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 (:دریــــا

ـــد دایی فرید باز اومده بود و مامان طبق معمو  گیرش  واااای خدا باز شـــرود ش
ش صبح با جیغ و داد مامان باید بیدار  سرمو از زیر اورده بود و داد میزد او   م اه 

پتو بیرون اوردم و به ساعت نگاه کردم ای خدا هنوز یک ساعت دیگه وقت داشتم 
گوشــیم زنخ خورد صــدای موزیک ان شــرلی توی فاــای اتاد پیچید دســت دراز 
کردم و روی عسلی کنار میز دنبا  گوشیم گشتم ولی نبود صاف توی جام نشستم 
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صدا از زیر با شو دوروبرمو نگاهی انداختم  شتم و زیر شت رو بردا شتم میومد بال ل
شی نیم نگاهی انداختم قیافه خندون آرا روی  صفحه گو نگاه کردم همونجا بود به 
شم قرار دادم  شی رو دم گو شیدم و گو سبز رنخ ک شتمو روی دایره  صفحه بود انگ

شرود کرد به حرف زدن  الو دریا کجایی؟ وای وه سوالی پرسیدم خانوم هنوز »آرا 
با تو خواب تشـــ با نه  حان داریم؟ هیچی خوندی؟  ریف دارن خبر داری امروز امت

ــکنه فیلم ببینه دریا ایندفعه من تقلب  ــبح تخمه بش ــب تا ص درس بخونی کی ش
نمیرسونم بهت ها با نیلو توافق کردیم به خدا خودتو داربزنیم نمیرسونم بهت دریا 

ــنوی وی میگم ای بابا باز دایی فرید اومده خونتون کله ــته  میش ــبی خاله فرش ص
با «بیخشـــو گرفته دریا پاشـــو بیا ببین کیســـان وه کرده همه رو دیوونه کرده...

سط حرفش شدمو پریدم و سیخ  سریع  ساد  سمش قلبم وای «  اومده مگه؟»شنیدن ا
سم اون بیاد تا تو زبون باز کنی اره » شد مگر اینکه ا به وه عجب خانوم نطقش باز 

ساعته به بهونه سه  سبیده بهش زود بیا تا قرش نزده اومده ارزو هم  « جزوش و
اون اگه قر زدنی بود خیلی وقت پیش قرش زده بودم نگران نباش آرزو که هیچ »

شه اومدم ست بهش با سانو قر بزنن حوا آرا زیر لب « صد تا مث اون نمیتونن کی
جون عمت گفت و قطع کرد پریدم از تخت پایین و سریع رفتم توی سرویو انقد 

شد توی آینه نگاهی به زود زود کار  صال نفهمیدم وی  شدم که ا امو کردم و حاظر 
شه همین  ساده همی شکی  شلوار م شکی و  خودم کردم مانتو بلند گلبهی مقنعه م
شکیمو  شتم در حالی که کتونیایه م سنتیمو بردا ساده یه رژ زدم و کوله طرح  بودم 

مو کردم پام و میپوشــیدم لی لی کنان از اتاد زدم بیرون روی پله نشــســتم کفشــا
ــته خانوم گل)مامانمو میگمد در اتاقمو قفل کردم و از پله  طبق معمو  از ترس فرش
صوص تو  شگلی که بابات مخ شه میگه اون اتاد به اون خو ها رفتم باال مامان همی
آماده کرده بود و  کردی وپیدی تو نیم وجب انباری رســـیدم به ســـالن و مامان 

شت داد میزد: شه»دا سمیرا و سازی حتما باید یکی از اون  مگه  ورا تو باهاش نمی
و همینجور حرفاشــو قطار «زنیکه های بی اصــل و نســب باشــه تا خوب باشــه....

میکرد دایی هم بیخیا  لقمه میگرفت و صبحانه میخورد شاهرخ کنار دایی نشسته 
 بود منو دید بدون اینکه کسی متوجه بشه با سر عالمت داد یعنی کجا؟
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ست عالمت زد بریم یواش یواش منم لب زدم دا شد و با د شگاه اونم یواش بلند  ن
شاهرخ زدم بیرون اگه فرار نمیکردیم مامان اینقد جیغ  سر  شت  سمت در و پ رفتم 
میزد سرمون تا سر درد بگیریم از نظر مامان ما همه یه مشت نفهم بودیم که خوب 

 و بدمون رو تشخیص نمیدادیم

شاهرخ پیا شین  شگاه از ما سر در دان شاهرخ پ ستی براش تکون دادم  شدم و د ده 
داییم بود از زن دوم داییم واال ما که ندیدیم ولی میگن یه زن دیگه داشـــته که 
دیوونه وار عاشق هم بودن ولی مامان من نذاشته با هم بمونن وون زن او  داییم 
شاهرخ بیچاره  شته حرفی که االن همش داره به  سب ندا صل و ن به قو  مامان ا

ستیم هم  ش شه می شم ورخوندم به نیمکتی که همی شدم و و شگاه  میزنه وارد دان
نگاه کردم نیلو و آرا اونجا بودن نیلو پاشـــو انداخته بود رو پاش و خیلی با کالس 
ــو مزه میکرد و آرا گلم طبق معمو  کلش تو جزوه  ــتش محتویات توی لیوان تو دس

کردم بهشون که حواسشون   هاش بود رفتم سمتشون و از فاصله تقریبا زیاد سالم
به من جمع شد لبخندی زدم و بینشون نشستم نیلو که همیشه به فکر پرستیژش 

با حرص گفت: به کتفش و گفتم:« وه خبرته آبرومونو بردی»بود  باو »زدم  ند  بب
شتم:« وخبر شو دا شو داد که انتظار شگی برف اومده تا »و آرا جواب تکراری و همی

شو « کمر ساد دیگه دهن باز کردم جواب سان و قلبم وای شم خورد به کی بدم که و
ـــه به زبونم خیرش بودم به اون هیکل مردونش و اون  قلبمم کار نمیکرد وه برس
شمای دلرباش  سپرتش به اون ریش مردونش به اون و شه الکچری و ا تیپ همی
ــو پرورش دادم واقعا یه آدم وقد  ــش ــور آغوش و حیامو قورت دادمو تو ذهنم تص

ــه نیلو زد به بازوم و گفت:میتونه جذاب  ــو بریم »باش ــایع خوردیش پاش ــه ی بس
ــه ــرود میش ــامو از تموم زندگیم جدا کردم و رفتم « کالس االن ش ــختی وش به س

سمت ساختمون دانشگاه وارد کالس شدیم یه همهمه ای به پا بود که انگار اومدی 
تعریف از لونه زنبورا همه با هم حرف میزدن دسته دسته از صدای خنده و بحث و 

سرا  ست دخترای پ شوخیای عجیب غریب و تعریف از دو سی دخترا تا  تولد و عرو
سط بود تا در مواقع  ستیم و طبق معمو  آرا گل خر خون و ش ردیف دوم کنار هم ن
یروری دستمونو بگیره خدایی این دختر یه فرشته بود و از نظر مامان رفیقای من 

ـــدتاشـــون دو هزار نمی ارزیدن و من دنیا  رو با این رفقای دو هزاریم عوض ص
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میگما دریا »نمیکردم جزومو از کردم و سرسری بهش نگاهی انداختم که آرا پرسید:
سبیده بود؟ سه وی خر دایی فرید رو و صبی باز وا شمش از جیب « مامانت  یکم ک

شتم و انداختم تو دهنم و گفتم: شگی دایی باز با زن »مانتوم بردا همون بحث همی
ای بابا این زن دایی تو هم «»ه اونم جمع کرده رفته خونه باباشدایی دعواش شــد

ـــه ها روانیه؟ ـــاهرخ زندایی یهو جو میگیرتش«»یه ویزیش میش آرا « به قو  ش
خندید و سرشو باز کرد توی جزوه از او  کالس تا آخر کالس نگام روی کیسان بود 

ــتیم  ــان داش یعنی من و حرص میخوردم آخه ورا فقط همین یه کالس رو با کیس
سان رو ببینم و  شه و من کی شنبه ب صبر میکردم تا وهار طووووو  هفته رو باید 
حرصـــم میگرفت که حتی نیم نگاهی هم بهم نمینداخت با بچه ها از کالس زدیم 

ــنیدم: ــدای آریا رو ش ــاد و « دریا»بیرون که ص ــمتش رو به روم وایس ــتم س برگش
دونســـتم وه موجود خودشـــو خیلی مظلوم میگرفت ولی من می« ســـالم»گفت:

سالم تکون دادم و منتظر نگاهش کردم که گفت: سرمو به معنی  شغالیه  مامانم »آ
ــماره مامانتو بدم بهش کارش داره ــردی گفتم:« گفته که ش مامان من با »با خونس

سی کاری نداره فرصتی در کار «»ورا لج میکنی دریا خب یه فرصت به من بده«»ک
« مون موقع هم گفتم من و تو ما نمیشیمنیست نقشه نچین واسه خودت لطفا ه

شدن  شاش از کنارمون رد  سان و دادا سم همون لحظه کی شان ستمو گرفت که از  د
کیسان نگاهی به دستامون انداخت و سری تکون داد نگاهم دنبالش بود و حرص 
میخوردم که وایساد و سرشو برگردوند سمت کیوان و یه ویزی بهش گفت کیوانم 

من ویم از اون غو  بیابونی »اومد سمت ما آریا با حرص گفت:سرشو تکون داد و 
ــم ازش بر نمیداری؟ ــامو گرد « کمتره که وش ــان گفت غو  بیابونی؟ وش به کیس

شه  سمتش دهنمو باز کردم که هروی از دهنم میاد بیرون و الیق شتم  کردم و برگ
 ...بارش کنم که صدای کیوان از پشت سرم اومد

ــ« بزن به واک»کیوان: ــمتش خیلی ریلکو به آریا نگاه میکرد تعجب برگش تم س
ــید  ــت منو کش ــتیبانی کنه آریا با پررویی دس کرده بودم ورا کیوان باید از من پش

اونوقت مجبورم کاری کنم که ننه بابات واس «»نرم وی؟»ســمت خودش و گفت:
جملشو « کیوان بیخ...»نیلوفر یه قدم جلو گذاشت و گفت:« دیدنت بیان قبرستون

سرشو پایین انداخت و کامل  سیبش کرد نیلو  شم غره ای ن نگفته بود که کیوان و
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شد نباید  صبانی می ست وقتی ع سر جاش خودش اخالد کیوان رو میدون شت  برگ
حرف میزد به قو  خود کیوان نا ســالمتی دوس دخترشــه ناموســشــه بعاــیا رد 

ساده بودن من ایا هم با هیجان دور وای شدن وپ وپ نگامون میکردن بع تظر می
ست آریا و یواش  شت رو د شو گذا ست سابی کیوان اومد نزدیک و د شن ح به اک

سان مثل من آروم رفتار نمیکنه هوم میدونی که»گفت: از « به نفعته ولش کنی کی
ستش به گردنش  ساده بود و یه د شت به ما وای سان که پ شونه کیوان به کی روی 

شت وا سان دا ستش به کمرش نگاهی انداختم کی سه من غیرت خرج بود و یه د
شه آروم گفتم: شل  شم هی میرفت که  شو نی کیوان من خودم »میکرد تو اون بلب

شنی بهم انداخت و دوباره به آریا نگاه کرد آریا «حلش میکنم بیخیا  کیوان نگاه خ
ــجاعتش رو جذب کرد و گفت: ــم اون »هم همه جرات و ش ــان نمیترس من از کیس

ندا به اون ربطی  نه اصـــال  نامزدم دو کلوم حرف هیچ غلطی نمیک با  ره دارم 
شید و گفت:«میزنیم صورتش ک ستی به  شد دیگه من اینا آب بخورن »کیوان د ِد ن

میفمم وه برســـه که بخواد با توی شـــاســـکو  نامزد کنه و  کن دســـتشـــو تا 
نگام باز به « بیخیا  شید تو رو خدا کارمون میکشه به حراستا»گفتم:« نشکوندمش

شای  سان افتاد که با و شت یه ویزایی کی ستای ما نگاه میکرد کیان دا خونی به د
شو در  ساعت سمت ما و همینطور که میومد  شنید اومد  بهش میگفت ولی انگار نمی
ست آریا در آورد که  ست منو گرفت و به زور از تو د سید به ما د آورد بعد کتش ر
 دردم اومد و آخی گفتم بی توجه به آخ من کتش رو انداخت ســـمتم و حمله کرد

شو پیچوند و با حرص گفت: ست سمت »سمت آریا د ستی رو که به  خورد میکنم د
ستی که دیگه « ناموس من بره آریا ناله میکرد یه دفعه یه داد بلند زد با بهت به د

شتم  ستامو گذا شو د ست شکونده بود د ست تکونش بده نگاه کردم وای خدا  نمیتون
سمت آریا که کی ستم برم  شیدم خوا شید و هلم رو دهنم و هینی ک ستمو ک سان د

داد ســمت پله ها باز برگشــتم به آریا نگاه کردم که دردمند همونجا وایســاده بود 
« یه بار دیگه نگاش کنی وشمای تو رو هم از کاسه در میارم»کیسان حرصی گفت:

سرم میومد  شت  شم پ شاره زد یعنی برو خود سر ا مبهوت بهش نگاه کردم که با 
شگاه صلی دان سان گفت:  رسیدیم به در ا ستگاری بله »که کی شب میایم خوا جمعه 

رو میگی هفته بعدشم عروسی جمع و جوری میگیریم خوش ندارم شلوغ بازی شه 
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شه شتن و رفتن «حرفم نبا شده بودیم رو گذا شک  و من و آرا و نیلو که همونجا خ
االن دقیقا وی شـد گفت میاد خواسـتگاری؟خواسـتگاری من؟هفته بعد عروسـی؟ 

سی منو ک شوهرم؟ خدایا وه یهویی بهم نگاه کردیا انقد عرو شه  سان ب سان؟ کی ی
ذود کرده بودم و انقد تعجب کرده بودم که کتشو یادم رفت بدم بهش آرا دستمو 
کشید که از بهت در اومدم و به آرا و نیلو که با لبخند به من خیره شده بودن نگاه 

یدین وی گفت یا من د»کردم با قیافه ای که هنوز توش تعجب موج میزد گفتم:
نیلو با خنده گفت نه توهم نزدی این داداشمون کال همه ویش خاصه «توهم زدم؟

صه بعد دو تایی زدن زیر خنده من ولی فقط یه لبخند مبهوت  شم خا شدن شق  عا
زده بودم رســـیدیم به پارک نزدیک دانشـــگاه هی فکر میکردم هی فکر میکردم و 

شم شلتر میشد نیلو و آرا هم رو ن شسته بودن و به من خیره نی یمکت رو بروییم ن
شلتر یه دفعه بلند قهقهه زدم با تمام وجود بارون  شلتر  شلتر  شد  شلتر  شم  هی نی
ــدت گرفت زیر بارون جیغ میزدم و میچرخیدمو  ــبح نم نم بود یه دفعه ش که از ص

ا میپریدم و خدا رو شــکر میکردم که انقد زود جواب دعا هامو داد نیلو و آرا هنوز ب
 ...لبخند به من خیره بودن و کاش من انقدر ساده نبودم

هنوز باورم نمیشد ناباور به کیسان که روی مبل تک نفره رو به روم نشسته بود و 
شاهرخ  سته بود رو نگاه میکر  ش شاهرخ که روی مبل دونفره کنار من ن با حرص 

ه میکنه نمیدونم اینکه ورا تورو نگا«»این ورا اینجوری نگاه میکنه منو؟»آروم گفت:
کی گفته «»اونوقت تو نمیترســـی ازش«»ولی کال مد  نگاه کردنش این شـــکلیه

ثل وی ازش حســــاب میبرم خت و « نمیترســـم من م ندا گاهی وپکی بهم ا ن
ــی اینیم که من میبینم خوب »گفت: ــری خور میش اینجوری که دو روز دیگه تو س

همه جوره میگما  یعنی پوســتتو میکنه حاال«»یعنی وی میشــورتت؟ «»میشــورتت
شما ویکار میکنه شگاه  سه خودش تو دان شنیه وا سالی درس «»این غو  ت یه وند 

شرود کرده  شنم خودتی30نخونده دوباره  شه غو  ت سا  از «»سال ای بابا من دو 
اون کوویک ترم یه تشـــکیالتو مدیریت میکنم اون هنوز درس میخونه زشـــته به 

دایی «»کانیکه عمه بفهمه ســکته میکنهم« »اونم مکانیکیشــو مدیریت میکنه«»خدا
ــان با « تحقیق کرده راجع بهش به مامان گفته عجیبه که قبو  کرده یه دفعه کیس

صل مطلب»حرص گفت: سر ا شده بریم  شاهرخ با هم « اگه پچ پچاتون تموم  منو 
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شاهرخ زیر  شده بود  سته به ما خیره  ش شای به خون ن سمتش که با و شتیم  برگ
ــه خدا به دادت»لب گفت: ــرمو انداختم پایین «برس نیم نگاهی بهش انداختم و س

شرود کرد حرف زدن: سه »مامانش  سان من پدری نداره که بخواد اینجا وا خب کی
شما سر بحثو باز کنه عریم به خدمتتون که پسر من آدم با جربزه ایه از مردی کم 
ست ولی میتونه زندگی  شما نی سته در حد  سه در شم به دهنش میر ست نداره د

کیان پوزخند زد و کیسان وشم غره رفت و اینو فقط «وبی واسه دخترتون بسازهخ
شاهرخ دیدیم مادرش ادامه داد: شد مرد خونه  11از »منو  سالگی که پدرش رفت 

شو  س شد در یعمون زیاد خوب نبود مجبور  کار کرد و درس خوند یه وند وقتی و
ـــاش بوده و ه ـــت ما همه بهش موقتا ترک کنه االن ادامه میده حامی داداش س

مدیونیم حاال از دینایی که به گردن ما داره بگذریم پســـر خوبیه مهربونه خواهان 
ـــده فت:«دخترتون ش ـــان گ به کیس نب رو  جا به  مان حق  دختر قحط بوده »ما

زبونتم که صــد «»آره کم بود»کیســان با اخم و حق به جانبتر از مامان گفت:«مگه؟
با زبونت زندگی رو «»ندگی رو بچرخونمزبون نداشــتم که نمیتونســتم این ز «»متره

خدا بخواد«»میچرخونی گه  گاری دختر من«»ا مدی خواســـت مشـــخص «»ورا او
واسه «»میخوامش«»تو هم بگو«»فک کنم مادرم گفت«»نه مشخص کن«»نیست؟ 

مامان وه »پریدم وســـط بحثشـــون و با ناراحتی گفتم:«وی میخوایش پولش؟ 
هزاری از پوالی تو بیاد تو خونم اون  یه»کیسان بیخیا  گفت:« تو ساکت«»حرفیه

یعنی میخوای بگی «»خونه رو با کســـی که اون پو  رو آورده به آتیش میکشـــم
ــدی؟  ــق دخترم ش ــقش نیســتم فقط میخوامش« »عاش یه جوری میگی «»نه عاش

دختر من «»تو فــک کن اومــدم مــاشـــین بخرم«»میخوامش انگــار مــاشـــینــه
با وه « »خودت شــرود کردی«»میاریداری کفرمو باال «»شــاید باشــه«»ماشــینه؟ 

به من میگی  به من توهین «»٬تو٬حقی  یدی  جازه م که تو ا به همون حقی 
سطح من میدونی بیچاره؟«»کنی شم «»خودتو هم  سطح تو با نه خدا نکنه من هم 

دایی « خیلی پررویی تو« »من ســـطح خودم خیلی هم خوبه دیگه پایین تر نمیام
کیســان تکیه « واســتگاریه یا میدون جنخبو کنید وتونه شــما مجلو خ»گفت:

شــما پاشــید »دایی دوباره گفت:«من که ویزی نگفتم»داد به پشــتیه مبل و گفت:
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کیسان پاشد وایساد و لبه های کتشو کشید پایین « برید تو اتاد مهم شما دوتایید
 ...و منتظر به من نگاه کرد آروم بلند شدم و رفتم سمت اتاقم

ــایالمو نگاه توی اتاد من روی تختم ن ــت و وس ــته بودم اون دور اتاد میگش ــس ش
صحبت کنیم»میکرد آروم گفتم: سمت کتابخونم و یکی از کتابام رو «اومدیم  رفت 

اومدیم ببینیم تفاهم «»حرفی نداریم»بیرون کشـــید و نگاهی بهش کرد و گفت:
ــم و «»داریم و جواب من ویه ــه میگی وش ــخص ــه یا نه جواب تو مش تفاهم باش

ـــادم و گفتم:« آره«»مجبورم میکنی؟ داری «»تموم اصـــال نمیخوام حرفت »وایس
شو تنخ کرد گفت:«ویه؟ شا سمتم و سر جاش و اومد  شت  من نه کی »کتابو گذا

باال و گفتم:« آره هوم؟  نداختم  گه»ابروهامو ا نه هیچکو دی نه «»نه تو آره  من 
شــاهرخ مثل داداشــمه دیوونه اون خودش یه دوســت دختر داره «»شــاهرخ آره؟

با حرص انداختم رو تخت لبه تخت نشستم خم شد و دو تا «یوونشه خل شدی؟ د
شو آورد جلو و گفت: سر شت دو طرف بدنم  شو گذا ستا میگی آره و تموم حرف »د

سا  بزرگتر از  10اصا من شوهر »بعد کشید عقب وایسادم و گفتم:«ایافی نشنوم
فت:«خودم نمیخوام باره ســـمتم و گ ـــت دو ـــا  خودت»برگش  هم ســـن و س

سروش؟نظرت با کاوه ویه  شی آریا؟یا اون دختر نماعه  سره ال میخوای؟مثال اون پ
ــم«»هوم؟ ــو انداخت بیخ گلوم و «مگه من هرزه ام که هر روز با یکی باش ــتش دس
شه این کلمه رو گفتی»گفت: خودت »شجاعتمو جمع کردم و گفتم:«دفعه آخرت با

هر وی از دهنت در میاد داری ردیف میکنی شاهرخ و آریا و سروش و کاوه نه بگو 
با این حرفات نمیتونی بحثو بپیچونی االنم میری بیرون «»به من بگو فه شـــو  خ

شنوم که همونجا جلو اون ننتو اون داییتو  یافی ن ست حرف ا میگی جوابت بله ه
ستون  سینه قبر ستقیم بری  سفره عقد م شاهرخ جونت انقد میزنمت که به جا  و 

خوبه زبون درازتو واسه من کوتاه کن که من «»باشه»ترسیدم و گفتم:«میفمی که؟
آفرین گل دختر »سرمو تکون دادم که گفت:«مث بقیه نیستم من فکتو میارم پایین

سگای ولگرد خیابونم  شی ملکم ولی اگه باهام لج کنی اندازه  شی می دختر خوبی با
ـــابت نمیکنم قیافتم اینجوری نکن من د  »بغض کرده نگاش کردم که گفت:«حس

خوبه که میدونی یه قرارم با دایی جونت میزارم «»میدونم»آروم گفتم:«ستمرحم نی
شه فعال تا  یعیتم بهتر  صب میکنی تا یکم و سیم  سه عقد عرو ار وا فردا بریم مح
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به تو «»تو که خودت میبری و میدوزی دیگه ورا به من میگی«»خرخره تو قریـــم
ـــه  ســـمو «بالی جونتمیگم که به غیر از حرفای من حرف دیگه ای نزنی که بش

تاد  نه از ا لب تهی ک قا گاه میکرد که آدم از ترس  یه جوری آدمو ن پایین  نداختم  ا
رفت بیرون و من پشت سرش رفتم از پله ها رفت باال و رو به جمع وایساد رسیدم 
شمی ورخوندم همه منتظر حرف  شونه نگاهی بهم انداخت و منتظر و بهش از رو 

شد و گفت:که ماد« بله»من بودن آروم گفتم: شادی بلند  شااهّٰلل »رش با  مبارکه ان
شتم از زن گرفتنش  شاد کردی تو دیگه دا شید مادر د  منه پیر زنو  به پای هم پیر 

شدم شق این «نا امید می سبوند و من واقعا عا با هر حرفش یدونه ماچ به من میچ
 ...زن مهربون بودم و تو ذهنم گفتم این سه تا به باباشون رفتن وحشیای لعنتی

شتن  ار گذا صر قرار مح سه امروز ع شب وا دلیل این همه عجله رو نمیفهمیدم دی
دایی هم هروی کیســان میگفت میگفت باشــه و مامان رو مجبور میکرد قبو  کنه 
سر کالس استاد رفیعی نشسته بودم و خیره شده بودم به استاد که تند تند توییح 

مینوشت و نیلو با پرستیژ خودش میداد و من اصال نمیفهمیدم وی میگه آرا جزوه 
نشسته بود و به تخته نگاه میکرد وونمو گذاشتم رو دستام که روی میز قفل شده 
ستاد  شد و ا ستاد ادامه دادم بالخره کالس تموم  بودن به هم و به نگاه کردنم به ا

خانم شایسته وند لحظه تشریف داشته باشید من یه »صدام کرد برگشتم سمتش:
ــتم ــی داش ــ«عری ــادم کنار میزش نیلو و آرا نگاهی به من و وش می گفتم و وایس

ساعت  ساعتم کردم ای خدا یک  ساعتش نگاهی به  رفیعی انداختن و آرا زد روی 
ــتم این رفیعیم منو گیر آورده بود نیلو و آرا رفتن بیرون و  ــتر وقت نداش دیگه بیش

تاد من سالمتی اس«» خب وخبر خانم شایسته؟»رفیعی در حالیکه مینشست گفت:
شیدا شه زودتر حرفتونو بگید ببخ سه وی حاال داریم «»یکم عجله دارم می عجله وا

شه یکم عجله کنید لطفا«»حرف میزنیم شما ندارم می صی با  ستاد حرف خا ای «»ا
صل مطلب سر ا شه میرم  سان اومد داخل «بابا با شد و کی شدت باز  یه دفعه در به 

استاد «خب استاد داشتی میگفتی»:ای خدا دهنتونو گل بگیره اومد نزدیک و گفت
صبانیت گفت: شد و با ع سلیمی مگه اینجا »از جاش بلند  شه آقای  یع این وه و

سه ساعته منو دم در »کیسان بی توجه به استاد رو به من گفت:« کاروانسراست
با «کاشتی وایسادی با این)و با دستش به رفیعی اشاره کرددخلوت عاشقونه گرفتی
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رفیه کیسان خلوت عاشقونه متری وند استاد میخواست یه این وه ح»بغض گفتم:
ـادت همه دانشجوهاشو تنها تو اتاد در بسته ای «»ویزی بگه همین ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ اس

به من وه ورا «»که تا سه ساعت دیگه هیچ کالسی توش برگزار نمیشه نگه میداره
سادم ببینم وی میگه شت«به من گیر میدی گفت کارت دارم منم وای سان برگ  کی

ستاد و گفت: ستی بگی بگو ما هم فیض ببریم»سمت ا ستاد یدفعه « وی میخوا ا
سم منم گفتم حتما این »گفت: ست وا شوه میومد وپ و را سر کالس ع به من وه 

دهنم باز موند از حرفش کیسان خون جلو وششو گرفته بود بغام ترکید «کارست
را اصــا همه بچه به خدا دروغ میگه کیســان من کاریش نداشــتم نیلو و آ »و گفتم:

کیسان پره های بینیش مدام باز و بسته میشد فکش « های کالس شاهدن کیسان
منقبض شده بود اخماش وحشتناک توی هم رفته بود حمله کرد سمت استاد و به 
جیغ و دادای منم توجه نکرد نصــف دانشــگاه ریخته بودن توی کالس تا اونا رو از 

از رفیعی جدا کردن کیسان دستی روی دهن هم جدا کنن بالخره به زور کیسان رو 
با ترس رفتم سمت در کالس که محکم زد توی «راه بیوفت»خونیش کشید و گفت:

قدمام و بلندتر و تندتر برداشتم سرم پایین بود به محوطه «بجنب»شونم و داد زد:
شگاه زدم بیرون و  سمت خروجی از دان شرود کردم دویدن  سیدم  شگاه که ر دان

من تاکسی هم نیست که ماشین کیسان جلو پام ترمز زد با ترس  دیدم که شانو
به ماشــین نگاه کردم تعریفشــو زیاد از نیلو شــنیده بودم و خودمم کم ندیده بودم 
کیســان رحم نداشــت دســتمو کشــید و پرتم کرد روی صــندلی شــاگرد و خودش 

 ...نشست پشت فرمون و حرکت کرد

بری هـــــــــــــــان؟جواب منو بده کدوم فرار میکنی؟مثال کجا میخواستی »داد زد:
ـــان به خدا اون »با ترس و خیلی آروم گفتم:«گوری میرفتی که گیرت نیارم کیس
سان بی رحم تر از این حرفا «دروغ میگفت من کاری نکردم شک میریختم ولی کی ا

آره تو هیچ کاری »بود ســـرشـــو به معنی آره تو راســـت میگی تکون داد و گفت:
پو ورا نرفته دور و بر »بعد یدفعه داد زد:«ندادی نکردی تو وراغ ســـبز نشـــون

دستامو گذاشتم رو گوشام و با «نیلوفر یا آراگل یا هر دختری توی اون خراب شده؟
ـــدامو یکم آوردم باال و گفتم: نمیدونم به خدا نمیدونم مرتیکه با خودش »گریه ص

 میکشــمت»برگشــت یه نگاهی بهم انداخت و بعد یواش گفت:«وی فک کرده بود



                 
 

 

 فائزه قاسمی|  اشک اقیانوسرمان 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

14 

 

ــت میزنم میفهمی؟ ــمت آتیش ــد و با التماس «به خدا میکش ــدای گریم بلند ش ص
صا تا تو »گفتم: سان من کاری نکردم ورا باور نمیکنی؟به خدا من کاری نکردم ا کی

سان به قران من کاری  شوه بیام؟کی سه یکی دیگه ع سه وی باید وا ستی من وا ه
ــان بی توجه گریه میکردم و التماس میکر «نکردم خدا لعنتت کنه رفیعی دم و کیس

گه داشـــت ســـرمو  عه ن یدف به من حرص میخورد و وراغ قرمزا رو رد میکرد 
شدیم اومدیم  یعیتمون پا شین تابلو رو خوندم با این و شه ما شی برگردوندم و از 
شته بود روی فرمون من ورا انقدر  سرش رو گذا سان که  ار برگشتم سمت کی مح

ری با این یه عمر سر کنم از ماشین این مردو دوست داشتم نمیدونم آخه من وجو
شاگرد درو باز کرد و گفت: سمت در  شد و اومد  شین « بیا پایین»پیاده  آروم از ما

پیاده شدم درو بست و دزدگیرشو زد و رفت سمت محار پشت سرش رفتم وارد 
ست منم  شتی بود رفت داخل د سرویو بهدا شدیم او  ورودی توی راهرو یه  که 

رو بست و برگشت سمت من انگشت اشارشو تکون داد و کشید و برد داخل و د
جا دد دلیمو»گفت: باز کنی منم همون گه جلو بقیه دهنتو  لت ا به حا خالی  وای 

ـــه تکون دادم که گفت:«میکنم میفهمی که؟ نشـــنیدم بگی »ســـرمو به معنی باش
شم شم»آروم لب زدم:«و شم»صدامو یکم بردم باالتر و گفتم:«بلند«»و سری «و

شید نگاهی «خوبه»گفت:تکون داد و   ستی به موهاش ک ست و د ش شو  صورت بعد 
ستمو  ست د شدت دلم خوا شید به  شو توی موهاش ک ست به آینه کرد و دوباره د

ویو »با تعجب برگشت سمتم و گفت:«منم بکشم؟»بکشم توی موهاش آروم گفتم:
دستمو حالت پنجه از هم باز کردم و تکون دادم یعنی دستمو توی موهات «بکشی؟

سته اومد رو یه  سم یه لبخند محو ناخوا شید با همه تر ست دیگه به موهاش ک د
ستمو «بیا بکش»صورتم یکم نگام کرد و گفت: شو آورد جلو منم با ذود د سر بعد 

صورتتو  شید و گفت  ستی توی موهاش ک سان د فرو کردم توی موهای بورش کی
م و رژمو بشور بریم دیر شد ازش جدا شدم صورتمو شستم و دست کردم توی کیف

نا سالمتی عروسما یکم باید فرد »برگشتم سمتش و گفتم:«نزن»در آوردم که گفت:
حرصی رژو انداختم توی کیفم و با هم رفتیم «الزم نکرده نزن«»داشته باشم با بقیه

 .بیرون
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ــم غره رفت مامان بود و دایی و  ــت زدن و مامان بهم وش بله رو گفتم و همه دس
شاهرخ نفو از اونا هم مامانش بود و شاهرخ و آراگل و نیلوفر و  ست دختر  دو

کیوان و کیان همه اومدن تبریک گفتن و کادو هاشــونو دادن و مادر کیســان یه 
سرخش  شمای گود رفته و  صه کیان با و شم گفت که خا گردنبند بهم داد و در گو
سف کیان رو نگاه میکرد شید به آرا نگاه کردم که با تا شو باالک  تبریکی گفت و بینی

کیسان سری به معنی تاسف «داداش من دیگه باید برم»کیان رو به کیسان گفت:
ــو «برو»تکون داد و گفت: ــمت در که آرا جلوش کیان دوباره تبریک گفت و رفت س

شنیدم ولی معلوم بود دارن بحث میکنن کیان با حرص آرا رو کنار زد و  گرفت نمی
ونش کیســان رفت آرا روی صــندلی نشــســت و نیلو دســتشــو گذاشــت روی شــ

ــه»گفت: ــتر گیر بده اون بدتر میش و من خودمو زدم به «نمیفهمه که هر وی بیش
اون راه که یعنی نشنیدم و نمیدونم راجع به وی حرف میزنید و کال جوابشو ندادم 
ولی از حرکات کیان اعتیادش معلوم بود و دلم سوخت واسه آراگل یتیم و بی کسو 

بود و کیان هی حرف زدن با مادرش رو  کاری که دو ماه بود صـــیغه کیان شـــده
ــن  ــده بود که تو خونش میره میاد راحت باش ــیغش ش ــت گوش مینداخت ص پش
وگرنه کاری با هم نداشتن از لحاظ اتاد خواب و این ویزا کیسان با دایی حرف زد 
ــان اینا که ترس توی جونم  ــب برم خونه کیس ــد ش و دایی با مامان و من قرار ش

 ....ریشه کرد

 (:آراگل

صندلی خدایا  شدم و افتادم روی  شل  ار زد بیرون نگاه کردم  به کیان که از مح
ویکارش کنم من اینو تا جایی که تونســتم خودمو خوب گرفتم و به زور به دریا و 
ار زدم بیرون  شون و از مح سکه بود دادم به سان تبریک گفتم کادومو که یه  کی

شانو من بارون گرفت سمت خونه و  سوار خانومی و»رفتم  را تنها تو این بارون 
نگاهی به پسر بنز سوار انداختم و دوباره سرمو انداختم پایین پسره « شو برسونمت

ــره هنوز دنبالم بود یه  ــر کوومون و پس ــیدم س خیلی پاپیچ بود و هی ور میزد رس
دفعه زدم زیر گریه شــب شــده بود و وراغای خونه هنوز خاموش بود نیومده بود 

ساد  سره یکم وای شنیدم:پ شو از کنارم  صدا شید ورا »نگام کرد  خانوم خوبی ببخ
بی توجه به پســره گوشــیمو کشــیدم بیرون «گریه میکنی به خدا ببخشــید خانوم
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ستم کنار دیوار و زار  ش شماره کیانو گرفتم جواب نداد دوباره گرفتم خاموش کرد ن
شد شیمون  شماره دریا رو گرفتم پ شماره نیلو رو گرفتم جواب نداد  ستم زدم  م خوا

هامو «جونم آرا؟»قطع کنم که جواب داد: به جوری حرف میزد زانو حا  بود  بی 
از محاـــر که زد بیرون «»نه وطور؟«»دریا کیان نیومده اونجا»بغل کردم گفتم:

اونجا ورا احمق این وقت «»نه ســر کووه نشــســتم«»تو خونه ای؟«»هنوز نیومده
و ویکار کنم من وه گناهی دارم ویکارش کنم دریا من این«»شب پاشو برو تو خونه

شم مدت  شو خاموش کرده من دیگه نمیک شی که گیر این افتادم جوابمو نمیده گو
ـــه دیگه نه من نه کیان ـــه اونم ولت کرد «»این صـــیغه کوفتی تموم بش آره باش

فت گه«»ر به اون «»من نمیخوام دی یا خودتو زدی  با کی طرفی  ته  حالی آرا 
شم دریا«»راه؟ سش میزدیاون روزای «»نمیک اونموقع الکلی نبود االن «»او  باید پ

یدم:«که هســـت پســـش میزنم یان رو شـــن عه صـــدای ک جا »یه دف ورا این
ستی؟ ش ست «ن شت فلنگو میب سره یواش یواش دا سادم پ شیو قطع کردم و وای گو

من...من...این »پســـره با تته پته گفت:«کجا؟بودی حاال»که کیان رو بهش گفت:
بعد من فک کردم حالش بده...فقط میخواســتم کمک خانوم اینجا نشــســته بود...

ـــره از ترس میلرزیــد بی توجــه بــه اون رو بــه کیــان گفتم:«کنم کجــا »پس
صله بازجویی ندارم«»بودی؟ سره تا «حو شین اومد و پ ستارت ما صدای ا یه دفعه 

ــمت کیان: ــتم س ــت گاز داد و در رفت دوباره برگش یه «»میای یا میری؟»میتونس
شنیدم سرم راه افتاد:بی تو«حرفایی  شت  سمت خونه پ یافی »جه رفتم  غلطای ا

نداختم توی در که در «میکردی میخوای منو بپیچونی ید ا باال رفتم و کل ها  له  از پ
واحد روبه رویی باز شــد و اصــغر صــافکار اومد بیرون نگاه معنا داری به ما کرد و 

و انداختم پوزخند زد کیان رفت سمتش که دستشو کشیدم و رفتیم توی خونه کلید
من دیگه نمیکشــم کیان با همه ویت نســاختم »روی اپن و برگشــتم ســمتش:

تا دو ماه دیگه بعدش شـــما رو به خیر و ما رو به «»غلطای زیادی زنمی«» آره 
ــالمت تو مگه با اون زهر ماریا مخم «»با من لج نکن آرا داری میری روی مخم«»س

آره «»آره به همین راحتی تموم شد و رفت«»ه نه من نه توواست مونده کیان دیگ
االن نشونت میدم که معنی اینکه میگم شوهرتم ویه تا دیگه زر «»به همین راحتی

شم اومد تو و درو کوبید به «نزنی شید پرتم کرد تو تنها اتاد خونه و خود ستمو ک د
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کردم کیان بهم غلط  »هم و من تازه فهمیدم منظورش ویه و با تمام وجود زار زدم
ولی نشـــنید و من موندم و درد و گریه و جیغ « دســـت نزن کیان تو رو قران نیا

 ...کشیدن و تموم شدن دخترانگیم و لعنت فرستادن به کیانی که عاشقش بودم

کیان کنارم خوابیده بود با درد و گریه از جام بلند شـــدم ای خدا ورا من نباید یه 
ــتم هر وند  روز خوش توی زندگیم ببینم رفتم ــس ــابی خودمو ش توی حموم و حس

ــتم از حموم بیرون اومدم که  ــدت درد داش ــتم حموم کنم به ش جون کندم تا تونس
دردم شدت گرفت روی دو زانو افتادم و زار زدم که کیان از خواب پرید یکم این ور 
اونور رو نگاه کرد که وشمش خورد به من سریع از روی تخت پرید پایین و کنارم 

ست ش شد یهو؟آرا؟»ن ستم دارم »زار زدم«آرا خوبی؟حالت خوبه؟وت  نه خوب نی
کار کنم بریم دکتر هوم؟«»میمیرم آاااااااااااخ خدا وی کار «»نمیخوام«»وای  خب وی

شه زنخ میزنم تو بیا «»زنخ بزن دریا و نیلو بیان واااااااااای خدا«»کنم االن شه با با
سکن بیارم بیام  ست م شهروی تخت بخواب من برم وا شه «»فقط زنخ بزن«»با با
و کمکم کرد روی تخت دراز « زنخ میزنم او  یه مسکن برات میارم بعد زنخ میزنم

شم شی باز خب من االن میام»بک شده «بلند ن و زد از اتاد بیرون توی خودم جمع 
نیم خیز شدم و قرص «بیا این مسکن اینم آب بخور تا من زنخ بزنم»بودم که اومد

الو...سالم نیلو خوبی؟...ببخشید »بم سر کشیدم که صداش اومدرو انداختم باال وآ 
خواب بودی؟... من کیانم...اد راستش...امممم آرا یکم حالش خوب نیست...نه نه 
ـــه  باش ید پیشـــش... یا یا ب با در ـــه  ـــت فقط میش باش ویز مهمی نیس نگران ن

سی خدافظ... سمت من«ممنون...مر شت  شد گفت تا »بعد برگ بیا خیالت راحت 
جوابشــو ندادم کنارم پایین تخت «ســاعت دیگه اینجان طفلی کلی نگران شــدنیم 

بگم مامان واســت کاوی درســت کنه بده دریا »نشــســت و آروم و مهربون گفت:
ـــده بود آروم «بیاره ـــه من مهربون ش تا االن یادش نبود به مامانش بگه حاال واس

انیم ببخشـــید آرا دســـت خودم نبود تو عصـــب«»فقط برو بیرون»حرصـــی گفتم:
ببین اصــا باشــه هروی تو بگی ولی به خدا دســتم تنگه «»برو بیرون کیان«»کردی

ــه؟ ــی بگیرم واســت عقدت میکنم همین امروز اصــال باش با تمام «نمیتونم عروس
پوفی کشید و زد بیرون یه ده «بــــــرو بـــــــیــــــــــرون»وجودم داد زدم:

ـــدای نیلو که حالمو از کیان دقیقه بعد صـــدای زنخ اومد و بعد از وند دقیق ه ص
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میپرسید در اتاد باز شد و دریا و نیلو وارد شدن دریا کیفشو انداخت گوشه اتاد و 
ست: ش شده؟»کنارم پایین تخت ن ست و «آرا جونم خوبی؟وی  ش نیلو کنار دریا ن

گاه کردم و آروم گفتم: یا که صـــورتش زخمی بود ن به در ـــد  درد »بهم خیره ش
ــو انداخت پایین دریا نگاهی به  کیان توی وارووب«دارم ــرش ــاده بود س در وایس

ـه وطور ممکنه کیان »کیان خجالت زده و بعد به من انداخت و با بهت گفت: ـ ـ ن
شتر انداخت پایین و نیلو فقط با بهت به منی که «تو ویکار کردی؟ شو بی سر کیان 

صورتش و رو به من گفت: شید توی  شو ک ستا شو»زار میزدم خیره بود دریا د  پا
شم«»ببرمت دکتر شی «»نمیخوام خجالت میک شو ورت نگو از وی خجالت میک پا

دریا «و  کن دریا دو تا مسکن میخورم خوب میشم«»پاشو بریم دکتر خطرناکه ها
که دید حریف من نمیشه پوفی کشید و گفت که میره برام جوشونده بیاره نیلو رو 

کیان زیر لب باشــه ای «میشــه بری لطفا ما میخوایم راحت باشــیم»به کیان گفت:
گفت و رفت از اتاد بیرون و بعد صدای در خونه نفسی گرفتم و به نیلو نگاه کردم 

ـــت: خت نشـــس گه از کیوان میترســـم»نیلو روی ت گاش «واااای دی جب ن با تع
کار کرده؟»کردم: گه وی با خودم میگم «»ورا؟کیوان م یا رو که میبینم  واال تو و در

ندیدی صورتشو «»دریا وش شده مگه؟«»ا  داداشنکیوانم یکیه مثل اینا به هر ح
ــون  ــه بره خونش ــر ماجرای رفیعی تا میخورد زده طفلکو میگفت خجالت میکش س
شه اون با حرفاش هزارتا میزاره  سی درد عالم تو دلت با شنا شته رو که می خاله فر

صادف کرده«»رو دردات نه بابا طفلی دریا همه «»واقعا کتکش زده من فک کردم ت
نمیدونم «»یعنی کیوانم اینجوریه؟«»ای بابا ما شانو نداریم به خدا«»بودهبدنش ک

با لیوان «واال از این برادرا همه وی بر میاد با هم آه کشـــیدیم که دریا  تایی  دو 
 ...جوشونده وارد شد و کنارمون نشست

ــتم گرفتم و بی هدف نگاهمو دادم به رو به رو  ــونده رو توی دس لیوان بزرگ جوش
بی حا  نگامو از رو به روم کندم و دادم «وی شد اینجوری شد؟»پرسید: دریا آروم

ــتم با کی طرفم گفتم میرم گفتم نه »به دریا: ــت میگفتی دریا من نمیدونس تو راس
شد گفت نمیزارم بری گفت زنمی شی  نیلو نگاهی بین منو «من نه تو یه دفعه وح

تو بودی دووم «»م زنشیبیراهم نمیگه ها هروند صیغه ای باز »دریا رد و بد  کرد:
*" زیر وشماش گود رفته دیدیش یا نه به خدا دوسش دارم دلم میسوزه میاوردی 
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واسش اون نمیفهمه کیسان که میفهمه ورا جلوشو نمیگیره؟ ورا نشسته یه گوشه 
و نگاش میکنه تا بره توی واه؟ مگه من وی میخوام؟ به غیر از یه زندگی آروم با 

دی دیگه وی میخوام؟ به خدا دیگه نمیکشـــم دو ماهه دارم تحملش یه آدم عا
میکنم دو ماه دیگه از صـــیغه مونده اونم تحمل میکنم ولی به خدا میرم میرم و 

باز که حرف خودتو «» نمیمونم باهاش با این کیانی که میخواد روانیم کنه نمیمونم
ــعیتت کجا میخوای بری؟ ــکی منو میرم یه جای«»میزنی االن با این وی ی که هیش

نشـناسـه اصـا میرم میمیرم ولی یه خط قرمز و بزرگ دور کیان میکشـم کیان مرد 
گام «تموم ند ن با پوزخ یدم  وارووب در د یانو توی  ندم که ک رومو از نیلو برگردو

تو هیجا نمیری جات همینجاســـت پیش من توی بغل من از این به بعدم »میکرد:
قد خ گه این فت بیرونو در «وب برخورد نمیکنمخالف اینو نمیشـــنوم وون دی و ر

این کی »ورودی رو کوبید این کی اومد؟ و دقیقا همین ســـوا  رو دریا پرســـید:
ــه انگار «»اومد؟ ــه یهو غیب میش ومیدونم به خدا مثه جن میمونه یهو ظاهر میش

سریه نفهم ا شو اتیش زدی پ ستش مو شم از د شم خودمو راحت  خل و ول برم بک
نیلو و دریا هیچی نمیگفتن لیوان جوشـــونده رو یه نفو ســـر «روانیم کرده این

َاه دریا زهر مار میریزی تو حلقم دو تا »کشـــیدم که حالم از مزه تلخش بهم خورد:
دریا همینجوری نگام میکرد با اون وشم راستش «نبات مینداختی تو این زهر ماریا

و کنده که ورم داشت و ابروی وسب خورده و وندتا خش روی صورتش شالش ر 
سان روی گلوش بود: شتای مردونه کی ستی «خوب کتک خوردیا»بود و جای انگ د

آره نا جور دستش المصب خیلی سنگینه خدا لعنت »روی گردنش کشید و خندید:
از بو »نیلو پرید وســـطمون و گفت:«کنه رفیعی رو همه ویو انداخت گردن من

شتیم به نیلو نگ«شارالتانه مرتیکه بی کالس شتیم منو دریا دا سعی دا اه میکردیم و 
خب ویه اگه یکم پرســتیژ داشــت اینکارو »خندمون نگیره نیلو شــونه انداخت باال:

نمیکرد ترسو تا کیسانو دید قالب تهی کرد کم مونده بود همونجا توی روی اونهمه 
بعد خودش زد زیر خنده من با تصور التماس رفیعی خندم «دانشجو بگه گه خوردم

خدایا این رفیقای خلو ولو از من »به ما کرد و با خنده گفت: گرفت و دریا نگاهی
ـــه تامون به مشـــکالت عجیب غریبمون «نگیر ـــه تایی بلند زدیم زیر خنده س س
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میخندیدیم انقد خندیدیم که دیگه نفسمون داشت بند میومد اشک میریختیم ولی 
 ...میخندیدیم خودمونم نمیفهمیدیم میخندیم یا گریه میکنیم

 (:نیلوفر

سته و قلیونم جلوش ا ش شدم که دیدم پیام روی تخت تو حیاط ن ز در خونه وارد 
ستاد: به به به وه عجب بانو »نگاهی به من انداخت و دود رو از دهنش بیرون فر

شتری ویزی قربونی  سفندی  سر زده میگفتی گاوی گو شریف آوردید وه  شما ت
مامان توی «رهخفه شـــو به تو ربطی ندا»با حرص نگاش کردم و لب زدم:«کنیم

وه عجب نیلوفر خانوم تشــریف آورده به خونه محقر »ایوون خونه وایســاد گفت:
مامان میشــه بو کنی فک نمیکنم تو این خونه «»ما پرســتیژت بهم نریخت عزیزم
شه شرود «اونقدرام جای خالیم حو ب شم غره ای به. پیام رفتم مامان دوباره  و و

هان؟م»کرد: بدی  باتو وی میخوای  با جا بودی؟جواب  ند روز ک واال «»یگی این و
بای یکی  با پدرامو او  گه منظورت اون  که ا خا بای من که زیر خروار خروار  با

رفتم ســمت  «دیگســت که مامانش تو نیســتی ولی خوب همدیگه رو گو  میزنید
ســاختمون و وارد خونه شــدم در اتاقم رو باز کردم که دیدم بعله یه مشــت آت و 

سط اتاقمه از همومجا داد زدم: شغا  از پیام و شو »آ شون میمیره در اتاق ملت بچ
پوفی کشـــیدم «قفل میکنن خاطراتش بمونه دو روز نیومدم اتاقمو دادید به پیام

قفل کرده بودم درشـــو باز کردم و یه وند تا تکه خدا رو شـــکر کردم در کمدم رو 
سرم میومد هی  شت  شتم و زدم بیرون مامان پ لباس و خرت و پرت الزمه رو بردا

مامان « ان:»حرف میزد و حرص میخورد رســیدم توی حیاط جلوی پیام وایســادم 
ولز میزد که از خونه زدم بیرون رو به روی مسافر خونه داغون وایسادم  داشت جلز 

شقم میکنه وارد  شقه  سافر خونه میمونم  و با خودم فکر کردم اگه کیوان بفهمه م
سمت اتاقی که گرفته بودم درو باز کردم و رفتم تو که  شدم و رفتم  سافر خونه  م

که انگلیسی نوشته بود و   گوشیم زنخ خورد صفحه گوشیمو نگاه کردم اسم کیوان
سبز  سرم دایره  شیدم از  شالمو ک شکم و  دوتا قلبم دو طرفش بود ورخیدم روی 

شم: شتم روی گو شی رو گذا شیدم و گو شقم وه عجب یاد من »رنخ رو ک سالم ع
ســـالم خوشـــگل خانمم تو که یادم نمیکنی دیگه گفتم خودم زنخ بزنم «»کردی؟

هیچی بریم یه دور بزنیم «»وطور؟»و گفتم:نگاهی به دور و برم انداختم «کجایی؟
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ماشین کیسان رو قرض گرفتم نشستم دستی به پیشونیم کشیدم و فک کردم فک 
بیا کرایه تو بده پنج روزه  ۲۴اتاد »کردم فک کردم که یدفعه مرده از بیرون داد زد:

ندادی یه  جایی هنوز کرا فت آروم گفتم:«این جایی « »کیوانم»کیوان هیچی نگ ک
فقط بگو «»میخواســـتم بگم بهــت»فســـی کشـــیــدم و پر بغض گفتم:ن«نیلو؟

سافر خونه«»کجایی؟ سافر خونه؟«»توی م سافر خونه «»کدوم م بیا بیرون ......«م
بیا بیرون نیلو دیوونم نکن میام اونجارو روی ســـر «»کیوان»اومدم آروم لب زدم:

وشـــی رو و گ«اون صـــاحبش که به یه دختر تنها اتاد داده خراب میکنم بیا بیرون
قطع کرد شالمو باز انداختم سرم کیفمو برداشتم و کفشامو پوشیدم داشتم میرفتم 

تو که انقد فامیل داری ورا »که اتاد کناریم که یه زن فاـــو  بود جلومو گرفت:
 اومدی مسافر خونه تو اتاقت

گوشیم اس اومد بازش «یه ثانیه هم بند نمیشی الکی پوالتو ورا دور میریزی دختر
ـــده رو روی »کردم: تا یه دیقه دیگه پایین بودی که هیچی نبودی اون خراب ش

ــرتون خراب میکنم ــناختم «س ــیده بود نمیدونم ولی کیوانو میش وطور انقد زود رس
ــتم  میگفت خراب میکنم واقعا خراب میکرد زنه رو کنار زدم و دویدم از پله ها داش

خیدم و حرصی نگاش ور *"«معلوم نیست ویکارست »میرفتم پایین که زنه داد زد:
سم دویدم از پله ها پایین  سابت میر شارمو تکون دادم یعنی به ح شت ا کردم انگ
که کیوان رو دیدم که اونجا وایساده بود و به زنه نگاه میکرد رسیدم بهش برگشتم 
شنیده به  ستم که کیوان  شت نرده ها ما رو نگاه میکرد و میدون سمت زنه که از پ

بریم »فه داد میزد که میخواد زنه رو خفه کنه آروم گفتم:من وی گفته آخه این قیا
 ...و از اونجا زدیم بیرون و توی ماشین نشستیم« کیوان

ــمتم: ــت س ــافر خونه ویکار میکنی؟اونم اینجا به این ناجوری»برگش با «»توی مس
شد ستم این «مامان اینا بحثم  شت میدون شه دا سم نق شتم بگم پیام وا جرات ندا
سر وی؟واسه وی بحثتون شده »یوان قاتل شه بیشتر ورخید:حرفم باعث میشه ک

شده یه دختر تنها  شده بدم بحثتون  صا گیریم بحثتون  شده بیای اینجا؟ا که باعث 
ـــده  مدی تو این خراب ش گه من مردم که او ـــا م نه بیرون؟اص ورا زدی از خو

لو ی ن نو بــده  م جواب  یرفــت آروم «هــان؟ م تر  حظــه بــاال ل هر  ــــداش  ص
نمیخواستی مزاحم بشی؟ نمیخواستی سر »پرید وسط حرفم:«..نمیخواستم..»گفتم:
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بار بشــی؟ بزنم توی دهنت دلم خنک شــه به خدا تو کی میخوای عاقل شــی؟ کی 
ــقمی خانوممی  ــتی؟ نیلو تو همه زندگیمی تو عش ــر بار من نیس میخوای بفهمی س

 مگه من بی غیرتم؟

شه مزاحمم؟ حرفه تو میزنی؟ واااااااای خدا زنه ب سم ب هت گفت *" میفهمی *" نامو
کیوان به خدا «»به ناموس من واسه وی؟ وون خانوم نمیخواست مزاحم من بشه

ـــا من میگفتم کجا میبردی منو هان؟ کجا؟ ویکار کنم نمیتونم  ورا نمیفهمی؟ اص
سه منه  ست اونجا وا سه من امن نی توی اون خونه بمونم نمیتونم کیوان اونجا وا

واسه وی خطرناکه؟ «»فر خونه ها خطرناک تره بفهمدختر تنها از هزارتای این مسا
نه تو «»بیخیا  شو کیوان خب«»خونه خودت واسه وی برات خطرناکه نیلو؟هوم؟

هیچی کیوان هیچ خبری نیســت «»یه ویزیت هســت وه خبره که من خبر ندارم
بازجوییم  حالم بهم میخوره  تاده فقط ولم کن بزار نفو بکشـــم  فاقی نیف هیچ ات

سرم بردار ولم کنمیکنی نمیخو ست از  و زدم زیر گریه زجه زدم داد زدم «ام بگم د
فت: ـــدم خیلی آروم گ عد که یکم آروم ش فت ب تت »کیوان ویزی نمیگ یام اذی پ

ــمای غمگین نگام میکرد:«کرده؟ ــمتش که با وش ــتم س اذیتت کرده به من »برگش
ین منو زیادی آروم بود و ا«نمیگی که باهاش درگیر نشم واسه همین اومدی اینجا

