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 5 فرشته نجاتم

 فرشته نجاتم
 یباسمه تعال

 
شم که  ستگی رو کاناپه خوابم برد،چ سیدم از فرط خ به محض اینکه به خونه ر
باز کردم دیدم ساعت هفته شبه، سریع بلند شدم رفتم تو اشپزخونه دوتا سیب 

ست ک شتم پو ست کنم تا بابا اومد غر زمینی بردا ستم یه چیزی در ندم میخوا
نزنه که چرا شااام نداریم   غ ا رو که درساات کردم مشاایول تمیز کردن خونه 
سا رو از رو  شتم لبا شه،دا شتر با بارش گم می شامه  شهر  ست  شدم خونه که نی
کاناپه برمیداشااتم که گوشاایم زنر خورد، نگاه به صاافح  کردم امیر بود   

 و لبم دکمه سبزرنگو زدملبخند نشست ر
 جانم  ؟-

 =احوال دریا خانم   خوبین شما  ؟
 مرسی خوبم، تو چطوری؟-

 =منم خوبم،ببینم مگه قرارنبود وقتی رسیدی خونه بهم زنر بزنی  ؟
 وای ببخشید یادم رفت  -

 =ببخشید هم شد حرف نمیگی من دلم هزار راه میره  ؟
 کجا فهمیدی رسیدم خونه  ؟گفتم که یادم رفت ببخشید   حاال تو از -

 =از باال پشت بوم دیدم
 خخخ دیوونه-

 =نخند خانوم کجاش خنده داره  ؟
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 خیله خوب حاال چرا عصبانی میشی  ؟-
 =از دست تو من به کی پناه ببرم  ؟ میگم دریا

 جونم؟-
 =فردا شب میام دنبالت بریم کوهسنگی

 دمبهت خبر می  شب نه نه ب ار ببینم اصال وقت میکنم برم بیرون تا اخر-
 =اوکی چیکار میکنی حاال؟

 دارم خونه رو جمع و جور وااااای امیر غ ام سوخت،-
 بدو بدو رفتم اشپزخونه زیر گازو خاموش کردم

 وای خدا بگم چیکارت نکنه امیر، غ ام ته گرفت-
 صدای خنده امیر از پشت گوشی باعث میشد بیشتر حرص بخورم

 بت اقا امیرکوفت گوشی رو قطع کن یکی طل-
 =دریا اخر شب منتظرم اس بدی ها

 اوکی بای-
گوشاای رو قطع کردم و با قیافه ای گرفته به غ ای ته گرفتم نگاه کردم، ای بابا 
اینم از غ ای امشااب ول  قابخ خوردنه  تی وی رو روشاان کردم نشااسااتم 
 جلوش، کاناال رو باال پایین میکردم که همزمان با صاادای قفخ در بابا اومد تو

 بلند شدم ایستادم
 سالم بابا خسته نباشی-

 =سالم  
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شید رفت تو اتاق ، از این  شو ک شو بگیرم که بی توجه به من راه رفتم جلو کت
کارش تعجب نکردم چند وقته که اینجوری شاااده خیلی ساارد رفتار میکنه 

 نمیدونم چرا ولی هر چی هست دیگه اون بابای سابق نیست؛
 گفتم: رفتم پشت در اتاق  در زدم و

 بابا جونم شام حاضره، دستاتو بشور بیا بخوریم -
 با صدایی گرفته گفت:

 =نمیخوام خودت بخور
 دوباره گفتم:

 بابا جون اخه   -
 =گفتم که نمیخوام

دست از پا درازتر برگشتم اشپزخونه واسه خودم غ ا کشیدم و نشستم سر میز 
ی، رفت رفت تو دسااتشااوی لقمه اولو هنوز برنداشااته بودم که دیدم بابا بدو بدو

سرمو  شویی  ست شت در د شدم رفتم پ شکوک از جام بلند  لقمه رو انداختم م
چسبوندم به در فقط صدای شیر اب میومد برگشتم نشستم رو کاناپه زل زدم به 
در دستشویی تقریبا ده دقیقه میشد که بابا اون تو بود    اخر طاقت نیاوردم بلند 

 د داد زدمشدم رفتم پشت در ایستادم بلن
بابا چیکار میکنی اون تو  ؟ بیا بیرون دیگه   هیچ صاادایی غیر از صاادای  -

 شرشر اب نمیومد نگران شدم بلندتر داد زدم:
 باباااااا   -

یهو در باز شااد، بابا خیع عرق در حالی که دکمه های پیراهن  تا نصاافه باز 
 بود بهم توپید
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 =چته  ؟
 شمرده شمرده گفتم:گیج و منر در حالی که ترسیده بودم 

 بابا حالت خوبه  ؟ چه خبره اون تو  ؟ -
 با صدای تقریبا بلندی گفت:

 =من حالم خوبه  تو سرت به کار خودت باشه
همینو گفت و محکم درو بساات   با صاادای در تقریبا یر متر از جا پریدم، 
سر میز اولین باری نبود که بابا رو  ستم  ش شپزخونه، ن سالنه رفتم تو ا سالنه 
اینجوری میدیدم ولی خب ایندفعه خیلی وضع  بدتر شده بود سرمو گ اشتم 
شده نه  شده نکنه مریض  رو میز فکرم هزار راه رفت، خدایا بابام چرا اینجوری 
ادم مریض که خودشااو تو دسااتشااویی حبع نمیکنه   یهو ساارمو از رو میز 

ی اج مرتضبرداشتم نه نه حتی فکر کردن به  ازارم میده مگه میشه پدر من ح
که حتی لب به ساایگارم نزده معتاد بشاااه با فکر کردن به این چیزا کنترلمو از 
دساات دادمو بشااقاب غ ا رو از رو میز پرت کردم پایین  ببین اینقدر تو حاله 
خودشه که صدای شکستن بشقاب رو هم نمیشنوه سرمو با دستام گرفتم اخه 

 چرا خدا چرااا   ؟
و کیفم برداشااتم و خوردمو رو تخت دراز کشاایدم رفتم تو اتاقم یه مسااکن از ت

دسااتمو گ اشااتم رو چشاامام تا نور المم اکیتم نکنه، از موقعی که مامان خدا 
شت  شتم نمیدونم چند دقیقه گ  شت دا شت از تاریکی وح بیامرزم تنهام گ ا

 که پلر هام سنگین شد و خوابم برد   
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شدم بابا خونه نبود با یادا صابصبح که از خواب بیدار  شب اع م وری اتفاق دی
بهم ریخت و فکرم مشیول شد بیخیال صبحانه شدم یه لیوان چایی خوردمو از 

 خونه زدم بیرون تا پامو از در گ اشتم بیرون امیر جلو راهمو گرفت 
 دریا چرا دیشب گوشیتو جواب ندادی  ؟ده بار زنر زدم   -

 م  متوجه نشد-بی حوصله سرمو اوردم باال و اروم به  گفتم 
 راهمو کج کردم که برم ولی امیردوباره سد راهم شد 

یه واساااه خودت درسااات کردی  ؟ حالت  =صاابر کن ببینم   این چه ریخت
 خوبه  ؟

 به دیوار تکیه زدم
 امیر تو رو خدا ب ار برم، من حالم خوبه  -

 =چی میگی واسه خودت، من نمی ارم تو با این حالت بری شرکت 
 ردمبرگشتم التماسانه نگاش ک

 امیر بخدا اگه نرم اخراجم میکنن، بابا من حالم خوبه فقط یکم خستم-
 =نترس چیزی که زیاده کا

 
ر  در ضاامن من دوساات ندارم تو پی  اون مرتیکه کار کنی، میدونی که ازش 

 خوشم نمیاد
 پوفی کردمو گفتم

 امیر مگه اون مرد چشه من کارمو میکنم اونم حقوقمو میده  -
 و کشید و زیر لب غرغر کنون گفتامیر دستمو گرفت 

 =نمیخواد از اون مرتیکه دفاع کنی حاال بیا بریم ببینم 
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 بعدش با هم سوار پراید سفید رنگ  شدیم  
جلوی کافه نگه داشت پیاده شدیم اون جلو جلو میرفتو منم پشت سرش، سر 
میز همیشگیمون نشستیم، دوتا قهوه سفارش داد   خیره به فنجون قهوه ی روی 
سمم اینجا بود و فکر و ککرم جای دیگه، تو یه حال و هوای  سما ج میز بودم،ر

 دیگه بودم که با صدای امیر به خودم اومدم
 جان  ؟-
 کجایی تو یر ساعته دارم صدات میزنم  ؟-

یه جوری حل  کنم ولی  با خودم کلنجار رفتم که این مشااکلو خودم  خیلی 
د که بکنم پع بهترین کار این بو صد در صد خودم به تنهایی نمیتونستم کاری

به امیر بگم، زل زدم به چشاامای ناف  مشااکی    این مرد دنیای من بود مگه 
 میتونستم به  دروغ بگم  

 دستامو رو میز تو هم قالب کردم و رو به  گفتم:
امیر تو که خودت بهتر از هر کساای از زندگی من خبر داری،میدونی که من -

شیدم بعد  سختی هایی ک شت و در چه  سر بابام کاله گ ا صوری  از اینکه من
شد بره زندان، مامان دل نازکمم که طاقت زندان رفتن بابامو  رفت، بابام مجبور 
نداشت از غصه ی زیاد دق کرد و مرد، بعد از اون ماجرا تنها کسم و همه کسم 
شت تنها  شتم بود، نمی ا شه پ شدم مونع تنهایی هاش اونم همی بابام بود من 

هم واسم پدری کرد هم مادری، همیشه فکر میکردم تنها مرد زندگی من باشم 
بابامه تا اینکه تو وارد زندگیم شااادی   در واقع تو از اول تو زندگی من بودی، 
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ولی خب من بچه بودم عشق و عاشقی سرم نمیشد، نمیدونستم اصال دوست 
 م دادی   داشتن یعنی چی  ؟ ولی تو همیشه هوامو داشتی   تو عاشقی رو یاد

 لبخندی زدمو ادامه دادم
یادمه به خاطر من بچه های محله رو میزدی، همه ازت میترساایدن یه زمانی  -

سته بودم،تنها  شدم،بهت دلب شقت  شدم،عا ستت  به خودم اومدم دیدم که واب
دلخوشاایم تو این دنیا تو بودیو بابام  حاال من دیگه دوتا شاایر مرد تو زندگیم 

 داشتم،
 دیکتر کردمو گفتمخودمو به  نز

 امیر، بابام اسطوره ی منه، عاشقانه میپرستم    اون خیلی قوی بود ولی   -
 بیضم ترکید و اشکام مانع از گفتن ادامه ی حرفام شد  

 امیر دستشو گ اشت رو دستم 
 =دریا اروم باش  حرف بزن عزیزم ب ار سبر شی 

 با دستمال اشکامو پاک کردم و ادامه دادم:
االن خیلی ضااعیش شااده رفتارش ساارد شااده دیگه اون ادم سااابق ولی اون -

 نیست، چند وقته که اینجوری شده، دیشب برای اولین بار سرم داد زد
 اختیار اشکام دست خودم نبود امیر با دست  اشکامو پاک کرد 

کات کمرمو  ندارم، اشاا کاتو  یدن اشاا قت د طا نت برم من  =الهی من قربو
   د موضوعی اکیت  میکنه  میشکنه،گریه نکن خانومم، شای

 لب باز کردم:
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خیلی سااعی کردم به خودم بفهمونم شاااید یکی از این چیزایی که تو میگی -
شر میتونم بگم که بابا معتاد  شه ولی با اون چیزایی که من ازش دیدم بدون  با

 شده
 تعجبو تو چشمای امیر دیدم 

 =دریا تو مطمئنی  ؟ مگه چی دیدی ازش؟ 
تارش،اخالق ،  یاد تو مسااتقیم میره رف که م همه چیزش عوض شاااده،از در 

 دستشویی، بعد میره تو اتاق درم قفخ میکنه لب به غ ا نمیزنه کم حرف شده  
سردگی  شده یا در نبود مادرت اف شاید بنده خدا مریض  شه دلیخ،  =اینا که نمی

 گرفته   
 دوباره با اطمینان گفتم:

ر بعد از اینکه از دسااتشااویی اومد اگه مطمئن نبودم که بهت نمیگفتم، یه با-
 بیرون رفتم تو، دستشویی بو گند الکخ و سیگار میداد  

 نگاه مهربونشو دوخت به چشمام
=دریا جان تو نگران نباش، اگه موضوع اینی هست که تو میگی به بابات کمر 
میکنیم تا حال  خوب شااه، اساامون به زمین نیومده که، من پیشااتم عزیزم تو 

 بخوری  نمیخواد غصه 
 لبخند بی جونی زدمو گفتم

 ممنون امیر   ممنون از اینکه هستی  -
شد ولی من از  شته بود و روز به روز حال بابا بدتر می یر هفته از اون ماجرا گ 
ترس اینکه همسااایه ها خبردار نشاان چیزی به امیر نمیگفتم،اخه نمیخواسااتم 
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ستم مردی که یه زمانی و شه،نمیخوا سوای عالم ب سه خودش بروبیاییبابام ر  ا
داشاات االن از بقیه خجالت بکشااه و ساارافکنده شااه، نمیخواسااتم غرورش 
بشکنه، میخواستم ابروشو حفظ کنم،همسایه هامون در حقمون نامردی کردن 
شونو  ست شیده و خیلی جاها د شون زحمت ک شون رفته که پدرم چقدر برا یاد

بودیم  یم که پولدارگرفته نمر نشناسی کردن ما تا زمانی پیششون ارزش داشت
گاه  مان به  گه  یر چشاام دی به  مه  با رفت زندان ه با که  مانی  درسااات از ز
ضی رو میدادند، به خاطر  سالم حاج مرت میکردند،دیگه از روی اجبار جواب 
اتفاقی که واسااه بابام افتاد ما همه مجبور بودیم ساانگینی نگاه بقیه رو تحمخ 

قران مثخ یر شااب بی ارزش  کنیم، مخصااوصااا مامانه گلم وقتی میرفت دوره
به  نگاه میکردند،نگاه ها عوض شاااده بود ما دیگه شاااده بودیم ادم بده ی 
شه  صد تا دریا از دهن  میریخت, همی صه,همین اکرم خانم یه دریا میگفت  ق
جلو مامان و بابا میگفت دریا عروس خودمه, زندان رفتن بابا همه چیزو عوض 

از یر طرف زندان رفتن بابا از یر طرف کرد مامان دل نازکمم طاقت نیاورد 
 دیگه زخم زبون های در وهمسایه دق  داد, من به غیر از مامان

 
شتم همه ی فامیالمون تو زلزله رودبار مرده بودند، فقط  وبابام هیچکع رو ندا
بابام که مشااهد بودیم زنده موندیم با پساار خالم که برای تفریح  من ومامان و

بعد از اینکه بابا رفت زندان مامان هم تنهام گ اشت،  اومده بود مشهد پی  ما،
من دیگه تنهای تنها بودم تنها دلخوشاایم اکرم بود که یه زمانی دوساات جون 
شتاد درجه  صد و ه شتم، هه ولی اون  ست  دا جونیه مامانم بود مثخ مامانم دو

 تیییر کرده بود اون نمیخواست دختره یه زندانی رو واسه پسرش بگیره   
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سه و پنج سرم  صی گرفته بودم، االن  سه مرخ ساعت  بدجوری درد میکرد تا 
شلوار کتون قهوه ایمو  شکی رنگمو با  ستونی م شدم مانتوی تاب دقیقه بود، بلند 

 پوشیدم و کولمو برداشتم و از خونه زدم بیرون   
ست  شرکت بی شدم از خونه تا  ستگاه منتظر اتوب*و*س  ست ده دقیقه تو ای در

پله ها رو دوتا یکی باال رفتم قبخ ازاینکه وارد بشم دستی به مقنعم دقیقه راه بود 
شن کردم که  ستم رو رو سی شت میزم،  ستم پ ش شیدم و درو باز کردمو رفتم ن ک
مدنی در اتاقشااو باز کرد اومد جلوی میزم ایسااتاد، منم به تبعیت از اون بلند 

 شدم ایستادم 
 سالم اقای مدنی-

 تشریش اوردین حالتون بهتره  ؟=به به خانم شعبانی باالخره 
 بله بهترم خدا رو شکر-

 چشمکی زد و گفت
سدی رو  ستی، پرونده ا ضافه تر وای صی گرفتی باید ا صبح مرخ =چون امروز 

 باید بررسی کنم اخر وقت بیار اتاقم 
 چشم حتما-

بعد با اون چشاامای ه*ی*ز*ش نگاهی به ساار تا پام انداخت و برگشاات تو 
 اتاق   

عت انداختم هفت و ده دقیقه بود،همه رفته بودن پرونده مورد نگاهی به ساااا
 نظرو برداشتمو رفتم سمت اتاق  در زدم که گفت بیا تو

 همونجا کنار در به  گفتم:
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 خواستین پرونده اسدی رو بررسی کنین اوردم واستون -
 پیم دستشو گ اشت رو میز وگفت:

 =بیا بشین  
داشتم رفتم نشستم رو مبلی که جلوی از سر ناچاری با اینکه دل خوشی ازش ن

سمت در،  شد رفت  شت میزش بلند  ستم از پ ش شده بود، تا ن شته  میزش گ ا
نگاهی به بیرون انداخت وقتی مطمئن شد که کسی نیست درو بست و برگشت 

 سمتم، مشکوک بلند شدم ایستادم
 چرا درو بستین؟ -

 اومد رو به روم ایستاد و گفت:
 ونو بهم بزنه  =چون نمیخوام کسی خلوتم

 بعد با سر انگشتاش صورتمو لمع کرد
 از برخورد انگشتاش با صورتم چندشم میشد محکم دستشو پع زدم،

اخمی کردمو پرونده ی تو دسااتمو زدم تو صااورت ، تا خواسااتم از کنارش رد 
بشاام با یه حرکت، محکم دسااتمو گرفت و پرتم کرد رو مبخ سااه نفره ای که 

شو اونجا بود،درد تو کمرم  شت کراوات شدت درد لبمو گاز گرفتم دا پیچید، از 
باز میکرد، تا اومدم بلند شم با دست  زد به قفسه ی سینم که باعث شد دوباره 
بیوفتم رو مبخ، بعدش خودش افتاد روم از سنگینی وزن  روم احساس خفگی 
بهم دست داده بود هر چقدر تقال میکردم تا خودمو از دست  نجات بدم فایده 

شت، رومیزی رو کشیدم سمت خودم به محض اینکه گلدون اومد تو دستم ندا
سرش  شده بود، از  سرش،افتاد رو زمین ولی هنوز بیهوش ن شتم و زدم تو  بردا
داشت خون میومد با وحشت به  نگاه میکردم،عقب عقب از اتاق زدم بیرون 
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یین تر پا کولمو برداشااتمو بدو از از اون شاارکت لعنتی فرار کردم    تا دو کوچه
یدم و زیر لب به  فح  میدادم، وارد پاسااااد شااادم رفتم داخخ  فقط میدو

تا جایی که تونسااتم به صااورتم اب زدم، باز اشااکام راه   ساارویع بهداشااتی و
 خودشونو پیداکرده بودند   

از تو ایینه متوجه یه خانومی شااادم که با بهت به من نگاه میکرد اومد جلوتر 
 دستشو گ اشت سر شونم

 انوم حالتون خوبه  ؟=خ
 سرمو تکون دادمو گفتم

 اره خوبم  -
از پاساااد زدم بیرون،تا خونه پیاده رفتم تو راه کلی با خودم فکر کردم اخه چرا 
به حرف امیر گوش  کاش  یاد  خت ب بدب ها یهویی ساار من  مه ی بال ید ه با
میکردم، چقدر گفت تو اون شارکت لعنتی کار نکنم، از اولم حع میکردم این 

تیکه ادم درسااتی نیع ولی خب چیکار میکردم به پول  احتیاج داشااتم از مر
بچگی دوست داشتم کار کنم هیچ عالقه ای به درس نداشتم فوت مامان بهانه 
ای شااد برای اینکه درسااو ادامه ندم دیپلممو گرفتم و علی رغم مخالفت های 

چون  بابا مشاایول به کار شاادم،امیر با کار کردن من هیچ مخالفتی نداشاات
میدونساات من مرغم یه پا داره و وقتی میگم میخوام کار کنم حتما کار میکنم 
شرایط من که  صی با  شخ شرکت بزرگ تبلییاتی به  شد که یه  ولی وقتی متوجه 
فقط دیپلم حسااابداری داشااتم یه همچین کار به این بزرگی دادند شاار کرد و 

تاه داشااته باشااه، اصاارار داشاات که با مدنی رمدیر شاارکتایه قرار مالقات کو
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نمیدونم چی تو وجود اون مرد دید که اصااال صااالو ندونساات من اونجا کار 
بال  که امیر دن کار کنم و هم  فکر میکردم  که  کنم ولی من اصاارار داشااتم 
بهونساات تا من دساات از کار بر دارم ولی باز من علی رغم مخافت های امیر 

شروع کردم کاش هیچوقت پام به شرکت  شرکت لعنتی باز  کارمو تو اون  اون 
 نشده بود   

شامو تیز  شدم ،گو سیدم خونه کلیدو تو قفخ چرخوندمو وارد  با همین افکار ر
با تو  با کردم صااادایی از تو اشااپزخونه میومد، خیلی اروم قدم برمیداشااتم، 
شده بود، تا  ضور من ن شپزخونه بود ولی پشت  به من بود مثخ اینکه متوجه ح ا

رفم و یه چیزیکه نمیدونم چی بود رو پشت سرش صداش زدم سریع برگشت ط
 قایم کرد 

 چشامو ریز کردمو رو به  گفتم:
 بابا اون چیه -
 

 تو دستت؟
 با تته پته گفت:

 نیست بابا  =ه ه هی چی
 بابا داشتی چیکار میکردی  ؟چیو داری قایم میکنی؟ -

 =داشتم چایی درست میکردم  
 صدای نسبتا بلندی گفتم: نزدیک  شدمو دستمو طرف  دراز کردم و با

 بابا اونو بده من  -
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شو جمع کرد و بدو بدو از خونه زد  سایل شت بقیه و ولی بابا بی توجه به من برگ
صداش زدم سرش تا در حیاط دویدم   بیرون، هر چقدر  شت  شت پ فایده ندا

 ولی اون سریع از خونه دور شد  
*****  

وزو هضاام کنم، خیلی ترساایده اتفاق امر  خیلی حالم بد بود هنوز نمیتونسااتم
که ازش میرفت  با اون حجم خونی  کار کنم  باشاااه چی یا اگه مرده  خدا بودم 
شکالت یکی  شکر م شتم، خدایا کرمتو  سترس دا مطمئنا دووم نمیاره خیلی ا
بام از اونور اکرم از اینور این  با باره،  بدبختی می دوتا نیع که از در و دیواره که 

اگه پلیسااا بفهمن صااد در صااد میان در خونمون  مدنی هم شااده قوز باال قوز،
اخه کارمندا همه شاااهد بودن که من اضااافه کاری وایسااتادم ولی کور خونده 
فوق  پلیسا بفهمن که من زدم تو سرش منم میگم که چه نقشه شومی داشته، 
 من فقط از حق خودم دفاع کردم با همین افکار رفتم دوشی گرفتمو خوابیدم   

 
بود،کفشااامو پوشاایدم و یه نگاه دیگه به خودم تو  6ت انداختم نگاهی به ساااع

 شیشه در انداختم که صدای زنر در اومد رفتم درو باز کردم 
 خوش اومدی-

 =ممنون
 بیا تو-

 =نه دیگه بیا بریم  
 باشه یه لحظه صبر کن -
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رفتم لب حوض به کفشام اب زدمو از خونه زدم بیرون، در حیاطو بستم برگشتم 
ماشین بشم امیرو کنار در ماشین دیدم که با مادرش که از پشت پنجره که سوار 

به ما نگاه میکرد جر و بحث میکرد، اکرم تا چشاام  به من افتاد یه پوزخندی 
 زد و رفت تو و پنجره بست

 =سوار شو
   تا سوار شدم پاشو گ اشت رو گاز و ماشین از جا کنده شد

 دستمو گ اشتم رو سینم
 برو میترسم امیرجان یواش تر-

شت لب  شید و گ ا ستی تو موهاش ک سرعت  کم کرد، د امیر پوفی کردو از 
شنر  شمی نگاش میکردم ق ست  فرمونو گرفته بود، زیر چ ست را پنجره و با د
فهمیده میشااد که کالفع باز با اکرم بحث  شااده اخم ریزی کردمو رو به  

 گفتم:
 مامانت چی میگفت؟-

 ب  من بودم نگاش به رو به رو بود ولی مخاط
 =هیچی همون حرفای همیشگی   

 نگاهمو ازش گرفتمو به رو به رو خیره شدم
شی - شی، یکی یدون شه تو تنها بچ یه جورایی به  حق میدم، نگران اینده بچ

 بایدم نگران باشه 
 پشت چراغ قرمز بودیم که با عصبانیت رو بهم گفت:
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 ه تا شی  سال پی  که=نه اون هیچ حقی نداره، اون فقط به فکر ابروی خودش
تو عروس ایندش بودی ولی یهو چی شد اون اگه به فکر بچ  بود که اینکاراشو 

 نمیکرد اونکه میدونه منو تو تا چه حد بهم وابسته ایم 
 دنده رو عوض کرد، دستمو گ اشتم سر شونشو با لبخند به  گفتم

 نگران نباش عشقم همه چی درست میشه -
***** 

فتم به چیزی فکر نکنم میخواسااتم خوش بگ رونم کنار یه امشاابو تصاامیم گر
مردی که زندگیه من بود، نمیدونم چرا ولی یه حع بدی داشتم هم  احساس 

 میکردم اتفاقات بدی قراره بیوفته
دسات به دسات امیر با هم تو پارک قدم میزدیم خودمو یکم براش لوس کردمو 

 به  گفتم:
 نفسم-

 =جونم خانومم  ؟
 ری  ؟ بدجور ه*و*س کردم  واسم پشمر میخ-

 =ای به روی چشم شما جون بخواه، فقط بگو ببینم خبریه  ؟
 گنر نگاش کردم:

 نه چه خبری میخواستی باشه؟ -
 دستشو کشید رو شکمم و گفت:

 = هیچی فکر کردم قراره واسمون نی نی بیاری
 با چشای گشاده سرش داد کشیدم:
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 امییییر-
سرش میدویدم، خی شت  سیدم در رفت منم پ شم نمیر لی تند میرفت به گرد پا

 اخرش ایستاد دستاشو باال گرفتو گفت
 =اقا من تسلیم  

خندم گرفت ولی سعی کردم به روی خودم نیارم رفتم سمت  دست به سینه با 
 یه اخم ساختگی گفتم:

 امیر اقا خیلی پرو شدیا حواست باشه-
 د گفت:بعد پشتمو کردم به  اونم با لحنی که خنده توش موج میز

=خب مگه من چه گناهی کردم من دلم نی نی میخواد خودت که میدونی من 
 چقدر بچه دوست دارم

 با همون حالتی که ایستاده بودم گفتم:
 حتی بیشتر از من؟-

 از پشت بیلم کردو گفت
شه که این حرفو  ست ندارم بار اخرت با شتر از تو دو سو تو این دنیا بی =هیچک

 میزنی 
س ش شد، ناراحت بودم از اینکه لحن لبخند کمرنگی ن ت رو لبم ولی زود محو 

ستامو زدم به  ستم از اون حال و هوا درش بیارم برگشتم د شده، خوا امیر عوض 
 کمرم و طلبکارانه گفتم:

 خندیدو گفت  مثال میخواستی واسم پشمر بخری-
 =باشه بریم برات بخرم خانومم
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ربازی شاادیم زیرلب غر همراه با یه پالسااتیر پر از چیپع و پفر وارد شااه
 میزدم:

 اه اصال نظر من واس  مهم نیست یر کره به حرفای من اهمییت نمیده-
 برگشت با خنده بهم گفت

 =تو چی میگی واسه خودت؟
 با عصبانیت در حالی که انگشت اشارمو تو هوا تکون میدادم رو به  گفتم:

ا میشااینم ت امیر گفته باشاام من اصااال نزدیر این وسااایال نمیشاام   همینجا-
 برگردی  

 بعد رفتم نشستم رو نیمکتی که اونجا بود، امیر پشت سرم اومد
 =دریا خودتو لوس نکن پاشو بریم مثال امشب اومدیم بیرون خوش بگ رونیما

 پوفی کردمو گفتم:
 فقط چرخ و فلر -

باشااه ای گفت و رفتیم    بلیت ها رو که گرفت تو صااش ایسااتادیم تا نوبتمون 
وغ بود نوبتمون که شد امیر رفت تو کابین و دستشو به سمتم دراز بشه خیلی شل

 کردو گفت:
 =بیا تو دیگه   

 با ترس به چرخ  فانفار نگاه میکردم رو به  گفتم:
 امیر االن میوفتم نمیتونم بیام-

 =چرا میتونی دستمو بگیر بیا تو 
 امیر نمیشه باور کن نمیشه -
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 ومدم با صدای داد مسئول فانفار به خودم ا
 =خانم برو تو دیگه چرا معطلی

 به محض اینکه دست امیرو گرفتم منو کشید تو و در کابین بسته شد 
 من اینطرف کابین نشسته بودم و امیر رو به روم با لحنی ملتمع به  گفتم:

 امیر تو روخدا بیا اینور بشین میترسم، سرم گیج میره-
 امیر فقط به کارای من میخندید 

 ینور  =خب تو بیا ا
 نمیتونم بلند شم، سرم گیج میره  -

=دریا هر وقت با تو میام شهربازی همین برنامه رو داریم اخه مگه چرخ و فلر 
 ترس داره هنوز که پایینیم من نمیفهمم از چی میترسی  ؟

 امیر خیلی بی انصافی-
 کولمو محکم گرفته بودم تو بیلم و چشمامو بسته بودم 

 سوار شی  ؟ خودت گفتی بریم چرخ وفلر  =خب مگه مجبورت کردن که
 با چشمای بسته گفتم:

 اره تو مجبورم کردی، هر وقت رسیدیم بهم بگو -
چشام بساته زیر لب صالوات میفرساتادم تا زودتر برسایم، فقط به خاطر امیر 
سااوار شاادم، اخه نمیخواسااتم ناراحت بشااه، امیر عاشااق هیجان بود ولی من 

 برخالف اون خیلی ا
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سااکوت رو به هیجان ترجیح میدادم، هیچ صااادایی از جانب امیر  روم بودم
نمیومد که یهو کابین تکون خورد، تکون خوردن کابین مسااااوی شاااد با جی  

 من   
ست  جلوی دهنمو گرفته  ست کنارمو منو تو بیل  گرفت با د ش سریع ن امیر 

 بود ولی من همچنان جی  میزدم سعی میکرد ارومم کنه
 یزی نشده که  =اروم باش دریاجان چ

یکم که اروم شدم لرزش شکم  توجهمو جلب کرد سرمو که اوردم باال دیدم 
 داره میخنده اخم ظریفی کردمو گفتم:

 واقعا که ترسیدن من خنده داره؟ -
 منو بیشتر کشید تو بیل  و گفت

 =دریا خیلی خنده دار شده بودی   چشماتو بسته بودی فقط جی  میزدی
 گفتم: سرمو گ اشتم رو سین  

 چطور دلت میاد منو بترسونی؟-
 رو سرمو ب*و*سیدو گفت:

 =خانومم تا من پیشتم از چیزی نترس 
پفر رو از کنارش برداشاات ساارشااو باز کرد یکی گ اشاات تو دهنم و دوتا تو 

 دهن خودش همزمان با اینکارش اینو میگفت
 =دوتا من  یکی تو   دوتا من   یکی تو  

 گفتم: سریع پفکو از دست  گرفتم و
 عه فکر کردی فقط خودت زرنگی پشت گوشتو دیدی این پفکو دیدی -
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تند تند شااروع کردم به خوردن، امیر خودشااو بهم نزدیر کرد خواساات پفر 
 برداره که زدم پشت دست  

 =عه خب چیکار داری ب ار بخورم
 عمرا  -

 =دریا کاری نکن به زور ازت بگیرما 
 خواستم یکم اکیت  کنممیدونستم که امیر پفر دوست داره می

 =جرات داری بیا جلو ببین چه جوری گازت میگیرم
 =نخواستم بابا، واس خاطر یه پفر میخوای عشقتو گاز بگیری  ؟

 عشق من حاضره واس خاطره پفر هر کاری بکنه-
ست تو مجبورم هوای گرم  شدن از د =اونکه بله، ولی خب نامرد بازوهام کبود 

هم که از درد خواب ندارم یا دمرو یا به پشاات  تو خونه پیراهن بپوشاام، شاابا
 میخوابم

 دلم به حال  سوخت، راست میگه طفلر لبخندی زدمو گفتم
 باشه ولی باالخره من تا یه گاز ازت نگیرم ولت نمیکنم-

 خندید و گفت
 =باشه شیطون خانوم

 پیاده که شدیم امیر خواست اشیال چیپع و پفکارو بریزه بیرون که داد زدم:
 ننداز الزمشون دارم نه -

 با تعجب گفت:
 =واسه چی میخوای؟

 تو بده حاال میفهمی-
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پوست پفکو از دست  گرفتمو رفتم اونطرف زیر درخت، اخر شب بود و پارک 
ستو گرفتم جلوی دهنم و بادش کردم  شوق پو شده بود با کوق و سبتا خلوت  ن

بودم،  گ اشااتم  زیر پام و ترکوندم  و خندیدم از بچگی عاشااق این کار
همیشااه تو مدرسااه بعد از خوردن پفر همینکارو میکردم خیلی واساام جالب 

 بود، 
ست   سته اومد جلو، رو به روم قرار گرفت، بازوهامو گرفت تو د سته اه امیر اه
شمام، اروم و  شو دوخت به چ شدم، نگاه گرم شوکه  از این حرکت ناگهانی  

 زیر لب گفت:
 میشی  ؟=میدونی وقتی میخندی چقدر خوشگخ تر 

سی بهم نزدیر تر  سرمو انداختم پایین، با امیر خیلی راحت بودم،امیر از هرک
 بود ولی گاهی اوقات ازش خجالت میکشیدم   

 سرشو فرو کرد تو گودی گردنم و اروم در گوشم زمزمه کرد
 =حتی خجالت کشیدنت هم شیرینه  

 لبخندی زدمو پایین پیراهنشو کشیدم
 ر وقته بهتره بریم امیر جان دی-

 با هم به سمت ماشین  رفتیم سوار که شدیم ک  و قوسی به بدنم دادمو گفتم
 خیلی خستم-

 امیر خنده ای کرد و گفت:
 =یه جایی میبرمت که خستگی از یادت بره

 وای امیر تو رو خدا بزار یه شب دیگه، من االن خیلی خستم-
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شب دیگه هیچ ع ر و سنگی، ام شد بریم کوه شب که ن بهانه ای  =نخیر اون 
 قبول نیست

 =راستی حال بابات چطوره  ؟ بهتره؟
 سرمو تکون دادمو گفتم:

 اوهوم خوبه  -
 =دریا یعنی احتیاجی نیست که ببریم  دکتر  ؟

 نه نه   بابا حال  خیلی خوبه   بهتر شده-
 =باشه   به هر حال اگه مشکلی بود به من بگو 

 سرمو تکون دادمو گفتم:
 باشه-

صمیممو گرف شکخ بابا رو حخ میکنم خودم به  من ت ته بودم، خودم تنهایی م
یه ها خبردار  کمر میکنم اگه امیر بخواد کمکمون کنه قطعا همه ی همساااا
میشن که چه بالیی سر حاج مرتضی اومده، خدایا کمکم کن بهترین تصمیمو 
بگیرم من فقط میخوام ابروی چندین ساااله ی پدرم حفظ بشااه خدایا یعنی من 

صمی ستی میگیرم خودم واقعا میتونم به بابا کمر کنم، تو فکر بودم دارم ت م در
 که یهو صدای ظبط ماشین زیاد شد، صداشو کم کردمو رو به  گفتم

 چه خبره  ؟ چرا اینقدر صداشو زیاد کردی نصش شب مردم خوابن-
 =دیدم کشتی هات غرق شده صداشو زیاد کردم که از این حال و هوا در بیای

 ده بود که تو خودممامیر متوجه ش
 =دریا چیزی شده من که میدونم تو داری یه چیزی رو از من پنهون میکنی

 نه بابا چیزی نشده فقط یکم خوابم میاد-
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 =راستی دریا بابات خبر داره که ما باهمیم؟
 دستپاچه رو به  گفتم:

 اره اره به  گفتم که با امیر میرم بیرون-
صال نمیدونم اون االن کجا شه، تلفن هه، من ا شیه خودش که خامو ست گو

 خونه رو هم که جواب نمیده خدایا یعنی خونه نیست  ؟ شایدم خوابه  
تو ماشااین نشااسااته بودم امیر رفت دوتا ساااندویج همبرگر گرفت ترجیح دادم 
شتم و  شن کردم یه موزیر مالیم گ ا ضبطو رو شین بخورم  ساندویچ رو تو ما

 ر هم شاممون رو خوردیم   با شوخی های امیر و خنده های من دو
مدیم  حه ای خوندیمو و او فات هدا  طه ی کوه، ساار مزار شاا باالترین نق رفتیم 
اینطرف کوه نشستیم، ساعت یر شب بود و همه جا خلوت، هیچکع اونجا 
نبود غیر از سه چهار تا زوج که اونا هم مثخ ما دلشون ه*و*س کوهنوردی کرده 

 بود، سرمو گ اشتم رو شونه امیر
 

 شهر زیر پامون بود، 
 امیر-

 =جون امیر
 من خیلی میترسم-

 =از چی میترسی خانومم  ؟
 از همه چیز از اینکه ما بهم نرسیم-

 =باز تو فکر بیخود کردی ما بهم میرسیم تو فقط مال منی دریا  مال من  



 29 فرشته نجاتم

 امیر گفتن  اسونه تو که میدونی مشکالت زیادی سر راهمون هست -
 باید بگم اون با من خودم درست  میکنم =اگه منظورت مامانمه که

 اگه نشد چی  ؟مامانت منو دوست نداره از من بدش میاد -
 =یعنی چی بدش میاد خودش بهت گفت؟

 نه خودش که نگفته ولی خب  -
 =خب که چی؟

به فکر - یا جون بهتره  که گفت در اون روز تو کوچه همو دیدیم سااالم کردم 
شی گفتم  سی برای خودت با شاال تا چند روز لباس مجل چطور مگه؟ گفت ای

سحر و امیره شی  دیگه بله برون  ش  االن بهت گفتم که در جریان با ب یه وقت 
 عروسی به هول وال نیوفتی

 سرمو از رو شون  برداشتم رو به  گفتم
 نمیخواستم بهت بگم ولی   -

 با عصبانیت پرید وسط حرفم:
 =که بله برون من و سحره,اره؟

 کاش نمیگفتم امیر ول  کن اه-
 با ابرو های گره خورده رو بهم گفت:

 =این همون مادریه که به فکر بچشه   اره دریا؟ 
 سرمو انداختم پایین و گفتم:

ست مادرته - سین اقا رو بعد از اون بنده خدا اجازه ی تو د خدا رحمت کنه ح
تو باید کساای رو انتخاب کنی که مادرت تاییدش کنه اون این حق رو داره که 

 روسشو خودش انتخاب کنهع
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 با صدای تقریبا بلندی گفت:
=هه من باید کساای رو انتخاب کنم که مامانم تاییدش میکنه من نمیفهمم چرا 
دختر پاک و بی گناهی مثخ تو رو ول کرده چساابیده به سااحر، من برم با اون 
شه من نمیدونم  ش دختره ی ه*ر*ز*ه ازدواج کنم فقط به خاطر اینکه دختر دادا

 داره با چی لج میکنهاون 
 سعی کردم اروم  کنم دستشو گرفتمو گفتم:

 اروم باش عزیز دلم، هر چی خدا بخواد همون میشه -
 گوشیمو از تو جیبم در اوردم و اهنگی رو پلی کردم تا از این حال و هوا دربیاد  

 سریع این نگاهو بشکن فاصله سزای ما نیست
 ستتو بگو واسه همیشه این جدایی حق ما نی

 بودن تو ارزومه حتی واسه ی یه لحظه
 میمیرم بی تووو

 خوندن من یه بهانع یه سرود عاشقانع
 من برات ترانه میگم تا بدونی که باهاتم

 تو خود دلیخ بودنم بی تو شب سحر نمیشه
 میمیرم بی تووو

 من عشقت رو به همه دنیا نمیدم
 حتی یادت رو به کوه و دریا نمیدم

 میشهبا تو میمونم واسه ه
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 منو محکم کشید تو بیل  و رو سرمو ب*و*سید
 

 اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم
 واست میمیرم جواب دنیا رو میدم 

 با تو میمونم واسه همیشه
 خاطرات تو رو چه خوب چه بد حر میکنم 

 توی تنهاییام فقط به تو فکر میکنم 
 با تو میمونم واسه همیشه

 باندا7رواست میمیرم از
 

 و بیشتر به خودش فشار داد و زیر لب زمزمه کرد با تو میمونم واسه همیشهمن
***** 

 =دریا جان خانومم بیدار شو رسیدیم
 الی چشمامو به سختی باز کردم

 اصال نفهمیدم کی رسیدیم -
 =بله چون کخ مسیر رو خواب بودی

 نمیدونم چرا اینقدر خستم اصال سابقه نداره که اینقدر خسته بشم-
 نداره برو خونه راحت بخواب عزیزم=عیب 

ست  که  شتم رو د ستمو گ ا شم د شینو باز کردم ولی قبخ از اینکه پیاده ب در ما
 رو دنده بود 

 امیرممنونم ازت بابت همه چیز -
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شدم و  ست، درو بستم خم  شکرم لبخندی بود که رو لبای امیر نق  ب جواب ت
 از داخخ پنجره به  گفتم:

 شب بخیر اقایی-
 خانومم خوب بخوابی =شب خوش

 دستی براش تکون دادمو و رفتم تو و درو بستم
چراغا خاموش بود یعنی چی مگه بابا خونه نیست اخه بابا میدونست که من از 
تاریکی میترساام به همین خاطر چراغا رو روشاان می اشاات، وای خدا چقدر 

اون  راینجا تاریکه گوشیمو از تو کیفم در اوردم چراغشو روشن کردم و به کم
اروم اروم قدم برمیداشااتم به کلید ها که رساایدم چراغ حیاطو روشاان کردم 

 کفشامو در اوردم رفتم تو برقارو روشن کردم 
 بابا، باابااا نیستی  ؟-

شمارشو گرفتم گوشی  خاموش بود، تو اتاقا،حموم و دستشویی رو نگاه کردم 
یده  ؟چیکار ولی نبود، وای خدا یعنی کجاسااات حاال چیکار کنم کجا خواب

ساعتو نگاه کردم  شم خودت مراقب  باش،  میکنه؟ غ ا خورده؟ ای خدا نگران
سجاده رو پهن کردمو کلی با خدای خودم راز و نیاز کردم  ضو گرفتم  سه بود و

 همونجا سر سجاده خوابم برد   
***** 

سااه روزه که بابا خونه نیومده از اون روز که تو اشااپزخونه یواشااکی داشاات یه 
باور کنم یعنی واقع کاری  یا نمیتونم  خدا یدم ،  ند گه  یداد دی جام م رو ان

سه روزه که ازش خبر ندارم کاش به امیر  ست االن  شده نه ممکن نی بابامعتاد 
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میگفتم مشااکلو با هم حخ میکردیم، شاااید پلیسااا بتونن کمکم کنن ولی خب 
راهی من نمیخوام کساای متوجه بشااه که چه بالیی ساار بابا اومده، ای خدا یه 

پی  روم ب ار بعد از بیرون اومدنم از اون شاارکت لعنتی دیگه خدا رو شااکر 
سه خودم کار پیدا کنم، یه  ستم وا سفانه هنوز نتون شد ولی متا خبری از مدنی ن
شده اخه  صدایی تو کهنم هم  میگه دریا تو از کجا میدونی که بابات معتاد 

یدونم چیک ید بکنم از مگه تو چی ازش دیدی  ؟ گیج شااادم اصااال نم با ار 
یکطرف با خودم میگم من که تا حاال دست بابا مواد ندیدم از یکطرف هم فکر 

 میکنم خودمو دارم گول میزنم،
د اخه دختر خوب بابات ساه شابه خونه نیومده اون رفتارهای مشاکوک رو هم 

 ازش دیدی  مدرک از این واضح تر   ؟
 در خونه رو قفخ کردمو از خونه زدم بیرون یه اگ

 
هی تو روزنامه پیدا کرده بودم منشی خانوم واسه مطب دکتر زنان میخواستن با 
ضر  سته دم در مطب حا سابقه کار با ظاهری ارا سال  مدرک دیپلم و حداقخ دو

 شدم در زدمو رفتم داخخ 
 سالم واسه اگهیتون تو روزنامه مزاحمتون شدم-

و شاایر بود  یه خانم جوان حدودا ساای ساااله که ظاهرش فوق العاده مرتب
 سرشو اورد باال و رو بهم گفت

 =بیا عزیزم اینجا بشین
 و با دست  به صندلی اشاره کرد 
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رو صااندلی نشااسااتمو حرفامونو زدیم ازم پرسااید که چرا از جای قبلی اومدم 
مدیرم بهم نظر داشااات و من  که  بدون هیچ دروغی به  گفتم  بیرون منم 

نم شاارایطمو واساا  کامال تعریش از این به بعد پی  یه خانم کار ک  میخوام
شتو بهم گفت و چند تا فرم داد که پر کنم  کردم اونم چیزایی رو که ازم انتظار دا

کارم چه   ظاهرا که خوشاا  اومده بود قرار شااد یه هفته ای کار کنم تا ببینه
 جوریه  

****** 
 از تاکسی که پیاده شدم کرایشو حساب کردمو به طرف خونه رفتم   

 
قفخ چرخوندمو رفتم تو تا خواسااتم درو ببندم یر نفر با پاش مانع  کلیدو تو

 شد درو که بازکردم دیدم امیره با ابروهای گره خورده اومد تو درو بستم
 دیوونه چرا همچین میکنی ترسیدم-

 بی توجه به من رفت نشست رو تختی که کنار حیاطمون بود نشستم کنارش
 چی شده چرا ناراحتی؟-

  و رو بهم گفت:سرشو اورد باال
 =دریا یه چیزی ازت بپرسم راستو حسینی جوابمو میدی؟

 خب معلومه, من تا حاال بهت دروغ گفتم؟-
 =نمیدونم,ولی حع میکنم یه چیزی رو داری ازم پنهون میکنی

یه من خبر داری من چیزی رو ازت مخفی - مه چیز زندگ که از ه با, تو  با نه 
 نمیکنم
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 =عه   پع بگو بابات کجاست؟
 رنگم پرید دست و پام سست شد با تته پته رو به  گفتم:

 عههه بابا سرکاره-
 چشماشو ریز کرد و مرموز بهم نگاه کرد

 =دروغ که نمیگی؟
 نه   چرا باید دروغ بگم-

 =این چه جور سرکار رفتنیه که سه روزه پیداش نیست؟
خت سسرمو انداختم پایین دستمو مشت کردم، دروغ گفتن به امیر خیلی برام 

 بود  
 رفته شهرستان یه کاری اونجا واس  پی  اومده-

 دستشو گ اشت زیر چونمو سرمو اورد باال
 =ببین منو 

 تو چشماش نگاه کردم
 =بگو به جون امیر

 چشمامو بستمو یه نفع عمیق کشیدم
ندارم بهت چیزی نگفتم اخه - ساااه شاابه که خونه نیومده ازش هیچ خبری 

ستم کسی متوجه بشه، ای نقدر ترسو و بی عرضه هستم که حتی جرات نمیخوا
نکردم به پلیع خبر بدم، مطمئنًا اگه پلیساااا بفهمن کخ همساااایه ها خبردار 

 میشن و من اینو نمیخوام
 دوباره سرمو انداختم پایین

 امیر بلند شد ایستاد و با صدای تقریبا بلندی رو بهم گفت
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اید بیدی اونوقت من االن ب=تو بابات سه شبه خونه نیومده و تنها تو خونه میخوا
 بفهمم من اینقدر غریبه شدم دریا همینجوری بهم دروغ نمیگی اره؟

 من که بهت دروغ نگفتم-
 =همین که این مسائخ رو ازم پنهون میکنی یعنی داری دروغ میگی

امیر چرا درکم نمیکنی من نمیخوام کسی بفهمه من نمیخوام حاج مرتضی رو -
 می اینووو   ؟پلیسا بیارن در خونه میفه

 =اگه به من میگفتی نمی اشتم قضیه به جاهای باریر برسه
 سرمو با دستام گرفتمو گفتم:

 امیر تو روخدا تو سرزنشم نکن -
 =االن کجا بودی؟

 سر کار بودم-
 =ببین همین االنم داری دروغ میگی تو مطب دکتر زنان چیکار داشتی؟

تم امیر از قضایه مدنی بویی سارمو اوردم باال اب دهنمو قورت دادم نمیخواسا
 ببره بلند شدم ایستادم قدم مساویه لب  بود

 لب باز کردم:
 عه خب یه کار شخصی داشتم، ببینم تو منو تعقیب میکردی؟-

 =دریا تا کی میخوای به دروغات ادامه بدی؟
ساارمو انداختم پایین به هر کساای دروغ میگفتم به امیر نمیتونسااتم دروغ بگم 

 این حرفاست خیلی زرنر تر از
 واسه کار رفته بودم اونجا-
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 =چرا از جای قبلی اومدی بیرون؟
 با مدنی جر وبحث کردم-

 =چرا؟ سر چی؟
 نشستم رو تخت با پام رو زمین ضرب گرفتم

 تو راست میگفتی مدنی ادم درستی نبود  -
 امیر نشست کنارمو منو به طرف خودش برگردوند

 =چیکارت کرد؟بهت دست زد؟
 از شرکت زدم بیرون نه نه سریع-

=چقدر بهت گفتم خوشاام نمیاد اونجا کار کنی مگه غیر از تو کساای اونجا 
 نبود؟

 نه بیشرف، بهم گفت اخر وقت پرونده اسدی رو ببرم اتاق  که   -
 امیر با سرعت از جاش بلند شد و با عصبانیت داد زد:

 در نداره=میدونم با اون بیشرف بی همه چیز چیکار کنم مگه خودش خواهر ما
 سریع بلند شدم دستشو گرفتمو کشیدم 

امیر تو رو خدا نمیخواد بری با گلدون زدم تو ساارش، از ساارش خون میومد -
االن معلوم نیست کجاست؟ زندس یا مرده؟ تا االن که خبری از پلیسا نشده   

 رفتن تو فقط کار رو خراب تر میکنه   نمیخواد بری باشه عزیزم؟
 یل  سرشو گ اشت رو سرم برگشت منو کشید تو ب

=دریا اگه یه تار مو از ساارت کم بشااه من چیکار کنم؟ دختر چرا نمیفهمی من 
 نگرانتم

 دستامو دور کمرش حلقه کردم 
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 ببخشید عزیزم نمیخواستم عصبانی بشی به خاطر همین بهت نگفتم-
 =دیگه چیزی رو ازم پنهون نکن باشه؟

 باشه عزیز دلم بهت قول میدم-
گران بابات باشاای امشاابم صاابر میکنیم اگه خبری ازش نشااد فردا =نمیخواد ن

 میریم کالنتری
 باشه هر چی تو بگی-

 =دریا
 با همون حالتی که تو بیل  بودم سرمو اوردم باال 

 جونم-
 =حالت بهتره  ؟

 اره عشقم وقتی تو پیشمی حالم خوبه خوبه-
 =خدا رو شکر که خوبی عزیز دلم

***** 
شب بود هیچی ست  ساعت هفت  صله ی غ ا در از گلوم پایین نمیرفت حو

کردنم نداشااتم، رو کاناپه نشااسااته بودمو فکرم درگیر بابا بود ما هیچکساای رو 
ست خدا کنه تا فردا برگرده  شه، یعنی االن کجا ش  رفته با شتیم که بابا پی ندا
شن که  صورت همه خبر دار می شم با امیر برم کالنتری، در این وگرنه مجبور می

ی سااه شاابه خونه نیومده، تو فکر بودم که با صاادای قفخ در از جا حاج مرتضاا
یدم ساامت حیاط  پریدم امیر که کلید نداره یعنی بابا اومده با همین خیال دو

باور کردنی نبود، که دیدم اصااال  ته و فوق   چیزی رو  ظاهری اراساا با  با  با
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 و اونشیر در چارچوب در ظاهر شده بود تو یر دست  پر از میوه و ت  العاده
شتم پاهام قفخ  صال توان حرکت ندا شیرینی بود، زل زده بودم به  ا ست   د

 شده بود با صدای بابا به خودم اومدم
 =دختر بابا، نمیخوای اینا رو از دستم بگیری؟ خسته شدم

سااالنه سااالنه به ساامت  رفتم بدون اینکه چشاام ازش بردارم پالسااتیکارو از 
 دست  گرفتم  

  بابا چقدر الغر شدی -
الغر شاادن بابا, بارز ترین وییگی  تو اون لحظه بود که به چشاام میومد، اره 
درسته بابا خیلی تیییر کرده ولی اونقدر الغر شده بود که کت و شلوار تن  هم 

 نمیتونست جلوی دیده نشدن شکستشو بگیره
 تر سرفه ای کردو گفت:

 =میخوای تا اخر شب همینجا نگهمون داری؟
ابا بره تو خونه خودمم پشت سرش رفتم اونقدر از دیدن  اون کنار ایستادم تا ب

هم با این حالت شوکه شده بودم که یادم رفته بود باید باهاش دعوا کنم و ازش 
 بپرسم که تو این سه شب کجا بوده و چرا به من خبری نداده   

وارد خونه که شد نشست رو زمین و با لحنی که خیلی با گ شته تفاوت داشت 
 گفت:

 =دریا خانم یه چایی واسه بابایی میاری؟
سماورو ستم  شتم رو ُاپن، خوا ستیکارو گ ا شپزخونه پال نم که اب ک  رفتم تو ا

سماورو شیدن به خودم اومدم,  سرد پا به حال خودش رها   یهو انگار روم اب 
 کردمو بدو از اشپزخونه زدم بیرون، روبه روی بابا ایستادم:
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این چه ریخت و قیافه ایه معلوم هساات داری بابا تو معلوم هساات کجایی؟ -
 چیکار میکنی؟

 بابا بلند شد ایستاد: 
 =باشه بابا جان من بهت حق میدم یکی یکی بپرس تا جوابتو بدم

اصااال فکرشاام نمیکردم بابا اینقدر خونساارد رفتار کنه نمیخواسااتم حرمت ها 
 سعی کردم اروم باشم  شکسته شه به همین خاطر

خونسااردی؟ تو حتی یه کره به من فکر نکردی تو که میدونی بابا چرا اینقدر -
 من جز تو کسی رو ندارم اخه چرا اینقدر اکیتم میکنی  ؟

 خونم به جوش اومده بود خونسردیه بابا ع ابم میداد 
 =دریا جان دخترم تو اروم باش من اومدم که همه چیزو درست کنم 

مامان تنها امیدم تو بودی بابا دیگه چی رو میخوای درساات کنی ها؟ بعد از -
 چرا امیدم بی امید میکنی بابا؟

 اینا رو میگفتمو اشر میریختم کنترل اشکام دست خودم نبود 
 =دخترم ببخشید، ببین بابایی برگشته دیگه تنهات نمی ارم عزیز دل بابا

   دیگه خیلی دیره بابا کار از کار گ شته چی رو میخوای درست کنی؟-
تا االن خراب کردم درساات  میکنم من دوساات   رو که =همه چیزو هر چیزی

 دارم دریا
ست  رو هوا  شکامو پاک کنه که با گفتن این حرف من د شو اورد باال تا ا ست د

 خشر شد
 تو اگه یه کره، حتی یه کره دوستم داشتی سمت مواد نمیرفتی -
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 لحظه ای سکوت    و صدای در اتاقی که اونو شکست   
رو زمین ساعی میکردم با گریه کردن خودمو اروم  درو محکم بساتمو نشاساتم

 کنم 
 خدایا خودت کمکم کن  

 اینقدر گریه کردم که همونجا پشت در رو زمین خوابم برد      
دیشااب بدجور خوابیده بودم   از خواب بیدار شاادم چون  با صاادای تق تق در

اده متوجه تگردنم درد گرفته بود یکم طول کشید تا یادم بیاد دیشب چه اتفاقی اف
 صدای بابا شدم که از پشت در مدام منو صدا میزد

 =دریا جان بیداری بابا؟
میخواست درو باز کنه که چون من جلو در خوابیده بودم درخورد به پام و کامخ 

 باز نشد بابا سعی میکرد از الی در تو اتاقو نگاه کنه
 =دریا چی گ اشتی جلوی در در باز نمیشه؟دریاااا

 وکمی از در فاصله گرفتم بابا درو کامخ باز کرد  یستادمبلند شدم ا
 =صبح بخیر عزیزم بیا صبحونه بخور

شپزخونه رفتم به  سمت ا شیدمو به  ستی به موهام ک اینو گفتو خودش رفت، د
شده بود تا  صی چیده  سلیقه ی خا صبحانه با  شر کردم میز  شمای خودم  چ

 ود جایی که من یادم میاد بابا از این کارا بلد نب
 =برو عزیزم دست و صورتتو بشور بیا سر میز

بعد از شستن دست و صورتم نشستم سر میز، بابا همه چیزو اماده کرده بود یه 
لحظه یاد مامان افتادم از زمانی که مامان از پیشاامون رفت دیگه همچین میز 

 صبحونه ای ندیدم 
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 =صبح فقط به عشق تو رفتم نون سنگر گرفتم 
 ین بابا لیوان چایی رو گ اشت جلومسرمو انداختم پای

 =چرا حرف نمیزنی؟ نه به دیشب که اونقدر سر و صدا میکردی نه به االن
 بابا یه لقمه گرفت جلو دهنم سرمو اوردم باال 

 =بخور دختر گلم دیشب شام هم نخوردی
 لقمه رو از دست  گرفتم ولی نخوردم با اخم ظریفی رو به  گفتم:

 ه میشه بگی؟بابا چه اتفاقی افتاد-
 بعد از اینکه لقمه رو گ اشت دهن  گفت:

 =اتفاقی نیوفتاده دخترم 
 یعنی چی بابا من نمیفهمم اینکارا یعنی چی؟-

 =کدوم کارا بده میخوام با دخترم صبحونه بخورم؟
همین که سه روزه ازت هیچ خبری نیست بعد از سه روز اونم با این ریخت و -

 مت حتما اتفاقی افتاده دیگهقیافه و این کارای عجیب میبین
پدر خوبی  یا من تو این ساااه روز خیلی فکر کردم دیدم اصااال  =واقعیت  در

 واست نبودم حاال میخوام گ شته رو جبران کنم 
 بابا توخیلی پدر خوبی هستی فقط من ازت میخوام که دیگه  -

 سرمو انداختم پایین گفتن  برام اسون نبود
 =دیگه چی  ؟

شای خودش   سرمو اوردم باال شام به چ سلی  رنر چ شمای ع زل زدم به چ
 رفته  
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شی همون بابایی که برام الالیی میگفت، - سابق  بابا من میخوام تو اون بابای 
 همون بابای مهربون، همونی که هیچ وقت تنهام نمی اشت

 اشکی که روی گونم چکیدو با سر انگشتم پاک کردم 
 بابا من ازت میخوام که   ترک کنیبابا من ازت میخوام تکیه گاهم باشی، -

سرمو انداختم پایین از گفتن این حرف به بابا شرم داشتم ولی چاره ای نداشتم 
به لیوان  گاه کردم خیره شاااده بود  با ن با به  ید به  میگفتم، زیر چشاامی  با

 چایی ، ادامه دادم
 باباجونم من صالحتو میخوام میدونم بعد از مامان تو خیلی تنها-
 

ش شده شدی، ا شتر بهت اهمیت میدادم ولی هنوزم دیر ن تباه از من بوده باید بی
که کمکمون  تازه امیرم قول داده  تا خیلی راحت ترک کنی  میتونیم بریم کمم 

 کنه
 یهو سرشو گرفت باال و با چشمای گرد شده نگام کرد

 =چی  ؟تو به امیر چی گفتی؟
 مجبور بودم بابا من که تنهایی نمیتونم    -

 حرفم کامخ شه بلند شد و با صدای بلندی گفت:ن اشت 
 =کی گفته من معتادم چی میگی تو واسه خودت معلوم هست چته؟

ترساایده بودم بابا خیلی عصاابانی بود نمیدونسااتم که از اینکارم تا این حد -
 عصبانی بشه ولی تعجب کرده بودم که چرا انکار میکنه بلند شدم ایستادم

شبه که خونه ن- سه  یومدی   تازه رفتاراتم که طبیعی نیع هر کع دیگه بابا تو 
 ای هم که باشه همین فکرو میکنه
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 =دریا تو نباید اسرار خونه رو پی  هر کسی فاش کنی تو هنوز اینو نفهمیدی  ؟
 بابا امیر هرکسی نیع -

 =پع چیکارته؟ شوهرته؟ نامزدته؟ چیکارته؟
با هم ازدواج ک- به اساام همیم قراره  با منو امیر  نیم، تو دیگه چرا این حرفو با

 میزنی؟
 =هه ,تو فکر نکردی که به خاطر همین موضوع ممکنه ولت کنه؟

 با ناباوری نگاش کردم 
 پع تو قبول داری که معتاد شدی؟-

=چرا همه چیزو با هم قاطی میکنی من میگم اساارار این خونه رو به هر کساای 
 نگو

ی ن، بابا اگه به فکر من نیستمنم میگم دیگه مواد نک ، حال و روز خودتو ببی-
 الاقخ به فکر خودت باش

شدم از این زندگیه کوفتی اخه چرا من اینقدر  سته  اینو گفتمو رفتم تو اتاقم اه خ
بدبختم، مامانم که دیگه پیشاام نیساات بابامم که اینجوری، نشااسااتم رو تخت 
زانوهامو تو بیلم جمع کردمو ساارمو گ اشااتم روش در باز شااد بابا اومد تو 
نشست رو تخت، منو کشید تو بیل  رو سرمو ب*و*سید متوجه شونه هاش 

 شدم که داشت میلرزید با گریه میگفت:
 =ببخ  دخترم اگه سرت داد زدم یه لحظه عصبانی شدم دست خودم نبود

که - به  چه خو که بیلم نکرده بودی  قت بود  با جونم، خیلی و با نداره  یب  ع
 هستی بابا
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 هیچ وقت تنهات نمی ارم =الهی من قربونت برم دیگه
 بابا چرا نمیگی کجا بودی؟-

 =رفته بودم با خودم خلوت کنم تا یکم به خودم بیام
 اخه نباید یه خبری به من میدادی نمیگی نگران میشم-

 =شرمنده دخترم موقعیت  پی  نیومد
 دیگه اینجوری تنهام ن ار بابا نگرانت میشم-

 =باشه دختر گلم
 خوام خیلی باهات بد حرف زدمبابا من ازت مع رت می-

 =چی میگی؟من که چیزی یادم نمیاد
 سرمو اوردم باال نگاش کردم دیگه چشماش اشکی نبود

 =بخند 
 فقط نگاش میکردم

 =بخند دیگه اخمو خانم
 قلقلکم داد که خندم گرفت

 =وقتی نمیخندی باید به زور بخندونمت دیگه  
 نسریع از تو بیل  در رفتمو از اتاق زدم بیرو

 
****** 
 رامیرا
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بود حاضاار شاادم که برم دنبال دریا تا با هم بریم کالنتری باید هر  12ساااعت 
جوری شده باباشو پیدا کنم تحمخ دیدن غصه خوردن دریا رو نداشتم، داشتم 

 کفشامو میپوشیدم که مامان اومد باالسرم
 =کجا داری میری مامان؟

 میرم تا یه جایی کار دارم-
 خور بعد برو=خب وایسا ناهار ب

 نه مرسی بیرون یه چیزی میخورم-
 =خب بگو کجا میری؟

 با دریام-
 =تو ادم بشو نیستی، این دختره چی داره که دست از سرش برنمیداری؟

به این حرفاش عادت کرده  به حرف مامان از خونه زدم بیرون دیگه  بی توجه 
اد درو شدم تا بیبودم رسیدم در خونه دریا زنگو زدم ایفونشون خراب بود منتظر 

 باز کنه پشتم به در بود که در باز شد 
 =به به اقا امیر از این طرفا

 با شنیدن صدای حاج مرتضی سریع برگشتم باورم نمیشد که برگشته
 سالم حاج مرتضی حالتون خوبه رسیدن بخیر  -

 =علیر سالم، شکر خدا خوبم ممنون، حاال چرا اینجا وایستادی بیا تو
 تم بفهمم کجا بوده به خاطر همین رفتم توخیلی دوست داش

 =با دریا کار داشتی میخوای صداش کنم  ؟
 نه   یعنی اره میشه بگین بیاد -
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 =نمیای خونه؟
 نه ممنون همینجا خوبه-

 رفت تو به دقیقه نکشید که دریا خوشحال و خندون اومد بیرون
 =سالم امیر چرا وایستادی بیا تو

 با تعجب رو به  گفتم
 بابات کی برگشت؟دریا -

=اخ ببخشااید اینقدر خوشااحال بودم که یادم رفت بهت خبر بدم، دیشاااب 
 برگشت، وای امیر نمیدونی که چه تیییری کرده 

 اره خیلی الغر شده نگفت کجا بوده؟-
=اره الغر شااده ولی من منظورم اینه که اخالق  خیلی خوب شااده، زمین تا 

 اسمون تیییر کرده   
 ه؟دریا نگفت کجا بود-

 =چرا گفت که رفته بوده تا با خودش خلوت کنه
 خلوت کنه چرا بی خبر؟-

 =نمیدونم حاال تو هم ول  کن، بیا خونه االن ناهار حاضر میشه
 نه ممنون، نمیخواد ببریم  کمم؟-

