
ازدواج خانوادگی ممنوع

و من می دونم و نھ نھ نیا نزدیکتر ، سر اون اسلحھ ی لعنتی رو بکش کنار یھ قدم دیگھ بیای جل
!...تو نھ نھ نھ 

تق تق
آقا با شمام... آقا ... آقا  --
بلھ بلھ ببخشید چیزی گفتید؟ --
گفتم باللتون حاضره --
این صدای تق تق چیھ؟ --
آقا شما حالتون خوبھ !!! خوب صدای بالالست دیگھ --
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ببخشید چند شد؟... آره بھترم  --
ی بود کھ این تازگیا چند وقت... پول باللو دادمو رفتم نشستم تو ماشین شروع کردم بھ خوردن 

وبت فکر و خیاال رو می کردم ھمش می دیدم یکی می خواد منو بکشھ درست از وقتی کھ ن
کردم افتادم تو  آشغال باللو با بی حوصلگی انداختم بیرونو ماشینو روشن... سربازیم رسیده بود 

جاده 
 سالھ ،فوق لیسانس برق، پسر یکی یدونھ ی 24راستی خودمو معرفی نکردم من کیان محتشم 

ل دختر امیر علی محتشم دکترمجرب مغز و اعصاب و جراح فوق العاده شھر کھ تونستھ بود د
ازدواج شد بود  بزرگترین سرمایھ دار شھر، نسیم یگانھ استاد دانشگاه تھران رو ببره حاصل این

کھ  منو خواھرم کھ زیاد لزومی نداره خواھرمو معرفی کنم ولی خوب دلم نمی یاد منم
ھ از نوع اسمش کیاناست ھم سلولیمھ منظورم اینھ کھ با ھم دوقلوییم البت... مھربووووون 

موقع تولدم  این دختره... اونم فوق لیسانس برقھ با ھم قبول شدیمو با ھمم خوندیم... ھمسانش 
و د کھ منم باید با تدست از سر کچل ما بر نداشت آویزونمون شد و موقع تولدم گفت االوبا کھ بای

ً کچلما نھ از این خبرالبتھ تا یادم نرفتھ باال گفتم سر کچلم یھ وقت فکر نکنید و... بھ دنیا بیام  ا اقعا
... سرا باید برن نیست ولی اگھ دیر بجنبم کچلمم می کنن آخھ چرا دخترا نباید برن سربازی ولی پ

ه پاشو کرده تو ھر چی بھ بابام می گم پدر جان این سربازی ما رو بخر بھ خرج نمی ره کھ نمی ر
داره و از ما  یھ کفش می گھ اال و با باید بری سربازی ، خالصھ بھ قول معروف مرغش یھ پا

ِ و نمی دونم سربازی آدمو م ی سازه و اون اسرار و از خان بابامون انکار، کھ سربازی الھ وبل
یارم اینھ مشکل وقتھ کھ می شی یھ مرد کامل و نمی دونم از این حرفا دیگھ خالصھ سرتونو درد ن

.زندگی من، حاال ھم قھر کردمو تو جاده ی شمالم
ب بھ رنگ اگھ از وضع ظاھریمم بپرسین موھایی بھ رنگ قھوه ی روشن دارم کھ زیر نور آفتا

خوش فورم  الیی می زنھ چشمایی بھ رنگ عسلو و ابرو ھایی کشیده و پیوستھ با بینی قلمی و
ی ھم دارم نھ خالصھ تعریف از خود نباشھ خوشگلو خوشتیپم کھ نا گفتھ نماند خواستگاران زیاد
واھرمم خیلی ببخشید منظورم اینھ کھ خواھان زیادی دارم یا بھتر بگم ھواداران زیادی دارم خ

گذریم دارم می رم شبیھ منھ ولی خوب کیانھ تو قالب زنونھ آخھ باالخره دوقلوییم دیگھ نھ حاال ب
ند تا بوق زدم آرام اسم اسب با وفامھ رسیدم ویال و چ --فکرای بد نکنید ... نھ نھ ... پیش آرام 

عمو کریم اومد دم در
از این طرفا... اِ آقا شمایین  --
اول سالم عمو رجب معلومھ کھ صبحونھ نخوردینا --
ینجا چیکار می حاال این موقع بدون خبر ا... اِ وا ببخشید سالم اون قدر شکھ شدم کھ نفھمیدم  --

کننید؟
ً توضیح بدم یا کھ اول توضیح ب -- دم بعد بیامحاال عمو کریم اول اجازه می دین بیام تو بعدا
اِ این چھ حرفیھ بفرمایین تو --
عمو کریم باز ھم کھ وایسادین جلو در یعنی نیام تو  --
می بینی تو رو خدا حواس واسھ آدم نمونده کھ بفرما بفرما --

ماشین رو تو محوطھ ی ویال پارک کردمو اومدم کنار عمو کریم
ون جواب بدمحاال یکی یکی می تونم بھ سواالت... حاال عمو کریم ھر امری باشھ در خدمتیم  --
چرا خبر ندادین  تنھا اومدی؟ آقا محتشم اینا کوشن؟ حالشون خوبھ؟... کیان جان این چھ حرفیھ  --

می یاین؟
وم ھم حالشونم اول اینکھ بلھ تنھا اومدم،دوم بابا اینا نیومدن، س... یکی یکی دیگھ ... اِاِاِ  --

م اومدم خوبھ ، و اما چھارم اینکھ اومدنم یھ ھویی شد نشد کھ خبر بدم بعدش بیکار بود
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خوشگذرونی حاالعمو کریم ایرادی داره 
ھرا ببیندتون کیان جان این چھ حرفیھ ما کی باشیم بیاین داخل وقتھ ناھاره ناھارم حاضره ز --

خوشحال می شھ 
ن خوبنزھرا خانم چطور... ممنون می شم عمو کریم برم یھ دوش بگیرم می یام خدمتتون  --
بلھ ایشونم بھ لطف شما و کمک خدا خوبن --
نیست  پس من تا یھ دوش می گیرم شما ھم بساط ناھار رو حاضر کنید البتھ اگھ زحمتی --
چھ زحمتی منزل خودتونھ ما ھر چی داریم از شما داریم --

خوردم و اومدم  رفتم داخل یھ دوش گرفتمو لباس پوشیدمو رفتم پیش عمو کریم و خالھ زھرا ناھار
دمو یھ چرت خوابیدم ساعت شش بلند شدم یھ عصرونھ ای خوردمو رفتم پیش آرام سوارش ش

ي شد مدتي تو رفتم كنار ساحل، ساحل نزدیكیاي ویال بود كھ با یھ جاده ي شني بھ ویال وصل م
غروب  ساحل كنار ساحل با آرام یورتمھ رفتم بعد رفتم كنار ساحل رو تختھ سنگ نشستم و
ھ بودم تو خیال خورشید رو تماشا كردم، از بچگي عاشق دریا بودم بھم آرامش مي داد ، بازم رفت

کھ بابا و مامان  كھ با صداي شیحھ ي آرام بھ خودم اومدم برگشتم دیدم واي شب شده ، یادم افتاد
ً تا حاال خیلی نگران شدن برگشتم تو ویال و موبای لمو برداشتم دیدم اصالًخبر ندارن من کجام حتما

یافھ ی بابا تو اون وای کھ حاال قیافھ ی بابا دیدنیھ از تصور ق... بعلھ نھ تا تماس ناموفق دارم 
.حالت یھ لحظھ بھ خودم لرزیدم چاره ی کار فقط دست کیانا بود 

ظرهزود شماره موبایل کیانا رو گرفتم بالفاصلھ گوشی رو برداشت معلوم بود کھ منت
ین حرفی نزن بب!!!!! ....الو سالم کیانا دوستتم زنگ زدم قرار باشگاه فردا رو یادآوری کنم --

برو یھ جای امن بھم زنگ بزن یادت نره بھ بابا نگی من بودما 
.دقیقھ بعد زنگ زد 5-4گوشی رو قطع کردم 

الو معلومھ کجایی تو؟ تو کھ ھمھ رو نصف عمر کردی  --
اول سالم دختر خوب --
گیرم کھ علیک سالم  --
حاال بفرمایید چی می فرمودین؟. خوب حاال شد --
گفتم کجایی؟ --
آھان خدمتون عرض کنم شمال تشریف دارم --
شمال چھ غلطی می کنی... شمال  --
قرار نشد حرفای بد بد بزنی کھ خانم کوچولو.. اِاِاِ  --
اونجا چیکار می کنی؟... دقیقھ از من بزرگتری آقا بزرگھ  5خبھ حاال  --
!!!خوب اومدم خوشگذرونی دیگھ  --
وا --
وهللا --
می دونی بابا چقدر عصبانیھ --
کیانا جووون، خواھر گللللم ، تو چقدر مھربووونی --
دت ھر غلطی بیخود بیخود فکر نکن من می تونم ماس مالش کنما بیخود از این فکرا نکن، خو --

)نیم توقع داه بره خوشگذرونی ما ماسمالیش ک(می خوای بکن فکر کمک من یکی ھم نباش 
کیانااااا --
حرف نزن  --
راستی کیانا سایزت چند بود  --
سایز منو  سایز منو تو این ھیری ویری می خوای چیکار در ضمن تا اون جایی کھ یادمھ تو --
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می دونستی
آخھ فردا می خواستم برم خرید گفتم واسھ تو ھم یھ چیزی بخرم --
آھان بگو می خوای با این حرفا خرم کنی،اینو بگو --
ین اسرار کنیم ،ای خدا حاال اینمون مونده بھ ا(کیانا جووون این چھ حرفیھ دور از جون شما  --

)اینو با صدای آروم گفتم
چیزی گفتی ؟ --
نھ نھ گفتم حاال سایزت چنده ؟ --
!!الزم نکرده الزم نکرده دروغ بگی حاال یھ کاریش می کنم فقط بھ یھ شرط --
چھ شرطی ھر شرطی باشھ قبول --
ھمون سایزم یادت نره  --
می دونستم خیلی ماھی ممممممممنون --
ً خداحافظ -- برم ببینم چھ غلطی می تونم بکنم کاری نداری فعال

ممنون خداحافظ
کر مثل گوشی رو قطع کردم کنترولو برداشتم شروع کردم بھ عوض کردن کاناال کھ خدا رو ش

...ھمیشھ چیزی نداشت واسھ ھمون تصمیم گرفتم برم بخوابم 
 ادم افتاد بایدصبح با صدای زنگ موبایل بلند شدم رفتم یھ دوش گرفتم و یھ صبحونھ ای خوردم ی

از کیانا راپورت بگیرم ببینم وضعیت سفیده یا کھ قرمز
الو سالم بر خواھر گللللم  -- 
سالم خود شیرین -- 
اِ داشتیم -- 
خب؟ -- 
چی چی رو خب؟ -- 
حرفتو بزن مگھ نمی خواستی چیزی بگی؟ -- 
اِ ما رو باش می خواستیم احوال خواھرمونو بپرسیم، رسمشھ تو رو خدا ؟ -- 
آره جون خودت تو گفتی و من ھم باور کردم حرفتو بزن  -- 
چی شد بھ بابا گفتی ؟ -- 
مردونھ  آره گفت پسره ی گنده خجالت نمی کشھ با اون سنش قھر می کنھ می ره خب مردو -- 

واسا حرفتو بزن 
خب دیگھ چی گفت؟ -- 
...گفت پسره ی بی شعور خجالت  -- 
دارم شرمنده می  اوه اوه خجالتم ندین تو رو خدا بابا لطف داره دیگھ ،بیشتر از این نگو کھ -- 

شم ، حاال آبا از آسیاب افتاده یا نھ ؟
ی برمی گردی حاال ک. آره بابا، چیزی نگفت آخھ بابای بیچاره از دست تو چی داره کھ بگھ  -- 
ً فردا راه بیفتم  --  احتماال
خب پسر خوب سایزم کھ فراموش نشده؟ -- 
ھ نھ این کھ بابا ب با این حرفایی کھ بابا زده دیگھ نھ دیگھ، قرار بود بدون دردسر درستش کنی -- 

ما بدوبیراه بگھ کھ
ً ببخشید یادم افتاد ب... اِ کیان اذیت نکن دیگھ ،وای بھ حالت اگھ  --  ا بابایی یھ کاری آھان اصال

ً خداحافظ... دارم  فعال
اِاِاِ باشھ باشھ غلط کردم می خرم برات ،می خرم -- 
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حاال شدی پسر خوب -- 
ً خداحافظ  --  پس فعال
خداحافظ -- 
خوشگل بھ  تصمیم گرفتم پاشم برم بازار رشوه ھایی رو کھ داده بودمو بخرم یھ کت و دامن 

تا منو کیانا بیشتر وق. رنگ مشکی کھ روش با نوارھای سفید تزیین شده بودو واسھ کیانا خریدم
یھ کراوات  ھمرنگ ھم لباس می پوشیدیم واسھ ھمون یھ کت و شلوار مشکی با یھ پیرھن سفید و

ند تا کادو یا بعد رفتم یھ گشتی تو خیابونا زدموچ.مشکی با خط ھای سفید ھم واسھ خودم خریدم
مو برگشتم ویال بھتره بگم رشوه واسھ مامان و بابا خریدم بعد رفتم تو یھ رستوران ناھار خورد

فرھان بود قرار بود  تازه رسیده بودم کھ موبایلم زنگ زد وقتی شماره رو دیدم آه از نھادم بلند شد
رادر بودیم کھ امروز با ھم بریم استخر تمرین داشتیم، فرھان دوست صمیمی من بود عین دو تا ب

نشگاھی منو کیانا با ھم عضو تیم شنا بودیم فرھان یھ دو سالی از من بزرگتر بود ولی اونم ھم دا
م بود آخھ اون اول سربازی رفتھ بود بعد وارد دانشگاه شده بود ،گوشی رو برداشت

سالم بر رفیق شفیق فرھان خان -- 
سالم بر یار بد قول آقا کیان -- 
شرمنده می فرمایید تو رو خدا -- 
روتو برم کجایی؟ -- 
چیزه یعنی آخھ چھ جوری بگم؟ -- 
بگو خفم کردی  -- 
من نمی تونم بیام  -- 
آخھ اونجا نیستم  -- 
اتفاقی افتاده؟ -- 
آره خوب تصادف کردم بیمارستانم -- 
چیزی شده جاییت کھ چیزیش نشده کدوم بیمارستان؟ کدوم بخش؟ -- 
بخش زنان زایمان -- 
شروع کردم بھ خندیدن کھ فرھانم فھمید رودستی خرده 
مرض بی شعور زھر ترک شدم کجایی تو ؟ -- 
شمال -- 
استغفرهللا اونجا چی کار می کنی؟... آخھ شمال چھ غلطی -- 
ً بھ کل فراموش کرده بودم امروز تمرین داریم --  راستش اصال
زحمت کشیده بودی  -- 
خواھش می کنم شما لطف داری  -- 
اَی روتو برم حاال کجایی -- 
ویال  -- 
اونجا باش منم دارم می یام اونجا تمرین کنیم -- 
تو دیگھ کجا -- 
حرف اضافھ موقوف تا چھار ساعت دیگھ اونجام خداحافظ -- 
می بینی تو رو خدا دعوت نکرده سرشو انداختھ داره می یاد باشھ خداحافظ -- 
زدیم بعد با ھم  چھار ساعت بعد فرھانم اونجا بود قبل از ھر کاری یھ دوش گرفتو با ھم یھ گپی 

دا نمی تونستم فر) منظورم اومدنھ فرھانھ (رفتیم بیرون ، با این بالیی کھ سر مون اومده بود 
ھ کم اسب با ھم رفتیم کنار ساحل و ی. برگردم خالصھ یھ یھ ھفتھ ای باید کنگر می خوردیم
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ھ نھ ببخشید ی smsسواری و بعدش شام رو تو یھ رستوران خوردیم و بعدشم ویال و الال قبلش یھ 
...پیام کوتاه واسھ ھم سلولیم فرستادم کھ فردا نمی تونم بیامو 

خوردم  صبح کھ از خواب پا شدم دیدم فرھان تو حمومھ از فرصت استفاده کردمو صبحونمو 
رایدار اونجا عمو کریم و خالھ زھرا س.رفتم پیش عمو کریم کھ بگم ما یھ ھفتھ اینجا می مونیم

اسھ ھمون بودن و خیلی ھم زحمت کش از بچگی تا چشم باز کرده بودیم اونا رو دیده بودیم و
بھشون عمو و خالھ می گفتیم

سالم عمو کریم -- 
سالم کیان جان حالت چطوره عمو  -- 
ما ھستیمخوبم بھ لطف شما عمو اومدم بگم ما یھ، یھ ھفتھ ای با دوستم اینجا مزاحم ش -- 
ستی کیان این چھ حرفیھ قدمتون روی چشم ما ھمیشھ مزاحم بودیم شما صاحب اختیارین را -- 

جان خالت ناھار درست کرده گفت بگم بیاین پیش ما
یزی دست شما درد نکنھ عمو کریم ولی دوستم ھم ھست قراره با ھم بریم بیرون یھ چ -- 

یعنی ببخشید بخوریم... کوفت 
امان از دست تو پسر پس واسھ شام منتظریم -- 
چشم -- 
چشمت بی بال عمو جان -- 
پس فعالً  -- 
خدا بھ ھمرات -- 
رد کھ مچشو برگشتم داخل فرھان از حموم اومده بود بیرون داشت آب پرتغاالی منو کوفت می ک 

گرفتم 
آآ داری چھ آب شلغمی کوفت می کنی تو -- 
درد بی  کیان جان باب میل تو نیست من مجبورم دکتر گفتھ زیاد آب شلغم بخور تا این -- 

درمونت خوب شھ 
رد بی نھ دوای اون درد بی درمونت دست منھ دکتر اشتباھی بھ عرضتون رسونده دوای د -- 

درمون شما یھ دست کتک مفصلھ کھ االن از جانب بنده نوش جونتون می شھ
تخر آخر سر خستھ اینو گفتمو دویدم دونبالش فرھانم حاال ندو کی بدو بعد از کلی دویدن دور اس 

شد واساد منم بھش رسیدمو با کلھ انداختمش تو استخر
آخ دیدی چی شد موبایلم تو جیبم بود االن سوخت بیا بیا بگیرش -- 
ردیم بھ آب دستمو دراز کردم بگیرمش کھ از دستم کشید منم افتادم تو استخر خالصھ شروع ک 

ن خوردیمو یھ گشتی بازی و یھ کم ھم تمرین کردیم بعد شالو کاله کردیم رفتتیم بیرون ناھارو بیرو
شت قرار بود با تو شھر زدیم بعد ھم شامو پیش عمو کریم اینا خوریم خالصھ یھ ھفتھ اینجوری گذ
نھ خوردیمو با ھم بریم پارک فردا ظھرم راه بیفتیم بریم تھران صبح از خواب بیدار شدیم صبحو

رھان بریم ھم تمرین کردیم ناھارم خالھ زھرا دعوت کرده بود ظھر ھم وقتی می خواستیم با ف
بیرون گوشیم زنگ زد کیانا بود

شتون بیاد با امیدوارم بعد از رمان قسم از این رمانم خو. سالم بھ تمام دوستان نود و ھشتي 
تشكراتون دلگرممون كنید 

سالم بر منجي عالم و ادم .....الو  - 
سالم كیان چطوري ؟ - 
خوبم تو چطوري خوبي؟ - 
كي راه مي یفتي؟....نھ خوب نیستم  - 
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چي شده چرا حالت خوب نیست ؟اتفاقي افتاده؟  - 
ایي ؟كیا ن ھمھ چیز بھ ھم خورده مامان اینا حالشون خوب نیست مي توني زود تر بی - 
چي شده درست حرف بزن ببینم چھ اتفاقي افتاده ؟ - 
دایي اومده ........ھیچي بابا نگران نباش فقط  - 
ن این كھ غیر اومدن دایي چھ ربطي بھ بھم خوردن حال مامان داره ؟دایي اینا كھ ھمیشھ میا - 

عادي نیست حال مامان رو بھ ھم بزنھ 
دایي نوید اومده ......اخھ - 
دایي نوید دیگھ كیھ ؟ - 
اشتن كھ ازش مامان یك برادر دیگھ ھم د.راستش بھ غیر از دایي ناصر و نادر ......دایي نوید  - 

بي خبر بودند یعني اقاجون گفتھ بوده مرده ولي حاال برگشتھ 
مگھ كجا بوده؟اصال اقاجون چرا گفتھ بوده مرده ؟ - 
فھمیده شوھر  نمي دونم خارج بوده حاال ھم برگشتھ بر حسب اتفاق با بابا روبھ رو شده بعد - 

خواھرشھ حاال مي توني برگردي خونھ
باشھ ھمین االن راه میوفتم خداحافظ  - 
خداحافظ  - 
ھ ساعت بعد تھران بودیم بالفاصلھ ب 3موضوع رو با فرھان در میان گذاشتم با ھم راه افتادیم  

شست بود تو فكر خونھ رفتم خوشبختانھ یا بدبختانھ اوضاع خونھ ساكت بود و فقط بابا توي سالن ن
فرو رفتھ بود صداي در باعث نجاتش از غرق شدن شد 

ن بابا جون چند سالم بر سكان دار كشتي پر طالتم محتشم چھ خبرا؟ چرا قیافتون تو ھمھ ؟ ببی - 
روز نبودم ھا 

ین مي رین بچھ ھم كھ شدین قھر مي كن.....چھ عجب اقا كیان یادتون افتاد خونھ ھم دارین  - 
مردي كن و گیر بابا جون تو رو خدا كاري نكن دوباره برگردم شمال ھا را ه طوالنیھ یھ جوان - 

نده و خالصمون كن از این سربازي 
سالتھ  24پسر .ره گیر ندم؟ پسر گنده مثل بچھ ھا قھر كرده رفتھ حاال كھ اومد داره باج مي گی - 

كي مي خوایي آدم بشي؟
اھر بي خبر ببین بابا جون شما ھمین كھ من رسیدم منو بھ حرف كشیدین و من از مادر و خو - 

راستي شنیدم دایي جدید پیدا كردم راستھ ؟. موندم 
بلھ راستھ ھم دایي ھم زندایي ھم دختر و پسر دایي  - 
ه بوده بھ بھ نور علي نور شد حاال آقاجون این خانواده ي گھر بار رو كجا قایم كرد - 
وهللا ھیچ كس نمي دونھ یعني كسي جرعت نكرده بھش بگھ كھ اینا برگشتند  - 
حاال كجان؟  - 
ھمراه كیانا و مادرت رفتند خونھ ي دایي نادرت  - 
شما چرا نرفتي؟  - 
من تازه از بیمارستان برگشتم پیام گزاشتھ بودند ما ھم براي شام مي ریم  - 
مي شھ من نیام؟ - 
مي دوني داییت ن. نمي شھ ادا در نیار مثل اون دفعھ كھ بیچاره كیانا جورت رو كشید .......نھ  - 

چقدر ناراحت شده بود ؟ 
بابا جون تو كھ مي دوني من چرا نمي خوام بیام پس گیر نده لطفا  - 
امكان نداره باید بیایي ھمین  - 
حرف بي  .بعد ھم بلند شد و رفت سمت اتاقشون و این یعني نمي خوام حرف دیگھ اي بشنوم  
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حرف 
ختر ھا و پسر ھاي با اینكھ اقاجون قانون ازدواج فامیلي ممنوع رو گذاشتھ بود و براي اینكار د 

مال با نسبت فامیلي نداشت كا 8یا 7فامیل را در صورتي كھ با كسي ازدواج مي كردند كھ از جد 
عموي  حمایت مي كرد ولي در صورتي كھ او با دختر یا پسر ، پسر خالھ ي برادر زن پسر
ولي با .د مادرش ازدواج مي كرد او از خانواده طرد و تمامي حمایت ھا از او برداشتھ مي ش

ن سن و سالش تمامي این تقاصیر دخترھاي دایي نادر ھمش در فكر روزي بودند كھ آقاجون با ای
انون سال زندگي گھر بار بدرود این جھان كند و این ق 120خدایي نكرده خدایي نكرده بعد از 

مرااااامسخره از میان برداشتھ شود و آن موقع شاید بنده خر شوم و بگیرمشون كھ اونم ع
سر تو كھ روي اي بابا كیان داري چي كار مي كني ؟ بیا دیگھ پ: بود كھ بابام صدام زد 7نزدیك  

.......كیانا و مادرت رو سفید كردي زود باش دیگھ 
دنم سوتي كشید و بابا با دی. سریع كتم رو برداشتم و پلھ ھا رو دوتا یكي كردم و رسیدم پایین  

پسر جون تو رو خدا رحم كن ببینم امشب چند تا تلفات مي دي؟: گفت
اااابابا شما ھم داشتیم؟ - 
جون كیان راست مي گم  - 
شلوار لي : ردم با این حرف بابا وسوسھ شدم و یك بار دیگھ توي آیینھ ي سالن بھ خودم نگاه ك 

چرمي سیاه  سیاھم با تیشرت سفید و خوشگلي كھ كیانا واسھ تولدمون گرفتھ بود رو ھمراه كت
رنگي كھ بھ تن كرده بودم و سر وصورتي رو كھ یك ساعت تو حموم صفا داده بودم 

ي مي مردند نھ بابا ترشي نخورم یھ چیزي مي شم ھا حاال مي فھمم دختر ھاي دانشكده واسھ چ 
........برام 

یر شد االنھ كھ بابا من گفتم خوشتیپ شدي ولي نھ اینكھ تو آیینھ خودت رو بخوري بجنب پسر د - 
صداي مادرت در بیاد 

اه و سفید من از اول ھم عاشق سی. خالصھ از خونھ خارج شدیم و سوار ماشین سیاه من شدیم  
كیبي از این دو تا رنگ بودم از لباسام گرفتھ تا رنگ وسایلم ھمھ و ھمھ یا سیاه بود یا سفید و یا تر

بھ قول فرھان مشكي رنگ عشقھ 
حاال كیان راستي راستي عاشقي؟: ھمیشھ بعد از دیدن لباساي من مي گفت 
صر ھم اومده وقتي رسیدیم دم در خونھ ي دایي از ماشینایي كھ جلوي در بود فھمیدم دایي نا 

ود البتھ حق ھم داشت ماشین فربد ھم دم در بود واي خدا االن قیافھ ي كیانا دیدنیھ از فربد متنفر ب
چھ اي دایي منم ازش خوشم نمي اومد پسره ي ھیز اصال بھ خواھرش نرفتھ بود فربد و فریاد ب

رق التحصیلي من و ناصر بودند فریاد تازه با ھم دانشكده اي ما نامزد كرده بود حسام توي جشن فا
.وبي بود كال پسر خ.كیانا فریاد رو دیده بود و پسندیده بود و بعد ھم بقیھ ي مراسم ھا 

كیھ؟ : پیاده شدیم و در زدیم صداي زندایي زھره بود 
ماییم زندایي - 
بفرمایید  - 
طبق معمول  رفتیم تو نزدیكي ھاي در سالن بودیم كھ صبا و صدا ھمراه دایي اومدن پیش واز 

وتا دختر دایي ھمیشھ بابا و دایي بعد از سالم و احوال پرسي رفتند داخل و من موندم با این د
چطوري كیان؟ -صبا 
خوب چھ خبرا دختر دایي ھا ؟ - 
ھیچ چي جز فامیل جدید كھ نقل مجلس امشبھ  - 
مي دوني چرا؟ - 
چي چرا؟ - 
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اینكھ اونا نقل مجلس امشبند ؟ - 
نھ چرا؟ - 
فتیم شمال ھا ددد ھمینھ دیگھ من نبودم كھ اینا شدند نقل مجلس ببین تو رو خدا چند روز ر - 
صدا طرف  این حرفا رو با شوخي مي گفتم و مي خندیدم كھ وارد سالن شدیم صبا یك طرفم و 

دم را جمع با دیدنش كمي خو. درست روبھ روي در سالن یك دختر جوان نشستھ بود .دیگرم بود 
فامیل جدیده؟: وجور كردم و با حالتي جدي از صبا پرسیدم 

اره دختر دایي جدیده  - 
حوال پرسي از طرف دایي ناصر كھ باالي مجلس كنار پدر و یك مرد دیگر شستھ بود شروع بھ ا 

سالم بر برادر بزرگ یگانھ ھا چھ خبرا اقا ناصر خوبي خوشي سالمتي؟: كردم 
اداش اي پدر سوختھ اول برس بعد شروع كن بھ بلبل زبوني در ضمن پسر جون من دیگھ د - 

بزرگ یگانھ ھا نیستم نوید از منم بزرگتره 
سالم دایي نوید  - 
روبھ آن مرد غریبھ بودم حاال 
بیا بشین :وسي گفتسالم پسر جان تو باید كیان پسر نسیم باشي ماشاهللا بعد از بغل كردن و روب - 

پیشم ببینمت 
چشم دایي جان ولي بزارید من كمي بھ بقیھ سر بزنم میام  - 
ون دست دادم و با بھ ترتیب بھ زندایي ناصر ، مینا سالم كردم و رسیدم بھ فربد مثل ھمیشھ با ا 

: د و گفتمحسام روبوسي كردم بعد برگشتم سمت اون آقا پسر جدیدي كھ پیش حسام ایستاده بو
معرفي نمي كني حسام جان؟

وهللا فكر كنم پسر داییتھ سیاوش - 
سالم سیاوش خان پسر دایي گرامي  - 
سالم تو ھم باید كیان باشي پسر عمھ نسیم  - 
بلھ من كیانم بفرمایید میام خدمتتون  - 
با من راحت باش ناسالمتي پسر داییتم كیان - 
م و مادرم باشھ چھ بھتر راحت شدم آخیش سیاوش جون بشین من برم یك سر بھ این ھم سلولی - 

بزنم و بیام 
بعد نوبت مامان و یك خانوم دیگھ بود كھ بھ احتمال فراوان زندایي بود  
سالم فكر كنم زندایي..... سالم مامانم :  
سالم پسرم  - 
سالم كیان جان خوبي؟ ماشاهللا چھ پسري داري نسیم جان  - 
نظر لطفتھ عزیزم  - 
مامان جون پس این ھم سلولیم كوش؟ - 
ھمراه دخترا توي آشپزخونھ ھستش  - 
من برم بھش سر بزنم و بیام  - 
لي كیانا و وارد آشپزخونھ شدم صبا و صدا و فریاد روي صندلي روبھ روي در نشستھ بودند و 

ااا كیان تویي ا.......كیھ؟:دختر دایي جدیده پشتش بھ در بود دستم ر ا روي چشماي كیانا گزاشتم
ادت رو سالم چطوري؟ برگشت و طبق معمول پرید بغلم نمي دونم چرا ولي من و كیانا این ع

تي برخي داشتیم كھ بعد از دوري چند روزه وقتي ھمدیگھ رو مي دیدیم مي پریدیم بغل ھم ح
بین انگاري زن شماھا آخر آبروي منو مي برید با این كاراتون تو رو خدا ب: مواقع مامان مي گفت

و شوھرند چپیدند بغل ھم 
9



چھ رنگي انتخاب كردي؟: صورتش رو بوسیدم و بغل گوشم گفت 
نگران نباش سیاه و سفید نیست از اون دفعھ چشم ترسیده  - 
ور با تو دوام سالم دختر دایي چطوري؟ مي گم حسام تا حاال چط: بعد چرخیدم سمت فریاد و گفتم 

آوردھا؟ 
چطور مگھ؟  - 
شاشو ببنده فكر كن آخھ اون بیچاره ھر بار بخواد تو رو ببینھ بھ مقداري پنبھ نیاز داره كھ گو - 

ا مي ببین اون بیچاره اگھ كمي تورو عصباني كنھ بھ شست و شوي گوشاش نیاز مبرم پید
د .ا.ي.ر.ف .........كنھ 

حاال این :ادم اسمش را در حالي كھ ھجي مي كردم با صدایي كمي بلند تر از قبل گفتم ادامھ د 
....صدا یك چیزي ولي تو

كیان مگھ دستم بھت نرسھ منو مسخره مي كني؟ .....كیان  - 
دارم با حسام اظھار ھمدردي مي كنم  - 
ایستاد كنار صندلي  تقریبا داشتیم دور میز آشپزخونھ مي دویدیم كھ بالخره فریاد از نفس افتاد و 

كھ صدا نشستھ بود 
بیا این ور :با صداي بلندي داد زدم  
چرا داد مي زني؟ مگھ جاي تورا گرفتم؟  - 
 ریاد مي شھ بیا بیااالن اونم تحت تاثیر تو تبدیل بھ ف. ببین فریاد جان رفتي واسادي كنار صدا  - 

این ور 
........كیان  -فریاد 
...........كیان-صدا 
ببخشید چرا مي زنید خوب ؟ ...ببخشید  - 
دیدم تازه نفس ھام داشت بھ حالت عادي برمي گشت كھ متوجھ شدم درست پشت دختردایي ج 

ایستادم 
ببخشید خانوم من كیانم  - 
سالم خواھش مي كنم منم سوگل ھستم  - 
م فریاد شرمنده سوگل خانوم من ھر وقت این فریاد رو مي بینم منم تحت تاثیر اون مي ش - 
برو بیرون كیان تا دعوامون نشده دوباره  - 
با این حرف یك حبھ قند از روي میز برداشت و انداخت سمتم  
باشھ بابا مي رم چرا مي زنید؟ - 

كر مي كردم در طول راه بھ این ف.از آشپزخونھ خارج شدم و بھ سمت سیاوش فربد و حسام رفتم 
یدن خانواده ي كھ در بین این فامیل جدیدم جرا سوگل بر خالف دیگران ساكت و آروم بود و از د

یشھ از ولي بھ محض رسیدن بھ خونھ مي فھمیدم چون مثل ھم!!! پدري اش خوشحال نشده بود 
. زیر زبون كیانا بیرون مي كشیدم 

خوب پسر دایي جدیده چھ كارا مي كني؟ یعني االن مشغول چھ كاري؟ - 
اینجام نمي  راستش من راه و ساختمان خوندم توي تگزاس یك شركت كوچیكم داشتم و االنم كھ - 

دونم شاید گر دوباره برنگشتیم ھمین جا شركت بزنم 
راستي چند سالتھ سیا جون .ایول  - 
سالم تموم میشھ  27سھ ھفتھ بعد  - 
اصال بھ قیافت نمي خوره پس سھ سالي از ما بزرگتري  - 
كجا بودي این مدت؟: حسام رو بھ من پرسید - 
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شمال بودم - 
حتما با فرھان  - 
لي نجا تا یادم بندازه وراستش من یادم رفتھ بود كھ تمرین داریم اونم از اینجا پا شد اومد او.اره  - 

وقتي دید كھ اونجا ھم میشھ تمرین كرد اونم موندگار شد 
پس خوش گذشت - 
جات خالي - 
اده بودم رو بھ اونجا بود كھ صبا اومد و ھمھ رو براي ناھار دعوت كرد موقع شام من درست افت 

ذھنم .  خیلي توي خودش بود نگاھش غمگین بود فقط كمي غذا خورد و كنار كشید.روي سوگل 
ا كیانا حرف درگیر این دختردایي مرموز شده بود فقط دعا مي كردم زودتر بریم خونھ تا من ب

. بزنم ولي كو تا بریم 
ري دوباره ما راستي دایي چطو:بعد بعد شام ھمھ دور ھم نشستھ بودیم كھ من از حسام پرسیدم  

رو پیدا كرده ؟
منم نمي دونم  - 
یدم بنابرین با از فریاد و صدا و صبا ھم چیزي نفھم. از فربد پرسیدم اونم ھمین جواب رو داد  

!!یك سوال جنابان ؟؟: صداي بلندي طوري كھ بابا و دایي ھا بشنود گفتم
.... بفرمایید  - 
ا دایي میشھ بھ ما بگید چطوري ب....بنده از طرف نسل جوان این جمع دارم حرف مي زنم  - 

