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: عشق حرف حالیش نیست  رمان  
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  .بلندشو لنگ ظھرهخوابی!؟ مامان: شیدا، شیدا پاشو مامان جان، چقدر می

  .و با صدای گرفتھ ای ادامھ دادم_ سالم صبح بھ خیر مامان جان بیدارم؛ ازجام بلند شدم_

  !...مامان: صبح کدومھ االن ظھره

نگاھی بھ ساعت انداختم تازه ھشت بود؛گفتم_مامان جان یا ساعت من خرابھ یا ظھر شما خیلی زوده، غیر این دو راه، راه 
  .دیگھ ای نیست

  کنی؟مان: عھ، پاشو ببینم من و مسخره میما

  .نھ من غلط بکنم شما رو مسخره کنم_

  ... مامان: خیلی خب حاال پاشو برو صبحانھ تو بخور بعدشم بیا کمک من

  کمک شما واسھ چی؟ مگھ چھ خبره؟_

  . مامان: امشب مھمون داریم

  ایندفعھ دیگھ کی مھمونھ؟_

  .عمو و عمھ ھا و  مامان: پدربزرگ مادربزرگت

  اوف ھمھ باھم؟_

  .ات رو بخورمامان کالفھ گفت: آره دیگھ ،پاشو برو دست و صورتت رو بشور بیا تو آشپزخونھ صبحانھ

  چشم_

  !پاشدم رفتم دستشویی،بعدم آشپزخونھ َور دست مامان کھ کمکش کنم

___  

   

  !زنندو بابا مشکوک میکھ بشورم دیدم مامانبابا با دست پر از میوه و شیرینی اومد خونھ،رفتم میوه ھا رو گرفتم و آوردم 

  .زدند کھ من نشنومصدا زد بعد یواشکی باھم حرف می  رو اخھ بابا، مامان 

  بابا:مھنا چیزی کھ بھش نگفتی؟
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  ...مامان: نھ خیالت راحت،ھنوز چیزی نفھمیده

  ...بابا:خب خوبھ ،حاال برو کھ شک نکنھ

  .مامان:باشھ

  وای برات بگیرم بابایی؟خبابا:شیدا جان چیزی نمی

  نھ ممنون_

   

   

   

  آیم، باشھ؟بابا کھ رفت بھ مامان گفتم_ مامان من یک زنگ بھ بچھ ھا بزنم االن می

  .مامان: خیلی خب برو

______  

  ...ی معمولی رو بھ باال،تک فرزندخب حاال کمی از خودم بگم؛ من شیدا بیست سالھ از یک خانواده

   

  ...موبایلم رو برداشتم، زنگ زدم بھ رھااومدم توی اتاق و 

  الو ،سالم رھا خوبی؟_

  رھا: سالم، فدات تو خوبی؟

  فدات خوبم، چھ خبر؟_

آی رھا: خبری نیست، فقط چرا، امشب می خواییم واسھ روشنک جشن تولد بگیریم، قراره عصر با بچھ ھا بریم خرید، می
  دیگھ؟

  . فکر نکنم بتونم بیام_

  آی؟ادامھ داد: خب اشکالی نداره، شب کھ میرھا کمی مکث کرد و 

  .تونم بیامنھ،نمی -
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  جیغ زد: چرا؟

  .تونم مامانم و دست تنھا بزارم بیاماخھ امشب کل خانواده جمعن خونھ ما،مھمونن نمی_

  .شھ ھارھا: خب روشنک ببینھ نیستی ناراحت می

  .دمزنم واسھ اش توضیح میدونم، شب بھش زنگ میمی_

  رھا: باشھ

  خب من دیگھ برم کمک مامانم، کاری نداری؟_

  .رھا: نھ فدات، برو

  خدافظ_

  .رھا: خدافظ عزیزم

   

  ...تلفن روگذاشتم و رفتم تو آشپزخونھ پیش مامان

  مامان:چیھ؟ چرا ناراحتی!؟

  .خوان برن خریدآخھ امروز بچھ ھا می_

  برو، اشکالی داره؟رید خرید، حاال تو یھ روز دیگھ باھاشون مامان: شماھا کھ ھمیشھ می

  .شھنھ،برا این نیست، امشب تولد روشنکھ من نباشم ناراحت می_

  .شنمامان: شما ھم اگھ امشب اینجا نباشی پدربزرگت ناراحت می

   

  ...مامان آخھ-

  حرفم رو قطع کرد و گفت: روشنک مھمتره یا پدر بزگت؟

  !معلومھ کھ آقا جون مھمتره ولی روشنک ھم دوستمھ_

  .د بھ بابات بگی، ھرچی اون بگھمامان: بای

  .کنم بزارید من برمده کھ من برم، خواھش میدونی اگھ قرار باشھ آقاجون بیاد بابا اجازه نمیمامان شما کھ می_
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  .بھ بابات بگم ھا  مامان: شیدا اصرار نکن وگرنھ مجبورم

  .چشم ببخشید_

  .مامان: برو میوه ھا رو بچین تو این ظرف

  .چشم_

   

   

شب کھ شد مھمونا اومدند، من ھم رفتم یھ مانتو قرمز مشکی با شال قرمز و شلوار کتون مشکی پوشیدم و رفتم برا پذیرایی، 
  گرفتم عمومھدی گفت: چرا مثل جن ھا لباس پوشیدی؟وقتی داشتم چای می

  .عمھ محبوبھ: خیلی ھم خوشکلھ، بھش میاد

   

خوام یک ، پدربزرگ صحبتش رو شروع کرد: حاالکھ ھمھ جمع شدیم میسریع پذیرایی کردم و رفتم نشستم کنار مامان
دونید کھ در خانواده ی ما رسمھ کھ ھمھ تو سن بیست سالگی ازدواج کنن، موضوعی رو بگم کھ خیلی مھمھ، ھمھ شما می
  ...حاال ھم ما چند جوون داریم کھ وقت ازدواجشونھ

ذوق نشون دادند، وقتی زوج ھا مشخص شدند فقط دو نفر باقی موندند شوق و   پدربزرگ اسم بچھ ھا رو گفت، اون ھا ھم
کھ اون دو نفر من و شھاب پسر عمھ محبوبھ بودیم؛ من ھیچ عالقھ ای بھ ازدواج با شھاب نداشتم، بنا بر این خواستم کھ برم 

دونم کھ بچھ ھا بھ ھم عالقھ : میگرفت و نذاشت از جام بلند شم، مجبور شدم بمونم، پدربزرگ ادامھ داد  اما مامان دستم رو
دارند چون ھر کدوم حداقل یھ بار پیش من اومدند و این موضوع رو مطرح کردند، ولی شاید االن اعتراض داشتھ باشند خب 

  !تونند بگویندمی

رم با شھاب من بلند شدم و گفتم_آقا جون من اعتراض دارم، شاید بچھ ھای دیگھ بھ ھم عالقھ داشتھ باشن ولی من دوست ندا
  .ازدواج کنم

  بابا: عھ، شیدا یعنی چی کھ دوست نداری؟ مگھ دست خودتھ؟

من ھنوز حرف دارم، آقا جون درستھ کھ شما بزرگ خانواده اید ولی ھرکس حق داره واسھ آینده اش تصمیم بگیره، من ھم _
اقم؛ شب رو اصال خوابم نبرد برای ھمین بھ خاطر آینده ام مجبورم خواستھ شما رو رد کنم، ببخشید ی گفتم و رفتم توی ات

و منتظر موندم تا مامان بابا بیدار شن بعد باھم صبحانھ رو خوردیم و بابا رفت   و آماده کردم  صبح زود رفتم و صبحانھ  ھم
  و بھش زنگ زدم_ الو، سالم خوبی؟ سرکار، من ھم یک دفعھ یادم اومد کھ بھ روشنک زنگ نزدم، سریع رفتم تو اتاقم

  روشنک: سالم، فدات تو خوبی؟

  !دلم براتون تنگ شده   فدات، ببخشید کھ دیشب نتونستم بیام، امروز قرار نیست جایی برید؟_
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  .ریم شمال ویالی رھا این ھاروشنک: چرا، ما االن با بچھ ھا داریم می

  خب االن کجایید؟_

  .روشنک: مانزدیکای تھرانیم، ھنوز خیلی نیست راه افتادیم

  منم بیام؟شھ می_

  .ریز خندید و گفت: چرا نیای دیوونھ؟ سریع حاضر شو بیا ما تو اولین رستوران منتظریم

  .باشھ، ممنون_

   

   .سریع وسایلمو جمع کردم و رفتم

  ری؟مامان: شیدا کجا می

  .ریم شمالبا بچھ ھا می-

  !مامان: چھ یک ھویی

و رفتم سوار ماشینم شدم و راه افتادم، جلوی یک طال  بوسیدمشھ ھا. و مامانم رو دیرم می  مامان جان بچھ ھا منتظرن_
  فروشی وایسادم و واسھ روشنک یک انگشتر گرفتم و حرکت کردم، وقتی بھ بچھ ھا رسیدم یک ذره دیر شده بود؛

  !رھا: بابا کجایی زیر پامون علف سبز شد

کرد بھ خودم اومدم و ی بلند رھا کھ صدام میمحو تماشای رستوران سنتی بین جاده ای بودم، جای دنجی بود کھ با صدا
  _گفتم

   

   

  ببخشید خیلی دیر کردم!؟_

  .رھا: نھ فقط یک ساعت، حاال اشکالی نداره، بچھ ھا سوار شید بریم

  روشنک: شیدا من بیام باھات؟

  .باشھ بیا_

  الناز: مگھ تو ماشین من بھت بد گذشت؟
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  .رمگفتم برم باھاش، اگھ ناراحتی نمیروشنک: نھ، چون دیدم شیدا تنھاست 

  .الناز: نھ اشکالی نداره، شوخی کردم ھرجا راحت تری برو

   

  در طول راه روشنک با من بود، دقایق اولی ھیچ حرفی نزدیم تا اینکھ روشنک گفت: شیدا، اتفاقی افتاده؟

  نھ، چطور مگھ!؟-

  ریم شمال؟نگفتیم داریم میزنی، نکنھ از دست ما ناراحتی کھ بھت روشنک: آخھ حرف نمی

نھ، نھ بابا مگھ بچھ ام، راستش دیشب مھمون داشتیم عمھ ھا و عموم ھمھ بودن پدر بزرگم حرف ازدواج رو کشید وسط و _
  .گفت من و شھاب باید باھم ازدواج کنیم

  روشنکفکری کرد و گفت: شھاب ھمون پسر خوشگلھ کھ تو ازش بدت میاد؟

  .اره ھمونھ_

  حاال چرا تو با اون؟ مگھ کس دیگھ ای تو خانواده تون نبود کھ ھم سن و سال اون باشھ؟ با تعجب گفت:

  .می خواستن  ھا یکی دیگھ رو چرا بود ولی اون_

   .خوایروشنک: خب توھم می گفتی کس دیگھ ای رو می

  گفتن کیھ چی باید جوابشون رو می دادم!؟اگھ اون ھا می_

  .دیگھ بھ این جاش فکر نکرده بودم واقعاچشم ھاش رو بھ سقف دوخت و گفت: 

  .ھان راستی، بیا این کادو تولدت از طرف من قابلی نداره_

  .جعبھ رو باز کرد و گفت: دستت درد نکنھ، وای چقدر قشنگھ ممنونم

   

  .کنم عزیز دلمخواھش می_

   

ز انواع درخت ھای میوه، بچھ ھا رفتن بعد از مدتی رسیدیم شمال ویالی بابای رھا، یک ویالی بزرگ و با صفا کھ پر بود ا
داد، بعد ھا زیر کفش ھام بھم آرامش میاستراحت کنند ولی من نتونستم بخوابم پس رفتم تو حیاط و قدم زدم، خش خش برگ

ی حیاط ویال بود رفتم؛ روی تاب نشستھ بودم کھ یک ھویی یکی از پشت چشم از کمی قدم زدن بھ سمت تابی کھ در گوشھ
  .رفت دستاش رو لمس کردم از روی حلقھ نامزدیش فھمیدم بیتاستھام روگ
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  .و قرار نداری اومد کنارم نشست و گفت: چیھ؟ چرا تو خودتی؟ از اون موقع کھ رسیدیم اصال آروم

  . نھ چیزی نیست_

  گی چیزی نیست حتما یک چیزی ھست، زود بگو ببینم چی شده؟بیتا: وقتی می

  .گفتم کھ چیزی نیست_

  !رو ازم گرفت: من دیگھ نامحرمم اره؟ باشھ دستت درد نکنھ شیدا خانومصورتش 

  .کنم از دستم ناراحت نشو، من منظوری نداشتمو گرفتم و نذاشتم و گفتم_بیتا، خواھش می بلند شد کھ بره، دستش

  .خوای کسی بدونھدونم، تو از یھ چیز ناراحتی ولی نمیبیتا: می

  .ھ چون مجبور بودم واسھ اش توضیح بدم کھ چرا نیومدم تولدشدونراستش آره، فقط روشنک می_

  .کشم کھ چی شدهاون می  رم از زیر زبونبیتا: خب پس من می

  .نھ، بیتا خواھش میکنم_

  !نشست و گفت: خیلی خب، باشھ پس خودت بھم بگو

  .گیر دادی ھا_

  .خواییم یک چیزی بخوریممیخندید و گفت: چھ کنیم دیگھ، حاال پاشو بریم تو بچھ ھا بیدار شدن 

  .خوامشما بخورین من چیزی نمی_

  .دستم رو کشید: عھ پاشو خودتو لوس نکن

  ...رفتیم داخل ساختمان و یک چیزی خوردیم وبعد با ماشین الناز رفتیم دریا

   

  ...تو ماشین من و روشنک و رھا عقب نشستیم و بیتا جلو الناز ھم کھ راننده بود

  .بزن دیگھ، ازاون موقع کھ اومدی ھیچی نگفتی رھا: شیدا یک حرفی

  !ولی من بازم ساکت موندم

  !رھا باز گفت: الناز بزن کنار، شیدا رو پیاده کنیم یھ ذره پیاده روی کنھ شاد شھ

   .الناز: چشم
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  .و ایستاد، رھا پیاده شد و در رو باز گذاشت و گفت: بفرما پایین

ری؟ بشین سرجات ببینم، رھا سوار شو این مسخره و گفت: کجا داری میگرفت   اومدم پیاده شم کھ روشنک دستم رو
  ھا چیھ در میاری؟بازی

   

  رھا: اوه اوه چھ بھشم بر میخوره، مگھ من سر بھ سر تو گذاشتم کھ جوش آوردی؟

  .ذاشتیروشنک: نھ ولی اگھ یھ ذره درک و فھم داشتی، سر بھ سر یکی کھ حالش گرفتھ است نمی

   

  .دونی چرا حالش گرفتھ است، بھ ما بگو شاید بتونیم کمکش کنیمکھ می بیتا: خب تو

  .آدکسی کاری برنمی  روشنک: از دست

  . الناز: خب پس بھ ما حق بده کھ سر بھ سرش بزاریم، کھ حالش خوب شھ و بخنده

  روشنک: آخھ اینجوری؟

  رھا: پس چجوری؟

آویزه ی گوشتون کنید، از این بھ بعد ھر کسی سربھ سر شیدا گم چجوری،فقط یھ چیز بھتون می  دونمروشنک: من نمی
  .بزاره با من طرفھ

  کنید؟ مگھ بچھ شدید؟من کھ عصبانی شدم، گفتم_اَه بس کنید دیگھ، چرا باھم دعوا می

  .کنھرھا: بھ دوستتون روشنک خانم بگید کھ مارو دعوا می

  .باھمھ تون بودم_

  کارکردیم؟بیتا: چرا مگھ ما چی

  ...پرید ودیگھ میبچھ کوچولوھا بھ ھممثل _

   

   

دو روزی شمال بودیم و بعد برگشتیم تھران، من یک راست رفتم در خونھ مون ھرچی در زدم کسی در رو باز نکرد، زنگ 
  زدم بھ مامان و پرسیدم کجان؟
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  .مامان گفت: ما تو بیمارستانیم

  بیمارستان؟ بیمارستان واسھ چی؟_

  .آییم اونجاون فشارش افتاد،آوردیمش اینجا، تو برو خونھ ی آقاجون ماھم میمامان: چیزی نیست، آقاج

  .: سالم بفرما توباشھ ای گفتم و تلفن و قطع کردم و رفتم خونھ ی پدر بزرگ، وقتی در زدم شھاب اومد و در رو باز کرد

  سالم کس دیگھ ای ھست؟_

  شھاب: بلھ آبجی شھال ھست، بیا تو

  مونمماشین مینھ ممنون تو _

  شھاب: چرا؟ بگم شھال بیاد تا باور کنی؟

  .رم تو ماشینخواد مینھ نمی_

  .االن میگم بیاد  شھاب: صبر کن

   

  ...رفت گفت و شھال اومد

  .شھال:سالم بیا تو

  ...سالم آخھ_

  .شھال: بیا تو دیگھ

  .باشھ_

شدم کھ شھال بلند شد، داشتم از خجالت آب می رفتم تو و نشستم؛ شھاب و شھال رو بھ روم نشستن و چشم دوختن بھ من،
   کجا -سریع گفتم

  ری؟می 

  .رم چای بیارم بخوریمشھال با تعجب: می

  رو بھ آقاجون گفتی؟من و شھاب تنھا بودیم کھ گفت: شیدا جوابت 

  جواب چی؟_
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  !شھاب: جواب خواستگاری دیگھ

  .من جوابم و ھمون شب گفتم_

  گفت: یعنی نھ؟با دھن باز مونده ای 

  .آره، یعنی نھ _

یک ھویی در باز شد و آقا جون و مادر بزرگ و مامان و بابا و عمھ محبوبھ اومدن تو، با دیدن من و شھاب در حال صحبت 
  ... گفتن: بھ بھ مبارکھ، آقا داماد و عروس خانم آینده خلوت کردن

  من بلند شدم و رفتم سمت آقا جون و گفتم _آقا جون بھترید؟

  .قا جون آروم گفت: شکر خدا خوبمآ

  !بابا: خلوتتون و بھم زدیم ھا

  .کنینشھاب: کدوم خلوت، شما گفتین با شیدا صحبت می

  گھ؟بابا: مگھ چی می

   

   

   

  .گھ نھشھاب: باز می

  گھ نھ!؟: میبابا

  .گھ نھ کھ نھبلھ میشھاب: 

  بابا: یعنی چی شیدا؟ شھاب چی میگھ؟

   ....باباجون من،من_

  .دم کھ جوابت و بدیگم تا پس فردا بھت وقت میببین شیدا جلوی ھمھ می    زنی؟بابا: توچی؟ چرا حرف نمی

  .مامان: خیلی خب حاال بریم بشینیم، آقاجون خستھ شدن

  . من_اگھ اجازه بدین من برم خونھ
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  .آقاجون: یک دقیقھ بشین بعد برو باباجان

  .مخوام استراحت کننھ آقاجون خستھ ام می_

  .جا استراحت کنآقا جون: خب ھمین

  .نھ، برم خونھ راحت ترم_

  .مامان: باشھ، بیا این ھم کلید

باالخره تونستم برم خونھ، استراحت کردم و بعدم رفتم حموم، وقتی برگشتم بھ ذھنم رسید کھ از خونھ برم و چند وقتی نباشم، 
از دوست ھام تو شیراز، ھمھ کارھام و کردم و رفتم کھ سوار ھواپیما وسایلم و جمع کردم و رفتم فرودگاه کھ برم پیش یکی 

  شم کھ یک دفعھ یک مامور اومد گفت: ببخشید خانوم شیدا پویا شما ھستید؟

  بلھ چطور مگھ؟_

  .تونید سوار شید، لطفا برگردید عقبمأمور: متأسفم شما نمی

  چرا؟_

  .شیدمأمور: بفرمایید عقب متوجھ می

   

  .خواستم یک کاری بکنم کھ اومد جلو و گفت: برو تو ماشینمتوجھ بابا شدم، ترسیده بودم، میبرگشتم عقب و 

  ...بابا من_

  !بابا:گفتم برو تو ماشین

  .چشم_

  . در طول راه ھیچ حرفی نزدیم تا اینکھ رسیدیم جلوی یک بانک و بابا وایساد و دستشو دراز کرد جلوم وگفت: کارتتو بده

  .م کاری کنم، بابابلندتر گفت: کارت بانکیت رو بدهتونستجا خوردم، نمی

  .چشم_

کارت رو دادم و بابا رفت و بعد از چند دقیقھ اومد و کارت رو گذاشت روی داشبورد ماشین و گفت: دیگھ ھیچی توش 
  نیست، ھمھ رو ریختم بھ کارت خودم، از این بھ بعد دیگھ حق نداری بھ ماشینت ھم دست بزنی، فھمیدی؟

  شم. (با بغض)بلھ، چ_
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  .وقتی رسیدیم خونھ، خواستم برم باال توی اتاقم کھ بابا گفت: از این بھ بعد حق نداری بدون ھماھنگی با من جایی بری 

  .مامان: مبین دیگھ این قدر سخت گیری الزم نیست

  .بابا: چرا اتفاقا الزمھ، ھان راستی تا شب وقت داری جواب خواستگاری رو بدی

  .گفتین تا پس فردابابا ولی شما _

  .خواستی فرار کنی، حاال تا شب وقت داریبابا: آره گفتھ بودم، ولی اون تا موقعی بود کھ نمی

  !دم، نھبابا من االن جوابم و می_

بابا عصبانی شد و خوابوند زیر گوشم، خیلی درد داشت، اشک تو چشم ھام حلقھ زد، سریع رفتم توی اتاقم، بعد چند دقیقھ 
  مامان با یک ظرف غذا اومد تو و کنارم نشست و گفت: خیلی درد داره؟

  جوابی ندادم

  .مامان: دستت و بردار ببینم

ی یخ آورد و یک کیسھ  برنداشتم مامان بھ زور دستم رو از روی صورتم برداشت، صورتم سرخ شده بود، مامان رفت و
  ...باز زدم زیر گریھ گذاشت روی صورتم، دردش بیشتر شد، دیگھ طاقت نیاوردم و

  عھ گریھ نکن، خب تقصیر خودتھ چرا باز گفتی نھ؟  مامان:

  .آخھ مامان جان بابا تا حاال دست رو من بلند نکرده بود_

  .دونم عزیزم، اشکالی نداره حاال دیگھ گریھ نکن، بیا غذاتو بخورمامان: می

  .گرسنھ نیستم_

  .کفری گفت: از صبح چیزی نخوردی، بخور

  خوام، مامان!؟نمینھ _

  مامان: جانم؟

  .شھامشب من چی بگم بھ بابا اگھ بگم نھ بابا عصبانی می_

  .مامان: خب نگو نھ

  پس چی بگم؟_
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، این یک کم کھ فکر کرد گفت: بھ نظر من بگو یک خورده باھم باشین کھ بیشتر باھم آشنا شین و اخالق ھمدیگھ دستتون بیاد
  .جوری بھتره

  .باشھ_

   

  .مامان اومد تو اتاق و گفت: پاشو بریم شام بخوریم شب کھ شد

  میشھ نیام؟؟_

  .مامان: چرا نیای؟ پاشو بریم، حرفت و بھ بابات بگو

  چشم_

   

   رفتم پایین و نشستم سر میز شام ولی غذا نخوردم

  .بابا گفت: شامت و بخور

  .میل ندارم-

  .بابا: یعنی چی؟ خودت و لوس نکن، غذا تو بخور

  .ھم ھیچی نخوردی بخور مامان: از صبح

  بابا: بردار بخور، بگو ببینم جواب چی شد؟

   

  .گمراستش اگھ موافق باشید فردا بریم خونھ ی آقا جون اونجا می_

  بابا: خب ھمین االن بگو، چرا فردا؟

  .نھ، بابا اگھ اجازه بدین ھمون فردا بگم_

  .ریم خونھ آقاجونبابا: باشھ، پس فردا می

  .محبوبھ ھم بگین بیان باشھ، فقط بھ عمھ_

  .بابا: بیا تلفن و بگیر بھش بگو
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  .چشم_

   

  زنگ زدم بھ عمھ محبوبھ و قضیھ رو گفتم اون ھم گفت: خب چرا ھمین امشب نریم؟

  .گن، بابا گوشی و گرفت و قول و قرار گذاشتن کھ ھمون شب بریم و رفتیمبھ بابا گفتم کھ این جوری می

   

____  

   

  .تونی جوابت و بگیمنتظریم،می آقا جون: خب دخترم ما

بیشتر با اخالق ھم اشنا شیم کھ بعد ببینیم می تونیم   می خواستم اگھ ھمھ موافق باشن من و شھاب چند وقتی باھم باشیم تا_
  باھم زندگی کنیم یا نھ؟

   

  آقا جون: فکر خوبیھ، شھاب پسرم تو مشکلی نداری؟

  .شھاب: نھ آقا جون من موافقم

  بھ، مبین شماھا چی مشکلی ندارین؟آقا جون: محبو

  !بابا: نھ آقاجون، اونا می خواھن باھم زندگی کنن ما مشکل داشتھ باشیم واسھ چی

  .گم صیغھ محرمیت یھ ماھھ رو براتون بخوانھریم پیش امام جماعت محلھ میآقا جون: خب خوبھ، فردا بیاین می

   

___  

  

  .ھم محرم شدیم و از اون بھ بعد توجھ مون بھم بیشتر شدصبح روز بعد صیغھ خوانده شد و من و شھاب با
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منو شھاب توی یک دانشگاه بودیم، یک روز یک پسر خیلی خوش تیپ دانشجوی دانشگاه ما شد، ھمھ ی دانشجو ھا و استادا 
حیاط محو تماشای این آقا پسر بودن، ھرجا می رفت ھمھ تماشاش می کردن؛ یک روز من و بچھ ھا روی نیمکت توی 

دانشگاه نشستھ بودیم کھ این آقا پسر اومد و روبھ روی ما ایستاد و گفت: ببخشید من اول ترم نبودم و جزوه ی کامل رو 
  .ندارم، رفتم پیش استاد مھدوی و ازشون پرسیدم گفتن جزوه ی شما کامل تره

  بیتا: ببخشید، استاد گفتن کدوم یکی از ما؟

  .ا پویاکمی فکر کرد و گفت: گفتن خانم شید

  جا خوردم کھ حاال چرا من؟

  .آرمپسره: اگھ اجازه بدین من جزوه تون و بگیرم و کپی کنم زود پس می

  .نھ، نھ مشکل پس آوردنش نیست، من االن جزوه ام ھمراھم نیست، اگھ مشکلی نداره فردا براتون میارمش_

  .کشیدلبخندی زد و گفت: خیلی ممنون،زحمت می

   

رفتیم کھ دیدمش خواستم آوردم ولی توی کالس ندیدمش تا بھش بدم، توی راھرو با بچھ ھا داشتیم میروز بعد جزوه ام رو 
  صداش بزنم ولی اسمش و یادم نیومد از بچھ ھا پرسیدم_ بچھ ھا اسم این پسر خوش تیپھ چیھ؟

  .رھا: رامین امینی

  آقای امینی؟_

  برگشت پشت سرشو نگاه کرد

  !ادامھ دادم_ ببخشید یھ لحظھ

رفتم پیشش و جزوه ھا رو بھش دادم،خیلی تشکر کرد و رفت، بچھ ھا اومدن کنارم، داشتم با نگاھم آقای امینی رو بدرقھ می 
  بابا کجایی؟کردم و متوجھ اومدنشون نشدم، بیتا زد پشتم و گفت: 

  ھان!؟_

  گم کجایی؟بیتا: می

  .ھمین جا_

  .یررھا: اره خودت ھستی ولی روحت نیست، توھم داری می

  کجا!؟-
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  !رھا: مثل بیتا و روشنک قاطی خروسا دیگھ

  .عھ، نگو دیگھ_

  گھ؟الناز: مگھ دروغ می

  .حاال دیگھ_

  .الناز: ای کلک

  .ھمھ زدیم زیر خنده کھ یک ھو شھاب اومد و گفت: ببخشید شیدا خانم یھ دقیقھ اگھ میشھ

  .بچھ ھا من باید برم، خداحافظ_

  شده؟سمت شھاب رفتم و آروم پرسیدم _چی 

  .گمشھاب: بریم توی ماشین بھت می

  .باشھ بریم_

  ببینم چی شده؟  سوار ماشین شدیم،گفتم_ خب حاال بگو

  .ریم خونھ آقا جونشھاب: می

  خونھ آقا جون واسھ چی؟ چی شده؟ آقاجون طوریشون شده؟_

  .فھمیجا می ریم اونشھاب: حاال می

  بگو دیگھ چی شده؟ای بابا، دارم از استرس می میرم _

  .شھاب: نگران نباش آقا جون چیزیش نیست

  .نفس راحتی کشیزم و گفتم_ وای خدا رو شکر

   

وقتی رسیدیم در خونھ پدربزرگ ماشین بابا و آقا مسعود بابای شھاب اونجا بود، با دیدن ماشین ھا گفتم_مگھ تو نگفتی آقا 
  ار می کنن؟جون چیزیش نیست، پس بابای منو آقا مسعود اینجا چیک

  شھاب: من بھشون گفتم بیان

  آخھ چرا؟_
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  .فھمیکالفھ گفت: پیاده شو می

   

پیاده شدیم و رفتیم باال، عمھ محبوبھ و مامان ھم بودن بعد از سالم و احوال پرسی رفتم کنار مامان نشستم؛ آقاجون گفت: 
  شھاب جان بگو چی شده کھ گفتی ھمھ بیان اینجا؟

  .ی خوام با شیدا ازدواج کنمشھاب: آقاجون من دیگھ نم

   

  گی؟اقاجون: یعنی چی؟ چی داری می

   

  .شھاب: آقاجون من منصرف شدم ھمین، دیگھ چیزی ندارم کھ بگم فقط ازتون می خوام این فیلم و ببینید

از من و آقای شھاب رفت و موبایلش و وصل کرد بھ تلویزیون و یک فیلم رو پخش کرد، وقتی فیلم و دیدم جا خوردم شھاب 
  : شیدا این اقا کیھ؟امینی فیلم گرفتھ بود، آقاجون با دیدن فیلم گفت

  ...، این آقای امینی ھست، یھ پسر کھ تازه اومده دانشگاه و ھم ترم ماست و اینم شیداس کھگم آقا جونشھاب: من می

  .و قطع کرد و چیزی نگفت بابا دستش و باال آورد و بھ شھاب فھموند کھ دیگھ چیزی نگھ، شھاب ھم حرفش 

  .بابا بھم گفت: شیدا، پاشو بریم تو اتاق

  .تھ دلم لرزید و با استرس گفتم_ چشم

  .مامان دستم و گرفت وگفت: نگران نباش

  رفتم تو اتاق و بابا در رو بست و جلوم ایستاد و محکم زد تو گوشم و داد زد: با پسر غریبھ دوست شدی اره؟

  ...یده بریده گفتم:من، مناشک تو چشمام حلقھ زد بر

نشستم رو زمین و سرم و گذاشتم روی   بابا: ساکت شو نمی خوام چیزی بشنوم و رفت بیرون و محکم در رو بست، من ھم
  .تخت و گریھ کردم

کنی؟ سرمو روی شونھ بعد از چند دقیقھ ای مامان وارد اتاق شد و کنارم نشست و گفت: چی شد؟ ببینمت چرا داری گریھ می
   ...ش گذاشتم و زدم زیر گریھا

آیید یک دفعھ صدای زنگ در اومد،عمھ محبوبھ بعد از چند دقیقھ ای اومد توی اتاق و گفت: مھنا جان، بچھ ھا اومدن نمی
  بیرون؟
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  .آییممامان: چرا االن می

  عمھ: چرا شیدا داره گریھ می کنھ؟

  .مامان: چیزی نیست یھ ذره ناراحتھ

  شھاب ناراحتھ؟عمھ: بھ خاطر حرفای 

  .مامان: نھ،گفتم کھ چیزی نیست

  عمھ: اگھ چیزی نیست چرا صورتش سرخ شده؟

  .شھ کسی جلو دارش نیستمامان: چی بگم، مبینھ دیگھ عصبانی کھ می

  .شدرفت اینجوری نمیاگھ شھاب تند نمی خوام،عمھ: من معذرت می

  .مامان: اشکالی نداره، حاال بریم بیرون، بچھ ھا تنھان

  .شھ من یھ چند لحظھ با شیدا صحبت کنممھ: باشھ فقط اگھ میع

  .رم بعد شما بیاینمامان: باشھ حتما، پس من می

  .عمھ: باشھ ممنون

یک چند لحظھ ای صبر کرد تا مامانم رفت بعد اومد کنارم نشست و گفت: شیدا جان واقعا متاسفم، شھاب این روزا یھ ذره 
  .حساس شده

  .حساس نھ، شکاک_

  ...عھ عمھ جان این چھ حرفیھ، پسر عمھ اتھ ھا، خب یھ ذره بھش حق بده دیگھ عمھ:

  کنیم، باشھ؟عمھ جان بعدا در موردش صحبت می_

  ...عمھ: آخھ

  .کنم، بریم بیرونخواھش می_

  .عمھ: شیدا،صبر کن

ن گفتن: صورتت چرا بی توجھ بھ حرف عمھ رفتم بیرون، ھمین کھ عمھ ھا و دختراشون من و دیدن بھ جای جواب سالم م
  سرخ شده؟

  !مامان سریع گفت: چیزی نیست،گرمش شده اینطوری شده
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  زود اومد دستم و گرفت و برد نشوند کنار خودش و در گوشم گفت: بھ کسی چیزی نگی، باشھ؟

  .باشھ، چشم_

  ھمین کھ حرف مامان تموم شد بابا گفت: چرا یھ اتفاق خیلی مھم افتاده، شھاب؟

  جان؟شھاب: جانم دایی 

  .بابا: اون فیلم و نشونشون بده

دید با یک نگاه من و این فیلم و بھ ھمھ نشون می داد و ھر کس این فیلم رو می  شھاب چشمی گفت و با یک لذت خاص
  !کرد، وقتی عمھ مریم فیلم و دید یک پوز خند زد و گفت: واقعا کھتحقیر می

   یکی دیگھ: شیدا توھم!؟

  .د، بلند شدمو ھر کسی یک چیزی بارم کر

  ری؟آقاجون گفت: کجا می

   

  .رم خونھ خودمونمی_

   

  ھمھ کھ اینجان تو خونھ چی کار داری؟بابا: 

  .آقاجون: آره بابا جان ھمین جا بمون

   

   

   

  زنن کھ چی بشھ؟زارن حرف بزنم و در موردم حرف میبمونم جایی کھ نمی_

  بگی حقیقت یھ چیز دیگھ است؟فھمم، یعنی می خوای نمی  آقاجون: منظورت و

  بلھ_

  .خواد باور کنھ چون حقیقت ھمیشھ تلخھشھاب: نھ خیر آقاجون حقیقت ھمون چیزیھ کھ من گفتم ولی شیدا نمی
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زارم تا َزھرتون از تلخیش بترکھ.(این حرفارو با اشکایی کھ بھ عھ، اگھ اینجوریھ پس من شما رو با این حقیقت تلخ تنھا می_
  ریختن دادن گفتم) خودشون اجازه

  ...مامان: شیدا

آقاجون: شیدا جان ما فقط حرف ھای شھاب رو شنیدیم، توھم حرفت و بگو ما خودمون ھر کدوم کھ عاقالنھ تر بود باور می 
  .کنیم

  .فایده ای نداره،می دونم_

  !شم ھابابا: شیدا اذیت نکن،پامی

و جلو عمھ ھام و دختراشون دست روم بلند کنھ،گفتم: باشھ،باشھ  کھ بابا بلند شھ تھ دلم لرزید یک خورده ترسیدم از این
  .گممی

  .آقاجون:خب پس بشین و بگو

  .چشم، راستش من با این آقا دو دفعھ بیشتر صحبت نکردم،یھ بار دیروز،یھ بارم امروز_

  !بابا: چرا دیدیش، اصال چرا با این پسره حرف زدی؟ (با نعره) ھان

  .ار بگھمامان: مبین، ساکت باش بذ

خواد و استاد مھدوی گفتن جزوه من کامل تره ولی دیروز جزوه ھام ھمراھم ادامھ دادم: دیروز اومد گفت جزوه می
کنین شماره استاد مھدوی نبودن،چامروز بردم بھش دادم، فقط ھمین ھیچ دوستی بین ما نبوده، آقاجون اگھ حرفم و باور نمی

  .بپرسیددم زنگ بزنید از خودشون رو بھتون می

  .آقاجون: نھ دخترم من حرفتوو قبول دارم، حاال ھر کی با من موافقھ اعالم کنھ

  ھمھ دستاشونو بردن باال جز شھاب و بابا

  آقاجون: شما دوتا چرا دستاتون و نیاوردین باال؟ نکنھ شما حرفاش و باور ندارین؟

  .شھاب: بلھ با اجازه تون باور نداریم، باید ثابت کنھ

  شھ زنگ بزنی بھ استادتون؟یعنی تو االن روت میآقاجون: 

  .شھاب: نھ

  .آقاجون: خب پس یا باور کن یا صبر کن تا فردا از خود آقای امینی بپرس

  !خواد تا فردا صبر کنھ، شھاب گوشیت و بیار بیرونسریع گفتم: نھ آقاجون نمی
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  !زنماشھاب: من بھ استاد زنگ نمی

  .،بیار بیرونخواد زنگ بزنینھ بھ استاد نمی_

  .زنمشھاب: بھ این پسره ھم زنگ نمی

  .آقاجون: دع بیار بیرون دیگھ

  .شھاب: چشم

  خب حاال اون فیلمی رو کھ گرفتی نگاه کن اما با دقت،توی دست من چیھ؟_

  .شھاب: جزوه

  دادم بھ آقای امینی دیگھ؟_

  .آروم گفت: آره

  گی؟خب حاال چی می_

  .سری تکون داد و چیزی نگفت

   

   

   

ذاشتم شون صبح روز بعد وقتی جلوی در دانشگاه منتظر بچھ ھا بودم، آقای امینی اومد و جزوه ھا رو بھم داد، داشتم می
  .توی کیفم کھ بچھ ھا اومدن، رھا گفت: خوب با آقا رامین گرم گرفتھ بودی

  شھاب بود گفتم_ بفرما؟رفتیم داخل کھ یک دفعھ تلفنم زنگ خورد، یک اخم بھش کردم و راه افتادیم، داشتیم می

  .شھاب: سالم

  .علیک سالم_

  .شھاب: جلو در دانشگاھم بیا باھات کار دارم

  .شھ نمی تونم بیام، خداحافظپنج دقیقھ دیگھ کالسم شروع می_

  ...شھاب: شی
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  .سریع تلفن رو قطع کردم و گذاشتمش تو جیبم

  روشنک: کی بود؟

  .ھیچ کس_

  .رھا: خب معلومھ دیگھ شھاب بود

  دونی؟بیتا: تو از کجا می

  !رھا: اوناھاش جلو دره

  .خاست کسی از قضیھ ی خواستگاری با خبر شھ گفتم_ بچھ ھا دیر شد بیاین بریممن کھ دلم نمی

باید توی اون کالس   رفتیم سر کالس و استاد اومد و درسش رو داد و بعدم کالس بعدی شروع شد کھ آقای امینی و شھاب ھم
اومد و حضور غیاب کرد ولی شھاب و آقای امینی نبودن، استاد از من سراغ شون رو گرفت، منم گفتم_ بودن، استاد می

  ببخشید چرا من باید ازشون خبر داشتھ باشم؟

  .استاد: ھیچی ھمینجوری

سریع پرسید: درس رو شروع کرد، آخرای کالس بود کھ آقای امینی با لباس ھای خاکی و چشم کبود وارد کالس شد، استاد 
  آقا رامین چی شده؟

  .رامین: ھیچی، یھ چند تا الت ریختن سرم

  .استاد: بفرمائید داخل

  .شھ باھاتون کار داشتمرفتم بیرون کھ استاد گفت: خانوم پویا یھ لحظھ اگھ میوقتی کالس تموم شد داشتم می

  .بلھ بفرمائید در خدمتم_

  .ت آقا شھابشھ این پاکت رو برسونید بھ دساستاد: اگھ می

  این چیھ؟_

  !استاد: نمونھ سوال

  .دمباشھ چشم، بھش می_

  .استاد: ممنون

  .کنمخواھش می_
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  زدن، روشنک: بچھ ھا بھ نظرتون آقای امینی چرا خاکی اومده بود؟رفتم سمت بچھ ھا داشتن در مورد رامین حرف می

  .رھا: خب خودش کھ گفت با چند تا الت دعواش شده

  .ی کسی نیست کھ دعوا کنھروشنک: آقای امین

  ؟رھا: از کجا میدونی

  .روشنک: از عفت کالمش، عھ بچھ ھا اوناھاش بیاین بریم ازش بپرسیم

رفتیم جلو و ازش سوال کردیم ولی بازم ھمون جواب و بھمون داد، بچھ ھا خواستن کھ برن من ازشون خواستم کھ تو حیاط 
  شدن از آقای امینی پرسیدم_ واقعا شما با الت ھا دعواتون شده؟منتظرم باشن و بعد از اینکھ اونا از ما دور 

  .رامین: راستش نھ، با آقا شھاب دعوامون شد

   

   

   

  من_آخھ چرا؟

            ...دونم، من بعد از اینکھ جزوه ھا رو دادم بھ شما رفتم کھ ماشینم رو پارک کنم کھآقای امینی: نمی

بردم جلو کھ بھش دست بدم ولی اون دستم رو رد کرد و یقھ ام رو گرفت و چسبوندم شھاب رو تو پارکینگ دیدم دستم رو  
  .بھ صندوق عقب ماشینش و گفت: از این بھ بعد اگھ مزاحم نامزد من بشی من می دونم با تو

  ...رامین گفتم: ببخشید نامزدتون؟ متوجھ نمی شم

  .گمشھاب گفت: خودتو نزن بھ اون راه، خانوم پویا رو می

  .مین: آھان شیدا خانوم، مبارک باشھرا

  ...یک دفعھ با سر زد زیر چشمم و گفت: دیگھ اسمش رو نیاری ھا

  پرسم من مزاحم شما شدم؟آقای امینی: شیدا خانوم من از شما می

  .می بخشید من معذرت می خوام شھاب پسر عمھ امھ، من توجیھش می کنم_

  .،وفعال بااجازه خداحافظآقای امینی: بھتره نفھمھ ما باھم صحبت کردیم
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از آقای امینی خداحافظی کردم و بھ سمت بچھ ھا رفتم و با ھم از دانشگاه زدیم بیرون کھ رھا ماشین شھاب رو نشونم داد و 
  .گفت : فکر کنم باھات کار داره

آقای امینی دعوا آم و بعد رفتم سوار ماشین شھاب شدم و گفتم_چرا با خیلی خب شما برید جلوتر منتظر باشید من می_
  کردی؟

  .یک گل از جلوی ماشین برداشت و گرفت جلوی من و گفت: ببخشید،معذرت می خوام بابت دیروز

  ...از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت بچھ ھا

  الناز: چی شد؟

  .ھیچی بریم_

چند تا پسر جوون توش  زد؛ رسیدیم جلوی یک مغازه کھراه افتادیم، شھاب ھم دنبالمون با ماشین می اومد و ھی بوق می
  ...بودن، پسرا با دیدن شھاب از مغازه بیرون اومدن و شھاب رو از ماشین پیاده کردن و باھم دعواشون شد

  ..کشی افتادی دنبال دخترای مردمیکی از پسرا: خجالت نمی

  .د دیگھماھاھم ھی داد می زدیم: ولش کنید، ولش کنید اما فایده ای نداشت؛ رفتم جلو و گفتم_ولش کنی

