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با صدای آالرم گوشیم از خاب پریدم !

تازه خوابم برده بود ولی خب باید بیدار میشدم .امروز خیلی کار داشتم !

کاش میشد یه روز برسه که بتونم بخوابم ....نه ....فقط نخوابم .... دلم میخواد آروم بخوابم !

ولی نه اآلن !

اآلن فقط باید به آینده فکر میکردم .... آینده ای ک باید تنهایی میساختمش !

بی خوابی صورتم رو مزخرف کرده بود . آهی کشیدم و نزدیک پنج بار آب یخ رو توی صورتم کوبیدم ! 

یه لیوان چایی ریختم و تا سرد شه شلوار جین مشکی و مانتوی کوتاه مشکیم رو تنم کردم !

امروز باید همه چی درست پیش میرفت ....

گوشیمو چک کردم !هنوز هیچ پیامی نیومده بود !

لوازم آرایشی ک واسه تک تکش کتک خوردم رو برداشتم و جلوی آینه ی دستشویی ایستادم ....

دستی ب زیر چشمم کشیدم ! 

به دردش عادت کرده بودم ولی مشکل کبودی بیش از حدش بود !

در دستشویی رو به هم کوبیدم و قفلشو زدم .... صدای برخوردش با چهارچوب سکوت خونه رو شکوند ....

تقریبا نصف کرم پودرو خالی کردم کف دستم و به صورتم مالیدم ولی فقط کم رنگ شد .... 

صدای بابا تو خونه پیچید :باز این دختره ی آشغال ،روانی بازیش گل کرد !

پوزخندی زدم و خط چشممو با دقت کشیدم و ریملمم سرسری زدم .....

آخرین کارو ک میخاستم بکنم مردد موندم !

اما افکارمو کنار زدم و رژ لب قرمزمو روی لب هام کشیدم !

موهامو باز کردم و از دستشویی زدم بیرون .

از جلوی بابا رد شدم و چاییمو تلخ سر کشیدم و شال مشکیمو روی سرم انداختم .کیفمو از کنار تخت برداشتمو 

جزوه هامو چپوندم توش ! 

گوشیمو برداشتم و از در زدم بیرون ...

بابا دیگ گیر نمیداد ب بیرون رفتن من .... ولی بعد اون همه کتکی ک خوردم .... چیز عادی ای نبود ! همیشه 

انگار کتک خوردن کلید رفتار هاش بود ...

کتونی هامو پوشیدم و به فاصله ی سه سانتی بین شلوار و کتونیم نگاه کردم و لبخند زدم !

تیپم خوب شده بود !

کولمو روی دوشم انداختم و برای بار دوم گوشیمو چک کردم ....

به پیامی ک برام اومده بود لبخند زدم و از خونه زدم بیرون ........



صندلی عقب آژانس نشستم و پیامو سند کردم !

حداقل یک ساعت تا اونجا راه بود .... 

دستام سرد شده بود !

سعی کردم تا اونجا از وقتم استفاده کنم و جزوه ی دینیمو در آوردم ..... اما فقط سطر هارو میخوندم !از هیچ 

کدوم هیچ چی متوجه نمیشدم .....

یک ساعت و ربع طول کشید تا به اون کافه ی لعنتی تو یوسف آباد برسم !

پول آژانس رو حساب کردم و به در کافه خیره شدم !

چرت و پرت ترین فکر ها تو سرم میچرخیدن .....

این انتخاب من بود .

درست یا غلطش معلوم نبود اما دیگ راه برگشتی نداشتم ! 

وارد کافه شدم .

خیلی تاریک بود و تم قهوه ای داشت .... مثل بیشتر کافه های تهران .... 

میتونست فضای رمانتیکی داشته باشه ... اما مطمئنن نه برای من !  

پشت یه میز کنار پنجره نشستم که گارسون جلو اومد . پسر جوونی بود که شیطونی توی نگاهش موج میزد . 

لب زد : چی میل دارید سرکار خانوم ؟ 

با لحن موجه ای جواب دادم : ممنون . فعال منتظر کسی هستم ! 

و با لبخندی راهنماییش کردم بره که با لب و لوچه ی افتاده رفت .

به صندلی تکیه دادم و به بیرون خیره شدم . چیشد که اینطوری شد ؟

تمام زندگی ۱۸ سالم از جلوی چشمام رد شد که یهو یاد دیشب افتادم و تقریبا از جام پریدم . تو گوشیم به 

صورتم نگاه کردم !

درست معلوم بود کتک خوردم ...

نمیدونم 

شاید هم فقط واسه من معلوم بود !

به هر حال تو چشمای اون پسره ی گارسون  نشونی از کنجکاوی نمیدیدم ...

گوشیمو چک کردم !

هیچ پیامی برام نیومده بود . اهی کشیدمو دستام و تکیه گاه صورتم کردم !

داری چیکار میکنی ؟

این سوال تو ذهنم تکرار میشد .

من چیکار میکردم !

چشم هام رو بستم .... زمزمه کردم : بسه .... هووووف .... بس...

زمزمه هام با صدای کشیده شدن صندلی روبه روم نصفه موند و وقتی سرمو بلند کردم دهنم باز موند .......

اون از عکسش خیلی بهتر بود ......

با صداش فکمو که پخش زمین شده بود رو جمع کردم و لب زدم :س..سالم!



با خشک ترین لحن دنیا گفت :نشنیدی چی گفتم ؟

با لحنش ب خودم اومدن و صاف نشستم و سعی کردم لحنم ضایع کننده نباشه :ببخشید !حواسم نبود .میشه 

تکرار کنید ؟

به صندلی تکیه داد : من حرفامو فقط و فقط یک بار میگم . تکراری درکار نیست !

حرفی نزدم .

توی دلم تکرار کردم : امروز باید خوب پیش بره ،واسه خودت ، واسه آیندت !

_بلند شو !

شکه شدم :بله ؟ 

پوزخندی زد : به این زودی حرفم یادت رفت ؟ 

آهی کشیدم و بلند شدم .

نگاهش از صورتم تا نوک کتونی هام گذشت و گفت :بشین ! 

کالفه دوباره نشستم . 

لب زد : کی کتکت زده ؟ 

جا خوردم . تکونی بخودم دادم که گفت :خوشم نمیاد از انتظار ....

چشم غره ای بش رفتم و سرمو پایین انداختم :بابام !

صدام درست از بین دندونام در میومد !

سرشو تکون داد و لب زد :قوانین همونه که تو ربات آشنایی بهت گفتم . فک نکنم الزم باشه بازم بگم !

_نه !

سری تکون داد :خوبه ! دوست ندارم چیزی بیشتر یا کم تر از اون باشه ... البته ممکنه تو طول قرارمون قانون 

های جدیدی هم بهش اضافه کنم مثل همین .....

حرفشو که نصفه گذاشت سوالی ب چشم هاش خیره شدم که ادامه داد : رژ لب قرمز !

پوزخندی زدم وبا صدای آرومی  زمزمه کردم :حتما ....

با صدای بلند گفت :نشنیدم حرفتو !

لحنش هشدار دهنده بود و برای لحظه ای ترسیدم !

بلند شد و گفت :پاشو بیا !

از کافه زد بیرون و منم مثل اردکی که دنبال مادرش میدود تقریبا داشتم دنبالش میدویدم !

حاال که نگاه میکردم قدم خیلی دربرابر اون کوتاه بود ...

من فقط ب سینش میرسیدم !

هنوز چند قوم برنداشته بودیم که سویچی دراورد و وقتی دکمشو فشار داد چراغ های جنسیس روبه رومون 

روشن شد !

این بار فک من در دوثانیه روی زمین افتاده بود که لب زد :بشین !

توی ماشین جمع نشسته بودم که از رو صندلی های عقب چند تا کاغذ انداخت رو پام !:اینا رو تا برسیم دم 

خونتون میخونی ! شماره باباتم همین االن بگو .....

از الی در آشپزخونه خیره شده بودم به سالن نشیمن خونه !



هوووف ....

هیچی معلوم نبود .اما عجیب تر از همه این بود که بابا هیچی نمیگفت !اولین بار بود که خواستگار های منو به 

خونه راه داده بود . 

تو فکر این بودم که بابا رو چجوری راضی کردن که صدای بابا منو به خودم آورد:سارا جان چایی بیار .

جاااااان ؟؟؟؟ 

خیلی جالب بود . شنیدن این کلمه اونم از زبون بابا جالب ترین چیز دنیا بود !

همونطور که تو شوک بودم چایی رو توی فنجون ها ریختم و بعد اونا رو توی سینی مناسبی گذاشتم و بدون 

اینکه طبق تاکید های بابا چادر گلگلی لعنتی رو سرم کنم از آشپزخونه بیرون زدم .

با ورودم ب اتاق نشیمن همه ی نگاه ها ب طرف من برگشت . 

لحظه ای گُر گرفتم اما به راهم ادامه دادم . تمام زمانی که داشتم چایی ها رو تعارف میکردم مادرش به صورت 

من زل زده بود.

آخرسر هم وقتی نشستم با لبخندی بهش فهموندم  که خیلی به من زل زده . اون هم نگاهش رو دزدید و به 

همسرش نگاهی انداخت . 

برای مادر اون آدم سرد و خشک بودن خیلی خیلی جوون بود اما با سبک زندگی اون ها هر کس بود جوون می 

موند .

اما پدرش !

بهش میخورد که همچین پسری داشته باشه و درست عین خودش آدم خشکی بود .

نمیدونم اما بازم احساس کردم که هر دوشون به من زل زدن !

شاید بخاطر تیپم بود .

یه مانتوی بلند گلبهی پوشیده بودم با جوراب شلواری و شال مشکی . البته این ها لباس های پیش خرید شده ی 

عیدم بود ولی به هر حال امروز روز مهمی بود .

آرایشمم درست  مثل روز قرارمون بود با این تفاوت که رژ لبم صورتی بود .

خودش هیچ نگاهی بمن نکرد . تو این بین نگاه های ترسناک بابا من رو میترسوند اما برام اهمیتی نداشت . 

با اومدن من سکوت شده بود که خودش شروع به حرف زدن کرد :میتونم با دخترتون خصوصی حرف بزنم ؟

بابا دستپاچه و با لبخند مرموزی گفت : بله ،بله، سارا راهنماییشون کن ب اتاق !..........

_یک بار دیگه قانون ها رو مرور میکنیم تا اگه یوقت پشیمون شدی همین االن بگی !

سری تکون دادم و ادامه داد: عشق ،احساس،محبت، سوال و جواب ، سین جیم  ممنوع ! کار من ، درس من یا 

هرچی که مربوط به منه ب تو ربطی نداره و همچنین متقابل ! و در آخر و مهم تر از همه ......

مکثی کرد و به چشم هام زل زد : رابطه ی جنسی یا هر چیز مربوط به اون بین ما بوجود نمیاد .

سر تکون دادم !

مردد گفت : باید قرار داد امضا کنی . 

باز هم  سر تکون دادم .

_زبون نداری مگه ؟؟؟؟ 

لحنش هشدار دهنده بود !



لب زدم : حرفی ندارم .

سر تکون داد . ته نگاهش کالفگی موج میزد . ادامه داد : قراردادمون یک سالست بعدشم که طالق ! 

لبخند زدم :حله !

صداش رو باال برد : با من مثل التا حرف نمیزنی فهمیدی ؟ 

پوزخندی زدم : فکر کردم گفتی کار های منم به تو ربطی نداره .

از جوابم جا خورد . نگاهش رو به جایی نامعلوم دوخت : روز اول اینقدر هار نبودی .

و وقتی دوباره به من نگاه کرد تو نگاهش خشم موج میزد . یه لحظه ترسیدم ولی خودمو جمع و جور کردم و 

ادامه دادم :من حیوون نیستم که هار باشم .لطفا از کلمات مناسب استفاده کن! 

پوزخندی زد : خوبه ..... خوشم اومد !

قبل از اینکه بخام قیافه ی حق به جانب بگیرم طرف چپ صورتم به شدت سوخت !

تا اومدم حرفی بزنم ، کنار گوشم زمزمه کرد :فک کنم واسه خالص شدنت از این خرابه به من نیاز داری نه ؟

افکارم در نطفه خفه شد . من برای آینده به اون و اون قرار داد لعنتی محتاج بودم. 

دستم رو روی صورتم گذاشتم . ادامه داد:پس نتیجه میگیریم خانوم کوچولو !دیگه واسه ارسالن احمدی بلبل 

زبونی نمیکنی فهمیدی ؟ 

سر تکون دادم .

یه لحظه ترسیدم از آینده اما اون آینده فقط یک ساله . فقط یک سال !

به طرف در رفت . نگاهی به لب هام انداخت و گفت :در ضمن دیگ رژ لب صورتی هم نزن !

و از اتاق بیرون رفت . 

توی صداش خوشحالی ساختگی ای موج میزد : ما واقعا همدیگرو دوست داریم و خوشحال میشیم اگه قرار 

عقد و عروسی رو تو نزدیک ترین تاریخ بزاریم .

پوزخندی زدم .حتما بابای منم گذاشت !

اما با صدای بابا متوقف شدم : دو هفته دیگه چطوره ؟؟؟........

همین که مطمئن شدم اونا راهی شدن عصبی فریاد کشیدم :کی به شما گفت که بگید دو هفته ی دیگه من 

عروسی کنم هان؟

مامان و بابا بدون توجه به من به کارهاشون ادامه دادن و بابا جلوی تلویزیون ولو شد .

خب،

شاید صدای منو نشنیدن . پس بلند تر از قبل فریاد کشیدم : براچی گفتید دو هفته ی دیگه ؟؟؟ یکی به من 

جواب بده ! آخه مگه شما میتونید تا دو هفته ی دیگه به اندازه ی خونه ارسالن احمدی واسه من جهاز جور کنید 

؟

اولین باری بود که اسمشو میبردم . از کل زندگیش فقط همین یه اسمو بلد بودم و اگه ماشین روز قرار مال 

خودش باشه احتماال خونه اش هم بزرگه . 

تو دلم خدا خدا کردم حدسم درست باشه که بابا بی تفاوت جواب داد: گفتن جهیزیه نمیخاد انگار پسره همه چی 

داره !

داغ کردم . انگار کسی پاشو رو تمام عقایدم گذاشته بود و با فشار نوک کفشش لهشون کرده بود .



با صدای بلند گفتم : شما این خفت رو به جون خریدید که دخترتونو بدون جهاز بفرستید خونه ی بخت؟ 

از گفتن این جمله خندم گرفت . درسته که این ازدواج یه قرار دادیکساله  بین من و ارسالن بود ،اما قرار نبود 

خانواده هامون چیزی ازش بدونن. تا هم من تو آرامش به هدفم برسم و هم اون به خواسته هاش که بسته به 

رضایت پدرش بود . تو این بین اون فقط خطر دادن مهریه ، اون هم نصفه نیمه ، چون قرار نبود هیچ رابطه ی 

جنسی ای بینمون باشه و اسممون از تو شناسنامه های هم کامال پاک بشه رو به جون خریده بود و من ......

هنوز هیچی از خطر بعدش نمیدونستم !

برای من رسیدن به اون هدف همه چیز بود .

بابا و مامان باز هم هیچ جوابی به من ندادن . 

عصابم بهم ریخت . 

حتی خودمم نمیفهمیدم چرا دارم به خودم فشار میارم .

اون خونه و زندگی مال من نبود که بخام با جهیزیه برم . فکر کنم ارسالن هم به همین فکر کرده بوده و اینو 

گفته !

با تنفر سری به سمت بابا تکان دادم و روی تختم ولو شدم و سعی کردم با گوشیم خودمو آروم کنم   که صدای 

اعالن پیامش منو به سمت پوشه ی پیام ها کشوند و با دیدن اسم ارسالن جا خوردم .

_ بیداری ؟ 

پوزخندی زدم و تایپ کردم : نیم ساعت نشده از خونمون زدی بیرون .چجوری باید خواب باشم ؟ 

و سند کردم !

دو دیقه نکشید که جواب ها پشت سر هم اومد : گفتم حرفامو یکبار تکرار میکنم ،نگفتم ؟

شیطونیم گل کرد و به معنای واقعی کلمه کرم حرص درآوردن به جونم افتاد !

_نکنه پشت تلفنم میخای بزنی تو صورتم ؟؟؟ در ضمن حرفت غلطه چون از روز قرار تا االن حداقل ۴ بار این 

جمله رو تکرار کردی .

با سند کردنش لبخند شیطانی گوشه ی لبم رو گرفت که با پیامی که اومد دلم لرزید !

_اینو فردا بهت میگم .ساعت ۸ صبح آماده باش...........

دوباره به سر کشیدن یه چایی بسنده کردم . نمیدونم چرا از دیشب شیطون درونم فعال شده بود و دوست 

داشتم حرص اون آدم از خود راضی رو دربیارم !

بعد از کشیدن خط چشم و ریملم ،رژ لب قرمزم رو هم زدم . چشمم که به الک قرمزم خورد ، چشمام برق زد !

الکمم زدم و از ته کمدم مانتوی قرمزم رو در اوردم . تقریبا ۷ یا ۸ ماهی میشد نپوشیدمش .

وقتی پوشیدم فهمیدم بلندیش دقیقا روی باسنمه . با اون شلوار جین مشکی و شال مشکی قشنگ حرص درار 

شده بودم .

اما فکر نکنم حرص کسی که براش مهم نیستم دربیاد ؛بیشتر واسه دل خودم بود !

گوشیمو برداشتم و جزوه هامو توی کولم انداختم تا شاید بتونم برم کتابخونه .

از خونه که زدم بیرون نگاه های خیلی ها رو حس کردم اما متمرکز شدم به پیدا کردن ارسالن .

به ساعت گوشیم نگاه کردم "۷:۵۰"

ده دیقه تا قرار مونده بود . آهی کشیدم و شروع کردم با قدم هام متر کردن کوچه !



کوچمون ۲۸ متر بود . 

خودم ۵ بار شمردم !

بار آخری که به سر کوچه رسیدم،همون جنسیس مشکی رو دیدم و به طرفش قدم برداشتم .

وقتی داخلش نشستم باز هم همون حس آشغال روز اول بهم دست داد و خودمو جمع کردم .

آروم لب زدم :سالم !

اما ارسالن بی توجه به من فقط پاشو روی پدال گاز فشار داد . 

از مسیرش حدس میزدم به سمت بهارستان میره .

با لبخند پهنی گفتم : قراره کجا بریم ؟؟

خب ؛

انگار اینم مثل بابا و مامان من کر شده پس بهتر بود از همون لفظ استفاده کنم !

لحنمو جدی کردم:فکر نکنم صدام کوتاه باشه پس نتیجه میگیرم به احتمال زیاد کری!

قلبم به سینه ام میکوبید.

یک ثانیه نکشید که پاشو روی ترمز گذاشت . از شدت ترمز تقریبا به جلو پرت شدم که اگه دستم نبود االن تو 

شیشه بودم .

عصبانی به طرفم برگشت و با آروم ترین صدای ممکن گفت : چی گفتی ؟ 

توی لحنش هشدار موج میزد .

نفس عمیقی کشیدم که ادامه داد : فقط یکبار دیگه بهت میگم سارای خانوم . واسه من تخس بازی در نیار 

فهمیدی ؟ دفعه بعدی هشدار درکار نیست .تنبیِه!

از لحنش معلوم بود جدی میگه . نگاهمو ازش گرفتم و به بیرون دوختم که فریادش منو از جا پروند : نشنیدم 

جوابتو !

لب زدم : فهمیدم .

خوبه ای زیر لب گفت و به راهش ادامه داد . با همون لحن تهدید کننده شروع به صحبت کرد : االنم میریم کارت 

عروسی سفارش بدیم ولی تو حق پایین اومدن از ماشینو نداری . دروغ چرا به من ربطی نداشت باید خودت 

انتخاب میکردی ولی دوست ندارم اسم آدمی با این وضع روم باشه .

سعی کردم آروم باشم و نفس عمیقی کشیدم !

_بعدش میریم باغ تاالرو ببینی.دیشب هماهنگ کردم باهاشون فقط میبرم که ببینی .

نیم نگاهی به من انداخت و ادامه داد :از تو ماشین !

_از اونجا به توصیه مامانم میبرمت خونمو ببینی که اگه تغییراتی خواستی توش بدی که فکر نکنم تغییری بخای 
!

لحنش بیشتر دستوری بود . ینی حق تغییرات نداری ... پوزخندی زدم و لب زدم : حتما از تو ماشین !

سری تکون داد: تا دو هفته ی دیگه کاریت نمیشه کرد ولی وقتی پاتو گذاشتی تو خونه ی من ادبت میکنم !

سکوت کردم . 

به بورس کارت عروسی تو میدون بهارستان که رسیدیم ماشینو پارک کرد . قبل پیاده شدن گفت : کسی نفهمید 

که دیشب یکم ادبت کردم ؟ 

عصبانی لب زدم : با کرم پودر درستش کردم !



خوبه ای گفت و پیاده شد ......

بعد نیم ساعت اومد . نمونه ی کارتو که بهم داد یه نگاه سرسری بهش انداختم و گفتم خوبه . 

باشه ای گفت و راه افتاد .

_ بابات گفت ۱۵۰ نفر برای شما کافیه .فامیالی ماهم در همون حدن ولی ۵۰۰ تا سفارش دادم . زیاد اومدن بهتر از 

کم اومدنه !

به حرف هاش توجهی نداشتم .دستم رو تکیه گاه سرم کرده بودم و به بیرون زل زده بودم . 

تا تاالر یک ساعتی راه بود . تاالر نبود . یه باغ تاالر بزرگ بیرون شهر . جلوی ورودی ایستاد و به حیاط باغ که با 

یه ورودی طاق مانند شروع میشد و بعد از اون یه حوض بزرگ بود و بعد ورودی تاالر اشاره کرد : اینم تاالر ....

باز یه نگاه سرسری انداختم و گفتم : باشه ،خوبه!

ولی زیر چشمی خیره به چشم انداز رویایی اش بودم که زد تو ذوقم : نمیخاد چشاتو چپ کنی ! صاف بشین 

درست نگاه کن . 

آهی کشیدم و صاف نشستم .غرزدم : خسته شدم از بس نشستم تموم بدنم درد گرفت . 

نگاهی به سر تا پام انداخت : خیله خب تا من یه سیگار بکشم میتونی پیاده شی و یکم قدم بزنی !

و قبل از من پیاده شد و به کاپوت تکیه داد .

من هم کوله ام رو روی صندلی انداختم و زدم بیرون . 

ریه هامو پر از هوا کردم و آخیشی زیر لب گفتم .

صدای تق تق فندکش در اومد .

ده قدم رفتم جلو و به ویو ی باغ تاالر نگاه کردم . خواستم بازم برم جلو که صدای ارسالن متوقفم کرد : بسه؛

جلو نرو !

کالفه برگشتم : من سگ دست آموزت نیستم قرار شد تو به کار خودت برسی من به کار خودم !

پکی به سیگارش زد و گفت : فعال با این لباس و قیافه هر جا بری بدتر از سگ دست آموز بهت نگاه میکنن .

آهی کشیدم و پای چپمو به زمین کوبیدم : این همه آدم اینطوری تو شهر میگردن مگه چشه ؟ 

پک دیگه ای به سیگارش زد و اومد جلو و روبه روم ایستاد : این همه آدم دارن تو شهر میگردن .قرار نیست که 

یک سال اسمشون بره تو شناسنامه ی من !

حرفش منطقی بود . اما من طبق معمول شیطون درونم فعال شده بود . 

به طرف ماشین برگشتم : بهتره زود تر بریم به توصیه مامیت گوش کنیم و منو برسونی به یه کتابخونه چون تا 

همین االنم خییییلی از برنامم عقبم .

سیگارشو انداخت زمین و با نوک پا خاموش کرد و همراه من سوار ماشین شد . 

خونش همونطور که حدس میزدم بزرگ بود . 

زعفرانیه یکی از بهترین منطقه های تهران . دوبلکس و ویالیی ،چیدمانش هم باب سلیقه ی یه پسر مجرد بود . 

همونطور که دستور داد ، تغییری نمیخواستم و به سمت در رفتم : میتونی تا کتابخونه منو برسونی یا خودم برم 

؟ 

پوزخندی زد و به سمت یکی از اتاق ها رفت :کتابخونه ای درکار نیست .



با صدای بلند گفتم :چیییییییی؟ من درس دارم ینی چی در کار نیس ؟ مگه من مسخره ی توئم ؟ اصال پیش 

خودت چی فکر کردی ؟ فکر کردی قراره بشینم یه سال برات غذا بپزم و خونت رو تمیز کنم ؟ من برنامه دارم 

،هدف دار.....

حرفام با دیدنش که با یه تیشرت و شلوارک از اتاق بیرون اومد نصفه و نیمه موند .

خندید : نفس کم نیاری .... میگفتی !

دست به سینه ایستادم : میشه بگی تو اون مخت چی میگذره ؟ 

سر تکون داد و همانطور که به سمت آشپز خونه میرفت گفت : باال یه اتاقه که از کتابخونه هیچی کم نداره . 

درستو که خوندی میرسونمت خونتون . گفتم که با این وضع هیچ جا نمیری !

و از یخچال شیشه آبی برداشت و سر کشید .

غرغر کنان از پله ها باال رفتم که گفت : اتاق آخریه ،سمت چپ .

اونموقع منظورش رو درست نگرفتم ولی وقتی رسیدم باال دیدم دو طرف راه پله پر از اتاقه .دوتا سمت راست و 

دوتا سمت چپ . 

همونطور که به سمت چپ میرفتم بلند  گفتم : ینی اینجا پنج تا اتاق داره ؟

_ نه . چهار تا! اینی که رفتم توش لباس پوشیدم اتاق نیست خانوم کوچولو .کمد لباسه !

با دهن باز در اتاق آخرو باز کردم که فکم چسبید به زمین ....

چهار طرف اتاق تا سقف کتاب بود و یه میز وسط اتاق برای مطالعه . درست میگفت چیزی از کتابخونه کم 

نداشت .  

فکمو جمع کردم و سعی کردم رو درسم تمرکز کنم ......

صدای ضرب دستم روی اون میز چوبی اتاقو گرفته بود .

نمیتونستم درس بخونم . خدایا آخه چرا ؟!

نمیدونستم به چی فکر میکردم اما دستام یخ زده بود و نفسم میلرزید !

گریم گرفت .

طبق عادت همیشم دندونامو بهم فشار دادم و گذاشتم اشکم بی صدا از روی گونه هام پایین بیاد !

چشمامو بستم .چرا آروم نمیگرفتم خدایا !

تصمیمم رو گرفتم با چشمای اشکی و دست لرزون کولمو برداشتم و از اتاق زدم بیرون .

پله هارو بزور میدیدم اما هرجوری بود رفتم پایین .تو آشپزخونه بود .پای گاز و پشتش به من بود : میخاستم 

صدات کنم واسه ناهار .االن از گشنگی میمیریم !

با صدای لرزون گفتم : منو ببر خونمون !

که یکهو برگشت . اخمی کرد :چته؟!

از سوالش شدت گریم بیشتر شد : نمیدونم فقط منو ببر خونمون.

هنوز اشکام بی صدا از رو گونم پایین میومد . عادت به بی صدا بودن داشتم . هق هق رو یادم رفته بود . 

نگاهی به سرتاپام انداخت و مردد گفت : برو صورتتو بشور ناهار بخور بعدش میبرمت .

نگاهی بهش انداختم و به سمت در رفتم .

_ کجا؟! سارای با توام ! 



کنار در برگشتم و عصبی با صدای لرزون گفتم : من حالم بده اونموقع تو میگی بیام ناهار بخورم ؟؟! میخام برم 
...

به سمت گاز رفت و خاموشش کرد : برو صورتتو بشور تا من اماده شم .

و رفت به سمت کمد لباس . آهی کشیدم و روی زمین نشستم . چشمامو بستم . دلم واسه خودم میسوخت .

ِکی تموم میشد ؟! اونروز من بودم که خوشیو ببینم ؟!

قلبم میسوخت از این بد بختی و مردابی که توش گیر افتادم !

کل بدنم سست شده بود . 

_بلند شو برو صورتتو بشور .

بی حال بودم .حتی چشمامو باز نکردم تا نگاش کنم .فقط نفس عمیقی کشیدم . کل بدنم میلرزید . از صداهایی 

که اومد فهمیدم نشسته جلوم :چته ؟!حتما خانوم کوچولو پشیمون شده میخاد بره .

خندید : مگه تو واسه پول نمیجنگی !؟ اینا ها!دور و برت و یه نگا بنداز. اینا همش پوله . تو زندگیت همچین 

چیزایی دیده بودی ؟ حاال میخای یسال با همش زندگی کنی . بعدشم مال خودتی !!!

حرفاش تا عمق وجودمو میسوزوند . اشکام بیشتر شد ، بیشتر شد از این همه بدبختی و بی معرفتی ! هیچی از 

عدالتی که خدا واسمون ساخته بود نمیفهمیدم !

پوزخندی زد : نمیتونی دیگه پشیمون شی ! چون حتی مامان و بابامم تورو دیدن ؛اگه از این فکرای مزخرف 

سرت بزنه اون جمجمه ی پوکتو جوری خورد میکنم که دیگه نتونی به هیچ چی فکر کنی !

با بی حالی گفتم : تو ، همه ی .... همه ی قدرت و ثروتت ... َب..... برام ... اندازه ی .... یه ... یه ....

نفسم باال نمیومد !

نمیتونستم حرف بزنم ....

دستش که رو دستم نشست از جا پریدمو چشمامو باز کردم . لب زد : تو چته که اینقدر سردی ؟!

با عجز ناله کردم : نمیدونم !

و دستمو از دستش کشیدم بیرون و روی چشمام گذاشتم : ِن... نمیدونم ... کالفه ام .... َن...نتوستم ...نتونستم 

... َد....درس ..... بخونم !

با تموم شدن جملم نفسی گرفتم که زیر لب هیششششش آرومی گفت : بلند شو یچیزی بخور یکمم بخواب بعد 

میبرمت .االن اینطوری ببرمت فکر میکنن چیکار کردم . پاشو . از کمد منم یچیزی پیدا کن که باهاش راحت 

باشی .

جوابی ندادم که توی یه لحظه حس کردم از رو زمین بلند شدم .......

با صداهای گنگی که اطرافم میومد چشم هامو باز کردم . کم کم صدا رو تشخیص دادم . ارسالن بود . تو جام 

نشستم . روی یه تخت بودم انگار .

ارسالن هم با تلفن حرف میزد . صداش خشک بود .

گیج بودم . بلند شدم و رو پاهام ایستادم . سرم گیج میرفت .یکم گذشت تا بهتر بشم و از اتاق بزنم بیرون. از 

پله ها آروم آروم اومدم پایین .

با دیدن من زد زیر خنده ...

اخم کردم :چته ؟؟



_لباسای من چقدر بت میاد !

و دوباره زد زیر خنده . تازه متوجه شدم . لباسام عوض شده بود . اما .... وایسا ببینم !: کی لباسای منو عوض 

کرده ؟

صدام پر از خشم بود !

خندش قطع شد . روی کاناپه ولو شد : جز منو و تو کسی اینجاست؟

با خشم رفتم و جلوش ایستادم . پاچه های شلوارش میرفت زیر پام : با اجازه ی کی اصال به من دست زدی ؟

اخماش رفت توهم و به من خیره شد : بسه دیگه اه . بچه بازی در نیار . البته از یه دختر بچه همچین چیزایی 

بعید نیست!

با سینه ی پام لگد ارومی به ساق پاش زدم : عاها با شه بابابزرگ منتظر دستور تو بودم .

قبل از اینکه آتیشش فوران کنه سعی کردم از اونجا فرار کنم که بازومو گرفت و با شدت برمگردوند : چه گوهی 

خوردی ؟

وول خوردم : بازومو ول کن . اه !

صورتشو تو دو سانتی صورتم نگه داشت : نه میخام ببینم بازم جرعت داری کارتو تکرار کنی جوجه !!!

عصبی شدم و محکم تر از قبل ضربمو زدم که اونم بیکار نموند و یه کشیده بدتر از روز خواستگاری نثارم کرد ! 

از شدت کشیده اش پرت شدم رو کاناپه . دستم رو گذاشتم رو صورتم و از بین دندونام لب زدم : وحشی عوضی 
!

پوزخندی زد : االن خیلی کارا دارم باهات و گرنه نشون میدادم بهت که وحشی یعنی چی ! بلند شو آماده شو 

مادر شوهرت خیلی عجله داره انگار . تو مزون منتظرمونه !

خودش رفت تو اتاق لباسش و فریاد زد : قبل من آماده جلو دری ؛ فهمیدی ؟؟!؟

تا مزون راهی نبود و زود رسیدیم . 

مادرش خوشحال به طرفمون اومد و بدون توجه به ارسالن منو در آغوش کشید . آغوشش پر از مهربونی بود . 

پر از حس شادی !

چیزایی که من کم یا بعضی وقتا اصال حسش نمی کردم . 

منو از خودش جدا کرد و با بغض پر از شادی تو چشم هام زل زد : وای خدا !! باورم نمیشه االن با عروسم اومد 

مزون لباس عروس !

لبخندی زدم : شما خیلی مهربونید . 

با دست راستش بازوی چپم رو نوازش کرد و با نگاهش بهم فهموند که همیشه وجود داره که تو آغوش گرمش 

جا بگیرم .

ولی چه فایده .اون آعوش فقط یک سال برای من بود . بعدش چی درباره ی من فکر میکرد؟ 

لباس عروس های اون مزون اونقدر زیبا و رویایی بودن که انتخاب کردن برام سخت بود . بیشتر دوست داشتم 

از نگاه کردنشون لذت ببرم .

دیگه نگرانی هام یادم رفته بود !

با کمک مادر ارسالن  یه لباس شیک و مناسب دکلته ی ساده اما با پف  و چین زیاد انتخاب کردیم . بدون تور بود 

و فقط یه تاج و شنل همراهش بود .



کاش تموم اینها واقعیت داشت !

کاش همه ی اینها مال من بود ....

از فکر کردن به این ها حالم بد میشد .این ناتوانی برام سخت بود  .

بعد از خداحافظی طوالنی با مادر ارسالن ،قرار شد منو تا خونه برسونه . 

ساکت تو ماشین نشسته بودم که سوالی به ذهنم رسید : چرا به این ازدواج تن دادی ؟ مادرت خیلی مشتاق 

عروسیت بود .گناه دارن !

بدون اینکه به من نگاه کنه لب زد : قرار شد تو زندگی همدیگه دخالت نکنیم !

این حرفش به معنای خفه شو بود و منم حس و حال بحث کردن نداشتم . پس به شیشه ی ماشین تکیه دادم و 

به بیرون خیره شدم .

*ارسالن*

از اینکه باهاش تند رفتار میکردم خوشحال نبودم ولی باید میدونست که نباید پاشو از گلیمش دراز تر کنه . از 

طرفی اصال جایی تو زندگی من نداشت که بخام باهاش آروم رفتار کنم !

با اون لباسش واقعا شبیه یه فاحشه شده بود .البته شاید بنظر من . اما حاال که مامان و بابا دیدنش باید یکم 

باهاش راه میومدم تا نزنه زیر قرار داد . 

جلوی در خونشون ترمز کردم که بدون خداحافظی پیاده شد و با قدم های محکم به سمت خونشون رفت و 

بدون توجه به من درو باز کرد . 

وقتی درو بست راه افتادم که طولی نکشید که گوشیم زنگ خورد . پدر بود . روی بلندگو گذاشتم و به رانندگیم 

ادامه دادم . 

_ مادرت گفت امروز تقریبا همه ی کار هارو کردید بجز رزرو آرایشگاه !

پوزخندی زدم :  آره . خب که چی ؟!؟

_ میخواستم بگم که درست شب دوم عروسیت نصف اموالم به نامت میشه بی چون و چرا ! 

زدم رو ترمز . اعصابم بهم ریخت : نصفش ؟ هه!جالبه ! قرارمون این نبود آقای احمدی بزرگ !

بلند خندید : نکنه فکر کردی همشو قراره یه دفعه به نامت کنم . ارثیه احمدی چیزی نیست که کادو شده بیاد دم 

در خونت ! 

با جمله ی بعدیش تقریبا از جا پریدم : بقیش روز تولد بچت به نامت میشه !........

*سارای* 

نمیدونم !واقعا نمیدونم چرا امروز اینقدر استرس داشتم . به قیافه ی خودم تو آیینه خیره شدم و توی دلم دعا 

کردم که یک سال بعد کسیو گیر بیارم که منو به اینجاها برسونه !

به نظر خودم خوب شده بودم . تو شب عروسی که مال من بود ولی در واقع به من هیچ ربطی نداشت !

ازدواج مصلحتی که یه قرار داد بین منو ارسالن بود . 

توی فکر بودم که مادرش دستی روی شونم گذاشت و از توی آیینه به چشم هام خیره شد . اون هم زیبا شده بود 

و هم شوق و اشتیاق فراوونش به من دلگرمی میداد : عروس خانوم خوشگل من به چی فکر میکنه ؟ 

لبخند زدم : به اینکه امشب چطور میگزره !



ریز خندید : میدونی میتونم کمکت کنم چون ارسالن حتی یذره هم با باباش فرق نداره . منم شب عروسیم 

داشتم میترکیدم ! من حتی یه بار هم اصالن رو ندیده بودم و ازش میترسیدم .

مشتاق به طرفش برگشتم و جوری ملتمسانه بهش خیره شدم که بفهمه مشتاق ادامه ی ماجرا هستم !

_ راستش اصالن از ارسالن هم خشک تره ولی کم کم دلشو بردم و خودمم یهو دیدم بد جوری عاشقشم ! وقتی 

ارسالن بدنیا اومد مهربونی هاش بیشتر شد . مطمعنم توهم میتونی . فقط فرقت با من اینه که تو قبال دل 

ارسالنو بردی !

پوزخندی زدم . چه دل خوشی داشت این مادر ....

خندید : میتونم حدس بزنم که ارسالن وقتی رفتید خونتون چیکار میکنه . اول لباساشو در میاره و غر غر میکنه 

.بعد میره تو تراس قهوه میخوره . اینکارا رو اصالن هم انجام داد .تو فقط باید همراهیش کنی و پشت ارسالن 

باشی . 

لبخندی زدم و تا اومدم دهن باز کنم صدای مامانم اومد که : آقا دوماد رسیدن ها !!

مادر ارسالن دستم و گرفت و چشمکی بهم زد : موفق باشی !

دستش رو فشردم و راه افتادم .... 

طولی نکشید که روی یه صندلی کنار ارسالن نشسته بودم و همه خیره به ما بودن . ارسالن با اون کت و شلوار و 

کروات مشکیش جذاب شده بود . همه ی دختر های فامیل ما و خودشون جوری به ما زل زده بودن که حسادت 

توشون موج میزد!

_ برای بار سوم میپرسم سرکار خانوم ساراِی معینی آیا بنده وکیلم شما را با مهریه ی معلوم به عقد دائم جناب 

آقای امیر ارسالن احمدی دربیاورم ؟ 

تو این دو بار متوجه اسم کاملش نشده بودم .

امیر ارسالن !

پوزخندی زدم و بدن هیچ مقدمه ای لب زدم : بله !

بال فاصله بعد از حرف من کل اتاق پر از کف و ِکل شد و بعد مدتی دوباره سکوت و جاری شدن خطبه ی عقد !

و طولی نکشید که بعد ۵ ساعت توی اون خونه ی َدَرنَدشت با امیر ارسالن احمدی تنها موندم و اون حاال با 

تیشرت و شلوارکش توی تراس داشت قهوه میخورد . 

به حرف مادش پوزخندی زدم و به اتاق خودم رفتم . زیر لب گفتم : من قرار نیس اونو همراهی کنم !

و شروع به درآوردن لباسم کردم ......

 روی تخت ولو شدم و گوشیمو دست گرفتم . اینترنتو که روشن کردم یه عالم پی ام برا اومد که بیشترش از 

گروه دوستامون بود . از پیاماشون خندم گرفت :

مهال_بچه ها سارا رفت قاطی مرغا حاال چیکارکنیم ؟

فاطمه_ کاری نباید بکنیم باید بیفتیم دنبال شوهر .بنظرتون االن سارا خوابه ؟؟؟

محدثه _ لعنتی پسره رو کی و کجا تور زد ما نفهمیدیم ؟

مهال_ نه بابا خواب چیه االن داره امیر ارسالن جونشو بوس میکنه !

فاطمه_ عع بچه ها سارا آنالینه که !

محدثه _ وسط شب ضفاف عشقبازی و آنالین بودن !!!چه غلطا !



به اینجا که رسیدم خندم گرفت و تایپ کردم " بی ادبا من اینجام " و سند کردم !

فاطمه _ عععع ! تو چرا اینجایی باید تو تخت پیش آقاییت باشی که !

مهال و محدثه هم ایموجی خنده فزستادند که تصمیممو گرفتم و تایپ کردم " بچه ها ؟" و سند!

مهال _چیه؟

فاطمه _جانم ؟

محدثه_ هاع ؟

اهی کشیدم و تایپ کردم " امیر ارسالن شوهرم نیست .ینی هستا ولی فقط شناسنامه ای ! اتاقامونم جداست ." 

وقتی سند شد و بالفاصله سین خورد دلم ریخت !

محدثه _ هار هار خندیدیم بی مزه !

من_ بخدا راس میگم .

فاطمه _ تو چیکار کردی سارا ؟؟؟؟

مهال _ زده به سرش بچه ها مامان پسره رو ندیدید چجوری قربون صدقش میرفت ؟؟؟؟

من _ ازدواج ما مصلحتی و یه قرار داد . مادر پدراپون چیزی نمیدونن !

بال فاصله اینترنت رو قطع کردم و گوشیمو گذاشتم رو زمین و چرخی زدم .

دوباره همه چی به مغز پوکم هجوم آورد . اینکه این شب رویایی مال من نبود آزارم میداد !
......

*ارسالن*

قهوه رو که خوردم ،سیگاری روشن کردم . 

حرف های بابا تو مغزم عین تیک تیک ساعت تکرار میشد . 

آخه چرا بایدمن پسر اصالن باشم ؟ 

خسته شدم .

بچگی نکردم !همیشه در حال آماده شدن برای جانشین اصالن احمدی شدن بودم ...

آخر سر هم وقتی سه سال پیش نخواستم با کسی که اون میخاد ازدواج کنم ، منو از ارثیه محروم کرد و قرار 

شد هر وقت ازدواج کردم همرو به نامم کنه !

االنم دبه کردو فقط نصفش رو داد !

این دختر فقط یه قرار داده برای من و حاال اصالن ازم نوه میخواست .اونم از این دختره ی نچسب !

سیگارم همینطوری سوخت و نتونستم حتی یه پک بهش بزنم . اعصابم بیشتر بهم ریخت و به طبقه ی باال رفتم 

. در اتاقش باز بود .

نگاهی به داخل انداختم . جمع شده بود یه گوشه ی تخت و خوابیده بود . 

به اتاق خودم رفتم و لب تابم رو باز کردم . درسته قرار بود که تو زندگیش دخالت نکنم اما من امیر ارسالن 

احمدی بودم .باید از زندگی کسی که شناسنامم رو تصرف میکرد سر در میاوردم .

آمارشو داده بودم اشکان،دستیارم دراره!

فقط اون میدونست این دختر قرار داد منه .

فایلو باز کردم : سارا معینی ، ۵۹ کیلو ، ۱۶۰ سانت ، ۱۸ ساله ، داوطلب کنکور تجربی امسال ، وضعیت مالی عادی ، 

و هزار تا چرت و پرت دیگه !



چیزایی که من اصال بهشون احتاج نداشتم ... 

همون موقع بود که فکری به ذهنم رسید .

آخرای قرار دادمون کاری میکنم فکر کنه مستم و کارو تموم میکنم !

از فکرم خندم گرفت . 

من برای پس گرفتن حقم هر کاری میکردم . 

من ارسالن احمدی بودم !......

*سارای*

االن یه هفته از روال عادی این قرار داد میگذره . برنامم هرروز اینه : ساعت ۶ صبح بلند میشم و صبونه رو 

آماده میکنم و میخورم . ۶.۱۵ که از سر میز بلند میشم ارسالن میره و صبونه میخوره . 

بعد مادرش زنگ میزنه و با اشتیاق تا ساعت ۶.۴۵ به من نصیحت میکنه ! ارسالن میره سر کار و من میرم 

کتابخونه طبقه باال . 

برای جبران عقب موندگی هام طبق برنامه تا ساعت ۱ بعد از ظهر درس میخونم . موقع ناهار زنگ میزنم 

رستوران و بعد ناهار دوباره میرم پای درس . ساعت ۷ ادسالن برمیگرده و واسه خودش تو خونه ول میگرده . 

ساعت هشت صدام میکنه تا برم شام بخورم . بعد شام دوباره میرم تا ساعت ۱۰ درس میخونم و بعد بدون شب 

بخیر میخوابم !

یه هفتست که گوشیم به اینترنت وصل نشده و هر شب غذاهای تکراری میخوریم .

من و ارسالن رو هم یک ساعت هم همدیگه رو نمیبینیم . 

از فامیال خواهش کردیم که مراسم پاگشا رو بزارن برای بعد کنکور من!

مامان باباهامون هم فقط زنگ میزدن !

دیشب تا ۱۲ داشتم درس میخوندم و امروز خواب موندم . ساعت ده بود که با زنگ ارسالن از خواب پریدم . 

زنگ زده بود اگه هنو بیدار نشدم بیدارم کنه و گفت یه خدمتکار گرفته و دارن میان سمت خونه . 

تا من صبحونمو بخورم اونا هم رسیدن .

خدمتکار خانوم تقریبا جا افتاده ای بود به اسم مهری ! 

حاال برنامم شده بود اینکه بجز وعده های غذایی درس میخوندم و هر یک ساعت مهری خانوم میومد و یه کیلو 

میوه میچپوند تو دهنم ! 

روز نهم زندگیم با ارسالن بود که دور و بر ساعت ۱۰ صبح رنگ خونه خورد . طبق معمول مهری جواب داد و بعد 

چند ثانیه از پایین داد زد: خانوم چند لحظه میاید پایین !؟

کالفه آهی سر دادم و گفتم : دارم میام !

پله ها رو دوتا یکی کردم و پایین رفتم که مهری گفت : یه دختر خانومی جلو دره که میگه با شما کار داره .

سری تکون دادم و گوشی آیفونو ازش گرفتم و راهیش کردم به کارش برسه . 

وقتی به آیفون نگاه کردم دهنم باز موند . 

مهال بود .

آیفونو کنار گوشم گرفتم و درو باز کردم : بیا مهال !

و در ورودیو باز کردم . مهال که تازه وارد حیاط شده بود با دیدن من سری تکون داد و جلو اومد . 



_ با بد بختی آدرس خونتو گیر آوردیم !گوشی که جواب نمیدی با جوابای شب عروسیت هم همه رو کالفه کردی 

. میشه بگی اینجا چخبره ؟؟؟؟

صداش عصبی بود . 

دستم رو جلوی بینیم گرفتم : هیسسسسس . سالم !

پنچر شد و آهی کشید : سالم !

خندیدم : بیا بریم تو اتاقم بت توضیح بدم . 

و به سمت پله ها راهنماییش کردم و رو به مهری گفتم : مهری خانوم میشه یه زره خوردنی واسه منو مهمونم 

بیاری ؟

_ چشم خانوم !!!
......

_توضیح بده !

هیسی گفتم و آروم با ابروهام به مهری خانوم اشاره کردم . وقتی از رفتنش مطمئن شدم آروم لب زدم : چیو 

باید بهت توضیح بدم ؟؟؟

داغ کرد . کارد میزدی خونش درنمیومد : اون حرفایی که اونشب زدی !

شونه باال انداختم : فکر کن شوخی کردم . 

_سارا تو چشمای من نگا کن ببینم !

به سمتش برگشتم و به چشماش زل زدم . خندم گرفته بود ولی االن وقت خنده نبود : ها !چیمیگی ؟!

چشماشو ریز کرد : حرفتو تکرار کن !

_ها!؟چیمیگی!؟ 

درجا ولو شدم رو تخت و زدم زیر خنده . دست به سینه فقط به من نگاه میکرد !: االن وقت شوخی نیست سارا 
!!!

بلند شدم : هست مهال ! تقریبا یه هفته و نیمه که من تو خوشی زندگی میکنم . نه دعوا نه کتک نه داد و فریاد . 

آرامش و درس ! حتی کسی نیس به من گیر بده تازه یه خانومی هرروز صبح زنگ میزنه قربون صدقه ام میره . 

این ینی زندگی !

و دوباره رو تخت ولو شدم . 

صدای پوفشو شنیدم : تو دیوونه ای ! میدونی چیکار کردی اصال !؟؟؟ 

چشم غره ای رفتم : آره . با یه پسر پولدار که میخاد ارثشو از باباش بگیره و شرط باباش ازدواجه ، یه ازدواج 

مصلحتی کردم .

بلند شدم و صاف نشستم . خیلی بد به من نگاه میکرد . ادامه دادم : ازدواج  اصطالح درستش نیس! ما یه قرار 

داد بستیم . عشق و محبت ،فضولی تو کار همدیگه و از همه مهم تر رابطه ی جنسی تو اون قرارداد َقِدَقن شده ! 

این ینی یه زندگی خوب !

پوزخندی زد : تو فکر میکنی یه مرد که دقیقا دوبرابر توعه ،به  بند آخر اون قرار داد پایبنده ؟ 

شونه باال انداختم : ما روزی نیم ساعتم همدیگرو نمیبینیم !



مهال کالفه سر تکون داد : این هیچ ربطی نداره . اگه بخاد کارشو بکنه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره . توهم 

نمیتونی کاری کنی چون اون قرار داد مزخرفتون غیر قانونیه . در ضمن اون شوهر قانونیته !

اخم کردم : میشه نفوس بد نزنی ؟ 

شونه باال انداخت : واقعیته !

خندیدم : فعال که پایبند بوده . وای مهال فقط منتظرم این دوماه تموم شه و کنکورمو بدم . قبول که بشم 

بالفاصله میرم سفارت تا کارای ویزامو درست کنم .

بعدش دستمو مثل هواپیما توی هوا تکون دادم : اونوقت بای بای ایران ... بای بای امیر ارسالن احمدی !

بی حس بهم زل زد : واسه خروجت از کشور اجازه ی شوهرت الزمه ! 

پوزخندی زدم و فکرای شیطانیمو رو کردم : به اون جاشم فکر کردم . بچمون دست بزنم داره ! فقط کافیه یروز 

حرصشو درارم تا سیاه و کبود برم سفارت و درخواست ویزا بدم !
......

_سارای ! زود باش دیگه ! من کارو زندگی دارم .

آهی کشیدم و همونطور که شالم رو روی دوشم مینداختم از اتاق زدم بیرون .

پله ها رو دوتا یکی کردم و گفتم : کسی مجبورت نکرده همراه من بیای ! 

شونه باال انداخت : میخام وقتی از حال رفتی سر جلسه بی کس و کار نباشی ! 

روبه روش ایستادم و زدم زیر خنده : واقعا تو قیافه ی من استرس میبینی ؟؟؟ 

در و باز کرد و همونطور که کفش های مردونش رو پاش میکرد لب زد : نه ! یذره کم داری .

کولمو جابه جا کردم و اخمالو گفتم : اوال که خودت کم داری . دوما یکم اون هیکل گندتو بکش کنار منم کفشامو 

بپوشم . 

خندید و وقتی کارش تموم شد کنار رفت . توراه دو تا شیر کاکائو و کیک خرید و بزور داد تو حلقم . وقتی 

رسیدیم بدون خداحافظی ازش از ماشین پیاده شدم و رفتم ! 

*ارسالن*

واقعا بچه بود !

هم از نظر هیکل و هم از نظر رفتار . بعد سه ماه این طوالنی ترین دیدارمون بود . اجازه نمیداد کسی هم بیاد 

خونمون !

تا االن تنها کسی که پاشو تو خونه گذاشته بود به گفته ی مهری رفیقش بوده ..

االنم که تا جمع رفیقاشو دید خودشو انداخت تو بغلشون . از این رفتاراش خوشم نمیومد .

کال دختر نچسبی بود . 

نمیدونم چجوری قرار بود اون برنامرو روش پیاده کنم که بقیه ی ارثمم بگیرم ! 

اینکه بچه ای که از خون من بود ۵۰ درصد امکان داشت به اون بره عذابم میداد .

تو همین فکرا بودم که لرزش گوشیم منو به خودم  آورد . نگاهی بهش انداختم و پوف بلندی گفتم و تماسو 

برقرار کردم : سالم مامان ! 

تو صدام بیزاری موج میزد .

_ علیک سالم ! چته حاال بهت زنگ زدم حالتو بپرسم !



پوزخندی زدم : حال من یا عروس جونت ؟

خندید : خب راستش تلفن خونه رو که جواب ندادید گفتم حتمن رفتید . گوشی خودشم خاموشه!

_ آره االن از ماشین پیاده شد . 

به ساعتم نگاه کردم : تا چند دیقه ی دیگه آزمونش شروع میشه !

باصدای خیر خواهانه ای گفت : یکم دلداریش میدادی استرس نگیره یه وقت .

پوزخند زدم : آخه دلداریو به آدمی میدن که استرس داره . سارای اصال استرس نداشت . دلیلی هم واسه 

استرس نداره وقتی همه رو بلده . سه ماهه داره بکوب درس میخونه . بجز اون وقتی که خونشون بود . 

_ چی بگم واال . میخای منم بیام اونجا ؟ 

_ نه بابا ! به مادر خودشم گفت نیا . 

_ باشه هر جور راحتید . ولی تموم که شد برا ناهار بیاید اینجا !

چشم غره ای رفتم : باشه . اگه خسته نبود و قبول کرد میارمش ! 

_ خیله خب . مواظب باش . منم برم دیگه ناهار درست کنم . کاری نداری ؟؟ 

_ نه . خدافظ.

_خدافظ.

گوشیو انداختم روی صندلی کناری و ماشینو روشن کردم .......

*سارای*

آهی کشیدم و با سردرد از سالن زدم بیرون . باالخره این چالش ۴ ساعته هم تموم شد . 

از حوزه ی امتحانی که زدم بیرون ماشین امیر ارسالن رو دیدم و به سمتش رفتم . 

در و باز کردم و بدون به نگاه کردن به اون نشستم و هوفی کشیدم .

_ چطور بود ؟؟؟ 

بغض کردم و جواب ندادم . چند ثانیه که گذشت گفت :خراب کردی؟؟

بازم جواب ندادم . 

آهی کشید : خب تو که نباید خودتو ببازی . باید تالش کنی واسه سال بعد و یکمم به فکر خو .....

حرفاش و با ترکیدنم و زدن زیر خنده قطع کردم .

تا همین جاشم داشتم میترکیدم .

دیگه نمیتونستم تحمل کنم و پقی زدم زیر خنده !

قهقه میزدم و اون هم خنثی بهم زل زده بود . 

_ وا... وای خدا .... عالی بود !

و باز زدم زیر خنده ....

آهی کشید : میگم بچه ای واسه این کاراته !!

یکم خودمو جمع و جور کردم : خیلی بی جنبه ای !

به روبه رو خیره شد : چطور بود ؟؟؟؟ 

شونه باال انداختم : خوب بود . حاال تا نتیجش بیاد ! 

سری تکون داد : حالشو داری بریم خونه ی مامانم اینا ؟؟ دعوتت کرده ! 



شونه باال انداختم : حال که دارم . فقط یه ذره سرم درد میکنه ! 

سری تکون داد : میریم خونه ! 

نمیدونم چیشد که یکدفعه با صدای بلند گفتم : نه!

خب یکمم دلم شادی و تو جمع بودن میخواست . مخصوصا االن که همه چی تموم شده بود و میتونستم حداقل 

۲ ماه استراحت کنم ! 

سوالی بهم خیره شد !

آب دهنم رو قورت دادم : خب ... اومممم .... البته اگه خودت حالشو نداری خب بریم خونه ! 

سری تکون داد و ماشینو روشن کرد . 

همونطور که نگاهش به جلو بود و رانندگی میکرد گوشیشو برداشت و شماره گرفت . من فقط به حالت صورتش 

نگاه میکردم .

_ الو .... بله خوبه .... ما داریم میایم سمت اونجا ....اومدیم از خودش بپرس االن من پشت فرمونم  ..... ای بابا 

گوشی منه مثل اینکه .... نه من دوست ندارم .... ای خدا !

به سمت من برگشت : گوشیتو روشن کن . 

لبخند مرموزی زدم : نیاوردم !

نگاه عصبی بم انداخت و ادامه داد : نیاورده ..... مادر من ما نیم ساعت دیگه اونجاییم ... باشه .....باشه.... 

کاری نداری ؟ ..... خدافظ! 

شونه باال انداختم و از پنجره به بیرون خیره شدم . دلم برای بیرون رفتن با بچه ها تنگ شده بود . باید زودتر یه 

برنامه ای میریختم . به روز های خوب و بدم فکر میکردم و اون بین به نقشم . به اینکه چطور عصبانیش کنم !

_ رفتیم اونجا طبیعی رفتار کن . یکمم با من صمیمی باش .... چمیدونم مثال دستمو بگیر عزیزم صدام کن و اینا 
....

پوزخندی زدم : باشه !

به عمارت بزرگ احمدی که رسیدیم ضمن جمع و جور کردن فکم ، مقنعه ام رو هم مرتب کردم و تو آیینه به 

خودم نگاه کردم . 

_ درست بشین بزا حواسم جمع باشه!

همونطور که دستی به ابروهام کشیدم گفتم : باشه !

و خودمو که به سمت آیینه خم شده بودم ، سر جام کشیدم . 

یری تکون داد و با باز شدن در ، ماشین رو به سمت حیاط روند .

نا خودآگاه یا خدایی زیر لب گفتم که خندید . 

به محض اینکه از ماشین پیاده شدیم ، مادرش بدو بدو از پله ها پایین اومد و منو بغل کرد .

خندیدم: سالم !

_ سالم قربونت برم من !

منو از خودش جدا کرد و نگاهی به سرتاپام انداخت : نگاه کن .... چه الغر هم شده ... معلومه شاه پسر ما خوب 

ازت مراقبت نکرده !

ختدیدم : نه اتفاقا ارسالن جان خیلی هم شوهر خوبیه !



و به سمت ارسالن چشمکی زدم . توی دلم به تک تک کارام خندیدم که با صدایی که اومد همه به طرف در 

ورودی برگشتیم !

_ اسمشو امیر ارسالن نزاشتم که یه دختر یکاره بیاد و بهش بگه ارسالن !

سرم رو پاینن انداختم که دستور داد : بیاین تو ! 

همگی ساکت داخل شدیم . ارسالن دستمو گرفت و حرکتمو آروم کرد تا از مادرش فاصله گرفتیم !

کنار گوشم با صدای هیس هیسی گفت : بابام همینطوریه ! یکم تخس بازی دراری اولش بت حمله میکنه و بعد 

ولت میکنه به امون خدا ! حاال خود دانی ! رام باش بنظرم !

و با لبخند شیطانی ازم فاصله گرفت .

سرو ناهار تو محیطی کامال ساکت انجام شد . تقریبا همه غذاشونو تموم کرده بودن که با حرف مادر ارسالن همه 

به سمتش برگشتیم : چطوره یکی دو هفته بریم شمال ؟؟ سارا جون خستست . باید یکم خستگی در کنه ! 

پدر ارسالن همونطور که چشمش به بشقابش بود گفت : سارا اگه خستست میتونه تو خونه ی خودش استراحت 

کنه !

لبخند شیطانی زدم : بابام اسممو گذاشته سارای تا همه سارای صدام کنن ! 

ارسالن زیر زیرکی پوزخندی زد و معلوم بود که داره از خنده میترکه . 

پدر ارسالن با نگاه بدی بهم خیره شده بود که مادرش سریع بحثو عوض کرد و با عشوه گفت : ای بابا اصالن ! 

دلم هوای یه سفر دسته جمعی کرده عزیزم ! 

اصالن شونه ای باال انداخت : پس حاال که میخوایم دسته جمعی بریم ، داداشم اینا رو هم میاریم ! 

با این حرفش ، لقمه تو گلوی ارسالن گیر کرد و به سرفه افتاد . 

پدرش با طعنه گفت : چیشد پسرم ؟؟!؟ مگه حرف بدی گفتم ؟؟!

و منم همونطور که لیوان آب رو دست ارسالن میدادم گفتم : اشکالی نداره بابا جون ! هر کی رو دوست دارید 

بگید بیان منم دوست دارم با خانوادتون آشنا بشم ! 

و لبخند پهنی زدم و اون هم با اخم سری تکون داد : خوبه عروس ! 

ارسالن نگاه بدی بمن انداخت و ناهار هم با تموم فراز و فرودش گذشت . 

بعد ناهار پدر ارسالن از خونه زد بیرون . ارسالن هم رفت تو حیاط و من و با مادرش تنها گذاشت ! 

_ خب بگو ببینم دل پسر مارو بردی یا نه شیطون خانوم ؟؟! 

لبخند زدم و با دستم به کوچیکی اشاره کردم و گفتم  : یکم . ولی همش به من میگه بچه !!!

مادرش خندید : همشون همینطورن ! 

_ مامان؟؟؟

لبخندی زد : جونم ؟!؟!

شونه باال انداختم : چرا وقتی اصالن خان گفت عموی ارسالنم بیاد ارسالن اونجوری شد ؟؟! 

انگار داغ دلشو تازه کردم . لب زد : چند سال پیش باباش گفت که ارسالن و دختر عموش باید باهم ازدواج کنن . 

بچمم دنبال عشق بود . برا همین قبول نکرد . اصالن هم باهاش دعوا کرد ! از اونموقع بود که کار و خونشو از 

باباش جدا کرد ........



گوشی رو جابه جا کردم و روی اون یکی گوشم تنظیم کردم : آخه عزیز من من نگفتم االن که گفتم نتایج کنکور 

اومد ! میدونی تا اون موقع چقدر وقته ؟؟؟!!

صدای نگرانش اومد : من نگرانتم خره !هر لحظه ممنکنه اتفاقی که نباید پیش بیاد ،پیش بیاد! 

چشم غره ای رفتم . حتی به اینم توجه نمیکردم که اون رفتارای منو نمیبینه : آخه من فدای نگرانی تو بشم 

نترس مگه منو نمیشناسی ؟؟!؟ االنم نمیتونم صحبت کنم . االناس که ارسالن بیاد و بفهمه نقشمو ! مخصوصا 

امروز که قراره لباسامو غربال کنه!

خندید : از دست تو !! چیکار کردی که میخاد لباساتو غربال کنه ؟؟!

لبخند شیطونی زدم : مادر شوهر جونم میخاد واسه اینکه خستگیم در بره مارو ببره شمال . البته عموش اینا هم 

میان ! میخاد بدونه لباسای موجهی میپوشم !

هین بلندی کشید . 

بلند گفتم : چیشد ؟؟؟؟!؟! 

_سارا ؟

_جانم ؟!؟ 

_میدونی نصف جمعیت ایران تو سفر به شمال به وجود اومدن ؟؟ 

پوفی کشیدم : مسخره !!!! تو نترس من چیزی به این ۸۰ میلیون نفر اضافه نمیکنم !

_ مگه به توئه !؟

_آره !

همون موقع بود که صدای درو شنیدم : آقا تشریف فرما شدن . کاری نداری ؟؟؟ 

_ نه مواظب باش . بای 

_ توهم عشقم . بازم زنگ میزنم بهت .بای !

و تلفنو قطع کردم و لی لی کنان از اتاق رفتم بیرون و از پله ها اومدم پایین و با شوق لب زدم : کی میریم ؟ 

اخمالو کتش رو داد دست مهری خانوم : سالمت کو ؟؟؟ 

لبخند زدم : موش خورده !کی میریم ؟ 

سری تکون داد و روبه مهری خانوم گفت : قهوه داریم ؟؟ 

مهری خانوم هم با خودشیرینی گفت : االن آماده میکنم آقا .

و رفت !

ارسالن هم به سمت من اومد اما طولی نکشید که فهمیدم به سمت من نیومده و به سمت کمد لباسش رفته . 

پشت سرش راه افتادم : نگفتی ؟؟!

رفت تو اتاق و درو پشت سرش بست . صداش گنگ میومد : تا ادب یاد نگیری نه باهات حرف میزنم نه جایی 

میبرمت !

پشت در اتاق بی صدا ایستادم . ۰چند دقیقه ای طول کشید تا در باز شد . آروم لب زدم : سالم !

پوزخندی زد : علیک سالم . فردا میریم !

تقریبا جیغ زدم :فررررررررردا؟؟؟؟!

سری تکون دادو منو از سر راه کنار زد و روی کاناپه ولو شد . 



به دیوار تکیه دادم : من آماده نیستم . 

کش و قوسی به بدنش داد : هستی . االنم میریم لباساتو ببینم اگه الزم بود میریم خرید و برگشتنی هم یکم 

چیپس و پفک برا اینکه حوصلت سر نره !

همونطور که از پله ها باال میرفتم گفتم : پس پاشو !زوددد!!!

هیچکدوم از لباسام رو نپسندید . بنظرش باید خانومانه تر از اون ها می بود . مطمئنم دختر عموشو مامانش بد 

تر از این هایی که من داشتم رو میپوشیدن . ولی به هر حال برای خر کردن این شیر ژیان اینکارا الزم بود . 

اونقدر خسته بودم که بی حال روی صندلی ماشین افتاده بودم و خرید ها هم تو بغلم بود . لباس راحتی یه ست 

ورزشی خریده بودیم و یه شومیز بلند و شلوار به اصرار من تنگ خریده بودیم . 

لباس های بیرونی هم هر چی اصرار کرد نپسندیدم . خودم بهتریناشو داشتم . 

کنار یه فروشگاه نگه داشت و بدون حرف پیاده شد و رفت . پکر شده بودم و فقط  از پنجره به بیرون نگاه 

میکردم . 

بعد بیست دقیقه با سه تا کیسه ی پر اومد بیرون . بعد از اینکه اونا رو رو صندلی های عقب گذاشت خودش هم 

نشست .

هنوز زیاد جلو نرفته بوریم که یه مغازه دیدم . پر کاله های کپ خوشگل . بی حال لب زدم : میشه وایسی ؟؟؟! 

نگه داشت : چی شده ؟ 

به اون مغازه اشاره کردم : از اون کالها میخام بخرم !

نچی کرد و ماشینو روشن کرد . 

بازوشو گرفتم : خاهشمیکنم !!!!!

* ارسالن * 

وقتی اون نگه و خواهشش رو دیدم هم تعجب کردم و هم خندم گرفته بود . 

انگار اسب سرکش رام شده بود و تبدیل به یه گربه ی خونگی پشمالو شده بود . 

خودم هم رفتم و یه موجه رو براش انتخاب کردم . مشکی با نگین های صورتی هم رنگ خط های ست ورزشیش 
!

بعد از سکوت طوالنی ماشین نگاهی بهش انداختم . مثل بچه دوساله ها کالهشو روی سرش گذاشته بود و آروم 

خواب بود . 

از این کاراش متنفر بودم !

از خوابیدنش نه ! از بچه بازیاش . 

میترسیدم جلو کتی هم این کارا رو کنه . دیگه حوصله ی چرت و پرتای اون یه نفرو نداشتم . 

خونه که رسیدیم ، بیدارش نکردم !

زیر زانوهاش و کمرشو گرفتم و بردمش اتاقش . تو دستای من گم شده بود ریزه میزه . 

از این حرفم خندم گرفت و آروم روی تخت گذاشتمش . 

خوابش اونقدر سنگین بود که بیدار نشد .

رفتم بیرون و همونطور که از پله ها پایین میومدم رو به مهری گفتم : وسایال رو از تو ماشین بیار !

چشمی گفت و رفت . هنوز به در نرسیده بود که گفتم : خانوم که امروز چیز مشکوکی ازش سر نزد ؟؟؟ 



سرباال انداخت : نه آقا همش سرش تو گوشی بود و با دوستاش حرف میزد . 

خوبه ای گفتم : تا بیای حقوق این ماهتو میریزم !!
......

به جعبه ی قرصام نگاهی انداختم و یه دونه انداختم باال ! جعبه رو توی جیبم جا دادم و کالهم رو گذاشتم . یه 

تیشرت شلوار مشکی پوشیده بودم . کالمم مشکی بود . 

چمدون رو از توی اتاق لباس برداشتم و پله ها رو رفتم باال . هنوز خواب بود . 

با پا به در کوبیدم . در باز شد و بیچاره تو جاش پرید و نشست . لب زد : چته وحشی ! 

من این دهنو باید میبستم : ببین جوجه االن که نمیتونم یه بادمجون بکارم زیر چشمت ولی از اون مسافرت 

کوفتی برگردیم نشونت میدم وحشی به چی میگن ! 

یه لحظه مردمک چشمش لرزید اما طولی نکشید که ثابت و مقتدر شد : امر ؟؟؟

به سمت در رفتم : لباساتو بریز این تو سریع آماده شو بیا پایین دیر شد !!!

* سارای *

نگاهی به تیپم انداختم و با خوشحالی اخرین کارم که یه رژ لب صورتی خوشرنگ بود روی لب هام کشیدم . 

کالهم رو که دیشب خریدم رو روی سرم تنظیم کردم و چمدون به دست یکی یکی از پله ها پایین اومدم . 

ارسالن خان وحشی جلوی در دست به سینه وایساده بود و به روشم نمی آورد که یه چمدون سنگین دست منه ! 

اینکارش کفر منو دراورد . بخاطر همون جیغ زدم : دوست داری کمکم کنی ؟؟؟؟  

با قدم های آروم به سمتم اومد که تا اون بیاد من خودم به پایین پله ها رسیده بودم . چمدون رو به سمتش پرت 

کردم و خودم با قدم های مسمم جلو رفتم ! 

نگاهی بدی بهم انداخت و پشت سرم قدم برداشت . 

به ماشین که رسیدیم روی صندلی لش کردم که غرید : درست بشین ! 

کالهمو پایین کشیدم جوری که چشمام رو پوشوند : خوابم میاد ! 

ماشینو روشن کرد و راه افتاد : درست بشین تا مامان اینا رو ببینیم بعد تو راه بگیر بخواب ! 

هوفی کشیدم و صاف نشستم و کالهمو درست کردم ! 

نزدیک خونه ی مادرش اینا بودیم که از دور میشد دید در حیاط بازه و به جز لکسوز مشکی باباش یه لکسوز 

سفید هم بود که حدس زدم مال عموش باشه ! 

لب زد : به کتی اعتماد نکن ! 

و پیچید تو حیاط . با شیطنت گفتم : کتی همون دختر عموته که قرار بود باهاش ازدواج کنی ؟ 

ماشینو نگه داشت و نگاه بدی بهم انداخت و پیاده شد . 

منم پیاده شدم و بدون نگاه به دختر لوند کنار مادر ارسالن در پاسخ به آغوش بازش ، کالهمو برداشتم و خودم 

رو در اختیارش گذاشتم : سالم مامان جونم ! 

_ سالم ناز ترین عروس دنیا ! 

لپشو بوس کردم و ازش فاصله گرفتم و رو به پدر ارسالن دست دراز کردم : سالم بابا جون ! 

پدر ارسالن دستم رو فشرد و جوابی با اخم داد ! 



مادر ارسالن دستی روی شونم گذاشت و اول روبه مرد تقریبا مست روبه روم گفت : اردالن خان اینم عروسم ! 

سارا جون عموی امیر ارسالن ، اردالن خان احمدی ! 

لبخندی زدم و سالم کردم  . بعد جواب دادنش با همسرش که موهای جوگندمی داشت دست دادم و مادر ارسالن 

لب زد : اینم همراه و خواهر همیشگیم گلنار جون زن عموی ارسالن ! 

سالمی کردیم و بعد به نفر آخر رسیدیم . 

همون دختر لوند ! 

مادر ارسالن لب زد : اینم دختر عموی خوشگل ارسالن کتایون ! 

کتایون دستمو فشرد و با لبخند ساختگی ای گفت : میتونی کتی صدام کنی عزیزم !!!!

منم لبخند زدم و گفتم : باشه کتی جون ! خوشبختم منم سارای هستم ! 

نمیدونم چرا یه حس رقابت نسبت به کتی بهم دست داد ! 
......

*ارسالن*

نگاهی به بدن ریزه و نحیفش انداختم که لش کرده بود رو صندلی و خواب خواب بود . 

سری تکون دادم و زدم کنار . 

به طرفش خم شدم و دستی صندلی رو کشیدم و صندلی صاف شد . 

وول کوچیکی خورد اما آروم گرفت و نفس عمیقی کشید. 

وقتی داشتم به جای اولم بر میگشتم چشمام به لباش خورد! 

با اون رژ لب صورتی شبیه یه تیکه بستنی توت فرنگی شده بود که آدم نمیتونست ازش بگذره ! 

از فکرم خندم گرفت و ماشینو راه انداختم ! 

سعی میکردم آروم برم تا بیدارش نکنم ! 

تاثیر اون قرصای لعنتی برام جالب شده بود . انگار مهربون شده بودم ! 

فکرای تو سرم مزخرف بود ! 

مثال توی تونل بودم که یهو به سرم زد این جوجه کوچولو چطور میتونه وارث احمدی رو به دنیا بیاره ! حتی 

قدش از کتی هم کوتاه تر بود . 

اما قشنگ میشد حسادت رو توی چشمای پوشیده با لنز آبی کتی دید ! 

حداقل هم جایگاه سارای هم زیبایی بعد از بلوغش خیلی بهتر از کتی بود ! 

کتی یبار کوبیده بود و از اول ساخته بود ! 

کال ازش بدم میومد ! 

اما چیز هایی تو این دختر بود که میشد بهش دلخوش کرد . حداقل فقط واسه مادر وارث احمدی بودن ! 

بفیش که به هیچی نمی ارزید . 

نزدیکای تونل کندوان بودیم که وول خورد و چشماشو باز کرد و پررو پررو لب زد : گشنمه ! 

بدون نگاه بهش لب زدم : من مامانت نیستم جوجه کوچولو ! مثل اینکه تو اینجور سفرا زنا به شوهرشون غذا 

میدن که تصادف نشه ! 

صاف نشست و صندلی رو به حالت اولش بر گردوند : خودت داری میگی زن و شوهر ! ما یه قرار دادیم ! 



و از بین صندلی های جلو خودشو رد کرد عقب و رو صندلی های عقب نشست . 

کرانچی ای از تو پالستیک خوراکی ها برداشت و باز کرد و همونجا نشست و به خوردن سر گرم شد ! 

پوزخندی زدم و سر تکون دادم ! 

* سارای * 

تو این حالت مثل رانندم شده بود . 

