف قرمز هست اونه -

سریع دویدم و در کمترین زمان ممکن کیفو برداشتم دوباره 
 برگشتم آشپزخونه پیشش .

 روی صندلی روبه روش نشستم .
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 یه پنبه درآوردم و یکم بتادین ریختم روش 
 دستشو گرفتم و پنبه رو گذاشتم روی زخمش 

 آخخ .. یواش بابا   -
 + ببخشید  

ستم با باند  زخمشو تمیز کردم و یه گاز گذاشتم بعدش خوا
 ببندمش

 متاسفم  -

 با تعجب سرمو آوردم و دیدم که داره نگام میکنه !
 + چی ؟ 

 متاسفم ... بابت همه چی  -
 باورم نمیشد !!

یعنی این سورنا بود که داشت این حرفو میزد ؟ داشت 
 معذرت خواهی میکرد ؟!!

 واای ننه کجایی که این صحنه رو ببینی  
ود و معذرت میخوام اگه رنجوندمت  رفتارام اشتباه ب  -سورنا 

 یا هرچی ..  

 فقط زل زده بودم به چشماش !!  
 بخشیدی دیگه ؟  -

یه لبخند زدم + اگه همینجوری آدم بمونی آره وگرنه حاللت 
 نمیکنم  

 زد زیر خنده ! از خندش منم خندم اومد ..
 بعد از بستن دستش هرکدوم رفتیم سمت اتاق خودمون. 
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مو پوشیدم و روی تخت دراز  لباس خواب صصکی طوری
 کشیدم .

 یعنی بین اون و ژاله چیزی هست ؟!
 هرکار میکنم نمیتونم از فکرشون بیام بیرون ! 

با اینکه شاید رفتارش عوض بشه ولی من میدونم همچنان 
 شاید ازم متنفر باشه ...

 پوفف 
 خدایا ! خودت اینو انداختی تو زندگیم خودتم درستش کن !!

 ازونجایی خسته بودم  چشمامو بستم و 
 زود به خواب عمیقی رفتم ... 

. 

. 
  *** 

 اینقدر دوییده بودم نفس نفس میزدم .. 
 برگشتم عقبو نگاه کردم ! هنوز اون چند نفر دنبالم بودن !! 
یهو با یه چیزی برخورد کردم و در اثر ضربه پرت شدم  

 پایین ..
 سرمو آوردم باال و چهره ی مسعود و جلو چشمم دیدم !

 + نه ... توروخدا کاریم نداشته باش ..  

 یه لبخند ترسناک روی صورتش بود و بهم لبخند میزد فقط .
 اومد نزدیک تر ..

 یهو چندتا مرد دورم حلقه زدن .. 
 از بودن بینشون نفس تنگی گرفتم !!!  
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 دستمو روی قفسه سینم گذاشتم و نفس نفس میزدم ..
 نفسم باال نمیومد .. 
 زدیک تر شد ..مسعود نزدیک و ن

 وقتی که دستاش بهم خورد یهو جییغ زدمم... 
 

 *** 

 + جیییییییییییغ ) ازون بنفشا (  

 با جیییغ بلندی که کشیدم از خواب بلند شدم !!
 دوباره جیغ کشیدم ...

 نفس نفس میزدم !! دستم روی قفسه سینم بود ..
 ..   یهو در با شدت باز شد و یکی پرید داخل

 + جیییییغغ  
 دستم هرچی بود پرت کردم سمتش دم 
 آیداا منم  -

لیوان که کنار میزنم بود برداشتم و خواستم پرت کنم سمتش  
 که یهو .. 

 برقا روشن شد و تازه چشمم به سورنا افتاد !!!
 ععع نترس نترس منم بابا ، پرتش نکنی !!  -سورنا 

 دستاشو باال برده بود و یه چوب بیس بالم دستش بود .
 شوک بودم و نفس نفس میزدم هنوز توی 

 منم ! سورنام ، آروم باش !   -
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 کم کم به خودم اومدم و لیوانو گذاشتم سرجاش ... 
 کشیدم و چشماشو ماساژ دادم دستی به صورتم

 اومد نزدیک تر و گفت : 
 چیشده چرا جیغ میزنی ؟؟  

 به دستش نگاه کردم 
 + اون چوب چیه ؟  

شدم فکر کردم اتفاقی  با صدای جیغت از خواب پریدم هول -
 افتاده 

 نشست روی تخت و یه لیوان آب گرفت سمتم 
 بخور نفست بیاد سرجاش  -

 از دستش گرفتم و تشکر کردم  
 خواب بد دیدی ؟   -

 سرمو به باال پایین تکون دادم  
+ خواب دیدم چندتا مرد دورم کردن و یه چیزایی میگن ولی  

م لبخند میزد .. من نمیشنیدم ! مسعود هم بود.. یکسره به
ازینکه بین اون همه مرد بودم نفس تنگی گرفتم ، برای اینکه 

 نفس بکشم جیغ کشیدم که از خواب بیدار شدم !!!  

 سرشو تکون داد  
چیزی نیست ، فقط یه کابوس دیدی همین ! االن حالت خوبه  -
 ؟!

 + اهوم 
 خوبه . بخواب به هیچی ام فکر نکن ..  -
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 فکر نکنم !!  چطور میتونستم به هیچی 
 از جاش بلند شد . 
 میخواست بره ؟؟ 

 اما ... 
 صداش زدم : 

 وایسا.... 
 ایستاد و برگشت نگام کرد 

 + چیزه .. من ... 
 چیه چیزی میخوای ؟  -

 + نرو !!  
 نترس ، من همین اتاق بغلی ام دیگه کاری داشتی صدام کن   -

 + بمون خواهش میکنم ... من میترسم 

 با تعجب نگام کرد 
 + بیا همینجا کنارم بخواب  

 با همون حالت تعجبش خندید گفت : 
 منو تو که روی یه تخت جا نمیشیم   -

 سرمو انداختم پایین ! راس میگفت ..  
 نباید بیخودی اصرار کنم شاید دلش نخواد ! 

آیدا دیونه ای ؟ اون ازت متنفره بعد میخواد بیاد کنار تو  
 بخوابه ؟  

 یهو گفت : 
 پاشو  
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 با تعجب سرمو آوردم گفتم : چی ؟ 
 مگه نمیترسی اینجا تنهایی ؟  -

 سرمو تکون دادم  
 پاشو بیا تو اتاق من باهم میخوابیم   -

 با ذوق گفتم : وااقعا ؟؟ بیام یعنی ؟؟
 خخخ ، پاشو   -

 و از تخت اومد پایین همراهش رفتیم تو اتاقش !بلند شدم
 + میگم....

 برگشتم سمتش که یهو باهاش صورت به صورت شدم !!!!! 
 قدش ازم بلند تر بود ..

 صورتامون ، بدنامون ، حتی نفس هامون نزدیک هم بود ! 
 لباس تنش نبود !!

 چیزی نمیگفت !! منم نمیگفتم ..
صوصا که کال هیچی اما حس میکردم یه پسر کنارمه !! مخ

 نداشت ...
 ثانیه ام نکشید   ۱۰همه ی اینا حتی به 

 چیشده ؟ -
 چشمامو بستم گفتم :

 میشه یه چیزی تنت کنی ؟ 
 چشمامو باز کردم و زل زدم بهش 

 + لطفا ...  
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یکم مکث کرد و بعد سرشو تکون داد و رفت یه تیشرت تنش  
 کرد !! 

 خوبه ؟  -
 یه لبخند زدم + اهوم  

 تخت دراز کشیدیم . رفتیم روی
 خداروشکر تختش بزرگ بود جفتمون جا شدیم  

 تو هنوزم نتونستی باهاش کنار بیای ؟  -سورنا 
 برگشتم سمت  

+ چرا ولی بازم میترسم ! یه سری چیزا هست هیچوقت  
 فراموش نمیشه چون دیگه جزو از زندگیته  

درکت میکنم باید خیلی سخت باشه که .. همچین اتفاقی توی   -
 گی یه آدم بیوفته اما.... بچ

من نمیگم خاطراتتو بریز دور ولی دیگه قاب نکن بزنی به  
دیوار دلت و هی بهشون فکر کنی ، با اینکه خیلی سال گذشته 

 همچنان کابوس ببینی  
 + یعنی چی ؟! 

ببین ! بزار اینجوری برات بگم که ... زندگی مثل یه   -
هستیم و نمیدونیم  توی این مسیر  ما هامسیره مثل یه جاده که 

که به کجا میرسه ... که درواقع میشه همون آینده که هیچکس 
 ازش خبر نداره !! 

خاطرات ... مثل منظره های این جاده میمونه که ممکنه 
 ... درسته ؟    قشنگ باشن و ممکنه تلخ یا بد
 با دقت به حرفاش گوش دادم !
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 + اهوم 
زشون گذشتیم وقتی ازین منظره ها بگذریم دیگه ا -سورنا 

 پس هرچی که پشتمونه میشه گذشته ی ما !!  
حاال اگه تو این جاده ی زندگی نگاهت هی به عقب باشه و 

بخوای منظره هایی که گذشته رو نگاه کنی زمین میخوری ! 
مهمتر ، از منظره های قشنگی االن توی این زمان   و از همه

یدی حال توی جاده هستن نمیتونی لذت ببری !! از دست م
 همه ی اینارو ...

فکر کن ولی گذشته فقط  اً نمیگم به گذشته فکر نکن ، نه اتفاق
برای اینه که بهش فکر کنی و ازش درس بگیری و بگذرییی  

 ، نه اینکه توش زندگی کنی !! 

 چقدر حرفای خوبی میزد !! خیلی حرفاش دلنشین بود ...
 + تو راست میگی ... 

 یه بغضی یهو گلومو گرفت !! 
 امه دادم :اد

سورنا گوش کن ! نمیگم حرفات غلطه تو درست میگی نباید  
اینقدر بهش فکر کنم ولی من واقعا حقم نبود این همه بدبختی 
! این همه ترس !! تا کی باید ترس توی وجودم باشه که آخر 

 این غصه ها میشه ؟ تا کی ؟؟  

 یهو اشک از چشمام شروع کرد به سرازیر شدن !! 
+ از بچگی بخاطر اینکه این اتفاق برام افتاد و با همه مشکل  
داشتم از همه دور بودم ! هیچ دوس پسری نداشتم و وقتی یه  
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پسر نزدیکم میشد جیغ میزدم و این باعث میشد مسخرم کنن  
 .. بین دوستام فقط یه نازنین برام مونده !! 

 تو باید به ترسات غلبه کنی ! -
 نمم  + نمیتونممم... نمیتو

بهم نزدیک تر شد ! با انگشتش موهامو که به صورتم چسبیده 
 بود کنار زد و گذاشت پشت گوشم !!! 
 زل زده بودم به چشماش مشکیش .. 

+ وقتی زندگی بهت پشت کرد توهم باید پشتتو بهش بکنی ، 
باید با ترسات بجنگی و ازشون عبور کنی تا بتونی زیبایی  

 اونورشو ببینی :(!!  

 لبخند اومد روی لبم !!با حرفاش 
 اشکامو پاک کرد 

به پایان فکر نکن چون ممکنه اذیتت کنه ، همیشه بزار  -
 پایان سرنوشت غافلگیرت کنه  

 ��یه تک خنده کردم و گفتم : روانشناس خوبی هستی هاا 

 فقط خندید ..
 خواست برگرده که یهو گفتم : 

 میشه ؟... 
 و بعد به بغلش اشاره کردم !!  

 ! خودمم تعجب کرده بودم از حرفمتعجب کرد 
 اما در کمال ناباوری دستشو باز کرد !! 

آروم رفتم تو بغلش و خودمو جا کردم ... اونم دستاشو دورم  
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 حلقه کرد !! 
 چی میشد همیشه اینقدر مهربونو خواستنی بود ؟!!
 البته اگه مهربونم نبود بازم خواستنی بود برام ! 

 میکرد .. ولی کاراش با اون دختره دیونم
 اما االن به بغلش احتیاج داشتم !! میخواستم آروم باشم  

 + میتونم یه سوال بپرسم ؟ 
 اهوم  -

+ اون روز وقتی داشتی گیتار میزدی آخرش یه شعر خوندی 
 ولی من متوجه نشدم فقط آخرشو فهمیدم 

 خخخ دیدی فضولی کردی ؟؟  -
+ ععع خب به من چه که متوجه نشدی وگرنه رک بهت  

 گفتم می
 

 خندید ! بعد یکم مکث گفت :
 کاش می دیدم چیست ؟

 آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست..  
 آه ، وقتی که تو ، لبخند نگاهت را می تابانی 

 بال مژگان بلندت را می خوابانی 
 آه ، وقتی که تو چشمانت را 
 آن جام لبالب از جان دارو را 

 سوی این تشنه جان سوخته ، می گردانی 
 شویشی عشق از دلم می گذرد موج ت

 روح گلرنگ شراب در تنم می گردد
 دست ویرانگر شوق پرپرم می کند
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 ای غنچه رنگین پر پر!! 
 من در آن لحظه که چشم تو به من می نگرد 

 برگ خشکیده ایمان را 
 در پنجه باد ، رقص شیطانی خواهش را 

  در آتش سبز ، نور پنهانی بخشش را 
 یت را می بینم در چشمه مهر ، اهتزار ابد

 پیش از این سوی نگاهت ، نتوانم نگریست
 اهتزار ابدیت را یارای تماشایم نیست 

 کاش می گفتی چیست ؟
 آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست ...!!  

 (   ��) خودم این شعرو خیلی دوس دارم 

 وقتی که تموم شد گفتم :
 + واااااو !!!! چقدررر قشنگ بوود  

 اهوم  -

بعد دلم گرفت !! ازینکه شاید برای اون و بخاطر ژاله ولی 
 این شعرو میخونده وگرنه سورنا و چه به عاشقانه !!!

 پووففف  
همونطور که توی بغلش بودم چشمام گرم شد و اصال نفهمیدم  

 که چطور خوابم برد .... 
. 
. 

 *** 
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توی اتاق نشسته بودم و مشغول بازی با موبایل بودم که یهو  
 ده شد در اتاقم ز

 آیدا جان ؟  -نرگس خانوم 
 + بیا تو نرگس خانوم  

 در باز شد و نرگس خانوم اومد داخل  
 آیدا جان ، سورنا گفت که بهت بگم حاضر شی  -نرگس خانم 

 با تعجب پرسیدم : حاضر شم ؟؟ واسه چی ؟
نمیدونم واال فقط گفت بهت بگم حاضر شی مثل  -نرگس خانم 

 اینکه میخواین برین بیرون 

 ��ااان ؟؟!ج

 من ؟
 سورنا ؟ 

   ��باهم بریم بیرون ؟

 مگههه میشههه مگههه داریممم! 

 من میدونم !! ��بخدا این میخواد منو بکشه 

 ��+ نرگس خانوم بهش بگو من بیرون نمیام خسته ام 

 باشه عزیزم بهش میگم   -نرگس خانم 

 سرمو تکون دادم . 
ون خودش نمیده عین ادم بیاد با زب  بیشعور به خودش زحمت 

 ��بگه بهم !! برای من ادم میفرسته  

 نرگس خانم یهو برگشت . گفت :
 آهاا آیدا جان یادم رفت اینو بهت بگم ، سورنا گفت اگه قبول
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بهت بگم نشون به اون نشون که اون شب بعد از    نکردی
 بالکن اون چیزی رو که دیدی اگه نیای تجربه اش میکنی  

اولین بار دیلدو رو تن   ) منظورش همون موقع بود که برای
سورنا دید ، یعنی سورنا اونو با دیلدو میکنه اگه نیاد  

😂😑   ) 

 چیییی ؟  �😐�

 تا اسم اون شبو آورد همشو یادم اومد و دو هزاریم افتاد! 
 واقعا خیلی ... 

یعنی چی تجربه اش میکنم ؟؟ یعنی واقعا میخواد اگه نرم بیاد  

 ��منو بکنه با اون ؟؟

ه ازش دارم مطمئنم حرفی رو بزنه بهش عمل با اطالعاتی ک

من از دست یه گرگ نجات  ��وااای خدایاااا ��میکنه

 ��دادی انداختیم توی لونه ی گرگا

 دیگه مجبوری باید میرفتم !!
راستش منم نفهمیدم منظورش چیه فقط گفت اگه   -نرگس خانم 

 بهت بگم خودت متوجه میشی  

دم ! باشه تا چند دقیقه  خودم فهمیدم ، متوجه ش ��+ بععلههه

 دیگه حاضر میشم  

 نرگس خانوم لبخند زد و در رو بست رفت !
از حرص یه محکم کوبیدم تو بالشتو بعد سرمو کردم توش 

 جیییییغ کشیدم!!!!! 

خو برای چی آدمو  ��واااای خدایااا من اخر اینو میکشم 
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 زور میکنیی !
یش کردن  بلند شدم و با غر غرای فراوان شروع کردم به آرا

 خودم . 
 جوون چه جیگری شدمم 

بعد بلند شدم و شروع کردم به گشتن دنبال یه لباس برای 
 پوشیدن ..

  ۳اصال حتی یه لباس نداشتم !! وقتی ام که فرار کردم کال 
 دست لباس بیشتر برنداشتم ..

 صدای در بلند شد...
 + نرگس خانوم االن میام  

 منم میتونم بیام تو ؟   -سورنا 

 اینجا چیکار میکرد !!این 
 + آره بیا .. 

 اومد داخل و وقتی چشمش بهم خورد خیره شد بهم !!!
ثانیه خیره بود که با تکون دادن دستم جلوی صورتش به   ۳

 خودش اومد  
 + الو ... چیکار داشتی ؟ 

 ها ؟   -

 میگم چیکار داشتی اومدی ؟ ��+ 

 آهاااا ...  -
 بعد یه دست لباس گرفت سمتم  

 مخش تاب داره  ��اس بخدا این دیونه 

 بیا اینارو بپوش   -سورنا 
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 خودم که لباس داشتم الزم نبود   ��+ اینا چیه ؟

 میدونم داری ولی همشون کوتاهن بیا اینارو بپوش   -

 خب کوتاه باشن چه عیبی دارهه   ��+ واا 

خیلی عیب داره ! خیلی دوس داری همه چیت بزنه بیرون   -
 ؟ مثل اون شب دستمالی کنن 

 واقعا هم خیلییییی پروعه ! هم خیلییی بی ادب  

  ��هم خیلی رک حرفاشو میزنه

   ��+ خیلی بیشعوری 

 خوابه  -
 + کی خوابه ؟

 بیشعور دیگه  -

بخدا میخوام بگیرم تیکه تیکه ات   ��+ واااااییییی جییییغ

 ��کنممم

حاال بیا اینارو بپوش ، قول میدم بهت   ��اولین نفر نیسی  -

 نا میاد  بیشتر ازو

 زل زدم بهش . یه نگاه به خودش یه نگاه به لباسا کردم. 
 دوباره یه نگاه به اون یه نگاه به لباسا 

 + اوففف خیلییی خب بده بپوشم  
 خندید 

 عااا قربون آدم حرف گوش کن .   -

 لباسو که بهم داد خواستم عوض کنم که دیدم هنوز ایستاده  
 ن دادم . برگشتم سمتشو سرمو به چپ و راست تکو
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 هوم ؟  -سورنا 
 دوباره سرمو تکون دادم و اینبار به درم اشاره کردم 

 چی میگی ؟  -

برو بیرون دیگه میخوام لباسو   ��+ اینجا چی میخوای ؟

 عوض کنم 

 تکیه داد به چارچوب در و گفت : 
 خب عوض کن منکه کاریت ندارم 

 برو بیرون ببینم   ��+ چیی ؟

 ابروهاشو انداخت باال ! 

  ��ت میگم برو بیرون + به

 دوباره ابروهاشو انداخت باال  
) اینجاست که شاعر میگه ، ابرو میندازی باال باال ، میدونم 

 (  �😂�سرت شلوغههه حاالا

 ��+ نمیری دیگه ؟

 نوچ  -

   ��+ به درک 

بدون توجه بهش لباسامو در آوردم و جلوی چشمش لباسمو 
 عوض کردم !

نمیداشت ! چقدررر این بشر  کثافت حتی یه لحظه ام چشم بر

 ��هیزه آخههه

 رفتم جلوی آیینه به خودم نگاه کردم !!
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یه شلوار لی پر رنگ و یه تیشرت مشکی و یه مانتو مشکی  
جلو باز که تقریبا تا رون پام بود و در آخر یه شال مشکی  

 روی سرم !!! 
 واااو 

با اون آرایشم واقعا قشنگ شده بودم !! فکر نمیگردم همچین 
 پی اصال بهم بیااد ..تی

 دیدی گفتم بهت میاد !  -سورنا 
 یه نگاه بهش کردم و دوباره برگشتم سمت آیینه !!

 راست میگفت ...
+ اهوم ، قشنگ شدم ولی آخه مشکی ؟؟ انگار دارم میرم  

   ��مراسم عزا داری 

 خندید 
 ولی بهت خیلی میاد ...  -

 و از اتاق رفت بیرون !
 یشتر بهم میومد !!راست میگفت ، این تیپ ب 

اونم از اتاقش   رفتم بیرون یهو همزمان با بیرون اومدن من 
 اومد بیرون !

یه نگاه به تیپش کردم یه پیراهن شنل مشکی با یه شلوار کتان  
 مشکی بپوشیده بود !!

 خندم گرفت 
 + تو دیگه چرا سیاه پوشیدی ؟؟ 

 حاال دیگه جفتمون باهم داریم میریم عزا داری   -سورنا 
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 عد باهم زدیم زیر خنده !!  ب
 سوار ماشین شدیم و راه افتادیم  

 کجا ؟ نمیدونم !!
 دست برد و ضبط ماشین روشن کرد . 

بعد از رد کردن چندتا آهنگ یهو آهنگ من هستم از بابک 
 جهانبخش پخش شد 

 آهنگ تموم شد و من هنوز توی حس و حال خودم بودم ..
نگو از طرف خودش نمیدونم چرا اما حس میکردم که این آه

 برای من گذاشته !!
پوففف چه خیال خامی !! بابا آیدا اون حتی تورو میبینه واسه 

 هوسشه چه انتظاری داری اخه ازش؟!

 ماشین و پارک کرد 
باهم پیاده شدیم و همراهش وارد یه رستوران شدیم و روی یه 

 میز نشستیم ... 
 با تعجب پرسیدم :

 برای چی اومدیم اینجا ؟؟ 
 روی صندلیش جابه جا شد گفت :یکم 

 برای اینکه نهار بخوریم  

 این با من اومده نهار بخوریم ؟  ��دهنم کف کرد ! 

 دروووغ  
 منکه باورم نمیشه ..

 یه لبخند زدم گفتم : به چه مناسبت ؟؟ 
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راستش مناست خاصی نداره فقط نشد درست حسابی   -سورنا 
کر کنم ! ازینکه رابطه ی منو بابا رو درست کردی ازت تش

 گفتم دعوتت کنم و یه نهار باهم بخوریم .. 

 واااو 
 ناموصا این سورنا بود ؟! 

آره ... خودش بود !! تا حاال روی مهربونشو اینقدر ندیده 
 بودم ..

 لبخند زدم  
 + وظیفم بود ! نیازی به این کارا نبود  

به هر حال اینو یه تشکر ازم حساب کن و البته میدونم در  -
ری که کردی خیلی کمه ولی خب فعال این اولیش برابر کا

  ��باشه تا جبران کنم 

باهم خندیدیم !! وقتی مهربون بود از همیشه بیشتر خواستنی 
 تر بود ..
 خب هرچی میخوری سفارش بده مهمون منی   -سورنا 

خندیدم گفتم : واااو ، چند سال یبار اتفاق میوفته که سورنا 
 خان یکیو مهمون کنه ؟؟  

 ��صد سال یبار  -

+ خخخ . من جوجه میخورم با مخلفاتش ! خیلی وقته که  
 نخوردم 

 اهوم  -
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 گارسونو صدا زد  
 بفرمایید چی میل دارید ؟ -گارسون 
 دوتا جوجه با مخلفات لطفا  -سورنا 

 گارسون سرشو تکون داد و رفت ! 
 + مگه توام جوجه دوست داری ؟؟

 نه ولی بدمم نمیاد  -

 سفارش دادی ؟!! + وا پس چرا 

چون خوشم نمیاد وقتی دارم غذا میخورم چشم طرف به  -
 غذای من باشه .

شاید یه غذایی باشه که تو دوست نداشته باشی ! + خب 
 ت چی ؟  اونوق

 تا اونجایی که یادم میاد از چیزی بدم نمیاد -

 ��+ خیلی آدم جالبی هستی 

 فقط یه نیشخند زد .
غذا رو با شوخی و خنده خوردیم و واقعا داشت بهم خوش 
میگذشت مخصوصا کنار اون !! فکر نمیکردم همچین آدم  

 خوبی باشه ! 
 داشتم غذامو میخوردم که یهو گفت :

 آمم .. حاضری باهام به یه مهمونی بیای ؟  
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 یهو غذا پرید گلوم !! 

 بلند شد یه لیوان آب داد دستم خوردم نفسم اومد سرجاش !! 

 ��جاااان 

 یواشتر بابا خب یواش بخور دنبالت که نکردن   -سورنا 
 + خوبم خوبم .. 

 ��دو سه تا سرفه کردم که قشنگ روال شدم !!

 هام ؟ نگفتی .. میای با -سورنا 
 + من ؟ بیام مهمونی ؟ با تو ؟  

 خب آره   -

   ��+ یعنی خود مهمونی دیگه ؟ 

چرا اینقدر سوال میپرسی انگار تا حاال کلمه ی  ��وا  -

 مهمونی به گوشش نخورده 
+ به گوشم که خورده ولی سختمه یکم ، چند باری ام که رفتم 

 اونم مهمونی های مخصوص بوده 
  و ایناس ؟ lgbtمنظورت  -

 + آره ... 
 هیچ پسری نیست که اذیت شی   lgbtخب اینم یه مهمونی  -

 + ولی مثل شون که هست ...  

 زل زد بهم . بعد یکم مکث گفت :
 ببین مشکلی پیش نمیاد 

 + خب من اصال کسیو نمیشناسم 
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منم نمیشناسم و دارم تنهایی میرم و میخوام که تو بیای باهام   -
میخوام ببرمت یه مهمونی  دوتایی بریم ! بخاطر تشکر ازت 

هم تشکر میشه هم یه حالی عوض میکنی هم خوش  
 میگذرونی ! 

+ دوس دارم بیام ولی من اصال لباس ندارم ... وقتی که فرار  
 دست بیشتر بر نداشتم  ۳کردم کال 

اگه مشکلت لباسه اون موردی نیست االن بعد نهار میریم   -
 پاساژ برات لباس هرچی خواستی میخریم 

 ییی ؟؟ نه نمیخوام  + چ
مگه نمیگی لباس نداری ؟ خب میریم میخریم در کنارش  -

 چندتا لباس برای مهمونی ام میخریم ! 
 + چه روزیه ؟

 فردا !   -

یکم فکر کردم و بعدش قبول کردم . راست میگفت ، میرفتم 
 یه حالی ام عوض میکردم تازه لباسم که میخواستم میخریدم !

نا رفت حساب کرد و راه افتادیم  بعد از خوردن نهار سور
 سمت پاساژ ..  

 ماشینو توی پارکینک پارک کردیم رفتیم توی پاساژ .
 واااو چه پاساژ شیکی بود !

 + میگمم سورناا ...
 جان ؟  -
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 جوری با سرعت برگشتم سمتش که گردنم گرفت !!! 
 گفت جان ؟ 

 به من گفت جان ؟؟ 
 د اومد روی لبم !وقتی اینجوری جوابمو داد ناخودآگاه لبخن

 
 + میگم اینجا چقدر لوکس و شیکه ، جنساشم باید گرون باشه  

نه به ظاهرش نگاه نکن زیادم گرون نیست ، تازه اگه   -
گرونم باشه چه عیبی داره ؟ هم من بچه پولدارم هم تو دیگه  

 مشکلی نداریم که 

 زدم زیر خنده ! 

 راست میگیااا  ��+ واای چه خوب گفتی 

 یم هرچی احتیاج داری بگیر  خب جاال بر -

 راه اوفتادیم توی پاساژ !  سرمو تکون دادم و باهم
 اول از همه لباس هایی که الزم داشتم چند دست خریدم . 

باهم میرفتیم توی مغازه ولی من خودم لباسو انتخاب میکردم 
 گاهی وقتا از سورنا نظر میخواستم !!
 نوبت رسید به خریدن لباس زیر ..

 توی مغازه که دیدم سورنا ایستاد جلو در ! خواستم برم
 + عع ؟ چرا نمیای پس ؟

منکه نمیتونم با این تیپ بیام داخل ، تو میدونی من دخترم  -
 بقیه که نمیدونن 
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 خندم گرفته بود ! راست میگفت ..
 تو برو من همینجام   -

 + باشه 

 رفتم تو مغازه و چندتا شرت و سوتین و نیم تنه خریدم . 
م حساب کنم که یهو چشمم خورد به یه بیکینی مشکی میخواست

 خیلی شیک و خوشگل !!!! 
 واااو .... 

چقدرر جیگر بوود ! نمیدونم واسه چی حتی الزمشم نداشتم 
 بخرمش !! ولی خیلی دوست داشتم

 به فروشنده گفتم اون بیکینی رو هم بزار بین خریدام  
گوشی  خالصه حساب کردم و اومدم بیرون ، سورنا سرش تو 

 بود و با اومدن من سرشو آورد باال گفت :
 بریم ؟  

+ آره ، میشه بریم لوازم آرایشی ام بخریم بعدش دیگه  
 خریدام تمومه  

 آره بریم  -

 .. راه افتادیم و رفتیم برای خرید وسایل آرایشی .باهم
 + خبببب... من خریدام تموم شد  

 جدی ؟ واای خدایا شکرت   -
 + خیلی بیشعوری  

 ینم حاال برای مهمونی لباس خریدی ؟ بب -
 + وای نه ! اصال نمیدونم چجور لباسی بخرم  

 یه لباس مجلسی خوب دیگه در حد عروسی   -
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 مگه نگفتی مهمونیه   ��+ وا مگه عروسی میخوایم بریم ؟

خخخ . نه عروسی نمیخوایم ولی خب این یه جور مهمونی  -
یلی بچه مایه  برای سالگرد دوستی و رابطه ی دو نفره که خ

 و مهمونیشون یه جور خیلی بزرگه   ن دار

مثال تاج و لباس  ��+ اییی ، یعنی باید لباس سلطنتی بخرم ؟

 پر زرق و برق ؟

منظور من  ��نه دیوانه مگه میخوای پادشاه نروژ بشی ؟ -

این بود که فکر کن داری میری عروسی ، یه لباس مجلسی 
 در حد یه عروسی بگیر  

 خب از اول میگفتی  ��+ آهااااا

 خنگ   -
 + جییییغ خنگ خودتیییی 

 جیغ نزن بیا بریم   -

ساعت بود داشتیم پاساژو میگشتیم ولی هنوز   ۱واای نزدیک 
 !!!لباس مناسب و دلخواهمو پیدا نکرده بودم 

 تک تک مغازه هارو میگشتم و سورنام پا به پام میومد ، 
انتظار داشتم که مثل این آدمای تخس هی غر بزنه بگه زود 

 انتخاب کن ولی اصال حتی یه کلمه ام غر نزد !
 خیلی آروم پابه پام میومد  

همینطور که داشتم به مغازه ها نگاه میکردم یهو چشمم به  
 خورد !!!  لباس داخل ویترین یه مغازه
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سورنا بیا  ��+ ووییییییی خودشهههه پیداااش کردممم 

 ببینش 

 سورنا اومد کنارم ایستاد و زل زد به لباس !
 + چطوره ؟؟ قشنگه نه ؟

 آره هم قشنگه هم به نظر خیلی گرون  -
 + خخخ به قول تو هم تو بچه پولداری هم من مشکلی نیست  

 یه تک خنده ای کرد 
 شاید اصال اندازم نبود یا خوشم نیومد   + میگم بریم پرو کنم

 آره بریم  -

وارد مغازه شدیم و فروشنده که یه پسر جوون بود از جاش 
 بلند شد و بهمون خوش آمد گفت  

ببخشید امکان داره اون لباسی که توی ویترین هست   -سورنا 
 رو برامون بیارین ؟

 اون لباس مجلسی که تن مانکن هست ؟  -پسره 
 همون   بله -سورنا 
 بله چند لحظه صبر کنین باید از تن مانکن دربیارم   -پسره 

سورنا سرشو تکون دادن و پسره ام رفت بعد چند دقیقه با  
 لباس اومد پیشمون 

 بفرماید   -پسره 
 ممنون ، اینجا جایی هست که بشه پرو کرد ؟  -سورنا 
بله اونجا توی اتاق ، ولی فکر کنم اندازه ی خانوم   -پسره 
 چون هیکلشون کامال مناسبه  باشه
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 سورنا با یه حالت جدی گفت : 
 اما پرو کنه بهتره 

 بعد لباسو گرفت سمتم و گفت : برو اونجا بپوشش کن 

 لباسو گرفتم و رفتم توی اتاق مشغول پوشیدنش شدم !!
 وقتی پوشیدم اصال نمیتونم براتون تعریف کنم  

 که چقدررر بهم میومد لعنتییییی ... 
 دازه ام بود !!کامال ان

 سورنا رو صدا زدم تا بیا اونم ببینه 
 پوشیدی ؟  -

 + اهوم 
 بعد درو باز کردم تا ببینه  

 وقتی چشمش بهم خورد خیره بهم نگاه کرد !! 
 جوری نگاهم میکرد که خجالت کشیدم !! 

 خیلی بهت میاد !  -سورنا 

 ازینکه اونم خوشش اومده لبخند روی لبم اومد ! 
 میخرم   + پس همین خوبه

 آره قشنگه ، بهتم میاد ! اذیتت که نمیکنه لباس   -
 + نه خیلی اوکیه کامال اندازمه  

خوبه فقط مطمئنی همینو میخوای ؟ این پاهاش لخته ها ؟!  -
 مشکلی نداری ؟ 

 یه نگاه کردم گفتم :
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 نه نگران نباش ، راحتم ! 
 خوبه پس ، عوضش کن بیا   -

و اومدم تا حساب  درو بست و رفت منم لباسو عوض کردم
 کنیم ! 

 خب آقا ما همینو میبریم ، چقدر میشه ؟  -سورنا 
انتخاب خیلییی خوبی کردین خانوم ، مبارک باشه !   -پسره 

که حاال شما چون اولین باره  ۵۰۰میلیون   ۳قابل نداره میشه 
 بدین   ۲۰۰میلیون و  ۳خرید میکنین 

 ؟؟ چخبره آخه   ۲۰۰میلیون  ۳ ��+ چییی ؟؟

 تازه براتون با تخفیف گفتم  -پسره 
 داداش واقعا زیاده چخبره مگه از طال دوخته شده ؟ -سورنا 
این چه حرفیه این جنس پارچه از بهترین نوع پارچه   -پسره 

اس و یکی از بهترین لباس این مغازه رو شما انتخاب کردین  
. 

کم کردی ، یه  ۳۰۰حاال شما که بهمون حال دادی  -سورنا 
حسابی بده که قشنگ بهمون حال داده باشی ،  تخفیف درست 

 ارزون حساب کن مشتریشیم 
واقعا شرمنده بیشتر ازین نمیتونم تخفیف بدم ، تازه  -پسره 

خودتون که دیدین از تن مانکن در آوردم ، تک سایزه کال ،  
 یه دونه هست ازش فقط !  

 پوففف !!
 هرچی سورنا چونه زد از قیمت کم نکرد که نکرد !!
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م پول نداشتم اما من هیچوقت بخاطر یه لباس اینقدر پول  نمیگ 
 نداده بودم ..  

 ولی حیف خیلی خوشم اومده بود ازش خیلی قشنگ بود ... ! 
 + آقا ممنون ، نمیخوایم 

 سورنا برگشت سمتم گفت : مگه نگفتی خوشت میاد ؟  
+ هنوزم میگم ولی خیلی گرونه من هیچوقت بخاطر لباس 

ارزششو نداره ، بریم یجای دیگه یه لباس  اینقدر پول ندادم ،
 دیگه انتخاب میکنیم 

 فقط زل زد بهم ولی چیزی نگفت !!  
بدون هیچ حرفی از مغازه رفتم بیرون . هععی حیف شد 

 خیلی قشنگ میشدم توی اون لباس.. 
 خواستم برم که دیدم هنوز نیومده . وا این چرا نمیاد ؟!

د بیرونو اون رو گرفت یهو سورنا با یه بسته از مغازه اوم
 سمتم !

 با تعجب پرسیدم :

 ��این چیه ؟؟ 

 بگیرش برای توعه   -

 از دستش گرفتم و داخلشو نگاه کردم .
 فاااااک پشمام ریخت !! همون لباسو خریده بود !!!! 

 با تعجب برگشتم سمت گفتم :
 خریدییش ؟؟؟ 

 آره   -
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 + واسی چی خریدی ؟ خیلی گرون بود  
 میومد ؟ مگه ازش خوشت ن -

 + خب آره  
 پس منم خریدمش  -

 + ولی ... 
دیگه ولی نداره ، وقتی با این لباس خوشگل میشی پس  -

ارزششو داره ، درضمن اینو یه کادو حساب کن از طرف من  
 پولشم نمیخواد بدی  

 ناخودآگاه پریدم و محکم بغلش کردم !!!  
 انگار تعجب کرد بعد با مکث زیاد اونم بغلم کرد 

 نم واقعا نمیدونم چیجوری ازت تشکر کنم  + ممنو 
 قابلتو نداره ! مبارکت باشه  -

 ��از بغلش اومدم بیرون و بهش لبخند زدم 

 خب دیگه بریم   -سورنا 
 + کجا بریم ؟؟ ببینم تو واسه خودت نمیخوای چیزی بخری 

 نه من چیزی الزم ندارم   -
 + وا ! مگه میشه ؟ برای مهمونی چی پس ؟

 مهم نیست یه چیزی انتخاب میکنم میپوشم دیگه  اونکه زیاد  -

بااید بریم یه لباس برات بخریم من   ��+ اییشش غلط کردیی 

 ��عمرا باهات اینجوری بیام مهمونی 

 خب چراا ؟؟   -
+ منننن نمیدوووننننم باید بریم یه چیزی بخریم ، منو تو  
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داریم باهم به این جشن میریم من لباس به این خوبی دارم  
باید یه چیزی بپوشی که به لباس من بیاد ، حاال حرف  توام 

 نباشه راه بیوفت بریم تو اون مغازه .  

 یه نگاه به جایی که اشاره کردم کردو گفت :

  ��کت شلوار ؟؟

  ��+ پ ن پ میخوای با گرم کن شلوار بیا وسط مجلس 

 باید کت شلوار بپوشی دیگه که به این تیپم بیای 
 بابا من اصال کت و شلوار نمیپوشم هیچوقت  -

 ، حاالم حرف نزن بیا   + حاال این سری باید بپوشی 

 به زور کشوندمش برمش توی مغازه . 
یکم گشتیم جفتمون بین کت شلوارا و نظر دادیم ولی هیچکدوم 

 باب میلمون نبود !
 کت شلوار مشکی خوشگل افتاد !یهو چشمم به یه 

 برداشتمش و گرفتم سمت سورنا گفتم  
 بیاا اینو برو پرو کن 

 این ؟  -
 + آرهه خیلی شیکه تازه رنگشم با لباسم سته 

 از دستم گرفت و رفت توی اتاق پرو !
 بعد از چند دقیقه درو باز کرد و صدام کرد 

 رفتم و دیدم کت شلوارو پوشیده 



265 

 بهت میاداا ، همینو بگیر + واااااو ! خیلی 
 اره خودمم خوشم اومد ، سلیقت خوبه ها  -

 فقط یه لبخند زدم !
بعد از حساب کردن کت شلوارا دیگه کارمون تموم شد و با  
کلی وسیله راهی پارکینگ شدیمو نایلون های خرید رو توی  

 ماشین گذاشتیم . بعدم سوار شدیم و راه افتادیم !
 ر کشید !!  یهو شکمم درد گرفت و تی
 لعنت به این پریودییی ...

 چیشده ؟  -سورنا 
 + شکمم درد میکنههه 

 بخاطر پریودی ؟   -
 سرمو به نشونه ی آره تکون دادم 

 خیلی درد میکنه ؟ میخوای برات مسکن بگیرم ؟   -
 + نه الزم نیست خوبم .. 

 صاف نشستم سرجام و سعی کردم بیخیال بشم ! 
 نمیشد تحمل کرد ..  ت د گرفدر یهو عالوه بر شکمم کرمم 

 واای 
سورنا متوجه شد و ماشینو یه جا زد کنار و گفت : بشین االن  

 میام 

پیاده شد و رفت چند دقیقه بعد برگشت ، در سمت منو باز 
 کرد و یه قرص با آب معدنی گرفت سمتم 

 بیا اینو بخور خوب میشی  -
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 + الزم نبود ... 
 چرا بود ، بخور  -

 دستش گرفتم خوردم . تشکر کردم و از 
 چند دقیقه همونجا بودیم تا شکمم آروم گرفت !

 بهتری ؟  -
 + آره ، ممنونم  

 خواهش میکنم ، چیزی میخوای برات بگیرم ؟  -
+ نه خوبم . ممنون ، این آخراشه واسه همین داره بچه بازی  

 درمیاره 

 سرشو تکون داد و اومد سوار شد ! 
ه آدم فکر میکرد قراره به گاهی وقتا اینقدر مهربون میشد ک

 ��قتل برسونتت و این آرامش قبل طوفانه 

یهو بوی کباب از بیرون اومد نگاه کردم دیدم یه کبابی چندتا 
 مغازه اونور تره و بوی کباب کل فضا رو گرفته !!!! 

 وااای بدجورییی دلم خواستت 

 (  منم دلم خواست  ��) چیشد دلت خواست ؟

 + سورناا 
 هوم ؟  -

کباب کردم االنم نزدیک شام دیگه بریم شام   هوسم من + میگ
 بخورییم !!!

 خخخ کباب جوجه ؟  -
+ نهه کباب گوسفند ! اونجا رو نگاه کن بوی کباب میاد دلم 
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 خواست 
ببینم تو مطمئنی حامله نیستی ؟ هعی ویار این چیز و اون   -

 چیز میکنی  

 بعد زد زیر خنده  
 یکی محکم زدم تو سینش و گفتم :

 بخدا میکشمت ��خفههههه شوووو آشغاااال 

  ��باشه بابا وحشی نشو شوخی کردم  -

 یه نگاه به کبابی انداخت گفت :
 به نظر میاد شلوغ باشه  
 ی شلوغی رو ندارم  + واای اصال حوصله

 عع چرا ؟   -
+ بابا آدم میخواد غذا بخوره که نباید یه جای شلوغ بره همه 

 آدمو نگاه میکنن
 میخوای برم بخرم بیارم بعد بریم یجای دیگه بخوریم ؟  -

 + وااای ، میشههه ؟؟ اگه اینجوریه که خیلیی خوبههه 
 آره چرا نشه ، بشین االن برمیگردم  -

 ب سرجام نشستم و منتظر شدم تا بیاد ! مثل بچه های خو 
بعد نیم ساعت نون بدست و با یه نایلون اومد سمت ماشین و 

 نشست ..
 بفرما اینم از کباب   -
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مثل اینایی که تاحاال کباب نخوردن ذوق کردمو دستامو زدم  
 بهم گفتم : 

 واااای مرسیییی ، خیلییی مهربونی توو ..  

 یه لبخند زد چیزی نگفت ! 
 منم به خودم اومدم و یکم جم و جور نشستم  

 خب حاال کجا بریم بخوریم ؟   -
 + بریم بام 

خخخ .فکر نکنم اونجا این ساعت خلوت تر از این مغازه  -
 باشه 

 + ععع ؟ پس کجا بریم ؟ 

 یکم مکث کرد بعد گفت :
رو بلدم هم با صفاست هم قشنگه هم خلوت اگه  من یجایی 

 دوست داری....
 + آره بریم همونجایی که میگی  

 سرشو تکون داد و بعد راه افتادیم ...  

دقیقه تو راه بودیم که پیچید توی یه جاده و یکم که رفتیم   ۱۰
جلوتر به یه رستوران رسیدیم اما رستورانو رد کرد و چند 

 ک کرد و گفت پیاده شو  متر اونور تر ماشینو پار
 از ماشین پیاده شدم و به اطرافم نگاه کردم !

چه جای باحالی بود ! ماشینای زیادی جلوی در رستوران بود 
 و اینجایی که ما بودیم خلوت خلوت بود ..

 سورنا وسایلو گرفت رفت روی کاپوت ماشین نشست . 
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 با تعجب زل زدم بهش !! 
 بیا بشین .. -

 ؟؟ + بیام روی کاپوت 
 خب آره   -

 آخه اونجا جای نشستنه ؟؟  ��+ مطمئنی خم نمیشه 

  ��بابا بنزه ها پراید که نیست ، بیا طوریش نمیشه -

 شونه ای باال انداختمو رفتم کنارش نشستم ..
وقتی که نون کبابو باز کرد بوش هورد به دماغم و دیوونمم  

 کرد !!!! 
 + اوووممم ... خیلیییی خوشمزس 

 نوش جان  -

اطرافم نگاه کردم ، تقریبا نزدیک یه دره بودیم و کنار  به
 ماشین یه درخت بود !!

به آسمون نگاه کردم اینقدر صاف بود که ستاره داشتن قشنگ 
 خودشونو نمایش میدادن ..!

 یه جوری بود که نمیتونم توصیفش کنم !
 با همون دهن پر گفتم :

دم همچین ببینم اینجا دیگه کجاست ؟ چقدر قشنگه فکر نمیکر 
 جایی توی تهران باشه !

اینقدر جاهای قشنگ توی تهران و اطرافش هست   -سورنا 
 که ما حتی ازشون خبر نداریم  
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 + اهوم ، ولی اینجا خیلی خوبه ، مخصوصا آسمونش ... 
 آره ! بخاطر همین سکوتشه که اینجا رو دوست دارم   -

کبابا که تموم شد سورنا جمع و جورش کرد و ریخت توی  
ایلون و گذاشت کنار بعد دراز کشید و دستشو گذاشت زیر  ن

 سرش زل زد به آسمون !! 
 بیا توهم دراز بکش ، امتحان کن  -

به تقلید ازش منم دراز کشیدم و زل زدم به آسمون و ستاره 
 هاش ! 

 یکم که گذشت همونطور که خیره به آسمون بود گفت :
ی مامان تنگ گاهی وقتا که دلم از همه ی دنیا میگیره و برا

میشه ، بعد سر قبرش میام اینجا !! حس میکنم ازون باال داره  
 بهم نگاه میکنه ..
 + خدابیارمزتش 

 ممنون ...  -
 + چیجوری فوت کرد ؟ 

مریض شد و کم کم بدنش ضعیف شد ، چند ماه بعدشم ...   -
 از پیشمون رفت .. بعد اون بابا همه چیزم شد !  

 نگاهمو برگردوندم سمتش !
ر درد توی سینش بود .. به این شازده یخی این چهره  چقد

 نمیومد ! 
 تصمیم گرفتم بحثو عوض کنم !!  
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 + راستش ، تصمیم گرفتم دیگهه به گذشته فکر نکنم ..
وااو ، چه تغییر بزرگی .. اونوقت چی باعث این تصمیم  -

 بزرگ شه ؟!  

 ای کاش میتونستم بگم همش بخاطر توعه !!!
 ولی ...

 جلوه دادم و گفتم :  خودمو عادی
خب ، به حرفات فکر کردم دیدم تو درست میگی ، مگه 

نگفتی زندگی یه جاده ی پر از منظره اس که وقتی از یکیش 
 رد شدی نباید برگردی عقبو نگاه کنی ..؟

 درسته ...   -

 یهو اومد نزدیک تر ... 
 زل زدم بهش ! 

+ چون ممکنه زمین بخوری یا اینکه منظره های جدیدو  
 اطر قدیمی ها از دست بدی ... بخ

 چشماشو خمار کرد و نزدیکتر اومد ... 
 درسته ...   -

 نفسام نامنظم شد !!  
+ اممم.. منم میخوام همینکارو کنم .. با اینکه سختی زیاده  
 ولی نمیخوام فرصت زندگی کردن االنمو از دست بدم !! 

 نزدیکتر شد...
 درسته ..!   -



272 

اش نزدیک لبام بودو نفس هاشو اونقدر نزدیک شده بود که لب
 حس میکردم !!

با همون چشمای خمار یه نگاه به چشمام و یه نگاه به لبام  
 میکرد ...

 لباشو آورد نزدیک لبام ..
 با یه صدای خمار گفت :

 داری وسوسه میشی مگه نه ... ؟!  

 چشمامو بستم !! نفس هام تند تند شده بود و قلبم نامنظم !!
 آورد دم گوشم گفت : یهو سرشو کج کرد و 
 میتونم حسش کنم !!  

خودشو کشید عقب و از روی ماشین اومد پایین رفت تا 
 نایلون آشغاال رو بریزه !!!
 هنوز توی شوک بودم ...

 لعنتی ...
حتی نتونستم خودمو کنترل کنم قشنگ به بازیم گرفت و منو  

 توی دستاش داشت ... !! 
 اگه یهو یه اتفاقی میوفتاد چی ؟؟ 

 هوس باز  !!!! ... عوضی آشغال  شت 

وقتی که اومد سوار شدیم و راه افتادیم و تا خونه  
 هیچکدوممون حرفی نزدیم ..!
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 ..رفتم توی اتاقو خریدارو گذاشتم یه گوشه و نشستم رو تخت 
 چرا نتونستم جلوش مقاومتی از خودم نشون بدم ؟! 

 چشماش ... 
 قصد حموم کردم و تنها چیزی بود که االن میچسبید ... 

بعد یه دوش حسابی خواستم حوله امو بردارم که دیدم ای  
بابااا حوله روی تخته .. لباسامم لعنتی روی تخته همه رو جا 

 گذاشتم !!
خب عیب نداره کسی که توی اتاق نیست ، خیس خیس از  

خواستم بپوشمش  حموم اومدم بیرون و حوله امو برداشتم و تا
 یهوو در اتاق باز شد و سورنا اومد داخل !!!! 

 میگمم .....  -
از هول شدن زیاد ترسیدم و جیییغ زدم یهو حوله از دستم  
افتاد ، به خودم اومدم دیدم لخت جلوش ایستادم و اونم توی  

 شوک داره نگام میکنه !!
سریع با یه دست کس لخت و بیموم رو پوشوندم و با دست  

 ام ممه هامو گرفتم !!!!  دیگه
 داد زدم :

 فااااک .. تو اینجاا چیکارر میکنییی ؟!؟؟ 

 سورنا فقط به بدنم خیره بود !
 خیلی هیزه واقعا !!

 + بااا تواممم .
 با دادی که زدم به خودش اومد و گفت :

 میتونم بیام تو ؟؟ 
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بهت یاد ندادن وقتی وارد   ��+ دیگهه بیشترر ازییین ؟؟؟

 میشی در بزنیی ؟؟ برو بیرون   ریه دخت اتاق

 دستاشو کرد توی جیبشو شیطون گفت :
 ولی خوب موقع ای رسیدم 

 لباس تنمم نیست  ��+ جییییییییغ برو بیروون 

 دارم میبینم ... -

 ��+ برو بیرون میخوام لباسمو ببپوشم 

 دست به سینه ایستاد گفت : 
خب عوض کن ، اون چیزی که تو داری منم دارم پس  

 خجالتت چیه ؟! 

 به انگلیسی گفتم : 

 +Get .... Out 😐 

 ) برو ... بیرون ( 

خیلی ریلکس بدون توجه به من سرشو به نشونه ی نه تکون  
 داد !!! 

 همینجور که بهم خیره بود اومد نزدیک ... 
 ووواو ، چه بدنی داری !  -

 وااای یاا خداااا

 !��گه خم میشدم حوله امو بردارم باالخره یجاییم دیده میشدا

 + جلو نیا سورنا ...  
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 اومد نزدیک تر ...  
 یه لبخند شیطون زد و خواست بهم نزدیک بشه که گفتم :

بخدا اگه بیای نزدیک بهم دست بزنی اینقدر جیغ میزنم که 
 همه بریزن اینجااا بیچارت کنن .. 

 ایستاد سرجاش !  
د فکر کردم میخواد دستمو از روی کسم برداره که یهو خم ش

 یهو اومد باال و حوله امو گرفت سمتم !!
 با تعجب زل زدم بهش ... 

 بگیرش !  -سورنا 

 همونطور که دستش و به سمت گرفت بود روشو برگردوند !!
 سریع از دستش حوله رو گرفت و پوشیدم ...
 برگشت سمت و دوباره به بدنم خیره شد !! 

 ص و عصبانیت گفتم : با حر
 چیکار داشتی که اومدی ؟؟ 

 هنوز به بدنم خیره بود ..

 �😐�واای خداا این چقدر هیزه اخههه

 دستمو جلو صورتش تکون دادم  
 + الوو .. با توام 

 ها ؟   -

 ��تو دلم چندتا فحش نثارش کردم 

 + میگم چیکار داشتی ؟؟ 
 اهاا ، اومدم بگم برای فردا احتیاج به آرایشگاه نداری ؟   -
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 + آرایشگاه واسه چی ؟
برای مهمونی ، عاامم.. اگه بخوای میتونم برات از یه آشنا  -

 وقت بگیرم  
+ با اون چیزی که راجب مهمونی گفتی انتظار نداشته باش  

  ��با این قیافه بیام اونجا 

 وای برات وقت میگیرم  خخخ .. خب منم که گفتم اگه بخ -

 ��+ آها خب اگه بگیری ممنون میشم 

 باشه  -

 خواست بره که دوباره برگشت . گفت :
 نمیترسی دوباره تنهایی بخوابی ؟؟ 

 ��چقدرر پرو بود اخههه

  ��+ نخیییرررررر نمیترسممم

به هر حال اگه یه وقت ترسیدی میتونی بیای پیشم بخوابی ،  -
 شب خوش 

 اتاق رفت بیرون !اینو گفت و از 
وااای خیلییی پروعه ، خدا هرچی پرویی توی دنیا بوده جمع  

 ��کرده یکجا داده به این 

این اصال آدم نیست کنارش بخوابن ، با این سوء سابقه ای که  

 ��بخوابم یه کاری دستم میده !ش امشب درست کرد پیش

لباسامو پوشیدمو روی تخت دراز کشیدم اما هرکار کردم 
 م بخوابم .. دوباره داشت ترس ورم میداشت !!نتونست 
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وای خدا لعنتت کنه سورنا ، ازت متنفرم وقتی یه چیزیو 
 حدس میزنی !! 

مشکلی با تنهایی خوابیدن نداشتم اما تو خونه ای که فقط دوتا 

   �😐�آدم وجود داره بله تنهایی محاله نترسم 

پوففف . خدایا ببین .. من میرم پیشش میخوابم ولی خودت  

 ��مراقبم باش نذار کاری دستم بده 

با هزار تا صلوات بلند شدم و آروم بدون در زدن رفتم توی  
 اتاقش.. 

به تختش نگاه کردم دیدم خانوم پخش تخت شده و داره 
تا پادشاه رو میبینه و اصال انگار تو این دنیااا   ۷خواااب 

 ��نیست 

 ��این چطور به این سرعت خوابش میبره اخهههه

 رفتم روی تختش نشستم و صداش زدم :
 سورنا ؟ سورنا .. 

 جوب نداد !!  
 بعد چندبار که جو نداد . تکونش دادم :

 هی سورنااا ؟ سورنا پاشو  

 ��وای این خوابش چقدر سنگینهه 

 دوباره تکونش دادم : 
 باباا سورنااا  

 : با صدای خواب آلود گفت 
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 هووم ... -
 + سورناا ؟

 هووووووم ... -
    + کوفت اه

 یهو از جاش بلند شد و زل زد بهم .. 
نگاه به قیافش کردم خواب آلود بود ، موهاشم بهم ریخته بود  

 .. 
 وای اصال غش میکردی براش ! دیوث 

 ااه چته نمیزاری بخوابمم ؟! چیه چیشده باز ؟؟ -سورنا 
 خوابم ؟+ میخواستم بگم میشه اینجا ب

رنج ال عالج خب تو مریضی ؟ کرم داری ؟ از بیماری  -
 میبری ؟؟  

 ��زل زدم بهش 

 + وات ؟ 
خب مریضی مگههه ؟ بگیر بخواب دیگه حتما باید بیدارم  -

 کنی ؟؟  

توی این یه مورد خنگ بازی در  ��واای راستم میگفتااا

 �👌�آوردم ولی خب باید خودمو جمع و جور کنم کم نیارم 

 ه چته خب حاال انگار داشت خواب پادشاهیشو میدید.. + اا

 رفتم زیر پتو کشیدمش رو خودم ..  
 + اصال خوب کاری کردم که چی حاال ؟؟
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 ��عجببب  -

 + بعله 

 خواستم بخوابم که گفتم : 
گفته باشمم اگه بهم دست بزنی بخدا زندت نمیزارم منو  

  ��اینجوری نبین 

 زده بود بهم ..محو حرکات من بود و با تعجب زل 
بی توجه بهش شب بخیر گفتم و رومو کردم اون طرفم  

 چشمامو بستم !
بعد چند ثانیه که صدایی نیومد غر غر کنان اونم روشو  

 برگردوند اون طرف و خوابید :
 دختره روانیه اصال ...   -سورنا 

 خندم گرفته بود ! مثل دخترای غرغرو داشت غر میزد .

شبی اومدم بیدارش کردم  نصف  ��وای حقم داره خوو 

 انتظار داشتم با گل و گالب ازم پذیرایی کنه ؟
 خخخ 

 
 چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم .. 
ز یه طرف میترسیدم  ا از یه طرف کنارش حس امینیت داشتم

 که کاری نکنه .. بیشعور .. 

 بسکه هیز بود و هوس باز !! 
 چشمام آروم آروم گرم شد و خوابم برد ...
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  **** 

با صدای آهنگی که میومد از خواب بیدار شدم ولی چشمام  
 همچنان بسته بود ...

خر غلتی روی تخت زدم و خواستم به ادامه ی خوابم بپردازم  
 که یهو یادم اومد روی تخت خودم نیستم ..

 با شتاب پریدم و سرجام نشستم ! 
 هنوز ویندوزم باال نیومده بود ...

من کجام ؟؟ واای نکنه بکن بکن راه  ��یاا ساعت مقدس 

انداختم خودم یادم نمیاد !! یاا همون ساعت مقدس منتها  

 دستی دستی خودمو بدبخت کردم وااای .. ��بزرگترش 

 ندای وجدان : 
جااان هرکی که دوست داری بگیر بخواب سر صبحی مارو  

 زابه راه کردی ! احمق  

 ��ی وجدان + تووو چطوور میتونییی آروم باشی وجدان ب 

باید االن یه جوری درد بگیری من دهنم سرویس شهه . نا 
 سالمتی بی شرف شدم رفتتتت ..

  ��ندای وجدان : خودت خفه میشی یا بگیرم خفه ات کنم 

یهو کم کم ویندوزم باال اومد و یادم اومدش که دیشب اومدم 

 واای فاااعک ..   ��اینجا خوابیدم کنار سورنا 

 ��خلم شدم  ت ر بی ش  این بشر  خدایا بیا از دست 
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+ وجدان جان خودم موضوع رو فهمیدم میتونی راحت  

 �😑�اوقات شدم  عمصد  بخوابی ، ببخشید 

 ندای وجدان : بمیر 
 + قربانت 

دستی به چشمام کشیدم و از روی میز گوشیمو برداشتمو 
 بود ! ۱۱ساعتو نگاه کردم ! ساعت 

بی به دست و صورتم پوفی کردمو از جام بلند شدم رفتم یه آ
 زدم .

همچنان صدای آهنگ میومد ، یکم که دقت کردم دیدم صدای  
 پیانوعه ! 

 باز دوباره این بشر کله ی سحر داره پیانو میزنه  
 ندای وجدان : البته باید بگی سر ظهر  

 + حاال چه فرقی داره هموون  

   ��ندای وجدان : آخه االن کجاش کله ی سحره 

بخواب   ��صال مگه نرفتی بخوابی + ایشششش ببینم تو ا

 دیگه چقدر حرف میزنی ؟؟ 
 ندای وجدان : مگهه تو میزاری آدم آسایش داشته باشه  

 + گمشو 

 از اتاق رفتم بیرون و هچنان داشت پیانو مینواخت . 
رفتم پایین و نزدیک تر که شدم دیدم آهنگی که میزنه آشناس  

 اما یادم نمیاد چیه !! 
 گی که داشت میخوند تموم شد ! وقتی رسیدم پیشش آهن 
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 دستاش از حرکت ایستاد و صدای پوزخندش اومد ..
تو هنوز این عادت یواشکی اومدنو فضولی کردن و   -سورنا 

 ترک نکردی ؟ 
 برگشت سمتم !

 خندم گرفت . رفتم نزدیک ترشو به پیانو تیکه دادم گفتم : 
+ توام هنوز سر صبح آهنگ زدنو ترک نکردی نمیگی مردم  

 ابن  خو 

 ��؟؟   ۱۱االان سر صبحه ساعت  -

 + خبب حاالا هموون  

 یه نیشخند زد 
+ چه آهنگی میزدی ؟ خیلی برام آشنا بود ولی هرچی فکر 

 کردم یادم نیومد ..
 دلبر ناب از ناصر زینعلی   -

 یکم گنگ نگاش کردم و رفتم تو فکر 
 + عااممم... میشه یه تیکه از شعرشو بخونی ؟؟ 

 نگام کرد بعد گفت : 
 دلبر ناب دلم 

 با چشای خوشگل مشکیت یکم ...
 یهو یه بشکن زدم گفتم :

 آهاااا آرهه خودشههه یادم اومددد 
 خخخ . به سالمتی  -

 + خب داشتی میخوندی  
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 چیو ؟؟  -
+ عع ؟ همین آهنگ دیگه ، دوباره بخون ، من دیر اومدم  

 باید برام اختصاصی اجرا کنی  ��

 لی پرویی آیدا ...  خی -خندید

 دوباره گفت !!!! 
 اون آیدا صدام کرد !!! ووییییییی دوباره صداام کردد!!!

 ��خدااا 

 چقدر حس خوبی بود وقتی صدام میزد !
 فقط یه لبخند زدم ..

 اصال بدجوری دلم قیلی ویلی رفته بود ..
 یه لبخند زد گفت : 

 چطوره باهم بخونیم 
 + ها ؟؟

   میگم بیا باهم بخونیم -
 + باهم بخونیم ؟ 

 آره   -
 + منکه بلد نیستم پیانو بزنم 

 منم نگفتم پیانو بزن ، گفتم بیا باهم آهنگ بخونیم   -

 ��+ باباااا دیگه بدتر منکه صدام اصالاا خوب نیست 

 صدات که خیلی قشنگه ...   -

 جان ؟!
 زل زدیم بهم ... 
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 اون زودتر به خودش اومد و گفت : 
 بیا بشین  
 خودش روی صندلی اشاره کرد . نشستم و به کنار 

صدای منم خوب نیست اصال ولی آهنگ اونو   -سورنا 
 پوشش میده باعث میشه متوجه تن صدا نشن .. حاال بخونیم ؟ 

 هنوز تو شوک اون جمله اش بودم .. 
 با سر بهش جواب مثبت دادم 

یه لبخند زد و شروع کرد به نواختن ! بعد از چند لحظه  
 خوندن : شروع کردیم به
 تو چقدر نابی .. 

 بس که جذابی منو دیوونه میکنی.. 
 رو چه حسابی .. 

 بازی میکنی با من اینجوری بیخودی ...  

_ چقدر حس خوبی داشت بهم میداد ! لبخند زدمو باهم ادامه 
 دادیم :

 همینجوری بمون ... 
 نذار تغییرت بدن این آدمای بد ...

 تو چشم نباش اصن... 
 شم میزنن فقط..!  این حسودا آدمو چ

 :     _ اینجاشو با صدای بلند خوندیم

 دلبر ناب دلم.. 
 با چشای خوشگل مشکیت یکم...
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 یه نگاه ریز زیر چشمی به من... 
 بندازکه من دیوونه شم ای وای من...  

 .! واسه موندن پاات
 من دوآتیشه طرفدارم ببین... 

 دست نمیشه از تو بردارم همین.. 
 من بیمارتم ای وای من..   زیبای

_ بهم نگاه میکرد گاهی وقتا حین خوندن و لبخند میزد ، از 
 لبخندش منم روی لبم لبخند میومد .. 

 داشتم کیف میکردم ..
 همونطور که مینواخت گفت :

 دیدی صدات خوبه 
 با صدای بلند خندیدم که باعث خندن اونم شد.. 

 یه منظومه تو چشماته ... _ 
 بهش خیره منو میگیره.. که تا میشم 

 میره باال توقعم .. 
 هی نباشی تو توهمت آدم میمیره..  

 نمیدونم چی داری که ... 
 شبیه مهره ماری که چشام میگیره... 

 باید زودتر میدیدمت .. 
 همین االنشم برای بودن دیره..  
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 _ صدامونو بردیم باال : 
 دلبر ناب دلم... 

 با چشای خوشگل مشکیت یکم...
 یز زیر چشمی به من.. یه نگاه ر

 بندازکه من دیوونه شم ای وای من..  

 ... واسه پاات
 من دوآتیشه طرفدارم ببین.. 

 نمیشه از تو بردارم همین..  دست
 زیبای من بیمارتم ای وای من..! 

 تموم که شد نگام کرد .
 دیدی کاری نداشت ؟  -سورنا 

 + خخخ ، خیلی خوب بوووود  
آره ، تازه حاال که ثبت شده و به یادگار مونده خوب ترم   -

 شده 

 متوجه حرفش نشدم ! یعنی چی به یادگار مونده ؟! 
با حالت سوالی نگاش میکردم که یهو دست برد از روی پیانو 

گوشیش که داشت فیلم میگرفت ازمون رو برداشت و به 
 حالت سلفی گرفت و گفت :

 به عمو سالم کن 

 د زیر خنده!! یهو پخییی ز
 به خودم اومدم و داد زم  

 + سورنااااااااااا 
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 همچنان میخندید  
 محکم یکی زدم تو سینه اش گفتم :  

 پاااکششش کننن 
 نوچ ، این یه یادگاری موندگاره اصال   -

 + ایییششش ، پاکش کن لعنتی اصال خوب نبودد  
 از نظر من خیلی صحنه ی قشنگی بوده ..  -

 .بعدش بهم لبخند زد .
نمیدونم لبخندش چی داره که اصال تا میبینم ناخودآگاه منم 

 لبخند میاد روی لبم !
 + ولی دور از شوخی خیلی بهم کیف داد !  

 به منم همینطور   -

 یکم مکث کرد بعد یهو گفت : 
 ببینم تو آشپزی بلدی ؟!
 + اوو چه جورشمم 

 آشپزی ؟  ��الکییی ، تو ؟  -

 + وا مگه من چمه ؟  
خدایی بلدی یا داری  یست فقط اصال بهت نمیاد .چیزیت ن -

 ��ایسگا میکنی ؟

+ خخخ . نه من وقتی که بچه بودم برای اینکه از فکرای 
ذهنی و اتفاقات دور باشم برای تفریح به مامان توی کارای 
آشپزخونه کمک میکردم همینم باعث شد که غذا هارو یاد 

 بگیرم 
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 ا کیک پختنم بلدی ؟؟ واااو ! چه جالب ! ببینم شیرینی ی -
 + اوناا که اصال استادم توش 

 پس امروز یه کیک شکالتی خوشمزه برام درست کن   -خندید
 با تعجب گفتم : 
 امروووز ؟؟ 

 آره   -
 + امروز که نمیشه میخوایم بریم مهمونی  

چرا نشه ؟ به مهمونی ام میرسیم ولی من میخوام دستپختتو  -
 ببینم چیجوریه  

 گه یهو بد شد چی ؟خب ا ��+ ایییی 

 مطمئنم دستپختت بد نمیشه   -
 + اگه شد چی ؟ 

 عاممم خب اگه بدم شد بازم میخوریم   -
+ نه دیگههه باید قول بدی حتی اگه بدم شد بخوری بعدش 

 تعریف کنی 

 زد زیر خنده 
 باشه بچه  -سورنا 

 خببب یه سری وسایل الزم داریم   ��+ عااا .. حاالا شدد

 گو سریع میرم میخرم برات چی الزم داری ب -

بهش چیزایی که برا پختن کیک الزم بودو گفتم اونم سریع 
 بلند شد و رفت بیرون .

خندیدم . بلند شدم رفتم توی آشپزخونه دنبال ظرف و وسایل 
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 گشتم و آماده شون میکردم . 
نیم ساعت از رفتن سورنا گذشته بود که یهو صدای ماشین  

 اومد ..
 ورنا نایلون بدست اومد تو آشپزخونه ..بعد از چند دقیقه س

سالام بر سر آشپز نمونه بفرمایید اینم چیزایی که  -سورنا 
 خواسته بودی ..

 زدم زیر خنده و یه ابرومو دادم باال گفتم :
 + سر آشپز نمونه ؟؟

 خب آره   -
 + خخخ ، ببینم چیا خریدی 

 هرچی که فرمایش کردی  -

ون بود !! انگار آدم دلش چقدر خوب بود وقتی اینجوری مهرب
 میخواست دنیا رو بیخیال شه .. 

 خب اول باید چیکار کنیم ؟  -سورنا 
 + چقدر شیکمویی توو

 باالخره انسان باید غذای خوشمزه بخوره دیگه   -
 + خخخ . اول باید خمیر درست کنیم .. 

داشتیم خمیر درست میکردیم که یهو سورنا دست زد به آرد  
 ش پقی زد زیر خنده .و زد به دماغم بعد

منم خندیدم و به تالفیش دست کردم توی آرد و یه مشت آرد و 

 ��پاچیدم سمتش 

 واای قیافش خیلی خنده دار شده بود !
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تموم موهاش و صورت و پیراهنش بخاطر آرد سفید شده بود  
 !! 

 داد زد :
 یه سر انگشت زدم به دماغتتت فقطط  وحشییییی ! وحشیی 

 که هست   + خب دیگهههه همینه
 ععع ؟ اینجوریااست ؟؟  -

 ابرومو دادم باال و گفتم : 
 بعلههه  

 یهو دست کرد توی آرد و گرفت ریخت روی موهام !!! 
 جیییییییغی کشیدم ...

   ��آهاااا حاالاا قشنگ شدیی -سورنا 

با حرص به سمتش حمله کردم و شروع کردم به زدنش . من 
 میزدمش و اون میخندید ...

 زدنش خسته شدم و از جونش گذشتم اومدم عقب !دیگه از 
 یه نگاه بهم کردیم و برای چند ثانیه زل زده بودیم ..

یهو جفتمون پقی زدیم زیر خنده چون قیافه های جفتمون 
 خیلی خنده دار شده بود!! 

 + این قیافه ها عکس گرفتن داره 
سورنا خندید و گوشیشو در آورد و با کلی مسخره بازی چندتا  

 س گرفتیم ..عک
 چقدر داشت بهم خوش میگذشت ! 

به ادامه کیک درست کردن پرداختیم و رسیدیم به قسمت 
 شکالتی کردنش ..
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سورنا هی اذیتم میکرد و دستشو داخل ظرف شکالتو میکرد  
و یه انگشت میزد میخورد منم هعی حرص میخوردم و 

 میخندیدم میزدم تو سرش میگفتم نکن ..
 ر گردنمو بهم تکیه داد .اومد دستشو انداخت دو 

 دوباره یه انگشت زد توی شکالتا 
 خندیدم گفتم : نکنننن  

اونم خندید و انگشت شکالتیشو زد به صورتم . منم انگشتمو 
 شکالتی کردم و زدم به دماغش ! 

هعی ازین کارا میکردیم و میخندیدیم خالصه کل آشپزخونه 
 رو به گند کشیده بودیم ..

سرای زیاد که البته همش تقصیر سورنا  باالخره بعد از درد

 ��بود وگرنه زودتر تموم میشد 

 توی فر و منتظر شدیم ... ظرفو گذاشتم
دقیقه کیک حاضر و آماده از توی فر درآوردم و   ۴۵بعد از 

 گذاشتمش روی ظرف  
اووممم ، ظاهرش که خیلی خوشمزس حاال ببینیم   -سورنا 

 چی در اومده . 

 زدم . برداشت و خورد   خندیدم و براش یه برش
 + خبب .. چطور شده ؟؟

همینطور داشت مزه میکرد و میخورد یهو چهره اش عوض  
 شد !!  

 + بد شده ؟؟ 
 همینجوری خنثا داشت نگام میکرد 
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فااعک !! برای اولین یه چیز ازم خواسته بوداا گند زدم توش  
 !! 

سرشو تکون داد و  کم کم قیافم داشت میرفت تو هم که یهو 
 : فت گ

 وااو ! این بهترین کیکی بود که توی عمرم خوردم ...  

 یهو با ذوق سرمو آوردم باال  
 + ووییی .. خوب شدهه ؟؟ 

 عالی شده  -

 واای خیلی خوشحال شدم ولی بعد یکی زدم تو بازوش گفتم :

چه طرز تعریف کردنه سکته کردم گفتم  ��خیلی بیشعوری 

 حتما بد شده 

 فقط خندید .

 و برداشتم زدم تو صورت   کیک تیکهیه 

 + پخخخخخ واااای چقدر خوشگل شدی 

و یه تیکه کیک برداشت بوووم  داشتم میخندیدم که اونم معطل 
 کوبوند تو صورتم !!!! 

 جییییغ 

حاال اونی که داشت میخندید سورنا بود و من مثل مات زده 
 ها نگاش میکردم 
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 جیغ زدم و دست بردم کیکای روی صورتشو پخش کردم 

 + آهاااااا بخورررر خوشمزس ؟؟

 کثافتتتتتت   –سورنا 

 + همینی که هست  

 �😑�دیگه بهم چیزی نگفت خداروشکر فقط میخندیدیم

 گند زده بودیم به هم دیگه 

یم و مشغول کیک خوردن شدیم ، تعریف از خود نباشه  نشست 
 واقعا خوب شده بود .

یهو نرگس خانوم اومد توی آشپزخونه و با دیدن ما تعجب  
 کرد و گفت :

واای یاا خدا ! این چه ریخت و قیافه ایه واسه خودتون درست  
 کردین ؟! نگاه کن تورو خدا آشپزخونه رو چیکار کردن  

 داشتیم به حرفاش میخندیدیم. ماها فقط 
نرگس خانوم حرص نخور ، این همه خرابکاری به  -سورنا 

نتیجه اش می ارزید ، بیا یه ذره بخور ببین آیدا چیکار کرده  
  . 

نرگس خانوم اول یه نگاهی کرد بهمون بعد با یکم مکث اومد 
 و یه برش از کیک خورد و کم کم لبخند اومد روی لبش.
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ه ! چقدر خوشمزه شده ، آفرین آیدا جان یه به ب -نرگس خانم 
 پا خانوم خونه ای ها 

 خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین خندیدم !

  ��خجاالتشوو قربوون  -سورنا 

 ��یکی زدم تو بازوشو گفتم : خفه شو 

 فقط میخندید کثافت . 
پاشین برین یه دوش بگیرین ، این چه سر و   -نرگس خانم 

 وضعیه  
 میگه نرگس خانوم ، آیدا پاشو  راس -سورنا 

بلند شدیم و دوتایی از آشپزخونه رفتیم بیرون و به سمت 
 اتاقامون رفتیم . 