  .یکی جواب داد::نھ آبجی باید آدم شھ

  !آقا گفتم ولش کنید، ماباھم نامزدیم_

  .پسرا: ببخشید معذرت می خواییم آبجی،آقا ببخشید

خوای بریم پسرا سر و وضع شھاب رو مرتب کردن و رفتن تو مغازه، خیلی زخم و زیلی شده بود بھش گفتم_خوبی؟ می
  بیمارستان؟

نھ نیازی نیست و رفت سوار ماشین شد، منم از بچھ ھا خداحافظی کردم و رفتم سمت ماشین، اومدم  خیلی محکم جواب داد:
  .بشینم کھ دیدم گل رو انداختھ رو صندلی برش داشتم و گذاشتمش رو داشبورد و بعد نشستم

ی خوای جواب رفتیم طرف خونھ ما تا نزدیکای خونھ با ھم حرفی نزدیم کھ یک ھو شھاب گفت: شیدا خانوم شما نم
  خواستگاری ما رو بدی؟

  تو جواب سوال منو دادی کھ حاال از من جواب می خوای؟  مگھ_

  .دم سوالت و بپرسشھاب: باشھ جواب می

  دی راستش رو بگی؟قول می_

  .دیدم،توبگو جواب من و میآره قول مردونھ میشھاب:
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  .اول جواب تو رو بشنوم بعد_

  .شھاب: باشھ قبول

  امروز واقعا آقای امینی رو کتک زدی؟ خب حاال بگو_

سرش رو بھ نشونھ ی تایید تکون داد، تا خود خونھ ھر چی سوال کرد جواب ندادم، وقتی رسیدیم خونھ برق رفتھ بود و 
کرد منم کلید نداشتم یک زنگ بھ مامان زدم تا بیاد در رو باز کنھ، مامان کھ اومد شروع کرد بھ تعارف زنگ خونھ کار نمی

ن شھاب کھ بیاد تو منم اصال حوصلھ وایسادن سر پا رو نداشتم رفتم داخل ساختمان و لباسم و عوض کردم وقتی اومدم کرد
  ...پایین شھاب نشستھ بود و مامان براش چای آورده بود، وای کھ چقد پرو بود این پسر

  ...رفتم دستام رو شستم داشتم خشکشون می کردم کھ

   

   

  ز شیداشھاب گفت: زندایی امرو

   جلوی دوستاش وقتی من داشتم

  با پسرا دعوا می کردیم گفت کھ من  

  !نامزدشم، یعنی یھ جورایی جواب مثبت و داد 

  .اصال اینطوری نیست_

  شھاب: یعنی جواب تو چیھ؟

  !منفی_

  شھاب بلند شد و گفت: چی منفی؟

  .آره، منفی_

  بیمارستان بھ عمھ محبوبھ و شوھرش و بابا خبریک دفعھ شھاب بی حال شد و افتاد رو مبل، وقتی بردیمش 

  ...دادیم، ھمھ کھ اومدن شھاب ھم بھ ھوش اومد 

  دکتر بھمون اجازه داد کھ ببینیمش

  .ولی گفت نباید بھش استرس وارد شھ 
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  وارد اتاق شدیم و من دم در

  ایستادم، شھاب بھ بابا گفت: دایی 

  .گھ نھشیدا کھ ھنوز می 

  .وخی کرده باھاتبابا: نھ دایی جان، ش

  .شھاب: خب بگید االن بدون شوخی جواب بده

  .بابا: باشھ، شیدا شنیدی کھ جوابت رو بگو

  .نھ، باباجان نھ_

  !شھاب: نھ؟ وای سرم

  ...بابا: شھاب چی شد؟ دکتر

  دکتر اومد و ما رو بیرون کرد، پشت در

  نشستیم کھ بابا رو بھ من گفت: شیدا 

  باعث ناراحتیاگھ از این بھ بعد  

  .دونم و توشھاب بشی من می 

  خواستم برم بیرون کھ بابا

  .گفت: کجا؟ برگرد سر جات 

  ...رفتن پیشش ولی من نرفتم  مجبور شدم برگردم، ھمین کھ نشستم دکتر اومد بیرون ھمھ بلند شدن

  دکتر گفت حالش خوبھ و بعد تموم

  . شدن سرمش می تونھ بره 

  سرمھمین کھ شنیدم حالش خوبھ 

  .رو توی دستام گذاشتم، ھمھ رفتن تو اتاقش، مامان اومد کنارم نشست و گفت: نگران نباش حالش خوبھ 

  می دونم_

  ؟مامان: می خوای بری خونھ
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  .نھ، ھمین جا خوبھ_ 

  تا غروب تو بیمارستان بودیم شھاب

  ...کھ مرخص شد رفتیم خونھ عمھ محبوبھ 

  تازه حرفاشون گل انداختھ بود کھ

  ابم گرفت بھ مامان گفتم تامن خو

  کلید خونھ رو بھم بده اما بابا مخالفت

  کرد و اجازه نداد تنھا برم منم سرم رو 

  ...روی شونھ ی مامان گذاشتم و 

   

   

   

  با صدای عمھ محبوبھ کھ داشت اسمم

  گفت از خواب بیدار پریدم، یکرو می 

  نگاھی بھ اطرافم کردم و متوجھ شدم 

  .کھ ھستم خونھ عمھ استاینجا  

  مامان بابام کجان؟_

  .عمھ: اونا رفتن خونھ تون

  خونھ مون!؟_

  .عمھ: آره تو دیشب خوابت برد دیگھ ھمین جا موندی، حاال پاشو برو دست و صورتت رو بشور بیا صبحانھ بخور

  ...صبحانھبغض گلوم رو گرفت سریع رفتم تو دستشویی و زدم زیر گریھ کھ عمھ صدام کرد کھ برم برا 

  سر میز نشستم و سالم کردم، یک ذره

  .لرزید عمھ دلیلش رو خواست؛ یک ببخشید گفتم و از جام بلند شدمصدام می 
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  ! رفتم سمت در، ھر کار کردم باز نشد 

  .عمھ: زحمت نکش قفلھ

  چرا؟ _

  .عمھ: بابات گفت قفلش کنیم کھ نتونی جایی بری

  شھ االن بازش کنید برم؟می_

  ری؟عمھ: کجا ب

  .رم دانشگاهمی _

  .عمھ: بیا حاال صبحانھ بخور بعد با شھاب برو

  بھ زور سر میز نشستم ولی لب بھ

  ھیچی نزدم و بعد با شھاب سوار 

  ماشین شدیم و رفتیم سمت دانشگاه؛گل سرخ دیروز پالسیده بود 

  رسیدیم سر چھار راه، پشت چراغ قرمز 

  .یک دختر بچھ اومد و گفت: عمو یھ گل بخرید

  شھاب: عمو جون گل ھات چندن؟

  .دختر: دونھ ای دو تومن

  شھاب یک پنج تومنی درآورد و داد بھ

  .دختر و یک دونھ گل خرید 

  شھاب: عموجون گل سرخ نداری؟ آخھ خانوم من از گل

  .سفید خوشش نمیاد 

   دختر: نھ عمو ندارم تموم شدن، بفرما

  .بقیھ ی پولتون

  .شھاب: نھ عمو باشھ واسھ خودت
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  چراغ سبز شد و حرکت کردیم، شھاب

  یک دفعھ سرعت ماشین رو کم کرد بعدگل رو گرفت جلوی من و 

  گفت: گل دیروز کھ پالسیده شد، حاال 

  .این و قبول کن

  .شھاب برو خونھ ما_

  آی دانشگاه؟شھاب: مگھ نمی

  .نھ حالم خوب نیست_

  شھاب: می خوای بریم دکتر؟

   شھاب حوصلھ ندارم برو سمت_

  .ماخونھ 

  .کنمشھاب: چشم االن حالت رو خوب می

  گل رو گذاشت رو پای من و

  سرعت ماشین رو برد باال ترسیده 

  بودم و ھمش خواھش می کردم 

کھ یواش تر بره، شھاب یک ھو زد رو ترمز؛آخھ پلیس کنار خیابون بھمون ایست داد، شھاب پیاده شد و پیش پلیس رفت  
د و پرتش کرد روی داشبورد، برگھ رو برداشتم دویست تومن جریمھ شده بود،گفتم_ چرا بعد از چند دقیقھ با یک کاغذ اوم

  جریمھ؟

  .شھاب: بھ خاطر سرعت زیاد و ترمز بی جا

  آخھ دویست تومن؟_

  شھاب: خب دیگھ، حاال اشکالی نداره

  آی دانشگاه؟خودت و ناراحت نکن فدای سرت؛ حاال واقعا نمی 

  .رم خونھنھ، می_

  .ولی فکر نکنم دایی اجازه بده بمونی خونھ شھاب: باشھ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

  .اگھ نذاشت برمی گردم_

  رسیدیم دِر خونھ، پیاده شدم و تعارف

  کردم کھ بیاد باال ولی گفت کالس 

  داره و باید بره بعدم خداحافظی کردم 

  کھ آقا با ناز گفت: توھم مواظب 

   خودت باش عزیزم خداحافظ 

  خداحافظ_

  ...ایش پسره ی

   

  زنگ در رو زدم مامان بازرفتم 

  ... کرد، رفتم داخل 

  مامان: مگھ کالس نداری؟

  سالم_

  مامان: علیک سالم، پرسیدم مگھ

  کالس نداری؟ 

  .رمچرا دارم، ولی نمی_

  مامان: چرا؟

  بھ ھمون دلیلی کھ شما دیشب_

  .من و خونھ ی عمھ جا گذاشتین 

  .ارت کنیمبودی نخواستیم بید  مامان: چھ ربطی داره؟ خب تو خواب

گفتین در رو روم قفل کنھ، آخھ مگھ من دختر فراری ام کھ باھام اینجوری ولی بھ عمھ نمی  کردینای کاش بیدارم می_
  کنین؟رفتار می
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  گی؟ کی در رو روت قفل کرده؟مامان: شیدا چی داری می

  کی قفل کرده؟ بابا بھ عمھ گفتھ_

  در رو قفل کنھ کھ من نتونم برم

  کھ ازتون انتظار ھمھ بیرون، واقعا 

  کار داشتم اال این کھ من رو 

  .جلوی دیگران خرد کنید 

  رفتم تو اتاقم؛ مامان ھی صدام کرد

  .ولی جوابی ندادم 

   

   

   

  تصمیم گرفتم دیگھ با کسی صحبت

  نکنم تا دیگھ اینجور اتفاقا نیوفتھ؛ رفتم 

  کیفم رو برداشتم و جزوه ھام رو از

  یک دفعھ یادمتوش بیرون آوردم  

  اومد کھ پاکت استاد اسفندیاری رو بھ 

  شھاب ندادم؛ بیرونش آوردم و 

  گذاشتم کنارم و شروع کردم بھ 

  . درس خوندن 

  تا وقت ناھار کسی باھام کاری

  نداشت، وقت ناھار مامان صدام کرد 

  استراحت کنم؛ و از الی درخوام کھ برم پایین منم یک کاغذ برداشتم و روش نوشتم_گرسنھ نیستم، می 
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  ...بیرون انداختمش 

  تا عصر حدود ساعت پنج کسی سراغم

  نیومد تا اینکھ یک دفعھ یکی اومد و ھی 

  در زد، رفتم و در رو باز کردم عمھ 

  :محبوبھ بود؛ اومد داخل اتاق و گفت 

  کنی؟شیدا! چرا مامانت رو اذیت می

  اگھ بدونی چھ حالی داره نشستھ داره

  خوره کھ چرا بچھ ام ناھاریغصھ م  

  نخورده منم بھش گفتم صبحانھ 

  نخوردی بد تر شد؛ تا پنج دقیقھ دیگھ 

  اگھ اومدی پایین اومدی، اگھ

  .و رفت  نیومدی مامانت رو می برم خونھ ی خودمون 

  صبر کردم تا عمھ بره بعد من پایین

  رفتم؛ روی پلھ ی آخر ایستادم و 

  عمھ یک نگاھی بھ مامان انداختم، 

  داریش می داد؛ وقتی چھره مامان  محبوبھ کنارش نشستھ بود و دل 

  .رو دیدم بھم ریختم 

  داشت اشک می ریخت، جلو رفتم 

  رو بھ روش نشستم و دستش رو

   گرفتم و سرم و گذاشتم رو زانوھاش

  ولی سریع دستش رو از دستم بیرون کشید و سرم رو از روی

  آشپزخونھ،زانوش بلند کرد و رفت تو  
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   عمھ محبوبھ ھم دنبالش رفت؛ بعد

  این حرکت مامان سرم بد جور درد

  گرفت، دستام رو روی سرم گذاشتم و محکم فشار دادم ولی لحظھ 

  بھ لحظھ درد بیشتر می شد تا این کھ 

  دیگھ نتونستم طاقت بیارم و شروع 

  کردم بھ داد کشیدن؛ حدود پنج ثانیھ 

  ...بعد دیگھ چیزی نفھمیدم 

   

   

   

  وقتی بھ ھوش اومدم توی یک

  اتاق سفید بودم؛ ھنوز چیزی حالیم 

  نمی شد کھ سرم رو بھ سمت چپ

  چرخوندم،خورشید درحال غروب بود، 

  نوری کھ از پنجره وارد اتاق می شد

  اجازه نمی داد چشم ھامو باز نگھ دارم

  دستم رو باال آوردم تا جلوی چشمم

  بگیرم ولی درد شدیدی توی دستم

  پیچید کھ متوجھ سرم توی دستم 

  شدم؛ درد بدی داشت،مچ دستم رو 

  گرفتم و محکم نگھ داشتم کھ یک ھو 

  صدای باز شدن در اومد و یک پسر 
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  جوون با یک رو پوش سفید اتو کرده 

  و مرتب با یک شلوار کتان مشکی وارد

  شد و دو تا پرستار ھم پشت سرش 

  بودن،دکتر اومد باالی سر من و با 

  لحنی مھربون و آروم گفت:بھترید؟ 

  بلھ_

  دکتر: سر درد تون بھتر شد؟

  . بلھ،ولی یھ ذره درد داره_

  یک لبخند زد و گفت:با یھ آرامش

  . بخش خوب میشھ 

  بعد رو کرد بھ پرستار و گفت:برای

  ایشون یھ آرامش بخش تزریق 

  . کنید 

  پرستار یک آرامش بخش بھم زد و

  عمیقی فروبعد از چند دقیقھ بھ خواب  

  .رفتم 

  چشم ھام رو کھ باز کردم ھیچ

  صدایی جز تیک تاک ساعت و پیجر 

  بیمارستان نمی اومد؛کھ یک دفعھ در 

  باز شد و سر صدای زیادی اومد کھ 

   ھر کدوم حال من رو می پرسیدن 

   دوستام بودن، با دیدنشون حسابی
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  خوش حال شدم،تک بھ تک جلو

  اومدن و رو بوسی کردیم،روشنک 

  آخرین نفری بود کھ وارد اتاق 

  شد، چشم ھاش کاسھ ی خون 

   شده بود،اومد جلو و یک احوال پرسی 

  .کوچیک کرد و رفت عقب،تعجب کردم

  من از بچگی با روشنک دوست

  بودم،نمی شد ھیچ وقت این

  جوری باھام رفتار کنھ؛یادم میاد 

  حتی اگھ من یک سرما خوردگی 

  رفتمکوچولو می گرفتم و مدرسھ نمی  

  عصر با کمپوت می اومد عیادت و حسابی 

  ھم اشک می ریخت، بعد مامانش 

  می گفت: امروز مدرسھ نرفتھ چون 

   شیدا نبوده؛ از صبح یک بند گریھ کرده 

  کھ بریم پیش شیدا؛ ولی حاال

  ...اینجوری 

   در این فکر بودم کھ صدای رھا منو

  بھ خودم آورد: بابا کجایی مثل این

  پیش تو،جا می ذاری میری!؟ کھ ما اومدیم 

  یک لبخند کوچولو زدم؛بعد رو بھ روشنک گفتم_روشنک چیزی شده؟چرا چشمات سره شده؟گریھ کردی؟

   تا گفتم گریھ کردی ،زد زیر گریھ
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  و از اتاق رفت بیرون ؛بیتا دنبالش رفت و من دوباره از رھا پرسیدم_رھا تو می دونی روشنک چشھ؟

  .رھا:چیزیش نیست

  من دروغ نگو،از قیافھ اش معلوم بود کھ یھ چیزی شده؛بعدم چشم ھامو ریز کردم و ادامھ دادم_مغور بیا چی شده؟رھا بھ _

  رھا:شیدا جان،روشنک ازمون قول

  .گرفتھ کھ بھت نگیم 

  آخھ چرا؟_

  .رھا: اون و دیگھ نمی دونم

  با حرص نگاھش کردم و گفتم_چرا

  گفتھ بھ من نگید؟ 

   انیالناز:خب تو تو بیمارست

  نمی خواست ناراحتت کنھ،مطمئن

  باش وقتی مرخص شدی بھت 

  .گھمی 

  در ھمین موقع بیتا وارد شد؛نفس

  نفس می زد،رھا ازش پرسید کھ

  روشنک کجا رفتھ اون ھم بریده 

  بریده گفت تو حیاط بیمارستانھ و گفتھ 

  ...بھتر کھ شد میاد 

   

   

   

   بچھ ھا با حرف زدن مشغولم کردن
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  . اینکھ بعد از حدود پانزده دقیقھ روشنک وارد اتاق شد و پایین تخت ایستادتا 

  بچھ ھا ھر کدوم گوشھ ای از تخت نشستھ بودن؛روشنک کھ اومد سریع ازش پرسیدم_روشنک، خوبی؟

  .با صدای لرزان جواب داد:آره،خوبم

  چی شده کھ نمی خوای بھ من بگی؟_

  .روشنک:چیزی نیست

  ا بھاگھ چیزی نیست پس چر_

  خاطرش گریھ کردی؟

  شھ بحث رو عوض کنیم ؟روشنک:می

   رھا: آره،بیاین در مورد یھ چیز دیگھ

  .حرف بزنیم

  نھ،من تا نفھمم واسھ دوست_

   بچگیم چھ اتفاقی افتاده  دوران 

   دست بردار نیستم؛روشنک بگو ببینم

  چی شده؟

  ...روشنک:شیدا،آخھ

  صبر نکردم کھ دوباره بھونھ بیاره و

  م از جام بلند شم کھ دردخواست 

  شدیدی توی دستم پیچید،سرجام 

   برگشتم و محکم دستم رو گرفتم و دیگھ

  .حرفی نزدم

  رھا: شیدا چی شد؟خوبی؟

  دست دیگھ ام رو باال آوردم کھ خوبم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

  اما درد لحظھ بھ لحظھ بیشتر می شد تا

  این کھ دیگھ طاقت نیاوردم و زدم 

  ! زیر گریھ 

  گریھ می کنی؟بابارھا: شیدا، چرا 

  .روشنک خب بھش بگو 

  ...روشنک: ولی آخھ

  رھا:ِد بگو دیگھ،اصال خودم میگم؛شیدا

  ...روشنک با رامتین (نامزدش) بھم زدن 

  چی؟بھم زدن؟روشنک، رھا_

  گھ؟یعنی چی، آخھ چرا؟چی می 

  درد دستم فراموشم شد و لحظھ بھ لحظھ

  صدام بلند تر می شد؛روشنک اومد

  .دھنم رو گرفت کنارم و جلوی 

  !رھا: بابا یھ ذره نفس بگیر دختر

  روشنک: شیدا آروم باش قول میدم

  .ھمھ چی رو برات بگم 

  .خب االن بگو_

  .شھروشنک: نھ،االن نمی

  چرا؟_

  روشنک: چون االن حالت خوب

  . نیست 

  .روشنک من حالم خوبھ ،بگو_
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  بیتا: حاال چھ اصراری داری

  یشیدا،خب دو روز دیرتر متوجھ بش 

  شھ؟مگھ چی می

  بابا این دختر معروفھ بھ فضول رھا :

  .شھ بھش بگیددانشکده،خب تلف می 

  روشنک: رھا بھ خدا اگھ دھنتو باز کنی

   !و چیزی بگی من می دونم و تو 

   شم. و بعدرھا :باشھ بابا من خفھ می

  .بھ سمت پنجره رفت و بھ بیرون خیره شد

   روشنک اگھ می خوای کسی_

  .نگھ ،خودت بگوچیزی 

  !: شیدا گفتم نھروشنک

  خیلی خب باشھ،حاال دیگھ من شدم_

  نامحرم؟ نداشتیم روشنک خانوم، 

  .نداشتیم 

  .و بعد رو مو ازش گرفتم

   روشنک کنار تختم نشست و دستم رو

  توی دستش گرفت: شیدا جونم

  .ببخشید خب،قھر نکن دیگھ 

  دستم رو از دست ھاش بیرون

  و گفتم_ چیزی برایکشیدم  

  .بخشش نیست 
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  .روشنک: ازم ناراحت نباش دیگھ

  .نیستم_

  . کنی؟ اگھ ناراحت نیستی بذار اون چشم ھای نازت رو ببینمروشنک:پس چرا بھم نگاه نمی

  دلم نیومد ناراحتش کنم،بھ سمتش

  برگشتم و محکم بغلش کردم و 

  .دوتاییمون زدیم زیر گریھ 

   

   

   

  ی بازی دربیتا: خوبھ حاال ھند

  .نیارید 

  الناز: خوبھ تا دو دقیقھ پیش داشتن

  !ھم دیگھ رو می خوردن ھا 

  .بعد ھمھ با ھم زدیم زیر خنده

  رھا اومد سمت مون و گفت: مثال من

  ھم قھر بودم،یکی نیومد بگھ چتھ؟ 

  ای من فدای تو بشم بیا_

  بغل خودم. ایشون ھم کھ از خدا 

  ...خواستھ خودش رو انداخت تو بغلم 

   اون روز تا شب با بچھ ھا کلی گفتیم

  و خندیدیم،صبح روز بعد از بیمارستان 

  مرخص شدم و اومدم خونھ بعد یک 
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  ذره استراحت رفتم حمام و بعد ھم 

  ...سراغ درس ھام رفتم 

   داشتم کتاب می خوندم کھ یک دفعھ

  صدای زنگ در اومد،بعد از چند دقیقھ

  صدای عمھ و مامان کھ در حال 

  خوش آمد گویی بودن بلند شد، 

  می دونستم اگھ عمھ محبوبھ بیاد حتما

   شھاب ھم ھمراھش ھست، اصال

  دوست نداشتم شھاب رو ببینم کتابم

  تخت  رو بستم و روی میز 

  گذاشتم و پتو رو روی خودم کشیدم 

   بعد چند دقیقھ صدای در اومد با لحن 

  خمار گفتم_بفرمایید؟

  تعجبداخل،  مامان و عمھ اومدن

  کردم کھ شھاب نیست؛امروز کالس 

  ھم کھ نداره پس چرا عیادت من 

  نیومده؟ 

  تو ھمین فکر بودم کھ عمھ یک ماچ آب دار ازم گرفت و گفت:خوبی عروس خانوم؟

  _خنده ی ریزی کردم و گفتم

  ممنونم،شما خوبید؟ 

  .عمھ: تو خوب باشی ما ھم خوبیم

  بی اختیار پرسیدم_ شھاب کجاست؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

  ؟نگرانش ھستی؟عمھ:چیھ 

  ...نھ،نھ فقط_

  عمھ:فقط چی؟ِد بابا این غرورت رو

  .بذار زیر پا بگو می خواییش 

 سرم رو پایین انداختم؛آدمی بودم 

   کھ اگھ خجالت می کشیدم،سرخ 

  .می شدم

  !عمھ:بیا سرخ و سفیدھم کھ شدی ھمھ چیز لو رفت

  مامان کھ دید دیگھ عمھ داره خیلی تند

  محبوبھ جون بسھ دیگھره؛گفت: می 

  !می شھ ھا  بچھ ام از خجالت آب

   عمھ:اوه راست می گی من عروس

  .نمی خوام  کج و ماوج

  .بعد دوتایی زدن زیر خنده

  ... عمھ: عمھ جان شھاب با دوست ھاش رفتھ بیرون

  چند ساعت بعد حدود ساعت یازده صبح

  ...تلفن عمھ زنگ خورد

  عمھ: سالم شھاب جان خوبی؟

:...  

  لحن عمھ تغییر کرد انگار ترسیده باشھ با دلھره زمزمھ کرد: بلھ، چطور مگھ؟شھاب کجاست؟ گوشیش دست

  شما چی کار می کنھ؟

  ...گفت چیزیش نیست؛آروم باشیدعمھ پشت ھم سوال می کرد و صدای اون فرد بود کھ فقط می
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  .ھ پایین غلتاندب  عمھ یک نفس عمیق کشید و یک قطره اشک این جسارت رو کرد و خودش رو

   صدای آروم اون مرد کھ می گفت

  ...شھاب حالش خوبھ و االن تحت نظره

  عمھ: کدوم بیمارستانھ؟

  وقتی عمھ گفت بیمارستان، تھ دلم

   لرزید؛نگران شدم،تصویر شھاب اومد 

  .توی ذھنم

  :عمھ تلفن رو قطع کرد و رو بھ ما گفت

  .شھاب بیمارستانھ،تصادف کرده

  ...اشک می ریختعمھ حرف می زد و 

  نمی دونم چجوری ولی انگار تا

  !بیمارستان با موتور جت رفتیم 

  جلوی پذیرش دویدم و گفتم_ببخشید! آقای شھاب راد

  این جا بستری اند؟ 

  پرستار: چند لحظھ... بلھ اتاق سی صد و یک

  .خیلی ممنونم_

  .سریع بھ طرف اتاقش رفتیم

   

  عمھ:الھی من فدات شم چی

  شدی؟ 

  خوبی شھاب جان؟مامان: 

  و قربون صدقھ ھای پی در پی عمھ
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  و مامان؛ولی من فقط سکوت کرده

  بودم و بھ سر باند پیچی شده ی 

  نگاه می کردم،دستام سرد  شھاب 

  لرزیدم انگار خدا از بچگیشده بود و می 

  !بھم حرف زدن رو یاد نداده بود 

  شھاب اروم زمزمھ کرد: سالم، من

  .خوبم نگران نباشید 

  و بعد رو کرد بھ من و آروم

  گفت:خوبی شیدا؟ 

  با لکنت گفتم_ شھاب... سر... سرت

  چی شده؟ 

  شھاب:چیزی نیست یھ شکستگی

  .کوچیکھ خوب میشھ 

  سرت شکستھ؟_

  .شھاب: آره یھ ذره،نگران نباش

  _برام  مثال اومدم پنھان کنم کھ مھمھ

  !نگران نیستم

  .نیست شھاب:اره از رنگ پریده ات معلومھ اصال مھم

  عمھ: خب معلومھ کھ نگران عشقشھ،مگھ نھ مھنا جان؟

  !مامان: البتھ. با یک لبخند سمت من

   نیم ساعت بعد کھ سرم شھاب تموم

   شد مرخصش کردن و با ھم اومدیم
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  .خونھ ما

  برای ناھار بابا و عمو مسعود ھم

  .اومدن 

   بعد ناھار بابا گفت: شیدا،شھاب رو ببر

  .نھتو اتاقت تا استراحت ک

  .چشم_

   شھاب: نھ دایی جان من خوبم

  .استراحت نیاز نیست

  حاال فکر می کنھ ما نمی دونیم از

  !خداشھ بره بخوابھ،خرس قطبی 

  بعد از کلی تعارف تیکھ پاره کردن،

  اقا اومدن تو اتاق بنده کھ یک ھو یاد

  پاکت استاد اسفندیاری افتادم؛از 

  !بری این ھا رو ھم ببرروی میز برش داشتم و گفتم_خواستی  

  شھاب: این ھا چیھ؟

  نمی دونم استاد اسفندیاری داد_

  .گفت بھت بدمشون 

  !شھاب: آھا سواالت امتحانھ

  یک لحظھ جا خوردم_چی!؟

  شھاب:آره سوال ھای امتحان،

  می خوای بھ تو ھم بدم؟

  سریع گفتم_نھ،نیازی بھشون
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  .ندارم 

  شھاب:می تونی بھ دوست ھات ھم

  .بدی ھا 

  .فتم کھ نھ،نمی خوامگ _

  .شھاب:باشھ

  ولی این از نھ از تھ دلم نبود؛آخھ

  استاد خیلی سخت گیر بود و داشتن 

  سوال ھاش یعنی آوردن 

  .بھترین نمره و پاس شدن یک واحد سخت تا آخر عمرت 

  شھاب:ھوی می خوای وایسی

  شدن منو نگاه کنی،برو بیرون  لخت 

  .دیگھ 

   سریع پریدم روی تخت نشستم و

  !گفتم_ سوال ھا رو می خوام

  .شھاب:باشھ،ولی بھ یھ شرط

  .ھر چی باشھ قبولھ_

  .شھاب: شرطم رو نگفتم ھا

  .اشکال نداره ،نگفتھ قبولھ_

  شھاب: باشھ پس این این جا باشھ

  .تا بخوانیش بعد بده بھ من

   ازش بگیرم کھ  اومدم سوال ھارو

  بردشون باال و گفت:وایسا،شرطم رو
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  !بگم بعد 

  .باشھ،بگو_

  شھاب:بیا جلو

     خب بگو،غیر من و تو کھ کسی_

  .این جا نیست

  .شھاب:ِد بیا جلو

   رفتم جلو ...صورتش رو بھم نزدیک

  .کرد

  ...نزدیک و نزدیک تر شد

  .و کاری کھ نباید می شد،شد

   

   

   

  .عصبی شدم، بلند شدم و با داد گفتم_خیلی بی شعوری

  !برو بیرون احمقبھ طرف در رفتم و بازش کردم _پاشو 

  کھ یک ھو ھمھ اومدن باال و بابا با دیدن من جلوی در و شھاب روی تخت گفت:چی شده؟

  شھاب: ھیچی دخترتون دوست نداره

  .من رو تختش بخوابم

  .بابا: بی خود کرده! برو بخواب ببینم جرات داره چیزی بگھ

  ....اما من، من _

  !خفھ شوقبل از اینکھ حرفم رو بزنم،بابا:شیدا  

  ...ولی بابا من_
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  بابا مھلت حرف زدن رو بھم نداد و

زیر گوشم زد؛ یک لحظھ ھم صبر نکردم وبھ طرف پایین دویدم و سوئیچ ماشینم رو از روی اپن آشپز خونھ برداشتم و زدم 
  ...بیرون

  چند ساعتی بود کھ بیرون بودم؛گوشیم زنگ خورد؛ مامان بود

  قطع کردم و گوشی رو خاموش کردم

  ...و انداختمش روی صندلی 

  تو ترافیک گیر کرده بودم؛سرم رو

   روی فرمان گذاشتم و یاد 

   لحظھ ای کھ بھ شھاب گفتم ھر چی

  باشھ قبولھ افتادم،یاد اون لحظھ کھ

  صورتش رو بھم نزدیک کرد و،نفس ھای داغش رو کھ از تب

  ھوس بود روی صورتم احساس 

  می کردم،لحظھ بھ لحظھ فاصلھ ی 

  ...مون کم تر شدبین  

   

  ! کم تر و کم تر

  ...تا اینکھ

  دست ھای قوی و مردونھ ی

  شھاب دو طرف صورتم قرار گرفت 

  ...و با زور من رو بھ خودش نزدیک کرد

    من بودم و تالش ھای

   بی فایده ای کھ باعث می شد
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   شھوت شھاب بیشتر شود و قدرت

  ...مردانھ اش را بھ رخ من بکشد

  ای ضبط ماشینگریھ ام گرفت؛ صد

  ...رو بلند تر کردم،زدم زیر گریھ کھ یک ھو

   

   

   

  یک ماشین با چند تا پسر داخلش کنارم وایسادن؛ یکی از پسر ھا: چی شده خانومی نبینم غمت رو!؟

  !یکی دیگھ: جیگر تو بخورم گریھ نکن

  و بازم یکی دیگھ: گریھ نکن، اشک بھ

  !آد خانوم خوشکلھچشم ھات نمی

  ھای ماشین رو دادم باالشیشھ 

  صدای ضبط رو بیشتر کردم تا صدای اون ول گرد ھای خیابونی رو 

  ...نشنوم 

  برای خودم تو خیابون ھا چرخیدم

  تا شب حدود ساعت نھ؛دیگھ گرسنھ

  شده بودم، دلم غذا ھای مامان رو 

  می خواست،گوشیم رو برداشتم و 

  ...روشنش کردم 

   اسخاوه چھ خبره! دوازده تماس بی پ

  از مامان، پانزده تا بابا، ھفت تا عمھ،

  .نھ تا روشنک
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  تعداد تماس ھای بابا از ھمھ بیشتر

  .کنھبود! اگھ ببینتم پوست از سرم می 

  امشب رو باید بی خیال غذا ھای

  .مامان شم 

  رستوران و برا خودم  رفتم سمت

  .یک پیتزا گرفتم و خوردم 

  عادت بھ غذا ھای بیرون

  !دردم شروع شدنداشتم؛دل  

  سریع رفتم سمت خونھ بابا بزرگ،

  ھمین کھ مامان بزرگ در رو باز کرد 

  ...رفتم سمت دست شویی و 

  !باالخره از دست اون غذاھا راحت شدم

  دست و صورتم رو شستم و اومدم

  بیرون؛ مامان بزرگ : خوبی شیدا؟ 

  بلھ خدا رو شکر؛ بابا بزرگ کجان؟_

  .مامان بزرگ: خونھ شما

  خونھ ما!؟_

  مامان بزرگ: اره،بابات زنگ زد گفت تو از خونھ زدی بیرون

  سراغت رو گرفت، بابا بزرگت ھم 

  نگران شد رفت تا با بابات دنبالت 

  .بگردن 

  !وای، بد بخت شدم، تمام_
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  مامان بزرگ: چرا؟ چیزی شده؟

  .نھ، مھم نیست_

  مامان بزرگ: ببینم ھیچی خوردی؟

  ه بودم برام موند!؟بھ نظرتون االن چیزی خورد_

  مامان بزرگ: ای عجب بچھ ای

  .ھستی تو، بیا شام حاضره 

  بشورم؛توی دست شویی بودم کھ صدای حرف زدن  ھام روبعد از خوردن شام رفتم کھ دست

  مادر بزرگ و چند نفر دیگھ رو شنیدم؛ 

   سریع دست ھام رو شستم و اومدم

  . بیرون

  جایی ایستادم کھ بتوانم آدم ھای

  ...در رو ببینم پشت 

  !وای بی چاره شدم

  بابا و شھاب و بابا بزرگ اومده بودن

  اون جا؛ سریع بھ طرف در اتاق 

  ...دویدم اما یک ھو شھاب جلوم ظاھر شد 

   

   

  عجلھ؟  شھاب: بھ بھ خانوم خانوما،کجا با این

  .شھاب برو کنار_

  شھاب: اگھ نروم؟

  کنھشھاب اگھ بابام بیاد کلھ مو می_
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  .ذاره کف دستم، برو کنارمی 

  !کنمشھاب: اگھ اون ھم این کار رو نکنھ من می

  یک لحظھ جا خوردم، اصال بھ اون چھ؟مگھ چی کاره ی منھ!؟

  . بھ تو چھ، برو کنار_

  پشت سرم  یک ھو دستم رو گرفت و

  !پیچوند؛ داد زدم_ ول کن دستم رو روانی 

  ...بابا صدام رو شنید

  !د: بھ بھ سالم دختر فراری خودماومد کنار شھاب ایستا

  ...بابا من_

  وسط حرفم پرید و گفت:ھیس،

  .ھیچی نگو 

  ...ولی آخھ بابا_

   بلند تر از قبل گفت: توضیح

  نمی خوام،فقط حاضر شو بریم خونھ؛

  .شھاب دستش رو ول کن بره حاضر شھ

  آروم سمت کیفم رفتم و برش

  .داشتم 

  مادربزرگ: حاال امشب رو بذار این جا

  .مونھ مبین جانب

  بابا: نھ، اتفاقا امشب کارش دارم؛

  آد پیشتونان شاءهللا یھ بار دیگھ می

  .مونھمی 
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  بعد اومد دستم رو گرفت و سمت

  .ماشین برد؛در عقب رو باز کرد 

  با استرس وارد ماشین شدم و

  نشستم؛خواستیم حرکت کنیم کھ یاد 

  ماشینم افتادم و گفتم_با...بابا...ماشینم

  بمونھ؟اینجا 

  .بابا: نھ، شھاب سوئیچش رو بگیر ماشینش رو بیار

  با خودم فکر کردم اگھ شھاب بره حتما

   بابا دعوام می کنھ،گفتم_ نھ، نھ

  .خواد اشکال نداره نیازش ندارمنمی

  بابا: خب پس بریم؟ دیگھ مشکلی نیست؟

  .نھ،بریم_

   توی راه سرم رو بھ شیشھ تکیھ دادم

  .یره شدمو بھ خیابون ھا و مردم خ

  وقتی رسیدیم خونھ ھنوز عمھ محبوبھ و

  .عمو مسعود نرفتھ بودن؛ رفتیم داخل

  مامان و عمھ اومدن جلوم، مامان

  دست ھام روگرفت : خوبی؟ کجا رفتی یھو؟ 

  اشک توی چشم ھام حلقھ زد؛ سرم

  .پایین انداختم  رو

  مامان بغلم کرد، ھق ھقم بھ ھوا

  !رفت 
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  ...کنی یا بابا از جاش بلند شد: بس می

  عمھ وسط حرفش پرید : مبین بشین

  !سر جات 

  بابا جا خورد: چی!؟

  .عمھ: گفتم بشین سر جات

  بابا: اگھ نشینم؟

  ...عمھ: شیدا رو با خودم می برم

  بحث شون داشت باال

  گرفت، ھنوز تو بغل مامانمی 

  ...بودم کھ یک ھو ھیچی نفھمیدم و افتادم روی زمین 

  رو باز کردم؛ یکبا سردرد چشم ھام 

  ICU :اتاق بود با کلی دستگاه پزشکی؛ سرم رو چرخوندم روی یک شیشھ حدودا یک در دو نوشتھ بود

  ...کسی اطرافم نبود؛ چشم ھام رو بستم و خوابیدم

  بعد حدود سھ، چھار ساعت بیدار شدم؛

  !اتاق یک اتاق دیگھ بود

  .اتاقی با چھار تا تخت و یک پنجره سمت چپ

  راست بود و اولین تخت،در سمت 

  تخت من بود و ھیچ کس دیگھ ای

  ...اتاق نبود  توی 

  در باز شد و مامان و عمھ و عمو مسعود

  .اومدن داخل 

  مامان با بغض گفت: بھتری

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

  عزیزم؟ 

  عمھ: خوبی شیدا جان؟

  و صدھا سوال دیگھ کھ ھمھ شون با

  نگرانی پرسیده می شد و جواب من

  !و تمامفقط یک لبخند بی روح بود  

  لبخند سرد من ھمراه شد با ترکیدن

  ...مامان  بغض 

  عمھ محبوبھ مامان رو بغل کرد و

  ازش خواست کھ برن بیرون و 

  ...بازھم من بودم و تنھایی 

  چشم ھام رو بستم بھ این چند وقت

  فکر کردم؛ تصویر شھاب اومد توی 

  ذھنم، گلولھ کاموایی باال و پایین 

  رو بھمپرید، می خواست چیزی 

  ...بفھماند؛ چیزی کھ تا حاال تجربھ اش نکرده بودم 

  شاید عشق بود، شاید جنون ولی من، شھاب، ازدواج !؟

  مگھ می شھ اون کسی ھست کھ

  من باھاش بزرگ شدم اما دوستش نداشتم چون ھمیشھ 

  دعوامون می شد، ھمیشھ زور 

  گفت؛ حاال چھ جوری ما باھممی 

  بریم زیر یک سقف!؟ 

  ھم این سردرد لعنتی، باز آخ باز
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  ...ھم سیاھی، تاریکی

  چشم ھام کھ باز شد شب شده بود، یک مریض دیگھ ھم آورده بودن تو

  .اتاق، خواب بود 

  در باز شد؛دکتر اومد داخل،کنار تخت

  .اون ایستاد، نگاھی بھ سرمش کرد 

  پشتش بھ من بود؛برگشت،نگاھی

  بھم کرد و اومد باال سرم: بھتری؟

  ممنون_

  دکتر: ببین من دکترم، دوست پسرت نیستم کھ می گی ممنون خب؟

  .بلھ، ببخشید_

  دکتر:ـخب حاال بھتری؟

  .بلھ، فقط یھ ذره سردردم_

  !دکتر:سردردت دیگھ خوب نمیشھ

  چرا؟_

  .دکتر:نیازی نیست بدونی

  .می خوام بدونم،بگو_

  .دکتر:ھو،محترم با من حرف بزن

  .حترم حرف بزنمنیازی نمی بینم با یھ آدم بی ادب م_

  دکتر:چطور!؟

  آخھ کلمھ ھو حرف یھ آدم محترم_

  !نیست 

  دکتر:ببین دختره! کاری نکن از
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  .دنیا سیر بشی 

  !بیرون لطفا آقای مثال دکتر_

  .روی پیشونی اش یک رگ قلمبھ شدعین شھاب کھ عصبی می شد این طوری بود

  بیرون  با حرص نگاھم کرد و از اتاق

  ...رفت 

  ...بعد واسھ معاینھ اومدنصبح روز 

  !اه بازم این پسره

  بازم مثل دفعھ قبل رفت سراغ

  اون یکی مریض؛پرستار اومد یک 

  :نگاھی بھ سرمم انداخت و گفت 

  آقای دکتر؟ 

  بازم در حالی کھ پشتش بھم بود

  گفت: بلھ؟ 

  پرستار ادامھ داد: سرم ایشون داره

  .تموم میشھ 

  دکتر: خب چی کار کنم؟

  سرم دیگھ ای نیاز ندارن؟پرستار: 

  .دکتر: نھ خیر، این بھ ھیچی نیاز نداره؛شما برو یھ آرامش بخش برای ایشون بیار. و بھ مریض بغلی اشاره کرد

  وقتی پرستاره رفت اومد سمتم،

  صورتم رو ازش گرفتم و نگاھم رو بھ

  .دیوار دوختم 

  دکتر: چتھ؟
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  .ھیچی_

   

  دکتر:گفتم چتھ؟

  گفتم_ مگھعصبی شدم و با داد 

  کری؟ گفتم ھیچی؛ این ھم بھ 

  گن آقا، جلوی پرستاردرخت می 

  !ھیچی نگفتم بھت 

  .دکتر: لوس نکن خودت رو بچھ

  اوال بچھ خودتی، دوما اینقدر نازم رو_

  می خرند کھ خودم رو برای 

  .آدم ھای غریبھ لوس نکنم 

  اومد نزدیک تر، خودم رو عقب

  !کشیدم_ بھ من نزدیک نشو 

  .کترتم ھادکتر: د

  .می خوام نباشی؛ برو عقب_

  ...یک ھو تقھ ای بھ در خورد و یکی اومد داخل

   

   

   

  !عھ این کھ آقای امینھ

  :بی توجھ بھ من سالمی داد و گفت

  شھ چند لحظھ بیای؟داداش می 
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  باشھ بذار این دختره رو بشونم سر_

  .جاش 

  ...بی شعور منظورش من بودم ھا

  رامین: کی داداش؟

  !بھم اشاره کرد: ایندکتر 

  پشت لباسش رو کشیدم؛ با عصبانیت

  برگشت: چتھ؟

   .گنگفتم این بھ درخت می_

  :آقا رامین اومد نزدیک تختم و گفت

  شیدا خانم؟ اینجا چرا؟ چی شده؟ 

   دکتر: داداش تو این رو از کجا

  می شناسی!؟

  رامین: ما تو دانشکده باھم آشنا

  .شدیم 

  آقای امینی؟_

  رامین باھم: بلھ؟دکتر و 

  !رو بھ دکتر گفتم_با شما نبودم

  ادامھ دادم_ آقا رامین شما با این

  آقا نسبتی دارین؟

  لبخندی زد و گفت: بلھ، بردارم

  .ھستن 

  آھا بلھ، ولی بر عکس شما خیلی_
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  !بی ادب تشریف دارن 