 انگشت اشارشو گرفت جلوی بینی 
 =هیسسع یواشتر 

 ت:آستینمو گرفت و منو کشوند اونطرف حیاط و اروم کنار گوشم گف
=وقتی به  گفتم که قراره تو بهمون کمر کنی عصاابانی شااد و گفت که من 

 معتاد نیستم
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 یعنی چی  ؟ تو خودت گفتی که معتاده-
 =شاید من اشتباه کردم ولی هر چی هست االن که حال  خیلی خوبه

 دستی به صورتم کشیدمو گفتم
 این قضیه بو میده-

به منم نمیتو نم زیاد اینجا بمونم بابا شاار =کجاش بو میده بابا که حال  خو
 میکنه بیا تو ناهار حاضره

 نه مرسی من میرم-
 =باشه هرجور راحتی

 فقط دریا هر اتفاقی افتاد منو بی خبر ن اری-
 =باشه باشه حتما

 با صدای بلند گفتم:
 حاجی با اجازتون من رفتم-

 =کجا بابا بیا خونه
 نه خیلی ممنون خدانگهدار-

 =خوش اومدی پسرم
 

 رفتم فعال دریامن -
 =برو به سالمت

مستصخ از خونه زدم بیرون اهسته به طرف خونه مون قدم برمیداشتم کلیدو تو 
 قفخ چرخوندم و رفتم تو، مامان تو حیاط بود داشت گخ ها رو اب میداد 
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 =چی شد چقدر زود برگشتی؟ 
 نشستم لب حوض و اب به صورتم زدم

 چیزی نشده-
 مامان نشست کنارم 

 چیزی نشده چقدر اشفته ای =یعنی چی
 بلند شدم رفتم سمت خونه

 مامان گفتم که چیزی نیست -
 مامان پشت سرم غرغرکنون اومد تو خونه

=معلوم نیساات این دختره چیکارت کرده که تو به این حال و روز افتادی زبونم 
 مو در اورد اینقدر بهت گفتم دور این دختر رو خط بک  

 ت سرم اومدرفتم تو اتاقم مامان هم پش
=امیر کی میخوای عاقخ شی چرا دردسرهای یه دختره غریبه رو میاری تو خونه 

 هااا؟
 کالفه رو به مامان که جای در ایستاده بود گفتم:

 مامان تو رو خدا دست از سرم بردار خسته شدم از این حرفای تکراری-
ره دخت =حرفای تکراری، حرفای تکراری، مگه دروغ میگم، د پسر جان اگه اون

ابرو نداره ما که داریم، تو با این کارات جلو در و همسایه ابرو واسمون ن اشتی 
 تو اصال میدونی بقیه در موردمون چی فکر میکنن؟

ست، من با - سم مهم نی صال وا مامان اینکه بقیه در موردمون چی فکر میکنن ا
 دریا ازدواج میکنم چه شما بخواین چه نخواین 

 نگشت اشارشو جلو صورتم تکون دادمامان اومد جلو و ا
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 =تا من زندم نمی ارم این وصلت سر بگیره
رفت و درو محکم پشت سرش بست، رو تخت دراز کشیدمو دستمو به حالت 
شمم  شحالی دریا اومد جلو چ شام، چهره ی مملو از خو شتم رو چ قائم گ ا
 هیچوقت اینقدر خوشااحال ندیده بودم  دریا خیلی خانواده دوساات بود بعد

از فوت مادرش تنها دلگرمی  من و باباش بودیم از وقتی که شاار کرد باباش 
معتاد شااده خیلی داغون شااد ولی امروز چشاااش از خوشااحالی برق میزد 
یه  نه ولی هر چی هسااات این قضاا یا  تاده  عا مع یدونم حاج مرتضاای واق نم

 مشکوکه   
****** 
 ردریاا 

شتم کف شیدم که بابا لقمهچاییمو خوردمو بدو از خونه زدم بیرون دا  شامو میپو
 اومد باال سرم  به دست

 =چقدر عجله میکنی بابا
 بابا دیرم شده تازه میخواد یر ساعت تو صش اتوب*و*س وایستم-

 =خب با امیر برو
 نه بابا اون خودش کار داره-

 لقمه رو از دست  گرفتمو رفتم
 ام ترمز زد جلو پتو ایستگاه منتظر اتوب*و*س ایستاده بودم که امیر با ماشین  

 =سوار شو خانومی
 درو باز کردمو نشستم
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 سالم تو اینجا چیکار میکنی مگه االن نباید سر کار باشی-
 =تو از کارم واجب تری باید یه چیزی بهت بگم

 بریم تو راه بهم بگو-
 =باشه

 خب بگو چی شده-
 =دریا اول خوب گوش کن چی میگم بعد اظهار نظر کن، باشه  ؟

 دادمسرمو تکون 
 باشه-

 =دریا یه جای کار میلنگه من به بابات شر دارم
 صبر کن ببینم تو به بابای من شر داری  ؟-

 =دریا صبر کن اول حرفم تموم شه
 خیله خب بگو-

=دریا تو یعنی اصال به بابات شر نداری تو خودت گفتی که رفتاراش عجیبه و 
شمات می شده حتی تو خودت داری با چ بینی که چقدر چه میدونم کم حرف 

الغر شااده تازه سااه شااب بدون اینکه به تو خبر بده خونه نیومده اینا یعنی چی 
 دریا لطفا از حرفام ناراحت نشو من صالحتو میخوام 

 امیر از تو بعیده یعنی چی این حرفا هر کسی که الغر شد یعنی معتاد شده  ؟-
 =نه دریا من منظورم این نبود 

 پع منظورت چیه؟-
 ن یه چیزی ازت میخوام=بیخیال م

 چی  ؟-
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کار  ها میره چی جا قت کن ببین ک بات توجه کنی د با به  =ازت میخوام بیشااتر 
 میکنه

جا - بام ببینم ک با بال  امیر معلوم هسااات چی میگی  ؟ تو میگی من بیفتم دن
 میره؟

 =دریا چرا متوجه نیستی؟ چشماتو باز کن ببین دور و برت چیا داره میگ ره
  ره میشه تو بهم بگی  ؟دور و برم چی میگ-

 =این همه ادم معتاد که که اگه به دادشون نرسی از بین میرن
 امیر، بابای من معتاد نیست -

 =دریا تو تا حاال از اعتماد کردن به من پشیمون شدی  ؟
 نه  -

 =خب پع این دفعه هم بهم اعتماد کن و کاری که میگمو بکن باشه  ؟
 خیره شدمنگاهمو ازش گرفتمو به رو به رو 

 چیکار کنم  ؟-
=مطمئنا بابات حاضاار نمیشااه که بیاد ازمای  اعتیاد بده پع تنها یه راه برامون 

 میمونه
 اصخ مطلب رو بگو-

=برو همه جای خونه جاهایی که فکر میکنی ممکنه بابات چیزی رو قایم کرده 
باشه یا حتی لباساش و وسایالشو همه و همه رو بگرد حتی کوچکترین چیزی 

 که پیدا کردیو به من بگو باشه  ؟ رو
 نه امیر من اینکارو نمیکنم-
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 =دریا لجبازی نکن دیگه این به نفعه هممونه
 بزن کنار-

 =مسخره بازی در نیار االن میرسیم
 گفتم بزن کنار-

 =خیله خب ولی اینو بدون با گشتن لباسا خیالت راحت میشه
 ماشینو که کنار خیابون نگه داشت برگشتم سمت 

 میر ن ار پشیمون شم از حرفایی که بهت زدما-
پیاده شدمو مسیر باقی مونده تا مطب رو قدم زدم خدایا کدوم راه درسته خودت 
کمکم کن چیکار باید بکنم حق با امیره راسات میگه اگه لباساارو بگردم خیال 
خودم راحت میشااه، گشااتن خونه که ضاارری نداره ولی چرا با امیر اونجوری 

شدم، خدایا برخورد کردم  شاید میخوام به خودم تلقین کنم که بابا پاکه، گیج 
 چرا مامانمو ازم گرفتی اگه مامان بود هیچکدوم از این اتفاقا نمیوفتاد    

***** 
 

دو هفته از اومدن بابا گ شااته بود و تو این دوهفته چیز خاصاای از بابا ندیدم به 
ن کار میترساایدم، همین خاطر لباساااشااو نگشااتم، شاااید یه جورایی از ای

ستم خرید کنم، رفتم یکم خرت و 30 شهریور بود امروز حقوقمو گرفتم میخوا
پرت برای خونه گرفتم چشاامم به قنادی که افتاد یه جعبه شاایرینی هم گرفتم، 
شتم  ستمو ندا صله ی اینکه منتظر اتوب*و*س بای شیرینی بود حو شق  بابا عا

ست گرفتمو تا خونه اومدم، ریحانه دختر ه سایمون در حیاط ایستاده بود درب م
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چهار سال  بود چشم  به جعبه شیرینی دستم افتاد دلم نیومد که به  ندم، 
 جعبه رو باز کردمو یدونه شیرینی دادم دست  

 بیا ریحانه جونم-
گرفت تا خواست برگرده تو خونه مامان  اومد   اومد جلو شیرینی رو از دستم

شیرینی ها شم  به من و  ست بچ   بیرون و تا چ شیرینی رو از د سریع  افتاد 
 چنر زدو انداخت اونور

 =امیر بیچاره دلشو به کی خوش کرده
 اینو گفتو دست بچشو کشید و رفت تو درم بست

سته نگاه میکردم یعنی چی این زن چ  بود  ؟ بیخیال راهمو  با تعجب به در ب
لوی ه جسمت خونه کج کردم که یهو چشمم به شاسی بلند قرمز رنگی افتاد ک

شین،  سایمون اینم از این ما خونمون پارک بود خدایا اینجا چه خبره این از هم
یدو تو قفخ چرخوندمو رفتم تو، اوففش المصاااب بوی  یه  ؟ کل له ک ما یعنی 

 عطرش تا اینجا داره میاد، کفشامو که در اوردم بابا رو صدا زدم
 بابا-

 دخترم من اینجام  =بیا
بابا دیدم، چقدرم رفتم ساامت پ یرایی یه مرد تق ریبا ساای سااااله رو همراه 

خوشتیم بود یه کت و شلوار قهوه ای سوخته با پیراهن مشکی تنر تن  بود، 
شون بلند  سیدنم هر دو از جا شکاره، به محض ر با یه نگاه میفهمیدی که ورز

 شدن رفتم جلوتر و سالم کردم
 =سالم دخترم ایشون اقای رستمی هستن
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 شاره کردو با دست  به اون مرد ا
 سری تکون دادمو سالم کردم

 =سالم دریا خانم از اشنایی با شما خرسندم
 منم همینطور  -

 رو به بابا گفتم
 بابا میشه یه لحظه بیاین-

 رفتم تو اشپزخونه میوه ها و شیرینی رو گ اشتم رو میز
 بابا این مرده کیه؟-

 =دوستمه 
 کدوم دوستت من نمیشناسم  که؟-

 شدیم میوه هارو اب بک  بیار زشته تنهاش گ اشتیم=تازه با هم رفیق 
 بابا من تا ندونم این مرتیکه از کجا پیداش شده هیچی نمیارم واس -

شی من رفتم تو هم زود  شنا می ستمه حاال کم کم باهاش ا =دخترجان میگم دو
 بیا

شیرینی و میوه رفتم  شم، با یه دیع  شدم میوه ها رو اب بک بابا که رفت مجبور 
شون ش ستم به پی ش شتم رو میز و خودم کنار بابا ن شیرینی رو گ ا ، میوه ها و 

 طوری که رستمی رو به روم بود 
 =ممنون چرا زحمت کشیدین  ؟

 سرمو که اوردم باال دیدم داره نگام میکنه
 نه چه زحمتی نوش جونتون-
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=اقای شااعبانی خیلی از شااما تعریش میکردند واقعا هر چی هم که میگفتند 
 خیلی خانوم باوقار و با شخصیتی هستید درسته، شما

 ممنون نظر لطش شماست-
 =لطش نیست حقیقته

 بابا رو به  گفت
 =بفرمایین میوه، شیرینی تعارف نکنید, خونه خودتونه

 =ممنون 
 نمیدونم این کیه که بابا اینقدر به  احترام می اره

 =دریا جان، اقای رستمی با شمان
 بله ببخشید متوجه نشدم-

 ردم شما درس میخونید؟=عرض ک
 نخیر من بعد از تموم شدن درسم ترجیح دادم کار کنم تا اینکه درس بخونم-

 =اها یعنی عالقه ای به درس ندارید  ؟
 خیر-

 =قصد ندارید ادامه بدید؟
 نه  گفتم که عالقه ندارم-

 =االن کجا کار میکنید؟
 با چشمای گرد شده نگاش کردم

شم- سواالتون جواب نه اینجا اتاق بازجویه نه  ا بازپرس، لزومی نمیبینم که به 
 بدم
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 بابا سریع برگشت سمتم
 =دریا با اقای رستمی درست صحبت کن

 بابا من چرا باید به سواالی یر مرد غریبه جواب بدم-
 =نه اقای شعبانی ب ارید راحت باشن

 بابا=من واقعا ازتون مع رت میخوام اقای رستمی
 یکنی من که کاری نکردمبابا چرا ازش مع رت خواهی م-

رستمی=دریا خانم خیلی داری تند میری خوب نیست در مورد ادما اینقدر زود 
 قضاوت کنی

 شما نمیخواد درس اخالق به من بدین -
 =شما با همه ی مهموناتون اینجوری رفتار میکنید  ؟

 من با ادمای پرو اینجوری رفتار میکنم-
 یهو بابا سرم داد زد
 دیگه=دریااا ساکت شو 

 بلند شدم ایستادم و رو به رستمی گفتم
من نمیدونم شما اومدی اینجا با بابا صحبت کنی یا از زیر و بم زندگیه من با -

 خبر بشی
 =دریا برو تو اتاقت

 با چشمای برزخی به اون مرد نگاه کردمو رفتم تو اتاقم   
****** 

که من یادم میاد  اه این دیگه از کجا پیداش شااد, تا حاال ندیدم  تا اونجایی
بابا همچین رفیقایی نداشاات نه به اون تیم و قیاف  نه به اون اخالق گندش، 
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صدایی نمیاد درو باز کردمو  سر و  شد که تو اتاق بودم وقتی دیدم  یر ربعی می
رفتم بیرون هیچکع نبود فکر کنم بابا هم باهاش رفته,شاایرینی و میوه ها رو 

بسااتم تا برگشااتم خوردم به بابا جی   جمع کردمو گ اشااتم تو یخچال و درو
 خفیفی کشیدم دستمو گ اشتم رو سینم

 باباااا ترسیدم-
بابا عصبانی تر از همیشه دستمو گرفت و منو کشوند تو پ یرایی و تهدید وار رو 

 بهم گفت
=دریا امروز ابرومو بردی، ولی چون نمیدونسااتی این مرد کیه کاری به کارت 

د اگه یه بار، فقط یه بار دیگه با شااهریار این جوری ندارم، ببین دریا خدا شاااه
 حرف بزنی من میدونمو تو  

ستم، پوزخندی زدمو  شم بیرون ولی نتون ست  بک ستمو از تو د سعی کردم د
 گش

 
 تم:

شهریار با دخترت اینجوری - شهریاره االن داری به خاطر اقا  سم   عه پع ا
 رفتار میکنی  ؟

هت دادم از ا یا من هشااادارمو ب جا =در یاد این یار هر روز م عد شااهر به ب ین 
 کوچکترین خطایی ازت ببینم من میدونمو تو

 مگه اینجا هتله که این مرتیکه هر روز سرشو بندازه پایین بیاد اینجا-
 بابا مچ دستمو بیشتر فشار داد و زیر لب غرید:
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 =به نفعته که به حرفم گوش کنی
ساات چپم یکم ماساااد دادم اینو گفت و از خونه رفت بیرون، مچ دسااتمو با د

سیده  شد، اخه این کیه که هنوز از راه نر شام جمع  شر تو چ شده بود، ا قرمز 
رابطه منو بابامو بهم زده چرا باید به حرفاش گوش کنم چرا باید جواب سواالشو 
بدم خدایا چرا میگن پشاات هر خنده ای گریه هساات چون من دوهفته با بابام 

ید تقاص پع بدم، خدایا این چه سرنوشتیه که خوشحال و خندون بودم االن با
 من دارم,داری تقاص چی رو ازم میگیری  ؟

تو این دو هفته اصااال امیرو ندیدم زنر که میزد جواب نمیدادم نمیدونم چرا 
ما اینجوری شاااده،  یه  مان  زندگ ما خاطر نفرین  به  گاهی فکر میکنم  ولی 

ضعمون از اینی  سقش و ست بدتر بشه، وقتمیترسم با امیر برم زیر یر  ی که ه
مامان  راضاای نیساات چطور میتونم به زور عروساا  بشاام، دلم نمیخواد یه 

 پسرو از مادرش جدا کنم   
***** 

بعد از ظهر بود هنوز بابا نیومده بود از صاابح که رفت بیرون هیچ  4سااااعت
شده بود احتماال با هم  سر وکل  پیدا ن ستمی هم هنوز  شتم ر خبری ازش ندا

صم شم اخه اگه اون مرده بخواد بیان، ت سر و روی خونه بک ستی به  یم گرفتم د
بیاد و اینجا رو اینجوری ببینه زشااته، چون میدونه که غیر از من زن دیگه ای تو 
خونه نیست، ظرفا رو که شستم رفتم سمت لباسشویی، لباسای خودمو از تو 

شه قبخ از اینکه بخوام لب سبد، همی شین در اوردم انداختم تو  شورمما تو  اس ب
شو نگاه میکردم شلوار   جیبا شه،  ستمال کاغ ی، چیزی نبا که یه وقت پولی، د

سته قهوه ای رنر خیلی  شمم به یر ب شتم که چ شو گ شتم تو جیبا بابا رو بردا
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ستم چیه  ؟ بوش که کردم خیلی بوی  کوچولو افتاد با دقت نگاش کردم نمیدون
میر افتادمرحتی کوچکترین بدی میداد خواسااتم بندازم  دور که یاد حرف ا

چیزی که دیدی بهم بگوا لباس بابا رو که انداختم تو ماشااین رفتم بسااته رو 
 گ اشتم تو کیفم تا سر فرصت به امیر نشون  بدم   

شااده بود و هنوز بابا نیومده بود به گوشاای  هم زنر میزدم جواب  6ساااعت 
م و رو برداشااتنمیداد تصاامیم گرفتم که بسااته رو به امیر نشااون بدم گوشاای 

 شمارشو گرفتم بعد از دو بوق بی حوصله جواب داد 
 =بله   

 اوه اوه سالم اقای بی حوصله-
 =چیزی شده کاری داری؟

 با اخم گوشی به دست ایستادمو گفتم:
 امیر این چه طرز حرف زدنه اگه مزاحمم قطع کنم؟-

 =بعد از دو هفته زنر زدی که اینا رو بگی؟
 میخوام از کی کمر بگیرم من دیوونه رو بگو که-

شیم  شه  گو ست باز چ سره ی دیوونه معلوم نی شی رو پرت کردم رو میز   پ گو
زنر خورد نگاه کردم امیر بود جواب ندادم بی حال نشااسااته بودم رو کاناپه که 
سرمو رفتم  شال انداختم رو  ست یه  صدای زنر در اومد  به خیال اینکه بابا

و وضع اشفته ای دیدم، مثخ همیشه نبود   با اخم درو باز کردم   امیر رو با سر 
 نگاش کردم

 با چه رویی اومدی اینجا؟-
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 =اول برو تو، تا بهت بگم
خواسااتم مانع بشاام که به زور اومد تو و در بساات  دساات به سااینه تو حیاط 

 ایستاده بودم 
 خیله خب حرفاتو بزن و برو-

 یه قدم اومد جلو و با اخم ظریفی گفت:
 ر گوشت تلخ نبودی دریا  =تو که اینقد

 از صدقه سری شما گوشت تلخم شدم-
شده  سیده بودم امیر چ   شده بود، تر یه قدم دیگه هم اومد جلو، هوا تاریر 
بود با هر قدمی که اون برمیداشت منم یر قدم میرفتم عقب اینقدر رفتم عقب 

ستم جا خا ستاده بود خوا ست رو به روم ای دم لی بکه خوردم به دیوار، امیرم در
 که با دستاش مهارم کرد   

خوب که به صورت  نگاه کردم متوجه سرخی چشماش شدم با صدایی که از 
 ته چاه میومد گفت؟

 =د المصب چرا باهام اینجوری میکنی؟
 نگاه میکردم  هیچوقت امیرو اینقدر داغون ندیده بودم با ترس به 

 امیر تو رو خدا برو اونور-
 یتم میکنن تو دیگه چرا؟=بقیه به اندازه کافی اک

 امیر چی خوردی  ؟ حالت خوب نیع-
 =اونقدر غیرت و معرفت دارم که وقتی میام پی  عشقم چیزی نخورده باشم

 ولی تو حالت خوب نیست   امیر جان بیا اینجا بشین با هم حرف بزنیم-
 شالم از سرم افتاده بود سرشو فرو کرد تو موهامو یه نفع عمیق کشید 
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 قدر دلم برات تنر شده بودمیدونی چ-
شدت که حتی امیر  شد، اونقدر با سینم باال پایین می شدت میکوبید،  قلبم به 

 هم متوجه شد   
 سرشو اورد باال چشماش خمار بود  

امیر بدون شر مست کرده   حال  دست خودش نبود میترسیدم کار دستمون 
 بده بازوهاشو گرفتم تو دستمو تکون  دادم

 ورتت اب بزن حالت بهتر بشهامیر بیا به ص-
 =یه بار که بهت گفتم من مست نیستم  

 شونوهامو گرفت تو دستشو پیشونیشو چسبوند به پیشونیم
 =دریا بگو که دوسم داری  

 چشامو بسته بودم
 دوست دارم امیر   بخدا دوست دارم  -

 =بگو که هر اتفاقی بیوفته تنهام نمی اری  
 کن تنهات نمی ارم عزیزم  تنهات نمی ارم امیر   باور  -

پیشااونیمو ب*و*سااید و محکم بیلم کرد   یکم خیال راحت شااد، ساارمو 
 گ اشتم رو سین  سین  با شدت باال پایین میشد لب باز کرد:

 =میدو
 

نی تو این دو هفته که خبری ازت نبود چیا کشاایدم اخه چطور دلت اومد تنهام 
 ب اری نامرد؟
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 ی یه بارم سراغمو نگرفتیکی؟من تنهات گ اشتم؟ تو که حت-
 =چرا وقتی زنر میزدم جواب نمیدادی  ؟

 خب یکم ازت دلگیر بودم، میتونستی بیای دیدنم-
یا  بات میومد دم در میگفت در با یر هفته هرشاااب میومدم در خونتون  =تا 

 نمیخواد تو رو ببینه
 سرمو از رو سین  برداشتمو گفتم:

 چی بابام این حرفو زد؟-
باور نکردم هر روز میومدم جلوی در مطب میدیدمت =اوهوم  من حرفشاا و 

 ولی یه جورایی از دیدنت میترسیدم
 دست به کمر با یه اخم ساختگی گفتم:

 تو نمیترسیدی,غرورت اجازه نمیداد-
 خنده ای کردو دوباره بیلم کرد

 =ای شیطون, حاال هرچی مهم اینه که االن پیشمی
 لبخندی زدمو گفتم:

 م که به درد جرز الی در میخورممن اگه عشقمو نشناس-
 تو بیخ هم داشتیم میخندیدیم که یهو در باز شد   

بابا با شااهریار اومدن تو   سااریع از تو بیخ امیر اومدم بیرون، امیر خم شااد 
 شالمو برداشت و انداخت رو سرم و رو بهم گفت:

 دریا برو تو خونه-
 خواستم برم که صدای بابا متوقفم کرد

 =نههه وایستا
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سیده بودم، بابا اومد جلو و رو به امیر  سر حد مرگ تر اب دهنمو قورت دادم تا 
 با صدای بلندی گفت:

 =تو اینجا چه غلطی میکنی؟
 =اومده بودم دریا رو ببینم

 =تو خیلی غلط میکنی بخوای دریا رو ببینی
 بابااا-

 =تو خفه
 =حاج مرتضی شما با دریا کاری نداشته    

 بود که دست بابام به شدت نشست رو صورت هنوز حرف  کامخ نشده 
 =اینو زدم که یادت بمونه دیگه دور و بر دریا نپلکی شیرفهم شد  ؟

 برگشتم طرف بابا و با صدای بلندی گفتم:
 بابا این چه کاری بود که کردی  ؟-

 =تو برو خونه که خیلی باهات کار دارم
 دستمو گ اشتم سر شونه امیر 

 امیر حالت خوبه؟-
 عصبانی تر از قبخ داد زد:بابا 

 =گفتم گمشو خونه
 امیر برگشت سمتم

 =من حالم خوبه برو تو، دریا
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صبانی  شهریار افتاد که ع شمم به  ستم برم تو خونه چ لحظه ی اخر که میخوا
داشااات بهم نگاه میکرد مثخ اینکه تمام این مدت داشااته دعوای ما رو نگاه 

 اده   میکرده و حتی کوچکترین عکع العملی نشون ند
***** 

رفتم تو اتاقمو درو قفخ کردم خواسااتم زنر بزنم به امیر که یادم اومد گوشاایم 
 بیرونه تا خواستم برم درو باز کنم بابا محکم کوبید به در 

 =باز کن این در بی صاحابو
ترسیده بودم رنگم مثخ گچ سفید شده بود اگه درو باز میکردم بی شر یه کتر 

ابا که میدونست من و امیر میخوایم با هم ازدواج کنیم مفصخ از بابا میخوردم ب
گه  یا دی که در فت  به امیر میگ عا چرا  یدونم چرا اینجوری شاااده بود، واق نم

 نمیخواد ببینتت تو همین افکار بودم که با صدای در به خودم اومدم 
 =دختره ی ورپریده گفتم باز کن درو

د، خون جلوی چشااماشااو بابا داشاات محکم به در لگد میزد و عربده میکشاای
اخرین باری که از بابا کتر خوردم ده سالم بود اونم به خاطر   گرفته بود، یادمه

باره  این که بدون اجازش رفته بودم خونه دوسااتم و اونم نگرانم شاااده بود دو
 عربده کشید:

 =دریا اگه درو باز نکنی به روو مادرت درو میشکنم میام تو 
میم گرفتم درو باز کنم فوق  میزدتم اگه درو قلبم داشاات میومد تو دهنم تصاا

شتم رو  ستمو گ ا شتم د شه   اروم اروم قدم برمیدا صبانی می باز نکنم بدتر ع
کلید و چرخوندم , خودم یه قدم اومدم عقب بابا درو به شدت باز کرد سرمو 
انداخته بودم پایین اومد جلو، رو به روم ایساتاد، تا سارمو اوردم باال محکم زد 
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شده بود تو گ صورتم، لبم پاره  شتم رو  ستمو گ ا شدم رو زمین، د شم پرت  و
 اشر تو چشام حلقه زد گوشمو گرفت و بلندم کرد با فریاد میگفت:

 =دختره ی پرو من تو رو اینجوری بار اوردم هااا؟؟؟
 گوشمو محکم تر کشید و دوباره بهم سیلی زد

 =من بزرگت نکردم که ه*ر*ز*گ*ی کنی  
 رو اون دست  که گوشمو گرفته بود با گریه التماس  میکردم:دستمو گ اشتم 

 بابا تو روخدا نزن غلط کردم-
 ولی بابا بی توجه به من محکم میزدو گوشمو میکشید

 =اگه یه بار دیگه تو رو با اون پسره ی احمق ببینم خفت میکنم حالیته؟
 سرمو پشت سر هم تکون دادم 

 رفت بیرون و در اتاقم قفخ کرد   
ستم رو زمین و به حال حا ش شتن همونجا ن لم بد بود زانوهام تحمخ وزنمو ندا

خودم گریه کردم اخه چرا اینجوری شد، نمیدونم بابا یهو چ  شد اونکه امیرو 
خیلی دوست داشت اگه هرکسی با ازدواج ما مخالش بودن بابام موافق صد در 

ضیه بود، اما نمیدونم چرا از این رو به اون رو  ست   شده،صد این ق هر چی ه
زیر ساار همون پسااره شااهریاره، تمام جای بدنم درد میکرد اما دردی که تو دلم 
داشتم خیلی بیشتر از اون بود، نشستم کنار تختم، قاب عکع مامانمو از روی 
شیدم     ستمو رو قاب ک شتمو با دقت نگاش میکردم د سلی کنار تختم بردا ع

میدونی االن چقدر بهت احتیاج  الهی من قربونت برم چرا تنهام گ اشااتی  
دارم کاش پیشاام بودی، قابو اوردم باال و ب*و*ساا  کردم   کاش که حداقخ 
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بیای بخوابم، بیا ببین دخترت شااکساات خورده کم اورده بیا و دسااتمو بگیر   
ستم  شکمو که چکید رو قابو با د سی به تو احتیاج دارم    ا شتر از هر ک االن بی

م که پاک کردم خیلی دلتنگتم  یه نوار  با  یه ضاابط کوچولو داشااتم  مان     ا
مخصااوص خودمو مامان بود، هر وقت دلم برا مامان پر میکشااید اون نوارو 

 گوش میدادم، ضبطو روشن کردم:
 سلطان غم چشم

 
 چراغم مادر

 تنها گخ گلزار با غم مادر
 بعد از خدا تنها امیدم مادر

 من با دعایت رو سفیدم مادر
 روشنی بخ  وچراغ منزلممادر پرستار دلم ای 

 
 از ته دلم زجه میزدم قاب عکسو به سینم فشار دادم و زمزمه کردم:

 
 در قلب من این ارزوی اخر است

 گویند بهشت در زیر پای مادر است
 ای وای من قدر تو رانشناختم

 من را ببخ  تنها به خود پرداختم
 مادر پرستار دلم ای روشنی بخ  و چراغ منزلم
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شتم رو مامان جونم  سرمو می ا شده کاش اینجا بودی تا  خیلی دلم برات تنر 
پاهات، عطر تنت بهم ارام  میده، یهو یاد لباساا  افتادم که تو کمد بود رفتم 

با این لباس  ساااال زندگی کردم زمانی که از  6برداشااتم  و بوش کردم من 
م هپیشمون رفت این لباس تن  بود دوباره نشستم کنار تخت، قاب و لباس با 

 تو دستم بود
 

 تو با بدی ام ساختی و سوختی
 تنها چراغ خانه را افروختی

 هر جمعه ها چشمت به قاب جاده ها
 شاید بیاید ام یجیب جاده ها

 
 همزمان با اهنر زمزمه میکردم   

 
 مادر پرستار دلم ای روشنی بخ  و چراغ منزلم

 کسی که تا همیشه پای من سوخت
 چراغ خانه سرد من افروخت

 ی که سر به بالین تبمشب
 زمین و اسمان یکجا به هم دوخت
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یاد زمانی افتادم که ابله مرغان گرفته بودم شااب تا صاابح تو تب میسااوختمو 
 دورم میچرخید     مامان پلر رو هم ن اشت   پاشویم میکرد و مثخ پروانه

 
 مادر تویی دار و ندارم مادر

 بعد از تو من دیگه چه دارم مادر
 شت و پناهم مادرای گریه ات پ

 من با دعایت روبه راهم مادر
 مادر پرستار دلم ای روشنی بخ  و چراغ منزلم   

****** 
شدم همونجا کنار  سرم حع کردم از خواب بیدار  سنگینی که تو  ساس  با اح
تخت خوابم برده بود، ساارم به شاادت درد میکرد قاب عکع مامانو گ اشااتم 

ساعتو که نگاه کردم دو شب بود فکر روی عسلی، لباسشو هم گ اشتم تو کمد 
میکردم که در قفله کالفه تو اتاق قدم میزدم نا امید به ساامت در رفتم دسااتگیره 
رو کشیدم که در باز شد، خوشحال درو کامخ باز کردم، بوی بدی فضای خونه 
رو پر کرده بود چراغا روشاان بود و بابا هم جلوی تلویزیون رو کاناپه خواب  

نه سالنه به طرف اشپزخونه رفتم سبد داروها رو برداشتم و دنبال برده بود، سال
شتمو  صو که پیدا کردم بطری ابو از تو یخچال بردا شتم، قر سکن میگ قرص م
خوردم، خواستم به صورتم کمی اب بزنم که چشمم به گوشیه شکستم افتاد، 
سطخ شو انداخته بود تو  سته ها شک سته بود و  شک شد بابا گوشی رو   باورم نمی
اشاایال، بابا میخواساات با این کارش چی رو به من  ابت کنه  ؟ با خیال اینکه 



wWw.Roman4u.iR  70 

 

شاید درست بشه شکسته هاشو برداشتم ولی خورده خورد شد بود، قابخ تعمیر 
 نبود هرچقدر دنبال سیمکارت گشتم پیداش نکردم   

شن بود رفتم طرف بابا تا کنترل  شپزخونه زدم بیرون، تلویزیون رو صخ از ا ست م
از رو میز بردارم که چشاامم به جاساایگاری با کلی فیلتر ساایگار افتاد، به  رو

چشام شر کردم پع بوی گند اینا خونه رو برداشته بود نشستم کنار میز بسته 
ست همون  شده در سیگاری  شد که بابا  شتم خالی بود باورم نمی سیگارو بردا

ش کردم و چیزی که ازش میترساایدم داشاات به ساارم میومد    تلویزیون خامو
برگشااتم تو اتاق برقو خاموش کردم دیگه از تاریکی نمیترساایدم چون زندگیم 
سعی  شیدم رو تخت  شده بود، باید عادت میکردم به این تاریکی، دراز ک سیاه 
کردم بخوابم تا شاااید سااردردم بهتر بشااه ولی با وجود افکار مزاحم تا صاابح 

 خوابم نبرد   
***** 

اولین روز هفته اگه دیر میرساایدم زشاات بود تا بود،  9چشاام باز کردم ساااعت 
که زودتر برساام چون  ت کر داده بود سااعی میکردم  باری رو بهم  ند  االن چ
خودش خیلی مقرراتیه دوست داره منشی  هم مثخ خودش باشه، لباسامو که 
پوشاایدم رفتم جلوی آینه ضاادافتابو برداشااتم سااعی کردم که کبودی ها و زخم 

با کرم محو کنم ولی زیاد موفق نشااادم بیخیال از خونه زدم بیرون،  کنار لبمو 
حتی صبحونه هم نخوردم اصال اشتها نداشتم بابا خونه نبود، خدا رو شکر درو 
به که حداقخ  هم قفخ نکرده بود،هه اونکه خیلی وقته به من خرجی نمیده خو

ه بدرو باز گ اشته تا من کار کنمو شکمه خودمو سیر کنم با همین افکار داشتم 
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طرف ایسااتگاه میرفتم که متوجه ماشااینی شاادم که داشاات مدام برام بوق میزد 
 نگاهی به  انداختم، امیر بود   

 =بیا باال
 خم شدمو از پشت پنجره به  گفتم:

 امیر تو روخدا برو-
شد و اومد به طرفم و با  شین پیاده  سریع از ما صورتم افتاد  شم  به  امیر تا چ

 بهت نگاهم میکرد:
 بات زِدت؟=دریا با

 سرمو انداختم پایین و خواستم رد بشم که امیر جلومو گرفت
 =سوار شو

 امیر دنبال شر نگرد خواهشا برو-
امیر بی توجه به من در ماشینو باز کرد و وادارم کرد که سوار بشم نگاهی به دور 
شد و  سوار  شدم، امیرم  سوار  ست  شدم که بابا نی و بر انداختم و وقتی مطمئن 

شو گ ا سمتم پا شت  شت برگ شدیم نگه دا شت رو گاز، یکم که از خونه دور 
 دستشو گ اشت رو زخم کنار لبم

 =الهی من بمیرم چطور دل  اومد  ؟
 نا خوداگاه اشکم ریخت امیر هراسون گفت:

 =چی شد عزیزم درد میکنه؟
 سرمو تکون دادمو اشکامو پاک کردم

 نه نه درد نداره-
 =پع چرا گریه میکنی؟
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 باال تو چشاش نگاه کردم سرمو اوردم
 بابا گوشیمو شکست-

 =فدای سرت یکی بهترشو برات میخرم
   نه نمیخواد-

 =چرا؟
 االن بابا عصبانیه، صالو نیع گوشی بخری-

 =خیلی زِدت؟
 خند

 
 ه ی تلخی کردمو گفتم:

 نه بابا یه دوتا سیلی خوردم-
 =با دوتا سیلی صورتت اینقدر کبود شده؟

 م حساسه  مگه تو نمیدونی پوست-
 من سعی میکردم بخندم ولی امیر صداش کامال بیض الود بود

 =البد چشماتم حساسه که اینقدر ورم کرده
شو نزدیر  سر شام اخرش لوم میدن     ستم که چ سرمو انداختم پایین نمیدون

 صورتم کرد، ب*و*سه ای کنار لبم زد بعد با ناراحتی گفت:
 ری میشه   =مع رت میخوام دریا نمیدونستم که اینجو

 نه اصال تقصیر تو نبود، من باید ازت مع رت بخوام-
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ست  شک ضی حق داره اون به من اعتماد کرده بود، کاش قلم پام می =حاج مرت
 دیشب نمیومدم خونتون

 سریع جبهه گرفتم:
 چیه پشیمون شدی که دیشب اومدی پی  عشقت؟-

 =نه دیوونه از این پشیمونم که نتونستم جلوی خودمو بگیرم
 تو که ُجرم نکردی فقط همسر ایندتو بیخ کردی   -

 امیر خنده ای کردو گفت:
 =کاش همه مثخ تو فکر میکردن   

 =راستی دیشب چیکارم داشتی که بهم زنر زدی؟
 هیچی چیز مهمی نبود-

 =بگو دیگه
بعد از اینکه فهمیدم بابا سیگاری شده حدس میزدم که این بسته چی باید باشه 

خواسااتم به امیر نشااون  بدم ولی امیر تا نمیفهمید که چی به همین خاطر نمی
میخواسااتم به  بگم دساات از ساارم برنمیداشاات اون بسااته رو از تو کیش 

 برداشتمو دادم دست امیر   
 اینو تو جیب شلوار بابا پیدا کردم-

سمت بینی  و کمی  ست  و با دقت نگاش کرد بعد برد  سته رو گرفت د امیر ب
 م:که بو کرد برگشت طرف

 =این تو جیب بابات بود؟
 اره   این چیه امیر؟-

 امیر سرشو انداخت پایین وهیچی نگفت
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 امیر گفتم این چیه؟-
 امیر سرشو اورد باال و رو بهم گفت:

ست  بد  =دریا این   این تریاکه ولی تا بابات ازمای  نده هیچ چیزی معلوم نی
 به دلت راه نده

 با ناباوری نگاش میکردم
 داری میگی  ؟ این    این تریاکه؟امیر تو چی -

صااورتمو با دسااتام پوشااوندم، با این که حدس میزدم این چی باید باشااه ولی 
سر  شت  شو گ ا ست سعی میکرد دلداریم بده، د سخت بود، امیر  باورش برام 

 شونم
 =دریا جان هنوز که چیزی معلوم نیست چرا خودتو اکیت میکنی؟

اونم جدایی از عزیزامه,مامان که تنهام  امیر من از یه چیز تو زندگی میترساام-
گ اشاات بابا هم که گرفتار اعتیاد شااده، تنها دلگرمیم االن تویی که میترساام 

 همینم ازم بگیرن
 امیر بیلم کرد و گفت:

 =دریا هیچ چیزی نمیتونه بین من و تو فاصله بنداره اینو مطمئن باش
شی ندارم چه جوری باهات در ارتباط- شم  ؟با وجود بابا  امیر، االن که گو با

 نمیتونی بیای خونمون   
 =تو نگران نباش وقتی بابات نبود خودم بهت سر میزنم   

 به محخ کارم رسیدیم, خواستم پیاده شم که امیر دستمو گرفت و ب*و*سید
 =مواظب خودت باش خانومم
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 لبخندی زدمو گفتم
 تو هم مواظب خودت باش-

****** 
 

شر سوی ستمو خاموش کردم و  سیم سی شیدم اوایخ مهرماه بود و هوا ن تمو پو
شت  شدم، دا صمدی، در زدمو وارد  سمت اتاق  شتم رفتم  شت کیفمو بردا دا

 پرونده ای که روی میزش بود و بررسی میکرد
 خانم صمدی من کارم تموم شد اگه اجازه بدین من برم؟-

 سرشو اورد باال عینکشو برداشت و گفت:
 ه االن دیگه اتوب*و*س نیست با تاکسی بری=میتونی بری عزیزم، فقط دیروقت

 بهتره زنر بزن به ادانع   
 نه ممنون میخوام یکم خرید کنم پیاده برم بهتره-

 =باشه گلم هرجور صالو میدونی
 با اجازتون من رفتم-

 =برو به سالمت
از مطب زدم بیرون و پیاده به ساامت خونه راه افتادم دروغ گفتم به  قصااد 

دلم میخواست یکم قدم بزنم خسته شده بودم از بیرحمی خرید نداشتم، فقط 
شکالتی که دارم چطور میتونم کنار  روزگار، خیلی دلم گرفته بود، با این همه م
بیام    ولی بازم با وجود این مشکالت خدا رو شاکرم، چون همیشه بدتری هم 

انو ووجود داره و میتونه از این بدترم باشااه، همیشااه سااعی میکنم نیمه ی پر لی
ببینم با خودم میگم اگه خدا مامانو ازم گرفت جاش امیرو بهم داد، تا زمانی که 
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مامان زنده بود عشااق امیرو درک نمیکردم یه جورایی امیر جای خالیه مادرمو 
برام پر کرد و شد سنر صبور غصه هام     خیلی از این موضوع خوشحالم که 

ای امروزی یه ه*و*س زود عشااق بین من و امیر یه عشااق پاکه و مثخ عشااق ه
ست تقدیر من و امیر رو ازهم جدا کنه،  سم که د ست، ولی از این میتر گ ر نی
شتم بود االن  سی هام، پدرم که یه زمانی مثخ کوه پ اونوقت من میمونم و بی ک
گرفتار اعتیاد شاااده و من هیچکاری نمیتونم بکنم براش جز اینکه دعا کنم تا 

شه، اعتیاد زندگی خیلی سم که  پاک ب شونده، منم از همین میتر ها رو از هم پا
سرم  شه که هر بالیی  شه، دلم به این خو ست بدتر ب مبادا زندگیم از اینی که ه
بیاد امیر پشااتمه ولی خب اونم نمیتونه بین من ومادرش یکی رو انتخاب کنه، 
باز  یه در دیگه رو  نده  به روت میب که اگه خدا دری رو  قاد دارم  به این اعت من 

یکنه، کافیه هوشاایار باشاای     یا حتی میتونی اینطوری فکر کنی که اگه خدا م
شه و تنها خدا با اینکارش  دری رو، رو بهت میبنده ممکنه اونطرف یه طوفان با

 داره از تو مراقبت میکنه   
سبتا  سیدم به یه پارک ن شنگه که اینطوری فکر کنی    با همین افکار ر خیلی ق

تی که اونجا بود    چشاامم به بچه هایی افتاد که خلوت، نشااسااتم رو نیمک
داشااتند فارغ از هر گونه فکر و خیالی بازیشااونو میکردن منم یه زمانی مثخ اینا 
شتم ولی االن چی؟ دارم به آیندم فکر میکنم به اینکه چه  هیچ فکر و خیالی ندا

سنر ریزه های رو زمینو کنار میزدم که یه  شتی در انتظارمه با پام  فر بی نسرنو
پروا کنارم نشست، اول فکر کردم مزاحمه خواستم بلند شم که صداش متوقفم 

 کرد   
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 =خیلی وقته تو خودتی 
برگشتم نگاش کردم شهریار بود تو این موقعیت همینو کم داشتم با کنایه به  

 گفتم
 هه تعقیب کردن ادما جزو خصوصیاتتونه؟-

   داره=بهتره یکم حرفو مزه مزه کنی، زبونت خیلی نی
 بی توجه به  بلند شدم برم که استین مانتومو گرفت

 =بشین باهات حرف دارم
 استین مانتومو از تو دست  کشیدم بیرون

 من با ادمای امثال شما هیچ حرفی ندارم-
 بلند شد ایستاد

 =مگه من چیکار کردم که اینقدر ازم بدت میاد؟
 خشید تو صورت  نگاه کردم، چشمای سبزش تو تاریکی شب میدر

 اونقدر واسم بی ارزش هستی که حتی حوصله ندارم واست توضیح بدم-
 برگشتم برم که با این حرف  اتیشم زد

 =من بی ارزشم یا تو که دخترونگی هاتو قربانیه ه*و*س های یه مرد میکنی؟
 با سرعت برگشتم طرف :

 اوال زندگیه خصااوصاایه من هیچ ربطی به تو نداره، دوما تو در مورد من چی-
 فکر کردی؟

 خیلی ریلکع جواب داد:
 ردیپسرو خو  =من فکر میکنم تو یه دختر بچه ی ساده ایی که گول حرفای یه

 میدونستم که فقط میخواست با این حرفاش حرصمو در بیاره
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 تو به چه حقی به من توهین میکنی؟-
 برگشت نشست رو نیمکت و گفت:

بد قدر  ما چ یه اد ه پع تو هم این حقو =دیدی قضااااوت کردن در مورد زندگ
 نداری که در مورد من قضاوت و بهم توهین کنی

 حوصله بحث کردن باهاشو نداشتم خواستم برم که گفت:
 =هنوز حرفام تموم نشده

 حوصله گوش دادن به دری وری هاتو ندارم-
 =دختر بهت یاد ندادن با بزرگتر از خودت درست صحبت کنی

 ی گفتم:برگشتم طرف  و با حالت مسخره کننده ا
 اوه ساری پدربزرگ، ببخشید که بهتون بی احترامی کردم-
 واقعا که خیلی بچه ای   -
 کسی مجبورت نکرده باهام حرف بزنی-

 =دریا یکم جدی باش باید باهات حرف بزنم
 پع االن داریم چیکار میکنیم؟-

 =بیشتر داریم مثخ بچه ها بحث میکنیم تا اینکه حرف بزنیم
 فت:از کنارم رد شد و گ

 =دنبال من بیا   
نگاهی به ساعتم انداختم یازده و نیم بود بهتر بود باهاش میرفتم این موقع شب 

 صالو نبود تو پارک تنها بمونم
 در ماشینو باز کرد و گفت:
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 =سوار شو
 با تردید سوار شدم اونم سوار شد و ماشینو روشن کرد 

س شد تا راحت تر فکر کنم، حرفاش وا سنگین تسکوت بینمون باعث  موم م 
شااده بود اون حق بی احترامی به منو نداشاات باید تالفی این حرفاشااو ساارش 
دربیارم، اصااال نمیدونم چی شااد که سااوار ماشااین  شاادم ولی خب حداقخ 
خیالم راحت بود که اشاانای باباساات و منو تا خونه میرسااونه، غرق در افکارم 

 بودم که با صدای پارس سگی ترسیدم
 

به خودم او تازه  ماشااین و  یر بود و فقط توسااط چراغای  تار مدم، همه جا 
 میتونستیم جلوی راهمون رو ببینیم، برگشتم سمت 

 اینجا کجاست؟-
 بدون اینکه حتی نگاهم کنه با همون اخم همیشگی  گفت:

 =نترس جای بدی نیست
 از اینکه اینقدر خونسرد و بیخیاله لجم گرفت عصبانی داد زدم

 منو داری کجا میبری؟-
وجه به من پیچید داخخ فرعی، تو این تاریکی خیلی راحت رانندگی میکرد بی ت

انگار این مساایرو بارها رفته و به خوبی میشااناسااه، اخه چطور تونسااتم به  
 اعتماد کنم 

 منو ببر خونه -
 =راننده شخصیت نیستم که   

 با چشای گرد شده طرف  نگاه کردم
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 عه عه   تو خودت خواستی منو برسونی خونه-
 یادم نمیاد بهت گفته باشم میبرمت خونه=

عجب شااری گیر کردما    ولی خب راساات میگفت اینکه نگفت میرسااونمت 
خونه، من دیوونه اینجوری فکر کردم کاش سااوار ماشااین  نمیشاادم، ساااکت 
شدم با اینکه حع بدی نسبت به  داشتم ولی نمیدونم چرا میتونم یه جورایی 

طرناکی نبود یعنی به قیاف  نمیخورد، فقط به  اعتماد کنم از نظر من ادم خ
من ازش دل خوشاای نداشااتم    ماشااینو جلوی دری نگه داشاات و بوق زد   
بالفاصله بعد از بوق  یه مرد میانسال درو باز کرد وارد حیاط که شدیم ماشینو 

 خاموش کرد
 =میتونی پیاده شی

 اینجا کجاست؟-
 =نگران نباش جای بدی نیست

م، باید به بابا خبر میدادم که یه وقت نگران نشااه درسااته از ماشااین پیاده شااد
رابطمون شااکراب شااده بود ولی خودمو موظش میدونسااتم که به  بگم که 
کجام، گوشاای رو از تو کیفم دراوردم از این گوشاای ساااده ها بود گوشااه خونه 
افتاده بود منم برداشتم  فقط به درد تماس و پیامر میخورد از هیچی بهتربود 

 شماره میگرفتم که شهریار از پشت سرم گفت: داشتم
 =چیکار میکنی؟

 برگشتم طرف 
 میخوام به بابا خبر بدم-
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 از کنارم رد شد و گفت:
 =الزم نیست زنر بزنی، بابات اینجاست
 با چشای از حدقه در اومده نگاه  کردم

 بابا اینجاست و تو اینو االن به من میگی-
 =حاال که فهمیدی, دنبال من بیا 

شدیم یه خانم تقریبا و سرش رفتم وارد خونه که  ای خدا این کیه دیگه   دنبال 
 میانسال اومد رو به روم ایستاد

 =بدین به من خانوم
 با تعجب به  نگاه کردم

 شهریار برگشت گفت:
 =لباساتو دربیار به  بده

 نگاهمو از شهریار گرفتم و رو به اون زن گفتم:
 نه ممنون همینجوری راحتم-

شاره کرد و اونم زنه ب سر به  ا شهریار با  شهریار نگاه کرد که  شت طرف  رگ
رفت   وای خدا یعنی اینا برای هر چیز الکی و جزئی باید از شااهریار اجازه 
سیدیم به پ یرایی، عجب ویالیی  شهریار میرفتم تا اینکه ر سر  شت  بگیرن، پ

دست اشاره  ابود ده دقیقه طول میکشید تا برسی به پ یرایی نشست رو مبخ و ب
 کرد تا منم بشینم به تبعیت از اون نشستم رو مبخ

 بابام کجاست؟-
 =ب ار پات برسه خونه بعد سراغشو بگیر

 طفره نرو بگو بابام بیاد، من میخوام برم خونه-
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 خنده ای کرد و گفت:
 =کجا با این عجله حاال حاال ها مهمون مایی

 عصبانی از جام بلند شدم
 جوری به تو اعتماد کردممن احمق نمیدونم چه -

 بعد بلند بابا رو صدا زدم
 باباااااا بابااااا-

 شهریار اروم و بیخیال گفت:
 الکی داد نزن صداتو نمیشنوه-

 برگشتم سمت 
 دروغ گفتی نه   ؟ بابام کجاست؟-

 از جاش بلند شد و به طرفم اومد رو بهم جدی گفت:
 ه=دریا اگه به حرفام گوش بدی قول میدم ببرمت خون

 منو اوردی اینجا که به حرفات گوش بدم نمیتونستی تو پارک بهم بگی  ؟-
 =واسه این کارم دلیخ دارم بشینو به حرفام گوش کن

شتم مجبور بودم به  شب بود چاره ای ندا ساعتم انداختم یر و نیم  نگاهی به 
 حرفاش گوش کنم تا منو برسونه خونه از بابا که هیچ خبری نبود

 اشم که منو میرسونی خونهاز کجا مطمئن ب-
 =قول دادم بهت, تو حرفامو گوش کن بعد هرجا خواستی بری ازادی   

 نشستم رو مبخ دو نفره ای که اونجا بود
 خیله خب میشنوم-
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 نشست رو مبخ رو به رویی
 =فکر کنم تا االن فهمیدی که بابات اعتیاد داره

 سرمو انداختم پایین
 اره میدونم-

 کردی تا ترک کنه؟ =تا االن چیکار براش
کاری نمیتونم براش بکنم، قرار بود امیر - کار، یعنی در واقع هیچ هنوز هیچ

 کمکمون کنه ولی بابا گفت که معتاد نیست واقعا نمیدونم باید چیکار کنم
 با اخم ظریفی رو بهم گفت:

 =منظورت از امیر همون پسر مسخرس که اونشب تو بیل  بودی  
 هوی، درست صحبت کن-

 اون میخواد کمکتون کنه یکی باید به خودش کمر کنه=هه 
 از جام بلند شدم

 نه دیگه داری توهین میکنی-
 =اوکی ببخشید، بشین سر جات

 نشستم
=نه تو نه اون پساار و نه هیچکع دیگه ای نمیتونه به بابات کمر کنه جز یر 

 نفر
 چشامو ریز کردم

 خب اون یر نفر کیه؟-
 =من   

 خنده ای کردمو گفتم:
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هه، تو میخوای به ما کمر کنی من شااار ندارم که تو خودت بابا رو معتاد -
 کردی   اصال تو یهویی از کجا پیدات شد؟

=سااعی کن جدی باشاای دریا، چرا من باید باباتو معتاد کنم من از معتاد کردن 
 بابات هیچ سودی نمیبرم، من فقط میخوام کمکت کنم

 رو چه حسابی میخوای کمکم کنی؟-
 رفت سمت پنجره، پشت  به من بود ولی مخاطب  من بودمبلند شد 

 =ب ار به پای رفاقت,فکر کن دوستت داره کمکت میکنه
شون یا ازدواج  ستای دوران دبیرستانم که هم شتم، دو ستی ندا ولی من هیچ دو
ندارم من  یا دانشااجوین و خبری از من نمیگیرن منم خبری ازشااون  کردن 

 هیچوقت هیچ د
 

 وستی نداشتم   
 خب چه جوری میخوای کمکمون کنی؟-

 برگشت سمتم و بدون هیچ مقدمه ای گفت:
 =باهام ازدواج کن   

ظه فکر کردم دارم خواب میبینم   این چی از من میخواد   میخواد من  یه لح
 باهاش ازدواج کنم، سریع از سرجام بلند شدم

ج کنم  منو چییی  ؟ تو از من میخوای که      هه همین مونده که با تو ازدوا-
این همه راه کشوندی اینجا که این چرندیاتو بهم بگی   ؟ پوزخندی زدمو ادامه 

 دادم:
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 نقشه ی خوبی بود -
 برگشتم برم که صدام زد

 =وایستا دریا
 برگشتم عصبی نگاه  کردم

 وایستم که این مزخرفاتو بهم بگی-
 عینکشو برداشت حاال راحت تر میتونستم سرخی چشماشو ببینم

ش ست ،میدونستم همچین واکنشی = نق شه ای در کار نی ه چیه دریا  ؟ هیچ نق
نشااون میدی واسااه همین بهت زمان میدم تا فکراتو بکنی، فقط اینو بدون که 

 زیاد زمان نداری
 با دست  به پله ها اشاره کرد 

 =بابات اون باال داره مواد میکشه دیر بجنبی از دستت رفته
 ونقدر بچه نیستم که بخوای گولم بزنی   شاید کم سن و سال باشم ولی ا-

رفتم ساامت در ولی قبخ از این که برم بیرون نگاهی به  انداختمو با پوزخند 
 گفتم:

 متاسفم براتون اقا شهریار که نقشتون خراب شد-
سمت در حیاط سالنو ببندم به  ستم درو باز کنم که   بدون اینکه در دویدم خوا

 مردی مسن با ظاهری شیر صدام زد
 =دریا خانم

 برگشتم سمت 
 =دخترم من میرسونمت

 نمیخواد خودم میرم-
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 اومد جلوتر
شبه چه جوری میخوای بری خونتون  ؟ اینجا  صفه  ساعت دو و نیم ن =دخترم 

 خارج از شهره ماشین گیرت نمیاد
تازه حرف زدن  هم مثخ بابا بود یه شال گردن سبز هم   تقریبا همسن بابام بود

بود که نشااون از سااید بودن  میداد، راساات میگفت چه  دور گردن  انداخته
جوری برمیگشتم خونه، تصمیم گرفتم باهاش برم باالخره بهتر از مردای غریبه 

 تو خیابون بود
 درصندلی عقبو باز کردمو نشستم، ماشینو روشن کرد و از ویال زدیم بیرون   

که بنده ی ساارمو چساابوندم به شاایشااه اخه من چرا اینقدر بدبختم خدایا من 
قانعی ام ازاین زندگی ای که دارم راضاای ام، اخه چرا اینقدر ع ابم میدی    
شااهریار ازم میخواد که باهاش ازدواج کنم، ازدواج من و اون چه ربطی به بابا 
داره اخه، من نمیفهمم    اشکام بی وقفه میریخت کاش اصال سوار اون ماشین 

با هیچ وقت معتاد با کاش  مامان زنده بود  لعنتی  نمیشااادم  نمیشاااد کاش 
 کاش    کاش   

 =دریا خانم
سرمو اوردم باال اشکامو پاک کردم، سید داشت از تو اینه بهم نگاه میکرد چهره 

 ی مهربونی داشت
 =چی شده چرا گریه میکنی دخترم؟

 با بیضی که داشت خفم میکرد لب باز کردم:
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و  تا میبینن یه دختر بی پناهدلم گرفته حاج اقا، دلم از مردم این زمونه گرفته -
 بی کسه میخوان هر جوری شده ازش سواستفاده کنن 

 =تنها زندگی میکنی؟
 ساله فوت کرده بابامم که    6اره خیلی وقته که تنهام مادرم -

هر چیزی ازش بخوای بهت میده ازش   =اقا شاهریار میتونه کمکت کنه دخترم
 کمر بخواه

 به بیرون نگاه کردم
 شهریار شما ُمسبب همه ی بدبختی های منههمون اقا -

=اینجوری نگو دخترم اقا شااهریار خیلی مهربونه اقاییه واسااه خودش همیشااه 
 دست  تو کار خیره 

 پوزخندی زدمو گفتم:
 هه اره همیشه دست  تو کار خیره-

***** 
 جلوی در خونه از ماشین پیاده شدم 

 ممنون حاج اقا-
 تا منم برم =خواه  میکنم دخترم برو تو خونه

 برگشتم کلیدو تو قفخ چرخوندم و رفتم تو 
شت  شو گ ا ستم پا ستی تکون دادمو و گفتم:خداحافظ,به محض اینکه درو ب د

 رو گاز و رفت   
کفشاااامو در اوردم و رفتم تو چراغا رو روشاان کردم بابا خونه نبود غلط نکنم 

سامو در اوردم و شون بوده لبا ست میگفت که بابا خون س شهریار را ر و ابی به 
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صاورتم زدم نشاساتم رو کاناپه گوشایمو از تو کیفم در اوردم امیر پیام داده بود 
 بازش کردم

 =شب خوش خانومم خوب بخوابی
ساعت دریافت پیام نگاه کردم  شب، خوش به حال   12:30لبخندی زدمو به 

االن راحت و بی دغدغه خوابیده این منم که یه عالمه مشااکخ ساارم ریخته بین 
یامرزم زنده بود دو  باید چیکار کنم اگه مامان خداب راهی گیر کردم، نمیدونم 

حتما کمکم میکرد اصال اگه زنده بود که نمی اشت کار به اینجاها بکشه، نباید 
زندگی امیر مثخ زندگی من ساایاه و کدر بشااه من نباید ب ارم امیر هم پا به پای 

خدا رو شکر فردا جمعه بود من بسوزه، بلند شدم وضو گرفتمو نمازمو خوندم، 
صاابح بود که پلر هام  5:30ساااعت نزدیکای   و راحت میتونسااتم بخوابم   

 سنگین شد و همونجا رو کاناپه خوابم برد   
***** 

با صاادای زنر گوشاای به زور الی پلر هامو باز کردم با دسااتم رو میز دنبال 
ندازم فح  بگوشاای میگشااتم باالخره پیداش کردم، بدون اینکه نگاهی به صاا

 جواب دادم
 الو-

 صدای شاد و شنگول امیر تو گوشی پیچید:
 =سالممم خانوم خانوما مهمون نمیخوای  ؟

 یهو از جام پریدم
 مگه تو کجایی االن؟-
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 =کجا میخواستی باشم در خونتون، بدو تا بابات نیومده درو باز کن
 کالفه نشستم رو زمین

 تو از کجا میدونی که بابا خونه نیست؟-
 =چرا سوال تکراری میپرسی خو از باال پشت بوم دیدم کفشاش نیست دیگه

 خندم گرفت این بشر دنبال هر موقعیتی میگشت تا بیاد پیشم
 =به چی میخندی بیا درو باز کن یخ زدم

 سرمو با دست خاروندم
 خب   چیزه   امیر من االن وضعیت مناسبی ندارم، برو بعدا بیا-

 =دریا ب
 

 نکن یا درو باز میکنی یا از باال در میام تو ها ا من یکی به دو
 خیله خب   خیله خب، فقط اگه دیدیم نترسی ها-

 =باشه
 اومدم-

 گوشی رو قطع کردم خواستم دستی به دور و بر خونه بکشم که دستشو گ اشته
بود رو زنر و خیال برداشااتن هم نداشاات بیخیال بدو از خونه زدم بیرون رفتم 

 سمت در
دم امیر پیتزا به دست و با قیافه ای وحشت زده داشت منو نگاه میکرد درو باز کر

شو گرفتم اوردم  تو  ست شده زد زیر خنده    بلند بلند میخندید د تا گفتم چی 
 خونه و درو بستم

 چیزه خنده داری دیدی؟-
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 پیتزا ها رو داد دستم
 =مگه از این خنده دارتر هم میشه؟

 و به من اشاره کرد
خودمو تو اینه قدی دیدم راساات میگفت چشااام بدجوری پش رفتم توخونه، 

صش بلوزم  سیم برق   ن ست زدم به  کرده بود، موهامم که قربون  برم انگار د
تو شاالوار بود نصااش دیگشاام بیرون، پاچه ی شاالوارمم تا خورده بود از قیافه 

 خودم ترسیدم برگشتم سمت امیر که پشت سرم ایستاده بود  
 گفتم االن وضعیتم مناسب نیست بعدا بیا تقصیره خودته من که-

 خنده ای کرد و گفت:
 =تو تا االن خواب بودی میدونی ساعت چنده؟

 نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم
 اوه ساعت یر ظهره که -

 =بله خانوم چه خبره مگه کوه کندی؟ دختر نباید تا لنر ظهر بخوابه که
 صبح خوابیدم 5:30تو که نمیدونی من ساعت -

 =چرا اینقدر دیر خوابیدی؟
 نمیخواستم امیر از قضیه دیشب چیزی بدونه واسه همین گفتم:

 هیچی بی خوابی زده بود به سرم-
 داشتم میرفتم طرف دستشویی که یهو امیر از پشت بیلم کرد

 هییی    دیوونه ترسیدم-
 =قربون عشقم برم که دل  قد گنجیشکه
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 افمو درست کنمخدا نکنه, حاال ولم کن برم ریخت و قی-
 سرشو از پشت گ اشت رو شونم
 =نه نمیخواد بری همینجا بمون  

خودتو لوس نکن دیگه بزار برم حداقخ موهامو شااونه کنم اینجوری زشاات -
 شدم

 منو برگردوند طرف خودش و گفت:
 =تو همه جوره قشنگی عشقم, مثخ ماه میدرخشی

 ومد:ویی که صداش البخندی زدمو از زیر دست  در رفتم, بدو رفتم تو دستش
 =دریا بیا من موهاتو شونه کنم

ست  شونه به د سامو عوض کردم  ستمو لبا ش صورتمو  ست و  بعد از این که د
 رفتم پیش  یه تیشرت با شلوار اسپرت پوشیده بودم

شتمو کردم به   ستم جلوش پ ش سته بود رو زمین و تکیه زده بود به دیوار ن ش ن
 شونه رو دادم دست 

 کن بیا عزیزم شونه-
 شونه رو از دستم گرفت و مشیول شد

 =چه موهای نرمی داری میدونی که من عاشق موی ل*خ*تم
 خواستم یکم اکیت  کنم

 اره میدونم چه فایده وقتی میخوام کوتاهشون کنم-
 یهو داد زد:

 =کافیه دست به موهات بزنی اونوقت من میدونمو تو
 خنده ای کردمو گفتم:
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 ر میکنیشوخی کردم بابا چه زود باو-
 =باور نکردم فقط خواستم بدونی که این موها چقدر برام ارزش دارن 

تو که اینقدر اینا رو دوساات داری پع خودت هر روز شااونشااون کن من که -
 بیکار نیستم واال

=حیش که فعال نمیشااه, ایشاااال هر وقت رفتیم خونه خودمون نمی ارم اصااال 
 دست به موهات بزنی

اتاقم جلوی اینه داشتم به موهام ور میرفتم، گیره رو  کارش که تموم شد رفتم تو
 گرفتم تو دستم تا ببندمشون که گفت:

 =نه نمیخواد ب ار باز باشه
 از تو اینه نگاش کردم

 نمیشه امیر، اینجوری اکیتم میکنن-
 =خب، پع با ک  دم اسبی ببند

سالم گرف سه تولد پار سمت عطری که امیر وا ستمو بردم  ستم د ه تموهامو که ب
 بود یکم به خودم زدم

ستم مثخ این گیر بیارم - شبویه هر جا رفتم نتون ستت درد نکنه خیلی خو امیر د
 اینم داره تموم میشه   از کجا گرفتی ؟

 اومد جلوتر، دقیقا پشت سرم ایستاده بود
 =یکی مثخ همین واست میخرم، خوبه؟

 اره خیلی خوبه ممنون-
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شر و خالی که به درد نمیخو شکر خ سابی =خب ت ست و ح شکر در ره یه ت
 میخوام

 هنوز داشتم از تو اینه نگاش میکردم چشماش میخندید
 خب چیکار کنم؟-

 نیم رخ صورتشو نشون داد و با دست  به لپ  اشاره کرد 
شو برگردوند و ل*ب*ا*م رو  صورت س  کنم  شتم ب*و* لبخندی زدم، تا برگ

