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 همسر دوم خان زاده

 

اشکی از گوشه چشمم چکید تموم بدنم درد میکرد و کبود شده بود بخاطر کتک هایی 

 !ک دیشب مامان بهم زده بود مادری ک در حقم مادری نکرد

 !تینا_

با شنیدن صدای داد مامان به سختی از روی تخت بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم 

اتاق مامان کنار اتاق من بود برای همین صداش واضح میومد همیشه تقه ای زدم ک 

 صدای عصبیش بلند شد

 !بیا تو_

مثل همیشه لباس های شیک و گرون قیمتش رو پوشیده بود با آرایش غلیظ ک روی 

صورتش بود و اون بیشتر شبیه زن های خیابونی میکرد تا یه زن نجیب ! مادرم بود اما 

 اصال دوستش نداشتم ازش متنفر بودم هیچوقت برام مادری نکرده بود

االن یه آرایشگر میاد و آماده ات میکنه لباس هایی رو هم ک میاره میپوشی و آماده  _

 !میشی نبینم جفتک بپرونی و وحشی بازی دربیاری فهمیدی؟

با تعجب بهش خیره شدم چرا آرایشگر داشت میومد مگه امشب چخبر بود سئوالی 

 ک تو ذهنم بود رو به زبون آوردم

 !امشب چخبره مگه قراره جایی بریم؟_

به چشمهام خیره شد از دیدن برق شیطانی تو چشمهای ترسیدم حس بدی بهم 
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 !دست داد انگار امشب قرار بود اتفاق بدی بیفته

 پوزخندی زد و گفت

 به تو ربطی نداره گمشو االن آرایشگر میاد باید آماده بشی_

 ..…مامان م_

 حرفم و قطع کرد و مثل همیشه با عصبانیت داد زد

 به من نگو مامان فهمیدی دختره ی پتیاره من مامان تو نیستم _

سوزش اشک رو داخل چشمهام احساس کردم چونه ام لرزید با بغض بهش خیره 

 شدم ک داد زد

 گمشو بیرون پدر سگ_

با گریه از اتاقش خارج شدم و به سمت اتاق خودم حرکت کردم روی تخت خودم و 

 انداختم و شروع کردم به گریه کردن 

همیشه حسرت داشتن مادر رو داشتم اما هیچوقت مادری نداشتم ک برام مادری کنه 

جز فرشته همسر دوم پدرم ک وقتی هفت سالم بود برعکس بقیه دوستم داشت بهم 

توجه میکرد اما بعدش یهو با اومدن مامان نیایش گذاشت رفت تا االن ک دوباره 

برگشته اما هیچوقت سراغ من و نگرفت فقط بچه های خودش رو برد بابام رو برد 

همشون رفتن فقط من موندم تو این عمارت قدیمی کنار مادرم کسی ک هنوزم از 

 !بابام و فرشته متنفر بود و با انتقام گرفتن از من سعی میکرد خودش رو خالی کنه

چجوری یه مادر میتونست انقدر بد باشه ک حتی از بچه ی خودش هم متنفر باشه 

چقدر بدبخت بودم هر روز زیر دست و پاهاش کتک میخوردم له میشدم اما باز هم 
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 دوستش داشتم فقط تشنه ی محبت مادرانه اش بودم 

هیچکس من و دوست نداشت هیچکس من و یادش نبود نه بابام نه فرشته نه 

 ! داداشام تنهای تنها بودم

* * * * * 

 !تموم شد_

با شنیدن صدای آرایشگر نگاهم و به آینه دوختم با تینای چند ساعت پیش خیلی فرق 

داشتم صورتم به طرز ماهرانه ای آرایش شده بود لب های غنچه ای ک با رژ قرمز 

خیلی بزرگتر دیده میشد چشمهای درشت قهوه ای رنگ با ابروهای پهنی ک اصالح 

شده بود و دخترونه درستش کرده بود خیلی زیبا شده بودم آهی کشیدم وقتی قلبم 

 !خوشحال نبود زیبایی صورت به چه دردم میخورد

با باز شدن در اتاق نگاهم و به خدمتکار شخصی مامانم دوختم ک پشت چشمی برام 

 نازک کرد و با صدای تیزش گفت

 زود باش این و بپوش همه پایین منتظرن_

بلند شدم به سمتش رفتم و لباس رو ازش گرفتم اشاره ای به آرایشگر کرد و 

جفتشون از اتاق رفتن بیرون لباس رو از کاور بیرون آوردم با دیدن لباس سفیدی ک 

بیشتر شبیه لباس عروس بود تا لباس مجلسی شکه بهش خیره شده بودم حتی 

 جرئت تکون خوردن هم نداشتم

هنوز خشک شده سر جام ایستاده بودم و داشتم فکر میکردم چرا مامان من باید 

لباس عروس بده من بپوشم ک در اتاق با صدای بدی باز شد و صدای عصبی مامان 
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 داخل اتاق پیچید

 !سه ساعت داری تو اتاق چه غلطی میکنی هان؟_

 با بهت گفتم

 مامان این لباس عروس_

 پوزخندی زد و گفت

 آره لباس عروس_

 ..من م… من چرا …باید ای_

 به سمتم اومد با خشم بازوم و گرفت و گفت

امشب قراره عروس بشی همسر یه مرد پولدار و قدرتمند میشی فهمیدی امشب تو _

 ازدواج میکنی

 بهت زده لب زدم

 !چی؟_

 بدون اینکه سئوالم رو جواب بده با خشم گفت

بیست دقیقه فرصت داری لباس و بپوشی بیای پایین سر سفره ی عقد بشینی فقط _

بیست دقیقه کافیه یک دقیقه دیر کنی اون وقت ک میدم سگ های تو حیاط تیکه 

 !پارت کنن فهمیدی؟

 هنوز ساکت بودم با بهت بهش خیره شده بودم ک محکم تکونم داد و گفت

 !فهمیدی؟_

 با صدای گرفته ای لرزون شده از ترس و بهت گفتم
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 آره _

 !بیست دقیقه فقط_

بعد از گفتن این حرف از اتاق رفت بیرون خدایا این چه سرنوشتی بود یعنی من باید 

به اجبار با مردی ک حتی ندیدمش باید ازدواج کنم این چه امتحانی بود کاش جرئت 

 !داشتم و فرار میکردم اما میدونستم فرار از دست مامان مساوی بود با مرگ

با سرعت داشتم میدویدم با شنیدن صدای بوق ماشینی جیغ بلندی کشیدم ک صدای 

 داد مرد غریبه بلند شد

هوی مگه کوری اگه میخوای خودت و بکشی برو یه جا دیگه نه اینکه اومدی وسط _

 !جاده برای ما دردسر درست کنی

اشکام روی صورتم جاری بودند با ترس نگاهی به پشت سرم انداختم میترسیدم پیدا 

کنند از سر سفره ی عقد فرار کرده بودم مامانم میخواست من و به عقد یه پیرمرد 

 !هفتاد ساله دربیاره گرچه اسمش رو نمیشد گذاشت مادر

دوباره شروع کردم به دویدن نمیدونم چقدر راه رفتم تا رسیدم به یه جاده ی خلوت از 

 سیاهی شب داشتم میترسیدم اما چاره ای نبود باید تحمل میکردم 

صدای ماشینی اومد با خوشحالی به عقب برگشتم و دستی تکون دادم ک صدای خمار 

 و کشیده ی مرد مسنی بلند شد

 !جوون خانوم خوشگله کجا این وقت شب_

با ترس شروع کردم به دویدن صداش داشت میومد و معلوم بود ک داره میاد دنبالم 

 اشکم در اومده بود عجب غلطی کرده بودم اومده بودم تو این جاده ی سوت و کور
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 !خانوم کمک میخوای؟_

 با شنیدن صدای مرد غریبه ای به سمتش برگشتم و با ترس گفتم

 !میشه کمکم کنید میخوام برم خونه ی داییم_

 آره سوار شو _

صدای اون مرد مست هنوز هم داشت میومد از ترس کم مونده بود قلبم وایسته سریع 

 سوار ماشینش شدم ک درش باز شده بود 

 نمیدونم چرا بهش اعتماد کردم شاید از شدت ترس و بی پناهیم بود 

 صدای بمش بلند شد

 !آدرس_

انقدر ترسیده و هول شده بودم ک یادم رفته بود آدرس رو بهش بدم آدرس خونه ی 

 دایی آرسام رو بهش دادم و با صدای لرزونی گفتم

 !میشه موبایلتون رو بدید؟_

موبایلش رو ک داد سریع شماره ی دایی آرسام رو گرفتم بعد از خوردن چند تا بوق 

 صدای خوابالودش داخل گوشی پیچید

 !بله بفرمائید؟_

 با گریه نالیدم

 دایی_

 با شنیدن صدام چند ثانیه مکث کرد و بعدش با نگرانی گفت

 !تینا دخترم تویی خوبی چیشده؟_
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 با هق هق گفتم

 دایی تو رو خدا کمکم کنید_

 !تینا چیشده کجایی االن؟_

 نمیدونم دایی من فرار کردم_

 صدای دادش بلند شد

 چی!!!!؟_

با گریه شروع کردم به تعریف کردن اتفاق هایی ک تو این مدت افتاده بود و جریان 

امشب رو ک مامان داشت من و به عقد یه پیرمرد هفتاد ساله در میاورد و مجبور شدم 

 به هزار زحمت فرار کنم 

 تینا االن کجایی آدرس بده بیام دنبالت _

 دایی من االن دارم میام خونه ی شما _

 گوشی رو بده به راننده _

 چشم _

 گوشی رو به سمت پسر غریبه گرفتم و با صدای خشدار شده از گریه گفتم

 !بفرمائید با شما کار داره_

 باشه حتما _

 و گوشی رو قطع کرد در تمام طول راه فقط داشتم بیصدا گریه میکردم

با ایستادن ماشین نگاهی به اطراف انداختم کنار خونه ی دایی آرسام بودیم خواستم 

 پیاده بشم ک صدای سرد پسر غریبه بلند شد
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 !وایستا_

دستم کنار دستگیره خشک شد متعجب بهش نگاه کردم ک پیاده شد و در سمت من 

 و باز کرد 

من ک داشتم پیاده میشدم این مرده چشه بیخیال فکر کردن به رفتار عجیبش پیاده 

 شدم ک دنبالم به سمت خونه اومد زنگدر خونه رو زدم ک باز شد

سریع به سمت خونه دویدم ک دایی اومده بود بیرون با دیدنش همه چیز رو فراموش 

کردم و سمتش دویدم محکم بغلش کردم تنها کسی ک این مدت بهم سر میزد و 

 هواسش بهم بود

داخل خونه رفتیم تو بغلش نشسته بودم ک دستش و روی موهام میکشید صدای 

 گرفته و عصبیش بلند شد

 گریه نکن عزیزم آروم باش_

 دایی من خیلی میترسم_

 نترس عزیزم من کنارتم دیگه نمیذارم اتفاقی برات بیفته_

با شنیدن حرفش لبخندی روی لبهام نشست چقدر حس خوبی بود داشتن یکی ک 

 هوات رو داره و حمایتت میکنه

چند روز گذشته بود حالم بهتر شده بود مامان اومده بود خونه ی دایی داد و بیداد راه 

انداخت میخواست باز من رو ببره ک دایی تهدیدش کرد اگه اتفاقی برام بیفته یا یک 

تار مو از سرم کم بشه بدبختش میکنه ولی مامان دست بردار نبود تا اینکه نمیدونم 

 !دایی چی بهش گفت بیخیال شد
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سعی کردم بدون فکر کردن به اتفاق هایی ک افتاده بود یه زندگی جدید شروع کنم 

کنار دایی و همسر و بچه هاش پزشکی خوندم بودم و درسم رو خیلی وقت بود ک 

 تموم کرده بودم 

امروز روز اول کاریم داخل بیمارستان بود بعد از اینکه آماده شدم یه تاکسی گرفتم و با 

عجله به سمت بیمارستان حرکت کردم نگاهی به ساعت انداختم ساعت هشت بود 

 روز اول کاری دیر کرده بودم لعنتی بدون اینکه جلوی پام رو نگاه کنم

شروع کردم به دویدن ک محکم خوردم به یکی کیف و وسایلم پخش شد روی زمین 

 آخ بلندی گفتم 

 با عصبانیت در حالی ک سرم رو بلند میکردم دادم زدم

 …هوی یارو مگه کوری جلوی چشمهات رو نمیبینی باید بری چشم پزش..ک_

با دیدن فرد روبروم حرف تو دهنم ماسید! خدای من همون پسر جوونی بود ک اون 

شب من و نجات داده بود اون شب حتی دقیق آنالیزش نکرده بودم موهای قهوی مایل 

به سیاه چشم و ابرو مشکی با قد بلند و اندام ورزشکاری چشمهای سرد و یخ زده اش 

 !و اون غروری ک تو صورتش موج میزد باعث شده بود جذابیتش دو چندان بشه

 !تموم شد؟_

 با شنیدن صداش سرم رو بلند کردم و گیج گفتم

 !چی؟_

 پوزخندی زد و گفت

 !دید زدنتون تموم شد؟_
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با شنیدن این حرفش تازه انگار به خودم اومدم با خشم بهش خیره شدم و با حرص 

 گفتم

مالی نیستی بخوام دید بزنمت داشتم نگاه میکردم ببینم واقعا کوری یا نه تا ببرمت _

 !یه چشم پزشکی جایی

 پوزخندی زد و گفت

 !خوبه مالی نیستم داشتی درسته قورتم میدادی_

 با حرص خواستم چند تا فحش بارش کنم ک نگاهی به ساعتش انداخت و گفت

 وقت کلکل با بچه ها رو ندارم _

بدون توجه بهم رفت از عصبانیت داشتم منفجر میشدم پسره ی عوضی مغرور بالخره 

یه جا حالت رو میگیرم و اون غرور کاذبت رو خورد میکنم نفسم و با حرص بیرون 

دادم و خم شدم و وسایلم رو از روی زمین جمع کردم و به سمت داخل بیمارستان 

 رفتم ک نسترن رو دیدم با دیدنم به سمتم اومد و با حرص گفت

 !کجا بودی تا االن تو؟_

 با حالت زار بهش خیره شدم و گفتم

 خواب موندم _

 زود باش برو لباست و بپوش باید بریم اتاق جلسه_

باشه ای گفتم و به رختکن رفتم لباس فرمم رو پوشیدم و به سمت اتاق جلسه حرکت 

 کردم
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 تا خواستم به سمت اتاق جلسه برم صدای رژینا از پشت سرم اومد

 تینا _

ایستادم به عقب برگشتم با دیدنش ک با دو داشت به سمتم میومد لبخندی زدم و 

 گفتم

 !جانم؟_

 مثل همیشه با لبخند پر انرژی ک روی لبهاش بود گفت

 !برو اتاق رئیس بیمارستان این پرونده رو هم ببر آقای صفوی داد_

و پرونده ای رو به سمتم گرفت با لبخند پرونده رو از دستش گرفتم و به سمت اتاق 

رئیس ک طبقه ی سوم بود حرکت کردم وقتی رسیدم نفس عمیقی کشیدم و در اتاق 

 زدم و ک صدای مردونه ی آشنایی اومد

 !بیا تو_

در اتاق و باز کردم ک با دیدن پسر روبروم شکه چند دقیقه بهش خیره شده بودم 

این همونی بود ک چند دقیقه پیش باهاش برخورد داشتم و هر چی از دهنم در اومده 

بود بارش کرده بود لعنتی چقدر بد شانس بودم یعنی اون رئیس بیمارستان بود حتما 

 اخراجم میکرد اونم روز اول کاریم داشت اشکم در میومد ک صدای سردش بلند شد

 !چیکار داشتی؟_

نفس عمیقی کشیدم و مثل همیشه سعی کردم اعتماد بنفسم رو کامل حفظ کنم با 

 صدای سردی مثل خودش مغرور جواب دادم

 !این پرونده رو آقای صفوی دادن بیارم برای شما_
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 به سمتش رفتم و پرونده رو بهش دادم و گفتم

 !بااجازه_

 و اولین قدم رو برداشتم ک صداش از پشت سرم بلند شد

 !دلقک کوچولو انقدر به خودت فشار نیار ک مودب باشی_

 با شنیدن این حرفش دستام از عصبانیت مشت شد پسره ی عوضی مغرور

 به سمتش برگشتم و درکمال خونسردی لبخندی زدم و گفتم

 !دلقک بودن خیلی بهتر از بیشعور بودن_

 نگاهش رو بهم دوخت پوزخندی زد و گفت

 مواظب خودت باش دلقک کوچولو توهین کردن به من عواقب خیلی خوبی نداره _

 با اینکه ترسیده بودم اما کم نیاوردم و گفتم

 !هیچ غلطی نمیتونی بکنی_

با ایستادنش از ترس حس کردم قلبم نزدیک وایسته اما همچنان ظاهرم رو حفظ 

کردم و با بیخیالی بهش خیره شدم به سمتم اومد روبروم ایستاد به چشمهام خیره 

 شد و با صدای بمی گفت

 خوشم اومد خیلی سرکش و وحشی هستی _

 !مسخ شده به چشمهاش خیره شده بودم لعنتی صداش چقدر جذاب و گیرا بود

 !میدونستی عاشق رام کردن دخترای سرکش و وحشیم_

و دستش رو نوازش وار روی صورتم کشید همچنان بدون اینکه حرفی بزنم مسخ 

شده بهش خیره شده بودم ک با قرار گرفتن دستش روی لبهام عین برق گرفته ها 
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 عقب رفتم و با عصبانیت گفتم

 !داری چه غلطی میکنی مرتیکه ی پفیوز؟_

 !داشتم نوازشت میکردم خوشگله_

 از شدت عصبانیت دیگه داشت دود از سرم بلند میشد ک پوزخندی زد و گفت 

 !وقتی عصبانی میشی خیلی هات میشی_

با چشمهای گشاد شده بهش خیره شدم چقدر پرو بود این بشر چند بار دهنم رو باز و 

بسته کردم چند تا فحش بارش کنم اما پشیمون شدم و در آخر با حرص پام رو عین 

 بچه هام به زمین کوبیدم و گفتم

 عوضی کثافط_

و از اتاقش خارجش شدم اخه این بشر چقدر کثیف بود جچوری جرئت کرد با من اون 

 !شکلی رفتار کنه

اه لعنتی چرا وقتی دستش روی صورتم بود عین ماست وایستاده بود به چشمهاش 

 نگاه میکردم کاش با مشت میخوابوندم تو گوشش تا حالش میومد سر جاش

بعد از اینکه جلسه تموم شد با اعصاب خوردی از سالن زدم بیرون من باید زیر دست 

اون پسره ی مغرور و از خود راضی ک رئیس بیمارستان بود کار میکردم چجوری 

 میتونستم آخه با اون کار کنم با حرص غریدم

 !آخه مگه دکتر کم بود ک من باید زیر دست اون مرتیکه کار کنم_

 نسترن با حرص سری تکون داد و بهم تشر زد 

همه از خداشونه ک با زیر دستش باشن و ازش کار بگیرن اون وقت تو نشستی غر _
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 !میزنی؟

 ایستادم ک نسترن هم ایستاد بهش خیره شدم و گفتم

 !من اگه نخوام با اون کار کنم کیو باید ببینم؟_

 صدای خشدار و سردش از پشت سرم بلند شد

 ! من و_

بهت زده به سمتش برگشتم و اب دهنم رو قورت دادم ک پوزخندی به صورت 

 ترسیده ام زد و گفت

 !خوب داشتی میگفتی خانوم کوچولو؟_

نمیخواستم جوابش رو بدم تا از کار بیکار بشم من باید دوره ام رو کامل میکردم و 

اینجا بهترین بیمارستان برای کسب شهرت و یاد گرفتن کار بود پس سکوت رو 

 ترجیح دادم لب به دندون گرفتم 

 ک با صدای خشدار و خشکی گفت

 !چیه زبونت رو موش خورده؟_

جلوی زبونم رو گرفته بودم تا فحش بارش نکنم مرتیکه ی اسکول و اما مگه 

 !میذاشت

 !میبینم الل هم ک هستی_

 دیگه بیشتر از این نمیشد ساکت شد و به اراجیفش گوش داد با حرص گفتم

 .… الل خودتی مرتیکه ی_

با سلقمه ای ک نسترن بهم زد نگاه تندی بهش انداختم ک لبخندی زد و هول زده 
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 گفت

 ببخشید تو رو خدا آقای کیانی تینا فقط داشت شوخی میکرد_

نگاه سردی بهم انداخت ک برای چند ثانیه حس کردم تموم تنم از نوع نگاهش لرزید 

و بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه رفت هنوز ساکت ایستاده بودم و به جای خالیش 

 خیره شده بودم ک نسترن مشت محکمی به بازوم زد و گفت

 به چی خیره شدی تو اونجوری داشتی کاری میکردی ک اخراجت کنه _

 نفسم رو کالفه دادم بیرون و گفتم

خیلی رو اعصابم رژه میره نمیتونم تحمل کنم کسی بهم زور بگه یا حرفی بزنه من و _

 ! میشناسی ک

 با تاسف سری تکون داد و گفت

با آرتان کلکل نکن ک آخر و عاقبت نداره سر به سرش نزار اون خیلی خطرناک تینا _

 !ازش دوری کن

متعجب از این حرفش بهش خیره شده بودم تا خواستم بپرسم منظورش از این 

 حرفش چی بوده ک صدای خانوم صادقی بلند شد

 !نسترن زود باشید بیاید کجا موندید_

 نسترن دستم رو گرفت و دنبال خودش کشید و گفت

 اومدیم خانوم صادقی_

 !و اجازه ی فکر کردن بیشتر رو بهم نداد
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بعد از تموم شدن ساعت کاریم یه تاکسی گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم بعد از 

یکساعت رسیدم پول راننده رو حساب کردم و پیاده شدم در خونه رو باز کردم و 

 داخل شدم ک صدای شاد زن دایی فاطمه داشت میومد

 !امشب چه شبیست شب مراد است امشب_

 لبخند موزی روی لبهام نشست داخل شدم و با لحن شیطونی گفتم

زن دایی میبینم کیفت کوکه امشبم ک شب جمعه میخوای حسابی از االن بترکونی _

 آره 

با چشمهای گرد شده بهم خیره شده بود ک چشمکی حواله اش کردم تازه به خودش 

 اومد و صدای داداش بلند شد

 !دختره ی چش سفید چی داری میگی تو_

 با خنده به سمت پله ها دویدم و خوندم

  !امشب چه شبیست شب مراد است امشب_

هنوز صدای غر غر هاش داشت میومد با لبخند داخل اتاقم شدم و لباس هام رو 

عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم به امروز فکر کردم روز خوبی بود جدا از حرص 

و جوش هایی ک خورده بود نگاهم رو به عکس بزرگ شده ی مامان فرشته و بابا ک 

روی دیوار آویزون شده بود دوختم کاش اونا هم بودند و موفقیت من رو میدیدند دلم 

 !براشون تنگ شده بود

آهی کشیدم و چشمهام رو بستم نیاز داشتم کمی بخوابم نمیخواستم دیگه گریه کنم 

تصمیم گرفته بود قوی باشم نه یه دختر تو سری خور و ضعیف ک هر چی بهش گفتند 
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زود قبول کنه میخواستم از اون تینایی ک مامان نیایش ساخته بود ازم دور بشم 

چشمهام رو بستم تا بدون فکر کردن به افکار آزار دهنده ای ک هر شب میومد سراغم 

 !بخوابم

* * * * * 

 !تینا ؟_

 با شنیدن صدای زن دایی فاطمه به سمتش برگشتم و گفتم

 جانم فاطی جون!؟_

 با صدای گرفته ای گفت

 !بابات باهات کار داره_

با شنیدن اسم بابام برای چند لحظه خشکم زد اما بعدش پوزخندی روی لبهام 

 نشست و با خونسردی گفتم

اما من باهاش کاری ندارم درضمن من بابایی ندارم فعال خداحافظ زن عمو من _

 دیرم شده باید برم

و بدون اینکه منتظر حرفی از جانبش باشم رفتم بغضی ک تو گلوم گیر کرده بود 

داشت خفم میکرد اما من نباید گریه میکردم اونا من رو تنها گذاشتند فراموشم کردند 

پس من هم باید فراموششون میکردم چه کاری میتونست با من داشته باشه یعنی بعد 

از این همه مدت تازه یادش افتاده دختری هم داره! واقعا مسخره بود اخه کدوم پدری 

 بچه ی خودش رو یادش میره حس میکردم گاهی شاید من بچه ی واقعیش نبودم 
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تا رسیدن به بیمارستان فقط به بیرون خیره شده بودم وقتی تاکسی ایستاد حساب 