  یک نیم نگاه بھ داداشش انداخت و

   !گفت: آره خیلی، صد درجھ با من فرق داره 

   روم زمزمھ کرد: شیدا خانم اگھ اجازهآ

  بدید من یھ چند لحظھ با داداشم کار

  .داشتم 

  .بلھ بفرمایید، خواھش می کنم_

  رسید؛ شھاب و بچھ ھا  ساعت مالقات

  ...واست عیادت اومدن 

  داشتیم حرف می زدیم کھ آقای

  .امینی؛ رامین شون اومد داخل 

  ...شھاب با دیدنش جوش آورد

   

   

   

  .سالمرامین: 

  شھاب: علیک، امر؟

  رامین دستش رو جلو آورد و گفت: خوبین آقا شھاب ؟

  شھاب نگاھش رو ازش گرفت و عصبی بھ من نگاه کرد؛ منظورش این بود کھ این، این جا چی کار داره!؟

  سریع گفتم_آقای امینی با دکتر

  !معالج من داداش ھستن

  : رامین ادامھ ی حرفم رو گرفت
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  رامتینبلھ، درست می گن، 

  ...داداشم ھستن 

  اه، یعنی یکی نیست بگھ تو حرف

  من رو تایید نکنی نمیشھ!؟ 

   شھاب بیشتر عصبی شد و از اتاق

  .بیرون زد

  رامین رو بھ من گفت: من

  چیزی گفتم کھ عصبی شدن؟ 

  تا اومدم دھن باز کنم جواب بدم،

  شھاب در رو کوبوند تو دیوار و اومد

  ییقھ ی رامین رو گرفت: با پا

  !خودت بیا برو تا نزدم با ویلچر ببرنت 

  رامین ھم عصبی شد و گفت: یقھ رو

  ...ول کن برم 

  رو ول کرد و  شھاب یقھ رامین

  :رو مرتب کرد و گفت  لباسش 

  .خوشحال شدم، بھ سالمت 

  تا پای رامین از چھار چوب رفت 

  اون طرف گفتم: شھاب کارت 

  .خیلی بد بود 

  رفت کھ ازچنان چشم غره ای 

  !ترس توی بالشت فرو رفتم 
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  پرستار اومد و گفت: وقت مالقات تمومھ؛

  ...لطفا بفرمایید بیرون

  تک تک بچھ ھا خداحافظی کردن و

  ...رفتن، ولی شھاب موند تا مامان بیاد

  بچھ ھا رو تا دم در ھمراھی کرد و بعد

  :کھ ترسیدم گفتبرگشت تو اتاق؛ می ترسیدم کھ باز عصبی بشھ، فھمید  

  چیھ خانم کوچولو، از چی ترسیدی؟ 

  !تو_

  شھاب: مگھ من لولو خور خوره ام کھ

  ترسیدی؟ 

  .آخھ دعوا می کنی_

  شھاب: ای جان، نترس تو رو دعوا

  ...نمی کنم 

  بعد از مرخص شدنم باز مھمونی

  ...ھای خانوادگی شروع شدن 

  توی یکی از مھمونی ھا پارمیدا

  اد داد کھدخترعمھ مھری پیشنھ 

  جرات، حقیقت بازی کنیم؛ بچھ ھا

  دور ھم نشستیم و یک بطری خالی

  ...آب معدنی رو وسط گذاشتیم و چرخوندیم؛ خیلی خوش گذشت و قرار شد ھر شب این بازی رو انجام بدیم 

  !چند شب بعد مھمونی خونھ ما بود؛ ھمھ اومده بودن جز شھاب
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دوست ھاش رفتھ بودن باشگاه، خورده زمین بینی اش یھ ذره آسیب دیده آقا جون احوالش رو پرسید، عمو مسعود: با 
  .خواست استراحت کنھ

  . آقاجون: عھ خب تنھا تو خونھ نشستھ، بگید بیاد

  ...زنگ زدند و شھاب اومد و ھمھ باز دور ھم نشستیم و بازی رو شروع کردیم

  .دا بودبطری چرخید و چرخید بھ طرفش بھ من و طرف دیگھ اش بھ سمت پارمی

  !، پارمیدا ھمیشھ یک جوری با حرف ھاش من رو بھم می ریختوای خدایا نھ

  پارمیدا با یھ لحن شیطنت آمیز گفت: خب شیدا خانم جرات یا حقیقت!؟

دست ھام سرد شد، چشم ھام رو بستم و آب دھنم رو با صدا قورت دادم و گفتم_   استرس تمام وجودم رو در بر گرفت
  !حقیقت

  ...شیطنت گفت: خب بگو ببینم چقدربا 

  .ھنوز سوالش رو نپرسیده بود کھ سریع گفتم_ نھ، نھ جرات رو انتخاب می کنم

  پوفی کشید و گفت: ای بابا، چند چندی با خودت؟

  .ھمون جرات_

  .ای باال انداخت: باشھ ولی دیگھ نمی تونی تغییرش بدی ھاشونھ

  .دمنھ تغییر نمی_

  !، پس پاشو شھاب رو جلو ھمھ ببوسریز خندید و گفت: خوبھ

  چی!؟_

  .با قدرت گفت: شھاب رو ببوس، آقا ماچش کن

  ...تو چشم ھاش این رو خوندم کھ می خواد غرور من رو لھ کنھ

  .عمرا_

  .ھمھ با ھم گفتن دغل بازی نکن ببوسش

   رم و اون وسط الوعصبی شدم، پاشدم، ھمھ فکر کردن االن می

  !کور خوندندمی ترکونم، ولی 
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پام رو بردم عقب و زدم زیر بطری، صاف خورد تو بینی شھاب و شروع بھ خونریزی کرد، ھمھ بھ سمتش دویدن ولی بابا 
  !اومد سمت من

  ...دستش رفت باال، فرود اومد

   

   

   

   ...چشم ھام بستھ شد

   چشم ھام رو باز کردم ھمھ جا تاریک

  .لند شدم، سرم گیج می رفت ولی سعی کردم تعادلم رو حفظ کنمبود؛ صدای تیک تاک ساعت می اومد از جام ب

  !رفتم سمت تلفن، شماره مامان رو گرفتم یک بوق، دوبوق، وبوق سوم اشغال شد

  ...از اول گرفتم

  .بوق اول برداشت

  مامان کجایین؟_

  !عصبی گفت: شیدا خفھ شو

  ...کاناپھ و رفتم تو اتاقمو قطع کرد، از طرز حرف زدنش ناراحت شدم گوشی و پرت کردم رو 

  ...حدود دو ساعت گذشت کھ صدای در ساختمان اومد؛ سریع پریدم در اتاقم رو قفل کردم

  ...یاد حرف مامان افتادم کھ تو سرم اکو می شد! شیدا، خفھ شو...خفھ شو

  !گلولھ کاموایی مچالھ شد، رنگش بنفش شد، قطره ھای بازیگوش اشک ھام روی گونھ ھام اومدن

  . و رو روی خودم کشیدم و اجازه دادم اشک ھام بریزنپت

  .یک ربع گذشت، یکی پشت در اومد و دست گیره رو تکون داد؛ می خواست بیاد داخل

  ...در زد: شیدا

  .مامان بود، ھق ھق گریھ ام بیشتر شد؛ باز صدام کرد، ولی جوابی ندادم
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  رو روی سرم گذاشت: شیدا مامان جان خوبی؟کلید زاپاس داشت در رو باز کرد؛ اومد کنارم نشست، دستش 

  دستش رو کنار زدم و با فریاد گفتم_ مگھ براتون مھمھ؟

  !مامان: شیدا

  !فقط اشک ھام بودن کھ بی اختیار می ریختن

  !گین خفھ شو، حاالھم برید بیرون می خوام خفھ شمگم کجایین میمامان زنگ زدم می_

  ...با بغض گفت: شیدا، شھاب

اب اومد سیخ سر جام نشستم_ شھاب چی؟ ھان؟ شھاب چی؟ سرش رو توی دست ھام گرفتم و صورتش رو جلو تا اسم شھ
  صورتم نگھ داشتم، داد زدم_ شھاب چی؟

  از مامان جوابی نگرفتم سریع رفتم پایین و از بابا پرسیدم_ بابا شھاب کجاس؟

  ...بابا: اسمش رو تو اون دھن کثیفت نیار

   

   

  ...گھ خفھ شو، بابایعنی چی؟ چرا مامان میحالم خوب نبود؛ 

  ...اون شب با بودبختی گذشت؛ بی خیال دانشگاه شدم و ھمراه مامان رفتیم بیمارستان

بھ شھاب خون وصل کرده بودن اما باز ھم بھ خون نیاز داشت، بینی اش رو عمل کرده بودن و خون زیادی از دست داده 
  .بود

پیش عمھ و سالم کردم ولی بھم توجھی نکرد، ادامھ دادم_ عمھ جون اگھ اجازه بدید من بھ  گروه خونی ھامون یکی بود؛ رفتم
  شھاب خون بدم؟

  ...عمھ: نیازی نیست و رفت

  ...باز حرفم رو تکرار کردم، مامان موافقت کرد و من بھ سمت آزمایشگاه رفتم  رفتم پیش مامان

  ...ازم خون بگیرنکار ھای الزم رو انجام دادم و خوابیدم روی تخت تا 

بعد از تموم شدن کارم از تخت پایین اومدم، سر گیجھ داشتم اما توجھی نکردم و رفتم سمت بخشی کھ شھاب بود؛ عمو 
مسعود و بابا روی صندلی جلو در اتاق نشستھ بودن؛ سمتشون رفتم، بابا با دیدن من جوش آورد و رو بھ مامان گفت: کی 

  !؟گفت این آشغال رو ھمرات بیاری
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  .رم خداحافظاجازه ندادم مامان توجیح کنھ و گفتم_ اومدم بھ شھاب خون دادم، دارم می

  !از بیمارستان زدم بیرون

اھمیتی ندادم و رفتم سمت ماشین؛ سوار کھ شدم مامان در رو باز کرد و گفت: کجا   کردمامان دنبالم می دوید و صدام می
  می ری؟

  .با شھاب تنھاتون می ذارم_ 

  . مامان: شیدا، برو خونھ آقا جون حداقل یھ چیزی بخور

  .رم رستوارنمی_

  ...سازه، بعدم تو خون دادی االن ضعف می کنیدونی غذای بیرون بھت نمیمامان کفری گفت: شیدا خودت می

  . ماشین رو روشن کردم و گفتم_ بھ شھاب برسید، خداحافظ

، تو بزن ین رو روشن کردم: مشت بزن مشت بزن مشت بزن بھ این سینھدلم از ھمھ چیز و ھمھ جا گرفتھ بود؛ ضبط ماش
خاتون من زخمات بھ دل می شینھ، دیگھ نھ گالیھ ای دارم و نھ دلگیرم، یھ جوری زخم تنم نھ می مونم نھ می میرم، من از 

ودنت رو تنم آواره، بعد تو این دنیای بی شرف مگھ چی خواستم، نشدش خدا این اونی نبود کھ من می خواستم، اشکای بعد نب
گفتھ بودم دنیا واسم دیواره، دنیا بھت گفتھ بودم با من یکی کل ننداز، زندگی من اینھ دست انداز دست انداز، تا یھ جا اومد 

درست شھ دوباره پاچیدم، بپرسی دل شکستھ کیھ آدرس مھراب و می دن، بعد تو پاییز و بارون و بھار ھم درده، نا مسلمون 
  دی دنیا منو پیر کرده(ماتم کده، مھراب)تو دی

   

   

   

تو خیابون ھا چرخیدم و تک بھ تک آھنگ ھا رو پلی کردم؛ دیگھ داشت غروب می شد، از یک خیابون عبور می کردم کھ 
صدای اذان مسجدش من رو بھ خودم آورد، ضبط رو خاموش کردم و رفتم سمت مسجد؛ ماشین رو پارک کردم و بھ مردم 

  .نگاه کردم

  .دلم ھوای حرف زدن با خدا رو کرد، از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت دستشویی ھا و وضو گرفتم و رفتم تو مسجد

  .یک چادر سفید با گل ھای کوچیک صورتی سر کردم و قاطی مردم شدم

  !خیلی وقت بود کھ با خدا حرف نزده بودم و نماز ھم نخونده بودم

، نماز تموم شد؛ چادر رو تا کردم و مرتب سرجاش گذاشتم، خواستم از مسجد بیام بیرون السالم علیکم و رحمھ هللا و برکاتھ
کھ حاج آقا پشت بلند گو گفت: ھم محلھ ای ھای عزیز فردا اول ماه مبارک ھست؛ برای این کھ بتونیم یک افطاری ساده رو 

  .ھ، التماس دعاتھیھ کنیم باید ھمھ دست بھ دست ھم بدیم، پس ھر کس می توانھ یک کمکی بکن
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دلم خواست من ھم یک سھمی داشتھ باشم؛ سمت ماشین رفتم و دو تا تراول صدی بر داشتم و رفتم سمت یکی از خانم ھا کھ 
  .خیلی ھم با حجاب بود

  سالم، ببخشید من مال این محلھ نیستم اما می خوام یھ کمکی کرده باشم؛ می شھ شما این رو بھ حاج آقا بدید؟_

  .زیزم، ممنون چشم. من خانمشون ھستم، حتما بھشون میدمخانم: سالم ع

  ...از خانم حاج آقا خداحافظی کردم و رفتم سمت ماشین

  یک ساعتی چرخیدم کھ یک ھو صدای گوشیم بلند شد، برش داشتم و نگاه کردم؛ روشنک بود: الو، سالم شیدا خوبی؟

  سالم فدات تو خوبی؟_

  گفت: ممنونم، شیدا می تونم ببینمت؟

  چیزی شده!؟_

  کمی بلند گفت: شیدا می تونم یا نھ؟

  .آره، حتما_

  .صداش رو پایین آورد: خونھ تون نمی خوام بیام ھا

  .آم دنبالتمن خونھ نیستم؛ بیا در خونھ تون می_

  . باشھ ای گفت و خداحافظی کرد؛ سریع رفتم سمت خونھ روشنک یک تک زنگ زدم اومد پایین و سوار شد

  نگران بود؛ سریع پرسیدم_ روشنک چیزی شده؟یک ذره 

  .خودش رو تو بغلم انداخت و زد زیر گریھ، قلبم تند می زد نگران شده بودم

  روشنک خودش رو ازم جدا کرد و آروم گفت: شیدا، فدات شم خوبی؟

ه؟ کسی چیزی سرم رو پایین انداختم و با اشک جوابش رو ازم گرفت؛ اشکم رو با شصتش پاک کرد و گفت: بگو چی شد
  گفتھ؟

  شھاب_

  پوفی کشید: باز این پسره!؟

نھ، حالش بده و کل اتفاقات رو براش گفتم و اون سعی داشت آرومم کنھ؛ یک ھو بھ خودم اومدم کھ روشنک باھام کار _
  روشنکم، تو چطور بودی؟  داشت، رو کردم بھش و گفتم:
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  .د برگردهگھ می خواروشنک: رامتین(نامزدش) بھم پیام داده می

  !خب این کھ خوبھ_

  .گن وقتی اون کار رو کرده نباید برگردهروشنک: آره ولی بابام می

  مگھ چی کار کرده!؟_

  . آروم گفت: ھیچی ولش کن

  .لوس نشو،بگو ببینم چی کار کرده_

ھ چند باری باھم روشنک: خب، فھمیدم دختر عمھ اش می خواستھ باھاش ازدواج کنھ، حاال اون ھم باھاش حرف می زده و ی
  ...کافی شاپ رفتن و

بین دست   روشنک حرف می زد ولی فقط تکون خوردن لب ھاش رو می دیدم، تصویر بود ولی صدا رو نداشتم، سرم رو
  .ھام گرفتم؛ بازم اون سر درد ھای لعنتی اومدن سراغم

ھام رو کھ باز کردم توی اتاق روشنک  سرم رو روی شونھ ی روشنک گذاشتم؛ دنیا تیره و تار شد، دیگھ ھیچی ندیدم، چشم
بودم، رھا و بیتا ھم کنارم بودن کھ در باز شد و روشنک اومد داخل و یک نگاه بھ بچھ ھا کرد کھ سرشون توی گوشی بود و 

   یک نگاه بھ من کرد و گفت: تو کی بیدار شدی!؟

  ...خدا حموم نرفتم، نخورینماین رو کھ گفت رھا و بیتا ھم بھم نگاه کردن من ھم سریع گفتم_ واال بھ 

  !ھمھ باھم زدیم زیر خنده، رھا کنارم نشست و گفت: یعنی داشتی می مردی ھا

  !روشنک: عھ خدا نکنھ دیوونھ . بعد رو بھ من گفت: شیدا پاشو یھ زنگ بھ مامانت بزن گوشیت خودش رو کشت

  .ول کن روشنک_

  .روشنک:عھ شیدا نگرانتن بنده خداھا

  .بھ شھاب جونشون می رسند  و آروم گفتم_ اونا فعال دارنیک پوز خنده زدم 

  .پوفی کشید: شیدا پاشو، لج نکن

  ...اوف باشھ. تو جام نشستم و گوشیم رو برداشتم و مامان رو گرفتم_

  .یک بوق، دو بوق و برداشت_ الو، سالم مامان من پیش روشنک ھستم نگرانم نباشید
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  .بیای، بیا خونھ عمھ محبوبھ: سالم، باشھ فقط خواستی مامان

  صدای مامان می لرزید سریع سوال کردم_ مامان چرا صداتون می لرزه، چی شده؟

  ...ترس و وحشت رو توی نگاه بچھ ھا می دیدم

حال من بدتر از اون ھا بود، چھ اتفاقی افتاده کھ باعث گریھ ی مامان شده بود، اون ھم مامان من! مادری کھ حتی اشک بچھ 
  !اھمیت چندانی براش نداشت و اشکش رو در نمی آورداش ھم 

  ...این اتفاق یک اتفاق مھم بود

   

   

  ...مامان: شیدا، عمھ ات نذاشت خونی کھ دادی رو بھ شھاب وصل کنند اونم رفت

  چی؟ کجا رفت!؟ _

  !کرد بین گریھ ھاش گفت: شھاب رفتھ کمادر حالی کھ مامان گریھ می

نگھبانی اجازه نداد برم داخل ولی این قدر التماس   حاضر شدم و رفتم سمت بیمارستان؛ اولشدنیا رو سرم خراب شد، سریع 
  .کردم کھ تونستم برم

  خودم رو رسوندم بھ پذیرش_ ببخشید خانم،آقای شھاب راد اینجا بستری بودن می شھ بگید االن کجان؟

  .پرستار: یھ لحظھ

  .تونید ببینیدشونون تو بخش مراقبت ھای ویژه ھستند، شما نمیبعد از سرچ کردن توی کامپیوترش گفت: ببخشید ایش

  .کنممی دونم ولی باید برم، خواھش می_

  .پرستار: خیلی خب، فقط سریع؛ انتھای راھرو سمت چپ

  .تا اونجا دویدم، ولی با دیدن بابام خشکم زد؛ اون ھم تعجب کرد

  .تاومد جلو و گفت: تو اومدی اینجا چی کار؟ برو خونھ عمھ ا

  .بابا می شھ ببینمش _

  .با عصبانیت: نھ،گفتم برو

  .بابا فقط یھ لحظھ، تورو خدا _
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  .کالفھ گفت: خیلی خب، برو

  رفتم و از پشت شیشھ نگاھش کردم؛

  .یک عالمھ دستگاه بھش وصل بود

  !بابا: خب دیدی، حاال برو

   تونم امشب پیشش بمونم؟نگاھم رو از شھاب گرفتم و بھ بابا گفتم_ می

  .با: نھ، بیا برو خونھ عمھ اتبا

  !با گفتن یک چشم بھ طرف در حرکت کردم کھ یک ھو بابا گفت: شیدا

زنی ھا؛ بھ خدا اگھ مامانت بگھ اشک برگشتم عقب و بھش نگاه کردم؛ ادامھ داد: رفتی خونھ عمھ ات حرفی، چیزی نمی
  محبوبھ رو در آوردی من می دونم و تو! فھمیدی؟

  .بلھ، چشم_

بیمارستان زدم بیرون و سوار ماشین شدم و رفتم سمت خونھ عمھ این ھا، جلوی در وایسادم و زنگ زدم بھ مامان_ الو، از 
  شھ کلید خونھ رو بھم بدین؟سالم مامان من جلو در خونھ عمھ محبوبھ ام می

  .مامان: خب بیا ھمین جا

  ...مامان جان کلید_

  .بیاد: شیدا بیا ھمین جاپنج دقیقھ ای صبر کردم تا مامان 

  .مامان جان تو خونھ راحت ترم_

  .مامان: شیدا، حال عمھ اینا اصال خوب نیست؛ باید کنارشون باشیم، لج نکن بیا بریم تو

  .چشم، ماشین رو پارک کنم میام_

  .با کالفگی ماشینم رو تو کوچھ پارک کردم و رفتم داخل

  .ردم؛ عمھ از روی کاناپھ بلند شد و اومد سمتم و محکم زد تو گوشمھمین کھ پام رو گذاشتم تو ساختمان و سالم ک

ی عمھ گریھ کنم یا از حرف ھای مامان بابا و یا برای شھاب کھ روی تخت دونستم از درد ضربھتوی اون لحظھ نمی
  .دونستم باید گریھ کنم؛ از ساختمان زدم بیرون و روی پلھ ھا نشستمبیمارستان بود، ولی می

  ...گذاشتم و شروع بھ گریھ کردن کردم کھ یک ھو  روی زانوھام سرم رو
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  .اون ھم چشم ھاش مثل ھمھ پر از اشک بود؛ دستش رو گرفتم، اومد کنارم نشست و سرش رو توی بغلم جا داد  شھال بود،

  .ی خیلی آرومی بودشھال بر عکس نوه ھای دیگھ بچھ

تو خونھ ھم بودیم و من ھمیشھ بھ شھال   ھاب ھم سن بودیم بیشتر اوقاتتفاوت سنی زیادی ھم نداشتیم و چون من و ش
یک جوری سرگرمم   خواستم،کھ مامانکردم و من ھم میکردم؛ مثال وقتی عمھ بھش شیر می داد گریھ میحسودی می

  .کردمی

از سرما خودم رو   من ھم حتی یادمھ یک بار رفتھ بودیم باغ یکی از فامیل ھامون کھ شھاب با شیلنگ من رو خیس کردم،
کھ چرا شما من رو مثل   زد من ھم زدم زیر گریھخیس کردم؛ مامان کھ اومده بود لباسم رو عوض کنھ، ھی سرم غر می

  شھ گفت)کنید کھ دیگھ از این چیز ھا پیش نیاد! (دیگھ بقیھ اش رو نمیشھال پوشک نمی

شھال روی دستم افتاد من رو بھ خودم آورد یک نگاھی بھش کردم تو فکر و خیال بچگی غرق بودم کھ قطره اشکی از چشم 
  .و اشکش رو پاک کردم و تو بغل گرفتمش

  .ھوا یک ذره سرد بود؛ ازش خواستم کھ بریم تو ساختمان

شھ مامان عمھ رو برده بود تا بخوابنھ؛ رو کاناپھ نشستیم و شھال سرش رو روی پام گذاشت و گفت: آبجی داداشیم خوب می
  نھ؟ مگھ

وای شھال کلمھ ای کھ من بیست سال آرزوشو داشتم بھ زبون آورد! سریع بھش گفتم_آره عزیز دلم چرا خوب نشھ، اگھ ما 
  .شھبراش دعا کنیم خوب می

  شھال: چجوری دعا کنیم؟

  .با خدا حرف بزنیم و ازش بخواییم کھ شھاب زودی خوب شھ_

  شھال: چجوری با خدا حرف بزنیم؟

  .نظر ھر کسی این سوال ھا، سوال یک دختر شونزده سالھ نباشھ؛ ولی بودشاید بھ 

داد، فقط وقتی کھ من بچھ بودم مامان بزرگ شھال تا حاال نماز نخوانده بود چون کال تو خانواده ما کسی بھ نماز اھمیتی نمی
  . نداشتندرو   رفتم ولی شھال یا بچھ ھای دیگھ این موقعیترفت مسجد من ھم ھمراھش میکھ می

  .شنوهدر جواب شھال گفتم_ تو ھر جوری، با ھر زبونی با خدا حرف بزنی،خدا می

  شنوه!؟با تعجب گفت: یعنی من االن بگم خدایا داداشم خوب شھ، خدا می
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  .شنوهآره عزیز دلم می_

اشو برو تو اتاقت تونستم بخوابم؛ سرش رو از روی پام برداشتم و گفتم_ خواھری پبرد ولی من نمیداشت خوابش می
  .بخواب

  خوای بخوابی؟آروم گفت: آبجی تو مگھ نمی

  .نھ، من می خوام برم با خدا حرف بزنم _

  شنوه؟مگھ تو نگفتی خدا ھمین جوری صدامون رو میبا بھت گفت: کجا بری؟ 

  .شنوه، ولی برای اینکھ بھش نزدیک تر بشی باید نماز بخوونیآره می_

  شھال: نماز؟

  .آره_

  سر جاش نشست و گفت: چجوری نماز می خوانند؟

  ببینم، چادر و جا نماز دارین؟_

  .ھست  فکری کردو گفت: آره، بابا مسعود جانماز داره، چادر مامانم ھم

خواست ازش خواستم کھ برام بیاردشون و خودم رفتم وضو گرفتم و بعدم پشت در اتاقش منتظرش شدم؛آخھ شھال دلش نمی
  .اومدم اتاقشه و ھنوز ھیچ کدوم از بچھ ھا اتاقش رو ندیده بودن؛ من ھم برای اولین بار بود کھ میکسی توی اتاقش بر

  شھال از اتاق عمو مسعود با یک چادر سفید و جا نماز اومد بیرون؛ من رو کھ دم در دید گفت: عھ چرا نرفتی تو اتاق؟

  .رد خونھ شھتونھ وامنتظر شدم خودت بیای، آخھ مھمون کھ بی اجازه نمی_

  .این چھ حرفیھ، بفرما در رو باز کرد و گفت:

  ...باھم رفتیم داخل، اتاقش خیلی خوشکل بود؛ چیدمانش عالی بود، اتاق صورتی با حاشیھ گل و پروانھ سورمھ ای

   

   

   

  شھال جا نماز و چادری کھ آورده بود رو روی میز گذاشت و گفت: آبجی؟

  ! جون دلم_
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  اشی تا خوابم ببره؟شھ کنارم بشھال: می

  .آره حتما عزیزم_

عمو دستش بھ کم   ی عمو مسعود این بود کھ ھمھ چیزش دو نفره بود چون بھ قول معروفبا ھم رفتیم تو تخت، خوبیھ خونھ
  !نمی رفت

و چادر رو جا نماز رو پھنش کردم   کنارش خوابیدم و باھاش حرف زدم تا خوابش برد؛ بعد از تخت بیرون اومدم و رفتم
  . پوشیدم و نماز خوندم

ساعت تند می گذشت، شھال بیدار شد و گفت گرسنھ اش است؛ منم گرسنھ بودم، باھم رفتیم تو آشپزخونھ و ھر چی گیرمون 
   !اومد خوردیم و برگشتیم توی اتاق، یک ھویی یادم افتاد کھ حاج آقا گفتھ امروز اول ماه رمضونھ

ب من کھ سحری خورده بودم، رفتم تجدید وضو کردم و اومدم تو اتاق شھال دنبال قرآن یا بھ ساعت نگاه کردم، سحر بود خ
  ...کتاب دعا کھ ھیچی پیدا نکردم؛ رفتم تو اتاق عمو مسعود البتھ اتاق کارش کھ ھمیشھ درش باز بود ھا

  ...یک قرآن روی میز بود برداشتم، دنبال کتاب دعا بودم کھ یک ھو یک صدا اومد

   

   

  ...عصبی نگاھش رو بھم دوختھ بود  یتم عقب و بھ پشت سرم نگاه کردم، عمھ محبوبھ بود کھ با یک چھرهبرگش

  کنی؟این جا چھ غلطی می  وحشت کرده بودم، عمھ دھن باز کرد و گفت:

  .آب دھنم رو با صدا قورت دادم_ اومدم... اومدم کتاب بردارم

  خوای کتاب بخوونی؟بیمارستان می ی بی عقل پسر من رو انداختی گوشھعمھ: دختره

گرفت؛ یک قدم اومد جلو، یک قدم رفتم عقب؛ بھم نزدیک تر شد، ازش فاصلھ گرفتم تا اینکھ من بھ می  صداش کم کم اوج
  ...دیوار رسیدم و جایی برای عقب رفتن نداشتم

باال برد؛ چشم ھام رو بستم کھ خورد، شھال و مامان رسیدن پشت در، عمھ دستش رو نفس ھای عصبی عمھ بھ صورتم می
یک ھو صدای جیغ شھال و مامان من رو بھ خودم آورد؛ عمھ دستش رو روی قلبش گذاشتھ بود و از درد تا کمر خم شده 

  .بود

  . شھال رفت و عمو مسعود رو بیدار کرد و با ھم رفتیم بیمارستان

  ...ھمون بیمارستانی کھ شھاب بستری بود
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  . جمع شدند و یک عالمھ دستگاه با خودشون آوردن؛ باباھم پیشمون اومددکتر ھا باال سر عمھ 

زد تا اینکھ دکتر بھمون گفت کھ حال عمھ خوبھ و یک فشار نفس ھامون رو توی سینھ حبس کرده بودیم، کسی حرفی نمی
  .عصبی باعث این اختالل شده

زدند کھ بابا از شھال خواست کھ ماجرا بودند و باھم حرف میبابا و عمو مسعود و شھال چند قدم اون طرف تر از من ایستاده 
رو بگھ اون ھم تمام چیزھایی کھ دیده بود گفت، بعد از تموم شدن حرف ھای شھال بابا با خشم بھم نگاه کرد و گفت: آدمش 

  !کنممی

   

   

   

  .سرم رو پایین انداختم و از بخش اورژانس بیرون رفتم

ان نشستم و سرم رو روی میز سیمانی جلوش گذاشتم؛ چند دقیقھ ای گذشت و شھال نزدیکم روی صندلی توی حیاط بیمارست
  . شد و بھم گفت بابام کارم داره

  .از جام بلند شدم کھ شھال گفت: برو بخشی کھ شھاب بستریھ، دایی اونجاست

خواد بھم بگھ؟ یعنی ره و چی میکارم دازدم کھ یعنی بابا چیباشھ ای و گفتم و راه افتادم؛ تو فکرم با خودم حرف می
  ...خوابونھ توی گوشم! اما من کھ کاری نکردمکنھ و یک کشیده ھم میخواد بازم دعوام کنھ؟ آره حتما دعوام میمی

  .با خودم حرف زدم و سوال جواب کردم تا رسیدم بھ بابا کھ دم در منتظرم بود

  ...خودش برد قبل از اینکھ بخوام حرفی بزنم دستم رو گرفت و دنبال

  .بھ بخش شھاب رسیدیم؛ بابا پشت پنجره ایستاد و بھ من گفت کھ بشینم

  سمت صندلی ھای پالستیکی آبی رنگ بیمارستان رفتم و نشستم؛ بابا با یک لحن خیلی آروم ازم پرسید: شیدا، چرا؟

  متوجھ منظورش نبودم_ ببخشید بابا، ولی چی چرا؟

  .نشست؛ ترسیدم و ناخود آگاه قطره اشکی از چشمم پایین افتادبھ سمتم اومد و کنارم 

  .بابا بغلم کرد و آروم در گوشم گفت: آروم باش کاری بھت ندارم

و من رو از خودش جدا کرد و با پشت دست اشک ھام رو پاک کرد و سرش رو پایین انداخت و گفت: بابا جان ببخش، ھم 
  ...ھاش جاری شد من و ھم مامانت رو ببخش! و اشک از چشم
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با دستم سرش رو باال آوردم و اشک ھاش رو پاک کردم و گفتم_ شما کھ کار بدی نکردین، ھر کاری ھم کردین خیر و 
  .دونستیدگم باعث ناراحتیم نشدین ولی اگھ ناراحتم ھم کردین یک چیزی میخواستید؛ نمیصالح من رو می

  .زدگرفت و ضرب آھنگ می سرم رو بوسید و بغلم کرد، قلبم توی بغلش آروم

  !خوایین دعوام کنیدکردم، گفتم_ فکر کردم میھمون طور کھ توی بغلش آرامش رو حس می

  . خواستم دعوات کنم اما مامانت گفت عمھ دعوات کردهبغلم کرد و گفت: آره می  خندید و محکم تر از قبل

کنم اما و آروم آروم اشک ریختم؛ باباھم فھمید کھ گریھ میداد، خودم رو توی بغل بابا قایم کردم بغض گلویم رو فشار می
  .چیزی نگفت و اجازه داد آروم شم

  .اون شب گذشت و عمھ مرخص شد

  !ھمھ افسرده شده بودن و کسی دل و دماغ مھمونی گرفتن و مھمونی رفتن نداشت و ھمھ چی تعطیل بود

  .شددانشگاه و برنامھ ای کھ ھر روز تکرار میکار ھر روز من شده بود دانشگاه، خونھ، درس، خواب و بازم 

  .یک ماه گذشت و شھاب ھم چنان آروم خوابیده بود

  .ھا ترم تابستونی برنداشتن و منم از اون ھا تقلید کردم  ترم دانشگاھم ھم تموم شده بود و دیگھ ھیچ کدوم از بچھ

  .لھ بچھ ھا رو ھم نداشتمحاال دیگھ روز ھا فقط کارم تلویزیون بود و خوابیدن، دیگھ حتی حوص

رفتم؛ دیگھ غذا و گرسنگی برام معنی بابا برای دل خوشیم یک تلویزیون برای اتاقم خریده بود و دیگھ از اتاق ھم بیرون نمی
  .نداشت

  ...سھ روز بود کھ چیزی نخورده بودم جز یک لقمھ نون و پنیر و آب

شد، روی اعصابم شکمم کھ با صدای تیک تاک ساعت ادغام می کرد، صدای قار و قوررفت و حالم رو بد میدلم ضعف می
  .بود

از جام بلند شدم و سمت آشپزخونھ رفتم و یک سیب از یخچال برداشتم، سمت سینگ ظرف شویی رفتم و ضد عفونیش 
بزنن اما  خواستن حرفی رو بھمکردم؛ در ھمین حال بھ مامان و بابا کھ توی حال مشغول صحبت بودن نگاه کردم، انگار می

  !دونستن چھ جورینمی

  ...یک گاز بھ سیب زدم و از آشپز خونھ بیرون اومدم

  .رفتم باال کھ بابا صدام کرد: شیدا، بابا جان یک چند لحظھ بشین کارت دارمداشتم می

  .کنار مامان روی مبل نشستم، بابا شروع بھ صحبت کرد: شیدا بابا جان دوتا موضوع رو باید بگم

  .دم بابا جان بفرماییدمیگوش _
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  !خواد برات خواستگار بیادادامھ داد: این ھفتھ جمعھ می

تونید رو جا خوردم_ چی!؟ بابا ولی شھاب چی؟ اون من رو خواستگاری کرده؛ اصال شھاب بھ درک آقا جون چی؟ مگھ می
  حرفش حرف بزنید!؟

  .کنندشن و اعضاش رو اھدا میستگاه ھا ازش جدا میمامان: شیدا، دکتر ھا از شھاب قطع امید کردن و امروز تمام د

  .گی مامان؟ مگھ الکیھ، مامان باباش باید اجازه بدن تا اعضاش رو اھدا کنندچی داری می_

بابا: شھاب کارت اھدای عضو داره و آقا جون ھم با اومدن خواستگار برای تو موافقت کردن و روز جمعھ ھمھ اینجان تا تو 
  .بری خونھ بخت

  نخوام چی؟  و اگھ من_

  !ی گوشمیک کشیده ی جانانھ آب دار خوابید تو

   

   

   

  مامان داد زد: چرا زدیش؟ مگھ قرار نبود حتی دادم سرش نزنی مبین؟

انتظار اینکھ باھام این طوری رفتار بشھ رو نداشتم؛ اشک توی چشم ھام جمع شد، مامان بغلم کرد و سرم رو بوسید؛ تو 
  . ا کردمبغلش اشک ھام رو رھ

  . کردمبودن و پشیمونیش و من کھ گریھ می  حاال مامان بود و بغلش، بابا بود و دست ھایی کھ روی من بلند شده

دونستم کی ساعت ھا اشک ریختن من بی فایده بود و جمعھ خواستگار و خانواده اش اومدن، خواستگاری کھ اصال نمی
  .ھستن

  . مادر بزرگ ھم اومده بودن ساعت ھفت عصر قرار بود بیان؛ آقا جون و

  .زنگ در بھ صدا در اومد، بابا در رو باز کرد و پشت در منتظر موند تا مھمونا بیان داخل

  خواستگار و خانواده اش تعجب کردم، این اینجا؟ خونھ ما؟ خواستگاری من!؟  با دیدن

  !شدباورم نمی
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  !خواد من شریک زندگیش بشمود حاال میھم بازی دوران بچگیم ب   باورش برام سخت بود؛ یکی کھ

  ...حامد صفوی کسی کھ توی مھد دوران بچگی باھم دوست بودیم و بدجور روم غیرتی بود

رفتن توی یک اتاق ھمھ نشستند و مشغول صحبت شدند؛ طبق معمول بعد از نیم ساعت حرف زدن ، عروس و داماد باید می
  .کندندو سنگ ھاشون رو باھم وا می

بلند شدم و با دستم آقا حامد رو راھنمایی کردم سمت اتاقم؛ روی تخت نشست و منم روی صندلی میز آرایش روبھ  از جام
  .روش

   !کنم اومدن شما بھ اینجا اشتباه بودتا قبل از اینکھ بخواییم حرفی بزنیم،گفتم_ حامد خان فکر می

  حامد: ببخشید، چرا!؟

  .ھ سوء استفاده کردید و اومدید اینجاچون شما از این کھ شھاب توی بیمارستان_

  .با تعجب گفت: خب من اومدم خواستگاری

  و شھاب خبر نداشتید؟   خب شما مگھ از رابطھ ی من_

  .حامد: چرا، داشتم

  پس چرا اومدید؟_

با خبر بی تفاوت گفت: چون پدر بزرگ تون کھ با پدر بنده دوست چندین و چند سالھ ھستن از عالقھ ی من نسبت بھ شما 
  .و مراسم امشب رو جور کردند شدند

  ...آوردمبا شنیدن حرف ھاش داشتم شاخ در می

   

   

   

  ! از جام بلند شدم و بھ سمت در رفتم و بازش کردم و رو بھ حامد گفتم_ بفرمایید بیرون لطفا

  !زنھبابات کھ کتکت میدی؟ از روی تخت پا شد و اومد روبھ روم ایستاد و گفت: حاال جواب آقا جونت رو چی می

  .قطره ھای اشک خودشون رو بھ چشمم رسوندن؛ اما نباید جلوی این پسره گریھ کنم  گفت این؟چی می
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  . سریع بھ خودم اومدم و گفتم_ بفرمایید بیرون

ما در مضن مسائل خانوادگی ما بھ ش پاش رو کھ گذاشت بیرون و رفت سمت راه پلھ تن صدام رو باالتر بردم و گفتم_
  .مربوط نیست

  ...منتظر موندم کھ برسھ پایین و بعد خودم رفتم

  ...کنار مامان نشستم و بزرگ تر ھای مجلس شروع کردن سوال پرسیدن کھ: خب چی شد و قبولھ و

  .آب دھنم رو قورت دادم و چشم ھام رو بستم و گفتم_ نھ

  آقا جون: چی!؟

  .ببخشید ولی من مخالفم_

  ...کنیبابا: تو بی خود می

سرم رو پایین انداختم و سکوت کردم؛ خیلی حرف ھا زده شد و خیلی ھا ھم سرم داد زدن، ولی من فقط سکوت کردم، 
  ...سکوت، سکوت و سکوت

  با ناراحتی از خونھ بیرون رفتن و آقا جون من رو کنار کشید و ازم پرسید: شیدا، چرا نھ؟  مھمون ھا ساعتی بعد

  م؛ آقا جون ادامھ داد: شیدا نترس کسی حق نداره بھت چیزی بگھ، تو فقط بگو چرا؟دادسرم پایین بود و جوابی نمی

گین کسی کاری باھام نداره، حق نداره چیزی بھم بگھ ولی با این حرف آقا جون بغضم ترکید و با اشک گفتم_ آره شما می
دونید قراره من چقدر کتک بخورم! شما نمی شھ؛دونید وقتی پاتون و از این خونھ بیرون بذارید اینجا برای من جھنم مینمی

  .از این ھا خبر ندارید

  .خواستم ھم بدونمگذشت خبر نداشتم و نمیاین حرف ھا رو گفتم و سمت اتاقم رفتم؛ از چیزایی کھ داشت اون پایین می

  .پتو رو روی خودم کشیدم و خوابیدم؛ اما تظاھر کردم بھ این کھ خوابم

  ب االن کجاست و واقعا دستگاه ھا ازش جدا شدن یا نھ؟خواست بدونم شھادلم می

   

   

   

صبح زود از خواب بیدار شدم و حاضر شدم برای رفتن بھ بیمارستان اما وقتی از پلھ ھا پایین رفتم، بابا جلوم رو گرفت و 
   ری؟گفت: صبح بھ این زودی کجا می
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  . بیمارستان_

  بابا: برای چی؟

  .خوام برم پیش شھابمی_

  !بابا:شھاب کھ بیمارستان نیست

  پس کجاست!؟_

  .ش ... شھاب سرد خونھ است  مامان:

  !خوام برم سرد خونھیک افکاری توی ذھنم گذشت و گفتم_ می

  مامان: صبح بھ این زودی، سرد خونھ!؟ دیوونھ ای؟

  .بعد ھم دستم رو گرفت و سر میز صبحانھ نشوند

  .روز بعد ھم بابا اجازه ی اینکھ از خونھ خارج شم رو نداداون روز نتونستم برم بیمارستان، 

عصر کھ بابا از سر کار اومد سھ تا بلیط قطار برای سفر بھ مشھد توی دستش بود؛ انگار با مامان برنامھ قبلی داشتن 
  . وسایل سفر آماده بودن  و

م ایستگاه قطار؛ نیم ساعتی منتظر شدیم ساعت حرکت برای دوساعت دیگھ یعنی ساعت شش بود؛ آماده ی سفر شدیم و رفتی
  .تا بتونیم سوار قطار شیم

  ...برای راحتی یک کوپھ شخصی گرفتھ بود  بابا

  .ی چھار نفره، کھ من سمت پنجره نشستم و مامان و بابا روبھ روی ھم و مامان کنار من نشستیک کوپھ

توی حرم براش دعا کنم کھ   ردم، بھ اینکھ مشھد برسمقطار راه افتاد؛ سرم رو کنار شیشھ گذاشتم و فقط بھ شھاب فکر ک
  ...خواد بشھخوب شھ، کھ زودی برگرده پیشم، کھ باھاش خوب رفتار کنم، کھ ھر چی اون می

  ...با ھمین فکر خوابم برد و چند ساعتی رو خواب بودم؛ وقتی بیدار شدم ھوا تاریک بود و توی قطار سکوت بود

  . کوپھ بیرون اومدم و یک چرخ توی قطار زدم؛ کسی نبودمامان و بابا ھم نبودن، از 

  ...بھ کوپھ برگشتم و سر جام نشستم، گوشیم رو از جیبم بیرون آوردم و شماره شھال رو گرفتم

  الو، شھال؟_

  شھال: سالم خواھری، خوبی؟
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  سالم عزیز دلم تو خوبی؟ شھاب خوبھ؟_