برو »میترسوند همینجوری بهش خیره بودم که با سر اشاره ای به مسافر خونه زد:
ـــایالتو بردار بیا بریم کجا برم کیوان من دیگه تو اون خونه نمیرم خواهش «»وس

ـــایالتو «»میکنم تو بخوای هم من نمیزارم دیگه پاتو توی اون جهنم دره بزاری وس
یار خبر مرگم مردم میگردم وا ـــد میبرمت بردار ب یدا میکنم نش جایی پ یه  ـــت  س

نه خل نشـدم شـده ببرمت خونه به مامان «»خونتون؟ خل شـدی حتما«»خونمون
یکم نگاش «بگم زنمه ولی نمیزارم یک ثانیه دیگه اینجا بمونی برو بردار وسایالتو بیا

کردم و بعد از ماشینج پیاده شدم رفتم کولمو برداشتم داشتم میرفتم سمت پله ها 
نه فت: که ز فت و گ جت جور شـــد »وشـــم غره ای بهم ر خانوم خر برو انتر 

عوض اینکه به من گیر بدی برو ببین دخترت »حرصـــی نگاش کردم و گفتم:«انگار
و از پله ها رفتم پایین « که وهارتا پســرن ویکار داره هر شــب هوم؟  38توی اتاد 

شون دیدم کیوان سافر خونه دیدم رفتم کنار صاحب م داره ویا  که کیوان رو کنار 
آره دیگه زنن زود رنجن نه اینکه بارداره اون یکی بچمم خیلی اذیتش »که نمیگه:
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شر زدم بهش قهر کرد زد  سته بودم خب یه ت سر کار اومدم خ میکنه منه نفهمم از 
صافه دیگه ساب کتابش  شتی باشی«»بیرون حاال ح قربانت داداش «»آره داداش م

من بهت زده بهش خیره بودم دستمو کیوان برگشت و «عزیزی«»در خدمت باشیم
خل و ول اینا وی »کشید و رفتیم بیرون توی ماشین نشستیم که برگشتم سمتش:

ستم؟ تازه یه بچه دیگه هم داریم؟ روانی کیوان «بود گفتی من زنتم؟ حامله هم ه
دستاشو گذاشته بود رو فرمون و سرشو رو دستاش گذاشته بود و با لبخند ملیح به 

ـــه نیلو نیلو نیلو یه بچه یه بچه که ما  ما »من خیره بود: آخ اگه اون روز برس
دوتاســت خدا یعنی میشــه اووووف من هرشــب دارم به این ویزا فک میکنم خل 
شدم به خدا تو خلم کردی نیلو تاوانشم اینه که باید تا آخر عمرت با من باشی نیلو 

یا بهش خیره شدم از حرفاش دلم قرص شده بود منم رفتم تو رو«نباشی دد میکنم
حاال میخوای منو سر کی آوار »و لبخند زدم از هپروت اومدم بیرون و با خنده گفتم:

شه»اونم خندید و گفت:«کنی؟ ستارت زد و راه « زیاده حاال بریم ببینیم وی می و ا
 ...افتاد

ست مزاحم  شد که برم گفت که برم پیش آرا ولی دلم نمیخوا شم جایی پیدا ن آخر
م پیش دریا هم نمیتونســـتم برم وون خاله فرشـــته زیاد از من کیان و آرا بشـــ

شت وگرنه میرفتم پیش نفو  شکل دا شاهرخ م شش نمیومد کیوانم که کال با  خو
دوست دختر شاهرخ تکیه داده بودم به صندلی و نگاش میکردم اونم سرشو تکیه 
ـــده بود بیشـــتر ورخیدم  داده بود به صـــندلی و به ســـقف ماشـــین خیره ش

ساکت شو دارم فکر میکنم «»کار کنم حاال؟ بیا ببرم همون مسافر خونهوی»سمتش:
پوفی کشـــید و دســـتاشـــو گذاشـــت رو فرمون و «ببینم وه خاکی تو ســـرم کنم

شد: شون یکم توی همون حالت موند و یدفعه بلند  شت رو شونیش رو گذا تنها »پی
شه »با بهت نگاهش کردم:«راهش اینه که ببرمت خونه خودمون ها یه ویزیت می

ــت دخترم از  ــید مامان دوس من بیام اونجا به مادرت میگی وی؟البد میگی ببخش
خونه زده بیرون غیرتم نمیزاره بره مسافر خونه از شاهرخم خوشم نمیاد جای دیگه 
ــــه تو اتــاقتم بخوابم نظرت  ای هم نــداره یــه ونــد وقتی تو خونمون بــاش

طفــا من میــدونم ویکــار میکنم خو«»ویــه؟هوم؟ ل بنــد  ب تو  دم حلش دهن
با حرص ورخیدم و «یه غلطی میکنم نیلو بو کن تورو خدا َاه«»وجوری؟«»میکنم
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خودمو کوبوندم به صــندلی حرکت کرد جلوی یه خونه تقریبا قدیمی وایســاد یکم 
این پا و اون پا کرد نفو عمیقی کشــید و از ماشــین پیاده شــد همینجوری نگاش 

سمت منو باز کرد: مامانت «»ن من خودم حلش میکنمبیا پایی»میکردم که اومد در 
شین «بیا من حلش میکنم«»راجع به من وی فکر میکنه؟ شدم که دزدگیر ما پیاده 

سمت خونه درو باز کرد و رفت داخل  سر کیوان رفتم  شت  سی گرفتم و پ رو زد نف
همونجا جلوی در وایسادم ای خدا وه غلطی کردم اومدم کیوان پرده ای که جلوی 

ــادی؟»و گفت:در بود رو کنار زد  ــختی راه افتادم و وارد « بیا دیگه ورا وایس به س
صدای مامانش اومد: سه »شدم هنوز پرده رو باال نزده بودم که  شما  هیچ معلومه 

تا کجایید؟ ویکار میکنید؟ حاال کیســـان با زنشـــه شـــماها کجایید؟ کیان االن یه 
سـاعتتو  هفتو شـبا خونه نمیاد توهم که صـبح میزنی بیرون اینوقت شـب میای

شبه کجا بودی؟ سید:«نگاه کردی؟ دوازده  شم ر مامان »صدای آروم کیوان به گو
ــبی اینجا  ــیح میدم برات فقط االن یه اتفاقی افتاده یه مهمون دارم یه وند ش توی

میترسیدم خیلی « بیا تو»کیوان خیلی آروم گفت:«مهمون؟کجاست؟« »باشه خب؟
رده رو کنار زدم و ســـرمو پایین میترســـیدم از برخورد مادرش میترســـیدم آروم پ

وایسا »تعجب از صداش میبارید«مهمونت دختره؟ »انداختم و به سختی سالم کردم
ار بود ستی همون که توی مح ست دریا نی سرمو به معنی بله تکون «ببینم تو دو

صبیش اومد: سبتا ع صدای ن ییح میدم «»کیوان وه خبره اینجا؟»دادم  مامان تو
تو برو »بعد ورخید سمت من:«توی خونه حرف میزنیم برات نیلوفر خستست بریم

رفتم سمت ساختمون وقتی از جلوی مادر کیوان رد میشدم آروم و زیر «توی خونه
لبی ببخشیدی گفتم و رد شدم کیوان اومد و منو راهنمایی کرد توی یه اتاد سرمو 

د آوردم باال دور تا دورش عکسای کیوان بود روی تخت نشستم و وشمو توی اتا
شد قفل بود  شیدم باز ن شو ک سمت کمدش در شدم و رفتم  تاریک ورخوندم بلند 
پوفی کشیدم و رفتم سمت کشوی میز مطالعش بازش کردم یکم گشتم که یه کلید 
ــمت کمد کلید و که ورخوندم تو قفل  ــتم و رفتم س پیدا کردم ذود زده برش داش

شحالی در کمدو باز   شد با خو کردم که بهتم برد روی صدای تیکی داد که یعنی باز 
شیده  سای تکی من و جفتیمون دور هرکدومم یه قلب ک دوتا در کمد پر بود از عک
بود و روی زیر یکی از عکسهایی که من تنها بودم نوشته بود ,,میرسم به آرزوهام،، 
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خندیدم من عاشق این پسر خل و ول بودم یه دفعه در اتاد باز شد و مادرش وارد 
ن سریع در کمد و بستم و تکیه دادم بهش و سرمو انداختم شد و پشت سرش کیوا

شحالی  سید و با خو شونیمو بو شد و پی سالم کردم مادرش نزدیکم  پایین و دوباره 
خدایا شــکرت که پســرام یکی یکی دارن ســامون میگیرن و دخترای پاک و »گفت:

سرمی  شممه تو تاج  شون انتخاب میکنن دخترم تو قدمت رو و سه خود نجیبی وا
شما ب ستید دخترامین کاش کیانم یه دختر خوب مثل  سام نی ه خدا تو و دریا عرو

ــه ــون راحت ش بی اختیار لبخندی زدم به من گفت « پیدا کنه و خیا  من از همش
عروسم واااای االن ذود مرگ میشم بالخره قرار شد من تو اتاد کیوان بخوابم و آقا 

سی رو پی صورتی که اون از کیانم که مامانش فک میکرد هنوز هیچ ک دا نکرده در 
که بوی کیوان رو  ید و روی تختی  تاد اون میخواب مه جلوتر بود کیوان توی ا ه

 ...میداد دراز کشیدم و به افکارم لبخند زدم

 (:دریا

روی نیمکت نشــســته بودم و خیره به کیســان که منتظر یه خطا از من بود تا آتو 
ماهه که ازدواج کردیم آرا تا وند روز بگیره ازم دو ماه گذشـــته بود و ما االن یک 

دیگه مدت صیغش تموم میشد و همش تو فکر نقشه فرار بود نیلو هم که با کیوان 
ستادن  سه هم قلب و بوس میفر سر میبردن و هی وا جونش تو دوران نامزدی به 
آرا رســما افســردگی گرفته بود من تو این دو ماه یک روز نشــده بود که از یــرب 

حت باشــم حتی شــده یه ســیلی ولی میزنه گاهی اوقات نه من دســت کیســان را
میدونم ورا میزنه نه خودش آرا با رنخ و روی پریده از توالت بیرون اومد بی حا  
بود و تقریبا داشت پو میفتاد کنار ما نشست نیلو توی حا  و هوای خودش بود 

سرمو نزدیکش بردم: شی  سرش توی گو شده آرا؟»و  وش نمیدونم حالم خ«»وی 
شگاه  شاپ رو به روی دان شدم کیک و وایی که از کافی  سموم  ست فک کنم م نی

منو این پرنسسم,,اشاره به نیلو »یه ابرومو انداختم باال:«خوردم فک کنم خراب بود
ـــد میخوای بریم بیمارســـتان؟ نه بابا ویز «»زدم،، خوردیم که ما که ویزیمون نش

شه خود ست یکم حالت تهود دارم خوب می صی نی شرود خا ش بریم االن کالس 
ــه ــی بیرون آورد:«میش ــدیم که نیلو خانوم ســرشــو از توی گوش وا کجا »بلند ش
ـــد و «اگه میای میخوایم بریم کالس»منو آرا با خنده نگاش کردیم:«میرید؟ بلند ش
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کولشــو برداشــت و راه افتاد پشــت ســرمون منو آرا بازوهای همو گرفته بودیم و 
خیلی نامردین »بود دوید و خودشو رسوند بهمون: میرفتیم که نیلو که عقب مونده

بازوش:«ورا منو همچین محکم نمیگیرین حالش خوب نیســــت »زدم توی  آرا 
ـــده عشـــقم؟«»گرفتمش نیفته اگه کیوان »آرا تک خنده ای زد:«وا آراگلی وی ش

شقم این حالش از منم »بعد یواش خندید نیلو با خنده گفت:«بفهمه به من میگی ع
گاهش میکردیم و ســـر کالس «بهتره با نگرانی ن آرا کال خواب بود و منو نیلو هی 

خوشحا  بودیم که ردیف آخر نشستیم کالس تموم شده بود و آرا کامال خواب بود 
با بی حالی وشماشو باز کرد «آرا؟آراگلی؟خوبی آجی جونم؟آرا؟»آروم صداش زدم:

ن صندلیش با تعجب نگاش کردم پایی«خوب نیستم خستم»و نگاهی بهم انداخت:
آرا جونم پاشو بریم پیش یه دکتر درمونگاهی بیمارستانی جایی آرا پاشو »نشستم:

شو قربونت برم شم رسید تقریبا «عزیزم پا صدای آرومش به گو ست و  شو ب شما و
دیگه جواب «آرا وی شدی تو؟وشماتو باز کن کمکت کنیم ببریمت«»نمیتونم»نالید:

ـــد این؟ خوب»نداد نیلو اشـــکاش ریختن: جواب «بود که آجی آرا عزیزم وش ش
ــندلی بلندش کردیم و تقریبا  ــختی از روی ص نمیداد دو تامون زدیم زیر گریه به س
صداش میکردیم جواب نمیداد  شیدیمش همه نگاش میکردن هروی  شتیم میک دا
شته بودم و نیلو با دوتا  ست نگهش دا سختی با یه د سان رو گرفتم به  شماره کی

شتم و با دو دستم آرا رو گرفتم وند تا دستش گوشی رو بین شونم و  سرم نگه دا
شی پیچید: صدای کیان توی گو کیان بیا اینجا «»بله زن داداش؟»بود خورد و بعد 

ــــده نمیتونیم دیگــه بیــاریمش مــا در ورودی  بــه دادمون برس آرا بیهوش ش
شد من اون لحظه به تنها ویزی که فکر نمیکردم این بود که «سالنیم شی قطع  گو

ـــت کیان ویکار میکرد بالخره با هر بدبختی که بود آرا رو گوشـــی ک ـــان دس یس
 ...رسوندیم بیمارستان

سته بودن و به  ش سان و کیوان ن شت در اتاد منتظر بودیم کی ساعتی بود پ یک 
کیان که هی قدم میزد نگاه میکردن نیلو هی تند تند اشکاشو پاک میکرد منم تکیه 

ــعی میکردم بفه ــد و دکتر زده بودم به دیوار و س مم توی اتاد وخبره که در باز ش
شـــوهرش »اومد بیرون نگاهی به ما انداخت که جلوش صـــف کشـــیده بودیم:

یه؟ فت:«ک یان جلو ر تاده؟»ک فاقی اف نه «»منم وطور ات ندگی میک ما ز با شـــ
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اونوقت شما وطور شوهری هستید که حواستون نیست که ایشون «»بله«»دیگه؟
بله سه روز براش «»ســـه روز»تعجب گفتیم:هممون با «سه روزه ویزی نخورده؟

هیشکی «سونو نوشتم فقط دعا کنید مشکلی برای خودش و بچه پیش نیومده باشه
شک پرسید: ست ویزی بگه فقط کیان خیلی آروم و با  بله بچه «»بچه؟»دیگه نتون
ــتید؟خانومتون دو ماهه باردارن ــونم خبر نداش کیان همینجوری «نکنه از بارداریش

کتر رفت و ما همه به هم نگاه میکردیم کیان برگشـت سـمت ما لب خشـک بود د 
چه من...»زد: چه...ب چه...ب ید:«ب ند ند خ عد بل خدا »ب گل واااااای  چه من و آرا ب

غذا نخورده که بچه »خندش کم کم جمع شــد و نگاهی دوباره به ما انداخت:«بچم
چه رو؟ ته یعنی؟نمیخواد ب عه من جواب اخمشـــو « «بیف ندف یان اخم کرد ای ک

با »دادم: یدی  مت نم به خودت زح قه تو حتی  یدونی حرف ح اخم نکن خودتم م
دقیقا کی؟شـــاید وقتی میشـــه بگی «»حرف میزنم باهاش«»مادرت صـــحبت کنی

ــال فکر کردی تا کی میتونی به زور آرا رو نگه  ــگاه؟اص ــه یا دانش بچتون رفت مدرس
ساد:«میرم پیش آرا«»داری؟ الزم نکرده به اندازه »نیلو از جاش پرید و جلوی در وای

شه ست بزار یکم آروم با صبی ه شو«کافی ع سان به  کیا نگاه بین ما ورخوند کی
ــ ــت معنی تایید حرف نیلو س ــس ــندلی نش ــو برای کیان تکون داد کیان روی ص رش

ــته بودیم که یدفعه: ــس یا خدا خودت بخیر کن «دریا نیلو اینجا ویکار میکنید؟»نش
سه تا برادری که  شاهرخ انداختم و یه نگاه به  صدا و یه نگاه به  سمت  شتم  برگ

شــاهرخ »اصــال دلیل نفرتشــون از شــاهرخ رو نمیفهمیدم بلند شــدم اومد نزدیکتر:
ـــیــدمــا«»ینجــا ویکــار میکنی؟ا هیچی آرا یکم حــالش خوب «»من زودتر پرس

برگشتم و دوباره نگاهی به سه تا برادر انداختم که حرصی به ما نگاه میکردن «نبود
کیان از جاش «آرا وشــه؟ای بابا ناراحت شــدم»دوباره برگشــتم ســمت شــاهرخ:

اراحت شدی آرا وه اوال که آرا نه و آراگل خانوم دوما که روی وه حسابی ن»پرید:
ست دارم برام «»ربطی به تو داره شو من آرا رو مث دریا دو صبی ن ببین داداش ع

ــد:«فرقی نمیکنن ــان بلند ش ــت داری که »یدفعه کیس تو غلط کردی دریا رو دوس
بخوای آرا رو هم مثل اون دوست داشته باشی بعدشم دفعه آخرت باشه این کلمه 

ای بابا من نمیدونم شما سه تا کینه ویو از من «»داداش رو واسه ماها به کار بردیا
ست دارم سه تا رو مثل خواهرام دو بیخود «»به د  گرفتید ولی باور کنید من این 
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شتش و کرد و «بزن به واک تا لهت نکردم شید و پ ستی توی گردنش ک شاهرخ د
کیوان «خوبی هم بهتون نیومده»رفت نیلو با حرص خودشـــو کوبید به صـــندلی:

همه توی سکوت به ویزای مختلف فکر میکردیم «تو یکی ساکت»رد:حرصی اخم ک
 ...و من تو فکر اینکه واسه اومدن شاهرخ به اینجا وقد باید تنبیه بشم

 (:آراگل

توی اتاد بیمارســتان گریه میکردم نمیخواســتم کســی بفهمه امروز میخواســتم یه 
ولی دوباره بالیی ســرش بیارم و راحت شــم ولی همه فهمیدن اشــکامو پاک کردم 

شد: شدن دکتر وارد اتاد  شون  شوهرت میخواد بیاد »وند تا قطره جایگزین عزیزم 
دکتر با تعجب نگاهم «نه...نه...نه...»با ترس به دکتر نگاه کردم و لب زدم:«داخل

میکرد که کیان وارد شــد با ترس بهش نگاه کردم کیان جلو اومد اون قدم به قدم 
شد رسید به منو دستشو جلو آورد وشامو بستم جلو میومد و من ترسم بیشتر می

و خودمو جمع کردم دهن باز کردم بگم غلط کردم که توی آغوشــش غرد شــدم 
ــوپرایزم کنی نه؟بچه ما آرا »محکم بغلم کرد: ــتی س به خدا دیوونتم آراگل میخواس

بچه منو تو حاصــل عشــقمون به خدا اگه امشــب با مامان حرف نزنم مرد نیســتم 
شی زن رسمیم به خدا تو این بچه حرف میزنم و  تو اولین فرصت عقدت میکنم می

تعجب کردم «رو به دنیا بیار من دنیا رو به پاتون میریزم به قران آدم میشـــم آرا
میدونستم که میدونست میخواستم سقطش کنم ولی ورا خودشو زده بود به اون 

روم نمیاره منم دیدم اون به «خوب؟نه من عالیم«»خوبی کیان؟»راه رو نمیدونستم:
کیان واقعا ترک میکنی اون زهر »به روی خودم نیاوردم لبخند زدم و بغلش کردم:

صورتم به خدا « ماری رو؟ شت دو طرف  شو گذا ستا شید بیرون و د منو از بغلش ک
تو جون بخواه ولی آرا...حتی یک ثانیه به این فکرم نکن که بالیی ســـر اون بچه 

ترین آسیبی به اون بچه برسونی اون روز روز  بیاری وون اون روزی که تو کووک
شو تکون داد:«مرگته سر سرمو به معنی آره «میفهمی که؟»با بهت نگاش کردم که 

ــت:« خوبه آفرین دختر خوب»تکون دادم: ــس ــید و لبه تخت نش دکتر »و کنار کش
ـــه ماهش فت دو  ـــه«»میگ ماهش گه جنســـیتش معلوم «»آره دو  قت دی ند و و

شه؟ سه ماه«»می ست دارم «»دیگه شاید دو یا  شه ولی دو ست وی با برام مهم نی
اینا که دو تاشون »خندیدم:«بدونم دختر بود اسمشو میزاریم سوگل پسر بود آرسام
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شن ست می شنخ تره«»با من  شن ق ست ب لبخندی زدم خدایا این «میدونم با تو 
شه من دیگه ویزی نمیخوام  ستی آرا خوش ندارم این یارو دور و »کیان خوب ب را

ــهبرت ب ــر دایی دریا اومده بود «»کدوم یارو؟»با تعجب نگاش کردم«اش همین پس
ــاهرخ از کجا فهمیده بود من اینجام؟«»اینجا نبینمش دور و برت دیگه اوال که «»ش

گه جا نبینمش دی ما از هر گه دو نت دی ســـری تکون «اســـم اینو نشـــنوم از ده
شه»دادم: شه با شاهرخ« با شتن  شاهرخ دا شکلی با  که خیلی   درک نمیکردم وه م

خوبه یه دو سه ساعتی گذشت و بالخره منو مرخص کردن دریا هر کار کرد کیسان 
ـــت پیشـــم بمونه ولی نیلو پیشـــم موند و کلی منو خندوند کیان رفته بود  نذاش

 ...خونشون تا مقدمه وینی کنه با مادرش صحبت کنه و من منتظرش بودم

 (:دریا

کردیم و این خیلی وقتا به نفع من بود وارد اتاد شدیم ما با مادر کیسان زندگی می
ست و  سان درو ب شه نجاتم میداد کی سان منو بک وون مادرش قبل از این که کی
نه  ـــه منو ولم نمیک تا نکش گه  عه دی ندف عه فرد داره ای ندف یدم ای قفلش کرد فهم
سعی کردم ریلکو به نظر بیام کیفمو  شتم میمردم ولی  سمتم از ترس دا شت  برگ

در «اون یارو تو بیمارســتان ویکار میکرد؟»شــالمو در آوردم: گذاشــتم روی تخت و
شــر و ور تحویل من نده «»نمیدونم»حالی که مانتومو در میاوردم جوابشــو دادم:

گفتم که نمیدونم من از »برگشــتم ســمتش:«میدونم خبر داری اونجا ویکار میکرد؟
وی اونکه فیلمت بود میگم واســه «»کجا بدونم آخه ندیدی خودمم شــکه شــدم

دیوونه شدی؟من نگفتم آرا وه ربطی به شاهرخ داره که «»بهش گفتی بیاد اونجا؟
ــتین بگه  ــت حتی نذاش من بخوام بگم بیاد دیدنش آخه خودش حتما مریض داش

منو خر فرض کردی االن حالیت میکنم تا دیگه بدون اجازه من غلط «»مریاش کیه
یافی نکنی ستم رو زمین«ا ش سمت کمربندش که ن ستش رفت  سان تو رو »:د کی

به لحظه نکشـــید که از «خدا به خدا من نمیدونم واســـه وی اومده بود کیســـان
ســوزش جای کمر بند روی بازوم جیغم هوا رفت گوشــه اتاد گیرم آورده بود و به 
التماســـام گوش نمیکرد مادرش پشـــت در اتاد داد میزد که ولم کنه ولی ایندفعه 

زار «تو ما  منی میفهمی؟ما  من»میکرد:فرد داشت کیسان فقط یه جمله رو تکرار 
شه من »زدم: سان با شکی نگاه وپم بهم نمیکنه ولم کن کی من ما  توام به خدا هی
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یربه رو زد و کمربند رو پرت کرد همونجا کنار دیوار افتاده بودم «ما  توام آخرین 
ـــد: دریا دریا مادر »و گریه میکردم درو باز کرد و مادرش با ســـرعت وارد اتاد ش

بعد برگشــت ســمت کیســان که نفو نفو میزد و به دیوار تکیه داده «بی؟خو
شتی این بچه رو که »بود: شدی؟مظلوم گیر آوردی؟ک سان؟دیوونه  وکار میکنی کی

ــان «وته تو؟هی هر روز دنبا  یه بهونه ای به خدا آه این دختر دامنتو میگیره کیس
با «اد دامن منو بگیرههه آه ما دامن کیو گرفت که حاال آه این بخو»پوزخندی زد:

صی رفت طرفش: سان من »بهت نگاهش کردم وه آهی؟ مادرش حر شو کی خفه 
هیچوقت برای احدی آه نکشــیدم که بخواد دامن کســیو بگیره این دختر گناهی 
ـــان بخوای ادامه بدی به این کارات و  نکرده که اینقدر عذابش میدی به خدا کیس

نمیبخشمت شیری که بهت دادمو این افکار مسخرت نمیبخشمت دیگه هیچوقت 
سان سرشو باال گرفت و نگاش کرد «حاللت نمیکنم کی سان با حرف آخر مادرش  کی

سری به معنی آره تکون «خوبی عزیزم؟»و بعد زد بیرون مامان مونو اومد کنارم:
آخه وطور دلش میاد با تو اینکارا رو بکنه از غیرت و مردونگی فقط همینا »دادم:

م به باباشـــون نرفتن درســـته مثل همون تند و تیزن ولی اون رو بلدن یه زره ه
صدقم  صبح نازمو میخرید قربون  شب تا  شب  صبح تا  سه خودش  مردی بود وا
شت بخاطر من تو روی کل دنیا  سم دا شت انقدر که دو میرفت مهربونیش حد ندا

ساد سادم آروم گفتم:« وای شون کنه»کمکم کرد وای نگاهی بهم کرد منو « خدا رحمت
به گوشـــم رو به زور  ـــداش  ـــاد بعد لب زد و ص ی تخت نشـــوند و یکم وایس

ــو دیدم که ریخت با تعجب به در اتاد خیره «نمرده»رســید: ــکاش و رفت بیرون اش
 موندم نمرده؟ یعنی وی؟ پو کجاست؟

 (:کیان

سان با حرص منو پو زد و رفت بیرون داد  شدم که کی درو باز کردم و وارد خونه 
ولی رفته بود و نشـــنید یکم توی حیاط راه رفتم و نفو «هووووو وته باز؟»زدم:

عمیق کشیدم هی با خودم حرفامو تکرار کردم و با یه نفو عمیق دیگه وارد سالن 
شــدم یه صــداهایی از آشــپز خونه میومد رفتم اونجا مامان پشــت به من آشــپزی 

صداش زدم: شت طرف من «مامان»میکرد آروم  شید و برگ صورتش ک ستی روی  د
شماش  سه وی پیاز خورد «»گریه کردی؟»خیو بود رفتم جلوتر:و نه بابا گریه وا
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شته «کردم صوص خودش بود گذا صندلی توی آشپز خونه که مخ ست روی  ش و ن
شینه به وارووب تکیه دادم: شه ب سته می سان وش »بود تا وقتی کار میکنه خ کی

ــت این طفلکو بزنه«»بود باز؟ ع که همون موق«»ومیدونم اینم همش دنبا  بهونس
سش  سان از این دختر متنفره گفتید نه اگه دو ستگاری من نگفتم کی میرفتیم خوا

بیخیا  اومدم باهم «»هــــیـــو دریا میشنوه«»نداشت خواستگاریش نمیرفت
ـــورت بگیری از تو «»حرف بزنیم واقعــا تو میخوای بــا من حرف بزنی و مش

بینم وی میگی وارد باشــه بیا ب«»مشــورت نمیخوام بگیرم فقط حرف بزنیم«»بعیده
جان «»مامان»آشـــپزخونه شـــدم و روی زمین نشـــســـتم و تکیه زدم به کابینتا:

شتباه «»مامان شتباه بوده ولی طرف مقابلم ا من یه کاری کردم که خودم میدونم ا
صـــدای خش دار از گریش حاال ترس توش موج میزد «ویکار کردی کیان؟«»نبوده

ـــت حرف بزن بفهمم«»یه کار خیلی بد»آب دهنمو قورت دادم: مامان «»کیان درس
ــت دریا ــت دوس کیان اینقد «»من....من...من...مامان من....«»خب؟«»آراگل هس

ـــتر پــایین انــداختم:«من من نکن مثــل آدم حرفتو بزن ـــرمو بیش اون از »س
ـع«»من....حاملست ـ ـ ـی ـ ـ ـ سرمو آوردم باال و نگاش کردم دستاشو گذاشته « ه

خیره بود روی زانوهام رفتم طرفش دســـتامو بود جلوی دهنش و با بهت به من 
ــتم روی زانوهاش: ــت «»کیان تو وه غلطی کردی؟»گذاش ــت بودم مامان دس مس

لت میکنم میرم من  فت و یداد زبون درازی کرد گ خودم نبود اونم هی جوابمو م
تنها راه واره واســـم همین بود مامان به زور فقط نمیخواســـتم از دســـتش بدم 

ییش کر  شه میره میخوام را سه همی سقط کنه وا دم بچه رو نگه داره اگه بچه رو 
بچه رو ســـقط کنه؟خجالتم خوب ویزیه این حرفا »مامان اخم کرد:«عقدش کنم

ــتیم من  ــیته معلومه که باید عقدش کنی نمیخواس ــون معص حتی فکر کردن بهش
سا  دیگه برگر  سا  رفت  ده؟ مجبورت میکردم دختر مردم مگه آبروش بهاره که ام

ــت عقدش میکنی خدایا من  زود کارای قبل از عقدو انجام میدی و توی اولین فرص
ـــدن یه جو به باباتون  وه گناهی کردم به درگاهت که این پســـرام اینجوری ش

ـــه نکن»اخمام رفت توی هم:«نکشـــیدین ـــدمو زدم «منو با اون مقایس و بلند ش
 ...بیرون

 (:آراگل
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د زده مامان کیان گفته بود عروسی ولی خیره به صفحه دوم شناسنامم بودم و ذو
من گفتم نمیخوام همینجور خیره بودم کـه زن عمو بهم تنـه ای زد برگشـــتم 

به پســـر «خانوم بالخره خودتو به یه بدبخت تر از خودت انداختی»*" ســـمتش:
ــین تکیه داده بودن آوا  نکبتش نگاه کردم و دختر ایکبیری تر از خودش که به ماش

ب ید و  گاه کثیفشـــو آدامو میجو گاه میکرد و آراد هنوز اون ن به من ن ند  ا پوزخ
شونه  ستی دور  شد و د شت و منو برانداز میکرد ویزی نگفتم عمو از کنارم رد  دا

سرمو انداختم پایین « ولش کن آذر جان لیاقت نداره بیا بریم»های زنش انداخت:
شنیدم: صدای دریا رو  شکام ریختن  ستتون راحت»و ا شکر از د شما  خدا رو  شد 

ستی آقای به  ستش نی سرپر شغا  دیگه  شت آ شته رو ندارید یه م لیاقت این فر
سش  سه که التما شید اون روزی میر شرتون کم از زندگیش برید گم صطالح عمو  ا
میکنید هرکی ندونه ماها دیگه خوب میدونیم ارث باباشـــو باال کشـــیدین حاال 

شن ا کنید ولی ما نمیزاریم غرد خودتونو آدم فرض میکنید برید توی اون پوال خوب 
ــون میگیریم ــش ــید به زودی پس فکر کردید »نیلو منو تو بغلش گرفت و داد زد:«ش

نمیدونیم میخواســـتید وه بالهایی ســـرش بیارید به خدا اگه پا به پاش نیام و 
ــتم ــه تا نگاه کرد دریا دوباره داد «بدبختتون نکنم نیلوفر نیس ــی به ما س آذر حرص

ــون پا بدههرزه ام اون دخت»زد: ــت به کدوماش ــر نمیدونس عمو «رته که توی محا
سفید رنخ و رفتن نیلو بهم  شه پانامرا  شوند توی اون پور شید و ن ست آذر رو ک د

شو »توپید: ص شون غ شونیم سیاه می حق نداری گریه کنیا آراگل به خدا به خاک 
اشکامو پاک کردم دستم کشیده شد و بعد صورتم بین «نخور تو حرف مفت میزنن

س سه این بود که بحثی پیش نیاد »تای کیان قرار گرفت:د اگه ویزی نگفتم فقط وا
و امروز واســـت زهرمار نشـــه پو توهم حق نداری گریه کنیو امروزو زهرمار من 

 .سری تکون دادم و لبخند زدم«کنی باشه؟

توی خونه ای که از این به بعد خونه منم بود توی حیاط روی تخت بزرگ جمع 
 ...تیمو میخندیدیم اون شب جز بهترین شبای زندگیم بودشده بودیم میگف

سبزی پاک میکردیم نیلو یکم تره  سته بودیم و  ش شپزخونه ن با نیلو و دریا توی آ
بچها دقت کردین هروقد این شوهرامون بداخالقن ولی این ازدواجمون »برداشت:

ونه ما سه تا توی یه خ«»وه خوبی؟»دریا نگاهی بهش انداخت:«یه خوبی داشت؟
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و بلند خندید یکم از آشغاالی سبزی ها رو برداشتم و پرت کردم توی صورتش «ایم
به کابینت تکیه داده بودم و کیان برام «روانی به ویا فک میکنه ها»و خندیدم:

سرشو انداخت پایین: شته بود دریا  شم »بالش گذا شه منم حامله  بچه ها یعنی می
شه؟ سان خوب  شید:«کی شوهر »نیلو پوفی ک شناس حل  این  تو فقط کارش با روان

شه این شه میزنه بچه رو هم میک شه فقط اونجوری خوب می شمی «می دریا زیر و
شو باز کرده بود  شو پایین انداخته بود و دهن سر نگاهی به نیلو که با خیا  راحت 
انداخت با پای دراز شدم زدم به زانوی نیلو اونم وپکی نگام کرد اشاره زدم به دریا 

س شت  سعی که برگ شو پایین انداخته بود نیلو در حالی که  سر متش بغض کرده 
ستش کنه ادامه داد: شت در شد خدا رو وه دیدی آدمیزاده »دا شایدم خوب  البته 

شه همین کیان فک  شته با ست دا شو دو شد بلکل آدم خوبه زن یهو دیدی عوض 
عاشق کال از کردین جلز و ولز میزنه واسه بچه نه بابا اون میترسه آرا بره ببین آدم 

ــه ــت از این بابت مطمعنم ولی «»این رو به اون رو میش ــق من نیس ــان عاش کیس
تا حاال صــد بار «»خب شــاید نمیخواد بروز بده«»نمیدونم ورا اومد خواســتگاری

شی معلوم نیو  سم داری؟میگه نه من فقط میخوامت باید ما  من با سیدم دو پر
ـــت داره دیگه«»فازش ویه یه ن«»خب میخوادت یعنی دوس ه میخواد منو مثل 

پریدم «مستقیم و غیر مستقیم همیشه دیدم ازش«»از کجا اینقد مطمعنی؟«»وسیله
شون: سط بحث شوخی بکنه «»شاید میخواد اذینت کنه هوم؟»و اذیت یه بار دو بار 

ـــا نمیدونم بلده بخنده یا نه ـــان اص ای بابا دریا «»میخنده ولی کامال جدیه کیس
ا میسازی فقط زیادی روت حساسه و دوست سختش نکن ورا واسه خودت معم

نه کیســـان یه ویزیش هســـت از خانواده من «»داره فک کنی اینجوری نیســـت
تا مونده بزنه تو گوش  نه؟فقط گاهی وق تا میک ما وجوری رف ندیدین شـــ متنفره 

ویه؟خودت »وپکی نگام کرد:« اینو از حق نگذریم مامانت زیادی رو مخه«»مامان
حاجی »نیلو پرید وسط بحث:«من به کیسان مشکوکم»:پوفی کشید«قبو  نداری؟

 ...بعد سه تایی بهم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده«بسه این دریا االن جناییش میکنه

 دریا

ستاد  سئله ای که ا شتم روی م سعی دا سته بودم و  ش ستاد ن بی حا  توی کالس ا
ـــد همه ذهنم درگیر حرفای مامان بود: دریا »تویـــیح میداد دقت کنم ولی نمیش
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مامان به حرفای اینا توجه نکن...ببین اگه کیسان اذیتت میکنه بگو من همه جوره 
پشــتتم داییت وکیله خودم حواســم بهت هســت....دخترم مادر شــوهرت ویزی 
ــد به  ــون ها هروی ش ــوزه براش نمیگه بهت؟اذیتت نمیکنه؟...مامان جان دلت نس

شه هایی دا سره وه نق درک نمیکردم اینجا «ره...خودم بگو...من که میدونم این پ
یه خبرایی بود حرفای مامان زیادی مبهم بود کیســان وه نقشــه ای داشــت؟ ورا 

شنید با  باید با من بد رفتار کنن؟ مگه من ویکار کردم؟ وقتی کیسان حرفای مامانو
شی رو ازم گرفت: شه ولی فقط گو ببین خانوم این تو بمیری »خودم گفتم منو میک

ــت هرز طرفش دراز کنه از اون تو بمیریا  ــی دس ــت دریا زن منه ما  منه کس نیس
دســتشــو خورد میکنم خودش دیده کســی پای بد ســمتش بزاره قلم پاشــو خورد 
سی بخواد این  شو در میارم و..و..و اگر ک شا سی نگاه وپ بهش بندازه و میکنم ک

شم حاال خود دانی شو به آتیش میک شونه.....زندگی شیو «زندگی رو از هم بپا و گو
ـــت در بیار که بزارم بری»طع کرد و یه جمله به من گفت:ق و «این پنبه رو از گوش

شه نیلو زد  شتم به این راحتی بیخیالم ب سان انتظار ندا صال از کی زد بیرون همین ا
شاره زد سرمو باال گرفتم استاد منتظر نگام  به بازوم که نگاش کردم به باالی سرم ا

ستاد؟»میکرد: شید ویزی پرسیدید ا سته «»ببخ سته کالس اگه خیلی خ شای خانوم 
و با دســت به در اشــاره کرد بلند شــدمو کولمو «کنندســت میتونید تشــریف ببرید

برداشتم همه با تعجب نگام کردن من اگه جونم میرفت از کالس بیرون نمیرفتم و 
ببخشـید اسـتاد من زیاد حالم »حاال خودم داشـتم میرفتم دسـتمو به سـرم گرفتم:

کیســان روی صــندلی ورخیده بود و مشــکوک نگام میکرد «جازهخوب نیســت با ا
ــمت بوفه  حالت تهود ولم نمیکرد خیلی حالم بد بود از کالس بیرون زدم و رفتم س
شرود  ستم و  ش صندلیا ن شکالتی گرفتم و روی یکی از  شگاه یه وایی با کیک  دان

شدن آرا  کردم خوردن کیکم تموم شد که کیسان و کیوان و کیان و نیلو وارد بوفه
ــت و ورخوند  ــندلی برداش ــان یه ص ــگاه کیس بخاطر بارداریش دیگه نمیومد دانش

آره خوبم «»خوبی؟»پاهاشو دو طرف تکیه گاه صندلی گذاشت و دستاشو روی اون:
ـــه همین حالت تهود گرفتم نگاهی به ظرف کیک خالی جلوم «فقط گشـــنمه واس

ـــانخب گشـــنمه ک«»تو هیچوقت انقد نمیخوردی»انداخت و گفت: بازم «»یس
 ...و رفت سمت پیشخوان«بشین خودم میرم«»آره میرم بگیرم«»میخوای؟
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ـــد روی میز: ته بود خم ش ندلی نشـــســـ مطمعنی »نیلو همونطور که روی صـــ
ثل خرس میخوری«»آره وطور؟«»خوبی؟ خه داری م که «»آ که کی تا تی نیلو دو 

ـک اندازه شو ببین خود یه تیکش اندازه«»دیگه ـ ـ ـی ـ ـ ـ ـ یه کیک  آجی کیک نه ک
ــنمه نیلو«»کامله ــا به من وه بخور تا بترکی «»گش ــه آجی جان بخور اص خب باش

ـــان «»به نظرت من واقی برام مهمه؟«»ولی اینا واقت میکنن واد بشـــی کیس
سان هیچوقت همچین کاری نمیکنه نگران نباش«»طالقت میده شقاب کیک «کی ب

من ویکار »:جلوم گذاشته شد و بعد کیسان به همون مد  روی صندلیش نشست
یدی«»نمیکنم؟ به نیلو:«منو طالد نم ماش توی هم رفت رو کردم  یدی هنوز »اخ د

االن که آره ولی میبینم اون روزی رو که «»من حرف از دهنم در نیومده اخم میکنه
به هم بریزه لت  واقی «»هیک عداد  کل من بهم نمیریزه اســـت یدونی هی خودتم م

و اخماشو کشید توی «واد میشم کوفتت بشه آشغا  من که آب میخورم«»ندارم
ـــت نیلو رو گرفت: تو »هم همه زدن زیر خنده و کیوان در حالی که میخندید دس

به کیســان نگاه کردم بیخیا  دو رو بر رو نگاه میکرد «واقم بشــی من ولت نمیکنم
ستای نیلو و کیوان نگاه کرد: ساختگی به د سرت  ست....آراگلم »کیان با ح دلم خوا

جایی؟ ما زد«ک که دوم کیکمو خوردمو باز  یا  من تی ـــان بیخ نده و کیس یم زیر خ
ــد  ــنم بود دیگه خودمم تعجب کرده بودم منو اینهمه پر خوری روم نش هنوزم گش
شدم  سمت خونه وارد خونه که  شگاه زدیم بیرون و رفتیم  بگم بازم میخوام از دان

ز همه بوی خوش قرمه ســبزی خورد به مشــامم بی توجه به بقیه با لبخند زودتر ا
ـزی با ذود رفتم توی آشپز خونه  ـ ـب ـ ـه س ـ ـرم ـ وارد خونه شدم واااااای خدا ق
مامان مونو آشپزی میکرد و آرا با یه روسری دهن و دماغشو بسته بود و کمکش 
گار دو کیلو طال بهم داده  یه جوری ذود کرده بودم ان ســـاالد درســـت میکرد 

ن و آرا برگشتن سمت من مامان و ماما«واااااای قــرمــه ســبــزی داریم»بودن:
وای ببخشید سالم مامان «»علیک سالم دریا خانوم»خندیدن آرا یه گوجه برداشت:

ــد و نگاهی به من کرد: تو که هیچوقت »مونو جوابمو داد نیلو از روی اپن خم ش
شون ورخوندم و «قرمه سبزی دوست نداشتی آرا هم مشکوک نگام کرد نگامو بین

فه گفتم: هااالن د»کال به من  ندادم «»ارم وااای نیلو امروز گیر دادی  نه آجی گیر 
بدون جواب رفتم توی اتاد و درو بســـتم وم «کارای از تو بعیدهرو انجام میدی
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ـــده بود آخه قرمه ســـبزی من که متنفر بودم ازش وااااای وجوری دوتا کیک  ش
و رفتم  خوردم من شکمم صدا داد واااای یا خدا هنوزم گشنمه لباسامو عوض کردم

ــتش گرفتم و  ــتیم و من دیو برنجی که نیلو آورد رو از دس ــس بیرون دور هم نش
صف دیو رو خالی  ستم ن ش سته بود که من ن ش سی هنوز نن سفره ک سر  شتم  گذا
کردم و خورش ریختم و به نگاهای بهت زده بقیه توجه نکردم و انقد خوردم تا 

نهایی خوردم لقمه آخرمو سیر شدم و وقتی به خودم اومدم دیدم یه دیو برنجو ت
ــرمندگی نگاهمو بین همه ورخوندم خودمم بهت زده بودم لب  قورت دادم و با ش

شید خیلی خوردم انگار»زدم: شکوک نگام کرد:«وای ببخ سان م بریم دکتر؟ تو »کی
نه نه خوبم فقط خســـتم خیلی زیاد ببخشـــید بچها نمیتونم «»یه ویزیت هســـتا
ـــا نفهمیدم و رفتم توی اتاد «کمکتون جمع کنم و روی تخت دراز کشـــیدم و اص

 ...وجوری خوابم برد

مامان تبم نداره وشه »دست یه نفر روی پیشونیم قرار گرفت و بعد صدای کیسان:
شامو باز کردم:« این؟ببرمش دکتر؟ شد»بی حا  و سان بیدار  صدای نیلو «اد کی

پاشو دریا دریا دریا »بود بی اختیار دوباره وشام رفت روی هم خیلی خسته بودم:
ــتم»با بی حالی جواب دادم:«خوبی؟ ــه بعد از ظهر «»خوبم فقط خس ــاعت س از س

خوابیدی االن دوازده شبه وطور هنوز خسته ای؟ دریا ویزی خوردی؟ کاری کردی 
سر هم حرف میزد و منو کالفه میکرد بویی که به بینیم «با خودت؟ شت  سان پ کی

وااااااااای کیسان »کالفگی نشستم:میرسید داشت حالمو بهم میزد با بی حوصلگی و  
ــه ــد طرفم که بو «خوبم خوبم این بوی ویه؟ اه حالم داره بد میش ــان خم ش کیس

واااااااای کیسان خیلی بو میدی پاشو »بیشتر شد دستمو گذاشتم روی دهنمو بینیم:
شید و بو کرد «برو حموم شو ک سان پیراهن نگاهای بهت زده همه روی من بود کی

شتر رفت شدی من االن از حموم اومدم بیرون»توی هم: اخماش بی وااااااای «»خل 
شو برو بیرون االن باال میارما سان خیلی بو میدی پا ست وی میگی؟ «»کی معلوم ه

ته تو؟ باشـــی نمیتونم «»و جا  با این بو این تا تو  یاد ولی  من خســـتم خوابم م
رم پس»کیسان دهن باز کرد که مامان مونو دستشو گذاشت روی شونش:«بخوابم

شه شید و نگاهی به من که «بیا بریم بزار راحت با ستی توی موهاش ک سان د کی
شد  سمت در ازم که دور  شار میدادم انداخت و رفت  صورتم ف ستمو روی  محکم د
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شکمم  شت نگام کرد  شیدم که برگ شتم و نفو عمیقی ک ستمو بردا بو هم رفت د
تمو گرفت و مامان مونو دسـ«وااااای من گشـنمه شـام وی خوردین؟»صـدا داد:

فســنجون تا تو یه آب به دســت و صــورتت بزنی من گرم »مجبورم کرد بلند شــم:
تعارف نکن «»نه مامان من خودم گرم میکنم صـــورتمو میشـــورم و میام«»میکنم

آرا هفت ماهه بود و به زور خودشـــو جا به جا « دختر برو من گرم میکنم برات
ید و فهمید پســـره انقدر میکرد روزی که کیان باهاش رفت ســـونو و بچه رو د

خوشحا  بود که همش میخندید وارد سرویو توی راهرو کنار آشپزخونه شدم و 
ــک کردم و بیرون اومدم و رفتم توی  ــتم و با حوله خش ــس ــورتمو ش ــت و ص دس
سته بود و نفو نفو میزد و مامان مونو غذا ها  ش صندلی ن آشپزخونه آرا روی 

واااااای از اتاد شما تا «»نفو میزنی؟ورا نفو »رو گرم میکرد نشستم روی زمین:
ــم گرفت ــق توی خورش میچرخوند «اینجا اومدم نفس خندیدم و به مامان که قاش

نگاه کردم هی دلم میخواست زودتر گرم شن نمیدونم یدفعه وی شد بی اختیار رو 
شک نداری؟»به آرا کردم: صبح خیلی خریده بود »آرا نگام کرد:«لوا من نه ولی نیلو 

همون لحظه نیلو وارد شد و رفت طرف یخچا  یه لیوان آب « اشته باشهبه نظرم د
ریخت و سرکشید پاروو سر جاش گذاشت و کنار سینک لیوانشو آب کشید نگاهی 

لواشک «»ویه؟ورا اینجوری نگام میکنید؟»به ما انداخت که خیره شده بودیم بهش:
و نیشم تا « مرسی«»مبزار برم برات بیار «»آره میخوام«»آره دارم میخوای؟«»داری؟

باز کردم واســـش: نا گوش  و رفت بیرون مامان غذاها رو جلوم «ببند نیشـــتو»ب
شمی در آشپزخونه رو نگاه میکردم  شرود کردم به خوردن و زیر و شت و من  گذا

 ...تا ببینم نیلو کی میاد

شک به دهن جلوی تلوزیون لم داده بودم و کارتون فروزن رو نگاه میکردم زده  لوا
یا بودم  یا خواب بودم  کار نمیکردم  گاه نمیرفتم هیچ گه دانشـــ مه وی دی زیر ه

سان کاری  میخوردم کال میخوابیدم تو بیداری هم دائم میخوردم وند وقتی بود کی
ــت و توی ها  میخوابید: ــدی؟»به کارم نداش ــان رو «بچه ش از جام پریدم و کیس

ـــاده بود نزدیکم نمیومد که حالم بد ـــه در حالی که  دیدم که دور از من وایس نش
از «واســت از دکتر وقت گرفتم عصــر میریم پیشــش»میرفت ســمت اتاد گفت:

از راهرو اتاد «دکتر واســه وی؟ من خوبم»همونجایی که نشــســته بودم داد زدم:
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گام کرد: ید و ن با ســـرکی کشـــ مه خیلی خوبی»خوا گه خیلیم «»آره معلو مه م و
پامو کوبیدم «کــوفــت«»انکـــــیـــــســـــ«»میریم دکتر حرفم نباشه«»خوبم

زمین اونم بیخیا  رفت توی اتاد با حرص دوباره نشستم روی کاناپه و خیره شدم 
 .به تلوزیون

عصر بود و کیسان روی زمین دور از من نشسته بود و من رو کاناپه  4هنوز ساعت 
شید: شد و تلوزیونو از برد ک صی بلند  سان حر سته »هنوز تلوزیون میدیدم کی خ

شدی از  سر هم کارتون میبینی و اینا رو میخوری و به  ن شت  ستی هی پ ش صبح ن
ظرفای دورو برم اشاره کرد پفک و ویپو و پاپ کرن و سیب زمینی سرخ کرده و 

شرود کردم مک زدن: شک و کردم توی دهنم و  شو بریم »خیلی ویزای دیگه لوا پا
ــو بر ــو آماده ش ــدی پاش ــرتق ش نمیام «»یمدریا وند وقتیه کاری به کارت ندارم س

ـــان ویزیم نیو که برم دکتر ورا برم؟ یا«»کیس غلط کردی «»نمیام«»پاشـــو در
دستامو گذاشتم «پـــــاشـــو«»به خدا نمیام کیسان خستم حوصله ندارم«»پاشو

مامان خودت «»وه خبره باز؟وته کیسان؟»رو گوشام مامان مونو دوید تو سالن:
ی دریا انقد میزنمت که از همینجا ببر آمادش کن من تو ماشین منتظرم.به خدا نیا

ــتون ــتقیم بری قبرس لج نکن دخترم »و رفت بیرون مامان مونو اومد کنارم:«مس
شو آماده  شده پا صبی  یعیتت اینجوریه اونم ع باهاش لج نکن این وند روز تو و
شه به خدا این وند روز  شکلی نداری خیالش راحت تر می شو برو دکتر دکتر بگه م

ــد  ــت دیوونه میش با بغض به مامان مونو نگاه «بیا برو همراش قربونت برمداش
کردم و بلند شــدم رفتم توی اتاد آماده شــدم و اومدم بیرون یه ماســک زدم روی 

پوفی « بو میاد حالم بد میشه«»ماسک واسه ویه؟»صورتم و نشستم توی ماشین:
ــین پیاد ــیدیم در مطب دکتر از ماش ــید و زیر لب ویزی گفت و راه افتاد رس ه کش

ــدم: ــاختمون ش ــدم و وارد س ــپیده «بریم طبقه پنجم»ش تابلو هارو خوندم)دکتر س
صص زنان و زایمان طبقه پنجمد آره «»از دکتر زنان برام وقت گرفتی »وحیدی متخ

ـا«»ورا؟«»بیا بریم ـ ـ ـی ـ ـ دکتر »پشت سرش راه افتادم و سوار آسانسور شدم«ب
کیسان به وی «»ش میگه وتهتو بیا بریم شرایطتو بگو اون خود«»زنان برای ویه؟

سور پیاده شدیم و رفتیم جوی میز منشی « انقد سوا  نپرس«»فک میکنی؟ از آسان
شد: شت روی میز و یکم خم  شو گذا ستا سان د سته وقت گرفته »کی شای برای دریا 
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بله »منشیه نگاهی به کامپیوتر انداخت و نگاهی به من کرد و بعد به کیسان«بودم
صداتون میزنم شینید  ش«ب شون با ن سه تا زن بار دار که یکی صندلیا  ستیم روی 

شوهرش و دو تای دیگه با زنایی که فک کنم مادراشون بودن روی صندلیا نشسته 
واااای نـــه ما خیلی »وشامو گرد کردم:«بارداری؟»بودن زنه کناریم خم شد طرفم:

ست ازدواج کردیم شت مجله ای که از روی م«وقت نی سان بی توجه به ما دا یز کی
برداشــته بود میخوند خم شــدم و اســم مجله رو نگاه کردم)وگونه فرزندی ســالم 

شما وند »داشته باشیمدوشامو گرد کردم وی بود اینا میخوند؟ برگشتم سمت زنه:
ید؟ هه ا مانمو مشـــخص کنم«»ما تاریخ زای مدم  مه او مان «»ماه آخر وای از زای
ــید ــقلی رو بغلش کنم آرزو ورا خیلی ولی وقتی فکر میکنم قراره این «»نمیترس فس

دریا شــایســته بفرمایید »صــدای منشــی بلند شــد:« میکنم کاش زودتر زایمان کنم
شد:«داخل سانم بلند  شدم کی سمت میز « واااا«»منم میام«»تو کجا؟»من بلند  رفتم 

خانوم میشه منم برم »منشی و به داخل اتاد نگاهی انداختم آروم رفتم سمت اتاد:
س«»داخل؟ شکلی نی سان نگاه کردم و دوباره ورخیدم و «تبله م شتم و به کی برگ

 ....رفتم توی اتاد کیسان وارد شد و درو بست

سان انداخت و بعد به من نگاه کرد و  ستم دکتر نگاهی به کی ش رو به روی دکتر ن
ند زد: یه؟»لبخ لت و مدم «»خب عزیزم مشـــک ید میو با راســـتش من اصـــا ن

ــط حرفم:«اینجا.... ــان پرید وس کتر خانومم وند روزیه حالش خوب خانوم د »کیس
ـــده و همش  ـــت همش باال میاره و مقدار غذایی که میخوره خیلی زیاد ش نیس

شگاه«»میخوابه شما باید میرفتید آزمای یعنی امکانش «»خب ورا اومدید پیش من 
ــت؟ ــما میگید همه عالئم بارداریه«»هس با بهت به دکتر بعد به «این عالئمی که ش

و زدم بیرون «همش توهمه»ی برد میزد پریدم از جام:کیسان که وشماش از شاد
نمیخواستم توی این شرایط بچه نمیخواستم من زندگی خودم رو هواست بچه رو 
ـــت نمیتونم اونم  ندگی نیس چه توی این ز جای ب نه االن  جای دلم بزارم االن  ک

شدم: شم  شم تو و سان و شد با کی شیده  ستم ک نمیخوام «»وته؟»بدبخت کنم د
چه ن بار االن ب بت  ندگی نک چه توی این ز جای ب میخوام اصـــال خودت بگو االن 

زندگی ما خیلیم خوبه وشه مگه من که «»ماست؟ نمیشه نمیخوام وقتش نیست
سم «»هر کار گفتی کردم دیگه وه مرگته سان تو منو دو ورا خودتو گو  میزنی کی
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عنوان نداری به قو  خودت فقط منو میخوای تو منو به عنوان زنت نمیخوای به 
سعی داری از ونخ کی درش بیاری من  سیله که نمیدونم  سیله میخوای یه و یه و
ــه تو بچه بیاره ورا نمیفهمی؟ ورا درکم نمیکنی؟  ــیله نمیتونه واس نمیتونم یه وس
ـــا ورا اومدی خواســـتگاری؟ مگه من اومدم مجبورت  ورا همش زور میگی؟ اص

ــتم؟ مگه من گفتم؟ همون روز توی اتاد گفتم نه همون روز  کردم؟ مگه من خواس
وقتی گفتی میزنمت باید میفهمیدم تهش میرســـم به اینجا اینجایی که هرروز یه 

ـــا ولم کن طالقم بده طالقم بده برم با «کبودیه جدید رو بدنم جا خوش میکنه اص
شین و خودش  شوندم توی ما شید و ن ستمو ک شد د حرف آخرم اخماش غلیظ تر 

ــی بیرون یکم راه رفت و نفو عمیق   ــین نفس ــت تو ماش ــس ــید بعد اومد نش کش
صد وجود داره ویزی بهت نمیگم ولی »گرفت: صد در  االن بخاطر اون بچه ای که 

ــنوم از دهنت دیگه و راه  ــه حتی اون کلمه رو به زبون آوردی نش دفعه آخرت باش
افتاد بغض کرده در دهنمو بســـته بودم و به بیرون خیره بودم رســـیدیم خونه از 

م گفته بود فردا میریم آزمایشگاه وارد خونه شدم مامان مونو با ماشین پیاده شد
انقد تو «وی شــده؟ خوبی دخترم؟»عجله اومد بیرون و نگاهی به حا  ما انداخت:

ــم نگاهی بهش انداختم و بی اختیار زدم  ــداش نگرانی بود ک انگار دختر خودش ص
و مامان ویزی نی«»وای خاک به سـرم وی شـد؟»زیر گریه و دویدم سـمت اتاد:

شه صورتمو با «بزار یکم تنها با ستم روی تخت و  ش ستم ن شدمو درو ب وارد اتاد 
شکامو پاک کردم و تقویممو  دستام پوشوندم یکم توی همون حالت موندم و بعد ا
از توی کیفم بیرون آوردم ای خدا ســـه مـــــاه عقب انداختم وطور نفهمیدم؟ 

شد گری سرازیر  شکام  شت ویکار کنم؟خدایا وقدر من احمقم باز ا ه هام تمومی ندا
 ...ویکار کنم؟من با این بچه و با اخالقای باباش ویکار کنم؟

سته بودم و خیره به دختری که ازم آزمایش میگرفت: ش شگاه ن خانوم »توی آزمای
شه ستتو مچ کن رگت پیدا نمی سفت کردم و اونم رگمو گرفت پنبه «لطفا د مچمو 

شار دادم  ستم ف سان از روزی که دکتر بهش گفته الکلی رو روی د و رفتم بیرون کی
بود من به احتما  زیاد باردارم وشاش میدرخشید و الکی خیره میشد به من دیگه 

ستم: ش سته بود کنارش ن ش صندلی ن شت کفریم میکرد روی  شد؟»دا وپکی «وی 
شیدن انجام دادن آزمایش مراحلی داره ها»نگاش کردم: پوفی «هنوز االن خونمو ک
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ـــره«»گفت فردا«»ی آماده میشه؟ک»کشید: ــــ ــــ ــــ ــــ خیلی عجله داری « دیـ
ــت«»انگار ــم فندقم هس ــی بلند «معلومه که عجله دارم میخوام مطمعن بش حرص

شنیدم که دنبالم راه افتاده بود: شو  صدای پا سمت خروجی  نمیفهمم »شدمو رفتم 
ـــت تمومش کن داری عصـــبیم  وته و ورا بچه رو نمیخوای ولی هروی که هس

ورا نمیخوایش خب؟ «»م مهم نیسـت نه عصـبی شـدن تو نه این بچهبرا«»میکنی
ــخت بچه نمیخوام«»اینو به من بگو ــرایط س ــون کنم «»تو این ش ــرایطو آس اگه ش

رســیده بودم به ماشــین وایســادم و بعد برگشــتم ســمتش اومد جلو آروم «وی؟
و خودش رفت «بشین تو راه حرف میزنیم»دزدگیر ماشینو زد:«یعنی وی؟»پرسیدم:

ت در راننده خوشحا  شده بودم اگه کیسان خوب میشد اگه رفتارشو درست سم
شیرینی زندگیم بود زد  شیرین ترین  شد  شد اونوقت این بچه می میکرد عالی می
شدم و حرکت کرد منتظر بهش  سوار  شه نگاش کردم و بعد  شی شتم و از توی  برگ

بهم انداخت و نگاهی «دو تا راه هست که شرایط واسط راحت شه....»خیره بودم:
شینو  ست جای ما شت انگار فقط میخوا شگاه نگه دا سبز نزدیک آزمای اای  کنار ف
شو بهم بگه  شم راه حال شم تو و سه میتونه و شاید فکر کرد اگه وای عوض کنه یا 

شد: سمتم خم  شید و یکم به  ستی توی موهاش ک سمتم د شت  یکیش اینه »برگ
ــر دایی   بهت زده بهش خیره «کثافتتو نبینیکه........دیگه مادرتو داییت و اون پس

سه تو و این »شدم: هیچ میفهمی وی میگی؟ اونا خانوادمن خانوادمو بزارم کنار وا
شه این حرفو بزنی  ست یا نه؟ تو وطور روت می ست ه بچه ای که هنوز معلوم نی
شم و  شب با مامانم جر و بحث میکردن خیلی بی و سه خاطر تو هر  دایی من وا

ــت داره اونوقت  رویی نگفت بهت برو ــاهرخ دایی وقد دوس ــرکت پیش ش تو ش
من مهتاج ترحم دایی جونت نبودم و نیســـتم اگه من »پرید وســـط حرفم«تو.....