 کردم و پیاده شدم ک همزمان رئیس بیمارستان رو هم دیدم ک داشت میومد

بدون اینکه حتی بهش نگاه کنم داخل بیمارستان شدم بعد از اینکه طبق معمول لباس 

 فرمم رو پوشیدم به سمت پذیرش ک لیال ایستاده بود رفتم با صدای گرفته ای گفتم

 سالم _

 صدای متعجبش بلند شد

 !سالم خوبی چرا گرفته ای؟_

 !چیزی نیست فقط یکم سرم درد میکنه_

 مطمئنی _

 سری به نشونه ی تائید تکون دادم و بی حوصله گفتم

 !من امروز باید چیکار کنم؟_

 صدای خشک و خشدار دکتر آرتان کیانی از پشت سرم بلند شد

 باید با من میای میخوام مریض ها رو چک کنم_

به سمتش برگشتم مثل همیشه خوشتیپ و خوش پوش بیتفاوت سری تکون دادم ک 

حرکت دنبالش حرکت کردم اون هم خیلی جدی شروع کرد به سر زدن به مریض ها 

چیزهایی رو ک میگفت با دقت گوش میدادم و بعضی چیزا رو ک میگفت یاد داشت 

میکردم وقتی چک کردن مریض ها تموم شد به سمت اتاقش همراهش حرکت کردم 

داخل اتاقش ک شدم یهو برگشت به سمتم ک هینی کشیدم و با چشمهای گرد شده 

 بهش خیره شدم در اتاق رو ک قفل کرد با بهت گفتم
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 !داری چیکار میکنی؟_

 بدون توجه به حرفم نگاهش رو سر داد روی لبهام با صدای بمی گفت

 رژ قرمز بهت میاد!اما فکر نمیکنی زیادی پر رنگ زدی!؟_

 دستم اومد باال ک دستم رو گرفت و با صدای خماری کشیده گفت

 !رنگ قرمز وحشیم میکنه_

و لبهاش رو روی لبهام گذاشت ک چشمهام گرد شد از شدت شکی ک بهم وارد شده 

بود حتی جرئت حرکت کردن هم نداشتم با گازی ک از لبهام گرفت به خودم اومدم و 

دستم رو روی سینه ی ستبرش گذاشتم و پسش زدم اما مگه کنار میرفت وقتی دید 

 !دارم نفس کم میارم زبونش رو روی لبهام کشید و ازم جدا شد

 با عصبانیت گفتم

 …… تو تو تو_

 خونسرد گفت

 !خوب؟_

 چجوری جرئت میکنی من رو ببوسی_

 !مگه بوسیدن یه گربه ی وحشی هم جرئت میخواد؟_

از شدت حرص داشتم نفس نفس میزدم دلم میخواست تا میتونم فحش بارش کنم و 

داد و بیداد کنم تا همه بریزن داخل اتاق و آبروش بره اما میدونستم اون رئیس 

بیمارستان و همه بهش اعتماد دارند در نتیجه ابروی خودم میرفت و از کار بیکار 
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 میشدم دستم رو به نشونه ی تهدید جلوش گرفتم و گفتم

 !اگه یکبار دیگه بهم نزدیک بشی آبروت رو میبرم مرتیکه ی هوس باز_

 خونسرد به سمت میزش رفت و نشست و با صدای سرد و یخ زده اش گفت

 !میتونی بری سر کارت_

با شنیدن این حرفش تعجب کردم این مرد تا چند دقیقه پیش داشت لبام رو از جاش 

میکند و حاال خیلی خونسرد و بیتفاوت نشسته بود و میگفت از اتاقش برم بیرون 

عوضی دستام رو از حرص مشت کردم بالخره یه روزی بدجور آبروت رو میبردم دکتر 

 !هوس باز

در اتاق رو باز کردم و از اتاقش خارج شدم سنگینی نگاه بقیه رو احساس میکردم اما 

 بدون توجه به سمت دستشویی داشتم میرفتم ک صدای نسترن از پشت سرم اومد

 !تینا وایستا دختر نفسم بند اومد_

ایستادم به عقب برگشتم تینا در حالی ک داشت نفس نفس میزد به سمتم میدودید 

 وقتی بهم رسید بریده بریده گفت

 دختر یه خبرایی دارم ک نگو_

 متعجب گفتم

 چیشده_

 نگاهی به دور و اطراف انداخت و گفت

 اینجا نمیشه بریم داخل اتاق خالی_

در اتاق هارو باز کرد با دیدن یه اتاق خالی دستم رو گرفت و داخلش برد با هیجان 
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 گفت

 وای تینا اگه بدونی چی کشف کردم_

 خسته و بی حوصله گفتم

 !چیشده نسترن چی کشف کردی باز؟_

 ایش بی ذوق _

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

 خوب _

 دکتر کیانی هست همون خوشتیپ ک قراره زیر دستش کار کنی رئیس بیمارستان_

 با شنیدن اسمش کنجاو و منتظر به نسترن خیره شدم ک ادامه داد 

یه پسر خوشگذرون و هوس بازه میگن خیلی پولداره چند تا بیمارستان شرکت و _

کلی مال و اموال داره اما سابقه اش اصال خوب نیست انگار با دخترا برای یه شب میره 

 رو تخت فردا میندازتشون بیرون 

 !همینارو کشف کردی دانشمند؟_

 پشت چشمی نازک کرد و گفت

 اون یه زن داره _

 برای یه لحظه شکه شدم خشک شده به دهن نسترن خیره شدم ک ادامه داد

زنش هم مثل خودش پولدار و از یه خانواده ی بد اصل و نسب اما میگن عاشق _

زنش هست اما تنوع طلب هم هست و با بقیه میخوابه این موضوع هم برای زنش 
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خیلی عادیه چون نمیتونه حامله بشه و شوهرش ک کیانی باشه یه خانزاده است ک 

 باباش خان بوده قبال برا همین اگه با هزار تا زن بخوابه و باشه مشکلی براش نیست

با چشمهای گشاد شده داشتم به نسترن نگاه میکردم یعنی دکتر کیانی متاهل بود 

پس چرا من هیچوقت حلقه ای داخل دستش ندیدم با شنیدن حرف هایی ک نسترن 

 میزد هر لحظه بیشتر از قبل تعجب میکردم با صدای متعجبی گفتم

 !مگه عاشق زنش نیست؟_

 هست _

 پس چرا با بقیه تیک میزنه و رابطه داره_

 با صدای آرومی گفت

از من نشنیده بگیر اما میگن هوس باز تنوع طلبه دوست داره با دختراز مختلف باشه _

 و تست کنه

 آهانی گفتم ک نسترن گفت

 خوب من برم به کارم برسم بیکار شدم میام بقیش رو هم تعریف میکنم _

سری تکون دادم ک از اتاق رفت بیرون با بیرون رفتنش به فکر فرو رفتم یعنی واقعا 

زن داشت وقتی یاد حرف ها و کاراش میفتادم ازش چندشم میشد مرتیکه ی هوس 

باز کثافط وقتی زن داشت چجوری میتونست اینجوری وقیحانه رفتار کنه رفتارش رو 

 !مخم بود مرتیکه ی عوضی

 سری تکون دادم تا دیگه به این چیزا فکل نکنم و رفتم سر کارم

* * * * *  
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شب شده بود و هیچ ماشینی نبود میخواستم برم سر خیابون تاکسی بگیرم ک کسی 

 بوق زد کنا پام بدون اینکه سرم رو بلند کنم گفتم

 !آقا مزاحم نشو_

 صدای دکتر کیانی اومد

 !سوار شو_

با شنیدن صداش ایستادم و به سمتش برگشتم ک شیشه ی ماشین رو داده بود 

 پایین و با پرستیژ خاصی نشسته بود پشت فرمون با صدای حرصی گفتم

 ممنون خودم میرم _

بدون اینکه حتی دیگه تعارفی کنه رفت از این حرکتش عصبی شدم و زیر لب شروع 

کردم به فحش دادن و نفرین کردن چی میشد یه تعارف میزد دوباره سوار میشدم هوا 

 !سرد بود خیلی حاال من چجوری تو این هوا ماشین پیدا کنم آخه

بعد از چند دقیقه بالخره یه تاکسی پیدا کردم و به خونه رفتم اون پسره عوضی حتی 

به خودش زحمت نداد یکبار دیگه تعارف کنه هر وقت بهش فکر میکردم کفرم 

درمیومد مخصوصا با چیزایی ک ازش شنیده بودم یعنی واقعا حرف های نسترن 

درست بود اون زن داشت اما اصال بهش نمیومد سرم و تکون دادم تا دیگه بهش فکر 

نکنم با ایستادن ماشین پولش رو حساب کردم و پیاده شدم به سمت خونه حرکت 

 کردم صدای دایی و همسر داشت میومد ک انگار مخاطبشون من بودم

 !باید با تینا حرف بزنیم آرسام_

 صدای عصبی دایی اومد
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بسه فاطمه دیگه نمیخوام این بحث تکراری رو گوش کنم تینا مثل دخترمه و من _

خودم تا آخر عمرم نوکریش رو میکنم و مواظبش هستم وقتی میدونم نسترن ک 

خواهرمه یه شیطان پست شده ک هنوز روحش آروم نشده و دنبال انتقام گرفتن از 

 !فرشته و آرشام

 صدای زن دایی بلند شد

 … آرسام ببین تو_

نمیخوام دیگه بحثی بشنوم آرشام و فرشته حاال ک رفتن حق برگشت ندارند اون _

طفل معصوم رو اینجا تنها و بیکس جا گذاشتند پیش اون شیطان ک روحش مریض 

معلوم نیست باهاش چیکار کرده من نمیزارم دیگه تینا اذیت بشه تو هم این بحث و 

 !تموم کن

با شنیدن حرف های دایی اشک داخل چشمهام جمع شد انگار یکی بود ک تو این دنیا 

 !من و دوست داشته باشه

اشکم رو پس زدم و لبخندی زدم و در خونه رو باز کردم ک دایی و زن دایی به سمتم 

 برگشتن با صدای خسته ای گفتم

 سالم_

 دایی با شنیدن صدای خسته ام به سمتم برگشت و گفت

 خوبی عزیزم دیر اومدی _

 آره امشب یکم دیر شد ماشین هم گیر نمیومد _

 میگفتی میومدم دنبالت خوب_
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 نه دیگه اومدم خودم_

 صدای مهربون زن دایی اومد

 شام خوردی_

 ممنون زن دایی تو بیمارستان خوردم االن خیلی خسته بااجازتون برم استراحت کنم_

 برو دخترم_

به سمت اتاقم ک کنار اتاق طناز بود رفتم داخل اتاق ک شدم بدون اینکه لباس هام 

رو عوض کنم با همون لباس ها روی تخت خوابیدم انقدر خسته بودم ک حتی 

 نمیتونستم بلند بشم چشمهام رو بستم ک از خستگی زیاد خوابم برد

 نگاهم و متعجب به نسترن دوختم و گفتم

 چخبره امروز اینا دارند غیبت کیو میکنند باز _

 نسترن با هیجان گفت

 !همسر رئیس بیمارستان اومده بود_

 با شنیدن این حرف حس کردم برای یه لحظه خشکم زد با صدای گرفته ای گفتم

 !چی؟_

همسرش اومده بهت گفته بودم ک امروز هم اومده وای تینا ندیدیش چقدر خوشگل _

 بود 

 لبخند مصنوعی زدم

من اصال چرا ماتم زده بود بدرک ک زنش اومده بود مرتیکه ی هوس باز زن داشت و 

 سعی میکرد به من هم نزدیک بشه حالم ازش بهم میخورد 
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به سمت رختکن رفتم و لباس هام رو عوض کردم اما تموم مدت فکرم درگیر دکتر 

کیانی و همسرش بود یعنی واقعا زن داشت!اصال من چرا داشتم به اون بد اخالق 

 مغرور فک میکردم 

از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق بیمار ها حرکت کردم تا چکشون کنم ک صدای 

 ستایش بلند شد

 تینا _

 لبخندی زدم و گفتم

 جانم_

 دکتر کیانی تو اتاقش منتظرته کارت داره _

با شنیدن اسمش اخمام تو هم رفت سری به نشونه ی باشه تکون دادم و راهم رو به 

سمت اتاقش کج کردم از وقتی شنیده بودم ک زن داره ازش متنفر شده بودم کنار در 

 اتاقش ک رسیدم تقه ای زدم ک صداش بلند شد

 بیا تو _

 داخل اتاقش شدم و سرد گفتم

 با من کاری داشتید _

 نگاهی بهم انداخت و گفت

آره بیا این مدارک مریض اتاق ۲۰۳ تحقیق کن درموردش برو االن هم چکش کن _

 !درمورد مریضیش بهم بگو

 باشه _
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 خواستم از اتاق خارج بشم ک صداش بلند شد

 وایستا _

ایستادم و به سمتش برگشتم ک از روی میزش بلند شد به سمتم اومد و روبروم 

 ایستاد و گفت

 خوبی!؟_

 :با شنیدن این حرفش ابرویی باال انداختم و گفتم

 !ببخشید_

 :پوزخندی زد و گفت

 !از وقتی اومدی داخل اتاق داری جبهه میگیری خانوم دکتر_

خانوم دکتر رو جوری کشیده گفت انگار داشت مسخره ام میکرد اخمام رو تو هم 

 :کشیدم و گفتم

 ببخشید من کار دارم حوصله ی گوش دادن به اراجیف شما رو ندارم_

و بعد بدون اینکه توجهی بهش بکنم از اتاق خارج شدم پسره ی عوضی میخواست از 

خوشحالی داخل اتاق البد براش بشکن بزنم بعد از اون کاری ک کرد تازه زن هم 

 !داشت

 :بعد از تموم شدن کار هام خسته لباس هام رو عوض کردم ک صدای نسترن اومد

 تینا!؟_

 :به سمتش برگشتم و گفتم

 !هان؟_
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 !هان چیه بگو جانم_

 :چشم غره ای بهش رفتم و با حرص گفتم

 !خسته ام حوصله ندارم زود باش کارت رو بگو میخوام برم_

با شنیدن این حرفم انگار یادش افتاده برای چه کاری اومده ک چشمهاش برقی زد و 

 :گفت

 !فردا شب به جشن دعوتی_

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 جشن کی!؟_

 جشن خونه ی آقا رئیس همه دعوتیم زود باش این کارت رو بگیر تو هم دعوتی_

بی میل کارت رو ازش گرفتم و با خداحافظی کوتاهی به سمت خونه رفتم حاال کی حال 

 داشت فردا شب به این جشن بره اونم خونه ی اون مرتیکه ی هوس باز

 :داخل خونه شدم ک با شنیدن صدای آشنایی خشکم زد

 من دخترم رو میبرم_

 :صدای عصبی دایی آرسام بلند شد

تو نمیتونی تینا رو جایی ببری فهمیدی تو یه بیمار روانی هستی ک حتی به دخترت _

 .رحم نکردی و با آزار و اذیت اون فقط خودت رو داشتی آروم میکردی

به تو ربطی نداره من با دخترم چیکار میکردم اومدم دخترم رو ببرم نزاری زنگ _

 !میزنم پلیس بیاد

 :دایی آرسام پوزخندی زد و گفت
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 !زنگ بزن پلیس بیاد اول خودت رو میدم دستش روانی_

با شنیدن این حرفش مامان عصبی انگشت تهدیدش رو به سمتش گرفت ک با 

 :عصبانیت داد زدم

 تو اینجا چیکار میکنی!؟_

 :با شنیدن صدام به سمتم برگشت با دیدنم پوزخندی زد و گفت

 !چطوری دخترم دلت برای مامانت تنگ نشده بود_

 :با شنیدن این حرفش اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم

 !چی میخوای اومدی اینجا هان؟_

قدمی به سمتم برداشت و در حالی ک به چشمهای عصبی و سردم خیره شده بود 

 :گفت

 !میبینم جسور شدی_

 :پوزخند عصبی زدم و با خشم غریدم

نکنه فکر کردی همون دختر ضعیفی هستم ک پیشت بودم کتک میخورد و خفه خون _

 !میگرفت همونی ک مثل برده ات باهاش رفتار میکردی؟

 :با شنیدن حرف هام لبخند شیطانی زد و گفت

درسته! و میخوام ببرمت پیش خودم تو هم با من میای نامزدت منتظرته همونی ک _

 !سر سفره ی عقد پیجوندیش

و لبخند کریحی زد ک بدنم به لرزه افتاد یاد اون شب اون پیرمردی ک قرار بود من رو 

 .به عقدش دربیاره افتادم
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 :صدای عصبی دایی آرسام بلند شد

 !ببند دهنت و_

 :مامان پوزخندی زد و گفت

 !تو چته چرا جوش میاری؟_

از خونه من برو بیرون نمیخوام توی کثافط رو اینجا ببینم از جون این دختر چی _

 میخوای هان؟

 من دخترم رو میخوام_

 :با عصبانیت داد زدم

 !من دختر تو نیستم_

 :با شنیدن این حرفم به سمتم برگشت و گفت

تو دختر منی االنم راه بیفت بریم خیلی صبوری کردم ک تا االن گذاشتم اینجا _

 .بمونی

 :به سمتم اومد و دستم رو گرفت ک محکم دستم رو از دستش کشیدم و داد زدم

چی میخوای از جون من گمشو از اینجا برو من نمیخوام باهات بیام میفهمی تو یه _

بیمار روانی هستی برو خودت رو درمان کن تمام این مدت از ترس اینکه کسی رو 

ندارم ساکت بودم اما دیگه نمیتونم ساکت باشم اگه یکبار دیگه بیای سر راهم سبز 

بشی یا بیای اینجا میرم ازت شکایت میکنم هنوزم آثار آزار و اذیت هایی ک کردی 

 .روی بدنم هست راحت میتونم بندازمت زندان

با چشمهای گرد شده اش داشت بهم نگاه میکرد انگار توقع نداشت اون دختر ضعیف 
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و ترسویی ک تا دیروز داشت ازش کتک میخورد االن اینجوری باهاش حرف بزنه 

 !بدون هیچ ترسی

 :خیره به چشمهام شد و با لحن ترسناکی گفت

من میرم اما یادت بمونه دوباره میام تو باید تقاص کارهایی ک بابات باهام کرد رو _

 !پس بدی

 :قهقه ی عصبی زدم و گفتم

 .بابام!یا کارهایی ک تو با بابام کردی واقعا ک مریضی باید ببرنت تیمارستان_

 :صدای عصبی دایی آرسام اومد

 !گمشو_

نگاه عصبی و تهدید آمیزی بهم انداخت و رفت با رفتنش چشمهام تار شد و تاریکی 

 .مطلق

با سر درد شدیدی چشمهام رو باز کردم ک دایی رو کنارم دیدم دایی با دیدن 

چشمهای بازم سریع بلند شد و با عجله به سمت بیرون رفت نگاهم به اتاق نا آشنایی 

ک داخلش بودم افتاد هنوز گیج و منگ بودم و تازه داشتم به یاد میاوردم ک در اتاق 

 !باز شد و دایی آرسام همراه دکتر کیانی اومدند داخل اتاق

 :صدای خشک و خشدار دکتر کیانی بلند شد

 !حالت خوبه؟_

 :سری به نشونه ی تائید تکون دادم و گفتم

 !فقط سرم خیلی درد میکنه_
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 !طبیعیه االن میگم یه مسکن برات بزنن بهتر میشه_

 :بعد از چک کردنم رو کرد به دایی آرسام و گفت

 !میتونید برید امروز برگه ی ترخیصش رو بگیرید_

 دایی آرسام لبخند خسته ای زد و گفت؛

 !باشه ممنون آقای دکتر_

 :با رفتن دکتر کیانی از اتاق دایی آرسام به سمتم برگشت و گفت

 !خوبی؟_

 :سرم رو به نشونه ی تائید تکون دادم و گفتم

 .… دایی ببخشید شما رو هم تو زحمت_

 :وسط حرفم پرید و گفت

 هیچ زحمتی نیست تو مثل دختر خودمی وظیفمه دیگه از این حرفا نشنوم_

لبخند تلخی زدم فقط در جوابش دایی آرسام برعکس بقیه خیلی بهم کمک کرده بود 

هیچوقت نمیتونستم این لطفش رو جبران کنم برای من ن مادرم مادری کرد نه پدرم 

 !پدری کرد

بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم چند روز بهم مرخصی دادند ک میتونم 

استراحت کنم و سر کار نرم روی تخت نشسته بودم ک صدای در اتاق اومد با صدای 

 :آرومی گفتم

 بفرمائید!؟_

 :در اتاق باز شد و زن دایی فاطمه اومد داخل اتاق روی تخت نشستم ک گفت
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 راحت باش عزیزم باید استراحت کنی_

 !خوبم من_

 نگاهش و به صورتم دوخت و جدی گفت

 میخوام باهات حرف بزنم تینا_

 :متعجب گفتم

 چیشده!؟_

 :روی تخت کنارم نشست و گفت

 !فرشته اصال حالش خوب نیست_

 :با شنیدن این حرفش تموم وجودم شد پر از نگرانی و ناراحتی با صدای لرزونی گفتم

 خوبه مگه نه!؟_

 :نگاهش رو به صورتم دوخت و گفت

 !آروم باش خوبه_

 پس چش شده تو رو خدا !؟_

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 نسترن براش یه فیلم فرستاده_

 با صدای لرزونی گفتم

 چه فیلمی!؟_

 :نفس عمیقی کشید و گفت

موقعه هایی ک داشته تو رو کتک میزده اذیتت میکرده فیلم گرفته رفته برای فرشته _

https://romanplus.ir/
https://romanplus.ir/


 

34 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  رمان پالس را به خاطر بسپارید                                                                           

فرستاده فرشته حالش بد شده فعال تو بیمارستان بستری میخواد بیاد اما تا درست 

نشدن کاراش و خوب شدن حالش نمیتونه آرشام بیارتش برا همین داره بی قراری 

 !میکنه میخواستم بهت بگم باهاش حرف میزنی؟

با شنیدن حرف هایی ک زن دایی زد حس کردم چیزی تو قلبم تکون خورد با صدای 

 :گرفته ای گفتم

 بهم فرصت بدید!بهش زنگ میزنم_

 خوبی تینا!؟_

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 خوبم_

 :نگاهش رو به صورتم دوخت و گفت

 !مطمئنی؟_

 آره_

زن دایی بلند شد و با گفتن استراحت کن رفت از اتاق بیرون اما من تموم فکرم پیش 

مامان فرشته بود اینکه االن حالش چطوره بهتر شده یا نه دلم نمیخواست براش 

اتفاقی بیفته دوستش داشتم اون برعکس مامان خودم نسترن خیلی مهربون و خوب 

 !بود و صد البته مظلوم

آهی کشیدم و روی تخت خوابیدم چشمهام رو بستم و سعی کردم افکار آزار دهنده ام 

 !رو پس بزنم و بخوابم اما اصال تا صبح خواب به چشمم نیومد

چند روز گذشته بود تصمیم گرفته بودم بهش زنگ بزنم و باهاش حرف بزنم به خودم 
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 !ک نمیتونستم دروغ بگم من اونارو هنوزم دوست داشتم راضی نبودم ناراحت بشند

 دایی!؟_

 :دایی آرسام با شنیدن صدام به سمتم برگشت لبخندی زد و گفت

 جانم _

 شماره مامان فرشته رو دارید!؟_

 :با شنیدن این حرفم اخماش رو تو هم کشید و گفت

 !دارم برای چی میخوای؟_

 .میخوام باهاش حرف بزنم_

 مطمئنی!؟_

 آره_

 :شماره اش رو گرفتم بعد از خوردن چند تا بوق صدای گرفته اش بلند شد

 بله بفرمائید!؟_

با شنیدن صداش بغضم ترکید اشکام روی صورتم جاری شدند با صدایی ک از گریه 

 :داشت میلرزید گفتم

 !سالم_

 :چند ثانیه هیچ صدایی نیومد تا اینکه صدای لرزونش بلند شد

 !تینا دخترم تویی_

 :با بغض نالیدم

 مامان _
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بغضش ترکید صدای گریه اش بلند شد من هم داشتم اینجا اشک میریختم چقدر دلم 

براش تنگ شده بود برای آغوش مادرانه اش برای بوش برای دیدنش دلم داشت پر 

 میکشید صداش بلند شد

جون دلم خوبی دخترم کجایی تو اذیتت کردیم آره چجوری دلمون اومد ما رو _

 !ببخش دخترم من میام تو رو میبرم پیش خودم به زودی میام نمیزارم اونجا بمونی

میون گریه لبخندی روی لبهام نشست این زن چقدر دلش بزرگ بود با اینکه دختر 

 واقعیش نبودم بازم دوستم داشت معذرت میخواست میگفت منتظر بمونم میاد دنبالم

 مامان!؟_

 جون دلم دخترم!؟_

 !مواظب خودت باش خودت رو اذیت نکن باشه؟_

من خوبم دخترم تو مواظب خودت باش پیش اون زن نرو باشه من میام تو رو _

 میبرم تو دختر منی نه اون

 :با گریه گفتم

مامان من پیش کسی نمیرم منتظرت میمونم تو فقط زود خوب شو خودت رو اذیت _

نکن دایی اینجا خیلی مواظبمه خیلی دوستم داره درست مثل شماس همیشه هوام رو 

 !داره با وجود دایی دلم قرصه شما هم زود خوب بشید باشه؟

 من خوب میشم دخترم بخاطر دیدن دوباره ی تو خوب میشم_

 !لبخندی روی لبهام نشست

بعد از اینکه کلی حرف زدیم به سختی خداحافظی کردیم از شدت گریه به هق هق 
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 :افتاده بودم اما روحم آروم شده بود صدای دایی آرسام اومد