سرمو انداختم ل*ب*ا*ش قرار گرفت، سریع سرمو کشیدم عقب خجالت زده 
 پایین

 َم  من می میرم غ ا رو اماده کنم-
اینو گفتمو از اتاق زدم بیرون رفتم تو اشپزخونه اول یه لیوان اب برداشتم خوردم 
از خجالت داشاتم اب میشادم اخه این چه کاری بود که امیر کرد دوباره لیوانو 

م زد سر شونپر از اب کردم نزدیر دهنم کردم خواستم بخورم که امیر از پشت 
 یهو از جام پریدمو لیوان از دستم افتاد و شکست

 =وا   ترسوندمت  ؟
 با ِمن ِمن گفتم:

 عه چیزه    تو برو بیرون خودم اینا رو جمع میکنم-
 = نه از جات تکون نخور تا جارو رو بیارم 

همونجا ایسااتاده ساارمو انداخته بودم پایین عرق از ساار و روم میریخت هیچ 
حد از امیر خجالت نکشیده بودم کارش که تموم شد دستمو گرفت وقت تا این 

 و از اشپزخونه زد بیرون 
 =تو اینجا بشین تا من بیام
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 نشستم رو مبخ, امیر برگشت تو اشپزخونه و غ ا و مخلفاتشو اورد
 سرمو انداخته بودم پایین جعبه پیتزا رو گ اشت جلوم

 =بخور دیگه
 باشه میخورم-

 دم باال،تا به  نگاه کردم زد زیر خندهاروم اروم سرمو اور
 کوسن مبخ رو پرت کردم طرف 

 مرض، درد بی درمون، خوشت میاد منو اینجوری میبینی؟-
 قیافشو مظلوم کرد و گفت:

 =مگه چیکار کردم خوو؟
 چیکار که نکردی اون چه کاری بود کردی؟-

 =یادم نمیاد کدوم کار؟
 که یادت نمیاد اره-

 =باور کنیادم نمیاد
 االن کاری میکنم یادت بیاد-

ید منم دنبال ، اخر تو اتاق گیرش  بلند شااادم دنبال ساارش کردم، اون میدو
 اوردم هل  دادم رو تخت و تا تونستم قلقلک  دادم، خیلی قلقلکی بود

 حاال یادت اومد؟-
 =غلط کردم   اره اره یادم اومد

 دست از قلقلر دادن  برداشتم دست به کمر گفتم:
 خب بگو-
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ها االن یادم اومد که اینجا وایسااتاده بودی بعد گفتم ب*و*ساام کن بعد =ا
 خواستی لپمو ب*و*س کنی ولی لبمو ب*و*سیدی

 اره اره-
=خب تقصاایره تویه عجله داشااتی ب*و*ساام کنی من صااورتمو برگردوندم تا 

 بهت بگم ب*و*سم نکنی ولی کار از کار گ شته بود 
 خیلی سعی میکردم جلوی خندمو بگیرم

 ه بسه کمتر بلوف بزن بیا بریم غ ا از دهن افتاد  بس-
از اتاق رفتم بیرون امیرم دنبال سرم اومد نشستیم سر میز سع قرمزو برداشتم 
شیول  سرش پایین بود و م شتم امیر  سر انگ ریختم رو پیتزام یکمم ریختم رو 

 خوردن  
 امیر-

 =جونم
 تا سرشو اورد باال انگشت سسیمو زدم نوک دماغ 

 مو مشیول خوردن شدیمخندیدی
عاشااق سااع بودم یه تیکه از پیتزا برداشااتم پر از سااع کردم ، نزدیر دهنم 

 کردم تا بخورم  که امیر گفت:
 =دریا

 جانم-
 بادست  به پشت سرم که حیاط بود اشاره کرد 

 =اونجا چیه؟
 یه گاز گنده از پیتزام زد  صورتمو که اونور کردم
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 سریع برگشتم طرف 
 امیییییر-

سلیم با د شو به حالت ت ستا شده بود د سع  هن پر در حالی که اطراف  پر از 
 اورد باال

 =ببخشید
 خندم گرفته بود 

 خیله خب با دهن پر حرف نزن-
 

***** 
بعد از تموم شاادن نهاربا امیر نشااسااتیم جلوی تلویزیون، گوشاایمو برداشااتمو 

 شماره بابا رو گرفتم
 =به کی زنر میزنی؟

 خاموشه به بابا از دیشب گوشی -
 =نمیدونی کجاست؟

 نه خبری ازش ندارم-
 =چیزه دیگه ای ازش ندیدی؟

 از اون روز دیگه ندیدم  که بخوام دست  چیزی ببینم-
 =فکر میکنی کجا رفته باشه؟

 نمیدونم ولی هر جا هست با شهریاره-
 =شهریار, شهریار کیه دیگه؟
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 همون دوست  که تازه با هم رفیق شدن-
 اون =اها خب زنر بزن به

 شمارشو ندارم-
 =چرا فکر میکنی با اونه به قیاف  نمیخوره که معتاد باشه

اره ولی خب حع بدی نسبت به  دارم، هم  فکر میکنم اون بابا رو معتاد -
 کرده

 =میتونیم از طریق پلیع پیداشون کنیم
 باشه تا ببینم   -

 صدای در مانع گفتن ادامه ی حرفام شد سریع بلند شدم 
 اته؟=دریا,باب

 نه بابا خودش کلید داره-
 =صبر کن من میرم

 نه خودم میرم-
سمت در, درو قفخ کرده بودم که اگه یه وقت بابا  شیدم رفتم  شالمو پو مانتو و 

 اومد امیرو از باال پشت بوم بفرستم خونشون   
 دروکه باز کردم شهریارو دیدم

 =چه عجب باالخره درو باز کردی
 خ داد و اومد توخواستم درو ببندم که درو ه

 برو بیرون تا همسایه ها رو خبر دار نکردم-
 با صدای من امیر از خونه زد بیرون

 =کیه دریا؟
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 برگشتم سمت  
 هیچکی،تو برو خونه-

 شهریار رفت سمت امیر
 =به به میبینم که جمعتون جمه

 امیر رو به  گفت:
 =حاج مرتضی خونه نیست برو بعدا بیا

اومدم دریا رو ببینم که فکر کنم بد موقعی مزاحم =من با مرتضاای کاری ندارم 
 شدم

 رفتم سمت 
 ولی من هیچ تمایلی به دیدن تو ندارم گمشو از خونم بیرون-

 =خوب نیست دختر اینقدر بد دهن باشه
تا خواستم لب باز کنم امیر کفشاشو پوشید و اومد جلو جای شهریار ایستاد و 

 رو به  گفت:
 ببینی؟ =برای چی میخواستی دریا رو

ست رو تخت کنار حیاط ش شو از تو جیب کت  در اورد و   شهریار ن سیگار و
 گ اشت گوشه لب 

 =فکر نمیکنم به تو ربطی داشته باشه
 همه چیز دریا به من مربوطه بگو واسه چی اومدی اینجا؟-

 پوزخندی زد و گفت:
 =خب ِمن بعد از این دیگه مربوط نمیشه
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 پرسید: امیر گیج و از همه جا بیخبر ازش
 =اونوقت چرا؟

 شهریار دود سیگارشو داد بیرون و گفت:
 =مگه دریا بهت نگفته که قراره   
 سریع رفتم جلو و رو به  گفتم:

 ما حرفامونو زدیم نه؟-
 =اوهوم    حرفامونو زدیم

 خب پع برای چی اومدی اینجا؟-
 =فکر کنم از دیشب تا االن فکراتو کرده باشی دیگه,نه؟

 ردماره فکرامو ک-
 =خب؟

 این کار شدنی نیست-
 امیر پرید وسط حرفمون

 =دریا، اینجا چه خبره؟
 چیزی نیست امیر یه سوتفاهم بود که حخ شد-

 بالفاصله شهریار از جاش بلند شد و گفت:
 =نه چه سوتفاهمی,واسه چی به  نمیگی؟

 امیر برگشت سمتم
 =دریا این چی داره میگه چی رو داری ازم پنهون میکنی؟

 موهامو که از شال زده بود بیرون کردم تو و گفتم: کالفه
 قضی  مفصله بعدا بهت میگم امیر جان-
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 =امیر
نگاهمون کشاایده شااد ساامت در، اکرم مامان امیر دم در ایسااتاده بود و با اخم 

 نگاهمون میکرد
 =بله مامان؟

 سالم اکرم خانم بفرمایین تو-
 نگاه معنی داری بهم انداختو رو به امیر گفت:

 سرم وقت دکتر گرفتم منو میرسونی دیرم شده=پ
 امیر رو به اکرم گفت:

 =باشه مامان جان االن میام شما برو
 اکرم سری تکون داد و بدون هیچ حرفی رفت،

 امیر منو کشوند کنار
 =دریا بهم میگی چی شده یا نه؟

 امیر این مسله در مورد باباست من خودم حل  میکنم لطفا تو برو-
 رستی دنبال نخود سیاه دیگه  ؟=داری منو میف

 نه بخدا اگه نری واسه من بد میشه -
 امیر با صدای تقریبا بلندی گفت:

 =من برم که تو با این مرتیکه تنها بشی  ؟
 هیسع یواشتر    اروم باش، من به  اعتماد دارم ادم بدی نیست -

 یقشو صاف کردمو ادامه دادم:
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ینه که دو روز دیگه مامانت بر نگرده امیر جان اگه میگم برو فقط به خاطر ا-
 بگه این دختره ن اشت پسرم منو ببره دکتر 

 =نه دریا مامان من همچین ادمی نیست
 ناگهان شهریار اومد طرفمون 

 =خب دیگه من میرم فقط دریا خوب به حرفام فکر کن باشه
 سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم

 دستشو زد به سر شونه امیر و گفت:
 م بهتره بیشتر از این مامانتو منتظر ن اری=تو ه

 اینو گفت و بدون خدافظی از خونه زد بیرون
 نفسی از سر اسودگی کشیدمو گفتم:

 خیالت راحت شد امیر جان؟حاال میتونی بری-
 =بیا با هم بریم

 میفهمی چی میگی من بیام که مامانت کلمو میکنه-
 دستی به صورت  کشید و گفت:

 دوباره بیاد =ممکنه این مرتیکه
 نه بابا نمیاد اگرم اومد درو قفخ میکنم خوبه؟-

 گوشی  زنر خورد مامان  بود
 برو دیگه بنده خدا منتظره-

 =باشه من میرم دریا درو قفخ میکنی به هیچ وجه هم باز نمیکنی
 باشه بابا خیالت راحت-

 =مواظب خودت باش دیگه سفارش نکنم
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 دستشو گرفتم 
 که خیالت راحت بچه نیستم-

 ب*و*سه ای به دستم زد و رفت
درو قفخ کردمو نشااسااتم کنار حوض وسااط حیاط، ابی به دساات و روم زدم و 
نفع عمیقی کشاایدم من حتی لحظه ای به ازدواج با پسااره دیگه ای جز امیر 
فکر نکرده بودم حاال باید به امیر چی میگفتم اگه پیشاانهاد شااهریار قبول کنم 

لی اگه قبول نکنم کنار امیر به زندگیم ادامه میدم دوباره پدرمو به دسات میارم و
سم تا  شنا شه ولی امیری که من می ضی به ازدواج منو امیر نمی مطمئنم اکرم را

 کار خودشو
 

سم  شنا شه لبم امیری که من می ست گو ش ست، لبخندی ن ست بردار نی نکنه د
 کله شق تر از این حرفاست   بلند شدم برم تو خونه که صدای در اومد

 شتم سمت در برگ
 کیه؟-

 صدایی نیومد
از تو سوراخی در بیرونو نگاه کردم شهریار بود، ای خدا حدس میزدم که دوباره 

 بیاد هیچی نگفتم تا اینکه محکم تر در زد,داد زدم:
 گفتم کیههه؟-

 اروم ولی محکم گفت:
 =شهریارم باز کن درو
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 خودتو خسته نکن درو باز نمیکنم-
 ن=باباتو اوردم درو باز ک

 سریع درو باز کردم با چشمم دنبال  میگشتم ولی پیداش نکردم  تا گفت بابا
 کو کجاست؟-

 با سرش به ماشین اشاره کرد
 =تو ماشینه

باز کردم   رفتم ساامت ماشااین چون شاایشااه هاش دودی بود دیده نمیشااد درو
صندلی عقب نشسته بود و ُچرت میزد، نعشه کرده بود با ناباوری نگاهی به بابا 

 عد به شهریار انداختم شهریار اومد جلو و گفت:و ب
 =برو من میارم 

دوباره نگاهی به بابا انداختم باورم نمیشااد این بابای من بود خیلی حال  بد 
 بود با صدای ارومی به  گفتم:

 =مواظب باش بقیه نبینن
عقب عقب برگشتم تو خونه,رفتم دستشویی تا جایی که تونستم گریه کردم ای 

نده ی خدا چقدر  پدر من که ب دیگه صااادات کنم چقدر دیگه دعا کنم اخه 
خوبی بود چرا به این درد دچارش کردی خدا جونم نجات  بده، اشااکام بی 

 وقفه میریخت با صدای در به خودم اومدم، شهریار بود:
 =دریا حالت خوبه؟

شهریار اومد صورتم اب زدم    درو باز کردم رفتم بیرون   شیر ابو باز کردمو به 
 جلو تا دستمو بگیره که پس  زدم با چشم دنبال بابا میگشتم که گفت:

 =تو اتاقشه
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 نشستم رو مبخ
 کسی متوجه نشد؟-

 =نه مالفه انداختم باالش، در ضمن کسی بیرون نبود
شهریار نشست رو مبخ کناریم دستمال کاغ ی رو به طرفم گرفت ازش گرفتم 

 و اشکامو پاک کردم
ستم ناراحتت کنم شدم اگه اینکارو نمیکردم تو هیچوقت  =نمیخوا ولی مجبور 
 راضی نمیشدی که باهام   

 سرمو گرفتم تو دستام
 بسه    بسه    نمیخوام بشنوم-

 =من فقط میخوام کمکت کنم دختر چرا نمیفهمی؟
 اینجوری میخوای کمکم کنی با جدا کردن من از امیر؟ارهههه؟-

له تت میکنم امیر کم ساان و ساااا یا من خوشاابخ های خوبی  =در یت  موقع
 درانتظارشه اون راحت فراموشت میکنه تو هم میتونی فراموش  کنی

 داد زدم:
نههه نهه فراموش  نمیکنم یعنی نمیتونم فراموش  کنم اونم فراموش نمیکنه -

ست ما  شق من و امیر الکی نی صال از زندگیه من چی میدونی ع ساله که  6تو ا
یدونن قر حخ هم م هخ م مه ی ا کارامونم با همیم ه مه ی  اره ازدواج کنیم ه

 کردیم که نمیدونم تو از کدوم گوری پیدات شد
 اختیار اشکام دست خودم نبود دستمال تو دستم خیسه خیع بود 

 =ولی اگه با من ازدواج نکنی با امیرم نمیتونی ازدواج کنی 
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 چیه تو میخوای جلومونو بگیری؟-
 ن=نه ولی هستن کسایی که با این ازدواج مخالف

 برو بابا ِچرت نگو-
 =فکر کردی من از جدا کردن تو و امیر از هم،خوشحالم؟

 گنر نگاش کردم ُتن صداش و حتی نگاهشم تیییر کرده بود ادامه داد:
 =من خودمم عاشقم درک میکنم هم تو رو هم امیرو

 اشکامو پاک کردمو ازش پرسیدم:
ترک میکنه؟من اینو  من ازت یه سااوال دارم با ازدواج من وتو چه جوری بابا-

 نمیفهمم
 دستی به موهاش کشید و گفت:

 =من چیزایی میدونم که تو نمیدونی
 خب بگو منم بدونم-

 =به وقت  بهت میگم
 وقت  ِکیه؟االن بهم بگو-

 با صدای تقریبا بلندی گفت:
 =دریا نمیتونم بهت بگم میفهمی اینو؟

و ُچرت باز کردم هنوز تبی توجه به  بلند شدم رفتم سمت اتاق بابا در اتاقشو 
 بود تکیه زدم به چارچوب در اتاق ، شهریار اومد کنارم ایستاد   اروم گفت:

=اگه با من ازدواج کنی هم بابات خوب میشااه هم زندگیت از این رو به اون رو 
 میشه، دار و ندارمو میریزم به پات
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 وسکوت کردم، وقتی دید ساکت شدمو چیزی نمیگم خواست بره که برگشتم 
 با صدای لرزونم گفتم:

سرکوب کنم   ؟امیرو - سمو  سا سم چی   ؟ میگی اح سا پع دلم چی   ؟ اح
 ترک  کنم   ؟ من نمیتونم نمیتونم   

 =کار نشد نداره کاری میکنم که از ازدواج با من پشیمون نشی
 تو حاضری با کسی ازدواج کنی که عاشق یه نفر دیگست   ؟-

است یه چیزی رو بگه ولی نمیتونست برگشت سرشو انداخت پایین انگار میخو
 تا بره جای در که رسید بدون اینکه برگرده نگام کنه اروم گفت:

 =اگه عاشق  باشم    اره   
شقمه    هه یعنی اون  شهریار گفت که عا شکم زد  همونجا کنار در اتاق بابا خ

کنم ساله عاشقمه ترک 6با یر نگاه عاشق شده ممکن نیست من بیام امیرو که 
بچساابم به مردی که از راه نرساایده میگه عاشااقمه، خیلی راحت حرفشااو زد و 
رفت، من موندم و بابای معتادم حاال باید چه جوری ازش نگه داری میکردم    
کاش مریض بود ولی معتاد نه با این اعتیادش هم زندگیه خودشااو نابود میکنه 

شر نگاهی  شمهایی پراز ا شتم با چ ت به بابا کردم رو تخهم زندگیه منو، برگ
شدم لباش  صورت ، نزدیک   صا  صو شده بود مخ خوابیده بود، خیلی الغر 
تیره شده بود بیشتر به سیاه میزد، تو جیب هاش دنبال گوشی  میگشتم پیداش 
کردم رفتم تو مخاطبین دنبال شااماره شااهریار میگشااتم پیداش که کردم دکمه 

شدم با گو شت مجبور  شارد ندا سو زدم چون  شی خودم زنر بزنم بعد از تما
 دو بوق صدای جدی و محکم  پیچید تو گوشی:
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 =بله
 از همینجا هم میتونستم اخم رو پیشونیشو تجسم کنم با صدای لرزو

 
 نم

 گفتم:
 دریام-

 =چی شده دریا؟
شهریار من باید چیکار کنم؟ یعنی چه جوری از بابا نگهداری کنم؟ االن که -

 و ب اره رو سرش  خوابه میترسم بیدار شه خونه ر
=چرا زنر زدی به من  ؟ خب به امیر جونت بگو اون بلده چه جوری کمکت 

 کنه
 پوفی کردمو عصبی گفتم:

 باشه زنر میزنم به امیر-
گوشی رو که قطع کردم، دوباره زنر زد جواب ندادم بار دوم که زنر زد گوشی 

 رو برداشتم و طلبکار گفتم:
 چیه   ؟-

 فتبی توجه به عصبانیتم گ
 =نترس تو خونتون به  ارامبخ  زدم

 ِکی زدی که من نفهمیدم؟-
 =موقعی که تو دستشویی بودی

 اها,ولی خب باالخره که بیدار میشه اونوقت چیکار کنم؟-
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سر  ضمن من فردا دوباره بهتون  سی در  ست که ازش میتر =دریا باباته ,لولو نی
 میزنم

 باشه فقط   -
 =فقط چی؟

 میر نگو باشه؟از این قضیه چیزی به ا-
 بعد از مکث کوتاهی جواب داد:

 =باشه
 ممنون خداحافط-

 =دریا
 بله-

 =به حرفام فکر کن
 باشه-

 =خدانگهدار
سیاه     شت من   چقدر  سرنو ستم رو زمین اینم از  ش شی رو قطع کردمو ن گو

 چقدر کدر    چقدر تاریر   هعییی خدااا کدوم راه درسته کمکم کن    
په بخوابم به نا کا یدار شاااد زود میفهمم دراز رو  با ب با قت  تره، اینجوری هر و

 کشیدمو پتو رو انداختم رو خودم اواسط پاییز بود و هوا سرد    
***** 

وسااط یه باغ پر از گخ ایسااتاده بودم وای خدا چقدر ساارساابز و قشاانگه  همه 
هستن من،امیر،اکرم حتی شهریار هم هست همه میخندیدن خیلی خوشحال 
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خالیه بابا رو حع کردم با چشم دنبال  میگشتم همه یکدفعه بودیم ولی جای 
شونو که گرفتم بابا رو  شت شون میدادن رد انگ ست اونطرف باغ رو ن حیرون با د
دیدم لب پرتگاهی ایستاده بود و دستشو به نشونه ی کمر سمت من دراز کرده 

ونم ا بود به شااهریار نگاه کردم پاهاش قفخ شااده بود به امیر نگاه کردم پاهای
قفخ بود همه پاهاشااون قفخ بود به پاهای خودم که نگاه کردم باز بود همه داد 
میزدن برو کمک  کن، منم دویدم ساامت  ولی هرچی میدویدم نمیرساایدیم 
شد  شده بود بابا پرت  سیدم ولی دیگه دیر  به ، خیلی تالش کردم تا اینکه ر

شد زجه زدم، سط دره اونقدر رفت پایین که دیگه دیده ن صدای  و جی  زدم و با 
 بلند صداش زدم باااباااااااا   

 
به اون سااردی خیع عرق بودم،  یدم نفع نفع میزدم هوای  یهو از خواب پر
بدنم سست شده بود نمیتونستم حرکت کنم زیر لب صلواتی فرستادمو از جام 
بلند شاادم هم  خواب بود    یه کاب*و*س وحشااتناک    خدا رو شااکر که 

ان اب خوردمو رفتم ساامت اتاق بابا هنوز خواب بود برگشااتم خواب بود یه لیو
 صبح بود دراز کشیدم که خوابم برد    5سرجام ساعت 

شده بود و در به  شدم بابا بیدار  صدای بهم خوردن در کابینتا از خواب بیدار  با 
در دنبال یه چیزی میگشت سریع بلند شدم رفتم سمت اشپزخونه با نگرانی و 

 میه نمه ترس گفت
 سالم بابا جونم دنبال چی میگردی-

 بابا کالفه از اینور به اونور میرفت
 =دریا من یه نایلون کوچیر مشکی گ اشتم تو این کابینت نمیدونی کجاست
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 نایلون مشکی   اها یادم اومد-
صله بعد از  شتم دادم به ، بالفا شپزخونه از زیر کابینت نایلونو بردا رفتم تو ا

تم گرفت رفت تو اتاق  و درو قفخ کرد خوبه باز حداقخ اینکه پالستیکو از دس
 سر وصدا نکرد   

ضعیت بابا  7ساعتو که نگاه کردم  شهریار نیومد تازه با این و بود پع چرا این 
شهریارو گرفتم ولی جواب  شماره ی  شتمو  سرکار گوشیمو بردا ستم برم  نمیتون

 د تو گوشیدوباره که گرفتم صدای سرحال و خندون دختری پیچی  نداد
 =بله

 سالم ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتم-
 =مگه با شهریار کار نداری

 بله بله با اقا شهریار کار دارم-
 =تو باید دریا باشی درسته

 بله   خودمم شما از کجا منو میشناسین  ؟-
 =شهریار خیلی تو خونه ازت تعریش میکنه

 اقا شهریار لطش دارن-
 م خواهر شهریار=راستی یادم رفت بگم من شادی

 اها از اشنایی باهاتون خوشبختم-
=منم همینطور، دریا جان شهریار رفته ورزش گوشیشو یادش رفت ببره هروقت 

 اومد میگم بهت زنر بزنه
 ممنون عزیزم لطش میکنی-



 111 فرشته نجاتم

 =خواه  گلم کاری نداری
 نه شادی جون خداحافظ-

 =خدانگهدار 
 اینکه خودشو معرفی کرد اصالگوشی رو قطع کردم یه لحظه فکر کردم زنشه تا 

 به اون شهریار بداخالق و اخمو نمیخورد همچین خواهری داشته باشه   
شیدم کنار تخت  سرک میک شت پنجره تو اتاق بابا  شدم رفتم تو حیاط از پ بلند 
پشت به پنجره نشسته بود نمیدونم داشت چیکار میکرد بیخیال رفتم صبحونه 

شروع کردم به خوردن ضر کردمو  ستم برم  حا صدا نزنم خوا دلم نیومد بابا رو 
 صداش کنم که در اتاق  باز شد و خودش اومد 

 بابا جان صبحونه حاضره -
 =االن میام

رفت دستشویی و به پنج دقیقه نکشید که برگشت نشست سر میز واس  چایی 
 ریختم

 =امروز سرکار نمیری دریا؟
 نه امروز نمیتونم برم-

 =چرا؟
 چون   -

شتم صدای زنر گ شیمو بردا شدم گو شت جواب بابا رو بدم بلند  شیم ن ا و
 شهریار بود

 بله-
 =سالم دریا کاری داشتی زنر زدی؟
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 سالم اره زنر زدم ببینم کی میای-
 =تا یکی دو ساعت دیگه خودمو میرسونم

 یواش جوری که بابا نشنوه گفتم:
 شهریار، من میتونم بابا رو خونه تنها ب ارم  ؟-

 ی بری  ؟=مگه کجا میخوا
 باید برم سرکار-

 =دیگه الزم نیست بری
 عصبانی گفتم:

 تو نمیخواد واسه من تعیین تکلیش کنی-
 =دریا االن بهترین کار اینه که خونه پی

 
 ش بابات بشینی تو هرچی بخوای من برات فراهم میکنم

 نه ممنون نمیخواد شما زحمت بکشی-
 =زحمت چیه من دوست دارم بهت کمر کنم

 ستم رو مبخکالفه نش
 نمیخوام زیر دین کسی باشم-

 =دریا با کی صحبت میکنی؟
 صدای بابا بود رو به  گفتم

 شهریاره-
 =سالم منم به  برسون
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 شهریار بابا بهت سالم میرسونه-
 =سالمت باشه    فکر کنم حال  خوبه نه  ؟

 اره بهتره ، ولی بازم میترسم تنهاش ب ارم-
 رفتی ها =من دارم میام اونجا نیام ببینم

 باشه-
 =فعال

زنر زدم به صاامدی و به  گفتم که امروز نمیتونم بیام خیلی غرغر کرد ولی 
 گفتم که شرمنده کاری واسم پی  اومده

***** 
شونه میکردم  شتم تو اتاق موهامو  سته بود و منم دا ش بابا رو به روی تلویزیون ن

 که امیر زنر زد، در اتاقو بستم و خیلی اهسته جواب دادم:
 بله-

 =دریا چرا اروم حرف میزنی  ؟
 اخه بابا خونع-

 =عه کی اومد؟
 دیشب اومد خونه-

 =اها االن حال  خوبه؟
 اره بهتره-

=دریا من دیگه طاقت ندارم همین روزا میام خواسااتگاریت گفتم که بدونی، 
 حاال چه با مامانم چه بدون مامانم

 دستمو جلوی دهنم گرفتم که صدا بیرون نره
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نه شااا- یای دیوو یت میخوای ب دی تو االن وقت  نیسااات,تو همین وضااع
 خواستگاریم؟

 =دریا اگه االن نیام ممکنه خیلی دیر بشه
ستو - ست هم فکر کردی حاال مامانت و بابام هیچی تو باید در صال به در تو ا

 تموم کنی
ساله دارم کار میکنم تا یه زندگیه اروم برای  =برو بابا درس چیه  من االن چهار 

دم بسازم تو باز میگی برو درستو بخون، اگه بخوام درس بخونم همه ی تو وخو
 زحمتام هدر میره   

صاادای زنر در توجهمو جلب کرد، از پشاات پنجره نگاه کردم بابا و شااهریار 
 داشتن سالم و احوالپرسی میکردن 

 امیر من باید برم کار دارم-
تو هم با بابات  =باشااه دریا، ولی این قضاایه جدیه من با مامان صااحبت کردم

 صحبت کن اگه نمیتونی خودم باهاش صحبت میکنم
 امیر من تو این وضعیت هیچی نمیتونم به بابا بگم فعال   -

گوشی رو قطع کردمو شالمو انداختم رو سرم یه سارافون لی با یه شلوار جین و 
شون  صدا ستم از اتاق بیرون برم که متوجه  سرم بود، خوا سمانی  شال ابی ا

شتند با هم صحبت میکردند، در اتاق من کنار در راهرو قرار داشت و شدم، دا
اونا داشتند کنار در راهرو صحبت میکردند، سرمو چسبوندم به در تا صداشونو 

 بهتر بشنوم
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شااهریار من حالم بده از اون زهرماری ها هم ندارم بکشاام این فتحی هم -
 جوابمو نمیده چیکار کنم؟

 ونی که قولشو بهت داده مواد بگیر=چرا به من میگی برو از هم
 تا حاال ده دفعه رفتم دِم در عمارت  ولی مستخدماش نمی ارن ببینم -

 =چرا رات نمیدن  ؟ قبلنا که خوب بهت میرسیدن حاال چی شده؟
اونکه مجانی بهم مواد نمیده فقط همون اوال خوب بود بدون اینکه چیزی ازم -

 د دخترت زنم بشه تا بهت مواد بدمبخواد بهم مواد میداد االن میگه بای
 =خب چرا دریا رو به  نمیدی؟

تصاامیم گرفتم که این کارو بکنم ولی نتونسااتم دریا دخترمه پاره ی تنمه تنها -
 یادگار مریم خدا بیامرزه نمیتونم   نمیتونم   

 =تو که نمیتونی دریا رو به  بدی چرا نمی اری با امیر ازدواج کنه؟
نیومد همینقدر کافی بود تا اگاه بشاام که دور و برم چی  صاادایی از جانب بابا

شوکه  شون با دیدن من  میگ ره همون لحظه درو باز کردمو رفتم بیرون، هر دو
 شدن متوجه شدن که من داشتم حرفاشون گوش میکردم رو به بابا گفتم:

ضی، دیگه حاال کارت به جایی رسیده که میخوای - ستت درد نکنه حاج مرت د
 روشی؟دخترتو بف

 شهریار سرشو انداخت پایین بابا قدمی اومد جلوتر
 =نه دریا داری اشتباه فکر میکنی

 خودت همین االن گفتی -
 =ولی اینم گفتم که نتونستم



wWw.Roman4u.iR  116 

 

نتونستی پع چرا امیرو دعوا کردی  ؟ چرا زدی تو گوش   ؟ چرا به  گفتی -
 ی   تدریا نمیخواد ببینتت  ؟ تو که امیرو مثخ پسر نداشتت دوست داش

شهریار اومد جلو تا ارومم کنه  شده بود  شر  شمام پر از ا ضم گرفته بود، چ بی
 که داد زدم:

به فکر خودتی، همتون - که ای  گه ی همون مرتی به من دسااات نزن تو هم لن
ستفاده کنین، هه حتما با خودت میگی چرا این لقمه ی چرب و  سو ا میخواین 

ه من فکر نمیکنین، از همتون نرمو از دساات بدم هیچکدومتون حتی کره ای ب
 متنفرم   

 اشکامو با دستم پاک کردم
با رو در اوردی که خودتو تو دلم جا کنی ولی اینو بدون هیچکی - َادای ادم خو

 جای امیرو تو قلبم نمیگیره 
 رو به بابا گفتم:

تو هم هرکاری دلت میخواد بکن فقط اینو بدون دیگه دختری به اساام دریا -
 نداری   

فتمو بدو از خونه زدم بیرون شهریار صدام میزد همه ی همسایه ها از سر اینوگ
و صاادای ما ریخته بودن بیرون دیگه واساام مهم نبود که در موردمون چی فکر 
میکنن، وقتی قصااد و نیت بابا رو فهمیده بودم دوساات داشااتم بمیرم اره از این 

شد  شد که بهتر نمی شه زندگیم روز به روز بدتر می صدای بی توجه ببدترم می ه 
شهریار فقط میدویدم میخواستم از اون محله ی لعنتی برم بیرون انگار اکسیین 
ستم رو زمین، خیلی از خونه  ش سید نفع کم اورده بودم کنار دیوار ن بهم نمیر
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شتن  شر میریختم، همه دا صدا ا شهریار گمم کرده بود   بی  شده بودم  دور 
 نگام میکردن چند نفری دورم جمع شدند 

 =چیزی شده خانوم؟
منم در جواباشااون فقط ساارمو تکون میدادم حالم خیلی بد بود حساای از این 

 بدتر که بابات بخواد بفروشتت اون حتی تصمیمیشم گرفته
 

بود، تو کوچه ها قدم میزدم نه پولی نه کیفی حتی گوشاایمم برنداشااتم اینقدر 
به خودم اومدم دیدم  همه جا رو تار میدید یه زمانی  گریه کرده بودم که چشااام

 رسیدم حرم بدون چادر که نمیتونستم برم داخخ  
یه میازه ی عطر فروشی تو کوچه ی کنار حرم بود که هروقت میخواستم خرید 
کنم میرفتم پی  اون، فروشااندش خانم مهربونی بود که اتفاقا خونشااون هم 

 اونجا نزدیر حرم بود، وارد میازه شدم   
 هستین؟سالم خانم عابدی،خوب -

 بلند شد اومد طرفم
 =سالم دریا جان،شکر خدا خوبم تو چطوری؟ چه عجب از این طرفا

ممنون منم خوبم،ببخشااید خانم عابدی من یادم رفته چادر بردارم میشااه یه -
 چادر به من قرض بدین

 عابدی مشکوک اومد جلوتر
 =چیزی شده دریا جون؟

 نه نه چیزی نیست-
 ی بگم اصرار نکرد رفت چادر واسم اوردوقتی دید مایخ نیستم به  چیز
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 =بیا عزیزم 
 ممنون-

شدم  سمت حرم وارد حرم که  شکر و خداحافظی چادرو گرفتمو رفتم  بعد از ت
 خم شدمو سالم دادم

 السالم علیر یا علی بن موسی الرضا-
شلوغ بود هر جور بود خودمو به  صحن ازادی، خیلی  شمای گریون رفتم  با چ

سوندم از ته د ضا خودت کمکم کن دیگه ضریح ر لم گریه میکردم    یا امام ر
سیده منی که خودمو به اب و اتی  میزدم  ست ر چاره ای ندارم زندگیم به بن ب
تا بابام پاک بشااه حاال همون بابا میخواد زندگیمو نابود کنه دیگه به اخر خط 
رساایدم خسااته شاادم از این زندگیه نکبتی خدا خودت خالصاام کن منو بک  

ش شتر راحت  شده مطمئنم مامانم منو بی م، منو ببر پی  مامانم دلم براش تنر 
 از بابام میخواد،دیگه نمیتونم  نمیتونم    یا امام رضا خودت بهم کمر کن    

**** 
ساعت  سمت خونه راه 7تا  صبح حرم بودم بعد از نماز و زیارت و    پیاده به 

شتم به خیال اینکه بابا خونع در  شید کهافتادم کلید ندا در باز  زدم به دقیقه نک
شااد شااهریار بود از دیدن  تعجب نکردم رفتم تو، درو بساات بی توجه به  
خواستم برم داخخ خونه که صدام زد تا برگشتم محکم زد تو گوشم شوکه شده 

 دستمو گ اشتم یه طرف صورتم داد زد
 =تا االن کدوم گوری بودی؟

 بلند تراز اون داد زدم:



 119 فرشته نجاتم

 یگیری به تو چه که کجا بودم چته وحشی پاچه م-
 دریا با من درست صحبت کن میگم تا االن کجا بودی؟-

 بی توجه به  راهمو کج کردم تا برم خونه که دستمو محکم گرفت کشید
 هوووی چه خبرته دستم شکست-

 =جواب منو بده
دسااتم هنوز تو دساات  بود تقال میکردم تا دسااتمو از تو دساات  در بیارم که 

 شار دادمچمو ف  محکم
 نالیدم:

 دستمو ول کن عوضی-
 =تا نگی کجا بودی ول نمیکنم

 به تو چه, اصال تو اینجا چه غلطی میکنی؟-
 =دیشب تا صبح اینجا بودم تو بگو کجا بودی؟

 نمیگم بهت ول کن دستمو-
شکم در ا  هر چی بیشتر تالش میکردم بدتر میشد دستمو محکم تر فشار داد،

 اومده بود
 ول کن دستمو شکستی حرم بودم حاال-

 تا دستمو ول کرد رفتم تو اتاقم بالفاصله پشت سرم اومد تو اتاق
 =میدونی چقدر نگرانت شدم با اون حالت از خونه رفتی بیرون

 من نیازی به نگرانی تو ندارم بیخود نگران شدی-
 =نمیخوای بپرسی بابات کجاست؟

 واسم مهم نیع-
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ب بعد که برگشتم خونه بابات نبود از دیش=بعد از اینکه تو رفتی اومدم دنبالت 
 دنبالتون میگشتم ولی پیداتون نکردم، یه لحظه به من نگاه کن

 بی توجه به حرفاش داشتم دنبال گوشیم میگشتم که گفت:
 =دنبال این میگردی؟

 گوشیم تو دست  بود عصبانی رفتم سمت 
 این دست تو چیکار میکنه؟-

 رم اومد در خونه من باهاش صحبت کردم=امیر بیست دفعه زنر زد حتی یه با
 چی به  گفتی؟-

 =جریان دیشبو تعریش کردم
 چی گفت؟-

 =هیچی فقط عصبی برگشت خونشون 
شکالت من  ستم رو تخت، مونده بودم چیکار کنم امیر با این همه م ش کالفه ن
نمیتونساات کنار بیاد خوشاابختی امیر ارزوی منه ولی امیر با من خوشاابخت 

شه، من نبای صمیم گرفتم امیرو از نمی صیم کنم ت شخ شکالت  د اونو درگیر م
 خودم دور کنم، اره این بهترین کار بود   

***** 
یر هفته از اون ماجرا گ شته بود تو این یر هفته شهریار هر روز بهم سر میزد 
صیحت هاش کارهای خودمو انجام میدادم دو روز پی  از  و منم بی توجه به ن

جر و بحث میومد ساار همون قضاایه خواسااتگاری با خونه امیر اینا صاادای 
شیول کار  سخت م مادرش دعوا کرده بود، تو این روزا کمتر امیرو میدیدم اون 
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به  یار  مد شااهر ها تو خونه زندگی میکردم، امیر متوجه رفت و ا بود و منم تن
خونمون شااده بود به همین خاطر چند باری هم با من دعوا کرده بود که این تو 

سم خونتون چ ست منم در جواب  میگفتم که از بابا وا یکار داره وقتی بابات نی
خبر میاره امیر شاار کرده بود، حتی این روزا از دسااتم دلخور شااده بود فکر 
میکرد که دارم چیزی رو ازش پنهون میکنم ولی واقعیت  این بود که من دیگه 

دگی، از زنهیچ امیدی به زندگی نداشتم دلم میخواست بمیرم خسته شده بودم 
شده بود، برای ازدواج با  شت دنیام تیره و تار  زندگی دیگه هیچ معنایی برام ندا
امیر مشکالت زیادی سر راهم بود باید رضایت بابا رو برای ازدواجم میگرفتم 
ضی به  ضایت بده، از طرفی اکرم را شه ر صد داره منو بفرو که عمرا پدری که ق

ر ناخواسااته رابطشااو با مادرش خراب این وصاالت نبود، من با ازدواج با امی
شده، میترسم از روزی که  شکراب  شون  میکردم همینجوری به خاطر من میون

 عروسشون بشم و اکرم آه بکشه میترسم آه 
 

نابود کنه، شااهریار میگفت که فتحی از اون کله  دامنمونو بگیره و زندگیمونو 
به خاک ساایاه بشااونه و لی خب مگه گنده هاس و خیلی راحت میتونه منو 

مملکت قانون نداره اما من اینو نفهمیدم که چرا شااهریار میگفت این یکی با 
بقیه فرق داره با قانون نمیشااه جلوشااو گرفت، هر چی بود من تصاامیمو گرفته 
یه خودش،  تا اونم بره پی زندگ به روز خودمو از امیر دورتر میکردم  بودم روز 

سخت بود ولی خب  ست  جدایی از امیر خیلی برام  سی که دو شبختیه ک خو
شو  س ست میگفت امیر هنوز جوونه میتونه در شهریار را داری در اولویته اوله، 

نه، های بهتری رو برای خودش رقم بز یت  نه و موقع با   بخو قصاااد ازدواج 
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شااهریارو ندارم یعنی دیگه واساام مهم نیع که بابا بخواد ترک کنه یا نه، بخواد 
پرده بودم به دست روزگار، مثخ پری شده بودم منو بفروشه یا نه    من خودمو س

که باد اونو هر طرفی که دل  میخواد میبره، اره زود تساالیم شاادم چون بهم یاد 
شه، بعد از مرگ مامان امیر و  نداده بودن که یه دختر باید قوی تر از این حرفا با

ستم و یبابا همیشه پشتم بودن و من اینو یاد نگرفتم که مثخ مرد رو پای خودم با
تسلیم این دنیا و پستی بلندی هاش نشم، بعد از اتفاقی که برای بابا افتاد پشتم 
ستم که امیر پا به پای  شتم بود ولی من نمیخوا سته که امیر پ شد در یهو خالی 
شتم تنها امیدم به خدا بود و اینکه این  شی ای ندا سوزه، دیگه هیچ دلخو من ب

 شریعتی این نیز بگ رد   دنیا فانیه و زود گ ر، به قول دکتر 
***** 

 
بت گرفتم اصااال خود  =خانم محترم من همین سااه روز پی  اومدم ازتون نو

 خانم دکتر گفت که یه نوبت به من بدید
 نه خانم لطفا برو وقت منم نگیر،داری اشتباه میکنی-

 =اشتباه چیه  ؟ میگم من همین سه روز پی  ازت نوبت گرفتم
 عصبانی داد زدم:

 رون دیگه گفتم که نوبت ندارمبرو بی-
 تا خواست لب باز کنه صمدی از اتاق  زد بیرون

 =اینجا چه خبره؟
 زنه برگشت طرف صمدی:
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سالم هانیه جان خودشون سه روز پی  بهم برای امروز نوبت دادن ولی االن -
 میگن که نوبتت نیع برو دو روز دیگه بیا

 ر باشی=سالم نازی جون ببخشید میشه یه چند لحظه منتظ
 صمدی با اخم ظریفی طرف من نگاه میکرد

 =خانم شعبانی یه لحظه بیاین اتاقم
سته  ش شت میزش ن صمدی، پ با نفرت نگاهی به اون زن انداختمو رفتم اتاق 

 بود
=خانم شعبانی چند روزه اصال حواستون به مراجعین نیست فکر کنم مشکلی 

 پی  اومده, نه؟
 بله، همینطوره-

 ونم کمکت کنم؟=خب چی شده من میت
 نه مشکلم حخ شدنی نیست-

که به من مراجعه میکنن واسااه کار خیلی مهمی میان   =ببین عزیز من, افرادی
اینجا اینو بهت بگم که اگه اشااتباهی بکنی ممکنه زندگیشااون به خطر بیوفته 

 میدونی که بیشترشون باردار هستن 
 بله میدونم-

 =پع ما با این وضعیت نمیتونیم کار کنیم
 سرمو انداختم پایین

 =شرمنده که اینو میگم ولی ما دیگه قادر به همکاری با هم نیستیم
 پاکتی رو از تو کشوی میزش در اورد و گ اشت روی میز

 =بفرما اینم از حقوق این ماهت موفق باشی
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 پاکتو برداشتم و گفتم:
 ممنون-

 و بدون خداحافظی از مطب زدم بیرون
دمو برای پ یرش هر اتفاقی اماده کرده بودم پیاده به اینم از یه روز گند دیگه خو

طرف خونه میرفتم پساارای الت محلمون ساارکوچه نشااسااته بودن با دیدن من 
شروع کردن به متلر انداختن، تا دیروز که از ترس امیر جرات نمیکردن چیزی 
شدن میونه ی من و امیر بو برده بودن که  شکراب  بهم بگن، فکر کنم اینا هم از 

شون پیچیدم داخخ کوچه به  شون اجازه دادن بهم متلر بگن، بی توجه به خود
ی باریکمون جای سااوزن انداختن نبود خیلی شاالوغ بود، همه ی همسااایه ها 
مده بودن، جلوی در  چه اونورتر هم او تا کو ته بودن بیرون حتی از دو ریخ

یع رخونمون یه عالمه خرت و پرت ریخته بود، یا ابوالفضااخ اینجا چه خبره ساا
اونایی که اونجا جمع شاده بودن رو زدم کنار و رفتم جلو، صادای جر و بحث 
از خونه ی امیر اینا میومد در حیاطشااون باز بود اکرم تو حیاط بود تا چشاام  

 به من افتاد داد زد:
 =ایناهاش,بیا خود َورپریدش اومد

ورت  ر صتا اینو گفت امیر دوید از خونه بیرون دکمه های پیراهن  باز بود کنا
هم خ  افتاده بود چشااماش قرمزه قرمز بود خیلی عصاابانی بود از دیدن  
ترساایدم فکر کنم دعوا کرده بالفاصااله اومد جلو دسااتمو گرفت و بلند رو به 

 همسایه ها گفت:
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صال میخوام باهاش ازدواج کنم  شق این دخترم اقا ا =همتون گوش کنید من عا
 ام مهمهکاری به خانوادش هم ندارم فقط خودش بر

 شوکه شده دستمو از دست  کشیدم بیرون رو به  گفتم:
 امیر چی شده   دعوا کردی؟-

 اکرم از خونه زد بیرون و رو به پسرش با صدای بلندی گفت:
 =پسره ی نفهم بیا گمشو برو تو خونه ابرومو بردی

 امیر فریاد زد:
 خیلی ناراحتی دیگه نمیام خونه اصال میرم گم و گور میشم-

 ختر دایی امیر که تا اون لحظه کنار در ایستاده بود داد زد:سحر د
 =ول  کن عمه لیاقت  همون دختره ی ه*ر*ز*س

سرش  صبانی  ش  بعد ع با گفتن این حرف  امیر داغ کرد رفت جلو زد تو گو
 داد:

 =ه*ر*ز*ه تویی که هرشب تو بیخ یه نفر میخوابی، گورتو گم کن یاالااا 
 ت  زد و رفت پی  امیر سعی میکرد اروم  کنه اکرم با دست  چنگی به صور

به سااحر چی گفتی خفت میکنه برو تو خونه  =دهنتو ببند، اگه داییت بفهمه 
 دنبال شر نگرد بچه  

بعد سااعی میکرد ُهل  بده تو خونه که سااحر اومد تو کوچه ساانر بزرگی 
برداشاات و پرت کرد به طرف پنجرمون شاایشااه ی پنجرمون شااکساات، امیر 

ست هجو شو گرفتن خوا سایه ها جلو م ببره طرف  که مامان  و چند تا از هم
 ولی همچنان داد میزد:
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=دختره ی ه*ر*ز*ه مگه مرض داری، دیوونه ای، چه مرگته؟ از چی میسااوزی 
سرت کنن، ترشیدی  شمت دنبال منه خاک تو  ست دارم چ از اینکه دریا رو دو

 تو خونه منتظری من بیام بگیرمت  
 ی چندش اورش از اون طرف کوچه داد میزد:سحر با همون لباسا

=عقده ای بدبخت برو با همین دختره ی بی درپیت ببینم چی گیرت میاد، اه اه 
 اه هیکل  بو قرمه سبزی میده 
 هنوز تو شوک بودم امیر داد زد:

پاک و  که تموم وجودت دو هزار هم نمی ارزه هر چی هسااات  یه  =بهتر از تو
،اینو بگم که من با دریا ازدواج میکنم چه  نجیبه، مثخ تو ل*ا*ش*ی نیسااات

 بخواین چه نخواین
اکرم در حالیکه چادرشااو دور کمرش گره زده بود با انگشاات اشااارش امیرو 

 تهدید میکرد:
=امیر به خداوندی خدا قساام اگه اساام این دختر بیاد تو شااناساانامت شاایرمو 

 حاللت نمیکنم
من باعث همه ی این  فقط خودم متوجه اشااکی شاادم که از روی گونم چکید

 بدبختی ها و مصیبت ها بودم من خودمو مقصر میدونستم
 اکرم همچنان داد میزد و من خشر و مبهوت کنار امیر ایستاده بودم

=پسره ی احمق و نادون، خودم با چشمای خودم دیشب باباشو تو اشیاال دیدم 
 نمیدونم داشت دنبال چی میگشت

 بلندی گفت: مامان ریحانه از اون طرف با صدای
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 =اره بابا, منم دیدم
 

 کارتن خواب شده
 علی اقا از اونطرف بلند گفت:

=تازه معلوم نیساات این پساار مایه داره کیه که تازگیا پیداش شااده هر روز میاد 
خونه پی  دریا، یه دختر مجرد با یه پسر جوون تنها تو خونه زشته واال، قباحت 

 داره
 سحر داد زد:

 میخوای که زنت بشه  ؟=با این اوصاف هنوز 
 امیر منو محکم کشید تو بیل  و باالی سرمو ب*و*سید و گفت:

سه دیگه ای جز دریا فکر  ست  دارم نمیتونم به ک شه دو = اره میخوام که زنم ب
 کنم چرا نمیفهمین؟
 اکرم رو به من گفت:

شق  سرت بیرون کن امیر به درد تو نمیخوره ع سر منو از  =ببین دخترجان فکر پ
 شقی ماله تو داستاناست، بهتره به فکر یر نفره دیگه باشی و عا

لحظه ای چشمامو بستم خیلی سعی میکردم جلوی اشکامو بگیرم که سرازیر 
ست امیرو به زور پع زدم و بدون هیچ حرف و حتی نگاهی رفتم جای  شن د ن
در خونمون کلیدو تو قفخ چرخوندم میخواسااتم خالص شاام از اون فضااای 

 یر بدو اومد دنبالم   خفقان اور, ام
 =دریا صبر کن دریااااا
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و میخواساتم درو ببندم که خب معلوم بود زورم نمیرساید چون   رفتم تو حیاط
 امیر از اونطرف درو هخ میداد ومیخواست بیاد تو 

 =دریا بزار بیام تو 
 امیر تو روخدا برو   -

 =دریا لج نکن دیگه 
 باز کنه و بیاد تو خونه با یه فشار کوچیر موفق شد که درو کامخ 

 امیر برو خواهشا تنهام ب ار-
 اکرم دم در ایستاده بود

 =امیر ول  کن دختره ی لوس رو هم  ادا اطواره
 امیر بی توجه به مادرش درو بست و قفخ کرد
 با بیضی که هر لحظه ممکن بود بشکنه گفتم

 امیر تو رو جون هر کی دوست داری فقط ب ار تنها باشم-
 اصرار برای تنهایی به خاطر چیه تاوان حرفای اونا رو من باید بدم =این همه

تا برم بیرون ولی امیر  به حرفم توجه نمیکنه رفتم ساامت در  وقتی دیدم امیر 
زودتر از من کلید رو از روی در برداشت و گ اشت تو جیب شلوارش، جلوی 

 در ایستاده بود و دستشم زده بود به دیوار
یخواد بگن از قدیم گفتن در دروازه رو میشه بست ولی =ب ار هر چی دلشون م

در دهن مردمو نمیشااه بساات، بهشااون توجه نکن وقتی با هم ازدواج کردیم از 
 اینجا میریم تا تو راحت باشی خوبه  ؟

 امیر ازدواج چی   ؟ چقدر راحت واسه خودت میبری ومیدوزی-
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 =چرت نگو دریا همین فردا اول وقت میریم محضر 
 همین سادگیه  ؟ مگه به-

 =اره خیلی سادس کافیه تو بخوای اگه تا االن صبر کردم فقط به خاطر تو بوده
 کالفه گفتم

 امیر دست از سرم بردار برو پی زندگیت-
 =به همین راحتی بدستت نیاوردم که به همین راحتی هم از دستت بدم

 با دست  صورتمو نوازش کرد
 ی پع عشقمون چی  ؟=دریا چطوری میتونی اینقدر سنگدل باش

 دیگه بیشتر از این نمیتونستم جلوشونو بگیرم چشم هام بارونی شدن 
 نمیشه امیر بخدا نمیشه ازدواج من وتو یه امر اشتباهه-

 امیر با دستاش اشکامو پاک کرد
شتباهه یهویی به این نتیجه  شکات دیوونم میکنن چرا میگی ا =گریه نکن دریا ا

 رسیدی  ؟
 میخواستم تو یر فرصت مناسب بهت بگم که اینجوری شد نه خیلی وقته   -

 سرمو انداختم پایین و ادامه دادم
شون - شونه که تو داماد امیر تو خیلی فرصت های خوبی داری، خیلی ها ارزو

بشی میتونی بعد از اتمام درست با یر نفر که مورد پسند مادرت باشه ازدواج 
 کنی حتی میتونی دوباره عاشق بشی   

 گفتعصبی 
=بسه   بسه    این دری وری ها چیه که تو میگی ازدواج با یکی دیگه   ؟ دریا 

 میفهمی چی میگی  ؟
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امیر قضاایه ما تموم شاادس، مامانت راساات میگه عشااق و عاشااقی ماله تو -
 داستاناست

 =صبر کن ببینم نکنه پای کسه دیگه ای وسطه  ؟
 سریع سرمو اوردم باال 

 و فکر میکنی نیستنه نه اصال قضیه اینی که ت-
 پوزخندی زد و گفت

 =شهریار   اره دیگه هم خوشگله هم پولدار
 عصبی و با صدای نسبتا بلندی گفتم

 نه امیر اشتباه میکنی شهریار این وسط هیچ نقشی نداره-
 =پع چی  ؟ به خاطرت بابات میخوای ازم جدا شی اگه قضیه باباته که   

 ن اشتم حرف  تموم شه
 به بابا ندارهنه امیر ربطی -

 امیر با خشمی که میتونستی از توی چشماش بفهمی تقریبا داد زد
=پع قضاایه چیههه  ؟ چرا نظرت یهویی عوض شااد قصااه ی عشااق من وتو 

شکخ 6سال پی ، دریا میفهمی 6برمیگرده به  سی  سالههه که بین و من وتو ح
 چطور میتونی این حسو سرکوب کنی  ؟  گرفته به اسم عشق

 کشیدمو سعی کردم قانع  کنمنفع عمیقی 
که گرفتیم از روی - تا االن هر تصااامیمی  یا منطقی فکر کنیم،  امیر ب

احساااساااتمون بوده من ازت میخوام این حسااو ب اری کنار و از روی عقخ و 
منطقت تصاامیم بگیری، من مشااکالت زیادی دارم، خانوادم ازهم پاشاایدن، 
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لت نیساات، میفهمی چی پدرم معتاده، از طرفی مادر تو راضاای به این وصاا
 میگم  ؟ 

 =دالیلت واسه جدایی ازمن همیناست   ؟
 نه خب خیلی چیزهای دیگه هم هست که تو درک نمیکنی-

 =چرا درک میکنم تو بگو
 تکیه زدم به دیوار

 امیر ازت خواه  میکنم ازم نپرس چون نمیتونم بگم-
 سرشو تکون داد وگفت

 =نمیدونستم که غریبه شدم
از هر کساای بهم نزدیکتری ولی گاهی اوقات الزمه یه چیزایی رو نه اتفاقا تو -

 فقط سکوت کنی     تو خودت بریزی و در مقابخ حجم دردی که تو دلته
 دستاشو کرد تو جیب  و اومد رو به روم

سی نمیفمه که چقدر درد داری، اخه میدونی ادما به فریاد  سکوت کنی ک =اگه 
 هم میرسند نه به سکوت هم  

 هوای سرد با یه پیراهن نازک روبه رتو اون 
 

وی من ایسااتاده بود و حرف میزد منم که لباس گرمی نداشااتم تا بندازم ساار 
 شون ، شال گردنمو برداشتم و انداختم دور گردن  و ادامه دادم

ولی من اونقدر فریاد زدم که دیگه تار های صااوتیم پاره شااده، ترجیح میدم -
 سکوت کنم  

 و دست  و برد جلوی دهن  و ها کرد تا دستام گرم بشهدستای سردمو گرفت ت
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 اروم گفت
 =دریا ازم نخواه که تنهات ب ارم   

ستع ولی - شه ناخوا سته می شقمون داره ب امیر باید قبول کنیم که پرونده ی ع
 خب تقدیرمونه  

 =پرونده ی عشقمون بسته نمیشه، چون تو تا ابد تو کهن و قلبم میمونی 
 ین که ادامه دادسرمو انداختم پای

=من حاضاارم هر کاری کنم که تو خوشاابخت بشاای، اگه به جدایی از من 
 خوشحالی باشه میرم فقط یه شرط داره،

 دستشو گ اشت زیر چونم و سرمو اورد باال
 =قول بده، قول بده که هیچوقت فراموشم نمیکنی  

سرخ بود  شکی و  شماش، ا ستم زل زدم به چ ش شکی و به خون ن شمای ا با چ
ی خوب تونسااته بود خودشااو کنترل کنه تا گری  نگیره ولی من به راحتی ول

 اشر میریختم، به سختی لب باز کردم
سم میخورم حتی لحظه ای از یادم نری هیچکی جاتو تو قلبم - سهله ق قول که 

 نمیگیره  
 لبخند تلخی زد و گفت

 =امیدوارم خوشبخت بشی تنها ملکه ی قلبم  
 و ب*و*سه ای به پیشونیم زد و رفت با دستاش اشکامو پاک کرد

***** 
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تا بره پع چرا االن پشاایمون بودم از  فت   من ازش خواسااتم  فت    ر ر
حرفام   ؟ چرا االن ناراحت بودم چون این حع هیچوقت نمیمیره رفت و من 
ضربه ی  شدم که با یه  شکیده ی درختی  شدم، مثخ برگ خ شر  شدم، خ تنها 

شه     شتم، به طرف حوض رفتم کوچیر به راحتی خورد می اروم اروم قدم بردا
هوا اونقدر سارد بود که روی اب حوض الیه ای نازک یخ بساته بود انگار زمان 
شتم تو حوض و کامخ  شده بود نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم پامو گ ا متوقش 
سمم، من چیکار  سردتر از روو و ج سرد بود ولی نه  رفتم زیر اب، اب  خیلی 

خدا من ام هایی رو ترجیح دادم، ساارمو اوردم کردم  ندم، تن یرو از خودم رو
ست خودم نبود   باال شده بودم حالم د سر و روم میریخت خیع خیع  اب از 

حوله انداخته بود روم به   یه زمانی به خودم اومدم که دیدم شااهریار پیشاامه
فاش  هام حرف میزد، ولی من هیچی از حر با حسااااب خودش داشااات 

 نمیفهمیدم    
ز تعویض لباسام مثخ یه مرده ی متحرک از اتاق اومدم بیرون نشستم کنار بعد ا

بخاری ولی گرم نمیشاادم خیلی سااردم بود اون موقع داغ بودم ساارما رو حع 
نمیکردم ولی نمیدونم االن چرا گرم نمیشااادم شااهریار پتویی روم انداخت و 

 لیوان شیر داغ رو به دستم داد
 نمیخوام-

 =بخور یخ کردی
 از گلوم پایین نمیره نمیتونم-

 عصبی گفت:
 =گفتم بخور 
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 لیوانو از دست  گرفتم و کمی نوشیدم لیوانو دادم دست 
 بیشتر از این نمیتونم-

 لیوانو از دستم گرفت و گ اشت روی میز خودش نشست کنارم رو زمین
سردی رفتی تو اب  =د اخر دختر جان این چه کاری بود که کردی هوای به این 

 نه پهلو میکنیسرد نمیگی سی
شتی همونجا بمونم تا یخ - صال می ا ست ا سم مهم نی به درک دیگه هیچی وا

 بزنم بمیرم  
 =من که حریش تو نمیشم بلند شو بریم خونه ی ما

 نه نمیخواد همین جا خوبه-
=لجبازی نکن تو ساارما خوردی، بیای اونجا هم بهت میرساان هم من خیالم 

 راحته
 یدمسرمو بردم زیر پتو و دراز کش

 گفتم که همینجا خوبه-
 =باشه پع زنر میزنم پرستار بیاد اینجا

 از زیر پتو بلند گفتم
 نههه برو راحتم ب ار-

 شهریار عصبی پتو رو از روی صورتم کشید وگفت:
 =اینجوری که نمیشه پع خودم میمونم

 داد زدم:
 ای بابا دایه مهربون تر از مادر نمیخوام شما بفرما خونت-
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شو میکرد رفت  ولی اون مرغ  شت و بی توجه به حرفای من کار خود یه پا دا
 تو اشپزخونه و خودشو با ضرفا مشیول کرد

بی حوصااله تر از اونی بودم که بخوام باهاش کخ کخ کنم خیلی خوابم میومد 
 پتو رو کشیدم رو سرم و خوابیدم   

***** 
 رشهریارا

سرش  شیده بود رو  سرم انداختم پتو رو ک شت  کر تکون نمیخورد فنگاهی به پ
شو انداخته بود تو  شده نمیدونم چرا خود کنم خواب  برده دختره انگار دیوونه 
حوض تو اون وضعیتی که من دیدم  بی شر سرما میخوره، رفتم سمت گاز 
تا چایی درساات کنم که گوشاایم زنر خورد رفتم از تو جیب کتم که روی مبخ 

 بود برداشتم  و جواب دادم شادی بود
 اداش گلم معلوم هست تو کجایی؟=سالم د

 سالم شادی جان یه کاری واسم پی  اومده امشب نمیتونم بیام خونه-
 با نگرانی پرسید

 =چیزی شده شهریار اتفاقی افتاده  ؟
 نشستم رو مبخ و گفتم

نمیدونم اومدم پی  دریا، دختره ی دیوونه انگار عقخ نداره خودشااو انداخته -
 یسه خیع بود بود تو حوض وقتی من رسیدم خ

 =وا   خب چرا  ؟
 نمیدونم چی شده-

 =خب االن حال  خوبه؟
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 فعال که خوابیده تا بیدار شه ببینم چی میشه-
 =بیارش اینجا خب

نه اونجا میاد نه می اره واس  پرستار بگیرم مجبور شدم خودم پیش  بمونم -
 نمیتونم تو این وضعیت تنهاش ب ارم که

 م که احساس مسئولیت میکنه=الهی من قربون داداش گلم بش
 خدا نکنه-

 =خب شام چی میخورین  ؟ میخوای من بیام پیشتون  ؟
 نه نه یه چیزی میخوریم-

 =اوکی اگه کاری داشتی زنر بزن
 باشه فعال-

غلتی که زد باعث شااد پتو از روی ساارش کنار بره رفتم جلو نشااسااتم کنارش 
با اون قرص  خاری رو کم کردم  له ی ب که من خیع عرق بود شااع مسااکنی 

 انداختم تو شیرش فکر کنم ت
 

ا فردا بخوابه، با دقت به صورت  نگاه کردم ابرو های کمونی و میه های بلندش 
خودنمایی میکردند، تو خواب درسات مثخ بچه های کوچیر قیاف  معصاوم 

 شده بود   
یهویی اومد تو زندگیم و خیلی یهویی هم شااد همه ی زندگیم واسااه داشااتن  

میکردم نمیدونم چرا از من دل خوشاای نداره منو مقصاار این اتفاقای هر کاری 
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ضرم زندگیمو  ست  دارم و حا اخیر میدونه ولی من باید به   ابت کنم که دو
 به پاش بریزم   

***** 
نشسته بودم رو کاناپه و سرمو تو دستام گرفته بودم داشتم به دریا فکر میکردم به 

هر حال من اونو مجبور به کاری نمیکردم تو اینکه قراره چه تصاامیمی بگیره به 
 همین افکار بودم که صداش توجهمو جلب کرد

 =ساعت چنده؟
ست کنه  شال  زده بود بیرونو در شو که از  سعی میکرد موها شتم طرف   برگ

 هنوز گیج بود
 یازده ونیم -

 =تو چرا نرفتی  ؟
 نتونستم تنهات ب ارم-

 دن بلند شو برو رد کارت=همینجوریشم همسایه ها واسم حرف در اور
 من تنهات نمی ارم یا باهم میریم یا اینجا میمونم-

 =اه عجب سیریشی تو   اصال هر کار دلت میخواد بکن
 بعد بلند شد تا بره تو اتاق 

 از بیرون شام گرفتم، بیا بخور -
بی توجه به من رفت تو اتاق  و درو قفخ کرد، اره دیگه اقا شهریار وقتی عاشق 

ی که متعلق به یکی دیگع باید این سااختی هارم بکشاای، غرغر بی یکی میشاا
شتم  سازم غ ا هارو گ ا ست  دارم و با همه چیزش می توجهی و    ولی من دو
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شیدم و  شتم برقا رو خاموش کردمو رو کاناپه دراز ک شتها ندا صال ا تو یخچال ا
 خوابیدم   

 ردریاا
نم دادمو از اتاق رفتم با صاادای اکان از خواب بیدار شاادم ک  و قوساای به بد

بیرون برقا خاموش بود تا جایی که یادم میاد من برقا رو خاموش نکردم، مهتابی 
شهریارو دیدم رو کاناپه خوابیده بود، عه این که  شن کردم  شپزخونه رو که رو ا
هنوز اینجاساات بی توجه به  وضااو گرفتمو رفتم تو اتاقم بدون اینکه برقا رو 

کردمو اقامت بستم نمازم تموم شد، داشتم زیر لب  روشن کنم سجاده رو پهن
 ککر میگفتم که شهریار از پشت سرم گفت

 =قبول باشه
 سرمو اروم تکون دادم

 قبول حق باشه-
 اومد داخخ اتاق نشست رو تختم

 =هنوزم نمیخوای بگی که چرا دیشب خودتو انداختی تو حوض  ؟
 تسبیحو برداشتمو گفتم

م به خودم بیام، اخه یه کاری کردم که اصااال حالم بد بود خواسااتم که یک-
 راضی به انجام  نبودم
 شهریار مشکوک پرسید
 =چیکار کردی مگه  ؟

 به قاب عکع روی میز نگاه کردم و اروم گفتم
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 امیرو فرستادم پی زندگی ، از خودم روندم -
شااهریار رد نگاهمو گرفت چشاام  افتاد به عکع من و امیر کنار هم لب 