کیسانم پو خودم میتونم حقمو بگیرم ترحما و دلسوزیای داییتو نزن توی سر من 
ــده بود میدزدیدمتو به زور عقدت میکردم پو دهنتو ببند واقعا که «»فلج نبودم ش

دلیل قانع کننده تر از این که «»و دیگه نوبری اصـا یه دلیل بیار که من نبینمشـونت
شون شم نمیاد ببینی شو در میاری جلو «»من خو شور سان دیگه داری  بو کن کی

همه بی احترامیان نســـبت به خانوادم کوتاه اومدم خجالت داره واال با وه رویی 
اجع به مادرت اینجوری حرف راجع به خانوادم اینجوری صــحبت میکنی اگه منم ر 



                 
 

 

 فائزه قاسمی|  اشک اقیانوسرمان 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

42 

 

یه لحظه ترســو توی «بزنم خوبه؟من که میدونم همه این کارات واســه انتقامه...
شماش دیدم ستم »و ست خوا شو نمیدونم ولی هروی که ه سه وی ولی از کیو وا

بدونی که من تا حاال به یه موروه هم آسیب نرسوندم وه برسه بخوام کاری کنم 
 «صه اشتباهی اومدیکه یکی ازم انتقام بگیره خال

من با تو توی دانشگاه آشنا شدم کدوم انتقام؟ ورا »وشماشو بستو دوباره باز کرد:
ورت و پرت میگی من فقط نمیخوام تو مثل مادرت شی نمیخوام فقط پو  واست 
صلی به هم توجه نکنی ورا داییت باید به  شه که به عالقه دو طرف ا اینقد مهم با

مادرتو رایـــی میکرد؟  نده قبو  دســـت بزن دارم اونم قبو  ولی زور  اخالقم ت
نه که  یا حرفی میزنم برای ای گه کاری میکنم  مت اینوکه قبو  داری من ا میخوا

شت «»غیرت حالیمه میفهمی یا نه؟ سان تو حتی توی این هفت ه وااااااای خدا کی
ماه زندگیمون یه دفعه نگفتی دوســت دارم واســه همه وی من پیش قدم بودم 

ن بودم و آخرشم آدم بده من بودم منی که خودت خوب میدونی قبل از همیشه م
این ازدوج کذایی من جونمو واســت میدادم بچه که ویزی نبود ولی کیســان بد 
کردی به من خیلی بد کردی من عاشـــقونه میپرســـدیدمت ولی تو ویکار کردی؟ 

ای از  شکوندی اذیتم کردی عذابم دادی بع یربه  همش به بهونه های الکی دلمو 
هایی که با کمر بند بهم زدی انقد محکم بود انقد بد بود که هنوز جاشـــون روی 
شدم  شقت نمی سان تو بدترین آدم روی زمینی کاش هیچوقت عا ست کی بدنم ه
ستانیمم کنی جایی نمیرم  شدم لعنتی خودتم میدونی که اگه بیمار ستت  االنم واب

شق سان من عا شدم؟من ورا دارم  وون نمیتونم وون بدون تو نمیتونم کی ویه تو 
دستامو گذاشتم روی صورتم و زار زدم صدای «با این عشق خودمو میسوزونم؟ورا؟

ــد ــنیده میش ــم خورد ولی اونقد یواش گفت که به زور ش ــان به گوش گریه »کیس
ــت که منو گرفت توی بغلش«نکن ــه گریه نکن »توجهی نکردم وند ثانیه گذش بس

حتی با اون غرور مســخرش به «شــی بســهبســه دریا نمیدونســتم انقد ناراحت می
خودش اجازه معذرت خواهی رو هم نمیداد ازش فاصله گرفتمو اشکامو پاک کردم 

شه به بیرون نگاه کردم: شی شنهاد بعدیت وی بود؟»از  فعال بیخیا  حاال بعدا «»پی
سر تهش ویه هیچکدومو نمیخوام «»میگم شنهاداتو ببرن که معلومه  شور پی مرده 

االن با تو ساختم از این به بعد دو تایی میسازیم فقط لطفا تو دیگه  همونطور که تا
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شنهادی نده شم اینه که....«»هیچ پی ستم بگم راه بعدی سمتم«میخوا شت  بری »برگ
ــت طالقت نمیدم که  پیش مادرت بچه رو بدی به منو بری ولی طالقی در کار نیس

شی ما  منی ما  منم میمونی که با حرفات فهمیدم جواب اینم  بری زن یکی دیگه 
یه جه نکرد وطور «منف هت زده من که روش بود اصـــال تو گاه ب به ن تاد و  راه اف

میتونست انقد وقیح و پررو باشه؟ ای خدا منو به عشقم نرسوندی نرسوندی وقتیم 
شتی؟ آخه این  سه من گذا شده بود وا سر بود آخه این نیمه گم  سه  رسوندی دیو 

شو قیچی صا؟ حاال بازم ری شر این موجود عجیب  آدمه ا ست خودت خودمو از  د
شدم و  شین پیاده  سیدیم خونه از ما سپارم خودت به دادم برس ر الخلقه به تو می
طبق معمو  سریع رفتم توی اتاد و درو بستم دقت کرده بودم وقتی عصبی میشم 
بوی کیســـان بد نیو ولی تو حالت عادی حالم از بوی تنش بهم میخوره در حالی 

وی عطر و ادکلن میده لباسامو عوض کردم و دراز کشیدم روی تخت که همیشه ب
شنمم بود ولی او  باید میخوابیدم  سته بودم گ و خوابیدم خیلی خوابم میومد و خ

 ...وگرنه سر سفره با صورت میرفتم توی بشقاب اصا نفهمیدم وجوری خوابم برد

بودم و دکتر گفته وارد کووه شدم و کلیدو توی دستم ورخوندم وهار ماهه باردار 
صدقه  سان هر روز برام کلی خرت و پرت میخرید و میاورد و قربون  بود دختره کی

ـــت هنوز به خونه نرســـیده بودم که: ســـالم »بچش میرفت و با من کاری نداش
شگله شی زد بیخیا  «خو سر هیز محله لبخند وند شتم حمید بود پ سادمو برگ وای

یده بود نکبت دستم کشیده شد و برگشتمو رفتم سمت خونه وشم کیسانو دور د
سمت خودش سا داریم حرف میزنیم»برگردوندم  یی «»کجا میری؟وای ولم کن عو

کیســان که نیو االن بیا یکم حا  «»کیســان االن برســه میکشــتت ها ولم کن
حرف میزنیم دیگه اینقد با اون ســخ اخالد «»خفه شــو آشــغا  برو گمشــو«»کنیم

با ما راه بی ولم کن بهت میگم ولم کن کثافت ولم «»اعشـــق و حا  کردی یکمم 
صدام کم کم داشت میرفت باال و مطمعن بودم یکی تو خونه صدامو میشنوه «کن

وون خیلی نزدیک بودیم دستشو گذاشت رو شونه هامو سرشو خم کرد ظهر بود و 
کووه زیادی خلوت بود با ترس جیغ بلندی زدم و کیســـانو صـــدا کردم یه دفعه 

د روی زمین کیسان مث شیر زخمی شده بود خیلی ترسناک وحید به شدت پرت ش
شده بود میترسیدم با این عصبانیتش یه بالیی سر خودش بیاره جلوش وایسادم و 
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بریم تو خونه کیســان تو رو خدا بیا بریم خواهش »دســتمو گذاشــتم روی ســینش
گریه میکردمو ســعی داشــتم رایــیش کنم بره توی خونه حمیدم تازه به «میکنم

سمتش  خودش سان منو کنار زد و حمله کرد  شد که فرار کنه ولی کی اومد و بلند 
کل محل ریخته بودن تو کووه و همه ســعی داشــتن جداشــون کنن یدفعه حمید 
سان و  سمت کی شد ترسیدم دویدم  سان حلش داد حمید دیگه بلند ن شدو کی بلند 

شو بلندش کرد سر شو زد زیر  ست شیدم برادر حمید اومد و د شو ک ست اداش د»د
ــد؟ ــت «داداش وی ش ــتر دس ــماره میگرفت بغض کرده بیش خواهرش تند تند ش

شیدم سانو ک سان بیا»کی صحنه رو به روش بود مامان مونو «کی ولی اون مبهوت 
با نگرانی اومد جلو و دستشو گذاشت رو سینه کیسان و حلش داد سمت خونه و 

وویکتر بود خودش رفت سمت خواهر حمید که شاید وند سالی از مامان مونو ک
سمت خونه  شیدم اومد یواش یواش اومد  شو میک ست سان همون طور که من د کی
سان  سمت کی ستای خونیش حمله کرد  شت و با د شو گذا وحید برادر حمید برادر

دستت به شوهر من نمیخوره »کیسان دوباره وایساد سریع جلوی کیسان وایسادم
م اصا اگه قراره بره زندانم بره ها تقصیر برادرت بود غیرت حالیته یا نه دیشو میدی

برو کنار زنیکه *" از «»ولی تو حقی نداری بخوای باهاش کتک کاری کنی برو کنار
من «»روزی تو پاتو توی این محل گذاشتی این محلو به کثافت کشیدی گمشو کنار

قانون  تا  یاد  ـــداتم در ن نداره برو پیش خواهرت ص به تو ربطی  هر وی هســـتم 
شخص کنه تو حقی  شوهر من بلند کنیم ست روی  با حرص حمله کرد « نداری د

برو کنار وحید برو »سمتم که کیسان کشید منو تو بغلش کیوان اومد و دخالت کرد
شدم برو به خواهرت برس سخ ن شمو به اون روز انداختین طلبکارم «»کنار تا  دادا

کایت طلبکار نیستیم این ویزیه که قانون باید مشخص کنه نه تو برو ش«»هستین
ــمو  ــر خود اینجا دعوا راه بندازی و خدایی نکرده بچه داداش کن ولی حق نداری س

همون لحظه آمبوالنو رســید و وحید انگشــت اشــارشــو تکون داد یعنی «بکشــی
 ...میرسیم به هم و رفت

ــو توی  ــتاش ــته بود و دس ــس ــان لبه تخت بزرگ نش توی حیاط راه میرفتم و کیس
شو روی زا شته بود بغض کردم انقدر مظلوم موهاش برده بود و آرنجا نوهاش گذا

شده بود که انگار یه کیسان دیگه بود رفتم سمتش و جلوی پاش نشستم و دستم 
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شتم رو زانوهاش نگاهی بهم کرد: شاید یه »گذا شه  سان خوب می شه کی ویزی نمی
ــتباهی  ــه نخور خب؟ من تا آخرش باهاتم تو که اش رن غص ــت ببن مجازات کم واس

بود مزاحم شده بود میخواست اذیتم کنه تو فقط از ناموست  نکردی تقصیر خودش
سان تو رو خدا قیافتو اونجوری نکن اینجوری نگام نکن ببین  دفاد کردی همین کی
گریه میکنما مگه همیشــه نمیگی بدت میاد گریه میکنم؟ مگه نمیگی مثل دخترای 

صه بخوری گریه میکنم... سان بخوای غ شم گریه میکنم؟ کی ز حرفام هنو«لوس می
تموم نشده بود که مامان مونو با حا  خیلی بدی وارد شد وادرش از روی سرش 
سرش کیان با حا  بدتر از  شت  ست پ ش افتاد و همونجا روی پله های جلوی در ن
ستان تا خبر  شد و تکیه داد به دیوار کنار پله ها کیان رفته بود بیمار مامانش وارد 

خیره شـــده بودیم کیوان تحمل نکرد و یقه بگیره لیز خورد و افتاد همه بهشـــون 
ندش کرد: ید و بل یانو وســـب مه رو دد دادی »ک ـــد؟ حرف بزن ه ته؟ وی ش و

ــب ــض «خ ــغ ــان ب ــی ــــد ک ــیش ــم ــاورم ن ــود ب ــرده ب ــض ک ــغ ــان ب ــی ک
و زد زیر گریه مامان مونو وادرشو کشید «داداش...داداش...حمید...مـــرد»کنه:

شد و ا شل  ستای کیوان  صورتش و بلند زار زد د فتاد نیلو و آرا هم زدن زیر روی 
گریه کیوان همونجا افتاد و ســر کیانو بغل کرد و از لرزش شــونه هاش معلوم بود 
ــعی میکردم بفهمم وه  گریه میکنه من فقط با بهت به اونا نگاه میکردم داشــتم س
خاکی به سرم شده به کیسان نگاه کردم که فقط سرشو انداخته بود پایین و هیچ 

تو »ه حرفی که شنیده بود نشون نمیداد اشکام ریختن لب زد:ری اکشنی نسبت ب
با صدای بلند زدم زیر گریه و سرمو گذاشتم روی زانوهاش صداشو « برو توی اتاد

شد و «نیلوفر بیا ببرش تو اتاقش»یکم باالتر برد: شونه هام حلقه  ستای نیلو دور  د
مونطور که بلندم کرد و تقریبا کشـــوندم ســـمت اتاد روی تخت خوابوندم و ه

بخواب عزیزم این همه »اشــکاشــو پاک میکرد با یه دســت پتو رو روم صــاف کرد:
و المپو خاموش « استرس واسه تو خوب نیست خب؟ المپو خاموش میکنم بخوابی

ـــالمو در آورد لب زدم: ـــد و ش ـــه تو «»زنخ بزن دایی فرید بیاد»کرد خم ش باش
نباش دایی همه ویو  اســـتراحت کن من زنخ میزنم خب؟تو بخواب نگران هیچی

دایی فرید وکیل پایه یک دادگستری بود که کلی خاطر خواه داشت «درست میکنه
و موکل از ســرو کولش باال میرفتن خیلی کار درســت بود همه امیدم به اون بود 
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اگه کیسان لج نکنه باز پتو رو کشیدم روی سرم انقد گریه کردم که نفهمیدم وطور 
 ...خواب رفتم

 (:نیلوفر

سامو یکم رف ستم گرفتم تا زنخ بزنم به دایی فرید آرا آر شیمو د تم توی حیاط و گو
دایی فرید اون بهتر از ما میفهمه «»به کی زنخ میزنی؟»تو بغلش جا به جا کرد:

کیســـان بلند شـــد گوشـــی رو از دســـتم «آره فکر خوبیه زنخ بزن«»وی به ویه
مامان مونو بلند « هالزم نکرده حایـــرم اعدام شـــم ولی اون نجاتم ند»قاپید:

شکمش فکر کن به »شد: سان به زنتو اون بچه توی  ست کی فعال وقت لج بازی نی
کیســان حرصــی نگاهی به «من فکر کن پســرم تو مرد این خونه ای بزار زنخ بزنه

سمت من «بخاطر دخترت»مادرش انداخت: شت  سی گرفتو دوباره برگ سان نف کی
برگشت سر جاش و نشست زنخ  گوشیو گرفت سمتم و منم گوشی رو ازش گرفتم

ــو بله بفرمایید؟»زدم بعد سه تا بود یه دختر جواب داد: ـــ با تعجب به صفحه «الـ
شی نگاه کردم نه درست گرفته بودم: سلیمی؟»گو شی آقای  شید گو بله من «»ببخ

ـــد:«دخترشـــون هســـتم بفرمایید؟ پاریو »تعجبم دو برابر ش ـــادی مگه تو  ش
یلو ام خره حیف که االن با دایی کار واجب ن«»ورا دیروز برگشــتم شــما؟«»نبودی؟

شیو بده دایی شت میکردم یه لحظه گو شه یه لحظه «»دارم وگرنه خوب فهش ک با
ــی ــی «گوش ــدای دایی توی گوش ــی و بعد ص ــدن گوش ــدای جا به جا ش و بعد ص
شده؟«»سالم دایی نیلوفرم«»الو»پیچید: دایی وقت «»شناختم دخترم جانم ویزی 

ساعتی بیای سان اینا داری یه یک  شماها «»خونه کی سه  شه وا آره عزیزم من همی
ـــاعت دیگه اونجام ممنون دایی پو «»وقت دارم االن میام اتفاقا نزدیکیم نیم س

نیم ساعت دیگه »و قطع کرد نشستم رو پله های ایوون کنار آرا:«فعال دخترم«»فعال
ـا«»شادی از پاریو برگشته»برگشتم سمت آرا:«میاد ـ ـ ـع ـ ـ اون آره او  «»واق

شه دایی گفت نزدیکیم «»منم میاد اینجا همراه دایی«»جواب داد آخی انقد دلم تنگ
ــادی خیلی خوب «آخ جون«»آره حتما میاد دیگه ــو خدایی اومدن ش تو این بل بش

سه دریا و البته ما عزیزتر بود  شادی از خواهر وا سه دریا وون  صا وا صو بود مخ
ساعت ه شیدم و به بقیه نگاه کردم نیم  سی ک مینجوری به هم نگاه کردیم و به نف

شد از جا پریدم: شت بالخره در خونه زده  کیان درو باز کرد «دایی اومد»سختی گذ
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و دایی و پشت سرش شادی وارد خونه شدن شادی جیغی کشید و خودشو پرت 
ـــت توی کریرش و اومد و دو تامونو بغل کرد  ـــامو گذاش کرد تو بغل من آرا آرس

ــادی هی جیغ میزد: ــده بود واااای دد کرده واااا»ش ــتون تنخ ش ای وقد دلم واس
سه  شده بود وا شما تنخ  سه  سم بخورم انقد که دلم وا یرم ق بودم از دوریتون حا

دایی با جذبه خاص خودش کتشو کشید و سرفه ای «شاهرخ و بابا تنخ نشده بود
شادی صاف وایساد و سر پایین انداخت و وشمی «بسه شادی انقد جیغ نزن»کرد:

سابی اخم کرده بودن دایی گفت د سرا ح ست پ ش سان ن ایی روی تخت کنار کی
دریا داره استراحت «»خب وی شده نیلو جان؟ دریا کجاست؟»برگشت سمت من:

میکنه حقیقتش دایی یه اتفاد خیلی بدی افتاده و تنها کســـی که تو این موقعیت 
شمایید شده؟«»ما بهش امید داریم  سک« وی  شو به معنی  ست وت مامان مونو د
شته حاال میخوام کمکش »باال آورد و رو به دایی کرد: سته یه نفرو ک سان ناخوا کی

مامان مونو زیادی خودمونی حرف میزد دایی بلند شد و وشماشو ریز کرد « کنی
کیسان تو جاش جا «میشه دقیق توییح بدی؟»و راه رفت بعد به کیسان نگاه کرد:

شو پایین انداخت و کل ماجرا ر  سر شد و  ستی به ته به جا  و تعریف کرد دایی د
ریشش کشید و یکم دیگه راه رفت نگاهی به مامان مونو که با شک نگاش میکرد 

ـــت و پا نیســـتم یه جوری بالخره درش میارم از این »انداخت: اونقدرام بی دس
اســـتراحت «»گفتی دریا کجاســـت؟»و بلند شـــد و رو کرد به من باز:«مخمصـــه

نه یاد نزار «»میک یاد بیرون شــــک واســـش خوب تو این شـــرایط ز تاد ب از ا
ست شه دایی«»نی شیش دنخ به سم  ستی«»حوا لبخندی «تو دختر خوب دایی ه

شید توی هم یدفعه در خونه  شو ک سودی کرد و اخما شادی طبق معمو  ح زدم 
ــت و نگاهی به همه کرد: ــد از ترس از جا پریدم دایی برگش برید تو »محکم زده ش

ی به غیر از کیوان و ک نه همتون  نه و «انخو مه حرف گوش کن رفتیم توی خو ه
 ...مامان مونو به زور دست کیسانو کشید و آورد توی خونه

همه از پنجره ها بیرونو نگاه میکردیم داداش حمید اومده بود و داد و هوار میکرد 
ـــدای دریا اومد: ـــت آرومش کنه تا با هم حرف بزنن ص وه »و دایی ســـعی داش

سان «خبره؟ سمتش کی شتیم  شو گرفت:همه برگ ست ست تو برو »رفتو د ویزی نی
شادی رفت و دستشو «برو توی اتاد تو«»سرو صداها واسه ویه پو؟«»توی اتاد
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ــادی  گرفت منو آرا هم رفتیم بردیمش توی اتاد انقد حالش بد بود که با وجود ش
شو جمع کرده بود و خیره  سته بود و زانوها ش حتی لبخندم نزده بود روی تخت ن

ــده بود به در ا ــرود کرد به حرف زدن:ش دیدین وطور بدبخت »تاد بغض کرده ش
شدم؟ دیدین به خاک سیاه نشستم؟ کاش ال  میشدمو جیغ نمیزدم کاش میزاشتم 
هر غلطی دلش میخواد بکنه دیدین وطور کیسانمو قاتل کردم؟ تقصیر من بود من 
سانم  شه اگه جیغ و داد نمیکردم کی ییو بک شدم اون عو قاتلش کردم من باعث 
نمیومد اونو بزنه غلط کردم خدا غلط کردم حاال وه خاکی تو ســـرم بریزم حاال 

ستمو «ویکار کنم شادی بغلش کرد د صدای بلند گریه میکرد  گریش اوج گرفت با 
ــونش: ــتم روی ش ــی »گذاش ــیر تو نبود اون عوی ــا تقص این وه حرفیه میزنی اص

ت هم اونو اون میخواست اذیتت کنه کیسان اگه بعدشم میفهمید هم تو رو میکش
میدونست دست گذاشتن رو ناموس کیسان تاوان داره ولی بازم اومد سمتت اصا 
ــوندش ولی  ــو کنتر  میکرد باید فقط میترس ــبانیتش ــان بود باید عص ــیر کیس تقص
ـــت این وســـط بی گناه تر از همه تویی هیچکو حق نداره تو رو مقصـــر  نتونس

شادی در«بدونه شد  سان وارد  شد و کی یا رو از بغلش بیرون آورد و در اتاد زده 
ــته بود و گریه میکرد  ــس ــله گرفت ازش منم همینطور آرا هم که کال دور نش فاص
ستی به  شو پاک کرد د شکا صاف کرد و بعد ا شو  ست پاها ش سان کنار دریا ن کی

فکرای ورت و پرت به سرت نزنه کشتمش خوب کاریم کردم دست »سرش کشید:
وس من خورده بود تو ناموس منی تو رو غیرت من گذاشـــته بود دســـتش به نام

غیرت منی نامرد بودم اگه نمیکشتمش بی غیرت بودم اگه خونشو نمیریختم گریه 
الکی نکن الکی زار نزن میرم زندان اعدامم شــاید بشــم ولی از کشــتنش پشــیمون 

صیر تو بود فهمیدی؟ ستم یک ثانیه هم به فکرت نرسه که تق سرشو پایین «نی دریا 
ونجوری ســـری به معنی آره تکون داد کیســـانم ســـرشـــو تکون انداخته بود هم

شه؟»داد: یرم «خوبه پو دیگه گریه نمیکنی با شو تکون داد حا سر باز دریا فقط 
شونی  شون با محبت پی سان برای اولین بار توی این مدت ازدواج سم بخورم کی ق

شنیدیم یه دفعه دریا بلند زد زی شش ویزی گفت که ما ن سید و در گو ر دریا رو بو
سانم دستاشو دور شونه های دریا حلقه کرد ما  سانو بغل کرد کی گریه و محکم کی
ســـه تا مزاحمم آروم آروم از اتاد زدیم بیرونو اونا رو تنها گذاشـــتیم شـــاید دیگه 
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ستم  شمام حلقه زد در اتاقو ب شک توی و هیچوقت هم دیگه رو نبینن از این فکر ا
به گریه کردن و وه روز تلخ و پر گریه و بغام ترکید شادی و آرا هم با من شرود 

 ...ای بود

 (:دریا

شم  سه من در گو محکم بغلش کرده بودم و زار میزدم خدایا ورا این همه اتفاد وا
ســـخت بود تحمل « ما  منی دریا فقط ما  من حتی اگه اعدام شـــم»گفته بود

سا شتم با کی سا  بود که دا سخت بود من االن تقریبا یک  سان خیلی  ن نبودن کی
ـــدم بد  ـــان نفو میکشـــیدم میخوابیدم و بیدار میش زندگی میکردم من با کیس
اخالقیاش به کنار من دیوونه کیسان بودم دیوونه من بدون کیسان میمردم ویکار 
کنم با بچه تو شـــکمم؟ خدایا خودت کیســـانمو از این مخمصـــه نجات بده خدایا 

کنم؟ وجوری زندگی   رحمت بیاد به بچه توی شکمم خدایا من بدون کیسان ویکار 
کنم ببرنش زندان؟ اعدام؟ مگه کیسان من قاتله؟ اون پسره میخواست بهم دست 
ید از بغلش  ـــان منو کشـــ تل نبود؟ کیس تل نبود؟ بچم میمرد ق قا نه  دارزی*" ک

ستراحت کن با داییت حرف میزنم »بیرون: ست ا ست خوب نی سه گریه نکن وا ب
ـــت بمونه خب؟ ـــه روزی پیش ـــادی دو س ـــد«بزاره ش ای داد وحید از بیرون ص

ــتی؟ بیا »اومد: ــم مرد مرتیکه کدوم گوری هس ــت این بی همه ویز؟ داداش کجاس
از جام بلند شدم که کیسان شونه «بیرون بی غیرت؟ بیا بیرون بی ناموس؟ کجایی؟

ــر جام: ــرمو « تو بیرون نمیای فهمیدی؟»هامو گرفت و برم گردوند س اخم کرده س
ــنوا تا ــدمو   تکون دادم ولی کو گوش ش ــان از اتاد رفت بیرون از جام بلند ش کیس

پشت سرش رفتم بیرون کیسان با اعتماد به نفو باال رفت جلوی وحید سینه سپر 
ـــت « اگه بی غیرت و بی ناموس بودم که االن اون انگل زنده بود»کرد: دایی دس

کیســانو کشــید و اســمشــو گفت که یعنی تو ویزی نگو وحید بغض کرده داد 
ستی؟مرتیکه دا»زد: شتی طلبکارم ه شمو ک شت گفتم همون روز اولی «»دا به دادا

که من زنمو آوردم تو این خونه گفتم وشای هیزشو درویش کنه گفتم این ناموس 
منه گفتم مثل شما بی غیرت نیستم که ناموسم با هرکسی بپره گفتم دور و بر دریا 

کار کرد  مت ولی اون وی یارو هم میخواد نبین یه نفره  با  ما  که  باز آبجی کووی
الن ســرخ شــده و میخواد مطمعن بودم کیســان که پشــتش به من بود ابگیردش 
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سان بودن تا حمله کنن به وحید و  شاره کی وحیدو خفه کنه کیان و کیوان منتظر ا
 ....ما همه منتظر عکو العمل کیسان بودیم

بر خالف انتظار همه ما کیسان وندتا نفو عمیق کشید و برگشت به ما سه تا)منو 
ـــت ســـمت آرا و نیلودکه تقریبا نزدیک هم بودیم نگاهی انداخت و د وباره برگش

وحید و دو قدم همونجور که پشـــتش به ما بود عقب عقب اومد ســـمت ما بعد 
فت: ندادم گمشـــو »خیلی آروم گ ـــت  تا کنترلمو از دس من دو نفرو نمیکشـــم 

شید:«بیرون شو ک ست شادی و د سمت  سان اومد  شما »وحید بی توجه به حرف کی
ست دیگه شدین این یکی رو بدین به من *"خون صی توپید به دا«که تموم  یی حر

شکایت »وحید: ستی برو  شاکی ه شکایت کنم  سه من میتونم بابت این رفتارت  ب
خانوادش توهین کنی به  جا و  یای این نداری ب یل «»کن حق  گه تو وک پیری م

شی حرف میزنی آخه؟ صی شکایت نکردم «»و شم و تا بابت این کارت  بله من وکیل
شو بیرون شت م«گم شد انتظار ندا شاش گرد  ست به کار وحید و ا به این زودی د

سمت در خونه در همون حا  بلند داد زد: شیم رفت  سرتو باالی دار نبینم و  »ب تا 
همین حرفش کافی بود تا بیفتم روی زمین کیسان برگشت و «کن نمیشم کیسان

فت: بازومو گر مد ســـمتم و زیر  گاه کرد او یا بیرون ورا »منو ن گه نگفتم ن م
ـــان پوفی کشـــید و بغلم کرد عطر دایی رو کنارم بلند زدم زیر گریه ک«اومدی؟ یس

دایی جان من نمردم که تو اینجوری گریه میکنی انقد از من نا امیدی »حو کردم:
به این ســـادگی یعنی من  نده  جات دادم پرو مد رو ن تل ع دایی؟ من مجرم ق

غل دایی:«نمیتونم؟ مدم و رفتم تو ب ـــان بیرون او غل کیس یدم تویی »از ب مه ام ه
ـــه هم ـــاهرخ همیش ـــاهرخ دایی نا امیدم نکن از خودت ش ه امیدم تو بودی و ش

ستم دایی نجاتش بده  شه منم نی سان نبا شادی میدونه تو هم میدونی کی میدونه 
خواهش میکنم شــده میرم التماس میکنم و ریــایت میگیرم دایی نزار اعدام بشــه 

دونم؟  من کی ولت کردم عزیز در «»نزار بچم مثل خودم بشـــه دایی به دادم برس
شه بودیم وقتایی که  سختیت نبودم؟ ما بودیم همی شتم؟ تو کدوم  کی تنهات گذا
سانو  ستیم تو وقد کی شتت بودیم ما میدون شاهرخ پ شتت منو  حتی مادرت نبود پ

برگشتم «دوست داری االنم میدونم میدونمو تا تهش هستم هم با تو هم با کیسان
زد و من این نفرتو درک نمیکردم و به کیسان نگاش کردم تو نگاهش نفرت موج می
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ست منو گرفت: ستراحت کنی»آروم د شوند توی اتاد «تو بهتره دیگه بری ا و منو ک
روی تخت گذاشتم و شونه هامو فشار داد و خوابوندم روی تخت و رفت بیرون و 

 ...درو بست و در کما  تعجب من قفل کرد

 (:کیسان

و به اتاد مامان که «حرف بزنیم؟»در اتاد دریا رو قفل کردم و رفتم ســـمت فرید:
صحبت با این مرد بود  سه  بخاطر دور بودنش از اتاد ما و جمع فعال بهترین جا وا
شدیم  سرش رفتم وارد اتاد  شت  سمت اتاد پ سری تکون داد و رفت  شاره کردم  ا
نگاهی به دور تا دور اتاد انداخت و بعد نگاهش روی من ثابت موند درو بســـتم 

ست: جلو رفتم لبه تخت ش صد این «»نمیتونی زنمو از ونگم در بیاری«»خب؟»ن ق
نمیخوام که «»محبتای الکیتم نمیتونه عالقشــو نســبت به من کم کنه«»کارم ندارم

شه شتر ب سبت به اون بی ست دارم عالقه تو ن شه ولی خیلی دو سه «»کم ب اونم وا
د نه شاهرخ نامز «»شاهرخ میخواستی همونجور که همه ویو واسه اون میخواستی

با «»داره یه دروغ گویی  مه تو  به ه مام عمرت دروغ گفتی  دروغ میگی تو توی ت
ــتی دریا باهام ازدواج کنه ــتی فقط تو فکر انتقامم بازم گذاش دریا «»اینکه میدونس

آتیش تو بالخره یه روزی خاموش «»تو انداختیش توی آتیش«»خیلی عاشقت بود
ورا یکم به «»دریا بی پدر باشهمن نمیزارم بچه «»دارن میبرن اعدامم کنن«»میشه

ــاد«فکر بچه های خودت نبودی ــد و رو به روم وایس ــتید من »بلند ش ــما نخواس ش
اگه پولمو قبو  میکردید خودمم کم کم «»ما خودتو میخواســتیم نه پولتو«»باشــم

ســـالم بود من تمام  26ســـا  اومدی من 15بعد «»میومدم من دنبا  یه راه بودم
ــیمو من تو زندگیمو باختم تمام بچگی ــدم مرد این  11مو تمام بازیگوش ــالگی ش س

شت «»خونه ورا رفتی؟ ستم فرشته نزا شتن بمونم من دیوونه مونو بودم و ه نزا
داد و هوار کرد فهش داد نفرین کرد تهدید کرد فرشـــته منو با تو تهدید کرد تو 
همیشـــه نور وشـــم من بودی کیســـان فرشـــته اینو میدونســـت به خدا مجبور 

ــدم ــتی به هر طریقی فیلمت«»ش ه فک کردی باور میکنم؟ هه تو اگه ما رو میخواس
میموندی ولی نموندی ولی رفتی تنهامون گذاشتی یه زنو با سه تا بچه قد و نیم قد 

ـــا  «»تنها گذاشـــتی و رفتی من همه زندگیم مونو بود وگرنه بعد اون همه س
مادر تو هنوز زن »«حق نداری اسم مادر منو بیاری«»زندگی سمیرا رو طالد نمیدادم



                 
 

 

 فائزه قاسمی|  اشک اقیانوسرمان 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

52 

 

شرعی و عرفی و قانونیم شه مثل دریا «»منه زن  شوهرش با ست زن باید پیش  نی
شما شم«»که کنار منه نه مثل  سلیمی«»االن میخوام با «  ولی...«»دیگه دیره جناب 

شادی و مامان جلوی در بودن و  شو ادامه بده و از اتاد زدم بیرون و  شتم حرف نزا
قب تر و گل یکم ع گاهی  نیلوفر و آرا یا ن تاد در به ا یه میکردن  همشـــون گر

و رفتم توی ها  و روی «نشنوم این حرفا یک کلمش به گوش دریا برسه»انداختم:
ستم بیرون برم منتظر پلیو بودم همون لحظه زنخ آیفون  ستم نمیتون ش کاناپه ن

 ...صداش در اومد

 (:کیان

وحید داد « لطفا بیاید جلوی در« »بله»رفتم ســـمت آیفون و گوشـــیو برداشـــتم:
حدس « اینا احترام حالیشــون نی به اون کیســان نامرد بگو گمشــه بیاد اینجا»زد:

میزدم وحید انقد زود دســت به کار شــه آخه همیشــه دنبا  یه آتو از داداش بود 
حسودی میکرد به داداشم گوشیو گذاشتم و برگشتم سمت کیسان که روی کاناپه 

گفتم که شک داشتم شنیده باشه کیسان انقد یواش  «اومدن دنبا  تو»نشسته بود:
بلند شد و مثل همیشه با اعتماد بنفو و سر باال کتشو صاف کرد و رفت سوت در 

کیسـان برنگشـت توی « نمیخوای بری پیش دریا او »ها  شـادی با بغض گفت:
ـــه خودشـــو بچه خوب »همون حالت جواب داد: نه اینجوری ســـخته براش واس

ست سمت « نی سان یه قدم رفت  شادی انداخت و کی شت نگاهی به  در ولی برگ
سمت در: شت  شد دوباره برگ شیمون  مواظب »دهن باز کرد یه ویزی بگه ولی پ

شید نزارید زیاد گریه کنه سرش نیلو و «دریا با شت  صدا ترکید و پ بغض مامان با 
آرا و شـــادی با هم زدن زیر گریه من تکیه داده بودم به دیوار و ســـرم پایین بود 

ست انداخته بود دور بغض کرده ب سته بود و د ش ودم و آماده برای گریه کیوان ن
ــت گرفت به دیوار و لیز خورد و  ــرش پایین مامان دس ــدش و س زانوهای جمع ش
نشست کنار دیوار سرشو تکیه داد به دیوار و وادرشو کشید روی صورتش برگشت 

وپ رو  تو نبودم تو مرد این خونه ای کیان هنوز بچو نزار نگاه»ســـمت کیوان:
من نوکر خودتو ناموست هستم »کیوان تو همون حالت آروم گفت:«ناموسم باشه

سمت در منو کیوان به «داداش خیالت راحت سری تکون داد و بعد رفت  سان  کی
ستبند زدن که کیوان  ستاش د سرش رفتیم بیرون به د شت  خودمون اومدیم و پ
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زه بازوی کیســان رو ســربا«خودش داره میاد دیگه ورا دســتبند میزنی؟»رفت جلو:
سه تا سرباز بودن یه سروان که توی ماشین «من فقط وظیفمو انجام میدم»گرفت:

نشــســته بود انگار اومده بودن یه قاتل زنجیره ای رو بگیرن وحید وشــماش قرمز 
بود معلوم بود گریه کرده ولی با پوزخند به کیسان نگاه میکرد اونا کیسان رو بردن 

نزارین ببرنش »و پشت سرش رفت صدای مامان اومد: و وحید سوار موتورش شد
سریع وارد خونه شدیم مامان «کیوان جلوشونو بگیر نزار بچمو ببرن ورا وایسادین

سمتش که فرید  سته بود و گریه میکرد و داد میزد دو قدم رفتم  ش سط حیاط ن و
 ...سلیمی زودتر خودشو رسوند بهش و بغلش کرد خون جلو وشمامو گرفت

 (:آراگل

ــتت به »کیان یدفعه حمله کرد طرف دایی فرید و از مامان مونو جداش کرد: دس
دایی انقد خونســـرد بود انگار خیلی عادی دارن حرف «مادر من نمیخوره مرتیکه

میزنن در حالی که یقش تو دست کیان بود اون یکی دست کیانم مشت شده بود 
یدنش توی صـــورت دایی: ماده برای کوب وه؟»و آ به تو  مه  یارم «»زن فکتو م

من اگه بدی کرده باشم بیشتر از همه او  به مونو و بعد به کیسان بدی «»پایینا
به من بی احترامی نکردن حاال  تا  کدومشـــون  نا «»کردم ولی هیچ ثل او من م

االن وقتش نیسـت هیشـکی حالش خوب »کیوان دسـت کیان رو کشـید:«نیسـتم
ــت ــادی  و بعد رفت توی خونه ما نیلو هم رفت منم نگاهی«نیس به جمع کردم ش

دستمو کشید و رفتیم توی خونه کیوان رفت سمت اتاد دریا و قفلشو باز کرد وند 
حرفش تموم «کیسان ورا درو قفل میــــــــ.....»ثانیه گذشت که دریا درو باز کرد:

شده بود که دید کیوانه: سان کو؟»ن سرشو انداخت پایین و رفت کنار از «کی کیوان 
نیلو رفت « کجاســت کیســان؟»و به اطراف نگاهی کرد:جلوی در دریا اومد بیرون 

شو گرفت: ستراحت کن تو»جلو و بازو ها ورا در اتاقو »بعد رو کرد به کیوان:«برو ا
ـــت نیلو بیرون کشـــید:«باز کردی؟ نمیخوام...نمیخوام »دریا بازو هاشـــو از دس

ست؟ سان کجا ستراحت کنم کی شد و دریا اونو دید و با «ا همون لحظه دایی وارد 
ــمتش:ع مگه نگفتی نجاتش میدی؟ مگه نگفتی نمیزاری ببرنش؟ وی »جله اومد س

ـی کیسانو بردن ورا کاری نکردی؟ نکنه بشینم تا  ـ ـ ـ ـ شد پو؟ بردنش که دای
آروم باش دخترم فرید نیســـتم اگه »دایی ســـعی کرد آرومش کنه:«اعدامش کنن
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ــانو آزاد نکنم خب؟ آروم باش دخترکم آروم هیچ اتفاقی نمیوف ــان بر کیس ته کیس
شت نمیزارم اتفاقی بیوفته سته « میگرده برش میگردونم پی ش شادی بغض کرده ن

بود کنار کاناپه و نیلو هم همونجا کنار در تکیه داده بود به دیوان و کیوانم رو به 
ــو  ــاده بود و مامان مونو وادرش ــر پایین توی وارووب در وایس روش کیان با س

صورتش و گریه میک شیده بود روی  شده ادامه ک رد دایی که دید دریا یکم آرومتر 
یه هم نکن اینجوری کنی »داد: ـــه نخور گر ـــد تو غص میرم کالنتری ببینم وی ش

شونو بدن به تو ها س سه همه باید حوا سان بر شکی نمیتونه به کی سری «هی دریا 
تکون داد که دایی هم به معنی خوبه ســر تکون داد و رفت ســمت در چ در همون 

یه دو سه شب پیش دریا باش دخترم نشینی باهاش »ادی گفت:حا  خطاب به ش
ـــت اتفاقی  ـــاط گریه و زاری رو جمش کنید قرار نیس آبغوره بگیریا با همتونم بس
ـــاط گریه و زاری رو  بیفته و رفت و ما هم ســـعی کردیم حرف گوش کنیم و بس

 ...جمش کنیم

 (:شادی

بود و زانوهاشــو بغل  تو اتاد دریا روی تختش دراز کشــیده بودم و اونم نشــســته
کرده بود همونطور که به ســـقف خیره بودم یه ســـوا  پرســـیدم که جوابشـــو 

یعنی بابا از اون یکی «»هوم؟«»میگم دریا؟»میدونســـتم و هنوز تو شـــکش بودم:
ــی؟«»زنش وند تا بچه داره؟ ــواله میپرس ــرایط اینم س تازگیا «»ومیدونم تو این ش

تا داد به فک کن من وند  ـــاهرخ داشـــته زیادی برام جال اش دیگه به غیر از ش
نه؟«»باشـــم تک «»حاال ورا داداش آبجی  ـــه  ید همیش با نه من خودم  آبجی 

شم شه ها«»با شه خودمو «»دلت توهم خو شاهرخ با میگم اگه اخالقای اونام مث 
شه؟«»دار میزنم شاهرخ و شه «»مگه  شی سو تو  ست بد اخالد خون نف وش که نی

به منم گیر  یده  ته که اه کرده از بو بهش گیر م یاد یداد  یداد «»م به منم گیر م
ــده ــش تنخ ش ــی دلم واس ــش «»ورا نمیری ببینیش؟«»عوی ــان ازش خوش کیس

شم به این خوبی«»نمیاد شکلی باهاش داره«»وا دادا نگران نباش «»نمیدونم وه م
شه سانو آزاد کنه من «»هوم؟«»شادی؟«»همه وی حل می میگم اگه دایی نتونه کی

نترس اصــا بحثو عوض «»میترســم«»بابا رو نمیشــناســی میتونه انگار «»ویکار کنم؟
شتی مامان بابا از هم طالد گرفتن؟ شت طرفم:«کنیم خبر دا واقعا  »حو کردم برگ
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صا شد و «منم نفهمیده بودم اومدم اینجا فهمیدم«»کی؟ من نفهمیدم ا در آروم باز 
شید: سرکی ک ش«ِاد بیدارین؟»آرا  ست بعد بچه بغل وارد شد و برعکو رو به ما ن

و به ووب ته تخت تکیه داد و وون رو به روی دریا بود راحت پاهاشو دراز کرد و 
به: تا بخوا هاش و شـــرود کرد تکون دادن  پا گذاشـــت روی  وی »آرســـامو 

ـــو داد:«میگفتین؟ قعــا  وــه «»دایی و زنــدایی طالد گرفتن»دریــا جوابش وا
نا که با هم یهویی نبود یه ماهه االن بعدشـــم او»ایندفعه من جواب دادم:«یهویی

ــه عمه الکی زور میزد تا این رابطه رو نگه  ــتن وی میش ــاختن همه میدونس نمیس
سب ویه«»داره صل و ن شو جا به جا « واقعا نمیفهمم درک مامان از ا آرا یکم خود
کل داره»کرد: مه مشـــ با ه مان تو کال  با ذود «ما باره  نده که آرا دو زدیم زیر خ

نیلو اینا وســط »یم که وشــمکی زد:دو تایی نگاش کرد« راســتی بچه ها»گفت:
بعد خندید با تعجب نگاش کردیم که بلند تر خندید بالشـــتمو از زیر «عملیات بودن

باز بلند تر خندید دریا لبخند کم «گمشو بی حیا»سرم برداشتم و پرت کردم طرفش:
واسه نمیدونم فک کنم تو حیاط باشه «»کیان کجاست تو اینجا نشستی»جونی زد:

وه فرقی میکنه میاد اونو «»همین بعای وقتا سیگار میکشه که اون از سرش بپره
تاد میشـــه به این مع نه  گه الزم نیســـت خودم «»ترک ک مپ می میگم برو ک

در اتاد زده شد بعدش نیلو وارد شد «خب حاال درست میشه نگران نباش«»میتونم
ــک میکرد معلوم بو ــو خش د دوش گرفته آرا یکم نگاهش کرد و زد با حوله موهاش

زیر خنده منم خندم گرفت. و دریا لبخند کم جونی زد نیلو طفلکی هاج و واج مارو 
 ...نگاه کرد و اومد لبه تخت نشست

 (:نیلوفر

گیج نگاشون کردم همشون داشتن به من میخندیدن رفتم اونطرف تخت رو به رو 
آرا بیشتر «کوفت وه مرگته؟»ی آرا:شادی نشستم که بلند شد نشست زدم تو بازو

ــت: ــف ــده گ ــری ــده ب ــری ــاش ب ــده ه ــن ــــط خ ــد و وس ــدی ــن دوش... »خ
حرصی نگاش کردم و بعد محکم تر از دفعه قبل زدم تو «گرفتی...خوش...گذشت؟

ساده بودی؟» بازوش: شغا  بی حیا گوش وای شو آ شو انقدرام «»گم نه بابا برو گم
صدات شدم  ستم از در اتاقتون رد می شعور نی شنیدم همینبی  کیان دنبالت «»ونو 

ومیدونم یه جوری با ترس از اتاد اومد بیرون منم به فرار «»واسه وی؟«»میگشت
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همون لحظه «گفتم نمیدونم کجاســت«»تو وی گفتی بهش؟«»کردنت شــک کردم
در آروم باز شــد و کیان ســرکی «بفرمایید؟»در اتاد زده شــد و دریا بی جون گفت:

ید نف ید و وقتی آرا رو د ید:کشـــ جایی؟»و راحتی کشـــ جا «»این آره پو ک
و رفت بیرون و درو «هیچی من فک کردم....هیچی خوش باشید ببخشید«»باشم؟

آخرش از ترس رفتن من ســکته میکنه االن من اینجا :»بســت آرا نفســی گرفت 
نشــســتم نمیخوابه تا من برم واقعا درکش نمیکنم من اگه میخواســتم برم همون 

و میرفتم دیگــه کم کم دارم از دســـتش روانی  موقع بچــه رو ســـقط میکردم
ـــه «میشـــم خندیدیم ولی وه خنده ای هیچکدوم از ته د  نبود ظاهری بود واس

ـــه هر کدوممون یه درد  عوض کردن حا  د  دریا که میدونســـتیم عوض نمیش
داشـــتیم آرا با کیانی معتادی که همه جا دنبالش بود که مبادا فرار کنه درگیر بود 

ش شوهر غیرتی شادی با دادا شدش تو ذهنش کلنجار میرفت دریا با  ای تازه پیدا 
که بخاطر اون قاتل شده بود عذاب میکشید و من....منم با مشکلی که تازه فهمیدم 
ــه  ــاب راه انداختن با کیوانی که میگه نمیزارم بری آخه مگه میش دارم و جنخ عص

ست و تو نتونی بهش بچه بدی تا ک شق بچ ی قبولم میکنه؟ زندگی با مردی که عا
صا  شو نادیده میگیره؟ ا سته های خود سم نمیزنه؟ تا کی پام میمونه و خوا تا کی پ
وقد میتونه دوســم داشــته باشــه؟ به بچه ها نگاه کردم همه رفته بودن توی فکر 
ـــه ماها نمیخواد قبل از ازدواجمون مشـــکل  ورا این زندگی یه روز خوشـــی واس

 ...ودش به دادمون برسهداشتیم و حاال دو برابر شدن خدا خ

 (:دریا

شت ماهه بودم از  سخت بود ه شکمم خیلی جلو اومده بود و تکون خوردن برام 
شتم  شتم و گذا شدم امروز روز مالقات بود وادرمو از توی کمد بردا روی تخت بلند 
شکی که تنم بود نگاه کردم  شتم و به تونیک م شکیمو بردا سری م روی تخت و رو

ید ته بودم نم ته بودم عزا گرف ماه بود که عزا گرف ندین  ونم عزای کیو ولی االن و
صا  یایت بدن خواهرش ا یی کنه ر مامان مونو رفته بود تا خانواده حمید رو را
ـــه التماس ولی مامان  ـــان گفته بود نریم واس درو به روی مامان باز نمیکرد کیس

شون به دخترکم رح شاید دل ستم برم تا  شد منم میخوا یی نمی م مونو دلش را
بیاد ولی پا رو دلم گذاشته بودم تا کیسان عصبی نشه اصال دلم نمیخواست کیسان 
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وقتی آزاد بشه از این مویود عصبی باشه دایی گفته بود همه سعیشو میکنه ولی 
ماهم تا جایی که میتونیم کاری کنیم تا خانواده حمید رایــی بشــن ریــایت بدن 

رفتم از اتاد بیرون کیوان توی  ولی من جرات نمیکردم برم وادرمو ســـرم کردم و
امروز روز مالقاته میرم «»کجا زن داداش؟»ها  نشــســته بود تا منو دید بلند شــد:

سانو ببینم سان نکن «»کی شرمنده کی سان گفته دیگه نزارم بری زن داداش منو  کی
شه تو بگو نرو منم نمیرم حتما«»بیا برو توی اتاقت شامو پام کردم و رفتم از «با کف

برو کنار کیوان «»نمیزارم بری زن داداش لج نکن»ون کیوان جلومو گرفت:خونه بیر 
ــی من همین روزای مالقاته ــعیت «»تنها دلخوش داداش دلش نمیخواد تو اون وی
ــم نبر برو کنار کیوان به خدا اگه نزاری برم یه «»ببینیش نرو آبروی منو جلو داداش

قت ببینم وجوری  ما اونو یار چه م جواب داداش جونتو بالیی ســـر خودمو این ب
نوچ من باید برم «»ورا لج میکنی دریا بیا بریم توی خونه خواهش میکنم«»میدی

بی توجه راه «زن داداش»و با دستم کنارش زدم نالید:«امروز کیسانو ببینم برو کنار
ــین  ــده بودم که کیوان ماش ــمت خیابون هنوز وند متری از خونه دور ش افتادم س

ست  405 سان رو که فعال د شینو  کی شه ما شی شت و  اون بود جلوی پام نگه دا
ــید پایین: ــه»کش ــونمت خیالم راحت باش ــه حداقل بیا خودم برس به اطراف «باش

 ...نگاهی انداختم و پوفی کشیدم و سوار ماشین شدم

شت روی گاز و حرکت کرد: شو گذا همونطور «خیلی لج بازی مثل نیلوفر»کیوان پا
ــمت ر  ــت بپیچه س ــر وهار راه میخواس ــو نگاه میکرد ادامه که س ــت و اطرافش اس

خیلی وقته میخوام باهات حرف بزنم اما فرصـــتش پیش نمیاد....به کمکت »داد:
شو نگاه «نیاز دارم دریا نیم نگاهی بهم انداخت و من منتظر خیرش بود دوباره جلو

کالفم کرده وند ماهه بهش »لباشو با زبونش خیو کرد:«با نیلو حرف بزن...»کرد:
ی من مهم نیو من نمیخوام از دســتش بدم دریا ویکار کنم گیر داده بگو بچه برا

که بیا طالد بگیریم نمیخوام طالقش بدم بچه دوســت دارم درســت ولی نیلو رو 
شگاه بچه میارم  شد از پرور شه میبرمش دکتر ن ست دارم هر جا الزم با شتر دو بی