 وقت آرایشگاه داریم باید بریم   5راستی ، ساعت  -سورنا 

 ��+ دارییم ؟مگه توام آرایش میکنی ؟

خخ .. نه من آرایش نمیکنم ولی به سر و وضعم که باید   -
 برسم 

 دیر نیست ؟ به مهمونی میرسیم ؟  ۵+ آهااا ، ساعت 
ساعت که بیشتر طول نمیکشه بعدشم ما   ۲نه دیگه کارمون  -

که صاحب مجلس نیستیم از اول مراسم باشیم از وسطشم 
 برسیم حله 

عت دیگه حاضر  + باشه . پس من میرم دوش میگیرم تا یه سا
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 میشم که بریم  

  ��منم میام  -

 خندیدم و یکی زدمش گفتم : 
 گمشو بیشعور  

خندیدم و رفتم توی اتاق درو بستم قفل کردم ، ازین دیوث 
 بعید نبود یهویی بیاد مثل اون سری .. 

رفتم توی حموم و مشغول دوش گرفتن شدم و همزمان به  
 ا میخندیدم ...سورنا و کاراش فکر میکردم و مثل دیونه ه

. 

. 
 *** 

وارد آرایشگاه شدیم و دختره که انگار سورنا رو میشناخت  
اومد سمتشو باهاش گرم و صمیمی رفتار کرد ولی سورنا  
همون حالت جدی خودشو داشت و به زور یه لبخند روی 

 لبش بود .
سورنا منو به دختره که فهمیدم اسمش کیمیاست معرفی کرد  

احوال پرسی هدایت فرمود منو به   و کیمیام بعد از سالم و 
 صندلی که بشینم ..

سورنام رفت روی یه صندلی دیگه نشست و یه دختره  
 آرایشگاه داشت موهاشو حالت میداد ... 

 کار اون زود تموم شد اما من هنوز زیر دست دختره بودم ! 

تموم کن زودتر      واای انگار داشت عروس میکاپ میکرد 
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 بریم دیگه اه !
دودا دو ساعت کارش تموم شد و گفت میتونم  بعد از ح

 چشمامو باز کنم !! 
 وقتی که خودمو توی آیینه دیدم اصال شوکه شدم !! 

 لعنتی انگار شب عروسیمه خیلی خوشگل شده بودم ..
از توی آیینه چشمم خورد به سورنا که داشت با لبخند نگام  

 میکرد ... :( 
 اومد نزدیکمو زل زد بهم 

 گل شدی !خیلی خوش -سورنا 
 یه لبخند زدم + توام همینطور با اون موهات ..  

 از جام بلند شدم و گفتم :
 خب حاال لباسمو اینجا بپوشم یا اونجا ؟ 

 همینجا بپوش ، میخوام ببینم چه شکلی میشی  -
 + تو چی پس ؟ 

 منم میپوشم  -

 رفتم توی یه اتاقی که گفتن و لباسمو پوشیدم !
 شونه هامو ردیف کردم ..موهامو ریختم روی 

 واااو ! 
 چقدررر خوشگل شده بودممم!! 

سریع خواستم برم بیرون زودتر سورنا منو ببینه ولی یهو یه 
 چیزی زد به ذهنم ..

مانتوی جلو باز بلندمو پوشیدم که لباسم معلوم نباشه تا به  
 موقع سوپرایزش کنم ! ها ها ها
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یهو چشمم خورد به  شالم و گذاشتم و از اتاق رفتم بیرون که 
 تیپ سورنا !

 فاااعک  
 چقدر این کت شلوار بهش میومددددد.. لعنتی جذاب !!

 خیلی خوب شده بود ...
 با تعجب نگام کرد و اومد سمتم گفت :

 عع چرا لباستو نپوشیدی ؟  

 به خودم اومدم و یه لبخند زدم گفتم :  
 پوشیدم ولی یه سوپرایزه 

 خمار نگام کرد .. 
 یم دیر شد  + خب دیگه بر

 بدون توجه بهش از کنارش گذشتم و رفتم 
چند لحظه بعد اونم همراهم اومد و سوار ماشین شدیم راه 

 افتادیم ...
. 
. 

 *** 
 به یه هتل خارج از تهران رسیدیم ... 

سورنا ماشینو بین ماشینای زیادی که اونجا پارک بود پارک  
 کرد و بعد باهم پیاده شدیم ! 

 ختم  یه نگاه به هتل اندا
 + وااو لعنتی چه هتل مجلل و شیکیه ؛ معلومه خیلی پولدارناا  
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 سورنا اومد پیشمو گفت :
 آره ، فکرشو بکن این دوتا زوج از بابای توام پولدار ترن 

 + اللکیییی 
 آره حتی فکرشم نمیکنی  -

+ من فکرشم نمیکردم تو ایران بشه همچین مراسمایی 
 کردبرگزار 

همه در خدمتتن عزیزم ، اینجام هر   وقتی پول داشته باشی  -
 مراسمی برگزار نمیشه یا هر کسی نمیتونه کرایه کنه  

 + اهوم مشخصه 
میخوای مانتو و شالت رو دربیار مثل اون زوج ها  -

 اونجوری بریم  
 + آره  

 
 مانتو و شالمو در آوردم و گذاشتم تو ماشین .

شدم   سرمو که آوردم باال با چشمای خیره ی سورنا روبه رو 
 !! 

 نگاه خیرش کم کم تبدیل به لبخند شد 
وااو ! واقعا فوق العاده شدی تو این لباس ! درست مثل   -

 شاهدخت ها ...
 + توام همینطور ، شازده یخی 

با لبخند زل زد بهم . دستشو حلقه کرد و گرفت سمتم گفت :  
 بریم ؟ 

 خندیدم و دستمو دورش حلقه کردم 
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رفتیم سمت هتل و دم ورودی منو به خودش چسبوند و باهم 
سورنا یه کارت درآورد و به دربان داد اونم سرشو تکون داد 

 و با لبخند به طرف داخل راهنماییمون کرد ...

وارد تاالر که شدیم جمعیتو که قاطی از تامبوی ها و دختر ها  
بود و خیلیاشون توی هم بودن با یه وضعی دیدم یه لحظه  

 ورنا ! ترسیدم و محکم چسبیدم به س
سورنا نگام کرد و انگار ترسو تو چشمام دید ، دستشو روی  

 دستام گذاشت و آروم گفت : 
 نترس ، من اینجام مشکلی پیش نمیاد ! 

 بعد یه لبخند دلگرم کننده ای بهم زد که آروم شدم...
 محکم تر گرفت . دستمو 

خواستیم بریم که یهو دونفر اومدن جلومون که یکیشون تیپش 
ا بود یکی دیگه کامال ظاهر دخترونه داشت مثل شبیه سورن

 من !
و احوال پرسی کرد و  صمیمی با سورنا سالم  دختره خیلی 

 فهمیدم که اسمش مهرنازه .  
 وای سورنا خیلی خوش اومدی  -مهرناز 
 ممنون   -سورنا 

 اون پسره ام که البته دختر بود با سورنا دست داد و گفت :
 وش اومدی به به سورنا خان چطوری ؟ خ

 ممنون داداش ، تبریک میگم سالگردتونو   -
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 جفتشون باهم تشکر کردن  
 یهو مهرناز رو کرد سمت منو گفت :

 وااو ! سورنا این خانم خوشگلو معرفی نمیکنی ؟ 
چرا ، ایشون آیدا س ، آیدا اینام مبین و مهرناز  -سورنا 

 هستن ، صاحب و میزبان این مهمونی و مجلس 
 متم دراز کرد و گفت :مهرناز دستشو س

 خوشبختم عزیزم ، خوش اومدی  
 یه لبخند زدم + ممنون ، تبریک میگم  
 مبینم دستشو آورد سمتم و بهم دست داد 

 منم اسمم مبیناست ولی همه مبین صدام میکنن  -مبین 
 + خوشبختم ، بهتون تبریک میگم همیشه پایدار باشین ..

یلی دوست دختر ممنون عزیزم .. میگم سورنا خ -مهرناز 

 فکر کنم زوج جذاب امشب شما باشین .  ��خوشگلی داریاا 

تا اسم دوس دختر و آورد منو سورنا یهو سریع برگشتیم بهم 
 نگاه کردیم !!  

 �😂�جان ؟ من ؟ دوس دختر این ؟ 

راست میگه ، ما سالگردمونه ولی از وقتی وارد در   -مبین 
 شدین چشما به شماست . خخخ 

 ندی که انگار به زور روی لبش بود زد گفت : سورنا یه لبخ
 آیدا دوست دخترم نیست ، دوستمه فقط ..  

 منم ناچاری یه لبخند زدم و گفتم :
 بعله ما فقط دوستیم  

 نه بابااا ! اصال بهتون نمیاد  -مبین 
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ای بابا چرا ایستادین ، برین بشینین ، هرچی ام  -مهرناز 
   دوست دارین از خودتون پذیرایی کنین 

سرمونو تکون دادیم و بعد همراه سورنا رفتیم روی یه میز 
 نشستیم ..

 خدمتکارایی که اونجا بودن مشغول پذیرایی بودن . 
سورنا مشغول چایی و شیرینی خوردن بود و منم مشغول 

 دیدن همچین مهمونی بزرگی !!
 + میگمم ، خدایی خیلی باحالهه هاا 

 چی باحاله ؟  -سورنا 
دیگه ، اصال فکرشم نمیکردم همچین  + همین مهمونی 

 چیزایی تو ایران باشه  
 خب دیگه خیلی چیزای دیگه ام ممکنع باشه ما ندونیم   -

 + میگم ، مبین و مهرناز سالگرد ازدواجشونه ؟  
 نه بابا ازدواج چیه . باهم دیگه رلن سالگرد دوستیشونه  -

 + اوو ، چندساله ؟
 سال   ۲ -

 + وااو !!  

 . به دستش که روی میز بودیهو چشمم خورد 
 توی دست راستش تو دوتا از انگشتاش حلقه بود !!!! 

یکی توی انگشتی که واسه ازدواج اینا حلقه میزارن بود یکی  
 دیگه ام توی انگشت فاک !

 ��) ندای وجدان : چقدرر بیتربیتی  
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حاال  ��+ ایییی خب چیکار کنم اسم دیگه به ذهنم نرسید 

 خفه شو بزار تمرکز کنم 
 ندای وجدان : اوکی ( 

 تعجب کرده بودم ! چرا دوتا حلقه دستش بود !!!؟
 تا حاال دقت نکرده بودم به دستاش !!! 

 به چی زل زدی ؟ -سورنا 
 + یه سوال بپرسم ؟ 

 بپرس  -
 ونم هردوتا توی یه دستت ؟!  + چرا دوتا حلقه توی دستته ؟؟ ا

 به دستش نگاه کرد ! 
 + کسی برات خریده ؟ 

 نه ...   -

 مکث کرد بعد گفت : یکم
جفتشو خودم خریدم ، یکیش برای خودمه یکی دیگه ام برای 

 کسیه که دوسش دارم !! 
 + چی ؟ یعنی چی ؟ 

یعنی وقتی که یکیو پیدا کردم که عاشقش باشم و بتونم  -
 باهاش تقسیم کنم این حلقه رو میدم بهش ! زندگیم و روزامو 

 + یعنی همون زن گرفتن خودمون میشه ؟
 یه نیشخند زد 

 آره ..  -
 + کسیو پیدا کردی تاحاال ؟
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بچه سوال میپرسیاا د آخه اگه پیدا کرده بودم که این حلقه  -
 توی دستام نبود 

 باز گیج زدم  ��+ آخخخخ راااس میگییی 

 خندید!
 زی اتفاق افتاد !!  تو دلم انگار یه چی

نمیدونم انگار ازینکه یکی دیگه رو کنارش ببینم حسودیم شد  
 ... 

 خوشبحال کسی که اون حلقه رو دستش میکنه . 
 یه لبخند زوری زدم و گفتم :

 ��امیدوارم کسی که لیاقت اون انگشتر باشه رو پیدا کنی 

 ممنون .. -
 یکم که گذشت بحثو عوض کردم گفتم :

 ر مهرناز باهات صمیممی بود چرا اینقد میگم

 چون قبال با من بود  -سورنا  

 !!!!!  ��از تعجب شاخ در آوردم 

 + چییی ؟؟ شما دوتا باهم بودین ؟ 

 خب آره چیه مگه ؟  -سورنا  

یعنی تو االن اومدی جشن سالگرد دوستی کسی که رل   +

 ��سابقت بود ؟!!

 جرم کردم ؟!  –سورنا 
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شما دوتا باهم بودین بعد االن اون با یکی دیگه اس ؟؟ حتما  +

 ��رابطه ام داشتین 

 خب معلومه  –سورنا 

همه رو اینجوریشو دیگه ندیده بودم .. ��خیلی پروییی + 

 امتحان کردی ؟!!!  

اونم مثل بقیه بود برام مهم نبود .. االنم با یکی دیگه   –سورنا 
 اس من بهش کاری ندارم 

 + مشخصه که هنوزم روت کراش داره و میخوادت  

 ��خب بخواد . مهم اینه ک من نمیخوام  –سورنا 

 

 دیگه چیزی نگفتم !

ادعای دوست  یگه باشه و چطوری میتونه کنار کسی د
 داشتنشو بکنه ولی فکرش پیش یکی دیگه باشه!!!

م بحثو  بیخیال این موضوع و الشی بازی های سورنا شد
 عوض کردم :

 صال امکان داره اینجا عروسی کنن ؟  + میگم 
شدن که میشه ولی مثال اسمی و فقط با حلقه هایی که بهم  -

میدن ، وگرنه مثل ازدواج استریت ها هیچ سندی نیست ! 
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البته تو ایران اینجوریه ولی تو کشورایی که ازدواج  
 ها ثبت میشه.   استریت همجنسگراها آزاده مثل 
 + پوففف چقدر بد ...

 ��چیه نکنه دلت میخواد عروسی کنی  -

   ��ش خودتو مسخره کن + ایییش

 خندید . 
 + اصال چطور تورو اینجور جاها راه میدن ؟

 وا مگه من چمه ؟  -
 + چت نیست ! من جاشون باشم تورو با تیر میزنم  

 خب خداروشکر که جاشون نیستی -

 ��+ اییییشششش خیلی پروییی 

 میدونم  -

 ��+ روتو برم هعععی 

 خخخ . پاشو بریم یکم برقصیم   -
 م ؟ + برقصی

آره نکنه انتظار داری تا آخر مجلس مثل اعصا قورت داده  -
 ها بشینم اینجا  

 + نه ولی این آهنگ خارجیه ها بلدی برقصی ؟  
گرفتیا من همه جور رقصی بلدم ،  ههههه .. منو دست کم -

 پاشو پاشو  
 + عجببب

 انگشت میشه به وجب   ۵ -
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برد پشتشو  از جاش بلند شد و اومد جلوم ایستاد . یه دستشو 
 دست دیگه شو به سمتم دراز کرد و گفت :

 افتخار یه دور رقص رو بهم میدین شاهدخت خانوم ؟ 
 خندیدم و دستمو گذاشتم تو دستش 

 + با کمال میل شازده یخی 

دستمو کشید و بردم وسط و با آهنگ خارجی که پخش بود 
 شروع کردیم به رقصیدن ..

 لعنتی خوبم میرقصید !
و چندتا فارسی شاد مجلسی پخش شد که   آهنگا عوض شدن 

قشنگ همه ی اونایی که وسط بودن داشتن حال میکردن  
 اللخصوص من که داشتم با سورنا میرقصیدم ..

یهو آهنگ عوض شد و یه آهنگ مالیم مخصوص رقص 
تانگو پخش شد . اونایی که زوج بودن سریع پریدن بغل همو  

 بعضیام کال از کادر خارج شدن . 
 نگاه بهم کرد گفت : سورنا یه

 دوس داری برقصیم ؟ 
 و منکه از خدام بود با لبخند سری تکون دادم . 

یه دستمو گرفت تو دستشو ، دست دیگه امو گذاشتم رو شونه  
 اش ، اونم دستشو روی کمرم گذاشت و باهم میرقصیدیم ..
به سرم زد تالفی اون شب رو دربیارم برای همین شروع  

 و به قول معروف کرم ریختن ! کردم به شیطونی کردن 
با انگشتم روی صورتش خط میکشیدم و به چشماش زل زده 

 بودم !!
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 اونم انگار محو حرکات من بود چون چشم ازم برنمیداشت .
صورتمو بردم نزدیک و تا جایی که لبامون یک بند انگشت  

 بیشتر فاصله نداشت ... 
ت  هی صورتمو جلو عقب میکردم ! اونم انگار هی میخواس

 کاری کنه ولی نمیذاشتم .
درست مثل خودش سرمو بردم نزدیک و زل زدم به چشماش  

 و با حالت خماری گفتم :
 داری وسوسه میشی مگه نه ؟!  

سرمو یهو از نزدیک شدن به لبش کج کردم و بردم زیر  
 گوشش آروم گفتم :

 میتونم حسش کنم ...!  

 !سرمو آوردم عقب و به چهره ی شوکه شدش نگاه کردم 
یه لبخند زدمو از بغلش جدا شدم و رفتم جایی که نشسته بودیم  

 و سرجام نشستم ..
از همونجا میتونستم چهره اشو ببینم که سرشو انداخته پایین  

 داره لبخند میزنه ! 
آخییششش دلم خنک شد . هه .. سورنا خان فکر کردی فقط 
 خودت بلدی ؟ نخییر هستن کسایی که از تو بلدتر باشن ..

 ها ها  ها

 بعد از چند ثانیه اونم اومد و بدون هیچ حرفی کنارم نشست . 
مبین و مهرناز کیک شون رو بریدن و همه براشون دست 
 زدن ! وای خیلی صحنه ی خوبی بود وقتی همو بوسیدن ..

) به قول یه بنده خدایی هههعی ، یکی ام نداریم بوسمون کنه 
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 ) ... 
شام خوردن گوشی   خالصه شب خیلیییی خوبی بود ، موقع

سورنا زنگ خورد و اونم مجبور شد بلند شه بره یجای دیگه 
حرف بزنه ، ولی نمیدونم چرا یهو تا اسم طرفو روی 
 گوشیش دید هول شد و شروع به سرفه کردن کرد .. 

 یعنی کی بود ؟! 
نکنه ژاله بوده !! پوففف حتی فکرشم برام عذابه و حسودیم  

 میشه !
 و سورنا ! سورنا و ژاله ! بزار ببینم .. ژاله 

 نه اصال بهم نمیااان  
 سورنا و آیدا ! آیدا و سورنا  

به بههه ببین !!! ای خداا چقدر بهم میایم ... هعی از قدیم گفتن  
 جور کرده  خدا در و تخته رو باهم

 ��ندای وجدان : آیدا جان باز چت زدی داری شعر میگی ؟

م میایم ، دوتا اسم  + نههه آخه وجدان جان تو ببین چقدر به
 شیک و جذاب 

ندای وجدان : مهم نیست تو چی بخوای ، مهم اینه که اونم 
 تورو میخواد یا نه  
 + یعنی میگی....  

 _ با کی داری حرف میزنی ؟ 

 با صدای سورنا به خودم اومدم و نگاهش کردم  
 + هاع ؟ 
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 میگم با کی داری حرف میزنی ؟ -
 + آهاا ، با خودم ..  

هایی بهم کرد که آدم با خودش میگه ببین گیر چه ازون نگا 
 خلی افتادم ..

 پوففف 
باالخره قصد رفتن کردیم . چون سورنا میگفت خیلیا تا بعد 
از نیمه شب میمونن ولی خب دیگه وضع خوبی ندارن و تو  
حال خودشون نیستن ، هم خودش دوست نداشت هم من برای  

 همین تصمیم گرفتیم بریم .. 
 و مبین خدافظی کردیم و باهم اومدیم بیرون ..از مهرناز 

به ماشین رسیدیم منم مانتو و شالم رو پوشیدم نشستم . سورنا 
 که نشست راه افتادیم !

 + واااای امشببب خیلییییی خوووب بودددد خیلی خوش گذشت  
 دیدی گفتم بهت خوش میگذره  -

 + آرهههه ، اصال حتی اذیتم نشدم !!  
 د اصال بخاطر وجود من بو -

  ��+ اییششش راست میگن به بچه نباید رو بدی همین میشه

فقط خندید . شایدم راست میگفت ! شاید بخاطر وجود اون بود  
که اونجا حس میکردم یه کسی هست که کنارش حس امنیت 

 کنم!!
 ولی شایدم نه .. شایدم خودم تونستم ...

به یهو با کنار زدن ماشین به خودم اومدم . عع هنوز که 
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 خونه نرسیدیم پس برای چی ایستادیم ؟! 
 + واسه چی نگه داشتی ؟ 

 بستنی چی میخوری ؟  -
 + چی ؟؟ بستنی ؟ 

 آره دیگه ، چه طعمی میخوری  -
 + نمیخوام ممنون  

من نگفتم میخوری یا نه ، پرسیدم چه طعمی میخوری پس  -
 یعنی جمله ام سوالی نبود ، امری بود !

 + اییشش ، زورگو 
 همینه که هست ، چی میخوری  دیگه -

 + آممم ، وانیلی و شکالتی مخلوت باشه 

سرشو تکون داد و از ماشین با همون وضع کت و شلوار 
 پیاده شد و رفت سمت بستنی فروشی .. 

 ��لعنتی اصال متوجه نمیشدی دختره 

منتظر ایستاده بود که یهو یه دختری اومد سمت و باهم سالم  
میزد تو صورتش نمیتونسم ببینم  احوال پرسی کردن . نور 

 کیه که اینجوری دارن باهم صحبت میکنن ! 
خواستم پیاده شم که دیدم خدایی با این لباس نمیشه ، تو همین  
فکرا بودم که خودشون اومدن سمت ماشین . نزدیکتر که شدم 

 با دیدن دختره تعجب کردم !!
 پردیس ؟! ) دختر عمه ملوک و همون دختر عمه ی سورنا (

 این اینجا چیکار میکنه ؟! 
 شیشه رو دادم پایین 
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 سورنا و پردیس اومدن سمتمونو پردیس بهم سالم کرد .
 به به سالم آیدا خوبی ؟  -پردیس 

 یه لبخند زدم گفتم : ممنون ، تو خوبی پردیس جون ؟ 

 اوق .. خودمم پشمام ریخت (  ��) ایییییش پردیس جوون ؟

 ممنون عزیزم   -پردیس 
 ن پیاده نشدم آخه لباس مهمونی تنمه نمیشه  + ببخشید م

نه عزیزم مشکلی نیست ، سورنا رو که دیدم فهمیدم   -پردیس 
 مهمونی بوده ولی نمیدونستم توام باهاشی  

 آره باهم بودیم  -سورنا 
 پردیس رو کرد به سورنا و با یه حالت عشوه گفت :

 آررهه دیگهه ، نو که میاد به بازار کهنه میشه دل آزار  

 متوجه ی حرفش نشدم ! منظورش چی بود ؟!

 هنز یه مقدار از ضرب المثل های ایرانی رو نمیدونستم !
 سورنا یه نگاهی بهش کرد و گفت :

 پردیس بسه  
 بعد بستنی رو گرفت سمت و داد دستم . 

 مشغول خوردن بستنی خوشمزم شدم !! دنیامنم بیخیال 
دیدم ، سورنام بی  داشتم رد میشدم که یهو سورنا رو  -پردیس 

 معرفت شده دیگه توی جمع های خانوادگی نمیاد ..
 حاال االن وقت این حرفا نیست   -سورنا 
اتفاقا االن وقتشه ، شاید آیدا یکاری کنه تو دوباره   -پردیس 
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 برگردی به حالت قبل تا شاید بشه دوباره باهات بود ..
 پردیس...  -سورنا 

 ی چی ؟!شاید بشه باهات بود یعن ��چی ! 

ای بابا ببخشید ، ولی خو جدی میگم دیگه سورنا   -پردیس 
 منو فراموش کردیاا االن بعضیا اومدن ! 

ایشاال مهمونی   ��حاال االن تمومش کن این بحثو  -سورنا 

 های بعدی  
 ایشاالا  -پردیس 

 و من فقط به حرفاشون گوش میکردم !!
 این پردیس چی میگفت من اصال متوجه نمیشدم !؟

 م بودن ؟ بعضیا ؟ جدید ؟ باه
 گیج شده بودم  

 ببینم تو نمیخوای خونه بری ؟ عمه نگران میشه  -سورنا 
 آخخ آره امکان داره منو برسونی ؟   -پردیس 
 مگه با من اومدی که من ببرمت ...  -سورنا 

 من سریع پریدم وسط حرفشونو گفتم :
 آممم سورنا حاال برسونیمش دیگه عیبی نداره که 

رگشت نگام کرد ! انگار تعجب کرده بود . منم سورنا ب
 همینطور .. ولی فقط میخواستم این معرکه زودتر تموم شه !!

 واای آیدا جون مگر اینکه تو یه چیزی بگی   -پردیس 
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 بعد از چند لحظه مکث به پردیس گفت : .سورنا هیچی نگفت 
 باشه سوار شو 

 بعدشم خودش سوار شد و راه افتاد ..  
نمیگفت تا اینکه پردیس خانومو رسوندیم    هیچکس هیچی 

 خونشون و بعدش رفتیم سمت خونه خودمون .
 باالخره من قفل این سکوتو شکوندم :

میگم من از حرفای پردیس چیزی متوجه نمیشدم ، از نو 
 بودن و اینا حرف میز منظورش چی بود ؟؟ 

 یه نیش خند زد و گفت :
 اگه بگم تعجب نمیکنی ؟ 

تعجب برانگیزه که این ی زندگیم پر از اتفاقا + اوو من اینقدر
 بگو  چیزا چیزی نیست .

راستش تنها آدمی که یکم بین فامیالی بابام درست  -سورنا 
حسابیه همین پردیسه ، فکر کنم خودت متوجه شده باشی یکم  

 نسبت به بقیه آدم تره 
 + آره ... 

ن البته بقیه ام کم و بیش خوبن ولی خیلی خودشونو میگیر  -
 .. 

از بچگی منو پردیس باهم بودیم بعد حاال نمیدونم اونم مثل 
ماعه یا استریت ولی از من خیلی خوشش میاد خیلی دوست  
داره با من باشه ، یعنی با من وقت بگذرونه ! قبل اینکه تو  
بیای من بعضی وقتا چندتا مهمونی رو با این میرفتم ، اما  
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یاد کمتر رفت و بعدش خب برای اینکه یه وقت چیزی پیش ن 
 آمد میکردم باهاش 

 خندید و ادامه داد :
امشب که تورو دید فکر کرد خبراییه بین منو تو! برای همین  

 گفت نو که میاد به بازار کهنه میشه دل آزار .  

خب تو نمیترسی یهو راجب تو بره بقیه   �😂�+ اوهووم 

 بگه ؟ 
اگه بگه  نه .. اوال نمیگه و نمیکنه همچین کاری رو ، دوما -

 برای خودشم بد میشه پس هیچوقت نمیگه ..
 + آهاا  

آره ، اصال همون بهتر که اینجوری فکر کنه ، اگه باهاش   -
 بودم ازدواج فامیلی ثمره ی خوبی نداشت  

 خندیدم و یکی زدم تو سرش 
 ععع دارم رانندگی میگم بچه   -

 با این حرفات   �😂�+ کوفت 

 دیگه تا خونه چیزی نگفتیم ! 
 امشب بهم خیلی خوش گذشت . مخصوصا کنار اون ! 

من و اون چه زوج خوبی بودیماا ، همه امشب چشمشون 
 بهمون بود ..

البته بماند حسودیای منو غیرتی بازیای سورنا توی مراسم 

کال داستان داشتیم که اگه بخوام بگم تا سال آینده  ��امشب 
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 ��تان نمیرسیم به قسمت اصلی داس

بهش نگاه کردم که نگاهش به جلو بود اما انگار حواسش  
 پرت !!

کنارش حس خوبی داشتم ... حسی که شاید کنار هیچکس 
 نداشتم حتی پدر مادرم !!

 شاید سخته که بگم 
 آره ... گفتنش سخته ولی من ... 

 من ... من دوسش دارم ... خیلیم زیاد !!
 اون باید برای من بشه ...

ه حال هیچ کسو اینقدر دوس نداشتم ... من سورنا رو تا ب
یا از روی  دوسش دارم ... برام مهم نیست که اون ازم متنفره 

ولی من اونو دوسش  هوسشه که پیشمه و مهربونی میکنه 
 دارم !!  

 ولی شاید هیوقت نتونم باهاش باشم ... 
بیارم  من حتی نمیتونم کنار آدمایی که شبیه پسرا هستن دووم 

 !! برام یادآور خاطرات بدی ان که دارم .. 
اصال همینکه تا حاال باهاش تونستم کنار بیام یا بزارم بهم 

 دست بزنه برام عجبیه !!
 شاید برای اینه که ... دوسش دارم !!! 

 
 **** 
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لباس خواب مخصوص خودمو پوشیدم و پیش به سوی اتاق  
 سورنا .

م واقعا شمام وقتی توی میدونم خیلی پرو شده بودم ولی چه کن
یه خونه دو نفری باشین خب ترجیح میدین کنار هم بخوابین  

 ��تا جدا دیگه

ندای وجدان : حاال اون بدبخت حرفی نمیزنه بهت چیزی  
نمیگه ، تو خودت باید شعور داشته باشی دیگه ، که متاسفانه 

 نداری 
 + وجدان جان جدیدا خیلی تو کارای من دخالت میکنیااا 

میخوای یه جوری درد   ��وجدان : خیلی پرو شدیاا ندای 

 ��بگیرم دهنت سرویس بشه ؟؟

توروخدا یبار یه جوری گرفتی تا چند روز   ��+ واای نه 

 دهنم سرویس بود 

 ��ندای وجدان : پس خفه 

 ��+ اوکی 

 بدون در زدن آروم وارد اتاقش شدم و َسَرک کشیدم . 
 اعع ؟ پس این کجاست ؟ 

موم تشریف آقا حنگاه کردم دیدم چراغ حموم روشنه ، پس 
 دارن ! درو بستم و اومدم روی تخت دراز کشیدم ..

واای دلم میخواست مثل اون دفعه فضولی کنم ولی مطمئنم 
بیاد بیینه دهنمو سرویس میکنه برای همین تصمیم گرفتم مثل 

 یه بچه ی خوب باشم تا بیاد ! 
در حموم باز شد و اومد بیرون با دیدن من یه داد زد   یهو 
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 گفت : 

   ��واای ترسیدم احمق !!

 + اییی چرا ؟ مگه عادت نکردی 
 خیلی پرویی هاا هرشب هرشب اینجایی   -

 + خب دیگه بین بد و بدتر باید یکیو انتخاب میکردم  

 ��اونوقت چیه اینا میشه مثال بزنی ؟ -

تنهایی توی اتاقم میخوابیدم توی  + ببین عزیزم ، من یا باید
این خونه که کال دونفریم ، یا اینکه بیام باهم بخوابیم که تنها 
 نباشیم و من بین بد و بدتر ، بد رو انتخاب کردم یعنی اینجا 

خدا هرچی پرویی بوده توی دنیا  ��واقعا خیلی رو داری -

 جمع کرده داده به تو  
 فقط خندیدم ! 

اسم که کال یه لباس خواب سکسی یهو چشمش خورد به لب
 طوری تنم بود ..

 بزارین عکسشو دارم که براتون بزارم :
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 یه همچین چیزی بود لباسم
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یکم رو تخت جا به جا شدم که به خودش اومد و رفت که 
 موهاشو خشک کنه .. 

 جز یه حوله تن پوش چیزی تنش نبود !
این به  بدون توجه به من شروع کرد به پوشیدن لباسش ، باز 

 خداااا     من میگفت پرو 

کاراش که تموم شد رفت سمت کتابخونه ! انگار دنبال یه 
چیزی میگشت . با کنجکاوی نگاش میکردم که یهو یه چیزی  

 گرفت دستشو اومد سمتم کنارم روی تخت نشست ..
به دستش نگاه کردم دیدم شت !! این همون آلبوم عکساشه  

 کههه.. 

ورق زدن و تک تک عکسارو بهم  بعد شروع کرد آلبوم رو 
نشون میداد و راجب تک تک شون توضیح میداد با خاطراتی  

 که داشتن !!
من قبال یبار این آلبوم رو دیده بودم اما االن ... وقتی دوباره  
با جزئیات از زبون اون میشنوم انگار برام صد برابر شیرین 

 تره !! 

 آها .... ببین اینم عکس مامانمه  -

نوم خیلی خوشگل که سورنا کامال شبیهش بود عکس یه خا
 رو دیدم !!  

 + وااو! چه مامان جذابی 
 خخخ . آره   -

+ این پسره کیه توی این عکس کنار تو و ترانه صمیمی  
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 ایستاده ؟ دوس پسرته ؟ 
 زد زیر خنده 

دوس پسر ؟؟ نهه .. این داداش ترانه ست ، از وقتی با  -
م دیگه صمیمی هستیم البته  ترانه دوست شدم با اونم آشنا شد 

 زیاد نمیبینمش ..
+ ااای بابااا من فکر کردم االن یهو دوس پسرت از آب 

 درمیاد بعد یه داستان قششنگ 

       خیلی دیونه ی پرتی هستی  -

 + اییششش بیشعور ، خب یه جور تصوراته دیگه  
 مرده شور تصوراتتو ببرن   -

یشم نشست آلبوم و بست و گذاشت سرجاش دوباره برگشت پ 
 زل زد بهم !! 

 یه جور خاص ... 
 لبخند زدم + چرا اینجوری نگام میکنی ؟ 

 چیجوری ؟! -
 + همینجوری دیگه ! چیزی روی صورتمه مگه ؟

 نوچ .. -
 + پس چی ؟

 یکم مکث کرد بعد چند ثانیه گفت : 
امشب خیلی خوشگل شده بودی... حرفمو پس میگیرم ، واقعا  

 ت خانوم  پادشاه نروژ شده بودی شاهدخ
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 سرمو انداختم پایین و ریز خندیدم !! 
راستش دلم قیلی ویلی رفت ازینکه ازم اینجوری تعریف کرد 

 .. 
 لعنتی تا حاال فکرشم نمیکردم اینکارارو کنه !!

 همونجور با لبخند گفتم :
 + به پای جذابیت تو که نمیرسیدم 

 مننکههه جای خود دارم اصال مثل من تو دنیا نیست   -
 م تو دستش یکی زد 

       + از خود راضی خودشیفته 

 خندید !
 خب راست میگم دیگه  -

 + آرههه دیدم دخترا رو که برات کشته مرده میدادن  
 واسه توام کم کشته مرده نمیدادنااا -

با اون کارات نه خودت        + آرهه دیدم چقدر گذاشتی 

 چیزی گیریت اومد نه گذاشتی من چیزی گیرم بیاد  
ردم ! هنوز اونقدر بی غیرت نشدم کسی بهت خوب کاری ک -

 اونجوری مست نزدیک بشه 

 توی دلم یه لبخند زدم !
 حس خوبی بهم دست داد ازین حرفش !! 

 یهو حرفشو عوض کرد گفت : 
بینم مگه تو اصال میتونی باهاشون بسازی که میگی نذاشتی  

 چیزی گیرت بیاد ؟؟ 
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م روبه رو خب باالخره که باید یجایی با ترس ها     + واا 

 بشم همونطور که خودت گفتی ... 

 فقط بهم نگاه کرد ! چیزی نگفت .
 اومد روی تخت دراز کشید و زل زد به سقف ! 

 یهو گفت :
 تو تا حاال دوست پسر یا ... ) با ترید ( دوس دختر داشتی ؟!

همینکه  من        دوس پسر ؟؟      + هه .. کی ؟ من ؟

شاهکار کردم .. فکر کن   تونستم با آدمای دورم ارتباط بگیرم
 من دوس پسر داشته باشم . خخخ 

 حتی... دوس دخترم نداشتی ؟  -
 + چرا این سواال رو میکنی ؟! 

 فقط میخوام بدونم ... -
+ نه نداشتم یعنی یه دوست داشتما ولی دوست دخترم نبود 

شایدم اون به این چشم نگام نمیکرد ، یبار که ازم درخواست 
بدی بهم دست داد حتی از آوردن  رابطه کرد و من حالت 

 اسمش .. بعدش دیگه ازم جدا شد !!  
 یعنی تا حاال سکس با دختر نداشتی ؟!  چقدر بد !! -

+ نه ، من دارم میگم حتی یه رابطه ی نزدیک نداشتم چه  
برسه به این چیزا که تا اسمش میومد بدنم میلرزید جیغ میزدم  

دخترونگیمو از  .. درضن من دوست ندارم بخاطر این چیزا
 دست بدم 

 متوجه شدم  -
 + آره دیگه تا حاال رابطه نداشتم !! نمیدونم چیجوریه  
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 بهم نزدیکتر شد و گفت :
 دوس داری با من تجربه اش کنی ؟!  

 با گفتن این جمله سرمو با سرعت برگردوندم سمتش !!
 + چیی ؟؟ 

 خودت میدونی چی گفتم ...  -

 یهو اینقدر تغییر کرده باشه !! این سورنا بود !! باورم نمیشد
 ....؟؟ اینقدر به هم نزدیک شده بودیم که

 شایدم نزدیکی نبود!! شاید یه هوس بود....
 + سورنا من نمیتونم خودت که میدونی من حتی....

 انگشتشو گذاشت روی دهنم که حرفم نیمه تموم موند !
هییس ! اینو بدون که من برام هیچی مهم نیست ،  -سورنا 

درضمن هیچ اجباری درکار نیست ، فقط یه پیشنهاد بود  
میتونیم فراموشش کنیم انگار نه انگار که اتفاقی   ،همین 
 ...    افتاده

اون اولین کسی بود که با آوردن این اسم و جمله ها از  
 م ؟! زبونش اذیت نشدم !! واقعا عاشقش شده بود

 چرا دیگه برام مهم نبود که ازم متنفره یا نه ؟! 
نا خودآگاه کم کم صورتامون نزدیک شد ! جوری که  

 نفسامون به هم میخورد ...
 فکر کنم این حرکتم به معنی رضایت بود !

سورنا دستاشو آروم روی بدنم کشید که تماس دستش با بدنم  
ع کرد به  باعث شد چشمامو ببندم ! اومد نزدیک گردنمو شرو 
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 بو کردن ...
آروم دراز کشیدم و اونم روم خیمه زد! دستاشو روی بدنم و  

 پاهام میکشید ...
یهو ازینکه این کارو انجام بدم ترسیدم و بدنم شروع کرد به  

 لرزیدن !!!
 نفس نفس میزدم !! دوباره اون حالت داشت بهم دست میداد ! 

 + س.. سورنا ... 
 دستامو گذاشتم روی سینش 

 نگام کرد و سریع از روم بلند شد کنارم نشست : ان نگر
 هییش آروم باش آیدا ، نفس بکش هیچی نیست ..  

 دستم روی قفسه ی سینم بود و سعی میکنم نفس بکشم ..
 بلند شد سریع رفت یه لیوان آب خنک آورد داد دستم  

 بلند شو بخور اینو حالت خوب میشه  -

ب و که نوشیدم آروم از دستش گرفتم و تشکر کردم بعدشم آ
 شدم و یه نفس راحتی کشیدم !!

اومد کنارم دراز کشید و منو توی بغلش گرفت ! منم از خدا  
 خواسته توی بغلش خودمو جا کردم ! 

 هنوزم بدنم میلرزید و نفسام نا منظم بود ! 
از بغلش آوردتم بیرون بهم نگاه کرد ! زل زدم تو چشمای 

 !! عسلیش
هیچ اتفاقی نمیوفته نترس ، ماها  .هیچی نیست  -سورنا 

 همینجوری میمونیم تا تو آروم شی ! باشه ؟!  
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سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم و دوباره خودمو توی 
 بغلش جا دادم اونم منو به خودش فشرد ! 

 نوازش گونه موهامو دست میکشید و آرومم میکرد !!
 اگه اتفاقی بینمون میوفتاد چی ؟! 

 اگه میتونستم ...
 اگه... اگه ... 

 اه ! ذهنم پر شده بود پر از " اگر "  
 یهو بغضم گرفت !!

 دلم گرفت ازینکه نمیتونم حتی ... 
 حتی نیازشو برطرف کنم !

 واقعا با چه امیدی میخوام که اون مال من بشه ؟!! 
ی مگه میشد !!یهو  دلم نمیخواست ازین بغضم باخبر بشه ول
 ریز ریز شروع کردم به گریه کردن ..

سورنا با لرزش شونه هام منو از تو بغلش آورد بیرون و  
 نگام کرد گفت : 

 عع عع !! داری گریه میکنی ؟  
 چیزی نمیگفتم ! 

خب اینجوری که تو داری اذیت میشی ، میخوای من  -سورنا 
 برم یجا دیگه بخوابم تو راحت باشی ؟؟ 

 لند شه بره که محکم گرفتمش  خواست ب
 + نه .. نرو بمون 

 خب پس گریه نکن دیگه کوچولو برای چی گریه میکنی  -
 با حرص گفتم : 

 منن کوچولوو نیسمم 
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 خندید 
 هستی دیگه  -

 یکم مکث کرد بعد گفت : 
این بابا بسه دیگه گریه نکن االن آب ور میداره اینجارو هاا  -

 فرش ها نم میگیره !

 حرفش یهو وسط گریه خندیدم ! با این 

        آهااا حاالا شد !  -سورنا 

 با انگشتاش اشکامو پاک کرد و منم لبخند زدم .
 بخواب . به هیچ چیزی ام فکر نکن ! -سورنا 

 دوباره بغلم کرد و تو آغوشش منو جا داد .. 
اصال بیخیال همه چی همینکه توی بغلش بودم برام کافی بود  

 !! 
میکرد که چشمام گرم شد و نفهمیدم کی  اونقدر ناز نوازشم

 خوابم برد ... 
. 
. 

  **** 

با یه سینی چایی خوشرنگ و اعال اومدم و گذاشتم جلوی  
 مامان و آقا فرهاد . 

 + خببب ، خوش گذشت بهتون ؟؟ 
 بله خیلی  -مامان 
به به ، مشخصه چون اصال سوغاتی های مارو  -سورنا 
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       فراموش کردین 

 زدیم زیر خنده 
 شما سوغاتی هاتونو گرفتین که  -فرهاد  آقا

 منو سورنا با تعجب بهم نگاه کردم !  
 یهو باهم دیگه گفتیم : 

 + گرفتیم ؟!
 گرفتیم ؟!  -

 مامان و آقا فرهاد خندیدن ! 
 هنوز متوجه نشدین ؟   -مامان 
چیو متوجه بشیم ؟ شما که سوغاتی بهمون ندادین   -سورنا 

 ؟ اره ؟نکنه دارین میپیچونین ندین       

 آقا فرهاد خندید و گفت : 
یه نگاه به خودتون بکنین ! ببینین چقدر خوب شدین باهم ! 

مثل دوتا دوست و خواهر واقعی .. از وقتی ماها اومدیم شما  
حتی یبار هم بهم نپریدین ، حاال اگه قبال بود مثل سگ و  

 گربه بودین ! سوغاتی شما همینه دیگه !! 

نو برگردوندیم سمت هم و به هم  همزمان منو سورنا سرامو 
 نگاه کردیم !!! 

       چهره ی من 

     چهره ی سورنا 

 یهو جفتمون پقی زدیم زیر خنده !! وای خداا راست میگفتن .. 
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 مثل دوتا بچه ی آدمیزاد شده بودیم !! 
 این سفرشون باعث شد بیشتر بهم نزدیک بشیم  

 کی فکرشو میکرد ما دوتا باهم خوب بشیم !
 یده ... اما چه فا
 پوففف 
بعله دیگه حاال با همین حرفا سوغاتی مارو بپیچونین  -سورنا 

         ، باشههه باشههه 

 تو همین حین آرش اومد و محکم پرید بغل سورنا ..
 سالاام   -آرش 
به به سالام ، آرش کمانگیر ! چطوری داداش بزرگه  -سورنا 

 ؟
واای دلم برات تنگ شده بووود ! ای کاش توهم  -آرش 

 یومدی باهامون  م
 وش گذشت بهت ؟ خ+ 

 خیلییی  -آرش 
+ ببینم آرش ، این مامان بابا میخوان سوغاتی های منو آیدا  
 رو بپیچونن ندن بهمون ، تو برامون سوغاتی نیاوردی ؟؟ 

 آرش خندید و گفت : 
واای آبجی دارن سر به سرت میزارن کلی براتون چیز میز  

 آوردن  
 عع عع دهن لق !  -آقا فرهاد 

       ای آدم فروش  -مامان 

 هممون زدیم زیر خنده !!



329 

  *** 
دوباره قرار بود اون قوم عجوج و مجوج هوار بشن تو این  

 خونه !
 آره درست حدس زدین ، همون عمه های گرامی .. 

واای اصال کامال منتظرن واسه ی هر بهونه ای هوار بشن  

      اینجا 

نا خان از چند دقیقه ی دیگه مهمونا میان و هنوز این سور
 اتاق تشریف نیاورده بیرون . 

تو آشپزخونه روی صندلی نشسته بودم و دستم روی میز بود 
 داشتم با رو میزی بازی بازی میکردم . 

 آیدا جان ؟ -مامان 
 + هوم ؟ 
 آیدا ؟ -مامان 

 + هوووم ؟ 
 آیدا باتوام   -مامان 

 جانم ؟؟ کشتی منوو       + هوووووممم... چیه مامان جان 

خب دارم صدات میکنم چرا مثل صدا خفه کن حرف   -مامان 

     نمیزنی 

+ مادر من ، عزیز من ، خب هوووم هم یه جوابه دیگهه  

     

 خب حاال   -مامان 
 + جانم چیکار داری ؟ 

برو حاضر شو دیگه برای چی مثل بچه ها داری با  -مامان 
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 اینا بازی میکنی ؟  
 + اوو ، مامان توام عجله داریاا 

       -مامان 

           اوکی مامان جان همین نگاهت کلی حرف داشت  +

 یکم مکث کردم گفتم :
 میگم سورنا کجاست مامان ؟

 تو اتاقش  -مامان 

 نمیاد یعنی ؟      + وا 

نه ! هر دفعه باید بهت بگم مگه ؟ خب دلش نمیخواد   -مامان 
 تو اون جمع باشه  

که  + نهه خب میدونمم ، منظورم اینه که تا کی آخه ! باالخره 
 باید بیاد  
نمیدونم واال ، منکه نمیتونم زورش کنم هروقت  -مامان 

 خودش بخواد .. 

 پوففف ماهم از دست این داستان داریمااا !  
 نخیییر 

      من امشب باید اینو بیارم تو جمع 

 یعنی چی این مسخره بازیا !!
 بلند شدم که برم اول خودم آماده شم !

از شونه هام معلوم بود ، یه پیراهن خوشگل که تقریبا یکم  
و موهامم که انداختم روی شونه ام که اون   البته نه زیاد..

 لختیشو میپوشیوند !!
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 شلوار لی مو که پوشیدم ... 

      پییییش به سووووی سورناااا

 بدون در زدن یهویی وارد اتاقش شدم 
که دیدم با اومدن یهویی من اونم یهویی از رو صندلی  

 برگشت سمت در 
 عنتی من منتظر یه صحنه بودم که بترسه !ااه ل

     یا مثل اون روز که یهویی اومد تو اتاقم 

 شت 
 الووو .. با توام   -

 + هاع ؟ هاع ؟

میگم این چه وضع اومدنه ؟ بلد نیستی در بزنی      کوفت  -

 ؟
 + آهاا آره ببخشید ، اجازه هست بیام تو ؟ 

 ادای منو درآورد و گفت :
 بیشتر ازین ؟؟ 

      اینجوری نگاش کردم

 خب حاال چشمات چپ شد   -

مشغول کارش   دوباره من بعد یه نیشخند زد و بدون توجه به 
 شد .

 درو بستم و رفتم روی تخت نشستم زل زدم بهش ! 
 همونطور که سرش پایین بود گفت :

 چرا زل زدی به من 



332 

 + بسسسسکه خوشگلی آخهه 
 اونو که میدونم خب مسئله ی بعدی ؟  -

 ییی پرویی واقعا + خیل
 شااید باورش برات سخت باشه...  -

 سرشو برگردوند سمتمو نگام کرد ! 
 ولی اینم میدونم ..  -

 جییییییغغ 

          کثافت آشغال 

 مشغول به کارش شد . هدوبارخندید و 
 + گاهی وقتا دلم میخواست چوری بزنمت که دیگه بلند نشی 

 اولین نفر نیستی ، آخرین نفرم نیستی   -
 اییییش ! + 
 ؟!شدیحاال چخبره اینجور شیک و پیک کردی خوشگل  -

 + وا مگه تو نمیدونی ؟ 
 چیو ؟ -

اینو باش ! بابااا مهمون داریناا فامیالی عزیزت      + وا 

 قراره بیان

 چه حرفا       اییششش ! گمشن ... عزیییز  -

 خندیدم  
 + خب حاال ! میگم پاشو توام بیا پایین  

کشید ولی سرش همچنان پایین بود !   یه لحظه دست از کارش
 بعد از چند لحظه مکث دوباره مشغول به کارش شد .. 
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 + نمیخوای چیزی بگی ؟ 
 چیزی نیست که بگم ، جوابم معلومه ! نه ! -سورنا 

 + تا کی میخوای اینجوری باشی ؟!
 تا هر وقت که بیان و این رفت و آمد ها ادامه داشته باشه -

 + چراا آخهه!! 
وشم نمیاد ، حوصله ی حرفاشونو ندارم .. و صد چون خ -

 البته نگاه های بعضیا ...
+ حاال دیگه بس کن لباس بپوش باهم بریم پایین ، وقتشه که  

 تمومش کنی !
 ااه ...   -

خودکارشو انداخت رو میز و اومد روی تخت دراز کشید و  
 بهم . پشت کردپتو رو انداخت رو خودش 

 م برو بیرون میخوام بخواب  -
 + منن تا راضی نشی ازینجا تکون نمیخورم 

 برو بیرون بچه      عجب آدمیااا -

 به تقلید ازش منم کنارش دراز کشیدم  
 + نخیییر !! من همینجاا میمونممم 

 برگشتم سمتشو بعد یکم مکث گفتم :
تا کی میخوای اینجوری باشی ؟ بس نیست واقعا ؟ میدونم  

ه باید با این چور چیزا برات سخته ولی خودت بهم یاد دادی ک
 قوی باشم و مقابله کنم 

 بدون هیچ حرفی زل زد به چشمام !!! 
 خودمم تعجب کردم از حرفم .. 
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 بازوشو گرفتم توی دستم و نوازش کردم 
 + لطفا .. بخاطر من بیا ! اصال اگه تو نیای منم نمیرم !! 

 خودمو چسبوندم به بغلش !
 دوتایی باهم هستیم .  + بیخیالش ، گور باباشون ، منم نمیرم

 بعد چند لحظه یهو زد زیر خنده !
 همونطور با خنده گفت :نگاش کردم .

 بلند شو             تبریک میگم ! موفق شدی راضیم کنی 

 جدیییی ؟؟        + وووییییییی !!

 آره پاشو  -
 + همینجوری میخوای بیای ؟؟ 

 آره   -

 باید لباستو عوض کنی       + عمرااااا 

 واسه چی آخه ؟ خوبه دیگه  -
 شکی هی م+ خوبه ؟؟ انگار میخوای بری مجلس عزا ! چیه 

 مشکی 

 مشکی رنگ عشقه -

چه غلطا .. تو و این حرفا ؟؟ اینجوری نگو که      + اوهو 

  اصال بهت نمیاد...

بلند شدم و رفتم سمت کمدش مشغول گشتن بین لباساش شدم 
 !! 
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 اههههممم .. با اجازه !!  -سورنا 
 + ععع ، دیگه منکه دیگه اجازه نمیخوام  

 عجببب   -
 + جون تو  

یهو یه پیراهن شنل دار قرمز و سفید مثل همونی که اون 
 روز میخواستیم بریم فروشگاه پوشیده بود پیدا کردم !!
 + آهااا بیااا اینو بپوش ! با یه شلوار مشکی یا سفید !

 یقتم خوبه ها بهت امیدوار شدم ..  نه بابا سل -

 تا خواستم یه چیز بگم یهو زنگ آیفون به صدا در اومد ..
 + اوه اوه ، پاشو که ارازل اومدن 

 خندید و از جاش بلند شد سریع آماده شد 
 خب ! چطور به نظر میرسم ؟  -سورنا 

 لبخند زدم و گفتم : 

 اما یه چیزی کم داره            مثل همیشا عالی 

 ؟!  چی  -

 رفتم جلو و دستمو بردم الی موهاش و مرتبشون کردم !!
 ابرو هامو دادم باال و لبخند زدم  

 + آهااا ، حاال شدد
 خندید !

یهو بدون هیچ دستاشو برد پشت کمرم و منو کشید سمت 
 خودش و زل زد به چشمام !! 
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تو شوک کارش بودم اما اون بدون هیچ حرفی نگاهش روی  
 صورتم میچرخید !!

 همون شوک گفتم :با 
 ..چیکار میکنی سورنا ؟! اگه یکی بیاد... مارو اینجوری ببینه

خب بیاد ، کار بدی نمیکنیم که .. خواهرمو بغل   -سورنا 
 کردم این کجاش جرمه ؟! 

 کم کم روی لبم لبخند اومد !
 دستامو روی شونش گذاشتم ..

 + نه .. اصالنم بد نیست! 
 خب پس  -

 خندیدم !
 دقیقه توی اون حالت بودیم !! ۱شاید نزدیک 

 اذیت نمیشی ؟!  -سورنا 
 + از چی ؟ 

 اینکه توی بغل یه پسر هستی ! -
 + تو که پسر نیستی ... 

 ندارم  شبیهش که هستم ! تازه چیزی ام ازش کم -
 + منکه همچین چیزی حس نمیکنم !

 لبخند شیطونی زد  
 جدی ؟! -

 + آره  

 ه بودیم !بدون هیچ حرفی فقط به چشمای هم زل زد
 نگاهش هی بین چشمام و لبام رد و بدل میشد . اون 
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 نه ! این وضع نباید ادامه پیدا کنه .. 
 به خودم اومدم و از بغلش اومدم بیرون . 
 + بهتره دیگه بریم همه پایین نشستن .. 

سرشو تکون داد و جلوتر از من راه افتاد. وسط پله ها یهو 
 !! ایستاد و برگشت سمت من زل زد بهم 

 با تعجب گفتم : 
 چیه ؟
 اینجوری میخوای بیای ؟! -سورنا 

 + چشه مگه ؟ 
 یه نگاه به سر تا پام انداختم  

 + خوبه دیگه ! 
 اینجوری که نمیشه بیای ، برو یه شال بزار   -سورنا 

 + چییی ؟؟ شال واسه چی آخههه 
 واسه اینکه موهات اینجوری معلوم نباشه   -

ال بزارم آخه ، دیگه همه  + نمیخوام !! بابا برای چی ش
 فامیلن 

فامیالی منن نه تو ! درضمن خوشم نمیاد مثل دفعه ی قبل   -
 بشه 

+ ااه ! بابا سورنا من جلوی عمو فرهاد هم همینجوری  
 میگردم  

 اومد نزدیکم و گفت :
بابای من تورو به چشم دخترش نگاه میکنه نه چیز دیگه !! 

ا ! برو فقط یه  درضمن بهت چشم نداره ولی اون پسره چر
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 وگرنه تیپت خوبه شال بزار 
 + نهه ، تورو خدا بزار بیام دیگه اذیت نکن  

 برو وگرنه من نمیاماا   -

 ایشششش !  
از حرص پامو روی زمین کوبیدم و رفتم باال توی اتاق یه  
 شال طالیی رنگ داشتم اونو سر کردم دوباره اومد پایین ! 

 زده بهم !!  دیدم همونجا وسط پله ها ایستاده و زل
 با حرص گفتم :

        چیه باز ؟ چادرم بزارم مگه ؟؟ 

 زد زیر خنده ! 
 نه همینجوری خوبه قشنگ شدی ! حاال بیا بریم ..   -سورنا 

 اییشی گفتم و همراه سورنا وارد جمع شدیم .
 سالم ...  -سورنا 

با سالم کردن سورنا همه سراشو برگشت سمت ما و یهو 
 کردن به حرف زدن !! همشون پشت هم شروع 

وااو ! چه سوپرایزی ، باالخره این برادر زاده  -عمه ملوک 
 ی ما خودشو نشون داد  

 بله دیگه مارو قابل نمیدونه   -عمه افسانه 
 سورنا دیگه ستاره ی سهیل شد   -نگین 
 سالم گل پسر   -آذر 

 یهو بابک برگشت با خنده گفت :
 اریم ...  سورنا دیگه قشنگ پسر شدیاا ، نکنه سر ک
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سورنا سرشو چرخوند سمت بابک وخیلی جدی و با اخم 
 نگاش کرد !!

 بابک تیر نهایی ام زد . دهنشو باز کرد گفت : 
 ببین چیزی اون پایین و باال داری اصال ؟!  

 کثاافت آشغاال !! من بهم برخورد چه برسه به سورنا !! 
نگاه کردم بهش که دستاش توی هم مشت شده بود و داشت  

میشد !! نزدیک بود بره سمتش که سریع رفتم سمتشو  عصبی 
 دست مشت شدش رو گرفتم تو دستم !!

 یه نگاه بهم کرد . 
 سرمو به نشونه نه به چپ و راست تکون دادم !
 چند لحظه بعد آروم مشتش توی دستام باز شد !!

 اینا چرا اینجوری میکردن باهاش !!!  
 مگه چیکارشون کرده بود ...

 به دفاع از سورنا گفت :   یهو عمو فرهاد
بابک بسه دیگه هی هیچی نمیگم ! خواهر این بچه تو کنترل 

 کن یه چیزی میگم.... هللا اکبر ...! 
عمو راست میگه دیگه بابک بسه این چه حرفایی که   -پردیس

 میزنی زشته .. 

 برگشتم سمت بابک و یه لبخند زدم گفتم :
ی حیاط چه اتفاقی آقا بابک احتماال یادتون رفته اون شب تو 

      افتاد 

یهو بابک چهره اش عوض شد ! انگار ترسید از حرفی که 
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 میخوام بزنم !
 افسانه خانوم خیلی با تعجب گفت :
 چه اتفاقی ؟ بابک این چی میگه ؟ 

 ابرو هامو باال انداختمو و خودمو متعجب نشون دادم  
+ وای یعنی به عمه جان نگفتی آقا بابک ؟! نگفتی که از 

 همین سورنایی که مسخره میکنی کتک خوردی ؟؟  دست 
 بابک دستپاچه شد ! 

 چیی ؟؟ بابک آیدا چی میگه ؟  -عمه افسانه 
 نمید..ونم   -بابک با همون دستپاچگی 

سورنا دستمو توی دستاش فشرد ! برگشتم سمت که دیدم خنده  
 شو داره کنترل میکنه !

 بسه .. چیزی نگو .. -سورنا 
 رگشتم گفتم : منم خندیدم و سریع ب

آخخخ نه عمه جان اشتباه شد داشتم یه سلایر تعریف میکردم ،  
 ببخشید آقا بابک .  

با خندیدن من بقیه ام خندیدن !! بابکم که دیگه داشت خودشو  
 خیس میکرد نفسشو داد بیرون و گفت :

 خواهش میکنم 

 سورنا دستمو گرفت و باهم نشستیم .. 
انگار آدم  ه نبود ! بابکمدیگه همش حرف بود و خبری از تیک

 شده بود ..

      هه .. خوشم اومد جووون چه جذبه ای داری آیدا جون 
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سورنا همچنان دستاشو بهم قفل کرده بود و فقط به حرفاشون 
 گوش میداد .

 + به چی فکر میکنی ؟  
 انگار به خودش اومد و گفت : 

 هاع ؟ 
 + میگم به چی فکر میکنی ؟ 

 رفاشون گوش میکردم  به هیچی .. داشتم به ح -
+ ععع ؟؟ نه بابا ! اگه راست میگی بگو االن عمه ملوک  

 چی گفت ؟
عاممم... چیزه.... گفت که... خب یه چیزی گفت دیگه   -

 نمیتونم توضیح بدم پیچیدس 
 + که پیچیدس ؟ 

 آره   -
+ خر خودتی عزیزم ! عمه ملوکت اصال حرف نزد ! ها ها  

        ها سوختیییی بدم سوختی 

 رد ... نام -
 + خب حاال بگو به چی فکر میکنی ؟ 

 به چیزی فکر نمیکنم فقط این جمع برام کسل کنندس  -
+ برای منم همینطور ، ولی وقتی تو اینجا هستی دیگه بقیه  

 رو حس نمیکنم  

 نگاه کرد ! یه لبخند زد .. سرشو آورد باال و بهم
+ درضمن ! دیدم باهات چه رفتاری کردن حق داری توی  

 جمع نباشی   این 
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 نه .. خب زیاد برام مهم نیست چون عادیه   -
 + برای چی اینکارو میکنن ؟ چرا اینجورین ؟ 

 نمیدونم واال .. چیزیه که هنوز ماهم توش موندیم  -

 باهم خندیدیم ! 
 میگم .. خوب زدی تو پوز بابک خوشم اومد !  -سورنا 

 + دیگه نباید دست بزارن روی نقطه ضعف من دیگههه ..  

     وااای فااااک 

 با تعجب نگام کرد 
 نقطه ضعف ؟ یعنی چی ؟؟ -

+ نه چیزه .. عاممم منظورم اینه نباید بهت اینجوری میگفت  
 دیگهه باید یکی جواشو میداد .

 آهاا ! به هر حال خوشم اومد   -
 + قربونت .. 

 داشتیم حرف میزدیم که یهو یکی نشست بین من و اون !!!  

 ؟!! چیشد      وات د فاک 

     دیدم پردیس مثل بز کوهی افتاده بین من و اون 

     انگار نه انگار که من آدمم اینجا  

وای سورنا چقدر خوشحالم که باالخره توی جمع  -پردیس 
 اومدی  
 آیدا اصرار کرد وگرنه نمیومدم ..  -سورنا 
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 آخخخ قربونت برم که میزنی با خاک یکسانش میکنی!!
 اینه که خوشحالمون کردی ...   حاال .. هرچی ، مهم -پردیس 

پردیس اینقدر با عشوه حرف میزد که هرکی اینجا بود متوجه 

     میشد اصال کامال میخواد ک*ص بده 

آبروی مارو      بابا دختری مثال یکم اوبهت داشته باش

 بردی ..
 دلم میخواست بزنمش ازینکه کنارش نشسته .. 

 پوفففف 
 داشت خورد میشد .کالفه شده بودم از حرفاش !! اعصابمم 

 یهو آرش اومد سمتم 
 آبجی آیدا  -آرش 

 وقتی منو آبجی صدا میکرد ناخودآگاه لبخند میزم ! 
 + جون آبجی ؟ 

 بغلش کردم و روی پام نشوندمش 
 + چیه آرش نکنه توام خسته شدی ؟

 آخخخ گفتیا ، خیلی حرف میزنن اینا گشنم شد   -آرش 
 گشنت شده ؟  + اای شیکمو ، اینا حرف میزنن بعد تو 

 خب چیکار کنم شکمه دیگه دست من که نیست   -آرش 
 + این زبون تو نداشتی گربه تورو میخورد  

 خندید !
 + االناست که دیگه شامو بیارن یکم تحمل کن .  
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بعد سرمو برگردوندم سمت سورنا که دیدم هنوز داشت با  
 پردیس حرف میزد !

ز احساسم چرا نمیرفتم باهاش حرف نمیزدم ؟! چرا بهش ا
 نمیگفتم ؟! 

 واقعا چرا ؟  
 شاید بخاطر این بود که ازش مطمئن نبودم !!  

 هر وقت میبینمش توی یه مهمونیه . هربارم با یه دختری !!  
اگه با من باشه مثل بقیه براش خسته کننده میشم اونوقت ولم  

 میکنه ... بعدش من میمونم و یه عالمه ... 
 پوفففف!! 

 آوردن شام بلند شدیم و کمک کردیم !کم کم دیگه برای 
 موقع نشستن منو سورنا کنار هم نشستیم ..

 میلی به غذا نداشتم و با غذام بازی میکردم ! 
 سورنا سرشو آروم آورد کنارم و گفت :

 چرا غذاتو نمیخوری ؟ 
 + چی ؟ 

 میگم چرا با غذات بازی میکنی ؟ بخور  -
 + میخورم ..

 چیزی شده ؟! -
 + نه ... 

 مئنی ؟مط -
 + آره چقدر گیر میدی ، غذاتو بخور دیگه  

 مشخصه که چیزی نشده   -
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 خوردن شد . غذابعد بدون حرف دیگه ای مشغول به 
 منم دیگه چیزی نگفتم .. 

 
 *** 

 بدون در زدن وارد اتاقش شدم .
تو هنوز آدم نشدی ؟ مگه صد بار بهت نگفتم آدم  -سورنا 
 باش ؟

 + دیگههه منو تو نداریم که 

 رفتم روی تختش کنارش دراز کشیدم . 
 با اجازه !!!  -سورنا 

 + اجازه ماهم دست شماست 
 خیلی پرویی واقعا ! دیگه قشنگ اینجا پالس شدیاا   -

 + دیگه اگه میتونی بیرونم کن  
 تونستن که میتونم ، گوشتو میگیرم پرتت میکنم بیرون   -

  ��+ خیلییی بیشعورییی .

 بعد چند لحظه گفت :
 سر شام چت بود ؟ ببین سعی نکن منو بپیچونی ، پس بگو 

 یکم مکث کردم  
+ راستش یکم عصبی شدم که پردیس اومد بینمون فاصله 

 انداخت ..
 پردیس ؟!! -

+ آره .. دختره ی ایکبیری یهو اومد بین منو تو بعد توام  
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 مشغول حرف زدن با اون شدی دیگه من حوصلم سر رفت 
 اعصابم داغون بود .

 خخخ . پس بگو چرا تو دماغی بودی  -
 + چی ؟ یعنی چی ؟ 

هیچی همون دپرس خودمون ... یعنی اینقدر میخوای با من   -
 وقت بگذرونی ؟ 

 فقط سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم ! 
 یه لبخند زد گفت : 

نمیدونم راجبش چی بگم ، ولی اینو بدون عمرا و اصال یه 
ردن با تورو حتی به پردیس و امثال اون  لحظه صحبت ک

ترجیح نمیدم . منم دوست داشتم باهم حرف بزنیم ولی خب 
 دیگه اون اومد و نمیشد ! 

 فقط یه لبخند زدم .
 + مرسی ... 

راستی بابت امشبم ممنون ! باعث شدی بابا از وجودم توی   -
 اون جمع خوشحال باشه ! حتی مامان شیوا ..

 فه بود ! + کاری نکردم که وظی
 به هرحال ممنون ..   -

پتو رو کشید روی خودش و چشماشو بست . منم پشتمو بهش 
 کردم و سعی کردم بخوابم !!

دقیقه یهو دستاش آروم از پشت اومد روی کمرم و  ۱۰بعد از 
 بغلم کرد !!!! 

 از تماس دستش با بدنم داغ شده بودم ....
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تم  ولی کنارش آروم بودم !! تکون نخوردم ، میخواس
 همینجوری باشه .. همینجوری توی بغلش ! 

 چشام گرم و شد و یهو خوابم برد ... 
. 
. 

  **** 

داشتم با نازنین حرف میزدم و آمار میگرفتم که صدای تقه ی  
 در بلند شد ..

 + بله ؟؟
 اجازه هست ؟ -سورنا 

 خندم گرفت 
 + اره بیا تو 

 درو باز کرد اومد داخل گفت :
 یاااا هللا ... 
 . از کی تا حاال اجازه میگیری میای ؟  + خخخخ 

 از وقتی که بچه ی خوبی شدم   -
 + چییییی میگییییی

 واال  -
 + خخخ . خب حاال کارم داشتی ؟

 آخخ آره داشت یادم میرفت . حاضر شو بریم   -
 با تعجب 

 ��+ کجا ؟؟

 تولد   -
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 تولد کی ؟؟  ��+ تولد؟ 

 تولد دیگه  -

 ��لد کی ؟+ بابا تولد رو فهمیدم میگم تو 

 تولد ترانه   -

 ترانه کیه ؟  ��+ چیییی ؟؟؟

 ترانه رو نمیشناسی ؟  ��ترانه کیه ؟!!!! -

 + وا چرا بابا میشناسم یعنی میگم تولد ترانه ؟ امروز ؟ 
 آرهه دیگههه  -

 پسسسس چراااا االن میگیییییی  ��+ گاوی ؟

 بابا دیشب ترانه گفت ... -
 + چی گفت ؟

 .توی گوشی بهم گفت . -
 + چی گفت ؟

 پیام داد گفت  -
 + چیییی گفتتتت ؟؟؟ 

 گفت که بهت بگم توام بیای  -

نهههه ایسگا کردی ؟ دارممم میگممم  ��+ ایسگا کردی ؟

چرا االن بهم میگییی !! واای خدایااا حاال من چی بپوشم  

 ��چیجوری خودمو حاضرررر کنمممم 

 ه بابا یه تولده دیگه این همه حرص و جوش نداره ک -

 بخدا میکشمت  ��+ چیییییی میگییییی 
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 زد زیر خنده !!

باز من میگم این یه تخته اش کمه این وجدان  ��فازش چیه 

 ��ما میگه نه 

 داشتم با خودم غر غر میکردم که گفت :
 چته چرا اینجوری غر غر میکنی ؟ 

 با حالت دعوا داد زدم  
 ؟  + نکنم ؟؟ لعنتی شب میخوایم بریم بعد االن میگی ؟

 بازم خندید  
 عصبی شدم گفتم :

خیلی زود گفتی خنده ام  ��چیه مثل دیونه ها میخندی ؟!! 

 میکنی ؟ 
 بابا چرا حرص میخوری ، تولدش فرداست  -

 + نه من میخوام بدونم واقعا.......  

 چی ؟؟ 

   ��این چی گفت االن !!!!

 با تعجب نگاش کردم گفتم :
 چییی ؟؟ 

 خندید و گفت : 
ت فقط خواستم اذیتت کنم ، وقت داری آماده شی تولدش فرداس

😂 

  ��+ چییییییی 
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 ��یعنیییییی این کثافت منو دست اندااخت ؟؟!

عصبی شدم و دور و برمو نگاه کردم یه جعبه دستمال بود  
 گرفتم محکم پرت کردم سمتش که جا خالی داد  

 اووو دختر جون یوااش میزنی ناقصمون میکنی   -

 دست میندازی ؟؟  منوو  ��+ بیشعووور 

 این سری بالشت و پرت کردم سمتش که گرفتش  
 اووو یکم یواشتر داری وحشی میشیاا  -سورنا 

قندون کنار میزم بود و برداشتم و بردم باال که دستاشو به 
 نشونه ی تسلیم برد باال گفت :

باباااا یواااش اوکی من تسلیم ! اونو بزنی بهم من زنده  
دم خواستم حال و هوات عوض شه ؟ نمیمونم که ! خب بد کر

 وااال 

  ��+ االن یه حال و هوایی نشونت بدم کههه کیف کنییی 

قندونو گذاشتم زمین و بلند شدم به سمتش حمله کردم ولی اون  
 زود به خودش اومد و سریع فرار کرد درم بست !

 هرکار کردم در باز نشد معلوم بود از پشت نگهش داشته !!
 + درووو باز کن 

 درو باز نمیکنم نه درو باز نمیکنم   -
 ) یه آهنگه (

 + سورنااااااااا !!!! بخدا میکشمت اگه بگیرمت 
 جوونم باید زن بگیرم  و به جوونیم رحم کن خب ، من هن -

 محکم زدم به در گفتم :
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خفهه شوو !! یا درو باز میکنی مثل بچه ی آدم میزنمت یا  
 باالخره میگیرمت و بالی بدتر سرت میارم 

 صدای خنده اش اومد ..
 بعد چند لحظه گفت :

 اگه میتونی بیا منو بگیر !! ها ها ها 

 ��واااااااای کثافت داشت حرص منو در میاورد 

 یه دونه محکم لگد زدم به در 
 که باالخره میگیرمت اونوقت من میدونمو تو + اااه ! ببین من 

 آرزو بر جوانان عیب نیست  -

   �😒�+ سورنااااااا 

 صدای خنده هاش میومد .
 بعد از چند لحظه دیگه صدایی نیومد فکر کنم رفت !!

چون دیگه کاری از دستم برنمیومد بیخیال شدم و دوباره یک  
 لگد به در زدم و برگشتم تو تخت ! 

 بیییییتربیت   ��دست میندازه کثااافت منو 

یهو در اتاق باز شد و شبیه بچه ها کله اشو از الی در کرد  
 تو و یه لبخند زد!!!

خدا هرچی رو توی دنیا  ��واااای این چقدرر رو دارههه 

 ��بود جمع کرده یجا داده به این 

میریم   ۶ببخشید فقط خواستم بگم فردا ساعت  -سورنا 

 ��حواست باشه 
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 گمشو من فقط تورو نبینم  ��+ اوکی 

 اگه من از پیشت برم شمدونی ها دق میکننننن  -

نیم خیز شدم خواستم بلند شم برم سمتش که خندید و سریع  
 درو بست رفت .

 از کارش هم خندم اومد هم عصبی بودم !
 دیونه بود ... 

اما تاحاال اینجوری ندیده بودمش که مثال باهام شوخی کنه و 
ا تخس بود البته هنوزم برام همون شازده اینا همیشه ی خد

یخی هستاا ولی عوض شده بود !! شایدم من اینجوری حس 
 میکردم ..

 پوففف بیخیال فکر و خیال شدم و مشغول پیامک بازی شدم . 
 برای فردام لباس داشتم پس الزم نبود برم خرید !

  **** 
 _ آیداااا بجنب دیگه دیر شد ما باید زودتر بریم ...

 سورنا بلند شده بود !  صدای
 مثل خودش داد زدم :

 ماهه به دنیا اومدیی ۷+ االاان میام دیگه یکم صبر کن ، 
همش تقصیر خودشه هاا اگه زودتر میگفت من میرفتم 

آرایشگاه االن این وضعمون نبود ، حاال خوبه من خودم بلدم  

 ��وگرنه میخوردمش 

 خببب باالخره آماده شدممم !
 نه زدم و دو سه تا سوت برای خودم زدم  یه چرخی جلو آیی
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 �👌�+ جوووون ! ببین آیدا چه کرده همه رو دیونه کرده 

 یهو در باز شد و سورنا غر غر کنان وارد شد ..
 د آخه مگه داری واسه عروسیت آماده میش.....   -

 چشمش که بهم خورد یهو حرفاشو قطع کرد زل زد بهم! 
 دم !!یه جوری نگام میکرد که خجالت کشی

 همینجوری قفلی نگام میکرد ..
 + تموم شدماا 

 به خودش اومد گفت : هاع ؟ 
 + خخخ هیچی .. بد شدم ؟

 نه نه ...  -
 یه لبخند زد و ادامه داد : خیلی ام قشنگ شدی ! 

 با لبخند جوابشو دادم ..
چشمم خورد به تیپی که زده بود ! وااو ! اصالاا چه تیکه ای 

 شده بودااا ! جوون  
 وم شدمااا تم -

 به خودم اومدم دیدم داره میخنده . 