تو دساات من و یه ماهی تو دساات امیر بود هر دو بیخ هم ساااحخ یه ماهی 
 با اخمای درهم گفت  میخندیدیم

 =باالخره یه روزی باید اینکارو میکردی حاال چه امروز چه فردا 
هیچوقت فکر نمیکردم که بین من وامیر فاصااله بیوفته اخه ما قرار بود با هم -

 ازدواج کنیم
 =تقدیرت این بوده باید بپ یری 

باید بپ یرم همه چیزو دوری،جدایی، بدبختی، بی کساای، مرگ   همه اره -
چیز همه رو باید بپ یرم هه میدونی چیه روزگار فکر میکنه من ظرفیتم باالس 

 باالخره منم یه روزی انتقام این بدبختی هامو میگیرم   
 شهریار بلند شد که بره ولی قبل  گفت

محتاج یه لقمه نونن خداتو شااکر =اینقدر دم از بدبختی نزن خیلیا هسااتن که 
 کن که دستت به دهنت میرسه و شب گرسنه نمیخوابی

سجاده رو جمع کردمو دوباره رو تخت دراز کشیدم داشتم به حرفی که زد فکر 
میکردم شااهریار خیلی منطقی فکر میکرد    نمیدونم چرا اینقدر خوابم میومد 

 د   به دقیقه نکشید که پلر هام سنگین شد و خوابم بر
با احساس درد تو تنم از خواب بیدار شدم اصال توان بلند شدن نداشتم نگاهی 

ساعت روی دیوار انداختم  ست بخوابم  9:30به  ستم دلم میخوا شمامو ب بود چ
شو که ندادم  صدام زد توجهی نکردم که در زد جواب شهریار  ستم  شمامو ب تا چ

 دوباره صدام زد:
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 داری=دریا درو باز کن من که میدونم بی
 کالفه گفتم:

 برو میخوام بخوابم-
 =یا درو باز میکنی یا خودم بازش میکنم

سمت در رفتم قفخ  شتم بیحال به  شو ندا صدا و جروبحث باها سر و صله  حو
 درو باز کردمو برگشتم خوابیدم

 شهریار تقه ای به در زد و اومد باال سرم ایستاد 
 =بیا صبحونه حاضره

 نمیخوام-
 یشب شام هم نخوردی=یعنی چی نمیخوای د

 اشتها ندارم-
 با برخورد دست  به پیشونیم چشمامو باز کردم دستشو برداشت وگفت:

 =تب داری
 با اخم رومو برگردوندم

 برو بیرون حوصله ندارم-
بدون هیچ حرفی از اتاق رفت بیرون ولی بعد از دو دقیقه برگشات پشاتم به  

 بود
 =دریا منو نگاه کن

 توجهی نکردم
 توام=دریا با 
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وقتی دید توجهی نمیکنم دسااتشااو گ اشاات ساار شااونم و با یر حرکت منو 
برگردوند ساامت خودش با اخم نگاش میکردم که خیلی خونساارد و بیخیال 

 دستمال خیع رو گ اشت رو پیشونیم
 =میدونستم سرما میخوری 

 دستمالو برداشتم پرت کردم رو زمین و عصبی گفتم:
 دارمشهریار گمشو برو بیرون حوصلتو ن-

سینی لیوان  شت تو  شت گ ا ستمالو بردا سرد ومنطقی د شهریار خیلی خون
 شربت رو گرفت جلوی صورتم

 =بخور اینو
 نمیخوام-

 خواستم رومو اونور کنم که یهو عصبی داد زد:
بازیا چیه که درمیاری مثخ این دخترهای  ناز میکنه 14=این مسااخره  سااااله 

 ن شربتو بخور   خجالت بک  ِکی میخوای بزرگ شی بلند شو ای
 هنوز ازش به خاطر اون سی

 
لی که بهم زد ناراحت بودم ولی دلیخ این نگرانی هاشااو نمیفهمیدم بلند شاادم 
شیدم، رومو اونور کردم که بعد از مکث کوتاهی از اتاق  شربتو خوردمو دراز ک
شته بود  شربت گ  ساعت از خوردن  رفت بیرون هر کار کردم خوابم نبرد یر 

تو اون شااربت ریخته بود که دردمو تقریبا تسااکین داد دسااتمو به نمیدونم چی 
 حالت قائم گ اشته بودم رو صورتم که شهریار اومد کنار در ایستاد

 =یر نفر اومده میخواد ببینتت
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 بدون اینکه دستمو بردارم گفتم:
 کیه؟-

صاادایی از جانب  نشاانیدم دسااتمو که برداشااتم اکرمو تو چارچوب در دیدم 
 م:عصبی داد زد

 شهریااااار چرا اینو تو خونه راه دادی؟-
 بعد رو به اکرم گفتم:

 احترام خودتو نگه دار و برو بیرون-
 اکرم سعی میکرد ارومم کنه اومد جلو کنار تختم ایستاد وگفت:

 =خدا بد نده دریا جون سرما خوردی
 با نفرت تو چشماش نگاه میکردم پوزخندی زدمو گفتم:

 هه دریا جون-
ق داری ازم ناراحت باشی ولی توام بهم حق بده مادرم نگران بچمم =میدونم ح

من فقط امیرو دارم اگه اتفاق بدی واس  بیوفته من خودمو نمیبخشم اون االن 
شون کنار بیاد  شکالتتونو ببینه نمیتونه باها جوونه کل  داغه دو روز دیگه که م

سرش میپره منم که میدونم تو چقدر تو زن شقی از  شق وعا شکخ و ع دگیت م
داری, اگه حرفی زدم یا کاری کردم فقط به خاطر امیر بوده نمیخواسااتم تو رو 
ناراحت کنم فقط میخواسااتم بچم اگاه بشااه که داره چیکار میکنه ازت میخوام 
امیرو فراموش کنی این اقاهه که نمیدونم از کجا پیداش شاااده مرده خوبی به 

کمکت کنه جفتتون االن بچه این، نظر میرسااه من مطمئنم بهتر از امیر میتونه 
 دو روز دیگه به حرف من میرسین ایشاال که زودتر حالت خوب بشه خداحافظ



 143 فرشته نجاتم

 برگشت تا بره که صدام میخکوب  کرد
سر ومادر - شتم فقط به خاطر این بوده که حرمت بین پ ست بردا اگه از امیر د

ر با دختر یشکسته نشه، نمیخواستم به اجبار عروستون بشم اگه فکر میکنین ام
دیگه ای خوشبخت میشه من حرفی ندارم فقط اینو بدونید که هیچکع نمیتونه 
مثخ من امیرو دوست داشته باشه حاال میبینیم که شما به حرف من میرسین یا 

 من به حرف شما، به سالمت    
بدون اینکه برگرده رفت چه راحت کارهای دیروزشااو توجیح کرد قاب عکع 

کنار تخت برداشااتم داشااتم نگاه  میکردم که شااهریار امیرو از روی عساالی 
 اومد تو اتاق و پرسید:

 =شیشه پنجره رو کی شکسته؟
 دختر دایی امیر-

 =چرا؟
 دعوامون شده بود-

 =سر چی؟
 مگه بیست سوالیه تو چیکار به این کارا داری؟-

 =هوا سرده زنر میزنم براش شیشه جدید بیارن
 بیلمو چشمامو بستم   بی توجه به  عکع امیرو گرفتم تو 

***** 
شت تو این چهار روز هرشب با  شدم میگ  چهار روز از روزی که از امیر جدا 
شهریار جروبحث میکردم دست از سرم برنمیداشت چیزی در مورد بابا ازش 
نپرسیدم چون واسم مهم نبود، هیچی تو خونه نداشتیم همون روز اول زنر زد 
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نه خرید نمیدونستم این بشرو چه جوری به رانندش کلی خرت وپرت واسه خو
یدونن من  مه م باز کنم هیچ جوره تو َکت  نمیرفت به  میگفتم ه از ساارم 

 تنهام با یه پسر جوون تو خونه ولی اون انگار نه انگار   
نشسته بود رو مبخ و روزنامه میخوند منم نشسته بودم جلوی تی وی وکاناال رو 

 ر اومد شهریار خواست بره که گفتم:باال پایین میکردم که صدای زنر د
 نه خودم میرم-

ست  س سمت در رفتم درو که باز کردم امیرو دیدم تپ  قلب گرفتم، پاهام  به 
صدایی  شه رنر و روش پریده بود با  شت در با شتم که امیر پ شد، انتظار ندا

 گرفته و اروم گفت:
 =میشه بیام تو  ؟

بود، بدون هیچ حرفی رفتم نگاهی به پشاات ساارم انداختم شااهریار تو خونه 
شای  شم  به کف سمت خونه که چ شت میرفت  ستم دا عقب تا بیاد تو درو ب

 شهریار افتاد
 =مهمون داری؟

 سرمو انداختم پایین واروم گفتم:
 شهریاره-

رفت تو منم پشت سرش رفتم شهریار روزنامه رو انداخت کنار و از جاش بلند 
 شد و گفت:
 =به به امیراقا
 نگاش میکرد نگاش به شهریار بود ولی مخاطب  من بودمامیر با اخم 
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 =میخوام باهات حرف بزنم دریا
 سرمو انداختم پایین و به سمت اتاقم رفتم پشت سرم اومد درو بستمو نشستم

رو تخت اونم نشست کنارم سرشو انداخته بود پایین و کوچکترین نگاهی بهم 
ش سکوت بینمون دا ساکت بودیم دیگه  شد که نمیکرد هر دو  ت ازار دهنده می

 لب باز کرد:
 =شبا اینجا میخوابه؟

 نه یعنی اره اون تو حال میخوابه منم تو اتاق البته درو قفخ میکنم-
 اخماش شدت گرفت

 =مگه از خودش خونه زندگی نداره؟
 یه چند روزی حالم بد بود به خاطر همین اینجا بود همین امروز وفردا میره-

چشاامام خجالت کشاایدم ساارمو انداختم پایین که  ساارشااو اورد باال زل زد تو
 گفت:

هت کنم میخوام چهره ی  گا بار خوب ن ب ار برای اخرین  گاهتو ازم نگیر،  =ن
 قشنگت واسه همیشه تو کهنم بمونه

اشااکام روی گونه هام ساار خوردن ساارمو اوردم باال نگاش کردم داشاات گریه 
شو ندی6میکرد تو این  شک ست  ده بودم،سالی که باهاش بودم هیچوقت ا م نتون

طاقت بیارم بیل  کردم محکم به خودم فشردم  حع یه بچه ی کوچیر رو 
داشتم که میخواستن مادرشو ازش بگیرن، زجه زدم اشر ریختم، اونم حال  
تعریش چندانی نداشاات هوای دلمون طوفانی بود از پشاات به پیراهن  چنر 

 طور کامخ خیع شده سر شونه ی لباس  به  زدم اینقدر اشر ریخته بودم که
 بود سرمو اوردم عقب تو چ
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ست  پاک  شکامو با د شماش نگاه کردم هیچوقت گریه یر مردو ندیده بودم ا

 کرد و گفت:
 =ببخ  که لیاقتتو نداشتم، تو لیاقتت بیشتر از ایناست تو برای من حیفی دریا

 اشکاشو پاک کردمو با صدای خ  دارم گفتم:
 م میدی؟اخه چرا با این حرفات ع اب-

 دستشو کرد تو جیب  و جعبه ای رو در اورد داد به دستم
 =بازش کن

بازش که کردم چشاامم به یه دسااتبند ظریش نقره افتاد که روش با ساانر های 
فیروزه کار شااده بود، خیلی قشاانر بود با دقت که نگاه کردم دیدم روی یر 

سرمو اوردم باال  شته دریا،  سنر دیگ  نو شته امیر روی  همه ی سنگ  نو
 احساسمو ریختم تو چشمام و تو چشماش نگاه کردم

 این خیلی قشنگه فوق العادس-
 دستبند رو از توی جعبه برداشت و گفت:

 =نه به قشنگیه تو
 دستبندو بست به دستم

 =اینو خریدم تا بدونی یر سر این دنیا امیری هست که همیشه به یادته
 ادامه داد:

 اهت باشه =هیچوقت درش نیار ب ار همیشه همر
 باشه هیچوقت درش نمیارم-
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لبخند تلخی زد, دراز کشیدمو سرمو گ اشتم رو پاش با دستاش موهامو که از 
 شال زده بود بیرونو نوازش میکرد چشمامو بستم

 =نمیتونم فراموشت کنم
 منم-

 =میدونی که چقدر دوست دارم
 اره میدونم-

 =من خیلی بی عرضم نه؟
 میکنی؟نه عزیزم چرا اینجوری فکر -

 =اگه باعرضه بودم که نمی اشتم عشقم از دستم بره
 این جدایی سرنوشتمونه   -

 =چه سرنوشت تلخی   
 اره خیلی تلخه ولی میتونه تلخ ترم باشه-

 =از این تلخ تر   ؟دریا تو چرا همیشه قانعی؟
 چون از بچگی بهم یاد دادن تا به سهمم قانع باشم-

 سال مال من بودی6قط سال بود، ف 6=سهم تو از من فقط 
 سالی که مثخ برق وباد گ شت6اره -

 =ولی خیلی خوب بود بهترین سال های عمرم بود
 اوهوم سالهای خوبی بود-

 =از اینجا میری؟
 نمیدونم شاید به احتمال زیاد-

 =با شهریار ازدواج میکنی؟
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 اونم نمیدونم-
 =امیدوارم خوشبخت بشی

 تو هم همینطور-
 اشتم سرمو از روی پاش برد

 =دریا
 جانم-

 =هنوز دوستم داری؟
 خب معلومه شر داری  ؟-

 =نه خواستم دوباره بشنوم
بلند شااد ایسااتاد به تبعیت از اون بلند شاادم، از اتاق رفت بیرون دنبال ساارش 
رفتم، رفت پی  شااهریار نمیدونم چی داشاات به  میگفت که شااهریار فقط 

شت طرفم ن شد برگ شو تکون میداد حرف  که تموم  گاهی بهم انداخت و سر
رفت کفشاااشااو پوشااید جای در حیاط ایسااتاده بود رفتم پیشاا ، بیلم کرد    

 دستمو گرفت ب*و*سید و بعد ب*و*سه ای به پیشونیم زد و گفت:
 =چیزایی که بهت گفتم یادت نره, مواظب خودت باش 

هام رفت   نمیخواسااات بیشااتر از این ع اب  له  نا به  اینو گفت و بی توجه 
برگشتم به پشت سرم نگاه کردم شهریار داشت با اخم نگاهم میکرد  بکشیم   

کال این اخم هیچوقت از روی صااورت  پاک نمیشااه االن دیگه واقعا تنهایی و 
بی کساای رو با تموم وجودم حع میکردم یه حساای بهم میگفت دیگه امیرو 
نمیبینی اون دیگه رفته درساات از همون چیزایی که میترساایدم ساارم اومدن از 
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دست دادن عزیزان و تنها شدن،از تنهایی میترسیدم، امیر رفت و من تنها شدم 
بی توجه به شااهریار از خونه زدم بیرون بدو بدو به طرف پارکی رفتم که پاتوق 
من و امیر بود، از جای جایه این پارک ما خاطره داشااتیم هوا تاریر شااده بود 

یر شااق بارون بودم بیخیال زبارون گرفته بود نه چتر داشااتم نه لباس گرمی، عا
بارون تو شااب تو پارک قدم میزدم یاد اون شاابی افتادم که جلوی خونه، اکرم و 
ندزفریو  تادم    ه که کردن اف نایی  یاد توهی خاطر من،  به  ند  امیر دعوا میکرد

 کردم playگ اشتم تو گوشم و اهنگو 
 

 با درد عمیق دل من
 تو دیدی که مردم چه کردن

 ستیتو پی  غرورم نش
 (2تو زخمای قلبم رو بستیر

 شکخ رفتن این روزگار
 منو تو گریه تنها ن ار
 منو از ادما پع بگیر

 (2منو دست خودم نسپارر
یاد َسر وصداهای امیر افتادم موقعی که سعی میکرد ازم دفاع کنه موقعی که داد 

 زد من این دخترو به خاطر خودش میخوام وکاری به خانوادش ندارم
 مهربون نبود با هجوم این درد جز تو هیچکی

 زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد
 من هنوز همون درد دیروزم ادم همیشه
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 هیچکی مثخ من عاشقت نبود عاشقت نمیشه
 صحنه ای که اکرم داشت جلوی همه بهم توهین میکرد تو کهنم تداعی شد   

 تو که میدونی دنیا چه رسم تلخی داره
 سرت میارهاز هرچی که میترسی اونو 

 صدا زدم دنیا رو نف  کشیدم تو باد
 هوای تو اینجا بود منو نجاتم میداد

 جز تو هیچکی مهربون نبود با هجوم این درد
 زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد
 من هنوز همون درد دیروزم ادم همیشه

 هیچکی مثخ من عاشقت نبود عاشقت نمیشه
 ردرد عمیق از احسان خواجه امیریا

د لحظه ای افتادم که امیر دستبندو بست به دستم موقعی که سرمو گ اشتم و یا
 رو پاش و گفت نمیتونم فراموشت کنم   

بارون اهسااته تر میبارید و منم بیخیال تو کوچه ها قدم میزدم شااهریار ده دفعه 
شه  شتمو جواب ندادم اخر این راه به کجا ختم می شو ندا صل زنر زد ولی حو

 خدا میدونه    
 

***** 
 داشتم لباسایی که شسته بودمو جمع 
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میکردم تو این چند روز وقت نکرده بودم کارهای خونه رو انجام بدم یعنی اگه 
شهریار نبود معلوم نبود تا االن زنده بمونم یا نه واقعا هیچ میلی به غ ا خوردن 
نداشااتم به زور شااهریار یه دو لقمه ای میخوردم از اخرین باری که امیرو دیده 
بودم دو هفته گ شاته بود اونشاب وقتی به خونه برگشاتم طبق معمول شاهریار 
دعوام کرد که چرا گوشیمو جواب ندادم و نگرانم شده دو روز بعد از اون اتفاق 
با اصرار های من شهریار برگشت خون  ولی هر روز بهم سر میزد هیچ حرفی 

ستگاری و ازدواج با منو نمیزد تقریبا زندگیم به  شتاز خوا ه بود روال عادی  برگ
شتم دختری  باید عادت میکردم به زندگیه بدون امیر و بابا، هیچ تکیه گاهی ندا
با ساان من قطعا نیاز به یر تکیه گاه داره به یر کساای که بتونه به  تکیه کنه 

 ولی من هیچکسو نداشتم تنهای تنها بودم   
م که شهریاره لباس لباسا رو که گ اشتم تو کمد صدای زنر در اومد میدونستم

پوشیده بود شالمو انداختم رو سرم و رفتم درو باز کردم شهریار با کت و شلوار 
شوکه زده  ست  بود  سته گخ هم د شد یه د سرمه ای و کراوات جلوی در ظاهر 
ست از  شیرینی به د ساله  سه چهار  ست  نگاش میکردم که یه دختر تقریبا بی

 تاد و با خنده گفت:ماشین پیاده شد اومد کنار شهریار ایس
 =دریا جون میخوای تا فردا صبح اینجا نگهمون داری؟

تا بیان داخخ هنوز تو شااوک بودم از دیدنشااون تعجب کرده بودم  رفتم کنار 
 شهریار گخ رو گرفت جلوم

 =بفرما این مال شماست
 گخ رو از دست  گرفتم اون دختره که نمیدونستم کیه اومد جلو بهم دست داد

 من شادیم خواهر شهریار یادت که نرفته؟ =سالم عزیزم
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 لبخند مصنوئی زدمو گفتم:
 نه عزیزم یادم نرفته بفرمایین تو چرا اینجا وایستادین؟-

شادی  ستم  سرم اگه میدون شون رفتم, خاک تو  سر شت  اونا که رفتن تو منم پ
 قراره باهاش بیاد یه لباس درست و حسابی میپوشیدم 

 امبفرمایین بشینین من االن می-
اونا که نشستن منم گخ رو گ اشتم تو گلدون، شادی شیرینی رو داد به دستم، 
شتم تو دیع از  شیرینی ها رو گ ا شپزخونه چایی رو که درست کردم  رفتم تو ا
شون  شتم شتم می ا شهریار قبال گرفته بود یه چیزایی مونده بود دا میوه هایی که 

 گفت: تو ظرف که شادی اومد تو اشپزخونه و با خوشرویی
=عزیزم چرا اینقدر زحمت میکشی من که غریبه نیستم بیا بشین با خودت کار 

 دارم
 نه عزیزم چه زحمتی شما برو بشین من االن میام-

شیرینی رو هم  شون بعد میوه و  ش سینی چایی رفتم پی شادی که رفت منم با 
   اوردم همه چیز که تکمیخ شد نشستم رو مبخ رو به روی شهریار

 وشرویی گفت:شادی با خ
 =دریا جان من اصال اهخ مقدمه چینی نیستم یکراست میرم سر اصخ مطلب 

 مشکوک گفتم:
 ببخشید منظورتونو نمیفهمم-

 =منظور من خیلی سادس من اومدم تو رو واسه ی داداشم خواستگاری کنم
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با چشمای گرد شده نگاهی به شهریار انداختم بر خالف بقیه پسرا که خجالت 
 مستقیم زل زده بود تو چشمام رو به شادی گفتم: میکشیدن اون

 من قبال به اقا شهریار هم گفتم بنده قصد ازدواج ندارم-
 شادی گفت:

=عزیزم من از همه چیز زندگیه تو خبر دارم میدونم چه سااختی هایی کشاایدی 
جدایی از کساای که دوساات  داری خیلی سااخته ولی اخه نمیشااه که تا اخر 

 کنیعمرت تر و تنها زندگی 
 چرا نشه اتفاقا خوبم میشه من تنهایی رو دوست دارم میتونم تنها زندگی کنم-

=دریا جون من روانشااناساام این وضااعیتت رو خوب درک میکنم تو االن تو 
سعی کن منطقی فکر  صمیم بگیری  ساتت ت سا ستی که از روی اح ضعیتی نی و

 کنی
 ن نمیتونمشااادی جون تو که خودت روانشااناساای باید بهتر منو درک کنی م-

 کع دیگه ای رو جای امیر ب ارم
 شهریار که تا اون موقع ساکت بود لب باز کرد:

ب اری جای امیر میدونم تو امیرو خیلی دوسااات  =منم ازت نمیخوام که منو 
 داری من فقط ازت میخوام تا یه فرصت بهم بدی تا خودمو بهت  ابت کنم 

 بلند شدم که برم تو اشپزخونه
 نه میخوام که ازدواج کنممن نه میتونم و -

 شادی پشت سرم اومد تو اشپزخونه 
=عاشقا دو دسته َان دسته اول عاشقایی هستند که به خاطر عشقشون میجنگن 
و حاضرن هر کاری بکنن تا عشقشونو بدست بیارن دسته دوم عاشقایی هستند 
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که میرن تا عشااقشااون راحت زندگی کنه تو از عاشااقای دسااته دومی رفتی تا 
شقت سازی، دنیا  ع سعی کن زندگیه خودتو ب راحت زندگی کنه حاال که رفتی 

نه زندگی کنی،  قا عاشاا تا  خاب کن  نه انت عاقال یا  یده، در به اخر نرساا که 
 خدانگهدار

اینو گفت و رفت داشااتم به حرفاش فکر میکردم که شااهریار صاادام زد رفتم تو 
 خونه شادی نبود شهریار اومد رو به روم ایستاد و گفت:

شااادی اومدم چون خواسااتم بدونی که حرفام الکی نیساات، دریا من یه =با 
ساتم حرفی بزنم، اگه حرفی زدم  سا ستم که از روی اح ساله نی ست  جوون بی
به  عمخ میکنم من االن ساای سااالمه اگه تا االن ازدواج نکردم به خاطر این 

 یبوده که شااخم مورد نظرمو پیدا نکردم با نگاه اول فهمیدم تو همونی هساات
ستی که دلم  ست تو همونی ه شم، همونی که لیاقت  بهترینها سالها منتظر که 
شه، دریا باور کن اگه باهام ازدواج کنی بخدا نمی ارم اب  میخواد خانوم خونم 
یخ بگیری، در  تا اخر عمرت زانوی غم ب ید  با که ن لت تکون بخوره، تو  تو د

 ضمن با کمر همدیگه باباتو از این وضعیتی که داره نج
 

ات  میدیم، خواه  میکنم به حرفام فکر کن فکراتو که کردی بهم زنر بزن، 
 خداحافظ

****** 
رفتم جلوی اینه نگاهی به خودم انداختم چرا شااهریار بین این همه ادم دساات 
گ اشته رو من همچین خوشگلیه گیرایی نداشتم چشم و ابرو معمولی، شهریار 
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شااه میگفت هیچ کار خدا بی عاشااق چیه من شااده خدا میدونه، مامانم همی
شه که همه زمینه ها براش  شهریار حکمتی تو ست حتما ازدواج با  حکمت نی
فراهم شااده یه جورایی راساات میگفت من که امیرو فرسااتادم پی زندگی  چرا 
باید زندگیه خودمو تباه کنم باالخره منم باید زندگیمو بکنم به فکر دو روز دیگه 

تونسااتم که تا اخر عمرم تنها زندگی کنم باشاام    شااادی درساات میگفت نمی
نگاهی به دسااتبند تو دسااتم انداختم لبخند تلخی زدمو گفتم امیر ببخشااید که 
اینقدر زود شکستم، ببخشید که خیلی زود کم اوردم، ب*و*سه ای به دستبند 

 زدم   امیدوارم خوشبخت بشی عزیزدلم    
****** 

شتم، خوا شی رو بردا شب بود، گو شهریار رو بگیرم ساعت یازده  شماره  ستم 
ولی پشیمون شدم از صبح تا االن خیلی با خودم کلنجار رفتم، کلی فکر کردم 
نمیدونستم راهی که میخواستم انتخاب کنم درسته یا نه    من تصممیمو گرفته 
باره شاامارشااو گرفتم تا یه بوق خورد قطع کردم هنوز تردید داشااتم  بودم دو

زید نگاهی به صاافح  انداختم شااهریار بود میترساایدم، گوشاای تو دسااتم لر
 دستم میلرزید جواب دادم

 الو-
 =الو دریا کار داشتی زنر زدی؟

 صدام میلرزید ِمن ِمن کنان گفتم:
 نه یعنی اره، عه زنر زدم بگم که    -

 =که چی؟
 َم   من قبول م  میکنم-
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 بعد از مکث کوتاهی گفت:
 =دریا یعنی قبول میکنی که زنم بشی؟

 گفتم که گفت:هیچی ن
 =فردا میام دنبالت لباساتو و هرچی که الزمت میشه بردار مدارکاتم یادت نره

بدون هیچ حرفی گوشاای رو قطع کردم بلند شاادم رفتم تو اتاقم در کمدو باز 
سی که  سام با هر لبا شروع کردم به جمع کردن لبا شتمو  کردم چمدونمو بردا

کید، لباس مامانو برداشتمو جمع میکردم یر قطره اشر از گوشه چشمام میچ
شه،  شبوی مامان ب ستم تموم ریه هام پر از عطر خو شیدم خوا یه نفع عمیق ک
لباسااو گ اشااتم تو چمدون قاب عکع امیرو از روی عساالی برداشااتم دسااتی 
روش کشاایدمو گ اشااتم  تو چمدون قاب عکع مامان رو هم برداشااتم 

 گ اشتم کنار عکع امیر   
حالم  خت  یدم رو ت بد    بیض داشااات خفم دراز کشاا بد بود خیلی  خیلی 

 میکرد   
****** 

دیشاب تا صابح پلر رو هم ن اشاتم رنر و روم پریده بود مثخ میت ها شاده 
بودم لب به غ ا هم نزده بودم مدارکمو گ اشااتم تو کیش همه جای خونه رو با 
دقت نگاه کردم   صدای خنده های مامان هنوز تو گوشم بود، صدای بابا وقتی 

صاادام میزد دریا دخترم مواظب باش تو حوض نیوفتی و من با خوشاای دور  که
ستام  سرمو تو د ستم رو مبخ  ش سرم گیج رفت با احتیاط ن حوض میدویدم   
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صخ  ست شدم م صدای زنر در از جا بلند  شد با  شت از درد منفجر می گرفتم دا
 به طرف در رفتم درو باز کردم شهریار اومد تو 

 =سالم اماده ای؟
 ای اروم و گرفته ای گفتم:با صد

 اره چمدون تو خونع-
بدون هیچ حرفی رفت تو خونه چمدون به دست اومد بیرون چمدونو گ اشت 

 صندوق عقب ماشین برگشت بهم گفت:
 =اگه چیز دیگه ای داری بردار که بریم

رفتم تو خونه کیفمو برداشااتم همه جای خونه رو با دقت نگاه کردم تلویزیون، 
ه، حتی قاب و ِان َیکادی که برای روز مادر برای مامان گرفتم همه بخاری، کاناپ

صدای  شه با  شه تو کهنم حر ب سه همی شون وا شکل شنر نگاه کردم تا  رو ق
شهریار که از تو حیاط داشت صدام میزد رفتم بیرون درو قفخ کردم، دستمو با 

سرررد   رفتم بیرونو در حیاطو سفند بود و هوا  خ قف اب حوض خیع کردم   ا
شینم نگاهی به اهالی کوچمون  شینو گفت که ب ست تو ما ش شهریار ن کردم، 
انداختم بعضیاشون که تو کوچه بودن با تعجب و بعضیاشونم با پوزخند نگاهم 
میکردند، برگشااتم پشاات ساارمو نگاه کردم در حیاط خونه امیر اینا بسااته بود 

صدا  صدام زد دنبال  شم که حع کردم یر نفر  سوار ب ستم  شتم کهخوا  میگ
چشمم افتاد به امیر، باال پشت بوم خونشون ایستاده بود و با حسرت بهم نگاه 
شمم ریختو فقط  شه ی چ شکی که از گو شم ازش بردارم ا ستم چ میکرد نتون

 خودم حع کردم، با صدای شهریار به خودم اومدم
 =دریا سوار شو دیگه



wWw.Roman4u.iR  158 

 

شم ازش بر سختی چ سته زمزمه کردم خداحافظ و به  سوار زیرلب اه شتمو  دا
ماشین شدم، شهریار پاشو گ اشت رو گاز و ماشین به سرعت از جاش کنده 
شنیدن اهنگی  شت اهنر ها رو عوض میکرد که با  شن کرد دا شد    ظبطو رو

 گفتم:
 ب ار همین باشه-

 واسه خاطر هر دوتامونه اگه پای تو وای نمی ایستم
 تو زندگیم نیست  کسی جز تو

 م من میرمجز تو عاشق هیچکی نیست
 واسه خاطر هر دوتامونه اگه چشمامو روی تو بستم

 تو نمیتونی که بمونی با منی که خسته ی خستم من میمیرم
 متن اهنگ  حرف دلم بود   

 من تو این مدت دیدم هر چی که باید از اول میدیدم
 شبو تا خود صبح اهنگای غمگین گوش میدم

 نمیتونیم با هم باشیم اینو تازه فهمیدم
 میرم بی تو منه دیوونه ی زندونیمی

 میدونم که تو حتی بدون منم میتونی
 جدایی عشقم راه اول و اخرمونه
 واسه خاطر هر دوتامونه میدونی

ساارمو چساابوندم به شاایشااه بیرونو نگاه میکردم بارون میبارید هوای دل منم 
 بارونی بود   
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 واسه خاطر هر دوتامونه اگه چشمامو روی تو بستم
 ی کتو نمیتون

 
 ه بمونی با منی که خسته ی خستم من میمیرم

 رجدایی از میثم ابراهیمیا
شی ندارم به همین خاطر چیزی نگفت ،تمام  ست که حال خو شهریار میدون

 طول راه فقط همون اهنگو گوش میدادم    
فکر کردم میریم همون ویالیی که دفعه ی قبخ با هم رفتیم ولی یه جای دیگه 

هم با شااکوه تر از جای قبلی بود، خیلی بزرگ به نظر نگه داشااات که خیلی 
میرسید اصال کاخی بود واسه خودش وارد حیاط که شدیم کمربندشو باز کرد 
و گفت که پیاده بشاام به محض پیاده شاادنمون دو نفر اومدن ساامتمون یکی 
نشااساات پشاات فرمون یکی دیگه هم چمدون رو با خودش برد داخخ ویال، 

ویال رفت و بهم گفت که دنبال  برم، اون میرفت و شااهریار اهسااته به طرف 
منم پشاات ساارش، داخخ ویال که شاادیم مثخ ویالی قبلی خانومی اومد ساار 

 راهمون کت شهریار رو گرفت و رو بهم گفت:
 =لباستونو بدین به من خانوم

پالتومو در اوردم و دادم به دساات  اون که رفت به همراه شااهریار رفتیم کنار 
 لب باز کردم: شومینه نشستیم

 اتاق من کجاست؟-
 =اتاقا باالست تازه از راه رسیدیم یکم صبر کن گرم شی اتاقتو نشونت میدم
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همون خانمی که اومده بود تا لباساامو بگیره سااینی به دساات اومد پیشاامون، 
 سینی رو گ اشت رو میز و رو به شهریار گفت:

 =امر دیگه ای ندارین اقا؟
 =نه میتونی بری

 پرسید:شهریار ازم 
 =شیر کاکائو یا نسکافه؟

 من چیزی نمیخوام فقط ب ار برم تو اتاقم-
 =یعنی چی که نمیخوری خودتو تو اینه دیدی رنر به روت نمونده

 بعد لیوان شیرکاکائو رو گرفت سمتم
 =بگیر اینو

ست  گرفتم نزدیر لبم کردم داغ  شتم لیوانو از د با اینکه میلی به خوردن  ندا
 بود

خوردی میری باال استراحت میکنی شام که حاضر شد صدات  =عصرونتو که
به پری میگی  گه من نبودم  به خودم میگی ا که داشااتی  کاری هم  میزنن هر 

 باشه؟
با اینکه نمیدونسااتم پری کیه به  گفتم باشااه اصااال واساام مهم نبود فقط 
میخواسااتم تنها باشاام این مدل زندگی کردنو دوساات نداشااتم یعنی در واقع 

سالن عادت ند صرونه رفتیم طبقه باال وارد یه  شدن ع شتم به ، بعد از تموم  ا
شت که با بقیه فرق  سالن یه در بزرگ قرار دا شدیم با یه عالمه اتاق، اخر  بزرگ 

 داشت زیر لب گفتم:
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 خوبه این همه اتاقو با هم قاطی نمیکنن-
 خیلی سریع جوابمو داد فکر نمیکردم بشنوه ولی گوشاش خیلی تیزه

 ر تو این اتاقا رفتمو اومدم که مثخ کش دست بلدم اینجا رو=اینقد
سفید، ترکیب جالبی بود ولی  صورتی و  شدیم با ترکیبی  وارد یکی از اون اتاقا 

 من دوست نداشتم، چمدونم همونجا کنار تخت بود
 =اینم از اتاقت 

با دست به اتاق رو به رویی که تصویر خودش حر شده بود روی درش اشاره 
 کرد

 ونجا اتاق منه کاری داشتی صدام بزن=ا
 سری به نشونه ی تایید تکون دادم خواست برگرده که انگار چیزی یادش اومد

=امیدوارم از این اتاق خوشاات بیاد ولی خب اگه به هر دلیخ خوشاات نیومد 
 عیب نداره تا چند روز دیگه اتاقت عوض میشه

شه مگه   وا ست یعنی چی که اتاقم عوض می صور هم رفت و درو ب ااای خدا ت
نارش  یار اعصاااابمو بهم میریزه فکر کن بخوای ک با شاااهر تاق بودن  ا
به عنوان شااوهر  یار رو  خانوم تو شااهر یا  ته در بخوابیو    تقصاایر خود
پ یرفتی    هر کی خربزه میخوره پای لرزشاام میشااینه، بدون اینکه لباسااامو 

از  عوض کنم دراز کشاایدم رو تخت عجب تخت نرمی   دلت نمیخواساات
شد و خوابم  سنگین  شت که پلر هام  شی نمیدونم چند دقیقه گ  روش بلند 

 برد    
****** 



wWw.Roman4u.iR  162 

 

سینم اتاق  شته بودم رو  ستمو گ ا صدای جی  بلند دختری از خواب پریدم د با 
 تاریر بود که یهو در باز شد و شادی اومد تو

 =وااااااای دریاااااااجووو    اخ ببخشید خواب بودی؟
 رد دستمو گ اشتم رو چشمام تا نورش اکیتم نکنهبرقو که روشن ک

 با ترس و دلهره گفتم:
 اره خواب بودم چیزی شده اتفاقی افتاده؟-

شم نمیتونم خودمو کنترل کنم نمیدونی  شید من وقتی کوق زده می =نه نه نه ببخ
 وقتی فهمیدم اینجایی چقدر خوشحال شدم   

 17کر میکردی یه دختر کارهایی انجام میداد که اگه ساانشااو نمیدونسااتی ف

 سالع18
 لبخندی زدمو گفتم:

 خیلی ترسیدم فکر کردم خدایی نکرده اتفاق بدی افتاده -
 اومد کنارم نشست دستشو انداخت سر شونم دختر خونگرمی بود

 =اینا رو ول ، بلند شو بریم که شام حاضره
 نه مرسی من اشتها ندارم-

 با جدیت گفت:
 احت میشما بلند شو بدو=به من نه نمیگی که خیلی نار

لبخندی زدم این دختر چقدر شاااد بود برخالف من، با اینکه سااه سااال ازش 
 ساله پیر شدمو زخم خوردم 60کوچیکترم ولی اندازه یه ادم 

 =صبر کن ببینم تو چرا هنوز لباساتو عوض نکردی؟
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 همینا خوبه-
 =نه اصال خوب نیست شهریار ناراحت میشه اینجوری سر میز بشینی

 باشه عوض میکنم -
=اگه لباس نیاوردی من بهت بدم لباس نو دارم اصااال ازشااون اسااتفاده نکردم 

 بیارم برات؟
 نه عزیزم ممنون لباس اوردم-

 =اوکی پع من میرم تو هم زود بیای دیر نکنی ها
 باشه گلم-

رفت و درو بساات شااادی خیلی دختر خوب و مهربونی بود، باهاش احساااس 
کمی هم رودروایسی باهاش داشتم چمدونو باز کردم راحتی میکردم ولی خب 

شال  شکی  شتم با یه جین م ستری بردا شم یه تونیر خاک ستم چی بپو نمیدون
مشااکی چروکمو هم انداختم رو ساارم و از اتاق زدم بیرون از پله ها رفتم پایین 

 این ویال خیلی بزرگ بود نمیدونستم کجا نشستن که یهو خانومی نزدیکم شد
 ا با=خانوم لطف

 
 من بیاین  

شادی  شهریار و  شدم با یه میز تقریبا بزرگ،  به دنبال اون زن وارد یه اتاق بزرگ 
سر میز بودن رفتم پیششون نشستم خدمه ها میز رو کامخ کرده بودن همه چیز 
سر میز بود از فسنجون گرفته تا سبزی پلو با ماهی و میگو زیر چشمی نگاهی 

ت میگو میخورد حالم میخواست بهم بخوره از به بشقاب شهریار انداختم داش
 میگو متنفر بودم، یهو شادی گفت:
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ست کردیم از هر کدوم  سه مدل غ ا در ست داری  ستیم چی دو =چون نمیدون
 دوست داری بخور

 ممنون زحمت کشیدین-
 =نه بابا چه زحمتی همه رو پری جون درست کرده

شهریا سته بودم که ناگهان  ش شساکت بدون هیچ حرکتی ن شقابمو بردا ت و ر ب
 گفت:

 =چی میخوری؟
 اروم گفتم:

 فسنجون-
بشااقابمو پر از برنج کرد گ اشاات جلوم ظرف خورشاات هم گ اشاات کنارش 

 متوجه شادی شدم که داشت زیر چشمی شهریار رو نگاه میکرد
 =هر چقدر دوست داری بخور 

شااروع کردم به غ ا خوردن دسااتپخت  حرف نداشاات بعد از اتمام غ ا دساار 
ردن واقعا دیگه جا نداشااتم کمی هم دساار خوردم خواسااتم برم تو اتاقم که او

 شادی مانع شد
 =چیه هم  چپیدی تو اون اتاق بیا بریم بقیه جاها رو نشونت بدم

ستمو گرفت و به  صمیم گرفتم باهاش برم د شده بودم ت سته  ست  خودمم خ را
سالی که اونجا  شپزخونه رفت اول از همه به خانوم میان شت غ ا ها سمت ا دا

 رو می اشت تو یخچال اشاره کرد
 =ایشون پرستو خانم هستن همه کاره ی خونه که من صداشون میزنم پری جون
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 بعد با دست  به من اشاره کرد
 =اینم از دریا جون همونی که خیلی تعریفشو میکردم

 پری با خوشرویی بهم دست داد:
 =خوشبختم عزیزم 

 منم همینطور-
 تو این خونه هست =ککر خیرتون همیشه

 شما لطش دارین-
 بعد از اشنایی با خدمه ها بقیه جاها رو هم دیدیم   

 =اتاقا رو فکر کنم شهریار بهت نشون داده نه؟
 اره فقط اون اتاق بزرگه ماله کیه؟-

 شادی لبخندی زد و گفت:
 =عجله نکن بعدا میفهمی

***** 
صد شت   با  شهریار میگ  شیم از سه روزی از اومدنم به خونه  ای االرم گو

بود ک  وقوساای به بدنم دادمو 7خواب بیدار شاادم نگاهی به ساااعت انداختم
ستم، خوبی اینجا این بود که  ش صورتمو  ست و  شویِی اتاق و د ست رفتم تو د
اتاقاش سرویع بهداشتیه مجزا داشت، بعد از شستن دست و صورت شالمو 

ونشو داشت با عجله صبحانداختم رو سرمو رفتم پایین نشستم سر میز شهریار 
 میخورد

 صبح بخیر-
 =صبح تو هم بخیر
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 داشتم چاییمو میخوردم که ادامه داد:
 =کاش این شادی یکم از تو یاد بگیره دکتر مملکته ها ولی تا لنر ظهر خوابه

 لبخند کمرنگی زدم که گفت:
 =امروز با شادی برین خریداتونو بکنید که دیر نشه زمان نداریم

 گلوم به سرفه افتادم با دست  زد به پشتم و لیوان ابو گرفت سمتمچایی پرید تو 
 =اب بخور خفه نشی

 لیوان ابو پع زدم و با اخم پرسیدم:
 خرید چی؟-

 شروع کرد به صبحونه خوردن
 =همه چی هر چی که الزم داری اخر این هفته مجلع داریم

 من نمیفهمم مجلع چی؟-
 مراسم ازدواجمون-

 گفتم: با صدای تقریبا بلندی
یعنی چی ازدواج   ؟نظر من مهم نیع؟؟ واسااه خودت میبری و میدوزی    -

 من االن امادگیشو ندارم
 =صداتو بیار پایین,وقتی قبول کردی بیای اینجا یعنی امادگیشو داری

 گوشی  زنر خورد جواب داد
 =باز چیه؟

-... 
 =باشه    باشهههه

-... 
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 =من االن میام اونجا
شی رو قطع کر شت بعد گو شد قبخ از رفتن  برگ سرعت از جاش بلند  د و به 

 بهم گفت:
 =لجبازی نکن و دختر خوبی باش

صبانیت از جام بلند  شادی با ع سر میز بی توجه به  شادی اومد  بعد از رفتن  
شه یه روز خوبه یه روز بد،  ست چ سرعت رفتم تو اتاقم اه معلوم نی شدم و به 

مه هم در مورد این قضیه نظرمو اعصابمو اول صبحی بهم ریخت حتی یر کل
 نپرسید داشتم حرص میخوردم که شادی بدون اینکه در بزنه وارد اتاق شد 

 =اوه ساری من هم  یادم میره در بزنم ببخشید
 با نارحتی گفتم:

 مشکلی نیست-
 اومد کنارم نشست و با ناز گفت:

 =نبینم دریا جونم ناراحت نباشه
 نیستم-

 =چرا هستی
 با گله گفتم:برگشتم سمت  و 

 شادی من آبم با این شهریار تو یر جوب نمیره -
 =چرا؟

برگشااته میگه برو خرید کن که اخر هفته مجلع داریم واسااه خودش میبره و -
 میدوزه نظر منم نمیپرسه 

 شادی سعی میکرد ارومم کنه
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کاری  نمیشاااه کرد,  گه  یاره دی خب شااهر یدونم عزیزم حق داری ولی  =م
روزا یکم ساارش شاالوغه اگه چیزی میگه که باعث اخالقشاااه میدونی این 

 ناراحتیت میشه ببخ , تو کوتاه بیا
گه مجلساااه ولی من - خب شاااادی جون منم ادمم حق دارم دو روز دی ولی 

 امادگیشو ندارم
 =هنوز تا اخر هفته که خیلی مونده من کمکت میکنم تو نگران نباش

ه هر ست زودتر بهم بگمیتون  از دست کاراش عصبی ام  نه نگران نیستم فقط-
چند که واسااه من فرقی نداره چه امروز باشااه چه فردا من نه ارایشااگاه میرم نه 

 لباس عروس میپوشم 
 یهو شادی با دست  زد به صورت  و با صدای بلندی گفت:

نه اون برات از  پا میک به  مه چی گفتی خون  گه داداش بفه به ساارم ا خاک  =
اده تا برات لباس بدوزن , دریا دیگه این ارایشااگاه نوبت گرفته، تازه ساافارش د

 حرفو نزنی ها
 بیخیال گفتم:

 سفارش داده که داده از جیب خودش رفته، از من نخواه که اون لباسو تنم کنم-
=خخ شاادی تو   ؟هر دختری ارزوشااه لباس عروس تن  کنه، چرا این حرفو 

 میزنی دریا؟
 کنیشادی تو دیگه چرا؟ مثه اینکه شرایط منو درک نمی-

 =د
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ریا جان من شاارایطت رو کامال درک میکنم ولی تو هم خواهشااا اینقدر ساار 
ناسااازگاری ن ار, توکه نمیدونی ما کلی مهمون داریم همشااون از کانادا میان 

 ایران تا تو رو ببینن اونوقت تو اینجوری میکنی ما هم ابرو داریم عزیزم
م اینجا ننشااسااتم میفهمم چی میگی شااادی جون ولی من االن با میخ خود-

 هم  از روی اجباره
 =یعنی دوست نداری زن داداشم بشی اینقدر از شهریار متنفری؟

 سرمو انداختم پایین
 نه منظورم این نبود, شهریار مرد خوبیه فقط من شرایطم فرق میکنه-

=من این چیزا حالیم نیسااات جمعه مهمونامون میان االنم حاضاار شااو که 
 میخوایم بریم خرید

****** 
سا رو نگاه میکرد و منم بی تفاوت کنارش راه میرفتم  شوق لبا شادی با کوق و 
واسه خودش کلی خرید کرده بود دو سه تیکه لباس اونم به اجبار و با سلیقه ی 
ستراحت کنم  صندلی تا کمی ا شستم رو  شده بودم ن خودش برام خرید,خسته 

 به ویترینکه یهو دسااتمو گرفت و کشااید جلوی ویترین یر میازه نگاهی 
انداختم پر از لباس خواب و لباس شب عروس بود بی توجه به  خواستم برم 

 بشینم که دستمو کشید و با خودش برد تو میازه
 =سالم خانوم کارهای جدیدتونو میخواستم ببینم

 =بله حتما
 سه تیکه لباس از بهترین هاشو گ اشت رو میز

 =شما انتخاب کنین رنر بندی هم داره
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 =مرسی
 ی دستمو کشید و کنار گوشم گفت:شاد

 =ببین این چطوره؟
 بدون اینکه نگاه کنم گفتم:

 نمیدونم-
 =عه خب نگاه کن دیگه

 فروشنده که یه خانوم میانسال بود از شادی پرسید:
 =واسه خودتون میخواین؟

 شادی با خنده گفت:
 =نه واسه زن داداشم میخوام

 بعد به من اشاره کرد
 فروشنده با تعجب گفت:

 =چه خواهر شوهر مهربونی من که خواهر شوهرم سایمو با تیر میزنه
 شادی خندید و گفت:

 =زن داداشم ماهه اصال تکه
 فروشنده رو بهم گفت:

 =واسه تو یه مدل دیگه دارم اون بیشتر بهت میاد تازه جدیدم هست  ,بیارم؟
 من که تا اون موقع ساکت بودم اروم گفتم:

 نمیدونم-
 وق گفت:شادی بلند و با ک
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 =اره اره بیارین
 یه لباس خواب خیلی قشنر که با همشون فرق داشت گ اشت جلوم و گفت:

 =چون سبزه ای این لباس بیشتر بهت میاد 
 شادی حرفشو تایید کرد و گفت:

 =راست میگه خیلی قشنگه تازه شهریار عاشق رنگه سفیده
 م بیرون شااادیدیگه نتونسااتم اون فضااا رو تحمخ کنم گریه کنون از میازه زد

 اومد پیشم
 =چی شد دریا حالت خوبه؟

 اشکامو پاک کردمو گفتم:-
 نه اصال خوب نیستم بریم خونه-

 =ولی هنوز خریدمون تموم نشده
 الزم نیست بریم خونه-

 سریع سوار شدیم راننده از شادی پرسید:
 =کجا برم خانوم؟

 =برو خونه
 

***** 
 رامیرا

 داد زدم:
 مامان برو حوصله ندارم-

 =یه دقیقه این درو باز کن خب کارت دارم
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 مامان دست از سرم بردار حوصله ی حرفای تکراریتو ندارم-
 =پسرم الهی من قربونت برم بیا یه لقمه نون بخور ضعش میکنی ها

 هیچی نگفتم که ادامه داد:
 =مامان جون بیا غ اتو بخور سه روزه خودتو,تو اون اتاق حبع کردی که چی؟

 و بلند طوری که سحر بشنوه گفتم:درو باز کردم
 تا وقتی این دختره ی عفریته اینجاست من پامو از این اتاق بیرون نمی ارم-

 = سحر چیکار به تو داره بچه بازی درنیار بیا غ اتو بخور
شپزخونه زد بیرون اومد پی  مامان،  سی زننده از ا شی غلیظ و لبا سحر با ارای

 رو به روی من ایستاد 
 ر اقا چه عجب از اون اتاق دل کندین=به به امی

 نگاهه چندش اوری به سر تا پاش انداختمو گفتم:
یادم باشاااه وقتی رفتی اینجا رو اب و جارو کنم اخه بده نجاسااات رو زمین -

 بمونه
 مامان سرم داد زد:

 =امییییر با سحر درست صحبت کن
 =نه عمه وایستا ببینم چی میخواد بگه

 دی گفت:بعد رو به من با صدای بلن
 =تو حرف حسابت چیه؟طلب چی رو داری؟

 انگشت اشارمو گرفتم سمت :
 خوش ندارم تو رو اینجا ببینم میخوام که گورتو گم کنی و بری به درررک-
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 پوزخندی زد و گفت:
 لیاقت تو همون دختره ی پتیارس -

 تفی انداخت رو زمین جلوی پام و بدو رفت سمت در
شو گرفتم تو سرش رفتم موها شت  شیدم مامان التماس میکرد که  پ ستمو ک د

 موهاشو ول کنم
 =اخ ولم کن عوضی, بیشعور موهامو کندی   ول کن

 بی توجه به التماس های مامان با صدای بلند گفتم:
 اینو یادت نره هر کی بخواد با من لج کنه روزگارشو سیاه میکنم -

 موهاشو بیشتر کشیدم که باعث شد جی  بزنه، زیر لب غریدم:
یا اینجوری حرف بزنی من - گه درمورد در بار دی یه  گه فقط  بار دی یه  گه  ا

 میدونمو تو سحر خانوم, افتاد؟
 موهاشو که ول کردم داد زد:

=وحشی, برو بمیر, پست فطرت, فکر کردی کی هستی؟ تقاص این کارتو پع 
 میدی

از خونه رفت بیرون و درو محکم پشاات ساارش بساات مامان روبه روم قرار 
 گرفت:

ز جونت ساایر شاادی؟این دختر دساات من امانته دو روز دیگه که داییت از =ا
 تهران اومد تو جوابشو میدی؟

 مامان ولم کن تو رو خدا میزنم یه بالیی سر خودم میارم هاا-
 =گفتنی ها رو گفتم دیگه خود دانی
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رفت بیرونو در بساات کالفه تو خونه قدم میزدم تحمخ دوریه دریا رو نداشااتم 
چیکار میکنه چی میخوره چی میپوشااه نگرانشاام,خدایا هر جا  االن کجاساات

سایمون،  سیه لیلی دختر هم سحر رفتن عرو ست مواظب  باش    مامان و  ه
حوصله ی هیچ چیز و هیچ کسو نداشتم گوشیمو برداشتمو اهنگی که به تازگی 

 دانلود کرده بودمو پلی کردم:
 

 دوباره منو اشر چشا
 دوباره منو بی کسیام

 چشمای خیره به راه دوباره
 تو این شب های سرد و سیاه

 با رفتنت عمرمو کردی تباه
 

 دستی به صورتم کشیدمو با پام رو زمین ضرب گرفتم بدجوری کالفه بودم
 

 روبروت زیر گریه زدم
 نتونستم جلوه ندم

 تو خواستی که از هم جدا بشیم
 بهم گفتی که نه تو نه من

 نفهمیدم که از من دست میکشی
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 سیگارو برداشتمو یه دونه گ اشتم گوشه لبم پاکت
 

 باز منو شبو این خونه
 اشکای منه دیوونه

 واسه این دل خستم
 جز تو آخه کی میمونه

 کاش اینو بدونی
 که چشمام بی تو گریونه

 
 از وقتی که دریا رفت همدمم سیگاری شد که پا به پام میسوخت

 
 زخم دلم کار توئه دلم هنوز بی قراره توئه

 گو که قید منو زدینه ن
 تمومه آرزوم همینه وقتی که رو گونم اشر میشینه

 ببینم که تو پی  من اومدی
 

 شال گردنو به صورتم نزدیر کردم یه نفع عمیق کشیدم بوی دریا رو میداد
 

 رفتی و چی اومد به سرم نمیشه که تورو از یاد ببرم
 وقتی که همیشه تو فکر منی

 و غصه اشر چشام کار من شده گریه مدام شبا غم
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 بیا فکر دل من باش یکمی
 

باال پشااات بوم  عت از  مخ کنم دیروز فقط دوساااا نمیتونسااتم این دوریو تح
حیاطشااونو نگاه میکردم   یاد خاطراتم با دریا افتادم   اون دور حوض میدوید 

 منم پشت سرش   
 

 باز منو شبو این خونه
 اشکای منه دیوونه

 واسه این دل خستم
 میمونه جز تو آخه کی

 کاش اینو بدونی
 که چشمام بی تو گریونه

 ردوباره از ِامو بندا
****** 

چشمامو بسته بودم حتی حاضر نبودم قیافه ی خودمو تو اینه نگاه کنم ارایشگر 
که کتی صااداش میزدن داشاات به تورم ور میرفت ارایشاام تکمیخ شااده بود و 

 دو روز مثخ برق و بادداشاات تور, رو, روی ساارم تنظیم میکرد که نیوفته، این 
ستیارش کنار  شگر و د سته بودم ارای ش شت و من برخالف میلم االن اینجا ن گ 

 ایستادند کتی گفت:
 =از قضا عروس خانوممون خستع, میتونی چشماتو باز کنی عزیزم
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دلم میخواسااات کور میشااادم ولی این صااحنه رو نمیدیدم دلم برای امیر پر 
ی پلکامو باز کردم یه لحظه به چشاامام میکشااید خیلی دلتنگ  بودم اروم ال

ستم کرده  شنر در شر کردم,ارای  چه ها که با ادم نمیکنه از حق نگ ریم ق
 بود ولی اصال برام مهم نبود   

همون لحظه شااادی وارد اتاق عروس شااد از اون موقع تو اتاق طبقه پایین که 
 مخصوص مهمان هاست بود چشمم به  افتاد فوق العاده شده بود

رااااوووو ِبراااااووووو دریا چقدر خوشااگخ شاادی    باورم نمیشااه، چقدر =بِ 
 عوض شدی دختر

 لبخند تلخی زدمو گفتم:
 مرسی عزیزم-

 خندید و رو به کتی گفت:
 =میدونستم کارت حرف نداره ممنونم ازت کتی جون 

 کتی خندید و گفت:
 =کاری نکردم عزی

 
 زم هم  وظیفه بوده

 یکرد چرخی زد و گفت:شادی با لبخند بهم نگاه م
 =من چطور شدم ؟؟خوبه به نظرت؟؟

سااعی کردم دلشااو نشااکنم عروساای برادرش بود طفلر کلی کوق داشاات یه 
 تم:به  میومد لبخندی زدمو گف  پیراهن ساتن حریر بنف  تن  بود که خیلی

 عالی تر از همیشه,خیلی زیبا شدی عزیزم-



wWw.Roman4u.iR  178 

 

 صدای دستیار کتی از پایین توجهمونو جلب کرد
 اقا داماد اومدن=

نداشتم شادی با عجله   انگار ته دلم خالی شد پاهام سست شدن توان حرکت
 و سراسیمه از پله ها پایین رفت

 =دریا من با بردیا رراننده شخصیمونا میرم
اون که رفت فیلمبردار اومد باال شااروع کرد به فیلم گرفتن, از همه ی زاویه ها 

یلی بلند بود به طوری که چند نفر باید از ازم فیلم میگرفت    دامن لباساام خ
سرم  شت  سته از پله ها میرفتم پایین و دامن بلندم پ سته اه شت میگرفتن  اه پ
روی پله ها به طرز خیلی زیبایی کشیده میشد,پشت در ایستادم شهریار در زد 
و بعد از یا ا    گفتن اومد تو,کت و شلوار مشکی تن  بود با پیراهن سفید, من 

 ر بودم منو نمیدید از کتی پرسید:پشت د
 =پع خانومم کجاست؟
 کتی لبخندی زد و گفت:

 =اونجاست   
و بعد به پشت سرش اشاره کرد شهریار برگشت تا چشم  بهم افتاد لبخندی 
شو نمیکرد که اینقدر تیییر کرده  شد فکر شماش چهارتا  ست رو لب , چ ش ن

 گرفت باشم اومد جلوتر سرمو انداختم پایین اروم دستمو
 =چقدر خوشگخ شدی خانومم

صدام  ضم گرفت از حرفاش از حرکات  یاد امیر افتادم،اه لعنتی،موقعی که  بی
 میزد خانومم    
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ساارمو گرفتم باال تو چشااماش نگاه کردم سااعی میکردم خودمو کنترل کنم 
 حداقخ جلوی کتی و فیلمبردار    خیلی خشر و جدی گفتم:

 تو هم خیلی زیبا شدی عزیزم-
شهریار نگاه میکردن، حوا سرت به منو  شد که با ح ستیار های کتی  سم پرت د

خدا وکیلی شهریار خیلی ج اب و خوشتیم بود ولی هنوز تو کهن و قلب من 
 امیر از همه خوشگخ تر و ج اب تر بود   

 یهو فیلمبردار دوربینشو پایین گرفت و اعتراض کرد:
  جوری که خیلی خشکه  =لطفا یکم صمیمی تر,یه ب*و*سی بیلی چیزی این

 سرمونو به نشونه ی تایید تکون دادیم که دوباره شروع کرد به فیلم گرفتن
صییه ی محرمیت  شونه های برهنم قبل  یه  سر  شت  شو گ ا ستا شهریار د
بینمون خونده شده بود نگاهی به تر تر اعضای صورتم انداخت سرشو اورد 

 پایین و پیشونیمو ب*و*سید
شنلمو از ارای شم تو بعد  شین ب سوار ما شگر گرفت و تنم کرد کمکم کرد که 

 طول راه حرفی نزدیم   
شدیم هیچ کوق و  شدم و وارد اتلیه  شت به کمک  پیاده  جلوی در اتلیه نگه دا
ضروری  شهریار انجام این کارها رو  شتم ولی  شوقی برای انجام این کارها ندا

م، از دساات میدونساات خالصااه برخالف میلم به حرف عکاس گوش میداد
برای عکع گرفتنمون میگفت واقعا شااوکه میشاادم در کنار شااهریار   هایی که

 مع ب بودم ولی خب هرچی بود گ شت   
**** 
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جلوی در ویال نگه داشاات هوا تقریبا تاریر شااده بود بوق میزد و بقیه هم کخ 
میکشیدند اوه چه جمعیتی اینجا جمع شده بودند وارد ویال که شدیم از ماشین 

کمر شهریار پیاده شدم اواخر اسفندماه بود ولی هنوز هوا نسیم داشت تازه به 
شهریارو  ست  شیم د شدم که مجلع مختلطه قبخ از اینکه وارد خونه ب متوجه 

 گرفتم و کشیدم  کنار,شنلو از روی صورتم کنار زدمو گفتم:
 چرا بهم نگفتی که مجلع مختلطه؟-

 =لزومی نداشت بگم
 یام وسط اینا برات بر*ق*صم؟انتظار نداری که من ب-

 =دریا بیا بریم لجبازی نکن
 با عصبانیت گفتم:

مثخ این که تو حالیت نیساات من نمیتونم با این لباس جلوی نامحرم بشااینم -
 میفهمی اینو؟؟؟من از اوناش نیستم

=دریا فکر نمیکردم اینقدر برات مهم باشه    اینا همه از اون ور اب اومدند این 
 و تموم  کن بیا بریممسخره بازی ر

اومدن که اومدن چیه فکر کردن اینجا مثخ خارج آزادیه    نخیر تا اونا نرن، -
 من از اینجا تکون نمیخورم

 سرمو به نشونه ی تاسش تکون دادمو ادامه دادم:
 بی غیرت تر از اونی هستی که فکرشو میکردم-

 انگشت اشارشو گرفت سمتم و گفت:
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شدم تو نمیتونی بهم  =ببین دریا من از بچگی با همین طرز زندگی کردن بزرگ 
 َانر بی غیرت بودنو بزنی

 همون موقع شادی اومد پیشمون
 =عه شما اینجاین چرا نمیاین مهمونا منتظرن

 شهریار کالفه گفت:
 =دریا خانوم لج کرده میگه تا مردا رو بیرون نندازین من نمیام تو

 شادی با تعجب رو بهم گفت:
 ینو میخوای؟=اره دریا تو ا

شون برن بیرون من به خارج بودن و نبودن اونا کاری - ست شادی جون, بفر اره 
 ندارم فقط تا زمانی که اونا اینجا باشن من نمیام تو

 شادی گفت:
 =باشه االن ازشون ع ر خواهی میکنم و بیرونشون میکنم

 بعد رو به شهریار گفت:
 =ولی بعید میدونم عمه ساکت بمونه   

س شادی میومد شهریار د صدای  شید و کالفه کنارم قدم میزد  صورت  ک تی به 
 که داشت ع ر خواهی میکرد بعد از پنج دقیقه برگشت

 =حاال بیاین رفتن همشون
سفید و  سته گله رز  شت کنار, د شت گ ا شنلمو بردا شهریار  شدیم  وارد خونه 

سمت مهمونا رفتیم یه عالمه ادم ستم    اروم اروم به  سا ابی رو داد به د ی با لبا
پر زرق برق و رنگارنر   یکی یکی باهاشااون سااالم و علیر کردیم,ساافره ی 
شتر بادکنر  شنر بود و ترکیب  با بی عقدمون از دور خودنمایی میکرد،خیلی ق
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شده بود     تو جایگاهمون که با گخ و  ست  سمانی بودند  ها که به رنر ابی ا
ستیم ش شده بود ن ستنمون  بادکنر تزیین  ش  19 18ا دختری تقریب به محض ن

ساااله با موهای بور و پیراهنی کوتاه اومد ساامتمون با خوشااحالی خودشااو 
انداخت تو بیخ شهریار و ب*و*سیدش شهریار هم به تبع از جاش بلند شد و 
ست اومد  سانا سم  رک شحالی بیل  کرد اون دختر که حاال فهمیدم ا با خو

 گفت:سمتم و بدون اینکه حتی بهم دست بده با پوزخند 
 =دریایی که میگفتن تویی

با اومدن عمه, رکسااانا کشااید کنار و فرصاات نشااد تا جوابشااو بدم شااهریار به 
احترام عم  بلند شااد منم به تبعیت بلند شاادم بعد از سااالم احوالپرساای با 
شااهریار بدون اینکه حتی نیم نگاهی بهم بندازه از کنارم رد شااد اونا که رفتن 

 شهریار اروم گفت:
نشااو عمم اخالق  اینجوریه دو روز دیگه که َیخ  باز بشااه میاد از =ناراحت 

 دلت در میاره   
چشاامم به اون دخترهای هفت رنگی بود که با لباس های زنندشااون داشااتن 

 وسط میر*ق*صیدن و یه جورایی برای شهریار خودنمایی میکردن
 برام اصال مهم نیست شما کال خونوادتًا یر تختتون کمه-

 وجه به تیکه ای که انداختم گفت:شهریار بی ت
 =اون دختری که االن اینجا بود اسم  رکساناست دختر همین عممه

شونم  سر  شنلو انداخت  سمتمون  ست بدو اومد  شنخ به د شادی با عجله و 
 تورمم انداخت رو صورتم
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 =عاقد پشت دره  
شوندند هه انگار نه انگار که از  شونو میپو شتند خود شدم که دا متوجه مهمونا 

 اون موقعی داشتند جلوی شهریار راحت رده میرفتند   
عاقد اومد پیشمون و با فاصله از ما روی صندلی نشست شادی و رکسانا با یه 
سابید و اون دو نفر شت قند می شادی دا ستادند،  سرمون ای  دختر دیگه هم باال 

 دیگه هم پارچه گرفته بودند باال سرمون
سنتی فمن  سول ا   رصا النکاو  شروع کرد به خوندن خطبه     رقال ر عاقد 
شعبانی فرزند  سرکار خانم دریا  شیزه مکرمه  سنتی فلیع منی    دو رغب عن 
مرتضاای ایا به بنده وکالت میدهید که با مهریه یر جلد کالم ا    مجید،یر 

عدد  1995صااد و چهارده عدد شاااخه گخ رز و تعداد  دساات اینه و شاامعدان،
سکه بهار ازادی شما را به عقد دائم جناب اقای شهریار رستمی فرزند شاهرخ 