  .شھال: ممنونم

  ؟شھال جان، شھاب کجاست ؟ خوبھ_

  م گفت: شیدا؟آرو

  جانم؟_

  گی؟شھال: بھت یھ چیزایی بگم بھ کسی نمی

  .دم بھ کسی نگمآره بگو، قول می_

   

   

   

   

شھال: آبجی، شھاب توی بیمارستانھ و قرار ھم نیست دستگاه ھا رو ازش جدا کنن؛ فقط این نقشھ ریختھ شد تا تو ازدواج 
  !کنی

  ازدواج کنم؟خوان من با شھاب چی!؟ مگھ اونا نمی _

  .خواستنشھال: چرا می

  پس چرا االن این نقشھ رو کشیدن؟_

آید، و اگر ھم بھوش بیاد بھ احتمال شھال: چون دکترھا معاینھ کردن و بعد از دو روز مشورت گفتن کھ شھاب بھوش نمی
  .شناسھزیاد کسی رو نمی

 خداحافظی کردم و گوشی رو توی جیبم گذاشتم و بھ شدن سریع از شھالمامان بابا رو از دور دیدم کھ بھ قطار نزدیک می
  .حالت قبل برگشتم و چشم ھام رو بستم

  !مامان و بابا داخل کوپھ اومدن، مامان: الھی، چھ مظلوم خوابیده

  ...سر جاشون نشستن و بعد چند دقیقھ قطار حرکت کرد

  .زدندمامان و بابا با چشم و ابرو و گاھی ھم پچ پچ کنان باھم حرف می
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  .توی ھمون حالت بازم خوابم برد؛ وقتی چشم ھام رو باز کردم رسیده بودیم مشھد

بوی گالب و اسفند روی آتیش آدم رو مست   حرکت کردیم؛ وارد سالن کھ شدیم   بھ دست از قطار پیاده شدیم و چمدون 
  .کردمی

  ...داد سمت حرمکردن دلت رو پرواز میافراد مسنی کھ لباس خادم ھای امام رضا رو پوشیده بودن و ازت استقبال می

  .سالن خارج شدیم و یک تاکسی گرفتیم و رفتیم ھتل  ازمون پذیرایی شد و از 

  .بعد از نیم ساعت استراحت یک دوش گرفتیم و رفتیم حرم

  .دلت رو بارونیکرد و ھوای وارد صحن اصلی شدیم، سقا خونھ و گنبد طالیی و پنجره فوالدش دلم آدم رو ھوایی می

دستم رو بھ نشانھ ی ادب روی سینھ ام گذاشتم و سالم دادم؛ ھمراه مامان رفتیم داخل، خیلی شلوغ بود اما ھر طور کھ شده 
  .دیدمبود باید ضریح رو می

  .از رفتن بھ جلوی ضریح صرف نظر کردم و روی پلھ ایستادم تا ضریح رو ببینم

  .برگشتیم و کتاب دعایی رو برداشتیم و بعد خوندن نماز و دعا برگشتیم ھتل کوتاه زیارت کردم و با مامان بھ صحن

  .سھ روز تنھا کارم شده بود اینکھ برم حرم و زیارت کنم و اشک بریزم

  . حرم و اون ھا بھ خرید برسن  خواستن برن بازار، ازشون خواستم کھ من برمروز چھارم مامان و بابا می

   

   

   

  .کرده بودن، وسایل جالبی ھم داشتند  شدم و رفتم سمت حرم؛ توی راه دست فروش ھای زیادی بساتاز مامان و بابا جدا 

  .فروختیکی از دست فروش ھا کھ یک پسر بچھ بود دست بند می

  کنارش نشستم و گفتم_ آقا کوچولو اسم شھاب رو ھم داری؟

  .نگاھی بھ وسایلش انداخت: بلھ، بفرمایید

رو بھ روم گرفت، از توی دست ھای کوچولوش برش داشتم و خواستم پولش رو بدم کھ گفت:   شھابیک دست بند با اسم 
  خوایید؟اسم خودتون رو نمی

  مگھ داریش؟_
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  لبخند زد: اسمتون چیھ؟

  شیدا_

  .لبخندش بیشتر شد و گفت: آره دارمش

  ...بھ راھم ادامھ دادم اسمم رو پیدا کرد و بھم داد، پولش رو دادم دست بندھام رو توی جیبم گذاشتم و

  .بھ جلوی حرم رسیدم توی صف ایستادم تا نوبتم برسھ کھ بدنم رو بازرسی کنن

  .بھ جلوی خادم بازرسی رسیدم، کیفم رو جست و جو کرد و بعدھم با لبخند ازم خواست برم

الد شلوغ بود و داخل بھ سمت صحن اصلی رفتم، ساعت پنج عصر بود و مردم زیادی برای زیارت اومده بودن؛ پنجره فو
  .حرم کھ اصلن جای سوزن انداختن نبود

کتاب دعا و قرآن رو بھ دست گرفتم، یک گوشھ خلوت رو انتخاب کردم و نشستم؛ کتاب دعا رو باز کردم زیارت عاشورا 
  .خوندم، دو رکعت نماز ھم بھ جا آوردم و بعد قرآن رو باز کردم و شروع کردم بھ خوندن

  .ریختمشک میخوندم و اقرآن می

گریھ ھام بھ ھق ھق تبدیل شده بودن، دستم رو توی جیبم بردم و اسم شھاب رو بیرون آوردم، نگاھی بھش کردم و دستم رو 
  .مشت کردم

  .تونستم حرف بزنم؛ رد دادمگوشیم زنگ خورد، بیرونش آوردم، شھال بود، با این صدای گرفتھ نمی

  .دادمباز زنگ زد، نخواستم نگرانش کنم، جواب 

  سالم جانم عزیز دلم؟_

  .شھال: سالم خواھری، خوبی؟ زیارتت قبول

  .یکم صداش بغض داشت

  شھال، چی شده خواھری؟ _

  .آروم گفت: ھیچی

  .کردگفت ھیچی ولی بغض ترکید و فقط گریھ میمی

  خواھری، عزیز دلم بگو چی شده؟_

  .جوابش فقط گریھ بود
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  .آبجی نگرانم کردی ھا_

  ...رو باال کشید وگفت: آبجی شھاببینیش 

  ...شھاب چی!؟ کل وجودم پر از استرس شد_

  !ھق ھقی کرد و گفت: شھاب دیگھ مال تو نیست... و زد زیر گریھ

   

   

   

   

  چی؟ یعنی چی مال من نیست؟ منظورت چیھ؟_

  .فھمیشھال: از مشھد کھ برگردین می

  !و گوشی رو قطع کرد کھ دیگھ سوالی نپرسم

  .پایین انداختم، دست کوچولویی رو روی شونھ ام احساس کردم، نگاھی بھ صاحب دست انداختمسرم رو 

  .دختر بچھ ای کوچولو و ناز، حدودا پنج سالھ

  کنی؟دختر بچھ با لحن بچھ گانھ: خالھ چرا گریھ می

  بغلش کردم و گفتم_ ھیچی، ھمینجوری؛ خانم کوچولو اسمت چیھ؟

  ، اسم شما چیھ؟با صدای بچگانھ اش گفت: آیناز

  .شیدا_

  مامانش اومد و گفت: آیناز اینجوری مواظب داداشت بودی؟

  .آیناز: مامان، آخھ بابا اومد پیشش

  .مامانش دستش رو گرفت و گفت: بلند شو بریم

  .آیناز رو از خودم جدا کردم و روبھ روی مامانش ایستادم و گفتم_ شیدا ھستم و دستم رو جلو بردم

  .و دستم رو گرفت و با گرمی فشرددستش رو جلو آورد 
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  .مھربون گفت: خوش بختم من ھم مریم ھستم

  .یک ساعتی رو با مریم و خانواده اش گذروندم و بعد برای نماز مغرب و عشا آماده شدیم

  .بعد نماز از ھم جدا شدیم و سمت ھتل رفتم؛ ھنوز مامان و بابا نیومده بودن

  . م خبری ازشون نشدرفتم یک دوش گرفتم تا بیان، ولی باز ھ

وقت شام بود و من ھم خیلی گرسنھ بودم؛ لباسم رو عوض کردم و رفتم رستوران ھتل، شام زرشک پلو با مرغ بود و بدون 
  ...دادمامان و بابا اصال مزه نمی

  .چند قاشقی ازش خوردم و از جام پاشدم و اومدم توی اتاق ولی ھنوز کسی نیومده بود

  !ولی برنداشت احتمال دادم نشنیده و بھ بابا زنگ زدم ولی اون ھم جواب نداد بھ گوشی مامان زنگ زدم

گرفتم؛ اینقدر راه رفتھ کھ پاھام بھ گز گز افتاد و رفتم و ھی باھاشون تماس میدل شوره ای بھ جونم افتاد، توی اتاق راه می
  .مجبور شدم بشینم

 .برد روی کاناپھ بودم کھ کم کم پلک ھام سنگین شد و خوابم

  .گفت: مبین یواش بیا، شیدا خوابھ. چشم ھام رو باز کردمبا صدای مامان کھ می

  مامان: عھ بیدار شدی؟

  کجا بودین؟_

  .مامان: خب بازار بودیم و بعدم رفتیم چند تا پاساژ

گید آدم نگرانتون دادم_ نمیدید؟ بعدم سرم رو پایین انداختم و قیافھ مظلوم گرفتم و ادامھ چرا گوشی ھاتون رو جواب نمی_
  .شھمی

  .نگران شی ما کھ بچھ نیستیم  مامان بغلم کرد و گفت: الھی من فدات بشم، چرا

  .شما بچھ نیستید ولی من کھ بچھ ام_

  خوره!؟باباخندید و گفت: دیگھ وقت شوھر کردنتھ کجات بھ بچھ ھا می

  !ک ماه استمامان: ھر چی ھم بزرگ باشھ برای من ھمون شیدا کوچولوی ی

  .از خجالت خودم رو توی بغل مامان قایم کردم؛ بابا کھ متوجھ شد سرخ شدم زد زیر خنده

  .مامان: ھیس، خوابن
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  !ری دختر، خستگیم در رفتبابا جلوی دھنش رو گرفت و آروم گفت: نمی

  .بابا و مامان بیرون غذا خورده بودن و گرسنھ نبودن

  .خوابیدیمبعد از این کھ لباسشون رو عوض کردن 

   

گشتیم تھران؛ وسایلمون رو داخل چمدون ھا جا دادیم و ساعت چھار عصر بھ طرف ایستگاه صبح روز بعد باید برمی
  .حرکت کردیم

برای ھمین ھم از مامان خواستم   آیند خونھ موندونستم کھ حتما عمھ ھا و عمو میکھ رسیدیم رفتم توی اتاقم؛ می  بھ خونھ
  .کسی مزاحمم نشھ

  ...گ در بھ صدا در اومد، اولین مھمون وارد شدزن

  ...عمھ محبوبھ و شھال بودن، باز خاطرات شھاب، صداش، اون ھمھ روزایی کھ باھم بودیم اومدم توی ذھنم

شھال در زد و وارد اتاقم شد، از روی تخت بلند شدم و دست ھام رو باز کردم کھ توی بغلم بیاد ولی شھال مستقیم روی تخت 
  زد زیر گریھ، کنارش نشستم و گفتم_ چی شده؟نشست و 

  ...شدم فقط چند تا کلمھکرد و من از حرف ھاش چیز زیادی متوجھ نمیشھالگریھ می

  ...رسوندکلماتی کھ گفت چیزھای بدی بودن، کلماتی کھ خبرھای بدی رو بھ مشام می

   

   

   

خواد بیوفتھ، بازم یک دردسر، بازم اتفاق جدید میشھال بین گریھ ھاش گفت کھ دیگھ شھاب مال من نیست،گفت بازم یک 
  ...سردرد

دونھ ولی اون فقط دست ھام رو دور بدنش گرفتم و عین دستگاه سانتریفیوژ تکونش دادم تا بگھ این چیز ھا رو از کجا می
  .کردگریھ می

رازیر شده بودند و چشم ھام می از اتاق بیرون زدم و پلھ ھا رو دوتا یکی دویدم و بھ عمھ و مامان رسیدم؛ اشک ھام س
  .باریدند

  گھ!؟عمھ دخترتون چی میگھ؟ مامان این حرف ھا چیھ کھ شھال می_
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کردند، با صدایی بلند تر گفتم_ یعنی چی شھاب مال من نیست؟ بدنم کم کم سست شد و روی مامان و عمھ گیج بھم نگاه می
نگفتم شھاب رو دوست دارم، آره من دوستش نداشتم چون بد  زمین زانو زدم و با گریھ گفتم_ من احمق بھ خاطر غرورم

کرد، چون...آروم ادامھ دادم_ چون من عاشقش نبودم؛ صدام رو بلند تر شد و داد زدم_ ولی بود، چون من رو قضاوت می
  !االن عاشقشم

  !عمھ از روی مبل پایین اومد و رو بھ روم زانو زد و آروم گفت: دیگھ واسھ عاشقی دیره

خوام شھاب مال من خوام بگیرمش، میگفت ماھی رو ھر وقت از آب بگیری تازه است؟ خب من االن میآقا جون نمی مگھ_
  .باشھ

مامان کنارم نشست و گفت: آره ماھی رو ھر وقت بگیری تازه است اما نھ وقتی کھ رفتی تو رود خونھ و گل آلوده اش 
  .کردی و ماھی ھاش رو لھ کردی

  .خب بچگی کردم انداختم و آروم زمزمھ کردم _سرم و پایین 

  .عمھ: خیلی دیر فھمیدی، خیلی

   

   

   

  .شرمنده شدم، از جام بلند شدم و آروم و بی حال اومدم سمت اتاق

  .سوخت، حال خوبی نداشتمکرد و روی تخت نشستھ بود، از دادی کھ زده بود گلوم میدر رو باز کردم، شھال دیگھ گریھ نمی

  .شستم، خودش رو بھم نزدیک کرد، دست ھام رو توی دست ھاش گرفت و با شصتش لمسشون کردروی تخت ن

  .شھدونستم این طوری میشھال: ببخشید نمی

با خشم نگاھش کردم، سرش رو پایین انداخت و با صدایی لرزان گفت: خواستم خودم بھت بگم تا اگھ یک وقت فھمیدی 
خواستم ناراحتت کنم. بعد سرش رو روی بازوم گذاشت و آروم بدی نداشتم و نمی دونستم و نگفتم دل خور نشی؛ منظورمی

  .زمزمھ کرد: ببخشید، با یک مکث کوتاه، خواھری

  .سرش رو بلند کردم و بوسیدمش، دلم براش سوخت؛ باھاش بد رفتار کرده بودم

شھ امشب پیشت نتونستم بخوابم، می آروم آروم سرش رو پایین آورد و روی پام گذاشت: خواھری این چند شب کھ نبودی
  باشم؟

  !خوابیماھوم، امشب تو بغل ھم می_

  .عمھ با خواھش و اصرار زیاد من و شھال قبول کرد کھ شب شھال پیش من باشھ
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  .شام مون رو کھ خوردیم رفتیم باال و روی تخت دراز کشیدیم،توی خیاالت خودمون بودیم کھ یکی در زد

  .خواست باھام حرف بزنھباز کردم، بابا بود می از جام بلند شدم و در رو

  .اومد داخل، خواستم در رو ببندم کھ مامان رو پشت در دیدم، اون رو ھم بھ اتاق دعوت کردم

  .مامان و شھال روی تخت نشستن و بابا روی صندلی، من ھم برای دید داشتن بھشون کنار در ایستادم

دونم از حرف ھام ناراحت روز با مامانت و عمھ ات بحث کردی حرف بزنم؛ میبابا: شیدا، اومدم در مورد موضوعی کھ ام
دونم شھاب رو دوست داری ولی این حقیقت رو باید بپذیری کھ شھاب شی ولی باید بگم؛کمث کرد و ادامھ داد: شیدا میمی

  ...تونھ مال تو باشھدیگھ نمی

  !بابا سکوت کرد و بغض من داد زد و ترکید

  .گردهت: شھاب دیگھ برنمیبابا آروم گف

  یواش گفتم_ کی گفتھ؟

  .بابا: شیدا، دکتر ھا ازش ناامید شدند و باید قبول کنی کھ دیگھ نیست؛ شھاب دیگھ نیست

  میره!؟گن شھاب میبا داد گفتم_ دکتر ھا مگھ خدان کھ می

  .مامان: شیدا آروم باش

  تو دھنم، چرا نباید حرف بزنم چرا؟تونم آروم باشم، ھر وقت خواستم حرف بزنم زدید نمی_

  .آری ھابابا: شیدا، فردا شب مھمون داریم، مسخره بازی ھای اون شب رو در نمی

  یکی از ابرو ھام رو باال انداختم و گفتم_ ببخشید کدوم شب؟

  .بابا: خواستگار قبلیت، حامد صفوی

  دید خواستگار بیاد؟بابا من نامزد شھابم، چرا اجازه می_

  گھ نامزدی پس حلقھ ات کو؟بابا: ا

  شھ مراسم خواستگاری رو لغو کنید؟مگھ مالک فقط حلقھ است، بابا می_

  .آیند و توھم حق رد کردنشون رو نداریبابا: نھ خیر، می

بابا از جاش بلند و رفت، مامان ھم دنبالش راه افتاد و کنار من کھ رسید دستش رو روی شونھ ام گذاشت و نگاھی بھم 
  .رفت انداخت و
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  .خواستاون شب رو با بدبختی خوابیدم، انگار چشم ھام بلند نبودن بخوابند، انگار مغزم استراحت نمی

   

  .دونم شھال کی رفتھ بود؛ تا عصر کسی سراغم نیومدروز بعد حال و حوصلھ نداشتم و از اتاق بیرون نرفتم، نمی

  .آیندمھمون ھا میحدود ساعت شش مامان گفت حاضر شم تا یک ساعت دیگھ 

  .رفت و سریع رسید بھ شش و پنجاه دقیقھساعت خیلی تند می

  .ده دقیقھ ای کھ ثانیھ بھ ثانیھ اش رو با اشک طی کردم

  ...در زدند، اومدند داخل، ازشون استقبال کردم و راھنماییشون کردم تا بشینند

  ...حرف ھا شروع شد، مھریھ، شیر بھا، خونھ، ماشین، پول، کار

  .شدوز بھ صورت پسره نگاه نکرده بودم، صدای بابا کھ گفت شھاب دیگھ نیست توی سرم اکو میھن

  .با صدای بابا بھ خودم اومدم: شیدا، با علی جان برید توی اتاق و حرف ھاتون رو بزنید

  .اومدم مخالفت کنم کھ با انگشتش رو روی بینیش گذاشت، بازم خفھ شدم و حرفم رو خوردم

  ...شناختمش بھ اتاق رفتیمشدم و ھمراه علی کھ اصلن نمی از جام بلند

  .روی صندلی نشست و من روی مبل

  علی: شیدا؟

  بلھ؟_

  خوای یک نگاه بھم بندازی؟علی: نمی

  ...اومدنگاھم رو بھ صورتش دوختم، صورتی کشیده با چشم ھای سبز و بینی قلمی، فرم صورتش بھش می

  !علی: خب حاال نخوری من رو

  .لبخند کوتاه زدم و گفتم_مبارک باشھیک 

  با تعجب گفت: چی؟

  !ھیکلیت_

  ...خندید و گفت: عجب دختر شوخی، خب حاال بحث ھای بی خودی رو ول کنیم بریم سر اصل مطلب
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  فھمید من شھاب رو دوست دارم؟از آینده و خوش بختی و...گفت، چرا ھیچ کس نمی

  ...دگفت و برای عاشقی دیر بوشاید عمھ راست می

کردم و از حرف ھای علی چیزی نفھمیدم، سرم رو پایین انداختم کھ دستی رو زیر چونھ ام احساس بھ این حرف ھا فکر می
دیدم، اون دست ھای مردونھ رو مال کردم، دست ھایی مردونھ، چشم ھام بستھ بودند و خیس؛ توی خیاالتم شھاب رو می

  ...م و اشک ھام جاری شددونستم، خودم رو توی بغلش رھا کردشھاب می

  . اینقدر گریھ کردم کھ ھق ھق ھام بھ گوش خدا رسید، در باز شد و بابا اومد داخل و بقیھ ھم پشت سرش

با صدای باز شدن در چشم ھام رو باز کردم و خودم رو تو بغل علی دیدم، سریع خودم رو عقب کشیدم؛ ترسیده بودم، نکنھ 
  ...وشمبابا االن دعوام کنھ و بزنھ تو گ

  بابا اومد جلو خودم رو ازش دور کردم، ولی بابا علی رو بلند و برد بیرون، ھمھ

   

  .دنبالش رفتن

  .شنیدماینقدر ترسیده بودم کھ صدای قلبم رو توی گوشم می

   

   

   

  چند دقیقھ گذشت و در اتاق باز شد، مامان بود: بیا پایین بابات کارت

  . داره 

  !خواستم این کار رو بکنم، حواسم نبود فکر کردم شھابھکردم، برگشت و نگاھم کرد، سریع گفتم_ نمیخواست بره، صداش 

  .مامان بدون این کھ حرفی بزنھ رفت

  .دنبالش رفتم، رسیدم پایین، کسی حواس بھ من نبود، کنار مامان نشستم

  .زدندیبابا و بابای علی باھم مشغول صحبت بودن و علی و مامانش ھم با ھم حرف م

  .کھ زخم شده بود  از استرس حالت مردن گرفتھ بودم، این قدر با گوشت کنار انگشتم ور رفتھ بودم

  .مامان زیر چشمی نگاھی بھم کرد و بعد دستش رو روی دستم گذاشت اجازه نداد کھ دیگھ با ناخن ھام بازی کنم
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  ...ز ترس بدنم یخ کرده بود و دست ھام سرد تر بودداد؛ ادستش رو بین دست ھام گرفتم، گرمای دست ھاش بھم آرامش می

  ...مامان از بابا خواست کھ برند توی آشپز خونھ من رو ھم برد

   

  :داخل آشپز خونھ

  .کنیدمامان: مبین چرا اینقدر پچ پچ می

  .بابا: عجلھ نکن خب

  .بچھ چھ حالی داره، خب یک چیزی بگومامان دست من رو کھ عقب تر ایستاده بودم گرفت و کشیدم جلو: ببین این 

  بابا دست ھام رو گرفت و سردیشون رو احساس کرد و گفت: چرا این طوری شدی تو؟

  .و زدم زیر گریھ  با بغض گفتم_ بابا فکر کردم شھابھ کھ رفتم بغلش، ببخشید

  نی؟کبابا بغلم کرد و توی گوشم گفت: ھیس، آروم باش؛ من کھ کاری بھت ندارم چرا گریھ می

  ...داد تا آروم تر شمکردم و بابا سعی داشت آرومم کنھ و مامان ھم کمرم رو ماساژ میفقط گریھ می

  .چند دقیقھ ای گریھ کردم و بھ زور بغضم رو قورت دادم و پیش مھمونا برگشتیم

  .دیگھ نیستعلی قبول شد ولی نھ از طرف من، ولی چند وقتی رو باھاش سر کردم و خودم رو راضی کردم کھ شھاب 

   

   

   

  ...ھفتھ دیگھ مراسم عقدمونھ، امروز اومدیم برای آزمایش

  ...رفتیم رو باھم گذروندیماز صبح زود با علی بودم و کالس ھایی کھ باید می

  ی آخر با یاد شھاب گذشت،ھفتھ

  .ملباس عروسم رو انتخاب کردم و وقت تاالر رو علی ھماھنگ کرد، مھمون ھامون رو ھم دعوت کردی

  .ی علی رو دعوت کنیمرفتیم کھ عمھتوی ماشین بودم و می

  من_ علی؟
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  علی: جانم؟

  .کاش شھاب ھم بود_

  .علی: شیدا قسمتش این بوده

  گرده؟یعنی تو باور داری دیگھ برنمی_

  علی: خب آره، مگھ تو نداری؟

  .نھ، من ھنوز بھ انتظارش نشستم_

  نی ؟علی: خب پس چرا قبول کردی کھ با من ازدواج ک

  .لبخندی زدم و گفتم_ بگذریم

   ــ ــ ــ ــ ــ ــ  

  ...آخرین مھمون ھم دعوت شد و برگشتیم خونھ ھامون تا فردا کھ بریم آرایشگاه

   

   ...آیمامروز چھارشنبھ و آخرین روز مجردی من بود، فردا بھ عقد جناب آقای علی کمیلی درمی

  شھریور سال نود و سھ

٠٠:٠٠   

  ...رفتم آرایشگاهبستم و خوابیدم، باید صبح زود میدفتر خاطراتم رو 

   

  .آد دنبالمصبح ساعت شش و ده دقیقھ بیدار شدم، ای وای ده دقیقھ دیگھ علی می

شویی و صورتم رو شستم و لباس ھام رو پوشیدم و رفتم تو آشپزخونھ و یک لقمھ گرفتم کھ صدای سریع پریدم توی دست
  ...و کیفم رو برداشتم و از خونھ زدم بیرون بوق ماشین علی بلند شد، پریدم

  .تا ساعت ھفت عصر زیر دست آرایشگر مردم و زنده شدم، ولی وقتی کارم تموم شد یک عروس خانم خوشگل شده بودم

  ...یک خانم مسن اومد و بھم گفت کھ علی جلوی در منتظرمھ، استرس کل وجودم رو گرفت

ال اومدم، علی کھ من رو دید تور سفید رو کمی باال آورد و با لحن شیطون گفت: با کمک آرایشگر پلھ ھای آرایشگاه رو با
  !خانم کوچولوی منی کھ
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  .تور رو از دستش گرفتم و انداختمش پایین و رفتم سمت ماشین، علی جلوم دوید و در ماشین رو برام باز کرد

  .دبا بدبختی لباسم رو توی ماشین جا دادم و علی بدون ھیچ حرفی حرکت کر

  .زد، عصبی شدم و داد زدم_ نکنصدای ضبط رو بیشتر کرد و با انگشت ھاش روی فرمون ضرب آھنگ می

  علی با تعجب نگاھم کرد و ضبط رو کم کرد و گفت: چی شده خانمی؟

  .با من حرف نزن_

  .علی: گریھ نکنی ھا

  چرا؟ مگھ مھمھ برات؟_

  .شھ. وبلند خندیدعلی: نھ، ولی آرایشت خراب می

  .رو کنترل کردم کھ گریھ نکنم خودم

  .رسیدم بھ تاالر، البتھ یک باغ بود کھ تاالر ھم داشت

  ...کردصدای سوت و جیغ و دست و ھورا فضا رو پر کرده بود و بوی اسفند آدم رو مست می 

  .عروسیمون مختلط بود و مرد و زن قاطی بودند

ن با اون کفش ھای پاشنھ بلند توی اون سنگ ریزه ھا سخت بود علی از ماشین پیاده شد و در سمت من رو باز کرد، راه رفت
  ! و ھر لحظھ امکان داشت پخش زمین شم

  . آروم آروم کنار علی راه رفتم تا بھ سکو رسیدیم

دونستند این موندیم، افراد زیادی اومدن و تبریک گفتند ولی اون ھا کھ از دل من خبر نداشتند و نمیباید منتظر عاقد می
دونستند من عاشق شھابم و حسی بھ علی ندارم، اون ھا کھ توی دوران نامزدی ما نبودند با دل من یکی نیست، نمیعروسی 

  . و ندیدند بی محلی ھای من رو

  .کردحال نبودند، شھال کھ اصال توی خودش بود و بھ کسی توجھ نمیی عمھ محبوبھ ھم بودند ولی خیلی خوش خانواده

  .طور کسل کننده گذشت و عاقد باالخره اومدیک ساعتی ھمین 

  ...روی جایگاه مخصوص نشست و بزرگ تر ھای فامیل اومدند دورش جمع شدند

  ...بار اول خوانده شد و گفتند عروس رفتھ گل بچینھ، بار دوم ھم خوانده شد و گفتند رفتھ گالب بیاره

  ...من و شھالبھ جز  حال بودندشد، ھمھ خوش لحظات آخر مجردی طی می
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  ...کردیم کھ دیگھ شھاب نیست ولیکشیدیم، اما اون نبود، باید باور میآخھ ما ھنوز انتظار شھاب رو می

  ...دیدم، نھ باورم نمیشدولی چی می

  ! داد، البتھ دنیای من رویک اتفاق، یک حادثھ، حادثھ ای کھ دنیا رو تغییر می

   

   

   

  ...مثل ھمیشھ با وقار و زیباشھاب من جلوی در باغ ایستاده بود، 

کردم؛ دست ھاش رو توی جیبش گذاشت طوری کھ شصتش بیرون باشھ دیدمش، حسش میفاصلھ مون زیاد بود ولی من می
  .و راه افتاد و سمت ما اومد

  .وقتی نزدیک تر شد، شھال دستش رو دور بازوی شھاب قفل کرد ولی شھاب توجھی نکرد و بھ راھش ادامھ داد

  .روبھ روش و گفت: دایی ایشون کی باشن؟ با اشاره بھ علی  م کھ رسید ایستادبھ بابا

  .بابا: شوھر شیدا

  .کنیدشھاب: متوجھ نشدم تکرار می

  .بابا: گفتم شوھر شیداست

  .شھاب فریاد زد: شیدا فقط مال منھ! قلبم با این حرف بھ لرزه افتاد و تپشش بیشتر شد

  .زد ی عقدپاش رو برد باال و زیر سفره

  ...زد کھ این بساط رو جمع کنیدفقط داد می

  ...علی محکم دستم رو گرفتھ و تالشم برای رھایی بی فایده بود؛ بازم سردرد

کوبید، بدنم سرد شده بود و کم کم چشم ھام ام میداد و قلبم خودش رو بھ سینھزد، علی دستم رو محکم فشار میشھاب داد می
  .میدمفھبستھ شد و دیگھ چیزی نمی
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  (شیماز این جای داستان با روایت شھاب ھمراه می)

دو سھ روزی بود کھ بھ ھوش اومده بودم ھمھ برای عیادتم اومده بودند ولی شیدا ھنوز نیومده بود؛ نگرانش بودم ولی از 
  .کسی سراغش رو نگرفتم

  ...از بیمارستان ھم مرخص شدم ولی بازھم شیدا نیومد

گرفتم ولی جواب سر باال داد؛ شھال رو صدا کردم و ازش خواستم ھمھ چیز رو بگھ با کمی اصرار از مامان سراغش رو 
  .راضی شد و اتفاقات این چند مدت رو گفت

  .رفتمبھم ریختھ بودم و از اتاق بیرون نمی

  ! پرسیدندلباسشون میشنیدم کھ نظر ھم رو در مورد روز پنج شنبھ ساعت چھار عصر صدای مامان و بابا رو می

  .بعد از چند دقیقھ دیگھ صدایی نیومد، سریع بھ شھال پیام دادم و ازش پرسیدم کجا رفتند

  ...حدود ساعت پنج عصر شھال پیامم رو دید و جواب داد

  .شھال: ما عروسی ھستیم

  عروسی کی؟_

  .شھال: غریبھ نیست

  چرا من رو نبردید؟_

  .شد خبشھال: نمی

  .شھخوام بھت زنگ بزنم با پیام نمیپاشو برو یک جا میشھال _

  .تونمشھال: داداشی نمی

  .پاشو گفتم_

  .بعد از چند دقیقھ بھ شھال زنگ زدم و فھمیدم کھ عروسی شیدان؛ آدرس رو بھ زور گرفتم

  ...سریع حاضر شدم و رفتم بھ آدرسی کھ شھال داد

  . غ ایستادمرسیدم بھ باغ، از ماشین پیاده شدم، جلوی در با
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  .شیدا و اون پسره روی سکو عروس و داماد بودند، عصبی شدم، دستم رو توی جیبم گذاشتم و بھ سمت دایی حرکت کردم

  ...وسط راه شھال خودش رو بھم نزدیک کرد و دستش رو دور بازوم قفل کرد، بھش توجھی نکردم و بھ راھم ادامھ دادم

  چشم اشاره کردم بھ اون پسره و گفتم_ دایی ایشون کی باشن؟روبھ روی دایی ایستادم و چشم تو 

  .دایی: شوھر شیدا

  .کنیدمتوجھ نشدم تکرار می_

  .دایی: گفتم شوھر شیداست

  .عصبی شدم، فریاد زدم_ شیدا فقط مال منھ

رون بکشھ ولی کرد دستش رو از دست اون پسره بیاز عصبانیت بھ سفره عقد لگدی زدم و نگاھی بھ شیدا انداختم، سعی می
  .رسیدزورش نمی

شکوندم، کھ یک ھو صدای جیغ شھال من رو بھ خودم آورد، بھ سکوی عروس و داماد زدم و میز ھا رو میفقط فریاد می
  ! نگاه کردم، شیدا نبود اون یارو ھم نبود

  .شیدای من نبود، توی جمعیت دنبالش گشتم

  .بردش سمت ماشینتوی بغل اون پسره بود و داشت می

  . در عقب رو باز کرد و شیدا رو انداختن داخل و خودش ھم سوار شد

  .رفت تا گمشون کنممردم رو کنار زدم پریدم توی ماشینم و دنبالشون راه افتادم، تو کوچھ ھا می

اغ رو رد کردند ولی نوبت من کھ رسید چر  کھ بھ یک چھار راه رسیدیم اون ھا چراغمثل کاراگاه دنبالشون کردم تا این
  .قرمز شد، از شدت عصبانیت محکم روی فرمون کوبیدم

  ...ثانیھ ھای چراغ قرمز برام یک عمر گذشت

  !گفت باید توی این کوچھ بپیچمسھ، دو، یک چراغ سبز شد و پام رو روی گاز گذاشتم یک حسی بھم می

  ! ی برگ و لختبھ حسم اعتماد کردم و رفتم یک کوچھ باغ پر از برگ ھای زرد پاییزی با درخت ھای ب

  .اومدھا میھمھ جا ساکت بود و تنھا صدای قار قار کالغ ھای باغ

شد، پیچیدم تو کوچھ بعدی یک کم کھ رفتم رسیدم سر یک دو شد و بھ کوچھ ھای زیاد دیگھ ای وصل میتر میکوچھ تنگ
  !راھی، یک طرف سر سبز بود و اون طرف عین بیابان
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  .یک جای پرت، پیچیدم توی کوچھ بیابانی شکلفکر کردم کھ حتمن شیدا رو برده 

  .شدیک کوچھ بزرگ و طوالنی کھ چون درخت ھای زیادی داشت آسمون مشخص نمی

  .راه زیادی رو رفتم ولی نھ علی بود، نھ شیدا و نھ ماشینشون

  زنھ!؟کردم شیدای من االن با کدوم گرگ داره پرسھ مینا امید برگشتم و بھ این فکر می

  .خونھ برگشتم؛ ھمھ خونھ ما بودنبھ 

  .کرد و مامان سعی داشت آرومش کنھزندایی گریھ می

  .دادندخانواده علی ھم بودند ولی ھنوز خبری از شیدا و علی نبود و ھیچ کدوم گوشی ھاشون رو جواب نمی

  ...رفتم توی اتاقم، بابا و دایی اومدند باال

  دایی: چی شد؟ پیداشون کردی؟

  .تعقیبشون کردم ولی پشت چراغ قرمز موندم و گمشون کردم تا یک جاھایی_

  شھ بریم آگاھی اطالع بدیم؟دایی با بغض گفت: نمی

  .ریمچرا می_

  .شھشده محسوب نمیبا دایی و بابا رفتیم کالنتری و اون ھا گفتن زیر بیست و چھار ساعت گم

   

   

ی خونھ اصال خوب نیست، آگاھی ھنوز بھ دنبال سر نخی از دو سھ روزی گذشتھ اما ھنوز خبری از شیدا نیست، حال و ھوا
  ...گردد ولی ھنوز موفق بھ پیدا کردن چیزی نشده اندعلی می

   

   :علی

وقتی شھاب رو دیدم ترسیدم، دست شیدا رو محکم گرفتم ولی اون سعی داشت خودش رو آزاد کنھ اما شیدا مال من بود و بھ 
  .دادمشکسی نمی

  .کاری کرد، زمینھ برای فرار ما فراھم شدوقتی شھاب شلوغ 
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تونست راه بره، بغلش کردم و بھ سمت ماشین رفتم؛ وسط راه شیدا از حال رفت، سریع روی شیدا حال خوبی نداشت و نمی
   .تونستم تند رفتمصندلی عقب گذاشتمش و سوار ماشین شدم و تا جایی کھ می

  .گممون کرد شھاب تا یک جاھایی دنبالمون بود ولی باالخره

  ...شیدا رو بردم توی کارگاه کفاشی پدر بزرگ یکی از دوست ھام

اومد و شروع کرد بھ داد زدن یک صندلی آوردم و با طناب شیدا رو بستم و دھنش رو ھم با یک پارچھ بستم   شیدا بھ ھوش
  .تا دیگھ نتونھ جیغ بزنھ

شی؟ شھاب کھ تو رو یادش نیست، شقتم چرا باھام جور نمیجلوش نشستم و گفتم_ شیدا، خانم خوشگلھ من دوستت دارم، عا
  .بیا و با من باش

  .کھ داد نزنھ بازش کردمازم خواست کھ دھنش رو باز کنم با شرط این

رسھ، شاید بھ شیدا آروم و با صدایی بی جون گفت: درستھ تو دوستم داری ولی این عشق یک طرفھ است و بھ جایی نمی
  ...دونم کھ من رو یادشھ کھ این کار ھا رو کردبھ یاد نیاره ولی می تعبیر شما شھاب من رو

   

  :شھاب

  !کردیمکرد و دایی آروم و قرار نداشت، شب باید با قرص خواب خوابشون میزندایی گریھ می

  ...صبح روز سوم تلفن زنگ خورد، سریع پریدم و برش داشتم

  .حاضر شدیم و بھ آدرسی کھ دادند رفتیماز آگاھی خبر دادند کھ شیدا رو پیدا کردند؛ سریع 

نیروھا ھمھ جا رو محاصره کردند و بھ ما گفتند کھ بیرون منتظر باشیم، شیدای من توی یک کارگاه کفاشی بزرگ زندانی 
  ...کردم ببینمشبود، از حالش خبر نداشتم و لحظھ شماری می

یع رفتم داخل و شیدا رو بی جون روی یک صندلی چوبی گیر کردند و بیرون آوردند، سرحدود نیم ساعت بعد علی رو دست
دیدم؛ بھ طرفش رفتم و طناب ھا رو از دورش باز کردم، توی بغلم گرفتمش و آوردمش بیرون، دایی شیدا رو از بغلم گرفت 

  ...و سمت ماشین برد و ھمھ باھم بھ بیمارستان رفتیم

   

  :شیدا

کرد؛ پوشید، لباس ھایی کھ تک تک اعضای بدنش رو مشخص میھای بدی میعلی خیلی وحشت ناک شده بود، لباس 
کردم، یک روز صبح کھ چشم ھام بستم و بھش نگاه نمیکنھ، چشم ھام رو میدونستم برای تحریک من این کار رو میمی

ف کرده بود، حالش رو باز کردم علی رو روبھ روی خودم دیدم، با چشم ھای قرمز بھم خیره شده بود، انگار چیزی مصر
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تونستم، اصلن دست خودش نبود؛ بھم نزدیک شد، صورتش رو بھم نزدیک کرد، سعی کردم خودم رو عقب ببرم اما نمی
  .شیخوام تو فقط مال من باشی و مال من میدھنش رو باز کرد و گفت: می

  ...سرم خورد و از حال رفتم خورد کھ ضربھ ای بھبوی گند شرابی کھ خورده بود رو حس کردم حالم داشت بھم می

   

   

   

   :علی

کردم شیدا رو مال خودم کنم، حالم اصال خوب نبود از شب کھ شیدا خوابید، رفتم توی یکی از اتاق ھا، ھمش بھ این فکر می
  ...کارگاه زدم بیرون و رفتم خونھ یکی از دوست ھام، یک شیشھ کامل شراب رو خوردم و برگشتم کارگاه

  .یده بود، نزدیکش رفتم ولی باز پشیمون شدم و یک گوشھ رو انتخاب کردم و خوابیدمشیدا آروم خواب

صبح با صدای خش خش برگ ھای توی حیاط بیدار شدم، انگار کسی توی حیاط بود؛ از پنجره بیرون رو نگاه کردم ولی 
  .ھیچ کس رو ندیدم

ھاش رو باز کرد؛ صورتم رو بھش نزدیک تر کردم،  شد، نزدیکش رفتم و بھش نگاه کردم کھ چشمشیدا ھم کم کم بیدار می
  .رسید تکون بخورهسعی داشت خودش رو عقب بکشھ اما چنان محکم بستھ بودمش کھ قدرتش نمی

  .شیخوام تو فقط مال من باشی و مال من میبھش گفتم_ می

  ...اما یک ھو چیزی توی سرم خورد و از حال رفتم

   

  ...گیری من اومده بودندکارگاه محاصره شده بود و چند تا سرباز ھم برای دستبعد یک ساعت کھ بھوش اومدم کل 

   

  :شھاب

  !شیدا رو بستری کردند و چند تا سرم تقویتی بھش دادند، حالش خوب نبود، انگار اون یارو ھیچی بھ شیدای من نداده بود

خواست کردم؟ شاید شیدا نمیکار میباید چیبعد دو ساعت شیدا چشم ھاش رو باز کرد، ھمھ باالی سرش جمع شدند ولی من 
  ...من تو اون حال ببینمش ولی دلم براش تنگ شده بود، برای صداش، رنگ چشم ھاش

  پلیس اومد و از شیدا چندتا سوال پرسید و بعد از دکتر خواھش کرد از سر شیدا ھم عکس بگیرند! اما برای چی!؟
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جا بستری گفت: متاسفانھ بھ سرشون ضربھ ای وارد شده و باید مدتی اینکھ دکتر عکس جمجمھ شیدا رو دید بعد از این
  .باشند

خواستند شیدا زود تر بھ خونھ برگرده ولی باالخره موفق شدم راضیشون کنم کھ کردند و میزندایی و مامان ناآرومی می
  ...شیدا بستری بمونھ

   

  :شیدا

کردم کھ با اومدن مامان و بابا و عمھ رو توی سرم احساس میوقتی بھ ھوش اومدم توی بیمارستان بودم، درد شدیدی 
  .فراموشش کردم

  !دونستم اون من رو نجات داده، اما شھاب داخل نیومدمنتظر شھاب بودم، می

حال پلیس برای صورت جلسھ اومد و سوال ھایی در مورد علی و اتفاقات افتاده پرسید و بعدم از سرم عکس گرفتند؛ خوش
  ...کنار خانواده ام و شھاب ھستم بودم کھ باز

  .موندند ولی ھنوز شھاب رو ندیده بودمچند روزی تو بیمارستان بودم و نوبتی عمھ و مامان پیشم می

  !آوردمحالی داشتم بال در میباالخره مرخص شدم و برگشتم خونھ، از خوش

  !احت شدمبھ خونھ کھ رسیدم یک دوش آب گرم گرفتم و از شر اون آرایش ھای مسخره ر

  .بھ اصرار مامان چند ساعتی رو خوابیدم

  ...من خواب بودم کھ

   

   :شھاب

مامان و بقیھ خیلی اصرار داشتند کھ برم بیمارستان و شیدا رو ببینم اما با ھزار خواھش راضیشون کردم کھ تا شیدا نرفتھ 
  .خونھ بھ دیدارش نروم

  .رم تا ببینمشولی امروز کھ شیدا مرخص شده می

  .سمت خونھ دایی رفتم  آرایشگاه و موھام رو حالت دادم و بعدم چند تا کادو خریدم ورفتم 

  ...ماشین رو پارک کردم و زنگ رو زدم

  .در باز و داخل شدم، زندایی با روی باز ازم پذیرایی کرد
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  .کنار تختش نشستم ی زندایی رفتم توی اتاقش واحوال شیدا رو گرفتم و متوجھ شدم چند ساعتی ھست کھ خوابھ با اجازه