نوید آشنا شدید؟ 
یعني دوباره چطوري پیداش كردید؟–صبا  
اره راست مي گھ ما ھم مي خواییم بدونیم–صدا  
داداشمون رو  دایي جون ما ھم نمي دونیم نسیم بھ ھمھ ي ما خبر داد كھ جمع شیم و -دایي ناصر 

ببینیم 
...مامان شما بگو–من  
سال  30الن كھ بزارید نوید خودش براتون بگھ از اون موقعي كھ با مھرانھ عقد كردند تا بھ ا - 

گذشتھ 
رگشتیم خونھ ی آقا راستش اون موقع بعد از اینكھ من و مھرانھ بھ عقد ھم در اومدیم ب -دایي نوید 

... جون ولی 
)... یک نگاھی بھ جمع کرد و ادامھ داد( 
دونم یادت مونده  ولی اون بعد از شنیدن اینکھ ما بھ عقد ھم دراومدیم خیلی عصبانی شد ولی نمی 

نوزم جای ھ... دیدی کھ چیا بھ ما گفت و چیکار کرد ... دیدی ... تو ھم بودی ... ناصر یا نھ؟
اون سیلی کھ بھم زد درد می کنھ ھنوزم صداش توی گوشم زنگ می زنھ

رو بیرون نوید مرد ، ھمین االن پیش چشم ناصر و من مرد ب... برو گمشو از خونم بیرون ...  
.برو دیگھ نمی خوام ببینمت 

یھ مدت خونھ ی  بعد از اون منم دست مھرانھ رو گرفتم و از خونھ زدیم بیرون اول رفتیم شیراز 
ن بورسیھ اون روزا م... ولی نمی دونم یادتونھ یا نھ ... خونھ ی مادربزگ مادریمون موندیم 

د آقاجون و عمھ ،گرفتھ بودم از دانشگاه تگزاس آمریکا ولي بھ خاطر مھرانھ نرفتم ولي بعد تحدی
م تا نزدیك سھ اوایل زندگي سختي داشتی... منم قراري براي رفتن دادم و رفتیم ) مامان مھرانھ( 

م تو دادگاه سال در سختي بودیم ھم درس مي خوندم ھم كار مي كردم ولي بعد از این كھ تونست
كم كم براي  زندگي... سیاوش بھ دنیا اومد ... محلي قضاوت كنم كم كم مشكلھاي مادیمون حل شد 

اد چند بار ما روي خوش نشون داد تنھا غم غربت و دوري از وطن و خانواده ھا عذابمون مي د
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و گوشم زنگ تصمیم گرفتم برگردم و شانسم و دوباره امتحان كنم ولي ھمیشھ حرفھاي آقاجون ت
ود كھ بھ دنیا تا اینكھ بعد از شش سال نوبت سوگل ب... مي زد و ھمین باعث عقب نشینیم مي شد 

بود، تنھا جاي  بیاد بعد از تولد اون كم كم زندگي چھار نفري ما كامل شد زندگي مطابق میلمون
گاھي از .. .كم كم سر دردھاي مھرانھ شروع شد... ولي خوشي پایدار نبود ... فامیل خالي بود 

ري تومور بعد از كلي آزمایش و نمونھ بردا... شدت درد سرشو بھ اینور و اونور مي كوبید 
ظر یك این عمل قرار بود زیرن. مغزش نیمھ خطرناك تشخیص داده شد و قرار بر عمل دادند

بعد صبر مي  پزشك ایراني كھ سالي دو ماه بھ آمریكا مي یومد عمل بشھ و ما باید تا شش ماه
ون دكتر بعد از كردیم و این مدت براي ھمسرم حیاتي بود براي ھمین بعد از گرفتن نام و نشون ا

بھ دیدار  بلھ محض رسیدن تو یھ ھتل ساكن شدیم و سپس... سي سال تصمیم بھ بازگشت گرفتیم 
ما براي عمل  آقاي دكتر محتشم رفتیم نمي دونم چطوري ولي گویا امیر علي از روي برگھ اي كھ

ً با  مھرانھ پر كرده بودیم بھ نام و فامیل من پي برده بود و از روي اونھا فھمیده بود كھ من حتما
مل مھرانھ نسبتي با ھمسرش دارم چون اسم و فامیل پدرامون یكي بود خالصھ یك روز بعد از ع

م پرسید و محل كھ تو بیمارستان بستري بود امیر علي منو بھ دفترش برد و ازم راجع بھ فامیال
دیدار نسیم و  بعد ھم كھ آشنایي و... آخر سر بھم گفت كھ شوھر نسیمھ یعني دوماد ما... زندگیم 

ا آقا جون روبھ رو البتھ كیانا جون و حاال ھم كھ خدمت شمام كھ امروزم قرار بر این شد كھ باز ب
ود و خیلي از بچھ تو این مدت اتفاق ھاي زیادي افتاده بود از جملھ اینكھ عمھ فوت كرده ب... نشم

اتش كینھ ي آقا  ولي ھنوزه كھ ھنوزه فكر نمي كنم... ھا ازدواج كرده بودن و بچھ دار شده بودن 
......جون خاموش شده باشھ ، شده؟

با این تفاسیر  بعد از تموم شدن حرفھاي دایي ھمھ ساكت شدن و ھمھ داشتن بھ ھم نگاه مي كردن 
.ھنوز شك داشتیم كھ آقا جون دایي رو بخشیده باشھ اونم این آقا جون كلھ شق

.......كمي بعد دایي ناصر گفت یك پیشنھاد 
چي؟ -دایي نادر 
مي تونھ اعتراض ببینید اگھ آقاجون نوید و توي مھموني ببینھ كھ ھمھ ي افراد فامیل باشند ن -- 

بینكنھ ولي اگھ االن نوید و برداریم ببریم پیشش داد و فریاد مي كنھ كھ بیا و ب
حاال چي كار كنیم -- 
تولد آقا جون نزدیكھ مگھ نھ -- 
خوب آره ، چھار روز بعده  -- 
آقا جون رو  خوب ما اون روز یك جشن مي گیریم و بھ ھمھ مي گیم تولد آقاجونھ ولي در اصل-- 

با نوید روبھ رو مي كنیم و بعدش آشتي 
فكر خوبیھ ھا -- 
آره خوبھ -- 
...داد تا آخر آن شب در مورد مھموني و تداركاتش حرف زدیم و چیز مھم دیگھ اي روي ن 
و آنھا ھم قرار شد  شب موقع برگشتن خانواده ي دایي نادر اصرار كردند تا دایي نوید اینا بمونند 

ه خودم بھ اتاق ھمین كھ بھ خونھ رسیدیم بازوي كیانا رو گرفتم و ھمرا.. شب رو اونجا بگذرونند
...بگو: بردم و گفتم

وا چی چی رو بگو --
اِ کیانا اذیت نکن بگو  -- 
از کجاش بگم -- 
از اول اولش -- 
...یکی بود یکی نبود یک آدم و حوایی بود ... پس گوش کن ... آھان  -- 
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َه کیانا اذیت نکن دیگھ تو رو خدا  --  زود باش بگو...ا
آخھ چی می خوای بدونی -- 
شونو در ھمھ چی رو کھ تو از صبح داری تفتیش می کنی من کھ می دونم شجره نامھ ی ھم -- 

آوردی بگو کھ دارم از فضولی می ترکم
مھ اش میشھ و بعد من چیز زیادی نتونستم پیدا کنم فقط اینو فھمیدم کھ دایی نوید عاشق دختر ع -- 

عقدش میکنھ و چون آقاجون راضی نبوده با ھم فرار می کنند
ورد بچھ زحمت کشیدی اینارو کھ خودم ھم می دونستم دایی نوید خودش اینا رو گفت در م -- 

ھاش بگو سیاوش و دخترخانومش سوگل
تر مردم آخھ تو با دخ... اِ پس مسئلھ اینھ بگو باز دختر دیدی می خوای آمارشو در آری -- 

چیکار داری ؟
کی نمی این وصلھ ھا بھ من ی... اِ چرا دروغ می گی من کی آمار دخترا رو در می یارم  -- 

چسبھ خودتم می دونی فقط کنجکاو شدم بدونم چرا تو خودش بود
ید بھ خاطر شا... من ھم متوجھ شدم ولی نفھمیدم از کجا آب می خوره... آره تو ھم فھمیدی  -- 

!!!دلتنگی بوده
دلتنگ کی؟...وا واسھ چی دلتنگی  -- 
!!!شاید دلتنگ نامزدش شده باشھ؟ -- 
مگھ نامزدم داره.... نامزد -- 
آره این طور کھ شنیدم می گفتن نامزد داره قول و قراراشونم گذاشتن -- 
نمی ... ن نمی دونم چرا وقتی این حرف رو زد انگار یک سطل آب سرد رو، رو سرم خالی کرد 

یھ ... م چرا اینجوری حساس شدم منی کھ حتی یک دختر ھم رو نمی داد... دونستم چھ مرگمھ 
ر نمی آوردم جورایی ضددخترا بودم ھر جا ھم می رفتم اگھ سر بھ سرم می ذاشتن تا گریشونو د

ی خواستن تا جایی ھم کھ یادم بود ھمیشھ دخترا یھ جوری م... دست از سرشون بر نمی داشتم 
کھ منو دیده  ولی این دختره انگار نھ انگار... یھ جور جلب توجھ...خودشونو بھ من نزدیک کنند 

ًمنو ندید ... باشھ  ر توجھی تو عالم خودش بود ، بھ دور و ب... راستی راستی فکر کنم اصال
وست داره کھ شاید اونقدر نامزدشو د... شایدم بھ قول کیانا دلتنگ نامزدش شده بوده ... نداشت 

... ر می آوردم داشتم با خودم کلنجار می رفتم باید تھ توی قضیھ رو د... طاقت دوری شو نداره 
ھ خونھ ی ما سومین روز از دیدن دایی نوید اینا می گذشت فردا تولد آقا جون بود امروز ھم 

رایی ترس از یک جو... دعوت بودن ولی واسھ فردا ھیچ کس ھیچ کار نکرده بود انگار نھ انگار 
دن ھر آقاجون دست ھمشون رو از پشت بستھ بود ھمھ نشستھ بودن و حرف ھای معمولی می ز

:کسی یھ چونھ ای تکون می داد بالخره صبرم تموم شد و برگشتم گفتم 
ھا و کیک  اَه چرا ھیچ کس فکر فردا نیست ناسالمتی فردا تولد آقاجونھ ھا پس کو مھمون -- 

وشیرینیتون انگاربھ ھمین زودی یادتون رفتا چھ تصمیمی گرفتھ بودین
ولی تو بگو کیان جان چیکار کنیم؟ ... راست می گھ  --دایی ناصر  
عوت می شن با ھیچی بفرمایید بنشینید بنده رو تماشا بفرمایید مھمون ھا ھم خود بھ خود د -- 

خودشون ھم میوه و شیرینی می یارن می خورن چطوره؟
!!!!آخھ بحث این حرفا نیست ھمون یھ جورایی از این کار می ترسیم  --دایی نادر  
کردن یعنی چی می ترسیم مردای گندھرو تو رو خدا ھنوز ھیچی نیست شلواراشونم خیس -- 
اِ کیان --بابا  
کنین یا  چرا دست روی دست گذاشتین یاید از یھ جایی شروع... پدر جان خوب راست می گم  -- 

نھ پاشین یھ لیست آماده کنین مھمونا رو دعوت کنین
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آره یھ لیست برای مھمونا بنویسین --صبا  
نی یھ قلم و یھ کلمھ ھم از مادر عروس اینو منم گفتم پاشو عوض اینکھ حرفای منو تکرار ک -- 

رکاغذی وردار بیار بنویس صدا تو ھم پاشو از اون کشو دفتر تلفن رو ور دار بیا
اِ کیان --صبا  
چرا من بھ فریاد بگو –صدا  
ون دستت خودت پاشو فریاد جان پاشو از این خواھر ھای سیندرال کاری بر نمی یاد پاشو قرب -- 

ور دار بیار
کیاااان–) ھم زمان(صدا و صبا  
:بابا در حالی کھ بھ زور جلوی خندشو نگھ داشتھ بود گفت 
بچھ ھا بسھ دیگھ  -- 
دعا کن عمو پا در میانی کرد وگر نھ یھ بالیی سرت می اوردم–صدا  
آخ آخ ترسیدم تو رو خدا نزن -- 
خرید میوه و خالصھ بعد تھیھ ی لیست زنگ زدن بھ عھده ی دخترا گذاشتھ شد مردا ھم وظیفھ ی 

ردن میز و شیرینی و سفارش کیک رو بر عھده گرفتن من و حسام و فربد و سیاوش ھم مسئول آو
ر بشھ زنھا ھم صندلی و تزیین باغ شدیم قرار بود جشن تو خونھ ی ما کھ وسط یھ باغ بود برگزا

ی تو مسئول تمیز کردن خونھ شدن این وسط باز متوجھ سوگل شدم کھ مث ھمیشھ با یک غم
نگاش داشت ھمھ رو نگاه می کرد باید ھر جوری بود می فھمیدم چرا اینجوریھ

ستم خودمو شب خستھ و کوفتھ ھمھ رو مبال ولو شدن ھر کی یھ چیزی می گفت باز ھم من نتون 
نگھ دارم 

گاه تو رو از ھمھ بیشتر این سوگل خانم جان خستھ شدن از بس کار کردن ھمش نگاه نگاه ن -- 
خدا این چشات ضعیف می شھ ھا 

...جواب این حرف من فقط یک لبخند تلخ  -- 
انا ی صبح ھمھ چیز حاضر بود فقط نقشھ ی آوردن آقاجون کھ اونم افتاد گردن من و کی 

ھ نماند کھ ھمیشھ ھمھ ی کارھای سخت رو باید ما انجام می دادیم ولی خوب ناگفت... بیچاره 
ً فھمیدم بھ خاطر شباھت منو کیانا بھ د ایی نوید بودهآقاجونم بھ ما ارادت خاصی داشت ه بعدا

شلوار جین  صبح قبل از اومدن مھمونا ھمھ حاضر و آماده بودن من یک کت سیاه اسپرت با یک 
بھ سوگل کھ باز  سیاه با پیرھن سفید و کفشای اسپرت سفید پوشیدم وقتی اومدم بیرون چشمم افتاد

لی شیکی تنش با ھمون نگاه نشستھ بود کنار استخر یک کت و شلوار مشکی با نوار ھای سفید خی
ھ متوجھ بود و باز تو عالم خودش سیر می کرد رفتم پیشش و با یک سرفھ صدامو صاف کردم ک

...حضورم بشھ کھ با سرفھ ی من برگشت بھ عقب و بدون ھیچ حرفی منو نگاه کرد 
چرا پیش دخترا نیستی ؟... چیھ دختر دایی خلوت کردی  -- 
ع ھا ھیچی نگفت اون موقع متوجھ صورتش شدم چشمایی ھم رنگ چشمای خودم کھ بعضی موق 

قط منو کیانا رنگش تحت تاثیر احساساتش تغییر می کرد این چشم ھا رو قبل اومدن دایی اینا ف
ی و لبھای خوش فرمی داشتیم کھ نمی دونستیم شبیھ کیھ اما بعد متوجھ شدیم کھ شبیھ دایی نویده بین

تھ شده داشت کھ متناسب صورت سفیدش بود با موھای طالیی کھ بھ سادگی رو شونھ ھاش ریخ
سیدن ھیچ بود و برخالف دختر ھای دیگھ کھ االن داشتن تو اتاق بھ آرایش و موھاشون می ر

ین زیبایشون آرایشی نکرده بود کھ خیلی ھم بھش می اومد و بدون آرایش خیلی خوشگل بود و ھم
رفتھ بود،  دو چندان می کرد وقتی بھ خودم اومدم کھ بھ یک ببخشید از کنارم رد شده بود و

صدای فریاد منو بھ خودم اورد 
!!!کیان تو کھ ھنوز وایسادی مگھ قرار نبود با کیانا برین دنبال آقا جون؟ -- 
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کیانا کجاست؟ --
دو ساعتھ داره دنبال تو می گرده -- 
بھش بگو من تو ماشین منتظرم بیاد بریم -- 
ً تو خودم نبودم ھمش صورت سوگل جلوی چشمم بود ب  اید یھ بھ طرف ماشین حرکت کردم اصال

کاری می کردم حتی شده باید از خودش می پرسیدم
ُی کجایی ؟ --کیانا   ا
ھان چیزی گفتی؟ -- 
گھدو ساعتھ دارم صدات می کنم حاال می گھ چیزی گفتی می گم راه بیفت بریم دی -- 
و باغبون و یھ  آقا حیدر سرایدار( آقاحیدر در رو باز کرد ... رسیدیم جلوی در خونھ ی آقاجون  

)جورایی دوست آقاجون بود
سالم آقا حیدر -- 
سالم کیان جان، خوبی؟تو چطوری دخترم؟–آقا حیدر  
سالم آقا حیدر ممنون خوبم شما چطورین؟ --کیانا  
خوبم دخترم --آقاحیدر 
آقا حیدر آقاجون ھست؟ -- 
آره پسرم پشت ساختمونھ  --آقا حیدر  
پس فعالً  -- 
فعالً  --کیانا  
ود و یھ کتابم با ھم راه افتادیم رفتیم پشت ساختمون آقا جون رو صندلیش رو بھ باغ نشستھ ب 

ل کرد از دستش بود ولی اصال بھ کتاب توجھی نداشت تو عالم خودش غرق بود، باز شیطونیم گ
:پشت بھش نزدیک شدم و گفتم 

ی یاد یا نگران نباشید یا خودش م) بعضی وقتا بھ شوخی حاج ممد صداش می کردم( حاج ممد -- 
خبرش

پسر تو باز پیدات شد یھ چند روزی نبودی خیال ما ھم راحت بود–آقا جون  
اول سالم بعدم دست شما درد نکنھ می بینم کھ خیییلی دلتنگ بنده شده بودین -- 
سالم آقاجون –کیانا  
سالم دختر گلم مگھ این کیان می ذاره آدم حواسش سر جاش باشھ  --آقا جون 
ون خانومھداشتیم حاجی با ھمھ آره با مام آره من نمی ذارم حواستون سر جاش باشھ یا ا -- 
کدوم خانومھ؟ --آقاجون 
رش بودین ھمون کھ تو نخش بودین دیگھ قرار بود یا خودش بیاد یا خبرش ھمون کھ تو فک -- 

!!!ھمون رو می گم 
تو آدم بشو نیستی کیان.. استغفرا—آقاجون 
لطف دارین شما -- 
َه کیان بسھ دیگھ –کیانا   آقا جون حاضر شین بریم... ا
کجا بابا --آقاجون  
بریم خونھ ی ما–کیانا  
خبری شده؟–آقاجون  
آره آقا جون می خوایم بریم خواستگاری  -- 
ی ذارهیا داره باز سربھ سرم م... آره کیانا راست می گھ ... راست می گی کیان –آقاجون  
گ بھ رنگ پیرم پیرای قدیم وقتی می گفتی برات داریم می ریم خاستگاری رن... آخ آخ آخ  -- 
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تیپتون  برو حاجی برو یکی از اون لباس ھای دامادیتو بپوش کھ عروس خانم از... می شدن 
خوشش بیاد

الھ اال هللا  ال... یھ پدری ازت در بیارم... وایسا بھت گفتم ...وایسا ... کیان باز تو –آقاجون  
مبرین یھ لباس تر و تمیز بپوشین بری... آقاجون حرفھای اینو جدی نگیرین –کیانا  
کیانا تو ھم داری منو مسخره می کنی؟—آفاجون 
نھ بھ جون آقاجون فقط گفتم یعنی حاضر بشین بریم—کیانا 
ندین آخھ  آقا جون فقط این ریشاتونم بزنید کھ عروس خانم نترسھ یھ دوشم بگرین کھ بو -- 

عروس خانم حساسسسسسس
!!!!کیان مگھ دستم بھت نرسھ –آقاجون  
تا آقا جون حاضر بشھ گوشیم زنگ زد فرھان بود 
الو پسر کجایی؟ --فرھان  
داریم دامادو از آرایشگاه می گیریم بریم دنبال عروس خانم 
!!!!چی چی داری واسھ خودت بلغور می کنی مگھ امروزمھمونی ندارین –فرھان  
آره خوب مھمونیھ دیگھ -- 
مثل بچھ آدم حرف بزن ببینم چی می گی؟–فرھان  
کجایی؟... ھیچی بابا  -- 
راه افتادم دارم می یام --فرھان  
اگھ نزدیکی بیا خونھ ی آقاجون با ھم بریم  -- 
ً تو اون مسیرم –فرھان   پس خودمو می رسونم... آره اتفاقا
باشھ -- 
ھ این فرھان پنج دقیقھ نگذشتھ بود کھ صدای در اومد از طرز در زدنش فھمیدم کھ فرھانھ آخ 

وقتی زنگ می زد انگار داره عروس می بره بیب بیب بییییب
مرتیکھ چرا زنگو می سوزونی... ھی اومدم بابا  -- 
یوھو، سالم من اومدم–فرھان  
ا چرا؟بی وفا حاال کھ من افتاده ام از پ.... آمدی جانم بھ قربانت ولی حاال چرا؟  -- 
چرا آقاجون راضی نشد؟–فرھان  
سالم... مگھ می شھ جلوی زبون این کیان دوام بیاره  --کیانا  
دعوت بکنھ  سالم سرکار خانم بفرمایید مگھ می شھ کسی مثل شما یھ نفر رو بھ جایی–فرھان  

طرف راضی نشھ 
قرار نبود بازار ما یکی رو کساد کنید کھ ... نشد کھ ...اِاِاِ  -- 
کی ھمچین جسارتی فرمودیم ---فرھان  
اون موقع کھ زبونھ ما رو بھ دعوت این خانوم فوختین -- 
شما بودین نمی فروختیم؟... آخھ ارزش دعوت ایشون بیشتر از زبون شماست –فرھان  
فرھان جان با ھم تنھا می شیم دیگھ نھ؟ -- 
نھ دعوت  خانم ھی من می گم ارزش زبون ایشون رو پایین نفرمایین شما ھی می گین–فرھان  

من ارزشش بیشره 
ھ جوری با اَه شما دو تا رو تا صبح ول کنن ھمینجوری بھ ھم می پرین من موندم شما چ–کیانا  

...ھم دوستین 
تو ھمین حال صدای آقاجون اومد 
بچھ ھا من حاضرم بریم --آقاجون  
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آقا داماد ھم کھ تشریف آوردن... بھ  -- 
وماد از حاال یھ دومادی نشونت بدم کھ صد تا د... کیان تو دست بردار نیستی نھ–آقاجون  

می فھمی کھ  وقتی بھ بابات گفتم ماشینتو چند روزی از دستت گرفت این بار... کنارش در بیاد
دوماد بھ کی می گن ؟

نھ ... ھ دوماد فرھان زشتھ این چھ حرفیھ کھ ب... اِ آقا جون من غلط بکنم بھ شما دوماد بگم  -- 
!!!آقا جون می زنی؟ ھان 

سالم آقاجون –فرھان در حالی کھ می خندید  
اِ سالم پسرم مگھ این کیان می ذاره آدم حواسش سر جاش باشھ –آقاجون  
قصیر ھا رو البتھ ایشون روشون نمی شھ بفرمایند عروس خانم حواسی براشون نذاشتھ ھمھ ت -- 

بھ پای بنده می نویسن
کیان حاال ببین بھ بابات می گم یا نھ–آقاجون  
ی شما کھ این ھمھ مھربونید من کھ این ھمھ شوخم می خوا…نھ نھ آقا جون غلط کردم  -- 

ماشینمو از دستم بگیرین بذارم برم
و می کنھ نھ کیان تو آدم بشو نیستی تقصیر خودتم نیستا از خونتھ خون کار خودش–آقاجون  
ون نشد آره آقاجون ھی من گفتم خون این حاج ممد رو بھ من تزریق نکنید اینا حالیش -- 
کیان تمومش می کنی یا نھ دیر می شھ ھا —کیانا 
اینھ ) ی داددر حالی کھ ساعتش رو نشون م(می گن حرف حسابو باید از خانوما شنید  --فرھان  

ھا دیر شد
می بینی تو رو خدا فرھان جان این کیان با ھمھ آره با منھ پیرم آره–آقاجون  
…روان شناسا می گن …آقاجون بنده کھ نمی تونم بین افراد تبعیض قائل بشم کھ  -- 
َه کیان –کیانا   ا
ره تا فردا در مورد کیانا خانم ، آقا جون بیاین با من بریم تا این کیان ھر چی دوست دا --فرھان  

روان شناسا حرف بزنھ چطوره ؟
آره پسرم بیا بریم –آقاجون  
عسل تو ھم  شیرین... بیاین بیاین شما مسافرای خودمین ... اِاِ بھ ھمین زودی منو فروختین  -- 

وقتی خودت تنھا اومدی می فھمی خود شیرینی نباید بکنی
خالصھ کلی با شوخی و خنده باالخره رسیدیم جلوی خونمون 
پسر اینجا چھ خبره نکنھ راستی راستی عروسیھ–آقاجون  
اره آقا جون کنترل خودتون رو حفظ کنید یھ خاستگاری رفتن کھ این ھمھ ھیجان ند -- 
کیانا تو بگو اینجا چھ خبره؟–آقاجون  
ھیچی آقاجون بیاین داخل خودتون می فھمین–کیانا  
م داد زدیم بھ محض رسیدن فرھان ھم بھ ما ملحق شد و با ھ... با ھم راه افتادیم رفتیم تو  
آقاجون تولدتون مبارک -- 
آقاجون ھمون جوری تو بھت و حیرت داشت ما رو نگاه می کرد  
سالم کھ واسم  حاال مگھ من بچھ سھ... پسر نمی تونستی اینو از اول مثل بچھ آدم بگی –آقاجون  

جشن تولد گرفتین
کردنآره آقا جون من ھی بھ اینا گفتم یھ بارکی واسش عروسی بگیریم اینا قبول ن -- 
برو تو ھم نمی شھ باھات حرف زد --آقاجون  
از دور سیاوش و سوگل رو دیدم کھ دارن بھ ما نزدیک می شن  
سالم آقاجون–سیاوش  
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سالم–سوگل  
ود پا در میانی آقاجون یھ لحظھ تو چھره ی سوگل خیره شد انگار کھ چیز عجیبی دیده باشھ منم ز 

کردمو گفتم 
...آقاجون ایشون سیاوش دوست من و ایشونم خواھرشون سوگل خانم  -- 
آقاجون بھ خودش اومد و گفت  
از آشنایتون خوشبختم... سالم  --آقاجون  
ما ھم از آشنایتون خوشبختیم و مشتاق دیدار بودیم–سیاوش  
ون در حالی کھ دیگھ ایستادنو جایز ندونستم دیدم ممکنھ صحبت بھ جاھای باریکی بکشھ واسھ ھم 

آقاجون رو بھ طرف مھمونا ھدایت می کردم گفتم 
ن می یامکیانا جان شما ھم بھ مھمونا برس منم اال... آقاجون مھمونا منتظرن بفرمایید -- 
ناسب دیدم و جیم رفتم آقا جون رو بھ مھمونا تحویل بدم خودم گیر کردم بعد یھ مدت موقیت رو م 

شدم
فرھان پس بچھ ھا کوشن چرا تنھایی ؟ -- 
نمی ... دی پس اِ اومدی کجایی دو ساعتھ، من از اونا جدا شدم بیام ببینم تو کجا مون–فرھان  

دونم کجا رفتن
بیا بریم پشت اون میز بشینیم ... ھیچی بابا بین مھمونا گیر افتاده بودم  -- 
...  فرھان خوب چھ خبر از کارھای سربازیت یھ چند روزی ھست خوب از زیرش در می ری 

نکنھ بابات یادش رفت 
نم سربازیمو می خوام تو این اوضاع بھ نفع خودم استفاده کنم بابا رو راضی ک... آره بابا  -- 

راستی از مسابقات چھ خبر کی برگذار می شھ؟ ... بخره 
ھان چی می گی ؟–فرھان  
می گم از مسابقات خبر داری ؟ -- 
خوبھ... آره آره –فرھان  
اِ چرا پرت و پال می گی ؟ -- 
ردم متوجھ شدم برگشتم دیدم فرھان مات و مبھوت بھ یھ جا خیره شده وقتی مسیر نگاھشو دنبال ک 

کھ داره بھ کیانا کھ بھ سیاوش حرف می زنھ نگاه می کنھ 
کجایی پسر با توام ھا -- 
چیزی گفتی ؟–فرھان  
چی شد چرا یھ ھو یھ جوری شدی اتفاقی افتاده؟ -- 
نھ نھ ھیچی –فرھان  
ناراحت بھ نظر می یای؟ -- 
چیز مھمی نیست–فرھان  
ھ کیانا عوض شده دیگھ ادامھ ندادم یھ چند وقتی بود کھ متوجھ شده بودم رفتارھای فرھان نسبت ب 

عھ این در طول مھمونی چند دف... اما مصلحت می دونستم چیزی نگم تا خودش یھ چیزی بگھ 
م رفیق بودیم اتفاق افتاد منم متوجھ حرکات فرھان بودم آخھ ھر چی بود چند سالی بود کھ با ھ

دس زدم شاید بعضی موقع ھم متوجھ نگاه ھای آقاجون بودم کھ گاه و بی گاه متوجھ سوگل بود ح
!!!!بھ خاطر شباھتش بھ دایی نوید باشھ 

و قبول می ھمھ تو مھمونی یھ جوری نگران بودن کھ آخرش چی می شھ، کھ آقاجون دایی نوید ر 
!!!کنھ یا نھ رفتارش در مقابل آقاجون چیھ ؟

عا شدن و باالخره موقع اوردن کیک رسید منو فرھان کیک رو آوردیم دختر ھا ھم مسئول شم 
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روشنشون کردن
آقاجون بیا شمعا رو فوت کن -- 
مگھ من بچھ ام نکنھ می خواین منو مسخره ی خاص وعام کنید –آقاجون  
دیگھ  خالصھ بھ ھر جون کندنی بود آقاجون رو راضی کردیم کھ شمع ھا رو فوت کنھ ولی 

ن رسید وقی بریدن کیک رو قبول نکرد مجبوری رفتیم سراغ اھدایی ھا باالخره نوبت ھدیھ ی م
ھ از قبل برای آقا جون کادو رو باز کرد با یھ شلوار جین آبی با یھ کفش اسپرت رو بھ رو شد ک
ده و شوخی ھدیھ خنده وسایل ھای خودمو کادو پیچ کرده بودم ھمھ زدن زیر خنده ، بعد از کلی خن

و بھ آقا ی اصلی رو کھ یھ جعبھ ی منبت کاری شده با یک جلد شاھنامھ ی فردوسی توش بود ر
ً خدا تومن ھم بابتش داده بودما  شم ھای برق رضایت رو می شد تو چ. جون دادم کھ انصافا

دن جلو یھ آقاجون دید آخر سر بعد از این کھ ھمھ کادو ھاشون رو دادن، سیاوش و سوگل اوم
لحظھ رنگ ھمھ پرید سیاوش خودش رو جمع و جور کرد و بھ زور شروع بھ صحبت کرد 

لی می خواییم ما یعنی منو سوگل درستھ کھ تا حاال شما رو نمی شناختیم و... آقاجون –سیاوش  
...یھ ھدیھ ی ارزشمندی رو بھتون بدیم

ھ ما بھتون می البتھ شاید شما از دیدن ھدیمون زیاد خوشحا ل نشید ولی این ھدیھ ای ک–سوگل  
...دیم با ارزش ترین چیز ھایی ھستن کھ داریم و برای ما خیلی مھم ھستن 

ھ نمی شد کادو کھ انتظار داریم این ارزش رو واسھ شما ھم داشتھ باشن البتھ ببخشید ک–سیاوش  
...پیچ کرد 

ود کھ تو ھمھ مات و مبھوت بھ ھم نگاه می کردن مامان اینا ھم ھمشون چشماشون اشک آلو ب 
:این موقع سیاوش و سوگل ھم زمان گفتن 

بابا مامان -- 
...دن با این حرف در سالن باز شد و دایی نوید و زن دایی مھرانھ رو پلھ ھا ظاھر ش 

اقا جون -من 
اقا جون- 
.......ا ولم كن كیان بزار ببینم این كیھ روبھ روم ایستاده ھمون پسر بي معرفت منھ ی - 
.......اقا جون -دایي نوید  
ه بودیم و بھ حاال دیگھ اونا پیش ھم رسیده بودند چشماي ھر دوتاشون گریان بود ھمھ چشم شد 

اونا نگاه مي كردیم 
رت كجا این مدت گذاشتي رفتي؟ھان نگفتي پدري دارم چطور ھمھ چیز رو پشت س -اقاجون 

گزاشتي و رفتي
شما گفتي آقاجون- 
من گفتم تو چرا تركم كردي نمي دونستي چقدر دوست دارم؟ - 
گھ رو بغل با ھر حرفي كھ مي زدند بھ ھم نزدیك تر مي شدند آخر سر بھ ھم رسیدند و ھمدی 

. بودند  صحنھ ي جالبي شده بود چشماي ھمھ گریون بود ھمھ تحت تاثیر قرار گرفتھ.كردند 
بقیھ شده  گویا تازه متوجھ.بالخره بعد از نیم ساعت اقاجون راضي شد كھ دایي رو ول كنھ 

كھ كنار  اول سراغ زندایي رفت و پیشوني او رو بوسید بعد برگشت سمت سوگل و سیاوش.بود 
اقاجون اینا بچھ ھاي منند :ھم ایستاده بودند دایي گفت

ین دختر بھ از اول متوجھ شباھت ا: آقاجون اون دوتا رو ھم در اغوش گرفت و رو بھ دایي گفت 
جوونیاي خودت شدم چشماش مثل چشماي خودتھ 

قط براي شمایك اھنگ توپ براتون ساختم ف. آقاجون مي خوام بھ افتخارتون براتون بزنم  -من 
راي امروز اھنگ شادي رو ب. بعد با تشویق دیگران رفتم سراغ پیانوم و شروع بھ زدن كردم  
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لي برام دست تنظیم كرده بودم حدود ده دقیقھ طول كشید تا تموم بشھ طبق معمول بعد از زدن ك
زدند و حمایتم كردند 

ي این پدر و حاال دیگھ جشن رنگ و بوي دیگھ گرفتھ بود ھمھ دور ھم نشستھ بودند و بھ حرفا 
سر آقا  تا ساعاتي بعد از نصف شب ھمچنان تولد ادامھ داشت ولي اخر. پسر گوش مي دادند 

اده ھا موندند ولي زندایي و دایي ز. جون با دایي بھ خانھ اش برگشتند و بقیھ ھم كم كم رفتند 
خونھ ي ما 

و دیدم صبح فرداي اون روز بود كھ گوشیم زنگ زد وقتي شماره ي روي اون ر 9تقریبا ساعت  
 بلند بشھ ولي 10امكان نداشت فرھان وقتي كھ بیكاره زودتر از .فرھان بود .با تعجب جواب دادم 

!!!!!!!!!!!!االن
بلھ بگو سالم - 
سالم چطوري؟ ھنوز خوابي؟. باز سالم رو انداختي آخر  - 
مي دوني ساعت چنده كلھ ي سحر زنگ زدي ببیني من خوابم یا بیدار؟ - 
ھمیشگي  اوال كلھ ي سحر نیست و دوما باید باھات حرف بزنم تا یك ساعت دیگھ كافیشاپ - 
چي شده؟اتفاقي افتاده؟ - 
نھ ھنوز چیزي نشده ولي اگھ دست نجنبونم چیزي مي شھ .نھ  - 
پسر چرا این طوري حرف مي زني من امروز از حرفات سر در نمي آرم - 
تا یك ساعت دیگھ.بیا كیان  - 
و تخت بلند از ر.گیج شده بودم از دست این پسر معلوم نیست چي كارم داره .بعد ھم قطع كرد  