 در بیاورم عروس خانوم بنده وکیلم؟؟ا
هیچ احتیاجی به پول شااهریار نداشااتم زندگیه من تموم شااده بود حاضاار بودم 

زی رو نمیخواست,چشمامو بدون هیچ مهریه ای زن  بشم ولی اون چنین چی
 بستم داشتم تمرکز میکردم که یهو شادی لب باز کرد:

 =عروس رفته گخ بچینه
=برای بار دوم میپرساام ساارکار خانم دریا شااعبانی به بنده وکالت میدهید که با 
مهریه ی معلوم شااما را به عقد دائم جناب اقای شااهریار رسااتمی در بیاورم 

 عروس خانوم بنده وکیلم؟؟
شم سرمو  شتم تا حد مرگ، کاش مامانم اینجا پی سترس دا انداخته بودم پایین ا

 بود هیچکی رو نداشتم تنهای تنها بودم جای خالیشو حع میکردم
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 دو مرتبه شادی گفت
 =عروس رفته گالب بیاره  

 اون دختری که باال سرمون ایستاده بود گفت
 =نه نه عروس زیر لفظی میخواد  

ه روم ایسااتاد، خم شااد و گردن بند ظریش طال رو شااادی با لبخند اومد رو ب
 انداخت تو گردنم و بلند شد رفت سرجاش

ضی به  شعبانی فرزند مرت سرکار خانم دریا  سم  سوم و بار اخر میپر =برای بار 
قای  به عقد دائم جناب ا با مهریه ی معلوم شااما را  نده وکالت میدهید که  ب

 انوم بنده وکیلم؟؟؟شهریار رستمی فرزند شاهرخ در بیاورم عروس خ
دستام میلرزید پلکمم میپرید خیلی استرس داشتم اگه بله رو میگفتم دیگه کار 

 تموم بود متوجه شهریار شدم که کنار گوشم اروم گفت:
 =بابات االن اینجاست یه کاری نکنی که دل  بشکنه 

س سبب بدبختی هام میدون شد یعنی االن بابا کنارمه با اینکه اونو م م تباورم نمی
ولی خیلی دلم براش تنر شده بود دلم میخواست زودتر ببینم  دلم گرم شد 
به بودن ، خدایا خودت کمکم کن، آیه ای از سااوره ی مبارکه بقره خوندم و 
به اینه  بسااتم  اوردم ساامت لبم و ب*و*ساا  کردم، از زیر تور، نگاهی 

شهریار میخوندم خدایا به خودت توکخ  شمای  سو تو چ ستر نم میکانداختم، ا
 چی میخواد بشه بشه میدونم که هوامو داری اروم لب باز کردم:  هر
 سال هم برام پدر بوده هم مادر بله 6با اجازه ی پدرم که -

 همه کخ میکشیدن و دست میزدن شادی ب*و*سم کرد و تبریر گفت
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ُسر خورد کاش مامانم االن اینجا  فقط خودم متوجه اشکی شدم که روی گونم 
 بود

شاهرخ ایا به بنده وکالت میدهید که عاقد=جنا ستمی فرزند  شهریار ر ب اقای 
ضی  شعبانی فرزند مرت سرکار خانوم دریا  شما را به عقد دائم  با مهریه معلوم 

 دربیاورم؟
 شهریار با طمٔانینه جواب داد:

 =با اجازه ی عمه خانوم و خواهر گلم شادی جان بله
بود شااهریار برگشاات ساامتم همه کخ کشاایدند دساات میزدند عاقد دیگه رفته 

شده  سی گونه هام  صورتم کنار زد، اونم متوجه خی خیلی اروم تور رو از روی 
شماش حع  شکمو پاک کنه، چ صورتم تا ا شید رو  شو ک صت ش شت  بود انگ

 عجیبی داشتند گنر بودند نه میشد عشقو توی چشماش دید نه نفرت رو   
 شادی بدو اومد پیشمون

 =بلند شین بر*ق*صین دیگه
 رو به شادی گفتم:

 االن یکم پام درد    -
 ن اشت حرفم کامخ بشه

 =پا درد و کمر درد و     نداریم بلند شو
بلند شدم شهریار دستشو سمتم دراز کرد دستشو گرفتمو رفتیم وسط دی جی 
اهنر مورد نظرو گ اشت و برقا خاموش شد و ر*ق*ص نور روشن شد اول با 

 میر*ق*صیدیم     یفاصله از هم خیلی عادی و معمول
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 دوست دارم شب تا سحر دور سر
 

 ت بگردم
 میدونم تو انتخابت اشتباه نکردم

 دوست دارم همینجوری بگم برات میمیرم
 بگم عاشقت منم تویی عزیزترینم

 
 واسه ی من شیرینه حرفات

 کاش تو دستام بمونه دستات 
 واسه ی من تو بهترینی

 کاش همیشه توی قلب من بشینی
 

قیه شدم که با کراهت نگاهم میکردن نمیخواستم فکر کنن یه دختر بی متوجه ب
ساده ام ، چون من خانواده شهریارو خوب میشناختم عقلشون به  دست و پا و 
شهریار با  صله گرفتم  ضاوت میکنن ازش فا شونه از روی ظاهر ادما ق شم چ

شینم ولی کمی  ستاده بود و نگاهم میکرد فکر کرد میخوام برم ب زش اتعجب ای
دور شدم و با ناز شروع کردم به ر*ق*صیدن شهریار با چشمای گشاده نگاهم 

 میکرد باورش نمیشد متوجه دست زدن  شدم
شدم جاهامونو عوض کردیم همه کخ  صیدن به  نزدیر می همزمان با ر*ق*

 میکشیدنو دست میزدن 
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 خانومم تویی بارونم 

 تویی عاشق شو دلم ارومم 
  تویی بارونم تویی ارومم

 تویی عاشق شو دلم ارومم تویی
 

باال و ریلکع  تام کمی دامنمو گرفتم  با دساا بار  باره ازش دور شااادم این دو
 میر*ق*صیدمو نزدیک  میشدم 

 
 تویی یکدونه سرزمین قلب تنهام 

 تو همون هستی که بودی توی ارزوهام
 وقتی چشماتو میبینم دل من میلرزه

 بیا خانومی بکن ن ار دلم رو تنها
 لم رو تنهان ار د

 ن ار دلم رو تنها
 

یدمو  به دسااات زدن منم دورش میچرخ نشااسااات رو زمین و شااروع کرد 
 میر*ق*صیدم

 
 دوست دارم شب تا سحر دور سرت بگردم

 میدونم نو انتخابت اشتباه نکردم
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 دوست دارم همینجوری بگم برات میمیرم
 بگم عاشقت منم تویی عزیزترینم

 
 زدمدستشو گرفتم و بلندش کردمو چرخی 

 
 واسه ی من شیرینه حرفات

 کاش تو دستام بمونه دستات
 واسه ی من تو بهترینی 

 کاش همیشه توی قلب من بشینی
 

 اون بود که دورم بچرخه و بر*ق*صهرهمزمان با اهنر میخوندا  اینبار نوبت
 

 خانومم تویی بارونم تویی عاشق شو دلم ارومم
 رومم   تویی خانومم تویی بارونم تویی عاشق شو دلم ا

 
شاباش و کادو گرفتن  سید و بعد از کلی  شونیمو ب*و* شت پی اخرش هم برگ

 شامو خوردیمو مجلع تموم شد    
****** 

ساعت دو شب بود و مهمونا رفته بودن فقط عمه با دخترش مونده بودن، شادی 
که حسابی خسته بود با همون لباس  رفت خوابید منم یکراست رفتم تو اتاقم 
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که  از اول مجلع فت  یار بهم میگ یدم ولی شااهر ند با رو  با تا اخر مجلع 
همینجاساات کاش حداقخ یه بار میتونسااتم ببینم  هر چقدر در حقم بدی 
کرده باشاااه ولی باالخره بابامه زحمتمو کشاایده منو تا اینجا رسااونده خیلی 
شت با  شهریار پایین دا شه  سی مزاحم ن دلتنگ  بودم، در اتاقو قفخ کردم که ک

ستم جلوی میز ارای  نگاهی به خودم تو اینه انداختم از عم  حرف  ش میزد ن
شق   شم هیچ وقت عا ستم اخرش از امیر جدا می خودم بیزار بودم اگه میدون
سم امیر  ستبندم انداختم، فیروزه ای که ا ستمو اوردم باال نگاهی به د شدم د نمی
شده،  سیدم کاش بدونی چقدر دلم برات تنر  شده بود رو ب*و* روش حر 
هیچوقت فکرشااو نمیکردم که دوری از امیر اینقدر برام سااخت باشااه راساات 
میگن که تا چیزی یا کسی رو از دست ندی قدرشو نمیدونی قاب عکع رو از 
روی میز برداشااتم چقدر اون زمان خوشااحال بودم یه ماهی تو دساات من و یه 
 ماهی تو دساات امیر یاد خاطراتمون افتادم، هیچوقت خاطرات حریش فاصااله
ها نمیشااوند   اشاار ساایاه از گوشااه چشاامم چکید نمیدونسااتم که یه روزی 
قت تکرار  نا هیچو یه میکنم چون او خاطرات خوبمون گر میشااینم برای 
نمیشاان،قاب عکسااو گ اشااتم رو میز اگه زمان برمیگشاات عقب هیچوقت به 
شااهریار جواب مثبت نمیدادم چشاامام ساانگینی میکرد دسااتمو بردم ساامت 

رو برداشتم چشمام قرمز شده بودن    صورتم سیاه شده چشمم میه مصنوئی 
بود از اشااکایی که تمومی نداشااتن، از تصااور اینکه از این به بعد به جای امیر 
قراره شهریار پیشم باشه اعصابم بهم ریخت گردن بندی که شادی انداخت تو 
ستم کع دیگه ای رو جای امیر ب ارم،  شیدم پرت کردم اونور نمیتون گردنمو ک
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شوم رو از روی ع شتم این نقاب  سعی دا شیدمو  صورتم ک ستمو روی  صبی د
 صورتم پاک کنم   

 با صدای در از جام بلند شدم
 =دریا جان عزیزم درو باز کن

 هیچی نگفتم که دوباره صدام زد
 =دریا جان خانومم؟؟

 سعی کردم صدامو خواب الود نشون بدم
 خوابیدم   چیکارداری؟-

 با تعجب گفت:
 ؟؟ یعنی چی باز کن درو=خوابییی

 یعنی چی نداره ساعت دویه برو ب ار بخوابم خستم-
 =یه دقیقه درو باز کن کارت دارم

 کالفه گفتم:
 اه شهریار برو دیگه حوصلتو ندارم-

 دیگه هیچ صدایی از جانب  نشنیدم قطعا رفته بود    
    با مکافات و بدبختی تونستم لباسو دربیارم    دوشی گرفتمو خوابیدم 

 رشهریارا
شرایط بدی بود باید به  زمان بدم تا با واقعیت کنار بیاد  به  حق میدادم تو 
در اتاقمون رو باز کردم نگاهی به تخت تزیین شاااده انداختم    اونجوری که 
فکر میکردی نشد اقا شهریار دریا نمیتونه به همین راحتی امیرو فراموش کنه در 
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شتم تو اتاق خود ستمو برگ ستم رو اتاقو ب ش م, کتمو انداختم رو تخت خودمم ن
شتباهه ولی هدف  ضی وقتا فکر میکنم کاری که دارم میکنم ا کاناپه, هعیییی بع
من از این کار فقط محافظت از دریاساات چون دریا برای من با دخترای دیگه 

 خیلی فرق داره    
 رپایان فصخ اولا

 
 رفصخ دوما

 ماه بعدا9)
سپریو روی خ ضایت به خودم تو بعد از اینکه ا سر ر ودم خالی کردم یه نگاه از 

 اینه انداختم و ا
 

 ز اتاق زدم بیرون و بدو از پله ها اومدم پایین 
 شادی شادیییی-

 =جونم
 بادکنر هارو که هنوز باد نکردی-

 =االن باد میکنم
 رفتم تو اشپزخونه 

 پری جون این کیر اماده شد؟؟-
 =اره خانوم امادس

 کردمبا اخم طرف  نگاه 
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صااد دفعه بهت نگفتم به من نگو خانوم یه بار دیگه بگی خانوم جوابتو نمیدم -
 ها

 لبخندی زد و گفت:
 =باشه دریا جون

شتم منو یاد مادر  س  دا شپزخونه رفتم بیرون خیلی دو س  کردمو از ا ب*و*
شادی میرفتم که در زدند رفتم کنار در  شتم به طرف  خدا بیامرزم مینداخت، دا

 سالن
 بله؟-

 =منم بابا نون گرفتم
 یه لحظه م  حسین وایستا-

 بابا رو صدا زدم 
 بابااااا-

 بابا از تو اتاق  که همون طبقه پایین بود اومد بیرون
 =جانم بابا

 بیا بی زحمت همین نونا رو از م  حسین بگیر من لباسم مناسب نیست   -
 نونا رو از دست بابا گرفتمو گ اشتم تو جانونی

 ون تو هم تو زحمت افتادیببخشید پری ج -
 =نه بابا چه زحمتی

 رفتم پی  شادی داشتیم بادکنکا رو باد میکردیم که رکسانا اومد پایین
 =بدین منم باد کنم
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 بادکنکی دادم دست 
 بیا اینو باد کن منم میرم باال میز تا آویزونشون کنم -

 شادی=نیوفتی دریا مواظب باش
 میرسه حواسم هست تو زود باش باد کن االن-

 صدای ایفون اومد رفتم برداشتم م  حسین بود
 =دریا جان همین االن اقا اومدند تو

 باشه باشه-
 عمه داشت از پله ها میومد پایین که سریع برقو خاموش کردم

 عمه=عه برقو روشن کنین االن میوفتم
ست  ستاده بودن تو د شو گرفت اوردش پایین همه یه کنار ای ست سانا رفت د رک

 شادی بود تو دست منو رکسانا هم فشفشه  شادی برف
 شهریار اومد تو 

 =دریاااا    شادیییی    وا
 به سمت کلید های برق رفت

 =پریییی خانوم
 تا برقا رو روشن کرد ما دست زدیمو بلند گفتیم:

 
 رتولدت مبارککرا
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س   شو نمیکرد وا شت نگاهمون میکرد فکر شده دا شمای گرد  با خنده و چ
فشه ی تو دستم که خاموش شد بدو بدو رفتم سمت  و بیل  تولد بگیریم فش

 کردمو صورتشو ب*و*سیدم
 تولدت مبارک همسر عزیزم-

 ب*و*سم کرد و گفت:
 =ممنون عشق دلم

سته بود  ش شو اوردم ن سی با بقیه و تبریر و این حرفا رفتم کیک بعد از روب*و*
هم  رو مبخ کیکو گ اشااتم جلوش خودمم نشااسااتم کنارش بلند همزمان با

 میخوندیم:
 

 تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک
 بیا شمعا رو فوت کن تا صد سال زنده باشی

 رو به  گفتم:
 خب ارزو کن-

 =ارزو میکنم که   
 نه نگوووو-

 =چرا؟
 خب چشماتو ببند تو دلت ارزو کن بعد باز کن شمعو فوت کن-

 =اها
 شمع ها رو فوت کرد چشماشو بست بعد از چند  انیه باز کرد و
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 همه براش دست زدیم و دوباره بلند خوندیم:
 

 تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک
 

 رکسانا=خب نوبتی هم که باشه نوبت کادوهاست
 شادی جعبه به دست اومد کنار شهریار نشست و با خنده گفت:

 =اول کادوی خودم
 بعد کادو رو داد دست شهریار

 رادر عزیزتر از جانم=تقدیم به ب
شکر کرد کادو رو که باز کرد توش یه  شرویی کادو رو گرفت و ت شهریار با خو
شون یه کتاب بود کتابو  شت زیر عالمه کاغ  کادو بود کاغد کادوها رو که بردا

 اورد بیرون و با خوشحالی نگاه  میکرد
 =وااایییی شادی تو چیکار کردی میدونی چقدر دنبال این کتاب بودم 

 شادی چشمکی زد و گفت:
 =چون میدونستم خیلی وقته دنبالشی رفتم برات هر جور شده گیرش اوردم

 =ممنونم ازت
 =قابلی نداشت

 عمه یه ساعت شیر خریده بود و رکسانا هم یه تابلوی نقاشیه بسیار زیبا
شوکه  سه همین وقتی دیدمتون  صال یادم نبود که امروز تولدمه وا شهریار=من ا

 شدم
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ن تولد امروز فکر دریا جون بود وگرنه ما هم مثخ تو یادمون رفته شااادی=جشاا
 بود

نوبت من بود که کادومو بدم همه چشمشون به دستای من بود رفتم با یه جعبه 
شمای  سمت ، تو چ شهریار و جعبه رو گرفتم  ستم کنار  ش شتم ن کوچیر برگ

 سبز و گرم  نگاه کردمو گفتم:
 قابخ همسر عزیزمو نداره-

 ست رو لباش جعبه رو از دستم گرفت لبخند نش
 =مرسی عشقم

 جعبه رو باز کرد یه انگشتر با نگینی که روش حر شده بود ریا ضامن اهوا
 

 چشماش برق زد انگشترو برداشتم و دستشو گرفتم انگشترو کردم تو دست  
 خیلی به دستت میاد مبارکت باشه عزیزم-

 نگاه گرم و پر مهرشو دوخت به چشمام
 چه جوری ازت تشکر کنم دریا تو بهترینی     =نمیدونم

******* 
شمام, چقدر زود  شتم رو چ ستمو به حالت قائم گ ا شیدم رو تخت و د دراز ک

شت یاد  شهریار در 9گ  سال بود که به عقد  سفند پار ست ا ماه پی  افتادم در
اومدم لبخندی نشااساات گوشااه لبم تا یر هفته نمی اشااتم پیشاام بخوابه اخر 

نگه ای به پا کرد که خدا میدونه با همون شااادی فهمید  وقتی فهمید یه َالم شااَ
اخالق خاص خودش ما دوتا رو کرد تو اتاق و درم قفخ کرد   دختر خوبیه مثخ 
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خواهر نداشتم دوس  دارم , با خنده و مزه پرونی منو شهریارو فرستاد تو اتاق 
من  چی از گ شتهدرم قفخ کرد البته ن اشت عمه و رکسانا چیزی بفهمن اونا هی

نمیدونستن وقتی هم بی توجهی هامو نسبت به شهریار میدیدند واکن  نشون 
میدادند حتی عمه فکر میکرد من افسااردم ولی شااادی به  گفت که دریا به 
خاطر مشکالت زندگی و از دست دادن مادرش اینطوری شده خالصه هر چی 

شده ولی هنوزم که هنوزه عمه  شو میزنه اما خدا رو بود رابطمون االن بهتر  ش نی
 شکر رکسانا اونطوری که فکر میکردم دختر بدی نیست

 د
 

شکر  و هفته بعد از ازدواجم فهمیدم که بابا رفته کمم تا ترک کنه االن خدا رو 
سه چیزی  شه میگن تا وا شه همی شهریار روز به روز بهتر می پاکه پاکه رابطم با 

 ی   که میخوای اراده نکنی نمیتونی بدست  بیار
 رخوشبختی رو بهت کادو نمیدن بجنر واسه چیزی که میخوایا

 
من جنگیدم واسااه ارام  میخواسااتم بعد از چند مدت یه زندگیه اروم داشااته 
باشم که خدا رو شکر دارم ولی امیر     بعد از ازدواجم دیگه امیرو ندیدم هنوز 

که بکنم ولی خب دارم سااعی میکنم  ین با افراموشاا  نکردم یعنی نمیتونم 
ستم و  شک شادی هم خیلی کمکم میکنه اگه زود نمی شرایط جدید کنار بیام، 

 واسه کنار امیر بودن میجنگیدم قطعا االن پیش  بودم   
 تو همین افکار بودم که شهریار اومد تو اتاق دستمو برداشتم و نگاه  کردم

 عمه چی میگفت؟-
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 المپو خاموش کرد و اومد نشست رو تخت
 کارخونه و کار و اینا حرف میزد =هیچی در مورد

 اها   راستی زمیناشو فروخت؟-
 =نه هنوز نفروخته فعال دست نگه داشته    فکر کنم یه فکرایی تو سرشه

 چشمامو ریز کردم
 چه فکرایی؟-

 پیراهنشو در اورد و دراز کشید کنارم
 =نمیدونم چیزی به من نگفت

 شهریار؟؟-
 =جانم

 ه؟؟یه چیزی میگم ناراحت نشی باش-
 همون طور که موهامو نوازش میکرد گفت:

 =نمیشم عزیزم بگو
 این فقط یه سواله ها     عمت اینا کی برمیگردند خونشون؟؟-

 لحظه ای چشماشو بست و باز کرد
مه تموم بشاااه     کارای ع که  تا وقتی  ها موندگارن  حاال حاال  یدونم     =نم

 چطور؟؟ بودنشون اکیتت میکنه؟؟
 وشدستمو گ اشتم رو باز

 نه    یعنی    میدونی عمت زیاد از من خوش  نمیاد-
 =چرا اینجوری فکر میکنی عزیزم؟
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کارها و رفتارش حتی زخم زبون هایی که میزنه    اینا اکیتم میکنه  یعنی تو -
 تا االن متوجه نشدی؟

=میدونم خانومم حق داری   ازت میخوام یکم دیگه صاابر کنی اگه نرفتن یه 
 فکر دیگه میکنم

 خندی زدمو گفتم:لب
 ممنونم -

 =خب حاال بیا بیلم که خیلی خوابم میاد
 آبادور , رو خاموش کردمو رفتم بیل     

 
 آغوش  فعال برای من امن ترین جای دنیا بود   

***** 
خالی به درد چی میخوره وقتی   از پله ها رفتم باال من نمیفهمم این همه اتاق

ود از کردمو رفتم تو شهریار بالشتو گرفته باحتیاجی بهشون نداریم؟؟ در اتاقو ب
 تو بیل  و خوابیده بود همونجور که مالفه ها رو جمع میکردم صداش زدم

 شهریاااار-
 غلتی زد اما بلند نشد

 اقا شهریار دلت نمیخواد بلند شی؟؟-
 با صدای خواب الودش گفت:

 =دریا ب ار بخوابم
ال دورش پیچیده بود سااعی نشااسااتم رو تخت اینقدر غلت زده بود که مالفه ک

 میکردم مالفه رو از زیرش در بیارم
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 بلند شو مالفه رو بردارم-
 تکون نخورد کالفه گفتم:

 شهریار بلند شو    -
شید تو بیل  ترسیدم  شده بود که محکم با یه حرکت منو ک جملم هنوز تموم ن

 جی  خفیفی کشیدم که دستشو گ اشت رو دهنم
 =هییییشش  اروم باش خانومم 

 بالشتو از کنارم برداشتم زدم تو صورت 
 شهریار خیلی دیوونه ای ترسیدم-

سر هم  شت  شو فرو کرد تو گودی گردنم و پ سر شید تو بیل   منو محکم تر ک
نفع عمیق میکشااید    هرم داغ نفع هاش پوسااتمو میسااوزوند ولی بیشااتر 

 قلقلکم میومد   
 با خنده گفتم:  سرمو کشیدم عقب و کمی ازش دور شدم

 شهریار اکیتم نکن-
فت تو بیل  حتی  مد جلوتر منو محکم گر ولی اون دسااات بردار نبود او

 نمی اشت تکون بخورم سعی میکردم از تو بیل  بیام بیرون
 شهریار قلقلکم میاد نکن دیگه  -

ولی اون بی توجه به حرفام سرشو اورد نزدیر گردنم و با ته ری  هاش پوست 
 گفتم: گردنمو قلقلر میداد با خنده

 شهریااار نکن-
 سرشو برد عقب چشماش میخندید با اخم ساختگی به  گفتم:
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 کاش اصال بیدارت نمیکردم خواب میموندی بهتر بود-
 به پشت خوابید و دستاشو از هم باز کرد 

 =کار کیلو چنده   ؟؟تو منو از کار و زندگی انداختی خانوم  
شتم رو بازوش مالفه ر سرمو گ ا سرمون شیطنتم گخ کرد  شیدم باال  و هم ک

برگشاات طرفم ، زل زد تو چشاامام    نگاه گرم  از روی چشاامام ساار خورد 
شو حع  ستم گرمای نفع ها شمامو ب شو اورد جلوتر چ سر روی ل*ب*ا*م  

 میکردم که یهو با صدای شادی از جا پریدیم   
 =دریاااا معلوم هع    اوه ببخشید

 اش زدرفت بیرون تا خواست درو ببنده شهریار صد
 =شادی خانوم؟؟

 برگشت سرشو انداخته بود پایین
 =ببخشید هم  یادم میره در بزنم شرمنده

 با خنده گفتم:
 حاال کارتو بگو-

=همه پایین سر میز نشستن زشته بیاین دیگه   تو اومدی دنبال شهریار خودتم 
 موندگار شدی  ؟

 خندیدمو گفتم:
 تقصیر این داداش وقت نشناسته-

 م شما هم بیاین=اوکی من رفت
 رفت و در بست

 شهریار چرا صداش زدی طفلر رو دیدی چقدر خجالت کشید؟-
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 =حقشه تا اون باشه در زدن رو یاد بگیره
 بلند شدم پیراهنشو از تو کمد برداشتم انداختم رو تخت

 زود باش اینو بپوش بیا-
رون که یجلوی اینه موهامو که از گیره زده بود بیرونو درست کردم خواستم برم ب

 گفت:
 =دریا خانوم یه چیزی یادت نرفته؟؟

 برگشتم سمت  که دیدم لباشو غنچه کرده خندیدمو گفتم:
 خیلی پرویی لباستو بپوش بیا زشته   -

****** 
 

نشستم سر میز همه بودن به غیر از شهریار   بعد از پنج دقیقه سر و کل  پیدا 
 شد اومد نشست کنارم چشمکی زد و مشیول خوردن شد

 بعد از چند دقیقه سکوت باالخره شهریار لب باز کرد:
 =عمه جان قصد فروش زمین هاتونو ندارین؟؟

عمه=نه پساارم   فعال نمیفروشاام یه سااری کار عقب افتاده دارم   دارم به اونا 
 میرسم

بدم  به رو  ید ویالی طرق حت نیسااتین کل یاد را جا ز جان اگه این مه  =میگم ع
 تر باشین بهتون   اونجا فکر کنم راحت

 عمه زیر چشمی نگاهی به من انداخت و گفت:
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عمه=نه شااهریار نمیخواد از این فداکاری ها بکنی میرم هتخ از همون اول اگه 
 میرفتم هتخ راحت تر بودم   

 =نه عمه من منظورم این نبود  
 از سر میز بلند شد و به طرف پله ها رفت

 میشکست اینجا نمیومدم  عمه=چرا اتفاقا منظورت همین بود کاش قلم پام 
 به دنبال اون رکسانا از جاش بلند شد

 =ببخشید
 شادی=شهریار چیزی شده؟
 =نه   حاال بعدا بهت میگم

 شهریار بلند شد و رفت کفشاشو پوشید
 کمک  کردم تا کتشو بپوشه

 عمه ناراحت شد من نمیخواستم اینجوری بشه-
شو اورد پایین بو سر سه ای به ل*ب*ا*م زد و قدش خیلی بلند تر از من بود  *

 گفت:
 =تو نگران نباش خودم درست  میکنم

 کیفشو دادم دست 
 =خداحافظ

 به سالمت عزیزم-
                           ***** 

 داشتم به پری کمر میکردم تا میزو جمع کنه
 =نمیخواد دریا جان خودم جمع میکنم
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 نه پری جون    من اگه کار نکنم میپوسم  -
ردم تو اشپزخونه کارم که تموم شد اومدم بیرون نشستم کنار شومینه ضرفا رو ب

 کتابو برداشتم    داشتم میخوندم که صدای عمه از تو راه پله ها میومد   
 هنوز نیومده همه چیزو مال خودش کرده  =دختره ی پرو ،

 رکسانا=عه مامان یواش تر میشنوه
 =بلند میگم که بشنوه

 رادرم میندازه بیرون=عه عه عه منو از خونه ب
 پایین پله ها که رسید بلند گفت:

=اگه فکر کردی میتونی اموال داداش خدا بیامرزمو باال بکشی کور خوندی من 
 یکی نمی ارم

 پشتم به  بود تا بلند شدم برگشتم ببینم  با رکسانا از خونه زدن بیرون 
 شادی بدو بدو از پله ها اومد پایین

 =چی شده دریا؟؟
  اشتم رو صندلیکتابو گ

 نمیدونم    عمه بهم توهین کرد و رفت -
 نشستم رو مبخ شادی هم نشست کنارم

 =اخه برای چی؟؟ چی گفت بهت؟؟
 گفت نمی ارم اموال داداشمو باال بکشی و از این حرفا  -

 شادی سرشو به نشونه ی تاسش تکون داد
 گیر=من واقعا ازت مع رت میخوام دریا   عمه اخالقشه تو به دل ن
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 اخه مگه من چیکار کردم که عمت اینقدر از من بدش میاد؟؟-
 =نه اینجوریا هم که میگی نیست

 شادی هر چی از دهن  در میاد بهم میگه و من فقط سکوت میکنم-
 =حق داری دریا جان دوست داری با شوهرت تنها زندگی کنی و   

ست    عمه میتونه تا هر وقت که دل  خو- شادی بحث این نی ست اینجا نه  ا
شه ولی خب همین  شلوغ با ست دارم دور و برم  شه اتفاقا من از خدامه   دو با

 زخم زبون هاش اکیتم میکنه  
 =میدونم عزیزم عمه یکم زبون  نی  داره   کامال حقو میدم به تو   

 پری=دریا جان   تلفن با شما کار دارن
 ببخشید شادی جان-

 دا نره اونور   رفتم سمت تلفن دستمو گ اشتم روش تا ص
 پری جون  نگفت کیه؟؟-

 =نه عزیزم
 دستمو برداشتم و گوشی رو گ اشتم کنار گوشم  

 بله بفرمایین؟؟-
 =سالم دریا خانوم حالتون خوبه انشاا   ؟؟ ما رو نمیبینین خوشحالین؟؟؟

 ببخشید شما؟-
 =حاال دیگه پسرخالتم نمیشناسی؟؟

 :تازه دو هزاریم جا افتاد با خوشحالی گفتم
ماهان توییییی؟؟؟ چه عجب بابا    یادی از ما کردی معلوم هساات کجایی -

 تو؟؟؟
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 =حاال ما زنر نمیزنیم تو نباید یه زنر بزنی
 من شمارتو نداشتم خب   -

 = بیخیال   شنیدم شوهر کردی کلر
 خندیدمو گفتم:

 تو از کجا فهمیدی؟-
 =فهمیدم دیگه

 اره نه ماهه ازدواج کردم-
   =خوبه به سالمتی

 سالمت باشی-
 =دریا میخوام یه خبر بد بهت بدم

 با نگرانی گفتم:
 چیزی شده ماهان؟؟-

 =میخوام بیام ایران
 کوفت فکر کردم چی شده حاال-

 خندید و گفت:
 =یعنی ناراحت نشدی؟؟میام اونجا رو سرت خراب میشما  

 لبخندی زدمو گفتم:
 حاال تو بیا یه فکری برات میکنیم-

 که شجاع شدی=نه بابا میبینم 
 اره بابا   دیگه اون دریای سابق نیستم   حاال کی میای؟؟-
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 پرواز دارم 2=فردا ساعت 
 اها   خوبه  -

 =خب دیگه مزاحم نشم
 نه بابا مراحمی-

 =قربونت کاری نداری؟؟
 نه مواظب خودت باش-

 =تو هم همینطور   فعال
 فعال-

 گوشی رو گ اشتم سرجاش
 شادی=کی بود؟؟

 ساله که رفته پاریع فردا میخواد بیاد ایران 5ان پسر خالم ماه-
 =عه به سالمتی نمیدونستم پسر خاله داری   

 فکرشو نمیکردم بیاد اخه واسه زندگی رفته بود اونجا-
 =ببخشید من یکم کنجکاوم   زن و بچه داره؟؟

 نه یعنی موقعی که رفت نداشت االنو نمیدونم   -
 خندیدمو ادامه دادم:

 ون زن میدهاخه کی به ا-
 =مگه چشه؟؟

 هیچی اخالقای خاصی داره حاال دیدی  میفهمی   -
****** 
 رامیرا
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 کلیدو تو قفخ چرخوندمو رفتم تو خونه 
 =اومدی مادر؟؟

 سالم مامان-
 =خسته نباشی پسرم

 کیش و جزوه رو گ اشتم رو تختم و از اتاق زدم بیرون
 سالمت باشی-

 =بشین برات چایی بیارم
ستم رو مبخ  ش ستن ظرفی از تو ن شک صدای  شن کنم  ستم تلویزیونو رو تا خوا

بدو رفتم تو اشپزخونه دیدم مامان دستشو گ اشته رو قلب    اشپزخونه اومد   
 و لیوان چایی هم اف

 
 تاده رو زمین و شکسته   رفتم سمت 

 چی شده مامان؟؟-
 با صدایی گرفته گفت:

 =ق  لبم  قلبم
 بردم  بیمارستانسریع مانتو و روسریشو تن  کردمو 

                        ******* 
 اقای دکتر حال  چطوره؟؟-

 =شما یه لحظه با من بیاین
 به دنبال دکتر از اتاق رفتم بیرون
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 =سابقه ی بیماری قلبی داره؟
 نه-

 =یعنی تا حاال این اتفاق براش نیوفتاده؟؟
رد تر دارو تجویز کچرا دو هفته پی  هم این اتفاق افتاد   بردم  درمانگاه دک-

 ولی با وجود مصرف اون داروها امروز دوباره این اتفاق براش افتاد  
صال نرمال  ضعیت  ا =ما از مادرتون نوار قلب و چند تا ازمای  دیگه گرفتیم و
 نیست نمیخوام نگرانتون کنم ولی اگه بستری نشه ممکنه وضع از این بدتر بشه

 خب اقای دکتر هزین  به چه صورته؟؟-
 =شما نگران هزینه نباش برو پ یرش پرونده تشکیخ بده بقی  با من

 ممنون اقای دکتر-
رفتم تو اتاق نگاه  کردم خواب  برده بود سااالنه سااالنه به ساامت حیاط 

 بیمارستان رفتم   
یارم اگه شاااب و روز هم کار کنم  هزینه ی درمان بیماریه مامان رو از کجا ب

سالی نمیتونم پولشو جور کنم بعد از ر شقم یک سر درس و م فتن دریا منم رفتم 
میشه که دانشگاه رفتنو شروع کردم دلم خیلی براش تنر شده ولی دارم به این 

 دوری عادت میکنم
االن مجبورم به خاطر مامان قید درس و دانشگاهو بزنم   خدایا خودت کمکم 

 کن
****** 
 ردریاا

 لوی خودممانتوخاکستری رنگمو از تو کمد برداشتمو گرفتم  ج
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 شهریار به نظرت این بهم میاد؟؟-
شونه میکرد بدون اینکه برگرده  شو اب و  شهریار ایستاده بود جلوی اینه و موها

 از تو اینه نگاهی بهم انداخت و گفت:
 =خانومم تو هر چی بپوشی بهت میاد

لبخندی زدمو مانتو رو پوشیدم رفتم کنار شهریار ایستادم خواستم اسپری بزنم 
 جه شدم کراوات نزدهکه متو

 عه تو که کراوات نزدی؟-
 رفتم سمت کمد تا کراواتشو بیارم

 =اوووه همچی میگه کراوات نزدی که فقط میگی میخوایم بریم عروسی
 کراوات به دست رفتم جلوش ایستادم در حالیکه کرواتو تنظیم میکردم گفتم:

کروات  مگه فقط تو عروساای ها از کروات اسااتفاده میکنن در ضاامن وقتی-
 میزنی ج اب تر میشی     من دوست دارم شوهرم کروات بزنه

 شهریار با یه اخم ساختگی گفت:
=ادم باید باطن  زیبا باشااه ساایرت زیبا داشااته باشااه ظاهرسااازی که به درد 

 نمیخوره
 خندیدمو گفتم:

 برو ماشینو روشن کن دیرمون شد معلم اخالق-
 رفتم سمت کمد تا شالمو بردارم

 ن اقا ماهان یهو از کجا پیداش شد؟=نگفتی ای
 شال بدست رفتم جلوی اینه
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بهت که گفتم پنج سااال پی  بعد از فوت پدرش میره پاریع منم هیچ خبری -
 ازش نداشتم تا اینکه یهو دیروز بهم زنر زد

 =شماره خونه رو از کجا اورده؟
 کیفمو برداشتمو رفتم سمت در

 نمیدونم واال بیا بریم دیر شد-
                     ***** 

 بعد از اینکه شهریار ماشینو پارک کرد دست به دست هم رفتیم سالن انتظار 
 =ببینی  , میشناسی ؟؟؟

 اره بابا مگه چقدر میتونه تیییر کرده باشه   -
از پشاات شاایشااه داشااتم با چشاام دنبال  میگشااتم که چشاامم به یه پسااره 

ار جین مشااکی   باور ساااله افتاد با تیشاارت ج ب مشااکی و شاالو27تقریبا
نمیکردم که ماهان اینقدر تیییر کرده باشااه با دسااتم زدم به شااونه شااهریار و با 

 دست دیگم ماهانو نشون  میدادم
 خودشه    شهریااار   خودشه اون ماهانه-

 =کو کجاست؟؟
 اوناهاش-

 بعد تند تند براش دست تکون میدادم تا منو ببینه
 ماهان ماهاااان-

ی دور و برشااو نگاه کرد چشاام  به من افتاد با دساات اشاااره بعد از اینکه کم
کردم تابیاد اینور چمدون به دساات داشاات میومد با لبخند به اسااتقبال  رفتم 

 به  دست دادمو روب*و*سی کردم
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 سالم ماهان رسیدن بخیر-
 =سالم ممنون    دریا واقعا خودتی چقدر تیییر کردی دختر   

 خندیدمو گفتم:
شهریار تو هم خیلی تیی- ستی معرفی میکنم اقا  شناختمت    را یر کردی اول ن

 همسرم هستن
 با خوشرویی به شهریار دست داد

 =سالم خوشبختم از اشناییتون
 =سالم منم همینطور رسیدن بخیر

 =ممنون
 مرموز نگاه  کردم

که - یادمه موقعی  نه مثه اینکه خارج خوب بهت سااااخته کلی تیییر کردی 
 هنتو تا اخر میبستی ولی االنمیرفتی دکمه های پیرا

 سرمو تکون دادمو ادامه دادم:
 زدی تو جاده خاکی-

 خندید و گفت:
 =خب به هر حال خارج رفتن این تیییر و تحوالت رو به همراه داره دیگه

شااهریار=دریا جان شااما عادت داری مهموناتو ساار پا نگه داری بنده خدا 
 خستع 

 اوه ببخشید شهریار راست میگه بریم-
 اهان=نه نه من مزاحمتون نمیشمم
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ندارم مهمونم  یا مهمون منم هسااات   منم خوش  =چه مزاحمتی   مهمون در
 شب تو هتخ بخوابه

 =نه خب اینجوری که   
 ماهان من کلی باهات حرف دارم نمی ارم بری-

***** 
 در ماشینو باز کردمو پیاده شدم

 تو دنبال من بیا ماهان   بردیا چمدونو میاره-
 سوتی کشید و گفت:ماهان 

 =به به اینجا خونه که نیست رسما کاخه
 شهریار=قابخ شما رو نداره

 =اختیار دارین
به همراه هم وارد خونه شدیم راحله اومد لباسامونو گرفت و ما هم رفتیم داخخ 

 پ یرایی کنار شومینه نشستیم به محض نشستنمون پری وارد اتاق شد
 =سالم چی میخ دارین؟

 گفتم:رو به ماهان 
 چی میخوری؟-

 =نمیدونم    فرقی نداره 
میدونسااتم شااهریار فقط قهوه تلخ میخوره به همین خاطر بدون اینکه ازش 

 بپرسم رو به پری گفتم:
 پری جون اگه زحم-
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 تی نیست دو تا قهوه و یر شیرکائوئو
 =باشه دریا جون االن میارم

 ی؟؟خب بگو ببینم اونور اب چیکار میکردی چی شد که برگشت-
 با همون لبخند مخصوص خودش گفت:

 =دلم واسه دختر خالم تنر شده بود گفتم بیام ببینم     بد کاری کردم؟؟؟
 خندیدمو گفتم:

 نه پسر خاله اتفاقا خیلی هم کاره خوبی کردی-
شادی توجهمونو به خودش جلب کرد  شای  صدای کف ست لب باز کنه  تا خوا

 د پ یرایی شدبا ظاهری اراسته و فوق العاده شیر وار
 =سالم

 ماهان از جاش بلند شد و بدون اینکه چشم ازش برداره جوابشو با تته پته داد
 =َس  سخ  سالم

 =خوش اومدین بفرمایین
 سرجاش و شادی هم نشست رو مبخ روبه روی ماهان  ماهان نشست

 =رسیدن بخیر    شنیدم پاریع تشریش داشتین
 =َب  بله پنج سالی ساکن پاریع بودم

 رای درس رفته بودین اونجا؟=ب
 ماهانو زیر نظر گرفته بودم قشنر فهمیده میشد که شادی چشمشو گرفته

 =نخیر    برای زندگی رفته بودم اونجا
 =تنها رفته بودین؟
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 ماهان تا خواست جوابشو بده شهریار گلشو صاف کرد و گفت:
برن =شاااادی جان این حرفا باشاااه برای بعد االن اقا ماهان خسااتن میخوان 

 استراحت کنن
 ماهان هول هولکی گفت:

 =نه نه نه ب ارین راحت باشن
 پری با دو فنجون قهوه و یر لیوان شیرکائوئو اومد پیشمون و رو به شادی گفت:

 =شادی جون چی میخوری عزیزم؟
 =همون همیشگی پری جون

 ماهان =دریا اقا مرتضی کجاست؟
 ست بابا دو روزی میشه که رفته شهرستان عیادت دو-

 =اها
 شهریار=شادی جان عمه خونع؟؟

 =نه با رکسانا رفتن دنبال کارهای اداریشون
 =اقا ماهان جسارتا شما کاِرتون چیه؟

=من تو پاریع یه شاارکت تولیدی پوشااااک دارم البته میخوام اگه خدا بخواد 
 َجِم  کنم و تو ایران شرکت بزنم

 =اها پع موندگاری اینجا؟؟
 =بله تا ببینم   

 زنر گوشیه شهریار ن اشت ماهان ادامه حرفشو بزنهصدای 
 =ببخشید یه لحظه   
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بلند شااد از پ یرایی رفت بیرون مشااکوک از جام بلند شاادم و رفتم دنبال  یه 
چند وقتیه تا تلفن  زنر میخوره رنگ  میپره و پنهانی صحبت میکنه    پشت 

 سرش رفتم صداش اهسته میومد 
 نمیتونی اینکارو بکنی    =من نمی ارم    نمیتونی    تو

 عصبی گوشیو قطع کرد و دستی تو موهاش کشید
 کی بود؟-

 سریع با ترس برگشت طرفم با اخم پرسید
 =تو از ِکی اینجایی؟؟

 مشکوک نگاه  کردم
 گفتم کی بود؟؟-

 =هیچکی   
 این کیه که تا بهت زنر میزنه اینقدر بهم میریزی؟؟-

 کالفه دستی به صورت  کشید و گفت:
 ریا برو پی  ماهان    زشته=د

 عصبی رفتم جلو سینه به سین  ایستادم
به شااوهرم زنر - مهمتر از ماهان تویی    من نباید بدونم این کیه که مدام 

 میزنه و تا این حد عصبانی  میکنه بگو کیه؟؟
 داد زدم:

 شهریاااار این کیه؟؟-
 =هییسع خیله خب بعدا بهت میگم االن وقت  نیست
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 یشمونشادی اومد پ
 =چیه چیزی شده؟؟

 شهریار=نه چیزی نیست تو برو
****** 

 پری جون غ ای امشبت خیلی خوشمزه شده بود دستت درد نکنه-
 =نوش جونت مادر   تو برو پی  شوهرت راحله ظرفا رو میشوره

 دستامو اب کشیدمو گفتم:
 تموم شد عزیزم-

 یه تیکه کاهو از تو ظرف ساالد برداشتمو گفتم:
 شب بخیر پری جونمن رفتم -

 =شبت بخیر دخترم
از پله ها رفتم باال داشااتم از کنار در اتاق عمه رد میشاادم که صااداش توجهمو 

 جلب کرد نمیخواستم فالگوش بایستم ولی خب صداش بلند بود
سیده که به خاطر زنی که هنوز  ستت درد نکنه    حاال کارت به جایی ر عمه=د

یخوای عمتو از خونه بندازی بیرون یه سااال نیساات که زیر یه سااقش رفتین م
 دست مریزاد اقا شهریار    دست مریزاد

 =عمه این چه حرفیه که میزنی من غلط بکنم شما رو از خونه بندازم بیرون
عمه=از اولشاام از این دختره خوشاام نمیومد من که میدونم اون چه مارمولکیه 

 نه تو رو میخواد نه عشقتو  چشم  دنبال مال و اموالته   
عدشاام  مه ب که داری در موردش اینجوری حرف میزنی زن مه اون دختری  =ع

 دریا اصال ماله این حرفا نیست
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عمه=هه پساار ساااده ی من   من که میدونم اون ُپِرت کرده    االن منو از خونه 
یه بدبختو   همه ی مال و  میندازه بیرون دو روز دیگه شاااادی رو اخرشاام تو

 شاموالتم میکشه باال یه آبم رو
سر  ستن که بخوان  صال همچین ادمایی نی سم ا شنا شو می =عمه   من اونو پدر

 مردم کاله ب ارن   من نمیدونم شما چرا اینجوری فکر میکنین
باتم زنده بود همین  با گه  ما نمیخوره مطمئنم ا خانواده ی  به  مه=این دختر  ع

 حرفو میزد
 هم داریم=چی  به ما نمیخوره مهم دوست داشتنه   مهم عالقع که ما ب

یدی شاااب  ند یاش     باز ما نمیخوره    همین قرتی  به  هه   چی   مه= ع
 عروسیت چه

ابرو ریزیه راه انداخت مردا رو که بیرون کرد    با ما هم که عکع نگرفت تازه 
معلوم نیساات چی تو گوش این بچه ی بدبخت من خونده که از این رو به اون 

 رو شده
نه من نه شااما نه هیچکع دیگه حق  =عمه جان   دریا اینجوری بزرگ شااده

نداریم به عقایدش توهین کنیم از طرفی دریا حق داره   شما دلت میخواد همه 
 تبع دله شما رفتار کنن   اینجوری که نمیشه
 عمه=هه   میزت رو به کخ شستشو داده   

دیگه بع بود    هر چی که الزم بود بشاانومو شاانیدم راهمو کج کردم تا برم تو 
 ه ماهان از جای در اتاق  صدام زد    اتاقم ک

 =دخترخاله یه لحظه میای؟؟
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بدون هیچ حرفی رفتم تو اتاق  نشستم رو تخت    صندلی رو گ اشت رو به 
 روم و نشست روش

 =نمیخ
 

 وای ازم بپرسی چه جوری فهمیدم که ازدواج کردی؟؟
 بی حوصله گفتم:

 چه جوری؟-
 =زنر زدم به امیر

 رچ اب سرد ریختن روملرزیدم حع کردم یه پا
 َا   امی   امیر-

جدی بود  یدونم  که من م جایی  تا اون با امیر بودی رابطتونم  که رفتم  =موقعی 
 پع چی شد؟؟

 سرمو انداختم پایین یاداوری خاطرات گ شته فقط زخممو تازه میکرد
 خیلی وقته که از هم جدا شیم-

 =خب چرا دلیل  چیه؟
 درکالفه از جام بلند شدم رفتم سمت 

 نمیخوام در موردش حرف بزنم-
 ماهان از جاش بلند شد

 =باشه دریا ببخشید نمیخواستم اکیتت کنم
 برگشتم سمت 

 عیب نداره مشکلی نیست-
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 با خنده گفت:
 =ولی خدایی عجب چیزی تور کردیا

 خندیدمو گفتم:
 دیوونه   تو برای چی برگشتی نگو به خاطر من که خندم میگیره-

 لبخندی زد و گفت:
ستم حداقخ اینجا = شدم    اومدم ایران چون میدون سته  از تنهایی تو غربت خ

 تو رو دارم
 چرا ازدواج نکردی؟-

=هه   ازدواج    با یه دختر تو فرانسااه اشاانا شاادم نامزد کردیم قرار بود ازدواج 
 کنیم که فهمیدم خانوم قبال شوهر داشته   

 اوه چه بد حاال میخوای چیکار کنی؟؟-
 ت پایین و ادامه داد:سرشو انداخ

 =میخوام به زندگیم سر و سامون بدم    البته یه زحمتی واسه تو داشتم
 چیکار میتونم برات بکنم؟-

 =ازت میخوام کمکم کنی به قول معروف برام استین باال بزنی  
 با خنده گفتم:

 اوه حاال چه خجالتم میکشه    کسیو در نظر داری؟؟-
 سرشو اورد باال

 اهر شوهرت=اوهوم   خو
 با چشمای گرد شده نگاه  میکردم
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 شادیییی    ماهان اصال حرفشو نزن که نمیشه-
 =چرا نشه اتفاقا ما خیلی بهم میایم

 تکیه زدم به دیوار
 اها اونوقت شما یکروزه به این نتیجه رسیدی؟؟-

 =دریا خواه  میکنم   
 ماهان فکرشو از سرت بیرون کن شادی به درد تو نمیخوره-

 ؟ اون که دختر خوب و با شخصیتیه=چرا؟
 اره خیلی دختره خوبی هست ولی به درد تو نمیخوره-

 =خب چرا بگو منم بدونم
 کالفه براش توضیح دادم:

تو که نمیدونی اون چه خواسااتگارایی رو رد کرده   لیسااانع روانشااناساای -
 داره    داره واسه فوق میخونه اونوقت تو چی؟

بازرگانی دارم دستم به دهنم میرسه خوشتیپم =خب منم فوق لیسانع مدیریت 
هسااتم خدا رو شااکر چهار سااتون بدنمم سااالمه معتادم نیسااتم    دیگه چی 

 میخواد؟؟
 در اتاقو باز کردمو گفتم:

=متاساافم ماهان من تو این یر قضاایه نمیتونم واساات کاری کنم تو هم بهتره 
 فکرشو از سرت بیرون کنی    

****** 
نوز از راه نرساایده عاشااق شاااادی شاااده   ولی من باورم نمیشاااه ماهان ه

همچین ریساکی کنم شاادی خواساتگارهای زیادی داره به همشاونم   نمیتونم
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جواب منفی میده اونوقت بیاد به ماهان که نه خانواده ای داره نه سرمایه درست 
و حسابی بله بگه   عمراا    فکر نکنم حاال حاال قصد ازدواج داشته باشه اون 

داره دساات  تو جیب خودشااه شااوهر میخواد چیکار    فکر نکنم با  همه چیز
ست  شادی، ماهان حاال حاالها بره دنبال خونه    تازه گفت موندگارم ه وجود 
پع با این وضعیتی که پی  اومده نمیتونم در مورد رفتن عمه به شهریار حرفی 

ن ز بزنم    ولی من سااااکت نمیشااینم باید به   ابت کنم که به خاطر پول
 شهریار نشدم

دو ساااعتی میشااد که شااهریار رفته بود شاارکت    رفتم تو اتاق مانتو و شاالوار 
رساامی ساافید ومشااکیمو تنم کردم با یه روسااریه ساااتن که ترکیبی از ساافید و 
مشااکی بود بعد از یه ارای  مالیم از اتاق زدم بیرون داشااتم از پله ها پایین 

 میرفتم که ماهان صدام زد
    کجا با این عجله؟؟=خانوم مهندس
 برگشتم طرف 

 دارم میرم تا جایی کار دارم   چطور؟-
 =اها   ببخشید  میخواستم اگه واستون مقدوره چند دقیقه وقتتونو بگیرم

 بی توجه به  از پله ها رفتم پایین میدونستم که چی میخواد بگه
 من حرفامو زدم نظرمم عوض نمیشه-

 =اوکی پع خودم دست به کار میشم
 رگشتم با اخم نگاه  کردم که لبخندی زد و رفت باالب

 با عصبانیت رفتم نشستم تو ماشین به دنبال من بردیا نشست پشت فرمون
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 =کجا میرین خانوم؟
 برو شرکت-

 =چشم
**** 

بعد از اینکه ماشینو جلوی در شرکت نگه داشت پیاده شدم به محض ورودم به 
 ن بلند میشدند     شرکت کارمندا به نشونه ی احترام از جاشو

شی  که یه دختر حدودا  شهریار   من سیدم به دفتر  ساله بود از جاش  25 24ر
 بلند شد

 =سالم خانوم رستمی خوش اومدین
 سالم ممنون اقای رستمی تو اتاقشونن؟؟-

 =بله تنها هستند بفرمایین
قبخ از ورودم در زدمو وارد اتاق شدم شهریار نشسته بود پشت میزش و داشت 

 ونده ها رو بررسی میکردپر
 سالم اقای مهندس خسته نباشی-

 سرشو اورد باال و با تعجب نگاهم کرد
 =عه دریا تویی    سالم بیا بشین
 و با دست  به صندلی اشاره کرد

 رفتم نشستم رو صندلی کنار میزش و کیفمو گ اشتم روی میز
 =چی شده؟؟راه گم کردی از این طرفا   

 جدی نگاه  کردمو گفتم:
 راست  شهریار اومدم در مورد یه موضوعی باهات مشورت کنم-
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 عینکشو برداشت و گفت:
 =چه موضوعی؟

ببین شااهریار هر کی ندونه تو بهتر از هرکساای میدونی که من تو چه جور -
 خونواده ای بزرگ شدم و اهخ دوز و کلر نیستم و   

 ری    =اره میدونم دریا من تو رو خوب میشناسم میدونم از عمه دلخو
 ن اشتم حرفشو کامخ بزنه

 نه شهریار موضوع این نیست-
 =پع چیه؟

تا حاال ازت - ندارم     من  به طرز فکر عمت  ببین شااهریار جان من کاری 
 چیزی خواستم؟؟

 سرشو
 

 تکون داد و گفت:
 =نه

بخ از جواب دادن خوب در - یه خواهشاای ازت دارم    میخوام ق خب االن 
 موردش فکر کنی    باشه؟؟

 =باشه دریا    بگو چی میخوای هر چی باشه قبول میکنم   
 پوفی کردمو گفتم:

 ازت میخوام خونه رو عوض کنی   -
 =چی؟؟
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یار زندگی تو اون خونه رو اصااال نمیپسااندم خیلی وقت پی  - ببین شااهر
 میخواستم بهت بگم ولی خب موقعیت  پی  نیومد

 =دریا اگه به خاطر عمع اونا   
ه کال جداس    ببین شااهریار من واقعا احتیاجی به همچین نه نه نه بحث عم-

ست  سه خودش    من دو صریه وا ست ق خونه ی بزرگی ندارم خونه هم که نی
ندارم یه زن دیگه واساام غ ا درساات کنه یا کارهای خونمو انجام بده مگه من 

 فلجم   ؟
 =دور از جون

ست دارم خودم - شم    دو ست دارم خودم خانوم خونه با شوهرم من دو سه  وا
 غ ا بپزم   دلم میخواد کارهای خونمو خودم انجام بدم   این توقع زیادیه؟؟

 شهریار از پشت میزش بلند شد و اومد نشست کنارم
 =من نمیفهمم االن مشکخ تو خونع یا پری؟؟

 هر دوش-
 دریا چرا اینو ازم میخوای؟؟-
ه فکر من شااهریار همین یه خواسااته رو ازت دارم    خواه  میکنم یکم ب-

باش    باور کن من از زندگی کردن تو یه خونه سه در چهار راضی تر از زندگی 
 کردن تو یه قصرم

=اخه چرا اینقدر یهویی؟؟ چیزی شااده کساای اکیتت کرده اگه به خاطر عمع 
 که باید بگم عمه تا قبخ از عید میره تا عید هم که هم  یر ماه بیشتر نمونده

صال ربطی به عمه نداره تازه اگه نگران شادی هستی نه شهریار جان باور کن ا-
 میتونیم بیاریم  پی  خودمون تا با ما زندگی کنه
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 شهریار با پاش روی زمین ضرب گرفت
 =نمیدونم واال    فعال نمیتونم هیچ تصمیمی بگیرم باید فکر کنم

که گفتم اول - هت  نه رو عوض کنی    ب منم ازت نخواسااتم همین االن خو
 ردش فکر کن بعد تصمیم بگیرخوب در مو

 سرشو به نشونه تایید تکون داد 
 در ضمن من یه پیشنهاد دارم-

 سرشو اورد باال و منتظر نگاهم کرد
تو که هم ساارمایشااو داری هم اینکه تو کار واردات و صااادرات دارویی    -

 میتونیم خونه رو بکوبیم یه بیمارستان بسازیم    نظرت؟؟
 با یه لبخند خاص نگاهم کرد دستشو گ اشت زیر چون  و

 سرمو تکون دادمو گفتم:
 چیههه؟؟-

 =فکر کردی به همین آسونیاست؟؟
اره خب    کار نشااد نداره    خواسااتن توانسااتن اساات, کافیه بخوای و اراده -

 کنی   
 سرشو به نشونه ی تایید تکون داد و گفت

 ریاد =اوهوم تو راست میگی ولی ساختن یر بیمارستان کار اسونی نیست
شاید - سه جویی    چیزی    خدا رو چه دیدی  شهریار یکم تحقیق کن    ُپر

 شد   هوووم؟؟
 خندید و گفت:
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 =ما که یدونه خانوم بیشتر نداریم باشه    چشم    تحقیق میکنم در موردش
 بلند شدم گونشو بو*س کردمو گفتم:

 دستت درد نکنه    الحق که آقاییه خودمی    من دیگه برم-
 ی زد و گفت:چشمک

 =مواظب خودت باش خانومی
***** 

شته بود و حتی  شنهادی دادم گ  شهریار همچین پی دو روز از اون روزی که به 
یر کلمه هم در مورد این قضاایه حرفی بهم نزد منم دیگه چیزی نگفتم تا یه 

 وقت سر لج نیوفته   
و است دلشماهان هم به هر دری میزد تا به شادی نزدیر و نزدیر تر بشه میخو

 به دست بیاره
نشسته بودم رو مبخ و از درد به خودم میپیچیدم از صبح حالم بد بود بابا نشسته 

 بود رو به روم
 =بهتر نشدی بابا؟

 نه بابا    نمیدونم چم شده-
 شهریار اومد نشسته کنارم دستشو گ اشت سر شونم

 =خب بلند شو بریم دکتر
 نه نه خوب میشم-

 شهریار داد زد:
 خانوم پع این چایی نبات چی شد؟؟=پری 

 =اومدم اقا
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 پری با یه لیوان چایی نبات اومد سمتمون لیوانو گرفت سمتم
 =اینو بخور دخترم    ایشاال بهتر میشی

 لیوانو پع زدمو گفتم:
 نمیخوام    اخ دلم-

 شهریار لیوانو از دست پری گرفت
 =خب اینو بخور عزیزم حالت بهتر میشه

 تونم حالم بدهنمیتونم بخدا نمی-
 عمه با رکسانا اومدند پیشمون و نشستند رو مبخ رو به رویی

 عمه=خب شهریار جان اومدیم    چی میخواستی بگی؟؟
 =میگم عمه یه لحظه صبر کن

بابا =دخترم خب اقا شااهریار راساات میگه دیگه لجبازی نکن اون چایی نباتو 
 بخور

 تم و کمی ازش خوردمبر خالف میلم لیوان چایی رو از دست شهریار گرف
چند دقیقه بعد شااادی و ماهان هم به جمعمون اضااافه شاادند هنوز دلم درد 
شهریار همه رو  ستم چرا  شون گوش بدم نمیدون ستم به حرفا میکرد ولی میتون

 دور خودش جمع کرده
ضوع مهمی رو بهتون بگم   منو دریا  ستم مو شهریار=گفتم بیاین چون میخوا

یه خونه کوچکتر بخریم  این تصاامیم گرفتیم از این خون ه بریم   یعنی قراره 
 خونه هم قراره تبدیخ به بیمارستان بشه و   

 عمه پرید وسط حرف شهریار
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 =صبر کن ببینم میخوای این خونه رو خراب کنی؟
=اره عمه من تصمیممو گرفتم بعدشم اینجا تبدیخ بیمارستان میشه که کلی هم 

  واب داره   
تصمیمو گرفتی؟؟ پع شادی چی سه دونر این خونه  =تو خودت تنهایی این

 به اسم شادیه
شاادی=عمه من با این قضایه مشاکلی ندارم ، خیلی وقت پی  میخواساتم به 
شهریار بگم که یه خونه ی جدا برام بخره   دوست دارم تنها زندگی کنم ، االنم 

 که این قضیه پی  اومده من هیچ مخالفتی ندارم  
 ظه ساکت بود گفت:ماهان که تا اون لح

 =ولی خب صالو نیست یه دختر مجرد تو یه خونه تنها زندگی کنه
 شادی =این همه دختر مجرد هستند که تنها زندگی میکنند منم یکی مثخ اونها

 لب باز
 

 کردم:
 چرا تنها خب یه خونه دو طبقه میگیریم یه طبق  تو بشین یه طبق  ما-

 منم راحت تره شهریار=اره راست میگه   اینجوری خیال
 شادی=اوهوم   اینجوری هم میشه

باورم نمیشااد شااهریار به همین راحتی پ یرفته بود که خونه ی به این بزرگی رو 
 بفروشه و بیاد با من تو یه خونه کوچکتر زندگی کنه

 عمه با ابروهای گره خورده نگاهم میکرد
 یریم=الزم نیست خونه رو عوض کنین ما تا دو هفته دیگه از ایران م
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 شهریار کالفه گفت:
به  نه هیچ ربطی  به خودت میگیری عوض کردن خو مه چیزو  مه ، چرا ه =ع

 رفتن یا نرفتن شما نداره حتی من حاضرم براتون خونه هم بگیرم
=شااهریار مطمئنی میخوای خونه رو خراب کنی؟ میدونی که این خونه یادگار 

 باباته
 شهریار با همون اخم رو پیشونی  گفت:

 دگار   اره مطمئنم=هه یا
بابا=پع حداقخ یه جا خونه بگیرید تا به منم نزدیر باشااید    حداقخ من هر 

 روز بتونم بهتون سر بزنم   من برمیگردم محله ی قبلیمون
 شهریار=نه اقا مرتضی شما با خود ما زندگی میکنی

 =نه دیگه من دوست دارم برگردم خونه خودم اینجوری راحت ترم   
ری با یه ساینی قهوه و چای و شایرکائوئو وارد پ یرایی شاد لیوان همون لحظه پ

شیرکائوئو رو از دست  گرفتم به لبم نزدیر کردم تا بوش به مشامم خورد دل و 
سرعت رفتم تو  ستمو جلوی دهنم گرفتمو به  شد د رودم بهم ریخت حالم بد 

 دستشویی    اوق زدم اینقدر رو دلم فشار اومده بود که معدم میسوخت
 شهریار از پشت در نگران صدام میزد

 =چی شدی دریا؟؟حالت خوبه؟؟
بعد از اینکه کارم تموم شاااد درو باز کردم خیع عرق بودم اومدم بیرون تکیه 

 زدم به دیوار
 اره بهترم بریم-
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 رفتیم نشستیم پی  بقیه شهریار با دستمال عرقامو خشر میکرد
 =چقدر عرق کردی

 یکردم یه چیزی سر معدم سنگینی میکنهسرمو گ اشتم سر شون  احساس م
 بابا=شاید مسموم شده   شهریار ببرش دکتر

 نه بابا تا فردا خوب میشم-
 ماهان=حق با اقا مرتضی ست دکتر رفتن که ضرری نداره

 شادی اومد نشست کنارم دستمو گرفت و گفت
=اره اقا ماهان راسااات میگه   اصااال میخوای زنر بزنم دکتر حساانیردکتر 

 هابیاد؟؟خانواد
 نه نه زنر نزنی ها-

 عمه بی توجه به بیتابی های من تلویزیون نگاه میکرد
 رکسانا=عرق نعنا هم خیلی خوبه 

 بعد رو به شادی گفت:
 =عرق نعنا دارین شادی جون؟؟

 شادی با صدای بلندی گفت:
 =پری جون عرق نعنا داریم؟؟

 الزم نیست بخدا خودم خوب میشم-
شتم پری با یه لیوان عرق نع صال میلی به خوردن  ندا سمتم با اینکه ا نا اومد 

لیوانو از دسات  گرفتم تا خواساتم بخورم دوباره حع کردم همه ی محتویات 
معدم جمع شااده تو گلوم و میخواد باال بیاد دسااتمو گرفتم جلوی دهنم و بدو 

 رفتم تو دستشویی    
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***** 

پزخونه دنبال قرص صاابح بود بعد از نماز رفتم تو اشاا  سااااعت چهارو نیم
سکن شتم لیوانو پر از اب   م شم پارچ ابو بردا شتم تا بخورم بلکه خوب ب میگ

 کردم تا خواستم به لبم نزدیر کنم پری از پشت سرم گفت:
 =درد تو با مسکن خوب نمیشه

 
 مشکوک برگشتم سمت 

 عه بیداری پری جون؟-
 

 =اره مادر داشتم نماز میخوندم
 

 قبول باشه-
 

 =قبول حق
 

 چقدر تو این چادر نماز زیبا شدین -
 

 =چشمات زیبا میبینه دخترم
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 منظورتونو نفهمیدم چرا دردم با مسکن خوب نمیشه-
 

 =االن دقیقا چته؟
 

سنگینی میکنه هم  حالت تهوع - سر معدم یه چیزی  پری جون حع میکنم 
 اشتها هم ندارم  دارم از بوی غ اها بدم میاد

 
 ی بود؟؟=اخرین باری که پریود شدی ک

 
 فکر کردم اخرین بار تقریبا یر ماه پی 

 
 اره پری جون تقریبا یر ماه پی -
 

 =سر شب وقتی تو اون وضعیت دیدمت فهمیدم که قضیه از چه قراره
 

 پری جون واضح تر حرف بزنین من منظورتونو نمیفهمم-
 

 لبخندی زد و گفت:
 