مال برداشتم و لولھ مال کاغذی کنار تخت بود، یک دونھ دستمعصومانھ خوابیده بود، شیطنتم گل کرد، یک جعبھ دست
  ...کردم، آروم آروم جلوی صورتش بردم کھ یک ھو بیدار شد و یک جیغ بنفش کشید

  جدی بھ خودم گرفتم و گفتم_ چرا زدی؟از خنده مرده بودم کھ یک لنگھ کفش مبارک بھ سرم خورد، قیافھ 

  .انگار کھ ترسید و با وحشت گفت: ب...ببخشید

  اوخی ترسیدی؟با لحن تمسخر آمیزی گفتم_ 

  .این بار اون جدی شد و خواست بزنھ تو دھنم کھ دستش رو تو ھوا محکم گرفتم، داد زد: آخ دیوونھ دستم درد گرفت

  ...وردم و بھش دادمدستش رو ول کردم و کادو ھام رو بیرون آ

  ...جا بودم و کلی گفتیم و خندیدیمتا عصر اون

   

  :شیدا

  ...با اومدن شھاب زندگیم تغییر کرد و شادی بھش برگشت

  ...کھ روز تولدم فرا رسیدای شاد گذشت و زندگی روی خوشش رو بھم نشون داد؛ تا اینچند روزی با خانواده

   

   

   

  :شھاب

  !قا شھاب کھ بنده باشم خودم رو خوشگل کردمامروز روز تولد شیداس و آ

  .شھامروز شیدای من بیست و یک سالھ می

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ

  :شیدا

شب شد و مھمون ھا اومدن؛ روشنک، رھا، بیتا، الناز و بقیھ کھ دلم براشون یک ذره شد بود، ھمھ بودن و یک شب خوب 
  !رو برام ساختند
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  :شھاب

  !شمشھ و البتھ من ھم زیبا ترین پسر دنیا میا میامشب شیدای من زیباترین دختر دنی

از ساعت شش صبح بیدار شدم و صبحانھ رو کھ خوردم رفتم دنبال شیدا و بردمش آرایشگاه و بعد ھم ماشین رو دادم تا گل 
  .بچسبونند و خودم ھم رفتم آرایشگاه

  ...وس خانمبعد سھ ساعتی کارم تموم شد و ماشین رو ھم تحویل گرفتم و رفتم سراغ عر

   

  :شیدا

گرچھ چند وقت پیش تمام این استرس ھا رو برای علی تجربھ کردم اما برای شھاب فرق داشت انگار ھیچ چیز بر خالف  
  .تصورم تکراری نبود

  .آرایشم کھ تموم شد، شھاب پشت در منتظرم بود

گذاشتم، شھاب سرش پایین بود و دستھ گل توی دستش، لرزیدم، پام رو از آرایشگاه بیرون بدنم خیس عرق بود، از سرما می
صدای کفشم رو کھ شنید سرش رو بلند کرد و بھم نگاه کرد، بعد کمی مکث دستھ گل رو بھ طرفم گرفت و آروم گفت: 

  .خوشگل شدی ھا

  .خندیدم و جوابش رو با یک چشمک دادم

  .نداشتم و با کمک شھاب آروم جمعش کردم در ماشین رو برام باز کرد و نشستم، ولی این بار با لباسم دعوا

گرفتند، شھاب شیشھ ھا رو باال اومدندو فیلم میشھاب ھم سوار شد وآروم حرکت کرد، فیلم بردار ھای زیادی دنبالمون می
  .کردداد و صدای ضبط رو بیشتر کرد و با مالیمت رانندگی می

  .بھ تاالر کھ رسیدیم آروم رفت داخل و ماشین رو پارک کرد

  .تاالر پلھ ھای زیادی داشت و نور ھای رنگی زیادی پلھ ھاش رو روشن کرده بودند

از ماشین پیاده شدم و یک نگاھی بھش انداختم، عالی شده بود، گل ھای سرخ روی یک ماشین سفید و یک قلب بزرگ روی 
  .کاپوت ماشین و یک عالمھ نقاشی روی در ماشین بود و اسم من و شھاب

  .ھمھ جا رو پر کرد   رفتیم و وارد تاالر شدیم، صدای دست و جیغ و صوتاز پلھ ھا باال

رسوند دو طرف میز و صندلی گذاشتھ شده بود و اون وسط یک راه با شمع تعیین شده بود کھ ما رو بھ سکو مخصوص می
  .پر بود از گل ھای پر پر سرخ  ی باریککھ توی این جاده
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  :شھاب

شھ کنھ و میمنھ! شیدایی کھ یک عمر عاشقش بودم حاال عشقم رو باور کرده و باھام ازدواج میامشب بھترین شب زندگی 
  .شریک زندگیم؛ سرم رو بلند کردم و خدام رو شکر کردم

   

  :شیدا

  .شب پر استرسی بود، اما چون شھاب بود، آروم بودم

  ...طالیی قرآن کریم عاقد اومد، قرآن رو توی دست ھام گرفتم، یک قرآن با جلد سفید و نوشتھ

کرد، بی تردید کردیم، امضایی کھ ھمھ سرنوشتت رو تعیین میبلھ رو دادم و اون دفتر بزرگھ رو آوردن، باید امضا می
شھ شریک زندگیم و آقا باال سرم ترسیدم از این امضا ولی حاال کھ اون میامضا کردم، شاید اگھ طرف مقابلم شھاب نبود می

  ...ترسماز ھیچی نمی

   

  ...شب حدود ساعت دوازده مراسم رو تموم کردیم سوار ماشین شدیم برای عروس کشون

  ...حاال من و شھاب مال ھم بودیم و محرم ھم

  ...توی ماشین نشستم، کنار شھاب

  !زدنرفتیم و بقیھ پشت سرمون با ریتم بوق میما جلو می

  ...عرق بود و گرم،گرمایی کھ مردونھ بودپشت چراغ قرمز رسیدیم، شھاب دستم رو گرفت، دست ھاش خیس 

  !با عشق نگاھش کردم و دستش رو بوسیدم، حاال بماند کھ دستش رژلبی شد

بھ روی خودم نیاوردم و دستش رو رھا کردم، بھ دستش کھ نگاه کرد و جای لب ھام رو دید، از خجالت آب شدم، خندید و 
  ون وقت من چی جواب بدم؟کنند، ادونی االن ھمھ نگاه میگفت: حاال خوبھ می

  .ببخشیدخودم رو مظلوم کردم و گفتم_ 

  .مال بده پاکش کنمشھاب: ای جانم، اشکال نداره یک دست
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  !عھ نھ خیرم یادگاری باید بمونھ_

  .شھ، زشتھ مامان این ھا ببینند ھاگی دختر این کھ پاک میبا تعجب گفت: چی می

  .مال رو بھ سمتش گرفتمپاکش کن. بعد ھم جعبھ دستخودم رو ناراحت کردم و گفتم_ باشھ 

  .خواد، بذار بمونھجوری نکن نمیشھاب: خب حاال این

  .جلوی خونھ رسیدیم، از ماشین پیاده شدیم و رفتیم خونھ، بقیھ ھم دنبالمون اومدن

این ھا زودتر از مامان و حدود یک ساعت بعد مھمون ھا خداحافظی کردند و رفتن و فقط مامان بابا ھامون موندن کھ عمھ 
  ...بابا خداحافظی کردند و رفتند

   

   

   

خواست با بابا و مامان خداحافظی کند، توی تموم این مدت شھاب سعی داشت کسی دستش رو نبینھ، در آخر مجلس کھ می
  ...بی توجھ دستش را جلو آورد و بابا جای بوسھ من رو روی دستش دید

  ! گفت: از دست شما جوون ھابابا آروم خندید و 

  .شھاب از خجالت سرش رو پایین انداخت؛ من ھم خجالت کشیدم

ی کت بابا رو گرفت و بھ سمت در کشید و گفت: ھمھ رفتن، اگھ دوست داری بیا تا تنھا مامان کھ متوجھ شده بود، گوشھ
  !باشند

اب، دایی مواظب دخترم باش از این بھ بعد اون مال تو شد گفت: شھی مامان بھ سمت در کشیده میبابا در حالی کھ بھ وسیلھ
  .ھست

  ...با حرف پدر کھ گفت من مال شھاب ھستم برقی توی چشم ھام درخشید

لباس ھامون رو کھ عوض کردیم، شھاب رفت تا بخوابد، من ھم روی صندلی کوتاه میز آرایش نشستم تا سنجاق ھای داخل 
  ...م نشدسرم رو بیرون بکشم اما ھر چھ سعی کرد

  .شھاب: عھ، شیدا اون چراغ رو خاموش کن خوابم میاد ھا

  .بینی کار دارممگھ نمی  کالفھ بودم با تندی رو بھش گفتم_ عوض کمک کردنتھ!

  !شھاب: خیلی خب بابا. و پتو رو روی سرش کشید و خوابید، از این حرکتش عصبی و ناراحت شدم، زدم زیر گریھ
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  پتو بیرون آورد و آروم گفت: شیدا، خوبی؟ شھاب با تعجب سرش رو از زیر

  .عاجزانھ گفتم_ شھاب بیا کمک

  .از تخت بیرون اومد و روی زمین جلوی من زانو زد

  کار کنم؟شھاب: جونم، چی

از صندلی پایین اومدم و روبھ روی شھاب زانو زدم و سرم رو روی شونھ اش گذاشتم و آروم گفتم_ خستھ شدم ! و بھ گریھ 
  .ادمام ادامھ د

  دونی چقدر مونده!؟دست شھاب روی کمرم قرار گرفت و آروم گفت: ھنوز اول راھیم کھ خانمم، می

  .کنم تا آخرش بتونم کنارت باشمبا بغض گفتم_ فکر نمی

  ! با عصبانیت گفت: دیگھ این حرف رو نشنوم ھا

  شھاب؟_

  شھاب: جانم؟

  کنی موھام رو باز کنم؟کمک می_

  .لبخندی زد: آره، بچرخ

  ...بھ آرومی سنجاق ھا رو باز کرد  موھام رو در اختیارش گذاشتم و اون

   

   

   

  .شھ ھاشھاب: شیدا پاشو، دیرمون می

  !امای گفتم_ اه، بزار بخوابم خستھبھ خودم تکونی دادم و پتو رو روی سرم کشیدم و با لحن خستھ

  .شھیرمون میشھاب با عصبانیت پتو رو از دستم بیرون کشید و گفت: پاشو گفتم د

  خوای بکنی؟کار میمگھ چی_

  .خوایم بکنیمکار میخوای بکنی نھ، چیکار میشھاب: چی
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  خوایم بکنیم؟کار میخب حاال چی_

  .شھاب: مامانم این ھا دعوتمون کردن، بریم یک کم کمک بدیم

  .خودمو مظلوم کردم و گفتم_ شھاب من خستھ ام

  .شن، قربونت برم پاشو بریمدعوتن مامان و شھال خستھ میبا حرص نگاھم کرد: شیدا، ھمھ 

  .شمسرم رو پایین انداختم و گفتم_ یک وقت نگی من خستھ می

  .سرم رو توی دست ھاش گرفت و بوسید،آروم گفت: فدات شم، پاشو عزیز دلم

  .باشھ، ولی دیگھ با من حرف نزن_

تم تو اتاق تا لباس عوض کنم، شھاب ھنوز توی اتاق رو تخت و برگش  از جام بلند شدم و یک آبی بھ دست و صورتم زدم
  !کرد، بی توجھ بھش در کمد رو باز کردم و لباسم رو برداشتم؛ نگاھی بھش کردم ولی از رو نرفتنشستھ بود و بھم نگاه می

  خوای حاضر شی!؟نمی_

  .شمشھاب: چشم حاضر می

  وی کجا!؟از جاش بلند شد و بھ سمت کمد اومد، سریع داد زدم_ ھ

  .شھاب: خب لباس عوض کنم

  ...اول برو بیرون من لباسم رو عوض کنم بعد_

با حرص باشھ ای گفت و از اتاق بیرون رفت؛ لباسم رو عوض کردم و موھام رو بیرون ریختم و کیفم رو توی دستم گرفتم  
منتظرتم زود بیا،   رفتم گفتم_پایین می و از اتاق بیرون زدم شھاب پشت در بود، از کنارش رد شدم و در حالی کھ از پلھ ھا

  !نیازی بھ آرا گیرا نداری

روی کاناپھ جلوی تلویزیون منتظر شھاب موندم، وقتی صدای پایین اومدنش از پلھ ھا رو شنیدم از جام بلند شدم و بھ طرف 
  ...در رفتم، دستم رو روی دستگیره گذاشتم کھ یک ھو دستم از عقب کشیده شد

   

   

   

رو بھ سمت خودش کشید و صورتم رو بھ طرف خودش گرفت و با وحشی بازی موھام رو زیر شالم قرار داد و  شھاب من
  .گفت: حاال بیا بریم
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  .عصبی شدم پشت سرش راه افتادم و در رو محکم بستم

  ...رفت و من ھم پشت سرشاز پلھ ھا پایین می

  ...یرون بیاد و تعادلش رو از دست بدهشیطنتم گل کرد، پام رو پشت پاش گذاشتم کھ باعث شد کفشش ب

محکم نرده ھا رو چسبید و سریع بھ حالت ایستاده برگشت و با خشم بھم نگاه کرد؛ دھنم رو براش کج کردم و گفتم چیزی کھ 
  ...عوض داره گلھ نداره! و بھ راھم ادامھ دادم

  ...شھاب ھم سوار شد و محکم در رو بست شدمجلوی در ماشین ایستادم و منتظر موندم تا شھاب در رو باز کنھ، و سوار 

احوال پرسی گرمی کردم و   ی عمھ باھم حرفی نزدیم و وقتی رسیدیم اول من پیاده شدم و رفتم داخل؛ با اھل خونھتا خونھ
  .رفتم داخل آشپزخونھ تا بھ عمھ کمک کنم

رسند، شھال و عمھ برای لباس عوض االن می چند ساعتی با شھال و عمھ مشغول بودیم کھ متوجھ شدیم شب شده و مھمون تا
  ...کردن بھ اتاقشون رفتن و من و شھاب موندیم

داد، کنار شھاب نشستم، سعی داشت خودش رو با تلویزیون سرگرم کنھ، سرم رو روی شونھ اش تمام لباس ھام بوی غذا می
  !خوامگذاشتم و گفتم_ شھاب من لباس می

  .شھ تقدیم کنمشھاب: لباس ھای من اندازه ات می

از لحن صحبت کردنش ناراحت و بھ چشم ھاش خیره شدم و گفتم_ شھاب تمام لباس ھام بوی غذا گرفتھ، جلو مھمون ھا 
  .زشتھ، پاشو بریم خونھ لباس عوض کنم

  .شھشھاب: شیدا نمی

  .توروخدا _

  .شھاب: شیدا بس کن، حوصلھ ات رو ندارم و با دستش ھولم داد و از خودش دورم کرد

خواستم گریھ کنم، زانو ھام رو بغل کردم و سرم رو روشون گذاشتم از جام بلند شدم و بھ حیاط رفتم، دلم گرفتھ بود ولی نمی
  ...و چشم ھام رو بستم

   

   

   

چند دقیقھ ای گذشت کھ سنگینی دستی رو روی شونھ ام احساس کردم، بھ امید بودن دست ھای شھاب بھ عقبم برگشتم ولی 
  !شھ بلند شیدناامید سرم رو پایین انداختم، عمھ کنارم نشست، سریع و با استرس گفتم_ لباستون خاکی می
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  .عمھ با لحنی مھربون و آروم زمزمھ کرد: اشکالی نداره

  .آیند! زشتھ جلوشون لباستون کثیف باشھولی االن مھمون ھا می_

  عمھ: شیدا، چرا ناراحتی؟ شھاب حرفی زده؟

  . نھ_

  ...سردی زدم و از جام بلند شدم، با بلند شدن من صدای زنگ در اومد، عمھ در رو باز کرد و مھمون ھا اومدن داخل لبخند

  !باالخره ھمھ اومدند ولی خبری از مامان و بابا نبود  عمھ و عمو و

  .دلم براشون تنگ شده بود اما نیومدند

  !شدم و پشت سرش رفتم؛ متوجھ من نبود، پشتش بھم بود کھ گفتم_ عمھعمھ بھ آشپزخونھ رفت تا چای بیاره، از جام بلند 

  ...کنی؟ برو پیش مھمون ھا. و باز بھ کارش مشغول شدکار میجا چیچرخید و با تعجب گفت: تو این

  عمھ؟_

  .آمبدون اینکھ بچرخھ گفت: شیدا برو من ھم االن می

  عمھ؟_

  خوای؟کالفھ بھ سمتم برگشت و گفت: چیزی می

  .ھ، یک سوال دارمن_

  .شنومعمھ: خب می

  شما مامان و بابای من رو دعوت نکردید؟_

  !دونم چرا نیومدندعمھ: چرا دعوتند ولی نمی

  .از آشپزخونھ بیرون اومدم و سراغ کیفم رفتم ولی ھرچی گشتم موبایلم رو پیدا نکردم

  ...صدامون رو نشنوهکنار شھاب اومدم ازش خواستم ھمراھم بیاد، بھ گوشھ ای رفتیم کھ کسی 

  شھ گوشیت رو بھم بدی؟شھاب می_

  ...شھاب: خودت کھ داری! و خواست بره کھ بازوش رو گرفتم و مانع راھش شدم

  !آره دارم، ولی تو خونھ جا مونده تو کیفم نیست، تو رو خدا بده_
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  کار؟خوای چیکالفھ گفت: می

  .بھ مامانم زنگ بزنم_

بھ طرفم گرفت،گوشی رو از دستش قاپیدم و بھ مامان زنگ زدم، یک بوق، دو بوق، بوق گوشی رو از جیبش بیرون آورد و 
  ...کھ تلفن قطع شدھای زیادی خورد اما کسی جواب نداد؛ شماره بابا رو گرفتم اینقدر بوق خورد و کسی جواب نداد تا این

  ...نا امید بھ سمت آشپزخونھ رفتم، وسط راه صدای شھاب سر جام میخ کوبم کرد

   

   

   

  !شھاب: موبایل لطفا

دستش رو بھ طرفم گرفتھ بود، چند لحظھ مکث کردم و بعد بھ طرفش رفتم و موبایلش رو توی دستش گذاشتم و باز برگشتم 
  ...سمت آشپزخونھ پیش عمھ

  عمھ؟_

  عمھ: بلھ؟

  .شھ شما بھ بابام زنگ بزنید، آخھ جواب من رو ندادمی_

  زنم، خوبھ؟زنگ می آمعمھ: باشھ، چای ھا رو ببرم می

و سینی چای رو از دستش گرفتم و تلفن رو کھ روی میز بود توی دستش   برم شما زنگ بزنید.نھ، من چای ھا رو می_
  ...گذاشتم و از آشپز خونھ اومدم بیرون چای ھا رو روی میز وسط گذاشتم و بھ آشپزخونھ برگشتم

  .زد، منتظر موندم تا تلفن رو قطع کنھرف میعمھ شماره رو گرفتھ بود و تنھا با آھان و اھوم ح

  آن؟عمھ، چی شد می_

  عمھ: چی!؟

  مامان بابام، مگھ با بابام حرف نزدید؟_

  عمھ: ھوم؟

  .عھ عمھ، اذیت نکنید دیگھ بگید_
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  !جا باشیمرفتیم گفت: مھمونامون تنھان زشتھ ما ایندستم رو گرفت و در حالی کھ از آشپز خونھ بیرون می

__  

  ...تونستم صبر کنم، صبر، صبر و صبراعت گذشت و مامان و بابا نیومدند؛ دلم براشون تنگ شده بود، فقط میچند س

   

تونستم باز نگھ دارم، شھاب وارد آشپزخونھ مھمون ھا رفتند و ما مشغول شستن ظرف ھا شدیم، از خستگی چشم ھام رو نمی
قدر زیاد بود کھ محکم بھ زوم رو گرفت عقب کشید، قدرتش این شد، من و شھال مشغول شستن ظرف ھا بودیم کھ شھاب با

صندلی خوردم و روی زمین افتادم؛ عمھ و شھال بھ طرفم دویدند ولی شھاب اجازه نداد بھم دست بزنند و خودش بلندم کرد، 
  .کردم ولی بھش اھمیت ندادم و با کمک شھاب از جام بلند شدمدرد شدیدی توی کمرم احساس می

  ...و بقیھ خدا حافظی کردیم و سوار ماشین شدیم از عمھ

کمی کھ از خونھ عمھ دور شدیم، شھاب بھ سمتم برگشت و گفت: مگھ قرار نبود فقط بھ یک نفر زنگ بزنی، اصال ببینم چرا 
  اومدی بیرون!؟رفتی تو آشپزخونھ نمی

  ھاب بلند داد زد: مگھ با تو نیستم؟سرم رو پایین انداختھ بودم، شھاب ھنوز بھم شک داشت، بغض کرده بودم کھ ش

زدم زیر گریھ و سرم رو تو دست ھام گرفتم، شھاب بھ حرکتش ادامھ داد، دلم گرفتھ بود ھم از شھاب و ھم از مامان و بابا، 
خوام منظوری نداشتم، کم کم گریھ ھام بھ ھق ھق تبدیل شدن کھ شھاب بغلم کرد و با لحن پشیمونی گفت: نفسم معذرت می

  .توھم مقصر بودی کھ بھ من ھمھ چیز رو نگفتی ولی

    !تونست آرومم کنھکردم عاشقشم ھم نمیکردم، دیگھ حتی شھاب، کسی ادعا میقدرت حرف زدن نداشتم، فقط گریھ می

   

داد؛ یک کرد کھ من رو خونھ مامانم ببره،بھم اجازه ی رفتن بھ خونھ شون رو ھم نمیچند روزی گذشت و شھاب قبول نمی
دیدم روز کھ رفت سرکار من ھم حاضر شدم و رفتم خونھ مامانم ولی کسی نبود، رفتم خونھ پدر بزرگ، چیزھایی کھ می

  ...شد، سر گیجھ گرفتم، باز ھم اون سردردھای لعنتیباورم نمی

   

   

   

فوت مادر و پدر  دیدم ھولناک بود، خونھ پدر بزرگ سیاه پوش شده بود، روی تمام پارچھ ھا نوشتھ بود:چیزی کھ می
  .گوییمگرامیتان را تسلیت می

  .کنیمفوت بزرگ خاندان پویا را تسلیت عرض می
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کردم؛ آروم آروم از ھوش رفتم و پا بھ دنیای دیدم فقط درد شدیدی رو توی سرم احساس میچشم ھام بستھ شد، چیزی نمی
   ...تاریکی گذاشتم

   

  :شھاب

ی شیدا بود ولی صدای شیدا نبود، بھم خبر دادند کھ شیدا حالش بده و بردنش خورد، شمارهتو دفتر کارم بودم کھ تلفنم زنگ 
  ...بیمارستان، سریع سوار ماشین شدم و رفتم سمت آدرس

شیدا آروم خوابیده بود و یک ِسرم توی دستش بود، چند ساعتی گذشت تا بھوش اومد، کنارش تختش ایستاده بودم کھ دست 
دونست اطالع پیدا ت، نگاه پر از سوالش رو احساس کردم، متوجھ شدم شیدا از قضیھ ای کھ نباید میسردش انگشتم رو گرف

  ...دونستیکرده، با صدای گرفتھ ای گفت: شھاب، تو می

دونستم، انگشتم رو روی بینیش گذاشتم و گفتم_ ھیس، آروم باشی ھمھ چیز اجازه ندادم حرفش رو ادامھ بده، سوالش رو می
  .گممیرو بھت 

  دی؟شیدا: قول می

  دم ولی باید حالت خوب شھ، خب؟آره، قول می_

  ...آروم باشھ ای گفت و چشم ھاش رو بست

خوای حرفی تا عصر باال سرش بودم، مرخصش کردن؛ توی ماشین نشستھ بودیم کھ شیدا آروم و با بغض گفت: شھاب، نمی
  بزنی؟

  در مورد چی؟_

  چی شدند؟شیدا: شھاب آقا جون و مامان جون 

  .رفتند مشھد تو راه تصادف کردندتصادف کردند، وقتی با دایی و زندایی می_

  با لکنت گفت: یعن...یعنی بابای من... آره؟

  .آروم باش، آره_

  ...شیدا: چ... چرا بھ ما نگفتند؟ مامان بابای من کجاند؟ شھاب برو خونھ ما

  .شھ تو حالت بدهشیدا نمی_

  .و! من خوبمشیدا: شھاب تو رو خدا بر

  ...آخھ شیدا_
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  .خوام ببینمشونلرزید گفت: شھاب برو، مینذاشت حرفم رو بزنم و با داد و صدایی کھ می

ریخت خواستم آرومش کنم، ھمین کھ دھنم رو باز کردم، دستش رو جلوی دھنم گرفت لرزید، اشک ھاش میدست ھاش می
  ...ی مابرو خونھ خوام چیزی بفھمم فقطو گفت: حرف نزن، ھیچی نگو، نمی

   

   

   

  ...تونھ پدر مادرش رو ببینھگفتم نمیچجوری باید براش می

گرفتم، دستم ی خودمون، باید تصمیم میرفت خونھ دایی و سمت چپ خونھبھ چھار راه رسیدم، جایی کھ سمت راستش می
اھمیت ندادم و راھم رو رفتم، نگاھم بھ کرد، ولی رو توی فرمون انداختم و پیچیدم سمت چپ، صدای جیغ ھای شیدا َکرم می

اش تند تند ی سینھھو صدای شیدا قطع شد؛ چرخیدم سمتش، انگار نفسش بند اومده بود قفسھدادم، یکجلوم بود و فقط گاز می
خوام شد، ترسیدم دستش رو گرفتم، سرد سرد شده بود، بین گریھ ھاش گفت: شھاب برو خونھ مون میباال و پایین می

  .کنمنمشون، خواھش میببی

  ریم، خب؟حالت کھ خوب شد می_

  .شھ، باید ببینمشونبا نالھ گفت: تا نریم حالم خوب نمی

  .برمتخیلی خب باشھ آروم باش می_

  ...شدشدیم گرم تر میدور زدم و برگشتم سمت خونھ دایی، دستش ھنوز تو دستم بود، ھرچی بھ خونھ دایی نزدیک می

   

  :شیدا

خونھ رو زدم، در باز شد و رفتیم داخل، مامان بھ استقبالمون اومد، خواست من رو توی بغلش بگیره کھ دستم رو زنگ 
مانعش کردم، مامان با بُھت نگاھم کرد تمام بدنش رو با نگاھم وارسی کردم، آسیب شدیدی رو ندیدم؛ توی بغل گرفتمش و 

  ...کلی قربون صدقش رفتم

  مامان؟_

  مامان: جانم؟

  با کجاست؟ خوبھ؟با_

  .آروم گفت: آره فدات شم، خوبھ
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  !شھ ببینمش؟ دلم براش تنگ شدهکجاست؟ می_

  ...ی چشمش را کھ خیس شده بود پاک کردای ام کرد و با دستش گوشھھای قھوهمامانی نگاھی بھ چشم

  ...زدام مییوار سینھلرزیدم، قلبم خودش رو بھ در و دراه گلوم بستھ شد، دست ھام لرزه گرفتند و مثل بید می

  با صدای بغض گرفتھ پرسیدم_ ما...مامان...باب...بابا کجاست؟

   

   

   

ی ی پذیرایی رفت، دستش رو روی دستھای گوشھمامان سوالم رو بی جواب رھا کرد و بھ سمت یکی از مبل ھای قھوه
زمین جلوی مبل زانو زد؛ سریع بھ سمتش  چرمی مبل گذاشت، انگار توان راه رفتن نداشت، تعادلش رو از دست داد و روی

دویدم، دستم رو روی زانوھاش گذاشتم، سرش رو روی شونھ ام گذاشت و آروم زمزمھ کرد: مبین تو بیمارستانھ! سرش 
  ...شکستھ

کردم آرومش کنم، اما داد، توی بغل گرفتمش و سعی میاش رفت رو آسمون و بھش فرصت حرف زدن نمیصدای گریھ
  !شستندتوی دل خودم رخت می چجوری وقتی

با صدای گرفتھ اش گفت: کھ خودش رو ازم جدا کرد و اشک ھاش رو پاک کرد و گریھ ھای مامان تمومی نداشت تا این 
  بریم بیمارستان؟

  .بعدم سرش رو پایین انداخت و زمزمھ کرد: دلم براش تنگ شده

  .ریمحاضر شید می سرش رو بوسیدم و گفتم_ فدات اون دلت بشم من مامانم، چشم

   

___  

  :شھاب

خواست بھ شیدا بگم حق نداری بیای دونستم، دلم میبا زندایی و شیدا سوار ماشین شدیم، وضعیت دایی رو من ھم نمی
  ...بیمارستان ولی باباش بود، حق زدن این حرف رو نداشتم

  !م یا اجازه ندم برهرسیدیم جلو در بیمارستان، از ماشین پیاده شدیم، دو دل بودم شیدا رو ببر

  .گفت از افکارم بیرون کشیده شدمبا صدای شیدا کھ اسمم رو می

  ...بھ سمت در ورودی رفتیم، از پذیرش آدرس اتاقش رو گرفتیم و رفتیم
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کردیم، پر از بیمار و تصادفی؛ بوی پنیسلین و بتادین فضا رو پر کرده رفتیم و بھ تک تک اتاق ھا نگاه میتوی راھرو می
  ...بود

  ...رسیدیم جلو در اتاق دایی، در بستھ بود، دست شیدا روی دستگیره رفت

   

   

   

  :شیدا

  !در رو باز کردم و از الی در با نگاھم دنبال بابا گشتم، ولی بابا نبود

بابا پرسید: مامان در رو بیشتر باز کرد و وارد اتاق شدیم، تخت بابا خالی بود، روی تخت نشستم و مامان از ھم اتاقی 
  .دونید این آقا کجا رفتند؟ و بھ تخت بابا اشاره کردببخشید، شما می

  .مرد: رفتند بیرون، توی حیاط بیمارستان ھستند

  ...مامان بھ طرفمون چرخید تا چیزی رو بگھ اما یک ھو در باز شد و مردی سفید پوش وارد شد اما بابا

  !دادش میبابا روی یک ویلچر نشستھ بود و اون مرد حرکت

وقتی بھمون نزدیک تر شد؛ از روی تخت بھ زور و زحمت بلند شدم، جلوتر از مامان و شھاب ایستادم، مرد ویلچر رو 
متوقف کرد، جلو تر رفتم و جلوی بابا زانو زدم؛ سرم رو روی پاھاش گذاشتم و بابا ھم دستش رو روی سرم گذاشت، چند 

  ...آرامش داشت، امنیت دقیقھ ای توی ھمین حالت بودیم؛ بغلش حس

  ...تونست راه برهاز جام بلند شدم و اجازه دادم بابا بره تو تختش، خدا رو شکر چیزیش نشده بود و می

____  

  !امروز مراسم ھفت آقاجون و مادرجون ھست

  !مراسم رو بخرندرفتیم، ماشینمون دست بچھ ھا بود تا وسایل لباس مشکی ھام رو پوشیدم و منتظر شھاب شدم؛ باید پیاده می

  .گم بیا با تاکسی بریمباالخره آقا شھاب اومدند: شیدا می

  .عھ، قرارمون این بود پیاده بریم _

  !شھاب: آخھ تا اون جا خیلی راھھ

  .رمآی من تنھا میآی بیا بریم نمیخوام پیاده برم، میمن می_
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  با نگاھی عصبی بھم خیره شد و داد زد: چی گفتی!؟

  .ھی..ھیچی _

  ...دستم رو کشید و گفت بیا بریم ببینم

   

   

   

  شھاب، با تاکسی بریم؟ _

  !شھاب: خودت گفتی پیاده بریم کھ

  .باشھ، بزار در رو قفل کنم بریم_

  ...در خونھ رو کھ قفل کردم باھم از پیاده رو بھ طرف خونھ آقاجون خدا بیامرز رفتیم

____  

  :شھاب

پر از خرما و حلوا بودن، صدای تالوت قرآن عبدالباسط فضا رو پر کرده، بوی گالب توی خونھ آقاجون شلوغ بود و میزھا 
  ...خونھ پیچیده بود، ھمھ لباس مشکی پوشیده بودند

اومد وآروم وارد آشپزخونھ شدیم، مامان و زندایی روی صندلی ھای میز ناھار خوری نشستھ بودن، شیدا پشت سرم می
  ...شستیم تا مردم جمع شدند و باھم سمت بھشت زھرا رفتیمریخت، چند دقیقھ ای ناشک می

____  

  :شیدا

بھ بھشت زھرا رسیدیم، قبر آقاجون و مادر جون کنار ھم بود یک پارچھ سیاه روشون کشیده بودند، کنار قبر آقا جون زانو 
  .زدم و سرم رو روش گذاشتم و زدم زیر گریھ

  .شھی تو کھ چیزی درست نمیگفت: شیدا، پاشو عزیز دلم، با گریھشھاب کنارم نشست و دستش رو دورم حلقھ کرد و 

  .شھاب، بزار تنھا باشم_

  ...چند دقیقھ ای تو حال خودم بودم و بعد بھ اصرار مامان از جام بلند شدم
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ایی مردم دور قبرھا جمع شدند و بچھ ھا مشغول پذیرایی شدند، من ھم جلو رفتم و یک سینی خرما برداشتم و مشغول پذیر
  !شدم؛ سھ تا دونھ خرما توی ظرف جا مونده بود کھ پام پیچ خورد و پخش زمین شدم

یک خانم مھربون کمکم کرد و بلند شدم و بھ سمت مامان و بقیھ رفتم، دستم پر از زخم و سنگ ریزه شده بود، کمی ھم لنگ 
دم، بابا و شھاب روبھ روم ایستادن و زدم؛ مامان دستم رو گرفت و روی نیمکت آھنی سبز رنگ کنار یک درخت نشونمی

شھاب چپ چپ نگاھم کرد، سرم رو پایین انداختم کھ مامان متوجھ نگاه تحقیر آمیز شھاب شد و از بابا خواست کھ قاطی 
جمعیت بشن و خودش ھم کنارم نشست و دست ھام رو توی دستش گرفت و سنگ ریزه ھا رو کنار زد؛ حالم از خودم بھم 

  ا باید جلوی این ھمھ آدم زمین بخورم؟ چرا شھاب باید این طوری نگاھم کنھ؟خورد،آخھ چرمی

  ...اشک ھام آروم آروم راه خودشون رو پیدا کردن 

  کنی؟مامان: شیدا، مامانم چیزی نشد کھ چرا گریھ می

  !صدای گریھ ام بیشتر شد  سرم رو روی شونھ مامان گذاشتم و

  ...مردم رفتند سوار ماشین ھامون شدیم و بھ سمت خونھ ھامون حرکت کردیم تا غروب توی بھشت زھرا بودیم و بعد کھ

   

   

   

   :شھاب

شب بدون خوردن شام خوابیدیم؛ صبح کھ چشم ھام رو باز کردم شیدا کنارم نبود، دیشب ھم حالش زیاد خوب نبود، من ھم 
شش تا پلھ مونده بود کھ پام بھ زمین ھال برسھ کھ  ، پنجباھاش رفتار خوبی نداشتم؛ از جام بلند شدم و از پلھ ھا پایین رفتم

شویی رفتم، قبل از رسیدنم شیدا بیرون اومد و کنار دیوار شل شد و شویی شنیدم، بھ سمت دستصدای شیدا رو از دست
  !افتاد

  ...سریع برگشتم باال و لباسم رو عوض کردم و شیدا رو بردم بیمارستان

  .نا ھم خودشون رو بھ بیمارستان رسوندنددایی زنگ زدم و اوبھ مامان و زن

  ...بعد از حدود یکی دوساعت کھ حال شیدا بھتر شد، مرخصش کردند ولی بھمون گفتند باید یک آزمایش بده

اش بود، زدم بغل و سوار ماشین شدیم و شیدا بی حال روی صندلی نشستھ بود، ترافیک سنگین بود و ھوا گرم، شیدا ھم تشنھ
  ...آب معدنی براش خریدم و باز حرکت کردمیک 

کرد شیشھ ھا رو دادم باال و کولر ماشین رو روشن کردم، عرق از سر و گردنم صدای بوق بوق ماشین ھا حال آدم رو بد می
  .چکید؛ شیدا بطری آب معدنیش رو بھ طرفم گرفت و آروم گفت: بخور گرمت شدهمی

  .خوامنمیدستش رو پس زدم و گفتم_ خودت بخور من 
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انگار از طرز حرف زدنم ناراحت شد و سرش رو بھ شیشھ چسبوند، دستش رو گرفتم و روی دنده گذاشتم و دست خودم رو 
  ...ھم روی دستش گذاشتم، ھیچ واکنشی نشون نداد و بھ بیرون خیره بود

   

   

   

  شیدا: شھاب؟

  ھوم؟_

  شھ بریم خونھ مامانم؟شیدا: می

  چرا؟_

  .خوام برم اونجاحالم خوب نیست میدونم، شیدا: نمی

  .ریمباشھ، می_

  ...از توی کوچھ ھا رفتم خونھ دایی، شیدا رو کھ پیاده کردم و خودم رفتم سر کار

   

  :شیدا

شھاب کھ رفت، من ھم رفتم خوابیدم و نزدیک ھای ظھر بیدار شدم، از اتاق رفتم بیرون و وضو گرفتم و برگشتم اتاقم و 
ماز رو کھ گفتم مامان اومد و ازم خواست کھ برم ناھار ولی میلی بھ غذا نداشتم، توی اتاق موندم و سر نماز خوندم، سالم ن

  ...جانماز واسھ آقاجون و مادرجون دعا کردم تا خوابم برد

   

  :یک ساعت بعد

  !شھاب: شیدا، شیدا خانمی

  .کردشستھ و بود و صدام میچشم ھام رو باز کردم و چادر رو از روی صورتم کنار زدم، شھاب باال سرم ن

  .از جام بلند شدم _ سالم، خستھ نباشی

  !خندید و گفت: سالم خرس من

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

  چی!؟_

  سقف رو نگاه کرد: ھمش خوابی خب، حق ندارم بھت بگم خرس؟

  .نھ خیر، خب خستھ بودم _

  خواد بری سرکار خب؟شھاب: الھی، از فردا دیگھ نمی

شھ بیای مد و دست ھاش رو باال آورد و گفت: باشھ باشھ، تسلیم؛ حاال میبا حرص نگاھش کردم کھ حساب کار دستش او
  پایین خانم؟

  برای چی؟_

  .بھم نگاھی کرد و گفت: مامانم این ھا اومدن

باشھ ای گفتم و از جام بلند شدم و چادر نماز رو تا زدم و جانماز رو ھم جمع کردم و توی کمد گذاشتم و بعد با شھاب پیش 
  ...دیگران رفتیم

صبح روز بعد با مامان بھ آزمایشگاه رفتیم، حدود نیم ساعتی نشستیم تا نوبتم رسید، کیفم رو بھ مامان دادم و وارد اتاقک 
  ...شدم

  ...روی صندلی نشستم و سوزن توی دستم رفت و پر از خون شد

تاریک شد و دیگھ جز سیاھی چیزی چند لحظھ ای سرجام نشستم و بعد بھ طرف مامان رفتم، اما قبل رسیدنم بھ مامان دنیا 
  !ندیدم

   

   

   

  :شھاب

زنھ، امروز کارم زیاد بود بھ تلفنم اھمیتی ندادم و کارم رو صدای زنگ تلفنم رو شنیدم، اول صبح آخھ کی بھ من زنگ می
  ...ادامھ دادم

ادامھ دادم؛ تلفن شرکت زنگ دوباره تلفنم بھ صدا در اومد بدون نگاه کردن بھ صفحھ اش توی کشو انداختمش و بھ کارم 
  خورد، این رو دیگھ مجبور بودم جواب بدم_ بلھ؟

  منشی: خانمی زنگ زدن و باھاتون کار دارن، وصلشون کنم؟

  نگفتن کی ھستن؟_
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  .منشی: نھ

  وصل کنید؛ بلھ؟_

  صدای زن دایی بود: شھاب خودتی؟

  بلھ، چیزی شده؟_

  ...با استرس گفت: سریع خودت رو برسون بھ بیمارستان

  .شنیدم، فقط تونستم بگم آدرس رو پیامک کنھصدای زن دایی رو نمی

  ...رو گوشیم اومد، کتم رو از روی چوب لباسی برداشتم و سریع از شرکت بیرون زدم  دو دقیقھ بعد آدرس

شیدا پویا تو وقتی رسیدم بیمارستان شلوغ بود؛ سمت پذیرش رفتم و از اون سوراخ کوچولو سالم کردم و گفتم_ ببخشید خانم 
  کدوم اتاق ھستن؟

  ...پرستار: یک لحظھ اجازه بدید

گشت زن دایی رو دیدم و بھ پرستار گفتم_ ممنون، دیدمشون. و بھ سمت زن ھمون طور کھ پرستار داشت دنبال اسم شیدا می
  ...دایی رفتم

  سالم، شیدا کو؟_

  .زندایی: سالم، این جاست. و بھ یک اتاق اشاره کرد

دویدم، در اتاق نیمھ باز بود، در رو ھل دادم تا بیشتر باز شھ؛ شیدا آروم روی تخت خوابیده بود و سرم توی بھ طرف اتاق 
  ...دستش بود، بھ طرف زن دایی برگشتم و ماجرا رو پرسیدم

   

   

   

  :شیدا

رو بھ چپ چرخوندم و  داد جایی رو ببینم، سرمچشم ھام رو آروم باز کردم، نور مھتابی بزرگی کھ باال سرم بود اجازه نمی
  ...در اتاق رو باز دیدم، تشنھ ام بود، صدام زیاد بلند نبود، با ھمون تن پایین صدا گفتم_ آب

  در باز شد و شھاب اومد داخل،کنار تختم ایستاد و گفت: کی بھ ھوش اومدی تو؟

  ...سوالش رو بی جواب گذاشتم و باز زمزمھ کردم_ آب
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اتاق شدن و شروع بھ احوال پرسی کردن و من بھ ھیچ کدوم از سواالت جوابی ندادم تا این کھ دکتر مامان و عمھ باھم وارد 
اومد و تا در رو باز کرد و عمھ و مامان و شھاب رو باال سرم دید گفت: مراسمی، چیزی گرفتید!؟ خوبھ بیماره ھا، بفرمایید 

  ...تا از اتاق خارج شن بیرون لطفا، بفرمایید! و با دستش اون ھا رو راھنمایی کرد

  دکتر باالی سرم اومد و گفت: خب، بھتری؟

  !آب _

  خوای؟دکتر: آب می

  .آب_

  .آرم براتدکتر: باشھ، وایستا االن می

  ...دکتر از اتاق بیرون رفت و چند دقیقھ بعد با یک لیوان آب برگشت

داد، لیوان رو تا تھ سر کشیدم و بعد کنار تختم  بھ طرف پایین تخت رفت و اون رو با اھرم باال آورد و لیوان آب رو دستم
  گذاشتم، دکتر با خنده گفت: یعنی این قدر تشنھ بودی؟

  !از خجالت سرم رو پایین انداختم و آروم گفتم_ بلھ

  خندید پرونده ام رو برداشت و گفت: می خوای بری خونھ؟ھمون طور کھ می

  .بلھ _

  دی تو خونھ بھ خودت برسی؟دکتر: قول می

از این بھ بعدھم باید بیشتر مراقب خودت کمی مکث کرد و باز ادامھ داد: باید غذا ھای مقوی بخوری، خیلی ضعیف شدی؛ 
  !باشی چون دیگھ مامان شدی