اھم با بلوزم كھ شلوار لي سی.شدم و رفتم یك دوش گرفتم و رفتم سراغ لباسام بازم سیاه و سفید 
.........مخلوط سیاه و سفید بود با كتوني ھاي سیاھم 

ز آشپزخونھ اومد ھمھ جا سكوت بود ولي یھو صدایي ا.رفتم پایین دیدم ھیچ كس ھنوز بیدار نشده  
رفتم سمت آشپزخونھ و دیدم سوگل داره صبحانھ رو آماده مي كنھ 

سالم سوگل خانوم - 
سالم اقا كیان  - 
مثل اینكھ سحر خیزید كھ با خستگي دیشب باز تونستید زودتر بیدار بشید - 
صبح بیدار مي شدیم  7تقریبا بلھ مال اونجا از  - 
آھان حاال صبحانھ آمادست من یك چیزي بخورم؟ - 
بلھ بفرمایید من براتون چاي بریزم  - 
نشستم و او ھم در حالي كھ چاي میریخت مي دیدم كھ در فكر فرو مي رود  
میشھ یك سوال بپرسم دختر دایي؟ - 
بلھ البتھ  - 
ید؟چرا شما بر عكس سایر افراد خانوادتون از دیدن این فامیل جدید خوشحال نیست - 
....اش آشتي كرد و نھ شما اشتباه فكر مي كنید من خیلي ھم خوشحالم كھ بابا بالخره با خانواده - 
ولي شما ھمیشھ غمگین ھستید نكنھ دلتون برا نامزدتون تنگ شده؟؟؟؟؟ - 
این جملھ را با تمسخر بیان كردم 
دادن پیدا  ببینید آقا كیان دیروزم شما یك اشاره اي بھ اتابك كردید ولي من مجال جواب - 

دم میاد نمي من از اتابك ب.......من براي اون دل تنگ نشدم من براي این ناراحتم كھ....... نكرد
خوامش ولي جرات مخالفت با بابا و مامان رو ھم ندارم 

یعني شما مي خوایي واسھ خاطر بابات زندگي خودتون رو نابود كنید؟ - 
....نھ ولي... نھ - 
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ا اومدن اونا دیگھ مجال حرف زدن پیدا نكردیم چون مامان و زندایي بھ آشپزخونھ اومدند و ب 
سالم مامان سالم زندایي:سوگل حرفایش را قطع كرد منم بلند شدم و گفتم

سالم كیان - 
سالم پسرم - 
و گفتھ كھ مي  مامان با اجازت من برم بیرون ببینم این فرھان چیكارم داره كھ بھم زنگ زده - 

خواد منو ببینھ
برا نھار میایي؟...باشھ برو  - 
نمي دونم ولي شما منتظرم نباشید فرھان رو كھ مي شناسي  - 
ول فرھان خالصھ از خونھ خارج شدم و رفتم سمت كافیشاپ كمي دیر كرده بودم ولي طبق معم 

بروم نیاورد 
كجایي پسر چند بار صدات زدم –
ھمین جام چي مي گفتي؟ - 
اره جون خودت مي گم چي مي خوایي سفارش بدم؟ - 
ھر چي خودت بخوایي  - 
كیان چتھ؟: بعد از سفارش فرھان بھ چشمام زل زد و گفت 
نمي دونم پسر فكرم مشغول یك موضوعي ھستش؟ - 
چھ موضوعي؟ چرا حرف نمي زني باید با انبر دست از زیر زبونت بكشم  - 
یي و زندایي امروز بھم گفت نامزدش رو دوست نداره و داره واسھ خاطر دا.مربوط بھ سوگلھ  - 

ازدواج مي كنھ 
ھمون دختر داییت؟ خواھر سیاوش؟  - 
اره  - 
دوسش داري؟  - 
من نمي تونم دوسش داشتھ باشم این عشق ممنوعھ است .... نھ .....نھ  - 
خوبھ خودت مي دوني دوسش داري و انكار مي كني  - 
فقط دلم مي خواد كمكش كنم تا با اتابك ازدواج نكنھ ..نھ گفتم كھ نھ  - 
تا مي توني انكار كن ولي بالخره روزي بھ حرفم مي رسي  - 
حاال این رو بي خیال چي كارم داشتي صدام زدي؟  - 
ديیادتھ قبل از ماجراي سربازیت و رفتنت بھ شمال باھام راجع بھ شركت حرف مي ز - 
نداري  اره چطور مگھ دوباره یادت افتاد اون موضوع تو كھ گفتي تا بابا رو داري غم - 
از امروز این غم رو دارم دلم مي خواد مستقل بشم ......تا امروز نداشتم ولي  - 
تو كھ خونھ و ماشین داري دیگھ چي مي خواییي؟  - 
ز جیب بابات من كار ندارم فردا پس فردا رفتم خواستگاري نمي گن كارت كو؟ نمي گن داري ا - 

مي خوري؟
زدواج كنيحاال چي شده یاد خواستگاري رفتن افتادي نكنھ گوشات مخملي شده؟ و مي خواي ا - 
من داشتم شوخي مي كردم ولي قیافھ ي فرھان جدي بود  
حترام مي تا چند وقت پیش نمي دونستم دوسش دارم ھمش بھ خودم مي گفتم كھ من فقط بھش ا - 

ر از ھم كساني زارم و اونم براي ھمین با من راحتھ وتكلفي بینمون نیست ولي وقتي دیدم بھ غی
تش ھستند كھ بھش احترام تو ام با عشق مي زارند و جلوي من با اون گرم مي گیرند آ

ادمش ولي داشتم مي سوختم اون مال من بود سالھا بود كھ من داشتمش وبھ كسي نمي د.گرفتم 
ي خوام كار پیدا حاال مي خواند از دستم درش بیارندو من باید دست بجنبونم و براي اولین قدم م
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ھ و یا مي رم كمي بعد یا با خودش حرف مي زنم یا بھ كسي مي گم كھ پیام منو بھش برسون.كنم 
خاستگاریش 

ن ریختي این ھمھ مدت خودت رو خفھ كرده بودي و اال.فرھان چھ خبرتھ پسر ترمز بریدي  - 
بیرون حاال راستي راستي مي خوایي ازدواج كني؟ 

اره مي خوام چون دوسش دارم - 
آفرین حرفاي جدیدي مي شنوم حاال كي ھست؟  - 
مي فھمي ولي االن نھ  - 
بگو دیگھ فامیلھ؟ آشناست؟ - 
كیان نمي گم بي خیال شو  - 
دیدم امروز تو ھم سیاه پوشیدي نگو اقا عاشق شده مشكي رنگھ عشق اقا فرھان  - 
ركت و یا بي اره دیگھ این جوریاست حاال بگو ببینم چي كار مي كني؟ مي ري دنبال كاراي ش - 

خیالش شدي و من برم سراغ كاراي دیگھ 
م نیم منم باید كار كننھ حاال كھ اینطوریھ باشھ بابا ماھم فردایي پس فردایي مي خواییم ازدواج ك - 

راستي كیانا ھم ھستا از اول بھم ھشتار داده اونو یادم نره .یا نھ 
ایشون ھم میان؟  - 
بابا ھم راضیھ خودشم از تو خونھ نشستن خستھ شده .اره  - 
ناسب براي باشھ پس تو برو سراغ ثبت و كاراي اداري من مي رم سراغ یك ساختمان اداري م - 

محل كار 
از كي برم؟ - 
از فردا چون االن نزدیك ظھره و كمكم ادارات تعطیل مي شند  - 
ز شنبھ اوھھھھھھ پسر چھ عجلھ اي داري من فكر كردم االن مي گي ماه بعد یا حداقل ا - 
تنبل بازي در نیار كیان فردا برو دنبال كارا  - 
سابي ندارند باشھ فعال بلند شو بریم رستوراني جایي یك چیزي بخوریم اینجا كھ غذا درست ح - 
كردم  خالصھ اون روز بعد حرفاي فرھان و رفتار دیشبش دچار سردر گمي شدم من فكر مي 

نمي دونم.....كیانا رو مي خواد ولي االن با این حرفا
 ودیم ھمھ بھ افتخارتا سھ چھار روز بعد از دیدار آقاجون و دایي اینا مدام اینور و اونور مھمون ب

براي صحبت  بازگشت و آشتي دوباره ي دایي با ما مھموني مي دادند براي ھمین موقعت مناسبي
ل كاراي كردن با سوگل پیدا نكردم ولي در عوض بھ علت اصرار ھاي بیش از حد فرھان دنبا

ن از ترس از اداري بودم تا ھر چھ زودتر شركت رو تاسیس كنیم نمي دونم چي شده بود كھ فرھا
ھ عمرا دست رفتن دختر مورد عالقھ اش داشت تند تند بھ كارا رسیدگي مي كرد در حالي ك

فرھان كاري و ازش بخوایي و اون زیر یك ھفتھ برات ردیف كنھ 
آقاجون از  خالصھ بعد دوھفتھ كھ از جشن مي گذشت یك روز تو خونھ ي اقاجون جمع بودیم كھ 

وایي برگردي بالخره چي كار مي كني نوید ؟تو تا كي ایران ھستي؟ اصال مي خ:دایي نوید پرسید
ایران یا اونجا مي موني ؟

ون موقع راستش اقاجون ھمون طور كھ مي دونید اول این ماه زمان عمل مھرانھ ھستش تا ا - 
ا االنم اونا رو چون ت.من باید برم و بھ كارام رسیدگي كنم و بھ یكي دوتا پرونده رسیدگي كنم 

اوشم فكر كنم بیاد سی.انداختم رو دوش ھمكارام ولي براي اعالم نظر نھایي خودم باید اونجا باشم 
 اید واگزار كنھچون اونم باید با صاحب شركت قبلیش نسویھ كنھ و شركتش رو كھ در اونجا داره ب

مونھ چون پرواز  ولي مھرانھ اینجا مي.تا اینجا با سرمایھ اي كھ بدست میاره بتونھ شركت بزنھ 
اشھ اونم زیاد براش خوب نیست اونطور كھ امیر علي مي گفت باید از ھر گونھ استرس بدور ب
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ھرشھ این جور پروازاي طوالني سوگل ھم كھ با من میاد ولي برگشتش؟ نمي دونم دست شو
مگھ سوگل ازدواج كرده ؟..........!!!!!شوھرش؟  - 
اگھ این ماجراي  نھ اقاجون بھ طور رسمي نھ ولي نامزد داره و اتابك منتظر اونھ تا بره پیشش - 

بیماري مھرانھ نبود تا حال ازدواج كرده بودند 
داماد از آشناھاست؟ - 
در بزرگ پسر یكي از قاضي ھاي اونجاست مادرش اھل ایرانھ ولي پدرش اونجا متولد شده پ - 

پدریش ایرانیھ ولي مادر بزرگ پدریش یك امریكایي اصلھ 
 بھ ملت چرا دخترت رو دادي بھ ھمچین آدمي تو اونجا مي دادي بھ یك ایراني اصیل وهللا - 

خودمون نمي تونیم اعتماد كنیم حاال برداریم دختر بدیم بھ اونا؟
سوگل ھم ھمینطور . ولي اتابك سوگل رو خیلي دوست داره  - 
گھ نگفتھ با این حرف دایي انگار آب سردي روي من ریختند یعني چي سوگل اونو مي خواد م 

یدم مدام حرفاي سرم درد گرفتھ بود دیگھ ادامھ ي حرفاي اونا رو نمي شن.بود كھ ازش بدش میاد 
تا كمي از  بلند شدم و با یك ببخشید راھیھ حیات شدم.سوگل و بعد دایي توي سرم مي چرخید 

ھ اون بود كھ كمي بعد از بیرون اومدنم دیدم كھ كیانا اومد بیرون مثل ھمیش.سردردم كم بشھ 
میومد دنبالم 

كجایي كیان؟ - 
اینجام روي تاب نشستم  - 
چت شده كیان چرا این روزا اینطوري بھم ریختي؟  - 
من چیزیم نیست حالم خوبھ  - 
گھ نیست بھ من دروغ نگو اگھ ماجراي سربازیتھ كھ اون موضوع تموم شد ا.اره جون عمت  - 

تو وقتي . فتي االنم كھ معلومھ دوباره سردرد گر... پس چیھ؟ چرا زود عصباني میشي؟ كم پیدایي
سردرد مي گیري معلومھ از چیزي ناراحتي 

اید بیاد چقدر خوب مي دونست كي و كجا ب. بھ چشمانش نگاه كردم چقدر خوب منو مي شناخت  
اگھ یك روز تو ازدواج كني من چیكار كنم بي تو؟: پیشم ناخودآگاه بھش گفتم

اج بكن چي؟كیان حالت خوشھ ھا من مي گم چتھ تو داري منو شوھر مي دي؟ نترس من ازدو - 
تا نگي چتھ  نیستم تا آخر بیخ ریش خودتم اصال كو خواستگار؟ بي خیال این شو و منو نپیچون

ولت نمي كنم 
........ مي دوني كیانا  - 
بھ االن بعد از  بعد شروع كردم بھ تعریف كل ماجرا از اولین روز كھ رفتھ بودم تو نخ سوگل تا 

دوسش داري؟:تموم شدن حرفام كیانا كمي مكث كرد و بعد پرسید
مي دوني  اه چرا من بھ ھركي مي گم زود مي پرسھ دوسش داري بابا كیانا تو كھ خودت خوب- 

نمي شھ كھ اون  من نمي تونم دوسش داشتھ باشم درستھ كھ آقا جون دایي رو بخشیده ولي این دلیل
مي شھ ؟ . از شرطشم گذشتھ باشھ 

.... ولي كیان تو با این حرفا و كارات...نمي دونم  - 
نھ كھ دوسش من فقط مي خوام بھش كمك كنم تا ازدواج خوبي داشتھ باشھ و با كسي ازدواج ك - 

...داره 
حاال جز من با كي این موضوع رو در میان گذاشتھ بودي؟ - 
زدواج مي راستي مي دونستي فرھان داره ا..... مثل ھمیشھ با فرھان اونم ھمین رو گفت ولي - 

كنھ ؟
چي؟ ازدواج مي كنھ؟ باكي؟  - 
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.. .. نگاھي بھ چھره ي رنگ پریده ي كیانا كردم یعني اوھم ؟ 
ھ جلوش رو نمي دونم با كي نمي گھ كیھ فقط گفت كھ ممكنھ دختره ازدواج كنھ و اون نتون - 

یع تر برا ھمین داره سریع تر كاراي شركت و راست و ریست مي كنھ كھ ھر چھ سر.بگیره 
كارش شروع بشھ و او ھم بره خواستگاري 

شما دوتا توي ھمھ چیز باید با ھم باشید حتي تو این جور مسایل  - 
م یادت رفتھ اوایل ما سھ تا با ھم بودیم مي ترسم تو این مورد ھم با ھم باشی - 
منظورت چیھ؟ - 
الخره كي بي خیال حاال بھم كمك مي كني بفھمم سوگل چي كار مي خواد بكنھ؟ ب...ھیچ چي  - 

رو دست داره؟
باشھ من باھاش حرف مي زنم اتفاقا امشب میان خونمون  - 
پاشو بریم تو االن مي گن این دوتا باز جیم شدند .....چھ بھتر  - 
فرھان اینا  اوایل دوران دانشجویي گاھي وقتي میوندیم خونھ ي اقاجون اینا چون بھ خونھ ي 

ي شدیم از نزدیك بود زنگ مي زدیم خونشون با ھم قرار مي گذاشتیم و بعد من و كیانا جیم م
ایي بود ترسمون حتي ماشین رو ھم نمي بردیم و با ماشین فرھان مي رفتیم واي كھ چھ روز

ر مي رفتم دیدم كھ دو روز بعد كھ جمعھ بود و منم بیكار نشستھ بودم تو اتاقم و با كامپیوترم و 
كیانا وارد شدو رفت نشست روي تخت و اینم یعني باید باھات حرف بزنم 

كامپیوترم رو خاموش كردم و نشستم كنارش  
با سوگل حرف زدم  - 
مثل ھمیشھ بدون حاشیھ رفتن رك و رو راست سر اصل مطلب 
چي مي گفت؟ - 
اون از اتابك متنفره ولي براي رضایت پدرش خودش رو عاشق نشون مي ده - 
چرا آخھ؟ - 
بھ خاطر مادرش و اینكھ نمي خواد رو حرف اونا حرف بزنھ - 
هاین احمقانست حاال خوبھ كھ توي اونجا بزرگ شده و از قوانین اونجا خبر دار - 
...........نمي دونم ولي یك چیز دیگھ - 
چي چرا حرفت رو خوردي؟ - 
اون یكي دیگھ رو مي خواد - 
این حرف رو ھمراه با آھي كھ از دلم بر مي خواست گفتم.......كي رو؟  - 
نمي دونم ولي گفت چون بھ اون نمي تونھ برسھ بھ ھمین قسمت راضیھ - 
یاریش بیرونمن باید با اون حرف بزنم ولي تو خونھ نمي شھ مي توني ب. اشتباه كرده راضیھ  - 
تو مي خوایي چي بھش بگي؟ - 
مي خوام بھش بگم خودش رو بد بخت نكنھ - 
كجا بیارمش ؟. كي  - 
منتظرتونم منم با فرھان میام 10فردا براي ظھر و نھار بیار سر خیابون ساعت  - 
باشھ تا فردا...........من كھ مي دونم دوسش داري ولي  - 
ممنون خواھري دوست دارم زیاد  - 
خواھش داداشي  - 
بعد از رفتن كیانا فورا شماره ي فرھان رو گرفتم  
سالم پسر چطوري؟ - 
تو چطوري؟.خوبم  - 
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یا حد اكثر  شكر راستي خوب شد زنگ زدي مي خواستم بگم كھ جا پیدا شد بھ امید خدا تا یك - 
دوماه مي تونیم شروع بھ كار كنیم 

ااااخوب شد پس ولي من زنگ زدم بگم فردا با ما میایي؟ - 
كجا؟ - 
من و كیاناو سوگل داریم بیرون تو ھم میایي؟.نمي دونم  - 
من برا چي؟ - 
كیانا رو تنھا  من مي خوام با سوگل حرف بزنم نمي خوام پیش كیانا باشھ و از طرفي نمي تونم - 

.بزارم اونم تو در بند گفتم یا با تو یا با سیاوش بریم 
اوكي میام كي و كجا؟ - 
خونمون البتھ دم در  10.30فردا ساعت  - 
10.30ھ حاال كھ اینطوره كمي زودتر میام تا باھم بریم ساختمان شركتم ببینیم تا بش - 
منتظرتم  9اوكي پس من ساعت  - 
باشھ فعال - 
فعال  - 
طوري بھش بعد از قطع تلفن روي تختم دراز كشیدم و بھ فردا فكر مي كردم چي بھش بگم؟ چ 

.....بگم؟ یا خدا
... ع کنم ؟از کجا شرو... تا صبح خوابم نبرد ھمش داشتم نقشھ می کشیدم کھ چطوری بھش بگم؟

رار مي كنم اخھ بھ من چھ چرا اص.... اگھ گفت بھ تو ربطی نداره چی ؟ باید جوابشو چی بدم ؟
ً اینا بھ من ربطي داره اینا سوالھایی بود کھ مدام ت…بھم اعتماد كنھ؟ ً واقعا و ذھنم رژه می اصال

وش گرفتم و یھ رفت دم دم ھای صبح بود کھ خوابم برد با صدای زنگ موبایلم بلند شدم رفتم یھ د
ان سفید با چند لقمھ بھ زور خوردم باید حاضر میشدم االن بود کھ فرھان برسھ یھ شلوار کت

ی ھم با پیراھن مشکی با طرح ھای خاکستری و یھ جفت کفش اسپرت تماما سفید پام کردموکم
یایم کیانا و ادکلن مورد عالقم دوش گرفتموبا عجلھ زدم بیرون قرار بود از اونجا بالفاصلھ ب

م و بعد سوگل رو برداریم بریم قبل از خارج شدن از در تو شیشھ ی در بھ خودم نگاه کرد
ا در رو باز رضایت از وضع و تیپم رفتم سر خیابون تا با ماشین فرھان بریم از شانس بد من ت

!!!کردم فرھان رو پشت در دیدم البتھ بی ماشین
!!...سالم پسر پس ماشینت کو؟ -- 
!!!اَه دست رو دلم نذار کھ خونھ ... سالم  -- 
چی شده؟ -- 
شد نگاه ھیچی بابا صبح بلند شدم دست بردم ماشین رو روشن کنم ھر کاری کردم روشن ن -- 

ین کھ تا دیروز کردم دیدم اِی دل غافل این کھ باکش خالیھ رفتم بھ مامان می گم آخھ مادر من ا
م خالی ، دید باکش پر بود چھ بالیی بھ سرش آوردین برگشتھ می گھ بابات کار فوری داشت باکش

و رو خدا می بینی ت.... اگھ ماشینتو برداره کھ دادت ھواست، مجبور شد باکش رو خالی کنھ 
شانس مارو

حاال آیھ ی یاس نخون با ماشین من می ریم چھ اشکالی داره  -- 
رھان پیدا کرده دوباره برگشتم داخل وماشینو برداشتم و زدیم بیرون اول رفتیم دفتری رو کھ ف 

قھ ی دھم یھ بود رو یھ نگاھی انداختیم تو یھ ساختمون تجاری نزدیکی ھای خونھ ھامون تو طب
یم یھ نگاھی بھش دفتر دل باز بود ازش خوشمون اومد بھ پیشنھاد فرھان قرار شد کیانا رو ھم ببر

م دنبال بود کھ رسیدیم کیانا رو ھم برداشتیم رفتی 10:30بندازه بعد برگشتیم خونھ ی ما ساعت 
سوگل، سوگل حاضر و آماده بود کھ بالفاصھ سوار شد و راه افتادیم 
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سالم–سوگل  
سالم از ماست دختر دایی -- 
َه حالم بھ:با این حرف من فرھان کمی سرشو آورد جلو و در گوش من گفت   َه ا ھم خورد بعد  بع ا

کمی خودشو کشید کنارو خودش با سوگل ھم سالم علیکی کرد
ببخشید مزاحمتون شدم  --سوگل 
چھ مزاحمتی این حرفا چیھ؟ -- 
اد گرفتین چھ ببینم سوگل خانم شما این تعارف تیکھ پاره کردنارو تو این چند روزه ی–فرھان  

زود ھم راه افتادین
شما باید دوست کیان خان باشید درستھ–سوگل  
می و از آره راستی وقت نشد تو مھمونی شما رو بھ ھم معرفی کنم این فرھان رفیق صمی -- 

برادر بھم نزدیکتر سوگل ھم کھ معرف حضور ھست 
آقا سیاوش چطورن خوب ھستن ؟!... بلھ چھ جورم  --فرھان  
ممنون سیاوش ھم خوبھ –سوگل  
ده باشن باید ھم خوب باشن چون فکر کنم طی این چند روز دوستای زیادی پیدا کر–فرھان  
وگل بی خبر از فرھان این حرف رو با کنایھ رو بھ کیانا گفت عکس العمل کیانا رو ببینھ اما س 

م ببینمش تا آخر ھمھ جا فقط یھ لبخند زد منم آینھ ي جلو ی ماشین رو طوری تنظیم کردم کھ بتون
میدم مدام با راه رو با مزه پرونی ھای فرھان سر کردیم اما من ھیچی از گفتھ ھای فرھان نفھ

َ نھ نھ میخوای چی ب چرا ... گی خودم کالنجار می رفتم و بھ خودم می گفتم آخھ خره تو رو س
ھ چت شده با معلوم... وقتي فكر مي كنی كھ ممكنھ اون با اتابك ازدواج كنھ سر درد مي گیری؟

صدای فرھان بھ خودم اومدم
جایی  کیان جان می خوای تا صبح ما رو تو خیابونا بگردونی بابا برو بھ یھ پارکی -- 
فرھانھم از مزه پرونی ھاش  2گردشی تو پارک کردیم و یھ بستنی ھم خوردیم کھ ساعت شد  

دست برنداشتھ بود و ھمونجوری داشت یھ ریز حرف می زد
فرھان دست بر می داری یا نھ فکر کنم بچھ ھا گرسنشون شده باشھ -- 
َه تو کھ ھمھ ی نقشھ ھای منو بھ ھم زدی داشتم دو ساعت رو مخ اینا ک–فرھان   ار می کردم کھ ا

اھار با خودتاز زیر ناھار در ریم تو خرج نیفتیم تو ھمھ رو بھ باد دادی حاال بفرما پول ن
ود خسیس ھمھ ی این اداھارو در می یاری کھ از زیر پول ناھار در ری امروز نوبت تو ب -- 
پول ناھارچھار  اِ بابا زرنگ سری قبل پول دو تا ناھارو دادی حاال از من انتظار داری --فرھان 

نفر رو حساب کنم زکی 
بابا خسیس نخواستیم خودم پول ناھار رو می دم -- 
بھ این می گن حرف حساب بریم کھ خیلی گشنمھ –فرھان  
فتیم یھ رستوران کیانا و سوگل وایساده بودنو بھ اداھای فرھان می خندیدن با ھم راه افتادیم ر 

ً غذاھاش ح رف خوب کھ ھمیشھ من و فرھان موقع جیم شدن می رفتیم اون رستوران انصافا
از پارک ھا  نداشت بعد سفارش غذا و دسر و صرف ناھار در آرامش اومدیم بیرون رفتیم تو یکی

:ان برگشت گفتشروع کردیم بھ قدم زدن بعد از اون با ھماھنگي كھ من با فرھان كرده بودم فرھ
ن خبر بدین كیان امروز اون بنگاھیھ زنگ زد گفت اون دفتر مشتري داره ھر چھ زودتر بھ م -- 

د نیم کیانا ھم قبول کرمن مي گم كیانا خانم رو ببرم ببینم اگھ كیانا خانم ھم راضي بود كارو تموم ك
ر شدن و فرھانم از فرصت استفاده کرد سویچ رو ازم گرفت و با سرعت برق و باد ازمون دو

وختن و جای ھیچ اعتراضی رو ھم واسھ منو سوگل نذاشتن بھ قول معروف خودشون بریدن و د
تنمون کردن حاال نوبت من بود کھ شروع کنم مونده بودم از کجا شروع کنم 
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سوگل خانم ساکتین چرا چیزی نمی گین؟ -- 
!!!چی دارم بگم؟–سوگل  
ن نیمھ کاره اون روز داشتین در مورد نامزدتون حرف می زدین با اومدن مامان اینا حرفتو -- 

موند
دم کار از ببخشید نباید در موردش حرف می زدم با گفتن این حرفا شمارم ناراحت کر–سوگل  

کار گذشتھ دیگھ نمی شھ کاری کرد
ه کنین در من نمی فھمم کجا کار از کار گذشتھ شما چرا می خواین زندگی خودتون رو تبا -- 

می زدم یھ  این حرف ھا رو من داشتم( حالی کھ از اون پسره چھ می دونم اتابک خان متنفرید 
!!!)لحظھ شک کردم خودم باشم من و این حرفا

نیدن قند تو چی کار باید می كردم وقتی بابا و مامانم راضی بودن و وقتی خبرشو می ش–سوگل  
یدوارم خوب دلشون آب می شد چطور می تونستم دل مامانم رو کھ مریض بود رو بشکونم حاال ام

ھ حرفاش اعتماد پیش بره اتابک بھ من عالقھ داره البتھ خودش این رو می گھ منم امیدوارم بشھ ب
...کرد دیگھ امید من بھ

:نذاشتم ادامھ ی حرفشو بزنھ از کوره در رفتم و گفتم  
مر خودتو معلومھ تو داری چی میگی تو می خوای با زندگی خودت بازی کنی می خوای یھ ع -- 

ھ زندگی خودت اسیر کنی از تو کھ یھ دختر تحصیل کرده ای این حرفھا بعیده تو باید خودت واس
ً یھ پا آقا وقتی بھش عال قھ نداری و بھ تصمیم بگری گیرم کھ اتابک خان ھم مرد خوبی باشھ اصال

ست گفتھ ی خودت ازش متنفری چطوری یھ عمر می خوای تحملش کنی صحبت یکی دو روز نی
چی می  صحبت یھ عمر زندگیھ تو نباید اجازه بدی دیگران برات تصمیم گیری کنن می فھمی

گم ؟
ینھ شبا با کیان خان من ھمھ ی اینا رو می دونم بھ ھمشونم فکر کردم کارم شب روز ا–سوگل  

امان و بابا کابوس ھای اون بھ صبح می رسونم ولی بھ ھیچ نتیجھ ای نمی رسم من نمیتونم دل م
یده سال بابا بھ آرامش رس 30رو بشکونم می فھمی اونم حاال کھ قول و قرار ھا گذاشتھ شده و بعد 

نمی خوام دوباره بھ خاطر من آرامشش بھ ھم بخوره
...من با دایی نوید حرف می زنم  -- 
ن نتونستم نھ نھ خواھش می کنم این کار رو نکن نمی خوام فکر کنھ غریبھ بوده کھ م–سوگل  

ً تونستم ھم بزنم اگھ بابا این قرار مدارھارو ب ھ ھم بزنھ خودم حرفامو بھش بزنم اگھ اصال
ای زیادی موقعیتش اونجا بھ خطر می افتھ بابای اتابک ھر کاری بگی ازش بر می یاد آشنا ھ
نگو اونجا داره نمی خوام بابام بھ خاطر من بھ مشکل بیفتھ خواھش می کنم چیزی بھش

ی باشھ سوگل تا تو نخوای من حرفی نمی زنم ،رو من ھم حساب کن ھر وقت ھر کار -- 
میم نگیر رو خواستی تا اونجایی کھ در توانم باشھ کمکت می کنم ولی بازم می گم با عجلھ تص

ً مشخصات اون پسره رو بده بھ من ببینم کی است خیلی دوس ت دارم حرفھای من فکر کن اصال
ببینمش 

وام کھ ممنون از لطفت خوشحالم کھ تونستم حرفھای دلمو بھت بزنم و معذرت می خ–سوگل  
ناراحتت کردم

ناراحت  منتظرت ھستم اگھ پشیمون شدی مشخصات اتابک رو ھم بھم بده قول ھم بده دیگھ -- 
نباشی قبول؟

قبول–سوگل  
ھمین موقع بود كھ گوشیم زنگ زد فرھان بود 
پسر شما كجا غیبتون زد؟ -- 
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شما كجایید؟ -- 
تو پارك داریم دنبال شما مي گردیم  --فرھان 
ما نزدیكي ھاي اون بوفھ ھستیم  -- 
آھان دیدمت ... ما ھم ھمون نزدیكي ھا ھستیم –فرھان  
رن مي یان پیش چرخیدم از دور فرھان و كیانا رو دیدم كھ دارن واسھ ما دست تكون مي دن و دا 

:ما من ھم براشون دست تكون دادمو در این حین بھ سوگل گفتم
یادت نره قول دادي ھا -- 
:سوگل ھم بھ زور یھ لبخنی تحویل من دادو گفت 
...بابت ھمھ چیز ممنون یادم مي مونھ  -- 

سالم بر ھمگي --فرھان 
سالم  --سوگل  
سالم چي شد رفتین دیدین -- 
آره خیلي خوب بود من كھ پسندیدم –كیانا  
ونھ قرار گذاشتم بریم بنگاه براي تموم كردن كار مي م 8زنگ زدم واسھ ساعت –فرھان  

وسایال و دکراسیون شرکت کھ اونم دست کیانا خانم رو می بوسھ 
چرا کیانا -- 
ی کھ نھ مرگ من می خوای تو بخری تو بخر... چون سلیقشون از ھمھ ی ما بھتره –فرھان  

...من می دونم اونجا رو می کنی تونل وحشت 
وا چرا تونل وحشت -- 
پرده ھا  مرگ من فکر کن مبل سفید ،... دست تو باشھ کھ ھمھ رو سیاه سفید می کنی –فرھان  

ون سیاه سفید فکرشو بکن چھ شود عزیز من دوران تلوزی... سیاه، میزھا سفید، صندلی ھا سیاه، 
گذشتھ ھا

فرھان تو رو خدا چرند نگو باز شروع کردی  -- 
مگھ دروغ می گھ خوب راست می گھ دیگھ –کیانا  
آقا کیان داشتھ باش ھی بگو چرند نگو... تشکر مادمازل –فرھان  
اینم از خواھرمون -- 
رھان ھم بود کھ سوگل و کیانا رو رسوندیم خونھ من و ف 7:15کلی با ھم گفتیم و خندیدیم ساعت  

ل بود داشتم بھ رفتیم دنبال کارھای دفتر بعد از تموم شدن کارھا برگشتیم خونھ ھمش فکرم مشغو
ودمو گول حرفھای سوگل فکر می کردم و با دالیل غیر منطقی کھ خودم ھم باورشون نداشتم،خ

ن رو کرده می زدم چند روز از گردش ما میگذشت دایی نوید ھمھ ی کارھای مربوط بھ برگشتشو
ً حال خودمو نمی فھمیدم اون روز رو دایی ن ادر ھمھ رو بودن فردا شب پرواز داشتن منم اصال

 دعوت کرده بود خونشون ولی من حوصلشو نداشتم از ھمھ بیشتر حوصلھ ی صبا و صدا
حتی سوگل بالخره بھ ھر مصیبتی بود رفتم ولی کاش نمی رفتم چون بد از دیدن نارا!!! ... رو

ایی نوید اینا حالم بدتر ھم شد خالصھ بھ ھر بدبختی بود بعداز جمع شدن ھمھ خونھ ی آقاجون د
ھ مرگم شده رو راھی کردیم دیگھ ھیچی حالیم نبود اون شب رو تا صبح تو اتاق رژه می رفتم چ

شت با شوخی بود نمی فھمیدم کم و بیش فرھان ھم از حال و اوضام خبر دار شده بود و سعی دا
م صفحھ ی ھایی کھ می کنھ منو از عالم خودم در بیاره صبح باز صدای زنگ موبایل بلند شد

گوشی رو نگاه کردم باز این پسره فرھان بود
ار می مرد حسابی مگھ تو کار و زندگی نداری کلھ سحر مثل خروس بی محل ھمھ رو بید -- 

کنی
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ً سالم  --فرھان   سرافراز می  ثانیآ دست شما درد نکنھ با این عناوین زیباتون ما رو... اوال
ً ساعت باال ی میزتان را مالحظھ بفرمایید ...فرمایید  ً آخھ االغ ک... ثالثا  11:30ی بھ ساعت رابعا

ً خروس بی محل جناب عالی ھستید نھ بنده ... می گھ کلھ سحر  ...و اما سادساً ... خامسا
فرھان دست بر می داری یا نھ حوصلھ ندارم یھ چیز بھت می گما -- 
حاضر شو دارم می یام دنبالت ... جناب عالی خیلی بی جا می فرمایید–فرھان  
ضر شو چی چی روحاضر شو ن می گم حوصلھ ندارم االن از خواب بلند شدم تو می گی حا -- 

دارم می یام دنبالت 
تا یھ ساعت دیگھ اونجام بای–فرھان  
...فرھان  -- 
بھ زور مامان  گوشی رو قطع کرده بود بھ اجبار بلند شدم رفتم یھ دوش گرفتم چند تا لقمھ ھم 

خوردم لباس پوشیدم تو ھمین حین بود کھ فرھان زنگ خونھ رو زد 
سالم خالھ نسیم –فرھان  
سالم پسرم خوبی؟ مامان اینا خوبن؟ --مامان 
زنھ ما ھم حالمون مامان اینا کھ خوبن سالم می رسونن ولی این کیان اگھ بھ بالو پر ما ن–فرھان  

خوبھ
از پلھ ھا اومدم پایین 
را سرکار راستی مامان تو چ... فرھان باز تو چی داری بھ این مامان بیچاره ی من می گی  -- 

نیستی ؟
با عرض پوزش ) رو بھ مامان... (مالحظھ بفرمایید –فرھان  
:برگشت بھ طرف من گفت 
آخھ االغ کی روز جمعھ می ره سر کار کھ مادر جنابعالی ھم بره 
بم مرض پس چرا نذاشتی بخوا... امروزجمعس ) یھ دستی بھ صورتم کشیدموبا خمیازه گفتم( -- 