 !تینا دخترم خوبی؟_

 :با شنیدن صدای دایی به سمتش برگشتم و گفتم

 دایی_

 جانم_

 !میشه بغلم کنید؟_

به سمتم اومد و محکم بغلم کرد تو بغلش زار زدم احتیاج داشتم به یه بغل به کسی ک 

 !حس کنم من هم کسی رو دارم تنها نیستم

چند روز گذشته بود حالم خیلی بهتر شده بود مخصوصا بعد از اون روز ک مامان هر 

 !روز بهم زنگ میزد حالم رو میپرسید و قربون صدقه ام میرفت خیلی حس خوبی بود

 تینا!؟_

 :با شنیدن صدای فاطمه به سمتش برگشتم و با صدای شادی گفتم

 !جونم؟_

 :با شنیدن صدای شاد و شنگولم ابرویی باال انداخت و گفت

 !چخبر شده تو امروز انقدر مشکوک میزنی_

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 !مگه باید چیزی شده باشه؟_

 .تو خیلی عجیب شدی امروز_

 :بدون توجه به حرفش گفتم
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 چیکارم داشتی تو!؟_

 :کمی به کله ی پوکش فشار آورد و گفت

 !دکتر کیانی باهات کار داره؟_

 !االن میرم_

و راهم رو به سمت اتاقش کج کردم کالفه شده بودم از دستش باز چیکارم داشت هر 

وقت ک به اتاقش میرفتم آخرش با اعصاب داغون از اتاقش میومدم بیرون مرتیکه ی 

 !هوس باز

 :تقه ای زدم ک صدای خشک و بمش بلند شد

 !بیا تو_

 :در اتاقش رو باز کردم و داخل شدم با صدای آرومی گفتم

 !سالم با من کاری داشتید؟_

 :با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد و گفت

چون چند روز نبودی از کارهایی ک باید یاد میگرفتی عقب افتادی خانوم حمیدی _

 !نکته های الزم رو بهت میگه برو پیشش

 .باشه_

 :خواستم از اتاق برم بیرون ک صداش بلند شد

 من بهت اجازه دادم بری بیرون!؟_

 :متعجب گفتم

 ..… خوب من من_
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 :ابرویی باال انداخت و گفت

 !بعد از تموم شدن ساعت کاریت هم منتظرم باش_

 :با چشمهای گرد شده بهش خیره شدم و گفتم

 !چرا ؟_

 :خیلی کوتاه جواب داد

 داییت ازم خواست، حاال میتونی بری_

از اتاقش خارج شدم این چرا میخواست بیاد خونه ی دایی اصال چرا دایی چیزی به 

 من نگفته بود از این موضوع 

 !تینا_

با شنیدن اسمم از زبون خانوم حمیدی سرم رو تکون دادم و به سمتش رفتم تا کار 

 !هایی ک دکتر کیانی گفته بود رو انجام بدم

وقتی سوار ماشین دکتر کیانی شدم همه با حسادت و تنفر بهم خیره شده بودند بعضیا 

هم متعجب عجب نفهم هایی بودند خوب بود میدونستند ک دکتر کیانی زن داره اون 

وقت داشتند حسادت میکردند بعضی وقت ها تو کار های اینا میموندم ک انقدر عجیب 

بودند! یارو زن داشت اون وقت بهش چشم داشتند میخواستم کمی به این دکتر 

 :مغرور و پروی هوس باز نیش بزنم نگاهم رو به نیم رخش دوختم و گفتم

 !شما بچه دارید؟_

 :با شنیدن حرفم صدای خشدارش بعد از چند ثانیه بلند شد

 نه_
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 !چرا اخه دیگه داره سنی ازتون میگذره ازدواج هم ک کردید_

 .فعال تو فکرش نیستم_

دیگه حرفی نزدم اه لعنتی میخواستم عصبیش کنم اما این بشر ک خیلی خونسرد بود 

لعنتی لبخندی از سر حرص زدم و به بیرون خیره شدم دیگه تا رسیدن به خونه هیچ 

حرفی بینمون رد و بدل نشد. با ایستادن ماشین نگاهم به خونه ی دایی افتاد ک 

رسیده بودیم پیاده شدم از ماشین و منتطر موندم ک دکتر کیانی هم بیاد بعد از چند 

دقیقه ک ماشین رو پارک کرد اومد اول زنگ رو زدم بعدش در رو باز کردم و همراهش 

حرکت کردیم دایی آرسام و زن دایی کنار در ورودی ایستاده بودند با رسیدن ما دکتر 

کیانی باهاشون احوالپرسی کرد و داخل خونه شد منم همراهشون رفتم زن دایی دکتر 

کیانی رو ک به سمت نشیمن برد من به سمت اتاقم رفتم تا یه دوش بگیرم و لباس 

 .هام رو عوض کنم اصال احساس خوبی نداشتم تو این لباس ها

وقتی لباس هام رو عوض کردم به سمت پایین حرکت کردم دایی نشسته بود کنار 

دکتر کیانی و داشتند حرف میزدند زن دایی هم نشسته بود و داشت گوش میداد با 

اومدن من همشون ساکت شدن! متعجب شدم درمورد چی داشتند مگه حرف میزدند 

 :ک با اومدن من ساکت شدند صدای دایی آرسام بلند شد

 .دخترم خسته شدی استراحت میکردی_

 :بهت زده از این حرفش ک وقتی مهمون بود بهم میگفت استراحت میکردی گفتم

 .نه دایی خسته نیستم_

 :زن دایی بلند شد و گفت
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 .تا شما حرف هاتون رو میزنید من و تینا میریم تو آشپزخونه به بقیه کمک کنیم_

و بعد گفتن این حرفش بهم اشاره کرد ک بلند بشم از سر جام بلند شدم و همراهش 

 :رفتم داخل آشپزخونه ک شدیم گفتم

 !زن دایی ؟_

 جونم دخترم_

 !چیزی شده؟_

 !نه دخترم چی باید بشه مگه؟_

 خیلی مشکوک میزنید آخه _

 :زن دایی دستپاچه گفت

 نه چیزی نشده بیا برو به غذا ها سر بزن_

 :چشمهام گرد شد و گفتم

 !زن دایی حالت خوبه؟_

 آره_

 !ولی انگار خوب نیستی_

بعد از اینکه با کمک خدمه ها میز شام رو چیدیم دایی و دکتر کیانی ک حاال فهمیده 

بودم اسمش آرتان رو صدا زدیم همه سر میز شام نشسته بودیم و مشغول خوردن 

 :بودیم ک صدای زن دایی بلند شد

 !آرتان جان از همسرت چخبر حالش خوبه؟_

ابرویی باال انداختم زن دایی چه زود باهاش صمیمی شده بود آرتان جان! صدای آرتان 
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 :بلند شد

 .ممنون خوبه_

 !تینا دخترم؟_

 :با شنیدن صدای دایی به سمتش برگشتم و گفتم

 جانم_

 بعد از شام تو سالن باش کارت دارم_

 :متعجب سری تکون دادم و گفتم

 .باشه دایی_

داخل سالن منتظر نشسته بودم تا دایی بیاد و حرفی ک میخواست بهم بزنه رو بگه 

 :دایی بعد از سکوت طوالنی سرفه ای کرد و گفت

 !دخترم من و زن داییت قراره بریم پیش فرشته اصال حالش خوب نیست اون_

 :با شنیدن اسم مادرم با نگرانی گفتم

 !دایی مامانم چش شده؟_

 :دایی با آرامش گفت

نگران نباش دخترم چیزی نشده ولی زیاد حال روحی و جسمیش خوب نیست _

 .مخصوصا با دیدن فیلمی ک بهت گفته بودم

 !دایی به من ک دروغ نمیگید حال مامانم خوبه؟_

 .چرا باید دروغ بگم دخترم آخه حالت مادرت خوبه چیزیش نشده ک_

 :ساکت شدم اما هنوز هم نگران بودم بهم خیره شد و ادامه داد
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طناز رو میتونیم با خودمون ببریم اما تو رو فعال تا کارات درست نشده نمیتونیم _

 !ببریم خودت ک خوب میدونی

 :سری به نشونه ی تائید حرفش تکون دادم ک گفت

 !آرتان پسرم رو ک میشناسی_

 :و اشاره ای به دکتر کیانی کرد ک گفتم

 آره_

من آرتان رو خوب میشناسم پسر دوست صمیمی منه و مطمئنم خوب میتونه ازت _

مواظبت کنه این مدت ک ما نیستیم تو میری پیش آرتان زندگی میکنی تا درست 

 !شدن موقعیت ک بیای پیش ما باشه؟

 ..… من میتونم مراقب_

 :دایی حرفم رو قطع کرد و گفت

میدونم ک میتونی مراقب خودت باشی اما برای راحت شدن خیال من تو پیش آرتان _

 ..…میمونی خانواده اش هم هستند و اینکه دخترم مادرت نسترن

 :با خشم گفتم

 !اون مادر من نیست_

 .باشه عزیزم عصبی نشو_

 من آرومم_

 :مکثی کرد و بعد از چند ثانیه ادامه داد

 ،!نسترن هنوز هم دنبالته پس بهتره پیش آرتان باشی باشه دخترم؟_
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 :ناچار گفتم

 باشه_

 :دایی لبخندی زد ک گفتم

 !دایی؟_

 جانم_

 !کی قراره برید؟_

 هفته آینده_

روز ها داشت با سرعت طی میشد جوری ک اصال حس نمیشد هر روز با مادرم تلفنی 

حرف میزدم و حالش رو میپرسیدم جوری ک حس میکردم انگار حال جسمی و 

روحیش اصال خوب نبود و همه ی اینا تقصیر مامان واقعیمنسترن بود پوزخندی روی 

 !لبهام نشست اسم اون رو هم میشه گذاشت مادر

 !تینا؟_

 با شنیدن صدای طناز به سمتش برگشتم گفتم

 !جانم؟_

 !فردا میای بریم خرید؟_

 .فردا ک نه باید سر کار شیفت دوستم هم باید بمونم به جاش_

 با ناراحتی سری تکون داد ک گفتم

 خوب پسفردا مرخصی میگیرم با هم بریم_

 چشمهاش از خوشحالی برق زد با هیجان گفت
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 راست میگی_

 آره_

 به سمتم اومد و محکم بغلم کرد ک گفتم

 خوب حاال خودت و لوس نکن_

 ازم جدا شد و چشم غره ای بهم رفت ک خنده ام گرفت . صدای دایی بلند شد

 تینا دخترم؟_

 با خنده به سمتش برگشتم و گفتم

 جونم دایی_

 !هنوزم نمیخوای با بابات حرف بزنی؟_

با شنیدن این حرف ناراحت شدم دلم میخواست باهاش حرف بزنم اما وقتی یاد این 

میفتادم ک من رو یادش رفته و هیچوقت دوستم نداشته باعث میشد قلبم به درد بیاد 

 .و نخوام باهاش حرف بزنم

 :با صدای گرفته ای گفتم

 نه_

 !میل خودته دخترم ولی هر وقت نظرت عوض شد بهم بگو باشه؟_

 باشه_

 !وای تینا نمیدونی امروز چیشد؟_

نگاهم رو به فاطمه دوختم ک باز انگار یه چیز جدید کشف کرده بود ، لبخندی زدم و 

 :گفتم
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 !چیشده؟_

همسر دکتر کیانی اومد کلی داد و بیداد راه انداخت و رفت اون پرستار کریمی بود _

 !یادته؟

 :کمی به مخم فشار آوردم و گفتم

 !همون دختره ک موهاش زرد بود؟_

 آره_

 !خوب؟_

 .با دکتر کیانی رابطه داشته_

 :چشمهام از شنیدن این حرفش گرد شد ، بهت زده گفتم

 !چی؟_

 .واقعا_

این دکتر کیانی چقدر هوس باز بود انگار سابقه اش هم خراب بود بعد دایی میخواست 

من خونه ی اون بمونم مدتی ک نیست اما آخه مگه شدنی بود این موضوع.باید با دایی 

حرف میزدم ، بعد از اینکه به مریض ها سر زدم به سمت رخکن رفتم ک با دیدن در 

 .باز شده اش و صدایی ک داشت میومد سرجام خشکم زد

 !من و باید عقد کنی_

این صدای پرستار کریمی بود ک گوش تیز کردم ک صدای خشک و خشدار دکتر 

 :کیانی بلند شد

 !چرا باید عقدت کنم اون وقت؟_

https://romanplus.ir/
https://romanplus.ir/


 

47 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  رمان پالس را به خاطر بسپارید                                                                           

 .چون من زنتم_

 .ببند دهنت و من هیچوقت هرزه ها رو عقد نمیکنم_

بهت زده داشتم به حرف هاشون گوش میکردم باورم نمیشد یعنی کریمی واقعا حرف 

هایی ک درموردشون میزدند راست بود ، با شنیدن صدای پایی سریع از رختکن 

فاصله گرفتم و راهم رو به سمت اتاق یکی از بیمارا کج کردم حرف هایی ک شنیده 

 .بودم اصال نمیدونستم درک کنم

* * * * * 

با چشمهای اشکی به رفتن دایی اینا خیره شده بودم هر چی بهم میگفتند نگران 

نباش کارات بزودی درست میشه تو هم میای هیچ امیدی نداشتم ته دلم یه دلشوره 

 :ی عجیبی داشتم، صدای خشک و خشدار دکتر کیانی بلند شد

 .بریم_

سری تکون دادم و همراهش کردم داخل ماشین نشستم اون هم بدون اینکه حرفی 

بزنه حرکت کرد ، بعد از تقریبا یکساعت ماشین ایستاد نگاهی به اطرافتم ک صداش 

 :بلند شد

 .پیاده شو_

از ماشین پیاده شدم نگاهم به عمارت بزرگ روبروم افتاد باورم نمیشد این قدر پولدار 

 .باشه خونه اش تقریبا مثل قصر بود

دنبالش حرکت کردم به سمت در ورودی در رو ک باز کرد ایستاد تا اول من برم داخل 

 .، داخل ک شدم با دیدن زیباییش دهنم از حیرت باز موند عجب خونه ایی داشتند
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 :صدای ناز و پر از عشوه ی زنی اومد

 !عزیزم بالخره اومدی؟_

نگاهم به دختر جوون و زیبایی افتاد ک با دیدن من ساکت شده بود و با اخم بهم خیره 

 :شده بود ، بعد از چند ثانیه عصبی گفت

 !نکنه معشوقه ی جدیدت رو آوردی خونه؟_

 :صدای سرد دکتر کیانی بلند شد

 !تینا مهمون ماست یه مدت نبینم بهش بی احترامی کنی فهمیدی؟_

 .پشت چشمی نازک کرد و رفت ، خدایا این دیگه کی بود

 :روی تخت نشسته بودم ک صدای در اتاق اومد با صدای گرفته ای گفتم

 .بفرمائید_

 :در باز شد و یکی از خدمتکار ها اومد داخل و گفت

 .خانوم شام آماده است همه پایین منتظرن_

 .االن میام_

سری تکون داد و رفت من هم بلند شدم نگاهی به سر و وضعم انداختم ک مناسب 

بود از اتاق خارج شدم و به سمت پایین رفتم آرتان و همسرش نیلوفر فقط سر میز 

شام نشسته بودند سالم کوتاهی دادم ک جفتشون سرد جوابم رو دادند روی میز 

نشستم و بدون تعارف مشغول خوردن شدم ک بعد از چند دقیقه صدای نیلوفر بلند 

 :شد

 !تینا جون؟_
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 :به سمتش برگشتم و گفتم

 !بله؟_

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

 !راسته ک خانواده ات ترکت کردند؟_

با شنیدن این حرفش بهت زده بهش خیره شدم کی این حرف رو بهش زده ، صدای 

 :عصبی آرتان بلند شد

 !نیلوفر_

 .سئوال پرسیدم فقط_

دلم میخواست بگم هدفت این بود ک حال من و خراب کنی ک موفق هم شدی اما 

اصال قدرت حرف زدن هم نداشتم بدون اینکه جوابش رو بدم از سر میز بلند شدم و 

 به سمت اتاقم رفتم،

روی تخت دراز کشیده بودم و داشتم به این فکر میکردم ک چرا بابام من رو یادش 

رفت هر لحظه ک سعی میکردم بهش فکر نکنم یادم بره یکی بهم یاد آوری میکرد 

قطره اشکی ک روی گونم چکید رو پس زدم صدای در اتاق اومد ک با صدای گرفته 

 :ای گفتم

 !بفرمائید؟_

در اتاق باز شد و آرتان اومد داخل اتاق صاف روی تخت نشستم به سمتم اومد و 

 :گفت

 !از حرف نیلوفر ناراحت شدی؟_
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 نه _

میدونم ک ناراحت شدی اما سعی کن زیاد به حرفاش توجه نکنی ، پدرت شاید یه _

زمانی تو رو یادش رفته باشه ک این غیر ممکن و من مطمئنم یه دلیلی برای اینکارش 

داره اما االن ک دارم میبینی چجوری داره برای دیدنت لحظه شماری میکنه، پس 

 .بهتره به جای غصه خوردن ریلکس باشی و به افتادن اتفاق های خوب فکر کنی

متعجب بهش خیره شده بودم االن سعی داشت من رو دلداری بده عجیب بود 

واقعا!ولی حرف هاش آرومم کرد انگار حق با آرتان بود باید گذشته رو میریختم دور نه 

 .اینکه با هر حرفی ک شد ناراحت بشم مهم حال منه نه گذشته

 !تینا؟_

با شنیدن اسمم از زبون آرتان یه حس خیلی عجیبی بهم دست داد بهش خیره شدم 

 :و گفتم

 !بله؟_

 !بخواب دیروقته سعی کن دیگه ناراحت نشی نیلوفر زبونش تلخه_

 :لبخند محوی زدم و گفتم

 .باشه_

 .شب بخیر_

 :با صدای آرومی زمزمه کردم

 .شب بخیر_

با رفتن آرتان روی تخت دراز کشیدم و چشمهام رو بستم آروم شده بودم با حرف 
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زدن های آرتان سعی کردم بدون هیچ فکری بخوابم شاید فردا روزی بهتری میشد 

 .برام

* * * * 

 !تو نمیتونی به من دستور بدی، فهمیدی؟_

 :صدای عصبی نیلوفر بلند شد

 .… تو_

 :صدای مادر آرتان بلند شد

 .تو نه و شما_

داشتم از خنده غش میکردم دعوای مادرشوهر و عروس خیلی جالب شده بود ، مادر 

آرتان برعکس زنش یه زن خیلی با محبت و مهربون بود ک انگاری اصال از نیلوفر 

خوشش نمیومد و همیشه سر جنگ داشتند امروز هم از شانس من باز داشتند دعوا 

میکردند ، منتظر بودم ک موهای همدیگر رو بکشند ولی خبری نشده بود هموز ، فعال 

 .تو گفتاری داشتند فحش بار هم میبستند

 !چخبره اینجا؟_

با شنیدن صدای عصبی آرتان جفتشون ساکت شدند و با ترس بهش خیره شدند ، 

خنده ام گرفت جفتشون از آرتان انگار میترسیدند ، آرتان نگاهش به من افتاد ک 

سعی میکردم جلوی خنده ام رو بگیره. با صدای خشک و خشدارش من رو مخاطب 

 :قرار داد و گفت

 !اینجا چخبره؟_
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 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 .من نمیدونم ک از مامانت و همسرت بپرس_

 :صدای مادرش بلند شد

 .این زنت داشت بی احترامی میکرد_

 :نیلوفر چشمهاش رو تو حدقه چرخوند و گفت

 !چرا داری دروغ میگی تو باز؟_

 :مامان پشت چشمی نازک کرد و گفت

من اصال تا حاال به پسرم دروغ نگفتم اون هم خوب این رو میدونه پس بهتره بیشتر _

 .از این کشش ندیم

 :آرتان با صدای سردی گفت

 .بین خودتون حلش کنید دیگه صدای داد و بیداد نشنوم_

 .باشه پسرم_

 :آرتان بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه رفت با رفتنش صدای عصبی نیلوفر بلند شد

 .همیشه دروغ میگی_

 .خوب کاری میکنم_

 :نیلوفر نگاه پر از حرصی بهش انداخت و رفت ک با لبخند به مادرجون گفتم

 .داری عروس کشی میکنی_

 :مادر جون لبخندی زد و گفت

 .من آخرش این دختره رو آدم میکنم_
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 :در حالی ک میخندیدم به سمتش رفتم و گفتم

 !چرا انقدر از این دختر متنفری؟_

 :لبخند تلخی زد و گفت

 .این مادر و دختر زندگیم رو ازم گرفتند تا زجرشون ندم آروم نمیگیرم_

 :متعجب گفتم

 !یعنی چی؟_

 !این دختره هست؟_

 :سری تکون دادم و گفتم

 !آره خوب؟_

 :آه تلخی کشید و ادامه داد

اولش خودش اومد با پسرم ازدواج کرد بعدش هم مادرش اومد با شوهرم ازدواج _

 .کرد

 :چشمهام گرد شد با شک گفتم

 !چی_

میدونم سخته باور کردنش اما واقعیت این دختر و مادر زندگی من رو خراب کردند _

 .هیچوقت نمیتونم به این راحتی ازشون بگذرم باید تقاص پس بدند

 نگاهش و بهم دوخت و گفت

 .ببخش دخترم تو رو هم ناراحت کردم_

 .نه مشکلی نیست من فقط تعجب کردم_
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 :تا خواست حرفی بزنه صدای عصبی آرتان اومد

 !مامان؟_

 :مادر جون با خونسردی گفت

 !بله؟_

 :آرتان اومد به سمتش و گفت

باز چی به نیلوفر گفتی ک اشکش رو در آوردی مگه نگفتم این بحث هارو تمومش _

 !کن چرا هر بار تکرار میکنی؟

 .کدوم بحث من ک با زن تو کاری ندارم_

 !پس نیلوفر چی داره میگه ک الکی بهش گیر دادی؟_

 :مامان شونه ای باال انداخت و گفت

من چیزی بهش نگفتم پسرم اون اومد از ماه عسل بابات و مادرش تعریف کرد منم _

 .جوابش و دادم. اما اگه این ناراحتت کرد ازت معذرت میخوام

بعد تموم شدن حرفش رفت ، اشک داخل چشمهام جمع شد مادر جون چقدر زندگی 

تلخی داشت هم شوهرش رو از دست داده بود هم پسرش داشت بخاطر دروغ های 

 .زنش مادرش رو بازخواست میکرد

 :صدای عصبی آرتان بلند شد

 !داری به چی نگاه میکنی؟_

 :بغضم رو فرو بردم ، لبخند حرصی زدم و گفتم

 .به اینکه چجوری داشتی با مادرت حرف میزدی_
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 :پوزخند عصبی زد و گفت

تو فقط یه مهمونی. پس حدت رو نگه دار نزار جور دیگه ای باهات حرف بزنم تو کار _

 .هایی ک بهت مربوط نیست دخالت نکن

پوزخندی به عصبانیتش زدم و بدون اینکه بیشتر از این اعصابم رو خراب کنم و منتظر 

حرف هاش باشم از اونجا به سمت اتاقم حرکت کردم ، پسره ی خودخواه مادرش رو 

ناراحت کرده بود حاال میخواست عصبانیتش رو سر من خالی کنه واقعا اون فکر کرده 

 .بود کیه

 !هی تو؟_

با شنیدن صدای نیلوفر ایستادم به سمتش برگشتم سئوالی بهش خیره شدم ک به 

 :سمتم اومد روبروم ایستاد و گفت

 !از شوهر من دور باش_

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 !منظورت چیه؟_

 :پوزخندی زد و گفت

میدونم ک با مادر شوهرم نقشه کشیدید تا من رو اذیت کنید اما دست بردارید از _

 .این کار ها چون من خیلی بد تالفی میکنم

 .برو خدا روزیت رو یه جا دیگه بده فکر کنم مخت تاب برداشته_

 :عصبی گفت

 .حرف دهنت و بفهم_
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بدون اینکه بهش توجهی کنم داخل اتاقم شدم تو این خونه همه روانی بودند اون از 