  چشم ھام از حیرت باز موند و با لکنت گفتم_ چ... چی!؟

ھمی؛ چون حالت بد شده بود جواب آزمایشت فدکتر: بلھ، ھنوز بھ خانواده ات نگفتم و خواستم اولین نفر خودت باشی کھ می
  .سریع تر حاضر شد و بھ دستم رسید، مبارکت باشھ دخترم

  ...و با لبخند از اتاق خارج شد

   ...شد، یعنی واقعا من مادر شدم؟ یعنی االن من دوتام؟ یعنیاصال باورم نمی

  آره دیگھ یک دکتر پیر مرد آخھ دروغش چیھ؟

مان و عمھ با ذوق بھ طرفم اومدن و بغلم کردن، فھمیدم کھ دکتر بھشون خبر مادر شدنم رو داده، تو ھمین فکر ھا بودم کھ ما
  اما شھاب کجا بود؟
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  ھمین رو بھ زبون آوردم_ شھاب کجاست؟

  !دونھ بابا شدهعمھ: شھاب رفت کار ھای ترخیص انجام بده، بچھ ام ھنوز نمی

  شھ خودم بھش بگم؟می _ 

  .ھمین رو گفتمامان: اتفاقا دکتر ھم 

چند دقیقھ ای گذشت و شھاب با برگھ ترخیص وارد اتاق شد، از تخت پایین اومدم و بھ کمک مامان و عمھ سوار ماشین 
  ...شدم

کردم! خودم ھم خیلی مامان و عمھ روی صندلی عقب بودند و من و شھاب جلو، ذوق رو توی چشم ھای مامان حس می
  ...ریع تر بھ شھاب بگم دیگھ یک کوچولو بھ جمع مون اضافھ شدهخوشحال بودم، دلم می خواست ھر چھ س

رسیدیم جلو در خونھ عمھ؛ با ھزار تا تعارف عمھ رفت داخل و بعد نوبت مامان رسید، اون رو ھم جلوی خونھ شون پیاده 
  وران؟شھ امشب رو بریم یک رستکردیم و رفتیم سمت خونھ خودمون، بین راه دھن باز کردم و گفتم_ شھاب، می

  !با تعجب گفت: وا شیدا، االن ھنوز ظھره ھا

  ...دونم برای شام گفتم. بعد صورتم رو ازش گرفتم و بھ بیرون خیره شدممی _

فروشمت صد برمت بازار، میشھاب کھ از لوس بازی ھای من خبر داشت دستم رو گرفت و گفت: خوبھ حاال، قھر نکن می
  ...ھزار

  .خوامشعرش رو بخونھ و گفتم_ اصال نمیی اجازه ندادم بقیھ

  .شھاب: عھ، شیدا

  ھوم؟_

  شھاب: یک کاری کنیم؟

  چی مثال؟_

  .شھاب: تو نگاه کن بھ من تا بگم

  .خوامنمی_

  .گمشھاب: پس من ھم نمی

  !بھ جھنم_
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حت جلوه داد، شھاب: خیلی لوسی، یک ذره تو ناز من رو بخر خب. بعد ھم لب و لچھ اش رو آویزون کرد و خودش رو نارا
  .از قیافھ اش خنده ام گرفت

  خندی؟با حرص گفت: عھ،کوفت چرا می

  !خندیدم دستم رو روی دلم گذاشتم و گفتم_آخ آخ خدا نکشتت مردم از خندهھمون طور کھ می

  ...شھاب چپ چپ نگاھم کرد کھ خنده ام رو خوردم و جدی گفتم_ خب ادامھ بده

  ...خوایم بریم بیرونشھاب: امشب کھ می

  خب؟_

  !شھاب: شھال رو ھم ببریم، از وقتی مدرسھ ھا تعطیل شدن ھیچ جا نرفتھ

  ...شمباشھ، اتفاقا من ھم خوشحال می_

   

   

   

  !لباس ھام رو پوشیدم و روی کاناپھ منتظر شھاب نشستم،آقا ھنوز توی دستشویی بودن و قصد بیرون اومدن رو ھم نداشتند

  ...فھمھکنترل کردم کھ ذوق و شوق نشون ندم تا لو نرم چون شھاب تیزه و خیلی سریع قضیھ رو میتا االن خیلی خودم رو 

  کرد نگاھش کردم و گفتم_ بھ بھ باالخره رضایت دادی!؟آخ باالخره اومد بیرون، در حالی کھ دست ھاش رو خشک می

  با تعجب نگاھم کرد و گفت: چی!؟

  .ھیچی، بیا بریم دیر شد چشم غره ای رفتم و با حرص ادامھ دادم_

  .و راه افتادم و بھ سمت در کھ صدای شھاب باعث شد سر جام میخ کوب شم

  شھاب: وایسا ببینم، منظورت چی بود؟

  !قیافھ ام رو مظلوم کردم و آروم گفتم_ بھ خدا ھیچی

  !خندید و گفت: لوس نکن خودت رو دختر گنده

  چی گفتی؟ _
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  ھوم؟ کی؟ چی؟ من!؟نگاھش رو بھ سقف دوخت و گفت: 

  !نھ پس عمھ مناز جا کفشی لنگ کفشم رو برداشتم و بھ سمتش پرت کردم و گفتم_ 

  چی کار مامان من داری؟ کرد کھ کفش بھش نخوره گفت:درحالی کھ جا خالی می

  .دام مامان شھاب، دستم رو بھ دھنم گرفتم و با خجالت گفتم_ ببخشید، حواسم نبوتازه یادم افتاد کھ عمھ

  ی بیست سانتیش رو بھم نشون داد و گفت: االن خوبھ با این بیوفتم بھ جونت!؟خم شد و لنگ کفش رو برداشت و پاشنھ

  آد آخھ؟لب و لوچھ ام رو آویزون کردم و مظلوم زمزمھ کردم_آقایی دلت می

  ...شھاب: ای عجب دختر زرنگی ھستی تو، بدو بریم کھ دیر شد

   

   

   

کردم کھ چیزی در مورد بچھ نگھ؛ در ماشین رو باز و بعد یم و با یک بوق شھال اومد، دعا دعا میجلو خونھ عمھ وایساد
  ...سالم و احوال پرسی حرکت کردیم، انگار عمھ متوجھ نقشھ ام بود و چیزی بھ شھال نگفتھ بود چون واکنشی ازش ندیدم

و گوشھ ای منتظر شھاب موندیم تا ماشین رو پارک  جلوی یک رستوران بزرگ وایسادیم، من و شھال از ماشین پیاده شدیم
  .کنھ و بعد بیاد

پنج دقیقھ بعد شھاب کنارمون ظاھر شد و باھم وارد رستوران شدیم، یک رستوران بزرگ با دیوارھای کرمی و سفید و میز 
  .و صندلی ھای مشکی

فید و جیغھ و شلوار و کفش مشکی بھ سمت یکی از میز ھای چھر نفره رفتیم و نشستیم، یک گارسون جوان با پیرھن س
  .سمت مون اومد و منو رو دست شھاب داد

  شھاب: خب خب، خانم ھا چی میل دارن؟

  .خورممن میکس می_

  خوری؟شھاب نگاھی بھم کرد و بعد بھ شھال گفت: خب آبجی تو چی می

  .خوامشھال کمی فکر کرد و بعد گفت: من ھم مثل شیدا میکس می

  !خورم دیگھعا میکس میشھاب: خب من ھم قط
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شھاب با دستش بھ گارسون اشاره کرد و اون اومد و سفارش ھامون رو گرفت و رفت، خواستم بھ شھاب بگم کھ بابا شده، 
  ...اما خواستم یک فرصت مناسب تر گیر بیارم و صبر کردم

   

  !تو راه برگشت صدای گوشیم بلند شد از کیفم بیرونش آوردم، شھال بود

  دی؟دختر دیوونھ شده خب حرف بزن چرا پیام میوا، این 

  گیری؟پیامش رو باز کردم: آبجی، سھ روز دیگھ تولد شھابھ، واسش تولد می

  .گمدونم تا فردا بھت مینمی دونستم چی بگم، براش نوشتم_نمی

  ...شھال رو جلو خونھ پیاده کردیم و اومدیم سمت خونھ خودمون

کردم، حاال یک موقعیت خوب واسھ خبر پدر شدنش بھ بیدار بودم و بھ تولد شھاب فکر میشب رو تا ساعت چھار صبح 
  ...دست آورده بودم

   

   

   

   

  ...باالخره تصمیم گرفتم دوستامون رو برای تولد دعوت کنم، فردا صبح زود بیدار شدم و رفتم سمت آشپزخونھ

ن برداشتم و روی میز گذاشتم و چای ھم درست کردم و میزمون در یخچال رو باز کردم و ازش کره، مربا، خامھ، پنیر و نو
شھ، کلک زدم و داد زدم_ شھاب، پاشو کارت دیر دونستم بگم پاشو صبحانھ بخور بلند نمیرو چیدم و رفتم سراغ شھاب، می

  !شد، خواب موندی، بدو

  !ردشم نرسیدمبیچاره مثل جت از جاش پرید و رفت سمت دستشویی من ھم پشت سرش رفتم ولی بھ گ

  .کرد و من روی پلھ ھا بودم، بھش گفتم_ دروغ گفتمدر حالی کھ دِر دستشویی رو باز می

بدون توجھ بھ حرف پرید تو دستشویی و بعد از مدت کوتاھی اومد بیرون، من ھم توی آشپزخونھ مشغول چای ریختن بودم 
  کھ صدای داد شھاب اومد: شیدا، جوراب ھای من کو!؟

  .یھ نگاه بھ ساعت بکن خب  داد زدم_ بابا دروغ گفتم ھنوز ساعت شش و نیمھ!از ھمون جا 

  و باز مشغول کارم شدم یک ھو شھاب جلوم سبز شد: شیدا، من رو مسخره کردی؟
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  ھوم؟_

  ...با حرص نگاھم کرد و گفت: ھوم و

  .ترکید دخترام حرفش رو خورد و بعد از مکثی کوتاه گفت: هللا اکبر، چرا این کار رو کردی؟ زھره

  خب ببخشید، فقط خواستم سر بھ سرت بزارم ھمین! حاال اشکال نداره دیگھ عوضش شاد شدی، مگھ نھ؟_

  .پوز خندی زد و گفت: آره خیلی

  .صندلی رو براش عقب کشیدم و ازش خواستم بشینھ

بیرون، شھاب تا من رو در  صبحانھ رو باھم خوردیم و شھاب رفت تا حاضر شھ و من ھم رفتم لباس ھام رو پوشیدم تا برم
  حال پوشیدن کفش ھام دید گفت: تو کجا؟

  .خونھ مامانم_

  .رسونمتشھاب: بیا بریم خودم می

  ...باشھ ای گفتم و باھم سمت پارکینگ رفتیم و شھاب اول من رو رسوند و بعد خودش رفت شرکت

  دستم رو روی زنگ گذاشتم و مامان آیفون رو برداشت: بلھ؟

  .ن باز کنیدمنم مامان جا_

  .مامان با ذوق گفت: ای جانم، بیا تو

در رو ھل دادم و وارد خونھ شدم، سمت پارکینگ رفتم، پارچھ ای کھ رو ماشینم بود رو کنار زدم و دستی روش کشیدم، 
  گشت: شیدا، شیدا مامان جان کجا رفتی؟کلی خاک گرفتھ بود؛ صدای مامان رو شنیدم کھ داشت دنبالم می

  !جام مامان جانماشینم دل کندم و اومدم بیرون_ ایناز 

  بھ سمتم اومد و بغلم کرد و گفت: خوبی مامانم؟ فسقلت خوبھ؟

  .خندیدم و گفتم_ ممنون، دوتامون خوبیم، شھاب ھم خوبھ

  !مامان خندید و گفت: خدا رو شکر، حال شھاب بھ من چھ آخھ

  !خودم رو ازش جدا کردم و گفتم_ مامان دامادتھ ھا

  .نگاھی بھ آسمون کرد و گفت: شوخی کردم خب

  .فدات بشم من بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم_
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  ...باھم رفتیم داخل ساختمان و مامان رفت تا شربت بیاره و بخوریم، من ھم جلوی تلویزیون روی مبل ھای راحتی نشستم

  چھ خبر؟ بھ شھاب گفتی بابا شده؟ مامان با سینی شربت اومد و روی میز گذاشتش و خودش ھم نشست و گفت: خب،

  .خوام روز تولدش بھش بگمنھ می _

  مامان چشمکی زد: اوه، پس نقشھ ھا داری؟

  بلھ، مامان سوئیچ ماشینم کجاست؟ _

  کمی فکر کرد و گفت: فکر کنم تو کشوی میز باشھ، چطور؟

  .خوام برم پیش بچھ ھامی _

  !کھ خیلی خاکی شده مامان لیوان شربت رو برداشت و گفت: ولی ماشینت

  .کنمخب تمیزش می _

  چشم ھای مامان گشاد شد: تو تمیزش کنی!؟

  خب آره، مگھ چیھ؟_

  .مامان شونھ ای باال انداخت و از جاش پاشد

  کجا؟_

  .رم بیارم واستخوای دارم میبھ سمتم برگشت: خب خودت گفتی سوئیچ رو می

  .آھا، باشھ_

   

   

   

  !از چند دقیقھ با سوئیچ ماشین عزیزم برگشت و بعد  مامان بھ اتاق خواب رفت

  .سوئیچ رو بھ طرفم گرفت و گفت: بفرما خانم خانما

از جام بلند شدم و سوئیچ رو از دستش قاپیدم و یک بوس آبدار ازش گرفتم و بھ سمت پارکینگ رفتم، صدای مامان رو از 
  !گفت: شیدا شربتت رو تموم نکردی کھپشت سرم شنیدم کھ می
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  ...خوردیزدی تا تھش میاوه اوه مامان رو این چیزا حساس بود، باید چیزی رو کھ لب می

  .مامان: شیدا، بیا ببینم

  ای وای من،آب دھنم رو با صدا قورت دادم بھ سمت ساختمان برگشتم، از الی در گفتم_ جانم؟

  مامان عصبی نگاھی بھ لیوان نصفھ شربتم کرد و گفت: چرا تا تھش نخوردی؟

کنھ،آھا یاد فسقلم افتادم و کامل اومدم داخل و مظلوم دادم؟ اگھ بگم از ذوق ماشین کھ باور نمیی خدا، حاال چی جواب میا
  .گفتم_ خب مامان فسقلم دیگھ نخواست

کردم کھ دیدم دستش رو روی دھنش گذاشت ریز خندید، سرم ھنوز پایین بود کھ زیر چشمی حرکت ھای مامان رو نگاه می
ی شربتت گیره! حاال برو بقیھاومد و بغلم کرد و گفت: من فدای اون فسقل بشم کھ از حاال واسھ دختر من تصمیم می مامان

  .رو بخور، آفرین دخترم

  .خوام برم سراغ ماشینمصاف وایسادم و دستم رو بھ کمرم زدم و گفتم_ می

  .مامان بازوم رو گرفت و گفت: اول شربت رو تموم کن بعد

  .انعھ، مام _

  .لبخند کوتاھی زد و آروم گفت: چی کارت کنم، برو

خیال ذوق و کنھ؛ بیدونستم دعوام میزد، جرأت ھم نداشتم جلوی مامان باال و پایین بپرم چون میشادی تو وجودم موج می
  ...شوق شدم و رفتم سمت ماشین

تونم بگم رنگش از آلبالویی بھ کرم تغییر گرفتھ بود میپارچھ رو کامل از روش عقب زدم و یک گوشھ انداختم، خیلی خاک 
  !کرده بود

  ...بھ باغچھ نگاه کردم، درخت ھا بھ آب نیاز داشتن و ماشین من ھم بھ یک شست و شو

  .رفتم تھ گاراژ و یک شیلنگ بزرگ برداشتم و آوردم تو حیاط و بھ شیر زدم

رسید شھ ھای ماشین رو باھاش تمیز کردم، دستم بھ وسط شیشھ نمیاز توی وسایل تمیز کاری بابا یک پارچھ برداشتم و شی
  کنی تو؟کار داری مییک ھو صدای مامان رو از پشت سرم شنیدم: شیدا چی  خودم رو انداختم روی کاپوت ماشین کھ

ھ طرفم اومد از ترس خودم رو ول دادم کھ با سرعت شدیدی با زمین برخورد کردم، درد شدیدی توی کمرم پیچید، مامان ب 
  و کنارم زانو زد: خوبی؟ چیزیت کھ نشد؟

  .نالیدم_ مامان

  مامان با استرس جواب داد: جانم؛ چی شدی؟
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  .از درد زدم زیر گریھ و سرم رو روی شونھ مامان گذاشتم و فقط گریھ کردم

ی شدی؟ مامانی کمرتھ؟ دلتھ؟ ، بگو چپرسید: شیدا، مامانی خوبی؟ کجات درد گرفتھ؟ گریھ نکن مامانممامان ھی پشت ھم می
  کجاتھ؟

  آخھ یکی نیست بگھ مادر من، من با قسمت مبارک بدنم اومدم رو زمین حاال دلمھ؟

ام رو دید کفری شد و من رو از خودش جدا کرد و گفت: کوفت، از فکری کھ تو سرم گذشت خنده ام گرفت، مامان کھ خنده
  .احمق ترسیدم

  کردی ھان؟تو اون باال چھ غلطی می خنده ام رو خوردم کھ مامان گفت:

  .تا حاال صدای بلند مامان رو نشنیده بودم، از این کھ سرم داد زده بود بغضم گرفت وآروم گفتم_ ھی...ھیچی

  .قطره اشکی از چشمم پایدن افتاد کھ سریع با دستم پاکش کردم

گم مامانم، اگھ زبونم الل اتفاقی واسھ می مامان سرم رو توی دست ھاش گرفت و گفت: الھی من قربونت برم، واسھ خودت
  کردم؟افتاد من چھ خاکی تو سرم میخودت یا بچھ ات می

  .اش گذاشت و بوسید،آروم گفتم_ مرسیبعد سرم رو روی شونھ 

  شوریمش، خب؟مامان کھ متوجھ شد ازش دل خورم با ذوق گفت: پاشو باھم می

  .نھ، ممنون نیازی نیست _

  .نشو دیگھ، پاشو ببینم مامان: عھ شیدا لوس

زدم،کار شستن ماشین تموم شد؛ گوشیم رو برداشتم و ھمراه مامان از جام بلند شدم ولی ھنوز درد داشتم و کمی ھم لنگ می
  الو، سالم روشنک جونم، خوبی؟  بھ روشنک زنگ زدم_

  روشنک: بھ بھ خانم بی معرفت شوھر کردی ما رو از یاد بردی نامرد؟

  دلم، چھ خبر خوبی؟عھ نگو عزیز  _

  روشنک: کوفت حاال من شدم عزیز دلت؟

کنم ببخش عھ، حاال توھم تیکھ اول حرف ھام رو فقط بگیر ھا، خب دلم واستون تنگ شده بود، اصال ناراحتی قطع می _
  .مزاحم شدم

  .کنھ خودش و حاال؛ بگو ببینم کجایی بیام پیشتروشنک با عجلھ گفت: عھ وایسا ببینم، لوس می

  .آم دنبالتون فقط تو ھمھ رو جمع کن یھ جا، خبرایی دارم واستونونھ مامانم اینام، خودم میخ_
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  با لحنی شیطون گفت: نکنھ دوتاتون شده سھ تا!؟

گفتیم و روشنک ھم از گفت خبر دارم این رو میآوردم ولی خب عادی بود، ما ھر وقت کسی میاز تعجب داشتم شاخ در می
  .سر عادت گفت

  .و گفتم_ حاال خندیدم

بعد ھم خداحافظی کردم و رفتم سوار ماشین شدم کھ یک ھو یادم اومد از مامان خداحافظی نکردم؛ سریع رفتم سراغش و 
  ...یک ماچ آبدار گرفتم و ِد برو کھ رفتیم

   

   

   

بودم، از اولین ضبط ماشین رو روشن کردم، دلم ھوای آھنگ ھای مھراب رو کرده بود؛ خیلی وقت بود کھ گوششون نداده 
  ...آھنگش شروع کردم و تک بھ تک پلی شدن

  یھ دنیا و یھ دنیا رابطھ تو این دنیا

  چرا فقط ما دو تا کم آوردیم

  کردن شور بود چشاشون ما بد آوردیمنشد نگامون می

  گفتم گفتم زمین خوردتیم ما

  ونشکن دل بی صاحاب 

  گیره آب ومیگفتم اگھ گریم بگیره از اشکام یھ شھرو 

  بھ مادرم بگین خاک زیر پاشم

  بگین نتونستم پسر سر بھ راھی باشم

  آخھ خیلی سعی کرد بمونم

  بگین کھ شرمندم باید جدا شم(ققنوش_مھراب)

   

  برمبار آخر کھ دیدمت گفتم رگام و می
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  نشد ازت خداحافظی کنم

  مونمره از تنم زنده نمیخون می

  جونمچھ توقعی داری از این دستای بی 

  شھ چشممبا دستای مادرم بستھ می

  بینمت عشقمخداحافظ اون دنیا می

 گالیھ ای نیستا تقدیره من اینھ

 کھ مادرم روی سنگ قبرم بشینھ

  حاللم کن مادر دنبال من نگرد

  این تیغ لعنتی آبروداری نکرد

  دونم شاید دلت تنگ شھ یھ روز بازممی

  سرخاکم بشینی الالیی بگی واسم 

  ریزهشھ برگا نمیییز نمیاینجا پا

  کدوم عابر ندارهخیابوناش ھیچ

  مامان بھ جرم خودکشی جھنمی شدم

  اصن نترسیا بھ خدا آتیش نداره

  بینمت عشقمخداحافظ اون دنیا می

  این شبای لعنتی انتظار دوری بود

  و کھ زوری بود زیر پام میزارم این زندگیم

  رسم بی وفایی راھی نمونده بود

  نم و بھ آتیش کشونده بود(نشد_مھراب)این تن داغو
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کرد، رسیدم جلو خونھ روشنک و یک بوق زدم، در باز شد و بچھ ھا اومدن بیرون، از انگار صدای شاه شطرنج آرومم می
  ...ماشین پیاده شدم و کلی ذوق و شوق کردیم و ھم رو بغل کردیم و ماچ و بوس و از این حرف ھا

  !یشعوررھا: شیدا خانم خیلی بی

  وا،چرا!؟ _

  .شعوری دیگھالناز: خب چند ماھھ یھ احوالی نگرفتی، بی

  .لب و لوچھ ام رو آویزون مردم و گفتم: خب گرفتار بودم، اصال قھرم

  .بیتا: عھ عھ ما باید قھر کنیم ھا، پر رو

  .رمروشنک: خب حاال بیاین بریم تا نگفتھ اصال می

  .سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم

  ماشین بودیم کھ روشنک گفت: خب شیدا بگو ببینم خبرت چی بود؟تو 

  چی!؟_

  .شنویمروشنک با حرص گفت: چی و کوفت، گفتی خبر داری واسمون خب می

  شلوغ نکنید؟ دیدگم ولی قول میاھا، باشھ می_

  .ھمھ شون باھم گفتن: آره بابا بگو

  ...خب، ما دوتامون شده سھ تا_

  گی؟نکرده بودم کھ جیغ زدند: چی؟ واقعا؟ راست میھنوز حرفم رو تموم 

  .خوبھ گفتم جیغ و داد نداریم ھا _

  .گمدونستند اگھ رو دنده لج بیوفتم دیگھ نمیھمھ شون ساکت شدن، چون می

  .روشنک: خب ادامھ بده

  .خوام روز تولدش بھش بگمدونھ و میخب ھمین دیگھ، فقط شھاب ھنوز نمی_

  ش کی ھست؟بیتا: اوه، حاال تولد

  .فردا_
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  !گیره ھاالناز: اوه مرسی، چھ کادوی خوبی می

   

   

   

ناھار رو کھ با بچھ ھا خوردیم، سوار ماشین شدیم و ھر کسی رو بھ خونھ اش رسوندم و واسھ عصر با روشنک قرار 
  .گذاشتم تا بریم خرید و واسھ تولد شھاب وسیلھ ھای مورد نیاز رو بخرم

   

__  

  خوای حاال؟م، چجور کیکی میروشنک: خب شیدا خان

  .خوامای داشت و نقطھ ھای سفید و سرخ_ این و مییک کم کھ فکر کردم بھ یکی از کیک ھا اشاره کردم کھ زمینھ قھوه

  ...خب کیکمون رو کھ انتخاب کردیم، بریم سراغ کادو

  .اش بخرم خبدونم چی واسھوای روشنک، از بین این ھمھ وسیلھ من چھ می_

  آد؟خب خنگ، از چی خوشش میروشنک: 

  .آدواال ھر چی بدی خوشش می_

  .فکری کرد و آروم گفت: خب تو کھ کادوی اصلیت فسقلتھ، یھ چیزی بخر کھ فقط وجود داشتھ باشھ

  خندیدم و گفتم_ نظرت راجع بھ یھ جوراب چیھ!؟

  محکم زد پس کلھ ام و گفت: خدا بگم چیکارت نکنھ؟ آخھ تولدش جوراب بدی؟

  .امواش بچھھوی ی_

  .دستش رو جلو دھنش گذاشت و گفت: اوه ببخشید، حواسم بھش نبود

  .اش خریدمباالخره بعد ھزار تا کل کل یک ادکلن واسھ
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  ...رفتیم سراغ تزئینات؛ سوار ماشین شدیم و حرکت کردیمحاال باید می

  .خواستم دعوت کنم بحث کردیمتوی راه در مورد مھمون ھایی کھ می

  خوای مھمونی خانوادگی باشھ یا فقط جوونا باشن یا کال مختلط؟روشنک: می

  .خب بھ نظرم فقط جوونا_

  .کمی فکر کرد و گفت: خب پس ما کھ دعوتیم

  .خندیدم و گفتم_ اون کھ بلھ، شما خانوادگی ھم بود دعوت بودید

  .ھ داد: بچھ ھای دانشکده رو دعوت کنی جدی گرفت و ادامدونم. بعد قیافھروشنک پشت چشمی نازک کرد و گفت: می

  با تعجب گفتم_ ھمھ رو!؟

  .ای؟ نھ فقط چند تا روچشم غره ای رفت و گفت: دیوونھ

  مثال کی؟_

  .کمی فکر کرد: مثال آقای امینی

  .کشھ من ونھ، اون کھ شھاب می_

  .خندید و گفت: نھ بابا، دعوتش کن

__  

  .خیلی خستھ بودم، یک راست رفتم و خوابیدمباالخره خرید ھامون تموم شد و برگشتم خونھ؛ 

  .متوجھ اومدن شھاب نشدم و تا خود صبح چیزی نفھمیدم

صبح زود بیدارم شدم و صبحانھ رو حاضر کردم و بعد ھم رفتم سراغ شھاب و باھم صبحانھ مون رو خوردیم و شھاب رفت 
  .سر راھشون کیک رو ھم بگیرند تونند بیاند؛ وسرکارش و من ھم بھ روشنک زنگ زدم و خبر دادم کھ می

با خودم فکر کردم تا بچھ ھا بیان خودم ھم یک کاری بکنم، یک چھار پایھ آوردم تا شرشره ھا رو نصب کنم، اما تا یک 
  .طرف رو چسبوندم بچھ ھا رسیدن و مجبور شدم بیام پایین و در رو باز کنم

  کردی؟کار میچیرھا تا چھارپایھ رو دید با خشم گفت: تو داشتی 

  .گفتم_ فقط ھمین و چسبوندم  ی آویزون نگاھی کردم وبھ شرشره
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  روشنک: تو با این وضعت رفتی باال؟

  .بیتا: نھ پس از ھمین جا دستش رو دراز کرده و چسبونده

روشنک زنھ ولی با این حال دستم رو سپر کردم کھ دونستم نمیروشنک عصبی بھ سمتم اومد و دستش رو برد باال، می
  گفت: آخھ من چی بگم بھت؟

  .سرم رو پایین انداختم و آروم گفتم_ خب خواستم کمک کنم

  کار کنیم؟بغلم کرد و گفت: فدات شم من، عزیز دلم آخھ اگھ زبونم الل طوریت بشھ ما چی

  .الناز کھ تا اون لحظھ ساکت بود گفت: خوبھ خوبھ حاال ھندی بازی در نیارید بدویید وقت نداریم ھا

  .خورداومد خونھ؛ چون فاصلھ مون تا شرکت زیاد بود ناھارش رو بیرون میشھاب ھیچ وقت واسھ ناھار نمی

  ...کردند من ھم مھمون ھامون رو دعوت کردمتا عصر کھ بچھ ھا تزئین می

ش از عصرساعت ھفت ھمھ جمع شدند و منتظر شھاب موندیم؛ تا حدود ساعت ھشت خبری ازش نبود، اما یک ھو صدای پا
  ...پلھ ھا اومد، ھمھ یک گوشھ جمع شدیم و چراغ ھا ھم کھ خاموش بود، کلید توی در چرخید و شھاب وارد شد

  !جیغ، دست، سوت، ھورا

   

   

   

  .جلو رفتم و دست شھاب رو گرفتم و رفتیم سمت میزی کھ کیک روش بود؛ روی مبل نشستیم و بچھ ھا ھم اطرافمون نشستن

  .کردمبرید، اما نگاه سنگینش رو روی آقای امینی حس میشد و شھاب کیک رو میشعر تولدت مبارک پخش می

حاال نوبت کادو ھا بود، تک تک کادو ھا رو گرفتیم ولی باز نکردیم؛ دیگھ ساعت یازده بود و وقت شام، با بچھ ھا میز رو 
  ...چیدیم و آقایون رو بھ طرف میز شام راھنمایی کردیم

و ھم شستیم و بچھ ھا خداحافظی کردند و رفتند، تا آخرین نفر رفت و در رو بستم شھاب مچ شام صرف شد و ظرف ھا ر
  .دستم رو گرفت و از پلھ ھا باال برد

  .در اتاق رو باز کرد و ھلم داد توی اتاق و با عصبانیت گفت: بشین

  روی تخت نشستم و با استرس و صدایی لرزان گفتم_ چیزی شده؟

  کرد و گفت: این پسره این جا چی کار داشت؟با حرص نگاھم 
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  .آب دھنم رو قورت دادم و گفتم_ خب تولد بود دیگھ

  نزدیکم شد و گفت: چرا دعوتش کردی؟

  !، بلند تر داد زد: با توامجوابی نداشتم بدم

  ...و دستش رو برد باال تا

   

   

   

  !شھاب بچھ شھاب ھنوز از بابا شدنش خبر نداشت، دستش کھ باال رفت آروم گفتم_

  دستش رو آروم پایین آورد و گفت: چی!؟ تو چی گفتی؟

  .سرم رو پایین انداختم و آروم زمزمھ کردم_ بابا شدی

  گی؟ام گذاشت و سرم روآورد باال و گفت: راست میکنارم نشست و دستش رو زیر چونھ

  .اھوم _

  دستم رو توی دستش گرفت و گفت: چرا زودتر نگفتی؟

  .زت کنمخواستم سوپرایمی_

  .بغلم کرد و آروم گغت: ببخش، عصبی شدم

  .لبخندی زدم و در گوشش گفتم_ اشکال نداره، من ھم اشتباه کردم

  ...اون شب از خستگی دیگھ چیزی نفھمیدیم و خوابیدیم

  .خرهشھاب از اون روز ھوام رو داره و ھر روز چیزایی کھ دوست دارم و می

  !ندگی مونھحاال دیگھ پنج ماھھ کھ یک فسقل توی ز

  .خوایم رو بخریمریم تا وسایلی کھ میچند روز دیگھ قراره با شھاب یک سفر شمال بریم؛ امروز ھم می

ده، بدون ھیچ حرف و توقفی ماشین رو بھ زنھ و خبری رو بھ شھاب میرسیم عمھ زنگ میھمین کھ بھ اولین مغازه می
  .گیرمجوابی نمیپرسم چی شده کنھ و ھر چی میی عمھ کج میسمت خونھ
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  .پرسمعھ، شھاب یا بگو یا از شھال می _

  زیر چشمی نگاھی بھم کرد: چھ طوری؟

  .دم بھشخب پیام می_

  .پوز خندی زد و بھ راھش ادامھ داد

  .ی عمھ و پیاده شدیمشدم،کھ رسیدیم خونھدیگھ داشتم کالفھ می

  .بالش رفتمشھاب ازم جلو زد و وارد ساختمان شد، من ھم پا تند کردم و دن

  .وارد ساختمان کھ شدم عمھ و عمو مسعود عصبانی باالی سر شھال بودن و شھال ھم روی زمین نشستھ بود

  !شھاب با عصبانیت بھ سمت شھال رفت و محکم زیر گوشش زد

  .خبر نداری دستش باز رفت باال تا دوباره بزنھ کھ جلوش وایسادم و اجازه ندادم، کھ شھاب گفت: شیدا برو کنار تو از ھیچی

  .خب بگو من ھم بدونم _

  خوای بدونی؟عمھ: چی و می

  دونم، دلیل این کار ھا چیھ؟نمی_

  .کردیم نیستعمو مسعود: شھال دیگھ اون دختری کھ ما فکر می

  یعنی چی!؟_

  ...شھاب: شھال با یھ پسره رفیق شد؛ ای بزنم تو اون سرت

  .بینیاگھ دست روش بلند کنی دیگھ من و نمیعصبی گفتم_ شھاب، بھ واالی علی 

  .آدبعد سمت شھال چرخیدم و از روی زمین بلندش کردم و از پلھ ھا بردمش باال کھ احساس کردم کسی پشت سرم داره می

  .خوایم تنھا باشیمبھ عقب برگشتم و عمھ رو دیدم_ عمھ جان می

  .عمھ برگشت و ما بھ راھمون ادامھ دادیم

رو باز کردم و وارد اتاق شدیم، شھال رو روی تخت نشوندم و خودم ھم کنارش نشستم و دستش رو گرفتم، در اتاق شھال 
  .سرِد سرد بود، بغلش کردم، زد زیر گریھ

  گھ؟شھال، خواھری شھاب راست می _
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  ریخت؛ باز سوالم رو تکرار کردم_ شھال،آره؟جوابی نداد و فقط اشک می

ش کردم و ادامھ دادم_ مگھ ما چیزی از ھم پنھون داریم؟ قرارمون این بود کھ ھمھ چی و باز ھم چیزی نگفت، محکم تر بغل
  بھ ھم بگیم، یادتھ؟

  ی حرفم رو شروع کردم_ خب، پس بھم بگو، ھر چی شده؛ باشھ؟آروم اھومی گفت و سرش رو توی بغلم قایم کرد، ادامھ

  ...ھمون طور کھ توی بغلم بود شروع کرد: آبجی من، من

  .زد زیر گریھ_ عھ ، شھال آروم باش، قشنگ تعریف کنباز 

اشک ھاش رو پاک کرد و ادامھ داد: اسمش سیاوشھ، دو سال از خودم بزرگ تره، توی یک گروه تلگرامی باھاش آشنا 
  ...کردگفت دعواش میشدم، خیلی ھوام و داشت و اگھ پسری چیزی می

  ؟حرفش رو قطع کردم_ یعنی تو تا حاال حضوری ندیدیش

  .مکثی کرد و گفت: نھ، ھنوز حتی باھاش حرف ھم نزدم

  چرا باھاش دوست شدی؟ _

  .حرفی نزد، ادامھ دادم_ باید ھمھ چیز رو بھم بگی تا کمکت کنم

  سرش رو باال آورد و تو چشم ھام زل زد و گفت: کمکم کنی؟

  .آره _

بود ولی کم کم ازم شماره خواست و بعد ھم  ی سادهآروم گفت: چون ھمیشھ پشتم بود باھاش دوست شدم، اولش یھ رابطھ
زدم و چیزی از زد، ولی من باھاش شما شما حرف میگفت و برداشت و باھام راحت تر حرف میخانمی کھ تھ اسمم می

کنن. باز اشک ھاش جاری شد، یک ھو در باز شد و شھاب وارد خانواده ام نگفتم؛ ولی مامان و بابا حرف ھام رو باور نمی
کرد، خواست از اتاق ببرتش و شھال ھم فقط گریھ و التماس میبازوی شھال رو گرفت و از بغلم بیرونش آورد و میشد و 

دیگھ کالفھ شدم و طاقت نیاوردم و بھ سمت شھاب رفتم و دستش شھال رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم_ چرا وحشی بازی 
  آری تو؟در می

  .شھاب: شیدا باید آدمش کنم

  .ست حرف بزن، خواھرتھ ھاشھاب در_

کرد، شھاب ھم از ھق ھق گریھ متنفر بود، یک جورایی این صدا شھال کھ خودش رو پشت من قایم کرده بود فقط ھق ھق می
  ...روی اعصابش بود گفت: شھال صدات و ببر و گرنھ

  .دستم رو جلوی دھنش گذاشتم و اجازه ندادم ادامھ بده
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شھاب و گرفتم و از اتاق بیرون آوردم و ازش خواستم خودم تنھا با شھال حرف بزنم،  شھال رو از خودم جدا کردم و دست
  .کرداما انگار شھال دیگھ تمایلی بھ حرف زدن نداشت و فقط گریھ می

  شھال، قربونت برم تو باید ھر چی کھ بوده رو بگی تا ما متوجھ بشیم تو مقصر بودی یا نھ؟_

  .جوابش فقط اشک بود و اشک

رم شھاب و خواد، من میحوصلھ ام سر رفت از بس گریھ کرد،از جام بلند شدم و گفتم_ باشھ مثل این کھ دلت کتک میدیگھ 
  .فرستم سراغتمی

  ...بھ سمت در حرکت کردم، ھر لحظھ انتظار داشتم صدای مخالفتش رو بشنوم اما

   

   

حرفی بزنھ ولی باز ھم چیزی نگفت؛ دلم نیومد برم و شھاب ی در گذاشتم، مکث کردم تا شاید شھال دستم رو روی دستگیره
  .رو بفرستم سراغش، چرخیدم و بھش نگاه کردم؛ زانوھاش رو توی بغل گرفتھ بود و سرش رو روشون گذاشتھ بود

  .شدبھ سمتش رفتم، دستش رو توی دستم گرفتم، لحظھ بھ لحظھ سرد تر می 

  براش آب قند بیارم؛ پایین پلھ ھا کھ رسیدم عمھ سمتم اومد و پرسید: چی گفت؟از جام بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم تا 

  .گمھیچی، بعدا می _

  شھاب از جاش بلند شد و گفت: یعنی چی ھیچی؟

  .گھشھاب جان، حالش خوب نیست اجازه بده آروم کھ شد خودش بھتون می_

ش رو روی اولین پلھ گذاشت و ادامھ داد: االن خودم شھاب بھ سمت پلھ ھا رفت و داد زد: غلط کرده حالش خوب نیست، پا
  .آرمحالش و جا می

  .کفری شدم و داد زدم_ وایسا سر جات

  بھ سمتم برگشت و گفت: چی گفتی؟

رفتم گفتم_ دستاش سرد سرد شدن، باید بھش فرصت بدید تا خودش و پیدا کنھ نھ این ھمون طور کھ بھ سمت آشپزخونھ می
  .د و جواب نداد کتکش بزنیدکھ تا یھ چیزی پرسیدی

  ...یک لیوان آب برداشتم و چند تا حبھ قند توش انداختم و یک قاشق برداشتم و برگشتم پیش شھال

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

   

   

در اتاق محکم باز شد و بھ دیوار برخورد کرد و عمھ و عمو مسعود و شھاب وارد اتاق شدند، شھال با دیدنشون لیوان رو 
اش شروع بھ لرزیدن کردند؛ عمھ گوشی شھال رو رو بھ روش گرفت وگفت: عشقم، روی زمین رھا کرد کرد و دست ھ

  خانمی کجایی؟

تونست شھال رو فلج ی خونش بفھمم، عمو مسعود ھم اگھ میتونستم از چشم ھای کاسھشھاب خیلی عصبی بود، این رو می
  !کردمی

کرد، شھال ر داشتم، عمھ با نفرت بھ شھال نگاه میدونستم چھ اتفاقی قراره بیوفتھ، حرکت تک تک افراد رو زیر نظنمی
کشید، عمو مسعود لرزیدن، شھاب چشم ھاش سرخ سرخ بود و نفس ھای تندی میسرش پایین بود و دست ھاش بد جور می

  !دستش سمت کمر بندش رفت ولی تا خواست بازش کنھ داد زدم_ عمو نھ

  .رنگ صورتش عین گچ دیوار شد و اشک ھاش بی اختیار ریختند شھال سرش رو باال آورد و بھ دست ھای عمو خیره شد،

زدید کار بھ این جا شھ، شما اگھ ھمون اول با شھال حرف میبعد از یک نفس عمیق گفتم_ با کتک زدن کھ چیزی حل نمی
  .کشیدنمی

  عمھ: یعنی چی!؟

تونستید کاری کنید دختری حل کنید؛ اصال میتونستید این موضوع رو مادر و عمھ جان کارتون خیلی اشتباه بوده، شما می _
  .کھ شھال طرف پسر نره

کردید مطمئن کنید، بھ شھال میعمھ با تعجب نگاھم کرد، ادامھ دادم_ اگھ شما یک درصد از اون محبتی کھ بھ شھاب می
  .باشید ھیچ پسری جرأت نداشت بیاد تو زندگیش

  م؟عمو مسعود: مگھ چی خواستھ کھ در اختیارش نذاشتی

عمو جان ھمھ چیز کھ پول نیست! محبت پدر و مادر نیاز ھر بچھ ای ھست و مخصوصا دخترا، تا حاال شده شما بیاین در _
این اتاق و بزنید بیاید داخل بگید شھال آماده شو دوتایی بریم رستوران؟ بھ سمت عمھ چرخیدم و ادامھ دادم_ شما تا حاال شده 

  شده باھم بشینید فیلم ببینید؟با شھال تنھایی حرف بزنید، 

سر عمھ و عمو مسعود رفت پایین ولی شھاب دھن باز کرد و گفت: من چی؟ من کھ براش چیزی کم نذاشتم، ھر روز ھم 
  .ھم بیرون رفتیم  حرف زدیم،

رفتند شھاب، درستھ تو این کار ھا رو کردی ولی دعواشم کردی، چرا؟ چون رفتھ سراغ لب تاپت، یا چون با دوست ھاش _
  .بیرون

شھاب ھم شرمنده شد و سرش رو پایین انداخت، عمھ با لحن عصبی گفت: ولی این ھا دلیل نیست کھ با پسر غریبھ چت کنھ 
  .یا شماره بده
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برم، شھ شما کتکش بزنید اون ھم با کمر بند! امشب من شھال رو با خودم میدرستھ، حق باشماست ولی این دلیل نمی _
  .باشھخوام پیش خودم می

  .عمھ: نھ، شھال دیگھ حق نداره بره بیرون

لرزیدن، کنارش نشستم و دست ھاش رو گرفتم تا لرزشش کم نگاھی بھ عمھ کردم و نگاھی ھم بھ شھال، ھنوز دست ھاش می
  .شھ با شھال تنھا باشم؟ لطفابشھ و رو کردم بھ عمھ و گفتم_ می

  .عمھ باشھ ای گفت و ھمھ رفتند

  .غلم گذاشت و گفت: دیشب، نتونستم بخوابمشھال سرش رو توی ب

  چرا؟ _

از درد   سرش رو پایین تر آورد و روی پام گذاشت و ادامھ داد: دیشب خیلی دعوام کردن، بابا ھم بد جوری کتکم زده بود
  .خوابم نبرد

  چیزی خوردی؟ _

  .چیزی بھم ندادچشم ھاش رو آروم بست و گفت: نھ،صبح ترسیدم برم باز کتکم بزنن، دیگھ مامان ھم 