یه دستم رو روی گوشه ی صندلی جلو گذاشتم و کرانچی رو بهش تعارف کردم ! 

_ میل ندارم ! 

شونه باال انداختم : باشه . 

چند دقیقه ای سکوت شد . 

حوصلم سر رفته بود . 

یهو از جام پریدم ! : ای وای ! 

از تو آینه نگاهی بهم انداخت : چیه !؟!؟ 

دوباره از اون فاصله ی باریک بین دو تا صندلی جلو رفتم و نشستم سر جام ! 

_ مگه ما مثال عاشق هم نیستیم ؟! 

و همونطور که منتظر جواب بودم گوشیمو در آوردم . 

خب کوتاهی گفت . سرمو تکون دادم : کابل OTG  داری ؟ 

از تو داشبود در آورد و دستم داد . 

گوشیمو به ضبط وصل کردم و روی موزیک نفس ناصر زینعلی پلی کردم . صداشو باال بردم و با داد گفتم : حاال 

گوشیتو باز کن و برو رو استوری ! باید یجوری به همه بقبولونیم که چرا باهم ازدواج کردیم ! 

سری تکون داد و گوشیشو آماده کردو دستم داد ! 
.......

کنار یه رستوران برای ناهار ایستادیم . هنوز از ماشین پیاده نشده بودم که مادر ارسالن منو به آغوش کشید : 

وای استوریتون عاللللللی بود !

خندیدم : پیشنهاد امیر ارسالن بود !

ارسالن هم همونطور که جا خورده بود دستم رو گرفت و از آعوش مادرش بیرون کشید : من که خیلی گشنمه 

شما ها هم بهتره بیاید بریم ناهار بخوریم . 

مادر ارسالن رو به ارسالن گفت : خوشحالم که عشقتو پیدا کردی پسر جون !

ارسالن لبخند زورکی زد و منو کشوند . 

سر میز ناهار انگار کتایون زل زده بود به من . من هم بین دیوار و ارسالن نشسته بودم و یجورایی تو خودم 

جمع شده بودم . 

هر بار سرمو بلند میکردم کتایون با اون چشمای درشتش جلوی چشمم بود !

انگار تو  یه تصمیم ناگهانی بلند گفت : من حوصلم تو ماشین خودمون سر رفت . میشه برم پیش سارای جون 

؟؟! باالخره هم دختریم و هم تو یه رن....

ارسالن حرفشو قطع کرد و قاطع و محکم گفت : نه ! ما راحتیم !



کتایون انگار توی الک خودش جمع شدوبد جور خورد تو ذوقش !

راستش دلم براش سوخت . برای همین با ترس و لرز لب زدم : بنظر من اشکالی نداره اگه کتی جون همراه ما 

باشه !

کتی برقی توی چشماش دوید اما ارسالن با دندون قروچه زل زد تو چشمای من . 

نفس عمیقی زدم و لوس شدم : عزیزم ؟!؟ بخاطر من !!!

ارسالن چشم غره ای رفت . مطمئنًا نمی تونست نه بیاره چون همه فکر میکردن اون خیلی عاشق منه ! 

_باشه !

من و کتی با چشمای ذوق زده بهم خیره شدیم و من چشمکی بهش زدم !

بالفاصله ارسالن دست منو گرفت ،بلند شد و دنبال خودش کشید . اعتراف میکنم که دستم داشت از جاش کنده 

می شد !

منو تقریبا از رستوران بیرون پرت کرد و به سمتم قدم برداشت . 

بین سرم و سینش ۵ سانت فاصله بود . 

چونمو توی دستش گرفت و باال آورد و تقریبا میفشرد !

از بین دندوناش لب زد : مگه نگفتم به اون سلیطه اعتماد نکن ؟؟؟؟ 

دستام رو روس دشتش گذاشتم و تقال کردم چونم رو ول کنه . 

تو یه حرکت ناگهانی ول کرد و من به طرف چپ پرت شدم . 

دستی روی چونم کشیدم و حرصی به طرفش رفتم !انگشت اشارمم به عالمت هشدار  باال آوردم : ببین آقا پسر ! 

واسه هرکی هرچی هستی باش ! ولی برای من فقط یه قراردادی که دعا میکنم زود تر تموم شه و از دستت 

خالص شم ! پس نه حق داری به من امر و نهی کنی و نه حق داری دستتو به من بزنی !

پوزخندی زد و سیگاری گوشه ی لبش گذاشت . 

همونطور که سیگارو روشن میکرد لب زد : این دو هفته هم تموم میشه .اون وقت من و تو ..... تنها ..... تو خونه 
!

و قهقه ای زد و سوار ماشین شد !
.......

_ خب بگو ببینم چند سالته ؟ 

پفکی که توی دهنم بود رو قورت دادم و گفتم : اگه بخام دقیق بهت بگم ۱۸ سال و ده ماه !

ابروهاش باالرفت : خیلی از من کوچیکتری که !

لبخند زدم ! 

چند ثانیه تو فکر بود و بعد گفت : پس دوماه دیگه تولدته !

سر تکون دادم : البته تقریبا یه ماه ! االن مردادیم و ماه بعد شهریور ! تولد من مهره ! 

سر تکون داد و متلک وار گفت : فکر کنم پسر عموی مهربونم برات غوغا کنه ! برا منکه تولد خوبی گرفتن ! البته 

برا من خوب ولی برا تو فک نکنم ! 

شونه باال انداختم : ارسالن هرکاری کنه برا من یه دنیاست ! حتی اگه فقد بهم تبریک بگه !



پوزخندی زد : نه عزیزم ! منظورم اینه که من از بچگی برام از این جور تولد ها گرفتن و بهش عادت کردم ... ولی 

فکر کنم برا تو یجور رویا باشه ! 

با تشرش لحظه ای به یه دنیای دیگه سفر کردم . دنیایی که توش تولد هام به یه کیک تو پارک با دوستام خالصه 

میشد ! 

توی اون دنیا صدای ارسالن تو گوشم میپیچید : به کتی اعتماد نکن ! 

لبخند زدم : اما من تولد الزم ندارم ! اونموقع کالس هام شروع میشه و ترجیح میدم تنها فقط به آینده ی شغلیم 

فکر کنم ! 

سر تکون داد . آروم پفکی توی دهنش گذاشت و بعد از خوردنش گفت : شما که از لحاظ مالی با وجود شرکت و 

عمو تامین هستید . چرا میخای کار کنی !؟ 

از دروغ مزخرفم خندم گرفت : چون عاشق رشتم هستم و ترجیح میدم وقتایی که ارسالن خونه نیست با اون 

وقت بگذرونم . شغل صرفا یه منبع درآمد نیست ! میتونه یه جور منبع آرامش باشه ! 

با این حرفا شغل مورد عالقه ام جلوی چشم هام رژه میرفت . حتی االن که ندارمش اما تصور خودم تو اون 

یونیفرم که مخلوطی از رنگ های توسی ، آبی و قرمز بود ، بهم آرامش میداد. آرامشی که بهم میگفت جلو برم تا 

بهش برسم ! 

کتی زد زیر خنده : وای ... تو مثل یه روانشناس حرف میزنی ! 

تا اومدم جواب بدم ، صدای ارسالن من رو متوقف کرد : بهتره از این بحثای مسخره بیایم بیرون . چون داریم 

میرسیم . 

و همونطور که فرمون رو با مچ دست هاش نگه داشته بود به روبه رو اشاره کرد ! 

کتی لبخند شیطانی به من زد : مطمئنم عاشق اینجا میشی ! منکه بهش عادت کردم ! 

شونه ای باال انداختم و دستمو به شیشه تکیه دادم و سرم رو روش گذاشتم !

آخرین نفری بودم که از ماشین پیاده شدم !

با دیدن عمارت روبه روم لبخند زدم و سعی کردم با کف دست کالهمو که داشت از شدت باد ، از سرم می افتاد 

نگه دارم ! 

باد بوی نم میداد ، بوی دریا! دریایی که از همین جاهم صدای موج هاش آرامش رو به هم میریخت ! 

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به این عمارت دل نبندم !

چمدون ها تو حیاط موند تا سرایدار بیاره ! 

مادر ارسالن گفت : خب منو اصالن که اتاق همیشگی ! گلنار و اردالن خان هم که اتاقشون معلومه ! همینطور 

کتی جون ! و میمونه تازه عر....

ارسالن حرفشو قطع کرد : میریم اتاق خودم !

و من رو همونطور که لبخند میزدم کشید و از پله ها پایین برد . 

وارد یه راهرو شدیم که دو طرفش دو تا در بود ! 

در سمت چپو باز کرد و منو پرت کرد داخل ! 

درو تقریبا پشت سرش کوبید : همینو میخواستی !؟؟ 



سوالی بهش خیره شدم که ادامه داد : کتایون با اون تیکه های مسخرش تقریبا لهت کرد . تازه این اولشه ببین 

نقشه های بعدیش چیه !؟ 

دستی به موهاش کشید !

بی تفاوت شونه باال انداختم : ولی نه برا من مهمه نه ناراحت شدم ! 

تقریبا به طرفم حمله ور شد : ببین جوجه ! ناراحت شدن یا نشدن تو برام اهمیت نداره اما تا وقتی که اسمت رو 

منه له کردن تو ینی له کردن من ! 

پوزخندی زدم : اگه این همه برات مهم بود پس چرا تو اون ربات لعنتی دنبال یه دختر عادی میگشتی !؟ میرفتی 

خیابون بقلیتون ریخته از این جنده ها که از زیادی مال و منال زدن تو کار خالف! 

پوزخند عصبی زد ! رگ هاش بیرون زده بود ! : خفه شو دوزاری ! این یک سال تموم شه تو هم به جمع همون 

جنده های خیابونی میپیوندی !

از حرفاش نفسم میگرفت ! 

_ من تورو جمع کردم ! فک کنی اگه پست بزنم اون بابای الشی تر از خودت قبولت میکنه بچه ؟؟؟ 

نمیدونم چیشد ! 

اما تو یه لحظه تمام قدرتمو جمع کردم و روی طرف چپ صورتش خالی کردم . 

نفس نفس میزدم : آینده و زندگی من به آشغاالیی مثل تو ربطی نداره ! 

چند ثانیه ای سکوت کل اتاق رو گرفت و تو یه حرکت ناگهانی ارسالن به سمتم حمله ور شد و موهام رو از روی 

شال توی چنگش گرفت و آروم لب زد : چه غلطی کردی ! 

تمام جرعتمو جمع کردم و پوزخندی زدم: میخای بزنی لهم کنی نه ؟؟! باشه بزن ، منم اونقدر جیغ و فریاد 

میکشم تا همه بریزن پایین ؛ بعدم به همه میگم که داری گولشون میزنی تا ارثتو بگیری ! 

صورتش قرمز شده بود ! 

تا اومد حرفی بزنه تقه ای به در خورد . 

منو پرت کرد رو زمین که یه لحظه تعادلم بهم خورد و کمرم محکم به گوشه ی تخت خورد . 

دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدام خفه شه ! 

ارسالن درو باز کرد و خانم سرایدار چمدونمون رو آورد داخل و با تعجب به من خیره شد ! 

دستمو برداشتم و همونطور که ملحفه ی روی تخت رو کنار میزدم ، لبخندی زدم : یکم کمرم درد میکنه باید 

بخوابم ! 

اما همینکه برگشتم با دیدن مار بزرگی که پوست زرد و قهوه ای پلنگی داشت فقط فرصت کردم جیغ کوتاهی 

بکشم و به ارسالن نگاهی بکنم ! 

همونموقع بود که سوزش کوتاهی سمت چپ قلبم احساس کردم و دست پاهام سست شد و چشمام سیاهی رفت 
!

........

صداهای مبهمی میشنیدم اما سنگینی پلک هام نمیزاشت که چشمامو باز کنم !

_آخه زن عمو جون مکس بیچاره که ترس نداره ! ناراحت نشید ولی عروستون یکم لوسه ! 

_ واال منکه هربار اون زهرماری رو میبینم تمام تنم یخ میکنه چه برسه به این طفلک که هیچی ازش نمیدونست 
 !



_ مکس باید االن تو آکواریومش میبود جالل ! 

_آقا امیر ارسالن آخه تقصیر من چیه شما خودتون میگفتید هر وقت شنیدی داریم میایم مکس رو تخت باشه !

_ اون برا دوران مجردیم بود !

لب هامو باز کردم و آروم گفتم : مامان جون ! 

_ ای وای به هوش اومد . جان مامان جون قربونت برم ! 

آهی کشیدم : پلک هام سنگینه ! نمیتونم بازش کنم ! 

توی صدام بغض بود . بغضی پر از ترس و دلهره ! دلهره از اینکه نتونم دیگه بازشون کنم ! از اینکه آیندم خراب 

بشه ! 

گرمای دستی دستام رو پوشوند و صدای ارسالن کاملش کرد : هیچی نیست ! آروم باش و یبار دیگه تالش کن ! 

گریم گرفت . نفس عمیقی کشیدم و آروم و دوباره سعی کردم ! 

هاله ی سیاه کنار رفت و تصاویر تار جاش رو پر کرد . ارسالن تک خنده ای کرد : دیدی !؟؟ 

سری تکون دادم و اشکی از چشمم سرازیر شد و تصاویر واضح تر شد ! 

نمیدونم چرا اما یه لحظه نگرانی رو توی چشمای ارسالن دیدم .  

تو یه حرکت ناگهانی بازوهاش دورم حلقه شو د منو به خودش فشرد ! 

از دردی که توی کمرم پیچید آخ بلندی گفتم ! 

_ چیشد !؟  

خودمو از تو آغوشش بیرون کشیدم و با ناله گفتم : کمرم ... خیلی درد میکنه ! 

_ پس باید بخوابی ! 

و جلوی چشم های متحیر همه دستی زیر زانوهام انداخت و بلندم کرد !

*ارسالن* 

دلم میخواست خفش کنم  اما  با اون همه نگاه که فکر میکردن من بدون اون میمیرم و البته اون حال زارش 

کاری جز بغل کردنش نداشتم ! بابا و عمو که خونه نبودن . زن عمو با چشم غره ، کتی با حسادت و مامان با 

چشمای پر شده از اشک شوق من رو راهی کردن . از پله ها که پایین میرفتم ، جمع شد و با صدای هیس هیسی 

گفت : مهربون شدی ! 

با پنجه ی پا درو باز کردم و گفتم : قرار داد ها حرف اضافه نمیزنن ! 

خودش هم میدونست این مهربونی نتیجه ی چیه ! 

روی تخت گذاشتمش و ملحفه رو روش کشیدم : تنبیه کار احمقانت بمونه برای تهران ! 

تو خودش جمع شد و به من پشت کرد !

سیگاری از توی جیبم برداشتم و روشن کردم : نگفته بودی ناراحتی قلبی داری !!!

جوابی نداد ! خیلی پررو بود ! ادامه دادم : بهتره بدونی شوهر قراردادی محترمت یه سررشته ی پزشکی داره ! 

بازم جواب نداد  . 

برگشتم و تقریبا روش خم شدم تا صورت خسته و غرق در خوابش رو دیدم . سری تکون دادم و به حالت قبل 

برگشتم . 

دستی روی پیشونیش گذاشتم . تب نداشت ! 



پک دیگه ای به سیگارم زدم و وارد تراس شدم . 

با موبایلم شماره ی اشکانو گرفتم !

_ سالم آقا ! 

_ سالم آقا و زهر مار ! چرا نگفتی دختره ناراحتی قلبی داره ؟!

_ چی آقا !!!؟؟؟؟ 

_ زهر مار و چی ! پرونده پزشکیشو برام درار !

_ آقا من همون روز اول که گشتم هیچ پرونده پزشکی نداشت ! هرچی بود براتون فرستادم !

_ ینی چی مگه میشه !!!؟؟؟

_ آره آقا .... اینجور چیزا پایین شهر عادیه ! ... شاید باباش پول مول نداشته دکتر اینا هم نبردتش !

عصبانی آهی کشیدم و قطع کردم و سیگارمو نصفه خاموش کردم ! 

برگشتم و از پشت شیشه به قیافه ی مظلوم خوابش خیره شدم ! منم جاش بودم بچه بازی درمی آوردم با اون 

وضعم ! 
........

*سارای*

توی جام غلطی زدم .

تمام بدنم کوفته بود و حس وحال اینکه چشمامو باز کنم نداشتم ! 

اما از خوابیدن هم خسته شده بودم ! 

درست مثل کسی بودم که سر یه دوراهی وایساده ! دوراهی مزخرفی که انتهای هر دو راهش بستست ! 

چشمامو باز کردم و به سیاهی مطلق اتاق خیره شدم ! 

صداهای گنگ خنده و شادی از بیرون میومد ! و بعد چشمم به سایه ی توی تراس خورد که هاله ای از دود دورش 

رو گرفته بود . تازه متوجه  شدم که بوی سیگار اتاق رو گرفته بود ! 

خودم رو باال کشیدم و روی تخت نشستم و دستم رو روی دیوار به دنبال کلید چراغ کشیدم که یهو دستم روش 

نشست و چراغ روشن شد ! 

نور چشمام  رو زد و مجبور شدم دو ثانیه ببندمشون ! 

_چه عجب مادمازل بیدار شدن ! پاشو یچیزی بپوش همه کنار دریا دارن شام میخورن ! پاشو !!

چشمامو باز کردم و گفتم : کنار دریا !؟!؟ ولی صداشون از بیرون میاد که ! 

خندید: پاشو جوجه اونو عمارت دریاس ! پاشو دیگه اه ! 

اومدم بلند شم که باز کمرم تیر کوتاهی کشید ! مکثی کردم و نفس عمیقی کشیدم : میشه سویئشرتم رو بیاری !؟ 

با شالم !؟

سری تکون داد و هر دو رو برام آورد! 

با احتیاط زیاد پوشیدم و زیپ سویئشرتم رو هم باز گذاشتم و دست به دیوار جلو رفتم ! 

 ارسالن خنده کنان بازوم رو گرفت تا کمکم کنه که پسش زدم : خودم بلدم راه برم ! 

_ آره میبینم ! 

درو باز کرد و بعد از اینکه من بیرون رفتم پشت سرم اومد . 



دستم رو روی کمرم گذاشتم و آهی کشیدم : دسته گل جنابعالیه ! میدونی که میتونم راحت ازت شکایت کنم 

!؟؟؟

شونه باال انداخت : کی شاهده !؟ 

آهی کشیدم و به راه پله ی روبه روم خیره شدم : تو کثیف ترین آدمی هستی که دیدم ! 

دست به سینه نگاه منو دنبال کرد و لبخند شیطانی زد : میبینم که گیر کردی باز ! 

اولین پله رو گذروندم و گفتم : شده تا صبح طول بکشه خودم میرم به تو هم نیاز ندارم ! 

خندید : باشه یه دنده خانوم ! 

و بدون اینکه به من توجه کنه کل پله ها رو باال رفت ! 

تقریبا دو دیقه طول کشید تا به باالی پله برسم و بعد هم تا بیرون عمارت بد بختی داشتم اما با دیدن آالچیقی 

که مرکز صدای خنده و شادی بود انگار جون گرفتم ! 

اما لحظه ای مکث  کردم ! 

من متعلق به اون خانواده نبودم ؛ من جدا از اونا بودم ؛ یه قرار داد ! 

اما انگار به نگاه های مهربون مادر ارسالن داشتم وابسته میشدم ! 

ارسالن دستم رو گرفت : هر چی من گفتم نه نمیاری فهمیدی ؟!!؟ 

همونطور که حتی نگاهم رو از اون آالچیق نگرفته بودم لب زدم : آره ! 

راه افتادیم . اما با سرعت حلزون ! 

وقتی تقریبا نزدیک شدیم ، جمع با صدای کتی که که بلند گفت اومدن ، به سمت ما برگشتن ! 

لبخندی زدم که مادر ارسالن گفت : خوبی عزیزم ؟!؟ 

سر تکون دادم : مرسی بهترم ! 

ارسالن من روی یه صندلی کنار مادرش نشوند و گفت : البته فقط بهتره ! 

پدرش با اخم گفت : منظورت چیه ؟؟؟! 
......

منم تعجب کردم از لحن صداش ! 

خواستم برگردم که باز کمرم به شدت درد گرفت و آخ بلندی زیر لب گفتم ! 

ارسالن شونه باال انداخت : منظورم همینه ! ما صبح برمیگردیم تهران ! 

من و مادرش همزمان بلند گفتیم : چییی؟!؟! 

ارسالن کنار من نشست و با انگشت اشارش ضربه ای به نوک بینی ام زد : چی نداره عزیزم ! حالت خوب نیست ! 

باید ببرمت دکتر ! 

ناله کردم : اما من حالم خوبه ! 

مادرش در تایید حرف ارسالن لب زد : درست میگه امیر ارسالن ! وضعیت کمرت انگار خوب نیست ! 

انگار همه ی کشتی هام غرق شده بود ! 

راستش دوست داشتم بیشتر با کسی که قرار بود یروزی جای من باشه آشنا شم ! 

ناراحت گفتم : من خودم میدونم حالم خوبه ! دوست دارم اینجا پیشتون باشم ! 



ارسالن با پاش ضربه ی محکمی به پام زد که به خودم اومدم و حرف چند لحظه پیشش یادم اومد "هرچی من 

گفتم نه نمیاری فهمیدی؟!!؟"

لبخندی زد : عزیزم تو خوب شدی من خودم دوباره میارمت ! با همین جمع ! خوبه ؟؟!؟

سرم و پاین انداختم و باشه ای گفتم ! 

مادرش یه بشقاب برنج برام کشید و پر از جوجه کرد : حاال بخور که جون بگیری ! ناراحتم نباش ! اگه این پسر 

دبه کرد خودم گوشش رو میپیچونم ! 

لبخندی زدم و باشه ای گفتم ! 

همه شروع کردن به غذا خوردن ولی من فقط با غذام بازی میکردم که ارسالن کنار گوشم زمزمه کرد : همشو 

میخوری فهمیدی ؟! نبینم یذره از غذاتو بزاری بمونه ! 

راستش گشنم بود و داشتم ناز میکردم ! بخاطر همین شروع کردم به خوردن و تقریبا همه رو خوردم ! 

بعد از شام ، مامان بابا ها رفتن یه طرف و یه آتیش روشن کردن و دورش جمع شدن ! 

ارسالن دو متر اونطرف تر خیره به دریا با تلفنش حرف میزدو من و کتی تو آالچیق تنها بودیم ! 

لبخندی به طرفش زدم و متوجه شدم که با تیشرت نشسته ! 

حتی شال هم نپوشیده بود! 

لبخند زد : از دست مکس دلخور نشی یه وقت ! 

سوالی گفتم : مکس ؟!؟

خندید : همون ماره که باعث شد به این روز بیافتی ! 

آها زیر لبی گفتم و شونه باال انداختم ! 

_ مکس رو از وقتی از تخمش بیرون اومد من و امیر ارسالن بزرگ کردیم ! ولی دیگه این آخرا ، ینی از وقتی که 

قرار ازدواجمون بهم خورد امیر ارسالن تنها باهاش سر میکنه !

اوهومی گفتم که کتی زیر لب چیزی گفت و بلند شد ،رفت و به جمع مادر پدرا پیوست ! 

اما من خیره به دریا بودم ......

*ارسالن*

آروم گفتم : ببین اشکان من واسه فردا ظهر اون وقتو میخواما ! 

_ چشم آقا ! ردیفه ! 

خوبه ای گفتم و گوشی رو قطع کردم ! 

برگشتم و با آالچیق خالی روبه رو شدم ! 

به جمع دور آتیش نگاه کردم ! اونا پنج نفر بودن ! 

یکی این وسط کم بود و شک نداشتم که اون .....

کالفه به دور و بر نگاهی انداختم ! 

استرس بدی گرفتم ! 

اگه اون جوجه دورم میزد ، ارسالن نبودم اگه همین جا خاکش نمیکردم ! 
.......

نزدیک ساحل نبود !



اونقدر عصبانی شده بودم که مامان هم نزدیکم نمیومد !

پله ها رو دوتا یکی کردم تا سوییچمو بردارم که صدای هق هقش متوقفم کرد !

ماتم برد . از تو اتاق صدای هق هق بچه گونش میومد ! 

با صدای آروم گفت : برا چی بهم زنگ زدی !؟؟؟

دیگه طاقت نیوردم و در با ضرب باز کردم : کدوم گوری بودی !؟

* سارای *

در که باز شد سه متر و نیم از جام پریدم ! 

قلبم داشت تند میزد ! 

صداش پر هشدار بود ! 

با پشت دستم اشکامو پاک کردم و نفس زنان بهش خیره شدم !

صداش پشت گوشی میومد : میخام ببینمت مگه گناهه ! ..... سارا .... جواب بده ! 

گوشیو از دستم کشید : یارای جواب نمیده مشکلیه !؟؟ 

بعد از دو ثانیه جاخورد و همونطور که میرفت تو تراس آروم شروع کرد صحبت کردن ! 

نشستم روی زمین ! 

گذشته و سرنوشت دو تا کلمه ی نفرت انگیزن! 

دیگه از دستشون خسته شده بودم . 

ارسالن اومد و گوشیو انداخت رو تخت ، پوفی کشید و نشست : مامانت بود !

پوزخندی زدم : خوب شد خبر دادی !

_ شیرین زبونی نکن ! 

پشتم بهش بود ، چشمام رو مالیدم !  

وقتی دید صدایی ازم در نمیاد لب زد : لجبازی نکن ! پس فردا میبرمت خونتون ! 

_ قرار دادو یادت نره ! تو کارای من فضولی نکن ! 

_ یه حرفو دو بار تکرار نمی کنم . دفعه ی آخرت باشه اینطوری میری جایی ! اول خبر میدی بعد گورتو گم 

میکنی ! 

پوزخندی زدم و به سکوت قانع شدم ! 

چند دقیقه ای که گذشت ، لب زد : پاشو بگیر بخواب ! 

زانوهامو بغل کردم : میتونم ازت سیگار بگیرم !؟

جوابش محکم و قاطع بود : نه !!! 

ناله کردم : اما...... 

ولی حرف نزده فریاد زد : یچیزو دو بار تکرار نمیکنم ! 

لب زدم : ازت متنفرم ! 

_ منم ! 

_ فردا که رسیدیم تهران من کار دارم میرم بیرون ! 

_ فردا وقت دکتر داری ! 



تقریبا از جام پریدم : چی!؟ 

دراز کشید : کر شدی نکنه !؟؟؟ 

آهی کشیدم : نخیر .... ولی .... من دکتر نمیام ! 

نگاه بدی بهم انداخت که سعی کردم بحثو عوض کنم : نکنه قراره دوتایی کنار هم بخابیم !؟؟؟ 

سر تکون داد : میخای دیوار بکشم ! نامحرم نیستی که ! بگیر بکپ !!!! 

صدای مهال تو گوشم پیچید : میدونی نصف جمعیت ایران تو سفر به شمال به وجود اومدن ؟؟

لب زدم : نه ! 

نیم خیز شد و با دندون قروچه بم خیره شد! آهی کشید و تو یه حرکت ناگهانی خم شد و کمرمو گرفت و 

انداختم رو تخت !

از دردی که تو کمرم پیچید جیغ کوتاهی کشیدم ! 

صورتم از درد جمع شد : چته ؟!؟! 

_ کمرم وحشی ! 

  هلم داد تا دراز شم و لب زد : باز شروع کرد جوجه کوچولو ! میخوابی یا مجبورت کنم ! 

دست به سینه بازم نشستم : نمیخابم ! 

باز تو یه حرکت ناگهانی کمرمو گرفت و خوابوند . سفت چسبید ! 

لحاف رو هم کشید رومون ! 

دست و پا زدم و تقال کردم بلند شم . اما اون ساکت سفت منو گرفته بود ! 

درواقع من اصال نمیتونستم تکون بخورم ! 

معذب بودم از اون طور خوابیدن ؛ ولی بهتر بود خودمو خسته نکنم ! 

از تقال که افتادم ، خندید : رام شدی !

_ مجبورم ! کمرم درد میکنه ! 

حرصم گرفته بود اما دیگه نمیتونستم . 

چند دقیقه بعد از ریتم فهمیدم  خوابه !
......

با دهن پر از پفک و با صدای گرفته گفتم : میشه بعدش یجا وایسی من بستنی میخام ! 

همونطور که دور میزد بسته ی پفک رو از دستم قاپید : االن از مطب اومدی بیرون ! 

غرزدم : ععع بده ببینم ! خب گشنمه ! 

بستهی پفکو پرت کرد عقب : گشنته میریم غذا میخوری نه این چرت و پرتا ! 

دست به سینه نشستم : پس زود لطفا ! 

خندید : پررو شدی ! 

به بیرون خیره شدم : شیرین کیه ؟؟؟؟!

 * ارسالن *

زدم رو ترمز : چی میگی ! 

شونه باال انداخت !



سرمو به طرفش خم کردم : با توام ! 

_ آخه دیشب انگار خوابشو میدیدی ! هی میگفتی شیرین ! نکن ! برو ! .... چمیدونم ! 

و زد زیر خنده ! 

نفس عمیقی کشیدم و ماشینو روشن کردم ! 

بیخیال لب زدم : یادم نیس ! 

یه لحظه تصویر شیرین اومد جلوی چشمم و حس کردم بیشتر از همیشه به قرصام نیاز دارم و گرنه یکی رو خفه 

میکردم ! 

اولین رستورانی که دیدم زدم رو ترمز ! 

بش گفتم یه میز انتخاب کنه تا من سفارش بدم ! 

دو پرس چلو کباب با مخلفات سفارش دادم و بالفاصله رفتم دستشویی و آبی به صورتم زدم و از تو جیبم جعبه 

ی قرصامو دراوردم ! 

بدون آب خوردم و تو آینه به خودم خیره شدم ! 

لعنت بهت !

گوشیمو در آوردم و شماره ی حمیدو گرفتم ! بعد از سه چهار تا بوق جواب داد : به به ! چه عجب آقای احمدی ! 

_ لیست ترم جدید آماده شده ؟! 

_ چیزی شده ؟! 

باصدای بلند گفتم : لیست جدید ! 

دستپاچه جواب داد : خب بچه های قدیمی آره ولی ورودی های جدید نه ! 

_برام بفرست ! همین االن ! 

و قطع کردم ! 

صدای آالرم که اومد پیامامو باز کردم ! 

توی عکس نگاهی انداختم و بادیدن اسمش خیالم راحت شد ! 

نفسی کشیدم و اومدم بیرون . 

میز چیده شده بود و سارای منتظر من ! 

نشستم و شروع به خوردن کردم ! 

نمیدونم چرا اون قرص لعنتی آرومم نمیکرد ! 
......

* سارای *

گوشه ی شالم رو دوشم انداختم و درو باز کردم ! 

همزمان که پشت کتونیمو باال میکشیدم بلند گفتم : مهری خانوم من تا ناهار برمیگردم ! دارم میرم پیش دوستام 

اگه آقا اومدن بهشون بگو ! 

جلوی در اومد و به در تکیه زد و با حالت ناراحتی گفت : حاال نمیشد نرید ؟ 

چشم غره ای بهش رفتم و بدون خداحافظی پله ها رو دوتا یکی کردم ! 

به حیاط که رسیدم ، نگاهی به پشت سر انداختم ! مهری از پشت پنجره داشت نگاه میکرد ! 



دستی تکون دادم و از در زدم بیرون ! 

تا سر خیابون تقریبا دویدم و یه در بست گرفتم .

تا وقتی که برسم به اونجا قلبم داشت از تو دهنم میزد بیرون ! 

حتی وقتی پامو گذاشتم تو سفارت زانوهام میلرزید . نفس عمیقی کشیدم و راه افتادم ! 

از قبل وقت گرفته بودم و االن بدون معطلی رفتم تو . 

مرد تقریبا چهل ساله ی چشم آبی اونجا نشسته بود و به چند تا کاغذ خیره شده بود ! 

گلومو با سرفه صاف کردم که بهم نگاهی انداخت : خب ! بگو ! 

لبامو تر کردم : ِاممممم ..... راستش من میخوام برای تحصیل مهاجرت کنم ! 

بدون اینکه سرشو باال بیاره لب زد : سال چندم دانشگاهی و چه رشته ای ! 

شونه باال انداختم : وارد دانشگاه نشدم ! 

سرشو باال آورد و کالفه عینکشو از چشمش درآورد : بچه دبیرستانی ای ؟؟؟! 

دوباره نفس عمیق کشیدم : نه ! تازه کنکور دادم ...منتظر جوابشم ! ولی نمیخام اینجا درس بخونم .... میخوام 

پذیرشمو از کشور شما بگیرم ! 

چشماشو ریز کرد : از سختی هاش میدونی دختر ؟؟؟ 

سر تکون دادم : برای راحت شدن باید یختی کشید ! 

سرتکون داد : با این سنت متاهل که نیستی ؟! 

سرمو انداختم پایین : چرا .... متاهلم ! 

جا خورد ! بلند شد و رو صندلی روبه روی من نشست : متاهلی و میخوای بری ؟؟؟! 

وقتی دید جوابی نمیدم دلسوزانه گفت : اذیتت میکنه ؟؟؟! 

سری تکون دادم که ادامه داد : دست بزن چی ؟؟؟ 

قیافمو مظلوم کردم : داره ! 

_پاسپورت چی ؟ داری ؟ 

سر تکون دادم : فکر کنم اعتبار داشته باشه ! 

بلند شد : دفعه ی بعد سعی کن با پاسپورت و .....

مکثی کرد و ادامه داد : گواهی پزشکی قانونی بیای ! میتونی ؟؟؟!؟ 

سری تکون دادم ! 

خوبه ای گفت و لب زد : سعی میکنم بهت کمک کنم زود تر بری اونجا ! فقط باید یکاری برام بکنی ! 

چشم هامو ریز کردم که ادامه داد : میخوام پسرمو پیدا کنی !
......

تو راه برگشت فکرم درگیر اون مرد بود ! 

چرا میخواست من پسرشو پیدا کنم ؟!؟! 

جوری فکرمو درگیر کرده بود که نفهمیدم چطوری نصف راهو پیاده رفتم ! 

اما هر چی بود اینکه منو تا اونجا رد میکرد کلی بود برام ! میتونستم بعدش بپیچونمش و هیچی به هیچی ! 

کنار خیابون وایسادم تا تاکسی بگیرم ! 



انگار خیابون از تاکسی خالی شده بود . آهی کشیدم و دستمو تکون دادم تا یه سواری بگیرم که یه مزدا مشکی 

جلو پام ترمز کرد ! 

آهی کشیدم و قدمی به عقب برداشتم که صدای پسری اومد : خانوم کوچولو برسونمت ! 

سری تکون دادم و رفتم تو پیاده رو و قدم هاموتند کردم ! 

هنوز دنبالم میومد و بوق بوق میکرد ! 

تقریبا سر خیابون بودم و بهش توجهی نمیکردم که یهو صدای بد ترمزی رو پشت سرم شنیدم ! 

برگرشتم و با دیدن ماشین ارسالن که جلوی اون ماشینو گرفته بود ، نفسم حبس شد ! 

ارسالن با صورت گرفته از ماشین پیاده شد و به سمت اون ماشین هجوم برد ! 

دیویدم جلو و با ترس صداش کردم : ارسال....

حرفم تموم نشده فریاد کشید : تو خفه شو ! 

در ماشینو باز کرد و یقه ی پسره رو کشید و از ماشین پرتش کرد بیرون ! 

روی سینش نشست و مشتی رونه ی صورتش کرد ! 

دستم رو روی دهنم گذاشتم ! بغض کرده بودم و نمیدونستم چیکار کنم ! 

جیغی کشیدم و از مردم کمک خواستم ! 

چند نفر گرفتنش و سعی کردن از اون پسره جداش کنن ! 

همش فریاد میکشید و مشت مینداخت! 

مردم پسره رو جدا کردن و سریع فرستادنش بره ! اونم وقتو طال دونست و فرار کرد ! 

آب دهنمو قورت دادم که ارسالن برگشت و به سمت من هجوم آورد . 

دستم رو گرفت و پرتم کرد تو ماشین ! 

تا خونه سکوت مرگباری ماشین رو فرا گرفته بود . 

ماشین و وسط حیاط نگه داشت و پیاده شد .

قلبم جوری میزد که صداش رو واضح میشنیدم ! 

در سمت من رو باز کرد و فریاد کشید : بیا پایین ! 

آب دهنم رو قورت دادم و آروم از ماشین پیاده شدم که با سیلی که یه طرف صورتمو سوزوند ، رو زمین پرت 

شدم ! 

کف پاشو با اون کفش زمختش روی ساق پام گذاشت : گدوم گوری بودی !!؟؟؟ 

لبامو ترکردم و همونطور که از درد نفس نفس میزدم گفتم : با ... با دوستام ..... بیرون بودم !

فشار پاشو بیشتر کرد : تو غلط کردی پاشدی بدون اجازه ی من رفتی گوه خوری ! 

همونطور که از درد صورتم مچاله شده بود لب زدم : اون دهن کثیفتو ببند ! 

یقمو گرفت و کشید و بلندم کرد . گوششو نزدیک صورتم آورد و لب زد : تکرار کن ! 

تا اومدم دهنم رو باز کنم ، صدای مهری بلند شد : آقا آروم باشید چیزی نشده که به من گفتن من یادم رفت به 

شما بگم ! 

ارسالن دندون قروچه ای کرد و یقمو ول کرد و با خشم از پله ها باال رفت ! 

نفس عمیقی کشیدم و رو به مهری خانوم لبخندی زدم ! 
......



همونطو که داشتم شلوار جینم رو می پوشیدم با کتفم گوشی رو نگه داشتم و گفتم : من چه میدونم میخاد منو 

کجا ببره مهال خانوم ! 

_سارا خر نشی یه وقت ! 

خندیدم : خرچیه ! با اون ضربه ی دیروزش َسَقد نشم باید خداروشکر کنم ! کمرم تازه خوب شده بود ! 

_آخه دیروز زنگ زده بود به من ! 

گوشی رو به دست چپم دادم و تقریبا داد کشیدم : چیییی ؟!؟ 

دستپاچه گفت : هیچی نگفت فقط پرسید سارا دیروز پیش شما بوده یا نه ! 

چشمامو ریز کردم و خب کوتاهی گفتم که ادامه داد : منم گفتم آره ! گفتم شاید چیزی پیش اومده ! 

سرتکون دادم : آره اومده بعدا برات تعریف میکنم ! کاری نداری ؟؟؟! 

_ باز عصبی شدی ؟؟؟ نه خیر ! 

آهی کشیدم : باشه خدافظ ! 

بدون اینکه مانتو و شال بپوشم عصبی از اتاق زدم بیرون و پله ها رو  پایین رفتم ! 

جلوی در آماده ایستاده بود و با دیدن من غرید : دوساعته منو کاشتی اینجا اونوقت هنو آماده نشدی ؟؟؟؟ 

پوزخندی زدم : من با آدم پستی مثل تو بهشتم نمیام ! 

عصبی اومد جلو و تهدید وار انگشت اشارشو به سمتم گرفت : ببین .....

حرفشو قطع کردم و با فریاد جواب دادم : تو ببین آقای احمدی ! تا االن هر کاری کردی نادیده گرفتم ... لی لی به 

الالت گذاشتم .....حرفاتو نشنیده گرفتم .... دست روم بلند کردی هیچی نگفتم ! ولی از االن ورق برگشت شازده 
 !

پوزخندی زد ! 

جا خورده بود ! باید بهش میفهموندم که هیچ نقشی تو زندگیم نداره پسره ی احمق ! 

_ که چی بشه چیکار میخای بکنی !؟ 

دست به کمر با غدی ایستادم : تو غلط کردی زنگ زدی به رفیق من ! 

بازم جا خورد ! این پا و اون پا کرد ! 

_هر کاری کنم به خودم مربوطه نه تو ! 

پوزخندی زدم : عععع !؟ باشه !!!! 

پله ها رو باال رفتم : فردا تو دادگاه خانواده میبینمت ! 

دویدم تو اتاق و کولمو برداشتم . دست کردم تو کمد و هر چی زیر دستم اومد انداختم توش و زیپشو بستم ! 

مانتومم سرسری پوشیدم و شالم رو انداختم ! 

گوشی و کولمو که برداشتم چشمم بهش خورد که تو چهار چوب در ایستاده بود ! یعنی از ِکی داشت دیدم میزد 

؟ 

پوزخندی زدم و خواستم از اتاق خارج شم که دستشو گذاشت رو دیوار و مانع شد : کجا جوجه ! 

دندون قروچه ای کردم : به تو چه ! 

لبخند شیطانی زد : حتمن میخوای بری همون گند کاری هایی رو بکنی که دیروز کردی ؟! 

جاخوردم و سوالی بهش خیره شدم که ادامه داد : عشوه گری تو خیابون ! 



نفهمیدم چطور و یکدفعه اتفاق افتاد اما همه ی توانم جمع شد توی دستم و یکی خابوندم زیر گوشش ! 

هلش دادم  و با بغض از کنارش رد شدم و تا در خونه دویدم .......

* ارسالن *

سیگارمو زیر پام له کردم و از تراس اومدم بیرون .به سمت آشپزخونه رفتم و یه لیوان آب خوردم ! 

نگاهی به ساعت انداختم . ۱:۴۸

دختره ی احمق ! 

میفهمه با کی درافتاده . 

یاد مهری افتادم ! خوب شد قبل از اینکه بره مهری رو رد کردم .

 االنم معلوم نبود کدوم گوری بود ! 

با صدای شکستن لیوان به خودم اومدم ! سوزشی کف دستم احساس کردم ! 

اونقدر اعصابم بهم ریخته بود که نفهمیدم دارم لیوانو فشار میدم .

سری تکون دادم و دستمو زیر آب گرفتم ! خون و آب  سینکو پر کرد ! 

دستمالی برداشتم و کف دستم نگه داشتم و دستمو مشت کردم ! 

پله ها رو باال رفتم . حاال که نبود بهترین فرصت بود تا اون اتاقش که صبح تا شب توش میگذرونه و معلوم 

نیست چه غلطی میکنه رو بگردم ! 

در کمدش هم باز بود و نصف لباساش رو زمین پخش و پال ! 

کشوی میز توالتش هم باز بود . 

چشمم به پوشه ی مدارکش خورد که همون شب عروسی به خودش تحویل دادم . 

بازش کردم و نگاهی به کارت ملی تازش انداختم . پوزخندی زدم ! 

چقدر احمق بودم که به دختری که دو هفته بود باهاش آشنا شدم اعتماد کردم ! 

شناسنامشو باز کردم و الکی ورق زدم . هرچی تو اون برگه های المصب بود تو لپتاب منم بود ! 

اگه به همه میگفت ، تمام نقشه هام به باد میرفت . اما نباید نقطه ضعف دستش میدادم ! 

یاد دفترچه بیمش افتادم که همین امروز با بیمه ی من درست شد و دکترش نسخه اشو توش نوشته بود ! 

پوشه رو با خودم پایین بردم و دفترچه رو از تو جیب کتم دراوردم و انداختم تو پوشه ! 

با چیزی که به ذهنم رسید ، لبامو تر کردم ! 

تا اونجایی که یادمه پاسپورت هم داشت ولی تو پوشه هیچ پاسپورتی وجود نداشت ! 

قبل از اینکه چیزی به ذهنم برسه تلفن خونه زنگ خورد ! 

جا خوردم . این موقع شب فقط خودش میتونست باشه که مثل سگ پشیپون شده باشه ! 

پوزخندی زدم و پوشه رو روی جزیره ی وسط آشپزخونه انداختم و رفتم تو اتاق لباسم که لباس هامو عوض کنم 

که تلفن روی پیغامگیر رفت ! 

_ الو ..... آقای احمدی .... اگه خونه هستید لطفا جواب بدید ..... من از کالنتری ۱۳۶ جمهوری مزاحمتون میشم 

..... یه خانومی اینجا هستند که ادعا میکنن همسر شما هستن و ایشون شماره ی خو......

قبل از اینکه حرف دیگه ای بزنه گوشی رو برداشتم : چی !؟ 

_ سالم . آقای امیر ارسالن احمدی ؟؟؟ 



چشم هامو ریز کردم : خودم هستم بفرمایید ! 

_ خانوم سارای معینی همسر شما هستن ؟! 

دیگه داشتم از عصبانیت دیونه میشدم : گفتم بله بفرمایید ! 

_ مامورین ایشون رو  نیم ساعت پیش از میدون جمهوری به اینجا انتقال دادن . مثل اینکه چند تا پسر 

مزاحمشون شده بودن که مامورین ما به موقع رسیدن !

یه کالم جواب دادم : اومدم ! 

و با فریاد گوشی رو روی زمین پرت کردم و زوم بیرون !
........

* سارای * 

توی خودم جمع شدم و به دیوار سرد باز داشگاه تکیه دادم . اشکی از گوشه ی چشمم پایین اومد که پسش زدم 
 !

در بازداشگاه با سر و صدا باز شد و خانوم تقریبا جوونی تو لباس پلیس با یه پتو وارد شد . لبخند داشت . یه 

لبخند پر از ترحم ! پر از حسی که ازش متنفر بودم  ! 

دوست داشتم یدونه بزنم تو دهنش که اون لبخند تصنعیش رو خفه کنه ! 

ولی بجاش بیشتر توی خودم جمع شدم ! پتو رو روی دوشم انداخت و لب زد : خوبی ؟ 

بی هوا سری تکون دادم . جوری که هیچ کس نمیفهمید جوابم چیه حتی خودم ! 

دستی روی شونم گذاشت : من سروان َابتهی هستم ! مشاورخانواده ی اینجا ! یجورایی نقش مددکارو دارم ! 

سری تکون دادم که با حرفش از جام پریدم ! 

_ االن با همسرت صحبت کردم ! باال بود ! 

آب دهنم رو به سختی قورت دادم و با بغض گفتم : خیلی عصبی بود نه ؟؟ 

سرتکون داد : اولش آره . ولی من باهاش صحبت کردم خوب شد ! 

تک خنده ای زد : اینقدر با عجله اومده بود که یادش رفته بود شناسنامه هاتونو با خودش بیاره ! االنم برگشته تا 

بیاره ! 

سرمو پایین انداختم : تا قبل اینکه ندیده بودمت فکر میکردم االن با یه دختر سرتق با کلی آرایش روبه رو میشم 
 !

دوباره سرمو به دیوار تکیه دادم ! 

ادامه داد : خوب نیست بخاطر یه دعوای کوچیک با همسرت از خونه بزنی بیرون . توی همه ی زندگی ها یه 

اختالفاتی وجود داره ! اما تو خانومی باید با سیاست های زنونت مهارش کنی ! 

پوزخندی زدم .

اون چی از زندگی من و ارسالن میدونست ! 

چی از ارسالن ۲۹ ساله ای که از حرص پس گرفتن ثروتش کور و بی رحم شده بود میدونست ؟؟؟ 

یا من ؟ 

منی که بخاطر ساختن آیندم با آرامش هرکاری کردم . با کسی ازدواج کردم که ۱۱ سال ازم بزرگتر بود . باهاش 

قرار داد بستم که کار به کارم نداشته باشه و منم براش نقش بازی کنم ! 

آهی کشیدم که لبخندی زد و بلند شد: پاشو بیا تو اتاق من اینجا سرده ! 



و کمکم کرد بلند شم ! 

ضعف داشتم . 

تا اتاقش یه دستش زیر بازوی من بود و یه دستش به چادرش ! 

روی یه صندلی نشستم و سرمو پایین انداختم . 

رفت و چند دقیقه بعد با کولم اومد و پاسپورتمو دستم داد : نه به قیافه ی تو و هم نه به قیافه ی همسرت 

میخوره که دروغ گفته باشی ولی تا اومدنش باید بمونی اینجا ! 

سر تکون دادم و پاسپورتم و گرفتم و تو جیب مانتوم گذاشتم ! پتو رو از روی شونم برداشتم و سرو وضعم رو 

درست کردم که صدای ارسالن باعث شد از جا بپرم ! 

بلند توی راهرو صدا میزد : خانوم ابتهی ! 

ابتهی دستش رو باال آورد و لبخندی به من زد : تو بشین همینجا ! 

و از اتاق بیرون زد ! 
.....

سکوت کل ماشین رو فرا گرفته بود و ارسالن هم داشت حرصشو روی پدال گاز خالی میکرد ! 

با حرفی که با صدای لرزون زدم زد رو ترمز ! جوری به جلو پرت شدم که اگه با دستش منو نگرفته بود االن تو 

کما بودم ! 

_میشه منو برسونی به یه هتل ! 

نفس عمیقی کشید و برگشت سمتم : هتل ؟؟ 

آب دهنمو قورت دادم و سرمو  تکون دادم که داد زد  : که اونجا هم برینی به آبروی من ؟؟؟؟ ..... هان ؟؟؟؟؟؟ 

سرمو پایین انداختم که داد زد : چرا نرفتی خونه ی اون بابای پفیوزت ؟ چرا نرفتی خونه ی فامیالت ؟؟؟  اصال 

چرا نرفتی خونه ی مامان من ؟؟؟؟ 

سکوتمو که دید فریاد کشید : چرا جواب نمیدی ؟ 

با نوک انگشت ضربه ای به سرم زد : تو اون مغز پوکت چی میگذره ؟ میخوای آبرومو ببری که لهم کنی بچه 

؟؟؟؟ 

پوزخندی زد و دوباره پاشو روی پدال گاز فشار داد : احمق داری میرینی به هیکل خودت ! خودتو سنگسار میکنن 

به تو میگن الشی هرزه ! نه من ! 

با فریاد گفت : میفهمی ؟ 

هر حرفش مثل تیری بود که یه گوشه از بدنم رو زخمی میکرد ! 

فقط به اشک بسنده کردم ! 

برای آینده باید سکوت میکردم ! برای رفتن ! 

بقیه ی رهم تو سکوت گذشت ! 

بدون هیچ حرفی با پاهای لرزون از پله ها باال رفتم . از روی کپه های لباس اتاقم عبور کردم و با لباس بیرونی 

روی تخت افتادم ! 

لرز داشتم ! 

پتو رو تا گردنم باال آوردم و خیره به دیوار روبه روم شدم ! 

با تمام خستگیم ، چشمام بسته نمیشد ! 



حرفای ارسالن تو سرم اکو میشد ! 

کم مونده بود تا بشم یه بی آبرو ! اگه گشت پلیس از اونجا رد نمیشد معلوم نبود االن تو کدوم سوله داشتم جون 

میدادم ! 

با فکر به همه ی اینا ، دوباره هق هقم شروع شد ! 

خدایا اخه مکه من چیکار کرده بودم که باید این همه سختی میکشیدم ! 

سرمو توی بالش فرو کردم تا صدای گریم خفه شه ! 

نمیدونم چقدر گریه کردم تا باالخره آروم شدم ! 

چرخی توی تخت زدم که در با صدای بدی باز شد ! 

پریدم و توی جام نشستم که ارسالن با یه سینی توی در نمایان شد . شونه ای باال انداخت : دستم پر بود مجبور 

بودم ! 

آهی کشیدم و دوباره روی تخت دراز شدم . 

صدای قدم هاشو شنیدم : پاشو یچیزی بخور بعد لباساتو عوض کن  برو تو یه اتاق دیگه بگیر بخواب مهری صبح 

اینجا رو جمع کنه ! بلند شد ! 

بوی سیب زمینی سرخ کرده تو اتاق پخش شده بود و دل و روده ی منم به هم میپیچید !

روی تخت نشست و سینی رو جلوش گذاشت و پتو رو از روی من کنار زد : با توام .... پاشو اون روی سگ منو 

نیار باال ! 

با ضعف و سرگیجه توی جام نشستم که چشمم به محتوای سینی خورد ! 

یه عالم شنیسل سرخ شده ، سیب زمینی با پنیر ، دوغ ،نوشابه ، آب ،سس ،نون ! 

دیگه داشتم دیوونه میشدم که لقمه ای گرفت و من خوشحال بهش نگاه کردم که لقمه رو توی دهن خوش 

گذاشت و نوشابه رو سر کشید : منم خیلی گشنمه ! 

سری تکون دادم و شروع  کردم ! 
.......

دو هفته از اون قضیه میگذشت و من تقریبا اون اتفاق رو تو ذهنم کم رنگ کرده بودم ! 

همینطور روابطم با ارسالن رو ! 

قرار بود برگردیم شمال که به گفته ی خودش یه کار خیلی مهم براش پیش اومده بود و بعد از عقد این قرار داد 

میرفتیم ! 

مثل روزهای قبل کنکور تقریبا روزی یک ساعت اونم سر نهار و شام میدیدمش ! 

اما برام محدودیت گذاشت ! 

حق نداشتم بدون اجازه ی اون و از همه مهم تر تنها جایی برم ! 

هرجا که میخواستم برم خودش من رو میرسوند و قبل از تاریکی هوا باید برمیگشتم و باز هم خودش میومد 

دنبالم ! 

این برای من خوب بود و برای برنامم خیلی بد بود اما باز هم راه هایی بود که بتونم بپیچونم ! 

جمعه با بچه ها قرار داشتیم و تا اعالم نتایج کنکور هم خیلی مونده بود ! 

آهی کشیدم و از اتاق زدم بیرون و وارد کتابخونه شدم ! 



چند روزی میشد که اینجا رمان میخوندم !

به سمت قفسه ی رمان رفتم و نگاهی انداختم ! 

چشمم روی یه کتاب به اسم" عشق سال های وبا " ثابت موند ! 

اسمش قشنگ بود ! 

خارجی بود . برداشتمش که چشمم به یه پاکت خورد که پشت کتابا پنهون شده بود ! 

چند تا کتاب دیگه جلوشو گرفته بودن ! 

کتابا رو برداشتم و پاکت رو یواش بیرون کشیدم . 

اسم امیر ارسالن احمدی روی پاکت به انگلیسی نوشته شده بود و ...... پرونده ی روانکاوی ! 

آب دهنم رو قورت دادم و کتابا رو سرجاش گذاشتم ! 

پاورچین به اتاق خودم برگشتم و درو قفل کردم و همونجا پشت در نشستم .پاکت رو باز کردم و برگه ها رو 

بیرون کشیدم ! 

همش به انگلیسی بود ! 

کالس نرفته بودم ولی به لطف معلمای خوبم تا یه جاهاییش رو فهمیدم و همونطور که قلبم داشت از دهنم 

بیرون میزد و دست هام میلرزید ، گوشیمو پیدا کردم و از همه ی برگه ها عکس گرفتم ! 

شماره ی مهال رو گرفتم ! 

به بوق سوم نرسیده جواب داد : به به سالمتی بی معرفتا ! 

با صدای لرزون گفتم : مهال گند زدم ! 

معلوم بود اونم استرس گرفته : چی شده باز ؟؟؟

نگاه دوباره ای به برگه ها انداختم : از تو کتابخونه یه پاکت پیدا کردم . پرونده ی پزشکی بود ! 

کالفه گفت : خب ؟! 

بلند شدم و دستی به موهام کشیدم : پرونده پزشکی روانکاوی ارسالن ! 

نگاه نگرانی به در انداختم و با صدای پچ پچ مانندی گفتم : ۳ سال تو آلمان تحت درمان بوده  .... سادیسم 

عصبی داره ! 

حبش شدن نفسش رو میشد فهمید : سارا !! 

با بغض گفتم : اینجا نوشته بعد مرخص شدنش باید قرص مصرف کنه ! حمله ی عصبی هم داره ! 

وقتی سکوتش رو دیدم لب زدم : اینا هیچ کدوم منو نمیترسونه مهال ! 

اونم بغض کردا بود : زر نزن عوضی داری از ترس میمیری ! 

سرتکون دادم و همونطور که سعی میکردم صدامو باال نبرم لب زدم : نه ! اینکه چجوری این مشکلشو فهمیدن 

منو میترسونه ! 

با تردید لب زد : چی !؟؟؟؟ 

دستم رو روی دهنم گذاشتم ! ترس چهار ستون بدنم رو میلرزوند : سه سال پیش با یه دختر تو یکی از خیابونای 

خلوت آلمان تصادف میکنه و دعواشون میشه و این روانی میبره دختره رو در حد مرگ شکنجش میکنه و...... 

اشکام ریخت ! 

کالفه تقریبا داد کشید : بگو المصب ! 



ناله کردم : بعد از اینکه بهش تجاوز میکنه میکشتش ! جنازه ی غیر قابل تشخیصشو تو یه سوله ی خرابه پیدا 

میکنن ! 

هییییییین بلندش توی گوشی پیچید !
.......

گوشی رو دستش دادم و دستم رو تو دستای لرزون مهال قفل کردم ! 

هنوز کل بدنم میلرزید ! 

با چشمای آبیش نگاهی به هر دوتامون انداخت و گفت : بشینید و آروم باشید ! 

آهی کشیدم و رو دوتا صندلی نشستیم . 

هر خطی رو که میخون اخماش بیشتر میرفت توهم میرفت ! 

بعد چند دقیقه که برا من یه عمر بود گوشیمو بهم برگردوند . آهی کشید : پاسپورتت همراته ؟ 

سری تکون دادم و از تو کیفم درآوردمش و بهش دادم ! 

دستی به موهاش کشید : برامن این عکسا دلیل خوبیه . حتی واسه کشورم ! اما کشور تو واسه ی خروجت نه ! 

چون تو تمام این برگه ها تاکید به بهبودی اون عوضی هست ! 

سرمو پایین انداختم : تاحاال دست روت بلند کرده ؟! 

سر تکون دادم که مهال پوووف بلندی کشید ! 

تو چشمای آبیش معذرت موج میزد : خشونت تو رابطه چی ؟ 

من  مهال هر دو از جا پریدیم که تو یه فکر ناگهانی گفتم : آره ! 

کارتی بهم داد : دفعه ی بعدی که کتکت زد یا خشونتی داشت که بهت آسیب رسوند و قابل قبول پزشکی قانونی 

بود بهم زنگ بزن تا خودمو بهت برسونم و کارو یکسره کنم ! 

کارتو گرفتم و به شماره ها خیره شدم . اسمش به انگلیسی نوشته شده بود : ادموند لیان ! 

سری تکون دادم که لبخندی زد . چروک های ریز و جذابی گوشه های چشمش افتاد و لب زد : نترس ! من پشتتم 
!

وقتی از سفارت بیرون زدیم گوشیم زنگ خورد ! 

با دیدن اسمش ،تپش قلبم باال رفت ! 

تماسو برقرار کردم : سالم ! 

مهال نگاه نگرانی بهم انداخت ! 

صدای عصبیش حالمو بد تر کرد : سالم و زهر مار . کدوم گوری رفتی ؟ اثال کدوم نفهمی به تو اجازه داد پاتو از 

خونه بزاری بیرون ؟؟؟ نباید سرکارم برم ایشا�؟؟؟؟

لب زدم : تنها نیستم ! 

داد زد : میگم با اجازه ی کییییی!؟؟؟؟

گوشی رو از گوشم دور کردم و گفتم : ضروری بود عجله داشتم گفتم مهری بهت زنگ بزنه ! 

_ ِد زنگ زد که این وقت روز اومدم خونه ! 

آهی کشیدم : دوستم حالش بد بود آوردمش بیمارستان ! 

مهال چشماش گرد شد که لبخندی براش زدم و فرستادمش سمت ماشینش ! 



با حرفش جا خوردم : کدوم بیمارستانی ؟؟؟! 

نشستم تو ماشین : بیمارستان نزدیک خونشون ! 

_میگم کدوم بیمارستان ؟؟؟؟ 

یجورایی به مهال فهموندم که راه بیفته : االن اومدیم بیرون ! 

_ نمیفهمی یا خودتو زدی به اون راه ؟؟؟! 

_ فجر ! خیلی دوره به خونمون ! پیروزیه ! 

_ تو غلط کردی تنها تا اونجا رفتی ! 

مهال فهمید باید چیکار کنه و پاشو روی پدال گاز فشار داد ! 

_ خب حالش بد بود .بی رحم نباش ! 

از حرفم خندم گرفت که آهی کشید : االن کدوم گوری هستی ؟!؟ 

نگاهی به مهال انداختم که با سرعت زیاد میروند : دم بیمارستان داریم کم کم میریم سمت خونشون ! 

با تحکم گفت : همین االن آدرس خونشونو برام میفرستی میام دنبالت !

باشه ای گفتم که بدون خداحافظی قطع کرد !
......

_چرا قیافه ی دوستت اصال به مریضا نمیزد ؟؟

شونه باال انداختم : خوب شد دیگ تو بیمارستان بهش ُسرم و اینا زدن !

ناخودآگاه صدام داشت میلرزید . حس تنها بودن با اون آدم ، جریان خون توی رگ هام رو متوقف میکرد ! 

نیم نگاهی بهم انداخت : چته تو ؟؟؟! انگار داری به یه ساواکی زمان شاه جواب میدی ! 

میخواستم بگم ساواکی های زمان شاه جلوی تو لونگ میندازن که با دیدن مسیر روبه ردم نا خودآگاه جیغ 

کشیدم : ارسالن ! 

جاخورد و زد رو ترمز : چیشده ؟؟؟؟ 

آب دهنمو قورت دادم : کجا داری میری ؟؟! 

نگاه بدی بهم انداخت : میتونی مامانتو بپیچونی ولی منو نه ! فهمیدی ؟؟؟؟ تا اینجا اومدیم میریم یه سر به 

اونا بزنیم ! 

چشم غره ای رفتم : میری یه سر به اونا بزنی ! من نمیام ! فهمیدی ؟؟؟؟ 

پاشو روی پدال گاز فشرد : رو مخم نرو سارای خانوم ! امروز خیلی از قوانین سرپیچی کردی !

جوری حرف میزد انگار من برده ی اون بودم . ترسیدم و یاد اون مدارک افتادم ! 

نا خودآگاه بغض کردم و جمع شدم گوشه ی صندلی! 

پیچید توی خیابون ما . آهی کشیدم ! 

_ اخماتو وا میکنی درست رفتار میکنی ! 

سعی کردم اخمامو باز کنم ولی زیاد موفق نبودم ! 

وارد کوچه شد و کنار ساختمون پار کرد و پیاده شدیم ! دستمو گرفت و زنگو زد . 

بعد از اینکه در باز شد گفت : خطا کردی نکردیا ! نزا دستت له شه ! 

همینکه وارد شدیم ، مامان از در خونه بدو بدو اومد بیرون و منو بغل کرد : چقدر دلم برات تنگ شده بود ! 

از خودم جداش کردم و لبخند مصنوعی زدم : سالم ! 



هول شد و روبه هردومون گفت : سالم . خوبید ؟؟ بیاید تو ! ببخشید  حواسم نبود ! 

ارسالن انگار پوست عوض کرده بود ! 

کفشامونو دراوردیم و وارد خونه شدیم ! 

چشمم به اتاقم افتاد ! 

ناخودآگاه لبخندی گوشه ی لبم نشست . 

وقتی نشستیم ، مامان بی قرار گوشی به دست و با قیافه ی شرمنده ای گفت : ببخشید معلوم نیس این بابای بی 

فکر کجاست ! زنگ زده بودیدا ولی بازم بی فکر بازی درآورد ! 

سوالی به سمت ارسالن برگشتم که با لبخند فشار کوچیکی به دستم داد و بلند شد . 

دستمو تو هوا تکون دادم و راحت شدم . 

به سمت مامان رفت و دستی روی شونش گذاشت : من االن میرم بهشون زنگ میزنم ، شما ناراحت نباش ! 

مامان ممنونی گفت و تمام مهربونیش رو تو چشماش ریخت و ارسالن رو که به سمت در میرفت  و گوشیشو 

درمیاورد بدرقه کرد !

حاال منو و مامان تنها بودیم . 

لبخندی بهش زدم که اومد روبه روم نشست . نگاهی به در انداخت و نگران گفت : باید یچیزایی روبهت بگم ! 

پوزخندی زدم : چی ؟؟ 

دستمو گرفت : فقط گوش کن و سعی کن قیافت تغییر نکنه که یه وقت شوهرت بفهمه ! 

چشم هامو ریز کردم و سوالی بهش نگاه کردم که ادامه داد : نمیدونم شوهرت چیکارست ولی بابات از ترسش 

مخالفت نکرد و عروسیتونو سریع برگزار کرد ! اونقدر ازش میترسه که االن گذاشت رفت . نمیدونم چرا ولی 

مطمعنم تا دو دیقه ی دیگه باهم میا.....

با باز شدن در خونه حرفشو قطع کرد و بلند شد !

با تعجب دیدم که بابا و ارسالن وارد خونه شدن  و بابا با گرمی لب زد : به به ببین کی اومده ! 
......

چرا خودم هیچ وقت متوجه این نشده بودم ! 

تو اولین جلسه ی خواستگاری ، بدون تحقیق ، بدون آشنایی ، بدون هیچی ! 

قبول کردن ! 

حتی پدر و مادر ارسالن هم مخالفت نکردن ! 

حرفای مامانم منو به خودم آورد ! 

حس کردم وارد یه بازی احمقانه شدم .... بازی ای که روز اول همه ی دوستام ، همه ی خواهرام بهم هشدارشو 

داده بودن اما من احمق ..... 

تو اولین فرصت باید کارمو انجام میدادم! 

باید همه چی تموم میشد ! 

بابا فکرامو بهم زد : خب بگو ببینم نتیجه کنکورت کی میاد ! 

تا اومدم دهن باز کنم لب زد : دیگه تا آخرای این ماه باید بیاد ، بعدشم انتخاب رشته داره ، بعد ثبت نام ، از مهر 

هم باید وارد دانشگاه بشه ! 



...................................................................
عکس رو باز کردم و با دیدنش دهنم باز موند ! 

پیام های بعدی اومد : این پسرمه ! اسمش ادوارده ! از وقتی اومدم ایران دیگه ندیدمش . بزرگترین اشتباهم بود 
 !

تایپ کردم : چند وقته اومدید ایران؟ 

_ ۲۰ سال ! 

چشمام باز موند که پیام بعدی اومد : اونموقع ادوارد ۴ سالش بود . بخاطر جاه طلبی هام ترکشون کردم ! ازش 

هیچ خبری ندارم جز این عکس و یه آدرس قدیمی ! بهم قول بده که پیداش کنی ! 

آهی کشیدم و گفتم : قول میدم ! 

یه ایموجی قلب برام فرستاد که خندم گرفت ! 

یکی مثل بابای من ! 

یکی مثل این آقای لیان ! 

دوباره به عکس نگاه کردم ! شبیه مدل ها بود . از جذابیت کم نداشت ! 

از روی تخت بلند شدم و از اتاق زدم بیرون : مهری خانوم ! 

صداش از پایین اومد : بله خانوم ؟! 

پله ها رو دوتا یکی کردم : بگو که ناهار یه چیز خوشمزه داریم ! 

صدای ارسالن از پشتم باعث شد از جام بپرم : بگو که میتونی کنار مهری وایسی و یکم کدبانو گری یاد بگیری ! 

مهری خنده ی ریزی کرد  و دوباره رفت تو آشپزخونه ! 

ناباورانه لب زدم : اینجا چیکار میکنی ؟ 

شونه باال انداختم : خونمه ! 

تا اومدم حرفی بزنم ادامه داد : دوست داشتم زود تر بیام خونه . نمیشه که همش کار کنم بریزم تو شکم تو ! 

چشم هامو ریز کردم که از کنارم رد شد. 

رفتیم و سر میز نشستیم که مهری مشغول چیدن میز شد ! 

_ من دیگه دارم میمیرم از بی حوصلگی ! 

شونه باال انداخت !

کفری شدم : کی نتایج میاد ؟! 

شونه باال انداخت: با دانشگاه الزهرا چطوری ؟؟؟؟ 

با چشمای گرد شده لب زد : چی ؟؟؟؟؟؟؟؟ عمرًا!

سوالی نگام کرد : ینی چی ؟؟؟؟ 

لب زدم : دانشگاه به قاطی بودنشه ! الزهرا دبیرستانه نه دانشگاه ! 

پوزخندی زد : بچه ای دیگه ! 

دست به سینه به صندلی تکیه دادم: تو قرار دادمون نوشته کاری به کار هم نداشته باشیم ! 

کار مهری تموم شد و از آشپز خونه زد بیرون ! 

برا خودم برنج کشیدم و خورشت رو روش خالی کردم !

ارسالن هم یه قاشق خورد و لب زد : باشع پس منم بهت نمیگم که رتبت چند شده !



ناخودآگاه جیغ کشیدم : چییییییی؟؟؟! 

که قاشق از دستش افتاد .
............

_چته توووووو؟!

_مگه نتایج اومده ؟؟! 

سری تکون داد و خم شد قاشقشو برداره : روانی احمق ! 

بلند شد و رفت سمت سینک . مهری نفس زنون اومد : چی شده خانوم ؟؟؟! 

دست به سینه بغض کردم : هیچی ! این آقاتون رو مخ منه ! 

ارسالن پوزخندی زد و قاشقشو شست و برگشت : برو مهری این لوسه ! 

مهری خانوم هم چشمی گفت و با تردید رفت ! 

شروع به خوردن کرد اما من یه حالت تهوع خاصی ته دلمو گرفته بود ! 

چند دقیقه ای فقط صدای برخورد قاشق و چنگالش و ظرف میومد که لب زد : نمیخوری ؟؟؟ 

سرمو باال انداختم : اشتهام کور شد ! 

دندون قروچه ای کرد : بخور سارای سگم نکن ! 

یاد اون پرونده افتادم و با بیمیلی قاشق و چنگالمو دست گرفتم و با غذام بازی کردم ! 

نگاه بدی بهم انداخت و ادامه داد : قرصاتو خوردی ؟ 

بازم سر باال انداختم که با شدت قاشق و چنگالو پرت کرد رو میز . 

بلند شد و غر غر کنان ، ظرف قرصامو از تو یخچال با یه لیوان آب آورد : بگیر کوفت کن ! 

منم عین خودش قاشق چنگالمو پرت کردم : برای چی ؟ 

چشم غره رفت : برای اینکه دکتر تجویز کرده ! دو ماهه دارم بزور میکنم تو اون حلقت ! بگیر بخور ! 

بلند شدم : از کجا بدونم چیز خورم نمیکنی ؟ 

به میز تکیه زد : دوباره شروع شد ! 

از آشپز خونه زدم بیرون که صداش دراومد : تا پنج میشمرم برگشتی ها !!! یک ....

پوزخندی زدم و به سمت پله ها رفتم ! 

_دو .....

شروع کردم باال رفتن پله ها ! 

_سه ..... چهار ..... پنج ! 

به در اتاقم رسیده بودم که فریاد زد : ۶۴۰ ! 

ایستادم و اخم کردم ! 

دیوونه شده بود پسره ی سادیسمی ! 

زیر لب فوشی نثارش کردم و در اتاقو باز کردم . 

دوباره صداش دراومد : فکر میکردم خوشحالت کنه ! 

به سمت نرده ها رفتم و از اون باال بهش نگاه کردم ! لیوان و قرصو به طرفم تکون داد : بیا پایین ! 

چشمامو ریز کردم : چی خوشحالم کنه ! 



خندید : خیلی خنگی احمق کوچوله ! رتبه ی کنکورت ! 

پوزخندی زدم و برگشتم برم اتاقم که تازه دوزاریم افتاد ! 

صداش تو مغزم پیچید : ۶۴۰ ! 

نفسم بند اومد . با تردید برگشتم و با بغض و صدایی که بزور خودمم میشنیدمش لب زدم : چی ؟ 

سری تکون داد و دوید باال ! 

توی اون حال شک زدم قرصارو چپوند تو دهنم و آب هم به خوردم داد ! 

_ برا همین میخواستم قرصاتو بخوری ! 

دستم رو روی دهنم گذاشتم : وای خدا !!!!! 

اشکام ریخت ! 

یعنی من ؟؟؟ .....

باورم نمیشد ! 

خندید : بسه جمع کن خودتو ! 

* ارسالن *

سر تکون دادم . اونقدر تو بهت بود که تردید داشتم حتی صدامو شنیده باشه . 

مچ دستشو گرفتم و از روی دهنش برداشتم:خوبی ؟؟؟ 

حرفای آریا تو ذهنم اومد : نمیتونم االن قطعی بهت بگم نیاز به عمل داره ولی فعال با این قرصا سر کنه و .... 

هیجان و حرص اصال ! 

لعنت به این جوجه ماشینی !!!!! 

اگه میدونستم هیچ وقت انتخابش نمیکردم ! 

دست انداختم زیر زانوهاشو بلندش کردم تا ببرمش رو تختش ! 

تو بغلم جمع شد ! 

روانی !
........

برگه ها رو امضا کردم و دادم دست منشی . زیر لب ممنونی گفت و از اتاق زد بیرون ! 

به محض بیرون رفتنش گوشیم لرزید و صداش دراومد . 

اشکان بود ! تماسو برقرار کردم و از رو صندلی بلند شدم : چیشد ؟؟؟ 

_ آقا از در خونه زدن بیرون ! 

هوفففی کشیدم و همونطور که شقیقه هامو میمالیدم گفتم : پس اون مهری احمق چیکار میکنه تو خونه !!!! 

به سمت پنجره رفتم : آقا مهری پیره حریف این نمیشه که ! 

پرده ی کرکره ای اتاقمو یکم پایین کشیدم و به خیابو خیره شدم : تعقیبش کن ببین کجا میره ! 

_ چشم آقا ولی یه سوار یه ۲۰۶ مشکی شد ! 

اخم کردم : یعنی چی ؟؟؟؟ 

_ نمیدونم آقا ولی یه دختر هم سن و سال خودش بود ! 



با دیدن دختری که با قدم های بلند به سمت سرکت میومد چشم هام از کاسه بیرون زد : خیلی خب رفیقشه 

ولش کن برگرد شرکت فعال کار مهم تری داریم ! 

حلقمو دراوردم و انداختم تو جیب کتم که روی چوب رختی آویزون بود ! 

در اتاق رو باز کردم که همزمان سد با ورودش به شرکت : سالم علیکم ! از این طرفا شیرین خانوم ! 

لبخند بی جونی زد : سالم ! 

اخم کردم : بیا تو ببینم چته ! 

با قدم های بلند اومد داخل اتاق . درو بستم و به سمت میز رفتم که صداش متوقفم کرد : امیر باید کمکم کنی ! 

صداشو بغض گرفته بود . نگران برگشتم که همراه با اشک لب زد : بابام !! 

نفهمیدم چیشد که بغلش کردم و سرشو به سینم فشار دادم ! 

این دختر داشت با من چیکار میکرد ! 
.......

 
* سارای * 

از پنجره با شوق داشتم به بیرون نگاه میکردم که یهو چیزی یادم اومد ! 

_ مهال؟! 

نیم نگاهی به من انداخت : جانم ؟! 