 آرتان این از زنش رسما دیوونه خونه بود

 :با شنیدن صدای زنگ موبایلم ، بدون اینکه نگاهی به شماره بندازم جواب دادم

 !بله بفرمائید؟_

 دخترم_

 .با شنیدن صدای بابام اشک داخل چشمهام جمع شد

با دلتنگی به صداش گوش دادم!اون بابای من بود اشکام با شدت روی گونه هام 

 :جاری شدند و صدام بلند شد

 !بابا_

 .جون بابا دختر قشنگم ، عشق بابا دلم برات یه ذره شده_

حس میکردم االن ک قلبم از جاش کنده بشه چجوری میتونستم نسبت بهش بیتفاوت 

 باشم وقتی بابام اینجوری داشت برام پر پر میزد

 .بابا_

من و ببخش دخترم بزودی میام پیشت تو رو هم میبرم نمیذارم کسی اذیتت کنه _

 .من و ببخش دخترم

 .دوستت دارم بابا مواظب مامان فرشته باش_

بعدش قطع کردم دیگه نتونستم بیشتر از اون ادامه بدم تنها چیزی ک تونستم بهش 

بگم همون حرف بود ، سرم رو روی بالش گذاشتم و شروع کردم به گریه کردن واقعا 

 .سخت بود خیلی تحمل کردن این همه اتفاق اونم برای من
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 .نمیدونم چقدر گذشت ک اشک ریختم اما بالخره آروم شدم و خوابم برد

صبح با شنیدن صدای در اتاق چشمهام رو باز کردم طول کشید تا هوشیار شدم با 

 :صدای خشداری گفتم

 !بله؟_

 .زود باش بیدار شو خواب موندی_

 :صدای آرتان بود ، با صدای گرفته ای گفتم

 باشه_

صدای پاش نشون از این میداد ک رفت بیحال روی تخت نشستم بخاطر گریه های 

 .دیشب سردرد گرفته بودم. به سختی بلند شدم و به سمت سرویس رفتم

بعد از اینکه آماده شدم از اتاق خارج شدم ک همزمان با من در اتاق کناری اتاق 

 :آرتان و همسرش باز شد .آرتان نگاهی بهم انداخت و گفت

 .برو صبحانه ات رو بخور با هم میریم_

 :بعد تموم شدن صبحانه ام ، بلند شدم ک آرتان هم بلند شد و رو به من گفت

 .بریم_

 :خواستم همراهش برم ک صدای همسرش نیلوفر بلند شد

 !کجا؟_

 :مخاطبش آرتان بود ، صدای خشک و سرد آرتان بلند شد

 .بیمارستان_

 :نیلوفر حرصی فقط سرش رو تکون داد و گفت
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 .باشه عزیزم مواظب خودت باش_

و پشت چشمی برای من نازک کرد ، این زن واقعا تعادل نداشت مونده بودم آرتان 

 .چرا عاشقش شده

 .سوار ماشین شدیم ک آرتان حرکت کرد ، با شنیدن صداش به سمتش چرخیدم

 !از بابات خبری داری؟_

 :با شنیدن این حرفش به سمتش برگشتم و گفتم

 .آره امروز باهاش حرف زدم_

 پس آشتی کردی!؟_

 :متعجب گفتم

 آره_

این از کجا میدونست من با بابام حرف نمیزدم ، شاید دایی بهش گفته بود بیخیال 

 :شونه ای باال انداختم ک دوباره صداش بلند شد

 !تصمیمت برای زندگیت چیه؟_

 :متعجب بهش خیره شدم و گفتم

 !یعنی چی؟_

بعد اینکه کارات درست شد برای همیشه میخوای بری پیش پدر و مادرت خارج از _

 !کشور زندگی کنی؟

 .اگه کارام درست بشه میرم ، اینجا چیزی ندارم ک بخاطرش بخوام بمونم_

 !پس نسترن خانوم مادر واقعیت چی میشه؟_
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 :پوزخند عصبی زدم و گفتم

 .اون مادر من نیست_

آرتان ساکت شد و دیگه حرفی نزد من هم چیزی نگفتم اصال حوصله ی حرف زدن 

 .باهاش رو نداشتم چون سعی داشت با حرف هاش فقط عصبیم کنه

با ایستادن ماشین پیاده شدم ، سنگینی نگاه بقیه رو حس کردم اما اصال برام اهمیتی 

نداشت خیلی خونسرد به سمت بیمارستان رفتم داخل ک شدم صدای فاطمه از پشت 

 :سرم بلند شد

 !تینا تینا_

 :با شنیدن صداش به عقب برگشتم و گفتم

 !چیشده؟_

 !تو چرا از ماشین دکتر کیانی پیاده شدی؟_

 :لبخندی به فضول بودنش زدم و گفتم

چون خانواده ام رفتند مسافرت من هم یه مدت مهمون خونه ی دکتر کیانی و _

 .خانواده اش هستم

 :چشمهاش گرد شد و گفت

 !جدی میگی؟_

 :سری به نشونه ی تائید تکون دادم و گفتم

 آره_

 .نمیدونی االن پشت سر شما دوتا چه حرف هایی ک نمیزنند_
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 :اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم

 !چی میگند پشت سر ما مگه؟_

 .… اینکه شما دوتا با هم رابطه دارید و و_

 :کالفه پووفی کشیدم و گفتم

ولشون کن اینا همشون خاله زنکن، انگار نه انگار تحصیل کرده ان همشون و دارند _

 .کار میکنند اینجا فقط دنبال یه سوژه هستند برای غیبت

 آره واال_

 :چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

 .تو هم ک سر دستشونی_

 :لبخندی زد و گفت

 .من ک غیبت نمیکنم_

 .آره جون عمت تو ک راست میگی_

 :شونه ای باال انداخت ک گفتم

 .از بس من و به حرف میگیری کارم دیر شد_

انقدر مشغول شده بودم ک زمان از دستم در رفته بود توجهی به پچ پچ های بقیه 

نمیکردم چون اصال برام مهم نبودند بخوام بهشون اهمیت بدم اینا همیشه دنبال پیدا 

 کردن سوژه بودند برای غیبت کردن صدای فاطمه بلند شد 

 !تینا؟_

 :با شنیدن صداش به سمتش برگشتم و گفتم
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 جانم؟_

 !یه دکتر جدید اومده دیدیش؟_

 !نه چطور؟_

 .وای تینا خیلی خوشگل و جذاب بود قیافه اش رو ندیدی_

 :پوزخندی زدم و گفتم

انقدر گرفتاری دارم ک دنبال این چیزا نباشم تو هم پاشو برو سر کارت به جای این _

 .حرفا

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

 !چقدر گوشت تلخی تو_

 :چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

 . همینه ک هست_

با رفتن فاطمه در حالی ک داشتم غر میزدم زیر لب به سمت اتاق ۲۰۲ ک یه بیمار 

نوجوون بود و باید چک میشد حرکت کردم چون سرم پایین بود و داشتم پرونده رو 

میخوندم هواسم به روبروم نبود با برخورد به چیزی پخش زمین شدم صدای آخم بلند 

 :شد. با خشم سرم رو بلند کردم و گفتم

 !مگه کوری؟_

 با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد یه پسر تقریبا ۲۸ ساله بود

 .شما سرتون پایین بود من مقصر شدم_
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با شنیدن این حرفش شرمنده سرم رو پایین انداختم حق با اون بود من سرم پایین 

 :بود با صدای آرومی گفتم

 .ببخشید_

و بدون اینکه منتظر حرفی از جانبش بشم به سمت اتاق مریض رفتم و بعد اینکه 

چکش کردم بیرون اومدم از اتاق ک صدای زنگ موبایلم بلند شد با دیدن شماره ی 

 :دایی دکمه ی اتصال رو زدم و گفتم

 .سالم دایی_

 :صدای خسته اش بلند شد

 !سالم عسل دایی خوبی؟_

 !ممنون دایی شما خوبی؟_

 .آره دخترم تو چی کارات چطور پیش میره خونه ی آرتان اذیت ک نمیشی_

 .نه دایی اذیت نمیشم مادرش اینقدر خوبه با هم دوست شدیم_

 :صدای خنده اش بلند شد

 .این ک خیلی خوبه_

 .آره دایی_

 !دایی؟_

 جانم_

 !مامانم حالش چطوره؟_

 .داره بهتر میشه کم کم امیدوارم کامل خوب بشه خیلی برای دیدنت بیقراری میکنه_
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 :لبخندی زدم و گفتم

 .مواظبش باشید دایی_

 چشم_

کنار مامان آرتان نشسته بودم اون داشت از گذشته اش حرف میزد و اینکه چجوری با 

 .شوهرش ازدواج کرده بود گرم صحبت شده بودیم

 !میبینم خوب خلوت کردید؟_

با شنیدن صدای نیلوفر سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم مامان آرتان پوزخندی 

 :زد و گفت

 !چیه نکنه میخوای حرف زدن رو ممنوع کنی؟_

 :با شنیدن این حرف نیلوفر هم عین خودش پوزخندی زد و گفت

 .میترسم دیوونه بشی بیفتی روی دست شوهرم وگرنه اونم بهت اجازه نمیدادم_

مامان آرتان با خونسردی از س جاش بلند شد و روبروی نیلوفر رفت ایستاد با کاری 

ک کرد چشمهام از بهت و تعجب گرد شد از طرفی هم خنده ام گرفته بود صدای جیغ 

نیلوفر بلند شد. مامان آبمیوه اش رو خالی کرده بود روی صورت نیلوفر . صدای عصبی 

 :آرتان بلند شد

 !اینجا چخبر شده باز؟_

 :صدای گریه ی نیلوفر بلند شد ک آرتان با صدای خشداری گفت

 !چرا داری گریه میکنی؟_

 :نیلوفر به سمتش برگشت و گفت
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 .ببین مادرت چیکار کرد_

 !مامان؟_

 :مامان آرتان بی تفاوت نگاهی بهشون انداخت و گفت

 .حقش بود داشت بهم بی احترامی میکرد_

 :صدای نیلوفر بلند شد

 .تو رو میفرستم خونه ی سالمندان پیرزن روانی_

 .ببند دهنت و تا پر خونش نکردم_

 .نیلوفر شکه به آرتان ک چشم هاش از شدت خشم قرمز شده بود نگاه میکرد

 :نیلوفر تا خواست چیزی بگه آرتان بهش گفت

کافیه یکبار دیگه ببینم به مادرم بی حرمتی میکنی اون وقت ک بد حسابت رو _

 .میرسم

چشمهای نیلوفر پر شد و با دو به سمت پله ها رفت آرتان به سمت مادرش برگشت و 

 :گفت

 !کار شما هم درست نبود مامان_

 :مامانش شونه ای باال انداخت و گفت

 .حرف بارم کرد جوابش رو گرفت_

 .آرتان کالفه دستی داخل موهاش کشید و رفت

 .هنوزم تو شک رفتارشون بودم عجب خانواده ای بودند

 !تینا؟_
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 !جانم؟_

 .پاشو برو استراحت کن صبح باید بری سر کار_

 :لبخندی زدم و گفتم

 !شما خوبید؟_

 :با مهربونی گفت

 .من خوبم دخترم_

 .پس با اجازتون شب بخیر_

 .شب بخیر_

به سمت اتاقم رفتم و چشمهام رو بستم طولی نکشید ک خوابم برد ، با شنیدن صدای 

زنگ گوشیم چشمهام رو باز کردم بدون اینکه شماره رو نگاه کنم دکمه ی اتصال رو 

 !زدم ک با شنیدن صدای آشنایی خشکم زد بازم اون بود

صدای نسترن کابوس شب هام کسی ک آزار و اذیتم کرد صداش حتی برای من 

 !کابوس بود یه کابوس ترسناک

 دختر خوشگلم خوش میگذره!؟_

 :با صدایی ک سعی میکردم لرزشش معلوم نباشه گفتم

 !چی میخوای؟_

 :صدای قهقه اش بلند شد

 زنگ زدم حال دخترم رو بپرسم مگه حتما باید چیزی ازش بخوام!؟_

دستام از عصبانیت مشت شد میدونستم حتما یه هدفی داره از این کارش ک بهم 
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زنگ زده و میخواد اعصابم رو بهم بریزه خواستم گوشی رو قطع کنم ک صداش بلند 

 :شد

 !حال فرشته چطوره؟_

 !با شنیدن این حرفش برای لحظه ای شکه شدم اون با مامان فرشته چیکار داشت

 !با مامان فرشته چیکار داری؟_

 :صدای پوزخندش بلند شد

 مامان فرشته!؟_

 :با حرص و عصبانیت گفتم

چی میخوای از جون ما هان کی میخوای دست برداری چرا قبول نمیکنی ک بابا اصال _

 دوستت نداشت!؟

 :صدای کینه توزانش بلند شد

اون دوستم داشت اون زن باعث شد ازم فاصله بگیره نمیزارم حتی یه روز خوش _

 .ببینه انتقامم رو ازش میگیرم

پوزخندی به حال و روزش زدم من واقعا دیگه این زن رو نمیشناختم چقدر کینه و 

 .نفرت چشمهاش رو پر کرده بود

 !تو حتی به دختر خودت هم رحم نکردی ازت متنفرم_

و بدون اینکه منتظر شنیدن حرف هاش باشم تلفن رو قطع کردم هر چی چشمهام رو 

بستم اصال خواب به چشمهام نیومد تموم مدت ذهنم درگیر حرف هاش بود یعنی 

 .ممکن بود بالیی سر مامان فرشته بیاره اما نه این غیر ممکن بود
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* * * *  

 !تینا؟_

 :با شنیدن صدای آرتان به سمتش برگشتم لبخندی بهش زدم و گفتم

 !بله؟_

 :با دیدن لبخند روی صورتم متعجب گفت

 !حالت خوبه؟_

 :سری به نشونه ی تائید تکون دادم و گفتم

 !آره چطور مگه؟_

 .همینجوری_

 بریم!؟_

 آره_

و خودش جلو تر از من حرکت کرد پشت سرش شروع کردم به حرکت کردن امروز 

سر حال بودم چون دیشب خودم رو خالی کرده دیشب به بابام زنگ زدم از حال 

مامان فرشته پرسیدم گفت داره بهتر میشه بعدش ک از حال و روزشون مطمئن شدم 

با خیال راحت گرفتم خوابیدم میدونستم دیگه قرار نیست بهشون آسیبی برسه و حاال 

 .بخاطر همین سر حال بودم

 تینا!؟_

 با شنیدن اسمم به عقب برگشتم با دیدن خانوم نظری گفتم؛

 !بله؟_
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 .مریض اتاق 204 رو برو چک کن_

 .باشه_

به سمت اتاق دویست و چهار حرکت کردم یه پسر جوون بیست ک چهار ساله بود ک 

قلبش به تازه گی عمل شده بود و حاال تحت درمان بود برعکس قیافش ک خیلی 

خوشگل و جذاب بود اخالقش گند و بد بود گاهی وقتا انقدر رو مخم راه میرفت ک 

 !میخواستم بگیرم تا جون داره کتکش بزنم آخه پسر هم انقدر لجباز انقدر رو مخ برو

 :داخل اتاقش ک شدم ، با دیدنم با صدای سردی گفت

 !اومدی چیکار؟_

 :لبخند حرص دراری بهش زدم و گفتم

 .اومدم وضع روانت رو چک کنم یه دور بفرستمت تیمارستان حالت کامل خوب بشه_

 :پوزخندی زد و گفت

 .اول باید شما بفرستن نه من و_

 .فعال ک تو بیشتر از ما حالت خرابه_

تا خواست چیزی بگه در اتاق باز شد به عقب برگشتم با دیدن آرتان ک با اخم های 

درهم رفته اومده تو اتاق ناخوداگاه از تخت بیمار فاصله گرفتم، آرتان به سمتم اومد 

پرونده مریض رو گرفت و مشغول برسی کردنش شد چند تا سئوال از محمد پرسید 

ک سرد مثل خود آرتان جوابش رو داد خنده ام گرفته بود این دوتا جوری با هم رفتار 

 .میکردند انگار دشمن خونی همدیگه اند

 !من کی مرخص میشم؟_
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 :صدای بم و خشک آرتان بلند شد

 .هر وقت وضعیتت کامل مشخص شد_

 !وضعیتم کی مشخص میشه؟_

اون به خودت بستگی داره ک قرص هایی ک پرستارا بهت میدن رو سر وقت _

بخوری ن اینکه بندازی سطل آشغال وگرنه حاال حاالها مهمون مایی شایدم مهمون 

 .قبرستون باشی

با شنیدن این حرف آرتان چشمهام گرد شد چرا داشت این شکلی با مریض حرف 

میزد ، نگاهم به محمد افتاد بیشتر شکه شدم برعکس تصورم اصال عصبی نشد ک داد 

 :و بیداد راه بندازه فقط لبخندی زد و گفت

 !خدا از دهنتون بشنوه آقای دکتر_

آرتان عصبی نگاهی بهش انداخت و از اتاق خارج شد متعجب از این تغیر رفتارش 

 :گفتم

 !این چش شد دیگه_

 .زیاد فکر نکن خانوم دکتر مخت ارور میده_

 :چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

 .الزم نکرده تو بهم بگی چیکار کنم چیکار نکنم_

 :بعد هم از اتاق اومدم بیرون ک باز صدای خانوم نظری بلند شد

 !تینا؟_

 !بله؟_
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 :پشت چشمی نازک کرد برام و گفت

 !بیمار رو چک کردی؟_

 آره_

 !وضعیتش چطور بود؟_

 .وضعیتش نرمال بود اما انگار داروهایی ک پرستار ها براش میبرن رو نمیخوره_

 !چی؟_

 .واضح گفتم دیگه قرص هاش رو نمیخوره_

بعد از تموم شدن حرف هام با گفتن کاری ندارید از کنارش رد شدم این زن هم 

معلوم نبود چش شده کلن انگار از این رو به اون رو شده بود تا وقت گیر میاورد شروع 

 .میکرد گیر دادن به من زنیکه نچسپ

 :به سمت پذیرش حرکت کردم ک صدایی از پشت سرم بلند شد

 !تینا؟_

 :با شنیدن صدای فاطمه عصبی و کالفه به سمتش برگشتم و گفتم

 بله _

 :با شنیدن صدای عصبیم لب برچید و گفت

 !چت شده چرا عصبی هستی؟_

 !عصبی نیستم بگو ببینم چی میخوای؟_

 :با شنیدن این حرفم کمی به کله ی پوکش فشار آورد و یهو با هیجان گفت

 !وای تینا نمیدونی چیشده_
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 نمیدونم چیشده تو بگو بفهمم_

 :پشت چشمی نازک کرد برام و گفت

 .هیچکس نمیدونه من اولین نفرم ک این خبر رو کشف کردم_

 :کالفه گفتم

 چه خبری فاطمه زود باش بگو کار دارم_

 !اون محمد پسره بود ک بیمار قلبی داشت ؟_

 !خوب؟_

 :صداش رو پایین آورد و گفت

 .برادر دکتر کیانی_

 :بهت زده داد زدم

 چی!؟_

 :چشم غره ای بهم رفت و گفت

 !داد نزن چخبرته میخوای همه خبر دار بشن_

 :شکه گفتم

 !فاطمه میفهمی چی داری میگی تو مگه دکتر کیانی تک فرزند نبود؟_

 :تک خنده ای کرد و گفت

 .نه بابا این داداش یه خواهر هم داره_

گیج سری تکون دادم پس چرا مامان آرتان یا خود آرتان هیچوقت حرفی درمورد اونا 

 .نزدن یا به اون عمارت پیش مادرشون نیومدن
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 !تینا؟_

 :با شنیدن صدای فاطمه از افکارم خارج شدمنگاهم رو بهش دوختم و گفتم

 !بله؟_

 !حالت خوبه؟_

 :سری به نشونه ی تائید تکون دادم و گفتم

 !آره خوبم بد نیستم چیشده؟_

 :با شنیدن این حرفم چشمهاش گرد شد و گفت

 .تینا_

 :کالفه سری تکون دادم و گفتم

ببخشید فاطمه واقعا امروز خیلی کار دارم ذهنم هم مشغول شده اصال نمیفهمم چی _

 .به چیه

 .میخوای برو یکم استراحت کن من به جات مریض ها رو چک میکنم_

 :لبخند بهش زدم و گفتم

 .نه عزیزم ممنون خودم همرو چک میکنم وگرنه خانوم نظری ولم نمیکنه_

 !این زن چقدر نفرت انگیزه نه؟_

 .آره_

 .برو به کارت برس کمک خواستی هم من و صدا بزن امروز زیاد مشغول نیستم_

 :لبخندی رو بهش زدم و گفتم

 .باشه عزیزم ممنون_
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با رفتن فاطمه به سمت پذیرش رفتم و مشغول کار کردن شدم انقدر درگیر کارم شده 

 .بودم ک اصال نمیدونستم وقت چجوری داره میگذره

 !تینا؟_

 :با شنیدن صدای خانوم نظری کالفه به سمتش برگشتم و سرد گفتم

 بله؟_

 :پشت چشمی برام نازک کرد و گفت

 .آقای کیانی کارت داره داخل اتاقش_

 .اوکی_

راهم رو به سمت اتاق آرتان کج کردم ،وقتی رسیدم تقه ای زدم ک مثل همیشه 

 :صدای سرد و خکشش بلند شد

 .بیا تو_

در اتاق رو باز کردم و داخل شدم ، پشت میزش نشسته بود و سرش پایین بود داشت 

 :یه پرونده رو انگار برسی میکردم ، با صدای گرفته ای گفتم

 !با من کاری داشتید؟_

 :با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد و گفت

 .آره بیا بشین_

متعجب به سمت مبل دو نفره رفتم و روش نشستم ، منتظر بهش خیره شدم ک 

 :صداش بلند شد

 !قراره این هفته بریم سفر شمال_
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 !خوب؟_

تو هم امروز وسایلت رو آماده کن همراه ما میای نمیتونم تو رو اینجا بزارم دست من _

 .امانتی

 …اما_

 :حرفم رو قطع کرد

 .اما و اگر نداره زود آماده باش برای فردا_

 :سری به نشونه ی تائید تکون دادم و گفتم

 .باشه_

 .و یه چیز دیگه_

 :سئوالی بهش خیره شدم و گفتم

 !چی؟_

تنهایی دیگه حق نداری از خونه بیرون بری هر موقع خواستی بری به راننده بگو _

 .میبرتت دورا دور هم یه چندتا بادیگارد گذاشتم تا مواظبت باشند

با شنیدن حرف هاش ابروم باال پرید این چرا برای من بادیگارد گذاشته بود چرا باید 

 :وقتی خواستم برم جایی اطالع بدم ، با صدای متعجبی گفتم

 !چرا اون وقت؟_

 :با صدای سرد و بمی گفت

چون مادرت داره کشیک میده بدزدتت ببرتت سر سفره ی عقد یه پیرمرد هفتاد _

 !ساله حاال فهمیدی؟
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با شنیدن این حرفش حس کردم رنگ از صورتم پرید باز هم اون دیگه چی از جون 

 :من میخواست چرا دست از سر من برنمیداشت ، صدای نگران آرتان بلند شد

 !خوبی؟_

 :با صدایی ک داشت میلرزید گفتم

 !میشه کمکم کنی برم داخل اتاقم؟_

بدون حرف به سمتم اومد بازوم رو گرفت و کمکم کرد به سمتم اتاقم برم پاهام اصال 

یاری نمیکرد باهام تموم وزنم رو انداخته بودم روی آرتان با شنیدن حرفش درمورد 

نسترن تموم بدنم کرخت شده بود معلوم نبود این زن از من چی میخواست کی دست 

 .از سر من برمیداشت خدا میدونست

 :وقتی روی تخت دراز کشیدم صدای آرتان ک اسمم رو صدا زد بلند شد

 !تینا؟_

چقدر قشنگ اسمم رو صدا میزد این اولین بار بود ک به لحنش دقت میکردم اصال من 

چم شده بود این چی بود داشتم میگفتم ، سری تکون دادم تا افکارم رو پس بزنم 

 :بهش زل زدم و گفتم

 !جانم؟_

از چیزی نترس من همیشه مراقبتم اون زن هم هیچ کاری نمیتونه بکنه این رو _

 .مطمئن باش

 :لبخندی زدم و گفتم

 .ممنون_
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مثل همیشه فقط سرش رو تکون داد و بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه از اتاق رفت 