بزن از خر شیطون بازم نشد بچه نمیخوام اصا...تو رو خدا زن داداش با نیلو حرف 
حرفای جدید میشـــنیدم بهت زده به کیوان خیره بودم کی من انقد از «بیاد پایین

نیلو دور شده بودم که این مویود به این مهمی رو ازم مخفی کرده بود؟ نیلو بچه 
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دار نمیشــد؟ و کیوان عاشــق بچه بود و اینو همه میدونســتن ولی ورا نیلو به من 
مو دادم)از بو همش اخم و تخم میکنی تو این وند نگفته بود؟ خودم جواب خود

ماه کی نشستی ازشون بپرسی دردتون ویه؟داشکایی که بی اختیار ریخته بودم رو 
پاک کردم نیلو میخواســت از کیوان جدا شــه اینا که لیلی و مجنون بودن اینا که 
شــیرین و فرهاد بودن واســه هم جون میدادن وطور نیلو میتونه به این مویــود 

ــتونی دادم: تو »حتی فکر کنه نگاه خیرمو از کیوان کندم و به خیابونای خلوت زمس
ــتباه میگیره ــمیم اش ــت باهاش حرف میزنم اون داره تص ممنون منم «»اولین فرص

ــا من خودم حلش  ــکلی میگه طالد؟ اص همینو میگم مگه آدم با کووک ترین مش
شه سیدیم در زندان و سری تکون دادم و لبخند کمرنگی زد«میکنم فقط نیلو با م ر

 ...من از ماشین پیاده شدم

وادرمو درســت کردم و وارد شــدم با هزار جور تویــیح و این ویزا منو فرســتادن 
ــحبت  ــه با تلفن با هم ص ــیش اتاد مالقات یه عالمه آدم اونجا بودن و پشــت ش
میکردن رفتم همونجایی که سرباز بهم گفته بود و نشستم وند دقیقه بعد کیسان 

شتن اومد  شت ولی من جرات بردا شی رو بردا ست و گو ش و تا منو دید اخم کرد ن
گوشیو نداشتم اشاره زد که بردارم آروم و یواش برش داشتم و دم گوشم گذاشتم 

اینجا ویکار میکنی دریا؟ مگه من نگفتم »با ترس و لرز و خیلی یواش ســـالم کردم:
شیشه اونم یه روز توی  کیسان االن وند ماهه فقط میتونم از پشت«»دیگه نیای؟

ــه برات اینجوری  هفته ببینمت ورا اینجوری میکنی؟ ورا نیام خب؟ دلم تنخ میش
نیا دریا االنم بلند شـــو برو با این «»که نیام دد میکنم به خدا ورا اذیتم میکنی؟

ویــعیتت هر ســه شــنبه اینجایی ســرمو میکوبم توی دیوار از دســت تو ورا حرف 
ـــه اون دفعه  گوش نمیدی؟ میگم با این حالت نیا اینجا میای اینجا حالت بد میش

کیوان گفته بهت؟ بخاطر اینجا اومدن بستری «»هم که بستری شدی خبراشو دارم
میام به خدا اگه نزاری بیام یه «»دیگه نبینم بیای«»نشــدم فقط فشــارم افتاده بود

سر خودمو این بچه میدما شده من یه حرف«»بالیی  ی بزنم تو غلط میکنی یه دفعه 
نمیگم حرف زور میزنی ورا نیام؟ دلم تنخ میشـــه ورا انقد خود «»تو بگی وشـــم

میبینم باز تو وشم منو دور دیدی زبون در آوردی صد بار گفتم وقتی «»خواهی تو؟
شنوم شم ایندفعه نمیگم به خدا دلم تنخ «»یه وی میگم فقط یه کلمه می نمیگم و
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ده کیســان لج نکن دیگه هفته ای یه میشــه تو اون خونه دلم میگیره خب عذابم ن
صداش «دیگه نیا«»بار میبینمت زهر مارم نکن صی و با گریه  شد و رفت حر و بلند 

صورتم و گریه  شتم روی  ستامو گذا سرمو د شت نگام کنه  زدم ولی رفت حتی برنگ
کردم و بعد وند دقیقه بلند شـــدم و با حا  نزارم رفتم بیرون کیوان تا منو با اون 

دســتمو گذاشــتم روی شــونش تا نیوفتم اونم «دریا خوبی؟»وید ســمتم:حا  دید د
دستشو انداخت دور شونه هامو منو برد توی ماشین و صندلی ماشینو خوابوند تا 

بهت گفتم که نیا کیســان عصــبیه »دراز بکشــم و خودش ســمت راننده نشــســت:
یعیت ببینیش ست نداره توی این و صورتم و زدم زیر « دو شیدم روی   وادرمو ک

 ...گریه کیوانم دیگه ویزی نگفت و حرکت کرد

 (:نیلوفر

صا  شده بودم و تلوزیون نگاه میکردم یه فیلم بود که ا توی ها  روی کاناپه مچاله 
نمیفهمیدم ویه تو هپروت بودم که دریا زد به شــونم نگاش کردم کی اومد اصــال؟ 

تصمیمت »رد:کنتر  رو برداشت و پاهاشو گذاشت روی میز و شبکه رو جا به جا ک
تعجب کرده بودم دریا از کجا میدونســـت؟ نیم «وه تصـــمیمی؟«»اشـــتباهه نیلو

ــمت تلوزیون: ــت س ــائل »نگاهی بهم انداخت و دوباره برگش ما کووک ترین مس
همدیگه رو میدونستیم وی باعث شده این همه فاصله بگیریم از هم هر سه تامون 

شی نه آرا نه شتم که تو بچه دار نمی شه  نه من خبر دا شتم آرا داره نق من خبر دا
فرار میکشــه نه تو نه تو خبر داشــتی که دکتر به من گفته بچم مشــکل داره نه آرا 

بهت زده نگاش کردم آرا میخواست فرار کنه؟ بچه «ورا انقد از هم دور شدیم نیلو؟
دریا مشکل داشت؟ همون لحظه آرا اومد و رو راحتی تک نفره نشست و به سیب 

گ یه  گاه کرد:توی دســـتش  به من ن جب »از زد و  مت تع ثل عال ته؟ ورا م و
و رفت توی «بیاین اتاد من همین االن»دریا بلند شد و رفت سمت اتاقش:«شدی؟

ـــد جلو: خدا به «»باز این از وی کفریه میخواد ســـر ما خالی کنه؟»اتاد آرا خم ش
 آرا وشـاشـو گرد کرد و با انگشـت به«دادمون برسـه این دفعه از خودمون کفریه

شاره کرد: سه وی؟»خودمون ا شه فرار میچینی «»ما؟  وا سه کوفت تو داری نق وا
پاشــو بریم ببینیم کی به دریا «»نه کی گفته؟»اخماشــو کشــید توی هم:«عویــی؟

ته منو که کیوان لو داده تو رو نمیدونم ند «لومون داده الب ـــدم که اونم بل ند ش بل
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که میرفتم طرف اتاد بی توجه به ســـوالش همونطور  «تو وه غلطی کردی؟»شـــد:
ـــکــل داره؟»گفتم: ـــتی بچــه دریــا مش ــــاد:«میــدونس وــه »حو کردم وایس

نگفت از تو حرفاش »برگشـــتم ســـمتش و شـــونه هامو باال انداختم:«مشـــکلی؟
شتر بفهمی؟«»فهمیدم ستی از تو حرفاش یه کم بی وقتی ویزی نگفت من «»نمیتون

در اتاد دریا رو زدم و پشتمو کردم بهشو «اوه آره اینم هسته«»وطور بفهمم دقیقا؟
 ...وارد شدم

شو دراز  سته بود و پاها ش ست دریا روی تخت ن شد و درو ب سرم وارد  شت  آرا پ
کرده بود من لبه تخت نشــســتم و آرا روی زمین دریا خیره به رو به رو شــرود 

تصــمیم دو تاتون اشــتباهه فکر کردین فرار کنید وی میشــه؟ هیچی فقط »کرد:
ــید یه مطلقه که بچه ــه و یه زن فراری با یه بچه که او  و آخرش  میش دار نمیش

پیش کیانه و الکی خودشـو خسـته میکنه یه زن با یه بچه میون اینهمه گرگ وقد 
دووم میاره آرا؟)و به آرا نگاه کرددیا یه زن که بچه دار نمیشه و مطلقه هم هست 

رم کیوان وقد در امانه نیلو؟)و به من نگاه کردد فک کردین وی؟ خب طالد میگی
ــه کیف میکنه؟ فداکاری میکنی مثال؟ کیوان داغونه خبر داری؟ دیروز  بچه دار میش
کم مونده بود جلوی من گریه کنه وقد رو مردت غیرت داری؟ رایی میشی جلوی 
من گریه کنه؟ مگه تو تکیه گاهش نیستی؟ خنجر برداشتی میزنی به قلبش؟ طالد 

ا هزار روش و دکتر و دوا و درمون بیاری بگیری؟ بخاطر بچه؟ بچه ای که میتونی ب
سش جون میدادی؟ هنوزم جون میدی نیلو؟ اگه آره  شقی که وا شقت؟ ع برای ع
ــرت؟  ــت س ــیدین؟ ویا گفتن پش که این بچه بازیا وی میگه؟ وجوری به هم رس
ــه؟ دلت  ــو با خنجر به قلبش جواب میدی؟ حقش ــو معرفتش ــو غیرتش مردونگیش

سیگار م سوزه براش؟ کیوان  شید میفهمی نمی سیگار میک شب  ست ویه؟ دی یدون
ویکار میکنی یا خودتو زدی به اون راه؟ نیلو با کدوم زبون بگه بدون تو نمیتونه؟ 

بغض کرده ســرمو انداختم پایین ســنگینی نگاش از روی من «ورا عذابش میدی؟
شد: شه؟ با یه بچه؟ تنها و بیکو؟ وند نفر رو »کنده  تو وی آرا؟ فرار کنی وی می

شون؟ ترس رفتنتو انداختی توی دلش که روز   داری ش که وقتی فرار کردی بری پی
شو بگیر ترک شت شی پ شه زن شد اونی که   به روز بدتر می کنه اگه ترک نکرد اگه ن

باید بشـــه دریا نیســـتم اگه خودم پا به پات توی دادگاه نیام و کارای طالقت رو 
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هر نیستیم؟ مگه دوست و انجام ندم من کسیم که بد شما ها رو بخوام؟ مگه خوا
رفیق هم نیســتیم؟ خیر میخوام که میگم؟ کیان گفت بهم گفت آرا مشــکوک میزد 
ــــاتو یواش یواش جمع میکنی نــامــه  زیر نظرش گرفتم پو  جمع میکنی لبــاس
خداحافظی مینویســـی فک کردی کیان نمیفهمه؟ احمقا دوســـتون دارن یکم روی 

شون  ست شونو میگیرن کف د شون بدین جون ستون از یه خوش ن و میرن تو دره وا
مرد وی میخواین جز مردونگی کردن و محبت؟ وقد بهتون محبت میکنن؟ وقد 
دوســـتون دارن؟ اگه نمیخواســـتین اگه میخواســـتید درجا بزنید همون روز او  
میگفتید مشــتی من نامردم بی معرفتم رفیق نیمه راهم وســط راه ولت میکنم این 

ستین اخالد خ شکالت رو نمیدون ستین هوم به خدا من بهتون م ودتونو که میدون
حسودیم میشه کیسان سر سوزنی دوسم نداره فقط واسش یه وسیلم وسیله واسه 
ـــه وی فقط میدونم که  انتقام میدونم انتقام میگیره نمیدونم از کی نمیدونم واس
انتقام میگیره ولی دلم واسه کتک زدناشم تنخ شده کیسان سخ اخالقه دست بزن 

ستش میکنم داره من ست نداره همه اینارو میدونم ولی اینم میدونم کع من در و دو
ـــان تا ابد همین نمیمونه دیروز گفت دیگه حق ندارم برم مالقاتش رفتم  این کیس
شت نه من  شت نه اون گذا شکل ذهنی داره ولی نذا بهش بگم دکترا میگن بچه م

نهاییای من مشکل دلم اومد بگم بچم مشکل ذهنی داره عقب مونده میشه همدم ت
و زد زیر گریه بهت زده بهش خیره بودیم دستاش روی صورتش بود و گریه « داره

 ...میکرد

ما دو تا هم اشکامون ریختن و شرود کردیم به گریه کردن همدیگه رو بغل کردیم 
و گریه کردیم تا یکم آرومتر شدیم و فاصله گرفتیم از هم آرا باز نشست رو زمین و 

دریا به معنی «کیسان گفته دیگه نری مالقاتش؟»کاشو پاک کرد:با کف دستش اش
شه: سر پایین افتاده دریا با سرم جلو  شدم تا  سر تکون داد من یکم خم  از کی »آره 

ـــک میریخت پر بغض جواب داد:«فهمیدی؟ آرا دوباره «دو هفتو»دریا هنوز اش
سید: سان نگفتی؟»پر سی«دلم نیومد«»ورا اون هفته به کی هفته »دم:دوباره من پر

ــتت ــان بعدا بفهمه که بهش نگفتی حتما میکش اگه باز «»بعدی برو بگو بهش کیس
ــه خفم میکنه ــیش ــت همون ش خب راجع »آرا با حرص گفت:«برم مالقاتش از پش

اون بدونه هم فرقی نداره اگه «»بچو همون او  که میری بگو بخاطر بچه رفتی



                 
 

 

 فائزه قاسمی|  اشک اقیانوسرمان 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

62 

 

یعنی »زده نگاش کردم: بهت«قبل از وهار ماه میفهمیدن ســـقط میکردن نه االن
اونموقع آره خودمو به در و دیوار میزدم تا کیسان بزاره »حایر بودی سقطش کنی:

شد و «سقطش کنم ولی االن....االن دیگه نه همدم تنهاییامو به دنیا نمیدم آرا بلند 
ــت: ــس ــان بگی»روی تخت کنار من نش ــدم تا دریا رو «دریا تو باید به کیس خم ش

م نگفتن این مویــود به کیســان عواقب بدی داره میدونی که آره دریا جون»ببینم:
ست داره سان وقد این بچه رو دو سم بگمش االن «»کی سه همین میتر میدونم وا

ــو خراب کنم ــیش این بچو نمیتونم دنیاش ــده تنها دلخوش آرا «توی اون خراب ش
شید: شد «اگه بعدا بفهمه که بدتره»پوفی ک صدای جیغ مامان مونو بلند  یدفعه 

ــه  ــبک تر بودیم از جا پریدیم و دویدیم س ــد منو آرا که س ــامون گرد ش تامون وش
بیرون و دریا بعد از ما یواش یواش اومد دایی تو ها  وایساده بود و مامان مونو 
سرا توی خونه نبودن یدفعه  سته بود و جیغ میزد و گریه میکرد پ ش سط ها  ن و

ـــدیم دریا جان دیدی دیدی ب»مامان مونو تا دریا رو دید با گریه نالید: دبخت ش
ـــدیم... ـــت رو شـــونه های مامان «بیچاره ش ـــت گذاش ـــد و دس دایی خم ش

دایی «خدااااااا ورا بچه من؟ وراااااا؟«»مراعات کن خانوم دختره حاملست»مونو:
دریا ترسیده به « تو برو توی اتاد دایی جان»اومد و دست گذاشت پشت کمر دریا:

ــده دای»مامان مونو خیره بود: ــان اتفاقی افتاده؟وی ش ــه کیس ویزی «»ی؟ واس
ـــت دایی جان عصـــر میبرمت پیشـــش خوبه؟ ـــده دایی؟«»نیس دایی «»وی ش

جان....راســـتش.... وجوری بگم بهت االن من دایی میگن هر وه زودتر....حکم 
کیسان باید اجرا بشه اونم تا فهمیده... شوک بهش وارد شده و ....ایست.... قلبی 

شو دراز  « کرده ست سر هم دریا د شت  کرد که من گرفتمش دایی خیلی تند تند و پ
ویزیش نیســـتا االن بیمارســـتانه اجازه گرفتم عصـــری تو و مونو برین »گفت:

دریا نشــســت روی زمین و به مامان مونو خیره شــد کاش خدا هروه «ببینینش
 ...زودتر تموم میکرد امتحانای دریا رو

 (:دریا

شدم و رفتم توی ا سختی از جام بلند  شا  به  شیدم و  شکی پو تاقم یه مانتو بلند م
شدم و از  ساده بود بیخیا  عوض کردنش  شکی  شلوارم یه م سرم کردم  شکیمو  م

ــتمو گرفت:«بریم دایی»اتاد زدم بیرون: دایی جان گفتم عصــر میبرمت »دایی دس
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میریم «»نمیخوام بریم دایی تا عصر همونجا میمونم تو رو خدا بیا بریم«»آروم باش
شیندایی تو آر  شرود کردم جیغ زدن:«وم باش بیا یکم ب شما همتون »بی اختیار 

دست به یکی کردین منو روانی کنید میخواین منو دد بدین میخواین بکشینم ورا 
ـــان همه زندگی منه ورا  انقد عذابم میدین؟ نمیتونم بشـــینم نمیتونم بمونم کیس

شکی منو درک نمیکنه؟ به خدا دد میکنم از د شماها نمیفهمید؟ ورا هی شما  ست 
سان  شماها که دیدین من ثانیه ثانیه زندگیم به دم و باز دم کی شاهد بودین  که 

بیا بریم دایی من نرم »نشــســتم و گریه کردم ناله کردم:« بنده ورا عذابم میدین
ــتان دد میکنم تو رو خدا بیا بریم ــه »دایی بغلم کرد:«بیمارس ــه دایی جان باش باش

شنگمعزیزم آروم باش میریم میریم  سان میبرمت ق بلندم کرد و برد منو « پیش کی
بیرون سوار ماشین بنز دایی شدم و مامان مونو جلو نشست و دایی حرکت کرد 

شی دایی زنخ خورد جواب داد: شده بودم به بیرون گو سرم؟.... نه »خیره  جانم پ
زیاد حالش خوب نیست....اگه میومد که خوب بود....پرسیدم میگه نمیام....باشه 

شاهرخ با تو کار داره«»لحظه گوشی یه برگشتم سمت دایی که گوشی «دریا دایی 
رو گرفته بود طرف من گوشـــیو گرفتم و گذاشـــتم دم گوشـــم و بی حا  ســـالم 

سالاااااام خانوم کووولوی بی معرفت یه وقت یادی از ما نکنی.... دریا منو »کردم:
شهر بازی میای؟ شب میخوایم بریم  شو یکم م« شادی و نفو ام کث کرد تا جواب

صدامو داری؟»بدم: شکام میریختن:«دریا  سان»ا خب وقتی «»دارم میرم پیش کی
ـــه برنمیگردم«»برگشـــتی تان؟ «»تا خوب نش مارســـ ـــا تو حیاط بی یایم اص ما ب

ست«»هوم؟ شمی؟«»میدونم«»حالم خوب نی شتم«»دادا شم« »دادا شب «»بیا پی ام
انقد گریه کنی « »د و د  کنمدر «»تنها میام خودمو خودت« »تنها«»میام بیمارستان

شه شات مث وزغ ب شاهرخ«»تا و میام دریا کووولو اینجوری بغض نکن دلم «»بیا 
من «»اگه بیای دعوامون میشــه«»میدونم«»کیســان از تو خوشــش نمیاد«»میگیره

یدم یار«»خودم براش تویـــیح م وشـــم فقط عشـــق من «»شــــادی رو هم ب
وشم نمیارمش «»نداره نمیخوام ببینه نفسو نیار اون هیچ درکی از نبود تو«»زیادیه

اگه «»مرگ حقه«»خدا نکنه«»که نفهمه قراره بعد مرگم وه اتفاقی براش میوفته
ویزی نمیشه من تامین میکنم اون غو  تشن حاال «»واسه کیسان اتفاقی بیفته؟

شه سان خیلی قویه«»حاال ها ویزیش نمی شه مگه نه؟ کی اگه قوی «»ویزیش نمی
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آره اون همه رو میزنه اون همیشــه حواســش «»ری کتک نمیزدنبود که منو اونجو
ــــه میش ن یش  یز و ــــده  نم ش م طر  بخــا ــــت  من هس تر «»بــه  خ ین د آفر

شــاهرخ بهترین داداش دنیا « خدافظ«»میام تا شــب خدافظ«»شــاهرخ...«»خوب
 ...بود کاش کیسان انقد ازش بدش نمیومد

شدم و مامان مونو   شین پیاده  که خودش بدتر از رسیدیم بیمارستان به زور از ما
ــری تکون داد و جلوتر  من بود بازومو گرفت و دایی نگاهی بهمون انداخت وس س
از ما راه افتاد وارد بیمارســتان که شــدیم دایی بدون پرس و جویی رفت ســمت 
سرباز  شدیم یه  سور پیاده  سان سوم از آ سرش رفتیم طبقه  شت  سور ماهم پ سان آ

ی میخورد رفتیم ســمت همون اتاد دایی جلوی یه اتاد وایســاده بود به نظرم وای
رو کرد سمت ما و به صندلیای پالستیکی توی راهرو اشاره کرد یعنی بشینیم مامان 
مونو دستمو کشید و من کنارش روی صندلی نشستم سربازه تا دایی رو دید بدو 

آقای سلیمی سرگرد گفت که »اومد طرفش و با لهجه شمالی شرود کرد حرف زدن:
ــاعت پنج هن ــما اینجا ویکار میکنید؟ با این زن حامله و اون س ــاعت دوئه ش وز س

مادره دیگه اون زن حاملم که تو خودت « »مادر خب خسته میشن تا اون موقع که
ست شق این حرفا حالیش نی شقی میفهمی که ع واال وی بگم گناه داره تو این «»عا

شینه ساعت ب سه  شکم باال اومده دو  شو پ« محیط آخه با  صدا از »ایین آورد:دایی 
شوهرش که  شکم و هیکل و خود اون دختره نگاه نکن اون  شنوی زیاد به  من می

یعنی دعوا ناموسی بوده «»تو اتاد خوابیده از روی غیرتش به این حا  و روز افتاده
نکشتش که کیسان فقط هلش داد خودش نتونست تعادلشو «»زده طرفو کشته؟

صا دعوا ناموسی ق«»حفظ کنه شه بابا پو ویکار کنی؟ به نظر من ا ساب نمی تل ح
سرباز  سته بودن ولی وون دایی و  ش صندلیای اونطرف راهرو یکم اونطرفتر ن ه رو 

راهرو خلوت بود صــداشــونو میشــنیدم دایی خم شــد و آرنجاشــو گذاشــت روی 
سر دیگه هم »زانوهاش: سه تا پ سرم اخالقش عین خودمه من به غیر از این  این پ

شه شتوانه پدر سر بزرگ پ ستن پ شون مثل این نی  از حرفای« دارم ولی هیچکدوم
دایی وشــام کم کم گرد میشــد وی میگفت؟ پســر ویه؟ مامان مونو دســتی به 

دایی نگاهی به ما کرد و اومد «فرید خان یه لحظه»کمرم کشید و دایی رو صدا زد:
ساد خیلی آروم پچ شد و رفت عقب تر دایی کنارش وای پچ سمتمون و مامان بلند 
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ــی یه ــید و حرص ویزی گفت دایی  میکردن یدفعه مامان مونو کت دایی رو کش
سان میگفت: ستم لب خونی کنم کاز بو کی تو »هم لبخندی زد و این جمله رو تون

بهت زده بهشون خیره بودم حالت تهود گرفتم بلند شدم سریع « زن منی ما  منی
رفتم طرف دری که باالش زده بود سرویو بهداشتی وارد شدم و درو بستم ویزی 

سه همین فقط الکی عق ستم دایی و  نخورده بودم وا ش صورتمو  ست و  میزدم د
سان  صدام میکردن ولی من فقط یه وی توی ذهنم بود کی شت در  مامان مونو پ
پســر داییمه و.....انتقام نبود پدرشــو......از من گرفت با وشــای گرد به آینه خیره 
صدا ترکید انتقامی که باید از دایی و مامان میگرفت از من  ام با  شدم و یدفعه بغ

ود منی که حتی نمیدونســتم وی به ویه تکیه دادم به در و ســعی کردم گرفته ب
ـــدای بلندتر زدم زیر گریه وقد احمق بودم من که اوال فکر میکردم  نیوفتم و با ص
شد  صدای گریم بلندتر  سم داره اون فقط به فکر انتقامش بود با این افکار  اونم دو

 ...و اونا هنوز پشت در منو صدا میکردن

شت روی   بعد از کلی ست گذا ستم و رفتم بیرون دایی د ش صورتمو  گریه کردن 
شتم و آروم و پر بغض «خوبی دایی جان؟»شونم: شونم بردا شو آروم از روی  ست د
شتید زنش »گفتم: سه وی میخواد ولی گذا ستید منو وا ستید همتون میدون میدون

ام بشـــم تا عذابم بده با وشـــماتون دیدین ولی هیچی نگفتین نگفتین داره انتق
«  میگیره انتقام ویزی رو که من حتی جزئیاتشم نمیدونستم ورا نگفتید ویزی بهم

شد تا دیدمش  سور پیاده  سان شاهرخ از آ سعی کرد آرومم کنه همون لحظه  دایی 
سمتش: شتی؟»کفری رفتم  شد دایی جلومو « تو هم خبر دا شماش گرد  شاهرخ و

شادی از « بردن فهمیدشاهرخ نمیدونه فقط شادی اون روز که کیسان رو »گرفت:
حرصی و با «کیسان گفت تو نفهمی فعال»پشت شاهرخ سرکی کشید و آروم گفت:

صدام رفت باال اما کنترلش کردم: سان گفت وون هنوز کارش با من »گریه یکم  کی
ـــت عذابم بده تو دیگه ورا؟ ـــده بود وون هنوز میخواس مامان مونو « تموم نش

زی نگین لطفا اینا هیچکدوم ندیدن ولی شــما وی«»دخترم آرو.....»دســتمو گرفت:
شما دیدی دیدی وه بالهایی سرم میاره دیدی عذابم میده دیدی که من شبانه روز 
صدای جیغم توی اون خونه بود وقد من کتک خوردم وقد من درد کشیدم واسه 

سه انتقام با تو ازدواج نکرده منم «»خطای نکرده سان میگفت وا دخترم به خدا کی
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پو ورا انقد اذیتش میکنی؟ به خدا به من میگفت غیرتشـــو تحریک گفتم گفتم 
غیرتش...هه....غیرتش غیرتش با درد کشـــیدن زنش تحریک نمیشـــد؟ «»میکنی

ــد  ــد؟ غیرتش تحریک نمیش ــورتم و تنم تحریک نمیش غیرتش با کبودیای روی ص
وقتی وسط »بغام بیشتر شد:« وقتی به هر جای بدنم دست میزد آخم در میومد؟

ون گرفت منو زیر مشـــت و لگد؟ ورا؟ وون غیرتش تحریک میشـــد؟ اگه یه خیاب
پسر به من نگاه کرد باید بره حا  اونو بگیره یا منو انقد بزنه که نتونم نفو بکشم؟ 
ست  شر و ور تحویل هممون داده ماهم باور کردیم میخوامت میخوامت اره میخوا

ده هایی که هیچ ربطی به منو من یه وسیله بودم واسه خالی کردن عقده هاش عق
ستفاده  سوا شق من به خودش  ستم اون از ع شت من دیوونش بودم و ه من ندا

سر در « کرد شاهرخ  ستم  ش به دیوار تکیه دادم و کم کم لیز خوردمو روی زمین ن
شو بین ما ورخوند: شه یکی بگه وه خبره؟»گم نگاه سرمو گرفتم باال و نگاش «می

ــت نمیدونم ورا فقط با منو ت»کردم: ــکل داش ــتیم مش ویی که از هیچی خبر نداش
تبریک داداش شــاهرخ بابات اون یکی زنشــو پیدا کرد تو ســه تا داداش دیگه هم 

صمیممو گرفتم دیگه اون دریای تو «داری صدا زدم زیر گریه تو یه لحظه ت و بعد با 
ستم همه وی تغییر کرده من این  شدم دیگه من اون دریای قبل نی سری خور نمی

 ....درستش میکنم این زندگی از پایه خرابه باید از پایه درستش کنم زندگی رو

وارد اتاد شـدم و به کیسـان که روی تخت خوابیده بود نگاه کردم آروم آروم جلو 
ــتم: ــس ــندلی کنار تخت نش ــو »رفتم و روی ص ــعی کردی نفهمم.....وراش خیلی س

ـــه نب ودن پدرت....دایی نمیدونم نمیخوامم بدونم..... تو از من انتقام گرفتی واس
ــت ولی  ــو به تو ثابت کنه....مامان میدونس ــت پدر بودنش ــت ولی خواس میدونس
خواست خواهریشو به داداشش ثابت کنه.... مامان مونو میدونست اما خواست 
در حقت مادریو تموم کنه.... کیان و کیوانم که داداشـــات بودن....شـــادیم وقتی 

شه... خت بک شو به رن ست خواهری سوا  تو ذهنمه که داره دیوونم فهمید خوا .یه 
میکنه.... ورا کسی نخواست خودشو به من ثابت کنه؟....ورا تو شوهریو در حقم 
ـــان.....ولی  تموم نکردی؟....زن خوبی نبودم برا مگه؟.... خیلی عذابم دادی کیس
شمت ولی نمیمونم....منو  شمت....میبخ شقم بهت بخاطر این بچه میبخ بخاطر ع

یشیم....من میرم از پیشت کیسان....میدونم صدامو میشنوی....واسه تو دیگه ما نم



                 
 

 

 فائزه قاسمی|  اشک اقیانوسرمان 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

67 

 

همین اومدم بهت بگم این بچه مشـــکل داره....اگه میخوایش که ما  تو....ولی 
ـــه زودتر خوب بشی.....خداحافظ ـ و بلند «اگه نمیخوایش من بچمم ببرم....ایشاللّٰ

ستم شمامو ب شد و ستگاه بلند  صدای بود د سمت در  و رفتم بیرون  شدم و رفتم 
بهتره دکترو خبر کنید قلبش »همه نگام میکردن بی توجه رفتم ســمت آســانســور:

ورا اینجوری شدی دریا؟ اونی که »شادی سد راهم شد:« وایساده......شاهرخ بریم
توی اون اتاد خوابیده کیسانه عشقت همونی که واسش جون میدی کجا میخوای 

ستمو گرف« بری بدون اون؟ شدم مامان مونو د شتم تازه متوجه نبود دایی  ت برگ
دخترم دستم به دامنت تو این ویعیت کیسانمو »حتما رفته بود دکتر رو خبر کنه:

ـــه بعد برو خواهش میکنم ـــه آزاد بش آروم « تنها نذار ولش نکن بمون خوب بش
شیدم بیرون: ستش ک ستمو از د شرمندم همتون در حق من خیلی بدی کردین »د

بهتره خودتونو «»التماســـت میکنم دریا« »یســـان ادامه بدممن نمیتونم دیگه با ک
و خودمم « اذیت نکنید وون دیگه آســمونم به زمین بیاد منو کیســان ما نمیشــیم

ـــان بگه ببخشـــید اونوقت با کله  میدونســـتم خالی میبندم فقط کافی بود کیس
 ...برمیگشتم فقط یه ببخشید کافی بود اگه کیسان غرورشو میشکست

 (:شادی

بی توجه به همه با شاهرخ رفت مادره کیسان داشت میوفتاد سریع گرفتمش دریا 
ــوندمش: ــندلی نش ــتی »و روی ص ــتی دس ــانمو بدم؟ دس حاال وجوری جواب کیس

گذاشتم دختره بره حقم داشت بره ولی کیسانو ویکار کنم؟ ای خدا مصلحتتو شکر 
ت شه و هر وی خودت بخوای همون میشه شاید با رفتن دریا اخالد کیسان درس

شکرت شو بیاره خدایا  شو پاک کرد یه لحظه مونو خانومو با «بره زن و بچ شکا ا
مامان مقایســه کردم وقتی نفو با داداش دعواش شــده بود مامان جیغ میزد و 
شکر میکرد و  سته بود و آروم زیر لب خدا رو  ش سو نفرین میکرد ولی این زن ن نف

شک میریخت یه دکتر و وند ت سش ا سان و برای رفتن عرو ستار رفتن اتاد کی ا پر
بابا پشت سرشون خواست وارد شه اما نذاشتن و درو بستن مونو خانوم زیر لب 

ست: ش دریا »با خودش پچ پچ میکرد فک کنم ذکر میگفت بابا کنار مونو خانوم ن
ـــاهرخ رفت خیلی بد «»رفت کجا رفت؟«»رفت»من آروم جواب دادم:«کو؟ با ش

ته  با ورا نگف با ما صـــالح نبود که نگفتم منو «»بودین بهشکردین در حقش  حت
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ست نکن صی به بابا نگاه کردم:«بازخوا شه همین بوده تو و عمه و مامان »حر همی
لید و بقیه هیچی حالیشـــون نمیشـــه بی ادب نباش شـــادی «»فک میکنید عقل کن

ــبانیم نکن ــوهر دریا به کی رفته حاال « »عص میدونی تا امروز خیلی فک میکردم ش
عصـــبانیتت باعث « »شـــادی داری عصـــبانیم میکنی«»تویی دیگه میفهمم باباش

بابا بلند شد و دستشو بلند کرد تا بزنه زیر گوشم ولی یکی جلوم «نمیشه حرف نزنم
قرار گرفت یه ســرباز بود مونو خانوم آروم دســت بابا رو گرفت و یکم کشــیدش 

ـــت: لت دســـتشـــو برداش جا با خ عد  قب ب ما بهتره یکم بری بیرون هوا »ع شـــ
سربازه برگشت سمت من که بهت زده شدم ورا این همه مدت این اینجا «وریبخ

بود من ندیده بودمش حایــرم قســم بخورم که علی بود خودش بود دســتم رفت 
شت رو بینیش که یعنی  شو گذا ست شت و د صورتش که یه قدم عقب بردا طرف 

شونش به مونو خانوم نگاه کردم که آروم آروم با بابا حرف  میزد با ساکت از رو 
ـــان « تو اینجا ویکار میکنی؟»بهت لب زدم: لبخندی زد و رفت کنار در اتاد کیس

نگران »وایســاد و کالهشــو گذاشــت روی ســرش دکتر اومد بیرون رفتیم ســمتش:
ست انگار ایندفعه هم  شوک و هیجان براش خوب نی شده فقط  شید خطر رفع  نبا

شده لطفا رعایت کنید ستاراش رف«هیجان زده  ت بابا که خیالش از بابت بعد با پر
ـــد رفت بیرون مونو خانومم گفت که میره نماز خونه تا هم  ـــان راحت ش کیس
صه تو  ستراحت کنه منم گفتم که میمونم و اون بره خال شو بخونه و هم یکم ا نماز
سادم و تکیه  شدم و رفتم رو به روش وای سی نبود بلند  راهرو به غیر از منو علی ک

 ...دادم به دیوار

سرد »یکم این پا و اون پا کردم:«ممنون« »خوبی«»سربازم«»ا ویکار میکنی؟اینج»
مهم اینه که «»خودتم میدونی به اجبار مامانم رفتم«»پاریو خوش گذشت«»شدی

من فقط نمیخواســـتم تو پای من « »رفتی و حتی گفتی به فکر بهتر از تو باشـــم
ـــت بیام به خدا وقتی از بابا طالد گرف ت بابا زنخ زد که بســـوزی مامان نمیزاش

وون نمیخواســـت مثل «»میشـــه بگی ورا تورو فرســـتاد اونور؟«»میتونم برگردم
ـــاهرخ با یکی مثل نفو ازدواج کنم علی به «»االنم به حرف مادرت گوش بده«»ش

که نه«»خدا تویـــیح دادم  «  تویـــیح تو ده ســــا  از جوونی منو برنمیگردو
شید» شادی«»ببخ شیدتم برش نمیگردونه برو  ست دارممن «»ببخ اونموقع «»دو
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له رو میگفتی نت «»شـــرم داشـــتی وقتی این جم االنم دارم ولی اونموقع از بود
تا بمونی یه کاری کنم  ید  با یدونم میری  ما « »مطمعن بودم االن م گه  منو تو دی

شادی من نامزد دارم شیم  سرمو تکون دادم و «نمی شنیدم  ستن قلبمو  شک صدای 
ـــه زی باش بارک  پایین و م نداختم  عد ا خانوم ب ظه مونو  ر لبی گفتم همون لح

مد: نده دخترم خواب رفتم»او ند بزنم و جواب «شـــرم بی جون ســـعی کردم لبخ
بیشـــتر از این ویزی نتونســـتم بگم و رفتم ســـمــت «این وــه حرفیــه»بــدم:

تو کل زندگیم کسی به غیر «دخترم بیرون بارون میاد نرو سرما میخوری»آسانسور:
ــرما خورد  ــاهرخ و علی نگران س گیم نبودن ولی االن حالم اونقدری بد بود که از ش

شون بدم: سعی کردم خوب ن شتم و  شتم برگ سی ندا ست باید »هیچ ح شکلی نی م
خوبی »آره باید میرفتم وگرنه خفه میشدم مونو خانوم مشكوک پرسید:«برم آخه
ــت من فعال برم«»آخه بغض کردی«»آره آره خوبم«»دخترم؟ و اجازه « ویزی نیس

ــحبتی ندادم ــاید  هیچ ص ــم تا ش ــتم وایس ــریع از پله ها رفتم پایین نمیتونس و س
 ...آسانسور بیاد بعد از کلی پله رسیدم به سالن اصلی بیمارستان و بعد زدم بیرون

ــکام آروم آروم  ــته بودم و گریه میکردم اش ــس ــتان نش توی پارک نزدیک بیمارس
راموشم کنه بود حقم داشت اصال مگه خودم نگفته بودم ف میریختن فراموشم کرده

و بره یکی بهتر از منو پیدا کنه وم شده پو؟ ورا الکی گریه میکنم رفت دیگه خب 
ــد و  ــدای گریم بلند ش ویکار کنم؟...... یعنی به اونم میگه آلووه؟ با همین فکر ص
ــکر بخاطر بارون پارک خیلی خلوت بود  ــتم خدا رو ش ــورتم گذاش ــتامو روی ص دس

ســتامو برداشــتم شــب شــده بود بارون از اون همونجا انقد گریه کردم که وقتی د
حالت تندیش حاال نم نم شـــده بود گوشـــیم زنخ خورد نگاه کردم به صـــفحش 

سیدم: سیده منم تر شاهرخ خیلی هو  بود و تر شادی »شاهرخ بود جواب دادم 
سریع بیا همون بیمارستان دریا «»تو پارک نزدیک بیمارستان وی شده؟«»کجایی؟

ـــی؟ اومدم »ترسیده از جا پریدم:«زایمان میکنهدرداش شرود شده داره  ــــ ــــ وـ
و گوشیو قطع کردم و شرود کردم به دویدن رسیدم بیمارستان و با پرس و «اومدم

تم  بود رف نجــا  هرخ او ــــا یمــان ش خش زنــان و زا ب ـــونــدم  مو رس خود جو 
ست؟»سمتش: شاهرخم هی راه «بردنش داخل«»کجا شدم و  با ترس به در خیره 

شاهرخ زنخ  شی  شرود »خورد:میرفت گو جونم بابا.....بیمارستانیم....دریا دردش 
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خب  مده؟..... تان.....بهوش او مارســـ نه.....تو همون بی مان میک شـــده داره زای
خداروشکر ......آره شادیم همینجاست .....میزارم امشب پیش دریا بمونه.....باشه 

کوک مش« بیرون بودم«»لباسات ورا خیسه؟»و برگشت و به من نگاه کرد:«خدافظ
 ...نگام کرد و سر تکون داد

شاهرخ او  «مادر سالمه»بالخره بعد از ساعتها دکتر از اتاد بیرون اومد و لبخند زد:
دکتر ســری تکون « پو بچه...؟»لبخندی زد و بعد با وشــمای گرد شــده گفت:

شکل »داد: صه م شخ ست و پاش م سفم از حرکات د ست متا سالم نی ست ولی  زند
دو تا دستمو روی صورتم گذاشتم « بچه مشکل ذهنی داره داره و دکترم تایید کرد

یا خدا وی میشنیدم؟ دختر کووولوی دریا مشکل داشت؟ زدم زیر گریه خدایا مگه 
دریا وه گناهی داره که اینجوری عذابش میدی؟ با شنیدن صدای مونو خانوم به 

که یه لبخندی رو لبش بود  «یه فرشته که خدا به هرکسی نمیده»طرفش ورخیدم:
انگار بهترین هدیه دنیا رو بهش دادن بهت زده نگاهش کردم نگاهی به ماها که 

شد: شحا  »بهش خیره بودیم انداخت و لبخندش عمیق تر  شکل اون بچه خو از م
سی نمیده شتن که خدا به هرک ستم ولی واقعا اینجور بچه ها یه فر از طرز فکر «نی

مینجوری فکر کنن بعد از نیم مونو خانوم خوشم اومد ولی کاش دریا و کیسانم ه
ساعت گفتن میتونیم دریا رو ببینیم اما فقط خانوما منو مونو خانوم رفتیم داخل 
و رفتیم توی اتاقی که دریا بود بی حا  نگامون کرد گریه میکرد پو بهش گفته 

شکل داره با گریه خندید: شو » بودن که م سم شته کووولومو دیدین؟میخوام ا فر
با گریه ســرمو تکون « نگه نه؟بهش میاد پاک و اروم و بی گناهبزارم آرامش...قشــ

مونو خانوم رفت ســمت بچه و بغلش کرد و «آره عزیزم خیلی بهش میاد»دادم:
منو مونو خانوم با تعجب به دریا « من میدونســتم مشــکل داره»نوازشــش کرد:

سقف دوخته بود: شو به  شتم که فقط »نگاه کردیم که نگاه شم دا سقط سه  نامه وا
یه اماا از کیسان کم داشت از شیش ماهگیش میدونستم ولی سقطش نکردم دلم 
نیومد تا پزشک قانونیم رفتم ولی دلم نیومد تنها همدم تنهاییامو بکشم عین وشام 

لبخندی زدم خدایا شــکرت که دریا انقد خوب با مویــود کنار اومده «مواظبشــم
ـــ»مونو خانوم یکم بچه رو تو بغلش جا به جا کرد: دریا «ان به هوش اومدکیس

ـــان »نگاهی بهش انداخت مونو خانوم ادامه داد: ـــه کیس اگه رفتنت باعث بش
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ــتتم میدونم با این بچه دیگه هیچ جوره نمیتونی از  ــت کنه من پش ــو درس اخالقش
شتتم  سانه من پ شدن کی سه درست  سان د  بکنی و این میرم میرمات فقط وا کی

ـــدی برو خونه مامانت اگه الزم بود  دخترم همه جوره هواتو دارم مرخص که ش
ست تا به خودش بیاد سش بفر ااریه وا هم من هم دریا لبخندی زدیم « حتی اح

ـــت ســـر جاش و با ذود کنار دریا  این زن خود خود فرشـــته بود بچه رو گذاش
ــت: ــس ــتی اینو نگفتم بهت خواهر حمید زنخ زد گفت که نمیتونه یه زنو »نش راس

فت حمید مقصـــر بوده و اینو خودشـــم میدونه و بیوه و یه بچه رو بی پدر کنه گ
 ....«گفت وحیدو رایی میکنه واسه ریایت

 (:دریا

شد یدفعه زدم زیر خنده و مامان مونو  شد لبخندم هر لحظه بزرگتر می باورم نمی
ــرود کرد گریه زاری که ای  ــادی هم خندیدن وند دقیقه بعد مامان اومد و ش و ش

ــیاهیه تو دار ی و بچه عقب مونده میخوای ویکار و از این وااااای این وه بخت س
حرفا منم بیخیا  شدم اهمیتی به حرفاش ندادم هیچوقت نشده بود به مامانم بی 
فت االنم بی احترامی نمیکردم فقط گوش  تایی که زور میگ احترامی کنم حتی وق
ــت  ــرود کرد غر زدن که یه مش نمیدادم وی میگه نیلو و آرا هم اومدن و مامان ش

ـــت دهاتی  و غربتی دور خودت جمع کردی و از این حرفا ماهم هممون فقط دس
گرفته بودیم به ســـرمون تا مامان حرفاش تموم بشـــه همینطور که غر میزد رفت 

ــمت بچه و یدفعه دیگه ویزی نگفت و بعد بچه رو بغل کرد: ــم »س الهی فدات بش
نت برم... خانوم کووولو عزیزم قربو نازی آرامش  قد  مان جونی تو و خب «ما

شد مام  صدقه بچه می سرگرمی پیدا کرده بود اون آروم قربون  شکر انگار یه  خدارو
همینجوری با خودمون حرف میزدیم تا بالخره همه رفتن و نیلو که از همه بیکارتر 
سته  ش شادی نمیدونم وش بود هیچی نمیگفت و آروم ن شم  بود گفت میمونه پی

بازم آبجیم بود رفیق ما  حت بود ازش دلگیر بودم ا نارا فت وقتی  م بود دلم میگر
 ....بود

ــان  ــین کیس ــدم و رفتم بیرون همونجا کیوان کنار ماش بالخره روز بعد مرخص ش
ــین خودش جفتشــون منتظر من بودن و من  ــاده بود و شــاهرخ کنار ماش وایس
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تصمیمو گرفته بودم رفتم سمت ماشین شاهرخ و سوار شدم کیوان قبل از این که 
داداشم ناموسشو سپرده به »ه خودشو رسوند و درو گرفت:شاهرخ در ماشینو ببند

من منم بی غیرت نیســـتم که بزارم با هر کو و نا کســـی بره بیا پایین هر وقت 
کیوان  به تو »تحاکم صداش زد: مامان مونو با«داداشم اومد هر جا خواستی برو

اما »د:کیوان حرصـی به مادرش نگاه کر « ربطی نداره بزار بره جواب کیسـان با من
کی رو حرف من حرف زدی که من یادم »مامان مونو یکم نگاش کرد:«مامان....

شه؟ ست که بخواد ایندفعه بار دومت با شو پایین انداخت و «نی سر صبی  کیوان ع
حرصی تر از قبل وشمی گفت و عقب کشید و شاهرخ درو بست و خودشم سوار 

ست آخر و عاقبت این کارم وی  شه فقط خدا کنه شد و حرکت کرد خدا میدون می
 ...طبق برنامه پیش بره و همه وی وپکی نشه

 (:نیلوفر

شد این وند وقت  شده بودم به دیوار کیوان وارد  سته بودم و خیره  ش توی اتاد ن
شم لبه تخت  شو در آورد و پرت کرد روی تخت و خود شده بود کت صبی  زیادی ع

جه به حالش سر نشست و بعد همونجور دراز کشید و به سقف خیره شد بدون تو
کی بریم »بحثی که این وند وقت ســـوهان روح جفتمون شـــده بود رو باز کردم:

واااااای واااااای »یه دفعه کیوان صاف نشست و دستشو گذاشت رو سرش:«محار
واااااای که تو وقد ورت و پرت میگی فک میکردم با حرفای دریا آدم شـــی ولی 

به جون من که از تصمیمم برگردم؟ من  دریا رو انداختی«»انگار تو آدم بشو نیستی
تو مگه فکرم میکنی «»اگه میخواستم از تصمیمم برگردم با فکرای خودم برمیگشتم

ورا طالقم «»نیلو آســـمون به زمین بیاد طالقت نمیدم و تمام دیگه هم بحث نکن
تو پیش من جات امنه تو «»میدی وون مطمعنم دلت نمیخواد که من عذاب بکشم

نه نمیفهمم درکت نمیکنم ورا انقد وسبیدی «»باشی میفهمی یا نه؟باید پیش من 
کی به تو «»به من آخه؟مگه من وی دارم؟ من حتی نمیتونم بچه داشـــته باشـــم

چه دار میشـــم عد از تو من ازدواج میکنم و ب ته ب مدت فراموشـــم «»گف یه  عد  ب
شتنت تالش «»میکنی سه دا ست دارم وا شت نمیکنم بفهم دو من هیچوقت فرامو

ردم پو نمیزارم بری تمومش کن نیلو جان عزیزت تمومش کن انقد عذابم نده ک
ــر خودم میدما ــار بیاری یه بالیی س ــر خودت نمیخواد بدی «»به خدا بهم فش بال س
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حت زندگی کنی بدی و را یه منو طالد  له کرد «فقط کاف ـــد و حم ند ش عه بل یدف
و کیسان بدتر میشم تا  نیلو به خدا یه دفعه دیگه اسم طالقو بیاری از کیان»سمتم:

حاال از گل نازکتر بهت نگفتم دیگه داری شـــورشـــو در میاری مخم داره میترکه از 
شه شم بعد خودمو تا خیالت راحت  ست تو او  تو رو میک بعد یقمو محکم و  «د

ــو  ــت و رفت زدم زیر گریه من فقط خوبیش ــو برداش کرد و تقریبا هلم داد و کتش
شق بچه بود ستم کیوان عا صدای  میخوا شه  مطمعنم که بعد یه مدت ازم زده می

ستم برم ولی دیگه نمیرم بو کن انقد هی »جیغ آرا اومد: نمیرم کیان نمیرم میخوا
باش داری کالفم  بالم ن جا میرم دن بالم هر یا دن مدم بیرون ن تاد او تا من از ا

صوم فکر نمیکردن رفتم بیرون «میکنی صدم به اون طفل مع وااااای اینا حتی یه در
از داشتن توی راهرو بحث میکردن و باز آرسام ترسیده وسبیده بود به آرا و گریه ب

میکرد کیســان امروز مرخص میشــد مامان مونو بیمارســتان بود رفتم و حرصــی 
 ....بچه رو از آرا گرفتم و حرصی نگاشون کردم

 (:آراگل

ستم برم پیش دریا و شپزخونه و بعدش میخوا بخاطر  از اتاد اومدم بیرون تا برم آ
ــت  ــیده بودم همین که از اتاد اومدم بیرون کیان پش ــای بیرونمو پوش همین لباس

دیگه کفرمو باال آورده بود شرود کردم «کجا میری آرا؟»سرم اومد برگشتم سمتش:
ــتم برم ولی دیگه نمیرم بو کن انقد هی تا »جیغ زدن: نمیرم کیان نمیرم میخواس

بالم هرج یا دن مدم بیرون ن تاد او باش داری کالفم میکنیمن از ا بالم ن «  ا میرم دن
ــی نگامون میکرد: ــد نیلو حرص ــیده ش ــام از توی بغلم کش از این بچه »یدفعه آرس

خجالت بکشـــید هی جر و بحث و دعوا بو کنید دیگه کیان وقتی میگه نمیرم 
ــرت  نمیره دیگه ورا اذیتش میکنی؟ خب ترک کنو انقد از رفتنش نترس بخاطر پس

رشـــو در آوردید این بچه میفهمه تو روحیش تاثیر داره این ترک کن ای بابا شـــو
ست معلوم بود عصبیه پوفی « رفتاراتون گناه داره اه و آرسامو برد توی اتاقو درو ب

دارم میرم پیش دریا انقد نیا دنبالم خودتم میدونی برنامه ویده بودم »کشـــیدم:
لی.... ولی باید بری واســه فرار ولی با دریا حرف زدم و فکر کردم دیدم اشــتباهه و

کمپ من متوجه میشــم روز به روز داری بدتر میشــی و میری طرف موادای جدید 
اصا دلم نمیخواد شیشه ای بشی میفهمی که؟ لطفا برو کمپ التماست میکنم کیان 
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من نمیتونم ازت بگذرم ولی نمیتونمم با این ویـــعیت باهات بمونم اگه به جایی 
ـــه که بخوام بخاطر آینده آ  ـــام ولت کنم مطمعن باش این کارو میکنم یه برس رس

ــدم ــت به کار نش ــه این زندگی بکن تا خودم دس و رفتم توی اتاد نیلو «فکری واس
کیان همونجا خشـــک شـــد وارد اتاد شـــدم نیلو با آرســـام بازی میکرد کنارش 

هیچ راهی نیســـت مشـــکلم «»وی گفت؟«»آره«»رفتی پیش دکتر؟»نشـــســـتم:
ست«»وی گفت؟«»آره«»به کیوان گفتی؟«»جدیه شگاه «»گفت مهم نی ورا از پرور

ورا؟ثواب داره هم شـــما یه بچه دارید هم اون بچه یه «»نمیخوام«»بچه نمیارید؟
وقتی «»یه بچه میخوام از خون کیوان و زاده خودم نه بچه مردم«»پدر و مادر خوب

ـــه ورا خودتو اذیت میکنی؟ به کیوانم فک کن گناه داره اونم بهش گفتم «»نمیش
ـــت داره«»د گوش نمیدهطال منم دوســـش دارم ولی وقتی «»حق داره خب دوس

ویزی رو که دیوونشـــه نمیتونم بهش بدم مطمعنن بعد یه مدت ازم زده میشـــه 
سر من در میاره شتن بچه رو  شه دد و دلیه ندا سگی می امروز «»اونوقت اخالقش 

شیرخوارگان؟ ست و دلم « »بریم  بریم «»بلرزهنه نمیخوام بیام و با دیدن بچه ها د
کیســان هنوز خبر «»پو پاشــو بریم پیش دریا«»نه نمیخوام«»یه ســر میزنیم هوم

آره میدونم واســه همینم میخوام فرار کنم بیاد ببینه بد قشــقرقی «»نداره دریا رفته
شه سا منم بیام«»به پا می شه«»پو وای شت روی تخت و خودش « با بچه رو گذا

به «»ویو؟«»همیدی دریا دروغ گفت؟راستی آرا ف»مشغو  گشتن توی کمدش شد:
ماهگیش  کل داره ولی از شـــیش  چه مشـــ یده ب فت دو هفتســـت فهم ما گ

فک کنم ترسید سرزنشش «»آره اونو فهمیدم نمیدونم ورا دروغ گفت«»میدونست
ـــان اذیتش میکرد ولی اون هیچی «»دریا خیلی مظلومه«»کنیم اوهوم اینقد کیس

مثل مثل «»مث دریا بشیم؟«»یاد میگرفتیمآره کاشکی منو تو یکم از اون «»نمیگفت
اونم که نه اون دیگه زیادی مظلومه ولی اگه ما یکم اخالد دریا رو داشـــتیم االن 

نیلو خندید و بالخره آماده شـــد آرســـامو « زندگیامون خیلی شـــیرین بود به خدا
برداشتم و با هم رفتیم بیرون و از خونه زدیم بیرون واقعا جفتمون به یه قدم زدن 

 ...دوستانه نیاز داشتیم

 (:دریا
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نیلوفر و آراگل رو بروم توی اتاقم نشسته بودن نیلو روی صندلی نشسته بود و آرا 
لبه تخت منم به ســـختی تونســـته بودم بشـــینم و تکیه بدم به تاج تخت نیلو 

امروز کیســان »همونطور که با گوشــه مانتوش بازی میکرد شــرود کرد حرف زدن:
شه و بخاطر ح یایت خانواده حمید میاد خونه مرخص می ا  خیلی بدش فعال با ر

شو شه و بره تا کارای قانونی سان «بکنه تا بهتر ب سمت کی شید  یه لحظه دلم پر ک
ست  سان انقدر این بچه رو دو ستم کی شت میدون دلتنگش بودم ولی تنبیه الزم دا
داره و انقدر روی من ادعای تملک داره که عمرا دســت از ســرمون برداره اگه نبود 
ــدم حتی با وجود  ــد حتی یه لحظه هم ازش دور نمیش ــد در ص همچین ویزی ص

یلو بلند شــد و پرده اتاقمو کشــید وون زیر زمین بود ویو آنچنانی همه این اتفاقا ن
وای یا خدا دیه از کجا اومد؟ زدم زیر «وحید دیه میخواد»نداشـــت ولی خوب بود:

یاد آرا و نیلو به من نگاه کردن  ـــار ن با احتیاط میخندیدم که بهم فش خنده ولی 
یی رو که دیده حرصی این پسره از اولشم دنبا  پو  بود ماشین دا»خندمو خوردم:

تر شده خبر نداره دایی واسه کارش و پرستیژش باید همچین ماشینی سوار بشه ما 
دو تاشون به من نگاه کردن «کال بتکونیمون شاید نصف دیش در بیاد مگر اینکه....