 �😂�مسخره ادای منو در میاره 

 با پرویی گفتم :
 خب تموم بشی چه عیبی داره ؟ 

 اععع نه دیگهه مثل من پیدا نمیشه که   -

 ��+ خیلی پرویی 

 میدونم .. آماده ای ؟ بریم ؟  -
 + آره ... 
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ار ماشینش مانتو و شالم رو پوشیدم و باهم رفتیم بیرون سو 
شدیم راه افتادیم . بدون اینکه بدونیم سرنوشت چی برامون 

 رغم زده !! 
 

 **** 
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 آیدا برای تولد تیپ               
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 تیپ سورنا برای تولد      
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 دم در مانتو و شالمو تحول دادم .
 توی یه هتل با کالس ترانه تولدشو گرفته بود! 

 برازندگی دیگه ..به قول معروف دارندگی و 
ترانه با دیدن ما اومد سمتمون و محکم سورنا رو بغل کرد 
 بعدشم منو بغل کرد . چقدر توی لباسش خوشگل شده بود ! 

 وااای میخواستین دیر ترم بیاین  -ترانه 
همش تقصیر این آیداست دیگه انگار داشت برای  -سورنا 

 عروسیش حاضر میشد  

      + سورناااااا 

 تا یه کلمه حقیقتو میگی میخواد آدمو بزنه بیا  -سورنا 
 ترانه خندید و گفت : 

وای حاال نمیخواد اینجا کشت و کشتار راه بندازین ، بیاین  
 برین بشینین ولی زیاد نشینینااا شما مهمونای ویژه هستین .

 جووون اینجور ما ویژه نباشیم  -سورنا 
 منو ترانه خندیدیم  

 چند لحظه بعد رفت . 
 وبی ؟ خ -سورنا 
 + آره .. 

 مشکلی نداری ؟ این همه مهمون تیپ پسر و ...  -
 پریدم وسط حرفش گفتم : 

 نه مشکلی ندارم . تو هستی دیگه  

 یه لبخندی زد که اصال دلم برای لبخندش رفت :(
 ای کاش میشد بهش بگم که تا اون هست نگرانی ندارم !!
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 دستامو گرفت و باهم رفتیم یجا نشستیم ...
 ورد به نازنین !!یهو چشمم خ

 وااای اینجا چیکار میکرد 
 با خنده اومد سمتم گفت :
 به به دو زوج خوشبخت

     + نازنییییین ؟

 سورنا خندید  
 جوونم  -نازنین 

 + تو اصال اینجا چیکار میکنیییی ؟
ترانه دعوتم کرد خب منم اومدم دیگه فقط بهت نگفتم   -نازنین 

 چون میخواستم سوپرایزت کنم  

     بب + عجببب 

گیس و گیس کشی رو بارین برای بعد خانوما بیاین   -سورنا 
 بریم بشینیم ...  

 بعد از یه دور رقصیدن باهم خنده کنان برگشتیم پیش بچه ها  
 سورنا نگفته بودی اینقدر خوب میرقصی  -بهنوش

یهو ژاله گفت : اووو کجاشو دیدی سورنا اینقدر خوب  
 میرقصه که ...  

 ژاله ساکت شد !!  با سرفه های سورنا 
اینقدر دلم میخواست برم این دختره ژاله رو بزنم که خون باال 

خو که چی مثال ؟ مثال میخواست بگه من همه چیه       بیاره 

 اینو بلدم ؟؟ 
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دختره ی ایکبیری من نمیدونم اصال این اینجا چیکار میکنه 

      ؟!

حاال با اون دختره بهنوش کاری ندارم ولی این ژاله رو 

     مخمه

 لیانم که هست . کال همه بودن و باهم میخندیدن .
لیان خیلی باهام شوخی میکرد میگفت میخندید ولی نمیدونم  
 چرا سورنا اخماش توهم بود ، چهره اش خنثا بود ولی ...

 پوف 
بهنوش رفته بود با یه دختره داشت حرف میزد انگار 

 میشناختش .
 د :داشتم نگاش میکردم که یهو صدای ژاله بلند ش

 سورنا جان یه لحظه میای   -ژاله 

       چیشدد

 سورنااا جااان ؟؟؟ 

      اوووق 

 سورنا بلند شد و همراه ژاله رفت .. 
بخدا من میدونم بینشون یه خبراییه !! این همه پیامک این همه  

 بیرون رفتن ، بعضی وقتا شب خونه نیومدن !!
 ندای وجدان : خب بره به تو چه ربطی داره ؟ 

اصال به تو چه        کسی نباید بهش نزدیک بشه + خفه شو 

 برو دنبال کارت ..  
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یکم که باهم حرف زدن یهو ژاله چهره اش خوشحال شد و  
 محکم پرید سورنا رو بغل کرد !!!! 

 چیشد االاان ؟؟؟ این چرا اینجوری کرد !!        

بعدش با خوشحال یه چیزایی به سورنا گفت بعد باهم رفتن به  
 جا بود ! سمتی که بهنوش اون

 قشنگ دقت کرده بودم بهشون ..
سورنا یه چیزای به بهنوش گفت که اونم انگار هم خوشحال  

 شد هم سرشو انداخت پایین !
داشتم دیونه میشدم دلم میخواست بفهمم داستان چیه ؟ اون  

ژاله چرا یهو پرید بغلش یا سورنا بهش چی گفت !! اوفففف  
 داشتم عصبی میشدم !!

 گرمم شده بود ..
 سورنا بعد از چند دقیقه اومد سمت منو کنارم نشست !

 هه .. چقدر خوشحال بود انگار ..

      یهو نگاهش افتاد به من که دلم میخواست بکشمش

 چرا قیافت اینجوریه ؟  -سورنا 
با عصبانیت و در حالی که سعی میکردم بی توجه باشم گفتم 

: 
 چیجوری ؟ 

دیم تولد این چه همینجوری درهم ! نا سالمتی اوم -سورنا 
 قیافه ایه یکم خوش باش .

 + شما بفرمایید به تیک و تاک زدنتون با دیگران بپردازید  
 نگام کرد !!
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 چته چرا دعوا داری ؟ چیزی شده ؟  -سورنا 
 + نه چیزی نشده ، برو با همون ژاله جونت حرف بزن 

     چی میگی واسه خودت آیدا حالت خوبه ؟؟ -

 + آره  
 مشخصه ...  -

 چرا اینجا نشستی پاشو برو دنبال کارت دیگه + 

-        

االن چته واقعا ؟ واسه چی اینجوری میکنی ؟ خسته شدم از 
 بس یهو سگ شدی خوب شدی  

 + تووو یکسرع اخمات توهمه بعد من سگم ؟؟ 
؟ ... خب... تو چرا با لیان گرم میگیری ؟ مگه بهت   من  -

 نگفتم زیاد باهاش گرم نگیر ؟ 
ربطی داره ؟ دوست دارم باهاش حرف بزنم   + بهه تو چه

 اصال .. 
 ععع ؟؟ عجبببب   -

+ بروو بابااا تو بلند شدی رفتی داری با رلت تیک و تاک 
 میزنی اونوقت از من شاکی هستی ؟ 

 یهو با تعجب گفت : 
 چی ؟؟ رلم ؟ 

 + آرهه رلت برو دیگه چرا تنهاش گذاشتی 

اده سر من عشقت جوابتو ند     چی میگی واسه خودت ؟؟ -

 داری خالی میکنی ؟ 
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 یهو از دهنم در اومد :
 اتفاقا اون خیلیییییی ام بهتر از توعه !!!  

 فاااک !!!! 
 این چی بود من گفتمممم ...

 چهره ی سورنا عوض شد !!! 
 آروم گفت :

 تو.... تو مگه کسیو دوست داری ؟؟
نمیدونم چم شده بود اما از دستش عصبی بودم خیلی زیاد !!!  

 ر دیدنش با اون دختره دیونم کرده بود !!انگا
اصال به تو چه تو چیکار داری    + آره .. خیلی ام آدم خوبیه

 ؟؟ 
 هیچی ...   -

بدون هیچ حرف دیگه ای از جاش بلند شد و رفت سمت پیش  
خدمت یه نوشیدنی گرفت و رفت پیش ترانه و منو تنها  

 گذاشت ... 
 فااااک  

 !!! آخه ... اییین چه حرفاییی بود من گفتم 
چطور دلم اومد !! چرا همیشه باعث میشم بینمون خراب بشه  

 وقتی همه چی داره خوب میشه !؟
نگاش کردم داشت با ترانه حرف میزد و یه چیزایی میگفت ، 
هی نوشیدنی میخورد . انگار عصبی بود اینو از تکون دادن 

 مداوم دستاش فهمیدم !
 نشسته بودم و غرق در فکر که ... 
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 م ... . _ سال
. 

 **** 
 چهره اش خنثا بود !!

 هیچ ری اکشنی نشون نمیداد.. 
 یه ته لبخند روی لبش بود ..

انگار نه انگار که این خبرو بهش دادن! یعنی واقعا هیچ 
 واکنشی نباید نشون بده ؟ یعنی به همین راحتی اجازه داد ؟ 

 من....من.... من مثال خواهرشم !! باهام خاطره داره !! 
 ست میزدن ! همه د

 ولی اون هیچی نمیگفت !!! چهره اش فقط خنثا بود ..
 یعنی واقعا دوسم نداره ؟! 

 با صدای نازنین به خودم اومدم  
 بااتوام  -نازنین 

 + هاع ؟ هاع ؟ چیه ؟
 میگم این چه داستانیه راه انداختی؟   -نازنین 
 + چی ؟
این تصمیمی که گرفتی ... یعنی چی این کارا ؟؟   -نازنین 

 یعنی واقعا تو و .... 
 + آره .. من دوسش دارم به توام ربطی نداره  

 آیدا ... واقعا خودتی ؟ میدونی داری چیکار میکنی ؟   -نازنین 
 + آره ! میدونم نازنین ! حاالم واسه دوستت خوشحال باش ..

 مبارکه عزیزم  -ژاله 
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 همش تقصیر توی کثافته !!! همشششش
 گفتم : از پشت دندونای بهم چسبیده 

 ممنون  
 منم تبریک میگم   -بهنوش 

 با یه لبخند ازش تشکر کردم و دیگه چیزی نگفتم ! 
نگام افتاد به سورنا که سرش پایین بود و توی دستش 

 نوشیدنی و باهاش ور میرفت !
 چند لحظه بعد ترانه دستشو گرفت و باهم ازونجا دور شدن !

 به رفتنش خیره شدم .... 
. 
. 

 ***** 
 " سورنا "

 " چند دقیقه قبل " 

از وقتی لیان اومد نشست کنارش خیلی باهاش شوخی میکرد 
 میگفت میخندید !! 

چقدر به این دختره بگم باهاش گرم نگیره این آدم نیست ! 
 گوش نمیده که ..

 متوجه نگاه های آیدا شدم ولی توجه نکردم !
 جوری باهاش حرف میزد انگار باهم رلن ..

 پوف به من چه اصال ! 
بهنوش رفته بود با یه دختره داشت حرف میزد انگار 

 میشناختش .
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باید امشب این دوتا رو باهم روبه رو میکردم تموم شه این  
 قضیه دیگه خسته شدم 

 تو همین فکر و خیال ها بودم که یهو صدای ژاله بلند شد : 
 سورنا جان یه لحظه میای   -ژاله 

 سورنااا جااان ؟؟؟ 

      اوووق 

 است اینجوری صدام کنه ! دلم نمیخو 
 پوفی گفتم و بلند شدم همراهش رفتم ..

 + صدبار بهت نگفتم اینجوری صدام نزن ؟! 
 خب حاال جوش نیار دیگه نمیگم  -ژاله 

 + خب چیکار داشتی ؟ 
میخواستم بگم چیکار کردی ؟ این روانشناسی و اینا   -ژاله 

 چطور پیش رفت ؟
 + اول کی با ما حساب کتاب میکنی ؟ 

واای سورنا حاال تو بگو چیکار کردی مطمئن باش یه   -اله ژ
 جوری از خجالتت درمیارم  

 + اوکی یادت نره هاا
 واای نههه یادم نمیره  -ژاله 

یکم مکث کردم حوصله نداشتم حرصش بدم زودتر میخواستم 
 برگردم پیش آیدا .
 یه لبخند زدم گفتم :

این  درست شد ! همه چی ردیفه ، حالش خوبه دیگه با
 موضوع کنار اومده و تصمیم گرفته زندگی کنه 
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 چهره اش خوشحال شد و با دوق گفت :
 واااای واقعااا ؟؟ واای تو خیلیییی خوبی مرسییییی !

 + خواهش میکنم  
 ببیینم اون قضیه چی ؟ راجبش صحبت کردی ؟  -ژاله 

+ عاامم راستش با اینکه ازت مطمئن نبودم ولی صحبت 
ینکه اونم بدش نمیومده بنابرین...قضیه حله کردم باهاش مثل ا

  ! 

 و محکم پرید و بغلم کرد !!!!  یهو با ذوق دستاشو کوبید بهم
 با خوشحالی گفت :

واای مرسیی سورنا نمیدونم چطور ازت تشکر کنم مرسییی  
 واقعا 

+ خخخ . خواهش میکنم درضمن مفتکی که انجام ندادم در  
 انجام میدادم .. برابرش پول گرفتم باید کارمو خوب 

 از بغلم آوردمش بیرون 
 خب حاال باید چیکار کنم ؟؟ -ژاله 

 به سمتی که بهنوش بود اشاره کردم  
 + بریم من درستش میکنم  

 بعد باهم رفتیم جایی که بهنوش اونجا بود ! 
 بهنوش با دیدن ما اومد سمتمون

+ خب خب ازونجایی که حوصله ی مقدمه چینی ندارم یک 
سر اصل مطلب ... بهنوش تو میدونی که ژاله  راست میرم 

بهت عالقه داره و خودتم بهش عاله داری بهتره دیگه پنهون 
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کاری نکنین باهم دیگه باشین تا منم بتونم برم به کار زندگیم  
 برسم 

 هردوتاشون زدن زیر خنده . 
اینجوری میخواستی درستش کنی ؟ خب اینو که خودم   -ژاله 

 بلد بودم  
یگه مجبور باشی هرکاری میکنی ، خب دیگه + باالخره د

 بهنوشم از صورت سرخ شدش مشخصه که عالقه داره ..  

 بهنوش خندید و از خجالت سرشو انداخت پایین .
خالصهههه بعد از چند دقیقه صحبت کردن و جوش دادن این 

 تنهاشون بزارم تا خوش باشن ..دوتا بهم دیگه گفتم
 یدا !و باالخره برگشتم که برم سمت آ
 اومدم سمتش و کنارش نشستم !

 نگاهش کردم !! چرا قیافش اینجوری عصبی بود !! 
 + چرا قیافت اینجوریه ؟

مشخص بود که عصبیه داره حرص میخوره ولی سعی  
 میکرد عادی به نظر برسه !

 با همون حالت گفت : 
 چیجوری ؟ 

+ همینجوری درهم ! نا سالمتی اومدیم تولد این چه قیافه ایه 
 خوش باش .یکم 
شما بفرمایید به تیک و تاک زدنتون با دیگران   -آیدا 

 بپردازید... 
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 این چی داشت میگفت !!      چییی 

 + چته چرا دعوا داری ؟ چیزی شده ؟ 
 نه چیزی نشده ، برو با همون ژاله جونت حرف بزن   -آیدا 

 با تعجب بهش نگاه کردم !!!

     + چی میگی واسه خودت آیدا حالت خوبه ؟؟

 آره   -
 + مشخصه ... 

 یهو گفت : 
 چرا اینجا نشستی پاشو برو دنبال کارت دیگه  

 پوکر نگاش کردم گفتم : 

واسه چی اینجوری میکنی ؟ خسته شدم      االن چته واقعا ؟

 از بس یهو سگ شدی خوب شدی 
 تووو یکسرع اخمات توهمه بعد من سگم ؟؟  -آیدا 
یری ؟ مگه بهت  ؟ ... خب... تو چرا با لیان گرم میگ + من 

 نگفتم زیاد باهاش گرم نگیر ؟ 
بهه تو چه ربطی داره ؟ دوست دارم باهاش حرف بزنم  -

 اصال .. 

     + ععع ؟؟ عجبببب 

بروو بابااا تو بلند شدی رفتی داری با رلت تیک و تاک   -آیدا
 میزنی اونوقت از من شاکی هستی ؟ 

 

             

 این چی داشت میگفت !!! رلم ؟ من ؟
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 فکر میکرد که ...  نکنه این 
 با همون تعجب گفتم :

     چی ؟؟ رلم ؟ من ؟

 آرهه رلت برو دیگه چرا تنهاش گذاشتی  -
 عصبی شدم  

عشقت جوابتو نداده سر من      + چی میگی واسه خودت ؟؟

 داری خالی میکنی ؟ 
 یهو با عصبانیت گفت : 

 اتفاقا اون خیلیییییی ام بهتر از توعه !!!  

 چی !! 
 یعنی اون ... 
 آروم گفتم : 

 تو.... تو مگه کسیو دوست داری ؟؟
 نگام کرد ! اما نگاش هم عصبانیت بود هم ناراحتی ..

 یهو خیلی خونسرد گفت :
 اصال به تو چه تو چیکار داری ؟؟    آره .. خیلی ام آدم خوبیه

 چیزی نداشتم بگم !!
م قفل شده بود .. تو شوک بودم ! اونکه .. اونکه از همه  دهن

 بدش میومد ..
 به زور گفتم :

 هیچی ...  
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بعد بدون هیچ حرف دیگه ای از جام بلند شدم و رفتم سمت  
پیش خدمت یه نوشیدنی گرفتمو ترانه رو پیدا کردم رفتم 

 پیشش ....  

 چی ؟ مطمئنی آیدا این حرفا رو زده ؟   -ترانه 
 + آره دیگه ترانه این چه سوالیه  

نه منظورم اینه که تو حال خودش بود این حرفا رو  -ترانه 
 ست بود !!زده ؟ شاید م

+ نه من مطمئنم تو حال خودش بود ، اصال چیزی از مستی  
 ندیدم توش 

پوففف ! باشه حاال تو خودتو با این نوشیدنی توی   -ترانه 
دستت خفه نکن ، حتما عصبی بوده از یجا این حرفا رو زده  

 منظوری نداشته .. بدش به من اینو 

 د شد داد !لیوانو از دستم گرفت و به خدمتکاری که اونجا ر
 + لیوانو چرا گرفتی ؟؟ 

 بسه دیگه زیاده روی میکنی امشب کار دستمون میدی   -ترانه 
 + واایی ترانههه من حواسم هست 

 باشه سورنا آروم باش هیچی نیست   -ترانه 
 + آخه نه من حرفم اینه که اون گفته.... 

 یهو یکی از پشت صدام کرد ! 
 _ سورنا ...  

 ین چی میخواد تو این وضعیت !برگشتم دیدم لیانه !! ا
 سعی کردم ظاهرمو خوب کنم . 
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 یه لبخند زدم گفتم :
 به به لیان خان چه عجب ما شما رو دیدیم اینجا 

 لیان خندید و گفت : 
 بابا ما که هستیم شما هعی وسط مشغول رقصی 

 + خخخ . خب حاال کارم داشتی ؟ 
ات دارم .  آره . میشه چند لحظه بیای یه کار مهمی باه -لیان 

       البته اگه ترانه اجازه بده چند لحظه قرضت بگیرم

 خواهش میکنم  -ترانه خندید 

 نگاش کردم . یعنی چیکار داره !! 
 سرمو تکون دادم و همراهش رفتم .

دقیقا منو برد جاییی که دید داشت به آیدا و دیدم که یه نگاهش  
 به من بود !!

 اینجا چخبره ؟؟ 
 ن ؟ + خب چیکارم داشتی لیا

 راستش میخواستم یه چیزی بهت بگم ... -لیان 
 منتظر نگاهش کردم ! 

نگاه های آیدا رو حس میکردم .. نمیدونم چرا داشت گرمم 
 میشد !!

 + بگو ..
راستش سورنا من از آیدا خوشم اومده اونم همینطور و   -لیان 

بهش پیشنهاد دادم اونم قبول کرد ، خالصه اینکه جفتمون همو  
 البته گفتم ازونجایی که....   دوست داریم
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 دیگه هیچی نمیشنیدم !! هیچی !!
 حرفاش تو ذهنم میچرخید ... 

 " هم دیگه رو دوست داریم .. "
 یعنی ...

این همون آدمی بود که آیدا دوسش داشت ؟ بخاطر لیان باهام  
 دعوا کرد ؟ اون بود که راجبش میگفت از من بهتره ... 

چشمم خورد به آیدا که داشت  ناخودآگاه سرمو آوردم باال که
 نگام میکرد !! 

 زل زدم بهش ! یعنی اون االن مال یکی دیگست ؟!!
چیکار کنم ؟ االن باید بخاطر اینکه خواهرمه عربده کشی کنم  

 یا اینکه چیزی نگم ؟ 
 یعنی االن باید فراموشش کنم ؟!!

با تکون های لیان به خودم اومدم و نگاهمو برگردوندم سمتش  
 ... 
 سورنا ... سورنا کجایی ؟ -ن لیا

 نگاش کردم .
 + هاع ؟ 

 گوش کردی چی گفتم ؟   -لیان 
 + نه متوجه نشدم ..

گفتم ازونجایی که آیدا یه جورایی خواهرت حساب  -لیان 
میشه این موضوع رو باهات درمیون بزارم و اجازه بگیرم ! 

 حاال با اجازه ؟  
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 سرد شده بودم ! 
متمون و وقتی چهره ی سرد منو تو همین حین ترانه اومد س

 دید داستانو پرسید  
لیان براش تعریف کرد ماجرا رو و دوباره انگار یه سطل آب  

 یخ روم خالی کردن !!
 چیکار باید میکردم ؟؟ باید میگفتم آره ؟ یا میگفتم نه ؟  

دیگه فایده نداشت !! اون قبول کرده بود من نمیتونستم کاری 
 کنم ..

و به لیان و ترانه که داشتن نگام میکردن  یه لبخند زوری زدم
 گفتم :

 اگه خودش راضیه من حرفی ندارم ...  

 لیان خوشحال بغلم کرد .. 
خدا میدونه چقدر برام سخت بود که این حرفو بزنم . ترانه 

 اومد رو شونه ام زد و خوشحال بود .
لیان و ترانه منو کشوندن جایی که بچه ها نشسته بودن ...  

آیدا اذیتم میکرد ! اما بهش نگاه نمیکردم .. نگاه های 
نمیتونستم ببینمش ! حس میکردم درونم یه چیزی اتفاق افتاده  

 .. 
لیان ماجرا رو به بقیه گفت و همه هم شوکه شدن هم  

 خوشحال بعد از چند لحظه شروع کردن به دست زدن. 
 نشسته بودمو سرم پایین بود و با لیوان توی دستم ور میرفتم ! 

 مگه از تریپ پسرا بدش نمیومد ؟؟ اون 
 مگه نمیگفت که نمیتونه وارد هیچ رابطه ای بره ؟؟
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 مگه نمیگفت که ... 
 آخخخ خدااا

 چرا گذاشتم ؟ چرا راضی شدم !! نباید از دستش میدادم .. 
 نباید...

 بغض عجیبی داشتم !
اونا باهم حرف میزدن و میخندیدن ولی من خنثا بودم !! 

یقا شب تولد بهترین رفیقم همچین اتفاقی  آخههه چرا باید دق
 بیوفته !؟ 

 نه نباید این شبو خراب کنم .. شبی که برای ترانه مهمه !! 
ترانه که متوجه ی ساکت بودن من شد دستمو گرفت و منو  

 ازون جمع دور کرد برد وسط پیست رقص ! 
 سعی کردم عادی باشم . مثل همیشه خوش بگذرونم .

 را یهو دگرگون شدی ؟؟  حالت خوبه ؟! چ -ترانه 

بهش نگاه کردم ! نه .. نباید این شبو براش خراب میکردم ..  
 با اینکه کلی درد داشتم یه لبخند ظاهری زدم و گفتم : 

بعدا برات همه چیو میگم ! فعال بیخیال همه ی دنیا بیا خوش 
 باشیم ..
 یوهووو .. حاال شدی سورنای من  -ترانه 

 ول رقصیدن شدیم ..خندیدم و بغلش کردم و مشغ
. 
. 

وااای سورنا بسه خیلیی خوردی !! لعنتی  -ترانه با خنده 
 مست میشی کار دستمون میدیی
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 خندیدم گفتم :
 جوون بزار بشمم ! بابااا یه شبههه دیگهه 

مست مستی        البته فکر کنم دیگه گرفتار شدی  -ترانه 

 بیین 

       + مست مستم ببین ، پایه هستم ببین 

 سه دیگه نخور ..  ب -ترانه 

 از دستم لیوانو گرفت
 + اععع میخوام بخورم بدش به من 

تا پیک پشت هم خوردی !!! احمق   ۲۰لعنتی تا االن   -ترانه 
 چته خو خفه شدی . بسه دیگه 

 + اااه ولم کن خو میخوام تو حال خودم باشم 

 یهو یه تلو خوردم و افتادم تو بغل ترانه .
دی گفتم زیاده روی نکن ؟! بسه  ععع .. خوبی ؟ دی -ترانه 
 دیگه  

 + عاااا آره فکر کنم کافیه ...  

سعی میکردم چیزی یادم نیاد و خوش باشم . اما با یادآوری  
اون حرفا حال خرابم خرابتر میشد ! مشروب فقط باعث میشد  

 که حالمو نفهمم وگرنه ...  

 باالخره کیک و آوردن و نوبت دادن کادو ها شد  
 ن و گرفت چندتا چرت و پرت گفت  ترانه میکروفو 

بعدشم منو گفت رفتم پیشش و کلی بوسه تقدیمم کرد و تشکر 
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 کرد ! 
چون ترانه عاشق کارای هنری بود برای یه تابلو نقاشی  

 قشنگ خریده بودم ... 
 از طرف خودم و آیدا تقدیمش کردم ..

 هه... آیدا ... 
یداش چشم چرخوندم تا پیداش کنم ! یهو چشمم بین جمعیت پ

 کرد که کنار لیان ایستاده بود و ...
 ایستاده بود و... میخندید !!

یه پوزخند زدم .. لیان لعنتی !! اینقدر زیر پاش نشست تا 
 خرش کرد !! 

 سرم درد گرفت تصمیم گرفتم برم بشینم . 
نگاه های کسیو رو خودم حس میکردم اما حوصله نداشتم  

 سرمو باال بگیرم  
ه جمعیت خیره شدم . چشمم به جمعیت  به مبل تکیه دادم و ب
 بود اما ذهنم .. نه ... 

. 

. 
باالخره وقت رفت شد ! دیگه داشت ازین مهمونی کثیف حالم 

 بهم میخورد . 
آیدا مانتو و شالشو پوشید و از همه خدافظی کردم . دستمو تو 
جیبم کردمو جلو جلو راه افتادم .. یهو سرم گیج رفت و تلو  

وی بازوم نشست برگشتم دیدم آیداست  تلو خوردم . دستی ر
 !!!! 
 خوبییی ؟؟  -
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 چهره اش نگران بود ؟! نه فکر کنم اثر مستیه ..
 دستمو از تو دستش کشیدم بیرون و خنثا گفتم : 

 به من دست نزن . خوبم خوبم ... 
 نگام کرد !

 خواستم برم پشت ماشین بشینم که یهو اومد جلومو گرفت 
 + چته ؟

 من ، من میرونم سوئیچو بده  -آیدا 
+ ااععع ؟؟ نه بابا مگه من خودم چالقم ؟؟برو کنار خودم  

 میشینم 
باا این حالت من نمیزارم بشینی میخوای جفتمونو به   -آیدا

 کشتن بدی ؟؟؟ 
 + من خوبم طوریم نیست 

سورنا دیونه اییی ؟؟ تو مستی ، اگه تو جونتو دوس نداری   -
 سوئیچو  من دوس دارم زنده بمونم . بده به من 

 چخبرتونه ؟؟  -ترانه 
 با صدای ترانه جفتمون برگشتیم سمتش . 

 اومد سمتمون و گفت : 
 چخبرتونه ؟ اینجا رو گذاشتین رو سرتون  

 + ازین خانوم بپرس 
ببین اگه هزار تا وکیل و وصیع هم بیاری من نمیزارم  -آیدا 

بشینی ، تو مستی ، خودمون به درک اصال ، میزنی یه آدم  
 و بدبخت میکنی  دیگه ر
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 خواستم یه چیزی بگم که یهو ترانه پرید وسط حرفم
 بسه دیگه تمومش کنین ... -ترانه 

 جفتمون بهش نگاه کردیم . 
 سوئیچو بده به من ، من خودم رانندگی میکنم   -ترانه 

 + اما ... 
 یهو جدی برگشت سمتم گفت :

 سورنا ! همییینیییی که گفتم ؛ سوئیچو بده به من . 

ستم رو حرفش جرف بیارم و مجبوری سوئیچ ماشینو نتون
 دادم و سوار شدیم ..

من جلو نشستم آیدا هم پشت . به صندلی تکیه دادمو چشمامو 
 بستم!  

 رسیدیم در خونه .. 
 سورنا پاشو رسیدیم  -ترانه 

 بدون اینکه چشمامو باز کنم گفتم :
 من خونه نمیرم امشب میام پیش تو 

 ما ؟ چی ؟ خونه ی  -ترانه 
 + آره  

 صداش در اومد ... 
 برای چی نمیای ؟   -آیدا 

+ نمیدونستم باید بهت توضیح بدم . دوس دارم امشب برم 
 خونه ی رفیقم حال خونه اومدن ندارم ..

 یکم مکث کردم بعد ادامه دادم :
 لطفا برو اتاق خودت بخواب ... شب خوش 
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 .چشمام همچنان بسته بود . بدون هیچ حرفی پیاده شد 
ترانه جان ممنون بابت امشب ، بازم تولدت مبارک  -آیدا 
 باشه 
ممنون عزیزم ، خیلی خوشحال شدم که اومدی ،   -ترانه 

 مراقب خودت باش 
 توام همینطور   -آیدا 

 + ترانه بسه دیگه بریم ..
 یهو بینشون سکوت شد !

 بعد از چند لحظه چشمامو باز کردم و به آیدا نگاه کردم ..
 زون چشمات که شروع همه ی این داستانا بود !!آخ امان ا
 لعنتی ...

 سعی کردم سرد به نظر برسم . مثل همیشه خنثا .
 جدی گفتم :

 بسه دیگه برو تو خونه  

 نگام کرد و با یه حالت خاصی گفت :
چرا اینجوی میکنی خو میرم دیگه داشتم از ترانه خدافظی 

 میکردم . 
 ونه + خیلی خب خدافظی کردی ، برو تو خ

 چته خب ؟ رو دمت پا گذاشتن اینجوری حرف میزنی ؟  -آیدا 
 حالم خوش نبود ! داشت عصبیم میکرد  

+ ببین ، من مثل تو نیستم به عشقم رسیده باشم حالم خوب  
 باشه ، درضمن با من حرف میزنی درست صحبت کن 
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 آهاا پس بگو از چی میسوزی  -آیدا 
 + شیطونه میگه پیاده شم بزنم ... 

بی شدم خواستم در ماشینو باز کنم پیاده شم که ترانه  عص
 دستمو گرفت کشید ! آیدا ترسیده بود !

 ععع عع سورنا خجالت بکش . -ترانه 
 + ولم کن ترانه .. د بهت میگم ولم کن 

خفه شو احمق بشین سرجات میخوای دست روی آیدا   -ترانه 
 بلند کنی ؟؟ 

روی میکردم . نگاش کردم راست میگفت !! نباید زیاده 
 کنترلمو از دست داده بودم ..

دستمو از دست ترانه کشیدم بیرون ، خواستم درو باز کنم که  
 دوباره دستمو گرفت 

 + کاریش ندارم ولم کن  
دستمو از دستش کشیدم بیرون و از ماشین پیاده شدم به سمت  

 آیدا رفتم ..  
 ترسید و یه قدم عقب رفت ! هه ..  

 ردم به سمت خونه اشاره ک
 + برو تو خونه خوشم نمیاد حرفمو هزار بار تکرار کنم 

 تو چرا نمیای ؟  -آیدا 
 + چندبار بگم ؟ میخوام برم خونه ترانه ... کلید داری ؟ 

 سرشو به نشونه ی منفی تکون داد 
از جیبم کلیدو درآوردم و در خونه رو باز کردم بعد به داخل 
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 اشاره کردم 
 بقیه خوابن بیدارشون نکنی   + بیا برو ، آروم برو اگه

 سورنا...  -
 + شبب خووش  

یکم نگام کرد بعد بدون هیچ حرفی رفت داخل منم در و بستم  
 سوار ماشین شدم  

 + بریم  
چته سورنا ؟ این چه رفتارایه ؟ نا سالمتی امشب آیدا  -ترانه 
 با .... 

 + ترانه بس میکنی یا نه ؟ راه بیوفت بعدا برات میگم  

 د بعد پوفی گفت و راه افتاد ...  یکم نگاه کر

 خودمو پرت کردم رو تخت  
همینجوری میخوای بخوابی ؟ پاشو بچه لباساتو   -ترانه 
 دربیار  

 + حاال نداارممم بیبی  
 خخخ پاشو دیونه پاشو لباساتو دربیار  -ترانه 

 + اوومممم....  

خندید و اومد نزدیکم . کمکم کرد کتم بعد لباسامو در آورد . 
 یه تیشرت و شلوارک داد بهم و به زور تنم کرد ..  بعدشم
نمیدونم تو واقعا برای چی رفتی عمل کردی  من   -ترانه 

 اونارو ورداشتی  
  ۱۰۰+ اوووو ! عشقممم االن من یه نیم تنه بخوام بخرم 
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 تومن قیمتشه بلکه ام بیشتررر . بااو کندم انداختم دوور  
نکه بد مستی گرفتی عشقم بگیر بخواب مثل ای -زد زیر خنده 

 ! بخواب 
 + ترانه یه لیوان آب برام میاری ؟ 

 آره عزیز  -ترانه 

رفت و بعد از یک دقیقه با یه لیوان آب سرد برگشت داد  
 دستم . وقتی که خوردم انگار آب روی آتیش ریختم ! 

 پخش شدم روی تخت و چشمامو بستم ...
 کجایی ! 

 اشتباه کردم ... نرو باهاش ... 
 لعنت بهت ..

 لعنت ... بهت  
 چشمام گرم شد و نفهمیدم کی خوابم برد ....

. 

. 
 ***** 

 با یه لیوان چایی اومد سمتم و داد دستم  

 (      ) شعر گفتم

 + دستت دردنکنه 
 خواهش میکنمم   -ترانه 

 خودشم اومد تو بالکن کنارم روی صندلی نشست .
 خب ...  -ترانه 
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 + خب ؟
خب نمیخوای تعریف کنی چته ؟ من همیشه همه جا   -ترانه 

باهات بودم چه تو سختی چه تو شادی ، پس بهم دروغ نگو  
 که چیزی نیست  

 چاییم تموم شده بود . گذاشتم رو میز و به دستم خیره شدم ! 
 به حلقه ها .. 

 سورنا ؟ نکنه موضوع ... آیدا ست !!!  -ترانه 
 + آره.. یه جورایی ! 

چیی ؟ داستان چیه سورنا دیشبم وقتی این دوتا باهم   -ترانه 
رل زدن تو خنثا بودی در صورتی که باید بخاطرش 

 خوشحال باشی 

برگشتم سمتشو بهش نگاه کردم . دوباره سرمو چرخوندم و  
 زل زدم به انگشترم ! 

 توی دستم میچرخوندمش ..
 + ترانه ؟

 جونم ؟  -
 ؟  + یادته یه شب ازت پرسیدم عشق یعنی چی 

 آره ..  -
+ هه ... تا حاال فکر نمیکردم بفهمم عشق چیه . حتی فکر  
نمیکردم بتونم خودم تجربه اش کنم . اون شب ازت پرسیدم 
عشق یعنی چی اما االن خودم فهمیدم . میدونی عشق یعنی  

 چی ؟ 
 نه  -
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 یه نیشخند زدم و ادامه دادم :
 ره .میدونی ترانه ! فهمیدم که عشق شکل های مختلفی دا
 یعنی هیچوقت نمیتونی به راحتی توصیفش کنی ...! 

 عشق مثل یه شکنجه شیرینه و معشوق یه شکنجه گر ! 
عشق همیشه خوب نیست .گاهی وقتا   البتههه اینم فهمیدم که

در حین عذاب کشیدن عشق می ورزی و در حین درد لبخند  
 میزنی ...!!! 

 اون بزرگت میکنه ...
 وقت تو زندگی جا نشی ..!! :( به قدری بزرگ که شاید هیچ

 سورناا نگو که ... -
+ آره من عاشقش شدم ! نمیتونم به جز اون کسیو بپذیرم . 

 ولی دیگه دیر شده .. همه چی دیر شده
 واای سورنا !!! لعنتیییی چرا االن اینو میگییی ؟؟؟   -

+ میدونی ترانه . هیچوقت فکر نمیکردم که کسیو پیدا کنم که  
گشتر توی دستمو داشته باشه ! اما بعد از این  لیاقت این ان

 اتفاقا فهمیدم هیچگس بیشتر از اون لیاقتشو نداره !!!  

 برگشتم سمتشو بهش نگاه کردم !
 + میخوام خانوم زندگیم بشه ...  

 دیگه نتونستم طاقت بیارم و خودمو انداختم تو بغلش !!
 ترانه بغلم کرد و نازم میکرد .. 

 ناز میکرد لبخند زد و گفت : همونطور که موهامو 
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پس بگو چرا سورنای ما دیگه مثل سابق خوش گذرون نبود ، 

         بخاطر اینه که یکی توی گلوش گیر کرده 

 یه نیشخند زدم . از بغلش آوردم بیرون و نگام کرد  
 چرا بهش نمیگی ؟  -ترانه 

+ دیگه دیره ترانه ! اون االن ... اون االن با النه .. وقتی  
یخندید چرا خرابش کنم ؟ دیشب حالم خرب بود ..  باهاش م

 هنوزم هست ! انگار یه چیز بزرگی از قلبم کنده شده .. 
ای کاش زودتر بهم میگفتی سورنا ... شاید االن اینجوری  -

 نمیشد  
+ ای کاش به خودش میگفتم ! میدونی چقدر سخت بود که 

کنارم بود ، کنارم میخوابید ، کنارم داشتمش ولی بهش 
میتونستم دست بزنم ؟ نمیتونستم داشته باشمش ؟! میدونی ن

 االن چقدر سخته که تصور کنم یکی دیگه بهش دست بزنه ؟؟ 
 میفهمی ؟؟ 

 
 مکثی کردم ..

+ خیلی سخته ترانه .. خیلی ... اون از پسرا متنفره ! از  
کسایی که پسرونه تیپ میزنن یعنی مثل من نمیتونه کنارشون 

یگفت ترانه .. خودش میگفت تنها کسی باشه !!! خودش بهم م
که باهاش ساخته منممم ولی نمیدونم چطور شد که یهو لیان 

 ... پوففف نمیدونم 
 خب شاید تونسته با خودش کنار بیاد ! -ترانه 

+ نه ترانه امکان نداره .. من میشناسمش ! من روانشناسی 
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!!   خوندم میدونم اینجور آدما باید کم کم با خودشون کنار بیان 
من همین چند وقت پیش باهاش راجب اینجور چیزا حرف 
زدم اونوقت چطور ممکنه به این سرعت یهو کنار اومده  

 باشه ؟؟ یجای کار میلنگه اما نمیتونم بفهممش ! 
پوففف .. منم واقعا نمیفهمم که لیان چطور تونسته یهو   -ترانه 

 اینقدر به آیدا نزدیک شه !!  
 گفتم :یه نیشخند زدم و 

قتی حال و روز خودمو میبینم یاد اون شعر میوفتم که و 
 میگفت : 

 مجنون که شدم لیلی من مرد .. 
 یوسف که شدم گرگ مرا خورد ..

 من تیشه به ریشه زدم و خسروی نامرد .. 
 با وسوسه شیرین مرا برد ..! :( 

 
االنم اینجوریه ! من تالش کردم ! من همیشه کنارش بودم .. 

 وسوسه یا با هرچی آیدا رو برد ...!اونوقت لیان اومد با  
الهی بمیرم برات .. غصه نخور همه چی درست  -ترانه 

 میشه !  
+ من متوجه شده بودم که بهم عالقه داره یعنی فکر میکردم  
که حسم دو طرفه اس اما فکر کنم اشتباه کردم .. هه .. اون  

 فکر میکنه که ژاله رلمه  
ر همین بود !!! چرا بهش  فااااک .. پس دعواتون بخاط -ترانه 

 نگفتی که همچین چیزی نیست ؟؟ 
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+ اصال نشد . تازه من فکرشم که مهم باشه آخه اصال چیز  
 مهمی نبود و بهش ربطی نداشت ! یه چیز مربوط به کار بود 

 خب اونکه نمیدونست مربوط به کاره ..  -ترانه 
 یکم مکث کردم  

مهمونی که  + پوففف آره راست میگی ... یادم میاد اون شب 
دوباره ژاله رو دیدم یه حرفی بهم زد که من تازه بهش رسیدم 

 .. 
 چی بهت گفت ؟  -ترانه 

+ میگفت " دوس دارم روزی رو که عاشق میشیو با چشمام 
ببینم تا ببینم وقتی کسی که دوسش داری ولت کنه چه حالی 

 میشی ! "  
 االن اون دردو کشیدم ترانه !! خیلی بده ...

 پوففف 
رانه این موضوع رو همینجا چال میکنی !! نمیری بهش + ت

 نمیگیااا 
گاویی ؟؟ پس تکلیف دلت چی میشه ؟ بزار ماجرا رو  -ترانه 

 بدونه شاید بتونه تصمیم بگیره 
+ نه نمیخوام بینشون بهم بخوره .. با اینکه دیگه کاری به  
جفتشون ندارم ولی امیدوارم لیان لیاقتشو داشته باشه که  

 نداره  میدونم
 ولی ... -ترانه 

 + همیینی که گفتم ترانه !!! همینجا همه چیو چالش میکنی ..  
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 بلند شدم و رفتم تو اتاق 
 + پاشو بیا یه مانتو و شال بهم بده میخوام برم خونه 

 خب همینجوری برو دیگه  -
+ نه باو باز حوصله ی داستان ندارم ، بده بهم باز برات  

 میارم 
تو نداره . بو کمدو باز کن هرچی خواسی  احمق نشو قابل -

 وردار . 

لباسمو که پوشیدم ازش خدافظی کردم و سوار ماشین شدم راه 
 افتادم سمت خونه ... 

از ماشین پیاده شدم و قبل اینکه وارد خونه بشم دستی به سر 
 و روم کشیدم که ژولیده بود ..

 پوففف 
ان شیوا صدام  رفتم داخل و خواستم برم سمت اتاقم که یهو مام

 کرد.. 
 سورنا توییی ؟  -مامان شیوا 

     پ ن پ این تیزرمه خودم چند دقیقه ی دیگه وارد میشم 

 خب آخه این چه سوالیه 
 + سالم ..  
سالم عزیزم ، چرا اینقدر بی صدا . کجا بودی   -مامان شیوا 

 امروز صبح آیدا رو دیدم ولی گفت نیومدی خونه  
انه یکم طول کشید بعد خیلی اصرار + آهاا آره ، دیگه تولد تر

 کرد که برم خونشون برای همین دیگه موندم اونجا  
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 آیدا رو تو رسوندی ؟  -مامان شیوا 
 + آره  

 اهوم . بیا دخترم یه چیزی بخور  -مامان شیوا 
 + نه مامان شیوا خسته ام میخوام بخوابم  

 با عزیزم برو بخواب ، برای شام صدات کنم ؟   -مامان شیوا 
 + آره ممنون 

 سرشو تکون داد و لبخند زد . 
 یهو ناخودآگاه پرسیدم :

 آیدا کجاست ؟ 

نمیدونم چرا ؟ با اینکه میخواستم دیگه برام مهم نباشه اما 
 نمیتونستم بهش فکر نکنم ..

 رفته بیرون   -مامان شیوا 
 + بیرون ؟؟ 
آره یه نفر به اسم .. آممم اسمشو یادم رفت ..   -مامان شیوا 

 ا آها لیان .. یه دختره به اسم لیان اومد دنبالش رفتن بیرون  آه

تو دلم یه پوزخند زدم ! هه .. هنوز یه روزم نشده باهاش  
 میره بیرون 

 + باشه مامان شیوا من میرم برای شام صدام کن  
 باشه عزیزم   -مامان شیوا 

 رفتم تو اتاق و درو محکم بستم . عصبی بودم ! 
روی میز بود با یه حرکت پخش  رفتم سمت میز و هرچی 

 زمین کردم . 



390 

 دیونه شده بودم !! هرچی دم دستم میومد و بهم میریختم ...
 کثافت ..  

 اااه  
 نیاز به حموم داشتم !

رفتم تو حموم و دوش آب سردو باز کردم .. وقتی ریخت 
 روم کل بدنم یخ زد ولی چند لحظه بعد هیچی حس نکردم !

 ز چشمام میومد اشک بود یا آب !! نمیدونستم قطره آبی که ا
آخخخ آیدای محتشم .. ببین به چه روزم انداختی .. من !  

کسی که هیچوقت هیچ کسیو آدم حساب نمیکرد ؛ االن یه آدم  
 شده دنیاش ! 

اومدم بیرون و توی آیینه خودمو نگاه کردم . چشمام قرمز  
 بود .. پوففف 

کاری کردم !!   یه نگاه به اتاق انداختم و دیدم چقدر خراب 
 شت 

حوصله ی تمیز کاری نداشتم و پخش شدم رو تخت چشمامو 
 بستم ... 

دقیقا روبه روم نشسته ! اما سرم تو غذاعه و یک کالم حرف  
 نمیزنم ..

 سورنا ؟  -بابا 
 سرمو میارم باال  

 چرا اینقدر ساکتی بابا ؟ چیزی شده ؟  -بابا 
 + هاع ؟ نه چیزی نشده خوبم 
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یزی بفهمه ! باید همه چیز عادی به نظر برسه نباید بزارم چ
 .. 

سورنا تو که توی عادی جلوه دادن استادی پس به کار ببر  
 اون استعدادو دیگه!!

 پوففف 
 نفسمو بیرون دادم ...

 مطمئنی ؟   -بابا 
 + آره باباجون اگه چیزی باشه میگم  

 یه لبخند زد گفت : خوبه ! 

تم سمت اتاقم که یهو شامم رو زود تموم کردم و داشتم میرف
 صداش اومد ... 

 وایسا...   -

 ایستادم اما برنگشتم 
 اومد روبه روم ایستاد !!

 + خسته ام میخوام بخوابم 
 چرا اینجوری میکنی ؟  -آیدا 

 پوکر نگاش کردم  
 + چیجوری ؟

 اون از دیشبت این از امروزت  -

میری خوش گذرونیتو با لیان میکنی       + فازت چیه تو ؟

 دیگه به من چیکار داری ؟ 
کار دارم چون رفتارت عجیبه ! باید برای خواهرت  -
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 خوشحال باشی 
+ هه .. خب خوشحالم خواهر خونده ی عزیزم ، چون همه 

ی اخم ، بد اخالقیات و بد اومدنات برای من بود و به بقیه که 
ی تازه باهاشون بیرونم رسید دیگه با تریپ پسرا کنار اومد

 میری 
 نگام کرد ! 

تو نگاهش یه چیزی بود ... اما نمیفهمیدم ... برای اولین بار  
 !.. 
 خدا شفات بده   -آیدا 

 + هه .. ولی به تو نده یکم بخندیم 

از کنارش رد شدم و رفتم توی اتاقم درو بستم و همونجا  
 !!  نشستم

چند لحظه صدای صدای قدم هاشو شنیدم که رد شد و بعد از 
 بسته شدن در اتاقش ...

 پوففف 
 مگه تو چقدر عمیق بودی  

 که من اینجوری درونت غرق شدم !!! 
 چشمامو بستمو سرم رو به در تکیه دادم ...

. 

. 
 ***** 

 نشستم روی تاب و گیتارمو دستم گرفتم بهش تکیه دادم !
 همینجوری باهاش بازی میکردم و زمزمه میکردم :
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 ت اندازه قبال  هنووزم میخوام
 هنوزم جا داری یه گوشه از قلبم 

 حالم بد ، چون پرنده ی قلبم ، قلبم ، قلبم  
 اااز قفس پر زد .... 

چهره ام هر روز بدتر میشد .. موهامو که اصال دست نمیزدم 
 همینجوری ژولیده بود . 

کی فکرشو میکرد من اینجوری بشم ؟! هرچی میخواستم  
 ...عادی باشم نمیشد .. نمیشد 

تو فکر بودم که یهو متوجه ی نم نم های بارون شدم . بعد از  
 چند دقیقه بارون شروع به بایدن گرفت .. 
 دلم گرفته بود ! بارون بدترش میکرد !

تو این هوا یه دهن خوندن کیف میداد ، مخصوصا اگه آهنگی  
 رو بخونی که حرف دلته !! 

 وندن :گیتارو تنظیم کردم و شروع کردم به زدن و بلند خ
 خیلی وقته ؛ دردامو میخوام بگم 
 خیلی سخته ؛ دوباره عاشق بشم 

 اون که رفته ؛ دیگه بر نمگیرده...  

 دردم اینه ؛ دلم باهاشه و  
 دل تو سینه ؛ میگه عاشق نشو  

 اون که رفته ؛ مگه عاشقی کرده 

 بارون بگو بزنه یه سره  
 سیل بیاد منو با خودش ببره 



394 

 بزار عشق تو از سرم بپره  
 دل رو بس زدی بردی  

 بارون بگو بزنه یه سره  
 سیل بیاد منو با خودش ببره 
 بزار عشق تو از سرم بپره  

 دل رو بس زدی بردی....!!!  

_ پیشنهاد میکنم این یه تیکه رو        نیوان   - ) بارون بزنه 

 (       با همین آهنگ گوش بدین تا حسشو درک کنین 

 پوففف 
به خودم اومدم دیدم اونقدر با احساس خوندم که .. از چشمام 

 اشک اومد ! 
با انگشتام پاکشون کردم و بعد تکیه دادم به گیتار و زل زدم 

 به بارون ...
 چرا تو این بارون نشستی ؟!   -بابا 
 رگشتم سمتش ب

 + عع ؟ بابا تویی  
 خندید 
 پس میخواستی کی باشه ؟  -بابا 

 + خخخ هیچکی  
 اجازه هست ؟ ) اشاره به کنارم روی تاب کرد (  -بابا 

 + خواهش میکنم  
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 یکم جا به جا شدم تا بابا هم بتونه بشینه .
 چرا تو این هوا بیرون نشستی ؟  -بابا 

ری شد . درضمن  + اومدم یکم هوا بخورم که یهو اینجو 
 خودتم میدونی که بارونو دوست دارم 

 آره خب ! به مامانت رفتی  -بابا 

 یه لبخند زد که از لبخندش منم لبخند زدم !
سورنا چیشده ؟ اتفاقی برات افتاده که اینجوری درهمی   -بابا 
 ؟

 + نه بابا جون طوریم نیست  
و به من دروغ نگو ! چند روزیه حالت خوب نیست این  -بابا 

 هوی قیافتو ببینه میفهمه ! چیشده ؟ 

 چی بگم بهت بابا !!
بگم دخترت یه هنجنسگرا ست ؟ یا بگم عاشق دختر زن بابام 

 شدم ؟ 
 از کدوم دردم بگم بابا ؟ 

 ای کاش میشد اینارو بهت بگم .. کااش میشد .. 
 + راستش بابا ! کلی درد دارم .. 

 کنم  خب بهم بگو دخترم ! شاید بتونم کمکت  -بابا 
+ دلم میخواد اما نمیتونم .. نمیخوام بهت دروغ بگم ، یه 
سری مشکالت و اتفاقات برام پیش اومده که یکم درگیرم  
 کرده اما تا چند وقت دیگه خودش حل میشه . نگران نباش 

پوففف . مگه میشه نگران نباشم ؟ تو دخترمی نمیتونم   -بابا 
    ناراحتی و این چهره اتو ببینم
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ونت برم ، اما خودم حلش میکنم نگرانم نباش اگه + من قرب
 بهت احتیاج داشتم میگم 

 بابا یه لبخند زد و دستی روی سرم کشید و گفت :

        درست به مادرت رفتی ! 

 یه لبخند زدم 
االن اگه زنده بود و اینجوری میدیدت ناراحتی بهم   -بابا 

میگفت که بیام بیینم چته بعد اگه بهم چیزی نمیگفتی  
رمیگشت میگفت " برو کنار تو بلد نیستی کار خودمه " ب

 خخخخ! از بچگی همیشه به اون حرفاتو میگفتی .. یادته ؟ 
 یه لبخند زدم گفتم :

 آره .. همیشه روشای خاص خودشو داشت 

 جفتمون باهم ریز خندیدیم !
+ چقدر االن به بودنش احتیاج دارم !! ای کاش اینجا بود .. 

 ستم هیچی دیگه نمیخواستم  کنار شما دوتا مینش
قربونت برم ، ناراحت نباش ! اون االنم کنارمون نشسته   -بابا 

 و داره نگاهمون میکنه 

 بغض کرده بودم !! دلم گریه میخواست . اونم تو این هوا ..
 یاد مامان افتادم ! 

 با بغض شروع کردم حرف زدن :
ی  + هه .. بابا یادمه وقتی که بچه بودم یبار با بچه ها

محلمون دعوام شده بود . محله ی قدیمی مون . یادمه با گریه 
رفتم پیش مامان و بهش گفتم که بچه ها اذیتم میکنن .. مامان 
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برگشت خیلی با ابهت بهم گفت : یاد بگیر خودت روی پاهای 
خودت بایستی ! هرکسی اذیتت کرد جلوش وایسا و از حقت 

و زورت نرسید   دفاع کن . هروقت هرجا دیدی دیگه نتونستی 
 اونوقت بیا به من بگو  

 برگشتم زل زدم به بابا ..
 با بغضی که االن تبدیل شده بود به اشک گفتم : 

بابا االن مامان کجاست که بهش بگم ؟؟ ها ؟ چرا نیست ؟  
مگه خودش نگفت هروقت کم آوردم بیام بهش بگم .. پس  

 االن کجاست که بهش بگم 
 فتم :یکم مکث کردم و بعد با گریه گ

 بابا این نامردی نیست که من مادر ندارم ؟!!!  

بابا با انگشتاش اشکامو پاک کرد و دستی به سرم کشید و 
 بغلم کرد تو خودش فشرد !!

هععی بابا جاان . آروم باش .. میدونی دخترم ؛ همین   -بابا 
مادرت وقتی که فهمید مریضه باز با خوشی و شادی زندگی 

چند صباحی که مونده رو شاد  کرد ! دلش میخواست این 
زندگی کنه کنار تو ، کنار من ، که تو دلش نمونه .. مثل  

 مادرت قوی باش دخترم ! 

 دیگه طاقت نیاوردم و زدم زیر گریه !!! 
+ باباا دارم درد میکشم !! بغلم کن .. مثل اون روزا که  

 کوچیک بودم بغلم میکردی ! 
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 !! بابا محکم بغلم کرد و همچنان نازم میکرد
 گریه کن بابا جان ! گریه کن .. گریه خوبه !   -بابا 

گریه میکردم بابا نازم میکرد .. بعد از چند دقیقه از بغلش  
 آوردتم بیرون و اشکامو پاک کرد گفت :

آخخخ .. ای لعنت به اون کسی که گفت مرد که گریه نمیکنه 
  ! 

        + جدی ؟

واال . هعی مرد اینکارو نمیکنه اونکارو نمیکنه .. بخدا  -بابا 
بعضی وقتا اینققدرررر دلم میخواد سر این فیلمای هندی  

 بشینم گریه کنم . نمیزارن که 

 وسط گریه زدم زیر خنده !!!
 بابا وقتی دید میخندم اونم خندید 

آهاا ببین وقتی میخندی چقدر قشنگ میشی . اشکاتو  -بابا 
 کن کم کم بیا داخل سرما میخوری پاک 

       + چشم 

زودتر بیایا آخه چیز دیگه ای تو خونمون نیست میترسم  -بابا 
 یهو سرما بخوری 

 + بابااا ..  

زدم زیر خنده . بابا خندید و یکی زد رو شونه ام و از جاش  
 بلند شد . 
 + بابا ؟ 

 برگشت سمتم  
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 + ممنونم ... بخاطر اینکه همیشه کنارمی 
 ه لبخند زد و رفت سمت خونه !! فقط ی

 خالی شده بودم ..  
اونقدر سبک شده بودم که حس میکردم میخوام پرواز کنم .. 

 اما سنگینه ی دلم نمیذاشت !!
 یهو کل بدنم لرزید .. هوا یهو سرد شد .. 

 گیتارو برداشتم و رفتم تو خونه .

 **** 
+ مامان شیوا مراقب خودتون باشین اونجا میرین . مراقب 

   جاده ها هم باشین 
 نگران نباش عزیزم .  -مامان شیوا 

 + بابا با شماهم هستم 
خخخ . دختر جون مگه ما بچه ایم نگران نباش مراقبیم  -بابا 
  .. 

خاله ی مامان شیوا فوت کرده بود و قرار بود چند وقتی برن  
 کرج تا هفتم اون مرحوم !

ارن ، البتههه و بععله قراره منو ا این دختره دوباره تنها بز

     خداروشکر آرشم هس !! 

مامان تورو خدا حواست باشه مریض نشین ، عمو   -آیدا 
 فرهاد شماهم رانندگی میکنین حواستون باشه  
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 حوصله ی بحث باهاش نداشتم ! 
دیگه بهش کاری نداشتم اما باهاش لجبازی داشتم . و دوباره  

 مثل قبل شدم !!!  

 گفت : بابا خندید و 
انوم ، چند دقیقه ی دیگه اینجا باشیم بهمون ردیاب  بیا بریم خ

 کودکان وصل میکنن  

 از حرف بابا هممون زدیم زیر خنده !!!
 + خب بده نگرانتونیم ؟ 

 نه دیگه تا این حد  -مامان شیوا 

 خالصه دوباره رفتن و من ماندم و این خانه و او !

     آخه االن چه وقت مردن بود خاله ی گرامی 

 و مرگ که دست اون نبود .. سورنا چرت نگ 
 پوففف 

همراه آرش بدون توجه به آیدا رفتم توی خونه و به اصرار  
 آرش جلوی تلویزیون نشستم که باهم فیلم بیینیم !

آبجی چرا قیافت اینجوریه ؟ موهات چرا اینجوریه ؟   -آرش 
 مریض شدی ؟؟  

 یه لبخند زدم 
 + نه آرش کمانگیرم ! مریض نشدم  

قیافت اینجوریه ؟؟ من تا حاال اینجوری ندیده پس چرا  -آرش 
 بودمت 

+ خوبم کوچولو ! ببینم تلویزیون اون طرفه مگه نگفتی فیلم 
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 بیینیم ؟ پاشم برم ؟ 
 واای نه نه .. ولی وایسا ..   -آرش 

 یهو بلند شد روی مبل رو زانو هاش ایستاد .
دستشو آورد جلو و کرد الی موهام با دستش شروع کرد به  

 کردنشون !! مرتب 

           آهااا حاالاا قشنگ شدن  -آرش 

 از کارش خندم اومد .  
 + آخخخ قربون برم برادر کوچولوی مهربون من  

 بغلش کردم و بوسش کردم !
 دیگه بهم ریخته نیستن موهات  -آرش 

 + دستت درد نکنه داداشی  

یه خنده ی بچگانه کرد و زل زد به تلویزیون و مشغول فیلم 
 دیدنش شد !!  

یکم که گذشت یهو آیدا لباس پوشیده خوشگل کرده اومد پایین  
 !!! 

 وااو 
 چه خوشگلم کرده خودشو معلومه که میخواد بره سر قرار ! 

 هه ...  
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 **** 
 " آیدا " 

 بیرون . از کنارش بدون اینکه حرفی بزنم گذشتم و رفتم 
همینکه درو بستم و چند قدم داخل حیاط گذاشتم یهو صداش  

 اومد ... 
 کجا ؟   -سورنا 

 برگشتم سمتش 
 + فکر نمیکنم به تو مربوط باشه  

بعد بدون توجه به حرفاش راهمو کج کردم و از خونه زدم 
بیرون !! صدای قدم هاشو میشنیدم که دنبالم میومد اما بعد از 

 یومد ..بستن در دیگه بیرون ن
 دلم داشت آتیش میگرفت از رفتارام .. 

اما چاره ای نداشتم ، راهی بود که خودم شروع کردم خودمم  
 باید تمومش کنم !!

 تا حاال قیافشو اینجوری ندیده بودم !
 خیلی داغون بود ! چرا ؟ اونکه با رلش خوشحال بود !

 پس چیشد یهو ؟  
 م .  پوففف بیخیال . باید سعی کنم عادی رفتار کن
 هه ... ای کاش منم مثل اون بیخیال بودم ! 

 ای کاش ...  
 

 **** 
+ االن یه هفته گذشته ولی اون هنوزم خنثاعه !! چرا پس  
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 اتفاقی نمیوفته 
میوفته عزیزم ، نگران چی هستی گفتم که درستش  -لیان 

 میکنم . 
+ آخه روز به روز داره خنثا تر و عادی تر میشه ، تو  

 مطمئنی ؟؟ 
آره ، ولی خب مشخصه که براش مهم نیست این   -لیان 

 داستان وقتی هیچ ری اکشنی نشون نداد  
 + یعنی میگی.... 

آره . دوست نداره ، بهت که گفتم ! سورنا کال یه آدم  -لیان 
 تنوع طلبه ! تو نباشی یکی دیگه هست ...  

 پوففف 
 با حرفاش داشت دیوونم میکرد !!!

 هم پشیمون بودم هم .... 
 .. خدایا
 میگم آیدا ؟ -لیان 

 + هوم ؟ 
 به اون پیشنهادم فکر کردی ؟؟ -لیان 

 + کدوم ؟ 
 همونکه ....  -لیان 

 یهو یاد پیشنهادش افتادم و سریع پریدم وسط حرفش 
+ لیان قبالنم راجب این موضوع بحث کردیم جوابشم گرفتی  

 !! دیگه نمیخوام راجبش هیچی بشنوم  
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 عزیزم خب یکم بیشتر   -لیان 
 اصال حرفشم نزنننن !! نمیشه ...   +

 ااه 
شب شده   ۸یه نگاه به ساعتم کردم دیدم ای داد بیداد! ساعت 

 !! 
 + خب من دیگه باید برم  

 عع کجا ؟؟ تازه میخواستیم بریم بگردیم که  -لیان 
+ نه دیگه دیر شده مامان و عمو فرهادم خونه نیستن حوصله  

 ی بحث با سورنا هم ندارم  
 بیا میرسونمت  پس  -لیان 

 + مرسی ..  
 

 **** 
 آروم درو باز کردم و وارد خونه شدم .  

خونه در تاریکی به سر میبرد و جز چندتا چراغ و تلویزیون 
 چیزی روشن نبود !!

 یه نگاه انداختم دیدم سورنا جلوی تلوزیون نشسته !
 نشسته بود یا خوابیده بود ؟؟!!! 

 انگاری غش کرده بود .. 
 واستم از کنار آروم بگذرم که یهو ..پوفی کردم و خ

 کجا بودی ؟  -
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 ترسیدم و جیغ ریزی زدم 

 اه .. شبیه جن یهو حرف میزنی       + هوووی ، ترسیدم !!

 از جاش بلند شد و اومد سمتم !!
یه جوری اومد سمتم که ترسیدم ولی سعی کردم خودم حفظ  

 کنم . 
 کجا بودی ؟؟  -

 + ببینم تو مگه خواب نبودی ؟؟ 
 فتم کجا بودی ؟ گ -

+ خب.... من ... اصال تو چیکار داری ؟ مگه وکیل وصی 
 منی ؟ 

چرا ظهر وقتی بهت گفتم کجا میری جواب ندادی مثل گاو  -
 سرتو انداختی پایین رفتی ؟

+ درست صحبت کن ، این چه طرز حرف زدنه ؟! من به 
بابام برای اینکه بیرون برم جوب پس نمیدم اونوقت به تو بگم  

 ؟ 
 هو جدی شد و انگشت اشاره شو گرف سمتم گفت : ی

گوش کن بچه جون من حوصله بحث با بچه ها رو ندارم ، تو  
هرجا باشی یا هرکاری کنی به من مربوط نیست ، چیجوری 
زندگی کردنت با باباتم برام اهمیت نداره اما وقتی اینجا داری  

زندگی میکنی و وقتی مامان و بابا مارو اینجا باهم تنها 
گذاشتن باااید با قوانین این خونه و قواانین من جلو بری !!  
فهمیدی ؟؟ پس یبار دیگه و با زبون خوش ازت سوالمو  

 میپرسم .. تا این وقت شب کجا بودی ؟؟  
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 یه جوری با جدیت حرف زد که ترسیدم ازش یه جورایی ...
 برای همین به قول معلوم با زبون خوش جوابشو دادم  

 ... + پیش لیان بودم
 تو بیخودی کردی   -

     + چیی ؟

 یهو داد زد سرم :
گفتم تو غللللط کردی باهاش رفتی !!! فکر کردی همینجوری  

هرکی به هرکیه سرتو میندازی پایین هرجا دلت خواست 
 میری ؟؟ 

     چرا یهو جنی شده بود 

 مثل خودش داد زدم :

تو اصال چیکاره ی منی      صداتو برای من باالاا نبررر  

 بهم میگی با کی برم بیام ؟؟ که 
باال میبرم خوبم باال میبرم ! تو بیخود کردی تا این وقت  -

 شب با اون آشغال بودی  
 + هووی راجبش درست صحبت کن 

حرف میزنم خوبم حرف میزنم ! کی میخواد جلومو بگیره ؟   -
 تو ؟؟؟ 

 + چته تو چرا هار شدی هاع ؟؟؟ 
ان بدون اجازه ی من پاتو  دیگه تا زمانی که بابا و مامان بی -

ازین خونه بیرون نمیزاری .. فهمیدی یا نه ؟؟ با اون لیانم  
 دیگه حق نداری جایی بری !!!  
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 این چی داشت میگفت ؟!      چییی 

 به چه حقی به من دستور میده ؟؟ 
 همینو به زبون آوردم ..
 هم اون داد میزد هم من :

 تو اصال به چه حقی به من دستور میدی ؟؟ 
 همینی که گفتم دیگه پاتو از خونه بیرون نمیزاری   -

 دیگه دیونه شده بودم !! 
 عصبی شده بودم  

+ هه .. مثال میخوای بگی خیلیییی غییرتیییی شدی ؟؟ داری  
برای من ادای داداشای غیرتی رو در میاری ؟؟ نه داداش  

خونده !! اگه غییرت داشتی باید اون شب که پیشنهاد رل داد 
 ادی نه االنبه خرج مید

 
 فاااعک این چه حرفاییی بود من زدم !!!! 

 شت 
اما هیچی انگار برام مهم نبود ! فقط عصبی بودم و میخواستم  

 خالی بشم .
 چهره اش عصبی تر شد !! 

 دهنتو ببند   -
+ نمیبندم ! شنیدن حقیقت تلخه مگه نه ؟؟ تو بی غیرتی !! 

 الکی برای من ادای آدمای غیرتی رو درنیار  
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گرفت چسبوندم به وحشی شد حمله کرد سمتم و گردنمو  یهو 
 دیوار  

 گفتم دهنتو ببند !! خفههه شووو  -
 + ولم کن عوضی ...  

 هی به گردنم بیشتر فشار میاورد و نفسم کمتر میشد !!!
 ولی بازم کم نیاوردم و به حرفام ادامه دادم :

+چیه سخته که ... قبول کنی ... بی غیرتیی !؟ ولی حقیقت 
 رهه تو یههه بی غیرتی دا

 فشار دستشو کمتر کرد و سرشو آورد نزدیک لبم !!! 
 چشماشو بین لبام و چشمم میچرخوند  

نفساش به نفسام میخورد ...زل زد به چشمام و آروم و با  
 همون صدای خاص خودش گفت :

حیف که آرش خوابه و تو خونه اس وگرنه بالیی سرت  
 بشی  میاوردم که از تک تک حرفات پشیمون 

 گردنمو ول کرد . شروع کردم به سرفه کردن  
هه ... فکر نمیکردم اونقدر پیشرفت کنی که بخاطر خوب  -

شدن رابطط با آدمایی مثل من تن به رل زدن باهاشون بدی  

 حتما چند وقت دیگه قراره باهاشون راب....        

با حرص دستمو آوردم باال و محکم خوابوندم تو صورتش  
 !!!!! 

 داا وااای خ
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 دستو گذاشتم روی دهنم !!
 اخماش کم کم رفت تو هم و عصبی شد ..

 یا خدا .. 
یهو دستشو برد باال و خواست بزنه تو گوشم !! دستمو به  

 صورت دفاع آوردم باال که یهو صدای آرش اومد ... 
 سورنا...   -آرش 

دست سورنا تو هوا موند !! اما همینجوری بهم با خشم نگاه  
 میکرد .
 دستشو مشت کرد و آورد پایین ....کم کم 

 برگشت سمت آرش 
 + تو چرا بیداری برو بخواب  

 آرش همونطور که چشماشو میمالوند گفت :
آخه صدای دعوا شنیدم از خواب بیدار شدم !! آبجی شما  

 داشتین دعوا میکردین ؟؟  

سورنا بدون اینکه حرفی بزنه یهو رفت سمت در و از اتاق  
 زد بیرون !!!!  

زدم اما ایست نکرد چند دقیقه بعدم صدای ماشینش  صداش
 اومد که از خونه رفت بیرون ....
 آرش اومد پایین و پیش من ایستاد 

 آیدا جون ، آبجی سورنا کجا رفت ؟؟   -آرش 

 بهش نگاه کردم !!
 خدایا چقدر کار بدی کردم زدم تو صورتش ! 
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تم پوفی کردم و نشستم رو زمین خودمو هم قد آرش کردم. گف
: 

 نمیدونم ..
 دیگه نمیادش ؟؟  -آرش 

 + چرا نمیاد عزیزم ! میادش فردا میاد ..  
 آیدا جون ؟ -آرش 

 + جونم ..
 آبجی سورنا میخواست تورو بزنه ؟!  -آرش

 فاااک ! 
 دستی به سرش کشیدم و بغلش کردم  

 + نه عزیزم داشتیم باهم شوخی میکردیم  

 هه .. آره ! اونم چه شوخی کردیم .. 
 که باعث شده ...   شوخی 
 پوففف 

 + خب دیگه برو بخواب  
 میشه بیای کنارم بخوابی ؟ تنهایی میترسم   -آرش 

     دروغ چرا منم نمیتونستم اینجوری تنها بخوابم 

 یه لبخند زدم و گفتم : 
 آره چرا نمیشه ، بیا بریم .  

باهم رفتیم توی اتاق من که یکم تختش بزرگتر بود تا بخوابیم  
و آرشم کنارم دراز کشید طولی نکشید که  . دراز کشیدم
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 خوابش برد !!
 اما من خوابم برد ؟ 

 نه ... 
 مگه فکر و خیال میذاشت !!  

 یعنی االن کجا رفت ؟ کجاست ؟
 عذاب وجدان داشتم ! بخاطر سیلی که بهش زدم .. 

 چقدر خودشو کنترل کرد که نزنه تو گوشم ...
 کار بدی کردی  -ندای وجدان 

 ر خودشم بود دیگه نباید اون حرفا میزد + خب ... تقصی
ولی اول تو شروع کردی بهش گفتی بی   -ندای وجدان 

 غیرت  
 + خب ... خب آخه ... 

 واقعا بی غیرت بود ؟؟  -ندای وجدان 

رفتم تو فکر !! واقعا وقتی بهش گفتم بی غیرت ، بی غیرت  
 بود؟ 

 یهو تموم کاراش یادم اومد ...  
یادم اومد چه کارایی واسم کرد .. وقتی مریض بودم .. وقتی  
بهش احتیاج داشتم .. وقتی رو لبم خنده میاورد .. وقتی برام  

 آهنگ میخوند .. 
 اینا غیرت حساب نمیشد ؟! 

یعنی چون به یه چیز اجازه داد همه شو فراموش کردی آیدا  
ی بیخودی درگیری ایجاد نکرد و بازم  ؟! چون مثل آدمای الک

 شادیتو خواست بی غیرت بود ؟!
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 اشتباه کردی ...   -ندای وجدان 
 + آره .. بدم اشتباه کردم  

پوففف .. اینقدر فکر و خیال کردم که نفهمیدم کی خوابم برد  
 !! 
. 

 **** 
شب شد اما هنوزم ازش خبری نیست . نکنه   ۱۰ساعت 

 اتفاقی افتاده ؟!!
 امروز هرجا رو که فکر میکردم رفته زنگ زدم !!  

 حتی پیش ترانه ام نبود ...  
 یه روزه که کال ازش خبری نیست .

عجیب بود ! آرش هعی سراغشو میگرفت منم نمیدونستم چی 
جوابشو بدم . بچه بیچاره اینقدر منتظرش موند تا خوابش برد  

 !! 
دختر با کثافت آشغال همینجوری گذاشت رفت دیگه نگفت یه 

یه بچه کوچیک تو این خونه تنها اگه یه دزدی قاتلی چیزی 
 بیاد چیکار کنه !!!  

 اه 
تو این خونه ام تنهایی موندن سخته . نرگس خانومم که با  

 احمد آقا رفتن شهرستان نمیدونم چیکار داشتن !! 
 پوففف ..

خداایا چه غلطی کنم . بهتره به ترانه زنگ بزنم بیاد اینجا  
 ن بتونه یه راه چاره ای پیدا کنه !شاید او 
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نازنین یه سری مشکالت داشت نمیخواستم این وقت شب  
 درگیرش کنم .

تا بوق  ۳گوشیو برداشتمو شماره ترانه رو گرفتم . بعد از 
 جوب داد : 

 + الو ترانه .... 
. 
. 

 **** 

 تو چیکار کردی ؟؟      چیییی ؟  -ترانه 

 + بخدا از قصد نبود یهویی عصبی شدم !!
واای آیدااا !! بخدا من موندم چیجوری خودشو کنترل  -ترانه 

میدونی چقدر روی این کلمه حساسه      کرد که نزنه تورو 

     واای     ؟؟ بعد تازه تو گوششم که زدی 

+ ترانه من خودم عذاب وجدان دارم و نگرانم توروخدا دیگه 
 بیشترش نکن ! 

 ته ؟  پوففف ! چی بگم واال .. حاال کجا رف -ترانه 
+ نمیدونم ... به نظرت اگه میدونستم دست روی دست  

 روز که خبری ندارم کجاست  ۲میذاشتم ؟ 
روزه که نیست اونوقت تو االن بهم خبر دادییی  ۲ -ترانه 

     ؟؟

 + آخه اصال فکرشم نمیکردم که ... 
پوفففف ... امکان نداشت به من خبری نده ! من فکر  -ترانه 
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یدونستم که ... احمق چطور تونستی  میکردم همه چی خوبه نم
 شماها رو اینجا تنها بزاره 
 + ولش کن .. حق داره  

بیخود حق داره !! اصال حقی نداره ! هرچیزی ام شده  -ترانه 
بود نباید شماها رو تنها میذاشت اگه یه دزدی چیزی میومد تو  

 تنهایی چیکار میخواستی بکنی ؟؟ 
 + پوفف ...  

ی فشار روم بود .. بعضی وقتا چشمام سرم درد میکرد !! خیل
 سیاهیی میرفت اما سریع خوب میشد . خدا ! 