داری؟
حاال یھ چیزی ھم طلب کار شدیم... حرف اضافھ موقوف –فرھان  
م یھ گشتی تو خالصھ بھ ھر قیمتی بود فرھان بھ زور کتک منو برد بیرون با ماشین فرھان رفت 

ا ھم رفتیم خیابون ھا زدیم فرھان ھم بھ ھمھ چی متوسل شد کھ حال منو عوض کنھ آخر سر ھم ب
رستوران ھمیشگی 

َه –فرھان   ببینم ... ھاعصاب منو ریختي بھ ھم معلومھ تو چتھ؟ کیان یھ چیزی می گی یا ن... ا
نکنھ عاشق شدی؟

فرھان تو رو خدا دست از سرم بردار چرند نگو -- 
میگی چی شده یا نھ –فرھان  
دایی نوید اینا برگشتن امریكا -- 
؟....سیاوشم–فرھان  
آره فقط زن دایی مھرانھ مونده  -- 
.....آخیشششش–فرھان  
چیزی گفتی ؟ -- 
ھ خاطر سوگل حاال خوب برگشتن دایی نوید اینا بھ تو چھ ربطی داره نکنھ ب... نھ نھ –فرھان  

ناراحتی؟
فرھان ، من می خوام کمکش کنم -- 
دوسش داری؟–فرھان  
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خانواده ي  تو باز شروع کردی؟ من می گم این امکان پذیر نیست میگم این عشق ممنوعس تو -- 
ما ازدواج خانوادگي ممنوع ھستش باز تو می گی دوسش داری 

ر نداري گ*** رادیاتور عشق من ازبھر تو، آمد بھ جوش ... آره ارواح خاک عمھ ات –فرھان  
بنگر بھ روي آمپرم) بعد در حالی کھ بھ قیافھ ی من اشاره می کرد(باورم 

دست بر میداری یا نھ -- 
خوب می خوای چی کار کنی؟... حاال–فرھان  
وره یا اصال بدرد سوگل مي خ....چي كارست ...می خوام ببینم این نامزد سوگل کی ھست؟  -- 

؟ کمکم می کنی؟...لیاقتش رو نداره
حاال غذاتو بخور ببینیم چی می شھ –فرھان  
ً دوست بعد از اینکھ اومدم خونھ حالم یھ کم بھتر شده بود اینا رم بھ فرھان مدیون ب  ودم واقعا

!!!خیلی خوبیھ
یش تونستم باز فردا رو با ھم قرار گذاشتیم بریم دنبال وسایل ھای شرکت ھر جوری بود کم و ب 

ون در زدن حرف خودمو بھ کرسی بشونم و رنگ ھای سیاه و سفید بخرم بعد از کلی این در و ا
ً بخریم تو این مدت ھم ک ارھای ثبت شرکت باز کمی از وسایل موند کھ دیگھ قرار شد اونا رم بعدا

یش زده بود کھ آماده شده بود و می تونستیم شرکت رو راه بندازیم فرھان ھم خودشو بھ آب و آت
ز برگشت دایی ھر چھ زودتر شرکت افتتاح بشھ ولی ما کار افتتاح شرکت رو گذاشتیم برای بعد ا

ھان بشدت مخالف این نوید اینا تا بتونیم تا اون وقت کارھای باقی مونده رو ھم انجام بدیم ولي فر
یزي راجع اون مي خواست ھرچھ سریعتر كارمون راه بیوفتھ ولي ھنوزم كھ ھنوز ه چ.كار بود 

........بھ اون دختر نگفتھ بود تا اینكھ
رفتند یك ھفتھ بھ عمل جراحي زندایي مھرانھ باقي مونده بود كھ دایي نویدینا تصمیم گ

 ار دایي تمام زندگي اشولي تنھا نبودند این بار اقاي اتابك خان نیز با اونا مي اومد این ب.برگردند 
بكار بود  گویا سیاوشم از شركت كھ در آنجا مشغول.رو برداشتھ بود و داشت مي امد ایران 

. استعفا داده بود و داشت بھ ایران بر مي گشت 
ي كیانا و دخالت  یك روز قبل از اومدن اونا بود كھ من و فرھان داشتیم وسایلي رو كھ با سلیقھ 

ر مي گردند؟داییت اینا دارند ب: من خریداري شده بود و جا بھ جا مي كردیم كھ فرھان پرسید 
اره امشب وسایلشون رو مي فرستند و خودشون فردا میان - 
ھمشون میان ؟ - 
اره بابا تازه یك نفر اضافھ ھم میارن  - 
كي رو؟ - 
اتابك رو خیلي دلم مي خواد ببینمش - 
چرا؟  - 
چرا چي؟ - 
چرا مي خوایي رقیبت رو ببیني؟ - 
اون رقیب من نیست یعني درستش من رقیب اون نیستم - 
مھ بدي ولي كیان دلم مي خواد بدونم تا كي مي خوایي بھ این بازي كھ من دوسش ندارم ادا - 

بدون دیدن رقیب اصال خوب نیست
مگھ تو رقیبت رو دیدي؟ - 
دند كیان جلوي روي من داشتند با ھم بگو بخند مي كر: فرھان سرش رو پایین انداخت و گفت 

شوخي مدام  نمي دوني اون شب آتیش گرفتم وقتي باھم پیش مھمونا مي رفتند وقتي پسره با ھر
سره  اون از من.من مرگ آرزوھام رو مي دیدم .اون نزدیك مي كرد ............خودش رو بھ 
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ون دختر كیان من با این شكست تنھا ا. خیلي سره مي ترسم شكست بخورم مي ترسم خورد بشم 
رو از دست نمي دم بلكھ خیلي چیزاي دیگھ رو از دست مي دم

ین چیزي مي دوني فرھان من موندم اون دختره كیھو چھ جور آدمیھ كھ تونستھ از تو ھمچ - 
بسازه پسر خیلي تغییر كردي دیگھ اون فرھان قبل نیستي 

اره خیلي تغییر كردم تو ھم تغییر كردي خودت خبر نداري - 
و بر گزار راستي فرھان فرداي اون روزي كھ دایي اینا رسیدند مراسم افتطاحیھ ر.....شاید  - 

كنیم بھتره 
چرا ؟  - 
چون ھم تو عجلھ داري و ھم اونا وقتي براي استراحت دارند  - 
اونا؟ مگھ كیا قراره بیان ؟ - 
بابا تو چرا امروز گیج مي زني؟ بابا و مامانم و سیاوش وسوگل و شاید اتابك - 
نھ بي خیال ..نمي شھ ......اھان  - 
چي نمي شھ؟ - 
تي مراسم از كي حاال كھ بابات و مامانت میان منم بھ خانوادم خبر مي دم بیان راس...ھیچ چي  - 

شروع مي شھ؟
. درست ساعت نھ  - 
دیگھ اینجا كاري نمونده بیا بریم یك چیزي بخوریم گلوم خشك شد ..خوبھ  - 
از بس كھ حرف مي زنیم  - 
. با این حرفم فرھان بالخره بھ خنده افتاد  
عني من مي اون شب وقتي توي تختم دراز كشیده بودم بھ سوگل فكر مي كردم بھ اون نامزدش ی 

تونم اون رو كنار سوگل تحمل كنم؟ 
دارم وفقط نكنھ حق با فرھان باشھ و من تمام این مدت فقط خودم رو قول مي زدم كھ دوسش ن 

مي خوام كمكش كنم؟
ادم و رفتم صبح با نیروي مضاعفي از خواب بیدار شدم و رفتم حموم و سر و صورتم رو صفا د 

وز مي افتھ نصف بھ قول كیانا ادم وقتي در كمد من رو باز مي كنھ یاد شب و ر. سراغ كمد لباسا 
این . م بودند كمد لباساي سیاه رنگم بود و نصف دیگش ھم سفیدا سایر رنگا ھم توي كشوھاي كمد
فیدم رو بار بلوز سفیدم رو كھ رویش شكلھاي جالبي بھ رنگ سیاه داشت رو ھمراه شلوار س

ھم كم . ظھر مي رسیدند  2بود و خانواده ي دایي تقریبا نزدیك  11ساعت . پوشیدم و رفتم پایین 
كم اماده شدیم و رفتیم فرودگاه 

ودم انگار توي اون مدتي كھ منتظر نشستن ھواپیماي اونا بودیم دلم شور مي زد یك جوري ب 
حرفاي فرھان  نگرانم یا ناراحت مدام قیافھ ي سوگل جلوي چشمام مي اومدو از گوشھ گنار ذھنم

 و كیانا رو مي شنیدم ولي ھمھ ي اینھا با امدن اسم اتابك از ھم پاشیده مي شد
كیان كجایي؟......كیان  - 
ببخشید حواسم نبود .....ااااا - 
دایي اینا اوجان نگاه كن دارن میان اینطرف  - 
و بھ دنبال سوگل بھ سمتي كھ كیانا اشاره كرده بود نگاه كردم اول دایي رو دیدم و بعد سیاوش ر 

ن بود حق با فرھا. واي خداي من انگار كل فرودگاه روي سرم خراب شد ............بودم كھ 
گر قانون دی....نھ من سوگل رو دوست داشتم .....یعني من ......دیدن رقیب اصال خوشایند نبود 

....آقاجون یادم رفتھ بود دیگر اتابك یادم رفتھ بود 
لي كھ دست در سوگل ھمراه پسري كھ بھ احتمال فراوان اتابك بود بھ سمت ما مي اومدند در حا 
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.....سوگل من خدایا . دست ھم داشتند 
سعي داشت دستش  دایي اینا رسیدند بھ ما و من دیدم كھ سوگل وقتي داشتند نزدیك ما مي رسیدند 

رفتم و بھ نگاھم رو از روي دستان اونھا گ.رو از دست اتابك خارج كند ولي او مانع مي شد 
ادم و بعد اتابك سیاوش دوختم كھ مقابلم براي سالم دادن ایستاده بود بعد از او با سوگل دست د

 و بلند كرده بود وموھاي خرمایي رنگش ر. مقابلم ایستاد تازه توانستم قیافھ اش رو خوب دید بزنم 
ن آبي رنگش گویا از پشت بستھ بود و ابروھایش فكر كنم از ابروھاي كیانا تمیز تر بودند و چشما

بش مي  احساس نداشت براي من مثل شیشھ بودند گویا فقط از سر وظیفھ داشت با ما خوش و
تن داشت  از لباس ھایش نگویم بھتر است پسره ي جلف بلوزي تنگ و چسبان زرد رنگ بھ. كرد 

ایش پاره چند ج.با شلواري لي كھ فكر كنم از تن گداي سر محلشون در آورده و پوشیده بود 
بھ قول فرھان این لباسا مخصوص بچھ پولداراي تازه بدوران رسیده بود .بود 

وبھ او نگاه  وقتي بھ خودم اومدم دیدم كھ چند دقیقھ اي ھست كھ دست اتابك رو در دست دارم 
از دایي  دم در فرودگاه. سریع دستش رو ول كردم و خودم رو با دایي مشغول كردم .مي كنم 

دا شركتمون دایي جون شرمنده ھا ولي ھمان طوري كھ مي دونید ما فر: عذر خواھي كردم و گفتم
.رم شركت  رو راه مي اندازیم و ھنوز بعضي از كارا مونده كھ انجام بدیم با اجازه من مي

خواھش مي كنم پسر جون راحت باش بكارات برس شب مي بینمت  - 
كیانا جان یك لحظھ.....با اجازه  - 
بھ كیانا كھ با سوگل حرف مي زد اشاره كردم كھ بیاد طرفم  
م كن بگو كھ كیانا من مي رم شركت كار دارم یھو بابا ومامان چیزي پرسیدن یك دروغي سر ھ - 

چھ كاري دارم 
دیر وقت اونجا  كیان منو رنگ نكن ماھا دیروز تمام كارا رو انجام دادیم تو و فرھانم كھ تا - 

بودید این چھ كاریھ كھ من از اون خبر ندارم؟
جبران مي كنم . جون من اذیت نكن دیگھ  - 
ي ولي بازم باشھ من كھ مي دونم بالخره فھمیدي چیزي رو كھ خیلي وقت پیش باید مي فھمید - 

كمكت مي كنم 
خواھر جونم لنگھ نداري  - 
ردم كھ مجال بعد سریع بوسیدمش و رفتم پیش بابا و مامان و یك خداحافظي سریع ھم از اونا ك 

ینكھ كیانا رو مخالفت بھشون ندادم ولي وقتي نگاه خشمگین مامان رو دیدم فھمیدم كھ باز از ا
بوسیدم ناراحت شده چشمكي بھش زدم وسوار ماشین شدم واونجا رو ترك كردم 

گوشیمو برداشتم وبھ فرھان زنگ زدم  
الو كجایي فرھان؟ - 
سالم كیان جان من خوبم تو چطوري ؟ سالمتي  - 
بي مزه حال و حوصلھ ندارم بگو كجایي باید باھات حرف بزنم  - 
بیا كافي شاپ ھمیشگي منتظرتم  - 
باشھ فعال - 
فعال - 
ا یك نفر گوشي رو توي جیبم گذاشتمو روي پدال گاز فشردم دلم مي خواست ھر چھ سریع تر ب 

..............درد و دل كنم دیگھ داشتم كم مي آوردم 
سالم فرھان  -
سالم چطوري چي شده پسر چتھ؟ - 
داغونم داغون  - 
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چرا؟ - 
.....خیلي سختھ ......حق با تو بود  - 
چي ؟چھ حقي با من بود؟ چي سختھ ؟درست حرف بزن ببینم چي مي گي؟ - 
مي خواییش خیلي سختھ .....دیدن یكي دیگھ كنار اوني كھ .....تو راست مي گفتي  - 
یده ایران و تو پس بالخره باور كردي كھ دوسش داري ؟ اتابك ھم با اونا رس......آھان فھمیدم  - 

!!!!اون رو كنار سوگل دیدي
دمشون نفسم باور كن وقتي دی...اي خدا .....كنارش نبود اون دستش رو گرفتھ بود و...نھ ..نھ  - 

باال نمي اومد سریع تركشون كردم 
ببینم تو مطمئني كھ سوگل ناراضیھ؟....خوبھ ....خوبھ  - 
اره خودش گفت  - 
حاال چھ شكلیھ؟خوش قیافست ؟زشتھ ؟چجوریھ؟ - 
كیا این صفت  یادت كھ ھست بھ....نھ بابا خوش قیافھ چیھ ؟عین ادماي تازه بھ دوران رسیده  - 

رو مي دادیم؟ 
ي پس با این حساب تو نسبت بھ اون در شرایط بھتري ھستي خوش بھ حالت ول...اره  - 

اون خیلي از بھتره .....من 
رض من و نھ فرھان فراموش نكن كھ ازدواج خانوادگي تو خانواده ي ما ممنوع ھستش بر ف - 

سوگل راضي بودیم من ھیچ دلم نمي خواد ماجراي سي سال پیش دوباره تكرار بشھ 
مي ترسي تكرار بشھ؟ یعني این ترس ارزش سوگل رو نداره؟ - 
.........نمي دونم نمي دونم  - 
زندگیتون  با خود سوگل حرف بزن ھرچھ زودتر بھتر نزار دیر بشھ كھ ھم تو و ھم سوگل تو - 

شكست بخورید 
اره باید براي اخرین بار باھش حرف بزنم و نظر نھایي شو بدونم  - 
بھ  افرین خوب كاري مي كني من كھ جرات ندارم حتي با خانوادش حرف بزنم چھ برسھ - 

خودش 
خیلي دوسش داري؟ - 
و كنارش كي رو ؟ھموني كھ ھمیشھ پیشم بود و بھش اھمیت نمي دادم حاال كھ وجود كسي ر - 

احساس مي كنم بھ دست و پاش افتادم؟
اره  - 
....خیلي كیان خیلي - 
ایي اینا پاشو بریم خونھ ي ما امشب یك مھموني داریم برا برگشت د 5ایواي ببین ساعت شد  - 

البتھ زیاد بزرگ نیستیم دور ھمیم دیگھ 
نھ بابا زشتھ پسر من بیام اونجا بگم چند منھ؟ - 
از كي تا حاال تو اینقدر خجالتي و با ادب شدي ؟ بلند شو ژ - 
نرسیده بود  خالصھ با فر ھان رفتیم خونمون طبق معمول ھمھ دور ھم جمع بودیم ھنوز اقاجون 

د كھ گویا از دل گویا سیاوش و اتابك و سوگل رفتھ بودند دنبال اقاجون كھ دایي نوید حرفي رو ز
من خبر داره

این قانون رو  ناصر جان نادر جان و نسیم خانوم من مي خوام از آقاجون بخوام كھ -دایي نوید  
لغو كنھ 

چي مي گي نادر مطمئني حالت خوب؟ -ناصر 
زدواج با فامیل ببین ناصر جان اون موقع من فداي ھمین قانون شدم و بدون این كھ بدونم جرم ا - 
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چیھ چندین سال آواره ي غرب شدم ولي نمي خوام این اتفاقا تكرار بشھ 
......این درست ولي  - 
ین قانون رو از باید ھمتون كمكم كنید من دلم مي خواد امشب دلیل ایجاد ا...ولي نداره نادر  - 

زبون اقاجون بشنوم پس كمكم كنید 
عكس من فرھان با این حرف ھاي دایي انگار كمي رو حیھ گرفتھ باشم كلي حالم بھتر شد ولي بر 

ناراحت  سرش رو با دو دستش گرفتھ بود و فشار مي داد و من خوب مي دونستم كھ اگر خیلي
بشھ این كار رو مي كنھ

تو نخ فرھان بودم كھ با صداي كیانا سرم رو بلند كردم  
اگر مي خوان براتون قرص بیارم.....كیان جان حال اقا فرھان خوبھ  - 
ھ مي رم كیان جان من دیگ....ممنون كیانا خانوم دواي درد من قرص نیست یك چیز دیگست  - 

از اینجا بھ بعد دیگھ خانوادگي شد 
تو كھ غریبھ نیستي .نھ بابا كجا بري شام مھمون مایي  - 
......ولي - 
رھان باشھ ما بیاییم باال فكیانا برو یك نگاه بھ اتاقم بكن ببین اگھ زیاد بھ ھم ریختھ ن...ولي نداره  - 

كمي استراحت كنھ 
.....نھ كیان نیاز نیست  - 
...گم شو بابا تو ھم  -فرھان  
باشھ من رفتم یك نگاه بندازم  -كیانا  
م روي صندلي اون روي تخت دراز كشید و من. بعد از چند دقیقھ من و فرھان توي اتاقم بودیم  

میز كامپیوترم نشستم 
فرھان یك چیزي بپرسم راستش رو مي گي؟ - 
بپرس اگھ شد چرا كھ نھ  - 
اون كیھ؟ - 
كي كیھ؟ - 
اون كیھ كھ تو دوسش داري چرا بھش نمي گي؟ - 
ودش بگم فردا مي خواستم بھ خ.....اون یكیھ كھ خیلي دوسش دارم ولي راجع بھ گفتن بھش  - 

دیگھ نمي شھ ............ولي
چرا ؟دیوونھ حرف بزن تو داري با خودت چي كار مي كني؟ - 
كیان ولم كن تموم شد ھمھ چي تموم شد - 
چرا مگھ ازدواج كرده ؟ - 
داره ازدواج مي كنھ  - 
مطمئني ؟ - 
اره ......اره  - 
نترلش رو روي من كھ بھ خوبي مي دونستم براي اینكھ فرھان حرف بزنھ باید عصبانیش كنم تا ك 

:حرفایي كھ مي زنھ از دست بده گفتم
خوب اگر اون داره ازدواج مي كنھ تقصیر توي احمقھ دیگھ  - 
ھم نھ بگھ و من ؟چرا كیان؟ چرا؟مگھ تقصیرم چیھ؟جز اینكھ خجالت كشیدم جز اینكھ ترسیدم ب - 

من بین اون و خانوادش بشكنم و دیگھ نتونم تو روي اونا نگاه كنم؟
ھ اون تو رو من نمي دونم ولي بازم مي گم تو حماقت كردي و دختره از دستت رفتھ وگرنھ اگ - 

دوست داشت وقتي مي دید تو حركت نمي كني بایكي دیگھ ازدواج مي كرد
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چرا حرف نمي فھمي كیان مي گم نمي تونم برم بھش بگم  - 
پس بزار ازدواج كنھ و تو ھم دیگھ دور و برش نباش  - 
ز طرفي مدام اون ازدواج كنھ من نابود مي شم من نمي تونم ازش دل بكشم و ا.نمیشھ نمیشھ  - 

مي بینمش و با ھر بار دیدن دلم خون مي شھ 
بازم رسیدیم سر خونھ ي اول تو بي عرضھ اي كھ اون خانوم از دستت رفت  - 
من بي عرضھ نیستم نیستم : فرھان در حالي كھ صداش داشت مي لرزید گفت  
ھت مي گھ كھ تو امروز خیلي خوشحالي چرا؟چون داره یك امیدي ب:بعد یھو سر بلند كرد و گفت. 

اید بھش برسي شاید حاال كھ ھمھ ي خانوادتون براي برداشتن این قانون دارند تالش مي كنند ش
من ..... من  ولي من چي؟با برداشتھ شدن این قانون ھمون كور سوي امیدم ھم از دست رفت كیان

ار كنم؟ اگھ اگھ این قانون برداشتھ بشھ و سیاوش بیاد خواستگاریش من چي ك......چي كار كنم ؟
اون قبول كنھ من چي كار كنم؟

ببینم  تو داري راجع بھ كدوم یك از افراد خانواده ي من حرف مي زني ؟ زود باش بگو - 
ور كن ولي با....كیان منو ببخش نمي خواستم در حق دوستیمون خیانت كنم نمي خواستم  - 

چپ  كیان من تا بھ حال بھش نگاه.....فقط اون روز جشن .....نمي دونم چطوري شد ....من 
.........سال ولي  4نكرده بودم حتب در طول تمام این 

اون كیھ؟  - 
و مي گرفتم تا اون با وجود این كھ كامال فھمیده بودم منظور فرھان كیھ ادامھ دادم باید حالم ش 

.....باشھ 
خواھرت ....خوا: فرھان باسري بھ زیر انداختھ گفت 
رم برات مثل فرھان از تو انتظار نداشتم تو مثل برادرم بودي و باید خواھ....... كي؟ فرھان - 

خواھرت مي شد نھ اینكھ 
اپاك ھم بھش من تا حاال حتي یك نگاه ن.....من نمي دونم چطور شد كیان ....باور كن كیان من  - 

نكردم
دامھ بدم یھو زدم با دیدن قیافھ ي ناراحت و رنگ پریده ي فرھان دیگر دلم نیومد این بازي رو ا 

زیر خنده 
داشتي منو مسخره مي كردي؟ - 
من نھ  - 
اي دیوونھ ترسیدم باور كن فكر كردم االنھ كھ رگ قیصریت گل كنھ  - 
 چھ زود پسر خالھ شد تو باید از االن ھفت خان رستم رو. اوھوي درست صحبت كن  - 

بگزروني تا من بھ غالمي قبولت كنم
مگھ تو قرار زنم بشي؟ - 
فرقي نداره یا من یا ھم سلولیم  - 
كیان؟ فكر مي كني قبولم كنھ؟ - 
نھ بي خیال حاال ماجراي سیاوش چیھ؟مگھ تو چیزي مي دوني؟......نمي دونم ولي - 
دام بھ خانوم بود حواسش بھش بود م........نھ اون جوري فقط روز جشن ھمھ جا پیش كیانا - 

واست برم دلم مي خ.اون روز وقتي این كارا رو مي دیدم دلم درد مي گرفت . حرف مي گرفتش 
ھش نزدیك گردنش رو خورد كنم و دستش رو بگیرم و بیارم كنار خودم بنشونمش و نزارم كسي ب

ردم براي فكر ك.........امشبم با شنیدن حرفاي داییت .بشھ ولي حیف كھ من فقط تماشاچي بودم 
سیاوش تصمیمي داره

كم داریم شام رو  نمي خوایید بیایید بیرون كم......درحال صحبت بودیم كھ كیانا در زد و وارد شد 
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اقاجونم اومده. اماده مي كنیم 
راستي كیانا سوگل و اتابك و سیاوشم برگشتند؟.....باشھ تو برو ما ھم میاییم  - 
اره - 
باشھ برو اومدیم - 
.......بعد بلند شدیم و ھمراه فرھان فتیم بیرون پیش بقیھ 

تابک و سیاوش با ھم وارد سالن شدیم بعد سالم و احوالپرسی از آقاجون برگشتیم طرف سوگل و ا
تمام خونھ دور  کھ نگاھم بھ دستھای سوگل کھ باز تو دستای اتابک بود افتاد با دیدن این صحنھ

ودم آورد بھ سرم چرخید چشام سیاھی رفت فرھان کھ متوجھ حالم شده بود با یھ سقلمھ منو بھ خ
مئن بودم اگھ یھ زور آب دھنمو قورت دادم و یھ سالم کوتاه ھم بھ اونا دادم و برگشتم نشستم مط

دشو بھم لحظھ دیگھ سر پا می موندم تعادلمو از دست می دادم فرھان ھم کنارم نشست و خو
نزدیک کرد و دم گوشم گفت

ھ خودت چی شده پسر قوی باش اینطوری می خوای بھ سوگل برسی با این قیافھ یھ نگاه ب -- 
ت می کنم بنداز رنگت شده مثل گچ دیوار قوی باش کھ بتونی پای عشقت وایسی نترس منم کمک

پشتت ھستم حاال ھم پاشو یھ آبی بھ سر و صورتت بزن تا حالت بیاد سر جاش 
آبی بھ دست و  با حرفھای فرھان کمی قوت قلب گرفتم و با یھ معذرت خواھی کوتاه بلند شدم تا 

ً بھتر شده بود ا ینبار وقتی وارد صورتم بزنم بعد از اینکھ از دستشویی اومدم بیرون حالم نسبتا
د رفتم بشینم سالن شدم دیدم کھ سوگل دستاشو از دستای اتابک بیرون آورده کمی خیالم راحت ش
یدکھ کیانا ھم ازآشپزخونھ اومد بیرون سیاوش پیش خودش جا باز کرد و گفت بفرمای

اگھ کاری  برگشتم بھ طرف فرھان و دیدم کھ رنگش پرید و دستی بھ موھاش کشید نامردی بود 
بور شد بره نمی کردم برگشتم بھ طرف سیاوش و بھ ھوای سوال کردن نشستم کنارش کیانا ھم مج

کنار فرھان بشینھ 
خوب سیاوش جان شنیدم می خوای بھ سالمتی شرکت باز کنی؟ -- 
آره تصمیم گرفتم کم کم برم دنبال کارھای شرکت –سیاوش  
!!!مگھ نھ فرھان؟... منو فرھان ھم خوشحال می شیم تو کارھای شرکت کمکت کنیم  -- 
ش زدم کھ اونم برگشتم طرف فرھان کھ با یھ نگاه قدرشناسانھ ای حرفمو تایید کرد یھ چشمک بھ 

!!!!)آخھ بچھ خجالت می کشید آخھ( با یھ لبخند جوابمو داد و سرشو انداخت پایین
تو ھمین حین صدای مامان بلند شد  
ید شما کھ ھنوز امیر علی مگھ من بھ تو نگفتم تا من با تلفن حرف می زنم شما شروع کن --مامان 

اینجایید بفرمایید بفرمایید غذا از دھن افتادھا
م بیاد وهللا نسیم خانم بنده معذورم من گفتم اینا قبول نکردن گفتن بذار نسیم ھ–بابا  
دیم سر میز بعد در حالی کھ بلند می شد ھمھ رو دعوت کرد بھ طرف سالن غذاخوری ھمھ بلند ش 

خودم ھم پیش  ھم کاری کردم کھ فرھان روبھ روی کیانا کھ پیش سوگل و اتابک نشستھ بود بشینھ
ً کنار من نشست در طول شام متوجھ نگاه ھای گاه و بی گاه  فرھان نشستم سیاوش ھم مجبورا

محکم زدم بھ پاش  فرھان بھ کیانا شدم و آخر سر طاقت نیاوردمو خواستم یھ کمی اذیتش کنم با پام
و خودمو کشیدم نزدیک گوشش با اشاره بھ کیانا گفتم 

چیھ چرا داری دختر مردمو درستھ قورت می دی سرتو بنداز پایین -- 
م کھ نگاھم با نگاه کھ یھ ھو غذا پرید گلوش و افتاد بھ سرفھ منم خندم گرفتھ بود سرمو بلند کرد 

و انداخت سوگل گره خورد با یھ لبخند محزون بھم نگاه می کرد وقتی متوجھ نگاھم شد سرش ر
پایین با صدای فرھان بھ خودم اومدم

معذرت می خوام  -- 
36



دو بحث رو بقیھ ی غذا رو نفھمیدم چھ جوری خوردم بعد صرف شام و چایی دایی دل بھ دریا ز 
باز کرد 

اییم آقاجون اگھ اجازه بدید منو بچھ ھا می خواستیم یھ چیزی از شما بخو–دایی نوید  
ھر چی می خوای بگو پسرم–آقاجون  
....منو بچھ ھا ... نمی دونم چھ جوری شروع کنم ... چھ طوری بگم ... راستش –دایی نوید  
مشکلی پیش اومده پول مول الزم داری ... چی شده پسرم بگو –آقاجون  
راستش ... نھ نھ صحبت این حرفا نیست –دایی نوید  
بعد یھ نگاھی بھ جمع کرد  
پسر دِ بگو نصف جونم کردی –آقاجون  
آقاجون این قانون رو لغو کنید–دایی نوید  
کدوم قانون ؟؟!!! چی ؟–آقاجون  
ازدواج خانوادگی ممنوع–دایی نادر  
نون رو نمی آقاجون من سی سال بھ پای این قانون سوختم در حالی کھ دلیل این قا–دایی نوید  

دونستم حداقل دلیل این قانون رو بگین
ھ از زیرش آقاجون ما ھر وقت دلیل این قانون رو پرسیدیم شما یھ جوری ھر دفع–دایی ناصر  

در رفتین بگین تا ماھم بدونیم
آره... نکنھ یکی ازبچھ ھا ... چیزی شده کھ من ازش بی خبرم ... ساکت –آقاجون  
ً چیزی نشده ولی ما نمی خواییم بعد از این ھم چی–دایی نوید   زی بشھ از شما نھ نھ آقاجون فعال

.....خواھش می کنیم یھ چیزی 
کافیھ  -–آقاجون  
ولی آقاجون –دایی نادر  
گفتم کافیھ –آقاجون  
ود نگاه می کردن ھمھ ساکت شده بودن و بھ آقاجون کھ چشم ھاشو بستھ بود و بھ مبل تکیھ داده ب 

ای آقاجون فرھان کھ وضع رو اینطوری دید بلند شد کھ بره از ھمھ عذر خوھی کرد ولی با صد
برگشت

فرھان بشین–آقاجون  
ً مزاحم می شم ... من برم بھتره ... نھ دیگھ آقاجون –فرھان   فعالً ... بعدا
داری تو ھم واسھ من با کیان ھیچ فرقی ن... تو کھ غریبھ نیستی ... گفتم بشین –آقاجون  
....آخھ –فرھان  
دوست دارم تو ھم این ماجرا رو بشنوی....آخھ نداره –آقاجون  
م بدون ھیچ حرف منم وقتی تحکم رو تو حرفھای آقاجون دیدم بھ فرھان اشاره کردم کھ بشینھ اون 

دیگھ ای نشست
نگار باید ھمھ ا... انگار دیگھ وقتش رسیده کھ شما ھم در مورد گذشتھ چیزھایی بدونید–آفاجون  

چی رو بگم
رد بعد سکوت کرد مثل این کھ می خواست بھ گذشتھ ھا بره بعد از چند دقیقھ شروع ک 
سال بیشتر  18اون موقع من ... سال پیش  55موضوع برمیگرده بھ درست –آقاجون  

درس می خوندم تک فرزند خانواده بودم... نداشتم 
....ولی عمھ –دایی نادر  
ً بپرسین ... فقط گوش کنید تا آخرش –آقاجون   اگھ حرفی داشتین بعدا
بعد از کمی سکوت انگار کھ باز می خواد بھ گذشتھ ھا برگرده باز شروع کرد  
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سری تو سرا  بابام کھ اون موقع بھش می گفتیم حاج بابا تو بازار فرد سرشناسی بود–آقاجون  
سالگی از دست داده بودمش خودش بزرگ کرده بود  4داشت منو بعد از مرگ مادرم کھ تو 

ھ مادرم ب..... گذاشتھ بود درس بخونم برخالف خیلی از بچھ ھایی کھ تو سن من کار می کردن
ا چنگ و دندون وفادار مونده بود و بعد از اون ازدواج نکرده بود و منو تنھایی بھ قول خودش ب

ک کرده بود بزرگ کرده بود البتھ اون موقع ھا زن عموم ھم بھ بابام برای بزرگ کردن من کم
م بود اون موقع واسھ ھمین زیاد خونھ ی زن عموم اینا بودم یھ جورایی زن عموم جای مادر نداشت

بھش !!! رادرمثل خواھر و ب........ ھا یھ دختر عمو ھم داشتم یھ جورایی با ھم بزرگ شده بودیم
می گفتم آبجی مھتاب اونم بھم می گفت داداش محمد

حساسم نسبت بھ اما کاش این خواھر برادری ادامھ داشت چند وقتی بود کھ متوجھ شده بودم کھ ا 
 الحق کھ خیلی ھم....... سالھ 14سال از من کوچیکتر بود یھ دختر  4مھتاب عوض شده مھتاب 

خوشگل بود خیلی ھم شبیھ سوگل بود 
ا کنھ بعد از بعد یھ نگاھی بھ سوگل انداخت انگار کھ می خواست تو صورت سوگل مھتاب رو پید 

کشیدن یھ نفس بلند ادمھ داد 
!!!!یھو بھ خودم اومدم دیدم دوسش دارم نھ بھ عنوان یھ خواھر 
دیگھ رو زمان ما بچھ ھا نمی دونستن عشق و عاشقی یعنی چی دختر پسر سر سفره ی عقد ھم 

ترسیدم بھش  می دیدن منم از ھمین می ترسیدم می ترسیدم بھ بابام بگم کسی رو دوست دارم می
یادم رفت  بگم خاطر مھتاب رو می خوام واسھ ھمین خودمو با کار مشغول کردم گفتم شاید از

ت از درس شروع کردم پیش حاج بابا کار کردن ولی مگھ می شد مگھ دست و دلم بھ کار می رف
می دیدم تا  و زندگی و کار افتاده بودم ھمش تو خیاالتم مھتاب رو تو لباس عروس کنار خودم
دم ھمھ چی تموم اینکھ زد و واسھ مھتاب خواستگار پیدا شد دیگھ رو پام بند نبودم احساس می کر

رن بگم شده دیگھ مھتاب از دستم رفتھ تصمیم گرفتم برم بھ خود مھتاب بگم بگم ردش کن ب
!!!دوسش دارم بگم واسھ خاطر اون ھر کاری بگن می کنم بگم پام وایسھ بگم زنم شھ

بود کھ  مگھ این دور زمون!! ولی مگھ می شد سرتو بندازی بری بگی آبجی من دوستت دارم  
ً می شد مگھ دست مھتاب بود کھ ب!!! نھ نمی شد !!! بری بھش بگی اینھ شمارم  ھشون اصال

ه باید یھ کاری می جواب رد بده ولی باید یھ کاری می کردم نباید وامیستادم تا مھتاب از دستم بر
کردم

استگار مھتاب با چند روزی بودکھ از غذا ھم افتاده بودم بابام و عموم مدام داشتن در مورد خو 
خواستم برم بھ  ھم حرف می زدن اول خواستم برم بھ بابام بگم بره واسم خواستگاری ولی نتونستم