آهی کشیدم : از قضیه هایی که پیش اومده جلو بچه ها چیزی نگو ! نمیخام بدونن .

اخم کرد : چرا ؟؟؟ 

شونه باال انداختم : فعال ندونن بهتره ! کارام اوکی شد به همه میگم ! 

نمیدونم چرا بی حال بودم . حس بدی داشتم ! 

به کافه رسیدیم . 

با شوق همه رو بغل کردم ! 

بغض داشتم .

روزی که مجبور بودم خواهرامو ول کنم و برم میشدم آشغال ترین موجود دنیا ! 

کاش دنیا انقدر بی رحم نبود .

دلم میخواست حتی وقتی که از پیری نمیتونستم تکون بخورم این جمع پیشم باشن اما .....

* ارسالن *

چک رو نوشتم و انداختم جلوشون ! 

با تحکم گفتم :  دیگه نبینمتون اینجا ! 

پوزخندی زدن و رفتن . به سمت شیرین برگشتم : خوب شد ؟؟؟ 

لبخندی زد و خودشو تو آغوشم پرت کرد . رسیدو به سمت پدرش گرفتم : هرمشکلی داشتین به خودم بگید . 

لبخند دندون نمایی زد . نمیدونم چرا به پدرش حس خوبی نداشتم ! 

شیرین رو از تو بغلم در آوردم : درسته هنو ازدواج نکردیم اما باید یه کارایی بکنم برات ! 

لباشو غنچه کرد : چیکار ؟؟ 

دلم غنج رفت اما به روی خودم نیاوردم : بریم میفهمی ! 



روبه اشکان اشاره ای کردم که به سمت ماشین رفت و اونو روشن کرد . 

از پدرش حداحافظی کردیم و رفتیم ! 

از بغلم تکون نمیخورد و منم خوشحال بودم ! 

اسکان طبق نقشه جلوی دفتر اسناد نگه داشت ! 

صداش درومد : اینجا چیکار میکنیم امیر ! 

_ تو فقط بگو امیر من حال کنم کاری نداشته باش ! 

روی پیشونیش بوسه ای نشوندم و پیاده شدیم.

* سارای * 

 دهنم رو به گوش مهال نزدیک کردم : میشه منو برسونی خونه ؟؟؟ 

چشماش گرد شد که لب زدم : اصال حالم خوب نیس باشه برا یه روز دیگه ! یه استرس بدی دارم ! 

سری تکون داد و خودش قضیه رو جمع کرد و زدیم بیرون ! 

تو ماشین که نشستیم ، آهنگ رو پلی کرد ! 

از اون آهنگ مزخرفای یهویی بود که االن فقط ریتمش با اشکای من یکی شده بود !

زبانم الل ، کسری زاهدی 
.......

صداهای بلندش باعث شد چشمام که تازه گرم شده بودن باز بشه ! 

داشت با مهری دعوا میکرد ! 

_ کی برگشت خونه !!؟؟؟ 

_ کی آقا ؟؟؟!؟ 

_ مهری خودتو نزن به اون راه ! 

_ آقا بخدا من بهشون گفتم که .... 

_ تو غلط کردی که گفتی ! در خونه رو قفل و زنجیر میکردی ! مگه کلید نداری ؟؟؟ هان ؟؟؟....جواب منو بده ! 

با شنیدن این حرف خندم گرفت . من کلید خونه ای که توش زندگی میکردم رو نداشتم ولی اون زن خدمتکار 

داشت . 

با بی رحمی گذاشتم همه ی حرصش رو روی اون بد بخت خالی کنه ! 

_ مهری .... گوش کن ببین چی میگم ! برمیگردی سر کار قبلیت خونه مامانم . یکی دیگه رو پیدا میکنم ! 

_ آقا توروخدا من به حقوق این کار احتیاج دارم ! 

_ برو خونه مامانم ..... از حقوقت کم نمیکنم ! .... حاالهم بگو خود آشغالش کدوم گوریه و گورتو گم کن !

_ باال تو اتاقشون ! از ظهر که اومدن حتی واسه ناهار درو باز نکردن ! 

_ ینی درو قفل کرده ؟ 

صدایی شنیده نشد . حتی نیومد باال ! هیچ صدای پایی نشنیدم . 

چند دقیقه بعد که نمیدونم دقیق چقدر بود صدای در خونه اومد ! 

بعد دوثانیه در اتاقم کوبیده شد : درو باز کن سارای ! 

پتو رو روی سرم کشیدم ! 



_ باز چت شده تو تیمارستانی ! با اجازه ی کی رفتی بیرون !؟ ..... با توام ! ..... 

جوابی ندادم ! حال و حوصلشو نداشتم ! 

_ بیا بیرون سرتو بگیر باال جند*ه بازیاتو توضیخ بده ! 

حرصم گرفت ! 

داد زدم : پس وقتتو با یه جند*ه تلف نکن ! طالق میخوام ! 

همراه با کوبیدن در اتاقم عربده زد : چی ؟؟؟؟؟!؟ 

 جواب ندادم که در با صدای بدی باز شد . 

توی جام نشستم و به در سکسته شده خیره شدم ! 

خط به خط اون پرونده جلوی چشم هام رد شد ! 

آب دهنمو قورت دادم و با صدای آرومی لب زدم : چته ؟؟؟؟ 

تهدید وار و نفس زنان گفت : چه گوهی خوردی ؟؟؟ 

ناخودآگاه لب زدم : هیچی ! 

به در شکسته خیره بودم و یه ذره از درد و رنجی که اون دختر کشید بدنم رو لرزوند ! 

سری تکون داد و درو شکسته رو با پاش هل داد اونطرف اتاق : خوبه !!! حاال هم گم شو پایین و غذاتو تا ته 

بخور ! فهمیدی یا نه !؟ 

نا خودآگاه اشکی ریختم : نمیتونم ! 

حالت تهوع گرفتم از اشتباهم ! 

برای اولین بار بلند هق زدم ! تازه فهمیدم خالی شدن چیه ! دستم رو روی دهنم گذاشتم و به حال اون دختد 

بیچاره هق زدم ! 

ناباورانه لب زد : چته ! 

_ می ... میتونی ... منو .... منو تا یجا ... ببری ؟؟؟ 
......

خودم رو روی سنگ سرد انداختم و بوسه ای بهش زدم : دلم تنگه داداشی ! 

چشمام پر اشک شد و بلند شدم . به عکسش خیره شدم . عکسش با پر شدن چشمام تار شد . 

_ آخه چرا یبار حضوری باهات هم صحبت نشدم ؟؟ چرا ندیدمت و جلوت زانو نزدم که از تنهایی همچین غلطی 

نکنم !؟ 

به ارسالن که اونور خیابون تکیه زده بود به ماشینش خیره شدم : دیگه جونی برام نمونده ! 

دستامو روی صورتم گذاشتم و باصدای گرفته گفتم : تموم شدم جوونمرد ! تموم شدم قهرمان ! 

بازم به عکسش نگاه کردم : با اون چشمای مثل فرشتت زل زدی به من و شدی سنگ صبورم ؟!؟ کسی که تا به 

حال ندیدمش شده داداشم ! داداش محمد ! خستم ! حیدر خسته ام !!!! 

دوباره افتادم روی سنگ قبر مرمری سفیدش و بلند گریه کردم ! 

اونقدر گریه کردم که با صدای پایی به خودم اومدم و از روی قبر بلند شدم . بادیدن مرد روبه روم از جام بلند 

شدم و خاک روی لباسم رو تکوندم و دستی به صورتم کشیدم ! سر به زیر سالمی گفتم که گرم گفت : پس اون 

دختر خانومی که چند بار مامانم دیده بود شمایید ! 

اشکی از گوشه ی چشمم پایین اومد : بله ! از روز تشیع جنازه با شهیدتون انس گرفتم . ببخشید که .....



حرفم رو قطع کرد : یه آدمی که مرده وقتی اسم شهید روش میشینه بجز خانوادش متعلق به همه ی مردم 

کشورشم هست ! 

سرمو بیشتر خم کردم که گفت : خانوم دکتر محله چند وقتیه نیست ! 

صدای پشت سرم باعث شد هر دو برگردیم : خانوم دکتر محله چند وقتیه با من ازدواج کرده ! 

سالمی زیر لب گفت و دستم رو گرفت ! 

آقا جواد لبخندی زد و گفت : مبارک باشه ! یه پچ پچ هایی میشنیدم ......

رو به ارسالن ادامه داد : معلومه پسر خوبی هستی که این وقت شب آوردیش اینجا ! 

ارسالن به قبر خیره شد ! انگار یه لحظه مسخ شد ! البته اون چشم های معصوم هر کسی رو مسخ میکرد ! لب 

زد : خدا ... رحمتشون .... 

سرشو بلند کرد : واقعا نمیدونم چی بگم ! نمیتونم حرفی رو بزنم که این مرد بهش رسیده ! 

بغضم بیشتر شد و با اخم بی صدا گریه کردم ! 

آقا جواد آهی کشید : وقتی که برگشت از قد رشیدش فقط و فقط یک متر مونده بود ! الی یه پارچه ی سفید ! 

صدای فریادش روز تشیع جنازه تو گوشم پیچید : داداش مگه من مردم که تورو تو این وضع ببینم ! 

نشست : سارا خانوم چند لحظه منو با هپسرت تنها میزاری ؟ 
.......

تمام مسیر برگشت توی سکوت گذشت .

وقتی با آقا جواد تنهاشون گذاشتم ، نیم ساعت داشتن گپ میزدن ! 

آخرش تو خواب و بیداری بودم که متوجه شدم ماشین راه افتاده . هنوزم سرم رو به شیشه تکیه داده بودم و 

تشنه ی خواب ! 

به خونه هم که رسیدیم تو سکوت خوابیدم . 

سکوت محضی که بیشتر نگرانم میکرد . 
..............

_ ارسالن زود باش تا خودم تنها نرفتما ! 

همونطور که کتش رو میپوشید به سمت در اومد : تا حاال ندیدم یه دانشجو واسه ثبت نام اینقدر مشتاق باشه ! 

دست به سینه وایسادم : حاال که میبینی ! 

کفشاشو پوشید و جلوتر از من راه افتاد : بلبل زبونی سارای ؟؟؟ 

هنوزم بعد دوماه ، تهدید هاش موبه موی اون پرونده رو به ذهنم می آورد . 

سرمو پایین انداختم و دنبالش راه افتادم ! 

تمام انتخاب واحدامو مثل یه دانشجوی سال هزارم با مهارت خودش انجام داد و نزاشت من حتی نگاه به اسم 

استاد ها بندازم . 

تو راه برگشت هم هیچ حرفی رد و بدل نشد . 

جلوی در خونه که رسیدیم ، دختر جونی انگار منتظر ایستاده بود که با دیدن ماشین لبخندی زد ! 

چشم هامو ریز کردم : این کیه ؟!؟ 

قاطع جواب داد : جای مهری اومده ! 



سر تکون دادم و وقتی درو باز کرد ، بدون توجه به دختره پله ها رو باال رفتم و راه اتاقمو در پیش گرفتم . 

داشتم پله ها رو می رفتم باال که با صدای ارسالن متوقف شدم . 

خیلی راحت دستش رو روی کمر دختره گذاشت و گفت : ایشون ماهرخه . جای مهری اومده کمکت ! 

لبخندی زدم : کمکم میکنه یا آمارمو بهت میده ! 

تهدید وار اسممو صدا زد که لبخندم رو پهن تر کردم : ببخشید عزیزم ، من االن خستم ! 

و پله ها رو در پیش گرفتم . 

صداشو شنیدم که به اون دختره امر و نهی میکرد و گفت که کارشو شروع کنه . 

داخل اتاقم شدم ! 

دلم میخاست درشو بهم بکوبم اما از اون روز درو دیگه سر جاش نزاشت که یه وقت به سرم نزنه که قفلش کنم 
.

وقتی صدای در اومد، فهمیدم که رفته ! 

طبق عادت این چند وقتم یه نیم تنه سفید با شورتک لی تنم کردم و موهامو خرگوشی بستم ! 

پله هارو پرسرو صدا اومدم پایین . 

ماهرخ با دیدنم شونه باال انداخت . منم کتونی هامو با سرعت پام کردم وارد حیاط شدم . 

شروع کردم به دویدن . سه دور دور حیاط دور زدم و بعد نرمشو شروع کردم . 

به نیم ساعت نکشید که دلم طاقت نیاورد و از باکسی که تازه خریده بودم ، توپم رو برداشتم و شروع کردم با 

دیوار بازی کردن ! 

_ با این وضعت اینجا چه غلطی میکنی ؟؟؟؟ 
.........

با شنیدن صداش تقریبا از جا پریدم و کل بدنم لرزید ! 

همونطور که با جمع کردن بدنم سعی داشتم برهنگی نصفه و نیمم رو بپوشونم لب زدم : من ... من ..... او 

....اومدم .... یکم .... ور.....

بازومو گرفت و همونطور که دنبال خودش می کشید : تو گه خوردی با این وضعت اومدی ورزش کنی آشغال 

نفهم ! اومدی ورزش یا خودتو به در و همسایه نشون بدی ؟؟؟ 

پرتم کرد داخل خونه ! افتادم رو زمین و آرنجم محکم به زمین برخورد کرد .

بغض کردم . 

دختره با اون چشماش به ما زل زده بود . 

ارسالن خم شد طرفم و از الی دندوناش غرید : جلو من کم مونده چادر سرت کنی اونموقع لخت میشی میری تو 

حیاط ؟؟؟؟ 

ترسیده لب زدم : ار...

که صدام با دادش خفه شد : دهنتو ببند تا پر خون نکردمش ! 

اشکام راه افتاد . ترس تمام وجودمو پر کرد . اگه مثل اون دختره ...... نه نباید این فکرا به سرم میزد ! اون 

درمان شده بود ! 



با فریادش از جا پریدم : گم شو برو تو اتاقت ! از این به بعد همینا رو میپوشی تو خونه ! حق حیاط رفتنم 

نداری ! شیر فهم شد ؟؟؟؟؟ 

سرم تکون دادم که باز داد زد : نشنیدم صداتو ! 

با گریه لب زدم : فهمیدم ! 

بلند شد : حاال گورتو گم کن برو ! 

بلند شدم و دویدم تو اتاقم . دستام اونقدر میلرزید که شماره ی مهال رو بزور گرفتم و فقط با گریه لب زد : 

توروخدا بیا اینجا !!! 
.........

_ دستات یخ زده ! 

گیج سر تکون دادم و بیشتر خزیدم زیر پتو . خودمو بغل کردم . از بچگی شده بود عادتم .

مهال عصبی از اتاق بیرون رفت : اگه به غیرتت بر نمیخوره یه دکتر خبر کن ! سرد شده ! 

دوباره برگشت و دستامو گرفت ! 

میخواست گرمش کنه اما تموم استخونام یخ زده بود انگار ! 

مغزم گیج شده بود . هنگ بودم ! 

صداها رو مبهم میشنیدم . 

دستای مهال از دستم جدا شد . 

انگار داد و بیداد میکردن ، توی اون لحظه ها تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که چیزی تا مردنم نمونده ! 

چشمامو بستم و سعی کردم عکس داداشم جلو چشمام باشه ! 

اما سیاهی میدیدم .....

سیاهی که افتاده بود روی بختم ! 

به کی دردمو میگفتم . برای کی صندوقچهی قلبمو باز میکردم ؟؟؟؟؟ 

من کی بودم ؟؟؟؟ 

سارای ؟!؟ 

همونکه آرزوی بچگیاش بچگی کردن بود ؟؟؟ 

همون که دربه در دنبال یه نقطه ی آروم بود ؟؟؟؟ 

من و آرامش مثل دو تا خط موازی بودیم . 

هیچ وقت به هم نمیرسیدیم ! 

با حس سردی ممتدی چشمامو باز کردم با دیدن سوزنی که روی دستم فرو رفته بود لبخند بیرمقی زدم . حتی 

درد اینو هم حس نکردم . 

_ سارای ؟!؟ 

به سمت صدا برگشتم . چرا هیچ وقت به من سارا نمیگفت ؟؟؟ 

همیشه میگفت سارای ! اسم کاملم !

جوابی ندادم و بی حال نگاش کردم . ادامه داد : نمیفهممت جوجه کوچولو ! مگه من چیکار کردم که حمله ی 

عصبی بهت دست داد ؟؟؟ فقط بهت هشدار دادم مثل همیشه !



توی دلم گفتم : یه دخترو بخاطر یه تصادف شکنجه کردی ، بهش تجاوز کردی و ..... کشتیش ! 

اما فقط بهش نگاه کردم .

نگاه کردم بهش تا شاید ته دلش یاد اون دختره بیچاره بیافته و خودشو سرزنش کنه ، اما انگار یه تیکه سنگ بود 
 !

........

مقنعه ام رو جلو کشیدم و کارتم رو به اون یارو نشون دادم . نگاهی بین صورتم و کارت رد و بدل کرد و باالخره 

اجازه داد وارد بشم .

نفس تو سینم حبس شد .

آب دهنمو به سختی قورت دادم و نگاهی به دور و اطراف انداختم . 

جمع دوستامون پراکنده شده بود . هر کس یه وری قبول شده بود و من تک و تنها وارد یه جای غریبه شدم ! 

قدم هامو تند برداشتم .

اولین کالس جدید ترین برهه ی زندگیمو از دست نمیدادم ! 

قدم هامو تند کردم و سربه هوا و خیره به ساختمون دانشگاه راه میرفتم که با شدت به یه دیوار برخورد کردم ! 

صورت له شدم رو مالیدم و با خودم پچ پچ کردم گفتم : دیوار وسط دانشگاه ؟ 

_ دیوار چیه تازه وارد . چشاتو وا کن ببین به چه هلویی برخورد کردی !

نا خودآگاه هین بلندی کشیدم و قدمی عقب رفتم : وای ببخشید واقعا معذرت میخام ... من ... من ..... چیز ....

عاجزانه نگاش کردم که خندید : نمیخاد معذرت خاهی کنی برو تا دیرت نشده !

لبخند پت و پهنی زدم و ازش فاصله گرفتم و با سرعت باد دویدم . 

به کالس که رسیدم طبق عادت مدرسه یکی از صندلی های آخرو انتخاب کردم و نشستم ! 

وقتی استاد وارد شد و همه برپا دادن و من به روبه روم نگاه کردم ، فهمیدم چه غلطی کردم ! 

هیچی نمیدیدم .

بگو آخه کوتوله مرض داری مگه ! 

نشستیم و استاد که صدای خیلی آشنایی داشت ، شروع به خوندن اسم ها کرد .

هر اسمی رو که میبرد صاحب اسم بلند میشد تا استاد ببینتش ! 

باالخره نوبت من رسید : سارای معینی ! 

با لبخند بزرگی بلند شدم که با دیدن چهره ی روبه روم خشکم زد .

پوزخندی زد و گفت : بفرمایید ! 

وقتی داشتم میشسنم نگاهم به دست چپش خورد که حلقه ای توش نبود ! 

اونقدر توی فکر فرو رفتم که نفهمیدم کالسو کی شروع کرده و کلی عقب موندم و تند تند هی مینوشتم ! 

البته هیچی از تخته نمیدیدم و هربار باید خم میشدم و از کنار میدیدم ! 

فکر کنم بار دوازدهم بود که غرید : اون سر کالس چخبره خانوم معینی ؟؟! 

همه به سمت من برگشتن که یکی از پسرا گفت : استاد چه حافظه ای . به به !!! 

یکی دیگه گفت : فکر کنم استاد حافظش فقط بدرد حفظ کردن اسم دخترا میخوره ! 

همه خندیدن اما من فقط زل زده بودم به ارسالن ! 



اخم کرد : مزه نریز تا بیرونت نکردم ! 

برگشت سمت من : شماهم وسایالتو جمع کن بیا بشین پشت میز من . دفعه ی بعدی که با من کالس داشتید اون 

ته ببینمتون این ترمو اخراجتون میکنم !!!! 
.......

_ ببخشید خانوم معینی ؟؟!

با تعجب به سمت پسری که صدام میزد برگشتم و با دیدن همون پسری که دیوار خطابش کردم و خندیدم و 

همونطور که وسایل هامو جمع میگردم گفتم : شما حافظتون از استاد احمدی هم بهتره ! 

لبخندی زد : دیدم هر چی استاد گفت رو نوشتید .

کولمو روی دوشم انداختم : اوهوم چطور ؟؟؟

نگاهش روی دست چپم خیره موند : شما ازدواج کردی ؟؟؟ 

ناخودآگاه یاد دست چپ خالی ارسالن افتادم و تو یه حرکت بالبخند ، حلقه رو از انگشتم بیرون کشیدم : یه 

ترفند برای از بین بردن مزاحمت . البته که مزاحمای این دوره و زمونه به اینا توجهی ندارن ! 

شونه ای باال انداخت : به هرحال ! من به دالیلی سرکالس نبودم و آخراش رسیدم . میشه از چیزایی که نوشتید 

استفاده کنم ؟؟؟ 

سرم رو تکون دادم : آره حتما فقط باید یجا پیدا کنیم که اینا رو کپی کنیم ! 

سری تکون داد : من میشناسم بریم . 

دنبالش راه افتادم که درست دم در نگاه خیره ی کسی رو حس کردم . برگشتم و با اخم های ارسالن مواجه شدم 
 .

پوزخندی زدم و شونه باال انداختم . انگار میخواستم حرصشو درارم و برگشتم و دنبال پسره راه افتادم ! 

از ساختمون دانشگاه زدیم بیرون . جلو جلو میرفت و منم تقریبا دنبالش میدویدم ! 

تو یه حرکت ناگهانی کولمو در آوردم و کوبیدم پشتش ! 

ایستاد و ناباورانه به سمتم برگشت . 

خم شدم و نفسی تازه کردم : کی .... با .... یه خانوم .... متشخص ... از دانشگاه ..... اینطوری .....می .... 

میزنه.... بیرون !؟ 

خندید : ببخشید اصال متوجه نشدم حاال بفرمایید ! 

صاف ایستادم که کولمو از دستم گرفت : برات میارمش ! 

سری تکون دادم و بعد چند قدم که نفسم منظم شد پرسیدم : اسمتونو نمیدونم ! 

_ آرین هستم ! آرین تهرانی ! 

سرمو تکون دادم : خوشبختم ! 

از محوطه ی دانشگاه بیرون زدیم و از خیابون رد شدیم ! 

وارد یه کتاب فروشی شدیم و تا جزوه ها رو کپی بگیر من با پاهام رو زمین ضرب گرفته بودم ! 

المصب ارسالن امروز خیلی درس داد ! 

استرسم رو که دید ، لب زد : چیزی شده ؟؟ 

سرتکون دادم : نه ولی یه کالس دیگه هم دارم ! 



خندید : آها میرسی .نگران نباش ! پارتیت کلفته ! 

و به خودش اشاره کرد .
.......

با وارد شدنمون به کالس ، کالس رو سکوت فرا گرفت و همه از جاشون بلند شدن ! 

ناباورانه به تهرانی خیره شدم که با لبخندی بهم گفت یه صندلی پیدا کنم و بشینم ! 

روی اولین صندلی خالی که مربوط به ردیف اول بود ، نشستم ! 

آرین شروع کرد به صحبت کردن : بچه ها همونطور که بعضیاتون از پارسال منو میشناسید ، آرین تهرانی هستم 
 !

البته اونایی که پارسال منو میشناختن به عنوان یه دانشجو میشناختن ولی امسال من با اینکه هنوز هم یه 

دانشجو هستم اما در کنار استاد راهب ، یکم هم تدریس دارم ! 

استاد امروز یه کاری براشون پیش اومد کا کالساشونو تحویل من دادن ! 

تمام طول تدریسش دهنم باز مونده بود و فقط مینوشتم . 

چیزی از حرفاش نمیفهمیدم و تند تند مینوشتم . 

بیشتر فکرم پیش استادای این دانشگاه بود . 

تا االن یه ایتاد پیر هم به پستمون نخورده بود که یکم به بازیش بگیرم ! 

کلس که تموم شد ، سر به زیر وسیله هامو جمع کردم و داشتم میرفتم که با صداش برگشتم : خانوم معینی ! 

چند لحظه لطفا ! 

برگشتم و سر به زیر گفتم : بله استاد ؟! 

دستاشو باال گرفت : ببخشید باید اول بهت میگفتم قضیه چیه من تسلیم ! 

همونطور سربه زیر گفتم : بله استاد ، حق باشماست ! 

خندید : اینطوری با من صحبت نکن خندم میگیره . چیزی میخوری ؟!؟ 

آب دهنم رو قورت دادم : ببخشید باید برم خونه و گرنه مامانم نگران میشه ! 

سر تکون داد : ماشین داری ؟؟؟ 

تو یه حرکت ناخودآگاه گفتم : بله ! 

دوست نداشتم منو در خونه ارسالن پیاده کنه و مجبور شم بهش بگم که همسرم ارسالن احمدیه و بهش دروغ 

گفتم ازدواج نکردم . 

سری تکون داد : پس برو که مامانت نگرانت نشه ! میبینمت ! 

لبخندی زدم و خداحافظی کردیم . 

به محض اینکه از کالس زدم بیرون ، گوشیم زنگ خورد ، ارسالن ! 

تماس رو برقرار کردم : بفرمایید ! 

_ کجایی ؟!؟ 

_ از ساختمون دانشگاه هنوز بیرون نیومدم ! 

_ یه خیابون باال تر منتظرتم ! 

حرصم گرفت . 



این همه وقت بازیم داده بود و االن به بازیش میخندید ! 

با فکرای شیطانی گفتم : ولی من همین االن یه استاد دیگه رو دست به سر کردم . اگه قرار باشه استادی منو 

برسونه اون خنده روعه رو انتخاب می کنم ! 

انگار نفسش بند اومد : حتما اون آرین شیرین عقل مخت کرده ! 

شونه باال انداختم : ببخشید استاد احمدی ولی فکر نکنم دو تا آدم مجرد صحیح باشه باهم تو یه ماشین باشن ! 

_ چرا ز.........

گوشی رو قطع کردم و خنده کنان کنار خیابون رفتم و یه تاکسی گرفتم .......

این پا و اون پا کردم و زنگ درو فشردم ! 

در با تقه ی کوتاهی باز شد و آروم وارد حیاط شدم ! با دیدن حیاط خالی نفس راحتی کشیدم و دویدم و از پله 

ها باال رفتم ! 

از در ورودی داخل شدم و لب زدم : سالم ماهرخ ! 

سرشو از توی آشپزخونه بیرون آورد و گفت : سالم خانوم ! آقا نیومدن ؟؟ 

شونه باال انداختم و از پله ها باال رفتم : آقا مگه صبح با من اومد که سراغشو از من میگیری ؟؟؟ 

صدایی نشنیدم و  وارد اتاقم شدم ! 

از اون روز به بعد پوشیده تر از تیشرت و شلوارک حق نداشتم جلو ارسالن بپوشم ! 

منم که از خدام بود . 

تاپ بلند و گشادی همراه با یه شرتک سفید پوشیدم و موهامو دم اسبی از باال بستم . لی لی کنان از پله ها اومدم 

پایین !

با لحن لوسی لب زدم : ماهرخ ! 

بدون اینکه سرشو بلند کنه گفت : بله ؟!؟ 

سرمو کج کردم : دوست داری بری مرخصی ؟!؟ 

شونه باال انداخت : من که خیلی دلم تنگ شده برا شهرستان ولی آقا ... 

حرفشو قطع کردم : آقا به درک ! غذاتو درست کردی برو ! من خودم با آقا حرف میزنم ! 

دهنش باز شد حرفی بزنه که تهدید وار گفتم : دیگه حرف نباشه ! 

خبی گفت و من پله ها رو دوتا یکی کردم ! جزوه ها رو برداشتم و وارد کتابخونه شدم . 

نمیخواستم حجم درسا جمع شه ! 

تقریبا نصفشو خونده بودم که تقه ای به در خورد و ماهرخ وارد شد : خانوم غذا ها آمادست . فقط باید مواظب 

باشید نسوزه ! 

جزوه به دست بلند شدم که ادامه داد : اجازه هست من برم ؟ 

_ برو خدا به همرات ! 

لبخندی زد و همراه من پایین اومد و رفت ! 

جزوه هامو رو جزیره گذتشتم و نگاهی به غدا انداختم که تلفن زنگ خورد ! 

برداشتم و دکمه ی سبز رو فشار دادم : بفرمایید ! 



از اونجایی که صدای من و ماهرخ خیلی شبیه هم بود و ارسالن هم میدونست من تلفن رو جواب نمیدم لب زد : 

ماهرخ سارای خونست ؟ 

دستی به کمر زدم : بله آقا ! فکر کنم دارن درس میخونن ! 

_ خوبه ! میخوای بری مرخصی !؟؟؟ 

با این حرفش پقی زدم زیر خن ه که متعجب گفت : این چه طرز رفتاره دختره ی نفهم ! 

همونطور که نفس نفس میزدم گفتم : خو... خودتو نکش ! ..... وااااای عالی بود ! ..... مرخصش کردم رفت ! 

عصبی گفت : چییییی؟؟؟؟! سارای توییی ؟؟؟ 

خندیدم : پس عممه ؟! یه غذایی هم پختم که استاد انگشتاشو بخوره دیگه نتونه رو تخته چیزی بنویسه ! 

_ مسخره بازی در نیار میدونم غذا رو ماهرخ پخته ! با اجازه ی کی همچین غلطی کردی ؟؟؟! 

ابرو باال انداختم ! 

دیگه داشت خیلی پررو میشد : من خانوم این خونه ام هر غلطی هم دلم بخواد میکنم ! یادمم نرفته که قرار بود 

منو ببری شمال ولی دوماهه پیچوندی ! خونه مامانتم که نرفتیم هرروز زنگ میزنه ِگِله میکنه ! 

کالفه گفت : خیله خب سر کوچه ام االن میام ببینم چی میگی غر غرو ! 
..........

همونطور که داشتم دولپی غدا می چپوندم تو حلقم گفتم : به به !!! دستم درد نکنه ! چه کردم ! 

سری تکون داد : این همه داری تعریف میکنی درست بگو ببینم چه گوهی خوردی واسش ؟ 

لقممو قورت دادم و گفتم : اولن درست حرف بزن ! دومن مواظب بودم نسوزه ! 

پقی زد زیر خنده و سرشو تکون داد : زحمت کشیدی ! 

شونه باال انداختم : خاهچ ! 

غذاشو که تموم کرد تهدید وار گفت : اون چه رفتاری بود تو دانشگاه؟  

ظرفا رو جمع کردم و بیخیال گفتم : چه رفتاری ؟؟  

_ با اون پسره میگشتی ! کل دانشگا فکر کردن نامزدشی ! اونم پروپرو گفت ببینم میتونم مخشو بزنم یا نه ! 

برگشتم و دست به سینه بهش خیره شدم : خب ؟؟!

اخم کرد : خب که خب ؟؟؟ 

ابروهامو باال بردم : خب ؟؟؟؟ ..... واقعا خب ؟؟؟؟.... ته غیرتت اینه که زنتو واسه ورزش کردن کتک بزنی اما 

حلقتو تو دانشگاه دربیاری و یکی جلو روت بگه میخواد مخ کسی که اسمش تو شناسنامته رو بزنه ؟ 

زدم تو هدف ! 

به راحتی میشد کبود شدن صورتشو دید : این قضیه فرق میکنه جوجه !

به سمت در ورودی رفتم : دیگه حلقمو نمیندازم ! در ضمن از امروزم دوباره تمرینامو شروع میکنم ! 

فریاد کشید : سارای !!!!!

انگار صدایی تو سرم میگفت امروز کاری کن که کتکت بزنه و بتونی بری پزشکی قانونی ! 

برگشتم : چیه ؟؟؟ چجوری میخای جلومو بگیری ها؟؟؟؟؟ من میتونم جلوی الس زدنتو با اون دختره ی چشم 

دریده  بگیرم ! 

* ارسالن *



با حرفش جا خوردم ! 

مطمعن بودم شیرینو میگه . پاک اعصابمو بهم ریخت دختره ی روانی !!!!  

جلو رفتم و وحشی وار بازوشو کشیدم که یهو حرف اشکان یادم اومد : رفت و آمدش به سفارت زیاد شده آقا ! 

اگه ثابت کنه که باهاش بد رفتاری دارید میتونه بدون اجازه ی شما از کشور خارج شه ! 

هلش دادم سمت پذیرایی و پوفی کشیدم : فردا میریم ثبت نامت میکنم باشگاه ! 

چشماش برقی زد . 

حرفی نزد و همونطور که بازوشو میمالید روی کاناپه نشست ! 

کنارش نشستم : دردت گرفت ؟؟؟ 

سری باال انداخت و به زمین خیره شد . 

بزور خودمو نگه داشتم . نفس هام تند شده بود . اگه میرفت آبرم جلوی همه میرفت .
........

تقه ای به در خورد . بلند گفتم : بیا تو ! 

اشکان سرشو از الی در آورد تو : آقا محموله های جدید رسیدن منتظر امضا هستن ! 

همونجور که سرم رو برگه های روبه روم بود گفتم : بیار امضاشون کنم ! 

_ نمیشه ! 

سرمو باال آوردم و گفتم : چی ؟؟؟؟ مشکل چیه ! 

این پا و اون پا کرد و لب زد : شیرین خانوم .

چشم هامو ریز کردم : شیرین چی ؟؟؟! 

آب دهنشو به سختی قورت داد و گفت : چون نصف شرکت مال ایشون شده باید امضای ایشون هم باشه ! 

سر تکون دادم : زنگ میزنم بهش که بیاد ! 

* سارای *

بوی غذا تو خونه پیچیده بود ! 

در قابلمه رو باز کردم و یکم از خورشتش چشیدم ! 

زیر لب اومممم کشداری گفتم . 

دست خودم درد نکنه . بفرما ارسالن خان ! 

اینم غذا ! 

نگاهی به ساعت انداختم . همیشه راس ساعت یک و نیم خونه بود و االن نیم ساعت مونده بود .  

جلوی تلویزیون نشستم و روشنش کردم ! 

امروز باید باهاش بحث میکردم تا یه ماهواره نصب کنه ! 

آدم دلش میگرفت تو این خونه ! 

تلفن که زنگ خورد ، پریدم و برداشتمش و خوشحال گفتم : بله ؟؟؟ 

صدای مهربون مادرش تو گوشی پیچید : سالم علیکم عروس خوشگله !!! 

ذوق کردم : سالم مامان جون خوبی ؟؟؟ 

_ مرسی عزیزم !چخبر .... دیگه نیومدید شمال حواسم هستا !!! 

تعجب کردم : مگه هنوز اونجایید شما !! 



خندید : آره عزیزم ولی بدون شما خوش نمیگذره ! 

_ وایییییی ! خوشبحالتون ! 

_ با ارسالن حرف میزنم بیاید دوباره تگران نباش ! نیست خونه ؟؟؟؟ 

وارد آشپزخونه شدم و همونطور که نگاهی به غذا مینداختم لب زدم : نه هنوز میاد واسه ناهار ! 

_ باشه پس اومد بگو یه زنگ به من بزنه ! 

لبخندی زدم و دلم غنج رفت و گشنم شد : چشم حتما ! 

_ مرسی عزیزم پس مزاحمت نمیشم . کاری نداری ؟

نشستم رو جزیره ی آشپزخونه : مراحمید شما . نه سالم برسونید ! 

_ سالمت باشی گلم . خداحافظ ! 

_ خدافظ !

گوشی رو روی میز گذاشتم و به ساعت نگاه کردم !۱:۰۵ 

دیگه داشتم دیوونه میشدم ! 

آهی کشیدم و روی میز ولو شدم .
.......

زل زده بودم بهش . 

هیچ واکنش خاصی نشون نمیداد و فقط میخورد ! 

تموم که شد ، لب زد : آماده شو بریم ! 

متعجب نگاش کردم : کجا ؟؟! 

کالفه گفت : مگه نمیخواستی بری باشگاه ؟ آماده شو بریم ثبت نامت کنم . فردا کالس داری ؟ 

سرتکون دادم : آره یدونه با آرین ، یدونه هم با یه استاد جدید ..... نمیدونم راضی ، رضایی یه همچین چیزی ! 

چشماشو ریز کرد : گفتی با کی کالس داری ؟؟؟ 

صداش پر از تحقیر بود . فهمیدم منظورش چیه و لب زدم : آرین ! مشکلیه ؟؟؟ 

نفسش بند اومد : یکبار دیگه به اسم صداش کنی ، من میدونم و تو ! اخالقمم میدونی سارای ! اسمش استاد 

تهرانیه ! 

شونه باال انداختم : استاد امتحانیه فعال ! همکالسیمم هست . بهش میگم آری....

محکم روی میز کوبیدو حدفمو قطع کرد ! نفس عمیقی کشید و انگار که از کارش پشیمون و دلخور باشه لب زد : 

یه ربع دیگه جلو در باش !  

و از آشپزخونه زد بیرون ! 

آهی کشیدم .

تازگی ها تا میومدم عصبیش کنم تیرم خطا میرفت و با یه نفس بلند ، تمومش میکرد !

ظرفا رو جمع کردم و سعی کردم تو ده دقیقه آماده شم ولی آرایشم طول کشید و دیر رسیدم ! 

با دیدنم زیرلب غرولندی کرد و سوار ماشین شد.

با سمجی ، پای چپم رو به زمین کوبیدم .

لعنت به این آدم ! 



انگار واقعا درمان شده بود . 

گریم گرفتم و شروع به خوردن رژ لب قرمزم کردم و سوار ماشین شدم ! 

از یه طرف عصبی بودم برا اینکه نمیتونستم عصبیش کنم و از طرف دیگه ..........

انگار دلم میخواست داد بزنه سرم و بگه اون رژ لب قرمزتو پاک کن ! 
.......

خندیدم : آرین نکن جزومو بده ! 

دوید و خندون گفت : اگه میتونی بیا بگیرم خانوم کوچولو ! 

میترسیدم ارسالن ببینه و غر غر کنه . به دور و بر نگاهی انداختم و تودلم گفتم : بیخیال ارسالن ! االن معلوم 

نیس کدوم گوری داره با کی الس میزنه ! 

و بلند گفتم : فلفل نبین چه ریزه ! 

و دویدم ! 

اونقدر باهم خندیدیم که حتی تو کتابخونه هن ریز ریز میخندیدیم ! 

پلی کپی ها رو گرفت و بعد حساب کردن پولش زد بیرون ؛ من هم از پشت شیشه به رمان ها نگاه میکردم ! 

_ دلت میخاد بخریشون ؟! 

به صورت خندونش نگاه کردم : نه ترجیح میدم پولشو بدم به یه فقیر و از یکی دیگه قرض بگیرم ! 

سرشو تکون داد : خوبه ! 

تویه حرکت ناگهانی گفت : با یه بستنی شکالتی با کلی کاکائو چطوری ! 

هین بلندی کشیدم : عالیه ! واقعا عالیه ! 

ابروهاشو باال برد : انگار بستنی خیلی دوست داری ! 

سرتکون دادم : عاشقشم ! 

و توی یه حرکت خیلی سریع دستمو گرفت ! 

دستش گرم و صمیمی بود . 

کل بدنم گرم شد و دوست داشتم همیشه دستم رو توی دستش بگیره ! 

لبخندی زدم و منم دستشو سفت گرفتم . جوری که هیچ وقت ولم نکنه ! 

حتی وقتی داشتیم بستنی هامونو میخوردیم هم دلم نمیخواست دستمو ول کنه ! 

آهی کشیدم و سری تکون دادم !

من نباید بیش از حد به آرین وابسته میشدم . با وجود ارسالن و ......

من میخواستم از این کشور برم ! 

چجوری میتونستم برم با وجود آرین ؟؟؟؟ 

اون داشت مهربونی رو بهم نشون میداد ، بهم یاد میداد که دوسش داشته باشم ، بهم یاد میداد خوشحال باشم 
 !

من کنار اون از ته دل میخندیدم .

و حاال چطور میتونستم تنهاش بزارم و برم ؟؟؟ 

اما اگه بمونم چی ؟؟؟ 



من یک سال قراره با ارسالن باشم ......

چجوری یک سال دست به سرش کنم ! 

سرمو تکون دادم و رو به راننده تاکسی گفتم : آقا من همینجا پیاده میشم ! 

باشه ای گفت و نگه داشت . بعد حساب کردن کرایه پیاده شدم .

به سمت خونه قدم برداشتم ! 

من این همه فکر کردم . بدون اینکه بدونم اون واقعا منو میخواست یا نه ! 

آهی کشیدم .

من خیلی مبتدی بودم ! 

خیلی ساده بودم ؛ خدایا چجوری باید تشخیص میدادم ؟؟؟؟ 

زنگ خونه رو فشردم و تو یه لحظه یادم اومد که خودم دیروز ماهرخ رو مرخص کردم ! 

ناله کردم : لعنت بهت ارسالن ! 

سوز پاییزی اومد و من تازه فهمیدم هوا داشت چقدر سرد میشد . 

موبایلمو از توی کیفم دراوردم و شماره ی نحسشو گرفتم ! 

صدای زمخت زن پیچید : مشترک مورد نظر خاموش میباشد . لطفا بعدا تماس بگیرید ! 

آهی کشیدم و پای چپمو به زمین کوبیدم : لعنتی عوضی ! 

و روی سرامیک سرد پله ی در خونه نشستم ! 
.........

* ارسالن * 

کوبیدم روی میز : تو چت شده شیرین ؟ 

با لوندی گفت : هیچیم نیست ! فقط میگم ثابت کن دوسم داری ! 

دستامو تو هوا تکون دادم : بیشتر از اینکه نصف همه ی زحمتامو به نامت کردم که دیگه نیازی به پول نداشته 

باشی ؟؟؟ 

چسبید بهم و دستاشو دور گردنم حلقه کرد : این چجور ثابت کردنیه ؟ اگه دوسم داری چرا هردفعه پسم میزنی 

؟؟؟ 

دستمو روی قفسه ی سینش گذاشتم و هلش دادم عقب : شیرین نکن صد دفعه بهت گفتم خوشم نمیاد اینقدر 

میچسبی بهم ! 

دلحور نگاهم کرد و دست برد و مانتوشو درآورد : خوب میکنم ! عشقمی قراره همسرم هم بشی ! 

یاد اون قرارداد لعنتی افتادم ! 

یکی مثل شیرین که تشنه ی رسیدن به من بود و یکی مثل سارای که از من فرار میکرد ! 

معلوم نبود تو مخ این دخترا چی میگذره .

شیرین دوباره با اون تاب جذبش چسبید بهم و دستشو نوازش وار روی گردنم کشید : من عاشقتم امیر چرا باور 

نمیکنی ؟؟؟ من دوست دارم هرچه زودتر بهت برسم و هرروز تو بغلت باشم ! 

تو یه تصمیم ناگهانی هلش دادم عقب و گفتم : آخر هفته میام خواستگاریت ! خوبه ؟؟؟ 

لوس دوباره خودشو نزدیک کرد و گوشه ی لبم رو بوسید : من همین االن میخوامت ! 



پوزخندی زدم ! 

پس معلوم شد دردش چیه . 

باشه شیرین بانو خودت خواستی ! 

لبامو ترکردم و وسایالرو از رو میزم کنار زدم ! 

پاهاشو گرفتم و بلندش کردم و انداختمش رو میز ! 

کسی که میخاره رو باید خاروندش ! 

به جون لبهاش افتادم و حریصانه بوسیدمشون ! 

چند وقتی میشد که رابطه ای نداشتم .

پس به خودم سخت نگرفتم ! 
....

* سارای * 

توی خودم جمع شدم ! 

هوا تاریک شده بود و هنوز گوشی ارسالن خاموش بود ! 

خیلی سردم شده بود و میترسیدم ! 

با پاهام روی زمین ضرب گرفته بودم ! 

دوباره زنگ زدم : مشترک مورد نظر خاموش میباشد . لطفا بعدا.....

نزاشتم ادامه بده و عصبی قطع کردم ! 

هیچ وقت اینقدر دیر نمیومد . 

از این بی فکریش اعصابم بهم ریخته بود ! 

_ اینجا چیکار میکنی سارا جون ! 

سرمو بلند کردم و با دیدن کتایون جا خوردم ! 

اینجا چیکار میکرد ؟؟؟؟ 

بلند شد و لبخند مصنوعی زدم : سالم . کلیدمو جا گذاشتم . ارسالن هم خونه نیست معلوم نیست کجاست 

گوشیش خاموشه ! 

شرمم میشد بگم کلید خونمو ندارم ! 

ای بابایی زیر لب گفت و ادامه داد : پس بپر باال بریم خونه ی من . نترس نزدیکه خودم میرسونمت ارسالن اومد 
 !

نمیخواستم برم ولی با اون همه حرصی که از ارسالن داشتم تو یه حرکت ناگهانی باشه ای گفتم و سوار شدم ! 

به درک که از کتی بدش میومد ! 

دیگه برام مهم نبود ! 
........

_ سارا فک نمیکنی یکم دیر کرده ؟؟؟ 

شونه باال انداختم و تخمه ی دیگه ای شکوندم : نمیدونم ! میاد حاال ! 

جلوم نشست و چشماشو ریز کرد : دعوا کردید ؟؟؟

زدم زیر خنده : نه بابا ! 



چهار زانو روی مبل کز کرد : پس چی ؟ 

شونه باال انداختم : واقعا نمیدونم چرا انقدر دیر کرده ! 

متمرکز شد روی صورتم : نگرانش نیستی واقعا ؟؟؟ ساعت ۱۲ شبه ! 

خمیازه ای کشیدم : میتونم امروز مزاحمت بشم ؟

شونه باال انداخت : مراهمی ولی ارسالن چی ؟!؟

صاف نشستم : کتی جون ! من خبری از ارسالن ندارم . تو دانشگاه که حالش خوب بود ، حاال من نمیدونم 

کجاست ! جدی میگم . هرچی هم زنگ میزنم خاموشه . کلیدمم تو خونس ! اگه مشکل داری با موندنم .....

حرفم رو قطع کرد : خونه ی خودته ! فقط اگه بیاد و نگرانت بشه چی؟؟؟ 

_ زنگ میزنه بهم ! 

سر تکون داد و بلند شد ! 
............

با صدای بلند گوشیم از خواب پریدم ، اما چشمام از خشتگی باز نمیشد ! 

_ سارا ؟؟! 

غلطی زدم و هوم زیر لبی گفتم ! 

_بلند شو گوشیت خودشوکشت ! 

پتو رو روی سرم کشیدم : اوهوم ! 

_ اوهوم چیه ؟؟! یا خدا ...... ارسالنه !

ازجام پریدم و دنبال گوشیم گشتم و بعد از پیدا کردنش تماسو برقرار کردم : الو ؟؟؟؟

_ کدوم گوری هستی دختره ی جن*ده ؟؟؟! 

قشنگ از صداش معلوم بود صورتش از خشم قرمز شده ! 

لبامو تر کردم : تو بگو کدوم گوری لش کرده بودی ؟!؟! اصال حواست بود زنت کلید نداره ؟؟؟! ساعت چنده ؟؟؟ 

نگاهی به قیافه ی کتی انداختم : این بود عاشقتم عاشقتمت ؟ از ساعت ۲ بعد از ظهر منتظرتم ! فقط بلدی هارت 

و پورت کنی ! 

سکوت کرده بود ...... 

بغضم گرفت و فریاد زدم : لعنت به تو ! 

کتی دستی رو شونم گذاشت و میخواست احساس همدردی کنه ! 

 صدای عاجزانه ارسالن اومد : االن کجایی !؟

اشک هام سرازیر شد : شانس آوردم کتی از کوچه ما رد شد منو دید ! 

کالفه آهی کشید : دارم میام دنبالت ! 
.........

وارد اتاقم شدم و به جای در خیره شدم ! 

بلند داد زدم : لعنت به تو ارسالن ! ازت متنفرم . حتی در واسم نزاشتی تا بکوبمش و حدصمو خالی کنم ! 

کالفه وایسادم جوابی بشنوم اما بعد از سکوت به سمت در اتاق بغلی رفتم . بازش کردم و با تمام توان 

کوبیدمش به هم ! 



صدای گومب بزرگی تو خونه پیچید : آبرومو جلو اون دختره ی افاده ای بردی ! 

رسیدم به در کتابخونه . دوباره مراحل قبل ! 

گومب ....

_ تا ساعت ۵ بعد از ظهر تو اون سرما جلو در بودم ! 

و رسیدم به در اتاق خودش ! 

دستگیره رو کشیدم . قفل بود ! 

بیشتر حرصم گرفت و با مشت پی در پی بهش ضربه زدم ! وقتی که دیگه دست هام جونی نداشت ، نفس نفس 

زنان برگشتم و به در تکیه دادم ! 

پاهامم جونی نداشم ! آروم روی زمین افتادم ! 

چشمم بهش خورد که کالفه کنار راه پله ایستاده بود : امیدوارم .....دیگه...... نبینمت ..... 

با خنده ادامه دادم : استاد احمدی !

کاش هیچ وقت برنمیگشت ! 

کاش همون گورستونی که بود میموند ! 

دستام تیر میکشید ! 

اشکام ریخت و چشمامو بستم . 

صدای قدم هاشو میشنیدم ! 

خش خشی که اومد فهمیدم نشسته و بعد صدای دسته کلید : این ......

حرفشو قطع کردم : اومدم اینجا تا آرامش داشته باشم ..... تا راحت باشم !..... تن به اون همه خفت و خاری 

دادم ..... مثل زندانی ها باهام رفتار کردی ! ...... من نمیخام .....

چشمامو باز کردم . 

سرش پایین بود و به دسته کلید روی زمین خیره شده بود .

آروم بود . مثل یه بچه ی مظلوم ! 

لبامو تر کردم : من طالق میخوام ! 

یکدفعه سرشو بلد کرد : جازدی ؟؟؟ به همین زودی ؟؟؟؟ هه ! گفتم بچه ای برا .....

داد زدم : آره بچه ام ! بچه ام که به توی الشی اعتماد کردم که تا ۳ صبح منو تو خیابون بزاری و خاموش کنی 

اون گوشی صاحاب مردتو ! بچه ام که فکر میکردم آدم خوبی هستی .... بچه ام که گذاشتم اسمت بیاد تو 

شناسنامم و نتونم راحت عاشق بشم ! 

ناباورانه لب زد : چی ؟ 

سکوت کردم ! سوالی به چشماش خیره شدم که سرشو تکون داد : عاشق بشی ؟؟؟؟ 

اشکام شدت گرفت ! 

یاد نگاه های شیرین آرین افتادم : عاشق بشم ! 

به وضوح مشت شدن دستاشو میشد دید : پس بیراه نبود اون آرین بیناموس امروز هی میگفت عروسیم ، 

عروسیم ! 

با حرفش نفسم بند اومد .



آرین میگفت عروسیم ؟؟؟؟؟ یعنی اونم .....؟ 

اشکام بیشتر شد ! 

اما اینبار از خوشحالی. 

دستم رو رو دهنم گذاشتم و هق زدم ! 

توی دلم فریاد کشیدم : دوست دارم خدایا ! 

که یهو تو یه آغوش سفتی فرو رفتم ! 
.........

پای چپم رو به زمین کوبیدم : ولی من دانشگاه دارم ! 

کالفه در کمدم رو باز کرد : منکه میدونم برا چی دانشگارو با شمال طاق نمیزنی ! .... حرصمو در نیار سارای !!!

یه کوپه از لباسامو برداشت و انداخت تو چمدون ! 

رفتم سمتش : نکن لباسام چروک میشه ..... ععع ....ارسالن ! .... بده شون به من ! 

دست از تقال برداشتم. این آدم فقد کار خودشو میکرد . زیپ چمدون رو کشید و از اتاق بیرون رفت . 

با صداهایی که میومد فهمیدم داره از پله ها پایین میره : پنج دقیقه دیگه پایینی ها سارای ! نیام بزنم زیر بغلم 

بیارمت ! 

آهی کشیدم و شروع کردم به حاظر شدن ! 

آرایش نکردم و لوازم آرایشم رو همه رو ریختم تو کیفم و از پله ها پایین اومدم . 

با دیدنم لبخند پیروز مندانه ای زد و یک ساعت بعد تو جاده چالوس بودیم و منم با دقت با استفاده از آینه 

داشتم آرایش میکردم ! 

_ نمیخای بس کنی ؟؟؟ اون چرت و پرتا رو اینقدر نمال به صورتت ! 

همونطور که دهنم باز بود تا خط لبم رو بکشم گفتم : میخام خوشگل باشم بده ؟؟؟!

آهی کشید و به رانندگیش ادامه داد .

داشتم وسایالمو جمع میکردم که با زنگ گوشیم متوقف شدم ! 

با دیدن اسم آرین قلبم مثل همیشه شروع به تند تپیدن کرد و بالفاصله جواب دادم : سالم علیکم ! 

_ سالم بانو ! نبودی امروز ! 

نگاهی به ارسالن اخمالو انداختم گفتم : آره تهران نیستم .

_ خب پس حتما مواظب خودت باش ! 

لبخندی زدم : چشم . چخبرا ؟ دخترا که دور و برت نپلکیدن ؟؟؟؟ 

خندید : نه بابا دلم برات یه ذره شده ! 

نگران نگاهی به ارسالن انداختم که با سرعت باد میروند : منم .... االن یکم کار دارم ! میشه بعدا صحبت کنیم ؟ 

_ آره عزیزم برو به کارت برس . مواظب خودتم باش ! 

آب دهنم رو قورت دادم : چشم . توهم ! فعال بای ! 

_ خدافظ عزیزم ! 

گوشی قطع کردم و تو سکوت زیپ کیفمو بستم ! 

_ چرا پس خجالت کشیدی ؟ بیشتر حرف میزدی باش ! 



و زیر لب فوش نامفهومی داد . 

جوابی ندادم . جوابی نداشتم که بدم ! 

یه حس غداب وجدانی هم داشتم اما بیخود ! 

فوقش چند ماه دیگه منو ارسالن از هم جدا میشیم ! 
........

از ماشین پیاده شدم و به پنجره های تاریک خیره شدم : پس مگه مامانت اینا اینجا نیستن ؟؟؟ 

چمدونو برداشت و به سمت در ورودی راه افتاد : چرا ! 

مات به پنجره ها اشاره کردم : پس کوشن ؟؟؟؟ 

ایستاد . برگشت و کالفه به من خیره شد : شاید رفتن بیرون یکم بگردن . بیا دیگه ! 

به دور و بر نگاهی انداختم : پس سرایدارتون اینا ......

حرفم رو قطع کرد : تا سه میشمرم ..... یک ...دو....

راه افتادم و له سمتش رفتم . باهام هم قدم شد و وقتی به در ورودی رسیدیم درو باز کرد . 

اول من داخل شدم : ارسالن کلید چراغ ها کوشن ! 

چمدونو داخل کشید : وایسا االن میام ! 

به سمت دیوار رفت و روشن کردن چراغ همراه شد با جیغ و دست هورا و فشفشه ! 

خشکم زده بود که هر کی اونجا بود ، همراه با ارسالن گفتن : تولدت مبارک ! 

و دست زدند ! 

بغض کرده بودم . 

دستام و روی دهنم گذاشتم .... اولین کسی که به چشمم اومد ، خودمو انداختم بغلش ! 

دستای سفتش دورم خیره شد . ناباورانه از بغلش اومدم بیرون و بادیدن ارسالن بیشتر شکه شدم ! 

فقط میخندیدم ! 

لب زدم : مرسی ! 

خندید : خاهشمیکنم خانمی ! 

با اینکه میدونستم این لحنش بخاطر وجود پدر و مادرشه اما به دلم نشست . اونقدر که نا خودآگاه دوباره 

خودمو تو آغوشش انداختم !
.......

_ ارسالن ! 

برگشت به سمت من و کفری گفت : بله ؟؟؟؟ سوال چندمته ؟؟؟؟ 

آب دهنم رو قورت دادم : میدونم میدونم حرصتو درآوردم ولی قول میدم آخرین سوالم باشه ! 

چشم غره شو تو اون تاریکی دیدم : سریع ! 

بهش نزدیک تر شدم : مامانم اینا رو کی آورد ؟؟؟ 

آهی کشید و دست سنگینش رو انداخت رو پهلوم و منو  کشید سمت خودش : این سوالو یبارد دیگه پرسیده 

بودی ! دیگه مثل بچه خوب بخواب ! 

دست و پا زدم : ارسالن ولم کن بزا برم اونور تخت ...... اه ..... ول کن له شدم ! 



سفت تر منو به خودش چسبوند که کلم چسبید به سینش : یبار دیگه وول بخوری کمربندمو میارم ! 

هین بلندی کشیدمو با کف دست به سینش ضربه زدم : میخای منو بزنی .... ولم کن لنتی ..... آی ..... نفسم 

گرفت ! 

حصار دستاشو شل کرد : نخیر نمیزنمت .... دستاتو میبندم به تخت وول نخوری ! 

نفس عمیقی کشیدم و آروم تو جام تکون خوردم : باشه !

نفس عمیقی کشید : خداروشکر ! .... خیلی خستم اون همه رانندگی کردم و تو تولدتم بپر بپر ! .... بگیر بخواب 
 !

دستمو بزور باال آوردم : خوش سلیقه هم هستی ! 

و ریز خندیدم ! 

_ آره ولی حیف کسیو پیدا نکردم بریزم به پاش سلیقه هامو ! 

سعی کردم ازش فاصله بگیرم : ایشا� خدآ بزاره توکاسه ات ! .... بچه های دانشگاه هستن ... مخصوصا اون 

بلونده !!!! 

لحنش خشن شد : حتما توهم با اون بچه گوگولی برسید به هم ! 

سعی کردم شونه باال بندازم : ازش خوشم میاد .... خیلی هم خوبه ! .... بعدشم به تو چه ربطی داره ؟؟؟ 

دستشو از روی پهلوم برداشت و قل خورد و برگشت : راس میگی به من چه ! شبت بخیر ! 

جا خوردم ! 

خیلی هم جا خوردم ......

توقع داشتم مثل اون موقع ها بکوبه تو دهنم ! 

دلخور قل خوردم و زیر لب پچ زدم : شب خوش !
......

همینکه میخواستم لقمه ی شکالت صبحانمو توی دهنم بزارم ، کتی بلند گفت : به به کادوی آقاتونم که در 

نیاوردی از دستت ! 

سعی کردم تموم محبتم رو توی چشمام بریزم و به ارسالن نگاه کردم : آره ! برام خیلی ارزش داره ! 

ارسالن لبخندی زد و یه قلپ از شیرش خورد ! 

رو به همه گفتم : واقعا ممنونم . همتون خیلی خوشحالم کردید ! 

و چشمم به مامان خورد که نگران به من و ارسالن نگاه میکرد ! 

میدونم به چی فکر میکرد . لبخندی بهش زدم و سرم رو پایین انداختم ! 

میدونم به چی فکر میکرد .

ارسالن خیلی نفوذ داشت ، این رو میتونستم با تمام وجودم حس کنم . 

آهی کشیدم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم ! 

بعد صبحانه ، مادر پدر ارسالن و مادر پدر من و خانواده یکتی اینا همراه با خودش رفتن ! 

هر چقدر به مادر ارسالن اصرار کردم بمونن قبول نکرد و وقتی خونه خالی شد یاد حرف مهال  افتادم : نصف 

جمعیت ایران شمال به وجود اومدن ! 

سرمو تکون دادم و سعی کردم به آبی بی انتهای دریا خیره بشم ! 



به خاطر باد زیادی که میومد سویشرتم رو پوشیده بودم ! 

نزدیک بود باد خودمم ببره چه برسه به موهام که رو هوا بود ! 

موج بی وقفه میزد و بعضی وقتا تا زیر پای من آب میرسید . با اینکه دور ایستاده بودم ! 

انگار دل دریا هم مثل من آشوب بود ! 

لحظه ای حس کردم شن های زیر پام نرم تر شدن ! 

دمپایی نپوشیده بودم . ترسیدم و عقب رفتم ! 

انگار پاهام بیشتر تو شن فرو میرفت . 

ترسم بیشتر شد و قدم هامو تند کردم . ناخودآگاه جیغ کشیدم : ارسالننننننن ! 

و با آخرین طنین صدام روی سرامیکای حیاط افتادم . نفس نفس میزدم که ارسالن بدو بدو و ترسیده بهم رسید 

: چیشده سارای ؟؟؟ 

اما من فقط به رو به روم خیره شده بودم ! 

بغض داشتم و از ترس زبونم بند اومده بود . 

دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و مجبورم کرد نگاهش کنم . 

تو چشماش نگرانی موج میزد . نفس هاش با نفس های تند من یکی شده بود ! 

لب زد : چیشده ؟؟؟ 

اشکام ریخت . با دستم به طرف ساحل اشاره کردم ! 

اصرار کرد : حرف بزن دختر ! ..... بگو ! ..... سارای با توام ! 

آب دهنم رو قورت دادم : حس .... حس کردم ...که ......

عجله کرد : که چی ؟ 

یکدفعه به هق هق افتادم و دستام رو روی صورتم گذاشتم : حس کردم که دارم تو شن ها فرو میرم ! 

نفس عمیقی کشید و از صدایی که اومد متوجه شدم خیالش راحت شد و راحت نشست . نفس های عمیق 

میکشیدم و من هق میزدم ! 

_ لعنتی ! ..... باید بگم بیان کنترلش کنن ! 

سکوت شده بود و هق هق های من تو کل ویال میپیچید که یهو دوباره تو آغوشش منو فشرد .
........

غلطی خوردم : ارسالن حالم خوبه ! 

پک عمیقی به سیگارش زد : بخواب گفتم ! 

پامو بلند کردم و با شدت رو تخت کوبیدم : تازه از خواب بلند شدم ! 

تا اومد حرفی بزنه گوشیم زنگ خورد . 

به طرفش شیرجه زدم ! 

آرین بود . سریع تماسو برقرار کردم : سالم خانوم کوچولو ! 

خندیدم . چقدر صداش بهم انرژی داد : سالم آقا بزرگ ! 

ارسالن دوباره پک عمیقی به سیگار زد و دودشو به طرف من داد و رفت تو تراس ! 

_ چطوری ؟؟؟ دلم برا اون دیونه بازیات تنگ شده ! 



به لبه ی تخت تکیه دادم : منم ! دیگه امروز فردا میام تهران !

_ اوهوم ، تولدت مبارک ریزه میزه ! 

هین بلندی کشیدم : تو از کجا تولدمو میدونی آرین ! 

خندید : دیگه دیگه ! کادوتم محفوظه ! 

انگار یه رگه ی دیگه از عالقه به اون غولتشن تو رگام جاری شد ! 

سست شدم : آرین ؟! 

_ جان آرین خوشگل خانوم ؟؟؟؟ 

لبخند محوی زدم : دوست دارم ! 

نفسش حبس شد و چند لحظه ای سکوت شد که ارسالن اخمو رو جلوی چشم هام دیدم ! 

یهو بلند زد زیر خنده . خنده هاش از سر مسخره کردن نبود . از سر شوق و شادی بود ! 

_ وای سارا ...... باورم نمیشه !!!!!! ...... دیگه دارم دیوونت میشم جوجه کوچولو !!!!! 

ارسالن هنوز اخمو بم نگاه میکرد که منم ریز خندیدم : آرین من بازم میام ..... فعال عزیزم ! 

و بدون شنیدن جوابش قطع کردم . 

ارسالن پوزخندی زد و از اتاق خارج شد .

به دری که ازش بیرون رفت خیره شدم . 

یاد آقای لیان افتادم و عصبی روی تشک تخت کوبیدم ! 
......

آخرین دونه ی پفک رو هم تو دهنم چپوندم و لب زدم : اصال خوش نگذشت ! 

بدون نگاه به من لب زد : با اون بچه فوفول دفعه ی بعد اومدی سعی کن بهت خوشبگذره ! 

از دیروز که به آرین گفتم که دوسش دارم رفتار ارسالن عوض شده بود ! 

آشغالم رو تو پالستیک آشغاال انداختم و به بیردن خیره شدم .....

* ارسالن *

نزدیک نیم ساعتی میشد که سکوت ماشین رو فرا گرفته بود . نگاهی به صورتش انداختم که غرق خواب بود . 

آهی کشیدم و کنار جاده نگه داشتم . 

فقط کافی بود شرایط رو مناسب بدونه تا خوابش ببره ....

صندلیش رو خوابوندم و دوباره راه افتادم . 

کم کم داشتم از اینکه اون رو به عنوان مادر بچه ام انتخاب کنم نا امید میشدم ! 

از طرفی شیرین همه جوره خودش رو در اختیار من گذاشته بود و نمیدونست زن دارم ، و از طرفی اونقدری 

برای زندگی با اون آماده نبودم .

کسه دیگه ای هم نبود تا ازش برای گرفتن حق و حقوقم استفاده کنم ! 

قرار بود یه هفته بمونیم اما من فردا با شیرین تو محذر قرار داشتیم ! 

اما این بار نه برای به نام زدن شرکت ! 

برای به نام زدن خودم ....

* سارای *



اواین صندلی ردیف دخترونه نشستم . همونجایی که نزدیک ترین به ردیف پسرونه بود و البته آرین هم کنارم 

قرار داشت ! 

لبخند کوتاهی بهش زدم که چشمکی برام زد ! 

آخ که چقدر لبخندش آروم کننده بود ....

کم کم داشتم از رفتن منصرف میشدم ! 

این پسر چی داشت که اینقدر منو مجذوب خودش میکرد ؟؟؟ 

امروز سه تا کالس داشتیم . این کالس با یه استاد پیر اخمو بود به اسم مطلبی ! کالس بعدی هم خانوم راهب و 

کالس آخر هم با ارسالن .

استاد که اومد همه بلند شدیم .....

_ پیس پیس ! 

با تعجب سرمو از رو برگه امتحان بلند کردم و به دور و برم نگاه کردم ! 

چشمم به آرین افتاد که با لبخند شیطانی بهم خیره شده بود . 

سوالی بهش خیره شدم که با صدای هیس مانندی گفت : جواب سوال ۲۱ چی میشه ؟؟؟ 

چشمان گرد شد : اینا فقط ۲۰ تا سواله ! 

لبخندش باز تر شد : من میدونم جوابش چیه ! 

گیج شدم . 

اخمی کردم : چی میگی آرین ؟؟؟؟ 

سری تکون داد : جوابش میشه دوستدارم ! 

قلبم لحظه ای ایستاد .

با لبخند بهم خیره شده بودیم که با صدای استاد تقریبا تو جامون پریدیم : معینی ، تهرانی ! صفر ..... با برگه 

هاتون بیاید اینجا ! 

عاجزانه به چهره ی عبوسش نگاه کردم : ولی استا......

با صدای بلند گفت : حرف نباشه هر دو اخراج ! 

آهی کشیدم و وسایلمو جمع کردم .

آرین زود تر از من جلودر ایستاده بود ! انگار دقیقا میخواست همین اتفاق بیفته .....

برگه ام رو تقریبا رو میز استاد کوبیدم و باقدم های بلند همراه آرین از کالس و بعد ساختمون دانشگاه خارج 

شدیم ! 

_ اخماتو وا کن زشت میشی ... 

زیر لب نفرین کردم : مرتیکه ی از خود راضی فسیل ! 

خندید : سارا تو پارتیت کلفته از چی نگرانی ؟؟؟ 

ایسادم و دست به سینه بهش خیره شدم : پارتیم کلفته ؟؟؟؟؟  

سر تکون داد : آره مگه نمیبینی ؟؟؟ 

و به خودش اشاره کرد ! 

خندیدم و سر تکون دادم و راه افتادم .



_ سارا ؟ 

لبخند زدم و سرعتم رو بیشتر کردم : بله ؟

سرشو پاین انداخت : هیچی ...... هستی بستنی شکالتیو تا کالس استاد راهب ؟؟؟؟ 

لبخندی زدم و ذوق زده سر تکون دادم که دستم رو گرفت و دوید !
......

آرین عینکشو زده بود و داشت حرفای استاد راهب رو تند تند مینوشت ! 

انروز نوبت اون بود که جزوه ها رو بنویسه.

منم با دقت گوش میکردم و بعضی وقتا هم با لبخند نگاش میکردم ....

چقدر با عینک دوست داشتنی تر میشد ! 

سرمو تکون دادم و باز با تخته و درس خیره شدم که استاد ، ماژیک رو سر جاش گذاشت و دست به سینه و 

لبخند به لب گفت : خب استاد تهرانی ، بقیه بحث باشما ! 

با شوق و تعجب به آرین خیره شدم که اصال هیچ چی نفهمیده بود و غرق نوشتن بود . 

از اینجا به راحتی میشد دید که حتی چیزایی هم اضافه تر مینوشت .

استاد راهب خندید و سر تکون داد . 

منم لب هامو تر کردم و آروم گفتم : استاد تهرانی ! 

بالفاصله سر بلند کرد : جانم ؟! .... دارم مینویسم .... وایسا عزیزم ! 

کل کالس به همراه خودم پقی زدیم زیر خنده که تازه متوجه شد چیشده ! 

استاد راهب ، ماژیک رو به طرفش گرفت و با خنده گفت : بسوزه پدر عاشقی .... پاشو من خسته شدم بقیش با 

تو ! 

با لبخند شیطونی چشم کشداری گفت و برگه ها رو جلوی من گذاشت و بلند شد .

عینکش رو در آورد و مشغول تدریس شد ! 

بنظرم خیلی خوب درس میداد .

براش فهمیدن مطالب توسط بچه ها مهم بود ، 5 دقیقه درس میداد و بعد 5 دقیقه زمان تا بنویسیم ! 

بنظرم بهترین استاد دنیا میشد ! 

حتی مطالب رو جوری خالصه مینوشت که همه میفهمیدن ! 

کالس که تموم شد توی اون هیاهو ، استاد راهب که جای آرین نشسته بود رو به من با لبخند گفت : پسر خوبیه ، 

بنظرم از دستش نده ! 

و بدون اینکه جوابی از من بشنوه ، رفت ! 

حرفش داغ دلمو تازه کرد .

داغ بودن با ارسالن احمدی ......

تا َدم کالس منو همراهی کرد و با چشمکی ازم جدا شد . 

با ارسالن هیچ کالسی نداشت ! 



طبق گفته ی ارسالن جلوی جلو کنار دیوار نشستم . نمیدونم چرا با دخترای دانشگاه راحت نبودم ، تا االنم هیچ 

کدومشون جای بچه های خودمون رو نگرفته بودن ! 

کل تایم دانشگاه رو با آرین بودم و حاال احساس بدی داشتم . توی خودم جمع شدم که اون دختر لونده وارد 

کالس شد و با خوشحالی پرید بغل دوستاش ! 

صدای جیغ و خندشون کل کالس رو گرفته بود ! 

هی هم بلند بلند میگفتن مبارکه ! 

حتما نامزدی ، عقدی چیزی کرده بود ! 

با اومدن ارسالن همه بلند شدیم . برای اولین بار بود که با لبخند وارد میشد و .....

حلقشو دستش کرده بود ! 

لحظه ای ته دلم غنج رفت و لبخند محوی زدم اما خوشحالیم با دیدن رنگ حلقش بهم خورد ! 

حلقش طالیی بود اما حلقه ی ما نقره ای بود ، یعنی خودم پیشنهاد دادم تا پالتین بخره چون اصال طال برای مرد 

ها نیست ، اما اون......

رشته ی افکارم با صدای یکی از دختر ها بهم خورد : مبارک باشه استاد ! 

ارسالن لبخند محوی زد : ممنون ...

نفسم گرفت که ادامه داد : بریم سر بحث درس ! 

یکی دیگه از دخترا گفت : باشه ولی باید قول بدید بین ما و شیرین جون فرق نزارید ! 

دنیا دور سرم چرخید و به قیافه ی خندون اون دختر نچسب زل زدم و بعد دستش ! 

ست حلقه ی ارسالن ......

بلند شدم و وسایالمو برداشتم : ببخشید استاد من برام کاری پیش او.....

قبل از اینکه حرفم تموم شه یخی لب زد : بفرمایید .....

نگاه طوالمی بهش انداختم و از در کالس زدم بیرون !

حتی یه درصد هم اون مرتیکه ی آشغال برام مهم نبود فقط یچیز برام مهم بود .....

اون ازدواج کرده بود اما من واسه یه دوستی ساده با آرین میترسیدم ! 

اما..... اما ......

کاش بهم میگفت میخواد چه غلطی بکنه ! 
.......

جوری پاهامو میکوبیدم زمین که صدای قدم هام کل ساختمون دانشگاه رو گرفته بود ! 

از آرین که جلوی ساختمون منتظرم بود گذشتم .

دوید دنبالم : سارا .... سارا ..... وایسا .... چرا زود تر اومدی بیرون .... سارا .....

کالفه برگشتم و سینه به سینش ایستادم . دوتا دستام رو باال آوردم : آرین !..... خواهشمیکنم تمومش کن ..... 

میخوام تنها باشم !!!!! 

آهی کشید : من کاری کردم ؟؟؟

چشم غره ای رفتم : نه آرین .... خواهشمیکنم تنهام بزار ! 

سر تکون داد : خودت بهم زنگ میزنی ؟ 

سرتکون دادم و راه افتادم .....



میدونستم ایستاده و داره نگام میکنه ! 

از دانشگاه زدم بیرون ....

بغض گلومو گرفته بود ! 

این کثیف ترین بازی زندگیم بود ..... کثیف ترینش ! 

چشمم به دکه ی سیگار فروشی خورد و یاد سال اول دبیرستانم افتادم و رو به فروشنده گفتم : یه پاکت مارلبلو 

با یه فندک میخام ! 

پوزخندی زد : بار اولته ؟ .... شکست عشقی ؟؟؟ 

کوبیدم روی میز شیشه ای : تو کارایی که بهت مربوط نیست سرک نکش جناب فروشنده ! 

با خنده هردوتاشو گذاشت روی همون میز شیشه ای : 60 تومن ! 

کارتمو دادم و بعد از حساب کردن یه تاکسی گرفتم ، به خونه که رسیدم پله ها رو بی اعصاب باال رفتم ! 

ماهرخ که تازه برگشته بود با تعجب بهم خیره شد ! 

آهی کشیدم و خودمو پرت کردم رو تخت اتاق ! 

سیگارمو گوشه ی لبم گذاشتم و روشن کردم .

پک کوتاهی زدم ، یکم سخت بود ولی مثل قبل بعد از چند تا پک بهش عادت کردم ! 
..........

* ارسالن *

دسته کلید رو توی قفل چرخوندم و در باز شد ! 

به راحتی میشد بوی سیگارو تشخیص داد .

سوالی به ماهرخ نگران که داشت با ناخوناش ور میرفت خیره شدم .