  .رم، بزار برم واست یھ چیزی بیارم بخوریالھی بمی_

  .خواممانع بلند شدنم شد و آروم گفت: نھ، ھیچی نمی

  .شی خبفدات شم مریض می _

  .آروم گفت: نھ

  خوای من برم تو بخوابی؟برد کھ گفتم_ شھال میدست ھاش انگار تو برف بودند، خیلی سرد بودند، داشت خوابش می

  شھ بمونی پیشم؟گار ترسی وجودش رو گرفت: نھ، نھ میان

   .مونم عزیز دلمآروم باش، می _

بعد بالشتش رو جلوتر آوردم و سرش رو روش گذاشتم و پتو رو روش کشیدم، کم کم خوابش برد کھ شھاب وارد اتاق شد و 
  .بلند گفت: شیدا پاشو بریم وسایلمون رو بخریم

  ...و ھیسی گفتم ولی دیگھ دیر بود و شھال ترسیده از خواب پریددستم رو روی بینی ام گذاشتم 
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  .زد؛ آروم گفتم_ آروم باش، کاری باھات ندارهکشید، دستم رو روی قلبش گذاشتم خیلی تند میشھال تند تند نفس می

  .شھاب بی توجھ بھ شھال گفت: شیدا پاشو بریم

  .شھال عزیزم پاشو حاضر شو بریم_

  تعجب گفت: این کجا بیاد؟شھاب با 

  .آرماوال این نھ و شھال، دوما من گفتم شھال رو با خودم می_

  .شھاب چپ چپ نگاھم کرد و گفت: پوف، باشھ بیاد

  .شھال پاشو لباسات و بپوش_

  .رم پایین توھم حاضر شو بیامظلوم نگاھم کرد، از جام بلند شدم و گفتم_ من می

  ل نشستھ بود روبھ روش ایستادم و گفتم_ شھال رو با خودم ببرم؟از اتاق بیرون رفتم؛ عمھ روی مب

  .نگاھی بھم کرد و گفت: نھ

کرد، سمتش رفتم و ھی اصرار کردم و عمھ ھم مخالفت کرد تا این کھ شھال رو روی پلھ ھا دیدم کھ باالتماس نگاھم می
  !دستش رو گرفتم و بھ عمھ گفتم_ عمھ جان فقط واسھ چند روز

  .تونست جلوم رو بگیره موافقت خودش و اعالم کرد و اجازه داد کھ بریمنمی عمھ کھ دیگھ

  ...یک سری خرت و پرت ھم سر راه خریدم و رفتیم خونھ

__  

  .بعد دو سھ ساعت غذامون حاضر شد و میز رو آماده کردیم

  .شھاب از سر کار اومد و بعد از شستن دست ھاش سر میز شام حاضر شد

  ھنر کیھ؟شھاب: بھ بھ، این ھا 

  !زرشک پلو با مرغ و ساالد شیرازی بھ دست من و شھال_

  .شھاب خندید و گفت: خب حاال بشینید بخوریم کھ سرد شد

  .صندلی ھا رو عقب کشیدیم و نشستیم، شھال چند تا قاشق کھ خورد دست از غذا کشید
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  .شھال، بخور عزیز دلم_

  خوای مریض شی؟شھاب: شھال بردار بخور، می

  .لحن تندی باھاش حرف زد، کھ من با چشمم بھش اشاره کردم کھ چیزی نگھشھاب با 

  خوری؟شھال، چرا نمی_

خوای باھام دست ھاش رو از میز جدا کرد و روی پاش گذاشت، دستم رو توی دست راستش قفل کردم و ادامھ دادم_ می
  حرف بزنی؟

ری؟ بشین ھاب من و سر جام میخ کوب کرد: کجا میی تایید تکون داد، از جام بلند شدم کھ حرف شسرش رو بھ نشونھ
  .غذات و بخور

  .بھش نگاھی کردم و آروم گفتم_ سیر شدم، کافیھ

تو شکمت باش، مگھ اون چھ گناھی کرده کھ تو مادرشی  یچشم غره ای رفت وگفت: بھ فکر خودت نیستی بھ فکر اون بچھ
  خوای از این دختره حمایت کنی؟و می

  شھ ادامھ ندی؟یداد زدم_ شھاب م

  .شھال از جاش بلند شد و بھ سمت یکی از اتاق ھا رفت

کفری دستم رو روی میز کوبیدم و گفتم_ سھ ساعت رو مخش کار کردم حالش و خوب کردم با دو تا کلمھ گند زدی بھ ھمھ 
  !چی

  با بھت نگاھم کرد و گفت: مگھ چی گفتم؟

  گی دختره؟چی نگفتی؟ یعنی چھ کھ بھ خواھرت می _

  شھ دعوا نکنید؟گرفت کھ شھال کنار اُپن آشپزخونھ ظاھر شد و با بغض گفت: میمی  کم کم صدای دوتاییمون اوج

  .کنیم، یھ بحث کوچولو بود کھ حل شدبھ سمتش رفتم و بغلش کردم_ ما کھ دعوا نمی

ی اطر یھ دختر ه*ر*ز*ه بچھدم بھ خشھاب از جاش بلند شد و بھ سمتمون اومد و گفت: چی چی و حل شد؟ من اجازه نمی
  .خودم فدا بشھ! شیدا برگرد سر جات و شامت و تموم کن

کردم، دیگھ واقعا جوش آورده بودم_ شھاب خان، این کھ خیسی جلوی پیرھنم کھ از اشک ھای شھال بود و احساس می
  .ین اسم و بزار رو شھالی خودت بکن بعد اخواھرت با یھ دونھ پسر چت کرده ه*ر*ز*گ*ی نیست، یھ نگاه بھ گذشتھ

  ی من چھ طوره؟شھاب داد زد: مگھ گذشتھ
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دونم از چھ طور نیست؟ فکر نکن خبر ندارم با دوست جون جونی بیتا رل بودی، یا خبر ندارم با افسانھ خانمتون کھ نمی_
  !آرمدونم اما بھ روت نمیدونم؛ میکدوم قبرستونی اومده بود کافی شاپ رفتی، ھمھ رو می

  و بھت گفتھ؟  گفت: کی اینا آروم

  .نیازی نیست کسی بگھ، افسانھ رو کھ خودم دیدم، دوست بیتاھم کھ بیتا گفت بھم _

  !ریم بخوابیم، میز و جمع کن لطفاتا اومد حرفی بزنھ،گفتم_ شھال خستھ است می

  .دست شھال رو گرفتم و بھ سمت اتاق خواب رفتیم

   

   

   

  دستم بود و گفتم_ شھال چی شدی باز؟روی تخت نشستیم، دستای شھال توی 

  شھ برم خونھ مون؟آروم گفت: می

  چرا؟ مگھ این جا بھت بد گذشتھ؟_

  .با صدای گرفتھ اش گفت: نھ؛ فقط داداش دوست نداره من این جا باشم

  .این چھ حرفیھ عزیز دلم، ما خوش حال ھم ھستیم کھ تو این جایی_

  .دهفت: ولی رفتار داداشم این و نشون نمیسرش رو پایین انداخت و آروم تر از قبل گ

خواد بھ این چیزا فکر کنی، شھ؛ نمیسرش و توی بغلم گرفتم و گفتم_ اون یک کم عصبیھ، تا فردا خودش پشیمون می
  .ای بیا بخوابیمخستھ

  ...ھوش شدمباشھ ای گفت و روی تخت دراز کشیدیم، این قدر خستھ بودم کھ بعد چند دقیقھ بی

طور کھ تشخیص داده بودم آقا شھاب از کارشون پشیمون شدن و امروز صبحانھ رو آماده کرده تا مثال عذر خواھی ھمون 
  .پذیرمآد قھر باشم و عذرش رو میکنھ! خب من ھم دلم نمی

گھش اومدن تا ببرنش اما با بھونھ ھای مختلف ندو سھ روزی شھال پیشمون بود و تو این چند روز عمھ و عمو مسعود می
  !ذارنددونستم اگھ شھال رو تنھا گیر بیارن زنده اش نمیداشتم، میمی

امروز دیگھ وسایلمون رو جمع کردیم و برای سفر شمال آماده ایم، ولی قبل از رفتن باید شھال رو برگردونم خونھ شون، 
  ...اما
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  معنی داره شھال باھامون باشھ؟تونیم دو نفری بریم، چھ شھاب: ای بابا شیدا جان ما این آخرین سفریھ کھ می

دونی ھم کھ اگھ ما بریم و شھال این جا تنھا باشھ وقتی برگردیم دیگھ شناسی، میشھاب، مامان بابات و بھتر از من می_
  !شھالیی نیست؛ تو رو خدا بزار بیاد

وسایلش و جمع کنیم از خونھ شھاب کالفھ نگاھی بھ ساعت مچی اش کرد و گفت: پوف، چیکارت کنم بگو حاضر شھ بریم 
  .بعدم دیگھ بزنیم بھ جاده کھ دیره

  .آخ جون، عاشقتم کھ_

  .با خنده گفت: برو دختر لوس نکن خودت و

  ...رفتم تو اتاق خواب پیش شھال و بھش گفتم کھ حاضر شھ تا ھمراھمون بیاد ولی

  .ده کھشھال: ولی آخھ مامانم اجازه نمی

  .گیرمجازه ات و میلبخندی زدم_ نگران نباش، من ا

___  

  ...ی عمھ راھی شدیموسایل مون رو توی صندوق عقب گذاشتیم و پیش بھ سوی خونھ

   

   

  !عمھ جان فقط چند روزه، اجازه بدید دیگھ _

ی شھال رو بگیره، بعد چند دقیقھ عمھ راضی شد و اجازه داد وسایل کرد تا اجازهشھاب ھم ھمراه من عمھ رو التماس می
  .جمع کنیم و شھال رو با خودمون ببریمشھال رو 

   ــ ــ ــ ــ ــ

موندیم و نیازی بھ جای باالخره رسیدیم بھ مقصدمون و وارد باغ بزرگ رئیس شھاب شدیم، تو این مدت توی این باغ می
  .دیگھ ای نداریم

  ...یک باغ چند ھکتاری، با درخت ھای بزرگ سرو و کاج و سیب و

یک راه کھ با سنگ، فرش شده بود پا گذاشتیم و بعد از چند قدمی کھ برداشتیم بھ ساختمان  از ماشین پیاده شدیم و توی
  .رسیدیم

ی باال رو دیگھ نشد دید ای سفید و کف سرامیک با رنگ مشکی؛ طبقھیک ساختمان بزرگ و دوبلکس، با مبل ھای سورمھ
  !چون صدای شھاب در اومد کھ بیاید وسایل رو ببرید  بزنم
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  .می استراحت، تصمیم گرفتیم و بعد شام بریم لب ساحلبعد از ک

برای شام بھ یک رستوران رفتیم؛ و یک میز چھار نفره رو انتخاب کردیم، دیوار ھای رستوران بھ رنگ شیری بود با پرده 
ز چند دقیقھ ھای قرمز کھ فضا رو عاشقانھ کرد بود، یک موزیک مالیم در حال پخش بود، سھ تا پیتزا سفارش دادیم و بعد ا

  .تحویل گرفتیم و خوردیم

  .بعد حساب غذامون بھ ساحل رفتیم

لب ساحل خیلی شلوغ بود و خیلی ھم سرد، یک زوج جوان آتیش روشن کرده بودند و خودشون و با اون گرم نگھ داشتھ 
  بشینیم؟ بودند، بھ سمتشون رفتیم و شھاب بعد از سالم گفت: ببخشید، امکان داره ما ھم کنارتون پای آتیش

  .زن و مرد جوان بھ ھم نگاھی کردند و مرد موافقتشون رو اعالم کرد

  .شھاب کنار مرد، کھ متوجھ شدم اسمش نیماست نشست و من و شھال ھم کنار خانمش کھ اسمش یلدا بود نشستیم

  ...رد و وسط گذاشتای رو بیرون آوباھم مشغول صحبت شدیم و گفتیم و خندیدیم، یلدا از توی سبد کنارش پالستیک تخمھ

حدود دو ساعتی باھم بودیم کھ بارون گرفت و مجبور شدیم بھ خونھ ھامون پناه ببریم؛ ولی قبل رفتن باھم قرار گذاشتیم کھ 
  ...فردا ھم و ببینیم

   

   

   

بھ شد سریع صدای تق تق برخورد قطره ھای بارون بھ سقف ماشین روی اعصابم بود، خیابون ھم خیلی شلوغ بود و نمی
  .باغ رسید

ام رعد و برق ھم شروع شد؛ شھال از رعد و برق وحشت داشت و خودش رو توی صندلی قایم کرده بود، از ژستش خنده
  .گرفت

  خندی؟شھاب: وا، چرا می

با چشمم شھال رو بھش نشون دادم، اون ھم مثل من زد زیر خنده کھ صدای بلند صاعقھ ای در ھمون حوالی بلند شد و باعث 
  !غ از طرف شھال شدیک جی

لرزید، دستم رو از صندلی عقب خودش رو توی بغلم پرت کرد و عین یک بچھ کوچولو خودش رو جا داد و مثل بید می
  ...دورش حلقھ کردم و صدای ضبط رو باال بردم تا صدای رعد و برق رو نشنویم، باالخره آروم گرفت و کم کم خوابش برد

  .فیک شلوغ، بھ باغ رسیدیم و وارد ساختمان شدیم و بعد از تعویض لباس ھامون خوابیدمبعد نیم ساعت موندن توی اون ترا

  .صبح روز بعد، بعد خوردن صبحانھ حاضر شدیم تا با یلدا و نیما بھ جنگل بریم
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  .یک سبد پر از میوه و خوراکی رو برداشتیم و بھ طرف محل قرارمون حرکت کردیم 

   ـ ــ ــ ــ ـــ                 ــ ــ ــ ــ ــ

   

  .عھ شھاب اومدن، روشن کن بریم _

  .رفتند و ماھم پشت سرشونیلدا و نیما کھ راه جنگل رو بلد بودن جلو می

   

   

   

بھ جنگل رسیدیم و زیر یک درخت اُطراق کردیم، نزدیک ھای ظھر بود کھ نیما وشھاب منقل رو واسھ درست کردن کباب 
  .آوردند

  .د یک کم چوب جمع کنیدنیما: خب دخترا شماھم بری

  یلدا: وا نیما، خجالت بکش ما تنھا بریم؟

  .ریم، شھاب پاشو بریم دنبال چوبنیما خندید و گفت: خودمون می 

دور شده بودند کھ شھال ازم خواست کھ باھاشون بره، اولش مخالفت کردم ولی چون ناراحت شد و   شھاب و نیما رفتند، کمی
  ...جازه دادم کھ برهآروم یک گوشھ ِکز کرد بھش ا

  !بعد از چند دقیقھ ای شھاب و نیما برگشتند ولی شھال ھمراھشون نبود

  شھاب، شھال کو؟_

  با تعجب گفت: مگھ برنگشت؟

  .نھ، با شما اومد کھ _

  نیما: یعنی گم شده؟

  .نھ تو رو خدا نگید این جوری _

  ...، شھالزدیم و دنبالش بودیم، جنگل پر شده بود از آوای شھالھمھ صداش می
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چند ساعتی گشتیم ولی خبری ازش نبود، کھ نیما گفت: این طوری فایده نداره، یلدا و شیدا خانم شما این طرف و بگردید و بھ 
سمت چپ اشاره کرد و خودش و شھاب ھم سمت راست رو گشتند؛ تا نزدیک ھای غروب گشتیم ولی ھیچ اثری ازش نبود، 

گشتیم خونھ، وسایل مون رو جمع کردیم بھ امید این کھ شھال بیاد، شده بودیم و باید برمیشد، ھمھ خستھ ھوا کم کم تاریک می
گفت: اومد،اومد باعث شد بھ پشت سرم نگاه کنم آخرین وسیلھ کھ یک سبد بود رو توی صندوق گذاشتم کھ صدای یلدا کھ می

  ...اومدکھ متوجھ شھال شدم کھ از دور لنگ لنگان می

ی توی دستش رو سمتش دویدیم ولی شھاب زود تر از ما بھش رسید و محکم زیر گوشش زد، طوری کھ جای حلقھھمگی بھ 
  !صورت شھال نمایان شد

  شھال دستش رو روی صورتش گذاشت، بھ سمتش رفتم و سرش و توی بغلم قایم کردم و رو بھ شھاب گفتم_ چرا زدیش؟

  بھ عقب کشیدش و با نعره گفت: کدوم گوری بودی تو؟ شھاب بدون توجھ بھ سوالم، دست شھال و گرفت و

  .شھاب با تو بودم ھا_

  .باز ھم توجھی بھم نکرد و حرفش رو با صدای بیشتری تکرار کرد، طوری کھ اشک ھای شھال بی اختیار باریدند

  .خونھ شدیمیلدا دست شھال و من رو گرفت و توی ماشین خودشون برد و سوئیچ رو از نیما گرفت و راھی 

فھموند اومد بھم میمن و شھال عقب نشستھ بودیم و من سعی داشتم آرومش کنم اما کبودی زیر چشمش کھ کم کم بھ وجود می
کھ واقعا درد داره؛ دیگھ از گریھ ھای آرومش خودم ھم بغض کردم، آخھ من این بچھ رو آوردم خوش حالش کنم حاال باید 

  !گریھ ھاش رو ببینم

   

   

   

تاریک شده بود کھ بھ باغ رسیدیم و دیگھ دیر بود کھ یلدا و نیما بخواھند بھ ھتل بروند و با ھزار اصرار راضی شدند کھ ھوا 
  ...پیش ما بمونند

ای نخورده بودیم و رنگ بھ رخ ھیچ کس نبود؛ شھاب و نیما پای تلویزیون مشغول طی روز بھ جز ھلھ ھولھ ھیچ چیز دیگھ
  .ھم رفت تا لباس عوض کنھ، من و یلدا ھم مشغول سرخ کردن فالفل ھا شدیمفیلم دیدن شدن و شھال 

کشید از پلھ ھا پایین اومد و وارد آشپز خونھ شد و روی بعد پنج دقیقھ شھال آروم و در حالی کھ پای راستش رو بھ زمین می
  .یکی از صندلی ھا نشست، میز رو کھ چیدیم شھاب و نیما ھم اومدن و مشغول شدیم

  .مونی تا یک لقمھ گرفت تا بخوره شھاب گفت: فردا تو خونھ میشھال

  یعنی چی؟ آخھ این چھ حرفی بود؟

  شھاب، یعنی چی تو خونھ بمونھ؟ _
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  .شھ کھ دیگھ تنھا جایی نرهغذاش رو توی دھنش گذاشت و گفت: یعنی تنبیھ می

  .فتای کھ گرفتھ بود رو توی ظرفش گذاشت و آروم ببخشیدی گفت و رشھال لقمھ

  .پوفی کشیدم و خواستم دنبالش برم کھ شھاب گفت: بشین سر جات

گی، من کلفتت نیستم کھ خواد میعصبی شدم و برام مھم نبود کھ یلدا و نیما مھمونن وداد زدم: یعنی چی؟ ھر چی دلت می
  کنم، فھمیدی؟رم ھر کار ھم بخوام میھی امر و نھی کنی بھم، ھر جا بخوام می

  .کھ حتی ذره ای این حرف ھام براش مھم باشھ باز گفت: بشینشھاب بدون این 

  .بدون توجھ بھ حرفش اقدام بھ رفتن کردم کھ داد زد: گفتم بشین

یلدا دستم وگرفت و خواست کھ بشینم؛ بھ احترامش برگشتم رو روی صندلیم نشستم ولی از فکر شھال بیرون نرفتم؛ منتظر 
ھا رو جمع کردیم و شستیم و شھاب و نیما باز مشغول فیلم دیدن شدند و من و یلدا موندم تا ھمھ شامشون رو بخورن و ظرف 

  ...رفتیم پیش شھال

   

   

   

دونستم نیاز داره کھ برم پیشش ولی خب زشت بود یلدا رو تنھا بزارم و برم، ولی خدا رو شکر در اتاق شھال بستھ بود، می
خوای بری پیشش برو، اگھ من مزاحمتون حرف بزنم و گفت: شیدا اگھ میخوام با شھال یلدا درکش باال بود و فھمید کھ می

  شم منم بیام؟نمی

  پیش کی؟_

  .مکثی کرد و گفت: خب شھال دیگھ

  .آھان، باشھ بیا باھم بریم _

گفتم_ شھال، دست یلدا رو گرفتم و باھم بھ اتاق شھال رفتیم، در زدم، جوابی نیومد؛ چند لحظھ مکث کردم و باز در زدم و 
  .خواھری منم در و باز کن

بعد از چند دقیقھ در باز شد و وارد شدیم، شھال پشت در بود و ما کھ داخل رفتیم، آروم در رو بست و بھ تخت اشاره کرد کھ 
بشینیم؛ یلدا سمت چپش نشست و من سمت راستش و دست ھاش رو گرفتیم، آروم سرش رو روی شونھ ام گذاشت، ازش 

  ال، کجا بودی تو اون چند ساعت؟پرسیدم_ شھ

  .بعد چند لحظھ گفت: رفتم چوب جمع کنم

  !یلدا: خب تو کھ با شھاب و نیما رفتی
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  .آروم گفت: آره ولی شھاب گفت جدا شیم تا چوب بیشتری جمع کنیم

  خب، راه و گم کردی؟_

  !سرش و از روی شونھ ام برداشت و گفت: نھ، پام... و حرفش رو خورد

  پات چی؟ _

  .ھاش رو بست و گفت: ھیچی چشم

ی شلوارش رو باال دادم، دستش رو مانعم کرد ولی پسش زدم فھمیدم یک اتفاقی واسھ پاش افتاد، از تخت پایین خزیدم و پاچھ
  ...ی وحشت ناکی رو بھ رو شدمی شلوارش رو تا زانو باال زدم و با صحنھو پاچھ

   

   

   

  ...شھ، شھال پا، پات  بود، با لکنت گفتم_ روی مچ پاش انگار چند تا سوراخ ایجاد شده

  یلدا: شھال پات چی شده؟

کردم کردم پام توی یک تلھ گیر کرد، تو اون چند ساعتی ھم کھ نبودم داشتم سعی میآروم گفت: وقتی داشتم چوب جمع می
  .پام رو آزاد کنم

  اش گذاشتم و گفتم_ شھال، خیلی درد داره؟دستم رو زیر چونھ

ای کھ کنار دیوار بود یک بستھ باند و د، از جام بلند شدم و بھ آشپزخونھ اومدم و از توی کمد کمک ھای اولیھھیچ حرفی نز
  .یک قوطی بتادین و چند تیکھ پنبھ برداشتم و از توی کابینت یک تشت کوچولو برداشتم و رفتم باال

  !روی زخم شھال ریخت کھ جیغ شھال بھ ھوا رفتمچ پای شھال رو در دست گرفتم و یلدا ھم بھ کمکم اومد و کمی بتادین 

  .آروم گفتم_ ھیس، آروم باش؛ بزار ضدعفونیش کنیم

خوام، ولم کنید. و سعی داشت پاش رو از توی دستم بیرون بکشھ، عصبی شدم و داد زدم_ خفھ شو و آروم سر داد زد: نمی
  .جات بشین

دیم، بدون این کھ بھش نگاه کنم از جام بلند شدم و وسایلی رو کھ دیگھ ھیچ حرکتی نکرد و من و یلدا پاش رو باند پیچی کر
  .آورده بودم بھ آشپزخونھ برگردوندم

  توی آشپزخونھ بودم کھ شھاب پشت سرم ایستاد و گفت: چیزی شده؟
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  .نھ _

  کشید؟ادامھ داد: چرا شھال داد می

  .خواستیم پاش رو باند پیچی کنیمچون می_

  پاش چی شده؟با تعجب پرسید: مگھ 

  .بی تفاوت گفتم_ توی تلھ گیر کرده

  نھ؟  دست ھاش رو روی شونھ ام گذاشت و گفت: سرش داد زدی،

سرم رو پایین انداختم و جواب مثبتم رو اعالم کردم؛ شھاب کھ متوجھ شد از کارم پشیمونم سرم رو روی سینھ اش گذاشت و 
  .آروم گفت: اشکال نداره خانمی

  .زدم سرش، اون بھ من پناه آورده بودباید داد میام گرفت_ آخھ نگریھ

  .سرم رو بوسید و گفت: اشکال نداره گریھ نکن؛ برو باال پیشش

ای بھ در زدم کھ باز شد، شھال توی بغل ای گفتم و از بغلش جدا شدم و از پلھ ھا باال رفتم، جلوی در اتاقش ایستادم و تقھباشھ
  .دلم، منظوری نداشت فقط نگرانتھ عزیز گفت:یلدا بود و یلدا بھش می

  .شھال: آخھ شیدا تا حاال سرم داد نزده بود

  .دونم خوشگلم،گریھ نکنیلدا: می

  زدم؟کشید و سعی داشت آرومش کنھ؛ از خودم متنفرم شدم، آخھ چرا باید داد مییلدا دستش رو روی سر شھال می

  !یلدا نگاھی بھم کرد و گفت: بیا تو

ید و بھم نگاھی کرد و باز ھم سرش و توی بغل یلدا پنھون کرد، یلدا باز گفت: ِد بیا دیگھ، چرا شھال بھ سمت در چرخ
  خشکت زده؟

  .شدآروم وارد اتاق شدم و نزدیکشون ایستادم، یلدا سعی داشت شھال رو از خودش جدا کنھ و بھ من بسپرد ولی شھال مانع می

  .شھال گذاشتم، آروم گفتم_ خواھری ببخش، غلط کردم داد زدمروی زمین جلوی تخت زانو زدم و دستم رو روی پای 

  ...چند ثانیھ سکوتی مرگ بار فضا رو در بر گرفت و ناگھان شھال خودش رو توی بغلم انداخت
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  !ببخش _

  سرش رو از توی بغلم بیرون آورد و گفت: فراموشش کنیم؟

  ._ اھوملبخندی زدم و گفتم

  ...نیما تموم شد و خوابیدیمباالخره فیلم شھاب و 

گوشھ ی در باز  صبح زود تر از ھمھ بیدار شدم و خواستم بھ آشپزخونھ برم کھ جلوی در اتاق شھال ناخود آگاه خشکم زد؛
بود عقب اومدم تا داخل رو ببینم، شھال بیدار شده بود و در حال باز کردن بانداژ پاش بود، در اتاق رو کمی ھول دادم 

، نگاھی بھم کرد و باز ھم مشغول کارش شد؛ یک ھو پاش شروع بھ خون ریزی کرد ولی بی توجھ باند رو باز وارد شدم  و
  کنی؟کرد، داد زدم_ شھال داری چھ غلطی میمی

  ...بی تفاوت بھم نگاه کرد و باز ھم

  .کنھبلند تر داد زدم_ با توام ھا، پات داره خون ریزی می

خوام دویدم و دستش رو از پاش جدا کردم، دستش رو از دستم بیرون کشید و گفت: می باز ھم بھم توجھی نکرد بھ سمتش
  .بازش کنم

  .کنیتو بی خود می _

  .آروم گفت: دیگھ نیازش ندارم

  چی و؟ پات و یا باند و؟ _

  .آروم تر گفت: ھر دو

  .و باز ھم مشغول کارش شد، داد زدم: شھال نکن

   .ی بی توجھی بلند شده بودامروز از دندهاز بی توجھی متنفر بودم و شھال 

  ...ریخت، عصبی شدم، دستم رو باال بردم تاجای دندونھ ھای تلھ ھنوز روی مچ پاش بود ازشون خون می

  کنی؟با صدای یلدا بھ خودم اومدم: شیدا چی کار می

: دیشب اون ھمھ عذر خواھی کردی دستم توی ھوا خشک شد، یلدا شھال رو توی بغلش گرفت و با تنفر بھم نگاه کرد و گفت
  کھ امروز بزنی تو گوشش؟

  ...بغض گلوم رو گرفت، با شرمندگی گفتم_ خب،خب
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  بغضم ترکید و با گریھ گفتم_ خب ببین چھ بالیی بھ سر پاش آورده؟

  یلدا داد زد: ھر کارم بکنھ تو حق نداری دست روش بلند کنی، اصال تو چی کارشی؟ ھان؟

پشت سرش نیما وارد اتاق شدند، شھاب: چھ خبرتونھ؟ کل باغ و گذاشتین روی سرتون؛ بعد رو بھ من در باز شد و شھاب و 
  کنی؟ادامھ داد: چتھ تو؟ چرا گریھ می

  دیگھ گریھ ام تبدیل بھ ھق ھق شده بود کھ یلدا گفت: الکی آبغوره نگیر، تو ھیچ وقت حق نداری این بچھ رو بزنی، فھمیدی؟

  !دونم چرا اون ھم پسم زدخودم و توی بغلش قایم کردم ولی نمیبھ سمت شھاب دویدم و 

  .نیما ھم از رفتار ھا تعجب کرده بود، از جو سنگین اتاق نفس کم آوردم و بیرون زدم

کرد، توجھی بھش نکردم و بھ سمت باغ دویدم؛ وسط باغ کنار یک درخت نشستم، دیگھ اومد و صدام مینیما دنبالم می
شنیدم بھ درخت تکیھ دادم و زانو ھام رو توی بغلم گرفتم و سرم رو روشون گذاشتم و فقط گریھ صدای نیما رو نمی

  !کردممی

  .شد، دیگھ طاقت نیاوردم و شروع کردم بھ داد زدنسردردم شروع شد و لحظھ بھ لحظھ درد بیشتر می

  ...چند تا جیغ پشت سر ھم زدم و از ھوش رفتم

   

   

   

  :شھاب

  !شیدا رفت تو باغ  لھ ھا باال اومد و نفس نفس زنان گفت: شھا، شھابنیما بھ سرعت از پ

  با تعجب داد زدم_ چی!؟

منتظر جواب نیما نموندم و بھ سرعت بھ طرف باغ دویدم، ھنوز بھ در خروجی نرسیده بودم کھ صدای جیغ شیدا بھ گوشم 
فتھ بود، کنارش زانو زدم و یک دستم رو زیر رسید؛ سرعتم رو بیشتر کردم ولی وقتی پیداش کردم کنار درختی از ھوش ر

زانواش بردم و دست دیگھ ام رو زیر سرش گذاشتم و از جا بلندش کردم، بدنش رو بھ بدنم نزدیک کردم و آروم قدم 
  ...برداشتم

 رفتم و لباس عوض کردم وبا کمک نیما در عقب ماشین رو باز کردم و شیدا رو روی صندلی گذاشتم و سریع بھ اتاق 
  .سوئیچ ماشین رو برداشتم و بھ سمت بیمارستان حرکت کردم

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

شھ کھ دکترھا باالی سر شیدا جمع شدند، منتظر اینم کھ بیان و بگن ھیچیش نیست فقط ضعف کرده، خدایا چند ساعتی می
  !غلط کردم دعواش کردم، غلط کردم بد رفتار کردم خودت کمکش کن

  تلفنم بلند شد، از جیبم بیرون آوردمش و جواب دادم؛ یلدا بود: الو، شھاب خوبی؟ شیدا خوبھ؟صدای 

  ...من خوبم ولی شیدا _

  !حرفم رو خوردم، چیزی توی گلوم گیر کرده بود

  کرد: شھاب؟ شھاب چی شده؟یلدا ھی صدام می

  .دونم چش شدهنفس عمیقی کشیدم و گفتم_ دکتر ھا باال سرشن نمی

ا از تخت شیدا فاصلھ گرفتند و تک تک از اتاق خارج شدند و آخرین دکتر کھ مسن تر از ھمھ بود پیشم اومد و گفت دکتر ھ
  .تا ده دقیقھ دیگھ برم توی اتاقش

ده دقیقھ بھ سختی گذشت، جلوی در اتاق دکتر ایستادم و بھ در چند ضربھ زدم کھ صدای ضعیفش بھم اجازه ی وارد شدن 
  .رو داد

ز کردم و وارد اتاق شدم، دکتر: بفرمایید. و دستش رو بھ سمت مبل ھای راحتی گوشھ اتاق گرفت، روی مبل تک در رو با
  ...شنیدن حرف ھای دکتر شدم  نفره ای نشستم ومنتظر

   

   

   

  ...دکتر: جناب آقای

  .راد ھستم _

  ...ادامھ داد: متاسفانھ باید بگم خانم شما توی سرشون

  !خوردندرسید و فقط لب ھاش تکون میصدای دکتر بھ گوشم نمی

بستھ بود و خوابیده بود؛ نزدیکش شدم و دستش رو توی   بی اختیار از جام بلند شدم و بھ سمت اتاق شیدا دویدم، چشم ھاش و
  کردم، صدای دکتر رو از پشت سرم شنیدم: آقای راد حالتون خوبھ؟دستم گرفتم، گرمای وجودش رو توی دستم احساس می

  !و باال آوردم و خواستم تنھام بذارهدستم ر
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صندلی کنار تخت رو جلو کشیدم و روش نشستم، دست شیدا رو باال آوردم و بھ لب ھام نزدیک کردم و بوسیدم، چشم ھاش  
  رو باز کرد و با لبخند نگاھم کرد و با لحن آروم و گرفتھ ای گفت: خوبی؟

   

  .لبخندی زدم و گفتم_ تو خوب باشی من ھم خوبم

  خند بی روحی زد: شھال رو نیاوردین دکتر پاش و معاینھ کنھ؟لب

  .نھ عزیز دلم، اون ھیچیش نیست _

  .کنھبا ترس توی چشم ھام زل زد: شھاب، زخمش عفونت می

پوفی کشیدم، کھ مچ دستم رو با اون دست ھای کوچولو و الغرش گرفت و با صدای لرزونش گفت: شھاب، تو رو خدا برو 
  !بیارش

  .م تا حرفی بزنم کھ شیدا زرنگی کرد: ھیس، ھیچی نگو فقط برو بیارشنفس گرفت

  ...آخھ_

  .ای رفت: مگھ نگفتم ھیچی نگو، برو دیگھچشم غره

  .اوف، خوب بابا رفتم نزن _

   

  از اتاق خارج شدم، کھ با دکتر برخورد کردم: بھترید؟

  .بلھ، ممنون _

  شھ بھم بگید توی سر خانمم چیھ؟متوجھ نشدم، میی حرفاتون رو اومد بره کھ گفتم_ ببخشید من ھمھ

  !کمی مکث کرد: خب یھ تومور توی سر خانم شماست و باید عمل بشھ

  ...شھوای خدای من یعنی شیدا!؟ نھ باورم نمی
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رو بازکردم و آروم دستی بھ دکتر دادم و از بیمارستان خارج شدم، مسافت در خروجی تا ماشین رو طی کردم و در ماشین 
  ...نشستم؛ سوئیچ رو توی جاش چرخوندم و ماشین رو روشن کردم و راه افتادم

  .جلوی در خونھ ایستادم و ریموت رو فشار دادم و در باز شد و پام رو روی پدال گاز گذاشتم و رفتم داخل

  .ماشین رو گوشھ ای پارک کردم و وارد ساختمان شدم_ شھال، یلدا، نیما

  کردم تا این کھ یلدا از آشپز خونھ اومد بیرون و گفت: سالم، پس شیدا کو!؟صداشون میبا صدای بلند 

  ھنوز تو بیمارستانھ؛ شھال کجاست؟_

  کارش داری؟با تعجب نگاھم کرد: چی

  .خوام ببرمش بیمارستانمی _

  چشم ھاش گرد شد: واسھ چی؟

  .شیدا اصرار داره ببرمش دکتر کھ پاش عفونت نکنھ _

  .رم بھش بگم آماده شھزخونھ رفت و قاشقی کھ توی دستش بود رو روی میز گذاشت و گفت: باالست، میبھ سمت آشپ

  .روی مبل منتظر نشستم تا شھال بیاد

  .ای گذشت و شھال حاضر و آماده اومد، از جام بلند شدم و بھ سمت در خروجی رفتم و شھال ھم ھمراھم اومدچند دقیقھ

  .برمش بیمارستانانگار یلدا توجیھش کرده بود کھ چرا می توی ماشین باھم حرفی نزدیم،

   

   

   

  .ماشین و پارک کردم و بھ شھال گفتم_ پیاده شو

اومد، ده قدمی ازم دور بود کھ پاش پیچ خورد و بھ زمین افتاد؛ با نالھ صدام رفتم و شھال خیلی آروم دنبالم میمن جلو می
  کرد: داداش شھاب؟

  !نشستم، خواستم دعواش کنم کھ چرا ھواسش نیست، ولی خب بد بود جلوی اون ھمھ آدم بھ عقب برگشتم و کنارش

کمکش کردم تا از جاش بلند شھ و روی پاش بایستھ، دستم رو دورش حلقھ کردم و آروم و قدم بھ قدم با ھم بھ سمت اتاق شیدا 
  ...رفتیم
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باز کرد تا شھال رو توی آغوش خودش جا بده، شھال روی تخت نشستھ بود، تا شھال رو دید لبخندی زد و دست ھاش رو 
  .ای توی این حال بودن کھ دکتر وارد شدآروم بھ سمتش رفت و سرش و روی شکم شیدا گذاشت، چند دقیقھ

  !ایی عاشقانھدکتر ریز خندید: چھ صحنھ

  .ام گرفت، بھ دکتر نزدیک شدم و گفتم: عروس خواھر شوھرن ھاخنده

  واقعا!؟با تعجب نگاھم کرد: 

  .بلھ. بھ شھال اشاره کردم و ادامھ دادم: خواھرم ھستن _

  .تونید بریدآھانی گفت و بھ سمت شیدا و تختش رفت و نگاھی بھ سرمش انداخت و گفت: خب شما دیگھ کم کم می

  بعد از سر تا پای شھال رو بررسی کرد و ھمین کھ بھ پاش رسید با تعجب گفت: دختر جون پات چی شده!؟

  شھ معاینھ اش کنید؟بدون معطلی گفت: میشیدا 

  .کمی مکث کرد و باز ادامھ داد: باید بدونم چی شده تا معاینھ اش کنم

  ...شیدا: پاش توی تلھ گیر افتاده، خودم پانسمانش کردم ولی

  تونی راه بری؟دکتر با باال آوردن دستش حرف شیدا رو قطع کرد و رو بھ شھال گفت: می

  .نموند و گفت: بشین رو تخت ببینممنتظر جواب شھال 

  .تخت کنار شیدا خالی بود کھ شھال بھ سمتش رفت و روش نشست

  .گردم بزن باالدکترگفت: شلوارت و تا من بر می

شیدا از تختش پایین اومد، دکتر از جاش بلند شد و از اتاق بیرون رفت، شیدا بھ سمت شھال اومد و آروم کفشش رو بیرون 
  .آورد

  ی بھ شھال کرد و لبخندی زد: شلوارت و بزنم باال؟شیدا نگاھ

شھال بدون جواب دادن شلوارش رو باال داد و منتظر دکتر شد؛ شیدا بھ آرومی از جاش بلند شد و کنار من ایستاد و دستش 
ت و رو توی دستم قفل کرد، دکتر وارد اتاق شد و یک سری وسیلھ ھمراھش بود کھ اون ھا رو کنار شھال روی تخت گذاش

  ...مشغول معاینھ شد

  ...کردم شیدا از دست شھال ناراحتھ، بھ آرومی سرش رو روی بازوام گذاشت و بھم تکیھ کرداحساس می
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کنم، چند تا پماد ھم باید براش بخرید و کرد و پشتش بھمون بود گفت: من پاش و پانسمان میدکتر ھمون طور کھ معاینھ می
  !اش عفونت نکنن، آب ھم بھ زخم ھاش نباید بخورن، خیلی مراقب باشیدھر روز مصرف کنید تا زخم ھ

  .بلھ، چشم _

دکتر بعد از چند دقیقھ کھ پای شھال رو پانسمان کرد بلند شد و وسایلش رو جمع کرد و از اتاق بیرون رفت، شیدا جلو رفت و 
و درست کرد و از تخت پایین اومد و  ی شلوار شھال رو پایین آورد ولی شھال پسش زد و خودش شلوارشکمی از پاچھ

کفشش رو پوشید و کنارم ایستاد و دستش رو توی دستم گذاشت؛ شیدا با نا امیدی و آروم از جاش پا شد و گفت: شھاب جان 
  .کنم شما ھم برو کار ھای ترخیص و انجام بدهمن لباسم و عوض می

  .دست شھال رو گرفتم از اتاق بیرون رفتیم کردم، چشمی گفتم وناراحتی و دل سردی رو توی نگاھش حس می

  ...شھال روی یکی از صندلی ھا نشست تا من بھ کارم برسم

   

   

بعد از تصفیھ حساب با بیمارستان، بھ سمت اتاق شیدا برگشتم کھ شیدا رو آماده دیدم کھ منتظرمھ؛ دست شھال رو گرفتم و از 
  .اومدقدم عقب تر دنبالمون میجا بلندش کردم و راه افتادیم، شیدا ھم چند 

سوار ماشین شدیم و بعد از یک ترافیک سنگین بھ ویال رسیدیم؛ یلدا میز غذا رو چیده بود، سر میز حاضر شدیم ولی شیدا 
  ...ی سر درد آشپز خونھ رو ترک کردھنوز غذای زیادی نخورده بود کھ از جاش پاشد و بھ بھانھ

  ری؟ھال ھم از جاش بلند شد؛ یلدا: تو کجا میھنوز شیدا زیاد دور نشده بود کھ ش

  .خوام پیش شیدا باشمشھال بھ آرومی گفت: می

  .یلدا مخالفت کرد: شھال بشین سر جات، شیدا سر درده

سر شھال پایین اومد و ناراحت روی صندلی نشست، مشغول غذا خوردن شدیم ولی شھال توی خودش بود و بھ چیزی لب 
  .کرد_ شھال، پاشو برو پیش شیدامیزد، حالتش ناراحتم نمی

  یلدا: عھ، آقا شھاب یعنی چی؟

  چی یعنی چی؟ _

  خوای شھال رو بفرستی پیشش؟یلدا عصبی گفت: شیدا سر درده اون وقت شما می

  .بینی ناراحتھ؟ بعد رو بھ شھال ادامھ دادم_ پاشو آبجی جونمآروم و طوری کھ فقط یلدا بشنوه گفتم: مگھ نمی
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  ...ی باال رفتبلند شد و بھ سمت اتاق ھای طبقھ آروم از جاش

   

   

   

  (شیدا)

از آشپز خونھ بھ سمت دستشویی رفتم و بعد از شستن دست ھام اومدم بیرون کھ شھال رو در حال باال رفتن از پلھ ھا دیدم_ 
  شھال؟

  بھ سمتم چرخید و لبخندی زد: جانم؟

  ری؟کجا می _

  ای توی اتاق من؟لبخندی زد و دستم رو گرفت و گفت: می

  .خوام تنھا باشمدستم و از دستش بیرون کشیدم و از پلھ ھا باال رفتن و بی حوصلھ گفتم_ سر دردم می

ی در گرفت، نگاھی مظلوم بھم دیگھ ھیچ حرفی نزد و فقط پشت سرم اومد، وقتی بھ اتاقش رسید دستش رو بھ دست گیره
  .سرش رو پایین انداخت و وارد اتاقش شد  ازم گرفت وکرد، چشم ھاش پر از اشک بود،نگاھش رو 

مات و مبھوت مونده بودم، بی اختیار چند قدمی بھ سمت اتاقش رفتم ولی باز پشیمون شدم و بھ اتاق خودمون برگشتم و روی 
ی خاموش ھی اتاق بود دراز کشیدم، پتو رو روی پام کشیدم و قسمتیش رو توی دستم مچالھ کردم و بھ صفحتختی کھ گوشھ

  ...تلویزیون روی دیوار خیره شدم؛ بھ فکر فرو رفتم

اش شدم و من شھال رو آوردم شمال تا چند روزی راحت باشھ، تا دیگھ گریھ نکنھ، تا کنار خودم باشھ اما حاال باعث گریھ
  !تنھاش گذاشتم

دونستم ی اتاق شھال نگاه کردم، نمیبستھ ی در بھ دراز خودم متنفر شدم، از تخت پایین اومدم و بھ سمت در رفتم، از گوشھ
تو چھ حالیھ، دلم و بھ دریا زدم و بھ سمت اتاقش رفتم، چند تقھ بھ در وارد کردم و در رو باز کردم، شھال روی تخت کز 
کرده بود و زانوھاش رو توی بغلش گرفتھ بود، با وارد شدن من سرش رو بلند کرد؛ چشم ھاش باریده بودن و گونھ ھای 

  ...رخش رو خیس کرده بودنس

کنارش نشستم و دستم و دورش حلقھ کردم و بھ سمت خودم کشیدمش، بھم نگاھی کرد و سرش رو روی سینھ ام گذاشت، 
خواستی نبودم، من آوردمت این جا تا ناراحت نباشی ولی خودم زبون باز کردم و گفتم_ شھال، ببخش؛ من اون چیزی کھ می

  .موش کنناراحتت کردم، ببخش و فرا

کردم؛ لبخندی زد و خودش رو توی بغلم جا داد و ادامھ داد: توھم آروم گفت: منم اشتباه کردم، نباید باھات بد رفتاری می
  .فراموش کن
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  .ی کوتاھی گفتمسرش رو بوسیدم و باشھ

  شھ پیشم باشی!؟شھال خودش رو ازم جدا کرد و گفت: می

  دی؟خوام امشب پیشت بخوابم اجازه میمی _

زد، پتو رو از اون سمت تخت جلو کشیدم و رفتم زیرش و دراز کشیدم، شھال ھم با من برق شادی تو چشم ھاش موج می
  ...زیر پتو اومد و کنارم چشم ھاش رو آروم بست

   

   

   

  .خواییم بریمصبح روز بعد با صدای شھال چشم ھام رو باز کردم: آبجی شیدا پاشو، می

  ا بریم!؟توی جام نشستم و گفتم_ کج

  .لبخندی زد: تھران

حواسم نبود کھ شھاب دیروز ھماھنگ کرده تا امروز صبح بعد از صبحانھ بھ سمت تھران حرکت کنیم؛ از تخت پایین اومدم 
و بھ سمت دستشویی رفتم، دست و صورتم و شستم و بھ سمت آشپزخونھ رفتم و بعد از خوردن صبحانھ و جمع کردن 

  ...و بھ سمت تھران رفتیم وسایلمون سوار ماشین شدیم

  !توی ماشین شھاب آھنگ آرومی گذاشتھ بود کھ باعث شد من و شھال خوابمون ببره و تا خود تھران توی خواب باشیم

ی عمھ محبوبھ دیدم، شھاب دست ھاش و از فرمون جدا با ایست ماشین چشم ھام رو باز کردم و خودمون رو جلوی خونھ
  .د و رو بھم گفت: شھال رو بیدار کن تا من در بزنم و چمدونش و بزارم پایینکرد و کش و قوسی بھ خودش دا

و از ماشین پیاده شد، دستم و روی زانوی شھال گذاشتم و آروم تکونش دادم، چشم ھاش رو باز کرد،آروم گفتم_ بیدار شو 
  .خانمی، جلو خونھ تونیم

م ھای ریزش حلقھ زد، دستش و گرفتم و گفتم_ گریھ با بھت نگاھم کرد و نگاھی بھ در خونھ انداخت، اشک توش چش
  .نداریما، برو

  آروم گفت: تنھایی؟

  .آره، پاشو _

  ...مکثی کرد و بعد یک نفس عمیق گفت: ولی آخھ

  .شھ، عصر میام پیشتدستم و روی لبش گذاشتم_ ھیش، ھیچی نمی
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  ...دن در نشدیم و حرکت کردیمآروم دستم و فشرد و خداحافظی کرد، منتظر باز ش  سرش و پایین انداخت و

   

   

   

بھ خونھ کھ رسیدیم، بعد یک دوش آب گرم رفتم سراغ یخچال تا یک چیزی درست کنم و شھاب ھم جلوی تلویزیون خوابش 
  .برد

  .بعد یک ربع ساعت املتم حاضر شد و شھاب رو بیدار کردم_ شھاب، پاشو

ی نازکی رو کھ روش بود و برداشتم کھ غلطی زد و با صدایی کرد، ملحفھھم چنان بی حرکت مونده بود و خر و پوف می
  .امخمار گفت: شیدا اذیت نکن خستھ

  !خوریمآد خودمون دوتایی غذامون و میکنارش نشستم و دستم و دور گردنش حلقھ کردم_ آخی، فسقل من بابات خوابش می

  خواین غذا بخورین؟دیگھ تنھا تنھا میشھاب خندید و چشم ھاش و باز کرد و صورتم و توی دستاش گرفت: حاال 

  .نیشم و باز کردم و گفتم_ آره

  .پیشونیم و بوسید و گفت: عاشقتم روانی

  .لبخندی زدم_ روانیم روانی

  .شھ، پاشو گشنمھ ضعیفھیک دفعھ جدی شد و دستاش و از صورتم جدا کرد و گفت: دیگھ واسھ من شاعرم می

  گفتی!؟و از جاش بلند شد کھ، داد زدم_ چی 

  .اش و از آشپزخونھ شنیدم، کفری شدم و بھ سمت آشپز خونھ خیز برداشتمصدای قھقھ

  شھاب: اھوع، کجا خانمی؟

با دیدنش پشت سرم ضایع شدم و آروم روی یک صندلی نشستم و مشغول لقمھ گرفتن شدم؛ ھمین کھ لقمھ رو بھ سمت دھنم 
  .ت، چشم غره ای رفتم کھ گفت: اول باید مرد خونھ شروع کنھبردم شھاب لقمھ رو از دستم قاپید و توی دھنش گذاش

ی بعدی رو آماده کردم و این بار بھ سمت شھاب گرفتمش، دھنش رو جلو آورد تا لقمھ رو توی نگاھم و ازش گرفتم و لقمھ
  .دھنش بزارم کھ لقمھ رو قورتش دادم و گفتم_ دوم باید خانم خونھ شروع کنھ

ای بیشتر نخورده بودیم کھ تلفن شھاب زنگ خورد: رو نشست و مشغول شدیم، ھنوز چند لقمھخندید و روی صندلی روبھ 
  .الو، سالم
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:...  