 تک اونم نتونستم میعموم بگم این پسره آدم بدیھ اونم نتونستم خواستم برم پسره رو بگیرم بھ باد ک
ً گیرم کھ می رف....... کھ چرا اومدی خواستگاری ..... رفتم پسر مردمو می زدم کھ چی تم بعدا

م رو گرفتھ بودم جواب عمو و بابام رو چی می دادم چی داشتم بگم بالخره دلم زدم بھ دریا تصمیم
... چی باید بگم ؟  باید می رفتم باید می گفتم سھ شب نخوابیده بودم با خودم تمرین کرده بودم کھ

.....کجا بگم ؟ ..... چطوری بگم؟
قرار بود  امروز..... صبح خروس خون شال و کاله کردمو رفتم دم در خونھ ی عموم اینا کشیک 

ا نون رو کارش بود صبح...... خواستگارھا بازم بیان می دونستم مھتاب می ره واسھ خرید نون
یھ چادر سفید  از دو کوچھ باالتر، خودش می خرید بعد از کلی کشیک کشیدن بالخره پیداش شد با

شدم  رو سرش اول نتونستم برم جلو ولی وقتی بھ بعد از ظھر فکر می کردم مصمم تر می
.....بالخره دلو زدم بھ دریا و رفتم جلوشو گرفتم

لم گفتم آره مي شوكھ شده بود ازم پرسید این وقت صبح اینجا چیكار مي كني اتفاقي افتاده تو د
چیزي ھست  خوان تو رو ازم بگیرن ولي جلوي خودمو گرفتم گفتم مي تونم باھات حرف بزنم یھ
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د كمي كھ از خونشون باید بھت بگم اونم از ھمھ جا بي خبر راه افتاد با من اوم.... كھ باید قبل از 
ن كردن آخر سر، سر حرف رو باھاش باز ك ِ ن م ِ ردمدورتر شدیم وایسادم و بعد از كمي م

مھتاب امروز مي خواي چیكار كني؟ : گفتم 
مگھ قراره كاري كنم:  
جوابت چیھ :  
جواب چي چي چیھ؟ : 
خودتو بھ اون راه نزن:  
منظورت رو نمي فھمم: 
خودت منظورمو خوب مي فھمي منظورم خاستگاراست، چھ جوابي مي خواي بھشون بدي:  
مگھ قرار من جواب بدم آقاجون راضیھ مي خواد جواب مثبت بده:  
فتم توش دیگھ با این حرفش دنیا دور سرم چرخید دوست داشتم زمین ھمون جا دھن باز كنھ و بی 

ئھ ، تو نظرت كنترلمو از دست دادمو سرش دادكشیدم من با آقاجونت چیكار دارم منظورم نظر تو
اني تر شدمو چیزي نگفت فقط وایساد و منو نگاه كرد با این كارش عصب.... چیھ؟ مثبت یا منفي 

سرش داد كشیدم دِ جوابمو بده بازم حرفي نزد
م تحمل دیگھ پاھا... سرشو انداخت پایین ... یھ چیزي بگو لعنتي ... گفتم دوسش داري آره  

فتم و بھ بخت بد وزنمو نداشت ھمون جا نشستم زمین و بھ دیوار تكیھ دادم سرمو بین دو دستام گر
ً دوسش دا... خودم لعنت فرستادم با خودم گفتم محمد چي فكر مي كردي چي شد  ره كھ حتما

یھ نفر  با صداي ھق ھق گریھ ي.... چیزي نمي گھ ازش چھ انتظاي داري برگرده بھت بگھ آره 
ھل ... مي كنھ  بھ خودم اومدم سرمو بلند كردم دیدم مھتاب ھمونجوري كھ سرش پایینھ داره گریھ
رو بلند كردم با  شده بودم نمي دونستم چیكار باید بكنم بلند شدم رفتم كنارش چونشو گرفتمو سرش

دیدن اون چشماي قشنگش كھ سرخ سرخ شده بود ھل بودم ھلتر شدم
ً گھ خ... غلط كردم خوبھ ... مھتاب جان ببخش ناراحتت كردم ... مھتاب : گفتم   ... وردم اصال

ردولي باز داشت گریھ مي ك... تو رو جون من گریھ نكن ... تو رو خدا دیگھ گریھ نكن 
دید دیگھ  گفتم كاش خفھ میشدمو سرت داد نمي كشیدم كاش محمد میمرد و گریھ ي تو رو نمي 

ریھ ي از دست خودم عصباني شدم كھ چرا باعث گ... ولي شدت گریش بیشتر شد ... گریھ نكن 
این دختر شدم شروع كردم بھ كوبیدن سرم بھ دیوار ولي مھتاب اومد جلو وگفت

شروع كرد بھ .. .ببین .... باشھ ببین گریھ نمي كنم ... باشھ ... تو رو خدا محمد این كار رو نكن  
شت گفت خدا بعد سرش رو بلند كرد یھ لحظھ مات بھ من نگاه كرد بعد برگ.... پاك كردن اشكاش 

محمد سرت خون داره مي یاد دستمو كشیدم رو سرم و نگاه كردم ... مرگم بده 
ون موقع ھاس آقاجون بھ این جاي داستان كھ رسید دستشو بھ سرش كشید انگار كھ ھنوز ھم تو ا 

....و بعد نگاھي بھ دستش كرد و ادامھ داد
نكن واسھ من  دستم خونیھ خوني بود بھش خندیدمو گفتم فداي سرت من چیزیم نیست تو فقط گریھ 

...........باشھ........كافیھ من حاضرم جونم رو ھم فدات كنم ولي اشكاتو نبینم 
برگشت گفت خدا نکنھ از این حرفا نزن:  
اگھ ناراحتت کردم ببخش : 
تو ناراحتم نکردی من از کس و چیز دیگھ ای ناراحتم :  
اج کنم من از از کی بگو تا پدرشو در آرم باز زد زیر گریھ با ھق ھق گفت من نمی خوام ازدو 

....کس دیگھ ای رو ..... اون پسره بدم می یاد نمی خوام با اون ازدواج کنم من من 
فتاده بود بھ بقیھ ی حرفشو خورد از طرفی خوشحال بودم از طرفی ھم فکرفرد دیگھ مثل خوره ا 

من ...تو رو  من...جونم نشستم زمین دیگھ اختیار حرفھایی کھ می زدمو نداشتم گفتم مھتاب من 
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دای بلند با من ازدواج می کنی؟ با ص.... یعنی با من ...زن من ...دوست دارم ....تو رو دوست 
نم چی باید بگم گریھ کرد فکر کردم از حرفام ناراحت شده بلند شدم گفتم لعنت بھ من کھ نمی دو

ً فراموش کن مھتاب برگشت گفت من ازحرفھای تو نارا.... باشھ باشھ گریھ نکن  حت نشدم اصال
ن موقعیت اینجوری باید تو ای.... من از این ناراحتم کھ انتظارحرفھایی کھ خیلی وقتھ دارمو باید 

دم ولی بشنوم بعد از این حرفھا باھق ھق شروع بھ دویدن بھ طرف خونشون کرد خوشحال بو
......وقتی بھ بعد از ظھر فکر می کردم حالم دوباره عوض می شد

ً این ھمھ مدت احساسی کھ من بھ  ً مھتاب ھم منو دوست داشت یعنی واقع مھتاب داشتم  یعنی واقعا
ً میخوام ک جا برم فقط می رو اونم بھ من داشت شروع کردم تو خیابونا راه رفتن نمی فھمیدم اصال

رفتم ناھار رو ھم نرفتم خونھ داشتم با خودم کلنجار می رفتم 
بابا حرف می زدم  یھ آن بھ خودم اومدم و دیدم بھ اومدن مھمونا وقت زیادی نمونده باید با حاج 

ن بالخره بھ نباید می ذاشتم مھتاب بھ این راحتی ھا از دستم بره برگشتم خونھ بھ از کلی مِ  ِ ن و م
ز بھت اومد پدرم ھمھ چی رو گفتم اول پدرم مات و مبھوت بھ من نگاه می رد بعد از اینکھ ا

کھ اگھ دیر  بیرون شروع کرد بھ بلند خندیدن بغلم کرد و گفت الحق کھ پسر خودمی پاشو پاشو
کردن کھ این  بجمبی مھتاب از دستت پریده اون موقع بود کھ بغزم ترکید و شروع کردم بھ گریھ
ن نمی شھ چند کارم باعث شد بابام بیشتر بھم بخنده خالصھ طوری حاضر شدم کھ اگھ بگم باورتو

لند شدن بینشون دقیقھ نگذشتھ بود کھ دم در خونھ ی عموم بودیم بعداز ورود ما ھمھ ی مھمونا ب
می دونم چی دنبال مھتاب بودم ولی اونجا نبود پدرم با یھ عذر خواھی عموم رو صدا کرد و ن

یھ می کنھ گفت چی نگفت کھ عموم ھم قبول کرد رفتم اتاق مھتاب دیدم مھتاب نشستھ داره گر
ن موقع از کجا طاقت نیوردمو بغلش کردم و گفتم ھمھ چیز تموم شد دیگھ نباید گریھ کنی ولی او

می دونستم کھ تازه اول بدبختیامھ
دیم بالخره بعد چند وقتی بود کھ منو مھتاب ھمدیگرو می دیدیم و با وعده وعید ھای ھم خوش بو 

بعد از این کھ  از ماھھا منو بابام شال و کاله کردیم رفتیم خونھ ی عموم اینا برای خاستگاری
 عموم موضوع رو فھمید رنگش شد مثل گچ دیوار بعد نھ گذاشت و نھ برداشت گفت نھ

ابقھ نداشت اول باورم نمی شد فکر کردم داره شوخی می کنھ بابام ھم باورش نشده بود آخھ س 
ً داره راست می گھ و شوخ ی ھم در کار عموم رو حرف بابام حرفی بزنھ ولی وقتی فھمیدیم واقعا

ً وا داده بودم  اب ھم داشت گریھ مھت..........نیست بابام شروع کرد بھ داد و بیداد و منم کھ کامال
ً جھنمی ش د کھ بیا و می کرد زن عموم ھم پابھ پا ی مھتاب داشت گریھ می کرد اون روز واقعا

........ببین 
ھ درموردش وقتی بابام علتش رو پرسید عموم گفت نمی تونھ بگھ و ازمون خواھش کرد کھ دیگ 

حتی فکر ھم نکنیم 
ونھ نمی ذارم ولی بابام دست بردار نبود وقتی گفت تا علتشو نگی بھ والی علی پامواز این خ 

ا تموم بیرون عموم گفت نپرس نپرس داداش تو رو جون محمدت نپرس بذار این ماجرا ھمین ج
.........بشھ 

ن موقع بھ بعد بین بعد از کلی اسرار از بابام و انکار از عموم راه افتادیم اومدیم خونھ از او 
واھش کردم عموم و بابام شکر آب بود منم طاقت منتظر موندن نداشتم رفتم سراغ عموم ازش خ

....علتشو بگھ ولی ھیچی 
زدم از طرفی  چند وقتی بود کھ مھتاب رو نمی دیدم شده بودم مثل مرغ سر کنده بھ ھر دری می 

فت بھ ھر بابام می گفت نگران نباش بھ ھر قیمتی ھم کھ باشھ مھتاب مال توئھ و عموم می گ
قیمتی باشھ نمی ذاره این ازدواج صورت بگیره 

منو ھم با خودش  یھ روز بابام بلند شد رفت تا بھ ھر جون کندنی شده از عموم جواب مثبت بگیره 
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قرصھای  نبرد ولی وقتی برگشت اصال تو حال خودش نبود اومد و وسط حال افتاد زمین فوری
لی وقتی گفت قلبشو آوردم فکر کردم عموم باز مخالفت کرده و واسھ ھمون بابام قلبش گرفتھ و

م رفت بعد از فکر مھتابو از سرت بیرون کن چشمام سیاھی رفت تنھا پناھی ھم کھ داشتم از دست
تابو فراموش کمی کھ حالم اومد سر جاش ازش علتشو پرسیدم حرفی نزد فقط سرم داد کشید کھ مھ

زدم بھ عموم  نھ من نمی تونستم نمی تونستم از مھتاب بگذرم باید علتشو می فھمیدم زنگ...کن 
م گفتم یا می گین بھ ھوای بد شدن حال بابام کشیندمش خونمون و تپانچھ ی بابامو گذاشتم رو شقیق

تپانچھ خودمو می  یا ھمین جا باید جنازمو بردارین مطمئن باشید اگھ علتشو نگید ھمین جا با این
وقتی منو  کشم و از شرم خالص می شین بابام وعموم ھر کاری کردن نتونستن منو راضی کنن و

تو تصمیمم مصمم دیدن مجبور شدن با گریھ وزاری بگن 
.... آقاجون بھ این جا کھ رسید چشماشو بست و ادامھ داد  
نیدم ھمش دو دیگھ چیزی نمی ش.......... شما خواھر برادرین شما نمی تونید باھم ازدواج کنید  

.کلمھ ی خواھر و برادر دور سرم داشت می چرخید
......زانوانم شل شد و روي زمین نشستم 

ین تا ما ھمدیگر یعني چي؟ شماھا ھمیشھ مي گفتید كھ من و اون خواھر برادریم اینا رو مي گفت - 
مو جون تو رو ع....؟ تو رو خدا بابا ...مگھ نھ ...و زیاد تر از این رابطھ دوست نداشتھ باشیم 

......خدا بگید كھ ھمش یك كلكھ براي ما بابا 
.....ھممون داشتیم اشك مي ریختیم  
عنوان  ولي محمد دروغ نیست بازي نیست حقیقت محضھ حتي توي شناسنامھ ي مھتاب بھ -عمو 

نام پدر و مادر اسم تقي و زھرا نوشتھ شده نھ نقي و زھره 
بابا شما چي ؟ شما ھم مي دونستید؟ - 
نھ بابا جون من نمي دونستم  - 
یا نھ ؟ یعني چي نمي دونستم اون بچھ ي شما ھسست:كنترلم رو از دست دادم و فریاد زدم 
قت مطلع بشند محمد جان كمي اروم باش بشین تا من برم بقیھ رو صدا بزنم بیان و از حقی -عمو 

......از این ماجرا تنھا من خبر دارم و بس 
اونم گریھ مي  كمي كھ گذشت زن عمو زھره و مھتاب ھم اومدند وقتي چشمم بھ مھتاب افتاد دیدم 

چرا گریھ مي كني عزیز داداشي ؟: كنھ بلند شدم و فتم جلوش نشستم و گفتم 
....محمد.....محمد - 
جان محمد بگو خواھرم  - 
مي صبر دیگھ نتونستم گریھ ھایش رو ببینم تو غوش كشیدمش و از روي پیشونیش بوسیدم ك - 

:كردم تا آروم بشھ بعد در حالي كھ دستش توي دستم بود بھ حرفاي عمو گوش دادم 
ادار مي شد ھمھ زن داداش زھرا بعد از بھ دنیا آوردن محمد بیماري قلبي داشت نباید دوباره ب - 

س چیزي چیز خوب پیش مي رفت تا اینكھ اون دوباره باردار شد ولي از ترس تقي بھ ھیچ ك
تقي رو بھ رو  نگفت تا چند ماھي بگزره بعد كھ جنین بزرگتر شد بتونھ نگھش داره و با مخالفت

این باعث  ماھھ بار دار بود تقي مجبور شد براي یك معاملھ بره تركیھ و 4نشھ ولي وقتي تقریبا 
زھره .....و وقتي برگشت .....ماه  4شد كھ زن داداش بھش نگھ ولي این سفر تقي كشید بھ 

شد  ماھھ بار دار بود ما خبر دار شدیم كاري نمي 5سر زا رفتھ بود وقتي زن داداش ....نبود
.......فقط باید دعا مي كردیم كھ دوام بیاره.....كرد 

حكمت .....سال از ازدواج من و زھره مي گذشت ولي ھنوز بچھ دار نشده بودیم  7اون روزا  
خدا بود كھ بچھ دار نشیم 

ودم و زھره رفتھ اواخر ماه ھفتم بود كھ یك روز حال زن داداش بد شد تا قابلھ بیاد من پیشش ب 
41



.....بود دنبال قابلھ
......تو رو جون داداشت یك قول بده...نقي خان یك قول بده  - 
چي زن داداش؟ - 
مي خوام خودم دلم نمي خواد بي مادر بشھ و ن......فقط این بچھ....من دووم نمي یارم مي دونم  - 

چ كس نباید ھی.....بگو آوردیش نگش داري ...نزار بفھمند بچھ ي منھ ......پیش تقي بد قول بشم 
جات بدند ولي بعد ھم كھ قابلھ رسید و تالش كردند تا بتونند خودش رو ن.....ھیچ كس ....بفھمھ 

مھر این ...ساعتھ  4.5سالھ و دیگري  5- 4فایده نداشت اون رفت و من موندم با دوتا بچھ یكي 
او ھھم قبول كرد و  دختر ماه تاب بد جوري بھ دلم افتاده بود براي ھمین ماجرا را بھ زھره گفتم و

ي این بچھ را بعد از چند ھفتھ كھ تقي برگشت و حقیقت رو فھمید ما طبق خواستھ ي زھرا ماجرا
من رو ببخش محمد منو ببخش مھتاب ...و اندي سال  20بعد .....ولي حاال......بھ او نگفتیم 

بابایي 
فكر ......م و رفتم راه رفتم و رفت.......بعد از شنیدن حرفاي عمو بلند شدم و از اتاق اومدم بیرون 

ھ عمو دادم مي كردم بھ گذشتھ ھا بھ خودم و بھ اینده و بھ مھتاب ھمون جا بود كھ حق رو ب
......تقصیر او نبود انھا گفتھ بودند كھ ما خواھر و برادریم ولي من 

نمي .....تھ نمي گزارم این اتفاق بیوف....با خودم عھد كردم كھ اگر روزي من بچھ دار شدم  
ر خانھ قبل از ھمون روز پشت د....گزارم كسي از افراد فامیل بھ یكي از فامیل عالقھ مند یشھ 

.......باشھ  ودودم بھ داخل با خودم عھد كردم كھ توي خانواده ي من ازدواج خانوادگي ممنوع
ھ اصرار دو سال بعد از اون روز مھتاب با دوست من علي ازدواج كرد و من ھم سال بعدش ب 

........ازدواج كردم )عاطفھ(مھتاب با خواھر علي 
لي حیف كھ مھتاب ھم ھمین كار رو مي كرد و.و این قانون رو توي گوش بچھ ھایم مي خوندم  

 فكر نكنید كھ حاال......نوید و مھرانھ بھ حرف من گوش ندادند و .....ھیچ كدام فایده نداشت چون 
وش این رو فرام......این حرفا رو زدم پس قانون لغو شد خیر ھمھ چیز سر جایش ھستش 

.....نكنید 
تكي جمالت اخرش مثل پ.....ھواي خودش بود . وقتي اقا جون سكوت كرد ھر كسي توي حال  

.........بر سر من فرود آمده بود 
كیان تو پاشو اینا رفتن توي فكر......یكي بلند شھ منو برسونھ خونم  - 
.....تنھا برنگردي بھتره....كیان واستا منم میام –كیانا  
مثل ھمیشھ مي دونست كي حال دارم كي ندارم 
......دیگھ برم بھتره ....كیان منم میام –فر ھان  
بیرون منتظرم....باشھ  - 

. فرھان و كیانا ھم عقب نشستھ بودند . من پشت رل نشستھ بودم و آقاجون كنارم 
آقاجون یك سوال بپرسم ؟–كیانا  
....بپرس عزیزم و حتما در مورد این ماجراست  - 
بلھ ، آخھ اقاجون یك جاي این ماجرا مي لنگھ  - 
كجاش؟ - 
قانون رو بزارید آخھ مگھ مي شھ شما تنھا بھ این دلیل كھ عشقتون خواھرتون بوده بخوایید این - 
تازه در اوج  اینكھ من و مھتاب باھم خواھر و برادر در اومدیم براي من كھ. . . كیانا جان  - 

ن حرف اعتقاد شاید اوایل تنھا یك حرف بود و تنھا خودم بھ ای. جواني بودم بدترین ضربھ بود 
دواجم برایم شد داشتم ولي وقتي موافقت مھتاب رو ھم دیدم برایم شد دلیل و بعدھا یعني بعد از

ه ام مدرك اثبات وجودم براي زنم و خیلي بعد زمان نوید و مھرانھ شد غرور شكستھ شد
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رسیدیم –من  
ممنون بچھ ھا برید دیگھ معطل نشید  - 
خداحافظ - 
دست حق بھ ھمراتون - 
فرھان بیا بشین جلو  - 
مي خوایي دیگھ راھت رو طوالني نكن من خودم پیاده مي رم نزدیكھ  - 
بیا باال اداي آدم حسابیا رو در نیار - 
باید با برادر  فردا پس فردا.... بالخره كھ باید تمرین كنم یا نھ : در حلي كھ سوار مي شد گفت 

زنم تعارف كنم بگن آدم حسابیھ 
.... تي این كارا برا تو فایده اي نداره اونا تو را مي شناسند مي دونند چھ گلي ھس - 
كیانا خانوم شما چرا ساكتین؟.... حاال ھر چي امتحانش خالي از لطف نیست  - 
مگھ شما مجال حرف زدن را بھ من مي دید؟ - 
برفرمایید ما سكوت مي كنیم  - 
ببینم ماھا از فردا شروع بھ كار مي كنیم؟ - 
بلھ بعد مراسم كھ مھمونا رفتند ما شروع مي كنیم  - 
كیان تو با سوگل حرف مي زني ؟ - 
مي خوام حرف بزنم ولي اتابك رو چي كار كنم؟ - 
مي خوایي من فردا نگھش دارم - 
مي توني شر اتابك رو كم كني؟ - 
بھ سیاوش مي گم  - 
ار بھ روي دشتش را چندین ب. یك لحظھ نگاھم بھ چھره ي فرھان افتاد كھ دیدم قرمزه قرمزه  

صورتش كشید و بعذ سعي كرد بغضش رو با اھي كھ از تھ دل مي گفت فرو ببره 
متون بیرونباشھ اگھ تونستي باھاش حرف مي زنم اگھ نھ كھ باید دوباره سعي كنیم بكشونی - 
باشھ  - 
كیان نگھ دار –فرھان  
چرا ھنوز یكي دوتا كوچھ مونده  - 
دلم گرفتھ .مي دونم مي خوام كمي پیاده روي كنم  - 
باشھ ھر طور راحتي  - 
خداحافظ - 
خدانگھ دار - 
تا فردا - 
ابا ھ بودند و تنھا بادامھ ي مسیر را تقریبا در سكوت طي كردیم وقتي رسیدیم خونھ ھمھ تقریبا رفت 

كیان : كھ كیانا گفت و مامان و دایي نوید و زندایي مھرانھ تو سالن بودند داشتم بھ اتاقم مي رفتم
بي كاري؟

كار خاصي ندارم چطور؟ - 
مي خوام باھات حرف بزنم - 
میایي بھ اتاقم یا من بیام ؟ - 
مي شھ تو بیایي  - 
باشھ تو برو منم برم كمي بھ سر و وضعم برسم بیام - 
منم بھ قسمت پاییني  حدود نیم ساعت بعد اتاق كیانا بودم او بھ قسمت باالیي تخت تكیھ داده بود و 
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ھمیشھ وقتي مي خواستیم حرف بزنیم این گونھ مي نشستیم  
......... كیان مثل ھمیشھ دوستمي دیگھ  - 
اره من برادر تو ھستم ولي مھمتر از ھمھ دوستت ھم ھستم  - 
ن داره ازدواج مي كنھ ؟...ھا..فر.....كیان  - 
ستگاریشازدواج كھ ھنوز نھ ولي یكي رو دوست داره قراره بھ زودي برند خوا.......ھان ؟ - 
اون كیھ؟ - 
خواھر یكي از دوستاش  - 
.....ولي - 
ولي چي؟ - 
پس من چي؟.....اگھ اون ازدواج كنھ  - 
؟...............مگھ تو  - 
اره من دوسش دارم  - 
سرش را روي زانوانش گذاشت و ھاي ھاي گریست  
چرا داري گریھ مي كني ؟: جلوتر رفتم و سرش را در بغلم گرفتم و گفتم  
........كیان  - 
از كي دوسش داري؟ - 
ون وقتي كھ نمي دونم شاید از ھم.....نمي دونم از ھمون وقتي كھ توي دانشكده باھم بودیم  - 

.....ھمكالسیامون براش نقشھ مي كشیدند وشاید
پس سیاوش چي؟ - 
سیاوش؟ اون این وسط چي كارست؟: با تعجب سرش را از روي سینھ ام برداشت و گفت 
مگھ تو اونو نمي خوایي؟ - 
كي گفتھ ؟.... نھ .....من  - 
اخھ از رفتار اون این طور مي شد حدث زد كھ مي خوادت  - 
....اون تا حاال ھیچ چي بھم نگفتھ ...نھ ھرگز  - 
.....اما راجع بھ فرھان .....بھ ھر حال  - 
بھتره فراموشش كني  
چرا؟ نمي تونم كیان نمي تونم  - 
چي كار كني؟ اون با من دوستھ فردا پس فردا با زنش میاد خونھ ي ما اون وقت تو مي خوایي - 
.....ولي  - 
!!!منم االن مي رم تو كمي با خودت فكر كن ببین چاره چیھ...ولي بي ولي  - 
شبت خوش - 
شب بخیر - 
فرھان بود ...تازه رسیده بودم دم در اتاقم كھ گوشیم زنگ زد  
سالم  - 
سالم كیان دیدي چي گفت؟ - 
كي چي گفت؟ - 
دیدي؟ اون سیاوش رو مي خواد من مي دونم ...خانوم ....كیانا  - 
ي باشھ ولي تو ھم راست مي گي ھا شاید اون رو بخواد و شایدم نخواد ولي ھر چ...شاید  - 

معلومھ رابطشون خوبھ 
داري با حرفات بھم زخم زبون مي زني  - 
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مي خوایي چي بگم ؟دارم حقیقت رو مي گم  - 
نخواستم برو بابا  - 
فردا بھش مي گي؟  - 
نھ  - 
چرا؟؟؟ - 
با حرفاي امروز جایي برا گفتن باقي نمي مونھ  - 
بارزه نكرده باختيولي تو ھم بگو تا انتخاب كنھ بین شما ھا اگھ بھش نگي بھ این معنیھ كھ تو م - 
مي گم...باشھ مي گم  - 
چرا قات مي زني؟..اوكي  - 
ھیچ چي شبت بخیر - 
یا حق - 
ذیت گرفتھ مثل اینكھ كرم ا. نمي دونم چرا ولي دلم مي خواست كمي حال ھردوشون رو بگیرم  

....چھ روزي شود فردا..بودم 
صبح با تکون ھای شدید مادر بلند شدم 

ذاشتین دِ پاشو مگھ شما امروز قرار نیست شرکت افتتاح کنید ھر دوتون سرتون رو کھ گ -- 
خوابیدین پاشو پاشو کیانا رم بیدار کن

کش و قوسی بھ بدنم دادمو گفتم  
مگھ کیانا بلند نشده؟ -- 
نھ پاشو -- 
ساعت چنده؟ -- 
ھفت و نیمھ  -- 
کھ  افتتاحھ اون وقت صبح سحر خون ما رو بیدار می کنی 10ساعت  10اوه کو تا ساعت  -- 

چی ؟
اونجا باشین 9دِ پسر پاشو شما باید از ساعت  -- 
مادر جان ما رو باش ما می خوایم شرکت افتتاح کنیم ایشون ھلن -- 
شد منم نمی یام خوب.... بھ جھنم بگیر بخواب بذار آبرتون بره .... پا نمی شی نھ  -- 
م یگانھخوبھ خانم نسی.... ھا ھا اینم از پاشودن .... باشھ بابا چرا زود قھر می کنی  -- 
مامان در حالی کھ از اتاق خارج می شد گفت  
کیانا رم بیدار کن -- 
دمو رفتم تو رفتم دنبال کیانا کھ بیدارش کنم چند باردرزدم ولی صدایی نیومد در و باز کر 
.....اوی کیانا .... کیانااااااا .... کیانا -- 
چیھ ؟ -- 
بلند شو  -- 
ولم کن -- -- 
گریھ کردی ؟... چرا چشات اینجوریھ ... اِاِ  -- 
ولم کن حوصلھ ندارم  -- 
گریھ کردی... پاشو بینم  -- 
نھ -- 
بھ خاطر حرفھای دیشبھ .... بھ من دروغ می گی ؟  -- 
قول بده بھ کسی چیزی نگی باشھ ؟ -- 
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شھ  پاشو ھمھ چی درست می.... چشات باد کرده ... پاشو یھ دستی بھ سر و صورتت بزن  -- 
من کھ نمردم

کیان نری بھ فرھان چیزی بگی ھا ؟  -- 
باشھ سعی می کنم -- 
بگو بھ جون کیانا چیزی نمی گم .... نھ این جوری نھ  -- 
خوب شد حاال پاشو...باشھ بابا بھ جون تو چیزی نمی گم  -- 
اھی کھ با فرھان بعد از این کھ منم یھ دوش گرفتم رفتم سر کمد کت چرمی سیاه با شلوار جین سی 

یاھم رو ھم بھ ازاصفھان گرفتھ بودیم رو با یھ پیرھن سفید راه راه پوشیدم و کفش ھای اسپرت س
پام ردم و رفتم جلوی آینھتا دوش ادکلن بگیرم 

پسر تو یھ امروز رو نمی شد مثل آدم کت شلوار بپوشی –مامان  
مامان باز گیر نده اینا مگھ چشھ  -- 
....من نمی گم بده ولی آخھ ارز رو باید یھ کم ... چیزیش نیست  -- 
وره برم از اصالً چط... مگھ می خوام برم خواستگاری اینا خوبھ دیگھ ... مامان تو رو خدا  -- 

لباس ھایاتابک خان قرض بگیرم بپوشم اونا بھتر نیست
وا -- 
عد خوش و خالصھ باکلی دنق و فنگ راھی شرکت شدیم فرھان زودتر از منو کانا رسیده بود ب 

بش اومد کنارم و گفت
کیان اجازه می دی با کیانا خانم حرف بزنم -- 
نچ -- 
زنم دیگھ من کھ رفتم حرف ب... حاال من اجازه خواستم تو چرا پر رو می شی؟ ... زھر مار -- 

طاقتشو ندارم
ً ھل شده بود با سر بھش اشاره کردم کھ بره   خندم گرفت واقعا
چیھ؟.. ھان –اِی فرھان  -- 
ھان چی پسر بلھ  -- 
بعلھ -- 
با خواھرم درست حرف بزنی ھا ... حاال شد  -- 
کیاااان... ایشششش  -- 
باشھ بابا برو  
یانا دقیقھ ای می شد کھ فرھان و ک 20بود وسایل پذیرایی ھمھ آماده بود  9:50حدود ھای ساعت  

برای این کھ  تو اتاق داشتن با ھم حرف می زدن البتھ بیچاره فرھان درو باز گذاشتھ بود منم
ن می شد کھ کیانا راحت باشن تو آبدار خونھ با خودم ور می رفتم کم کم دیگھ باید مھمونا پیداشو

ش باز پشت سرش با قیافھ ی سرخ از اتاق اومد بیرون و زود رفت تو یکی از اتاقا فرھانم با نی
رده بودم می وارد سالن شد از آبدارخونھ اومدم بیرون خودمو آماده ی توپ و تشر ھر دوشون ک
زنھ کھ مامان و دونستم ھمھ چی بھ خوبی گذشتھ کھ نگاه فرھانو متوجھ خودم دیدم اومد یھ حرفی ب

وارد شدن ) گفتم  پدر مادر فرھان کھ بھشون خالھ و عمو می(بابا بھ ھمراه آقای و خانم زاد مھر 
اد با این کھ فرھان چیزی نتونست بگھ برگشت بھ طرف منو با یھ ابروی باال نفسشو بیرون د

....حرکت فرھان فھمیدم کھ کارم زاره 
می نگذشتھ در حال احوال پرسی و تبریک بودن کھ مھمون ھا ھم کم کم سرو کلشون پیدا شد ک 

راھشون نبود و بود کھ خانواده ی دایی نوید اینا ھم بھ ھمراه یھ گل بزرگ وارد شدن اتابک ھم
سم افتتاحیھ بھ من از این بابت خیلی خوشحال شدم بھ دنبال دایی نوید ایناآقاجون ھم اومد مرا
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خوبی برگزار شد و قرار شد از فردا ما ھم کارمون رو شروع کنیم 
بھ دریا یزنم و با  بعد از مراسم بردن آقاجون بھ عھده ی من و کیانا افتاد تصمیم گرفتھ بودم دل 

و زیاد آقاجون حرف بزنم واسھ ھمین این موقعیت رو مناسب دیدم راستش علت ھای آقاجون ر
قاجون از ما موجھ نمی دونستم فکر می کردم گذاشتن این قانون علت ھای دیگھ ای ھم داشتھ و آ

..پنھون کرده باید ھر طوری شده بود از قضیھ سر در می اوردم
نشستھ و با  توی ماشین نشستھ بودم و با خودم کلنجار می رفتم کھ بگم یا نگم آقاجون کنارم

ً ھم بھ فرھان چشمھای بستھ بھ صندلی لم داده بود کیانا ھم پشت تو عالم خودش سیر می کرد حت ما
یدن آقاجون فکر می کرد چند باری برگشتم تا دھن باز کنم و از آقاجون بپرسم ولی باز با د

منصرف می شدم چند دقیقھ ای بھ سکوت گذشت کھ آقاجون این سکوت رو شکست
حرفتو بزن ؟ -- 
چیکار کنم ... با منید آقاجون  -- 
می گم چیزی رو کھ می خوای بگی بگو -- 
نکنھ دوربین مخفیھ.... گرفتی ما رو ... چی بگم آقاجون  -- 
اونی رو کھ دو ساعت تو دلتھ و می خوای بگی و نمی تونی رو بگو ... نھ پسر  -- 
شما از کجا فھمیدید من میخوام یھ چیزی بگم -- 
فستو بیرون می از این کھ چند دقیقھ یھ بار دھنتو پر می کنی برمی گردی بگی بھ جای گفتن ن -- 

دی
اییدی نکنھ زیر چشمی داشتی منو می پ.... مگھ چشمای شما بستھ نبود ... ایول آقاجون  -- 
سفید نکردم این موھا رو می بینی تو آسیاب کھ... بچھ من تو رو نشناسم دیگھ باید بمیرم  -- 
شما دیگھ کی ھستین؟ -- 
..........حاال بگو... بھ قول خودت حاج ممد یگانھ  -- 
قول بدین راستشو بگین باشھ  -- 
سعی می کنم  -- 
پنھون  آقاجون شما دیروز ھمھ چی روگفتین؟ منظورم اینھ کھ مطمئنید چیزی رو از ما -- 

نکردین
چرا این فکر رومی کنی  -- 
فکر می کنم یھ  ...زیاد نتونستم باور کنم . آخھ راستش رو بخواین دلیل گذاشتن این قانون رو -- 

چیزی ھست کھ از ما پنھون می کنید 
آقاجون چشماشو بست و فقط سکوت کرد  
طوریتون شده... رنگتون پریده ... آقاجون حالتون خوبھ؟ –کیانا  
درست حدس زدی –آقاجون  
یعنی حالتون خوب نیست -- 
......نھ–آقاجون  
کیان توام وقت گیر آوردی... چی شده آقاجون چتون شده؟ –کیانا  
منظورم اینھ کھ درست حدس زدی ھمھ چی رو نگفتم... نھ حالم خوبھ –آقاجون  
چی رو نگفتین -- 
کیان ول کن راستی راستی حال آقاجون خوب نیستا نگاه بھ رنگ و روش بکن —کیانا 
ببرمتون دکتر؟.... آره آقاجون  -- 
زنگ بزن بھ مامانت بگو می یایین خونھ ی من نگران نباشھ -- 
پس من کیانا رو می رسونم خونھ خودم می یام  -- 
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کیانا زنگ بزن بھ مامانت... نھ می خوام کیانا ھم باشھ –آقاجون  
دا کرد بعد از تماس با مامان رفتیم خونھ ی آقاجون، آقاجون رفت تو اتاقش و ما رو ص 
ن و کیانا ھم آقاجون کتشو در آورده بود و رو صندلیش جلوی پنجره رو بھ حیاط نشستھ بود، م 