یکم که با ترانه حرف زدم یهو صدای در اومد چند لحظه 
 بعدم صدای ماشین !!

 صدای ماشین سورناست ؟؟!  -ترانه 

 بلند شدم و رفتم از پنجره نگاهی انداختم .. خودش بود !
یدنش یه لبخند اومد روی لبم  خوشحال شدم !! نا خودآگاه از د

 .. 
 برگشتم سمت ترانه  

 + آره خودشه .. 
 احمق . بزار بیاد میدونم چیجوری حسابشو برسم  -ترانه 

+ نه ترانه تورو خدا چیزی بهش نگو . نمیخوام بخاطر من  
 دوباره دعوا بشه  

تو کاری نداشته باش من خودم بلدم چیکار کنم .  -ترانه 
 نگران نباش 
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ار ترانه ایستادم . یهو در باز شد و سورنا اومد داخل اومدم کن
 ... 
. 
. 

 **** 
 " سورنا " 

 ماشین ترانه رو جلوی در دیدم . اینجا چیکار میکنه ؟!
در باز کردم و وارد خونه شدم که با چهره ی ترانه و آیدا 

 مواجه شدم !
 به آیدا که اصال نگاه نکردم ! 
 خیلی کوتاه فقط سالم کردم .

 علیک سالم .. تا حاال کجا بودی سورنا ؟  -ترانه 
 آیدا دست ترانه رو کشید و آروم گفت :

 ترانه بسه ..
تو حرف نزن آیدا .. ) رو کرد به من ( با توام ! میگم   -ترانه 

 کجا بودی ؟ چرا سر و وضعیت اینجوریه ؟؟ 
 + چمه مگه ؟ خوبم که ! 

خودت خوبهه ؟؟ این چه ریخت و قیافه ایه که واسه  -ترانه 
 درست کردی هاع ؟  

یه نگاه به خودم انداختم . موهام ژولیده بود و ریخته بود 
روی پیشونیم . پراهن مردونه امم که یه لنگه داخل شلوار بود 

 یه لنگه اش بیرون !!
 + سر و وضعم خوبه ..
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به نگاه به خودت بنداز !! شبیه شعبده باز های ولگرد   -ترانه 
 شدی ! 

 .. آروم باش بسه ترانه  -آیدا 
+ ترانه حوصله ی بحث باهات ندارم ، خسته ام میخوام برم  

 بخوابم 
وایسا ببینم حق نداری جایی بری ! بهت میگم تا االن  -ترانه 

روز آیدا و آرش رو تو   ۲کجا بودی ؟؟ خجالت نمیکشی 
خونه به این بزرگی تنها گذاشتی ؟؟ اگه یه وقت خدایی نکرده  

 خل چیی ؟؟ هاع ؟ یه دزدی چیزی میومد دا

 خنده ی مستانه ای کردم و با خنده گفتم :
 نه .. خجالت نمیکشم میدونی چرااا ؟  

خنده هامو جمع کردمو چهره امو جدی کردم و به آیدا نگاه 
 کردم !!

 + چون من بی غیرتم ...  

 با گفتن این حرفم آیدا سرشو انداخت پایین .
ومد سمتم روبه ترانه که دید آیدا اینجوری شد جدی شد و ا

 روم ایستاد گفت :
روزه ازت خبری نیست ، اینارو تنها گذاشتی  ۲خفه شو ! 

 رفتی ، حاال برگشتی طلبکارم هستی ؟؟ 
 + توو رفیق منی یا اون ؟؟ طرف کدومی ؟ 

من طرف حقم ! آیدا کار درستی نکرد و خیلی ام  -ترانه 
 د !کارش اشتباه بود اما بدتر اون کار تو بیشتر اشتباه بو
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 ببین سورنا من درکت میکنم بخاطر بعضییییی داستانااا...
 + مقصر اونه !! بیخود کرد اون حرفا رو زد  

اون    احححمق ! نمیبینی چقدر پشیمونه ؟؟ نمیبینی ؟؟ -ترانه 
هرکاری ام کرد دلیل نمیشد بزاری اینجوری از خونه بری  
در بیرون کسی ام با خبر نکنی . میدونی اون آرش بدبخت چق
منتظرت موند تا بیای ؟؟ هاع ؟ حیف اون بچه که تورو  

دوست داره . میدونی اگه خداییی نکرده یه اتفاقی میوفتاد چی 
 میشد ؟!! 

از حرفای ترانه دلم داشت درد میومد ! آره راست میگه بدتر 
ازون من اشتباه کردم . نباید میرفتم !! ترانه راست میگه اگه 

 . یه وقت اتفاقی میوفتاد ..
 + ببین .. من ...  

 یهو صدای افتادن اومد !!
 منو ترانه سریع برگشتیم دیدیم آیدا افتاده رو زمین ..

 آیدا ...   -ترانه 

سریع دوییدیم سمتش ! کنارش نشستم و چندتا زدم به  
 صورتش  

 + آیدا ؟ آیدا بلند شو ... چش شده ترانه ؟؟
 ش تو اتاق فکر کنم فشارش افتاده . بلندش کن ببریم -ترانه 

بلندش کردم و گرفتمش تو بغلم و همراه ترانه رفتم سمت 
 اتاقش بعدم گذاشتمش روی تخت..

ترانه رفت یه لیوان آب آورد و یکم با دستاش پاشید رو  
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 صورتش .. چشماش تکون خورد ! 
 آیدا ؟ -ترانه 

 دوباره یکم دیگه آب پاشید رو صورت  
 آیدا جان بلند شو .. آیدا   -ترانه 

 ش کم کم باز شد !  چشما
 ترانه رو کرد به من گفت :
 برو یه لیوان آب قند بیار ..  

سریع رفتم تو آشپزخونه و لیوان آب قندو درست کردم بردم 
 باال دادم دست ترانه ! 

 نتونستم اونجا وایسم و از اتاق اومدم بیرون ..

به دیوار دست به سینه تکیه داده بودم که ترانه از اتاق اومد 
 و درو بست  بیرون 

 + چیشد ؟ حالش خوبه ؟؟
 آره خوبه . گرفت خوابید بیچاره  -ترانه 

 پوفی کردم و دستی به موهام کشیدم !
 ترانه نگاهی بهم انداخت . یه لبخند زد گفت :

تو که اینقدر حالش برات مهمه و دوسش داری چطور دلت  
 اومد باهاش اینجوری رفتار کنی ؟ 

 نگاش کردم !
 ماجرا رو برام تعریف کرده .. همه ی  -ترانه 

 با بغض گفتم : 
دیونه شده بودم ترانه ! نمیتونم با کسی دیگه ببینمش . از  
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دستش عصبی بودم فقط میخواستم خودمو خالی کنم ... باهاش 
 دعوا افتادم و اونم یه حرفایی زد که کنترلمو از دست دادم !!

وری  پوففف . میدونم . توام حق داری نباید اونج -ترانه 
باهات حرف میزد .ولی توام کار خوبی نکردی تنهاشون 

 گذاشتی  

 سرمو تکون دادم . 
 یکی زد رو شونه ام و گفت : 

غصه نخور همه چی درست میشه ! ازین به بعد حواستو  
جمع کن . دیگه به این موضوع کاری نداشته باش سعی کن  

 آروم باشی .. 
 + سعی میکنم  

 چیزی خوردی ؟   -ترانه 
 ... + نه 
خب بیا بریم یه چیزی برات درست کنم بخوری بعدم  -ترانه 

 دوش بگیر بخواب ..
 + تو برو بگیر بخواب من خودم یه چیزی میخورم  

 نه دیگه من میرم خونه   -ترانه 
+ این وقت شب ؟ نمیخواد بری برو تو اتاق من بخواب فردا 

 صبح برو 
 ترانه یه لبخند زد گفت : 
 م که آ قربون خوش غیرتم بر

 یه لبخند زدم .
اول تصمیم گرفتم دوش بگیرم و بعد از دوش گرفتن رفتم تو  
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آشپزخونه که یه چیزی بخورم . غذامو بردم جلوی تلویزیون  
 و یه فیلم گذاشتم و همراه باهاش غذامم خوردم ..

 بعدش همونجا خوابم برد !!
. 
. 

  **** 

دوباره دانشگاه ماه دیگه  ۱هفته ادن ماجرا گذشت . پوفف  ۲
 ها باز میشع ! اصال حوصله ی دانشگاه رو ندارم !!

مامان و بابا صبح زود رفتن بیرون نمیدونم چخبره که 
 مشکوک میزدن .. 

آیدام همین یک ساعت پیش رفته بود بیرون ! کجا ؟ نمیدونم 
 ... 

بعد اون ماجرا دیگه برام مهم نبود چیکار میکنه .. یعنی ..  
ما سعی میکردم که اینجور نشون بدم چون  مهم که بود .. ا

 کاری ام از دستم بر نمیومد !
 امروز یه حس خاصی داشتم . عجیب بود !

 نمیدونم شاید دارم مریض میشم  
 پوففف 

تنهایی لش کرده بودم روی مبل و با گوشیم ور میرفتم که  
 صدای آیفون بلند شد .

 اه 
ن دیدم این  کیه این وقت روز آخه .. پاشدم رفتم سمت آیفو

     ترانه ی خره 
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 آیفونو برداشتم گفتم :
بعد از ظهر تو خواب نداری ، کار و زندگی  ۵آخه ساعت 

 نداری میای مزاحم من میشی ؟؟ 
حاااالااا نه اینکه جنابعالی وزیر امور خارجه تشریف   -ترانه 

 درو باز کن ببینم       دارین سرتون شلوغه 

 مبل نشستم خندیدم و درو زدم رفتم دوباره روی 
 درو باز کرد اومد داخل .. 

 اععع تو که هنوز لش کردی پاشو ببینم   -ترانه 
 + علیک سالم .. 

 خب گیرم که سالم  -ترانه 
 + چه خشن  

 خب حاال پرو نشو . پاشو ببینم   -ترانه 
+ فازت چیه ؟ چیکار به من داری ؟ اصال این موقع روز تو 

 اینجا چیکار میکنی ؟؟ 
 مدم دنبالت میخوام ببرمت یجااابابا او  -ترانه 

 + کجاا ؟ 
 یجااای خووب   -ترانه 

 + ترانه خودتو لوس نکن بگو کجا 
بابا وحشی مگه من تاحاال تورو جای بدی بردم ؟ خب   -ترانه 

پاشو یه دوش بگیر این چهره ی خون آشام که برای خودت  
 درست کردیو ردیف کن میخوایم بریم مهمونی 

 مهمونی ندارم بیخیال خودت برو  + وای ترانه حوصله ی 
چه غلطا پاشو دیگه سورنا یه نگاه به خودت بنداز  -ترانه 
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چشات قرمزه زیر چشمات گود افتاده صورتتم که الغر شده ! 
پاشو دیگه چس ناله کردن بسه .. پاشو یکم سرو کله رو صفا 

 بده لباس خوب برات خریدم بپوش بریم 
   + تو پیش پیش زیپ شلوارمم کشیدی

 زد زیر خنده 
 هنوزم همون دیوثی   -ترانه 

 یه پوزخند زدم  
 + پوف . حاال چی مهمونی هست ؟ 

 میخوایم بریم تولد   -ترانه 
 + تولد ؟ تولد کی ؟ 

 عااممم تولد یکی از دوستای مشترک من و تو  -ترانه 

         + دوست مشترک منو تو 

وش  اااه چقدر سوال میکنی پاشو دیگه زودتر برو د -ترانه 
 بگیر  

 پوففف 
یعنی من اگه از دست مزدور های جانی ام بتونم فرار کنم از  

 دست این ترانه نمیتونم !!
با اینکه حوصله نداشتم اما نخواستم دلشو بشکنم . بلند شدم و  
 رفتم توی اتاقم و رفتم تو حموم مشغول دوش گرفتن شدم ..

 چند دقیقه بعد در حموم زده شد 
 + بعله ؟؟

 ورنا ؟؟ قشنگ حموم کنیاا س -ترانه 
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 چته امروز             + ترانه مگه من بچه ام ؟؟ 

 نه یعنی میگم خودتو گربه شور نکن   -ترانه 
 + بابا مگه اولین باره حموم میبینم !؟ گاوی ؟

 خب حاال ..   -ترانه 

دوش گرفتنم که تموم شد حوله ی تن پوشمو پوشیدم اومدم  
میکردم که دیدم ترانه بیرون و همزمان داشتم موهامو خشک 

 رو تخت نشسته و داره یه سری لباس ردیف میکنه !!
 + چخبره ؟  

 برات لباس گرفتم برای امشب بپوشی   -ترانه 
 + خودم لباس داشتم برای چی گرفتی ؟؟ 

بابا لباسای تو همه مشکیه مگه میخوایم بریم عزا ؟  -ترانه 
 زود باش بیا اینارو بپوش ..

 اس انگار آدم میخواد بره عروسی میپوشه + ترانه آخه این لب

 زود باش با اینارو بپوش        ععع با من بحث نکن   -ترانه 

 حرصی شدم و گفتم :

       وااااای از دست تو اااه

رفتم جلو اول شرتمو پوشیدم . ممه که نداشتم برای همین 
 دیگه خداروشکر نیم تنه و کش نمیذاشتم !

 نگاه کردم .. بعدش لباسایی که ترانه خریده بودو 
 یه نگاه به لباس  
 یه نگاه به ترانه 

 چیه چرا اونجوری نگاه میکنی ؟  -ترانه 
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 + ترانه ناموصا این چیه گرفتی ؟ 
 قشنگه که سورنا ! حرف نزن بپوش  -ترانه 

+ باباااا این خیلی مجلسی طوریهه مگه میخوایم بریم  

ه که تازه من اگه با این بیام تو خیابون که نمیش     عروسی 

     

حرف نزن خب یه مانتویی چیزی روش میپوشی   -ترانه 
 معلومم نمیشه 

     اییییی 

یه جلیقه ی آبی آسمونی با یه پیراهن سرمه ای و کرواتی که 

این       رنگش به جلیقه میومد و با یه شلوار کتان سفید 

        شلوار سفیدو کجای دلم بزارم ؟! 

 دارم االن بهتون نشون میدم :  عکسشم
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 لباسی که ترانه خرید         
 (        ) البته بدون شلوار سفید تو عکس   
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 نمیگم لباسش قشنگ نبود . نه ! من حوصله نداشتم !!
یکم که غر غر کردم ترانه از جاش بلند شد به زور شروع  

 کرد لباسو تنم کردن !
 میخواست کرواتمو بزنه که گفتم :
 نزنی حاال ؟ ترانه کروات خفه ام میکنه نمیشه 

ععع خفه شو ، حاال اون اول شیک به نظر بیا بعدش  -ترانه 
 یکم باز تر میکنی خفه ام نمیشی  

 بعدش منو برد نشوند جلوی آیینه گفت :
 خبببب حاال نوبت میرسه به موهات !!

 + بابا ولم کن ترانه همینجوری خوبه دیگه بریم 
موهات گمشووو مگه میخوایم بریم دیوونه خونه  -ترانه 

 اینجوری شبیه جنگلی هاست ؟ 
+ بااااو دومادی منه یا عروسی تو که اینجور داری بهم  

 میرسی ؟ یه تولده دیگههه  
 نخیر وایسا مرتبش کنم  -ترانه 

میگه " ببر مارو ول کرد این مارو   به قول یه َمثل قدیمی که

     ول نمیکنه " 

 خالصه قشششنگ منو داماد کامل کرد !! 
اااا حاالاا شدی همون رفیق شیک و جذاب من که  اها -ترانه 

                مخ میزنه 

 یه لبخند زدم و خودمو توی آیینه دیدم !!
نهه ترانه کارشو خوب بلده ! از لولو یه هلو ساخته .. خخخ 
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 !!! 
 با اصرار ترانه با ماشین اون قرار بود بریم .

 ..  یه شنل برداشتم و انداختم رو دوشم با یه شال انداختم سرم
 سوار ماشین ترانه شدیم و راه افتادیم . **** 

 سرمو باال آوردم دیدم داریم میریم سمت خونه ترانه اینا  
+ ععع .. ترانه اینجا که مسیر خونه ی شماست !! چرا داریم 

 میریم اونجا ؟
 بریم منم لباسامو بپوشم دیگه  -ترانه 

 بهش نگاه کردم ! یکم مشکوک میزد .. 
 خیال شدم .. پوفی کردم و بی

 نزدیک که شدیم یه نگاهی به اطراف کردم  
 + ترانه ؟ این همه ماشین تو کوچه تون چیکار میکنه ؟  

 نمیدونممم چیکار میکنه ؟  -ترانه 

ترانه حالت خوبه ؟ کوچه ی شماس از من       + وا 

 میپرسی ؟! 
 عاممم نه چیزه .. حتما مهمونی چیزی هست  -ترانه 

     م با تعجب بهش نگاه کرد

 یجا پارک کرد .  
 خب پیاده شو  -ترانه 

      + وات ؟

 پیاده شو   -ترانه 

 برو لباستو بپوش بیا دیگه      + من برای چی پیاده شم 
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اااای باباااا چقدر بحث میکنی خب پاشو بیا دیگه یه  -ترانه 
 چایی چیزی تا من حاضر شم !!

+ خب مریض بودی ؟؟ لباستو میاوردی همون خونه ی ما 

       دوش میگرفتی دیگهه حاضر میشد 

.. غر غری کردم و پیاده شدم . ترانه کلید   پوفففف وااای
 انداخت و رفتیم تو خونشون !!

     وا اینجا چرا اینقدر ساکت و تاریکه 

+ ترانه من این همه ساله دارم میام خونتون ولی االن به  

مطمئنی اشتباه نیومدیم چرا خونتون شبیه       فتادم شک ا

     خونه ی ارواحه 

عزیزم آخه نیست چون خودت شبیه روحی همه ی   -ترانه 
 دوست و رفیقاتو آوردی اینجا  

یه دونه زدم تو سرشو گفتم : خفه شو ! دوست و رفیقای من 
 تویی دیگه به خودتم االن گفتی  

 خندید 
کردم ، همینکه برقا رو روشن   رفتیم جلو و در خونه رو باز

 کردم 
 یهوییی یه چیزیی ترکید و بعدش یه صدای بلندی اومد : 

 سوووپرااااایزززز  -
 بعدش صدای دست و جیغ اومد !! 
 یااااا ساعت دیواری بزرگ !!!!  
 سکته کردم من این چه وضعشه 
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 یهو همه باهم گفتن : 
 تولدت مبارک ..  

ی اینقدر درگیر مسائل خودم تولدم ؟؟ مگه امروز بود ؟؟ وااا
 که تولدمو یادم رفته بود !!!   و این ماجرا بودم

 پس بگو چرا یه حس خاصی بود امروز ... 
ترانه خنده کنان اومد سمتم و شال و شنلمو برداشت برد 

 آویزون کرد ..
 اای ترانه ی کثافت !!!  

 اومد سمتم و ماچم کرد گفت :
 توولدت مبارک عشق من !

 خندیدم  
رانه ی لعنتی ؛ کثافت آشغال ! من سکته رو زدم که گفتم + ت

حتما ارواح خبیثه به اینجا حمله کردن چرا اینقدر تاریک 

     کردی اینجا رو 

 ترانه خندید و گفت : 
 دیگه حالش به همین بود خخخ  

با همه سالم و احوال پرسی کردم و جواب تبریکاشونو دادم ! 
 چندتا از دوستا و رفیقا...بیشتر افراد خودمونی بودن با 

پدر و مادر ترانه ام اومدن و بهم تبریک گفتن و با خوشرویی  
 جوابشونو دادم !

 یهو بابا و مامان شیوا اومدن سمتم
 + شماها پس اینجایین  
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 بابا خندید و گفت :  
البته همش برنامه ترانه بود و ماهم توی این سوپرایز شرکت 

 کردیم  
 بغلم کرد  مامان شیوا اومد سمتم و 

 تولدت عزیزم ایشاال به هرچی که میخوای برسی  -مامان 
 + ممنون مامان شیوا جون 

 باباهم بغلم کرد و منو بوسید !
 یهو از بین جمعیت پرهام اومد سمتم 

 به به ببین تولد کیه !! -پرهام 
 برگشتم سمتش و با ذوق گفتم : 

 پرهام ...  

 اومد جلو بغلم کرد !
 + کی برگشتی ؟؟ 

دیگه کارام و درسام تموم شد برگشتم . بعدشم که  -پرهام 
 ترانه زنگ زد گفت تولدته منم اومدم 

 ) پرهام یکی از دوستامه که اول داستان بهش اشاره کرد (
داشتم با پرهام حرف میزدم که یهو متوجه ی نگاه های یه نفر  

 شدم ... 
 دنبالش چرخیدم که یهو ... 

 آیدا رو دیدم !!!
 ن دست تو دست هم داشتن به این سمت میومدن ..همراه لیا

 ژله و بهنوشم اومده بودن
 بهش نگاه کردم ! چقدر خوشگل شده بود ... 
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یه لباس مجلسی مشکی پوشیده بود که تقریبا یه قسمت از 
 آستین و قسمت شونه هاش توری بود !!

 پس اونم از صبح اومده بود اینجا .. شایدم نه ....  
یدم خیلی وقته زل زدم بهش ! اونم انگاری به خودم اومدم د

 خیره شده بود به من .
 سرمو تکون دادم ! 
 اومدن نزدیک تر 

 لیان اومد بغلم کرد و گفت :
 تولدت مباارک سورنا  

 خیلی بی میل لبخند زدم و گفتم :
 ممنون .. 

رفت عقب . آیدا نگام کرد و یه لبخند زد که فکر میکنم  
 دم نه زوری بود .. شاید آره شای

 بعد یهو اومد جلو و بغلم کرد :
 تولدت مبارک 

 منکه تو شوک بودم همونجوری گفتم : 
 مرسی ... 

 از بغلم اومد بیرون و دوباره رفت پیش لیان !!
 چرا باید بری پیشش .. ای کاش پیش من بودی ... 

 پوففف 

 
 **** 
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 لباس آیدا     
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هم خوشحال بودم هم نه .. نمیدونم واقعا هنوزم حس خوبی 
 نداشتم !!  
 پوفف 

 بعد از رقصیدن خسته شدم و ترجیح دادم که برم یجا بشینم .
 نشستم روی مبل و زل زدم به جمعیت ... 

یکم که گذشت یهو ناخودگاه با چشمام دنبال آیدا بین جمعیت  
 گشتم تا پیداش کنم ببینم چیکار میکنه !!

 چی چرخیدم پیداش نکردم ..هر
 نه اون بود نه لیان !

 ؟!  کجاست یعنی 
خواستم بیخیال بشم و برام مهم نباشه اما نمیشد ! اینبار نشد 

 ... 
 یه حسی بهم میگفت سورنا بلند شو برو دنبالش بگرد !!

 پوفی گفتم و از جام بلند شدم 
 رفتم پیش ترانه و گفتم :

 + ترانه تو آیدا رو ندیدی ؟ 
آخرین بار با لیان بود االن نمیدونم کجاست .. چطور   -انه تر
 ؟

 + هیچی توی جمعیت ندیدمش گفتم بیینم کجاست  
 برو توی حیاطو ببین شاید اونجا باشه  -ترانه 

 سرمو تکون دادم و رفتم توی حیاطو نگاه انداختم  
 اونجام نبود ..

 دوباره اومدم داخل .
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 رفتم از پرهام پرسیدم :
 آیدا رو ندیدی ؟ پرهام تو 
 همون خواهر خوندت ؟  -پرهام 

 + آره همون 
 نه ندیدمش  -پرهام 

 رفتم پیش مامان شیوا  
 + مامان شیوا تو آیدا رو ندیدی کجاست ؟

نه عزیزم ولی باید همین جاها باشه من تازه   -مامان شیوا 
 دیدمش  

 + اها باشه ممنون ..  

 کجاست ..از چند نفرم پرسیدم ولی اونام نمیدونستن 
 لعنتی پس کجا رفته !! 

 ترانه منو دید و اومد سمتم 
 سورنا .. چیشد پیداش کردی ؟؟  -ترانه 

 + نه از هرکی پرسیدم ندیدش ! 
 حیاط و دیدی ؟   -ترانه 

 + اونجا رو هم دیدم نبود ترانه .. دارم نگران میشم  
 بابا آروم باش بچه نیست که گم بشه همین جاهاست -ترانه 

 شور میزنه  + آخه دلم
خیلی خب آروم باش ... آهاا .. ببینم اتاقا رو هم   -ترانه 

 گشتی ؟؟ 
 + نه ... 
 خسته نباشی خب برو ببین شاید اونجا باشه !!  -ترانه 
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 سریع رفتم و شروع کردم به گشتن اتاقا 
اتاق اول نبود .. سریع رفتم اتاق خواب بعدیو باز کردم  

 اونجام نبود !!
می و تا بازش کردم با صحنه ی روبه  رفتم سمت اتاق سو 
 روم مواجه شدم .... 

 از چیزی که میدیدم ... شوکه شده بودم !!
آیدا روی تخت خوابیده بود و لیان روش خیمه زده بود و  

 دستاشو باال نگه داشته بود !!!
 حرفی نمیزدم .. فقط نگاه میکردم ... 

 اینجا چخبر بود ؟؟! 
 هردوشون نگاهشون به من بود .

و آیدا توی یه فرصت دستشو آزاد کرد و با مشت محکم زد یه
تو صورت لیان و بعدش از زیرش اومد بیرون سریع دویید 

 سمت منو محکم بغلم کرد و زد زیر گریه !!! 
 من هنوز تو شوک بودم و زبونم بسته ..

 گریه هاش ... 
 با گریه شروع کرد بریده بریده حرف زدن : 

 هام .. رابطه برقرار کنه ...!!!  این ... کثافت .. میخواست با

با شنیدن این جمله برگشتم سریع به لیان که مثل سگ ترسیده 
 بود نگاه کردم !!!!

 وقتی اونجوری گریه میکرد خونم به جوش اومد !!! 
 عصبی بودم ...

من ... من .. من حقمه خب اون رلمه من میتونم   -لیان 
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 اینکارو باهاش کنم  
 عصبی نگاش کردم  

 ... + عوضی 
آیدا از بغلم اومد بیرون و پشتم ایستاد و منو سپر خودش کرد 

 !! 
+ کثافت .. خفه شو .. که حقته ؟ ها ؟؟ میخواستی به خواهر  
من تجاوز کنی !! آره ؟؟ تو غلط کردی بهش نزدیک شدییییی  

  !! 

 به سمتش حمله کردم و محکم گرفتمش زیر مشت و لگد !! 
 + عوضی ..

 ی میزدمش . هی بهش فحش میدادم یک 
تو همین حین یهو ترانه اومد داخل و این وضع دید سریع  

 اومد منو ازش جدا کرد !!! 
گم میشی   + پا میشی بدون هیچ سر و صداییی ازین خونه

میری بیرون دیگه ام هیچوقت دور بر من و خانواده دوستای  
من پیدات نمیشه !! اصال ازین شهر گمشو برو .. ببینمت 

   کشتمت ! گمشو .. 

از جاش بلند شد و داشت میرفت که ایستاد و با لبخند زل زد  
 به آیدا ..

 بیشتر عصبی شدم و رفتم سمتش یکی زدم تو سرش گفتم : 
 گمشو کثافت ..  
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بعد خودم با دستای خودم تا بیرون از خونه بردمش و پرت  
 کردم بیرون !

 + دیگه هیچوقت نبینمت لیان .... برای همیشه گمشو 

 رت گفت بعد سوار ماشینش شد و دور شد !!یکم چرت و پ
 دوباره وارد خونه شدم .

 بابا با دیدنم اومد سمتم گفت :
 سورنا مشکلی پیش اومده ؟؟ 

 + نه بابا جون یه مسئله بود حل شد 
پس کجایی شماها بیا دیگه نا سالمتی تولد توعه میخوان  -بابا 

 کیکو بیارن  
چند دقیقه ی دیگه + چشم پدر من شما برو من و بچه ها تا 

 میایم  

بابا رفت و منم دوباره رفتم تو اتاق دیدم آیدا نشسته روی  
تخت و دستشو گذاشته رو صورتش و داره گریه میکنه ، 

 ترانه ام داره آرومش میکنه ..
 دستی به موهام کشیدم !

 + ترانه پاشو برو یه لیوان آب میوه براش بیار  

خواست بره که ایستاد کنارم  ترانه سرشو تکون داد و بلند شد  
 آروم گفت :

 جریانو بهم گفت . چیزی بهش نگو گناه داره 



438 

فقط سرمو تکون دادم . بعد رفتن ترانه رفتم جلوش زانو زدم  
 .. 

 + گریه نکن .. بسه .. به من نگاه کن 

کم کم گریه هاشو تموم کرد و چشماشو پاک کرد . تموم ریمل 
 ش دادم .هاش پخش شده بود ! یه دستماش به
 + خب .. حاال بهم بگو جریان چیه 

 بعد از پاک کردن صورتش شروع کرد به گفتن ماجرا ! 
از زمانی گفت که لیان پیشنهاد سکس رو بهش داد تا امشب 

که یهو آوردتش تو اتاق و با زور میخواست به چیزی میخواد  
 برسه ...  

 کالفه دستی به موهام کشیدم !!  
 عصبی بودم ...  

به حرفام گوش ندادی چیشد ؟؟ بهت گفتم لیان آدم  + دیدی 
درستی نیست گوش ندادی تازه باهاش رلم زدی ... اگه االن  

پیدات نمیکردم و کارشو انجام میداد چی ؟؟ هاع ؟ هعی  
 میگفتی دوسش دارم دوسش دارم این بود ؟؟ 

 من دوسش ندارم ! -
 + چی ؟؟؟ 

ستش ! دیگه  یهو ترانه با یه لیوان آب میوه اومد و داد د
 حرفمون قطع شد . 

 چی گفت !؟ گفت دوسش نداره ؟  
 اگه دوسش نداشت پس چرا .... 
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 کلی سوال توی ذهنم بود ! نگاش میکردم .. 
 دستی به موهوم کشیدم  

+ برو صورتتو بشور بعدش جفتتون باهم بیاین پایین .. ازین 
 ماجرام به کسی حرف نمیزنین . همه چی تموم شد دیگه ! 

تکون دادن . منم از اتاق اومدم و رفتم توی جمعیت سرشونو 
 **** ! 

 موقع بریدن کیک و کادو ها شد . 
 همه دست و سوت میزدن برام  

مامان و بابا از طرف خودشون بهم یه ساعت شیک و 
 خوشگل و اودکلن هدیه دادن 

روی ماهشونو بوسیدمو گفتم : شماها خودتون برای زندگیم  
 چیزا  کادویین الزم نبود این 

 مامان شیوا لبخند زد گفت :  
 این حرفا چیه . تولدت مبارک باشه سورنا جان 

 ازشون تشکر کردم  
ترانه بهم برام لباس خیلی قشنگ خریده بود . بوسیدمش و  

 ازش تشکر کردم !
 دیگه بقیه ی کادو ها رو باز نکردم گذاشم برای بعد ! 

 اما یهو دلم خواست ببینم کادوی آیدا چیه !  
کادو گشتم و پیداش کردم . وقتی کادوی آیدا رو باز کردم   بین 

 دیدم ، یه ست گردنبند و دستبند 
 مردونه ی نقره ای قشنگه ! 

 با دیدن کادوش یه لبخند زدم !! سلیقه اش همیشه قشنگ بود .  
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 تو ماشین حرفی نمیزد . فقط بیرونو نگاه میکرد ! 
 بابا از تو آیینه نگاش کرد گفت : 

 چیزی شده ؟ آیدا دخترم 
 انگار به خودش اومد  

 بله ؟  -
 میگم طوری شده ؟ تو خودتی ! -بابا 
 آها .. نه خوبم فقط یکم خسته ام  -

 بابا سرشو تکون داد و دیگه چیزی نگفت . 
 رسیدیم خونه و اون زودتر رفت تو اتاقش !! 

رفتم دم اتاقش و دستمو بردم باال که در بزنم ... اما ایستادم  
 شدم ! ... پشیمون 

 شاید میخواست تنها باشه .. 
 خودمم شرایط نداشتم ! کلی سوال تو ذهنم بود ..

 دوسش نداشت ؟!  
 این حرفش بار ها و بار ها توی سرم میچرخید !

 این همه مدت چی بود ؟!    پس این همه وقت ..

 پوفی گفتم و رفتم تو اتاق بعد یه دوش گرفتم خوابیدم !! 
 

 **** 
 م !به در اتاقش کوبید 

+ باز کن درو .. باید بهم توضیح بدی آیدا .. بهت میگم درو 
 باز کن وگرنه میشکنمش میام تو .. باز کن  
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چند لحظه بعد صدای چرخیدن کلید اومد . درو باز کردم رفتم  
 داخل . 

 نشسته بود روی تخت !
 + خب ؟

 نگاه کرد بهم  
 چی خب ؟  -آیدا 

 + منتظر توضیحم . زود 
 لم کن  حوصله ندارم و  -

+ حوصله ام نداشته باشی باااید بهم توضیح بدی آیدا فهمیدی  
؟؟ یه روز راحتت گذاشتم گفتم شاید بخوای تنها باشی و حالتو  
درک کردم ، اما االن باید بفهمم دلیل اون حرفی که زدی چی 

 بود ؟؟ 
 چه حرفی ؟  -

+ بهم گفتی دوسش نداشتی !!! میخوام بدونم چرا اون حرفو 
 زدی ؟

م کرد . چشماش از شدت گریه هایی که کرده بود برق  نگا
 میزد !

 چون دوسش نداشتم .. و ندارم   -
+ چی ؟ پس دلیل اینکه باهاش رل زدی چی بود ؟؟ چرا اون 

موقع گفتی دوسش داری ؟؟ تو که دوسش نداشتی پس این  
 همه مدت چرا ....  

 گنگ نگاش کردم .. 
 . جواب چرا هامو بده  + بهم توضیح بده آیدا ! میخوام بدونم .
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 با بغض گفت : نمیتونم ..
+ چرا چرا میتونییی ! من بااید بدونم آیدا ... حقمه ...  

 جوابمو بده 

 تو همین حین یهو نازنین وارد اتاق شد ! 
 این کی اومد !؟ 

 سالم ..  -نازنین 
 + سالم  

 نازنین اومد جلو و بهم دست داد.  
 + خوبی نازنین ؟ کی اومدی ؟ 

 ممنون همین تازه اومدم ، خاله شیوا درو باز کرد -نازنین 
 + خوش اومدی 

 باز داشتین بحث میکردین ؟!  -نازنین 

 منو آیدا بهم نگاه کردیم !
این بحث و دعواتون تمومی نداره ؟ ترانه بهم گفت  -نازنین 

 که چه اتفاقی افتاد . اومدم به آیدا سر بزنم 
هش میگم توضیح بده  + د منم میخوام همینو بفهمم . هعی ب

 بهم میگه نمیتونم ! مگر اینکه تو یکاری کنی  

 نازنین رفت کنار آیدا نشست و بغلش کرد ! 
 یکم که گذشت نازنین بلند شد اومد سمتم گفت :

 سورنا یه لحظه بیا 
 از اتاق رفتیم بیرون 

 + چیشده ؟
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سورنا من آیدا رو میشناسم ، وقتی حالش اینجوریه   -نازنین 
ته اصال نمیتونه حرف بزنه ، یکم بهش مهلت بده یا ناراح

 آروم که شد خودش میگه  
+ تا کی نازنین ؟ یه روز گذشته من باید بفهمم چخبره اینجا  

 آخه  
حاال تو برو اصال شاید به من گفت . من قول میدم  -نازنین 

 اگه چیزی گفت بهت بگم . 

 پوفی گفتم دستی به موهام کشیدم !
رم بیرون . چیزی نمیخوری برات بیارم + باشه من میخوام ب

 ؟ 
 نه عزیزم ممنون   -نازنین 

 + اهوم . باشه پس هرچی که خواستی ینجا خونه خودته دیگه  
 قربونت  -نازنین 

اومدم لباسامو پوشیدم و بعداز خدافظی از همه از خونه زدم 
 بیرون ...  

 
 **** 

 گوشیم زنگ خورد . ترانه بود !!
 + جونم ترانه ؟  

 و ؟ سورنا سالم کجایی ؟ ال -
+ سالم ... بیرونم یه سری کار واسه دانشگاهم اومدم انجام  

 بدم . چطور ؟ چیزی شده ؟
نه چیزی که نشده راستش باید ببینمت یه سری چیزا بهت  -
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 بگم  
 ساعت دیگه کارام تموم میشه میرم خونه   ۲+ خب من تا 

 نه خونه ی شما نه ! بیا خونه ی ما   -
 قی داره ... + خب چه فر

ساعت دیگه  ۲خب حتما فرق داره که دارم میگم ، همون  -
 بیا خونمون  

 + باوشه .. مطمئنی چیزی نشده ؟
 حاال میای بهت میگم ، من باید برم ، میبینمت  -

 + میبینمت 

 تلفنو قطع کردم ! چیشده بود !؟
 شونه ای باال انداختم و رفتم سراغ کارام 

 
 **** 

 ربت و شیرینی اومد ترانه با یه سینی ش
 + بابا این کارا چیه دو دقیقه اومدیم خودتونو ببینیم  

 خخخخ خودتو لوس نکن   -ترانه 
+ جدی میگم خو ، مهمون که نیستم اینجوری پذیرایی میکنی 

 ، من همیشه ی خدا اینجا افتادم 
 زر نزن عزیزم تو رو چشم من جا داری اصال   -ترانه 

در ازم تعریف میکنی .. ببینم  + واااو !! زو دل میکنم نق

 باز چیشده داری خرم میکنی        مشکوک میزنی ترانه 

 بالنسبت خر   -ترانه 

 خب حاال چیکارم داشتی بگو        + بیشعور 
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 میگم .. -ترانه 
 + خب بگو  

 میگم   -ترانه 
 + خب بگو .

 عععع خو وایسا میگم دیگه  -ترانه 

           + باشه بابا وحشی 

 فت :یکم مکث کرد بعد گ
راستش ! یه سری چیزا میخوام بهت بگم ، باید سعی کنی  

 خودتو کنترل کنی  
+ داری نگرانم میکنی ترانه !! چیزی شده ؟ اتفاقی افتاده ؟؟؟ 

 کسی طوریش شده ؟؟ 
 نه نه .. همه سالمن ..  -ترانه 

 + پوففف خداروشکر .. بگو دیگه سکته دادی منو  
ید سعی کنی خودتو  میگم بهت آروم باش . فقط با -ترانه 

 کنترل کنی 
 + درمورد چیه ؟ 

 درمورد آیدا .... -ترانه 
 با آوردن اسم آیدا چشمام از تعجب باز شد 

 + آیدا ؟؟ 
 آره  -ترانه 

 + چیشده آیدا ؟ 
راستش .. بزار اینجا شروع کنم که من رفتم خونتون  -ترانه 

ن و باهات کار داشتم میخواستم یه چیزی ازت بگیرم شیوا جو
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گفت نیستی گفتم خودم از اتاقت برمیدارم بعد بهت میگم ، 
وقتی که نزدیک اتاقت شدم یهو دیدم که صدای نازنین و آیدا  
میاد که دارن صحبت میکنن ، خودت میدونی که ادم فضولی  

 نیستم اینکه فالگوش وایسم ولی یهو .....  
 

 **** 
  زل زده بودم به رو به روم !! شوکه بودم ! چشمام خشک

 شده بود انگار ... 
ترانه حرف میزد .. گوشام می شنید ، اما قلبم نمیخواست  

 باور کنه !!!
 تک تک کلمات ترانه رو انگار با پوتک میزدن تو سرم !

 چطور دلش اومد ...  
 چطور ؟!

کم کم تو چشمام داشت اشک جمع میشد ! اما فقط جمع میشد  
 .. نمیخواستم اشکم بریزه ..

 شده بودم ! فقط به جلو خیره 
 ترانه بعد ازینکه حرفاش تموم شد مکثی کرد و گفت :

وقتی شنیدم رفتم داخل و شروع کردم به دعوا کردن باهاش . 
مجبورش کردم کل ماجرا رو برام بگه وقتی که تعریف کرد 
، برای اینکه بفهمه اشتباه کرده جریان تو و ژاله رو گفتم و 

 ... و گفتم که دوسش داشتی !!  

 ت برگشتم نگاش کردم !!با سرع 
باالخره باید میفهمید سورنا ! بدجوری پشیمونه ..   -ترانه 
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همش تقصیر اون لیان کثافته ! نمیگم آیدا بی تقصیره اتفاقا  
نباید تن به همچین اشتباهی میداد ولی اونم گول خورد .. مثل  
همه مون!! بهم گفت چیزی بهت نگم .. میدونم برات سخته  

شنیدی ، اما چیزی نگو ! بزار خودش بهت  که االن اینارو 
توضیح بده ! من وظیفه ی خودم دونستم بهت زودتر بگم تا  
باهاش کنار بیای تا وقتی که از زبون خودش شنیدی یه وقت  
بالیی سرش نیاری ! گناه داره سورنا اونم به اندازه ی تو این  

 روزا زجر کشید و..... 
 + بسه ...  

 ساکت شد !
 چیزی بشنوم ...   + دیگه نمیخوام

 از جام بلند شدم  
 کجا میری ؟؟  -ترانه 

 + میخوام برم یجا تنها باشم  
تورو خدا سورنا !! کاری باهاش نداشته باش ،  -ترانه 

 پشیمونم نکن ازینکه بهت گفتم .. بزار خودش بیاد بهت بگه  
 نگاش کردم !

 + میزارم خودش بگه .. 

بدون هیچ حرفی دیگه ای ازونجا زدم بیرون و سوار ماشین  
 شدم و ازونجا دور شدم ... 

 
 **** 
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 کنار خیابون پارک کرده بودم و سرم روی فرمون بود !
 چطور تونست همچین کاری کنه !!! هاع ؟  

 چه بدی در حقش کردم ؟
 نمیتونست بیاد عین آدم از خودم بپرسه ؟؟ 

 خواستم بدستت بیارم ..لعنتی من دوست داشتم !! می
 حق نداشتی باهام همچین کاری کنی !!

 عصبی بودم ! آره .. حق همچین کاریو نداشت !
 هه ... اونم زجر کشید ؟؟ 

 پس جواب دل شکسته مو کی بده ؟!!  
 باید تالفی این همه بالیی که سرم آورده رو بده !!

 بزارم خودش توضیح بده بهم ؟!!! 
 یرم از خودش میپرسم ! آره .. میزارم ... اصال م

 ولی قبلش باید کاریو که میخوام تموم کنم !!
 نیمه شب بگذره ... ۱۲همونجا منتظر شدم ساعت از 

 ماشینو روشن کردم و راه افتادم سمت خونه ! 
 

 **** 
 " آیدا " 
شب بود تصمیم گرفتم برم دوش بگیرم تا یکم   ۱۱ساعت 

 سبک شم .. 
اومدم بیرون و به خشک ساعت تو حموم بودم .  ۲نزدیک به 

 کردن بدن و موهام مشغول شدم ! 
وقتی که کارم تموم شد لباس خوابمو پوشیدم و رفتم توی  
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تخت .. اونقدر سبک شده بودم و خسته بودم که درجا خوابم 
 برد ...!  

 چشمامو آروم آروم باز کردم ...
 هنوز همه جا تاریک بود ! فکر کنم از خواب پریده باشم . 

 دوباره سعی کردم بخوابم !پوفف ... 
یکم که گذشت چشمام دوباره داشت گرم میشد که یهو تق تق 

 صدای در اتاقم اومد !!!
 یکی داره در میزنه ؟! 

نه بابا خیاالتی شدم نصف شبی چه در زدنیه . دوباره  
چشمامو بستم . چند لحظه ی بعد دوباره صدای در زدن اومد 

! 
 نه !! نه انگار واقعا یکی داره در میز 

تو جام نیم خیز شدم و چراغ خوابو روشن کردم . یکم 
چشمامو مالوندم و به ساعتی که کنار تخت روی میز بود  

 نگاه کردم ..
 شبه !!!  دقیقه   2:05 ساعت 

 کیه این وقت نصف شب در اتاق من ؟؟!!! 
پوفی گفتم و به زور بلند شدم رفتم و در باز کردم که یهو با  

 م !!... چهره ی سورنا مواجه شد
 سورنا ؟ 

 این وقت شب چیکار داره ؟! 
یه نگاه به قیافش کردم ! چشماش قرمز بود و یکم ... 

 عصبانی !
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 موهاش درهم بودو ریخته بود روی پیشونیش .
 شبه اینجا چیکار میکنی ؟؟  2+ سورنا ؟ تویی ؟؟ ساعت 

 دستاشو به چهارچوب در تکیه داده بود و زل زده بود بهم !!
 جدی و خماری گفت :با یه صدای 

 اومدم بهم توضیح بدی آیدا ! 

 هم شوکه شدم هم از لحن صداش ترسیدم !!!  
 نگاش کردم ..

دستاشو به چهارچوب کشید پایین و اومد سمتم . آب دهنمو  
 قورت دادم و یه قدم عقب رفتم 

یا بهتره بگم اومدم بهم توضیح بدی که چرا ... منو بازی  -
 دادی !؟ 

 بود !!! خدایا خودت به دادم برس....فهمیده ...شت 
 چهره اش خنثا بود اما چشماش داد میزد که عصبیه ...

 اومد نزدیکتر  
 هه چیه ؟ چرا ترسیدی ؟  -

اومد منو دور داد و چسبوند به   اومد داخل اتاق و درو بست !
 ...  کنار در  دیوار

 
 **** 

 " سورنا " 
 نصف شب بود !دقیقه  ۲:۰۵ساعت 

 م و آروم رفتم باال سمت اتاقش ... وارد خونه شد 
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 نمیخواستم کسی بیدار بشه !
 به اتاقش رسیدم و آروم در زدم !! حتما خوابیده ..

 هه ...  
 دوباره در زدم ..

 بعد از چند دقیقه درو باز کرد !  
 وقتی منو دید انگار شوکه شده بود .. 

 گفت : آروم
 ؟؟  شبه اینجا چیکار میکنی  2سورنا ؟ تویی ؟؟ ساعت 

دستامو به چهارچوب در تکیه داده بودم و زل زده بودم بهش  
 !! 

یه پوزخند زدم و با یه صدای جدی و خماری که مخصوص 
 خودم بود گفتم :

 اومدم بهم توضیح بدی آیدا ! 

 با شنیدن جمله ام انگار شوکه شد و ترسید ! 
 نگام میکرد ..

 دستامو از چهارچوب برادشتم و رفتم سمتمش ! 
 ترسیده نگام کرد و یه قدم عقب رفت... 

+ یا بهتره بگم اومدم بهم توضیح بدی که چرا ... منو بازی 
 دادی !؟ 

 مشخص بود بدجوری ترسیده !! نگام میکرد 
 رفتم نزدیکتر  

 هه چیه ؟ چرا ترسیدی ؟  -



452 

رفتم جلو تر و دورش دادم  اومدم داخل اتاق و درو بستم ! 
 ..چسبوندمش به دیوار کنار در.

 خودمو بهش نزدیکتر کردم و با همون صدای خمارم گفتم :
 واقعا فکر کردی میتونی منو گول بزنی ؟! 

 با صدای ترسیده و نفس های نا منظم آروم گفت : 
 قصدم این نبود سورنا ! متاسفم .. متاسفم 

خودمو چسبوندم بهش و انگشتامو روی شونه های لختش به  
 حرکت در آوردم !
 !نفس نفس میزد !

 + بهت خوش گذشت ؟!
 صورتمو بردم نزدیک صورتش و به لباش نزدیک کردم  

 + خوش گذشت که باهام اینطوری بازی کردی ؟!
 نه ..  -

 شونه هاشو لمس کردم 
 نه .. سورنا   -

 + هیششش
روبه دیوار و خودمو از پشت چسبوندم   گردوندمآروم برش 

 بهش ! 
و بوسه ای   موهاشو نوازش کنان از روی شونه اش کنار زدم

 روی شونه اش نشوندم !!
خواست برگرده که سفت تر بهش چسبیدم و لبمو نزدیک 

 گوشش بردم گفتم :
 + نباید اون کارو میکردی آیدا  
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 همونطور که نفس نفس میزد گفت :
 سورنا . نه نه نه 

گردنشو مک زدم و بوسیدم ! سرمو توی گردنشو فرو بردم و 
 نفس عمیقی کشیدم ...

 خوش تنش داشت دیونه ام میکرد !آخخخ بوی 
 نه سورنا . خواهش میکنم  -

 سرمو نزدیک گوشش بردم  
 + یادت میدم که دیگه بهم دروغ نگی و باهام بازی نکنی 

 سورنا ...   -

دستامو روی بدنش به حرکت در آوردم و اومدم پایین و روی  
 شکم لختش دست کشیدم !

 ه های لختشو آروم دستمو آوردم باال و از زیر بلوزیش مم
 توی دستم گرفتم و میمالیدمشون ..

 تندتر از قبل نفس میزد 
 سورنا ..  -

 صورتشو میبوسیدم و از گردنش مک میزدم . 
کوتاهش کونش ارک بردم پایین و از زیر شلو   دستمو آروم
 چنگی زدم 

 نفس های عمیق میکشد 
 سورنا بس کن  -

 برگردوندمش سمت خودم   با یه حرکت سریع
 سورنا بس کن نمیتونیم اینکارو اینجا بکنیم   -
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 + هیشش
داشت تقال میکرد که دستاشو گرفتم و از دو طرف 

 چسبوندمش به دیوار تا تکون نخوره ! 
 ترسیده و آروم گفت :

 سورنا بسه ..
 + هیششش 

صورتمو نزدیکش بردم و نگاهمو بین لب و چشماش 
 چرخوندم  

 یه لبخند شیطانی زدم و گفتم :
 خوبی باش و صدات در نیاد  دختر

 لبمو نزدیک لبش بردم و ادامه دادم :
 چون اگه کسی بیدار بشه .. بالی بدتری سرت میارم 

 سورنا ...  -
بهش فرصت ندادم و لبامو روی لباش گذاشتم و شکارشون  

 کردم !
 با ولع شروع کردم به خوردن لباش 

شیرینی  برای اولین بار داشتم طعم لباشو میچسبدم ! چه طعم 
 بود . 

موهاشو گرفتم تو دستمو به عقب کشیدم که یه جیغ کوچیک و 
 آرومی زد 

 صورتمو بردم نزدیک 
+ من دوست داشتم ! ولی تو چیکار کردی ؟ منو شکوندی و  

 خورد کردی 
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 موهاشو گرفتم و همراهم خودم کشیدم  
 ناله میکردم و همراهم میومد  

 چه نتیجه ای داره + حاال بهت نشون میدم با من بازی کردن 
 با بغص و ترس گفت :

 ببخشید سورنا .. غلط کردم .. متاسفم .. تورخدا 

 اما انگار هیچی نمیشنیدم !
کشوندمش وسط اتاق و محکم هلش دادم روی تخت و تا 

 خواست نیم خیز شه سریع پریدم روش نشستم و خیمه زدم !
پاهامو گذاشتم دو طرف کمرش و نشستم رو شکمش..اومدم  

اپشو در بیارم که مقاومت کرد و التماس کرد . بدون معطلی ت
 دو تا کشیده چپ و راست خوابوندم تو گوشش… 

به جنون رسیده بودم !! اره من عاشقش بودم اما االن دلم 
 میخواست فقط خالی شم 

بدنش داشت دیونم میکرد ! داشتم به بدنی که مدت ها دلم  
 یرسیدم !!ش ممیخواست

ع شد بود و کم کم از گوشه ی چشمش  اشک توی چشماش جم
 اومد پایین  

+ بهتره مقاومت نکنی ، وگرنه اینقدر میزنمت که تموم بدنت  
 بی حس شه 

انگار فهمید مقاومت فایده نداره و برای اینکه بیشتر کتک 
 نخورم گذاشت تاپشو در بیارم… 

چشمم خورد به سینه های لختش ! سرمو بین سینه هاش  
بوسه های ریز و همزمان   به زدن  گذاشتم و شروع کردم
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 سینه هاشو توی دستم میمالیدم  
 یهو دستشو گذاشت رو شونمو نالید

 سورنا ..داری اذیتم میکنی .. بس کن  -

بدون توجه به حرفاش دستشو پس زدم و با ولع تمام افتادم به  
خوردن پستوناش… نمیدونم چه حسی داشت اما هر چی که  

یچ مقاومتی شلوارکشو از پاش بود باعث شد بذاره بدون ه 
دربیارم و بکشم پایین…بعد هم شورتشو…لخت مادر زاد 

زیر دستم افتاده بود…از روش بلند شدم و کنار تخت ایستادم  
یهو سریع با یه دست کص لختش رو پوشوند و با دست دیگه 

 ش ممه های گندشو 
 هه ..فکر کرد تموم شده دیگه ولی تازه داشتم لخت میشدم… 

 لباسامو به جز شرتمو در آوردم   همه ی
 بم نگاه کرد و با بغض گفت : 
 میخوای چیکار کنی سورنا .. 

 + کاری که یاد بگیری دیگه با من بازی نکنی  
 رفتم نزدیکش 

تو که میدونی مشکلم    خواهش میکنم سورنا .. غلط کردم .. -
 چیه من نمیتونم  

 + چطور اون موقع که باهاش رل زدی میتونستی تحملش
کنی ، پس االنم میتونی تازه همیشه خودت میگفتی که با بقیه 

 نیست  لی فرق دارم برات پس مشک
تورو خدا سورنا ! بالیی سرم نیار .. هر کار بگی میکنم   -

 فقط اینکارو باهام نکن .. نمیتونم بعدش باهاش کنار بیام 
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 دوباره رفتم سمتشو روش خوابیدم
ونگیتو ازت بگیرم .. + هیشش .. نترس ... نمیخوام دختر

 فقط میخوام تنبیهت کنم  

 دستاشو بردم باال و توی دستام قفل کردم .. 
 سرمو توی گردنش بردم و شروع کردم به مک زدم 

 و خمار گفتم :آروم
 تو مال منی تنتم مال منه 

 لبامو روی لباش گذاشتم و ازش لب میگرفتم  
نم حلقه داغی لباش دیونم میکرد .. کم کم دستاشو دور گرد 

کرد و اونم همراهیم کرد . سینه هاشو میمالوندم و ازش لب 
 میگرفتم ، دستمو بردم طرف کصش…

 با لمس ک*صش چشماشو بسته و ناله ی ریزی کرد
 شروع کردم به مالیدن کصش..

با هر آه و ناله ای که میکرد با لذت و شدت بیشتری دستمو  
 حرکت میدادم و سینه هاشو مک میزدم .

که داشتم ممه هاشو میخوردم انگشتمو کردم تو   همینطور
کصش..خیلی حشری شده بودم… بیشتر از بدنش خودش 

 دیونم میکرد . 
یه انگشت شد دو تا !! نمیخواستم پرده شو بزنم . بر همین با  

 انگشت کردمش.
با سرعت داشتم انگشتمو میکردم تو کصش اون هی ناله  

 ! و جیغ میزد میکرد
 کردن  ناله هاش ارضام می
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نزدیکای ارگاسم بود که انگشتامو در آوردم و با خشونت  
برشگردوندم طوری که شکمش روی تخت بود و کونش به 
طرفم .. با همون انگشتای خیسم از آب کسش میخواستم از  
کونم بکنمش ... یهو پاهاشو سفت بست تا دستم به سوراخ 

 کونش نرسه 
 بسه سورنا ..   -

زدم در کونش و سرمو بردم  عصبانی چند تا ضربه محکم 
 نزدیک گوشش با یه صدای خمار و خشن گفتم :
 باز میکنی پاتو یا کون گنده تو سیاه و کبود کنم؟ 

 
اونقدر لحنم جدی بود که ناچار راضی شد و آروم پاشو باز 

 کرد ..  
 + قنبلش کن 

 کونشو داد باال و شروع کردم به انگشت کردن کونش ..
انگشتي وكم كم چهارانگشتي  بعدش دو انگشتي و بعد سه

کردم تو سوراخ کونش.. آیدا هم از درد لبشو گاز میگرفت و 
جیغ میزد که دهنشو آروم گرفتم تا یهو بابا و مامان یا آرش 

 بیدار نشن . بعد چند لحظه دستمو برداشتم ..
 از شدت درد داشت رو تختی رو گاز میگرفت ... 

و کردم تو کصش دوباره برش گردوندم و بدون معطلی دستم
یهو   و شروع کردم به جلو عقب انگشتم .. ناله میکرد که

 بدنش لرزیدو ارضا شد .
انگشتمو از کصش کشیدم بیرون و رو لبش بوسه ای زدم و  

 با خماری روی گردنش بوسه های ریز میکاشتم.. 
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 دستاش دو طرف بدنش افتاد و چشاش بسته شد.
صورتش بوسه  دستامو روی رونش میکشیدم و همزمان رو 

 میزدم ..
 کنارش دراز کشیدم و بغلش کردم !  

غرق شده بودم تو لذتش . بعد از چند دقیقه نفساش آروم شد . 
 نگاش کردم !

 مثل یه بچه آروم توی بغلم خوابش برده بود ..
 یواش از کنارش بلند شدم و مالفه رو روی بدن لختش کشیدم 

 ون .. بلند شدم و اومدم دم پنجره زل زدم به بیر 
 

 **** 

 " فلش بک شب تولد ترانه "  

 " آیدا " 

نگاش کردم داشت با ترانه حرف میزد و یه چیزایی میگفت ، 
هی نوشیدنی میخورد . انگار عصبی بود اینو از تکون دادن 

 مداوم دستاش فهمیدم !
 نشسته بودم و غرق در فکر که ... 

 _ سالم ...  

 این وسط چی میگه!نگاه کردم دیدم لیانه ! این حاال 
 + سالم  

 اجازه هست ؟  -لیان 



460 

 به جای خالی کنارم اشاره کرد 
 یه لبخند زدم 

 + خواهش میکنم  

 یکم جا باز کردم تا بشینه . 
 چرا اینجا تنها نشستی آیدا ؟! -لیان 

 + خسته شدم گفتم یکم استراحت کنم 
 اهاا خوبه  -لیان 

حرفام پشیمون بودم   همچنان داشتم به سورنا نگاه میکردم ! از
.. باید میرفتم ازش معذرت خواهی میکردم ، اونقدرم که 
 نشون میداد آدم کینه ای نبود .. آره .. همینکارو میکنم !

ترانه انگار داشت آرومش میکرد بعد از چند دقیقه حرف  
 زدنم دستشو کشید برد وسط باهم میرقصیدن ! 

 دوسش داری ؟!  -لیان 
 ومد و نگاش کردم با حرف لیان به خودم ا

 + چی ؟؟
 سورنا رو میگم .. دوسش داری ؟  -لیان 

 + خب ... خب خواهرمه معلومه دوسش دارم  
نههه جای خواهری و برادری رو نمیگم ، میدونم   -لیان 

 عاشقشی  
 دوباره برگشتم نگاهمو انداختم به پیست رقص  

 + خب تو از کجا میدونی که عاشقشم ؟ 
 دنت بهش ...  از طرز نگاه کر -لیان 
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 یعنی اینقدر نگاه هام عاشقانه بود ؟! نه بابا فکر نمیکنم  
 درضمن دعواتونم دیدم . اینم دیدم که رفت پیش ژاله  -لیان 

 + خب که چی ؟ 
 تو میدونستی این دوتا قبال باهم رل بودن ؟  -لیان 

 با سرعت برگشتم سمت لیان و نگاش کردم 

 رل ؟؟     + چییی ؟؟ 

البته از هم جدا شدن ولی االن نمیدونم چرا  آره .. -لیان 
 دوباره باهم رفت و آمد میکنن و حرف میزنن 

     + مگه رفت و آمد میکنن ؟؟؟؟ 

من خودم دیدم چند بار که سورنا پیش ما بود ژاله بهش  -لیان 
 زنگ زد اونم پاشد رفت  

 یکم مکث کرد بعد ادامه داد :
و نگاه کن .. تازه فکر کنم دوباره برگشتن بهم ، رفتاراشون

من مطمئنم که اینجور که تو سورنا رو دوست داری اون  
 اصال دوست نداره  

 انگار یه سطل آب یخ ریختم روم ... 
 با شنیدن این حرفا کل وجودم یخ زد !

یه جوری با جدیت و اعتماد به نفس حرف میزد که باورم شد 
  ! 

+ نه .. امکان نداره .. من عالقه شو حس میکنم .. اون خیلی  
 محبت در حقم کرده امکاان نداره  

 هوس بازه.. بابا سورنا کارش همینه . ون تنوع طلبه ، -لیان 
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اصال احساسات تو براش مهم نیست ، اگه این رفتاراشو  
همش از روی هوسه وقتی ام که بدنتو بدست بیاره  میبینی 

 مثل بقیه ولت میکنه وگرنه دوست نداره که 

 داشت گریم میگرفت ! نه سورنای من اینجوری نیست ..
 اون اینکارو باهام نمیکنه ..

 + نه سورنا اینجوری نیست ..

اون هوس  ببین من به عنوان یه دوست بهت میگم.  –لیان 
اری که کرده همش از روی هوسش بازه، هرچیزی یا هرک

بوده حتما .. تا حاال خودت به این شک نکردی که چرا  
 نمیری سراغ کسی دیگه ؟! 

 نگاش کردم !!!

 لیان ادامه داد :

خب معلومه دیگه ، اون تموم وقتشو گذاشته که روی تو  
تمرکز کنه بتونه تورو امتحان کنه ..همیشه همینجوری بوده 

هاا ، دوس داره دخترارو اینجوی بدست بیاره تا سکس براش 
ازت خسته میشه تورو هم مثل بقیه  جذاب باشه ! بعد یه مدتم 

 میندازه دور .. 
 !!   بغضمو قورت دادم و نذاشتم بریزه

 لیان یه لیوان نوشیدنی گرفت سمتم گفت :
 بخور یکم حالت جا بیاد  
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 از دستش گرفتم و تشکر کردم .
 که گذشت یهو گفت :یکم

 یه پیشنهاد برات دارم  
 نگاش کردم  

 + چه پیشنهادی ؟ 
به نظرم وقتی برای اون تو مهم نیستی چرا اون برات   -لیان 

ه حالشو میکنه ، چند مهم باشه ؟ تازه اون االن داره با ژال
! ژاله رو هم که دیدی ! کال  وقت دیگه ام با یه دختر دیگه 

سورنام  هیکلش جوریه که ایده آل هرکسیه به نظرم حتی خود 
نمیتونه ازون بدن دل بکنه حتی شده سالی یبارم باهاش حال  

   میکنه
 + خب ؟

 بهت پیشنهاد میدم باهم رل بزنیم  -لیان 

     ؟ چی میگی لیان + چیییی ؟؟ رل بزنیم ؟

آره رل بزنیم .. منظورم این بود که نقش بازی کنیم   -لیان 
یعنی همه چیز سوریه بعد به همه میگیم که ما همو دوست  

داریم و باهم رل زدیم ، اینجوری هم سورنا رو حرص میدی  
اینکه   ازینکه تورو بازی بده همنقشه هاشو بهم میزنی  هم

 میفهمی براش مهم هست یا نه 
 + اما آخه ...  

گوش کن اینکارو میکنیم اگه سورنا کاری نکرد پس   -لیان 
الکی به   یعنی تو اصال براش مهم نیستی .. بعد از یه مدتم

 همه میگیم باهم تفاهم نداشتیم از هم جدا شدیم  
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 رفتم توی فکر !!
 منطقم اینو نمیگفت ! احساسم میگفت قبول کنم اما
 هادشم بد نبود ..اما چاره ای نداشتم .. پیشن

 نمیدونم ...
 چیشد ؟ قبول میکنی ؟! -لیان 
 مکث کردم بعد از چند لحظه گفتم :یکم

 قبوله ... 

ازینجا رفت لیان پیش سورنا رو میتونستم ببینم .. چندبار ام  
 سورنا نگاهش بهم افتاد .. 

لیان رفت که به سورنا جریان رل زدنمونو بگه و ازش اجازه  
ازه گرفتن فرمالیته بود و فقط برای ری اکشن بگیره . البته اج
 سورنا بود ..

دعا دعا میکردم که بزنه لیانو له کنه بخاطر پیشنهادش ! بگه  
 من دوسش دارم حق نداری نزدیکش بشی 

 اما ... 
وقتی که دست زدن ترانه رو فهمیدم ... آره ... رضایت داده 

  ... 

 م کرد !  لیان همراه سورنا و ترانه اومد و به جمع اعال
همه هم شوکه شدن هم خوشحال بعد از چند لحظه شروع  

 کردن به دست زدن و تبریک گفتن . منم جوابشونو میدادم !
 چهره اش خنثا بود !!

 هیچ ری اکشنی نشون نمیداد.. 
 یه ته لبخند روی لبش بود ..
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انگار نه انگار که این خبرو بهش دادن! یعنی واقعا هیچ 
 ده ؟ یعنی به همین راحتی اجازه داد ؟ واکنشی نباید نشون ب

 من....من.... من مثال خواهرشم !! باهام خاطره داره !! 
 همه دست میزدن ! 

 لیان اومد کنارم نشست و کنار گوشم آروم گفت :
دیدی گفتم دوست نداره ! وقتی که بهش گفتم گفت اگه راضی 
 باشی مشکلی نداره .. االنم نگاهش کن کال براش مهم نیست 

 نگاش کردم  
 سورنا اون هیچی نمیگفت ! چهره اش فقط خنثا بود ..

 سورنا لیان چی میگه ؟! 
 یعنی واقعا دوسم نداری ؟! 
 یعنی برات مهم نیستم ؟! 

بعد از بحث کردن با نازنین یهو دیدم که ترانه سورنا رو  
 دستشو گرفت برد ...

 

  ***** 
 " چند وقت بعد "  

 لیان پیام داد که برم ببینمش 
 رفتم سر قرار و بعد از سالم و احوال پرسی نشستم . 

 چطوری ؟  -لیان 
 + زیاد روال نیسم .. 
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 چخبر از اوضاع ؟  -لیان 
 + هنوز هیچی نگفته .. اصال باهام حرف نمیزنه .. 

خب منکه گفتم حتما براش مهم نیست این داستان . تازه   -لیان 
 از حسودی و حرصه  اگه هم چیزی بگه

 + چی بگم ...
 چیزی میخوری بگم بیارن ؟  -لیان 

 + یه قهوه 

 یه قلپ از فنجون قهوه ام خوردم .
 میگم ... شاید اصال سورنا باور نکرده   -لیان 

 + چی ؟ یعنی چی چیو باور نکرده ؟
 همینکه ما باهمیم   -لیان 

 + چرا ما که خوب نقش بازی کردیم ؟  
کافی نبوده برای باورش . باید یه کار دیگه  خب شاید  -لیان 
 بکنیم  

 + چی ؟
ببین ما دیگه االن یه جورایی باهم رلیم ... پس برای   -لیان 

اینکه خیلی عادی بشه و سورنا باور کنه باید یکاری انجام  
 بدیم باهم 

 + خب چه کاری ؟ 
 اومد نزدیک تر و آروم گفت : 

 سکس ...  

 !!!! با شنیدن این حرف جوش آوردم  
 چی داشت میگف 
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 + چی داری میگی؟!!!
خب این یه روال عادیه ، وقتی انجام بدیم اونوقت دیگه  -لیان 

 میفهمه واقعا باهمیم 

 کم کم اخمام رفت تو هم !!
 عصبی شدم و گفتم : 

یعنی چی لیان ؟؟ قرار ما این نبود ، پیام میدی باید ببینمت  
 بعد میام اینجا این حرفو رو میزنی ؟؟ 

عزیزم باالخره باید کاری کنیم عادی به نظر برسه و   -ن لیا
 باور کنه یا نه ؟  

+ ساکت شو لیان . ساکت شو !! االن مثال چیجوری اینکارو  
 انجام بدیم عادی به نظر میرسه ؟؟ 

خب باالخره که خبرش میرسه ! اینجوری عادیه بین   -لیان 
 رل ها ...  

 سرم درد گرفته بود از حرفاش ...
 تم بشنوم ...نمیتونس

 دوباره بدنم با آوردن اسمش لرزید ... 
ببینم مگه من نگفتم همه چی با من ؟! پس نگران چی   -لیان 

 هستی ؟ 
+ ببین ... قرار ما این بود یه مدت نقش بازی کنیم که بتونیم 

حرصشو دربیاریم و بفهمیم چخبره ! اونم به پیشنهاد تو  
سرش بیارم اونم وگرنه من اصال حاضر نبودم همچین بالیی 

سر کسی که بی نهایت دوسش دارم ولی دیگه این تو  
 قرارمون نبود .. پس دیگه حرفشو نزن  
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 آیدا جان ، عزیزم ....  -لیان 
+ من عزیز تو نیستم .. اینقدر نگو عزیزم .. همینی که گفتم 

 لیان  
ولی ما دیگه االن باهم رلیم !! همه ام اینو میدونن ،  -لیان 

 یی که میگمو انجام بدیم  پس باید کارا
 + دیونه اییی ؟؟ میدونی اگه سورنا بفهمه پاره ام میکنهه ؟؟  

خب باالخره یه چیز طبیعیه وقتی به همچین چیزی  -لیان 
 راضی شد و رضایت داد پس باید با بعدشم کنار بیاد 

+ بسه دیگه لیان ... دیگه نمیخوام هیچی راجبش بشنوم !! 
 عادی خودمونو انجام بدیم ...  بهتره همون کار و روال 

 
 **** 

 
 " سورنا " 

بعد ازون ماجرا ، شب مهمونی بود که یهو اون اتفاق افتاد!  -
 میدونم اشتباه کردم ... اما گولشو خوردم ! 

 تک تک ماجرا هارو دوباره برام تعریف کرد ... 
 کالفه دستی توی موهام کشیدم  
لعنتی اگه میومدی بهم میگفتی + بد کردی آیدا ... بد .. د آخه 

من میکشتمت ؟ خب برات تعریف میکردم که چیزی نیست  
همه چی با خوبی و خوشی بر طرف میشد !! ببین بخاطر یه 

 حسودی کوچیک چه به روز منو خودت آوردی .
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 اشکاشو پاک کرد و گفت :
 میدونم ! حااالم حاضرم هرجور شده اشتباهمو جبران کنم . 

وری ببینمش ! دلم میخواست محکم بغلش کنم و  نمیتونستم اینج 
 یه دل سیر باهم گریه کنیم .. اما نمیتونستم ! 

 رفتم سمت در .  
 سورنا من دوست دارم  -

 ایستادم ..  
 چی گفت ؟! 

 گفت .. گفت دوسم داره !
از وقتی به خودم اومدم عاشقت شدم .. اینارو نمیگم دلت به   -

از اول تورو دوس داشتم !   حالم بسوزه .. میگم تا بفهمی من 
نمیتونم کسیو کنارت ببینم ... ببخش منو ، من قصد نداشتم 

 دلتو بشکنم اما توام تنبیهم کردی .. خواهش میکنم  

هم خوشحال بودم ازینکه حسم دو طرفه اس . هم ناراحت !  
 دلم گرفته بود ..

 + به حرمت همون عشق بخشیدمت ..  

تاقم یه مانتو جلو باز مشکی از اتاق رفتم بیرون و رفتم تو ا
کوتاه با یه شال انداختم سرم . همیشه همین بودم . کال همه ی  

مانتو هام یا مشکی بود یا مشکی قرمز یا مشکی و سفید 

           

 رفتم تو آشپزخونه 
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 + سالم  
 سالم عزیزم   -مامان شیوا 

 + بابا رفته کارخونه ؟ 
 آره  -مامان شیوا 

ساعت میرم بیرون یه سری کارا + اهوم . مامان من یه چند 
 بر میگردم   ۷برای دانشگاهم مونده انجام بدم تا ساعت 

 باشه ، شام پس میای  -مامان شیوا 
 + آره میام همه شو ندین بابا و آرش بخورنااا 

 خخخ باشه . مراقب خودت باش  -مامان شیوا 
 + چشم . شما چیزی الزم نداری ؟

 نه عزیزم   -مامان 

 وار ماشین شدم راه افتادم ..  خدافظی کردم س
 

 **** 

 
 " آیدا "

 منتظر بودیم تا سورنا بیاد و شام بخوریم ..  
 شبم گذشته بود اما هنوز خبری از سورنا نشد !  ۹ساعت از 

 آرش تو بغلم نشسته بود و سرشو به سینه ام تکیه داده بود  
 پس کی شام میخوریم ؟! من گشنمه  -آرش 

 موهاشو نوازش میکردم  
میخوریم عزیزم یکم صبر کن آبجی سورنا بیاد شام  + 

 میخویم 
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یکم بعد مامان از آشپزخونه اومد بیرون و روبه عمو فرهاد  
 با نگرانی گفت :

 7فرهاد ... یه زنگ به سورنا بزن ببین کجاست ؟! گفت تا 
شبه هنز نیومده خونه   10برمیگرده ولی االن ساعت نزدیک 

 ! دارم نگران میشم  
 نگران نباش خانوم مگه خودت زنگ نزدی ؟  -عمو فرهاد 

 زنگ زدم اما در دسترس نبود . تو یه زنگ بزن   -مامان 
 خیلی خب االن میزنم  -عمو فرهاد 

 مامان بیا بریم من شامتو بدم بخوری     آرش -مامان 

 آرش با خوشحالی از بغلم اومد پایین و همراه مامان رفت ! 
 ه سورنا .. عمو فرهاد گوشیشو گرفت و زنگ زد ب

نگرانی مامان به منم منتقل شده بود !! استرس و نگرانی  
 داشت منو میخوورد !!!

نکنه اتفاقی افتاده باشه ! بعد ازظهر وقتی بهم گفت منو 
 بخشیده دلم میخواست بپرم ماچش کنم اما سریع رفت بیرون  

 پوففف 
 مامان اومد 

 چیشد ؟  -مامان 
 جواب نمیده خاموشه !  -عمو فرهاد 

 یا خدا .. خاموش چرا ؟؟  -مامان 

 نگرانیم بیشتر شد  
 + نکنه اتفاقی افتاده باشههه 

 راست میگه فرهاد ! یکاری کن  -مامان 
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بابا آروم باشین یکم صبر میکنیم اگه نیومد   -عمو فرهاد
اونوقت یکاری میکنیم . سورنا همیشه دیر میومد یکم صبر 

   کنین بابا

 گاز گرفتن ! از نگرانی شروع کردم لبمو 
 شد ...  10ساعت 

دیگه همه داشتیم از نگرانی پر پر میشدیم که یهو تلفن عمو  
 فرهاد زنگ خورد !! 
 همه از جا پریدیم 

 عمو فرهاد تلفنو برداشت جواب داد :
 بله ؟! -
-  .... 
 بله فرهمند خودم هستم بفرمایید   -
-  .... 
 

 عمو فرهاد یه نگاه به ما کرد 
 ند دخترمه بله سورنا فرهم -
-  .... 
 چی ؟ بیمارستان ؟   -

 یاا خداا !!! با آوردن اسم بیمارستان از جام بلند شدم ! 
 خدایا ... 

 تصادف کرده ؟ با کی ؟؟  -عمو فرهاد 
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داشتم میمردم !! خدایا خواهش میکنم بالیی سرش نیومده باشه 
! 