 =واضح تر از این    دختر تو داری مادر میشی
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 ری نگاهی به شکمم و بعد به پری انداختمبا ناباو
 

 چییی   مادر   ؟؟-
 

 بیلم کرد و ب*و*سید 
 =اره دخترم مبارک باشه    ارزوم بود که یه روزی بچه ی شهریارو ببینم

 
 دستمو گ اشتم رو دلم

 =شما مطمئنین پری جون؟؟
 

یار  ثخ تو بود و مادر من خوب این چیزا رو میفهمم   دختره خودمم م =اره 
اشااات از بوی غ اها بدش میومد    ولی برای اطمینان خاطر فردا حتما برو د

 دکتر
 

 باشه پری جون ممنون-
 

 خواستم برم که یه چیزی یادم اومد
 

 راستی پری جون شما فعال به کسی چیزی نگو تا من برم ازمای  بدم -
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 =باشه مادر خیالت راحت باشه
 

 شد یعنی من االن حامله بودم  سالنه سالنه به سمت اتاقم رفتم باورم نمی
شیدم رو تخت از  شه   دراز ک شیدم مگه می شکمم ک ستمو رو  وااییی خدا   د

 فکر و خیال تا صبح خوابم نبرد   
***** 

شته بود تو این دو روز دل   دو روز از اون روزی که پری بهم گفت حامله ام گ 
 درد و حالت تهوع رهام نکرده بود   

 
ادم قرار بود امروز برم جوابشااو بگیرم یه کوچه پایین تر از رفته بودم ازمای  د

 ازمایشگاه از ماشین پیاده شدم نمیخواستم بردیا بفهمه
 

 بردیا تو همینجا بمون من تا ده دقیقه دیگه میام-
 

 =چشم خانوم
 

 وارد ازمایشگاه شدم رفتم قسمت پ یرش
دادم قرار بود  سااالم خانوم ببخشااید من دو روز پی  اومدم ازمای  بارداری-

 امروز جواب  بیاد
 

 =بله بله فامیخ شریفتون؟؟
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 دریا شعبانی-
 

حین اینکه تو جواب ها دنبال اساام من میگشاات اسااممو زمزمه میکرد خانوم 
 شعبانی   شعبانی یهو پاکتی کشید بیرون و داد دستم و با خوشرویی گفت:

 
 =بفرمایین    تبریر میگم خانوم

 
 با بهت نگاه  کردم پاکتو از دست  گرفتم و

 
 مثبته؟-
 

 =بله    مثبته
 

پاکتو باز کردم باورم نمیشد    وااییی خدا من دارم مادر میشم    اصال فکرشم 
شتم  ست ، حع عجیبی دا شدن نی شنگتر از حع مادر  سی ق نمیکردم هیچ ح
خیلی خوشااحال بودم لحظه شااماری میکردم تا به شااهریار بگم قطعا اونم 

 خوشحال
 گ اشتم تو کیفم و نشستم تو ماشین میشه پاکتو
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 برو خونه -
                        ******* 

 
اخرشااب بود نشااسااته بودم پشاات میز ارایشاام هنوز به شااهریار چیزی نگفته 

 بودم   
ظه  های ل*خ*تم ریختن دور و برم همون لح باز کردم مو گیره رو از ساارم 

 نوازش میکردشهریار وارد اتاق شد اومد سمتم با دست  موهامو 
 

 =آخخخ که من عاشق این موهام
 

 لبخندی زدم که گفت:
 

 =عشقم نمیخوای بخوابی؟؟
 

 چرا اتفاقا خیلی خستم-
 

شهریار  ستم بخوابم که  شیدم رو خودمو خوا شدم رفتم رو تخت پتو رو ک بلند 
 پتو رو از روم کشید

 
 =آی آی    چیکار میکنی؟
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 خیلی سعی میکردم که نخندم
 

 بخوابم دیگه    خودت گفتی بخوابخب میخوام -
 

 لباس خوابشو تن  کرد و کنارم دراز کشید
 

 =خب حاال من یه چیزی گفتم دیگه    میدونی که امشب شب جمعع
 

 پشتمو کردم به 
 

 خب باشه    به من چه؟؟-
 

 از پشت بیلم کرد سرشو فرو کرد تو موهام و یه نفع عمیق کشید
 

 =خانومی داری اکیتم میکنی ها   
 

 همون طور که پشتم به  بود گفتم:
 

 به من چه تقصیر خودته -
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 =عه خب مگه من چیکار کردم؟؟
 

 بدون اینکه برگردم سمت  گفتم:
 

 چیکار کردی    بگو چیکار نکردی   برداشتی یه نی نی گ اشتی تو دلم   -
 

صدایی از جانب  نشنیدم   ترسیدم ، برگشتم سمت  دیدم داره با بهت نگاهم 
 همیکن

 
 بلند شدم نشستم و ادای با ادبا رو در اوردم

 
 اقا شهریار بهتون تبریر میگم دارین پدر میشین-
 

 با ناباوری بهم نگاه میکرد لب باز کرد:
 

 =دریا   جون شهریار راست میگی   اره؟؟
 

 لبخندی زدمو گفتم:
 

 اگه باور نمیکنی جواب ازمایشو بیارم-
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 ر دادیهو بیلم کرد و محکم به خودش فشا
 

 آییی شهریار لهم کردی-
 

 منو از خودش جدا کرد و با خوشحالی به شکمم نگاه کرد
 

 دستشو گ اشت رو شکمم و گفت:
 

 =الهی من قربون  بشم بابایی رو
 

 آی آی    قرار نشد به خاطر این فسقلی زنتو یادت بره-
 

 خندید و گفت:
 

 سودی میکنی؟؟=الهی من قربون جفتتون برم    خانوم خوشگلم به بچه ح
 

 پشت چشمی نازک کردمو گفتم:
نه خب    همین اوله کاری بهت هشدار دادم تا یه وقت بعدا کالهمون تو هم -

 نره
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 با کوق گفت:
=باید یه جشاان بزرگ بگیریم   همه رو هم دعوت میکنم   کخ محله رو شااام 

 میدم
 

 خندیدمو گش-
 

 تم:
 

 اوووه چه خبره بابا؟-
 

 ید و گفت:دستامو گرفت و ب*و*س
 

شدم   بازم میگم  شحال  شقتم   ازت ممنونم نمیدونی که چقدر خو =دریا عا
 تو بهترینی   

****** 
 در اتاقو باز کردمو رفتم پایین   

داشتم از پله ها پایین میرفتم که متوجه شهریار شدم جای در اشپزخونه ایستاده 
 بود

 
 =پری جون دیگه سفارش نکنم
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 همون لحظه صدای در اومد
 

 شهریار=کیه؟
 

 =اقا شهریار منم م  حسین
 

شااهریار رفت درو باز کرد و یه عالمه میوه و تنقالت و گوشااات و    از م  
 حسین گرفت و برد تو اشپزخونه

 وارد اشپزخونه شدم
 

 اینا چیه شهریار؟؟-
 

=عه بیدار شاادی دریا   تو نباید از ساارجات بلند شاای برو بخواب من برات 
 صبحونتو میارم

 
 خ نایلون ها رو نگاه کردم همه مدل میوه توش دیده میشدداخ

 
 اووووه چه زیاد     مهمون داریم؟؟-
 

 دستمو گرفت و سعی میکرد منو به بیرون از اشپزخونه هدایت کنه
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 =مهمون چیه اینا رو برای تو گرفتم حاال برو باال تو اتاقت استراحت کن

 
 شهریار من حالم خوبه-
 

 زت خواه  میکنم برو استراحت کن=میدونم عزیزم ولی ا
 

 شهریار من همین االن از خواب بیدار شدم ب ار میخوام برم چای بریزم-
 

 خواستم برم تو اشپزخونه که مانعم شد
 =هرچی بخوای من برات میارم خانومم فقط تو برو

 
 میدونستم حریش این شهریار نمیشم 

 
قه بعد پری و راحله با رفتم نشااسااتم رو مبخ و تی وی رو روشاان کردم چند دقی

 دوتا سینی پر از میوه و صبحونه اومدند پیشم
 

 اوووه چه خبره من نمیتونم این همه رو بخورم-
 

 راحله=اقا خودشون گفتن
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 ولی اخه خیلی زیاده-
 

 پری=بهتره به حرف شوهرت گوش کنی دخترم
 

 بعد از اینکه شهریار اومد پیشم نشست اونا رفتن    برگشتم سمت 
 

 یار چه خبره این همه صبحونه میخوام چیکار؟؟شهر-
 

 =بخور   بخور که خیلی ضعیش شدی
 

 ولی من اصال اشتها ندارم-
 

 =باشه من بهت میدم اینجوری اشتهات باز میشه
 

بعد شااروع کرد به لقمه گرفتن تند تند پشاات ساار هم برام لقمه میگرفت لیوان 
 شیر رو داد دستم به زور کمی ازش خوردم

 
 بسه دیگه نمیتونم بخورم شهریار-

 =حرف نباشه بخور اینو
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 به زور لقمه رو کرد تو دهنم
 

 همون لحظه شادی اومد پایین ما رو که تو اون وضعیت دید اومد پیشمون
 

 =چه خبره اینجا؟
 

 نگاهی به شادی انداختمو گفتم:
 

 داداشت قصد جون منو کرده   شادی جون تو رو خدا تو منو نجات بده-
 

 ست رو مبخ کناریشادی نش
 

 =چه خبره    شهریار یواش تر خف  کردی
 

 =حواسم هست
 لیوان شیر رو گرفت سمتم

 
 =حاال چی شده که اینقدر خانومتو تحویخ میگیری؟؟

 
 لیوان رو گ اشتم رو میز لبخندی زدمو گفتم:

 منو تحویخ نمیگیره داره به بچ  میرسه-
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 کردشادی با چشمای از حدقه در اومده نگاهمون می

 
 =چی گفتی دریا؟؟

 
 گفتم داره به بچ  میرسه نگران من نیست    نگران بچشه-
 

 قیافه شادی اون لحظه دیدنی بود
 

 شهریار=شادی   دریا حاملع
 

 =چییی   ؟؟جون من   وااایییی خدااا
 

 شادی نشست کنارم
 

 =چند ماهته دریا؟؟
 

 نمیدونم   تازه فهمیدم    هنوز دکتر نرفتم-
 

 لند شد با کوق و شوق از پله ها رفت باالیهو شادی ب
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 =باید همه رو خبردار کنم    عمه عمههه رکسانااا

 
 با صدای بلند صداش زدم:

 
 شااادی-
 

 =ول  کن چیکارش داری ب ار بگه
****** 

یر ماه از بارداریم میگ شاات   تو این یر ماه وضااعیتم به کخ تیییر کرده بود 
بیست و چهار ساعته کنار من بود این وسط  شهریار کارشو گ اشته بود کنار و

بابا از همه خوشااحال تر بود خیلی کوق داشاات که بچه زودتر به دنیا بیاد این 
ست تازگی ها  سبت به ماهان بی تفاوت نی شادی هم ن شدم که  اواخر متوجه 
شدم  شهریار هم بو برده منم مجبور  شدن به طوری که  خیلی جیر تو جیر 

که تو یه فرصاات مناسااب با شااادی حرف میزنه تنها  به  بگم اونم بهم گفت
چیزی که تیییر نکرده بود عمه و رفتارهاش بود یر ماه گ شااته بود ولی هنوز 

 که هنوزه قصد رفتن نکرده حتی بهمون یه تبریر خشر و خالی هم نگفت
 دیروز که رفته بودم دکتر ، بهم گفته بود که هفته ی هفتمه بارداریمه

ت و انجیر میخوردم شهریار هم نشسته بود رو زمین و البوم نشسته بودم رو تخ
 عروسیمونو نگاه میکرد

 



wWw.Roman4u.iR  248 

 

 =دریا یادته   چقدر اونشب اخمو بودی؟
 سرک کشیدم عکسو دیدم

 اوهوم   یادمه-
 

 یه دونه انجیر برداشتم و صداش زدم
 شهریار-
 

 =جان
 

 انجیرو گ اشتم تو دهن 
 

 بیرون دلم پوسید تو این خونه اون البومو ب ار کنار بلند شو منو ببر-
 

 =بیرون هوا سرده   سرما میخوری
 

 بابا یر ماهه از این خونه بیرون نرفتم-
 

 =باشه االن میگم بردیا ماشینو اماده کنه
 

 نه ماشین نمیخواد   پیاده بریم   تازه دکتر هم گفت پیاده روی خیلی خوبه-
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 =دریا جان هوا سرده سرما میخوری

 
 وشم تو نگران نباشلباس گرم میپ-
 

خالصااه هر جوری بود راضاای  کردم حاضاار شاادیم در اتاقو باز کردم تا برم 
 بیرون که دیدم در اتاق ماهان بازه و از توی اتاق  صدای خنده میاد

 
اهسااته رفتیم طرف اتاق  با شااادی نشااسااته بودن پشاات لب تاب    نمیدونم 

ضای اتاق رو پ شون ف صدای خند شتند چی میدیدن که  شهریار دا ر کرده بود 
 خواست بره تو که جلوشو گرفتم کشوندم  اینور

 
 چیکارشون داری ب ار راحت باشن مگه ماهان غریبع؟-
 

 =ندیدی چه جوری نشسته کنار خواهرم هرهر و کرکر راه انداخته
 

 شهریار شادی دیگه بزرگ شده میدونه چی درسته چی-
 

ست که تو شادی دیگه اون دختر کوچولو نی صمیم بگیری کار غلط    ی براش ت
 نکن که بعدا ازش پشیمون بشی میفهمی که چی میگم
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 سرشو به نشونه ی تایید تکون داد
 

شتم  سر رفتیم حرم ایندفعه چادر همراهم دا پیاده از خونه زدیم بیرون اول یر 
بعد از خوندن نماز به همراه شااهریار رفتیم صااحن ازادی و مشاایول خوندن 

 قران شدیمزیارت امام رضارعا و 
 

 کتاب دعا رو بستمو گفتم:
 

 شهریار-
 

 =جانم
 

 میشه بریم سر خاک مامانم خیلی دلم براش تنر شده-
 

 =اره حتما   ولی ای کاش می اشتی با ماشین میومدیم
 

نه دیگه من دلم میخواد با اتوب*و*س بریم خسته شدم از ماشین دلم میخواد -
 پیاده روی کنم   

 
 داری =باشه هر جور تو دوست
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شهریار هم  صندلیه ردیش اقایون و  ستم اخرین  ش شدم ن سوار اتوب*و*س 
شده بود یاد  شتم تنر  شه دلم برای گ  شی سرمو تکیه زدم به  ست کنارم  ش ن

 روزایی افتادم که با اتوب*و*س میرفتم سرکار
                        ******* 

 هشهریار بعد از اینکسر بطریه ابو باز کردم و اب رو ریختم رو سنر قبرش ، 
فاتحه خوند رفت نشست رو صندلی ای که همون نزدیکی بود شاید میدونست 
که نیاز دارم تا با مادرم تنها باشاام همون طور که دسااتمو میکشاایدم رو ساانر 

 قبرش باهاش حرف میزدم
 

سر زدم   مامان میدونی - شید که اینقدر دیر بهت  شگلم ببخ سالم مامان خو
اره مادر میشاااه    میدونسااتی که داره مادر بودنو حع که دخترت حاملع د

میکنه درسااته هنوز بچم به دنیا نیومده ولی همین که میدونم داره تو شااکمم 
رشااد میکنه بهم احساااس مالکیت میده احساااس غرور میده    مامان جونم 

 کاش که پیشم بودی این روزا بیشتر از هر کسی به وجود تو احتیاج دارم
 

 تو صدام ادامه دادم:با همون بیض 
 

کاش اینجا بودی و بهم میگفتی که چیکار کنم ولی بازم روزی هزار دفعه خدا 
رو شااکر میکنم که بابا رو بهم برگردوند تو همیشااه بهم یاد دادی که به سااهمم 
سر راهم هیچوقت از  شت  شهریار رو گ ا شاکرم که  شم منم خدا رو  قانع با
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شدم و ن شیمون ن شهریار پ شم    مامان جونم تو قلبت پاکه خیلی ازدواج با  می
سم یه وقت خدایی نکرده بالیی  سم     میتر صومی برام دعا کن    من میتر مع
شدن  شایدم از مادر  شه   نه   نه من دووم نمیارم ،  سر بچم بیاد اگه کاری  ب

 میترسم برام دعا کن   کاش پیشم بودی دلم برات پر میزنه   
زار زدم از ته دلم گریه میکردم خیلی وقت بود که خودمو انداختم رو قبرش و 

 اشکی نریخته بودم میخواستم خودمو خالی کنم    
 شهریار اومد کنارم نشست سعی میکرد ارومم کنه

 
 =دریا جان عزیزم اروم باش

 
 با صدای خ  دار و چشمای اشکیم گفتم

 چه جوری اروم باشم شهریار دلم مامانمو میخواد کاش پیشم بود-
 

ث تابی میکردم دلم اون م مادرمو میگرفتم بی یر بهونه ی  های کوچ چه  خ این ب
 اغوش گرمشو میخواست   

 
 =عزیزم بلند شو بریم بلند شو خانومم
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مامانم بلند شااو    مامانی چرا تنهام گ اشااتی مامان جونم دلم برای اون -
صاادای قشاانگت تنر شااده چرا دیگه صاادام نمیزنی   چرا شاابا به خوابم 

  ؟مامانم بیا کمکم کن بیا که خیلی تنهامنمیای 
 

 =قربونت برم چرا اینقدر خودتو اکیت میکنی بلند شو عزیز دلم
 

گخ ها رو گ اشااتم رو ساانر قبرش مقداری هم گندم ریختم روش برای پرنده 
ها    به زور از جام بلند شاادم دلم نمیخواساات از پیشاا  برم دل کندن ازش 

 سخت بود
 

 جات همیشه تو قلبمه   خیلی دوستت دارم    عاشقتمخداحافظ مامان گلم -
***** 

 بارون نم نم میبارید   با شهریار زیر بارون قدم میزدیم
 

 شهریار یه خواهشی ازت دارم-
 

 =بگو عزیزم
 

 می اری کفشامو دربیارم؟؟-
 

 =چرا؟
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 ه*و*س کردم زیر بارون پا برهنه راه برم-
 

 =نه پات سرما میخوره
 

 داشهریار تو رو خ-
 

 =گفتم نه
 

 خواه    خواه -
 

 =باشه ولی عواقب  پای خودت
 

 با خوشحالی کفشامو در اوردم و گ اشتم تو نایلون
 

افتاب غروب کرده بود و هوا کم کم داشت تاریر میشد تو پیاده رو قدم میزدیم 
 از برخورد پاهام به خیسی زمین احساس خوشایندی بهم دست میداد

 
 =یه لحظه صبر کن دریا
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 کفشاشو دراورد و گرفت تو دست 
 

 =بریم
 

شید تو  شو پا شنگ شو گرفتم نگاهی به  کردم که لبخند ق ست لبخندی زدمو د
 صورتم

 
دسااتامو از هم باز کردمو یه نفع عمیق کشاایدم بوی نم خاک ارام  خاصاای 
بهم میداد یه ارام  وصش نشدنی رسیدیم به یه پارکی پاهامونو جای شیر اب 

 شستیم
 

 گه سرما خوردم تقصیر تویه ها=دریا من ا
 

 خندیدمو گفتم:
 

 باشه بابا تقصیر من-
 

بعد از اینکه کفشامونو پوشیدیم رفتیم نشستیم تو یه االچیق که وسط پارک بود 
 سرمو گ اشتم رو سینه شهریار و چشمامو بستم

 
 شهریار یه سوال بپرسم راستشو میگی-
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 =تاحاال از من دروغ شنیدی؟

 
 نه-

 =پع بپرس
 

 از ازدواج با من پشیمون نشدی؟-
 

=نه چرا پشیمون بشم مگه یادت رفته من تو از روی عالقم انتخاب کردم و اینو 
 میدونی که عالقم روز به روز بیشتر میشه که کمتر نمیشه

 
 لبخندی زدم که پرسید:

 
 =تو چی   پشیمون شدی؟

 
 یکنماگه زمان برگرده به عقب مطمئن باش که دوباره تو رو انتخاب م-
 

 منو محکم به خودش فشار داد و روی سرمو ب*و*سید
 

 =عاشقتم خانومم
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 عینکشو برداشتم گ اشتم رو چشمام

 
 =نکن چشمات ضعیش میشه

 
 بهم میاد؟-
 

 خندید    با مشت زدم به سین 
 

 کوفت چرا میخندی؟-
 

 =خیلی با نمر شدی
 

 پشت چشمی نازک کردمو گفت
 

 م:
 

 بصیرت نداشتی ندیدیبا نمر بودم    تو چون چشم -
 

 با انگشت اشارش زد نوک دماغم و گفت:
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 =من با همین عینر همه رو کج و کوله میبینم    چشم بصیرت پیشکشم
 

 خندم گرفت   عینکشو برداشت    همون طور که به موهاش ور میرفتم گفتم:
 

شهریار تو خودت عاشقی باید درک کنی ماهانو اونم پسر خوبیه    اهخ کاره -
 اهخ دود و دم هم نیست به  اعتماد کن، 
 

=میدونم دریا تو این یر ماه خوب شااناختم  با شااادی صااحبت میکنم هر 
 چی اون بگه من قبول میکنم

 
 یه چیز دیگه-
 

 =جانم
 

 قرار شد خونه رو عوض کنیم مگه نه   ؟؟؟-
 

 =با این وضعیت تو همچین ریسکی نمیکنم
 

 اخه چرا-
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 دنیا اومد صبر کنی بعدش یه فکری میکنم =بهتره تا موقعی که بچه به
 

 شهریار تو قول دادی-
 

 =قولم واسه وقتی بود که تو حامله نبودی نه االن
 

 منو کشید تو بیل  و گفت:
 

سبت بچه  سی که قراره به منا شی مثال مجل =االن بهتره به فکر چیزای مهمتر با
 دار شدنمون بگیریم

 
مد االن واقعا الزم نیساات چرا میخوای شااهریار ب ار وقتی که بچه به دنیا او-

 الکی خرج کنی
 

 =الکی نیست به خاطر بچمونه
 

 به جای اون به فکر سالگرد ازدواجمون باش نکنه یادت رفته بود؟؟-
 

 =نه بابا میخواستم دوتا مجلع جدا بگیرم  
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خب چرا دوتا مگه مجبوری یر مجلع میگیریم هم به مناساابت سااالگرد -
 ناسبت بچه دار شدنمون خوبه؟؟ازدواجمون هم به م

 
 =اره اینجوری هم خوبه

 
 فقط    -
 

 =فقط چی
 

قبل  قضیه شادی و ماهان رو درست کن تکلیش ماهان رو مشخم کن اگه -
ست  نداره ماهان بره پی زندگی  اگه تا االن تو اون خونه مونده فقط  شادی دو

 به خاطر شادیه
 

 ن=باشه خانومم تو خیالت راحت بسپارش به م
 

هوا تاریر شااده بود پارک هم خلوت    دسااتامو حلقه کردم دور گردن  و زل 
 زدم تو چشماش

 
 اخه تو چقدر مهربونی-
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 با لبخند گفت:
 

 =تو لیاقتت بیشتر از ایناست خانومم
 

سیدم    یه  سرمو بردم جلو و ل*ب*ا*ش*و ب*و* شدم  ایندفعه من پی  قدم 
 شق و محبتبو*سه ی طوالنی    بو*سه ای سرشار از ع

***** 
به خونه که رساایدیم شااهریار زنر زد شااادی درو باز کرد و وارد خونه شاادیم 
خسته شده بودم ، خیلی وقت بود که پیاده روی نکرده بودم به همین خاطر مچ 
های پام درد میکرد در سااالن رو که باز کردم شااادی و ماهان داشااتند شااطرنج 

ما جلب شااد و دساات از بازی  بازی میکردند با ورود ما توجهشااون به ساامت
شهریار از پله ها باال  شتیم با  شونو دادیم دا سالم شتند بعد از اینکه جواب  بردا

 میرفتیم که شهریار خیلی جدی شادی رو صدا زد
 

 =شادی بیا اتاقم کارت دارم
 

 =باشه داداش
 

 با شهریار رفتیم تو اتاقمون نشستم رو تخت که گفت
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ببینم مزه ی دهن  چیه تو اسااتراحت کن =من میرم با شااادی صااحبت کنم 
 خانومی

 
 لبخندی زدمو گفتم

 
 باشه-

**** 
 

 رشهریارا
تو این یر ماهی که ماهان تو خونم زندگی میکرد خوب شااناختم  پساار 
خوبی بود از همه مهمتر پساار خاله ی دریا بود دریا هم تظمین  میکرد تو این 

خوشاا  اومده من هیچ یر ماه خطایی ازش ندیدم معلوم بود که از شااادی 
شتم اون دختر عاقخ و بالییه همون طور که من  شادی ن ا شرطی برای ازدواج 
خودم شااریر زندگیمو انتخاب کردم میخوام اونم شااریر زندگیشااو خودش 
صندلی  ستمو  سرم اومد تو درو ب شت  شادی هم پ شدم  انتخاب کنه وارد اتاق 

 رو کاناپه میز کارمو کشیدم اینور و نشستم روش شادی هم نشست
 

شا جدی باش - صحبت کنم خواه شادی میخوام در مورد یه چیز مهم باهات 
 و اول فکر کن بعد جواب بده باشه
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 =باشه
 

 رک و راست میرم سر اصخ مطلب تو ماهانو دوست داری؟-
 

فکرشااو نمیکرد که بخوام در مورد این موضااوع باهاش حرف بزنم نگاهی بهم 
 صندلیم انداخت و بعد خیره شد به پایه

 
 خب این سکوت عالمت رضاست دیگه مگه نه؟-
 

 سرشو اورد باال و لب باز کرد
 

=شااهریار   ماهان برام با بقیه پساارا فرق داره    نمیدونم اساام حساامو میشااه 
گ اشاات دوساات داشااتن یا نه ولی خب ماهان کاری کرده که میتونم به  

 اعتماد کنم حسی که هیچوقت به بقیه پسرا نداشتم
 

تو دختر خوب و منطقی ای هستی خواه  میکنم خوب فکراتو بکنی  شادی-
 از روی احساساتت تصمیم نگیر که بعدا پشیمون بشی ببین من هیچ

دخالتی تو انتخابت نمیکنم حتی به  احترام هم می ارم فقط ازت میخوام تا 
مطمئن نشاادی که طرف مقابلت دوساات داره یا نه به  اعتماد نکن من اگه با 

دواج کردم چون میدونسااتم میتونه به این زندگی عادت کنه    ادما رو دریا از
نمیشه تیییر داده منم دریا رو تیییر ندادم دریا هنوز هم همون دریای سابقه چرا 
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خودمو گول بزنم حتی اگه امیرو ببینه مطمئنم دل  میلرزه اون فقط داره حسشو 
ستم داره چون ستم نداره دو شت  سرکوب میکنه نمیگم که دو ستم ندا اگه دو

حتی یه لحظه هم پیشاام نمیموند بازم میگم سااعی نکن ادما رو تیییر بدی    
اون کساای رو انتخاب کن که با همون خصااوصاایات واقعی  دوساات  داری 
هان  ما که  گه بفهمی  حاال بهم بگو ببینم ا ما رو تیییر داد  چون نمیشاااه اد

 خواستگارته چی جوابشو میدی؟
 

 تبعد از مکث کوتاهی گف
 

 =اومم   مم  نمیدونم    باید فکر کنم
 

 خیله خب فقط خوب فکر کن من منتظرم-
 

 بلند شدم رفتم در اتاق ماهان در زدمو وارد شدم ماهان با تعجب گفت:
 

 =به به اقا شهریار بفرمایین
 

 رفتم نشستم رو تخت  اونم رو به روم نشست
 

 ببین اقا ماهان من-



 265 فرشته نجاتم

 
 میرم سر اصال مطلباهخ مقدمه چینی نیستم یکراست 

 
 =در خدمتم

 
این روزا رابطت با شااادی خیلی بیشااتر شااده میخواسااتم ببینم چیزی بین -

 شماست یا من اشتباه فکر میکنم؟؟
 

 =نه نه   شادی خانوم چیزی نمیدونن
 

 مشکوک پرسیدم:
 

 چی رو نمیدونه؟-
 

 بعد از مکث کوتاهی نفسه عمیقی کشید و گفت:
 

 خانوم عالقه مندم=اقا شهریار من به شادی 
 

 خب    از کی؟-
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=راست  از همون روز اولی که شادی خانومو دیدم ازشون خوشم اومد ، شیفته 
ی وقار و شخصیتشون شدم با اینکه خیلی دختر شوخ و سرحالی هستن ولی 

 خنده هاشون به جاست
 

خاب - نا رو انت نر دور و برت بود    چرا یکی از او گاور مه دختر رن این ه
 نکردی؟

 
با یه  به خاطر ازدواج اومدم ایران قصااادم ازدواج  به دریا هم گفتم فقط  =من 

 دختر ایرانیه
 

 خب فکر کن شادی مستخدم این خونع بازم میخوای ؟؟-
 

 زل زد تو چشمامو با جدیت گفت:
 

=اقا شهریار مطمئن باش من اگه چشمم دنبال پول بود هیچوقت ایران نمیومدم 
خانوم فقط برحسب عالقع اینو دختر خاله هم  و اگه دست گ اشتم رو شادی

 میدونه
 

 اوکی   دیگه مزاحمت نمیشم به کارت برس-
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 خواستم درو باز کنم که گفت
 

 =حاال جدا از این حرفا میخواستم خواهرتون رو ازتون خواستگاری کنم
 

 برگشتم طرف  و نگاهی به سر تاپاش انداختمو گفتم:
 

 وچیر؟با این لباسا و تو این اتاق ک-
 

 خندش گرفت که ادامه دادم:
 

ببین   قشنر فردا میری یر دسته گخ با شیرینی میخری میای خواستگاری  -
 اوکی؟

 
 سرشو انداخت پایین و گفت:

 
 =روچشمم

**** 
سااه هفته به ساارعت برق و باد گ شاات تو این سااه هفته شااادی و ماهان عقد 

لباس ساافید و مشااکیمو  کردند ، هنوز با هم زندگی میکردیم   تو اتاق داشااتم
تنم میکردم که شااهریار اومد تو اتاق اونم کت شاالوار مشااکی پوشاایده بود با 
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شنر انداخت تو  ستاد یه پالک ا    خیلی ق سرم ای شت  سفید   اومد پ پیراهن 
 گردنم با کوق به  نگاه میکردم دستمو کشیدم روش

 
 واایی شهریار این چقدر خوشگله-
 

 گفت رو بهم تو اینه لبخند زد و
 =مبارکت باشه خانومم

 
ست  موهامو نوازش میکرد  سین  با د شتم رو  سرمو گ ا شتم بیل  کردم  برگ

 بو*سه ای به سرم زد و گفت
 

 =خانوم خوشگلم بریم پایین؟؟مهمونا منتظرن هاا
 

 سرمو از روی سین  برداشتم و گفتم:
 

 بریم فقط-
 

و  ت نیاورد خم شدروی سرانگشتام بلند شدم و چونشو بو*سیدم    دیگه طاق
ساس ارام   شت رو ل*ب*ا*م   گرمای وجودش بهم اح ل*ب*ا*ش*و گ ا

 میداد   سرشو کشید عقب
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 =خانومی این شیطنت هات کار دستت میده ها

 
 خندیدم سرمو برگردوندم تو اینه نگاهی به لبای بی جونم انداختم

 
 عه شهریار ببین چیکار کردی-

 هنوز تو بیل  بودم
 =چیکار کردم؟

 
 زل زدم تو چشماش و لبامو غنچه کردم

 
 همه ی ردمو پاک کردی-
 

 =اوال لباتو اونجوری نکن که بدجوری وسوسه میشم    دوما فدای سره خانومم
 

شتم پالک  ستمو دراز کردم جعبه رو از روی میز بردا از تو بیل  اومدم بیرون د
سبی صورت  دوتا قلب چ شتمو گرفتم جلوی  ه به هم دو زنجیر رو از توش بردا

بود که اساام منو شااهریار روش حر شااده بود پالک جلوی صااورت  تکون 
 میخورد با دست  مانع از تکون خوردن پالک شد با لبخند نگاه  میکرد

 
 =خیلی قشنگه
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 رفتم پشت سرش ایستادم زنجیر رو بستم به گردن 

 
 میبینی ما چقدر همدلیم اقایی-
 

 رفتم جلوش ایستادم دوباره بیلم کرد
 

 یلی دوستت دارم دریا    عاشقتم   تو نفع منی=خ
 

 منم عاشقتم  قلب منی تو-
 

نگاهی به ساعت انداختم هشت شب بود   سکوت کرده بود خیال حرف زدن 
 هم نداشت

 
 شهریار مهمونا پایین منتظرن ها-
 

 =خب باشن
 

 برم حاضر شم  عه خب ولم کن-
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 =نچ   نمیخوام
 

 چرا؟-
 

 =میخوام نگاهت کنم
 

 دای بابا از تو بیل  اومدم بیرونبا ص
 

 =دریا  دخترم
 

 بله بابا-
 

 =بیاین پایین مهمونا منتظرن
 

 چشم االن میایم-
 

 دیدی اقا شهریار ، بابا هم صداش در اومد-
 

رفتم جلوی اینه رد لبمو برداشتمو دوباره رو لبام کشیدم شهریار از پشت بیلم 
 کرد و اروم دستشو گ اشت رو شکمم
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 توله کی به دنیا میاد؟=پع این 
 

 تا چشم بهم بزنی به دنیا میاد-
 

 از تو اینه نگاهم میکرد
 

 =خانومی بهتره ردتو کمتر کنی وگرنه خودم ترتیبشو میدم
 

 یه دونه دستمال کاغ ی از روی میز برداشتمو کمرنگ  کردم
 

 اقایی بیا بریم که دیگه خیلی دیر شد   زشته-
 

شکی بلند  سفید و م شکی که انداخته بودم روی یه پیراهن  شال م تنم بود با یه 
شرویی جواب تبریر بقیه رو  شهریار از پله ها رفتیم پایین ؛ با خو سرم همراه 
میدادیم   عمه زمین هاشو فروخته بود و واسه فردا پرواز داشت شادی و ماهان 
شو پیدا کرده بود و  سته بودن بابا هم که رفیقای قدیمی ش اونطرف پی  مهمونا ن

 حال و روزش خوب بود ، خدا رو شکر زندگی بر وفق مراد بود   
***** 

 رسه ماه بعدا
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شنگی  شتم از ت سه و نیم بود دا ساعت روی میز انداختم  غلتی زدمو نگاهی به 
تلش میشدم نشستم سرجام به پارچ اب دست زدم خیلی اب  گرم بود به زور 

م راه رفتن خیلی برام از روی تخت بلند شاادم ، این روزا که ساانگین شااده بود
شهریار که به پهلو خوابیده بود    تازه  شیدم روی  شده بود مالفه رو ک شکخ  م
ساعت دو خوابم برده بود پلر هام هنوز سنگین بود با همون لباس خواب تنم 

 که یه پیراهن بلند سفید بود از اتاق زدم بیرون حوصله نداشتم لباسمو عوض
 

النه سااالنه به ساامت پله ها رفتم قدم اولو که کنم ماهان که االن خوابه   ساا
برداشااتم به قدم دومی نرسااید که پام پیچ خورد و از پله ها قخ خوردم پایین    

 فقط حع کردم پیراهنم خیع شده و دیگه هیچی نفهمیدم     
 

 رشهریارا
یا  یا نبود  نداختم در نارم ا به ک گاهی  یدم ن یا از خواب پر با صااادای جی  در

 تمو بدون اینکه پیراهنمو تنم کنم از اتاق زدم بیرون ، داد زدم:ابوالفضلی گف
 

 دریا دریاااا-
بدو بدو به سمت پله ها میرفتم بقیه هم بیدار شده بودن باالی پله ها که رسیدم 

 دریا رو دیدم که غرق خون پایین پله ها افتاده بود
 

 =یا امام حسین
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 الوه برکبود شده بود و ع بدو بدو رفتم سمت  سرشو گرفتم تو بیلم صورت 
 لباس  صورت  هم خونی بود با دستم میزدم تو صورت 

 
 دریا جان   عشقم چشماتو باز کن-
 

 نبضشو گرفتم ضعیش میزد داد زدم:
 

 یکی ماشینو روشن کنه-
 

مرتضی و شادی باال سرم داشتند گریه میکردند پری رفت یه چادر با شال اورد 
 انداختم دورش ، بیل  کردم

 
 الهی من قربونت بشم خانومم   چشماتو باز کن   عزیزدلم-
 

 مرتضی نگران و دستپاچه سعی میکرد منو دلداری بده
 

 =هول نکن بابا چیزی نیست االن میبریم  دکتر
 

خر که نبودم میفهمیدم خودش االن حال درسااتی نداره فقط میخواد منو اروم 
 کنه   
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شی شادی دریا غرق خون تو بیلم بود بردم  تو ما ست عقب  ش ضی ن ن ، مرت
بدو بدو پیراهنمو اورد تنم کردم دکمه هاشو دوتا یکی بستمو سوار شدم   ماهان 

 نشست کنارم
 

 ماهان=ب ار من بشینم پشت فرمون
 

 بی توجه به  پامو گ اشتم رو گاز و ماشین به سرعت از جاش کنده شد    
 

 شادی گریه کنون گفت:
 

 =داداش ارومتر برو
 

 ران  بودم ، خدایا من دریامو از تو میخوام خودت کمک  کن ،بدجوری نگ
 

جلوی دربیمارسااتان زدم رو ترمز پیاده شاادمو دریا رو بیخ کردم بدو بدو رفتم 
 بخ  اوردان  با صدای بلندی گفتم:

 
 پع دکتر این خراب شده کجاست؟-
 

 پرستاری نزدیکم شد
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 =چه خبره اقا بیمارستانو گ اشتین رو سرتون
 

 نمیبینی زنم داره از دستم میرهمگه -
 بلندتر داد زدم:

 =پع کجاست این دکتر
 

 یه دکتره خانوم میانسال اومد سمتم
 =چی شده؟

 خانومم از باال پله ها افتاده-
 

سریع  سر دریا که روی تخت خوابیده بود نمیدونم چی توش دید که  رفت باال 
 پرده رو کشید و رو به من گفت:

 
 =اقا شما بیرون لطفا

 
 حال زنم خوب میشه؟؟میخواین چیکارش کنین؟؟-
 

گه وارد بخ   تار دی تا دکتر و پرساا ند با چ فت بیرون از اوردانع و  دکتره ر
ستارا  ش  ولی پر ستم برم پی شون رفتند پی  دریا میخوا شد    هم اوردانع 

 نمی اشتند
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 =ب ارین میخوام برم زنمو ببینم

 
صبی  شید بیرون ، ع ضی ماهان اومد منو از بخ  ک سالن راه میرفتم که مرت تو 

 اومد پیشم و گفت:
 

 =میخوان ببرن  اتاق عمخ باید رضایت بدی
 

 عمخ چی؟-
 

 =ظاهرا سرش ضربه ی جدی ای نخورده خدا رو شکر   ولی بچه   
 

ساارشااو انداخت پایین و حرفشااو کامخ نزد پرسااتاری از بخ  اوردانع اومد 
 بیرون

 
 =همراه خانوم شعبانی

 
  سریع رفتم سمت

 بله؟-
 

 =شما همسرشون هستین؟
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 بله-
 

 =بیاین امضا بدین دیگه
 

 برای چی میخواین عمل  کنین؟-
 

 =وضعیت همسرتون نرمال نیست باید هر چه زودتر بچه به دنیا بیاد
 

شتم پی  دریا شو کامخ کردمو برگ س  رفتم پ یرش پرونده  تان تن  لباس بیمار
یه کودک معصااوم و بی گناه ر یده بود رفتم جلو کرده بودن مثخ  و تخت خواب

 ب*و*سه ای به سرش زدم پرستارا بردن  تو اتاق عمخ   
***** 

ساعت روی دیوار انداختم از موقعی که برده بودن  تو اتاق عمخ دو  نگاهی به 
ساعت گ شته بود و هنوز هیچ خبری نشده بود شادی نشسته بود روی صندلی 

شر میریخت ماهان تکیه زده بود صدا ا ضی نبود رفتم  و بی  به دیوار ولی مرت
 پی  ماهان

 
 اقا مرتضی کجا رفته؟-
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 =رفته نمازخونه
 

ساعت  5ساعت  شده  9صبح برده بودن  اتاق عمخ االن  بود و هیچ خبری ن
بود کالفه قدم میزدم که در اتاق عمخ توسااط پرسااتاری باز شااد ، بدو رفتیم 

 سمت 
 

 چی شد خانوم پرستار حال خانومم چطوره؟؟-
 
 رستار از کنارم رد شدپ
 

 =بهتره از دکترش بپرسین
 

 خواستم برم دنبال  که دکترش از اتاق زد بیرون ، دویدم سمت 
 

 خانوم دکتر بگین تو رو خدا حال خانومم خوبه؟-
 

 دکتر عینکشو برداشت و گفت:
 

 =خدا رو شکر خطر رفع شده و خانومتون حال  خوبه ، ولی   
 

 ولی چی؟-
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 ستیم بچه رو نجات بدیم= متاسفانه نتون

 
سرم گیج رفت دستمو به سرم گرفتم ماهان کمکم کرد که بشینم روی صندلی 
 ، بچم ، بچه ی گلم از دست رفت   ای خدااا حاال جواب دریا رو چی بدم   

 
ساعت یر ظهر بود دریا رو منتقخ کردند به بخ  سی سی یو از پشت شیشه 

ست  تکون خور شتم نگاه  میکردم که د سریع رفتم دکتر رو خبر کردم دا د 
اونا رفتند تو وضعیت  رو چر کردند ، کارشون که تموم شد اومدند بیرون رو 

 به دکتر گفتم:
 

 میتونم ببینم ؟-
 

 =باشه ولی کوتاه
 

صورت  کبود بود رنگ  هم پریده بود  ستادم  رفتم داخخ بخ  کنار تخت  ای
و از کرد خم شدم پیشونیشاروم دستشو گرفتم نوازش کردم ، اهسته چشماشو ب

 ب*و*سیدم
 

 =ش  شهریار
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 جون شهریار-
 

 =بچم کو   کجا  کجاست؟
 

 سرمو انداختم پایین نباید ب ارم بفهمه
 حال  خوبه-
 

 =می  میخوام  ببینم 
 

 االن نمیشه تو باید استراحت کنی-
 

 نگران گفت:
 

 حا  حا  =شه  شهریار راستشو بگو ب  بچم
 

 تو فعال حرف نزن خون زیادی ازت رفته اره خانومم حال  خوبه-
 

 بیتابی میکرد سعی داشت از جاش بلند بشه
 

 =من می  میخوام ب  بچمو ب  ببینم   
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 پرستار اومد تو اتاق

 
 =چه خبره اینجا   اقا شما بفرمایین بیرون

 
ستار به  ارامبخ  زد که اروم  شه نگاه  میکردم پر شی شت  رفتم بیرون از پ

 ب  بردگرفت و کم کم خوا
 

***** 
 رشهریارا

 در اتاقو بستمو رفتم پایین تکیه زدم به دیوار
 

 شادی=چی شد؟
 

 هیچی به حرف نمیکنه ، میگه من حالم خوبه نیازی به دکتر ندارم   -
 

 =خودم میرم باهاش حرف میزنم
 

 خواست از جاش بلند شه که گفتم:
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 نهی باال بدتر لج میکنه نه فایده ای نداره من اونو میشناسم خیلی لجبازه بر-
 

 نشست سرجاش و گفت:
 

=د اخه برادر من تا کی میخوای بشااینی دساات روی دساات ب اری ، االن دو 
هفتع رفته تو اون اتاق خودشااو حبع کرده ، لب به هیچی هم نمیزنه   دقت 

 کردی چقدر ضعیش شده    دستی دستی داره خودشو نابود میکنه
 

 نشستم رو مبخ
 

 ر کنم من که هر کاری تونستم براش کردمخب میگی من چیکا-
 

صر این اتفاق میدونه اون االن فکر میکنه که عامخ  شو مق =ببین اون االن خود
مرگ بچشاه ، در صاورتی که این فقط یه اتفاق بوده   ما باید دریا رو به زندگی 

 برگردونیم
 

 دستی به موهام کشیدمو گفتم:
 

شبا خواب- شه با منم  دیگه نمیدونم چیکار کنم ، نه  داره نه روزا ، فقط تو خود
 حرف نمیزنه
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صحبت کنم از این حال و هوا درش بیارم ،  ست برم باهاش  =خیلی دلم میخوا
ولی اگه من برم باهاش صحبت کنم فکر میکنه فقط میخوام دلداری  بدم زیاد 

دکتر اسااادی مطمئنا حال  خوب   به حرفام توجهی نمیکنه ولی اگه بره پی 
 تر اسدی کارشو خوب بلدهمیشه   دک

 
خب مشکخ منم همینه دیگه دریا حاضر نمیشه بره پی  دکتر میگه من حالم -

 خوبه
 

شاادی رو دیدم که با پاش رو زمین ضارب گرفته و تو فکره   یهو بشاکنی زد و 
 گفت:

 
 =خب میگیم دکتر بیاد اینجا

 
 چشمامو ریز کردمو گفتم:

 
 ؟شادی تو مطئنی دکتر اسدی میاد اینجا-
 

 =اره بابا من اگه بگم میاد
***** 
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داشااتم با مرتضاای در مورد وضااعیت دریا حرف میزدیم که دکتر اومد پایین    
 تعارف کردم که بشینه ، نشست رو مبخ منم نشستم کنارش

 
 چی شد دکتر؟-
 

ضعیت روحیه خوبی نداره باید یه  سفانه و صحبت کردم ، متا =من با خانومت 
 مدتی تحت درمان باشه

 
 ب من االن باید چیکار کنم دکتر؟خ-
 

=ببین شااهریار جان اگه نظر منو میخوای بهتره خانومتو ببری خارج یه مدتی از 
 خونه دور باشه واس  بهتره

 
 خب برای درمان  باید چیکار کنم؟-
 

=من شااماره تلفن و ادرس یه دکتر خوب رو بهت میدم که ایرانیه ولی ایتالیا 
 زندگی میکنه

 
 چقدر طول میکشه که دریا از این افسردگی در بیاد؟خیلی ممنون -
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به طور منظم تحت درمان  بدم ولی خب اگه  =واال من نمیتونم جواب قطعی 
باشااه و با دکترش کنار بیاد یکی دو ماهی طول میکشااه ، البته برای بعضاای ها 

 بیشتره و برای بعضی ها کمتر
 

 اها   خیلی ممنون-
 

 دکتر بلند شد که بره
 

 میکنم=خواه  
 

 کجا با این عجله    تشریش داشته باشین شام حاضره-
 

 لبخندی زد و گفت:
 

 =خیلی ممنون
 

 چشمکی زد و ادامه داد:
 

جه  به هیچ و یاج داره  هت احت که خیلی ب مت  خانو =تو االن بهتره بری پی  
 تنهاش ن ار
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 رپایان فصخ دوما
 

 رفصخ سوما
 سال بعدا 8)

 
 رشادیا

 از پله ها اوردم  پایین گوششو گرفتم و غرغر کنون
 

 صد دفعه بهت گفتم تو اتاق دایی نرو   چرا حالیت نمیشه بچه؟-
 

 سعی میکرد گوششو از تو دستم دربیاره
 

 =آی آییی مامان گوشم درد گرفت
 

 وقتی تنبیه شدی یاد میگیری که دیگه فضولی نکنی-
 

 ماهان از دستشویی اومد بیرون با خنده به ما نگاه میکرد
 

 بره اونجا؟=چه خ
 

 رسید پیشمون رو به  گفتم:
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تاق - قدر شااره    همین االن از تو ا که این ته  به کی رف چه  من نمیفهمم این ب

 شهریار اوردم  بیرون
 

 ماهان خندید و رو به مانی گفت:
 

 =اره بابا تو اتاق دایی بودی،؟
 

 عه خب نخند پرو میشه-
 

 ن اونوربی توجه به من بلندش کرد گ اشت رو گردن  و رفت
 

 دارم با تو حرف میزنم ها-
 

 با صدای بلندی گفت:
 

 =مگه پسرم چیکار کرده جرم که نکرده رفته تو اتاق دایی   همین   
 

 همینه دیگه تو به  رو دادی که اینقدر پرو شده   -
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 برگشتم سمت پله ها در حالیکه از پله ها باال میرفتم گفتم:
 

 ن اشتم داییتو ببینی حالت جا میاداقا مانی وقتی شب کردمت تو اتاق -
 

 مانی سریع از بیخ ماهان پرید پایین و دوید سمتم
 

 =مامانی ببخشید   
 

شق بچه ها بود از وقتی مانی  شهریار که عا شهریار بود همینطور  شق  مانی عا
 حرف زدن رو یاد گرفت شهریار هر شب باهاش چت میکرد

 
 میریم فرودگاه پی  دایی نخیر   شما شب میمونی تو اتاقت منو بابا-
 

 از لباسم گرفت و خودشو اویزون کرد
 

 =مامانی تولوخدا ب ار بیام
 

 برگشتم سمت  زانو زدم
 

 فقط به یه شرط-
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 سرشو تکون داد
 

با انگشت اشارم زدم به گونم سرشو اورد جلو و ب*و*سم کرد لبخندی زدم که 
 خودشو انداخت تو بیلم   

****** 
 ردریاا

سااال برگشااتم به ایران خیلی دلم برای وطنم تنر شااده بود   از بعد از هشاات 
شهریار و بابا رفتیم ایتالیا تا اینکه دو  سردگی گرفتم با  سال پی  که اف شت  ه
سااال پی  بابا فوت کرد و به وصاایت خودش اوردیم  ایران خاک  کردیم تا 

سال پی سته که دو شتیم ایتالیا در ایران   چهلم  ایران بودیم و بعد دوباره برگ
بودم ولی اینقدر حالم بد بود که متوجه اطرافم نمیشاادم االن که با دقت نگاه 

 میکردم خیلی چیزها عوض شده بود   
 

 شهریار چمدون ها رو برداشت و اومد سمتم
 

 یکیشو بده من-
 

 =نه خانومم تو مواظب نی نی مون باش
 

 تلخی که افتا هشت سال حاضر به بچه دار شدن نبودم بعد از اون اتفاق 
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تاد از باردار شدن میترسیدم میدونستم که شهریار عاشق بچع به خاطر همین 
ته  یر هف نار    ب ارم ک تا این ترس بیخودی رو  جار رفتم  با خودم کلن خیلی 
شهریار گفتم که برگردیم ایران اون خیلی موافق نبود  پی  که فهمیدم باردارم به 

دنیا بیاد از طرفی دلم برای شادی و ماهان اما من میخواستم که بچم تو ایران به 
 خیلی تنر شده بود   

 
شتن تا  شم دنبالمون میگ ستاده بودند و با چ شادی و ماهان ومانی کنار هم ای
یخ  خت تو ب ندا مد خودشااو ا بدو او بدو  تاد  ما اف به  مانی چشاام  

 شهریار   رسیدیم پیششون  
 شادیو بیخ کردم

 
 دلم برات تنر شده بود وااایییی شادی نمیدونی که چقدر-
 

 =منم همینطور عزیز دلم   مبارکا باشه خانوم حال عزیز عمه چطوره؟
 

 خندیدمو گفتم:
 

 مرسی   اونم خوبه-
 

 با ماهان دست دادمو احوالپرسی کردم   
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 مانی هنوز تو بیخ شهریار بود

 
 شهریار با خنده گفت:

 
 صد به خودت رفته=شادی چه پسر شری داری ماهان که خیلی ارومه صد در 

 
 هممون خندیدیم که شادی گفت:

 
 =پسرم بیا پایین دایی خستع

 
ولی اون انگار نه انگار چسابیده بود به شاهریار و رهاشام نمیکرد شاهریار هم 
خیلی خوشااحال بود   با حساارت بهشااون نگاه میکردم کاش که االن بچه ی 

 خودمون تو بیخ شهریار بود   
***** 

م رو تخت چشمم به قاب عکع خودمو شهریار افتاد که در اتاقو بستمو نشست
روی عساالی کنار تخت بود نگاهی به ساار تا ساار اتاق انداختم همه چیز ساار 
جاش بود با دیدن خونه خاطرات گ شتم زنده شد داشتم لباسای توی چمدون 
رو می اشااتم تو کمد که یهو در به شاادت باز شااد و مانی وارد اتاق شااد و در 

 رو به سمتم گرفته بود با صدای بلندی گفت:حالی که تفنر 
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 =دستا باال

 
 دستمو گ اشتم رو قلبم برگشتم سمت 

 
 عه   مانی ترسیدم-
 

 همونطور که با دقت اطرافشو نگاه میکرد گفت
 

 =پع دایی کجاست؟
 

 نشستم رو تخت 
 

 رفته دوش بگیره-
 

 در کمد باز بود رفت سمت کمد با دقت توشو نگاه میکرد
 

 دنبال چی میگردی؟آی بچه -
 

 درحالیکه بادست  سرشو میخاروند گفت:
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 =فکر کردم دایی این تو قایم شده
 

 وا   من که گفتم رفته دوش بگیره-
 

 برگشت تا بره سمت حموم که صداش زدم
 

 بیا اینجا ببینم-
 

سلی با موهای بور من نمیدونم  شمای ع صورت  نگاه کردم چ سمتم تو  اومد 
شادی بوره نه ماها شو گرفته بودم تو نه  ست ن پع قیافه این بچه به کی رفته؟؟ د

دستم با انگشت شصتم پشت دستشو نوازش میکردم اشکی از گوشه چشمم 
 چکید که با تعجب گفت:

 
 =زندایی داری گریه میکنی؟

 
 سریع اشکمو پاک کردمو گفتم

 
 نه   نمیدونم چی رفت تو چشمم-
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له ها نمیرفتم پایین هیچ وقت اون سال پی  اون اب گرمو میخوردمو از پ 8اگه 
سااال  بود و هم 8اتفاق ک ایی نمیوفتاد   اگه بچم سااالم به دنیا میومد االن 

شادی نفع نفع زنون  سیدم    تو همین افکار بودم که  بازیه مانی    ب*و*
 اومد باال

 
 =بچه تو اینجایی در به در دنبالت میگشتم

 
 مانی در حالیکه ازاتاق میرفت بیرون گفت

 
 =میخواستم دایی رو دستگیر کنم خب

 
 خندیدمو گفتم

 
 چی میکشی از دست این وروجر-
 

 شادی پوفی کرد و گفت
 

 ساعته باید دنباش باشم مبادا کاری دست خودش بده24=بخدا دیوونم کرده 
 

 اینو گفت و به دنبال مانی از اتاق رفت بیرون
***** 
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 رشهریارا
نارش بلند شدم ب*و*سه ای به پیشونی  وقتی مطمئن شدم که دریا خوابه از ک

زدمو اهسته از اتاق رفتم بیرون از پله ها رفتم پایین وارد پ یرایی شدمو نشستم 
 رو مبخ    شادی و ماهان نشسته بودن رو به روم

 
 شادی=چی شد خوابید؟

 
 اره   خواب  برد-
 

شرایط خوبی نداره با مرگ پدرش حال  هم بدتر سوزه   =طفلر دلم براش می
 شده

 
 لیوان چایی رو برداشتمو گفتم:

اره بعد از فوت پدرش وضعیت روحی  بهم ریخته نمیخواستم بیارم  ایران -
 ولی خب خیلی اصرار میکرد

 
شاید  شتین چرا به حرف  گوش نمیکنی  شهریار   االن که از ایتالیا برگ ماهان=

 اگه خونه رو عوض کنی حال  بهتر بشه؟
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ست میگه این شی حاال بیمارستان درست شادی=ماهان را جا رو نمیخواد بفرو
جه  هاش تو ته  به خواساا نه رو عوض کن یکم  نداره فقط خو یب  نکردی ع

 کن   شهریار اون به جز ما کع دیگه ای رو نداره
 

 یه فکرایی دارم   هنوز به دریا چیزی نگفتم ولی قصد دارم یه مدتی برم شمال-
 

 شادی=برای زندگی؟
 

باشه دوران بارداریشو تو شمال بگ رونه اونجا هم سرسبزه اره گفتم شاید بهتر -
 هم اب و هواش خوبه

 
ماهان=اگه این کارو بکنی که خدا خیرت بده دریا عاشااق شااماله    اخرین 
باری که رفته بود شمال برمیگرده به چهارده سال پی  درست همون سالی که 

 رفته بود شمال مادرشو از دست داد 
 

ان دریا احساس تنهایی میکنه اگه ببری  شمال خیلی شادی=آخی  شهریار ج
بهتره اب و هواش عوض میشه از این حال و هوا هم درمیاد   حاال کی میخوای 

 به  بگی؟
 

 فردا به  میگم   شماها نمیاین؟-
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 شادی=نه بابا ما کجا بیایم من کار و زندگیم اینجاست ماهان هم همینطور
 

 ماهان چشمکی زد و گفت:
 

 ایدم اومدیم=حاال ش
 

 شادی برگشت طرف  و با چشمای گشاده نگاه  میکرد
 

 ماهان از جاش بلند شد و با صدای نسبتا بلندی گفت:
 

 =چیه مگه من دل ندارم   هم  کار  کار   کار
 

شمال کی کار کنه ها    شلوغ  میکنی  ما بریم  شادی=خیله خب حاال چرا 
 شرکتو به کی میسپاری؟؟

 
 باش خانوم  اگه م=تو نگران کار من ن

 
 ن مرد خونم مطمئن باش که شکمتونو گرسنه نمی ارم

 
 خندیدمو گفتم:
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 حاال دعوا نکنین همه با هم میریم  من رفتم شب بخیر-
 

 =شب خوش
 

بلند شاادم به ساامت پله ها رفتم در حالیکه که از پله ها باال میرفتم نگاهی به 
شادی و  سته بود کنار  ش سرم انداختم ماهان ن شت  شید پ شو میک شت ناز دا

 لبخندی زدمو رفتم تو اتاق   
****** 
 ردریاا

با صدای زنر گوشیه شهریار از خواب بیدار شدم ک  و قوسی به بدنم دادمو 
اطرافمو نگاه کردم شاهریار نبود گوشایو نگاه کردم اسام فتحی افتاده بود روش 

ا حاال زه تنمیدونم این فتحی کیه که تا زنر میزنه شااهریار اعصاااب  بهم میری
صمیم  سیدم ولی هر دفعه یه جوری میپیچوند االن که نبود ت چند دفعه ازش پر

 گرفتم جواب بدم
 

 بله-
 

 صدای کلفت و خشن مردی پیچید تو گوشی
 

 =شهریار   
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 شهریار نیست رفته بیرون-
 

 =تو باید دریا باشی درسته
 

 بله خودم هستم  شما-
 

 پوزخندی زد و گفت
 

 وهرت=هه   فکر کن پدرش
 

 یه لحظه به گوشام شر کردم بلند شدم ایستادم
 

 چی گفتی؟-
 

 =من نمیدونم چه بدی ای در حق شهریار کردم که منو از بقیه پنهون میکنه
 

 یعنی شما پدر شهریار هستین؟-
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=چیه باور نکردی   نبایدم باور کنی ولی خب بهتره خیلی چیزا رو االن بدونی 
 ، از شهریار بپرس بهت میگه

 
 شهریار به من گفته بود که پدر و مادرش فوت کردن   -
 

 =هه   از نظر اون پدر و مادرش مردن ولی ما هنوز نفع میکشیم
 

 اخه شهریار چرا باید همچین دروغی به من بگه-
 

 =چون از من متنفره حاضر نیست حتی یکبار منو ببینه
 

 خب چرا  چه دلیلی داره؟-
 

 =اینو بهتره از خودش بپرسی
 

     می-
 

 صدای ممتد بوقی که تو گوشی پیچید باعث شد تا گوشیو قطع کنم   اه لعنتی
                   

یعنی واقعا این پدرشااه   پع این باباش بوده که تا زنر میزده اعصاااب  بهم 
میریخته ولی خب چه دلیلی داره که این موضوعو از من پنهان کنه حتی شادی 
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 پع این کیه  شااایدم دروغ گفته   تو همین هم گفت که پدر و مادرش مردن 
 افکار بودم که دراتاق باز شد و شهریار اومد تو

 
 =عه بیدار شدی بیا پایین صبحونه بخوریم

 
 گوشی  هنوز تو دستم بود نگاهی به گوشی انداخت و اومد جلو

 
 =کسی زنر زد؟

 
 نه-
 

شتم روتخت و از جام بلند شی رو گ ا شماش میدیدم گو شدم  ترس رو تو چ
 بی توجه به شهریار از اتاق زدم بیرون

****** 
 رشهریارا

بعد از اینکه از اتاق رفت بیرون رفتم ساامت گوشاای سااابقه نداشاات که دریا 
شتم رفتم تو تماس ها  شی رو بردا شکوک میزد گو شیمو چر کنه خیلی م گو

ساعتو نگاه کردم  9:16اخرین تماس فتحی  ست  9:30دقیقه     سم در بود حد
 دریا حرف زده اگه چیزی به  گفته باشه بدبختم   بود با 
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 شمارشو گرفتم بعد از دو بوق جواب داد
 

 =بله
 

 چی از جون من میخوای   چرا پاتو از زندگیم نمیکشی بیرون؟؟-
 

 =پسرم کسی با باباش اینجوری حرف نمیزنه ها
 

 عصبی گفتم:
 

 من پسر تو نیستم-
 

 =چرا   هستی ، چه بخوای چه نخوای هستی
 

 چی به دریا گفتی؟؟-
 

نداره  یادی نگفتم   فقط خودمو معرفی کردم   یعنی اون حق  =نترس چیزه ز
 پدر شوهرشو بشناسه

 
 زیر لب غریدم:
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 یا پاتو از زندگیه من میکشی بیرون یا قلم پاتو خورد میکنم اقای فتحی-
 

گوشایو پرت کردم رو تخت دساتمو مشات کردم اعصاابم اون لحظه به قدری 
 بود که اگه فتحی رو به روم بود قسم میخوردم که خونشو بریزم   خورد 
***** 

 ردریاا
در اتاقو بسااتمو رفتم پایین ، نشااسااتم ساار میز فکرم بدجوری درگیر این مرده 

 فتحی بود
شدم نمیفهمم اگه پدر و مادرش شادی میگه که مردن تو   گیج  زندس پع چرا 

 اومدمهمین افکار بودم که با صدای شادی به خودم 
 

 =دریا با توام
 

 گیج نگاه  کردم
 

 جان با من بودی؟؟-
 

 ماهان=نه بابا مثخ اینکه خانوم اصال تو باغ نیست
 

 شادی=میگم شهریار بهت گفت؟
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 مشکوک پرسیدم:

 
 چی رو؟-
 

 شادی پوفی کرد و گفت:
 

 =ول   چاییتو بخور
 

 مصمم پرسیدم:
 چی رو باید بهم میگفته؟-
 

 شمال    شهریار دیشب گفت قصد داره بره شمالماهان=هیچی بابا قضیه 
 

 خیره شدم به لیوان چایی رو میز
 

 نه چیزی به من نگفته-
 

 یهو نمیدونم چی شد که از دهنم پرید
 

 شادی تو مطمئنی پدر و مادرت فوت کردن؟-
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سرفه افتاد  شیرین میخورد چایی پرید تو گلوش و به  شت چایی  شادی که دا

 که اروم شد گفت:ماهان زد به پشت  کمی 
 

 =چی   ؟؟خب معلومه   خیلی وقت پی  فوت کردن
 

 پوست لبمو میکندمو با پام رو زمین ضرب گرفته بودم
 

 شادی=حاال چرا این سوالو پرسیدی؟
 

 هیچی همینجوری   -
 

همون لحظه شااهریار عصاابی از پله ها اومد پایین و نشااساات ساار میز ، لیوان 
د اینقدر تند هم میزد که صاادای برخورد چاییشااو برداشاات و تند تند هم میز

 قاشق با لیوان ازار دهنده شده بود
 

 ماهان=شماها چتونه؟
 

 شهریار دست از لیوان  برداشت و گفت:
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 =چیزی نشده
 

 شادی=اره کامال معلومه   
بدون اینکه دساات به چیزی بزنم و حتی لقمه ای صاابحونه بخورم از ساار میز 

 شت خونه قرار داشتبلند شدمو رفتم تو حیاطی که پ
 خردادماه بود و هوا به شدت گرم    

 
شتم به گخ  شت ، دا سته بودم کنار باغچه ی کوچیکی که کنج حیاط قرار دا ش ن

 های رز ابی و قرمزی که به خواست من کاشته بودنشون نگاه میکردم   
 

یده میشاااد رفکرکن  به ساارم کوب ثخ پتکی  ناس م ناشاا صااادای اون مرد 
    پدرشوهرت   ا

 
 صدای شهریار از پشت

 
 سرم خدشه کشید روی افکار درهمم:

 
ی ارم اب تو دلت  که نم هت گفتم  گاری کردم ب که ازت خواساات =اون روزی 

 تکون بخوره
 

 اومد نشست کنارم و مثخ من خیره شد به گخ های باغچه



wWw.Roman4u.iR  308 

 

 
به زندگیت  پات میریزم ارامشااو  به  ها دادم گفتم زندگیمو  هت خیلی قول  =ب

به  ته برمیگردونم  یاد گه  نه و خیلی چیزهای دی تا ترک ک مر میکنم  پدرت ک
 بهت گفتم اینقدر نگو بدبختم خیلی ها هستن که ده برابر تو مشکخ دارن   

 
 نگاهمو از گخ ها گرفتمو خیره شدم به کفشهام    ادامه داد:

 
به این خونه و مال و اموال نکن منم دل پر دردی دارم که هیچکی ازش  =نگاه 

 جز خودمخبر نداره 
 

 نگاهی به  انداختمو دوباره زل زدم به گلها
 

=من با عشااق اومدم جلو ، همیشااه سااعی میکردم منطقی فکر کنمو رفتار کنم 
ضوع رو االن  ستم این مو ستم    بهت دل باختم ، نمیخوا ولی در مورد تو نتون