بیرون نمیدونستم چرا همیشه با شنیدن اسم اون زن احساس ضعف و ناتوانی میکنم ، 

کاش بشه برای همیشه دست از سرم برداره.چشمهام رو بستم ک طولی نکشید 

 .خوابم برد و تو دنیای بیخبری فرو رفتم

 اه مامان نکن_

 :صدای عصبی مامان بلند شد

 !صدبار گفتم به من نگو مامان من مامان تو نیستم فهمیدی؟_

 همسر آرتان پوزخندی زد و گفت؛

 !پس چی بهت بگم پیرزن؟_

 :مامان پوزخندی زد و گفت

 .از زن فاحشه ای مثل مادرت همچین دختر بی ادبی رو هم باید دید دیگه_

 :همسر آرتان عصبی گفت

 !حق نداری به مادر من توهین کنی_

 :مامان آرتان خم شد روی صورتش و گفت

اوخی ناراحت شدی خانوم کوچولو ، اما واقعیت سعی کن همیشه واقعیت هارو _

 .بپذیری

سپس بهش چشکمی زد و شاد به سمت آشپزخونه رفت خنده ام گرفت از اینکارش 

 .این زن گاهی خیلی بامزه میشد و چه خوب حال عروس بدجنسش رو میگرفت
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 !تینا؟_

 :با شنیدن صدای مامان آرتان به سمتش برگشتم و گفتم

 جونم _

 :پشت چشمی برای عروسش نازک کرد و رو به من کرد و گفت

 .بیا بشین اینجا پیش من کلی حرف داریم ک بزنیم دختر قشنگم_

لبخند ملیحی زدم و به سمتش رفتم کنارش نشستم ک همسر آرتان نیلوفر با حرص 

 :نگاهی به جفتمون انداخت و رفت با رفتن مامان آرتان قهقه ای زد و گفت

 .دیدی چه خوب حالش رو گرفتم_

چرا آرتان بهش چیزی نمیگه گاهی رفتارش خیلی با شما زشت و زننده میشه ک _

 .این اصال در شان همسر پسر شما نیست

 :آهی کشید و گفت

 .تربیت شده ی اون مار حیله گر دیگه_

 !خاله هما؟_

 :بهم خیره شد و گفت

 جان_

 !یه چیزی پرسیدم ناراحت نمیشید؟_

 .نه دخترم سئوالت رو بپرس چرا باید ناراحت بشم_

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 !شوهر شما و مادر نیلوفر ازدواج کردند؟_
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 آره_

 !پس االن کجا هستند؟_

 :پوزخندی زد و گفت

چون خانوم نتونست صبر کنه ذات واقعیش رو نشون بده یه بهونه جور کرد واسه _

 .همیشه رفتن خارج از کشور

 !پس شما چی؟_

 :لبخند تلخی زد و گفت

 .تاریخ انقضای من هم تموم شد_

 !هیچوقت نمیخواین پیش شوهرتون برگردید؟_

 :با صدای گرفته ای گفت

 .اون من رو ترک کرد رفت با اون زن دیگه هیچوقت نمیخوامش_

 .اما شما هنوز هم عاشقش هستید_

مگه عشق تموم میشه نه درسته من عاشقش هستم میمونم اما عاشق کسی ک _

دوستم داشت برام ارزش و احترام قائل بود ن کسی ک من رو ترک کرد و برای 

 .همیشه با یه زن خونه خراب کن رفت

 .نمیخواستم ناراحتتون کنم معذرت میخوام_

 .نه عزیزم چیزی نشده ک معذرت بخوای_

همراه مامان آرتان و نیلوفر داخل ماشین نشسته بودیم و آرتان داشت رانندگی میکرد 

نیلوفر انقدر پرو بود ک رفت جلو نشست و مامان هم عقب نشست پیش من صدای 
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 :آرتان بلند شد

 !مامان؟_

 جانم_

 .یه مدت بعد اینکه برگشتیم تو با تینا رو میبرم خونه ویالیی_

 چیزی شده پسرم_

 …ن ما_

 :هنوز حرفش رو کامل نکرده بود ک نیلوفر وسط حرفش پرید و گفت

 .مامانم با باباجون قراره بیان_

نگاهم به هما خانوم افتاد ک رنگ از صورتش پریده بود و دستاش داشت میلرزید 

نگاهم به نیلوفر افتاد ک داشت لبخند میزد نتونستم خودم رو کنترل کنم با صدای 

 عصبی گفتم؛

چقدر ذاتت خرابه چجوری میتونی خاله هما رو عمدا ناراحت کنی بعد بشینی کیف _

 !کنی بخندی انقدر عقده داری یعنی؟

 :با شنیدن حرف هام انگار عصبی شد ک گفت

 …به تو چه تو_

 :صدای آرتان بلند شد

ببند دهنت و نیلوفر حساب تو رو من بد میرسم زیاد از حد بهت رو دادم فک کردی _

 .خبریه

نیلوفر ساکت شد و حرفی نزد دست خاله هما رو محکم فشار دادم ک به سمتم 
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 :برگشت چشمهاش داشت از اشک برق میزد با صدای آرومی گفتم

 !خوبی؟_

 :با صدای گرفته ای گفت

 خوبم_

دیگه حرفی نزدم باید خودش آروم میشد میدونستم براش سخته هنوز هم چون 

عاشق نبودم نمیتونستم درکش کنم ولی اون عاشق بود هنوز فراموشش نکرده بود 

 .خیانت چقدر سخته

با ایستادن ماشین همه پیاده شدیم تقریبا بعد چند ساعت رسیده بودیم وقتی خاله 

 :هما بدون اینکه حرفی بزنه به سمت داخل رفت صدای عصبی آرتان بلند شد

 نیلوفر_

 :نیلوفر با صدای پر از عشوه و نازی گفت

 !جانم؟_

وقتی رسیدیم تهران کارای طالق رو آماده میکنم حق و حقوقی هم ک باید رو میدم _

 .دیگه نمیخوام چشمم بهت بیوفته

 :با چشمهای گرد شده بهشون خیره شده بودم ک صدای لرزون نیلوفر بلند شد

 !چی داری میگی؟_

مامانت زندگی مادرم رو خراب کرد و اما تو رفتارت با مادرم همشون عمدیه میدونم _

تو و اون مادر هرزه ات نقشه کشیدید اما کور خوندید برگشتیم طالقت میدم میری 

 .همون سگ دونی ک بودی
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 .تو عاشقم بودی نمیتونی اینکارو با من بکنی_

 :آرتان پوزخندی زد و گفت

 کی گفته من عاشقتم!؟_

 :شکه گفت

 آرتان_

 .بهتره زیاد اد درنیاری زودتر امضا کن کارا تموم بشه_

آرتان به سمت خونه رفت اما نیلوفر فقط خشک شده به جای خالی آرتان خیره شده 

بود انگار فکر میکرد اینا واقعی نیست و حرف های آرتان واقعیت نداره سری به نشونه 

ی تاسف تکون دادم و داخل خونه رفتم واقعا متاسف شده بودم براش همه ی اینا 

تقصیر خودش بود شاید چون فکر میکرد وقتی آرتان عاشقش هر جوری دلش 

خواست میتونه با مادرش حرف بزنه و آرتان بخاطر عشقش ساکت بمونه اما خیلی 

 .سخت در اشتباه بود

 !تینا؟_

 :با شنیدن صدای آرتان از افکارم خارج شدم و به سمتش برگشتم ک گفت

 !برو پیش مامانم ببین حالش خوبه؟_

نمیشه االن باید تنها باشه تا با خودش کنار بیاد مامانت گرچه به زبون میگه بابات و _

 .فراموش کرده دوستش نداره اما واقعیت اینه هنوز عاشقشه

 :آرتان عصبی دستش رو محکم الی موهاش فرو برد و گفت

 .لعنتی همش تقصیر منه_
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 :با آرامش بهش خیره شدم و گفتم

 .تو تقصیری نداری خودت رو مقصر ندون_

 .نمیدونم_

بعدش با گفتن اینکه اتاقم کجاست خودش هم سمت اتاقی رفت داخل اتاق روی 

تخت خوابیدم و چشمهام رو بستم تا کمی بخوابم طولی نکشید ک از شدت خستگی 

 .زیاد خوابم برد

نگاهم بین مامان و نیلوفر رد و بدل میشد جفتشون ساکت نشسته بودند نیلوفر اولش 

 .سعی کرد با خاله هما حرف بزنه اما خاله هما خیلی سرد باهاش برخورد کرد

 :باز صدای داد و بیداد آرتان و نیلوفر بلند شده بود ، صدای خاله هما بلند شد

 .باز چرا دارند دعوا میکنند_

 :تموم اتفاق هایی ک افتاده بود رو براش تعریف کردم ک با صدای ناراحتی گفت

من نمیخواستم زندگی پسرم خراب بشه باهاش حرف میزنم یه خونه میگیرم میرم _

از پیشش اون و همسرش باید تنها زندگی کنند اینجوری شاید مشکلی نداشته 

 .باشند

نمیدونستم چی باید بهش بگم بالخره اون مادر بود و نگران زندگی پسرش دلش 

 .نمیخواست زندگی پسرش خراب بشه و حق داشت، بلند شد رفت سمت اتاق آرتان

با شنیدن صدای جیغ نیلوفر سریع بلند شدم و به سمت اتاقشون رفتم خاله هما یه 

گوشه ایستاده بود و نیلوفر داشت بهش فحش میداد ، چقدر بد دهن بود این دختر 

حتی به بزرگترش هم احترام نمیذاشت با سیلی محکمی ک آرتان بهش زد ساکت شد 
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 :، آرتان با خشم رو بهش غرید

 .ببند دهنت و تا لهت نکردم کثافط_

 :صدای بلند خاله هما بلند شد

 !آرتان_

آرتان به سمتش برگشت ک خاله هما اشاره کرد همراهش بره آرتان هم بدون حرف 

دنبالش رفت با رفتنشون من هم خواستم به سمت اتاقم برم ک صدای عصبی نیلوفر 

 :بلند شد

 هی تو وایستا ببینم_

 :با شنیدن صداش به سمتش برگشتم و گفتم

 !بله؟_

 :بلند شد اومد روبروم ایستاد و با عصبانیت گفت

 .نمیزارم تو و اون زنیکه ی پیر به خواسته اتون برسید_

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 !تو چی داری میگی حالت خوبه؟_

 :با خشم بهم خیره شد و گفت

 .همش تقصیر تو و اون زنیکه اس_

 کالفه گفتم؛

 !خیلی داری چرت و پرت میگی هواست هست؟_
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 .تو هیچوقت نمیتونی جای من رو بگیری این و مطمئن باش_

چشمهام رو گرد کردم این بشر چقدر روانی بود معلوم نبود فازش چیه بدون اینکه 

دیگه بمونم چرت و پرت هاش رو بشنوم به سمت اتاقم حرکت کردم داخل اتاق ک 

شدم خودم رو پرت کردم روی تخت و چشمهام رو بستم مثال اومده بودیم مسافرت 

اما بیست و چهار ساعت تو خونه بودیم و مشغول مشاهده کردن دعوا های آرتان و 

 همسر عفریته اش

* * * * 

 تینا_

 با شنیدن صدای خاله هما ایستادم و بهش خیره شدم و گفتم؛

 جانم_

 .نیلوفر با نقشه وارد زندگی آرتان شده_

 :بهت زده داد زدم

 چی؟_

تا اول خودش با پسرم ازدواج کنم بعدش مادرش با پدرم اینجوری هم صاحب _

 .شوهر میشدن هم صاحب پول

 اینارو از کجا فهمیدید؟_

 آرتان بهم گفت_

 !پس برای همین میخواد طالقش بده ؟_

 آره_
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خشکم زده بود و توانایی حرف زدن نداشتم واقعا خیلی عجیب بود ادم بعضی وقتا 

 .عجیب تو شک میرفت اونم با شنیدن بعضی حرف ها

 :کنارش نشستم و به دریا خیره شدم ک صدای گرفته اش بلند شد

 !خیلی عجیب نه؟_

 چی عجیب_

 زندگی_

 نمیدونم_

ساکت شد دیگه حرفی نزد میدونستم چقدر براش سخته هر چی نباشه نیلوفر 

همسرش بود کسی ک عاشقانه دوستش داشت و حاال واقعیت هایی ک خیلی وقت 

 .پیش براش فاش شده بود و تا امروز بخاطر عشقش ساکت مونده

 !دوستش داری؟_

 :به سمتم برگشت و گفت

 نه_

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 !بخاطر مادرت داری طالق میگیری؟_

 نه_

 !پس چی؟_

هیچوقت دوستش نداشتم فقط مجبور شدم عقدش کنم اونم مثل یکی از دوست _

 دختر های احمق دیگه ام بود فقط زرنگتر از اونا بود چون تونست من رو به دام بندازه
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 :ساکت شد نفس عمیقی کشید و دوباره ادامه داد

بهم گفت حامله اس واقعا حامله بود بخاطر بچه عقدش کردم چون وقتی باهاش _

رابطه داشتم دختر بود یه جورایی اگه عقدش نمیکردم و میگفتم سقط کن عذاب 

 .وجدان میگرفتم چون فک میکردم مثل هرزه های یه شب نیست

 :وقتی ساکت شد گفتم

 پس بچه چیشد_

 وقتی خرش از پل گذشت بچه رو سقط کرد_

چشمهام گرد شد دستم رو روی دهنم گذاشتم خدای من بچه ی خودش رو از بین 

 .برده بود

پس چرا هنوز باهاش موندید وقتی از نقشه اش باخبر شدید چرا یه کاری انجام _

 !ندادید؟

 :با صدای گرفته ای گفت

 .چون دوستش داشتم_

 !پس االن چی؟_

 :زل زد به چشمهام و گفت

دیگه نه اون حتی ذره ای بهم عالقه نداشت فقط بخاطر پول و طمع کاری هاش بود _

ک بهم میگفت دوستم داره مادرم رو رسما کرده بود بازیچه ی دستش طالقش میدم 

هیچوقت نمیخوام دیگه تو زندگیم ببینمش نه اون و نه مادر هرزه اش رو ک زندگی 

 .مادرم رو خراب کرد
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عمیق به فکر فرو رفتم حرف هاش منطقی بود اون نمیتونست با همچین کسی زندگی 

 .کنه کسی ک هیچ عالقه ای بهش نداشت و بازیش داده بود

 تینا _

 :با شنیدن صداش به سمتش برگشتم و گفتم

 بله_

 !تو تا حاال عاشق شدی؟_

 :با صدای گرفته ای گفتم

 نه_

فقط نگاه عمیقی بهم انداخت و سکوت کرد دیگه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد 

نیمه های شب بود ک برگشتیم ویال ، هنوز پام رو داخل نذاشته بودم ک صدای داد 

 :نیلوفر بلند شد

 .تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی_

وحشت زده به آرتان خیره شدم ک صورتش کبود شده بود قبل از اینکه حرفی بزنم به 

 :سمت سالن رفت با دیدن نیلوفر و مامانش عصبی داد زد

 !اینجا چخبره؟_

 :نیلوفر به سمت آرتان برگشت پوزخندی زد و گفت

 !خوش گذشت بهت مزه اش چطور بود؟_

و اشاره ای به من کرد ک چشمهام گرد شد چقدر وقیح بود این دختر تا خواستم دهن 

 :باز کنم حرفی بزنم صدای عصبی آرتان بلند شد
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 !تو چه غلطی کردی االن؟_

 :نیلوفر خونسرد بهش خیره شد و گفت

 .چیزی ک باید رو گفتم عزیزم_

 آرتان به سمتش هجوم برد ک خاله هما جلوش ایستاد و گفت؛

 آرتان نمیخواد بخاطر حرف های بی سر و تهش خودت رو اذیت کنی پسرم_

 :آرتان با خشم بهش خیره شد پوزخندی زد و گفت

تو انگار یادت رفته ک من کی هستم بهتره قبل از اینکه حرفی بزنی اول خوب مزه _

مزه اش کنی وگرنه بد بالیی به روزگارت میارم این باشه آخرین اخطاری ک بهت 

 !دادم فهمیدی؟

 سری به نشونه ی تائید تکون داد و گفت

 آره _

تعجب کردم از اینکه نیلوفر انقدر ساده قبول کرده بود اما انگار نیلوفر از یه چیزی 

داشت میترسید از تهدید آرتان ولی چرا! با رفتن نیلوفر نگاهم به آرتان افتاد ک با 

 :صدای گرفته ای گفت

 من میرم بیرون قدم بزنم _

بعد از رفتن آرتان به سمت خاله هما برگشتم ک با ناراحتی داشت به مسیر رفتن 

 :آرتان نگاه میکرد ، وقتی سنگینی نگاهم رو حس کرد به سمتم برگشت و گفت

 کاش این عشق از دلش بره بیرون_

متاسف و ناراحت سری تکون دادم عشق چیزی نبود ک به آسونی از دل کسی بره اما 
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انگار آرتان هم دیگه حسش مثل گذشته نسبت به نیلوفر نبود چرا چون کار هایی ک 

 .نیلوفر در حقش انجام داده بود خیلی بد بود

چند روز گذشته بود همه انگار عصبی بودند و اعصابشون خراب من ک بیشتر اوقات 

میرفتم بیرون و تفریح نمیتونستم اعصاب خودم رو خراب کنم زندگی بقیه به من 

 :ربطی نداشت ، سر میز شام نشسته بودیم ک صدای خشدار آرتان بلند شد

 مامان _

 مامانش با شنیدن این حرف به سمتش برگشت و گفت

 جانم پسرم_

 !باید بریم روستا عمارت_

 :با شنیدن این حرف صدای بهت زده ی خاله هما بلند شد

 !چی؟_

 خانوم بزرگ بهم پیغام داده باید هر چه سریع تر بریم_

 :خاله هما باالتماس بهش خیره شد و گفت

 .پسرم تو رو خدا نه_

 .مامان نترس باید برم کار واجبی داره_

 :صدای خاله هما بلند شد

 پس من هم همراهت میام_

 :آرتان سری تکون داد و گفت

 .باشه همه با هم میریم_
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متعجب تو فکر فرو رفته بودم این خانوم بزرگ دیگه کی بود ک خاله هما با شنیدن 

 :اسمش رنگش شد مثل گچ دیوار از ترس ، صدای نیلوفر بلند شد

 !خانوم بزرگ کیه؟_

 :خاله هما پوزخندی زد و گفت

مادر شوهر مادرت فقط مواظب خودت باش اونجا خانوم بزرگ از زن هایی مثل تو _

 .اصال خوشش نمیاد

 :نیلوفر عصبی بهش خیره شد و خواست حرفی بزنه ک آرتان بلند شد و گفت

 .وسایل هاتون رو جمع کنید تا چند دقیقه دیگه حرکت میکنیم_

 :بعد رفت من هم بلند شدم ک صدای نیلوفر بلند شد

 .زیاد دلت رو خوش نکن_

 :ایستادم بهش خیره شدم و گفتم

 !چی؟_

 :نیلوفر هم ایستاد خیره بهم گفت

 .زیاد دلت رو خوش نکن آرتان من رو طالق بده و بخواد با تو باشه_

 :عصبی پوزخندی زدم و گفتم

 .تو اصال تعادل روانی نداری آرتان حق داره طالقت بده_

 :خواست به سمتم حمله ور بشه ک صدای خاله هما بلند شد

 دستت به تینا بخوره از روی زمین محوت میکنم ، گمشو_

 نیلوفر عصبی نگاهی بهم انداخت و رفت
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 برو آماده شو تینا به حرف های این دختره هم توجه نکن عادتشه_

لبخندی زدم و سری تکون دادم به سمت اتاق خودم رفتم تا وسایل هام رو جمع کنم 

 .انگار قرار بود روز خوبی داشته باشیم

بالخره بعد از گذشت یک روز رسیدیم راه طوالنی و خسته کننده ای بود نگاهی به 

اطراف انداختم ک یه روستای قدیمی بود اینجا دیگه کجا بود واقعا با ایستادن ماشین 

 نگاهم به عمارت روبروم افتاد دهنم از تعجب باز موند عجب جایی بود ،

 اینجا چرا ترسناک_

 :مامان پوزخندی به حرف نیلوفر زد و گفت

 داخلش ترسناکتره_

همه از ماشین پیاده شدیم ، نمیدونم چرا حس عجیبی داشتم هم میترسیدم هم نه 

 :نمیدونستم فقط به این عمارت حس خوبی نداشتم، صدای خاله هما بلند شد

 تینا خوبی_

 به سمتش برگشتم و گفتم

 خوبم_

 هر چی صدات زدم جواب ندادی_

 هواسم نبود ببخشید_

 .بریم داخل آرتان و نیلوفر رفتند_

سری تکون دادم و همراه خاله هما داخل شدیم با دیدن داخل عمارت بدتر شکه شدم 

همه ی وسایل هاش قدیمی بود اما خیلی شیک و زیبا بود ، خدمتکار هاشون لباس 
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های قدیمی پوشیده بودند همه چیز عمارت مثل فیلم ها بود باورم نمیشد هنوز هم 

 .همچین جاهایی وجود داشته باشه

خاله هما رفت من هم پشت سرش حرکت کردم ، آرتان نشسته بود و نیلوفر کنارش 

یه زن میانسال هم ک اخماش بشدت تو هم بود روی مبل تک نفره نشسته بود با 

 :دیدن ما ابرویی باال انداخت و رو به خاله هما گفت

 !پس بالخره اومدی_

خاله هما به سمتش رفت و دستش رو بوسید من هم پشت سرش رفتم دستش رو 

گرفتم و بوسیدم سرم رو ک بلند کردم نگاهم به چشمهاش افتاد ک داشت موشکفانه 

 .بهم نگاه میکرد سریع سرم رو پایین انداختم و رفتم کنار خاله هما نشستم

 !این دختر خانوم کیه؟_

صدای خانوم بزرگ بود ک داشت این سئوال رو از خاله هما میپرسید ، خاله هما تک 

 :سرفه ای کرد و گفت

دختر یکی از دوستای آرتان خانواده اش یه مدت نیستند برای همین با ما زندگی _

 .میکنه

 :خانوم بزرگ سری تکون داد و رو کرد سمت نیلوفر و آرتان گفت

 !شما دوتا بچه دار نشدید؟_

 :صدای خشک و سرد آرتان بلند شد

 نه_

 :خانوم بزرگ ابرویی باال انداخت و گفت
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 فکر نمیکنی وقتشه یه تکونی به خودت بدی و بچه دار بشی؟_

سرم رو بلند کردم نگاهم به نیلوفر افتاد ک داشت لبخند میزد ولی آرتان به طرز 

 :عجیبی اخماش توهم رفته بود بالخره بعد از چند ثانیه صداش بلند شد

 !گفتید باهام کار دارید هر چه زودتر برگردم کارتون چی بود؟_

 .فردا تو اتاق کارم حاضر باش_

و این یعنی اینکه فردا بهت میگم ، خانوم بزرگ بلند شد و به سمت اتاقش رفت ک 

 :صدای شاد نیلوفر بلند شد

 .عجب زن بااقتدار و خوبی بود_

 :آرتان پوزخندی زد و گفت

 .زیاد دلت رو خوش نکن تو زیاد اینجا نمیمونی_

 :با چشمهای گرد شده بهش خیره شد و گفت

 !یعنی چی؟_

واضح بود چند روز دیگه از اینجا میریم وکیل همه ی کار ها رو انجام دادم طالق _

 .میگیریم و تموم

 :نیلوفر عصبی گفت

 .من طالق نمیگیرم_

 :آرتان خونسرد از جاش بلند شد و گفت

 اون و تو تصمیم نمیگیری عزیزم_

و بعد از گفتن حرفش بلند شد و رفت نیلوفر هم با عصبانیت بلند شد دنبالش حرکت 
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 :کرد و رفت ، به سمت خاله هما برگشتم و گفتم

 خاله هما_

 :به سمتم برگشت و گفت

 جانم_

 !این خانوم بزرگ کی بود؟_

 :آه تلخی کشید و گفت

 مادر سیاوش_

 :متعجب بهش خیره شدم و گفتم

 !سیاوش کیه؟_

 شوهرم_

 :سری تکون دادم ک صداش بلند شد

 پاشو اتاقت رو نشون بدم استراحت کن راه زیادی رو طی کردیم_

 چشم _

 :همراهش بلند شدم و حرکت کردم مامان اتاقی رو نشونم داد و گفت

 .این هم اتاق تو_

لبخندی زدم و ازش تشکر کردم و داخل اتاق شدم یه اتاق بزرگ و دلنواز بود یه 

پنجره ی بزرگ هم داشت ولی فعال بیخیال برسی اتاق شدم لباسم رو عوض کردم و 

 .روی تخت دراز کشیدم طولی نکشید ک چشمهام بسته شد و خوابم برد

 :سر میز صبحانه نشسته بودیم ک صدای نیلوفر بلند شد
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 خانوم بزرگ _