آب دهنشو قورت داد : از سه ساعت پیش که اومدن یه سره دارن میکشن آقا ! یبارم تموم کردن دوباره رفتن 

خریدن .... نمیزارن منم از ده قدمی اتاق رد بشم ! از دور هم میشه تشخیص داد زیر چشاشون چقدر گود افتاده 
 !

دسته کلید رو توی مشتم فشردم ....

کیف و کتم رو دست ماهرخ دادم و پله ها رو تا اتاق دوتا یکی کردم ! 

انگار اتاقش سونا خشک شده بود با این همه دود! 

بلند و دیوانه وار خندید : همونجا ..... وا .... وایسا .... استاد ! 

از لحنش مستی میبارید ! 

به طرف اتاقم دویدم و با دیدن قفلش که روی زمین افتاده و کشوی باز وودکا هام دهنم باز موند ......

وارد اتاقش شدم و لششو گوشه ی اتاق دیدم ! 

شیشه ی وودکای خالی هم کنارش افتاده بود ...

جلوش زانو زدم : خاک برسر بی جنبه ات کنن جوجه ! 

بازم زد زیر خنده : چر....چرا ... تا االن لذتشو ..... کشف .... نکرده بودم ! 

سر تکون دادم و شیشه رو برداشتم : دیوونه بری تو کما چی ؟ 

پک عمیقی زد و دودش رو توصورتم خالی کرد ! 



دودش رو با دستم کنار زدم : آشغال ! ..... دوسم داری ؟ 

خندید ..... 

اونقدری که دلشو گرفت و پخش زمین شد ! 

ته مونده ی سیگارشو روی زمین خاموش کرد و پاکت سیگارشو باز کرد ..... با دیدن پاکت خالی پرتش کرد : 

گندت بزنن ! 

و سعی کرد بلند شه ....

تلو تلو خوران تا دم در رفت و آخرین لحظه به سمتم برگشت : میخوام بگم آرین بیاد خواستگاریم ! 
......

* سارای *

چشمامو به سختی باز کردم و به پرستار باالی َسَرم که داشت روی سوزن ِسُرم چسب میزد ، خیره شدم ! 

با دیدن چشمای بازم با لبخند گفت : چیکار کردی با خودت !؟

جوابی ندادم .

کارش که تموم شد بیرون رفت و باالخره ارسالن وارد شد ! 

دست به جیب باال سرم ایستاد : تموم کالساتو با اون مردتیکه ی نفهم و اون زنیکه ی مچاله لغو کردم ! ...... 

داشتم باهات راه میومدم سارای خانوم ! ..... خرابش کردی .....

سرمو برگردوندم که داد زد : وقتی باهات زر میزنم به من نگاه کن !!!!! 

بالفاصله پرستاری اومد تو : آقا آرووووم اینجا بیمارستانه ! 

صدای دندون قروچه ی ارسالن به گوشم میرسید ! 

عرض اتاق رو طی میکرد و میرفت و میومد ....

قشنگ معلوم بود عصبیه ولی من نمیدونستم برا چی ! 

مطمعنم اونقدر از اون زهر ماری خوردم که هیچی یادم نمیاد .....

دست بردم سمت ِسُرم تا سرعتش رو زیاد کنم که خرفش متوقفم کرد : دست بهش بزنی از ده جا میشکونمش ! 

پوزخندی زدم ؛ منم همینو میخواستم ! 

سرعتش رو زیاد کردم و سرم رو برگردوندم ! 

صدای نفش های با شدتش رو میشد شنید ....

آب دهنم رو قورت دادم : دیشب چی بهت گفتم ؟؟؟ 

پوزخندی زد : بدبخت بی جنبه اینقدر که خوردی هیچ چی یادت نمیاد ! 
.......

خودم رو باال کشیدم : با احترام با من صحبت کن ارسالن ! من دخترای دور و برت نیستم که ازت بترسم ! 

به سمتم هجوم آورد و فکم رو گرفت : توی دوزاری میخوای به آرین جونت بگی بیاد خواستگاریت ؟؟؟؟ تو 

خونه ی شوهرت ؟ 

فکم رو از تو دستاش بیرون کشیدم ! 

به ِسُرم نگاهی انداختم . تقریبا سه چهارمش رفته بود . 

بدون کندن چسب از دستم بیرون کشیدم ! سوزشش حتی باعث نشد اخم کنم .



_ داری چه غلطی میکنی ؟؟؟ 

به سمت در رفتم و دستم رو روی زخم ِسُرم گذاشتم تا خونش بند بیاد : برم یا میرسونیم ؟؟؟ 

پوفی کشید: وایسا !!!
...............

روی تختم ولو شدم و گوشیمو روشن کردم .

40 پیام از آرین ! 

خدایا این پسر چرا اینقدر خوب بود ؟؟ 

اشکام ریخت ...

ببخشید آرین .....

ببخشید مهال .......

ببخشید بچه ها .......

ببخشید واسه این همه گوه کاری ! 

ببخشید واسه گند زدن به زندگیم ....

اشکامو پاک کردم و خاستم گوشیمو خاموش کنم که پیامی برام اومد ! 

فرستندش آقای لیان بود ....

پیامو باز کردم ....

_ سالم سارا ! 

لیان هستم ، ادموند ! 

میخواستم بهت بگم درخواست اقامتت پذیرفته شده و حتی پذیرشت رو هم از یکی از بهترین دانشگاهای 

انگلیس گرفتم و شرایطت رو بهشون توضیح دادم .... فقط راند آخر نقشمون مونده دختر ! 

نوبت توئه ....

لبخندی زدم و تایپ کردم : سالم ادموند ! راند آخر در حال اجرا ......

و سند کردم ! 

بازم ببخشید آرین !
......

_ چی داری میگی سارا؟؟؟؟ 

برگشتم و به چشمای مشکی معصومش که مظلومانه داشت التماس میکرد ، خیره شدم ! 

بغضم گرفت ...

خدایا چرا باید اینکارو با من میکردی ؟؟؟؟ 

اشک هام ریخت و خودمو تو آغوشش انداختم . حتی برام مهم نبود که تو حیاط دانشگاهیم ! 

آغوششو سفت بست .

انگار با اون کارش من نمیتونستم برم ! 

صدامو ول کردم و تو بغلش هق زدم ....



من چطور میتونستم از این آغوش گرم دل بکنم و برم ؟؟؟ چطور میتونستم کسی که دوستش داشتم رو تنها 

بزارم ؟؟؟ 

چونش رو روی سرم گذاشت : گریه نکن سارا ! جان آرین گریه نکن ! 

از تو بغلش بیرون اومدم و به چشماش زل زدم : من .... من .... من نمیتونم آرین ! 

دهنش باز شد تا چیزی بگه که با صدایی هردومون به پشت سر خیره شدیم : شما دونفر .... حراست ! 
.............

هردومون به کفشامون خیره شده بودیم ! 

_ از شما توقع نداشتم آقای تهرانی ! شما قراره استاد این دانشگاه بشید .....اونوقت ..... الاله اال �! 

آرین تا اومد حرف بزنه در با شدت باز شد . 

سرم پایین بود و نمیفهمیدم کیه که صدای ارسالن باعث شد بهش نگاه کنم : آقای سهرابی من ضمانت هردوشون 

رو میکنم ! 

سهرابی پشت میزش نشست : آقای احمدی .... شما که میدونید دانشگاه ما .....

ارسالن حرفش رو قطع کرد : میدونم ! گفتم ضمانت میکنم ! 

سهرابی سری تکون داد و باشه ای گفت . میخاستیم از در بیرون بریم که صدای ارسالن باعث شد قلبم بلرزه : 

آقای تهرانی شما اتاق من باش ! 

به وضوح کل بدنم میلرزید . 

برگشتم و به چشم های بی روح ارسالن التماس وار خیره شدم ! 

اخم غلیظی کرد .... جوری که فهمیدم دیگه آخر کاره ! 

لب زد : خانوم معینی شما بفرمایید سر کالستون ! 

آهی کشیدم ....

خدایا چرا من ؟؟؟؟؟

و از در حراست زدم بیرون ! 
.......

آب دهنم رو قورت دادم و وارد کالس شدم . 

با دیدن ارسالن جا خوردم ! 

زود اومده بود .

تا خواستم دهنم رو باز کنم جدی گفت : امروز اخراج هستید خانوم معینی ! 

دندون قروچه ای کردم و در کالس رو کوبیدم ! کنار در کالس روی سرامیک ها نشستم و تازه اون موقع فهمیدم 

چقدر بوی دود میدم .

سرمو تکون دادم و بارونیمو در آوردم ! 

بخش عمده ی بوی سیگار رفت ....

کولمو باز کردم و اسپری رو روی خودم و بارونیم خالی کردم ! 

آهی کشیدم و سرمو به دیوار تکیه دادم . 

توی یه حرکت ناگهانی دست کردم تو کیفم ! 



اگه شانسم مثل همیشه خوب می بود ، شناسنامم االن تو کیفم بود .

وقتی زیر دستم اومد ، نفس راحتی کشیدم و گوشیمو برداشتم ! 

صفحه ی آقای لیان رو باز کردم ! 

تایپ کردم : سالم ادموند .....

من دارم مرحله ی نهایی راند آخر رو انجام میدم ..... گوش به زنگ باش ! 

و پیام رو فرستادم ! 

آهی کشیدم و سرمو به دیوار تکیه دادم و تازه متوجه آرین شدم که از اون ور راهرو به من خیره شده بود .

حالت تهوع گرفتم و باز اشکم ریخت .

چشمامو بستم و سعی کردم به چیزای خوب فکر کنم ! 

به رفتن ..... به گم و گور شدن ..... به آدم جدید شدن ! 

ولی گذشته چی ؟؟؟؟ 

گذشته ای که حتی یه لحظه هم تنهام نمیزاشت ! 

4 ماه زندگی با ارسالن .....

عشق آرین .....

مهال .....

فاطمه .....

ساجده .....

اون همه دوستام .....

18 سال زندگی مثل یه احمق .....

آهی کشیدم که در کالس باز شد و بچه ها یکی یکی بیرون اومدن .... انگار کالس زود تموم شده بود ! 

صدای دختر لونده پیچید : ارسالن جان !

پوزخند زدم و بلند شدم ......

قدم هام میلرزید ....

اما سارا .... سارای معینی ! ..... یک بار .... فقط یک بار برای همیشه ! 

تمومش کن ! 

اشک هام میریخت ...

اون آرین رو ازم گرفت ، منم شیرینشو ازش میگرفتم ! 

با بغض لب زدم : ارسالن جان ؟؟؟؟ 

کل کالس سکوت شد و همه به طرف ما برگشتن ! 

اشکامو پس زدم : میدونی ارسالن جانت کیه ؟؟؟

حتی ارسالن هم جا خورده بود ...

دختر خیلی آروم نگاهی بین من و ارسالن رد و بدل کرد و لب زد : کیه ؟ 

خیلی سعی میکرد که تعجب کنه اما معلوم بود همه چیش ظاهریه! 

شک نداشتم که اصال ارسالن رو دوست نداشت ! 



ارسالن به سمتم اومد که فریاد کشیدم : جلو نیا ! 

نفس نفس میزدم . معرکه ای درست شده بود .

دست کردم تو کیفم ، شناسنامم که اومد زیر دستم لب زدم : تو پاتو گذاشتی تو یه زندگی دیگه ! 

به وضوح میشد حبس شدن نفس ارسالن رو دید ! دختره عقب کشید و تو آغوش ارسالن جای گرفت ! 

پوزخندی زدم و شناسنامم رو باال آوردم ! 

صفحه ی سوم رو نشونش دادم : ببین ! قبل از تو اسمش تو شناسنامه ی من بوده ! 

پچ پچ ها شروع شد ! 

با بغض ساختگی ای گفت : ارسالن این چیمیگه ! 

ارسالن دندون قروچه ای کرد : زر مفت میزنه دختره ی احمق ! 

خندیدم : اگه زر مفت میزنم چرا هیچ وقت نیاوردی مادرت ببینتش ؟ چرا هیچ عروسی ای براش نگرفتی ! 

دختره جمع شد که ارسالن جلو اومد : این تویی که تو زندگی من اضافه ای سارای ! تویی که حتی حلقتم از 

دستم درآوردم ! تویی که اگه زیر مشت و لگد هام جونم بدی برام مهم نیستی ! نه شیرین ! 

لبخندی زدم : توی دادگاه هردوتون رو میبینم ! استاد احمدی بزرگ ! 

قدمی عقب رفتم و نمایشی تفی روی زمین انداختم ! 

به محض اینکه برگشتم ، سینه به سینه ی آرین شدم ! 

چشماش سرد شده بود !

دوباره اشکام ریخت : ببخشید ...

دستم رو روی دهنم گذاشتم و فقط دویدم !

وارد اتاقم شدم و کولمو پرت کردم روی تخت ! 

کاش اتاقم در داشت .

چمدونم رو روی زمین انداختم و درکمدم رو باز کردم ! قلبم پر استرس میتپید ! 

گوشیمو برداشتم و شماره ی ادموند رو گرفتم ! 

سریع جواب داد : خوبی سارا ؟؟؟ 

لباسام رو برداشتم و چپوندم تو چمدون : آره ادموند .... هنوز وقتش نشده ..... آدرس رو یادداشت کن ..... به 

محض اینکه زنگ زدم بیا ! 

باشه ای گفت و آدرس رو بهش گفتم .

همین که بدون اجازه ی همسر اولش ، همسر دیگه ای گرفته بود ، دلیل خوبی برای طالق بود ! 

دستام یخ زده بود از ترس ! 

چمدون رو برداشتم و از پله ها پایین رفتم .

ماهرخ دستپاچه گفت : کجا خانوم !؟

نفس نفس زنان در خونه رو باز کردم : هیچ جا نمیرم ماهرخ ! البته تا وقتی که ارسالن بیاد ...

چمدون رو پشت باغچه قایم کردم و ازپله ها باال اومدم ! 

گوشیمو برداشتم ؛ 

تایپ کردم : ادموند خواهشمیکنم وقتی اومدی یه خانوم همراهت باشه ! من نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته ! 



مانتو و شلوار جینم رو تنم کردم که در خونه به هم کوبیده شد ! 

عربدش چهار ستون بدنم رو لزروند: کجاس اون الشی دوزاری ! 

ماهرخ دست پاچه جواب داد : با ... باال ...

شالم رو روی سرم انداختم ! 

آب دهنم رو قورت دادم و گوشی رو کف دستم فشردم ! 

منتظر بودم تا بیاد ....

خدایا کمکم کن ! 

هیکل تنومندش که با اون چشم های قرمز تو چهار چوب نمایان شد ، میدونستم که از ترس رنگم پریده ! 

تهدید وار و آروم لب زد : کجا جوجه ؟؟؟؟ 

آب دهنم رو قورت دادم و راه افتادم : به تو ربطی نداره ! 

بازومو گرفت و عربده زد : ماهرخ ..... تا ۵ دقیقه ی دیگه گورتو گم میکنی ! 

بعد چند ثانیه که صدای در اومد ، سرشو کنار گوشم برد : شناسنامه واسه من رو میکنی ؟؟؟؟ زندگیمو خراب 

میکنی ؟ 

دستاش منو احاطه کرده بود ...

مشتی به سینش زدم : برو کنار لعنتی ! 

بازومو گرفت و کشید : زندگیتو به آتیش میکشم الشی نفهم ..... گفتم به پرو پای من نپیچ ! 

در اتاقشو باز کرد و منو پرت کرد داخل و خودشم قدم به قدم و آروم جلو اومد ....

با دستای لرزونم شماره ی ادموند رو گرفتم ! 

تو آخرین لحظه که صدای بوق زدنش رو شنیدم گوشی از دستم کشیده شد و پرتش کرد به سمت دیوار ! 

چشمای اشکیم به گوشی خورد شدم افتاد ، میتونستم امیدوار باشم که ادموند فهمیده ! 

و بعد التماس وار به غول جلوم خیره شدم که .........

با هر قدمش به سمت من ، من روی تخت عقب میرفتم تا جایی که با تاج تخت برخورد کردم ! 

ترسیده لب زدم : ارسال.....

حرفم با عربده اش خفه شد : دهنتو ببند ! ..... تکرار کن ببینم ..... حرفایی که تو دانشکده زدیو تکرار کن ..... 

سکوت کرده بودم و اشک میریختم که باز داد کشید : یاالااا.....

آب دهنم رو قورت دادم : من .... به اون دختره ...

کمربندش رو باز کرد و تهدید وار لب زد : خب ...

دستم رو روی دهنم گذاشتم ...

خدایا ادموند رو برسون .....

هق هقم باال گرفت : ارسالن .... توروخدا بزار برم ! 

پوزخندی زد و شالم رو از سرم کشید : ادامه بده ..... زود ! 

خودمو جمع کردم ...

سارای .... تمومش کن ! اون دختره رو از ذهنت بیرون کن ! هیچ اتفاقی برا تو نمیفته .... 



تمام جرئتم رو جمع کردم ، چشمامو بستم و داد زدم : آره گفتم .... من گفتم ..... گفتم زنشم ..... گفتم 

زنششششششم .... چون تو آرینو ازم گرفت......

حرفم با کشیدش قطع شد ! 

هر دو توی شک بودیم که توی یه حرکت دست هامو گرفت و با شالم باال ی سرم به تاج تختش بست ! 

دست و پا زدم : ولم کن عوضی آشغال  ..... ولم کن بزا برم ..... کمک .....

پوزخندی زد : خودت میدونی صدات به هیچ جا نمیرسه پس خودتو خسته نکن ! 

دوباره اشک ریختم : ولم کن .... خواهشمیکنم ! 

یقه ی مانتوم رو گرفت و تا آخر پاره کرد !

چشمش به تاپم افتاد که نفسم گرفت .

زیر لب گفت : میدونم باهات چیکار کنم ! 

و تاپمم توی تنم جر داد و انداخت کنار . حاال با یه لباس زیر و دست های بسته جلوش بودم ! 

جیغ زدم : ولم کن بزار برم لعنتیییییی ! 

خندید و کمربندش رو توی هوا تکون داد : که واسه من بلبل زبونی میکنی ؟؟؟ 

و فریاد زد : آره ؟؟؟

هق هقم کل اتاق رو گرفته بود ! 

کمربندش رو باال آورد و با تمام توان کوبید روی شکمم ! جوشش خون رو حس کردم و جیغی کشیدم ...

سرش رو کنار گوشم آورد : جای تو بودم صدام در نمیومد عزیزم ....

و خندید و بلند شد و با فریاد گفت : هر صدایی .... هرصدای که ازت بشنوم ، ده تا دیگه میخوری ! شیر فهم شد 

!؟ 

لب هامو گاز گرفتم و بی صدا گریه کردم که ضربه ی بعدیش روی قفسه ی سینم فرود اومد ! 

مزه ی تلخ خون دهنم رو فرا گرفت ...

پوزخندی زد : خوبه ! 

ضربه ی بعدیش روی دهنم فرود اومد که ناخودآگاه جیغ بلندی کشیدم و از درد کمرم رو بلند کردم ! 

خندید : شد 18 ضربه ! 
......

بعد از اینکه حرصش رو روی بدن نحیفم خالی کرد کمربندش رو کناری انداخت و روی قفسه ی سینم نشست ! 

بزور نفس میکشیدم ...

حتی نمیتونستم چشمام رو باز کنم ! 

فکم رو توی مشتش گرفت : که زنمی ... آره ؟ 

پوزخندی زدم : شنا...شناسنامه هامون که .... اینو میگه ! 

با حرفش چشمام و باز کردم و ترسیده بهش که داشت تیشرتش رو درمیاورد ، خیره شدم : پس چرا هر شب 

زیرم سرویس نمیدی ؟؟؟ 

صدام میلرزید : چی....چیکار .... چیکار میخوای بکنی ؟؟؟؟ 

پزخندی زد و بلند شد : کاری که از شب اول باید میکردم ! 



اشکام باعث سوزش زخم های روی صورتم شد : ولی ... قراردادمون ....چی....

برگه ای رو از توی کشوش بیرون کشید و پاره کرد . روی زمین انداخت : اینم از قرار داد ! 

هق زدم : با من اینکارو نکن .... خواهشمیکنم !

خندید : دیگه لی لی به الالت نمیزارم سارای خانوم ! .... زن گرفتم .... عین بچه ی خوب تمکینم میکنی از این به 

بعد .....

ناله کردم : ارسالن !!!! غلط کردم ! 

تو یه حرکت شلوار جینم رو کشید و انداخت اونور که جیغی زدم ! 

خودشو انداخت روم و گونم رو نوازش کرد و با لحن زننده ای گفت : چیه خوشگلم ؟؟؟؟ .... میخوای آکبند 

بمونی واسه آرین جونت ؟ 

تا میتونستم گریه کردم و ازش خواهش کردم ولم کنه ! 

خدایا چرا من ؟؟؟! 

چرا ادموند نمیرسه ؟؟؟؟؟

چرا نجاتم نمیده ..... من چیکار کنم اگه .... اگه ......

بالمو به دندون گرفت و حریصانه گاز میگرفت ....

تو اون لحظه ها فقط ادموند رو صدا میکردم که با رسیدن دستش به حساس ترین نقطه ی بدنم جیغ خفه ای 

کشیدم .......

خودم رو از زیرش کشیدم اونور و سعی کردم با لحاف بدن عریانم بپوشونم ! 

هق هق هام تمومی نداشت ....

یعنی نتونسته بودم به ادموند زنگ بزنم که نیومد ؟؟؟؟ 

نیومد و من زیر این بی رحم جون دادم ! 

دستش رو دور کمرم انداخت : ناراحت نباش .... یروز میخاستی زیر آرین جون باشی .... حاال زیر منی .....

و سرمست خندید که با صدای سرسام آور در خونه از جا پرید ! 

صدای آشنایی تو خونه پیچید : سارا .... سارا.... کجایی دختر ! 

ادموند بود ....

اومد .... باالخره اومد ، اما دیر ! خیلی دیر !

ارسالن بلند شد و ربدوشامبرش رو پوشید و در اتاقو باز کرد : چته حیوون آشغال .... تو خونه ی من چه غلطی 

میکنی الشی ! 

_ سارا کجاست روانی زنجیری ؟ باهاش چیکار کردی ؟؟؟؟ 

از جام بلند شدم و کشون کشون خودمو به کمد ارسالن رسوندم .

لباس هام دیگه قابل پوشش نبود !

یه شلوار و تیشرت رو بزور تنم کردم و خودم رو به در رسوندم .

به زخمای بدنم ، درد کمر و زیر دلم هم اضافه شده بود ! 

اشکام خشک شده بود و فقط هق هق میکردم ! 

معلوم بود درگیر شدن چون صدای درگیریشون میومد ! 



با تمام توانی که برام مونده بود داد زدم : ادمونددددد ....... کمکم کن !!!! 

صدای فریاد ارسالن تو خونه پیچید و بعد صدای ادموند : برو بیارش ..... زودددد ! 

دختری بدو بدو از پله ها باال اومد و جلوم زانو زد : خوبی ؟!؟ 

سرتکون دادم که داد زد : ادموند بیا باال ! 

هیکل ادموند نفس زنان جلوم ظاهر شد و تو یه آن منو بلند کرد ! 

نگاه بدی به اتاق انداخت و حرکت کرد ! 

کنار در حیاط بودیم که ناله کردم : چمدونم ....

و سیاهی مطلق ! 

چشمامو با درد و ناله باز کردم که دختر دیشبی رو دیدم و خطرات یکباره روی سرم آوار شد .

بغضم گرفت ....

زندگی ای که بخاطرش گریه کردم ، کتک خوردم ، جنگیدم و له شدم ....

به فنا رفت ! 

حاال من دیگه دخترونگیم رو نداشتم ! 

اتفاقی که نباید می افتاد ، افتاد ! 

چقدر خر بودم که حرف مهال ، خاهرم رو باور نکردم ! 

چقدر خر بودم که با یه کاغد به همچین آدمی اعتماد کردم ! 

_ خوبی ؟ 

اشک هام ریخت و سرم رو به طرفین تکون دادم که دستم رو گرفت و گرم فشرد : ناراحت نباش ، تموم شد .... 

همه چی تموم شد ! ... صبح آقای لیان برات پارتی بازی کرد و پزشک پزشکی قانونی رو آورد اینجا ! همه چی 

حل میشه ....

با پشت دست اشکامو پاک کردم و خواستم بند شم که درد بدی تو ناحیه شکمم پیچید و فقد به یه آخ بی جون 

بسنده کردم ! 

دستاشو رو شونه هام گذاشت و وادارم کرد بخوابم : بخواب .... زخمات خشک شده ممکن باز سر باز کنن ! 

هق زدم : آینه میخام ! 

آهی کشید و بلند شد و آینه ای دستم داد ! 

به صورتم نگاه کردم ! 

زیر چشمام یه عالم پف کرده بود ، هرجای لبم قرمزی  زخم دیده میشد و جای کمربند از روی گونم تا زیر فکم 

کشیده شده بود .

روی گونه هام زخم های ریزی هم بود ! 

ناله کردم : خدایا !!!!! 

که در باز شد و با دیدن قیافه ی اخموی ادموند، گریه هام بیشتر شد .......

کنارم نشست و دستم رو گرفت ! 

نگاه هاش هیز نبود .... برا همون بود که کنارش راحت بودم ! 



پدرونه دستم رو فشرد : نمیگم که گریه نکن ! ولی جوری گریه نکن که نتونی بری ! 

جوابی ندادم که دختره با اشاره ی ادموند بیرون رفت .

روی دستم نوازش وار چیزایی کشید : دادگاه رو گذاشتم یه هفته ی دیگه ؟! 

بهش خیره شدم : تو گفتی بدون سر و صدا ! 

سرش رو پایین انداخت : تقصیر شوهرته ! اون شروع کرد ! صبح دادخواست عدم تمکین داده ...

بزور خودم رو بلند کردم .

هه ! 

عدم تمکین ...

همین دیشب منو تا مرز مرگ برد ! همین دیشب با بدن نحیفم تمکین شد ....

خدایا این چه بد بختی بود ؟؟؟! 

به سختی لب زدم : دادگاهی که گذاشته بود واسه ِکی بود ؟؟؟ 

سر تکون داد : اون آدم خیلی نفوذ داره .... واسه دوساعت دیگه ! ولی ما که نریم ، میفته یکی دو هفته دیگه ....

بزور بلند شدم ! 

بند بند وجودم میسوخت : چمدونم کجاست ؟؟ 

_ سارا تو حا......

حرفشو قطع کردم : اگه کمکم نکنی ، خودم میرم ادموند .... این قضیه باید تموم شه ....
..........

* ارسالن *

یک ربعی میشد که داخل اتاق دادرسی نشسته بودم . 

لعنتی ! 

میدونستم نمیاد و گورشو گم میکنه ! 

اشکان بهم هشدار داده بود ... من خر.....

در باز شد و صدای گرفتش اومد : من اومدم آقای قاضی ! 

حتی برنگشتم تا قیافه ی نحسش رو نگاه کنم ! 

قاضی با نگاه بدی بین من و اون رد و بدل کرد که بعد از چند دقیقه روی اون صندلی نشست ! 

زیر چشمی نگاهی انداختم ولی فقط تونستم بفهمم با یه مرد اومده .

با اون بابای آشغالش که نمیتونست بیاد .... ولی ...

صدای مرد که آشنا بود مجبورم کرد که برگردم : نمیخای شاهکارتو رو صورت زنت نگاه کنی بی غیرت ؟ 

نگاهی به صورتش انداختم .

پر زخم و جای کمربند ! 

معلوم بود از درده که صورتش جمع شده ....

صدای جیغ های دیشبش تو گوشم پیچید و بین اون صداها ، صدای ِاال هم شنیدم .....

به مردی که دیشب با مشت کوبید پشت سرم نگاه کردم .....

با حرص روی میز کوبیدم : مرتیکه آشغال چی دستور داشتی الشی نفهم ؟؟؟ 



ریلکس دستی به ریشش کشید : دستورمو انداختم سطل آشغالی وقتی یه لحظه خودمو جای پدر اون دختر 

گذاشتم ! 

کشیده ای زیر گوشش خابوندم که اشکان دستم رو گرفت و کشید : آقا ولش کن همون بهتره که دختره ی احمق 

رفت ! 

نفس نفس میزدم ! 

از بین دندون هام غریدم : مواظب خودت باش حاجی .... مواظب باش بدبختت نکنم ....
...........

* سارای *

به عکس اون پسر نگاهی انداختم و خودم رو تو آغوش ادموند رها کردم .

تو این یک ماه هیچی واسم کم نزاشته بود .

حاال پیدا کردن پسرش برام مثل یه ادای دین بود : پیداش میکنم ! 

منو از خودش جدا کرد  : ممنونم ازت سارا ! 

لبخندی زدم .

توی این یک ماه برام هر کاری کرد . حتی اونور برا من یه خونه اجاره کرد و فردا هم بلیت داشتم .

دیگه قرار بود همه چی تموم شه ! 

حتی از زخمای بدنم یه رد کوچیک مونده بود .

اما هر وقت به خودم نگاه میکردم حالم بد میشد .

ادموند منو به عنوان دختر خونده ی خودش معرفی کرد تا اونور راحت باشم . 

نفس عمیقی کشیدم و بار دیگه خودمو تو آغوش پدرونش انداختم .

دستی به موهام کشید : یه چیزه که یه ماهه مثل خوره داره وجودمو میخوره ! 

ازش جدا شدم : چی ! 

لباشو تر کرد و به جایی نامعلوم خیره شد : اون روز .... یعنی اون شب ..... تو خونت ..... 

آهی کشید .

دستشو فشردم : بگو ادموند ! 

سرتکون داد : رو تختتون پر خون بود ! 

سرن رو پایین انداختم که دست هاش رو دو طرف صورتم گذاشت و وادارم کرد نگاهش کنم : بگو که اون خون 

بکارتت نبود ! 

اشک هام دوباره شروع به ریختن کرد : چطوری بهت دروغ بگم ! 

آهی کشید و دوباره بغلم کرد : تقصیر منه .... شاید ....  اگه زود تر میرسیدم زندگیت فرق میکرد !

گریه کردم ....

تو آغوشش اونقدر گریه کردم که خوابم برد 
.......

پاسپورتم رو گرفتم و راه افتادم .

درست روبه روی پله برقی ایستادم ....



بعد 18 ساا بدبختی کشیدن ، حاال داشتم میرفتم ! 

یه جای غریب که چیزی از من نمیدونست ....

من اونجا سارا لیان بودم ، دختر خونده ی سفیر انگلیس تو ایران ! 

من اونجا یه دختر رده باالی تنها بودم .... تنها .... تنها .... تنها ! 

چیزی که از بچگی بودم ..... تنها ! 

آب دهنم رو قورت دادم و برگشتم و به چشمای منتظر پدر خوندم ، کسی که یه ماه برام قد یه دنیا پدری کرد ، 

ادموند عزیزم خیره شدم ! 

خوشحال و راضی دستی برام تکون داد ....

با بغض دستم و باال آوردم که با دیدن چشمای خشمگین آشنایی دستم مشت شد ! 

با دستای لرزون گوشیمو درآوردم و شماره ی ادموند رو گرفتم ! 

بالفاصله جواب داد : مواظب خودت باش دختر کوچولو ! 

ترسیده اسمشو صدا کردم : ادموند ....

صدام پر از بغض بود : ارسالن اینجاست ! 

لحنش پر از دلداری بود : هر چی بوده تموم شده سارا ! .... نگران من نباش .... فقط مواظب خودت باش و .....

نفس عمیقی کشید : قولت یادت نره ! ... برادرت رو پیدا کن ! 

سر تکون دادم و نگاش کردم ! 

دستی براش تکون دادم !

برگشتم و به پله برقی خیره شدم ! زمزمه وار گفتم : مراقب باش و برادرت رو پیدا کن سارای ! ادوارد باید پیدا 

بشه ! 

و قدم برداشتم به سوی آینده ای که هیچ چی ازش نمیدونستم .

فقط میدونستم که سارای معینی رو چال کردم و بجاش سارا لیان رو به وجود آوردم ....

سارا لیانی که عاشقونه و دخترونه به سوی خوشبختی می دوید .....

بدون اینکه بدونه گذشته جزئی از آیندست .....

* از این لحظه مکالمات انگلیسی به طور ترجمه و با زبان فارسی ارائه می شود * 

چمدون به دست از فرودگاه خارج شدم که ماشین مشکی جلوی پام ترمز زد : خانوم لیان ؟؟؟ 

لبخند متواضعی زدم : بله ! پدرم گفتن که ماشین میاد دنبالم ! 

لبخندی زد و از ماشین پیاده شد . ماشین رو دور زد و در رو برای من باز کرد ! 

طبق تعلیمات آنا چمدونم رو ول کردم و با ناز روی صندلی ماشین نشستم .

راننده در رو بست و بعد از قرار دادن چمدون توی صندوق ، خودش هم داخل ماشین نشست و به راه افتاد ! 

درسته این جا مردم بی حالی داشت اما ... پررنگ بود ؛ خیابونا و پیاده رو ها ، پارک ها ، ساختمونا و.... همه ! 

انگار رنگی بودن ....

جلوی آپارتمانی نگه داشت و پیاده شد . ماشین رو دور زد و در سمت من رو باز کرد و دسته کلیدی جلوی صورتم 

گرفت : بفرمایید خدوشیزه لیان ! این هم خونه ی شما ! 



کلید رو گرفتم و پیاده شدم . اون هم چمدون رو برداشت و جلوتر راه افتاد .

دکمه ی طبقه ی 5 آسانسور رو زد و وقتی جلوی در آپارتمان از آسانسور بیرون اومدیم ، من درو با کلیدی که 

داشتم ، باز کردم ! 

نگاهی به خونه انداختم ! 

یه آپارتمان نقلی تقریبا 70 متری ! 

لبخندی زدم وارد شدم .

راننده چمدونم رو جلوی در گذاشت و کارتی رو به من داد : من الکس هستم خانوم ! هرکاری که داشتید اول به 

من زنگ بزنید .... حتی خرید ! 

با لبخند متواضعی گفتم : ممنون الکس !!!! 

دست به جیب گفت : شما نباید بابت وظیفم از من تشکر کنید .... من بابت اینکار حقوق میگیرم !

خندیدم و دست روی شونش گذاشتم : میدونم .... اما ما تو ایران اینکارو میکردیم ! 

شونه باال انداخت : چه جالب ! ... 

چشمکی زد : من دیگه باید برم ..... خداحافظ!

دستی تکون دادم : خداحافظ ! 

درو خونه رو بستم و نفس عمیقی کشیدم : تموم شد !

بال فاصله صدای زنگ تلفن به صدا دراومد ! اما نه گوشی من ....

ترسیده دنبال تلفن گشتم که کنار تلویزیون پیداش کردم و جواب دادم : الو ؟! 

_ خوشحالم که رسیدی ! 

ذوق زده گفتم : ادموند .... خوبی ؟؟؟؟ 

با لحن خنده داری گفت : آره ... همه چی عالیه .... شوهر سابقتم حتی به من نگاه ننداخت ! 

نفس راحتی کشیدم : خدارو شکر .... ممنون بابت همه چیز ! 

_ خواهش میکنم دختر کوچولو ! 
........

همونطور که داشتم عکسی که تو تراس خونم گرفته بودم رو پست میکردم لب زدم : الکس؟؟

از تو آینه نگاهی بهم انداخت : بله ؟؟ 

گوشیمو تو جیبم گذاشتم و لب زدم : این جایی که میخوایم بریم خیلی دوره ؟؟؟ 

سری تکون داد : نه خیلی ! .... تقریبا 15 سال پیش ، منطقه ی خوبی بوده ! اما االن قشر متوسط اونجا زندگی 

میکنن ....

سر تکون دادم و تو آینه نگاهی به خودم انداختم ! 

موهامو دم اسبی باال ی سرم بسته بودم و رد کمرنگی که از کمربند باقی مونده بود رو با کرم پودر پوشونده 

بودم ! 

از پنجره به بیرون نگاهی انداختم و گفتم : باید برا ناهار یه جای خوب پیدا کنی الکس ! 

خندید : من همه جای این شهرو میشناسم دوشیزه لیان ! برا همینه که راننده شدم ....

خندیدم : توخیلی مهربونی .... زن و بچه هم داری ؟ 



با لبخند گفت : اونا تو این شهر زندگی نمیکنن ! یه ماهی میشه که فسقلی هارو ندیدم ! 

به سمتش برگشتم : چند تا بچه داری ؟ 

فرمون رو چرخوند و گفت : رزا تازه میره مدرسه و نیکوالس تازه 3 سالشه ! 

لبخند زدم : بعد از نهار میریم خرید برای خونه .... من از هفته ی بعد باید برم دانشگاه ! فکر کنم بتونی یه هفته 

از بودن باهاشون لذت ببری الکس ! 

خندید : شما واقعا مهربونید اما آقای لیان من رو موظ......

حرفش رو قطع کردم : ببین الکس .... االن من رییس توام نه پدرم ، برا همین بهت دستور میدم یه هفته ی عالی 

با بچه هات داشته باشی و بعد بیای ! باشه ؟ 

سر تکون داد : چشم خانوم ! 

ماشین رو کنار خیابون نگه داشت : رسیدیم ! 

لبخندی زدم و کیف یه ور لََشم رو روی دوشم انداختم : همین جا بمون تا برگردم ! 

سر تکون داد که پیاده شدم ....

به آدرسی که ادموند برام فرستاده بود نگاه کردم : شماره ی 43 ! 

به ساختمون کناریم نگاه کردم ! شماره ی 50 بود !
....

با دستای لرزون زنگ رو فشردم ! 

بعد از گذشت حدود یک دقیقه پیرزنی بیرون اومد ... با نگاه تعجبی بهم خیره شد که دستی تکون دادم : آمممم 

.... سالم ! من سارا هستم .... اینجا خونه ی خانواده ی لیانه ؟ 

اخم کرد : 14 سالی میشه که از این جا رفتن .جاشون من اومدم ! 

پنچر شدم : ازشون هیچ خبری ندارید ؟؟؟ 

خشک گفت : نه ! .... بخاطر بیماری پسرش خونه رو فروخت و رفت ....

قلبم گرومپ گرومپ به سینم میزد ! 

ولی مطمعن بودم حالش خوبه چون ادموند عکس 20 سالگی ادوارد رو به من داده بود ! 

لب زدم : شما چیزی از ادموند لیان میدونید ؟؟ 

اخمش غلیظ تر شد : نه ! از اون عوضی خبری ندارم ! 

و درو بست ! 

درزدم : نه اون عوضی نیست .... دنبال خانوادشه ..... درو باز کنید من باید ادوارد رو پیدا کنم ... خانوم 

خاهشمیکنم !!!!! 

آهی کشیدم و روی پله ی جلو در خونه نشستم ! 

لعنتی ....

مگه ادموند چیکار کرده بود ؟؟؟ 

به فارسی و بلند گفتم : لعنت ..... 

که در باز شد و از جا پریدم ! 

با قیافه ی اخموش گفت : تو چیکاره ی اون عوضی هستی ؟؟؟



شونه باال انداختم ، برا اینکه ضایع نشه یکم اغراق کردم و گفتم : یه سالی میشه دختر خونده اش هستم ! 

نگاه بدی به سرتا پام انداخت و از جلوی در کنار رفت : بیا تو ! 

ذوق زده پریدم باال : مرسی !!! 

و زیر نگاه بدش داخل شدم !

کلوچه هارو جلوم گذاشت : وقتی پسر 4 سالشو ول کرد نباید برمیگشت ! 

سرمو پایین انداختم : خیلی پشیمونه ! 

نشست و شونه باال انداخت : به آخرین شماره ای که از لیلیان دارم زنگ میزنم و خبرشو بهت میدم ! 

ناله کردم : ولی مطمعنا نمیزاره من ادوارد رو ببینم ! 

اخم کرد : دنبال چی هستی ؟؟؟ 

سرم رو پایین انداختم : که ادموند رو خوشحال کنم ! 

قاطع گفت : شمارتو بده ! جواب لیلیان رو بهت میدم !
.......

کت کوتاه قهوه ایم رو روی تیشرت سفیدم پوشیدم و دستی به موهام کشیدم ! 

اون دروغ کوچولویی که به الکس گفتم الزم بود .

اصال دلم نمیخواست روز اول دانشگاه با یه لیموزین مشکی برم ...

کتونی هامو پام کردم و از خونه زدم بیرون .

با دانشگاه فقط دوتا خیابون فاصله داشتم پس پیاده رفتم ....

با توجه به مسیریابی که روی گوشیم نصب کرده بودم جلو میرفتم ! 

بازوم به دختری خورد که ازش عذر خواهی کردم اما به راهی که میرفت خیره شدم ....

چرا ؟؟؟ 

چرا بعد این همه وقت آرین یادم اومد ! بغض کردم و برگشتم و به راهم ادامه دادم ....

آخرین باری که دیدمش حتی یه فوش هم بارم نکرد .... حتی نگفت ازم متنفره ! 

فقط نگاهم کرد! 

وارد دانشگاه شدم و بی صدا به کالس رفتم . به هیچ چی نگاه نمیکردم ! 

یه صندلی کنار دیوار پیدا کردم و نشستم ...

وقتی هم که استاد اومد ، بی صدا بلند شدم که شروع به حضور و غیاب کرد ! 

با اسمی که بعد یه عالم اسم گفت تقریبا تو جام پریدم و به عقب خیره شدم ....

نفس نفس میزدم و بغضم گرفته بود ! 

با اون عکس فقط یه فرق داشت و اونم ریشاش بود ! 

پیداش کردم .... ادوارد لیان رو پیداش کردم ! 

نشست و سرش رو برد تو کتابش ....

اما من هنوز بهش نگاه میکردم ! نفوذ چشم هاش درست مثل ادموند بود ....

استاد باخنده گفت : خیلی جالبه ! ... و شاگرد جدیدمون .... سارا لیان ! 

ازجام بلند شدم و با لبخند به استاد نگاه کردم که ادامه داد : شما .... با ادوارد فامیل هستید ؟؟! 



برگشتم و به قیافه ی ادوارد که معلوم بود تعجب کرده خیره شدم ...

لبخندم بازتر شد : فکر نکنم من توی یه کشور دیگه بزرگ شدم استاد ! 

سرتکون داد : این جالبه که اسم پدر هردوتون ادمونده !

شونه باال انداختم : نمیدونم !!! 

زیر چشمی به سه قدمی که ادوارد از من دور شده بود ، نگاه کردم و به جمع کردن نمایشی وسایلم ادامه دادم ! 

سه قدم رفته رو برگشت و روبه روم ایستاد ! 

کولمو برداشتم ک بلند شدم که سینه به سینش شدم ! 

آب دهنم رو قورت دادم و سالمی گفتم ! 

خشک لب زد : تو کدوم کشور بزرگ شدی ! 

ابروهام باال رفت . دستام رو باال آوردم : شدیدا ازت میخام که یه روز رو قرار بزاریم و مفصل صحبت کنیم ! 

بازم خشک و آروم گفت : ایران ؟؟؟

چشم غره ای رفتم و لب هام رو تر کردم که تاکیدی گفت : ایران ! مادر بدبخت من الکی به پای اون موند ! 

و رفت . 

به خودم اومدم و دنبالش دویدم : ادوارد .... صبر کن ! .... باید باهات صحبت کنم .... ادموند به مادرت خیانت 

نکرده ! 

ایستاد ....

بهش که رسیدم نفس نفس میزدم : وایسا خواهشمیکنم ! 

پوزخندی زد : اگه به نادرم خیانت نگرده تو توله ی کی هستی ؟؟؟؟ 

از تعجب دهنم پخش زمین شد .... چقدر خوب فارسی حرف میزد ! حتی لحنش هم شبیه ادموند بود ! 

لبامو تر کردم : من دختر خونده ی ادموندم ! 

سرمو پایین انداختم : حدود یک ماهه ....

سرمو باال گرفتم : به خدا ادموند داره دنبالتون میگرده .... خیلی پشیمونه ! 

حتی من دوروز پیش به آدرس خونه قبلیتون رفتم اما اون پیرزنه گفت که به مادرت زنگ میزنه اما نمیدونم زده 

یا نه من فقط میخوام تورو ببر...

دستش رو رو دهنم گذاشت : بگو چی میخوای ! 

آهی کشیدم : خوشحالی ادموند ! 

چشم غره ای رفت : کجا ببینمت ؟ 

ذوق زده گفتم : هرجا که تو بگی ! 

پشت یه میز نشستم و نگاهی به دور و بر انداختم . چقدر محیط اینجا برام نا آشنا بود ..

تو ایران بیشتر کافه ها با تم های مشکی یا قهوه ای درست شده بودن اما اینجا ترکیبی از مشکی و زرشکی ! 

تاریکی شدید ....

بیشتر به اسم بار شناخته میشد ...

صندلی روبه روم که کشیده شد، نگاهی به قامت خوش تراش ادوار انداختم و بالبخند سالم کوتاهی گفتم ! 



اخمالو نشست : دیشب مادرم گفت که الکساندرا زنگ زده و راجب تو گفته ! 

ذوق زده گفتم : خب ! 

که از الی دندوناش غرید : از من مشورت خواست و گفت این انتخاب منه و من گفتم نمیخوام ریخت گندش رو 

ببینم ! 

پنچر شدم . ملتمس گفتم : ادوارد خواهشمیکنم ! ادموند عاشق اینه که فقط یبار از نزدیک ببینتت .... من دیدم 

چطور شب و روزش با عکسای تو سر میشه ! 

خم شد به طرفم : اون موقع که با رفتنش گند زد به زندگیم باید فکر اینجاهاش رو میکرد ! 

وای خدایا ....

اینا چه کینه ی شتری داشتن ! چطور باید این آدم پر از نفرت رو راضی میکردم که ادموند رو ببینه ؟؟؟

ولی .... ادموند چطور کمکم کرد طالق بگیرم ؟؟؟ منم همونطور اون رو به پسرش میرسونم !

آهی کشیدم : خواهش میکنم .... فقط یک بار ! 

پوزخندی زد : حتما داره میمیره که اینقدر براش دل میسوزونی ! 

سر تکون دادم : نه ! فقط میخوام خوشحالش کنم ......

خندید : یه ماهه دختر خوندشی ... اونقدر این همه میخوایش ؟؟؟؟ 

لحنش عوض شد و به فارسی گفت : نکنه زیر خوابشی ! 

نفس تو سینه ام حبس شد ...

تمام خاطرات اون شب لعنتی تو ذهنم اومد و انگار که به سرم زده باشه بلند شدم ....

انگار به هرچیزی که به رابطه ی جنسی مربوط میشد وسواس پیدا کرده بودم ! 

با نفرت لیوان قهوه ی تلخ روی میز رو برداشتم و تو یه حرکت پاشیدم به هیکلش ! 

غریدم : دفعه ی بعد قبل از اظهار نظر راجب به هر کسی به اون چیزی که از دهنت میاد بیرون فکر کن ! 

و با قدم های محکم از کافه زدم بیرون ....

گوشی رو روی اون یکی گوشم گذاشتم و با شونم نگهش داشتم و همونطور که کتونیم رو پام میکردم کالفه 

گفتم : الکس بهت دستور میدم هرچقدر که الزمه کنار رزا بمونی ! 

نالید : ولی آقای لیا.....

حرفش رو قطع کردم و وارد آسانسور شدم : برا چندمین بار باید بهت بگم که ریس تو منم نه پدرم ؟؟؟ 

نفس عمیقی کشید که ادامه دادم : انتظار دارم هر چیزی که نیاز داشتی مخصوصا پول ، بهم بگی الکس! باشه 

؟؟؟؟ 

چشمی گفت که با یه خداحافظی مختصر قطع کردم ! 

قدم هاموتند کردم .

با اینکه به شدت نگران اون دختر کوچولو شده بودم اما از طرفی خوشحال بودم که مریض شده و من راحت 

میتونم هرجا دلم خواست برم ! 

دوروز از اون حرکت ناخودآگاهم جلو ادوارد گذشته بود و حاال اولین روزی بود که میرفتم دانشگاه ! 

سربه زیر وارد شدم و جای همیشگی نشستم که حس کردم هیکل بزرگی کنارم نشست ! 

سرمو بلند کردم و با دیدن ادوارد ماتم برد که لب زد : اینجا خواهر برادرا میتونن کنار خم بشینن ! 



دلخور ازش رو گرفتم ! 

_ ببخشید واسه اون حرفم .... عصبی بودم ! 

جوابی ندادم که استاد وارد شد ..

همه بلند شدیم که استاد با دیدن ما لبخندی زد و با خنده گفت : باالخره شما دوتا فهمیدید چه نسبتی دارید 

؟؟؟؟ 

در عین ناباوری ، ادوارد با لبخند گفت : بله! از قبل هم میدونستیم ولی نمیخواستیم بگیم که لو رفتیم ! .... ما 

خواهر برادریم استاد ! 

پچ پچ کل کالس باال گرفت اما من حیرت زده فقط به ادوارد نگاه میکردم ...

وقتی میخندید ، گوشه ی چشمش مثل ادموند چروک می افتاد ....

پشت اون نقاب سرد و عصبیش ، یه نگاه پرنفوذ و مهربون بود ! 

انگار که قبول کرده بود ....

پس منم خندیدم .
...........

خنده کنان در آپارتمان رو باز کردم و خودم رو روی کاناپه پرت کردم : واییییی خدا ..... عالی بود ! خیلی خوب 

پرتش کردی ! 

دست به سینه به دیوار تکیه زد : من نمیدونم چطور جرئت کرد با اون قیافش به تو اون پیشنهاد رو بده ! البته 

که تو از پس خودت برمیومدی .... باالخره از یه جایی یه قهوه گیر میاوردی و خالی میکردی روش! 

دوباره زدم زیر خنده ! 
.......

یک ماهی میشد که لندن بودم ! 

ادوارد من رو قبول کرده بود و درست مثل یه برادر واقعی تو همه ی شرایط کنارم بود ! 

اما هنوز ادموند رو قبول نمیکرد ...

منم بخاطر اینکه ادموند ناراحت نشه ، بهش نگفته بودم که پیداش کردم ! 

آوازه ی محبت دو طرفه ی من و برادر خوشتیپم تو کل دانشگاه پیچیده بود ....

انگار هم من و هم اون منتظر یه خواهر یا برادر از سوی خدا بودیم ! 

بیشتر مواقع با ادوارد میرفتم و میومدم اما الکس هنوز رانندم بود ...

کنارم روی کاتاپه نشست و گفت : لندن بهت ساخته ها ! 

بلند شدم و سوالی نگاش کردم که لب زد : یکمی چاق شدی ! 

خودمو ناراحت نشون دادم و سری به عالمت مثبت تکون دادم : چند وقتی هم میشه تنبل شدم ! همش خوابم 

میاد و دهنم مزه ی آهن میده !

سیخونکی به بازوم زد : میگم که بهت ساخته ! 

لبخندی زدم : هنوز اد....

حرفم رو قطع کرد : جواب سوالیو که میدونی نپرس سارا ! 

و بلند شد : درست رو درست و حسابی میخونی تا بعد از ظهر بریم بیرون ! 



به طور نظامی دستم رو کنار سرم نگه داشتم : چشم فرمانده ! 

خندید : وروجک فسقلی ! 

و از در بیرون رفت ! 

با حسرت به راهی که رفته بود نگاه کردم و صدامو لوس کردم : خدایا چیمیشد از بچگی داداش داشتم ! 

ثدای خندونش از پشت در اومد : شنیدم ... جبران میشه خواهر کوچولو ! 
......

سر کالس بودیم اما من غرق صورت ادوارد شده بودم ...

چقدر زود با زندگیم یکی شده بود ؛ چقدر زود شده بود محرم راز هام ! 

اما اون از ارسالن چیزی نمیدونست ! 

هنوز نمیدونست من ازدواج کرده بودم ، هیچی از تصمیم احمقانم نمیدونست ....

باضربه ای که به مچ پام خورد از جا پریدم و از زوم کردن رو صورت ادوارد دست برداشتم ! 

کمی خم شد و آروم گفت : یجوری نگاه میکنی انگار عاشقمی ! 

لبخند محوی زدم : بده عاشق داداشم باشم ؟ 

سر باال انداخت و نوچ کوتاهی گفت ...

بعد تموم شدن کالس هم تو فکر بودم ، چطور راضیش میکردم به دیدن ادموند بره ؟؟؟

آهی کشیدم که دستمو گرفت : چیشده سنجاب کوچولو ؟؟؟ 

نگاهمو به زمین دوختم : دلم برای ادموند میسوزه ! 

اخم کرد که ادامه دادم : فقط چند روز به جایی بر نمیخوره ! 

میدونستم ادموند میتونه راضیش کنه اما کار من سختر بود . 

سرتکون داد و جدی شد : بس کن سارا ! دلم نمیخاد کسی رو ببینم که باعث تموم بدبختیام بوده ! 

پیچیدم جلوش و وادارش کردم بهم نگاه کنه : میدونم ... منو نگاه کن ! ... چقدر از من متنفر بودی ! 

لب زد : نبودم ! 

اصرار کردم : بودی !!!!! 

صورتم رو با دستاش قاب گرفت : نبودم .... نبودم ..... سنجاب کوچولو ازت متنفر نبودم ! .... از همون لحظه ای 

که دیدمت ..... 

آهی کشید : دوستت داشتم !!!!

نفسم حبس شد ....

نتونستم به این فکر کنم که تو خیابونم و خودمو تو آغوشش رها شدم ! 

باز گذشته ....

باز خاطره !!!! 

خاطره ی آغوش آرینو نا خودآگاه سیل اشکی که روانه ی گونم شد !!! 
.....

باصدای زنگ در ، صدای گوشیم رو کم کردم و همونطور که به سمت در میرفتم ، اشک هام رو پاک کردم ...

درو که باز کردم با دیدن ادوارد شکه شدم . لبخندی زدم : سالم ! 



اخم کرد و وارد شد : چیشده ؟؟؟ چرا گریه کردی ؟؟؟ این لباس مشکی چیه پوشیدی ؟؟؟ 

خندیدم : نترس چیزی نیست .... بیا بشین ! 

درو بست و وارد شد . 

نگاه پر از تعجبی به خونه که با پارچه ای مشکی پوشیده شده بود انداخت ! 

سر به هوا نشست روی کاناپه : میخوای توضیح بدی ؟؟؟؟ 

سینی چای رو مقابلش روی میز گذاشتم : توضیح میدم . تا چایت رو بخوری برم موبایلمو بیارم ! 

سری تکون داد .

موبایلم روخاموش کردم و برگشتم و روبه روش نشستم .... لبخندی زدم ! 

از کجا باید شروع میکردم ؟؟؟؟ 

سرم رو پایین انداختم و لبامو تر کردم .

_ ببین فقط بگو چی باعث گریت شده ؟؟؟؟! 

آهی کشیدم : مظلوم کشی ! 

اخمش غلیظ تر شد : چی ؟؟؟؟

سرتکون دادم : خیلی وقت پیش ، یه لشکر سی هزار نفری ؛ شایدم بیشتر .... جلوی یه کاروان مسافر هفتادو 

دونفری وایسادن ! آب رو روشون بستن ....

بغض کردم : به گلوی نوزاد شیش ماهه ی ریس کاروان تیر زدن ! و وقتی که هنوز نفس میکشید ، سر از تنش 

جدا کردن .... فقط بخاطر اینکه فکر میکردن اون میخواد حکومت کنه ! 

نفس عمیقی کشید ...

دهن باز کردم : اسم اون آدم ....

و درست وقتی که اسمش رو آوردم ، دهنم باز موند ! 

با من و همزمان لب زد : حسین ! 

حیرت زده گفتم : تو از کجا میدونی ؟؟؟ 

شونه باال انداخت : دو سال پیش یه گروه تبلیغاتی بهم گفت ... اما نمیدونستم در این حد بهش اعتقاد دارید ....

با لبخند سر تکون دادم : ده روز عزاداری ! 

ابروهاش باال رفت که ادامه دادم : فسمت خوب ماجرا قیمس ! 

با لحن خنده داری گفت : قیمه ؟؟؟؟ 

خندیدم و بلند شدم : االن بهت میگم چیه ! 

و به سمت آشپزخونه رفتم ....

نفس عمیقی کشیدم ...

برخالف تصورم بوش که عالی بود ، به سمت قابلمه رفتم و درش رو برداشتم و با نگاه به قیافه ی خوشمزش 

حس کردم محتویات معده ام داره میاد باال ! 

در قابلمه از دستم افتاد و فقط خودم رو به دستشویی رسوندم .......

آهی کشیدم و آروم گفتم : پیس پیس ! 

ادوارد گه دست به سینه جلوی در آزمایشگاه اورژانس ایستاده بود ، به سمتم برگشت ! 



عصبی لب زد : چیه ؟؟؟ 

بغض کردم : لطفا بیا بریم ....

اخمش غلیظ تر شد : میفهمی چه اتفاقی افتاده سارا ؟؟؟؟ میفهمی چیشده ؟؟؟ تا جواب اون آزمایش کوفتیت 

نیاد از اینجا هیچ جا نمیریم ...

آهی کشیدم و سرم رو پایین انداختم ! 

سرما تو بند بند وجودم نفوذ کرده بود و از طرفی استرسی که داشتم باعث لرزیدنم شده بود ...

ادوارد بدون اینکه حتی بزاره یه پلیور تنم کنم با همون شومیز مشکی منو تا بیمارستان کشوند ....

و حرفی که دکتر زد باعث شد بفهمم گذشته هیچ وقت دست از سر من برنمیداره ! 

بدون اینکه حتی بفهمم داشتم گریه میکردم ...

ادوارد جلوی پام زانو زد و اشک هام رو پاک کرد : بهم بگو سارا .... بگو چه غلطی کردی ! 

حتی سرم رو باال نیاوردم تا نگاش کنم ... 

لعنت به تو ارسالن احمدی .... لعنت به تو ! 

با پشت دست اشک هام رو پس زدم : سردمه لعنتی ! 

آهی کشید و بلند شد ! کتش رو دراورد و روی شونه ی من انداخت ....

اسم من که تو سالن خلوت پیچید ، به سمت پیشخوان اورژانس دوید و جواب رو گرفت .

من هم با پاهایی لرزون بلند شدم و به برادر خوندم که حاال همونطور که به سمتم میومد جواب آزمایشم رو 

میخوند ، نگاه کردم ! 

ده قدم مونده بود که به من برسه ایستاد و ناباورانه و مات بهم خیره شد ....

اشکام بیشتر شد که بدون نگاه به من از بیمارستان خارج شد .....

تو یه لحظه برگشت ، کتش رو با شدت از دستم کشید و همونطور که مچ دستم رو فشار میداد، من رو دنبال 

خودش کشوند.
.....

گلدون روی میز وسط اتاق رو برداشت و با شدت کوبوند زمین ! 

هر تیکه اش یه طرف پرت شد .

کنار در ایستاده بودم و همونطور که به دیونه بازیاش نگاه میکردم ، گریه میکردم ! 

اومد جلوم و تهدید وار انگشت اشارشو جلوی صورتم گرفت : بهم راستشو میگی یا نه !؟

جوابی ندادم که به طرف آشپزخونه رفت و هنراه با عربده اش ، قابلمه رو پخش زمین کرد که جیغ کشیدم : بس 

کنننننن ! 

ایستاد و همونطور که نفس نفس میزد بهم خیره شد که دلخور و با صدایی گرفته لب زدم : تو چیکاره ی منی که 

خونمو بهم میریزی ؟ هان ؟ آره .... آره .... من ....

گریم بیشتر شد و داد زدم : من حاملم !!! 

و نشستم روی زمین : ولی من الشی نیستم ...

نفس نفس زنان جلوی پام زانو زد و با انگشتش چونه ام رو باال داد : آره هیچ کارتم .... ولی فکر میکردم .... 

فقط فکر میکردم که .... 



آهی کشید : برادرتم ! 

خودمو تو بغلش انداختم : هستی ادوارد .... بخدا هستی ! 

دستشو دور شونه هام حلقه کرد : پس بگو چه غاطی کردی که حامله ای لعنتی ! 

از آعوشش بیرون اومدم و به زمین خیره شدم : وقتی ایران بودم با یه سادیسمی ازدواج کردم ! 
......

به صورت پف کردم تو آینه خیره شدم ...

حالم از خودم بهم میخورد ، من با بی عقلی هام ، با خامی هام ، با آشغال بازیام ، گند زدم به همه چیز ! 

من احمق ترین دختر روی زمین بودم ....

دیشب اونقدر گریه کردم و از گذشته گفتم تا آخرسر تو بغل ادوارد خوابم برد ....

حاال من ....

با یه بچه که پدرش یه مریض روانیه .... تو یه کشور دیگه ..... 

تنهام ! 

تنهای تنها!!!! 

سرمو به نشونه ی تاسف تکون دادم که صدای خواب آلود ادوارد بلند شد : بیدار شدی ؟؟ 

آروم گفتم : آره ! 

و از اتاقم خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم !

حتی از فکر کردن به اینکه قراره چیزی بخورم حالم بهم میخورد ....

داشتم به خودم لعنت میفرستادم که تلفن خونه زنگ خورد ! 

ادوارد ، که تازه از دستشویی دراومده بود ، نگاهی به تلفن بیسیم که روی کاناپه افتاده بود انداخت و با لحن پر 

از تنفر گفت : پدرته ! 

سری تکون دادم و به سمتش رفتم ...

رو کاناپه نشستم و اتصالو برقرار کردم ! 

ادوارد هم به من خیره شده بود ...

صدای شاد ادموند تو گوشم پیچید : دختر کوچولوی من کارش به کجا رسیده !؟ 

نگاهی به ادوارد کردم : هنوز هیچی ! 

_ چرا صدات گرفته ؟؟؟..... سارا ..... با توام ! 

ناله کردم : ادموند !؟

_ چیشده دختر ؟؟؟ مردم از نگرانی !

دستی به صورتم گشیدم و با گریه گفتم : من حامله ام ! 

حبس شدن نفسش رو متوجه شدم .

ناباورانه لب زد : اشک....اشکال نداره !!!

ناله کردم : حاال چیکار کنم ؟؟؟

_ می .... میتونی .... میتونی بندازیش !!! 

جیغ زدم : چییییی؟؟؟؟ 



صدام رو پایین تر بردم : میدونی چی میگی ؟ من بچمو بکشم ؟؟؟ 

اومد حرفی بزنه که ادوارد گوشی رو از دستم کشید و قطع کرد ! 

با اشاره ی دکتر از جام بلند شدم و شومیز بلند مشکیم رو روی شکمم کشیدم .

اشک هام رو با پشت دستم پاک کردم که ادوارد جلو پام زانو زد و تو سکوت کمک کرد تا کفش هام رو بپوشم ! 

این شکم نسبتا گندم دیگه نمیزاشت راحت خم شم .لبخند کم رنگی بهش زدم و با کمکش از روی تخت بلند شدم 
....

جلیقه ی بلندم رو تنم کرد و به سمت دکتر که داشت نسخه مینوشت رفتیم ! 

دوماه پیش قرار گذاشتیم تا این کوچولو رو نگه داریم و من مثل یه مامان خوب براش مادری کنم و اون مثل یه 

دایی خوب کنارش باشه ! 

به دیوار تکیه دادم که با حرف ادوارد از جا پریدم : سارا میتونه سفر کنه دکتر ؟؟؟

دکتر حتی سر بلند نکرد و جواب داد : بستگی داره چه جور سفری باشه ! 

خودمو به ادوارد رسوندم و بازوشو گرفتم ! 

به چشمای آبیش خیره شدم اما عمق سردی رو تو اون دریا حس کردم ! 

بوسه ای روی پیشونیم زد و آروم به فارسی گفت : آروم باش ! 

سرتکون دادم و بهش تکیه کردم ...

بهش تکیه کردم تا اون راه درست رو نشونم بده ! تکیه کردم تا سردی چشماش گرمی مادر شدنم رو خاموش کنه 
 !

تکیه کردم تا کمرم از سنگینی باری که قرار بود رو دوشم باشه خم نشم ....

آهی کشید و رو به دکتر لب زد : باید بره یه کشور دیگه .... با هواپیما ! 

خودم رو بیشتر بهش نزدیک کردم و چشمامو بستم ! چی تو سرته دیوونه !؟

هیچ وقت به یه زن حامله نمیگن که سفر کنه ! 

اما با حرف دکتر یخ زدم و ناخودآگاه به بازوش چنگ زدم : میتونه ! اما هرچه زودتر .... قبل از اینکه شیش ماه 

کاملش بشه !!!

آب دهنم رو قورت دادم و چشمامو باز کردم ....

بدون اینکه بفهمم گونم خیس شده بود .

بیشتر ازهمه ! 

حاال تنها یاورم میخواست منو بفرسته برم .... برم ایران ! 

جایی که پدر بی رحم دخترم ، مثل یه سگ تشنه منتظرمه ! 

نه .... شایدم منتظر نیس ..... آره ! اون منتظر من نیست ....

چرا دوست داری اذیتم کنی ؟؟؟؟ 

وقتی میدونم قراره با یه جیغ بلند از خواب بپرم ؟؟؟

بازم صورت اون دختر کوچولوی مو طالیی رو بین دستام گرفتم و بوسه ای روی گونش کاشتم !

آخ که چقدر شیرین بود اون لپ های نرمش ....

بازم نگاه کردم و بین دستام رو خالی دیدم !!! 



و دورم یه بیابون ....

یخ کردم و لرزیده برگشتم ! 

دست کوچولوش گره خورده بود به دست اون قامت بلند .... دستش تو دستای ارسالن بود که با لبخند ملیح به 

من زل زده بود ! 

انگار بغض داشت . با صدای بچگونش لب زد : مامان!!! 

و دستش رو به سمتم دراز کرد ....

نفس نداشتم ! 

دهن باز کردم تا چیزی بگم اما صدام درنیومد ...

ارسالن گفت : داری این کوچولو رو هم تنها میزاری !!!! 

دستم به گردنم گره خورد ! 

نفس نداشتم .... زیر پام خالی شد ....

عرق کرده از جام بلند شدم ....

طنین جیغ بلندم هنوز تو اتاق میومد ! 

ادوارد نفس نفس زنان از راه رسید ....

از پارچ کنار تختم لیوان آبی ریخت و دستم داد . همرو یه نفس سر کشیدم و طبق عادت همیشم بلند گفتم : یا 

حسین ! 

نفس نفس زنان دستم رو روی برآمدگی شکمم گذاشتم ! 

_ بازم همون همیشگی ؟؟؟ 

توچشماش زل زدم و با بغض سرتکون دادم : ارسالن ازم میگیرتش !!!!

باز اشکام ریخت ....

یه دستش رو روی شکمم گذاشت و اون یکی رو پشت سرم . پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم و هردو 

چشمامون رو بستیم ...

بی صدا اشک میریختم ! 

_ من کنارتم سنجاب کوچولو ....

حیرت زده چشمام رو باز کردم ! هنوز چشماش بسته بود : نمیزارم ازت جداش کنن ...

لب زدم : تو میای ایران ؟؟؟؟ 

چشماشو باز کرد و سر تکون داد : تا وقتی که تکلیفتو مشخص کنم .... نمیتونم مادرم رو تنها رها کنم و گرنه 

پیشت می.....

حرفش رو قطع کردم و بغلش کردم : مرسی ! 
.....

با پاهام روی زمین ضرب گرفته بودم که ادوارد دستم رو گرفت و فشرد .

آروم شدم و بهش خیره شدم که لب زد : آروم باش ! 

آب دهنم رو قورت دادم : استرس دارم ! 

سرتکون داد : میفهمم اما ....



با انگشت اشاره فلبی روی شکمم کشید : برای این بچه سنجاب َبده ! 

سر تکون دادم و سرم رو روی شونش گذاشتم ! 

_ وقتی مریض بودم مامانم میگفت که یه روز همه چی تموم میشه و پدرت برمیگرده ... خیلی دوسش داشت ! 

با تمام بدی هایی که در حقش کرده بود ....

آهی کشیدم : ادمونر فقط رهاتون کر....

حرفم رو با جواب قاطعش قطع کرد : نه ! 

دستن رو دور بازوش حلقه کردم که ادامه داد : با اینکه سه یا چهار سالم بود درست یادمه .... یادمه مادرم 

چجوری التماسش میکرد که بس کنه ! یادمه که چجوری کبود و زخمی بغلم میکرد و میگفت چیزی نیست ؟ 

نفسم حبس شد و سفت به بازوش چسبیدم ! 

بعد ها که بزرگتر شدم و خبر اینکه تو ایران به دخترایی که مورد همسر آزاری قرار میگرفتن کمک میکنه که فرار 

کنن بیشتر ازش متنفر میشدم ! .... 5 سال تموم دست از کتک زدن مادر بیچارم دست برنداشت و حاال ..... تو 

.... تو هم جزو اون احمق های هستی که به حرفش گوش کردی و اومدی ...

لحنش ... لحنش ترسناک شده بود ! 

سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم ....

پوزخندی زد که با نشستن هواپیما روی زمین همراه شد ...

ترس تمام وجودم رو گرفت ! 

نفس هام تند شد که سوزشی رو کف دستم احساس کردم ....

تار میدیدم ! 

_ تو ساده ترین بودی بین اون احمق ها !!!! 
.....

چشامو با درد باز کردم که چشمم به ادوارد افتاد که به دیوار تکیه زده بود و یه پاشو گذاشته بود رو دیوار .

اومدم حرفی بزنم که متوجه شدم نمیتونم لب هام رو تکون بدم ! 

طول کشید ته به خودم بیام و ببینم بسته شدم به یه صندلی و دهنمم با یه چسب بستست ! 

چشمم باز به ادوارد افتاد. 

با پوزخندی بهم خیره شده بود !

نفس عمیقی کشید و به سمتم راه افتاد ! 

پشتم ایستاد و دستاشو نوازش وار رو شونم کشید : چند وقت طول میکشه که بفهمن نیستی ؟؟ هوووم ؟؟؟ یه 

ماه ؟؟؟ دوماه ؟؟؟ یه سال ؟؟؟ ....

جلو اومد و روبه روم زانو زد : شایدم هیچ وقت !

دستش رو نوازش وار روی شکمم کشید که تازه متوجه شدم که فقط با یه لباس زیر روی صندلی بسته شدم : نه 

من و نه ادموند فکر نمیکردیم این توله به وجود بیاد اما ....

خندید : حاال میتونیم یه دختر بیشتر داشته باشیم ! یه دختری که با ما بزرگ شه و جوری که من میخام خدمت 

کنه ! 

اومد کنار گوشم و پچ زد : البته فکر نکنم رابطه با یه زن حامله بد باشه ! 



و دیوانه وار زد زیر خنده ....

نفس هام تند شد ! 

تازه فهمیدم چیشده و کجا بودم ... االن فهمیدم چه گندی زدم و بغض کردم ! 

من ... من ... من نه تنها گند زدم به زندگی خودم ، گند زدم به زندگی یه جنین ! 

گند زدم به زندگی دخترم ....

برگشت و رو به در آهنی اتاق ایستاد : دوراه داری ! یا باهام همکاری میکنی و جون بچه ات رو نجات میدی .... 

یا قبول نمیکنی و جلو چشمات ، بدون هیچ بی حسی یا بیهوشی ، از شکمت میکشمش بیرون و تیکه تیکه اش 

میکنم ....

چشم هامو بستم ...

از تنفر ، از انزجار،از .... از ترس !!! 

صدای باز شدن در اومد که چشمامو باز کردم و چشم هام تو چشم های سرد و یخی ادموند افتاد !
.....

دستام رو باز کرد و کمک کرد بشینم روی زمین . سینی غذا رو جلوم کشید : بخور .

به دیوار تکیه دادم .

حالم بد بود .... خیلی بد بود ! 

احتماال اگه چیزی میخوردم باال میاوردم .

بق کرده لب زدم : این جا کجاست ؟؟؟

خیره به جایی نامعلوم لب زد : هیچ کس نمیدونه جز ادموند و پسرش !

چشمامو بستم و آهی کشیدم ...

دستی رو شونم حس کردم و چشمامو باز کردم و به اون دختر با اون لباس فجیهش خیره شدم : قبول کن !!! 

اخم کردم : چی ؟؟؟

سرتکون داد : قبول کن ... هرچی گفتن قبول کن .... تو حامله ای .... میترسم بالهایی سرت بیارن که ....

به سمتش خزیدم : که ؟؟؟؟

سرتکون داد و بغض کرده گفت : خیلی هارو دیدم که کشته شدن ....

نفسم حبش شد و شروع به گریه کردم ! 

دستم رو روی دهنم گذاشتم . 

خدایا ....

کاش مهال نبودم رو حس میکرد ....

به تنها کسی که گفتم برمیگردم مهال بود و قرار بود بیاد دنبالم ! 

لب زدم : بنظرت از من چی میخوان ؟؟؟ 

شونه باال انداخت : اینجا حرم سرا درست کردن . یجورایی همه ما رو اجاره میدن .

نفسم حبس شد ...

خدایا باید چیکار میکردم ؟؟؟ 

دخترم میشد بازیچه اینا ؟؟؟ اینجا باید بزرگ میشد ؟؟؟؟ بین هزارتا مرد ؟؟؟ 



با حرف بعدیش دلم میخواست جیغ بزنم : هرروز اگه هر کدوممون مراجعه کننده نباشیم ، مجبورمون میکنن با 

هم رابطه برقرار کنیم ..... یعنی ... یعنی ...

حرفشو خورد ! 

سرشو پایین انداخت : اگر هم چند وقت کسی دنبال ما نیاد گم و گور میشیم ! 

لب زدم : اگه اینطوری باشه .... هم خودمو میکشم و هم ... هم .... دخترمو ! 

هین بلندی کشید : دختره ؟؟؟ 

خیره به جایی نامعلوم سرتکون دادم که زیر لب گفت : پس بگو چرا مجبورت نکردن بندازیش ! 

به ظرف غذا خیره شدم که یه قاشق پالستیکی توش بود ....

برداشتمش و بلند شدم ! 

_ داری چیکار میکنی ؟؟؟؟ 

نگران به دور و برم نگاهی انداختم : باید یه چیزی داشته باشم تا اگه خواستم خودمو بکشم بتونم ....

_ اینکارو نکن .... اگه پیداش کنن بدبختت میکنن ... من بهت کمک میکنم ! 

ترسیده به سمتش برگشتم که ادامه داد : دلم نمیخواد بچت مثل ما زجر بکشه ! 
......

تکیه دادم به دیوار و دستم رو روی شکمم گذاشتم ! 

وقت فکر کردنم تموم شده بود ....

با پشت دست اشکمو پاک کردم : خدایا .... از خودم بدم میاد !!!

به دیوار تکیه دادم و نشستم ....