 کدوم بیمارستان ؟؟  -عمو فرهاد 
- ...... 
 ی دیگه خودمو میرسونم ممنون  باشه من تا چند دقیقه  -

 گوشیو قطع کرد و زل زد به ما  
 منو مامان با نگرانی و داد پرسیدیم :

 چیشدهههه ؟؟ 
 از بیمارستان بود   -عمو فرهاد 
 + خببب ؟ 
گفتن سورنا یه تصادف جزئی کرده االن تو   -عمو فرهاد 
 بیمارستانه 

 چیییی ؟؟  -مامان 
 + حالش خوبهه ؟؟

باشین ، گفت فقط یه تصادف جزئی بوده  اروم  -عمو فرهاد 
 حالشم خوبه 

 یه لحظه سرم گیج رفت اما خودمو نگه داشتم !
 با عجله و شتاب گفتم :

 عمو فرهاد چرا وایستادین بریم  
 آره راست میگه بریم زود باش -مامان 

 شماها کجا میخواین بیاین دیگه ؟ من خودم میرم   -عمو فرهاد 
 یهو جدی گفتم :

 د من بااید بیام عمو فرها
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 عمو فرهاد و مامان نگام کردن !
خب ... نگران بودم .. دل تو دلم نبود نمیتونستم ببینم طوریش 

 شده باشه 
 این دفعه آروم گفتم : 

 لطفا 
 باشه دخترم   -عمو فرهاد 

 منم میام فرهاد  -مامان 
اگه تو بیای پس کی اینجا پیش آرش باشه ؟  -عمو فرهاد 

 زاریمش نمیشه که تنها ب
 خب آرشم میاریم -مامان 

نمیشه که شیوا جان ، محیط اونجا برای بچه   -عمو فرهاد 
 خوب نیست ، تو بمون خونه من قول میدم خبرت کنم  

 پوففف .. باشه پس یادت نره منم بی خبر نزارینااا  -مامان 

 چشم .. آیدا جان برو لباستو بپوش  -عمو فرهاد
 راه افتادیم ...   سریع حاضر شدم و با عمو فرهاد

 رسیدیم بیمارستان و سریع رفتیم سمت پذیرش  
 عمو فرهاد روبه پرستاری که اونجا بود گفت :

خانوم ببخشید ازینجا به من زنگ زدن گفتن دخترم تصادف 
 کرده میخواستم ببینم کجاست ؟ 

 آروم باشین ، گفتین تصادف کرده ؟  -پرستار 
 بله -عمو فرهاد 

 تون چیه ؟  اسم بیمار -پرستار 
 سورنا .. سورنا فرهمند   -عمو فرهاد 
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 پرستار یکم برگه هاشو جابه جا کرد بعد چند لحظه گفت :
 شما آقای فرهمند هستین ؟ 

 بله خودمم   -عمو فرهاد 
بله ، همکارم باهاتون تماس گرفته بود ، متاسفانه  -پرستار 

دخترتون یه تصادف جزئی داشتن با یه ماشین نیسان که با 
ت به دستشون برخورد کرده و باعث شد دستشون پاره سرع 

بشه و نیاز به بخیه داشته باشه ، بعد از برخوردم ایشون پرت  
به جایی خورد و بیهوش شدن .   شدن و مثل اینکه سرشون 

آدمایی که اونجا بودن زنگ زدن به اورژانس وقتی ام که به  
هوش اومدن ازشون شماره خواستیم که به یکی خبر بدیم  

 ایشونم شماره ی شمارو دادن 

 یا خداا !!! 
 خدا .. االن حالش چطوره ؟؟  -عمو فرهاد 

چیز خاصی نیست همکارام دارن رسیدگی میکنن  -پرستار 
نگران نباشین ! االنم حالش خوبه توی اتاقه ..... عاامم...  

 هستن  709توی اتاق 
 ازکدوم طرف باید بریم ؟  -عمو فرهاد 

و رو برین با آسانسر برین طبقه ی دوم  همین راهر -پرستار 
   709اتاق 

 ممنون خانم پرستار  -عمو فرهاد 

 پرستار سرشو تکون داد .
 گشتیم .  709سریع رفتیم طبقه دوم و دنبال اتاق 

 پیداش کردم ...
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سریع رفتم داخل و دیم سورنا روی تخت نشسته و یه پرستار 
 کنارشه 

 با دیدنم شوکه شد و با تعجب پرسید: 
 و اینجا چیکار میکنی ؟! ت

 سریع رفتم جلو و محکم بغلش کردم !
 بعد یکم مکث دستاش دور کمرم حلقه شد .. 

 با بغض گفتم : 
 خوبی ؟! 

 یه لبخند زد گفت : آره خوبم ، نگران نباش 
اومد داخل   از بغلش آوردتم بیرون .تو همین حین عمو فرهاد

 .. 
 سورنا ؟ بابا خوبی ؟؟ -عمو فرهاد 

 آره بابا جون خوبم . چرا آیدا رو با خودت آوردی ؟  -سورنا 
واال تا شنید بیمارستانی خیلی نگران شد گیر داد   -عمو فرهاد 

       که اال و بال منم باید بیام ، واال حریفش نشدم 

 سورنا برگشت نگام کرد  
 عجبببب  -

واای عمو فرهاد چرا اینارو گفت ! از خجالت سرمو انداختم 
 پابین  

   که کنار سورنا بود کارش تموم شدپرستاری 
 خبب بخیه هاتم زدم   -پرستار 
 ممنون ، بعد کی باید بخیه هارو بکشم ؟   -سورنا 
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دیگه میتونی بیای بکشی ، هر دو روز   ۱۰تا  -پرستار 
 درمیونم باندشو عوض کن  

ممنون ، خانم پستار میتونم دراز بکشم ؟ یه مقدار  -سورنا 
 سرم درد میکنه  

 آره عزیزم راحت باش  -پرستار 

 سریع رفتم کمکش کردم تا دراز بکشه . نگام کرد !
 ممنون... -

+ خواهش میکنم ! حالت خوبه ؟؟ چرا گفتی سرت درد میکنه  
 مطمئنی خوبی ؟؟ 

 خوبم نگران نباش ...   -

دیدم عمو فرهاد داره با اون پرستاره یکم دور تر حرف  
 . رفتم پیششون ایستادم :   میزنه
 خانم پرستار حالش چطوره ؟؟ -فرهاد عمو 

دستش که مشکلی نداره ، بخاطر ضربه ای که به   -پرستار 
سرش خورد و باعث بیهوشیش شد از سرش سیتی اسکن 

کردیم ، در مورد سرش باید صبر کنین جواب عکساش بیاد 
 بعد به دکتر نشون بدین جواب قطعی بگیرین  

د برم کاراشون بکنم  پوفف ممنون خانم ، کجا بای -عمو فرهاد 
 عکساشو بگیرم ؟ 

 تشریف بیارین من راهنماییتون میکنم   -پرستار 
ممنون ... ) برگشت سمت من ( آیدا دخترم تو   -عمو فرهاد 

 پیش سورنا باش من میرم کاراشو انجام بدم میام 
 + باشه برین  
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 عمو فرهاد همراه پرستار رفت و منم برگشتم پیش سورنا !
 بود ..دستش روی سرش 

 روی صندلی کنار تختش نشستم و زل زدم بهش 
 یکم که گذشت یهو گفت :

 بسه تموم شدم 
 لبخند زدم ! 

 به یاد قدیم گفتم : 
 خب تموم بشی ! چه عیبی داره  

 چیزی نگفت !!  
اگه باهام خوب بود االن میگفت " نه دیگه .. اگه تموم بشم 

 دیگه مثل من تو دنیا نیست "  
 هه ... 

 که هنوزم ناراحته از دستم !!ولی مشخصه 
 چرا پاشدی اومدی اینجا ؟  -

 + نگرانت شدم !
 خب صبر میکردی میومدم خونه  -

 + نمیشد ! انگاری پاهام زودتر از خودم اومدن اینجا 
 مکث کردم بعد گفتم : یکم

 هنوز از دستم ناراحتی ؟  
 با یکم مکث

 نباشم ؟  -
 + اما تو که گفتی منو بخشیدی ...

 م بخشیدمت نگفتم که ازت ناراحت نیستم گفت -
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+ سورنا... خب بگو چیکار کنم که دیگه از دستم ناراحت  
 نباشی  

 آیدا ... االن حوصله ی این حرفا رو ندارم باشه برای بعد !  -

 

 دیگه چیزی نگفت ! حرف زدن منم فایده ای نداشت !

 ...پوفی کردم و سرمو انداختم پایین و منتظر عمو فرهاد شدم

 

 

 " سورنا "
 همراه بابا و آیدا رفتم اتاق دکتر تا جواب عکسامو بگه !

ولی خدایی دکتره چه پیرمرد جذابی بودا ... چه شوگر ددی  
میشد! فکر کنم ازونایی بود که با پرستارا تیک و تاک میزد  

 یا بر عکس ..

توو اصالاا تیک و تاک       ندای وجدان : آهااا تو خوبی 

 نمیزنی 
 ا اعصاب نداریا  وجدان ج -

 ندای وجدان : بجای این کارا به فکر اون دختره باش 
 کدوم دختره ؟!  -

 ندای وجدان : آیدا ..  
 خب ؟ چیکار کنم ؟  -



480 

ندای وجدان : تا کی میخوای باهاش کج باشی ؟ یا به قول 
 خودت از دستش ناراحت ؟  

 نمیدونم .. من دوسش دارم اما نمیتونم باهاش کنار بیام   -
چطور وقتی تو باهاش بد رفتی کردی اون  وجدان :  ندای

تونست کنار بیاد ببخشتت حاال تو نمیتونی و خودتو لوس 
 میکنی ؟!!

 وجدان جام لوس چیه ؟ -

ندای وجدان : خوب بود نمیبخشید و بعدش تو عاشقش  
نمیشدی تا ابدم دختر بازی میکردی هیچوقتم عاشق نمیشدی  

 ؟!!

 میگی...راستم چی بگم واال-

ناراحته ، اونم عذاب وجدان داره ، من با  ندای وجدان : اونم
 وجدان اون تلپاتی در ارتباطم 

 جوون پس شیرینی بدهکاریااا  -
ندای وجدان : دهنتو ببند مسخره شوخی شوخی با دم شیرم  

       شوخی ؟ یه جوری درد میگیرم دهنت سرویس بشه هاا 

 بچه پرو
 شه بابا غلط کردم  اوو با -

خب داشتم میگفتم که اونم عذاب       ندای وجدان : آفرین 

وجدان داره از کارش به نظرت وقتش نیست همه چیو تموم  
 کنی ؟ 
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نمیدونم .. جداً نمیدونم ، نیاز دارم یکم تنها باشم تا باهاش  -
 کنار بیام  

عذاب وجدان : به هرحال من وظیفه ام بود سر عقل بیارمت  
تنهاش نذاری که   امیدوارم االن اونقدر توی ناراحتیاش، فقط 

 دوباره فکر کنه برات مهم نیستش و دوباره از دستش بدی ...  

با تکون های بابا به خودم اومدم ! وای خاک عالم تو سرم  
دقیقه اس زل زدم به زمین و دارم با خودم حرف  ۵نزدیک 

 فااک       میزنم 

 ی نمیگی ؟سورنا ؟ خوبی ؟؟ چرا چیز -بابا 
 ببخشید من .. حواسم نبود ..   + آره آره خوبم

     بخدا حق دارن فکر کنن دیونه ام 

 ندای وجدان : مگه نیستی  

      عععع  -

 به آیدا نگاه کردم که داشت با نگرانی نگام میکرد !!
 دخترم متوجه ی حرفام شدی ؟؟ شنیدی چی گفتم ؟ -دکتر 

 چیزی گفتین ؟ + ببخشید آقای دکتر .. حواسم نبود ، 
 گفتم سرت درد میکنه ؟   -دکتر 

 + آها ، بله یه کوچولو فقط  
سرگیجه و حالت تهوع نداری ؟ یا چشمات سیاهی   -دکتر 

 نمیره ؟ 
+ نه همون اوایل سرم گیج میرفت اما االن فقط همون سرم 
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 درد میکنه اونم یه ذره 
 خوبه ..   -دکتر 

بعد یه  عکس سیتی اسکن سرمو گرفت و بهش نگاه کرد 
 چیزایی توی برگه نوشت 

 آقای دکتر سورنا حالش خوبه ؟ سرش مشکلی نداره ؟ -بابا 
خداروشکر سرشون مشکلی نداره ، من براش یه  -دکتر 

سری دارو نوشتم که اونارو به طور منظم مصرف کنه فقط  
اگه تا دوسه روز آینده اگه هنوز سر دردت ادامه داشت یا این  

ت تهوع و سیاهی رفتن چشمات به  سه حالت سرگیجه و حال
 وجود اومد سریعا به بیمارستان مراجعه کنین 

 برای چی آقای دکتر ؟ -بابا 
 احتمال داره به حالت کما بره  -دکتر 
 چییی ؟؟   -آیدا 

 نگاش کردم که چشماش افتاد بهم سرشو انداخت پایین ! 
نگران نباشین ، این یه احتماله ،دارو هارو به طور  -دکتر 
 م مصرف کنه ایشاال که مشکلی پیش نمیاد منظ
 خیلی ممنون آقای دکتر  -بابا 

از جامون بلند شدیم از اتاق اومدیم بیرون و راه افتادیم که 
 بریم . 
قشنگ زدی خودتو چالق کردیاا ، پرستارا گفتن یه   -بابا 

 نیسان بهت زده ، چیشد اصال 
رمیگشتم  + راستش یجایی کار داشتم بعد که تموم شد داشتم ب
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برم سمت ماشینم که اونور خط بود ، اومدم از خط رد بشم 
که یهو یه نیسان با سرعت اومد به طرفم اگه متوجه نمیشدم  
میزد بهم ولی خب خودمو عقب کشیدم این آیینه ی ماشینش 
محکم خورد به دستم بعدشم که پرت شدم سرم نمیدونم کجا 

 د !!خورد که بیهوش شدم دیگه ام چیزی یادم نمیا
واای از دست تو دختر !! آخه چرا حواست نیست ..   -بابا 

ببینم این رانندش کو من ببینم کوره که جلوشو نمیبینه ،  
 رانندگی بلد نیست چرا میشه پشت فرمون

+ پدر من آروم باش ، خداروشکر که بخیر گذشت ، اون 
بدبختم وقتی که به هوش اومدم رضایت دادم بره دنبال 

 گرفتاریش 
 چیکار کردی ؟ چرا رضایت دادی ؟؟   -ا باب

+ چرا ندم ؟ اونکه مقصر نبود بابا ، اون بیچاره ام گرفتار 
بود زن و بچه داشت ، منم که طوریم نشده بود رضایت دادم  

، تازه اون بود که زنگ زد آمبوالنس اومد ! مرد خوبی    بره
 بود  

 بابا نگام کرد بعد از چند لحظه مکث لبخند زد گفت :
یقا به مامانت رفتی ! خداروشکر که االن خوبی ، بریم که دق

 دکتر گفت باید استراحت کنی  

 لبخند زدمو و رفتیم بیرون .  
 + بابا شماها برین من با ماشین خودم میام 

 ماشینت مگه اینجاست ؟؟  -بابا 
+ نه یه دربست میگیرم میرم همونجایی که تصادف کردم بعد  
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 با ماشین میام  
 الزم نکرده من عمرا بزارم االن جایی بری   -بابا 

 + عع بابا ماشینم پس چی ؟؟ 
 نگران نباش آقا سبحانو میفرستم بیاد بیاره ماشینتو  -بابا 

 دیگه چیزی نگفتم . مگه میتونستم رو حرفش حرفی بزنم !!  
 ماشین شدیم راه افتادیم سمت خونه . سوار 

وقتی که رسیدیم مامان شیوا اینقدر بغل و ماچم کرد که دست 
 به دامن بابا شدم که ازم جداش کنه ..  

 حواسم به آیدا بود ! زودتر رفت توی اتاقش درم بست .. 
 شامم نخورد . منم نخوردم میخواستم بخوابم  

رصامو خوردم و  رفتم توی اتاقم و بعد از تعویض لباس ق
 خوابیدم ... **** 

 نصف شب با گشنگی و تشنگی زیاد از خواب بیدار شدم !
 به ساعت کنار تختم نگاه کردم 

 نصف شب بود !!   ۳:۰۰  ساعت دقیقا
یاد این فیلم ترسناکا افتادم که یارو نصف شب بلند میشد دقیقا 
ازین ساعتای مرموز بعد یهو در اتاقش باز میشد یه ارواح 

 ه میومد میخوردتش یا یه قاتل میومد ..خبیث
 واای سرم ضربه خورد دیونه شدم رفت !

 پاشدم از اتاق که اومدم بیرون دیدم یه صدایی میاد ..
این چه صداییه ؟ یکم که توجه کردم دیدم یه صدایی مثل  

 گریه اس .. اما زیاد واضح نیست!  
 کی داره گریه میکنه ؟ 
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ق آیدا میاد ! رفتم نزدیک دقت کردم دیدم صدا از طرف اتا
اتاقشو گوشمو چسبوندم به در .. آره صدا ازینجاست .. داره 

 گریه میکنه ؟!!!
 بدون اینکه در بزنم در اتاقو آروم باز کردم 

 آروم گفتم : 
 آیدا ... 

دست بردم و برقو روشن کردم ! نور باعث شد چشماشو ببنده  
 و دست بزار رو چشماش .  

یه عالمه دستمال دور و برش ریخته رو تخت نشسته بود و  
 بود !!

 چرا داشت گریه میکرد !!!! 
رفتم نزدیکش و جلوش زانو زدم . دستمو گذاشتم زانوهاشو  

 گفتم :
 آیدا ؟ چیشده چرا داری گریه میکنی ؟!

 با صدای گرفته که گریه و بغض توش موج میزد گفت : 
 اینجا چیکار میکنی ؟ مگه خواب نبودی ؟ 

گشنم بود خواستم برم یه چیزی بخورم که .. + چرا .. اما 
 صداتو شنیدم ... چرا داری گریه میکنی ؟! 

سرشو آورد باال ، چشماش پر از اشک بود و قرمز بود .  
 دماغشو باال کشید و گفت : 

 هیچی ...
دوباره سرشو گذاشت رو زانوهاش . چونه اشو گرفتمو  

 سرشو آوردم باال  
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 + چیشده ؟!
 بزار به حال خودم باشم  چه فایده ؟ برو  -

 دستاشو گرفتم تو دستم 
+ آیدا ! من جایی نمیرم باشه ؟ بگو چیشده ! چرا داری گریه 

 میکنی ؟!
صبر کردن با صدای بغض آلودش و  نگام کرد ! بعد از یکم

 یکمی گریه شروع کرد به حرف زدن :
کاش میفهمیدی.. که من مثل بقیه نیستم .. فکرم..همه چیزم  

واقعا فرق داره...ولی خب نمیفهمی که.. همش   نسبت بهت 
خواستم کنارت باشم... خواستم کاری کنم باهام خوب باشی.. 
اما نشد.. شایدم نذاشتی ... تنها اشتباهمم این بود که دوست  

 دارم ...  

 فقط نگاش کردم !  
آره .. تو حق داری .. من اشتباه کردم...اما تو میتونستی   -

اینجوری کنی.. یعنی.. همیشه میگفتی   درستم کنی.. نه اینکه
ازم متنفریاا.. اما من باورم نمیشد..فکرشم نمیکردم اینقدر  

 بهم.. بی اهمیت باشی
 بغض و گریه اش بیشتر شد و گفت :

 هر سری میام یه چیزیو درست کنم ... بدتر خرابش میکنم.. 

 گریه اش گرفت ! 
نمیاد تنهات   میخوام نباشم تو زندگیت... اما نمیتونم ..دلم -

بزارم... از یه طرف میخوام کنارت باشم.. اگه مشکلی پیش 
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اومد یا هرچیزی.. واسه هردوتامون باشه! تو همه چیز منی  
 لعنتی...میفهمی ؟ 

 زد زیر گریه !! مثل ابر بهار گریه میکرد !
 از گریه هاش دلم بجور گرفت .. محکم گرفتمش تو بغلم !

 ی بغلم جا کرد !  اونم مقاومت نکرد و خودشو تو 
 + هیشش .. آروم باش ! آروم باش ..  

 موهاشو نوازش میکردم ! 
 حرفاش ...  
 صداش... 

بیشتر ازون من تقصیر کار بودم که داشتم اینجوری بال 
 سرش میاوردم !

 حرفاش... 
تنهاش نذاری    " فقط امیدوارم االن اونقدر توی ناراحتیاش

که دوباره فکر کنه برات مهم نیستش و دوباره از دستش 
 بدی ... "  

 این حرف توی سرم مرور شد ! بارها و بارها...
 از دستش بدم ؟! 

 نه ... نه .. نمیزارم دوباره از پیشم بره!
بردم و با  از بغلم آوردمش بیرون و بهش نگاه کردم . دست 

 انگشتام اشکاشو پاک کردم  
 لبخند زدم  

+ آخه چرا این چشمای قشنگو بیخودی خرابش میکنی ؟ هوم 
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       ؟ گریه نکن . بسه

 فقط فس فس میکرد. دقیقا شبیه نی نی کوچولو 
 یکم که آروم شد با صدای گرفته گفت :

 سورنا ؟ 
 + جانم ..

 با تعجب نگام کرد !
 :  یکم مکث کرد بعد ادامه داد

ناراحت نباشی ؟؟ چیکار کنم  م چیکار کنم که منو ببخشی و از
 که دلت باهام صاف شه..  

 همینطوری با لبخند نگاش میکردم ! وقتش بود که بهش بگم  
 اره دیگه هرچقدر از دستش دادم بس بود ! اینبار نه ..  

 + منم دوست دارم ..
 انگار نفهمید چی گفت همینجوری داشت ادامه میداد 

 خدا هرکاری بگی انجام میدم تا....  ب -

 یهو به خودش اومد و متوجه ی حرفم شد 
 چیی ؟!! چی گفتی ؟ -

 شیطون خندیدم و گفتم :
 اخبارو یکبار اعالم میکنن  

 به سمتم با شتاب برگشت و نیم خیز شد !
 سورناا تو االن چیی گفتی ؟؟؟  -

 لبخند زدم  
 + گفتم منم دوست دارم ..
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     میشه نه .. باورم ن -

+باورت بشه ! .. برای همینه که وقتی اون کارو کردی  
داغون شدم ! چون نمیتونستم ببینم کسی دیگه بهت دست بزنه  
! دوس دارم تو برای همیشه تو زندگیم باشی . اونقدر دوست  
دارم که هرکاری بگی انجام میدم تا هیچوقت این گریه هاتو  

 ☺نبینم 

 همینجوری با شوک نگام میکرد ! 
 یهو با شتاب پرید و مححکم بغلم کرد ..  

 + عع دختر یواش  
 خیلی دوست دارم .. خیلی  -

 + منم دوست دارم ! 

 احساس خوبی داشتم ! 
 نمیدونم از چی بود  

 از عشق .. از اعتراف عالقه ام ..
 یا ازینکه بدستش آوردم ! 

 اما خوشحال بودم .. این حسو با هیچی عوض نمیکردم :(

هوس نبود... که بود  هرچی ن حسی که داشتم میدونستم ای 
نمیخواستم از دستش بدم .. خودشو بخاطر خودش میخواستم  

 نه بدنش ! 
 از بغلم اومد بیرون و گفت :

سورنا .. من هنوز عذاب وجدان دارم .. چیکار کنم که از  
 دلت دربیارم دیگه از دستم ناراحت نباشی ؟!!
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 شیطون شدم و گفتم : 
 بوسم کن

 چیی ؟  -

       + بوسم کن ! اینجورییی شااید از دلم در بیاد 

 بدون درنگ سرشو آورد جلو لباشو گذاشت رو لبام !!
 داغش لباش داغم کرد . ازم لب گرفت و سرشو برد عقب!
+ آخخخ این بوسه چقدر چسبید !! اومم اصال حاال که دارم 

 .فکر میکنم میبینم دلم که هیچی حتی بخیه هامم خوب شد
 فردا بریم بخیه هارو بکشیم  

 خندید و دستی به چشماش کشید اشک هاشو پاک کرد  

       دیونه  -

 لبخند زدم  
+ پاشو بریم اول دست و صورتتو بشور دیگه ام نبینم 

اینجوری باشی همه چی تموم شد ، بعدشم بیا بریم پایین باهم  
 یه چیزی بخوریم ، دیدم شام نخورده خوابیدی  

 شنمه اهوم . خیلی گ -
 + پس پاشو . من میرم تو آشپزخونه توام زود بیا  

 بلند شدم که برم یهو صدام زد :
 سورنا ؟ 

 + جانم ؟ 
 مرسی که هستی ...   -
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لبخند زدم و چشمامو بستم . اومدم پایین و مشغول آماده کردن 
 غذا شدم  

 + ببینم تو فامیل شما رسم نیست به مریض برسن ؟؟ 
 خندید 

 نخیر رسم نیست             خیلی پروییی  -

 + خب تو فامیالی ما رسمه ، بیا بهم برس 

       خیلی رو داری  -

+ میدونم .. آخخخ اگه نیای خیلی دردم میگیره ها !! یهو 
 میرم تو کما هاا ... 

 زبونتو گاز بگیر       ععع خدانکنه  -

یکم مکث کرد بعد ظرف غذا رو گرفت آورد سمتم روی 
 پاهام نشست و به میز تکیه داد !
 یه قاشق غذا گرفت سمتم گفت :

 خبب بااز کنن  
خندیدم و دهنمو باز کردم قاشق غذا رو گذاشت تو دهنم و منم  

 خوردم !
+ اوممم چه غذای خوشمزه ای به به ، مخصوصا اگه از  

 دست شما بخورن  
 ای شیطون ..   -

+ اصال اینجوری که تو مریض داری میکنی آدم دوس داره 
هییییی تب کنم شاید پرستارم تو باشی  همیشه مریض بشه ، اللل

 جوون       
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 یکی آروم زد تو سرم  

       ساکت شو پرو  -

 + آخخخ  

 سرم چون ضربه خوره بود درد گرفت !! قیافم مچاله شد .. 
 با نگرانی گفت :

سورنا ؟؟ خوبی ؟؟ ببخشید ببخشید بخدا یادم نبود ، خیلی 
 دردت گرفت 

 + نگران نباش .. خوبم  
 یخوای برم مامانو صدا کنم ؟ مطمئنی ؟؟ م -

+ واای دختر نگران نباش خوبم ! فقط یه کوچولو درد گرفت 
 االن خوب شد .. 

 بهش لبخند زدم تا اونم خیالش راحت بشه .
مثل مادری که داره به بچه اش غذا میده باهام رفتار میکرد ! 

 میخندید ؛ شیطونی میکرد ..
 خوشحال بودم که اینجوری میدیدمش :( 

 همراهیش میکردم منم 
هیچوقت فکرشو نمیکردم که اینجوری باهام خوب شی   -آیدا 
 درجه رفتارت باهام عوض شه  ۱۸۰و 

 + خخخ یعنی چی ؟ 
یعنی اینکه فکر میگردم همیشه همون شازده یخی بمونی ،  -

 البته هنوزم هستیااا ولی االن مهربون شدی ! خوشحالم 

 یه لبخند زدمو پیشونیشو بوسیدم ..  
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 د از خوردن غذا رفتیم تو اتاقش بع
 میشه کنارم بخوابی ؟   -

 + اینجا ؟ 
 اهوم  -

+ شدن که میشه ولی خب بیا بریم اتاق من رو تخت من 
 بخوابیم  

 نه .. همینجا جا میشیم ، من تو بغلت میخوابم جا میشیم   -
 خندیدم  

 + از دست تو .. فقط یواش من به دستم نباید فشار بیارم 

به جا شد تا من بتونم بیام رو تخت . دراز کشیدم رو تختش جا
 و خودشو توی بغلم جا کرد و آروم گرفت !

 یکم که گذشت گفت : 
 سورنا میترسم !

 از چی ؟   -
+ ازینکه همه ی اینا خواب باشه ! یه رویا ! یه خیال !  

میترسم صبح که بیدار شدم هیچکدوم ازینا نباشه !! نه تو .. 
 نه هیچکدوم ازینا ... 

شروع کردم موهاشو نواز کردن ! سرشو بوسیدم و مماس با 
 سرش گذاشتم 

+ نترس آیدای من ! خواب نیست ، همش واقعیته ، قول میدم  
 صبح که بیدار بشی همینجا تو بغلم باشی  

 قول میدی نری هیچوقت ؟! قول میدی تنهام نذاری ؟  -
 + آره .. قول  
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 قول بچگونه ؟  -

       + چرا قول بچگونه حاال ؟ 

چون بچه ها دلشون صافه ، قولشونم از رو صداقته .. حاال  -
 قول بچگونه ؟  

  ☺+ اهوم قول بچگونه 

یه لبخند زد و چشماشو بست ! چند دقیقه ی بعد مثل یه بچه 
خوابش برد . منم چون خسته بودم چشمامو بستم و کم کم  

 خوابم برد ....  
 

 **** 

 " آیدا "
 لباس پوشیده حاضر و آماده رفتم سمتش 

 تو دیگه کجا میای ؟  -سورنا 
 + بریم بخیه هاتو بکشیم دیگه  

 ععع مگه توام میخوای بیای  -
 + خب آره  

ساعت دیگه تم   ۱وا تو دیگه کجا میخوای ؟ من میرم تا  -
 میام 

+ ایییی نخیییر منم میام . باز میری مثل اون دفعه گم و گور 

       ز تو بیمارستانا جمعت کنیم میشی باید ا

 زد زیر خنده 
 جمعمم کنی ؟؟ مگه من اونجام همش  -
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+ واال از تو بعید نیست که شاید قرارداد بسته باشی ، حاال 
حرف نزن بدو بریم که بعدش باید یه دوش حسابی بگیری  

 بعد چند وقت  
 آخخخ گفتییی   -

 + بریم ، مااااماااااان خدااافظ 

       یوااش  -

 توام که هعی اذیت کن       + ایییی 

 ..  خندید و بعد باهم سوار ماشین شدیم رفتیم بیمارستان 

 

 **** 
 بابا منکه بهت گفتم نیا داخل  -سورنا 

+ اوفف اصال یه جوری بود حالم بد شد . تا حاال بخیه 
 کشیدن ندیده بودم !! ببینم دردت نیومد ؟؟  

نه بابا اصال چیزی نبود .. میخوای بریم تورو هم یه دور  -
 بخیه کنن بعد بکشن ببیینی چیجوریه 

      + هر هر هر باااااا نمک 

-                

 از خندش منم خندم اومد  
 با خنده گفت : حاال بستنی میخوری حالت جا بیاد ؟ 

 + آخخخ آرههه ، زدی تو خال  
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 یجا نگه داشت  
 چی میخوری ؟  -
 همون همیشگی +
 دقیقه بشین االن میام   ۲خخخ  -

 رفت و چند دقیقه ی بعد با دوتا بستنی برگشت .
   بفرمایید خانوم اینم سفارش شما -سورنا 

 + ممنون از شما  
که  خندیدیمو از دستش بستنیو گرفتم مشغول خوردن شدم . یکم

 گذشت سکوتو شکوند گفت :
میگم هنوزم از پسرا بدت میاد ؟ یعنی میگم کنارشون می  

 ایستی اذیت میشی ؟  
+ راستش .. دارم سعی میکنم کنار بیام .. یا به قول تو دارم 

بتونم زیبایی اونطرفشو سعی میکنم با ترسم روبه رو بشم تا 

      ببینم 

 یه لبخند زد  
 خوبه .. پس روش درمانم داره نتیجه میده   -سورنا

خندیدم + آره یه جورایی .. البته هنوزم اگه اونا از سکس و 
رابطه و اینجور چیزا حرف بزنن باهام یا ... هر اتفاقی 

 بیوفته باهاش مشکل دارم 
ی کنه پدرشو درمیارم  عااا ... اگه کسی همچین کار -سورنا 

 واال مگه من بزارم کسی اذیتت کنه و در بره        

           + جووون دورت بگردم که 

 قربانت ..   -
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 تو همین حین بودیم که یهو گوشیم زنگ خورد ... 
بستنی رو گذاشتم رو داشبورد و دست کردم از تو کیفم درش 

 آوردم بهش نگاه انداختم 
 بابا بود !!!! بابا ؟

 ه ؟ کی -سورنا 
 با تعجب برگشتم سمتش 

 + بابا ست !!! 
 خب چرا جواب نمیدی ؟ جواب بده  -

 + بعد این همه مدت...
 جواب بده شاید کارت داره   -

 تماسو برقرار کردم :
 + الو بابا 

 نازی ؟ میدونی چقدر دنبال شماره ات گشتم ؟  -بابا 
 + سالم ... 

 علیک سالم ..  -بابا 
 تماس گرفته بودم باهات + منکه قبال با همین شماره

 تو کجایی ؟ داری چه غلطی میکنی ؟؟  -بابا 
 + من ؟؟

عموت اینا چی میگن .. چرا هروقت زنگ میزنم  -بابا 
 خونشون تو نیستی .. تو کجاییی ؟؟ 

 چی میگه ؟  -سورنا 
 گوشیو بردم اونطرف و روبه سورنا آروم گفتم : 

 میگه کجام ؟ 
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 بهش بگو داستانو   -

     + چیی ؟ نه 

 باالخره که باید بگی .. االن بگو که زود بفهمه چخبره  -

 یکم نگاش کردم ! چشماشو بازو بسته کرد 
 من اینجا نگران نباش ... -سورنا 

 الوو ؟؟ آیداا.. الو ؟ -بابا ازونور خط 
 + بله بابا 

 چیکار میکنی تو ... میگم کجایی ؟  -بابا 
 ونم پس میوفتادم !صدام میلرزید ! اگه سورنا اونجا نبود مید 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم :
 + بابا ... 

 اینقدر نگو بابا بابا .. میگم بگو کجایی ؟؟  -بابا 
 + من .. من فرار کردم  

 چی ؟؟ تو چه غلطیی کردی ؟  -بابا 
+ من فرار کردم ... چون دوست نداشتم و نمیتونم با مسعود  

 ازدواج کنم 
 مسعود عقد کردی ؟  پس عمو اینات چی میگن تو با -بابا 

 دیگه دلمو زده بودم به دریا ! 

+ دروغ میگن .. اصالا عقدی درکار نبودهه.. من قبل از  
 عقد فرار کردم !! 

پس اینکه عموت میگه شناسنامه ات گم شده و ازم  -بابا 
 اجازه میخواد که بره برات المثنی بگیره چیه ؟ 
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ه ام دست + بابا همشون دروغ گوی حقه بازن !! من شناسنام
خودمه .. من اونارو نزدیک چند ماهه که ندیدم حتی بعد از 

 فرار کردنم به پلیس خبر ندادن 
چرا زوودتر اینارو بهم نگفتی ؟ نامردا .. اونا این همه  -بابا 

مدت بهم دروغ میگفتن .. مار تو آستینم پرورش میدادم ..  
 فکر نمیکردم از امانتم اینجوری مراقبت کنن ..  

 فرار کردم بابا .. همش بهت دروغ گفتن+ من 
 پس تو االن کجایی آیدا ؟؟  -بابا 

 + من ... من  
 چرا من من میکنی.. میگم کجایی االن ؟  -بابا 

 یه نگاه به سورنا کردم  
 + من خونه ی مامانم ... 

 چیی ؟!! اونجا چه غلطی میکنی ؟  -بابا 
ادر + پس کجا میرفتم ؟؟ خونه ی برادرت که به دام اون بر

 زاده ت بیوفتم ؟؟  
اون مرتیکه اونجاست .. چطور موقع ازدواج از مردا   -بابا 

 بدت میاد اونوقت اونجا اذیت نمیشی ؟
+ بابا اوال آقا فرهاد آدم خیلی خوبیه ، حداقل مثل عموم به 

من به چشم یه سکه ، طال یا ارث پدری نگاه نمیکنه ، 
 مامانمم ازم مثل گل مراقبت کرد ...  

باشه همونجا بمون .. من خودمو تا یه هفته ی دیگه   - بابا
میرسونم تکلیف تو و همه رو مشخص میکنم ! آدرس  

 اونجایی که هستی رو بده 
 + آدرس اینجا رو برای چی میخوای ؟ 
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 آدرسو بده آیدا برای اینکه بیام اونجا   -بابا 
 + میخوای بدی عمو اینا اره ؟ 

 نباش نه دخترم نمیدم .. نگران  -بابا 

آدرسو به بابا دادم ! گوشیو که قطع کردم همه چیزو برای 
 سورنا تعریف کردم .

 نگران نباش همه چی درست میشه  -سورنا 
+ پوفف .. امیدوارم بابا زودتر بیاد این آدما رو ازم دور کنه  

 تا بتونم بدون ترس زندگی کنم  
 بابا من اینجام نترس  -

 لم گرم شد ! دستشو گذاشت روی دستمو فشرد ! د
بریم خونه که من دلم لک زده برای غرق شدن در زیر  -

 دوش آب 
 + خخخ . دیونه 

 ماشینو روشن کرد و رفتیم خونه ...  
 

 **** 
سورنا رفت حموم اتاقشو منم رفتم تا لباسامو عوض کنم . یهو  
چشمم خورد به همون بیکینی مشکی که اون روز همینجوری  

 خریده بودم !!!

      شیطونی اومد تو ذهنم یهو فکر یه 

ها ها ها ... میدونستم سورنا جنبه نداره و ممکنه یه چیزایی 
 اتفاق بیوفته اما انگار خودم میخواستم !
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 اونشب ... 
 اون لذت ... 

با اینکه یهویی بود اما ... کنار سورنا اون رابطه برام لذت  
 بخشه !!  

 حتی اذیتمم نمیکنه ! چون عاشقشم ..  

شیدم و یه تاب شلوارک روش و رفتم توی  بیکینی رو پو 
اتاقش و اول در اتاقو قفل کردم بعد لباسامو درآوردم و رفتم  
روی تختش نشستم و پاهامو انداختم رو پامو سکسی طوری  

 شدم ! جوون  
 منتظر شدم تا بیاد !

 بعد از چند دقیقه حوله پوشیده از در حموم اومد بیرون ... 
 

 **** 
 " سورنا "
شیدم چون لباسام همه بیرون بود ! حوله ی تن یه شرت پو 

 پوشمو پوشیدم و از حموم اومدم بیرون که ...
 آیدا رو دیدم !!!

 یه سوتی زدمو بعدش نیشخند زدم گفتم :
 واااو !! چخبرههه اینجاا  

 یه بیکینی مشکی جذاب پوشیده بود و سکسی نشسته بود !!
 داشت دیونم میکرد ..

 شیطون گفت : 
 ؟؟!  خوشت میااد



502 

 نمیترسی بالیی سرت بیارم        + شیطون شدی خانوم !

 خندید 
 نووچ چون سورنای من آدمه   -

 + خب اگه یهو هیوال شد چی ؟؟ 
 نگام کرد !

 یه لبخند زد و سرشو تکون داد گفت :
 !! هیوالشم خواستنیه 

رفتم جلو و اونم از جاش بلند شد و اومد نزدیکمو گرفتمش 
 توی بغلم ..
روی لباش ! دستاشو در گردنم انداختم و موهامو   لبامو گذاشتم

 نوازش میکرد.. 
همچنان که میبوسیدمش بند سوتینشو از پشت باز 

کردم..همزمان اونم بند حوله امو باز کرد و از تنم در آورد  
 !! 

 و  بلندش کردم و بردمش عقب انداختمش رو تخت 
خوابوندمش و خیمه زدم روش دوباره شروع کردم ازش لب 

گرفتن...سینه هاش داشت دیونم میکرد ! شروع کردم به  
 خوردن سینه هاش.. سینه هاش فوق العاده بودن..

 نفس هاش تند و عمیق شده بود!!
سیاهی که پوشیده بود تو اون بدن سفید دیونه کننده بود   شرت 

کردم شروع کردم به لیسیدن  شرتشو کشیدم پایین پاهاشو باز
حسابی کسش خیس شده بود زبونمو میکردم تو کسش ...کسش

در میاوردم...نفس هاش به ناله تبدیل شده بود..آاه میکشد و 
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موهامو چنگ میزد.. ناله هاش حشری ترم میکرد.. منو  
بیشتر دیونه میکرد و موهامو چنگ میزد.. سرمو آوردم باال 

.بعد بالشتی که کنارم بود و ورداشتم  و یه بوسه از لبش گرفتم.
گذاشتم زیر کمرش تا کص و کونش بیاد باال.. خم شدم و از 
کشوی میز کنار تختم کرم برداشتم زدم به سوراخ کونش اول  

انگشت کوچیکمو کردم تو یخرده چرخوندم در اوردم بعد  
انگشت فاک کردم تو کونش میدونستم داره یخرده درد میکشه  

کون کردن دست بر داشت اونم همچین کون  اما نمیشه از 
دقیقه  ۲بار داده بود اونم به خودم!! بعد یکی  1تنگی که فقط 

از درد داشت    تا انگشتم کردم تو کونش و میچرخوندم 2
لبشو گاز میگرفت.. روش خوابیدم و گردنشو مک 

میزدم..یخرده نگه داشتم جا باز کنه بعد یه انگشت دیگه امم 
تو کونش که جیغ زد.. یکم که از کون محکم فرو کردم 

کردمش انگشتمو درآوردم و برش گردوندم.. یه لبخند زد 
شیطون زد و سریع لباشو گذاشت رو لبامو شکارشون کرد .. 

اونقدر با ولع ازش لب میکردم که نفسم بند اومد و سرمو  
آوردم عقب.. تو گردنش سرمو فرو بردم و نفس عمیق  

م نزدیک کصش و شروع کردم به میکشیدم.. آروم دست برد
ور رفتن باهاش .. سرشو عقب برد و لبشو گاز میگرفت و  
نفسای تند تند میزد.. با فرو رفتن انگشت فاکم توی کصش  

تا انگشتمو کردم تو کصش و تند   2نالید.. یکم که چرخوندم 
تند شروع کردم که جلو عقب کردن... از شدت لذت درد هی  

کنارشو چنگ میزد..رفتم نزدیکشو آه آه میکرد و مالفه ی 
لبامو گذاشتم رو لباش ازش لب میگرفتم.. با دستش هولم 
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میداد عقب اما زورش بهم نمیرسید ، شدت و بیشتر کردم  
گاز  و جیغ میزد و لبشو   واونم از درد چشماشو بسته بود

که ادامه دادم دردش کم شده بود فقط داشت    یخرده  میگرفت 
ه بودم پشتم رو چنگ مینداخت و لذت میبرد روش خوابید

گردنمو گاز میگرفتو میک میزد یهو بدنش لرزید ارضا شد.. 
 یه بوسه از لبش گرفتم و افتادم کنارش! 

 از خستگی هردوتامون نفس نفس میزدیم  
 + چطور.. بود ؟

 اوممم.. لذت بخش..   -

 یهو شروع کرد به خندیدن !! از خندش منم خندم اومد  
 + به چی میخندی  

به اینکه یه روز حتی فکرشم نمیکردم منو تو رابطه   -ا خنده ب

         ی عاشقانه داشته باشیم 

 دوتایی باهم پقی زدیم زیر خنده !!
من ؟ تو ؟ آیدا و سورنا باهم ؟؟  -همینجور با خنده 

        پخخخخخ 

یه جوری میخندید که اگه خنده دارم نبود آدم از خندیدن اون 
 خندش میومد !! 

 د خودش آروم شد و اومد توی بغلم!یکم که خندی
 بوسه ای به موهاش زدمو توی بغلم گرفتمش.. 

 میترسم .. -
 + ازینکه اینا خواب باشه ؟!
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 نه ..  -
 + پس چی ؟

 ازینکه ولم کنی .. -
 + من دیگه ولت نمیکنم یادت رفته ؟ من قول دادم 

 میدونم . اما تو تنوع طلبی... خودت میگفتی... -
 گفتم : یه نیشخند زدم و 

آره .. اما بودم ! االن دیگه نیستم ! درسته تنوع طلبم اما جز  
تو دیگه کسیو نمیخوام !! من دوست دارم و از حسم بهت 

 مطمئنم 
 با ذوق گفت : 

 واقعا ؟  
 + اهوم ... بزار یه چیزی نشونت بدم  

 تو جام نیم خیز شدم و روبهش گفتم :
 این دوتا حلقه رو میبینی ؟! 

 آره..  -
 ستانشونم میدونی  + دا

 آهوم  -
+ من همیشه میگفتم ، روزی که کسیو پیدا کنم که عاشقش 
بشم و دلم بخواد خانوم زندگیم بشه و خودشو بهم ثابت کنه ، 

 این حلقه رو میدم بهش تا برای همیشه مال من بشه  
 خب..  -

 + و االن اون شخصو پیدا کردم  
 خببب کیههه ؟؟  -
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 ☺+ اون االن جلومه 
 ب تو جاش نیم خیز شد و زل زد بهم ! با شتا

 چییی ؟ منن ؟؟  -
+ اهوم .. لیاقتشو داری ...من هیچوقت ولت نمیکنم حتی با  
اینکه االن بدنتم بدست آوردم ! من روحم بهت گره خورده  

        خانم محتشم 

 یهو محکم پرید و بغلم کرد !!
 با ذوق در گوشم جیغ میزد :

 ی خوبیییی سورنا خیلییواااای منممم عاشقتممم ... خیلیی

       + خخخخ دختر گوشم کر شد یواش تر 

 همینجوری توی بغلم بود گفت :
مطمئنی انتخاب درستی کردی ؟ یعنی من.. همونی ام که 

 میخوای ؟ 

 یه لبخند زدم و از بغام آوردمش بیرون زل زدم بهش !

ببین من شاید        + هیچوقت به این اندازه مطمئن نبودم 

یه آدم هیجانی باشم و دنبال این باشم که  تنوع طلب باشم
بخوام چیزای جدید تجربه کنم یا آدمای جدید . اماا گاهی وقتا 
نمیشه چیزیو ول کرد حتی اگه بزرگترین تنوع طلب باشی و  

مطمئن باش تصمیمی که        عاشق چیزای جدید و هیجان 

 گرفتم از ته قلبمه ! :(  
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 یه لبخند زد  
 خیلی دوست دارم :( -

 من بیشتر .. + 

 دوباره بغلش کردم و دراز کشیدیم !! 
 همینجوری نگاش میکردم و لبخند روی لبم بود..

فکر کنم سنگینی نگاهمو حس کرد و سرشو آورد باال زل زد 
 بهم ! بعد از چند لحظه گفت : 

       چرا اینجوری نگام میکنی ؟

 + دارم به چشمات نگاه میکنم ! 
 خب چرا اینجوری ؟ -

 + چیجوری ؟
 همینجوری که االن هستی .. محو  -

 مکثی کردم و با لبخند گفتم :
االن یاد یه شعر افتادم که فریدون مشیری سروده بود . 

 میگفت : 
 گفته بودی که چرا محو تماشای منی

 آن چنان مات که یک دم مژه برهم نزنی
 مژه بر هم نزنم تا ک ز دستم نرود 

   ناز چشم تو ب قدر مژه بر هم زدنی... :((

 کم کم صورتش شکفت و لبخند زد !
 وااو ! چقدر قشنگ   -

 + آره اینجوریاست ..
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                جوون .. چه شوهر رمانتیکی پیدا کردم  -

 زدم زیر خنده  

 حاال شدم شوهرت ؟؟       + واای 

         پ ن پ خو چی بگم ؟ بگم چه عروسی پیدا کردم ؟ -

       + نه نه راحت باش

 خندید !
 بلدی نه ؟! میگم خیلی شعر  -

 + گاهی وقتا شعر میخونم خوباشون تو یادم میمونه  
چقدر خوب ! ولی من فقط یه شعر بلدم اونم خیلی دوسش   -

 دارم 
 + اوهوم چی ؟! 

 یه نفر که خیلی دوسش دارم این شعرو میخوند. میگفت :  -
 کاش می دیدم چیست.. 

 آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست  
 و خوندم : لبخند زدم و ادامه اش

 + آه ، وقتی که تو ، لبخند نگاهت را می تابانی
 بال مژگان بلندت را می خوابانی

 آیدا با لبخند  
 _ آه ، وقتی که تو چشمانت را
 آن جام لبالب از جان دارو را

 + سوی این تشنه جان سوخته ، می گردانی
 موج تشویشی عشق از دلم می گذرد

 _ روح گلرنگ شراب در تنم می گردد
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 ست ویرانگر شوق پرپرم می کندد
 + ای غنچه رنگین پر پر!!

 من در آن لحظه که چشم تو به من می نگرد :( 
 _ برگ خشکیده ایمان را

 در پنجه باد ، رقص شیطانی خواهش را
  در آتش سبز ، نور پنهانی بخشش را 

 در چشمه مهر ، اهتزار ابدیت را می بینم 
 یست+ پیش از این سوی نگاهت ، نتوانم نگر 

 اهتزار ابدیت را یارای تماشایم نیست 
 به اینجاش که رسید باهم خوندیم :

 کاش می گفتی چیست ؟ 
 آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست ...  

 نگاش میکردم همچنان  
 آیدا لبخند زد و گفت :

      این بهترین شعریه که تو عمرم شنیدم و دوسش دارم 

+ منم یادم میاد این شعرو اولین بار برای کسی که خیلی 
دوسش دارم خوندم .. ) یکی زدم رو دماغش ( یعنی برای  

 آیدا خانوم 

 خندید ! 
 رفتم توی بغلش و سرمو گذاشتم رو سینه اش..  

 موهامو نوازش میکرد 
 آروم بودیم ..
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 بدون هیچ صدایی..
 فقط صدای نفس هامون بود که سکوتو میشکست ..

 به هیچی فکر نمیکردیم ..
 جز خودمون.. 

 
  **** 

 " آیدا " 

با سورنا تو آشپزخونه نشسته بودیمو ازونجایی که مامان 

البته            گیرمون آورده بود داشتیم سبزی پاک میکردیم 

بیشتر من پاک میگردم سورنا یکسرع داشت از زیر کار در  
 میرفت !

 غرغر کنان گفتم :
 چه به سبزی پاک کردن  اااه... آخه مامان منو 

غرغر نکن اینقدر آیدا ، سبزی رو پاک کن ! چند  -مامان 
 وقت دیگه رفتی خونه خودت باید این چیزا رو بلد باشی  
 سورنا یهو زد زیر خنده !! همونطور که میخندید گفت : 

 آخخ آرههه برای شوهر داریت خوبه  

یه دسته سبزی گرفتم و پرت کردم سمتش که خورد بهش و 
 خندید !

 رو آب بخندییی        + کوفت ؛ درد 

 مامان آخه حرفا میزنیاا ، کی میاد اینو بگیره  -
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 با حرص + سورررناااااا
 وا سورنا   -مامان با خنده 

 سورنام خندید و دیگه چیزی نگفت !
 یکم که گذشت نزدیک گوشش گفتم :

 هوی آقا پسر 
 بله دختر خانم  -

 + چندتا دوسم داری ؟  
    پاک کن خانومسبزیتو  -

 + ععع بگوو دیگه 
 چی بگم خو االن اخه وقت این سواالس -

 + اعع اذیت نکن دیگه سورنا.. بگو چندتا دوسم داری ؟ 
 یه تک خنده ای کرد و گفت :

 یکی ! 

بجاش من      + بیشعور ...اوممم اشکال نداره

 خیلیییییییی....دوست دارم 
 اوفف !! گرفتمش گذاشتم رو قلبم -

 + جوننن  

 بزی هارو پاک کردیم رفتیم سراغ کارامون .س
بعد از نهار سورنا رفت جلوی تلویزیون لم داد و مشغول باال 

 پایین کردن کانال ها شد و با گوشیش باز میکرد !
 یه سینی چایی ریختم و رفتم کنارش نشستم 

 تا چایی آتیشی برای خودم و خودت ۲+ بفرماااید اینم 
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 نه آیدا خانوم به به ! دست شما دررد نک -
 + خواهش میکنم  

چاییشون برداشت و مشغول خوردن شد همچنان گوشیشم  
 چک میکرد ! 
 + سورناااا

 هووم؟  -

 چرا میگی هوم ؟       + کوفت و هوم 

 خخخ . خب چی بگم ؟ دهنم قنده -

باید بگی جونم عشقم ، جونم نفسم ؟ عمر       + بیخود 

 بفرمایید 

 هندونه ها نیوفته       اوهو  -

 لی پرویی+ خی
بابا خدا که هرچی رو تو دنیا بوده جمع کرده داده به تو  -

 عجبب بابا عجب         اونوقت من خیلی پرووام ؟

 + کوفت 
 ععع ..  -

 یکم مکث کردم بعد گفتم :
 چندتا دوسم داری ؟  

 وا ! اینو که قبال پرسیدی چندبار میپرسی  -
 + خب االن دوباره بگو نمیمیری که 

 خندید 
 یکی !  -



513 

 عجب کردم !! چرا همش میگفت یکی ؟! ت
مگه نمیگفت خیلی دوسم داره پس چرا همش میگه یکی ؟! 

 یعنی اینقدر کم دوسم داره ؟!!
 با تعجب پرسیدم :

 + سورناا !! یکی ؟!!
 خب آره پس چندتا ؟ -

 + ببینم... تو که خیلی دوسم داری پس چرا میگی یکی ؟!! 
ن همون یکی  کی گفته من تورو خیلی دوس دارم ؟! م -

 دوست دارم ! 

 نمیدونم چرا اما ناراحت شدم ...
 یکی آخه ؟!

 چرا ؟ چرا اینقدر کم...
 یه لبخند زدم گفتم :

 خب عیب نداره بیشترش میکنیم  
 ابروهاشو باال انداخت  

 نووچ هرچقدر زور بزنی من بازم همون یکی دوست دارم   -

 کله ام خراب شد !      

یبارکی بگو صفر دیگه !یکی   + ببینم چرا میگی یکی ؟؟ خب 
 با صفر فرقی نداره که 

 یک با صفر فرق نداره ؟؟  -
 + بین صفر و یک چه فرقی هست ؟ فاصله ای نیست که ..  

 به هرحال منن همون یکی دوست دارم نه بیشتر  -
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 خیلیییی بدیییییییی     + سورنااا... 

 باال بری پایین بیای همون یه دونه اس عزیزم   -

 کردم !چپ چپ نگاش 
 چرا اینجوری به من مینگری ؟!  -سورنا 

     + خیلی بیشعوری

 اییییی چراااا ؟ -

     + خیلی بدی ادم خبر بدو یهو نمیگه ک ذره ذره

من خبر خوبو میخوام بدم        تو خبر بد دادن بلد نیسم  -

 طرف سکته میکنه چ برسه بد .. حاال چه خبر بدی دادم ؟! 

باشه دوسم داری   بزار دلم خوش    + خو پس اصن نده

 اشغال 
 آیدا ؟ منکه دوست دارم  -

 + اره ارههه یکی بخوره تو سر منننن
 اععع این چه حرفیه میزنی آخهه -

+ آدم اینجور خبرارو ذره ذره میده ! نه این ک یهو بگی من  

     دوست ندارم

 خندید 
 مگه من بت گفتم دوست ندارم ؟؟  -سورنا 

 وث ؟!!خیلیییی بدی  + بین صفر تا یک چند تا فاصله اس دی

 با حالت قهر چایمو گذاشتم رو میز و بلند شدم  
 ععع ؟ به کجا چنین شتابان ؟ -سورنا 

 برگشتم سمتشو و انگشتمو گرفتم سمتش
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+ تاا اطالع ثانوی باهات قهرم یا به قول شماها چس مشم  
 باهات  

 ععع ...   -

 بدون هیچ کلمه ای رفتم سمت اتاقم 
 ...آیدا ؟ وایسا  -سورنا 

 توجه نکردم و رفتم تو اتاقم درم بستم .. 
بیشعور به من میگه باال بری پایین بیای یکی دوست دارم ! 

        

 یکی بخوره تو سرم  
 ناراحت کنار پنجره نشسته بودم که در اتاقم زده شد .. 

 میدونستم سورناس اما جواب ندادم 
 دوباره در زد و صدام زد :

 آیدا ؟ -
 پوففف 

 + بیا تو  

 و باز کرد اومد داخل . اومد نزدیکم ایستاد و نگام کرد در
 چیشد چرا قهر کردی ؟   -سورنا 

 + نمیخام برو بیرون 
 خندید و یهو اومد از پشت بغلم کرد 

 + ولم کن ..
 یکم تقال کردم اما زورش ازم بیشتر بود سفت بغلم کرد !!

 ععع اینقدر تکون نخور دیگه نمیتونی از دستم فرار کنی   -
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ست از تقال برداشتم و دستامو گذاشتم رو دستاش آروم شدم  د
. 

 گردنمو بوسید و چونه شو روی شونه ام گذاشت گفت : 
 گل کوچیک دلم چرا پژمرده حالی ؟ 

 بیا قسمت کنیم دردی که داری 
 که تو کوچک دلی طاقت نداری .. :( 
 + داری خرم میکنی با این حرفات ؟! 

ا آیدای من ناراحته و قهره ععع دور ازجون .. خب بگو چر -
 باهام ؟! 

 + تو خیلی بدی .. اصال دوسم نداری همش میگی یکی 
خخخ .. دیونه تو اینقدر برای من مهمی که حاضرم برم  -

تموم آدمایی که از بچگی اذیتت کردنو با هر زحمتی پیداشون  
کنم و بزنمشون بخاطر اینکه یه روزی اذیتت کردن ! اونوقت 

 بگی دوست ندارم ؟!دلت میاد بهم  
 خندم گرفت از حرفش  

 + تو دیونه ای  
 اره .. دیونه ی تو ! -

 + خببب تبریک میگم سورنا خان تونستی خرم کنی  

 پقی زدیم خنده و باهم میخندیدیم !!
 واسه همین چیزاش بود که دوسش داشتم دیگه ..

 ولی اگه این همه دوسم داره پس چرا میگه یکی ؟! 

        بش میرسم... حاال بعدا به حسا
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 **** 

 توی آشپزخونه دنبال یه چیز میگشتم که بخورم !
 حس خوبی نداشتم به امروز نمیدونم چرا گند بود حالم ...

 احساس میکردم یه اتفاق بدی قراره بیوفته .. 
 نه آیدا به دلت بد راه نده چیزی نمیشه 

 سورنا وارد آشپزخونه شد  
 آیدا اینجایی   -سورنا 

 + جانم ؟ آره 
 چیکار میکنی ؟ -

 + هیچی دارم یه چیز ردیف میکنم بخورم  
اهووم نوش جونت .. میگم من یکی دو ساعت دارم میرم   -

 بیرون یه سری چیز میز باید بخرم بعد برمیگردم  
 + اععع من خونه تنهام که ..

 چرا مامان اینا کجان پس ؟  -
  + با آرش رفتن خرید

ای بابا.. نگران نباش یکی دو ساعته زود میرم برمیگردم   -
 نترس باشه ؟ 
 + اومم باشه 

اصال میخوای بمونم تا مامان اینا بیان بعد برم ؟! اگه خیلی  -
 مشکل داری 

 + نه نه نمیخواد تو برو ولی زود برگردیا 
 نگران نباش زودی میام   -
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 اومد صورتمو بوسید و بعدم رفت بیرون !!
 فف پوف

 ای کاش نمیگفتم بره .. واقعا حس بدی داشتم !
تقریبا نیم ساعتی بود که گذشت یهو صدای در اتاق اومد  

 !خوشحال ازینکه سورنا برگشته بلند شدم ..
ولی چرا زود برگشت ؟؟ اونکه میگفت یکی دو ساعت دیگه 

 !! 
با خوشحالی از آشپزخونه رفتم بیرون و در حین بیرون رفتن  

 گفتم :
 شد ؟ چرا زود برگشتی تو که.....  چییش

 نه ...!! 
 + تو...؟

 از چیزی که میدیدم باورم نمیشد !!!  
 مسعود ... 

 مسعود روبه روم ایستاده بود !!!
 چیجوری اومده بود تو خونه ؟!!!! 

 ترس برم داشت !!!
+ تو ... تو اینجا چیکار میکنیی ؟؟! چیجوری اومدی تو 

 یدا کردی ؟؟؟ خونه ؟؟! اصال چیجوری اینجارو پ
 خندید 
بسیااااااار سوااال هوشمندانه ای بود دخترررررر  -مسعود 
 عمو 
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 اینو گفت و بلند تر از قبل خندید !! یا خدا... 
مثل سگ و تا حد مرگ ترسیده بودم ... تپش قلبم رفته بود  

 باال .. نمیدونستم چه غلطی باید بکنم ! 
 + گمشو از خونه برو بیرون !!

باالخره پیداات کردمم ؟! بهت که گفتم بدستت  دیدی  -مسعود 
میارم .. حاال از دست من فرار میکنی ؟؟!! حالیت میکنم که 

 یه من ماست چقدر کره میده 

 ترسیدم و یهو با سرعت دوییدم سمت اتاقم !!  
 دنبالم اومد  

 وایسا .. -مسعود 
سریع پریدم تو اتاق و درو قفل کردم .. رسید پشت درو  

 بید محکم مشت کو 
 با یه صدای خاص و خنده از پشت در گفت :

 آیداااا...  

 بدجوری ترسیده بودم !! نفسم .. نفسم باال نمیومد !! 
 خدایا خدایا خودت کمکم کن  

آیدااا ... درو باز کننن!! شنیدم نمیخوای باهام   -مسعود 
ازدواج کنیی .. اما بهت گفته بودم که تالفی همه ی کاراتو  

حاالم پیدات کردم و تشنه ی بدنتم !! بااز سرت در میارم ! 
 کن درو 

 خدایا خدایا !!
 سورنا .. ای کاش نمیگفتم بره !!
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درو باز کن وگرنه میشکنمش میام تو ..) یه دونه  -مسعود 
 محکم زد تو در( .. باز کن 

+ گمشووووو عوضییییییی !! گمشو وگرنه زنگ میزنم به  
 پلییس  

 از پشت در میخندید 
که از مردا بدت میاد .. آرههه ؟؟ عیب نداره االن  -مسعود 

 کاری میکنم که خوششت بیاااد  
+ گمشو عوضی آشغاال .. گمشو از خونه بیرون به بابا  

دروغ گفتین که منو عقد کردی و ازدواج کردم همتون کثافتین 
 !! رزل عوضی .. من بمیرمم باهات ازدواج نمیکنم .. 

 صدایی ازش نیومد !! 
یهو به در ضربه ی محکمی خورد . جیغی کشیدم و رفتم  

 عقب ... به در ضربات محکمی میزد.. میخواست بیاد تو !!
 با هر ضربه جیغ میزدم و گریه میکردم ! 

 یهو یاد گوشیم افتادم !!
 سریع رفتم برش داشتم و خواستم به پلیس زنگ بزنم  

 ز شد و مسعود اومد داخل !!  كه یه دفعه در اتاق با شدت با
 جیغ بلندی کشیدم ..

یادته بهت میگفتم هرچیو که بخوام بدست میارم ؟!  -مسعود 
یادته محل سگ بهم نمیذاشتی ؟ یادته؟ ولی فرار کردی و 

اومدی اینجا این خوشی و که به همه چی برسم خراب کردی 
 .. حاال نوبت منه که ثابت کنم هرکاری بگم میکنم.. 

بهم بزنی بابا بیچاره ات میکنههه کثافت . کاری + دست 
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میکنم از زندگیت پشیمون بشی مسعود .. جلو نیا .. ولم کن  
 چی از جونم میخوای ؟؟؟  

هه .. بابات ؟؟ خود بابات آدرس اینجارو به پدرم   -مسعود 
داد تا بیایم و ببینیم خوبی یا نه ! فکر کردی از کجا اینجارو 

 یاد گرفتم ؟؟  

 یدم ؟!! چی میشن
 بابا ؟!!

بابای من ؟!!! بابایی که بهش گفتم عمو اینا چه بالیی سرش 
 آوردن !! چه دروغایی بهش گفتن ؟!! 

 بابایی که دوسم داشت حاال آدرسو به دشمنم داده ؟!!
با تموم تنفری که توی وجودم بود و ترس زل زدم به  

 چشماش  
 رمیاره  + گشمو ازینجا بیرون ... االن مامان میاد پدرتو د

 زد زیر خنده !!! 
هنوز یه کار مونده که باید انجام بدم .. نگران نباش   -مسعود 

 عزیزم قبل ازینکه اونا بیان کارمو انجام میدم ...  

یه دفعه شلوارشو در آورد.. به كل ماجراپي بردم رفتم پشت  
 تخت و داد زدم گفنم : 

 به خدا اگه بیاي جلو…..
ه کرد!! تا اومدم فرار کنم یهو بهم امان نداد و به سمتم حمل

 اومد جلو سینه مو گرفت تو مشتش تا میتونست فشار داد... 
 جییییغ بلندی کشیدم!!!

+ ولممممم کن آشششغااااال عوضیییی .. چی از جونم 
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 میخوااااااااای ؟؟!!!! 
یهو بیشتر فشار داد!! انقدر درد داشت كه دوست داشتم فریاد 

 بزنم  
 خفه شو  -مسعود 

 صبانیت محکم توف کردم تو صورتش..با ع 
 + گمشو اونطرف آشغال اون دستای کثیفتو به من.....  

 یهو با سیلی که خوابوند تو گوشم پرت شدم رو زمین !!
جوری سرم گیج میرفت که حس میکردم االن میخوام باال 

 بیارم .. منو برگردوند سمت خودش و گفت :
 مگه نمیگم خفه شو ها ؟؟!  

زل زدم .. تموم خونی که توی دهنم بود جمع با تنفر بهش 
کردم و دوباره تف کردم تو صورتش !! ترسیده بودم ...  

 خیلی .. خیلی زیاد ... 
یهو وحشی شد و دست برد سمت یقه ی لباسم و از باال تا 
پایین جر داد.. بلند جیغ میزدم و سعی میکردم از خودم 

... هیچ غلطی  براااابر منن بود ۳دورش کنم اما اون تقریبا 
 نمیتونسم بکنم .. از خودم بدم میومد... 

 اون صحنه ها... 
 اون خاطرات لعنتی کودکی ...

 اون...
همشون دوباره اومده بودن سراغم ... ترسیده بودم درست  

 مثل همون شب زیر دست اون کثافت!!
تموم مدت جیغ میزدم و سعی میکردم از دستش خودمو  
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 خالص کنم ولی نمیشد...
با لباسامو درآورده بود.. دیگه جونی توی تنم نمونده  تقری

 بود..هیچی حس نمیکردم دیگه امیدی نداشتم.. 
یهو دستشو انداخت دور كمرم بلندم كردو خوابوندم روی 

 تخت..
 با گریه التماس کردم

+ تورو خدا نكن .. ولم کن مسعود.. جون هركیو دوست 
 داري ولم كن.. 

دم كه دستشو برد رو شلوارم و همین طور داشتم التماس میكر
خواست بكشتش پایین اما من نمیزاشتم عصباني شد بلند شد و  
رفت یهو تموم کابل های کامپوتری که توی اتاقم بودو باز  

 كرد اومد سمتم.. 
 +چی.. چیکار میخوای بکنی؟!!!

کابل رو دور دستش پیچید و اومد سمتم.. روی تخت عقب  
 رفتم..
 مت نکن.. بهت گفتم مقاو  -مسعود

یهو افتاد به جونو تا میخورد با اون کابل ها منو زد...من از  
درد جیغ میزدم و گریه میکردم و اون وحشیانه کابل ها رو  

 روی بدنم فرو میاورد!!!
دیگه جونی توی بدنم نمونده بود.. حس میکردم بدنم حس 

نداره!! از زدنم دست کشید و بعد با همون کابل ها دستو پامو  
 یگه كاری جز التماسو گریه از دستم بر نمیومد.. بست د

اومد جلو و دونه دونه لباسامو در آورد دیگه لخت لخت بودم  
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 بعد شروع كرد به لخت كردن خودش...نه.. نه.. 
 *یرشو كه دیدم درد و احساس می کردم!!ک

 + سمتم نیا کثافتت..
خندید و اومد سمتم وحشانه منو برگردوند و دست کرد  

ونم باز كرد یه توف حسابی انداخت توش!! داشتم  سوراخ ک
زجر میکشیدم! نفسم داشت بند میومد..نفس نفس میزدم.. دیگه 

داشتم زجه میزدم و التماس میكردم اما انگار این كار فقط  
 هوتشو زیاد میكرد ش

*یرشو و اونو گذاشت دم سوراخم  بعد یه توف هم كرد رو ک
ا انگار نه انگار..با یه داد زدم گفتم نه نكن جون مادرت ام

ونم یه جور جیغ كشیدم كه  یرشو تا ته كرد تو کفشار ک  
 مسعود داد زد :

 خفه شو گوشم رفت..
بعد شروع كرد تلمبه زدن با هر تلمبه جونم میرفتو میومد... 

 جیغ میزدم و گریه میکردم.. لعنت بهت..
گه تموم یرشو در آورد...پاهامو باز كرد گفتم دی  یهو وایساد ک

..  شده كه یه دفعه برم گردوند پاهامو داد باال و باز كرد.. نه 
 نه .. خدایاا!! خدایا..
یرش تف زد و  صم اونو باز كرد به ک دستشو گذاشت رو ک

 صم با التماس و گریه گفتم :گذاشت لب ک
 بسه..تو رو خدا پردمو نزن منو بد بخت نكن  

 بلند زد زیر خنده!!!
 گفت :

ی حاال که تا اینجا اومدم دست خالی میرم ؟!! نخییر فکر کرد
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 دختر عمو...نه.. نمیشه..  
 اومد نزدیک گوشمو خمار گفت :

 ص خیلی خوشم میاد من از ک 
یرشو کرد تو کصم که جیغ زدم..كمي فشار داد تو  یهو ک

هنوز به پرده نرسیده بود..من داشتم میمیردم كه یه دفعه 
کصم.. جییییغ بلندی کشیدم بد جوري  یرشو تاا ته كرد تو  ک

درد داشت.. داشت خون میومد منم درد میكشیدمو گریه مي 
 كردم دیگه كار از التماس گذشته بود...

عوضی کاریو که میخواست انجام داد... از روم بلند شد کنار  
 تخت ایستاد و مشغول پوشیدن لباساش شد.. 

و گریه همه چی تموم شده بود... زل زده بودم به سقف 
 میکردم ! هیچ حسی نداشتم.. هیچی .. فقط حس پوچی بود...

 داشت زر میزد اما من نمیشنیدم.!!  
 یهو صداهایی از پایین اومد.. 

 تموم زورمو جمع کردم 
 +کممممممکککک  

یهو صدای باال اومدن از پله ها اومد.. مسعود ترسیده  
  خواست فرار کنه که یهو دم در به یه نفر برخورد کرد و 

 جفتشون افتادن !!!!!! 
 با چشمای تار نگاه کردم ! سورنا.... 

 مسعود سریع بلند شد و پا به فرار گذاشت 
 وایسا.. -سورنا 
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 دوییدن دنبالش !! 
 + سورناا...  

نشستم و شروع کردم گریه کردن ! زجه میزدم و گریه 
 میکردم... **** 

 " سورنا " 

 .. یک ساعتی بیرون بودم و یه سری خریدامو کردم
 دلم شور میزد ... نمیدونم چرا ؟! 

ای کاش تو خونه تنهاش نمیذاشتم .. اصال ای کاش همراه  
 خودم میاوردمش!!

پوففف بهتره برگردم خونه . بیخیال خرید شدم سریع راه 
 افتادم سمت خونه ..

 پارک کردم رفتم سمت در! 
 ععع در چرا بازه ؟؟ 

سرعت دویدم تو حیاط   یا خدا نکنه اتفاقی افتاده باشه سریع با
 و بدو بدو رفتم تو خونه و درو بستم ..

 یهو صداش اومد 
 کمممممممکککک  -

با شنیدن صداش سریع دویدم سمت اتاقش که یهو با یکی  
 برخورد کردم و پرت شدم پایین !!! 

 آخخخ... 
سرمو گرفتم و بلند شدم ! یه مرد اینجا چیکار میکرد...یا 

 خدا... 
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 بلند شد و پا به فرار گذاشت   یهو اون سریع از جاش
 کثافت 

 داد زدم : 
 وایسا..

دویدم دنبالش !! سریع از خونه خارج شد و دوید تو حیاط با  
سرعت دوییدم و داشتم بهش میرسیدم که یهو نمیدم پا به چی 

 گیر کرد و پرت شدم هوا و محکم خوردم زمین !!! 
 فاااک دستم... 

 دم دنبال اون مرده .. درد داشتم اما سریع بلند شدم و دویی 
تا رسیدم جلو در صدای تیکاف ماشین اومد و ازونجا دور شد  
 تنها کاری که کردم این بود که سریع شماره پالکشو گرفتم !! 
آخخ دستم .. دقیقا روی زخمم افتادم .. ولی خداروشکر باز  

 نشد !
 آیدا...

م به خودم اومدم و سریع دویدم سمت خونه . از پله ها باال رفت
 و رفتم سمت اتاقش!! 

 خدایا.. 
چی میدیدم.. آیدا لخت روی تخت نشسته بود و داشت گریه  

 میکرد!! 
سریع رفتم سمتش و بدن عریانشو در آغوش گرفتم.. محکم 

 منو بغل کرد و زجه میزدو گریه میکرد! 
 سورنااااااا -

 + جانم ؟ جانم عزیزم من اینجام من اینجام  
.. مسعود بهم تجاوز کرد!!! بهم سورناااا... بدبخت شدمم. -
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 تجاوز کرد..
 بیشتر زد زیر گریه !!!

 با شنیدن این کلمه دنیام خراب شد...  
 نمیدونستم چیکار کنم ؟! 

 تموم بدنش زخمی و کبود بود !
 مالفه ی روی تخت خونی بود ...

 به آیدام دست درازی کردن ! به عشقم دست زدن ..
 میرفتم !!!آخ ای کاش پام میشکست و بیرون ن

 عصبی بودم !! 
فقط نفس ها عمیق میکشیدم و آیدا رو که گریه های  

 وحشتناکی میکرد آروم میکردم..
 + باید زنگ بزنیم پلیس ..

 یهو سریع با شتاب بلند شد گفت :
 نههه .. آبروم میرهه سورنا تورو خدا ... نمیخوام کسی بفهمه 

 نگاش کردم !
 هه... 

 ترس از آبرو ... 
دلیلی که دخترایی که بهشون تجاوز میشه سکوت  بیشترین 
 میکنن

 + اون کی بود ؟؟ کدوم کصکشی بود ؟؟ 
 مسعود ...  -

 + چی ؟؟ اینجارو چیجوری پیدا کرده ؟؟؟؟ 
 بابا....   -
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 دوباره زد زیر گریه  
 بابا آدرسو بهش داده   -

 پیرمرد عوضی !! همشون عوضی ان ..  
 + من زنگ میزنم پلیس و بابا بیان 

 ه سورنا تووخدا.... ن -
+ خفه شووو !!! انتظار نداشته باش دست روی دست بزارم  
و ببینم که به عشقم تجاوز شده و کاریییی نکنممم !!! اونم 

ام هرچی  برای چی ؟؟؟ آبروو ؟؟؟ من زنگ میزنم .. هرکی 
 گفت دهنشو سرویس میکنم کسی حق نداره بهت حرفی بزنه ! 

 
 **** 

 " آیدا "
 کرد !!   دوباره بغلم

ازین حرفش دلم گرم شد .. خوشحال بودم که اونو دارم ..  
 اما... 

نمیتونستم کنار بیام ... نمیتونستم .. حتی اگه کسی حرفی  
 نزنه!!

دستاشو مشت کرده بود و عصبی از جاش بلند شد و رفت  
 بیرون . ولو شدم رو تخت و شروع کردم به گریه کردن. 

ونه و نعره های  چند لحظه بعد صدای شکستن وسایل خ
 سورنا بلند شد ...  