 :خانوم بزرگ بهش خیره شد و با صدای سردی گفت

 بله_

 :نیلوفر لبخند خبیثی زد و نیم نگاهی به خاله هما انداخت و گفت

 !مادر من با آقا سیاوش ازدواج کرده میدونستید؟_

همون زن هرزه ای ک نقشه کشیده بود تا زندگیش رو خراب کنه و با یه دروغ _

 .مجبورش کرد باهاش ازدواج کنه ، اگه منظورت اون آره

 :نیلوفر بهت زده گفت

 !چی؟_

 .کر ک نیستی شنیدی چی گفتم_

نیلوفر چشمهاش از شدت خشم و عصبانیت گرد شد ، نفس عمیقی کشید سعی 

 :داشت خودش رو کنترل کنه ، خانوم بزرگ به سمت خاله هما برگشت و گفت

 .نباید میزاشتی شوهرت گول اون زن رو بخوره_

 :خاله هما با صدایی رسا و محکم گفت

اون خودش یه مرد عاقل و بالغ میتونست بیشتر فکر کنه و اینکارو انجام نده اما با _

 .خواسته خودش انجام داد پس دیگه هیچ ربطی به من نداره

 :خانوم بزرگ سری تکون داد و مشغول شد طولی نکشید ک بلند شد و گفت

 آرتان تو اتاق منتظرتم_

 :آرتان سری تکون داد و گفت
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 باشه_

آرتان هم پشت سرش بلند شد رفت ، صدای عصبی نیلوفر ک مخاطبش خاله هما بود 

 :بلند شد

چی گفتی به خانوم بزرگ ک اون شکلی درمورد مادرم حرف زد هان از حسادت _

 !رفتی چی پشت سر مادر من گفتی؟

 :خاله هما با خونسردی زل زد بهش و گفت

انقدر وقت ندارم بشینم درمورد ادمی مثل مادر تو با خانوم بزرگ صحبت کنم ، _

درضمن بهتره اینو بدونی خانوم بزرگ نفوذ زیاد داره از جیک و پوک زندگی همه خبر 

 .داره

بعد تموم شدن حرفش بلند شد منم پشت سرش بلند شدم ک صدای عصبی نیلوفر 

 :بلند شد

 .میدونم نقشه اتون چیه_

 :خاله هما ایستاد به سمتم برگشت و گفت

 چه نقشه ای داریم _

 اینکه این دختره با آرتان ازدواج کنه _

 چشمهام گرد شد خشک شده بهش خیره شدم این زن چقدر مریض بود

 :خاله هما به سمتش برگشت و گفت

همه مثل تو و مادرت مریض نیستند زندگی بقیه رو خراب کنند اونم فقط بخاطر پول _

چون عقده ی زندگی بقیه رو دارند ، بهتره به جای این چرندیات بشینی سر زندگی 
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 خودت 

 :بعد تموم شدن حرفش به سمتم برگشت و گفت

تینا برو داخل اتاقت نشستن کنار اینجور آدما و گوش دادن به حرفاشون فقط جز _

 .اعصاب خوردی چیزی به همراه نداره

 :سری تکون دادم و باشه ای گفتم

 باشه_

بعدش به سمت اتاق خودم ک بهم داده بودند حرکت کردم نیلوفر واقعا روان پریش 

بود مونده بودم آرتان چجوری این همه مدت تحملش کرده بود آخه مگه میشه عاشق 

 این زن شد با این همه بد بودن

* * * * * 

با شنیدن صدای تلفنم برداشتمش با دیدن شماره ی دایی لبخندی روی لبهام نشست 

 :دکمه ی اتصال رو زدم ک صداش مثل همیشه بلند شد

 سالم عزیز دایی خوبی _

 !سالم دایی ممنون شما خوبید؟_

 خوبم عزیزم، تو کجایی_

 :نگاهی به اتاق انداختم و گفتم

 .اومدیم روستا عمارت مادر بزرگ آرتان یه مدت_

 تینا _

 جانم_
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آرتان چند روز دیگه باهات حرف میزنه به حرفاش خوب گوش بده و عمل کن باشه _

 .چون این برای خودته

 :متعجب گفتم

 به چی باید عمل کنم_

 تا چند روز دیگه خودت میفهمی_

 .متعجب باشه ای گفتم ک بعد یه کم صحبت کردن خداحافظی کرد

 آرتان _

 با شنیدن صدام به سمتم برگشت ک با صدای خشک و خشداری گفت؛

 بله_

 !دایی گفت باهام کار داری؟_

 :نگاه عمیقی به چشمهام انداخت و گفت

 بعدا بهت میگم فعال نه_

 …اما_

 وسط حرفم پرید

 بهتره االن اصرار نکنی چون من بهت چیزی نمیگم تا به وقتش_

 :ناچار سری تکون دادم و گفتم

 !خاله هما کجاست پس؟_

 تو سالن نشسته بودند _

تشکری کردم و به سمت سالن حرکت کردم خاله هما همراه خانوم بزرگ نیلوفر و یه 
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 زن و دختر دیگه ک نمیشناسیدمشون نشسته بودند

 سالم_

با شنیدن صدام به سمتم برگشتند همشون خیلی خونگرم جوابم رو دادند جز نیلوفر و 

 خانوم بزرگ ک سرد جوابم رو داد 

 :کنار خاله هما روی مبل دو نفره نشستم ک صدای اون زن بلند شد

 !معرفی نمیکنی هما ؟_

 :خاله هما لبخندی زد و گفت

 ایشون تینا از دوست های خانوادگی ما هستند ک یه مدت با ما زندگی میکنند _

 :سپس به اون خانوم و دختر اشاره کرد و گفت

 ایشون هم سیانا خواهر سیاوش و دخترش ستاره_

 :لبخندی زدم و گفتم

 خوشبختم_

 .همچنین_

مشغول صحبت و حرف زدن بودیم ک نیلوفر اومد با ستاره و سیاناخانوم صحبت کرد، 

 با خوش رویی جوابش رو دادند همین ک نیلوفر نشست شروع کرد به نیش زدن

 !مادرم با برادرتون ازدواج کرده عمه جون_

 صدای بهت زده ی سیانا خانوم بلند شد

 چی _

انگار اصال خبر نداشت ک آقا سیاوش ازدواج مجدد کرده به سمت خاله هما برگشت و 
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 گفت

 این چی داره میگه _

 خاله همه لبخند تلخی زد و سری به نشونه ی تائید تکون داد و گفت

 !سیانا لطفا_

سیانا با عصبانیت بلند شد و به سمت تلفن رفت انگار شماره ی آقا سیاوش رو گرفته 

 :بود طولی نکشید ک صدای دادش بلند شد

تو چیکار کردی داداش رفتی زن گرفتی برای هما هوو آوردی آرع ؟!دلت خواست ک _

 آره؟

 مکث کرد نفس عمیقی کشید و گفت

اوکی خوش باش با اون هرزه خانوم اما خوب گوش کن ببین چی میگم من زنگ _

میزنم فرهاد اون خیلی وقته حتی ازدواج هم نکرده و منتظر هماست شاید بهتر از تو 

 .قدرش رو بدونه

 و بدون حرف دیگه ای قطع کرد خاله هما بلند شد به سمتش رفت و گفت

 سیانا آروم باش من خیلی وقته با این موضوع کنار اومدم_

 نمیتونم این مئسله رو درک کنم_

 دیگه چیزیه ک شده_

 صدای نیلوفر بلند شد

عمه خانوم بابا سیاوش عاشق مادرم شد و باهاش ازدواج کرد ازدواج با هما خانوم _

 .براش یه هوس بوده پس انقدر بیخود بابا سیاوش رو ناراحت نکنید

https://romanplus.ir/
https://romanplus.ir/


 

101 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  رمان پالس را به خاطر بسپارید                                                                           

 صورت سیانا از شدت حرص و عصبانیت شبیه لبو شده بود به خشم داد زد

 ببند دهنت و _

نیلوفر با چشمهای گرد شده بهش خیره شده بود توقع نداشت این شکلی باهاش 

 .حرف بزنه

 :نیلوفر با صدایی ک تعجب توش موج میزد گفت

 … شما_

 :وسط حرفش پرید و گفت

 !من چی هان؟_

 :بالخره به خودش اومد و گفت

 چجوری جرئت میکنید با من این شکلی حرف بزنید هان_

بهتره با لحن درست حرف بزنی وگرنه تضمین نمیدم سالم از اینجا بری با اون مادر _

 .هرزه ات معلوم نیست چجوری سر داداش و برادرزاده ام کاله گذاشتید

 نیلوفر بلند شد و داد زد

 احترام خودتون رو نگه دارید_

 نگه ندارم میخوای چه غلطی بکنی!؟_

 :نیلوفر خواست حرفی بزنه ک صدای داد خانوم بزرگ بلند شد

 چخبره اینجا_

با شنیدن این حرف همه ساکت شدند ، یهو سیانا خانوم به سمت خانوم بزرگ 

 برگشت و گفت
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 !مامان شما میدونستید داداش ازدواج کرده؟_

 خانوم بزرگ خونسرد گفت

 آره_

 !پس چرا هیچ کاری نکردید هان؟_

این دختر و مادرش نقشه کشیده بودند و چون داداشت و پسرش احمق بودند _

نفهمیدند و گول خوردند پس اون به من ربطی نداره از خریت خودشون تا موقعی ک 

 .خودشون بخواند یه کاری کنند

نگاهم به نیلوفر افتاد ک صورتش از شدت خشم قرمز شده بود اما جرئت نداشت حتی 

 کلمه ای حرف بزنه

روز ها بشدت داشت میگذشت طبق چیزی ک فهمیده بودم اینجا آرتان ارباب روستا 

بود و اومده بود کار هارو سر و سامون بده برام تعجب آور بود ک تو این دوره هم مگه 

وجود داره ارباب و رعیت! کالفه از فکر کردن به اینا سری تکون دادم و بلند شدم تا 

برم داخل حیاط قدیمی عمارت یکم قدم بزنم از خونه خارج شدم داخل حیاط ک شدم 

 !نفس عمیقی کشیدم سنگینی نگاه بقیه رو احساس میکردم اما اصال برام مهم نبود

 خانوم_

با شنیدن صدای خدمتکار آرتان ایستادم ک دوون دوون به سمتم اومد وقتی کنارم 

  :رسید با صدای گرفته ای گفت

 خانوم بفرمائید داخل لطفا_

 با شنیدن این حرفش متعجب گفتم
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 !چرا؟_

 .آقا عصبی میشن ببینید شما اینجا اومدید_

 !وا یعنی چی چرا باید عصبی بشه؟_

 هیچکدوم از خانوم حق اومدن به حیاط رو ندارند_

 چرا اون وقت!؟_

 :صدای آرتان از پشت سرم اومد

چون اینجا مطمئن نیست مرد ها بیرون کار میکنند و مثل بقیه نیستند همشون دنبال _

 .هوا و هوس هستند ممکن یه بالیی سرت بیارند

 :با شنیدن این حرف آرتان رنگ از صورتم پرید به سمتش برگشتم و گفتم

 !یعنی چی؟_

 واضح گفتم_

بعد به سمت عمارت برگشت انقدر ترسیده بودم ک بی اختیار دنبالش با سرعت 

 حرکت کردم وقتی داخل عمارت شدیم صداش بلند شد

 بهتره به قوانین اینجا احترام بزاری چون به نفع خودته_

 با شنیدن این حرفش سری تکون دادم

 تینا_

 با شنیدن صدای خاله به سمتش رفتم و گفتم

 جانم_

 شب به مادرت زنگ بزن_
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 چیزی شده!؟_

 :لبخندی زد و گفت

 نترس چیزی نشده_

 !پس چی؟_

مادرت نگرانت بود گفت چند وقت زنگ نزدی گفتم بهش درگیر بودیم بهت میگم _

 .بهش زنگ بزنی

 :محکم کوبیدم روی پیشونیم و گفتم

 یادم رفته بود_

 .اشکال نداره بهش زنگ میزنی_

 لبخندی زدم و گفتم

 .آره_

شب شد شماره ی مامان فرشته رو گرفتم طولی نکشید ک بعد از خوردن چند تا بوق 

 صداش بلند شد

 سالم دخترم خوبی _

 با شنیدن صدای آرامش بخشش لبخندی روی لبهام نشست و گفتم

 خوبم ممنون مامان شما خوبی _

 آره دخترم با شنیدن صدات بهتر شدم_

کمی با هم حرف زدیم و بعدش خداحافظی کردیم کاش زودتر کار های من هم درست 

 .میشد تا همراه مامان و بابا میبودم خیلی دلم برای جفتشون تنگ شده بود
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با شنیدن صدای در اتاق بلند شدم و در رو باز کردم ک خدمتکار بود پشت در با 

 :صدای گرفته ای گفتم

 !بله؟_

 :سر به زیر شد و گفت

 خانوم همه پایین دارند شام میخورند گفتند اطالع بدم_

 باشه تو برو منم میام_

با رفتن خدمتکار لباس مناسب پوشیدم و از اتاق خارج شدم همه سر میز شام 

 :نشسته بودند سالم آرومی دادم و کنار خاله هما نشستم ک صدای نیلوفر بلند شد

 !کی قراره پیش خانواده ات تو؟_

با شنیدن این حرف نیلوفر سرم رو بلند کردم تا جوابش رو بدم ک صدای آرتان قبل 

 :من بلند شد

 .زندگی و مسائل شخصی تینا هیچ ربطی به تو نداره _

نیلوفر با شنیدن این حرف باغیض از میز بلند شد و رفت آرتان هم خیلی خونسرد 

 داشت غذاش رو میخورد ، اون همه عشقی ک داشتند چجوری نابود شد واقعا 

 !تینا ؟_

 با شنیدن صدای خاله هما با صدای آرومی گفتم

 جانم_

 !فردا قراره بریم عمارت باالیی برای عروسی میای؟_
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 .نمیدونم اگه شما میرید من هم میام_

 :خاله هما لبخندی در جوابم زد ک صدای خانوم بزرگ بلند شد

 آرتان _

 آرتان به سمت خانوم بزرگ برگشت و گفت

 بله_

 درمورد چیزی ک بهت گفته بودم فکرات رو کردی!؟_

 آرتان با شنیدن این حرف دست از غذا خوردن کشید و با صدای گرفته ای گفت

 خانوم بزرگ شب درموردش حرف میزنیم_

 باشه_

دیگه کسی هیچ حرفی نزد و مشغول خوردن شدند ، طولی نکشید ک صدای زنگ 

 عمارت به صدا دراومد ، خانوم بزرگ متعجب گفت

 !این وقت شب کی اومده؟_

 نمیدونم_

خدمتکا رفت و در رو باز کرد و طولی نکشید ک یه مرد و زن اومدند داخل یه مرد ک 

تقریبا بهش میخورد ۴۸تا۵۰ باشه با چهره ی کامال شرقی و یه تیپ مردونه ، اما اون 

زن ک کنارش بود خیلی زیبا بود در نگاه اول زیباییش آدم رو شیفته ی خودش میکرد 

 اما یچیزی داشت ک حس بدی به آدم دست میداد

 !سیاوش_

 .با شنیدن صدای بهت زده سیانا فهمیدم این پدر آرتان
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 سالم_

با شنیدن صداش هیچکس جوابش رو نداد فقط خانوم بزرگ بلند شد رفت نگاهم به 

خاله هما افتاد دست هاش داشت میلرزید ، دستش رو محکم گرفتم و فشار دادم ک 

 .لبخند تلخی زد

آرتان خاله هما و سیانا خانوم اصال به سمت آقا سیاوش نرفتند تا باهاش سالم و 

علیک کنند و فقط نشسته بودند آرتان خیلی خونسرد داشت غذاش رو میخورد ک 

 :صدای پدرش بلند شد

 انگار از اومدن ما خوشحال نشدید_

 هیچکس هیچ حرفی نزد ، صدای خشک و سرد آرتان بلند شد

 !وقتی میدونی چرا میپرسی؟_

آقا سیاوش ساکت شد و دیگه هیچ حرفی نزد به آرتان رو کرد سمت خانوم بزرگ و 

 گفت

 مامان ما میریم استراحت کنیم راه طوالنی بود_

 باشه پسرم_

 با رفتن آقاسیاوش صدای عصبی خانوم بزرگ بلند شد

 !این چه رفتاری بود هان؟_

 خاله هما پوزخندی زد و گفت

 !توقع نداشتید بهشون خوش آمد بگم اونم با روی باز درسته؟_

خانوم بزرگ ساکت شد نگاه عمیقی بهش انداخت ک خاله هما بلند شد به سمت 
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اتاقش رفت با رفتنش من هم با گفتن بااجازه به سمت اتاق خودم رفتم روی تخت 

خوابیدم و چشمهام رو بستم میدونستم با اومدن اینا روز های پر تنشی خواهیم داشت 

 .تو این عمارت

با شنیدن صدا هایی ک داشت میومد متعجب به سیاناخانوم نگاه انداختم اون هم انگار 

متعجب شده بود جفتمون از آشپزخونه اومدیم بیرون ک دیدیم مادر نیلوفر داره سر 

 خاله هما داد میزنه و خاله هما خیلی خونسرد بهش خیره شده بود

 اینجا چخبره!؟_

 با شنیدن اقای سیاوش مادر نیلوفر با اشک مصنوعی گفت

 عزیزم این داشت اذیتم میکرد_

 :چشمهای جفتمون گرد شد ک آقا سیاوش به سمت خاله هما برگشت و گفت

 احترامت رو نگه دار_

 خاله هما پوزخندی زد و گفت

بهتره به همسر دو هزاریت بگی احترامش رو نگه داره من حوصله اش رو ندارم ک _

بشینم باهاش حرف بزنم چه برسه به اذیت کردن با این اشک های تمساحی ک داره 

 .میریزه

و بعدش بدون حرف به سمت سالن نشیمن رفت من و سیانا خانوم رفتیم پیشش 

 نشستیم ک صدای سیانا خانوم بلند شد

 چرا بهش نگفتی اول زن عفریته اش شروع کرده_

 بیخیال من از این دعوا ها خوشم نمیاد_
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 چقدر این زن منفور _

جفتمون ساکت شدیم ک خانوم بزرگ مادرنیلوفر ، آقا سیاوش و خود نیلوفر همه 

 :اومدند نشستند ک صدای مادر نیلوفر بلند شد

 ماه عسلمون خیلی خوب بود خانوم بزرگ کاش شما هم بودید_

 .انشاهلل دفعه بعد جشن بدنیا آوردن بچه اتون_

 نگاهم به خاله هما افتاد ک صدای سیانا خانوم بلند شد

 !هما تو طالق گرفتی درسته؟_

 خاله هما متعجب گفت

 آره_

 !فرهاد رو یادته؟_

 آره_

 خیلی پولدار شده برا خودش کاره ای شده خوشتیپ آقا خوش اخالق مهربون_

 خاله هما لبخندی زد با مهربونی گفت

 فرهاد لیاقت همه چیز و داره_

 !هنوز هم عاشقته نمیخوای بهش یه فرصت بدی؟_

نگاهم به آقا سیاوش افتاد ک صورتش درجا کبود شده بود و دستش رو داشت از 

 شدت عصبانیت فشار میداد
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🍁 

🍁🍁 

🍁🍁🍁 

 [ـن, ]ℳ09:46 24.02.19همسر دومـ مـ

[In reply to همسر دومـ مـℳـن] 

🍁🍁🍁 

🍁🍁 

🍁 

 پارت_#62

 همسردومـ_خانزاده#

 صدای خاله هما بعد از مکثی بلند شد

 باهاش حرف زدم دارم فکر میکنم_

با شنیدن این حرف خاله هما آقا سیاوش بلند شد و رفت ک صدای مادر نیلوفر بلند 

 شد

بااین حرف هاتون میخواستید سیاوش رو تحریک کنید اما کور خوندید اون اصال به _

 این زن حسی نداره

 سیانا خانوم پوزخندی زد و گفت

 آره دیدیم هیچ حسی نداشت و تحریک شد _

 مادر نیلوفر از سرجاش بلند شد و گفت

 بااین کار هاتون به جایی نمیرسید اون عاشق منه_
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 و بعد از گفتن حرفش گذاشت رفت صدای سیانا خانوم بلند شد

 .خودش هم میدونه ازدواجش زیاد پایدار نیست ک انقدر میترسه زنیکه ی فاسد_

 با شنیدن حرف سیانا خانوم لبخندی زدم و گفتم

 .هیچکس نمیتونه خاله هما رو از دست بده_

 خاله هما لبخندی بهم زد ک صدای خانوم بزرگ بلند شد

 !شماها هدفتون از این کار چیه؟_

 چشمهام گرد شد ک صدای سیاناخانوم بلند شد

مامان شما بهتره سکوت کنید و تو این کار دخالت نکنید خودتون هم خوب میدونید _

 .اون زن قصدش از ازدواج با داداش چیه

 تا خانوم بزرگ خواست حرفی بزنه صدای داد آقا سیاوش اومد

 !میگم گمشو بیرون نمیفهمی؟_

متعجب داشتیم به همدیگه نگاه میکردیم ک با صدای شکستن چیزی اولین نفر خانوم 

 بزرگ بلند شد رفت و بقیه ی ما هم دنبالش حرکت کردیم

🍁 

🍁🍁 

🍁🍁🍁 

 [ـن, ]ℳ10:06 25.02.19همسر دومـ مـ

[In reply to همسر دومـ مـℳـن] 

🍁🍁🍁 
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🍁🍁 

🍁 

 پارت_#63

 همسردومـ_خانزاده#

آقا سیاوش و مادر نیلوفر داشتند دعوا میکردند و هممون خوب میدونستم ک این دعوا 

بخاطر حرف هایی ک سیانا زد و آقا سیاوش تا این حد به هم ریخته اس ، صدای 

 :سیانا خانوم بلند شد

 دیدید گفتم ک _

هنوز حرفش تموم نشده بود صدای سیلی محکم آقا سیاوش اومد ک به مادر نیلوفر زد 

 :صدای خانوم بزرگ بلند شد

 !سیاوش داری چیکار میکنی؟_

با شنیدن صدای خانوم بزرگ نگاهش به ما افتاد با خشم بهمون نگاهی انداخت و از 

 :اتاقش خارج شد رفت ، مادر نیلوفر بلند شد نگاهش ک به ما افتاد با عصبانیت داد زد

 !چیه برای چی اومدید هان؟_

 صدای سیانا خانوم بلند شد

 !برای دیدن کتک خوردن تو نیومدیم_

با شنیدن این حرف انگار آتیش گرفت خواست چیزی بگه ک صدای خانوم بزرگ بلند 

 :شد

 .بسه همه برید_
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 :به سمت سالن دوباره رفتیم همین ک نشستیم صدای خاله هما بلند شد

 .سیاوش هیچوقت دست بزن نداشت_

 .چون تو رو دوست داشت_

 :خاله هما تلخندی زد و گفت

 هیچ دوست داشتنی در کار نبوده_

شاید مجبور شده باهاش ازدواج کنه وگرنه دوستتون نداشت دلیلی نداشت ک _

 .غیرتی بشه

🍁 

🍁🍁 

🍁🍁🍁 

 [ـن, ]ℳ09:46 26.02.19همسر دومـ مـ

[In reply to همسر دومـ مـℳـن] 

🍁🍁🍁 

🍁🍁 

🍁 

 پارت_#64

 همسردومـ_خانزاده#

االن دیگه دوست داشتنش چه فایده داره اون دوست داشتنش رو زیر پا گذاشت و _

 !با یه زن دیگه رفت با دوست داشتنش چی درست میشه غرور شکسته ی من ؟

ولی خاله هما شما هنوز هم دوستش دارید یه فرصت برای بهتر شدن زندگی _
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 جفتتون

 خاله هما بلند شد و گفت

 هیچ فرصتی باقی نذاشته _

و بعد تموم شدن حرفش به سمت اتاقش رفت ، سیانا خانوم نگاهش رو بهم دوخت 

 :و گفت

 بنظرت هما میتونه داداشم رو ببخشه_

 ذاتا االن هم بخشیده فقط ازش ناراحته_

 :سیانا خانوم لبخند تلخی زد و گفت

 .خدا کنه زودتر عقلش بیاد سرجاش داداشم اون زن زندگیش رو نابود میکنه_

سری تکون دادم به نشونه ی تائید سیانا خانوم از سرجاش بلند شد و به اتاقش رفت 

 :، تنها نشسته بودم ک آرتان از بیرون با دیدن متعجب گفت

 سالم _

 سالم_

 !چرا تنها نشستی؟_

 .خاله هما و سیانا خانوم رفتند اتاقشون_

 سری تکون داد و ادامه داد

 !نیلوفر رو ندیدی؟_

 نه_

 اومد روی مبل کناریم نشست ، با صدای گرفته ای گفتم
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 !کی قراره برگردیم؟_

 :با شنیدن این حرفم خیره به چشمهام شد و گفت

 .هنوز معلوم نیست_

🍁 

🍁🍁 

🍁🍁🍁 

 [ـن, ]ℳ09:29 28.02.19همسر دومـ مـ

[In reply to همسر دومـ مـℳـن] 