اوی از خانواده ما بود ولی اون هیچوقت دایی  شاهرخ خیلی پولدار بود درسته ع
شتیبانی سان از نظر مالی پ ستقل بود مثل کی سه همین کامال م ش نکرده بود و وا

ــته بود یه لحظه با خودم فک کردم  ــو پای خانوادش گذاش ولی اون همه جوونیش
سرمو تکون دادم تا  شون مثل همه یکی زد به بازوم  شاهرخ وقد اخالقا سان و  کی

ه مارو مســـخره کردی؟ مگر اینک»بیرون آرا حرصـــی بم توپید:از فکر و خیا  بیام
عمرا کیسان از شاهرخ »نیلو دوباره خودشو و  کرد روی صندلی:« شاهرخ«»وی؟

شده دیه زندانیای «»پو  قبو  کنه شاهرخ گرفتیم میگیم یکی پیدا  ما که نمیگیم از 
ــن ــی مثال «»قتل غیر عمدو پرداخت میکنه تا آزاد ش ــناس ــانو نمیش آره تو هم کیس

ــا ــان آدمیه که این ویزا رو باور کنه تو اص اگه «»خودت میتونی قانعش کنی کیس
شد « طالقم نده و بیاد دنبالم آره شدت باز  سته بودم که در اتاد به  هنوز دهنمو نب

و کیســان با حا  نزاری تو وارووب در ظاهر شــد بهت زده نگاهش کردم عصــبی 
ــبی بود احتما  خفه کردنمم بود وند قدم اومد جلو و باز بهم خیره  بود خیلیم عص

 ...«یم بسه هروی اینجا خوش گذروندیجمع کن بر»شد:
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ـــد وجوری اومده بود اینجا  بهت زده نگاهش کردم این مگه امروز مرخص نمیش
به ســـختی خودمو جمع و جور کردم: ـــدمو  ند ش یام»بل قد یواش گفتم که «نم ان

مطمعنم به زور به گوشش رسید دستشو تکیه داد به وارووب به سختی وایساده 
صله ندارم بیخود دریا بیا بریم»بود: اونهمه عذابم دادی بخاطر اتفاقی که من «»حو

ستی؟ مگه من وه گناهی کرده بودم؟ غیر از این  شتم وطور تون حتی ازش خبر ندا
شتم؟ غیر از این بود که همه اون عذابا رو به جون خریدم وون  ست دا بود که دو
سان؟ تو بی  سه زنت غیرت خرج نکردی کی شتم من زنت بودم ورا وا ست دا دو
ـــت که زنتو انقد بزنی تا جون بده غیرت اینه که  غیرتی بی غیرت غیرت این نیس

من »به سختی بهم نزدیک شد:« نزاری زنت آب تو دلش تکون بخوره تو بی غیرتی
بی غیرت نیســـتم من تنفر از خانوادت آتیش انداخته به جونم ســـختمه میبینم 

اهرخه ما محبت ویزایی که حق منو داداشــام بود واســه اون پســره ســوســو  شــ
شکای مادرم  ندیدیم از پدر ما فقط فهمیدیم باید کینه به د  بگیریم کینه نبودنش ا
شتیم روزایی که باید با بچه های کوومون  شت گذا سر روی بال سنه  شبایی که گر
فوتبا  بازی میکردم ولی با ماشینا سر و کار داشتم و سر تا پام روغنی بود سخ دو 

دم پدر باال ســـرم بود یا نبود من آدمی نبودم که دســـتم تو زدم یه مکانیکی باز کر 
جیب کسی باشه ولی باید پیشمون میموند که حداقل وقتی کار میکردم دلم قرص 
ـــه که یکی خرجی خانوادمو میده من میتونم پوالمو جمع کنمو یه دو ورخه  باش

روم کنه بخرم که آرزوش به دلم موند من کینه تو دلمه دریا هیشکی نمیتونه منو آ 
ــکی نمیتونه آرزوهای بچگیمو برام  ــکی نمیتونه کینه رو از دلم پاک کنه هیش هیش
شو بریم خونه جای تو اینجا  برآورده کنه بفهم منو درک کن منو ورا عذابم میدی پا

نمیام تاوان همه کینه هاتو من دادم تاوان دادم و عذاب کشــیدم «»نیســت پاشــو
دی؟ من بودم اونموقع؟ من اصا میدونستم ورا؟ وون تو به آرزوهای بچگیت نرسی

یه جو  پات  به  مام زنونگیمو ریختم  ندادی؟ من ت عذاب  یه؟ تو منو  به و وی 
که من  حالی  نامردی کردی در حقم در  مردونگی خرجم نکردی مرد من نبودی 
عاشـــقانه میخواســـتمت من همه ویمو پای تو دادم گفتی نرو دور و بر خانوادت 

شم گفتی حامله  شم گفتی بچه رو میخوام گفتم گفتم و شگاه نرو گفتم و ای دان
وشــم کاش وشــمای من کور میشــد و نمیدید تو با زندگیمون ویکار کردی کاش 
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ــرم میاری تو حتی به خودتم  ــه وی داری اونهمه بال س میمردم اما نمیفهمیدم واس
 رحم نمیکنی به خدا نمیام تا درست نشی نمیام تا نبودنمو حو نکنی نمیام بخوای

ــقم بهت میگذرم دارم  ــت طالد میدم از عش ــکایت میکنم درخواس مجبورم کنی ش
بهت میگم فقط یه مدت دور باشــیم تا آروم شــم تصــمیم بگیرم تا تو آروم شــی و 
سان نمیتونم االن با این ذهن آشوبم بیام پیشت  درکم کنی فقط یه مدت کوتاه کی

کیسان یکم نگام «حتم بزاربیام توی اون خونه سر یه هفته میرم تیمارستان پو را
شت: شو بردا ستا شید و دوباره د صورتش ک ستی به  وند روزی یبار میام »کرد و د

و نگاهی به آرامش که روی تخت خودم خوابونده بودمش انداخت « بچه رو ببینم
 ...و پشتشو کرد بهم یدفعه دوباره برگشت سمتم

خواســتی «»ببینه نمیدونم باید ببرمش دکتر «»راســتی.....مشــکلش خیلی جدیه؟»
سرمو تکون دادم و کیسانم سرشو تکون داد و رفت واقعا خوشحا  « بری خبرم کن

بودم که کیســـان درکم کرده لبخند بزرگی زدم و نشـــســـتم روی تخت و خودمو 
کشیدم باال و نگاهی به آرا و نیلو انداختم دوتاشون با هم خندیدن و آرا سعی کرد 

ن له و لوردت میکنه فکر نمیکردم انقد منطقی به خدا گفتم اال»خندشـــو محار کنه:
ــد:«برخورد کنه ــن به نظر بیاد ولی خیلی منطقی و »لبخندم بزرگ تر ش ــاید خش ش

ـــان یه آدم جدید  مهربونه میدونم همه اون کاراش بخاطر انتقام از دایی بود کیس
دو تاشون لبخند «میشه مطمعنم اون میشه همونی که یه زن تو زندگیش الزم داره

تکیه دادم «خدا کنه همه وی درست شه»و نیلو با لحن آرامش بخشی گفت: زدن
شو جمع  شد آرا لبه تخت پاها شتی تخت و آمین گفتن از ته دلم با آرا همراه  به پ

ِاد بی ذود)و پشت وشمی «»هوم؟«»میگما دریا»کرد و کامل روی تخت نشست:
ببین من به «»ویو؟«»نازک کرد و دوباره ادامه دادد میگما به نظرت من بد میگم؟

ــی یه بچه میارید ثواب  ــیرخوارگان آخه تو که بچه دار نمیش نیلو میگم بیا بریم ش
داره هم بچه طفل معصوم یه پدر و مادر خوب داره هم شما یه بچه دسته گل هم 

پاشــــه هوم؟ ندگیتون الکی الکی از هم نمی هاشـــو جمع کرد روی « ز پا نیلو 
ش»صندلی: یی ب صال به نظرت منم را شه؟ا یی می سط « م کیوان مگه را پریدم و

اتفاقا کیوان رایــیه خودش گفت اگه دکترا نتونن کاری کنن حایــره »بحثشــون:
نیلو که انگار دو د  شــده بود باز یکم توی جاش جا به جا «بچه از پرورشــگاه بیاره
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ــد: ــی «»اگه بچه بیاریم و حرف بقیه اذیتش کنه وی؟»ش با وجود تو و کیوان کس
ــتیبان داره دیگه وی میخوای؟ اذیتش نمیکنه ــتیم که اینهمه پش « تازه ما هم هس

یکم به ما نگاه کرد و بعد خیره شــد به پنجره منو آرا هم گذاشــتیم راحت فکراشــو 
بکنه واقعا تصمیم سختی بود و نیاز داشت خیلی فکر کنه آرا دستی روی سر آرسام 

ید: به آرامش که آرو« کی آرامش رو میبری دکتر؟»کشـــ گاهی  یده بود ن م خواب
اونموقع که تو بیمارســـتان بودم دکتر اطفا  اومد دیدش ولی گفت که »انداختم:

ــه ــه باید بزرگتر بش ــخص نمیش ــکلی «»االن مش ــه بگن مش آهان کاش بزرگتر ش
ـــان بیش از حد بهش عالقه داره«»نداره آره تو «»اوهوم خدا کنه....میدونی کیس

یدفعه بهم »ه کرده ریز خندیدمفهمیدم مســخر «دیدار او  دیدم وقد دوســش داره
گفت که این بچه به دنیا بیاد من خجالت میکشم قربون و صدقش برم توی جمع 

صال نبرش هیچوقت توی جمعیت همینجا پیش خودم بزارش شو گرد « ا شا آرا و
صدقه بچش بره؟ »کرد شه قربون  سانه »شونه هامو انداختم باال«خجالت میک کی

صـــحبت میکردیم که مزاحم نیلو نباشـــیم نیلو  دوتایی ریز خندیدیم آروم« دیگه
ید: جا پر عه از  یدم:« آرا بریم»یدف جب پرســـ تازه »با تع که  ما  جا شـــ ک

از اینکه تصــمیماتش به اینجا رســیده « میخوام برم با کیوان حرف بزنم«»اومدین؟ 
بود خوشــحا  شــدم لبخندی زدم و ســرمو تکون دادم و اونام خدافظی کردن و 

 ....رفتن

 (:نیلوفر

ـــدیم آرا رفت اتاقشـــون و منم رفتم اتاقمون کیوان روی تخت دراز  وارد خونه ش
شه  ستم بیداره همی شماش میدون شته بود روی و ساعدش رو گذا شیده بود و  ک
ستم ولی  ش شید یعنی بیداره و داره فکر میکنه لبه تخت ن وقتی اینجوری دراز میک

صداش زدم: شیدم زیر لب هومی گفت ی« کیوان »حرکتی نکرد آروم  کم خودمو ک
شم: صله حرفای تکراری رو « »ورا؟«»نه«»حرف بزنیم»جلوتر تا بهش نزدیکتر با حو

ـــت من یه فکری کردم یعنی دریا و آرا انداختن توی ســـرم «»ندارم تکراری نیس
بدونی نای قبلیم فرد داره که « میخوام تو هم  با حرف زد عه  ندف ید ای گار فهم ان

سرمو ا شت و نگاهم کرد  شو بردا ستم ساعد شه مانتومو توی د نداختم پایین و گو
کیوان میدونم حماقته ولی میگم من که بچه دار نمیشــم و دکتر قطع امید »گرفتم:
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شرود نکن نیلو«»کرده... شدم و « باز  سریع بلند  شد و فهمیدم میخواد بره  و بلند 
سادم: صبر کن هنوز که کامل نگفتم»رو به روش وای سرو ته حرفات معلومه «»نرو 

شرود میکنیهمی « شه وقتی میخوای ورت و پرت تحویل من بدی با همین جمله 
گوش کن کیوان ایندفعه فرد میکنه »از کنارم رد شد تا بره دوباره جلوش رو گرفتم:

شین سمت تخت:« خواهش میکنم ب شت  اگه باز ورت »یکم نگاهم کرد و بعد برگ
ه دلش نمیومد بزنه میدونســـتم نمیزن« و پرت بگی به خدا ایندفعه واقعا میزنمت

ــتم: ــس ــعیتمون اینه تو هم که نمیتونی از من »کنارش نش ببین کیوان حاال که وی
به  گه تو قبو  میکردی و کارمون  گه طالد ا لب و دهنم می گذری منم که فقط  ب
اونجا میکشــید من میمردم ولی االن یه تصــمیم گرفتم که دوســت دارم نظر تو رو 

میدونم «»دم و رو مخم میری خب بگو حاالخوبه میدونی طالقت نمی«»هم بدونم
صبر کنیم بعد  سالی  صمیم و باید حداقل یه وند  سه این ت دیوونگیه هنوز زوده وا
ـــت داری و من خودم  چه دوس قد ب یدونم تو و باشـــیم ولی من م چه  به فکر ب

نفو راحتی کشیدم و « بیشتر....... کیوان من میخوام فردا صبح برم شیرخوارگان
ــه»پایین و یدفعه زدم زیر گریه:ســرمو انداختم  ــتای « میدونم حماقت محا دس

ــید توی بغلش: ــونم حلقه کرد و منو کش ــمیم خوب و به »کیوان دور ش خیلیم تص
ـــت میکنم اگه تو با آوردن بچه خوشـــحا   جاییه تو فقط باش من همه کار واس

شم شحا  می شر خو شی من از تو بی ستامو دور کمرش حلقه کردم:« می خیلی »د
ست دا سرم زد:« رم کیوان تو بهترین مرد روی زمینیدو سه ای روی  خیالمو از »بو

ــم لبخندی روی لبم « بابت موندنت راحت کردی دیگه میتونم یه نفو راحت بکش
 ...اومد و محکم تر بغلش کردم. انگار زندگی ما تازه شرود شده بود

 (:آراگل

نم در آوردم و با شالم وارد اتاد شدم و آرسام رو توی تختش خوابوندم مانتومو از ت
شیدم  ستی ک سادم و به موهای بلندم د شون کردم روی تخت جلوی آینه وای پرت

ــتم با خودم حرف میزدم: ــون کنم َاه خیلی بلند »همینجوری داش باید برم کوتاه ش
شدن رنگشون کنم رنگشون تکراریه واااای زیر وشام گود رفته یادم باشم برم کرم 

وااااای پوســتم وروک افتاده دارم پیر میشــم یا خود دور وشــم برای خودم بگیرم 
هین بلندی گفتم و « بو کن انقد به جون خودت غر نزن خیلیم خوشـــگلی«»خدا
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گام میکرد: ـــاده بود و ن یان توی وارووب در وایس زهرم ترکید ورا »برگشـــتم ک
لبخندی زد و اومد جلو وندتا تار مو روی صورتم «اینجوری میای؟ وای قلبم وایساد

شت گوشم بو میخوای بری موهاتو کوتاه «»وی؟«»یه ویزایی شنیدم:»د زدشون پ
شون برسم«»کنی؟ ستم نمیخواد «»آره کالفم کردن نمیتونم به من خودم نوکرتم ه

پو «»لج نکن دیگه موی کوتاه بهت نمیاد از ما گفتن«»ِاد کیان«»کوتاهشون کنی
ــــون مــیــکــنــم رنــخ مــوهــای خــودت خــیــلــیــم «»ِاد«»نــه«»مــیــرم رنــگش

ــ خیلی یهویی گفت بهت زده « میخوام برم کمپ« »هوم«»آرا«»نمیخوام«»نگهقش
بی اختیار «آره«»واقعا؟«»جانم؟« »کیان«»بخاطر تو»کردم که لبخندی زد:نگاهش

شد؟  سالم می شود بود وی از این بهتر که کیان  شک  بغلش کردم و زدم زیر گریه ا
ی خوشحالم خوب مرسی کیان مرسی مرسی مرسی خیلی خوبی خیلی ممنون خیل»

سرم »خندید:«شدن دوباره تو آرزومه به خدا اگه نبودی هیچوقت حتی فکرشم به 
خدایا شـــکرت خدایا ممنون تو کیانمو برگردوندی ممنون که منو میبینی « نمیزد

وی زیر لب پچ پچ »ببخشـــید که بعاـــی وقتا ناشـــکری کردم کیان باز خندید:
خدا رو »گذاشــتم دو طرف صــورتش:از بغلش اومدم بیرون و دســتام رو  « میکنی؟

با «نه ولی داشتی از دلم میرفتی«»مگه رفته بودم؟«»شکر میکنم واسه برگردوندنت
خیلی اذیتم کردی »ســـرمو تکون دادم:«تا این حد؟»این حرفم مبهوت نگاهم کرد:

شید«»کیان ست خودم نبود ببخ شبختی رو به «»د شو خو فقط برو کمپ و خوب 
سام بجنخ سه تامون برگردون تو مرد من «»منی پو مثل یه مرد بخاطر من و آر

ـــت نیلو درد نکنه که بهت «»بخاطر شـــما جونمم میدم فقط یکم دور فهمیدم دس
بازم خندید وقد خنده به صـــورتش میومد خیلی وقت بود نخندیده بود « فهموند

به  نده خیلی  ته بود ولی خ ـــابش از دســـتم در رف یدونم حس قت بود؟ نم ند و و
 ...صورتش میومد

 ...این تصمیم یعنی شرود خوشبختی

 (:نفو

ســمیرا خانم باز نمیدونم توپش از کجا پر بود داشــت ســر من خالی میکرد منم بی 
ــپزی میکردم: ــتم آش ــب غربتی بله دیگه وقتی »توجه داش ــل و نس دختره بی اص



                 
 

 

 فائزه قاسمی|  اشک اقیانوسرمان 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

81 

 

ــه تیکه  ــه دیگه هر کی از راه میرس ــت همین میش ــه عروس خدمتکار خونت میش
ِاد زنه تا دیروز ســمیرا جون ســمیرا جون از دهنش نمیوفتاد  میپرونه بهت ِاد ِاد

شاهرخ با خدمتکار خونتون نامزد  شنیدم  سمیرا جون  شته بهم میگه ِاوا  امروز برگ
ـــب. من  یاریش مهمونی فردا ش با خودت میخوای ب ته؟ وااای وطور  کرده راســـ

مادرا و یتیم نمیبرمتا دختر جون الکی دلتو صابون نزنیا اون مهمونی جای بی پدر و 
با هر کلمه ای که میگفت قلبم بیشـــتر له میشـــد ولی این « خونه ای ها نیســـت

حرفای آخرش قلبمو پاره پاره کرد اشـکام ریختن با دسـت پاکشـون کردم صـدای 
دو روز تو هفته میایم پیشــت انقد غر میزنی آدم روانی میشــه »شــادی بلند شــد:

شش نمیاد بیاد اون سی خو شه نمیاد ک شت  مامان با مهمونیای مزخرف که یه م
شن  شون رو به رخ هم بک سا و طال ها شن تا قیمت لبا خاله زنک دور هم جمع می

ســمیرا « نفو بیا بپوش بریم»بعد صــداش بلندتر شــد:« تو برو بهتم خوش بگذره
به خاطر اون دختره بی همه کو تو روی من در میای؟ »خانم حرصـــی جیغ زد:

شه این ای خجالتم خوب ویزیه واال انقد زح مت بکش بچه بیار بزرگ کن آخرش ب
ـــه ما کردی این «»خدا ببین وطور حق مادریمو جواب میدن تو تنها کاری که واس

بود که به دنیامون آوردی هیچوقت مادری نکردی تو حتی مارو از شـــیر خودتم 
ـــه دنبا  مانیکور و باشـــگاهتو آرایشـــگاه و این ویزا بودی  محروم کردی همیش

سیدی که امروز  هیچوقت نگفتی شاهرخ نپر شادی ورا گریه میکنی؟ هیچوقت از 
صدا نکردی منو مجبور  سرم هم  سرم؟ تو تاحاال ما رو دخترم و پ شت پ وطور گذ
ــی که تو این دنیا منو درک  ــت تنها کس ــه حاال نیس کردی برم پاریو تا علی نباش

شــتی اونم میکرد اون بود ولی تو حتی اونم ازم گرفتی تو فقط یه حق گردن من دا
شد و رفت نفو بریم شقم جبرانش کردم تموم  شتن از ع مانتوم رو از « من با گذ

روی صــندلی برداشــتم و تنم کردم و شــالمم انداختم ســرم و رفتم بیرون. شــادی 
بریم خونه شاهرخ ای «»شادی کجا میریم؟:»دستمو کشید و رفتیم بیرون از خونه 

ـــاهرخ کی میخواد عروســـیتونو بگیر  با این ش به پر حیاط و زپیم »ه؟با ســـیدیم 
«  ورا؟ بیخود من میخوام تو عروسی داداشم برقصم«»ما عروسی نمیگیریم»بیرون:

به حرفای ســـمیرا خانم فکر نکنم  ـــت ذهنمو منحرف میکرد که  من گفتم :»داش
ید «ِاد«»بیخود«»نمیخوام ند یاد بزرگش کنم همینجوری حرف :»خ دلم نمیخواد ز



                 
 

 

 فائزه قاسمی|  اشک اقیانوسرمان 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

82 

 

خب حق دارن خدمتکار با آقای «»زیاد میزننمردم حرف «»پشــت شــاهرخ زیاده
شیدن تو «»خونه ازدواج کنه خیلی یجوریه میفهمی؟ سرک ک صال هم حق ندارن  ا

خب عزیز من حرف «»من هروی میگم تو یه جوابی داری«»کار بقیه کجاش حقه؟
نی یز م قی  ط ن م یر  تم:«غ ف گ ن یزی  و یگــه  کون دادم و د ت ـــرمو  گمــا »س ی م

لدت و«»هوم«»نفو ـــه تو ـــاهرخ واس یه ســـرویو طالی گرون «»ی گرفتش
آفرین کم کم یاد میگیری تو «»نه ویزی نگفتم«»حتما باز زدی تو ذوقش«»قیمت

شق نزنی ییم«»ذود یه جوون عا شاخه گلم را یی «»من به یه  شاهرخ دلش را
ـــه باش ـــه میخواد همه وی بهترین  ـــه تو ماشـــین «»نمیش ـــاهرخ واس ورا ش

ی خوب بود از وقتی که از موسسه باز خندیدم شادی خیل«میگه بچه ای«»نمیخره؟
اومده بودم بیرون شــادی بهترین رفیقم بود تو خیابون قدم میزدیم که یه ماشــین 

 ...بود زد

سرمونو باال آوردیم و به راننده نگاه کردیم شاهرخ بود که از پشت شیشه پورشش 
با اخم به ما دوتا خیره شـــده بود از دیدنش بی اختیار لبخند زدم شـــاهرخ خیلی 

ست و من جلو: ش شادی عقب ن سختم بود  سالم به »مهربون بود اون مرد روزای 
شاهرخ گل گالب خوبی برادرم؟ شنگو  بود انگار نه «آقا  شاد و  شادی یه جوری 

سالم کوتاه  شاهرخ جوابمون رو با یه  سالمی کردم و  انگار اتفاقی افتاده منم آروم 
صلمون سر رفت گفتیم بریم هیچی حو«»مگه پیش مامان نبودید کجا میرید؟»داد:

شم غره«خونه تو تو رو خدا نگاش کن هنوز میگه خونه تو »ای بهم رفت:شاهرخ و
ندگی  نده ز به عنوان همســـر ب نه  ته تو اون خو ند وق خانم و یدا نفو  ببخشـــ

شـــادی از بین صـــندلیا خودشـــو رد «دو ســـا »ســـرمو انداختم پایین:«میکنی؟
س»کرد: سرم هم شم بیخود هم سی میخوامشاهرخ جان دادا به «»رم نکن من عرو

نفسم بیخود کرده باید «»نفو بگو خواهر من ورا به من میگی اون میگه نمیخوام
ــی بگیرید ــی نه  ولی با یه مهمونی کوویک »توی جام تکونی خوردم:«عروس عروس

شادی اینو گفت و حرصی نگام کرد خندیدم رسیدیم خونه «خسته نباشی«»موافقم
ز نگاه کردم دو ساله اینجا زندگی میکنم ولی هنوز بهش شاهرخ به برج بزرگ و درا

ـــاهرخ مارو پیاده کرد و رفت ماشـــینش رو بزاره پارکینخ وارد  عادت نکردم ش
سته بود یه دختر ریزه میزه  ش شت اون میز بزرگش ن شدیم نگهبان پ ساختمون 
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آقای ســلیمی خودش زنخ زد و گفت یه خدمتکار میخواد »جلوش وایســاده بود:
خب «»خانم محترم آقای سلیمی االن تشریف ندارن شما برو بعدا بیا«»ئمیاونم دا

ست «»همینجا منتظر میمونم سر در سه من درد شه دختر خوب بیا برو وا اینجا نمی
شکلی پیش اومده؟»شادی رفت جلو:«نکن شه از فامیلی این « آقای محبت م همی

ـــد: دشـــون بفرما خو»آقای محبت خندم میگرفت آقای محبت از جاش بلند ش
 ...اومدن

واال شــاهرخ مهندســه ورا به من میگن « ســالم خانم ســلیمی ســالم خانم مهندس
مهندس نمیدونم دختره برگشت وای یا خدا سپیده بود نمیدونستم وه غلطی بکنم 
ســپیده او  با بهت بعد مشــکوک نگاهم کرد انگار شــک داشــت نفو باشــم ولی 

م یاورد او به روی خودش ن نه  یا  ید  یدونم فهم تا ســـالم نم ما دو  به  د جلو و 
سالم...آقای سلیمی زنخ زدن به شوهر من و گفتن خدمتکار میخواد صبح تا »کرد:

و به من نگاه کرد « شـــب منم اومدم ولی این آقا میگه خودشـــون خدمتکار دارن
سور به معنی اینکه بیاین بریم باال و خودش  سان سمت آ شو دراز کرد  ست شادی د

ــت ولی به »جلوتر رفت: ــاهرخ هم انداختش بیرون داش خانم خونه توهین کرد ش
ــاهرخ کوویکترین بی احترامی رو به نفو خانم بی جواب نمیزاره اینو گفتم که  ش

ــدیم «خوبه«»امبله خانم متوجه«»از همین او  رعایت کنی ــور پیاده ش ــانس از آس
رسیدیم به آخرین طبقه برج بلند و بزرگ یا به قو  شادی پنت هوس شاهرخ من 

شت  ساده بود:پ شاهرخ جلوی در وای شون میرفتم  وقد طولش میدین من »سر
شما هنوز االن رسیدین شینو پارک کردم اومدم  شاهرخ به من «ما لبخندی زدم که 

شادی خندید: سه هی بهم لبخند تحویل ندید برو کنار »نگاه کرد و اونم لبخند زد  ب
شن شون وارد  شاهرخ کنا« شاهرخ تا ای شاره کرد  سپیده ا شادی و و به  ر رفت و 

سپیده وارد شدن منم خواستم وارد شم که شاهرخ دستشو انداخت دور گردنم و 
 « نکن شاهرخ زشته»منو به خودش فشرد:

همه توی ها  بزرگ نشسته بودیم. سپیده با سر پایین روی راحتی دونفره نشسته 
ــادی طبق عادتش روی راحتی تک نفره لم بود و منتظر حر  ف زدن یکی از ما بود ش

سته راحتی قهوه شو انداخته بود روی د شاهرخ هم داده بود و پاها ای رنخ من و 
ستش دور گردنم بود  شاهرخ هنوز د سته بودیم و  ش سه نفره بزرگ ن روی مبل 
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توی همون سپیده دور تا دور خونه رو جوری که کسی متوجه نشه از نظر گذروند 
ستی اسمت ویه؟»حالت یکم ورخید سمت سپیده: سپیده نگاهش رو از عکو «را

ــادی نگاه کرد: ــپیده خانم»گرفت و به ش ــالته؟«»س  21«»خیلی بچه میزنی وند س
له ازدواج کردی؟«»خانم ـــا ـــا  «»ِاد هم ســـن نفو هســـتی. وند س ـــه س س
میخوام کار کنم اون نه خانم خودم «»شـــوهرت مجبورت میکنه کار کنی؟«»خانم

نه خانم شـــرایط «»بچه هم داری؟«»طفلی نمیتونه از پو همه هزینه ها بر بیاد
ــیم ــده بچه نیارید «»نمیزاره به بچه برس ــرایطتون بهتر نش آره بهتره تا وقتی که ش

ــر و  ــعی کنید او  به زندگیتون س ــما س ــو میاره ولی ش میگن بچه خودش روزیش
ـــ کاره هس عد شـــوهرت وی ید ب بد ـــامون  کار «»ت؟س با   خانم دن کار  فعال بی

شینیم«»خونه دارید؟«»میگرده شاهرخ زد که « نه خانم اجاره ن شمکی به  شادی و
شه تکون داد و رو کرد به  سری به معنی با شاهرخ هم  من منظورش رو نفهمیدم 

این خواهر « من یه نگهبان میخوام واسه خونه بابام شوهرت میتونه بیاد؟»سپیده:
دن من که میدونســتم نگهبانی الزم نداشــتن وون شــاهرخ کلی و برادر فرشــته بو

شد: سپیده ذود زده  شت  سه تا نگهبان دا سته بود اونجا و  بله آقا ورا که »سخ ب
ــت میتونید اونجا «»نیاد ــوییت کوویک و جمع و جوری هم توی باغش هس یه س

سیله زیادی با خودتون نبرید ست و شماش « بمونید مبله ه شک توی و سپیده ا
خدا از بزرگی کمتون نکنه آقا انشااهّٰلل همیشه سایتون باال سر خانوادتون »شد:جمع 

شه خدا هروی میخواید بهتون بده شرود «با شاهرخ لبخندی زد از امروز کارت رو 
شرکت من شوهرت بگو بیاد  صر هم به  شوی « کن ع شد و یه کارت از ک بعد بلند 

شت و داد ب سپیده:میز تلفن که کنار در آشپزخونه بود بردا شرکت. »ه  اینم آدرس 
صر برو که به کارات  شب ولی امروز وهار ع شت  صبح میای تا ه شت  تو هم از ه
برســی و اگه شــد تا شــب وســایالتونو جمع کنی هر وقتم آماده شــدید یه زنخ به 

سایالتون رو بیاره ستم و شین بفر ست میزنید یه ما « شماره من که روی کارت ه
تشکر الزم نیست. من برم »خ دستشو آورد باال:سپیده خواست ویزی بگه که شاهر

خندید «تو که االن اومدی»از جام بلند شدم و قیافم رو ناراحت نشون دادم:« دیگه
قیافتو اونجوری نکنا من که میدونم فیلم بازی میکنی من اصـــال قرار نبود بیام :»

ی شاد«واسه مامان اومدم که نرفتم پیشش برم پیش مامان و بعد هم برم شرکت
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نداره یه ویزی میگه دعواتون »از جاش پرید: ـــاب  نری پیش مامان ها االن عص
سپیده که فهمید بحث «وی شده مگه؟»شاهرخ مشکوک به ما نگاه کرد:«میشه بابا

 ...جدیه با اجازه ای گفت و رفت توی آشپزخونه

شــادی دهن باز کرد و منم که میدونســتم االن جنخ عصــاب درســت میکنه برای 
شادی متعجب منو نگاه کرد شاهرخ باز «با شادی دعواش شد»گفتم:  شاهرخ سریع

سید: شکوک تر پر شادی گفت «»ورا؟»م مامانت گفت همراهش بره مهمونی ولی 
باشــه با مامان حرف »شــاهرخ ســری تکون داد:«نمیخواد بره و خوشــش نمیاد

شادی لبخندی زد میدونستم خوشحاله وون قطعا مادرش مجبورش میکرد «میزنم
ن مهمونی بره و تنها کسی که میتونست منصرفش کنه شاهرخ بود پو من به او

شونی منو  ستش جا بجا کرد. پی شاهرخ کتش رو روی د شون زدم  با یه تیر دو ن
شید و خداحافظی کرد و رفت لبخند دندون نمایی برای  شادی رو ک سید و لپ  بو

عال که دروغ ف«»کوفت من کی با مامان دعوام شد؟ « »برو حالشو ببر»شادی زدم:
تت داد جا به اون مهمونی کزایی ن عد لپم رو «خل و ول خودمی که« »از رفتن  ب

صورتش: شیش رو گرفت جلوی  شیرجه زد روی مبل و گو شید و  انقد تو این »ک
نی؟ ک ی م یکــار  ـــی و بود جواب «گوش ـــی  توی گوش ـــرش  جور کــه س مون ه

ره که هیچ علی نامزد ندا«»خانم کاشف حاال وی اکتشاف میکنی؟«»اکتشافات»داد:
یه دوست دختر ساده هم نداره از اینایی که گوشی ساده نوکیا دستشونه ها از اینا 

ــــامو گرد کردم و تــک خنــده«هم نــداره از کجــا »ای کردم:بــا تعجــب وش
یدی؟  یده بهم«»فهم ظه م به لح ظه  کوســـن رو از رو «دختر خالش نگین آمار لح

ب نشستی آمار پسر مردم صبح تا س»راحتی دو نفره برداشتم و پرت کردم طرفش:
ــپزخونه. تازه یاد «رو در میاری؟  ــمت آش ــم زد زیر خنده رفتم س و خندیدم خودش

ـــادی انداختم که غرد گوشـــیش بود و پریدم توی  ســـپیده افتادم نگاهی به ش
آشــپزخونه ســپیده به کابینت تکیه داده بود و به کف آشــپزخونه خیره شــده بود 

شا شیدم و به  سرکی به ها  ک یعیت دوباره  دی نگاه کردم هنوزم توی همون و
سپیده و رفتم جلو: سمت  شتم  شکم نفو من اومدم «»سپیده »بود برگ هنوز تو 

شم سرمی خدمتکار ویه؟«»اینجا تا خدمتکار تو ب خیلی بی معرفتی نفو «»تو تاج 
مگه میشه از یادم بری سپیده «»اومدی توی این پنت هوس و یادت رفت خواهرتو
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دمتکار اینا بودم شــاهرخ یدفعه ازم خواســتگاری کرد هروی به خدا من خودمم خ
هم گفتم نه ما به هم نمیخوریم قبو  نکرد خیلی دنبالت گشــتم نبودی ســپیده در 
سره که همش میومد  سا  آخری که اونجا بودی با یه پ سه گفتن  به در رفتم موس
ـــده بود  یه زره ش ـــدی ازدواج کردی و رفتی. دلم برات  نا ش ـــه آشـــ مدرس در 

ــپ ــکامو پاک کردم و بغلش کردم اونم بغلم کرد:«یدهس خیلی بی معرفتی آجی »اش
 ...«من مخلص فسقلیم هم هستم«»بزرگه

 (:دریا

شت با آرامش بازی میکرد  سته بود و دا ش سان خیره بودم که رو به روم ن به کی
ست  شکلش جدی نی شته بودیم دکتر گفت که زیاد م رفته بودیم دکتر و تازه برگ

دنش مشــکل پیش میاد و بعاــی از کاراشــو تنهایی نمیتونه انجام فقط تو حرف ز 
ست و باید بزرگ شخص نی سان با آرامش بازی بده و گفت بازم کامل م شه کی تر ب

سه  سش ری ست وا میکرد و خودش میخندید وون یه بچه تقریبا دو ماهه نمیتون
سان رفته بود سبزش که به خود کی شت و  شمای در  بره اوجش این بود که با و

شتیم دریا  سمت رو گذا سه همین ا شمای من آبی بود مامان میگفت وا نگاه کنه و
با لبخند به کیسان نگاه میکردم که برگشت سمتم و از روی نیمکت رو به روی من 
ساعت یک بعد از  شمم رو توی پارک ورخوندم  ست و ش شد و اومد کنارم ن بلند 

ای که داشت به سرعت با ظهر بود و واقعا خلوت بودنش معقو  بود به پسر بچه 
ورخش توی محوطه مخصوص اینور اونور میرفت نگاه کردم. لبخند از صورتم پاک 
نمیشــد امروز خیلی روز خوبی بود نمیدونم ورا این حو رو داشــتم شــاید بخاطر 
ــه و دکتر امیدوارم کرد و  ــتر از این حرفا باش ــکل آرامش بیش اینکه فکر میکرد مش

سان د اور کی ر کنار ما من و آرامش من و دخترمون لبخندم عمق شایدم بخاطر ح
شحالی»گرفت: صادقانه جواب دادم:«انگار از دیدنم خیلی خو آره خیلی »خندیدم و 

پو کی «»داشتم فکر میکردم«»پو ورا نمیومدی خونه؟«»دلم برات تنخ شده بود
ـــه؟ اذیتم نکن دریا اون موقع «»اوووووووم نمیدونم«»این فکر کردنت تموم میش

با این سوالم ورخیدم سمتش و نگاهش کردم «دوستم داری؟«»خودم نبود دست
ستش نه ولی نبودنت عذابم میده»که جا خورد یکم این پا و اون پا کرد: بغض « را

وون هروی که «»ورا فکر میکردی میخوان من رو بدن به شاهرخ؟»کرده خندیدم:
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ستی دریا تو حق «»ورا فکر میکنی من حق توام؟«»حق من بوده رو دادن به اون ه
تو «»منی تو سهم من از این زندگی هستی نمیتونم بزارم حقم رو از ونگم در بیارن

ای برای آرامشم باور کن آره تویه وسیله«»همیشه مثل یه وسیله به من نگاه کردی
فکر میکردم مغرورتر از این باشــی که بخوای بیای جلوم «»حاال که نیســتی میفهمم

خندیدم و «غرور فقط واســه غریبه ها خوبه نه تو«»بزنیبشــینی و اینجوری حرف 
واال من خودمم نمیدونم تو «»ورا من عاشقت شدم کیسان؟»نگاهم رو ازش گرفتم:

شته وگرنه تا  ست خوب تو رو برام نگه دا شدی ولی هروی که ه شق ویه من  عا
همین میدونی؟ آره واقعا »بلند خندیدم:«االن ده بار طالد گرفته بودی و رفته بودی

عشـــقم نســـبت به تو من رو تا اینجا کشـــونده وگرنه من انقدر تو ســـری خور 
ورا معذرت «»بیا خونه اگه دیگه دستم روت بلند شد اصال برو شکایت کن«»نبودم

خندیدم امروز زیاد میخندیدم انگار «بیا بریم خونه پررو نشـــو«»خواهی نمیکنی؟
منتظر بود بلند شـدم و دسـتمو امروز واقعا روز خوبی بود کیسـان وایسـاده بود و 

توی بازوش حلقه کردم وون بچه رو بغل کرده بود و نمیشد دستشو بگیرم خدایا 
 ...خودت ما رو به هم رسوندی خودت قلب کیسان رو ما  من کن

 (:نیلوفر

ـــاده بودم  ـــه وایس خیره به دختر بچه خیلی کووولویی که گفته بودن دو ماهش
کردن منم گفتم یرحا خیلی قشـــنگه. خیلی گفتن هنوز انتخاب ناســـمش رو می

ــم کیوان رفته بود دفتر  ــتم بهش نزدیک بش ــومانه خوابیده بود جرعت نداش معص
ــونم  ــاده بودم یکی زد به ش ــحبت کنه من همینجوری وایس ــون ص مدیر تا باهاش
برگشــتم ســمتش یه پرســتار بود به صــندلی که پشــت ســرم گذاشــته بود اشــاره 

لبخندی زدم و تشکر کردم. نشستم روی « میشی بشین خانمی سرپا خسته»کرد:
صــندلی دور تا دورم پر از بچه بود ولی وشــم من فقط همون دختر کووولو بامزه 
سوزی مردن و فقط  شب آوردنش پدر مادرش توی آتش  رو میدید که میگفتن دی
ــتن این بچه رو نجات بدن هیچ کو و کاری هم نداره پدر و مادرش رو هم  تونس

ی دفن کنه دلم ســوخت براشــون اگه یرحا ما  من شــد حتما بهش قراره شــهردار
قل از دیدن  ما بره ســـر قبرشـــون و حدا تا حت پدر و مادرش کی بودن  میگم که 
شم و این بچه  سمت این بود که من بچه دار ن شاید ق شن.  شحا  ب دخترشون خو
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بریم نیلو »پدر و مادر داشــته باشــه خدایا شــکرت که به فکر همه بندهات هســتی:
ـــاده بود:« جان؟ ـــد »برگشـــتم ســـمت کیوان که توی وارووب در وایس وی ش

بلند شدم و باز نگاهی به دختر کووولو معصوم انداختم «بریم میگم برات«»کیوان؟
ای رو نگه داشت تا من برم وقتی سوار ماشین شدیم و رفتم بیرون کیوان در شیشه

سمتش: شتم  شون اینا رو داد گفت فردا ب«»بگو دیگه کیوان»برگ س شنا یایم که کار
فردا بیایم؟ باشــه « »هســت اون مشــخص میکنه که میتونیم بچه رو بگیریم یا نه

بدن چه رو بهمون  نه ب خدا ک مه ســـعیمو می«»فقط  بینی که کنم نیلو میمن ه
شه شه هروی خدا بخواد همون می سری تکون دادم و کیوان راه «منتظرم تا وی ب

و وارد خونه شدم از حیاط خوشگل رد شدم و  افتاد. رسیدیم به خونه درو باز کردم
دستی به جوانه های درخت سیب توی حیاط زدم عید نزدیک بود و این جوانه ها 
داشتن میگفتن که بهار داره میاد شاید این بهار، شرود فصل جدید زندگی ما باشه. 

صورتش رو آب بزنه: ست و  ست تا د ش سط حیاط ن سرده »کیوان لبه حوض و
شورکیوان بیا بر  ست و روت رو ب سری « نه خوبه تو برو توی خونه«»و تو خونه د

له قدیمی بودنش ولی تکون دادم و رفتم از پ مه  با ه نه  باال این خو های ایوون 
زیادی قشــنخ بود و زیادی هم اتاد داشــت که گاهی وقتا من یادم میرفت اتاد 

گ گذاشتم خودمون کدومه وارد خونه شدم کفشامو در آوردم و توی جاکفشی بزر 
شی به خودم نگاهی انداختم اگه اون  ست کردم و توی آیینه باالی جاکف کمرمو را
دختر بچه رو به من میدادن وی میشــد؟ ســرمو تکون دادم و رفتم توی ســالن آرا 
سی دی رو به روش خدایی این  سته بود و خیره به ا   ش روی راحتی کرم رنخ ن

شون کم ن سام پایین تخت با یه سه تا برادر برای این خونه و مادر شته بودن آر ذا
صاف  سباب بازی ور میرفت یکم که نگاهش کرد دید نمیتونه کاریش کنه  شین ا ما

فه این»کرد توی دهنش رفتم ســـمتش: نت کثی له نکن توی ده خا بدون «ِاد  آرا 
ستمش»اینکه نگاه از تلوزیون برداره گفت: ش ست بچه «»بزار بازی کنه  آخه آدم د

بالخره نگاه از «ویزا میده اگه زد یه جاییشـــو زخمی کرد وی؟یازده ماهه از این 
وای وقــد غر میزنی نیلو ولش کن بزار بــازی کنــه ویزیش »تلوزیون گرفــت:

گاه «نمیشـــه یت رو ن بار توایال گاه کردم داشـــت برای هزارمین  به تلوزیون ن
یر نه ویکار دارم انجام بدم غ«»خدایی خسته نمیشی انقدر اینو نگاه میکنی»میکرد:
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ستی دریا اومده سمت « آره«»واقعا «»از این را شتم و رفتم  سرش نذا سر به  دیگه 
یا رو  ـــدای در نه بود و در زدم ص یک آشـــپزخو یا که توی راهروی نزد تاد در ا

های درو باز کردم و سرکی به داخل اتاد کشیدم داشت وسایل« بفرمایید»شنیدم:
وای »الی برگشت سمتم:با خوشح«سالم عشقم»توی ومدونش رو میچید توی کمد:

 ...درو کامل باز کردم و دویدم سمتش و بغلش کردم«خل و ول جونم کجا بودی؟

 (:آراگل

خیره به تلوزیون بودم و آرسام هنوز با خودش بازی میکرد یک هفته بود که کیان 
ــان که رفته بود و دیده  ــده بود کیس رفته بود کمپ و من واقعا دلم براش تنخ ش

َرم بهتره ولی من دلم براش تنخ شده بود صدای دریا و نیلو از بودش میگفت که نَ 
خندیدن تلوزیون رو خاموش کردم و خم شدم. آرسام رو بغل اتاد اومد که بلند می

کردم و رفتم ســمت اتاد دریا شــاید تو جمع رفیقام یکم حالم بهتر بشــه در رو باز 
ــ ــت س ــدم نیلو همونطور که میخندید برگش هی آرا »مت من:کردم و وارد اتاد ش
رفتم نزدیک و « بالخره د  کندی از اون فیلم تکراری؟ حاال بیا یکم پیش ما خواهر

کیان کی »مثل اون دوتا روی تخت نشــســتم دریا ذود زده برگشــت ســمت من:
یاد؟ ند مصـــنوعی « م یادم آوردن لبخ باز  یادم بره  جا  مدم این خدا من او ای 

شکر دریا ادامه نداد«نمیدونم»زدم: بچه ها »و فهمیدم که فهمید حالم بده: خدا رو 
یه ورخی بزنیم؟ با هم نرفتیم بیرون امروز بریم  ته  ید:«خیلی وق ند چه »نیلو خ ب

کنیم خیلی که نه بچه ها رو یه کاریشــون می«»هاتون رو بدید به من شــما برید
شون داره«»طو  نمیدیم زود میایم سان نگه سه تامون زدیم زیر «البد کی با این فکر 

شد:خنده  ساکت  ست ها»یدفعه دریا  منو نیلو با تعجب به دریا «فکر بدی هم نی
ورا اینجوری »نگاه کردیم و یه لحظه از ذهنم گذشت صد در صد خل شده خندید:

ـــدم یدونم وی میگم خل هم نش ید؟ من م گام میکن گاهی « ن به هم ن من و نیلو 
بابا شما صبر ای «»شک دارم خل نشده باشی»انداختیم و نیلو حرف د  من رو زد:

دوتایی نگاهش میکردیم همون لحظه در اتاد زده شد و کیسان « کنید ببینید فقط
شد: ست»وارد اتاد  شید فکر کردم دریا تنها من پاهام رو از تخت آویزون «اد ببخ

یک درصد احتما  تنها نبودنش رو دادم که همون یک «»پو ورا در زدی؟»کردم:
مد کشـید. کت قهوه ای رنگش رو رفت سـمت کمد و سـرکی توی ک« درصـد شـد
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میرم « »کجا به ســالمتی؟»برداشــت دریا از تخت پرید پایین و بازوش رو کشــید:
ــدم:« پیش کیان ــم»از جام بلند ش ــا زود آماده میش هر وقت من «»منم میام وایس

مت  نه نمیتونم ببر نه دختر خوب  نه،  یام منم میگم  میخوام برم تو میگی منم م
دریا ســـعی کرد جو رو آروم «نه«»ای بابا بزار بیام«»میام انقدر هر دفعه نگو منم

ـــان هم نمیره»کنه: ـــان رو «اد نه آرا ما برنامه ریختیم دیگه کیس بعد بازوی کیس
سان یه کاری ازت «»نه من میرم«»مگه نه؟»گرفت و با قیافه مظلومی گفت: اد کی

کار   خب االن«»نه تو کار نخواســـتی گفتی نمیره منم گفتم میرم«»خواســـتم ها
ـــه تایی میریم بیرون و  ـــام رو نگهدار ما س ـــاعت آرامش و آرس میخوام یک س

میریم همین پارک ســر خیابون یه قدمی میزنیم و زود «»کجا به ســالمتی؟«»میایم
شما برید دور دور من :»کیسان شقیقش رو خاروند و ابروهاش رو داد باال « میایم

شه؟ زود میایم«»بچه داری کنم؟ شی«»مگه وی می شون میده؟کی  شیر میدیم «»ر
هنخ «دریا زود میاین ها«»خوابونیمشـــون بعد میریم زود به خدا زود میایممی

کردم با وشــمای گرد شــده به دریا و کیســان خیره شــده بودم اینا همون دریا و 
امیدوارم اگه «»باشه باشه باشه»کیسان بودن؟ دریا ذود زده سرش رو تکون داد:

ـــان زود میایم دیگه«»میرم زود نیاید ها من میزارمشـــون ـــه«»اد کیس دریا «باش
 ...و من و نیلو هنوز هنخ کرده بودیم« دمت گرم»دستاش رو به هم کوبید:

 (:دریا

بچه ها رو خوابوندیم و گذاشــتیم توی اتاد ما کیســان روی تخت نشــســته بود و 
سری گلدار و  شکی و رو ساده م شلوار  شت مانتو بلند گلبهی و  شیش میگ توی گو

کیسان حواست بهشون باشه ها ما »رو پوشیدم و برگشتم سمت کیسان: خوشگلم
شه بیا برو«»میایم زود خب؟ سم «»با شدی من میتر شی  خب تو اینجوری غرد گو

ای خدا خودت گفتی بمون منم موندم حاال هی غر بزن به جون من تا پاشــم «»برم
ردن زنخ بزن نه نه بشــین نرو فقط اگه قبل از اومدن ما بیدار شــدن گریه ک«»برم

شه«»زود بیایم سان «با بالخره من و آرا از تاکید کردن موارد نگهداری از بچه به کی
 .دست برداشتیم و زدیم بیرون
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ــلش این بود که  ــته بودیم و راجع به همه ویز حرف میزدیم اص ــس توی پارک نش
اومده بودیم بیرون تا آرا یکم حا  و هواش عوض بشه آرا هم سعی داشت خودش 

ستنی قیفی خرید برامون همونطور رو از  شه نیلو ب شه بیرون و با ما با فکر کیان بک
ــتنی میخوردیم یدفعه نیلو خیلی یواش گفت: ــر پدرام «بچها پیام »که بس پیام پس

نیلو رو به رو رو « کو؟ کجاست؟»بود و پدرام شوهر مادرش من و آرا با هم گفتیم:
ـــت مواد میداد نشـــون داد ما هم ورخیدیم همون طرف پیام خیلی ر یلکو داش

هین »ســا  بیشــتر نداشــت آرا بهت زده گفت: 18یا  17دســت دختری که تقریبا 
سمتش « مواد پخش میکنه؟ شتیم  شت من و آرا برگ شیش رو بردا سریع گو نیلو 

شــماره گرفت و گذاشــت دم گوشــش بعد وند ثانیه انگار اون طرف خط جواب 
ــک»داد: ــید یه مورد مش ــالم پلیو؟....ببخش ــیع مواد مخدر توی الو س وک به توی

پارک..... هست اگه میشه هر وه زودتر رسیدگی کنید.....بله بله همون داره مواد 
میده دست یه دختر بچه ها زود بیاین تا نرفته.... یه پسر با تیشرت قرمز و شلوار 

شه ممنون خداحافظ ساده..... با سایل بازی بچه ها وای شکی کنار و شی رو «م گو
سری تکون داد به معنی آره «زنخ زدی به پلیو »و آرا با هم گفتیم:قطع کرد. من 

همون لحظه ســـه وهار تا پلیو از اطراف محاصـــرش کردن و پیام با رنخ پریده 
شون نیلو زد  ست بند زدن و بردن شون د شون نگاه میکرد دختره زد زیر گریه به به

شک میریخت ولی میخندید: سمتش ا شتیم  ی وای وای وا»زیر خنده من و آرا برگ
به بســتنیش که ولو « بالخره گرفتنش من لوش دادم اونام گرفتنش بچها گرفتنش

جواب نداد «نیلو خوبی؟»شــده بود رو زمین نگاه کردم و دوباره بهش خیره شــدم:
ستنی ″ گرفتنش″فقط میگفت  آرو زدم به بازوش اما انگار نمیفهمید من و آرا هم ب

 .بلند کردیم هامون رو انداختیم آشغالی و نیلو رو

رســـیدیم خونه کیوان توی باغچه بود و به گلها و درختا آب میداد باغچه بزرگی 
سمت  شت  صدای در برگ سیده بود کیوان با  نبود ولی مامان مونو خوب بهش ر

« یا خدا باز وی شده؟»ما و با دیدن نیلو توی اون ویعیت شیلنخ از دستش افتاد:
شیدم ست نیلو رو گرفت من ک اذیتش «»هیچی بابا پیام رو دید»عقب: و اومد و د

نه اون اصال نیلو رو ندید ولی نیلو زنخ زد اومدن به جرم توییع مواد مخدر «»کرد
میخواســتن من رو »بردنش بعد انقد خوشــحا  شــد تا اینجوری شــد نیلو لب زد:
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شت اون دختر بچه ر  شتم فرار کردم دا شیخ های دبی ولی من نذا شن به  و بفرو
با هر حرفی که میزد بیشتر دهن ما باز « ه بفروشه به شیخ های دبیگو  میزد ببر 

کاش »میشد و وشمامون گرد میشد وی میگفت؟ بفروشنش؟ کیوان حرصی گفت:
ما سه تایی برگشتیم سمتش یا خدا قایه واقو « اون واقو رو زده بودم به قلبش

 ...دیگه وی بود؟

 (:کیوان#

شنیدم وه وشن؟ هه وه ویزا که نمیبفروشن؟ ناموس من رو به شیخای عرب بفر 
خواست بیوفته اونوقت من نفهم نیلو رو دعوا میکردم ورا از خونه اتفاقایی که نمی

ــد نیلو مبهوت نگاهم  ــیده ش ــیدم بازوم کش ــتم رو روی گردنم کش زده بیرون دس
ـــاب ندارم نیلو بیخیا  شـــو بعدا میگم... «»قاـــیه واقو ویه؟»کرد:می فعال عص
ستن تو ر می ست خوا شن و تو االن داری به من میگی اونم توی حالی که د و بفرو

گفتی ورا گفتی؟ آشــغا  رو دادی تحویل پلیو بعد اومدی خودت نبود االنم نمی
شه خب برای وی زنخ زدی پلیو؟ االن من به من میگی می سته من رو بفرو خوا

خودت یه خودم رو بکشم از دست تو یا خدا یا خدا یا خدا خودت به داد من برس 
شدم باز خیالم راحت بود باز کشتمش اگه اعدام هم میبالیی سر من بیار کاش می

سته جلوم میگه  ش سر من که زنم ن مثل بی غیرت ها االن اینجا نبودم ای خاک تو 
خواســتن بکنن که به من خواســتن منو بفروشــن دیگه وی؟ دیگه ویکار میمی

ــت ولی اینطوری بینگفتی؟ نیلوفر نیلوفر نیلوفر خدا منو می ــدم غیرت نمی کش ش
های دستام رو گذاشتم روی سرم و لبه پله«منه بی غیرت منه خاک بر سر وای خدا

صدای گریه نیلوفر رو تازه شنیدم ولی االن نمی شستم  تونستم واسه گریه ایوون ن
شم االن غیرتم درد میکرد االن غرورم شکسته بود ورا؟ ورا من؟ ای  اون ناراحت ب

اک بر ســـر من، خاک بر ســـر من بی غیرت که ناموس من رو میخواســـتن خدا خ
شد: صدای دریا بلند  ستم مرتیکه رو بردن کالنتری  ش شن و من ن اوهو این »بفرو

وه ویعشه جمع کن خودت رو کیوان قرار بوده بفروشنش که نیلو نذاشته سریع 
ــته تو ویکار دونزده بیرون از اون خونه فرار کرده اومده پیش تو نگفته وون می س

کنی االن هم بهترین کار رو کرد و زنخ زد به پلیو کم عذاب کشــیدم من ســر می
شد و رفت  شه تموم  یعیت من دوار ب ست به و سان نیلو دید نمیخوا نبودن کی
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خواســت تو توی دردســر فهمی؟ نمیغیرت تو میشــه داغ روی د  نیلو ورا نمی
گبیوفتی نمی نه اصـــال م خت ک بدب ـــت خودش رو  ما نمیخواس ید از ه شـــ خوا

گه نمی ید؟ م یار چه ب با کدوم شـــیرخوارگان ب یاری پیش نیلو  حا رو ب خوای یر
پرورشگاهی رو دیدی که بچه بده به یه مرد قاتل داده که این یکی دومیش باشه؟ 

 .ورا شما فقط به فکر خودتونید؟ یکم به فکر نیلو باش

شه قبو  ماهم نگفتیم شده؟ با شکایت کن  غیرت داری؟ غرورت خورد  ویزی نگو 
خواســتن بفروشــنش ولی به بگو زنم بخاطر اینا از خونه مادرش زده بیرون بگو می

فکر خالف نباش به فکر نیلوفر باش به فکر یرحا باش که قراره بیاد توی این زندگی 
شمت بودم که دیدی  سان رو دادم جلوی و شیدم من تاوان غیرت کی من عذاب ک