بی هوا خوندم : بیا هنوز هیشکی نمیدونه ..... این چشمام خسته شده کاسه ی خونه .... یکی اینجا هنوز قدرتو 

میدونه .... ببین بی تو نمیتونه .... دیونه .... دیونه !!!!

کلمه ی آخرم کشدار شد و هق زدم : طفلی این قلبم که بی تو ....خیلی وقته بی قراره ... مثل اون جزیره ام که 

.... بی تو ساحلی نداره !

دستم رو روی صورتم گذاشتم : من بی تو .... توی خودم میمیرم .... نزار این بشه تقدیرم .... برگرد کنارم !

ناله کردم : بیااااااااااا ! 

که در آروم باز شد ....

همون دختر اومد تو . لبخند کم رنگی زد : صدات عالیه  .... کل ساختمون شنیدنش ! 

لبخند کم رمقی زدم که اومد و کنارم نشست . دستم رو گرفت که سردی فلزی رو کف دستم حس کردم .

به تیغ کف دستم خیره شدم ! 

_ همیشه تورو یادم میمونه ! کسی رو داری که بهش خبر بدم ؟؟؟؟ 

لب زدم : یه خواهر مهربون .... شمارشو برات رو تنم هک میکنم ! 

اخم کرد و به سختی آب دهنش رو قورت داد : ادوارد و ادموند تا یه ساعت دیگه میان دنبالت .... نزار دستشون 

به تو و دخترت برسه ! 

سر تکون دادم که بلند شد : باید برم تا نفهمیدن ..... فعال !!! 

و از در زد بیرون .....



آهی کشیدم : خستم باز .... از خودم که بی تو ترک خوردست و دست تنهاست .... مارو دست ننداز ... من و این 

دلی که میدونم میمونه رو دستم باز ! 

دست روی شکمم گذاشتم : ای وای از حال دلم .... 

هق زدم .....

ببخشید یکی یدونه ی سارای !!!!

ببخشید دختر کوچولوی من ....

ببخشید یکی یدونه ی ارسالن .....

هق زدم ....

اونقدر هق زدم تا جرعت پیدا کنم و اون تیغ رو روی دستم فشار بدم !

اونقدر با اون بچه حرف زدم تا آخر سر تیغ رو روی رگم گذاشتم .....

 با دستای لرزون و تمام قدرتم ، تیغ رو روی مچم کشیدم و همونطور که از درد جیغ کشیدم به فواره زدن خون 

خیره شده بودم .

بی حال و همونطور که ناله میکردم روی زمین افتادم که در با شدت باز شد و صدای فریاد غریبه ای پیچید : 

اینجاست! ..... آمبوالنس خبر کنید .... زود !!!!! 

و در کمتر از دو ثانیه دست گرمی دور مچم پیچید....
................................

* ارسالن *

همونطور که به خیابون خلوت خیره شده بودم ، پک عمیقی به سیگارم زدم ! 

آهی کشیدم و روی میله ی تراس خاموشش کردم که موبایلم زنگ خورد ....

نگاهی بهش انداختم . کوروش بود ! 

با تنفر ریجکت کردم ....

نکبت هول باز حتما پارتی گرفته ....

وارد پذیرایی شدم و به سمت آشپزخونه رفتم که بازم گوشیم زنگ خورد....

کالفه جواب دادم : بنال!!!

صدای موزیک و جیغ و داد از پشت تلفنم رو مخم بود . مستانه خندید : داداش جات خیلی خالیه .... امشب چند 

تا تنگ اجاره کردیم عالی سرویس میدن .... دلم نیومد نباشی !!! 

پوزخندی زدم : همین ؟؟؟؟ 

_ پاشو بیا خودتو لوس نکن یه نابشو برات ردیف کردم تو اتاق بازی ....

با شنیدن اسم اتاق بازی وسوسه شدم .....

نگاهی به جعبه ی قرصام انداختم . یه ماهی میشد نمیخوردمشون و حاال روحیه جر دهیم برگشته بود .....

دلم میخواست التماسای یه دخترو زیرم بشنوم و بی رحمانه به گاش بدم ! 

درست یه ماهی میشد که خالی نشده بودم و حاال بعد چند سال موقعیت داشتم که اونطوری که دلم میخواد 

لذت ببرم ! 

پس



لبخند شیطانی زدم : حله ....

در اتاق بازی رو با شدت باز کردم که بدن مچاله ای رو گوشه ی اتاق دیدم ...

زانو هاشو بغل گرفته بود و سرش رو روی زانوش گذاشته بود ! 

صدای هق هق آرومش من رو یاد اون بچه انداخت .... سارای !!!! 

نباید هیچ وقت به دختر اعتماد میکردم ! 

به سمتش رفتم : اومدی سرویس بدی یا گریه کنی ؟؟؟؟..... هوم ؟؟؟؟ 

سرشو بلند کرد : من .... من .... از اینجا .... میترسم ..... تورو خد .....

نزاشتم حرفشو تموم کنه و موهاشو تو مشتم گرفتم و کشیدم : اینجا تو حرف نمیزنی و فقط اطاعت میکنی ! 

مفهومه ؟؟؟ 

دست و پا میزد ....

به سختی قالده رو به گردنش بستم و انداختمش زمین : حالت داگی شو .... زود ! 

با ترس چهار دست و پاشد ...

زنجیر قالده رو تاب دادم و با لذت پامو روی کمرش گذاشتم و فشار دادم .....

تکونی خورد و ملتمسانه آخی گفت پوزخندی زدم ! همونطور که عاشقش بودم ....

لخت ....

داگی .....

قالده .......

لبامو تر کردم و با کفشم به الی پاش کشیدم و فهمیدم تحریک شده ! 

پوزخندی زدم : تو چی منی ؟؟؟؟ 

_ آههه .... زیر خوابتون ..... آقا .... آخ .... یواش تر !!!!!!

با نوک کفشم ضربه ای به سوراخ تنگش زدم که تقریبا جیغی کشید : تو سگ هرزه ی منی ..... افتاد ؟؟؟؟؟ ..... 

تو به من هیچ دستوری نمیدی !

با ناله چشمی گفت که نوک کفشمو از سوراخش درآوردم !

قالدش رو کشیدم و به سمت تخت رفتم و روش نشستم ....

بالذت به قیافه ی بیچارش خیره شدم : بلند شو و دلبری کن ....

لباشو تر کرد و روی دوزانو ایستاد ....

با لوندی یه دستش به سمت سینش و یه دستش به سمت پایین تنه اش رفت ....

صدای آه هاش کل اتاق رو گرفته بود .....

دستش رو از روی سینش برداش و با ملچ مولوچ آخ کرد تو دهنش ! 

پوفی کشیدم و کالفه بلند شدم ....

لعنتی تحریکم نمیکرد ! 

بعد از اون شب و رابطه با سارای دیگه هیچی تحریکم نمیکرد ..... عصبی شدم و شالقی که پر از تیغ های ریز 

بود رو برداشتم ....

اون دختر چی داشت که اون جور ارضام کرد ؟؟؟؟



عربده کشیدم و حرص سارای رو رو سر دختره خالی کردم !!!!

داشتم دکمه های پیرهن مردونم رو با حرص میبستم . هیچ چیز اونجوری که میخواستم پیش نرفت ! 

در با صدای بدی باز شد که برگشتم .

مرد قد بلند چشم آبی که با خشم موهای دختری که چند لحظه پیش زیرم بود گرفته بود ، داخل اتاق شد و 

دختره رو پرت کرد رو زمین ....

کل تن دختره زخم بود .

نوچه های پسره هم دورش بودن ! 

یه لحظه با دیدن دختره یاد سارای افتادم !

و بعد یاد اون مرد که عین همین دیوث چشم آبی بود .

پسره با خشم جلو اومد و یقه ی منو چسبید و غرید : تو غلط کردی با جنده ی من اینطور رفتار کردی !!!! 

پوزخندی زدم . قدرتش زیاد بود ولی .....

دستم رو تخت سینش گذاشتم و با یه زور کوچولو پرتش کردم اونور!

.....من قدرتم زیاد تر بود ! 

پوزخند دیگه ای زدم : پولتو میدم .... پول همه ی جنده هاتو میدم .....

جا خورد ! 

خودشو جمع کرد و پررو تر گفت : همین االن میدی ..... 50 تومن !!!!

سر تکون دادم : با اینکه این گشادا 300 هزار هم نمی ارزن ولی ....

راه افتادم و لب زدم : دسته چکم تو ماشینه ! 

هنوز دو قدم برنداشته بودم که گوشیش زنگ خورد . با صدای فریادش برگشتم !

_ چییییییی ؟؟؟؟ ..... کییی؟ ..... شما کدوم گوری بودید ؟؟؟ ..... باشه اومدم ...

برگشت به سمت من : از طریق کوروش میرسم بهت و پولمو میگیرم !!! 

و بعد به سمت نوچه های خودش گفت : خالصش کنید .... به کارمون نمیاد ! 

و رفت ....

نگاهی به دختره که بیهوش بود انداختم و بعد به نوچه هاش .

لبخند شیطانی زدم ! 
......

پسرا دختره ی پتو پیچ شده رو روی صندلی عقب ماشین گذاشتن ...

دو فقره چک 50 میلیونی رو نوشتم و دادم دستشون : وای به حالتون اگه بفهمم 50 تومن اون یارو چش عنی 

رو ندادید ! 

سر تکون دادن که سوار ماشین شدم و روندم به سمت بیمارستان ...

تو راه شماره ی مامان رو گرفتم ...

بعد از اولین بوق جواب داد و نگران گفت : سالم ارسالن .... چخبر از سارای ؟؟؟ .... هنوز پیداش نکردی ؟؟؟؟ 

داد زدم : گفتم سارای برام مرده .... میفهمییی؟؟؟

آهی کشید : پس برای چی زنگ زدی ؟؟؟ 



دستی به موهام کشیدم : هنوز به دختر جوونا کمک میکنی ؟؟ 

با شوق گفت : آره ....

سر تکون دادم : لوکیشن بیمارستانو برات میفرستم بیا !!!! 

و بدون اینکه جوابی ازش بشنوم قطع کردم .

8 سال پیش بود که یاس تصادف کرد ! 

از اون روز دنبال کمک به دخترای جوونه به جای اینکه دوباره بچه دار بشه ....

حتی قاتل هم که یه دختره ی جوون حواس پرت بود بخشید .... البته بابا راضی نمیشد اما ....

سیاست زنونه ! 

یاس هم مثل خودش خیلی مهربون بود ....

اگه االن زنده بود 24 ساله بود اما ....

هووووف ....

به بیمارستان رسیدیم و پرستارو صدا کردم ....

تو نیم ساعت همه ی کاراش انجام شد !

بعد یک ساعت هم به هوش اومد ...

باال سرش بودم که دستم رو چسبید . دستش رو پس زدم که ملتمسانه گفت : توروخدا منو تحویل ادوارد نده .... 

خواهشمیکنم ! 

پوزخندی زدم : من احمق خریدمت ! .... اما قول میدم تمام 100 میلیونی که پات دادمو از مامانم بگیرم !

خواستم برم که با بغض لب زد : میشه نری ؟؟؟

همونموقع یادم افتاد لوکیشن رو واسه مامانم نفرستادم .

لب زدم : نه ! 

و از در اتاق زدم بیرون و همونطور که از بیمارستان بیرون میرفتم لوکیشن رو فرستادم .

تازه تو ماشین نشسته بودم که گوشیم زنگ خورد .... 

بدون اینکه نگاه کنم جواب دادم : بله ! 

صدای بغض دار دختری تو گوشم پیچید : سالم آقای احمدی !

گوشی رو با کتفم نگه داشتم و ماشین رو روشن کردم : شما !؟

_ من دوست سارا همسر سابقتون  هستم .... مهال ! ...

پوزخندی زدم : خودتون میگید سابق .... خداحافظ! .... اون به من ربطی نداره ! 

اما دوست داشتم بیشتر از اون دختر بچه برام بگه .....

با حرفی که زد مات موندم ! 

_ درسته .... سارا به شما هیچ ربطی نداره ! ..... هیچ وقت هم ربط پیدا نمیکنه ..... اما .... اما ..... بچه تون 

چی ؟ ... بچه ای که 4 ماهه تو شکمشه هم به شما ربط نداره ؟؟؟؟؟ 

هیچ حرفی نزدم .....

مات و مبهوت گوشی رو با دستم نگه داشتم و ماشین رو خاموش کردم ....

_ الو .... الو .... آقای احمدی ..... آقا ارسالن .....



باقدم های بلند عرض بیمارستان رو طی کردم . هنوز به بخش مراقبت های ویژه نرسیده بودم که با دیدن اون 

مرتیکه وایسادم سر جام ....

اونم منو دید .

جا خوردن تو نگاهش مشخص بود که یهو به سمتم هجوم آورد و با تمام قدرتش مشتی تو صورتم خوابوند که 

تلو تلو خوران عقب رفتم !

_ عوضی الشی ..... غیرتت رو فقط به روی من آوردی ؟؟؟؟ .... آره ؟؟؟؟..... آره آشغال بی 

غیرت؟؟؟؟.......4ماهه زنت رو ول کردی که تو جنده خونه پیداش کنن؟؟؟؟؟

سوالی به روستش که به طرف ما دویده بود خیره شدم که نفس نفس زنان لب زد : توضیح میدم ! 

و به سمت آرین گفت : خواهشمیکنم ..... بخاطر سارا آروم باش !

هر وقت دیگه ای بود االن اون پسره ی عنو چپ و راستش میکردم اما االن .....

هووووف ! 

نا امید لب زدم : حالش خوبه ؟؟؟؟

سرشو پایین انداخت : معلوم نیست .... تازه از اتاق عمل درومده ....

به آرین که با بغض و خشم به دیوار تکیه زده بود نگاه کردم .... حتی اندازه اونم نبودم .....

دختره لباشو تر کرد و رو به آرین گفت : ما تتها یکم حرف میزنیم آقای تهرانی .... آروم شدید بیاید اونور ! 

و راه افتاد .... دستی به گونم گشیدم و با چشم غره ای از پسره دور شدم و دنبال مهال راه افتادم ! 

جلوی شیشه ی اتاق ایستاد ....

چشمم که به شکم باال اومده اش افتاد ، دلم لرزید!..... 

یعنی من ..... من .... امیر ارسالن احمدی ..... پدر بودم ؟؟؟؟ 

اونم تو این اوضاع ؟؟؟؟

آهی کشیدم ....

دور مچ راستش باند پیچی شده  بود .....

لب زدم : چه بالیی سرش اومده ؟؟؟ مگه نرفت انگلیس ؟؟؟؟
.......

شروع کرد به حرف زدن ...  انگار دلش خیلی پر بود .... ولی من بیشتر میخواستم بدونم ..... نه از سارای ! .... از 

اون لعنتی که داشتم حسش میکردم ..... از اون لعنتی که 4 ماه بود که وجود داشت اما من بی پدر ازش خبر 

نداشتم ! 

_ ما از 16 سالگی تا حاال که داره 19 سالمون میشه باهمیم .... اما سارا لجبازه !!! ..... خیلی لجبازه !..... همیشه 

با ما مشورت میکرد اما چیزی که بهش میگفتبم رو انجام نمیداد ! 

راست میگفت .... درسته عمر زندگیمون کم بود اما برای اینکه بفهمم لجبازه یه هفته هم کافی بود ! 

_ برای ازدواجش خیلی زود بود .... مخ کالس نباید اینقدر زود ازدواج میکرد .... ولی به ماهیچ چی نگفت و 

همه فکر کردیم عاشق همید .... شب عروسی که بهمون گفت یه هفته باهم قهر بودیم ! 

بغض کرد و بزور اشکاشو نگه داشته بود : کاش االنم بیدار میشد و لجبازی میکرد  .... باهامون قهر میکرد ....

آهی کشیدم : تعریف کن ! 



سر تکون داد . چشممون به سارای بود که آروم تر از همیشه خوابیده بود دوخته شده بود .

_ نقششو که بهم گفت ترسیدم .... مریضی شمارو که بهم گفت ترسید.....

مات بهش نگاه کردم که ترسیده برگشت و هینی کشید ....

خشن لب زدم : مریضی منو از کدوم گوری میدونست ؟؟؟؟؟ 

نفس زنان گفت : االن مهم سارا و بچشه !!!! 

اخم کردم که ادمه داد : میخواست بره که من بهش هزاران بار گفتم نره ... گفتم این یارو ادمون مشکوک میزنه 

اما باور نکرد .... 

سرشو پایین انداخت : وقتی فهمید حاملست پسر ادموند وادارش کرد برگرده تا بیاد پیش تو .... بدون اینکه به 

ادوارد بگه به من زنگ زد و گفت میاد ولی هرچی تو فرودگاه منتظرش شدم نیومد .... هرچی زنگ زدم خاموش 

بود ....

گریه میکرد : مجبور شدم از یکی از آشناهام که تو اداره ی پلیسه کمک بگیرم که فهمیدیم اومده و با ادوارد از 

فرودگاه خارج شده ..... 4 روز تمام دربه در دنبالش بودیم .....

اخم کردم و با صدای بلند گفتم : خب ....

هق هق کرد : تو یه .... تو یه .... بنگاه اجاره ی فاحشه پیداش کردیم .....

نفسم حبس شد ! زن سابق من .... که بچه ی من تو شکمشه .... بنگاه اجاره ی فاحشه ...

_ وقتی پلیسا رسیدن .... رگ .... رگشو .... زده بود ! 

برگشتم و به بانداژ دور مچش خیره شدم .....

_ یکی از دخترا گفت ادوارد تا امروز بهش مهلت داده بود تا خودش قبول کنه که فاحشه بشه و اون کمکش کرده 

تا خودشو بکشه .... چون اگه بچش به دنیا میومد هر دوتاشونو فاحشه میکردن ! 
.......

مات و مبهوت به چشمای بستش خیره شده بودم ! 

یعنی اون بچه هنوز زنده است ؟؟؟ 

اصال .... اصال اون بچه مال منه ؟؟؟؟؟؟؟

مگه میشه مال کسی باشه و 4 ماهش باشه ؟ 

اون حاصل آرامش اونشبمه !!!!

شبی که بعد از 3 سال حس کردم آروم شدم ....

شایدم صبحش میخواستم از دلش درارم !

شاید میخواستم همه چی رو از اول شروع کنم ... 

باهاش خوب باشم و راضیش کنم که مادر بچه ام باشه !!!

ولی نه .....

با وجود شیرین نمیشد ...

آهی کشیدم که با صدای آژیر آرومی از اتاقش منو مهال از جا پریدیم که پرستارا و دکترا ریختن تو اتاقش .....

مات و مبهوت تر به مهال که با جیغ و داد میخواست بره تو اتاق و دکترا نمیزاشتن و آرین که دوید و خودشو 

رسوند و ناباورانه و با بغض به سارای خیره شد نگاه کردم ....



به سمت پنجره ی اتاق برگشتم !

آخرین بار چشمم بهش خورد و پرستار پرده رو کشید ......
.............................

* سارای *

هاله ای از مه دورمو گرفته بود ....

تو یه لباس سفید بودم ! 

با صدای خفه ای گفتم : من کجام؟؟؟؟ کسی اینجا نیست؟؟؟؟

دور و برم مثل فیلم ترسناکا بود ....

ناخودآگاه به فکر بچم افتادم و دستم رو روی شکمم گذاشتم !

اما .... اما ..... صاف بود .

ترسیده جیغ کشیدم : من کجاممممممم؟؟؟؟ 

نشستم و با ناله گفتم : یکی جواب بده !

_ دوستش داری ؟؟؟؟

ناباورانه به دورم خیره شدم !

کسی اینجا نبود، ترسیدم : تو کی هستی ؟ 

حس کردم دورم هزار نفر نشستن که با بهترین لحن ممکن دارن قرآن میخونن ....

گریه کردم : بچه ام کجاست ... توروخدا .... اون گناهی نداشت .... من کثیف بودم .... من احمق بودم .... من 

آدم نبودم .... اما اون گناهی نداره .... حقش مرگ نیست ! 

_ تو گناه بزرگی مرتکب شدی ....

دستم رو روی دهنم گذاشتم و ضجه زدم : میدونم .... میدونم !!!!

_ ما انتخاب رو به عهده ی خودت میزاریم ! 

انگار هاله باز شد ....

رو به یه اتاق ! بیمارستان بود و یکی روی تخت بود و دورشو گرفته بودن ....

داشتن روش مالفه ی سفید میکشیدن ....

لحظه ی آخر صورتش رو دیدم ! 

من بودم .....

نفسم حبش شد و ناباورانه لب زدم : ُمردم ؟؟؟

و بعد دختری گریه و جیغ و داد کنان وارد شد ...

مهال ؟؟؟؟؟

سرم رو تکون دادم : ببخشید مهال !!!

پشت سرش کسی وارد شد که دوست داشتم پر میکشیدم و دوباره تو آغوشش آروم میگرفتم !!!

آرین ....

مردی با پاهای سست وارد شد ....

بین موهای قهوه ایش ، موهای سفید هم دیده میشد ! شاید یکی دوتا .... ولی معلوم بود ! 

ارسالن؟؟؟؟؟؟؟



_ به خاطر عزیزانت بهت فرصتی داده میشه تا برگردی .... بخاطر دخترت .... بخاطر یاس ! .... اما به اون دختر 

وابسته نشو .... زندگیت رو بهتر کن .... و یادت نره این فرصت رو کی بهت داده .... یادت نره شکر کنی ! و ..... 

این انتخاب توئه .... بری .... یا بمونی و تا روز رستاخیز منتظر شفاعت باشی ! 

تو یه تصمیم ناگهانی فریاد کشیدم : میرم ! 
......

هاله ای سیاه رنگ دورم پیچید و همراه با فریادم انگار زیر پام خالی شد و سقوط کردم ! 

نفسم بند اومده بود ....

به گلوم چنگ زدم و جیغ کشیدم .....
.....................................................

* ارسالن *

ناباور به بدن بی حرکتش که با مالفه ی سفید پوشونده بودنش خیره شدم .

جیغ و داد های مهال کل اتاق رو گرفته بود و آرین بی صدا اشک می ریخت ! 

اما من چی ؟؟؟؟ 

بی حرکت به شکمش خیره شدم ....

به بچه ای که دیگه وجود نداشت خیره شدم ! 

پوزخندی زدم ....

من حتی نتونستم از زن و بچه ی خودم مراقبت کنم . نتونستم جوری رفتار کنم که حداقل اون دختر 6 ماه 

باهام بمونه ! 

4 ماه نکشید که قراردادمونو پاره کردم ! 

اون میخواست زندگی خوبی داشته باشه ، آرامش داشته باشه ، عقده ای نباشه !

بخاطرش به من پناه آورد ولی من بی پناه تر از قبلش کردم ! 

من آشغال هرروز بدتر باهاش رفتار کرد و از خودم فراریش دادم !! 

پس من االن دلیل مرگ بچه ام هستم ! خودم با دستای خودم اون بی گناه رو تو نطفه خفه کردم .

برگشتم برم که با فریادی کل اتاق رو سکوت گرفت : میرم !!!! 

اون صدای .... صدای ....

برگشتم ....

قلبم تند تر از همیشه میزد ....

پارچه ی سفید تکونی خورد و بعدش جیغ گوش خراشی شنیده شد و انگار از زیر پارچه کسی گلوی سارای رو 

چسبیده باشه ....

قبل از هر کس به سمتش هجوم بردم و پارچه رو از روش کشیدم ....

نه این فقط خیاالت خودم بود ....

اینا همش یه خیال بود ....

همین االن مرده بود .... خودم دیدم و حاال ...

داشت نفس میکشید ....



نه ! 

نفسش بند اومده بود و سرفه میکرد ....

دستی روی موهاش کشیدم ! 

االن وقتش بود ....

خم شدم و لب هام رو روی لب های خشکش گذاشتم و بینیش رو گرفتم ....
.............

بلند شدم و به مامان که بدو بدو از ته راهرو داشت میومد نگاه کردم و منتظر شدم که بهم برسه ! 

با اشک شوق گفت : چطوری پیداش کردید ؟؟؟ 

سر تکون دادم : من پیداش نکردم .... پلیسا !!! 

دستم رو گرفت : الهی فداتشم تو همه ی سعیت رو کردی .....

آهی کشیدم و به اتاقش اشاره کردم که به سمتش قدم برداشت ....

دوباره رو صندلی نشستم ! 

از دیشب که اون اتفاق افتاد تا االن که حالش خوبه فقط به مامان خبر دادم اونم یه ساعت پیش ! 

با من حرفی نزد ....

حتی نگاهمم نکرد انگار که وجود ندارم .....

زیاد حرف نمیزد ! 

فقط با دوستش حرف زد و راهیش کرد و .....

این جای قضیه برام سخت بود ....

تو آغوش آرین اشک ریخت که اون مرتیکه رو خودم ردش کردم بره ! 

دکتر میگفت درکمال ناباوری هر دوشون سالمن .... هم سارای و هم بچه ...

آهی کشیدم که مامان با ذوق برگشت و آروم و با صدای جیغ جیغی گفت : حاملست ؟؟؟ 

لبخند محوی زدم و سر تکون دادم که گفت : بابات بفهمه خیلی خوشحال میشه ! 
.........

* سارای *

نگاهم رو به سقف دوخته بودم و ارسالن جلوم زانو زده بود و بند کفش هام رو می بست ! 

با نگاهم به مادرش فهموندم بره بیرون و تنهامون بزاره ....

آهی کشیدم و بعد یه هفته شروع به حرف زدن کردم : منو تا یه هتل برسون ! تا این جا هم خیلی لط....

حرفم رو قطع کرد و بلند شد : وقتی خونه داری نیازی به هتل نداری ! 

چشم غره ای بهش رفتم : من خونه ندارم ... میرم هتل تا یه خونه پیدا کنم واسه اجاره و بعد ه.....

_ خونه ی من خونه ی توئه ! .... میای همونجا که بودی ! 

سر تکون دادم و از روی تخت بلند شدم : ما دو تا هیچ ربطی به هم نداریم آقای احمدی ! .... 4 ماهه که طالق 

گرفتیم و .....

بازهم حرفمو قطع کرد : میدونی که طالقمون از نظر شرعی درست نیست ! بعدشم ..... میشینی تو خونه مثل 

یه زن خوب .... بچه تو به دنیا میاری .....



نگاهم به مهال خورد که اومده بود .

به پشت سر نگاهی انداخت و ادامه داد : بعدش اگه خواستی میتونی بری ولی نمیزارم بچه ی منو با خودت 

ببری ....

نفسم بند اومد ! 

نمیدونم چیشد که با قدرت یکی خوابوندم زیر گوشش و با بغض گفتم : تو هیچ چی این بچه نیستی .... 

فهمیدی ؟؟؟ 

سکوت کرده بود و دستش روی صورتش بود .

اشک هام ریخت : تو اگه بچه و خانواده برات مهم بود که نمیرفتی خیانت کنی .... دستت رو روی زنت بلند 

نمیکردی .... قرار دادمون رو پاره نمیکردی ....

دستام میلرزید .....

تاپی که زیر مانتوی جلو بازم پوشیده بودم رو باال کشیدم : میبینی جای مهربونی هاتو ؟؟؟ میبینی ؟؟؟؟ 

نگاهش به زمین بود . فریاد کشیدم : نگاه کن ! 

دندون قروچه ای کرد و نگاه کرد .

نفس عمیقی کشیدم : حاضرم بمیرم ولی نه خودم و نه یاس کنار تو نباشیم !!!! 

جاخورد : یاس ؟؟؟؟ 

تاپمو پایین کشیدم و به طرف مهال راه افتادم : یاس اسم دخترمه !

برگشتم : تاکید میکنم .... دخترم ! ... نه دخترمون ! 

و راه افتادم ...

حتی دیگه نگاه های ملتمسانه ی مادرش هم برام مهم نبود ....

سرد و یخی از کنارش رد شدم ! 

نفس عمیقی کشیدم و بعد از اینکه چند تقه به در زدم ، در رو باز کردم و وارد شدم !

با دیدنم همه سکوت کردن و بعد از چند لحظه پچ پچ دخترا شروع شد .

به سمت ارسالن رفتم و برگه ای رو روبه روش گرفتم : ریاست گفتن میتونم درسم رو تو دانشگاه ادامه بدم 

استاد احمدی ! 

ناراحت سری تکون داد و به صندلی خالی که تو ردیف اول قرار داشت اشاره کرد : بفرمایید خانوم معینی ! .... 

خوش اومدید ! 

سر تکون دادم و به سمت صندلی رفتم و نشستم ! 

ارسالن شروع کرد درس دادن که دختر فوضولی که کنارم نشسته بود به سمتم خم شد و پچ زد : حامله ای ؟؟؟ 

لبامو تر کردم : نه چاق شدم ...

ازم دور شد : مسخره میکنی ؟؟؟؟؟ 

نگاه بدی بهش انداختم که گفت : یعنی استاد احمدی پدر شده ؟؟؟؟ 

چشم غره ای رفتم : نه فقط من مادر شدم .... نمیبینی حلقه هم دستمون نیس ؟ 

شونه باال انداخت : اونو که از اول هم دستتون نمیکردید ....

دیگه داشت میرفت رو مخم . 



برگشتم چیزی نقارش کنم که صدای ارسالن میخکوبم کرد : توقع نداشتم با این همه بدو بدو واسه درس خوندن 

سر کالس بی نظمی ایجاد کنید خانوم معینی ! 

برگشتم : من چیزی نگفتم همش ....

یهو شکمم تیر بدی کشید و صورتم مچاله شد ! 

المصب ...

 عین باباش قدرت داشت ....

شیطون پرقدرتی زیر لب گفتم که نگاهم به نگاه نگران ارسالن خورد که حاال جلو میز ایستاده بود : خوبی ؟؟؟ 

سر تکون دادم و ادامه دادم : همش تقصیر این خانوم محترمه که فضولیش گل کرده ! 

یه پسر چابلوس از ته کالس گفت : آخ فضولی ماهم گل کرده کاشکی بگید قضیه رو ....

ارسالن عصبی به سمت پسره برگشت : چه قضیه ای ؟؟؟؟ 

_ استاد شما که اینقدر عاشق بودید پس چرا 4 ماه پیش اون دعوا رو راه انداختید ! 

صدای بغل دستیم باعث شد از جام بپرم : خب منم بودم شوهرم خیانت میکرد بم دعوا راه مینداختم ....

ارسالن روی میز خودش کوبید : کافیه ! 

کالس سکوت شد ! 

ادامه داد : اینجا فقط و فقط کالس درسه ... نه دادگاه خانواده است و نه شما حقی دارید تو زندگی خصوصی 

من دخالت کنید ... فهمیدید ؟؟؟ 

همه دلخور و یکصدا بله ای گفتم که محکم گفت : از همه تونم نیم نمره اولین امتحانو کم میکنم ! 

و به سمت من قاطع تر گفت : از تو دو نمره کم میکنم ! 

که بچه ها یهو زدن زیر خنده ....

منم بلند شدم : آخ استاد ببخشید .... یادم رفته بود که میخواستم حذف واحد کنم ! 

و جلوی چشم های ناباورش از کالس زدم بیرون .

دوباره خنده ی بچه ها بلند شد ! 

توجهی نکردم و سعی کردم با بافتم بدنم رو کامل بپوشونم ! 

هوا خیلی سرد شده بود ، خیلی خیلی ! 

زمستون امسال فقیر کش بود و من میترسیدم ...

میترسیدم که با کدوم پول از بچه ام مواظبت کنم ! درسته االن 2 هفته بود که پیش مهال اینا بودم اما تا کی 

؟؟؟؟ 

اونا چیزی نمیگفتن اما مگه غیرت من ُمرده بود ؟؟؟

وارد محوطه ی دانشگاه شدم و روی یه صندلی نشستم ! 

سرما باعث شد لرزم بگیره ....

چقدر نامرد بود این سرما ! 

با کتی که روی شونه هام افتاد ، از جا پریدم که با دیدن آرین بغضم گرفت .....

_ بزرگ کردن یه بچه بدون پدر سخته سارا .... خرج و مخارجش به درک .... خودم نوکر هر دوتونم هستم .... 

ولی از لحاظ عاطفی کمبود پیدا میکنه ! 



سرم رو روی شونش جا دادم : من دیگه نمیتونم آرین .... نمیتونم با اون باشم ! اون مریضه ، روانیه .... اون پدر 

خوبی نمیشه ! 

دستم رو گرفت : من دیدم که چطور دنبالت گشت ولی وقتی با اون مرتیکه دیدت ، فکر کرد تو هم خیانت کردی 
 !

آهی کشیدم : تو چی ؟؟؟ 

لبخن محوی زد : من کنارتم ... مثل یه داداش خوب و مهربون میکشم کنار .... میشم دایی بچه ات ! 

بغض کردم : بچه ام زن دایی هم میخواد ! 

پوزخندی زد : تمومش کن ... نه من و نه تو نباید گریه کنیم ! شاید صالحمون یچی دیگه بوده .... ولی قول بده 

دیگه نمیری ...

خندیدم : چشم ! 

و بیشتر رو شونش آروم شدم که ....

_ به به ! عاشق و معشوق ....

حتی از جامون بلند نشدیم که قاطع گفت : باید باهات حرف بزنم سارای ! ..... تنها ! 

آرین دستم رو گرف و بلند شد و منم بند شدم .

لبخند پر حسرتی زد و دستم رو تو دست ارسالن گذاشت و رو بهش گفت : یادت نره همین حوالیم ..... اذیت 

کنی .....

ارسالن حرفشو قطع کرد و دستم رو فشرد : خودم میدونم چطور باز زنم رفتار کنم !!!! 

و منو دنبال خودش کشوند ....

اینقدر تند میرفت که کمرم تیری کشید و ناخودآگاه آخ بلندی گفتم ! 

برگشت و ایستاد و بهم خیره شد .

مردمک چشماش دو دو میزد و نشونه ی نگرانیش بود : خوبی ؟؟؟ ببخشید اصال حواسم به اون توله نبودش!!! 

نفس عمیقی کشیدم و سر تکون دادم : باهاش درست حرف بزن ! 

چشم کشداری گفت و دوباره راه افتاد .

اما این بار آروم و مطمئن ! 

دستمم ول نمیکرد و سفت گرفته بود ....

به جنسیس مشکیش رسیدیم : خواهشمیکنم سوار شو سارای ! 

چشم غره ای رفتم : سوار شم که چی بشه ؟؟؟ 

کالفه دستی به موهاش کشید : باید حرف بزنیم ! 
......

به ساختمون نگاهی انداختم و با انزجار نگاهم رو به خیابون دادم : برا چی اومدیم اینجا ! 

_ که برگردی خونه ! 

برگشتم به سمتش . از شدت خشم صدام میلرزید : خونه ؟ .... برگردم؟؟؟؟ ..... چرا باید برگردم ؟؟؟؟ 

آهی کشید و لب هاشو تر کرد . نگام نمیکرد : که بچمونو با هم ......

با فریادم حرفشو قطع کردم : بچم !!!! 



اشک هام ریخت .

کاش تو انگلیس مینداختمش ...

کاش هیچ وقت به فکرم نمیرسید که با یکی ازدواج کنم .....

اصال 

اصال کاش یه دختر عادی بودم ! 

تازگی ها هق هق میکردم . اونقدر ضعیف شده بودم که هرجایی با صدای بلند میزدم زیر گریه ...... 

اما االن جلوی ارسالن بودم ! کسی که بار ها جلوش زانو زدم و گریه کردم . 

دست هام رو روی صورتم گذاشتم ! 

خدایا من چقدر بد بخت بودم ........

نچی کرد : بس کن سارای .....

دستامو برداشتم و با نگاه اشکی بهش خیره شدم : بس کنم ؟؟؟؟ .... یادت میاد برا چی از دستت فرار کردم ؟ 

.... یادت میاد برا چی رفتم انگلیس ؟؟؟ ..... یادت میاد برا چی از چاله خودمو انداختم تو چاه ؟؟؟؟ ..... حاال 

میخوای  بس ....

حرمو قطع کرد و فریاد زد : آره بس کن .... بسههههه! 

و مشتی به فرمون زد .

ساکت شدم . ازش میترسیدم .

حتی گریه هامم قطع شد ! 

نفس عمیقی کشید : میگم بس کن چون پشیمونم .... میگم بس کن چون فهمیدم چه گوهی خوردم ..... میگم 

بس کن چون من 30 ساله جلوی توی بچه دماغوی 20 ساله کم آوردم ..... چون ریده شده به زندگیم ! 

آهی کشیدم : نمیخام منو و بچم قربانی تو بشیم ! 

کالفه سر تکون داد : اونقدر بی رحم نیستم که بچمو قربانی خودم کنم .... مثل اینکه یادت رفته جون منم تو 

اون بچس .... یادت رفته اون ثمره 30 سال زندگیمه ! 

سر تکون دادم و با پشت دست صورتم رو پاک کردم : شیرین چی ...

نالید : گور بابای شیرین ..... گورشو گم کرده رفته ! 

ناباور و سوالی بهش خیره شدم ! 

_ با اشکان ریخته بود رو هم که فقد برینه به زندگی من .... بکشه باال و بره ! ..... از چیزایی که با زور بازوی 

خودم بدست آوردم .....

آهی کشید : این یه خونه مونده که اونم حق توعه ! 
............

پامو که تو حیاط گذاشتم از ترس چهار ستون بدنم لرزید . ایستادم و دستم رو روی شکمم گذاشتم و نا خودآگاه 

لب زدم : نه ! 

برگشت و نگران بهم خیره شد : چیشده ؟؟ 

و به سمتم قدم برداشت ! 

بدون توجه به اون گفتم : من .... من ... من نمیام  تو این خونه ! 



اخمی کرد و دست هام رو گرفت : اخه چرا ؟؟؟ بعد از این همه حرف بازم داری ناز میکنی ؟ 

دستشو پس زدم : ناز نمیکنم ! 

آهی کشید : پس چته ! 

معلومه کالفه شده بود . منم کالفه شدم : اصال تو چرا داری اصرار میکنی من برگردم ؟؟؟ اونی که من 

میشناختم این نبود ! مشکوک.....

حرفمو قطع کرد و لگد محکمی به در زد : ِد لعنتی عوض شدم ! 

اینکه حرص میخورد و مثل قبل نمیتونست رو من خالی کنه منو خوشحال میکرد .

لذت میبردم از این حالتش ! 

همین باعث شد که پقی بزنم زیر خنده ! 

متعجب نگاهی به من کرد که لب زدم : زندگی با تو فقط جاییش که حامله باشم ..... اصال یادم باشه همیشه 

حامله باشم تا دستت روم بلند نشه ! 

آهی کشید : چیکار کنم باور کنی نقشه نیس ! 

نگاه بدی به خونه انداختم و نفس عمیقی کشیدم : کل اینجا واسم خاطره ی بده ! 

اهانی گفت و چرخی دور خودش زد ....

سر تکون داد : پس بریم خونه ی مامانم اینا تا یه خونه پیدا کنم مناسب خانواده احمدی ! 

و دستم رو کشید و در خونه رو پشت سرمون بست . همونطور که به سمت ماشین میرفتیم اداشو واسه خودم 

دراوردم .

درو برام باز کرد : شیطونی نکن بچه ! 

نشستم و وقتی ماشین و دور زد و نشست گفتم : دارم مامان میشم ولی هنوز به من میگی بچه ! 

ماشین رو روشن کرد و راه افتاد : بچه ای ... اگه بچه ی خوبی بودی شاید هنوز دختر بودی ! ولی تو مخت 

نرفت که نباید تو کارای من دخالت کنی !

پوزخندی زدم : ولی تو توکارای من دخالت کردی و آرین رو پس زدی ! 

نیم نگاهی بهم انداخت : مثل اینکه نمیدونی سر چی پسش زدم ! 

از جلوی دکه ی سیگار فروشی سر خیابون رد شدیم که نگاه با حسرتی بهش انداختم ! چقدر دلم میخواست که 

یبار دیگه با دود کردنش آروم شم ولی اون توله سگ خوشگل چی میشد اخه ! 

_ فکرشم نکن ..... حداقل تا دوسال که بخاطر بچه نمیتونی ! بعدشم که من نمیزارم ....

آهی کشیدم و روی صندلی آروم گرفتم !

چی میشد اگه من و اون غول عصبی باهم دوباره ازدواج میکردیم ؟؟؟؟ 

قیافه ی ارسالن رو وقتی مهربون باشه تصور کردم و لبخند محوی زدم ! 
...........

روی مبل جمع شده بودم و به دعواهای ارسالن و پدرش گوش می کردم ! 

داشت نابودم میکرد ! با بغض فقط به گل قرمز وسط فرششون خیره شده بودم ....

_غلط کرد که گرشو گم کرد و االن آویزونته ! من اون هرزه رو تو خونم راه نمیدم .....



_ ببین پدر من .... تا االن هر چی گفتی نشنیده گرفتماااا .... اونقدر غیرت داشت که قبول نکنه ولی من به پاش 

افتادم ..... میدونی زنمه ، بچمم تو شکمشه .... شده جلوش خم و راست بشم .... نوکرشم هستم .... ولی 

نمیزارم آواره باشه ! .... حق هم نداری بهش بگی هرزه ....

اونقدر فریاد زد که گفتم تار های صوتیش پاره شد ....

حتی پدرش هم ساکت شد و انگار که چیز عجیبی دیده باشه به من زل زده بود : مگه حاملست ؟؟؟ 

توی صداش بهت و تعجب موج میزد ! 

ارسالن پوزخندی زد : اونقدر پول و ثروتت کورت کرده که حتی نمیبینی عروست شکمش اومده باال ! 

بااخم به طرف ارسالن برگشت : پس چجوری طالق گرفتید ؟؟؟؟ 

آهی کشیدم و لب باز کردم : ما یه هفته بعد دعوامون طالق گرفتیم .... اونموقع هنوز بچه تشکیل نشده بود و 

آزمایش نشون نداد .... تا 3 ماه هم حق ازدواج نداشتم ! 

لب هاشو تر کرد ... تا اومد حرفی بزنه ارسالن عصبی گفت : پاشو بریم ..... شده این چند روز 400 ملیون هم 

پول هتل مجلل بدم بهتر از اینجاست ! 

تا اومدم بلند شم پدرش پر تحکم گفت : بشین عروس ! 

و روبه ارسالن گفت : آفتاب غروب نکرده عاقد اینجاست تا دوباره شمارو عقد کنه ! خوشم نمیاد مادر و پدر نوه 

ام به هم محرم نباشن ! 

همونطور که سرم پایین بود لب زدم : حتی اگه نوه تون دختر باشه ؟؟؟؟ 

پوزخندی زد : یعنی اینطوری فکر کردی که برام مهمه که اون پسر باشه ؟؟؟؟ نخیر عروس ..... من یاس رو 

بیشتر از ارسالن دوست داشتم ! 

سرم بلند کردم و متعجب پرسیدم : شما از کجا میدونید ؟؟؟؟ 

اخم کرد : چیو ؟؟؟؟ 

ارسالن آهی کرد و سرشو کالفه تکون داد : من قبال یه خواهر به اسم یاس داشتم سارای ! .... فکر کردم اینو 

میدونی و میخوای اسم بچه رو یاس بزاری !

پدرش لبخند محوی زد : یاس احمدی میخواد دوباره متولد بشه .....

و جوری که انگار بهترین خبر دنیا رو شنیده بود ، رفت ......

بهت زده اول نگاهی به اون سرویس سنگین انداختم و بعد نگاهی به قیافه ی خندون پدر ارسالن کردم ! 

وقتی میخندید درست مثل ارسالن گوشه ی چشمش چروک میافتاد ! 

آب دهنم رو قورت دادم : این چیه ؟؟؟ 

عاقد با خنده ، دفتر بزرگ رو دست ارسالن داد : زیر لفظیه .... ولی بعد از گفتن بله دادن جناب احمدی ! 

خندیدم و ناباور بهش نگاه کردم : ولی من نمیتونم اینو .....

اخم کرد : عادت کن دختر ! .... از این به بعد بیشتر از این ها پات ریخته میشه ....

نگاهی به مادر ارسالن انداختم که با چشمای اشکی و لبخند سری به سمتم تکون داد ! 

چشمم به دختری که کنارش نشسته بود افتاد ....

چقدر قیافه ی مظلومش با اون چشم کبود و لب زخمی برام آشنا بود ! 

آهی کشیدم و دفتر رو از دست ارسالن گرفتم و امضا کردم ....



با اشاره ی پدر ارسالن همه به سمت اتاق غذا خوری رفتن و من و ارسالن رو تنها گذاشتن ! 

هر دومون با سکوت به جایی نا معلوم خیره شده بودیم ! 

انگار که اولین باره که با هم عقد میکردیم ....

بنظر من اولین بار بود .....

اولین بار بود چون اینبار هردومون به سمت هم کشیده شده بودیم ! 

اولین بار بود چون هر دو عوض شده بودیم ! 

اینبار پدر و مادر بودیم ....

اینبار وظیفه ی سختی به گردن هردومون بود ...

اونقدر سخت که مطمعن بودم که بدون بازو های قدرتمند ارسالن نمیتونم از پسش بر بیام ! 

تو یه آن هر دو به سمت هم برگشتیم ....

نگاه هامون تو هم گره خورد ....

شاید این سرنوشت من بود .... زندگی کنار مردی با سادیسم عصبی ! 

اما هر چی بود .... هر کی بود .... االن میخواستم کنارم باشه ..... االن که من و یاس .... دخترمون .... دوتایی 

باهم فریاد میزدیم که میخام .... بودن کنارتو میخام مرد من !!!!!
.....

وارد اتاقمون شدیم ....

نگاهی به اتاق انداختم : کی خونه پیدا میکنی ؟؟؟

درو بست و دستشو روی شونم انداخت : چطور ؟

از زیر دستش بیرون اومدم : راحت نیستم اینجا !

روی تخت نشستم که یهو یچیزی یادم افتاد و بلند شدم : مامانم اینا !!!

اخم کرد : مامانت اینا چی ؟؟؟؟ 

دستم رو روی دهنم گذاشتم : بهشون گفتی این همه اتفاق رو ؟؟؟؟

سر باال انداخت : خبری هم ازشون ندارم ....

با شوق گفتم : پس بریم خونشون ؟؟؟ 

نگاهی به سر تا پام انداخت : فعال که حموم الزمی !!!!! 
.................

* ارسالن *

نمیدونستم چجوری از رفتن به خونه ی مامانش منصرفش کنم ! 

با این حالش فکر نمیکنم میتونست تحمل کنه ...

تو یه فکر خیلی احمقانه گفتم : فعال که حموم الزمی ....

نگاه گذرایی به خودش انداخت و دستی روی موهاش کشید : راس میگی .

نفس عمیقی زدم و لبخند کشداری تحویل صورتش دادم : پس برو .... منم لباساتو اماده میکنم ! 

سر تکون داد و مانتو و شالش رو روی تخت انداخت و با یه نیم تنه و شلوار لیوارد حموم شد .

شکمش که دلمو میبرد ! 



دوست داشتم بگیرمش و گاز گازش کنم .....

بعد 4 ماه با بای تنه ی نیم لخت جلوی روی خودم  وارد حموم شد ! دروغ چرا از اول هم همچین نقشه ای 

داشتم ولی فکر نمیکردم به این راحتی تحریکم کنه ..... 

حتی فکر رفتن به خونه ی مامانشم از سرم پریده بود ! 

نفس عمیقی کشیدم و ساکش رو زیر و رو کردم ! 

با دیدن سارافون زرشکی حاملگیش لبخند خبیثی زدم ! 

گذاشتمش روی تخت و حوله ی تن پوش خودم رو هم کنارش گذاشتم ....

دوست داشتم اینو بدون لباس زیر برام بپوشه ! 

صدای شیر آب که اومد مطمئن شدم شروع کرده .....

لبخند خبیثی زدم که با صدای بلند افتادن چیزی از جام پریدم و نا خودآگاه در حمومو باز کردم ! 

هینی کشید و سعی کرد خودشو بپوشونه ....

* سارای *

میخواستم شامپو رو بردارم که از دستم سر خورد و تاالپی افتاد زمین ! 

وای خدایا .....

حاال چجوری خم شم و اینو بردارم ؟؟!

تو همین فکرا بودم که یهو در باز شد و ارسالن وارد شد ....

هین بلندی کشیدم و دستامو رو بدنم گذاشتم و جیغ زدم : برو بیرون ! 

صداش نگران بود : چیشده ؟؟؟؟ 

چشمامو بستم و جیغ جیغی گفتم : ارسالن برو بیرون فقط شامپو از دستم افتاده زمین ....

خندید و درو بست ! 

میخواستم دستامو بندازم که صداش متوقفم کرد : بابا شوهرتم چیزی نیست که ! 

چشمامو باز کردم که دیدم با خنده داره نزدیکم میشه ! 

_ارسالن برو بیرون لباسات خیس میشه ! 

تو یه حرکت دستامو گرفت و کشید سمت خودش . تو آغوشش غرقم کرد : فدای یه تار موی خانومم و دخترم 

.... اصال خودم میخوام حمومت کنم ! 

آب دهنم رو قورت دادم : خواهشمیکنم ! 

بازوهامو گرفت و از خودش جدام کرد : لوس بازی نداریما ! 

و نگاهش به سینه هام افتاد و لباشو تر کرد : خوردنی تر شدن ! 

چشمامو بستم و ناله کردم : ارسالن ! 

راست میگفت . از وقتی حامله شده بودم ، سینه هام هرروز بزرگتر میشدن ! 

به سمت عقب هولم داد و کم کم زیر دوش فرستادم .....

کل بدنم خیس شد ! 

آروم چشم هامو باز کردم که با دیدن چشمای بازم ، تو یه حرکت خودشم با اون لباساش زیر دوش اومد و لباشو 

رو لبام گذاشت ....



لب هام رو بد به بازی گرفته بود و حریصانه میخورد ! انگار که اولین بارمون بود ...

نا خودآگاه دستام رو روی صورتش گذاشتم و همراهیش کردم ! 

اونقدر که نفس کم آوردیم و از هم جدا شدیم ! 

نگاه پر از شیطنتی بهم انداخت : شیطون شدی !

لبخندی زدم ....

این بار زوری نبود ! 

این بار کتکی در کار نبود .... فقط ...  

کف دستام رو رو سینش گذاشتم و هولش دادم عقب : مثل اینکه یادت رفته حامله ام !!!! 
.....

زودتر از من از حمام زد بیرون ! انگار کالفه بود  .

آهی کشیدم وهمونطور که یه دستم  به دیوار و یه دستم به حوله بود ، وارد اتاق شدم : ارسالن ؟!؟ 

با اخم برگشت و نگاهی به سرتاپام انداخت ! 

هیچی نگفت ....

حتی یه کلمه ! 

نمیدونم چرا از این رفتارش بغضم گرفته بود ...

نگاهی به لباس هایی  که برام آماده کرده بود انداختم : مگه نگفتی میریم خونه ی ماما.....

حرفم رو قطع کرد : نه ! 

و بی صدا لباس هاشو پوشید و از اتاق زد بیرون ! 

آهی کشیدم و رو تخت نشستم ....
......................................

* ارسالن *

باورم نمیشد واقعا میخواستم اونکار کثیفو بکنم ! 

اونقدر از دست خودم عصبی بودم که دوست داشتم هر چی زیر دستم بود رو بشکونم . 

بدون اینکه به سارای چیزی بگم از اتاق زدم بیرون و یهو رو در روی اون دختره شدم ! 

با لبخند کثیفی بهم خیره شده بود .

اخمی بهش کردم و خواستم برم که دستش دور بازوم حلقه شد : معلومه که پست زده ! 

بازوم رو از دستش کشیدم و تهدید وار گفتم : از من دور شو دختر خانوم ! مثل اینکه یادت رفته من کی هستم 
....

با لوندی خودشو بهم نزدیک کرد : یادم نرفته ! تو همون کسی هستی که نزدیک بود زیرش جون بدم .....

و یقم رو گرفت و سرش رو به گوشم رسوند : و فکر نکنم بخوای زنت بیشتر از این از دستت عصبی بشه ! 

میخواستم همونجا خفش کنم ولی با حرفی که زد ، مات موندم : خیلی خوش شانس بود که دقیقا روزی که 

ادوارد میخواست کارشو تموم کنه ، پلیسا پیداش کردن ! ..... اونم وقتی با اون بیکینی قرمزش از دوست من 

کمک خواست برای خود کشیش !!!! 

چند لحظه ای طول کشید تا حرفاشو آنالیز کنم و به نتیجه برسم ....

و وقتی فهمیدم چیشده ، فقط از جلوی خودم کنارش زدم و از پله ها پایین رفتم ! 



.....

_ کوروش اون روی سگ منو باال نیار ! 

_اخه مشتی شماره ی اون خیابونی رو میخوای چکار ! 

آهی کشیدم و بیشتر پام رو روی گاز فشردم : کوروش !!!! 

لحنم اونقدری تهدید  وار بود که دلخور گفت : یه قرار میزارم برات ! 

داد زدم : ِکی؟

_سعی میکنم امروز باشه .... تو بیا اینجا ببینم چی شده ! 

قطع کردم و بیشتر گاز دادم ...

صدای بوق ماشین ها دور و برم شنیده میشد اما برای من مهم نبود ! 

با همین ماشین از روش رد میشدم ، قول میدم ! 

گوشیمو دراوردم و شماره ی علیرضا رو گرفتم ! 

_ جانم امیر ؟؟؟ 

_ ببین علیرضا یادته قضیه زنمو ؟؟؟ 

_آره داداش چیزی شده ؟ 

_ باعث و بانیشو پیدا کردم علی ..... پیداش کردم مرتیکه رو !

_ امیررررر !!! داری جدی میگی ؟؟؟؟ ادوارد لیان رو پیدا کردی ؟؟؟ 

_ نمیدونم اسم عنیش چیه فقط میدونم پیداش کردم .... کوروش داره باهاش قرار میزاره میخوام توهم باشی 
 !

_ باشه داداش االن با یه گروه میام ! ..... راستی داداش دوست زنت چیشد ! 

آهی کشیدم : ببخشید سلطان اونو اصال یادم رفت .... این مرتیکه ی الشی رو که بگیری عروسیتو خودم برقرار 

میکنم ! 

_ عشقی امیر .... ده دیقه دیگه ویالی کوروشم ! 

و قطع کردیم ! 

میدونستم با اون مرتیکه چیکار کنم ...

دنیاشو ازش میگیرم  ....

همونطور که اون میخواست دنیای منو .... بچه ی منو ازم بگیره ! 

امیدوارم این دفعه بی غیرت نباشم و به آرین نشون بدم غیرت یعنی چی ...

* سارای *

نمیدونم چند ساعت میشد که از شدت ناراحتی خوابم برد اما وقتی بیدار شدم ، اتاق تاریک تاریک بود ! 

از بس خوابیده بودم بدنم سست شده بود و بزور خودم رو به در رسوندم ...

از پایین صدای پچ پچ میومد .

وقتی رسیدم ، همه با دیدنم سکوت کردن ! 

خمیازه ای کشیدم : فک کنم زیاد خوابیدم .

مادر ارسالن لبخند ساختگی ای تحویلم داد : اشکالی نداره عزیزم ! 



و دستم رو گرفت و روی کاناپه نشوند و روبه اون دخترا که از روز اول حس کردم یه جایی دیدمش ، گفت : 

شیال جان میتونی یچیزی بیاری برای سارای . ناهارم نخوره میترسم ضعف کنه ! 

دختره هم نگه مرددی بهم انداخت و چشمی گفت و رفت ...

اما بین این همه ، قیافه ی اصالن خان من رو میترسوند !

با اخم به زمین خیره شده بود و انگار پشت سر هم به کسی زنگ میزد ! 

برا همون لب زدم : چیزی شده ؟ 

و به مادر ارسالن که انگار غم دنیارو یهو ریختن تو چشماش خیره شدم .

یه استرس عجیبی تو دلم افتاد و با بغض گفتم : توروخدا بهم بگید چیشده ؟؟؟ 

مادر ارسالن دستم رو فشرد : هیچی عزیزم فقط ارسالن جواب نمیده دلمم مثل سیر و سرکه میجوشه .... 

ساعت ده شبه همیشه جواب میداد .... بچم اونط.....

دیگه صداشو نمیشنیدم ! 

تو بهت بودم ...

مگه چقدر خوابیدم که ساعت ده شبه ؟؟؟؟ 

با صدای داد و بیدادی که از حیاط اومد و صدای به هم کوبیده شدن در از جا پریدیم ! 

 اصالن خان به سمت در حمله ور شد اما نمیدونم چی دید که سر جاش میخکوب شد .

مادر ارسالن دومین نفر بود و شیال پشت سرشون نگاهی انداخت و مبهوت به من نگاه کرد ! 

از استرسی که بهم وارد شده بود پاهام میلرزید ...

دیگه صدای داد و بیداد هم نمیومد ...

هر سه نفرشون از جلوی در کنار رفتم و هیکل ارسالن با لباس های خونی و پاره و گوشه ی لبش که پاره شده 

بود نمایان شد ...

هینی کشیدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم که پوزخندی زد و انگار کسی رو از اون ور در گرفت و کشید تو 

خونه ! 

سرش پایین بود ولی ....

باورم نمیشد ! 
......

با پاهای لرزون و چشمای اشکی جلو رفتم که جلوم زانو زد ...

_ حاال .... حاال .... به آرین جون بگو .... که من .... بی غیرت .... نیستم ! 

حرف های ارسالن برام مهم نبود ...

نشستم و عاجزانه به دریای چشم هاش زل زدم .

چقدر دلم میخواست واقعا عاشقم بود .... چقدر دلم میخواست واقعا برادرم بود ! 

به دستای خونیش که دستبند آهنی پلیس دورش پیچیده بود زل زدم ...

چقدر با این دست ها آرومم کرد و گفت کنارمه ولی .... همش دروغ بود ! 

ارسالن سکندری بش زد : ِد بنال عوضی حروم خور .... بگو واسه چی اومدی اینجا ! 

سرش رو بلند کرد و با نگاهی پر از نفرت بهم خیره شد : اومدم .... بگم که .... 



پوزخندی زد : اگه به عقب برمیگشتم همون روز اول زنتو میگاییدم و جنازه بچتو مینداختم جلو سگا ....

ارسالن با خشم مشتی رونه ی چونش کرد : اونموقع صبر نمیکردم بیافتی ُحُلفدونی ! خودم از رو زمین پاِکت 

میکردم .... آشغال الشی ! 

عاجزانه با چشمای ادوارد زل زدم .

من لعنتی چی میخواستم از این بشر ؟؟؟ ازش میخواستم دروغ بگه ؟؟ دروغ بگه که اینا همه خوابه ؟؟؟ بلندم 

کنه و مثل هرروز بغلم کنه و بگه صبحت بخیر سنجاب کوچولو ؟؟؟ 

آهی کشیدم که تو یه حرکت غافلگیرانه خودش رو پرت کرد روم و با دستای دستبند زده اش دور گلوم رو 

چسبید و فشار داد ...

جیغ خفه ای کشیدم ! 

انگار همه چیز آهسته پیش میرفت که با صدای شلیک گلوله به خودم اومدم ...

دستای ادوارد از دور گلوم شل شد و شک زده بم خیره شد ! 

خیسی چیزی رو روی شکم برآمدم حس کردم ....

حس کردم گریه میکنه : خوشبخت باش سنجاب کوچولو ! 

نمیدونم چیشد که چشمامو بستم ! 

سر و صدا خونه رو پر کرد ...

صدایی آشنا گفت : امیر زنت ... بیهوش شده انگار ! 

صدای فریاد های ارسالن : ساراییییی ... منو نگا کن .... ساراییییی ! .... بابا ماشین .... پاشو سارای ..... بخاطر 

یاس .....

و صدای جیغ های زنونه ! 

من میشنیدم ....

دستای ارسالن رو حس میکردم ....

اما ....

خسته بودم ! من خوابم میومد ....

یه خواب عمیق .... خوابی که بعد از اون ، دنیای بدون برادری که آخر عمرش خالصانه و مهربون تر از همیشه 

گفت خوشبخت باش رو نبینم ....
......

با گریه دستام رو روی صورتم گذاشتم : دیگه نمیتونم ! 

با بوسه ای که رو دستام نشست متعجب به چشماش خیره شدم که گفت : بسه دیگه ! منم داره گریم میگیره 

جوجه ...

با پشت دست اشکامو پاک کردم : ببخشید ...

اخم کرد : کوفت کاری ! واسه من فیلم بازی کردی بچه ؟؟؟؟ 

قهقه ای زدم و به سمت در اتاق دویدم : خب بمن چه ؟؟؟ نمیخام بخورم میفهمی ؟؟؟ 

سری تکون دادو نشست سرجاش : بدرک نخور ... خودم میخورم ! ولی از االن بگم اون بچه کم تر از 4 کیلو به 

دنیا بیاد خاکت میکنم ! 



پشت در قایم شدم : باشه دیگه منکه میگم فقط این بچه برات مهمه !

برگشت : مثل اینکه بازم مشاور الزمی سارای خانوم ! 

به حالت لوس از پشت در اومدم بیرون : نه خواهشمیکنم .... قبال حرفشو زدیم ! 

آهی کشید : منم گفتم بهت جلسه آخرشو باید بری!

بغض کردم که به سمتم اومد و موهامو بهم ریخت : مگه اونجا شکنجه ات میدن جوجه کوچولو ! 

سه باال انداختم که گفت : پس سه سوته جلو دری ! من پایین منتظرتم .... 

آهی کشیدم و از در خونه زد بیرون ...

نقشم واسه امروز نگرفت ! سر تکون دادم و به سمت اتاق رفتم ....

بعد از مرگ ادوارد اونقدر حالم بود که هر شب بهشت زهرا بودیم . حتی قدرت حرف زدنم رو هم از دست داده 

بودم ! 

یعنی میتونستم حرف بزنم اما خودم سکوت رو انتخاب کرده بودم ....

شاید سکوت کاری میکرد که بازم گند نزنم به زندگیم ! 

اما ارسالن به حال خودم رهام نکرد ...

هزارتا کلینیک توانبخشی ! 

هزار تا دکتر .....

اما من حرف نزدم ! حتی حرف های دکتر ها رو قبول نمیکرد که من از قصد حرف نمیزدم ....

هرکاری کرد و آخر سر به اصرار مادرش منو برد پیش مشاور ....

اولین روزی که تصمیم گرفتم حرف بزنم روزی بود که برای خرید سیسمونی رفتیم ! 

حتی بعد 4 ماه از برگشتم ارسالن حاضر نشد منو ببره پیش مامانم اینا ...

اما دلیل خوبی که باعث شد تو مغازه ی لباس فروشی جیغ بکشم * واقعا * و زبونم باز شه این بود که شنیدم 

بهترین رفیق دنیا خواستگار براش اومده ! 

اونم چه خواستگاری ..... 

همون پلیسی که منو نجات داد و مثل اینکه از قبل مهال رو میشناخته ! 

ای قضیش مفصل بود اما از حق نگذریم ارسالن مثل یه فرشته شده بود که دور من میگشت تا از بچمون 

محافظت کنه ! 

البته که منم میدونم که اون عاشق بچه بود نه من ! 

اما همین چند وقتی هم که وحشی بازی هاش رو کنار گذاشته بود برام کافی بود ....

هر وقت به این جمله میرسم با خودم فکر میکنم بهترین لحظات زندگیم وقتی بود که با تمام وجود بودن یه 

همراه ، یه پشتوانه و یه برادر رو به طور واقعی حس کردم ! 

 هنوزم با تمام بدبختی هایی که بعدش کشیدم ، 4 ماهی که کنار ادوارد گذروندم بهترین لحظات عمرم بود ....

_رسیدیم مامان کوچولو !!!!

دستم رو روی شکمم گذاشتم و با حالت لوسی گفتم : به یه شرط !! 

چشم غره ای رفت و به سمتم خم شد : بفرمایید !! 

لوس گفتم : منو ببری پیش ادوارد ....



مشتی به فرمون زد : ای من کی.....

نگاهی به من انداخت : کیفمو میکوبم تو صورت ادوارد ....

لب هامو غنچه کردم که جدی گفت : گمشو برو بیا ببینم .... شاید بردمت ! .... ولی حتمن بعدش اونجا رو با 

خاک یکسان میکنم ...

جون کشداری گفتم و با بوسیدم گونش از ماشین پایین پریدم !

فکر کنم این بچه خیلی تپلی بود ....

اونقدر که وقتی دوقدم راه رو تا مطب دکتر میرفتم  هم نفس نفس میزدم و هم کمرم تیر میکشید !

_ خب مامان یاس چطوره ؟؟؟ 

_ خوبم ! 

_ یاس چطوره ؟ 

_ خوبه ! 

_ رابطه ات با شوهرت ؟؟؟ 

_خوبه ! 

لبخندی زد : میدونم از این جلسات مشاوره متنفری سارا جان ولی باید تحملش کنی و حرفاتو به من بزنی ! 

چشم غره ای رفتم : خانوم دکتر من واقعا حالم خوبه ... همیشه هم حالم خوب بوده و میمونه .... زندگیمم 

خوبه ... اگه االن هم اومدم به اصرار ارسالنه ! واقعا نیازی نمیبینم به این جلسات ...

آهی کشید : باشه ! هرجور راحتی .... 

بلند شدم و با شوق گفتم : ینی برم ؟؟؟

باخنده سری تکون داد که منم فرار رو بر قرار ترجیح دادم و زدم بیرون که سینه به سینه ی ارسالن شدم !

با لبخند شیطانی گفت : به به ! میبینم گه پیچوندنت گرفته ! 

لبخند پهنی زدم : خانوم دکتر گفت عزیزم ! 

و روی پنجه های پام بلند شدم و یقه اش رو گرفتم و بوسه ای روی گونش زدم : من رفتم باعی ! 
.....

با کمک ارسالن نشستم و دسته گل رو روی زمین گذاشتم . لبخندم پر از بغض و تنهایی بود ! 

اونقدری تنها بودم که دلم میخواست بعد از به دنیا آوردن یاس بمیرم .

مطمعن بودم ارسالن بهترین پدر دنیا میشه ! 

اون مواظب یاس میشد همیشه .... این تنها چیزی بود که در این حالت بهش اطمینان داشتم .

از طرفی ! 

آه غلیظی کشیدم ....

درد من شیما بود ! شیمایی که میدونسام ارسالن بدون اینکه به من بگه باهاش رابطه داره ...

میدونستم شبا تا دیر وقت تو خونه ایه که خودش براش خریده بود ! 

و میدونستم قبل از پیداشدن من با اون بوده ...

همه ی اینا رو خود شیما بهم گفت ! 

گل ها رو پر پر کردم و رو خاک ریختم ! 



اینجا قبر ادوارد بود ....

قبری که حتی سنگی برای شناختش نداشت چون اون آدم درستی نبوده ! 

فقط با یه پالکارد کوچیک میدونستم که آروم اینجا خوابیده ....

بغض تمام وجودم رو گرفته بود و این جمله تو سرم تکرار میشد : به هیچ مذکری اعتماد نکن ! آزاد باش .... تنها 

باش ....

و تو یه تصمیم ناگهانی گفتم : فکر کنم وقتی بچه به دنیا بیاد قرار دادمون تموم میشه ! 

ارسالن اخمی کرد و متعجب بهم خیره شد : چی ؟؟ 

سر تکون دادم : بچه رو بهت میدم .... 

نگاهی به چشماش انداختم : میرم ! 

پوزخندی زد : بچه شدی ؟ 

سر باال انداختم و به پالکارت خیره شدم که بازوم کشیده شد . ارسالن میکشید ! 

در ماشین رو باز کرد و با سر اشاره کرد : بشین !

سر تکون دادم : بچه بازی در....

_ خفه شو بشین ! 

با فریادش از جام پریدم !

_ بچه بازی رو توی نفهم درمیاری ! نمیفهمی که من بخاطر توی آشغال چندتا چندتا قرص میندازم باال که زیر 

مشت و لگدم جون ندی ... فقط میخای احمقانه فکر کنی احمقانه کار کنی ... کال احمقی !!!!

نشستم تو ماشین و درو کوبیدم بهم ! 

به جلو زل زده بودم که اونم ماشینو دور زد و نشست ... پاشو روی پدال گاز فشرد و تا خود خونه گاز داد ! 

با اصرار من یه خونه ۷۰ متری دو خوابه تو منطقه ۱۰ گرفته بود . ماشین هم عوض کرد و یه مزدا 3 گرفت ! 

آب دهنم رو قورت دادم و به بیرون خیره شدم ...

چقدر دلم میخاست دوباره آروم بخوابم ! 
......

با صدای به هم کوبیده شدم در از جا پریدم ! 

آهی کشیدم و لیوان آبم رو سر کشیدم و همونطور که به سمت اتاق میرفتم ، مانتوی جلوباز مشکیم رو دراوردم 
 !

میدونستم کجا میره ....

خونه ی شیما ! 

به دو دقیقه نکشیده شیما زنگ میزد ! 

تیشرت بلندمم درآوردم و همونطور که شلوارمم درمیاوردم نگاهی یه کمد انداختم ...

چشمم به سارافون زرشکیم افتاد ! 

لبخندی زدم و برش داشتم و پوشیدم ...

روی کاناپه ، کنار تلفن و روبه روی تلویزیون ولو شدم ... آهی کشیدم !

یک 
.



.
دو

.

.
سه ! 

صدای تلفن بلند شد ... با خنده برداشتم : بفرمایید ! 

_ شیمام !! 

پوزخندی زدم : منتظر تماست بودم !! 

لحن صداش طعمه دار بود : کوالک کردید ؟؟؟ 

_ یبار برای همیشه بهت میگم ! ارسالن جرعت کوالک کردن واسه منو نداره ! 

_ همش بخاطر بچتونه ! نمیبینی پناه میاره به من که با ناله هام آرومش کنم ؟؟؟ 

از این رک بودنش حالم بهم میخورد ! 

با انزجار گفتم : پس گمشو ناله کن ! 

و گوشی رو قطع کردم ...

تلویزیون رو روشن کردم و در کمال بی خیالی سریال مورد عالقم رو دیدم ! 

حتی بلند شدم و خوراکی هامو آوردم و دوتا فیلم سینمایی دیگه هم دیدم .

تا دو شب با مهال چرت و پرت گفتیم و خندیدیم و قرار گذاشتیم بریم بیرون ! 

حقیقتا روزایی که ارسالن نبود ، من خوش و خرم بودم و جدا هیچ حسی بش نداشتم .

بدون حس زندگی کردن سخت بود و وجودش کنارم ، رو تخت ، حلقه شدم دستش دور شکمم ، خودکشی هاش 

واسه اینکه بفهمونه آدم خوبیه وهمه اینا اون سختی رو چند برابر میکرد ! 

با خودم رودروایسی نداشتم که  .... ثروتش وسوسه ام میکرد ! 

اما من یه دختر ۱۹ ساله  بودم ...

دختری که دخترونگی نکرد ... جوونی نکرد و حاال نمیتونست یه مادر باشه ! 

یه مادر عقده ای به هیچ دردی نمیخورد ...

در ضمن مادری که به پدر بچه اش هیچ حسی نداره ، درست نمیتونه مادری کنه ...

روی کاناپه دراز کشیدم و جمع شدم ! 

یاد اون صداهایی که هر شب خوابشونو میدیدم افتادم ! حتی اون ها هم میگفتن که نباید خیلی به بچم وابسته 

بشم ....

دستی روی شکمم کشیدم و بغض کردم ! 

وقتی با تمام وجودم حسش میکردم چطوری وابستش نمیشدم ؟؟؟؟ 

حتی فکر اینکه یه روزی ازش جدا بشم برام دردناک بود ! 
.....

* ارسالن *

چشم هامو مالیدم و به خونه که روشن بود خیره شدم ! مطمعن بودم ۴ صبح ، بیدار نیست ! 

بی حال بودم و رمقی نداشتم ...



شیما خوب فهمیده بود چیکار کنه که فقط تشنه ی خودش باشم ! حتی طعم سارای از یادم رفته بود و هیچ چیز 

نمیتونست من رو به رابطه ی اون شب بکشونه ....

داشتم به طرف اتاق میرفتم که رنگ متضادی رو گوشه ی چشمم احساس کردم و وقتی برگشتم تن مچاله شدش 

رو دیدم که روی کاناپه خوابیده بود ! 

سری تکون دادم ....

شاید اگه چند ماه پیش بود ، پتو روش مینداختم اما دروغ چرا منم خسته شده بودم ! 

عمیقا به پیشنهادش فکر میکردم ...

کسی که فرار کرده از دستم ، مادر الیقی واسه بچم نیس .... 

وقتی بچه رو زایید بهش میگم که پدرش یه روز مادرش رو در حد مرگ کتک زد و آخرای جونش مادرش با یه 

چاقو باباش رو خالص کرد و خودشم از خون ریزی زیاد ُمرد ! 

میگم که خود نکبتش هم بره بمیره ....

چجوری فکر کردم که میتونم دوسش داشته باشم ؟؟؟؟؟ 

کسی که میخاد بچشو که از جونشه ول کنه و بره ، الیق ُمردنه !

الیق بد ترین مرگ دنیاست ....

روی تخت ولو شدم و ساعدم رو روی پیشونیم گذاشتم ...

من ۳۰ ساله چجوری به یه دختر ۱۹ ساله باختم ؟؟؟؟ 

آهی کشیدم.

تمومش میکردم این زندگی رو .... 
......

_خب ... خب .... همه چی رو به راهه و ....

بلندشد و به سمت میزش رفت و بالبخند گفت : فکر کنم تا یه هفته ی دیگه وضع حمل کنی ! 

نگاهی به ارسالن انداخت و گفت : البته تصمیم با خودتونه که طبیعی باشه یا سزارین ! شرایط طبیعی رو داری 
....

آب دهنم رو قورت دادم : فکر میکنم طبیعی بهتر باشه ....

سر تکون دادو همونطور که من از جام بلند میشدم ، چیز هایی توی دفتر چه نوشت ! 

من و ارسالن یه هفته ای میشد که باهم حرف نزده بودیم .....

کال حس خوبی به همدیگه نداشتیم ...

بی هوا گفتم : منو ببر پیش مامانم ! 

بدون اینکه به من نگاه کنه به راهش ادامه داد : نمیبرم ! 

به سمتش برگشتم : بهت میگم منو ببر پیش مامانم .... میفهمی یا دوباره تکرار کنم ! 

اخم کرد و ماشین رو یه گوشه نگه داشت : واسه من تایین تکلیف نکن سارای ... گفتم نه ! 

داد کشیدم : مثال تایین تکلیف کنم میخای چیکار کنی ؟؟؟ ... هان ؟؟ 

تو سکوت  نگاهش رو از من گرفت و سر تکون داد ! 