 حق داشت .. حق داشت... 
 داغون بودیم .. جفتمون ... 
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اومد توی اتاق ! چهره اش بدجور عصبی و داغون بود !! 
 چشماش از اشک برق میزد.

میدونستم االنه که سر منم داد بزنه . اما یهو اومد کنارم 
نتظار  نشست و محکم بغلم کرد!! واقعا با اون چهره ازش ا

 همچین کاریو نداشتم.. 
مثل یه بچه که به مادرش رسیده سرمو گذاشتم رو سینه شو با 
 صدای بلند گریه کردم .. اونم بیشتر فشارم میداد تو بغلش !

 با گریه گفتم :
بخدا تقصیر من نبود...سعی کردم جلوش وایسم اما 

نشد..نتونستم سورنااا...نتونستم!! ترسیده بودم..بی جون  
 ..همه چیمو از دست دادم سورنا... همه چی...  بودم.

 سرو چشمامو بوسید و گفت :
هیششش گریه نکن آروم باش عشقم..آروم باش..تو هیچیتو از 
دست ندادی ، من کنارتم.. نمیزارم دیگه کسی اذیتت کنه...  
اون حرومزاده رو پیدا میکنم میکشمش.. گریه نکن آیدای  

 کوچک من !  

 دید تر میشد!!با حرفاش گریه هام ش
 نیاز داشتم به اون گریه . به بودنش..به بغلش 

 اینقدر گریه کردم که یهو از حال رفتم...  
 

 **** 
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عمو فرهاد و مامان داغون نشسته بودن روی مبل و با سورنا  
 حرف میزدن .. 

عصبی و ناراحت بودن ! چندباری ام خواستن بهم چیزی 
ر اومد و پشتم  بگن و سوال پیچم کنن اما سورنا جلوشون د

 ایستاد..
 نباید به کسی چیزی بگیم آبرومون میره اینجا  -مامان 

 سورنا عصبی گفت : 
یعنییی چیییی ؟؟ بخاطر ترس از آبرو بزاریم اون کثافت  
آشغال قسر در بره ؟؟ همینجوری زوری وارد خونه شده  
دختر دست گلتونو بهش تجاوز کرده اونوقت شما ترس از  

 آبرو دارین ؟؟ 
سورنا آروم باش .. به اندازه ی تو ماهم   -فرهاد  عمو 

ناراحتیم .. ولی اگه پلیسا بیان اینجا در و همسایه میفهمن 
 آبروم میره بعد اگه فامیل بفهمه....

بابا حرف اونا براتون چه اهمیتی داره ها !!؟ واقعا   -سورنا 
اینقدر مهمه که ... پوففف.. واقعا اگه برای من همچین اتفاقی 

 فتاد همچین حرفی میزدین ؟؟!!  میو 
یکم مکث کرد بعد عصبی انگشتشو آورد باال گفت : باشه !!  
گرچه کاری میکردیم که پلیس چیزی نفهمه اما اگه میخواین  
به پلیس زنگ نزنین ولییی بابا دارم همینجا به روح مامان  
قسم میخورم ... من نمیزارم همینجوری باشه اوضاع ازین 

میگذرم اون عوضیو پیدا میکنم و  موضوع به سادگی ن
 میکشمش نمیزارم ازین موضوع قسر در بره ...  
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 برگشت اومد سمت من 
 سورنا.. دخترم وایسا یه لحظه ..   -عمو فرهاد 

 زل زده بودم به دیوار سفید و گریه میکردم !
 هه.. دلم مرگ میخواست... 

مرگ.. دلم میخواست بمیرم و راحت بشم ازین زندگی که سر 
تهشو بزنی بدبختیه!! حالم از خودم ، از دنیا و آدماش بهم  و 

 میخورد..
مامان به بابا زنگ زد و هرچی از دهنش در اومد بهش گفت 

 !! فکر نمیکردم بابا بزنه زیر قول!! 
فکرشم نمیکردم بعد از اون همه اتفاقات بازم بهشون اعتماد  

 کنه ! خیلی نامردی بابا.. خیلی 
 گام کرد. سورنا اومد سمتم و ن

 پوففف.. باز که تو داری گریه میکنی  -
 نگاش کردم 

 چشمات همه قرمز شد .. پاشو ، پاشو بریم باال   -

دستامو گرفت کمکم کرد بلند شم ، یه دستم تو دستش بودو  
دست دیگه اش روی شونه امو نگهم داشته بود.. بهش تکیه  

 داده بودم! 
 بیا بریم تو اتاق من.. اونجا بهتره..  -
ردتم توی اتاق و روی تخت خوابوند. دستی به سرم کشید و  ب

 مالفه رو روی کمرم انداخت.. 
 سرشو آورد جلو و پیشونیمو بوسید!

 نگاش کردم !!
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چقدر پشتم در اومده بود ! چشماش مثل من قرمز و پر از  
اشک بود اما خودشو نگه میداشت مطمئنم بخاطر من قوی 

ی دفاع کردناشو پایین دیدم  منده بود که بهم روحیه بده... وقت
 دلم گرم شد که حداقل یکی هست که .. بتونم بهش تکیه کنم !

 واسه همینه که عاشقشم ! شازده یخی من !
غصه نخور آیدای من ! من کنارتم نمیزارم کسی  -سورنا 

اذیتت کنه ! نمیزارم کسی بهت حتی کوچک ترین حرفی  
 بزنه.. گریه نکن جون من 

ند اومد روی لبم ! از لبخندم یه لبخند زد و  ناخودآگاه یه لبخ
 چشمامو بوسید.. 

چشماتو ببند استراحت کن .. همه چی درست میشه بهت  -
 قول میدم! 

 خواست بلند شه که دستشو محکم گرفتم و با بغض گفتم :
 نه نرو .. از پیشم نرو سورنا بمون.. خواهش میکنم 

 دستمو گرفت تو دستش صورتمو ناز کرد 
باش عزیزم جایی نمیرم همینجام .. میرم درو ببندم آروم  -

 میام 

 بلند شد رفت درو بست و دوباره برگشت پیشم نشست  
 بخواب من اینجام  -

 + سورنا..
 جون سورنا ؟  -

 + میشه بغلم کنی ؟!
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 چرا نمیشه خانوم خوشگله  -
کنارم دراز کشید و منو کشید تو آغوشش ! محکم بغلش 

 **** کردمو.چشمامو بستم.... 
 جیییییییییغ بلندی کشیدم و از خواب پریدم !!

 جیغ بعدی رو بلنتر زدم .. نفس نفس میزدم ..
سورنا وحشت زده از خواب بلند شد و بیچاره اینقدر هول شد  

 که از تخت پرت شد پایین!!!
 سورنا با نگرانی و وحشت گفت :

 چیشده ؟ چرا جیغ میزنی آیدا ؟!!! خواب بد دیدی ؟؟ 
 دادم   سرمو تکون 

 پوفی گفت و اومد کنارم نشست بغلم کرد ! 
 گریم گرفت و تو بغلش زدم زیر گریه 

 هیشش آروم باش چیزی نیست.. فقط یه کابوس بود!  -

یهو در باز شد و عمو فرهاد اومد داخل و نگاهی بهمون 
 انداخت! 

 سورنا !!! چیشده صدای جیغ از شماها بود ؟؟  -عمو فرهاد 
دا خواب بد دید چیزی نیست . شما برین  اره بابا آی -سورنا 

 بخوابین من هستم 
 پوففف.. اگه چیزی احتیاج داشتین بگین -عمو فرهاد 

 چشم شب بخیر ..  -
 عمو فرهاد رفت و درو بست ..

 سورنا خواست بلند بشه که گرفتمش!! 
 گفت :
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 میرم برات آب بیارم..
 تم  بلند شدو سریع رفت و با یه لیوان آب خنک برگشت داد دس

 بیا اینو بخور حالت جا بیاد   -سورنا 
از دستش گرفتم و یک راست لیوان آبو سر کشیدم !! آخخخ 

 انگار آب روی آتیش ریختم .. خنک شدم . 
 لیوانو از دستم گرفت و گذاشت رو میز بعد دوباره بغلم کرد !

 حرفی نمیزدم .. چه حرفی بزنم !!
 ؟!همش با خودم فکر میکنم یعنی بعدش چی میشه 

 من دیگه... 
من دیگه دختر نیستم !! این ننگ همیشه روی پیشونی من 

 میمونه ...
 دیگه کسی منو نمیخواد !!  

ندای وجدان : پس سورنا چی ؟ ببین چقدر دوست داره ؟ 
 چقدر نگرانته ! 

 تا چند وقت دیگه اونم خسته میشه !  
 سکوت بود توی اتاق ..

 زنم ! زبونم باز نمیشد .. نمیتونستم حرفی ب

از وقتی باهات آشنا شدم رفتم شعرای احمد شاملو که   -سورنا 
در وصف آیدا میگفتو خوندم ! نامه هایی که به آیدا نوشته بود 

خوندم ! عشقشون بی نظیر بود... هه... مثل ما بودن...  
 سختی کشیدن اما بهم رسیدن.!! 
 یکم مکث کرد بعد ادامه داد :
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ه آیدا نوشته بود یه چیزایی گفت  توی یه نامه که احمد شاملو ب
 که االن وصف حال ماست ...  

 با دقت به حرفاش گوش میدادم 
 نوشته بود : 

 حرف بزن آیدا ، حرف بزن!
 من محتاج شنیدن حرف های تو هستم ...  

 با من از عشقت ، از قلبت ، از آرزوهایت حرف بزن...  
اگر مرا دوست می داری ، من نیازمند آنم که با زبان تو آن  

 را بشنوم !!
هر روز، هر ساعت، هر دقیقه، و هر لحظه می خواهم که  

زبان تو، دهان تو و صدای تو آن را با من مکرر کند..  
فتن باز می  افسوس که سکوت تو، مرا نیز اندک اندک از گ

 دارد.
درخت با بهار و ماهی با آب زنده است، و من با حرف های  
تو، من با توفان زنده ام، توفانی از نوازش ها و جمله ها، من  

عشق و امید و زندگی ام را در توفان های پر صدا و پر  
 فریاد باز می یابم.

 این سکوت وحشت انگیز کافی است؛ آن را بشکن.
سکوت مدهش به وجود آورده یی از من یأسی را که با این 

 دور کن..
من حساس تر از آنم که تصور کنی بتوانم در چنین محیط 

 نامساعدی زنده بمانم...!!  
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     حرفاش....

حرفاش قلبمو به درد میاورد .. هه.. همیشه خوب بلد بود  
 آروم کنه .. و موفقم میشد!!

امان  چقدرم خوب بلده رمانتیک حرف بزنه ! حاال به حرف م
میرسم که اون اوایل میگفت " سورنا رو اینجوری نبین ! 
 اونجور که قیافش نشون میده ، دلش اونجوری نیست " 

 من و اون دوتا سرنوشت بودیم که بهم گره خوردیم ! 
موهامو نوازش میکرد و آروم زیر لب زمزمه ای میکرد اما 

 من میشنیدم :
 ن...  این سکوت وحشت انگیز کافی است؛ آن را بشک

 چشمامو بستم به ضربان قلبش گوش دادم...
 چشمام دوباره گرم شد و خوابم برد...  

 
 **** 

 " سورنا "
 + ماماان .. مامان زود باش بیا 

آیدا داشت توی تب میسوخت.. تب و لرز میکرد! با مامان 
 داشتیم میبردیمش بیمارستان !!

ت  توی بغلم مثل بچه ها محکم گرفته بودمش.. همچنان داش
 میلرزید ! بیچاره ..

 مامان لباس پوشیده اومد پایین
 بریم  -مامان شیوا
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سریع رفتم سمت ماشینو مامان در عقبو برام باز کرد آیدا رو 
گذاشت صندلی عقبو رفتم پشت ماشین نشستم راه افتادم سمت  

 بیمارستان...  

از دیشب تب داشت و تو بیمارستان بستری بود !! دکتر 
شده باید دو روز بمونه و تحت مراقبت  میگفت خیلی ضعیف

باشه چون بخاطر فشار روانی و شوک زیاد امکان داره که 
 تشنج کنه!! 

 لعنت به اون عوضی ببین چه بالیی سر آیدای من آورد...
 مامانو فرستادم خونه و گفتم که پیشش میمونم..
 نشستم روی صندلی کنار تختشو زل زدم بهش! 

 بود!  مثل یه بچه معصوم خوابیده
 الغر شده بود . هم صورتش ! هم بدنش..

 لبخند زدم و دستشو گرفتم . 
 روز از روزی که جفتمون مرده بودیم میگذشت... ۲

آره ! درسته این بال سر آیدا اومد و داغون شد ولی منم از  
 رنجش رنج میکشیدم !

برای همین منم کنارش مرده بودم.. باهاش روز به روز  
 که اینجوری میدیدمش داغون بودم! داغونتر میشدم..ازین

 دستشو بوسیدم و سرمو گذاشتم روش.... 
+ قول میدم از کاری که باهات کرده پشیمونش کنم .. قول  

 میدم ...  
 

 **** 
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 روز گذشته بود.. ۴
 آرومتر شده بود!

دیگه ازون آیدای شیطون .. ازون آیدایی که منو آسی میکرد  
 خبری نبود ..

 ی اصال نمیخندید! کمتر لبخند میزد و گاه
این موضوع رو فقط و فقط به نازنین و ترانه گفتم چون  

 رفیقای صمیمی مون بودن . 
 آیدا نیاز داشت که دورش باشیم و کمکش کنیم ..  

بعضی وقتا نازنین و ترانه میومدن سر به سرش میذاشتن و 
شوخی میکردن انگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده .. اونم گاهی  

زد و میخندید ! میدونستم چه آتیشی توی دلشه اما وقتا لبخند می
همینکه لبخندشو میدیدم مطمئن بودم برای یک لحظه ام شده 

 تموم غصه هاشو یادش میره :( 
هیچی این واقعیت رو که اون کثافت باهاش چیکار کرده رو 

 تغییر نمیداد .
 اما بیشتر ازون چیزی که بیشتر اذیتم میکرد حال آیدا بود!

حالشو میدیدم بیشتر آتیش انتقام و تنفر توی وجودم   وقتی این 
 شعله ور میشد و بیشتر عصبی میشدم ... 

هرشب با جیغ و داد از خواب بیدار میشد و خیلی بی حوصله  
 شده بود و عصبی بود! 
 نزدیک کسی نمیشد.. 

 حتی حس میکردم وقتی بهش دست میزنم اذیت میشه !!
 داشتم آتیش میگرفتم ..

م از یه دکتر خوب براش وقت بگیرم و ببرمش تصمیم گرفت
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 پیشش تا خوب بشه ! نمیتونستم اینجوری ببینمش. 
یهو یاد دکتر خودش افتادم!! بهتره ببرمش پیش خودش اون  
 یبار آیدا مریضش بود پس بلده چیجوری باهاش رفتار کنه... 

 اسمش چی بود ؟!

     اه یادم نمیاد. ناصر ماصر توش داشت !!

یادم نیومد . یهو یادم اومد که فایل پرونده ی  هرکاری کردم 
آیدا هنوز توی لب تاپمه .رفتم و فایلشو نگاه کردم و اسم 

 پزشک.. آهااا.. الهه ناصری .. میگم یه ناصری توش داشت!
توی اینترنت سرچ کردم مثل اینکه دکتر خوش آوازه و خوبی  

ام بود .. و این شانس من بود که آدرسش توی گوگل بود . 
ورداشتم و بعد ازینکه از منشیش براش وقت گرفتم آیدا رو 

 بردم پیششون..

منتظر نشسته بودم تا از اتاق دکتر بیاد بیرون.. بعد از چند  
ساعت آیدا با چشمای قرمز که معلوم بود گریه کرده اومد 

 بیرون.. بلند شدم و رفتم بغلش کردم بعد گفتم :
 باشه ؟! همینجا بشین من برم پیش دکتر میام . 

 منم رفتم تو اتاق دکتر. سرشو تکون داد و رفت .
و خورده ای میخورد سنش ! چهره    ۵۰یا  ۵۰یه خانم تقریبا 

 اش مهربون و دوس داشتنی بود. 
 +اجازه هست خانم دکتر ؟ 

 بفرماید   -دکتر 
+ خانم دکتر من همراه آیدا هستم . آیدا ی محتشم همینکه االن  
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 از اتاقتون اومد بیرون 
 اوو بله بله شما همراهش هستین ؟! بفرماید.. -کتر د

 + ممنون ..
 شما چه نسبتی با آیدا جان دارین ؟!  -دکتر 

 + من خواهرشم 
خواهرش ؟!!!!! تا اونجایی که یادمه آیدا خواهر  -دکتر 

 نداشت  
 + بله .. من خواهر خونده اش هستم  

ستم بود  آهاا بله . یادم رفته بود چون قبال پروندش د -دکتر 
دیگه چند سال گذشته .. تعریفتونو االن زیاد ازش شنیدم . پس 

 شما یعنی خانومه..... 
 + فرهمند ... سورنا فرهمند  

اوو بله درسته خانم فرهمند .. آیدا خیلی راجبتون   -دکتر 
 حرف میزد.. معلوم بود خیلی دوستون داره ! 

 یه لبخند زدم + ممنون ... خانم دکتر حالش چطوره ؟!! 
 مکثی کرد و گفت: 

راستش اول که آیدا رو اینجا دیدم تعجب کردم آخه بعد این 
همه سال برام عجیب بود.. اما متاسفانه وقتی درجریان اتفاق  
بدی که براش افتاد قرار گرفتم ناراحت شدم چون همونجور  
که میدونین آیدا قبال بخاطر وقایع اون شب مشکالتی مثل 

از جنس مخالف و همچنین   حمالت ترس و اضطراب ؛ تنفر
برقرار کردن رابطه رو داشت و من تموم تالشمو کردم که  
اون بهتر بشه و بتونه با جامعه کنار بیاد .. و همینم شد اما 

 ... 
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 + اما چی خانم دکتر ؟!!!! 
اما االن متاسفانه همه ی اون مشکالت دوباره بهش  -دکتر 

 رم شده !! برگشته و حتی االن که بهش تجاوز شده حتی بدت

 دست بردم تو موهامو چنگ زدم !! 
 + وای وای.. 

 یکی زدم رو پیشونیم ..
 + وای ... پوففف... خوب میشه دیگه اره ؟؟ 

بله نگران نباشید .. سخت هست ولی شدنیه ! باید   -دکتر 
جلساتشو بیاد منم سعیمو میکنم راستی خانوم فرهمند از آیدا 

 ه ؟!شنیدم که شما روانشناس هستین درست
+ بله ! البته ترم آخر دانشگاه هستم امسال فارق التحصیل 

 میشم 
خب این خیلی خوبه . آیدا خیلی خوش شانسه که شما   -دکتر 

کنارش هستین ، شما میتونین خیلی کمکش کنین و اونجایی  
که روانشناسی خوندین آدم هارو میتونین بلد باشین ، شمام 

بده و باید خودتونو قوی  باید کمکش کنین که به زندگی ادامه 
 نگه دارین وبهش روحیه بدین تا بتونه دوباره سرپا بشه !  
+ منن از خدامه خانم دکتر که کمکش کنم !! هرکاری از  

 دستم بر بیاد براش انجام میدم .. چیکار باید بکنیم ؟؟!!
اول اینکه مدام حواستون بهش باشه اون نباید تو این  -دکتر 

نارش باشین و بهش روحیه بدین ، شرایط تنها باشه ، ک
روحیه توی این شرایط خیلی به دردش میخوره ، درضمن 

اینجوری که معلوم بود شمارو خیلی دوست داره و اگه کسی 
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که دوسش داره کنارش باشه خیلی به بهبودی وضعش کمک  
میکنه .. نزارین احساس تنهایی کنه !! من خیلی توی دوران  

و کار داشتم اما آیدا فرق داره چون کاریم با اینجور مسائل سر
قبال همچین اتفاقی براش افتاده و مشکل داشته اما اینجور 
نیست که خوب نشه ! دیر یا زود ایشاال با این قضیه کنار  

 میاد و به زندگیش برمیگرده ..
+ پوففف خدا کنه .. من هرکاری از دستم بر بیاد انجام میدم  

 !! حتی شده حاضرم زندگیمم بدم  
 دکتر یه لبخند زد و گفت 

       خیلی دوسش داری نه ؟!

 + آره... اونقدری که حاضرم دنیامو به پاش بریزم.. 
 خوشحالم برای آیدا که همچین خواهری داره !  -دکتر 

 یه لبخند زدم و بعد از چند لحظه گفتم :
 خانم دکتر چیزی براش تجویز نمیکنین ؟ دارویی چیزی ؟؟ 

ل روحی داره .. فقط جلساتشو نه اون بیشتر مشک -دکتر 
 مرتب بیاد .. آها درضمن خانم فرهمند..

 + جانم ؟
حواستون باشه خانم فرهمند اون االن توی برحه ی   -دکتر 

شدید روحیه به هییچ عنوان نباید توی فضاهایی که استرس 
زا هستن یا ترس رو توی وجودش میارن یا هر فضایی که 

قرار بگیره چون ممکنه  اون شب رو براش یاد آوری میکنه 
 به خودش آسیب بزنه 
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 + چشم حواسم هست .. ممنون خانم دکتر  
 خواهش میکنم.. خدانگهدار  -دکتر 

 اومدم بیرون و همراه آیدا ازونجا رفتیم بیرون ! 

 بعد ازون روز همش حواسم بهش بود .
چند جلسه روانکاری و روان درمانی رفتیم تا حالش یه خرده 

 بهتر شد !!  
کاری از دستم برمیومد انجام میدادم تا فقط خوشحال باشه  هر

 ! تا بخنده :( 

 حاال باید میرفتم دنبال کار نیمه تمومم!!!
 زنگ زدم به ترانه 

 + الو ترانه ؟
 سالم جوونم عشقم ؟  -

 + سالم دیوثم.. خوبی ؟ 
 آره تو چطوری ؟ آیدا چطوره ؟! بهتره ؟ -

بهتر شد اما دکتر  + جلسه های روانکاوی رو میره یخرده
    میگفت هنوزم روحی و روانی تحت فشاره

پوففف .. میدونم شرایط سخته ولی تو قوی بمون و بهش  -
 روحیه بده ماهم کمکت میکنیم 

+ قربونت برم نمیدونم چیجوری جبران کنم خیلی تو و  
 نازنین دارین زحمت میکشین 

ای ای بابا این چه حرفیه ماها وظیفه مونه شماها رفیق -
مایین.. درضمن برای جبرانم یه شب شام ببرمون بیرون . ها 
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 ها ها
 + ای شیکمو .. آبرومونو بردی 

 خب حاال   -
 + یه کاری باهات داشتم 

 تو جون بخا  -
+ یه آشنا داشتین توی کالنتری نمیدونم توی فتا بود بود توی 

 کالنتری بود 
 آهاا آره آره .. خب ؟ -

 ن  + هنوزم هست ؟ ارتباط داری
آره باو از آشنا های باباس رفت و آمد دارن بعضی وقتا ..  -

 چطور حاال اونو میخوای چیکار ؟
 + میخوام آدرس یکیو برام پیدا کنه...  

 مکث گفت : ترانه سکوت کرد! بعد از یکم
 سورنا!! نگو که...

 + آره... میخوام پیداش کنم و حقشو بزارم کف دستش
میدونی اگه اتفاقی بیوفته خدایی   هنو نمیخوای کوتاه بیای ؟! -

 نکرده چیکار میخوای بکنی ؟! 
+ ترانه ! ازم نخواه ازش بگذرم !! از جونش بگذرم از  

خودش نمیگذرم باید تاااوان پس بده !! درضمن نگران نباش  
 نقشه دارم 

 نقشه ات چیه ؟ -
+ هروقت آدرسشو پیدا کردم به موقعش بهت میگم ، تو و  

 ین هستین ؟! پرهام باید کمکم کن 
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واال .. خیلی دلم میخواد بگیرم اون نامردو بکنمش ! یا  -
اینقدر بزنمش که خون باال بیاره .. کسی حق نداره عشق 

 رفیق منو اذیت کنه . آیدا خواهر منم هست  
 + ایول ! 

 حاال چیجوری میخوای پیداش کنی ؟  -
+ اون روز شماره پالک ماشینشو برداشتم . شماره پالک با  

ه تلفنشو میدم بده به همون آشناتون ببین چیزی ازش گیر شمار
 میاد یا نه .. اسمشم مسعود محتشم 

 باشه .. خیالت راحت هروقت پیدا شد سریع بهت میگم ! -
 + نوکرتم رفیق .. فعال  

 فعال   -

و شماره تلفن مسعود رو برای  تلفنو قطع کردم و شماره پالک
 مک کن !  ترانه فرستادم ! پوففف خدایا خودت ک

 رفتم تا پیش آیدا باشم ...  
 

 **** 
 " آیدا " 

حوله امو در آوردم و وارد وان حموم شدم و دراز کشیدم 
 چشمامو بستم !

 مرگ ... 
 واژه ای که یه روز برای همه پیش میاد.

میگن مرگ مردن و نفس نکشیدن نیست، هستن آدمایی که 
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 اند ! راه میرن .. حرف میزنن.. نفس میکشن .. اما مردنه
 مثل من ! 

 دلم یه خواب میخواد...
 یه خواب از جنس مرگ..! 

من یه مرده ی متحرک بودم که فقط زنده بودم اما زندگی  
 نمیکردم ! 

 خدایا چرا من ؟ چرا ؟ منو نمیبینی ؟!
 اون از بابام... اون از خودم... از کودکی تا االن..

 سورنا !
 بهترین آدمی که توی زندگیم دیدم !  

تم خیلی دارم اذیتش میکنم و میدیدم که چقدر نگرانمه  میدونس
 و هرکاری برام میکنه تا حالم خوب شه .. 

 اما..  
 کم آوردم.. حالم بهتر بود اما.. نمیتونستم کنار بیام !!

هیچی این واقعیت رو که اون عوضی باهام اونکارو کرد 
 عوض نمیکنه !!

 چشمامو باز کردم و به روبه روم خیره شدم..
 چشمم به تیغ ریش تراشی که اون باال بود افتاد !!!!  یهو 

 بلند شدم و دست دراز کردم برش داشتم.... 
 با چشمای خیس زل زدم بهش ... 

 مرگ... 
ندای وجدان : داری چیکار میکنی آیدا ؟؟! فکر میکنی با 

 مرگ چیزی درست میشه ؟؟
 نه ... چیزی درست نمیشه.. اما دیگه نمیخوام زنده باشم.. -
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ای وجدان : پس سورنا چی ؟ به اون فکر کردی که بعد تو ند
 داغون میشه ؟!! 

 تصویر سورنا اومد جلو چشمم! 
 گریه ام گرفت و از چشمام اشک میومد 

+ هیچ راه دیگه ای برام نموند عزیز دلم!هیچی..من نمیتونم  
مثل تو قوی باشم..نمیتونم..منو ببخش.. خیلی دوست دارم 

 شازده یخی من! 

 گذاشتم روی رگم و چشمامو بستم! تیغو 
 اما قیافه ی سورنا هنوز جلو چشمام بود...

اون قیافه اش وقتی با عشق نگام میکنه..اون صداش وقتی که 
 برام آواز میخونه..اون کارا و مهربونیاش...
 دستام قفل شده بود! خدایا نمیتونم.نمیتونم!!!

 نمیتونم در حقش اینکارو بکنم...
 صدا در اومد !!!  یهو در حموم به

 آیدا ؟! اونجایی ؟  -
صدایی ازم در نمیومد!! خدایا.. اگه منو میدید میکشت منو.. 

 باید ودتر خودمو خالص میکردم 
 آیدا ؟؟ اونجایی ؟؟ چرا صدات درنمیاد ؟!! آیدا ؟  -

 با نگرانی به در میکوبید! 
 با گریه گفتم :
 ازینجا برو..

 رو باز کن !!  آیدا ؟ داری چه غلطی میکنی ؟ د -
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 چشمامو بستم  
 با مشت به در کوبید 

 بخدا باز نکنی درو میشکنم میام تو !! آیدااا ؟؟   -

خواستم خودمو خالص کنم که یهو چندتا لگد محکم به در زد  
و درو شکوند اومد داخل و با دیدن من و صحنه ی روبه  

 روش ایستاد!!
بودم و  از ترس دستام قفل شده بود! سرجام خشک شده 

 نزدیک بود از پا دربیام!!
اومد نزدیکمو بدون هیچ حرفی مچم رو محکم گرفت آورد 

 باال..
دستشو برد سمت تیغو یه خرده به مچم فشار آورد که آخی  

 گفتم و دستم شل شد تونست تیغو بگیره از دستم!!!
یهو زیر بغلمو گرفت و با یه حرکت منو از وان کشید بیرون  

 دیوار و سرم داد زد :و محکم چسبوند به 
داشتییییی چهههه غلطییییییی میکردییییی هااا ؟؟!!! میخواستی 

 خودتو بکشییی ؟؟؟ میخواستی منو بدبخت کنییییی ؟؟؟!! 

 ترسیده بودم.فقط نگاش میکردم . نمیتونستم حرفی بزنم .
 باا توامممم !!! چرااا میخواستیییی همچیییین کاری کنی ؟؟  -

ستش مشت کرده بود و با عصبانیت فشار همزمان تیغو توی د
 بدجوری جوش آورده بود.. میداد.

 به مشتش نگاه کردم. 
 از مشت بستش داشت خون میومد !!! 

داشتم هق هق گریه میکردم و از ترس نمیدونستم چیکار کنم  



550 

! 
داشتی با خوددددتتتتتت چیکارررمیکردیییی عوضیی ؟؟  -

 چراااا ؟؟؟
خدا آروم باش .. غلط کردم ..  + غلط کردم سورنا... تورو 

 ببخشید 

 از دستش همینجوری داشت خون میومد!!!  

همون مشتی که از خون میرفت رو گرفت جلوی صورتم و 
 با یه بغض و عصبانیت خاصی گفت :

 حتی توی این دنیای کثیف هم ؛ زندگی کردن حق مااست!!!!  

اینو گفت و محکم تیغو پرت کرد یه طرف و خودش از حموم  
 ت بیرون روی تخت نشست و سرشو گرفت بین دستاش! رف

بدجوری خون میومد از دستش و میریخت روی لباسش.. 
 شت 

سریع حوله امو پوشیدم و دویدم رفتم توی اتاقش و کیف 
 کمک های اولیه رو آوردم جلوش زانو زدم..

 + از دستت داره خون میاد.. دستتو بده 

 خواستم دستشو بگیرم که پس زد 
 گریه گفتم :با 

سورنا .. توروخدا.. غلط کردم.. از دستت داره خون میاد 
 بزار ببندم !! 
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یکم مکث کرد بعد دستشو آورد سمتم. وسایل پانسمانو  
 درآوردم و بتادین ریختم رو دستش که چهره اش جمع شد! 

 بعدم با بانداژ دستشو پانسمان کردم .
 زل زدم به چشمای مشکیش و اخماش! 

 کردم  به حرفش فکر 
" حتی توی این دنیای کثیف هم ؛ زندگی کردن حق ماست !  

 " 
 راست میگفت ! راست میگفت..

 نباید کم میاوردم !! 
 با یه صدای مظلوم و بغض خاصی گفت :

چرا داشتی اینکارو با خودت و خودم میکردی آیدا ؟! ها ؟ 
 دلت میخواد من زجر بکشم ؟! میخوای منم بمیرم ؟! 

 کردم و زدم زیر گریه !!  محکم پریدم بغلش
 هق هق میکردم و گریه میکردم...

+ غلططط کردمممم سورناااا... غلط کردممم!!! ببخشییید .. 
  کم آوردممم .. کم آوردممم... 

گریه میکردم ! سورنا بدون هیچ مقاومتی بغلم کرد و به 
 خودش فشرد !

+ هیشش گریه نکن..دیگه ازین کارا نکن وگرنه قلبم می  
 ! باشه ؟ ایسته

 من غلط بکنم دیگه...خدانکنه ..ببخشیید   -
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موهامو نوازش کرد و سرمو بوسید! سرمو روی سینه اش 
 گذاشتم و چشمامو بستم به ضربان قلبش گوش دادم!!

 به صدای ریتم زندگیم....
 
 

 ***** 

 هفته گذشته بود!  ۲
 شاید حالم داشت بهتر میشد .. شایدم نه ..

ورنا اجازه نداد توی اتاقم برم و  بعد از ماجرای خودکشی س
 تنها باشم و یکسرع پیش خودش یا توی اتاقش بودم...

اینکه بهم محبت میکرد دوس داشتم ! اصال ازینکه مهربون  
 بود دوس داشتم! 

داشتم کم کم با این موضوع کنار میومدم اما هنوزم چیزی  
 عوض نشده بودم.. 

ی هوامو  این وسط کسی که یکسرع نگرانم بودو یه جورای
 داشت سورنا بود...

نمیدونم حاال که دختر نیستم.. حاال که اینجوری داغونم.. 
 هنوزم منو میخواد یا نه !!

 هنوزم میخواد اون حلقه و دستم کنه یا نه ... 
 پوففف 
 لعنتی!!

 تجاوز لعنتی ... مسعود لعنتی!!!! 
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 تجاوز...  
بی  وقتی به یه دختر تجاوز میشه ؛ همه میگن کرم ریخته، 

حیاس یا بی آبروئه ؛ باید خفه خون بگیری چون دخترا فریاد  
نمیزنن که اگه بزنن بی شرفن!!روزی هزار بار میمیره که 
جونش رو نگیرن...تعصب تعصب و باز هم تعصب !! رکن  
اصلیه جامعه مذهبی و بزرگ ترین خیانت در حق بشریت...  

 در حق یه دختر ! 
وبوس و مترو منتظری  انسانیت مرده وقتی هر لحظه توی ات

که یه دست از یه جایی دستمالیت کنه!! ناموس پرستی و 
رندانه ترین شعار جامعه مرد ساالر »زن،ناموس  

مرده!«چرا؟چون زنه! پرسیدن داره ؟!! وقتی هویت فردیت و  
شخصیتت رو در حد یک دارایی انسانی پایین میارن و تو  

یزی  زنی و چهمچنان عین یک موجود احمق لبخند می 
 نمیگی...

من آدم نیستم فقط آبرو ام مهم نیست زجر کش میشم مهم اینه  
 که مننننن آاااابرو ام... 

 ) متن از یک ناشناسی که اسمشو نمیدونم ( 

 لعنتی..
مامان و عمو فرهاد در کنار سورنا بهم کمک میکنن تا  

وضعیتم بهبود پیدا کنه... هیچوقت فکرشو نمیگردم که عمو  
حتی نسبت خونی باهام نداره ، کسی که حتی  فرهاد کسی که 

 پدرمم نیست ولی از پدرم بهم نزدیک تر باشه!
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به پلیس اطالع ندادیم اونم به اصرار من.. مطمئنم مسعود 
 خودشو گم و گور کرده و من نمیتونم چیزیو ثابت کنم ...  

خسته بودم و تصمیم گرفتم یکم بخوابم .. از دیشب تا حاال با 
 ه دیدم خواب درستی نداشتم!کابوس هایی ک

 چشمامو بستم و خوابم برد...
. 
. 

 با سر و صدایی که میومد از خواب بیدار شدم! 
 اه 

 صدای چیه ؟!
چشمامو باز کردم و نگاهی به اطرافم انداختم.. سورنا روی  

میزش روی کتابا خوابش برده بود ! اعع این چرا اونجا 
 خوابیده !؟

 روی تخت و گوشامو تیز کردم!! صدا از پایین میاد.. نشستم
صدای مامان بود با یه مرد !! اول فکر کردم با عمو فرهاد 
 بحث داره میکنه ولی عجیب بود که صدای عمو فرهاد نبود..

 پس صدای کیه ؟!
 سریع رفتم دست و صورتمو شستم و رفتم پایین. 

 نزدیک که شدم صدا واضع تر شد :
 ی باریک نکشیده ..ازینجا برو تا کار به جاها -مامان 
فکر کردی ازت میترسم ؟؟ اومدم دخترمو ازینجا ببرم   -مرد

 ، توام نمیتونی جلومو بگیری  
میییگیرممم خوبم میگیرم !! هیییچ غلطی نمیتونی   -مامان 
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بکنی !! همش تقصیر توعه که دخترم به این روز افتاده... 
 ؟  خجالت نمیکشی تو ؟؟ با چه روییی پا شدی اومدی اینجا ؟

 صدای اون مرد...
 صداش چقدر شبیه .. بابا بود!

آروم رفتم توی هال ، پشت مرده بهم بود و داشت با مامان و  
عمو فرهاد بحث میکرد . معلوم بود جفتشون خیلی عصبی 

 ان!
 اون مرد چقدر از پشت شبیه بابا بود...

تو بعد این همه مدت و این اتفاق اومدی اینجا چیکار  -مامان 
   ؟ ها ؟!

یهو چشمش افتاد به من و ساکت شد . مرد که سکوت مامانمو 
 دید رد نگاهش دنبال کرد و برگشت سمتم !!

 اون مرد شبیه بابام نبود...
 خودش بود !!! 

 اومده اینجا چیکار !!؟ با چه رویی اومده ؟!
 با نفرت زل زدم بهش !

بابا تا چشمش بهم افتاد بهم نزدیک شد و خیره شد . اشک  
 اش جمع شد.توی چشم

 هه... 
 آیدا ..؟ -بابا 

دستشو آورد باال سمت صورتم که نازم کنه ، سریع یه قدم 
 رفتم عقب ! 

 نفرت و اشک توی چشمام گفتم :همونجوری با



556 

 + به من دست نزن  
 دختر عزیزم منم ! بابا.. -بابا 

 برگشت سمت مامان و عمو فرهاد گفت :
 ه ؟ ها ؟؟چه بالیی سر دخترم آوردین که اینجوری شد 

 با نفرت گفتم : 
 من دختر تو نیستم !
 بابا برگشت سمتم 

 چی ؟ -بابا 
 + گفتم...من.. دختر.. تو .. نیستم!!!  

بابا باز اومد نزدیکتر و رفتم عقب که یهو به یه چیز محکم 
 برخورد کردم !! 

 برگشتم دیدم سورنا عه ! زل زده بود به بابا..
حکمه و با اعتماد به از وجودش یهو حس کردم که پشتم م

 نفس به بابا نگاه کردم! 

 + اینجا چیکار میکنی ؟؟ 
یعنی چی دخترم ؟ اومدم دنبالت که ازینجا ببرمت .  -بابا 

 یادت رفته خودت زنگ زدی بهم ؟!
 برگشت سمت مامان و عمو فرهاد و ادامه داد :

 میخوام از دست این حیوونا نجاتت بدم ..
صحبت کنید ، اجازه نمیدم  محسن خان درست  -عمو فرهاد 

 تو خونه ی من به من و همسرم توهین کنین  
هییچ غلطی نمیتونی بکنی فرهاد ! من اومدم اینجا   -بابا 

 دخترمو ببرم به تو و شیوام هیچ ربطی نداره  
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 نه ایشون دیگه داشت بی احترامی رو به حدش میرسوند !!
داشت به مامان و عمور فرهادم بی احرامی میکرد . 

 نتونستشم طاقت بیارم و بیشتر ازین ساکت بمونم 
 از دیدنش کلی نفرت اومد جلوی چشمم.. 

 با جدیت و صدای بلند گفتم : 
 + کدوم دختر ؟؟ 

 بابا برگشت و بهم نگاه کرد  
چی میگی آیدا .. معلومه تو دختر عزیز خودم . مگه   -بابا 

برام نگفتی فرار کردی خب اومدم که باهم بریم . اومدم 
 متببر

 خنده های عصبی کردم و گفتم : 
االن شدم دختر عزیییییزت ؟؟؟ اونموقع که بخاطر ثروت و  

پولت میخواستی منو دستی دستی به کسی که نه دوسش داشتم  
نه میل ازدواج باهاش و ازش متنفر بودم بدی یااا اینکههه 
بهت اعتماد کردم اما تو بهشون جایی که از دستشون فرار 

و باعث شدی اون برادر زاده ی کثافتت بهم   کرده بودمو گفتی 
تجاوز کنه به فکر آیدات نبودی!! اینقدری که سنگ اون 

برادر زاده ی عزیزتو به سینه میزدی اگه سنگ منو به سرت 
میزدی وضعم این نبود !! اون موقع که زجر میکشیدم و شبا 
با کابوس و فریاد بیدار میشدم به فکر آیدات نبود ! وقتی بعد 

ماه خبری از دختر نگرفتی ببینی کجاست وقتی باعث   ۳ از
 همممهههه ی این بدبختیام شدی به فکر آیدات نبودی !! 

 با گریه یکی زدم تخت سینه اش : 
 اون موقع غیرتت کجا بود ؟؟؟  
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 دوباره یکی دیگه زدم:
 هاع بابا ؟! کجا بودی ؟؟ 

 یکی دیگه زدم تو سینش که عقب رفت : 
 د این همه وقت اومدی سراغم!! کجا بودی که االن بع

 سورنا دوید اومد جلومو گرفت اما میخواستم برم سمت بابا !!
چشمام پر از اشک بود.. سورنا جدام کرد و آوردتم عقب 

 آرومم کرد!!  

بابا که انتظار نداشت من این رفتار و حرفا رو بهش بزنم یا 
 یه روزی توی روش دربیام با تعجب بهم نگاه کرد ! 

 ت یقه ی عمو فرهاد و گرفت و گفت :یهو رف
همش تقصییر توعهه !! تو باعث شدی دخترم اینجوری تو  
روی من دربیاد ! حاال دیگه آیدا رو علیه من میکنی !! یه 

 بالیی سر تو و اون زنت بیارم که....  

 پریدم وسط حرفشو و بلند داد زدم : 
 بسسسسههههه

 سورنا دستمو گرفت و فشار داد.
داری به عمو فرهاد ومامانم بی احترامی کنی !!!  + بابا حق ن

مرد خوبیه .. حقم  نه شما نه صد نفر بزرگتر از شما !! اون 
 نداری به مامانم بی احترامی کنی 

مامان کجا بود ؟ مرد خوب کجا بود ؟؟ اینا باعث شدن  -بابا 
 تو اینجوری بشی !! 

! این  + این مرد همونیه که باعث شد مامانم در آرامش باشه 
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مرد همونیه که وقتی تو قدر مامانو ندونستی و طالقش دادی 
و تنها کسی که سنگ صبورم بود بخاطر پول ازم جدا کردی  
اون قدرشو دوست و دوسش داشت ! یه نگاه به دور و برت  

بنداز !! این خونه توی این منطقه بهترینه ! قصر ساخته واسه 
کاره اما بازم  مامانم ! این مرد با اینکه صبح تا شب سر

وقتشو آزاد میکنه و برای مامان وقت میزاره اما تو فقط  
برات اون کار خونه و پولت مهم بود نه زن و بچت !! تو قدر 
مامانمو ندونستی.. مامانم بیه فرشته بود ! این مرد همونیه که 

مادرم عاشقشه! همونیه که وقتی تو نبودی از پدر بهم  
اومدم توی خونش مثل دخترش  نزدیکتر بود... از زمانی که

باهام رفتار کرد و نذاشت حتی احساس کمبودی توی این  
خونه حس کنم !!کارایی که عمو فرهاد و دخترش برام کردن  
حتی پدر خودم برای من نکرد ...حتی بعضی وقتا حس میکنم  
واقعا پدرمه و لیاقت اینو داره که اونو.. پدر صدا کنم! پدر که 

نی داشته باشه ؛ گاهی وقتا یه غریبه از فقط نباید نسبت خو
 پدر برای آدم بیشتر پدری میکنه ...  

 یکم مکث کردم و دوباره ادامه دادم :
باید خدمتتون عرض کنم آقای محسن محتشم که من ازت 
متنفرم ! تو باعث شدی بهم تجاوز بشه و من هیچوقت  

نمیبخشمت بخاطر بال هایی که سرم آوردی .. دوست داشتم 
زم دارم اما ازت متنفرم.. نمیبخشمت بابا.. تو باعث گریه هنو 

های شبونه ام شدی .. باعث شدی تو خیابون آواره بشم و 
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فرار کنم! نمیبخشمت و تو باید همیشه با عذاب وجدان زندگی 
 کنی! 

 بابا با حیرت داشت نگام میکرد !!
 دخترم اجازه بده   -بابا 

ای کم کرد عذاب + من دیگه دخترت نیستم ! نمیخواد بر
وجدانت تظاهر کنی.. هممون خوب میدونیم که بجز پول و 

ثروتت هیچی برات مهم نیست.. االنم برو و با ثروتت خوش  
 باش! 
 آیدا...  -مامان 

 با عصبانیت ادامه دادم :
لطفا ازین خونه برید بیرون بابا ! بزارین اون خاطرات  

 !   خوشی که باهات داشتم خراب نشه .. خدافظ بابا

 تند تند نفس میکشیدم و توی چشمام اشک جمع شده بود !! 
اگه به سورنا تکیه نداده بودم همون اولش پخش زمین شده 

 بودم..
 یهو سرم گیج رفت و نزدیک بود بیوفتم که سورنا گرفتتم !

 خوبی ؟!  -سورنا 
 سرمو به نشونه ی آره تکون دادم.  

 آیدا.. دخترم... -بابا 
 نمیخوااام بشنوممم ازینجا برو بیرون بابا !  -دادم زدم 

 گریه میکردم ! 
 نمیخواستم اونجا باشم !!
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 با گریه گفتم :
 باشه ؟ نمیری ؟ پس من میرم ..

 پوشیدم و اومدم پایین ! سریع رفتم باال و لباسامو 
 گرفت و گفت : سورنا جلومو 

 کجا ؟؟ 
 با گریه محکم پسش زدم  

 + برو کنار 

ن توجه به حرفشون که صدام میزدن از خونه زدم بیرون بدو
 .. 

همینکه پامو توی کوچه گذاشتم یهو صدای بوق ممتد ماشین  
 بلند شد....

 آیدااااااااااا ...   -

پیچید و با برخوردش بهم صدای تیکاف ماشین توی کل کوچه
 محکم پرت شدم یه طرف و دیگه چیزی نفهمیدم..... ***** 

 " سورنا " 

 امان توی سالن انتظار بودیمو منتظر بودیم که بابا بیاد!!!با م
 این چه بالیی بود سرمون اومد .

از نگرانی هعی راه میرفتم و کالفه بودم! دختره ی ابله .. 
 همینجوری دویید وسط جاده ...

 با اومدن بابا رفتم سمتش و با نگرانی گفتم : 
 بابا چیشد ؟ کجاست ؟؟ حالش خوبه ؟؟ 

 شد ؟ دخترم کجاست ؟؟چی -مامان 
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آروم باشین ، بردنش تو اتاق دارن بهش رسیدگی  -بابا 
 میکنن!!

 + حالش بابا .. حالش چطوره ؟؟ 
پوفف.. هنوز به هوش نیومده.. دستش شکسته ،  -بابا 

 گردنشم آسیب دیده ولی...
 ولی چی ؟؟  -مامان 

 بابا یه نگاهی به جفتمون انداخت و گفت :
کمرشه ؛ ضربه ی بدی به کمرش دکتر گفت مشکل اصلی 

وارد شده .. اما باید منتظر جواب عکساش باشین تا جواب  
 قطعی بهمون بدن ..  

با شنیدن این جمله محکم زدم به پیشونیم و دستمو فرو بردم 
 تو موهام..

 + وای .. وای .. 
 رفتم یه گوشه تکیه دادم به دیوار  

 خدایا خودت کمکش کن !!
 نتونستم طاقت بیارم و بلند شدم 

 کجا میری ؟ -بابا 
 + میخوام برم پیشش 

 سریع اومدم تو اتاقش ..  
 بی هوش روی تخت خوابیده بود و دکتر باالی سرش بود !

 توی چشمام اشک جمع شده بود...
 آیدای من..

 دکتر چشمش بهم افتاد و گفت :
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 بفرمایید چیکار دارید ؟ 
 + من خواهرشم ... 

 ون داد و مشغول شد.سری تک
 اومد نزدیک تر 

 + آقای دکتر ... خوب میشه دیگه مگه نه ؟
دکتر یه چیزی توی برگه ای که دستش بود نوشت و برگشت  

 سمتم :
واال مشکل اصلی خواهرتون کمرشه ! ضربه ی شدیدی موقع 

تصادف به کمرش وارد شده ، وگرنه شکستگی دستش یا  
.. البته باید منتظر گردنش و زخم هاش که زود خوب میشن 
 جو عکساش باشیم تا بتونم بهتون بدم.. 

 + کی به هوش میاد ؟؟ 
 احتماال تا چند ساعت دیگه به هوش میاد  -دکتر 

 + میتونم پیشش باشم ؟؟ 
 دکتر نگاهی بهم انداخت..

 + خواهش میکنم .. فقط چند دقیقه ! 
باشه موردی نداره .. فقط تا زمانی که پرستار  -دکتر 
 ن تموم بشه چون باید اجازه بدین مریض استراحت کنه کارشو 

 + چشم ممنون 

 سرشو تکون داد و رفت بیرون ! 
 رفتم کنار تختش و زل زدم بهش .. 

 چشماش بسته بود! دستاشو توی دستم گرفتم و لبخند زدم !
 آیدا من ..
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 چقدر بال سرت اومده...
 یادته برات میخوندم : 

 گل کوچک دلم چرا پژمرده حالی 
 ا قسمت کنیم دردی که داری بی

 که تو کوچک دلی طاقت نداری 

نبینمت اینقدر پژمرده باشی...پاشو درداتو باهام قسمت کن ؛ 
 دیگه طاقتشو نداری...

 خانوم ؟ خانوم ؟  -پرستار 
 دستی به چشمام کشیدم و اشکامو پاک کردم 

 + بله ؟
 لطفا بفرمایید بیرون بزارین مریض استراحت کنه  -پرستار 

 مو تکون دادم و خم شدم روی پیشونیش بوسه ای زدم !  سر

 سرم یهو گیج رفت .پرستار اومد سمتم و دستمو گرفت .
حالتون انگار خوب نیست ! میخواین بهتون یه سرم   -پرستار 
 بزنم  

 + نه متشکرم . خوبم  

 از اتاق اومدم بیرون و رفتم پیش مامان شیوا و بابا ! 
 اومد سمتمونبعد از چند دقیقه یه پرستار 

 ببخشید شما از بستگان خانم محتشم هستین ؟  -پرستار 
 هممون با نگرانی گفتیم : 

 چیشده ؟؟ 
آروم باشین ، چیزی نشده .. ) یا برگه گرفت   -پرستار 
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سمتمون ( این صورت حساب و پرداخت کنین تا مریضتون  
 بستری بشه  

 بابا برگه رو از دست پرستار گرفت 
 خیلی ممنون  -بابا 

 یه نگاهی به برگه انداخت و گفت : 
 من میرم اینو پرداخت کنم 

مامان شیوا حالش خوب نبود . باالخره دخترش رو تخت 
بیمارستانه ! به عالوه قبل از اونم بهش تجاوز شده... هممون 
 به یه نحوی داغون بودیم ! ولی بخاطر آیدا قوی مونده بودیم!

 که بشینه  رفتم سمتشو شونه هاشو گرفتم کمکش کردم 
 + گریه نکن مامان ، آروم باش...

 بهش یه دستمال دادم  
 بابا یهو اومد سمتمون  

 + چیشده بابا ؟ 
 کارت بانکیمو جا گذاشتم ، میرم خونه بیارم   -بابا 

 + خب نمیخواد بیا من حساب میکنم  
نه هزینه اش زیاد میشه ، میخوام برای بستریش یه اتاق   -بابا 

 بیارم از خونه خصوصی بگیرم . میرم 
 + شما همینجا باشین من میرم میارم 

 مطمئنی ؟  -بابا 
 + آره  

 بابا سوئیچ ماشینو داد و گفت :
 بیا ، توی اتاقم روی میز کارمه ، فقط... مراقب خودت باش 



566 

 سرمو تکون دادم  
 + سریع میام 

از بیمارستان خارج شدم و رفتم خونه ، بعد از برداشتن  
 یمارستان شدم . کارت دوباره راهیه ب

 بابا اومد سمتم 
 آوردی ؟  -بابا 

 + آره  
 کارتو دادم دستش 

 آیدا به هوش اومده سراغ تورو میگیره برو پیشش   -بابا 
 + واااقعااااا ؟؟؟ 

آره ، برو پیشش ، مسکن قوی بهش زدن زود برو تا   -بابا 
 دوباره خوابش نبرده . 

 + باشه باشه ، تو کجا میری ؟
 دوق بعد میام میرم صن  -بابا 

 سریع رفتم و خودمو رسوندم به اتاق رفتم داخل.
 بفرماا اینم سورنا که سراغشو میگرفتی  -مامان 

 چشماش چرخید سمت من و یه لبخند زد 
 به یه صدایی که از ته چاه میاد گفت :

 سورنا...
 سریع رفتم سمتش و دستاشو گرفتم . یه لبخند زدم و گفتم :

خوابالو خانوم ؟ چرا یهو رفتی وسط   باالخره به هوش اومدی
 جاده آخه .. میدونی هزار مرتبه جونم رفت و اومد ؟ 
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 ببخشید... -
 مکث کرد  یکم
 بابا... -

 + چی ؟
 بابام ... -

+ اون دیگه رفت .. هیچوقتم پیداش نمیشه ! دیگه پیش 
 خودمونی  

 یه لبخند بهش زدمو سرشو بوسیدم !
 زریق کرد پرستار اومد یه چیزی به سرمش ت
 با همون صدای از ته چاه گفت : 

 سورنا...  -
صداش خیلی واضح نمیومد برای همین گوشمو بردم نزدیک 

 لباش 
 + جانم ؟

 پاهام...پاهامو حس نمیکنم!  -
 + چییی ؟!! 

 ببخشید ... -دکتر 
 سرمو آوردم باال و برگشتم سمت دکتر 

 یه حظه تشریف بیارید .. -دکتر 
 فتم :برگشتم سمت آیدا و گ

 چیزی نیست االن میام ، استراحت کن 
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رفتم پیش دکتر و مامان مشغول حرف زدن و نوازش کردن 
 آیدا شد.

 + بله آقای دکتر ؟
 ببخشید شما گفتین.. چه نسبتی با ایشون دارین ؟  -دکتر 

 + من خواهرشم 
خواهرش هستین ! لطفا یه لحظه تشریف بیارین تو   -دکتر 

 ون بگم  اتاقم باید مطلبی رو بهت 
 + بله حتما 

 همراه دکتر رفتم به اتاقش و روی صندلی نشستم ! 
 ببخشید شما اسمتون چیه ؟ -دکتر 

 + من فرهمند هستم 
فرهمند ؟؟؟ ولی فامیلی مریض که محتشمه شما   -دکتر 

 چطور خواهرشید؟ 
 + نا تنی هستیم ..

 آهاا... خوشبختم ، منم دکتر زمانی هستم  -دکتر 
 + خوشوقتم 

خانم فرهمند من باید مطلبی رو بهتون بگم ، اینجور   -دکتر 
که از موقعیت پیداست ، مادرتون حال خوشی نداره و من 

دیدم که وضعیت شما بهتره پس ترجیح دادم که این مطلب رو  
 به شما بگم  

 + بله .. بفرماید!
دکتر یه عکس رو چسبوند به همون چیز مربعی که ازش نور 
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 میاد 

 (       شو بلد نیستم ) خب چیکار کنم اسم

ببینید این عکس کمر خواهر شماست . همونطور که   -دکتر 
توی عکس مشاهده میکنین ) و بهم نشون داد ( ضربه ای که 
در اثر تصادف به کمر ایشون وارد شده باعث شده که بین  

ستون فقرات آسیب وارد بشه ! و این باعث   8و  4مهره ی 
 ب ببینه . شده اسپاینال کورد اینجری شون آسی

 (   SCIیا  Spinal Cord Injury انگلیسی: ) به

 گیج نگاهش کردم 
+ ببخشید آقای دکتر من متوجه نشدم ! این چیزی که گفتین  

 یعنی چی ؟؟؟ 
آممم اسپاینال کورد اینجری یعنی آسیب طناب   -دکتر 
 ،  نخاعی 

متاسفانه باید بگم که خواهرتون به نخاع شون آسیب وارد شده 
که ... آمم.. متاسفانه باعث شده که ایشون از  و باعث شده

 کمر به پایین فلج بشن !!!!  

 با شنیدن این کلمه انگاری یه لحظه قلبم ایستاد !!!
 نه..

 کل بدنم یخ زده بود !!! هیچی حس نمیکردم ..
 تموم دست و پام سرد شده بود! 

 با شوک زل زده بودم به دکتر !!
 + فلج شده؟؟!!
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. البته باید بگم که.... خانم فرهمند ؟ خانوم  متاسفانه.. -دکتر 
 فرهمند ؟ 

 یهو چشمام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمید....  
 

  **** 

 + ممنون...
 پرستار سرم و به دستم وصل کرد و رفت!

 خانوم فرهمند حالتون خوبه ؟؟ -دکتر 
 + بله فقط... شوکه شدم 

نیست   پوفف بله حق دارید واقعا مسئله ی ساده ای -دکتر 
 اما... 

 + اما چی ؟؟
من یبار دیگه عکسشونو با دقت برسی کردم و ایشون   -دکتر 

 اسپاینال کورد اینجری کامل نشدن !
 + یعنی چی اقای زمانی ؟؟ 

درصد جای امیدواری برای خوب  50یعنی اینکه  -دکتر 
 درصد هم نیست   50شدنشون هست 

 + آقای زمانی من متوجه ی حرفاتون نمیشم !! 
ببینید خانم فرهمند... آسیب طناب نخاعی آسیبی هست   - دکتر

طناب  که موجب تغییرات موقتی یا دائمی در عملکرد
 میشه !  نخاعی 

آسیب، ممکنه در هر سطح از طناب نخاعی صورت بگیره و  
 ممکن به دو صورت کامل و ناکامل باشه .. 



571 

باشه : یعنی اینکه  کاملبعضی وقتا آسیب ممکنه به صورت 
ملکردهای حسی و عضالنی در قطعات خاجی پایین تر تمام ع 

 ؛ از بین بره یعنی فرد به طور دائم فلج بشه ! 
باشه : یعنی هنوز برخی از  ناکامل یا ممکنه این آسیب 

های عصبی قادر به سفر کردن از قسمت آسیب دیده، تا پیام
طناب نخاعی باشند ، یعنی اینکه فرد بتونه بعد   خاجی  قطعات 

 دوباره سالمتی پاهاش رو بدست بیاره ...  از مدتی 

 با دقت زل زده بودم بهش !
+ االن آیدا کدوم یکی از آسیب دیدگی ها رو داره ؟ خوب  

 میشه ؟؟!
با اینکه ضربه به کمر ایشون شدید بوده ولی طناب   -دکتر 

درصد این اتفاق  50نخاعی شون کامل آسیب ندیده و و فقط 
آسیب دیدگیش ناکامل هست یعنی  افتاده در نتیجه خواهر شما 

درصد احتمال خوب شدنشون وجود داره چون   50اینکه 
ایشون اسپاینال کورد اینجری کامل نشده پس جای امید واری 

 براش هست 
 + پوففف... االن چیکار باید بکنیم آقای دکتر ؟؟!

ایشون فعال باید یه هفته اینجا بستری باشن تا تحت  -دکتر 
د میتونین ببرینش خونه ، بعد یه مدت مراقبت باشن ، بع

بیارینش که من براشون جلسه ی فیزیوتراپی رو بنویسم ؛ 
 مرتب انجام بدن ایشاال که خوب میشن !
 + دکتر ؟ امکان داره ببریمش خونه ؟ 

 چرا ؟؟ ایشون باید تحت مراقبت باشن !! -دکتر 
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و + میدونم متوجه ام .. ولی اگه این خبرو بشنوع که فلج شده 
نمیتونه راه بره دیونه میشه ! مطمئنم بعدش حاضر نیست  

اینجا بمونه ... توروخدا امکان داره که ببریمش خونه و ازش 
 مراقبت کنیم ؟؟  

 دکتر یکم فکر کرد بعد از کمی مکث گفت :
عیبی نداره فردا رو بمونه پسفردا میتونه مرخص بشه! فقط 

جلسات فیزیوتراپی رو یادتون نره بعدا بیاریدش که براش 
 بنویسم ..
 + چشم 
همینجا بمونید تا سرمتون تموم بشه بعد پرستار میاد   -دکتر 

 درمیاره از دستتون ..
 + ممنون آقای دکتر 

 خواهش میکنم   -دکتر 

بعد از یک ساعت که سرمم تموم شد پرستار اومد و از دستم  
 درش آورد ..

 تشکر کردم و از اتاق اومدم بیرون.
 ف !!! پوففف

 حاال چیجوری به مامان و بابا بگم !!!  
 خدایا...

رفتم نزدیک اتاقش و تا خواستم برم داخل یهو در باز شد و 
 بابا اومد بیرون 

 ععع سورنا اینجایی ؟؟ چیشد دکتر چی گفت ؟  -بابا 
 نگاش کردم  
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 چطور بهش بگم حاال ! 
 + بابا .. راستش...  

 و بعد جریانو بهش گفتم...
 زد رو پیشونیش و گفت : بابا یکی 

 بدبخت شدیم ! کی میخواد به شیوا بگه ! آخخخ 
 + بابا نگران نباش ، دکتر گفت احتمال خوب شدنش هست .. 

 االن باید چیکار کنیم ؟؟  -بابا 
+ دکتر گفت فردا رو بمونه پسفردا میتونیم ببریمش خونه ، 
البته من اصرار کردم چون میدونم اگه بفهمه یه لحظه ام  

 میخواد اینجا بمونه  ن
 پوففف.. کی به خودش بگه ؟؟ -بابا 

+ شما و مامان شیوا برین خونه استراحت کنین ، من بهش 
 میگم.. شماهم توی خونه یواش یواش به مامان شیوا بگین 

 مطمئنی ؟؟ میخوای من بگم ؟ -بابا 
+ نه بابا من میشناسمش میدونم چیجوری برخورد کنم . 

 بهش میگم  نگران نباشین خودم  
پوف خدایا این چه بالیی بود سرمون اومد .. باشه  -بابا 

 دخترم هر اتفاقی افتاد سریع بهم خبر بده باشه ؟!
 + چشم حتما ..  

 بابا و مامان شیوا رفتن و منم رفتم توی اتاق پیش آیدا !
 چشماش بسته بود و خوابیده بود. 

بال  خدایا ! این همه بال سرش آوردی ... حقش نبود این 
 سرش بیاد!!!
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 فکر اینکه آیدا دیگه نتونه راه بره داشت دیونه ام میکرد!! 
 یعنی آیدای من فلج بشه ؟!

 نه ... 
من هرطور شده خوبش میکنم .. حتی اگه نتونست راه بره 

برام مهم نیست ، خودم نوکریشو میکنم ، تر و خشکش  
 میکنم!

 اون عشق زندگیمه مگه میشه ولش کنم..! 
 تو دستمو بوسه ای زدم روشون.  دستاشو گرفتم

 + من تا آخر پیشتم ...  

 سرمو گذاشتم روی دستاشو چشمامو بستم... 
 

 **** 

 سورنا... سورنا...   -

 با صدای آیدا که صدام میزد از خواب بیدار شدم..
 + جانم ؟

 سورنا دستشویی دارم  -
 + چی داری ؟

 دستشویی... اما نمیتونم پاشم.. پاهام حرکت نمیکنن   -

 فاک !!  
 چیجوری بهش بگم حاال... 

 + االن پرستارو صدا میزنم. 
 بلند شدم رفتم یه پرستارو صدا زدم ، اومد تو اتاق 
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 + خانم پرستار ایشون دستشویی داره چیکار کنم ؟ 
 آها.. ایشون بهش سوند وصله مشکلی نیست ! -پرستار 
باریک یا توخالی  یه نوع لوله ادراری ) سوند

ادرار،   آوریهست که برای جمع پذیریانعطاف و 
شود. بیشتر برای کسایی که اختیار قرار داده می  مثانه درون 

 ادرار شون رو ندارن استفاده میشه (  

 اینو گفت و رفت . برگشتم پیش آیدا 
 گفت چی بهم وصله ؟؟  -آیدا 

کردم ..پوفف چون نمیتونست راه  مالفه اشو دادم باال و نگاه
 بره بهش سوند وصل کرده بودن!

+ سوند وصل کردن ، میتونی همینجا کارتو بکنی راحت 
 باش 

 سوند چیه ؟؟  -
+ یه لوله ی باریکه که بهت وصل میکنن برای جمع آوری  

 ادرارت 
 خب ... چرا باید همچین چیزی بهم وصل باشه ؟؟  -

 ایین !چیزی نگفتم و سرمو انداختم پ
 سورنا ؟ -

 همچنان سرم پایین بود 
سورنا من چرا نمیتونم پاهامو حس کنم ؟؟! چرا پاهام  -

حرکت نمیکنه ؟؟ چرا باید همچین چیزی بهم وصل باشه ؟! 
 سورنا بهم جواب بده  
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 اشک توی چشمام جمع شده بود ! ولی نشون نمیدادم ...
 وقت بود بهش بگم ! اما نمیدونم واکنشش چیه 

 دایا به امید خودت  پوف خ

 نگاش کردم ! چشماش از شدت جمع شدن اشک برق میزد . 
 نزدیکش شدم و دستاشو گرفتم زل زدم بهش  

 + آمم آیدا راستش ، یه مشکلی برای پاهات پیش اومده..
 چی ؟؟ چه مشکلی ؟ یعنی شکسته ؟ -

+ نه... ببین بهت میگم فقط بهم قول بده آروم باشی باشه ؟! 
 ارتم ! قول میدی ؟من تا آخر کن

 سرشو آروم باال پایین کرد!
+ تو... موقع تصادف ... ضربه ی شدیدی به کمرت وارد 
شد و نخاعت یه مقدار آسیب دیده و باعث شده که.... باعث 

 شده که...دیگه پاهاتو حس نکنی !!  

 شوکه شده بود ! زل زد بهم 
 یعنی چی ؟؟ یعنی من ... من... من فلج شدم ؟؟؟!!!!!  -

 سرمو تکون دادم.. 

 اشک توی چشماش بیشتر شد و کم کم داشت گریه میکرد !!
 یعنی چی سورنا ؟!!  -

درصد  50+ هیشش قول دادی آروم باشی ، دکتر گفت 
 احتمال داره که خوب بشی 



577 

 گریه هاش شروع شد !
 منم داشت گریم میگرفت اما بخاطرش خودمو نگه داشتم 

 ! من خوبت میکنم  + هییشش آروم باش آیدا من اینجام 

 یهو همراه با گریه کردن شروع کرد به جیغ زدن !!
 گریه میکرد و جیغ میزد.. 

 هرچی خواستم آرومش کنم نمیشد 
سریع دویدم پرستارا رو صدا زدم . با سرعت اومدن تو اتاق 
و بعد از چندتا کار بهش آرامبخش زدن تا آروم شد و چند  

 دقیقه بعدش خوابش برد..!
 ومد سمتم و گفت :یه پرستار ا

بهش یه مسکن و آرامبخش زدیم خوابش بردا تا فردام بیدار 
 نمیشه 

 + ممنون خانم پرستار 

از اتاق که رفتن بیرون به دیوار تکیه دادم و زدم زیر گریه 
 !! 

 دستامو فرو بردم تو موهامو گریه میکردم...
 داغون بودم .

 داغون تر از هر فردی ! هر کسی ..  
 ری که عاشقشم یهو این بال سرش بیاد ؟! چرا باید دخت

 گریه میکردم...
خدایا ! اگه میخوای منو بخاطر کارای بدم رنج بدی اشکال  

 نداره ..
 اما اون دختر چه گناهی کرد که این همه بال سرش اومد.. 



578 

 خدایا حاضرم همین االن جامو باهاش عوض کنم! 
صد در 50خدایا میدونم همش معجزه ی خودت بوده که اون 

احتمال خوب شدنش هست ! تا اینجا که بهش لطف کردی .  
ازت خواهش میکنم که خودت هواشو داشته باش و خوبش  

 کن !! 
 خدایا خودت کمکمون کن! 

 با گریه رفتم روی صندلی کنار تختش نشستم و دستشو گرفتم 
 اشکامو پاک کردم و گفتم :

دم  من خودم تا تهش کنارتم ! نگران نباش ولت نمیکنم.. خو 
 خوبت میکنم.. آیدای من !! 

 سرمو گذاشتم روی دستاش و دوباره چشمامو بستم.. **** 
بغلش کردم و گذاشتمش روی ویلجر و شالش رو روی سرش  

 گذاشتم 
 + بریم ؟  

 سرشو تکون داد .
 چشماش هنوز پر از اشک بود !

 حق داره..  
مسئله ی ساده ای نیست .. اون شاید دیگه هیچوقت نتونه راه 

 ! بره
 رفتم پشت ویلچر و رفتیم بیرون بیمارستان ..

بعد از گذاشتنش تو ماشین ویلچر و به بیمارستان تحویل دادم  
 و راه افتادیم سمت خونه . 
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 باید یه ویلچر بخریم . امروز ترتیبشو میدم  -بابا 
 االن بگو چیکار کنیم چیحوری ببریمش داخل  -مامان 

 + من کولش میکنم... 

 گام کردن ! حتی آیدا..همشون برگشتن ن
 روی صندوق عقب نشسته بود نگام میکرد! 

 چی ؟  -بابا 
 + گفتم من میبرمش 

 نمیشه که سورنا جان  -مامان 
 + چرا نمیشه ؟ خودم نوکرشم میبرمش .  

 پس بزار کمکت کنم   -بابا 
+ نه نمیخواد بابا خودم میارمش ، آیدا مگه چند کیلو هست ، 

 یارمش م  کیلو. 60یا  59فوقش 

 رفتم سمت آیدا که داشت نگام میکرد!
 + اشکال که نداره این کارو کنم ؟! اذیت نمیشی ؟ 

 سرشو به نشونه نه تکون داد 
 نزدیکتر رفت و برگشتم پشت بهش شدم 

+ دستاتو حلقه کن دور گردنم خودتو بنداز روم ، من نگهت 
 میدارم  

کمرم  دستاشو انداخت دور گردنم و پاهاشو خودم گرفتم دور
 حلقه کردم و نگه داشتم 

 + آیدا محکم گردنمو بگیر باشه ؟!
 اما به گردنت فشار میاد، خفه میشی..  -
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 ازینکه صداشو میشنیدم لبخند زدم!  
 + نگران نباش فقط محکم منو بگیر 

با یک حرکت بلندش کردم . پاهاشو محکم گرفته بودم تا 
 ..نیوفته ! به گردنم فشار میومد اما مهم نبود 

بابا و مامان زودتر رفتن درو باز کردن و وارد خونه شدیم . 
از پله ها رفتم باال و خواستم برم سمت اتاق خودم که یهو  

 گفت :
 منو ببر اتاق خودم !

 + اما ... 
 سورنا ببرم اتاق خودم  -

 + باشه . باشه  

باهاش بحث نکردم هرچی گفت گوش دادم و بردمش توی  
 ی تخت.اتاقش و آروم گذاشتمش رو 

 براش بالشت و ردیف کردم و دراز کشید
+ استراحت کن باشه ؟ دکتر گفت باید استراحت مطلق بکنی  

  . 
 چیزی میخوای واست بیارم ؟! 

 نه .. فقط تنهام بزار میخوام تنها باشم ....  -
 سرمو تکون دادم  

 گوشیشو گذاشتم رو میز کنار تختش 
ی صدام بزن یا  گوشیت گذاشتم اینجا ، هرکاری داشت + اینم

 تک زنگ بزن میام سریع باشه ؟ درم باز میزارم 
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 خم شدمو سرشو بوسیدم بعدم از اتاق رفتم بیرون !
 بعد ازظهر نازنین و ترانه اومدن عیادتش. 

نازنین و ترانه رفتن پیش آیدا و بعد از چند دقیقه ترانه اومد  
 پیشم 

 + چیشد ؟
تنها باشن شاید   هیچی ، گفتم بزارم دوتا رفیق باهم -ترانه 

 بخوان درد دل کنن.
 + اهوم . بشین برات شربت بیارم 

 نشست و رفتم براش یه لیوان شربت آوردم .
 دستت دردنکنه   -ترانه 

 نشستم کنارش  
 سورنا... حاال میخوای چیکار کنی ؟  -ترانه 

 + یعنی چی چیکار کنی ؟ 
االن که آیدا اینجوری شده هنوزم دوسش داری ؟ البته   -ترانه 
درصد احتما خوب شدنش هست و ایشاال که بشه  50درسته 

درصدم احتمال خوب شدنش   50من خودم از خدامه ولی 
نیست ، اون شاید دیگه نتونه هیچوقت راه بره ، تو چیجوری 

 میخوای باهاش زندگی کنی ؟  

 نگاش کردم !
 م ! هرکاری کنم نمیتونم ازش دل بکنم.  من عاشقش بود

+ ترانه .. من عاشق آیدام ! هنوزم بی نهایت دوسش دارم.. 
برام مهم نیست اگه تا آخر همینجوری بمونه ، خودم نوکریشو  
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میکنم ، خودم تر و خشکش میکنم ، خودم حمل و نقلش میکنم 
، همه کاراشو خودم میکنم !! اون هرجوری باشه من دوسش 

کنارش میمونم ، هرکی هرچی بگه برام مهم نیست ،  دارم و 
مهم منم که اونو میخوام ! هنوزم میخوام حلقه رو دستش کنم  

، میخوام خانومم بشه ! من خودم خوبش میکنم ترانه ! 
 خودم... 

 کرد و لبخند زد !!  ترانه نگاهی بهم
خوشحالم برات ! خوشحالم که همچین آدمی اومده تو  -ترانه 

وقتی شما        ه اینقدر دوسش داری و عاشقشی ! زندگیت ک

دوتا رو میبینم درست شبیه عشق شاملو آیدا هستین .. احمد  
شاملو آخرای عمرش روی ویلچر بود و آیدا مثل یه عاشق  

واقعی بهش رسیدگی میکرد و براش مهم نبود که احمد 
اونجوریه !! االن توام اینجوری هستی ! منتها تو احمدی و  

         آفرین سورنا ... بزرگ شدی   !اون آیدا 

 محکم بغلش کردم !! 
حتی اگه کل دنیا جلوم بایستند و بگن که عشقم به تو اشتباهه  
، من بازم جلوشون می ایستم و تورو به همشون ترجیح میدم  

  .. 

 بعد از یه دل سیر گریه کردن . از بغلش اومدم بیرون..
 گفتم چیشد ؟! + ترانه اون کاری که بهت 

 داره انجام میشه ، آشنامون داره کارشو میکنه   -ترانه 
 هروقت آدرسی ازش گیر آوردی سریع خبرم کن باشه ؟  +
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 حله ...   -ترانه 
 

 **** 
 " آیدا "

 روز از زمانی که فلج شدم میگذشت!  ۳
برام ویلچر خریده بودن و روش نشسته بودم و باهاش اینور 
 و اونور میرفتم ، و برای خیلی کارا هم سورنا کمکم میکرد . 

.. یکسره بهم رسیدگی   دستشویی.. حمام.. باال و پایین کردن 
 میکرد ! و من خیلی سختم بود...

ماه هم از خونه فرار کردم ، هم کلی زجر کشیدم  ۳توی این 
 ، هم دخترونگیمو از دست دادم و هم فلج شدم!

 و سورنام...
 یهو در به صدا در اومد و بعدش سورنا کله شو آورد تو  

 اجازه هست ؟ -سورنا 
 + بیا تو  

 اومد جلوتر ! 
 چطوری ؟ -

 + میگذره ! کاری داشتی ؟!
 یکم نگام کرد...