 آقاجون بعد از چند دقیقھ سکوت شروع کرد. رفتیم و رو تخت نشستیم و منتظر شدیم
بعدش کمی  تا اون جای داستان رو شنیدین کھ من فھمیدم مھتاب خواھرمھ ولی از اون جا بھ 

.عوض می شھ 
نم رفت سراغ اون روزا نھ من حال خوشی داشتم نھ پدرم بابام از من ناراحتتر بود واسھ ھمی 

ورد تا تقی بھ توقی می خورد شیشھ ی عرق دستش بود اوال باز کم می خ...... عرق خوری 
و ازم اوضاع منم چندان تعریفی نداشت چند ماھی از این ماجرا می گذشت کھ علی مھتاب ر

یھ کنم چون دیگھ خاستگاری کرد نمی دونستم بخندم یا گریھ کنم یھ حالی داشتم کھ بیا و ببین گر
ً باورم شده بود ھمھ ی اینا واقعیتھ یا بخندم کھ دوست صمیمیم داشت خواھ رمو ازم واقعا

خاستگاری می کرد 
ً خانم بود خیلیبالخره مھتاب ازدواج کرد بھ پیشنھاد اون منم با عاطفھ ازدواج کردم عاطفھ و   اقعا

شتھ دونستی دوسش داشتم ھیچی کم نداشت بعضی وقتا می گفتم خدایا منو چھ طوری الیق این فر
زدواج من تنھاتر محمد سابق ولی بابام با ا... واسھ ھمین بعد از ازدواج من با عاطفھ شدم محمد 

لی عوض شد چند باری خواستم بیاد پیش ما زندگی کنھ ولی خودش قبول نمی کرد اخالقش خی
ھ اون بزرگی ھمھ ی کلفتا فراری شدن و بابام تو اون خونھ ی ب... غیر قابل تحمل ... شده بود 

داشتیم مھتاب ھم  تنھا شد اصرار ھای منم واسھ اومدن پیش ما قبول نکرد اون موقع ھا ما نوید رو
اسش می گرفتیم واسھ مھرانھ حاملھ بود چون کسی نبود براش بخت و پز کنھ باید کلفت دیگھ ای و

بیاد و  سالھ قبول کرد کھ با ھمھ ی شرایط ما کنار 35-30با معرفی یکی از دوستان یھ بیوه زن 
واسھ خودش  واسھ بابام کلفتی کنھ یھ زن بی کس و کار و بیوه از خداش بود کھ یھ سر پناھی

داشتھ باشھ 
ام بعد از خوردن تو یکی از این روزا باب.... مدت ی بود کھ کلفت خونھ ی آقاجون شده بود فریبا  

!!! ...........کلی عرق می یاد خونھ و کاری کھ نباید می شده می شھ 
ط گفت کھ بھ یھ مدت بعد خبرحاملگی فریبا رو شنیدیم زن بیچاره چیزی ازمون نخواست ولی فق 

بھ صرافت کاری کھ  عقد بابام در بیاد ما ھم قبول کردیم ولی وقتی بابام فھمید فریبا حاملس وقتی
تھ کرد و مرد تو کرده بود افتاد شب قبلی کھ می خواستیم فرداش فریبا بھ عقد بابام در بیاد سک

ین دنیا برین وصیت نامش نوشتھ بود نذارین کسی چیزی بفھمھ نذارین این آخری ھا بی آبرو از ا
روم برهفریبا رو زیر بال و پرتون بگیرین و نذارین بی کس بمونھ ولی راضی ھم نشین آب

ھ ھیچ آقاجون از رو صندلی بلند شد و درصندوقچھ ای رو کھ اجازه ی دست زدن بھش رو ب 
قاجون بود کس نمی داد، باز کرد و از توش یھ کاغذ زرد رو داد بھ دستم وصیت نامھ ی پدر آ

صندوقچھ رو آورد و گذاشت کناش و بازم نشست رو صندلی و ادامھ داد 
وشگل بھ ماھھ بود کھ فریبا ھم یھ دختر ریزه میزه خ 5زمان بھ دنیا اومدن بچھ رسید مھرانھ  -- 

ن واسش دایھ دنیا آورد ولی خودش نموند و سر زا رفت موندیم من و مھتاب و یھ بچھ تو دستمو
می تونستیم بکنیم گرفتیم تا شیر بخوره و گشنھ نمونھ ولی مونده بودیم باید چیکار کنیم ولش ھم ن

ونا نگھ دارن ھر چی بود خواھرمون بود بعد از یھ مدت مھتاب و علی پیشنھاد کردن کھ بچھ رو ا
د کھ اسم اول من مخالفت کردم ولی بعد از اسرار ھای مھتاب و علی منم رضایت دادم این ش

مھین بھ عنوان بچھ رفت تو شناسنامھ ی علی و مھتاب 
گاه می کردم بچھ ھا کمی بزرگ شدن و شدن ھم بازی ھم، یھ روز وقتی داشتم بھ بازی بچھ ھا ن 

دم کھ یھ چیز یاد خودم و مھتا ب افتادم چھ روزایی بود عمر چھ زود می گذشت تو این فکرا بو
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اگھ ... نم چی مثل خوره افتاد بھ جونم اگھ فردا پس فردا نوید بگھ می خوام با مھین ازدواج ک
ردم اونم دنیا رو سرم خراب شد با مھتاب مشورت ک.... ماجرای بین منو مھتاب تکرار بشھ چی 

ون ھمھ نگران بود خواستم وقتی بچھ ھا بزرگ شدن و خوب و بد رو از ھم تشخیص دادن بھش
ه ولی چی رو بگم ولی مھتاب نذاشت گفت وصیت آقاجون چی مھین چی ممکنھ بھش لطمھ بخور

آخھ با ید کار ی می کردم این شد کھ قانون ازدواج خانوادگی ممنوع ایجاد شد
رم رفت بچھ ھا بزرگ شدن و نوید خواست ازدواج کنھ وقتی گفت دختر عمش رو می خواد فک 

سم مھرانھ رو از سراغ مھین دنیا رو سرم خراب شد این بود کھ داد و غال راه انداختم ولی وقتی ا
ون اگھ بر می دھنش شنیدم کمی خیالم راحت شد ولی نمی تونستم راھی رو کھ رفتھ بدم برگردم چ

بعد عقد مھرانھ  گشتم باید وصیت بابام رو نا دیده می گرفتم نوید ھم کھ بدون ھیچ اسرار زیادی
لی این بارم رفت و پشت سرشم نگاه نکرد خواستم واسھ برگردوندن نوید ھمھ چی رو افشا کنم و

نم بعد مھتاب نذاشت کھ مھین تو دوره ی حساسیھ و لطمھ می خوره نمی دونستم چھ غلطی ک
ت مھین بفھمھ ازدواج مھین مھتابھم از دنیا رفت و تو وصیت نامش ازم خواست کھ نذارم ھیچ وق

حاال من مونده بودم و وصیت نامھ ی دو تا از عزیزترین کسام
امھ ی عمھ آقاجون این بار ھم یھ کاغذی رو از صندوقچھ در آورد و بھ من داد اینم وصیت ن 

مھتاب بود برگشت و گفت
تون خواھش می امروز این حرفھا رو بھ شما زدم تا بعد از مرگم ھم مشکلی پیش نیاد ولی از -- 

ً تا وقتی کھ نیاز نباشھ بھ کسی چیزی نگین کنم فعال
یاز داره واسھ این حرفھا رو گفت و بھ صندلی تکیھ دادو چشماشو بست فھمیدم کھ بھ استراحت ن 

ھمین بھ کیانا اشاره کردم تا از اتاق بریم بیرون
:در حال خارج شدن از در آقاجون چشماشو باز کرد و گفت  
اضی بھ بدبختیشم قول بده بنا بھ ھر دلیلی اگھ نتونستی بھ عشقتم برسی ر... کیان یھ قولی بده  -- 

دم درستی باشھ بھ نظرم نباید زیاد آ.... برو ببین اتابک کیھ .... نذار سوگل بدبخت بشھ ... نشی 
.قول بده ... البتھ خدا کنھ اون طوری کھ می گم نباشھ 

.......ولي آقاجون  
نكنھ مي خوایي بگي دوسش نداري؟ و من اشتباه كردم ؟.. ھان چیھ؟  - 
دایي حتما اتابك و مي شناختھ كھ دخترش رو داده دست اون ...ولي آخھ ... نھ  - 
سر و در ولي نوید اتابك رو از طریق پدرش مي شناسھ نھ از طریق یك پ...این حرفت درست  - 

جامعھ ي غربي 
حاال اگھ اجازه بدید ما رفع زحمت كنیم ......چشم من تمام سعیم رو مي كنم  - 
ه بشھ نمي خوام از این ماجراھا كسي اگا...برید بھ سالمت بچھ ھا فقط یادتون باشھ  - 
چشم ...بلھ  - 
ي رسیدیم كیانا وقت. خالصھ از خونھ ي اقا جون اومدیم بیرون و سوار شدیم و راھیھ خونھ شدیم  

. كیان بیا اتاقم كارت دارم : گفت
حاال نمي شھ كارت رو بزاري برا بعد ؟ - 
كیااااااااااان  - 
باشھ برو منم لباسام رو عوض كنم بیام  - 
دت بھ دادم برس خدایا خو: دم در اتاقش دستام رو بردم باال و گفتم. مي دونستم چي كارم داره  
امر فرموده بودید منم اومدم ..سالم بر خواھر خودم  - 
بیا بشین .علیك سالم  - 
تشكر كنم بھ  باید از یك نفر.بھبھ مي بینم كھ امشب رنگ و روي خواھرمان بھ خوبي برگشتھ  - 
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خاطر این ھمھ تاثیري كھ بر شما داره 
مھ چي فرھان مي گفت تو از ھ...... چرا دیشب اون حرفا رو زدي ....كیان اذیت نكن دیگھ  - 

خبر داري 
پس اقاش كو؟.چھ زود پسر خالھ شدید شما ........فرھان - 
ي گونھ ھایش كیانا بعد گفتن این حرفا سرش را انداخت پایین سرخي كم رنگي بر رو.....كیان  - 

. دیده مي شد 
اخھ دختر خوب تو ھنوز بچھ اي من چطور تو رو شوھر بدم . بیا بغلم ببینم  - 
ھمین روزا تو خودت ھم ازدواج مي كني  - 
فرھان بود ....در حال ابراز احساسات بودیم كھ گوشیم زنگ زد  
بلھ ؟- 
سالم كیان جان  - 
علیك سالم فرھان جان .....اوه چھ رسمي  - 
چطوري خوبي؟ - 
تو زنگ زدي حال منو بپرسي ؟ وسط ابراز عالقھ ما زنگ زدي مزاحم شدي  - 
......پسر خجالتم خوب چیزیھ .....چشمم روشن  - 
مگھ بده ادم خواھرش رو بغل كن و ببوسھ ...چرا خجالت  - 
االن پیش كیانا ھستي؟: فرھان مدتي ساكت شد وبعد گفت 
شما ھا چرا امروز پسر خالھ شدید؟ پسر خانومش كو؟ ....ببینم  - 
گوش من  اصال من باید حساب تو را برسم چرا اون چرندیات رو تو.........ولي ......ببخشید  - 

خوندي؟ 
تو خودت گفتي منم تایید كردم ...من چیزي نگفتم .....من؟ - 
.......كیان خیلي - 
ي شم برادر اوھي مواضب باش ھا اگھ خدا بخواد و كیانا راضي باشھ من تا چند وقتھ دیگھ م - 

زنت ھا 
اوه ترسیدم برادر زن جان ...... - 
. ھمین دیشب رو یادت رفتھ ؟.......... زبونت باز شده فرھان  - 
...... یادم نرفتھ كھ شما چطور حال منو گرفتي .....نھ كھ یادم نرفتھ  - 
دیگھ دیگھ  - 
جوابش رو از خواھرت برام مي گیري؟. یك سوال بپرسم ......كیان بي شوخي  - 
باشھ بپرس - 
ما كي بیاییم خونتون؟ - 
بابت؟  - 
.......خواستگاري - 
پسر تو چقدر عجلھ داري - 
صبرم تموم شده ....چرا نباید داشتھ باشم  - 
فعال ...بھت مي گم ....باشھ مي پرسم  - 
سالم برسون  - 
بھ كي؟  - 
خانوم ......بھ كیانا - 
آھان باشھ یا حق - 
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: د كردم و گفتم بعد از قطع كردن تلفن نگاھي بھ كیانا كھ در سكوت بھ مكالمھ ي ما گوش مي دا 
سالم رسوند

سالمت باشھ  - 
یك سوال دیگھ ھم داشت  - 
چي ؟ - 
كي بیان اینجا  - 
ھر وقت تو بگي......... - 
مل زندایي رو شنبھ ع........شنبھ بود  2فقط ببین امروز ...تو خودت ببین كي خوبھ ......من؟ - 

بھتره بعد عمل باشھ ....مي كنھ بابا
ن حرف بھش بگو دو سھ روز بعد عمل زنگ بزنند بھ خونمون با ماما...آره راست مي گي  - 

بزنند 
...........امر دیگھ .چشم  - 
شما سرور مایي ......خواھش مي كنم این چھ حرفیھ  - 
........ولي كیانا.......بھ اندازه كافي پاچھ خاري كردي ..بسھ بسھ - 
؟؟؟؟؟؟.........بلھ ؟ - 
........خوشبخت بشید ...فرھان پسر خوبیھ  - 
انشا هللا شما ھم خوشبخت بشید .سوگلم دختر خوبیھ  - 
مھ در ھ.....كمي با كیانا حرف زدیم و بعد اومدم بیرون خونھ در سكوتي فرو رفتھ بود  

میدارد وارد آشپزخانھ شدم و دیدم كھ سوگل دارد یك لیوان اب بر....اتاقھایشان بودند 
.....براي منم بریز - 
بخشید متوجھ حضورتون نبودم .....بلھ ؟ - 
........خواھش مي كنم  - 
كمي سكوت كردیم ولي بعد گفتم 
تو اتابك رو دوست داري؟ - 
......!!!!!!!!!بلھ؟ - 
ولي باور كن باید این رو بدونم ....ببخشید ناگھاني پرسیدم  - 
نھ .....یك بار ھم گفتم دوباره مي گم  - 
تو از مشكالت اخالقي اون مطمئني؟ - 
یده مطمئن كھ نھ ولي یك بار یكي از دوستام مي گفت كھ اون رو تو جاي نامناسبي د - 
ي؟یعني من اگر بتونم بھ پدرت ثابت كنم كھ ایشون مشكل دارند تو حاضري ولش كن - 
.....بھ حرف پدر گوش مي كنم % 100اگر پدر مخالف باشھ من ..البتھ  - 
آماده كن  ببین یك كاري بكن تو ھر چي آدرس و نشوني از اتابك و خانوادش داري براي من - 

من بھش نیاز دارم 
خان ............ولي كیان  - 
.........بلھ ؟ - 
من راضي بھ زحمتتون نیستم  - 
وظیفھ است یادت نره ھا ....خواھش مي كنم  - 
چشم - 
داش مي زدم خودمم نمي دونستم چرا یك دقیقھ باھاش مھربون بودم و چرا دقیقھ ي بعد رسمي ص 
یكا برام از فردا موضوع رو بھ دوستم رضا مي گم كھ این بار كھ رفت آمر: با خودم فكر كردم 
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اتابك خبر بگیره
كاال  رضا ھم دانشگاھي ما بود مدیریت مي خوند و االن یك شركت موفق صادرات واردات 

و مدام بھ آمریكا سفر مي كرد حتما باید بھ او خبر مي دادم.... داشت 
واسمان بھ از فرداي آن روز ما كار خودمان را بھ طور جدي شروع كردیم ولي ھیچ كداممان ح

طور كامل بھ كار نبود 
........من در ارزوي سوگل بودم و فرھان و كیانا ھم در آرزوي وصال  
بالخره طاقت نیاوردم و بھ رضا زنگ زدم  
.......بلھ بفرمایید  - 
سالم رضا جون چطوري؟ - 
بھ داش كیان چھ خبرا؟ - 
سالمتي تو چھ خبر؟ - 
.........گذران عمر .......ھیچ چي  - 
غرض از مزاحمت این بود كھ كاري براي تو داشتم  - 
بفرمایید امري باشھ - 
مي خوام برام از كسي اطالعات جمع كني - 
از كي؟......چي؟ - 
..........از یكي تو آمریكا  - 
آمریكا ؟یادم نمي یاد تو آشنایي اون ورا داشتھ باشي - 
حاال پیدا شده كمكم مي كني یا نھ ؟؟؟؟؟؟؟ - 
حاال چھ نشوني ازش داري؟...........البتھ  - 
بسھ؟.........نام خانوادگیش و محل زندگي و كارش .....اسمش  - 
براي كي مي خوایي؟.....بسھ .....آره بابا  - 
ھر چھ زودتر بھتر  - 
تا اون موقع مي توني صبر كني؟.....من آخر این ماه مي رم یك سر  - 
البتھ ممنونت ھم ھستم  - 
پس برام فكسش كن  - 
حتما فعال خدا نگھ دارت باشھ  - 
فعال - 
ارد اتاقم شدم وقتي و.........بالخره ھر طوري بود اون روز را بھ پایان رسوندم و رفتیم خونھ  

ربوط بھ اتابك متوجھ وجود یك پاكت در روي میز كامپیوترم شدم پاكت رو باز كردم و دیدم ھمھ م
:است و در آخر مدارك و آدرس ھا یك كاغذ بود كھ گویا خطاب بھ من نوشتھ بود 

سانم و این گونا سالم پسر عمھ حتما تعجب كردي كھ چرا من نتونستم اینھا را خودم بھ دستت برر 
من فرصتي  راستش در طول این دو سھ روزي كھ تا عمل مامان مونده.......در اتاقت قرار دادم 

شت تو بھ خانھ براي دیدار با تو نداشتم از طرف دیگر اتابك بھ تو حساسیت دارد و تا وقت برگ
دم بھتر است مي شود یا خودش از خانھ خارج مي شود یا مرا با خود مي برد براي ھمین فكر كر

اینگونھ بھ دستت برسانم تا جلوي ھر گونھ سو تفاھم گرفتھ شود 
باز ھم از تو بھ خاطر این كمكي كھ بھ من مي كني متشكرم  
دختر دایي ات سوگل  
فكس كنم  بعد از خوندن نامھ آن را در كیفم قرار دادم تا فردا از شركت بتونم برا رضا 
ا كھ خواب صبح ھ.........در طول این مدتي كھ تا روز عمل ماندو بود من سوگل را نمي دیدم .  
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ا من خواب بودم بود و عصر ھا كھ ما بر مي گشتیم خونھ نبود شبا ھم دیر وقت بر مي گشتند كھ ی
ح مي دادم آنھا و اگرھم بیدار بودم از بس با اتابك سر موضوعاتي بحث مي كردیم كھ بیشتر ترجی

........... را نبینم 
ولي كامال فھمیده بودم كھ اتابك در  
...........حضور من بیشتر بھ سوگل توجھ و محبت مي كرد و من را حرص مي داد  
.......بالخره روز عمل رسید 
ك و دیگري بھ ھمھ ي ما نگران بودیم پدرم و زندایي داخل اتاق عمل بودند یكي بھ عنوان پزش 

.............عنوان بیمار روي تخت 
ا خروج پدر بھ ساعات بھ كندي مي گذشت و ھمھ با نگراني بھ درب اتاق خیره مانده بودند تا ب 

ارج ساعت طاقت فرسا بالخره پدر با لبخندي بر لب از اتاق خ 5بعد از .......سمتش بروند 
........شد 

......تبریك مي گم نوید جان عمل موفقیت امیز بود  - 
ممنونم امیر علي ممنونم......خدایا شكرت  - 
من كھ كاري نكردم ما فقط واسطھ ایم برو خدا رو شكر كن - 
مي تونم مھرانھ رو ببینم ؟ - 
قع مي توني االن نھ ولي تا چند دقیقھ ي دیگھ میارندش بیرون تا ببرنش آي سي یو اون مو - 

ببینیش 
ایي توانستھ بود زندایي بعد از یك ھفتھ ماندن در بیمارستان بالخره مرخص شد در این مدت ھم د 

..........د منزلي در نزدیكي منزل آقاجون تھیھ نماید و انھا مستقیم بھ منزل خودشان رفتن
ا و رضا را در طول این یك ھفتھ بھ قدري سرمان شلوغ بود كھ اصال من موضوع فرھان و كیان 

گ زد و گفت بعد تا اینكھ وقتي آبا كمي از آسیاب افتاد مادر فرھان زن........فراموش كرده بودم 
مواقع مي  این یك موضوع عادي براي ما بود اكثر.........از شام یك سر مي ایند بھ منزلمان 

ادرم نمي دانستند دیدیم كھ آنھا مي آمدند و سري بھ ما مي زدند ولي این بار فرق داشت و پدر و م
........یعني من باید بھ آنھا مي گفتم ولي یادم رفتھ بود 

م زنگ زد رضا بود تازه شام را تمام كرده بودیم و نشستھ بودیم و منتظر مھمانان بودیم كھ گوشی 
و مي گفت كھ تازه برگشتھ است 

رسیدن بخیر - 
ممنون چھ خبرا؟ - 
خبرا پیش شماست - 
....!!!!!البتھ خبر دارم اونم چھ خبري - 
....چھ خبري؟ - 
تابك گل برات پسر من یك ایمبل بھت زدم و توي اون كلي تصویر و فیلم و مدرك از این آقا ا - 

فرستادم باید خودت ببینیشون من نمي تونم توضیحي بدم 
ممنون رضا جان امیدوارم یك روز بتونم برات جبران كنم  - 
من بیشتر از اینا بھ تو مدیونم ...خواھش مي كنم  - 
خب دیگھ چي كارا مي كني ؟ - 
برو و ببین من  ھي چي ببینم مي دونم كھ تو االن دل تو دلت نیست تا اون مدارك رو ببیني پس - 

مزاحمت نمي شم 
........ نھ بابا مزاحمت كدومھ  - 
منو سیاه نكن مبرو شبت خوش  - 
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یا حق - 
رو خاموش كنم  تازه وارد اینترنت شده بودم كھ زنگ در بھ صدا در آمد و مجبور شدم كامپیوتر 

.و بیام بیرون 
اد فرھان از سالن خارج شدم و رفت طرف در حیاط و با کمال تعجب پشت سر آقا و خانم مھرز

گتر نتونستم رو با یھ دست کت و شلوار شیک و ترتمیز دیدم تو دستشم یھ گل بود از خودش بزر
انواده ی خودمو نگھ دارمو پخی زدم زیر خنده تازه یادم اومد کھ من باید ماجرای اومدن خ

و و سرشو مھرزاد رو بھ بابا و مامان می گفتم با خنده ی من فرھان قرمز قرمز شد عین لب
ھ زور خودمو انداخت زیر، بابا و مامان ھم از اینجوری اومدن خانواده ی مھرزاد منگ بودن ب

نگھ داشتمو برای عوض کردن جو شروع کردم بھ سخنرانی 

بھ بھ خانواده ی مھرزاد بھ ھمراه شازده چرا وایسادین بفرمایین تو -- 

بلھ بلھ بفرمایین داخل چرا ھمھ وایسادین بفرمایین–بابا  

فتم در حینی کھ بابا مھمونا رو بھ داخل دعوت می کرد مامان رو کشیدم عقب و بھش گ 

مامان جان ببخشید تقصیر از من بود باید بھتون می گفتم  -- 

چی رو می گفتی من کھ سر در نمی آرم  -- 

مگھ از قیافھ ی فرھان معلوم نیست  -- 

چی معلوم نیست درست مثل بچھ آدم حرف بزن ببینم  -- 

بابا اومدن خاستگاری دیگھ  -- 

خاستگاری کی  -- 

م خاستگار عرض کنم خدمتتون خاستگاری بنده پسردم بختم دیگھ و باالخره واسھ ھر پسری ھ -- 
یگھ جونم براتون می یاد منم دیگھ باید ازدواج کنم بچھ دار بشم رخت بشورم خونھ تر تمیز کنم د

....بگھ 

....کیان تو ھم تو این ھیر ی ویری وقت گیر آوردی  -- 

من نشدم آقاجون کھ می شھ از وقتشم گذشتھ ھااااااااااااااااااا -- 

کیان  -- 

خوب مادر جان تقصیر خودتونھ دیگھ بجز کیانا دختر دیگھ ای تو این خونھ  -- 
اومدن خاستگاری کیانا دیگھ............... ھست 
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وا واسھ کی ؟ -- 

واسھ آقای مھرزاد بزرگ مامان جان حالت خوبھ واسھ فرھان دیگھ  -- 

ا خاستگاری کنھ نھ بخدا تو شکم اصال نمی دونم چی دارم می گم یعنی فرھان می خواد از کیان -- 

....عرض کنم بھ خدمتتون کھ  -- 

َه تو ھم  --  ا

د از نشستن مامان ازم فاصلھ گرفت و زود رفت کنار مھمونا منم از پشت سرشون وارد شدم بع 
ونا مطرح وحرف زن از ھر بیابونی رسیدن بھ اصل مطلب البتھ اصل مطلب رو قبل از این کھ ا

کنن مامان بھ بابا ھالی کرده بود

راستش امروز ما واسھ یھ امر خیری مزاحمتون شدیم –) آقای مھرزاد(عمو 

خواھش می کنم مراحمید  --بابا  

راستش این فرھان ما چند وقتی ھست کھ گلوش تو این خونھ گیر کرده  --عمو  

عمو جان مي خواستم بدونم مشکل ایشون با لولھ باز کن حل می شھ -- 

کیااااااااااان –بابا  

کیان با ھمھ آره با ما ھم آره –عمو  

زشتھ..... نھ عمو جان با شما کھ نھ  -- 

با این حرف من ھمھ زدن زیر خنده و عمو گفت 

حاال اجازه می دی من حرفمو بزنم  -- 

این چھ حرفیھ مزاح فرمودم بفرمایید  -- 

بلھ میگفتم امروز ما اومدیم کھ دست این دو تا جون رو بذاریم تو دست ھم  -- 

آخ جون بخت منم باز شد باالخره یھ شوھر خوب گیر ما ھم اومد  -- 

ھ کیان پاشو پاشو برو سر کار خودت میذاری ما دو کلمھ حرف حساب بزنیم یا ن–بابا  
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تم ببخشید من الل می شم بفرمایید شما حرف حساب سھلھ حرف فیزیک و شیمی و زیس -- 

کیااااااان -- 

ونستم حرفی سرمو باال کردم دیدم فرھان بدجور داره واسم دندون قروچھ می ره دیگھ صالح د 
اشون رو با ھم وا نزنم بعد از صحبت ھای اولیھ ، فرھان و کیانا رفتن تو اتاق تا بھ اصطالح سنگ

.رستاده بود بزنمبکنن منم دیدم فرصت مناسبھ رفتم تو اتاقم تا یھ سری بھ مدارکی کھ رضا برام ف

ا بود بینشون یکی کامپیوتر و روشن کردم و وارد ایمیل ھام شدم چند تا ایمیل داشتم کھ از بچھ ھ 
از شدن اولین بود کھ برام آشنا نبود حدس زدم ھمون باشھ وارد شدم و بعععععلھ خودش بود با ب

تابک دیگھ چھ عکس دود از کلم بلند شد باورم نمی شد عکسھای بعدی از اون بدتر وای خدا این ا
جور جونوریھ 

 ھ بیا و بببینتو ھمھ ی عکس ھا اتابک با چنان وضع زننده ای کنار دخترھای جور واجور بود ک 
و راه داره بعد از ھمھ ی عکس ھا چند تا ھم مدرک بود کھ ثابت می کرد اتابک خان بچھ ھم ت

یھ مدت کنار ھمچین  وایییییییییییییییییییییی بیچاره دایی اگھ اینا رو ببینھ بیچاره تر سوگل کھ
جونوری بوده 

سرش خبری در آخر رضا اضافھ کرده بود کھ پدر پسره فرد سر شناس و محرویھ و از کارھای پ 
و دامش افتادن نداره و خیلی از دخترھا با قول ھایی کھ اتابک بھشون برای ازدواج داده بوده ت

ینان بیشتر دیگھ حال خودمو نمی دونستم از تصور بازیچھ شدن سوگل دیونھ می شدم برای اطم 
و نداشتم ھمھ ی عکس ھا و مدارک رو کنترل کردم ھمشون اصل اصل بودن دیگھ کنترل رفتارام

رھان و کیانا ھم بلند شدم تا برم این بی ھمھ چیز رو از خونھ بیرون کنم ولی با باز کردن در ف
رفتم تو اولین شاد و شنگول از اتاق اومدن بیرون دلم نیومد این روزشون رو بھم بزنم تصمیم گ

رفتم کنار  فرصت بھ دایی اینا خبر بدم بھ ھر جون کندنی بود یھ آبی بھ دست و صورتم زدم و
کھ عمو  مھمونا ولی از ھیچی سر در نمی اوردم نمی دونستم اصال چی می گن حتی چند باری

چی شده کیان  صدام کرده بود متوجھ نشدم در آخرم وقتی می خواستن برن عمو با کنایھ بھم گفت
فرھان ھم با  از این رو بھ اون رو شدی منم بھ زور با یھ لبخند مصنوعی گفتم کھ چیزیم نیست

اشاره ازم پرسید ماجرا چیھ کھ گفتم بعدا بھت می گم

ھای صبح بود کھ  تا صبح نتونستم بخوابم فقط یا تو اتاق رژه می رفتم یا رو تراس اتاقم دم دم 
ھ نفر تو روی دیگھ احساس کردم نمی تونم نفس بکشم داشتم تو باغ قدم می زدم کھ متوجھ شدم ی

یونھ تر شدم تاب نشستھ رفتم نزدیکتر ، سوگل بود داشت گریھ می کرد با دیدن اشک ھای اون د
مردد بودم برم کنارش یا نھ 

شو از رو دلو بھ دریا زدم و رفتم کنارش رو تاب نشستم اول متوجھ من نشد ولی وقتی دست 
دلداری  چشاش برداشت تازه فھمید کنارش نشستم با دیدن من گریش شدت گرفت شروع کردم بھ

دادنش 
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ر چی کیان خستھ شدم خستھ شدم از بس تظاھر بھ خوشحالی کردم خستھ شدم ازبس ھ–سوگل  
ز اتابک گفتن گفتم چشم خستھ شدم از دست اتابک از دست خودم بابا بھ چھ زبونی بگم من ا

خدا متنفرم دیگھ نمی تونم تحمل کنم کیان می فھمی نمی تونم تو یھ کاری بکن تو رو

ن امروز کارارو پاشو پاشو دختر گنده کھ گریھ نمی کنھ بھت قول می دم بھ مردونگیم قسم ھمی -- 
درست می کنم فقط یھ قولی بھم بده

چھ قولی ھر چی باشھ قبول -- 

یسی و خواستتو بھ قول بده اگھ من بھ بابات ثابت کردم کھ اتابک بھ درد تو نمی خوره پشتم وا -- 
اونم بگی ھمھ ی این حرفھایی کھ بھ من زدی بھ اونا ھم بگی قول می دی

قول می دم تو فقط کمکم کن از دست اتابک خالص شم ھر چی تو بگی -- 

ون فھمیدینھ نشد بعد از اون ھر جوری کھ خودت خواستی زندگی می کنی نھ بھ حرف اینو ا -- 

آره  -- 

آفرین حاال شدی دخمل خوب پاشو برو دست و صورتت رو بشور  -- 

بابت ھمھ چیز ممنون................... راستی کیان ............................ باشھ  -- 

................فقط یھ قول دیگھ بھم می دی ........ خواھش می کنم  -- 

قول می دم  -- 

ھنوز کھ نگفتم ناقال قبولش کردی  -- 

ھر چی باشھ من حاضرم  -- 

پشتم وایسی..... ھمیشھ پشتم .......قول بده ھمیشھ ..... قول .........  -- 

قول میدم.............. -- 
ولو شدم رو تخت  منتظر شدم تا سوگل بره داخل بعد از رفتن سوگل منم بلند شدم رفتم تو اتاقم و

کم کم چشمام سنگین شد صبح با صدای زنگ موبایل بلند شدم فرھان بود 
الوسالم آقا کیان گل گالب -- 
بھ فرض علیکم پسر تو دست از سر من برنمی داری دیشب کھ اینجا بودی  -- 
آخھ دلم برات تنگ شده بود -- 
......ت بده نھ من عزیزم انگار اشتباه گرفتی باید از کیانا پاچھ خواری کنی تا بھت جواب مثب -- 
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اصال بھ تونومده مثل آدم باھات حرف زد........ برو گم شو  -- 
..... نھ بابا  -- 
حاال وایسا بینم اون دری وریا چی بود دیروز داشتی می گفتی  -- 
..........راستی یادم افتاد فرھان دیروز واقعا باحال شده بودی ... ھاھا  -- 
حرفو عوض نکن حالتو می گیرم  -- 
حاال توام گیر نده -- 
راستی کیان دیروز چی شد یھو از این رو بھ اون رو شدی  -- 
.................یادتھ بھت گفتم بھ رضا زنگ زدم  -- 
خوب  -- 
............. اطالعات گرفتھ بد جور داغونم فرھان داغون  -- 
چي شده مگھ ؟......چرا  - 
حاال کار دارم می یام برات تعریف می کنم  - 
باشھ پس کاری نداری  -- 
...........نھ -- 
.......کیان کیان  -- 
ھان چیھ باز -- 
بھ کیانا خانوم سالم برسون بگو منو زیاد منتظر جواب نذاره ھا -- 
خجالت نكشي ییو ھا.............بچھ پرو  -- 
فعال بای  -- 
خداحافظ...... ...ال هللا الھ الھ خوبھ حاال تا یک ساعت دیگھ کیانا رو شرکت می بینھ ھا  -- 
بعد از قطع کردن گوشی رفتم یھ آبی بھ دست و صورتم زدمو رفتم آشپزخونھ 
صبح بخیر سوگل خانم  -- 
صبح شما ھم بخیر  -- 
احساس کردم لحن حرف زدنش یھ کم خشک بود  
...............چیزی ش -- 
بھ بھ آقا کیان تو کھ ھنوز نرفتی شرکت --دایی نوید 
...............فقط دایی ............... سالم دایی یواش یواش دارم میرم  -- 
.........بلھ  -- 
..................راستش می خواستم قبل رفتن یھ چیزی بھتون بگم -- 
چیزی شده -- 
دایی می تونید یھ دقیقھ بیاید اتاق من -- 
کس چیزیش شده... پسر نصف جونم کردی اتفاقی افتاده  -- 
نھ دایی جان فقط یھ موضوعی ھست کھ باید باھاتون در می یان بذارم -- 
االن بیام ؟.................. باشھ  -- 
اگھ زحمتی نیست بلھ -- 
ا دایی وارد اتاق موقع رفتن برگشتم و یھ چشمک بھ سوگل زدم اونم با نگرانی یھ لبخند بھم زد ب 

شدیم
بگو پسر کھ نصف عمرم کردی  -- 
دایی جان اول شما بشینید بعد من بگم  -- 
آ آ اینم نشستن حاال بگو بینم -- 
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گم چطور ب.............. من .... راستش دایی جان من بدون اجازه ی شما یھ کاری کردم  -- 
راستش یھ کم بھ اتابک شک داشتم رفتم ازش تحقیق کردم