  با تعجب پرسید: چیزی شده؟

:...  

  .چشم ھاش رو بست و گفت: باشھ میایم

   

   

   

  .تلفن رو قطع کرد و رو بھ من گفت: پاشو حاضر شو بریم

  کجا!؟ _

  .ی ما؛ پاشو حاضر شو زودریم خونھشد گفت: میدر حالی کھ از آشپزخونھ خارج می

از جام بلند شدم و بھ سمت کمد لباسم رفتم و لباسم و با یک مانتو شلوار مشکی عوض کردم و یک شال ھم پوشیدم و سریع 
  .از اتاق خارج شدم، شھاب ھم حاضر شده بود و جلوی آینھ بود

  .من حاضرم _

  .یا بریمشھاب چرخید و بھم نگاھی کرد و گفت: ب

  .ی عمھ رفتیمسوار ماشین شدیم و بھ سمت خونھ

  .جلوی در ایستادیم و شھاب زنگ رو فشار داد، در با صدای تیکی باز شد و وارد حیاط پر از گل عمھ شدیم

  .راه موزائیک شده رو تا ساختمان طی کردیم و وارد ساختمان شدیم

ای نشستھ بود و نار راه پلھ بھ نرده ھا تکیھ داده بود؛ شھال روی پلھعمو مسعود روی مبل سھ نفره ای نشستھ بود و عمھ ھم ک
  .بھ دیوار کنارش تکیھ کرده بود

  شھاب متعجب از عمھ پرسید: چی شده؟

  .گن، پدر و دختر باھم حرف زدن و بھ منم ھیچی نمیدونم واالعمھ: نمی

  عمو مسعود چی شده؟ _
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خواد منم گفتم حتی اگھ خودش و بکشھ ھم رنگ گوشی و گھ گوشیش و میشھال میعمو بھ سمتمون چرخید وگفت: ھیچی، 
  .بینھنمی

  خوای چی کار؟شھاب رو بھ شھال گفت: گوشی می

  .سرش و بلند کرد و جواب داد: دلم واسھ دوستام تنگ شده

  شھاب: خب من اگھ یھ گوشی بھت بدم بھشون زنگ بزنی حلھ؟

  .یھمکثی کرد: آخھ شماره شون تو گوش

  .شھاب دستش و بھ کمرش زد و گفت: بابا جان با ضمانت من چند روز گوشی و بھش بدید

  عمو: اگھ بھ پسره پیام داد؟ یا پسره بھش پیام داد چی؟

  .گم چی کار کنیمشھاب حرصی دستش و توی موھاش کرد و گفت: شما بدید، من می

و بھ سمت شھال رفت و گوشی و بھ طرفش گرفت و گفت: اگھ اسم عمو از جاش بلند شد و گوشی رو از جیبش بیرون آورد 
  .زارمیھ پسر بیاد تو این گوشی زنده ات نمی

  .شھال سرش و پایین انداخت و چشم آرومی گفت و گوشی رو گرفت

  دمش، خب؟دی بھ من بعد من بھت میاما شھاب گفت: شھال اول گوشی و می

بھ سمتش دراز کرد، شھال از جاش بلند شد و بھ سمتمون اومد و گوشی و کف شھال با تعجب نگاھش کرد کھ شھاب دستش و 
  .دست شھاب گذاشت و بعد ھم کنار من ایستاد

  .شھاب رو بھ من گفت: بیا بریم باال

 خوام وارد اکانت شھال بشم ولی نباید بفھمھاتاق قبلی شھاب شدیم،کھ شھاب گفت: شیدا می  باھم از پلھ ھا باال رفتیم و وارد
  .ھا

  .ولی آخھ این کار بدیھ _

  .دونم، اما چاره ای نیستچشم ھاش و بست و گفت: می

ی پیام ھایی کھ بھش ثابت روی تخت نشست و من ھم کنارش رفتم وگوشی رو روشن کردیم و وارد اکانت شھال شدیم و ھمھ
  .شد ما توی اکانتیم رو پاک کردیممی

  .شھاب شھال رو صدا کرد: شھال، بیا این جا

در آروم باز شد و شھال وارد شد و روبھ روی ما ایستاد، شھاب گوشی و بھ طرفش گرفت اما ھمین کھ خواست برش داره، 
  .شھاب گفت: شھال، شنیدی کھ بابا چی گفت؟ اگھ کوچک ترین حرکتی ازت ببینم وای بھ حالتھ ھا
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  .نکن خب عزیز دلم، متوجھ شد دیگھ شھال سرش و پایین انداخت، بھ سمتش رفتم و بغلش کردم_ شھاب، ھی تکرار

شھاب از جاش بلند شد و کنار شھال و من ایستاد و دستش رو روی کمر شھال گذاشت و گوشی رو توی دستش گذاشت و 
  ...گفت: منظور بدی نداشتم، فقط

  .دستم رو روی لباش گذاشتم و مانع حرف زدنش شدم

  مش زدم و گفتم_ بریم پایین؟ی معصوشھال رو از خودم جدا کردم و لبخندی بھ چھره

  شھ بعدا بیام؟خوام با دوستام حرف بزنم، مینگاھم کرد و گوشی رو توی دستش جا بھ جا کرد و گفت: من می

  .باشھ ای گفتم و با شھاب از اتاق بیرون اومدیم

   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

  .شامھ شھ کھ شھال توی اتاقشھ و بیرون نیومده، دیگھ وقتچند ساعتی می

پرسھ: چرا ده و سریع میگرده، عمو مسعود بھ کسی فرصت حرف زدن نمیره تا شھال رو بیاره اما تنھا برمیعمھ می
  نیومد؟

  .کنھھاش چت میکشید تا بشینھ گفت: سرش تو گوشی بود، گفت داره با دوستعمھ در حالی کھ صندلی رو عقب می

جیبش بیرون آورد و مشغول کاری شد، بعد از چند دقیقھ چھره اش در ھم شد، عمو در ھمون لحظھ شھاب گوشیش رو از 
مسعود بدون فرصت تلف کردن از جاش پاشد و بھ سمت اتاق شھال رفت، من ھم خواستم با عمھ و عمو برم کھ شھاب صدام 

  .ی چت شھال و دوستش بود نشونم دادکرد و گوشیش رو کھ روی صفحھ

، شھال توی یک گروه بود کھ افراد مختلفی توش بودن و باھم چت داشتند، شھاب عصبانی گفت: از تعجب شاخ در آوردم
  !رم چنان بزنم تو گوشش کھ خون باال بیاره بھ خداشم میشیدا پا می

  .کنارش نشستم و گفتم_ شھاب عمو بھ قدر کافی عصبی ھست، نزار امشب چیزی بشھ بھ خدا طاقت ندارم

  .کنھین دختره داره چی کار میشھاب: ولی آخھ ببین ا

بریمش پیش تونم ببینم عمو با کمر بند بیوفتھ بھ جونش؛ امشب میدونم، منم ازش ناراحتم ولی دیگھ نمیعزیز دلم می _
  زنیم، خب؟خودمون و باھاش حرف می

  .پوفی کشید و قبول کرد

پزخونھ شدن، سعی کردیم ھمھ چیز رو عادی جلوه بدیم بعد از چند دقیقھ عمھ، عمو و شھال از پلھ ھا پایین اومدن و وارد آش
  ...و شام مون رو با آرامش تموم کنیم
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  .آخر شب شد و عمھ بھم اجازه داد تا شھال رو با خودم ببرم

دونستم منظورش با شھالست ولی من ھم موندم تا وارد خونھ کھ شدیم، شھاب گفت روی مبل بشینیم و کارمون داره؛ می
  ...فتھاتفاقی نیو

  .شھاب: شھال، گوشیت و بیار بیرون و بده بھ من

  شھال با تعجب گفت: چی!؟

  .شھاب کامال خونسرد بود و باز حرفش رو تکرار کرد

  .شھال آروم گوشی رو از توی جیبش بیرون آورد و بھ دست شھاب سپرد

  .شھاب: این کھ رمز داره

  .شھال: خب آره

  .رمز داشتھ باشھشھاب: رمزش و بردار گوشیت نباید 

  ...شھال: ولی آخھ

  .شھاب حرفش رو قطع کرد و داد زد: پاشو بیا رمزش و بردار

  ...لرزه ای بھ جون شھال افتاد و آروم سمت شھاب رفت و کمی با گوشیش ور رفت و بدون رمز دست شھاب سپردش

کرد؛ اما گرفت و سرزنشش میال میدید با تأسف بھ سمت شھشھاب تلگرام و پیام ھاش و چک کرد و ھر سوژه ای کھ می
  !واکنش شھال تنھا سکوت بود و سکوت

ی کارھاشون و نداشتم، از جام پاشدم و بھ سمت اتاق رفتم کھ شھاب تن صداش رو کمی باال برد و گفت: دیگھ واقعا حوصلھ
  .ریم خونھ مون تو نیاز نیست بیایشیدا، فردا من و شھال می

  !؟بھ سمتش برگشتم و گفتم_ چرا

  .پوز خندی زد و زمزمھ کرد: اون صحنھ ای کھ تو تحمل دیدنش و نداری قراره اتفاق بیوفتھ

  !داد زدم_ نھ

  .آروم گفت: آره

  .آممن فردا می _

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

  .زد بھ اتاق رفتم، تا خود صبح توی جام غلتیدم تا خوابم ببرهو بدون توجھ بھ حرفی کھ شھاب می

پوشیدم، شھاب ھم بیدار شده بود و شھال رو بیدار کرده بود، استرس توی چشم ھای شھال روز بعد سریع بیدار شدم و لباس 
  ...ی کیفم رو توی دستم فشار دادم و در رو باز کردم و بیرون رفتیمزد، دستھموج می

 حملھ ور انگار شھاب دیشب با پیام ھمھ چیز رو بھ عمو و عمھ گفتھ بود، ھمین کھ وارد ساختمان شدیم عمو بھ سمت شھال
  ...شد و

شھ کھ شیدا زیر مشت کرد، بھ حیاط پناه بردم و سرم روی توی دست ھام گرفتم، پنج دقیقھ ای میصدای جیغ ھاش کرم می
  .شدو لگد عمو لھ می

دیگھ صدای جیغ ھاش ضعیف شده بودن، بغضم رو فرو بردم و وارد ساختمان شدم، شھال روی زمین بی حال افتاده بود و 
  .ی لبش راه افتاده بودبینی و گوشھخون از 

ی لباس شھال رو گرفت تا دوباره کتکش بزنھ ولی شھال بی حرکت و عین جسد چشم ھاش رو روی ھم گذاشت و از عمو یقھ
  ...حال رفت

  .شھال، شھال قربونت برم چشمات و باز کن _

  .ز کنریختن، تن صدام رو بیشتر کردم: شھال، چشمات و بااشک ھام بی اختیار می

کردم، سر شھال رو از روی پام برداشتم و روی زمین گذاشتم و سمت عمو اما ھیچ حرکتی و عالمت حیاتی دریافت نمی
  خوره؟کردم داد زدم_ چی کارش کردین؟ چرا تکون نمیرفتم و ھمون طور کھ گریھ می

  .شھاب کنارم اومد و شونھ ھام رو گرفت: شیدا آروم باش

آد،ھیچ تکونی ، بینیش داره خون می، چشم کبود شده، لبش پاره شدهین چھ بالیی سرش آوردینچجوری آروم باشم، بب _
  .خورهنمی

  .کردمی شھاب گذاشتم و فقط گریھ میسرم رو روی سینھ

شھاب دستم رو گرفت و بھ سمت شھالی بی جون برد و از روی زمین بلندش کرد و توی بغل گرفتش و بھم گفت: شیدا، 
  .ز تو جیبم بردار در ماشین رو باز کنسوئیچ رو ا

  .باشھ ای گفتم و اشک ھام رو کنار زدم و دستم و توی جیبش بردم

با شھاب از خونھ بیرون زدیم و بھ طرف ماشین دویدیم؛ سریع در ماشین رو باز کردم و شھاب شھال رو روی صندلی عقب 
  ...ھ بیمارستان برسیمخوابوند و من ھم کنارش نشستم و سرش رو روی پام گذاشتم تا ب
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  دکتر با عصبانیت گفت: چھ بالیی سر این طفل معصوم آوردید؟

  .شھاب: آقای دکتر کار ما نیست، بابام این کار و کردن

ی ھمچین کاری رو دادید؟ بھ خدا اگھ قدرتم این قدر بود کھ بتونم این بلند تر داد زد: حاال ھر کی، چھ طور بھ خودتون اجازه
  .کردمرو ازتون بگیرم معطل نمیبچھ 

مونھ تا حالش بھتر شھاب سعی داشت آرامش خودش رو حفظ کنھ و با خون سردی گفت: نگرانش نباشید، مدتی پیش ما می
  .شھ

دکتر کالفھ پوفی کشید و با حرص دستش رو توی موھای مشکی بلندش کرد و بیرون کشید کھ چند تار مو توی دستش جا 
ش کرد: اه، موھای لعنتی. و با عصبانیت دستش رو روی میز کوبید و بھ سمت سطل زبالھ رفت و دست موند و بیشتر عصبی

  .کش ھاش رو بیرون آورد و توش انداخت

  .ساعت حدود ھفت عصره و شھال تازه بھ ھوش اومده؛ پرستاری اومده تا لبش رو بخیھ بزنھ

  .رون بیامتحمل دیدن چنین صحنھ ھایی رو ندارم و مجبورم از اتاق بی

ی مامام کنن، اما پزشکش اصرار بر تقویتش داره، مجبورم بھ خونھشھ و مرخصش میبعد از چند دقیقھ کار شھال تموم می
  .برم تا بھش بیشتر برسم

  .دکتر: جناب راد، ایشون ھنوز سر گیجھ دارن لطفا یھ ویلچر بگیرید و تا پای ماشین ببریدشون

  کنی تا من بیام؟بھ من کرد و ادامھ داد: شیدا لباس شھال رو عوض میشھاب چشمی گفت و رو 

  .آره عزیزم، برو _

  .بھ سمت شھال قدم برداشتم و کمکش کردم تا بشینھ

ی شھال ایستاد: خب خواھری بدو بشین ی لباسش رو کھ بستم شھاب با یک ویلچر وارد اتاق شد و روبھ روآخرین دکمھ
  .ببرمت

  .خوای کھ بازی کنیرگیجھ داره؛ نمیوا شھاب، خوبھ س _

  شھاب: خب چی کارش کنم؟

  .قشنگ بیا بغلش کن بزارش روش آروم ببرش _

  .شھخندید و گفت: چشم، خانم خانما،اطاعت می

   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
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  .در ماشین رو باز کردم و با کمک شھاب شھال پایین اومد؛ زنگ رو فشار دادم

  ؟مامان آیفون رو برداشت: بلھ

  .ماییم، باز کنید مامان جان _

  .در با صدای تیکی باز شد و وارد حیاط شدیم

  !شد و ھمیشھ تمیز بودحیاطی کھ ھر روز بھ لطف و دست ھای مامان آب و جارو می

  .در ساختمان باز شد و مامان بھ استقبالمون اومد: سالم، خوش اومدید

  .سالم مامان جان، ممنون _

ی شھاب ی بغل شھاب و در اون حال دید با تعجب بھ سمت شھال رفت و صورتش رو از روی سینھمامان وقتی شھال رو تو
  جدا کرد و پرسید: این بچھ چی شده؟ چرا صورتش این قدر زخم و زیلیھ؟

  .دمبھ طرف مامان رفتم و دستش رو گرفتم و گفتم_ بریم داخل توضیح می

  .ازه داد وارد شیممامان لبخندی زد و دستش رو بھ سمت در گرفت و اج

  شھ شھال رو ببری اتاق من؟شھاب جان می _

  آی؟شھاب: باشھ،تو نمی

  .چرا، بخوابونش اومدم _

  ...شھاب باشھ ای گفت و از پلھ ھا باال رفت

  .کنید؟ خیلی ضعف دارهمامان، یھ شربتی چیزی واسھ شھال درست می _

  .باشھ ھاکنم وضعیت خودتم چندان خوب مامان نگاھم کرد: فکر نمی

  .لبخندی زدم_ نھ من خوبم

  خوای بگی چی شده؟مامان: نمی

  .گم حاالمی _

   

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

   

از پلھ ھا باال رفتم و در اتاقم رو بھ آرومی باز کردم، شھاب کنار تخت شھال نشستھ بود و با دستش موھای شھال رو نوازش 
  .دادمی

  .نشستم و دست شھال رو توی دستم گرفتموارد اتاق شدم و بھشون لبخندی زدم و روبروی شھاب روی تخت 

  .شھاب: شیدا، من این ھفتھ باید شب ھا تو شرکت باشم

  چرا!؟ _

  .گیرم بعدم شرکترم خونھ یھ دوش میشھاب: چند تا پرونده عقب افتادن، با یکی دیگھ باید شبا بھشون برسیم؛ االنم می

  از جاش بلند شد کھ بره، صداش کردم_ شھاب؟

  جانم؟ بھ سمتم چرخید:

  .شھ اول بری واسھ شھال لباس بیاری؟ بعد بھ شھال نگاه کردم و ادامھ دادم_ لباساش خونی شدنمی_

  .خوای؟ آخھ باید چند روز این جا بمونیدرم، تو لباس نمینگاھی بھ لباس ھاش شھال کرد و گفت: باشھ می

  ری؟فکری کردم و گفتم_ چرا چند روز؟ مگھ فقط، شب ھا نمی

  شب و روز باید برم، لباس بیارم واسھ ات؟ شھاب: نھ،

  .آره، بیار _

  ری شھاب جان؟شھاب بھ سمت در رفت کھ ھمزمان مامان وارد اتاق شد و روبھ شھاب گفت: کجا می

  .رم یھ دوش بگیرمشھاب: باید برم سر کار، می

  .مامان: خب شربت درست کردم بخور برو

  .شھاب: نھ زودتر برم بھتره

  .اش کنھاز اتاق خارج شد، مامان سینی شربت رو بھ دستم داد و ھمراه شھاب تا دم در رفت تا بدرقھ و با یک ببخشید

سینی رو روی عسلی کنار تخت گذاشتم و بھ شھال کمک کردم تا بشینھ و لیوان شربتی رو از سینی برداشتم و جلوش گرفتم 
  کھ گفت: آبجی شیدا؟

  جانم؟ _

  برن؟ابام میان من و میبا استرس ادامھ داد: مامانم و ب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

  .دم ببرنتنھ عزیز دلم، اجازه نمی _

و لیوان رو بھ لب ھاش نزدیک کردم و نی رو بھ طرف دھنش گرفتم، کمی کھ خورد مامان ھم اومد و بعد خوردن شربت 
ی حریر ردهھامون شھال خوابید و مامان رفت تا سوپ درست کنھ؛ من ھم از روی تخت بلند شدم و بھ سمت پنجره رفتم و پ

سفیدش رو کنار زدم و اجازه دادم نور خورشید وارد اتاق بشھ، پشت دیوار اتاقم یک کوچھ بود کھ آپارتمان ھای زیادی توش 
  .تابیدی باریک نمیبود و کوچھ رو تاریک کرده بودن و نور خورشید زیاد بھ اون کوچھ

آوردن، چید صدای ھو ھوی وحشت ناکی رو بھ وجود میپیدرخت ھای سرو و کاج بزرگی سر کوچھ بودن کھ وقتی باد می
ی اتاقم رو دوجداره کرده بود، پنجره رو باز کردم و باد خنگی صورتم رو نوازش داد، خستھ بودم، برای ھمین ھم بابا پنجره

  .خیلی خستھ، روی فرش کوچکی کھ روی زمین بود دراز کشیدم و چشم ھام رو بستم و آروم آروم خواب رفتم

   

   

   

  ...چند ماه بعد

  :شھاب

توی دفتر کارم نشستھ بودم و مشغول رسیدگی بھ پرونده ھام بودم کھ تلفنم زنگ خورد، اسم شیدا روی صفحھ گوشی بود، 
گھ فقط کلماتی رو از حرف ھاش فھمیدم: شھاب... داد بھ خوبی بشنوم کھ چی میجواب دادم ولی صدای ضعیفش اجازه نمی

  .درد... دارم

  .قطع شد، سریع خودم و بھ خونھ رسوندم و شیدا رو وسط حال بی ھوش پیدا کردم، ھنوز گوشی توی دستش بودو تلفن 

  بھ سمتش دویدم و کنارش زانو زدم_ شیدا، شیدا؟

گرفتم، بدن نحیفش رو روی دست ھام گرفتم و بلندش کردم و بھ سمت ماشین دویدم و زدم اما جوابی نمیبا اشک صداش می
  ...ان رفتمبھ بیمارست

   

  .ی رضایتتون رو ھر چھ سریع تر امضا کنید، حال خانم تون اصال خوب نیستدکتر: شما باید برگھ

  با استرس گفتم_ ک...کجا باید برم؟

  .دستش و بھ سمت پذیرش گرفت و گفت: اون جا

  .خوامی رضایت عمل و میبھ سمت جایی کھ نشون داده بود دویدم_ ب... برگھ

   .ظھ صبر کنیدپرستار: چند لح
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ای رو از بریدگی کوچک شیشھ جلوم گذاشت و خودکار آبیی ھم روش قرار داد و گفت: مطالعھ کنید و امضا و بعد برگھ
  .کنید

  .دیدم فقط امضاش کردم و دست پرستار سپردمش، اون ھم برگھ رو بھ دست دکتر شیدا رسوندنوشتھ ھای ورقھ رو نمی

کرد، بدون توقف از از اتاق بیرون آوردن، لباس صورتی کم رنگی بھ تنش بود و نالھ میحدود نیم ساعت گذشت کھ شیدا رو 
  ...کنارم ردش کردن و بھ سمت اتاق عمل بردنش

   

   

   

روی صندلی ھای آھنی پشت در اتاق عمل نشستم و چشم ھام رو روی ھم گذاشتم و سرم رو بھ دیوار تکیھ دادم؛ از خدا 
  .خواستمیدا کنھ دیگھ بچھ برام مھم نبود و فقط سالمتی شیدا رو میخواستم فقط شیدا نجات پمی

کرد اما چاره ای نداشتم و باید منتظر نفس عمیقی کشیدم تا بغضم رو فرو ببرم، بوی گند آمپول و بیمارستان حالم رو بد می
  .موندممی

، رد تماس و زدم، بعد از چند دقیقھ یک پیام دونستم باید چی بگمگوشیم توی جیبم لرزید، بیرونش آوردم، زندایی بود، نمی
  دید؟ازش بھم رسید: شھاب کجایی، شیدا حالش خوبھ؟ چرا گوشی ھاتون و جواب نمی

  ی زندایی رو گرفتم_ الو، زندایی؟شد بیش از این نگرانشون بزارم، شمارهدادم نمیوای خدای من، باید جواب می

  سریع جواب داد: الو، کجایی؟ شیدا کجاس؟

   .زندایی ما بیمارستانیم، شیدا رو بردن اتاق عمل _

ای بزنم، زن دایی ھم ماتش برده و فقط بریده بریده آدرس بیمارستان و بغض لعنتیم ترکید و اجازه نداد ھیچ حرف دیگھ
  ...تونستم حرفی بزنم و تلفن رو بدون دادن آدرس قطع کردمخواست، توی اون حال نمی

   

  (دانای کل)

خورد تا آدرس بیمارستان و بھ دست بیارن، محبوبھ و میبن بھم ریختھ بود، گوشی شھاب لحظھ بھ لحظھ زنگ میی خونھ
  .شھاب کھ کالفھ شده بود آدرس رو برای مھنا مادر شیدا فرستاد و گوشیش رو خاموش کرد

  ...پانزده دقیقھ گذشت و ھم چنان چشم ھای شھاب بستھ بود، منتظر خبری از شیدا

  .دایی زیادی بھ پا شد و مادر و پدر شیدا و شھاب وارد بیمارستان شدند و بھ سمت شھاب گام برداشتندسر و ص
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کردن، یک ساعتی از رفتن شیدا بھ اتاق عمل گذشتھ ولی ھنوز خبری اومد و باید صبر میکاری از دست کسی بر نمی
  .نیست

تسبیح محبوبھ و مھنا، التماس ھای ونھ ھای شب نمایھمھ روی صندلی ھا منتظر نشستھ اند، صدای تیک تاک ساعت و د
  ...ی شھاب فضا رو پر کردهزیر لبی پدران و دعاھای خالصانھ

   

   

   

شن باعث بلند شدن ھمھ از روی صندلی ھا شھ کھ کسی شیدا رو ندیده، صدای قدم ھایی کھ بھ در نزدیک میسھ ساعتی می
  .شھمی

گھ: برای چی این جا جمع شدید؟ اتاق عمل بیرون میاد و با دیدن اون جمعیت پشت در میپرستاری با لباس سبز از راھروی 
تونھ این جا بمونھ و بھ گیم، لطفا این جا رو شلوغ نکنید و توی محوطھ منتظر باشید، تنھا یک نفر میخبری بشھ بھتون می

  .دهراھش ادامھ می

  .گذارندو شھاب رو تنھا میکنند محبوبھ، مسعود، مھنا و مبین سالن رو ترک می

  .گذردساعتی مرگبار می

  .دینگ دینگ دینگ: آقای دکتر محمدی بھ اورژانس، آقای دکتر محمدی بھ اورژانس

  .دینگ دینگ دینگ: دکتر حسنی بھ بخش اطفال

وی ھم شھ و دست ھاش و پشت سرش تبره و از جاش بلند میشھاب کالفھ از این ھمھ صبر دستش رو توی موھاش فرو می
  .زنھو قدم می  کنھقفل می

  .شینھگرده و میکشھ و بازھم سرجاش برمیحرصی پوفی می

شھ رفت تا این کھ در اتاق عمل با صدای قرچی باز میتیک تاک، تیک تاک؛ حتی صدای ساعت ھم روی اعصابش رژه می
  .کندآید و بچھ رو در آغوش شھاب رھا میو پرستار بھ ھمراه نوزادی بیرون می

  شھاب: پس ھمسرم چی؟

  .پرستار: از آقای دکتر بپرسید

ای سفید پیچیده شده بود و لباسی بھ تن نداشت، چشم ھاش رو مظلوم بستھ گذارد، بچھ الی ملحفھو شھاب و بچھ را تنھا می
  .کشیدبود و خمیازه می
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انداختھ بود و حاال با خیال آسوده پا بھ  شد، فرزندی کھ سالمت شیدا رو بھ خطری ساق دست شھاب ھم نمینوزادی کھ اندازه
  !دنیای وجود و ھستی گذارده است

  .اومدن دکتر باعث شد تا شھاب نگاھش رو از نوزاد بگیرد و بھ دھان دکتر خیره شود

  شھاب: ھمسرم؟

  .تونست بھ زبان بیاورد نام زیبای ھمسرش بودای کھ در اون لحظھ میتنھا کلمھ

  ...ید و گفت: متاسفمدکتر دستی بھ سر نوزاد کش

   

   

  .دھان شھاب از تعجب باز موند کھ دکتر ادامھ داد: باید تومورش عمل بشھ، ھر چھ سریع تر

  شھاب: یع... یعنی، شی...شیدا باید تو بیمارستان بمونھ؟

  .دکتر: متاسفانھ بلھ

  شھاب: تا... تا کی؟

دیگھ دست ما نیست، فقط باید واسش دعا کنید، ممکنھ یھ روز کنیم بھ ھوش اومدنش دکتر: ما بھ زودی تومورش و عمل می
  .ممکنھ چند ماه توی کما بمونھ

  .دکتر نفسی کشید و ادامھ داد: نگران نباشید، فقط مواظب این کوچولو باشید، باید براش لباس بیارید ممکنھ سرما بخوره

  .شھاب زیر لب چشمی گفت و نا امیدانھ از جلوی راه دکتر کنار رفت

چھ رو روی ساق دستش نگھ داشت و روبروی صورتش گرفت و بعد از نیم نگاھی بچھ رو روی صندلی رھا کرد و بھ ب
مادرش زنگ زد و خبر بھ دنیا اومدن کودکشون رو داد و ازشون خواست تا براش لباس بیارن؛ قبل رفتنشون پرستاری اومد 

تونیم اجازه بدم این تعداد زیاد این جا بمونید، برامون مسئولیت دونم منتظر بیمارتون ھستین اما نمیو گفت: ببخشید، می
  ...تونھ بمونھولی باید این جا رو ترک کنید و تنھا ھمسرشون می  داره، متاسفم

   

   

   

  .کننگذره کھ دکترھا مشغول شدن و دارن تومورش و عمل میعمل دوم شیدا شروع شده، چند ساعتی می
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لی نشستھ و توی خاطراتش غرقھ، خاطراتی کھ با شیدا داشت، بحث ھا، دعواھا، شادی شھاب خستھ و بی حال روی صند
  .ھا، خنده ھا و مسافرت ھایی کھ باھم رفتن

اش خریده بود، ھمون دستش رو باال آورد و بھ دست بندی کھ روی مچش بود نگاه کرد، دست بندی کھ شیدا از مشھد واسھ
  !کرد کھ عشقش زنده بمونھدعا می موقع کھ شھاب توی کما بود و شیدا دعا

ی نوزادش اون و آھی از تھ دل کشید و سرش رو بھ دیوار پشتی تکیھ داد و چشم ھاش رو روی ھم گذاشت کھ صدای گریھ
بھ خودش آورد، چشم ھاش رو باز کرد و بھ پرستاری کھ جلوش بود خیره شد، بچھ رو توی بغل گرفت و پرستار تنھاشون 

  .گذاشت

  .کردی بچھ سکوت مرگبار بیمارستان رو متزلزل میصدای گریھ

  .بعد از چند دقیقھ کھ شھاب توی گوشش الالیی خوند آروم چشم ھاش رو بست و خوابید

   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

شھ و روبروی دکتر کنھ و سریع از جاش پا میزاره کھ شھاب چشم ھاش رو باز میی شھاب میدکتر دستش رو روی شونھ
  ایستھ: چی شد؟می

  .گھ: متاسفم ما تموم تالشمون رو کردیمندازه و میدکتر نگاھی بھ بچھ می

  زنھ: یعنی چی؟شھاب شوکھ و بی توجھ بھ فضای آروم بیمارستان داد می

  .ده: باید صبر کنیم تا بھ ھوش بیاندکتر با خون سردی جواب می

  شھاب: کی بھ ھوش میاد؟

  .است، عمل سختی بود، فقط باید صبر کنیدنش تا یک ساعت دیگھ دکتر: مشخص نیست، اما قانو

زد و دستش یک ساعت و نیم گذشتھ اما ھنوز چشم ھای شیدا بھ روی این دنیا باز نشده، شھاب کالفھ پشت در اتاق قدم می
  .کشیدرو توی موھاش می

نی بھ سمت دکتر چرخید و داد زد: مامانش خواست بچھ رو بھ خونھ ببره، اما شھاب عصباصدای دکتر رو شنید کھ ازش می
ی گونھ اش کرد و بھ اش رو روانھاین جاست بچھ رو کجا ببرم؟ واسھ چی ببرم؟ واسھ کی ببرم؟ و قطره ھای اشک مردونھ

  ...ی دکتر پناه بردشونھ

  .باالخره دکتر تونست شھاب رو راضی کنھ تا بچھ رو بھ خونھ ببره

ره تا کمی ی مادرش میشیدا قصد برگشتن رو نداره؛ شھاب خستھ و مونده بھ خونھ حدود یک ماھی گذشتھ اما ھنوز
  .استراحت کنھ
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کنھ، لبخندی بینھ کھ چشم ھاش رو باز کرده و داره بھش نگاه میشھ، نوزادشون رو توی بغلش میوقتی از خواب بیدار می
کنھ: دختر کوچولوی نازم اسم مامانت مبارکت آروم زمزمھ میگیره و شینھ و بچھ رو بغل میزنھ و سرجاش میبھش می

  .باشھ

  ...شھکنھ و باز بھ سمت بیمارستان راھی میزنھ و اون رو روی تخت رھا میو بوسھ ای بھ دست کوچک فرزندش می

   

   

   

   :شھاب

  س!؟از جلوی پذیرش گذشتم کھ صدای پرستار باعث شد سر جام بایستم: جناب راد شیرینیتون کو پ

  گفت؟ شیرینی برای چی آخھ؟خدایا چی داشت می

  بھ سمت سوراخ کوچک شیشھ رفتم و خم شدم و گفتم_ شیرینی برای چی؟

  با تعجب گفت: مگھ خبر ندارین؟

  نھ، چی شده مگھ!؟ _

  .با خوشحالی گفت: خانمتون بھ ھوش اومدن، خیلی باھاتون تماس گرفتیم ولی جواب ندادید

  ھوش اومده؟ یعن... یعنی شیدا بھ _

  .شونتونید برید پیشپرستار: آره، می 

نفھمیدم چجوری خودم و بھ اتاق شیدا رسوندم و شیدا رو با چشم ھای باز روی تخت دیدم، بھ سمتش دویدم و دست ھاش و 
  توی دستم گرفتم و گفتم_ خوبی عزیز دلم؟

  لبخندی زد و گفت: آره، بچھ کجاست؟

  .ی مامانمھخونھ _

  .ام رو ببینمخوام ثمرهبیاریش، میشھ شیدا: می

  .چشم، میارمش. و از جام بلند شدم و بھ سمت خونھ رفتم و توی راه بھ ھمھ خبر دادم کھ شیدا بھ ھوش اومده _

خوام فسقلمون و ببرم تا شیدا ببینتش برای ھمین ھم یک لباس عروسکی سفید و قرمز بھ خونھ رسیدم، مامان خبر داشت می
  .د و یک تل ھم توی سرش بود، بچھ رو از بغل مامان گرفتم و بھ بیمارستان برگشتمبھش پوشونده بو
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  ...دادندایی اصرار زیادی داشتند کھ بھ بیمارستان بیان ولی خب وقت مالقات نبود و اجازه نمیمامان و زن

ی شیرینی توی بودم، جعبھ صندلی بچھ رو روی صندلی عقب ماشین محکم کردم و راه افتادم، کمی بعد جلوی در بیمارستان
  .دست چپم بود و بچھ رو روی دست راست گرفتھ بودم

وارد بیمارستان شدم و جعبھ رو بھ پذیرش سپردم و خودم ھم بھ سمت اتاق شیدا قدم برداشتم، در اتاق نیمھ باز بود، کمی 
داشتن بچھ رو نداشتم، روی صندلی ھای ھلش دادم و با صحنھ ای مواجھ شدم کھ قدرت بدنیم رو از دست دادم و توان نگھ 

آھنی کنار در بچھ رو رھا کردم و باز بھ تختی کھ جسدی روش بود خیره شدم، افراد زیادی دور تخت جمع شده بودن و 
  ...مشغول کاور کردنش بودن، دقیقا ھمون تختی کھ شیدای من روش خوابیده بود

   

   

   

ی بچھ توجھی ولو کردم و سرم رو روی زانوھام گذاشتم، بھ صدای گریھ از کنار دیوار سر خوردم و خودم رو روی زمین
  .شدکردم و فقط تصاویر شیدا جلوی چشمم عین یک کلیپ پلی مینمی

  .ی بچھ قطع شد و صدایی آشنا بھم گفت: چرا این جا نشستی؟ پاشو ببینمای توی این حال گذشت کھ صدای گریھچند دقیقھ

نھ توھم بود، آره این یک توھم بود و شیدا االن روی اون تخت بود و من و دخترم و تنھا گذاشتھ بود، صدای شیدا بود، اما 
  ...شھ امااون زیر قولش زده بود، بھم قول داده بود این بچھ با کمک دوتامون بزرگ می

  .با توام ھا، پاشو از روی زمین باز صدام کرد: شھاب

  .رو نھ زنده بودنش روتونستم باور کنم، نھ مرگ شیدا نمی

  ...از جام بلند شدم کھ

   

  شھ؟گی مریض میشیدا روبروم ایستاده بود و بچھ رو در آغوشش گرفتھ بود: چرا بچھ رو گذاشتی این جا؟ نمی

  ...شی...شیدا تو_

  بھ داخل اتاق و اون جسد نگاھی کردم کھ شیدا خندید و گفت: فکر کردی من مردم؟

  .آ...آره _

  .کنمگفت: نترس بھ این زودی ھا ولت نمیلبخندی زد و 

  پ...پس اون؟ _
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 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

بھ بچھ نگاھی کرد و روی صندلی نشست و گفت: وقتی تو رفتی آوردنش حالش خیلی بد بود، تختی خالی نبود کھ روش 
ون بخوابوننش، من ھم تختم و بھشون دادم، االن ھم رفتم دست شویی کھ تو اومدی؛ حاال بیخیال این حرف ھا اسم بچھ م

  چیھ؟

کرد، لبخندی زدم و گفتم: ھنوز اسم نداره، تو باید دست ھای کوچولوی بچھ توی انگشت شیدا قفل شده بود و باھاش بازی می
  ...براش اسم انتخاب کنی خانمم

   

دوستای خوبم باالخره بعد از چند ماه رمان (عشق حرف حالیش نیست) بھ پایان رسید، خوشحالم کھ توی این مدت ھمراھم 
  .بودید و نظرات مثبتی ھم دریافت کردم

امید وارم ھر کسی کھ این رمان و خوند ازش خوشش بیاد، فقط تنھا تقاضام اینھ کھ ھر کدومتون کھ از رمان خوشتون اومده 
  .دونم توی این مدت یاریم کرده و ھنوز ھم ھوام و دارهیک صلوات واسھ شادی روح بابام بفرستید، پدری کھ می

  .ادامھ داشتھ و بھ پایان رسیده ١٣٩۶شھریور ٢٠شروع شده و تا  ١٣٩۶خرداد ٣٠گذاری این رمان از شروع پارت 

  'گم مرسی از ھمراھیتون 'محیاباز ھم می

  کالم_آخر#
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