بغض کرده بودم ؛ تمام چیزی که این 5 ماه توی دلم نگه داشته بودم رو به زبون آوردم : تو نمیتونی منو از دیدن 

مامانم منع کنی .... نمیتونی لذت نوه دار شدن رو از یه مادر بگیری ...

گریم گرفته بود !!! 

ماشین رو روشن کرد و راه افتاد ....

ادامه دادم : مامان من حتی نمیدونه برگشتم چه برسه به این که بخاد واسه نوه اش سیسمونی جمع کنه .... 

_یاس بهترین سیسمونی ها رو داره ....

اشکام ریخت و صدام رو بلند کردم : اون سیسمونی ها واسه من هیچ ارزشی نداره .... اینو بدون ارسالن ..... تو 

.... خانوادت .... ثروتت .... اصال همه چیزت ... واسه من هیچ ارزشی نداری ! واسه من مادر بدبختم مهمه .... 

میخام ببینمش .... حتی اگه بخاطر رسوایی که براش به وجود آوردم بزنه تو دهنم ....

 وارد پارکینگ شدیم و ماشینو پارک کرد .

ناله کردم : ارسالن .....

آهی کشید : پیاده شو....

سر تکون دادم : نمیخام .... من فقط یه خواسته ی کوچیک ازت خواستم .... چرا اینقدر بی رحمی ؟؟ 

کالفه پوفی کشید و از ماشین پیاده شد . ماشین رو دور زد و در من رو باز کرد  بازومو کشید .

در حالی که دنبالش به سمت آسانسور کشیده میشدم و میخاستم مقاومت کنم لب زدم : توروخدا رسالن .... من 

کسیو ندارم .... اینکارو ا من نکن ! 

منو توی آسانسور هل داد و خودشم جلوی در ایستاد . 

به سینش کوبیدم و ناله کردم : بی رحم عوضی بزار من برم پیش مامانم ! 

بازوهامو گرفت : هیششش ... بچه بازی درنیار ... نوزده سالته بچه دوساله نیستی که مامان مامان میکنی ! 

زجه زدم و سعی کردم خودمو از حصار دستاش خالص کنم . دلم شور میزد ....

خیلی شور میزد ! 

دلم میخاست ببینم خونمونو .... ببینم مامانمو ...

حتی ...

حتی دلم واسه بابام تنگ شده بود ...

دلم میخواست از وجودشون خیالم راحت شه ! 
....

با رسیدن آسانسور به طبقه ی پنجم که خونه ی ما بود ، ارسالن دوباره کشون کشون منو برد و منم با التماس و 

گریه مقاومت میکردم که صداهامون به محض شنیدن صدای در همسایه روبه رویی ، قطع شد ! 

آقای رحیمی که مردی مسن بود بیرون اومد و با لحن مهربونی گفت : چیشده دخترم ؟؟ 

تا اومدم دهن باز کنم ، ارسالن با اخم و تخم گفت : چیزی نشده آقای رحیمی .... خانوم هوس خونه ی مادرشو 

کرده ! 

آقای رحیمی لبخندی زد : خب پسر جون  ... زن پا به ماه هوس هرچی میکنه باید دنیارو زیر  و رو کنی و براش 

فراهم کنی ! اینکه میخاد بره خونه مادرش ...



ارسالن آهی کشید و همونطور که در خونه رو باز میکرد گفت : حرفتون متین .... ولی االن باید استراحت کنه ! 

وقتش نیس ...

و درو باز کرد و منو هل داد داخل .

با لبخند مصنوعی رو به آقای رحیمی گفت : براتون توضیح میدم .

و خودشم اومد داخل و درو بست ! 

پشت در روی سرامیکا نشستم و اشک ریختم ...

دلم از اینکه حتی نمیتونستم زانوهامو بغل کنم هم سوخت . چشم هامو بستم و مامان رو تصور کردم ! 

خاک بر سر من کنن ....

یه آدم چقدر میتونه آدم عوضی باشه که حتی قیافه ی مامانش رو هم درست حسابی یادش نیاد ؟؟؟

_بلند شو رو سرامیک نشین ! 

جوابشو که ندادم ، با صدای بلند و تهدید کننده ای گفت : اون روی سگمو باال نیار سارای !!! 

آهی کشیدم .... یبار برای همیشه .

بلند شدم و سینه به سینش ایستادم ! 

_ اگه اون روی یگتو باال بیارم چی ؟؟؟ هان ؟؟؟ 

نگاهشو از من گرفت و آهی کشید که با صدای بلند گفتم : اونورو نگاه نکن .... زل بزن تو چشمای زندونیت .... تا 

کی قراره زندونی تو باشم و تو بری با جنده خانومات حال کنی ؟؟؟ 

با این حرفم ، تو چشمام زل زد و با صدای آروم گفت : ادامه بده ....

با اینکه بویی از تهدید تو حرفش نبود اما من طوفان رو حس میکردم ! 

_ ازت متنفرم ارسالن .... از زندگیم گمشو بیرون .... بزار راحت باشم .... بزا مامانم رو ببینم .

پوزخندی زد : اگه فکر کردی میزارم یه زن فراری با گذشته ی درخشانش و صد البته همچسن خانواده ای مادر 

دخترم بمونه کور خوندی .... به محض به دنیا اومدنش پرتت میکنم همون جنده خونه ای که بودی ....

با حرفاش نفسم بند اومد و نفهمیدم چطور یکی خابوندم زیر گوشش : فکر کردی تو و خانواده ی لجنیت خوبید 

؟؟؟ .... نه بدبخت بیچاره ... تو فقط بخاطر پول باباته که قدرت داری ... و گرنه هیچی نیستی .... برو به 

خودت نگا بنداز .... داشتن بزور دختر عموی هرزتو مینداختن بهت ...

گلومو گرفت و مجبورم کرد اونقدر عقب برم که بچسبم به دیوار .

از بین دندوناش غرید : اگه اون طفل معصوم تو شکمت نبود میدونستم باهات چیکار کنم ! قبال که طعم کتکای 

منو چشیدی .... میدونی با دختری که برام زبون درازی کرد چیکار کردم سارای خانوم ...

فشار دستش رو روی گلوم بیشتر کرد : یادته ؟ ... وقتی لخت و پتی تو حیاز ورزش میکردی بهت فهموندم من 

کیم .... وقتی جنده بازیات شهره ی دانشکده شده بود بهت فهموندم من کیم ... وقتی هم که یواشکی 

کتابخونمو زیر و رو کردی  و مدارکمو با پررویی خوندی فهمیدی من کیم ! 

داد زد : من کیم ؟؟؟؟؟ 

فشار دستش هر لحظه بیشتر میشد و من بیشتر گریم میگرفت . 

دستش  رو گرفتم تا بتونم از خودم جداش کنم و جیغ زدم : تو آشغال ترین و سگ ترینی .

دستش رو برداشت و با یه سیلی پخش زمینم کرد . 



دستم رو روی شکمم گذاشتم ! مامانم همیشه میگفت تا دوسالگی یه عالمه فرشته از بچه ها مواظبت میکنن ! 

اشک ریختم : از زندگیم گم شو بیرون .... میخام برگردم پیش آرین ! 

این حرفم همانا و پیچونده شدن دستم توسط ارسالن همانا ! 

دردش اونقدری بود که جیغ های گوش خراشم قطع نمیشد . دستم رو ول کرد و صورتش رو به صورتم نزدیک 

کرد : فقط منتظرم اون بچه بدنیا بیاد ... سنگسارت میکنم سارای ! 

با حرفش نفسم بند اومد و گریم قطع شد .

پوزخندی زد و بلند شد و درو کوبید ! 

صدای قفل شدن در رو شنیدم 
.....

5 دقیقه بعد ، نفسم رو به بیرون فوت کردم ! 

به پهنای صورت اشک میریختم .

اصال چیشد که اینطوری شد ؟؟؟؟ 

دلم میخاست بمیرم و زندگی بعد از بدنیا آوردن یاس رو نبینم ...

وقتی ارسالن یه حرفی رو میزد مطمعن بودم  که انجامش میده .... پس باید میمردم قبل از اینکه سنگسار 

میشدم ! 

با این فکر زیر دلم تیر شدیدی کشید و یه ثانیه بعدش حس کردم بند بند وجودم داره از هم باز میشه ....

نفسم حبس شد و با جیغ نفسم رو بیرون دادم ! 

نه ....

نه ....

نباید اونی که فکر میکردم میش.......

درد دیگه ای رو حس کردم و بازم جیغ کشیدم ...

به سمت در خم شدم اما قبل از اینکه دستم به در برسه دوباره درد و ..... جیییغ! 

خودمو به سمت در کشیدم : کمک ..... آیییییی ..... خدایاااااا .... نه ! 

با تمام وجود در رو کوبیدم و زجه زدم : کمکککککک .... یکی این درو ..... اییییییییی ..... بچم ...... خداااااا 
...............................

* ارسالن * 

بی هوا توی خیابونا میروندم و گاز میدادم ! فکر نمیکردم همچین آشغالی باشه که تو خونه ی من فکرش پیش 

یکی دیگه باشه ....

پاکش میکردم از روی زمین ! 

میفرستادمش پیش ننه بابای عنش .....

نمیدونم چقدر تو خیابونا پرسه زدم که خودم رو جلوی آپارتمان شیما دیدم .

با روشن و خاموش شدن صفحه ی گوشیم ، حواسم پرت شد و بهش نگاه کردم ! 

شماره ناشناس بود ....

کالفه تماس رو برقرار کردم : بله ؟؟؟ 



صدای لرزونی از پشت تلفن گفت : آقای احمدی پسرم زود خودتو برسون اینجا ..... 

از صداش میشد تشخیص داد که خانوم رحیمی ! 

توی سکوتش متوجه جیغ های خفه ای شدم و دلم لرزید ....

ترسیده لب زدم : چی ... چیشده ؟!؟! 

توی صداش بغض بود : خانومت موقع ی وضع حملشه .... زود باش .... هر کاری میکنیم در خونتون باز نمیشه ! 

....تو....

صداش با جیغ گوش خراشی قطع شد ! 

برام مهم نبود جیغ میکشه ....

حرفی که تو جیغش بود دلم رو لرزوند و فقط گاز دادم ....

_ خوووووون ..... بچچچچچه ..... کمکککک ! 
.....

سرم رو به دیوار تکیه دادم و به در های بسته شده ی اتاق عمل خیره شدم .....

وقتی غرق خون پیداش کردم دلم لرزید ! 

بد کردم ...

خیلی هم بد کردم ...

بغض مردونه ای گلومو گرفته بود ! 

با جگر گوشه ی خودم بد کردم ...... 

اگه ...

اگه .......

باصدای مبهمی از ته راهرو برگشتم : امیر ارسالن !!

مامان و بابا بودن ....

با دیدنشون بغضم شکست و اشکام ریخت ! 

مامان به سمتم دوید و دستی به صورتم کشید : هیچی نمیشه پسرم .... هر دوتاشون سالم میان بیرون ....

به بابا که اینبار واقعا نگرانی رو توی چشم هاش میدیدم خیره شدم .... دو قدمی ما ایستاد ! 

به جایی نامعلوم خیره شدم : اگه ... اگه ...

مامان انگشت اشارشو روی لبم گذاشت : هیشششششش ! همچین اتفاقی نمیفته ! 

سر تکون دادم : تقصیر منه ... حتی به بچم هم رحم نکردم .... من خیلی...

حرفم رو نصفه گذاشت و منو به آغوش کشید ! 

چقدر دلم واسه این عطر مادرونش تنگ شده بود ..... 

من چقدر احمق بودم که میخواستم همچین نعمتی رو از بچه ی خودم محروم کنم ....

خدایا !!! 

فقط هردوشون سالم باشن ...

قول میدم بهترینا رو براشون بسازم ...

فق....



افکارم با باز شدن در ، بهم ریخت ....

دکتر سر به زیر بیرون اومد ....

مامان و بابا به سمتش دویدن اما من حتی توان راه رفتن نداشتم ....

سرمو به دیوار تکیه دادم و به مکالمشون گوش دادم ....

_ خانوم دکتر تورو خدا بگید حال دخترم چطوره ؟؟؟ 

نفس عمیقی که حس کردم مال دکتره ، تمام قضیه رو بهم رسوند ! 

_ حال مادر .... تقریبا خوبه ولی خون زیادی ازش رفت ... ما تمام تالشمونو کردیم ولی .....

آهی کشید که من آروم لیز خوردم و روی زمین نشستم .....

_ بند ناف دور گلوی نوزاد پیچیده شده بود .... متاسفانه قبل از اینکه برسونیدش بیمارستان بچه از دست رفته 

بود .... فعال تالشمون برای زنده نگه داشتن مادر بود که هیچی معلوم نیس ! ..... معذرت میخام ....

و صدای پاهاش که دور میشد و هق هق های مامان : الهی براش بمیرم .... کاش حداقل مادرش بود .....
.....

دستی به موهای خرماییش کشیدم . 

از دیشب و اون اتفاق ، تا االن فقط وضعیت پزشکیش خوب شده بود اما طوفان واقعی تو راه بود ! 

وقتی که بیدار میشد و میفهمید نه فقط یاس بلکه پدر و مادرش هم از دست داده ....

دلم براش میسوخت در حالی که عذاب وجدان داشتم ! از اینکه من باعث فرارش و مرگ پدر و مادرش شدم .... 

و من باعث از دست دادن دخترمون شدم ! 

من دیوث نتونستم خودمو نگه دارم . . حداقل بخاطر بچم ....

دیشب تا صبح مامان باال سرم بود و بابا منو برد خونه ! حتی اون بابای مغرور سردمم داشت منو دلداری میداد 
....

حاال میفهمیدم دردش چیه که این همه سخته ! 

من تاتی تاتی ، بابا گفتن و حتی دیدن لبخند دخترمم ندیده بودم اما از دیشب حالم از دنیا بهم میخورد .... 

گریه میکردم ! 

آره ... من .... امیر ارسالن احمدی ... واسه از دست دادن بچم گریه میکردم ! بچه ای که حتی ندیدمش ...

و برای اولین بار .... دیشب .... پناه گریه ی مردونم ، شونه ی پدرم بود ! 

پدری که فقط دیشب با من همدرد شد و هردو برای از دست دادن یاس هامون ماتم گرفته بودیم .... 

ما دیشب پدرای داغدار بودیم .....
.............
* سارای *

بدنم خشک شده بود ، خودمو تکون دادم و فهمیدم وزنی که همیشه باعث کمر دردم میشد ، ازم کم شده و ....

با شنیدن صداش ، خندیدم و چشمامو باز کردم ! 

ارسالن رو دیدم که قنداق صورتی دخترمون رو تو دستاش گرفته بود و خوشحال باهاش حرف میزد .... 

خندیدم و گریم گرفت ! 

چقدر این صحنه شیرین بود که تمام بدبختیامو پاک میکرد ! 

من باالخره مادر شدم و این تمام دنیاست .... 



با صدای پایی همه چی سیاه شد و حس کردم چشمام بسته شد ! 

چشمام رو باز کردم و این بار ارسالن رو دیدم که کنار دربود ... انگار داشت میرفت ! 

با صدای گرفته گفتم : ارسالن !!! 

برگشت .... با دیدنش تعجب کردم ! گریه میکرد .

لبخندی زد و اشک هاش رو پاک کرد و به سمتم اومد ...

لب زدم : بچه !! 

خم شد و آروم پیشونیم رو بوسید و دستم رو گرفت !

ناخودآگاه لب زدم : خستم !!! 

پشت دستم رو نوازش کرد : بخواب ... بیدار شدی کنار خودت میبینیش ... آروم بخواب ....
....

 
* ارسالن * 

آهی کشیدم و از اتاق اومدم بیرون ! 

مامان با دیدن من ، نگاهی بهم انداخت : چیشد؟ 

سر تکون دادم : به هوش اومد ولی ... نتونستم بش چیزی بگم !!! 

بغض کردم که مامان دستی روی شونم گذاشت : آروم باش ... میخوای من ... 

حرفشو قطع کردم : نه  ... خوابه ... کار ما نیست !  

نگران گفت : پس کار کیه ؟؟؟ 

موبایلمو از تو جیبم درآوردم و شماره ی آرین رو گرفتم 
.............

* سارای * 

نمیدونم چقدر خوابیدم که بلند شدم ...

وقتی به دستم نگاه کردم و دیدم سرمی بهش وصل نیس ، خوشحال از جا پریدم ! 

حتمن دخترم خواب بود که نیاورده بودنش اینجا ! 

تازه یه هفته هم زود به دنیا اومده بود برا همون نباید تو هوای آزاد باشه باید تو NICU بمونه ! 

خوشحال و آروم با یکمی درد از جام بلند شدم و به سمت در رفتم ...

شکمم هنوز بزرگ بود ! 

امشب با کتاب میبستمش تا پفش بخوابه ! 

به در که رسیدم ، بازش کردم ....

هیچ کس جلودر هم نبود ! حتمن پیش بچه بودن ....

به سمت پذیرش رفتم : ببخشید ... بچه ها رو کجا نگه میدارن ... 

پرستار لبخندی زد : تازه زایمان کردی ؟؟ 

.... NICU با خوشحالی سر تکون دادم که گفت : ته راهرو رو ببین ... اتاق سمت راست

ممنونی زیر لب گفتم و به سمت اتاق راه افادم ....

چهار تا بچه اونجا بود ...



یکی یکی اسم هاشون رو نگاه کردم که پرستاری داخل شد ....

ترسیده گفتم : پس بچه ی من کو ؟؟؟ 

پرستار اخمی کرد و همونطور که اسم ها رو نگاه میکرد گفت : فامیلی پدرش ؟؟؟ 

_ احمدی .... 

با شنیدن فامیلی ارسالن مات و مبهوت از دیدن اسم بچه ها دست کشید : اون بچه که ...

اخم کردم : که چی ؟؟؟ ....

خندید: خوبی ؟؟؟ ... شاید شکی چیزی بهت وارد شده ....

عصبی بهش نزدیک شدم . چی داشت میگفت ؟؟؟

_ میشه بهم بگی بچه ی من کجاست ؟؟؟ 

 با تته پته گفت : ن .... نمیدونم ! 

نفس نفس زنون از اون اتاق بیرون اومدم و داد زدم : بچه ی من کجاست ... خداااا ....
.....

* ارسالن *

عصبی از در بیمارستان وارد شد و یقمو چسبید : یادت رفت چی گفتم ... ها ؟؟؟ 

میتونستم همینجا پخش دیوارش کنم اما غم یاس و سارای ، کمرمو خم کرده بود . 

لب زدم : نگفتم بیای که یقه ی منو بچسبی ! باید..... حرفم تموم نشده ، فریادی تو کل بیمارستان پیچید: بچه ی 

من کجاست .... خدااااا....

با شنیدن این حرف ، هردومون ترسیده به هم نگاه کردیم و من اولین نفری بودم که به سمت راهرو دویدم ....

به بخش بچه ها که رسیدیم ، با دیدن سارای که از ترس میلرزید ، بغض کردم : سارای جان !!!!

برگشت سمتم و با دیدن من و آرین شروع کرد به گریه کردن : ار .... ارسالن ! ... بچه پیش توعه مگه نه ؟؟؟ 

لب هامو تر کردم و سرم رو پایین انداختم که به سمتم اومد : نه ؟؟؟؟؟ 

حرفی نزدم که پچ زد : نه ....

و روی دوزانوش افتاد که آرین کنارش نشست : سارا تو ....

حرف آرین رو قطع کرد و فریاد زد : من بچمو میخام ....

و یقه ی منو چسبید : بچم کجاست ارسالن ؟؟ ... من میدونم .... آره .... تو قایمش کردی .... قایم کردی که من 

نبینمش و تو راحت سنگسارم کنی !! 

با این حرفش آرین ، نفس نفس زنان غرید : لعنت به تو ....

سارای دیگه سارای نبود ....

انگار یه آدم تیمارستانی شده بود .... 

بلند شد و اشکاش رو پاک کرد . دستی به شالش کشید و پچ زد : باید پیداش کنم .... باید پیداش کنم .... تو 

ماشینه .... نه ... شاید .. شاید خونس .... اره ... پیداش میکنم ! 

مامان بدو بدو از ته راهرو اومد و با دیدن سارا تو اون وضع ، دستش رو روی دهنش گذاشت و گریه کرد . 

پرستاری بدو بدو از ته راهرو ، سرنگ به دست اومد که سارای با دیدن اون ، انگار که فشفشه باشه در رفت ....

آرین و مامان هم دنبالش دویدن ...



 تو یه حرکت ناگهانی ، سرنگ رو از دست پرستار گرفتم و به سمت سارای دویدم که آرین دستش رو گرفته بود 
....

داشت باهاش حرف میزد : سارا .... فدات شم .... دو دیقه آروم باش بهت بگم بچه کجاست !!!

یه لحظه ایستاد و به آرین زل زد ....

آرین که اونم بغض داشت لب زد : مرده !!!! 

سارا سکندری خورد و عقب رفت ....

پوزخندی زد و جیغ کشید : دروغه ....

به سمتش هجوم بردم و از پشت گرفتمش . شروع کرد به دست و پا زدن و جیغ کشیدن اما هر دومون 

میدونستیم که نمیتونست از زیر دستم فرار کنه ....

_ولم کن لعنتی ... آشغال عوضی بچمو بهم پس بده .... یاسسسسسس .... یاسمو بهم بده ...

اشک هام ریخت و درپوش سرنگ رو برداشتم و به سمت بازوش گرفتم ....

همونطور که اشک میریختم ، سرنگ رو تو بازوش فرو کردم که با جیغ بنفشش همراه شد . محتویاتش رو خالی 

کردم و سرنگ رو پرت کردم اونور ..... 

تو بغلم سست شد و لب زد : بچمو بهم بده ... بچمو ....

توی آغوشم فشردمش و کنار گوشش لب زدم: ببخشید .... 
.....

اگه بگم گریه نمیکردم ، مثل سگ دروغ میگم ...

من گریه میکردم و با زدن عینک دودی سعی داشتم پنهانش کنم ! 

آره ....

من از اول پنهانش کردم ....

پنهان کردم که چقدر به سارای وابسته شده بودم و حاال با دیدن بدن نحیفش که روی خاک مچاله شده بود و 

اشک میریخت ، نمیتونستم خودم رو نگه دارم ....

من دلیل این همه اتفاق بودم !!! 

من دلیل فرارش ، مرگ پدر و مادرش و مرگ عزیز ترین دلیل زندگیمون ، بچمون شده بودم ....

و من باید االن همه چیز رو براش میساختم ....

اما هر دو ، سست و بی احساس ، به میلیون ها دونه ی خاکی که روی بچمون ریخته میشد زل زده بودیم .... ما 

اون رو از دست دادیم و در واقع نیمی از قلبمون رو ...

بدن خم شده اش ، ثانیه ای لرزید و به سمت من برگشت .... اشکاش بیشتر شد و همونطور که صورتش پر اشک 

شده بود گفت : سردشه !!!

به سمتش قدمی برداشتم : چی ؟؟؟ 

سر تکون داد و با اشک ، پتویی که دورش بود رو برداشت و جلوی چشمای متعجب همه ؟ انداخت تو قبر 

کوچولوی دخترمون .....

با صدای بلند گفت : دیگه سردت نیست دخترم ؟ 

صدای گریه ی همه بلند شد ...



با این حرفش جلو رفتم و کنارش نشستم و این بار بدون پنهان کردن گریه کردم !!!

دست یخ زده اش رو گرفتم اما انگار هیچ چیز آرومش نمیکرد ! 

برگشت سمتم و با همون صدای مظلوم گفت : سر....سردشه ارسالن! ... دخترمون ... دخترمون .... داره 

صدام.... میکنه ! .... میگه سردمه .... میگه خاک سرده ...

اوایل تیر ماه بودیم اما انگار هوا یخ زده بود .... 

انگار من و سارای رو سرما دوره کرده بود !

پیشونیش رو بوسیدم .... داغ بود ! اما دستاش ...

کت مشکیم رو دراوردم و روی شونش انداختم ....

سر تکون داد : من ... من نه ! .... یاس .... یاس سردشه .... 

سرش برگشت سمت قبر و گریش بیشتر شد .... یقم رو گرفت و التماس وار گفت : داره جیغ میکشه .... شاید 

گشنشه .... شاید سردشه .... ارسالن ... کمکش کن .... داره منو صدا میکنه ....

همه گریه میکردیم ... حتی بابا 

نمیدونستم چیکار کنم تا آروم شه ! 

دستاش رو گرفتم و از یقم جداشون کردم و بغلش کردم : هیششش .... آروم باش .... اون از پیشمون رفته !!! 

جمله ی آخر رو که گفتم ، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و هق هق های مردونم بلند شد ....
...

* سارای *

هق هق هاش رو که شنیدم ، دلم لرزید ! 

خودم رو بیشتر بهش چسبوندم و همراهیش کردم ....

انگار کل دنیا برام یخ زده بود ! 

ثدای گریه ی بچه تو گوشم میپیچید ....

صدای گریه ی یاسم .... دخترم .... تمام وجودم !

چطور میتونستم جای خالیش رو تو وجودم ، تنم ، خونم و حتی قلبم حس کنم و باز به زندگی ادامه بدم ....

چطور بدون دخترم به زندگی ادامه بدم ؟؟؟ 

اصال چرا باید ادامه بدم ؟؟؟

اونقدر مادر خوبی نبودم که ازش محافظت کنم ! 

دستم نا خودآگاه روی شکمم که هنوز برجسته بود رفت و با لمسش زجه زدم ....

من االن باید توی دستام میگرفتمش و بهش شیر میدادم .... 

باید تو بغل میفشردمش و قوربون صدقه اش میرفتم ... 

اما همین چند دیقه پیش بدن رنگ پریده اش رو که تو پارچه ی سفید پیچیده شده بود گذاشتن زیر خاک ....

و حاال یاس من تنها زیر خاک بود .... قرار بود تمام شب رو تنها سر کنه ؟؟؟ 

اگه گریه کنه ؟؟؟ 

اگه سردش بشه ؟؟؟ 

اگه بترسه ؟؟؟ 



کی بغلش میکنه ؟؟؟ کی آرومش میکنه ؟؟؟ 

من تنهاش نمیزاشتم ....

من کنارش میموندم ... همینجا ، درست باال سرش ...به جای لپای گلیش ، خاک رو میبوسیدم ..... به جای تن 

حساسش ، خاک رو بغل میکردم و برای خاک الالیی میخوندم ....

با هق هق گفتم : یاس ... یاس منو تنها .... تنها گذاشت .... ولی من ....

نفسم باال نیومد که ادامه بدم که ارسالن گفت : اما من پیشتم ....

صدای جیغ نوزاد تو گوشم پیچید : من ... من تنهات نمیزارم کوچولوی من .... من همیجام .... مامان پیشته ... 

نمیزاره تاریکی شب بترسونته .... نمیزارم ... نمیزارم کسی اذیتت کنه دنیای من .... من .... من ....

هق زدم : حتی الالیی بلد نیستم که برات بخونم !!!!!

حس کردم کسی کنارم نشسته و با صدای مهربون مادر ارسالن فهمیدم خودشه : من که هستم ... به چه درد 

میخورم اگه برای تنها نوه ام الالیی نخونم ....

سرم رو از رو سینه ی ارسالن برداشتم و به چشماش زل زده ام که خیره به خاک بود ....

با گریه لب زد : برگشتم به ۵ سال پیش .... وقتی که سر خاک یاسم بودم ...

و شروع کرد با گریه الالیی خوندن ...

پدر ارسالن هم به جمع ما اضافه شد و شونه های همسرش رو در آغوش کشید و ۴ تایی اشک میریختیم ....
.....

توی جام جابه جا شدم و به دیوار روبه روم زل زدم . جایی که درست پشتش اتاق دخترم بود ...

یه هفته ....

درست یه هفته ی تمام کارم شده گریه ! 

حقم بود ....

بیشتر از اینا باید عزادار یاس باشم ....

و تمام این یه هفته کار ارسالن شده بود آروم کردن من ! چه با حرفاش .... چه با کاراش .... و گاهی اوقات با 

قرص و دارو !!!

انگار خبری از سنگسار شدن نبود .... 

جای سنگسار رو آغوش های وقت و بی وقتش گرفته بود ..... آغوشی که یه هفته کار و زندگی و حتی شیما رو 

ول کرده بود و در بست در اختیار من بود ....

میدونستم تحت فشاره ....

فشار از دست دادن یاس ..... حتی فشار جنسی ! 

اما هیچ کدوم ما نمیخاستیم فراموش کنیم چه بالیی سر یاس اومد ....

من تمام این هفت روز با مشت هایی که به سینش میکوبیدم ، جیغ میزدم که تقصیر اونه .... 

اون کاری کرد که االن ما بدون یاس زندگی کنیم ....

هووووف ! 

آهی کشیدم و روی تخت نشستم ! 

دستم رو روی جای خالی دخترم گذاشتم و دوباره اشک ریختم ....



نزدیک ده دیقه ای بود که آروم و بی صدا اشک میریختم که در اتاق باز شد و ارسالن اومد تو ...

با دیدن وضع من سرش رو پایین انداخت : بسه سارای ... ببین چشماتو ! دیگه مثل همیشه نیست ....

سرم رو به تاج تخت تکیه دادم : چون همیشه یاس کنارم بود ... درست همینجا ( و دستم رو روی شکمم کشیدم 

) ..... لگد میزد .... شیطونی میکرد .... قل میخورد .... وقتی شکالت میخوردم خوشحال میشد .... وقتی 

باهاش حرف میزدم جوابمو میداد .... ولی .... ولی حاال چی ؟؟؟ 

ارسالن اشکی که از گوشه ی چشمش پایین اومده بود رو پاک کرد و کنارم نشست و پچ زد : میدونم ....

نگاهی بهش انداختم : مامان بابام چی شدن ؟ 

جا خورد : چی ؟؟؟؟

آهی کشیدم : خواب دیدم .... یه بچه بغل مامانم بود ... گفت این یاس توعه ....

بغضم شدید تر شد : گفت مواظبشه .... گفت یاست اومده پیش من .... نمیزارم تنها بمونه 

برگشتم سمتش و دستش رو گرفتم . 

با التماس بهش خیره شدم : ارسالن ....

حتی نگاهم نکرد ولی گفت : جانم ؟؟

با پشت دستم اشکم رو پاک کردم ! 

نفس عمیقی کشیدم : مامانم مرده ؟؟؟؟ 

اشک هام بیشتر شد . 

یک ثانیه یبار پسشون میزدم : ارسالن مرگ سارای بگو !!!! من هیچ چی برا از دست دادن ندارم .... من تنهام ! 

دستمو کشید و سفت بغلم کرد : تنها نیستی .... من اینجام .... کنارت .... میشم همه کست ! 

این حرفش آب پاکی رو روی دستم ریخت ....

هق زدم که بیشتر تو آغوشش منو فشرد ...

هق هق هام به داد تبدیل شد ....

و کم کم کل خونه رو صدای فریاد هام گرفت .....

درد تو کل بدنم میپیچید ! 

نه درد بخیه ....

درد بی کسی ! 
.....

* ارسالن *

در مطب رو که بستم ، نفس عمیقی کشیدم و از ساختمان بیرون زدم .

سارای امروز ۲ ساعت وقت داشت !

این دومین باری بود که مجبور میشد روز هاش رو تو اتاق روانشناس بگذرونه .... و دومین باری بود که جلوش 

شرمنده میشدم ! 

اما دلم میخواست براش جبران کنم .... دلم میخواست کاری که کردم رو فراموش کنه! 

اما نمیشد !!! 

من بچه اش رو ازش گرفتم .....



یه ماه از اون اتفاق میگذره ولی تقریبا هر شب میریم بهشت زهرا ....

اول میره پیش مادرش ، برادر شهیدش ، ادوارد و در اخر سه یا چهار ساعت رو سر قبر یاس بود ....

این رفتار هاش برام آشنا بود !

درست مثل مامانم شده بود و همینطور بابام کنارش بود .... همیشه کنارش بود ! 

چون بابا بی نهایت مامان رو دوست داره اما من چی ؟؟؟؟ 

من سارای رو دوست دارم ؟؟؟ 

نه ....

هیچ وقت دوسش نداشتم ! 

فقط دلم براش میسوخت و نمیتونستم تنهاش بزارم چون هیچ کس رو جز ما نداشت ....

از طرفی هم مامانم نمیذاشت که از هم جدا شیم چون اون هم سارای رو دوست داشتم ! 

نفهمیدم چجوری روندم که خودم رو جلوی خونه ی مهال دیدم .... دلم میخواست یجوری از دلش دربیارم ! 

آهی کشیدم و از ماشین پیاده شدم و زنگ رو فشردم ....

_ اینجا چی میخای ....

آهی کشیدم و دستم رو به دیوار کنار آیفون تکیه دادم . حق داشت : میخوام درمورد سارای باشما صحبت کنم ! 

_ میام جلو در ....

طولی نکشید که اومد ....

اخم هاش جوری بود انگار باش پدر کشتگی داشتم ! ولی عذاب وجدان کل وجودم رو گرفته بود ....

مخصوصا از وقتی که بابا دو هفته پیش ، بقیه ارث رو هم به نامم کرد و خودش رو از شرکت بازنشسته کرد ... 

البته بدون اینکه سارای بفهمه یو چهارمش رو به نام اون کردم ! 

دلم نمیومد یه دختر تنها رو تنها تر کنم ....

هنوز نمیتونست راحت راه بره ! 

حتی قرص های ویتامین و کلسیمش رو هم به زور به خوردش میدادم ...

االن هم زیر بازوش رو گرفته بودم تا بتونه راحت راه بره ....

اجازه نداد کتاب به شکمش ببندیم ! 

بیشتر وقت ها هم دستش رو روی شکمش میزاره و به یه جا خیره میشه حتی با اینکه خیلی کوچیک تر شده ...

روی مبل که ولو شد ، نفس عمیقی کشید ...

یه لیوان آب ریختم و دستش دادم و خودم هم رو به روش نشستم ...

هر دومون خسته بودیم ! 

_ قرار دو هفته ی بعدت رو کنسل کردم ! 

سری تکون داد . به گل های قالی خیره شده بود ! 

آهی کشیدم : نمیخای بپرسی برا چی ؟؟؟ 

سر تکون داد : شاید .... البته ... فقط شاید ... میخوام برگردم دانشگاه !

لبخند محوی زدم !!! 



دروغ چرا یکم خوشحال شدم .... این یعنی داشت برمیگشت به زندگی و این موضوع از عذاب وجدانم کم 

میکرد ! 

سر تکون دادم : ردیفش میکنم ولی یه ماه دیگه ! 

شونه باال انداخت و آبشو سر کشید ...

_ این دو هفته رو استراحت کن کامل بعدش برنامه دارم برات ! 

و لبخند بزرگی زدم ...

سارای قبلی ، االن باید میپرسید چه برنامه ی و از سر و کولم باال میرفت تا بهش بگم اما ...

فقط سر تکون داد و بلند شد رفت اتاق ...

آهی کشیدم و بلند شدم ! 

سارای تو اون دو هفته کم کم به زندگی برگشت ... حتی دیگه خم راه نمیرفت ! 

من هم بهشت زهرا رو پشت گوش مینداختم که از سرش بپره ! 

چون اونجا روحیه اش رو خراب میکرد ... 

حتی کم کم به خودش میرسید و شکمش هم از بین رفت و همون ساراِی خوش هیکل شد ! 

چمدون رو تو اتاق کارم گذاشته بودم و هرشب ، لباس های مد نظرم رو میقاپیدم و توش میزاشتم ....

جوری که اخرین روز چمدونمون پر شده بود ! 

برا اولین بار برای سفر ذوق داشتم .... نمیدونم چرا ولی حتی دیگه با نفرت هم قرص هام رو نمیخوردم ! 

و باالخره اون روز رسید .........

_ کجا داریم میریم ارسالن ! 

ابروهامو باال دادم : چه عجب ! جوجه کوچولو اسممو صدا کرد ..

پوزخندی همراه با لبخند زد و سر تکون داد : خب دیگه یهت نمیگم ارسالن .... عین خودت که هیچ وقت اسممو 

ناقص صدا نکردی ، بهت میگم امیر ارسالن ! 

و سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد . 

نگاهی بهش انداختم : قراره زن و شوهری بریم شمال ! .... یه هفته ی خوب ...

از جاش پرید : چیییییی ؟ اونوقت بدون لباس و چمدون ؟؟؟؟ 

خندیدم : فکر اونجاشم کردم .... چمدون تو صندوقه !!!

آهی کشید و سر جاش برگشت و پچ زد : از دست تو ....

لبخند کجی زدم و طولی نکشید که نفس های منظمش ، نشون از خوابیدنش میداد ...

تا اونجا به این فکر میکردم که چطور باید قفل بینمون رو بشکنم و باهاش قاطی شم ! 

ما که قرار نبود از هم جدا شیم .... پس چرا باید زندگی رو به خودم و سارای سخت میگرفتم ؟؟؟

مگه ما دو نفر چند بار بدنیا میومدیم که حاال به خودمون سخت بگیریم !؟؟

میخواستم از امروز یه امیر ارسالن احمدی دیگه بشم ....

به ویال که رسیدیم ، تقریبا نصفه شب شده بود ! 

تا کار های شرکتو انجام بدم دیر شده بود ....



آهی کشیدم و از ماشین پیاده شدم . االن حتما سرایدار خواب بود پس خودم با کلید درو باز کردم و ماشین رو 

تو حیاط پارک کردم ! 

سارای غرق خواب بود انگار تمام خستگی های دنیا توی بدنش بود ...

آهی کشیدم و دستمو زیر زانوهاش انداختم و بلندش کردم .

با پام هم در ماشین رو بستم ! 

خدا رو شکر در خونه هم قفل نبود و باز شد ....

سارای رو که روی تخت گذاشتم ، خودم هم از خستگی کنارش افتادم و دستمو دور کمرش انداختم و نفهمیدم 

کی با همون لباسا خوابم برد .
..............

* سارای *

فکر کنم صبح شده بود که نو اینطوری به چشمم میزد ! میخواستم غلتی بخورم که یه چیزی مانعم شد ...

به ناچار گوشه ی چشمم رو باز کردم و با قیافه ی مظلوم امیر ارسالن مواجه شدم ! 

با همون لباسایی که اومده بودیم خوابیده بود . دستی به بدنم کشیدم و فهمیدم خودم هم با مانتو خوابیدم ! 

آروم دستش رو از دور کمرم بلند کردم و خودم رو از حصار دست هاش بیرون کشیدم ! 

مانتومو دراوردم و گوشه انداختم و به سمت طبقه ی باال رفتم ...

حتی در خونه هم باز بود ... آهی کشیدم و بعد از شستن دست و صورتم نگاهی به یخچال انداختم ! 

حتما سرایدار میدونست ما میایم که یخچالو پر کرده بود...

دلم یه املت مشتی میخاست ! 

پس موهامو از باال بستم و شروع کردم به رنده کردن گوجه ها ....

تقریبا به زمان اضافه کردن گوجه ها رسیده بودم که دستی دور کمرم حلقه شد و صدای خمار امیر ارسالن به 

گوش رسید : زود بیدار شدی جوجه کوچولو ! 

و سرش رو تو گودی گردنم گذاشت : اوممممم .... فک کنم این سفر بهترین سفرمون بشه ! 

لحنش به آدمای مست میزد و برخورد نفس هاش با گلوم ، من رو هم مست میکرد ...

آب دهنم رو قورت دادم : میشه سه تا تخم مرغ  برام بیاری ؟؟؟ 

اوهومی گفت و بعد از اینکه تخم مرغ ها رو بهم داد ، وارد دستشویی شد ! 

نفس عمیقی کشیدم ....حدس هایی از قصدش از این سفر به ذهنم میرسید ولی نمیدونستم کدوم درست بود 
....

شاید میخاست منو نزدیک خودش بکنه و واقعا شوهرم باشه ! 

شایدم ....

اه ! 

این شاید هارو کنار بزار سارای ....

به قول خانوم دکتر ، تو لحظه زندگی کن ! 

املت که درست شد ، امیر ارسالن هم اومد و سر میز نشست ....

بیشتر از اینکه من هوسم رو برطرف کنم اون تند تند و با ولع میخورد و از این کارش خندم میگرفت ! 



وقتی هم که صبحانمون تموم شد ، نزاشت من میز رو جمع کنم و بعد چمدونمون رو از تو ماشین اورد ... همون 

وسط پذیرایی بازش کردم چون از شلوار جین خسته شده بودم که با صحنه ی رو به روم ، جیغم هوا رفت : 

ارسالن ! 

خندید و از رو کاناپه پایین اومد و کنارم نشست : چیه ؟؟؟ بده قشنگ قشنگاشو آوردم ؟؟؟ 

و خیره روی گردنم موند ! 

منم با ترس به یه عالمه لباس زیر و لباس خواب های توری که نپوشیدنشون بهتر بود ، نگاه کردم که ارسالن از 

خیره نگاه کردن من دست کشید و یه لباس خواب قرمز ، دستم داد : فک کنم این بدون لباس زیر ، خیلی بهت 

بیاد !

دروغ چرا ...

دلم میخاست دوباره سرش رو تو گردنم فرو کنه تا نفس های داغش به تنم بخوره ! 

برا همین باند شدم و به سمت اتاق خواب رفتم ........

به خودم تو آیینه خیره شدم ! 

تقریبا همه جام معلوم بود .... اونقدر کوتاه بود که اگه خم میشدم واویال میشد ! 

تو فکر درآوردنش بودم که در باز شد و ارسالن دست به سینه به چهار چوب تکیه داد و با لبخند شیطونی به 

سرتا پام نگاه کرد : نا خواسته داری تحریکم میکنی جوجه کوچولو !!!

سرم رو پایین انداختم که با پوزخندی جلو اومد و تو فاصله ی دو سانتی متریم ایستاد ! 

انگشت اشارش رو زیر چونم گذاشت و وادارم کرد بش نگاه کنم : از امروز میخام تو زن واقعی من باشی و من 

شوهر واقعی تو !!!! 

سر تکون دادم که پشت دستش رو نوازش وار از گونم به سمت پایین کشید ...

از گردنم رد شد و به باال تنه ام رسید ! 

انگار داغی دستش رو بدنم حک میشد و جاش میموند ! حس خجالت و خواستن تو وجودم باهم قاطی شده بود 

که تو یه حرکت ناگهانی سینم رو تو مشتش فشرد ! 

رگه ای از لذت تو وجودم همراه درد باعث شد ناله ای کنم که به شدت خواستن ارسالن اضافه کرد ! 

دستش رو دور گردنم پیچید و وادارم کرد اونقدر عقب برم که بین اون و دیوار ، محصور بشم ....

حاال خودم هم دلم میخاست به کارش ادامه بده اما اون روی صورتم خم شد و با ولع شروع به خوردن لب هام 

کرد ! 

نفس نفس میزدم و تا جایی که میتونستم همراهیش میکردم و فقط وقتی نفس کم میاوردیم از هم جدا 

میشدیم ....

تو یه حرکت ناگهانی از من فاصله گرفت و با چشمایی گر گرفته و صدایی عصبی غرید : دوست داری همراهیم 

کنی ؟ 

تموم مولکول های وجودم خواستن رو فریاد میزدن ، پس سرم رو تکون دادم که ادامه داد : اگه میخای منم مثل 

تو اوج برسم ، باید اونطوزی که من میخام باشی ! 

ومچ دستم رو گرفت و دنبال خودش کشید ....

با اتاق خودمون رسیدیم که به سمت دری که اخر اتاق بود و همیشه قفل بود رفت و با کلید بازش کرد .



من رو هل داد داخل و درو پشت سرم بست ! 

با دیدن صحنه ی رو به روم ، از ترس و وحشت آب دهنم خشک شده بود که باز مچ دستم رو گرفت و دنبال 

خودش کشوند  !

جلوی یه چیز اهنی مثل چهار چوب در ایستاد : یبار امتحان میکنیم ! اگه خوب نبود من تسلیمت میشم ! 

و من رو بین اون چهار چوب هل داد و شروع کرد به بستن دست های من با دستبند های چرمی به باالی چهار 

چوب و پاهام رو باز کرد و به گوشه های چهار چوب بست .........

از شدت شهوت نفس نفس میزد و سرتا پام رو زیر نظر داشت . تو یه حرکت ناگهانی به سمتم حمله ور شد و 

لباس خواب توریم رو تو تنم جر داد ! 

نمیتونستم تکون بخورم و فقط مچ دست و پاهام رو تکون میدادم . ناله وار گفتم : ارسالن ....

پوزخندی زد و سینه به سینم ایستاد . انگشت هاش رو دور گلوی نازکم حلقه کرد و کمی فشار داد : خوبه که 

تحریک شدی ...

و دستش رو آروم و دیوونه کننده پایین کشید . نوک سینم دو بین انگشتاش فشار داد که آخم بلند شد : از حق 

نگذریم فقط بدن توعه که منو تحریک میکنه ! 

لبخند محوی زد و همونطور که به سمت پشتم حرکت میکرد ، دستش رو نوازش وار رو بدنم میکشید .

معلوم بود حسابی تحریک شده چون بد جور نفس هاش تند شده بود ! 

منم برای اولین بار بود که به شدت تحریک شده بودم ....

دستش رو پایین تر برد و تو یه حرکت بین پام رو تو مشتش فشرد که نا خودآگاه آه بلندی کشیدم ! 

جووون کشداری گفت که یهو سوزشی رو روی باسنم حس کردم و جیغ خفیفی کشیدم ! 

صدای سیلی که به باسنم زد کل اتاق رو گرفت و بعد سکوت شد .

دستش رو از پشت دور کمرم حلقه کرد و با اون یکی دستش گردنم رو گرفت . لباش رو به گوشم رسوند . با 

صدای پچ پچ مانندی گفت : بدون اجازه ی من جیکت درارد و آه بکشی ، بازم میزنم ! فهمیدی؟؟؟

سوزش باسنم باعث شد با بغض و شهوت سرمو تکون بدم که گفت : آفرین جوجه سکسی من ! 

و دستش رو از کمرم به سمت بهشتم کشید و گردنم رو تو مشتش فشرد ....

انگار از ناگهانی تحریک کردن من لذت میبرد که دوباره بهشتمو چنگ زد ! 

قبل از اینکه نالم از زبونم خارج بشه ، حرفش یادم اومد و لب هام رو به دندون گرفتم . چشمامو بستم و نفسم 

تیکه تیکه از بینیم بیرون اومد . دلم میخاست جیغ بکشم و شدت لذتم رو فریاد بزنم ولی .... فقط خودمو به 

جلو هل دادم تا دوباره به دست ارسالن برسم ! 

پوزخندی زد و کناره های رونم رو به بازی گرفت . تا دم بهشتم دستش رو میکشید و برمیگشت .... میخواست 

دیوونم کنه ! 

_ میبینی چه حس بدیه ؟؟؟ شهوت و سکوت .... خواستن  نرسیدن ! 

چونم رو تو مشتش فشرد : کاری که تو با من کردی ! 

و تو یه حرکت ولم کرد ! 

دوباره ناله وار صداش زدم که با یه شالق که تو دستش بود ، روبه روم ایستاد : میخای نه ؟؟؟ 



با بغض سری تکون دادم که شالقش رو باال برد و روی سینه هام کوبید . جیغی از درد کشیدم که فریاد زد  : باید 

تقاص پس بدی سارای خانوم !  ....تقاص دوری از من ! 

و ضربه ای دیگه حوالی بدنم کرد .

بغضم ترکید و اشک ریختم و التماس وار صداش کردم ! اما اون همینطور میزد .... دورم زد و چند ضربه ی دیگه 

حوالی باسنم کرد ! 

صدایی که تو اتاق پیچید بهم فهموند که شالق رو انداخته ! 

نفس زنان جلو اومد و دستش رو کنار دست بستم تکیه گاه کرد و پیشونیش رو به پیشونی عرق کردم چسبوند : 

ولی چیکار کنم که دلم نمیاد تو یه نفرو بیشتر از این بزنم ؟؟؟ 

به چشماش زل زدم ! 

انگار پر شده بود از صداقت .... تو همون حالت دست هام  رو باز کرد . با گریه مچ دستم رو میمالیدم که نشست 

، پاهامو باز کرد و تو آغوشش بلندم کرد ....

منو روی تخت دونفره ی اون سر اتاق انداخت و روم خیمه زد و همونطور که دستش تو موهام بود ، لب هام رو 

به بازی گرفت .

بلند شد و جلوی نگاه پر از خواستن من لباس هاش رو درآورد و دوباره روم خیمه زد .

گریه هام قطع شده بود و تنم پر از حس شهوت بود . خودم رو باالمیکشیدم و تنم رو به تن داغش میچسبوندم 
 !

پایین تر اومد و مشغول مکیدن گردنم شد که ناله هام بلند شد ! همونطور که داغ میبوسید ، دستش رو روی 

دهنم گذاشت و مانع آه کشیدنم شد ...

دستم رو تو موهاش فرو بردم و نا خودآگاه به طرف پایین هلش دادم که وحشیانه شروع به خوردن سینه هام 

کرد ...

حس درد و لذت باهم قاطی شده بود و دوسش داشتم .... تمام مولکول های بدنم بودنش رو فریاد میزدن ! 

ناله هام هم تو مشت ارسالن خفه میشد و بیشتر تحریکم میکرد ! 

بلند شد و نفسی گرفت : حاال میخام راحتت بزارم تا جیغ هات بیشتر تحریکم کنه سارای .

میخاستم نفس راحتی بکشم که دستام رو گرفت و به باالی تخت قفل کرد . 

ناخن هاش رو روی شکمم کشید و پایین برد . شکمم رو باال بردم که با یه حرکت به تخت چسبوندم و گفت : هل 

نده ... مزاحمم نشو ... لذت ببر ! 

و سرش رو بین پاهام برد که از لذت جیغ بلندی کشیدم . خندید و زبونش رو دور تا دور بهشتم کشید . ناله هام 

به فریاد تبدیل شده بود و کل اتاق رو گرفته بود و اونم با ولع برام میخورد ! 

ناله کردم : ارسالن ! 

سرش رو باال آورد و بم لبخند زد : جانم ؟؟! 

نفس نفس زنان فریاد زدم : عاشقتم ....

بلند خندید و بلند شد و خودش رو روی من تنظیم کرد : من بیشتر .....

و جیغ من با ورود مردونگی اون به بدنم کل اتاق رو گرفت .
......................................................    .............



حوله ی تن پوشم دو سفت دور بدنم گرفتم و از حموم در اومدم . دو قدم برنداشته بودم که از زمین بلند شدم . 

جیغ جیغی گفتم : امیر ارسالن نکن .... عععع ! 

خندید و بوسه ای رو پیشونیم زد : شلوغ نکن جوجه کوچولو ! 

چشم غره ای بش رفتم و خودمو در اختیارش قرار دادم . 

تو اتاق پرتم کرد رو تخت و شروع کرد به قلقلک دادنم .

دست و پا میزدم و میخندیدم . حولم هم که کامل باز شده بود . 

خسته که شد ، منو در آغوش گرفت و خودشو کشید باال ! به سینش تکیه دادم : امیر ارسالن ؟

_جانم ؟؟ 

آهی کشیدم : گشنمه ! 

یهو خودشو از زیرم کشید و بلند شد که منم افتادم رو تخت . عوضی نثارش کردم که همونطور که لباساشو 

میپوشید گفت : منم خیلی گشنمه برم یه ناهار مشتی بگیرم بیام ! 

و تو دوثانیه از خونه زد بیرون . 

آهی کشیدم و سری تکون دادم . به طرف چمدون رفتم و زیر لب فوش نثارش کردم با این لباس جمع کردناش . 

لباس زیر ست سفیدم رو برداشتم  پوشیدم ! 

از بین اون همه لباس فقط برا من لباس خواب توری و کوتاه برداشته بود خنگول خان ! 

یدونه مشکیشو برداشتم و تنم کردم و با موهای خیس به طرف طبقه ی باال رفتم ! 

زیر دلم خفیف درد میکرد و دلمم که قار و قورش همه جا رو گرفته بود . 

در یخچال رو باز کردم و با دیدن جعبه ی شیرینی خوشحال شدم ! 

وای ارسالن خدا نکشتت نون خامه ای .... !

سریع یه پیشدستی برداشتم و چهار پنج تا چیدم توش و قدم زنون به دم ساحل رسیدم ...

همونطور که نون خامه ای هارو میبلعیدم به دریا نزدیک شدم و یه گوشه نشستم ...

به تالطم آبی دریا خیره بودم ! 

چقدر آروم بود دریا .... مثل قلب من ....

انگار حس میکردم خدا داره یکم بهم مهربونی میکنه ! 

تو حال خودم بودم که با صدای ارسالن به خودم اومدم . برگشتم و دستی براش تکون دادم که اومد و چیزایی 

که تو دستش بود رو تو آالچیق چیند ! 

پیشدستی رو برداشتم و بهش ملحق شدم که نگاه خیره اش رو روی خودم حس کردم ....

بهش خیره شدم که با اون لبخند دیوونه کنندش گفت : فکر کنم بهت باختم سارای !!! 

اخم ریزی کردم : چیو باختی ؟؟؟ 

نفس عمیقی کشید : دلمو .....

لبامو تر کردم و سعی کردم ترسم رو کنار بزنم ! 

اما نشد .... برگشتم سمتش و با ناله گفتم : َاه ارسالن نمیتونم ....

اخم کرد : لوس بازی درنیار امروز باید 500 مترو تنهایی بدون راهنمایی بری ! 

با حرص کوبیدم رو فرمون : نمیشد برم کالس ؟؟؟ 



بعد از اینکه این حرفو زدم فهمیدم که داد کشیدم ! 

قرمز شدن امیر ارسالن رو به راحتی میدیدم .

پیاده شد و ماشین و دور زد و تقه ای به شیشه زد .

شیشه رو پایین کشیدم : خودت تنها میای دانشگاه ..... سارای نیایی خودت میدونی چی در انتظارته پس به نفع 

خودت کار کن ! 

قلبم خالی شد .

با صدای جیغ جیغی گفتم : ارسالن ماشینو میزنم به در و دیوار .... من ....

حرفمو قطع کرد و رفت و همونطور که باهام بای بای میکرد گفت : میل خودته که میخای یبار سرویس بدی یا 

دوبار ....

و منو مات و مبهوت تنها گذاشت ! 

امروزم که امتحان داشتم .... اگه دیر میکردم عمرا اگه رام میداد مطمئن بودم ! 

بغضم گرفت ....

نامرد فقط بلد بود زور بگه تهدید کنه به اتاق بازی و سرویس ! 

نفسمو با حرص بیرون دادم و ماشین رو روشن کردم .... بهت نشون میدم استاد احمدی ! 

پامو روی پدال گاز فشار دادم و از کنارش رد شدم و رفتم ....

با کمال تعجب نیم ساعت نکشیده رسیدم به دانشگاه ! به پارکینگ استادا که رسیدم نگهبان با دیدن من تعظیمی 

کرد و همونطور که حصارو باال میداد گفت : سالم خانوم احمدی .... آقای احمدی کجان ؟؟؟ 

لبخند شیطانی زدم : پررو بازی درآورد انداختمش تو خیابون اومدم ! 

نگهبان قهقه ای زد و کارت درسته ای گفت . منم ماشینو به بهترین شکل پارک کردم و کوله ی خودم و کیف 

ارسالن رو برداشتم و به سمت کالس راه افتادم . 

به کالس که رسیدم ، همه داشتن پچ پچ میکردن ! 

یه کوییز کالسی ساده داشتیم اما ارسالن رو همون نمره ها هم حساس بود ...

کیف ارسالن رو روی میزش پرت کردم که بچه ها زدن زیر خنده ! منم خندم گرفت ...

یکی از پسرا با خنده گفت : استادو خوردی سارای ؟  

اداشو درآوردمو گفتم : نخیر میاد خودش ... بعدشم منو خانوم معینی صدا کن تا گوشتو نبریده ! 

دوباره کالس رفت روهوا که با ورود ارسالن همه پریدیم سر جاهامون ! 

از خود راضی سرجام نشسته بودم و متوجه نگاه های چپ چپ ارسالن میشدم .

کالس که تموم شد ، داشتم میزدم بیرون که با صداش متوقف شدم : خانوم معینی بمون کارت دارم ! 

تو همین بین ، یکی از دختر های لوس ننر ، بلند گفت : استاد راستی عکس بچتونو ندارید ؟؟ خیلی کنجکاو 

شدیم ببینیم شبیه شماست یا ....

حس کردم پاهام سست شد که ارسالن حرفشو قطع کرد و گفت : ما بچمونو از دست دادیم ...

بغض دوباره گلومو چنگ زد که دختره هینی کشید : چرا استاد ....

کل کالس به من و ارسالن زل زده بودم ...

با چشمای بی حس به ارسالن زل زدم که آهی کشید : دلیلی نمیبینم بهتون بگم ...



پچ پچ کل کالس رو گرفت که ارسالن با صدای بلند گفت : همتون برید یرون بسه دیگه ....

بچه ها یکی یکی از کالس بیرون رفتن که صدای یکیشون قلبمو تیکه تیکه کرد : حتما دختره مشکل داشته بچه 

افتاده ....

کالس که هالی شد ، ارسالن درو بست و به طرم اومد ولی هنوز بهم نرسیده بود که زانو هام دیگه توان نداشتن 

.... افتادم که ارسالن زیر بغلمو گرفت و در آغوشم کشید .

اشک هام ریخت و هق هق کردم .

_ هیششش .... گریه نکن خانوم باهوش ! 

سرمو به سینش تکیه دادم : حتی نزاشتی بغلش کنم .... 

_ دکتر گفت حالت طوری نیست که بغلش کنی ! 

بازم هق زدم که بلندم کرد و گذاشت رو یکی از میز ها ... پیشونیشو به پیشونیم چسبوند : میرسونیم یا 

برسونمت ! 

دماغمو باال کشیدم : سوارت نمیکنم ....

خندید : غلط کردی نزار وسط دانشگاه ....

حرفشو قطع کردم : میرسونمت ! 
....

آخرین کارم این بود که سرویس نقره ای که بابا بخاطر بچه دار شدنم بهم داده بود ، رو انداختم ! 

بلند شدم و نگاهی به خودم انداختم ! 

موهامو از باال بسته بودم و آرایش مالیمی داشتم .

یه پیرهن قرمز که تا زانوم بود و دامن کلوشی داشت و آستین های بلند تور داشت رو با یه ساپورت مشکی 

پوشیده بودم ! 

صندل های قرمزم هم به جذابیتم اضافه کرده بود .

با لبخند از اتاق بیرون اومدم و پریدم بغل مامان : فداتشم ببخشید این همه بهت زحمت دادیم ! 

لپمو کشید : زحمت چیه عروس خوشگله تو رحمتی .... خونه خودتون کوچیک بود اینجا واسه تولد خوبه ! 

نگاهی به جاده ی گل رزمون انداختم و دلم قیلی ویلی رفت . 

_ پس برم یه زنگ به ارسالن بزنم ببینم کجاست ! 

شیما یه گوشه نشسته بود و چپ چپ به من نگاه میکرد . از جلوش رد شدم و چشمکی به کتی زدم که داشت با 

باند ها ور میرفت . 

شماره ی ارسالن رو گرفتم و با بوق اول جواب داد : سالم عشق جذابم !

_ زبون نریز جوجه کوچولو باز چه خوابی برا من دیدی ! 

خندیدم : واال خواب نبودم که خواب ببینم ولی همه اینجا منتظریم ولیعهد بیاد شام بخوریم ! 

و چشمکی به بابا زدم که با خنده سری تکون داد ! 

_ آخ ببخشید من تو اتوبانم یکم کار پیش اومد تو شرکت موندم 10 دقیقه دیگه اونجام ! 

_ مرسیییی .... دوست دارم عجله نکن تند هم نرون .... بابای ! 

و قبل از اینگه اون جواب بده قطع کردم و پریدم باال : االن میرسه وای .... 



کتی خندید : بابا آروم باش ... همه چی که آمادست ! 

سر تکون دادم : تو حواست به اومدنش باشه آهنگو پلی کن خودمم برف شادی میزنم رو سرش ! 

خنده کنان سر تکون داد که زنگ خورد . جیغ کشیدم : واییییی ..... خدایا آرین باشه ! 

و دویدم طرف آیفون و با دیدنش نفسی کشیدم و درو باز کردم ! 

کت و شلوار مشکیش جذابش کرده بود . تو دستشم یه جعبه ی کادو بود .

_ به به داداشم خوشتیپ کرده ! 

بغلم کرد و دستی به کمرم کشید : توهم کوالک کردی کوچولوی ریزه میزه ! 

خندیدم و فرستادمش تو .... 

چراغا رو خاموش کردیم و منتظر موندیم ! 

با صدای آیفون و دیدنش قلبم خالی شد ...

حتی وقتی در خونه رو زد ! 

لبامو تر کردم و به محض باز کردن در ، بابا فشفشه ها رو روشن کرد و آهن پلی شد ....

منم برف شادی رو رو سرش خالی کردم و همه باهم گفتیم : سوپرایز ...

ارسالن خنده کنان برف شادی هارو از رو دماغش کنار زد و با خنده بم گفت : مگه دستم به تو نرسه جوجه 

کوچولو ! 

خندیدم و پریدم بغلش و گردنشو بوسیدم : خودم میام بغلت آقای خوشتیپ ...

بغلم کرد و رفتیم جلو تر .... چشمش که به جاده ی گل و شمع ها خورد ، چشمش برق زد بهم نگاه کرد ...

دستم رو شونش بود و تو بغلش غرق نگاهش بودم که خوشحال داد زد : دوست دارم لعنتی ....

خندیدم و بغلش کردم ! 

چقدر آروم بودم وقتی سرش رو شونم بود .....
.....

داشتم با خنده با مامان کمک میکردم که کیک رو تقسیم کنیم که دیدم انگشت خامه ای به گونه ام خورد . ... 

برگشتم و با دیدن ارسالن بغلش کردم و با پررویی گونه ی خامه ایم رو به شونش مالیدم....

عقب کشید و نگاهی به شونش انداخت : چیکار کردی بال خانوم ؟؟؟؟ هاااان ؟؟؟ 

ابروهامو باال دادم و میخواستم بگم که حقت بود اما تصویر روبه روم نزاشت . 

نفسم حبس شد و ارسالن هم نگاه منو دنبال کرد و دوتایی با لبخند به طرف همدیگه برگشتیم .

باورم نمیشد .... خندم گرفته بود و دوست داشتم برم خفتشون کنم اما تنها چیزی که تو دلم گفتم این بود : 

باالخره نیمه گمشده اشون رو پیدا کردند ! 

اما تصویری که باعث لبخند من و ارسالن شد ، این بود : کتی و آرین ، غرق صحبت و خندیدن باهم شده بودن ! 

ارسالن داشت به سمتشون میرفت که دستشو گرفتم و کشیدم : وایسا ! 

سوالی بهم خیره شد که لب زدم : بزا راهشونو انتخاب کنن ! 

خندید : شلوغ خانوم ! فقط دنبال اینه که بنگاه ازدواج راه بندازه ...

خندیدم : فعال اگه یکم دیگه بگذره با کله میرم تو این کیک خوشمزه ! 

مامان که داشت به ما نگاه میکرد خندید : چه عروس شکمو و عجولی ! 



خودمو لوس کردم : آخه خیلی گشنمه دارم میمیرم ! 

_ خدا نکنه برید بشینید همه چی آمادست .

وقتی داشتیم از آشپزخونه میومدیم بیرون ، نگاه های خیره ی کسی رو حس کردم و وقتی برگشتم با شیما 

مواجه شدم ! 

دوست داشتم این دخترو جر واجر میکردم .

نمیدونم مامان چه عالقه ی خاصی  به این دختر داشت . ولی چیزی که بیشتر از همه زجرم میداد این بود که با 

ارسالن رابطه داشت . اما من نمیتونستم اینو به کسی بگم ...

با فشاری که روی بازوم اومد برگشتم و به ارسالن خیره شدم که خم شد و کنار گوشم گفت : دوساعته به شیما 

خیره شدی ... مگه باهم حرف نزده بودیم ؟؟؟ 

سرمو تکون دادم و راه افتادیم.
...

با ترس ، چشم هامو باز کردم ! 

دست ارسالن هنوز بین موهام بود . بغض کردم ...

نمیخواستم این روزای خوبمون تموم شه ...

دیشب و خوشی هاش یادم اومد . خنده های از ته دلم همراه ارسالن ، صحبت هایی که بوی آشنا شدن میداد 

بین آرین و کتی ، بغل های مامان ، مهربونی های بابا ....

دوست داشتم تا قیامت کنار هم می بودیم ! 

دوست داشتم هیچ وقت از هم جدا نشیم .....

اشکی روی گونم چکید که با صدای گوشی ارسالن از جا پریدم ! 

ارسالن هم بی حال دستش رو روی میز کشید و پیداش کرد ....

کشدار گفت : الوووو....

صدای لرزیده و ترسناکی باهاش صحبت کرد که ارسالن از جاش پرید : چیشده ..... ِکی؟؟؟؟ .... آره آره االن 

خودمو میرسونم ! 

و از رو تخت پرید پایین .

رو تخت نشستم و با لحاف تن لختم رو پوشوندم : چیشده امیر ارسالن ؟؟؟ 

نگاهی به من انداخت و لباس زیرشو پوشید : هیچی تو استراحت کن ! 

ته دلم خالی شد : خواهشمیکنم بگو استرس دارم ! 

اخم کرد : تو قرصاتو خوردی ؟ 

سری تکون دادم که آهی کشید و همونطور که دکمه هاش رو بست گفت : بابا رو بردن بیمارستان ! 

درست مثل خواب من بود . اشک هام باز ریخت : چرا ؟؟؟ 

ترسیده برگشت : چرا داری گریه میکنی ؟؟؟ 

اشک هام رو با پشت دست پاک کردم : خواب دیدم یکی به بابا حمله کرده ... همین اآلن ! 

دستامو روی صورتم گذاشتم که بغلم کرد : هیششششش .... گریه نکن ... فکر نکنم چیز خاصی شده باشه ! 

چونم رو باال گرفت و اشک هام رو پاک کرد : هر چی بشه بهت خبر میدم ... باشه ؟ 



مظلومانه گفتم : منم میام ....

پیشونیمو بوسید : نخیر ... تو شب سختی داشتی خسته ای ! 

و بلند شد : اآلنم آروم بخواب هیچی نشده .

لحاف رو کنار زدم : من میام ....

و خواستم بلند شم که رون پام تیر بدی کشید و افتادم .... 

ارسالن کنارم نشست و بازوهامو گرفت : دیدی گفتم ! 

دستمو روی رون پام گذاشتم : آخه چم شده !

و نگاهی به پام انداختم . جیغم هوا رفت : ارسالااااااااااان ! 

پام کبود کبود شده بود ! 

ارسالن خندید : خیلی خوشمزه بود نمیشد ازش گذشت ! 

و بغلم کرد و برم گردوند روی تخت . لحاف رو روم انداخت : نگران نباش جوجه ! خدافظ ...

و منو با یه عالمه فکر و خیال تنها گذاشت ...
......

نتونستم بخوابم . فقط غلت میزدم و فکر میکردم ! حتی جرعت نداشتم به ارسالن زنگ بزنم ... 

6 صبح بود که از جام بلند شدم و لباسامو پوشیدم . لیوانی آبمیوه از تو یخچال برداشتم و سر کشیدم و 

همونطور که از خونه میزدم بیرون شماره ی مامان رو گرفتم .

صدای نحس منشی اومد : مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد .... لطفا بعدا تماس بگیرید .

استرس کل وجودم رو گرفته بود و دست هام یخ زده بود .

پله هارو پایین رفتم و جلوی در خونه ایستادم .

نمیدونستم چیکار کنم ! 

گوشی رو تو دست های لرزونم گرفتم و شماره ها رو باال پایین کردم .

بی اختیار پاهام میلرزید ... 

به شماره ی کتی که رسیدم خوشحال گرفتمش ...

بوق اول .....

بوق دوم .......

بوق سوم ........

قلبم داشت از جاش کنده میشد که جواب داد : جانم ؟؟؟ 

با صدای لرزون و پر از بغض گفتم : کتی .... منم ... سارای ! 

_ سالم عزیزم دو دیقه گوشی دستت باشه ! 

آب دهنم رو به سختی قورت دادم : باشه ...

بعد ا ز چند دقیقه صداش پیچید : کجایی دختر ؟؟؟ ارسالن هم هیچ حرفی نمیزنه ! 

اشک هام ریخت و قدم زنون راه کوچه رو در پیش گرفتم : من خونه ام صبح بهم نگفت چیشده حتی نزاشت که 

بیام اآلنم میترسم بهش زنگ بزنم !



_ باشه .... باشه .... گریه نکن اآلن حتی زن عمو هم نمیتونه به ارسالن نزدیک بشه بمون خونتون خودم بیام 

دنبالت ! 

اشک هام رو پاک کردم : باشه .... چیشده کتی ؟؟؟ 

_ اومدم بهت توضیح میدم ... همون جا بمون ... خدافظ ! 

گوشی رو قطع کردم و تازه متوجه درد پام شدم ! 

روی جدول نشستم ...

ترس تمام وجودم رو گرفته بود و حتی یادم رفته بود یه بافت یا سوییشرت بپوشم ! 

نیمه های مهر ماه بود .... اما به شدت سردم شده بود ....

نمیدونم کجای دنیا بودم که ماشین کتی جلو پام ترمز زد ! 

بلند شدم و تو ماشین نشستم .

حرف ها از دهن من در نمیومد .... کسی جز من بود ! 

کتی شروع کرد توضیح دادن : نمیدونم من زیاد با کارای شرکت آشنا نیستم همه چی دست بابام و عمو بوده 

حاال هم که همه کاره ارسالنه من فقط یه سهام دارم و از دور با مشورت ارسالن امضا میزنم پای قرار داد ها !  

.... اما انگار چند نفر از دشمنا به عمو حمله کردن و االنم عمو بیمارستانه ! 

نفسم حبس شد ....

ادامه داد : کال ارسالن  االن حال خوبی نداره !

آهی کشیدم که شیشه آبی دستم داد : بیا اینو بخور یکم آروم شی دختر ...

شیشه رو گرفتم و یه نفس سر کشیدم . 

سرم رو به شیشه تکیه دادم  .......

با حس کردن دست ارسالن بین پام ، چشم هام رو باز کردم و دستم رو روی دستش گذاشتم : االن نه امیر 

ارسالن ! 

_ اما من االن میخوامت .... 

با شنیدن صداش که خمار شده بود جا خوردم .

خواستم تکون بخورم که دستش محکم تر دورم پیچید و انگشتش رو بین پام فشار داد ...

دردی تو ناحیه حساسم پیچید و ناله ای کردم ! 

_ شاید دلت میخواد مثل امیر ارسالنت بهت حال بدم نه ؟؟؟ 

سعی کردم دستش رو از بین پام دور کنم و ناله کردم : آرین .... نکن .... داری چیکار .... 

حرفم با صدای کتی که تو اتاق پیچید نصفه موند : به به ..... چه خانوم هاتی ! و رو به روی من دراز کشید و 

نوازش وار دستش رو از روی لب هام به سینه هام کشوند و باهاشون ور رفت .

از بین دندوناش غرید : امشب ارسالن و تورو خورد میکنیم ... همونطور که تو و ارسالن من و آرین رو خورد 

کردید .... 

بغض کردم که سرش رو جلو آورد و مشغول خوردن سینه هام شد ... 

با تنفر میخواستم دستام رو باال بیارم و دورش کنم که دست های محکمی دور مچم پیچید و مانع شد .

آرین سرش رو جلو آورد و مشغول گاز گرفتن و بوسیدن گوش و صورتم شد ...



با گریه ناله کردم : بس کنید ....

کتی سرش رو باال آورد و پوزخندی زد ....

نفس نفس میزدم .... سرش رو بهم نزدیک کرد و با دستش با لبهام ور رفت : داری تحریک میشی ؟؟؟ .... آخی 

.... اشکال نداره ... عین ما لذت ببر از س.ک.س گروهیمون ! 

و لبهام رو گرم بوسید ....

داشتم تحریک میشدم .... چشم هام رو بستم و پایین تنه ام رو به دست آرین سپردم که باهاش ور میرفت . رو 

دستش خودمو تکون میدادم که یهو یاد ارسالن افتادم ....

من داشتم چیکار میکردم ؟؟؟؟ 

متوقف شدم و با تنفر لب های کتی رو گاز گرفتم ...

جیغی کشید و ازم جدا شد . با تمام توان سیلی توی گوشم خوابوند و رو به آرین گفت : اینطوری نمیشه ... باید 

راه دوم رو انتخاب کنیم ! 

آرین بلند شد

 و منو روی تخت پرت کرد : ممکنه براش بدبشه ! عوارض داره .... 

کتی مثل یه هرزه زبونش رو روی دستش کشید و همونطور که داشت با بهشتش ور میرفت بیخیال گفت : برام 

مهم نیست .... فقط میخام خورد بشن ... له بشن .... از قصه بمیرن !

بلند شدم و با بغض لب زدم : چی تو فکرتونه ؟؟؟ مگه من و ارسالن چیکار کردیم باهاتون ؟؟ 

کتی پوزخندی زد و جلو اومد ... نوک سینم رو بین انگشتاش فشرد و بال فاصله آرین دست هام رو از پشت مهار 

کرد . جیغ کوتاهی زدم که پر تنفر لب زد : چیکار کردید ؟؟؟ تو و اون شوهرت فقط بلدید با دل مردم بازی کنید 

... میفهمید ته این بازی چی میشه ! 

آرین خود خواهانه گفت : برو بیارش ! 

کتی با لبخند شیطانی سمت آشپز خونه رفت و با یه بسته قرص و لیوان اومد .... سه تا قرص از بسته درآورد و 

دستوری گفت : دهنتو باز کن ! 

لب هامو با ترس بهم فشردم و سر تکون دادم که اشاره ای به آرین کرد . 

آرین راه تنفس بینیم رو بست . اول مقاومت کردم اما نتونستم و دهنم رو باز کردم که کتی هم فرصت رو 

غنیمت کرد و سه تا قرص رو انداخت تو حلقم . آب روهم ریخت و به ناچار سرفه کنان قرص ها رو قورت دادم .

هر دوتاشون ولم کردن . به سمت در رفتم اما قفل بود . 

خنده کنان کنار هم رو کاناپه نشستن و مشغول ور رفتن با همدیگه شدن . با تنفر رومو برگردوندم سمت دیوار که 

آه و ناله هاشون باال رفت ! دست خودم نبود اما به شدت تحریک شدم . نفس نفس میزدم . دستام رو مشت 

کرده بودم تا کاری نکنم اما حتی حرکت دست هامم دست خودم نبود .