!!!!تو چی کار کردی ؟ -- 
بعدا می  می دونم بھ شما حق می دم نباید دخالت می کردم ولی راستش یھ سری مسائل کھ -- 

فھمید منو وادار بھ این کار کرد
؟؟؟؟؟...........خوب  -- 
از طریق یکی از دوستام تونستم ازش اطالعاتی بگیرم -- 
.....و نتیجھ؟ -- 
.......واددایی جان اتابک آدم درستی نیست اون بھ درد سوگل نمی خوره سوگل اونو نمی خ -- 
اختھ شده سوگل اتابک رو دوست داره اتابکم خانوادش شن........... از کجا اینقدر مطمئنی  -- 

است آدمای محترمی ھستن من این وسط از حرفھای تو سر در نمی یارم
دایی راست می گین خانوادش شناختھ شدس ولی آیا خود اتابکم شناختھ شدس -- 
......یعنی چی ؟ -- 
یعنی درمورد اتابک چی می دونید؟ -- 
خوب اینا رو سوگل خودش می دونھ و اتابکو خواستھ  -- 
تھ برای والب...... نھ دایی سوال من جوابش این نبود اوال سوگل اتابک رو دوست نداره  -- 

وم ھم راحتی خیال شما بگم کھ این حرف رو خودش بھ من گفتھ یعنی من ازش سوال کردم د
اینکھ اتابک ھم یھ کثافت بھ تمام عیاره

یعنی می تونی حرفاتو ثابت کنی ؟..............مدرک داری ؟........... یعنی چی ؟ -- 
.............بلھ یھ لحظھ  -- 
کس ھا خیلی رفتم کامپیوتر رو روشن کردمو تمام مدارک رو نشون دایی دادم دایی با دیدن ع 

ال دایی بد شوکھ شد اصال براش قابل باور نبود ولی بعد از توضیح ھای من اونم باورش شد ح
واستھ ھا و جور بھ ھم خورده بود و می شد اینو از چھرشم فھمید حالش وقتی بدتر ھم شد کھ خ

فھموندم کھ  گفتھ ھای سوگل رو ھم بھش گفتم بعد از دلداری ھای من کمی حالش بھتر شد و بھش
می شدیم کھ ھم  ھنوز اتفاقی نیفتاده و خیلی راحت می شھ سوگل رو نجات داد داشتیم از در خارج

...............زمان اتابکم از اتاق دیگھ اومد بیرون 
.......دایی با دیدن اتابک کنترل خودش رو از دست داد و حملھ کرد طرفش  
اِاااااااا دایی چی کار می کنی  -- 
بذار من این کثافت رو می کشم  -- 
......پاپی اتفاقی افتاده –اتابک  
خفھ شو پست فطرت–دایی  
.....این کارا یعنی چی؟.........یعنی چی --اتابک  
دایی جان حالتون بھ ھم می خوره ھا  -- 
زی کنھ بذار این بی شعور رو ادبش کنم تا بفھمھ نباید با سرنوشت دختر من با --دایی  
سوگل چیزی گفتھ پاپی–اتابک  
دایی خفھ شو االغ اسم دختر منو بھ زبون نیار 
بابا یکی بھ من ھم بگھ اینجا چھ خبره؟–اتابک  
تو ھمین حین سوگل ھم از پلھ ھا اومد باال 
اینجا چھ خبره–سوگل  
اتابک رفت طرف سوگل 
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عزیزم من نمی فھمم پاپی چش شده تو حرفی زدی کھ از دست من ناراحتھ  --اتابک  
خواست دستای سوگل رو بگیره کھ منم کنترلمو از دست دادمو حملھ ور شدم طرفش  
دستای کثافتت رو بھ سوگل بزنی ھمین جا می کشمت -- 
ز بینیش با این حرف یقشو گرفتمو چسپوندمش بھ دیوار و چند تا مشت زدم رو صورتش کھ ا 

خون باز شد
تو با چھ حقی داری بھ من دست می زنی  --اتابک  
خفھ می شی یا خفت کنم  -- 
دایی کھ احساس کرد دیگھ بدجور کنترلم رو از دست دادم پا در میونی کرد 
بشی و خونت  دایی جان ولش کن این کثافتو این ارزش اینم نداره کھ باھاش دھن بھ دھن–دایی  

رو کثیف کنی
ی کردندیگھ تقریبا ھمھ جمع شده بودن جلوی اتاق منو ھاج و واج دعوای ما رو تماشا م 

كیان؟..........چي شده ؟ چھ خبر شده اینجا؟ –پدر 
این پسر شما داره بھ من مي پره ..........وهللا منم نمي دونم چي شده –اتابك  
........تو نمي دوني چي شده ؟ ھان ؟......خفھ شو  - 
رو بھ ما  بابا با گفتن این حرف اتابك رو با خودش بھ سمت سالن برد و.........بسھ كیان  - 

: گفت 
با كتك كاري چیزي درست نمي شھ ....بیایید بشینید و بگید چي شده؟ - 
دایي ھم بازوي من رو گرفت و بھ سمت سالن رفتیم 
آمد تا اینكھ  پنج شش دقیقھ اي بود كھ ھمھ در سالن جمع شده بودیم از ھیچ كس صدایي در نمي 

كسي نمي خواد بھ ما بگھ چھ خبره ؟: سیاوش گفت 
یگھ اینجا آقاي اتابك خان تصمیم دارند تا نیم ساعت د........خبري نیست پسر جان فقط–دایي  

رو ترك كنند 
پاپي جون مشكلي پیش اومده ؟..........چرا ؟–اتابك  
هللا اكبر ...........تو خودت چي فكر مي كني دروغ گوي–دایي  
ید شما كھ از ھمھ چیز من خبر دار.......من چھ دروغي بھ شما گفتم پاپي جون –اتابك  
تازه داریم مي فھمیم ........د نداریم –دایي  
بابا شما چیزي از اتابك دیدي؟–سیاوش  
چیز  سیاوش من و تو ھیچ چي راجع بھ این مرتیكھ ي پست فطرت نمي دونستیم ھیچ–دایي  

نزدیك بود دخترم رو دستي دستي بد بخت كنم 
یختي نوید تو چت شد؟ تو این دو ساعت چي از اتابك دیدي كھ اینطور بھ ھم ر -زن دایي 
برو یك كپي از اون مدارك رو بیار : دایي رو بھ من كرد و گفت  
. یرون منم بي ھیچ حرفي بلند شدم و رفتم سراغ عكسا سریع یك پیرینت گرفتم و اومدم ب 
یك نسخھ بده خدمت آقا ..نگاه كنید فقط كیان .......بگیریدشون  - 
چشم دایي  - 
ون سیاوش در قیافھ ھاي افرادي كھ اونجا بودند بعد از دیدن عكسا دیدني بود كارد مي زدي خ 

یانا ھم با نمي اومد اتابك رنگش پریده بود و پدرم از حرص داشت لبش را مي جوید سوگل و ك
صورتي سرخ داشتند بھ عكس العمل بقبھ نگاه مي كردند 

یك آن سیاوش از جایش بلند شد و بھ سمت اتابكیورش برد  
مي كشمت پست فطرت  - 
ارزشش رو نداره .......ولش كن ........سیاوش سیاوش  - 
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بزار یكمي بزنم تا دلم خنك شھ  - 
آروم باش ..........خون خودت رو كثیف نكن  - 
جا تنھا دایي و بابا ان بھ سالن بر گشتم.بھ ھر طریقي بود سیا را آرام كردم و او را بھ اتاقش بردم  

بودند البتھ ھمراه اتابك 
اتابك خان بلند شو راه خروج رو نشونت بدم............با اجازه ي شما ھا  - 
وسایلم ......ولي - 
بلند شو جمعشون كن بعد برو گورت رو گم كن - 
نگ زد ثانیھ بھ ثانیھ با اتابك بودم تا او وسایلش را جمع كند در این حین گوشیم ز 
الو سالم كیان  - 
. ...سالم  - 
كجایي پسر ؟چرا پس نیومدي؟ - 
.......ماجراھایي پیش اومد كھ نشد بیام ولي.......نشد  - 
یك نگاھي بھ اتابك كردم و ادامھ دادم  
ولي االن یك مھمان دارم او را راھي كنم میام ..... - 
تنھا میایي؟ - 
نمي شھ كھ بیاد .......اون نمیاد ..........اره  - 
گویي باد فرھان را خالي كرده باشم ...........چرا؟ - 
ولي گفت نمي یاد ...........نمي دونم چرا  - 
باشھ منتظرتم  - 
فعال - 
یا حق - 
بعد از قطع تلفن بھ سمت اتابك برگشتم و دیدم دارد من رو نگاه مي كند  
راه بیفت  - 
خودم راه رو بلدم  - 
مي دونم ولي مي خوام خیالم راحت بشھ كھ تو رفتي  - 
دوسش داري مگھ نھ ؟؟؟؟؟ - 
كي رو ؟؟؟ 
............ سوگل  - 
فكر نمي كنم بھ تو ربطي داشتھ باشھ  - 
بدون بد كردي با من و بد مي بیني .........پس دوسش داري  - 
برو بابا تو ھم دلت خوشھ  - 
 .خالصھ اتابك را محترمانھ از خانھ انداختمش بیرون و خودم بھ سمت شركت رفتم  
ھ ولي وقتي اول فكر كردم خواب......دیدم كھ فرھان سرش را روي میز گذاشتھ ......وقتي رسیدم  

صداي در را شنید سرش را بلند كرد 
ساعت خواب؟ ..........ببین ما شركت رو دست كي سپردیم ........بھ شریك ما رو باش  - 
..........من خوبم این ھمھ احوال پرسي برا چیھ .....علیك سالم  - 
خوبھ تو ھم  - 
امروز چھ خبر بود تو خونتون؟ - 
اتابك رفت  - 
كجا؟ - 
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ھمان جایي كھ عرب ني انداخت - 
پس سوگل چي ؟.......چي مي گي تو  - 
اونا ..........یادتھ برات گفتم از رضا منتظر یك ایمیلم و اون رسیده و توش چیزاي زیادیھ  - 

ھمش راجع بھ اتابك بود 
؟...........نتیجھ  - 
..........ولي بھ خوبي زیر چادر حمایت پدرش پنھان شده بود .......اتابك یك كثافت بود  - 
......... بعد تمام ماجرا را برایش تعریف كردم  
چرا خانوم كیانا نیومدند؟..........حاال من بالخره نفھمیدم چرا  - 
نیومد چون دیگھ لزومي نداره ما با ھم كار كنیم ........اون كھ ماجراش جداست  - 
چي شده مگھ كیان؟...........چرا؟  - 
...........اون جوابش منفیھ  - 
.........اون كھ اون روز اینجا گفت بیاییم خواستگاري چون..........دروغ مي گي  - 
.........خب داداشش تحقیق كرده مي گھ آدم درستي نیستي - 
كیااااااااااان...........ولي اون كھ . ..........داداشش - 
چتھ چرا داد مي زني؟ - 
.........نزدیك بود قلبم واستھ ............منو مسخره كردي  - 
كیانا پیش سوگل موند تا زیاد ناراحت ............فرھان جان شوخي بود ....اره  - 

............نباشھ 
...خدایا شكرت ....واي  - 

تمكلي سر بھ سرش گذاشتھ بودم وقتي از ھم جدا مي شدیم گف. تا عصر با فرھان بود 
بفرما در خدمت باشیم  - 
مي رم خونمون .......نھ ممنون  - 
د بیا بریم دیگھ من كھ مي دونم از خداتھ  - 
خجالت مي كشم ....ولي ......اره  - 
:پقي زدم زیر خنده و گفتم  - 
از كي؟.........خجالت مي كشي  - 
.....از بابات و مامانت و كیانا خانوم .........مرض نخند  - 
مگھ اینایي كھ گفتي خجالت كشیدن دارن؟ - 
كھ شما  كیان خان مي رسھ اون روزي.......بزار نوبت تو ھم بشھ من مي دونم چي كار كنم  - 

......از داییت خجالت بكشي 
.......یعني اون روز مي رسید ........ساكت شدم و خندم محو شد .......با حرف فرھان  
...چي شد پسر ؟ - 
دارم چي از صبح كھ اومدم بیرون دیگھ خبر ن......كاري نداري من برم دیگھ ........ھیچ چي  - 

شده 
......برو بھ سالمت سالم برسون .نھ  - 
یا حق.....تو ھم سالم برسون ......چشم  - 
ام اسك كوتاه  نیم ساعت بعد توي اتاقم بودم و داشتم لباس ھایم را تغییر مي دادم كھ یك اس 

......اومد 
بیا اتاقم  - 
ن باید وقتي اس مي زد كھ موضوع پنھون كاري در میون باشھ و م........از طرف كیانا بود  
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ھواسم را جمع كنم تا سوتي ندم 
:در حالي كھ در را باز مي كردم گفتم  
......... براي چھ كاري منو احضار .............سالم بر خواھر گرام  - 
كھ چشمم بھ سوگل خورد كھ روي تخت كیانا كھ پشت در بود نشستھ بود  
سالم  - 
كیانا جان یك ندا مي دادي .........سالم  - 
ببخشید یادم رفت بھت بگم  - 
چطورید سوگل خانوم؟.......اشكالي نداره  - 
..... خوبم  - 
چھ خبرا از وقتي كھ من رفتم بھ این ور؟......تو چطوري كیانا .....شكر  - 
ده فقط گویا پدر اتابك ھم از موضوع خبر دار ش.....ھیچ چي ..... خبرم .....شكر خوبم  - 

اول با مالیمت ولي در آخر زبان بھ تحدید گشود ...زنگ زد ......بوده 
در ھمان حین نگاھي بھ سوگل كردم .........و نتیجھ  - 
حرف دایي و البتھ سوگل ھمونھ ........نتیجھ اي در بر نداشت  - 
.....راستي برا چي منو صدا زدي اونم سري؟........خوبھ  - 
سوگل با تو كار داره  - 
بفرمایید من در خدمتم: سرم را بھ طرف سوگل بر گردوندم و گفتم  
ر ھم بخوریم من برم چند تا چایي بیارم كنا: ھمین كھ سوگل خواست شروع كنھ كیانا بلند شد  

فعال
بھ این مي گن خواھر نمونھ ....... رفتنش را با لبخندي تماشا كردم  
رخ شده بودسرش را پایین انداختھ بود و گونھ ھایش س. در عوض من قیافھ ي سوگل دیدني بود  
ن لطف شما واقعا در حق م.........من مي خواستم ازتون تشكر كنم ........راستش آقا كیان  - 

بسیار بزرگي كردید 
ودم كردم تا من این كار رو بیشتر برا دل خ......دوما وظیفم بود سوما . اوال خواھش مي كنم  - 

منو كیان صدا كن بي پسوند و پیشوند ...چھارما . تو 
........ولي - 
خستھ .......سوگل خستھ شدم دیگھ  - 
......از چي ؟ - 
از اینكھ بشینم كناري و تو رو با دیگران ببینم - 
.......ن ....كیا - 
ر عادي مي دونم االن مي گي چھ پسر بي چشم رویي كھ از نبود رقیب و در وضع روحي غی - 

كي دیگھ بیادو تو داره دم از دوست داشتن مي زنھ ولي باور كن دیگھ نمي تونم منتظر بمونم و ی
ببردت 

.....كیان - 
....جان كیان بگو - 
........واقعا...تو ........تو  - 
دیگھ ادامھ نداد  
.......بیشتر از اوني كھ فكرش را بكني .........آره واقعا دوست دارم  - 
..............آقاجون  - 
..........تو راضي ھستي ؟.........سوگل اگھ ھمھ چیز حل بشھ - 
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و كشیدم و كمي خودم را جل...... دیگھ نمي تونستم تحمل كنم ........سوگل گریھ اش گرفتھ بود  
سر انگشتانم را بھ سمت چشمانش بردم و اشكش رو پاك كردم 

؟ ھان؟ چي شده ؟ نكنھ دوسم نداري و مي ترسي من مجبورت كنم.........چرا گریھ مي كني؟ - 
.....من خیلي ھم خوشحالم ......من .....نھ .....نھ  - 
نمي خوایي راحتم كني؟ - 
چي كار كنم؟.......من - 
ري بگو كھ تو ھم دوسم دا...........بگو كھ شریك زندگیم مي شي .....بگو و راحتم كن  - 
دوستدارم ...من ...من ........كیان - 
از خوشحالي روي دو پا بند . بعد از گفتن این حرف سریع سرش را انداخت پایین  

گاھم سرش را بلند كرد و ن.......... دستش را گرفتم و بوسھ اي بھ رویش زدم ......نبودم 
..........چشمانش درست مثل چشمان خودم بود ......... كرد 

ز دست مي دادم شاید كنترلم را ا....رفتھ بودیم توي حس و اگر كیانا كمي دیرتر در را مي زد  
.........و 
.......داختھ بودسوگلم سرش را پایین ان.با ورود كیانا دستش را رھا كردم و بھ او نگاه كردم  
: كیانا رو بھ من كرد و گفت 
.............نتیجھ ؟ - 
باید كمكمون كني تا آقاجون رو راضي كنیم  - 
خوشحالم كیانا ھم براي تو و ھم براي سوگل ..........واي - 
بعد بھ سمت سوگل رفت و او را بوسید  
تبریك مي گم زن داداش  - 
جالت آب از طرز زنداداش گفتنش ھم من خندم گرفت و ھم خودش بیچاره سوگلم كھ داشت از خ 

مي شد 
چي كار مي خوایي بكني كیان؟ - 
ایي و بع بعدا باید برم سیاوش را ببینم و بعد د.......مي رم با بابا و مامان حرف بزنم  - 

آخر سرم با فرھان برم پیش آقا جون ........زندایي 
.......تو كھ نمي خوایي ھمش را امروز انجام بدي؟..........اوه  - 
چرا دقیقا  - 
........كیان - 
.......سوگل جان.....بلھ  - 
.............اگھ اقاجون مخالف باشھ  - 
منم مي شم نمونھ ي دوم دایي نوید ...........ولي اگر شد ........نمي شھ  - 
را جمع و جور  بعد سریع از اتاق خارج شدم و بھ سمت اتاق خودم رفتم باید افكارم و حرفھایم 

!اگر آقاجون مخالفت كنھ.........مي كردم 
دمو بھ سقف اتاق توی اتاق روی تختم دراز بھ دراز افتاده بودمو دستم رو ھم زیر سرم گذاشتھ بو

تو .............مخیره شده بودم و داشتم با خودم کلنجار می رفتم کھ اول بھ کی بگم چھ جوری بگ
ھمین فکرا بودم کھ متوجھ شدم مامان از پایین داره صدام می کنھ

کیان با توام............. کیان ................کیان  -- 

چیھ؟....... بلھ  -- 
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.........بیا پایین کارت دارم -- 

ایینبھ زحمت از روی تخت بلند شدم و کش و قوسی بھ بدنم دادم و از پلھ ھا اومدم پ 

بلھ مامان كار داري -- 

آره سوگل می خواد بره خونشون می تونی برسونیش  -- 

چرا می خواد بره حاال می موند دیگھ  -- 

احترم ساعتھ ھمین رو بھش می گم ولی پاشو کرده توی کفش کھ خونھ ی خودمون ر 2منم  -- 

کیانا می دونھ می خواد بره -- 

فتدوستش زنگ زد با اون ر.... امروز استخر دارن ھا ................کیانا خونھ نیست  -- 

خوب سوگلم با خودش می برد دیگھ -- 

َه کیان نمی خوای ببری چرا بھانھ می گیری --  ا

راست می گم چرا سوگل رو با خودش نبرد  -- 

ھم تصمیم  و برای اطالع شما ھم بگم کیانا........ بابا خیلی اسرار کرد سوگل خودش نرفت  -- 
گرفت نره ولی با اسرار سوگل رفت حرف دیگھ ای ھم مونده

....ایییییم نھ  -- 

بگم خدا چیکارت کنھ کیان حاال می رسونیش یا خودم ببرم -- 

حاال کجاست ....نھ می رسونمش -- 

باالست داره حاضر می شھ -- 

پس منم برم لباسامو عوض کنم بیام -- 

شتر از این رفتم لباسامو عوض کردم حدس زدم سوگل بھ خاطر خجالت از من نمی خواد دیگھ بی 
بمونھ

مامان بھ سوگل بگو من پایین منتظرم  -- 
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اِ عمھ من کھ گفتم خودم می رم چرا آقا کیان رو بھ زحمت انداختین -- 

صدای سوگل بود کھ از پلھ ھا داشت می یومد پایین 

اِ دختر دایی تعارف ھم داشتیم -- 

آخھ راضی بھ زحمت نیستم -- 

این چھ حرفیھ سوگل جان کیان وظیفشھ–مامان  

وفر محترم معرفی می کنم ش..... بلھ دختر دایی جان ما مگھ تا حاال وظیفھ ی منو نفمیدی  -- 
جناب کیان خان ھستم

کیااااااااان–مامان  

ی تشریف می سوگل خانم یعنی این قدر بد بودیم کھ دارین بھ این زود..... بابا شوخی کردم  -- 
برین

نھ این چھ حرفیھ فقط خونھ باشم راحتترم -- 

ار نکردممنم کھ بھ یھ فرصت نیاز داشتم تا بتونم با مامان و بابا حرف بزنم زیاد اسر 

اگھ حاضرین بفرمایید بریم........... ھر طور شما راحتین  -- 

تر رفتمو در کمی از سوگل جلو. بعد از خداحافظی با مامان منو سوگل راه افتادم طرف ماشین  
جلوی ماشینو براش باز کردم

بفرمایید مادمازل -- 

ممنون -- 

تمتوی ماشین ھر دومون ساکت بودیم و حرفی نمی زدیم بالخره سکوت رو شکستم و گف 

چرا حرفی نمی زنی؟..... ساکتی  -- 

چی بگم ؟............  -- 

از من خجالت می کشی؟ -- 

66



...نھ نھ ...  -- 

پس چرا دستات می لرزه؟ -- 

 --..............

د دستش بدجوری می لرزیدو سرد سر............ دستمو بردم طرف دستش ودستش رو گرفتم  
بود

ببرمت دکتر دستات چرا اینجوی یخ کرده...... سوگل چیزی شده  -- 

دستش رو از دستم در آورد و گفت  

نھ چیزی نیست -- 

برگشتم طرفشو و بھ چشماش نگاه کردم 

کسی ...........چیزی شده ؟.................... نگاه کن منو ........... سوگل بھ من نگاه کن؟  -- 
.........حرفی زده 

...............فقط........... نھ  -- 

ت مزاحم......... چیزی گفتھ ؟............... اتابک بھت زنگ زده؟................... فقط چی  -- 
..........می شھ

نھ نھ  -- 

تو کھ نصف جونم کردی .............پس چی  -- 

........می ترسم.... من می ترسم ...... کیان من  -- 

از چی می ترسی ھان -- 

آقاجون ..........  -- 

..... ......من کھ بھت گفتم نگران نباش خودم درستش می کنم ........... پس نگران اونی  -- 
باشھ................ حاال ھم ھمھ چیز رو بسپار بھ من 

........آخھ اگھ آقاجون قبول نکنھ  -- 
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..............قبول می کنھ  -- 

اگھ نکرد -- 

دایی نوید چیکار کرد منم ھمون کارو می کنم........  -- 

از خانوادت دور ...............کیان من نمی خوام تو ھم مثل بابای من بشی  -- 
می فھمی ................ بشی 

رست ناراحتم نباش بھت قول می دم ھمھ چیز د................. سوگل دیگھ حرفشو نزن خب  -- 
ھستی؟........ بشھ تو فقط پشتم باش واسھ من کافیھ 

ھمیشھ..........  -- 

تا برسیم دیگھ حرفی بینمون رد و بدل نشد وقتی رسیدیم دم درشون گفتم  

مراقب خودت باش ....... سوگل  -- 

تو ھم مراقب خودت باش خدافظ -- 

یا حق -- 

ابا بگم آخر نمی دونم چطوری بھ خونھ رسیدم ھمش بھ این فکر می کردم کھ چطوری بھ مامان ب 
سرم تصمیم گرفتم ھمین امشب با مامان بابا حرف بزنم

ال مرتب شب شام رو ھمھ تو محیطی بدون سر و صدا خوردیم بعد از شام مامان و کیانا در ح
 اال بعد از چند دقیقھکردن ظرفا بودن کھ بھ کیانا اشاره کردم بیاد باال تو اتاقم و خودم ھم رفتم ب

کیانا پیداش شد
......چتھ تو امروز ............. چیھ؟ -- 
..........ھان  -- 
می گم چیھ؟................ کیان تو امروز یھ چیزیت می شھ ھا  -- 
راستش یھ کوچولو بھ کمکت نیاز دارم.... چیزه کیانا  -- 
چی شده باز -- 
می خوام موضوع رو بھ بابا و مامان بگم -- 
.............کدوم موضوع رو ؟ -- 
..............اِ چرا گیج بازی در می یاری  -- 
یان ولی ک............ راستش رو بخوای منظورتو فھمیدم ولی ................ گیج بازی چیھ  -- 

ا اونطور کھ فکر کردی اگھ کار.... ولی بھ عواقبش فکر کردی ...... نمی خوام تھ دلتو خالی کنم 
...........اگھ .............. تو می خوای پیش نره می خوای چیکار کنی ؟ 

ز وقتی کھ این ھمھ ی اینا رو خوم ھم میدونم فکر می کنی ا....... کیانا بسھ نمی خوام بشنوم  -- 
ینھ کھ اصال این چیزا رو ولش کن مھم ا................... تصمیم رو گرفتم یھ شب خوش داشتم 
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فقط بھ کمکت احتیاج دارم................ من تصمیمم رو گرفتمو ازشم برم نمی گردم 
..........خدا کنھ بھ اونی کھ می خوای برسی ...... ھر کاری بتونم می کنم  -- 
...............بریم  -- 
...........کجا ؟ -- 
............پایین دیگھ  -- 
!!!! ................ھمین االن می خوای بگی ؟ -- 
..........یا رومی رومی یا زنگی زنگی .................... آر ه کیانا می خوام تمومش کنم -- 
 اباشو مطالعھ می کردبا ھم از پلھ ھا پایین اومدیم بابا جلوی تلوزیون نشستھ بود داشت یکی از کت 

 ا تعجب بھ ما کرد بعدمن و کیانا ھم رو کاناپھ کنار ھم نشستیم بابا ھم سرشو بلند کرد و یھ نگاه ب
ونھ اومد باز سرش رو انداخت پایین و مشغول مطالعھ شد مامان ھم با سینی چایی از آشپزخ

شغول بیرون و چایی رو روی میز گذاشت و ورقھ ھای دانشجوھاشو از تو کیفش در آوردو م
ذاشتم رو میز تصیحشون شد کنترل رو کھ تا اون موقع تو دستم داشتم باھاش بازی می کردم رو گ

قل اندر و چایی رو برداشتم و یک ضرب ھمشو سر کشیدم مامانم سرشو بلند کردو یھ نگاه ع
سفیھی بھم کردو سرشو انداخت پایین موندم چی بگم کھ بابا نجاتم داد 

...............بگو پسر  -- 
....................چی؟ -- 
. ...............من چھ می دونم تو دو ساعت داری جلز ولز می کنی یھ چیزی بگی بگو -- 
با این حرف بابا مامان ھم ورقھ ھا رو گذاشت زمینو زل زد بھ من 
.................بھ نظر شما من بزرگ شدم؟....... راستش  -- 
حاال من فکر  آھان حاال فھمیدم ماجرای سربازیھ باشھ بابا........... داری ھزیون می گی پسر  -- 

کردم چی شده چون کاروبار واسھ خودتون درست کردین منم اونو درست می کنم
ً می پریدمو ماچش می کردم ولی ح  اال اوضاع ھر موقع دیگھ ای بود با شنیدن این حرف مطمئنا

فرق می کرد
........ .نھ امیر علی این امروز یھ چیزیش ھست موضوع سربازی و این حرفا نیست –مامان  

.........نھ کیان
موندم چی بگم کھ کیانا بھ موقع بھ دادم رسید  
راستش کیان می خواد ازدواج کنھ........... درست حدس زدین مامان  -- 
!! ................ چیکار می خواد بکنھ ؟–مامان  
........ازدواج  --کیانا 
یچاره کی ھست حاال این دختر ب................ وای وای بالخره این کیانم دم بھ تلھ داد آره–بابا  

.........کھ دل پسر مارو برده 
.......... ......وایسا ببینم چی داره می گھ !!!! .............. چی می گی تو امیر علی ؟–مامان  

...................تویی کھ تا دیروز ...... کیان راس می گھ واقعا تو می خوای ازدواج کنی 
........آره مامان  -- 
مامان آب دھنشو قورت داد و گفت  
..........................با کی ؟ -- 
 -- ..... ..................................................
با توام کیان گفتم با کی–مامان  
!!!! .....................نسیم چرا اینجوری می کنی؟–بابا  
.........................با سوگل  -- 
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ن دستاشو یھ لحظھ ھر دوشون انگار جن دیده باشن زل زدن بھ من بعد مامان سرشو گرفت بی 
:گفت 

.........فھمیدی .............فکرشم نکن کیان حتی فکرشو ................ حدس می زدم -- 
................................چرا؟ -- 
م پسر کیان محتش........... باشھ یادت می یارم ............ نکنھ یادت رفتھ کی ھستی ھان  -- 

حرف ھارو  محمد یگانھ ای کھ زدن این.............. امیر علی و نسیم یگانھ نوه ی محمد یگانھ 
نمی .. ......محمد یگانھ ای کھ پدر منھ و نمی خوام تو روش وایسم ...... حتی ممنوع کرده 

ی فھمی م..............می فھمی اینا رو ..................... خوامم بچمم مثل برادرم از دست بدم 
کیان 

......................ولی  -- 
............مامان کیان سوگل رو دوست داره سوگلم کیان رو –کیانا  
................. دیگھ چیزی نگو نمی خوام چیزی بشنوم –مامان  
بخشید ب....................... ولی من سوگل رو دوست دارم از خواستم ھم دست برنمی دارم  -- 

بزنید تو  می دونم ھمین االن شما حق داری یھ سیلی............ می دونم دارم گستاخی می کنم 
اج می ولی اگھ شده راه دایی نوید رو ھم پیش بگیرم با سوگل ازدو............گوش من ولی 

مامان تو رو خدا پشتمو خالی نکنید ................ کنم 
ود مثل بچھ ھا با این حرف من مامان زد زیر گریھ منم دیگھ تحملم تموم شده بود و کم مونده ب 

بزنم زیر گریھ با گفتن
.................. تو رو خدا درکم کن مامان  -- 
:گفت  بلند شدم کھ برم تو اتاقم بابا کھ تا اون موقع ساکت بودو مارو نگاه می کرد 
..............وایسا کیان  -- 
منم ھمون طور کھ داشتم می رفتم بدون اینکھ برگردم سر جام وایسادم  
بیا بشین  --بابا  
برگشتمو سر جام نشستم و شروع کردم با دستام بازی کردن  
ل می یعنی تو نباید بھ سوگل د......... این اتفاق نباید می افتاد ...... ببینم کیان  -- 

............بستی 
.........ولی بابا  -- 
ش ولی حاال کاریھ کھ شده و نمیشھ ھم کاری..................... گوش کن بعد حرف بزن  -- 

...........حاال تو بگو تصمیمت چیھ؟ .................. کرد 
....................می خوام با خود آقاجونم حرف بزنم  -- 
ا مثل بچھ فکر نکن م......... باید بدونی کارت خیلی سختھ ................... عاقالنشم ھمھینھ  -- 

نھ ........ ردیم ایم کھ گفتھ ھای آقاجونھ مبنی بر اینکھ چرا این قانون رو ایجاد کرده باور ک
قا جون چیزی ما برای احترام بھ آ........... آقاجون این قانون رو فقط بھ این خاطر ایجاد نکرده

فھمی کھ چی  می............. یعنی اینکھ باید احترام آقاجونتو نگھ داری ..................... نگفتیم 
...............می گم ھان

...............بلھ  -- 
سوگل  کی بھتر از................ اگھ تونستی آقاجون رو راضی کنی ما از خدامون ھم ھست -- 

رو ھم  حق ھیچ دیونھ بازی................. ولی اگھ نتونستی راضیش کنی ھمھ چیز پای خودتھ 
.......................نداری فھمیدی 

............ولی  -- 
70



یادت باشھ بازم می گم احترام بھ بزگتر یادت ................. ولی بی ولی  -- 
....................نره 

.................چشم  -- 
.............................حاال می تونی ھر جایی کھ می خوای بری  -- 
....................ولی امیر علی –مامان  
!!!!!!!! ......................نسیم–بابا  
باشھ حرفی ندارم فقط بھ شرط اینکھ بتونی آقاجون ر راضی ...........  --مامان  

.................کنی 
ی خوام چی کار بلند شدم و رفتم تو اتاقم باید با خودم خلوت می کردم باید فکر می کردم کھ م 

.................کنم 
کھ دائم بین  تا صبح خوابم نبرد نمی دونستم می خوام چیکار کنم مثل روح سرگردون شده بودم 

زور چند تا  حیاط و اتاقش اینور و اونور می رفت سرم بھ شدت درد می کرد دم دم ھای صبح بھ
قرص خواب آور بالخره چشمام روی ھم افتاد 

ي خوابي ب....... فرداي اون روز نمي دونم ساعت چند بود كھ با صداي زنگ گوشیم بیدار شدم 
دیشب و قرصا با ھم باعث شده بود كھ سردرد وحشتناكي بگیرم 

بلھ ؟ - 
........بلھ و زھر مار.......بلھ و درد  - 
علت این ھمھ ابراز عالقھ ي تو چیھ اول صبحي؟ - 
 اوال اول صبح نھ و لنگ ظھر دوما معلومھ تو ھكجایي مرد حسابي؟ كم پیدا شدي - 
حاال فرمایش ؟؟؟ - 
نده از خواھر شما مثل اینكھ یادت رفتھ ب..........بابا كیان تو قرار بود كاري برا من انجام بدي  - 

خواستگاري كردم و منتظر جوابم 
یادم  راست مي گي ھا من قرار بود موافقت خانواده ام رو با این وصلت بھت بگم ولي - 

......رفت 
....من مي دونم و تو حاال ببین .......كیان مگھ دستم بھت نرسھ .........اي - 
البتھ در كنار ھمھ ي اینا نسبت آینده ي من رو با خودت فراموش نكن  - 
كاري نداري من برم........حاال - 
بچھ پر رو زنگ زده من و از خواب بیدار كرده حاال مي گھ كاري نداري ؟؟؟؟ - 
باشھ بابا كاري ندارم خداحافظ - 
......دیوونھ قطع كرد..... ااااااااا فرھان  - 
كمي .......  ھنوز توي تختم بودم وداشتم كش و گوسي بھ بدنم مي دادم كھ تلفن خونھ زنگ زد 

........بعد صداي مامانم اومد كھ داشت با گوشي حرف مي زد 
......بلھ خواھش مي كنم صاحب اختیارین  - 
 - .........
........لطف دارین  - 
 - .......
: كلي تتعارف تیكھ پاره مي كردند ك مامانم گفت 
........تشریف بیارین خوشحال مي شیم  - 
و مگھ كي بود كھ مامان این طوري اون رو دعوت مي كرد؟؟؟؟كمي بعد جواب سوالم ر 

.... گرفتم 
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امیر علي امشب مھمون دارم –مامان  
كي ھستند حاال؟؟.......قدمشون رو چشم  - 
خانواده ي دامادمون - 
.......بھ بھ  - 
میان برا تعیین مراسم روز نامزدي و عقد و ازدواج - 
...... تكلیف این دوتا مشخص بشھ ببینم با كیان چي كار مي كنم ....خوبھ  - 
ا وسایل سنگین تمام مدت یا باید مي رفتم خرید و ی....... اون روز اصال نفھمیدم چطور تموم شد  