نیلو هم به همون حا  و روز بیوفته غیرت خرج کن  وه حا  و روزی داشـــتم نزار 
ــان رو  ــبانیتت بخاطر خودت بابا کیس ولی مرد باش و بخاطر زنت بگذر از این عص
ــد فکر کردی بمیری زنت بیوه  ــت اعدام میش ــد ولی داش ببین آره غیرتش آروم ش
شتر به  ست؟ نه برادر من نامردا زیادن زن بیوه بی شم بد دیگه دنبالش نی شه و ب

شه میفهمی در  شون ب ست وبا  گردن شون میخوره وون دیگه دختر مجرد که نی د
ــان از « که وی میگم؟ ــدای کیس ــمام رو گرفت ص از حرفای دریا خون جلوی وش

 ...«!دریا  هیچ میفهمی وی میگی؟»پشت سرم اومد:

 (:کیسان

گفت این دختر؟ آرســـام با حرفای آخر دریا خونم به جوش اومد وی داشـــت می
سریع اومد و بغلش کرد و رفت توی بغلم د ست و پا زد که بره پیش مامانش آرا 

تو خونه و وند ثانیه بعد صدای بسته شدن در به دریا اشاره زدم بیاد توی اتاد و 
شدن در  سته  شتم تا دریا بیاد ب شدم و در رو باز گذا خودم زؤدتر رفتم وارد اتاد 

شون از اومد دریا بود: سان...»ن ستمو آوردم باال«کی هیو... من میفهمم وقتی »:د
یه زن بیوه میشــه یعنی وی و وه حرفایی پشــتش هســت ولی تو نباید جلوی 
ـــت فکر  کیوان اون حرف رو میزدی مرد غیرت داره دریا غرور داره االن کیان نیس

گاه کنی ورا نمیمی حل ن خاطر همین حرفا مردم این م یاد بره بیرون ب زارم آرا ز
بیوسـت یا شـوهرش نیسـت اینا به زن شـوهر دار هم  کنن که طالد گرفته یانمی
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تهمت میزنن اون روز وحید همینجا توی همین خونه وه حرفایی راجع به شـــما 
ـــه تا زد؟ اونا حرفای وحید تنها نبود حرفای کل این محل بود وون حســـودی  س

تونن ببینن اینجا توی این خونه عشــق هســت درســته من تو رو میکنن وون نمی
بینن بینن اونا ســختیای ما رو نمیولی اونا فقط ظاهر قاــیه رو می اذیت میکردم
کنن آرا وطور با یه شــوهر معتاد ســر و کله میزنه و االن با نبودنش اونا درک نمی

شه نمی شکالت زره زره آب می فهمن که نبودن بچه توی زندگی نیلو و کیوان وه م
بوده و با وه ســختی  دونن زندگی ما وجوریو تلخی هایی داشــته براشــون نمی

هایی مواجه شــدیم دریا به حرفای مردم توجه نکن مردم هر کار کنی حرف میزنن 
تو که دلت اقیانوسه تو من رو با اون همه بدی بخشیدی و برگشتی ورا از حرفای 

شنیدی گله این مردم ناراحت می شی دریا من نمردم که تو بخوای از حرفایی که 
شون خبر دارم های هرزی که روی تو بود خبر دارم من از همه نگاه کنی من از هم

خواسـتم یک درصـد هم از بیخود به کیوان نگفته بودم حواسـش به تو باشـه نمی
سرش رو پایین « حرفای مردم دلت بلرزه درسته دوستت ندارم ولی زنم که هستی

فهمیدم دوستم گفتی هم میحاال این جمله آخر رو نمی»انداخت و اشکاش ریخت:
منظورت «»دریا من اصال منظورم این نبود«»داری نیازی به این همه تاکید نیستن

هر وی که بود مهم نیست کیسان فقط اینقدر بی حسیت نسبت به من رو وماد 
ای بابا دریا از اون همه حرفی که من زدم همین یه جمله رو «»نکن توی سرم لطفا

ــم بهت توی هوا گرفتی ها بابا من منظورم این بود که من  ــرایط حواس در همه ش
ست شتی؟«»ه ستم نداری ورا نگهم دا ست این دریا «»دو وای خدا منو بکش از د

این بچه بازیا ویه آخه؟ من که حرف بدی نزدم اصـــال من دیروز توی پارک به تو 
بگو دیگه بگو من توی پارک وی »ســـرشـــو بیشـــتر انداخت پایین:« وی گفتم؟

ستم نداری ولی نبودنم عذا«»گفتم؟ شد و رفت پو من نگفتم «»بت میدهدو تموم 
حسی بهت ندارم من فقط میگم مثل کیوان و کیان که از روی عشق واسه زنشون 
جون میدن من اونجوری جون نمیدم من واســـت جون میدم وون نبودنت عذابم 

شـاید هیچوقت ولی همه زندگیم رو پات میدم «»پو کی عاشـقم میشـی؟«»میده
س ست دریا در شق نی شق کیان و همه ویز ع ستم ولی دو برابر ع شقت نمی ته عا

ستن تو دردی از من دوا نمیکنه من قلبتو میخوام«»خوامتکیوان می شق «»خوا ع
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سه دو تامون کافیه سان«»تو وا شق تو رو میخوام کی ست من ع تونم نمی«»نه نی
ندارم یا من دوســــت  هت دروغ بگم در بده«»ب ما حرف «»پو طالقم  یا  در

ــــ«»زدیم ــــدم کیس ـــیمون ش ـــقــت زنــدگی ان من نمیپش تونم بــدون عش
تونم کیســان تو هیچ حســی به من نداری فقط احســاس نمی«»دریا »نالیدم:«کنم

احساس مسئولیتی در کار نیست من فقط عاشقت نیستم دلیل «»مسئولیت داری
سی بهت ندارم ست که هیچ ح ستم داری«»بر این نی ندارم دروغ نمیگم « »بگو دو

هت یا«»ریبه دروغ بگو دوســـتم دا«»ب که می«»بگو«»در غه ورا تو  دونی درو
شنوی سان«»میخوای ب شده بود این « فقط بگو کی شیدم خل  صورتم ک ستی به  د

ــد؟»دختر: ــتت دارم خوب ش ــه دوس ــرش رو آورد باال و نگاهم کرد واقعا « باش س
اقیانوس بیشـــتر برازندش بود واال دریا انقدر آب نداره که این دختر هروی گریه 

شک یدفعه بغلم کرد:میکنه تمومی ند شه با این همه ا شک می شه »اره دریا خ همی
ــیدم خدایا ویکار کنم از « دروغ بگو ــورتم و پوفی کش ــتم روی ص ــتام رو گذاش دس

دســت این دختر بچه. دســتام رو دورش حلقه کردم و به خودم فشــردمش واقعا 
 ...نبودنش عذابم میداد اینو توی نبودش فهمیده بودم

 (:نیلوفر

ا بغض روی تخت نشـــســـته بودم کیوان جلوم قدم میزد و وند ثانیه توی اتاد ب
ـــاد و به من نگاه کرد با لرز  یکبار بهم نگاه میکرد گوشـــیم زنخ خورد کیوان وایس

به کیوان نگاه  (Maman)گوشی رو از کنار بالشتم برداشتم و به صفحش نگاه کردم
تم رو روی دایره سبز کیوان با وشمای ریز شده بهم نگاه کرد دس« مامانمه »کردم:

وای دخترم کجایی ببینی مادرت ســـیاه بخت «»الو  ســـالم مامان»رنخ کشـــیدم:
پدرام رو گرفتن میگن با یه باند خیلی گنده قاواد دختر «»وی شده مامان؟«»شد؟

شد سرم  حاال حرفای من »بی اختیار زدم زیر گریه:« همکار بوده نیلو وه خاکی به 
شد دیدی میگفتم اینا واسه من نقشه دارن باورت نمیکنی مامان دیدی رو باور می
ست می ست؟ «»گفتمرا ست؟ کیوان که اونجا نی ِای دختر االن وه وقت این حرفا

ها یده  قت م به فکر من میوفتی؟ کی «»نشـــنوه این حرفا رو نیلو طال مان کی  ما
ـــه میگی هیو پدرام میمی شـــنوه خوای بگی:نیلو دخترم حالت وطوره؟ همیش

ــنوه هیو کیوان میمی هیو پیام ــنوه به درک که میش ــنون پو من وی؟ ش ش
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پو دخترت وی؟ مامان تو زندگی من رو به باد دادی نگران کیوان نباش کیوان 
ـــه  من رو طالد نمیده االن کنارمه قبل از زنخ زدن تو بهش گفتم که اونا وه نقش

ش شتمه همی ست پ ست کیوان مثل هیچکو نی شتن کیوان مثل تو نی ه هایی دا
پشــتمه میفهمی مامان کیوان مرد منه مثل تو ولم نکرده بره دنبا  غریبه ها کیوان 

کنه ولی تو من رو و  کردی رفتی دنبا  پدرام جونت به پیام گفتی من رو و  نمی
ند  به گ مان؟ کی؟ زندگی من رو  ما نامرد برای من برادری کرد  یام  پســـرم کی پ

ی پاشـــم بیام کالنتری بخاطر دوتا کشـــیدی ورا زنخ زدی به من؟ ورا؟ توقع دار
شون کنن اونا رویاهای یه عالمه دختر رو دزدیدن  آشغا  برن به جهنم کاش اعدام
خدا لعنتشـــون کنه دیگه بخاطر اونا به من زنخ نزن مامان دیگه زنخ نزن به من 

یی شغا  و عو شید و قطعش کرد و « بخاطر دو تا آ ستم ک شی رو از د کیوان گو
صدای مامان مونو انداختش روی تخت  سوخت  انقدر جیغ زده بودم که گلوم می

وه خبره اینجا آرا باز؟ نیلو ورا جیغ میزنه؟ این خونه نمیتونه »رو از بیرون شنیدم:
ـــاعت نبودم باز وه  یه روزبا خیا  راحت آرامش رو به خودش ببینه کال وهار س

شت آروم جوابش رو میدا« خبره؟ شنیدم انگار آرا دا صدایی ن د کیوان لیوان دیگه 
لیوان رو از «بخور گلوت خشــک شــد انقدر جیغ زدی»آب رو جلوی صــورتم گرفت:

تم: تش گرف ـــ نون»دس م یو « م خ لبــام رو  یوان  ل توی  قط بــا آبــای  ف کم  ی
میدونم «»باید میگفتی«»من میخواستم بگم ولی میترسیدم«»جانم«»کیوان »کردم:

تو زیادی مراعات من رو »من رو کشید توی بغلش:«ولی نگفتم که واسه تو بد نشه
خوای تو دردســر نیســتی کی می«»خواد باعث دردســرت بشــمدلم نمی«»کنیمی

سرن«»بفهمی؟ شم «»اتفاقای اطرافم درد سمی من وظیفم اینه که مراقب با تو نامو
لت تکون نخوره پا «»آب تو د به  فان  تو بیوفتی توی دردســـر من توی دلم طو

ـــه تو «»ولی من مرد توام خودت االن گفتیقربون دلت که انقد به فکر منه «»میش
قو  میدی هروی بگم بهت شــر «»پو بگو بهم«»مرد ترین مرد توی کل زندگیمی

ست نمی شه«»کنیدر سرم رو باال بردم و نگاهش کردم و طبق « قو  که نه ولی با
شو بهم ریختم: شیطون من»عادت موها سر کووولوی  شید:« پ دختر »اونم لپم رو ک

ــگل من ــحا  بودم که اگه  «کووولوی خوش ــتگیری پدرام و پیام انقدر خوش از دس
صدام  ستام رو دور کمر کیوان حلقه کردم  شن بزرگ میگرفتم د بودجش بود یه ج
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ستت دارم«»جانم«»کیوان »خش دار بود: شتر بانو»ای کرد:تک خنده« دو و «ما بی
ــتر توی بغلش فشــرد وقدر کیوان خوب بود توی بدترین ویــعیت هم  منو بیش

 ....گاه بودبهترین تکیه کیوان

سته  ش سته بود که انگار تو خونه خودش ن ش دایی فرید انقدر ریلکو روی مبل ن
کیوان و کیســان ســرکار بودن. فقط ما ســه تا و مامان مونو توی خونه بودیم 
شاهرخ دور تا دور خونه رو نگاه میکرد و  سترس پاش رو تکون میداد و  شادی با ا

ستم تو ذهنش داره صال کارش همین بود هرجا میرفت  من میدون متراژش میکنه ا
او  تو ذهنش خونه رو متراژ میکرد و به یک متراژ تغریبی میرســـید آرا وایی رو 
گذاشت روی میز و کنار مامان مونو نشست من و دریا به هم نگاهی انداختیم و 
ــته بود و به بخار هایی که از  ــمت دایی که واییش رو برداش ــتیم س دوباره برگش

مامان مونو « پســـرا کجان؟ من با اونا کار دارم»نجون باال میومد نگاه میکرد:ف
مامان «بله«»آها کیان هنوز بستریه«»نیستن سر کارن»وادرشو بیشتر کشید جلو:

شاهرخ که از کیان و  شه تو ذهنم این بود که  شاهرخ کرد همی مونو نگاهی به 
جا و برنگشـــتنش با زندایی کیوان بزرگتره وجوری پو دایی بعد از رفتنش از این

سنگینی نگاه مامان مونو رو حو کرد و خودش رو  شاهرخ  سمیرا ازدواج کرده 
ــرود کرد حرف زدن: مامان مونو پرید «مونو من...»جمع و جور کرد دایی باز ش

بیســت ســا  «»تو هنوز زن منی»دایی پوفی کشــید:«مونو خانم »وســط حرفش:
ـــت من بود به خدا «»به واالنبودی االن اومدی میگی هنوز زنمی؟ خو بابا مگه دس

ته لج کرد خواهر بزرگم بود نمی خواهر «»تونســـتم روی حرفش حرف بزنمفرشـــ
بزرگت االن هم میگه نه میگه ما بی اصل و نسبیم پو االن ورا داری روی حرفش 

االن هم پسرای من «»من اونموقع جوون بودم خام بودم نمیفهمیدم«»حرف میزنی
مونو خانم  خانمش رو «»لج نکن مونو«»یازی به تو نیســتبزرگ شــدن دیگه ن

ــبیم می«»جا ننداز لطفا ــتم که با «»کنیداری عص دیگه مثل جوونی هام نفهم نیس
سم شتیم « مونو...«»این جمله بتر سر ما اومد همه برگ شت  سان از پ صدای کی

وارد ها  شد « وه خبره اینجا؟ قشون کشی کردین که وی بشه؟»سمت کیسان:
اونموقع به بهونه »جمع ما نگاهی انداخت و نگاهش روی دایی فرید گیر کرد:و به 

ـــدم وی می اومدم حرف «»خوای دیگه؟وکالت من میومدی اینجا حاال که آزاد ش
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شما «»بشین کیسان«»راجع به وی؟ ما حرفی با شما نداریم جناب سلیمی«»بزنیم
سلیمی بفرمائید بیرون شید آقای  شین مثل مرد حرف ب«»پا  من اون روزی «»زنیمب

شدی سان تو «»که رفتم زندان مثل مرد همه حرفام رو گفتم ولی انگار متوجه ن کی
نخیر جناب پســر بزرگ شــما «»پســر بزرگ منی از تو بیشــتر از این حرفا توقع دارم

آی »شــاهرخ از جا پرید:«شــاهرخ خانه و تمام من پســر بزرگ مادرمم پدرمم مرده
رفتم ولی من «»خودت زنت رفت نرفتی دنبالش؟آی آی آی یواش وه خبرته؟ تو 

زنم رفت من ولش نکردم من همونطور که دریا رو دارم یکی دیگه بغل گوشـــش 
ــده یه زن حامله دیگه ندارم میفهمی یا نه؟  ــالش نش ندارم من آرامش هنوز یه س
مادر من زن اولش بود ولی تو از کیوان و کیان بزرگتری د لعنتی مادر من بخاطر 

خون گریه کرد حاال اومدی اینجا دم از حق حقود زن و شــوهری میزنی؟  وجود تو
باید هم طرفدار پدرت باشــی همیشــه شــیش دنخ در اختیارت بوده لب تر کردی 
دنیا رو به هم ریخته واست انقدر حمایتت کرد تا تونستی روی پای خودت وایسی 

شتن فقط یه من وی؟ هان؟ میگه من پسر بزرگشم وه پسری هستم که از پدر دا
اسم توی شناسنامم بود و حرفای مردم پشت سر مادرم ببین بچه جون جای تو و 

نیازی به «»بابات توی این خونه نیســت خودتون برید بیرون تا ننداختمتون بیرون
سختی  ست ولی بدون زندگی منم همچین گل و بلبل نبوده منم  بیرون انداختن نی

که میگی شیش دنخ واسه من بوده همیشه کشیدم تا به اینجا رسیدم این بابایی  
یا درگیر کارای خودش بود یا با مامان و عمه دعوا داشـت اگه تو واسـه داداشـات 
پدر بودی من واسه شادی هم پدر بودم و هم مادر تو مادرت رو داشتی ولی من و 
ــما نبوده پو پیش ما  ــتیم ورا فکر میکنی که پیش ش ــادی هیچ کدوم رو نداش ش

دید حتما واسه همین دریا رو نقدر ذهنش درگیر شما بود که ما رو نمیبوده؟ بابا ا
ــاله ازدواج کردم  بدبخت کردی؟ فکر کرده بودی قراره با من ازدواج کنه من دو س
سان خان فکر کردی  بدبخت من نفو رو با دنیا عوض نمیکنم خیلی ادعا داری کی

بیشتر و یکی کمتر  فقط تو سختی کشیدی؟ این دنیا همینه همه مشکل دارن یکی
پو انقدر دنبا  مقصر نگرد سرنوشت خواست من و تو و برادرای تو و خواهر من 

شادی شت رو بگیر. بریم  سرنو شیم میتونی برو یقه  شمای «بی پدر با سان با و کی
ــت و خداحافظی زیر لبی  ــادی کیفش رو برداش ــده بود. ش خونی به زمین خیره ش
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ر ســالن نرســیده بودن که دایی فرید گفت و دوید پشــت ســر شــاهرخ هنوز به د
 ...شاهرخ رو صدا زد

 (:شاهرخ

ببخشید من »وایسادم ولی برنگشتم:« شاهرخ جان »صدای بابا از پشت سرم اومد:
ناخواسته همه بچه هام رو توی سختی گذاشتم درسته واسه هیچکدومتون پدری 

خا ـــان مردای زندگی  خدا همتون برام عزیزین تو و کیس به  نوادتون نکردم ولی 
یعیف بودم نمیتونستم تکیه  سنامه هاتون من  سم توی شنا بودید و من فقط یه ا
گاه باشم نمیتونستم مرد زندگی کسی باشم در حالی که شما از بچگی مرد زندگی 
سه زنم  ست مردونگی کنم وا ست پدری کنم دلم میخوا خیلی ها بودید دلم میخوا

مقصر فرشته نبود مقصر من بودم ولی یعیف بودم با دوتا حرف خواهرم جا زدم 
شد دریا  شکل نمی شما م ستادم انقدر زندگی های  اگه من مرد بودم پای زنم وایمی
شماها مثل  سئولیتم بر بیام  ستم از پو م ستم، نتون شید ولی نتون انقدر عذاب نمیک
من نیســتید شــما زیادی مردید با این همه ســختی دســت از خانواده خودتون 

ــیدید ولی من وی؟  ــتش نکش ــختی به دس ــقی که به س با دوتا حرف زدم زیر عش
آوردم و با کســـی ازدواج کردم که حتی تصـــور یک ثانیه تحمل کردنش هم برام 

شرمنده همتونم ستش رو به گردنش « سخت بود من  سان د سمتش کی شتم  برگ
گرفته بود و اون یکی دستش رو به کمرش زده بود تازگی ها کشف کرده بودم کال 

وه عصـــبی بشـــه و وه آروم باشـــه دســـتش رو از گردنش  اســـتایلش همینه
ــت: ــکای مادرم نمیتونم بگذرم »برداش من از حق خودم میگذرم ولی ولی ولی از اش

ستم که اونجوری دریا رو عذاب بدم فقط هروقت که دریا رو  من اونقدرا هم بد نی
شکای مادرم که بخاطر تو ریخت  شمام بود)داد زدد ا کتک میزدم یه ویز جلوی و
ــتی و رفتی طرفش بخاطر اون بچت که  بخاطر اون زنت که هنوز مادر من رو داش
با کیوان تقریبا هم سنه میفهمی اینا رو؟ میفهمی زنت حامله باشه و بخاطر زایمان 
اون یکی زنت گوشـــه خونه اشـــک بریزه یعنی وی؟ من ندیدم ولی قطعا انقدری 

چه بودم ولی االن که بزرگم گریه کرده که از حا  بره درســـته بچه بودم خیلیم ب
دریا رو میبینم میفهمم وه عذابیه درد خیانت من هیچوقت به دریا خیانت نکردم 
ولی راحت میتونم بفهمم وه حالی میشــه حتی با اون همه دردی که توی جونش 
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ــر به دنیا اومدن تک دخترت خون گریه میکرد خون من یادمه  انداختم مادر من س
سالم بود تو در  سم بودی پو یازده  حق هیچکدوم از ما پدری نکردی تو فقط یه ا

از این به بعد هم یه اسم بمون حق نداری بیای توی این خونه حق نداری مادر من 
رو به اسم کوویک صدا بزنی تو حتی حق نداری توی ذهنت راجع به مادر من فکر 

یا بلند در« کنی االنم بفرما بیرون که اینجا جای هرکی که باشـــه جای تو نیســـت
سان آروم باش»شد: شم این داییت رو هر «»کی شم دریا نمیخوام آروم با آروم نمی

شون نبینمش دیگه اینجا ستی ببینی میری خون ست «»وقت خوا سان هیجان وا کی
و دســتشــو از دســت دریا بیرون « ولم کن دریا«»خوب نیســت بیا بریم توی اتاد

وند ثانیه بعد در خونه  کشـــید و اومد ســـمت ما من رو کنار زد و رفت بیرون و
ـــد دریا اشـــکاش رو پاک کرد: دایی جان تو که میدونی »محکم به هم کوبیده ش

یهو دیدی من دیگه نبودم «»هیجان واســش خوب نیســت آخه االن وقتش بود؟
شه من رو صی گفت:« باید ببخ شدم «»ِاد بابا این وه حرفیه آخه؟»شادی حر پیر 

ــط بابا هیچوقت اینجوری یه ویز« دیگه بابا جان مرگ هم که حقه ی بود این وس
 ...حرف نمیزد مشکوک نگاهش کردم که سری تکون داد و رفت بیرون

 (:نیلوفر

باز هم اومده بودم پیش یرحا کووولو کنارش نشستم و انگشت اشارم رو گذاشتم 
ــت ــار داد خندیدم بین انگش ــت کرد و انگشــتم رو فش هاش اونم دســتش رو مش
کیوان بود همونطور که لبخند روی لبام بود برگشــتم صــدای  «نیلوفر»فســقلی من:

باال آورد و تکونش  غذ  یه کا یه داده بود  وارووب در تک به  ند  با لبخ ســـمتش 
لبخندم بیشــتر کش اومد و بیشــتر و «تونیم ببریمشمجوز ســرپرســتیش می»داد:

بیشـــتر یه عالمه وســـیله براش گرفته بودم و توی خونه آماده کرده بودم کیوان 
گیره واســـش برگشـــتم ســـمت یرحا بعد از اومدن کیان جشـــن می گفتمی

از کلمه)مامانید شـیرینی وصـف نشـدنی ته «بریم خونه خودمون مامانی»کووولو:
قلبم نشـــســـت. پرســـتار اومد و بچه رو آماده کرد بعد یه گردنبند رو جلوی من 

ست وقتی آوردنش همراهش بود »گرفت: سه این بچه ه خانومی این گردنبند وا
نتی پیش ما بود االن دســت شــما تا این بچه به ســالمتی بزرگ بشــه و برســه اما

صلیش صاحب ا ست  شته «د ستش یه فر شیدم به گردنبند و گرفتم از د ست ک د
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امانت »ســـرم رو تکون دادم:«هاتنها یادگار خانوادشـــه»کوویک و خوشـــگل بود:
شه سالگیش تو گردن ست منه تولد پونزده  ستار لبخندی زد و رفت بیر «د ون خم پر

سرش تکون دادم: سه توئه »شدم روی تخت یرحا گردنبند رو باالی  اینو میبینی وا
بزرگ که بشــی میندازم گردنت و بهت میگم تو دختر منی ولی زاده من نیســتی از 
شن پیش خدا  شاید پدر و مادر واقعیت رفته با ستی ولی دختر منی  خون بابات نی

ما رو شاد کنی تو فرشته کووولوی ولی همون خدا خواست که بیای پیش ما و د  
دستم رو کشیدم روی صورتش و لبخندی زدم دستی « منی دختر کووولو و ناز من

ـــد و یرحا رو  روی شـــونم قرار گرفت برگشـــتم کیوان بود لبخند پهنی زد. خم ش
شت: شو « بریم»بردا شما شدم و گردنبند رو گرفتم جلوی کیوان کیوان و از جا بلند 

به گردنب گاه کرد:ریز کرد و  یه؟»ند ن گاری «»این و یاد حاســــت  واســــه یر
 «بریم«»بریم؟«»اوهوم«»خوشگله»کیوان لبخندی زد:«خانوادشه

از موسسه بیرون رفتیم و سوار ماشین شدم کیوان بچه رو گذاشت روی پای من و 
 .خودش رفت سمت در راننده و سوار شد. ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد

شین پ سیدیم به خونه از ما شدم کیوان در خونه رو باز کرد و من وارد خونه ر یاده 
شــدم پرده جلوی در رو که کنار زدم آرا ذود زده داد زد اومدن حاال انگار عروس و 
داماد اومدن مامان مونو اســپند رو آورد و باالی ســر یرحا ورخوند بالخره وارد 

لحظه  خونه شدیم یرحا دست به دست ورخید و همه قربون و صدقش میرفتن یه
ست کیوان گفت که دیگه به  شگاه اومدم وقتی بچه افتاد د حو کردم واقعا از زای
ندش هروی گفتم خودم میخوابونم  چه رو و میخواد ببره بخوابو یده ب کســـی نم
سته  ش گفت که نه خودم باید بخوابونمش کیوان رفت توی اتاد و ماهم دور هم ن

ـــان هم بلند شـــد و گفت که خوابش میاد و  بودیم و میگفتیم و میخندیدیم کیس
آرامش که خواب رفته بود رو با تشک زیرش برداشت و رفت توی اتاقشون مامان 

ما سه تا »مونو هم رفت و ما سه تا موندیم آرا دستی روی صورت آرسام کشید:
موندیم. میگم بچه ها وه زندگی عجیب غریبی داریم ما فکر کن از این زندگی ما 

سن یا  سازنباید یا کتاب بنوی زندگی هممون توی یه کتاب یا »دریا خندید« فیلم ب
ـــه به نظرت؟ ـــه«»یه فیلم جا میش زدم زیر « آره اگه زیاد کشـــش ندن جا میش

ــکالت »خنده: ــکالیی که ما داریم در برابر مش برو بابا تو این دوره و زمونه این مش
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بعاــیا شــکالتم نیســت زندگی اونا رو میشــه ازش یه ســریا  هزار قســمتی 
آره اونم هست ولی خدایی زندگی ما سه تا رو هم یه داستان کوتاه ازش «»ساخت

شت:«در نمیاد شیرینی بردا شد و یدونه  ستان ازش در »دریا خم  ورا خواهر یه دا
ـــه «»میاد فقط از بو تعدادمون زیاده خواننده یادش میره کی به کیه فقط ما س

ستان او«»تا سبیدن دا شادی هم به ما و شاهرخ و  شه دیگه  شه نمی نا هم باید با
شن کردم:« دیگه شتم و تلوزیون رو رو یه جوری حرف میزنید انگار »کنتر  رو بردا

صاحبه میکنه بیخیا  بزارید یه فیلم ببینیم سته و باهاتون م ش سنده اینجا ن آرا «نوی
ـــد ند ش یت رو بزارم»بل ید توایال با هم گفتیم:« بزار یا  آرا زد زیر « نه»من و در

ــه بابا بی ذ»خنده: ــم غره ای بهم «آره زتوپیا رو بزار«»وقا کارتون ببینیمباش آرا وش
ــته خواهر تو مادر یه بچه ای»رفت: ــه کارتون وه ذود میکنه زش مگه «»ببین واس

ندارن بازوم رو نوازش کرد:« مادرا د   یا  یادی حرف »در نت برم این ز ورا قربو
عث خنده اون نیشـــمو باز کردم و قیافمو بچگونه گرفتم که با« میزنه به د  نگیر

دوتا شــد و از خنده اونا منم خندیدم وه روز خوبی بود قدم دخترم به شــادی بود 
 ....انگار

 (:آراگل

ــان هیچ جوره اجازه نمی داد من یک ماه بود کیان رفته بود توی این یک ماه کیس
برد پیش کیان تنها از خونه برم بیرون هروی هم التماســـش میکردم من رو نمی

ــادم میز توالت کنار تخت  ولی االن کیان ــت میومد جلوی آینه توی اتاد وایس داش
ـــام تازه یاد گرفته بود که  بود و من یه عالمه لباس روی تخت ریخته بودم آرس
شو بند رو تختی  ست سته د ستش بود و وای ستش رو بگیره به هروی که کنار د د

به تونیک کرده بود و وایســتاده بود منم تند تند لباســام رو عوض میکردم دســتی 
بنفش رنگم کشیدم این خوب بود بنفش با یه پاپیون صورتی پشت کمرم و آستین 
های کلوش خوشگل و ساده شلوار صورتی و شا  صورتیم هم پوشیدم خوب شد 
شت میومد و  شتم و به مژه هام زدم کیان دا یه رژ زدم و بعد از اون ریمل رو بردا

ــتم برای منی که هیچوقت آرایش نمی ــر و کردم داش ــقم آرایش میکردم حای عش
ـــام رو که هی رو تختی رو می غل کردم و رفتم آماده آرس تاد رو ب گرفت و میوف

ــریع  ــای روی تخت افتادم س ــام رو مامان مونو بغل کرد یهو یاد لباس بیرون آرس
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دویدم ســمت اتاد و همه لباســای روی تخت رو جمع کردم و وپوندم توی کمد 
ــته بودن نگاه کلی به اتاد انداختم حاال ــس ــد دوباره رفتم بیرون و بقیه نش  بهتر ش

بله «»دریا مادر اســپند رو آماده کردی؟»منتظر مامان مونو برگشــت ســمت دریا:
مامان مونو سرش رو تکون داد و شرود کرد با آرسام بازی « مادر جون آمادست

کردن پشت پنجره وایساده بودم و خیره به در بودم نیم ساعتی توی همون حالت 
ــان اومد داخل از ذود جیغ وا ــد و پرده کنار رفت کیس ــتاده بودم که در باز ش یس

شد خدای « اومدن اومدن اومدن»زدم: سان وارد  سر کی شت  دویدم بیرون کیان پ
من وقدر الغر شـــده بود انقدر از دیدنش ذود داشـــتم و مبهوت شـــده بودم که 

میکردم و بی  نمیدونســـتم ویکار کنم فقط روی ایوون وایســـتاده بودم و نگاهش
اختیار اشکام جاری شد و وقتی به خودم اومدم که توی آغوش کیان فشرده شدم 
ــتام رو دور کمرش حلقه کردم و محکم بغلش  تازه فهمیدم وقد دلتنگش بودم دس
شکای  شحا  بودم که ا شتنش خو شد انقدر از برگ صدای گریم بلند  کردم و یدفعه 

نگاهم کرد دریا اســپند رو باالی  شــوقم تمومی نداشــت به ســختی ازم جدا شــد و
ــه تا  ــرش ورخوند و لبخندی زد و کنار رفت من هم کنار رفتم تا وارد خونه بش س
وارد خونه شـــدیم مامان مونو محکم کیان رو بغل کرد و قربون صـــدقش رفت 
شده  سید یه لحظه با خودم فکر کردم دراز بود الغر هم  سرش رو بو کیان هم روی 

لبخندی روی لبام نقش بست آرسام پایی ن مبل نشسته بود  شبیه نردبونه از فکرم
و سرک میکشید بچم فردا تولدش بود و خداروشکر باباش واسه تولدش اومده بود 

کیان از بغل « بدو بیا مامانی ببین بابایی اومده»دســـتام رو دراز کردم ســـمتش:
سمت من می ست و پا  سام نگاه کرد که وهار د ومد تا مادرش بیرون اومد و به آر

اومدم از زمین برش دارم کیان زودتر از من بلندش کرد و شرود کرد به بوسیدنش 
ــیده به کیان نگاه کرد و بعد به من نگاهی انداخت و زد زیر گریه اونم  ــام ترس آرس

 وه گریه ای با جون و د  جیغ میکشید

بالخره با هزار مکافات ســاکتش کردم و گذاشــتمش زمین تا بازی کنه همه روی 
بل ها توی سالن نه وندان بزرگ نشسته بودیم کیان دستش رو انداخته بود دور م

کردم همه مشغو  حرف زدن کمر من و من هیچ تالشی برای جدا شدن ازش نمی
بودن و من به آرسام نگاه میکردم که سعی داشت لبه میز رو بگیره که صدای کیان 



                 
 

 

 فائزه قاسمی|  اشک اقیانوسرمان 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

104 

 

شنیدم: شم زمزمه وار  لبخندم عمیق تر « شده بود خیلی دلم برات تنخ»رو کنار گو
شته نجات منی تو«»منم»شد: سبوندم واقعا یرحا و « فر شتر بهش و خودم رو بی

آرامش برکت بودن با اومدنشون شادی رو به این خونه آورده بودن خدایا شکرت 
 ...که کیان رو بهم برگردوندی

 (:شادی

ـــ ـــه ص ـــاده بودم میدونســـتم االن دیگه میرس داش تو کووه تاریک منتظر وایس
له》اومد: مان؟ ب له...راهم توی...میام دارم... ما  کووه  از 《خداحافظ...وشـــم ب
 کردم  نگاه شدش گرد  وشمای به《 خدا یا》:وایسادم روش به رو و بیرون اومدم

 رو اخماش《ببینم رو تو اومدم《》میکنی؟ ویکار  اینجا《》ســـالم》:خندیدم و
 ِاد《》ته میکنمسک نمیگی جلوم میای جن مثل یهو  شدی؟ خل》: هم توی کشید

جام  من علی یه ک نه؟ شـــب قدر 《》شـــادی؟ میخوای وی》 《 ج  نکن اخم ان
ــم ــیدم  پوفی《میخوای؟ وی《》میترس  که《》ببینمت اومدم》:افتادم راه و کش

 اتفاقا ورا《》دارم نامزد میگم نمیفهمی تو《》بود شــده تنخ برات دلم《》وی؟
نزدیک تر  داشص《باهات باشه کرده  نامزد نمیاد یادش گفت  زدم حرف نامزدت با

 از  اونو  سارا؟》:سمتش برگشتم و《سارا《》 زدی؟ حرف کی  با》شد و متعجب:
ــــادی مــیــگــن مــن بــه《》کــردی؟  پــیــدا کــجــا  مــنــو مــیــخــوای تــو ش

یا  من ولی پررویی خیلی《》آره《》بپیچونی؟  ِاد《》بیخود《》نمیشـــم بیخ
هام اینجوری علی نار   برو《》نزن حرف با ـــادی ک نارم  از  و《برم میخوام ش  رد ک

 مهمه《》نیســت مهم برام《》واســتم برم علی تو که میدونیمیخن من》:شــد
شیم قدیم مثل بیا میدونی خودتم شه شادی نه《》علی با  منو میخوای باز  تو نمی

شم گزیده  بار  دو سوراخ یه از  من بری بزاری منو میخوای بدی بازی صال《》نمی  ا
دم خو من شد گرد  وشماش که  گفتم  یهویی انقدر  《میکنی ازدواج من با... اصال...

یدم: ند جب کردم دســـتم رو گذاشـــتم روی صـــورتم و خ  وی》هم از حرفم تع
هت هنوز  علی《 گفتم؟ گاه بهم زده ب گاهش منتظر  من و میکرد ن  کاری  میکردم ن

 کنار   منو و کرد  نگاه رو برش و دور  یکم علی میرفتم تهش تا باید و بود شده که بود
صال رفت و شد رد و 《بابا شدی خل تو》:زد شاید ین ا توقع ا شتم  رفتار رو ندا

توقعم زیاد باال بود بهت زده خیره به رو به رو وایســاده بودم و اونم رفت زدم زیر 
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گریه و به جای خالی علی نگاه کردم وطور دلش اومد آخه من با وه ذوقی اومده 
 .بودم دنبالش و اون منو حتی آدمم حساب نکرده بود

 .وند وقتی بود که اونجا بودم توی خیابونا قدم زنان رفتم سمت خونه شاهرخ

 ...تصمیمم رو گرفته بودم علی واسه من بود واسه من و تمام

 (:علی

ــادی داداش》محمد نفو نفو زنون از در اتاد اومد تو: ــتباه《》دیدم رو ش  اش
ــه  میاد بارون داره بیرون بود خودش میگم《》دیدی ــته خیابون گوش ــس  بود نش
یه ند جام از 《میکرد گر گاهش و شــــدم بل جا؟》:دم کر   ن یابون تو《》ک  خ

ــادم《اره《》شــدیده؟ بارون《》خودمون ــام  و وایس ــیدم رو کفش  دویدم و پوش
 حرف داشــتیم که  همونجایی خیابون به رســیدم بود شــدید زیادی بارون بیرون

سته هنوز  میزدیم ش ستم کنارش  رفتم بود ن ش شت العملی عکو 《شادی》:ن  ندا
ما و بپاشـــ》:اورد باال رو ســـرش حا  بی کردم  صــــداش بازم نه  ریم خو
 نیست مهم《》میشی مریض میاد بارون نکن لج شادی پاشو《》نمیام《》پاشو

 و کردم  بلندش و گرفتم  رو دستش《کن  ولم《》نرو مخم رو پاشو《》وه؟ تو به
 خونه سمت بردمش و بغلم توی کشیدمش

ـــدیم و بردمش کنار بخاری نشـــوندمش:  حوله یه و پتو یه محمد》وارد خونه ش
شت  کنارم  رو حوله و پتو محمد 《بیار ست رو در  و اتاد توی رفت و گذا  رو پتو ب

ــریش و دورش پیچیدم ــرش از  رو روس ــرود و اوردم در  س ــک کردم  ش  کردن  خش
 علی《》ســاکت《》میکنم خشــک خودم کن  ولم《》نکن لج من با》:موهاش

 نگاه وشــماش توی و صــورتش طرف دو گذاشــتم  رو دســتم《هیو《》نک  ولم
ـــاهرخ مثل میتونســـتی《》کرد  مجبورم مامان《》رفتی کردی  ولم》:کردم  ش

سش گفتم《》نه بگی من بخاطر  شت ولی کردم  گریه  کردم  التما  سا  ده《》نذا
 دیگه تو بخاطر  ولی خواســتگاریت بیام بعد ســربازی برم میخواســتم من نبودی

 میکردم فکر  مدرســـتون در  میرفتم هرروز 《》ببخشـــید《》النا تا نرفتم خدمتم
 شاهرخ پیش رفتم میشدم دیوونه شتمدا که  بودم نگرانت انقدر  نمیای که  مریای
 تنخ برات دلم《》ببخشید《》نه یا میفهمی شد خراب سرم رو دنیا رفتی فهمیدم
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چه《》منم《》بود شـــده عه《منم《》بودم عاشـــق ولی بودم ب  زیر  زد یدف
ـــت مهم《》ندارم پو 《》نمیرم《》نرو دیگه》:گریه  مامان و محمد《》نیس

 دوستت》:زد لبخندی یدمبوس رو پیشونیش داد تکون رو سرش《باشن پیشم باید
ثل 《دارم خت رو ســـرش قدیم م ندا یدم پایین ا ند لت میگی خودت》:خ جا  خ

شی شی؟ خجالت میگم من نمیک شت  رو سرش و خندید《میک  دلم شونم روی گذا
میشــه هم جلوی وشــمام بود دلتنگیم تموم ه اگه حتی و بود شــده تنخ براش

 ...گی من بودنمیشد با تموم دلتنگیام بغلش کردم این دختر تموم زند 

 (:دریا

 خوشگل زیادی نمیکنی فکر 》با ذود به لباسم دستی کشیدم کیسان وارد اتاد شد:
شتم《شدی؟ شتیپ زیادی هم تو》:خندیدم و سمتش برگ  حرفی من شدی خو

ته  کی《》جنســـای تو هرزگی نمیکنن هم میکنم فرد من《》دارم؟ قا گف فا  ات
 آرایشت یکم《》هستن تو جنسای هم هزارتای از  بدتر  من جنسای هم از  بعای

 خودت شــب یه بخاطر  کن  کمتر 《》کیســان  نده گیر   خدا به کمه《》کن  کمتر   رو
 کیسان  میشم ها نیست خودم دست دیگه کنه  نگاهت وپ یکی نکن اینجوری رو

 ساعت سه《》دریا کن  گوش  حرف《》کیسان》دم:نالی《بسه بزن رژ  یه قدیمی
سه تو بیخود《》کردم  آرایش سه االح نمیکنی آرایش اینقدر  من وا سی یه وا  عرو
شت《کردی  دلقک مثل رو خودت صبی دا شد ع ست دلم می سی شب نمیخوا  عرو
 همون《》خوبه؟ میکنم پاکش باشه باشه》:گفتم  سریع برم کبود  صورت با شادی

آینه شرود کردم به پاک کردن آرایش قشنگم  سمت برگشتم و کشیدم  پوفی《او 
ـــاده آرایشـــم رو تموم   کردم مانتوم رو روی لباســـم بعد از پنج دقیقه با یه رژ س

ــیدیم به باغ دایی  ــان آرامش رو بغل کرد رس ــیدم و رفتم از اتاد بیرون کیس پوش
شون کرده  صیر اونه که دایی ول شم غره میرفت انگار تق سان یجوری به باغ و کی

 اینو نمیدونم《》کیه؟  نام به باغ این》همونطور که به باغ نگاه میکرد پرســـید:
ـــه مه االن خریده وقته خیلی ـــادی عروســـی واس  باز  رو درش بار  اولین برای ش
 میومد داشت زندایی نشستیم باغ از  گوشه  یه و رفتیم داد تکون رو سرش《کرده

ه عذاب داره ملک کن  آماده رو خودت نیلو》:پایین انداخت رو ســـرش آرا طرفمون
ــرا کردم  ای خنده تک《میاد ــه ما به تعجب با مونو مامان و پس  کردن  نگاه تا س
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 تکون هوا توی رو دســـتش مزخرفی طور  به حالیکه در  و بهمون رســـید یزندای
ــت کی  ببین وای》:داد ــتا با خانم دریا اینجاس ــوهرش اقوام و دوس  جون دریا ش

شانو  و من واال اینا مثل شدی افتادی اینا با توهم فرشته جون از داماد و عروس 
سب صل و ن شت غربتی و بی ا  اگه زندایی الوا》:زدم آبکی لبخند《نیاوردیم یه م

 هم شادی و شاهرخ پو نسب و اصل بی بگیم کیسان  و کیان  و کیوان  به بخوای
صل با همچین سب و ا ستن ن شه هروی نی  من های بچه《》دیگه خونن هم نبا

 ببینید《》گ ایران نه این زنیکه دختر کارگر سادهبزر  تاجر  دختر  من منم مادرشون
سه دارید هم خودتون صل وا سبتون و ا  خوبیه دلیل این میدید رو رتونپد آدرس ن

 پسر  یه تو دایی《》دایی پسرای تا سه برای شما مزخرف نسب و اصل اون واسه
 باید میدونه خودش پو منه دایی اگه من دایی《》شـــاهرخ اونم نداره بیشـــتر 

 اشاره بود وایستاده دایی که  سرش پشت به دست با و 《شما رو بده جواب وطور 
 ...کردم

 (:کیسان

یکردن ولی من حتی ســرم رو باال نیاوردم که ببینمشــون آرامش تازه اونا بحث م
صدای فرید  شتم با آرامش بازی میکردم که  شت یاد میگرفت که لبخند بزنه دا دا

شنیدم: سر  دیگه شما خانم سمیرا》سلیمی رو  ستید و من بهتون اجازه  هم من نی
ــحبت کنید ــرم بازم《نمیدم که با خانواده من اینجوری ص  من》:نگرفتم باال رو س

ید نیســـتم زنت چه ولی فر ها و ســـر  بی این به رو هات ب نا نفروش پا  فقط ای
 خودم بازم میزد حرف دهنش از  تر  گنده  داشت دیگه 《توئه پو  دنبا  وشمشون

ا  پولم هم باشــن که میدونم اینطور نیســت بازم دنب اگه حتی》:کردم  کنتر   رو
 به تو《》ن قانونی و شــرعیمحقشــونه من بمیرم هم ســهم االرث دارن بچهام و ز

 شــدم بلند جام از  و مامان پای روی گذاشــتم  رو بچه《...ویز همه بی زنیکه این
 به خانم میکنی درازتر  گلیمت  از  رو پات داری دیگه》:شدن بلند هم کیوان  و کیان
 و انداخت تا سه ما به نگاهی《الح محترم حق نداری به مادر من توهین کنیاصط
 بیاد تا بود ما واکنش منتظر  ما از  تر  دور  یکم که  کرد  نگاه خشاهر به و ورخید بعد

ــتش کیان نزدیک ــوهر  با رو بحثت بهتره》:داد تکون رو دس ــابقت ش  یه ببری س
ــله اینجا ما دیگه جای ــما مزخرف بحثای حوص ــی ندا رو ش ریم یدفعه دیدی عروس
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 بهت دریا《کرده  دعوت رو شــماها کی  نمیدونم اصــال من《》دخترت خراب شــد
سه نکنم فکر 》:زد پوزخند کیوان《 زندایی》:گفت  زده سی وا  خواهرمون تنها عرو
 کتمو  رفت و کرد  ما جمع به نگاهی حرصی زنه 《باشیم داشته شما دعوت به نیاز 

ــیدم ــتم و کش ــس ــندلی روی نش ــلیمی فرید ص که این روزا حو میکردم زیاد   س
 نگیرید د  به شما شرمندم من》مشکوکه دستی به گردنش کشید و سر خم کرد:

 که  نگفت ویزی کســی《میگه میاد دهنش به هروی و میاره جوش زود ســمیرا
 برگشــت مادرش با بعد دقیقه رفتچند بیام خودم به من تا و شــد بلند دریا رفت

شــد ســالم و احوالپرســی گرمی کرد و بعد  ما تعجب باعث که  زد لبخندی مادرش
ــمیرا عذر خواهی کرد ما بهت زده به رفتنش نگاه میکردیم که دریا با  بابت رفتار س

 شاهرخ صدای《کمه  تختش یه زنه این فهمیده هم مامانم》لبخند پهنی نشست:
 پشت 《بکن نگاه یه رو برت و دور  میزنی حرف مامانم به راجع وقتی دریا》:اومد
سمتش:و دریا سر  ساده بود دریا ورخید  سم؟ ازت کردی  فکر 》ای  یه مامانت میتر

ـــه ویزیش  و گفت  ای اجازه با شـــاهرخ《بحث دنبا  جااین اومد الکی خب میش
ست کنارمون ش صاب دیگه مامانمه کنم  وه》:ن  بچه که  دوتا ما خدا بنده نداره ع

ــم حق حاال ندادیم گوش  حرفش به هیچکدوم بودیم هاش ــوهرش  اونجوری که  ش
ـــهح ـــت از  رو دســـتاش دختر  یه《ق داره عصـــبی باش  گردن  دور  انداخت پش

ستی یعنی》:شاهرخ شاره دریا به《سونیا؟ با بری میخواستی کنی؟  گوش  میخوا  ا
 خودم جلوی ولی گرفت  خندم حالتش از  شد گرد  وشماش که  زدم وشمکی و زدم

  《کن  راحت رو ملت یه نفســـی کن  خفش》:زدن جیغ هم با نیلو و آرا گرفتم  رو
ستم جلوی خودم رو بگیرم و ک شاره زد که یعنی یاد بگیر دیگه نتون ه دریا به من ا

من و خندیدن؟ از نظر همه اونایی که اونجا نشسته بودن محا  بود زدم زیر خنده 
سته بودیم خیلی بزرگ بود و یه  ش سته بود میزی که دورش ن ش دریا رو به روم ن

شیدم بیرون: صندلی کنارم رو ک شت  صندلی دا سودی》عالمه   بیا زندگیم نکن ح
 موج بودن نشــســته اونجا که  اونایی تک تک قیافه تو تعجب《بشــین خودم کنار 

 یا میای》:گفتم  که  نمیخوره تکون جاش از  دیدم بود زندگیم واقعا دریا ولی میزد
 دور  انداختم رو دستم نشست کنارم  اومد و شد بلند سریع ترس با《بیارمت؟ بیام
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شیدمش  و گردنش شش گفتم:بغ توی ک ستت》لم و توی گو شماش 《دارم دو  و
 ...کنم  فکر  کرد  هنخ شد خیره روش به رو به و شد گرد

 (:دریا

گه تیر آخر بود یکم  له آخرش دی نخ کرده بودم ولی این جم ـــان ه تار کیس از رف
مبهوت به همه نگاه کردم و کم کم لبخند زدم شــک نداشــتم االن همه داشــتن تو 
ــمت  ــون میگفتن دریا خل شــده یدفعه ذود زده از جا پریدم و برگشــتم س ذهنش

ــان: ــتکی؟》کیس ــان《راس ــتم کیس ــید  رو دس ــتش و کش ــت  رو انگش  روی گذاش
 بودم زده ذود هنوز  ولی نشـــســـتم《ول و خل دختره بشـــین هیش》:لباش

ــــان》:پرســـیــدم دوبــاره کردم  نگــاهش همونطوری  آره《》راســـتکی؟ کیس
ـــه کر   دنیا گوش  که  بلند انقدر  بلند خندیدم《راســـتکی محکم بغلش کردم و  بش

صـورتم رو گذاشـتم روی سـینش گریه بلندم از شـود بود فقط نمیدونسـتم میون 
م گریه میکنم یا میون گریم خنده فقط میدونستم قاطی شده کیسان یه گرداب خند

ـــان گرداب زندگیم بود و اقیانوس عاشـــق  بود که افتاده توی اقیانوس دلم کیس
گرداب شده بود و حاال گردابش گفته بود که دوسش داره اونم راستکی اون واقعا 

 وشمای تو کردم  بلند رو سرم《خوبی؟ دریا》دوسم داشت صدای نیلو رو شنیدم:
 واقعا》:کرد  پاک رو اشکام کیسان《نمیشم این از  بهتر  عالی،》:کردم  نگاه کیسان

 میکنی گریه  خوشحالی یعنی میریزی اشک انقدر  که  اقیانوسی تو کمه  تو واسه دریا
ی گریه میکنی بی تفاوتی گریه میکنی این خانم من تو همه حالتاش گریه ناراحت
نه  وی》:کرد  خم میز  روی رو خودش یکم بود فاـــو  حد از  بیش که  آرا《میک
 بهش زیاد خنده و میخندید زیاد خندیدامشـــب کیســـان《کیســـان؟  گفتی  بهش

 کیسان《وی؟》:گفتن  هم با همه《بودم نگفته بهش حاال تا که  جمله یه》:میومد
ــمام نگاه کرد و دوباره تکرار کرد: ــتت》توی وش  نکردم هنخ ایندفعه《دارم دوس

ـــد بلند همه خنده کردم  لشبغ دوباره و زدم جیغ  پای روی که  همونطور  نفو ش
سته شاهرخ ش ستم و شد خم بود ن شید  رو د  ندیده مثل ورا دختر  باش آروم》:ک

ـــان  بغل از 《داشـــتی؟ خواســـتگار  کم  مگه میکنی رفتار  ها م بیرون و اومد کیس
همونجوری بهش تکیه دادم دلم نمیخواست ازش جدا بشم کیسان دوستم داشت 

شق من ن شتر بود:ولی ع ستگاراش》سبت بهش بی  تر  نخور  بدرد یکی از  یکی خوا
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 کیســان  میشــد ثبت تاریخ توی باید شــادی عروســی شــب《بودم من خوبشــون
سان  میخندی سان  میکرد شوخی کی ستت) بود گفته  من به کی شب یه دارم دو د ام

ــاهرخ با خنده گفت: ــب عالی بود خندیدیم ش  و دکترا وقتی بودی کجا  رو آقا》ش
سا س مهند شیده  صف عمم دختر  هوا شق اون ولی《》بودن؟ ک  شد مکانیک منِ  عا

ما پو نده  قانع دلیل《》دیگه بودم بهتر  من حت  خندیدن همه بازم《بود ای کن
قرآن ردشون کرد بعدش هم  زیر  از  و کرد  دود اسپند علی مادر  اومدن علی و شادی

ص نقل پاشید روی سرشون و زندایی حرص خورد شاهرخ سوت میزد و زندایی حر 
ـــب  ـــب حرص خورد که با خودم گفتم حتما تا آخر ش میخورد انقدر زندایی اونش
سکته میکنه کیان و کیوان توی عروسی تنها خواهرشون رقصیدن و کیسان برادرانه 
سید اینجا همه وی خوب بود به جز رابطه یه پدر که  شونی تنها خواهرش رو بو پی

ــتن و قطعا فقط ظاهرا ای ــم دیدنش رو نداش ــراش وش نجوری بود و یه روزی پس
 ...میرسید که همه وی عالی میشد

 (:آراگل

ستگیر  عموت االن》کردم:های دایی فرید گوش میبا ذود به حرف  زنش و شده د
شت بیاد میخواد آذر  یایت تا پی بیاد بیرون ویزا آوا و آراد هم لغو  زندان از  بدی ر

وز آینده تکمیل میشه و شده و دارن بر میگردن ایران کارای قانونی هم تا دو سه ر 
ــیده بهت بر می ــهم االرثی که عموت ازت باال کش ــت رو به آذر تمام س گرده آدرس

 که  بگم بهش و ببینمش میخواد دلم بهش بده رو آدرس حتما دایی آره《》بدم؟
خت تر از خودش ازدواج  حقم بالخره بدب با  ته و  بدبخ حاال کی  رو ازتون گرفتم 
 اینا دونینمی تو دایی آخه《》جان دایی ها اشتیمند کاذب  غرور  آرا ِاد《》کرده؟

 اون بیرون انداختن خونه از  رو من نکردن من با کارایی  وه و هستن آشغاالیی وه
ــغا  آراد ــه کلی  کثیفش  ذهن تو آش ــت نقش من رو انداختن  که  همین برام داش

ستش فرار کردم  شد تا بهم جا بده من از د شرود  شیطانیش  شنهادهای  بیرون پی
داد به من و میگفت)بپوش بدبخت همین آوا لباســـای دور ریختنیش رو میدایی 

بیچاره د اینا از آشــغا  هم به ردن روز عقدم کلی حرف شــنیدم ازشــون بهم گفتن 
ــایت نمی  بودن بد اونا آرا《》دم دایی ولی آذر باید بیاد التماس کنههرزه من ری

 و خندید《میگیرم میمتص ریایت واسه بعد بهم بکنن التماس او 《》نباش بد تو
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ـــری ـــر 》:داد تکون س ـــیــد قبــل مثــل همتون کــاش  دایی لجبــاز  تق س  ش
ــر  بهم دیگه وقته خیلی نیلو《》وطور؟《》دایی  بازیاش بچه اون با و زنهنمی س

تاش و ندونتمنمی شـــیطن یا خ گه کار نم در لت وطوره؟ توهم ا حا گه دایی  یاد ب
 وای《》گرفته از دستتون  دونم پسرا نمیزارن بیاین ولی دلمنداشتی نمیومدی می

 کالس  میره ها تازگی نیلو شـــلوغه ســـرمون خدا به حرفیه؟ وه این جونم دایی
 از  که  دونیمی هســتم فو کنخ  کالس  درگیر  که  منم هســت که  هم یرحا و خیاطی
ورزش بودم دریا هم که درگیر کار درمانی های آرامش وقت  این عاشـــق بچگی

شم منمی شما رو و  بهت ویزی میخوام آراگل،《》ا جا داریدشه بیایم وگرنه که 
ـــده وی》:گفتم  فرشـــته به فقط مویـــود این از  نگو کســـی  به تو ولی بگم  ش

 رو من مونو و پســـرام کن  کاری  لطفا جان آرا نمیشـــم آروم نگم اگه《》دایی؟
شن سیده《ویه؟ حرفا این دایی؟ وی یعنی《》ن دیگه زیاد وقت ندارمم ببخ  تر
ــت وی میکردم نگاهش ــتمنمی حتی کردم  بغض گفت؟می داش  به ای ثانیه تونس