 سال پی     10بهت بگم ولی خب   این قضیه فتحی برمیگرده به 
 

حی تو یکی از ساااختمان های نیمه کارش با یکی از رفیق شااب فت 11ساااعت 
هاش مشاایول بحث و گفتگو بود که پدرت با عکساای که تو دساات  بود وارد 

 ساختمان شد   
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فتحی ادم کنجکاوی بود وقتی پدرت رو عکع به دسااات دید خیلی کنجکاو 
 بود تا بدونه قضیه از چه قراره؟

 
نشسته بود کنار اتی  و زل زده  پدرت حال درستی نداشت توی اون هوای سرد

فت از  یادش میگ با فتحی درد و دل میکرد از اعت پدرت  به اون عکع     بود 
 اینکه دل دخترشو شکونده    اره عکع تو توی دستای اون بود

 
ست و ه*و*س باز    با دیدن پدرت تو اون  ستی نبود یه ادم پ فتحی کاتا ادم در

 وضع فکری شوم به سرش زد
 

شتر تو زل زده بو شد من بی شهریار با هر کلمه ای که از دهن  خارج می دم به 
 بهت و وحشت فرو میرفتم

 
پدر قبول  به عنوان  قت اونو  کار میکردم هیچ و ته برای فتحی  ناخواساا =من 

 نداشتم دخترای زیادی قربونیه ه*و*س فتحی شدند   
که ینهمیشااه من میرفتم جلو و با چرب زبونی مخشااونو میزدم فقط به خاطر ا

 شادی ندونه چه پدر کثیفی داره   
 

دید تصاامیم گرفت تو رو برای   اون شاابی که برای بار اول فتحی عکع تو رو
خودش کنه من اونموقع عکستو ندیده بودم مثخ دفعه های قبخ اومده بودم جلو 

 تا یه جورایی مخ تو رو هم بزنم ولی   
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لی وقتی که دیدمت همه چیزو نمیدونم به عشق تو یر نگاه اعتقاد داری یا نه و
 فراموش کردم ، فتحی   خودم   حتی شادی     

 
یه زمانی به خودم اومدم که عاشااقت شاااده بودم نمیخواسااتم تو رو قربونیه 
ه*و*س های فتحی کنم واسااه داشااتنت هرکاری میکردم چه دعواهایی که با 

اری هایی کفتحی نکردم اون میگفت تو براش با بقیه فرق داری ولی با کثافت 
 که من از اون دیدم محال بود باور کنم

 
ستم  صابم بهم ریخت نمیتون شبی که تو حیاط با امیر دیدمت بدجوری اع اون 
تو رو کنار اون مرتیکه ببینم تو خیلی دوساات  داشااتی و من از این دوساات 
داشااتن ع اب میکشاایدم ولی خب یه جورایی بهت حق میدادم خودم عاشااق 

 ردم   بودمو حستو درک میک
 

سبب جداییه  ستم م شم نمیخوا ستم پا پع بک کم اورده بودم حتی یه بار میخوا
تا اون  نت بودم فتحی ادمه خطرناکیه ،  ما از طرفی نگرا باشاام    ا تو از امیر 

 چیزی رو که میخواد به دست نیاره عقب نمیشینه   
 تنها راه نجات تو ازدواجمون بود   

 
 سعی میکردم صدام نلرزه
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 رو االن باید بهم بگی؟اینا -
 

=باور کن دریا نمیتونستم بهت بگم تو اون موقع تو شرایط خوبی نبودی ممکن 
 بود تصمیمی بگیری که به صالحت نباشه

 
 اشکی از گوشه ی چشمم چکید

 
 پع بابای تو مسبب همه ی بدبختی هام بوده   اره؟-
 

با دادن مواد  به پدرت سااعی =دریا من فتحی رو پدر خودم نمیدونم ، فتحی 
شده  صرف پدرت خیلی زیاد  سته کنه ، اون اواخر م میکرد اونو به خودش واب
شه تا بهت  ستفاده کرد و گفت دخترت باید زنم ب سوا بود فتحی هم از موقعیت 

 مواد بدم
 

پدرت خیلی سعی میکرد ازجای دیگه مواد جور کنه ولی خب پول  اونقدری 
 ه چه برسه به سال   نبود که بتونه مصرف یر ماهشو تامین کن

 
پدرت با اون وضااعیت نمیتونسااات کار کنه و تنها دلگرمی  به فتحی بود از 

 طرفی نمیخواست تو رو از دست بده به همین خاطر دست به دامن من شد
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صورتم  شو نزدیر  صورت شر میریختم  صدا ا سرمو انداخته بودم پایین و بی 
 کرد و گفت:

 
 رو بفروشه حاضرم قسم بخورم=دریا پدرت هیچ وقت نمیخواست تو 

 
 با بیضی که تو صدام بود گفتم:

 
 مادرت   مادرت کجای این قضیع؟-
 

 نفع عمیقی کشید و بازدمشو با صدا داد بیرون
 

ثخ خیلی از  ماجرا بود اونم م یه این  یه اصاال بان ناهم قر پاک و بی گ مادر  =
شو قدخترهای دیگه عاشق شده بود   عاشق فتحی    ولی فتحی هیچوقت عش

 درک نکرد  
 

فتحی با دخترای رنگاورنر میگشت و مادر بیچارم کره کره جلوی چشمام اب 
میشااد و دم نمیزد    حتی روش نمیشااد برگرده خونه ی پدری  چون به خاطر 

 فتحی تو روی پدر و مادرش ایستاده بود
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اون زمان بچه بودمو این چیزا حالیم نبود ، مامان شاااادی رو برای تحصاایخ 
 کانادا پی  فامیخ هامون فرستاد

 
ستان و خودش انگار نه  ستاد تیمار شو کرد   مادرمو فر فتحی اخرش کار خود

 انگار به کثافت کاری هاش ادامه داد
 

با بهت زل زده بودم به  باورم نمیشد که شهریار این همه سختی تو زندگی  
 کشیده باشه

 
 االن چی؟؟ مادرت زندس؟؟-
 

 سرشو تکون داد و گفت:
 

 ه   ولی الزایمر داره و هیچکسو نمیشناسه=ار
 

 چرا بردی  اونجا خب پرستار میگرفتی براش-
 

=خودمم خیلی دلم میخواست که پیشم باشه ولی وضعیت  خیلی حاده نمیشه 
 تو خونه ازش نگهداری کرد

 
 شادی از این موضوع خبر داره؟-
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 =نه   بعد از ده سال که برگشت به  گفتم که مامان مرده

 
 ا این کارو کردی شادی گناه داره؟چر-
 

=شااادی خیلی فتحی رو دوساات داشاات مطمئنا اگه میفهمید پدرش همچین 
 ادمیه طاقت نمیاورد به خاطر همین نگفتم

 
 به  در مورد فتحی چی گفتی؟-
 

=خونه رو به نام من و شادی زد و رفت اونموقع شادی بچه بود به خواست خود 
ده   بعد از چند سااال که صاااحب کارخونه و فتحی به شااادی گفتم که بابا مر

شو  صرار میکرد که زمینه ی کثافت کاری ها سراغم ا شدم فتحی اومد  شرکت 
 من براش جور کنم

 
 پوزخندی زد و ادامه داد:

 
شنو  شتیم و خوش قیافم دخترا زود خام حرفام می =هه   میگفت چون من خو

شو قبول کنم ست ستم درخوا سمت فتحی    من نمیخوا رد ولی تهدیدم ک میرن 
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شو براش رو میکنه  شون میده و همه ی کثافت کاری ها شادی ن شو به  که خود
 اگه شادی فتحی رو میدید قطعا از وضعیت مامان هم خبردار میشد

 
شااهریار  تو به خاطر خواهرت زندگیه خیلی ها رو نابود کردی حتی ممکن -

 بود یکی از اون قربانی ها من باشم
 

 ت  بهم بود دستی به موهاش کشید و گفت:بلند شد ایستاد پش
 

ندگیم بود   انساااان  باه ز یا نمیخواسااتم   این بزرگترین اشاات باور کن در =
 جایزالخطاست   

 
 حرفشو قطع کردم:

 
نه اگه بگیم انسااان جایزالخطاساات یعنی اجازه داره که خطا کنه باید بگیم -

ی کب اشتباه بزرگانسان ممکن الخطاست ، انسان ممکنه که خطا کنه   تو مرت
شااادی چه جوری میخوای تاوانشااو پع بدی؟ میدونی آه و نفرین خیلی ها 

 پشت سرته
 

 برگشت طرفم نمیدونم چی پشت سرم دید که تا اون حد چشماش گرد شد
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برگشتم پشت سرمو نگاه کردم شادی با چشمایی که کاسه ی خون بود زل زده 
 بود به شهریار    

 
 شده بود شهریار قدمی برداشت شوکه

 
 =شادی جان من برات توضیح   

 
 هنوز حرف  کامخ نشده بود که شادی پخ  زمین شد    

***** 
 دستمو کردم تو ظرف و کمی اب پاشیدم تو صورت  پلک  تکون خورد

 
 شهریار=ابجی   شادی جان بهتری؟

 
 ماهان نگران دستشو گ اشت یر طرف صورت 

 وش اومدی=خانومم حالت خوبه   ؟خداروشکر که به ه
 

 همون طور که سرش روی پای ماهان بود اروم گفت:
 =مامان   شهریار مامان کجاست؟

 
 شهریار دستشو گرفت و گفت:



 317 فرشته نجاتم

 =میبرمت پیش  فقط اروم باش
 

 با صدای گرفت  رو بهم گفت:
 =دریا   سرم درد میکنه برام مسکن میاری؟

 اره عزیزم االن برات میارم-
****** 

سااالی که بابا فوت کرد پری رو فرسااتادیم خونه دو سااال پی  درساات همون 
دخترش ساان  رفته بود باال و مثخ سااابق نمیتونساات خوب کار کنه با بدنیا 

ستخدم جوان  شادی یه م ساله اورده بود تا هم به کارهای مانی 25اومدن مانی 
برسه هم کارهای خونه رو انجام بده البته راحله هنوز از پیشمون نرفته بود مانی 

سمت رو گ  شدیمو رفتیم  شهریار  شین  سوار ما شتیم پی  مهری و خودمون  ا
 تیمارستان   

 
 شهریار و ماهان جلو نشسته بودن من و شادی عقب

 
 شادی عصبی گفت:

 =تو که نگهداری ازش برات سخت بود میگفتی میاوردم  پی  خودم   
 

 شهریار از تو اینه نگاهی به عقب اند
 

 اخت و گفت:
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 ی میخوای ازش نگهداری کنی وقتی حتی نمیشناستتشادی تو چه جور-
 

 =اون منو نمیشناسه من که میشناسم 
 

خدای  کار کنی اگه  ماریشااو میخوای چی حاال میگیم الزایمرش هیچی   بی =
نکرده یه اتفاقی تو خونه براش بیوفته میخوای چیکار کنی یا اگه از خونه رفت 

 بیرون و گم شد چی    ؟
 

 یرم اینکه کاری نداره=خب براش پرستار میگ
 

 =شادی جان من به همه ی این مسائخ فکر کردم شدنی نیست بهترین جا برای
مامان همونجاست    اونجا بهتر به  میرسن حتی من با خیلیا مشورت کردم 

 همشون با این کاری که انجام دادم موافقن
 

 شهریار ماشینو پارک کرد و پیاده شدیم
 

 رفت شادی از همه ی ما جلوتر می
 

 شهریار=شادی صبر کن با هم بریم اونا تورو نمیشناسن
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صحبت شد  شادی بی توجه به ما با عجله رفت جلوی در و با نگهبان مشیول 
شاری میکرد تا  شدت پا ف شادی بره داخخ و اون هم به  شت که  نگهبان نمی ا

 اینکه ما رسیدیم پیششون نگهبان با دیدن شهریار به  سالم کرد و دست داد
 

 شهریار=شادی جان گفتم که صبر کن باهم بریم
 

 نگهبان=عه ایشون با شمان؟
 

 شهریار=اره هادی جان ، شادی خواهرمه
 

 هادی=شرمنده نشناختم بفرمایین داخخ
 

درو باز کرد و ما رفتیم داخخ با دیدن بیماران اون هم تو این وضااعیت خیلی 
ئول اون بخ  بود ناراحت شاادم شااهریار رفت با یه خانومی که فکر کنم مساا

 صحبت کرد و بعد اومد پیشمون رو به شادی گفت
 

=قول بده که اروم باشاای اگه بخوای ساار و صاادا کنی بیرونت میکنن و دیگه 
 نمی ارن که بیای تو مامانو ببینی

 
 شادی سرشو به نشونه ی تایید تکون داد و گفت
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 =باشه  باشه   بریم من ارومم

 
شادی جلو جلو میرفت سیدیم به شهریار و  شون ر سر شت  ن و من و ماهان پ

قسمتی که مادر شهریار اونجا بود از پشت نرده ها نگاهشون میکردیم مامان  
 نشسته بود کنار چندتا زن دیگه و تکه ای نون تو دست  بود   

 
 شادی در حالیکه اشر میریخت اروم گفت

 =مامان گلم چقدر الغر شدی الهی من قربونت بشم
 

 ر شون  سعی میکردم اروم  کنمدستمو گ اشتم س
 اروم باش شادی جان-
 

مانم دور  ما مه ساااال منو از  یار این ه شاااادی=خیلی بی انصاااافی شااهر
 کردی   هیچوقت نمیبخشمت

 
 شهریار دستی تو موهاش کشید و گفت

 =شرمنده ابجی  مجبور بودم    بخدا مجبور بودم
 

 اری؟=چرا گ اشتی اینجا تنها باشه اصال دلت اومد تنهاش ب 
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=چاره ی دیگه ای نداشتم ، در ضمن اینجا تنها نیست   تازه منم هر روز به  

 سر میزدم
 

 یهو شادی برگشت سمت شهریار و با چشمای اشکی  گفت
 

 =میخوام برم پیش 
 

 شهریار=نمیشه  شادی جان
 

 شادی اشکاشو پاک کرد و گفت
 =من نمیدونم   میخوام برم پی  مامانم

 
 به  گفت ماهان اومد جلو رو

 =نمی ارن بری پیش    شادی جان لج نکن دیگه
 

 شادی با صدای تقریبا بلندی گفت
 

 =براچی نمی ارن برم پیش     مامانمه میخوام برم ببینم 
 

 گون  هنوز خیع بود با دستم اشکشو پاک کردمو گفتم
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 شادی جونم هیچکسو نمی ارن بره تو فقط از همین جا اجازه داریم ببینمشون-
 

 دی با ناله گفتشا
=اخه چرا؟؟؟من دلم میخواد مامانمو بیخ کنم   ب*و*ساا  کنم   حساا  

 کنم   
 

 شهریار اومد جلو شادی رو گرفت تو بیل  و گفت
=الهی من قربونت بشاام ابجیه قشاانگم اون داخخ خطرناکه اگه بری تو ممکنه 

 بالیی سرت بیارن اونا رفتاراشون دسته خودشون نیست
 

صدایی ک سر و  سمت نرده با  شت اون  شت نرده ها میومد نگاهامون برگ ه از پ
 مادر شهریار با چندتا زن دیگه داشت دعوا میکرد 

 
 شادی هراسون گفت:

 =عه مامانو االن میزنه   شهریار یه کاری بکن
 

 شهریار خونسردرمثخ اینکه به دیدن همچین صحنه هایی عادت داشتا گفت
 

 =نگران نباش االن جداشون میکنن
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******* 

بعد از اینکه رساایدیم خونه شااادی خیلی اصاارار میکرد تا بدونه چرا مامان  
اینجوری شااده شااهریار اول نمیخواساات چیزی به  بگه ولی خب با وجود 
اصرار های شادی نتونست که چیزی نگه   همه چیزو براش تعریش کرد شادی 

درش ما اصرار داشت مامانو بیاریم پی  خودمون ولی وقتی با دکتر مخصوص
 و مسئول اونجا صحبت کرد کمی اروم شد

 
اونا سعی میکردند تا شادی رو متقاعدش کنن که نگهداری از مادرش تو خونه 
ضوع کنار میومد ولی هر  شت با این مو شادی هم کم کم دا ست  صالو نی به 

 روز به مادرش سر میزد
 

شادی رفتیم بیرون و چند تیکه خرت و پرت  شوق با  ای بچه بردیروز با کوق و 
ی تو راهیم خریدم دکتر که رفتم گفت سه ماهمه و خدا رو شکر وضعیت بچه 

 خوبه
 

سالم به دنیا بیاد سر نماز دعا میکردم تا بچم  و این دفعه خدای نکرده   هرشب 
شمال رو بهم گفت فکر خیلی خوبی بود خودمم  ضیه  شهریار ق اتفاقی نیوفته 

سال پی  دی شمال بودم و از چهارده  شق  شمال نرفته بودم اخر هفته قرار عا گه 
بود بار و بندیخ رو ببندیم و با شااادی اینا بریم شاامال البته من و شااهریار برای 

 زندگی میخواستیم بریم ولی شادی و ماهان به عنوان تفریح میخواستن بیان
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شی تو  شهریار نگفتم االن ارام ضیه بابا و فتحی هم چیزه دیگه ای به  سر اون ق

تم که نمیخواسااتم با فکرا و حرفای بیخودی به هم  بزنم دلم زندگیم داشاا
نمیخواست این ارامشو از دست بدم دوست نداشتم یه زخم کهنه و قدیمی رو 

 تازه کنم   
***** 

 رامیرا
شت میز و با  ستم پ ش ستمو از اتاق عمخ زدم بیرون رفتم تو اتاقم ن ش ستامو  د

شمام وا شاری به چ صتم ف ش شت  شاره و انگ شت ا ساعت تو انگ سه  رد کردم 
یاد خیلی خسااته شاااده  یا ب به دن تا یه بچه  پا ایسااتاده بودم  اتاق عمخ ساار 

 گوشیم رو ویبره بود داشت رو میز میلرزید برداشتم  آفاق بود  بودم   
 

 بله افاق خانوم؟-
 

 =امیر اقا مادرتون بهانه ی شما رو میگیره میشه امشب یکم زودتر بیاین
 

 باشه سعی میکنم-
 

ن اینکه گوشاایو قطع کنم پرت  کردم رو میز بلند شاادم رفتم پشاات پنجره بدو
صبح که از  سخ کننده عادت کرده بودم  ایستادم دیگه به این زندگیه تکراری و ک
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خواب بیدار میشدم یه راست مطب بودم تا دم غروب ، بعدشم سری به مامان 
همینطوری  میزدمو میخوابیدم   این روال همیشااه ادامه داشاات ، هر روز من

 سپری میشد یه زندگیه مسخره   
 

شه اب و هوای  شمال بازم هرچی نبا شهد اومدیم  به خاطر بیماریه مامان از م
 شمال از مشهد بهتره

 
با ریموت در ویال رو باز کردمو رفتم تو ماشینو پارک کردمو پیاده شدم ، اهسته 

اون ساامت  اهسااته به ساامت خونه قدم برمیداشااتم که چشاامم به مامان افتاد
حیاط داشت برام دست تکون میداد با لبخند ملیحی به سمت  رفتم خم شدمو 

 ب*و*سیدم 
 

 سالم مامان جان حالت خوبه؟-
 

 با صدایی که از ته چاه میومد گفت
 

 =اره بهترم
 

 چیزی نمیخوای برات بیارم؟-
 

 =نه فقط منو ببر تو خسته ام
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   تو خونه افاق کمک رفتم پشاات ساارش و دسااته ی ویلچر رو گرفتمو بردم

کرد تا بره تو اتاق  و بخوابه منم رفتم تو اتاقم تصمیم گرفتم دوش بگیرم تو این 
 هوای گرم یه دوش اب سرد خیلی حال میداد    

 
ست میداد بردم  دکتر حتی  سال پی  که به مامان حمله های قلبی د شت  ه

شد  بعد از د شت تازه بدترم  سال از کمر به عمخ کرد ولی هیچ فایده ای ندا و
پایین فلج شد تنگیه نفع هم به بیماری  اضافه شد و به خاطر همین موضوع 

 مجبور شدیم بیایم شمال   
 

افاق پرستار مامان بود و یه جورایی مستخدم هم حساب میشد همه ی کارامونو 
 اون میکرد اون غ ا درست میکرد ، لباسا رو اون میشست و   

 
سن هنوز  33با وجود  ستم کع سال  شده بودم ازدواج کنم هنوزم نتون ضر ن حا

 دیگه ای رو جای دریا ب ارم هنوزم دوست  داشتم   
 

داشتم با حوله موهامو خشر میکردم که چشمم افتاد به گیتاری که کنار کمدم 
اویزون بود حوله رو انداختم کنار و گیتارو برداشتمو از خونه زدم بیرون تصمیم 

 اد دریا گیتار بزنم   داشتم کنار دریا و به ی
******* 
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 ردریاا
 درحالیکه از پله ها باال میرفتم با صدای بلند گفتم:

 
 شهریار چمدون ها رو بردی؟-
 

 =اره بردم تو هم زودباش بیا
 

دراتاقو باز کردمو رفتم تو همه جا رو از نظر گ روندم    خب چیزی جا ن اشتم 
ت بود   اوه اوه داشات یادم ، چشامم افتاد به گوشایم که روی عسالی کنار تخ

 میرفت برداشتم  انداختم تو کیفم از اتاق زدم بیرون و درو قفخ کردم
 

رفتم پایین کلید رو دادم دساات م  حسااین و خودم از خونه زدم بیرون سااوار 
پرادوی سفید رنگمون شدمو شیشه رو دادم پایین شهریار داشت با م  حسین 

میکرد که مواظب خونه باشه ، راحله  حرف میزد ؛ فکر کنم داشت به  گوشزد
 و مهری رو زودتر فرستادیم شمال تا یه دستی به ویال بکشن و تر تمیزش کنن

 
 مانی بدو بدو اومد سمتم و با همون لحن شیرین کودکان  گفت:

 
 =زندایی شما هم میاین جای ما؟

 
 سرمو از شیشه کردم بیرون و با خوشرویی گفتم
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 ایم پی  شمااره عزیز دلم ما هم می-
 

 شادی از تو ماشینشون صداش زد
 =مانی    مانی بیا بریم دیگه دیر شد

 
 بدو برو که دیر شد-
 

شینو از حیاط شد ماهان ما شون  شین سوار ما برد بیرون تا   بعد از اینکه مانی 
شینو از  شت فرمون ما ست پ ش صدا بزنم خودش اومد ن شهریار رو  ستم  خوا

 حیاط برد بیرون   
 

 پنجره ی ماشین  سرک کشید بیرون شهریار از
 

 =اول بریم پمب بنزین 
 

 ماهان=باشه برو ما پشت سرت میایم
 

شااهریار عینر افتابیشااو زد به چشاام  و پاشااو گ اشاات رو گاز و ماشااین به 
 سرعت از جاش کنده شد   
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**** 
 سر بطریه اب معدنی رو باز کردمو چند قلم ازش خوردم رو به شهریار گفتم:

 
 و مطمئنی چیزی نمیخواد با خودمون ببریم؟؟شهریار ت-
 

=اره بابا اونجا همه چیز هساات تازه الزم نبود این همه اسااباب بازی و لباس با 
 خودت بیاری از همونجا میخریدیم دیگه   چه کاریه  ؟

 
 عروسر کوچیکی که خریده بودم رو از روی داشبورد برداشتمو گفتم:

 
ق و شااوقی برای به دنیا اومدن این بچه شااهریار   تو که نمیدونی من چه کو-

 دارم   اگه یه شب کنار این عروسر ها نباشم خوابم نمیبره
 

 =شیطون خانوم  حاال از کجا معلوم که این وروجر دختر باشه؟؟
 

 خندیدمو گفتم:
 

نمیدونم واال  من هم اساباب بازیه دخترونه خریدم هم پسارونه تا ببینم خدا -
 چی میخواد

 
 رو شکمم و گفت:دستشو کشید 
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 =گوگولیه بابا لگد نمیزنه؟؟

 
 خندیدمو گفتم:

 
 نه بابا هنوز خیلی زوده-
 

 عینکشو برداشت و گفت:
 

 =میگم دریا گرسنت نیست؟؟
 

 صدای ضبط رو کمتر کردمو گفتم:
 

 چرا اتفاقا خیلی گرسنمه-
 

 =جوجه میخوری؟
 

 اوهوم  ولی جوجه از کجا میخوای بیاری اونم وسط جاده؟-
 

 دست  به روبه رو اشاره کرد و گفت با
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 =چند متر جلوتر اکبر جوجه هست میریم اونجا
 

 گوشیو برداشتمو گفتم:
 

 زنر میزنم که اونجا رسیدن نگه دارن  اوکی پع من به شادی اینا-
 

شماره رو گرفتم شونه ی تایید تکون داد     شو به ن شادی   سر بعد از دو بوق 
 جواب د

 
 اد
 

 =جانم؟
 

 چند متر جلوتر اکبر جوجه هست اونجا نگه دارین شادی جان-
 

 =باشه عزیزم نگه میداریم   
***** 

 دستمال کاغ ی رو گرفتم جلوی صورت خوابالود مانی
 

 بیا مانی جون صورتتو تمیز کن-
 



wWw.Roman4u.iR  332 

 

 با همون چشمای خوابالودش دستمال رو گرفت و صورتشو پاک کرد
 

سمت ما که ست اومد  ش شو  ستا ستاده  شادی بعد از اینکه د شین ای جای ما
 بودیم

 
 شادی=ولی خدایی غ اش خیلی خوشمزه بود  چسبید

 
 ماهان در حالیکه شیشه ی ماشینشو دستمال میکشید گفت

 
 =اره بابا خیلی معروفه  تعریفشو زیاد شنیدم

 
 شهریار نشسته بود تو ماشین و چشماشو بسته بود

 
 شادی=الهی بمیرم واسه ی داداشم باز سرش درد میکنه؟

 
 نیم نگاهی به شهریار انداختمو گفتم:

 اره  به  قرص دادم بلکه بهتر بشه-
 

 مانی چسبیده بود به مانتوی مامان  و ناله میکرد
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 شادی  مانی خواب  میاد  چشماش از زور خواب باز نمیشه-
 

 شادی با تعجب به مانی نگاه کرد
 =وا اینکه کخ مسیر راه رو خواب بود

 
د تو ماشین و خوابوندش   نیم ساعتی رو بیرون ماشین با مانی رو بیخ کرد و بر

 10:30ماهان در مورد کارش صااحبت کردم نگاهی به ساااعت مچیم انداختم 

 شب بود   
 

شکر تب  شونی  خدا رو  شتم رو پی ستمو گ ا ستم د ش شینو باز کردمو ن در ما
 نداشت اروم صداش زدم:

 
 شهریار جان  -
 

  تکون نخورد دستمو گ اشتم سر شون
 اقا شهریار  -
 

 چشماشو باز کرد و صاف نشست
 سر دردت بهتر شد عزیزم؟-
 

 =اره بهترم  ساعت چنده؟
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 ده و نیم-
 

 =اوه اوه دیر شده بریم
 

 نمیخواد عجله کنی امشب یه جایی بخوابیم خسته شدی-
 

 =نه خسته نیستم
 ماهان  به دنبال این حرف پیاده شد و رفت سمت

 
 نشست پشت فرمون بعد از پنج دقیقه برگشت

 
 چی شد؟-
 

 =هیچی خانومی میریم احتماال ساعتای پنج صبح میرسیم تهران
 

 خب چرا از طرف گرگان نرفتی؟ اونجوری که زودتر میرسیدیم-
 

=اخه میخواسااتم جاده چالوس رو بهت نشااون بدم یادمه گفتی تا حاال اونجا 
 نرفتی
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 لبخندی زدمو گفتم:

 ون شدی شما؟اوه چی شده حاال اینقدر مهرب-
 

 =خواستم خانومم رو قبخ از اینکه سنگین بشه ببرم بگردونم 
 

دسااتمو گ اشااتم رو دساات  که روی دنده قرار داشاات نگاهی بهم انداخت و 
 لبخند قشنگی روی صورت  نق  بست   

 
خدایا ازت ممنونم بابت این نعمت بزرگی که بهم بخشاایدی  نعمتی بزرگتر از 

ه شااهریار داشااته باشاای که همه جوره هواتو داره این که شااوهری به مهربونی
همسااری که تو همه ی لحظات  به فکر اینه که خوشااحالت کنه حتی وقتی   ،

شتته و  شی که همه جوره مثخ یه کوه پ شته با شوهری دا حال خودش طوفانیه ، 
 نمی اره اب تو دلت تکون بخوره   

 
سال ب سیدم خدایا این خیلی محتاج این ارام  بودم و حاال بعد از چند  ه  ر

 ارامشو ازم نگیر   
****** 

بعدازظهر بود کنار جاده چادر زده بودیم ماهان و شهریار داشتن روی  5ساعت 
سته بودم و با مانی توپ بازی میکردم طفلر  ش منقخ بال کباب میکردند منم ن

 حوصل  سر رفته بود   
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 ماهان با شی  سیخ بال اومد سمتمون

 کبابیه مخصوص اقا ماهان   =بفرمایین اینم بال
 

 شادی سفره رو پهن کرد و گفت:
=کو ب ار ببینم اینقدری که از دساات پختت تعریش میکنی غ ات خوشاامزه 

 هست؟
 

 توپ رو دادم دست مانی و گفتم:
هایی - بابی  بال ک تاده  وقتی مجرد بود  یر مورد اساا هان تو این  ما با   با اره 

 درست میکرد که بیا و ببین
 

 شی  سیخ دیگه اومد سمتمون شهریار با
 =اینم بقی   

 
 رفتم جلو بال ها رو ازش گرفتمو گفتم

 خودتم بیا بشین بخوریم که سرد میشه از دهن میوفته-
                        ******* 

 ماهان=کجا میرین شماها؟
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 لبخندی زدمو دست شهریار رو گرفتم
 میریم یکم قدم بزنیم-
 

شهریار انداخت شو   منگاهی به  شکیه تنگی که تن  کرده بود ج ابیت پیراهن م
دوچندان کرده بود ، هر لحظه چندبار فشار کوچیکی به دستام وارد میکرد فقط 

 برای اینکه بهم بفهمونه پیشمه و هوامو داره   
 

چشمم افتاد به گخ های رز خوشرنگی که کنار جاده رشد کرده بودند با کوق و 
 متشونشوق دست شهریار رو کشیدم س

 
 واییی تا حاال این همه گخ رز یکجا ندیده بودم-
 

ستم و همزمان ادای  شد و گخ رز ابی رنگی رو چیند و داد د شهریار یهو خم 
 احترام کرد

 
 =تقدیم با عشق

 لبخندی زدمو گخ رو از دست  گرفتم
 ممنونم قربان   شما خودت گلی-
 

 گخ رو نزدیر بینیم کردمو چشمامو بستم
 خوبی دارهوای چه بوی -
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 دستشو انداخت دور شونه ی نحیفم و منو دنبال خودش کشوند   

 
هوا خیلی گرم بود چشاامم به سااوپر مارکت کوچیکی افتاد که کنار جاده قرار 

 داشت رو به شهریار گفتم:
 

 شهریار من خیلی تشنمه-
 

 =چی برات بگیرم خانومم؟
 

 نمیدونم  اب معدنی  اره اب معدنی خوبه  -
 

یازه ایسااتاده بودم شااهریار با دوتا بسااتنی و یه بطری اب معدنی از پشاات در م
 میازه اومد بیرون

 
 عه بستنی هم گرفتی؟-
 

 =اره همینجوری  ه*و*س کردم
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بطریه اب رو ازش گرفتم و الجرعه سر کشیدم   عین این زوج های جوونی که 
تازه ازدواج کردند دسااات به دسااات هم بسااتنی میخوردیمو کنار جاده قدم 

 میزدیم  
 

سال سن دارم جلوی مردم بستنی  40شهریار=میگم یه وقت زشت نباشه من با 
 میخورم

 
 گازی به بستنیم زدمو گفتم:

 
اوه تو که تازه اوج جوونیته ، االن وقت عشااق و حال کردنته دو روز دیگه که -

 پدر شدی حتی فرصت نمیکنی سرتو بخارونی
 

 خندید که ادامه دا
 

 دم:
که من مادر شاادم جنابعالی پدر ، همه ی دغدغمون میشااه این دو روز دیگه -

 بچه تا بزرگ بشه و به  مر برسه   
 

 خندید و منو محکم کشید تو بیل 
 =الهی من قربون این مامان کوچولو بشم   
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******* 
 سوار ماشین شدم حوصلم سر رفته بود   

 شهریار کی میرسیم؟؟-
 یگه =چیز دیگه ای نمونده حدودا دو ساعت د

 
 کالفه صندلی رو خوابوندم و چشمامو بستم

 =خانومی خوابیدی؟
 

 نه بیدارم   فقط حوصلم سر رفته-
 

 در حالیکه ضبط رو روشن میکرد گفت
 =االن یه اهنر می ارم بری تو فضا

 
ید کمی  که رساا به اهنر مورد نظر  ها بود    پایین کردن اهنر  باال  در حال 

 صداشو بلند کرد  
 

  یه صدایی توی گوشم میگه یه صبحه دیگه،
   انیه های تو داره میره

  امروزو زندگی کن فردا دیگه دیره
  نم نم بارون، میزنه به کوچه و خیابون
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  یکی می خنده یکی غمگینه
 زندگی اینه، همه ی قشنگی  اینه

 
 نه خوشم اومد بلند شدم صداشو تا اخر زیاد کردم

 
  خورشید و نورو ابرای دورو

  زمین و آسمونه هر چی که رو
  بهم انگیزه میده

  رها کن دیروزو زندگی کن امروزو
 هر روز یه زندگِی دوباره ست یه شروِع جدیده

 
 شیشه ها رو دادیم پایین و با صدای بلند با اهنر همخونی میکردیم

 
  دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو

  خوب یا بد ، اگه آسون یا سخت، نا امید نمیشم
 دوس دارم زندگی رو، دوس دارم زندگی رو چون

 
شین ما در حال حرکت بود مانی رو دیدم که  ست کنار ما شین ماهان اینا در ما

 دست میزنه و خوشحالی میکنه
 

  چشماتو وا کن
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  یه نگاه به خودتو دنیا کن
  اگه یه هدف تو دلت باشه

  میتونه کخ دنیا تو دستای تو جا شه
  سه تو کاب*و*س و رویاچون همه ی دنیا میسازه وا

  یکی بیداره و یکی خوابه
  راهتو مشخم کن ، این یه انتخابه

 
 شادی شیشه رو داده بود پایین و با خنده دست میزد و خوشحالی میکرد   

 
  اگه ابرای سیاه و دیدی

  اگه از آینده ترسیدی
  پاشو و پرواز کن رو به افق های دور

  نگو به سرنوشت میبازی
  فردا رو میسازیتو بخوای 

 پع دستاتو ببر باال و بگوووو
 

 سرمو از پنجره ی ماشین بردم بیرون و داد زدم
 

  دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو
  خوب یا بد ، اگه آسون یا سخت، نا امید نمیشم
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 چون دوس دارم زندگی رو، دوس دارم زندگی رو
 

 ر دوست دارم زندگی رو از سیروان خسرویا
 

 د از اینکه اهنر تموم شد صداشو کم کردمو یه نفع عمیق کشیدمبع
 

 =انردیت تخلیه شد؟
 

 لبخندی زدمو گفتم
 

 اره   خیلی حال داد  -
 

ساله سرشو 20.19قرمز رنگی شدم که نزدیر ما بود یه پسر حدودا  206متوجه 
 از پنجره در اورده بود بیرون   رو بهم گفت:

 
 =اجی دوباره ب ار

 
 لب باز کنم شهریار در جواب  گفت: تا خواستم

 =نه دیگه عمو بسه  
 

 بعدش شیشه رو داد باال
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***** 
 با صدای شهریار چشمامو باز کردم دور و برمو نگاه کردم همه جا تاریر بود

 
 اینجا کجاست؟-
 

 =رسیدیم خانوم اونجا رو نگاه کن
 

 با دست  به رو به رو اشاره میکرد
 =ویالمون اونجاست

 
سبتا باریر قرار با دقت ک شدم که انتهای اون کوچه ن ه نگاه کردم متوجه نوری 

 داشت
 

 اره دیدم  ولی خیلی دوره که-
 

 =عوض  نزدیر دریاس
 

 عه   چه خوب-
******* 

سه روزی از اومدنمون گ شته بود تو این سه روز فرصت کرده بودم تا اتاق بچه 
ید کرده بودیم ویالمون رو درساات کنم با شااهریار رفته بودیم بازار و کلی خر
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خیلی ساار ساابز و باصاافا بود اینقدری که اصااال نیاز نبود پاتو از خونه ب اری 
 بیرون   هرشب با شهریار میرفتیم لب دریا و غ امون رو اونجا میخوردیم   

 
نشااسااته بودم لب ساااحخ و نظاره گر غروب افتاب بودم   ساارمو گ اشااتم رو 

 شون  و اروم گفتم
 شهریار-
 

 =جانم
 دوست داری اسم بچمونو چی ب اریم؟-
 

 =هر چی تو دوست داری عشقم
 

 نه دیگه تو هم نظر بده-
 

 =اصال من اسم دختر میگم تو پسر
 

 باشه-
 =اووممم   گندم  نظرت؟

 
 سرمو از رو شون  برداشتم

 اره خیلی قشنگه-
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 =خب حاال تو بگو

 
 من از قبال فکر کردم  طاها  خیلی این اسمو دوست دارم  -
 

 =اوهوم   خیلی خوبه
 

داشتم با انگشتم روی ماسه ها دوتا قلب میکشیدم تو یکی  نوشتم دریا تو اون 
 یکی دیگه هم نوشتم شهریار

 
 =دریا

 
 جونم-
 

 =بهت گفته بودم که اسمت هم مثخ خودت قشنگه
 

 لبخند ملیحی زدمو گفتم
 

 نه نگفته بودی-
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 =خب حاال میگم  اسمت خیلی قشنگه
 

 که ادامه دادلبخندی زدم 
 

 =تازه خیلی هم با سلیقه ای و همیشه بهترینو انتخاب میکنی  
 

 با همون انگشتم که ماسه ای بود زدم به نوک دماغ 
 

 تو الکی از من تعریش نمیکنی  باز چی میخوای؟-
 

 خندید و گفت
 =به جون دریا چیزی نمیخوام

 
 یهو شروع کردم به قلقلر دادن  غافلگیر شده بود

 
 طون  من تو رو خوب میشناسم   عجب مرموزی هستی  ای شی-
 

 دستاشو اورد سمتم فکر کردم میخواد قلقلر بده سریع بلند شدم 
 

 جون شهریار نمیتونم بدو بدو کنم  بیخیال شو-
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 چشمکی زد و گفت
 =کاریت ندارم   بیا

 
بده اروم اروم رفتم جلو ولی یهویی بیلم کرد و  اول فکر کردم میخواد قلقلکم 

 روی سرمو ب*و*سید   بعد از چند لحظه سکوت لب باز کرد:
 

 =خدایا شکرت   شکرت که دریا رو بهم دادی
 

 ادامه داد:
 

=دریا   تو همه کساامی  همه ی دار و ندارم  اگه یه روز نباشاای دیگه امیدی 
مه  خانو عاشااقتم  یا    با تو خوشاابختم در ندارم   من  ندگی کردن  برای ز

 خوشگلم   
 

ساله احساساتی شده بود تو این ده سال خوب فهمیده 20یه پسر درست شبیه 
 بودم که روحیه لطیفی داره   همون طور که سرم رو سین  بود اروم گفتم

 
 منم عاشقتم عزیزم   تو قشنگترین انتخاب-
 

 زندگیه منی   
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****** 
 با احتیاط نشستم رو اسب و در حالیکه دستم تو دست شهریار بود گفتم

 اظبم باش  االن میوفتمشهریار مو-
 

 =نترس من اینجام  
 

 اسب اروم اروم شروع به حرکت کرد شهریار پایین اسب مواظب من بود
 

 ووییی این چقدر نرمه-
 

سب عکع  شهریار کنار ا شدمو به همراه  بعد از یر دور کامخ که زدیم پیاده 
 سلفی گرفتیم  

 
شادی در حالیکه مانی روی گردن ماهان بود د سمت ماهان و  شتند میومدند  ا

 ما 
 

ماهان=خوب مثخ دوتا کفتر عاشق زدین بیرون   انگار نه انگار که ما هم اینجا 
 ادمیم

 
 شادی رو به شهریار گفت
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 =ابجی شادی هم کشر
 

 شهریار خندید که گفتم
 

 شادی جون هم  تقصیر این شهریاره-
 

 منه  شهریار=عه عه تقصیر
 

 وابن بیا ما در بریماره دیگه مگه تو نگفتی تا اینا خ-
 

 یواشکی چشمکی زد و اروم دم گوشم گفت
 =جون شهریار هیچی نگو جلوی اینا دیگه

 
 ببین ماهان   -

 با چشم دنبال  گشتم ولی نبود  
 

 شادی  ماهان کو  کجا رفت؟-
 

 شادی اومد پشت سرم با دستاش جلوی چشمامو گرفت
 عه شادی چرا همچین میکنی؟-
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 گفت: شهریار دستمو گرفت و

 =خانومم بیا
 وا شهریار این کارا چیه؟-
 

 با چشمای بسته چند متری رو راه رفتم   
 

 شادی=دستامو برمیدارم به شرط اینکه چشماتو باز نکنی
 باشه-

 شهریار=خب االن باز کن
 

 اروم چشمامو باز کردم صحنه ی رو به رو فوق العاده بود
 

 همه همزمان گفتند
 تولدت مبارک   

 
شور و ساحخ با بادکنر های رنگی تزئین  با  صی به آالچیقی که لب  شوق خا

 شده بود نگاه میکردم   
 

 دویدم و خودمو انداختم تو بیخ شهریار
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 وااییی شهریار تو معرکه ای -
 =خوشت اومد؟

 معلومه پسر   این فوق العادس-
 

 ب*و*سه ای به پیشونیم زد و گفت
 =تولدت مبارک مامان کوچولو

 
شهریار از همه دور هم  شادی و ماهان رو گرفتم  ستیم بعد از اینکه کادوی  ش ن

روی صندلی بلند شد و اومد جلوی پام روی زمین نشست جعبه ای رو از زیر 
 میز برداشت و داد دستم
 =بفرما خانوم خوشگلم

 
سرویع برلیان  شمم به یه  ست  گرفتم تا بازش کردم چ با لبخند جعبه رو از د

 افتاد
 

 ین خوشگلهوااییی چقدر ا-
 

 ماهان=اوه َل َل 
 

 شادی=یاد بگیر اقا ماهان
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جعبه رو گ اشااتم کنار   دسااتامو گ اشااتم دو طرف صااورت  و پیشااونیمو 

 چسبوندم به پیشونی 
 

 اخه تو چقدر مهربونی   -
 با بو*سه ای که به ل*ب*ا*م زد ن اشت حرفمو ادامه بدم

***** 
 شادی=عه شهریار اونجا رو ببین 

 
 چرخید سمت اکیپی که با فاصله ی کمی از ما نشسته بودندهمه سرامون 

 
 شهریار=خب؟

 
 =خب اون پسره گیتار داره برو ازش بگیر یکم برامون بزن

 
 با چشمای گرد شده نگاهی به شادی و بعد به شهریار انداختم

 
 شهریار مگه تو بلدی گیتار بزنی؟-
 

 =ِای یه چیزایی بلدم
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فت دساات اون پنج تا جوون رو گرفت و اورد یهو ماهان از جاش بلند شااد و ر
 پی  خودمون سه تا دختر و دوتا پسر بودن

 
 پسره=یا ا    یا ا   

 
 ماهان=بفرما تو داداش ، راحت باش

 
 پسره=کی میخواست گیتار بزنه؟

 
 ماهان گیتار رو از دست  گرفت و داد به دست شهریار و گفت:

 
 =اقا شهریار میخواست بزنه

 
ساکت شهریار مثخ ای شد قبول کنه همه  شه مجبور  نکه تو منگنه قرار گرفته با

 چشم دوخته بودیم به شهریار    
 

 چقدر تو خوبی چقدر تو مهربونی
 فدات بشم عشقم تو همه چی تمومی

 چقدر قشنگه احساسی که داری
 من با تو هستمو تو هم بهم میبالی
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ا به  انگار داشت ب باورم نمیشد که شهریار اینقدر قشنر بخونه زل زده بودم

 تموم احساس  میخوند
 

 حالم خوبه با تو من خانومم
 دوست دارم من بیشتر از جونم

 میدونی قدر تو رو میدونم
 خانومم پای عشقت میمونم

 
 دیگه نتونستم سد راه اشکام بشم ، گونه هام خیع شدند   

 
 به یاد تو من چشم رو هم می ارم 

 تویی تموم زندگیم دار و ندارم
 تی که هستی عشقم یه عمر کنارموق

 منم بهت میگم که دوست دارم   
 

با ساار انگشااتم اشااکمو پاک کردمو چشاام دوختم به مردی که عاشااقانه 
 میپرستیدم    

 
 حالم خوبه با تو من خانومم

 دوست دارم من بیشتر از جونم
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 میدونی قدر تو رو میدونم
 خانومم پای عشقت میمونم

 
 ق العاده زیباارخانومم از امید جهان/فو

 
س  به منی بود که  شویق  کردند ولی اون بی توجه به بقیه همه ی حوا همه ت

 داشتم اشر میریختم   اومد نشست کنارمو با دست  اشکامو پاک کرد
 

 =اینقدر اشر نریز خوشگلم
 در جواب  لبخندی زدمو گفتم

 خیلی دوستت دارم شهریار   خیلی   -
***** 

 رشهریارا
بریده بود بلند شدم طول و عرض اتاق رو قدم زدم فایده نداشت سردرد امونمو 

 نشستم رو کاناپه و سرمو تو دستام گرفتم 
 واییی خدا سرم داره میترکه   

 
 دریا غلتی زد و نیم خیز بلند شد و با نگرانی پرسید

 =چی شده شهریار؟
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 بلند شدم پیراهنمو برداشتمو گفتم
 بخوابچیزی نیست یکم سرم درد میکنه تو -
 

 =کجا میری وایسا منم بیام
 

 نه نه تو بخواب تا ساحخ میرمو برمیگردم-
 

ساحخ میرفتم  سمت  سرمو گرفته بودمو به  ستی  ستم دو د رفتم بیرون و درو ب
حاضر بودم هرکاری بکنم تا این سردرد کوفتی ولم کنه کنار دریا قدم میزدمو با 

 مشت میزدم به سرم    
 

 نم برگشتم طرف یه نفر از پشت زد سر شو
 =چی شده حاجی سرت درد میکنه؟

 
 یه مرد میانسال با ظاهری شیر

 
 اوهوم   سرم داره میترکه-
 

 =احتماال میگرن داری  قرص خوردی؟
 

 اره ولی افاقه نکرد  -
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 =ببین داد

 
 اش  من خانومم میگرن داره هر وقت از این قرص ها میخوره توپ توپ میشه

 
 نه یا نهاخه من نمیدونم از میگر-
 

 =حاال تو بخور اگه از میگرن باشه که سرتو خوب میکنه وگرنه که هیچی
 

 خب اسم این قرص چیه بگو میرم خودم میگیرم-
 

=اخه داداش من ساااعت پنج صاابح کدوم داروخونه بازه تا تو بری یه داروخونه 
شاابانه روزی گیر بیاری که خیلی طول میکشااه   بیا به حرف بد من گوش کن 

 تو خوب نکرد من اسممو عوض میکنماگه سر
 

 دستشو کرد تو جیب  و بسته قرص صورتی رنگی رو در اورد و گرفت سمتم
 =بفرما

 
 به  نمیخورد ادم بدی باشه قرصو ازش گرفتم

 ممنون-
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یهو گوشاای  زنر خورد و با یه ع ر خواهی ازم دور شاااد  نگاهی به قرص 

اصااال توجه زیادی به قرص  انداختم ، اون لحظه به قدری ساارم درد میکرد که
 نکردمو بدون اب قورت  دادم

همونجا کنار دریا روی ماسه ها دراز کشیدم بعد از ده دقیقه با احساس گرمای 
زیاد از جام بلند شاادم دساات و پاهام عرق کرده بود قلبم به شاادت تو سااینم 
شتم گر میگرفتم انگار تو کوره ی اجر پزی  ست خودم نبود دا میکوبید حالم د

ودم دنیا دور سرم میچرخید دستمو به سرم گرفتم همه جا رو تیره و تار میدیدم ب
 خیع عرق بودم تلو تلو خوران به سمت دریا رفتم و    

****** 
 ردریاا

دسااتمو گ اشااتم رو سااینم قلب به شاادت میکوبید این دیگه چه کاب*و*س 
اق زدم ن از اتوحشتناکی بود نگاهی به دور و بر اتاق انداختم شهریار نبود نگرا

شادی اینا هم باز بود و فقط  شتم ولی نبود در اتاق  شم دنبال  میگ بیرون با چ
 مانی تنها تو اتاق خواب بود   

 بدو بدو در حالیکه خونه رو زیر و رو میکردم صداشون میزدم
 

 شهریااار-
 

 شااادی-
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مان له    دلشااوره گرفتم    نه راح نه مهری بود  کارها  خدمت تاق  و تومرفتم تو ا
 پوشیدمو از خونه زدم بیرون   

 
چشامم به جمعیت انبوهی افتاد که لب سااحخ جمع شاده بودند  نفهمیدم با 
اون وضعیتی که داشتم چه جوری خودمو به ساحخ رسوندم با ترس و لرز یکی 
صدای جی  و ناله های  شده بودند رو کنار زدم     یکی افرادی که اونجا جمع 

 بدتر میکرد   دلخراش زنی حال خرابمو 
 این صدا رو میشناختم صدای شادی بود   

چشاامم به خواهری افتاد که داشااات برای تنها برادرش که صااورت  کبود و 
 لباساش خیع و چسبیده به تن  بود به شدت اشر میریخت و گریه میکرد   

 
با دیدن شااهریار تو اون وضااعیت خاطرات خوب و بد زندگیم باهاش عین تله 

شتن    زانوهام خم فیلمی از جلو شدن   پاهام توان حرکت ندا شمام رد  ی چ
شدن   بی توجه به ماهان که سعی داشت منو از اونجا دور کنه دستمو گ اشتم 
روی صااورت ساارد و بی حع شااهریار   از برخورد دسااتم با بدن سااردش 
شمای خودم میدیدمو باور کنم اروم  صحنه ای که با چ ستم  سیدم    نمیخوا تر

 تم و به امید اینکه چشماشو باز کنه تکون  دادم  صدام میلرزید:دستشو گرف
 

 شهریار   -
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 جوابمو نداد و امیدم ناامید شد    
 

 نمیدونم چی شد درحالیکه دستم تو دست  بود از حال رفتم   
***** 

 رامیرا
داشااتم به گخ ها اب میدادم که حمید بدو بدو اومد ساامتم در حالیکه نفع 

 نفع میزد گفت:
 

 =امیر اقا  اون بیرون لب ساحخ  یه خانوم باردار    حال     بد شده
 

 خب چرا زنر نزدی به اوردانع؟-
 

 =زنر زدن ولی هنوز نیومده   
 

 خیله خب خودم میرم   برو کیفمو بیار-
 

پیاده به سمت ساحخ میرفتم با دیدن جمعیت انبوهی که اونجا جمع شده بودن 
نجا همه منو میشناختن تا چشمشون به من افتاد سرعتمو بیشتر کردم   دیگه ای

 راه رو برام باز کردن   
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اول به چشاامام شاار کردم  باورش برام سااخت بود زنی که داشاات جلوی 
سالها به یادش زندگی  ست و پنجه نرم میکرد همونی بود که  شمام با مرگ د چ

 کردم   
 

شید ست مردی که دیگه نفع نمیک ست به د شکم بر امده د دن    با دیزنی با 
دریا خاطراتم زنده شد   چقدر عوض شده بود  قیاف  زنونه شده بود و از اون 
 حالت دخترونه در اومده بود  غرق افکار سردرگمم بودم که مردی زد سر شونم

 
 =مگه دکتر نیستی  پع چرا کاری نمیکنی؟

 
صاادای اشاانای این مرد منو برد به سااالها پی  نگاهی به صااورت  انداختم 

 درست بود ماهان بود   حدسم
 

 ماهان با بهت زل زده بود به من
 =ا  می  امیر

 
 سرمو تکون دادمو خیره شدم به دریا   
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توان هیچ کاریو نداشااتم ماساار رو از تو کیش برداشااتم   از برخورد دسااتم 
باهاش میترسیدم  چشمامو بستمو نفع عمیقی کشیدم   تا خواستم دست به 

 معیت رو پراکنده کرد   کار بشم صدای امبوالنع ج
***** 

 رشادیا
مرگ ناگهانی شهریار هممون رو شوکه کرد   شهریار رفت و بچشم با خودش 
نه و از  تا مارساا خت بی که دو روزه رو ت یایی میسااوخت  به حال در برد  دلم 

 هیچکع و هیچی خبر نداره   
 با دیدن دکتر رفتم به سمت 

 
 اقای دکتر  چرا دریا به هوش نمیاد؟-
 

بیعیه شوکه شده و بچشو هم از دست داده   ولی خب جای نگرانی نیست =ط
 عالئم حیاتی  خوبه

 
با رفتن دکتر چشاام دوختم به صااورت رنر پریدش  دریا تحملشااو نداره چه 
شهریاری  ست دادن بچ  کنار بیاد   حاال دیگه  جوری میخواد با دوباره از د

 نیست که دلداری  بده   
 

میومد جز اینکه بشااینمو دعا کنم و به حال بد خودمو هیچ کاری از دسااتم برن
 دریا گریه کنم   
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**** 
 رامیرا

ساعت دو و نیم نصش شب بود و هنوز دریا به هوش نیومده بود   با نگرانی از 
 پشت شیشه به صورت معصو

 
 م و غرق در ارامش  نگاه میکردم که ماهان اومد پیشم

 
 همسرشه =پع کی به هوش میاد  ؟فردا تشیع جنازه

 
 نیم نگاهی به  انداختمو گفتم

 
 هوش میاد نگران نباش  دقیق نمیتونم بگم ولی همین روزا به-
 

 =خیلی نگرانشم   تو که نمیدونی بار دومه که دریا بچشو از دست داده   
 

 با بهت و ناباوری نگاش کردم که ادامه داد
 

ده ولی خب اون =دفعه ی قبخ داغون شاااد وقتی فهمید بچ  مرده به دنیا اوم
زمان شهریار پیش  بود االن که دیگه نیست چه جوری میخواد با این غم کنار 

 بیاد   
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 خیره شدم به زنی که با کوه عظیمی از درد روی تخت خوابیده بود

 
 دریایی که من میشناسم میتونه با همه ی این دردها و غم ها کنار بیاد   -
 

 =از کجا اینقدر مطمئنی؟
 

یا درس - قانع در باشاام    یاد داد صاابور  یاد داد   بهم  بزرگی تو زندگی بهم 
 باشم   

 
 =عین سرنوشت تلخ و عجیب دریا رو فقط تو قصه ها میشه دید   

 
 ولی پایان همه ی قصه ها که تلخ نیست   -
 

 نگاه عجیبی بهم انداخت و گفت
 =شادی حال درستی نداشت فرستادم  خونه

 
 هرو اشاره کرد و ادامه داد:با دست  به صندلی های تو را

 من میتونم اینجا بخوابم؟
 

 خب چرا نمیری خونه من که هستم؟-
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 =برم خونه به شادی بگم زن داداشتو گ اشتم پی  عشق سابق 

 
 یر تای ابرومو انداختم باال

 عشق سابق ؟-
 

 =اره خب   مطمئنا وقتی به هوش بیاد سراغ شهریار رو میگیره نه تو
 

 مپوفی کردمو گفت
 تو سالن سمت چپی اولین اتاق خالیه میتونی بری اونجا -
 

هان هم خیلی تیییر کرده  ما فت    حافظی ر خدا بدون هیچ تشااکر و حتی 
 بود   گ ر زمان ادما رو عوض میکنه   

 
 با دور شدن  در اتاقو باز کردمو رفتم تو   

ستان صورتی رنر بیمار سریه  ستم کنار تخت  موهای بلوندش از زیر رو ش  ن
نه تر کرده  یافشااو زنو نر شااادش ق یه ر های کمون زده بود بیرون    ابرو
سختی  شبیه به زنی که انبوهی از غم و  صال  ش  ا صورت غرق در ارام بود   

 روی دوششه نبود   
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نگاهم از صااورت  ساار خورد روی حلقه ای که توی دومین انگشاات دساات 
 چپ  بود   

اون بدون من خوشاابخت  هعییی   من دیگه هیچ نقشاای تو زندگی  نداشااتم
 بود   

 
ستم برم بیرون که  سی کردمو خوا شو برر ضعیت شدم و لبخند تلخی زدمو بلند 
چشاامم به دسااتبندی افتاد که سااالها پی  موقع خداحافظی بسااته بودم به 

 دست     
 

عقب گرد کردمو نشستم سر جام خیره شدم به دستبند ظریفی که روی دست  
 خودنمایی میکرد   

 
 رنگی روی لبام نق  بست    لبخند پر

 
 هنوزم این دستبندو داره  پع یعنی هنوزم منو یادش نرفته   

***** 
 ردریاا

با باز شاادن چشاامام اولین چیزی که دیدم نور مهتابی ای بود که به صااورت 
مسااتقیم میتابید   تموم بدنم درد میکرد  به سااختی ساارمو چرخوندمو دور و 

 شید تا یادم بیاد چه اتفاقی برام افتاده   برمو نگاه کردم   طول زیادی نک
 یهو در باز شد و دکتری همراه با یه پرستار وارد اتاق شد   
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 دکتر=خب خدا رو شکر به هوش اومدی  سرگیجه  حالت تهوع   نداری؟

 
 بی توجه به حرفاش گفتم

 شوهرم   شهریار   کجاست؟ -
 

 دکتر نفع عمیقی کشید و بازدمشو با صدا داد بیرون
 

 =خب مثخ اینکه حالت بهتره   به پرستارا میگم منتقلت کنن به بخ    
 

 بالفاصله بعد از این حرف از اتاق زد بیرون پرستار هم به دنبال  رفت  
 

شکمم  ستمو رو  شدم   ناخوداگاه د سبر  شم که حع کردم  ستم بلند  خوا
شکمم بود   ستم رو  سیدم  در حالیکه د شتم  بچمو حع نمیکردم  تر ه بگ ا

اخرین اتفاقاتی که برام افتاد فکر میکردم   ساحخ   دریا   شادی   غم   جی  
وناله   جسم سرد شهریار    همه و همه به صورت یه کاب*و*س وحشتناک 
مرور میشدن و من از یاد اوریشون مو به تنم سیخ میشد    با دیدن سر و وضع 

خواستم ر ترسیدم   نمیاشفته ی ماهان و پیراهن مشکی رنگی که تن  بود بیشت
 این حقیقت تلخ رو باور کنم   اومد جلو کنار تختم ایستاد
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 =بهتری؟
 

 با بیضی که هر لحظه ممکن بود بشکنه گفتم
 

 شهریار   بیرونه    مگه نه؟-
 

 سرشو انداخت پایین سعی میکردم خودمو دلداری بدم    ادامه دادم
 

   ؟برو بیارش  پع چرا نمیاد  ؟مگه نمیدونه به هوش اومدم -
 

شم که زیر دلم تیر  ستم بلند  ستم کندم خوا سرمو از د سوزن  جوابی نداد که 
 کشید

 
 آخخ-
 

 دستمو گرفت
 

 =مواظب باش
 

 دستمو از دست  کشیدم بیرون
 



wWw.Roman4u.iR  370 

 

 تو که نمیری بیاری  خودم میرم پیش -
 

من تقال میکردم تا از اون اتاق کوفتی برم بیرون ولی ماهان بدجوری سااد راهم 
بود و حتی یه کلمه هم در مورد شااهریار حرفی نمیزد فقط سااعی میکرد  شااده

 ارومم کنه   
 

 =با هم میریم صبر کن حالت بهتر شه
 

 داد زدم
 من حالم خوبه تو نمیخواد نگران من باشی   -
 

پرستارا و دکتری که باالی سرم بودن نمیتونستن ارومم کنن و چون تازه به هوش 
 تزریق نکردن   اومده بودم ارامبخ  بهم 

 
از تخت اومدم پایین با همون سر و وضع اشفته خواستم برم بیرون که مردی با 

 روپوش سفید سد راهم شد   
 

سرم پرید   انگار  شکی و ناف ش برق از  شمای م سرمو اوردم باال با دیدن چ
 زمان متوقش شده بود    نمیتونستم حتی لحظه ای چشم ازش بردارم   
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مام رد خاطرات تلخ و شاا یرین دوران کودکی و نوجوونیم از جلوی چشاا
صدای  شون راه نمیدادن و  صدای گریه ام وقتی بچه ها منو تو بازی شدن   از 

 فریاد های امیر وقتی دعواشون میکرد    گرفته تا موقعی که سرمو
 

 گ اشتم رو پاش و موهامو اروم اروم نوازش میکرد   
 

صدای گریه بچه ای به خودم شنیدن  شدم  با  اومدم   لحظه ای از خودم متنفر 
 که با دیدن امیر اونم تو این تیم و قیافه شهریار و بچمو فراموش کردم   

 
اومد داخخ اتاق و بقیه دکتر و پرسااتارها رو بیرون کرد فقط منو ماهان و امیر تو 

 اتاق بودیم   
 

 امیر=هنوزم مثخ قبلنا لجبازی   
 

 که ادامه دادبی توجه به  خواستم برم بیرون 
 

بال   نداری ولی اینو میدونم اونقدر عاقخ و  =درکت میکنم وضااعیت خوبی 
 هستی که کارای احمقانه نکنی  

 
 در حالیکه پشتم به  بود گفت

 



wWw.Roman4u.iR  372 

 

 =پزشکی قانونی علت مرگ  رو غرق شدن تو دریا تشخیم داده   
 

س سفت تر میکردم اینقدر د شتمو  مو تبا هر کلمه ای که از دهن  در میومد م
محکم مشت کرده بودم که رد ناخونام کش دستم افتاده بود   من سعی داشتم 

 از اون حقیقت ک ایی دور بشم ولی   
 

 =مثخ اینکه قرص روانگردان خورده و بعد توهم زده و به سمت دریا رفته   
 

 ماهان در حالیکه صداش میلرزید گفت
 ی با هم بریم=شادی دیشب رفت مشهد من اینجا موندم تا به هوش بیا

 
صداش میلرزید خیلی  شون کردم   ماهان  شکیم نگاه شمای ا شتم با چ برگ

 سعی میکرد جلوی گریشو بگیره
 

 =بردن  مشهد   امروز مراسم خاکسپاریشه   
 

سرم  شت  شت پ دیگه طاقت نیاوردم در اتاقو باز کردمو بی توجه به ماهان که دا
سامو عوض کردم   صدام میزد رفتم لبا   همچنان زیر دلم درد میکرد میدوید و 

 و من توجهی به  نمیکردم   
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شکی رنگی  شمم به پرچم م سوندم   چ سریع ادانع گرفتمو خودمو به ویال ر
 افتاد که سر در ویال نصب کرده بودن و اسم شهریار روش خودنمایی میکرد   

 
 با عصاابانیت پرچمو کندمو بردم تو    راحله و بردیا پشاات ساارم میومدن و ازم

 خواه  میکردن تا اروم باشم   
 

به سرعت رفتم تو اتاق و مدارکامو برداشتم نفهمیدم چه جوری خودمو انداختم 
 تو ماشین   

 
 یه زمانی به خودم اومدم که پلیع جلومو گرفته بود و جریمم کرد

 
 =کارت ماشین  گواهینامه  

 
 خیره به رو به رو به نقطه ای دور دست   

 
 =خانوم با شمام

 
مدارک رو گرفتم جلوش   بعد از گرفتن قبض جریمه پامو گ اشااتم رو گاز و 

 ازش دور شدم   
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دلم خیلی از این زمونه پر بود چرا هرچی اتفاق تلخ و بده تو زندگیه من میوفته 
 دلم میخواست اینقدر جی  بزنم تا خالی بشم   

 
 ظبطو روشن کردمو اولین اهنر پلی شد

 بیزارم از شمال
 ی خاطره ستاز هر چ

  بیزارم از غمی
 که تو دلم نشست

 دلگیرم از خودم
 دلگیرم از همه

 چون عاشقت شدم
 این گریه حقمه

 
 یاد خاطرات خوبی که باهاش داشتم داشت دیوونم میکرد   

 
 خوشحالی منو دریا ازم گرفت

 از دست دادمت
 دنیامو غم گرفت
 دریا تو رو گرفت

 دریا چشاتو برد
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  دنیام بودیو
 با تو مرددنیام 

 
درست زمانی که داشتم طعم خوشبختی رو میچشیدم تنها شدم  بی تکیه گاه 

 شدم  خدا شهریار رو هم ازم گرفت   
 

 هیچ دردی اینجوری منو شکست نداد
  دریای لعنتی

 عشقمو پع نداد
 بیزارم از خیال

 از فکرای محال
 تا روز مرگمم

 بیزارم از شمال
 

م خودمو خالی کنم   اخه چرا   خدایا   چرااا با تمام توانم فریاد زدم خواساات
شتی پاش  ستی اینجوری بگیری  چرا گ ا شهریارمو ازم گرفتی   تو که میخوا

 تو زندگیم باز بشه   
 

 نمی خوام برم اون حوالی
 تو اون جاده های شمالی

 بگم جات خالی
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 نفع می کشم با چه بیضی
 قدم میزنم با حالی

 فقط جات خالی
 

شت پدر صتو  تازه دا شت پدر بودن رو حع میکرد  اخه چرا این فر شد   دا می
 ازش گرفتی  خدا چرا تنها کسمو ازم گرفتی   