قتي كھ بعد از تنھا یك بار اونم و.....رو جابھ جا مي كردم و یا بھ درد ھاي خودم فكر مي كردم 
س انجام كاراي سنگین براي حاضر شدن بھ من اذن خروج دادند توانستم با سوگل تما

....... بگیرم 
پدر و مادرش  شایدم حق داشت چون بالخره او از نزدیك زندگاني. اون بیشتر از من نگران بود  

........ را دیده بود و با تجربھ تر از من در این مورد بود 
...... شب بود كھ خانواده ي فرھان رسیدند  7بالخره ساعت  
......سالم  - 
پارسال دوست امسال آشنا .......سالم كیان چطوري ؟ - 
خواھش مي كنم  - 
....... ھمھ سر جاي خودشان نشستند و منم كنار فرھان نشستم  
........بي شوخي كیان كم پیدایي  - 
.........تو بد موقعیتي گیر كردم - 
سوگل؟ - 
........ ازش خواستگاري كردم ..........آره  - 
چي گفت حاال ؟...........آفرین زرنگ شدي  - 
.........قبول كرد  - 
......تبریك مي گم بابا من گفتم چي شده حاال - 
.........فقط مشكل آقاجونھ .......بابا اینا ھم مي دونند  - 
مي دونھ ؟ - 
...ھنوز جرات نكردم بھش بگم  - 
مي ترسي؟ - 
نگرانم  - 
براي چي؟ - 
آینده  - 
: داشتیم بھ صحبتمون مي رسیدیم كھ باباش گفت 
.......ش كیان جان ول كن بابا آقا داماد رو قول مي ده شوھر خوبي براي كیانا جان با - 
: ھمھ بھ این شوخي پدر فرھان مي خندیدند كھ گفتم 
......كار از محكم كاري عیب نمي كنھ  - 
رند و قرار شد یك جشن نامزدي مختصري بگی....... كم كم بحث بھ جاھاي مھمتري كشیده شد 

...... بعد مراسم عقد و عروسي رو با ھم توي عید بگیرند
..... شنبھ  5روز دیگر یعني روز  4جشن نامزدي افتاد براي  
:موقع خداحافظي فرھان گفت 
فردا میایي؟ - 
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فردا میام یا میاییم ؟؟؟؟ - 
حاال ھر چي؟ - 
....... اگرم نیام مي فرستم كھ بیادش .........اره بابا میام  - 
......من بھ خاطر ....بي مزه  - 
.....بلھ مي دونم بھ خاطر كیانا و خودت گفتي  - 
.......كیان حیف كھ - 
حیف كھ چي؟ حیف كھ شدم برادر زنت؟  - 
.......تا فردا..... ھر چي بگم بازم یك چیز دیگھ تحویلم مي دي - 
....فعال تا فردا - 
م فردا باید با سیاوش حرف بزن......فردا.......با رفتن آنھا من ھم بھ اتاقم رفتم  
......اونم بدونھ بھتره  
......... در حال نقشھ كشیدن بودم كھ خوابم برد 
كشیدند و ھم  ھم از ھم خجالت مي.........فرداي اون روز قیافھ ھاي فرھان و كیانا دیدني بود  

ي آنھا براي راحت........شایدم از حضور من خجالت مي كشیدند .....ھمدیگھ رو دوست داشتند 
: گفتم

رگردم این فرھان جان دیگھ وقت نمي شھ ب.......من دارم مي رم با سوگل و سیاوش قرار دارم  - 
....خواھر ما رو برسون خونھ 

چشم  - 
یاوش قرار با سوگل تماس گرفتتم و گفتم كھ با س........چشمكي بھ كیانا زدم و رفتم بیرون  

......ظھر توي كافي شاب بركھ  2بگزارد تا ھمدیگر رو ببینیم قرار ما شد ساعت 
بگزون خدایا خان سومم بخیر و خوبي......اولین و دومین خان را با خوشي رد كرده بودم 

كنار پنجره  رفتم و پشت میزي.....ھنوز نیومده بودند ......نزدیكاي دو بود كھ رسیدم سر قرار 
یم چھ خواد داشتم با خودم فكر مي كردم كھ عكس العمل سیاوش پس از شنیدن حرفھا...... نشستم 

:شد كھ با شنیدن صدایي تقریبا از جا پریدم 
سالم كیان  - 
 -  ......
ترسیدي پسر ؟گفتم داري غرق مي شي بیام نجاتت بدم  - 
.......بفرما .......نھ بابا نترسیدم فقط یھویي شد  - 
.....سالم پسر عمھ  - 
سالم دختر دایي بفرمایید  - 
سیاوش و سوگل نشستندو بھ گار سون اشاره كردم بیاد  
چي بیارم براتون؟؟ - 
من كھ بستني مي خوام؟؟؟اونم شكالتي  - 
شما چي سوگل خانوم؟ - 
منم بستني مي خوام ...من  - 
پس شد سھ تا پستني  - 
:سیاوش گفت  تا آمدن بستني ھا از این ور و آنور حرف زدیم تا اینكھ آوردند در حین خوردن 
راستي حال فرھان چطوره؟ خیلي وقتھ ندیدمش  - 
ش مي رسھ یعني باید بگم خیلي خوبھ بالخره داره بھ یكي از آرزو ھا...........حالش خوبھ  - 
....... خوش بھ حالش اون بھ آرزوش رسید .......البتھ  - 
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انگاري تو ھم آرزو ھایي داري  - 
كیھ كھ نداشتھ باشھ  - 
:باشنیدن این حرف سوگل ھم بھ حرف آمد  
سیاوش یكي رو دوست داري؟ - 
داره مي گھ  آوایل خواھرا و برادرا از ھم خجالت مي كشیدند ولي االن تو رو خدا ببین چي - 
كي رو حاال این دختر خوشبخت كیھ؟ نكنھ ی........... راستش سیاوش جان منم بھت شك كردم  - 

اونور زیر سر داشتي؟
اھل این وره نھ اون ور .........نھ  - 
پس مشكلت چیھ؟ - 
مشكل من مشكل شما دوتاست  - 
: فتمھر دو یمان با چشماي گرد شده بھ سیاوش نگاه مي كردیم تا اینكھ من با لكنت گ 
چھ مشكلي؟...چھ ...........مشكل ما ؟ - 
آقاجون  - 
 - ............
ونست نگاھاي البتھ كمتر كسي مي ت.........من خودم فھمیدم ..........اینطوري بھ ھم نگاه نكنید  - 

شما دوتا رو ببینھ و چیزي نفھمھ 
........سیاوش من  - 
و با خجالت سرم را پایین انداختم 
ا رو حمایت ھم م........ولي باید سوگل و ..........كیان من و تو راه سختي پیش رو داریم ولي  - 

گھ رو داریم حداقل االن تنھا نیستیم اگر خواستیم از خانواده طرد بشیم باز ھمدی.......كنند 
........ھمیشھ پیش تو ھستم بھ شرطي كھ ........سیاوش من  - 
بلھ مي دونم بھ شرطي كھ سوگل كنارت باشھ  - 
 ..........
سوگل جان چي مي گي؟ - 
.........من .........من - 
....... خجالت نكش بگو  - 
.......من ھمیشھ پشتتونم  - 
صبا مي ترسھ ........خدارو شكر تو ھم ھستي ولي  - 
:من و سوگل با ھم گفتیم  
صبا؟ - 
.......صبا ....... آره  - 
یعني تو صبا رو مي خوایي؟ - 
مشكلي ھست ؟؟؟؟ - 
با خودش ھم حرف زدي؟.......نھ ولي  - 
...اون مشكلي نداره فقط ھمون طوري كھ گفتم مي ترسھ.....آره  - 
منبعد از جشن نامزدي كیانا با آقاجون حرف مي زنم  - 
چي مي گي بھش ؟..........چي؟ - 
حقیقت خودم وسوگل رو و اگر شما بخوایید تو وصبا را  - 
تنھایي مي توني كاري از پیش ببري؟؟ - 
نمي دونم .........نمي دونم  - 
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پس منم میام  - 
باشھ با ھم مي ریم  - 
......... بھ صبا ھم مي گیم بیاد ..........منم بیام؟  - 
یعني ھمھ با ھم ؟ - 
........ شاید اینجوري راضي بشھ  - 
.......راستي سیاوش ........ باشھ  - 
بلھ ؟؟؟؟ - 
؟؟؟؟؟.مي توني با دایي و زندایي حرف بزني - 
راجع بھ؟ - 
من و سوگل  - 
باشھ من مي گم ولي فكر كنم اونا ھم مي دونند  - 
یعني تا این حد ضایع بودم؟ - 
....... تقریبا  - 
در مورد صبا چي؟ - 
رف بزنم عمو و زن عمو از ماجرا آگاھند ولي اونا ھم منتظر من ھستند تا با آقاجون ح - 
پس تنھا مورد آقاجونھ  - 
........ھ كھ بلھ اگھ موافقت كنھ كھ من بعید مي دونم باید بھ فكر خواستگاري باشیم اگر ن - 
در خواست  اون روز بعد از خارج شدن از آنجا ھمش فكرم در گیر آقاجون ورفتارش در مقابل 

چي مي گفت ؟ چي مي شد؟........ ما بود 
و براي خودم  روز قبل از آن رفتھ بودم........ تا چشم بھ ھم بزنیم روز نامزدي از راه رسید  

ه خریده كت و شلوار سفید رنگي ھم راه پیراھن تره و كفشاي سیاه و كراوات سفید راه را
.....بازم داشتم رو صورتم ور مي رفتم كھ داد مامانم در اومد ......... بودم 

وز تو االن مھمونا از راه مي رسند و برادر داماد ھن........ دد زود باش دیگھ كیان  - 
......حمومھ 

اومدم مامان اومدم  - 
چشم ازش  من كھ دلم نمي خواست........كیانا در آن لباس آبي رنگش خیلي خواستني شده بود  

ا ھم با كیان.......... رفتم نزدیكشان و ھر دو را بوسیدم ........ بردارم چھ برسھ بھ فرھان 
: چشماي گرد شده اش بھ من نگاه مي كرد تا اینكھ فرھان بھ شوخي گفت

كیان چشات رو درویش كن ایشون صاحاب دارند  - 
ببخشید صاحبش كي باشند؟ - 
بنده  - 
صال بیا این سال خواھر و ھمسلولي من بوده حاال مي خوایي یك شبھ بدمش بھ تو ؟؟؟؟ ا 24 - 

از اولم خودم باید اونجا كنارش مي ایستادم .........ور ببینم بیا اینور 
ولي اوني كھ تو باید كنارش وایستي خیلي وقتھ داره دنبالت مي گرده  - 
؟؟؟؟.مگھ اومدند؟ كو كجاست - 
پشت سرت  - 
با این حرف فرھان بھ عقب بر گشتم 
خداي من این سوگل بود؟؟؟؟ 
د و با چشمان پر در مقابل من یك دختر چشم عسلي با لباسي سیاه رنگ و آرایشي ملیح ایستاده بو 

شیطنتش بھ من خیره شده بود 
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........سالم پسر عمھ - 
آقا جون  سوگل ببینم تو تصمیم داري كھ من رو مجبور كني كھ ھمین االن با............سالم - 

حرف بزنم؟
چرا ھمچین چیزي مي گي؟.......نھ - 
.......ھیچ چي  - 
سالم كیان جان  - 
سالم سیاوش چطوري؟ - 
خوب مایل بھ نگران تو چي؟ - 
نگران مایل بھ خوب - 
ھرچھ خدا بخواد ھمون مي شھ زیاد نگران نباش - 
بھ صبا گفتي كھ امشب با آقا جون حرف مي زنیم؟........نكھ تو نیستي - 
اره گفتم  - 
...پس امشب بالخره معلوم مي شھ سرنوشت ما چجوریھ - 

داشتیم با سیاوش حرف می زدیم کھ سر و کلھ ی صبا و صدا ھم پیدا شد 
کجا ..... .........پارسال دوست امسال آشنا .................... بھ بھ دختر دایی ھای عزیز ما  --

بودید چند وقتھ پیداتون نبود
...... .............ما پیدامون نبود یا شما سرتون شلوغ بود ........... اَی روتو کیان –صدا 

کی من ؟ --
...............تو زنم بگیری آدم نمی شی .................... نھ ننم –صدا 

......................جرأت داری یھ بار دیگھ بگو تا پدرتو در آرم  --
ِ ... دم ... آ –صدا  ...........................شی ... می ... ن

د بعد زبون درازی کرد و دوید رفت پشت فربد کھ کمی اونطرفتر وایساده بود قایم ش
جرأت داری بیا از سنگرت بیرون تا حالیت کنم  --

............. نگاه تو رو خدا اینا رو –فربد 
فربد برو کنار من با این نیم وجبی کار دارم --

سوگل .... .............ما گفتیم این کیانم زن می گیره دست از این کاراش بر می داره –فربد 
چھ جوری می خوای اینو یھ عمر تحمل کنی ................. خانم براتون متاسفم 

............من ھمین اخالقشو دوست دارم –سوگل 
...... ................سوگل خانوم ما نوکریم .................... ھھ ھھ تحویل بگیر فربد خان  --

رین کھ اینجا فربد خان جواب سوالتون رو گرفتین بفرمایین اون ور دست این صدا رم بگیرین بب
مگھ نھ بچھ ھا................ مجرد جماعت راه نمی دیم 

...................بعلھ –صبا 
.............بعلھ ھر چی خانوم بفرماین درستھ –سیاوش 

ون قبول ھنوز نھ بھ باره نھ بھ داره حاال اگھ آقاج.............. دیگھ پررو نشو کھ –فربد 
..................کنھ 

تھ باشی رو با این حرف فربد ھمھ قیافھ ھا در عرض صدم ثانیھ تغییر کرد انگار کھ آبی ریخ
آتیش ھممون ساکت شدیم

َه فربد  -- ......................گندت بزنن برو دنبال کارت حالمونو گرفتی ........ ا
.............تا شما باشین ما رو بیرون نکنید –فربد 

بعد رو بھ صدا کردو گفت 
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.........................مگھ نھ صدا –فربد 
..........................تو ھم با این حال گیریت حال منم کھ گرفتی –صدا 
ھ بعد در حالی ک.............................. (آخھ نمی دونی چھ حرصی دارم می خورم –فربد 

اِلھی جز جیگر بگیرید الھی خدا بگم چیکارتون ) دستشو بھ سینش می کوبیدگفت 
...........خوب منم می خوام ...........................بکنھ 

.................معلومھ چی داری می گی ؟ –سیاوش 
..............نکنھ فربد جان زده بھ سرت  --

بابا چرا .. ..........نخیر ھیچم نزده بھ سرم منم می خوام ناسالمتی از ھمتون بزرگترم –فربد 
............................ ھیچ کس بھ فکر من نیست منم می خوام 

ھ شیرتو پستونک می خوای یا نھ شیش................ فربد جان چی می خوای بگو برات بیارم  --
برات بیارم 

................نخیرم زن می خوام  --
ود فربدم ھمھ داشتن از خنده ریسھ می رفتن خ..........با این حرفش ھمھ بخی زدیم زیر خنده 

ی سرش خندش گرفتھ بود ولی الحق و ول انصاف راست می گفت از ھمھ ی ما بزرگتر بود ول
............. بی کاله 

................زن خواستن ھم خنده داره ؟ .................. بسھ بسھ دیگھ نخندید چیھ  --فربد
..............من قول می دم بھت کھ یھ زن خوب واسھ تو ھم پیدا کنیم حاال راضی شدی  --

حاال شد این یھ حرفی –فربد 
............................بابا پس من چی ؟–صدا 

فجر می با این حرف صدا کھ با حالت مظلومانھ ای ھم ھمراه بود ھمھ از خنده داشتیم من
................ شدیم 

و تو ھنوزبرو پستونکت................ دختره ی پررو حاال چھ وقت شوھر کردنھ توئھ  --
..................بخور 
بی مزه ........................... ھھ ھھ ھھ –صدا 

نار ما و بعد خودشم شروع کرد بھ خندیدن تو ھمین حین بود کھ فرھان و کیانا ھم اومدن ک
ی شدیم خالصھ تا آخرای مجلس کنار عروس و دوماد خندیدیم ولی ھر چی بھ آخرا نزدیکتر م
مونا ھم نفس ھمھ تو سینشو حبس می شد بالخره بعد از ساعت ھا مجلس تموم شد و کم کم مھ
یم کھ با عزم رفتن کردن منو سوگلو سیاوشو صبا با ھماھنگی بزرگترھا منتظر یھ فرصت بود

ر آورد و آقاجون حرف بزنیم اون روز قرار بود آقاجون بمونھ خونھ ی ما واسھ ھمین کتشو د
خصوص یھ اتاق باال بود کھ م..................... انداخت رو دستش و راھی طبقھ ی باال شد 

ورایی شده بود آقاجون بود ھر وقت کھ خونھ ی ما بود ھمیشھ از اون اتاق استفاده می کرد یھ ج
.............اتاق آقاجون ھمھ ھم با این عنوان اتاقو صدا می کردن 

کیان با توام............ پیش پیش –سیاوش 
...............ھان  --
.................آقاجون رفت اتاقش  --
..............آره فکر کنم  --
...............بریم  --
.............دخترا حاضرین  --

.....................آره ..................  --صبا و سوگل 
................پس پیش بھ سوی تایین سرنوشت  --
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پشت در اتاق وایساده بودیم و دل تو دلمون نبود 
.....................سیاوش من می ترسم –صبا 

.........................چرا از چی می ترسی؟ –سیاوش 
رای اینکھ انگار خود سیاوش ھم فھمید کھ چھ سوال بی موردی پرسیده واسھ ھمین حرفی نزد ب

جو کمی عوض شھ گفتم 
بابا قوی .................نکنھ آقاجون لولو خور خورس کھ دارین این جوری می کنید 

...............باشین 
زم کردمو بعد عزمم رو ج..................... ولی خودم ھم بھ حرفی کھ زده بودم اعتقاد نداشتم 

در رو زدم 
................بعلھ –آقاجون 

................آقاجون ماییم نخوابیدین کھ  --
.............نھ بیا تو .......... کیان تویی –آقاجن 

.............با احتیاط درو باز کردمو کنار سیاوش اول وارد شدیم بعد ھم سوگل و صبا 
..................آقاجون کھ تعجب رو می شد از چشاش خوند ما رو دعوت بھ نشستن کرد 

.........................بشینید ببینم ....................... چیزی شده؟  --
راستش رو بخواین آقاجون ما برای گفتن یھ حرفی اینجاییم آقاجون --
........................................ما 

..............................................راستش –سیاوش 
.حرفتون رو بزنید ................................................ ..... راستش چی ؟–آقاجون 
....................دِ بچھ حرف می زنی یا نھ ؟ --آقاجون 

.....................راستش ما اومدیم ......................... آخھ آقاجون چطوری بگم ؟  --
......دِ زود باش حرفتو بزن پسر ................ شما اومدین اینجا چی ؟ –آقاجون 
.........بگیم ...................... کیان و من اومدیم بگیم کھ –سیاوش 

ماجرا مربوط میشھ بھ کیان وسوگل ........................... بذار من بگم  --
آره یا نھ ؟....................... نھ 
بعلھ آقاجون  --

و اینا برای چی اومدن ........ ولی این وسط می مونھ سیاوش و صبا –آقاجون 
..............اینجا 

............ما می خوایم ......... راستش آقاجون من و صبا —سیاوش
.................. وایسا بینم اینجا یھ خبری ھایی ھست نکنھ سیاوش خان ھم –آقاون 
.................بگو کھ اشتباه می کنم وگر نھ .............. صبا 

............. صبا ..........منو ........... یعنی ما ........... ببخشید آقاجون –سیاوش 
..............آخھ 

..............دیگھ نمی خوام چیزی بشنوم ................. بسھ دیگھ کافیھ –آقاجون 
................. ولی آقاجون  --

........... ن بلند شید از اتاق برید بیرو..................... گفتم نمی خوام چیزی بشنوم –آقاجون 
........پاشید 

............آخھ آقاجون –سیاوش 
................آقاجون شما یھ لحظھ بھ حرفھای ما گوش کنید  --

......!!! ........................نمی فھمید ؟!!!................ گفتم پاشید گم شید بیرون–آقاجون 
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جون یھ فرصت می آقاجون خیلی عصبانی بود جایز نبود بیش از این حرفو طوالنی کنیم باید بھ آقا
ز خارج شدن از دادیم واسھ ھمین بھ سیاوش و دخترا اشاره کردم کھ بلند شن بریم بیرون و قبل ا

:در برگشتم رو بھ آقاجون و گفتم 
ین اگھ آقاجون من و سیاوش تو تصمیممون مصمم ھستیم یادمھ خود شما بودین کھ می گفت --

ه تالش کنو چیزی رو می خوای و بھش نمی تونی برسی با یھ بار تالش دست ازش بر ندار دوبار
ھم از  حاال.............. ھنوز این حرفاتون آویزه یگوشمھ .................... سعی کن بھش برسی 

................شما می خوام با سرنوشت ما بازی نکنید 
برو بذار .... .........نیاز دارم کھ یھ کم با خودم خلوت کنم ............ کیان برو بیرون –آقاجون 

.......................راحت باشم 
!!!!......ه ما صبرمون زیاد............ چشم آقاجون ما منتظر ھستیم تا ھر وقت کھ شما بگید  --

الی می پرسید بالفاصلھ بعداز بیرون اومدن از اتاق جمعیت آوار شدن رو سرمون و ھر کی یھ سو
.....چی شد آقا جون قبول کرد؟–صدا 
................چی گفت زود باشید نصف جون شدیم –کیانا 
..............دِ پسر بنال دیگھ –فربد 
..............ببینم شیرید یا رو باه –فریاد 

گار ھفت نگاه تو رو خدا ان............ بچھ ھا برید کنار یکی یکی یگھ این چھ وضعشھ؟–بابا 
کیان جان سیاوش جان چی شد؟.................. ماھھ بھ دنیا اومدن 

قبول ...... ............فعال ھیچی آقاجون کمی بھ فکر کردن نیاز داره باید بھش فرصت بدیم  --
..........این موضوع بعد این ھمھ سال کاره سختیھ 

...............منم با کیان موافقم –سیاوش 
..................من دلم روشنھ ............... پس توکلتون بھ خدا باشھ –دایی نوید 

ایشاال کھ این موضوع ھم بھ خیر و خوشی تموم بشھ —مامان
یفتیم بعد از کمی صحبت ھمھ عزم رفقتن کردن ما ھم کھ دیگھ از خستگی نزدیک بود پس ب

خوابیدیم 
×××××××××××

پاشو پسر تو مگھ کار و زندگی نداری ............. کیان لنگھ ظھر پاشو –کیانا 
بذار بخوابم ..................... چی میگی تو آخھ  --

جا خودش چی چی رو بذار بخوابم پاشو باید بریم شرکت فرھان بیچاره رو کاشتھ اون–کیانا 
گرفتھ خوابیده 

نگاه تو رو خدا چھ زود مارو فروخت  --
بعد از خوردن صبحانھ راھي شدیم 

راستی کیانا آقاجون کو پس ؟ --
صبح زود بدون اینکھ صبحونھ بخوره رفت خونشون  --
..................چرا گذاشتین بره ؟ --
............... کیان کمی بھ آقاجون فرصت بدین  --
خاطر ما قھر  من می گم نمی خوام بھ.......... بابا من مگھ می گم ھمین االن جواب ما رو بده  --

...........کنھ بره 
.....................گفت می خوام برم کمی فکر کنم ..........قھر نکرده  --
.............باشھ پس من رفتم  --
..............کجا وایسا منم بیام آخھ  --
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..................مگھ تو با ماشین خودت نمی ری ؟ --
نھ قراره با فرھان برگردم  --
.......پس زود باش ................ هللا اکبر  --
بریم من حاضرم--

تمون بود کھ رسیدیم شرکت اصال دل و دماغ کار کردن رو نداشتم ولی از قضا یھ پرونده تو دس
بودن و وقت نمی  باید ھر چھ زودتر تحویلش می دادیم ماشاهللا کیانا و فرھانم کھ در حال پچ پچ

..............رسید بھ کارا برسن مونده بودم من بیچاره 
ھ من بود کھ فرھان و کیانا رفتن برای غذا بیشعورا یھ تعارفم ب 2:30ساعت حول حوش 

بود تو  دست از پا درازتر راه افتادم برم طرف رستورانی کھ نزدیک شرکت............ نکردن 
آسانسور بودم کھ سیاوش زنگ زد

سالم پسر كجایي  --
ھیچي دارم مي رم ناھار بخورم --
تنھایي --
...............كاري نداري پاشو بیا حوصلم سر رفت .............. آره  --
...............پس كیانا و فرھان كجان ؟ --
م بھ من ااا مي بیني تو رو خدا سیاوش یھ تعارف ھ.................. اونا چسبیدن ور دل ھم  --

.................... نكردن پسر پاشو تو ھم تنھایي با ما بیا 
پس من چیكارم االن خودمو بھت مي رسونم --
درد ھمدرد كھ داند ھمدرد................ آره وهللا  --
باش اومدم --

این كھ مي  در مورد..... تو رستوران منو سیاوش نشستھ بودیم و حرف مي زدیم در مورد آینده 
ون تا بھ اون خوایم چیكار كنیم ھر دومون كالفھ بودیم از قرار معلوم صبا خیلي ترسیده بود چ

.................. زمون سابقھ نداشت آقاجون با نوه ھاش اونجوري برخورد كنھ 
ي سیاوش درست سھ روز از اون ماجرا مي گذشت من و سیاوش رفتھ بودیم دنبال یكي از كارا

چون زیاد تو ایران آشنایي نداشت ھمیشھ كمكش مي كردم تا بتونھ كاراشو انجام 
داشتیم از اداره ي ثبت مي اومدیم بیرون كھ گوشیم زنگ زد................... بده 
اوه اوه سیا آقاجونھ --
................راست مي گي بردار ببین چي مي گھ  --
..............مي ترسم  --
مسخره بازي در نیار االن قطع مي شھ --

الو  --
سالم كیان كجایي ؟ --
بیرونم آقاجون كاري داشتین  --
از سیاوش خبر داري  --
چیزي شده.............. آره اتفاقا پیشمھ  --
مي تونید بیاین خونھ ي من  --
بعلھ تا نیم ساعت دیگھ اونجاییم  --
پس فعال  --

و گوشي رو قطع كرد 
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چي شده –سیاوش 
احضارمون كرد .................... مي گھ بیاین خونھ ي من--
یا ابوالفضل  --
زود باش باید بریم --

نیم ساعت بعد تو خونھ ي آقاجون رو بھ روي آقاجون نشستھ بودیم
نون بنا بھ این قا........................... ببینید بچھ ھا من این چند روز رو فكر كردم –آقاجون 

ین قانون خبر ھیچ كس از دالیل اصلي ایجاد ا.......... دالیلي گذاشتھ شده بود كھ كیان مي دونھ 
ازدواج شما  ولي چون........................... نداشتھ از این بھ بعد ھم نمي خوام خبر داشتھ باشھ 

حرفي ندارم بھ پاي ھم پیر ................ دو تا بھ دالیل اون قانون ربطي نداره 
ن نپرسھ ولي این وسط یھ حرفي مي مونھ اینكھ ھیچ كس حتي احدي از م...................... شید 

...... .............چرا این قانون ایجاد شده كیان تو ھم حق نداري بھ ھیچ كس حرفي بزني 
....................فھمیدي 

بعلھ آقاجون  --
..........................من حرفامو زدم مي تونید برید  --
ممنون آقا جون  --

..........................مرسي آقاجون خیلي ممنون –سیاوش 
یھ چیز دیگھ  --
.....................چي آقاجون ؟ --
دوست دارم عروسي ھمتون یھ جا باشھ عید عروسي ھمتونو مي خوام ببینم --
............چشم آقاجون  --

خیلي ممنون آقاجون ........................ چي از این بھتر  --سیاوش 
........................آقاجون یھ ماچ مي دي؟ --
!!! ............نگاه تو رو خدا چھ زود ھم پسر خالھ مي شھ  --
...جان من آقاجون  --
آخیش راحت شدم  -
بلھ واقعا راحت شدیم  - 
آقاجون با اجازه من یك زنگي بزنم  - 
بھ كي مي خوایي زنگ بزني ؟ - 
بھ سوگل  - 
ااااا راست مي گي بزار منم یك زنگي بھ صبا بزنم  - 
چشمم بھ  من و سیاوش ھردو جو گیر شده بودیم و داشتیم با نامزدھایمان حرف مي زدیم كھ 

حتما . ي داد با چشمان بھ اشك نشستھ بھ ما نگاه مي كرد و سرش را تكان م....... آقاجون افتاد 
......توي دلش مي گفت امان از دست این جوانھا 

: یاد مي گفتغرق در رفتار آقاجون بودم كھ صداي صبا را از پشت گوشي شنیدم كھ داشت با فر 
.راست مي گي؟ قبول كرد ؟؟

امشب ھمھ اینججا مھمونید ........پسرا بھ خانوادھاتون بگید بیان اینجا  - 
تا باشھ از این مھمونیا ........حتما .......چشم آقاجون  - 
راستي كیان بھ فرھانم بگو بیاد ..........اي پدر سوختھ  - 
....چشم  - 
بھ محض ..تم سیا و من گوشي بھ دست بھ ھمھ خبر مي دادیم نفر آخر فرھان بود شماره را گرف 
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:خوردن اولین زنگ برداشت 
بھ بھ داش كیان تبریك مي گم برادر زن جان  - 
.........فكر كنم كیانا خبرا را بھت رسونده  - 
چھ جورم رسونده .......بلھ كھ رسونده  - 
اینجا مھمونیم .......امشب بیا خونھ ي آقاجون  - 
این یكي رو دیگھ نگفتھ بود  - 
..........خدا رو شكر  - 
......كیان جان نوبت منم مي شھ ھا  - 
......حاال  - 
پس فعال تا شب خداحافظ  - 
یا حق - 
ند بھ حرف تا چند ساعت بعد ھمھ در سالن جمع شده بودیم و منتظر بودیم تا آقاجون شروع ك 

زدن 
......... ن نفر آگاه ھستید و مي دونید كھ اینا چي مي خوا 4مي دونم كھ ھمتون از ماجراي این  - 

ي نوه بھ امید خدا كم كم باید خودتون را آماده كنید براي یك مراسم بزرگ عروسي برا
فقط مي ماند مراسم عروسي كیانا كھ باید با آقا فرھان ھماھنگ كنیم .......ھایم 

نجوري خیلي ھم تازه ای.......آقاجون اتفاقا ما ھم خوشحال مي شیم كھ تمام مراسم با ھم باشھ  - 
مگھ نھ كیانا ؟.......بھتره 

البتھ آقاجون  - 
ولي فرھان جان خانواده ات چي؟ - 
ند و چند وقت اتفاقا اونا ھم از ماجراي سیاوش و كیان آگاه بود.........مشكلي نیست آقاجون  - 

پیش مي گفتند كھ خوب بود تمام مراسم ھر سھ مان باھم باشھ 
ھ توافق حاال بھتره راجع بھ مراسم و وقت و مكانش با ھم ب......پس اینشا هللا مباركھ  - 

گ بزن بگو پاشو بھ پدر و مادرت زن........فرھان جان ھنوز زیاد بھ شام مونده ........ برسیم 
.......تشریف بیاورند 

....... چشم آقا جون  - 
 *********
جا موندي؟ سوگل بابا ك..........یك ساعتھ رفتھ حاضر بشھ .........اه باز این سوگل كجا موند  - 

.....!!!!گل.........اه سو. بیا دیگھ االن صداي تكین در میاد 
ود داشت سوگل در حالي كھ دفتري كھ من تمام خاطرات این چند سال رو نوشتھ بودم دستش ب 

مي اومد پایین 
تو كھ اونو نخوندي؟  - 
..........چرا اتفاقا خوندم تموم شد  - 
........پس بالخره خوندیش  - 
باید زودتر مي خوندم ........سال كمي دیر بود  5ولي كمي دیر خوندم این ..........آره  - 
بازم خوبھ ........ولي درست روز سالگرد ازدواجمون خوندي  - 
راستي تكین كجاست؟ .........آره  - 
........اونجا روي كاناپھ نشستھ و داره با كیفت بازي مي كنھ  - 
تو باز اون رو تنھا گزاشتي ؟!!!كیان  - 
.........خوب اومدم تو رو صدا كنم  - 
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....... زود باش باز ما آخرین نفر مي رسیما .......بریم  - 
سیاوش اینا از ما ھم دیرتر مي رسند ......نترس بابا  - 
نجام ھرسال این مراسم تو خونھ ي آقاجون ا.......نفر بود  6امروز پنجمین سالگرد ازدواج ما  

.مي شد و حاال ھم داشتیم آنجا مي رفتیم 
آخرین نفرات ........ھمیشھ ھمینطور بود .......وقتي رسیدیم دیدیم كھ باز سیاوش دیر كرده است  

. او و صبا و سھا بودند 
......سالم عمھ ...........سالم سوگل جان ........سالم كیان  - 
فرھان كجاست؟.........بھ بھ كیانا جان چطوري خانوم كم پیدا شدي  - 
: كیانا در حالي كھ داشت تكین را در آغوش مي گرفت گفت  
اونجاست داره با تیام و افسون سر و كلھ مي زنھ  - 
پس فریاد كجاست كھ بچش رو داده دستھ شوھرت ؟ - 
با من بودي؟......كیان  - 
رمان ھستند بر گشتم و دیدم كھ فریاد و حسام و فربد و ھمسرش سارا كھ بار دار بود پشت س 
كجایي كھ یچت رو دادي دست اینا ........بلھ كھ با تو بودم  - 
ون بازي مي كنھ تا برگردم دیدم كھ آقا فرھان داره با ا.......یك دقیقھ رفتم پیش فربد و سارا  - 
.....دش كیانا جان بھ شوھرت بگو بیاد دست این پسر ما رو ھم بگیره با خودش ببره مھ - 
.........كیان - 
راستي پس صدا و كمیل كجاند ؟؟ - 
......االنا باید برسند  - 
از آنھا  كمي بعد......در حال حرف زدن بودیم كھ سیاوش و صبا و سھا ھم از راه رسیدند  - 

. صبا ھمراه با نامزدش كمیل از را رسید 
داشتم و شروع دوربین فیلم برداري و بر. باز ھم ھمھ با ھم پشت یكي از میزھاي بزرگ نشستیم  

و  ھمسر.......از سوگل و تكین شروع كردم ........كردم بھ فیلم گرفتن از تك تك افراد 
دختر .......د بعد كیانا و فرھان و تیام نشستھ بودن........تمام دنیاي كوچك من .........فرزندم 

با و سھا سیاوش و ص.........و وارد دوسالگي اش شده بود ......ماه از پسرم بزرگتر بود  6كیانا 
یك سالھ شده  تازه....... سھا از تمام بچھ ھا كوچكتر بود ..... ھم روبھ روي آنھا نشستھ بودند 

جشن تولد سھ  حسام و فریاد و افسون ھم كنار سیاوش بودند افسون بزرگترین نوه بود....... بود 
ارداریش سارا ماھھاي آخر ب.......فربد و سارا ھم بودند ........ سالگي اش چند روز پیش بود 

نشستھ  و در آخر صدا و كمیل........ فربد تا چند روز دیگر صاحب یك پسر مي شد .......بود 
ي بود و پسر خوب.....كمیل ھمكالسي صدا بود و آنھا تازه نامزد كرده بودند .........بودند 

......خونگرم 
در جایي  ھر كس........دوربین را از سمت میزمان برگرداندم و بھ طرف میز پدرانمان رفتم  

سال در بالكن  5آقا جون مثل تمام این .......مشغول بود و بعضي ھا ھم با ھم حرف مي زدند 
.........نشستھ بود و داشت مارا تماشا مي كرد 

.....خدایا بابت این خانواده اي كھ بھ من دادي شكرت 

پایان 
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