🍁🍁🍁 

🍁🍁 

🍁 

 پارت_#65

 همسردومـ_خانزاده#

 .اینجا اصال جای دوست داشتنی نیست_

 !خوشت نمیاد؟_

 :سری تکون دادم و گفتم

 .نه اصال دلم برای بیمارستان تنگ شده دلم میخواد هر چه زودتر برگردیم_

 :با صدای خشک و خشداری گفت

 .به زودی برمیگردیم فعال کار هایی که خانوم بزرگ گفته رو باید انجام بدم_

 سری تکون دادم که صدای نیلوفر بلند شد
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 !آرتان؟_

آرتان بدون اینکه جوابش رو بده یدونه سیب برداشت و مشغول پوست کندنش شد ، 

نیلوفر وقتی دید آرتان جوابش رو نداده حرصی شد به من خیره شد و با عصبانیت 

 :گفت

 .تو بلند شو برو من میخوام با شوهرم حرف بزنم_

 اومدم بلند بشم ک صدای آرتان بلند شد

 تینا بشین_

 :نشستم و متعجب به جفتشون خیره شدم ، آرتان بدون به سمت نیلوفر برگرده گفت

 زود باش کارت رو بگو_

 :نیلوفر عصبی گفت

 !کی میخوای دست از این رفتارت برداری؟_

 !کدوم رفتار؟_

 .همین که از من روبرگردونی_

 .چون دیگه عشقی نسبت بهت ندارم که بخوام نگاهت کنم_

 :نیلوفر برای یه لحظه ماتش برد اما زود به خودش اومد و گفت

چرا یهو اینجوری عوض شدی دلیلش رو بهم بگو آرتان حقمه که بدونم چیکار _

 !کردم تو انقدر عوض شدی؟

 آرتان بهش خیره شد و گفت

 !واقعا میخوای دلیلش رو بدونی؟_
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 :نیلوفر سرش رو تکون داد و گفت

 آره میخوام دلیلش رو بدونم_

 :آرتان بلند شد روبروش ایستاد و گفت

چون از نقشه های کثیف تو و مادرت خبر دارم چون تحمل تو برام سخت شده بود _

مخصوصا با بی احترامی هایی که به مادرم میکردی شانس آوردی اگه تا حاال 

 .نکشتمت و زنده نگهت داشتم

 :چشمهای نیلوفر گرد شده بود بهت زده گفت

 …آرتان داری اشتباه میک_

هیش نمیخواد الکی بهونه بیاری فهمیدی دلیل خواستی بهت گفتم االن از جلو _

 چشمهام گمشو زود باش

 …آرتان من_

 گمشو _

با دادی که آرتان زد نیلوفر با دو شروع کرد به دویدن آرتان کالفه دستی داخل موهاش 

 :کشید و گفت

 کثافط_

و از سالن رفت بیرون ، واقعا رفتارشون من رو متعجب میکرد خوب طالقش بده راحت 

شو اصال چه معنی داشت بعد از فهمیدن اینکه نیلوفر اون همه نقشه کشیده نگهش 

 داری واقعا اعضای این خونه همشون یه دیوونه به تمام معنا بودند

 تینا _
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 :با شنیدن صدای خاله هما به سمتش برگشتم و گفتم

 جانم_

 .چیشده چرا آرتان عصبی بود داشت میرفت بیرون_

 با نیلوفر بحثشون شد_

 :خاله هما اه تلخی کشید و گفت

 زندگی پسرم نابود شد_

از کجا میدونید نابود شد باید خداروشکر کنید آرتان نیلوفر رو شناخت شاید بعد اون _

 زندگی بهتری در انتظارش باشه کی میدونه

 حق با تو اما من یه مادرم ناراحت میشم با دیدن ناراحتی پسرم_

 میدونم حق دارید_

 هما _

 با شنیدن صدای عصبی سیاوش خان ، خاله هما متعجب بهم خیره شد و گفت

 چیشده_

شونه ای باال انداختم ک حاال سیاوش خان داخل سالن اومده بود با خشم به خاله هما 

 :خیره شده بود با صدای عصبی گفت

 !تو به فرهاد گفتی تو این عمارت آره؟_

 نه_

 دروغ نگو _

https://romanplus.ir/
https://romanplus.ir/


 

119 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  رمان پالس را به خاطر بسپارید                                                                           

 :خاله هما مثل خودش عصبی بهش خیره شد و گفت

 .سر من داد نزن میگم خبر ندارم_

 !پس اگه تو خبر نداری کی بهش گفته بیاد هان؟_

 من گفتم_

 :با شنیدن صدای سیانا خانوم سیاوش خان عصبی به سمتش برگشت و گفت

 !تو گفتی؟_

 آره_

 !میدونی من از اون مرتیکه متنفرم چرا بهش گفتی بیاد هان؟_

 :صدای جدی سیانا خانوم بلند شد

هما نمیتونه تا آخر عمرش تنها زندگی کنه و نیاز به یه همدم و همراه داره کی بهتر _

از فرهاد که عاشقش و هنوز بخاطر هما ازدواج نکرده اون میتونه خوشبختش کنه من 

 .بهش گفتم بیاد

 :سیاوش خان فریاد زد

 !دیگه حق نداری بهش بگی پاش رو بزاره اینجا فهمیدی؟_

 نفهمیدم_

 :عصبی داد زد

 سیانا_

 هما حق زندگی داره پس تو نمیتونی به من بگی چیکار کنم یا نکنم_

 :بعد هم به سمت خاله هما رفت دستش رو گرفت و گفت
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 بریم فرهاد منتظره_

 :همراه خاله هما خواستند برند که سیاوش خان دست خاله هما رو گرفت و گفت

 .حق نداری بری_

 صدای خاله هما بلند شد

 دستم رو ول کن سیاوش_

 :سیاوش خان خاله هما رو به سمت خودش برگردوند و گفت

 !میخوای به فرهاد فرصت بدی؟_

 :خاله هما خیره به چشمهاش با صدای محکمی گفت

 بله_

 اما من نمیزارم _

و دست خاله هما رو گرفت به سمت اتاق طبقه باال برد سیانا خانوم با داد اسمش رو 

 صدا زد ک اصال فایده نداشت صدای آرتان از پشت سرمون اومد

 !چیشده چرا داد میزنی عمه؟_

 سیانا خانوم با حرص به سمت آرتان برگشت و گفت

 برای مادر خواستگار اومده اون پدر بیشعورت مادرت رو بزور برداشت برد _

 :آرتان با شنیدن این حرف تک خنده ای کرد و گفت

 .خوب این که واضح بابا نمیزاره کسی با مامان ازدواج کنه_

 :سیانا خانوم چشم غره ای به آرتان رفت و گفت

 چه خوب پدرت رو میشناسی_
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 .چه کنم دیگه به هر حال من پسر همون پدرم_

 :سیانا خانوم با ذوق به سمت آرتان رفت و گفت

 !بنظرت بابات االن چی داره به مامانت میگه ؟_

 :آرتان پورخندی زد و گفت

 !آخه این پرسیدن داره عمه؟_

 زود باش بگو اذیت نکن_

 :آرتان لبخندی زد و گفت

 داره میبوستش_

 صدای جیغ سیانا خانوم بلند شد

 !چی؟_

 چرا داد میزنی سیانا _

با شنیدن صدای خانوم بزرگ سیانا خانوم مثل بلبل شروع کرد به حرف زدن و تعریف 

کردن نقشه هاش و اینکه سیاوش خان هما رو برد اتاق و داره میبوستش ، چشمهام 

 گرد شده بود که صدای خنده ی آرتان بلند شد

 عمه چیکار کردی_

 !چیکار کردم مگه؟_

 همه ی نقشه هات رو به خانوم بزرگ گفتی که_

 واقعا_

 :آرتان خم شد محکم گونه اش رو بوسید و گفت
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 آره واقعا_

 سیانا خانوم به سمت خانوم بزرگ برگشت مظلومانه بهش خیره شد

 :خانوم بزرگ لبخند محوی زد و گفت

 من هما رو بیشتر دوست دارم_

بعد از تموم شدن حرفش بدون اینکه چیز دیگه ای بگه گذاشت رفت به سیانا خانوم 

 خیره شدم که متفکر داشت به رفتن خانوم بزرگ نگاه میکرد 

 !چقدر عجیب شده نه؟_

 صدای آرتان بلند شد

خانوم بزرگ مامان رو دوست داره جدا از نیش و کنایه هایی که بهش میزنه، همسر _

جدید بابا رو هم از خیلی وقت میشناسه درموردش تحقیق کرده و با چیز هایی که 

درموردش شنیده و فهمیده با چه قصد نیتی به بابا نزدیک شده اصال بهش احساس 

  .خوبی نداره

 :سیانا خانوم با چندش صورتش رو جمع کرد و گفت

منم هیچ حسی نسبت به اون زن عجوزه ندارم ، راستی کجاست تو عمارت نیست _

 انگار ببینه شوهرش هما رو چجوری تو اتاق خفت کرده

 عمه_

 !چیه خوب مگه دروغ میگم؟_

 :آرتان پووفی کشید که صدای مادر نیلوفر اومد

 !سیاوش کجاست؟_
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 :مخاطبش ما بودیم ، سیانا خانوم لبخند خبیثی زد و گفت

 .با همسر سابقه اش تو اتاق باال هستند_

 :مادر نیلوفر بهت زده گفت

 !چی؟_

 .اتاق طبقه باال هستند میتونی بری_

 مادر نیلوفر اولش چند دقیقه بهت زده بهمون خیره شد یهو به سمت طبقه باال دوید

 .خیلی بدجنسید_

 :با شنیدن این حرفم سیانا خانوم پشت چشمی نازک کرد و گفت

 .حقشه اون عفریته خیلی اذیت میکنه آدم مخصوصا هما رو_

 من برم شما زن ها واقعا خبیث هستید_

با شنیدن حرف آرتان چشمهام گرد شد که سیانا خانوم چشمک شیطونی بهم زد ، تا 

آرتان خواست بره صدای جیغ بلندی از طبقه باال اومد وحشت زده به سیانا خانوم 

 :خیره شدم که رنگ از صورتش پرید و گفت

 !چیشد؟_

 .فکر کنم با صحنه ی بدی مواجه شد_

همه با هم به سمت طبقه باال رفتیم که با دیدن صحنه ی روبروم بهت زده بهشون 

خیره شدم یعنی تا این حد پیش رفت سیاوش خان هم خنده ام گرفته بود هم تو 

شک بود سیاوش خان با باال تنه ی برهنه روی هما خانوم خیمه زده بود و لبهاش رژی 

 بود ، مادر نیلوفر هم با شک و عصبانیت به صحنه ی روبروش خیره شده بود
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 داشتید چیکار میکردید_

 :با شنیدن این حرف مادر نیلوفر سیاناخانوم یهو با صدای بلندی گفت

 داشتند خاله بازی میکردند_

آرتان از شدت خنده منفجر شد با شنیدن این حرف عمه اش که صدای داد مادر 

 نیلوفر بلند شد

 سیاوش بلند شو_

سیاوش خان انگار تازه به خودش اومده باشه که از روی خاله هما بلند شد و روبروی 

 :مادر نیلوفر ایستاد و با صدای گرفته ای گفت

 !چخبرته؟_

 !تو داشتی با اون زن هرزه چه غلطی میکردی هان؟_

 ببند دهنت و دفعه ی اخرت باشه میگی هرزه _

 چشمهاش گشاد شد و فریاد زد

 داشتی بهم خیانت میکردی_

مگه روزی که باهات ازدواج کردم بهت نگفتم من عاشقت نیستم و هیچ تعهدی _

 !نسبت به تو ندارم هان؟

تو نمیتونی با من اینجوری حرف بزنی میفهمی تو با اون زن هرزه داشتی الس _

 … میزدی

با سیلی محکمی که سیاوش خان بهش زد ساکت شد و بهت زده بهش خیره شد 

 .…که

https://romanplus.ir/
https://romanplus.ir/


 

125 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  رمان پالس را به خاطر بسپارید                                                                           

 :صدای عربده اش بلند شد

حق نداری به هما بگی هرزه فهمیدی هرزه تویی که با نقشه خودت رو بهم انداختی _

 و کاری کردی که از همسرم جدا بشم

 بسه ادامه نده_

 چیه از شنیدن واقعیت ها خوشت نیومد _

 :با داد گفت

سیاوش تو چی داری میگی هان من خودم رو بهت انداختم آره تو اگه میخواستی _

 … میتونستی باهام ازدواج نکنی پس

 بسه _

 :با شنیدن صدای داد خاله هما ساکت شد خاله هما ایستاد و رو به مادر نیلوفر گفت

من ازت معذرت میخوام قصدم ناراحت کردن تو نبود یا اینکه بخوام ازت انتقام _

 .بگیرم با تحریک کردن شوهرت

انگار رسما خاله هما داشت بهش تیکه مینداخت با رفتن خاله هما ما هم متفرق شدیم 

 داخل سالن نشیمن نشسته بودیم که صدای سیانا خانوم بلند شد

 عجب دعوایی راه افتاد_

 !چیکار کردی باز؟_

 :با شنیدن صدای خانوم بزرگ سیانا خانوم مظلوم شد و گفت

 کاری نکردم اصال من_

 !مطمئنی هیچ کاری نکردی؟_
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 آره_

 زود باش تعریف کن_

 سیانا خانوم همه چیز رو برای خانوم بزرگ تعریف کرد که صدای خانوم بزرگ بلند شد

 .نقشه ات یکم بد پیش رفته_

 :سیانا خانوم لب برچید و گفت

 آره همش بخاطر اون زن عوضی بود_

 صدای نیلوفر باعث شد همه ساکت بشیم

 چخبر شده چرا مامان در اتاقش رو باز نمیکرد!؟_

 صدای سیانا خانوم بلند شد

 چون سیاوش بهش گفت دوستش نداره و اون با نقشه خودش رو بهش انداخته_

 چشمهای نیلوفر گرد شد شکه گفت

 چی _

 :سیانا خانوم پوزخندی زد و گفت

 کر که نیستی شنیدی چی گفتم_

 نیلوفر سریع به سمت طبقه باال رفت که صدای آرتان بلند شد

 عمه تو هم خیلی بدجنس شدیا_

این مادر و دختر هر بالیی که سرشون بیاد حقشونه از وقتی که وارد خانوادمون _

 شدند فقط دردسر درست کردند هیچ چیز دیگه ای نداشتند برامون

 !خاله هما کجاست؟_
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 با شنیدن این حرف من خانوم بزرگ صداش بلند شد

 پشت باغ _

 بلند شدم و گفتم

 من برم بهش سر بزنم_

و به سمت پشت باغ حرکت کردم ، خاله هما روی میز نشسته بود کنار یه درخت 

 بزرگ رفتم کنارش و گفتم

 اجازه هست بشینم_

 صدای خسته اش بلند شد

 بشین دخترم_

 کنارش نشستم و با صدای گرفته ای گفتم

 حالتون خوبه!؟_

 تو چی فکر میکنی!؟_

 !ناراحت شدید درسته؟_

 :آه تلخی کشید و با ناراحتی گفت

میدونی تینا من از وقتی که از سیاوش طالق گرفتم تا به االن سعی کردم بهش فکر _

نکنم سعی کردم از ذهنم بندازمش بیرون بااینکه برام سخت بود مثل جون کندن اما 

تالشم رو میکردم چرا چون نمیخواستم همیشه با این ذهنیت زندگی کنم ک من هم با 

 .فکر کردن به یه مرد متاهل دارم به اون زن خیانت میکنم

 اما اون زن که دارید ازش میگید به شما خیانت کرد_
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 میدونم_

 پس چرا دارید عداب وجدان داشتید!؟_

 چون سیاوش دیگه مال من نبود اگه مال من بود بهم خیانت نمیکرد_

 صدای سیانا خانوم از پشت سرمون اومد

 اما خوب میدونی که اون زن با نقشه خودش رو به داداشم نزدیک کرده_

 خاله هما بلند شد ایستاد و بهش خیره شد و گفت

 اما االن زن سیاوش اونه نه من ، من هیچ حقی ندارم_

 داداشم به زودی طالقش رو میده_

 فایده نداره چون من دیگه نمیخوامش_

 مطمئنی_

 آره_

 باشه پس کاری میکنم با همسرش خوب بشه دوباره _

 با رفتن خاله هما رو به سیانا خانوم گفتم؛

 واقعا میخواید بکنید اینکارو_

 معلومه که نه مگه مغز خر خوردم_

 :قهقه ای زدم و گفتم

 شما چقدر شیطونید_

کجاش و دیدی من تا این دوتارو مجبور نکنم دوباره با هم ازدواج کنند اصال عقب _

 .نشینی نمیکنم
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لبخندی بهش زدم و بلند شدم به سمت اتاقم حرکت کردم این عمارت هر چی بیشتر 

میگذشت بهتر و با نشاط تر میشد شاید بخاطر وجود آدم هاش بود اما این و 

میدونستم که اصال از نیلوفر و مادرش خوشم نمیاد شاید بخاطر ذات بدی بود که 

 .داشتند

 تینا_

با شنیدن صدای آرتان ایستادم به سمتش برگشتم با دیدن صورت کالفه و درهمش 

 :کنجکاو بهش خیره شدم و گفتم

 بله!؟_

 .زود باش بیا اتاقم باهات کار دارم خانوم بزرگ هم هست_

سری تکون دادم و دنبالش حرکت کردم یعنی چیشده بود که آرتان تا این حد 

 :مضطرب بود ، داخل اتاق که شدم صدای خانوم بزرگ بلند شد

 در اتاق ببند _

 :در اتاق رو بستم که دوباره صداش بلند شد

 بیا بشین_

 :رفتم روی مبل نشستم و به آرتان خیره شدم و گفتم

 چیزی شده!؟_

 :صدای خانوم بزرگ بلند شد

 !تو باید با آرتان ازدواج کنی_
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 :با شنیدن این حرف برای لحظه ای خشکم زد اما زود به خودم اومدم و گفتم

 .چی دارید میگید شماها_

 :خانوم بزرگ خیره به چشمهام شد و گفت

 تو باید همسر آرتان بشی_

 :پوزخند عصبی زدم و گفتم

شماها حالتون خوبه هیچ معلوم هست چی دارید میگید نکنه زده به سرتون من واقعا _

 .نمیتونم بیشتر از این اینجا بمونم و به چرندیات شما گوش بدم

 :اومدم بلند بشم که صدای خشک آرتان بلند شد

 !تینا این تصمیم پدر و مادرت و داییت هم هست_

با شنیدن این حرف آرتان سرجام خشکم زد بهت زده بهش خیره شدم و با صدایی 

 :که به زور شنیده میشد گفتم

 یعنی چی چرا خانواده ی من باید بخواد که من با تو ازدواج کنم_

 آروم باش تا توضیح بدم_

 من آرومم_

آرتان نفس عمیقی کشید و شروع کرد به گفتن هر چی بیشتر میگفت من بیشتر شکه 

 :میشدم وقتی حرف هاش تموم شد گفت

 .بهت وقت میدم فکرات رو بکنی به مادر و پدرت هم زنگ بزن سئوالی داشتی بپرس_

 از سر جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم که تو راهرو صدای نیلوفر رو شنیدم

 دختره ی هرزه تو اتاق شوهر من چه گهی میخوردی_
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انقدر فکرم درگیر بود که اصال حال و حوصله ی جواب دادن به این دختره ی نجس رو 

 نداشتم

 :خانوم بزرگ خیره به چشمهام شد و گفت

 تو باید همسر آرتان بشی_

 :پوزخند عصبی زدم و گفتم

شماها حالتون خوبه هیچ معلوم هست چی دارید میگید نکنه زده به سرتون من واقعا _

 .نمیتونم بیشتر از این اینجا بمونم و به چرندیات شما گوش بدم

 :اومدم بلند بشم که صدای خشک آرتان بلند شد

 !تینا این تصمیم پدر و مادرت و داییت هم هست_

با شنیدن این حرف آرتان سرجام خشکم زد بهت زده بهش خیره شدم و با صدایی 

 :که به زور شنیده میشد گفتم

 یعنی چی چرا خانواده ی من باید بخواد که من با تو ازدواج کنم_

 آروم باش تا توضیح بدم_

 من آرومم_

آرتان نفس عمیقی کشید و شروع کرد به گفتن هر چی بیشتر میگفت من بیشتر شکه 

 :میشدم وقتی حرف هاش تموم شد گفت

 .بهت وقت میدم فکرات رو بکنی به مادر و پدرت هم زنگ بزن سئوالی داشتی بپرس_

 از سر جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم که تو راهرو صدای نیلوفر رو شنیدم

 دختره ی هرزه تو اتاق شوهر من چه گهی میخوردی_
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انقدر فکرم درگیر بود که اصال حال و حوصله ی جواب دادن به این دختره ی نجس رو 

 نداشتم

اومدم از کنارش رد بشم که موهام رو گرفت و محکم کشید که صدای جیغ پر از دردم 

 :بلند شد با عصبانیت داد میزد

 میکشمت نمیزارم زنده بمونی فهمیدی!؟_

 !ولم کن داری چه غلطی میکنی_

 صدای داداش بلند شده بود 

 میکشمت فهمیدی دختره ی نجس_

 احمق ولم کن دیوونه شدی_

موهام رو محکمتر از قبل کشید که صدای فریاد دردمندم بلند شد پشت بندش در اتاق 

 :با شدت باز شد و صدای عربده آرتان بلند شد

 داری چه غلطی میکنی زنیکه ی احمق!؟_

 :نیلوفر موهام رو بیخیال شد و با صدای گرفته ای گفت

 من میکشمش_

آرتان به سمتش رفت و سیلی محکمی بهش زد ک پخش زمین شد هینی کشیدم ک 

 :آرتان با داد گفت

چند بار بهت گفتم بس کن اینکارای مزخرفت رو هان من طالقت میدم دوستت _

 ندارم میفهمی دوست داری زنده زنده چالت کنم همچین کارایی میکنی!؟

 تو دوستم داشتی_
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 دیگه ندارم آشغال بفهم_

با شنیدن این حرف آرتان نیلوفر ساکت شد و فقط با چشمهای پر از اشکش بهش زل 

 .… زد

 :صدای سیاوش خان داخل سالن پیچید

 اینجا چخبره!؟_

 :آرتان به سمتش برگشت خونسرد بهش خیره شد و گفت

 بابا من دوستش ندارم نیلوفر رو نمیخوام میخوام طالقش بدم_

 :سیاوش خان خونسرد بهش خیره شد و گفت

 .اگه دوستش نداری طالقش بده بهترین کار رو میکنی_

 :صدای داد نیلوفر بلند شد

 من طالق نمیگیرم فهمیدید_

 :آرتان با خونسردی بهش خیره شد و گفت

 .بهتره زیاد حرص نخوری چون من طالقت میدم_

بعد تموم شدن حرفش هم به سمت بیرون رفت خانوم بزرگ سری از تاسف تکون 

 :داد و رو به من گفت

 خوبی تینا_

 ممنون خانوم بزرگ بهترم_

 برو اتاقت خوب استراحت کن _

 :سری تکون دادم و اولین قدم رو برداشتم که صدای نیلوفر بلند شد
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 هی پیرزن _

 چشمهام گرد شد چقدر بی ادبانه مخاطبش خانوم بزرگ بود

 ایستادم و به عقب برگشتم خانوم بزرگ خونسرد داشت بهش نگاه میکرد 

 حرفت و بزن_

تو نمیتونی زندگی من و مامانم رو خراب کنی بهتره هر نقشه ای که با اون دخترت _

 ریختی رو تمومش کنی وگرنه خیلی برات گرون تموم میشه فهمیدی!؟

 :خانوم بزرگ پوزخندی بهش زد با تحقیر نگاهش رو به نیلوفر دوخت و گفت

فکر کردی کی هستی من بخوام برات نقشه بکشم و وقتم رو تلف کنم بخاطرت _

 هان جز یه شیاد کالهبردار فکر کردی چی هستی

نیلوفر چشمهاش از شدت خشم و حرص گشاد شده بود تا خواست حرفی بزنه صدای 

 :محکم مادرش اومد

 !نیلوفر بسه_

نیلوفر به سمت مادرش برگشت که مادرش اومد کمک کرد نیلوفر بلند بشه سپس با 

 :صدای عصبی گفت

 زود باش از خانوم بزرگ معذرت خواهی کن_

 … اما مامان اون_

 زود باش نیلوفر_

 :نیلوفر به سمت خانوم بزرگ چرخید و گفت

 معذرت میخوام_
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 :مادر نیلوفر به خانوم بزرگ خیره شد و با آرامش گفت