 شد گرد  تعجب از  وشمام 《دارم سرطان...مریام من دایی》:کنم  فکر  دایی نبود
شک شمام از  ا  فقط دارم خون سرطان دایی آره《》دایی》:زدم لب شد سرازیر  و

یت بگیرم از زنم و بچهام ند《کمکم کن حالل  باهام داری دایی》:گریه  زیر  زدم بل
کنم بگو که مثل همیشه از کجا اومد؟ دایی خواهش می این یدای کنی؟می شوخی

 پدر  اون کردیممی ویکار  دایی بدون ما زدم زار  و کردم  بغلش 《کنیشـــوخی می
شت حاال و بود ما تای سه هر  گفت و من هیچ غلطی جز می کذایی  سرطان از  دا

 ...تونستم بکنمگریه نمی

 (:نیلوفر

ــ ــیده بودم خونه کس ــم رس ی توی ها  نبود نگاهی به دور و بر خونه تازه از کالس
ــت بیاد  ــکی نیس ــون بودن یعنی هیش ــت یعنی همه تو اتاقاش کردم امکان نداش
شتم روی  ستم رو گذا شین یه وایی برات بیارمد د شی نیلو جون ب سته نبا بگه)خ
ســـرم وای خدا اینا هیچ کدوم من رو دوســـت ندارن من خســـته و کوفته از راه 

گه حالت وطوره؟ وای خدا من وقدر بدبختم اصــال یرحا رســیدم هیچ کو نمیاد ب
سرم اومد: شت  صدای کیوان از پ ست؟   با زدنت حرف اگه جان ول و خل》کجا

شین بیا شد تموم خودت ست بگیر  رو بچه ب شتم《بیارم وایی وا متش که س برگ
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 نخند گممی بهت نخند،》بلند خندید انگشت اشارم رو به حالت تهدید تکون دادم:
 که  لطفا نکن گریه  نه نه نه نه》:داد قورت رو خندش 《ها کنممی یهگر  کیوان

 ســـخت یرحا کردن  ســـاکت از  تو کردن  ســـاکت واال ندارم حوصـــله اصـــال من
ندم هم خودم《تره فت  خ نده زیر  زدم پقی و گر مد طرفم ا کیوان  خ حا رو و و یر

ــت توی بغلم یرحا پنج ماهش شــده بود مثل آرامش که االن تو پنج ماهگی  گذاش
شه ولی دکتر میگفت  شته با شکلی ندا شده بود تا زیاد م شرود  کار درمانی براش 
شه یرحا  شه همراهش با شه یه محافظ میخواد یکی که همی بازم با همه اینا همی
رو بغل کردم کی بهتر از یرحا برای فاطمه؟ از فکر خودم لبخند زدم در ها  باز شــد 

شد سیدم ولی خودم رو آروم کردم و  و آرا با حالی داغون وارد  از دیدن قیافش تر
شت《ایکبیری؟ مرگته وه باز 》خندیدم: شمای با و سمتم برگ شک پر  و  نگاهم ا

ــش یدفعه و کرد ــت رو در  و اتاد توی رفت و ترکید بغا به در نگاه  تعجب با بس
کردم وش شد؟ همون لحظه دریا و کیسان وارد شدن کیسان آرامش بغلش بود 

 ورا》رفت ســمت اتاد دریا اومد طرف من و روی راحتی خم شــد: ســالمی کرد و
 توی رفــت و گریــه  زیر  زد یــدفعــه بود وش آرا دونمنمی《》کردی؟  هنــخ

تاقشـــون ـــت با آدم ادب بی ِاد《》مار زهر 《》واال《》 وا《》ا ش عزیز  دوس
شقش اینجوری حرف میزنه؟ صال ع ستیژ ا سش با پر ست باکال  کیوان  صدای《دو

 عشقم نه عشقا اون از 《》کنی؟می خیرات کی  واسه رو من عشق داری باز 》:اومد
 خوردی که  رو وایت بگو ورت کم》:سرم توی زد دریا 《خواهرکی عشقای این از 

ــت ــیه ببینیم بریم کن  عوض رو لباس ــرود  داد خنده با《قراره وه از  قا زدم و ش
سخره بازی طبق معمو  قدیما: ایه》کردم به م  دوباره من د  این قراره این از  ق

شق که  ادمیخو شه عا  دفعه یه که  بگیری حناد ای《》میزاره سرم به سر  داره ب
 زدم《بده صبر  بهت خدا》:کیوان  به کرد  رو بعد و《باشی جدی زندگیت تو نشده

 خوبم》:زدم لبخندی《وبی خانمم؟خ》:نشست کنارم  کیوان  رفت دریا و خنده زیر 
حا ولی یدم که  رو یر  من پو》:کرد  آویزون رو لووش و لب《شـــدم بهتر  د

سیدم رو گونش  و خندیدم《ماوی تو《》وی؟  خوب خیلی》:خنده زیر  زد بلند بو
 هزارتا میارن مرگ اسم شوهرشون ملت بابا《》کنی  بیوم نشی مرگ ذود《》بود
 اینجا که  خواسته دلم《》بخواد دلت هم خیلی《》باش رو ما زن میگن نکنه خدا
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 که  معلومه《》بده؟《》رمانتیکی خیلی تو کیوان  رمانتیک وه واو《》نشــســتی
ــق من عالیه خیلیم نه ــر  اخالد همین عاش  با بخور  رو واییت《》فردتم به منحص

ـــدم بلند و خوردم رو واییم خندیدم ریز 《نکن بازی من روان و روح  لباس》:ش
ــــت بهش  رو یرحــا آرا اتــاد رممی کنممی عوض میزارم توی تختش حواس
شه شم من همش مامان بگه من به باید بچه این《》با ش  ورا تو》کردم  اخم《پی
 هممون کردوون  اعالم تعطیلی کیسان  امروز  باش آروم خدا وای《》گاراژ  رینمی
هان《》داشـــتیم کار  گه نبینم خب خیلی آ کار  دی نه توی بیوفتی بی  ها خو

مروز روز خوبی بود اگه دلیل حا  آرا ا خنده زیر  زد《ماشااهّٰلل پسری وه《》وشم
 ...گند نزنه تو حالمون

 (:دریا

روی تخت دراز کشیده بود و آرامش هم کنارش دراز  لباسم رو عوض کردم کیسان
کشــیده بود روی صــندلی میز توالت نشــســتم و بهشــون نگاه کردم و لبخند زدم 

ــــد: لنــد ش ب ــــان  ــــدای کیس جوری》ص ن ی یره ا ـــو خ هم نش عجــب 《ب  ت
 زدم لبخندی برداشــت صــورتش روی از  رو ســاعدش و《آره《》ری؟بیدا》:کردم

 مگه نداره مشکلی آرامش گفت  ر دکت《》جانم؟《》دریا》: نشست و شد بلند که
ــه فقط آره《》نه؟ ــش باید یکی همیش ــه پیش  رو کاراش  همه تونهنمی وون باش

ــیب ممکنه و بده انجام خودش ــه《》ببینه آس  تا《》کنیم؟  کاریش  یه اینم نمیش
ـــد بلند بعد《آهان《》نی وقدر تاثیر دارهدرما کار   توی  کمد  ســـمت رفت و ش

 رفت و برداشت رو حوله و اساشلب《باشه《》بگیرم دوش یه میرم من》:لباسی
شتم برش انداختم فاطمه به نگاهی و شدم بلند منم حموم توی شتم  و دا  توی گذا

 زدم رو نیلو اتاد در  و بیرون رفتم در  از  کشــیدم  رو ها نرده و مخصــوصــش تخت
اد نیلو یکم اونطرف تر از اتاد ما بود و اتاد آرا کنار اتاد نیلو نیلو در رو باز کرد و ات

تاد بریم بیا کوفت《》بله؟》کشـــید:  ســـرک  آغاز  لحظه همین از  من《》آرا ا
 آروم و ها کاراگاه  مثل کرد  نگاه رو اطراف و بیرون اومد و《میکنم اعالم رو عملیات

سبید آروم شتش دوتا دیوار  به و ستش  رو انگ باال آورد مثل تفنخ و با اون یکی د
شیدم این هیچوقت بز  سمت اتاد آرا پوفی ک شد زدم تو رگ نمیگرفتش و رفت 

ــرش: ــو》س ــخره دیگه گمش  جوابی زد رو آرا اتاد در  و خندید 《نیار در  بازی مس
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شنیدیم ستیم ن سام کیان  میدون  رو در  بنابراین نیومده هنوز  و پارک بود برده رو آر
و رفتیم تو پتو رو کشیده بود روی سرش و خودش رو زده بود به خواب  کردیم  باز 

ینش معلوم بود بیداره در رو بستم و رفتیم کنارش ولی از نفو کشیدنش و فین ف
 وی. بیداری میدونم  آرا》من لبه تخت نشــســتم و نیلو روی زمین تکونش دادم:

ـــده فاقی ناراحتی؟ ورا آبجی؟ ش تاده؟ ات یان  اف ته؟  ویزی ک کو العملی ع《گف
صداش زدم: شت دوباره   در  به زد باز  نمیده جواب روش این دید نیلو 《آرا؟》ندا

 شه؟ شاد روانت و روح بگم واست جک یه میخوای آرا》:بازی ول و خل

رن دزدی توی انباری یدفعه صاحب خونه پیداش باشه میگم یه روز سه تا دزد می
ــن  ــه تا گونی اونجا بود هرکدوم از اونا میرن توی یه گونی مخفی میش ــه س میش
ــکه  ــدای خش خش در میاره یعنی نون خش ــاحب خونه میاد میزنه به اولی ص ص

یزنه به دومی صدای تق تق در میاره یعنی گردوئه میزنه به سومی صدا نمیده باز م
سکل آرده  سوم میزنه دزده از گونی میاد بیرون میگه:)ا صدا نمیده دفعه  میزنه باز 

صدا داره؟د سه خودش و 《آرد مگه آرد   کردم  نخودی خنده منم خنده از  رفت ری
شید  پتو زیر  از  سرکی آرا ست و زد کنار   کامل  رو پتو بود داده جواب انگار  ک ش  و ن

 وی》:جلو شدم خم بود کرده  ورم گریه  شدت از  صورتش تخت تاج به داد تکیه
 مگه بگم تونمنمی غلطا وه اوهوک》:خندید نیلو 《بگم تونمنمی《》عزیزم؟ شده

ـــت خودته؟ مگه ما از این اداها داشـــتیم؟  که  افتاده بد خیلی اتفاد یه《》دس
 ما بچها《》دیگه بگو آرا بگم؟ تونمنمی وی یعنی》:یدمکشــ  پوفی《بگم تونمنمی
 وی《》داره تامون سه گردن  پدری حق اون ببخشن رو دایی پسرا کنیم  کمک  باید
یود این یاد یهو شد سکل》:پاش به زد نیلو 《افتادی؟ مو ین گریه داره؟ خب ا ا

ـــت وقتی《》کنیم فقط باید به پســـرا زمان بدیممعلومه که کمک می  باید نیس
ــتی رو اونا زودتر  هروه ــیدم لرزید دلم 《بدیم آش ــده وی ترس  وقت گهمی که  ش

 نگم تونمنمی《》نیست؟ وقت ورا آرا؟ شده وی》:جلو کشیدم  رو خودم نیست؟
لو بلند شـــد و تخت رو دور زد و اون نی گریه  زیر  زد بلند و 《میترکه قلبم نگم اگه

ست: ش  قطعا بگم اگه《》دیگه بگو دیمی سکتمون داری مار  زهر 》طرف تخت ن
ــکته ــت دیگه《میکنید س ــبانیم داش  رفتم امروز 《》َاه آرا دیگه بگو》:کردمی عص

ــه فرید دایی پیش ــرود دایی بعد ارثیه پرونده واس ــکایت کرد  ش  اینکه از  کردن  ش
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ــر  بهش ــرا به رحم بیاد و گفت ه بعد و زنیمنمی س م گفت که کمکش کنم د  پس
ـــده؟ دایی گفتوقت داره می  نیلو《...گفت...گفت...گذره پرســـیدم که وی ش

صی  بند زبونم من 《کردی  سرمون به جون دیگه بگو گفت  و درد ِای》:توپید حر
ــیده نمیگفتم هیچی بود اومده ــت آرا که  ویزی از  بودم ترس ــیده بگه میخواس  ترس
 گریه  زیر  زد قبل از  تر  بلند و 《داره ســـرطان...دایی》د زد زیر گریه:بلن آرا بودم

 بود دایی از  بیشــتر  ویزی یه حرکتی هیچ بدون ریخت اشــکام بود درســت حســم
شنیدم؟ وی حاال و تامون سه بابای بود بابام  و 《وی؟》:شنیدم رو نیلو جیغ می

ـــاد قلبم کردم  حو افتادم یدفعه مین حو ز  روی آخر  لحظه در  رو خودم وایس
 ...کردم و دریا گفتن آرا و نیلو آخرین صدا بود

 (:نیلوفر

ــدیم و باهم دریا یدفعه از روی تخت پرت  ــد روی زمین از افتادنش بهت زده ش ش
ستیم کنارش  و شدیم بلند 《 دریا》صداش زدیم: ش  پاش روی رو دریا سر  آرا ن

اسیمه سر  کیوان  ما صدای و سر  از  زد صداش و صورتش توی زد یواش و گذاشت
 کردم  پاک رو اشکام و کردم  اشاره دریا به 《شده؟ وی》وارد اتاد شد:

ـــد؟ آرا گفت وای خدا مرگم بده دایی هنوز نباید انقدر یهویی می ورا اینجوری ش
بینمونه و ما عذاش رو گرفتیم با کمک هم گذاشــتیمش روی تخت آرا شــرود کرد 
شتم  ست کردم گالب رو هم بردا صورتش منم رفتم براش آب قند در آب زدن توی 
یکم ریختم توی آب قند و با خودم بردمش وارد اتاد شـــدم که کیســـان رو دیدم 
حوله به تن باال سر دریا وایساده بود مامان مونو همون لحظه از در ورودی اومد 

ـــده وی》تو:  به خاک《》کرد  غش یهو دریا مامان؟ بگم وی واال《》دخترم؟ ش
ــرم ــمت اتاد آرا وون دو افتاد وادرش《کرد  غش وی یعنی س ر کمرش و دوید س

رو گذاشتم روی میز اومد فهمید که اونجاست منم رفتم آب قند صداها از اونجا می
عســلو و یکم گالب زدم روی رگ دســتم و گرفتم جلوی بینیش کیســان داشــت 

شت دایی بابای ما سه تا بود مردی که عصبی می سرطان دا شد حالم بد بود بابام 
سه تا دختر بی پناه  سه بچه های خودش پدری نکرد ولی برای ما پدری کرد ما  وا

کرده حق داره من و آرا هم به زور ســـر پا و بی تکیه گاه حاال هم که دریا غش  
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 آرا 《داییم》بودیم کم کسی نبود بابامون بود دریا وشمهاش رو باز کرد و لب زد:
 قی نمیوفتهاتفا دریا باش آروم》:نشست تخت لبه و کشید  کنار   رو کیسان  سریع

 بود کرده  خواســتنمی دایی زد یواش رو حرفا این 《لطفا به خودت مســلط باش
ــی ــرود یدفعه و گریه  زیر  زد دریا بدونه کس ــر  این که  وقدر  زدن جیغ کرد  ش  بش

شد آروم کردیم  سعی آرا و من وی هر  کنه  گوش  حرف سان  ن  بلند رو آرا اومد کی
 باش آروم هیو》حلقه کرد: هاش شونه دور  رو دستش نشست دریا کنار   و کرد
سی  شده؟ وی شت  رو سرش دریا 《بودی خوب که  تو گفته؟  ویزی ک  روی گذا
 عذاش تو نشده ویزی هنوز 》:شد حرصی آرا کرد  گریه  قبل از  بدتر  و کیسان  نهسی
 و روحیه با فقط میشـــن خوب نفر  وند دونیمی دادنته روحیه عوض گرفتی  رو

ــادی ــه ما نه ش ــر نمی میاد ماه که  نامردی تا س ــا  میره بهش س زنیم دریا این س
ش کنیم پو لطفا جمع مشکل فقط یه راه داره اونم اینه که روحیه بدیم بهش شاد

 خاک》:زدم لب بودیم خیره آرا به تعجب با همه《کن خودت رو تا جمعت نکردم
 تازه بله گرفت  رو دهنش جلوی سریع 《خورهنمی خیو دهنت تو نخود سرت تو

ــمت غلط وه بود فهمیده ــتم و بردم س ــونیم آب قند رو برداش ی کرده زدم تو پیش
ستمنمی کرد  نگاهم دریا 《بخور قند آب نخور  حرص》دهن دریا:  جدی خیلی تون

ــم ــتم باش ــعی داش ــکوک مونو مامان خب میکردم س ــه ما به نگاهی مش  تا س
 دختره این کشیدم  پوفی 《مامان هیشکی》:گفت  سریع آرا《مریاه؟ کی》:کرد

 دریا مادر  مامان نیست ویزی》ن برگشتم سمت مامان مونو:م بود سوتی خدای
یا بود بد حالش یکم ید تا هم در ـــد بد شحال فهم ته ولی ش گه خانم فرشـــ  دی
 با فقط که  شده وی نده بد خدا آهان《》بشه ناراحت و بفهمه کسی  خواستنمی

 ســـرطانی مریاـــای یاد جونشـــون از  دور  میشـــه خوب ویزا این و دادن روحیه
ــه همه ویز رو بزرگ  نه《》میوفتم ــرطان کجا بود این آرا کال عادتش بابا مامان س

ــابه میدونید ــی عص ــکل روحیه آخه نکه توی اون خونه بزرگ کنه یکم مریا ؟ مش
شید دریا رو بزرگ  صه میخوره به هر حا  زن بی واره انقدر زحمت ک ست غ تنها

قت نمی گه روی کرد این هم و نه دی نه بره پیشـــش اونم هی خود خوری میک ک
شته برای همین آرا میگه باید بهش روحیه بدیم صابش تاثیر گذا  مونو مامان《ع

 کره  خودتی خر ) میگفت داشت اصل در  ولی فهمیدم یعنی ظاهر  به داد تکون سری
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سبت البتهد هاته  بچگی هم خر   زدم زورکی و نما دندون لبخندی مونو مامان بالن
شااهّٰلل)گفتن  با و دادا تکون سری باز  مامان که شند رفت بیرون زودتر خوب می ان

صندلی میز  شید و روی  ستی به گردنش ک سی گرفتم کیوان طبق عادت د توالت  نف
 حاال کردمی باور  شـــاید زدینمی رو آخرش مزخرف لبخند اون اگه》نشـــســـت:

 کنم  ویکار  رو اینا حاال پیچوندم رو مونو مامان پوف《ویه؟ اصـــلی مویـــود
شتم سلن  سمت برگ شو》:کی سات برو پا سر هم به اون بچه طفل  لبا رو بپوش یه 

شه شده با شاید بیدار  صوم بزن  شتم دوباره بعد《مع  کو  یرحا》:وانکی  سمت برگ
چه همینجوری کیوان؟ یای و زاریمی رو ب یده نترس《》م  رو مویـــود تو خواب

یوعی《》بگو ست مو سان《بزن سر  بچه به برو نی ستاد در  دم کی  رممی》:وای
ــیح میخوام رفته جایی نبینم میام زود ولی ــید توی ــری《باش  رفت و داد تکون س

شت که  جالی در  هم کیوان شو انگ شار  تا بیرون رفت میداد ونتک تهدید حالت به ا
 دایی مثال》:آرا ســمت کردم  پرت و آوردم در  پا از  رو فرشــیم رو دمپایی رفتن اونا

سی  به سپرده سکل نگی؟ ک  پوفی دوباره 《هوم؟ بزن داد کووه  تو برو خوایمی ا
شید سمت دریا:ک شتم  ست از  رو عقلت تو》م برگ  حاله سر  و سالم دایی دادی؟ د

ــت از  که  وای وای ایو گرفتی؟  رو عذاش تو هنوز  ــما دس  دونمنمی دیگه که  من ش
 کم  یکی همین وای داخل اومد کیان  و شد باز  در  《دیدمی رو پسرا جواب وجوری

کی به هممون مشــکو  نگاه کیان  که  زمین روی نشــســتم و پیشــونیم توی زدم بود
ـــدای 《افتاده؟ اتفاقی》کرد: ـــت از  کیوان  ص  شـــونش روی زد که  ســـرش پش
شین بیا  اتفاقی هو داداش آره》:اومد ست دلم《 خبره وه ببینیم ب  اون در  میخوا

 به وشم تاشون سه حاال و اومد هم کیسان  سیریش؟ انقدر  پسر  کنم  خفش لحظه
 ...بودن دوخته ما

 (:کیسان

سکوت گرفته بودن کیان  سه تا منتظر بودیم تا دخترا حرف بزنن ولی انگارروزه  ما 
ستی آرا 《شده؟ وی بگه یکی》حرصی گفت: شید  گردنش  به د شم نیلو ک  غره و

 میکرد گریه  و پایین بود انداخته رو ســـرش کال  که  هم دریا رفت دریا و آرا به ای
ــی ــم گفتنمی ویزی کس ــه》:رفتم دریا به ای غره وش  نکن گریه  انقدر  دریا بس

 کیوان  بود پایین ســـرش ولی کرد  پاک رو اشـــکاش《ری میری روی مخم هادا
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صی  پا اون و پا این نیلو هیچی دوباره و کرد  ِمن ِمن آرا《دیگه بگید َاه》:شد حر
اش بلند صدای با دریا یدفعه کرد ستاش و ترکید بغ شت  رو د  صورتش روی گذا

ــبانی واقعا دیگه ــده عص ــده وی گیدمی》:زدم داد بودم ش م خودم حرف بیا یا ش
شم ازتون؟  این و کرد  نگاه دخترا به یکم نیلو پریدن جا از  دادم با یدفعه همه 《بک

 گرد  وشمهای با کیوان《افتاده بد اتفاد یه... خب...خب...خب》:کرد  پا اون و پا
 بغض نیلو گریه  زیر  زد هم آرا《اتفاقی؟ وه بگو دونیممی که  رو این》:گفت  شده

 نبود معلوم ترکید بغاـــش یدفعه و《...دایی عزیزم...ما دایی...فرید دایی》:کرد
 گریه  با که  دریا حرف با که  دمیش حرصی داشت کم  کم  کیان  اینا بود شده وشون

 روی گذاشت  رو دستاش دوباره و《داره سرطان داییم》:شدیم خشک هممون بود
ــورتش ــدای و ص ــد بلند گریش  ص ــه هر  ش  گریه  دخترا و بودیم مبهوت تامون س

 سرطان گیدمی ببخشیم رو اون ما که  این واسه فیلمتونه؟》خندید: کیان  کردنمی
 حق ما گردن  به که  کســی  من دایی》:شــد صــبیع آرا《بســوزه دلمون ما که  داره

یازی داره پدری ما ترحم به ن بل میخواد فقط اون نداره شـــ که از  ق بل...این  از  ق
ه که حاللش بشنو مونو مامان و شما زبون از  بگیره رو جونش مریای اون...اینکه

 من شد بلند تاشون سه گریه  صدای دوباره《کردین همین این یه آرزو شده براش
ـــد؟می وطور  آخه بودم تما هنوز  ـــالم که  اون بود؟ ممکن مگه ش  باز  دریا بود س

شت ستم تخت لبه کنارش  رفتم و شدم بلند سریع گریه  از  شدمی حا  بی دا ش  ن
شـــه یزی نیســـت درســـت میو عزیزم باش آروم دریا دریا》:صـــورتش به زدم
ــلی روی از  آب لیوان یه《دریا ــتم عس  ریختم زور  به و دهنش جلوی گرفتم  برداش
شماش یکم دهنش توی  داد تکون آره معنی به رو سرش《خوبی؟》:شد بازتر  و

 بلند منم کنن  فکر  که  میرفتن داشــتن بیرون رفتن ای دیگه حرف هیچ بدون پســرا
 .یا زدم یعنی مواظبش باشیددر به ای اشاره آرا و نیلو به رو شدم

ــته بودیم کیوان بهت زده گفت: ــس  دیگه اقعاو》کنار کیوان و کیان تو اتاد ما نش
ــان  بگم وی دونمنمی  یعنی》:شــد عصــبی کیان《کنی؟می ویکار  تو داداش کیس
ست قرار  کاری  کنی؟می ویکار  که  وی اه بکنیم نی اه که  مری  ربطی وه ما به مری

 فکر  بزارید》:کشیدم  گردنم  به دستی《ا خوبی ببینهت کنه  خوبی خواستمی داره؟
صی کیان《کنم ساد حر اه؟ که  وه ما هب هان؟ فکری؟ وه》:جلوم وای  تا دو مری
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 باش آروم》:دادم تکون و گرفتم  رو بازوهاش 《نداره ربطی ما به دیگه داره بچه
 سرطان وون گهمی منطق《》بگیریم تصمیم منطقی و باشیم آروم باید االن کیان
باید همه اون بدبختی هایی که تو کشـــیدی تا ما به اینجا برســـیم همه بی  داره

 کنیم  فکر  بشینیم گهمی منطق نه《》شده رو ببخشیم؟پدری هایی که در حقمون 
 فکر  بزارید پو دارید اعتماد بهم اگه دارم گردنتون  حقی اگه نشیم عصبانی الکی و

تصمیم درست رو گرفتی  همیشه》:کرد  ما به نگاهی کیوان 《بگیرم تصمیم و کنم
 زود کیان  اما بود فهمیده و منطقی کیوان  بیرون رفت و زد لبخندی بعد و《داداش
 رو در  و بیرون رفت و بیرون کشــید  دســتام از  رو خودش حرصــی خام و جوش
 ...کوبید  هم به محکم

رفتم و فکر دســتم رو کشــیدم به گردنم شــرود کردم به قدم زدن توی اتاد راه می
کردم وی شــد یهو؟ این ســرطان از کجا اومد؟ اوف خدا حاال ویکار کنم؟ ویکار می

شــه همه خوشــحا  خوشــحا  باشــن؟ مگه می کنم که همه رایــی باشــن؟ همه
شم کیان وی؟  شن. من ببخ شحا  با شن؟ اینجا زمینه امکان نداره که همه خو با
کیوان وی؟ من ببخشــم مادرم وی؟ گریه هاش وی؟ غصــه هاش وی؟ اشــکاش 
شام وی؟  شم بی پدری دو تا دادا صبح بیدار بودناش وی؟ من ببخ شب تا  وی؟ 

شم وی؟ دریا رو ویکار کنم سرت گه )داییم ؟ نمینبخ شیدید؟ داییم تو ح رو نبخ
یدمد از دهن تو موند؟ نمی فت حاللم کن و حاللش یه )بخشـــ گه )داییم اومد گ

سنخ نکردید؟ بهم نمی سنخ د  نبودم زخم خورده بودم ولی  سنخ د ؟ من  گه 
 .د  نبودم عصبی بودم ولی سنخ د  نبودم ِپی انتقام بودم ولی سنخ د  نبودم

ــنخ د  ــان بودم.من فقط زخم خورده بودم، فقط پدر برای  من س نبودم، من کیس
همه پدر بودم.فقط مرد زندگی خیلیا بودم. ویکار کنم؟ ببخشـــم؟ نبخشـــم؟ اگه 

 .شهببخشم کیان صد در صد ناراییه اگه نبخشم دریا ازم نا امید می

باز کرد: مه  مان در رو نی ما مد  ـــدا در او به ص تاد   جانم《》کیســـان؟》در ا
 کیان《》وطور؟ جان مامان بله《》خوبی؟ پسرم》:شد اتاد وارد کامال《مامان؟

مه فت  بهم رو وی ه یدم  پوفی《گ به نشـــســـتم و کشـــ خت ل مان ت نارم  ما  ک
ست ش شیدم وقته خیلی من》:ن شماهم خمی ازتون. گفتم  هم خودش به بخ وام 
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ــید، پدری نکرد در حقتون ولی باز هم پدرتونه زحمتش گردن تو بود ولی به  ببخش
صفحه حرمت ه سمی که تو  سنامته ببخش به حرمت ا شنا سمش که توی  مون ا

ــنامته و توی اتاد کناری داره برای داییش زار می ــناس ــان دوم ش زنه ببخش کیس
 کیوان《》وان وی؟کی  د  وی؟ کیان  د 《》بخاطر زنت ببخش دلش رو نشــکن

 هم من کیوان  روحیه با نفرت و کینه  دونیمی هم خودت وقته خیلی بخشـــیده
 حق در  کردی  پدری تو کشـــیدی  ســـختی تو تویی اصـــل من با کیان  دارهن خونی

 مامان ندارم حرفی من《》بیاره نه تو حرف رو بکنه غلط کیان  ببخش تو داداشات
نه  مشـــکلم یا نه  فکر  خوامنمی ک مت کم《》به اون فروختم رو زنم دایی ک  زح
 بشه رد ذهنش از  لحظه یه به حتی فکری ونین بکنه غلط کیسانم  براش نکشیدی

ــهمی خاموش هم زود ولی میاره جوش زود کیان  قلق اون آراگله فقط کار   واره ش
 کیسان  دستمی وعصای من ارشد پسر  تو هی هی هی بلده رو من تخو پسر  این
 بخوام که  بمیرم اینکه مگر 《》شــهرم خورد میکم  بری نکرده خدایی روزی یه اگه

 عصبی باز  گممی ویز  یه《》باشه سرم روی سایت باید همیشه تو برم تو پیش از 
 رو دستش《باال ببرم رو صدام یا بشم عصبی تو واسه بکنم غلط من بگو《》نشی

 از  ای کینه  حرصــی جوش زود رفتین پدرتون به کیان  و تو》:ســرم روی کشــید
د هفت سا  کینه به د  گرفت و وقتی هم باهاش ازدواج کرد مویو یه سر  سمیرا

 .آخرش نساخت و طالد دادا

سان پدرت شد که بره بخاطر غیرتش اگه من رو نمی کی شت و نمیمجبور  رفت ذا
سا  بود بچه دار نمیمی شته وند  شد شد بی غیرت بی غیرتی تو خونش نبود فر

سمیرا و  شوهرش که همین  شوهرش و خواهر  شوهرش مرد خوبی بود ولی مادر 
مادرش بودن همش فشار میاوردن که بره زن بگیره طفلک بچش یک سا  داشت 
شته اومد با  شوهر فر سهند برادر  شت  صادف کرد دریا حتی یادش نمیاد پدر دا ت

زنم به در فرید قرار مدار گذاشـــت و گفت اگه نیای با خواهرم ازدواج کنی منم می
سی و زن داداش و این ویزا حالیم نمی شه بی آبرو میکنم هم زنت و هم بی نامو

ز داداشمه این سمیرا اسمش کنم همه بفهمن مشکل اگفت کاری میخواهرت می
رفت فرید برای اینکه توی فامیل بد در رفته بود و کســـی خواســـتگاریش هم نمی

سهند دست از سر فرشته و من برداره قبو  کرد با خواهر سهند یعنی همین سمیرا 
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ــنگکوب  ــهند هم بعد ازدواج اینا رفت لندن همونجا توی یه پارتی س ازدواج کنه س
ا هم وقتی دید دوتا پســـراش از دســـتش رفتن و زندگی کرد و مرد مادر ســـمیر 

شون خیلی بدی کردن در  سکته کرد و اونم مرد خدا بیامرزد دخترش هم اینجوریه 
حق فرشته بی گناه فرشته هم مجبور شد خودش رو مثل اونا بگیره تا یه وقت فکر 

شاهر شون  سا  بعد از ازدواج سمیرا رو خراب کنه یک  خ نکنن این میخواد زندگی 
ده و نداد هیچ وقت گفت بمیرم هم طالقت به دنیا اومد فرید گفته بود طالقم نمی

سر نزنم ولی تو زن منی و باید زنم بمونی نمی شت بهت  دم گفت حتی اگه نیام پی
شاهرخ می شاهرخ بازم میومد  دونی؟ دقیقا مثل االن تو بود بعد از به دنیا اکمدن 

ــه ــی نبود مواظبش باش مادرش ِپی قر و فرش بود و پدرش ِپی  رو هم میاورد کس
ــچال کارش میاوردش پیش من و به زنش می ــت اونم که اص ــتس گفت پیش فرش

براش مهم نبود کیوان به دنیا اومد تو و شـــاهرخ هم بازی های همدیگه بودید تو 
سا  که کیوان به دنیا اومد نمی شاهرخ دو  شتی و  سا  دا شد به سه  دونم وی 

هنوز یکســا  نداشــت که کیان رو حامله شــدم کلی غصــه خودم که اومدم کیوان 
سقطش کنم ولی خوردم و گریه کردم نمی سرم زد  شده بود به  ستمش ولی  خوا

بازم جلوی خودم رو گرفتم خواست خدا بود که من االن سه تا شیر تو خونم باشه 
خالصــه بعد از به دنیا اومدن کیان کم کم پدرت رفت و آمدش رو کمتر کرد و من 

چوقت نفهمیدم ورا و یدفعه دیگه نیومد و فقط خبرش بهم رسید که فرشته یه هی
دختر به دنیا آورده و فرید هم بالخره به آرزوش رسیده و اونم یه دختر داره و بعد 
از یکسا  خبر فوت شوهر فرشته اومد هی تعریف کردنش راحته ولی اون موقع ها 

غیرتش رفت اونم مثل تو خیلی ســـخت بود مادر ولی تو ببخشـــش وون بخاطر 
 رو دریا برو》:شد بلند و 《مادر بال بی《》وشم》:کشیدم  نفسی《غیرت داشت

ـــه《》میارمش االن خوابوندم هم بچه همینجا بیار  بردار   من و رفت مامان《باش
بخشـــیدم بخاطر مادرم بخاطر دریا بخاطر غیرتی که طوفانی می آره فکر  توی رفتم

ــش  به پا کرده تو این زندگی ها. غیرت عجب ویزیه یکی ادعاش رو داره و ناموس
فهمی زنه ولی پاش بیوفته میکنه یکی هم حرفی ازش نمیرو همه جوره و  می

 ...غیرت یعنی وی هی خدا همه جوره شکرت

 (:نفو
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ــگاه با لبخند گفت: ــئو  آزمایش ــتم نگاه کردم مس  مبارک》ناباور به برگه توی دس
شه شمهای همون با《با  ممنون و دادم تکون رو سرم کردم  نگاه بهش شده گرد  و

 اردیبهشــت حا  هر  به بود بهاری هوا بیرون اومدم آزمایشــگاه در  از  گفتم  لبی زیر 
سمون ابر  از  یخیم الیه یه بود ماه شونده رو آ بود توی دلم غوغا به پا بود اگه  پو

شد یا شاید هم بی شد یا ناراحت؟ شاید عصبی میفهمید خوشحا  میشاهرخ می
کنه؟ اصال با این ویعیت پدرش و مادرش به من هم خدایا یعنی ویکار میتفاوت 
شو بچه رو کجای دلم بزارم؟ آخه االن؟ فکر می کنه؟ به بچه؟ خدایا آخه تو این بلب

االن که فهمیده باباش مریاه؟ االن که مادرش پاش رو کرده توی یه کفش که بره 
ـــه؟ من ویکار کنم؟ وجوری بگم گه تو هم وقت بهش؟ نمی لندن؟ آخه وه وقتش

صیر من بود؟ ای خدا روی نیمکت جلوی  صال مگه تق شی؟ ا گیر آوردی که حامله 
صورتم خدایا ویکار کنم؟ بهش بگم یا  شتم روی  ستم رو گذا ستم د ش شگاه ن آزمای

شادی می شاهرخ رو درک نه؟ او  به  شرایط  گم هروی اون گفت اون االن بهتر 
سی زرد کنه آره اینجوری بهتره با می شدم و رفتم کنار خیابون یه تاک این فکر بلند 

رنخ رو دیدمدستم رو براش بلند کردم وایساد سوار شدم و آدرس خونه شادی رو 
شدم  ساب کردم و پیاده  سیدم کرایه رو ح شهر بود وقتی ر دادم که تقریبا پایین 
ــادی بود بالخره کووه دراز و ــت که تهش خونه ش  رفتم توی کووه تنخ و بن بس

تنخ تموم شد و رسیدم به در آبی رنخ در زدم وند ثانیه صبر کردم صدای شادی 
 صدای هم بعدش《اومدم《》کن  باز  نفو شادی منم》:زدم داد《کیه؟》اومد:

شد با ذود نگام کرد: سرامیکای روی دویدنش سی سالم》حیاط و بعد در باز   نف
 ازم ســـراغی خیلی اینکـه نـه《》بود شــــده تنـخ واســــت کلی  دلم نـامرد

ـــدم خونه وارد《تو بیا خواهر  ندارم وقت من اوه《》گیرییم  از  پر  باغچه به ش
ست دلم کردم  نگاه محمدی و رز  گل  د  مزخرف هوس پنت اون از  شاهرخ میخوا

لی بگیره با یه همچین حیاطی پر از گل و درخت با حوض و یه نق خونه یه و بکنه
ــینیم و حرف بزنیم تخت دقیقا ز ــرا روش بش یر درخت پرتقا  تخت بزرگ که عص

شدم: سبز رنخ خیره  ستم و به درخت  ش شحالی روی تخت ن  به اوف》بود با خو
 بیارم وایی》:خندید شادی《ترکید مسخره آپارتمان اون توی دلم خونه میگن این

 نگاهم مشــکوک شــادی《دارم حرف باهات بشــین بیا هیچکدوم《》ا شــربت؟ی



                 
 

 

 فائزه قاسمی|  اشک اقیانوسرمان 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

123 

 

 رو مشکوکش نگاه هم باز  و نشست کنارم  آروم《بشین بیا《》شده؟ وی》:کرد
 آوردم در  رو آزمایش برگه پایین انداختم رو سرم و کردم  خیو رو لبام نگرفت ازم

داد  تکون مثبت نشونه به سری شادی《بخونی؟ که  تونیمی》:گذاشتم  جلوش و
شت و بازش کرد نگاهش رو از من گرفت و  شکوک برگه رو بردا و با همون نگاه م

ه انگلیسی که توی اون برگه نوشته شده بود به برگه خیره شد و با خوندن هر کلم
شادی گرد تر می شمهای   زهر 《》ای؟ حامله》شد یدفعه ذود زده از جا پرید:و

 .ترسیدم مار 

شنوه شاهرخ عالیه این《》آره حاملم شحا  می ب  مطمئن زیاد《》شهخیلی خو
ستم  با فقط نه نه نه نه》:باال آوردم رو سرم سریع《شده؟ بحثتون ورا؟《》نی

 این توی االن جون احمق االنه مناسب ویعیت ویعیت؟ کدوم《》تویعی این
 معلومه《》واقعا《》آرامشش واسه شاهرخ به هدیست بهترین بچه یه ویعیت

که االن بری خونت یه دوش بگیری یه لباس   اینه کار   بهترین گممی بهت دارم من
ــم با هم توی بالکن  ــمع بعدش ــام دلبرانه و ش ــاهرخ کش و بعد یه ش و آرایش ش

ــینید و در حالی که قهوه میب ــه قبل از 《》خورید بهش بگیش  برنامه روز  این واس
 .شهمی دار  بچه داره داداشم وای》:خندید ذود با و 《دقیقا《》بودی؟ ویده

سودی نکنی ها سه تا برادر زاده نمک دارم البته اینم مثل اونا ح  زیر  زدم《هر وند 
ستم یدفعه 《ول و خل》:خنده شید  رو د شو》:ک شو گهدی برو پا شو پا شو پا  پا
 شوهرت به بری تا کنم  بیرونت باید استثنا امروز  ولی خواهر  متاسفم باش زود پاشو

سی ستام و خندیدم《بر سلیم حالت بهه رو د ی خداحافظی همونجور و بردم باال ت
کردم و زدم از خونه بیرون دستام رو پایین آوردم از کووه رد شدم تاکسی گرفتم 

ــپیده ــت کردم و  رفتم خونه با کمک س ــمزه هم درس خونه رو تمیز کردم یه خوش
ــیدم تا روی  ــقش بود رو پوش ــاهرخ عاش پریدم توی اتاد لباس بنفش رنگی که ش

ــپیده》با ذود اومدم بیرون از اتاد:زانوم بود و وین دار گردنی بود   تونیمی تو س
 ها شمع رفت و کرد  خداحافظی من رفتار  از  تعجب با سپیده《ممنون عزیزم بری

 موهای و زدم قرمز  رژ  یه اتاد توی رفتم باز  و ویدم رو میز  میز  روی گذاشـــتم  رو
با یه تل ری کج  رو جلوش و کردم  و  دورم لخت همینجوری رو مشـــکیم ختم و 

سریع از اتاد رفتم  صدای در اومد  بنفش که روش یه پاپیون بزرگ بود جمع کردم 
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ــاهرخ با تعجب  به میز ناهار خوری دونفره میون پذیرایی نگاه کرد و بعد بیرون ش
به من نگاه کرد خب انگار یکم قراره دیر ویندوزش بیاد باال رفتم نزدیکش و لبخند 

 ...زدم

 (:شاهرخ

شتم می ستم دا شدم در رو ب سمت اتاد که حو در رو باز کردم و وارد خونه  رفتم 
اا یجوریه انگار زیادی رمانتیکه و خی لی عجیب بود برام وون نفو از این کردم ف

کرد ســر ورخوندم که نفو رو پیدا کنم که وشــمم خورد به میز دو نفره کارا نمی
کنه؟ وسـایل پذیرایی کجاسـت؟ برگشـتم سـمت توی پذیرایی این اینجا ویکار می

اتاد که دیدم نفو جلوی در اتاد وایســـاده با همون لباســـی که از پاریو براش 
ـــت دارم با خنده اومد میآورده بودم خودش  ـــت خیلی این لباس رو دوس دونس

 یه کن  عوض رو لباســت برو آقا اومدی خوش》کنارم و کیف و کتم رو ازم گرفت:
ست به هم آب  سمت رفتم و دادم تکون سری 《رو بیارم غذا من تا بزن روت و د

 شده وی میکردم باز  اتاد سمت رفتممی که  همونطور  رو پیراهنم های دکمه اتاد
 خوب اتفاد یه بود قرار  انگار  داشــتم خوبی حو رفتارا این از  ولی دونمنمی رو بود

سم بیوفته ست و کردم  عوض رو لبا ستم رو صورتم و د شرت ش ستین تی  و بلند آ
نگم رو روی رکابی سفیدم پوشیدم و شلوار اسپرت مشکی که کنار پاوه ر  تک کشی

سفید رنخ بود رو یکم توی پام مرتب کردم شیدم هاش خط  ستی به موهام ک . د
یه نگاه توی آینه به خودم کردم وقد ریشــام بلند شــده بود بعدا باید اصــالح کنم 
ولی فعال نفو واجب تره از اتاد بیرون رفتم نفو با ذود یکی از صـــندلی ها رو 
بیرون کشید خندیدم و نشستم خودش هم رو به روم نشست برام غذا کشید این 

شت ولی ای شقانه عجیب بود کاراش تعجب ندا شاعرانه و عا اای رمانتیک و  ن ف
یود  سعی کردم بیخیا  مو سری تکون دادم و  شش نمیومد  نفو از این کارا خو

ـــالگرد ازدواج رو فراموش کردم نکنه شـــم ولی همش با خودم می گفتم نکنه س
ــاید تولد خودم رو یادم رفته ولی هروی فکر می کردم تولدش رو فراموش کردم ش

 لقمش《افتاده؟ اتفاقی نفو》ها رو دقیق یادم بود نتونستم صبر کنم:همه تاریخ 
قی؟ وــه نــه》:داد قورت رو تفــا ین ا ب نم ب خوام م ی ین از  م نم کــارا  ا ک  تو ب

با نه《》زارینمی  نه《》گم من ویزی رو فراموش نکردم؟دارم می ویکار  من با
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 جون و د  با رو عالقم مورد غذای کشـــیدم  راحتی نفو《نترس نکردی فراموش
شق من خوردم سنجون عا شه بودم نفو های ف ست عالی همی  شام کردمی در

شپز  توی کردیم  جمع رو میز  تقریبا و کردم  کمک  نفو به شد تموم شتم خونه آ  دا
 من بالکن توی برو تو》ذاشــتم که نفو بازوم رو کشــید:می ســینک توی رو ظرفا
 که  کنه  مخالفت خواســـت《میارم من برو شـــدی خســـته تو نه《》میارم قهوه

شیدم  و گرفتم  رو بازوش  و خندید《نزن حرف آقات حرف روی برو》:در سمت ک
شتم  و کردم  آماده رو قهوه بیرون رفت  باز  رو بالکن در  بیرون رفتم سینی توی گذا

میالد خیره بود قهوه رو  روی راحتی دونفره نشـــســـته بود و به برج نفو کردم
ستم: ش شتمروی میز و کنارش ن  روز  یه اگه اینکه به《》کنی؟می فکر  وی به》گذا

 رو زندگیمون و میاد ناز  بچه یه بشه؟ خوادمی وی《》شه؟می وی شیم دار  بچه
ــیرین ــیم دار  بچه اینکه از  تو یعنی  واقعا《》کنهمی تر  ش ــی؟تنمی بش  نه《》رس

گه چه م  دوســــت تو کردممی فکر  همش من ولی خب نه《》 داره؟ ترس ب
ـــدی؟ خل》:خندیدم《نداری ـــت بیاری دنیا به تو که  رو خودم بچه من ش  دوس

 هم نباشــی خوبی شــرایط توی اگه حتی《》نفو ای دیوونه تو باشــم؟ نداشــته
شکلی ست؟ م اور  اعالم من جوره شرایطتون االن خب گهنمی که  بچه《》نی  ح

شیم که ورا م دیگه بچه یه نعمته هر وقت که بیاد نعمته نمیکن شکر با شه که نا 
ـــاهرخ ممنون《》خدا بهم بچه داده ـــه《》ش ـــه《》وی؟ واس  انقدر  اینکه واس

ستم و خندیدم《خوبی شاره و کردم  باز  رو د  بغلم تو رو خودش بغلم تو بیاد زدم ا
ست کووولو  کرد  جا شتنی دو ستم من《》بعله؟《》شاهرخ》:من دا یه  میخوا

 و برداشت مبل پایین از  جعبه یه و اومد بیرون بغلم از 《وی؟《》ویزی بهت بدم
شمام《رو این》:من سمت گرفت  با رو دورش که  رنخ قرمز  جعبه یه شد گرد  و

سته قرمز  ربان ست روش بزرگ پاپیون یه و بود ب  زدممی حدس وای بود کرده  در
ه رو تکون داد که جعب خدا؟نفو کردم  فراموش ویو کردم  فراموش رو ویزی یه

 حدودی تا جعبه کردم  باز  رو پاپیون و گرفتم  رو جعبه 《کن  بازش》یعنی بگیرش:
 نگاه بهشون بیرون اومد رنخ قرمز  بادکنک دوتا کردم  باز  که  رو جعبه در  بود بزرگ
 نگاه رو جعبه داخل و کشــیدم  گردنم  به دســتی بود ولنتاین حتما خندیدم و کردم
ــدنت مبارکد بهت زده به جمله ای که  رز  گلبرگ  وندتا با کردم ــته بود)بابا ش نوش
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شده بود نگاه میکردم یه کاغذ که دورش یه ربان قرمز بو شته  د پایین اون جمله نو
ــتم یه عالمه گلبرگ زیرش بود ربان رو باز کردم و توی کاغذ رو نگاه  بود برش داش
نخ کرده  خدای من کال ه بت بود  بارداری مث کردم جواب آزمایش بود آزمایش 

ـــت کرد: گه ای برداش گار این تعجبم رو ویز دی حت》بودم نفو ان ـــدی نارا  ش
ــاهرخ؟ ــتمنمی که  من ش ــرایط این تو خواس ــر  برات ش ــم دردس  بگی خدا به باش

شت وی کردم  تعجب حرفش از 《...سقط سه کردمی ردیف دا ستم خودش؟ وا  د
رو به زبون  کلمه  این باشه آخرت بار 》:بده ادامه نذاشتم و دهنش روی گذاشتم  رو

قاتلی دختر؟ کی من گفتم نمی گه تو  ها م جب کردم آوردی  خوام؟ من فقط تع
شتم صال انتظار ندا صرف کنی نه  همین وون ا سقط تو باید من رو من من اگه بگم 

شتم  رو جعبه داد تکون رو سرش《خودت حرف از این ورت و پرتا بزنی  روی گذا
بهترین هدیه ای که توی تمام  نفو بود خوبی خیلی هدیه》:کردم  بغلش و میز 

شحا 《زندگیم گرفتم ازت ممنونم  دونهمی خدا کرد  بغلم محکم وون انگار  شد خو
 فکر  هم کنه  ســقط بره من از  خبر  بی اینکه به شــاید نکرده که  فکرایی وه صــبح از 

 تر  محکم و کشــیدم  راحتی نفو کارا  این از  نکرده که  شــکرت خدا وای بود کرده
ـــت پیش می بود خوب کردم  بغلش رفت البته اگه بابا خوب زندگی من عالی داش

شد خدایا تر هم میکرد بهشد و مامان واسه رفتن به لندن انقدر پا فشاری نمیمی
 ...همه جوره شکرت

 (:شادی

بغض کرده به بابا نگاه کردم مامان طالد گرفته بود و رفته بود هنوز یه هفته هم 
سته بود و خو خو  ش شنیدم بابا رو راحتی ن شته بود که خبر ازدواجش رو  نگذ

کرد لعنت به این ســـرطان آخه این وی بود وســـط زندگیمون امروز قرار بود می
ن و کیان و کیوان بیان واسه اینکه با بابا آشتی کنن مونو خانم هم که این کیسا

سان قلب مهربونی  سان، کی شده بود مونو تنهایی های بابا البته با اجازه کی روزا 
کشــید دکتر داد بابا نفســش باال نمیومد به زور نفو میداشــت ولی نشــون نمی

شکام ریختن  ست ا صدا در اومد گفته بود که دیگه امیدی بهش نی زنخ خونه به 
نفو در رو باز کرد مونو خانم از توی آشــپز خونه اومد بیرون بابا خیلی بد نفو 

ست:می ش شید زدم زیر گریه مونو خانم جلوی پای بابا ن ید خوبی؟ حالت فر》ک
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ستراحت کنی؟خوبه؟ می  تکون نه معنی به رو سرش بابا 《خوای بری توی اتاد ا
 کرد  نگاه بابا به دلسوزی با و اومد پایین ها پله از  خشاهر 《خوبم》:زد لب و داد

ست نفو شدیم جمع هم دور  همه داد تکون سری و  من که  بیاره وایی بره خوا
و نشست تنها دخترش بودم دختر لوسش  داد تکون سری هم نفو میرم که  گفتم

زد اشــکام رو پاک کردم و ســینی وایی رو و حاال داشــت جلوی وشــمام پر پر می
ــیدم به بابا گرفتم بردا ــپز خونه رفتم بیرون به همه تعارف کردم و رس ــتم از آش ش

شد و وایی رو  ست وایی برداره که مونو خانم بلند  ستای لرزون خوا جلوش با د
ـــت: ـــت  رو وایی 《زارم براتمی من》برداش نارش  و جلوش میز  روی گذاش  ک

 و میز  روی تمگذاش  رو سینی و دادم کش  رو لبام زور  به زد لبخند من به و نشست
ستم ش سان  ن شو آرنج و شد خم کی شت  و زد تا ها  دونمنمی》:زانوهاش روی گذا

ــم دقیقا االن ــم این اس ــتی مهمونی؟ ویه مراس  اومدیم ما یا دورهمی؟ کنون؟  آش
ـــت فقط اومدیم بگیم ما کینه ای به د  نگرفتیم از مال قات مریض هروی که هس

رفتاری کردم ولی واقعا فقط یه شـــما درســـته دریا رو اذیت کردم و با شـــما بد 
شه حق به  ستین و هروی هم که نبا شما پدر ما ه ساده بود به هر حا   دلخوری 

شه شیدیم از ما خیالتون راحت با شما رو بخ ستش بابا 《گردن ما دارید ما   روی د
ـــه  توی نامه وصـــیت》:گفت  بریده بریده و کنان  خو خو بود ســـینش قفس

صندود سش یدفعه 《اتاقم گاو ست به کرد  شرود و زمین روی افتاد رفت نف  و د
 خدای پام روی گرفتم  رو سرش و بهش رسوندم رو خودم وجوری نفهمیدم زدن پا

شیدنمی نفو من شیدنمی نفو دیگه بابام ک ش  جیغ ک سرم ک یدم زجه زدم توی 
 بشه خوب بخواد گفت  خوادنمی درمان گفت》:زدم به همین سادگی یتیم شدم 

شه سوراخ سوراخ که  دکتر  پیش رهمین گفت  شهمی خوب خودش  فقط گفت  ب
شن هام بچه  شدم یتیم بابا؟ زحمتی وه زحمتی؟ وه کنهمی زحمت رفع منو ببخ
شنیدم بابا هروقدر یه دریا رو میگر  صدای میکردم گریه  و زدممی رو خودم《خدا

بابای من بود دو برابرش برای دریا پدری کرده بود دریایی که از بچگی یتیم بود 
 خودش ســر  توی زد و شــد بلند جیغش 《رفت بابامون دریا》برگشــتم ســمتش:

ــان ــو کیس ــتاش ــعی و گرفت  دس ــریع وقدر  کنه  آرومش کرد  س  پیش وی همه س
ودش رو بهم رسوند و بغلم کرد دستم رو انداختم خ دریا نداشتم بابا دیگه رفتمی
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ر اصل به کمرش آراگل کنارمون نشست بابا یه دختر از خون خودش داشت ولی د
پنج تا دختر داشت نیلوفر سرش رو گذاشت رو سینه بابا سینه ای که دیگه قلبش 

شد:نمی صدای گریش بلند  شنید  صدای قلبش رو ن  باز  شو بلند دایی》تپید وقتی 
بازی می داری ما نمیدونی که دخترات میکنی میمرده  به  گه  گفتی ترســـن م
سنمی شتمونی مگه نگفتی ک شه پ ی حق نداره ما رو اذیت کنه ری مگه نگفتی همی

ــان دریا رو باز اذیت کنه وی؟ کیان آرا رو کتک بزنه کی دورا  ورا پو رفتی؟ کیس
دور به کیان تشــر بزنه؟ من و کیوان دعوامون بشــه کی آرومم کنه که برم آشــتی 
سه ما پدری کنه؟  شون رو بگیره؟ کی دیگه وا شادی و علی قهر کنن کی بین کنم؟ 

 اشک آروم نفو بالخره شد بلند هم ما گریه  صدای حرفاش اب 《کی؟ بابایی کی؟
ست و ریختمی ست رو دختراش و بود رفته بابام بود گرفته  رو بابا د سراش د  پ

بودن مردای با غیرت و د  پاک مردای به  خودش مثل که  پســـرایی بود ســـپرده
ظاهر خشـــن و در باطن مهربون مردایی که فرید بودن تو زندگی مونو ولی مثل 

سختی ها ف شون زنایی که مونو بودن و همه  رید نرفتن و موندن پای مونو ها
ــون نرفت به مونو خانم نگاه کردم  ــون رو یادش ــقش رو به جون خریدن ولی عش
روی مبل نشسته بود و سرش پایین بود و با گوشه روسری گل گلیش اشکاش رو 

ی بودیم و کرد زندگی ســخت بود و مرگ حق حاال ما دخترای فرید ســلیمپاک می
مردای زندگیمون بدون دلیل به وجود اومدن این زندگیها اشـــکام رو پاک کردم و 
بوسه ای به پیشونی بابا زدم راحت بخواب بابایی بچهات همشون هستن پیش تو 

 ...مرد زندگی من

 (:کیسان

رسید همش نشسته بود و گریه صدای جیغ آرامش بلند شد دریا اصال به بچه نمی
صابمی شت بهم میکرد ع ریخت این یه ماه همش گریه کرد هروی هم م دیگه دا

سمت اتاد که مامان می شنوا رفتم  صوم نده کو گوش  شیر غم به اون طفل مع گه 
یی می شت دریا رو را کرد تا و در رو باز کردم مامان فاطمه رو بغل کرده بود و دا

 اداها این یا ادری》بهش شیر بده حرصی رفتم طرف مامان و آرامش رو بغل کردم:
 همش که  وی یعنی آوردی در  رو شـــورش تو و دونممی من یا کنیمی تموم رو