 عامم آره راستش خواستم اینو بهت بدم... -
 یهو یه بی سیم اسباب بازی گرفت سمتم !!

 با تعجب پرسیدم :
 این چیه ؟!
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این یه بی سیم اسباب بازی پیشرفته اس ، برات خریدم گفتم   -
داشتی با  تو که.... نمیای تو اتاقم برای همین هروقت کارم

 این خبرم کنی من میام ! عاا البته فقط داخل خونه آنتن میده 

 از دستش گرفتم.
 + الزم به این کارا نبود.. ممنون

 چرا الزم بود ! ببینم کاری چیزی داری بگو انجام بدم  -
 + نه کاری نیست ، ممنون ، میتونی بری ! 

 فقط نگام کرد .. از نگاهش دلم لرزید 
 داد و رفت ! بعد سرشو تکون 

موهاش تقریبا بلند شده بود .. الغر شده بود اما هنوز قدرتشو 
 داشت.. هه.! 

 نمیدونم چرا یکم باهاش بد برخورد میکردم 
 نمیدونم...

 عصبی بودم ! تو خودم بودم اما در عوض در ظاهر آروم! 
با اینکه باهاش بد برخورد میکردم یا سرد بودم ولی اون از 

کرد و هر کاری از دستش برمیومد کمک به من دریغ نمی
 انجام میداد! 

ندای وجدان : دلت میاد باهاش اینجوری رفتار کنی ؟ اون  
 خیلی دوست داره هاا

حاال که هم دخترونگیمو از دست دادم هم فلج شدم! دیگه   -
منو میخواد چیکار ؟! میره دنبال یکی که هم سالم باشه هم 

 دست نخورده باشه...
ا این حرفا رو نزن ، از رفتارش نمیبینی  ندای وجدان : آید
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چقدر دوست داره ؟! هرکاری برات میکنه تا تو بخندی . 
 نامردیه اینجوری فکر کنی !!

 
 پوففف ! 

 دیگه نمیدونستم چی درسته چی غلط ! خسته شده بودم...
 خسته ... 

از اتاق بیرون نمیرفتم و یک سره از پنجره بیرونو نگاه 
م نهار و شامم رو توی اتاقم بخورم تا  میکردم و ترجیح میداد

 اینکه به کسی زحمت بدم .
نمیخوام پای من بمونه و وقتشو هدر بده ! این رفتارارو میکنم  

 تا ازم زده بشه و بره دنال زندگیش... خیلی دوسش دارم.. 
 واسه همین نمیخوام به پام بسوزه ... 

 به بیرون نگاه میکردم و اشک میرختم. 
 بود! که برای بدبختی هام گریه کنم..  کارم همین شده

 نصف شب با کابوس از خواب بیدار شدم !
 چه کابوس بدی بود.. 

 یادم نمیاد چی دیدم اما میدونم کابوس بدی بود. 
 نفس نفس میزدم و عرق کرده بودم. 

 به اطرافم نگاه میکردم .. از تاریکی زیاد ترسیده بودم 
 ناخواسته صدا زدم:

 سورناا...
 خیلی یواش بود حتی خودمم به زور شنیدم..  ولی صدام

 نمیتونستم پاهامو تکون بدم. 
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 یهو یاد بی سیمی افتادم که سورنا بهم داد!!
 نگاه کردم دیدم روی میز کنار تخته .

 دستمو دراز کردم ولی بهش نرسید ! اه شت  
 سعی کردم خودمو جلو تر بکشم ولی بازم دستم نرسیدیکم

 گذاشتی آخه !!!! آیدای احمق چرا اونجا 
تقریبا تا لبه ی تخت با زور اومده بودم و داشت دستم به بی 
سیم میرسید که یهو تعادلم بهم خورد و نوک انگشتم خورد به 
 بی سیم و افتاد پایین منم همزمان محکم از تخت پرت شدم ! 

 آخخخخ 
یهو لیوانی که روی میز بود محکم پرت شد پایین و شکست  

 صدای بدی داد !!!
 خخ کمرم!!! آ

 بی سیم و گرفتم و از درد نالیدم :
 سورنااا....  

 اشکم در اومده بود !
 دوباره گفتم :

 سورنااا... سورناا 

یهو در باز شد و سورنا سراسیمه با تاب شلوارک اومد توی 
 اتاق و برقو روشن کرد !!

 آیدا ..  -
 تا چشمش به من افتاد سریع اومد سمتم 

 بر کن چیشدی تووو .. صبر کن ص -
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یه دستشو گذاشت زیر بغلم و دست دیگه شو روی کمرم و 
 من سر جام نشوند ! 

 چشمش خورد به تیکه شیشه های خورد شده لیوان. 
 آخخ اینجارو ببین.. ببینم تو خوبی ؟ چیزیت نشد که ؟ -

 سرمو به نشونه ی نه تکون دادم.
 اگه چیزی نشده چرا گریه میکنی پس ؟؟  -

 نالیدم 
 + کمرم... 

 کمرت چیشد ؟؟ درد میکنه ؟؟   -
 + اهوم..

نگران نباش چیزی نیست حتما پرت شدی پایین واسه همینه   -
  .. 

دستی به صورتم کشید و موهامو که جلوی صورتم ریخته 
 بود گذاشت پشت گوشم بهم لبخند زد!!

 بزار این شیشه هارو جمع کنم بعد برات پماد میمالم. باشه ؟  -

 کون دادم!سرمو به نشونه ی باشه ت 
آروم شروع کرد به جمع کردن تیکه های شیشه .. فقط نگاش  

 میکردم ! 
+ تو چطوری اینقدر زود از خواب بیدار شدی اومدی اینجا  

 ؟؟
بیدار بودم... صدای شکستنی که شنیدم فکر کردم اشتباه  -

کردم اما بعد وقتی از توی بی سیم صدات اومد سریع اومدم  
 ... 
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 ها رفت تو دستش یهو یه تیکه از شیشه 
 آخخخ  -

 نگران گفتم :
 چیشد ؟؟ 

 چیزی نیست ، یه تیکه شیشه رفت تو دستم .  -

 موقع در آوردنش صورتش جمع شد ... 
 دلم داشت کباب میشد ! 

ازین کباب بود که اگه سالم بودم االن میرفتم براش جعبه ی 
 کمک های اولیه رو میاوردم و پانسمان میکردم !

 تادم و هیجکاری از دستم برنمیاد...حاال چالق اینجا اف
 ریز ریز اشک میریختم !! 

سورنا متوجه ام نشده بود ، با همون دستش تیکه شیشه ها رو  
جمع کرد و ریخت توی سطل آشغال و یک راست رفت توی 

 دستشویی و دستشو گرفت زیر شیر آب .
 بعد از چند دقیقه اومد بیرون که یهو چشمش افتاد به من !! 

 رم نشست و نگام کرد .اومد کنا
آیدا ؟؟ چرا گریه میکنی عزیزم ؟! کمرت هنوز درد  -سورنا 

 میکنه ؟؟ 
 سرمو به نشونه نه تکون دادم 

 چرا گریه میکنی پس ؟؟ بهم بگو خب  -
 نگاش کردم 

 + دستت... دستت چیشد ؟ 
 به دستش نگاه کرد و بعد از کمی مکث لبخند زد !
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ن خوبم آیدا جان اصال  بخاطر این داری گریه میکنی ؟؟ م -
 چیزی نشده ، یه خراش کوچیک بود 

 با گریه گفتم :
اگه پاهام سالم بود مثل حالت عادیمون میرفتم جعبه ی کمک  
های اولیه رو میاوردم و برات پانسمان میکردم ، اصال حتی 
این اتفاقا نمیوفتاد که بخوام پانسمان کنم .. االن چالق اینجا  

 م  افتادم و همش باعث زحمت
عع عع ! آیدا ؟!! این حرفا چیه میزنی ؟؟ ببین اصال چیزی  -

نبود خوب شده . زحمت کجا بود دیونه ، تو قراره خانومم 
 بشی وظیفمه این کارا !  

 فقط نگاش کردم !!! 
 دستی به صورتم کشید و با انگشتاش اشکامو پاک کرد.. 

نها  االنم پاشو ببرمت توی اتاق خودم ، دیگه نمیزارم اینجا ت -
 بمونی 

 + نه... میخوام همینجا بمونم 
 یهو جدی شد و گفت : 

حرفشم نزن آیدا ! اگه تا االن چیزی نگفتم بخاطر شرایطط 
بود وگرنه عمرا بزارم تنهایی اینجا بمونی ! اگه خدایی نکرده 

االن طوریت میشد چی ؟ پاشو بلندت کنم بریم اتاقم اونجا 
 بخواب.. 

 م چیزی بگم !!لحنش خیلی جدی بود نتونست 
اومد نزدیک تر و دستامو دور گردنش حلقه کردم . با یه 

 حرکت بلندم کرد و گذاشتم روی تخت .
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 اینجا چیزی الزم نداری ؟!  -
 + نه...  

سرشو تکون داد و با یه دست کمرم و دست دیگه شو گذاشت  
زیر باسنم و منو بلند کرد و مثل بچه ها گرفت بغلش و از  

 ی اتاق خودش و روی تخت گذاشت !!اتاقم منو برد تو 
 بعد رفت ویلچرمو آورد . 

 از استرس و ترس دستشوییم گرفته بود .. فاک 
 + سورنا ؟

 برگشت نگام کرد .
 + میشه کمکم کنی برم دستشویی ؟

سرشو تکون داد و اومد جلوم زانو زد و دوباره منو بلند کرد 
و گرفت بغلش و برد سمت دستشویی . منو روی فرنگی  

وند و خودش رفت بیرون ایستاد . بعد از تموم شدن کارم نش
اومد دوباره کمکم کرد بلند شدم وقتی خواستم دستمو بشورم  

 از پشت منو نگه داشته بود !!  

 دوباره منو نشوند روی تخت. 
 زیر تاپت سوتین داری ؟  -

 + نه ... 
رفت از توی کشوی میز کنار تختش یه پماد در آورد و اومد  

 سمتم 
ن مال همین کمرته ، دکتر داده برای بعضی وقتا که درد  ای -

 داری ، لباستو میزنم باال میمالم بعدش میتونی بخوابی باشه ؟  



591 

 سرمو به نشونه ی باشه تکون دادم 
اومد کنارم نشست و یکم پماد زد به دستش بعد تاپمو از پشت  

 داد باال . 
 شروع کرد به مالیدن پماد به پشتم !  

 نگاش کردم! 
 ورتش مثل همیشه خنثا بود ولی ... چشماش اینو نمیگفت!!ص

چقدر دلم برای بغلش .. برای حرف زدناش .. برای  
 خندیدناش تنگ شده!!

 برای اون روزای خوبمون.. 
اون سورنای مغرور ، کسی که به هیچکس بها نمیداد و 

همیشه شازده یخی بود حاال مثل یه پرستار داره بهم رسیدگی  
ه ی بد رفتاری هایی که کردم اون بازم بدون میکنه ! با هم

 هیچ چشم داشتی بهم رسیدگی میکرد ... 
 بسه تموم شدم   -سورنا 

 به خودم اومدم. 
 هه .. درست مثل قدیما  
 ناخودآگاه با لبخند گفتم : 

 خب تموم بشی چه عیبی داره ؟ 
 نه دیگهه اگه تموم بشم دیگه مثل من تو دنیا نیست !  -

 د زدیم ! جفتمون بهم لبخن
کارش که تموم شد دستاشو شست اومد کمکم کرد دراز بکشم  

. 
 خیلی خب حاال بگیر بخواب -
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 بازم نگاش کردم. 
 چیزی شده ؟! -

+ چرا اینقدر باهام مهربونی ؟؟ چرا نمیری دنبال کارای 
خودت ؟ من این همه باهات بد رفتاری میکنم ولی تو بازم  

 منو تر و خشک میکنی ..
 پر از اشک شده بود !!  چشمام دوباره

+ چرا سورنا ؟؟ چرا وقتتو پای من تلف میکنی ؟؟ من دیگه  
سالم نیستم ، دیگه نمیتونممم راه برم ، دیگه دختر نیستم !!! 
 من به چه درد تو میخورم وقتی به درد خودم نمیخورم ؟؟  

 تو این مدت فقط نگام میکرد و به حرفام گوش میکرد ! 
 وهامو پشت گوشم انداخت . دستی به صورتم کشید و م

 با انگشتش اشکامو پاک کرد و لبخند زد !

      میخوای یه رازیو بدونی ؟!!  -سورنا 

 با تعجب بهش زل زدم . سرمو تکون دادم  
 سرشو آورد نزدیک و گفت :

 من دوست دارم 

 فقط نگاش کردم !! 
 یه لبخند زد و ادامه داد : 

 تو چرا همچین فکری راجبم کردی ؟ هوم ؟  
گوش کن ... من هیچوقت ولت نمیکنم ! برامم مهم نیست  

اینجوری باشی یا سالم من بازم تا آخرش باهات میمونم ! من 
باطن تورو دیدم که چقدر زیباست وگرنه ظاهرت اصال برام 
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مهم نیست! درسته دیگه دختر نیستی ولی این به این معنا  
ت  نیست که حق زندگی نداشته باشی یا حتی طرز فکرم نسب

 به تو عوض نشده . جای زخم ها خوب میشن آیدا !
 با بغض گفتم : 

 نه .. خوب نمیشن ! فقط زخمه که خوب میشه 
 واقعا ؟ پس جای زخم ها چی میشن ؟  -

 + برام مهم نیست و اهمیت نمیدم که چی میشن 
 یه لبخند زد  

باید اهمیت بدی آیدا ! تو باید بزاری اون چیزای گذشته پاک   -
اصال مهم نیست !! تنها چیزی که مهمه اینه که   بشن ..چون 

 انتخاب کنی االن چی باشی ! 

 نگاش کردم !!
حتی اگه کل دنیا جلوم بایستند و بگن که عشقم به تو   -

اشتباهه ، من بازم جلوشون می ایستم و تورو به همشون 
ترجیح میدم ... اگه این رفتارات بخاطر اینه که تورو ول کنم  

! تو میتونی هرچقدر خواستی دلمو   همچین فکری نکن 
بشکنی ولی من همچنان عاشقت میمونم ! من تازه پیدات کردم  

       ، کجا ولت کنم 

 اومد جلو سرمو بوسید !
بخواب . تو خوب میشی آیدای من ! میریم فیزیوتراپی ،  -

 جلساتتو میری بعدش مثل قدیم سرپا میشی ..  
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 دوباره چشماش پر از اشک شده بود! 
 ! اون دیونه بود ...دیونه 

با اینکه داغون به نظر میرسید ولی هنوزم بلد بود با حرفای 
 قشنگش آرومم کنه !

 + سورنا ..
 جانم  -

 + میشه بغلم کنی ؟! 

انگار انتظار این حرفو ازم نداشت. خودمم نداشتم ! بعد از 
 مدت ها دوباره کنارم میخوابید ! 

تو بغل خودش جا  لبخند زد و اومد کنارم دراز کشید و منو 
 داد !!

 انگار یه دنیا آرامش بهم تزریق کرده بودن !!!
 آرامش داشتم.. 

 سرشو به سرم تکیه داده بود و موهامو نوازش میکرد .
 چشمامو بستم و فقط به صدای نفس هاش گوش دادم.... 
 یهو شروع کرد کنار گوشم زمزمه کردن یه آهنگ رو :

 برمو خودتو نگیری واسمو.. یه کاری نکنی 
 چشات میگیره آدمو .... تا حاال اینجوری نبودم 

 تو که چال داری رو گونت....شدم عاشق و دیوونت
 قلبم دیگه شده خونت ... شدی همه ی وجودم 

 دوست دارم دوست دارم...با چه زبونی بهت بگم 
 بگم که عاشقت شدم نکنی جوابم 

 دوست دارم دوست دارم...تموم دنیا هم بیان
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 آره تویی انتخابم ...تویی انتخابم 
 
 

 **** 
 توی بالکن روی ویلچر نشسته بودم و بیرونو نگاه میکردم !
خوبی اتاق سورنا این بود که بالکن داشت و میشد بیرونو  

 قشنگ نگاه کرد ! 
یهو در باز شد و سورنا با یه عالمه وسیله و سیم اومد تو اتاق 

 !! 
 با تعجب به کاراش نگاه کردم..

      د چیکار داشت میکر 

 یهو چشمش افتاد به من 
 ععع تو اونجایی.. سالم   -سورنا 

 + سالم... چیکار داری میکنی ؟! 

 همونطور که وسایلو میبرد سمت تلویزیون اتاق گفت :
میخوام این تلویزیونو برات راه بندازم ! از وقتی که سیماش  

قاطی کرد و خراب شد دیگه درستش نکردم چون اصال خونه  

 که تو اینجایی گفتم برای اینکه حوصله ات حاال       نبودم 

 سر نره درستش کنم ..  

       دیونه 

داشت برای من اینکارو میکرد !! همینکارا رو میکنه منو  
 شرمنده میکنه دیگه... 
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بخاطرم داشت تلویزیونی که چند ساله روشن نشده رو درست  
میکرد . البته تلویزیونشم دیواری بود و مدل باال ! راست 

 این اصال خونه نبود که بخواد تلویزیون ببینه .  میگفت 

 لبخند زدم  
 + حاال بلدی درستش کنی ؟! 

      اوو آره بابا ، من همه فن حریفم منو اینجوری نبین  -

 تازه کار خاصی ام نداره چندتا سیمو وصل کنم درست میشه 

           هنوزم این خودشیفته بازی هاشو ترک نکرده بود 

بعد از یکم ور رفتن با تلویزیون و وصل کردن چندتا سیم  
 تلویزیونو روشن کرد !

 بفرمااااا .. اینم ازین  -سورنا 

یکم ویلچرو جلو عقب کردم و رفتم تو اتاق نزدیک تلویزیون  
 شدم !

 + نه مثل اینکه یه چیزایی سرت میشه 

 از خندش منم لبخند زدم !خندید . 
 بیا بریم پایین میخوام برات بخونم ! -

 + نه... من نمیام ولش کن 
 ععع خو میخوام برات بخونم ، بیا بریم پایین دیگه   -

 + نمیام سورنا گیر نده. 
 یکم مکث کرد بعد گفت :

خیلی خب نیا اصال ! ولی من میرم پایین تا برات بخونم . 
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ونی بیای نزدیک پله ها تا صدا رو  توام اگه دوست داشتی میت
 بشنوی .... فقط مراقب باش  

 بعد بدون اینکه حرفی بزنم از اتاق رفت بیرون .

     باز من میگم دیونه اس این وجدان من میگه نه 

 بعد از چند دقیقه یهو صدای پیانو بلند شد ..
 آهنگش ...  

 یهو شروع کرد به خوندن : 

 اگه از دنیا دلت گرفته  
 شه من هستم !  غمت نبا

 پیدا نکردی کسی رو که با  
 تو هم صدا شه من هستم..! 

 اگه دیدی که زندگی با تو  
 راه نیومد من هستم..! 

 واسه عشقه من کلی سال بعد .. 
 دله تو لک زد من هستم!  

 رو عشقه من حساب کن همیشه  
 آدم از عشقش که خسته نمیشه 
 تنها من رو تو ذهنت نگهدار  

 تم...  تا تو بخوای من هس

 نزدیکه من باشی نباشی  
 غرقه سکوت شی یا که صدا شی
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 هرگز نمیگم به تو خدا نگهدار  
 تا تو بخوای من هستم  

 آی من هستم !!  

_ داشت این آهنگو برای من میخوند !! مطمئنم... میخواست 
 بگه که...  

 اگه عشق یعنی تو نباشی و  
 فکر کنم هستی من هستم ! 

 نگرانت شم با اینکه عمری  
 منو شکستی من هستم !

 اگه دیدی که زندگی  
 با تو راه نیومد من هستم ! 

 واسه عشقه من کلی سال بعد  
 دله تو لک زد من هستم !  

 رو عشقه من حساب کن همیشه  
 آدم از عشقش که خسته نمیشه 
 تنها من رو تو ذهنت نگهدار  

 تا تو بخوای من هستم  

 نزدیکه من باشی نباشی  
 غرقه سکوت شی یا که صدا شی

 هرگز نمیگم به تو خدا نگهدار  
 تا تو بخوای من هستم  

 آی من هستم....!  
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 به خودم که اومدم اشک تموم صورتمو گرفته بود !
 با دستم اشکامو پاک کردم و دماغمو باال کشیدم!!

 شازده یخی من...
 ام کرد !یهو اومد پایین راه پله ایستاد و نگ

 با همون چشمای اشکیم بهش لبخند زدم 

         با دیدن لبخندم اونم بهم لبخند زد... 

 

 

نشسته بودم و داشتم تلویزیون میدیدم که سورنا از حموم اومد  
 بیرون ..

 + عافیت باشه 
 قربانت  -

 لباساشو که پوشید اومد کنارم نشست زل زد بهم ! 
 مشخص بود یه چیزی میخواد بگه

وای بگی ؟ دروغم نگو مشخصه که میخوب یه + چی میخ
 چی بگی  

 خندید 
 زرنگ شدییی -

 + بودم ! خب حاال بگو 
 یکم مکث کرد بعد گفت :

 راستش ... فردا شب قراره فامیالمون بیان دوباره مهمونی.. 
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 + خب بیان ، به من جه 
 میخوام که توام بیای پایین ...  -

 چی ؟!
 تلویزیون !! چشمام خشک شد به 

من عمراااا با این وضع و ویلچر بیام پایین !! همین مونده که  
 اونا مسخرم کنن ...  

 نمیخوای چیزی بگی ؟  -سورنا 
+ سورنا اصال جوابم مشخصه چیزی نیست که بگم ! این  
پنبه رو از گوشت در بیار که من با این وضعم بیام پایین ! 

 ن مسخره بشم همین مونده از طرف فامیالی دو هزاریتو 
آیدا جان عزیزم گوش کن... اونا اصال هیچی راجب اتفاقی  -

که افتاد نمیدونن ! تو بیا پایین من بهت قول میدم اگه حرفی ام  
 زدن من میزنم تو دهنشون 

+ سورنا اصرار نکن !! جریانه... جریانه تجاوزو نمیدونن  
ری ولی کور که نیستن میتونن فلج شدنمو ببینن !! تازه چند ا

 ام اومدن و فهمیدن...
آیدا مهم منم که میگم تو بی نقصی ! برای تو من مهم باشم   -

، چرا به حرف مردم اهمیت میدی ؟؟ تو بابد ازین لونه 
 الکپشت بیای بیرون تا کی میخوای اینجا باشی ؟؟  

 نگاش کردم !
فردا صبح نوبت فیزیو تراپی داریم.. صبح میریم   -سورنا 
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ونه لباستو عوض میکنی استراحت میکنی  اونجا بعد میای خ
 بعدشم شب دوتاییی باهم میریم پایین ...  

 دست به سینه شدم و گفتم :
منننن ... پاااااییییییین ... نمیاااااام ، آقای فرهمند ! ) بیشتر  

 (       بهش آقا میومد تا بگم خانوم 

   حاالم کمکم کن دراز بکشم میخوام بخوابم

و به تقلید از من دست به سینه شد و  یهو ادای منو در آورد 
 گفت :

شما تاا راضی نشی من ازینجا نه تکون میخورم نه کاریو 
 انجام میدم خااانوممم محتشم  

     عع عع 

دقیقا مثل همون شبی که      دیوث داره ادای منو درمیاره 

      من داشتم راضیش میکردم که بیاد بریم پایین 

 با حرص گفتم :
سورنااااا... اذیت نکن بیا درستم نن میخوام بخوابم .. مننن 

 راضی بشو نیستم  
آیداااا... منمممم تا راضی نشی یه سر سوزن جابه جا نمیشم   -

 ..!! صبح میریم فیزیوتراپی شبم باهم میریم پایین.
 + آخه سورنا....  

 پرید وسط حرفم و گفت : 
یادمه بهت گفتم باید با سختی هات روبه رو بشی ! باید با 



602 

ترس هات روبه رو بشی تا بتونی زیبایی اونطرف ترس رو 
ببینی .. آیدا تو تا ابد قرار نیست اینجوری باشی ! تو خوب  

میشی دختر ، من تا آخرش کنارت هستم !، تو حرکت کن خدا 
ودش کمکت میکنه ! اصال شاید این کارش یه تلنگر بود خ

بهت که بفهمی حتی اگه بدترین اتفاق ها هم افتاد بازم میشه 
زندگی کرد ، بازم زندگی ادامه داره !! تو باید خداروشکر  

کنی که کمرت آسیب زیادی ندیده و جای خوب شدن هست .. 
ی پس خدا هواسش بهت بود ... یه جمله هست که شایع تو 

 آهنگ کادو میگه :
 اگه از بیخ گوشت رد میشن حوادث یهو  

 نه .. شانس نزار اسمشو 
 این یه معجزه اس یه کادوعه مشتی 

 یعنی یکی هست اون باال هواسش به تو ... :(  

     نگام کرد و لبخند زد 

 مکثی کرد و ادامه داد :
 خدا هواسش بهت هست .. اینقدر اینجوری نباش ! 

 کرده بود !!حرفاش زیر و روم 
بیخود نبود روانشناس شده بود .. حرفاش میتونست آدمی رو  
که درحال خودکشی کردنه نجات بده.. شایدم من اینجور حس 

 میکردم !!! 

 دستی به موهام کشید و لبخند زد  
اصال اگه تو نیای منم نمیرم ! میمونم کنار تو باهم  -سورنا 
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Ps چیکار قیافه ی  بازی میکنیم.. بیخیالشون واال میخوایم

 منم نمیرم دوتایی باهم هستیم .       نحسشونو ببینیم 

نگاش کردم و یهو بین اشکی که توی چشمم جمع شده بود 
 خندیدم و محکم بغلش کردم !!!

 آخخ بغلش.... 
 آرامش محض ! 

 اونم بغلم کرد و نوازشم میکرد ..
 همونطور که تو بغلش بودم با خنده گفتم :

مند ! تونستی خانوم محتشم رو راضی  تبریک میگم جناب فره
 کنی 

 بعدش جفتمون باهم خندیدیم.. 
هرکسی حرفی بهت بزنه خودم جرش میدم .. مگه  -سورنا 

 من میزارم کسی به آیدای من حرفی بزنه ! 

تلویزیون و خاموش کرد و کمکم کرد دراز بکشم و خودشم 
 اومد کنارم دراز کشید. 

 آیدا... عشقمون شده بود مثل عشق شاملو و 
 هه... 

کی فکرشو میکرد که سورنای فرهمند .. کسی که اونقدر 
تنوع طلب بود که فقط به فکر سکس بود و اصال احساسات 

براش مهم نبود ... حاال عاشق کسی شده که هم مشکل 
برقرار کردن رابطه داره ؛ هم دیگه دختر نیست ؛ هم فلج 
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ستار بهش شده و با این حال بازم پاش مونده و مثل یه پر
 رسیدگی میکنه !!!  

 نگاش کردم...
 از خستگی زیاد خوابش برده بود !  

 چقدر توی خواب آروم بود. 
 منم دوست دارم شازده یخی من :( 

 چشمامو بستم و با فکر و خیال زیاد خوابم برد....  

 

 **** 
 " سورنا " 

آورده بودمش مرکز بازتوانی و فیزیوتراپی که دکتر معرفی 
 کرده بود ! 

دکترش یه خانوم بود و این خیلی خوب بود چون فکر نمیکنم 
 آیدا میتونست با یه دکتر مرد کنار میومد.. 

 با ویلچر بردمش جایی که دکتر گفت . 
متر بود که دوطرفش  ۲یه مسیر تقریبا خیلی کوتاهیی در حد 

 میله بود !! 
 عزیزم سعی کن این میله هارو بگیری بلند شی  -دکتر 

 دستاشو گذاشت روی میله ها و سعی کرد بلند شه!! آیدا دوتا
 + آفرین...  
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کلی زور زد و تالش کرد یهو با کمک میله ها از جاش بلند 
 شد و پاهاش و گذاشت روی زمین !!

 نا خودآگاه دست زدم 
 + اییول 
آفرین خیلی خوبه ، حاال سعی کن پاهاتو حرکت بدی   -دکتر 

 و راه بری 
 کتر ! نمیتونم حرکت کنم.نمیتونم خانوم د -آیدا 
 میتونی عزیزم ، تالش کن پاهاتون تکون بدی   -دکتر 

 + زود باش آیدا تو میتونی .. تالش کن 

دستاش داشت میلرزید.. داشت تموم تالششو میکرد تا پاهاشو 
 حرکت بده 
 + نمیشه... 

 یخرده سعی کن  -دکتر 

 یهو دست از کار کشید 
 کت نمیکنه + آخ .. نمیتونم خانم دکتر ! حر

 بسیار خب ، عیب نداره ، لطفا تشریف بیارید  -دکتر 
 بعد خودش رفت سر میزش نشست 

 سورنا کمکم میکنی..  -آیدا 

 سریع رفتم سمتشو گرفتمش نشوندم روی ویلچر ..  
 + حالت خوبه ؟ 

 سرشو تکون داد. حرکت دادمو رفتیم پیش دکتر.
تونم راه برم خانوم دکتر امکانش هست که من دوباره ب -آیدا 
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 ؟!
بله چرا نشه ! ما افراد زیادی رو اینجا تحت درمان   -دکتر 

داشتیم که وضعیتشون حتی از وضعیت شما هم بدتر بود ولی  
تونستن دوباره برگردن به وضعیت قبلیشون . خداروشکر 
وضعیت شما حاد نیست ، جلسات فیزیو تراپی تونو بیاین  

شما خانم محتشم هیچ   مرتب ایشاال که جواب میگیرین.. االن 
احساسی توی پاهاتون حس نمیکنین ؟؟ یعنی اصال پاهاتونو  

 حس نمیکنین ؟ 
راستش ... فقط این انگشت بزرگه ی پامو یکمی میتونم  -آیدا 

 تکون بدم !!! 
خب این خیلییی خوبهه که .. این نشون میده جای  -دکتر 

 امیدواری هست  

 انو زدم !!با شنیدن این حرف سریع اومدم کنارش و ز
 با خوشحالی نگاش کردم گفتم :

 وااقعاا ؟؟
 نگام کرد و لبخند زد 

 آره ..  -
 بعد نگاه کردم دیدم داره انگشتشو تکون میده ..

 ناخواسته محکم صورتشو گرفتم و بوسیدم 
 خندید و گفت :

       چیکاار میکنیی تو 

+ خب خوشحالم دیگه معلوم نیست ؟؟ این نشون میده که 
 سرپا بشی مگه نه خانوم دکتر ؟؟  میتونی دوباره
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 دکترم لبخند زد و گفت :
 صد درصد ! توکل بر خدا 

 + خیلی ممنون خانوم دکتر .. تا جلسه ی بعد خدافظ 
 خواهش میکنم خدانگهدار   -دکتر 

آیدام خدافظی کرد و بعد ویلچرو حرت دادم و از مرکز 
 اومدیم بیرون سوار ماشین شدیم راه افتادیم سمت خونه ...

 وااااای سورناا جدیییی میگییی ؟؟  -مامان شیوا 
+ آرهه مامان نبودی ببینی که انگشت پاشو تکون داد ! دکترم  

 گفت که امید هست که دوباره بتونه راه بره  

 مامان شیوا اومد جلو محکم آیدا رو بغل کرد و با گریه گفت :
 وای خوشحالم آیدا !! مطمئنم دوباره میتونی مثل قبل بشی 

 وای مامان خفه ام کردی . خخخ  -آیدا 

 مامان شیوا با خنده از بغلش اومد بیرون و خندید 
ببخشید یهو احساساتی شدم ..بیاین غذاتونو   -مامان شیوا 

 بخورین . بعدم استراحت کنین !
 + چشم شما برین ماهم میایم... 

یوا که رفت آیدا رو مثل بچه ها بلند کردم و بغلش مامان ش
 کردم و رفتیم باال تو اتاقم و گذاشتمش روی تخت .. 

 + خیلیی خب .. لباساتو عوض کن بعدش بریم پایین نهار 
تو چیجوری میتونی منو بلند کنی مثل بچه ها بغلم کنی   -آیدا 

 ؟؟ اذیت نمیشی ؟؟ 
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 خندیدم  

       کردم زورم زیاده شده  + دیگه اونقدر تورو باال پایین 

 اومم دیگه برا خودم پهلوونم  

 خندید !
 همین خندش کافیه ...

+ دیگه باید برات یه واکر بخرم که ازین به بعد تنبلی بسه  
 باید سعی کنی راه بری 

بعد از تعویض لباسش دوباره آوردمش پایین و در کنار هم  
 برای اولین بار دور میز نهار خوردیم ..

سربه سرش میذاشتم و میخندید. خخخ اصال وقتی سر میز 
 میخندید انگار جون دوباره به بدنم میومد !!

 + مامان شیوا برای امشب چیزی الزم نداری ؟ 
 نه عزیزم همه چی هست . فقط...   -مامان شیوا 

 یه نگاه به آیدا کرد و با شک گفت :
 آیدا توهم میای پایین ؟؟ 

 م !!!اگه سورنا میاد منم میا -آیدا 
 برگشتم نگاش کردم که لبخند زد 

         + مامان منو آیدا میایم پایین خیالت راحت 

 مامان شیوا یه لبخند زد و به غذا خوردنش پرداخت...

 + آهاااااا بروو مااشاالاااااا ، یههه پاس زیبااااا و... گللللللللل ؛ 
 گلللللللللل  
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آیدای   توی دروازهههه .... چه میکنه این بااازییکن اصال
 محتشم رو بهم میریزه با مهارتش 

 آیدا همچنان به کارا میخندید !!
 بعد مثال ادای تماشاچی ها رو در آوردم و صدامو تو خودم  

 مینداختم داد میزدم :
 هو هو ،، سووورناااا ... فرهمند ... هو هو  

 آیدا با خنده گفت : 
خب حاال وحشی چته تو ؟ خونه رو گذاشتی رو سرت !! خب 

 ل زدی که زدی چرا خل و چل بازی درمیاری  گ
 + نههه دیگههه وقتی آدم میبره باید خوشحالی کنهه 

 میخندید فقط !
گرفته بودم و به آیدا یاد دادم تا بازی  Ps4کلی بازی های 

 کنیم وقتایی که بیکاره !!
 االنم داشتیم فوتبال بازی میکردیم و من برده بودم! خخخ.

بود ، فقط میخواستم بخنده و برای یه برد و باخت برام مهم ن
 لحظه ام شده درداش یادش بره :(( 

 یهو آیفون به صدا در اومد ...
 هردومون برگشتیم بهم نگاه کردیم .

 + فکر کنم اومدن !
 آیدا یکم با نگرانی نگام کرد ..

 دستامو گذاشتم رو شونه هاشو گفتم :
 هعی چیشده ؟! 
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 میشه... میشه من نیام ؟! -
ان نباش ، من کنارتم عزیزم ! بلند شو بریم پایین بزار  + نگر

 به همه نشون بدی که هیچی برات مهم نیست ! 

سرشو تکون داد و بعد از تعویض لباسش اول ویلچرشو بردم  
پایین بعد برگشتم باال و بلندش کردم و گرفتمش تو بغلم  

 آوردمش پایین روی ویلچر نشوندمش.. 
 + بریم ؟ 

 بریم...  -

 مع شدیم  وارد ج
 + سالم.. 

 سالم ...   -آیدا 

همشون برگشتن و نگامون کردن و تک تکشون سالمی  
 دادن..

آیدا رو با ویلچر کنار مبل تک نفر گذاشتم و خودمم روی 
 همون مبل نشستم که کنارش باشم ! 

 به به سورنا جان ، حالت خوبه ؟  -عمه ملوک 
 + ممون عمه ملوک ، شما خوبین ؟

 نممنو  -عمه ملوک 
 آیدا جان تو چطوری ؟! حالت بهترههه ؟  -عمه افسانه 

 متوجه شدم که داره اشاره به وضع آیدا میکنه !!
 آیدا خیلی ریلکس گفت : 

 بله بهترم خداروشکر ، با کمک های سورنا  
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 برگشتم بهش نگاه کردم که لبخند زد..! 
خداروشکر ، در جریان این اتفاق بودم که فلج  -عمه افسانه 
 خب دیگه ندیدیمت که احوالتو بپرسیم   شدی ولی 

 فلج رو با لحن خاصی گفت !!
 + عمهه .. 
 خب چیه سورنا جان ، دارم حالشو میپرسم  -عمه افسانه 

بابا مشغول حرف زدن با عمه ملوک شد و مامان شیوام  
داشت با عمه افسانه حرف میزدن که حرفاشونو متوجه 

زخرفم بابک  نمیشدم ! خداروشکر امشب اون پسر عمه ی م
 نبود ..  

 برای آیدا میوه پوست میکندم و میذاشتم دهنش !
 میخندید و هی میگفت زشته  

 منم میخندیدم ... 
این وسط متوجه ی نگاه های پردیس میشدم ولی محل نمیدادم  

! 
 یهو نگین برگشت گفت :

 سورنا موهات چقدر بلند شد ! 

 همه یهو ساکت شدن و به من نگاه کردن 
 یگه + بلند شد د

 چرا کوتاهشون نمیکنی خب ؟ -نگین 
 + دیگه وقت نشد نتونستم  
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ببینم سورنا حاال که آیدا اینجوری شده تو به آیدا   -پردیس 
 میرسی مگه نه ؟؟ 

 برگشتم سمتشو نگاهش کردم !!
این چه حرفی بود جلوی آیدا اخه... آیدا نگام میکرد . 
 سنگینی نگاهشو حس میکردم ولی نگاهش نمیکردم !

 آره .. خواهرمه وظیفمه برسم +
پس بگو چرا موهات بلند شده ! بخاطر این بوده که  -پردیس 

 داری پرستاری میکنی
 پردیس عمو جان بسه  -بابا 

 عمو فرهاد چیزی نگفتم که   -پردیس 

 خیلی جدی و عصبی به پردیس نگاه میکردم !!
 کثافت میدونستم برای چی این حرفا رو میزنه ... 

 یدا که سرش پایین بود!! برگشتم سمت آ
 دستشو گرفتم و آروم گفتم : 

 + آیدا چیزی نیست باشه ؟ اون یه چرتی گفت 
 یهو آذر گفت :

خب دختر عمو یه پرستار براش میگرفتین که اینجوری تو 
 زحمت نیوفتی ، توام زندگی داری دیگه ! 

 بچه ها بسه ..  -عمه ملوک 
بگم ! سورنا رو  واال آذر جون منم همینو میخواستم  -پردیس 

ببین چقدر الغر شده ، سورنا به اون جذابی و تیپ االن هم  
الغر شده هم زیر چشماش گود افتاده ..بخاطر همین چیزاس 
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دیگهه . اینقدر به آیدا میرسه که حتی وقت نمیکنه موهاشو  
 کوتاه کنه ! خخخ 

آیدا یهو با ناراحتی دستشو از دستم کشید بیرون و با دستش 
 رکت داد سمت در خونه !!!ویلچرشو ح

 عصبی برگشتم سمتشونو داد زدم : 
 بسسسه دیگههه !! اااه ...  

 یهو همشون با ترس و تعجب نگام کردن !!! 
انتظار نداشتن همچین رفتاریو کنم . منم همینطور . همیشه 
 آروم بودم ولی اینا دیگه دست گذاشتن روی نقطه ضعفم ! 

 ید شورشو درمیارید + هرچی هیچی بهتون نمیگم دیگه دار
 سورنا آروم باش ...  -بابا 

+ چیووو آروم باشم بابا ؟؟ چیو ؟؟ بزارم هرچی میخوان  
 بگن ؟؟  

 برگشتم سمتشونو با عصبانیت ادامه دادم :
احترامتون واجب ولی دیگه نمیزارم راجب آیدا چیزی بگین  
!! فهمیدین ؟ آیدا اگه اینجوری شده یه اتفاق بوده دست ما و 

م نبوده و اون خوب میشه ! حتی اگه همینجوری ام  شما ه
بمونه اون خواهرمه و من تا آخرش نوکرشم هستم بهش  

رسیدگی میکنم !! تا االن هرچقدرم که بهش رسیدم بخاطر 
این بوده که دوسش داشتم و هیچ منتی ام سرش نمیذارم چون  

 وظیفم بوده . 
یرید ولی آیدا اگه اینجوریه خیلی بهتر از شماهاست که راه م
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فایده ای ندارید !! من دوسش دارم پس نمیزارم راجبش 
اینجوری حرف بزنین .. اگه میخواین به این کاراتون ادامه 
بدین دیگه نه من ؛ نه آیدا هیییچوقت توی جمع و مهمونی 

 هاتون حضور پیدا نمیکنیم ...  

 اون سه تا از ترس موش شدن و چیزی نمیگفتن !! 

 سورنا... -مامان شیوا 
سورنا جان عمه آروم باش ! نه ما همچین  -عمه ملوک 

چیزی نمیخوایم ، ما میخوایم توی جمع باشی ! بچه ها هم  
غلط کردن همچین حرفایی زدن االنم ازت عذرخواهی میکنن 

 ... بچه زود باشید معذرت خواهی کنین ! 

 تک تکشون آروم معذرت خواهی کردن !
 عمه ملوک خیلی جدی گفت :

 لند تر  ب

 دوباره همشون بلندتر عذرخواهی کردن !  
خیلی ترسیده بودن از لحنم برای همین از چهره هاشون خندم  

 گرفت ولی خودمو نگه داشتم.. 
دوباره جمع توی حرف زدن خودشون . نگین و آذر پیش هم  

 داشتن آروم حرف میزدن معلوم بود راجب منه ..  
 پردیسم که زیر زیرکی نگام میکرد !

 میکردم اون با بقیه فرق داره ولی اونم مثل بقیه اس !   فکر
 هه... 

 منم آدم حسابش نکردم ...
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 مامان شیوا نزدیکم شد و صدام زد :
 سورنا ..

 نزدیکش رفتم 

       ممنونم که از آیدا دفاع کردی  -مامان شیوا 

 نگاش کردم که بهم لبخند زد .
 منم در جوابش لبخند زدمو گفتم : 

 وظیفم بود.  

 میرفتم دنبالش !!  باید
 سریع از جام بلند شدم و درو باز کردم رفتم بیرون ..
 روی سکو با ویلچر ایستاده بودو به جلو خیره بود !!

 تا منو دید خواست بره سمت دیگه که گفتم : 
 + وایسا آیدا .. وایسا یه لحظه ..  

 سریع دویدم سمتش و گرفتمش .
 + بهت میگم وایسا 

 چیهه چی میخوای ؟؟  -

 رفتم جلوش زانو زدم و نشستم !
بهش نگاه کردم . چشماش پر از اشک بود . گریه کرده بود 

 !! 
 خیلی ... 

 مشخص بود! 
 + چرا گریه کردی ؟؟ 

 سورنا ولم کن .. چرا دست از سرم برنمیداری !!؟ -
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 گریه میکرد ..
باهاشون دعوا کردم  + بیا بریم داخل آیدا ! همه چی تموم شد 

 نمیگن دیگه تکرار نمیشه .. یگه هیچی د
سورنا ولم کن ... همیشه باید از یکی حرف بشنوم . ولم کن  -

 برو ! نمیخوام ببینمت... 

 نگاش کردم !!
 داشت گریه میکرد ! از گریه اش دلم آتیش بود...

منم اشک توی چشمام جمع شده بود اما خودمو نگه داشته  
 بودم!

 صدای گرفته گفتم : و نزدیکش شدم آروم و با گرفتمدستاشو 
آیدا... من دوست دارم... من وظیفمه برات هرکاری کنم ، 
من شده حتی تا آخر عمر نوکریتو میکنم.. چرا به حرفشون  
اهمیت میدی ؟! بیا بریم داخل قول میدم کسی بهت حرفی 

 نزنه ! همه چیو فراموش کن ...  

 نگام کرد !
 چشماش از شدت اشک برق میزد.. 

 آرومی که ناشی از گریه بود گفت :با بغض و صدای 
 چرا اینقدر خودتو کوچیک میکنی ؟! برو پی زندگیت..

 با بغضی که ته گلوم بود آروم گفتم :
 زندگیم تویی :( !  

 جا برم ؟!  ک
 من زمین و زمانو بهم میدوزم یه لحظه بیینمت !!
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 تو چرا نمیبینی منو !!؟ 
م بهت فکر هربار چشمامو میبندم میای جلو چشمم ! نمیتون 

 نکنم لعنتی ! تو کله می ... 
 همین نگاهت بسه...  هرجا میخوای برو ! فقط نگام کن !

 با چشمای خیس نگام کرد !
هنوزم دلت میخواد خانوم زندگیت بشم ؟!! هنوزم با  -آیدا 

 اینکه فلج شدم با اینکه دیگه دختر نیستم منو میخوای ؟!! 

 لبخند زدم ..
سی مثل تورو پیدا کنم ...اما  + هیچوقت فکر نمیکردم ک

سرنوشت تورو گذاشت تو زندگیم ! تو بهترین آدم زندگی من  
هستی ... تنها آدمی که من عاشقشم ! البته بحث ترانه و بقیه 

مطمئنم این حسی که بهت دارم هوس  جداس.. من عاشقتم !
 نیست آیدا !! من تورو واسه خودت میخوام نه بدنت..

 م و ادامه دادم :دستمو گذاشتم روی قلب
من اینجا بهت نیاز دارم !! به صدات... لمس کردنت ؛  
حمایتت ؛ دوست داشتنت نیاز دارم !!! بدون تو نمیتونم  

 هیچکدومشونو داشته باشم آیدا ..! :(  

 خندیدم و دستی به چشمام کشیدم !
 + یاد یه شعری افتادم که خیلی قشنگ بود. میگفت :

 ترسید " از طعنه ی جاهالن نخواهم
 بر خنده ی این زمانه خواهم خندید
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 من بر عشق پاک خود خواهم ماند 
 :( تا کور شود هر آنکه نتواند دید .. 

این شعر االن وصف منو توعن ... همه دارن به عشق منو تو 

من همیشه سر عشقم میمونم تا کور        حسودی میکنن !! 

 بشه هرکی که نمیتونه ببینه شاهدخت من..  

 یه هاش خندید !!! یهو بین گر
اشکاشو پاک کرد یهو اومد جلو بغلم کرد !!! محکم در 

 آغوشش گرفتم !!! 
 دوست دارم سورنا ... خیلی دوست دارم  -

 + منم دوست دارم...  

 تو بغلم نوازش میکردم !
بعد از چند دقیقه که تو بغلم بود آوردمش بیرون و نگاش 

 کردم !
ولی چال گونه ی تو یه چیز  + میدونی .. منم چال گونه دارم 

 دیگه اس .. بخند !
 چی ؟! -

 + بخند  

 ناخواسته خندید ! انگشتمو فرو بردم توی چال گونه شو گفتم :
وقتی کلی غم دارم ، غم هامو میریزم تو چالت بعد وقتی  

 میخندی تجزیه میشن :( !
 خندید و یکی زد تو بازوم گفت : 
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 هنوزم مثل قدیم زبون بازی .. شیطون !
 خندیدم  

 + بریم داخل ؟
 قول میدی هوامو داشته باشی ؟  -

 + قول قول قول ... هرکی هرچی بگه میزنمش اصال 

 بازم خندید 
 بردمش تو خونه .. 

موقع شام کنار خودم نشوندمش و با دست خودم بهش غذا 
 میدادم و اذیتش میکردم . 

 میخندید و میگفت :
 من پاهام از کار افتاده دستام که سالمه  

+ نهه دیگههه من وقتی دستم بخیه خورده بود تو بهم غذا 
 میدادی االن نوبت پرستاری منه 

 میخندید.
کنارش بودمو اذیتش میکردم اونم میخندید! کال نصف شاممو 

 پر از خنده بود...
 فقط خنده هاش ...  

متوجه ی نگاه های خشمی پردیس به منو آیدا میشدم ولی به  
شم غره بره تا چشماش چپ بشه  درک مهم نبود ! اینقدر چ

 واال ..             

 
 **** 
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 وان حموم و پر کردم و اومدم بیرون  
 + حاال تو همین امشب باید میرفتی حموم ؟ میذاشتی فردا 

واای نهه سورنا اصال نمیشه دارم از گند بودن خفه میشم  -

     

         + خخخ . خب حاال بابا 

 بغلش کردم و بردمش تو حموم . 
 قل زیر دوش آب دوش میگرفتی + ای کاش حدا

نه من میخوام قشنگ آب توی وجودم نفوظ کنه ، وان کفیه  -
 ؟

 + آره برات کف درست کردم بچه جون 

        ععع گمشو .. -

 خندیدم  
 ببینم نمیخوای بری بیرون ؟ -آیدا 

 + پس کی لباساتو در بیاره تورو بزاره تو وان ؟؟ 
و گذاشتی برو خب حاال یعنی ... منظورم بعدشه .. من -

 بیرون کارم تموم شد صدات میکنم 
 + منکه نمیتونم برم بیرون باید باشم 

 چرااا اونوقت ؟؟؟  -
+ بابا خطرناکه یهو س ر بخوری بری زیر آب بعد پاهات که 
حس نداره نمیتونی بیای باال منم که بیرونم نمیفهمم !! خدایی  

ن میشینم  نکرده بالیی سرت میاد . من همونجا پایین کنار وا
  !! 
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 یکم مکث کرد و نگام کرد !
 خندیدم و بهش چشمک زدم گفتم :

             بابا منکه همه جاتو دیدم دیگه خجالتت برای چیهه 

 یکی محکم زد تو سینه ام که خندیدم  

 خیلیییی بیشعور و نفهمییی            بیشعور  -

        + ممنون 

پایین  لباساشو در آوردم و بردمش گذاشتم تو وان همونجا 
 کنار وان نشستم و پشت بهش تکیه دادم به دیواره ... 

خودش شروع کرد به حموم کردن و منم دستمو کرده بودم  
 الی موهام و تو فکر و خیال خودم بودم ! 

 به چی فکر میکنی ؟!  -آیدا 
برگشتم سمتش . سرشو تکیه داده بود به عقب و داشت نگام  

 میکرد. 
 یه لبخند زدم گفتم : 

ه مستند دیده بودم از احمد شاملو و آیدا ! بعد کال  راستش ی
عشقشونو دوست داشتم برای همین عالقه داشتم به خوندن  
کتاب و شعراش .. توی مستند شون یه قسمت آیدا یکی از 

شعرای خود شاملو و رو داشت برای خود احمد شاملو 
 میخوند ! داشتم به اون فکر میکردم ...

 میخوند آیدا ؟!اوهووم .. خب چه شعریو  -
 بهش نگاه کردم و با لبخند ادامه دادم :

 آیدا میخوند : 
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 کیستی که مناینگونه به اعتماد 
 نام خود را با تو می گویم...

 کلید قلبم را در دستانت می گذارم 
 نان شادی ام را با تو قسمت می کنم 

 به کنارت می نشینم و
 ی تو اینچنین آرام سربر شانه

 (  به خواب می روم؟! :

 نگام کرد و لبخند زد  
 چقدر قشنگ... تو چیجوری اینارو حفظ میکنی ؟  -آیدا 

+ میدونی ... اینارو از بس دیدم و خوندم دیگه حفظ شدم ! 
هه.. همیشه با خودم میگفتم که وقتی یه روز کسیو پیدا کردم  
که دوسش داشته باشم اینارو برای خانومم میخونم .. دیگه  

 ر میارم  نمیدونستم یه آیدا گی

        دیونه ..  -

 لبخند زدم و نگاش کردم... زل زده بودیم به چشمای هم ..
 دانشگاهتو چیکار کردی ؟ -آیدا 
هفته دیگه دانشگاها باز میشه دیگ . میرم برای ترم  ۲+ 

 آخر ... اما نگران نباش ترو فراموش نمیکنم که 
 فقط لبخند زد!

ممنونم ازت... بابت تموم این مدت که بهم رسیدی و زحمت  -
 کشیدی !
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+ وظیفم بود خانوم .. دیگه نزن ازین حرفا! درضمن تو 

        قراره مزدمو با خوب شدنت بدی  

 عدش باهم خندیدیم! ب
 چشماشو بست و سرشو به عقب تکیه داد! 

 منم دوباره برگشتم به حالت قبلیم... 
 یکم که گذشت یهو شروع کرد به حرف زدن : 

 میگم .. تو میدونی دوست دارم به ترکی چی میشه ؟!
 خندیدم  

 + حاال یهو ترکیو از کجا گیر آوردی ؟
دوست داشتم آذری   همینجوری یهو یادم اومد ، اخه یادمه یه -

زبان بود . بعد بهم گفتااا ولی من یادم نمیاد. تو میدونی به  
 ترکی چی میشه ؟

+ واال منم توی دانشگاه یه دوست دارم ترکی بلده بعد یکم  
 ازش یاد گرفتم 

 چه خوب.. حاال دوست دارم به ترکی چی میشه ؟! -
+ واالا دوست دارم سه مدله ! یه مدل هست که این ترکا  

 یگن : " چخ ایستیرم " ! م
یه مدل هست که اینایی که تازه اومدن تهران میگن " دوست  

 دارم " 
 یه مدلم هست که این آدمای باکالس میگن " آی الو یو "  

 یه تک خنده ای کرد و گفت :
 خب !! اونوقت تو چی میگی ؟! 
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برگشتم سمتش و نگاش کردم ! چشماشو باز کرد و زل زده  
 لبخند .بود به چشمام با 
 لبخند زدم گفتم :

خ آی الو یو :( !    من... چ 

 خندید و بعد بهم نگاه کرد !
 منم چخ آی الو یو ..  -

 بعدش جفتمون خندیدیم !
 یکم مکث کردم و بعد زل زدم تو چشماش گفتم : 

 یادته بهت میگفتم یکی دوست دارم ؟
اوهوومم .. خیلی بیشعور بودی !! خب یهو به آدم نگو   -

       ارم دوست ند

 + خب تو از کجا میدونی معنیش چی بود ؟ 
 با تعجب نگام کرد 

 یعنی چی ؟  -
 نگاش کردم و نیشخند زدم !

+ همیشه وقتی ازم میپرسیدی چندتا دوسم داری میگفتم یکی  
 ! ولی تو همیشه یه عدد بزرگتر میگفتی !

یبار... یادمه بهم گفتی چندتا دوسم داری منم باز گفتم یکی ، 
اومده بود و با حرص گفتی " تو که منو خیلی حرصت در 

 دوسم داری ؛ پس چرا میگی یکی ؟! "  
منم گفتم " کی گفته من تورو خیلی دوست دارم من همون  

 یکی دوست دارم " 
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خخخ.. بعدش قهر کردی رفتی! ولی باز اومدم نازتو کشیدم و  
توام آشتی کردی ! خخخ .. خر بودی دیگه نمیدونستی یکی 

 یاده .. من چقدر ز

 همینجوری نگام میکرد ! زل زده بود به چشمام  
 مکثی کردم و ادامه دادم :

کاش همون موقع بهت میگفتم که یک بزرگترین عدده !! 
همیشه عزیز ترین و قشنگ ترین چیزای دنیا یکی ان ...  
 زمین یکیه ؛ ماه یکیه ؛ خدا یکی ؛ پدر و مادر یکی ان ! 

به تو همون یکیه ... یکی ولی  توام یکی ؛ اندازه ی عشق من 
 بچگونه :( همونجور صادق ، همونجور پاک ... 

 لبخند زد !!! همون لبخندی که همیشه عاشقش بودم ...
 نگاهش س ر خورد روی لبام !

 منم یه نگاهم به چشماش بود و یه نگاهم به لباش ! 
 سرامون کم کم نزدیک هم شد. 

 نزدیکتر. 
 لباش کل وجودمو گرفت !! با گذاشتن لباش روی لبام داغی 

 بعد از مدت ها دوباره طعم شیرین لب هاشو میچشیدم ..
 چند بوسه شیرین از لبش گرفتم و سرمو آوردم عقب.

 به هم دیگه لبخند زدیم ...
 به موهاش دستی کشیدم و انداختم پشت گوشش

 بیا کنارم...  -
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د لبخند زدمو بلند شدم لباسامو در آوردم و فقط یه شرت پام بو
 .. 

 رفتم توی وان و روبه روش نشست و کشیدم توی بغلم.. 
 + میدونی چند وقت بود که اینجوری نداشتمت ؟! 

 خیلی وقت....االن دارمت.   -

زانومو خم کردم بلندش کردم گذاشتم روی پام و کمرشو 
 گرفتم و لبامو گذاشتم روی لباش و ازش لب میگرفتم ... 

 یه لحظه سرمو آوردم عقب و گفتم :
 ختت نیست ؟! اذیت نمیشی ؟! س
 تو برام همیشه فرق داشتی .. با تو خوبم ، اذیت نمیشم !  -

خودش لباشو گذاشت روی المو همزمان دستشو توی موهام 
 فرو میبرد!

کم کم رفتم زیر گردنش و شرو کردم خوردن یکم که 
 بوسیدمش و بغلش کردم یهو بلند شدمو از وان اومدم بیرون. 

 ؟!! چیشدد ؟ -آیدا 

رفتم نزدیکشو یه دستمو زیر پاش دست دیگه مو روی 
 کمرش گذاشتم و گفتم :

 اینجا حال نمیده ..  

 از تو وان بلندش کردم .. میخندید و محکم بغلم کرد !
گذاشتمش زمین و دوش آبو باز کردم و رفتیم زیره دوش تا  
کفا بره و بعد آروم روش خیمه زدمو خوابوندمش و دوباره  
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 لباشو خوردن ..شروع کردم 
چشماشو بسته بود ! آروم آروم رفتم پایین تر تا رسیدم به  
سینه های سفتش و مک میدم.. خوابوندمش کف حمام و 

پاهاشو انداختم رو شونم و شرو کردم کصشو خوردن و هی  
با زبون می کردم تو کصش و هی محکم تر مک می زدم تا 

مو بردم سمت  دقیقه دست 2اینکه نا له کردنش شرو شد و بعد 
کصش و آروم شروع کردم به ور رفتن باهاش و 

 میمالیدمش...
ناله میکرد و من گردنشو مک میزدم و از لباس بوسه 

 میگرفتم . 
انگشتمو یواش کردم تو کصش... واکنشی نشون نداد چون از 
کمر به پایین تقریبا حسی نداشت ولی فکر کنم حسمیکرد که  

 ماشو بست! انگشتم فرو رفته برای همین چش
تا  3تا انگشت بعد 2یکم دیگه انگشتمو جلو عقب کردم یهو 

 انگشتمو فرو کردم توش که یه لحظه نالید...
شروع کردم انگشتمو جلو عقب کردن.. تند تند جلو عقب 

میکردم تا شاید حسی بیاد.. بعضی وقتا ناله میکرد و چشماش  
فتن بسته بود..شروع کردم سینه هاشو مالیدن و ازش لب گر

 .. 
 بعد از چند دقیقه که کارمو کردم یهو بدنش لرزید...

نمیخواستم زیاد اذیت بشه ، انگشتمو کشیدم بیرون و یه بوسه  
 روی لباش کاشتم .

 نگاش کردم !! چشماشو بسته بود و نفس میکشید...
 باهم دوش گرفتیم و بعدش از حموم اومدیم بیرون... 
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 بغلم !  کنارش روی تخت دراز کشیدم و اومد توی
 دوباره بعد از مدت باهم ربطه داشتیم . -

 + اهوم ! بعد از مدت ها دوباره توی بغل همیم 
 انگار همه چی برگشته سرجاش جز...  -

+ هییش ، همه چی سرجاشه ! بخواب فردا صبح باید بریم  
 یجایی بعدشم فیزیوتراپی

 کجا بریم ؟!! -
 + فردا میفهمی...  

 یکم مکث کرد و بعد گفت : 
گم....موقع رابطه فقط برای یه لحظه تونستم پاهامو حس می

 کنم !!!!  

 با شنیدن این حرف از بغدم آوردمش بیرون !!!
 + چیی ؟؟ جدیی ؟؟ 

 اهوم ... فقط یه لحظه بود.. دیگه چیزی حس نکردم ! -
 + واای این خیلی خوبه آیدا ؛ خیلیی ! خداروشکر 

 نم ..فقط لبخند زد و دوباره سرشو گذاشت روی سی
 یکم که گذشت لبخند زدمو گفتم :

میدونی چرا ما چشمامونو میبندیم ؟ وقتی میبوسیم ! وقتی دعا  
میکنیم ، وقتی که گریه میکنیم ! وقتی که میخندیم یا وقتی که 

 رویا پردازی میکنیم ؟! 

 سرشو آورد باال و نگام کرد .
 اوممم نه نمیدونم. چرا ؟  -آیدا 
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زندگی دیدنی نیست ! اما با قلب   + چون قشنگترین چیزا توی
 میشه احساسش کرد :( !  

 لبخند زد  
 همیشه بلدی چیجوری حرفای قشنگ بزنی و دل ببری   -

              + با همین حرفا دلتو بردم دیگهه

خندید و اومد جلو گونه مو بوسید دوباره سرشو گذاشت رو  
 سینم ! 

 الحق که هنوزم همون بچه پرویی  -

 موهاشو نوازش کردم !!فقط خندیدم و 
 چقدر شب خوبی بود... 

 دوباره به هم برگشتیم ... بعد از مدت ها.. 
 لبخند زدمو چشمامو بستم !

  ***** 

 " آیدا " 

با نازنین توی پارک نشسته بودیم و سورنا رفته بود برامون  
  ۱ساندویچ بگیره چون از صبح چیزی نخورده بودیم و 

 میرفتیم فیزیوتراپی...ساعت دیگه ام باید 
 توی فکر بودم و با تکون های نازنین به خودم اومدم  

 + هاع ؟ هاع ؟
 کجایی تو بابا .. دوساعته دارم صدات میکنم  -نازنین 
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 + همینجام ، تو فکر بودم ..
 فکر چی ؟ -نازنین 

 + فکر دختری که صبح دیدیم... 

ه نفر ؛ نگام کرد ! صبح همراه نازنین و سورنا رفتیم پیش ی
 اما نازنین بیرون وایستاده بود ....  

 خب ؟ -نازنین 
+ امروز آدمی رو دیدم که هر دوتا پاهاش رو توی یه حادثه 
از دست داده بود و کامال از کار افتاده بود پاهاش... ولی با 
این حال توی تیم والیبال معلولین بود و تونست مدال طالی  

قتی دیدمش اصال ناراحت پار المپیک بیاره. عالوه بر اون و 
نبود و انگار زندگیش کامال عادیه !!! هم شغل داشت ؛ هم 

کاراشو میکرد ؛ هم بچه داشت ... اصال انگار یه فرد عادی 
 بود کامال!!!  

 اهوم ... خب   -نازنین 
+ ازش پرسیدم چیجوری تونسته با این وضعش این همه کار 

 ؟!  عادی مثل بقیه داشته باشه کنه و یه زندگی 
 یه حرف جالب بهم زد ! بهم گفت :  

درسته من هیچوقت نمیتونم دوباره مثل آدم های دیگه راه برم  
یا به زندگی قبلیم برگردم ؛ ولی این باعث نمیشه که نتونم به  
زندگی ادامه بدم !!! میگفت همیشه خداروشکر میکنم چون  
 ممکن بود بالی بدتر ازین سرم بیاد یا حتی زنده نباشم!! 
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 برگشتم و به نازنین نگاه کردم !
+ نازنین انگیزه اش برای زندگی فوق العاده بود !!! بهم گفت  
که خداروشکر کنم که یه معجزه برام گذاشته که خوب بشم  
 وگرنه ممکن بود فلج کامل یا حتی بالی بدتری سرم بیاد !!  

 حرفاش زیر و روم کرد... 
 نازنین لبخند زد و گفت :

ن میخواست تو اونو ببینی !! میخواست قدر سورنام واسه همی 
زندگیتو بدونی و حاال که توی پاهات حسی جریان پیدا کرد 

 تالشتو بکنی که خوب بشی ! 

خواستم چیزی بگم که دیگه سورنا اومد و مشغول خوردن 
 ساندویچا شدیم .

 نازنین رفته بود دستشویی و منتظر بودیم که بیاد. 
 هنوزم توی فکر بودم  

 به چی فکر میکنی ؟! -سورنا 
 + به همه چی .. به اینکه بعدش چی میشه 

 بعدش که مهم نیست  -
 نگاش کردم  

 + اتفاقاً بعدش مهمه .. اگه یه وقت خوب نشه پاهام چی ؟!
تو االن باید به فکر االنت باشی و درستش کنی تا بتونی   -

 بعدشو بسازی ! بعد خودش به وجود نمیاد... باید بسازیش 
 ... + اما

 نذاشت حرفمو بزنمو گفت :
اون آدم رو امروز دیدی ؟ فکر میکنی اگه اون از همون اول 
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امیدشو از دست میداد و مثل یه افسرده ی بدبخت به زندگیش  
ادامه میداد االن وضعش اونجوری بود ؟! اگه از همون اول 
هی میگفت وای من دیگه خوب نمیشم پس دیگه برای چی 

تونست زندگی شو طوری که امروز زندگی کنم به نظرت می
 دیدی بسازه ؟! میتونست قهرمان بشه ؟! 

 نگاش کردم !!!
 داشت حقیقتو میگفت... 
 مکثی کرد و ادامه داد :

بزار یه چیزی ازت بپرسم .. به نظرت اگه کسی صبر بخواد 
، فکر میکنی خدا بهش صبر میده ؟! یا بهش فرصت صبور 

 بودن رو میده ؟  

 تعجب بهش نگاش کردم !!  با بهت زدگی و 

یا مثال اگه درخواست شجاعت کنه ، خدا اونو   -سورنا 
 شجاعش میکنه ؟! یا بهش فرصت شجاع بودن میده ؟! 

یا اگه کسی از خدا بخواد که ارتباط بین افراد خانوادش بهتر  
بشه ، آیا خدا با دستای خودش گرمی رو به خانوادش میاره  

که هم دیگه رو دوست  ؟! یا بهشون این فرصت رو میده  
 داشته باشن ؟! 

 یه لبخند زد و ادامه داد : 
 خدا اینطوری بنده هاشو هدایت میکنه آیدا جان...

بدست    حاال خدا بهت این فرصتو داده که دوباره توان پاهاتو 
بیاری پس از دستش نده .. تو دوباره خوب میشی پس اینقدر  
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پاهاتو حس  این چیزا برات مهم نباشه ! تو چندبار تونستی 
کنی پس تو دوباره خوب میشی و راه میری . حاالم پاشو 

 بریم فیزیوتراپی . 

 بعدش خندید !
 یهو محکم بغلش کردم !!!! 

 + خیلی خوشحالم که دارمت... خیلی ... 
 گونمو بوسید گفت :

 منم همینطور ... ***** 
 " سورنا " 

د  خب آیدا خانم حاال میله هارو بگیر و سعی کن بلن -دکتر 
 شی 

 دستشو گذاشت روی میله ها و این سری راحت تر بلند شد! 
 + آفرین آیدا... 

حاال سعی کنی پاهاتو تکون بدی حرکت کنی بیای   -دکتر 
 جلو. از میله ها کمک بگیر 

داشت تالششو میکرد. دستاشو آورد جلو و یهو تونست  
 پاهاشو تکون بده !!!!! 

 خندید !
 م منو نازنین هم دیگه رو بغل کردی

 + آفرین آیدا .. آفرین یکم دیگه تالش کن !!!  
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 دوباره تونست با کمک دستش یکم دیگه بیاد جلو !!
 از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم !!!!  

خیلیی خوبه آیدا خانوم آفرین .. خاال سعی کن روی  -دکتر 
 پاهات وایسی  

 نمیتونم... -آیدا 
کن روی میتونی عزیزم ؛ دستاتو ول کن و سعی  -دکتر 

 پاهات وایسی . 

 آروم آروم خواست دستاشو از میله جدا کنه..  
ثانیه تونست روی پاهاش  ۱یه لحظه دستشو جدا کرد و برای 

 وایسه ولی بعد نتونست و دوباره میله هارو گرفت !!!!!  

 یه لحظه لبخند زد..
 + دیگه نمیتونم خانوم دکتر !!

ن کلی جای شکر و  بسیار خوب همینکه تا اینجا تونستی -دکتر 
 خوشحالی داره که پیشرفت کردین. 

 بعدش لبخند زد و رفت سر میزش مشغول نوشتن شد .
 سورنا کمکم میکنی ؟!  -آیدا 

 سریع رفتم سمتشو گرفتمش نشوندمش روی ویلچر !
 لبخند زدم  

       + دیدی تونستی 

آفرین آیدا همینجوری ادامه بدی تا چند وقت دیگه   -نازنین 
 آدم راه بری میتونی عین 
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 آیدا رو بردم پیش دکتر  
 + خانوم دکتر میتونه راه بره دیگه ؟!

بله چرا نتونه . امروز نشون داد که میتونه حرکت کنه  -دکتر 
ولی چونتوان پاهاش کمه توانایی ایستادن نداره ! شما براش  
یه واکر بخرین که زمانی که توی خونه هست با واکر بتونه  

 راه بره
 .. + چشم حتما 

 خواستیم بریم که دکتر صدام کرد 
 + ععع خانم فرهمند شما یه لحظه تشریف داشته باشین.  

نگاش کردم که اشاره کرد بهم. فهمیدم چیزی میخواد بگه که 
 آیدا نباید بدونه  

 به نازنین گفتم که آیدا رو ببره 
 + بله خانوم دکتر  

ه  راستش میخواستم یه چیزی بگم که خانم محتشم نباش -دکتر 
 بهتره 

 نگران شدم !!
 با نگرانی پرسیدم :

 خانوم دکتر چیزی شده ؟!!! آیدا طوریشه ؟!!
 نه نگران نباشین همه چی خوبه . -دکتر 

 + پوففف خداروشکر ... بفرمایید 
میخواستم بگم حاال که وضعیتش بهتر شده من به   -دکتر 

برخی از بیمارام که تقریبا شبیه ایشون بودن پیشنهادی دادم  
 ه میخواستم به شماهم بگم برای خوب شدنش انجام بدینک
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 + من برای خوب شدنش هرکاری میکنم . بفرمایید 
راستش ... به نظر من شاید اگه بهش شوک بدین   -دکتر 

 بتونه پاهاشو حرکت بده و روی پاهاش وایسه 

 با تعجب نگاش کردم !!
 منظورش از شوک چیه ؟  

 ؟!+ خانم دکتر یعنی چی بهش شوک بدم 
ببین منظورم اینه که کاری کنین که اونو وادار کنه  -دکتر 

 بتونه بدون کمک کسی روی پاهای خودش وایسه !
+ متوجه ی منظورتون شدم ولی نمیدونم چیکار باید بکنم .. 

 شما پیشنهادی دارین ؟! 
 بله ، مثال شما میتونین....  -دکتر 

 بعد از حرفای دکتر برگشتم پیش بچه ها !
کردم عادی نشون بدم ، کسی نباید بفهمه فقط به مامان سعی 

 و بابا میگم تا کمکم کنن...
 بریم ؟  -نازنین 
 + آره  
 چیکار داشت دکتر ؟!  -آیدا 

+ هیچی .. راجب همین جلسات داشت توضیح میداد اینکه تو  
 خونه چیکار کنی 

 آهاا..   -آیدا 

 !خواستیم بریم که یهو گوشیم زنگ خورد. ترانه بود !
 + به به ترنه خانوم سالام
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 سالام عنتر پسر . کجایی ؟! -
 + بیشعور.. آیدا رو آوردم فیزیوتراپی 

 اهاا خب کی میای خونه ؟ -
 + مگه خونه ی ماییی ؟! 

 آره   -
 + اونجا چیکار میکنی ؟ 

 کارت داشتم خیلی مهم بو گفتم حضوری بیام بگم  -
 + آهاا خب بشین ما تا نیم ساعت دیگه میایم  

هستم.... چیه بچه .. چی ؟... سورنا بیا آرش باهات کار  -
 داره کچلم کرد  

 خندیدم  
 + گوشیو بده بده بهش  

 الو ..  -آرش
+ چطوری آرش کمانگیر . چیه ؟ چرا ترانه رو اذیت میکنی  

       

 اوممم خب گوشیو نمیداد.. -
 + خب چیکار داشتی ؟ 

مردم از میگم آبجیییی داری میای برام خوراکی بخر بابا  -
 گشنگی  

 صدای ترانه از اونور تلفن اومد : 
توی نیم وجبی بخاطر چهارتا خوراکی منو اینجوری کچللل 

 کردیییی ؟!!! 
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 از دست اینا        خندیدم 

 + باشه داداشی میخرم . چی میخوای بخرم برات ؟ 
 هرچی دوس داری بخر فقط زیاد باشه  -آرش 

 نداری ؟ + ای شیکمو . باشه میخرم برات دیگه کاری 
 نووچ   -

 + خخخ خدافظ  

اول نازنینو رسوندم  تلفنو قطع کردم و با آیدا اینا راه افتادیم .
خونشون ، هرچی اصرار کردم که بیاد خونه ی ما نیومد ، 

 بعدشم با آیدا راهی شدیم سمت خونه....

 تا وارد خونه شدیم آرش دویید سمتم 
 آبجیی سورنااا خوراکی هام کووو -آرش 

. شیکمو سالمت کو ؟! خوراکی رو دیدی همه چی + خخخ 
 یادت رفت ؟  

خندید و خوراکی رو بهش دادم رفت جلوی تلویزیون. ترانه 
 اومد پیشمونو سالم کرد. 

مامان شیوام اومد و بهش ماجرا رو گفتم که تونست حرکا کنه 
 کلی خوشحال شد . 

+ آیدا برات واکر گرفتم ازین به بعد با اون رفت و آمد کن  
 اشه ؟!ب

 پس پله ها چی ؟ -آیدا 
+ من هستم دیگه باال پایینت میکنم ولی راه رفتنو تو باید 

 بری . 
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 یه لبخند زد و بعد همراه مامان رفت .
 ؟  + خب ترانه چه کار مهمی داشتی 

 راستش...  -ترانه 
 کمی مکث کردو نگام کرد !

 + چیشده ؟
ر های آدرس مسعود و پیدا کردم ، توی یکی از شه -ترانه 

 اطراف تهرانه ...  

با آوردن اسم اون کثافت دوباره آتیش انتقام توی وجودم افتاد  
!!! دوباره تموم بدبختی هامون و کابوس ها و روزای سخت 
 و زجر آوری که آیدا تحمل کرد ! باعث همه چیز اون بود... 

 برگشتم و به ترانه نگاه کردم 
 + همینجا وایسا االن میام ..  

توی آشپزخونه دیدم آیدا روی صندلی نشسته و   سریع رفتم
 مامانم مشغوله . رفتم نزدیکش و نشستم  

 آروم گفتم : 
 + آیدا میخوام یه چیزی ازت بپرسم 

 حاال چرا اینقدر آروم حرف میزنی ؟  -آیدا 
+ چون نمیخوام مامان بفهمه ، گوش کن... حکم تجاوز به 

اسمش هست دختری که باکره هست اگه ثابت بشه اعدامه ، 
تجاوز به عنف . ولی یه حالت دیگه ام داره که میتونی طرف  

ضربه شالق  ۱۰۰سال بندازی زندان و باید قبلش  ۲۰رو 
 بخوره ...  
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 بهت زده نگام میکرد !!
+ اگه یه روزی مسعودو گیر بیارن و ثابت بشه که تجاوز 

سال  ۲۰کرده تو دوس داری کدوم مجازاتو بِکشه ؟! اعدام یا  
 ؟!  زندان 

با تعجب نگام میکرد .. چشماش اشک بود. مثل اینکه تموم  
 خاطراتش یادش اومد... 