 
 رفتیم با هم شمال

 همه چی عالی بود
 اما میومدم جات دیگه خالی بود

 تو جاده شمال
 باهات قدم زدم
 با خنده رفتیمو
 با گریه اومدم

 
میزدمو گریه میکردم   گلی که داد با یاد جاده شمال بیضم ترکید از ته دل زجه 

 به دستم   خوشحالیمون تو ماشین   خوشگ رونی هامون تو ایتالیا   
 

 کی جاتو پر کنه
 کی زندگیم بشه



 377 فرشته نجاتم

 کی هست که ماله
 دیوونگیم بشه

 این غصه ها منو
 بعد از تو می کشن
 کاشکی یکی تو رو

 برگردونه به من
 

شق بچه بود خیلی کوق به دنیا اومدن این  شو عا شت   با هم انتظار بچه رو دا
 میکشیدیم  حتی اسمشم انتخاب کردیم   

 
 رسوندم مشهد     ماشینو که پارک کردم   خودمو با اولین پرواز

 
****** 

 
بالفاصااله بعد از خارج شااادن از فرودگاه با ادانع خومو به بهشااات رضاااا 

سم رساوندم   نگاهی به سااعت گوشایم انداختم ده بود خدا خدا میکردم م را
شه    شده با سریع 23شروع ن شو گرفتم  شمار شتم  تا میع کال از ماهان دا

 جواب داد
 

 =الو دریا معلوم هست تو کجایی؟
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 شهریار رو بلوک چند دفن میکنن؟-
 

 بهت زده پرسید
 =تو مشهدی؟

 
 عصبی گفتم

 اره دیگه   بگو بلوک چنده؟-
 

 ...63=برو همون قسمتی که تازه مرده ها رو دفن میکنن بلوک 
 

از ماشااین ...63گوشاایو قطع کردمو به راننده گفتم بره بلوک 63تا گفت بلوک 
شلوغ  شتم   خیلی  شون میگ شم دنبال ساب کردم با چ شو ح شدمو پول پیاده 
بود  خانواده های زیادی ساارخاک مرده هاشااون اشاار میریختند و عزاداری 

 میکردند   
 

شتند ا سیاه پوشی افتاد که دا شمم به خانواده ی  ز رو به رو میومدند دقت که چ
کردم شااادی رو شااناختم   با نزدیر تر شاادنشااون صااداشااون هم واضااح تر 
شدت  شکام  شون ا ستا شهریار روی د شد   ال اله الی الله   با دیدن تابوت  می

 گرفت  بدو بدو به سمتشون رفتم اشر میریختمو شهریار رو صدا میزدم   
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اسااتخوان پام از وسااط دوتا شااده پام گیر کرد به ساانر قبر بلندی  حع کردم 
دستمو به پام گرفتمو به سختی بلند شدم کشون کشون خودمو رسوندم بهشون 

 اونا هم تقریبا رسیده بودن به مقصد   
 

تابوت شااهریار رو گ اشااتند زمین خواسااتم برم ساامت  که یهو عمه هلم داد 
  بارم کرد   چون تعادل نداشتم خوردم زمین  هرچی از دهن  در اومد

 
یدونم تو چه  که م جا  من  مدی این چه رویی او با  =دختره ی ه*ر*ز*ه ی پرو  

 مارمولکی هستی  گمشو  
 

 شادی و رکسانا اومدند تا ببرن  ولی اون فین فین کنان ادامه داد
 

شی   حاال  شو باال بک ستون که اموال سینه قبر ستادی  سته ی گلمو فر سر د =پ
هم راحت  نمی اری  گورتو گم  اومدی ساارخاک  فیلم بازی میکنی  اینجا

 کن همین االن   
 

بعد از اینکه بردن  همون طور که رو زمین بودم چهار دست و پا رفتم باال سر 
شااهریار خودمو انداختم رو تابوت  زجه زدم   اشااار ریختم   از ته دل زار 

 زدم   
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شتی  حاال من ب- شهریار چرا اینقدر زود تنهام گ ا  ی تواخه چرا اینقدر زود  
 چیکار کنم  دیگه تنهای تنها شدم  کجایی که حال و روزمو ببینی  

 
 شادی نشسته بود کنارم در حالیکه دلداریم میداد اشر میریخت   

 
ها - باره تن قدر یهویی دو خه چرا این نامرد  ا با خودت بردی  رفتی بچتم 

شدم  حاال د شی  رفتیو بی تکیه گاه  شم با شه پی م لشدم  مگه قول ندادی همی
 به کی گرم باشه  هاا

 
شااادی هم حال  بهتر از من نبود رمقی برای دلداری دادنم نداشاات   چند 

 نفری اومدند منو به زور از تابوت جدا کردند  
 

شهریار رو که داخخ کفن بود از تو تابوت برداشتند تا خواستن ب ارن  تو قبر ، 
 تم جلو  دست رکسانا که منو گرفته بود رو پع زدمو خودمو انداخ

 
 نهه نههه شهریارم نمرده نبرین   نههه-
 

شادی اومد جلو تا منو بگیره  تا شهریار رو گ اشتن تو قبر در حالیکه صداش 
 میزدم روی دستای شادی از حال رفتم   

***** 
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چشااممو که باز کردم اولین چیزی که جلوی چشاامم بود ساارمی بود که مایع 
    توش قطره قطره داشت وارد بدنم میشد

 شادی تا دید به هوش اومدم لبخند کمرنگی زد و اروم گفت
 

 =حالت خوبه؟
 

 سرمو اروم به نشونه ی مثبت تکون دادم  
 

 =چیزی میخوری برات بیارم؟
 

 بازم سرمو به نشونه ی منفی تکون دادم  اصال حوصله ی حرف زدن نداشتم  
 

م ری رو میفرست=باشه پع من میرم مانی رو بخوابونم  سرمت که تموم شد مه
 تا درش بیاره  

 
 بعد از گفتن این حرف از جاش بلند شد و رفت بیرون  

 
یه  که  یده بودم  خت دونفره ای خواب نداختم  روی ت تاق ا به اطراف ا گاهی  ن
شمم به قاب عکع  سرمو که چرخوندم چ شهریار هم روش میخوابید  زمانی 

شده بود  من صب  شهرتورمو ب  بزرگی افتاد که روی دیوار ن یار از گرفته بودم و 
به دوربین لبخند  با کت و شاالوار تن  در حالیکه دسااتاش روی کمرم بود 
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که چقدر  که دقت میکنم میفهمم  به صااورت   حاال  میزدیم   خیره شااادم 
 لبخندش قشنگه  ما ادما تا چیزی یا کسی رو از دست ندیم قدرشو نمیدونیم  

 
تاده بو مد تو    ایساا هان او ما گاه در زده شاااد و  دم پشااات پنجره و بیرونو ن

 میکردم  اومد جلوتر  
 

 =بیا پایین شام حاضره
 

 بدون اینکه برگردم سمت  گفتم
 

 میخ ندارم  -
 

 از صدای جیر جیر تخت فهمیدم که نشسته روش
 

 =مسخره بازی درنیار تا کی میخوای خودتو تو این اتاق حبع کنی؟
 

  تا هر وقت که تونستم با نبودن  کنار بیام -
 

مه نون  یه لق پایین  یا  هده تو از خواهر برام کمتر نیسااتی ب خدا شاااا یا   در
 بخور  بخدا من صالحتو میخوام  اینجوری خودتو نابود میکنی  
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پایین - جا بمونم  تو برو  یدم این به فکرمی  ولی من ترجیح م که  ممنون از این

 بقیه منتظرتن  
 

 در حالیکه به سمت در میرفت گفت
 غ اتو بیارن اینجا =باشه پع میگم

 
شم  ستم رو تخت  من با نبودن مامان کنار اومدم چون امیر پی ش پوفی کردمو ن
هایی رو حع  ن اشااات تن یار  مدم چون شااهر نار او با نبودن امیر هم ک بود  
کنم   همینطور با نبودن بابا ، بازم شااهریار کنارم بود  حاال که دیگه کساای 

 نیست چه جوری با نبودن  کنار بیام  
 

راحله در زد و سینی به دست وارد اتاق شد سینی رو گ اشت روی عسلی و با 
 یه با اجازه از اتاق زد بیرون  

 
 خیره شدم به بشقاب قیمه ای که توی سینی

 
شق هم از گلوم  شت بهم دهن کجی میکرد خیلی گرسنم بود ولی حتی یه قا دا

 پایین نمیرفت   
***** 
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شت هیچ شادی و ماهان و  چهخ روز به همین منوال گ  سو نمیدیدم غیر از  ک
 خدمت کارا که هر از گاهی بهم سر میزدند  

 
خودمو زندونیه این اتاق کرده بودم   نه حرفی میزدم نه حوصااله ی شاانیدن 

 حرفی رو داشتم  
 

امروز بعد از برگزاریه مراسم چهلم شهریار فامیالی شهریار برگشتن کانادا خدا 
تو این چهخ روز کم از این عمه زخم زبون نخورده رو شااکر عمه هم رفته بود  

 بودم  
 

 با شنیدن صدای زنر گوشیم به سمت  رفتم نظری بود وکیخ خونوادگیمون
 

 بله-
 

 =سالم خانوم رستمی حالتون خوبه؟
 

 سالم بله ممنون  مشکلی پی  اومده؟-
 

=مشااکلی که نه  خواسااتم ازتون بپرساام برای خوندن وصاایت نامه کی برساام 
 تون؟خدمت
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بعد از هفتمه شااهریار ، نظری بهم زنر زد تا بیاد وصاایت نامه رو بخونه ولی 
شه  تا کی  صیت  عمخ ب شتم زودتر به و ست دا شتم  از طرفی هم دو من ن ا
ست ب ارم زندگی جریان داره با همه ی  ست روی د شینمو د ستم اینجا ب میتون

 پستی بلندی هاش  چه خوب چه بد   
 

 تونین بیاین؟امروز بعداز ظهر می-
 

 =بله بله حتما  
 

 منتظرتم  5پع من ساعت -
 

 =باشه  خدانگهدار
 

 خداحافظ-
 

ست کنارم رو  ش شادی اومد تو ن شد و  سم  در اتاق زده  شدن تما بعد از تموم 
 تخت دستشو گ اشت سر شونم و با لبخندی ظاهری گفت

 
   ان رفته شرکت=دریا خانوم ، مهمونا رفتن نمیای پایین من و مانی تنهاییم ماه
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 حرفی نزدم خیره به رو به رو بودم که مشتی به بازوم زد و گفت
 

 =کجایی  دارم با تو حرف میزنما
 

بلند شاادم گوشاای رو انداختم رو تخت و در حالیکه به ساامت حموم میرفتم 
 گفتم

 
به ماهان زنر بزن بگو بیاد خونه ، امروز نظری میاد برای خوندن وصاایت -

 نامه   
****** 

فنجون چایی رو گ اشااتم روی میز و به نوشااتم ادامه دادم:هر روز پلر هایت 
فصخ جدیدی از زندگی را ورق میزند  سطر اول همیشه این است خدا همیشه 

 با ماست   
 

 با صدای در سرمو اوردم باال ماهان با لبخند داشت نگاهم میکرد
 

 =اجازه هست خانوم نویسنده؟
 

 با خوشرویی گفتم
 یا تو  البته  ب-
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 اومد نشست رو کاناپه ، صندلی رو چرخوندم طرف  و منتظر نگاه  کردم

 
 =شما به کارت برس  

 
 تا وقتی تو اینجایی من نمیتونم بنویسم-
 

 لبخندی زد و گفت
 =تصمیمت جدیه؟

 
 بلند شدم فنجون رو از روی میز برداشتمو رفتم پشت پنجره  

 اره   چطور؟-
 

 =خب چرا با ما نمیای؟
 

 گشتم سمت بر
سااال اونجا بودم دیگه 8ماهان من زندگی تو ایران رو بیشااتر دوساات دارم  -

 بسه  در ضمن ازم نخوا که شهریار رو تنها ب ارم  
 

 =خب میتونی سالی یکی دو بار بیای ایران   اینکه کاری نداره   
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 ماهان من تصمیممو گرفتم   الکی اصرار نکن  -
 

 یخوای خونه رو عوض کنی؟=خب الاقخ اینجا بمون  چرا م
 

 برگشتم نشستم روی صندلی
 خونه به این بزرگی میخوام چیکار   ؟وقتی یر نفر بیشتر نیستم   -
 

 پوفی کرد و گفت
 =من که حریش تو نمیشم   

 
 شادی هنوز نیومده؟-
 

 =چرا اتفاقا االن زنر زد گفت بعد کارش میره دنبال مانی و زودتر میاد  
 

 بره راحله در زد و اومد تو اتاقتا خواست بلند شه 
 

 =دریا خانوم  یه اقایی اومدن با شما کار دارند  
 

 مشکوک پرسیدم
 نگفت کیه؟-
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 =نه واال چیزی نگفتن  پایین تو سالن منتظرتون هستن

 
 باشه   تو برو من میام-
 

 ماهان=من میرم استراحت کنم  فعال
 

ارس ساافید رنگی جلوی درب ماهان که رفت از پنجره بیرونو نگاه کردم پیو پ
 حیاط پارک شده بود  مانتو و شال مشکی رنگمو پوشیدم و از اتاق زدم بیرون   

 
با احتیاط از پله ها پایین میومدم با چشاام دنبال  میگشااتم ولی نبود   راحله 

 اومد سمتم و با چشماش به رو به رو اشاره کرد و اروم گفت
 =اونجاست   

 
م به امیری افتاد که پشاات به من داشاات به قاب رد نگاهشااو که گرفتم چشاام

شتم   نمیدونم  شهریار روی دیوار نگاه میکرد   همینو کم دا عکع های من و 
 ادرس اینجا رو از کجا اورده   احتماال کار ماهانه   

 
با اینکه اهسته به سمت  قدم برمیداشتم ولی متوجه صدای کفشام شد برگشت 

خریده بود رو از روی میز برداشاات و گرفت  ساامتم تا منو دید دسااته گلی که
 جلوم   بدون اینکه گخ رو از دست  بگیرم گفتم
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 واسه چی اومدی اینجا؟-
 

 لبخند روی لباش خشر شد
 =فکر میکردم از دیدنم خوشحال میشی  

 
 نشستم روی مبخ

 چرا باید همچین فکری بکنی  ؟-
 

 ت گفتگخ رو گ اشت روی میز و خودش نشست رو به روم با جدی
 =دریا اومدم کمکت کنم   

 
 اخم ریزی کردمو گفتم

 چه کمکی  ؟-
 

 بلند شد چند قدمی راه رفت   
 =چه میدونم   هرجور کمکی   هرکاری که از دستم بر بیاد  

 
 یر تای ابروم پرید باال

 اها   اونوقت رو چه حسابی  ؟-
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 دستی به صورت  کشید و من من کنان گفت

  ار رو حساب دوستن داشتن   =اومم   اوممم   تو ب
 

 نگاهی به سرتاپاش انداختمو در حالیکه به سمت در سالن میرفتم گفتم
 من نیازی به کمر تو ندارم   خوش اومدی   -
 

 پامو از در سالن بیرون ن اشته بودم که گفت
=دریا اومدم از تنهایی درت بیارم   فکر نمیکنی دیگه وقتشااه این رخت ساایاه 

 بیاری   ؟رو از تنت در 
 

با شاانیدن این حرف  کنترلمو از دساات دادمو به ساارعت برگشااتم طرف  تا 
شد    با  صورت  یه وری کج  ش      ست لب باز کنه محکم زدم تو گو خوا

 عصب
 

 انیت هرچه تمام تر گفتم
 

 تو خجالت نمیکشی اومدی خونمو این دری وری ها رو تحویلم میدی  ؟-
 

ا چه رویی اومدی اینجا این حرفا رو هنوز خاک شااهریار خشاار نشااده   ب-
 میزنی   ؟
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سش  شونه ی تا سرمو به ن سمت   شتم  شدمو دوباره برگ چند قدمی ازش دور 

 براش تکون دادمو گفتم:
 

خیلی در موردت اشااتباه فکر میکردم   خیییلی   حاال بهتره زودتر از اینجا -
 بری تا شادی نیومده  

 
 ود که صداش متوقفم کردبرگشتم که برم دستم رو دستگیره در ب

 
که  چر خوردن از کساای  یادش زندگی کردم خیلی واساام 10= به  ساااال 

شاایرینه   اما دیگه اینقدر محکم ساایلی نزن خانومی ، دسااات خودت درد 
 میگیره    

 
ضوو حع میکردم   بدون اینکه برگردم درو باز کردم   با  شو به و صدا لرزش 

صاله ی اندکی پشات در ایساتاده باز شادن در چشامم به شاادی افتاد که با فا
 بود   

 
شدمو  شنیده  بی توجه به  از کنارش رد  شد که حرفامونو  از قیاف  معلوم می

 از پله ها رفتم باال    
**** 
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در کمد رو باز کردمو همه ی خرت و پرت هایی که از قدیم جمع شااده بودن 
یلی هاشون رو ریخته بیرون   میخواستم خوب و بد ها رو از هم جدا کنم به خ

 نیاز نداشتم   
 

جعبه ی ساافید رنگی که خیلی ساانگین بود رو به زور و سااختی اوردم پایین 
خاطرات دوران  مایی میکرد دفتر  که خودن باز کردم اولین چیزی  که  درشااو 

 نوجوونیم بود  
 

با  یب    به همین ترت بازش کردم اولین ورق  دومین ورق   و  ندی زدمو  لبخ
 گخ محمدیه خشکی افتاد که الی دفتر بود    ورق زدن دفتر چشمم به

 
لبخند کم رنگی نشااساات رو لبم   برداشااتم  و نزدیر بینیم کردم بوش رفته 
شت از  صفحه رو خوندم   با امیر رفته بودیم حرم تو راه برگ بود  خاطره ی اون 
کنار خیابون این گخ محمدی رو واساام چیند  منم همراه با خاطره ی اون روز 

 ی دفتر   گ اشتم  ال
 

گخ رو گ اشااتم ساارجاش و خرت و پرت های تو جعبه رو ریختم بیرون  یهو 
شتم  من و امیر لب  سی افتاد که ته جعبه افتاده بود   بردا شمم به قاب عک چ
ساحخ   قاب عکسی که هیچ وقت از خودم دورش نمیکردم االن افتاده بود ته 

 جعبه   
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مربوط به گ شااتم میشااد رو جمع ده سااال پی  که باردار شاادم همه چیز که 
ستم خودمو گول  شدن  نمیتون کردم  اما االن با دیدن این عکع خاطراتم زنده 
بزنم  هنوزم نمیتونم نساابت به امیر بی تفاوت باشاام  دیروز با گفتن اون حرفا 

 بدجوری دلم لرزید   
 

قاب رو نزدیر صااورتم کردم  با یاداوری روز جداییمون اولین قطره ی اشاار 
 خت رو عکع  ری

 
 اینقدر غرق خاطراتم شده بودم که اصال متوجه حضور شادی تو اتاق نشدم   

 
 =دوس  داری؟

 
صال  شدم ا شوکه  سته بود  ش شادی که روی تخت ن سرمو اوردم باال با دیدن 
نفهمیدم کی اومده بود تو اتاق    سااریع اشااکمو پاک کردمو قاب و دفتر رو 

 ال  گفتمگ اشتم تو جعبه و بی توجه به سو
 

 دارم خرت و پرت های اضافه رو جمع میکنم  خیلی جا گرفتن   گیج شدم  -
 

بلند شد اومد نشست کنارم قاب رو برداشت انگشت اشارشو روی قاب کشید 
 و اورد باال و جلوی صورت  ، خیع بود   
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 =پع دوس  داری  

 
به بود    در جواب  چی که توی جع زی خودمو مشاایول دفتر و کیفی کردم 

 نگفتم  
 

 =دریا  
 

 جوابشو که ندادم یهو دفتر و کیش رو از دستم گرفت و گفت
 

 =عه یه دقیقه ول کن اینا رو  
 

 نگاش کردم   
 =چرا حرف دلتو نمیزنی  ؟

 
 نگاهمو ازش گرفتمو گفتم

 
 شادی  االن خیلی کار دارم ب ار برای بعد  -
 

 نم   =با امیر صحبت کردم   ازم خواست که باهات حرف بز
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 زیر چشمی نگاش میکردم  ادامه داد
 =دریا برنامت برای اینده چیه  ؟میخوای تا ابد تنها زندگی کنی  ؟

 
 اره   -
 

 =ببین منو  
 

 زل زدم تو چشماش
 

=هر کی رو بتونی گول بزنی من یکی رو نمیتونی  پع بهم بگو   اگه دوساا  
ه شااریر میکنی میتونداری  اگه فکر میکنی میتونی به  تکیه کنی  اگه فکر 

 خوبی باشه   بگو   
 

 شادی این حرفا چیه  ؟ولم کن تو رو خدا   -
 

 یهو بلند شد عصبی گفت
 

خب حرف دلتو نمیزنی   چرا نمیگی دوسااا  داری   اره  یا چرا  =اه  در
ستی ولی اخه تا  ست ب سا شمتو رو اح شهریار چ میدونم  میدونم که بخاطر 
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ا تو اینجا میخوای تنها زندگی کنی  اصااال کی  ؟من و ماهان که میریم کاناد
 مگه میشه  ؟

 
 من تنها نیستم  تازه اینجا کلی کار دارم  بیمارستان  شرکت   -
 

 =اصال حرف من همینه  تو تنها از پع ساخت بیمارستان برنمیای   
 

 پوفی کردم که گفت
 

ش نص =اصال تا ازدواج نکنی من نمی ارم خونه رو خراب کنی   یادت که نرفته
 خونه ماله منه   

 
 کالفه بلند شدم

شااادی دساات از این بچه بازیها بردار   ازدواج من چه سااودی به حال تو -
 داره   ؟

 
ستو  سا شهریار اح =تا تو ازدواج نکنی من نمیرم    من که میدونم تو به خاطر 
ساارکوب میکنی   اخه خواهر من ، وقتی همچین شاارایطی داری چرا میخوای 

 به خدا شااهریار راضاای نیساات تو اینقدر زانوی غم بیخ بگیریو خراب  کنی  
براش عزاداری کنی   دو روز دیگه سالگرد شهریاره   خوب فکراتو بکن جواب 
مده  ندگیشااو ول کرده او نه ز خاطر تو خو به  خدا  نده  بده  اون ب امیر رو 
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مشااهد   خیلی خاطرتو میخواد    تو این دوره زمونه ای که ادم به چشاامشاام 
تونه اعتماد کنه چه کسی بهتر از امیر  اون تو رو به خاطر خودت میخواد    نمی

مال و اموال نیسااات   و فقط  بال این  که چشاام  دن قخ از این مطمئنم  الا
 خوشبختی

 
 ه تو براش مهمه   

 
 نشستم رو تخت دستی به صورتم کشیدمو اروم گفتم

 
 ولی من نمیخوام به شهریار خیانت کنم   -
 

 ست جلوی پامدو زانو نش
 

جان تو هنوز  یا  نداری  ؟در ندگی کردن  یه  ؟ یعنی تو حق ز نت چ یا =خ
به  مادر شااادن رو تجر جوونی  ارزو داری  یعنی نمیخوای حع خوب 
تارش  ها و رف که میتونی به  تکیه کنی   از حرف  یه  کنی  امیر بهترین کساا

میخوای کامال معلومه که چقدر عاشقته   این فرصت رو از دست نده   چقدر 
منطقی فکر کنی  ؟ فقط برای یه بارم که شده به حرف دلت گوش کن   مطمئن 

 باش که پشیمون نمیشی   
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 سرمو گرفتم تو دستام   بلند شد رفت سمت در   
 

 =یه تصمیمی بگیر که بعدا حسرتشو نخوری    
***** 

شد   بعد از خداحافظی با مهمونا رف شهریار برگزار  سالگرد  سم  م تامروز مرا
سته بود رو تاب و  ش شادی ن شت    شت خونه قرار دا سمت حیاط خلوت که پ
شحال و بی دغدغه بازی میگرد   نگاه  به مانی بود  خیره به مانی بود که خو

 ولی فکر و ککرش جای دیگه   
 

رفتم و بدون هیچ کالمی نشااسااتم کنارش   چند  انیه با سااکوت سااپری 
 شد   لب باز کردم

 
    دلم براش تنر شده-
 

 چیزی نگفت که ادامه دادم
 

 حالم از اسمم بهم میخوره   -
 هه دریا   دریایی که جون عشقمو گرفت    متنفرم از این اسم   

 
 =تو با اومدنت به زندگیه شهریار دنیاشو عوض کردی   
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 لبخند تلخی زد و ادامه داد
 

 ت =یه جورایی فرشااته نجات  شااادی   اومدی و از اون زندگیه کوفتی نجا
 دادی   ناخواسته وارد زندگی  شدی  ولی نیومده همه ی زندگی  شدی   

 
بدجوری بیض  یه نمیکرد ولی صاااداش  نداختم گر گاهی به  ا نیم ن

 داشت   شادی دختری بود که درداشو میریخت تو خودش و بروز نمیداد   
 

که دل  نمیخواد زندگی کنه   هم   تا اونجوری  =به خاطر من مجبور بوده 
ر بوده تا زمینه ی فساد رو برای بابا فراهم کنه   ولی با اومدن تو همه چیز مجبو

 تیییر کرد   
 

 توپ مانی رو که اومده بود سمتم رو با پام شوت کردم طرف    
 

=دخترهای زیادی قربانیه این ماجرا شاادن   هرچند اونا تا خودشااون نخوان 
 بوده   کسی نمیتونه مجبورشون کنه  شهریار فقط یه واسطه 

 
 خواستم بحث رو عوض کنم   

 
 پرواز داری دیگه درسته  ؟11امشب ساعت -
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 =کنسل  کردم   

 
 سریع برگشتم سمت 

 عه   چرا  ؟-
 

 لبخندی زد و گفت
 =تا تو رو شوهر ندم  نمیرم   

 
 پوزخندی زدم که ادامه داد

 =چی شد   ؟فکراتو کردی   ؟
 

 سرمو تکون دادمو گفتم
 اوهوم   -
 

  ؟=خب  
 

 اگه ازدواج نکنم تو رضایت به ساخت بیمارستان نمیدی   ؟-
 

 پوفی کرد و گفت
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=ببین دریا  من نمیخوام تو فقط به خاطر بیمارسااتان ازدواج کنی  در ضاامن 
نامت زده من هیچ حرفی ندارم  حتی   طبق وصیت شهریار که همه چیزشو به

قتی میبینم اینقدر حاضاارم همه ی سااهمم از این خونه رو در اختیارت ب ارم و
سمه   خدا رو  سوزی و به فکر مردمی   من همون زمینی که تو تهران دارم ب دل

 شکر دستم به دهنم میرسه   
ید از زندگیت  با تا جوونی  که  نه  به خاطر ای اگه میگم زودتر ازدواج کن فقط 
ساخت  سی    سنت رفت باال به این حرف من میر ل ت ببری دو روز دیگه که 

 بهانه ای بود برای اینکه تو به فکر ازدواج باشی  همین   بیمارستان 
 

 سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم که ادامه داد
 

یکم چروک بشااه یا   =تا جوونی خواسااتگار داری   دور روز دیگه که پوسااتت
چمیدونم فشارت بره باال کی طرفت نگاه میکنه اصال کی میخواد تر و خشکت 

 قخ یه بچه ای داری که یه لیوان اب دستت بده   کنه اگه ازدواج کنی حدا
 

حرفاش همه حقیقت داشاات  درساات میگفت  ولی من االن نمیتونسااتم به 
 ازدواج فکر کنم یعنی اصال شرایطشو نداشتم   

 
 رفتم جلوتر دستاشو گرفتمو زل زدم تو چشماش
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شادی جان  من میدونم که تو چقدر به فکرمی   ولی   ازت خواه  میکنم -
 ازم نخوا که به فکر ازدواج باشم  باشه   ؟

 
 لحظه ای تو چشمام نگاه کرد و در حالیکه لبخند میزد دستمو نوازش کرد

 
به انجام کاری کنم که  =باشاااه  هرچی تو بخوای  من نمیخوام تو رو مجبور 

 دوست نداری انجام  بدی   
 

 لبخندی زدمو بیل  کردم
 جان     ممنونم ازت شادی-

***** 
 دیارشا

 تو کیف   لقمه ی مانی رو گ اشتم
 

 برو مامان جان سوار شو من االن میام-
 

 ماهان در حالیکه چاییشو میخورد گفت
شه  شاید از تو خجالت میک شتی منم باهاش حرف بزنم   شادی  کاش می ا =

 نمیتونه حرف دلشو بزنه
 

 مقنعمو مرتب کردمو گفتم
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ل  به کاری نباشه انجام  نمیده نه بابا من دریا رو خوب میشناسم تا وقتی د-
شتر از این تو زندگی   ست بی شت ازدواج میکنه   خوب نی ست دا هروقت دو

 دخالت کنیم
 

 =خب  قضیه این بیمارستان چی میشه  ؟
 

بال - که وساااایالشااو جمع کرده میخواد بره منم از امروز میوفتم دن یا  در
شهریار که ساخت رو انجام داده می  خونه    سری کار کارهای مجوز  مونه یه 

 اداریه دیگه که خودم ترتیبشو میدم  
 

 =پع امیر چی   اونو میخوای چیکار کنی  ؟
 

یا نمیخواد من این وسااط هیچ - تا وقتی در کار میتونم بکنم   هیچی  چی
 کارم   به  میگم به فکر یکی دیگه باشه  

 
   یکرد =هه  اون اگه میتونست به کع دیگه ای فکر کنه که تا االن ازدواج م

 
 کیفمو برداشتمو در حالیکه به سمت در میرفتم گفتم

 
 من دیگه عقلم قد نمیده   نمیدونم چیکار کنم  -
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**** 
 نشستم روی صندلی و کیفمو گ اشتم کنار

 
 م
 

 =چی میخوری؟
 

 من چیزی نمیخوام فقط اومدم باهات حرف بزنم-
 

 =خب  میشنوم
 

 از سرت بیرون کنی   ببین امیر  بهتره فکر ازدواج با دریا رو -
 

 =چیزی شده باز   ؟
 

 نه  یعنی دریا قصد ازدواج نداره  منم نمیتونم مجبورش کنم   -
 

 =خب مگه تو باهاش حرف نزدی  ؟تو که روانشناسی میتونی متقاعدش کنی
 

صمیم بگیرم من نمیخوام تو زندگی  دخالت - ست که من براش ت دریا بچه نی
 تحمیخ کنم  کنم   من نمیخوام نظرمو به  
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 =ولی من تازه پیداش کردم   نمیتونم به همین راحتی از دست  بدم

 
 دریا این حقو داره که خودش برای زندگیه خودش تصمیم بگیره  -
 

=پع تکلیش من چی میشاااه  ؟من دیگه نمیتونم صاابر کنم همین االن میرم 
 پیش 

 
 تا خواست بلند شه گفتم

 دریا دوست داره   -
 

 با دقت چشم دوخت به لبامبرگشت نشست و 
 

شر میریخت اتفاقی - ست نگاه میکرد و ا شت به عک شب پی  وقتی دا چند 
 دیدم   دوست داره ولی به روی خودش نمیاره  

 
 با اخم خیره شد به فنجون چایی 

 
 باید به  فرصت بدی تا بتونه با این قضیه کنار بیاد   -
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 بعد از مکث کوتاهی سرشو اورد باال و گفت
 

ستم=ب ش سال به انتظارش ن شه   من که ده  شینم اینقدر به انتظارش   ا بازم می
 میشینم تا یه روزی با دل  بیاد جلو  اونوقت با جون و دل قبول  میکنم

 
 خوبه پع من میرم خیلی کار دارم-
 

 =راستی  
 

 چی  ؟-
 

 =شما که میرین خارج   از این به بعد دریا باید تنها زندگی کنه  ؟
 

 باش ما حاال حاال ها قصد رفتن نداریم  نگران ن-
****** 

بعد از پارک کردن ماشین کیفمو برداشتمو به سمت بیمارستان رفتم   خواستم 
 یکراست برم تو اتاقم ولی پشیمون شدم   رفتم قسمت پ یرش

 
 صالحی   به خانم رستمی بگو بیان اتاق من-

 =چشم خانم   
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ستا سالم دکترها و پر ستم در حالیکه جواب  ش شدم   ن را رو میدادم وارد اتاقم 
 پشت میز و سرمو تکیه دادم به صندلی   

 
ساله این  سه  ستم  شکر تون شت  خدا رو  سالی میگ  سه  شهریار  از مرگ 
بیمارستان رو درست و افتتاو کنم   شادی تو این بیمارستان کار میکرد و امیر 

 اج نمیزد   هم هر از گاهی سری بهمون میزد ولی دیگه حرفی از ازدو
ها زندگی  یر و جمع و جور گرفتمو از ساااه ساااال پی  تن یه خونه ی کوچ

 میکنم  البته خونه ی شادی اینا فاصله ی زیادی با خونه ی ما نداره   
 

تو این سه سال بیکار ننشستم کنکور هنر شرکت کردمو االنم در حال تحصیخ 
شیدم شی هاییه که خودم ک ستم   اتاقم پر از تابلو نقا صدای در به ه شون   با 

 خودم اومدم   
 

 بیا تو  -
 

 شادی سرحال و خندان اومد تو
 =سالم بر مدیر خالق و نقاش خودمون  

 
 لبخندی زدمو گفتم

 خودتو لوس نکن بشین   -
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 =خب چی شده  عالحضرت بنده رو احضار فرمودن  ؟

 
 یای؟خواستم بگم اگه من چند روزی نباشم تو از پع اداره ی اینجا بر م-
 

 شادی کنجکاو سرشو اورد جلو
 =چیزی شده   ؟جایی میخوای بری  ؟

 
نه بابا چیزی نشااده  فقط میخوام برم تفریح    سااه ساااله به خاطر درس و -

 مشیله نتونستم یه تفریح درست و حسابی برم   
 

 پوفی کرد و گفت
شده   اره بابا برو خیالت راحت   فقط کجا میخو ی ا=اوووه   حاال گفتم چی 

 بری  ؟
 

 سرمو انداختم پایین و چشم دوختم به برگه ها   اروم و زیر لب گفتم
 شمال   -
 

 شادی با تعجب پرسید
=چی شااده حاضاار شاادی بری شاامال   تو که از شاامال متنفر بودی   بدت 

 میومد   قضیه چیه  ؟



wWw.Roman4u.iR  410 

 

 
ضوع کنار - شهریار بوده بهتر با این مو ست  از وقتی که فهمیدم فتحی قاتخ  را

دم هرچند شااهریار تو دریا غرق شااده و مرده ولی خب اگه اون قرص رو اوم
 نمیخورد هیچوقت اینجوری نمیشد   

 
 شادی بلند شد و رفت پشت پنجره و خیره شد به گلدونی که اونجا بود

 
=شااهریار حق داشاات که فتحی رو از من دور نگه داره  فتحی خیلی کثیش و 

    پسته  اون حتی به پسر خودشم رحم نکرد
 

 متوجه صداش شدم که میلرزید
 

 هیچوقت نفهمیدم که علت این کارش چی بوده   -
 

 =قصاصس  یکم اتی  این دلمو خوابوند   
 

 برای اینکه بحث رو عوض کنم با خنده گفتم
 راستی نگفتی حال این جیگر خاله چطوره  ؟-
 

 لبخندی زد و اومد نشست رو صندلی
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 =خوبه   دیروز رفتم سونوگرافی  
 

 خب   دختره یا پسر  ؟-
 

 =دختره   
 

 اخییی الهی خاله فداش بشه االن پنج ماهته   نه  ؟-
 

 =اره   پنج ماهمه
 

 خب تو االن باید استراحت کنی  چرا اینقدر کار میکنی  ؟-
 

 =من که چیزیم نیست بابا  من عاشق کارمم  
 

 بشقاب گوجه سبز رو گ اشتم جلوش
 ه سبز ها با خوشحالی هجوم برد طرف گوج

 
 =وااییی من عاشق اینام   

 
 لبخندی زدمو گفتم

 میدونم که دوست داری ، مخصوص تو گرفتم   -
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 در حالیکه دهن  پر بود گفت

 
 =خیلی گلی  دستت طال  

 
***** 

 ماهان اومد جلو و بو*سه ای به پیشونیم زد
 =مواظب خودت باش دریا جان  

 
 لبخندی زدمو گفتم

 مواظب خودتو و مخصوصا این خانومت باش   من مواظبم  تو هم  -
 

 دستمو گرفت و اروم گفت
 =امیر شماله اگه احیانا اومد سمتت پس  نزن   گناه داره

 
 سرمو انداختم پایین    ادامه داد

 
گه حرفی از  نه  اگه دی هات حرف بز با ب ار  به حرفاش گوش کن    قخ  حدا =

ستیم   یه وق شادی ازش خوا شیمون ازدواج نزد چون من و  ت فکر نکنی که پ
 شده  اون منتظره یه جرقع تا دوباره احساساتشو بروز بده   
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 شادی اومد جلو گازی به خیارش زد و گفت

 
 =چی شماها در گوش هم پچ پچ می

 
 کنین  ؟

 
 خندیدمو گفتم

 دارم با پسرخالم خداحافظی میکنم   شما به خوردنت برس  -
 

 =کی برمیگردی  ؟
 

 د یر هفته شایدم ده روز   معلوم نیست  شای-
 

 اومد جلوتر روب*و*سی کردیمو گفتم
 اینقدر پرخوری نکن دختر شب نمیتونی بخوابی اکیت میشی  -
 

 خندید و گفت
=چیکار کنم خب   اصااال ساار مانی اینجوری نبودم ولی این اتی  پاره هم 

 خیلی لگد میزنه هم خیلی شکمویه  
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 ماهان با خنده گفت
 دته   سیب دو نصفه مامانشه  =درست لنگه ی خو

 
 با لبخند کلید رو دادم دست ماهان

 این کلید خونع ممنون میشم هر دو روز یر بار یه سری به وسایال بزنی   -
 

 =باشه  
****** 

 
شتم  رو طاقچه از پنجره نگاهی به دریا انداختم  سجاده مو جمع کردمو گ ا

ساعت  شید    سرم شب بود با هم 8زیر نور چراغ میدرخ ون چادر نمازی که 
 بود از ویال زدم بیرون   از ویال تا دریا راه زیادی نبود   

سیم بهاری میزد زیر چادرم و  شت   ن سیم دا شت ماه بود و هوا کمی ن اردیبه
اونو به ر*ق*ص در میاورد   تو کوچمون که اخرش ختم میشاااد به دریا کلی 

 گخ و گیاه رشد کرده بود   
 

 میزدم گوشه ی چادرمو روشون میکشیدم    در حالیکه اروم قدم
 یاد شعری افتادم که خودم برای شهریار نوشته بودم   

 
 بگو هنوز هستی
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 بگو که اینجایی
 بهم بتاب از شب

 فانوس دریایی
 به من که تاریکم

 بی تکیه گاه و سرد
 فاصله رو بشکن
 بازم به من برگرد

 
د قشاانگ  تو کهنم رساایدم به ساااحخ حع میکردم شااهریار کنارمه   لبخن

 تداعی میشد   
 

 بزار شبم با تو
 ستاره بشماره

 یکی تو این ساحخ
 امشبو بیداره

 مثخ قدیم بازم
 ختم کالمم باش

 موجا رو وحشی کن
 ماه تمامم باش
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گخ رز ابی رنگی رو داد به دستم   با لبخند گخ رو ازش گرفتم   دستامو گرفت 
 و منو با خودش برد به سمت دریا   

 
 تو خونه بدون

 شبیه زندونه
 کسی نمیفهمه
 کسی نمیدونه

 هنوز توی گوشم
 زنر صدات مونده

 تو ساحخ قلبم
 رد پاهات مونده

 
 ربگو هنوز هستیا از میالد فرهودی

 خیلی قشنگه حتما گوش کنید
 

در حالیکه دستم تو دستاش بود خوردیم زمین   با خوشحالی و فراغ از هر درد 
 و رنجی اب بازی میکردیم   

 
که دیدم رو صااندلی به خودم اومدم  به   یه زمانی  نشااسااتمو خیره شااادم 

 دریا   هم  توهم بود   خیال بود    یه خیال زیبا   یه خیال محال    
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 حال و هوای دریا هم مثخ دل من طوفانی بود   
 چشمم به پسر بچه ای افتاد که داشت با بسته ای که دست  بود به سمتم میومد

 
 تومن  ؟500تا  5خم میخواهید =خانوم   چسب ز

 
 لبخند تلخی زدمو زیر لب گفتم

تمام چسااب زخم هایت را هم که بخرم نه زخم های من خوب میشااود و نه -
 زخم های تو   

 
 دوباره با صدای بلند تری گفت

 =خانم میخواید؟
 

کیش پول همراهم نبود   تو جیب هام دنبال پول میگشااتم که یه دوتومنی تو 
 بود دادم دست جیب شلوارم 

 
 =چند تا میخواید  ؟

 تا5-
 

 پنج تا چسب زخم رو ازش گرفتم خواست بقیه پولمو بده که گفتم
 

 نمیخوام   باشه ماله خودت   -



wWw.Roman4u.iR  418 

 

 
 لبخندی زد و از کنارم رد شد   

***** 
سااه روزی از اومدنم به شاامال گ شااته بود   هرشااب تا دیر وقت لب ساااحخ 

گ شااتمو مرور میکردم اتفاقات تلخ و میشااسااتم به یاد شااهریار   خاطرات 
شاایرینی که تو زندگیم رخ داد   از مرگ مامان گرفته تا اعتیاد بابا و جدایی از 
شهریار   حاال هم که  ست دادنه بچم و مرگ  شهریار ، از د شدن با  شنا  امیر، ا

 امیر برگشته   
اه گیاد خواب دیشاابم افتادم   لباس عروس تنم بود و شااهریار با خنده بهم ن

 میکرد  تا خواستم برم سمت  ناپدید شد   
 

شی میکردم     شت تابلو و غروب افتاب رو نقا سته بودم پ ش هوا تاریر بود ن
بارون نم نم میبارید   با باریدن بارون تصاامیم گرفتم تابلو رو جمع کنم و برم 
ویال تا تابلو خراب نشه     هوای بهاری عجیب نسیم داشت    یهو چشمم به 

 جوونی افتاد که لب ساحخ پشت به من نشسته بودند   زوج 
 

ندازه رو  یه چیزی روم برگشااتم   امیر سااعی داشااات پتو رو ب با احسااااس 
تا  با دسااتم گرفتم  جا کردمو پتو رو  به  جا  گاه کمی خودمو  ناخودا شااونم   

 نیوفته   با فاصله ازم نشست رو صندلی ای که کنارم قرار داشت   
 =سالم   
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 سالم   -
 

 بعد از مکث کوتاهی گفت
 =سرما میخوری   برو تو

 
 نه   هوا خوبه   -
 

 =خیلی قشنر کشیدی   
 

 لبخندی زدمو چشم دوختم به تابلو
 

=سااه شااب از پشاات پنجره ی ویال نگاهت میکردم   هم  میخواسااتم بیام 
 پیشت ولی نمیتونستم   اما باالخره امشب اومدم   

 
 جوون    سکوت کردم    زل زد به اون دوتا

 
 اهسته گفت

 =دریا  
 

 با کمی مکث جوابشو دادم
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 بله   -
 

 انگار داشت حرفشو مزه مزه میکرد   
 =عه من   من  

 
 تو چی   ؟-
 

 =من  من دوست دارم   
 

 نیم نگاهی به  انداختمو گفتم
 

 میدونم   -
 

 =خب   تو چی  ؟میخوام ببینم حسم دو طرفع یا یکطرفه  ؟
 

ش شدم ایستادم و همون طور که پشتم به  در حالیکه پتو رو  ونه هام بود بلند 
 بود اهسته گفتم

 
 نه   یکطرفه نیست   -
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 سریع از جاش بلند شد اومد کنارم  
 

 =یعنی تو   ؟
 

 سرمو انداختم پایین   نفع عمیقی کشیدمو دوباره خیره شدم به دریا   
 

شمام نگاه کنه  ول شت تو چ سعی دا ی من خیره به دریا رو به روم قرار گرفت   
 بودم   

 
=دریا   تو رو به روو حاج مرتضاای   با دلت اومدی جلو  ؟اصااال این وسااط 

 حسی هست  ؟
 

دسااتمو اوردم باال و خیره شاادم به دسااتبند و اساام امیری که روش حر شااده 
 با لبخند گفتم:   بود   

 
 اره امیر   هنوزم کنج قلبم یه جایی واسه تو هست   -
 

شماش برق زد سید   دوباره لفظ و حرف چ شالمو گرفت و ب*و*    گوشه ی 
 زدن  مثخ اون قدیما شد  

 
 =من نوکرتم   عشق منی تو   
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با خنده به حرکات  نگاه میکردم که یهو مقابلم زانو زد   جعبه ی مخمخ قرمز 

 رنگی رو گرفت جلوم و بازش کرد   
 

 =با من ازدواج میکنی  ؟
 

ه شاادم به چشااماش  تا حاال تا این حد امیر رو با همون لبخند روی لبم خیر
شاد ندیده بودم   دیگه نمیخواستم این شادی رو ازش بگیرم  دیگه بع بود هر 

 چی سختی کشیده بود   میخواستم یه زندگیه
 

جدید رو شااروع کنم   دوری از امیر چیزی رو درساات نمیکرد   ولی اگه امیر 
ونم که یکی هساات که هوامو پیشاام باشااه اینجوری پشااتم به  گرمه   مید

 داره   
 

 با لبخند گفتم
 بله   با کمال میخ-
 

حلقه رو از تو جعبه در اورد   دسااتمو بردم جلو   بدون هیچ برخوردی حلقه 
 رو کرد تو دستم   دستمو که اوردم باال متوجه شدم که برلیانه   
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 وای امیر   چقدر خوشگله   -
 

 =نه به خوشگلیه تو   
 

ساات و جی  تازه متوجه جمعیتی شاادم که دورمون جمع شااده با صاادای د
 بودند   همه بلند بلند دست میزدند و تبریر میگفتند   

***** 
 به محض اینکه تماس قطع شد گوشیم زنر خورد امیر بود  

 جانم  ؟-
 

 =خانومی  ماهان اینا هنوز نیومدن  ؟
 

 همین االن به شادی زنر زدم گفت که تو راهن  -
 

 ن دیگه طاقت ندارم   =بابا م
 

 خندیدمو گفتم
 تو که این همه صبر کردی چند دقیقه دیگه هم روش  -
 

 =اتفاقا این دقیقه های اخر سختره  اصال بلند شو بیا اینور  اونجا تنهایی  
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 نه دیگه االن شادی اینا هرجا باشن پیداشون میشه   -
 

 =خب حاال تو بیا  اینجوری مامانم میبینی  
 

 ن این جمله یاد اکرمی افتادم که خیلی در حقم بدی کرد  با تردید گفتمبا گفت
 بیام مامانتو ببینم  ؟-
 

 =اره دیگه  مامان مشتاقه دیدنته   
 

مگه میشااه اکرمی که یه روزی به خون من تشاانه بود االن بخواد منو ببینه  من 
یه  فکر میکردم هنوزم با این وصاالت مخالفه  ولی خب که چی  باالخره من

 روزی باید ببینم    
 

 باشه  میام-
 

 =اوکی  منتظرم  
****** 

صله ی ویال ما تا ویالی  سمت ویالی امیر راه افتادم  فا ستمو به  در ویال رو ب
امیر فقط به اندازه یه کوچه بود  زنر رو زدم   یه زن که صااداشااو نمیشااناختم 

 جواب داد فکر کنم خدمتکارشون بود  
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 =کیه  ؟
 

 دریام  -
 

 =عه  بفرمایین تو دریا خانوم  
 

شت دوم  شه گفت به شدم که می سبزی  سر  شدن در وارد ویالی  بعد از باز 
بود  سر سبز  باصفا  با شنیدن صدای پای کسی برگشتم یه پسر حدودا بیست 

 بیست و یر ساله گفت
 

 =سالم خانوم خوش اومدین
 

 و با دست به رو به رو اشاره کرد
 

 ونجاست=بفرمایید در ورودی ا
 

 بله  خیلی ممنون-
 

اهسته به همون سمتی که پسره گفت حرکت کردم   حع کردم یر نفر صدام 
ته  که روی ویلچر نشااساا مت صااادا  پیرزنی رو دیدم  نه  برگشااتم ساا میز
بود   نشناختم  و این برام عجیب بود که منو از کجا میشناسه  به خیال اینکه 
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به ساامت  رفتم  وقتی نزدیک  شااا مر میخواد  که ک یدم  تازه فهم دم 
یه  جا رو ویلچر  امیر چیزی در مورد مریضاا باورم نمیشاااد اکرم این مه   اکر
مادرش بهم نگفته بود  سااعی داشاات باهام صااحبت کنه ولی صااداش خیلی 

 اهسته بود و معلوم میشد که حرف زدن براش سخته   
 

ستم حداقخ  شم دوختم به دهن   خوا ستم رو به روش  چ ش سالمی کردمو ن
 نی کنم   لب خو

 
 اهسته با صدایی که از ته چاه میومد گفت

 =خوشحالم که برگشتی  خوشحالم که میخوای زن امیر بشی  
 

 تمام مدت سکوت کردم تا حرفاشو بزنه  
ست  اگه ایندفعه هم ب اری بری نابود  سرمو تنها ن ار  اون خیلی تنها =دریا  پ

 میشه   
 

 بدون اینکه چشم ازش بردارم گفتم
ساااال پی  بچه بودم  کم اوردمو از زیر مشااکالت شااونه خالی  ساایزده-

شد  اما االن که دوباره  شه ولی ن کردم  فکر میکردم با رفتنم امیر خوشبخت می
 به  رسیدم نمی ارم هیچ چیزی بین ما فاصله بندازه  دیگه تنهاش نمی ارم  
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 تاشکی از گوشه ی چشم  چکید  اهسته دستشو اورد جلو و با تردید گ اش
 رو دستم  لبخندی زدمو دستمو گ اشتم رو دست    

 
 =دریا  منو میبخشی  ؟

 
 با دستم اشکامو پاک کردمو گفتم

مامان اکرم من خیلی وقته که همه رو بخشاایدم  همه ی اونایی که مساابب -
 سختی هایی بودن که من تو زندگیم کشیدم  

 
سرمو نوازش کرد  با  ست لرزون   شتم رو پاش با د یاداوریه زمانی سرمو گ ا

شمم  شه ی چ شکی از گو ست داده بودم و اکرم ارومم میکرد ا که مامانو از د
 چکید  

 
=تو که رفتی همه چیز خراب شد  امیر داغون شد  من زمین گیر شدم  داداشم 
کلی باهام سر و صدا کرد اخرشم دست دخترشو گرفت و رفت امریکا   تنهای 

 تنها شدیم   
 

 ز رو پاش برداشتم  با صدای امیر سرمو ا
 =بسه کمتر ابیوره بگیرین  مثال امشب عروسی داریما  

 
 بلند شدم ایستادم با دیدن موهای خیع و پریشون  فهمیدم که حموم بوده  
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 عافیت باشه اقا  -
 

 =سالمت باشی خانوم  
 

 گوشیم زنر خورد   جواب دادم
 =دریا کجایی پع تو  ؟

 
 خندیدمو گفتم

   امیرم  بیاین اینور  پی-
 

 امیر با اشاره پرسید کیه  ؟
 دستمو گرفتم جلو گوشی  

 ماهانه  -
 

 ماهان خندید و گفت
 =ای شوهر ندیده  دو دقیقه هم نتونستی طاقت بیاری  ؟

 
 کوفت  نه که تو طاقت دوریه شادی رو داری  -
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 صدای شادی از اونطرف خط میومد
از ساارت برنمیداره  شااما =دریا اینو ول کن بخوای باهاش کخ بندازی دساات 

 بیاین بیرون دیگه دیر شد   
***** 

سااکه به نیت چهارده معصااوم پاک به عقد امیر در اومدم   علی رغم 14با 
مخالفت های من ، امیر و ماهان ترتیب یه عروساایه باشااکوه رو کنار دریا 

 دادند   
 

 نگاهی به خودم تو اینه انداختم
 چطور شدم  ؟-
 

 کت  شادی=عالی شدی  پرف
 

 لبخندی زدمو گفتم
 من دیگه حاضرم ، برو پایین امیرو صدا کن  -

 =باشه  
 

 بعد از رفتن شادی رو به تهمینه گفتم
 دستت درد نکنه تهمینه جون کارت حرف نداره  -
 
. 
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 =خواه  گلم  وظیفم بود  

 
 دو دقیقه بعد از رفتن تهمینه امیر در زد و وارد اتاق شد  

     با لبخند برگشتم طرف
 

 =چقدر خوشگخ شدی عشقم   
 قدمی به سمت  برداشتم اومد جلوتر و زل زد تو چشمام

 =سالها منتظر همچین روزی بودم   
 

تا خواسااتم لب باز کنم متوجه اشااکی شاادم که از گوشااه چشاام  چکید  با 
 کردم    دستم اشکشو پاک

 
ما االن پی - که  نه  ته   مهم ای گ شاا ها  ته  گ شاا گه   یه نکن دی  عه گر

 همیم  هوم  ؟
 سرشو تکون داد و اشکاشو پاک کرد  سعی کرد لبخند بزنه  

 
 =اره اره  مهم تویی که االن اینجایی   

 
 چشمکی زدمو گفتم
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 اقایی خیلی خوشتیم شدی ها  باید برات اسفند دود کنم  -
 

 زیر لب صلواتی فرستادمو فوت کردم تو صورت 
  شوهره دست گلمو چشم نزنن خدایی نکرده  -
 

شونیمو  شو خم کرد و پی سر شونه های برهنم   شت رو  شو گ ا ستا خندید و د
 ب*و*سید  پیشونیشو چسبوند به پیشونیم  

 زیر لب گفت
 =خدایا شکرت که دریا رو بهم برگردوندی   

 
 با صدای در به خودمون اومدیم  شادی پشت در بود  

 
 =عروس و دوماد گلمون قصد ندارن بیان پایین   

 شادی جان فیلمبردار امادس  ؟اومدیم -
 

 =اره بابا این بنده خدا یر ساعته اینجا وایستاده   
 

 رو به امیر گفتم
 خب بریم دیگه  دیر شد  -
 

 =کجا صبر کن بینم  
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 چی شده  ؟-
 

 =اینجوری میخوای بری  ؟مثخ اینکه میخوایم بریم لب ساحخ  کتتو بپوش  
 

 اخ حواسم نبود  -
 

 م کرد که بپوشم   کت رو برداشت و کمک
کاله ساافید و فوق العاده زیبایی که امیر برام خریده بود رو ساارم کردم   دسااته 

 گخ سرخ رو داد به دستمو با هم از اتاق زدیم بیرون   
شده  ستاش بود از بین جمعیت انبوهی که دورمون جمع  ستم تو د در حالیکه د

 بودن به سمت ساحخ رفتیم   
 

کوبی به درخواست امیر اهنگی پخ  شد  امیر ازم بعد از کلی ر*ق*ص و پای
خواساات که با هم بریم وسااط و اهسااته دونفره بر*ق*صاایم   قبخ از اینکه 
بر*ق*صاایم شااال ساافید رنگی رو انداخت دور گردن   بعد از کمی دقت 
متوجه شااادم که شاااال خودمه  همونی که مدت ها پی  تو حیاط خونمون 

خت بود  امیر این شال رو سیزده ساله که انداختم دور گردن ، باورش برام س
 نگه داشته بدون اینکه هیچ اسیبی ببینه  
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اهنگ  اروم بود  دسااتاشااو گ اشااات رو کمرمو اهسااته شااروع کردیم به 
 ر*ق*صیدن  در واقع فقط تو بیخ هم اهسته تکون میخوردیم   

 
 مثخ اون قدیما بگیرم تو آغوش

 تو گوشم بخون که تو یادم فراموش
 نبودیم یه مدت رو باهم درسته

 نکرد چیزی تیییر میونه تو و من
 مثخ اون قدیما بگیرم تو آغوش

 تو گوشم بخون که تو یادم فراموش
 

سارشاو نزدیر گوشام کرد و اهساته تو گوشام زمزمه کرد:دوساتت دارم   در 
 جواب  لبخندی زدمو گفتم:عاشقتم  عشق خودمی   

 
 درسته نبودیم یه مدت رو باهم

 ی تیییر میونه تو و مننکرد چیز
 هنوزم همون بود همون طرز لبخند

 همون روسری و همون شال و دستبند
 نه انگار که چیزی عوض کرده مارو

 هنوزم همونیم ببین روزگارو
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سلیق  افرین گفت برای  این اهنر حرف دل من و امیر بود  واقعا باید به این 
 انتخاب این اهنر زیبا  همون شال  همون دستبند  

 
 یه رنر سفیدی نشسته رو موهات

 هنوزم قشنگن واسم جفت چشمات
 دوتا خط باریر کنار لباته

 هنوزم طب عشق تو حال و هواته
 یه لبخند کوتاه کنارش یکم غم

 چقدر زود گ شتن همین چند قدم هم
 مثخ اینکه دیروز همو دیده بودیم

 با همدیگه عشقو به اوج  رسوندیم
 

متوجه قسمتی از موهاش شدم که سفید شده بود  نگاه سرمو که باال اوردم تازه 
گرمشاو دوخت به چشامام   زمزمه کردم:تو امشاب منو با این نگاهت دیوونه 

 میکنی  
 

 یه رنر سفیدی نشسته رو موهات
 هنوزم قشنگن واسم جفت چشمات

 دوتا خط باریر کنار لباته
 هنوزم تب عشق تو حال و هواته
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 یه لبخند کوتاه کنارش یکم غم
 چقدر زود گ شتن همین چند قدم هم

 مثخ اینکه دیروز همو دیده بودیم
 با همدیگه عشقو به اوج  رسوندیم

 
 رهنوز همونیم از فریدون اسراییا

 
صدای تپ   سین    شتم رو  سرمو گ ا شونیم زد و بیلم کرد   سه ای به پی بو*

 قلب  ارامبخ  ترین موسیقیه دنیا بود   
***** 

 
یخ امیر ندمو دادم ب خاموش  گ نه، زیر کتری رو  بدو رفتم تو اشااپزخو بدو  و 

 کردیم  امیر در حالیکه سعی میکرد گندم رو اروم کنه با صدای بلندی گفت
 =دریا زود باش دیگه، این بچه تلش شد   

 اومدم  اومدم-
با صدای زنر در شیشه به دست از اشپزخونه زدم بیرون با دیدن شادی نفسی 

 ماز سر اسودگی کشیدمو گفت
شادی جان طاها تو اتاق  خوابه همونو ببرش تو ماشین، من شیر این بچه رو -

 بدم میام  
 شادی در حالیکه به سمت اتاق بچه ها میرفت گفت

 =باشه فقط زود باش ماهان پایین منتظره  
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شه رو به  دادم  خیلی شی مامانی بود غیر از خودم تو   گندمو از امیر گرفتمو 
 د و نمیخوابید  بیخ هیچکع شیر نمیخور

 به دنبال شادی بچه به بیخ از خونه زدم بیرون 
 امیر جان کیفم رو سنگه اپنه بیارش  -

****** 
شب به دعوت  سرت  ام شون کن به امیر و بچه ها قول داده بودم تا یر روز ببرم
شدیم   بعد از  شون با من و امیر و دو قلوها راهی  شادی و ماهان و بچه ها من 

سال از اغا شترکمون خدا یه دو قلوی ناز و تپخ بهمون داد که به یر  ز زندگیه م
یاد شهریار اسمشون رو طاها و گندم گ اشتیم  شادی هم یر ماه بعد از عقد 

 من و امیر فارغ شد و اسم دخترشو ملیکا
 

سالگیه ملیکا از ایران برن کانادا برای زندگی،  شت تازه قرار بود تولد هفت  گ ا
اره بچه هاش تو خارج درس بخونن   بعد از تموم شااادی میگفت دوساات د

شااادن درساام یه گالریه نقاشاای زدمو به کمر امیر تابلو نقاشاای هایی که 
شهریار، هنوز  سال از مرگ  شتم  با وجود اون همه  شیدمو به فروش می ا میک
فراموشاا  نکرده بودم و هر هفته به  ساار میزدم  با ل ت نگاهی به میه های 

 و رو به امیر گفتمبلند گندم انداختم
 من نمیدونم تو این شلوغی چه جوری خواب  برد  ؟-

 =به باباشون رفتن  
 خنده ای کرد و ادامه داد
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 =کنار سر من بمب هم بترکه از خواب بیدار نمیشم  
 بله دیگه دنیا رو اب میبره امیر اقا رو خواب میبره   -

گ اشااتم رو شااون  و گندم تو بیخ من و طاها تو بیخ امیر خواب بود، ساارمو 
 اروم طوری که فقط خودمون بشنویم گفتم

 امیر من به تو مدیونم   -
 =مدیون چی  ؟

 مدیون این همه محبت، این همه لطش، این همه فداکاری و این همه عشق   -
 دستشو انداخت دور گردنم 

 =دریا من کاریو کردم که وظیفه ی هر عاشقیه  
 لبخندی زدم که ادامه داد

سیر زندگی  عوض =وظیفه  شه م شق می سی که عا شق وفای به عهده  ک ی عا
میشااه و باید تا ته مساایر رو بره   کساای که عاشااق میشااه باید تا اخرش پای 
صبر کردم تا به همچین روزی  سال  سیزده  شق  وایسته   میدونی دریا، من  ع

 برسم  
 یعنی تو امید داشتی که همچین روزی از راه برسه  ؟-

 اگه امید نداشتم االن اینجا نبودم   =اره دریا   من
 خیره شد به ادمای مختلفی که از جلومون رده میرفتن   

=ادمی با امید زندساات   دریا تو بهم یاد دادی صاابور باشاامو صاابر پیشااه 
 کنم   همین درسی که تو تو زندگی بهم دادی منو تا اینجا کشونده   

 لبخند پهن و عریضی نشست رو لبم
 امیر   -
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   =جان
 چقدر خوبه که هم دیگه رو داریم  -

 منو به خودش فشرد
=اره خیلی خوبه  بهتر از این نمیشه  اینکه خونوادت پیشت باشن   یه زندگیه 

 سالم و پر از ارام   
 امیر ممنونم ازت  -

 =بابته  ؟
 سرمو از رو شون  برداشتمو زل زدم به دوتا تیله ی مشکی

دادی  ممنون از اینکه بهم یاد دادی عاشااق ممنون از اینکه عاشااقی رو یادم -
باشاامو پایبند یر حع بمونم   من با شااونه خالی کردن از زیر بار مشااکالت 
ست اوردن  فکر میکردم همه چیز خوب پی  میره  ولی نمیدونستم که برای بد

 خوشبختی باید جنگید  
 ب*و*سه ای به پیشونیه گندم زدمو ادامه دادم

 ن همه ی ما ادما یه فرشته نجات تو زندگیمون داریم  میدونی امیر، به نظر م-
 =فرشته نجات  ؟

شهریار - شته نجات  شته نجات بابا بود، منی که فر شهریار که فر اوهوم  مثال 
شتی   تو  شه و همه جا هوامو دا شته نجات خودم بودی و همی بودم و تو که فر

شته تو زندگیم بودی چه موقعی که بابا اعت شه مثخ یه فر شت چهمی ه پنج یاد دا
 سال پی  که شهریار رو از دست دادمو تر و تنها شدم   

 لبخند تلخی زدمو گفتم
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تو همیشااه و همه جا پیشاام بودی  هیچوقت تنهام ن اشااتی  همدم تنهاییام -
 بودی  یر دختر چی بیشتر از این میخواد  ؟

 خواست بحث رو عوض کنه لبخندی زد و گفت
 ی فرشته نجات من باشه  ؟=همه فرشته نجات دارن، پع ک
 پشت چشمی نازک کردمو گفتم

من فرشته نجاتتم دیگه  ندیدی با برگشتنم به زندگیت از اون حال و هوا درت -
 اوردم  ؟

 =اوه اکع کیوز می، لیدی حواسم نبود   
 از طرز حرف زدن  خندم گرفت

 به قول بابا خارجکی حرف میزنیا   -
که بی توجه به ما با بچه هاشااون ساار و کله نگاهی به شااادی و ماهان انداختم 

 میزدن، اونا هم برای خودشون عالمی داشتند   
 رو به امیر گفتم

 امیر من از زندگی اموختم که:-
رهر صبح پلر هایت فصخ جدیدی از زندگی را ورق میزند، سطر اول همیشه 

 این است خدا همیشه با ماست   ا
ر دیگه رو باز میکنه   در ضمن همیشه اگه خدا دری رو ، رو بهت میبنده یر د

 و همه جا خدا با ماست بنابراین هیچ وقت نباید امیدت رو از دست بدی   
 سرمو گ اشتم رو شون 

همه ی اینا رو گفتم تا اخرش به این جمله برساام   رفرشااته نجاتم دوسااتت -
 دارم   ا
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 نگاه پر مهرشو دوخت به چشمام
 

 ه اومد رو سن و اهنر شروع شد   دستمو گرفت و محکم فشرد  خوانند
 وقتی رسیدی که شکسته بودم     از همه ی آدما خسته بودم

 وقتی رسیدی که نبود امیدی     اما تو مثخ معجزه رسیدی
 

 وقتی رسیدی که شکسته بودم     از همه ی آدما خسته بودم
 بعد یه عالم اشك و بیض و فریاد     خدا تو رو برای من فرستاد

 
 دونم جای تو رو زمین نیست     خیلیه ، فرق تو فقط همین نیستخوب می

 آدمای قصه های گ شته     به کسی مثخ تو میگن ؛ فرشته
 

 فرشته ی نجات ، فرشته ی نجات     تو جون ازم بخواه ، اونم کمه برات
 

 رسیدی از یه جا که آشنا بود     شبیه تو ، فقط تو قصه ها بود
 اومدی     قفلو شکستی مثخ نور اومدی تو از یه جای خیلی دور

 
 تو همونی که آرزوی من بود     همیشه هر جا ، روبروی من بود

 شبا تو خوابم تو رو دیده بودم     خیلی شبا بهت رسیده بودم
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 خوب میدونم جای تو رو زمین نیست     خیلیه ، فرق تو فقط همین نیست
 گن ؛ فرشتهآدمای قصه های گ شته     به کسی مثخ تو می

 
 فرشته ی نجات ، فرشته ی نجات     تو جون ازم بخواه ، اونم کمه برات

 رپایانا
95/6/18 
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