 بابت رفتار نیلوفر من ازتون معذرت میخوام_

خانوم بزرگ سری تکون داد ک نیلوفر و مادرش به سمت اتاقشون رفتند اصال معلوم 

 نبود فازشون چیه چرا اینقدر عجیب غریب رفتار میکردند

 تینا_

 به سمت خانوم بزرگ برگشتم که ادامه داد

بهتره به رفتارهای این دوتا زیاد توجه نکنی هر کدومشون دنبال راهی هستند که _

بتونند زندگیشون رو حفظ کنند یکی با سیاست یکی با تهدید اما فایده نداره اونا 

 .دستشون رو شده

داشتم به حرف خانوم بزرگ و آرتان فکر میکردم وقتی به دایی زنگ زدم گفت باید 

باهاش ازدواج کنم چون مادرت میخواد تو رو ببره پیش خودش این شکلی بدتر 

بدبخت میشیم از طرفی هم دایی به آرتان اعتماد داشت و میگفت تنها شخصیه که 

میتونه جلوی مامان نسترن بایسته از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق آرتان حرکت 

 کردم کنار در اتاق که رسیدم تقه ای زدم 

 بیا تو _

در اتاق رو باز کردم و داخل شدم آرتان کنار پنجره ایستاده بود و داشت سیگار 

 میکشید این اولین بار بود که اون رو میدیدم داشت سیگار میکشید

 راجب پیشنهادت_

 :با شنیدن صدام به سمتم برگشت و ابرویی باال انداخت و گفت
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 خوب_

 من فکرام رو کردم_

 نظرت چیه_

 موافقم اما یه سری شرط دارم_

 چه شرطی_

این ازدواج فقط یه ازدواج موقت بخاطر مامان نسترن نمیخوام هیچ تاثیری تو _

 زندگیم داشته باشه

 منظورم رو خوب فهمید سری تکون داد و گفت

 میفهمم چی داری میگی_

 خوب بقیه رو بعدا بهت میگم_

 باشه_

 :داخل سالن نشیمن همه نشسته بودیم که خانوم بزرگ تک سرفه ای کرد و گفت

 فردا مراسم عقد داریم همه آماده باشید_

با شنیدن این حرف خانوم بزرگ قلبم شروع کرد به تند تند زدن شاید از واکنش بقیه 

میترسیدم خوب اونا نمیدونستند این ازدواج یه ازدواج صوری و فقط برای یه مدت 

 !کوتاه تا اومدن خانواده ی من

 مراسم عقد کیه مامان!؟_

این صدای سیانا خانوم بود که داشت این سئوال رو میپرسید خانوم بزرگ با صدای 

 :محکمش گفت
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 مراسم عقد آرتان و تینا_

 صدای داد بلند نیلوفر اومد

 چی _

همه سکوت کرده بودند و من با ترس فقط به نیلوفر خیره شده بودم و منتظر عکس 

 العملی از جانبش بودم که صدای خانوم بزرگ بلند شد

بهتره خونسردیت رو حفظ کنی دخترجون تنها بی ادبی یا بی حرمتی ازت ببینم _

پرتت میکنم بیرون فکر نکن چون تا االن ساکت بودم و هیچ کاری باهات نداشتم از 

 !این به بعد هم همون شکلیه

 … تو_

 :خانوم بزرگ بلند شد و گفت

 مهمون داریم فردا اهالی روستا هم هستند پس اماده باشید_

 :با رفتن خانوم بزرگ سرم رو بلند کردم که صدای خاله هما بلند شد

 تینا _

 :با شنیدن صداش بهش خیره شدم و گفتم

 جانم_

 تو واقعا میخوای با آرتان ازدواج کنی!؟_

 سری تکون دادم که صدای عصبی نیلوفر بلند شد

 من نمیزارم_

https://romanplus.ir/
https://romanplus.ir/


 

138 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  رمان پالس را به خاطر بسپارید                                                                           

با شنیدن این حرف نیلوفر خیلی خونسرد بلند شدم تا به سمت اتاق خودم برم از قبل 

میدونستم نیلوفر واکنش خوبی نشون میده هر زن دیگه ای هم جای نیلوفر بود 

 !نمیتونست این و بپذیره که شوهرش دوباره ازدواج کنه و همسر دوم داشته باشه

 وایستا_

با شنیدن صدای عصبی نیلوفر ایستادم به سمتش برگشتم و سئوالی بهش خیره شدم 

 که با خشم فریاد زد

 هدفت از اینکارات چیه هان!؟_

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 منظورت رو درک نمیکنم چی داری میگی!؟ _

چرا میخوای با آرتان ازدواج کنی هان بخاطر پول من هر چقدر بخوای بهت میدم _

 فقط از زندگیمون گمشو

 پوزخندی بهش زدم و گفتم

مگه من مثل توام بخاطر پول با کسی ازدواج کنم من تو خانواده مرفه ای بزرگ _

 شدم ک اصال چشمم دنبال پول نیست عزیزم

چشمهاش از شدت تنفر و عصبانیت برق زد خواست به سمتم هجوم بیاره که صدای 

 داد آرتان بلند شد

 وایستا سر جات_

به عقب برگشتم آرتان پشت سرم بود و عصبی داشت به نیلوفر نگاه میکرد اومد 

 :کنارم ایستاد و گفت
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 خوبی!؟_

 :سری تکون دادم ک نگاهش رو به نیلوفر دوخت و عصبی داد زد

 میخواستی چیکار کنی هان!؟_

 ارتان تو میخوای ازدواج کنی بااین!؟_

 آره_

 اما من زن توام چجوری میتونی باهام اینکارو بکنی!؟_

 :آرتان پوزخندی بهش زد و عصبی گفت

تو زن منی چه حرف خنده داری آره واقعا زن من بودی اما نیتت از ازدواج با من چی _

بود پول هدفت نابود کردن زندگی مامانم بود بخاطر اینکه اون مادر هرزه ی خودت رو 

به بابام بچسپونی از وقتی وارد زندگیمون شدی فقط داره بدبختی برامون میباره هر 

 .چه زودتر طالقت میدم تا از شر تو راحت بشم

 :نیلوفر عصبی خندید و گفت

 من طالق نمیگیرم آرتان من دوستت دارم_

 دوست داشتنت رو بزار برای خودت چون من ازت متنفرم_

 آرتان _

با شنیدن صدای سیاوش خان آرتان به عقب برگشت و با چشمهاش سرخ شده اش 

 به باباش خیره شد و گفت؛

 جانم_

 واقعا دوستش نداری!؟_
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 :آرتان بدون اینکه حتی ذره ای مکث کنه محکم گفت

 نه دوستش ندارم_

 سیاوش خان سری تکون داد و گفت

 تو که قبال جونت براش در میرفت_

 اون قبال بود االن تنها حسی ک بهش دارم بیتفاوتیه حتی متنفر هم ازش نیستم_

 پس بیخود قضیه رو کش ندید سر اولین فرصت برید طالق بگیرید_

 من شوهرم رو دوست دارم طالق نمیگیرم_

 :سیاوش خان به نیلوفر خیره شد و گفت

 !خودت رو گول نزن دختر جون تو عاشق آرتان نیستی_

من عاشقش هستم چرا فکر میکنید عاشق شوهرم نیستم چرا قصد دارید ما رو از _

 هم جدا کنید چی عایدتون میشه از جدایی ما دو تا!؟

 :سیاوش خان نگاه عمیقی بهش انداخت و گفت

ما قصد نداریم شما رو جدا کنیم اونی که تو رو نمیخواد خود آرتان که قصد جدا _

 .شدن داره درضمن بهتره به خودت حالی کنی مقصر خودتی نه هیچ کس دیگه ای

 :سپس به سمت من برگشت و گفت

 دخترم بریم تو سالن میخوام باهات حرف بزنم_

 :سری تکون دادم و گفتم

 البته_

 :همراهش به سمت سالن رفتم روی مبل نشستم که صداش بلند شد
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 حالت بهتره_

 ممنون شکر خدا بهترم_

 چرا میخوای با آرتان ازدواج کنی!؟_

بخاطر مادر واقعیم چون میخواد از طریق من از بابام انتقام بگیره برای همین باید با _

 .آرتان ازدواج کنم تا موقعی که بابام بیاد

 :کمی بهم خیره شد و گفت

 میدونی که با ازدواج با آرتان ممکن برات اتفاق های خوبی نیفته!؟_

 :سری تکون دادم و گفتم

 همه ی اینارو میدونم_

 پس با دونستن همه ی اینا موافق هستی!؟_

 راه دیگه ای ندارم درضمن من به آقا آرتان اعتماد دارم_

 :سیاوش خان لبخندی زد و گفت

 منم هواسم بهت هست دخترم_

 ممنونم_

با لبخند به سیاوش خان خیره شده بودم چقدر روح بزرگی داشت هما خانوم حق 

 داشت عاشق همچین مرد بزرگی بشه

 تینا _

 :با شنیدن صدای خانوم بزرگ به سمتش برگشتم و گفتم

 بله خانوم بزرگ_
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 پاشو برو اتاق آرتان باهات کار داره_

 چشم_

بلند شدم و به سمت اتاق آرتان حرکت کردم متعجب بودم آرتان چیکارم داشت از 

طرفی هم میترسیدم باز اون نیلوفر ببینه بیاد داد و بیداد راه بندازه تقه ای زدم و منتظر 

 موندم که صداش بلند شد

 بیا تو _

داخل اتاق شدم و در رو بستم آرتان پشت میز نشسته بود با دیدن من دست از کار 

 :کشید که گفتم

 خانوم بزرگ گفت باهام کار داری_

 درسته بشین_

 :روی مبل تک نفره نشستم و سئوالی بهش خیره شدم که تک سرفه ای کرد و گفت

 میدونی که هفته دیگه قراره ازدواج کنیم!؟_

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 میدونم _

 آماده هستی!؟_

 سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم

میخوام بعد از عقد هم همینجا بمونیم برای مدت طوالنی تو که مشکلی بااین _

 موضوع نداری!؟

 نه اما کارمون چی میشه پس!؟_
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 :سرش رو تکون داد و گفت

 نگران کارمون هم نباش من همه چیز رو هماهنگ کردم_

 :یادم رفته بود اون رئیس بیمارستان ، سرم رو تکون دادم که دوباره صداش بلند شد

 با وجود نیلوفر که مشکلی نداری تا یه مدت که کارای طالق رو آماده کنم_

 اگه وحشی بازی درنیاره و سرش تو کار خودش باشه من هیچ مشکلی باهاش ندارم_

 :آرتان تک خنده ای کرد و گفت

 همیشه دیگه انقدر وحشی نیست_

 !آره در جریانم خیلی متین و آروم_

آرتان داشت میخندید خودمم خنده ام گرفته بود که بی هوا در اتاق باز شد اصال 

 تعجب نکردم دیگه عادت کرده بودم

 اینجا چخبره!؟_

 :و باز هم یه سئوال تکراری که نیلوفر داشت میپرسید کالفه رو به آرتان گفتم

 اگه با من کاری ندارید میخوام برم_

 برو _

 اومدم از اتاق خارج بشم که صدای داد نیلوفر بلند شد

 هرزه_

 بی هوا از دهنم پرید

 !هرزه عمته_

 چشمهاش گرد شد توقع نداشت من همچین حرفی بزنم
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 :خواست به سمتم هجوم بیاره که با صدای فریاد آرتان بلند شد

 دستت بهش بخوره جفت دستات رو خورد میکنم نیلوفر_

نیلوفر با شنیدن این حرف آرتان ایستاد و با چشمهای گرد شده بهش خیره شد انگار 

توقع شنیدن چنین حرف هایی رو ازش نداشت بدون توجه به جفتشون از اتاق خارج 

 شدم باز حوصله ی یه دعوای جدید رو نداشتم اصال

* * * * 

داخل اتاق نشسته بودم که صدای زنگ تلفتم بلند شد بدون نگاه کردن به شماره 

 :جواب دادم

 بله بفرمائید_

 :صدای خشک و خشدار آشنایی از پشت گوشی بلند شد

 سالم دختر عزیزم_

 با شنیدن صدای نسترن لرز بدی به تنم افتاد

 چی میخوای!؟_

 !نمیخوای حال مادرت رو بپرسی دختر بی وفای من_

 :با صدای عصبی حرفش رو قطع کردم

 !دهنت و ببند تو مادر من نیستی_

 اوه اوه چه عصبی آرومتر_

نفسم رو پر حرص بیرون دادم انگار نمیخواست دست از سر من برداره و هر روز باید 

 حالم رو خراب میکرد طاقت شنیدن صدای نحسش رو نداشتم
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باز هم زنگ زده بود تا من رو عصبی کنه هیچوقت از این زن به اصطالح مادر خوشم 

نیومده همیشه دنبال راهی بود تا من رو عذاب بده پوزخندی روی لبهام نشست یه زن 

چقدر میتونست نفرت انگیز باشه که حتی به بچه ی خودش هم رحم نکنه با شنیدن 

 صدای در اتاق از افکارم خارج شدم

 بفرمائید داخل_

در اتاق باز شد و خاله هما اومد داخل اتاق با دیدنش لبخند روی لبهام نشست این 

زن انقدر دوست داشتنی بود که حتی برای لحظه ای هم نمیتونستم اینجا احساس 

 :تنهایی بکنم اومد کنارم نشست و گفت

 داری چیکار میکنی!؟_

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 هیچی نشسته بودم مادرم زنگ زده بود داشت تهدید میکرد طبق معمول _

 :خاله هما متاسف سرش رو تکون داد و گفت

بنظرم اون یه بیمار روانی یه آدم سالم نمیتونه همچین کاری در حق بچه اش انجام _

 بده 

دقیقا منم همین نظر رو ندارم بیخیال درموردش حرف نزنیم حرف زدن درمورد اون _

 فقط عصبیم میکنه

 باشه دخترم_

 راستی شما با من کاری داشتید!؟_

 نه بیرون نشسته بودم اون دوتا مادر و دختر اعصابم رو خراب کردند اومدم اینجا_
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 :لبخندی زدم و گفتم

 اون مادر و دختر که عادت دارند به اینکارا و اصال معلوم نیست دارند چیکار میکنند_

 دقیقا ولی نباید بهشون توجه بشه وگرنه بدتر میشند_

 بهتر نیست بریم بیرون حوصله شدید سر رفته و اصال حال درست درمونی ندارم _

 خاله هما سرش رو تکون داد 

 بریم تو حیاط عمارت یکم هم قدم میزنیم_

سرم رو تکون دادم خیلی وقت بود از عمارت اصال بیرون نرفته بودم همراه خاله هما از 

اتاق خارج شدیم و به سمت بیرون رفتیم هوا خیلی خوب بود داشتیم قدم میزدیم که 

صدای گریه ی پسر بچه ای اومد متعجب به خاله هما خیره شدم اونم مثل من تعجب 

کرده بود نگاهم به سمت راستم افتاد که چند تا نگهبان داشتند پسر بچه ی دوازده 

ساله یا شاید هم یازده ساله رو کتک میزدند به چه حقی دست روی بچه بلند میکردند 

 :با عصبانیت به سمتشون رفتم و داد زدم

 دارید چه غلطی میکنید شماها!؟_

 صدای نگهبان بلند شد

 به شما ربطی ندارید _

 ولش کن زود باش حق نداری بهش دست بزنی_

 ما از شما دستور نمیگیرم_

 خفه شید جفتتون گفتم ولش کنید_

 اینجا چخبره!؟_

https://romanplus.ir/
https://romanplus.ir/


 

147 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  رمان پالس را به خاطر بسپارید                                                                           

 :با شنیدن صدای آرتان به سمتش برگشتم و گفتم

 این دوتا دارند این بچه رو کتک میزنند_

 آرتان اخماش تو هم رفت 

 داشتید چه گوهی میخوردید!؟_

 آقا دستور خانوم بود _

 کدوم خانوم هان!؟_

 من_

 :با شنیدن صدای نیلوفر به سمتش برگشتیم که اومد کنار آرتان ایستاد و گفت

 اون بچه داشت دزدی میکرد باید تنبیه میشد_

تو فکر کردی کی هستی که همچین غلطی میکنی هان گمشو از جلوی چشمهام تا _

 .ندادم خودت رو وسط میدون فلکه کنند

 :صدای نیلوفر بلند شد

 من همسر خان این روستا هستم پس میتونم بهشون بگم چیکار کنند آرتان_

 :آرتان با خشم بهش خیره شد و گفت

 تو همسر من نیستی به زودی شرت رو میکنم _

 :بعد تموم شدن حرفش رو کرد سمت نگهبانا و گفت

این زن اگه از شما خواست کاری انجام بدید ببریدش وسط میدون فلکش کنید _

 فهمیدید!؟

جفتشون سرشون رو تکون دادند به سمت پسر بچه رفتم دستی به سرش کشیدم و 
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 :گفتم

 خوبی!؟_

 :چشمهای اشکیش رو بهم دوخت و با مظلومیت گفت

 درد دارم _

 پاشو ببرمت داخل خونه زخمات رو پانسمان کنم_

 نمیخواد زحمت بکشی خانوم_

 بلند شو عزیزم باشه اینجوری نمیتونم بزارم بری _

سرش رو تکون داد که همراه خاله هما به سمت خونه بردیمش وسایل پانسمان رو 

 اوردم و سر صورتش رو تمیز کردم دستاش رو که زخمی شده بود پانسمان

 چرا دزدی کردی!؟_

 :با شنیدن این حرف من سرش رو پایین انداخت و گفت

 .بخاطر خواهرم_

 متعجب بهش خیره شدم

 یعنی چی بخاطر خواهرت!؟_

 .خواهرم گرسنه اس هیچ غذایی نداریم فقط میخواستم یه تیکه نون بردارم براش_

 با شنیدن این حرفش اشک تو چشمهام جمع شد 

 اسمت چیه!؟_

 :به سمت خاله هما که این سئوال رو پرسیده بود برگشت و گفت

 احمد_
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 از اهالی این روستا هستی!؟_

 بله خانوم_

 :هما خانوم سرش رو تکون داد و گفت

غذا برات میاره بخور ، بعدش همراه نگهبان ها میری خونتون برای خواهرت هم غذا _

 میبری 

 :چشمهاش از خوشحالی برق زد و گفت

 راست میگید خانوم_

 آره_

 ممنون _

 :با رفتن احمد همراه خدمتکار برای خوردن غذا به سمت خاله هما برگشتم و گفتم

 ممنونم خاله هما _

 کاری نکردم _

 رفتار نیلوفر خیلی زشت و بد بود با این بچه اصال توقع چنین کاری رو ازش نداشتم_

 درسته اما چه میشه کرد_

 !شما دوتا_

با شنیدن صدای فریاد نیلوفر به سمتش برگشتیم که به سمتمون اومد و با صدای 

 :بلندتر از قبل داد زد

 چجوری میتونید بین من و همسر قرار بگیرید هان!؟_

 صدات و نبر باال_

https://romanplus.ir/
https://romanplus.ir/


 

150 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  رمان پالس را به خاطر بسپارید                                                                           

 ببرم باال میخوای چه غلطی بکنی زنیکه!؟_

 دهنت و ببند _

با شنیدن صدای عصبی سیاوش خان رنگ از صورت نیلوفر پرید به سمتش برگشت و 

 :با من من گفت

 … اونا_

 بهتره حدت رو بدونی تو فکر کردی کی هستی!؟_

 … اما من_

ببین دخترجون یکبار بهت رو دادن فکر نکن خبریه هیچکس اینجا چشم دیدن تو و _

مادرت رو نداره همه از کارای کثیف شما دوتا خبر دارند پس تا کاسه ی صبر من به 

 .سر نیومده رفتارت رو درست کن

 :نیلوفر عصبی نگاهی به همه انداخت و رفت که صدای آرتان بلند شد

 ایول بابا خوب حالش رو گرفتی زیادی رو مخم بود _

نمیخوای تکلیفش رو مشخص کنی تا کی میخوای این دیوونه رو اینجا نگهش _

 داری!؟

 تکلیفش مشخص بابا طالقش میدم_

 پس هر چه زودتر انجامش بده_

 :به سمتم برگشت و گفت

 دخترم تو خوبی!؟_

 بله ممنون_
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 .همین که تا االن با دیوونه ها راه اومدی خودش کلیه_

 :تک خنده ای کردم که صدای شاد و شیطون سیانا خانوم اومد

 !دیوونه ها_

 :سیاوش خان با خنده گفت

 اینم اولیش_

 :سیانا خانوم مصنوعی اخم کرد و گفت

 داشتیم داداش_

بالخره روزی که باید رسید روز عقد من و آرتان که همه ی اهالی روستا اومده بودند و 

این وسط تنها کسی که عصبی بود نیلوفر بود ، وقتی عاقد خطبه ی عقد رو خوند 

چشمهام پر از اشک شد دلم برای خانواده ام تنگ شده بود اما افسوس که هیچکدوم 

حضور نداشتند، بعد تموم شدن مراسم که اصال نمیدنم چجوری گذاشت خونه خلوت 

 :شد و حاال فقط خودمون بودیم صدای پر از خشم نیلوفر بلند شد

 چه مسخره باید تو مراسم عقد شوهرم شرکت میکردم هه_

 :صدای آرتان بلند شد

هیچکس نه دعوتت کرده بود نه مجبورت میتونستی نیای کی بهت گفت بیای که _

 .االن مجبور بشی داد و بیداد راه بندازی

 :نیلوفر چشمهاش رو به آرتان دوخت و گفت

 خیلی بی رحم شدی آرتان _

 :آرتان شونه ای باال انداخت و گفت
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من بی رحم نشدم این تویی که عوض شدی درضمن دیگه دوست ندارم با همسرم _

 .بد رفتاری بشه

 :چشمهای نیلوفر گرد شد

 همسرت!؟_

 :آرتان لبخند جذابی زد و گفت

 آره همسرم نکنه ناراحت شدی!؟_

 :نیلوفر نگاه پر از تنفری بهم انداخت و سالن رو ترک کرد که صدای مادرش بلند شد

 !رفتارت با دخترم درست نیست_

 :آرتان پوزخندی زد و گفت

 .نقشه ی شما هم برای نابودی خانواده ی ما اصال کار درستی نبود_

 کی گفته ما نقشه کشیدیم این چرندیات چیه سر هم میکنی!؟_

 :آرتان به سمتش رفت با پوزخند به چشمهاش خیره شد و گفت

همه میدونن چه نقشه هایی کشیدی پس درست فکر کن تا یادت بیاد اگه هم _

 !دوست نداری من برات یاد آوریش کنم پس دهنت رو ببند و ساکت شو

 پشیمون میشی از رفتارت_

 داری تهدید میکنی!؟_

 :مادر نیلوفر پوزخندی زد و گفت

 نه فقط یه هشدار بود _

 :صدای خانوم بزرگ اومد
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 از کی تا حاال انقدر جرئت پیدا کردی هشدار میدی تو!؟_

با شنیدن صدای خانوم بزرگ رنگ از صورتش پرید و بهت زده بهش خیره شد که 

 :خانوم بزرگ گفت

 دفعه ی آخرت باشه برای نوه ی من خط و نشون میکشی فهمیدی!؟_

 :سرش رو تکون داد و رفت با رفتنش صدای آرتان بلند شد

 کی میشه از شرشون راحت بشیم_

 .به زودی_

روز ها داشتند به سرعت سپری میشدند و ما هنوز تو عمارت موندگار بودیم کل روز رو 

با نیلوفر و مادرش کل کل داشتیم انگار خسته نمیشدند از حرف های تکراری 

خودشون که همیشه شروع میکردند بحث تکراری رو ، نمیدونم چه حسی تو وجودم 

داشت ایجاد میشد اما داشتم به آرتان عالقمند میشدم و این اصال موضوع خوبی نبود ، 

 !چون حس من یکطرفه بود و آرتان هیچ عالقه ای نسبت به من نداشت

 تینا _

 :با شنیدن صدای خاله هما به سمتش برگشتم بهش خیره شدم و گفتم

 جانم_

 :لبخندی بهم زد و گفت

 داشتی به چی فکر میکردی!؟_

 :شونه ای باال انداختم و با صدای گرفته ای گفتم

 زندگی که چقدر زود داره سپری میشه_
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 آره خیلی زود داره میگذره_

نفسم رو کالفه بیرون دادم تو خونه حوصله ام داشت سر میرفت ، به سمت خاله هما 

 :چرخیدم و صداش زدم که به سمتم برگشت و گفت

 جانم_

 بریم بیرون من اینجا حوصله ام داره سر میره خیلی وقته که بیرون نرفتیم_

 :خاله هما سرش رو تکون داد و گفت

 فکر خوبیه منم خیلی وقته بیرون نرفتم بریم آماده بشیم_

با خوشحالی به سمت اتاقم رفتم و مشغول آماده کردن خودم شدم که در اتاق باز شد 

 و صدای آرتان بلند شد

 کجا به سالمتی_

 با خاله هما میخوایم بریم بیرون_

 .الزم نکرده جایی بری زود باش لباست رو عوض کن_

 با چشمهای گرد شده بهش خیره شدم
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