نا خودآگاه برگشتم و به صحنه ی رو به روم نگاه کردم . لبخند کجی کنج لبم نشست .....
....

_ جوووون .... این دیوثو نگا کتی ! 

با صدای آرین به خودم نگاه کردم .... 

وای خدا ....



من کی اینکارو کردم ؟؟؟ داشتم با خودم ور میرفتم ؟؟؟ نه ... نباید اینکارو .... 

اما دست خودم نبود ....

هر کاری میکردم دستم کنار نمیرفت ! چه اتفاقی داشت میافتاد ؟ 

کتی بلند شد و به سمتم اومد ....

دستم رو کنار زد و بهم نزدیک شد ... لبخند کجی زد و دستش رو بین پام کشید : خیس کردی خانوم کوچولو !!! 

و شروع کرد با انگشت فاکش ور رفتن باهام ! 

نا خودآگاه آه غلیظی از دهنم خارج شد که جووون کشداری گفت و لب های داغش رو به لب هام چسبوند و 

مشغول خوردن شد ...

چشم هام رو بستم و نا خودآگاه همراهیش کردم .

بدن لختش رو به بدنم چسبود و ناگهانی ازم جدا شد . دستش هم کشید ! 

نفسم رو کالفه بیرون دادم .... 

نگاهی به صورت دختری که روبه روم ایستاده بود انداختم ! 

و به پسری که روی کاناپه با مردونگیش ور میرفت ... 

کجا بودم ؟؟؟

اینا کی بودن ؟؟؟ تنها چیزی که یادم میومد ، این بود که با بابا  دیپلمم رو گرفتیم و برگشتیم خونه ! 

دختره پوزخندی زد : چیشد سارای خانوم ؟؟؟ 

لبخند زدم و حس شهوت کل وجودم رو گرفت : هیچی .... 

ناله ای کردم : میخام ... اسمتو نمیدونم .... حتی نمیشناسمت ولی دلم میخاد کاراتو ادامه بدی ...

دختر و پسر ناباور بهم خیره شدن و لبخندی زدن ! 

پسره بلند شد و به ما ملحق شد ....

دست هام رو گرفتن و روی تخت ولوم کردن ... دختره گوشیش رو دستش گرفت و به یکی زنگ زد و شروع به 

صحبت کرد : سالم .... ارسالن توروخدا خودتو برسون اینجا ... خواهشمیکنم .... زود بیا ... مرسی ....

گوشیش رو روی کاناپه پرت کرد و با خوشحالی کنارم خوابید ... دستی به سینه هام کشید : چقدر خوردنی ان 

.... حتی منم که دخترم رو تحریک میکنه و شروع کرد به خوردن ...

لذت تمام وجودم رو گرفته بود و وقتی با قدرت میمکید از خود بی خود میشدم و از لذت بلند ناله میکردم ... 

دستی روی شکمم حس کردم .

سرم رو بلند کردم و پسره رو دیدم که دستش رو نوازش وار روی شکمم کشید و به بهشتم رسید و یهو انگشتش 

رو توی بهشتم فرو کرد ....

جیغی از لذت کشیدم که پوخندی زد و سرش رو بین پام برد و بهشتم رو با زبونش به بازی گرفت ....

شهوت کل بدنم رو گرفته بود .... دختره بلند شد : اسممو یادته ؟ 

سر تکون دادم که گفت : اسم من کتیه ! .... اینم آرینه .... اگه میخوای بیشتر بهت حال بدیم ، باید اسممونو بین 

ناله هات بلند بگی ....

آب دهنم رو قورت دادم و سر تکون دادم . 

لبخندی زد و رو به پسره گفت : شروع کن عزیزم .... 
...



* ارسالن *

وقتی کتی زنگ زد نمیدونم چیشد که قبول کردم برم خونش . انگار نیرویی منو میکشوند اونجا ....

به آپارتمانش که رسیدم ، هرچی زنگ زدم هیچ کس جوابی نداد . ترسیدم ....

از اینکه همونایی که به بابا حمله کردن به کتی هم حمله کرده باشن ! 

زنگ نگهبانی رو زدم و وارد شدم . منتظر آسانسور نشدم و پله ها رو دوتایکی کردم .

در خونه باز بود ....

نفس عمیقی کشیدم و درو کامل باز کردم ....

با دیدن صحنه ی روبه روم خشکم زد ! 

خدایا اینجا چخبره ؟؟؟ 

سارای اینجا چیکار میکنه ؟؟؟؟ 

با قدم های سست جلو رفتم ... انگار روی کاناپه خوابش برده بود و با یه لحاف پوشونده بودنش ...

تو دو قدمی سارای بودم که صدای ناله ای منو برمگردوند ! 

به تلویزیون خیره شدم ....

 دنیا دور سرم چرخید ! خدایا این چی بود که من میدیدم ؟؟؟؟ اینجا چخبره ؟؟؟ 

اون همسر من بود که زیر آرین و کتی داشت آه و ناله میکرد ؟؟؟؟ 

صدایی که ازش شنیدم دیوونم کرد : آرین .... آه ... تند تر .....

نفس نفس میزدم !خشم کل وجودم رو گرفته بود ...

برگشتم سمتش ! 

تا کی باید از دستش میکشیدم ؟؟؟

تا کی باید دیوونم میکرد ؟؟؟ 

تا کی باید بهم زخم میزد ؟؟؟ 

نفس نفس زنان به سمت آشپزخونه رفتم . 

برام مهم نبود اگه دومین قتل زندگیمم میکردم ! 

چاقوی بزرگ رو برداشتم و باالی سرش زانو زدم ...

به چشمای مظلومش که آروم خوابیده بود ، زل زدم ! 

یهو شکستم و خم شدم .... فریاد کشیدم : لعنتی آشغال .... چرا اینکارو باهام کردی ؟؟؟ چرااااااا؟؟؟؟

اشک هام ریخت ! 

باالی سرش فریاد کشیدم اما حتی تکونی نخورد ! 

گلوش رو بین دستام گرفتم تا خالصش کنم .... تا ببرم اون رگیو که زندگی رو به بدنش پمپ میکرد اما....

اما ......

سرد بود ..... یخ زده بود ....

دستم لرزید و چاقو از دستم افتاد ..... پتو رو از روش کنار زدم ! 

لخت لخت بود ....

سرم رو روی سینش گذاشتم . 



بزن لعنتی .... بزن ....
......

دکتر جلوی من خم شد و دستی روی شونه ام گذاشت : باید باهاتون حرف بزنم .

آهی کشیدم و بلند شدم ! 

دنبالش راه افتادم و وارد اتاق شدیم . پشت میزش نشست و به صندلی اشاره کرد : بشین ! 

آهی کشیدم و نشستم و به میز روبه روم خیره شدم .

تصویر های اون فیلم لعنتی تو ذهنم تکرار میشد .... ناله های سارای ....

_ خودت بهش قرص دادی ؟؟؟ 

با حرف دکتر به خودم اومدم : چی ؟؟؟ 

سری تکون داد و آهی کشید : ببین پسر خوب استفاده از قرص هایی که میل جنسی رو افزایش میده اصال خوب 

نیس اونم در این حد ! 

گیج شدم . سری تکون دادم : آقای دکتر متوجه منظورتون نمیشم ! 

دکتر لب هاش رو تر کرد : ببین همسرت حالش اصال خوب نبود .... شاید اگه یک ساعت دیر تر رسیده بودی االن 

ُاِور دوز کرده بود و کاری از دست ماهم بر نمیومد .... استفاده از اون قرصا اصال خوب نیست و دکتر ها هم در 

بعضی موارد خاص اگه بخاد تجویز کنه دوز پایین یا نصفه .... اما با این دوز باال به همسرت باالی دوتا قرص 

داده بودی .... تضمین نمیکنم که بعد به هوش اومدنش چیزی یادش بیاد ...

هنگ کرده بودم ! 

خدایا ...

چه اتفاقی افتاده بود ؟؟؟ 

_ در حین رابطه چی ؟ ازت نپرسید تو کی هستی یا هر چیز دیگه ای ؟ 

بغض کردم : آ ... آقای دکتر ... اون ...

بغضم شکست : اون با من رابطه نداشته .... پیداش کردم .....

دکتر شوکه شد : خدارو شکر که فکرای دیگه ای به سرت نزد ...

و بلند شد و رو به روم زانو زد . دستی روی شونم گذاشت : میتونی بیشتر توضیح بدی ؟؟؟ 

سر تکون دادم و اشکام رو پاک کردم : دختر عموم .... زنگ زد گفت کمک میخاد ... وقتی ... وقتی رفتم همسرم 

رو دیدم که لخت افتاده بود و فیلم رابطش با معشوقه ی سابقش و دختر عموم داشت پخش میشد ...

دکتر آهی کشید : بازم خداروشکر کن که فکر کشتنش به سرت نزد ....

هق زدم : داشتم رگشو میزدم که فهمیدم بدنش یخ زده و قلبش خیلی کند میزنه ... ترسیدم ! 

سر تکون داد : میفهمم .... ولی فکر کنم همسرت هم شب سختی داشته .... حتمن نتونستن مجبور به رابطش 

کنن که بهش قرص دادن ... ولی همه چی بستگی به به هوش اومدنش داره ! 

تا اومدم حرفی بزنم ، پرستاری وارد اتاق شد و معلوم بود که از چیزی ترسیده : دکتر .... بیمار جدیدتون یست 

قلبی کرده .... سریع تر بیاید ..

و دوید بیرون ....

دکتر هم دوید . 



هنوز به در نرسیده بود که داد زدم : نزار از دستش بدم ....
....

بابا آهی کشید و سری تکون داد : هنوز به هوش نیومده ؟؟؟ ... 25 سال مار تو آستینم پرورش دادم ! 

عمو با ناله جلو اومد : بخدا داداش من چیزی نمیدونستم از کارای کتی .... تو که میدونی اون دختره ی چش 

سفید حتی باما هم زندگی نمیکنه !

خم شدن قامت عمو رو میدیدم ...

درست مثل قامت من تو این یه هفته ...

بابا عصبی گفت : ببین چیکار کردی با من داداش ! این بود دختر تربیت کردنت ؟؟؟ یه هفتست من و عروسم 

گوشه ی بیمارستانیم ....

عمو روی زمین زانو زد و شروع کرد به گریه ! 

جلوش زانو زدم و دستی روی شونش گذاشتم : بلند شو عمو .... االن فقط باید دنبال آرین و کتی باشیم !

دستی روی دستم گذاشت : چجوری بگم شرمندتم عمو جون ؟؟ چجوری ؟؟ 

آهی کشیدم و بلند شدم : باباجان من میخوام چند وقتی سارای  رو ببرم خارج ...

بابا سری تکون داد : اما تا پیدا شدن اون دختر نمیزارم از کنار من و مادرت و عموت و زن عموت جم بخوری ... 

فهمیدی؟؟ 

اعتراض وار گفتم : ولی ....

حرفم رو قطع کرد : ولی نداریم .... اصال مگه زنت به هوش اومده که میخای بری ؟؟؟ 

سرم رو پایین انداختم : بله ...

 بابا از اعصبانیت قرمز شد : پس تو چرا به من نمیگی پسر ؟؟؟ االن زنت کجاست ؟؟؟ 

سرم رو حتی باال نیاوردم : نمیتونم بیارمش ! 

مامان با استرس جلو اومد : ارسالن جان ... دلم شور میزنه .... بگو سارای کجاست !

بغض کردم : بیمارستانه ولی به هوش اومده ... سه روزه ! 

بابا عصبی گفت : چشمم روشن ... اینم از دست پرورده خودم ! 

آهی کشیدم : آخه ....

مکث کردم .... دلم نمیخواست دل اونا هم بشکنه ... دلم نمیخواست اونا هم با نگاه سرد سارای روبه رو بشن .

مامان دستی رو شونم گذاشت : آخه چی پسرم ؟؟

برگشتم به روزی که به هوش اومد ...

روزی که دستام و قاب صورتش کردم و لب زدم : به هوش اومدی ... به هوش اومدی سارای ....خدایا مرسی ...

و پیشونیش رو بوسیدم ! 

اما اون سرد تر از یخ دستام رو پس زد و گفت : تو کی هستی ؟؟؟ 

با صدای پر از اصرار مامان به خودم اومدم : ارسالنم ...

لب زدم : اون حافظشو از دست داده .... هیچ کسو نمیشناسه ! .... چون اون اتفاق هم براش افتاده نمیزاره من 

نزدیکش شم ! 
....



جلوی در اتاق راه میرفتم .

هی میرفتم اینور و اونور ....

ایستادم و از پشت شیشه به چشمای سردش خیره شدم ! سرد تر از یخ به حرفای مامان گوش میکرد ....

مامان عقد ناممون رو دستش داد . باز با نگاه سردش خط به خطش رو خوند ...

مامان آلبوم عروسی رو هم دستش داد ...

آهی کشیدم ! 

دیگه نمیخواستم بیشتر از این این صحنه ها رو ببینم ....

دوباره شروع کردم به طی کردن عرض اتاق ! 

تقریبا یه ربعی میشد که مامان باهاش صحبت میکرد که از در اتاق بیرون اومد : میخواد باهات صحبت کنه ! 

خوشحالی و استرس تو دلم باهم قاطی شد .

وارد اتاق شدم و درو بستم .

قدمی به جلو برداشتم : سالم ....

و با تردید ادامه دادم : جوجه کوچولو ....

_ اونروز کجا بودی ؟ 

با نگاه نم دارش به سرامیکا خیره شده بود . دلم میخواست تو بغلم لهش کنم تا اشک نریزه ولی .... 

لب زدم : من ... بابا ... ببین .... کتی به بابا هم حمله کرده بود .... بیمارستان بود باید می...

حرفمو قطع کرد و تقریبا داد زد : پس من کجا بودم ؟؟؟ هااان ؟؟؟ 

قدمی به جلو برداشتم : شب سختی داشتی ... ترجیح دادم استراحت کنی ... 

پوزخندی زد : ترجیح ؟؟؟ کل 4 ماه قراردادمون ، کل روزایی که برگشتم ایران با ترجیح تو زندگی کردم ....

شکه شدم ... نمیدونستم داره چه اتفاقی میفته ! 

_ آره ارسالن .... آره .... حافظم برگشت ... داره یادم میاد چطور اون قرصا رو به خوردم دادن .... ولی گجا 

بودی که نجاتم بدی ...

هق زد و با هق زدنش خورد شدم .

_ آخ خداا من چقدر تنهام ....

بهش نزدیک شدم و بغلش کردم که جیغی کشید : بهم نزدیک نشووووو  .....

به ناچار ازش دور شدم : سارای نگاه کن .... منم لعنتی ... امیر ارسالن احمدی ....

هق هق کرد و صورتشو تو دستاش گرفت ... 

مامان و پرستارا ریختن داخل .

هق زد : دیگه نمیخام هیچ کس بهم دست بزنه .... ازم دور شید ....

و شروع کرد بلند بلند گریه کردن ....

بند دلم پاره شد ...

راست میگفت ! این دختر خیلی تنهاست ...

به هر کی دلبست تنهاش گذاشت . حتی من عوضی که نتونستم از زن خودم مراقبت کنم ...

آهی کشیدم و از اتاق خارج شدم .



میکشمت کتایون احمدی ....

لهت میکنم آرین تهرانی ........

دو هفته از تموم اتفاقات گذشته بود ... 

سارای و بابا مرخص شده بودن اما نه تنها من ، هیچ کس نمیتونست به سارای نزدیک بشه ! 

دو تا بادیگارد راش گرفتم که پشت در خونه ازش مراقبت کنن و خودش هم تو خونه بود ...

اما من خونه مامان اینا بودم ! 

با صدای زنگ گوشیم به خودم اومد . با اخم نگاهی به شماره ی ناشناس انداختم و اتصالو برقرار کردم : بله ؟؟؟ 

_ به به ! جناب احمدی کوچک .... حال پدر و همسرتون چطوره جناب ؟؟؟ 

نفسم بند اومد ... از بین دندونام لب زدم : میکشمت عوضی ...

صدای نحسش تو گوشی پیچید : کجا ؟؟؟ من که کنارت نیستم ! .... سارا رو هم مثل من ولش کردی نه ؟؟؟ 

پوزخندی زدم : نه تو مثل سارای منی نه اتفاقی که براش افتاد مثل کاری بود که تو کردی ...

لحظه ای حبس شدن نفسش رو حس کردم ! 

لبخند پیروزمندانه ای گوشه ی لبم رو پر کرد ...

باصداش به خودم اومدم : هیچ وقت دنبال لیاقت خودت نبودی ارسالن .... همیشه با انتخابای غلطت ریدی به 

زندگیت ! 

پوزخندی زدم : حرفتو بزن کتی ...

_ میخام حرفم رو حضوری بهت بزنم .... 

با تنفر لب زدم : کجا ؟؟؟ 

_ ویال ...

و گوشی رو قطع کرد .

بالفاصله شماره ی علیرضا رو گرفتم ... با بوق سوم جواب داد: جونم داداش ؟؟؟ 

بلند شدم و به سمت در راه افتادم : علی داداش  ! کتی رو پیدا کردم ! االن زنگ زد بهم ...

_خب ...

سوییچ رو فشردم و تو ماشین نشستم : گفت برم ویالی شمال ... گفتم به توهم بگم ! 

_ خوب کردی تا تو برسی من یه گروه آماده میکنم .... 

ماشین رو روشن کردم : یه ربع دیگه اونجام !
.................................................................

* سارای *

چرخی روی تخت زدم .

حوصلم شدید سر رفته بود ! اما دیگه نمیخواستم کسی بهم دست بزنه ... با کاری که کتی کرد حس میکنم که 

همه چه مرد چه زن بهم نظر دارن ! 

آهی کشیدم و بلند شدم .

به سمت سالن نشیمن رفتم و جلوی تلویزیون روی کاناپه نشستم ! تلویزیون رو روشن کردم و کانال ها رو اینور 

اونور کردم ....



حتی حوصله ی سریال رو هم نداشتم ! 

بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم . در یخچال رو باز کردم ....

حس سنگینی بود ! نبودش تو خونه حس میشد .... دلم بی صبرانه بودنش رو فریاد میزد ! 

آهی کشیدم و سری تکون دادم ...

به سمت گوشی رفتم و شماره ی مهال رو گرفتم .

_ جانم ؟؟؟ 

آهی کشیدم : سالم مهال ... سار...

حرفم رو قطع کرد : چرا فکر کردی نمیشناسمت ؟؟

چشم هام پر از نم شد .... لب زدم : میشه بیای پیشم ؟؟؟ 

_ آره قربونت میام ...

_ دوسش داری ؟ 

_ چطور میتونم دوسش نداشته باشم مهال ؟؟؟ 

_ چقدر عشق بی رحمه .... مگه نه ؟؟؟ 

از روی پاش بلند شدم و به چشماش خیره شدم : چرا اینو میگی ؟؟ 

سرش رو پایین انداخت : منم دلم برا علیرضا تنگ شده ولی ....

دستم رو روی صورتش گذاشتم و وادارش کردم بهم نگاه کنه : ولی چی ؟ 

دستش رو روی دستم گذاشت : همیشه درگیره ...

آهی کشیدم و دوباره روی پاش دراز کشیدم : فکر کردم میخای بگی خیانت کرده ... درست میشه ! 

_ مطمعنم علیرضا درست میشه ولی من اآلن نیازش دارم سارا ...

بغض کردم : مگه چیشده ؟؟؟ 

_ یه لحظه بلند میشی ؟؟؟ 

بلند شدم و بهش نگاه کردم که از تو کیفش پاکتی رو بهم داد . بازش کردم و برگه ی توش رو بیرون کشیدم .

فکر کنم آزمایش بود اما با کامل باز کردنش از خوشحالی جیغ خفه ای کشیدم : وای خداااااا...

خنده ی بی رمقی کرد که گفتم : المصب مگه چند وقته ازدواج کردی ؟ 

چشم غره ای رفت : انگار نه انگار خودش 4 ماه بود که ازدواج کرده بود ....

دستی به پشونیم کوبیدم : لعنتی قضیه من فرق میکرد ! ولی تو ....

پوفی کشید : حاال که شده .... من چیکار کنم ؟؟؟ 

چشمامو ریز کردم : بهش گفتی ؟؟؟ 

سر باال انداخت که آروم زدم پس کله اش : خب دیوونه اون اگه بفهمه که همینطوری نمیمونه!

شونه ای باال انداخت...

_ مهال ؟!؟

آهی کشید : جانم ؟؟؟ 

لب هامو تر کردم : دلم شور میزنه .... میشه یه زنگ به ارسالن بزنی ؟ 

سری تکون داد : شوهر توعه .... من زنگ بزنم ؟ 



شونه باال انداختم که از روی  کاناپه پرتم کرد پایین : پاشو خودتو لوس نکن ببینم .... همین االن زنگ میزنی بش 
 !

از روی زمین بلند شدم :  فدای اعصابت بشم آججججیییی .... مگه تو چقدر زجر دوری از شوهر کشیدی که 

اینطوری عصبی شدی ؟؟؟ 

بلند شد که دنبالم بیفته ولی منم بازیرکی از زیر دستش فرار کردم و تلفنو برداشتم : چشم چشم االن زنگ میزنم 

.... ولی چی بگم بهش ؟ 

چشم غره ای رفت که با خنده شماره ی ارسالن رو گرفتم ...

بوق اول .......

بوق دوم ..........

بوق سوم ............

_ جانم ؟؟؟ 

تو صداش خوشحالی مجذوب کننده ای موج میزد ! 

لبخندی لبم رو گرفت : سالم ....

_ سالم عزیزم .... خوبی ؟؟؟ 

آب دهنم رو قورت دادم : اوهوم ... راستش دلم یکم شور میزد ... گفتم ...

_ من حالم خوبه .... تو خوبی ؟؟ 

لب هامو تر کردم : اوهوم ....

سکوتی برقرار شد که ارسالن اون رو شکست : سارای .... من دارم میرم انتقامت رو بگیرم .... فقط ... 

خواهشمیکنم مراقب خودت باش ....

بغض کردم : امیر ارسالن ...

_ جانم ؟؟؟ 

قطره ای از اشکم ریخت : دلم برا تنگ شده ...

مهال آروم آروم بهم نزدیک شد .

ادامه دادم : توروخدا مراقب باش ... کتی خیلی مرموزه ... من میتر....

_ هیییشششش .... گریه نکن جوجه کوچولوی من .... میام پیشت .... فعال خدافظ ...

با صدای بی جونی گفتم : خدافظ ...

انگار خداحافظیمون سنگین بود که کاری کرد با هق هق خودم رو تو آغوش مهال رها کنم ....

چقدر دلم برای صداش تنگ شده بود ....
...

کالفه دوری تو حال زدم و دوباره شماره اش رو گرفتم ..... " مشترک مورد نظر خاموش میباشد " 

کالفه برگشتم : مهال ساعت یک و نیمه ....

مهال نگران تر از من گفت : میدونم سارا ... علیرضا هم جواب نمیده قرار بود بیاد دنبالم ....

تکیه به دیوار زدم .

بغضم گرفت ! نگرانی قلبم رو میفشرد .



خدایا .... 

چرا هر وقت میخوام درست زندگی کنم ، میخام با آرامش زندگی کنم ، با عشق زندگی کنم این اتفاق ها برام 

میفته ؟؟؟ 

سر خوردم و روی زمین نششتم ....

سرم رو به دیوار تکیه دادم و چشم هام رو بستم !

دلم چقدر آغوش گندشو میخواست ! 

چقدر دلم برای سینه ی پهنش تنگ شده بود .

بغل های سفتش ...

حتی ....

حتی دلم برای اتاق بازی هم تنگ شده بود ! 

بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم و بازش کردم .

آهی کشیدم ....

چقدر وقتی وارد این اتاق میشدیم و کارمون تموم میشد نازم رو میکشید ....

منم براش لوس میشدم ... اونم کل کارای خونه رو تنهایی انجام میداد ! 

آهی کشیدم که با صدای جیغ مهال برگشتم ....

_ وای سارا اینا چیه ؟؟؟ 

شونه باال انداختم : من و ارسالن بهش میگیم اتاق بازی ...

خواست واردش بشه که جلوش رو گرفتم : نباید کسی واردش بشه ! 

سوالی نگام کرد که در اتاق رو بستم : االن باید به فکر شوهرامون باشیم ... مهال من واقعا میترسم ! 

سری تکون داد : منم ولی ....

اما حرفش با زنگ تلفنش قطع شد ...

ترسیده به موبایلش خیره شد و لب زد : علیرضاست ! 

و ارتباط رو برقرار کرد و شروع کرد به صحبت : آخه کجایی تو .... ساعت یه ربع به دوعه .... اره سارا هم 

اینجاست ... کجا ؟؟؟ ..... چیشده علی ؟؟؟ 

آهی کشیدم . استرس تمام وجودم رو گرفته بود ! 

ناخودآگاه به سمت اتاقم رفتم و لباس های بیرونیم رو پوشیدم ...

به سمت آشپز خونه رفتم و چاقوی بزرگی برداشتم . 

مهال با دیدنم گفت : چیکار میکنی سارا ؟؟؟ 

سر تکون دادم و به سمت اتاق رفتم .

چاقو رو بین قفل کشو انداختم و تمام قدرتم رو به دستام رسوندم و به دسته ی چاقو فشار آوردم ...

کشو با صدای تق کوچیکی باز شد .

مهال با تعجب به کارای من نگاه میکرد ! 

وسایالی کشو رو زیر و رو کردم تا دستم به سوییچ خورد .

بلند شدم : بریم مهال ....



آهی کشید : کجا ؟؟؟ 

چشم غره ای رفتم : خودتو به اون راه نزن ... علیرضا گفت بریم کجا ؟؟؟ 

ابروهاش رو باال برد : باشه ...

شونه باال انداختم : فقط یکم باید پیاده روی کنیم ....

و موبایلم رو برداشتم و راه افتادم ...

جلوی در گاراژ ایستادم و لبخندی زدم .

مهال نفس نفس زنان بهم رسید : گفتی یکم پیاده روی .... علیرضا اگه بفهمه 2 شب تا کجا تنها اومدیم ...

به سمت گاراژ رفتم و درو کوبیدم : برام مهم نیست اگه ارسالن هم تنبیهم کنه ! 

نگهبان که مردی میانسال بود ، درو باز کرد و با دیدن من تا کمر خم شد : سالم خانوم احمدی ! 

کالفه سالمی کردم و راه افتادم داخل . مهال هم پشت سرم اومد . نگهبان هم خودشوبه ما میرسوند : چیزی 

شده خانوم ؟؟؟ 

از بین همه ی اون ماشین های مدل باال رد شدم و خودمو به جنسیس ارسالن رسوندم : نه آقای ....

نگاهی به اتیکت لباسش انداختم و ادامه دادم : جعفری .... فقط من امشب ماشین رو میبرم ... بی زحمت درو 

باز کنید ! 

و کاور روی ماشین رو برداشتم و کنار انداختم .

نگهبان دستپاچه گفت : ولی خود آقای احمدی چی ؟؟؟ من بدون اجازه ی ایشون ....

حرفش رو قطع کردم : ببین آقای جعفری ... آقای احمدی اگه بفهمن که به حرف من گوش ندادید ...

هنوز حرفم کامل نشده بود که عقب عقب رفت : چشم خانوم االن درو باز میکنم ! 

و رفت ...

مهال متحیر گفت : سارا تو مگه رانندگی بلدی ؟ 

سری تکون دادم و دستم رو سمت دکمه ی زیر دستگیره راننده بردم و فشردمش ! 

با تیک کوچیکی اون یکی در هم باز شد : برو سوار شو مهال ! 

دستگیره رو کشیدم و در به سمت باال باز شد . نشستم و درو بستم ! 

از مزیت های ماشین های مدل باال هم این بود .

فقط کافی بود سوییچ تو 100 متری ماشین میبود اونوقت با همین دکمه ها در باز میشد و اگه همین سوییچ از 

100 متری دربیاد ، ماشین حتی اگه روشن بود خاموش میشد و می ایستاد ! 

دکمه ی زیر فرمون رو فشار دادم و ماشین رو روشن کردم .وقتی از گاراز خارج میشدیم ، دستی برای نگهبان 

تکون دادم.

خودمم نمیدونستم چجوری با این ماشین گنده داشتم رانندگی میکردم اما فقط میروندم : خب مهال ...

مهال نگاهی بهم انداخت و به کمربندش چسبید : خب که خب ....

چشم غره ای رفتم : درد .... اون کمربندو ول کن مهال من گواهینامه دارم ! 

لباشو تر کرد و آروم دستشو از دور کمربند برداشت : توروخدا سارا مواظب باش من آرزو دارم میخوام مادر بشم 
 !

نفسم رو با شدت بیرون دادم و یه مارپیچی ریز رفتم که جیغ مهال بلند شد : یا خدا .... سارا ....



خندیدم : خیله خب ... کجا برم ؟ 

آب دهنش رو قورت داد و آروم گفت : بیمارستان ! 

ته دلم خالی شد . 

اما من باید قوی باشم ! مثل ارسالن که تو روزای سخت قوی و مقتدر پشتم بود . 

حاال نوبت من بود که کنارش باشم ....

نفس عمیقی کشیدم : کدوم بیمارستان ! 

آهی کشید : بیمارستان نیروی انتظامی ... سارا علیرضا گفت دارن میارنش تهران حالشم خوبه ! 

ینی تهران نبوده ... خدایا مواظبش باش خواهشمیکنم ! 

اینترنت گوشیمو روشن کردم و دادم به مهال : اسم بیمارستانو تو گوگل مپ بزن ببینم کدوم گوری باید برم ! 

چهل و پنج دقیقه طول کشید تا به بیماریتان برسیم . بس که مهال گفت آروم برو .

مهال خودشو معرفی کرد تا مارو تو حیاط بیمارستان راه دادن ! 

گوشه ای ماشین رو پارک کردیم و داشتیم پیاده میشدیم که آمبوالنسی وارد حیاط شد .

درش باز شد و اول علیرضا ازش پیاده شد . به سمتش دویدیم که برانکارد رو از ماشین درآوردن .

با دیدن ارسالن ، دهنم خشک شد و بدنم یخ زد .....

دست سردشو گرفتم و به چشمای بستش زل زدم ! 

پرده ی اشکی جلوی چشمامو تار کرد اما پسش زدم . من باید قوی میشدم  ! باید کنار ارسالن میبودم . 

تمام روز هایی که حامله بودم جلو چشمام رژه رفت . که چطور کنارم بود ....

چطور همدمم بود .....

چطور دلداریم میداد .....

آهی کشیدم و پشت دستش رو نوازش کردم .

زمزمه کردم : ارسالن .... من دیگه گریه نمیکنم ... منم سارای ... کنارتم .... تنهات نمیزارم ! قول میدم . فقط 

بلند شو و بهم بگو که توهم کنارمی ..

یه ربعی میشد که باهاش حرف زدم و اما چشم هاشو باز نکرد .

آهی کشیدم و بلند شدم و از اتاق اومدم بیرون ! 

بالفاصله دکتر وارد اتاقش شد و چکش کرد ...

با استرس به سمت دکتر رفتم : به هوش میاد آقای دکتر ؟؟ 

لبخندی زد : آره که به هوش میاد ... االنشم بخاطر داروهاشه که خوابه ! فکر میکنم تو رامسر به هوش اومده 

بوده .... 

و نگاهی به علیرضا انداخت که اونم سری به معنای مثبت تکون داد ! 

نفس راحتی کشیدم که دکتر گفت : فقط طبق داده هایی که برای ما فرستادن یه چند وقتی حس پاهاش رو از 

دست میده ! 

نفسم حبس شد و  از پشت شیشه نگاهی بهش انداختم که دکتر ادامه داد : ولی فکر میکنم 6 جلسه فیزیوتراپی 

کمکش کنه اینم باید در نظر داشته باشیم که نباید به کمرش زیاد فشار بیاد ... فیزیو تراپی هاشم ماهی یکبار 

باشه خوبه ! 



سری تکون دادم و بعد از اینکه دکتر رفت ، روی صندلی نشستم ! 

خدایا یعنی داری امتحانم میکنی ؟؟ 

ارسالن 6 ماه نمیتونه راه بره ؟؟؟؟ 

دانشگاه چی ؟ 

شرکت ؟؟

خدایا باید چیکار میکردم ؟؟؟ 

نمیدونم چقدر فکر کردم که خوابم برد و با دردی که تو گردنم حس کردم بیدار شدم ! 

دستی به گردنم کشیدم که از بد خوابی دیشب تیر میکشید و به سمت اتاق رفتم و از پشت شیشه نگاهی به 

ارسالن انداختم ! 

چشم های بازش رو که دیدم  به سمت اتاق پر کشیدم . درو که باز کردم که با اخم نگاهی بهم انداخت و به 

دوثانیه نکشیده نگاهشو ازم گرفت و برگشت ! 

دلخور اسمشو صدا کردم : ارسالن ... خوبی ؟؟؟ 

صدایی ازش نیومد که به سمتش قدم برداشتم ...

دستش رو گرفتم که از زیر دستم کشید : به ترحم نیازی ندارم ! 

این حرفو که زد فهمیدم که همه چیو میدونه .

آهی کشیدم : من ترحم نمیکنم ! 

دلخوری از صدام میبارید : ارسالن من فقط نگرانتم ! 

حتی نگاهم نمیکرد : اگه نگرانم بودی اونردز تو خونه میموندی نه اینکه بزنی بیرون ! 

سر تکون دادم : تو اون ارسالنی نیستی که میشناسمش .... اون قوی بود .... اون ...

حرفم رو قطع کرد : اون فلج نبود سارای .... تنهام بزار .... من به کسی احتیاج ندارم ! 

بغض به گلوم چنگ انداخت . لب زدم : ولی من به تو احتیاج دارم ارسالن ... یکم فکر کن ... من به جز تو کسیو 

ندارم ... به جز کنار تو جایی رو ندارم ... کجا برم ؟؟؟ 

بغض توی صداش رو میخوندم : چطور سارای ؟؟؟ چطور باید مراقبت باشم وقتی یکی باید مراقب خودم باشه 

؟

آهی کشیدم : تنهات نمیزارم ! 
...

برنج و خورشت رو توی سینی گذاشتم و لیوان نوشابه رو کنارش . ظرف ماست رو هم گذاشتم و سینی رو 

برداشتم  به سمت اتاق رفتم ! 

سینی رو روی میز کنار تخت گذاشتم . با اینکه دو هفته از اومدنش به خونه میگذشت اما هنوز لجباز بود .

کنارش نشستم : خواهشمیکنم ارسالن ! من فقط 3 ساعت بیرون کار دارم ... خودم که اومدم کمکت میکنم چند 

قدم برداری اما این مدت بمون روی تخت ... باشه ؟؟ 

بدون اینکه به من نگاه کنه سری تکون داد ! 

نگاهم نمیکرد .

دلم برای اون چشم های عسلیش تنگ شده بود اما نگام نمیکرد . نمیدونم شاید ازم خجالت میکشید ! 



آهی کشیدم و بوسه ای زیر گلوش نشوندم که عصبی لب زد : نکن جوجه !!!

و هلم داد کنار و زیر لب گفت : حیف که نمیتونم ...

خندیدم و سری تکون داد و بلند شدم . 

بعد از اون روز جنسیس رو دوباره به گاراژ برگردوندیم . 

دکمه ی سوییچ رو فشردم و سوار ماشین شدم و به سمت شرکت روندم .

وارد شرکت شدم و با دیدن بابا نفسی از سر آسودگی کشیدم : سالم باباجون ! 

برگشت و با دیدنم لبخندی زد : سالم دخترم .

و دستم رو توی دستش گرم فشرد .

آهی کشیدم : خوبید ؟؟ 

سری تکون داد : ُسر و ُمر و گنده کنارت ایستادم گه نمیبینی ؟ 

سر تکون دادم : نمیخام اگه حالتون بده کمکم کنید ولی خب میدونید که من با امور شرکت زیاد آشنا نیستم . 

ارسالنم که وضعیتش ....

دستی پشت کمرم گذاشت و به سمت اتاق ارسالن راهنماییم کرد : میدونم دختر .... تو این شرایط که کسی رو 

راه نمیده تو فقط باید کنارش باشی . منم کارای شرکت رو خودم انجام میدم ولی چون وکالتش رو به تو داده 

امضاهای تو الزمه .

سر تکون دادم و به سمت میز رفتیم ! 

چند تا برگه جلوم گذاشت و گفت : درست مطالعه اش کن . بعد به ارسالن هم زنگ بزن بپرس بعد امضا کن ! 

لبخندی زدم : شما که کارت درسته ولی چشم ! 

دستی روی شونم گذاشت : یادت باشه به هیچ کس جز ارسالن اعتماد نکنی حتی من و مادرش ... اینطوری 

هردوتاتون در امانید . چیزی که ما میخوایم ! 

 راست میگفت !

من هر چی میکشیدم از این ساده گیم بود اما دیگه بسته . لبخندی زدم که اتاق رو ترک کرد ...

به ارسالن زنگ زدم و کارای شرکت رو راست و ریست کردم .

کار هام که تموم شد ، اتاق رو ترک کردم و از بابا هم خداحافظی کردم ! 

یه کالس دوساعته داشتم .

تصمیم گرفته بودم که درسم رو هم تموم کنم ! 

بعد کالس دیگه کاری نداشتم .

یکم خرید کردم و برگشتم خونه ! 

به محض اینکه درو باز کردم ، صدای گرومپ بدی خونه رو پر کرد.

نگران به سمت اتاق دویدم که با ارسالنی که روی زمین افتاده بود و تاج تختی که شکسته بود مواجه شدم ...

نگران دویدم سمت ارسالن : چیکار میکنی ارسالن ... نمیگی پاهات میشکنه ؟ 

بزور خودشو کشید باال و به تخت تکیه داد . نفس نفس زنان گفت : دیگه ... از این ... بد تر نمیشن !

بغض کردم .

حتی نزاشت دستشو بگیرم . خودشو کشید باال و روی تخت نشست ! 



رفتم سمت آشپزخونه و یه لیوان آب آوردم و دادم دستش : نمیگی اگه سرت میخورد به لبه ی تخت من چیکار 

میکردم ؟؟؟ ... ارسالن چرا به خودت نمیای ؟؟ 

و قطره اشکی روی گونم چکید ....

نفس های عصبیش روی مخم بود !

توی یه حرکت ناگهانی لیوان رو به دیوار روبه رو کوبید ...

دستم رو روی گوشم گزاشتم و جیغ خفیفی کشیدم که فریاد زنان گفت : همون شب بهت گفتم برو از زندگی من 

.... من نیاز به پرستار مدارم میفهمی ؟ ... بلدم چجوری از پس خودم بربیام .... برو گمشو مهم نیست من چم 

بشه ! 

گریم شدت گرفت : آخه تو چته ارسالن ؟؟؟ 

بلند تر از قبل فریاد کشید : جلو من عر عر نکن ! 

دستم رو روی دهنم گذاشتم که زیر لب با صدای هیس هیسی گفت : وقتی نمیتونم برات کاری کنم لعنتی ! 

به دیوار تکیه دادم و آروم اشک ریختم : اگه میتونستم برم .... قبل از همه ی این اتفاق ها میرفتم .... اگه 

میتونستم برم .... میرفتم ارسالن .... اما .. اما یه حسی تو عمق وجودم نمیزاره تنهات بزارم ! 

جلوش زانو زدم که روشو از من گرفت : تو تو همه ی سختیا و خوشی هام کنارم بودی ... حاالمن چجوری تنهات 

بزارم ؟؟ ... درسته عمر زندگیمون کم بوده .... اما ... اما نمیدونم چجوریه که بهت عادت کردم ....  

دستم رو روی زانوهاش گذاشتم و لب زدم : منو نگاه کن ....

آهی کشید و لباشو تر کرد : برو سارای ....

دوباره اشکام سرازیر شد و بلند گفتم : لعنتی من دوست دارم ! 

برگشت و به چشمام زل زد ...

باورم نمیشد این امیر ارسالن احمدی بود .

کسی که به سختی کوه بود حاال تو چشماش نم اشک بود .

نتونستم خودمو کنترل کنم و ناخودآگاه بلند شدم و خودمو تو آغوشش پرت کردم .

نتونست خودش رو کنترل کنه و از پشت روی تخت افتاد . گرومپ گرومپ قلبشو احساس میکردم ! 

طبق عادتش دستشو نوازش وار پشتم کشید و آروم لب زد : منم دوست دارم جوجه.

آهی کشیدم : هیچ وقت بهم نگو برو .... ارسالن من جز تو کسیو ندارم ! 

بوسه ای روی سرم نشوند : چجوری تحمل کنم ؟؟؟ 

بلند شدم و روی شکمش نشستم : چیو ؟؟؟ 

کف دستم رو گرفت و نرم بوسید : اینکه تو ناراحت باشی و نتونم برات کاری کنم ! 

سر تکون دادم و به جایی نامعلوم خیره شدم : من از این ناراحتم که پسم میزنی ... از اینکه نگاهم نمیکنی ... 

لجبازی میکنی ... فکر میکنی بهت ترحم میکنم ! 

به چشماش زل زدم : ولی من هر کاری میکنم بخاطر خودم میکنم ! .... چون .... چون ...

با صدایی که توش شیطنت موج میزد گفت : نمیتونی بدون من زندگی کنی ؟؟؟ 

چشم غره ای بهش رفتم و بلند شدم . دستشو کشیدم تا اونم بشینه .

نگاهی به دور و بر انداختم که پر خورده شیشه و چوب بود : تو فقط کار زیاد کن ! 
.....



آقای رحیمی ارسالن رو روی مبل نشوند و خودش هم کنارش نشست و دستی روی پاش گذاشت : کوالک  کردی 

مرد جوان ! 

لبخند پر استرسی زدم : دستتون درد نکنه آقای رحیمی واقعا زحمت کشیدید .

ارسالن نگاه بدی بهم انداخت که به حسابت میرسم خاصی توش موج میزد ! 

آقای رحیمی شونه باال انداخت : چه زحمتی دخترم ؟ دوروز دیگه هم که ارسالن جان خوب شد میاد کمک من ! 

ارسالن دست به سینه نگاهی به من انداخت و اخم کرد که با صدای خانوم رحیمی همه به سمت در خیره شدیم : 

همسایه ... فکر نکنم امروز ناهار داشته باشید نه؟؟؟ 

با شوق نگاهی به سینی که تو دستش بود انداختم و گفتم : واییییی .... دستتوون درد نکنه اصال حواسم نبود ! 

خانوم رحیمی سینی رو دستم داد و لبخند زد : بعله دیگه اینم از نسل جوون .... کاری داشتی حتمن به من بگو 

توهم جای دخترم ! 

لبخندی زدم : چشم واقعا ازتون ممنونم ...

تا وقتی که خانواده رحیمی نرفته بودن ارسالن دست به سینه و اخم کرده ُبق کرده بود ! 

به محض اینکه صدای درشون رو شنید عصبی گفت : خودم میتونستم تا اینجا بیام ! 

میز پذیرایی رو جلوش کشیدم و براش برنج و خورشت کشیدم : آره جون عمت ! 

چشم غره ای رفت و بشقابو از دستم گرفت و مشغول خوردن شد . 

خودمم رو زمین نشستم و مشغول خوردن شدم .

تازه فهمیدم چقدر گرسنه ام بود ! 

_چخبر از دانشگاه ؟؟؟ 

شونه باال انداختم : هیچی ... همه چی امن و امانه ! خبر جدید اینکه ....

بهش نگاه کردم که سوالی بهم خیره شد .

خندیدم و با شوق گفتم : این ترم که تموم شه تو دانشگاه فقط با تو کالس دارم ... از این به بعد کالسام بالینیه 
 !

ابرو هاشو باال برد : پس دیگه میخای تو خرج خونه کمکم کنی ؟ 

لقمه ام رو قورت دادم و گفتم : غلط کردی ... فعال که تنها دارم خرج خونه رو میدم ! 

سرشو پایین انداخت : خیله خب نمیخاد تکرار کنی که فعال تو شرکتو میگردونی ...

و ظرف غذاشو روی میز گذاشت ! 

دستپاچه گفتم : ارسالن من نمیخواستم ناراحتت کنم ... من فقط ....

دستشو باال برد و حرفم رو قطع کرد : نمیخام چیزی بشنوم ! 

ناراحت نگاهی به بشقابش انداختم که حتی نصفشم نخورده بود ....

آهی کشیدم ! 

خیلی حساس شده بود ! 

میزو که جمع کردم سعی کرد با فوتبال دیدن خودشو سرگرم کنه ! 

دلم میخواست از دلش درارم ...

میدونستم قرمه سبزی خیلی دوست داره . 



بعد از اینکه قرمه سبزیو بار گذاشتم ، اتاق رو تمیز کردم و خسته و کوفته کنار ارسالن نشستم ! 

سرم رو به شونش تکیه دادم و دستمو دور بازوش حلقه کردم ...

نمیزارم ناراحت بمونی ! 

من قول دادم که کنارت بمونم . من همسرم امیر ارسالن احمدی هستم ! من باید قوی باشم ...

هر چقدر که زخم بزنی کنارتم ....

هر چقدر ناراحت بشی ...

هر چقدر وسیله بشکونی ....

من از دستت نمیدم ارسالن ! 

با تموم شدن کالس ، جزوه هام رو جمع کردم و توی کوله ام گذاشتم . بلند شدم برم که استاد فرهیخته گفت : 

خانوم معینی ! چند لحظه صبر کنید ، کارتون دارم .

چشم زیر لبی ای گفتم و سرجام نشستم .

کالس تقریبا خالی شده بود که استاد ، کیف دستی به دست سمتم اومد .

منم به احترامش بلند شدم که لبخندی زد . چین و چروک گوشه ی چشم هاش هویدا شد ! 

درست معلوم بود یه پدر مهربونه . البته فکر کنم پدر بزرگ هم بود .

به من که رسید ایستاد : حال آقای احمدی چطوری دخترم ؟؟؟ 

سرم رو پایین انداختم و لبامو تر کردم : خب راستش استاد ... خیلی لجبازی میکنه ! 

سر تکون داد : میدونم بچه ی خیلی لجبازیه ..

به چشمای مهربونش نگاه کردم : حس میکنه من دارم بهش ترحم میکنم اما واقعا اینطور نیست ! اون شوهرمه 

خب .... دوسش دارم ...

بازم سر تکون داد و راه افتادم : میفهمم اتفاق خیلی بدی براش افتاد ولی ارسالن بخاطر قدرتشه که لجبازی 

میکنه ! اون خیلی مغروره امیدوارم تو این چند وقت بتونی بهش کمک کنی که این غرورشو حداقل برای توو 

خانوادش کنار بزاره .... اما از آرین واقعا توقع نداشتم که ....

حرفشو قطع کرد .

سرم رو پایین انداختم : اون آدم خوبی بود ولی با آدم بدی گشت ... شاید تقصیر منه چون ارسالن درمورد دختر 

عموش بهم هشدار داده بود ولی من لعنتی ....

حرفم رو قطع کرد : نه دخترم خودتو سرزنش نکن .... آرین خودش عقل سالم داشت باید راه درست رو 

تشخیص میداد ! 

سرم رو پایین انداختم که ایستاد . به دفتر رسیده بودیم . 

دستگیره ی در رو گرفت و ادامه داد : االن فقط به فکر ارسالن باش ... هم اون پسر خوبیه هم تو دختر خوبی 

هستی .... و ... به حرفاش گوش کن اون تو شناختن آدما تبحر خاصی داره ! 

لبخندی زدم : چشم استاد ! 

چشم هاشو روی هم گذاشت : آفرین .... خبر هاش هم بهم بده چون واقعا نگرانشم ! 

_ چشم استاد واقعا ممنونم ! 



با لبخند از هم خداحافظی کردیم و من به پارکینگ دانشکده رفتم . داخل ماشین نشستم و شماره ی ارسالن رو 

گرفتم .

با بوق اول جواب داد : کجایی ؟؟ 

خندیدم : سالم همسر مغرورم ! الزم نیست بپرسی خوبم یا نه چون خوبم ...

_ مزه نریز جوجه کوچولو .... کجایی ؟؟؟ 

شونه باال انداختم . سوییچ رو تو جاش گذاشتم و استارت زدم : تازه دارم از دانشگاه راه میافتم ! 

_ باشه مواظب باش و زود بیا ...

لبامو تر کردم : چشم ولی توهم از جات بلند نشو چون اونجا باید تالش کنی .

_ باشه ! 

_ دوست دارم فعال !! 

_ فعال ...

گوشی رو قطع کردم و رو صندلی انداختم .

راه افتادم به سمت خونه .

نیم ساعت . راه بود ! 

به محض رسیدن ، ماشین رو جلوی آسانسور پارک کردم و کیفم رو روی صندلی عقب گذاشتم .

سوییچ به دست وارد آسانسور شدم . به طبقه ی خودمون که رسیدیم ، درو باز کردم و باصدای بلند گفتم : سالم 

خونه ی خوشگلم ! 

_ سارا بیااااا عععععهههه! 

خنده کنان به سمت اتاقم رفت : واسه من شاخ و شونه نکشا تخت خوشگلمم شکوندی ! 

سری تکون داد : بهت گفته بودم با مقنعه چقدر خوردنی تر میشی ؟ 

ابروهامو باال دادم : نبابا شیطون از اینا هم بلدی ؟؟ 

پوزخندی زد : بیار لباسامو ! 

با کمک من شلوارشو عوض کرد و کاپشنشو روی تیشرتش پوشید . 

با دیدن ویلچر آهی کشید که جیگرم سوخت و بغض به گلوم چنگ زد اما پسش زدم و بوسه ای روی گونش 

کاشتم : باهم ازش میگذریم ! 

لبخند کجی زد که بیشتر دلمو گرم کرد ...

با لبخند بهش زل زده بودم که بین راهرویی که دو طرفش دوتا میله بود با زحمت پاهاش رو تکون میداد ! 

دکتر نزاشت که بهش کمک کنم .

اولین جلسه ی فیزیو تراپیش بود اما خیلی خوب داشت پیش می رفت .

به آخر راهرو که رسید ، روی صندلی نشست .

پیشونیش غرق عرق بود ! به سمتش رفتم و با دستمال عرقشو پاک کردم .

با صدای هیس هیسی لب زد : اینقدر این لپاتو به صورت من نزدیک نکن .... تضمین نمیکنم گازشون نگیرم ! 

هین آرومی کشیدم : ارسالن زشته ! 

چشم غره ای رفت و رو به دکتر بلند گفت : میخوام دوباره برم ! 



_ نه آقای احمدی برای امروز بسته ! 

ارسالن پکر شد که دکتر ادامه داد : تا جلسه ی بعد که میشه ماه بعد روزی ۵ دقیقه سعی کن روی پاهات بایستی 

...... اگر تونستی با کمک همسرت چند قدم هم بردار ! 

برق شوق رو توی چشم های ارسالن میدیدم و این بیشتر از همه بهم امید میداد.

توی دلم میخاستم آرین رو لعنت کنم که از پشت به ارسالن چاقو زده بود اما دلم نمیومد .

من مثل اونا نبودم .

تو راه خونه بودیم که ارسالن لب زد : میای بریم شهر بازی ؟ 

خندیدم : با این وضعت ؟؟؟ 

سر تکون داد : نریم وسیله بازی کنیم که .... بریم تو قسمت بچه ها فقط نگاشون کنیم ! 

شونه باال انداختم : خب چرا بریم شهربازی ؟؟؟ 

اخم کرد  که ادامه دادم :  بجاش میریم یه بهزیستی . هم بهشون کمک میکنیم هم نگاشون میکنیم ! 

آهی کشیدم : به یاد یاس ! 

چشم هاش برق زد و دستم رو گرفت و بوسید : خیلی خوبه که خیلی مهربونی سارای ! 

لبخندی زدم و کنار یه شیرینی فروشی نگه داشتم : باید یچیزی هم براشون بخریم دیگه ! 

خندید : خامه ای بخر پس ...

ابروهامو باال دادم : چشم شکموووووو...

چشم غره ای رفت : دیگ به دیگ میگه روت سیاه ..

شونه باال انداختم و کیفمو برداشتمو  پیاده شدم.

لحظه ای دلم از نبود یاس گرفت .

 دستی به شکم تختم کشیدم .

چقدر دلم برای لگد زدناش تنگ شده بود ! 

سری تکون دادم تا فکر یاس از سرم بیرون بره و وارد شیرینی فروشی شدم ..

چشماش برق میزد وقتی با شادی بچه ها نگاه میکرد . دنباله ی نگاهش رو گرفتم و به بچه های 4 یا 5 ساله ای 

که سر یه تاپ و سرسره باهم سرو کله میزدن خیره شدم .

یهو احساس کردم چقدر میفهممشون ! 

منم یتیم بودم .

بدون هیچ پدر و مادر یا خانواده ای .... 

ولی ارسالنو که داشتم ! 

اون تا االن کنارم بوده و منم کنارش میمونم حتی اگه پسم بزنه . 

بغضم گرفت ! آب دهنم رو قورت دادم تا بغصم هم پس بزنم اما نتونستم و با صدای گرفته گفتم : بریم نوزادا رو 

ببینیم ؟ 

چشم غره ای بهم رفت : سارای ! 

آهی کشیدم : ارسالن اونطوری نگام نکن ...

دست به سینه نگاهم کرد : من که میدونم میخوای بری اونجا زار زار گریه کنی پس نه !



دندون غروچه ای کردم : تو نمیتونی منو وادار کنی کاری که دلم میخادو انجام ندم ! 

پوزخندی زد که راه افتادم : اگه تونستی وادارم کن ! 

_ سارای  .....  با توام .... رفتی دیگه برنگرد !

ایستادم و همونطور که برمیگشتم پام رو به زمین کوبیدم ! 

نگاهم بهش افتاد که غمگین تر و عصبی تر از همیشه ، روی ویلچر نگاهم میکرد ! 

آهی کشیدم . من دارم چیکار میکنم ؟؟؟ 

داشتم ناخودآگاه بهش میفهموندم که خیلی ضعیف شده .

آهی کشیدم و به سمتش قدم برداشتم . دستم رو باال بردم و توهوا چرخوندم : ارسالن من ....

_ خفه شو ....

و عصبی سعی کرد ویلچرو راه بندازه و دور زد تا بره . به سمتش دویدم : بزا کمکت کنم .....

_ گفتم به من دست نزن ! 

فریادش اونقدر بلند بود که سر جام ایستادم .

آهی کشیدم و به سمت ماشین قدم برداشتم ! 

حاال که نمیخواست کمکش کنم باید خودش به خودش کمک میکرد .

به ماشین رسید و درو باز کرد . منم نشستم پشت فرمون و به جلو زل زدم . به لطف فیزیو تراپی ، روی پاش 

ایستاد و بدون کمک روی صندلی نشست ! 

ویلچرو جمع کرد و گذاشت روی صندلی های عقب . به محض اینکه درو بست ، پامو روی گاز فشردم ! 

حالم دست خودم نبود و فقط حرصم رو روی پدال گاز خالی میکردم که ارسالن با تلفنش به کسی زنگ زد : 

سالم ..... همین االن 300 ملیون از حساب شرکت میریزی به حساب بهزیستی .... اما نداره همین که گفتم .... 

چی ؟؟؟ 

نگاهی به من انداخت و ادامه داد : من رئیستم یا همسرم ؟؟؟ ...... کاری که گفتمو انجام میدی و گرنه اخراجی ! 

و گوشیو قطع کرد و فوشی زیر لب داد .

چند لحظه نگذشته بود که داد زد : آروم برون سارای ! .... اینو یکبار تکرار میکنم ! 

دندون هامو به هم ساییدم و نادیده اش گرفتم که بلند تر از قبل گفت : باتوام ...

زدم کنار و با کمال آرامش برگشتم سمتش : این وضع رانندگی منه آقای احمدی ... اگه میتونی خودت برون که 

دیگه ایرادی از من نگیری .... اگرم نه که ....

حرفم با سیلی که خوردم ، نصفه نیمه موند ! 
......

در خونه رو که باز کردم بدون اینکه من دست به ویلچرش بزنم ، وارد خونه شد ! 

انگار منی وجود نداشت و من رو به طور کامل نادیده میگرفت .

آهی کشیدم و وارد اتاق شدم و مشغول عوض کردن لباس هام شدم .

خودم هم باورم نمیشه چطور اونقدر بی رحم شده بودم که اون حرفا رو به ارسالن زدم .

لباس هام رو عوض کردم و با یه نیم تنه و شرتک به سمت دستشویی رفتم .

دست و صورتم رو که شستم نگاهی به خودم تو آیینه انداختم و موهام رو باز روی شونه هام انداختم .



دلم خیلی گرفته بود ! 

بیشتر از خدا ....

بعد از خودم ........

آخر هم از ارسالن که کاپشنش رو روی زمین انداخته بود و جلوی تلویزیون نشسته بود !

کاپشنش رو برداشتم و روی جالباسی آویزون کردم . 

ویلچر رو هم به تراس بردم اما دلم نمیخواست برگردم ! 

نا خودآگاه به سمت کیت سیگار ارسالن  کشیده شدم .

وقتی ارسالن من رو فندک و سیگار به دست دید ، نگاه بدی بهم انداخت اما از جلوش رد شدم و روی سرامیکای 

سرد تراس نشستم .

لحظه ای از سرما لرزیدم اما بی تفاوت نخ سیگار رو روی لبم گذاشتم و با فندک .... تق ..... روشن شد ! 

آهی کشیدم و پک عمیقی به سیگارم زدم .

اشکم رو گونم  چکید ! 

دلم برای ارسالن خودم تنگ شده بود ...

همون که به قول خودش به وقتش جدی و به وقتش مهربون بود ....

پک دیگه ای زدم و اشک ریختم .

دستی به صورتم کشیدم . همونجا که نیم ساعت پیش سیلی خورده بود !

نگاهم به خیابون خورد که داربست هایی رو دیدم .

قلبم تند شروع به تپیدن کرد و سیگارم رو روی زمین خاموش کردم .

بلند شدم و دویدم توخونه ! 

به سمت تلویزیون رفتم و دوزانو نشستم. تقویمم رو به دست گرفتم و با دیدن تاریخ بی اراده هق هق زدم ! 

خدایا من کجا بودم ؟ 

ده روز دیگه عرفه بود و من .....

هووووف .....

سه روز از دعوای منو و ارسالن بخاطر بهزیستی میگذره و ما هنوز باهم سردیم ! 

اما من خسته شده بودم از این وضع .

خیلی هم خسته شده بودم ! 

کار هام زیاد بود و گذشته از اون باید به خونه و ارسالن هم میرسیدم . میترسیدم از درس هام عقب بمونم .

صبح اول وقت که میرفتم شرکت و به کمک بابا دو سه ساعت به کار ها رسیدگی میکردم و بعدشم که دانشگاه 

بودم .

وقتی هم میرسیدم خونه باید ناهار و شام رو آماده میکردم . شب تا صبح هم درس میخوندم ! 

اونقدر کار ها رو سرم ریخته بود که حتی دیگه آرایشمم کم شده بود .

به قفسه ی روغن رسیدم و دوتا برداشتم و تو سبد خریدم گذاشتم .

آهی کشیدم . 

تقریبا خریدم تموم شده بود ! 



به سمت قفسه ی خوراکی ها رفتم و از هر طعم چیپس یدونه برداشتم . دوتا کرانچی فلفلی و یه پفک گنده هم 

برداشتم . در آخر هم یه جعبه بیسکوییت به خرید هام اضافه کردم و به سمت صندوق رفتم ! 

وسیله هارو چیدم تا حساب کنه ...

چقدر جای ارسالن کنارم خالی بود . دلم میخواست االن پشت گوشم به این همه خوراکی که برداشتم غرغر کنه 

و بگه واسه قلبت ضرر داره اما نبود ...

حتی دیگه خوردن قرص هامم گوشزد نمیکرد بهم!

_ خانوم با شمام ! 

به صدای بلند صندوق دار به خودم اومدم : ببخشید متوجه نشدم ! 

سری تکون داد : خانوم حواستون رو جمع کنید پشت شما مشتری ها منتظرن . گفتم شد 450 هزار تومن ! 

کارتم رو به طرفش گرفتم : بفرمایید ... شرمنده !

و مشغول چیدن وسایال تو پالستیک شدم ! 

کارت رو که ازش گرفتم ، پالستیک ها رو برداشتم و به زور تا دم ماشین کشیدم ! 

با هزار سختی در صندوق رو باز کردم و وسایل هارو توش گذاشتم .

بعد از خرید میوه ، خسته و کوفته به سمت خونه راه افتادم و به زور وسایل رو تا دم خونه آوردم .

درو که باز کردم با ارسالن که روی پاهاش ایستاده بود و دستش رو به اوپن تکیه زده بود .

ترسیده به طرفش رفتم : مگه دکتر نگفت روزی پنج دقیقه ؟؟؟ 

به محض اینکه بهش رسیدم ، پاهاش شل شد و داشت میافتاد که به زحمت نگهش داشتم : داری با خودت 

چیکار میکنی ! 

کشون کشون به مبل رسیدیم و نشوندمش . 

با اخم گفت : به توچه ! 

دندون قروچه ای کردم : فقط میخای با من لج کنی آره ؟؟؟؟؟ 

چشم غره ای بهم رفت !

چشم غره ای بهم رفت که بغض به گلوم چنگ زد ! 

نزدیک سه هفته بود که زندگیم این بود . از هیچی ناراحت نبودم اما از رفتارای ارسالن حرصم میگرفت . 

و چیز دیگه ای که بیشتر از همه آزارم میداد ، این بود که من جز اون کسیو نداشتم .

اشکی گوشه ی چشمم رو گرفت : چرا اینطوری میکنی ؟ مگه من چیکار کردم ! 

تلویزیون رو روشن کرد : مثل اینکه تازگی ها آلزایمر هم گرفتی .

پای چپم رو به زمین کوبیدم و با صدای بلند گفتم : آره .... آلزایمر گرفتم .... مثل توکه نمیبینی یکه و تنها دارم 

زندگی رو میچرخونم ، درس میخونم ، همه گوهی میخورم اما تو حتی پشتمم نیستی که دلگرم تو باشم ! 

نگاهمم نمیکرد حتی .

گریم بیشتر شد و لب زدم : خسته شدم از دستت ...

پوزخندی زد .

به سمت در رفتم و خریدا رو یکی یکی گذاشتم تو خونه . نگاه غمناکم رو به ارسالن انداختم! 

خدایا چیکار میکردم ؟؟؟ 



چیکار میکردم که زندگیم درست میشد ! 

با صدای زنگ در خونه به خودم اومدم و به آیفون نگاهی انداختم  .

با دیدن تصویر روبه روم لحظه ای حس کردم قلبم ایستاد . با دست لرزون آیفون رو برداشتم ! 

صدام در نمیومد : تو اینجا چه غلطی میکنی ؟؟؟ 

پوزخندی زد : میبینم که برگشتی ! 

آب دهنم رو قورت دادم و به ارسالن که کنجکاو به من خیره شده بود نگاهی انداختم و لب زدم : گفتم اینجا چه 

غلطی میکنی ؟؟

_ اومدم پسرمو به بابای مهربونش نشون بدم .

نفسم بند اومد .

این چی میگفت ؟؟؟؟ نفس زنان گفتم : بیا باال ! 

و درو باز کردم .

برگشتم و به دیوار تکیه دادم .

ارسالن اخم کرد : کیه ؟؟؟ 

اشکم رو که روی گونم ریخته بود ، پس زدم .

خدایا  ....

کی تموم میشد ؟؟؟ 

کی من راحت میشدم ؟؟؟ 

با صدای در به خودم اومدم و درو باز کردم ! 
.....

نگاهی به پسر بچه ی نوزاد توی بغلش انداختم !

داغ یاس تو دلم تازه شد .

منو پس زد و وارد خونه شد . با طعنه گفت : به به آقای احمدی بزرگ ! 

ارسالن حرصی روی پاش ایستاد : تو اینجا چیکار میکنی زنیکه ی هرزه ؟؟؟ 

به سمتش رفتم و بازوشو چسبیدم .

میترسیدم جلوی این افریته ، کم بیاره  ! 

اما به چشمای اون پسر خیره شدم .... همشکل  چشمای ارسالن تو خواب بود .

تیکه تیکه شدن قلبم رو حس میکردم !

شیرین با لوندی گفت : اومدم پسرتو بهت نشون بدم شوهر عزیزم ! 

ارسالن فریاد کشید : چیییی ؟ 

شیرین پوزخندی زد و بچه رو روی زمین گذاشت : ببخشید عزیزم اما من نمیتونم یه پسرو بدون پدر بزرگ کنم ! 

مخصوصا اینکه هنوز براش شناسنامه نگرفتم .

توی کریرش خواب خواب بود و حتی با داد ارسالن هم بیدار نشد ! 

فکر کنم 5 یا 6 ماهش بود .

شل شدن پاهای ارسالن رو حس کردم و وزنش روی من افتاد .



شیرین به سمتش اومد و بوسه ای روی گونش نشوند : خوش باشی عزیزم .

و چشم غره ای به من رفت و از در بیرون زد ...

ارسالن رو روی مبل گذاشتم و جلوی بچه زانو زدم .

_ سارای ....

حتی بهش نگاه ننداختم ....

_ سارای این دروغه .... خودت که شیرینو میشنا....

حرفشو قطع کردم و با گریه لب زدم : هییییش !!! .... با من حرف نزن ....

_ سارای بچه نشو با یه آزمایش ساده ....

بلند شدم و داد زدم : بسه ارسالن بسه .... تا کی بکشم از دستت ؟؟؟ ... هان ؟؟؟ . ... تا کی بدبخت باشم ..... تا 

کی .....

تا خواستم حرف بزنم صدای گریه های بچه بلند شد ! 

هر دو نگاهی بهش انداختیم .

قرمز شده بود و بدجور گریه میکرد . 

دلم براش کباب شد ... با گریه به سمتش رفتم و بغلش کردم ! 
.....

نگاهی به چشمای بستش انداختم و شیشه شیر رو از دهنش بیرون کشیدم .

آهی کشیدم و دورشو بالش چیدم تا یه وقت از روی تخت نیافته ! 

از اتاق که بیرون زدم ارسالن نگاهی بهم انداخت : باسد باهم صحبت کنیم .... لطفا ! 

آهی کشیدم و به سمتش رفتم .

به کنارش اشاره کرد و منم نشستم ...

تو یه حرکت ناگهانی من رو در آغوش کشید ! 

بازوش رو گرفتم .

چقدر دلم برای این آغوش تنگ شده بود ! 

_ سارای من از خودم مطمعنم ..... این بچه بچه ی من نیست ! همین فردا میریم آزمایش ژنتیک .

آهی کشیدم : اگه حتی ینفرو داشتم ، پیشت نمیموندم ارسالن ...

صدام پر از بغض بود : روز اولی که دیدمت فکر کردم دیگه بدبختیام تموم شده ! اما اشتباه کردم .... اشتباه 

بزرگی کردم ! 

دستش رو روی دهنم گذاشت : هیششش .... ولی تو اشتباه شیرین زندگی منی سارای .... معذرت میخوام .... 

بابت همه ی سختگیری هام ! اینقدر خوب بودی یادم رفت ازت تشکر کنم ....

اشک هام ریخت روی دستش که دستش رو نوازش وار کنار چشمم کشید : گریه نکن .... فقط ازت خواهشمیکنم 

این بیست روزی که طول میکشه تا جواب آزمایش بیاد کنارم باشی ! 

دستش رو پس زدم و به سمت اتاق رفتم .

آهی کشیدم و ایستادم .

نگاه اشکیم رو بهش دوختم ! 



چیکار کردی با من مرد ؟؟؟ 

چیکار کردی با دلم نامرد ؟؟؟؟ 

بد کردی بهم ... بد ...

_ برات رخت خواب میارم امشب اینجا بخواب ! 
........................

غلتی زدم و نگاهی به بچه انداختم .

دستم رو نوازش وار روی لپای گندش کشیدم و لبخندی زدم !

گوشیم رو برداشتم و نگاهی به گوشیم انداختم .

ساعت 3 شب بود ...

عادت کرده بودم به لش کردن رو سینه ی ارسالن و االن خوابم نمیبرد ! 

بلند شدم و بچه رو بو  کردم ....

خداروشکر وضعیت عادی بود ! 

به سمت پذیرایی رفتم و باالی سر ارسالن ایستادم و تویه حرکت ناخودآگاه نشستم ...

شروع کردم ور رفتن با موهاش ! 

نه ارسالن ...

من نمیتونستم ولت کنم ! 

حتی اگه مجبور باشم بچت رو بزرگ کنم ...

صدای جیغ بچه که تو آزمایشگاه پیچید ، چشم هام رو بستم ! 

با صدای ارسالن به خودم اومدم : بیا بگیرش ...

دلم نمیومد خودم نگهش دارم برا همین دادمش به ارسالن ...

از گریه قرمز شده بود ! 

آروم تکونش دادم و کنار گوشش سوره ی حمد رو آروم زمزمه کردم .

گریش قطع شد و سرش رو روی شونم گذاشت و بهم گوش داد . با تموم شدن سوره حمد شروع کردم به خوندن 

آیه الکرسی ...

متوجه تکون خوردن فکش رو شونم شدم . فک کنم داشت شونمو میخورد .

لبخندی زدم و آروم کمرشو نوازش کردم ! 

آیه الکرسی که تموم شد ارسالن هم با ویلچر از اتاق بیرون اومد و بهم خیره شد .

وقتی بچه رو تو کریر گذاشتم فهمیدم نیمه خوابه . دست ارسالن دادم و راه افتادیم ! 

از دیشب با ارسالن حرف نزده بودم و دلم نمیخواست بزنم ...

از قضیه این بچه به مامان و بابا هم چیزی نگفته بودم ولی ارسالن خیلی مظلوم شده بود ! 

بار ها بهم گفت که مطمعنه بچه برا اون نیست اما من نادیده اش گرفتم و خودم رو با بچه مشغول کرده بودم .

خیلی ناز و تپلی بود و از اون گذشته خیلی با من ُاخت شده بود ! 

به خونه رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم ...

با پارتی بازی ارسالن یه هفته از دانشگاه مرخصی گرفتم و شرکت رو هم به بابا سپردم ! 



ارسالن که خودشو روی مبل پرت کرد ، کریر بچه رو روی جزیره ی آشپزخونه گذاشتم و مشغول پخت غذا شدم 
...

با اینکه همه چی آروم بود ولی بچه ی خاکی بود و با این سر و صدا ها بیدار نمیشد .

غذا رو که بار گذاشتم برگشتم تا ببرمش اتاق که چشمای مشکیشو باز کرد و با دیدن من لبخندی زد . دست و  

پاهاشو کش داد که دلم رفت ! 

بغلش کردم : توله سگ شیرین تو چی داری که اینقدر خوشمزه ای  ؟ هاان ؟؟ 

و شروع کردم زیر گلوشو ریز بوسیدن که قهقه هاش هوا رفت .

بعد یه عالمه چلوندنش به سمت پذیرایی رفتم که فهمیدم ارسالن با تعجب بهم زل زده .

چشم غره ای بهش رفتم و وارد اتاق شدم ! 
.....

خودمم نمیدونستم چرا اینقدر به این بچه محبت میکردم . انگار کال یه آدم دیگه ای شده بودم !

نمیدونم تنهایی با من چیکار کرده بود که با اینکه قلبم له شده اما بازم لبخند میزدم و برای ارسالن همسری 

میکردم . حتی برای پسرش مادری ...

صبح ها که از خواب پا میشدم با التماس رو به خدا میگفتم بیشتر از این لهم نکنه ! 

من طاقت نداشتم دیگه .....

فقط از خدا میخواستم این بچه ، بچه ی ارسالن نباشه ! اونوقت حتی اگه پدر و مادری نداشت خودم مثل بچه 

ی خودم بزرگش میکردم .

نگاهی به چشمای خستش انداختم و تکونی دیگه به شیشه شیر دادم . به سمتش رفتم که با دیدن شیشه شیر 

دستشو به سمتم دراز کرد ! 

کنارش دراز کشیدم و دهنش دادم . شروع کردم به زمزمه کردن کنار گوشش : بسم ا� الرحمن الرحیم .... 

الرحمن .... علم القرآن .... خلق االنسان ....

از بچگی دو جز از قران و سوره ی الرحمن رو حفظ کرده بودم ! 

طولی نکشید که شیشه شیر از دهنش افتاد و خوابید . بوسه ای روی پیشونش زدم و بلند شدم . پتوی نازکی 

روش انداختم و دورشو پر از بالش کردم ! 

از اتاق زدم بیرون تا آب بخورم .

_ سارای وایسا ...

آهی کشیدم و برگشتم : چیه ؟؟ 

پیشونیش رو مالید : اینکارو با من نکن ! 

چشم غره ای رفتم : چه کاری ؟؟؟ مثل اینکه تو یادت رفته با من چیکار کردی و داری میکنی ! 

نفسش رو بیرون داد : ببین اون بچه ی من نیست .... خیله خب تو میخوای من زجر بکشم ؟؟ .... ببین دارم 

میکشم ! .... از من بریدی و چسبیدی به اون بچه ؟؟؟ .... دارم میمیرم ..... از حسودی ! ... باشه سارای . تو 

بردی .... ولی بس کن ....

بازم چشم غره رفتم تا اشکامو پس بزنم . لبامو تر کردم : ار ....



حرفم رو قطع کرد : سارای من بد کردم .... آره میدونم بد کردم .... اینقدر بودی که عادت کردم به بودنت .... 

اینقدر نگرانم بودی که فکر میکردم وظیفته .... نفهمیدم باید ازت تشکر کنم .... ولی االنم باش .... االن که تو این 

فشارم باش سارای ! 

اشک هام ریخت .

نگاهم رو ازش گرفتم : خسته شدم از این همه بد بختی ! 

_ تموم میشه .

آهی کشیدم : ِکی؟؟؟؟

_ نمیدونم .....

شدت گریه هام بیشتر شد و کتاب دعا رو به سینم چسبوندم ! 

تو دلم ناله کردم : خدایا .... خواهشمیکنم .... من ارسالنو دوست دارم .... نزار پیشم بی آبرو بشه ... کمکش کن 

.... کمکمون کن ! 

وقتی از هیئت درمیومدم ، از شدت خستگی ، چشم هام نیمه باز بود .

ارسالن با دیدنم سری تکون داد : چیکار کردی با خودت ؟؟؟ 

لب هامو تر کردم و زیر لب گفتم : هیچی ...

و دستمو به ویلچرش کشیدم و هول دادم ! 

به ماشین که رسیدیم ، خودش نشست ! 