 خدا خوایم؟نمی راحت عصـــاب ما مگه کردی  ما مار  زهر  رو زندگی کنی؟می گریه
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یامرزه داییت رو مرگ حقه اومدیم و فردا من افتادم مردم تو قراره همینجوری  ب
؟ اصــال این بچه وه گناهی داره؟ هی شــهکنی؟ تکلیف این طفل معصــوم وی می

خوای دی بهش انگار ما داییت رو کشتیم نکنه تا آخر عمر میتند و تند شیر غم می
همینجور اشک بریزی؟ ببین دریا صبر منم حدی داره گفتم داغ دیدی اشکا  نداره 

ستی بابا من به درک یکم فکر این خوب می شته هنوز و  کن نی شه ولی یه ماه گذ
ــخره اش دلت به حا  این بچه بســوزه دارم بهت میبچه ب گم یا بیخیا  این مس

 و 《دم حاال خود دانیزنم به سیم آخر و یه بالیی سرت میشی یا منم میبازیا می
ترســـوندمش وگرنه همینجوری ادامه اتاد اومدم بیرون باید یکم می از  آرامش با

ستمداد فاطمه همینجوری جیغ میمی ش ساکتش  زد روی راحتی ن سعی کردم  و 
 گرفته  صداش 《بدم شیرش بده》شد دریا باالی سرم وایساد:کنم اما ساکت نمی

سان》:بود الزم ولی نمیومد دلم گرفتم  ندیدش بود   《دمب شیرش بده نکن لج کی
 بهش نگاهی نیم《شد خفه رو بچه بده ببخشید کیسان  باشه》:ندادم جواب بازم

ستش که  انداختم شیدمش  مشآرا سمت کرد  دراز  رو د ستاش که  کنار   ک شک د  خ
شک شیر 》:شد ستم شدم بلند و 《میدم بهش خ شید  رو د سان》:ک  نکن لج کی

شید بچمو بده دیگه شه ببخ سان  کنمنمی گریه  دیگه با ا گناه داره خد رو تو نکن کی
 گناه  االن بدی شــیرش تا کردیممی التماســت باید نداشــت گناه  االن تا《》بچم
ــید《》داره ــان  ببخش  برم تا ازش برگردوندم رو《بگی تو هروی رو بچه بده کیس

ـــان》:نالید و کشـــید  رو دســـتم که  آشـــپزخونه  بچم بده خدا رو تو نکن کیس
شه قرار  باز 》:کردم  نگاهش《رو گیرمش و پرتت دفعه می این کنی  دلم به خون با

 بود مطمعن دریا ولی کردمنمی کارو  این من کرد  نگاهم زده بهت 《کنم بیرونمی
 و داد تکون ســـر  مظلومانه بعد و کرد  نگاهم یکم کارو  این کنممی بیوفته پاش که

 تن بوی تا هم جونور  اون بغلش توی گذاشـــتم  رو آرامش کرد  دراز  رو دســـتش
سه با این دخترم این در شد ساکت فهمید رو مادرش یا لبخند زد خدا به دادم بر

با آرامش  بچه ی*"هم به من محبت نداره دستی توی موهام کشیدم و به دریا که
 بار  اولین برای》رفت سمت اتاد نگاه کردم مامان کنارم وایساد:کرد و میبازی می

 رو دســتم و خندیدم《بود خوب ولی بود خشــن زیادی هروند کردی  درســتی کار 
ــت رو به روش به کابینت تکیه ک ــس ــندلیش نش ــیدم به گردنم مامان روی ص ش
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ــتمش آرا و نیلوفر  مثل باید》دادم: ــی  بفرس ــرگرم تا یویز کالس ــه س  فکر 《》ش
یه نهنمی قبو 《》خوب ظب دهمی ترجیح گهمی ک ـــه آرامش موا کارش باش  وی

ـــام مردم من مگه《》کنم؟  نگه تونمنمی رو آرامش دارممی نگه رو یرحا و آرس
 که  من خوبه کنه  گوش  شما حرف به اگه《》ارم اصال خودم باهاش حرف میزنمد

ست از  دیگه شتباه《》بچم؟ داره ویکارت《》کنهنمی کار   مخم دریا د  ها گفتی  ا
ـــام خدا ای《》منم بچت  عزیزتر  هم اونا از  هام نوه و عزیزترن هام بچه از  عروس

ــکر  رو خدا ــکر  رو خدا آره》خندیدم《ندارم اخالد بد عروس ش زرگی که انقدر ب ش
نت میآرومه بودن و نبودنش حو نمی قدر شـــیط ـــه دومی هم که ان نه و ش ک

شه جوون میمی سومی هم که نمیموخندوندت که همی سیاه و نی  ست به  زاره د
 منن گل  دخترای بشم تاشون سه فدای《》سفید بزنی سه تا جواهر آوردیم واست

یش نداد دختر  بهم خدا سته تا سه عو سات تعریف  حاال《》داد گل  د انقد از عرو
 عین کنه  نصـــیبت دوماد یه خدا《》نکن حســـودیم شـــد دلم عروس خواســـت

ــه دونیمی خودتم《》تو؟ مگه وته اد《》مادر؟ کنیمی نفرینم《》خودت  واس
ته  عقل موقع اون تو پســـرم کنیمی جبران《》نبودم خوبی دوماد خانم فرشـــ

 وای》ی آشپزخونه:تو پرید یهو آرا خندید مامان《نکنه درد شما دست《》نداشتی
 مامان و کردم  نگاهش تعجب با من《که؟  نســوخت غذا ببخشــید مونو مامان

ست از 》:کشـید  راحتی نفو《کردم  شخاموشـ دخترم نترس》:خندید مونو  د
 االنم میزنه صدا رو آرامش و میزنه جیغ هی بازیشه اسباب آرامش انگار  آرسام این

جب《》اومـدم و دریـا پیش گـذاشـــتمش مون رو بخیر عـاقبت و آخر  خـدا ع
 از  ما برادر  پســـر  این خوادمی وی ببینم برم》کشـــیدم  موهام به دســـتی《کنه

ــپز  از  من و خندیدن آرا و مامان《دخترم ــمت رفتم بیرون اومدم خونه آش  اتاد س
شک یه دریا کردم  باز  رو در  و خودمون سه ت  و بود کرده  پهن زمین روی آرامش وا

خندید انگار زبون همدیگه کرد و میمی بازی و بود نشسته سرش باالی هم آرسام
 ...خندید واقعا خدا آخر و عاقبتمون رو بخیر کنهفهمیدن که آرامش هم میرو می

 (:دریا

ند وقتی بود درگیر بود نمی ـــان و کار میکیس نه هروی بیشـــتر دونســـتم وی ک
رسیدم شب دیر میومدن صبح زود میرفتن هر کنجکاوی میکردم کمتر به نتیجه می
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ســه تاشــون کیســان بدتر مثل قبل با فاطمه نبود کمتر میدیدمش توجه نمیکرد به 
شده بود اون مکانیکی که تازگیا زی صال هیچی تمرکزش  شده بود و ا ادی با کالس 

شبیه مکانیکی نبود و وفقط با ماشینای مد  باال سر و کار داشتن خدا بیامرزه داییم 
رو یه عالمه ارث گذاشــته بود که شــاهرخ و شــادی به زور قســمتیش رو دادن به 
سان هنوز نیومده  شب بود و کی ساعت یک نیمه  صال قبو  نمیکردن  سرا وون ا پ

خیلی وقت بود اومدی بودن ما طبقه سوم بودیم از پنجره پایین  بود کیان و کیوان
شین رو وارد  سان ما شد و کی رو نگاه میکردم خدایا ورا نمیاد بالخره در حیاط باز 
ــد و  ــین پیاده ش ــب میزد تو پارکینخ از ماش ــتش هر ش حیاط کرد همونجا گذاش

د که وارد شد دزدگیرش رو زد و اومد سمت خونه یه ده دقیقه ای وشمم به در بو
ید جلو رفتم و کت و کیفش رو  بار یافش می ـــدم خســـتگی از ق ند ش جام بل از 

 پیش کارتون  تو مشــکلی《》باشــی ســالمت ممنون《》نباشــی خســته》گرفتم:
 آخرای《》آخراشــه بخواد خدا اگه《》وزا زیاد درگیر کاریر  این کیســان  اومده

شین از  قطعه یه روی داریم《》وی  با کنیم  تولید مبتونی خودمون تا میکنیم کار   ما
شکلی رسیده بهمون خان فرید از  که  ای سرمایه این سه م شتیم کارگاه  یه وا  ته ندا

سیله وندتا مکانیکی همون شتیم  و شه د بگیره اگه میکنیم کار   روش و گذا ریا اگه ب
 آره《》کنی؟  اذیت رو خودت اینجوری الزمه حاال《》این کار یعنی دیگه ترکوندیم

 ای کارخونه  من کارخونه  میگم کارخونه  میگم میگم یو نمیفهمی داره ارزش دریا
》نیست دراز  شاهرخ جلوی دستم دیگه میفهمی؟ داداشام و من منم صاحبش که

شرفت 《 سته پی ست در شاهرخ دراز نی ستت جلوی  سان تو همین االن هم د کی
ـــاهرخ به تو پو  داده که اینجوری میگی  من《》خوبه ولی نه با این فکر کی ش

ستم دریا ندارم احرف این به کاری شه《》بخوابم بزار  خ  فکر  به یکم ولی بخواب با
صوم طفل اون سته که  مع شی هم کردی  خودت واب ست بد با سان  نی  همش کی

یکم براش وقت بزار من پشـــتتم تا آخرش  تعطیل روزای حداقل میگیره رو بهونت
شده شه《》ولی به فکر دخترت هم باش لطفا اون هنوز کامال خوب ن شه دریا با  با

سان《》اه میاد خوابم نزن غر  نقدر ا شید  رو پتو《کی شتش و سرش روی ک  رو پ
ستی من به کرد شیدم  موهام به د  دمپایی کردم  هنر  نده طالقم کارخونه  این سر  ک
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 اوف《خوش شب《》بخیر شب》در آوردم و رفتم توی تخت: رو فرشیم رو های
 ...گفتنت  لحن این با شد مارم زهر  بیشتر  شب

ش سه ای که به پی ست با بو شمام رو باز نکردم د شدم ولی و شد بیدار  ونیم زده 
کیسان توی موهام فرو رفت بعد وهار سا  عطرش دستاش حتی نفو کشیدنش 

ــید: ــم رس ــداش خیلی آروم به گوش ــم ص ــناس ــدم و میش  کاش》رو هم حفظ ش
 همشـــون توجهیام بی کاریام  پر  خوابیام بی توئه بخاطر  کارا  این همه فهمیدیمی

ـــاس لحظه یک من با زندگی تو نمیخوام حتی توئه بخاطر   کاش  کنی  کمبود  احس
یای کنی  درک یای تو من از  دلگیر  در خاطر  من و منی در  شـــکن موج دارم تو ب

آشوب نکنن کاش منو درک کنی و ببخشی  رو دلت هم لحظه یه موجها که  میسازم
سات ابراز  این از 《ولی همش بخاطر خودته زندگیم سا سان  نادر  و کمیاب  اح  در  کی

سته صدای بیدارم نفهمه که  کردم  کنتر   خودمو اما بودم شدن مرگ ذود ا ح  ب
شون اتاد در  شدن شینش صدای ولی کردم  صبر  دقیقه وند یه بود رفتنش از  ن  ما

رفتنش سریع توی تخت نشستم و نیشم رو باز کردم دوباره خودم  به زد تایید مهر 
صورتم رو توی بال شت و ورخیدم و  شت جا دادم و با ذود رو پرت کردم روی بال

سات ها  سا سالی یه بار از این ابراز اح شاید  سان  شرود کردم جیغ زدن این کی
ست  سان منو دو ستم داره آره کی شون میداد که دو شه توی رفتارش ن میکرد همی
داشت ولی من واسش جونمم میدادم شاید اونم جونش رو میداد کیسانه دیگه رو 

لتم رو تغییر ندادم خدایا شکرت در اتاد زده شد که نمیکنه سرم رو برداشتم ولی حا
 انقدر 《مامان》:کشید  سرکی آرامش و شد باز  در 《بله؟》صاف توی جام نشستم:

ـــت دلم که  بود آروم دختر  این یه همینجور میخواس ی تو بغلم نگهش دارم عین 
سک: ست رو در  و شد اتاد وارد《مامان جانم》عرو  خودش زور  به و جلو اومد ب

 جانم نه《》نمیکنی؟ دعوام بگم ویزی یه》:نشست کنارم  و ختت روی کشید  رو
 من...میگه...میگه من به همش آرسام... مامان《》شم فدات بگو کنم؟  دعوات ورا
ست میکنم ازدواج تو با آینده در  ... میفهمی؟ یعنی اون با من بعد من بدم میاد دو

ــم به زن عمو آرا بگم می ــتم ندارم االن بهم اینجوری بگه خجالت میکش دونی؟ درس
نیست من برم بگم میشه شما با آرسام یا زن عمو صحبت کنید که آرسام دیگه به 
سام  شم بعد یرحا هم دعواش کرد ولی آر من اون حرف رو نزنه آخه من اذیت می
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ــه میدونید وی  ــودیش میش ــه یعنی یرحا حس ــودیش میش به یرحا گفت که حس
ــحبت کنید؟ ــه ص  تعجب هم زده حرف هامبا اومده آرامش اینکه از 《میگم؟ میش

 رو دســـتش بود تر  مهم درخواســـتش فعال ولی بودم کرده  ذود هم و بودم کرده
 بله《》خوبه؟ عموت زن با هم و میزنم حرف آرســـام با هم من وشـــم》:گرفتم

 بیرون خداحافظی با و پایین پرید تخت از  و《منون ببخشـــید که مزاحم شـــدمم
 ...نم مظلوم دخترک میکردم نگاهش ذود با منم رفت

 همین جوری داشتم قدم میزدم و به مغازه ها نگاه میکردم

 اومده بودم خرید واسه پاروه لباس

حریر کم اورده بودم . درصورتی که فک میکردم تازه زیادم میاد البته تا اون موقعه 
 ای که مشتری نظرش رو تغیر نداده بود

ارتی که تو دستم بود هر پاروه ای هم نبود که اونو جدا سفارش داده بودم .. به ک
باس عروس بود   من  جا که موزن ل ـــت بود ولی این نداختم آدرس درس گا ا یه ن

 میخوام برم پاروه فروشی که

 پوف هر وه باد اباد

 وارد شدم از یه راهرویی گذشتم و به یه سالن بزرگ رسیدم

 دســـتم از  کمکی  وه اومدین خوش ســـالم》یه خانومی تا منو دید اومد ســـمتم 
 》? برمیاد

سالم راستش من دنبا  حریر رویا شماره .... هستم به من آدرس اینجارو دادن 《
 نباشین نگران عروسه لباس موزن که  دیدین》 گفت  که  کردم  مکث《...ولی اینجا 

ــت جای  منو افتادم راه و دادم تکون ســر  یه 《ی اومدین لطفا همراهم بیاین درس
 رفتیم پایین طبقه به باهم .. کرد  هدایت بودن پایین سمت به که  ها پله سمت

شیده  سمت دیوار ک اونجا هم مثل باال پر بود از لباس عروس با این تفاوت که یه ق
ـــده بود و کاغذ دیواریش با کاغذ دیواری های دیگه متفاوت بود منو به اون  ش

 سمت هدایت کرد
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 به اون قسمت که رسیدیم وارد شدم

 پر بود از پاروه ها و حریر های مختلف

 ره اونجا یه در بود که ازش صدای ورخ خیاطی میومد البته از اون بزرگاشو دوبا

شتم  شتم و دنبا  پاروه مورد نظرم گ ست از دید زدن بردا وه جای بزرگی بود   د
 و پیداش کردم

 حریری سفید و خالص

 اصال این حریر خیلی خاص بود

 ازش به متراژی که الزم داشتم

 درخواست فوری کردم

ش سفارش میکردی و ... کلی کارا ولی من وقتم کم بود همین جوری نمی د که باید 
 و کارا زیاد واس همین درخواست فوری کردم

 تا آماده بشه منم این دو رو برو یه دید بزنم

 هنوزم تو کف اینجا بودم

خیلی جای قشنخ و باکالسی بود و همه جا پر بود از لباس عروس های مختلف و 
تو دلم ارزو کردم منم صـــاحب یه همچین موزن با مد  های مختلف . راســـتش 

 لباس عروسی بشم

 وای فکرش رو بکن موزن لباس عروس دریا

 فقط و فقط ما  من با مشتریای خودم

 بدون هیچ کم و کسری

 یه سالن پر از لباس عروس هایی که طراحش من بودم

 روی ِاتیکت هاش اسم موزن من باشه
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 موزن دریا

 موزن لباس عروس دریا

 ... اسم بهتر اومممم ... اقیانوس یا اش یا یه

ــدا با..  《خانوم .. خانوم 《 ــی  زدن ص ــده غرد اومدم خودم به کس  تو بودم ش
 .. برم دورو از  بیخبر  خودم خیاالت

 》? حالتون خوبه《

 شد آماده بفرمایید نیو مشکلی《》ِام بله ببخشید یه لحاه رفته بودم تو فکر《

 》حاال میتونین ببرینش

 به سمت طبقه باال راه افتادم تشکر کردم و

 بعد از پرداخت پولش و تحویل گرفتن حریر

 ..راه افتادم به سمت خونه

 ای کاش منم به آرزوم برسم

 یه موزن لباس عروس

 که فقط برای خودم باشه

 ... ویی مییشد

شیدن با  شه میک سه طراحی مزون من نق شی رفتن و وا سرخو بچه ها از اتاقم با 
گاه کردم بعد از رفتنشـــون از جام بلند شـــدم و جلوی آینه خنده به رفتنشـــون ن

وایســادم یعنی کیســان وی میگه؟ توی این وند ســا  با هیچکدوم از تصــمیماتم 
مخالفت نکرده بود ولی بازم میترســـیدم که بگه نه هروی که بود با کار کردن من 

شت ا صوص دا سان بود دیگه اخالقای مخ نتظار بیرون از خونه زیاد موافق نبود کی
ــتم ولی کاش مخالفت نکنه موهام رو جمع کردم مردای این خونه  ــتقبا  نداش اس
ـــه ناهار خونه نمیومدن پو با خیا  راحت لباس راحتی  خیلی وقت بود که واس
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سام رو  سم آر صبانیت ا شیدم و بیرون رفتم همون لحظه یرحا در حالی که با ع پو
ــد و نگاه کردم دیدم آر  ــید از جلوم رد ش ــام هم در حا  فراره معلوم هوار میکش س

ــدایی که  ــت باز ویکار کرده آرامش نفو زنون از آخرین پله باال اومد و با ص نیس
 دستی و خندیدم《یرحا ولش کن وایسا》سعی داشت بلند باشه ولی نبود داد زد:

 واسه رو آخر  طبقه کیسان  ورا اینکه دلیل رفتم پایین ها پله از  و کشیدم  سرش به
 مامان پایین طبقه و اینا نیلوفر  دوم طبقه نمیفهمیدم بود دهکر   انتخاب خودمون

ــرار  با که  بود زمین زیر  هم انباری یه اینا کیان  و مونو  خانم یرحا فراوان های اص
شد به اتاد دخترا و آرسام هروی سعی کرد بره پیششون نزاشتن اونا حتی  تبدیل

ــون راه نمیدادن یاد خودم ــعف رفت  بزرگترا رو هم به اتاد دو نفرش افتادم دلم ی
شما  و یه کلبه نقلی  سه مامان فرشته ای که همش غر میزد به جونم رفته بود  وا
خریده بود کنار دریا میخواست یه مدت تنها باشه مادر تنهای من کیسان گفته بود 
یاد ولی نیومد گفت نمیام هروی گفتم  مانت ب تاد داره که ما این خونه اونقدر ا

خ اصرار کرد مامان مونو گفت حرف مامان فرشته دوتا هروی کیسان گفت شاهر
نمیشـــد گفت نه یعنی نه رفت پی تنهاییاش از پله آخری پایین اومدم و بر خالف 
ـــد با دیدن ویـــعیت لباس من ســـرش رو پایین  انتظارم کیان جلوم ســـبز ش

سان  که  میکردم نگاه بهش بهت با《داداش زن سالم》انداخت: شت کی  سرش پ
 سرم پشت پای صدای باال ها پله از  دوباره دویدم و کردم  سالم پته تته با شد پیدا
 شد وارد کیسان  اتاد توی پریدم و کردم  باز  رو اتاد در  بود کیسان  ما  صد در  صد

 روز  وقت این شــما》رو بســت برگشــتم ســمتش و با تعجب نگاهش کردم: در  و
 لباســام به بعد《خونه؟ تو میچرخی اینجوری نیســتیم ما《》میکنید؟ ویکار  اینجا

شاره سبی دم موهامم شلوارک و تنخ تاپ یه کرد  ا سته ا سان  وای》:بودم ب  کی
ســان کی  وای《》لباســا؟ این با میری حیاطم تو《》اومدین؟ االن ورا رفت آبروم

نا با میگم مار  زهر 《》من وی میگم تو وی میگی یاطم تو ای جب《میری؟ ح  تع
شت کردم صبی دا شد ع ست یه بخاطر  می  یکم فقط نبودن فجل زیادم که  لباس د
 وای《وی؟ واسه راحتیه لباس دیگه آره《》نه؟ یا میری《》وطور؟》:بودن تنخ

شماش صبانیتش وای شد سرخ و شنا رو نگاهش نود این صد به رسید ع ختم می
ـــه یا خدا خودت رحم کن کاش  ـــه رو تیکه تیکه کنه االن منو میکش االنه که لباس
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 ویـــع این با تو نمیزارم زندت دریا دریا دریا》میگفتم نمیرم عجب غلطی کردم:
ــمیعی خانواده نمیدونی مگه حیاط توی میری ــایمونه که  س ــر  یه همس  و داره پس

قا فا تاقش پنجره پســـرش ات یاط به ا ید ما ح مام توانم داد 《داره؟ د با ت
شونیم توی کوبیدم  محکم《وی؟》زدم: ستم و پی ش  جدی جدی آبروم تخت لبه ن
ــور  حتی رفت ــره اون اینکه تص  زده دید منو بدن از  نقطه یه بدترکیب هیز  دراز  پس

 و کردم  نگاه کیســان  به و شــد جمع وشــمام تو اشــک شــد وندشــم باشــه
من آخر ســـکته میکنم از  خدا به دریا؟ بهت بگم وی.... ای《》کیســـان》:نالیدم

 حیاط به مشرف بزرگی اون به پنجره تو《》که  نمیدونستم من خب《》دست تو
ــاید فتینگ خودت با لحظه یه بعد نمیبینی رو ــته اونجا کرکو  عین یکی ش ــس  نش

ید تورو ـــه که  نگو میزنه د ید اینجوری تون تا س ید  ســـیم به میزنم که  میچرخ
اومد اوف از عقل ما ســتش د وی همه گفتنم  کیســان  همین با《کیســان《》آخر

سه تا اوف وجوری نفهمیدیم آخه اشکام رو پاک کردم کیسان حرصی رفت بیرون 
شت سرم و دنبالش رفتم پایین هنوز به پله ها از توی کمد یه وادر بردا م و انداختم 

 ... نرسیده بود

ـــا》که داد زد:  که  کیوان  و کیان《خبره؟ وه ببینید بیاید گرم  غیرتمون دم داداش
شون سا  تلوزیون و بودن داده لم راحتی روی پذیرایی تو و بودن کرده  عوض رو لبا

سان  به تعجب با میکردن نگاه سان  کردن  نگاه کی شید  رو پیراهنش هیق کی  بله》:ک
شینید شیدم:آس《...کنید  نگاه تلوزیون راحت خیا  با ب  به آتیش》تین کتش رو ک

سان  نکن پا  تو خونه این تو دارید خبر  میکنید نگاه تلوزیون...تو شو ساکت《》کی
ــتش باز 《میفته؟ اتفاقایی وه ما نبود ــیدم  رو دس  میکنی بزرگش انقدر  ورا》:کش

ــان؟ ــتیم که  ما کیس ــما نمیدونس  بزرگ《》میگفتین ما به او  روز  همون باید ش
ست ستیم وه ما دریا ه شما انقدر نفهمید که اون پنجره به اون بزرگی رو  میدون

شم  شه او  تو رو میک نمیبینید دریا به خدا اگه اون یارو یه دفعه هم دیدت زده با
سان《》بعد اونو ستم من کی ستم خودت جون به خدا به نمیدون شکام《نمیدون  ا

ده نیوم ما به خوشی انگار  باز؟ شده خبر  وه》:شد بلند جاش از  کیان  شد جاری باز 
 جلو حیاط توی میرن میکنن فیشان تیشان خانما》:سمتش برگشت کیسان《ها

 کیان  و کیوان《نمیکنه رحم هم ماده پشــه به که  ویز  همه بی پدرام اون وشــم
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ــون ــماش ــد گرد  تعجب از  وش ــریع ش ــان  از  س ــدم رد کیس ــون به رو و ش  روش
سادم ستیم ما》:وای س خدا به داره دید حیاط به اون اتاد پنجره نمیدون ت میگم را

ــده که ما  ــت نکنید بخاطر بچه ها ویزی نش ــر درس ــید تو رو خدا ش ــبانی نش عص
لباســـای اونجوریم که نمیپوشـــیدیم همین لباســـای معمولی و راحتی تو رو خدا 

ــید ــود ش ــان《بیخیا  موی ــتمو کیس ــید  دس ــتم غیرت بی من》:کش  دریا نیس
ستی غیرت بی که  معلومه《》میفهمی؟ سم من رو تو من عزیز  نی شنا دارم  من می

ــو بخاطر آرامش تو که  ــید دیگه نمیریم بیخیا  ش ــتیم ببخش میگم که ما نمیدونس
ـــه  بد میش حالش  پایین  یاد  باال االن ب ته  ـــه خواهش میکنم رف یدونی میترس م

سان《ها ستی کیان  شد آرومتر  یکم من حرفای با کی شید  دنشگر   به د  تا وند و ک
صبی یهو ولی گرفت  عمیق نفو شت پنجره که دیدم  دویدم ترس با بیرون زد ع پ

سئله اونقدرا  شتن میدونم اما به نظر من م شه غیرت دا داره همینجوری نفو میک
سمت  شورش کرده بودن کیوان خیلی با متانت و آقا رفت  هم جدی نبود که اینا 

سان  و کیان  اگه《میکنم صحبت نیلو با خودم》پله ها:  منطقی کیوان  مثل یکم کی
 االن بودن

سمت کیان همونجا  شتم  شد اه برگ صیر من  شد همش تق شر به پا نمی این جوری 
شت خودش رو آروم کنه  سعی دا شیدم  سته بود نفو راحتی ک ش روی پله ها ن
ساده بود مامان مونو  ستش روی گردنش بود و وای سان که د سمت کی شتم  برگ

بعد به من عالمت داد که یعنی برم آرومش کنم رفتم ســمتش نگاهی بهش کرد و 
ــتش رو گرفتم: ــرش《خب؟ بزنیم حرف باال بریم》و دس  حرکت و داد تکون رو س

 ...کرد

 (:کیسان

حتی تصور اینکه اون پسره هیز به دریا نگاه هم کرده باشه عصبیم میکرد وه برسه 
خت نشــســتم دریا که بدنش رو هم دیده باشــه دســتی به گردنم کشــیدم و لبه ت

ستمو گرفت: ست و د ش سان》کنارم ن شید میکن اذیت رو خودت ورا کی ی؟ ببخ
 بلند《باشه؟ به خدا من نمیدونستم کیسان قهر نکن دیگه خب دارم میگم ببخشید

مد  طرف رفتم و شـــدم قت》:ک کات و تاپ اون کل  میزدم بود ح  رو شـــلوار
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 خودت نزار  نم ســـر  رو منتش》:آورد در  رو کتم  کمکم  و خندید《میســـوزوندم
خوب بلد بود  دختره این میگفت راســت واال آره زدم لبخندی《داری دوســتشــون

شتم و  سپرتم رو از کمد بردا سبز رنخ ا شلواری  شکی و زیر  شرت م منو خام کنه تی
شتم: شه《》بگیرم دوش میرم》روی تخت گذا سان  ولی با  حرف هم با بعدش کی

 دوش یه و شدم حموم وارد《باشه《》بهت میگم بیا برو《》به؟ راجع《》بزنیم
ــریع ــم تن حوله گرفتم  س ــیدم رو پوش ــرش رو روی میز د رفتم بیرون و پوش ریا س

طراحیش گذاشته بود و با یه مداد بازی بازی میکرد کاله حوله رو از سرم برداشتم 
خت نشـــســـتم: به ت گاهم و گذاشــــت  میز  روی رو لپش《بگو حرفتو》و ل  ن

ست》:کرد شم《》حاال بپوش رو لبا  همون روی و کرد  بلند رو سرش《بگو میپو
 بده قو  او 《》فکری؟ وه《》سرم به زده فکری یه》:من طرف ورخید صندلی

 کیسان《》مطلب اصل سر  برو دریا ندارم بازی مسخره حوصله《》نمیاری نه که
صال《》دیگه نباش اخالد بد  بگو《》بگم؟《》بیارم؟ نه من داری شک که  ویه ا
 اوف《بزنم عروس لباس نمزو یه...میخوام من کیســان  راســتش《》نرو مخم رو

ولم رو در آوردم و شرود کردم ح شدم بلند جام از  و گرفتم  نفسی داشتم کم  همینو
ـــام: باس یدن ل ـــان؟》به پوشـــ فت《》کیس یده رو حر  ورا《》میگیرم نشـــن

صی و کردم  مرتب پام توی رو شلوارم《خب شتم حر  خودت دریا》:سمتش برگ
یدونی خوب نت  کار   با که  م نه از  بیرون کرد خالفم خو  هم آرا و نیلو ببین》《م

ستن خونه از  بیرون شه وی اونا مثل منم ه شکل 《》مگه؟ می شون م شوهرا اونا 
 گفتم  دریا نکن بحث《》بزنم مزون دارم دوست من《》نداشتن من مشکل دارم

 حرفت به باید همیشــه ورا بدم انجام رو کار   این دارم دوســت گفتم  منم《》نه
شم گفتم  گفتی  هرکار  ناال تا شوهرت فهمیدی؟ شوهرتم وون《》کنم؟  گوش  و

 من به تو《》ز ســـرت بنداز بیرونا رو کنی  کار   خونه این از  بیرون اینکه فکر  ولی
شتی اگه که  داری شک سیت ویزا این رو انقدر  ندا سا شون ح  ورا《》نمیدادی ن
ست من دریا؟ میگی پرت و ورت داری طراحی میکنی  کنه  بیرون کار   زنم ندارم دو

و مزون  بی داری  خو ین  یگــه؟کــار بــه ا ین《》یــه د یرون زن همــه ا  از  ب
.... استغفراهّٰلل داری میری رو مخم دریا غلط هزارتا شاید زن همه این《》....خونه

 نمیگیرم اجازه《》نه《》بزنم مزون میخوام《》امروز به اندازه کافی عصبی شدم
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باس بزن مزون برو داری جرعت《》بود خبری باس بدوز  ل  اگه االن اصـــال بخر  ل
 بیارم رو پیش ســـا  وند کیســـان  تا بیرون بزار  خونه این ر د از  پاتو داری جرعت
 تکون سری نگفت ویزی دیگه که  ترسید انگار 《واسش تنخ شده دلت انگار  جلوت

شکاش《پایین بریم خوبه》:دادم ست شد سرازیر  ا ش  رو برگه و صندلیش رو ن
ـــت  نمیام《》پایین بریم دریا》:خطی خط کرد  شـــرود و دســـتش جلو گذاش

 حرصی و پوشیدم رو تیشرتم نداد جوابی《نمیشم خام ریتگ  با نکن گریه《》من
 ...احت نمیذاشت کهر  عصاب بیرون رفتم

ستم آرا و نیلو با هم پچ پچ میکردن توجهی نکردم  ش شیدم بیرون و ن صندلی ک یه 
ـــت: غذا رو روی میز گذاش مان  ـــان》ما یا کیس مد؟ در فت  نه《》نیو یل گ  م

 دختره این خدا ای《ها یشهم مریض نخورده ویزی دیروز  از  وی؟ یعنی《》نداره
ــکته منو میخواد زی نخورده با حرص کوبیدم روی وی دیروز  از  که  وی یعنی بده س

ید جاش از  آرامش《نخورده؟ ویزی که  وی یعنی》میز: یدم و پر  طبق که  فهم
ـــه که  عادتش ـــت میترس  نیلو و آرا کرد  نگاه من به ترس با و گرفت  رو یرحا دس
گاهی نداختن من به ن ـــت ویزی》:کرد  بغلش بود آرامش نار ک  که  نیلو و ا  نیس
ستش بابا نترس عزیزم سکش آرامش《میز به خورد د  شد خم آرا شد شرود سک
یه نظرت عزیزم یرحا》:یرحا طرف تاد تو امروز  و  یرحا《بخورید؟ غذا خودتون ا

ست و شد بلند جاش از  و زد لبخندی سام گرفت  هم رو آرامش د صال که  هم آر  ا
 قبو  بالاجبار  اونم کرد  نگاه رو یرحا مظلومانه و شد بلند نمیموند اینجا دخترا بدون

س که  کرد شون غذا ببره تو آر شد تا برا شون بره بچها که رفتن نیلو بلند  ام همراه
ــعیت به من نگاه کرد: ــرایطش که  تو》همون وی  و داد جلوش ورا میدونی رو ش

 کی  ور  مزون فکر  این شــده وارد بهم عصــبی شــوک خیلی امروز 《》میکنی؟ بیداد
ــر  تو انداخته ــما《》کردیم  تایید فقط ما گفت  ما به امروز  خودش《》دریا؟ س  ش

 مخالفم من نمیدونید شــما مگه شــه هوایی بیشــتر  این که  کردید  تایید وی واســه
سه《》کنه؟  کار   بیرون دریا سان؟  مخالفی وی وا  اون توی داره شب تا صبح کی
 میدونی که  آرامش یطراح شـده سـرگرمیش تنها اصـال نمیاد بیرون میپوسـه اتاد
صال نمیره برش و دور  زیاد ست ما هم که کال ب همش نمیزنه حرف باهاش ا ا یرحا

سته ایم که کال دریا رو یادمون میره  صر میایم اونم انقدر خ صیح میریم ع ستیم  نی
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تو هم که وقتی خوابه میری و وقتی خوابه میای این طفلکم گناه داره خب خیلی 
سان شت رو غذا سینی و《خود خواهی کی شت رو برنج دیو آرا رفت و بردا  بردا

شید  برنج کیان  برای و شده از بو 》:ک سرده  سان گناه داره اف ست میگه کی نیلو را
وپیده توی اون اتاد اشتهاش کم شده دو سه روزی غذا میخوره اونم به زور همش 
کارش شده طراحی وقتایی هم که ذهنش خالی میشه از طرح نقاشی میکنه پشت 

ـــده توی همون میز حاال هم که تو همون  ـــه ش میز میخوابه کل زندگیش خالص
 یه روی نشـــســـت مونو مامان《باهاش اینجوری رفتار میکنی به خدا گناه داره

 میره بیرون که  دریا زده؟ ســر  ازش اشــتباهی مگه مخالفی؟ ورا پســرم》:صــندلی
ست کاری  که  هم بکنه میخواد که  کاری  نمیکنه بلند رو سرش  مردای با بگی که  نی
اون تموم سختیای  بیا راه زنت د  با یکم میکنی؟ قلقی بد ورا داره کار   و سر  مجرد

نبودنت رو به جون خریده واســه پیشــرفت وقدر با تو کنار اومد حاال یه خواســته 
شحا  کردن زنت؟ سخته خو  نمیگن بدم دیدم کردم  فکر  یکم《کوویک داره انقدر 

سیدم ولی شه عوض خالقیاتشا و کنه  کار   بیرون دریا میتر  جنبه بی که  دریا ولی ب
توی حیاط روی صــندلیهای زیر درخت بید مجنون  رفتم و شــدم بلند جام از  نبود

نشــســتم و خیره شــدم به شــاخ و برگای درخت که دور تا دور میز و صــندلی رو 
محاصــره کردن آره اونا راســت میگن خیلی خودخواهانه برخورد کردم اوف خدا 

 ...ویکار کنم حاال؟

 (:دریا

سرم روی میز بود احساس یعف میکردم در اتاد باز شد حوصله نداشتم نگاه کنم 
 جان دریا》کیسان بود دیگه پایین پام نشست و دستاش رو گذاشت رو زانوهام:

 تعجب با《خوبه؟ مزونت کارای  واســـه میریم فردا قبو  میدونم رفتم تند یکم من
ــرم ــتم میز  روی از  رو س ــد وش برداش  بود افتاده پایین که  اتفاقی هر  و؟یه این ش
سان  بود شده باعث که  بود خوب سریع پریدم بغلش و با نظر  کی ش رو عوض کنه 

 خانم قهرو قهر  بخور  ناهار  بریم بیا بسه باشه《》مرسی مرسی مرسی》ذود گفتم:
 زشته شدی بزرگ《》داره؟ بچه به ربطی وه《》میکنه قهر  هنوز  بچست یه مادر 
شه《》نکردم قهر  من《》کردن  قهر  ست تو با سخرم《》ناهار بریم بیا میگی را  م

تاش بلند شدم و یه تونیک شلوار مناسب پوشیدم و دس رو از 《اصال نه《》میکنی؟
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 تو و گردابم  من خوبی تو که  بدم من《》بدی خیلی》شالم رو روی سرم انداختم:
ـــه تو ولی میکنم خراب من اقیانوســـی ـــه شـــکلی یه همیش  از 《رنگی یه همیش

صیفش ستم زدم لبخند شد آب لمد توی قند تو  دیگه ویژگی یه البته》:گرفت  رو د
شک داریانداز  داری هم ست آره خنده زیر  زدم《ه اقیانوس ا  خیلی من میگفت را

ـــد این از  بهتر  خندیدم ذود با میکردم گریه  طبق و خوردیم رو ناهار  دیگه نمیش
ــو  ــم ــع ــن م ــدم م ــری ــــت پ ــزم پش ــی ــــان  م ــیس ــت روی ک ــخ  دراز  ت

 نگــاهش《نــه؟ مگــه میکنم اذیتــت خیلی من《》بلــه؟《》دریــا》:کشـــیــد
ستش》:کردم ای آره بخوای رو را شد من زن هرکی《》وقتا بع  روز  دو سر  می

ندی من پای خیلی تو ولی میکرد فرار  نه من که  روزایی اون《》مو قا  عاشـــ
 کن  فکر  دارم دوست گفتی  بهم که  روزی از  حاال بودی متنفر  من از  تو میپرستیدمت

ــق ورا《》وخبره من د  تو ــدی؟ من عاش ــتش《》ش  او  روزای بخوای رو راس
شگلی میگفتم شتیپم میگفتم بعد خو س خو شد از ه شتر  تی کم کم توجهم روت بی

جذبه ای که تو رفتارت داشـــتی خوشـــم اومد دختر بازی نمیکردی با هرکســـی 
سه من به خرج دادی  از 《کی؟  غیرت؟ کدوم《》نمیپریدی و تیر آخر غیرتی که وا

یافش ندم ق فت  خ جب گر ته یادش دبو کرده  تع قت من ولی بود رف  یادم هیچو
ست که  دفعه همون》:نمیره سان《》من؟《》شکوندی رو آریا د  رفته یادت کی

 پسره》:خنده زیر  زد بلند یهو و کرد  فکر  یکم《شکوندی؟ رو آریا دست دانشگاه تو
 بار  اون از  قبل دفعه ده دریا آخ میکنم ولش همینجوری من بود کرده  فکر  آشـــغا 

 شــری خیلی《》پرید؟ رنگش شــنید منو اســم تا ندیدی من از  بود خورده کتک
ـــان ـــه کیس خت؟《》بدبختو؟ میزدی وی واس  وشـــم تو روی عویـــی بدب

 تو از  من《》میکردی خرجم غیرت و بودی متنفر  من از  نمیکنم درکت《》داشــت
قام میخواســـتم بودم خر  فقط من نبودم متنفر  مه از  توی از  دردامو اون انت  جا ه
 همون که  من《》دریا منو ببخش《》داره درد خیلی دســـتت《》بگیرم بیخبر 

قع تم  مو ف یچ《》بخشـــیــدم کــه  گ طر اون کــارام  وقــت ه بخــا مو  خود
شم سان  بیخیا 《》نمیبخ سه که  ااتفاقی میکنم فکر  همش《》کی  افتاد بچمون وا

صیر  ست دیوونه نه《》بود من تق شکلی دیگه که  االنم بود خدا خوا  فقط نداره م
 رو خدا همیشـه من《》بده انجام یتونهنم رو جزئی کارای  یسـری و بترسـه نباید
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 تازگیا《》ا من تو رو نداشتم دیوونه میشدمدری دوتا شما داشتن واسه میکنم شکر 
ساتت زیاد سا سرتش بگم باید دیگه شدم پیر  من دختر 《》میدی بروز  رو اح  به ح
ـــان  اد《》نمونه دلم  این از  بهتر  من زندگی خندیدم منم خندید《میزنمتا کیس

 ...شکرت خدایا نمیشد

 (:وند سا  بعد

 ((:دریا

وارد مزون شــدم به اطراف نگاهی کردم مثل همیشــه مقتدر و محکم ســرم رو باال 
سالم کرد جوابش رو  شد و  سته بود از جاش بلند  ش شت میز ن سارا که پ گرفتم 
ست و دوباره به کارش باکامپیوتر  ش شینه اونم ن شاره کردم که ب ست ا دادم و با د

شغو  شد مهتا تبلت رو تو شاره زد اونا م ی دستش محکم گرفت و به تارا و هلیا ا
سمت  سرش اومدن طرف من همونطور که میرفتم  شت  ست پ هم کاتالوگ به د
اتاد به حرفای مهتا که راجع به لباسا و سفارشات این ماه بود گوش میکردم آخرم 
شید و  سر راحتی پوفی ک شه تو به کارت برس مهتا جاند مهتا از  شد به یه )با ختم 
رفت و اون دوتا هم عین جوجه اردک پشــت ســرش صــدف که با یه لباس درگیر 
ــدم هنوز کامال  ــالم کرد منم جوابش رو دادم و وارد اتاقم ش ــر بلند کرد و س بود س
روی صــندلیم ننشــســته بودم که در اتاد زده شــد زهرا خانم با بفرمایید من وارد 

 که  دوز  لب سوز  لب اییو یه خانم زهرا بیار 《》خدمتتون بیارم وایی خانم》شد:
 رفت و《خانم وشــم《》رمدا کار   کلی  امروز  که  نشــم خســته کاری  او  همین از 

شیم شیدمش  کیف  توی از  خورد زنخ گو سان  بیرون ک  رو رنخ سبز  دایره بود کی
شیدم شی  و ک شم  دم رو گو شتم  گو  آقای سالم《》خودم زیبای خانم سالم》:گذا

 رو بندازم زحمت یه که  زدم زنخ بانو بال بی جانت《》عزیزم؟ جانم خوشـــتیپم
شت یم《》بفرما واال رحمته ویت همه شما《》دو اور خانمم که من  عر به ح

سان  اد《》نمیتونم برم کیک دخترا رو تحویل بگیرم  خودت گفتی  صبح که  تو کی
 میگم که  شده ویزی یه حتما حا  هر  به ظهره االن خانم بود صبح اون《》میری
 فقط فهمیدم خانم قربان《》یگیرمم تحویل برم خواســتم خودم وشــم《》نمیرم

سونی رو خودت زود صبی یرحا که  بر شه ع شم امری 《》ن اوه اوه بالی بزرگ و
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ــه ــی《》باش ــت عری ــم فدات نیس ــتیپ نریز  زبون《》ش  خودت مواظب خوش
 خندیدم《فعال بال بی《》فعال وشم منم《》همینطور هم تو دیگه وشم《》باش

 پولکی کنارش  و شـــد ردوا وایی ســـینی با خانم زهرا و شـــد زده در  کردم  قطع و
شمزه شته  زعفرونی و خو شکر کردم اونم لبخندی زد د  ته از  لبخندی بود گذا م و ت

ــابدارم  ــیدای ماه قبل بود حس ــرم تو فاکتورا و رس زد و رفت وایی میخوردم و س
آقای ریــایی همیشــه آخر ماه همه فاکتورا و رســیدا رو تحویلم میداد تا یوقت 

ــتباهی پیش نیاد و تو گردن ــیدمش تا اش ش بمونه. گردنم رو باال گرفتم و یکم کش
خستگی در کنم که دیدم یا خدا ساعت پنج شده سریع بلند شدم و گوشی و کیفم 
سوییچ  سختی  سرسری کردم و زدم بیرون به  رو ونخ زدم و با عجله خداحافظی 

سفیدم رو زدم خودم خریده بودم  s4 ماشین رو پیدا کردم و دزدگیر پورشه پانامرا
ا زحمت خودم روزی که این ماشـــین رو خریدم کلی ذود کردم از اینکه دارم با ب

 ...پو  خودم میخرم ولی کیسان همش تو قیافه بود

جلوی شیرینی فروشی ترمز زدم سریع و با عجله کیک دخترا رو تحویل گرفتم دوتا 
 دختر با موهای بافته شده روی کیک بود یعنی پشتشون به ما بود تشکری کردم و

شت  شتم و خودم پ صندلی جلو گذا سریع رفتم بیرون با احتیاط کیکو روی  کیکو 
شتم توی پارکینخ و رفتم  شین رو گذا سمت خونه ما ستم با عجله روندم  ش رو  ن
باال وارد خونه شدم آرامش با لبخندی که همیشه روی صورتش بود سالم کرد منم 

 یکم انگار  میخوام ذرتمع》با مهربونی جوابش رو دادم و پیشــونیش رو بوســیدم:
شد و ول نه معنی به داد تکون رو سرش آرامش《رسیدم دیر  ی بالی آسمانی ناز  

 نمیومدی االنم جان عمو زن عجب وه به به》یرحا از آشـــپزخونه اومد بیرون:
شه ساعت سن همه االن شی  سرکی ها  از  نیلو《اومدین تازه شما اونوقت میر

ید حا کن  بو》:کشـــ قدر  یر چه نزن غر  ان یا بدو ب مک  ب کار 《》من ک  کنم  وی
سایل《》مامان شم《》زار روی میزب بیار  بگیر  جونت مادر  از  رو و شم《و  غره و

 میدی تحویل مادرت به کیلو  کیلو  که  وشــمایی این از  یکی دختر 》:رفتم بهش ای
 و خندیدم《ها مامانمه مامانت میگی داری خودت جان عمو زن وا《》بگو ما به
 شد تر  عمیق لبخندش که  کشیدم  آرامش سر  به دستی بره که  کردم  اشاره دست با
ت توی آشــپزخونه منم رفتم باال و یه دوش ســریع رف و گرفت  دســتم از  رو کیک  و
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گرفتم موهامو با سشوار خشک کردم و لباسی که آماده کرده بودم رو پوشیدم یه 
کت و دامن زنونه زیبا یاسی رنخ بود سمت راست کت منجود دوزی زیبایی شده 

ون طرح روی دامن هم بود صندالی بنفشم رو پوشیدم و یه شا  بنفش بود و هم
رو به شکل زیبایی روی سرم بستم آرایشم که طبق معمو  یه رژ ساده رفتم پایین 
یرحا داشت از پشت کمربند آرامش رو میبست لباساشون مثل هم بود یه پیراهن 

دار که لباس آرامش  دخترانه که تا کمر تنخ بود و پایینش هم تا زانو بود و وین
ســفید بود با کمربند مشــکی و کفشــای مشــکی و لباس یرحا قرمز بود با کمربند و 
کفشای مشکی آرسام از پله ها اومد پایین کت و شلوار سفید مشکی پوشیده بود 
پیراهن ســـفید و کروات مشـــکی یه جورایی انگار با آرامش ســـت کرده بود یرحا 

شم غره ای به آرسام رفت خندیدم یرحا همش میترسید  حرصی نگاهش کرد و و
آرامش بره طرف آرســام و یرحا رو یادش بره وندین بار به خودم گفته بود ســری 
تکون دادم و رفتم توی آشپزخونه تا به مامان مونو و مامان فرشته که وند وقتی 
سا  سر لبا سام  بود پیش ما زندگی میکرد کمک کنم که گفتن کاری ندارن یرحا و آر

درگیر شده بودن و کل کل میکردن آرامش کت روی لباسش رو مرتب کرد و با هم 
نشست انقدر که دعواهای آرسام و یرحا با هم زیاد بود که همه دیگه عادت کرده 
بودن آرسام پوفی کشید و دستش رو کشید توی موهاش آرا که کنار من نشسته 

 شــبیه اراشک  همه تو پســر  این واال《》باباشــه کپی  حرکتش این》بود خندید:
شه ست یرحا   نیلو آره یعنی که  داد تکون سر  و خندید تر  بلند آرا《بابا ش کنارمون ن

سام《دزد ببری منو رفیق د  میخوای بیخود》جیغ زد:  و زد ژکوندی لبخند هم آر
 رو سرش آرامش زد جیغ توانش تمام با یرحا که  داد تکون آره معنی به رو سرش
صوص که  رهنف دو مبل روی و بود انداخته پایین شته  یرحا و اون مخ  بود شده گذا

 انقدر  من واقعا یعنی منه مثل اخالقش این اگه》:داد تکون سری نیلو بود نشسته
 تکون ســـر  آره نشـــونه به دوتامون و کردیم  نگاهش آرا و من《بودم جیغو جیغ

شو که  دادیم شا سمون و  شد باز  در  لحظه همون خنده زیر  زدیم هم ما کرد  گرد  وا
 دور  انداخت دسـت کیوان  گرفتیم  جواب و کردیم  سـالم شـدن وارد رممحت آقایون

 کووه  ســـر  تا جیغت صـــدای من جیغوی گلم؟جیغ  دختر  شـــده وی》:یرحا کمر 
 نه که  هم کووه  سر  تا حاال《》بابا واقعا》:کرد  گرد  وشاشو تعجب با یرحا《میاد
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سه دلبری کرد  شرود یرحا《اومد صدات حیاط توی تا واقعا ولی  هدیگ و باباش وا
سام نیومد صداش شم هم آر کرد   شرود و آرامش کنار   پرید و دید دور  رو یرحا و

پچ پچ کردن باهاش و آرامش هم که دخترک مظلوم و آروم من هیچی نمیگفت و 
شاهرخ و  صدا در اومد و اولین مهمونامون که  سرش پایین بود زنخ در خونه به 

عاشــق این بود که ســالی داشــت و  14یا  13نفو بودن وارد شــدن شــاهین که 
صی نگاهش کرد  سام که اونم حر شد دوید کنار آر سام تحویلش بگیره تا وارد  آر
وون آرامش بعد از یک ساعت حرف زدن آرسام تازه داشت لبخندهای عمیق میزد 
که شــاهین خرابش کرد بخاطر همین بلند شــد و دســت شــاهین رو کشــید و یه 

شون  شادی و علی هم با دو قلوها ستن  ش شه ن سل که گو شدن عمران و ع وارد 
شد و همه  صه جمعمون جمع  شاهین بچه تر بودن خال سه ماه از  شاید دو  فقط 
باره  کارامون حرف میزدیم منو نیلو در به  ما دور هم راجع  خان ما  مده بودن  او
سفارشات و مدلهای جدید لباس شادی و آرا هم راجع به باشگاه بزرگ آرا و کالس 

ــادی تازگیا ــیقی ای که ش ــت  موس زده بود و گیتار تدریو میکرد ولی کم کم داش
گســترشــش میداد و مربی میگرفت برای ویالون و پیانو و نفو هم با هر کدوم از 
ــرار کرد قبو  نکرد که کاری  ــاهرخ اص ــت همراهی میکرد هروی ش ما که میتونس
برای خودش دست و پا کنه وون عاشق آشپزی و خونه داری بود یه خدمتکار هم 

فقط میشـــینه نگاه میکنه وون نفو نمیزاره کاری بکنه به جمع خانواده داره که 
بزرگم نگاه کردم وقدر خوب بود این روزا وقدر خوب بود که همه هستن لبخندی 
شونم داد خوب که دقت کردم یادم  شگلی رو ن شکرت نیلو گردنبند خو زدم خدایا 

کرد ســـرم رو بردم اومد با بهت بهش نگاه کردم که بغض کرده به گردنبند نگاه  
یک: ند》نزد یا  نگو بهش جمع توی ولی بده االن بهش رو گردنب ـــب  بزار آخر ش

ـــدا به خونه زنخ داد تکون ســـری《یوقت بهتر  ســـمت دوید یرحا و اومد در  ص
 ....آیفون

 ((:پرواز

یه دختر توی آیفون  ـــدای  جان داشـــتم ص با ذود فشـــردم هی نه رو  نخ خو ز
شه سالم《》کیه؟》پیچید:  آراگل و نیلوفر  دریا، ها خانم با من کنید  باز  رو در  می

شون از 《》دارم کار  ستا ست دو شه اگه دارم واجب کار   یه نه《》ید؟ه  بله《》می
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 وشمگیر  و زیبا حیاط اون از  شدم بزرگ باغ وارد و شد باز  در 《ممنون《》بفرمایید
سیدم و شدم رد  زدم لبخندی اومد در  جلوی یرحا و شد باز  در  سالن بزرگ در  به ر
ــیطنت که  زیبا دختر  یه ــماش از  ش ــالم میبارید وش  رو جوابش رفت کنار   و کرد  س

شون  دادم شون زدم همه بودن جمع و وارد شدم خدای من انگار با یه تیر پنج تا ن
یت  کامال توی اون جمع مده بودم  خاطرشـــون او که ب جمع بود ســــه نفری 
میدرخشــیدن وایســاده بودن منتظر من و من حواس پرت کامال محوشــون شــده 

سریع خودم رو جمع و جور کردم رفتم جلوتر:ب از  پروازم من همه به سالم》ودم 
 با دادم تکون سری آقایون واسه و دادم دست خانما با《آشنایی با شما خوشبختم

 جا به جا دستم توی رو بزرگم دفتر  نشستم ای نفره تک مبل روی و گفتم  ای اجازه
 من راســتش خب》:کردم  رتبم بینیم روی عینکمو شــدم خم جلو به یکم و کردم
صل سر  میرم مقدمه بدون سمم که  گفتم  مطلب ا ستانهای زندگیای پرو ا ازه من دا

شما رو از آقای فرید سلیمی شنیده بودم و یه رمان نوشتم یه رمان از زندگی پنج تا 
زوج که عاشقانه همدیگه رو میپرستیدن و مثل بقیه سختی کشیدن ولی موندن و 

 و دریا《ن فقط اومدم اجازه بگیرم واسه انتشار این رمانزندگیشون رو ساختن م
او  با بهت به من نگاه کردن و بعد با لبخند به همدیگه و ســـعی  نیلوفر  و آراگل

 ....کردن خندشون رو جمع کنن شاید یاد یه ویزی افتادن

یاد اون روزی که توی اون خونه قدیمی روی اون کاناپه نه وندان دلچســب راجع 
ش شته  یود بود ولی حاال حقیقت پیدا به نو شون و خندیدن به اون مو دن زندگی

 ...کرده بود و رمانشون نوشته شده بود

به آرسام و آرامش و یرحا و شاهین و عسل و عمران نگاه کردم شاهین کنار عسل 
نشــســته بود و زبون میریخت و عســل ریز ریز میخندید آرســام و یرحا هم با هم 

آرامش رو به طرف خودشـــون میکشـــیدن انگار  یواش یواش صـــحبت میکردن و
 ...داستانهای این خانواده تمومی نداشت

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

شکهایی از جنو اقیانوس و قلبهایی به  شک اقیانوس، ا سنده رمان ا من پروازم نوی
وســـعت اقیانوس مردانی قوی با قلبهای اقیانوســـی زنانی مقتدر اما شـــکننده با 
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زندگی را به سخره گرفتند و ساختند زندگی دلخواهشان را اشکهایی از اقیانوس اما 
دخترانی از جنو دریا و پســـرانی از جنو گرداب زندگی طوفانیســـت که دریا و 
گرداب را به هم وصل میکند هر وند متفاوت و هر وند ید یک دیگر اینجا زندگی 

شکهایی دیدیم از جن شد. اینجا ا و گردابی طوفان به پا میکند تا همه ویز به جا با
جا زندگی در جریان  عد از طوفان این یانوس و لبخندهایی از جنو آرامش ب در اق

 است
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