 چرا اینارو میپرسی ؟!  -آیدا 
 + فقط بهم بگو .. 

 رفت تو فکر !
 چند دقیقه توی فکر بود . بعد از چند دقیقه نگام کرد و گفت : 

 دلم میخواد بمیره...همین 

 سرمو تکون دادم و پیشونیشو بوسیدم ! 
مامان شیوا من امشب نمیام خونه ترانه خیلی اصرار کرد  +

 پیشش بمونم  
 باشه عزیزم   -مامان شیوا 

 بمون خونه سورنا .. چرا میخوای بری ؟  -آیدا 
 یه لبخند زدم 

+ نگران نباش ، تو مراقب خودت باش ! فقط یکی دو شبه  
باشه ؟ تو که میتونی راه بری پس میتونی از پس خودت  

 بربیای 
 ولی پله ها چی ؟  -ا آید

+ از پس اونام برمیای ، مامان هست کمکت میکنه . من باید 
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 برم . مراقب خودت باش 
 تو بیشتر ...   -آیدا 

 اومدم بیرون پیش ترانه  
 + منو ببر جایی که همون کثافت هست...  

 
 **** 

 با ترانه توی ماشین نشسته بودیم و خونه رو دید میزدیم  
 + مطمئنی همینجاست ؟؟ 

آشنامون گفت از طریق شماره پالک و خط تلفن فقط   -ترانه 
 تونسته همین آدرسو پیدا کنه ..  

 + منظورم اینه مطمئن شدی که داخل خونه هست یا نه 
 نه از کجا میفهمیدم ؟؟ -ترانه 

 فتم : یکم فکر کردم و بعد گ
برو زنگ خونه رو بزن و به یه بهونه ای بکشش دم در تا  

 من ببینم خودش هست یا نه  
 چییی ؟؟ من ؟؟!!  -ترانه 

+ آره دیگه اگه خودش باشه که منو میشناسه ، تو باید بری  
 زودباش  
 هعععی امااان از رفاقت   -ترانه 

 از ماشین پیاده شد و رفت سمت خونه . خندیدم !
 و بلده ..میدونستم کارش

وقتی که درو باز کرد با چهره ی کثافت خودش روبه شدم  
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 !!!! 
 پیدات کردم .... 

ترانه بعد از یکم چرت و پرت گفتن بهش خدافظی کرد و بعد 
 از بسته شدن در ترانه اومد سمت ماشین و نشست

 خودش بود ؟؟  -ترانه 
 + آره ... 

نقشه  اوکی ، اینم از سوژه که پیداش کردیم ، حاال -ترانه 
 چیه ؟! 

 براش نقشه رو توضیح دادم که قراره چیکار کنم ... 
+ بعدش خودش با پای خودش میره خودشو تحویل پلیس میده  

  ! 
مطمئنی این نقشه جواب میده ؟!! زیاده روی نیست   -ترانه 
 ؟؟!

+ هرچی سرش بیاد حقشه .. تازه میخواستم بدتر ازین سرش 
 عدا اعدام بشه..بیارم ولی همین کافیه چون قراره ب

 اوکی داداش هرچی باشه پایتم من  -ترانه 
 + خخخ. قربونت برم که بابا پایه..  

 نوکرم  -ترانه 
 + تو برو دنبال همون وسیله ای که بهت گفتم  

     واای سورنا حاال من شالق از کجا گیر بیارم ؟! -ترانه 

+ چمیدونم از یجا پیدا کن دیگه تو که بلدی . از وسایل  
BDSM   بگیر یا چمیدونم هرچی شد.. فقط برام یه شالق

 جور کن . بقیه شو به پرهام میگم 
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 اوکی بابا . بریم خونه دیگه -ترانه 
+ تو برو من همینجا هستم کشیک میدم که یه وقت جایی نره  

 فرار نکنه 
دیونه نشو سورنا بیا بریم خونه خب فردا میایم   -ترانه 
 دیگههه 

 میبینمت .... همینجا  8+ فردا شب ساعت 

مراقب خودت       پوففف . خیلی کله شقی به خدا  -ترانه 

 باش 
 + توام همینطور 

 اتفاقی افتاد خبرم کن   -ترانه 
 + توام همینطور .. بای 

 از ماشین پیاده شد و رفت ..
تا بوق خورد  ۳تلفنمو برداشتم و شماره ی پرهام رو گرفتم ! 

 که جواب داد :
 + الو.. 
سورناا خان چطوری ؟ چه عجب یادی از ما  سالاام -پرهام 
 کردی 

 + خوبم قربانت ، کجایی پرهام ؟ 
 من خونه ام . چطور ؟ اتفاقی افتاده ؟  -پرهام 

 + میخوام برام یکاری بکنی ..
شما که همیشه کارای سخت بهمون میگی .خخخ .   -پرهام 

 بگو ببینم چی میخوای 
 یکلی و اینا باشن + دوتا آدم میخوام برام جور کنی که حاال ه
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حاال خالفکارم شدی ؟!! تو دوتا آدم       سورنااا  -پرهام 

 هیکلی میخوای چیکار؟ 
+ بابا خالفکار چیه .. میگم برام دوتا آدم هیکلی یا خالفکار 
یا از همین چیزا جور کن ، بگو بهشون پول خوبی ام میدی . 

 یکی شونم سایز بزرگ باشه  

 گ باشه ؟چی سایز بزر     چییی ؟ -پرهام 

 + همونی که من میدونم توام میدونی بقیه ام میدونن
سورنا ناموصا تا االن هرکاری خواستی کردم ولی  -پرهام 

 این یکیو حتمااا باید بهم بگی چخبره وگرنه عمرا کاری کنم 
 + واای پرهام..

 همینی که گفتم  -پرهام 
 + خیلی خب امشب میتونی بیای پیشم ؟ 

 ؟؟!! بیام خونتون  -پرهام 
+ نه خره بیا به این آدرسی که میگم . دوتا ساندویچ بندری ام  

 بگیر بیا 
 خیلی دیوثی   -پرهام 

 + مرسی . بای ... 

 

   **** 

 پرهام هی میخندید !!
 از خندش منم خندم اومد  

 + زهر مار برای چی میخندی 
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ببین با بقیه ی کار هایی که میخوای بکنی کاری  -پرهام 
 ر آخریه دیگه آخر انتقاماس ندارم ولی این کا

 + همینه که هست ، حقشه  

 کم کم خنده شو جمع کرد و آروم شد.
حاال ازین کاری که میخوای بکنی مطمئنی ؟ فکر  -پرهام 

 همه جاشو کردی ؟
+ آره .. این تنها راه و بهترین راهه... درضمن یکی ازین  

 آدما باید در باز کردمو بلد باشه و البته حرفه ای  
 برای چی ؟؟  -پرهام 

 + چون قرار نیست با در زدن وارد شیم !!
 بابا تو دیگه آخر خطی  -پرهام 

+ فقط حواست توی جور کردن این دوتا آدم باشه ، کارشونو 
بگیرن دیگه همه چی تم فراموش کنن ، بکنن پولشونو 

 ترجیحا با همون مشخصاتی که گفتم. 
بابا کارو خیلی سخت کردی که از کجا جور کنم حاال  -پرهام 

 ؟!
+ هرکی نشناسه منکه تورو میشناسم تو خودت شیطونو  

شب فردا جور کن بیارشون  ۱۰درس میدی ، تا ساعت 
 همینجا 
نیست منم دوس دارم یه   چی بگم واال ، نقشه ی بدی -پرهام 

 گوشمالی حسابی به این دیوث بدم .  
+ خوبه پس پایه ای .. راستی چندتا نقابم بخر که بزنین به  

 صورتتون شماها رو نشناسه باز دردسر نشه 
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 پس تو چی ؟!  -پرهام 
+ من میخوام اتفاقا منو بشناسه تا بفهمه هرچیزی یه تاوانی 

نه نگران نباش ، مهم داره . البته کاری ام نمیتونه بک
شماهایین ولی خب یه نقاب برای منم جور کن ، اون اول 

 میزنم ولی بعد درمیارم 
مثل اینکه فکر همه جاشو کردی ، اوکی جورشون   -پرهام 

 میکنم خیالت راحت ، صبح میرم دنبالش 
 + خب دیگه برو خونتون  

د خیییر من تورو اینجا تنها نمیزارم بال مال سرت میا -پرهام 
یا یه اتفاقی میوفته ، من هستم ، هنوز اونقدر بی غیرت نشدم  

 خواهرمو ول کنم کهه 

 خندیدم و یکی زدم تو بازوش 
 + جوون بابا باغیرت

 مخلصم  -پرهام 

 شروع کردیم به خوردن ساندویچامون...  
 

  **** 

شد چرا این پرهام گراز   10پوففف شاعت نزدیک  -ترانه 
 نیومد 

 ن ..  + میادش یکم صبر ک

صبح وقتی ترانه اومد ، من تونستم برم خونه و به آیدا سر  
 بزنم ! 
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دوباره بهشون گفتم که ممکنه شب دیر بیام ، آیدا گله میکرد 
 که پیشش بمونم اما نمیشد...

 نمیشه آیدا باید انتقامتو بگیرم... اونوقت همیشه پیشتم! 

 یکم که گذشت یهو سر و کله ی پرهام پیدا شد !!! 
 ماید آقا اومد ..  + بفر

 از ماشینش پیاده شد و اومد توی ماشینم نشست 
 به بههه میبینم که جمعتون جمع بود گلتون کم بود  -پرهام 

      خلمون کم بود که اومد   -ترانه 

+ ععع بسه دیگه بکش بکشتونو بزارین برای بعد ، ببینم 
 پرهام چیشد جور کردی ؟ 

م اصالا هلو ، تو  اوففف دوتا آدم برات جور کرد -پرهام 
 ماشینن  

شد میریم   ۱یا   ۱۲+ خیلی خب ، برو پیششون وقتی ساعت 
 داخل  
داداش پرتیاا ؛ خب مریض میگفتی پس اینقدر زود   -پرهام 

 نمیاوردمشون

ساعت نزدیک        حاال نه اینکه خیلی زود اومدی ؟؟ -ترانه 

 هست   ۱۱
 حاال همون -پرهام 

دویچ بگیر بیار بخوریم  + خیلی خب پرهام برو یه چندتا سان
 بعد برای اونا هم بگیر 

وااای توام که همش به فکر شکمی ، خب چرا من   -پرهام 
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 برم ؟ 
+ پ ن پ میخوای من برم ؟ یا ترانه رو بفرستم این وقت  

 چیشد دیشب که غیرت غیرت میکردی ؟       شب 

 بابا دیشب من جوگیر شدم یه چیز گفتم   -پرهام 
 + خیلی بیشعوری  

      خیلی .. -ترانه 

        بابا شوخی کردم االن میرم میگیرم  -پرهام 

از ماشین پیاده شد و یه چیزایی رفت به اون دوتا گفت و  
 رفت.

 + من برم پیش اون دوتا تا توجیحشون کنم 
 مراقب باش   -ترانه 

 و درو باز کردم و عقب نشستم !!رفت سمت ماشین پرهام 
با نشستنم جفتشون برگشتن سمتم و نگام کردن ! یکیشون  

 کنارم نشسته بود یکی دیگه صندلی جلو.
+ خب ، فکر کنم توجیح شدین که اینجا باید از من دستور 

 بگیرین درسته ؟
 جفتشون باهم گفتن :

 بله آقا...  

         وااو چه بچه های حرف گوش کنی ! 

 یست پرهام اینارو از کجا گیر آورده .معلوم ن

       ولی متوجه نشدن که من دخترم و فکر میکردن پسرم 
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 خداا چقدر من جذابم 

      بسه برگردیم سر مسئله ی خودمون 

 سرمو تکون دادم و گفتم : 
 خوبه ، اما بهم قربان بگین بهتره ، حاال اسماتون چیه ؟ 

یه صدای التی و   یکیشون که گنده تر بود و جلو نشسته بود با
 داش مشتی گفت :

 قربان من اسمم کوچیک شما سهرابه 
 اون یکی دیگه گفت :

 قربان منم خاک پاتون ، کماله اسمم
+ اهووم ، خوبه ، امشب برای کاری که میکنین پولیو 

سال خفتگیری و زور گیری یا   ۲میگیرن که اندازه ی 
ا رو هرچیزی دیگه ای هست ، اونقدری که هر روز کیف دنی

 کنین  

 هردوتاشون با تعجب نگام کردن!!! 
 میشه بگین چه کاریه ؟ -سهراب 

 یه لبخند ملیح زدم و گفتم :
همون کاریه که همیشه میکنین ! زورگیری ولی به سبک و  

روشی که من میگم ... میخوام آدمیو که توی این خونه هست  
ادب کنم چون زیادی پا روی دمم گذاشته .. ببینم شنیدم که  

 رای شما کاری نداره ب
اوو قربان خیالتون راحت ، جوری کارو تمیز انجام   -کمال 

 بدیم که اصال خودتون کیف کنین  
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+ معلوم میشه ... اما باید تحت امر و فرمان من باشین ! من 
بهتون میگم که چیکار کنین ، بعد از امشبم دیگه نه ما و نه 

ونتون برام  شما ، همه چیو فراموش میکنین ، چون گرفتن ج
 کاری نداره ؛ حله ؟ 

 جفتشون گفتن :
 حله قربان.  

           البته یه چرت و پرتی گفتم که بترسن 

پرهام ساندویچو آورد و منم برگشتم تو ماشین و منتظر شدیم  
 تا ساعتش برسه....

 یه نگاه به ساعتم کردم. وقتش شده بود !!!
 با چراغ بهشون عالمت دادم که پیاده بشن

همینجا بمون کشیک بده ، هر اتفاقی افتاد سریع + ترانه تو 
 بهم زنگ بزن 

 مراقب خودت باش سورنا  -ترانه 
 + نگران نباش  

از ماشین پیاده شدم . از قبل شبیه این دزدا لباس سیاه پوشیده  
 . از پرهام نقابو گرفتم و سرم کردم!بودم

 + کدومتون بلده درو باز کنه ؟ 
 من قربان   -کمال 

 از کن ، فقط جوری که زیاد سرو صدا نشه + بیا درو ب
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 سرشو تکون داد و اومد جلو شروع کرد به ور رفتن با در .
 دقیقه تونست درو باز کنه و وارد خونه شدیم ....   ۲بعد از 

 
  **** 

 یه صندلی گرفتم و روبه روی صندلیش نشستم !
بعد از پیدا کردنش توی اتاق خواست داد و بیداد کنه که با یه 

 ه سهراب بی هوش شد و افتاد بعدم بستنش به صندلی ! ضرب
 االن جلومه... 

 + به هوشش بیارین..
پرهام یه پارچ آب برداشت و پاشوند روی صورتش که هیینی  

 گفت و به هوش اومد ..
 صدامو مردونه کردم 

 + خب خب خب... ببین کی اینجاست !!  
 مسعود همونطور که نفس نفس میزد گفت:

 ؟؟ چی میخوایین؟؟  شماها کی هستین 
 + اوو گربه وحشی ما حرفم بلده بزنه 

گفتم شماهاا کی هستییین ؟؟ به چه حقی وارد خونه  -مسعود 
 امم شدییین ؟؟ 

 + به همون حقی که تو وارد خونه ام شدی ...  

 الل شد و با ب هت نگام کرد !
نقابمو دادم باال و تا چشمش به قیافم افتاد چشماش از تعجب  

 !!  چهارتا شد
 تو ؟....  -مسعود 
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+ آره .. منم ! فکر نمیکردی پیدات کنم مگه نه ؟! فکر 
کردی میای و تجاوز میکنی و بعدم بخاطر آبرو کسی باهات 

 کاری نداره مگه نه ؟؟ 
 با عصبانیت بلند شدم و صندلیو پرت کردم و داد زدم :

بهه چهها حقییییی به آیدای من دست زدییی هاااا ؟؟؟ به چه 
بهش نزدیییک شدیییی ؟؟ چطور جرعت کردی با حقییی  

 دستای کثیفت کتکش بزنی و بهش تجاوز کنی هااا ؟؟؟  

 رفتم سمتش و چهار پنج تا مشت هواله ی صورتش کردم !!
دستام و صورتش خونی شده بود.. این آتیش درونمو خوب  

 میکرد !
 موهاشو گرفتم و کشیدم عقب و با همون صدای خاصم گفتم :

که پیدات کنمو .. بالیی به سرت بیارم که از   قسم خوردم
 کاری که کردی روزی هزاار بار آرزوی مرگ کنی 

 محکم سرشو پرت کردم عقب. 
 اشاره کردم به کمال که صندلیو برام بیاره . 

 دوباره نشستم  
من عکستو اونجا دیدم !! توی اون اتاق... اون  -مسعود 

ه بودی ولی روزی که جلوی اون خونه دیدمت یه نفر دیگ
 عکست توی اون اتاق بود... تو کی هستی ؟!! 

 + من ؟ 

 زدم زیر خنده !! خنده های عصبی میکردم ..
برگشتم سمتشو یهو جدی نگاش کردم که از چشماش معلوم 
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 بود ترسیده  
 + فرشته ی مرگت...  

 با ترس زل زد بهم ! 
 به پرهام اشاره کردم که شالقمو بهم بده .

من فهمیدم مجازات تجاوز اعدامه ، در + خب پسر جون ... 
ضربه شالقه ؛ ولی آیدا  ۱۰۰سال زندان و   ۲۰حالت خوبش 

دلش میخواد تو بمیری پس حکمت اعدامه تو دادگاه ! ولی 
 خب نمیشه که همینجوری بزارم بری ...  

 رفتم نزدیکشو ادامه دادم :
باید جوری زجر بکشی که تاوان تموم بدبختی ها رو بدی ! 

عث شدی آیدا دوباره مشکل پیدا کنه و شبا کابوس ببینه  تو با 
و بدتر ازون تو باعث شدی که فلج بشه .. باید تاوان همه ی 

 اینارو بدی... 

 رفتم عقب  
 + بازش کنین ببندینش به تخت  

سهراب و کمال سریع رفتن سمتشو بازش کردن و روبه شکم  
 خوابوندنش روی تخت و شروع کردن به بستنش 

 چیکاار میخواای بکنییی عوضییی ؟؟ ولممم کننن.  -مسعود 
 + خیلی سرو صدا میکنی ، دهنشم ببندین که صداشو نشنوم  

 دهنشم بستن ..
 شالقو توی دستم گرفتم و رفتم سمتش 
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+ چطور جرعت کردی که آیدای منو بزنی ؟! هاع ؟؟ االن  
جوری زدنو یادت میدم که تا عمر داری جاش روی بدنت  

 بمونه  

بعد شالقو محکم فرود آوردم روی بدنش که صدای دادش  
 توی دهن بستش خفه شد!!!

ضربه شالقه ! خب .. تو که   ۱۰۰سال همراه با  ۲۰+ میگن 
  ۱۰۰بشی .. پس من خودم زندان نمیری چون قراره اعدام 

 ضربه شالقو اجرا میکنم 

 شروع کردم به زدنش و اونم از درد فریاد های خفه میزد !!!
 داد زدن و عذابش روحمو آروم میکرد.. 
 ضربات شالقو محکم تر فرود میاوردم  

 + باید تاوان اینکه با کابل زدیشو پس بدیی کثاافت  

 د میکشید !!همینجوری میزدمش و اونم فریاد میزد و در
 ضربه شالقش زدم و کشیدم عقب .. ۱۰۰

 بی جون روی تخت افتاده بود!!!
 رفتم نزدیکشو سرشو کشیدم عقب در گوشش گفتم :

داری لذت میبری مگه نه ؟؟ االن کاری میکنم که بیشتر ازین 
شب با شکوه لذت ببری ... سکس زوری و وحشی طوری  

خودم االن برات دوست داری نه بیبی ؟! خب عیب نداره ... 
 رقم میزنم 

از پشت دهن بسته حرف میزد و کصشعر میگفت که 
 نمیفهمیدم و برامم مهم نبود ..
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 یه لحظه دهنشو باز کردم  
 چیکار میخوای بکنی عوضیییی ؟؟؟ من .....   -مسعود 

 دیگه نذاشتم ادامه بده و دوباره دهنشو بستم .
 رفتم سمت پرهام  
 + کدومشونه ؟ 

  سهراب  -پرهام 
 + مشخصه هیکلشم گندس 

 رفتم سمت سهراب و گفتم :
 برو ترتیبشو بده  

 سهراب با تعجب نگام کرد!!!
 چیکار کنم قربان ؟؟  -سهراب 

 + گفتم.. ترتیبشو بده ! 
 اما قربان ...  -سهراب 

+ گوش کنین .. با جفتتونم !! این آدمی که میبینین اینجاست ، 
نه . این بچه پولدارا اونقدر پولداره که میتونه هر غلطی بک

حق شماها رو خوردن که شماها به این روز افتادین .. اگه  
شماهم پول داشتین هیچوقت سراغ خالف نمیرفتین و شاید یه  
کار درست حسابی یا خانواده ی درست حسابی داشتین .. اینا  

حقتونو خوردن !! حاالم شما میتونین ترتیبشو بدین ؛ هم 
 نکه اونو زجر میدین ! خودتون حال میکنین هم ای 

 جفتشون بهم نگاه کردن و دوباره برگشتن سمتم !!
 پوففف 
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 به مسعود اشاره کردم و گفتم :
این آدم ، به ناموص من ! به خواهر من تجاوز کرده ... اگه  
یه همچین آدمی به ناموص و خواهرتون تجاوز میکرد شما 

 همینجور ساکت میموندین ؟؟!! 

 سهراب یهو گفت :
ن همون حرفی که اول زدین ما راضی شده بودیم ولی قربا

االن که پای ناموص اومده وسط دیگه نامردیم اگه حالشو 
 نگیریم بچه پولدار کونی رو.. هرچی شما بگین  

 سرمو تکون دادم  
+ خوبه .. جوری ترتیبشو بدین که تا عمر داره فراموش  

 نکنه  

تش جفتشون رفتن سمت مسعود و شروع کردن وحشیانه لخ
 کردن !!

 + دهنشو باز کنین تا صدای لذت بردنشو بشنوم  

 نشستم روی صندلی و پرهامم اومد کنارم ..
دست بردم و گوشیمو در آوردم شروع کردم به فیلم گرفتن  
 ازین صحنه ! منتها جوری که اون دوتا معلوم نباشن ...  

 فیلم برای چی میگیری ؟  -پرهام 
 + میخوام یادگاری نگه دارم هروقت دلمون گرفت ببینیم 

 بعدش جفتمون زدیم زیر خنده !!
ک*یر سهراب اونقدر بزرگ بود که فکر کنم اندازه ی مچ  
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دستش بود. تا ته میکرد داخل و انگار داشت باهاش حال  
 میکرد قشنگ !! 

خوبه که نمیدونستن من دخترم وگرنه عمرا جلوی من 

        اینکارو میکردن 

هه... صدای داد و هوارش میومد و این حالمو خوب و  
 روحمو آروم میکرد ... ! 

 رو کردم به پرهامو شیطون گفتم :
 تو نمیخوای بری یه حالی بکنی ؟

به نظرم اون دوتا انگار کارشونو خوب         خفه شو  -پرهام 

 بلدن ، من نرم خراب نکنم بهتره ..  

اونا کارشون تموم یکم که فیلم و عکس گرفتم قطع کردم و 
 شد !! 

 صدای ناله های بی جونش میومد که التماس میکرد بس کنن ! 
اشاره کردم که بازش کنن و ببندنش به صندلی . اینکارو 

 کردن .
 همچنان التماس میکرد 

 بسه عوضی... خواهش میکنم.. بسهه -مسعود 
 یه لبخند زدم 

 + خوشم میاد التماس میکنی ..
 کرد   سرشو آورد باال و نگام

 + ادامه بده !  
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بازم شروع کرد به التماس کردن.. ازینکه میدیدم به پام افتاده  
 لذت میبردم !!

 بلند شدم و توی اتاق گشتی زدم. دنبال چیزی بودم. 
 یهو چشمم خورد به یه چکش که گوشه ی اتاق بود !!

لبخند زدمو برش داشتم . صندلیمو آوردم نزدیک مسعود و  
 روبه روش نشستم 

خواهش میکنم...التماس میکنم... گوه خوردم.. ولم  -ود مسع
 کن 

 + هیش هیش... به نفعته که به حرفم گوش کنی !  

 چکش رو گذاشتم روی کیرش که ترسید !!!! 
 چیکار میخوای بکنی ؟؟!!!!!!  -مسعود 

+ ازینجا میبریمت کالنتری و تو به تجاوزت اعتراف میکنی 
یلم گرفتم پس اگه !! ازت موقع این صحنه ی سکس زیبا ف

کاریو که میگم نکنی فیلمتو همه جا پخش میکنم . چهره ی  
این دوتا معلوم نیست ولی چهره ی قشنگت کامال مشخصه !  

فکر نمیکنم بابات با اون همه دبدبه و کب کبه بفهمه که  
پسرش همجنسگراس . هوم ؟! اگه اینکارو نکنی اونوقت  

رم ! جوری ام هرجا باشی ، پیدات میکنم و جونتو میگی
میکشمت که حتی پلیسم نتونه جنازتو پیدا کنه ... اونقدر ام 
ازت مدرک دارم که بتونم تجاوزتو ثابت کنم پس خودت با  
پای خودت میای اعتراف میکنی و بعدشم دیگه آیدا تصمیم  
میگیره که باهات چیکار کنه ! حاالم به نفعته که چیزایی که 

 دیگه عمو ، عمه میشه !!!  میگم بنویسی و قبول کنی وگرنه  
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 بعدم خنده های دیوانه واری کردم ! 
 هعی التماس میکرد ..

به پرهام اشاره کردم به قلم و کاغذ بیاره و چیزایی که میگم  
 مسعود بنویسه و امضا کنه ..

همینکارو هم کرد . تموم این مدت چکشم روی ک*یرش 
 بود!! 

نتری و همه + آفرین پسر بد .. حاالم میری بعدش میری کال
چیزو اعتراف میکنی هیچی ام از امشب نمیگی چون دیگه  
 ممکنه حتی توی دستشویی ام میری امنیت نداشته باشی ..

باشه باشه قبول .. قبولههههه .. اونو برش  -مسعود با ترس 
 دار !!! 

 خندیدم و گفتم :
 نهه دیگهه من به حرفت اعتماد ندارم 

د آوردم روی کیرش که  یهو محکم چکش رو بردم باال و فرو 
 فریاد بلندی کشید !!!!!! 

 به کمال اشاره کردم که بیاد دهنشو بگیره ..
بار ضربات متوالی روی کیرش فرود آوردم !!!!! دیگه  ۳

 قشنگ عمه عمو شد... 
 از شدت درد بیهوش شد!!!  

 + همه چیو جمع و جور کنین بریم .. 
له کردی  این چه کاری بود کردییی ؟؟ زدی بدبختو  -پرهام 
 کهه ؟؟

 + حقش بود. زود باشین بریم ، اینم بیارین . 
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لباسای تمیزشو تنش کردیم و آوردیمش پایین .انداختنش توی  
 صندوق ماشین و درم بستن . 

 یه پالستیک گرفتم سمت سهراب و کمال  
+ اینم پولی که بهتون قولشو داده بودم ! اونقدری هست که  

ن تقسیم کنین ... دیگه نه ما  بتونین به طور مساوی بین جفتتو
 شمارو میشناسیم نه شما مارو 

 قربان خیالتون راحت .. دست شوما درد نکنه   -کمال 
 خیلی آقاییی -سهراب 

 + خیلی خب برین.. 

 اونا رفتن و فقط منو پرعلم و ترانه موندیم 
 وااای بگین چیشدد اون باالااا مردم از فضولی  -ترانه 

. به درد بچه ها  ۱۸ثبت + صحنه هاش دلخراشه و م
 نمیخوره !

      سورناااااا  -ترانه 

واای ترانه نبودی ببینی که چه بالیی سورنا سر این  -پرهام 
 آورد .
 خب به منم بگین دیگه   -ترانه 

+ حاال بعدا بهت میگیم . پرهام تو با من بیا ، ترانه توهم با  
 ماشین پرهام بیا 

 کجا بریم ؟  -پرهام 
ون نزدیکی ها میندازیمش با یه یادداشت ، + کالنتری .. هم

بعد که به هوش بیاد خودش با پای خودش میره خودشو  
 تحویل میده 
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 تو مطمئنی ؟؟   -پرهام 
+ آره شک نکن .. درضمت از ماجرای امشبم کسی حرفی  

 به آیدا یا کسی دیگه نمیزنه هااا 
 یعنی نمیخوای بهش بگی که چکار کردی ؟ -ترانه 

تا میمونه . همینجام   ۳ره .. فقط بین خودمون + نه ندونه بهت
 چالش کنین.

 حله . بریم...   -پرهام 
 

 ***** 

تایی منتظر بودیم  ۳ترانه اومد توی ماشین من نشست . 
جلوی در کالنتری تا اون عوضی بیاد بره خودشو تحویل بده 

 !! 
توی این فاصله ی زمانی هم پرهام ماجرا رو برای ترانه 

 تعریف کرد ! 
کثافتم هی میخندید و میگفت برای اون کار آخریت خیلی   اون 

           گناه داشت 

 ساعت گذشت و باالخره سرو کله اش پیدا شد  ۱
 این چرا اینجوری راه میره ؟!!!  -ترانه 
خخخ .. خب معلومه دیگهه ، دوتا زدن بدجوری  -پرهام 

               گاییدنش قشنگ پاره اش کردن  

 هر سه تاییمون پقی زدیم زیر خنده !!!  

        وای دهنش سرویس .. راس میگفت بدجوری کردنش 
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وقتی که رفت توی کالنتری پرهامو فرستادم پشت سرش بره  
 سرو گوش آب بده .

 بعد از چند دقیقه اومد نشست
 + چیشد ؟

 داداااش حلهه خودشو تحویل داد  -پرهام 
 ی خودمونو نقشه مون یوهوووو پس بزنین به سالمت -ترانه 

 خندیدیمو سه تایی زدیم قدش!!
 االن باید بریم جشن بگیریم   -پرهام 
 رااس میگههه منم موافقم -ترانه 

 + منم همینطور . حاال کجا بریم ؟؟
واالا من میگم دیگه نزدیک صبحه ! بریم یه شیشه  -پرهام 

مشروب بخریم بزنیم تو رگ و جشن بگیریم که بعد نهار و  
 مهمون سورناییم  

 + خخخ چرا مهمون من ؟؟
چون کلی برامون کار جور کردی لعنتی ! یه نهارو  -ترانه 

            که باید بدی خسیس 

 راس میگهه -پرهام 
ا !! ولی این جشنو بریم بام تهران + اوو خیلی خببب باباا

 بگیریم 
 اوففف پاایه اصال بریم  -ترانه 

بعد از خریدن مشروب رفتیم بام تهران و یجا پارک کردیم و 
 توی ماشین آهنگ گذاشتیم و شروع کردیم به رقصیدن !!
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هرکی که ازونجا رد میشد با دیدن شادی ما جمع میشد و 
ی در آوردم و آهنگای  میومد سمتمون .. اونقدر دیونه باز

 توپ زدیم که اونجا شده بود پارتی . کلی آدم جمع بودن !!
واای خداا خیلییی خوب بود !! بعد از یه انتقام شیرین این لذت  

 و شادی می ارزید ..!  

بعد از جشن زیاد دیگه بس کردیم چون دیگه نزدیک بود بیان  

           جمعمون کنن 

 قم ... توی اتامنم رفتم خونه و آروم رفتم
 آیدا آروم روی تخت خوابیده بود ! درست شبیه بچه ها..

 کنارش روی تخت نشستم و نگاش کردم! :( 
 دستی به موهاش کشیدم و سرشو بوسیدم 

+ امشب انتقامتو گرفتم...ازین به بعدم هرکی اذیتت کنه  
 نمیزارم قسر در بره 

دوباره بوسیدمشو بعد از یه دوش حسابی کنارش دراز کشیدم 
 غلش کردم خوابیدم .... و ب

از خرید خونه برگشتم که دیدم آیدا با واکر آروم داشت میومد  
 سمتم !!

 + وااای به به ببین باالخره کی از ویلچر دل کند 
 خندید 

 خخخ. سالم   -
 + سالم خانووم . چیشده چرا اینقدر سرحالی ؟! 

واای سورنا امروز زنگ زدن خبر دادن که اون مسعود   -
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رو گرفتن . به کاری که کرده اعتراف کرده و  آشغال عوضی 
 از ما خواستن بریم برای دادگاه و پرنده .. 

 تو دلم لبخند زدم. وانمود کردم اصال از چیزی خبر ندارم .. 
 + وااای جدییی میگیی ؟؟ 

آرهه .. تازه میگفتن که زخمی و کبود بوده نمیدونم کی این   -
کرده دعااش بال رو سرش آورده ولی هرکی که اینکارو 
 میکنم ایشاال خدا تو زندگیش غم نزاره !! 
 خندیدم و رفتم نزدیکش دستاشو گرفتم 

+ خیلی خبر خوبی بود ! منم دلم خنک شد . میریم حقشو 
 میزاریم کف دستش

 اهووم   -
 + بیا بشین زیادی نایست اذیت میشی.

 کمکش کردم بشینه  
 + من خریدارو بزارم آشپزخونه االن میام باشه ؟ 

 باوشه  -

مشغول جابه جایی وسایل بودم که یهو آیفون به صدا در اومد  
 .. 

 پامو که از آشپزخونه گذاشتم بیرون یهو صدای آیدا بلند شد: 
 من باز میکنم 

+ اوو بابا حاال گفتن راه بری دیگه نه اینقدر ، اذیت میشی ، 
 من باز میکنم 

 نهه خودم باز میکنم ، دیگه کم کم باید راه برم   -
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 لبخند زدمو راه رفتنشو نگاه کردم ! 
همینکه میتونست پاهاشو تکون بده و با واکر راه بره 

 خوشحالم میکرد ..
 دوباره برگشتم تو آشپزخونه که دوباره صداش اومد  

 سورنااا  -
 + ای بابا چیه باز؟ 

 سورناا بیا   -

 از آشپزخونه رفتم بیرونو رفتم پیشش
 + جانم ؟

 به آیفون اشاره کرد 
 گاه کردم دیدم ژاله اس  ن

 + این اینجا چیکار میکنه  
 میخوای باز نکنیم ؟  -

 + نه بزار ببینم چیکار داره ..
 آیفونو برداشتم  

 + بعله ؟! 
 سورنا ؟ منم درو باز کن  -ژاله 

 + چه عجب این طرفا  
 اره هم کارت داشتم هم اینکه گفتم بیام بهت سر بزنم   -ژاله 

 + آهاا .. بیا تو
   درو زدم

 چی میگه ؟! -آیدا 
 شونه ای باال انداختم  
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+ میگه کارم داره .. تو برو بشین زیاد سرپا نمون ، 
 تلویزیون ببین  

 کمکش کردم و بردمش نشوندمش.... **** 
 " آیدا " 

ژاله اومد داخل و با سورنا حال و احوال کرد . بعد رو کرد  
 به من و گفت :

 سالم آیدا جون .. چطوری ؟ بهتری ؟
 منون ، اره خوبم + م
 پاهات خوبن ؟ میتونی راه بری ؟  -ژاله 

+ آره خب یه کوچولو اونم با کمک واکر ، هنوز نمیتونم 
 روی پاهام وایسم  

 ایشاال زودتر خوب بشی -ژاله 
 + ممنون 

واای وقتی اینو میدیدم تموم اون روزایی که با سورنا بد بودم  

      یادم میاد 

 دختره ی پرو.        دلم میخواد سر به تنش نباشه

 ژاله بشین برات یه چیز بیارم  -سورنا 
 نه ممنون راحتم .. میشه حرف بزنیم ؟ کارت دارم   -ژاله 

 آره بگو   -سورنا 
 اگه میشه خصوصی صحبت کنیم   -ژاله 
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      ایشش دختره ی پرو 

سورنا بهم نگاه کرد . منم چشمامو باز و بسته کردم که یعنی 
 مشکلی نداره ..

 یا بریم تو آشپزخونه  ب -سورنا 

بعد دوتایی رفتن تو آشپزخونه و منم مشغول تلویزیون دیدن 
 شدم .

یکم که گذشت فضولیم گل کرد که چی بهم میگن ! نتونستم  
طاقت بیارم و بلند شدم و با کم واکر آروم آروم رفتم سمت 

 آشپزخونه !!
هرچی نزدیک تر میشدم صداشون واضح تر میشد ، تا جایی 

 م که میشد صداشونو شنید : نزدیک شد

 عمرا ژاله ... دهنتو ببند و دیگه ازین حرفا نزن   -سورنا 
سورنا گوش کن بهم . من هنوزم بهت فکر میکنم ، بیا  -ژاله 

برگردیم بهم .. آخه اونکه نمیتونه کاری برات بکنه .. اون 
دیگه فلج شده .. حتی نمیتونه باهات رابطه برقرار کنه !!  

 باهاش بمونی ؟؟ چرا میخوای 

 داشتن راجب من حرف میزدن !! 
برای چی داشت این حرفا رو به سورنا میگفت.. کثافت..  

 میخواست اونو از من بگیره !!
گفتم دیگه حرفشو نزن ژاله... اگه میدونستم میخوای  -سورنا 

این حرفا رو بزنی اصال توی خونه راهت نمیدادم .. من 
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میکنم ، برامم مهم نیست که عاشقشم و به هیچ وجه هم ولش ن
 چی باشه ، اون هرجوری که باشه من میخوامش !  

 ) آخخ قربونت برم که شازده یخی ( 

واقعا نمیفهممت !! اون حتی نمیتونه باهات رابطه   -ژاله 
برقرار کنه . پس کجاست اون سورنایی که فقط بخاطر سکس  

 وارد رابطه میشد 
فقط عاشق آیدای اون دیگه مرد ! االن سورنا  -سورنا 

 خودشه! 
تو با من حتی بعد کات کردنم رابطه داشتی ! انگار  -ژاله 

اون شبو یادت رفته چه حالی کردی !! چطور میتونی  
 فراموش کنی ؟؟ هاع ؟ 

 یه لحظه شوک بهم وارد شد !! 
 با ژاله سکس داشته ؟!!! بعد کات شون...
 سورنا یکم مکث کرد و بعد ادامه داد :

ی ژاله .. تو مگه بهنوشو دوس نداری ؟؟ مگه  خیلی رو دار
بخاطرش ازم نخواستی اونو معالجه کنم ؟ اهم خدا رو میخای 

 هم خرما رو ؟؟
 اما ...  -ژاله 

+ دیگه اما و اگر نداره .. منو تو دیگه هیچوقت بهم  
برنمیگردیم چون من االن عاشق یکی دیگه ام و میخوام حلقه 

ام جز اون فکر نمیکنم.. اگه  مو دست آیدا کنم !! به هیچکسی 
اینجوری بود همون اول ولش میکردم! حاال به سالمت .. برو 
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همون بهنوشو برای خودت نگهدار که فکر نکنم به جز اون 
 کسی دوست داشته باشه.. دیگه ام نبینمت !

 حرف آخرته ؟؟  -ژاله 
 + حرف اول و آخرمه .. به سالمت 

ون و با من روبه رو  یهو بعدش ژاله از آشپزخونه اومد بیر
 شد و یه پوزخند زد و گفت : 

 تبریک میگم ! خیلی دوست داره ..  

 بعد از کنارم رد شد و از خونه رفت بیرون...
 سورنا از آشپزخونه اومد بیرون که یهو چشمش خورد بهم !! 

 یه لبخند زد  
 گوش وایستادن کار بدیه هاا  -سورنا 

داشتن... حتما دوسش  دلم گرفته بود !! نمیدونسم بعدش رابطه
 داشته دیگه ... 

بدون توجه بهش برگشتم و رفتم سمت تلویزیون. اومد جلوم 
 ایستاد  

 + برو کنار نبینمت  
 خخخ . خب واسه چی ؟؟  -

 + برو اونور
شما اول بگو از چی دلخوری بعدش چشم خودم قول میدم   -

 برم ، اصال با همین واکر بزن تو سرم 
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     به روی خودم نیاوردم !از کارش خندم اومد ولی 

+ نگفته بودی باهاش رابطه داشتی ... فکر نمیکردم واقعا 
 سورنا همچین آدمی باشی !!

 خندید 
عشقم اون مال قبله... اصال حتی قبل ازینکه منو تو باهم   -

 خوب بشیم و من عاشقت بشم!! 

 نگاش کردم..
قسم میخورم که از وقتی عاشقت شدم دیگه به کسی   -سورنا 

ی نگاهم نکردم ! هیچکس مثل تو نمیشه برام... اومده بود حت
تا جای تورو بگیره .. فکر میکرد تو اینجوزی هستی من 
تورو ول میکنم. ولی تو آیدای منی.. مگه شاملو آیدای 

         خودشو ول میکنه !!

 بازم فقط نگاش کردم ! راست میگفت ! 
ش دعوا واقعانم گذشته زیاد مهم نبود که بخوام االن بخاطر

 کنم چون عشق سورنا برام ثابت شده بود...
 ولی دلم میخواست بیشتر نازمو بکشه !! 

 نهه مثل اینکه اینجوری نمیشه ..   -سورنا 

یهو اومد سمتمو یه دستشو روی کمرم و دست دیگه شو زیر 
 زانو هام گذاشت و بلندم کرد ..

 + اییی چیکاار میکنیی ؟؟ بزارم زمین 
 در دوست دارم ..  میخوام بفهمی چق -



671 

منو بد سمت پیانو و نشون روی صندلی کنارش . خودشم  
 نشست پشت پیانو..

 شروع کرد به آهنگ زدن . آهنگش قشنگ بود.. 
 یکم که زد شروع کرد به خوندن :

 میلرزه دلم تا صدام میزنی...تو عشق منی..تو جون منی
 کنارت غروب دیدنی تر میشه
 میشهبه عشقت همه وقت من سر 

 از این زندگی راضیم پیش تو  
 من از عشق میگم آخرش میشه تو

 به هم نه نمیگیم تو هیچ مسئله 
 تو این عاشقی هردو گفتیم بله 

 من هر چی که گفتم تو گفتی بله...  

_ میخوند و نگام میکرد لبخند میزد !! داشت برای من 
 میخوند ... 

 همیشه دلم بی قرار توئه
 ئه همه دلخوشی هام کنار تو

 تو رو دوست دارم...تو رو دوست دارم 
 چقد قلبای ما بهم نزدیکه  

 چقد خوبه که تو پیشم هستی که 
 تو رو دوست دارم...تو رو دوست دارم  

 تو تنها عشقی هستی که پیدا کردم   -سورنا 
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 _ نگام میکرد و لبخند میزد و ادامه ی آهنگو خوند : 

 نذاشتی با این تنهایی سر کنم 
 عشقو باور کنم :( تونستم باهات 

 تو راهه درستو نشونم دادی 
 چه حسی به قلب دیوونم دادی.. :(

 هماهنگ شدی با دل عاشقم  

 ♡می خوام حرفامو توی چشمات بگم  

 بذار دستتو روی قلبم ببین ... 
 داره میزنه واسه تو بهترین :( 

 
 همیشه دلم بی قرار توئه... همه دلخوشی هام کنار توئه

 تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم...
 چقد قلبای ما بهم نزدیکه 

 چقد خوبه که تو پیشم هستی که 
 تو رو دوست دارم..تو رو دوست دارم 

 نواخت و تمومش کرد آهنگو و برگشت سمت من نگام کرد !!
 :  لبخند زد و گفت 

! اینقدر توی ذهنم معمولی به نظر  یادمه اولین بار که دیدمت 
نمیکردم یه روزی عاشق قد اومدی که حتی تصورش رو هم 

و باالی همین توِی ساده ی فوق العاده بشم ! :( من تونستم  
باهات عشقو بفهمم پس هیچوقت ولت نمیکنم آیدای من.. این 
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ه پاهات م کحلقه مال توعه .. فقط میخوام زمانی دستت کن
خوب شده و برات جشن گرفتم.. اونوقت شما رسما میشی 

 خانوم من :( 

 ام جمع شده بود !!اشک توی چشم
خیلی خوشحال بودم که دارمش... اون تنها آدم واقعی زندگی  
من بود.. کسی که از اول تا آخرش موند .. همه فکر میکردن 

و به   ی موندولیا کاراش از روی هوسشه... که اون میره 
 همه ثابت کرد که اشتباه فکر میکنن :( 

 یهو قیافشو مظلوم کرد و با صدای نازی گفت :
حاال منکه گل میخرم برات ! ناز میکنم برات ! بغلت میکنم 

میزنم ! منکه دوست دارم ! منکه  ت !منکه همه رو بخاطر
 عاشقتم .. بزارم برم ؟!!  

 میون اشک هام خندیدم و یکی زدم تو بازوش..
 دستی به چشمام کشیدم 

         + دیونه 

 خندیدو اومد جلو بغلم کرد !! 
ار میکنه ؛ مهم اینه که وقتی با مهم نیست با بقیه چطور رفت

منه یه سورنای دیگه اس .. سورنایی که فقط من میبینمش ! 
 نه کسی دیگه :( !

 ..سرمو روی شونش گذاشتم و چشمامو بستم 

   ***** 
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 سورنا امروز یکم نامیزون میزد  
 + سورنا ؟
 نگام کرد  

 + چته چرا اینجوری ؟
 تنمیدونم از صبح یکم حالم خوش نیس -سورنا 

 + چیشده ؟ میخوای برو دکتر اگه حالت خیلی بده  
 نه خوب میشم .. نگران نباش  -سورنا 

اما مشخص بود حالش خوب نیست ، چند باری ام سرش گیج 
 رفت نزدیک بود بیوفته..

عمو فرهاد امروز خونه بود و با مامان راجب یه چیزی 
داشتن حرف میزن نمیدونم چی ولی خیلی فضولیم گل کرده  

       بود

 آرش دویید اومد سمت سورنا 
 سورنا لبخند زد و بغلش کرد

 چی میخوای آرش کمانگیر ؟ -سورنا 
 تو بازی کنم ؟!  ps4آبجی سورنا میشه بزاری با  -آرش 

از من نباید اجازه بگیری که.. االن اون تلویزیون و اون   -
دستگاه متعلق به آیداس ، برو ازش اجازه بگیر ببین بهت  

 اجازه میده 

 خندم گرفت !
 آرش دوید اومد سمتم 

 آبجی آیدا میزاری با دستگاه بازی کنم ؟! -آرش 
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 خندیدم  
 + برو عزیزم بازی کن . فقط بلدی دیگه ؟  

 اوو چه جورشم..مرسییی  -آرش 

 بعد یکی بوسم کرد و دوید رفت باال تو اتاق سورنا. 
 خندیدم و گفتم :

 اجازه بگیره ؟برای چی الکی به بچه میگی بیاد ازم 
خب دیگه چون اونا متعلق به توعه تو باید اجازه بدی  -خندید 
 نه من 

 + دیونه  

 جفتمون خندیدیم ! 

 با سورنا رفتیم توی اتاقش و روی تخت نشستم ..
 سورنا واکرمو یکم دور تر از تخت گذاشت !!

+ میگم چرا نمیزاری برم توی اتاقم بخوابم ؟ حاال که پاهام  
 خوب شده میتونم راه برم 

اتاق منو تو نداره که .. همینجا بمون مگه بهت بد  -سورنا 
 میگذره ؟ 
 + نوچ 
 خب پس مشکلی نیست دیگه   -سورنا 

حریفش نمیشدم برای همین چیزی نگفتم . راستم میگفت دیگه  
اصرار داشتم برم توی اون اتاق  بهم که بد نمیگذشت چرا

 خودم که پر از بدبختی بود..
سورنا رفت پایین و با یه لیوان آب برگشت و قرصامو بهم  
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 داد !
 نگاش کردم . انگار واقعا حالش خوب نبود.. 

رنگش پریده بود !!! انگار اگه یه انگشت بهش بزنی پس 
 میوفته ! 

 دکتر  + سورنا .. سورنا حالت خوب نیست ، بیا برو 

 چیزی نگفت ! بیشتر نگران شدم .. 
 + سورنا ..

 خوبم   -

لیوانو از دستم گرفت و خواست بره بیرون که تا نزدیکی در  
 رفت یهو لیوان از دستش افتاد و خودش پخش زمین شد !!!!!! 

 با افتادنش و شکستن لیوان جیغ بلندی کشیدم .
 + سورنااااا 

 فته بود !!روی زمین افتاده بود فکر کنم از حال ر 
خواستم برم سمتش که دیدم واکر خیلی ازم دوره. دستم بهش 

 نمیرسه 
 شروع کردم به صدا کردن : 

 + مااماان ... عمو فرهااد ؟ ماماان ؟ 

 هیچکس جواب نمیداد !! خدایا چیکار کنم؟؟ 
 سورنا همینجوری روی زمین افتاده بود !!! 

 + لعنتی... عمو فرهاااد .. مامان 
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 یچکس جوابمو نمیده !!!  خدایا چرا ه
 دور و اطرافمو نگاه کردم..

 چاره ای نداشتم باید بدون واکر میرفتم سمتش!
 تا لبه ی تخت اومدم و پاهامو گذاشتم زمین.. 

زور زدم تا بتونم بلند بشم . آروم بلند شدم و روی پاهام 
 ایستادم !!!! 

اما طولی نکشید که تعادلم بهم خورد و پخش زمین شدم و  
 آخم رفت هوا !! صدای

 یه نگاه به سورنا کردم ! هنوز روی زمین بود..
 آخی گفتم و بعد آروم آروم خودمو رسوندم بهش !

 تکونش دادم  
 + سورناا .. سورنا !! سورنا پاشو 

 تکونش میدادم . گریم گرفته بود !!
 + لعنتی پاشو دیگه ... 

یهو از جاش پرید و دستاشو گذاشت زیر سرشو زل زد بهم 
! !!! 

 با چشمای اشکیم و با تعجب زل زدم بهش !!
 با تعجب گفتم : 

       + مگه تو.... تو مگه از حال نرفتی ؟؟!!!!! 

 با همون حالت یه لبخند شیطون زد و گفت :
 روی پاهات ایستادی !!  

 + چی ؟...  
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 به خودم نگاه کردم . تعجب کردم!!!! 
 !!! من تونسته بودم روی پاهام وایسم !!!!! چهار زانو 

یهودوباره پاهام شل شد و افتادم روی سورنا. محکم بغلم کرد  
 و خندید بعد سرمو بوسید ! 

 !! تونستی آیدا.. یروی پاهات وایستاده بود -
 همونجوری یه مشت زدم تو پهلوش که آخی گفت و خندید 

 + خیلییی بدیییی.. داشتم سکته میکردمم !! دیونهه 
ارد کردم تا شاید ببخشید عشقم . ببخشید. بهت شوک و  -

 پاهات حرکت کنه  

بعد داستان پیشنهادی که دکتر داد رو تعریف کرد منم هی 
 ازش نیشگون های ریز میگرفتم !! 

 یهو ماامان و عمو فرهاد و آرش اومدن سمتمون..
 از روی سورنا بلند شدمو ، سورنا کمکم کرد بشینم . 

 بابا دیدی گفتم جواب میده ؟! -سورنا 

همتون درجریان بودین به غیر از من      ینم + صبر کنین بب

 ؟!!! 
 خخخ پیشنهاد سورنا بود که اینکارو کنیم   -مامان 

 عمو فرهاد یه تک خنده ای کرد و گفت :
اگه من نبودم االن شیوا و آرش اومده بودن کارو خراب کرده  

 بودن بعد از شکستن لیوان  
 مامان یهو یکی زد تو بازوی عمو فرهاد و گفت :

نزار بگم که اگه من نبودم بعد از افتادن سورنا خودت   ببین 
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 نزدیک بود بیای همه چیو خراب کنی 
 عععع شیواا  -عمو فرهاد 

 دعواهاشون خنده دار بود.        هممون زدیم زیر خنده 

آرش اومد بغل سورنا و منم رفتم بغلش ، سورنا جفتمونو بغل 
 کرد !! 

ت از زمین بلند بعد آرش و گذاشت کنار و بلند شد منو خواس
 کنه 

 + نمیخواد خودم میرم دیگه  
 نه اینجاها شیشه ریخته خطرناکه  -

منو بلند کرد و روی تخت گذاشت . بعد خودش رفت جارو  
برقی آورد و تیکه های بزرگو با دست جمع کرد بعد اتاقو 

 جارو برقی کشید. 
 اومد کنارم نشست  

        دیدی روی پاهات وایستادی  -سورنا 

       دیونه ای بخدا .. داشتم سکته میکردم سورنا + خیلی 

 خندید و سرمو بوسید. 
وقتی که افتادی و آخ گفتی ، دلم داشت پر میکشد که  -سورنا 

بزنم زیر همه چیو بلند شم بیام بغلت کنم و کمکت کنم ! ولی  
 هی تو دلم میگفتم که بجنب آیدا ، بلند شو

 لبخند زدم  
 ده ؟!+ از کجا میدونستی که جواب می 

      ازونجا که خیلی دوسم داری   -
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+ اوممم.. کی گفته من تورو خیلی دوست دارم ؟! من تورو  

       همون یکی دوست دارم 

 سورنا زد زیر خنده 
 لعنتیی.. کوچولو ادای منو درمیاری ؟! -

 یهو منو خوابوند و افتاد روم شروع کرد به قلقلک دادنم !!  
 .. + وا سورناا..تورو..خدا نکن 

چنان قلقلکم میداد و میخندیدیم ! یکم که قلقلک داد بس کرد  هم
 و از روم بلند شد. 

 + ببینم االن حالت خوبه ؟!
 از اولم خوب بود فقط نقش بازی کردم  -

+ اگه حالت خوب بود ، تو چطور تونستی اینجور طبیعی  
 باشی ؟؟ 

 به مغزش اشاره کرد  
ور کنه ،  توی روانشناسی خوندم ، وقتی ذهن یه چیزیو با  -

بدن بدستش میاره . برای همین از دیشب هی به خودم تلقین  

        کردم که مریضم تا اینکه شبیه مریضا شدم 

 خندیدم و بغلش کردم 
 + تو یه دیونه ای  

 اهوم ..من دیونه ام ؛ دیونه ی تو...!   -
 

 ***** 
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 بعد از فیزیوتراپی ها رفتم سر همون جای گاه همیشگی ! 
میله ها بلند شدم چون دیگه روی  این سری بدون کمک 

 ویلچر نبودم ! 
 میله ها رو گرفتم . 

 حاال راه بیا آیدا جان ..   -دکتر 

 سورنا اومد انتهای میله ها ایستاد. 
 بیا آیدا..  -سورنا 

با کمک میله ها تا نصف مسیر و اومدم ! سورنا خوشحال 
 برام دست میزد و من بیشتر تشویق میشدم .

 ستادم! تا نصف که رفتم ای
آفرین آیدا ، حاال سعی کن میله ها رو ول کنی و بدون  -دکتر 

 کمک راه بیای . 

 اول به دکتر و بعد به سورنا نگاه کردم!
 اومد جلو تر و دستاشو باز کرد 

 بیا آیدا ، نترس من میگیرمت ! -سورنا 
 آرومتر ادامه داد :

 بیا بغلم .. 

کنم اما یه لحظه   یه لبخند زدم و سعی کردم میله ها رو آزاد
 تعادلم بهم خورد دوباره میله ها رو گرفتم 

عیب نداره دوباره سعی کن..سعی کن راه بیای تا  -سورنا 
 پیش من.. 
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 نگاش کردم !
 چشمامو بستمو نفس عمیق کشیدم . 

 آروم آروم دستامو ول کردم و سعی کردم راه برم...
 یک قدم برداشتم و دوباره میله هارو گرفتم!!

 آفریین .. بیا آیدا  -با خوشحال  سورنا

دوباره یه نفس عمیق کشیدم . دستامو ول کردم و بدون مکث  
دو قدم برداشتم سمت سورنا که یهو تعادلم بهم خورد و  
نزدیک بود بیوفتم که سورنا سریع اومد جلو و افتادم تو 

 بغلش!!! 
 نگام کرد و لبخند زد گفت :

         دیدی باالخره تونستی راه بری 

 خند زدم... :(  لب
 

 ***** 

 اومد داخلو درو بست قفل کرد ! 
 + عع درو چرا قفل کردی ؟ 

 اوممم به نظت چراا ؟ -
 + خیلی منحرف دیوثی واقعا 

 اییی خب چیهه . تو عشقمی دیگه مگه جرمه ؟   -

اومد روی تخت و روم خیمه زد یه بوسه از لبام گرفت و با 
 لبخند زل زد بهم !
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 + نوچ .. چه جرمی 
 بامو گذاشتم رو لباش و با تمام اشتیاق لب هاشو میخوردم !ل

 سرمو کشیدم عقب و زل زدم به چشماش . 
روم خوابیده بود و موهاشو نوازش میکردم . دلم میخواست  

 امشب اوج لذتو باهاش تجربه کنم... 
 + سورنا 

 جانم -
+ حاال که پاهامو حس میکنم دلم میخواد امشب اوج لذتو 

 تجربه کنم. 
 ون.. تو جون بخواه عشقم جو  -

 + با دیلدوت بکنم.. 

 یهو سرشو برد عقب و با تعجب زل زد بهم !!! 

 اما تو....      چی ؟ -

+ تو برام با همه فرق داری ! دلم میخواد شکستن این حس و 
مشکل بد رو با تو تجربه کنم.. من دیگه دختر نیستم ، برای 

یعنی درواقع هیچی  همین از پاره شدن پرده امم ترسی ندارم 
 برای از دست دادن ندارم و....

 دستشو گذاشت روی دهنم  
هیشش . دیکه این حرفو نزن باشه ؟ اصال دیگه بهش فکر   -

نکن . هر اتفاقی که توی گذشته افتاد دیگه تموم شد! من  
 کنارتم  

 لبخند زدم  
 + پس بیا برای اولین بار با عشق انجامش بدیم 
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 یوم مکث کرد و گفت :
 مطمئنی آیدا ؟! میتونی باهاش کنار بیای ؟!  -

 سرمو تکون دادم  
 + اهوم.. تو کنارمی ! 

. با لبخند زد و لباشو روی لبام گذاشت و ازم لب میگرفت 
دستاش سینه هامو میمالید و ازم لب میگرفت..احساس 

میکردم اب کصم داره شلوارمو خیس میکنه.. لبامو میمکید و 
با دستاش همه جامو فشار میداد  زیر گردنمو لیس میزد .

بخصوص سینه هام.. لباسامو دونه به دونه در آورد و منم  
کمکش کردم لباساشو در بیاره...قفل سوتینمو باز کرد و آروم  

 و با شیطنت گفت :
 جوون عجب هلویی  

 خندیدم و یکی زدم تو بازوش 
 + هیز پروی زشت

 خب چیه ؟ مال خودمه دیگه !   -
 گرفت  یه بوس از لبام

 توام مال خودمی ..   -

دستشو برد توی شرتم و با دستش كصم رو میمالید انگشتش 
رو مي كرد تو كصم.. من دیگه كنترلي به خودم نداشتم و  

شروع كردم به ناله كردن و اون مالش دادنشو تند تر 
میکرد... یکم که مالید دوباره خوابید روي من از گردنم 

ائین یه مكث كوتاه سر پستونام  شروع كرد به خوردن و اومد پ
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اولش با   کصمكرد و بعد آروم آروم رفت پائین و رسید به 
مالیمت زبونش رو میمالید به كصم ولي بعد از چند لحظه  

حركاتش سریع شد و همش زبونش رو به الي كسم میمالید و 
چنگ میزد منم دیگه فقط ناله میکردم سینه هام رو با دستشم 

 !! 
 بوسیدم و بعد شرتمو کشید پایین !اومد رومو لبام  

 وقتی روم خوابید سفتی دیلدو رو حس کردم... 
 یهو چشمامو بستم و نفس عمیق کشیدم!!!
 دستی روی موهام کشید. نگاش کردم.

 ازین کار مطمئنی ؟!  -سورنا 
 سرمو به نشونه آره تکون دادم و اهومی گفتم.. 

 سرمو بوسید و دست برد ک*یرشو گذاشت دم کصم!! 
البته درسته دیلدوعه ولی خب برای طبیعی نشون دادن  )

 رو استفاده میکنم (  یرک  همون کلمه

 سرشو کرد داخل کصم که نفسم بند اومد...
 اگه اذیت میشی میخوای تمومش کنم ؟! -سورنا 

 + ادامه بده..فقط یواش
بعد خودم لبامو گذاشتم روی لباشو لب میگرفتم...یکم نفس 

بعد در عرض چند ثانیه تموم كیرش رو تو گرفتم و آروم شدم 
كصم جا داد .. جیغیی کشیدم و پتو رو چنگ زدم.. 

خداروشکر اتاق سورنا عایق صوتی داشت وگرنه آبرومون  
میرفت..شروع كرد تلنبه زدن صدائي راه افتاده بود تو اتاق 
معركه.. ناله میکردم و جیغ میزدم... موجی که به سینه هام 
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ه اش کرده بود و با دستش اونارو میمالید ناله افتاده بود دیون
 میکردم و پشتشو چنگ میزدم و اونم گردنمو مک میزد..  

ازم کشید بیرون و پا شد کمرمو گرفت منو به حالت سگی در  
اورد ، خیلی اروم شروع کرد با دستش پخش کردن اب کصم  
، یهو کیرشو کرد تو و شروع کرد تلمبه زدن و من از درد  

شیدم و ناله میکردم و این بیشتر حشریش میکرد..یه جیغ میک
دو سه دیقه کصمو کرد بعد برم گردوند و شروع کرد دوباره  
از جلو کردن، خودشو انداخته بود روم همزمان سینه هامو 

 میمکید.. یهو بدنم لرزید و ارضا شدم!!
اونم خسته شد و ازم کشید بیرون و کنارم دراز کشید و  

 کردن بدن لختم.. شروع کرد به نوازش
 چطور بود ؟ حالت خوبه ؟ اذیت نشدی ؟!  -سورنا 

 لبخند زدم و گفتم : 
همیشه ترس اینو داشتم که رابطه داشته باشم... اما یهو تو 

وقتی پیش توام انگار         اومدی و دنیامو زیر و رو کردی 

دیگه مشکلی ندارم.. تویی که جلوت هیچ مقاومتی ندارم و 
 شدی نقطه ضعفم :(

 لبامو بوسید و لبخند زد 
ردم؛ وگرنه زندگیحتما باید به دنیا میومدم و برای تو می  -  م 

 حتی به شوخی هم قشنگ نبود.. :(

        + ای شیطون اینجور تو دلبری نکنی 

 خندید 
 + فکرشم نمیکردم یه روز داشته باشمت 
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ما فقط نگاهمون بهم گره خورد و همه چی   روفبه قول مع -
 تموم شد  
 بهتره بگیم همه چی شروع شد  + خخخ.

 اره.. همه چی شروع شد   -خندید

 بوسیدمش و سرمو رو سینه اش گذاشتم و چشمامو بستم...  
 

 ***** 

 پام یه لحظه گیر کرد به پله .جیغ زدم و خندیدم 
 + وای سورنا یواش . کجا داری منو میبری ؟ 

نترس بیا ، جای بدی نمیبرمت.. مراقب باش ینجا پله اس..   -
 آهاا یکی دیگه.. تموم شد.. 

 انگار رسیده بودیم به یه سطح صاف  
 + باز کنم چشمامو ؟؟

 باز کن..   -

 چشم بندمو آروم برداشتم و چشمامو ماساژ دادم باز کردم. 
 از چیزی که میدیدم دهنم باز موند !!!! 

توی یه اتاق بودیم با کلی گل پخش شده روی زمین و شمع 
 ی شاعرانه و عاشقانه بود !!روی میز !!! کال فضا خیل
 تک خنده ای کردمو گفتم :

 اینجا چخبره ؟!
 دوس داری چخبر باشه ؟  -سورنا

 + عع مسخره بازی درنیار ، اینجا کجاست اصال ؟ 
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عاممم اینجا یه اتاق توی یه کافه اس که مال دوست پرهامه  -
 که امروز این اتاقو اجاره کردم فقط خودمو خودت باشیم  

 + وااو..  

هنوز دهنم از تعجب باز بود !! از سورنا اینجور کارا بعید  
 بود.. 

     عجببب 

 خودش رفت پشت میز نشست و به من اشاره کرد بشینم.
 خبب چی میخوری خانوم ؟! -

+ عاممم .. من هنوزم توی شوکم . راستشو بگو سورنا من  

      تورو میشناسم چه نقشه ای تو سرته 

قشه دارم ؟ خب میخوای بابا چرا همش فکر میکنی من ن  -

              بریم اصال ؟

 مشکوک نگاش کردم که میخندید. 
 + نمیدونم هرچی تو میخوری برای منم سفارش بده  

 عاممم شیک شکالت میخوری ؟ -
 + آره بد نیست  

رفت بیرون تا سفارش بده. ولی سورنا کسی نبود که بخاطر 
 یه شیک شکالت این همه تشریفات بزاره..شاید میخواد بحث 

 مهمی رو بگه. چمیدونم میزارم خودش حرف بزنه!

      کثافت همیشه آدمو میذاشت تو خماری 

برگشت و نشست روبه روم و تا زمانی که شیک شکالتو 
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 بیارن حرفی نزد ! 
 بعد از خوردن تازه زبونش باز شد..

 خببب آیداا خانوم خوشمزه بود ؟ -
 مشکوک نگاش کردم  

 ! مسموم نبوده باشه ؟ + ببینم نکنه میخوای منو بکشی ؟
 خندید 

از بس فیلم دیدی توهمی شدی . بیا         خفه شو گاو  -

 میخوام یه چیزیو بهت نشون بدم ..  

 باهم رفتیم نزدیک پنجره و به بیرون اشاره کرد 
 نگاه کن چقدر قشنگه آسمون... -سورنا 
 + آره..  

یه روزی ستاره هامون توی همین آسمون بهم خورد و   -
 جوری مارو کنار هم گذاشت... سرنوشت این
 لبخند زدم  

+ آره.. فکر کنم ما فقط نگاهمون بهم گره خورد و همه چی 
 تموم شد ! 

 خندید و گفت :

       بهتره بگیم همه چی شروع شد  

 + خخخ آره همه چی شروع شد...  

 سکوت کرد. 
 + ولی میدونی.... 
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حلقه یهو برگشتم که دیدم جلوم زانو زده و یه جعبه و با یه 
 ای که توی دستش بود گرفته سمتم !!!!! 

 لبخند زد و گفت : 
- will you marry me my love ?! 

 ) با من ازدواج میکنی عشق من ؟! (  

دستمو گذاشتم روی دهنم !! شوکه شده بودم و زبونم بند اومده  
 بود.. 

 تو چشمام اشک جمع شد ! 
 با لبخند نگام میکرد...

 تکون دادم  بین اشک هام خندیدم و سرمو 
 + بله...  

 خندید و اومد جلو لبامو بوسید ! محکم بغلش کردم...
بعد از چند لحظه از بغلش آوردتم بیرون و دستمو گرفت توی 

 دستشو حلقه رو دستم کرد !!!!! 
 حلقه ای بود که همیشه دستش بود... حاال دیگه تو دست من!!

 دوباره گریم گرفت و بغلش کردم.. 
 ممم سورنا! خیلیی  + خیلیی دوست دار

 من بیشتر آیدای من ...  -

 باورم نمیشد !! 
کسی که به موندنش امیدی نداشتم ، االن به من و همه ثابت 

 کرد که آدم موندنه :(!
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 ****** 

نصف پاساژ و گشته بودیم برای اینکه نازنین خانوم لباس 
 مناسب رو پیدا کنه 

سم اینقدر ناز  + واای نازنین بسه دیگه .. واال منی که عرو 

      ندارم 

، هعی برای من عروس عروس  خب حاال توام  -نازنین 
 میکنی . بی جنبه 

واای.. حاال سورنا و ترانه ام رفتن خرید ، منو این خرم  

      اومدیم خرید 

 باالخره بعد از کلی چرخیدن یه لباس پیدا کرد و خریدش 
وای فکر کن مثال سورنا یه لباسی بپوشه که اصال   -نازنین 

 اوففف..  

تا دستم       + ببینم تو خیر سرم ساقدوش منی یا سورنا ؟؟ 

 به خونت آلوده نشده بیا بریم نازنین 

زد زیر خنده و ترجیح داد که چیزی نگه چون بدجوری سگ 
 بودم .

ه ، شبش هرچی سورنا اصرار کرد که لباسمو ببینه گفتم ن

      بزاره بعد آرایشگاه اونجا میبینه!  

خودشم نذاشت من لباسشو ببینم.. خیلی دیوث بود میخواست 

             لباس منو ببینه ولی لباس خودشو نشون نده 
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کنار هم دراز کشیدم و بر جشن فردا کلی ذوق داشتیم...  
 جشنی که مارو برای همیشه مال هم میکرد :( 

 چشمامو بستم... 

 

  **** 

 امروز بهترین روز زندگیمه!!
بعد از کلی روزای تلخ باالخره حس میکردم که قراره  

 روزای خوب رو شروع کردم در کنار سورنا... 
 سورنا !

 بهترین شخص زندگی من. یعنی درواقع ؛ تمام زندگی من :(!
 واقعا زندگیمو مدیونش بودم !! 

م ادامه اگه سورنا نبود شاید االن منم زنده نبودم و نمیتونست 
بدم..همیشه بهش مدیونم و هرچقدرم براش جبران کن کنم 

 بازم کمه !! 
با کمک سورنا و دکترا و البته خدا تونستم دوباره روی پاهام  
راه برم و با خودم کنار بیام ؛ انگار که حس میکردم هیچوقت 

 اون اتفاقای تلخ نیوفتاد و من همون آیدای قدیمم :( 
م شد.. عوضی حقش بود! عاقبت مسعودم به اعدام خت

هرچقدر عمو و خانوادش یا هرکی بهم اصرار میکرد که 
کوتاه بیام و رضایت بدم من قبول نمیکردم !! این آدما باید 

اعدام بشن تا بفهمن نمیتونن همینجوری تجاوز کنن و ماها هم 
 بخاطر آبرو چیزی نگیم !!
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مامان ؛ عمو فرهاد و الخصوص سورنا خیلی کمکم کردن و 
مایتم کردن و خداروشکر کسی خبر دار نشد از فامیالشون ح

 و این خوب بود.  

از آرایشگاه اومدم بیرون و با سورنا روبه رو شدم که به  
 ماشین تکیه داده بود. 

 جفتمون محو تماشای هم شده بودیم!!!  
 چقدر توی این لباسش خوشگل شده بود...

 جذاب زشت ! 
 رفتم نزدیکش . لبخند زد و گفت :

 ااو ! چه شاهدخت قشنگی  و 
 + به به چه شازده یخی خوشتیپی 

 جفتمون خندیدیم 
 اومد جلو دستمو گرفت  

واقعا مثل ستاره ها داری میدرخشی ! میترسم ازم بگیرنت   -
 که

 + نترس من همیشه برای توام . توام برای من  

لبخند زد و دستمو گرفت و در ماشینو باز کرد نشستم. 
 و راه افتادیم....خودشم سریع سوار شد 
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 لباس آیدا                    
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 لباس سورنا  



696 

 ! :( بعد از مدت ها سختی داشتیم برای هم میشدیم..
موزیک پلی کرده بود و منم لبخند روی لبم بود و به حلقم  

 نگاه میکردم !
 کردم برگشتم سمت سورنا و زل زدم بهش و با لبخند نگاش 

 تموم شدم بسه   -سورنا 
 + خب تموم بشی چه اشکالی داره 

 دیگهه اگه تموم بشم مثل من تو دنیا نیست   -
 لبخند زدم  

       + آره... دیگه مثل سورنای من نیست 

 لبخند زد و گفت : 
 به چی فکر میکردی ؟! 
 چی تموم شد همه ه + راستش باورم نمیش

      همه چی تازه شروع شده  خب نبایدم بشه چون تازه -

 + خخخ. بعله ، باید زندگی با شما رو تحمل کنم
ععع یعنی اینقدر بدم ؟! میخوای بزنم کنار یکی دیگیو سوار  -

 کنم ؟ 
 + نه حاضرم تا آخر پای همین شازده یخی بمونم.. 

 به هم لبخند زدیم. 
 نیکو ؛ از ضبط پخش شد !!!  یهو آهنگ شک ندارم از امین 

) پیشنهاد میکنم ازین به بعد رو با این آهنگ گوش بدین تا 
 برین توی حس و حالش (  
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 نگاش کردم  
 + سورنا ؟

 جان سورنا ؟ -
 + تا آخرش برام میمونی دیگه ؟!

 من و تو تا همیشه کنار همیم .. -
 + برای همیشه ؟

 برای همیشه ...  -
 گرفتم سمتش  لبخند زدمو انگشت کوچیکمو 

 + قول بچگونه ؟!
 لبخند زد و انگشت کوچیکشو توی انگشتم قفل کرد و گفت :

 قول بچگونه :(  -

 تو همین زمان یهو آهنگ شروع به خوندن کرد : 

 به تو شک ندارم...تو خوبی..تو ماهی
 واسه خستگی هام..تو یه جون پناهی

 تویی که ستاره تو چشمات قشنگه
 یه رنگه  تویی که نگاهت هنوزم 

 به تو شک ندارم...و خوبی...تو ماهی
 واسه خستگی هام..تو یه جون پناهی

 واسم بهترینی...سراپا غروری 
 همیشه تو خوبی...تو چه باشکوهی 

 ببین آسمونو ستاره میباره 
 حاال که همه روزگار با ما یاره 
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 بزار دستاتو توی دستام بگیرم  
 چشامو ببندم بگم بهترینم...!  

 ن بهاریه با توهوای دله م
 ازم برنداری یه لحظه نگاتو 

 عزیزم یه لبخنده نازت میارزه 
 به هرچی که دارم به هرچی که دیدم :(  

 چی میشد؟...که هرگز ... دیگه نازنینم... 
 به جز تو تو دنیا..کسیو نبینم  

 به تو شک ندارم... تو خوبی... تو ماهی
 واسه خستگی هام...تو یه جون پناهی

 ه تو چشمات قشنگهتویی که ستار
 تویی که نگاهت هنوزم یه رنگه  

 به تو شک ندارم... تو خوبی..تو ماهی 
 واسه خستگی هام..تو یه جون پناهی

 واسم بهترینی...سراپا غروری 
 همیشه تو خوبی..تو چه باشکوهی 

 ببین آسمونو ستاره میباره 
 حاال که همه روزگار با ما یاره 
 بزار دستاتو توی دستام بگیرم  

 امو ببندم بگم بهترینم... :(!  چش
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 ****** 

 میدانی جان دلم 
 خیلی ها میگویند 

 عشِق شهریار حسابی ناب بود
 میگویند ای کاش کسی 

 شبیه شهریار ما را میخواست
 ولی من ترجیح میدهم 

 عشقمان شبیه شاملو باشد 
 تو بخواهی ،من هم بخواهم 

 شهریار یک عمر ، 
 تنها و یک تنه خواست

 را نمیخواهممن این عشق 
 اما به تو قول میدهم 

 تو احمد باشی 
 بیدرنگ ،یک عمر آیدا خواهم شد .. :(! 

 

 پایان

*****  
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 1400/  1/  9شروع : 

 1400/   3/  23  پایان :

خیلی ممنونم ازتون که وقت گذاشتین و رمان رو خوندین ،  

           امیدوارم که خوشتون اومده باشه 

 . ..به امید دیدار 

 

You And I  

 

  ...منو  تو     
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