ویلچرو تا کردم و تو صندوق گذاشتم . تا خونه راهیراهی نبود اما بخاطر ارسالن با ماشین اومده بودیم . 

به خونه که رسیدیم ، ارسالن به سمت اتاق رفت تا لباس هاش رو عوض کنه اما من یسره به سمت گوشی رفتم 

و به مامان زنگ زدم .

با دومین بوق جواب داد : سالم عزیزم ....

چشمامو مالیدم : سالم مامان جون خوبید ؟؟؟ 

_ مرسی گلم .... چرا صدات گرفته ؟؟؟ 

آهی کشیدم : هیچی ... مهم نیست ! زنگ زدم بگم نیم ساعت دیگه میام دنبال بچهبراتون زحمت نشه ! 

_ نمیخواد عزیزم تو استراحت کن زحمتی نیست ! اصال تا جواب آزمایش بیاد پیش خودم میمونه که تو اذیت 

نشی ... االنم برو بخواب خسته ای .

لبخندی زدم : چشم ممنون .... کاری ندارید ؟؟؟ 

_ نه عزیزم خدافظ ! 

خدافظی زیر لب گفتم و قطع کردم ...

به سمت تخت رفتم و نگاهی به ارسالن انداختم که با یه شلوارک و باال تنه ی لخت ، روی تخت دراز کشیده بود .

با دیدنم دستش رو زیر سرش گذاشت : میشه اون لباسی که برات گذاشتم رو بپوشی ؟ 

نگاهی به لباس انداختم ! 

یه لباس خواب توری زرد ...

حرفشو کامل کرد : بدون لباس زیر .

برگشتم و نگاهی بهش انداختم ! 



آهی کشیدم و لباس رو برداشتم تا از اتاق بیرون برم و بپوشم که محکم گفت : جلو خودم عوض کن ! 

چشم هام رو بستم و حس لذتی پشت کمرم رو پر کرد ... آهی کشیدم ! 

من دوسش داشتم مگه نه ؟؟؟ 

پس باید بهش میرسیدم ! 

لباسمو عوض کردم و موهامو باز روی شونه هام انداختم .

به سمت اتاق بازی رفتم و درو باز کردم .

نگاهی به دور و اطراف انداختم و به سمت دستبند ها رفتم ! 

یکیشو برداشتم و درو بستم و وارد اتاق شدم .

ارسالن با دیدنم با تعجب گفت : چیکار میکنی ؟؟ 

و خودشو کشید باال ..

پوزخندی زدم و به طرفت رفتم ! 

روی شکمش نشستم و دستاشو باالی سرش بستم .

لبخند کشداری زدم : اینم یه جورشه ! 

سرم رو عقب کشیدم و با پشت دست دهنم رو پاک کردم ! نگاهی به ارسالن انداختم . انگار مست شده بود .

خودم رو باال کشیدم و روی سینش انداختم .

انگشتام رو نرم روی گردنش کشیدم که سرش رو جلو آورد و شروع کردیم به بوسیدن همدیگه ! 

وقتی نفس کم آوردیم از هم جدا شدیم .

دوباره روی شکمش نشستم و با لوندی شروع کردم به درآوردن لباسم. 

دروغه اگه بگم غرق در شهوت نبودم ! 

آهی کشید : سارای .... داری دیوونم میکنی بچه ! 

پوزخندی زدم و لباسم رو کناری انداختم .

حاال هر دو برهنه روبه روی هم بودیم ! 

بلند شدم و مردونگیش رو روی خودم تنظیم کردم ! 

تردید و ترس توی دلم نشست اما دلو به دریا زدم و ...
...................................................................

نگاهی به ارسالن انداختم.

دوسه قدم که برداشت ، مکثی کرد و به من نگاهی انداخت ! 

لبخندی زدم که صدای بچه درومد ! 

پوووفی کشیدم و بلند شدم و چرخوندمش .

دکتر با شوق گفت : خیلی عالیه آقای احمدی ... اینطور که شما پیش میرید به شیش ماه نمیکشه و قول میدم 

که تا اخر ماه راحت روی پای خودتون راه میرید .... اما کم ! 

ارسالن به ته راهرو رسید و خودش رو روی صندلی انداخت ! نفس نفس میزد .

دکتر پشت میزش رفت و رو به من گفت : از این به بعد برای کارهای خونه دیگه به ویلچر نیازی نداره ... خودش 

بلند شه .... راه بره .... آب بخوره  ... دستشویی بره ! .... اما زیاد به خودش فشار نیاره ...



سری تکون دادم ! 

بعد از اینکه یکم دیگه به ارسالن سفارش کرد ، به سمت آزمایشگاه راه افتادیم .

امروز نتیجه ی آزمایش ژنتیک میومد .

از اون روز هم شیرین گم شده بود و نشونی ازش نبود .... این اعتماد ارسالن رو نسبت به من بیشتر کرده بود ! 

جلوی در جا پارک پیدا کردم  و بچه به بغل پیاده شدم . میخواستم به سمت صندوق برم که ارسالن درو باز کرد 

: خودم میام راهی نیست ! 

ترسیده به سمتش رفتم که درو گرفت و روی پاهاش ایستاد . تا اومدم چیزی بگم نگاه معنا داری بهم انداخت که 

خفه شدم ! 

جلوی در ، دستی به دیوار گرفت و استراحت کرد اما دوباره راه افتاد .

به سالن که رسیدیم ، روی یه صندلی نشست و قبض رو به طرف من گرفت : بیا اما تنها جواب هارو باز نکن ! 

باهم میخونیمش ...

سر تکون دادم و بچه رو توی بغلش گذاشتم ...

استرس کل وجودم رو گرفت ! 

آب دهنم رو قورت دادم و راه افتادم ...

قبض رو به سمت خانوم گرفتم : بفرمایید ...

قبض رو گرفت و تو انبوه جواب های آزمایش دنبالش گشت و آخر سر پیداش کرد ! 

پاکت رو دستم داد .

دلم آشوب شد ! 

تا به ارسالن برسم ، دلم زیر و رو شد و باالخره ارسالن در پاکت رو باز کرد ...

_دلم براش تنگ میشه ارسالن ! 

_ بس کن سارای .... 

_ هیچ وقت نشد تو یه موضوع همفکر باشیم ...

_ به جز ؟؟؟ 

_ عشق ! 

پوزخندی زد : عشق ....

_ کاش همه چی آروم پیش میرفت .... کاش دنیا یه تایم اوت میداد .... کاش متوقف میشد ! 

_ سارای چرت و پرت الکی نباف ....

خندیدم : مثال استاد دانشگاهی ! 

_ خب که چی ؟؟؟ 

آهی کشیدم : هیچی ...

_ بزا به روزی برسم که راحت راه برم ، اونوقت همه چی درست می....

حرفشو قطه کردم : هیچ وقت آرین و کتی رو نمیبخشم ! کاش بتونیم فراموششون کنیم .... کاشکی حافظم 

برنمی ....

_ هییییشششش ..... آرامشمون رو به هم نزن جوجه ! اولین قدم تو فراموشی حرف نزدنه ...



_ خیلی اشتباه کردم ارسالن ! 

_ باهم درستشون میکنیم .....

_ مادرت نگرانته ! جز تو بچه ای نداره ....

_ آروم و قرار داشته باشیم بعد دعوتش کن ...

_ یه اعتراف ....

_ باز چه دسته گلی به آب دادی ؟؟ 

_ کارای شرکتو همه رو بابا کرد .... من فقط امضا .....

حرفمو قطع کرد : میدونم ! 

با تعجب گفتم : از کجا ؟؟؟؟؟؟

_ از اونجایی که خیلی دست و پا چلفتی هستی .

آهی کشیدم : تو که خوب شی ، من که یکم سرم خلوت بشه ....

تردید کردم تو گفتنش ! 

_ خب ؟؟؟ 

نفس عمیق کشیدم : دوست دارم بچه دار شیم ! 

با تعجب به سمتم برگشت : نه مثل اینکه تو خیلی حالت بده ! 

حتی نگاهمو از روبه رو نگرفتم .

جایی که اون بچه رو ازمون جدا کردن ! 

بچه ای که مادرش معلوم نیست کجاست ...

دلم گرفته بود از مظلومیت اون بچه .

آهی کشیدم که دستی جلو روم تکون خورد ! 

با چشمای بی احساس به سمتش برگشتم که دستی روی پیشونیم گذاشت و نچی کرد : از دست تو دختر ! .... 

بده من گوشیتو .

و به سمت آغوشش اشاره کرد .
......

با صدای در ، سرم رو از روی میز برداشتم ! 

با دیدن بابا لبخندی زدم و بلند شدم : سالم ...

سری تکون داد : خستگی از چشمات داد میزنه دختر . مگه من نگفتم کارای شرکت با من ؟؟ 

سر تکون دادم : چرا .... خیلی هم به من لطف کردید اما ارسالن .....

حرفم رو قطع کرد : خیله خب .... میدونم ارسالن نمیدونه ولی میتونی بری خونه ما استراحت کنی که ؟؟؟؟ 

لبخندی زدم : نه ممنون .... در ضمن ارسالن میدونه ! 

ابرو باال داد : پس بهش گفتی ! 

کیفمو برداشتم و خمیازه ای کشیدم : بنظرم وقتشه با واقعیت ها کنار بیاد و غد بازیشو بزاره کنار ! 

لباشو تر کرد و دستی روی شونم گذاشت : میدونم .... ولی تنها کسی که میشناستش منم ! اون از خر شیطون 

پایین نمیاد ... 



این پا و اون پا کرد : بیماریشم بی تاثیر نیست .... میدونی که ! 

یه لحظه استرس کل وجودمو گرفت و سر تکون دادم : فکر میکنم درمان شده مگه نه ؟؟؟ 

لبخندی زد : بگی نگی ! 

خندیدم و به سمت در رفتم : پس مزاحمتون نمیشم پدر شوهر عزیزم .... امشب هم دعوتید خونه ی ما ! 
...................................................................

_سالم عشق دل مامان ..... سالم جون و نفسم ! بدون من خوشمیگذره؟؟؟

نشستم و شروع به پر پر کردم گل ها کردم .

بغضم گرفته بود ! 

خیره شده بودم به خاک ....

خا کی که تیکه ی جونم رو توش دفن کرده بودن !

چقدر دلتنگ بودم ....

دلتنگ لگد زدناش .......

ویار هام ........... .............

دلتنگ بودنش داخل وجودم .....

اشکامو پاک کردم : اومدم اینجا ببینی یادم نرفته که تورو دارم مامانی ! .... من از کل دنیا فقط یه دختر دارم 
 ....

به آسمون نگا کردم تا اشکامو پس بزنم : نه مامانی .... نه باباییی .... نه خاله و دایی ای .... فقط تویی تمام 

وجودم ! فقط تورودارم  ....

نفش عمیقی کشیدم که اشکام سرازیر شدن .

دستم رو روی خاک کشیدم : من چقدر بدبختم که حتی نتونستم ببینمت ! ..... آخه مگه میشه یه مادر بتونه 

بدون بچش زند .....

با صدایی که شنیدم حرفم قطع شد : تسلیت میگم ! 

اشکامو پاک کردم و همونطور که نگاهم به سمت باال میرفت کنکاشش کردم ....

کفش مردونه ساده مشکی  .... شلوار پارچه ای خاکی .... پیرهن مردونه ی کرم ! ، کاپشن چرم قهوه ای ! 

آقا جواد ....

سریع بلند شدم و مانتومو تکوندم .

نا خودآگاه دستم رفت سمت شالم و کمی جلو تر کشیدمش ! : سالم ...

آب دهنم رو قورت دادم و پامو روی پدال گاز فشردم .

حرف های آقا جواد تو ذهنم تکرار میشد ! 

خدا همیشه هست ....

توکلت به اون باشه ......

توسلت به خوِنش ...........

چقدر این حرفش بهم آرامش داد ! 

توسلت به خون خدا باشه ..... به حسین ؟!



آهی کشیدم و پشت چراغ قرمز ایستادم .......

به نبش خیابون نگاه کردم که داشتن علم تکیه رو برپا میکردن ! 

یروز تمام سال رو زندگی میکردم تا اربعین برسه و برم پیاده روی ! 

اما حاال چی ؟؟؟؟؟؟

دوساله که ازش غافل شدم ......

بغض کردم .

در نبود حسین چه چیز هایی رو که از دست ندادم ! 

وارد یه زندگی قرار دادی شدم 

عاشق آدم اشتباه شدم 

ارسالن با تجاوزش همه چیو بهم زد 

از خونش فرار کردم 

با یه قاچاقچی دختر رفتم خارج 

فهمیدم حامله ام 

بچمو از دست دادم 

مامان بابامو از دست دادم 

ارسالنو ..... 

اشکم روی گونه ام سر خورد ! 

وارد خیابون شدم و ریموتو فشردم ....

احساس میکردم نمیتونم منتظر آسانسور باشم پس پله ها رو دوتا یکی باال رفتم ....

نفس نفس زنان درو باز کردم و خودمو به دستشویی رسوندم ! 

دستم رو روی دهنم گذاشتم و سعی کردم هق هق هام رو کنترل کنم .

_ سارای .... خوبی ..... با توام ! 

جوابش رو که ندادم بی مقدمه درو باز کرد .

ترسیده عقب رفتم و بهش چشم دوختم ! 

معلوم بود بزور روی پاهاش ایستاده . نفس نفس میزد : گریه ؟؟؟؟ ..... چی شده ؟؟؟ 

با پشت دست چشمامو پاک کردم و به سمتش رفتم : هیچی .... هیچی ! 

زیر بازوشو گرفتم که آهی کشید و وزنش رو روی من انداخت . به سمت صندلی بردم و نشوندمش ! 

شال و مانتومو دراوردم و روی مبل انداختم ....

لیوان آبی دستش دادم.

از دستم گرفت و به رو به روش اشاره کرد : بشین!

نفس عمیقی کشیدم و نشستم . لیوان آبو به سمتم گرفت : تو بیشتر بهش نیاز داری ! 

دوباره بغضم گرفته بود  .

لیوان آبو گرفتم و سر کشیدم . سعی کردم بغضمم باهاش قورت بدم .

لب باز کردم و پچ پچ کنان گفتم : یا حسین ! 



لبخندی زدم و تو آیئنه به خودم نگاه کردم ! 

خیلی تغییر کرده بودم و نمیدونستم ارسالن چجوری با این تغییر کنار میومد ....

نفس عمیقی کشیدم و بسم اللهی گفتم ! 

از اتاق که زدم بیرون ، تعجبش مشخص بود ...

یه لبخند ریزی هم گوشه ی لبش بود که هرکاری کرد که من نبینم : چه جذاب شدی جوجه کوچولو ! 

نیشم باز شد : جدی میگی؟ 

و چرخی دور خودم زدم و نگاهی به خودم انداختم ! 

_ من با تو شوخی داشتم تا حاال ؟؟؟ 

سر تکون دادم : نه .... هیچ وقت ! 

لبخندی زد : سختت نیست ؟؟ 

شونه ای باال انداختم : نمیدونم .... فعال فقط تا همینجاشو اومدم ....

جلو تر رفتم : اگه یه وقت سختم شد ، ....

دست دست کردم و جلو پاش زانو زدم و سرم انداختم پایین ! 

چونمو گرفت و باال آورد : خب ؟؟  

آهی کشیدم : کمکم میکنی که خسته نشم ؟؟؟ 

لبخندش باز تر شد ....

نمیدونم چرا اما حس میکردم با همیشه فرق داشت ... از ته دل بود انگار ! 

_ چرا باید به جوجه کوچولوی نازی مثل تو کمک نکرد ؟ 

بغض کردم ! 

اینم از اولین هدیه ام ... 

رفتار خوب ارسالن باعث شد مسمم تر شم .

بند شدم و نگاهی دیگه به خودم تو آیینه انداختم . دستی به چادرم کشیدم ! 

چقدر فرق میکردی سارای ....

چقدر زندگی قشنگ شد .
...................................................................

وارد شرکت شدم و دویدم به سمت اتاق ارسالن و سرسری به منشی سالم کردم ! 

با تعجب سالم نصفه نیمه ای داد و شونه ای باال انداخت .

هوووف ! 

امروز به خاطر وقت فیزیو تراپی ارسالن همه کار ها عقب افتاده .

بابا گفت همه ی کارا رو راست و ریست کرده و روی میز منتظر امضای من گذاشته ! پشت میز نشستم و شروع 

به خوندن کردم .

ترخیصی دارو ها از گمرک ....  امضا .....

قرارداد جدید با شرکت تهران دارو ..... امضا .....

فیش حقوقی کارگرا ...... امضا 

حسابدار جدید ...... امض..... 



نگاهی به اسم حسابدار جدید انداختم ..... مهدی معینی ! 

اخم کردم .... این مهدی نمیتونست همون مهدی باشه ..... 

تلفن رو برداشتم و منشی رو گرفتم : حسابدار جدیدو میفرستی اتاق من ؟؟ 

_ چشم خانوم ! 

ممنونی گفتم و گوشی رو گذاشتم ....

داشتم بقیه برگه ها رو امضا میکردم که تقه ای به در خورد و حسابدار جدید وارد شد .

با دیدن من جا خورد و مثل همیشه زبونش گرفت : سسسسسسس..... سالم ! 

استرسمو کنار زدم و لبخندی زدم : سالم پسر عمو ! .... بیا بشین ....

_بعد از اتفاقی که برای عمو و زن عمو افتاد خیلی دنبالت گشتیم ! .... مخصوصا آقاجون ! میگفت یتیم پسرمو 

نباید تنها بزارم .... ولی پیدات نکردیم ! هنوزم میگه باید پیدات کنیم ....

اشکم رو پاک کردم : از ارسالن نپرسیدید ؟؟؟ 

آهی کشید : من لیلی اومدیم پیشش .... لیلی خیلی التماسش کرد که بگه تو کجایی ولی خیلی نسبتای بدی بهت 

داد و گفت که از دستش فرار کردی ! لیلی هم ترسید اون حرفا رو به آقاجون بگه ..... ترسید دروغ باشه و آبروتو 

بی خود و بی جهت ببره ! 

لبخندی زدم و زمزمه کردم : لیلی .... چقدر دلم براش تنگ شده ! 

_ کجا بودی سارا ؟؟؟ تو که میدونی آقاجون جونش به تو بسته بود ..... تو اون دوسالی که عمو باهممون قطع 

رابطه کرده بود هر جمعه همش میگفت سارای ..... میگفت اون برا من یاد سارای خودمو زنده میکرد و االن ازم 

گرفتنش .....تورو خدا بیا ببینش ... حالش زیاد خوب نیس ....

سرمو پایین انداختم : چند وقت پیش یه اتفاقی برای ارسالن افتاد و کمر به پایین فلج شد ! 

تقریبا داد زد : چیییی؟؟؟ 

لب هامو تر کردم : مشکلش قابل درمانه .... امروز سومین جلسه ی فیزیو تراپیش بود و میتونه تا ده قدم راه بره 

ولی هنوز کار داره ! 

دستی به موهاش کشید : خیلی سختی کشیدی نه ؟؟؟

چشمامو بستم : مهم نیست ! مهم االن آقاجونه ...

بلند شدم و به سمت چوب رختی رفتم : باید ببینمش .

و چادرمو سرم کردم .

مهدی لبخندی زد و بلند شد ! 
...................................................................

سرمو روی زانوش گذاشتم و دستای چروکیده اش رو توی دستام گرفتم : ببخش منو آقاجون !

دستی به سرم کشید : تو منو ببخش ... نتونستم کمکت کنم ! 

اشکام ریخت .

میخواستم بگم دیگه تنهات نمیزارم که زنگ گوشیم افکارمو بهم ریخت .

ارسالم بود .

تماس رو برقرار کردم : دانشگاه نرفتی ..... فقط بگو کجایی ! 



بینی ام رو باال کشیدم : خونه بابا بزرگم ! 

آهی کشید : یوقت خبر ندی .... حداقل منو هم میبردی ..... حواست هست غیبتات دوتا شده سارای خانوم ؟؟؟ 

..... مشروط میشی ها جوجه ! 

نگاهی به چشمای نگران آقاجون انداختم : نگران نباش عزیزم من حواسم هست ولی االن چیزی مهم تر از 

آقاجونم نداشتم ...

خندید : بهت میومد پاچه خوار باشی .... مواظب باش ..... زود برگرد دفعه بعدی باهم بریم ! 

لبخندی زدم : چشم !

بعد یک ساعت از خونه آقاجون اینا بیرون اومدم وبه سمت خونه روندم

تمام فکرم درگیر بود بیشتر از همه درگیر ارسالن بود

بعد ۴۵مین به خونه رسیدم

_ارسالن...ارسالن..ارسالن

کجایی؟

ارسالن...ارس...

_پخخخخ

دستمو روی قلبم گذاشتمو برگشتم 

_دیوونه قبلم ریخت

پقی زد زیر خنده از وقتی میتونست خودش کاراشو انجام بده خوش اخالق تر شده بود

مشت آرومی به بازوش زدم

_نمیگی سکته میکنم!

همون طور که سعی میکرد خندشو جمع کنه گفت

_نترس تاتو منو نکشی نمیمیری

اخم کردم

_منظور؟

_هیچی

_هیچی نشد جواب من ارسالن

انگار فهمید بهم برخورده

_سارای شوخی کردم 

نمیدونستم انقدر ناراحت میشی ببخشید

راستی بگو ببینم خونه آقاجونت اینا چخبربود؟

بایادآوری آقاجون تمام غم عالم ریخت تو دلم

آهی کشیدم



_حال آقاجونم زیاد خوب نیست

دلم  براش میسوزه

میگفت اگه میتونی هرروز بیا پیشم 

ولی حیف کلی کار ریخته روی سرم

از وضعیت توهم چیزی نگفتم تا حالش بدتر نشه

نمیدونم ارسالن

گیر افتادم بین تو ،درسام،کارای شرکت،خانوادم

نمیدونم واقعا بعضی اوقات میبرم

ارسالن دستمو کشید که پرت شدم تو بغلش

روی موهامو بوسید

_همه چی درست میشه

یکم دیگه تحمل کن...

#پارت_179

#یک_ماه_بعد

امروز آخرین جلسه فیزیوتراپی ارسالن بود

دیگه تقریبا تمام کارهاشو خودش انجام میداد وحتی دیگه ازم برای راه رفتن وایستادن کمک نمیگرفت وکمتر 

لجبازی میکرد

باتموم شدن وقت دکتر به سمتم اومد

_خوب خانم تبریک میگم شوهرتون  ازاون چه که ما فکر میکردیم  زودتر تونستن سالمتیشون روبه دست بیارن

واقعا عالیه

لبخندی به حرف های دکتر زدمو ازشون تشکر کردم

_خوب آقای دکتر بازم مهمون شماییم یانه!

باشنیدن صدای ارسالن به پشت سرم نگاهی انداختم درست چندقدمی ماایستاده بود

_شمادیگه کارت اینجا تمومه وکامال خوب شدی 

فقط بیشتر حواست باشه

ارسالن جلو رفت وبادکتر دست داد وخداحافظی کرد

باهم به سمت ماشین رفتیم

_میخوام خودم برونم

متعجب بهش نگاه کردم

_ارسالن درسته دکتر گفت دیگه میتونی هرکاری بکنی ولی بذار چندروز بگذره



_وقتی میگم خودم میرونم ،میرونم

توهم ناراحتی یامیترسی پیاده بیا

حرفش بهم برخورد

_باشه ارسالن خان بیا بگیر منم پیاده میام خونه وبدون اینکه وایسم به سمت خیابون رفتم واصال به صدا 

زدنای ارسالن توجهی نکردم

توخیابون تقریبا داشتم می دویدم 

_سارا...سارا...سارای باتوام سوار شو

سوارشو آبرو ریزی نکن بیا باال باهم حرف میزنیم

سارای باتوام

اصال بهش توجه نمیکردم

نمیدونم چرا ولی دلم میخواست یکم نازمو بکشه

یهو ماشین پلیس سررسید

_آقای محترم شما بااین خانم نسبتی دارین

_بله همسرمه

_خانم ایشون درست میگن

لج کرده بودم هم باخودم هم باارسالن

پوزخندی زدم

_نه

من اصال ایشون رو نمیشناسم

ارسالن باچشم های گردشده بهم نگاه میکرد

_پیاده شیدآقا....

#پارت_180

شب شده بود وتقریبا ساعت نزدیکای21بود وهنوز از ارسالن خبری نشده بود

معلوم نبود تاکی نگهش دارن

حقش بود اگه اونطوری بامن حرف نمیرد این بال سرش نمیومد من فقط نگرانش بودم ولی اون ک۶ این چیزا رو 

درک نمیکرد

صدای چرخش کلید رو توی درشنیدم وخودمو با کتابام  مشغول کردم

_میبینم که خوب خودتو باکتابا سرگرم کردی

صداش طلبکارانه بود ولی اهمیتی بهش ندادم که عصبی تر شد وکتاب رو ازم گرفت

_مگه باتو نیستم سارای؟

چشم غره ای بهش رفتم



_چرا به اونا دروغ گفتی که من همسرت نیستم هان

چرا بامن لج میکنی سارای؟

تخس تو چشماش زل زدم

_چون خوبی بهت نیومده

من همیشه نگرانتم ولی تو اینو نمیفهمی

وباتعنه از بغلش گذشتم

`````````````````````````
آخرین لقمه رو تو دهنم گذاشتمو وسایلمو برداشتمو به طرف دانشگاه به راه افتادم

از دیشب که بحثمون شد باهاش حرفی نزدم حتی شب هم پیشش نخوابیدم

امروز صبح هم زودتر بیدار شدم تا مجبورم نکنه باهاش بیام دانشگاه 

یه تاکسی گرفتم وسوار شدم بعد۳۵مین جلوی دردانشگاه بودم سریع به سمت کالس رفتم 

فقط باارسالن کالس داشتم

با ورودم پچ پچ ها شروع شد ولی برام اهمیتی نداشت که کی چی میگه

بعد چند دقیقه ارسالن عصبی وارد کالس شد وبی مقدمه شروع کرد به درس دادن

گاهی کُفری بهم نگاه میکرد ولی من اصال واسم مهم نبود که عصبیه

خسته شدهدبودم از بس منتش رو کشیدم حاال نوبت اونه یکمم اون نازمو بخره

ازش چیزی کم نمیشه

بعد تدریسش خسته نباشیدی گفت که سریع وسایلمو جمع کردمو خواستم برم بیرون که اسممو صدازد

_سارای

متعجب توجام موندم این که همیشه منو به فامیلم صدا میزد

بعضی دخترای کالس با چشم غره از کنارم گذشتن وبعضی هاهم تیکه مینداختن

_خدابده شانس

_نشد ماهم مخ یه استاد رو بزنیم بشه شوهرمون

کالس خالی شده بود ومن همچنان توجام خشکم زده بود

ارسالن عصبی جلو اومدو روبه روم ایستاد

_مگه بهت نگفته بودم که باخودم به دانشگاه میری ومیای؟

لب زدم

_گفته بودی

_پس چرا امروز خودت تنهایی اومدی؟

باکی داری لج میکنی سارای!!

بامن یاخودت!؟



نمیدونم چرابغض به گلوم چنگ زد

_خسته شدم ارسالن 

از دستت خسته شدم تا کی منتتو بکشم!

تاکی بهت محبت کنم تاکی نگرانت باشم ولی تو نبینی هااان!!

دست از سرم بردار ارسالن میخوام تنها باشم...

موقع برگشت سوار ماشین ارسالن شدم

تمام مسیر بی حرف طی شد وتمام مدت از پنجره ماشین به بیرون نگاه میکردم

گاهی نگاه های کوتاه اما سنگین ارسالن رو روی خودم احساس میکردم

#ارسالن

کالفه بودم نه بخاطر حرف هاو رفتارهای سارای

بلکه از دست خودم کالفه بودم

سارای راست میگفت

اون بارها بهم محبت کرد ، بارها منتمو کشید ، بارها خواست بهم نزدیک شه اما من همش سعی میکردم ازش فرار 

کنم

طی راه هیچ حرفی نزدوفقط به بیرون نگاه میکرد

گاهی بهش نگاه میکردم وباخودم میگفتم که این حقش نیست

اون بخاطر اینکه بخواد از خونشون بیاد بیرون وازاین کشور بره بامن ازدواج کرد ولی چی نصیبش شد؟

من باعث شدم یاس مرده به دنیا بیاد

من باعث شدم به این حال و روز بیوفته

پس خودم باید باعث حاِل خوبش بشم

باید گذشته رو جبران کنم

وقتی به خونه رسیدیم بی حرف به سمت اتاق رفت ودر رو بست

سریع تلفنمو برداشتمو به گل فروشی نزدیک  خونمون زنگ زدمو سفارش گل دادم 

15مین نشد که آیفون به صدا دراومد

به سمت آیفون نرفتم تا خوِد سارای بیاد

دوباره زنگ خونه به صدا دراومد که سارای عصبی  اومدو چشم غره ای بهم رفت

_خوبه کر نشدی

شونه ای باال انداختم وروی مبل نشستم

سارای پرویی نثارم کردوبه سمت آیفون رفت

_بله؟



......._
_برای من!!

......._
_صبرکنین االن میام

بعد چند دقیقه سارای بادسته گلی که براش سفارش دادم اومد تو

سارای جلو اومد و روبه روم نشست

_فکر نمیکردم ازاین کاراها بلد باشی

لبخندی زدم

_حاال دیدی که بلدم

چپ چپ نگاهم کرد

_واقعا خوب بلدی ضدحال بزنی

_حاال بخشیدی؟

_آره

بلند شد تابره ولی دستشو کشیدم که افتاد روی پام

_ارسالن چیکار میکنی!

سرمو توی گودی گردنش فرو بردم وعمیق بوکشیدم

_بهت نیاز دارم سارای

وبوسه ای روی گردنش زدم
````````````````````````

بعد اینکه ازهم حسابی سیر شدیم سارای رو بغل کردمو به سمت حموم بردمش...

#سارای

_ارسالن....ارسالن

بیادیگه دیرشد

_ای بابا چقدر ِنق میزنی سارای اومدم دیگه

_کالسم دیر میشه...میخوای استاد راهم نده!

ارسالن خندیدوجلو اومد

 ضربه ی آرومی به نوک بینیم زد

_نترس خانوم کوچولو شماکه پارتی داری

کارش باعث خندم شد

باهم سوار ماشین شدیم

بعد۴۰مین دم دانشگاه بودیم

خواستم پیاده شم که باصدای ارسالن متوقف شدم



_سارای

_بله؟

_موقع برگشت تو برون

_االن منو صداکردی که اینو بهم بگی؟

_آره

حرصی اسمشو صدا زدم

_ارسالااااان امان از دست تو

وپیاه شدمو شروع کردم به دویدن

ازشانس خوبم استاد داشت بایکی از دانشجوها صحبت کرد

فرصتو مناسب دیدمو خودمو به کالس رسوندم 

روی یکی از صندلی های خالی نشستم کخگه به دقیقه نکشید استاد وارد کالس شد

``````````````````````
بعداز تموم شدن کالس وسایالمو برداشتم

کالس بعدی باارسالن بود وآخرین کالس

حوصله نداشتم بخاطر همین وارد کالسی که باارسالن داشتم شدمو روی یکی از صندلی های جلو نشستمو 

خودمو باگوشیم مشغول کردم

_چطوری تو جوجه

ترسیده دستمو روی قلبم گذاشتم

_تو..تو از کجا فهمیدی من اینجام؟

ارسالن لبخندی زدوشیطون نگاهم کرد

_دیگه دیگه

_عه ارسالن خیلی بدجنسی

_خوب دیدمت اومدی اینجا 

پنج دقیقس دارم نگاهت میکنم ولی تو اصال حواستم به من نبود

_خوب حاال

حوصلم داشت سر میرفت

_من یه کار میکنم حوصلت سرنره

وبه سمت دررفت ونگاهی به اطراف انداخت ودر رو بست

جلو اومد

_بلند شو

_چی؟

_بلند شو دیگه

گیج بلند شدم که تویه حرکت ناگهانی لباشو رولبام گذاشت وشروع کردبه بوسیدن



اول آروم میبوسید ولی کم کم خشن شد

نمیدونم چند دقیقه همو بوسیدیم که یهو دستگیره در باالوپایین شد

ارسالن رو به عقب هول دادم

درباز شد ویکی از دانشجوهای دختر که خیلی فضول ومغرور بودوارد کالس بادیدن منو ارسالن توی کالس 

متعجب شد وسالمی به ارسالن کرد ونگاهی به من انداخت وچشم غره ای رفت

_استاد مثل اینکه بد موقع مزاحمتون شدم

ارسالن صداشو صاف کرد

_نه خواهش میکنم

خانم معینی هم یه چندتاسوال داشتن

اون دختر ابروشو باال انداخت وباپرویی گفت

_استاد ایشون یه سوال پرسیدن

ولی مثل اینکه کارای دیگه هم میکردین 

حداقل دور لباتونو پاک میکردین

من هم میرم مزاحمتون نمیشم

ودرمقابل چهره بهت زدمون رفت و در رو بست

منو ارسالن متعجب بهم خیره بودیم که یهو جفتمون باهم زدیم زیر خنده....

بعد کالس باارسالن از دانشگاه بیرون امدیم

ارسالن کلید ماشین روبه طرفم گرفت

_بیا امروز تو برون ببینم دست فرمونت چطور شده

_من برونم؟؟

ارسالن نگاهی به اطراف انداخت

_جز تو کسه دیگه ای هم مگه اینجا هست!!

از سوالش خندم گرفت

_مگه جوک گفتم که میخندی؟

_نه ولی بامزه سواالت رد بیان میکنی

_عجب

کلید رو ازش گرفتمو وزودتر ازش سوارشدم

ارسالن هم سوار شد

ماشین رو به حرکت درآوردم

نمیدونم چرا دلم میخواست موضوعی رو که قبال هم مطرحش کرمو دوباره مطرح کنم



دلمو به دریا زدم

_ارسالن

_بله؟

_نظرت چیه بچه دار شیم

_چیییییییییی

بافریادش ماشین رو کنار خیابون نگه داشتم

_ارسالن من.....

_هیچی نگو سارای هیچی نگو

_چرا هیچی نگم؟

بعد از از دست دادن یاس یعنی من دیگه حق ندارم مادرشم!!

توحق نداری این حقو از من بگیری

باتودهنی که خوردم رسما خفه شدم

_من شوهرتم ومیتونم هرحقی رو ازت بگیرم

توهم وظیفت فقط تمکینه 

اشک تو چشمام حلقه زد

درست شده بود مثل روزای گذشته

همون ارسالن سردوخشک

باورم نمیشد همچین عقیده ای داشته باشه

از ماشین پیاده شدمو درو محکم بستم

به طرف صندوق ماشین رفتمو بهش تکیه دادم

اشک هام روی صورتم ریختن

چند دقیقه بعد ارسالن پیاده شد وبه سمتم اومد

_سارای!

جوابش

هش ندادمو رومو برگردوندم

_سارای بیا سوار شو بریم

بعدا راحب این موضوع حرف میزنیم باشه؟

ولی من واقعا اینبار لج کرده بودم

همش حرف،حرِف خودشه

همیشه حق بااونه ومن هیچ



من فقط بچه میخواستم همین

ولی اون فقط وفقط به فکر خودشه

انگار این جواب ندادنم عصبیش کرد که بازومو کشیدو مجبورم کرد جلوش وایسم

نگاهش نمیکردم

_به من نگاه کن

نگاهش نکردم که یکم صداشو باال بردوکُفری گفت

_به من نگاه کن سارای

بازم نگاهش نکردم که اینبار به گلو چنگ زد وسرمو باال کشید

ترسیده بهش خیره شدم

_باشه سارای خانم بچه میخوای دیگه

باشه بیابریم تا بهت چه بدم

لحنش خیلی ترسناک شده بود

به دستش چنگ انداختم تا ولم کنه

ولی اون محکم تر گلومو فشار داد

_بیا دیگه بیا

پرتم کرد تو ماشین

خودشم سوار شد 

سرشو روی فرمون گذاشت

خواستم ار فصت استفاده کنم و پیاده شم که قفل مرکزی رو زد

_کجا سارای خانم

مگه بچه نمیخواستی؟

خوب بیا بریم خونه

اتاق بازی هم منتظرمونه

میریم اونجا شاید بتونم به خواستت برسونمت

خوش میگذره

لحنش واقعا عوض شده بود

نمیدونم چی باعث شده بود این طوری بشه

ترسیده بهش نگاه میکردم

_ارسالن..آروم...باش...لطفا

ارسالن قهقه ای زد

_من آرومم عزیزم



_توروخدا بس کن چرا اینطوری میکنی؟

_چیکار میکنم عزیزم!!

فقط میخوام خواستتو براورده کنم

وماشینو به حرکت درآورد دیوونه وار رانندگی میکرد

طوری که مسیر۴۵دقیقه ای طوی۱۵دقیقه طی شد

از ماشین پیاده شد ولی من همچنان ترسیده به صندلی چسبیده بودم

ارسالن در سمت منو باز کرد

_پیاده شو 

درمونده اسمشو صدازدم

_ارسالن

ولی اون توجهی نکرد وبازومو گرفتو پیادم کرد

سعی کردم بازومو از دستاش بیرون بکشم ولی زور من کجا زوراون کجا

یاد اون روزی که بهم تجاوز کرد افتادم

یعنی بازم میخواد بهم تجاوز کنه!

ارسالن منو به اتاق بازی بردو دستامو به دوتا مبله زنجیر کرد

تقریبا دیگه داشتم التماسش میکردم

_ارسالن..توروخدا  ....بس کن....تورو خدا

ولی انگار کر شده بود جلو اومدو لباسامو تو تنم پاره کرد

_نترس خانومم خوش میگذره......

```````````````````

ارسالن کمربندشو بست ودستامو باز کردو من روی زانوهام روی زمین افتادم

حتی نمیتونستم بلند شم

این بدترین رابطه ای بود که باارسالن داشتم

تو این رابطه فقط ارسالن لذت بردومن درد کشیدم

باورم نمیشد بخواد سر یه مسئله کوچیک همچین بالیی سرم بیارم

ارسالن جلوم زانو زد

_خوبی

_از نظرت بیاد خوب باشم!

کالفه دستی به موهاش کشید

_میدونم تند رفتم

دست خودم نبود،وقتی گفتی بچه یاِد یاس افتادم، یهو عصبانی شدم



من....من

_تو چی هااااان 

بی خودی برام بهونه نیار

سرهرچیزی عصبانی میشی

همیشه نباید حرف،حرِف تو باشه 

تو برای باِر دوم به من تجاوز کردی

بخدا اگه کسیو تو این دنیا داشتم یه لحظه هم پیشت نمیموندم...

یک هفته از اون شبی که ارسالن برای بار دوم بهم تجاوز کرد میگذشت ومن تواین یک هفته باهاش حرف نزده 

بودم

کال نادیدش میگرفتم انگار اصال وجود نداره

ولی اون برعکس سعی میکرد خودشو بهم نزدیک کنه ولی من میلی بهش نداشتم

یه جورایی ازش زده شده بودم

حتی برای دانشگاه رفتن یه تاکسی میگرفتمو ومیرفتم

امروز کالس نداشتمو ارسالن هم دانشگاه بود

تلفن رو برداشتمو به مهال زنگ زدم

_جانم 

باشنیدن صداش لبخندی روی لبام نشست

_سالم جیگر جان

خوبی؟

_خوبم عشقم تو چطوری؟

آهی کشیدم

_بد نیستم

_چیزیشده سارای!

_مهال میشه بیای پیشم؟

_آره عزیزم همین االن میام

_ممنونم

_خداحافظ

_خداحافظ

تلفنو قطع کردم

بعد یک ساعت زنگ خونه به صدا دراومد

بلند شدمو در رو برای مهال باز کردم



_سالم جیگرجانم

_سالم عشقم

همدیگه رو بغل کردیم

_دلم بران یه ذره شده بود سارای

_منم دلم برات تنگ شده بود

مهال دستموکشید

_بیا ببینم چته که پشت تلفن آه میکشیدی

سرمو پایین انداختم

_ارسالن

_خوب؟

_بهم تجاوز کرد

_چیییی؟چرا!!!؟؟

_چون بهش گفتم بچه میخوام

آقا عصبی شد

_چرا آخه؟

اکثر مردا عاشق بچه هستن

واقعا درکش نمیکنم

_خودمم موندم مهال خودمم موندم...

شب شده بود وساعت نزدیکای۲۲بودکه ارسالن اومد خونه

اصال حوصلشو نداشتم ، خودمو با تلویزیون مشغول کردم

که یهو دسته گلی جلوم گرفته شد

متعجب به دسته گل خیره شده بودم که باصدای ارسالن به خودم اومدم

_تقدیم باعشق بانو

اخم کردم

_که چی؟

ارسالن اومد و کنارم نشست

_برای اینکه منو ببخشی

پوزخندی زدم

_به همین راحتی!!

_میدونم راحت نیست سارای ولی اگه تو بخوای میشه

خواهش میکنم

نمیدونم چرا لحنش غمگین شده بود ولی دلم براش سوخت



دسته گل رو ازش گرفتمو گل هارو بو کردم

_خوش بوان

_آشتی

لبخندی زدم

_آشتی

``````````````````````````
#سه_سال_بعد

_سارای....سارای

بیا دیگه دختر دیر شد

_االن میایم ارسالن چقدر عجله داری

نگاهی به امیرحسین انداختم

_خودمونیما این بابات خیلی عجوله مگه نه عشق مامان

امیرحسینو بغل کردم

_چه عجب اومدین

_بد اخالق نشودیگه

امیرحسین بادیدن ارسالن پرید بغلشو بالحن بچه گانه گفت

_بابایی بداخقاق نباس

_الهی من قربوت حرف زدنت بشم بابایی

_خوب بریم دیگه مگه نگفتی دیره!

_آخ داشت یادم میرفت بریم

سوار ماشین شدیم ارسالن امیرحسین رو تو بغلم گذاشت

آقاجون گفته بود میخواد امیرحسین رو ببینه وارسالن خیلی آقاجون رو دوست داشت وروی این مسئحله 

حساس بود ونمیخواست آقاجون ناراحت بشه...

#پارت_188

بعد۴۵مین به خونه آقاجون اینا رسیدیم

پیاده شدیم وزنگ در رو زدیم

به یک دقیقه نکشید که در باز شدوارد خونه شدیم

امیرحسین رو پایین گذاشتمو دستشو گرفتم

آقاجون به پیشوازمون اومده بود وجلوی دِر ورودی خونه ایستاده بود



امیرحسین بادیدن آقاجون خندیدوشروع کرد به دوییدن 

به آقاجون که رسید بالحن بچه گانش گفت

_َسالم آقاژون 

آقاجون خندید وامیرحسین رو بغل کرد

_سالم آقاامیرحسیِن گلم

دلم برات تنگ شده بود شاه پسر

_آقاژون منم دلم بالتون تنگ سده بوت

آقاجون امیرحسین رو بوسیدو به منو وارسالن که بالبخند بهشون نگاه میکردیم نگاه کرد

_شماهامیخواین همون جابمونین؟

یکم جلو رفتم

_سالم آقاجون

وبه طرفش رفتمو بغلش کردم که به گرمی بغلم کرد

بعد من ارسالن جلواومدو باآقاجون دست داد

_سالم آقاجون بهترین!؟

_بهترم پسرم بیاین تو

همگی داخل رفتیم

_آقاجون تنهایین؟

_نگران نباش دخترم اهل خونه رو بیرون کردم

_برای چی؟

_میخواستم امیرحسین تامیتونه آتیش بسوزونه وکسی بهش گیر نده

_اماآقاجون اگه یع موقع خدایی نکرده حالتون بد شه چی؟

آقاجون لبخندی به روی نگرانیم زد

_نگران نباش دخترم

_ولی آقاجون

_گفتم که نگران نباش

امیرحسین که برای خودش داشت این طرف واون طرف میرفت خواست از وسط مبل ها رد بشه که آقاجون 

بغلش کردوروی پاهاش نشوند

_بیا اینجا ببینم پسِر گلم چطوره!

بعد دوساعت که امیرحسین کلی آتیش سوزوند برگشتیم خونه

وسطای راه بود که امیرحسین تو بغلم به خواب رفت

وقتی تو خونه آقاجون سروصدا میکردومیخواستم چیزی  بهش بگم آقاجون مانعم میشد ومیگفت



_توخودت بچه بودی واصال نمیشد کنترلت کرد

وقتی به خونه رسیدیم ارسالن امیرحسین رو از بغلم گرفتو به سمت اتاقش برد

منم چادرمو از سرم برداشتمو به طرف آشپزخونه رفتم تا برای شام چیزی بپزم

تصمیم گرفتم قیمه درست کنم

همه چیز رو آماد کردمو روی گاز گذاشتم تا آماده شه

برنج روهم پاک کردموبعد آب کشیدن داخل قابلمه ریختمو روی گاز گذاشتم

به سمت حال رفتمو تلویزیون رو روشن کردم

چنددقیقه بعد ارسالن اومدو کنارم نشست

بعد چند دقیقه بلند شدم تا برنج رو چک کنم

وقتی دِر قابلمه رو برداشتم تابوی برنج بهم خورد

به طرف دستشویی دوییدمو محتویات معدمو خالی کردم

وقتی از دستشویی بیرون اومدم ارسالن رو باچهره نگران دیدم

_حالت خوبه سارای؟

ِچت شد یه دفعه!

_نمیدونم تا بوی برنج بهم خورد حالم بد شد

_چندماهه عادت ماهیانه نشدی؟

ازسوالش تعجب کردم

_فکرکنم......فکرکنم دوماهی میشه که پریود نشدم

ارسالن لبخندی زد

_خوب چرا زودتر بهم نگفتی!!

_فکرنمیکردم مهم باشه

فکرمیکردم این عقب افتادگی مممکنه طبیعی باشه

_اصال طبیعی نیست سارای

_منظورت چیه ارسالن

نکنه مریضم!!!

لبخندش پررنگ ترشد



_تو حامله ای

_چیییییی؟

تو از کجا میدونی

شاید چیزه دیگه ای باشه

_برای اطمینان میریم دکتر...

_ولی ارسالن االنه که امیرحسین خوابه

نمیتونیم جایی بریم

_عیب نداره یه آزمایش خونگی انجام میدیم

ارسالم بلند شدو از خونه بیردن زد

حتی شرمم میومد اسم اون چیزی که ارسالن رفته بود دنبالش رو بیارم

بلندشدمو روی مبل نشستم

بعد چنددقیقه ارسالن با بیبی چک برگشت

اومد جلو لباسمو باالداد وبیبی چک رو روی شکمم گذاشت

چند ثانیه نگذشت که دوخط بنفش رنگ نمایان شدن

باورم نمیشد

واقعامن حامله بودم!!!!

یعنی....یعنی قرار بود یه کوچولو به جمعمون اضافه شه!!!

ولی امیرحسین.....امیرحسینم چی!!!

بایادآوری امیرحسین اشک هام روی صورتم ریختن

ارسالن نگران بغلم کرد

_چت شد سارای!!

بازم یاِد یاس افتادی!

از بغلش بیرون اومدمو ودستی به صورتم کشیدم

_نه

_پس چرا گریه میکنی؟

_میترسم ارسالن میترسم

_ازچی؟

_میترسم بابه دنیا اومدن این بچه مهِر امیرحسین از دلم بیوفته

میترسم بابه دنیا اومدن این بچه نتونم مثل همیشه بهش محبت کنم

درسته ما والدین واقعیش نیستیم ولی من خیلی بهش وابستم نمیخوام یه موقع باعث ناراحتیش شم



_سارای

بابه دنیا اومدن این بچه هیچکدوم از این اتفاقا نمیوفته نگران نباش

درسته شیرین امیرحسین رو از یه شیرخوارگاه گرفت واومد اینجا که تهمت بزنه به من که این بچته

ولی االن امیرحسین پسرمونه

خودت میدونی که هیچکس نمیتونه اونو ازما بگیره

اون پسرماست وپسرمامیمونه

باشنیدن حرف های ارسالن کمی آروم شدم که یه دفعه صدای گریه امیرحسین مارو به خودمون آورد ارسالن با 

لبخند گفت

_برم تا این وروجک همه چیزو بهم نریخته

توهم برو دست وصورتتو بشور

وباتمام شدن حرفش به سمت اتاِق امیرحسین رفت...

تو خواب وبیداری بودم که باتکون های کسی چشمامو واکردم

امرحسین بود

_مامان ژونم

لبخندی زدم

_جاِن مامان

_ میسه بیای بامن باژی کنی!

باثدای ارسالن که از دستشویی بیرون اومد جفتمون بهش خیره شدیم

_بابایی مامان باید استراحت کنه

_چال بابایی

ارسالن جلو اومد وامیرحسین رو بغل کرد

_چون مامانی میخواد یه نی نی برامون بیاره

_مامانی میسه بالم یه آجی کوسولو بیاری؟

ارسالن بلند خندید

_دوست نداری داداش داشته باشی!!

_چال

ولی آجی بهتره

ارسالم امیرحسین رو محکم بغل کرد وبوسید



_فعال بریم باهم بازی کنیم

باخارج شدن ارسالن وامیرحسین دستی روی شکمم گذاشتم

همون حس هایی که نسبت به یاس داشتم رو به این بچه هم داستم

یعنی خدا دوباره داشت یاس رو بهم برمیگردوند!!!

اشک داخل چشمام جمع شد

مثل قبل شروع کردم به حرف زدن

_مامانی الهی قربونت برم

منو بابایی منتظرتیم

با شنیدن صدای تلفن به خودم اومدمو به سمت حال رفتم

شماره رو نگاه کردم

مادر ارسالن بود

هنوز به هیچکس نگفته بودیم که من حاملم یعنی وقت نشده بود

تلفن رو جواب دادم

_جانم!

_سالم دختر گلم خوبی؟

_ممنون مادرجان شماخوبین؟پدرجان خوبن؟

_خوبیم عزیزم

امیرحسین کجاست!!

حالش چطوره؟

_باارسالن داره بازی میکنه

اونم خوبه

_خوب چخبرا!!

نتونستم بهش نگم

باالخره که میفهمیدن باردارم

_مادرجون من....من

_توچی عزیزم!

_من باردارم

چندلحظه سکوت کرد

انگار باورش نمیشد

_تو...تو....واقعا....بارداری



_بله مادر جون

_با..باورم...نمیشه

باید حتما همین االن بیام پیشت عزیزم

_مادرجون زحمت نکشید

_زحمتی نیست دختر

خداحافظ

_خدانگهدار

بعد یک ساعت مادروپدرارسالن اومدن خونمون

پدرارسالن روبه ارسالن گفت

_حاالکه عروسمون حاملس بهتره بیشتر حواست بهش باشه

ارسالن چشمی گفت

که پدرش روبه من ادمه داد

_عروس خودتو تقویت کن

میخوام این بچه رو سالم به دنیابیاری

هرچیزی خواستی فقط لب ترکن

اگه دیدی امیرحسین بیقراری میکنه بفرستش خونه ما

متوجه شدی؟

_بله....

توی اتاق نشسته بودم

مادرجان گفته بود تمام کارهارو خودش انجام میده من فقط باید استراحت کنم

خودمو با کتاب خوندن سرگرم کرده بود که تقه ای به درخورد

_بیاین داخل

درباز شدومادرجان بالبخند همیشگیش وارد اتاق شد

_دخترگلم مزاحمت که نشدم!

کتاب رو بستم

_نه مادرجان

بیاین بشینین

مادرجان جلوتراومدو روی تخت نشست

_خوب حالت چطوره!



لبخندی بهش زدم

_خوبم مادر

دستی روی شکمم کشید

_دوست داری پسرباشه یادختر؟

باشنیدن این حرف یکم تعجب کردم ولی زودبه خودم اومدم

_راستش..راستش...

مادر دستمو تو دستاش گرفت

_راستش چی دخترم!

_راستش هرموقع دستمو روی شکمم میذارم همون حس هایی رو دارم که به یاس داشتم

احساس میکنم خدا دوباره یاس رو به من داده

مادر باشنیدن اسم یاس اشک توچشماش جمع شدومنو درآغوش کشید

_مبارک باشه دخترم

راستی به خانوادت چیزی گفتی؟

سرمو پایین انداختم

_هنوز چیزی بهشون نگفتم

یعنی نمیدونم چجوری باید بهشون بگم

_الهی قربون شرم وحیای دخترم بشم من

تو نمیخواد چیزی بگی

خودم بهشون زنگ میزنم میگم

مطمئنم که ازشنیدن این خبر خیلی خوشحال میشن

_ممنونم مادر

مادرکه انگار چیزی یادش اومده باشه بهم نگاه کرد

_ای داد

بیا بریم پایین شام آمادس

انقدر حرف زدیم که یادم رفت برای چی اومدم

بهتره زودتر بریم

سری تکون دادمو به همراه مادر به سمت آشپزخونه رفتیم...



آخرای شب بودکه پدرومادر ارسالن رفتن

امیرحسین خودشو باتلویزیون سرگرم کرده بود

منم رفتمو کنارش نشستم

_آقاامیرحسین

_بله مامانی

دستمو روی سرش کشیدم

_خسته نشدی؟

_نه مامانی

شماخجته شدی!!

لبخندی بهش زدم

_نه گل پسرم

منم میخوام باهات کارتون ببینم

_مامانی

_جان مامانی

_برام آجی میالی؟

_آره عزیزم

میخوام برات یه آجی خشگل بیارم

_اسمسو چی میذالی مامان

_اسمشو میذاریم یاس

باشنیدن صدای ارسالن به سمتش برگشتیم ارسالن اومد وکنارمون نشست

امیرحسین خندیدودستاشو باز کرد

_بابایی ببل

ارسالن امیرحسین رو بغل کردوروی پاهاش نشوند

_تونمیخوای بخوابی شیطون!!!

_نه بابایی میخوام تارتون ببینم

ارسالن امیرحسین رو بوسش کرد

_بیابریم بخوابیم مرد کوچک

فردا دوباره میتونی کارتونتو ببینی

وازجا بلند شد



منم دنبالشون به راه افتادم

ارسالن امیرحسین رو داخل اتاقش برد

_بابا...مامان

میسه بالم قصه بگین

جلوتررفتم

_چرا نشه عزیزم

وباارسالن شروع کردیم به قصه گفتن....

#فردا

داشتم صبحانه رو آماده میکردم که تلفن زنگ خورد

به سمت تلفن رفتمونگاهی به شماره انداختم

شماره آقاجون بود

چرا این موقع زنگ زده!!!

نکنه خدایی نکرده حالش بدشده باشه

سریع تماسو وصل کردم

_جانم آقاجون

صدای شاد آقاجون رو از پشت تلفن شنیدم

_سالم دخترگلم

حالت خوبه؟

ارسالن وامیرحسین خوبن؟

_خوبیم آقاجون خدارو شکر

_دختر شنیدم باِر خرده شیشه داری

حاالما باید از مادرشوهر بشنویم چخبره!!!

_راستش....راستش

_نمیخواد چیزی بگی

امیرحسینم کجاست؟

_هنوز خوابه

_برو بیدارش کن

صبحونشو بده وباارسالن بفرستش پیِش من

_ولی آقاجون...

_دیگه ولی واما نداره دختر

شنیدم امروز برات وقت دکتر گرفتن



امیرحسین رو بذار خونمون بعد هرجا خواستی بری برو

_چشم آقاجون

_خداحافظ مراقب خودت باش

_شماهم مراقب خودتون باشین خداحافظ

تلفن رو قطع کردمو به طرف اتاقمون رفتم _ارسالن

_جانم سارای

چیزی شده!

_نه فقط برو امیرحسین رو بیدارکن صبحنشو خورد ببرش خونه آقاجون اینا

آقاجون فهمیده حاملم ومیخوام برم دکتر

_باشه عزیزم

ارسالن بلند شدوبه طرف اتاق امیرحسین رفت

منم از اتاق بیرون رفتمودر رو بستم

به سمت آشپزخونه رفتمو پشت میز نشستم

چنددقیقه بعد ارسالن با امیر حسین که رو دوشش سوار بود وارد آشپزخونه شدن

ارسالن امیرحسینو روی صندلی نسوند وخودشم نشست

بعد خوردن صبحانه ارسالن امیرحسین رو برد خونه آقاجون اینا

تقریبا رفت و برگشت ارسالن یک ساعتی طول کشید

وقتی برگشت بهم گفت آماده شم تا بریم دکتر

`````````````````````````````````````

خانم دکتر درحال معاینم بود ومن یکم نگران بودم

وقتی کارش تموم شد لبخندی زد ورفت سمِت میزش

منم بلندشدمو لباسامو مرتب کردم

خانم دکتر روبه من گفت

_عزیزم امکان داره چند لحظه بری بیرون!!

نگاهی به ارسالن انداختم که چشماشو به معنای آره باز وبسته کرد

_حتما خانم دکتر وبیرون رفتم

#ارسالن



وقتی سارای بیرون رفت به دکتر خیره شدم

_نسکلی پیش اونده؟

_خوب آقای احمدی

خانمتون یه بار بچه انداختن درسته؟

_بله درسته

_حامله شدنش ممکنه براش خطرناک باشه

_یعنی چی خانم دکتر!!!

بهتره تادوماه استراحت کنه وزیاد کار نکنه

خیلی مراقبش باشین

تقویتش کنین تا بتونه زایمان خوبی رو داشته باشه

وگرنه ممکنه بچش دوباره بیوفته یاموقع زایمان خودش از دست بره

باشنیدن جمله آخر خانم دکتر کالفه دستمو توی موهام فرو بردمو نسخه رو از خانم دکتر گرفتم

_ممنون خانم دکتر....

از مطب خانم دکتر خارج شدیم

اصالنمیدونستم چطوری باید این مسئله رو به سارای بگم

داشتم باخودم کلنجار میرفتم که باصداش به خودم اومدم

_ارسالن.....ارسالن

_جانم؟

_چیزی شده؟

_نه....نه عزیزم

مشکوک نگاهم کرد

_مطمئن باشم؟

از وقتی از مطب خانم دکتر اومدین بیرون یه جوری شدی

_چجوری شدم عزیزم!!

گفتم که چیزی نیست

فکرم.....فکرم درگیِر کارای دانشگاهه

انگار بویی از دورغم نبردکه سری تکون داد وبه بیرون خیره شد

#سارای



نمیدونم چرا ارسالن اینطوری شده بود

وقتی ازش پرسیدم سعی میکرد خودشو عادی جلوه بده و منو بپیچونه

نمیدونم خانم دکتر بهش چی گفته بود که اینطور بهمش ریخته بود

بعد ازچنددقیقه رسیدیم خونه

چادرمو از سرم برداشتمو روی مبل نشستم

_ارسالن

_جانم خانم!

_برو دنبال امیرحسین بیارش خونه

_نه الزم نیست

_یعنی چی الزم نیست؟؟

پاشو برو بچمو بیار

حتما تاحاال کلی آتیش سوزونده

آقاجون خودش جالش خوب نیست

_عه عزیزم آروم باش

خونه آقاجونه دیگه خونه غریبه که نیست

تازه اونجا هم راحت تره

بیاد اینجا حوصلش سرمیره توهم عصبی میشی

برات خوب نیست

دیگه واقعا َشکَم داشت به یقین تبدیل میشد که کاسه ای زیر نیم کاسه هست وارسالن داره یه چیزایی رو ازم 

پنهون میکنه

ولی باالخره که چی من باید از همه چیز سردرمیاوردم

واسه اینکه دست به سرش کنم گفتم

_ارسالن

_جانم!

_من هوِس انار کردم

میشه برام بخری

_باشه عزیزم االن میرم

وقتی از خونه خارج شد سریع شماره دکتر رو از تو دفترچه بیمم برداشتمو به مطبش زنگ زدم

منشیش جواب داد



_سالم بفرمایین!

_سالم من سارای معینی هستم همسر آقای احمدی

یک ساعت پیش خدمت خانم دکتر بودیم

_بله شناختمتون

مشکلی پیش اومده

_نه

ولی اگه میشه میخواستم باهاشون حرف بزنم

_بله میتونین

همین االن بهشون وصل میکنم

_ممنونم

بعد چند لحظه صدای خانم دکتر رو پشت تلفن شنیدم

_سالم خانم معینی

_سالم خانم دکتر ببخشید یه سوال داشتم

_جانم بگو عزیزم

_شما به همسرمن چی گفتین که اینطور ریخته بهم

_خوب عزیزم از خودشون بپرس

_من پرسیدم ولی جواِب سرباالمیده

لطفا بهم بگین

_ببین عزیزم تو باید بدونی

چون وظیفمه بهت میگم

تو ممکنه زایمان سختی داشته باشی

حتی ممکنه تو یا بچه یکیتون بمیره یا اینکه بچه سقط بشه

توباید تقویت شی واستراحت کنی

متوجه ای

شکه شده روی مبل نشستم

_عزیزم متوجه شدی؟

_ب...بله خانم دکتر

ممنون

وتلفن رو قطع کردم

همون لحظه ارسالن برگشت

بادیدن حالم جلوی پام زانو زد



_سارای چیشده؟

لبام میلرزید

انگار قدرت تکلمم رو از دست داده بودم

_سارای باتوام

تواین چنددقیقه ای که من نبودم چه اتفاقی افتاد؟

باهزار زحمت شروع کردم حرف زدن

_من....من...

_توچی!

_من...رف...تی....زنگ...زدم....به.........به....خا...خانم....دکتر.....هم....همه...چیز...رو.........ِب....بهم.....گف..

ت

ارسالن جاخورد

فکرنمیکرد من همچین کاری روانجام بدم

_توچرا اینکار رو کردی دختر!!

_تو.....تو....مجبورم....کردی

کالفه دستی به موهاش کشید

_من فقط میخواستم تو ناراحت نشی

باچشمای اشکی بهش نگه کردم

_اگه....اگه.....قرارباشه یکیمون زنده بمونه.........توباید دخترمونو انتخاب کنی

قول میدی؟

ارسالن محکم بغلم کرد

_عزیزم هردوتون سالم میمونین

توفقط آروم باش

ناراحتی نکن

به خودت استراحت بده

بهش نگاه کردم

_ارسالن

_جان ارسالن

_میری امیرحسینمو بیاری

_آره عزیزم

فقط یادت باشه تونباید کار سنگین انجام بدی



_باشه

ارسالن روی سرمو بوسیدو بلند شدوبه طرف دِر خروجی رفت

منم بلند شدمو به سمت اتاقمون رفتم

دلم یه حموم حسابی میخواست

لباسامو برداشتمو به حموم رفتم

بعد۲۰مین از حموم بیرون اومدم وکارامو انجام دادم

هنوز ارسالن وامیرحسین نیومده بودن

رفتم آشپز خونه تا عصرونه رو آماده کنم

کارام تموم شده بود که ارسالن وامیرحسین رسیدن

امیرحسین بادیدنم دوییدواومد توی بغلم

_شالم مامانی

_سالم پسر گلم

امیرحسین نگاهش به عصرونه افتاد

_آخ ژونم عشرونه

دجتت دردنکنه مامانی

_خواهش میکنم پسر گلم

برو دست وصورتتو بشور وبیا که عصرونه بخوریم

_باسه مامانی

ارسالن جلو اومد وامیرحسین رو رودوشش انداخت وبه سمت دستشویی برد...

#شش_ماه_بعد

داشتم به امیرحسین صبحانه میدادم نه تلفن خونه به صدادراومد

_ارسالن.......ارسالن

تلفن خودشو کشت،جواب بده

_باشه عزیزم باشه

ارسالن تلفنو برداشت وشروع کرد به حرف زدن

_بله؟
....._



_عه سالم آقاجون خوبین؟

امیرحسین باشنیدن اسم آقاجون بهم نگاهی انداخت

_مامانی

میسه بلم حلف بژنم!

_مامان جان شاید آقاجون کار واجبی داره با بابات

همون لحظه ارسالن امیرحسین رو صدا زد

_امیرحسین بابایی

بیا آقاجون کارت داره

_آخ ژونم

واز صندلی پرید پایین وبه طرف تلفن تقریبا میتونم بگم پرواز کرد

امیرحسین وآقاجون عالقه عجیبی بهم داشتن

واین برام خیلی عجیب بود

ارسالن تلفن رو به دست امیرحسین دادوخودش پیش من اومد

_عاشق آقاجونه

_آره

این عالقه خیلی برام عجیبه

_واسه منم عجیبه

_ارسالن!

_جوِن ارسالن

_قولتو یادت نره

_چه قولی خوشگل!

_اینکه اگه الزم شد حتما بین من وبچمون

توباید دخترمونو انتخاب کنی

وبین امیرحسین ویاس فرقی نذاری

_سارای

بهت گفتم که توهیچیت نمیشه

هردوتون سالم بیرون میاین

یاِد دوروز پیش افتادم وقتی رفته بودم سونوگرافی



حدسم درست دراومده بود وبچه دختر بود

خدادوباره یاسمو بهم داده بود

خداروشکر که سیسمونی که برای یاس خریده بودیمو دور نریخته بودیم

_سارای......سارای

باصدای ارسالن به خودم اومدم

_بله؟

_فهمیدی چی گفتم!!

انقدر فکرنکن

خوب نیست برات

_باشه

به امیرحسین نگاه کردم که باآقاجون خداحافظی کرد وبه طرفم اومد

لبخندی زدم

_آقاجون چی میگفت شیطون مامان!

_گفت بلم پیشش

دلش بالم تنگ سده

ارسالن خندید

_بخور که زود بریم....

بعد صبحونه ارسالن سریع خودسو امیرحسینو آماده کرد

تابرن خونه آقاجون

قبل رفتن دستایدامیر حسینو تودستام گرفتم

_عزیزمامان

رفتی خونه آقاجون

آقاجون اینارو اذیت نکنیا

هرموقع بابایی هم اومد دنبالت بهونه نیار

پسرخوبی باش

باشه مامانی!

_چسم مامانی

دستاشو بوسیدم



_آفرین پسِر مامان

_خوب بابا برو کفشاتو بپوش منم االن میام

^باسه بابایی

نمیدونم چیشد که یهو زیردلم تیرکشید

_آخ....

_سارای چیشد؟

دستمو زیر دلم گذاشتم

_چیزی نیست

یکم دردم گرفت

طبیعیه ، بچه لگد میزنه دیگه

_مطمئن باشم

_آره

برو امیرحسین منتظرته 

_من زودبرمیگردم

بعد رفتن ارسالن وامیرحسین به سمت آشپزخونه رفتم لیوان هاوظرف هارو شستمو سرجاشون گذاشتم

بعد ۳۰مین صدای ماشین ارسالن رو شنیدم

باخوشحالی بلند شدم خواستم به سمت دربرمو بازش کنم که باز زیردلم تیر کشیدوروی زمین افتادم

دردم خیلی شدید بود

احساس میکردم  بچه میخواد به دنیا بیاد

پس این ارسالن کجاست؟

باتمام توانم داد زدم

_ارسالااااااان.....ارسالاااان

آخ......ارسالاااااان

#ارسالن

ازخونه تا خونه آقاجون اینا خیلی دلشوره سارای رو داشتم

مسیر۲۰دقیقه ای توی۱۵دقیقه طی شد

باامیر حسین وارد خونه آقاجون اینا شدیم

مثل همیشه امیرحسین بادیدن آقاجون پرید بغلشو بوسش کرد

آقاجون بادیدنم تعارفم کرد ولی من گفتم

_سارای تنهاست وباید برم



سریع سوار ماشین شدمو به سمت خونه روندم

وقتی از ماشین پیاده شدم که آقای جعفری همسایه رودیدم

جعفری شروع کرد به حرف زدن که یهو صدای سارای رو شنیدم

سریع به طرف خونه دوییدم

صداشو میشنیدم که اسممو صدا میزد...

سریع وارد خونه شدم که دیدم سارای روی زمین افتاده وبه خودش میپیچه

_ارسالااااان.....آی....ارسالااان

به طرفش دوییدمو بغلش کردمو توی ماشین گذاشتمشو به سمت بیمارستان روندم

_ارسالااااان.....آخ....وااای خدااااااا

_تحمل کن سارای االن میرسیم

باتمام سرعت داشتم میروندم

سارای فقط جیغ میکشیدگریه میکرد

باالخره بعد۲۰مین به بیمارستان رسیدیم

سارارو بغل کردمو دوییدم تو

پرستارا بادیدنم برانکارد رو آوردن

سارای رو روش گذاشتم

سریع بردنش

خیلی نگران بودم بهم اجازه ندادن باهاش برم تو

جلوی هرپرستار ودکتری رو میگرفتم بهم جوابی نمیداد

روی صندلی نشستمو گوشیمو ازجیبم درآوردمو به مامان زنگ زدم

یه بوق دو بوق سه بوق

باالخره جواب داد

_جانم ؟

_مامان زود خودتونوبرسونین به بیمارستان

سارای دردش گرفته

_چی؟



االن که وقتش نیست

یعنی قراره بچه۶ماهه به دنیابیاد!!

_مثل اینکه

فقط توروخدا زودتر بیاین

_باشه مامان تو نگران نباش مازود میایم 

وقطع کرد

سریع به آقاجون اینا زنگ زدم

_بله؟

_الو آقاجون

_سالم ارسالن جان

چیشده؟

چرا صدا میلرزه!

_آقاجون سارای دردش گرفته آوردمش بیمارستان

شماهم نگران نباشین

فقط اگه میشه امیرحسین پیشتون بمونه

_باشه بمونه مشکلی نیست

فقط هرخبری شد به من زنگ بزن پسرم

_چشم خدانگهدار

وقطع کردم

باالخره مامانم اینارسیدن

مادرم به سمتم اومد

_،نگران نباش ارسالن جان

ایشاا� هردوشون سالم از این دربیرون میان

پدرم جلو اومدودستشو روی شونم گذاشت

_امیدت به خداباشه

خدا هم سارای وهم یاس رو برات حفظ میکنه..

نگران فقط راه میرفتم

_بابایی



برگشتم به سمت صدا خدای من  صدای امیرحسین بود

امیرحسین بدوبدو به سمتم اومدو پرید بغلم

_بابایی ، مامانی کو؟

_میاد بابایی

رفته خواهرتو به دنیا بیاره

میاد قربونت برم

_هنوز خبری نشده!

_آقاجون شمادیگه چرا بااین حالتون اومدین؟

_وقتی امیرحسین ماجرارو فهمید

شروع کرد به لجبازی

منم  مجبور شدم بیارمش تاآروم بگیر

به امیرحسین نگاهی انداختم

_مگه مامانی قبل رفتن بهت نگفت پسر خوبی باشی؟

_چال بابا گفت

ولی من نگالن بودم

سرشو بوسیدم

_قربون پسرم برم

روی صندلی نشستمو امیررو روی پاهام نشوندم

آقاجون هم اومدو کنارمون نشست

نمیدونم  چنددقیقه ولی فکرکنم نزدیک۵۰دقیقه ای میشد که سارای رو برده بودن

باالخره درباز شد

دکتر سارای بیرون اومد 

امیدحسین رو به مادرم دادمو به سمت خانم دکتر رفتم

_خانم دکتر حال همسرودخترم چطوره؟

دکتر عینکشو برداشت

_خداروشکر حال هردو خوبه

بهتون تبریک میگم

فقط..

_تند پرسیدم

_فقط چی؟



دکتر لبخندی زد

_دخترتون خیلی عجله داشته برای به دنیااومدن

بخاطر همین فعال باید توی دستگاه بمونه

وباادامه حرفش رفت

چندلحطه بعد پرستار دخترکوچولومو که توی دستگاه بود رو آورد

امیرحسین ازبغل مامانم نگاهش کرد

_بابایی چقدرکوسولو وناژه

مادرم بوسیدش

_توهم نازو خوشگلی

پرستار دخترمو برد ولحظه ای بعد سارای  رو ته بیهوش بود رو آوردنو به بخش منتقلش کردن

آقاجون دستشو روی شونم گذاشت

_بهتون تبریک میگم

برو برای همسرت گل بخر

وقتی بهوش بیاد حتما خوشحال میشه

_چشم آقاجون

#سارای

چشمامو باز کردم

تویه اتاق ناشناس بودم

چشمامو یه بار محکم بازوبسته کردم

همه چیز عین یه فیلم از جلو چشمام گذشت

من توخونه بودمو دردم گرفت وارسالن منو رسوند بیمارستان

اما....اما بچم

همون موقع درباز شدوارسالن اومد داخل

دست گِل قشنگی توی دستش بود

این یعنی.....این یعنی یاس سالمه

_به به مادر نمونه

منو نصف جون کردی خانم

لبخندی زدم



_یاس کجاس؟

_نگران نباش حالش خوبه

فقط چون زود به دنیا اومده باید تودستگاه بمونه

_میخوام ببینمش

_توکه فعال نمیتونی بری پیشش

باپرستارحرف میزنم که بیارنش اینجا

_ممنون

پیشونیمو بوسید

_خواهش میکنم بانو

االن میرم بادختدمون برمیگردم

سری تکون دادم ارسالن رفت ومادرجون وپدرجون وآقاجون به همراه امیرحسین اومدن داخل

مادرجون جلو اومدوبغلم کرد

_نمیدونی چقدر خوشحالم

تویاس روبهمون برگردوندی

پدرجون جلو اومد

_مبارک باشه عروس

انشاا� قدمش خیر باشه

_ممنون پدرجون

آقاجون جلواومدو روی سرمو بوسید

_بهت تبریک نیگم دخترم

آقاجون کمک کرد تاامیرحسین روی تخت کنارم بشینه

_مامانی خوبی؟

_آره عزیزم

_آجیم کی میاد؟

_االن میارنش

چنددقیقه بعد ارسالن به همراه یه پرستار ودخترمون اومدن

دخترمو که دیدم انگار تمام شیرینی های دنیارو ریختن تو دلم

خیلی شیرین وکوچولو بود

امیر حسین سعی میکرد ببینتش

ولی نمیتونست



ارسالن بغلش کرد تا بتونه یاس روببینه

_بابایی میسه من مالقبس باسم؟

_آره پسِر گلم

به خانوادم نگاه کردم

به همسرم ارسالن

به پسرم امیرحسین

به دخترم یاس

به پدرجون ومادر جون

به آقاجون

که لبخندمیزدن وسالمت بودن

خوشحال بودم از اینکه لبخند رولباشونه وسالمتن

خدایا شکرت به خاطِر همسری که تو سرنوشتم گذاشتی ، خدایا شکرت بخاطِر پسری که بمون دادی ،خدایاشکرت 

بخاطِر دختری که بهم دادی خدایا شکرت بخاطِرهمه چی

من بعد اون همه اتفاق فهمیدم که خوشبختی همین لحظه هاس وباید از تک تک لحظات لذت برد.

#پایان


